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رگنایصع

اب ات مدرک اضما وم تسدریز هدنورپ تیدج اب

اب ور ناخ شواچ منوتب ارآرهم تکرش اب یراکمه

منک ناسکی کاخ

اب هعفدی هک مدیخرچ راد خرچ یلدنص یور مخا اب

ور زا عیرس رتفد راوید هب قاتا رد ندش هدیبوک

نییاپ مدیرپ سییر یلدنص

یقپ ما لمعلا سکع ندید اب سیئر بانج یشنم

: تفگ و هدنخ ریز دز

؟! ازریم هاش زینک تتفرگ ندوب سییر سح زاب _

هدوجو زاربا عضو هچ :_نیا متفگ غیج غیج اب

! دیکرت مرهز

یزاب هنووید وشاپ وشاپ تفگ و دش یدج هعفد هی

ماج وت تفگ هک ونیا دایم هراد سیئر نک عمج وتاه

: شهب مدیرپ دز مکشخ

ینک یم رک رک ره ره یداسیاو هتعاس هی _

؟ ینک تالتو وتفرح رتدوز ینوتیمن

: تفگ دز یم رترت تشاد هک روطنومه



هریگیم مدنخ منیبیم وتفایق تقو ره وت نوج _

هشچ مفایق هگم _: متفگ هرغ مشچ اب هریم مدای مفرح

! مرایب رد هساک زا وتاشچ ات وگب ؟

یچیه شییادخ _: تفگ و درک ماگن مکی هدنخاب

ک یبیع هرطاخب وشاپات رس منک زاب نهد متساوخ

یادص اب هک منک یا هوهق هرازب مور دوب کیدزن

دش! هتسب منهد روسناسآ

ور زا وراه هگرب مدیرپ عیرس میدرک لوه نومتفج

لا غشآ لطس وت مدرک ترپ و متشادرب زیم

شیلدنص ور تسشن هناموناخ و نوریب دیود مزاناس

هب هاگن هی زیم رانک مداسیاو فاص یدج هفایق اب

مرک هراولش و یتک هاتوک یوتنام هی متخادنا مرهاظ

! هاتوک هنشاپ یاشفک اب مدوب هدیشوپ

لیاتسا وحم یمسر و هنادنسپ سییر ال ماک پیت هی

یامخا اب سییر و دش زاب رد هعفدی هک مدوب مدوخ

نانیمطا و شمارا شندید اب لخاد دموا ینوشیپ یور

ازیچ یلیخ هب نم دوبن هگا دش ریزارس مبلق هب

مدوبن اجنیا االن یتح و مدوب هدیسرن

و تشپ مک یاهوم هک هداتفا اج سهلا هاجنپ درم هی

یامشچ درکیم هنوش باال تمس هشیمه وشیمدنگ وج

یابل یباقع غامد اب تشاد یزیت نوا عبت هب و زیر

شیر وشمسا هشیمن ک شنوچ یور یشیر و کزان



الیق خادب و ثیبخ هفایق منکیم فارتعا تشاذگ یزب

! شبلق سکعرب هراد

رسپ هی و رغلا مئاد موناخ هی نتشاد اب سییر هتبلا

ندرکیم لیصحت روشک زا جراخ هک رتنع رتخد و

دادیم نوشن رت نووج یلیخ شنس هب تبسن

هیزجت زا تسد ( سییر بانج ) دنمجرا یاقآ یادص اب

ماشچ وت زا تسد اب ومایرتچ مدیشک ادخ هدنب لیلحت

مدش هریخ شهب مسخت یاشچ واب رانک مدز

نم و دوب شینوشیپ ور دورو یادتبا زا هک یمخا اب

: تفگ متسنودیمن وشلیلد

تمس هب عیرس رایب مارب وزورما یاه هسلج تسیل _

ور تسیل و متفر دوب قاتا ی هشوگ هک مزیم

مدرک تسیل ندنوخ هب عورش دنلب یادص اب متشادرب

شفایق ک دوب دنمجرا یاقآ هب مساوح طسو نیا

ور نوبرهم یدایز سییر نیا نم دزیم کالهف یباسح

مدوب شیشنم سلا کی هرخ باال متخانشم بوخ یلیخ

رد یصخش رايتسد ناونع هب مراد هلا سود و

مولعم گنشق منکیم راک شیگدنز هب هطقن نیرتکیدزن

هک نیا هثم چون تسین مافرح هب شساوح دوب

هشیمن یروجنیا



ندنوخ لوغشم و مداد رییغت ومادص تنطیش اب

: مدش نتم ی همادا

ونیشام هرس ناب هیاس تکرش اب هسلج مامتا زا دعب _

واب هداتفا هار یشورف لگ تمس هب و هدرک جک

هب ور یشک تنم دصق هب هدیکرا لگ هخاش تسیب

! دیوش راگتسر هک دشاب دینکیم تمیزع هنوخ
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دنخبل ندید اب درک ماگن و دروآ باال وشرس بجعت اب

: تفگ و درک یفوپ تفرگ شدنخ مبل ور نوطیش

مرادن هلصوح ال صا باتفآ _

هسلج وت ؟ دنمجرا یاقآ هدش یزیچ _: متفگ مورآ

؟ هداتفا یقافتا

هرابود هشاب هداتفا شدای یزیچ راگنا متفگ هک ونیا

درک: همزمز یبصع و تفر مهرد شرهچ

شمیلگ زا وشاپ هراد هگید ناخ شواچ تکرش _

اب نم هنودیمن هنزب نیمز ونم داوخیم هرازیم رتارف

هی زا ماوخب هک متسین یمدآ راک هقباس سلا تسیب

مروخب تسد ور راک هزات

شلماع ریدم یروآدای و تکرش نوا مسا ندموا اب

تفرگ رگ صرح زا ماپ اترس



رپ حلا نیع رد و نیرت کانرطخ رهمگرزب ناخ شواچ

رطع و یتشادهب مزاول تعنص رد ام بیقر نیرت ذوفن

نلکدا و

: متفگ صرح اب

مرازب وشقح مدوخ ات دیگب اه؟ سیئر هدرک راکیچ _

رام نوا هنکیم راوس هراد یا هقح هچ زاب شتسد فک

؟! شین یب

هکیلا حرد و درک ماگن مهب بجعت اب دنمجرا یاقآ

: تفگ دوب هتفرگ شدنخ

! روخب وبآ ناویل نیا ایب مرتخد شاب مورآ _حاالوت

نوا اب نم تاق مال نیلوا دای امتح هریگب شدنخ مدیاب

فوووپ هداتفا یشحو

وماپ یشنم ناونع هب نیمار تنامض اب هک یلوا سلا

و رش سهلا تسیب هرتخد هی متشاذگ تکرش نیا وت

مدوب 19 لدعم و تیریدم ملپید قوف اب نوطیش

ور یبوخ ی هدنیآ اداتسا هک کالس یانیرتهب زا یکی

یلو.... ندیدیم مارب

هبحاصم زا دعب درک فطل نم هب یلیخ دنمجرا یاقآ

هک نیمار نوبز زا میگدنز طیارش ندیمهف و نم اب

اب داد هزاجا مهب دوب دادرهم شرسپ یمیمص تسود



! شتکرش یشنم مشب ملپید قوف کردم

وت مدوب هدرک ومرس دوب مندرک راک یاه هام نیلوا

حلا رد جیلفا نوزلح تعرس اب مورآ و رتویپماک

هیاس ندرک سح اب مدوب زیم ور هگرب ندرک پیات

هب و دشیم در مرانک زا تعرس هب تشاد هک یگرزب

و مدیرپ اج زا بجعت اب تفریم سییر قاتا تمس

شهب یظیلغ مخا اب شولج مدرک ترپ ومدوخ عیرس

زا داتفا شهب مهاگن هک نیا ضحم هب مدرک هاگن

شنیس یور ات مدق یتنعل مدروخ اج شاگن تیدج

یمورآ نوکت ماج وت سرت زا دش ثعاب شتبیه و دوب

شظیلغ مخا و هدش تفس یلیطتسم کف اب مروخب

درک هاگن مدوب هدرک ملع دق شولج سخت هک ینم هب

دز: رشت یدب نحل اب

رتخد رانک _ورب

سرت گنر مهاگن هظحل هی شادص راجنهان شخ زا

یاقآ هب ومدوخ دیاب رانک مدز و سرت یلو تفرگ

راک لوا نیمه زا متساوخیمن منک تباث دنمجرا

منک شدیماان

ومایرتچ و مدز مرمک هب تسد مامت یتفلک تسوپ اب

: متفگ یدنلب یادص اب رانک مدز ماشچ وت زا

نودب یروجنیمه دیتفرگن یلبق تقو امش اقآ هشیمن _

وت دیرب نییاپ دیزادنب ونوترس دیرادن هزاجا طاالع



سییر رتفد

ینیچ مفرح زا دوب هتفرگ نوخ گنر شیشیم یامشچ

هن شارخ هب ممشچ دش ثعاب هک داتفا شینیب ور

رتشیب وشرهچ تنوشخ هک شینیب یور قیمع نادنچ

: تفگ و نییاپ دروآ وشرس هتفویب دوب هدرک

؟! هچب یریگب ونم یولج یاوخیم _وت

ی هبل هروخب مهب شتسد هک نیا نودب یدنخزوپ اب

مدیشک شهار هرس زا تنوشخ واب تفرگ ومنیتسآ

تفر رتفد رد تمس هب دنلب یامدق واب رانک

لوط هیناث دنچ یلو دوب هداد مله مورآ هک نیا اب

تشپ زا عیرس مرایب تسدب وملداعت متسنوت ات دیشک

هک درک یثکم رتفد مد هیناث هی شتمس هب مدیود

شتمس هب تعرس هب متشاد هک ینم دش ثعاب

شرمک هب مروخب مکحم متفریم

سنلا وت یادص و رس زا هک دنمجرا یاقآ هظحل نومه

حاضتفا یا هنحص واب درک زاب ورد دوب هدش بجعتم

هدش نوزیوآ رهمگرزب تک هب تشپ زا هک ینم ینعی

دوبک تینابصع زا هک یرهمگرزب و متفوین ات مدوب

دش هجاوم دوب هدش

متقوچیه هک دوب میگدنز یاه هظحل نیرتدب زا یکی

لباق حیضوت رهمگرزب اب متلا ح نوا یارب متسنوتن

مرایب یرواب



فاص مرایب تسدب وملداعت متسنوت هک نیا ضحم هب

تشگرب یکانسرت مخا اب رهمگرزب ماج هرس مداسیاو

نحل اب دنمجرا یاقآ هک هرادرب یمدق تساوخ متمس

: تفگ عیرس یزیمآ تملا سم

؟ هداتفا یقافتا دینکیم راکیچ اجنیا ناخ شواچ _

و ناخ شواچ شمسا مدوب هدیمهف هزات هک رهمگرزب

فرح شزا همه هک تکرش هکانرطخ بیقر نومه

ریقحت ینحل واب تخادنا دنمجرا هب یهاگن ننزیم

راظتنا : تفگ دوب نم هب شهاگن هکیلا ح رد زیما

! دنمجرا بانج متشاد نوتزا یرت تیفیک اب یادنمراک

میراکبارخ تباب یا هنامولظم هاگن درک خی مندب مومت

متخادنا دنمجرا یاقآ هب

: تفگ رهمگرزب هب ور نم هب یهاگن مین نودب

لیلحت هیزجت زج یرت مهم یاراک منک رکف _

ناخ! شواچ دیشاب هتشاد هدنب یادنمراک

درک شییامنهار شقاتا تمس هب تسد اب دعب

3_ تسپ #

هدرک غب و مخا اب قاتا لخاد هب نوش نتفر زا دعب

دیشکن لوط رتشیب هقیقد دنچ متسشن میلدنص تشپ

دش دنلب نفلت گنز یادص هک

: دیچیپ مشوگ وت دنمجرا یادص نفلت نتشادرب اب



! دیرایب هوهق اتود دیشکب تمحز تداعس موناخ _

هوک نوا یولج یلو مش جلف مدوب رضاح هظحل نوا

یتشم هرس مه هرذی ملد وت مشن تسار و مخ رورغ

تقو هچ االن نم ردپ وخ مدرک رغ رغ ادخ هدنب

زا زور هی یتشم نیا ینعی هخا دوب ندش ضیرم

! هدرم هنکن درد شییاج هش دنلب باوخ

شاب مدآ متفرگ زاگ ومنوبز متشز رکف نیا زا دعب

هراچیب نیا داوخیمن هوهق نوجنف هی هساو حاال باتفآ

! ربق وت ینکب ور

یتقو یگشیمه تشز تداع هب هوهق ندش هدامآ دعب

وت مدرک ورف ومتشگنا دمویمن مشوخ ینومهم زا هک

اب هن ای هدش غاد بوخ هوهق منیبب ات انوجنف زا یکی

یهاوخب لد و نوریب شمدیشک عیرس متسد نتخوس

! مدرک ناخ شواچ راثن یشحف

هار دنمجرا یاقآ قاتا رد تمس هب نیگنس یامدق اب

وت ینیس هب هاگن هب مداسیاو قاتا رد یولج مداتفا

مدیبوک شفک کون اب هلصوح یب و مدرک متسد

رد! هب

نیا هب هزات مدینش هک ودنمجرا یاقآ دییامرفب یادص

ینیس ی هبل تفس متسد ودره اب هدنب مدیسر هجیتن

منک؟! زاب ورد یروجچ حاال مدیبسچ ور



! هراد تسد ات هس یتشم منک رکف

رد هب مدیبوک اپ اب هرابود هشیمن یروجنیا مدید

: تفگ یرت دنلب یادص اب دنمجرا یاقآ

دییامرفب _

؟!!! منوشیمن نم هنکیم رکف اعقاو ینعی

: متفگ و مدرک اج هب اج متسد وت هدروخی ور ینیس

؟ دینک زاب ورد افطل هشیم _

وشبجعتم یادص دشیم کیدزن رد هب ک روطنیمه

؟! مدوب هدرک لفق ورد هگم _: تفگیم هک مدینش

مه رد یامخا اب مهب دز لز بجعت اب درک زاب هک ورد

؟ دنمجرا بانج تسه هزاجا _: متفگ

داد ندش لخاد هزاجا مهب و دیشک رانک وشدوخ عیرس

شواچ دنخزوپ هجوتم متشاذگ قاتا لخاد هک وماپ

تشپ شاج هب متفرگ ومنوبز یولج روز هب مدش ناخ

واب مدش مخ دروخ اج هک مدرک کزان شارب یمشچ

زا منعمطم هک یثکم اب متفرگ شولج ور ینیس مخا

هوهق نوجنف و تخادنا مامشچ هب یهاگن دوب دصق

هدرک ورف ومتشگنا هک ینوجنف ندید اب تشادرب ور

کوکشم دش ثعاب هک مدز یدنخشین شوت مدوب

مدز قاتا وزا مدرک یداع ومفایق عیرس هنک مهاگن

! تکازن یب درکن مرکشت یتح نوربب

شواچ هک نیا ات دوبن قاتا وت زا یربخ تعاس کی ات



هب ندرک هاگن نودب و درک زاب و قاتا رد مخا اب ناخ

! نوریب تفر نم

عورش اجنیا زا شواچ و نم یندنوم دای هب رادید

هدنب هک یشیامه و هسلج ره وت نوا زا دعب و دش

اقترا زا دعب یتح درکیم مضیفتسم یباسح دیدیم ور

مهب شهجوت سییر یصخش رایتسد بصنم هب منتفرگ

دوب هدش مرتشبب

ورپ هدننک ریقحت هاگن نومه یلو دزیمن یفرح هتبلا

دنچره دوب یفاک مصرح ندروآ رد یارب شمخا زا

شین یارتکد کردم اب شقیفش قیفر هنزن یفرح منوا

! تیبرتیب کدرم هنکیم تیلا عف شاج هب نابز
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زا تسد و مدموا مدوخ هب دنمجرا یاقآ یادص اب

متشادرب متارطاخ رورم

دنرب هک ییانلکدا و رطع تمیق هراد ناخ شواچ _

هتخیر وشحرط تقو یلیخ نییاپ هشکیم هراد کرتشم

! باتفآ میدروخ بکر رازاب وت هزیریم ادرف زا

یچ _: دش درگ دح نیرخآ ات مامشچ شفرح ندینش اب

مشدوخ راکنیا اب نصا میتفویم اپ زا هک یروجنیا ؟

؟! هنکیم وراک نیا هراد ارچ هشیم لمحتم ررض یلک

ردق نوا یلو تسام ندز نیمز شواچ یلصا فده _



منعمطم هنوسرب بیسآ مشدوخ هب هک تسین رکف یب

هنرگو دیااااب باتفآ میمهفب دیاب هنکیم ییاراک هی هراد

! مینوخب وشماهس و تکرش هحتاف میروبجم

و مداد نوکت دنمجرا یافرح دییات هب یرس کالهف

دوب دنمجرا یاقآ رتفد هشوگ حاال هک مزیم تشپ

! متسشن

نوریب وناخ شواچ هدنورپ مدرک زاب ور وشک رد

مدش هریخ شهب و مدیشک

هک یناخ بقل زا دش جک منهد ! رهمگرزب ناخ شواچ _

طسوت یتح دشیمن هدنک شمسا رانک زا هروج چیه

! شوایس زج هب هتبلا شناکیدزن

! هلصوح یب و بارخ هلک هداعلا قوف درجم سهلا 33

روجنیا دش هدیشک شینیب یور یگدیشارخ هب منهذ

هک هدوب محازم اتود اب یریگرد لصاح هدش هتفگ هک

ندش ناتسرامیب یهار نوشودره

نینچ سکوب کیک داتسا هی اب ندش ریگرد هرخ باال

! میریگب سرد هک دشاب هراد یتبقاع

هاگشی پاال ناراذگ هیامرس زا یکی ! نودیرف ردپ: مان

ی هطبار هک یاردوخ و دنمتورث , لیصا یدرم فاریس

مرظن هب هتبلا هرادن ناخ شواچ اب یبوخ نادنچ

خاال نوا اب هرادن یبوخ ی هطبار شاهاب ناخ شواچ

! شگنشق ق



هک جرک ناراد هیامرس زا یکی رتخد ! زانهم : ردام مان

نودیرف اب تلصو هب روبجم یداد رارق یجاودزا اب

دش!

و نیهش یاه مان هب هگید رهاوخ اتود ناخ شواچ

26 اب نیهش نرت کیچوک شزا ودره هک هراد قیاقش

هراد اتهم مان هب رتخد هی و هدرک جاودزا نس سلا

و هدرجم سهلا 19 قیاقش ینعی رتکیچوک رهاوخ یلو

هیشاح یب ال ماک

شوایس ناخ شواچ زیزع قیفر و کیرش رخآ رد و

براجت یاراد یگنوچرپ و یزاب نوبز صصختم یناف

! نهددب و خوش هداعلا قوف یزاب رتخد زا ناوارف

اب هک یتاسلج نتفرگ تسدب زا دعب مه یراب دنچ

متفرگ رارق نوشیا تیانع دروم میتفریم دنمجرا یاقآ

شمچیپب تلور هلثم دشن تمسق هنافساتم بخ یلو

! تصرف رس هللا شیا مدب شتروق و منوبز رود

یگدنز هک نیا ش هرابرد هجوت لباق ی هتکن

زا یتاع طاال چیه ابیرقت ینعی هراد یزومرم یگداوناخ

! تسین هدنورپ یوت شداوناخ

یگلا 27س زا نراد یا هنیرید یتسود هک رفن ود نیا

نوشکردم نتفرگ زا دعب اداناک زا نتشگرب زا دعب

تادراو و تارداص و تخاس تکرش ثادحا هب میمصت



و یگداوناخ ذوفن هرطاخ هب و نتفرگ یتشادهب مزاول

دوز یلیخ نوشاراک عیلا تیفیک منکیم فارتعا

تفرگ نوشراک و ندش فورعم

مان شوخ تکرش بیقر نیرتگرزب رضاح حلا رد و

! نتسه ام تکرش ینعی هدیکچ
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یسررب وشاداد رارق اهو هدنورپ ردقچره هشیمه لثم

وشاراک سب زا منک ادیپ یفعض هطقن متسنوتن مدرک

! هدیم ماجنا تسایس واب زیمت

هگید تعاس هی هساو مدش دنلب اج وزا مدرک یفوپ

وشزاجا لبق زا متشاد رارق رحس و نیمار و هنوپ اب

مدرک عمج وملیاسو عیرس مدوب هتفرگ دنمجرا یاقآ زا

یقاب و زاناس و دنمجرا یاقآ زا یظفاحادخ واب

نوریب مدز تکرش زا ندوبن ممک هک ناراک ردنا تسد

قوتاپ تمس هب و مدش مگنر یکشم کب چاه راوس

. مدرک تکرح

قع یادا هنوپو نیمار ندید ضحم هب هفاک نوریب زا

اب هناقشاع و ندوب هتفرگ ومه یاتسد مدروآ رد ندز

و مدش هفاک دراو مورا هدنخ اب ندزیم فرح مه

و زیم ور مدیبوک وماتسد تفج عیرس نوشتمس متفر

نتشگرب رفن دنچ نرپب نوشتفج ثعاب هک مدرک خپ هی



تیاضر اب و مدادن لحم ندرک نوماگن بجعت اب

مامشچ ور زا مکحم وماهوم هنوپ میلدنص ور متسشن

یهلا یش لیلذ _: تفگ یصرح و رانک دز

مدرک شیتآ و متشادرب زیم یور زا یراگیس هدنخ اب

هک یتقو زا نتسنودیم اه هچب درک یزیر مخا نیمار

تشاد هک یراکفا عیرس مشکیم یننفت داتفا قافتا نوا

تنطیش اب ور و رانک مدز ور دروایم موجه متمس هب

نوتاشچ اب نیتشاد هک ییابلق هیچ؟ _: متفگ نوشهب ور

نم ات هشیا ؟ دیکرت اوه ور نیداتسرفیم مه هساو

االن ! نوریب ماین راک هزات جیلفا جوز هی اب مشاب

هی منیشب و مشوگ وت مرازب نوفده هی دیرادن راظتنا

اه؟! هک دیسرب نوتندز هچ هچ هب امش ات هشوگ

؟ تساجک رحس یتسار

_: تفگ دوب هتفرگ شدنخ هدنب ارغ قطن زا هک نیمار

وک سالتم تفر مرس وت ینزیم فرح ردقچ فوووا

هشوگ هی وت هک نیا مرظن هب ؟وهللا ولوگ یز یز

نیا حماالهت وزج ینزن یفرح و ینیشب مورآ

! هشیمن ام بیصن تقوچیه یتخبشوخ

مدروآ رد ترز یادص هی و مدرک جک شساو ومنهد

وربآ یب نکن _: تفگ و هدنخ ریز دز یقپ هنوپ

هفصن شفرح رحس و رهمداش ندموا اب هک ونه....



نیا وت هک دوب هفاک نیا راکتمدخرس رهمداش دنوم

هدش هلر مه اب یلیخ نومدمآ و تفر سلا دنچ

عورش هدموین _: تفگ و دموا ولج دنخبل اب میدوب

! ولوگ یز یز هک یدرک

هزیم هزیر هرطاخ هب وبقل نیا ؟ ولوگ یز یز هخآ

! اتیبرتیب ندوب هتشاذگ مور اه هچب مندوب

بوخ نصا _: تفگ و ولج دموا دنخشین اب رحس

ِیشدنچ تدش زا هک نم یتفرگ ونوشلا ح یدموا یدرک

هدش لیلذ ِرهمداش هب نوشانداد هولق و لد

! مدروا ور

ینیمه _: تفگ و دروآ رد شارب ینوبز جل اب هنوپ

نومدوخ اب هگید هعفد زا ینزب فرح تسه هک

! نوریب تمیرایمن

دیرازیم تنم : تفگ و درک شهاگن پچ پچ رحس

سلا دنچ هی دینکن افطل نیزا ادخ وروت هدنب هرس

! مشیم نوتدنمرش منکیم رمع رتشيب

مخا اب تشگرب هنوپ هک هدنخ هریز دز یقپ نیمار

یارب و درک عمج وشدوخ عیرس نیمار درک شاگن

تدوخ زا _: تفگ رهمداش هب ور ثحب ندرک ضوع

؟ اربخچ یداش وگب

متفگ رابدص _: تفگ و درک شاگن مخا اب رهمداش

دایم مدب نزن مادص یروجنیا



متفرگ دای نیا :_زا تفگ و دز هراشا نم هب نیمار

_: منک ماهتا عفر ییوررپ اب هک شتمس متشگرب عیرس

فگ..! یک نم یداش هگیم غورد اااا

راک وت مدز عیرس مدش مداد هک یتوس هجوتم هعفدی

زا یتسار _: متفگ و مدز یا هدنگ دنخبل مسیلا مسد

؟ ربخچ هناورپ
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دنخبل دمویم هناورپ مسا هک هشیمه ِلثم رهمداش

: تفگ و دز ینیگنغ

هرتهب _

؟ هربیمن لد تادنخبل ارچ سپ ؟ ینئمطم _: متفگ مورآ

! یگشیمه نومه _: تفگ و تشاذگ مه ور وشامشچ

ِریگرد دوب قشاع مرهمداش میدش هریخ شهب هصغ اب

شهب درک دب راگزور هک نوبرهم ِلگشوخ ِرتخد هی

نتشاد لمع جرخ ش هداوناخ هن دوب ضیرم هناورپ

مینوتب هک میتشاد یردق نوا اهام هن رهمداش هن

شیتآ و بآ هب وشدوخ تشاد رهمداش مینکب یکمک

رب یصوصخ ،کالس هناورپ نامرد جرخ هساو دزیم

یلو...... درکیم ینوسراگ تشادیم

ِرغرغ نوماشرافس ندروآ یارب رهمداش نتفر اب



خ یارب یهار لا بند هشیمه دش عورش هنوپ ِیگشیمه

هلصو هدش سهلا هس هک مدوب ییارغ رغ زا یص ال

! تسین ایب هاتوک هک نیا لثم یلو مشوگ

میتفرن نوریب اه هچب اب ِتقو دنچ ینودیم باتفآ _

راکیچ تینووج و تدوخ اب یراد تسه تساوح

... ِمورح وتیگدنز لک یراد ؟وت ینکیم

مدز: رشت و شفرح طسو مدیرپ مخا اب

مراد نم منکیمن مورح ومیگدنز نم هنوپ نک سب _

ِراگدای هک منکیم یسک ِجرخ وراه هیناث نیا کت کت

فرح یروطنیا شبجار تقو چیه هگید همنیرت زیزع

! نزن

تسد ور وشتسد مدش تحاران درک سح هک نیمار

شاج هب درک شتوعد توکس هب و تشاذگ هنوپ

داد: همادا شدوخ

نومدصق هنودیم تدوخ نم ِرهاوخ ناج باتفآ _

تیعقوم ات دنچ حاال ات ینودیم تسین تندرک تحاران

؟ یداد تسد زا هچب نیا ِرطاخ هب وبوخ

ممشچ ولج شیپ سلا هس تارطاخ شفرح مامتا اب

! دیما دش هدنز

هبرض شرآ تیلؤسم ِلوبق اب نم تفگیم تسار نیمار

یقلت قشع هک یزرم یب ِیگتسباو مدروخ یدایز

لوبق ، مندش هدز سپ ، ماگشناد ِیس ال کمه هب مدرکیم



ِباختنا رخآ رد و یهارود ِرس ندرک ریگ ، شرآ ِندرکن

نومیشپ هرذگب شزا سملا دص هگا هک یباختنا شرآ

هیاپ رب هطبار نوا مدیمهف یتدم زا دعب نوچ مشیمن

تقو دنچ زا دعب دوب نکمم هک یزیچ دوب تداع ی

هیضق نوا زا سلا هس هک االن یلو مشب هدز شزا

منکیمن ضوع مه ایند اب ور هناردام ِقشع نیا هتشذگ

نم نوچ داوخب مشرآ دیاب داوخیم ونم مه یسکره و

! مچیه شرآ ِنودب

متسنودیم دوبن مهم مارب نیمار یافرح همادا هگید

وشرآ نم نتساوخیم هیچ افرح نیا زا نوشفده

هب هک یزیچ مسرب میگدنز هب و نامام تسد مرپسب

! دمویم رظن هب نکمم ریغ مرظن

داد: همادا و درک یفوپ نیمار

ینوتیم تیعقوم و هفایق نیا اب وت باتفآ نیبب _

نیا هب یاوخیم یک ات یشاب هتشاد ور یگدنز نیرتهب

؟! یدب همادا عضو

: متفگ بل ریز و متخادنا باال یا هنوش

و هسیاو شدوخ یاهاپ ور هنوتب مچب یتقو ات _

! هشاب هتشادن یزاین نم هب هگید
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اج نیمه زا مداد راشف گنز ور راب دنچ ومتسد

هدرک دنت هک ییامدق و شرآ غیج یادص متسنوتیم

رد ندش زاب ضحم هب مونشب ور هسرب رد هب ات دوب

خآ ملغب وت درک ترپ وشدوخ مرن و کیچوک مسج هی

کیچوک شوغآ نیمه هب هشیم خالهص نم یایند هک

میشوخلد عبنم زا نگب دایم نوشلد یروجچ رهم ورپ

! مشکب تسد

شمین و فصن نوبز واب رانک دیشک وشدوخ هدنخ اب

: تفگ

وک؟ لیساپ ینامام _

مداد و مدروآ رد مفیک زا ُلیتساپ هتسب هدنخ اب

مدب شدنچ ِیا ژهل دوجوم نیا زا نم یچره شتسد

! ِشقشاع شرآ دایم

داد طایح وت زا هنوخ وت شمدیشک و متفرگ وشتسد

: مدز

لا بقتسا هللا شام ؟ ییاجک ینامام ؟ هنوخ بحاص _

: تفگ و داسیاو رد مد شیلگ لگ رداچ اب نامام

یزادنب وراه هیاسمه یاوخیم هتچ هچب رایب وتادص _

؟ نومنوح هب

: متفگ دنخبل اب

! ییوگ دماشوخ یسرم _

اب مدموا راک رس زا هدنب دموا شدای هزات هک نامام



: تفگ تبحم

هک یرازیمن مدآ هساو ساوح ناج نامام دیشخبب _

ینکیم غیج غیج یداسیاو طایح طسو تعاس هی

! منیبب لخاد نیایب

نومه هنوخ لخاد میتفر مه واب متفرگ شرآ تسد

مدز: داد متفریم قاتا تمس هب هک روط

؟ هرضاح اذغ مایب ات مریگب شود مریم نم نامام _

اذغ! هشن درس ایب رتدوز طقف ناج نامام _هرآ

وت مدیرپ عیرس تفریم فعض تشاد ملد یگنشگ زا

مدوخ رود ور هلوح متفرگ یرصتخم شود و مومح

و پات تسد هی نوریب مدموا مومح زا و مدیچیپ

هنیآ ولج مداسیاو و نوریب مدیشک وشک وت زا راولش

منک کشخ وماهوم ات

متروص وت متخیر یرتچ وماهوم یگشیمه تداع هب

سِلا دنچ هک نیا ِلیلد یلو دمویم متروص هب یرتچ

ِلکش هالیل ِیگتفرگ هام مینوشیپ ور مزیریم وماهوم

ماهوم شیور طخ زا رت نییاپ یمک هک دوب یکیچوک

متشادن شسود ال صا تشاد رارق مینوشیپ ی هشوگ

ششوخ شدننام هام و هالیل لکش زا شرآ یلو

یه و رانک دیشکیم ومایرتچ اتقو یضعب دمویم

تساوخیم یه منک رکف شور دیشکیم وشتشگنا

هنک! شکاپ



تشرد یامشچ متشاد یلومعم و نوطیش ابیرقت هرهچ

تسود ومغامد هزم واب کیچوک یابل اب یا هوهق و

ملد اما دمویم متروص هب و دوب کیچوک ، متشادن

طخ رخآ رد منک،و شلمع هدش روطره تساوخیم

دشیم نایامن مبل ِرانک مندیدنخ راب ره اب هک یقیمع

نیمه هساو دوی متروص ِلگشوخ ِوضع اهنت مرظن هب

درک! عمج متروص زا ور هدنخ دشیمن تقوچیه

هگیم مهب شرطاخ هب ردقچ هنوپ هک دنامب حاال

! جیلفا

ناسکی کاخ اب ومدآ هشیم شیدوسح هگید ِتیبرتیب

! هنکیم

زا و مدرک شوماخ وراوشس عیرس نامام یادص اب

ات هرفس رس متسشن موناخ یلیخ نوریب مدز قاتا

نامام تسد زا وشرآ باقشب هشکب وراذغ نامام

هک نیا اب شنهد متشاذگ اذغ قشاق قشاق و متفرگ

دای شدوخ وندروخ اذغ دیاب و دوب شلا سراهچ

مدب اذغ شهب مدوخ تساوخیم ملد یلو تفرگیم

ال! صا مدرکیم قشع

مدرک نهپ یا هرفن ود باوختخر ماش ندروخ زا دعب

الالیی ششوگ وت مورآ مدوخ رانک مدنوباوخ وشرآ و

یا هسوب نتشاذگ اب ممدوخ درب شباوخ ات مدنوخ



! متفر باوخ هب شرآ ینوشیپ یور
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هوووا دز مکشخ مدش هک تکرش دراو دعب زور ِحبص

: متفگ و زاناس تمس متفر بجعت !اب طسو هربخ هچ

؟! ندرک مگ ونوشاباحاص همه ارچ اجنیا هربخچ یناس _

: تفگ و دیدنخ سرتسا اب زاناس

اب داوخیم ارآرهم تکرش باتفآ میدش تخبدب _

تکرش ماهس تمیق هنک یراکمه ناخ شواچ تکرش

دادرارق همه هرب شیپ یروجنیمه نییاپ دایم هراد

ناخ شواچ تکرش اب ات ننکیم خسف نوماهاب ونوش

هرضاح نییاپ هدروآ وراسنج تمیق ننک یراکمه

ِنک! تسکشرو ورام یلو هش لمحتم وررض شدوخ

هب مداتفا هار مداتفا ووال لوه هب شافرح مامتا اب

هزاجا ِبسک نودب و مدز رد دنمجرا یاقآ رتفد ِتمس

! مدش دراو

زا ات دنچ اب تشاد یبصع و کالهف دنمجرا یاقآ

عیرس نم ِندید اب درکیم ثحب دیلوت ِشخب ِنانکراک

دش: راوآ نم ِرس و درک نوشصخرم

ینودیمن هگم ؟ یدوب اجک عقوم نیا ات ! تداعس _

هگم... ! هداتفا یزور هچ هب تکرش



: متفگ و مدرک عطق وشفرح عیرس

امش منکیم شهاوخ منودیم دنمجرا یاقآ منودیم _

یگتسب امش حِلا هب ادنمراک همه هیحور دیشاب مورآ

مراذیم نم هگم دیزابب ونوتدوخ ردقنا دیابن هراد

دیتسنوت دیگب نم هب طقف هرب رد رسق ناخ شواک

تسدب ندرک هضرع رازاب هب هک یدیدج الت وصحم

؟! دیرایب

: تفگ عیرس دنمجرا یاقآ

ِمد مداتسرف تقو لوا وراه هچب زا رفن دنچ هرآ _

ننک! هیهت ورارطع نوشیدیلوت

: متفگ و مداد نوکت یرس

یاه هچب شیپ مربب ور ارطع نم نوتزاجا اب سپ _

هب هک نوریب نشکب شزا یزیچ ننوتیم ننیبب شیامزآ

! هروخب نومدرد

شیامزآ قاتا تمس هب دنمجرا یاقآ زا هزاجا بسک اب

اب اه هچب هب ور مدش دراو و مدز رد مداتفا هار

: متفگ شمارآ

یاه هبعج یرس هی ! مدموا دنمجرا یاقآ ِفرط زا _

کت هتفه هرخآ ات ماوخیم ِشیامزآ ِقاتا تشپ رطع

مک یا هدام ره ماوخیم ! هشب یرادرب هنومن ارطع ِکت

شرازگ و هشب ییاسانش تعرس هب هدش هفاضا ای

! هرطق کی یتح یا هدام ره هشب هداد



یبوخ هطبار دایز هک شیامزآ یاه هچب زا یکی یرهم

: تفگ میتشادن مه اب

یلا! عبانج زا ای ِسییر ِصخش زا روتسد تقو نوا _

ح رد هیناث دنچ ِدعب مدش هریخ شهب هیناث دنچ یدج

: متفگ متفریم رد ِتمس هب یدرسنوخ اب هکیلا

ات دیدن لیوحت وتاشرازگ هتفه هرخآ ات دینوتیم _

! سییر ای ِنم زا نوتجارخا ِروتسد هشب مولعم

و لا یخیب مدآ یگدنز وت هک مه ردق هچ ره نم

دمویم شیپ مهم و یراک لئاسم یتقو مدوب ینودنخ

نیا ِعنام میبلط هاج هیحور ، مدشیم یدج و ساسح

ونیا هرایب فرح مفرح ور یسک منک لمحت هک دشیم

دنچره درکیم دزشوگ مهب هشیمه مه دنمجرا یاقآ

نویمرد نم اب وشاراک هک تشادن یلکشم شدوخ

مراد نم هک یا هیحور اب تشاد داقتعا یلو هرازب

ِمدآ هی دیاب ملر تنک یارب و مرایمن موود یسکره ِشیپ

! هشاب مسییر مدوخ زا رت شکرس و رت یدج
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هک زاناس زیم هب مداتفا هار سییر قاتا تمس هب

: متفگ شهب ور مدیسر

یارب هرایب نوبز واگ لگ ناویل هی یتشم وگب زاناس _



! هشور راشف یلیخ ادخ هدنب دنمجرا یاقآ

: تفگ مورآ و متمس دروآ وشرس زاناس

تسکشرو ؟ ینودیم ایاضق نیا زا یزیچ وت باتفآ _

! امتخبدب مدب تسد زا مراک نیا نم تقو هی میشن

: متفگ شهب ور مخا اب

یاقآ یتقو ات تکرش نیا هایس ِقس وتگنیچ تسبب _

! شابن نارگن تساجرباپ تسه دنمجرا

یاذع ینوتیم دموا شدرز هلش ِرسپ نوا تقوره

! یریگب ونومیگتسکشرو

: تفگ هدنخ اب زاناس

یرگیج یلگشوخ نوا هب رسپ ؟ دایم تلد ووووگن _

! هبوخ میلیخ

دز! شغ هب وشدوخ و داد لم لم وشاشچ مدعب

: متفگ و مدرک جک ومنهد

شتخادنا زور نیا هب شندوب لگشوخ هچب نومه _

یگنوخ ! هگید

و منوش ور دز مکحم مگیم یچ دوب هتفرگ هک زاناس

! هدنخ ریز دز یقپ

دلیف رپاک دیوید هیبش وشدوخ تساوخیم هچ نم هب

او هک باتفآ هب ور هدرک دنولب وشاشیر هتفر هنکن

!وهللا هنزیم ومدآ مشچ هنکیم باتزاب شزا رون هتسیم

ورد مداتفا هار سییر قاتا تمس وهب مدز یدنخشین



مدش قاتا دراو هزاجا بسک اب هعفد نیا و مدز

: تفگ و دش دنلب اج زا عیرس مندید اب دنمجرا یاقآ

؟! یدیمهف یزیچ ؟ دشیچ _

اج یچ همه ِلح هرآ مدرک شهاگن هیفس ردنا لقاع

وراه هچب منم مدرم هب دادیم الب ضاف بآ رطع

! راگنا هیکلا ننک ورزر اج شساو نیوا مداتسرف

و تخادنا باال یا هنوش هتفگ یچ دیمهف شدوخ

: تفگ

هدامآ یک اباوج نکن هاگن یروج نوا حاال بخ _

؟ هشیم

! هتفه ِرخآ _ات

: داتفا شوج و بنج هب دنپسا ِلثم هرابود

ماع ریدم اب ادرف سپ ؟ام هتفه هرخآ ات یچ ینعی _

! میراد هسلج یتشادهب مزاول یاتکرش الی

ندینش اب هک یرکف نیلوا ! تقو هی هشابن تشز

سپ هک دوب نیا دیسر منهذ هب دنمجرا یاقآ ِفرح

شرآ اب مدیم ماجنا رتدوز وراراک تسین سییر ادرف

هب ور و مدز یدنخبل دز قرب مامشچ رود رود میریم

: متفگ دنمجرا یاقآ

ِریز الت وصحم نیا هتفر نوتدای هک نیا ِلثم سییر _

مشدوخ ناخ، شُواچ ِمیت تسد ریز ندوب یک تسد

، هدوب نوشرس باال هبکبک هبدبد و هبرجت همه نوا اب



هدروخ هی هتخس نتفرگ یتوس نوشزا هک همولعم

! مینکیم تسرد ویچ همه نیشاب هتشاد ربص

یسررب لوغشم و مداتفا هار مزیم تمس هب دعب

روبجم دنمجرا یاقآ روتسد هب مدش دیدج ِیاه هدنورپ

اب ریخا یاه هتفه رد هدش دیلوت یاهرطع همه مدش

وراه هدنورپ و منک یسررب شتاییزج و اه سناسا

! مدب لیوحت خالهص اب هارمه هدش بترم

هکیروطب مدوب تاع طاال یروآ عمج لوغشم وزور لک

مدرک لغب ُشرآ ندروخ ماش نودب هنوخ مدیسر یتقو

درب! مباوخ مینوشیپ یور شتسد شزاون واب

10_ تسپ #

ممشچ مدیرپ اج زا ماهوم ندش هدیشک سح اب حبص

دیشکیم وماهوم تنطیش اب تشاد هک شرآ هب داتفا

کلقلق هب مدرک عورش و مدش کیدزن شهب زیخ هی اب

دوب هدش ریزارس شکشا هدنخ زا هک روطنومه شنداد

: دیشک غیج

! ینامام مدلک طلغ مدلم نوتن نااااامام _

شزان ِتروص هب مدز لز و مدرک شلغب هدنخ اب

شهاگن حتلا شاهوم شابل دوب شاباب هیبش یلیخ

یلع! دوب، یلع یپک ! شامشچ

نیا مدرک یعس و مداد راشف مه ور ومامشچ مکحم



حاالزا هک ُشرآ مورآ منک نوریب منهذ زا ور ارکف

و مدرک دنلب اج زا دوب هدش بجعتم نم توکس

! مروشب وشور و تسد ات سیورس وت شمدرب

یاو ! تعاس هب داتفا ممشچ هزات هرفس رس نتسشن اب

ِرس زا مفده ممهفیمن ارچ نم هحبص هد تعاس ادخ

! یزاب هرخسم هن ِنتفر راک ِرس ندش رادیب حبص

اب هک مش رضاح مرب مدش دنلب هرفس ور زا عیرس

: مدنوم زیخ مین نامام یادص

یدروخن یزیچ زونه هک وت ! ردام اجک _

! اگین وتعاس وت نوج هدش مرید نامام _

شور متعاس هی نیا یدرک رید همه نیا هک وت _حاال

همقل هی هراد هدش زاب شاهتشا هزات موصعم ِلفط نیا

! هروخیم اذغ

مدش میلست شرآ ِمولظم یامشچ هب داتفا هک ممشچ

رت رید زورما مداد مایپ زاناس هب هرفس ِرس متسشن و

اب یکوا ِنتفرگ اب هدب طاالع دنمجرا یاقآ هب مریم

رپ یامشچ ولج و هرفس ِرس متسشن تحار یخلا

! مدروآ رد ور اذغ ِهت نامام فسات

یزاب هنوهب هب ومتسد شرآ هناحبص ندش مومت اب

ِبل متسشن دنخبل اب طایح وت مدنوشک و تفرگ

یبوخ هطبار انودلگ وت متخیر بآ تسد واب ضوح

نیرتدب نیا مدوب نئمطم یلو متشادن هایگ و لگ اب



! ِهایگ هب نداد بآ ِشور

و تسشن ضوح ِبل مشیپ شلگشوخ ِهاگن اب شرآ

: تفگ

؟ ینامام _

؟ یاوخیم یچ زاب رونوج لد ِنوج _

: تفگ مخوش ِنحل هب هجوت یب

؟ هرود دقنیا هک هتفل اجک ماباب _

: متفگ بجعت اب

؟ هرود ینودیم اجک زا ؟وت هرود _

یتقو ! دایم دوز رفس هتفل یگیم هشیمه وت هخآ _

؟ هسلیمن چال سپ دایم دهلا همه نیا

منم هب رفن هی یکشاک مدرک عمج ملد وت وماهوناز

مرمع هرخآ ات یروجنیا دایم یزور هی نوا تفگیم

! شمنیبب هظحل هی طقف ات مدرکیم ربص

: متفگ مورآ

ادخ شیپ هتفر نم یاباب لثم مه یلعاباب _

؟ اجک ینعی _

ور هچب نیا ِباوج متسنودیمن اعقاو مدوب هدش کالهف

شرظتنم یامشچ هب هریخ هظحل دنچ مدب دیاب یچ

! شخبب ونم ایادخ مدرک هاگن

ومتسد عیرس ضوح وت مداد شلوه تشپ زا هعفدی

زا شرس هک نیمه هشن شیزیچ هک شرمک ریز متفرگ



: دیشک غیج نوریب دموا ضوح

هگید ؟ هنوتیم یلوجنیا شچب اب یک هخآ دب ِنامام _

ملا! دن تسود

ضوح زا دوب هتسشن هدنخ شور حاال هک ییابل اب

هب عورش یزاب و تنطبش اب و نوریب شمدیشک

نوا هک مدرک مواکجنک یولوچوک رسپ زا ییوجلد

! مدب وشباوج منوتن هک هسرپن یلا وس هشاب

شمشچ نوریب دوب هدموا هزات ام یادص اب هک نامام

ور دز دوب هدش روانش ِرومس هیبش هک شرآ هب داتفا

: تفگ و شنوگ

؟! مچب اب یدرک راکیچ _

! شمدروخ

ضوح بل تشاد ینکیم شغولش ارچ نامام یچیه _

! داتفا دوب زیل درکیم ینوطیش

مدرک شلغب هدنخ اب عیرس هنک یلوغچ دموا شرآ ات

! هنوخ وت مدیود

مدش رضاح و مدرک ضوع دوب هتفرگ من هک وماسابل

نیشام زا تکرش رد ِمد مسرب تکرش هب رتدوز ات

نم ! متفرگ لوخد هزاجا بدا ِضرع واب مدش هدایپ

و اسدنهم یانیشام یدومحم یاقآ نیا ارچ منودیمن

ِنیشام تقو نوا هنکیم کراپ هربیم شدوخ ور اریدم

! هربیمن ونم



تبوخ اگین اگین نشیم لئاق توافت مه انیشام ِنیب

هنک ترپ هّرد زا وشدوخ هریگب یگدرسفا چاه هشیم

وشناتسرامیب و نومرد اود ِلوپ نم تقو نوا ؟ نییاپ

! یتنعل مرایب اجک زا

منک ضغب و هنک ادیپ خیب هیضق هک نیا زا لبق

تکرش ِلخاد مداتفا هار و مدرک کراپ ونیشام عیرس

، تفرگ مدنخ دوب خیلا هشیمه ِسکعرب یشنم ِزیم

ِتکرش ِتاع طاال ِمتسیس هنک عمج ربخ هتفر امتح

! ادخب

ور هریگتسد مورآ و متفر دنمجرا یاقآ قاتا تمس هب

هجوتم و دوب اه هدنورپ ِوحم ال ماک نییاپ مدیشک

مهب ورد مکحم هعفدی و مدز یدنخشین دشن مروضح

ِنوکت دوب اه هدنورپ ِوحم هک دنمجرا یاقآ مدیبوک

رپ ِحور بیصن هحتاف هی اال متحا و دروخ یتخس

درک! هدنب ِضیرم و حوتف

: متفگ متثابخ زا یشان ِدنخبل اب

زا ربخچ لا؟ وحا و حلا ناج! سییر _سالم

؟! یگتسکشرو

: تفگ و درک ماگن یپچ پچ

وگن یگتسکشرو زا یزیچ وت رتخد هنزن رام وتنوبز _

! ینکیم نومراچ یب هروش تاشچ

: دش درگ مامشچ



بیع مدرم ِرتخد ور ارچ ! هروش نم یاشچ اجک _هاو

! دیرازیم

: تفگ درسنوخ و تخادنا باال یا هنوش

هدنخ اب همدوخ هرتخد و تسین مدرم هرتخد واال _

داد: همادا

ِیشکرس میتفریم میتشاد لا سراپ تسین تدای ، ایناث _

رتخد هی هب داتفا تمشچ زمرق غارچ ِتشپ رابنا یاراب

نوبرق یدرک عورش و تفر فعض ملد یتفگ هچب

اب هراچیب هچب دشن مه هیناث جنپ ینعی ؟! نتفر هقدص

! بوج وت دز قلم هخرچود

ومامشچ هیچ هیضق دمویم مدای تشاد هزات هک نم

: متفگ مامت ِتلا ذر واب مدرک زیر

ِلا سراپ ِیتوس ننایرج رد نوتموناخ دنمجرا یاقآ _

ونوتموناخ ِدلوت ِخیرات تقو نوا دیظفح زا ونوترایتسد

؟! هریم نوتدای لا سره

ِنک ادیپ یهار هی درک یعس وشاج ِرس تسشن فاص

نم! ِتسد زا یص خال یارب
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هب مداتفا هار تکرش تمس هب و مدش نیشام راوس

، دورو هزاجا نابهگن ات مدز زمرت مدیسر هک ینابهگن



تعاس هب یهاگن ات مدروآ رد مفیک زا ومیشوگ هدب

زا هتفر تسد زا سامت تشه ندید اب هک مزادنب

ینعی ادخ دش،ای درگ مامشچ دنمجرا یاقآ و تکرش

؟! هدشیچ

تفر مدای تنلیاس ور متشاذگ ویشوگ هک حبص زا

! میدش تسکشرو هنکن مرایب شرد

یاقآ هب مداد وچییوس و مدش هدایپ نیشام زا

! هشکب ُنیشام تمحز ات یدومحم

انیا هک هدش یچ ینعی تکرش تمس مدرک دنت اپ

هب هک ماپ متفرگ سرتسا ، یشوگ هب ندز گنز ردقنا

واب متمس دیود عیرس مندید اب زاناس دیسر تکرش

: تفگ دنلب یادص

، رتخد یدیمن باوج وتیشوگ ارچ باتفآ وت ییاجک _

هتکس هراد دنمجرا یاقآ میدز گنز ردقچ ینودیم

هراد نانز مدق موناخ تقو نوا دش رید هسلج هنکیم

! هنکیم یط وتکرش ورهار

هگم هدش، رید هسلج هک هچ نم هب دش درگ مامشچ

بجع هسلج شمربب مشود ور شمزادنب ِرارق نم

! امدرک یریگ

قاتا تمس مداتفا هار زاناس یارغ رغ هب هجوت یب

اب مدش دراو رد هب هقت ود ندز واب دنمجرا یاقآ

اج ِرس شراب دیدهت ِهاگن و یبصع تروص ندید



هک ِنم هریصقت اعقاو منک رکف ادخ ای دز مکشخ

! هسلج هسرب رید هرارق

متفرگ شیپ و تسد هشب راوآ مرس هک نیا زا لبق

: متفگ و مه وت مدیشک ومامخا سخت

، نیدز گنز ردقنا دوب هدش یچ دنمجرا یاقآ _هاو

یب یاسامت هب داتفا هک ممشچ مدیسرت ردقچ دینودیم

هگید ال صا منک، فداصت دوب کیدزن مدرک لوه خساپ

نیرب نیتساوخیم وهللا، مدیسر اجنیا ات دش ییادخ

گنز نم هب ردقنا ارچ هگید نیتفریم نوتدوخ هسلج

؟! نوتقردب مایب نیتشاد راظتنا انیدش تداع دب دینزیم

دیدهت دیشوپیم وشتک هک روطنومه و دش دنلب اج زا

: تفگ زیمآ

! یتفرگ شیپ وتسد مدیمهفن نکن رکف موناخ باتفآ _

تخیبوت ، میتشگرب هک هسلج زا مرادن تقو عفال

! میرب نک عمج وراه هدنورپ شابدوز منکیم

: متفر او گنشق هگید هعفدنیا

مهب ارچ سپ ؟ هسلج مایب هرارق منم هگم یچ؟ ینعی _

؟! دیتفگن یزیچ

: تفگ شتسد وت تفرگیم وراه هدنورپ هک روطنومه

مشیروج نیمه ینزیم فرح ردقچ رتخد شاب دوز _

؟! تفر مدای امتح منودیم هچ هدش، نومرید

زورما متخیر همانرب ردقچ دش هتفرگ حملا یباسح



زورما مداد لوق شرآ هب حبص یاو ! منوچیپب وتکرش

یاقآ زا وراه هدنورپ یقنع دب اب نوریب شمربیم

وت گنیکراپ تمس میداتفا هار مه واب متفرگ دنمجرا

شوایس و ناخ شواچ هدای هزات متسشن هک نیشام

اتود نیا هبکبک هبدبد داوخیم یک ادخ یاو مداتفا

شوخ هک زورما اصوصخم ِنک، لمحت ُرورغ ِهوک

نشکب نییاپ ورام نتسنوت ننکیم رکف و ِنوشناشوخ

: متفگ دنمجرا یاقآ هب ور یقلخدب واب مدرک یفوپ

انوا اب منوتیمن نم دینودیم ، ماین نم دشیمن _حاال

! هگید دیدادیم یصخرم مهب وزورما هی مایب رانک

ورانوا منوتب وت ِرانک رد هک تمربیم مراد اقافتا _

تحلصم و اه هبرجت اب منوتب دیاش نم منک، لمحت

رس منوشب ورانوا یمیدق یاه هویش ای یشیدنا

مایمن رب نوشزیت و دنت نوبز ِسپ زا یلو نوشاج

نوشافرح ِنتخادنا شوگ تشپ اب مدیم حیجرت

هب ینوبز هرظانم یارب انوا ، مراد هگن نیگنس ومدوخ

دیاب نیمه یارب نراد زاین نوشدوخ لسن مه یکی

ّنف و وت دوجو اب تکرش ماوخیمن ، یشاب اج نوا

ِنک! سح یدوبمک تیرو نخس
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بال ِرپس ناونع هب مریم مراد امسر مدش، عناق ال ماک

تسد وت یدایز زیچ زورما ، مریگب رارق هدافتسا دروم

ی همه مدب تاجن وتکرش شاهاب منوتب هک میتشادن

دوب، یدعب هسلج و هاگشیامزآ یاه هچب هب نم دیما

رازگرب ناخ شواچ تکرش وت مه یدعب هسلج ایوگ

ِبیکرت زا یزیچ ننک تباث ننوتب اه هچب رگا هشیم

نوشرابتعا یب میتسنوتیم تحار هدش مک ارطع یلصا

! مینک

یانیشام ندید اب میدیسر هک تکرش گنیکراپ هب

ندوب هدرک رپ وگنیکراپ لک هک باال لدم و فلتخم

روبجم دنمجرا یاقآ هک ندوب دايز ردقنا ، مدرک بجعت

لوط یلیخ هک مود ی هقبط گنیکراپ هربب ونیشام دوب

! دیشکیم

هاگن دنمجرا یاقآ اب بجعت اب نیشام رد ندش زاب اب

: تفگ و تفرگ متمس هب ونیشام ِچیوس عیرس مدرک

نم ایب، دعب نک کراپ ربب ونیشام وت مرتخد باتفآ _

تسد زا ور هسلج ِفصن هشکیم لوط مایب ماوخب

! هریگب تسد وت ور هسلج هشاب نومیکی لقادح میدیم

و هدننار یاج متسشن ، متفرگ ُچیوس و متفگ یا هشاب

هدایپ و مدرک کراپ تمحز اب ُنیشام مود، هقبط متفر

حاال ! مدش هریخ فارطا هب یجیگ اب هیناث دنچ مدش

؟! مرب دیاب یرو مودک



تکرش ، مدروخیم یجیگ جیگ ماج رس متشاد روطنیمه

نومه هشیمه یلو ، میدوب هدموا دایز ناخ شواچ

هی روسناسآ واب میدرکیم کراپ ونیشام لوا هقبط

روسناسآ لا بند یچره ، هسلج سنلا وت میتفریم تسار

هک یهار نومه مروبجم حاال مدرکیمن شادیپ متشگیم

روسناسآ راوس ات مدرگرب هدایپ و مدموا نیشام اب

رکف هنیبیمن تیعقوم نیا وت ونم یسک دش بوخ مشب

تکرش لماع ریدم ، دنمجرا یاقآ یصخش رایتسد نک

شواچ تکرش هب دورو هار لا بند هراد ِعبر هی ، هدیکچ

! هدرگیم ناخ

رون هک مدوب هتفرگن هلصاف نیشام زا مدق هی زونه

و گرزب یلیخ ِنیشام هی دز، وممشچ ینیشام ِغارچ

رس سرت زا دمویم متمس هب تعرس اب تشاد روغی

مکحم دیسر هک میرتم دنچ هلصاف هب دز، مکشخ اج

همه تشگزاب نوعجار هیلع هللاوانا نا ، متسب ومامشچ

! تسوا یوس هب

زاب ومامشچ روزب ماپ یولج یدیدش ِزمرت یادص اب

هی وت نیشام دوب هدش کشخ سرت زا منهد ، مدرک

ّدح هب مه مدوب هدیسرت مه ، زمرت ور دوب هدز میمدق

هک ییاج هب مدش هریخ مخا ،اب مدوب یبصع گرم

یتح یناور ِکدرم ، هشاب هتسشن شدننار مدزیم سدح

زا هسرپب وملا ح هش هدایپ دادن تمحز شدوخ هب



هچب ِیارادلوپ نیا زا همولعم شلگشوخ ِیتنعل ِنیشام

! هعوررپ

با مدروآ ومتسد متفر هدننار رد تمس هب تینابصع اب

هسرب متسد هک نیا زا لبق ، هشیش هب مبوکب هک ال

نییاپ ِتمس هب هشیش مورآ یلیخ ، هشیش هب هروخب

انشآ یخرمین اب بجعت ِلا مک رد نم و دش هدیشک

! مدش هجاوم

ی هدننار نوا هک نیا ِندز سدح ناخ! شواچ

ِراک هشاب ناخ شواچ هنوتیم خاتسگ و درسنوخ

! دوبن یتخس

یتخس نحل اب دوب وربور هب شهاگن هک روطنومه

: تفگ

نم نیشام هشیش هب نیتساوخیم هک نیتشاد یراک _

؟! موناخ دیبوکب

روطچ ور ییوررپ زا مجح نیا اعقاو دش درگ مامشچ

؟ هدیم اج شدوخ وت

! یتحار هب همولعم لکیه نیا اب
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: متخادنا باال ییوربا

در هدنب ور زا نوتنیشام اب دیتشاد منک رکف ، دیشخبب _



! دیدشیم

وشرس نیشام هشیش ور تشاذگ وشتسد یدرسنوخ اب

: تفگ و درک جک یمک

دینوتیم ، هدیدن یتراسخ نیشام رکشورادخ بخ _

! دیربب فیرشت

ِنشور ِمین ِیاضف وت هک شباذج ِخر مین هب یروابان اب

نم ، مدرک هاگن دوب هدش هشیمه زا رت نشخ گنیکراپ

منیشام هک رکشورادخ هگیم یدرکیم مهل یتشاد مگیم

بماالت؟! یب ردقنا مدآ ؟ هملا س

ظفح ومیدرسنوخ یلو دوب هتفرگ مصرح یروجدب

: شمنوزوسب هگید هار هی زا مدرک یعس و مدرک

هب ونوتدوخ هلجع نیا اب دیاوخب دیراد مّقح هتبلا _

،ب دینیبب دینوتن منوتولج یتح هکیروط دینوسرب هسلج

اب دیدرک ادیپ تصرف هی سلا همه نیا دعب هرخ اال

رارق هدیکچ ِلثم یتکرش ِرانک رد ونوتدوخ کلک و زود

ام ِمسر و مسا ِنتفرگ دنچره ، دیشب حرطم و دیدب

هی لوق ،هب هدرگیم رب شبحاص هب هرابود و تسارذگ

ناسکان امش هب ناسک زا تبون نیا ، ییادخ هدنب

! درذگب زین امش ِناسکان ز تبون ، دیسر

! شهب مدش هریخ دنخشین واب متخادنا باال ییوربا

نومه مه،اب وت دوب هتفر هشیمه زا رتشیب شامخا

شهاگن دش هریخ مهب و دنودرگرب وشرس شظیلغ مخا



وت هاگادوخان هک دوب خیبوت زا رپ و کانتشحو ردقنا

: تفگ ینشخ و درس ِنحل اب مدروخ ینوکت ماج

فرح متنهد زا رتشبب یداسیاو ، یتفرگ ومکراپ اج _

ال صا نم ، یرایم رس هب ونم ِربص یراد هگید ، ینزیم

تشرد لمحت منکن رکف مه وت ، متسین یروبص مدآ

یب لمحت نم هک روطنومه ، یشاب هتشاد ندینش

ییافرح ِرطاخب مدآ هچب لثم سپ مرادن ور یمارتحا

اج زا وتنیشام مدعب ینکیم یهاوخ ترذعم یدز هک

در تنیشام و تدوخ ور زا ات یرادیم رب نم ِکراپ

! مدشن

ماهاب یزیمآ نیهوت ِنحل اب اهنت هن دز مکشخ ماج ِرس

مه یهاوخ ترذعم شزا تشاد عقوت هکلب دزیم فرح

و مدز یدنخزوپ دوب! مروصت زا شیب هگید نیا منکب

: متفگ

مد ردقنا هللا شام منک، یهاوخ ترذعم ات نیشب _

نوترواب منوتدوخ هک نیا لثم ندرک ناخ ناخ نوترپ

نوتتیصخش تقوره ! رهمگرزب ِبانج دیناخ اعقاو هدش

موناخ هی اب دیاب دینودب هک درک ادیپ لماکت یدح رد

هدنب زا دینوتیم تقو نوا دینک تبحص یروجچ

مارتحا یمدآ هب هدنب دیشاب هتشاد مارتحا ِراظتنا

! هراد وشراظتنا هک ینوا هن هراد وشتقایل هک مراذیم

نم..



دوب هدرک مرو تینابصع زا هک شینوشیپ ِگر ندید اب

فرح تفریم نیشام هریگتسد ِتمس هب هک شتسد و

ِرد مدش هریخ شهب تشحو واب دیسام منهد وت

هب مدق هی سرت زا دش هدایپ عیرس و درک زاب ونیشام

ماج ِرس عیرس دش، مدق هی نومه یلو ، متشادرب بقع

مهب هتفرگ نوخ یامشچ ِنم!اب اب قح نوچ مداسیاو

هی درک،اب رپ ُمتفر بقع هک یمدق هی و دش هریخ

دیشک ومقی مکحم و دروآ ولج وشتسد عیرس ِتکرح

شندب هب باتش رپ مندب و مدش باترپ ولج هب

واب دش هریخ مهب یکانتشحو ِمخا درک،اب دروخرب

هلصاف نوماندب نیب هکیلا ح رد نیگمشخ یاسفن

: دیرغ متروص وت دوب هتخادنا

هچب ینزیم فرح ینحل هچ واب یک اب یراد مهفب _

نتسیم او نم ولج یتقو مه وت زا رت هدنگ نوج،

دعب ننکیم هزم هزم نوشنهد وت وفرح راب ود لوا

نوشنهد وت نوشانودند عقوم هی هک نوریب نزادنیم

الت نم هساو هچب فلا هی وت تقو نوا هشن دروخ

تسین ترس وت لقع ؟ ینزیم هنعط و یرایم رد یزاب

ُناخ؟! شواچ یتخانشن زونه ای
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هی یتح ، هریگب هلصاف مزا ات شنیس ور مدیبوک جل اب

! مدشیم هفخ متشاد اعقاو دروخن نوکت متناس

ملد یلو یحور مه یمسج مه دوب مور یدب ِراشف

صرح ،اب مرایب مک رورغ ِهوک نیا ولج تساوخیمن

: شیشیم یامشچ هب مدش هریخ باالو مدرب ومرس

مه یزاین ، متسه هک منیمه نم رهمگرزب ِبانج نیبب _

مرادن یسک ِدییات هب

رد میزاب هگب،الت روز مهب داوخب یسک ، هتفویب شاپ

! مرایم

یسرت مه تساوه ِداب نوشافرح همه هک ییامدآ زا

ال مرظن هب نیمه هساو مسانشیم بوخ مرامش ، مرادن

نوتراتفر اب امش ، دیتسه هدنب ِدروخرب ِزرط نیمه ِقی

! مشاب هتشاد نوتاهاب یدروخرب نینچ نم دیدش ثعاب

هشب نومه دیاوخب یچره هخرچیمن امش ِرود هک ایند

! مرتحم یاقآ

یسک تسین بوخ مرب ماوخیم دینک ملو مه حاال

! هنیبب حتلا نیا وت ورام

ور ابیرقت رت باال دیشک ومقی و تخادنا باال وشوربا

اب مدرمیم متشاد یتنعل مدوب هداسیاو ماهاپ کون

دز: رشت متروص وت تنوشخ

سملا ِنوختسا هی دوب مور ولج درم هی وت ِریغ _هگا



! یدروآ سناش متشاذیمن شندب وت

همه هنیبب یروجنیا ورام یسک تسین مهم مساو

! هدیمن اهب یسک هب ناخ شواچ ننودیم

هخرچیم ماوخب مـــَن هک یروط نوا ایند نمض رد

وتافرح منکیم یعس نک، ورف تولوچوک ِخم وت ونیا

یهاوخ ترذعم هی اب ینوتیمای حاال ، مریگب هدینشن

ات هک مرایم ترس هب ینک،ایبالیی خالص وتدوخ

یخوش یسک اب ناخ شواچ هنومب تدای رمع هرخآ

! هرادن

شزا مدوبن رضاح ناونع چیه هب مدرک شاگن ترفن اب

اب نوا مدوبن رصقم نم نوچ منک یهاوخ ترذعم

دوب! اوعد هدننک عورش شدننز ِراتفر

ترذعم ِرظتنم درک هراشا رس واب داد مهب ینوکت

! ِیهاوخ

ترذعم هب یضار ومدوخ متسنوتیمن هروج چیه

دوب هدنوم مارب هک یهار اهنت زا سپ منک، یهاوخ

! مدرک هدافتسا

یاشفک اب تشاد هلصاف نیمز زا ماهاپ هک روطنومه

هی شفایق هک مدز شاپ هب یمکحم ِدگل مدنلب هنشاپ

درک مراثن یشحو تینابصع دش،اب عمج درد زا هظحل

هظحل هی یارب شولهپ وت مدیبوک جنرآ اب عیرس هک

و دش لش شتسد مدید شامشچوت ور یعقاو ِدرد



هب تفرگ وشتسد عیرس دش هتسب مکحم شامشچ

! شولهپ

هی اب دمویمن لکیه نیا هب مدش هکوش هظحل هی

یلکشم اعقاو هنکن هشب شیزیچ داوخب نم هبرض

؟! هدموا شیپ شساو

متفرگ مدوخ زا ور ینارگن و ندرک رکف رتشیب هزاجا

مدز گنیکراپ زا و متشگرب بقع هب تعرس اب و

ممنیشام یتح ! منوسرب لوا هقبط هب ومدوخ ات نوریب

دوب! شّقح متشادن رب شکراپ اج زا
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هب و مدنوسر لوا هقبط هب ومدوخ دنلب یامدق اب

ال صا هک دوب ریگرد مرکف ردقنا ، متفر روسناسآ تمس

هک روسناسآ رد مدز ودنچ هقبط همکد مدشن هجوتم

سِنلا هک اجنیا مدرک هاگن ملباقم هب بجعت اب دش زاب

! تسین تاسلج

هاگن مرو و رود وهب نوریب مدروآ ومرس یواکجنک اب

هقبط نتفر همه اال متحا ، دوبن سنلا وت سکچیه مدرک

! هشیم رازگرب هسلج هک یا

دوب هتشون شور هک ییولبات هب داتفا ممشچ هظحل هی

یواکجنک زا متشاد دز قرب مامشچ ، لماع ریدم رتفد



رتفد ینعی مزادنب شلخاد هب هاگن هی طقف هک مدرمیم

؟ هیلکش هچ ناخ شواچ

یلو متفویم رسدرد وت یباسح مرب ول هگا متسنودیم

! تشادیمن رب مرس زا تسد یتنعل ِیواکجنک نیا

راکفا نیا اب مدرگیم رب عیرس مزادنیم هاگن هی طقف

ومدوخ نیچرواپ نیچرواپ و متخادنا فارطا هب یهاگن

و مدرب هریگتسد تمس ومتسد ، مدنوسر قاتا رد هب

مکشخ اجنومه قاتا رد ندش زاب اب شمدنوخرچ مورآ

دز!

؟ هراتس جنپ لته ای ِتیریدم قاتا اجنیا

یکشرز ِلبم ِتس هی یدشیم دراو هک قاتا یادتبا زا

هب دشیم یهتنم هک قاتا هرخآ ات دوب هدش هدیچ هریت

رت تهبا رپ و رتگرزب همه زا هک لماع ریدم یلدنص

شندوب هتخاس ناخ شواچ هساو راگنا ال صا دوب،

مداتفا شراتفر ِدای هرابود ها ها هاوخدوخ کدرم

ود مدش قاتا دراو و مداد نوکت ومرس ، تفرگ مصرح

فقس زا کیش و یزتناف حرط اب گرزب رتسول ات

فرط ود مودک ره مه امن بش ات راهچ دوب، نوزیوآ

ِلبم تسد هی مه قاتا هگید فرط نتشاد رارق قاتا

یمیمص حتلا قاتا هب هک تشاد رارق یکشرز ِیتحار

و یا هشیش هرجنپ هب داتفا ممشچ دوب، هداد یرت

شتمس هب مورآ ، تشاد رارق بمال تشپ هک یگرزب



درگ مامشچ ، مدرک هاگن نییاپ هب مدش مخ و متفر

! راگنا هتاپ ِریز نارهت ِلک اگین ور ویو هووا دش

داتفا مدای هعفدی مداد نوکت رس و مدیشک یتوس

هب متشگرب و ومنهد ور متشاذگ ومتسد عیرس ، ماجک

منودیم مدیم داب هب ومرس اجنیا نم مدرک هاگن رد

! هگید

ام اگین ادخ وروت ، متخادنا قاتا لک هب یا هگید هاگن

عون رد مه ام تکرش هتبلا اجک انیا مینکیم راک اجک

اب هسیاقم لباق اعقاو بخ یلو دوب هکرعم شدوخ

! تسین ناخ شواچ قرب و قرز ورپ سکول ِتکرش

هار قاتا رد تمس هب دش عفر بوخ هک میواکجنک

ممشچ ناخ شواچ زیم ِرانک زا ندش در عقوم مداتفا

، مدرک هاگن شهب یواکجنک اب هدنورپ هی هب دروخ

مزادنب شلخاد هب یهاگن دادیمن هزاجا میراک نادجو

دایز منادجو هب هدنورپ هرانک secretی هملک یلو

مورآ و متشادرب ور هدنورپ ، دادن وجالن ی هزاجا

هی هک تشاد رارق شلخاد هگرب ات دنچ مدرک شزاب

هب ورانلکدا و رطع یاه سناسا و تابیکرت یرس

تاح ال طصا زا دایز نوچ دوب هداد حیضوت یسیلگنا

، هتشون یچ مدروایمن رد رس دوب هدش هدافتسا یمیش

اه هحفص وزا مدروآ رد ومیشوگ عیرس نیمه یارب

رارق شاجرس مظنم و متسب ور هدنورپ متفرگ سکع



مداد

اج هجوتم تسین دیعب ناخ شواچ یزیت هب یمدآ زا

و مدش جراخ قاتا زا عیرس هشب هدنورپ ندش اج هب

ِندز اب مدش روسناسآ راوس یسک ِدوبن زا نانیمطا ِدعب

سنلا دراو دشیم رازگرب هسلج هک یا هقبط همکد

هسلج سنلا فرط هب هجوت بلج نودب و مدش یلصا

! مداتفا هار
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دوبن ملوا راب هک نیا اب مداتفا هار سنلا ِرد تمس هب

هدروخ هی مزاب یلو مدرکیم تکرش تاسلج نیا وت

هقت ود ندز اب و مداسیاو رد مد متشاد سرتسا

هظحل هی یارب مدش دراو و مدیشک نییاپ ور هریگتسد

و نتشگرب هرفن یس تیعمج ِلک دش کشخ ماپ ات رس

سح مرمک یور وقرع تکرح ندش هریخ نم هب

انشآ مرظن هب هک ینویاقآ زا یکی هعفدی مدرکیم

: تفگ دمویمن

یرورض نوتراک هگا میراد یمهم هسلج االن موناخ _

! دیرایب فیرشت ادعب افطل تسین

صا هک نیا نودب مدش ینابصع مه دروخ رب مهب مه

تشاد مامت یتیصخش یب اب متسه یک نم همهفب ال



اب یدج یلیخ دنمجرا یاقآ ! درکیم منوریب قاتا زا

: تفگ ییاسر یادص

وزا نتسه هدنب ِیصخش ِرایتسد نوشیا یرفظ یاقآ _

هدش گنهامه نوشروضح لبق

درک: هراشا شرانک یلدنص وهب نم هب درک ور دعب

موناخ دییامرفب _

مشفک یاه هنشاپ یادص هکیلا ح رد مکحم یامدق اب

شور و متفر یلدنص تمس هب دوب هدیچیپ سنلا وت

متسشن

اب مدش مشچ وت مشچ مرس ندروآ باال ِضحم هب

ریزو ِبانج ! یناف ِشوایس

نوکت رس نوا عبط هب منم هک داد نوکت یرس مهب ور

شواچ هک شرانک یلدنص هب دش بلج مهجوت مداد

هب تحار یلیخ ندوب هدومرف سولج رهم گرزب ِناخ

و هدز باال یانیتسآ واب دوب داد هیکت یلدنص ِیتشپ

هب ور مهم و یمسر هسلج نیاراگنا شلا یخ یب ِرهاظ

دوب! هتفرگ هرخس

هک یروج هراد یشقن شوخ و هدنبیرف ِرهاظ هک قحلا

هرهچ نیا ِتشپ همهفیمن یسک هنکن زاب نهد یتقو ات

! هنکیم تموکح یرورش ِدرم هچ درسنوخ

مک زورما رهمگرزب ناخ شواچ هنک رواب یسک ارمع

و هشب در رتخد هی ور زا شنیشام اب دوب هدنوم



! هشاب هتشاد یهاوخ ترذعم راظتنا یراکبلط اب مدعب

شواچ ِرانک یلدنص هب داتفا ممشچ یا هظحل یارب

مه وت تفر مرهچ دوب هتسشن یرفظ یاقآ هک ناخ

ونم بوخ هشاب خلت تشوگ هنوتیم درم نیا ردقچ

زا یکی داد هزاجا و درک توکس مزاب یلو تخانشیم

هتبلا هنک! راتفر یروج نوا نم اب عمج وت شادنمراک

مدروآ سناش مداد ماجنا گنیکراپ وت نم هک یراک اب

دگل و تشم ریز ونم دشن دنلب هسلج لوا نیمه

اج همه بوخ شیباصعا یب هظفاح هللا شام تفرگن

! هتفر رد

حِلا رد و دوب هدش ترپ هسلج زا ال ماک مساوح

باالو دروآ وشرس ناخ شواچ هک مدوب یروخدوخ

همادا ومریخ هاگن یدرسنوخ اب درک ریلفاغ ومهاگن

هب تنوشخ و مخا اب مه وت دیشک وشاهوربا هک مداد

درک! هاگن مامشچ

! هکرتیم شرهز مدا هنکیم هاگن یروجنیا ارچ هاو

ششوگ وت دش مخ شوایس هک مدزدب ومهاگن مدموا

باال تخادنا وشوربا هی ناخ شواچ تفگ یزیچ و

رپ ِهاگن واب تشگرب هرابود و درک شوایس هب یهاگن

دش! هریخ مهب یدیدهت

هنک هبلغ مهب شهاگن اب هک نیا زا لبق هعفدنیا



مدنودرگرب شزا ومور مخا اب مدرک کزان یمشچ تشپ

نئمطم هگید هعفدنیا شفرط دش مخ شوایس هرابود

هاگن شواچ هب یمشچ ریز ِنم بجار هیضق مدش

شنوچ یور کیچوک چِلا هجوتم هعفدی هک مدرک

! مدش

یسک منکن رکف قلا خلا للج ؟! هنزیم دنخبل هراد ینعی

یتح هشاب هدید ور یا هنحص نینچ حاتاال نم زج هب

یور ِنودب و یدج یلیخ مه اغیلبت و اسکع همه وت

! هشیم رضاح زاب

هب عیرس هش مهاگن هجوتم هرابود هک نیا زا لبق

دادیم حیضوت وشتادیلوت هضرع تشاد هک یا هدنیامن

! مدش هریخ

نلکدا و رطع توافتم سناسا ِبجار هک ییافرح ِفصن

هضوح وت هرخ باال نوچ مدشیمن هجوتم ور دوب

مک یمیش بجار متاع طاال و متشاد تیلا عف یتیریدم

همدقم یب شوایس یزار یاقآ یافرح ِمامتا زا دعب دوب

بلج شتمس هب ارظن همه دش دنلب یلدنص یور زا

داسیاو نوبیرت تشپ و تفر روتینوم تمس هب دش

داوخیم یچ منیبب مدش رظتنم و متخادنا باال ییوربا

سفن هب دامتعا اب هک اعدا اپ ات رس یاقآ نیا هگب



! هنکیم ییامن تردق هسلج ِردص

مگیم دمآ شوخ ناخ شواچ و مدوخ فرط زا _

هک نیا زا نونمم و هسلج نیا رد ور نوتروضح

نیپمک دینایرج رد هک روطنومه نیتفریذپ ور نومتوعد

یرایسب لا بقتسا دروم هک هداتفا هار تکرش رد یدیدج

و شورف هدمع ِنازیزع ، یتشادهب مزاول یاتکرش زا

شیازفا اب ام تکرش ، هتفرگ رارق ناگدننک فرصم

دروکر هتسنوت وب، هدنرادهگن ِیوق یاه سناسا رادقم

لا متحا هب ، هشاب تعنص نیا رد یرتشم شیازفا ِراد

یا هفرح یمادقا اب ناخ شواچ دینایرج رد همه دایز

مزاول ِروآ ماسرس یاه تمیق ندیشک نییاپ اب ،

داد رارق نتسنوت اه، نوا تیفیک ظفح و یتشادهب

ننک! تکرش ِبذج ور یدایز یاه

، هدش رباربود تکرش ِماهس ارآرهم ِتکرش یراکمه اب

مان شوخ یاه تکرش اب یراکمه هب دنم امعالهق اما

زورما نیمه یارب ، میتسه هصرع نیا رد یمیدق و

توعد نازیزع امش زا ات میداد لیکشت ور یا هسلج

و دعب ی هتفه ور نوتخساپ دینوتیم ، مینک یراکمه هب

ام اب اه تیعقوم ندیجنس زا دعب یدعب ی هسلج رد

! شوخ زور دیراذب نویم رد
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شوا چــــ

هک یریسم وهب مداد راشف مولهپ یور مکحم ومتسد

یاج ور دوب هدز تسرد یتنعل ، متخود مشچ تفر

حلا رطاخ هب تسنوت وزورما تشاد یبوخ ِرارف هیخب

ناوات دیاب شیخاتسگ تباب هرب، رد رسق نم دعاسمان

جات نیا نم هرذگب یروجنیمه مدیمن هزاجا هدب، سپ

نوا و یرامیب ِراشف ِریز رجز، همه نوا اب ُتخت و

ُنم هچب رتخد هی شرخآ هک مدرواین تسدب درد همه

هب هرب، رد و هنزب ، هریگب هرخس هب وممسر و مسا

! هدنخب مشیر

و مدش نیشام راوس تینابصع زا مه رد یامخا اب

مدرک شکراپ رتخد نوا نیشام رانک

هب یهاگن مدرک زاب ومزولب یاه همکد و رانک مدز ومتک

هسلج طسو دوب مک منیمه طقف متخادنا هیخب یاج

یسک و متفویب یزیرنوخ هب بیقر همه نوا ولج

! همهفب ومدرد

یاه همکد هیخب یاج ندیدن بیسآ زا نانیمطا اب

هزادنا هب هسلج مدش، هدایپ نیشام زا ومتسب ومزولب



راسفا ِکرتخد نیا هرطاخ هب دوب هدش رید یفاک

زور نومه ،زا مداد تسد زا ور هسلج فصن هتخیسگ

، شمدید دنمجرا رتفد ِطسو رمک هب تسد هک یلوا

میبصع یاگر هشیر هب هشیت شیزارد نوبز و یخاتسگ

شهب میقتسم روط هب تقوچیه ، هظحل نیمه ات دز

نم هک دوبن یدح رد رایتسد هی مدوب هدادن رادشه

دروخرب رد ، مزادنب تمحز هب ومدوخ شرطاخب ماوخب

رتخد نیا زورما هک متشاد نوناق یرس هی دارفا اب

یرتخد ور مرمع ،وت مرازب اپ ریز وشمه دش ثعاب

ِندرگ دوب هدنوم مک زورما یلو مدوب هدرکن دنلب تسد

تسد رطاخ هب هن ، منومیشپ االمن منکشب ورتخد نیا

ارچ هک نیا ِرطاخ هب ، رتخد نوا یور ندرک دنلب

! مدنوکشن وشندرگ

مدوخ هب ندش هدایپ هب توعد و گنز یادص اب

اب مدش هسلج ِقاتا دراو یدج یرهاظ واب مدموا

زا عیرس داتفا مهب شمشچ شوایس رفن نیلوا مدورو

هجوتم مه هیقب مک مک شرس تشپ دش دنلب اج

ننیشب مدز هراشا و مداد نوکت یرس ندش مروضح

هار دوب شوایس و یرفظ نیب هک یلدنص تمس هب

دوب نوبیرت تشپ هک یدرف وهب متسشن شور ، مداتفا

هدب! همادا وشاتبحص ات مداد نوکترس

نوا زا یربخ متخادنا زیم ِرود هب یرس رس هاگن هی



رتدوز نم زا دیاب مدرک بجعت دوبن یشحو ِکرتخد

! دیسریم

! هدرک هلمح یکی هب هار االوت متحا مدز یدنخزوپ

یادص ندینش اب هک دوب هتشذگن رتشبب هقیقد دنچ

گنر اب هرتخد نوا و دش زاب رد باال، مدروآ ومرس رد

زات نواعم یرفظ هظحل نومه دش دراو هدیرپ یور و

: تفگ تکرش هراک

یرورض نوتراک هگا میراد یمهم هسلج االن موناخ _

! دیرایب فیرشت ادعب افطل تسین

شصرح زا هدش خرس هفایق هب و مدز یدنخشین

نکش نودند باوج هی رظتم هظحل ره مدش هریخ

درک! ادیپ همتاخ هیضق دنمجرا ِفرح اب هک مدوب
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ات ایوگ متخادنا شهب یهاگن و مدرک زاب ور هدنورپ

! مدوب هدادن تسد زا ور یصاخ زیچ هسلج یاجنیا

مدوب هدرپس دوب هدیسرن ام تکرش داهنشیپ هب تبون

هک ییاتنطیش و ییاوه هب رس ِسکعرب شوایس تسد

! تشادن بیقر یزاب نوبز و راک وت تشاد

تشاد مدرکیم سح مدوخ یور هک یهاگن ینیگنس



مشچ وت مشچ باال مدروآ ومرس مخا ،اب درکیم میبصع

یروجنیا یتماهش هچ اب اعقاو رتخد نومه اب مدش

راگنا هک یروج ، هشیم هریخ نم یامشچ هب درسنوخ

؟! هشب هل ماهاپ ریز تسین رارق

هک یزاب و هاگن یگریخ هب مداد لد یظیلغ ِمخا اب

همادا هنوتیم اجک ات منودب ماوخیم دوب هتخادنا هار

هدب!

: تفگ و متمس هب دیشک وشرس مورآ شوایس

، دینکیم یزاب هاگن هچ ناخ شواچ هللا شام هوووا _

هب نم طقف ! کلک یدوب هدرکن ور ایداتفا هار اباب

تنوشخ هدروخ هی مگب دیاب هبرجت اب ِمدآ هی ناونع

رارف هشیم اپ ندش قشاع یاج هب نک، مک وتهاگن

فیطل هدروخ هی هک، تسین تهاگشاب بیقر هنکیم

رب شهب ِینتسکش شسنج نیا نم ِشاداد شاب

اه! هدیمن اپ هروخیم

متخادنا شوایس هب یمخا ورپ یدج ِهاگن و متشگرب

تشادن تسد ور ییوگ ترپ و ترچ هش،وت تکاس ات

! رشب نیا

هریخ اب مزونه ، متخادنا هرتخد هب یدیدهت رپ هاگن

، درکیم هاگن مهب باالو دوب هتفرگ وشرس سخت یرس

هی طقف نوج، هچب تدوخ اب وراک نیا نکن خآ خآ

نم تسد ِریز دایب نوتتکرش هک هدنوم هگید هتفه



! منکیم تمدآ ، ینکیم وتدوخ ِربق یراد

دنودرگرب وشور مخا واب درک کزان مارب یمشچ تشپ

: تفگ مورآ هدنخ اب شوایس باال دیرپ موربا هی

اه الام نیا نیع ، شواچ اگین وشادا و زان ادخ وروت _

هزات ننزیم کندرگ تهب ننک زان ناوخیم نتسه

! هنوشدوخ ِیپک هزیریم یرتچ هک مشاهوم

الام هب ور هرتخد نیا شوایس هک یراب دنچ نیا ِنیع

تقوچیه ، مداد نوکت یرس و تفرگ مدنخ درک هیبشت

و رود همه ور یبناج هب قح اب رشب نیا دشیمن مدآ

منوشور هب یتح ییوررپ واب تشاذیم مسا نومایرو

! دروایم

ومساوح یراکمه هب توعد یارب شوایس ندش دنلب اب

اجنیا ات هک حاال متساوخیمن ، مدرک عمج شافرح هب

داب هب نوماتمحز همه کیچوک هابتشا هی اب میدیسر

هرادن ناکما نَیزور نینچ ندید رظتنم ایلیخ هرب،

، هنیبب ُناخ شواچ ِندروخ نیمز یسک مدب هزاجا

! هرادن ناکما
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ِسپ زا بوخ شوایس متشاد وشراظتنا هک روطنومه



! دموا رب یچ همه

دعب هسلج ات میدنومیم رظتنم دیاب طقف حاال

ِهار اهنت هک نیا ِلوبق دنچره ننک، لوبق ونومداهنشیپ

ات دنچ نیا هساو ِنم اب نتسب داد رارق نوشتاجن

رارق نیا ِندرک لوبق اب دوب! تخس راک هنهک ِتکرش

وصحم نتسنوتیمن یتح و ندوب نم ِرظن ِریز معال داد

ننک! هضرع یتحار هب ونوشدوخ الِت

دنلب اج زا همه شوایس ِینارنخس مامتا اب

لوبق وداهنشیپ نتسنوتیم دوب، نشور هیضق ندش،

! نشب دوبان و ننکن لوبق ای نشاب ام واب ننک

مدش، دنلب اج وزا مداد نوکت یرس شوایس هب ور

: متفگ دنمجرا هب ور دوب هدش خیلا سنلا ِفصن ابیرقت

ام ِتکرش واب دینک اضما وداد رارق مشیم لا حشوخ _

! میشب یبوخ یاکیرش مینوتیم ، دینک یراکمه

مه هرتخد هجوت ، تخادنا مهب یهاگن شزیت یامشچ اب

هب مخا واب دوب هداسیاو دنمجرا ِرانک دوب، هدش بلج

، مدرک سح مرس تشپ ُشوایس ِروضح درکیم هاگن نم

: تفگ و داد نوکت یرس دنمجرا

، هسرب رظن هب یبوخ ِداهنشیپ اتکرش هیقب یارب دیاش _

زا فده ممهفیم بوخ ، هبرجت همه نیا اب نم یلو

ناخ! شواچ هیچ راد قرب و قرز یاداهنشیپ نیا

: تفگ و دز یدنخشین داتسیا مرانک شوایس



هرتهب ، هشاب نوتعفن هب داهنشیپ ِندرک در منکن رکف _

ناخ شواچ ، دیریگب قاعالهن میمصت هی هیقب ِلثم

! هشیمن مدق شیپ یسک هب داهنشیپ ِنداد یارب شدوخ

هب رتخد نوا یادص هک مدوب دنمجرا باوج ِرظتنم

: دیسر مشوگ

یردق نوا دوب، دیدهت هب هیبش رتشیب نوتداهنشیپ _

ِریز ور یراک داهنشیپ ِهویش و نیناوق هک دیراک هزات

هک دیتسه یدح رد دینکیم رکف اعقاو ، دیراذیم اپ

؟! دیتفویب رد هدیکچ ِتکرش اب دیاوخب

دز! یدنخبل و داد نوکت دییات هنوشن هب یرس دنمجرا

و رود یاه وداپ هن دوب شدوخ اب نم ِباسح فرط

رس هشاب رتخد نیا اب نم ِباسح هدروخ ، شرو

منک! ریگرد ومدوخ تسین شتقو االن شعقوم

: تفگ و دز یدنخشین شوایس

نیا ، ِکیراب ِطخ هی داهنشیپ و دیدهت نیب ، ینودیم _

تیعقوم هب یگتسب یراد لوبق ومودک امش هک

ِماهس مراد طاالع هک ییاج نوا هراد،ات نوتتکرش

دیدح صال ِرکف هب مکی هرتهب هدرک طوقس تکرش

نمض رد تاررقم و نیناوق ِدنب رد هن دیشاب تکرش

رتخد هی هن مینکیم نییعت ام وتکرش ِدودح و دح

! هچب
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درکیم یعس هک نیا ِنیح رد ، متشاد لوبق ُشوایس

رد رسق لباقم فرط تشاذیمن هنک لر تنک وشمشخ

هرب!

وممشخ یتحار هب متسنوتیمن مدوبن روطنیا نم یلو

دوب! مررض هب اهاج یلیخ یوژیگ نیمه و منک لر تنک

ِنودیم هب وراجنیا زورما تساوخیم اعقاو راگنا هرتخد

: تفگ و دز یراد ادص ِدنخشین هنک لیدبت گنج

هی دینک تباث همه هب دیاوخیم هک نیا ِلیلد _وهللا

رد ، ممهفیمن ور دیتسه صقن یب و یا هفرح تکرش

هک هدیم صیخشت هدنب ِلثم راک هزات هی یتح هکیلا ح

ِزور ، هنکیم رازاب ِدراو وشدیدج سانجا یتکرش یتقو

یاتکرش یدرایلیم یاهداد رارق ِنتسب یارب شدعب

داوخب هک نیا هگم ، هنکیمن یراکمه هب توعد وشبیقر

، هنوسرب شورف هب رتعیرس هچ ره وشت ال وصحم ی همه

یزیچ هی طسو نیا منکیم سح ارچ منودیمن طقف

؟! دنمجرا یاقآ هن هگم ! هگنلیم

نوکت دییات هنوشن هب یرس و دز یدنخزوپ دنمجرا

داد!

ورف مه وت رتشیب مامخا تفگیم هک یا هلمج ره اب

هجو چیه هب ! هنودیم ییازیچ هی رتخد نیا ، تفریم



، هشب ربخ اب ماه هشقن زا یسک و منک کسیر ماوخیمن

یفرح و دوب دش هریخ هرتخد هب یبصع مه شوایس

شک هیضق نیا متساوخیمن دوب کسیر نومتوکس ، دزیمن

! هشب کش هب لیدبت و هنک هدایپ

رپ ِنحل اب شخاتسگ ِیامشچ هب متخور ومیدج ِهاگن

: مدیرغ شهب ور یرادشه

هضرع زا دعب هک مراد نانیمطا مراک هب یردقنوا _نم

نیا منک یراذگ هیامرس شور یدرایلیم المت، وصحم

رس هب هراد نوشرمع هک ِراک هنهک یاتکرش مِلا اکیتکات

نوا هرن مشورف هب المت وصحم هگا یتح نم دایم،

تسین رارق ، مشکب نییاپ ور هیقب هک هرپ متسد یردق

هب هشسییر یارارق ِندرک گنهامه ش هفیظو هک یسک

نمض رد هنک، دراو یداریا نم ِیتیریدم ی هویش

ِتکرش هب هک یمیقتسم ِریغ ِتمهت ِرطاخب هک دینودیم

هن؟! منک تیاکش نوتزا منوتیم دیدز نم

: تفگ یدرسنوخ واب تخادنا باال ییوربا دنمجرا

یروج ، هنومیم مشوگ و مشچ ِلثم مساو نم ِرایتسد _

نم تسد هب نوا قیرط زا تاع طاال نیرت مهم هک

ِندرک گنهامه زا رتشیب یزیچ هی شلغش سپ ، هسریم

ِنم! ِیارارق

اپ شیپ نیا هب یزیچ هرطاخب هشیمن مرواب اعقاو

مدآ هرخ ،باال دیدب جرخ هب تیساسح ردقنا یگداتفا



هن؟ هگم هشیمن ینابصع هرادن دوجو هک یزیچ ِرطاخب

تشادرب ویشوگ ، دروخ گنز هرتخد ِیشوگ هظحل نومه

در مرانک زا تشاد یتقو ، داتفا هار نوریب تمس وهب

هب دعب و مولهپ هب یهاگن درک، ثکم یا هظحل دشیم

دش در مرانک زا یدنخزوپ ِندز واب تخادنا مامشچ

! مینیب یوت دیچیپ لیناو ِیوب

ِناور اب تشاد یروجدب ، مدیشک مه وت ومامخا یبصع

، هنکیم لمحت یروجچ ، درکیم یزاب باصعا یب ِنم

هدب! سپ هرارق هک ویناوات

یزاب هب ومباصعا کیچوک ِتکرح نیا اب یروج هی

! تفر مدای مدنمجرا ِفرح یتح هک تفرگ

: متفگ یدج شهب و مدرک ور

امش یاه ههبش و کش عفر یارب مرادن یتقو _نم

زور دیسرپب منواعم زا دینوتیم دیراد یلا وس مدب، رده

! شوخ
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هار رد تمس هب مه واب مدرک هراشا شوایس هب

دش، اه هدنورپ ِندرک عمج ِلوغشم مدنمجرا ، میداتفا

هرتخد هب داتفا ممشچ متشاذگ نوریب رد زا هک وماپ

: دزیم فرح یشوگ اب تشاد هک



، مرادن نتفر تکرش هلصوح وت نوج هگید ملا بند ایب _

! هرظتنم حبص زا مشرآ هنوخ مرب رتدوز

، شعضو و رس زا متشذگ شرانک وزا مدز یدنخزوپ

! همولعم مشارارق ِصخش

و درک یثکم تشذگیم شرانک زا هک روطنیمه شوایس

: تفگ یزومرم ِنحل اب

دیابن موناخ دیشروخ تسامش اب قح مرظن هب _وهللا

! میدادیم یراک داهنشیپ نوتهب

شمسا مدیمهف حاال هک هرتخد یاپات رس هب یهاگن

: تفگ و تخادنا ِدیشروخ

نوتتمدخ رد یرتهب یاداهنشیپ اب دعب هعفد هللا شیا _

! میتسه

تساوخ ات درک هاگن شوایس هب یظیلغ مخا اب هرتخد

هدینش شنفلت تشپ زا یغیج یادص هعفدی هدب باوج

دش:

؟ همحازم باتفآ دوب یک ، زویفپ شاب تنن ِتمدخ _رد

! مایم مراد نم شاب اجنومه

شرخآ هک هرتخد هب هدش درگ یامشچ اب شوایس

هرتخد درک، هاگن دیشروخ ای ِباتفآ شمسا مدیمهفن

هدنخکت شوایس دوب، هدز شکشخ تسد هب یشوگ مه

: تفگ و درک یا

ونوشنشخ ِروضح نرایب فیرشت وگب ؟ ندوب نوتتسود _



! متسه اریذپ زاب یشوغآ اب

ُشوایس یوزاب مخا واب مداد نوکت فسات اب یرس

رخآ هظحل ، هنوزوسن شیتآ نیا زا رتشیب هک مدیشک

: تفگ هک مدینش ور هرتخد یادص

هرگ مه هب ونوتزاب ِشوغآ نایم نوشدوخ هللا شیا _

! شحوایس یاقآ ننزیم

شنهد هرابود هک نیا زا لبق و مدیشک وشوایس ِتسد

راشف ور همکد و روسناسآ وت مداد شلوه هشب زاب

! مداد

رب ور هدنورپ دیاب مدش دراو و مدرک زاب ورتفد ِرد

نیا متساوخیمن ، هنوخ متشگیم رب دعب متشادیم

دیچیپ لیناو یوب هظحل هی هنومب تکرش وت هدنورپ

هرتخد ِرطع وب منک رکف مه وت تفر مامخا مینیب وت

! هدنوم مینیب وت

دنخشین اب تسب ورد و دش دراو مرس تشپ شوایس

: تفگ

ور هفایق ردقنیمه ، ادخب ِنوبز شاپ ات رس هرتخد _

هک! منک شراکیچ متسنودیم تشادن

: متفگ و متخادنا باال ییوربا

تعمج نم تفرگ وتلا ح یروج هی نومه هک _عفال



! رسپ مدرک

: تفگ یذوم ِنحل واب ومتمس دنودرگرب وشرس

و یریگیم وشفرط ؟ شواچ شاد سایروجنیا _اااا

امش هللا شیا ؟ هیربخ و دینکیم یزاب هاگن هسلج ِطسو

ولج؟! یریم یراد یدرک زاب وهار مه
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: متفگ و مداد نوکت شطلغ ِتاروصت هساو یرس

هرخسم نیا هلصوح ینودیم تدوخ ایس وگن ترچ _

مدز! وقح ِفرح طقف ، مرادن ور ایزاب

وثحب هرادن یا هدیاف ثحب نیا همادا دید یتقو

: تفگ و درک ضوع

گنز هک یراب نیرخآ ؟ یدرک رید ردقنا ارچ وت یتسار _

تعاس مین لخاد ات ینابهگن زا یدوب ینابهگن ِمد مدز

؟! هخآ هشکیم لوط

متفریم زیم تمس هب هک روطنومه مه وت تفر مامخا

: متفگ دنخزوپ اب مرادرب ور هدنورپ ات

! مدش ریگرد یکی اب گنیکراپ _وت

: تفگ بجعت اب

یاپ و رپ هب هدرک تأرج یک شییادخ ؟ یدش ریگرد _

؟! وتخبدب یدرک راکیچ ، هچیپب وت



: متفگ و متخادنا باال ییوربا

، هدرک لوغشم ممدوخ ِرکف درک؟! تأرج روطچ اعقاو _

هرب،هب متشاذگ شاپ هب متسب دنب هی متشادن شیراک

! شارب مراد شعقوم

: تفگ هدنخ اب

ناخ،حاال شواچ یایف تال هساو مریمیم نم نوووج _

هش؟! هلفن هرارق هک ییادخ هدنب دوب یک

باتفآ _

: تفگ یدنلب یادص اب

؟ دنمجرا ِرایتسد هرتخد نیمه _چـــی؟

: متفگ و مدرک یفوپ

! هرتخد نیمه _هرآ

: تفگ صرح اب

یروجنیا ، یراد وت هیفرخضم خاالِق هچ نیا هخآ _د

! هگید هیچ هیضق وگب نزن فرح یا هملک کت

: متفگ مه رد یامخا اب

مشباوج دیاب دز فرح شنهد زا رت هدنگ یچیه _

! هریگب

: تفگ هدنخ اب

! گنشق مدش مهف ریش یسرم _

دایم تلد ، یزان نوا هب اباب وش هرتخد ِلا یخیب یلو

ولس کت کت هنکیم تاگن بصم ؟ال ینک شنوغاد ینزب



، ورام هتشک هک شندموا زان ،وهللا نریگیم زرل الت

رد متسد کالمزا هتشر راب هس ینارنخس ِطسو زورما

هقلق دب هدروخ هی طقف ، ومدآ هنکیم وداج سِکان ، تفر

هدیمن دق ترمع هدب اپ دایب نیا ،ات هتخس تراک

! نوریب هنومیم ربق زا تتسد ، یریمیم یتفویم

مدز: رشت و مدرک یفوپ یگف ابکال

هب راکیچ فابن مه هب ترپ و ترچ ردقنا ایس _

هرارق هن شمریگب هرارق ،هن مراد شفایق و تخیر

دنلب تسد تعامج نز ور حاتاال نم ال صا ، شمنزب

هک مریگب شزا مشچ هرهز هی ماوخیم طقف ؟ مدرک

! نیمه نوریب هشکب نم ِشفک زا وشاپ

: تفگ و درک زیر وشاشچ

یگیم وت هک یروجنیا منودیم دیعب هک نم _وهللا

ِنوبز و مراد غارس وت زا نم هک خاالیق ،اب هشاب

هللاُ هشب اپب یگنج هچ هرارق هرتخد نوا ِرادشین

ملع!
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مداتفا هار و مدرک عمج ولیاسو شوایس هب هجوت یب

نم ِلا یخیب تساوخیمن زورما هک شوایس رد، ِتمس

: تفگ و داتفا هار مرس تشپ هشب



؟ ترامع یریم ای هنوخ یایم _

: متفگ مه رد یامخا اب

راب هی سیلا دز رغ یلک دز گنز نیهش ، ترامع مریم _

میرب میاوخیم هدش گنت شلد اتهم مینیبب ومه یایمن

مرادن وترامع هلصوح مرب، منم درک شهاوخ ترامع

! مریم اتهم ِرطاخب یلو

شوایس مدز وگنیکراپ همکد و مدش روسناسآ راوس

: تفگ یداش ِنحل واب دیشک شرس هب یتسد

یاشچ مه نوشلد ِرو نیشب ورب ، یریم ینکیم بوخ _

ضوع ییاوه و حلا هی تدوخ مه دارد ناخ نودیرف

یا هتفه نم حاال رسپ هنوخ نوا وت یدیسوپ اباب نک،

هنوخ ِمیقتسم ِهار زا ور وت ، لقادح مریم ینومهم هی

درک! رد هب هشیمن تکرش و

: متفگ و مدز یدنخشین

ِرطاخب ترارصا نیا ینئمطم حاال روط، نیا _هک

تسین رارق انایحا ِنم؟ ِیاوه و حلا ِندش ضوع

هک! هنوخ یرایب یرادرو وتایجبآ نیزا ات راهچ

: تفگ و هدنخ ریز دز یقپ

هک بهار شاداد اباب ، زادنب هکیت یه مه وت _حاال

، مرایب ویسک دایمن تشوخ یتسه هک مه وت متسین

ِبشما نیمه هگید مرامشب سدقم ورانامز نیمه دیاب



نم! ِنوج ریگن حلا

مدش نیشام ِراوس و مداد نوکت یرس فسات اب

ور متشاذگ وماپ تسب ورد و دش راوس عیرس مشدوخ

هظحل هی ، گنیکراپ رد ِتمس هب مداتفا هار و زاگ

دوب، هداتسیا رد ِرانک هک هرتخد نیا هب داتفا ممشچ

! هشتسود ِرظتنم امتح

: تفگ عیرس شوایس هک مش در شرانک زا متساوخ

،ال هداسیاو اجنیا هیخد نیا رادهگن هظحل هی شواچ _

! مریگب وشلا ح زورما مولگ وت دنوم یروجدب بصم

ییادنگ اب زورما هرتخد نیا متشادن لیم دایز ممدوخ

ونیشام ، نوریب هنزب تکرش زا ناشوخ شوخ هدز هک

و نییاپ دیشک ور هشیش شوایس ، مدرک کراپ شرانک

: تفگ هرتخد هب ور هدنخ اب

باال رپب ، موناخ دیشروخ نتشاذگ قتلا هک نیا ِلثم _

! تمینوسرب نک ینارون ولفحم

: تفگ هنعط واب دنوخرچ یمشچ باتفآ

ولباقم فرط رتشیب تسین ندرک مرگ مراک _نم

نوتدای رت تحار دیاش دیسرپب نوتقیفر ،زا منوزوسیم

نوتنیشام یلو نوتداهنشیپ زا نونمم نمض رد ، هرایب

مکیچوک هدنب هروخیم نوتدوخ ِیازیاس مه ِدرد هب

! شارب

ِرتخد و گنیکراپ وت دیچیپ نیشام هی هظحل نومه



دوب لک لک ِمرگ ردقنا شوایس دش هدایپ شزا ینووج

دوب! هدش لفاغ شفارطا و رود زا هک

: تفگ و تخادنا باال ییوربا ییوررپ اب شوایس

دینک دامتعا نم هب دیتسین کیچوک منادنچ _وهللا

تسین یلکشم نیدنوزوس ، منیدنوزوس دیش،حاال راوس

ما! همه هب قلعتم نم

هب هدش خرس یتروص و یبصع یامشچ اب باتفآ

هناگچب ِلک لک هی ِرس شوایس دش، هریخ شوایس

رتشیب تساوخیمن ملد تشذگیم شدح زا تشاد

یادص اب منزب یفرح هک نیا زا لبق هدب ششک

: مدنودرگرب ومهاگن بجعت اب یرتخد

نوتدموا رد یاشچ اب هک نیا یاج لا ملا تیب یاقآ _

دای مترشاعم و بادآ مکی ، دینک باسح ُمدرم ِزیاس

! هنکیم لوبق ادخ دیریگب
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هک یرتخد هجوتم و دیخرچ بقع هب نوشتفج ِرس

و دش زاب شتروص مک مک باتفآ ندش دوب هدموا هزات

: تفر هرتخد تمس هب عیرس

! ینکیم تیذا یراد مدرک رکف یدموا رحس یاااو _

ور دوب هدش تام هک دوب شوایس هب ممشچ نم یلو



و دش زاب مه زا شتروص مک مک دراو، هزات هرتخد

عیرس هک هش هدایپ نیشام زا تساوخ دز، دنخبل

اتود نیا زاب مدرک شهاگن پچ پچ و متفرگ وشوزاب

! دیرپ شرس زا شوه دید رتخد

هب تساوخ هجوت یب و تفرگ وباتفآ ِتسد هرتخد

هشیش زا وشرس شوایس هک هرب شنیشام ِتمس

: تفگ تنطیش واب درب نوریب

هیبش همه منوتاتسود تداعس موناخ هللا شام _

سالم هی امش موناخ نا، هفایق و نوبز طقف نوتدوخ

و بادآ ِسرد نم هب تقو نوا دایمن رد نوتنهد زا

؟! نیدیم ترشاعم

: تفگ دنخزوپ واب شوایس تمس تشگرب هرتخد

هدنب نمض رد ، میراد ور هفایق نومه ام هبوخ _حاال

! منکیمن سالم مسانشیمن هک یمدآ هب

:. تفگ هدنخ اب ایس

؟ ییومع ینکن سالم اه هبیرغ هب هتفگ تنامام یخع _

؟! دیشکیم یفرعم ِتمحز موناخ دیشروخ

ِرتخد هب درک هراشا تسد واب دنوخرچ یمشچ باتفآ

: شرانک

! نیهم ِموناخ نتسه متسود _

: تفگ ام هب درک ور دعب

ِریدم نتسه یناف دیشخبب زیچ ، یندرم یاقآ منوشیا _



ناخ! شواچ تکرش

! تکرش لماع ریدم نتسه رهمگرزب یاقآ ِدوخ منوشیا

هب هب اهنت درک، یتخبشوخ زاربا نم هب ور هرتخد

رس وملصوح نتشاد هگید ، مدرک هدنسب رس ِنداد نوکت

: تفگ بجعت اب شوایس نوشایزاب هچب اب ندربیم

هخرچیمن نوشنوبز تداعس موناخ هتسرد حاال _

امدش یفرعم مه هدنب یلو نگب، تسرد ونم یلیماف

! هنکیم لوبق ادخ دیریگب دای ترشاعم و بادآ مکی

هگید ، دنودرگیمرب شهب ور هرتخد هدوخ فرح تشاد

نیا ِندرک عیاض دیما هب دشیم مرید تشاد مک مک

تعامج نز اب هدرگرب زیخ هنیس دیاب ،حاال دموا هرتخد

باال تنوشخ دیاب درک دروخرب تمی مال اب هشیمن

ننک! غالف ونوبز هک هشاب نوشرس

هب یباوج تساوخ هرتخد ، مدرک نشور ونیشام

ور درک، مخا و دیشک وشتسد باتفآ هک هدب شوایس

نداتفا هار نیشام تمس هب و داد نوکترس ام هب

: تفگ داد هدنخ اب شوایس

هک باوج هگید دروخرب نوشهب حاال؟ دش بوخ _ایب

یب ینکیم نشور ونیشام ندز فرح طسو ، یدیمن

ومدآ نون ارچ ؟ یتفویب هار یاوخیم هیقب هب هجوت

! مورآ وش، در مورآ وراجنیا لقادح وخ ینکیم داسک

: متفگ بجعت اب



مش؟ در مورآ ارچ _

: تفگ و دز یدنخشین

! مربیم ضیف مراد هراد یبوخ یویو _

تمس نتفریم هک شتسود و باتفآ هب داتفا ممشچ

مدنوخچ وشرس مکحم هگیم یچ مدیمهف هزات ، نیشام

مدز: رشت و مدوخ تمس

یمال نوشاهاب بش ات حبص هک ییانوا ایس شاب _مدآ

طیحم وت داوخیمن ملد هرتخد نیا اب نراد قرف یس

! ینک ایراک طلغ نیزا راک

: تفگ و دز یدنخشین

مراک طیحم وت مه؟! اب نراد یقرف هچ تقو نوا _

! میرازیم رارق نوریب تسین

باتفآ هرتخد نیا بجار هراد مدرکیم رکف هک نم

: متفگ مخا اب هنزیم فرح

رت زارد شمیلگ زا وشاپ هرتخد نیا یدید حاتاال وت _

هب یروجچ ؟ هشاب هتشاد یلوقعمان تکرح ای هنک

هتسرد ، هترو و رود یامدآ لثم نیا هدیسر ترکف

هراد قرف تباقر و راک ثحب یلو دایمن مشوخ شزا

ینک یطلغ یاوخب ایس مدرم هرتخد ندرک وربآ یب اب

! مریگیم وتولج مدوخ هعفدنیا
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: تفگ بجعت اب شوایس

هجوتم نم مینزیم فرح یک بجار میراد _اماالن

! مدشن

: متفگ دیدرت اب

! هگید تداعس هرتخد نیمه _

: هدنخ ریز دز یقپ شوایس

شوج ارچ وگب سپ هک دوبن نوا مروظنم نم _اباب

،حاال ِیمسا یبراب نیمه دوب شتسود مروظنم ، یدروآ

هدیدن حاال ،ات یدش ساسح ارچ وت هیچ؟ نایرج

اگن افرح، نیا و ینک تیامح یسک زا یاوخب مدوب

! هرتخد درک توداج کاپ اه هتشاذگ ریثات تور یزاب

: متفگ و متفر شهب یا هرغ مشچ

یدرمان زا نم ینودیم بوخ تدوخ ایس وگن ترچ _

نم هب هدیم اپ هرتخد یتقو ،ات مرفنتم یسومان یب و

هشاب تاهاب داوخیمن ورای یتقو یلو ، هرادن یطبر

مدیمن هزاجا یتح نم ، شتمس یریم ینکیم طلغ

طخ هشب داجیا یتمحازم متکرش یادنمراک هساو

هوشع و زان هرتخد نیا لوبق ، یرَب زا هک ونم یازمرق

زبس غارچ یسک هب مدیدن حاتاال نم یلو ، هدایز ش

رکذت تهب االن نیمه متساوخ نیمه هساو هدب نوشن

رد رسق یرادرب شرس زا تسد مه وت سرتن مدب،



! مریگیم وشلا ح مدوخ شعقوم هب هریمن

: تفگ و داد نوکت یرس شوایس

زا تدوخ طقف وت نوج ، مدرک حلا شرخآ هکیت _اب

دلب راک هک هللا شیا ادخ هب نوتمدرپس ، یایم رب شسپ

! دیدرگرب ییات هس گنج وت دیرب ییاتود یشاب

: مدیرغ صرح اب دش درگ مامشچ

ال صا یتسین مدآ وت وش هفخ طقف شوایس وش هفخ _

داد! حیضوت تساو ویزیچ دیابن

: تفگ یواکجنک واب دش یدج

نا هتسد ود انز وت ِرظن ،زا مارب دش جبلا هخآ _هن

یرس وت ،ای نیراک تفاثک و ندیرپ زره لا بند طقف ای

یرایب نوشرس رهبالیی هک یروج نا همخپ و روخ و

هدش توافتم یکی هک هدشیچ ،حاال دایمن رد نوشادص

! تارب

: متخادنا شهب یهاگن یگف ابکال

هگید مه وت منکیمن رکف یروجنیا انز هرابرد نم ایس _

توافتم نم یارب یسک مشدعب ، یدرک شدنُگ یلیخ

نوشن وراتفر نیمه نم دوب میا هگید سکره هدشن

نوا ِندوب صاخ هب یطبر نم یاتیساسح ، مدادیم

! هرادن رتخد



: تفگ و تخادنا باال یا هنوش

رظن مزاب یلو ، یدیمن نوشن تدش نیا اب هتسرد _

،وت هگید منودیم متقیفر هک ینم هنیا انز هرابرد تیلُک

ای ینک یراکمه موناخ هی اب یتسین رضاح یتح

هدروخ هی رسپ ِکانتشحو ترکف ِزرط ، یشب کیرش

نک! تیدپآ ُتدوخ

: متفگ یدنخشین اب

نامز رذگ اب هک نتسه اقافتا یرس هی ینودیم _

وهت تزغم وت ننکیم خوسر مک مک ، نشیمن شومارف

ات نهباشم هنحص هی ِرظتنم نشیم نیشن هت تنهذ

هی همه ، تیگدنز هب ننزب دنگ و ندب نوشن ونوشدوخ

منم ندرک هبرجت نوشیگدنز وت ور یقافتا نیچمه

هی یتقو یشاب هتشاد راظننا مزا ینوتیمن ، روطنیمه

ره وت هروخیم ومزغم هنایروم ِلثم تارطاخ یرس

وت رانک، مرازب ور ینیبدب و مشاب درسنوخ یتیعقوم

یرادن قح ینودیم ونم یاتیساسح ِکت کت ِلیلد هک

! مرازب نوشرانک یاوخب مزا
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هک نیا ، متفر ورف رکف هب نم و درک توکس شوایس

زا هک نیا ، تابش ِسوباک هشب یگچب زا یا هرطاخ هی



هشیگدنز نارود نیرتهب یا هچب ره هساو هک یا هرود

باذع ی هرطاخ تشم هی و یراگدای ِمخز هی طقف وت

رد ور یلا مرن یلا سگرزب نارود املسم ، یشاب هتشاد روآ

! یرادن شیپ

متخیر یگچب زا ومردام زا ندنک لد ، ومردپ ِرفنت نم

خیلا مسکوب هسیک ور مندش رتگرزب واب مدوخ وت

یسکره هساو ، ِسدقم یمدآ ره هساو هداوناخ ، مدرک

ینعی هداوناخ نم یارب یلو هراد یصاخ ِموهفم

نیمه یارب رفنت، و اوعد ، ندروخ یرسوت ، تنایخ

ور هک گرزب ردق نوا مشب گرزب متشاد وزرآ هشیمه

،هک مشابن امدآ نیا ِجاتحم هگید هک متسیاب مدوخ یاپ

و منک خالص دنب نیا زا ومدوخ رتدوز هچ ره منوتب

هیک! ناخ شواچ مدب نوشن همه هب

ینک یرود یزیچ زا یاوخیم یتقو تاقوا یهاگ یلو

مدوخ یاپ یور هکاالن نیا دایم،اب تتمس هب رتشیب

ِمسر و مسا مزاب مدز مه هب الوت یکشت نیا و مداسیاو

یا هسلج ره وت مزاب ، هنکیم ینیگنس مور هداوناخ نیا

مَناخ نودیرف هرسپ نم هک نیا ِرس مایرو رود ِچپ چپ

تسین نداد نوشن فعض مدآ شواچ یلو ، هنکیم مفخ

هک ییامخز زا ییوب یسک مدیمن هزاجا تقوچیه ،

ناتساد و امخز نیا ور هچاپب کمن هک هربب مدروخ



هنک! اپب اغوغ همه نیب ناخ شواچ ِیگدنز

هار ترامع تمس هب و مدرک هدایپ هنوخ مد ُشوایس

ِرطاخ هب طقف متشادن نوشندید زا یشوخ ِلد ، مداتفا

سحن هنوخ نوا وت وماپ مدش رضاح مارهاوخ و اتهم

نابهگن ات مدز یقوب کت ترامع هب ندیسر ،اب مرازب

هار گنیکراپ تمس هب رد ندش زاب هنک،اب زاب ورد

ییانیشام نویسکلک هب داتفا ممشچ هظحل هی مداتفا

ویچ داوخیم مدز یدنخزوپ دوب، کراپ گنیکراپ وت هک

هب داوخیم شرخآ اه؟ ییامندوخ نیا اب هدب نوشن

؟! هسرب اجک

، مداتفا هار ترامع تمس هب و مدش هدایپ نیشام زا

: مدینش ور یغیج ِیادص مندیسر ضحم هب

ی ــــــ یاد _

نییاپ دییودیم اه هلپ زا تشاد هک اتهم هب بجعت اب

ضحم هب متشادرب رت عیرس ومامدق ، مدرک هاگن

شترپ هدنخ اب و مدرک شغب مکحم شهب ندیسر

اوه: مدرک

هعودیم اه هلپ ور زا مدآ هخآ هرب، تنویرق ییاد _

یچ؟! نیمز یدروخیم هگا ؟ هچب

درک تفس مندرگ رود وشتسد درک سول وشدوخ عیرس

: تفگ زان واب

رید ردقنا ارچ ، منوج ییاد دوب هدش هرذی تارب _ملد



یچ ره ، مراد تسود همه نیا هک نم ؟ مشیپ یایم

سپ ارچ تارب مشیم یشیپ یه ، منکیم شوگ یگیم

؟ یایمن نومنوخ

دایم یا هوشع و زان هچ هچب هرذی هاگن تفرگ مدنخ

هک! هرایم رد ورام هردپ هشب گرزب نیا

مد نیهش و قیاقش ندید اب هک مدب وشباوج متساوخ

یلیخ مدرک نوشهاگن فرح یب ، مدروخ ومفرح رد

! میدوب هدیدن ومه دوب تقو

ترپ وشدوخ و دموا متمس هب دنلب یامدق اب قیاقش

رهاوخ ، مدرک هقلح شرود ومتسد مورآ ، ملغب وت درک

دوب، گنتلد یباسح هک نیا ِلثم میزان زان یولوچوک

هکبا هبوخ دیزانیم یلیخ شیراغت هت هب ناخ نودیرف

ور اتهم دوب، هدش ناخ نودیرف ِزیزع یکی هرخ ال

یامخا اب مدرک هاگن نیهش هب و نیمز ور متشاذگ

یدنخجک ،اب دمویمن ولج و دوب هداسیاو رد ولج مهرد

: متفر شتمس هب دوب ملغب وت قیاقش هک روطنومه

؟ سپ وک سالتم دوب ترس رتگرزب مارتحا امیدق _

؟ هکیچوک یجبآ هدروخ شوم وتنوبز

: تفگ یصرح رپ ِنحل اب

یرهاوخ هی ، یراد میا هداوناخ هی دوب تدای امیدق _

رس شهب راب هی یهام لقادح هک هتهار هب مشچ مه

ضوع امدآ هدش، ضوع امیدق زا ازیچ یلیخ ، ینزب



شاداد ندش گنس ابلق ندش، کاپ اه هظفاح ندش،

! هگرزب
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هت یدنخشین اب هکیچوک یجبآ نیا تشاد یرپ لد هچ

: متفگ و مدیشک مکحم وشاهوم

وتنوبز نک ،غالف وشن وررپ مدیرخ زان راب هی _حاال

! نداد سپ باوج زا دایمن مشوخ ینودیم

ولج، دروآ وشتسد مخا اب و تفگ یشیا نیهش

زا لبق و ولج دروآ وشرس متسد وت متفرگ وشتسد

ور راد ادص سوب ات ود بقع مشکب ومدوخ هک نیا

! تشاک متروص

، مرفنتم راک نیا زا تسنودیم مدرک شهاگن پچ پچ

نیمه متساوخیمن باال تخادنا وربا مارب ییوررپ اب

! متفگن شهب یزیچ سپ منک خلت ونومتاقوا یهار لوا

یاشفک قت قت یادص ییاریذپ سنلا تمس مداتفا هار

زانهم هب مهاگن منک دنلب ومرس دش ثعاب یدنلب هنشاپ

، دمویم نییاپ یتنطلس یاه هلپ زا یمورآ هب هک داتفا

ج رپ هرهچ نیا تشپ هنودیمن سکچیه مدز یدنخشین

! هنکیم یزاب شقن هراد یمدآ هچ هرخسم ِرورغ اللو

عیرس دنخبل اب دیشخب تعرس شامدق هب نم ندید اب



درک! اج ملغب وت وشدوخ دموا متمس هب

ِزاربا عنام یزیچ هی یلو دوب هدش گنت ملد منم

و ماج رس مداسیاو یدج روطنومه دوب، میگینتلد

هک ییامشچ واب بقع و درب وشرس مدش هریخ شهب

: تفگ دوب هدرک نوشرت ابیز کشا قرب

ملد ، مشیپ یایم رید هب رید ردقنا ارچ ؟ مرسپ یبوخ _

دوب! هدش گنت تارب

: متفگ مورآ مداد نوکت یرس

مدموا هک یراب نیرخآ نکن،زا شغولش زانهم مبوخ _

دوب هدش گنت تلد ردقنا هک وت متشادن یشوخلد دایز

تنوج رهوش ؟ ینزب رس ترسپ هب یدموین ارچ

؟ تشاذن

، مدش ،کالهف تخیر شامشچ زا کشا هرطق هی

مورآ متساوخ وبش هی نیمه مشب خلت متساوخیمن

راظتنا دیابن تماک هب نزیریم رهز یتقو یلو ، هرذگب

! نشاب هتشاد ینیریش

مقیاقش تشاذگ موزاب ور تسد و دموا ولج نیهش

یفوپ نتفر سنلا تمس هب و تفرگ ور اتهم تسد

: متفگ نیهش هب ور یدج و مدرک

؟ تساجک تاباب _

: تفگ و تخادنا باال یا هنوش

! تشاد هسلج ارادماهس _اب



: متفگ یدنخشین اب

بش؟ ِتقو _نیا

: تفگ هدز لوه زانهم

ارچ ، هدموا شیپ یروف هسلج تفگ هگید _هرآ

ُماش مگب نم مینیشب سنلا وت میرب مرسپ یداسیاو

ننک! رضاح

ینکیم رارف یچ ،زا مدرک هاگن شنتفر هب یدنخزوپ اب

؟

وت وشدوخ یزاب سول اب مه اتهم و متسشن لبم یور

: متفگ نیهش هب ور درک اج ملغب

ِفصن ِتاسلج ِراک وت هدز منوا هنکن ؟ تساجک ماسح _

بش؟

درک کزان یمشچ تشپ نیهش تفرگ ش هدنخ قیاقش

: تفگ و

االان هرایب سابل هنوخ زا مساو هتفر نوماقآ مریخن _

! هسریم هگید

: متفگ دنخشین اب

هگید نودمچ هی هتفر هتمک یراد اجنیا هک ییاسابل _

؟ یدرک رهق زاب هنکن منیبب ؟ هرایب مه

: تفگ هدنخ اب قیاقش

هراچیب هش بارخ نومرس هتفه هب هتفه هراد تداع _



! هتفر شدای وشفایق منک رکف ماسح
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: تفگ و تفر قیاقش هب یا هرغ مشچ نیهش

! هچب مدرک گنت وروت یاج هگم ماباب هنوخ مایم _

: تفگ و دموا نوریب هنوخزپشآ زا زانهم هظحل نومه

زیم! رس نیایب ندیچ ُماش اه هچب _

اب متساوخیمن مرب رتدوز هچ ره تساوخیم ملد

اه هچب ولج و مشب مشچ وت مشچ ناخ نودیرف

رادقم و متسشن زیم رس دایب،کالهف شیپ یریگرد

وفرطود یایلدنص مه قیاقش و اتهم ، مدیشک اذغ یمک

مدش نئمطم و مدیشک اذغ اتهم یارب ندرک لا غشا

! هنکیم فاص وشباقشب

: تفگ دنخبل اب نیهش

اتهم هک یدقنوا نک یگدنز ام اب ایب وت شاداد _وهللا

شاباب زا هربیم باسح و هراد یونش فرح وت زا

! هربیمن

: تفگ یا هزم یاب هفایق اب قیاقش

جرخ هب تمی مال اتهم هب تبسن شاداد هک ردق نوا _

زا همدای هک ییاج ات نم ، هدیمن سکچیه هب هدیم

سح شمه مرب، شاداد ِفرط مدیسرتیم یگچب



هدافتسا مزا شسکوب هسیک یاج هب ِنکمم مدرکیم

هنک!

! سول ی هرتخد شفرح زا تفرگ مدنخ

: تفگ و تخادنا باال ییوربا نیهش

یکمشچ شبذج و هدرم ال صا هبوخ میلیخ مشاداد _

منیتسآ شساو دیاب مک مک هگید داد: همادا و دز مهب

هش! تحار نوملا یخ مینزب باال

: تفگ یدج یلیخ زانهم مه، وت تفر مامخا

، یدرگب نز لا بند مرسپ هساو هدرکن _المز

دایب مرفن هی دعب شمینیبیم راب هی یهام مشیروطنیمه

! هنکیم شومارف ورام کال هگید شیگدنز وت

شلد ال صا اردام هیقب الف خرب زانهم مدز، یدنخشین

هطبار هک نیا اب هنک، جاودزا شرسپ تساوخیمن

نوشزا مجاودزا اب درکیم سح زاب میتشادن یکیدزن

! هدزدب نوشزا ونم رتخد هی ِنکمم و مشیم رت رود

: تفگ تنطیش اب قیاقش

هرتخد هنک، دنسپ ویکی ام ِشاداد ات وک حاال هوووا _

راب هی ، مشچ مشچ هگب دیاب طقف یگدنز وت هراچیب

! نییاپ هرایم وشتروص شاداد هدب سپ باوج

: تفگ عیرس نیهش

مورآ و روخ یرس وت یارتخد زا شاداد اقافتا اباب _هن

هب ایحم هرتخد نیا مدز روز ردقچ نم ، دایمن ششوخ



، تخادنن هرتخد نیا هب مهاگن هی شاداد دایب شمشچ

هک تس هلزلز یاروش و رش نیا ِلا بند منک رکف

! گنشق هنوکتب وشیگدنز

: متفگ یدج یلیخ

، مرازن اجنیا وماپ هگید هامود ات دینکیم یراک دیراد _

وثحب نیا مدب، هار میگدنز وت ویسک داوخیمن ملد عفال

! دینک مومت

30_ تسپ #

تسد لک لک همادا زا و ندش تکاس نوشتفج

هب زانهم متسشن لبم یور اذغ ندروخ زا دعب ندیشک

: تفگ و دموا مفرط

شیپ تقو دنچ ؟ یبیب ِشیپ یتفر یک راب نیرخآ _

مزا یربخ هگید شواچ درکیم هلگ دوب هدز گنز

! هدرک شومارف لک هب ورام هریگیمن

: مدیشک مندرگ تشپ یتسد

دوب، غولش مرس مهم ورپژه هی رطاخب تقو دنچ _نیا

شمدروآ تقو دنچ هی دیاش منزیم رس شهب هرذگب

اهنت! هنوخ نوا وت دیسوپ مدوخ شیپ

ُگ ارمع وُگالهش، هنوخ نومه شیشوخ لد اهنت منوا _

هنوخ نوا منودیمن نم وت، هنوخ دایب هنک لو الوش



! تسا هتسباو شهب ردقنا هک هراد یچ

: متفگ و متخادنا باال ییوربا یدج

ییاج زا ، یشوخلد موناخ زانهم هراد یشوخلد _

هی ، شهب یشاب هتسب لد هک ینکب لد ینوتیمن

هک نیا اب اهاج یضعب هنک، تدنبیاپ هک هشاب یشوخلد

هک شدراو راگنا هنکیم تِعفَد یلو هتدوخ هنوخ

هچره یاوخیم ، هدیم تسد تهب یگفخ ِسح یشیم

! دیشک سفن هشب هک ییاج یدرگرب رتدوز

مهم مساو هگید دش، هریخ مهب نیگمغ یهاگن اب زانهم

ِسح نیا االن درکن یراک دیاب، هک یعقوم نوا دوبن

! هرادن یشزرا مساو ش هدرک لگ هزات ی هناردام

منک، ضوع وثحب مدرک یعس اتهم و قیاقش ندموا اب

: متفگ قیاقش هب ور

؟ تساجک نیهش _

: تفگ و دنودرگ یمشچ قیاقش

! شزاوشیپ رد مد هتفر هدموا شنوج رهوش _

دنلب اج زا دمویم رد مد زا هک ماسح ِدنلب یادص اب

: تفگ و دموا متمس هب هدنخ اب مدش

دنچ ینودیم رسپ وت ییاجک زیزع ِنز ردارب هب _هب

هدش رت نوغاد تتروص لبق هعفد ،زا تمدیدن هتقو

! وتدوخ یدرک دوبان ُسکوب نیا نک لو اباب هک

: مداد تسد شهب و مدش دنلب اج زا



، تساه هچب امش هساو زیمت و ورت لگشوخ ِتروص _

! میرادن ورایزاب لوسوس نیا تقو اهام

: تفگ هدنخ اب

لوسوس هچب میدش ام هگید ؟حاالام شاداد میتشاد _

؟

: تفگ و درک هقلح ماسح یوزاب رود وشتسد نیهش

یک س هنودرم شفایق میلیخ یباذج نیا هب مرهوش _

؟ لوسوس هتفگ

: متفگ یدنخشین اب

ورب! مشیرولب یاپ و تسد ِنوبرق _

هراشا ماسح هب تسد ،اب هدنخ ریز دز یقپ قیاقش

: متفگ و متخادنا باال ییوربا ، هنیشب مدرک

یباسح مدینش ؟ ماسح ربخچ تکرش یاراک _زا

باال! نیدیشک

: تفگ دنخبل اب

؟ ربخچ امش زا هرذگیم رکشورادخ هبوخ مه ام یاراک _

غاد مدینش هسریم نومشوگ هب بوخ بوخ یاربخ

! نییاپ یدروآ وراتمیق ایمیدق همه ِلد ور یدز
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یچره هرخ باال منک زاب ور هلئسم دایز متساوخیمن



هب دوب، ناخ نودیرف تکرش یاریدم زا یکی هشاب

هب وثحب ، مدادیم یسک تسد وتآ دیابن ناونع چیه

تشاد یتعاس کی مداد قوس نوشدوخ تکرش ِتمس

منومب ردقنا دوبن رارق ، دزیم فرح تکرش یاراک زا

ِندموا اب یلو مدرگرب ماش ندروخ زا دعب متساوخیم

ینعی نم ِندنوم رتشیب دش، ضوع همانرب ماسح

مناخ نودیرف اب ییورایور ناخ، نودیرف اب ییورایور

هروج چیه بشما هک دیدج ثحب هی ِعورش ینعی

! متشادن وشلصوح

: تفگ عیرس مندید اب زانهم مدش دنلب اج زا

؟ ینومیمن بش هک یدموا هزات ؟ ردام یریم اجک _

: متفگ و مداد نوکت یرس

هب روبجم اه هچب رطاخب ، منومب دوبن رارق مشن _اتاال

مرب! رتدوز هرتهب مدش ندنوم

ِضحم هب مقیاقش و نیهش درک هاگن مهب یتیاضران اب

ندز، هرگ ونوشاه همرگس مرب ماوخیم هک نیا ِندیمهف

واب مداد تسد ماسح اب مدیسوب ونوشتفج ینوشیپ

! مداتفا هار رد تمس هب زانهم و اتهم ندیسوب

هار گنیکراپ تمس هب ننک میهار ات نداسیاو رد ِمد

هک مدوب هدیسرن غاب یاه هفصن هب زونه ، مداتفا

درک بلج ومهجوت ینیشام ِدورو و رد ِندش زاب یادص

نوا اب مدروخرب زا نوا دوبن نم سناش هزور زورما ،



هجوت یب ناخ، نودیرف زا منیا ، مهفن نوبز ی هرتخد

ندینش اب هک مرب گنیکراپ تمس هب متساوخ شهب

! مداسیاو ماج ِرس یبصع شادص
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ورب هتسآ یروجنیمه دموا مشوخ ناخ شواچ هبوخ _

دوبان منومیشپ زونه هک شابن ممشچ ولج ایب، هتسآ

! ومیگدنز یاه هیاپ ِیدوبان یناب و ثعاب مدرکن

مدآ هی مدوب بجع رد هشیمه یبصع و دنلب ، مدیدنخ

قح رد ور اراک نیرتدب ؟ هشاب روفنم هنوتیم ردقچ

هک ییاه هبرض رانک زا یلا یخ یب واب هنکب شداوناخ

! هشب در هدز هیقب هب

ییاج ات شتمس متشگرب و مدیشک مندرگ تشپ یتسد

رییغت تقوچیه دوب یلکش نیمه هشیمه همدای هک

مال یب ردق نیمه ، دوبن شراتفر ای هرهچ وت یصاخ

! زیگنا ترفن و هضح

: متفگ یدنخزوپ واب مدرک یهاتوک ثکم

منیبیمن یلیلد طقف مایم هسآ هن مریم هسآ هن _نم

مدیم حیجرت هشب ربخ اب مدمآ و تفر زا یسکره

هرسپ نگن هک ، منکن اپب لا جنج هک تمنیبن ، یشابن



یلیخ ساال نیا ِمومت ، شنادجو یب هردپ ِلتاق هدش

یب تالمش رخآ راذن مراد هگن وتمارتحا مدرک یعس

تاه هچب ولج هاوخن تدوخ هرطاخب ، هنومب هجیتن

! یشب لوپ هکس

شتسد وت ومقی و دنوسر مهب وشدوخ دنلب یامدق اب

و ندوب هداسیاو اه هلپ باالی هیقب و زانهم ، تفرگ

شتکرح نیا ندید اب یلو دیسریمن نوشهب نومادص

! ندموا نییاپ اه هلپ زا عیرس

لمحت مدش، هریخ شیبصع ِتاکرح هب دنخشین اب

ناخ شواچ هب یتقو یلو تشادن ندینش تشرد

! یشاب یک تسین ممهم یروخیم وشربارب ود ینزیم

: دیرغ صرح اب متروص وت

متشاذگ ، تمتشاذگ تدوخ حلا هب سلا همه _نیا

نکن یراک مدوخ ِنوج هب یداتفا یتشگرب یریگب نوج

! یریگب باال وترس ینوتن هک مرایب ترس هب بالیی

محر یب ردقنومه ینم هدوخ هیبش همه زا رتشیب وت

میلقا هی وت هاشداپ ود هک ینودیم یلو نادجو یب و

تقوچیه هگید نوریب یریم نم هنوخ زا هشیمن یچ؟

! سانشن کمن ی هرسپ یرازیمن اجنیا متاپ

، توافت یب و یدج مدش هریخ شهب هیناث دنچ

ور هزیریم تفن شافرح اب یروجچ همهفب متساوخیمن

هی اب وشتسد مزوسیم شوت مراد سهلا دنچ هک یشیتآ



هب مدق هی ، مداد شلوه و متشادرب مقی ور زا راشف

یخلت واب مدرک تسرد ومنهاریپ هقی دش ترپ بقع

: متفگ

هگا ، یتنعل متسین نادجو یب و درمان وت ِلثم _نم

لثم یمدآ مسا هک مدرکیم ضوع ممنوخ متسنوتیم

داوخب ملد تقوره نم نمض رد ، هشابن مرس باال وت

همردام ِثرا شفصن هتفرن هک تدای مایم هنوخ نیا هب

ور هلمح تدوخ یلو هرذگب شنت یب بشما متساوخ ،

ولج یلو ، نوزاتب یاوخیم یسکره هساو یدرک عورش

ِمدآ ال صا هک ینودیم ، یدن رونام دایز نک یعس نم

یمدآ اب ندرک ثحب اب مدیم حیجرت ، متسین یروبص

! منکن بارخ اه هچب ولج ومرهچ وت لثم
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با ــــ تفآ

نیا زونه نم و دوب هتشذگ هسلج مامتا زا یزور دنچ

میراک ِنادجو مه مدوب هدادن نوشن یسک هب وراسکع

بصن سنلا وت هک ینیبرود یروآدای مه درکیمن لوبق

، تخادنیم منت هب زرل مدوب هدشن ش هجوتم و دوب

کچ ورانیبرود هگا دوب کانسرت مشرکف یتح یاو

یچ؟ ندیمهفیم و ندرکیم



روج مدوخ هساو زیمت و رت ربق هی دیاب گنشق

ِفک تشاذیم ومباسح ناخ شواچ ًانئمطم ، مدرکیم

خال نیرت هدنگ هک وت هگب نم هب تسین یکی ، متسد

نیا هب هچ ور س هنوپ یاکشاول ِنتفر شک تف

! ایزاب سوساج

دوب هتسشن یلدنص ور متخادنا دنمجرا یاقآ هب یهاگن

هرابود درکیم اضما ور هدش وغل یاداد رارق تشاد و

نیا هچ داباداب هچره ، متخادنا اسکع هب هاگن هی

نیبرود نوا هراد ناکما مدن هچ مدب نوشن وراسکع

اسکع نیا اب نم ننکیم رواب انوا تقو نوا ، هشب کچ

هراد ناکما هک حاال سپ هن، ًاملسم ؟ مدرکن یراک

ملد منک هدافتسا شزا لقادح رازب مشب تازاجم

! هزوسن

با متفر دنمجرا یاقآ زیم فرط وهب مدش دنلب اج زا

: تفگ بجعت واب تفرگ باال وشرس مداسیاو شرس ال

؟ باتفآ هدش یزیچ _

: متفگ نانک نم نم

ومدیسر رید هدروخ هی هک هسلج هزور نوا شتسار _

؟ هنوتدای

: تفگ و داد نوکت یرس

؟ هگم روطچ _هرآ

: متفگ لوه واب نییاپ متخادنا ومرس



زا رس هعفدی دشیچ منودیمن امدمویم متشاد _نم

دشیچ ال صا مدیمهفن ادخب ، مدروآ رد ناخ شواچ ِرتفد

شزا دروخ متسد هعفدی نم دوب اجنوا هدنورپ هی

اجنوا داتفا مدای دعب ، متفرگ سکع

: متفگ یراز واب متفرگ باال ومرس .... هراد نیبرود

هک امش یچ؟ نمهفب هگا دنمجرا یاقآ منک راکیچ

یاو هرایب مرس بالیی هگا ، دیسانشیم ُناخ شواچ

منک؟ راکیچ

ابکال درکیم هاگن نم هب تشاد بجعت اب دنمجرا یاقآ

: تفگ یدوهشم ِیگف

هب هرپیم هخاش نیا زا یه منیبب نک ربص هظحل _هی

یکشاوی وت ؟ مدش هجوتم تسرد نم ، هخاش نوا

شاه هدنورپ زا یکی وزا ناخ شواچ رتفد وت یتفر

؟ یتفرگ سکع

مداد نوکت هرآ ینعم هب ومرس

: تفگ صرح واب دیبوک شینوشیپ یور مورآ

تحار نمهفب هگا ینودیم رتخد وت یدرک راکیچ _

تکرش ِرابتعا ینودیم ؟ ننک تیاکش نومزا ننوتیم

لا؟ وس ریز هریم ردقچ

: متفگ مورآ مدرک شهاگن یگتفشآ اب

: مداد همادا هناگچب ... مدرک یطبخ هی نم منودیم _

منیبب وشقاتا متساوخیم طقف دز، ملوگ نوطیش ادخب



دوب هتشون شور هک هدنورپ هی هب داتفا ممشچ

! متفرگ سکع شزا دروخ متسد منم secret
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باال: دیرپ شاهوربا

مگب یچ نم هخآ اه؟ یتفرگ سکع دروخ تتسد _هک

ام دشن راب هی ینکیم تسرد رش ردقنا ارچ وت، هب

میدرگرب رسدرد یب وت ِتسد زا ییاج هی میرب

ننک کچ ورانیبرود دصرد هی هگا ینودیم نوج هچب

؟ دایم تدوخ هرس بالیی هچ نک لو ُتکرش حاال

تفج نیمز اب وتیراک هقباس شدوخ ناخ شواچ

! هنکیم تراچیب هنکیم تیاکش تزا هنکیم

: مدرک هاگن شهب سرتسا اب

؟ سییر منک راکیچ _حاال

: تفگ و درک یفوپ

یزیچ منیبب رایب وراسکع نوا درک، هشیمن هک یراک _

هب وتدوخ چوپ و چیه هرطاخ هب ای دایم رد شوت زا

! یداد انف

، مداد نوشن شهب وراسکع و متفر ولج نوزیوآ یابل اب

: تفگ و درک هاگن اسکع هب تقد اب یا هقیقد دنچ

سح باال، دایب وگب شیامزآ یاه هچب زا یکی _هب



هدش! هتشون ییازیچ هی ارطع ِبیکرت بجار منکیم

عیرس ، تفر مدای مدز هک یدنگ ال صا دز قرب مامشچ

هچب زا یکی هب متساوخ زاناس وزا متفر رد تمس هب

هرانک متشگرب لخاد هب ، رتفد دایب هگب شیامزآ یاه

مورآ درک هاگن مهب و تشگرب مداسیاو دنمجرا یاقآ

: تفگ

ِتسد هدنرب ِگرب هشاب منکیم رکف هک یزیچ نوا _هگا

هسلج هب میریم رپ ِتسد اب ادرف سپ باتفآ هنومدوخ

! هشاب تسرد مسدح نک اعد طقف ،

برض نیمز ور اپ واب مداد نوکت رس سرتسا اب

متفرگ

ییاروج هی هک یدباع یاقآ رد هب هقت دنچ ندز اب

یاقآ دش، دراو دوب هاگشیامزآ یاه هچب تسرپرس

هاگن اسکع وهب دایب رت ولج درک هراشا شهب دنمجرا

هنک:

و ینک لیلحت ُسکع نیا یاه هتشون بوخ ماوخیم _

اج یزیچ ینک، نییعت مارب ور هدش مک تابیکرت

واب ینکیم هیزجت و تابیکرت ادرف ،ات افطل هتفوین

هب هیضق نیا نمض رد ، ینوسریم متسد هب کردم

هنومیم رفن هس ام نیب ِنک زرد ییاج دیابن هجو چیه

؟ دیدیمهف



و مدرک لا سرا شارب وراسکع تفگ یمشچ یدباع

نوتلا یخ نتفگ اب ، هرازب زمر هشوپ ور متفگ شهب

ور و مدیشک یقیمع ِسفن ، تفر نوریب رتفد زا تحار

! متسشن میلدنص

، تشادن یتیمها مارب هگید منیبرود نوا راگنا حاال

ِتابیکرت وت ناخ شواچ منک تباث منوتب دوب نیا مهم

، هدرب تسد ارطع

دوب تکرش ودره یارب یزاس تشونرس ِزور ادرف سپ

! یتمیقره ،هب میشب رضاح هسلج وت رپ ِتسد اب دیاب ،
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زا نوشن ششوماخ هحفص متخادنا میشوگ هب یهاگن

مدوخ ِریصقت مدیشک یفوپ تشاد شرآ ِرهق ی همادا

ِسح زا رت مهم یچیه متشاد تیلؤسم نم دوب،

سلا دنچ ، دوبن متشاد هچب نیا ِربارب رد هک یردام

شساو وشردام یاج متساوخیم طقف یزابجل اب شیپ

نامام ِدیدح صال هب یچ همه مدادن هزاجا و منک رپ

نیا ِنکمم هک مدرکیمن رکف یا هدنیآ هب هرب، شیپ

رسمه مان هک یا همانسانش ، هروخب هبرض شوت هچب

! هرادن ردپ هک یا هچب و هرادن



یباوج و هعجاف ِقمع هب رتشیب تشذگیم هک زورره

! مدربیم یپ مدب شرآ هب مروبجم یزور هی هک

ِریز اه هچب و نامام یاه همزمز دوب یتقو دنچ

! سانشناور ِشیپ شندرب ، درکیم نیگنس ومبلق مشوگ

، میگدنز ِنداد نوماس و رس ، نومطبار ِندش نشور

ِسح سهلا هس هک ینم یلو دوب یقطنم نوشافرح

میلا ح قطنم مدرک سح دوجو مامت اب ور یردام

مامت ِیقطنم یب اب ممبلق ولج مریم مبلق ،اب تسین

وت ویسک همهفب وتقیقح تقوجیه شرآ رازن هگیم

ادج تدوخ زا ُشرآ یشن روبجم ات هدن هار تیگدنز

! ینک

نومنیب هک یا هلصاف زور دنچ نیا ِدوجو حاالاب

مرس، ِیغولش و ایلوق دب هرطاخب شرآ ِرهق و هداتفا

دوب! هداتفا سرت ملد وت رتشیب

متشاذگ مینوشیپ ور ومتسد مخا واب مدرک یفوپ

بال هی هشیمن رتدب نیا زا ینکیم رکف یتقو هشیمه

هشیم مرتدب نیا زا هشب تباث تهب هک دایم ترس یی

! یدنوخ روک

: تفگ یگف ابکال دنمجرا یاقآ

! تکرش مایب منوتیمن ادرف نم باتفآ _



: شتمس متشگرب هدش درگ یامشچ اب

نوتهب یدباع یاقآ دیتفگن هگم ؟ هخآ ارچ ؟ ییییچ _

یسررب وشرازگ دیاب ؟ دیرب دیاوخیم اجک هدب شرازگ

! دینک هدامآ ادرف سپ هسلج هساو ونوتدوخ دینک

: تفگ یزیر ِمخا اب

هرارق یهام دنچ ندرگیم رب انیلم و دادرهم ادرف _

شق خاال هک ینودیم ، هتفرگ ینومهم مموناخ ننومب

نشیم تحاران مه اه هچب منومب مروبجم ، هیروجچ

! تکرش مایب مشاپ نم ندموا هزات تقو همه نیا ِدعب

دیوید بانج و موناخ انِلِم داتفا مینیب یور یزیر ِنیچ

، ونم یگیب هوا هوا دنوشیم امرف فیرشت دلیف رپاک

: متفگ هدنومرد و مدرک یفوپ

؟ مینک راکیچ حاال دنمجرا یاقآ نیتفگن رتدوز ارچ _

هساو اج نوا میربب نومدوخ اب ور یدباع یاقآ

؟ تابیکرت ِحیضوت

: تفگ تیدج واب دیشک شتشپ مک یاهوم وت یتسد

زیارپوس نتساوخیم ثمال مدیمهف زور هس ود ممدوخ _

میدوب هسلج ِشوج و صرح ِلا بند هک مشدعب ننک،

ال! صا تفر مدای

وت! هب مراپسب وراک ماوخیم باتفآ هن

وممشچ تیتخسرس و ِراکتشپ تمدید هک یزور نیلوا



ماوخیم ، ِندوب رایتسد هی زا رتشیب تتقایل وت تفرگ

هفصن وتسرد نوچ تسین رارق یشب هتخانش همه ِنیب

ماوخیم ، یشاب نییاپ ِحطس غشالِی ِلا بند یدرک لو

و سفن هب دامتعا زا هشیمه ِلثم باال.... تمشکب

تیریدم وت هک یتردق اب ماوخیم نک هدافتسا تتیدج

یدب رارق ریثات تحت ور همه یراد دارفا لر تنک و

کحم وروت ات مدوب تصرف هی ِلا بند دوب تقو یلیخ

ِکت کت هب وت ِشیپ متسرفیم ور یدباع ادرف ، منزب

، ینکیم تشاددای و یدیم شوگ تقد هب شافرح

هی رخآ رد و ینکیم خالهص ، ینکیم یزاس هدنورپ

ِلثم هک یدیم هئارا و ینکیم کح تنهذ وت یروج

تفرح وت فرح هنکن تئرج یسک هشیمه

ادرف سپ ی هسلج هب متیلغش هدنیآ یتح ..... هرایب

باتفآ یدب نوشن همه هب ماوخیم .... هراد یگتسب

هگا ! هشاب شهار ولج هک ُیکره هنوزوسیم یروجچ

ور هسلج ِدرب هشاب تسرد هدنورپ ِبجار مسدح

تدوخ وراک ماوخیم سپ میتسه وت ِیقش هلک نویدم

! ینزب ورخآ هبرض و ینک مومت
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ِمضه ... مدرکیم هاگن دنمجرا یاقآ هب هدش خسم



یراک هزات ِنم ِیارب دوب تخس تیلؤسم زا مجح نیا

دعب اه سلا رد ور یتصرف نینچ ِندروآ تسدب هک

چیه ،هب ممصم یلو ، مدوب لوه و جیگ ، مدرکیم روصت

گنم زونه ..... مرذگب تصرف نیا زا مدوبن رضاح ناونع

هدش مبیصن هک یتصرف و افرح نیا ندینش زا مدوب

هدرک هفخ هفطن وت هک ییادادعتسا هک ییافرح دوب،

و درکیم دزشوگ مهب ُدروخیمن مراک دردب نوچ مدوب

لر تنک ، نوشندیشک خُر هب هساو دادیم هزیگنا مهب

هنوخ وت دوب هدش متداع ییاروج هی راگنا دارفا ِندرک

میمصت هک مدوب نم نیا ، هداوناخ ، اتسود ،نیب

مرگا میرب اجک .... هشب یچ .... مینک راکبچ دیاب متفرگیم

خا نیمه هساو ، مدشیم تیذا اعقاو درکیمن لمع یسک

یاراک ی همه زا مرایتسد هی طقف هک نیا اب الماق

مدنمجرا یاقآ .... مدیم رظن نوشرابرد و معلطم تکرش

مدموا نم یتقو زا شدوخ ِلوق هب ، هرادن یضارتعا

هدش! مهرت کبس شاراک ِراب

ِسح نومه دوب، هدروخ نوکت مدوجو ِهت یزیچ هی

،حا تسه یمدآ ره وت هک یهاوخ هدایز و یبلط هاج

هک ییاراک ِیروآدای و دنمجرا یاقآ یافرح اب ال

مدوب هتفرگ هزیگنا ، تیریدم وت متردق و منکب منوتیم

! تکرش ِتاجن و مدوخ ِنداد نوشن هساو

واب مداد نوکترس نانیمطا اب دنمجرا یاقآ هب ور



: متفگ ینادردق

یتالِش همه و منکیم ومَش یتال همه هشیمه ِلثم _

مهب هک یتصرف زا مدیمن هزاجا .... تیقفوم ینعی نم

منکیم تباث همه هب ، دینک ینومیشپ ِساسحا دیداد

لوق متسه االن هک هینیا زا باالرت یلیخ مهاگیاج

هک ییافطل منوتیمن تقوچیه منک، نوتدنلب رس مدیم

هشیمه دینودب طقف منک ناربج ور دیدرک نم ِقح رد

هگن اپرس یارب ومش یتال همه و متسه نوتنونمم

! مدیم ماجنا تکرش و امش ِنتشاد

: تفگ و تسب دییات هنوشن هب وشامشچ

هک مراد تلوبق یدوب مدوخ ِرانک تقو همه _نیا

تعنص هصرع وت مدوخ .... مداد تهب یا هفیظو نینچ

،حاال مدرک تناحما .... مداد تدای راک .... مدرک تگرزب

رد بآ زا یچ تالمش همه نوا هجیتن منیبب ماوخیم

! دایم

یلیخ تنایفارطا ِربارب رد شاب هتشادن فعض باتفآ

تامشچ نداد باوج عقوم یلو یرایمن مک مدید اهاج

قافتا نیا ..... یدیم تسد زا وتتردق .... تسین تباث

منودیم ، هتفویم تارب ناخ شواچ هربارب رد رتشیب

یشورره اب هنوتیم تحار یلیخ ِیدنمتردق ِدرم نوا

هب مشهاگن اب یتح هنک، رد هب هار زا داوخب ویکره



نیا اب .....نم هنکیم نیقلت ور تسکش ِساسحا مدآ

شاه یقش هلک ِربارب رد اتقو یضعب هبرجت سلا همه

! منکیم ینیشن بقع

ور تردق اب ماوخیم تزا یراد وشلیسناتپ وت یلو....

ِنودب سرت نودب وتاه ییاناوت و یسیاو شور هب

اهنت منکیم سح ، یشکب شِخُر هب تامشچ ِندیدزد

هنک تباقر یرگ یغای وت شاهاب هنوتیم هک یسک

، مدید وت یور ونوا ِیبصع ِهاگن نم باتفآ .... ییوت

نوشن رخآ هظحل ات وشتینابصع ناخ شواچ

ِمدآ نیرت درسنوخ راگنا هنکیم راتفر یروج ..... هدیمن

وشرکف هک یتقو تسرد رخآ هظحل وت و سایند

! هشیم راوآ تور ینکیمن

ُیگتفرگرُگ و یرگ یشحو ِسح نوا زورید نم یلو

هک یزیچ .... مدید شامشچ یوت تتراسج هب تبسن

! هدیمن نوشن شراتفر یوت تقوچیه ناخ شواچ

شدای یتح هک یدرک شکیرحت یروج زورید وت یلو

ُمدز شهب هک یتشرد فرح ِباوج رخآ هظحل تفر

هدب!

،حاال باتفآ ینک هدافتسا تتردق نیا زا ماوخیم تزا

وشفعض هطقن تحار هدش یطرش تهب تبسن ردقنا هک

! رایب ریگ



شهب و یدب ماجنا یسرت چیه یب وراک نیا ینوتیم

یارب ینوتیم ؟ هشاب ضحم ِتردق هنوتیمن ینک تباث

یتسیاو ناخ شواچ یولج هصرع نیا یوت راب نیلوا

؟ ینک اپب بوشآ و
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ناخ شواچ یولج وماراتفر تحار ردقنا هک نیا زا

مدوخ ِشیپ یتح هک ییافعض و دوب هدرک لیلحت

یکی مه، وت تفر مامخا دروآ مور هب ُمدرکیمن فارتعا

درکیم دزشوگ مهب ورانتفرگ مک ِتسد نیا دیاب

دایب، متسد متراسج و راک ِباسح هک حیرص ردقنیمه

مخ رس و مداسیاو یدایز یامدآ یولج ییاهنت نم

اب هک ُیزور نیلوا تخادنیم مدای دیاب یکی ، مدرکن

و مداسیاو ناخ شواچ ولج هداس ِیشنم هی ِناونع

دیاب ور وراندرمش مک نیا ، مدادن دورو ی هزاجا شهب

تسنودیمن یدح رد ونم هک یسک ِتروص وت مبوکب

و درس یاه هاگن هنک،اب ثحب ماهاب تاسلج وت هک

هتشاذن ییورایور هساو یسفن هب دامتعا شزیمآ ریقحت

دش هداد مهب هک ینانیمطا هساو زورما نم یلو دوب،

ناخ شواچ ِهاگن ِینیگنس هک متفرگ رناژی یدح هب

! هنوزغلب مریسم زا وماپ هنوتیمن مه



: متفگ دنمجرا یاقآ هب ور نانیمطا اب

سییر منکیمن نوتدیما _ان

زا هک یصخش ِلکشم و یزاب جل هرطاخب مراد لوبق

نوشن فعض شربارب رد متشاد ناخ شواچ اب لوا

فعض منوا دیتفگ نوتدوخ هک روطنومه یلو ... مداد

... هراد

یشکرس و هسیاو شولج یسک هک نیا زا هرفنتم

هنک...

... هتفویب رد شاهاب و هنکن لمع شتاروتسد هب

زا ،ات هنکیم یزاب شابیقر اب درسنوخ ردقنا هشیمه

هنوتیمن نم ِیخاتسگ ِربارب رد یلو .... نوشتزادنب اپ

هدب جرخ هب یروبص

ِماقم رد هچب رتخد هی هک ِلمحت ِلباق ِریغ شساو

... هسیاو شولج داوخب نم

شارب ِفعض هطقن هی هشاب مورآ هنوتیمن هک نیمه

! منودرگرب شتردق زا ُیأر منکیم ومیعس ی همه نم

یارب یدباع یاقآ دش رارق دنمجرا یاقآ ِدییات اب

اهرطع رد هتفر راک هب داوم لیلحت و تابیکرت ِحیضوت

زا دوب هدش ریگرد مرکف یباسح هنک، هعجارم نم هب

تیلؤسم فرط هی وزا شرآ یخِلا و رکف فرط هی

مزا یدایز ِناوت دش هتشاذگ مشود ور هک یگرزب

هشوگ هی مرب امیدق ِلثم تساوخیم ملد ، تفرگیم



مجح نیا ات منزب فرح ردقنا موناز ور مرازب ومرس

منک! خیلا منهذ زا ور ینارگن زا

، میتفریم هشیمه هک یکراپ دایب مداد مایپ رحس هب

تکرش زا یرسرس یظفاحادخ واب متشادرب ومفیک

هب ُکراپ ِسردآ و مدش یسکات ِراوس ، متفر نوریب

! مداد هدننار

ات مدوب هتسشن تکمین یور کراپ ِطسو دوب یعبر هی

و دیخرچیم یفلتخم راکفا مرس ،وت هسرب هار زا رحس

مهبم مارب دنمجرا یاقآ ِراک ِلیلد درکیم مرت جیگ یه

یلو هدب نم زج یکره هب وراک نیا تسنوتیم دوب

! مارب دوب لا وس یاج نیمه و مدوب نم شباختنا

بقع هب ومرس ینیشام ِکیتس ال ِیادص ِندینش اب

و دش هدایپ شدیفس 206 دوب،زا رحس مدنودرگرب

ُشتسد مساو دنت دنت اجنومه زا اه هدنوم بقع ِلثم

مداد نوکت فسات هب یرس ، شمنیبب ثمال ات داد نوکت

وربآ شاهادا اب نیزا رتشیب ات شمدید مدز هراشا و

متمس هب شبل ور یگرزب ِدنخبل اب هزادنن هار یزیر

و ُمتمس تشگرب تکمین ور درک ترپ وشدوخ و دموا

: تخادنا ماپاترس هب یهاگن

اجنیا ات ونم یچ هساو تسین تیزیچ هک _وت

مرهاوخ مگب ریما هب مدش روبجم ، هنووید یدنوشک



! منامام ِتسد کمک مریم مراد دازیم هنوخ وت هراد

ینودیم مدش نتفگ غورد هب روبجم هطبار ِلوا نیمه

ور هتبلا ، مساسح ندوب قداص ور ردقچ نم هک

! مساو نتسین مهم دایز هن هیقب یلو ، مساسح مدیجم

: مدرک شیزاب هنووید هب یا هدنخ

هعفدی یچ همه راگنا ال صا رحس هبارخ یحور _حملا

یارب مایرو و رود ِرارصا فرط هی زا مهب تخیر

.. فوووپ مفرط هی زا شرآ فیلکت ِندرک صخشم

: تفگ هدش جک ِنهد واب تفرگ یرکفتم تس ژ

ور ورای ات نم وهللا مبارخ یحور ِرظن !زا اطلغ _هچ

،حا هرادن یصاخ ِلکشم مرظن هب منیبن هنوخ درس وت

شزا هک ترخآ ِفوپ نوا هیضق منیبب وگب ال

هیچ؟! دیرابیم یگدنومرد
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: متفگ مورآ تکمین هب مداد هیکت

رحس، هتفویب هار گنج هرارق هشاب تسرد مسدح _هگا

ِیولج منوا ناخ شواچ ِتکرش ِندرک رابتعا یب

... داوخیم تئرج شدوخ

مزاب و ینودب وشبقاوع هک یشاب سرتن دیاب یلیخ

... ینک شتوعد لئود وهب یرازب شیپ اپ



ات دموا شیپ یتصرف هی هرخ رحس،باال ِهار اهنت یلو

هصرع وت ومدادعتسا و مشکب باال ومدوخ منوتب

... مشکب همه ِخر هب تیریدم

، مسریم مفده وهب مشیم قفوم هار نیا وت حاالای

و مان چیه هک هرایم مرس بالیی ناخ شواچ ای

... هنومن مزا ینوشن

ام ِتکرش ِندرکن دوبان هساو ناخ شواچ ِلیلد اهنت

افخ رد و میقتسم ریغ هروط هب هشیمه هک دوب نیا

هب شساو یدیدهت عقاورد ، میتشاد ینمشد شاهاب

... میدمویمن باسح

ادرف سپ هرارق و مداد ماجنا نم هک یراک اب یلو

زا تحار مینوتب هعفدنیا منودیم دیعب منک شینلع

..... میرب رد شتسد

ِنارگن یلو میدب شتسکش مینوتب ورپژه نیا وت دیاش

و هسیاو اپ ور هرابود هک یتقو ِنارگن ، منوا زا دعب

! هشکب شیتآ هب وشندش رابتعا یب ِیناب و ثعاب

طالِیی ِتصرف اهنت منک؟زا راکیچ وگب نم هب حاالوت

شواچ اب نداتفا رد ِکسیر و منک هدافتسا میگدنز

منک رارف وملوک ور مرازب ُممد ،ای مرخب نوج هب ُناخ

؟! یغای ِدرم نوا ِمشخ زا

یبجعتم ِنحل اب درکیم هاگن مهب گنم و جیگ رحس

: تفگ



، باتفآ مدشن هیضق هجوتم دایز نم شتسار _

وت زور نوا هک هیدرم نومه ناخ شواچ زا تروظنم

؟ یدرک شیفرعم گنیکراپ

تخادنا باال یا هنوش ، مداد نوکت هرآ یانعم هب ومرس

: تفگ و

ودب، طقف و نک عمج ُطاسب و دنب نم هرظن _وهللاهب

دز، مکشخ درک هاگن مهب یروج مدرک شهب سالم هی

هب نهد زغم لش ی هرسپ نوا اب شاک متفگ مدوخ هب

هن..... ناخ * رغچ نیا اب یلو متشاذیم نهد

وتدوخ دیاب یباسح شیشکب شلا چ هب هرارق هگا یلو

.... ینکب یشنکاو ره هدامآ

هب ِکانرطخ یلیخ ییامدآ نینچ اب نداتفا رد باتفآ

یزیچ زا تحار داوخب دمویمن شیدج ِیامشچ نوا

! هرذگب

مدموا ثمال مدنوخرچ مشچ شساو و مدرک یفوپ

هک دش لش ماپ و تسد یروج هی ، مشب مورآ اجنیا

ِراولش ات هس ود مدوخ اب دیاب هسلج ِزور منک رکف

! مربب هفاضا

رکیپ لوغ و هثُج تشرد مدآ رغچ: *
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: متفگ رحس هب ور و متشادرب ومفیک

شرآ هساو نم یزیچ ژی اساپ هی میرب لقادح وشاپ _

نون مساو هک وت هنک یتشآ ماهاب دیاش ، مرخب گنفت

! طقف هشوخ هچب نوا هب ملد یدشن بآ و

،اب کراپ ِنوریب ِتمس هب داتفا هار ماهاب و دش دنلب

: تفگ هدنخ

نیا اب ونم ایب وت مراد یرظن هی نم نیبب یلو، _

یراکادف وت هرطاخب نم دعب نک انشآ شوایس هرسپ

ی هرابرد شزا مدعب ، مشیم تسود شاهاب و منکیم

نوریب مشکیم تاع طاال شافعض هطقن ُناخ شُواچ

یلو ناخ کدزم نوا اب ندز هلک و رس هیتخس هراک

و مرخیم نوج هب مقیفر هرطاخب ودرد نیا نم

! منکیم انف ومدوخ

: متفگ ُشنوش ور مدز هدنخ اب

نم ِنوج ، ادخب هدرک میمخز تیراکادف ِتّدش _نیا

نم هک نزب طخ تتسیل زا ویکی نیا ایب هاتوک

رحس یتسار ، مرادن وشاهاب ندز هلک و رس هلصوح

! ندادن باوج مدز گنز یچره ؟ ناجک نیمار و هنوپ

: هدنخ هریز دز یقپ نیمار و هنوپ مسا ِندینش اب

ره هک ندرک یطلغ هی نداد هفوکش زاب اتود نوا _

نیمار قآ ننکب یطلغ چیه ننوتیمن ، ننکیم یطلغ



! حاضتفا هداد یتوس

: متفگ بجعت ای

یدنگ هچ متشادن نوشیراک هتفه ود ؟ هگم هدشیچ _

؟ ندز

: تفگ یرکفتم تلا حاب

وت ِدوبن و دوب هب هیضق نیا منکیم نیمضت _وهللا

نهپ اج نوشطسو یتفریم ک نیا هگم ، هرادن یطبر

! یدیباوخیم یدرکیم

میرازهود هعفدی و مدرک شهاگن یجیگ اب هظحل دنچ

ِریز مدز مدشیم نیشام ِراوس هک روطنومه داتفا اج

: متفگ و هدنخ

ِلثم هرارق منوشیسورع ینعی ؟ رحس نم ِنوج _

یراددوخ ِمان هب یزیچ اب انیا ؟!! هتفویب ولج نوشدقع

! نتسین انشآ یرادولج و

: تفگ یلا یخیب اب درکیم نشور ُنیشام هک روطنومه

ِیاتسار رد ندش، انشآ یراد هچب اب هک نیچمه _

طلغ هب هدش صخشم یاه راکهار زا ندرکن هدافتسا

! نتفویم ندرک

بابسا ِگنفت هی رحس ِکمک اب میدیسر هک ژ اساپ هب

مدیرخ شرآ هساو یزاب

رهق ماهاب مدب هوشر مه هچب نیا هب دیاب هگید



! هنکن

ورحس دوب نیا مدصق ، میداتفا هار هنوخ ِتمس هب

مدرک رارصا یچره یلو ، مراد هگن ماش هساو بشما

هب ندیسر هراد،اب رارق ریما اب تفگ و درکن لوبق

ِمد هک مدش باالیی لدم ِنیشام هجوتم هچوک ِرس

دوب هداسیاو نومنوخ

نیشام ِتمس هب و مدش هدایپ نیشام زا بجعت اب

تعرس اب مسرب شهب هک نیا زا لبق یلو مداتفا هار

هب یکوکشم ِهاگن درک، تکرح هچوک ِهت ِتمس هب

.... متخادنا هچوک یوت ِنیشام ِدر و هنوخ

! هشابن تسرد مدز هک یسدح هنک ادخ طقف
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مدش، هنوخ ِدراو و مدرک زاب ورد یظیلغ ِمخا اب

هنوخ رد هب و مدرک یط عیرس یامدق اب ُطایح

قیمع سفن و مداسیاو رد ِتشپ هظحل دنچ ، مدیسر

لخاد و متفر مدرک زاب ورد مشب مورآ ات مدیشک

زا ییادص دوب هویم و تسد شیپ ییاریذپ ِطسو

! دمویمن رد شرآ

وشرکف هشاب هنوخزپشآ وت منامام مدزیم سدح

! هنوخ مایب دوز ردقنا درکیمن



، مدرک ادص ُنامام و متفر هنوخزپشآ تمس یگف ابکال

هنوخزپشآ ِمد و نوریب دموا عیرس مادص ِندینش اب

: تفگ یدوهشم یگچاپ تسد اب داسیاو

هظحل هی مدروخ لوه یدموا یک ؟ ردام ییوت _ااا

؟ هنوخ یدموا دوز ردقنا ارچ

: متفگ یعونصم یدرسنوخ واب متخادنا باال ییوربا

هب یا هراشا ، مایب رت دوز متفرگ هزاجا مسییر _زا

: مدرک ییاریذپ ِلیاسو

یدوب هتفگن ربخ یب هچ ؟ یتشاد نومهم ، هشاب ریخ _

دوب! رد ِمد مه انشآ ِنیشام هی اقافتا ، مشاب منم

مدنوم باوج هرظتنم و متخادنا باال ییوربا هناراکبلط

: تفگ یزیر ِمخا اب

هک تشادن نتفگ هگید ندوب اجنیا انیا موناخ میرم _

! نتشاد راک اه هیاسمه اب دیاش منودیمن منیشام وهللا

: متفگ یدنخزوپ اب

هک یسک مدرکیمن رکف تقوچیه ! نامام ینودیم _

مقیفر رتشیب ردام ِیاج هب و مراد دامتعا شهب ردقنا

هنک! مضرف قمحا و مامشچ وت هنزب لز شمنودیم

باوج ؟ ندوب یک ، ماوخیم تزا هگید راب هی طقف

نوریب مشکب وراه هیاسمه ِکت کت مرب ای یدیم

هدش باحاص یب باالِی لدم ِنیشام نیا ِبحاص مسرپب

! هنوخ نیا وت تشاد راکیچ نم زا ربخ یب ؟ دوب یک



تسشن لبم یور رد رانک اجنومه و دیشک یهآ نامام

: تفگ یگف ابکال

رب تتسد زا هک یراک ردام، یشب تیذا متساوخن _

قد یخلا و رکف وت وتدوخ یدرکیم قرغ یکلا دمویمن

ونم! مه ، وتدوخ مه یدادیم

: متفگ ِنانیب شوخ و راوید هب مداد ومیکت یروابان اب

وت نزب دنگ نامام وگب ، هابتشا مدز هک یسدح وگب _

نامام نکن منووید میتنعل ِتاروصت و دیدرت و کش

وگن یلو ، ادخب منکیم لوبق ندوب راگتساوخ وگب ال صا

وگن! ، ندوب میگدنز ِیاسوباک ِلماع

: تفگ یراکشآ ِضغب اب نامام

، یشن ینابصع هک مگب تهب ینوبز هچ اب متسنودیمن _

! ینکن یهابتشا ِراک

هگن مورآ شرآ ِرطاخب روز هب هک ییادص و صرح اب

: متفگ مدوب هتشاد

اپ و تسد یربخ یب و تقامح وت یتشاذگ سپ _

اه؟ شرآ ِندید اجنیا نایم یک هرآ؟زا منزب

هشیم یهام _هی

: مینوشیپ ور مدیبوک مکحم

وت نایم ما هشوگ رگیج ِگرم الِی ماع ِهام هی ِهام، _هی

ِنم و نریگب مزا ومیگدنز لیلد اهنت ،ات هنوخ نیا

حا یدروآ اج هب ور یردام بادآ بوخ ، منودیمن قمحا



ومیگدنز ِنداد نوماس و رس یارب تارارصا لیلد ال

! ممهفیم
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: تفگ مخا اب نامام

رگیج شرآ هگم ، باتفآ یرایم رد وشروش یراد هگید _

یراد عالهق شهب وت هک ردقچره ؟ تسین نم هشوگ

طقف هریگب نومزا ُشرآ یسک تسین رارق ، مراد منم

! نیمه نریم و ننیبیم ُشرآ نایم

: متفگ یدنخزوپ اب

نما رهش نییاپ نایب ناوخیم ؟ هگم نرفن دنچ ؟ نایم _

! ننکیم یشک نوشق ؟ نوشساو تسین

: تفگ و درک یفوپ نامام

شرسپ اب یناطلس موناخ ردام، ریگن ههبج ردقنا _

! نایم

: متفگ یدنخشین اب

ونوشفیرشت هرخ باال کیچوک ِیناطلس ِبانج سپ _اهآ

زا هچب هی ؟ تسه مَیشرآ ندیمهف هزات ؟ ندروآ

؟ هراد هداوناخ هب زاین هک هدنوم راگدای هب نوشزیزع

ترپ ومفیک و مدیشک ماهوم وت یتسد یساوح یب اب

: قاتا هشوگ مدرک



مرازیمن میریم اجنیا زا ، یشورفیم وزیچ همه _

صا ! نریگب مزا ومچب مراذیمن هسرب شرآ هب نوشتسد

سلا دنچ نیا ارچ اه؟ ندرکیم راکیچ اجنیا انوا ال

ربخ گرزب ِیناطلس ِبانج ؟ دشن ادیپ نوشلک و رس

؟ هراد

زا مادم و مدیخرچیم مدوخ ِرود مدوب هدش هنووید

ح ندید اب نامام ، مدیرپیم هخاش نوا هب هخاش نیا

: تفرگ ومنوش و دموا متمس هب ملا

نیمه هساو منیبب لبم ور نیشب ایب باتفآ شاب مورآ _

! هچب وتدوخ یتشک هگید متفگیمن تهب دوب

ات مدرک هاگن نامام هب رظتنم و لبم ور متسشن

مرانک و دیشک یهآ مریخ ِهاگن ِمدید اب هدب ومباوج

: تسشن

، هیرتسب ناتسرامیب هضیرم ادخ هدنب یناطلس یاقآ _

شرآ ِندید هساو هتقو دنچ ندید رود وشمشچ مانیا

! اجنیا نایم

: متفگ جل اب

نم یلو ، نریگب نومزا ُشرآ هریمب نرظتنم امتح _

تسد هک ییاج هی مریم مرادیمرب ُشرآ مرازیمن

! هسرن نومهب سکچیه

: تفگ و درک ماگن یپچ پچ نامام

، شننیبب نراد قح باتفآ نتسه شرآ هداوناخ مانوا _



عنام هک نیا هرطاخب شندش رتگرزب اب شرآ اسب هچ

یاوخیم اجک مشدعب هنک، تشنزرس یدش نوشرادید

ُشرآ ننکیم تیاکش نومزا تحار اه؟ ینک رارف

هداوناخ نیا وت رتخد ننکیم تادیپ یرب اجره نریگیم

؟! یسانشیمن ور

ِراوید هب مدش هریخ و مدش عمج مدوخ وت هدرک غب

اب دادیم مَقد مشرآ هدوبن ِرکف یتح مور، هب ور

ِتمس مدیود و مدش دنلب اج زا عیرس یزیچ ِیروآدای

عیرس دوب هدروخ اج متکرح زا هک نامام ، شرآ ِقاتا

زاب وقاتا رد ، داتفا هار مرس ِتشپ و دش دنلب اج زا

شرو و رود یاقافتا ِلا یخیب هک شرآ ندید واب مدرک

اب نامام ، مدیشک یقیمع ِسفن دوب هدیباوخ مورآ

رانک: دیشک قاتا ِرد وزا تفرگ ومتسد ِچم صرح

زا یروجنیا هگم تتفرگ نج ، دیکرت مرهز رتخد هتچ _

؟ یدیرپ اج

: متفگ و مدرک یفوپ

! شندرب مدرک رکف ، شمدیدن وت مدموا _

هنوخزپشآ تمس هب و تفر مهب یا هرغ مشچ نامام

: داتفا هار

! منکیم رضاح ور اذغ ینک ضوع وتسابل وت _ات

ملغب زا و مدوخ هب مدوب هدنوبسچ وشرآ بش ِلک



مدرکیمن شادج

اب وت نایم راوید زا منک شلو هگا مدرکیم سح

و لد و متفر شقدص نوبرق ردقنا شنربیم نوشدوخ

درک، یتشآ ماهاب ات مدروآ رد وشرگیج

شارب هک یگنفت هرطاخب هن هک مدوخ هرطاخب هتبلا

هچب شکب تمحز همه نیا درک یتشآ ماهاب مدیرخ

ش! هجیتن منیا نک گرزب
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حیضوت مهب ُسنارفنک ِنتم یدباع یاقآ موس ِراب یارب

منکن عمج ُمساوح هگا درک دیدهت هعفد نیا و داد

! هریم هرازیم

مک منم ، هگید هتخس بوخ اه هیباصعا یب ِمدآ بجع

تسد زا هرکف هک، مرادن باصعا ِکّرحم و سرتسا

تشاد هنایروم ِلثم االن ات بشید زا شرآ ِنداد

منک زکرمت ورپژه یور مدرکیم یراکره دروخیم ومزغم

متسنوتیمن

شواچ ِلمعلا سکع و ادرف ِسرتسا مفرط هی زا

منک! لوه رتشبب دوب هدش ثعاب ناخ

و منک روج و عمج ُمدوخ هک نیا یاج هب زورید زا



و دش دراو مهب کُش یه رتدب مشب هدامآ هسلج یارب

: متفگ یدباع یاقآ هب ور مدش مورآ ان

و منک تحارتسا تعاس هی نم نیدب هزاجا هشیم _

؟ میدب همادا دعب هشب دازآ منهذ

اب مدوب هدرک یصاع یباسح حبص زا مرادخ هدنب نیا

: تفگ و داد نوکت یرس مخا

عمج بوخ ونوتدوخ هعفدنیا مراودیما طقف ، هشاب _

حیضوت نوتارب راب هس وبلطم هی مشابن روبجم ات دینک

! مدب

خا نوا اب رصن ِتخب ِکدرم مدروآ رد وشادا منهذ وت

دنلب اج زا شنتفر ،اب درکیم لوه ومدآ رتشیب شق ال

مدز رتفد زا راگیس و کدنف ِنتشادرب اب و مدش

! نوریب

ِموب ِتشپ تمس هب ادص یب مدرک هاگن ومرو و رود

مداتفا هار تکرش

هبل تمس هب متخادنا وشلفق تشپ وزا مدرک زاب ورد

تشاد یا هداعلا قوف یویو باال نیا ، متفر موب ی

مدوب اجنیا ِقشاع هشیمه

موب ی هبل ور ینک اهر یچ همه زا وتنهذ یتسنوتیم

مدرک نشور وراگیس و متسشن

ممهفب دیاب ، مدرکیم عناق ومدوخ مدزیم فرح دیاب

یاه شخب و مزابن ومدوخ عیرس یلکشم ره زا دعب



مدن رارق عاعش تحت ومیگدنز ی هگید

نم هرادن راظتنا ادرف یسک دلب راک یلو ، مدوب یشان

وصحم و مسیاو ناخ شواچ ِیولج یشکرس اب ماوخب

هی منریگیم مک ِتسد هک نیمه ، مربب لا وس ریز وشت ال

نم یارب ِتبثم ِنئوپ

هزاجا مهب هنکیمن نوشدیدهت یرطخ هک نیا هرکف اب

نیرتدب ننکیمن مشرکف هک ییاج وزا ندیم وجالنو

منهذ وت یدباع یاقآ یاتبحص ، نروخیم ور هبرض

دروخیم خرچ

و هیلوا هدام یاج هب نیزگیاج ی هدام زا هدافتسا

یلو ، تسین مرج ، رادیرخ هب نداد طاالع نودب هیاپ،

هنزیم تکرش ِرابتعا هب هک یا همطل شندش ور اب

! هنیمه مه ام ِفده و هشیم یدایز یلیخ ِررض ِثعاب

هب ، مدرک رکف شرآ هب و مدیشک قیمع ِسفن ات دنچ

هدش روطره هک نیا ،هب شنتفگ نامام ،هب شاه هدنخ

سلا هس نیمه لثم مرادیم هگن مدوخ شیپ ونوا

! هریگب مزا ونوا یسک مدیمن هزاجا

و منک عمج تبثم رناژی مدرکیم ومیعس ی همه

تسین مهم ال صا منک، رود مدوخ زا ور یفنم ِراکفا

ومش یتال همه نم هک هنیا مهم دایم شیپ یچ ادرف

شواچ ِتکرش ، میروخب نیمز ام هگا یتح و منکیم

! هنکیم طوقس نوماهاب مه ناخ



نمهفی یتقو ناخ شواچ و شوایس هفایق هب رکف اب

اب راگنا ال صا مدز، یقیمع ِدنخبل هتفر ول نوشتابیکرت

! متفرگیم تردق نوشلمعلا سکع هب رکف

اب مدرک ترپ نییاپ هب وراگیس وهت مدش دنلب اج زا

و هرایب فیرشت م هدامآ مداد مایپ یدباع هب میشوگ

هدب! هئارا وشناحیضوت

شتوعد و مدش دنلب اج زا رتفد هب یدباع ِدورو اب

هنیشب لبم یور مدرک

باالهب ِسفن هب دامتعا و زکرمت واب متسشن شرانک

هب تفگیم هک یا هلمج ره ، مدرپس شوگ شتاحیضوت

ممصم مدوخ هساو و مدرکیم تبث منهذ وت تعرس

! مدادیم شحیضوت

زا مجح نیا دوب هتفرگ درد مزغم نتم یارخآ هگید

وت دوبن رارق وشفصن ، درکیم متیذا تشاد تاع طاال

ور هفاضا ِتاحیضوت دوب المز یلو منک ناونع هسلج

طاال ندرب لا ؤس ریز و موزل ِتروص رد منک،ات رب زا

منک هدافتسا نوشزا منوتب متاع

دیسر نایاپ هب هسلج دیشابن هتسخ نتفگ اب

اب هک مدنودرگرب ومور دنخبل واب متفگ و یشیخآ

منک رکف بوخ مدش، هجاوم یدباع یاقآ یومخا هفایق

زا ندش تحار هرطاخب ومیلا حشوخ عیاض ردقنا دیابن



! مدرکیم زاربا شتسد

عیرس ملعم یاقآ ظفادخ نتفگ واب مدنوراوخ ومرس

! مدرک روبع شریخ ِهاگن هرانک زا

زا بصم ،ال مباوخب هنوخ مرب هک دوب نیا ممانرب اهنت

مدای زا مایتخبدب ی همه راگنا مشیم رادیب هک باوخ

رپ هرطاخ هب ندیباوخ هب عالمق ِسکعرب ، هریم

زورما یلو ، مراد باوخ دوبمک هشیمه میگلغشم

وت ات منک یمخز باوخ اب ومدوخ یباسح متساوخیم

! مشاب لا حرس ادرف هسلج
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هک زاناس ی هرامش هب و مدیشوپ وماسابل دنت دنت

ندیسرتیم ، مداد سامت در دنوکرتیم ومیشوگ تشاد

ومزغم حبص شیش زا مسرب رید شیپ هعفد لثم زاب

مدش، شیارآ لوغشم و متفر هنیآ ِتمس هب ، ندنوکوپ

رِژک هی اب مدیشک هاتوک و کزان مشچ طخ هی عیرس

شیپ هعفد ِسکعرب مپیت مدرک یعس ، گنررپ ِیسابلا

تیصخش ور یلیخ هفایق و پیت هرخ ،باال هشاب یمسر

زاب مدرکیم هک یراکره بخ یلو هراد، ریثات تیدج و

نیا هریصقت مشمه دادیم منوشن هنوگچب مایرتچ نیا

! هیتنعل هیگتفرگ هام



متفر رد ِتمس وهب متفرگ ومیتسد فیک

هتفرگ هک یا همقل و دش دنلب عیرس مندید اب نامام

.. مروخب هار یوت ات داد متسد دوب

چاه هراوس و مدز نوریب هنوخ زا شنوگ ِندیسوب اب

هار تکرش ِتمس هب و زاگ ور متشاذگ وماپ مدش

! مداتفا

و مداد همه هب یرس رس سالِم تکرش هب مندیسر اب

اج زا عیرس مندید اب دنمجرا یاقآ مدش رتفد ِدراو

: تفگ و دش دنلب

، هشن رید شیپ هعفد لثم میتفوبب هار رتدوز باتفآ _

هسلج هساو منیبب ، میشاب اجنوا رفن نیلوا ماوخیم

یا؟ هدامآ

: متفگ و مداد نوکت رس نانیمطا اب

میدید ُناخ شواچ هک زورما ، سییر تحار نوتلا _یخ

! مینیبیمن هگید

هدنخ تفریم رد تمس هب هک روطنومه دنمجرا یاقآ

: تفگ و درک یا

ام نوج رتخد ، سفن هب دامتعا نیا هب هللا شام _

و تردق ردقنوا ناخ شواچ مزاب مینکب یراکره

نوباص تلد هب هشن فذح هنحص زا هک هراد ناهاوخ

! نزن

وج وت هقیقد ود مدآ نرازیمن اگین مه وت تفر مامخا



هسلج منوتن هگا زورما نم مَیتخبدب بجع یلو ، هشاب

هگا ، مشیم هراچیب مربب شیپ نومدوخ عفن هب ور

.... هنکیم مراچیب ناخ شواچ ممربب شیپ منوتب

لقادح رازب سپ مروخب هرارق فرط ود زا هک نم

هش! کنخ ملد

نیشام هراوس مدنمجرا یاقآ مدش منیشام هراوس عیرس

... میداتفا هار و دش شدوخ

اب نوریب مرب شرآ اب هسلج زا دعب متساوخیم نوچ

مدموا مدوخ نیشام

مدرک کراپ ُنیشام عیرس تکرش هب ندیسر اب

هنرگو دوب تولخ لوا هقبط گنیکراپ هک رکشورادخ

! دشیم دوبک ماجک هعفدنیا دوبن مولعم

شمه هللا رفغتسا ، تفرگ مدنخ مفرح زا هظحل هی

هچ نم ِکاپ ِنهذ اب اگین هفرحنم ِرحس نیا هریصقت

! هدرک

هریخ گنیکراپ ِراوید هب دنخبل اب اه هنووید لثم

رد رکف زا دروخ هشیش هب هک یا هبرض اب هک مدوب

! مدش هدایپ عیرس و مدموا

: تفگ و درک ماگن یپچ پچ دنمجرا یاقآ

یتورپه وت االن نیمه زا وت هنک محر نومهب ادخ _

! هنودیم ادخ یرایب نومرس هرارق هچبالیی زورما



راوس متفر روسناسآ تمس وهب متخادنا باال یا هنوش

میدش هدایپ متفه هقبط تسار وهی میدش روسناسآ

متشاذگ نوریب روسناسآ ِرد زا وماپ هک نیا ضحم هب

هک سیلا امرفب هب ، شوایس اب مدش مشچ وت مشچ

هچ زورما تسین مولعم ، سادیپ شراهب زا تسوکن

هدش... عورش نیا اب نیا هک هیدنگ هزور

تتسد دنمجرا یاقآ هب و دموا نومتمس هب دنخبل اب

: تفگ تنطیش اب نم هب ور داد

نیتشاذگ ام ِمشچ یور مدق .... وناب ریخب امش ِزور _

نیلوا ام اب تکراشم قوذ زا امش ندیسرنزونه هیقب

! میشاب تمدخ رد هدنب ِرتفد دییامرفب ، نیدموا رفن

: متفگ و مدنوخرچ شارب یمشچ

نونمم ، یناف دیشخبب زیچ ( (رُم یاقآ سالم کیلع _

اب ات منومب رظتنم هسلج قاتا نومه مدیم حیجرت

! هشب رّدکم متاقوا امش ِرتفد وت نتسشن

: تفگ و دز یکمشچ

دعب هب نیا زا هرارق هرخ وناب،باال ریگن تخس ردقنا _

! میایم رانک مه اب ایب هاتوک مینیبب ومه رتشیب

: تفگ هشب یثحب هک نیا زا لبق دنمجرا یاقآ

رتدوز هرتهب هسب یخوش و لک لک انووج هگید بخ _

! هدشن زاب نیا زا رتشبب ثحب ات هسلج قاتا هب میرب
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یخوش * هلَکخَن نیا اب نم ننکیم رکف اعقاو ؟! یخوش

؟ مراد

س تمس هب دنمجرا یاقآ رس تشپ و مدیشک یفوپ

مداتفا هار هسلج ِنلا

و مدرک مک ومتعرس شوایس ِرانک زا متشاد یتقو

: متفگ مورآ

تشحو زامن دیاب نوتمنیبیم راب هی سیلا نیمه _

.... شرتشیب هگید هسرب هچ منوخب

رت! رود امش رود وهللابالهب

و متشذگ شنودنخ هاگن یولج زا عیرس یامدق اب دعب

هب یهاگن و متسشن یلدنص یور متفر هسلج سنلا هب

نیا ِلثم ، یسیورس هچ هللا شام ، متخادنا هسلج ِزیم

کرادت یروجنیا هک نراد دیما زورما هب یلیخ هک

! ننکیم غاد رخ نرادن ربخ هنافساتم یلو ندید

یکی یکی نوشارای تسد اب ال ماع ریدم ی همه

ندروایم فیرشت

یحیضوت رصتخم هی ناخ شواچ لوا دوب رارق

هک یناسک دعب ندب، هئارا دیدج الت وصحم بجار

ننک عاالم یکی یکی ننک اضما ُداد رارق ناوخیم



ناخ شواچ میدوب رظتنم همه دوب یا هقیقد دنچ

ننک! عورش ونوش ینارنخس و نرایب فیرشت

ریدم و ریدم همه نیا تسین مهم شارب مه هرذی

! هرایب فیرشت اقآ نلطعم گرزب یاتکرش زا لماع

شواچ و دش زاب رد یلطعم عبر هی زا دعب هرخ باال

دش دراو یدج یتروص اب ناخ

؟ هشاب پیتشوخ ردقنا هنوتیم یروجچ اعقاو

باال،اب دوب هدز وشانیتسآ هک هریت یرتسکاخ زولب هی

ِقاس ور و دوب هدیشوپن هک یکشم ِتک هی و راولش

دوب! شتسد

، تفر نوبیرت ِفرط وهب داد نوکت یرس همه هب ور

تشپ و تخادنا یلدنص یور یدیق یب اب وشتک

ینارنخس هب عورش سفن هب دامتعا اب داتسیا نوبیرت

درک:

! منکیم زاغآ ور هسلج ادخ دای و مان _اب

و ناتوسکشیپ امش تمدخ ییوگ دماشوخ نمض

رد دینایرج رد یگمه هک روطنومه ، هصرع نیا ناگرزب

دنور ی هرابرد یتاحیضوت یناف یاقآ هتشذگ هسلج

تیفیک یاتسار رد ، هتفرگ شیپ رد تکرش هک یا هزات

ندرک ناونع ، بسانم تمیق اب اتمه یب

مه زونه هک ناتسود یضعب تساوخرد هب انب

دش نیا رب رارق ، هدوب یچ زا نوشدیدرت منودیمن



دعب هسلج رد ، تسه دادرارق ِنتسب رب لیام یتکرشره

هنک! ناونع ور شتساوخرد تسه زورما عقاورد هک

ِتکرش اب نقاتشم همه راگنا ، ساعدا اپ اترس اگین اگین

ندنبب داد رارق شفحت

شندز نیمز هساو مزیگنا مدروخیم صرح متشاد طقف

ترذعم شندموا رید هساو یتح دوب، هدش مهرتشیب

راتفر فاطعنا یب و یدج ردقنا ، درکن مه یهاوخ

هرب درکیمن تئرج مه تساوخیم یسک هگا هک درکیم

نوبز هرس هشیمه نیمه هساو ، هدنبب داد رارق شاهاب

ولج! تخادنیم ُشوایس یزاب

هدش منشگ  یروجدب درکیم تبحص تشاد نانچمه

یب مدوب هدروخ رینپ نون همقل هی طقف حبص دوب،

دوب متسد ِرانک زیم یور هک یتییوکسیب عمج هب هجوت

ات مدیشک وشفرط ود ، مروخب هویمبآ اب ات متفرگ ور

یروجان ِشخ شخ یادص ِندیچیپ اب هشب زاب شرد

شواچ یتح دش، توکس اج همه هظحل هی سنلا یوت

نم هب یزیر ِمخا واب درک عطق وشفرح مه ناخ

نتشگرب همه مک مک شهاگن ندش رادشک دش،اب هریخ

هاگن دوب هدز مکشخ هک تسد هب تییوکسیب ِنم وهب

ارچ نیا یاو ، متفرگ رُگ تلا جخ زا هظحل هی ، ندرک

ادخ ! وتِلا م مروخیمن اباب بخ هنکیم هاگن یروجنیا



تلا جخ هک مهب دز لز دصق زا منئمطم هنک شتنعل

هنک م هدز

تخادنا وشرس و تخادنا مهب یهاگن دنمجرا یاقآ

تفرگ ش هدنخ منک رکف نییاپ

هب مدش هریخ و زیم ور متشاذگ ُتییوکسیب بّذعُم

و داد نوکت فرط ود هب مخا اب وشرس ناخ، ُشواچ

هب هرابود اساوح همه دش ثعاب هک درک یا هفرس کت

! هشب عمج نوا

رورش و وررپ ِمدآ : هلکخن *
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هب داتفا ممشچ هک مشکب یتحار ِسفن متساوخ

ومامشچ مدیمهفن هک تفگ یزیچ مهب ور ، شوایس

هراد مدیمهف هک مدرک هاگن رت تقد واب مدرک زیر

( یشب ریس روخب نون (اب هگیم

درگ شامشچ ( هلکخن ) مدز بل شهب ور صرح اب

دش!

و متشگرب عیرس هک درک یا هفرس کت ناخ شواچ

هب شهاگن یلو دوب هدرکن عطق وثحب ، مدرک شهاگن

شنوچ یور مه یکیچوک چِلا دوب، شوایس ونم



؟ دیدنخیم تشاد ، درکیم ییامندوخ

تفوک هک خآ دید، ُشوایس ونم ِلک لک هنکن یاو

دعب هشب مومت هسلج یرازب یدرمیم نم، مروخب

! مدش وربآ یب تییوکسیب هکیت هی هرطاخب یدروخیم

ناخ شواچ میدشیم کیدزن ینارنخس یارخآ هب هگید

: تفگ همه هب ور یدج یلیخ

ننوتیم دنتسه یراکمه هب لیام هک ییاه تکرش _

داد رارق ِطیارش هعلا طم واب نشاب هتشاد فیرشت

! ننوسرب تبث هب ور ییاهن یاضما

همه ییاروج هی ینعی دروخن نوکت شاج زا سکچیه

و تشگرب دنمجرا یاقآ ، ندوب داد رارق نتسب هب لیام

! مدیشک یقیمع ِسفن تخادنا نم هب یهاگن

درک، هتسب و زاب دییات هنوشن هب مهب ور وشامشچ

بقع ور یلدنص هگب یزیچ یسک هک نیا زا لبق

و نتشگرب بجعت اب همه مدش، دنلب اج وزا مدیشک

ندرک هاگن مهب

ِیومخا و شوایس ِبجعتم ِهاگن هب تیمها یب

مداتفا هار نوبیرت ِتمس هب ناخ شواچ

ور سنلا ِیداع هریغ ِتوکس مشفک ی هنشاپ یادص

همه ، دادیم یرتشیب ِسفن هب دامتعا مهب و تسکشیم



نیا هب هسلج وت هداس هرایتسد هی هک ندوب بجعتم

مهم مارب نم یلو هراد نتفگ یارب یفرح هچ یمهم

رکف هک مدیم ماجنا ور یراک مدوجو ی همه اب دوبن

! هتسرد منکیم

هب عورش نانیمطا اب و مداسیاو و نوبیرت تشپ

: مدرک ینارنخس

امش ِتمدخ دیشابن هتسخ سالمو ضرع _اب

ات دیدب نم هب ور نوتتقو یا هقیقد دنچ متساوخیم

منک! نشور نوتارب ور ازیچ یرس هی

ِمخا اب ناخ شواچ دیچیپ سنلا یوت همهمه یادص

شامشچ هب مدرک یعس دوب، هدش هریخ مهب یظیلغ

! مشن هچاپتسد ات منکن هاگن

: مداد همادا تیدج اب زیم ِفرط هب مدش مخ یمک

نرق یزاس رطع تعنص مینودیم همه هک روطنومه _

و هدوب هدافتسا هدروم فلتخم یااالت ِنیب تساه

تسه

روشک نومه ِمدرم ِیصخش هقیلس هب انب یروشکره

هنوسریم شورف وهب دیلوت وراهرطع

تظلغ ِنازیم زا هدافتسا هرادقم مه ام روشک رد



هیاپ و هدموا رد نوناق کی ِلکش هب اهرطع زا یضعب

ابیرقت و لیصا یاه هدام ور، یرطع ره یلصا یاه

! ندیم لیکشت یناسکی

واب مدرک ثکم هیناث دنچ مافرح هرتشبب هریثات یارب

! مدش هریخ نوشهب تقد

اب یلو دادیم مرازآ یروجدب ناخ شواچ ِهاگن ِینیگنس

! متشاد شنتفرگ هدیدان رد یعس ناوت ی همه

نارادیرخ طاالع ِنودب یتکرش دینک ضرف امش _حاال

رطع هیلوا ی هدام ِدرباک رد داد، رارق یاه فرط و

زا ، هیلوا ِلیصا ی هدام یاج هنک،وهب داجیا رییغت

هنک! هدافتسا نیزگیاج ی هدام

ِتمیق هگا یتح یتکرش نینچ اب دیرضاح امش

؟! دیدنیبب داد رارق هشاب رازاب ِتمیق ِریز شسانجا

بجعت اب همه دش، جّنشتم سنلا ِوِج هطحل کی یارب

هدش دنلب اه یلیخ ِضارتعا یادص ، ندرکیم هاگن مهب

یکی نواعم یدیعس یاقآ ، مدرک ظفح ومیدرسنوخ دوب،

: تفگ هسلج رد رضاح یاه تکرش زا

دیراد نوتاه هتفگ تّحص رب ینتبم یکردم امش _

؟! موناخ

: متفگ و مدرک زاب وزیم ور ی هدنورپ



هدوجوم هدنورپ نیا وت هدش هدافتسا ِتابیکرت ی همه _

دیاوخب هسلج رد رضاح ناصصختم زا دینوتیم ،

! ندب حرش نوتارب

ی هرابرد ات ناخ شواچ و شوایس هرس نتخیر همه

نشب نئمطم هلئسم نیا تّحص

! نتشادن یرارف هار هگید مدز، یدنخزوپ

هرگ ناخ شواچ ِهاگن هب مهاگن هظحل کی یارب

یب هتسشن نوخ هب و یشحو ییاه مشچ ،اب دروخ

دعب دوب، هدش هریخ مهب شنایفارطا یافرح هب هجوت

تشذگ سلا دنچ لثم مارب هک رادشک ی هیناث دنچ زا

! تفرگ مزا ور شزیمآ دیدهت و کانسرت ِهاگن

دنلب یامدق واب مداتفا هار یلدنص ِتمس هب عیرس

هزرلیم مدوجو لک مدرکیم سح ، مدنوسر شهب ومدوخ

هک دوب کانتشحو و هتخیسگ راسفا ردقنا شرخآ ِهاگن

نم منک، رارف شامشچ یولج زا طقف تساوخیم ملد

، مدوب هدرک رابتعا یب وشتکرش امسر مراک نیا اب

رب مرس زا تسد یتحار نیمه هب مدوب نئمطم

! هرادیمن

: متشگرب شتمس هب دنمجرا یاقآ یادص اب

نیمدنچ یارب دوب، هکرعم تراک رتخد یدوب یلا _عـــ



متشاذگ یتسرد ِسیک ور تسد یدرک تباث مهب راب

! منکیم راختفا تهب اعقاو

: متفگ شهب ور مدرک رکشت مورآ و مدز ینوزرل دنخبل

نیمه وت نوریب مریم هدش کشخ مولگ نم سییر _

عاالِم ِعورش زا لبق ، مروخب بآ ناویل هی هنوخرادبآ

! مدرگیمرب تارظن

هب ًاشهاوخ طقف هشاب ی هلمج ِنتفگ اب دنمجرا یاقآ

داد! ور هسلج کرت ی هزاجا مهب ایب عقوم
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یا هقت ، متفر دوب سنلا وت هک یا هنوخرادبآ ِتمس هب

لخاد هب یهاگن بجعت مدش،اب دراو و مدز رد هب

! دوبن یسک متخادنا

.. مداتفا هار بآ ِریش تمس هب

یکیچوک ِکیت یادص هی مدرک سح هظحل هی

.. مدینش

شزاب ات بآ ریش ِتمس مدرب ومتسد و مدرکن یهجوت

یتسد ، هسرب ریش هب متسد هک نیا زا لبق منک،

هرود یا هگید َتسد و تفرگ رارق منهد یور مکحم

، دیچیپ منت

عیرس دعب دز مکشخ اج هرس سرت زا هظحل هی



ندز، واپ تسد هب مدرک عورش

و شدوخ ِتمس دنودرگ مرب مکحم هظحل هی وت

هی وت مامشچ منتشگرب ،اب تنیباک هب دیبوک ومتشپ

دروخ هرگ نوخ رپ ِمشچ تفج

شندرگ ِگر و دوب هدش زمرق تینابصع زا شینوشیپ

وشرس یزیمآ دیدهت و مورآ ِتکرح دوب،اب هدز نوریب

: دیرغ تنوشخ اب متروص ووت دروآ ولج

نم ِیاه هشقن ی همه هب یدز دنگ یتئرج هچ اب _وت

تابیکرت یدیمهف اجک زا یغاط ی هرتخد ماوت اه؟اب

هدش یراک تسد

منک رواب ِلا حم هک تاشیامرآ زا وگن

؟ قمحا یدرک یطلغ هچ یمهفیم

؟ یدروآ تیگدنز و تدوخ هرس هچبالیی یمهفیم

هچ اب ناخ شواچ ِشفک وت یدرک وتاپ یقح هچ اب

یا؟ هناویتشپ

دز:هـــــا؟ داد متروص یوت

رشت صرح واب درک رتشیب مبل یور وشتسد هراشف

دز:

تادص ، نوریب مشکب باوج تزا ات مرادیم رب ومتسد _

اب یفاک ی هزادنا هب منکیم تفخ اجنبمه دایب رد

! مراد مشزیگنا یدرک یزاب مباصعا



وشتسد و درک هاگن ما هدیرپ گنر تروص هب مخا اب

تشادرب

تفرگ وموزاب ِفرط ود مکحم تسدودره اب شاج هب

شاتسد ِراشف هگا هک ، مسیاو ماج هرس درک مروبجم و

! مدوب هتفر حلا اتاالنزا دوبن منت ِرود

: تفگ و داد منوکت مکحم تنوشخ اب

هساو بوخ هک طسو نوا ، یدش الل ارچ  ماوت _ِداب

یدرکیم ینوبز لبلب نم ندرک رابتعا یب

یطلغ هچ ینودیم وت ال صا ، قمحا هدب ونم ِباوج

هک ِتِناشوخ شوخ طقف ،ای یداتفا رد یک واب یدرک

؟ یدرک رابتعا یب ُناخ شواچ

مراذیمن هگید نم، ِنیب هرذ هریز یتفر هگید ینودیم

هن؟ ای هرب نییاپ تولگ زا شوخ ِبآ هی

ِندروآ هک هیمدآ روجچ ناخ شواچ هتفگن تهب یسک

! هیدایز تَساو تنوبز هب شمسا

عا ًانلع ویزیچ نیچمه درکن تئرج متسییر نوا یتح

دش، میاق وت ِتشپ و هنک الم

ارچ؟ ینودیم

وت، یلو دایب شرس بالیی هچ هرارق هنودیم نوچ

ناخ شواچ دعب هب نیا زا هیندشن مومت تاهاب مراک

وتیگدنز هتِهار ولج یرب هک اجره تِسوباک هشیم

! هچب منکیم منهج تساو



رد متسنوتیمن یلو دوب هدموا دنب منوبز کش تدش زا

دوب تخس مارب ، منومب تکاس شافرح و نیهوت ربارب

منزن مد و هنک مدروخ

مه هظحل هی یلو متسنودیم ومراک ِتبقاع هک نیا اب

! مدرکیمن روصت ور دیدهت و تنوشخ زا مجح نیا

شدوخ ِلثم و مدش هریخ شامشچ یوت مخا اب

: مدیرغ

یروطنیا نم اب یرادن قح وت ، یتنعل شکب وتتسد _

هک نیا هساو اه؟ مشب تازاجم دیاب ارچ ینک راتفر

؟ مداد ول وتاه هشقن و نوریب متخیر ُتادنگ ی همه

لبلب و لگ هراظتنا ؟ میتسین بیقر مه اب ام هگم

؟ یراد

کاخ اب وتابیقر هک یفعض و وتآ هی هرظتنم مه وت

ورام تکرش یدرمان اب یتساوخیم یتح ینک، ناسکی

یمهفیم ، متشاذن نم یلو ، ینوشکب یگتسکشرو ِزرم هب

نیمه هساو هدز تنیمز هچب رتخد هی متشاذن نم

! یریگیم شیتآ و ینوکرتیم گر یروجنیا یراد
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ور شاتسد هراشف دمویم رد منهد زا هک یا هملک ره

هک یروج ، دشیم رت دوبک شتروص و رتشیب ماهوزاب



منهد وت فرح ندروخ ینهد وت ِسرت زا هگید شارخآ

! دیکشخ

: تفگ یدب نحل واب درک زیر وشامشچ

هب متکرش وت ی هناقمحا هراک اب یدرک رکف اعقاو _وت

؟! مشیم تسکشرو و هریم داب

: تفگ و درک یبصع ی هدنخ

مک مرابتعا زا مدقچره نم ، یلیخ یا هچب یلیخ _

مه هلپ هی هک مراد هاوخ اوه ردق نوا زاب ، هشب

! منکن طوقس

دایز ، شیتآ ور یتخیر تفن طقف تراک نیا اب وت

مشیم و مزاسیم ومدوخ هرابود نم هشکیمن لوط

ِتکرش نوا و وت حِلا هب یاو یلو ، قباس ِناخ شواچ

بجعت دموا ترس برهالیی هظحل نیمه ،زا نوتینتسکف

! هرابب تارب نومسآ و نیمز زا هرارق نوچ نکن

هریز دیشکیم ریت رتشیب مرس تفگیم هک یا هملکره

! مدشیم هنووید متشاد دیدهت هراشف زا مجح نیا

! بقع مداد شلوه مکحم و شنیس ور متشاذگ ومتسد

: تفگ و تخادنا یهاگن مرثا یب قتالی هب دنخزوپ اب

ندرک طلغ هب یتقو ات هرارق ، شهب نک تداع _

هرخ نوج،باال هچب یشاب نم ِریسا یروجیمه یتفویب



هن؟! هگم هگید هراد یلمعلا سکع هی یلمع ره

ضغب زا مبل دمویم رد مکشا تشاد مک مک هگید

بل و مدش هریخ شهب لصاتسم یهاگن اب دیزرلیم

مدز:

نک! ملو _

ور زا وشتسد هعفدی درک، مهاگن مخا اب هیناث دنچ

، بقع داد ملوه و تشادرب موزاب

یادص و درک دروخرب متشپ ِتنیباک هب مکحم مرمک

دش... مگ رد ِندش زاب یادص وت مخآ

شرس تشپ ورد و دش هنوخرادبآ ِدراو عیرس شوایس

: تفگ ناخ شواچ هب ور صرح اب تسب

و رادیرخ همه نیا یلا یخ یب ردقنا ارچ وت رسپ _

یدموا یدرک لو هسلج ِطسو وداد رارق فرط یاتکرش

یچ؟ هک اجنیا

هراچیب نیا یدموا داد: همادا و داتفا نم هب شمشچ

؟ ینک کرت هرهز ور

! شاب مورآ مکی رسپ وت هتچ

شیپ هقیقد ود نیمه دوب هدنوم مک ِلا؟! یخیب نیا

!! هزیرب ومنوخ

داد: همادا ینارگن اب نم هب درک ور

دیاوخیم هدیرپ نوتگنر تداعس موناخ دیبوخ امش _



منک! تسرد دنق بآ نوتارب

: متفگ و مداد نوکت یرس

نوت هزاجا دش،اب فرص یفاک هزادنا هب نونمم _هن

! متشاد ریخأت یلک مشیروجنیمه مربیم فیرشت نم

: تفگ و دیشک یهآ

نوترس تشپ مه ام دیرب رتدوز امش سپ هشاب _

! میایم
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متفر هسلج قاتا ِتمس هب حلا یب و مورآ یامدق اب

مدرک ترپ یلدنص یور ومدوخ هیقب هب هجوت یب و

ب هچ نیا هدیرپ مگنر زونه متسنودیم ، دیزرلیم ماهاپ

مدرکیم وشرکف دش، لزان مرس زورما دوب الیی

هشوگ هی داوخب هک یدح رد هن یلو هشب ینابصع

! هرایب مرس وراه بال نیا و هزادنب مریگ

شهب یتنعل و مدیشک مکاندرد یوزاب ور یتسد

هن ، مروخب تییوکسیب هی تشاذگ هن شرخآ مداتسرف

زا یتفگیم بوخ یتسین یزار هک وت بآ ناویل هی

! یشحو ِسیسخ میدروایم یکاروخ دبس هی هنوخ

سنلا ِدراو ناخ شواچ و شوایس دعب هقیقد دنچ

و دزیم جوم ینارگن شوایس شرهچ هت ندش،



و تسشن یلدنص یور شوایس ، مشخ ناخ شواچ

درسنوخ ینحل ،اب داسیاو نوبیرت تشپ ناخ شواچ

: تفگ هداتفوین یداع ریغ ِقافتا چیه راگنا هکیروج

دموا شیپ یمهافتوس هی شیپ یقیاقد ، ناتسود بخ _

رد یعس کیف هیلوا داوم اب هدنب هک نیا رب ینبم

تساه سلا نوتمه ، متشاد یرادربه وکال ییوگ غورد

شت ال وصحم اب و دیتسب داد رارق نم ِتکرش اب

تیفیک زا امش هن سلا دنچ نیا یط ، دیراد ییانشآ

شورف یبلقت ِسنج نم هن و نیدوب یضاران سانجا

رد یلکشم چیه هدش ضیوعت هیلوا ی هدام ، مداد

و هنکیمن داجیا اهرطع ِدیلوت هدنور و تیفیک

، مراد ور یراک نینچ ِقح هدنب دینودیم هک روطنومه

هک نیا ،و تسین ینوناق ریغ تابیکرت ِندرک ضوع

ِشیپ ور دیلوت ِلومرف هراد قح نیا هدننک دیلوتره

لیلد نم ندادن طاالع سپ هراد، هگن ظوفحم شدوخ

ی هرابرد ومتاحیضوت نم ، تسین یدمع ِیراک ناهنپ رب

هگید حاال ، مداد هئارا دروخ متکرش هب هک یماهتا

و دیریذپیم ور کسیر نیا هک تسامش اب شمیمصت

هریز و نیزگیاج ی هیلوا ی هدام اب ور الت وصحم

هن! ای دینک یرادیرخ ام زا تمیق

مارب درکیم هئربط وشدوخ تشاد تحار ردقنا هک نیا

دیزرلیم مادص هک نیا اب دوب، لمحت لباق ریغ



، منومب تکاس متسنوتیمن

: متفگ یدنلب ًاتبسن یادص واب مدرک فاص ومولگ

دیدومرف نوتدوخ هک روطنومه ، رهمگرزب ِبانج _

ِشورف یلو ، تسین مرج یکاال هیلوا ی هدام ِضیوعت

کاالی نومه هراد هنکیم رکف هک یرادیرخ کاالهب نوا

یکال هلزنم هب هنکیم یرادیرخ یرییغت ِنودب ور تباث

دیدرک یراک اب ارچ نمضرد دایم، باسح هب یرادربه

میدنبب داد رارق نوتاهاب و مینک دامتعا نوتهب دیاب

رد یرییغت لوصحم تدم وطالین ِفرصم اب رگا

هلئسم نیا ِوگخساپ یسک هچ هشب داجیا شتیفیک

تس؟!
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رد ِنودب و دش هریخ مامشچ هب دیدهت اب هیناث دنچ

: تفگ هیقب هب ور مافرح ِنتفرگ رظن

یسک رگا ، متشاذگ راک نیا یاپ ومتکرش هرابتعا _نم

یرادیرخ یرت مک ِتمیق اب وراه وکاال هنکیم دامتعا

هک هنرگو ، هنومب داد رارق ِنتسب یارب هنوتیم هنکیم

! شوخ زور دیسر نایاپ هب هسلج

راتفر یروج هی ؟ هراکبلط ردقنا ارچ ، مدیشک یفوپ

هدیم هزاجا هک میشاب شنونمم دیاب همه راگنا هنکیم



! میدنبب داد رارق شاهاب

هی هک ارآ رهم تکرش ِلماع ریدم ِندش دنلب اب

مزاول تادراو و تخاس ِتکرش نیرتگرزب ییاروج

ناخ شواچ امو تکرش نوا زا دعب دوب،و یتشادهب

یاقآ دش، عمج مساوح ، میتفرگیم رارق مود ی هدر رد

ِدز نوبز شغوبن هک یمورآ و هداتفا اج درم یبحم

ینئمطم ِنحل اب و داسیاو نوبیرت تشپ دوب همه

: تفگ

تکرش ِفرط زا نم همه، ِتمدخ سالم ِضرع _اب

رارق نتسب هدصق لصف نیا وت هک منکیم عاالم مدوخ

! مرادن ور یتکرش چیه اب داد

دصق هک یچ ینعی دش، دنلب اه همهمه یادص هعفدی

؟ هرادن

هیچ؟ راک نیا هساو شلیلد

شواچ اب تکرش نیا هک میدیشک تمحز همه نیا

نوا هشب هدیشک ام تمس هب و هدنبن داد رارق ناخ

االن؟ تقو

متخادنا یهاگن شوایس و ناخ شواچ هب

نتشادن یربخ میمصت نیا زا مه انوا هک نیا ِلثم

مه اب نتشاد یبصع و هدروخ اج یاه هفایق اب نوچ

! ندرکیم ثحب



داد: همادا و درک یا هفرس یبحم یاقآ

ناتسود زا یکی ِفرط زا شیپ هزور دنچ شتسار _

زا یکی هک نیا زا یکاح ، دیسر متسد هب یبلطم

یبد رد عقاو نوشتکرش هک یناملآ ِگرزب یارادیرخ

تسه

اضما یتادراو یاتکرش زا یکی اب ور یدادرارق هرارق

مرازب ور تکرش ِتقو و هیامرس مدیم حیجرت ننک

ورپژه! نیا نتفرگ یارب

منوا مدرک هاگن دنمجرا یاقآ هب و متشگرب هدرک پک

، تخادنا مهب یهاگن تهب اب

نیا وت دیاب امتح یتنعل میدوب هدش هچاپتسد نوممه

دشیم هداد یداهنشیپ نینچ تکرش ِفرخضم ِعاضوا

تینابصع و یگف کال مه ناخ شواچ ِتروص وت یتح

ارچ وگب سپ میدوب هدش ریگلفاغ نوممه ، دزیم جوم

وت واتاالن دادن هئارا یلوصحم ارآ ارهم ِتکرش

! دنورذگیم توکس

تکرش ینعی تکرش هس نیا زا یکی نتسنودیم همه

تسدب ور ورپژه نیا ارآرهم و ناخ شواچ و ام

هک یدنگ امو تکرش ِحاضتفا تیعضو اب یلو ، نرایم

رهم مِلا ورپژه مدز ناخ شواچ ِتکرش هب نم



! تسارآ

اضما ندنبب داد رارق نتساوخیم هک هک یتکرش ات دنچ

تکرش میدرگرب ات میدش دنلب هیقب و ندرک

هب ندرپس ور داد رارق یاراک شوایس و ناخ شواچ

نتفر نوریب سنلا زا ودره و یرفظ یاقآ

منم تفر نوریب عیرس یبصع تروص اب دنمجرا یاقآ

ِتشپ هقیقد دنچ زا دعب و مدرک عمج وراه هدنورپ

مداتفا هار شرس

رطتنم دوب هتفر روسناسآ مسرب شهب هک نیا زا لبق

باال دایب روسناسآ ات مدنوم

ی همکد و مدش راوس عیرس روسناسآ ندموا اب

هک دشیم هتسب تشاد رد مداد راشف ور گنیکراپ

تفرگ رارق شنیب یتسد

هب داتفا ممشچ بجعت ِلا مک رد و مدروآ باال ومرس

روسناسآ هراوس نتساوخیم هک ناخ شواچ و شوایس

! نشب

! هنورذگب ریخب ادخ
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دراو مه اب ودره روسناسآ هشوگ مدیشک مورآ ومدوخ



، تفرگ رارق ناخ شواچ ونم نیب عیرس شوایس ندش،

! هسانشیم وشقیفر هبوخ

تفر شتکرح نیا هب یا هرغ مشچ ناخ شواچ

: تفگ یزومرم نحل اب هیناث دنچ دعب

هرابود ینکیم ونوشمد یچره یدید وراکلومرام _نیا

؟ ندیم همادا نوشهار و نرایم رد مد

هرابود ینکیم هاتوک یچره هنومه لثم مایضعب ِنوبز

خالص شتسد زا ات ینزب وشرس دیاب طقف دایم رد

یش!

دیزرلیم شاه هنوش هدنخ زا هکیلا ح رد شوایس

هب مدنوبسچ ومدوخ رتشیب منم نییاپ تخادنا وشرس

: متفگ یمورآ ِیادص اب روسناسآ هراوید

رد کلومرام ِیعافد ِمزیناکم هی نیا نوتع طاال ِضحم _

لو وشمد هظحل نوا هروبجم ، ِیشحو ِیانمشد هربارب

هنوتیمن هک هشیمه یلو هنک، ادیپ تاجن ات هرب هنک

هنک! یگدنز مد یب

: تفگ دیدهترپ و هدش زیر یامشچ اب

اه؟ مدوبن هک نم تروظنم _االن

دوب روسناسآ هب مساوح

متخادنا باال یا هنوش سخت دش، زاب رد هظحل نومه

: متفگ عیرس و

هب ًانئمطم ، دیرایب دای هب ونوتشیپ تعاس مین ِتکرح _



! دیسریم باوج

و مدیشک فیفخ ِغیج هی متمس هب شنتشادرب زیخ اب

مدید رخآ هظحل طقف ، نوریب مدیود روسناسآ زا

هش! نم ِلا یخیب هک تفرگ ُناخ شواچ یوزاب شوایس

مدز تراتسا و مدش منیشام هراوس دنلب یامدق اب

هار گنیکراپ هرد تمس هب و متفرگ بقع هدند عیرس

هک مدوب هدشن جراخ گنیکراپ زا لماک زونه مداتفا

درک! شوماخ نیشام هعفدی

نشور هشب نشور ات مدز تراتسا راب دنچ عیرس

االن؟ ارچ ادخ یاو ! دشیمن

؟ انیا ِمشچ ولج اجنیا ارچ

نیشام ِنومرف هب مدز صرح اب راب دنچ

منیشام ِتمس هب تشاد هک شوایس هب داتفا ممشچ

دوب هدز هیکت یصاخ ِتس ابژ مه ناخ شواچ ، دمویم

! درکیم ماگن دنخزوپ واب شنیشام هب

شوایس مدش هدایپ نیشام زا مخا واب مدیشک یهآ

: تفگ هدنخ اب دوب هدیسر نیشام هب هزات هک

یلیخ زورما هسلج موناخ دیشروخ هدن دب ادخ _

نم دیشابن نارگن باال دز نوترپمآ دروآ راشف نوتهب

! منکیم شتسرد

مه یسک هچ هریگ نیبب ، مدرک هاگن شهب پچ پچ

! مداتفا



ات درک ادص ورفن ود و تفر ینابهگن تمس هب عیرس

ندب لوه ُنیشام نایب

مرفنود نوا و شوایس مدش نیشام هراوس صرح اب

تساوخیمن ملد ال صا ، نداد لوه هب ندرک عورش

زا رپ ِهاگن ینیگنس هتفویب ناخ شواچ هب ممشچ

دوب! هدنهد دازآ یفاک هزادنا هب شرخسمت

وماپ و مدرکن کسیر هگید نیشام ندش نشور اب

زا و مدز شوایس هساو قوب هی زاگ ور متشاذگ

شوایس هب داتفا ممشچ رخآ هظحل مدش، در شرانک

! دادیم نوکت تسد مارب هدنخ اب هک
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ناخ شوا چـــ

تشاد هک شوایس هب ور هرتخد نوا نداتفا هار اب

مداد نوکت فسات هب یرس دادیم نوکت تسد شساو

مدش نیشام هراوس و

عیرس مندید اب شوایس ، مداتفا هار و مدرک شنشور

رد ، زمرت ور مدز رتولج رتم دنچ دیود نیشام تشپ

هراوس و دنوسر مهب وشدوخ دزیم سفن سفن هکیلا ح

: تفگ صرح اب دش نیشام

! ینکیم نیچمه ارچ دش سیورس منهد ، تردپ رب _یا



: متفگ مخا اب

! هگید تتنوسرب هرتخد نومه یتفگیم _

: تفگ هدنخ اب

هدنب هرتخد مدید نم شاداد ، هنیا هیضق سپ _اهآ

یکمک هی مرب هراد باوث متفگ هدنوم طسو نوا ادخ

ایس ِناج دوب هتشگنرب شگنر زونه شواچ یلو ، منکب

اه؟ یدرک شراکیچ وگب

: متفگ مخا اب

! نیمه متفرگ مشچ هرهز شزا طقف متشادن شیراک _

: هدنخ هریز دز یقپ

؟! تشادن ور هب گنر مدموا یتقو نیمه هساو _

هرابود دعب عبر هی هللا شام ، تشاد ریثات مردقچ یلو

! ندز هچ هچ هب درک عورش

: متفگ و متخادنا باال ییوربا

شیراک نیمه هساو س هراک چیه هرتخد نیا منودیم _

نوا هراک همه ، مداد موتامیتلوا هی شهب طقف ، متشادن

ولج هداتسرف ور هرتخد نیا ِهاک هریز بآ هدنمجرا

هدش! میاق شتشپ شدوخ هنک ینوبز لبلب

: تفگ و درک یفوپ شوایس

یبحم هک ور یا ورپژه نیا شواچ ورانیا نک _لو

دنوم نومتسد ور اسنج فصن ؟ مينک راک یچ ُتفگ

ِنوغاد تیعضو نتسب داد رارق تکرش ات دنچ طقف



! شاداد

: متفگ درسنوخ و هرجنپ ی هبل متشاذگ ومتسد

،ا تسه مرس وت ییارکف هی منوا هساو شابن نارگن _

؟ هتفر ول اجک زا تابیکرت منودب ماوخیم طقف الن

ننوتب نوغاد و برد ِهاگشیامزآ نوا اب تشادن ناکما

! نرایب رد نم هراک زا رس

: تفگ و تخادنا باال یا هنوش شوایس

بجار وترظن شواچ مینکیم یگدیسر شهب ادعب ونیا _

دوس هچ هتفویب نومتسد هگا ینودیم وگب ورپژه نیا

؟! هریگیم ونومتسد یرابتعا و

هریخ وربور هب و نومرف ور مدز تشگنا اب راب دنچ

: متفگ یدج مدش

یاتکرش زا یکی اب ور ورپژه لوئسم ِمیت ماوخیم _

منک! ماغدا گرزب

52_ تسپ #

یادص واب درک ثکم هظحل دنچ متمس دیخرچ عیرس

: تفگ یتهب رپ

! همرکف وت هک هینومه وگن _

رتشیب شدنخبل مک مک متخادنا باال ییوربا دنخشین اب

: تفگ و دش



زورما یتشاذگ ارچ وگب سپ یتسه یک هگید وت _اباب

هگم هدیعب وت زا مگیم نم نرب، رد رسق تتسد زا

! یشاب هتشاد ترس وت یا هشقن هک نیا

: متفگ مخا واب مداد نوکت یرس

یلو نراد ام تکرش اب یهباشم طیارش االن انوا _

سپ ، نرایب تسدب ور ورپژه نیا دایمن نوشدب ًاملسم

باوج نومیراکمه هداهنشیپ هب دصرد دون ِلا متحا هب

! ندیم تبثم

ور ورپژه مه مینزیم نوشن هس ریت هی اب یروجنیا

تاع طاال نداد ول مینکیم قیقحت مه ، میرایم تسدب

مه... و دوب یک هراک تکرش

اب درکیم شوگ مافرح هب تقد اب تشاد هک شوایس

: تفگ یواکجنک واب تشگرب متمس هب مدرک هک یثکم

؟! یرامخ وت یرازب ومدآ یراد تسود یچ؟ _مه

: متفگ و مدز یدنخزوپ

یب ره هرانک زا یتحار نیمه هب ینکیمن رکف هک _وت

؟! مشیم در یرگ یغاط و یمارتحا

: تفگ بجعت اب شوایس

هساو یراد هشقن ، یدرسنوخ ردقنا ارچ وگب سپ هووا _

لا دج نیا هرخآ منیبب مرظننم هناربص یب ، هراچیب نوا

! هشیم یچ

داد: همادا یزومرم ِنحل اب



! همولعم شهت االمن نیمه زا دنچره _

: متفگ مخا اب

؟ همولعم اجک زا تقو نوا _اهآ،

دش: رورش شامشچ

! هرتخد نیا ِیایربلد _زا

یب و مدرک شهاگن یپچ پچ ، هدنخ هریز دز دنلب دعب

مدش، هریخ نوریب هب هجوت

هرارق کی دنمجرا اب هگید هزور دنچ ات دیاب

مدب تسد زا ور تقو متساوخیمن متشازیم تاق مال

میدوب هداتفا بقع ارآرهم زا یلک مشن اال نیمه

هی دیاب منک تاق مال رارق تساوخرد شزا متساوخیمن

منک! ادیپ هگید هار

و مدرک کراپ طایح وت ُنیشام هنوخ هب نومندیسر اب

هدیرخ ور هنوخ نیا یکیرش شوایس اب میدش هدایپ

میدوب

همه هرانک سلا همه نیا زا دعب میدوب اهنت نومتفج

دوب ینعم یب نومرطن هب ییادج ندوب

یوالِیی ی هنوخ هی میدرکیم یگدنز اجنیا مه اب

و گرزب یطایح اب جند و کیش هداعلا قوف ، سکلبود

هتفه دنچره دیسریم شاتخرد هب شوایس هک زبسرس

و رس هب و ندمویم راکتمدخ و نوبغاب راب هی یا



! ندیسریم هنوخ ِعضو

هب شوایس مدرک نشور ُقرب و مدش هنوخ هدراو

هرازب هوهق ات تفر هنوخزپشآ تمس

مداتفا هار مقاتا ِتمس هب منم

هب ور و متشگرب سنلا هب سابل ضیوعت زا دعب

: متفگ شوایس

! مینک نیرمت ایب یتساوخ هگا ، نییاپ مریم _

: تفگ و تشاذگ نییاپ ور هوهق

! مدیسر ینک مرگ وت _ات
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و مدیشوپ وماشکتسد مدش دراو و مدرک زاب سُنلا هرد

سکوب هسیک ور هک موس ِتشم مدرک نیرمت هب عورش

هگن ور هسیک مدز هراشا دش دراو شوایس تسشن

دیشک ور هسیک مدز هک مکحم تشم ات دنچ هراد،

: تفگ و رانک

ترکف هدشیچ ، هریگیم تاه هلضع رت مورآ رسپ هتچ _

؟! هلوغشم

و متفر لیمدرت ِتمس هب مدش سکوب هسیک ِلا یخیب

: متفگ

! دنمجرا اب ندز فرح هساو مبسانم تصرف هی ِلا _بند



هداتفا شدای یزیچ راگنا هکیروج ، دنوراوخ وشرس

: تفگ و دز ینکشب

؟ مدوب هتفگن تهب هزیچ _

: متفگ بجعت اب

ویچ؟ _

ِغاب وت هراد ینومهم هی دنمجرا بش هبنشجنپ _

ام شرسپ و رتخد ِتشگزاب تبسانم هب شیگداوناخ

حتلا ییاروج هی شمسارم منک رکف هتبلا ، میتوعد مه

ثراو ناونع هب وشرسپ داوخیم راگنا هراد یمسر

و ام تشادن یلیلد هنرگو هنک یفرعم همه هب هدنیآ

هنک! توعد ور ارآرهم تکرش ِلماع ریدم یتح

درک عورش مدش، هریخ شهب یظیلغ مخا اب هیناث دنچ

نییاپ لیمدرت ور زا ندرک هاگن ُفقس و ندز توس هب

: متفگ صرح واب مدموا

؟! یگب نم هب دیاب االن تقو نوا _

: تفگ عیرس

دعب نم، تسد نداد ور همان توعد یدوبن وت نوج _

تفر مدای دز گنز ایور مگب تهب متساوخ نم

، هریم مامشچ هرون منیبیم یخم یخد هک ینودیم

نیمه هساو یریمن مدوب نئمطم ییاروج هی مشدعب

! هگید متفگن



: متفر شهب یا هرغ مشچ

هگا ، یدیم انف هب ُتکرش تایراک طلغ نیا هرس رخآ _

متشازیمن ینومهم نوا وت وماپ دوبن ورپژه ِعوضوم

! میرب هک هنکیم باجیا طیارش االن یلو

: تفگ یشوخرس اب

دردب ، سایروجچ شرتخد مینیبب میرب اقافتا هشاب _

هن! ای میش لیماف هروخیم

: متفگ و مداد نوکت یرس

! رخآ وت ینکیم کشخ ونم نوخ _

: تفگ هوشع واب داد لم لم وشامشچ

منکیم زان ، مراد تتسود ردقنا هک نم مقشع ارچ _

! تارب

متشادرب شتمس هب یمدق و مدرک شهاگن دیدهت اب

بقع بقع هک روطنومه و درک جک وشندرگ هدنخ اب

: تفگ تفریم

! مشیم هتشک مشب رگا مشیمن شواچ نز نم ال _صا

، شمتفرگ عیرس و شتمس متشادرب زیخ یا هدنخکت اب

: ندیشک غیج هب درک عورش

مدیم تهب یاوخب یچره ضوع نک ملو نک، ملو _

نکن متفع یب شاب هتشادن میراک منکیم شهاوخ

یا تنوخ مدمویمن یکشاک متشکیم همهفب ماباب یتنعل

! مدرک یطلغ بجع ادخ



ِنیب وشندرگ تشپ زا و متفرگ وشنهد ولج مکحم

یور شمدیبوک مکحم و وشاپ هریز مدز، متفرگ موزاب

و دش دنلب نیمز ور زا عیرس یتفلک تسوپ اب نیمز

: دیشک غیج یا هنورتخد یادص اب

نیا ِتسد زا ونم هنک مکمک یکی ادخوروت ، کمک _

! نیدب تاجن زواجتم

مدز: رشت صرح و هدنخ اب

هنکیم رکف هونشیم یکی ،االن شوایس وشن فرش _یب

! وتنهد دنبب طقف مرادن تیراک هیربخ

: تفگ دیدرت اب

! یروخب ونم ینزب ملوگ یاوخیم یگیم غورد _

: متفگ و مدرک یفوپ

ردقنا وش در مامشچ ولج زا طقف مگیم مرادن تیراک _

! مباصعا ور ورن

و تشذگ رد هرانک زا دوب نم هب شهاگن هک روطنومه

! ندیود هب درک عورش هعفدی

ِتمس وهب متخادنا شایزاب هرخسم هب یفسات رپ ِهاگن

! متفر سکوب هسیک
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بات فآــــ

، متفر ورف رکف وت ًاقيمع و مدش هریخ نفلت ِیشوگ هب

؟! ینومهم دایب ماهاب مگب یک حاالهب

هزات دنمجرا بانج هک داتفا حبص زورما هب مدای

یچره نگب، مهب هبنشجنپ ینومهم زا نداد راختفا

! دشن مرن هک مدرک رارصا

! منوج هب هزادنیم وشموناخ هنزیم گنز تفگ

مربب مدوخ اب مهارمه هی دیاب مدوخ رب عالهو هزات

میرادن نومرو و رود یزیچ یرسپ هک ام وهللا

ومدوخ ِلچ و لخ یاقیفر نیمه زا یکی مروبجم

! هگید مربب مریگب

همدوخ هیاپ قیفر دز، قرب مامشچ رحس هب رکف اب

،اب متفرگ وشرامش و متشادرب ور یشوگ عیرس ال صا

داد: باوج عیرس لوا قوب

! مراد راک وگب دوز _

: متفگ صرح دش،اب درگ مامشچ

هی هب مدز گنز وگب ونم اپ؟ راهچ وک _سالتم

! یرادن تقایل منک تتوعد ینومهم

: تفگ عیرس

؟! هراد مرف و رق و طاسب ؟ ینومهم هچ اسیاو اسیاو _

: تفرگ مدنخ



هرطاخب دنمجرا یاقآ ِیمسر ینومهم رتشیب اباب _هن

هتبلا هتفرگ شرسپ و رتخد ِنومیم و کرابم ِتشگزاب

ال! صا س هگید هزیچ هی هک شفده

: تفگ و درک یفوه

متسود یسرم مرادن ُکشخ یاینومهم نیا هلصوح _نم

یاب ،

: متفگ یزومرم نحل اب

! سپ دش فیح _

: تفگ بجعت اب

دش! فیح یچ _

: مداد همادا دنخبل اب

توعد مه ناخ شواچ و یناف یاقآ ینودیم هخآ _

! دشیم بوخ یدوب وت هگا متفگ ، ندوب

: تفگ عیرس

؟ دایم مشوایس دشیچ یچ؟ _

: متفگ هدنخ اب

! دایز ِلا متحا _هب

: تفگ یشوخرس ِنحل اب

ردقنا هک مرب،حاال مقیفر هنودی نوبرق نم هک _خآ

! میتقافر ِبارخ هگید مایب مروبجم ینکیم رارصا

: مداد نوکت یرس فسات اب

! مینک گنهامه ویچ همه اجنیا ایب ادرف یکوا _



متفر مدمک تمس هب لا حشوخ مدرک عطق ور یشوگ

هب یراز واب مدرک زاب ودمک هرد منک باختنا سابل ات

مه هک مشوپب یسابل هچ نم هخآ مدرک هاگن ماسابل

! هشابن مه هشاب یمسر

ادرف مداد مایپ رحس هب و متفرگ ور یشوگ عیرس

نتفرگ ،اب مرادن بسانم سابل دیرخ میرب دایب رتدوز

دش! تحار ملا یخ یکوا

نامام متفر نوریب قاتا وزا مدش دنلب یلدنص ور زا

بابسا اب تشاد حلا وت مشرآ دوب هنوخزپشآ وت

! درکیم یزاب شایزاب

بجار متسنوتن مندوب لوغشم و هسلج هرطاخب

رارق هک حاال ، نوریب مشکب یزیچ نامام زا یناطلس

عطق هللا شیا هک هشب زاب هنوخ نیا هب نوشاپ دوب

نوشارب یشم طخ یرس هی دیاب ، هشن زاب و هشب

نیا اب شرآ ِطابترا ی هرابرد نامام یافرح منک، نییعت

دوب یقطنم هداوناخ

رانک یروجچ هک مدوب ریگرد مدوخ اب حبص ات بشید

مادرد ی همه ِیناب هک هداوناخ نیا هیاس اب مایب

هک یا هنوخ وت ونوشدوجو منک لمحت یروجچ ! ندوب

ندرک شبارخ

دوب نیرت هانگ یب هک هتشرف زا اهتدم یارب یتح نم



رانک و منک لوبق مدش روبجم یلو ، مدوب رفنتم مه

ِیگدنز وت هداوناخ نیا ِراکنا لباق ریغ ِشقن اب مایب

! شرآ
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یلیخ زا مدادیب و داد و دنت ِلمعلا سکع ِمغر یلع

زونه یلو مدرکیم رکف یزور نینچ هب شیپ تقو

طقف ، مدوبن ش هداوناخ و یناطلس اب ییورایور هدامآ

یردقنا نوچ ننکن شرآ نتفرگ یارب یمادقا مراودیما

و مریگب ُشرآ هک مشب هنووید عوضوم نیا زا منوتیم

مرب! رهش نیا زا هشیمه یارب

متفر شفرط هب دشیم فرظ تشاد هک نامام ندید اب

: متفگ یدج و متسشن هنوخزپشآ هرانک ِیلدنص یور

! مراد تراک ینیشب هظحل هی هشیم ، نامام _

: تفگ بجعت واب متمس تشگرب

یاوخیم رتخد یتفرگ تسِج یروجنیا وت هدشیچ _زاب

؟! ینک بارخ وراجک

: هشب ظفح متروص ِیدج ِتلا ح هک مدنخن مدرک یعس

نوتاهاب شرسپ و یناطلس موناخ بجار متساوخیم _

! منزب فرح

: تفگ و تسشن یلدنص یور دموا مفرط هب نامام



، دادیب و داد و دیدهت هب ینک عورش یاوخیم _زاب

قح شرآ هب تبسن وت و نم هک یردقنا نوج رتخد

نراد مه انوا میراد

: متفگ مخا اب

چیه انوا تساجنیمه امش ِهابتشا ناج نامام ریخن _

مدصرد کی ام رگا و نرادن شرآ هب تبسن یقح

لصا رد ننیبب ور شرآ میدب هزاجا نوشهب میاوخب

! مینکیم فطل نوشهب میراد

: تفگ مورآ و درک یفوپ

هک جل،االن هدند ور میزادنب ورانوا دیابن ام باتفآ _

دنب ییاج هب نوشتسد انیا س هدنز گرزب یناطلس

هک نیا ضحم هب نریگب ور شرآ ننوتیمن و تسین

و ذوفن اب ًاملسم بخ ننکیم تیاکش نومزا هریمب

! نریگیم نومزا ُشرآ تحار نراد انوا هک یلوپ

تخیریم ورف رتشیب مبلق شافرح زا هملک ره نتفگ اب

مشاب مورآ مدرکیم یعس هک دوب رطاخ نیمه هب اقیقد

جل! ی هدند ور نوشمزادنن و

ِکدرم نیا منک اعد اعد مرب دیاب مدز،حاال یدنخزوپ

! هریمب هتفوین وفاه فاه ریپ

: متفگ یتحاران واب متخادنا باال یا هنوش

انوا متسین یضار هجو چیه هب نم حلا ره _هب

نرخب یزیچ شرآ هساو ای نرازب هنوخ نیا وت ونوشاپ



نشور شرآ یارب روطچ ورانوا اب هطبار هک نیا ،

ِتخیر مدیم حیجرت ، هسوبیم ونوتدوخ تسد دینکیم

! منیبن ونوشمودکچیه

هک یزابجل ی هرتخد هب هجوت یب و مدش دنلب اج زا

متفر نوریب هنوخزپشآ زا تفگ نامام

شدوخ یارب نیمز یور هک شرآ هب داتفا ممشچ

نم همورآ هچب نیا ردقنا ارچ هخآ ، دیشکیم یشاقن

منک! میسقت یا هگید هسک اب وقشع نیا یروجچ
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و طایح وت متفر متشادن ور ندنوم قاتا وت هلصوح

ِیتایح و مهم ِعوضوم ات ود ، ضوح بل متسشن

متسنودیمن و ینامز هرود هی وت ندوب هداتفا میگدنز

! منزب هلک و رس نوشمودک اب

مفرط هی زا یناطلس هداوناخ و شرآ فرط هی زا

هفایق منوتیم االن نیمه ورپژه،زا و هسلج ِعوضوم

منک ینیب شیپ وشاندز رغ و دنمجرا یاقآ ی یکالهف

منک! هدامآ باصعا گنج هی یارب ومدوخ دیاب

یب تفریم یدرس هب ور اوه دوب نوتسبات یارخآ

ضوح وت متشاذگ وماهاپ و مدروآ رد ومییاپمد یخلا

یاهاپ نوا درکیم غیج غیج مرس یلک دیدیم نامام



چون چون نشیم ضیرم ایهام ضوح وت زادنن وتیقاروا

؟! هنامام

یایهام هب هبرض ات دنچ مداد نوکت وماهاپ دنت دنت

کلومرام و یبد ورپژهی ِلوغشم مرکف مدز، ماپ هرود

رارق یسک اب درکن هئارا یلوصحم دوب، یبحم ِیزاب

شناوت ی همه اب ور ورپژه نیا هنوتب هک تسبن یداد

هریگب تسدب

هبرض هب عورش فرط ره زا ناخ شواچ حاالامو

ور تصرف مه ِندرک فیعض واب میدرک مهب ندز

! میدرک مهارف ش هتسد و راد و یبحم یارب

زاب ناخ شواچ تسد ِندرک ور اب مراظتنا الف خرب

نومدوخ تمس هب وراه رظن ی همه میتسنوتن مه

اب ور نوشداد رارق اه تکرش زا یلیخ و مینودرگرب

مه ییات دنچ بخ یلو ، ندرک دیدمت ناخ شواچ

ام ِررض مک ِتکرش اب نداد حیجرت و ندرکن کسیر

دیلوت یاسنج زا یلیخ نیمه یارب ، ندنبب داد رارق

دش ثعاب و درک داب شتسد ور ناخ شواچ هدش

هنوتن یتح و هرب شتسد زا زیچ همه لر تنک ام لثم

نیا ی همه هتبلا ، هنوسرب ورپژه نوا هب وشدوخ

مدآ هی هب عجار یطیارش نینچ یوت نم تاروصت

اال دایز لا متحا ناخ،هب شواچ لثم یسک هن ِیلومعم

و شتکرش یزاسزاب یارب بوخ ی هشقن هی لا بند ن



زیت ِدرم نیا زا یچیه س، ورپژه نوا نتفرگ تسدب

! تسین دیعب زومرم و نیب

مادص اذغ ندروخ یارب هک نامام یادص ندینش اب

وت متشاذگ و مدروآ رد ضوح زا وماهاپ عیرس درکیم

وت مدیود و مداد نوکت نامام یارب یتسد مشفک

: تفگ و درک ماگن پچ پچ نامام ، هنوخ

؟ ضوح وت یدرک وتاهاپ _

: متفگ یهانگ یب نحل اب عیرس

اباب اوه؟هن ِیکنخ نیا وت _او

یا هناریگ چم نحل واب درک زیر وشامشچ نامام

: تفگ

! هسیخ تاهاپ _

هاگن نامام هب مولظم و متخادنا ماهاپ هب یهاگن

مدرک

یارب ، مرادن تیراک هرفس هرس نیشب ایب تفگ مخا اب

نامام زا هطقن نیرت رود یلا متحا هلمح زا یریگولج

متسشن

رپس ِناونع هب نومدوخ طسو مدنوشن مشرآ

: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن نامام

مدای مگب یزیچ هی تهب ماوخیم یه رهظ هرس _زا

! اجنیا دایب داوخیم دعب ی هتفه ،ختلا هریم



: متفگ بجعت اب

حاال دایم یچ هساو شمیدیدن تسه یلا سود ؟ اعقاو _

؟

؟ هخآ هراد یچ هساو هنزب رس شرهاوخ هب دایم _

! رتکد هرب شاهاپ هساو داوخیم مشدعب

: متفگ یدنخشین اب

رب دایم شرهاوخ ندید هساو طقف هک هتبلا دص _هلب

؟ دایم منایک ، تنعل شرکنم

: تفگ و تخادنا باال یا هنوش

اال متحا شاراک زا دعب هراد راک مچب دایمن ختلا _اب

! هنومیم یزور هس ود دایم
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یلیماف اهنت اریمس خهلا مدش، تکاس و متفگ یناهآ

یگدنز جدننس یاهاتسور زا یکی وت دوب میتشاد هک

سیلا دنچ یلو ششیپ میتفریم دایز امیدق ، درکیم

اهنت نایک نتفر راک هرس اب هدش رتمک اه هطبار هشیم

رتمک نم ِندش لوغشم و اریمس خهلا هرسپ

! مینزب رس مهب میتسنوتیم

زا نامام لقادح دوب بوخ نوممه یارب خهلا ندموا

ی هتکس و شیپ سلا هس قافتا ، دمویم رد ییاهنت



اهنت دش،اب مه شنیشن هنوخ و یگدرسفا ثعاب نامام

شموناخ و دنمجرا یاقآ میتشاد طابترا هک یسک

راب! کی تقو دنچ ره منوا ندوب

باوختخر افرظ نتسش زا دعب و مدرک عمج ور هرفس

و دش تحار ملا یخ شرآ مشچ ندش هتسب اب متخیر

! متفر باوخ هب مک مک منم

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

هاگن دنمجرا یاقآ یاه یخلت تاقوا هب یگف کال اب

دش،ات راوآ تکرش وت متشاذگ وماپ هک حبص زا مدرک

، هدیم ریگ همه هب هریم هار یکلا هک االن نیمه

دنچ ره و مشسرتسد رد ال ماک هک بناجنیا هراچیب

حاال ،ات هنکیم تباصا مهب شاه هراپمخ زا یکی هقیقد

ِلوئسم یدباع یاقآ هرس هنوتب یسک مدرکیمن رکف

هنک شترپ قاتا زا و هنزب داد هاگشیامزآ الق خادب

ومباصعا یب ِسییر هک نیا ِلثم بخ یلو نوریب

! مدوب هتفرگ مک تسد

عیرس نم تمس دنودرگرب وشور هک نیا ضحم هب

ومرس و رانک متشاذگ ومتسد وت ِلا قترپ بآ ِناویل

مشیم قرغ راک وت مراد نم هرآ اه هدنورپ هریز مدرب

! یگیم یچ مونشیمن ال صا



و مدرب باال ومرس مورآ درک مادص هک مود راب یارب

: متفگ

! سییر مناج _

: تفگ مخا اب

یتسد ور هچ و میداد تسد زا ویچ ینودیم _االن

هن؟! هگید میدروخ

و مدرک درگ ومامشچ مداد نوکت نیفرط هب ومرس

: متفگ

؟ سییر هدشیچ _هن

نیا هساو منک رکف داد راشف مهب وشامشچ هیناث دنچ

! هشن رو هلمح مهب هک

: تفگ صرح اب

یلک فرط نیا زا مه یاو ی بدــــ ، باتفآ یبد ورپژه _

تقو نوا میداد تسد زا ور ورپژه مه ، میدرک ررض

لیم لا قترپ بآ هشوگ هی هتسشن سکلیر نم هرایتسد

! هنکیم

ات پات پل تشپ و مدیشک مورآ ولا قترپ بآ ناویل

هنک،اب دود یه شهب هتفوین شمشچ نیا زا رتشبب

: متفگ یا هزم اب مخا

صرح منیشب لا قترپ بآ اج هب نم هگا االن ینعی _

یزاب سیسخ دیاوخیم ؟ هشیم لح ام لکشم مروخب

لا قترپ بآ هی وخ دیایم شقن ردقنا ارچ دیرایب رد



! هگید دوب

یور هب یلو دوب هتفرگ ش هدنخ میرگ یچوه زا

: تفگ یدج و درواین شدوخ

یداهنشیپ یفرح یگب یزیچ هی مرظتنم حبص زا _

لیم لا قترپ بآ قوذ واب ینیبیم ونم ندز شوج

تکرش هرد دیاب هگید هتقو دنچ ات ینیبیمن ؟ ینکیم

؟! مینک پملپ ور
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: متفگ و متخادنا باال یا هنوش درسنوخ

نیا هرس ور امش هیاس یتقو ات سییر دیسرتن _

بخ... یلو میراوتسا ریش ِلثم هتکرش

درک: ماگن رظتنم

یچ؟ بخ _

: مداد همادا مدز یذوم هدنخبل

هرس ور هشب راوآ نوترسپ مسا هک نیا ضحم _هب

! میزیریم ورف نوممه تکرش

ِیگضرع یب الزا ماک شدوخ هدنخ هریز مدز یقپ دعب

یلو دروخیم صرح یلک ادخ هدنب و دوب هاگآ شرسپ

هرتخد زا رتهب لقادح ، تشادن یا هگید ی هراچ بخ

هب درکیم لیدبت ُتکرش ًانمطم دوب شیکسوس هوشع



! ییابیز و تسوپ ِیناپمک

عمج ور م هدنخ سییر ِمخا ورپ هریخ هاگن ندید اب

متمس هب یزیچ هک نیا زا لبق مداد حیجرت و مدرک

هبنج ال صا ، نوریب مرب مشاپ نیگنس مدوخ هشب ترپ

هرشق هساو مفساتم چون چون ، نرادن وتقیقح ِندینش

! نوشتسرپ غورد

ورد ِتمس هب مدرک دنت اپ سییر ِنیگنس ِهاگن هریز

: متفگ

بجار مدعب نرایب نوبز واگ لگ نوتارب مگب مریم _

! شساو مراد ییارکف ،هی مینزیم فرح ورپژه

، زاناس زیم تمس مداتفا هار و متفر نوریب رتفد زا

هرانک مداسیاو و مداد نوبز واگ لگ هی شرافس

: تفگ عیرس دش مومت هک شنفلت شزیم

هب هریم هار یه حبص زا هشچ دنمجرا یاقآ باتفآ _

مربب نم ندیم ونوشاه هدنورپ همه ، هدیم ریگ همه

قاتا نوا وت وماپ سرت زا هک منم هنک اضما سییر

؟ شیربیم وت متسد ور هدنوم شمه مراذیمن

: متفگ و مداد نوکت یرس

رادقم هی تسین یصاخ هزیچ ، مربب زادنب مدای _هرآ

هب هگید هنکیم رکف هتخیر مهب هسلج هیضق هرس

یلو هدش، راوآ شرس ور ایتخبدب همه و هدیسر شهت

زا همهفیم ، شنوخ وت هرازب هک وشاپ ادخ هدنب بخ



هیخوش هی راتات موق نوا لباقم رد ورپژه ِنداد تسد

! هشیم سکلیر هدروخ س،هی هرخسم

: تفگ هدنخ اب زاناس

ادخ، هدنب هشیم تحاران هونشیم سییر باتفآ وگن _

یسکات زا مدید یدموین چاه اب ارچ حبص یتسار

! یدش هدایپ

: متفگ مخا اب

! شنن لا بند مداتسرف ُچاه _

: تفگ بجعت اب

ارچ؟ _

شساو ُگنیکراپ ی هیضق صرح واب مدرک یفوپ

دز دنلب م هلمج ندش مومت ضحم هب ، مدرک فیرعت

رظتنم هنیس هب تسد مخا اب روطنومه هدنخ هریز

ندش تیثیح یب االن هشب مومت ش هدنخ ات مدش

؟! اعقاو هراد قوذ ردقنا نم

: تفگ ینودنخ یادص اب

شواچ مشچ ولج گنیکراپ هرد مد شیبادخ ینعی _

ندموا یدرک شوماخ هعفد هی یناف یاقآ و ناخ

نیشام اب ومدوخ مدوب تاج ینعی یاو ؟ نداد تلوه

! نییاپ مدرکیم ترپ هرد زا

زیم ور زا وراه هدنورپ و متفر شهب یا هرغ مشچ

! مگب یچ هگید همهفن متشادرب
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، متشادرب ور نوبز واگ لگ و متفر هنوخرادبآ تمس هب

هراشا زاناس هب و مداتسیا دنمجرا یاقآ قاتا تشپ

هنک زاب ورد مدز

یاقآ ی هتفرگ هفایق هب هجوت یب و لخاد متفر

مدوخ و متشاذگ زیم یور ور نوبز واگ لگ دنمجرا

و درک دنلب وشرس متسشن شور هب ور ِیلدنص ور

: تفگ نم هب ور تشادرب ُناویل

رتدوز یراد ییارکف هی یتفگ نوریب یتفریم یتشاد _

! میداد تسد زا تقو یفاک هزادنا هب نک عورش

: متفگ یدج و یلدنص هب مداد ومیکت

ناخ! شواچ _

: تفگ بجعت اب

یچ؟ _

: متفگ و متخادنا باال یا هنوش

ِناخ! شواچ تسد ارجام نیا لح هدیلک _

دروخاج و دید ررض ام تکرش ی هزادنا هب منوا

نینچ وت رتشیب شندوب راک هزات هرطاخب ناخ شواچ

وراه هلت روجنیا اب هلباقم ، هتفرگ رارق ییاه طیارش

و ندوب یمیدق هرطاخب هک ام سکعرب هدلب رتهب



رارق یتیعقوم نینچ وت رتمک نومارادیرخ ِندوب یمئاد

! میتفرگ

: تفگ و درک هاگن مهب تقد اب

ش! همادا بخ _

: متفگ مخا اب

ناکما ناخ شواچ مینودیم نوممه هک روطنومه _

تسد هب یارب و هرذگب ورپژه نیا زا تحار هرادن

! هنکن تالش شنتفرگ

نینچ وت شاه هبرجت و ناخ شواچ لح هار هب ام

! میراد زاین یطیارش

: تفگ و دز یدنخشین

! هنکیم ام میدقت وششقن دایم یتسد ود منوا _

: متفگ یدج وشتمس مدش مخ

! هدشن مومت مافرح زونه _

اب وشاه هشقن دایمن تقوچیه ناخ شواچ هتسرد

مه شبیقر هک ام ًاصوصخم ، هرازب نویم رد هبیرغ هی

ارچ! شکیرش اب یلو... میتسه

: تفگ و درک یفوپ

یندش یلو باتفآ مدرک رکف بقال انیا ی همه _هب

یراک ره نوا ، مرادن دامتعا رسپ نیا هب نم تسین

مولعم اجک زا هدیم ماجنا شتکرش ندیشک باال هساو

شرارق و لوق هریز هنزن ورپژه هزایتما ِبسک زا دعب



؟! هدن شورف شدوخ تکرش مسا هب ور لوصحم و

یداصتقا ِنهذ نوا و شیگداوناخ تردق اب هک ینودیم

! دایم رب شزا یراک نینچ ش هشقن زا ورپ

رپ شوت بآ ناویل هی و زیم ور مدش مخ سکلیر

ور خیلا ِناویل ، مدرک شندروخ هب عورش مورآ مدرک

همه وت لبم ِیتشپ هب مداد هیکت و زیم یور متشاذگ

رپ و رظتنم یامشچ اب دنمجرا یاقآ تاظحل نیا ی

شهب یگرزب هدنخبل ، تشاد رظن هریز ومتاکرح صرح

: متفگ و مدز

دیتفرگ مک تسد ونومدوخ تردق امش هک نیا لثم _

ی همه هقیقد هد وت هک مینومه نم ، سییر بانج

نوتدای درک بآ رب ِشقن ور ناخ شواچ یاه هشقن

! هتفرن هک

هزاجا تسین رارق ، میشیم راک هب تسد نوا زا لبق

مه ام هدب ماجنا وراه راک ی همه اهنت نوا میت میدب

! یبد میتسرفیم نوشاهاب ونوممیت
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: تفگ و تخادنا باال ییوربا

نوا اب ور ناخ شواچ داوخیم یک رانک هب انیا _حاال

هنک! یراکمه هب یضار رّبکت



: متفگ جل اب تفر مه رد متروص

خا و ایزاب سییر نوا داوخیم یک رانک هب منوا ال _صا

وت سییر مگب االن نیمه هنک،زا لمحت وشدنگ الِق

نم تسه هک ییاشیامزآ و اه هسلج زا مودکچیه

روز ِفرح و روتسد ِلمحت نم ینودیم ، منکیمن تکرش

ِیّبحم هب میزابیم ور ورپژه لوا ی هتفه نومه مرادن

اه! هریم یذوم

: تفگ مخا اب

یتفویم هار نم، ِشوگ و مشچ یشیم وت ًاقافتا _

بوخ ماوخیم ، یناف هرسپ نوا و ناخ شواچ لا بند

عفال ینک عمج تاع طاال و ینک ذوفن نوشتکرش هب

نومه هرس میدرگیمرب شدعب یلو ، میشب کیرش هرارق

انوا و نومدوخ تکرش ِتاسلج ی همه ،وت یلبق ِگنج

یاراک و اراتفر هب تساوح و ینکیم تکرش

! همرخآ ِفرح تسه نوشکوکشم

: متفگ صرح واب مدرک درگ ومامشچ

یلیخ ی هدیا انوا اب تکارش منکیم رکف هک _حاال

ونومدوخ دیایب ، میشیم تسکشرو دینک رواب هیحاصتفا

تکرش ِلیوحت ور ورپژه یتسد ود و مینکن کبس

! میدب ارآرهم

زا همولعم گنشق درک، هاگن مهب نودنخ یامشچ اب

ًابیرقت شرظن ِنتشگرب ِناکما هدموا ششوخ هشقن



هرفص

الق خادب ِوید نوا اب تسین رارق هک نوشیا هگید هرآ

هش ریس هروخب ولج هزادنیم ونم لوا ، هنزب هلک و رس

حلص! هساو هریم شدوخ دش عفر هک رطخ

: متفگ یرگ هدافتسا وس اب

نک شوگ فرح هدنمراک نیا دیدیم هزاجا حاال بخ _

؟ هنوخ هرب رتدوز هدروخ هی نوتگنرز و

: تفگ و درک هاگن یپچ پچ

هب وزرآ وهللا یایم و یریم عقوم هرس زورره هک _هن

زا هشیمه دایب تقو هرس مرایتسد راب هی مدنوم لد

! میبقع اج همه

یو هزراب یاه یوژیگ ،زا دارفا ِندرک وربآ یب ایب،

دوب!

: متفگ رغ اب

ماراک ِتیفیک هب هدب لد یراد تّیمک هب راکیچ سییر _

! هشکیم لوط مرخب سابل ماوخیم مسارم هساو ،

تفرگ مصرح اه هدنورپ وت درک وشرس و دادن یباوج

: متفگ مه هرس تشپ راب دنچ دنلب یادص اب

س! ییرــ س، ییرــ س، ییرــ س، ییرــ _

مادص رحس لوق هب متشاد باالیی یادص ِنت کالً

متمس هب یزیچ هی باال تفریم هک هدروخ هی دوب غیج

! دشیم ترپ



: تفگ و درک دنلب وشرس یبصع

! دیکرت مرس تمنیبن ورب وشاپ هسب ، هچب هسب _

اه هدرک لوبق لوا نومه زا دوب مولعم ال صا

! سنجدب ِسییر مهب هدن ور تساوخیم

نومیشپ هک نیا زا لبق و مدز ییامن نودند دنخبل

مداد مایپ رحس هب و مدرک عمج وملیاسو عیرس هشب

ملا! بند دایب
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اب و تشگرب رحس نیشام وت نتسشن ضحم هب

و مدرک شهاگن بجعت اب دش هریخ مهب یگرزب هدنخبل

هلمح هچب هرادن یداع ِتلا ح بقع مدیشک ور مدوخ

! تقو هی هنکن

ملگ؟ یرخب یچ یاوخیم بخ _

: متفگ یدج و مدرک شهاگن یمشچ ریز

و وت یکیدزن تهج رد یش تال چیه نم یدنوخ روک _

رانک! رازب ور میلا هچاپ منکیمن هلکخن ِبانج

روطنومه و درک مهاگن مخا اب تشگرب کال شتروص

: تفگ درکیم نشور ور نیشام هک

هگید هریما نیا ، هگید نکن تیذا ولوگ یز یز _ها



رد وتقافر و ایب مولگ وت هدنوم شوایس هدش یرارکت

نک! مومت تمارم اب ِقیفر ّقح

: متفگ و مدرک شهاگن پچ پچ

نمض رد ، هشاب یجایتحا نم کمک هب منکن رکف _وهللا

نییاپ منک تترپ نیشام االنزا نیمه مدیم حیجرت

نوا اب زورره یشب ثعاب هک نیا ات یلیرت ریز یرب

! مشب مشچ وت مشچ هرسپ

هگیم زورما نم، هساو هنک تسرد ساپ داوخیم وهللا،

ییادخ مشدعب و دادرهم هگیم ادرف سپ و شوایس

ناخ شواچ نهد وت هدیم ملوه ، هدنک منوبز هدرکن

رت! رود انیا رود بالهب منک شروت شساو

: تفگ و درک یفوپ

مرب مروخب لوگ رخآ ات نکن یراک نم ارب ردقنا هشاب _

اه! یدد رگوش نیزا یکی تمس

: شتروص تمس مدرب ومتسد و مدرک عمج مفایق

مشاباب ادرف سپ امتح ها ها اتنهد مرایم رحس _

نم! هساو یرایب نوریب یشکب ربق زا یاوخیم

: تفگ هدنخ اب

طقف ، نیمه هشیم متبقاع مسرن شوایس هب _هگا

! متسود یدب تاجن ونم ینوتیم یروجنیا

: متفگ و متفر شهب یا هرغ مشچ

تتبقاع زاب رتخد ی هرسپ نوا اب متروصنوا _رد



! دیزی ِتبقاع هشیم

ریخ هب ادخ ، تفگن یزیچ و درک هلوک و جک وشابل

منک! عمج ور هچب نیا مسارم وت یروجچ نم هنک

هوشع و زان هزیریم مرک رود هار زا زاب هنیا شیبوخ

و کج نیا لثم شلا بند هتفویم شدوخ ورای دایم

! ارسپ لا بند هتفویمن شدوخ ارونوج
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هب ،ژ اساپ ِتمس میداتفا هار میدش هدایپ نیشام زا

مدرگیم هدیشوپ و کیش سابل هی لا بند متفگ رحس

هرخ باال مدرکیم طایتحا دیاب هک دوب یروج ّوج اعقاو

مسارم نوا دراو دنمجرا یاقآ هرایتسد ناونع هب

، مشاب هتشاد مک هیقب زا یزیچ متساوخیمن و مدشیم

هنیشب ملد هب هک یزیچ میتشگ ور لوا ی هقبط هس

مدرکن ادیپ

نک باختنا ویکی تفگیم و دزیم رغ یه مه رحس

هگید میرب

راهچ میتشگیم دیاب ورهش ِفصن دوب شدوخ هگا حاال

دش! دنلب شرغرغ ادص ات جنپ دش هزاغم ات

یلو دوب هزاغم ات جنپ راهچ زا رتشیب لوبق حاال

تسرد ِباصعا مدوخ نم هنزب فرح تشادن قح مزاب



! مرادن یباسح و

هداتسیا هزاغم هی ولج متفر شتمس هب رحس هراشا اب

ندید ،اب دادیم نوشن مهب ور یسابل تسد واب دوب

متشگرب دعب و مدرک شهاگن تهب اب هیناث دنچ سابل

: متفرگ شزا مکحم ِنوگشین هی

لقع اج ؟ هتلکد هخآ ، نودنبانح میرب میاوخیم هگم _

؟! هترس وت دوک

: تفگ و درک مهاگن مخا اب

تتسد زا مش تحار یرخب رتدوز متساوخ _وخ

! میدرگب ژ اساپ هرود دیاب االن هگید تمسانشیم

مشچ هک مدب وشباوج مدموا و متخادنا باال یا هنوش

ِگنر هب دنلب ِیمسر و کیش ِنهاریپ هی هب داتفا

ِتلا ح هنوشرس ات هک عبر هس یانیتسآ اب ، یکشرز

ِتلا ح هک یا هدروخ یات هقی ، تشاد یفپ و هسیلپ

یور ات گرزب ِنویپاپ هی ِتروص هب ندرگ لا متسد

رخآ رد و دوب هدش هدیشک سابل ِکیش و کزان ِیرمک

دوب هدرک بلج ومهجوت یزیچره زا رتشبب هک یزیچ

دادتما اپ ِچم یور ات هک یا هسیلپ و دنلب ِنماد

! تشاد

دراو رحس هب هجوت نودب و مدز یگرزب هدنخبل

تشپ دنت دنت و دش عطق شادص منوا مدش هزاغم

دش،اب دنلب اج زا نومندید اب هدنشورف ، دموا مرس



و مدرک هراشا نیرتیو ِنوریب نهاریپ هب ییور شوخ

ملکیه هب یهاگن نرایب مارب ور 36 هزیاس متفگ

هنک،اب ادیپ ومزیاس ات رابنا تمس تفر و تخادنا

! مدش ورپ قاتا دراو عیرس و مدرک یرکشت شندموا

قاتا وت یخرچ روز هب قوذ اب شندیشوپ ِضحم هب

، یشاب رتخد هشیم هگم مداد یزیر هرق و مدز ورپ

! ًارمع ؟ یصقرن هنیآ ولج شاهاب و یرخب دیدج ِسابل

ییایرد یرپ ِصقر نوشارب اجنوا مرب هرارق راگنا حاال

هک ییامشچ هرس زا منیمه هگید ِناریپ ِعامتجا مرب،

هدایز یمدوخ هرتخد مه وت منک تسوب ایب ننزیم داد

،وهللا!

و دوب هتسشن منت وت گنشق دوب منت ِتیف سابل

تحار یخِلا ،اب دادیم نوشن یبوخ هب ومرمک یانحنا

! دایب مدرک ادص ور رحس و مدرک زاب ور قاتا ِرد

اعقاو منودیمن حاال دز قرب مندید زا رحس یامشچ

میدرگرب هرارق هک نیا قوذ زا ای دوب گنشق ِسابل

شیچیه ، نوریب دوب هتخادنا نودند یروجنیا هنوخ

ال! وگنآ هک تسین مدآ لثم

مساو یلک هک یکشرز ِشفک و فیک تِس هی نتفرگ اب

تمس هب هرن نییاپ شقلح هللازا شیا و دروخ بآ

دوب هداد ریگ هار طسو رحس ،حاال میداتفا هار هنوخ

! همنشگ میدموا اجنیا ،ات یناروتسر یپاش یفاک میرب



هب ردقنا سابل تسد هی هرطاخب هنیبیمن اطلغ هچ

هراد، مناروتسر و پاش یفاک هراظتنا مداتفا جرخ

تخبدب ِسیسخ ِیادن ِندادرس و شحف و مخا اب منوا

! هنوخ ِتمس داتفا هار و تسب وشنهد ،

ناروتسر شمدربیم دوب، شقح ال صا هچ نم هب

! یبآ ِسرخ درکیم مدایپ نموت تسیود
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رحس زا تسد نداد نوکت واب مدش هدایپ نیشام زا

بل هدب نوکت تسد هک نیا نودب ، مدرک یظفاحادخ

زاگ! ور تشاذگ وشاپ و سیسخ دز

شمربیم ادرف دش،حاال لح هیضق نوا مدرک رکف ِا

تسد هب وشلد مدیم اذغ شهب هملا ع هی ینومهم

! مرایم

ندید اب مدش هنوخ هدراو و مدرک زاب ورد قوذ اب

ور حلا هرد و دیباوخ مقوذ مک مک انشآ ان یاشفک

یناطلس موناخ هب داتفا ممشچ لوا هاگن ،وت مدرک زاب

و دزیم فرح نامام واب دوب هتسشن قاتا هشوگ هک

منکیم الح صا اشاس یاپ ور هدنخ اب هک شرآ مه دعب

دوب هتسشن کیچوک یناطلس

مهاگن سرتسا اب نامام تشگرب متمس هب همه هاگن



وربآ و مگن یزیچ درک هراشا وربا و مشچ واب درک

مدوبن نومهم هب ندرک یمارتحا یب مدآ نم منک، یراد

رسپ و ردام نیا اب ینادنچ ِلکشم ملوا نومه الزا صا

بخ... یلو متشادن

سالم نیگنس یلیخ و متفر ولج مه رد یامخا اب

واب دش دنلب اج زا مندید اب کیچوک یناطلس مدرک

اقلا یا هگید سح مندرک بذعم زج هک یا هریخ هاگن

: تفگ و دز یدنخبل یناطلس موناخ درک، سالم درکیمن

یلیخ ناج باتفآ یدش موناخ و گرزب هچ هللا شام _

! تمدیدن هتقو

: متفگ یخلت واب متخادنا باال ییوربا

تمحز نوتدوخ هب هشب سیلا هس منک رکف _هلب

! دینرب رس شرآ هب چیه هک ام هب نیدادن

درک، مخا اشاس و تفرگ زاگ یتحاران اب وشبل نامام

تنایخ مهب راگنا مدرکیم سح مدرک هاگن شرآ هب

هتفرگ وخ هداوناخ نیا اب تحار یروجنیا شرآ هدش

! مدوب رت ربخ یب همه زا نم و دوب

مدرک ضوع ومسابل عیرس و متفر قاتا لخاد هب

ِمدآ ، ییاریذپ لخاد هب مدرگرب رت عیرس متساوخیم

دوز هن مدوبن نتسشن هشوگ هی و ندرک رارف

یزیچ هب ندیسر هساو ، مدمویم هاتوک هن مدیشخبیم

نوهنپ اب متساوخیمن ، مدرکیم یراکره ممتساوخیم هک



! مدب هولج فیعض ور متیصخش مدوخ ندرک

و متسشن نوشزا هلصاف نیرت رود یعونصم دنخبل اب

دنلب نوشنیب زا عیرس ، ملغب دایب مدز هراشا شرآ هب

نیا هب یگنر مک هدنخبل دموا متمس هب و دش

و ملغب وت شمتفرگ نوشنیگنس هاگن هریز مدز شتکرح

یصاخ نحل اب یناطلس موناخ ، شمدیسوب مکحم

: تفگ

! ینکن هتسباو تدوخ هب ور شرآ ردقنا دوب رتهب _

نینچ شرآ یولج تشادن قح مدش ینابصع رتشیب

: متفگ کر و مدرک هاگن شهب مخا اب هنک زاب ور یثحب

طبر هبیرغ ات دنچ هب مرسپ ونم هطبار منکن رکف _

هسآ تقودنچ نیمه لثم هرتهب ، موناخ هشاب هتشاد

مرس! هب هدزن ات دیایب هسآ دیرب

: تفگ و تخادنا باال ییوربا دنخزوپ اب اشاس

ارادم ردقنا هشیمه نم نوج رتخد نودب وتدوخ _دح

نم یلو داین رب شتسد زا یراک ردام دیاش ، منکیمن

مدیم ماجنا گرزب یناطلس مشچ زا رود اراک یلیخ

! هشاب تعفن هب هک ینزب یفرح هرتهب
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نم هنیمه مدش، هریخ شامشچ هب درسنوخ هیناث دنچ



م هنوخ وت مایتخبدب ببسم ِندید ، متشگیم رش لا بند

زج هب یزیچ هب هظحل نوا وت و دوب نیگنس مساو

دنخبل ،اب مدرکیمن رکف م هنوخ زا توشمدق ندرک کاپ

مندش نئمطم ،اب شقاتا وت هرب متفگ شرآ شوگ وت

هدرمش و یدج و اشاس هب مدرک ور شرآ نتفر زا

: متفگ هدرمش

هرتهب لا، ؤس هریز نیدرب هتقو یلیخ ونوتدوخ مارتحا _

نوتدوخ نوریب منک نوتترپ منوخ زا هک نیا زا لبق

قح متسه هنوخ نیا وت نم یتقو ،ات دیربب فیرشت

؟ دیمهفیم هتخس نوتلمحت ، دیرازب اجنیا ونوتاپ دیرادن

نیا هب هاگن مدآ، لد ور دینومیم شیتآ هروک هی لثم

اهامش سکعرب هنکیم راتفر بوخ ردقنا هک دینکن نز

افطل هدنومن یا هگید فرح ، هشیلا ح نومهم ِمارتحا

! دیربب فیرشت رتدوز

دز: رشت نامام

! باتفآ نک سب _

توکس وت و متفگن یزیچ ، مدرک شمومت مدز ومافرح

هک هنزب یفرح تساوخ نامام مدش، هریخ نوشهب

شگنر هک وشردام لغب ریز دش دنلب اج زا عیرس اشاس

اب نم هب ور درک دنلب منوا و تفرگ ور دوب هدیرپ

: تفگ تینابصع

نوا هتلا حب یاو یلو ، نوزاتب هشاب تتسد راسفا _عفال



باوج یب تافرح هتفویب نم تسد راسفا هک یزور

زا رت هدنگ و اه یمارتحا یب نیا ناوات هنومیمن

! مرایم رد ترس ور ندز فرح تنهد

خیلا! وت ِلبط مدز، شهب یدنخزوپ

نامام نتسب مکحم ورد و نتفر رد تمس هب عیرس

مدز: داد صرح اب هک هرب نوشرس تشپ تساوح

یرازب رد نیا زا وتاپ ؟ اجک اه ؟ نامام یریم اجک _

اه! وت هن نم هن هگید نوریب

: تفگ و متمس تشگرب مخا اب نامام

زادنن جل هرس ور اربخ یب ادخ زا نیا متفگ تهب _

دش تحار تلا یخ ؟االن باتفآ اه ؟ تهب متفگن رابدص

همه ادرف ننک هدارا ؟ ُنادناخ نیا یسانشیمن وت

هنومیمن نومزا ینوشن و مان چیه تساوه ور نومیچ

! مهفب هچب نکن یزاب جل ردقنا مهفب

غیج دوب هدش لقتنم مهب شافرح زا هک یصرح اب

مدز:

کاخ هب ونوشمه نامام ننکب ننوتیمن یطلغ چیه _

ِشوگ هب ربخ داوخیم ملد طقف ، منوشیم هایس

شزا ربخ یب شرسپ و شنز هسرب گرزب یناطلس

هداوناخ نٔاش رد هک ش هدش درط ی هون ندید نایم

! هشیم اپ هب نادناخ نوا وت یشیتآ هچ نیبب ، دوبن ش

تمس هب شهب هجوت یب درک مهاگن فسات اب نامام



! متسب ورد صرح واب متفر قاتا

دوب هتسشن هشوگ هی مولظم هک شرآ هب داتفا ممشچ

و متفر شتمس هب ضغب اب درکیم یزاب شنیشام واب

ملغب وت شمدیشک مورآ متسشن نیمز یور شرانک

درک: مهاگن شلگشوخ یامشچ واب تفرگ باال وشرس

؟ ینامام دشیچ _

: متفگ و مدیسوب وشرس

هشابن یزیچ هب تساوح وت ، یچیه ینامام یچیه _

! متسه یچ همه بظاوم نم

هی یزیچ ندروخ نودب هک دوب مور یحور راشف ردقنا

ور یتخس هزور ادرف ، متسب ومامشچ و مداتفا هشوگ

دوبن مولعم منوغاد تیعضو نیا واب متشاد شیپ رد

دایب، شیپ یچ

ادج مراک زا ور هنوخ لئاسم مدرکیم یعس هشیمه

، مدشیم یا هگید صخش کال راک طیحم وت و منک

منوتب ادرف مراودیما دشیمن اعقاو اه تقو یضعب یلو

هرس ور تینابصع و وصرح نیا و منک لر تنک ومدوخ

! منکن خیلا یسک

مامشچ ادرف هب رکف و مه رد هراکفا نیا اب مک مک

! متفر باوخ وهب دش مرگ
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وماکلپ هدش هریخ مهب رفن کی هک نیا سح اب حبص

ماهاب تناس دنچ شتروص هک رحس ندید ،اب مدرک زاب

و مدیشک بقع ومدوخ دش، درگ مامشچ هراد هلصاف

رود هب بال فت فت ، مداد راشف تشلا ب وت ومرس

ونیا هنک زاب وشاه مشچ راب ود شرهوش هراچیب

هک! هشیم گر هب گر ش هرهز هنیبب شولج

بقع مداد لوه وشرس و مدرک شهاگن یپچ پچ

: متفگ و متسشن ماج هرس

ینعی راکیچ اجنیا یدموا حبص زا وت ِبش ینومهم _

حاال منک؟ تلمحت بش هرخآ االنات نیمه زا نم

ننک! تریجنز و لغ مدیم نتسه هنوپ و نیمار هبوخ

: تفگ بجعت اب

؟ نتسه مه هنوپ و نیمار هگم _

: متفگ و متخادنا شهب یا هیفس ردنا لقاع هاگن

؟ مدش انشآ هداوناخ نیا اب یک ِطسوت نم روسفورپ _

هیک؟ ملا مسارم ، دادرهم ِقیفر هیک؟ نیمار ، نیمار

شقیفر مسارم وت ًاملسم سپ شراوخ و دادرهم

بخ؟ هراد روضح

: تفگ باالو تخادنا وشاهوربا رکفتم

! مدیمهف حاال _اهآ

: متفگ هدنخ اب



! مدرک بجعت ؟ یدیمهف اعقاو _ِا

: تفگ و تفر مهب یا هرغ مشچ

بشما هنرگو متسین ندرک لو هفصن مدآ فیح _

تتاجن هتشرف اب یمهفب لگ وت ینومب مدمویمن

! ینزب فرح یروجچ

متفر شافرح هب هجوت یب مدش دنلب تفرگ م هدنخ

مدموا نوریب هک تلا وت ،زا مروشب ومتروص و تسد

ردقچ هرهظ زا دعب ود هووا تعاس هب داتفا ممشچ

دوب هدموین دوز مردقنا ادخ هدنب نیا سپ ، مدیباوخ

! مدش رادیب رید نم

اج نومه زا دوبن یسک مدیشک هنوخزپشآ هب یکرس

مدز: داد

؟ ناجک شرآ و نامام رحس _

: تفگ و نوریب دموا قاتا وت زا

هنوخ نتفر ، ینزیم مداد یراد یگنشق یادص یلیخ _

تفگ ننک کاپ یزبس هیک؟ هنوتیاسمه ، موناخ یروپ

واپ تسد وت میش رضاح میاوخیم هک هربیم ور شرآ

! هشابن

مدز: رغ

تسد وت اجک یمورآ نیا هب درب ارچ ور هچب اباب _یا

! هخآ تساپ و

: تفگ و دز هراشا هنوخزپشآ هب هراشا رحس



شام منک، تسرد وتانوخان ایب روخب وتاذغ ورب _عفال

ور بشما هدروخ هی یدییوج رومس لثم وشمه هللا

زا دموا تفرگ دادرهم مشچ دیاش شاب اموناخ هیبش

! دروآ تِرد ندز کپک

: متفگ متفریم لا چخی تمس هک روطنومه

! هخآ ینکیم نیرفن ارچ یه هنزب هنَزَگ وتنوبز _
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: تفگ و درک یا هدنخ کت

! مدیمهفن ادخ هدنب نیا اب ور وت لکشم نم شرخآ _

ییاه عقوم هی مدآ یلو متشادن شاهاب یصاخ ِلکشم

زا یکی اقیقد دایم، شدب رفن هی زا یکلا یروجنیمه

هتبلا دوب، هدش لزان نم هرس ور اه عقوم نیمه

هتشاد طبر مشاراتفر ندوب هنودرم هریغ هب هنوتیم

! سول ِسسنرپ هشاب

رحس ات قاتا وت متفر و مدروخ وماذغ دنت دنت

یتعاس ود ًابیرقت ، هنزب والک هشکب ناهوس ومانوخان

اب شساو تخوس ملد دش مومت شراک ات دیشک لوط

: متفگ یمی مال نحل

یدیشک تمحز یلیخ مزیزع نومب اجنیمه راهان هساو _

! ًامتح هدش ت هنسرگ



: تخادنا مهب یکانتشحو هاگن باالو دروآ وشرس

؟ منومن راهان هساو دوب رارق هگم _

: متفگ و مداد تروق ومدنخ

یدادیم ماجنا وتراک ؟ ینومب دوب رارق هگم _هاو

! اندش وررپ هچ مدرم هگید یتفریم

دیشک مکحم وماهوم و متمس تشادرب زیخ صرح اب

مدرک یعس ، مدوب سالح یب ًامسر و دوب الیک مانوخان

شلوه یمک ور یناور منک شرود مدوخ زا ماهاپ اب

: متفگ و بقع مداد

ارچ مدرک یخوش اباب یدنک وماهوم هنووید نک ملو _

تریجنز مدب هلماک هام بشما وت، ینکیم یروجنیا

ننک!

هک هگب یزیچ تساوخ و مینوشیپ ور دز صرح اب

تالِیف هشقح متفرگ زاگ مکحم وششوگ و مدش مخ

! شندیشک وم

وت ماودب و منک شلو عیرس دش ثعاب شغیج یادص

دز: داد صرح اب حلا

متیذا یه مدموا حبص زا یشحو هگیم نم هب _دعب

سپ هنیمه مگن، شهب میزیچ هراد راظتنا دعب هنکیم

هلا! نیم تتسد زا شمه تخبدب هنوپ

ور هچب مدرک تیذا یلیخ هگیم تسار هگید مدید

: متفر شفرط هب سب شتآ ِتلا ح واب مدموا هاتوک



هک وش رضاح ورب وت مرادن تیراک هگید اباب هشاب _

تاهاب میراد نورب سورع ، هشکیم لوط تعاس ود

! هشیم نومرید

! تفر قاتا تمس وهب درک کزان یمشچ تشپ

نوا مسارم ی هکلم مکت مشیارآ نودب هک منم هلب

درک یا هدنخ کت منورد زا یزیچ هی ، مشخردیم طسو

ترپ ور مدوخ و قاتا وت متفر ، مدادن لحم شهب هک

هنیآ ولج مرحس ، هشب کشخ المک ات تخت ور مدرک

درکیم یراک نوتب مامت تقد اب تشاد و دوب هداسیاو

نماد هب تسد دیاب مشرخآ مدرک شتیذا همه نیا

هدایپ متروص ور یسلجم شیارآ هی هک مشب شدوخ

هنک!
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و متسشن رحس یوربور المک ندش کشخ هدعب

کزان مساو یمشچ تشپ ، مدرک هاگن شهب هنامولظم

: تفگ و درک

، منیبن وتتخیر رو نوا ورب هنکیم درد زونه مشوگ _

اه! وتیزاب راه هتفرن مدای

ور مدیشک تسد دنت دنت راب دنچ تفرگ م هدنخ

: متفگ میلا هچاپ اب وششوگ



زادنب هار ونم هراک ایب مرب طالم هجنپ قیفر نوبرق _

! مزادنب هار وتراک بشما منم مدیم لوق هگید

: تفگ و تخادنا باال ییوربا

تسین میزوس نهد ِشآ نیچمه ورای حاال هدرکن _المز

! مدب ور وت هب شرطاخ هب هک

تشرد شساو ومامشچ و مدیچرب بل متسشن ونازود

: تفگ و درک یفوپ تشذگ هک هیناث دنچ مدرک

اه! هنکیم راکیچ اگین ملیف ِفرش یب اباب بوخلیخ _

متسشن شو هنوگ ور متشاک هدنگ چام هی مدیرپ

هدب! ماجنا مور ور لماکت هدنیآرف ات یلدنص یور

نتسشن یلدنص یور زا دوب هدش کشخ مرمک و ندرگ

مور ولج دوب هتشاذگ ور هنیآ ارگشیارآ نیا سکعرب

منک، ضوع تساو یرادن تسود وراجره نیبب تفگیم

زا تفرگ م هدنخ ومدآ یروخیم داین تشوخ

متشاد مک مک هگید نم، هب تبسن شدید ِىگدرتسگ

سفن و تفر رانک متروص ور زا هک مدشیم سح یب

: دیشک یقیمع

متسنوت ات دش دروخ مرمک دش مومت هرخ باال شیخآ _

منک! مدآ ِنیع وتنوغاد هتفایق

یچ! بیرخت ِدوسح ، مدرک شهاگن یپچ پچ

ممشچ هتخاس یچ هللا شام ، متخادنا مدوخ هب یهاگن



! تاولص ننزن

مژه هب لمیر ِندز اب هک هاتوک ِتفلک ِمشچ طخ هی

یرتسکاخ هیاس دوب،اب هدرک ادیپ یرتشیب هدومن ماه

دادیم نوشن یشحو و تشرد ومامشچ هک ماکلپ ِتشپ

! ینومهم هن گنج مرب هرارق همولعم گنشق ،

یه هک دوب هدیشک مابل یور مه یا هریت ِیکشرز رژه

هب میرادن تداع شمروخب منزب ومنوبز تساوخیم ملد

هک! ازیچ نیا

سب زا دوب، ریگ تقو یلو ومالمی کیش مشیارآ

رحس هشاب هنیرق اقیقد زیچ همه متشاد ساوسو

! متسد زا دش یصاع هراچیب

: متفگ رحس هب ور و مداد مندرگ هب یرق

هیچ؟ تتبثم هرظن بخ _

: تفگ درکیم توف وشانوخان هک روطنومه

! منیبیمن سوباک بش لقادح هبوخ _

نم! مگب یچ هگید ِتیبرتیب

عیرس مداتفا ووال لوه هب داتفا تعاس هب هک ممشچ

: متفگ رحس هب

متدوخ مشوپب ومسابل نم نک کمک ایب شاب دوز _

نم میرب رتدوز درک دیکات یلک سییر میرب وش رضاح

! مرفن نیرخآ هشیمه لثم زاب

مفرط هب درک دیدجت رژوش سکلیر هک نیا زا دعب



رحس کمک هب و مدروآ رد رواک زا ور سابل ، دموا

شنماد تمسق ِندوب دنلب هرطاخب ، شمدیشوپ

هسیلپ یانیتسآ هب دنخبل اب دوب تخس شندیشوپ

گنر مدز، مدوخ هرود یخرچ و مدرک هاگن شراد

ِتس مدیفس ِتسوپ و یکشرز ابرژه نهاریپ یکشرز

و درک مهاگن دنخبل اب رحس دوب هدرک داجیا یبلا ج

: تفگ

، بشما دایم رد همه ِمشچ هنووید یدش سولم _هچ

انِلِم ی هدش خرس هفایق ندید هدب حیلا هچ خآ

! موناخ

هتفرگ باال هب ور وشغامد تفرگ م هدنخ شفایق زا

مدز شهب یکمشچ دروایم رد وشادا یغامد وت و دوب

: متفگ و

ممشچ زا رود شوایس درک عمج دیاب وروت هک _عفال

! یدش زان سب زا تهب هنزن کنوخیس

یهام لکش شتشپ هک نهاریپ لدم یوتنام هی مرحس

ًابیرقت شیارآ دوب،اب هدیشوپ هریت زبس گنر هب دوب

تشپ یدنلب مشچ طخ ، دمویم شهب یلیخ هک یدنت

وشاه مژه،مژه رف واب دیشک شگنر یلسع یامشچ

ر هی واب دیشک شکلپ تشپ یزبس هیاس درک تشپرپ

شزا مشچ ، دنوسر نایاپ هب ور ششیارآ شفنب ژه

وش دموا متمس هب رحس متشادرب ور وشملا متفرگ



دای هگا ًارمع هک یلدم هی ، تفرگ متسد زا ور لا

،اب تخادنا مندرگ هرود لُش و تسب مرس هرود مریگب

شلا زا مدوب هدرک زیر هرف هک ماهوم ِفصن حلا نیا

دوب! نوریب

نوریب و متفرگ ور مدنلب هنشاپ یاشفک ، مدرک یرکشت

اب هدنوم منیمه ، میرب رحس ِنیشام اب دوب رارق متفر

! هشیمن ادیپ زنب زا رتمک هک ینومهم مرب کب چاه
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اب دشیم هن هک دوب هتشاذگ یرق گنهآ هی هار لک وت

، تشذگ شزا دشیم داد،هن نوکت شاهاب تیعضو نیا

نم تفگیم هگید یکی نزب متفگیم شهب میچ ره

خیلا ومدوخ هگا ، متتفرگ یسورع ِسح مدرک شیارآ

! مصقریم وگنات شوایس اجاب نوا مایم منکن

مدرکیم یهارمه شاهاب و مدادیم نوکت رس هدنخ اب

! هشب شوایس و صقر ِلا یخیب ات

شیزادنب قیفر ِناونع اب دوبن یا هگید هدوجوم ایادخ

! شتسد زا دش کشخ منوخ نم؟ هب

هب ور مدش هدایپ نیشام زا عیرس میدیسر هک نیمه

: متفگ رحس

وت حالهل منوخ مشن اال نیمه هک وت مریم رتدوز _نم



ایب! نک کراپ ور نیشام عیرس مه

! هچوک وت مداتفا هار دعب و

خلت ِتقیقح نیا یروجچ مدرکیم رکف نیا هب متشاد

ناخ شواچ و شوایس هنکمم هک مگب رحس هب ور

هک! هربیم شوگ ات شوگ ومرس ، ناین

متفریم غاب هرد تمس هب دنت دنت هک یروطنیمه

ی هچوک ِندید هن،اب ای هدموا رحس منیبب متشگرب

مدرگرب متساوخ و متشادرب رت دنت ور مامدق کیرات

، هدروخ لوه مدرک دروخرب یتخس هزیچ هب مکحم هک

منک،اب دنب یزیچ هی هب باالات مدروآ ومتسد عیرس

دش تحار ملا یخ دموا متسد وت هک یا هچراپ ِنتفرگ

ی همه و مدرک نوزیوآ شهب ور مدوخ مکحم و

هی اب ماه مشچ ِندرک زاب ،اب شور متخادنا ومینیگنس

مدش وربور انشآ هتبلا و یبصع و یشحو ِمشچ ِتفج

هنامولظم و مدرک درگ دح نیرخآ ات وماه مشچ ،

ارچ هک دوبن مدوخ ِتسد ادخ هب مدش، هریخ شهب

بخ! هسرتیم مدآ هنکیم هاگن یروجنیا

: تفگ و دش هریخ متروص هب هیناث دنچ مخا اب

؟!! ینک نوزیوآ مدآ زا وتدوخ یراد تداع _

ی هعفد تشاد یتنعل دش تشم شتاورک ور ماتسد

! متروص وت دزیم ور میدید ومه هک یلوا

عیرس هک مگب یزیچ متساوخ مه وت مدیشک ومامخا



: دیّرغ یبصع و مفرح وت دیرپ

! شمدنوکشن ات رادرب متاورک ور زا وتتسد _

منوا مدوب نوزیوآ شتاوارک زا ابیرقت داتفا مدای هزات

هب یمکحم هراشف جل اب دوب هدش مخ مفرط هب

هی هنکشن شندرگ باال، مدیشک ومدوخ و مداد تاوارک

! تقو

تمس درب وشتسد نم زا شندش ادج ِضحم هب

هب یا هراشا دعب درک، لش ور شتاورک و شندرگ

دوب هداتفا نم اب تباصا هرثا رب یراگنا هک شیشوگ

: تفگ درسنوخ و درک نیمز

مراد مهم ِسامت هی هشاب هدشن شیزیچ یرایب سناش _

! مدیم داب هب وتنامدود هرب متسد زا

مدز: غیج تهب واب مدرک درگ وماه مشچ

هب ندرک هاگن نودب دیریم اجره نوتدوخ هچ نم _هب

ادیپ نم زا رت هاتوک راوید ، دینکیم هّلک رو و رود

! مرتحم یاقآ هرادن یطبر چیه نم ؟هب دیدرکن

یتیمها دش مه رد شتروص مغیج ِیادص ِندینش اب

! مدادن

شیپ رد ور غاب ِهار مخا واب شهب مدرک ور متشپ

متشادن ور ناخ شواچ ِندید هراطتنا اعقاو متفرگ

! شزا دوب دیعب توعد ِلوبق

رپ و لگشوخ ی هداج هی یلصا ِغاب هب ندیسر ات



غارچ و امن بآ ور شفرط ود هک تشاد تخرد

گس ِسراپ ِیادص اب امن نیا هتبلا بخ ، ندوب هتشاذگ

هب کانسرت رتشیب مرظن هب ندوب ابیز یاج اهاالنهب

مدرک رت هتسهآ ور ماه مدق هدروخ کی هسریم رظن

زا رت دامتعا ِلباق هرخ ،باال هسرب مهب ناخ شواچ ات

منوا دنچ ره هک! تساجنیا ِیارونوج و کج و گس

! هدایز ش هلمح ناکما
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فرح نفلت اب تشاد هک ناخ شواچ یادص ندینش اب

و یا هملک کت دش، تحار ملا یخ دشیم کیدزن و دزیم

همه اب شراتفر هک نیا لثم دزیم فرح هاتوک

ناخ! کخلت دوب یروجنیمه

یاراک نزن گنز مهب ازیچ نیا هساو هگید ِنتفگ اب

زا دنلب یامدق واب درک عطق ور یشوگ مراد یرت مهم

، تشذگ متفریم هار ینوزلح اشفک نوا اب هک نم هرانک

مینیب وت یظیلغ ِپیپ و نلکدا یوب شندش در اب

داتشه و دص ِتکرح هی مندرگ دش ثعاب هک دیچیپ

هک دوب هزات ردقنا پیپ یوب فووه هرب، شاهاب هجرد

! مدرک راگیس ِسوه هظحل کی هدیشک االن نیمه راگنا

مداتفا هار شرس تشپ مورآ و مدرک دنت وماه مامدق



نئمطم ییاروج هی ، منوج هب دوب هداتفا یرکف هی

هک ینومهم نینچ منوا نایمن ینومهم هب انیا مدوب

شواچ هروضح ِلیلد ، هرادن یطبر نوشتکرش هب میلیخ

درکیم مفخ تشاد یواکجنک و دوب مهبم مارب ناخ

هی دنچره هرب! رد نم تسد هریز زا هنوتیمن یچیه

! مدزیم کرتشم ِفده هب عجار ییاه سدح

: متفگ متفریم شتشپ هک روطنومه

ناخ! شواچ _

: تفگ یدج ، متمس تشگرب و داتسیا بجعت اب

وگب _

تهب مریگب تاع طاال تزا ماوخیم فیح ! تکازن یب

ناخ! کخلت متفرگیم وتلا ح هنرگو میراد زاین

: متفگ و مدرک فاص ومولگ

مدرکیم یمارتحا یب نوتهب دیابن نابزیم ِناونع _هب

میدش لا حشوخ مگب، دمآ شوخ نوتهب متساوخ

! نیدرک لوبق ونومتوعد

: تفگ دنخزوپ واب تخادنا باال ییوربا

معال امش ، هشاب ییوگ دمآ شوخ هب المز منکن رکف _

یا! هراک چیه اجنیا ً

هب یراک ! نرادن تقایل اعقاو امدآ یضعب ینودیم

یل یخــــ یلو ، مرادن لا وس نیا ندیسرپ زا مدوخ تین

! ِتیبرت یب



: متفگ مخا اب

هگا ما هراک همه اجنیا هدنب ًاقافتا نوتع طاال ِضحم _

هب هریمن شیپ تسرد یچیه ییاروج هی مشابن نم

فیرشت اجنیا ات شرطاخ هب هک یفده صوصخ

! دیدروآ

و دب نحل واب دیشک ش هنوچ هب یتسد دنخشین اب

: تفگ یزومرم

دنمجرا اب هک یکیدزن هطبار اب مدزیم سدح بخ _هرآ

دروآ ور شرس ، هشاب ترایتخا تحت یچ همه یراد

داد: همادا و درک زیر ور شاه مشچ ولج

وشاه راک همه هرایتخا یروجنیمه یسییر مودک _

؟! شدمآراک ان هرایتسد هب هدیم

توس مشوگ دش، غاد مرس ًامسر شفرح ندینش اب

هنت غبلا رد هک یفرح هیناث دنچ راگنا الً صا ، دیشک

ِکرد ،اب مدیمهفن ور نوریب دموا شنهد زا راکشآ یا

ِتیصخش هب میقتسم هریغ هک یتمهت و تیعقوم

مرازیم مارتحا شهب ردقنا هک دنمجرا یاقآ و مدوخ

دورف شتروص یوت ات تفر باال متسد هاگآدوخان دش،

ور ومتسد ِچم شتروص هب متسد هدروخرب زا لبق دایب

متشپ حاال ، دنوچیپ مکحم و داد یراشف تفرگ اوه

دشیم هدرشف یکاندرد تروص هب متسد و دوب شهب

نم ِفعض مدرک یا نهلا درد زا هن متخیر کشا هن



تقوچیه نم و راسفا یب ِیتنعل نوا ِیزوریپ ینعی

! متساوخیمن ور نیا

سح مشوگ یور وشاه سفن رتولج دروآ ور شرس

: دیّرغ مشوگ ِمد تنوشخ اب مدرکیم

ملق ور هشب دنلب ناخ شواچ ور داوخب هک یتسد _

او نم یور وت وت زا رت هدنگ هلک نوج، هچب منکیم

شواچ هساو تتسد قمحا هئوت تقو نوا هداتسن

نودب منک چتلا اج نیمه یدیسرتن ؟ هدش دنلب ناخ

؟ همهفب یسک هک نیا

مدز: داد صرح اب

یدز تفم فرح ، تسکش متسد یشحو نک ملو _

ِسوماق لثم مه اجنیا یدرک رکف ، یتفرگ مشباوج

هب و دیتسه یراک تفاثک ره ِلها هک هنوتدوخ

هک یزیچ هب عجار ینکیم اجیب ، دینکیمن محر سکچیه

داوخب هک یک ره ِنهد وت منزیم ، یدیم رظن یمهفیمن

هنک! نیهوت متیصخش هب
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مد و داد راشف رتشیب ومتسد یراد ادص هدنخزوپ اب

: تفگ مشوگ

تقلح زا وتزیت و دنت ِنوبز ات وتنهد دنبب شششیه _



یا هناقمحا هزیچ مروظنم نم ینودیم ، نوریب مدیشکن

سکع دب تدوخ یلو ، دوبن هتکیچوک ِنهذ وت هک

هدنیآ رد شاب رظتنم ، یدرک مّساسح یداد نوشن لمعلا

! یشاب ممشچ وت دایز هرارق

تزومرم ِنحل نوا مدرک رواب مقمحا منم هرآ هه

! دوبن هترس وت هک یفیثک هرکف زا یکاح

ملوه و درک لو ور متسد مکحم دید هک ور قتالماه

اشفک نوا اب هک نیا زا لبق مدروخ ییولت ولج، داد

ومنوش تشپ وزا دیشک یفوه یصرح نیمز مروخب

و تشادرب و وشتسد ماج هرس مداسیاو فاص ، تفرگ

یاه مدق اب یرخسمت رپ ِیتفلچ واپ تسد ِنتفگ اب

! تشذگ مرانک زا نیگنس

ِتشپ دش رود مدید زا هک یباسح ، مدوب هدرک ضغب

متساوخیمن ، مشابن شدید وت ات مداتفا هار شرس

هنک! هدافتسا وس رتشیب و مدیسرت همهفب

کی هریگ غارچ و باتهم هرون هریز یکیرات وت همه

سفق زا ِیشحو کی هریگ نم نتفویم قشاع ِنملتنج

! هتفر رد

هک روط نوا وشاه نیهوت ِباوج متسنوتن هک نیا زا

متشاد نورد وزا مدوب ینابصع تدش هب مدب ماوخیم

متیعضو و درکیم درد متسد یردق نوا متخوسیم

مکشا مدرکیم زاب نهد هظحل نوا هک دوب حاضتفا



مسق ، مرایم رد شرس وشیف تال یلو دشیم ریزارس

! مروخیم

اهادص و رس هک ییاج میدوب هدیسر ًابیرقت هگید

اب دوب هدرک مک وشتعرس ناخ شواچ دوب هدش حضاو

یلصا ِغاب ِیدورو ِتمس هب نیگنس و مورآ یاه مدق

داوخیم هریم هار هدیم نامارخ ردقنا ارچ حاال تفر

ملع! هللاو هربب ور یک ِلد

تعرس ماه مدق هب دوب هدش تحار ملا یخ هک حاال

ِغاب ِدراو ناخ شواچ اب نامزمه ًابیرقت و مدیشخب

شفلا خم تمس هب شهب ندرک هاگن ِنودب مدش، یلصا

ممشچ ات مدنوخرچ ور مرس رود هی و متشادرب مدق

هک نیا ِیارب هنوپ ندید ،اب داتفا ییانشآ ی هرهچ هب

هیبش زان هب رتشیب هک مورآ یاه مدق اب مروخن نیمز

دارفا یرس هی ِهاگن ینیگنس ، مداتفا هار شتمس هب دوب

و متفریم هک یتاسلج هرطاخب بخ یلو درکیم متیذا

یب و دوب باال مسفن هب دامتعا ، ندوب هجوت هطقن

دورو لوا زا هک هنوپ ، مدرکیم رذگ نوشرانک زا توافت

هب دیبوک و دز یگرزب هدنخبل دوب نم هب شمشچ

منیمار داد، نوشن شهب ور نم و نیمار یولهپ

یتوس و درک هچنغ وشبل مندید واب متمس تشگرب

ع هنوشن هب ور ش هراشا و تسش تشگنا و دیشک

! دنوبسچ مهب یدش یلا



روج و عمج ور شدوخ هک شوزاب وت دز مکحم هنوپ

متسنوتن هگید نوشهب ندیسر ،اب داسیاو نیگنس و درک

! هدنخ هریز مدز یقپ و منک لر تنک ور مدوخ

دادیم ژ اسام ور شوزاب هکیلا ح رد دنخبل اب نیمار

: تفگ

! هنتف ِلماع دنخن رام، هرهز _

: متفگ بجعت واب متخادنا باال یا هنوش

ادا تدوخ زا یتشاد ال گنم ِلثم وت هچ نم هب _هاو

! یدروخ مشکتک ، یدرکیم ییوربآ یب و یدروایم رد

! موصعم ِلفط ِنم ِندرگ هتفویم یچ همه زورما وهللا

: تفگ و داد لم لم وشاه مشچ هنوپ

هتفگ یزیچ نم هرهاوخ هب یک !! موصعم ِلفط _اباب

اه!

یارب هنودب یزیچ ایاضق نیا زا یسک متساوخیمن

: متفگ یخلا یب و متخادنا باال یا هنوش نیمه

منک! ییامن مولظم متساوخ اباب سکچیه _

: نیمار هب درک ور و تفگ یناهآ هنوپ

اقآ منک رکف ؟ هنودرم عمج وت یرب یاوخیمن مزیزع _

دوب! ترظتنم دادرهم

: تفگ بجعت اب نیمار

؟ تفگ شدوخ ؟ ًاعقاو _

: تفگ یخلا یب باالو تخادنا ور شرس هنوپ



ِفرح مزیزع هش، مک تّرش رتدوز متفگ غورد _هن

تنوبرق رتآ فرط نوا ورب مدق ود میراد یصوصخ

مرب!
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؟! شییادخ نقشاع انیا

متمس تشگرب عیرس هنوپ هنک ِنیمار ِیکروز ِنتفر اب

درک زیر وشاه مشچ و

ش! هفایق نوا اب هخرگیم مدآ یروج نوا نکن

: تفگ یریگ فارتعا ِنحل اب

هدراو مه اب یروج نوا ناخ شواچ و وت ارچ _

لو یلیخ ؟ منودیمن نم هیربخ اه؟ ؟ دیدش مسارم

! ایدش

: متفگ بجعت اب

! ینکیم نیچمه ارچ وت؟ میدموا یروجچ هگم _

: تفگ یزوم و تخادنا باال ییوربا

ی هفایق اب نوتتفج مه ی هنوش هب هنوش _وهللا

ال، صا دنوم او منهد نیدش دراو مه هرانک و یدج

راگنا نوتتفج هک نیا اب دیدوب یکیش ِجوذ هچ یلو

! نوتور ندش خیم ایرس هی زاب دیتشاد اوعد

هللا، شیا هشاب ترخآ هدورو یهکَا دش درگ ماه مشچ



هراچیب هدنبب ورانیا ِنهد داوخیم یک حاال ادخ یاو

ِیومخا هفایق و هلصاف هب سک چیه حاال مدش،

هک هنیا ور نوشمرک تعامج اه، هنکیمن هاگن نومتفج

! میدش دراو مه اب ارچ

ِلثم ، مدوب هدرکن رکف هیضق نیا هب الً صا یاو

! مدوب یزاب هچب و تالیف هرکف هب طقف اه قمحا

: متفگ و هنوپ تمس متشگرب کالهف

تسین یا هیضق میدروخرب مهب هار وت یقافتا ادخب _

ماه مخا منیبیم ور ورای نیا تقوره ینودیم هک منم

؟ هنوپ دوب عیاض یلیخ نم، زا رتدب منوا مه، وت هریم

؟ ندید همه

ور تشاذگ تسد دوب هدش مینارگن هجوتم هک هنوپ

: تفگ و منوش

هداسیاو یدورو هرد ولج هک ییانوا رتشبب اباب _هن

هک نیا اب منیمار هک یدید هنرگو ندش، هجوتم ندوب

! نوتدیدن دوب هداسیاو نم ِشیپ

: متفگ و مدیشک یهآ

! رکشورادخ فوه !ً کال هروک هک نوا _

: تفگ هدنخ اب

هک دوب بان و غاد ردقنوا وسژه شاب نئمطم _حاال

،باال ننوسریم هیقب ِشوگ هب عیرس ندید هک ییانوا

ریدم رهمگرزب ِناخ شواچ بانج اتسین یزیچ مک هرخ



،اب یتشادهب مزاول ِیاه تکرش نیرتگرزب زا یکی ِلماع

ینعی هدیکچ تکرش ِلماع ریدم ِیصخش هرایتسد

دندش مسارم هدراو رگیدکی هناش هب هناش دوخ ِبیقر

؟ تسا نایرج رد یا هئطوت هچ هدرپ ِتشپ یاهزار رد

یزاب هرخسم هب هدنخ اب مینوشیپ هب متفرگ ومتسد

: متفگ و مدرک هاگن لقنش نیا یاه

اب بشما همانرب رد ٔوساالت نیا ِخساپ ِنتفرگ یارب _

! گنی ـجیــ جیجیج دیشاب هارمه زوین هنوپ

: تفگ و تفرگ مولهپ زا ینوگشیو هدنخ اب

شنیرفآ یاه هدیدپ ور طقف نم ، ایتدوخ لوضف _

مدید مشچ هب هک هچ نوا ،وهللا مشیم قیقد یلیخ

! مدرک ناونع ور

س هرو نوا هک رحس ِندید اب هک مدب باوج متساوخ

اب هوشع اب شتسد وت ِتبرش واب دوب هداسیاو نلا

دز! مکشخ اج هرس دزیم فرح شوایس و دادرهم
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: متفگ بجعت اب

؟! شمدیدن نم دموا یک نیا _او

: تفگ و درک لا بند ور مهاگن در هنوپ

! هدموا وت زا لبق هتقو یلیخ هک رحس _



: متفگ تهب اب

هک یهار نومه وت اقیقد نم وت یگیم یراد یچ _

؟ شمدیدن ارچ سپ مدوب هداسیاو دشیم در شزا رحس

هدرک زاورپ مدرک تکرح نوا زا رت لبق یلیخ نم هزات

؟! هگم

وهی و درک هاگن مهب هنارکفتم و بجعتاب هیناث دنچ

! هدنخ هریز دز یقپ

! یتقافر نیا، هرس نک نوزیر لگ ور افش ایادخ

: تفگ و درک عمج ور شدوخ نم ی هفایق ِندید اب

! ادخب یرت گنخ مرحس زا ینعی _

یکاخ ِهار هب هروخیم شیکی هک هراد هار ات ود اجنیا

تقو نوا ، یلصا ِغاب وت دایم میقتسم مشیکی ، امنبآ و

اب خر هب خر مرخآ یدز رود ور غاب لک یتفر وت

ناشوخ ناشوخ شرس تشپ یدموا رد ناخ شواچ

! یداتفا هار

غاب وت ور ناخ شواچ نم یایب هک نیا زا لبق مگیم

هک تشاد راک نوریب امتح ادخ هدنب وگن مدوب هدید

! داتفا وت هریگ

! هدنخ هریز دز هرابود

؟ هسناش نیا شییادخ ؟هن مراد نم ِسناش نیا

هرکف هب شمه هرحس نیا هریصقت شمه الً صا

نوا هریگ مدموا هابتشا ور هار هک مدوب نوا ِندموا



هتعاس ود موناخ تقو نوا مداتفا الق خادب ِوید

؟! دشیچ درم، هار وت مقیفر هگیمن هدیسر

یادص ِندینش اب هک مداتسرف مدب ِتخب هب یتنعل

! هشیم منیا زا رتدب هن مدیمهف دنمجرا یاقآ ِیبصع

! دیدروآ افص دیدموا شوخ موناخ باتفآ هب _هب

: متفگ یگرزب هدنخبل واب شفرط هب متشگرب

تاراختفا زا اتود ، نشور نوتمشچ نوج سییر _سالم

! دنتشگزاب نطو هب هرخ باال دیدرک تیبرت هک هدنیآ

؟ نبوخ اه هچب موناخ هللا؟ شیا دیبوخ

: تفگ و دز لز مهب یا هزم اب ِمخا اب

هک هسرب هار هب ممشچ دیاب هشیمه نم ینعی _

ییاج عقوم هرس دیابن راب کی ؟ هسریم یک مرایتسد

؟ رتخد وت تسد زا منک راکیچ نم ؟ یشاب مگیم هک

؟ یرایم رد مه یزاب هزمشوخ یدیسر رید

: متفگ تیمولظم واب مدرک درگ ومامشچ

امش ، دیسرپب ناج هنوپ زا ماجنیا هتقو یلیخ _نم

نوترایتسد دوب نوت هدنگ هلک یانومهم عمج نوتساوح

ناج سییر نا ینتفر انیا یلو ، تفر نوتدای ور

! نیکرچ ِلد هی و امش و منومیم نم شرخآ

شتروص وت مدوب هتفرگ ومراشا تشگنا شارخآ هگید

ِیا هفرح ِثحب هرییغت هب هدش درگ یاه مشچ اب منوا

موناخ اروح هب دروخ ممشچ هک ، درکیم هاگن نم



واب متفرگ نییاپ ومتسد عیرس دنمجرا یاقآ هرسمه

هتفرگ اج دنمجرا یاقآ ِتشپ هک شلپت ِلکیه هب دنخبل

! مدرک هاگن دوب

همیلس دّیس هرذن امرخ هتسب هی هشاب هدینشن ایادخ

! منکیم

هنز مکیرات و درس ِیاج هی وت منیبب منکن او مشچ

! هشاب هداد متروق

73_ تسپ #

: متفگ یبجعتم نحل واب مدنوخرچ مشچ عیرس

الًزا صا ، دنمجرا یاقآ ناجک نوتموناخ یتسار _ِا

! نوشمدیدن مسارم لوا

تشپ نوا ور یگدنگ نوا هب ِنز مروک نم هرآ

! مدیدن

و نییاپ تخادنا وشرس دوب هداسیاو مرانک هک هنوپ

! هدنخ هریز دز یقپ

هنکیمن لو هدن ندروخ هب ونم ات نیا رام، هرهز ههد

اه!

قوذ واب تشادرب ولج هب یمدق عیرس موناخ اروح

: تفگ

شرآ و نامام ؟ مرتخد یبوخ ناج، باتفآ _سالم



؟ نبوخ

ناج؟ روصنم هن یدش زان هچ هللا شام

هب مشچ مسارم لوا زا وت یدموا رید ردقنا ارچ

یلیخ ؟ یدید ور انیلم و دادرهم یتسار هک میهار

؟ سپ وک تهارمه اوا ، تننیبب رتدوز تساوخیم نوشلد

؟ یدموا اهنت هنکن

ؤساال ِطسو دوب هدش کالهف هک دنمجرا یاقآ هگید

: تفگ و دز یدنخبل شت

هدب! وتباوج هچب رازب موناخ رت مورآ _

طقف ندادیم نوج نتشاد نوج انِلم و دادرهم هرآ

هنزیم ریت اب ومیاس هرتخد ، ننیبب ونم ِیور ِلگ رتدوز

! مدرک شلکسُا سب زا

مدب وشافرح زا یکی باوج منک زاب نهد مدمویم ات

هتسب کیتاموتا منهد و دیسرپیم ور یدعب لا ؤس عیرس

! دشیم

! سییر تنوخ ِلد یارب مریمب

اروح ؤساالِت ندش مومت و یهلا فطل یاطعا زا دعب

: متفگ تناتم واب مدز یدنخبل نوج،

یلیخ نوتهب دنوسر سالم نامام نوج اروح _سالم

اقآ دش، عنام شدرد اپ بخ یلو دایب تساوخیم شلد

منم نراد فطل یلیخ موناخ انیلم زیچ ِلِم، و دادرهم

دوب! هدش گنت نوشارب ملد



! مزرمایب ادخ همع ِنوج

: متفگ و مدرک هراشا دوب رحس بقال هک یتمس هب دعب

... مگیم االن تساج نوا ممهارمه _

یاقآ هرسپ ، دادرهم ِقلح وت هک رحس ِندید اب هک

یرتخد و مداد رییغت ور متشگنا هریسم عیرس هدنمجرا

: متفرگ هنوشن ور دوب هداسیاو رحس هرانک هک

! نوا ، هنوا شاهانوا _

وراج هی ، هنومیم ودلا نور ِلثم رحس هدب تگرم ادخ

! هنزیم هبرض هگید یاج هی هب هنکیم هاگن

راکیچ دادرهم ِقلح وت دوب شوایس شفده هک نیا

! هنکیم

! هتفرگ هابتشا مگب نتسین ممه هب هیبش

، هدنخ زا درک زمرق دید هک ورحس هگید هنوپ

! تفر نیمار تمس وهب تفگ یدیشخبب
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ندز الس حلا رد شرسپ ِندید اب هک مموناخ اروح

نشاب هدنب ِینوج نوج تسود هک هبیرغ هرتخد هی اب

نم هب ور یکروز هدنخبل دوب،اب هتفر مه وت شامخا

: تفگ

، مسرب انومهم هیقب هب مرب نم نوج باتفآ هگید بخ _



و تدوخ زا اینکن فراعت یتسین هبیرغ هگید هک وت

نک! ییاریذپ تنومهم

! ینزب خیس ترسپ هب یریم یراد مدیمهفن منم هرآ

منومهم ، میریم میشکیم وراج وسلجم تحار تلا یخ

و رپ ِندرک ورس حِلا رد االن نیمه هللازا شام هک

!! ِمسارم یافاپ

رو نوا تمس هب دنت دنت هک ور شلپت ِلکیه هدنخ اب

صا ندوب یا هزم اب ِجوز مدنورذگ رظن زا تفریم غاب

! نتخاسیمن مه الًاب

شمه تساروح شمسا ندیمهف هک واالش همدای

داد هنوخ هسریم یتقو دنمجرا یاقآ مدزیم یزتناف

عورش اراکتمدخ همه دعب ارررروح ارررروح هنزیم

! ندز غیج و تسد هب ننکیم

االن زاب ، هنافساتم متشادن یداع حتلا مشلوا کالًزا

! مدش رتهب

: متشگرب شتمس هب دنمجرا یاقآ یادص ندینش اب

دایب مدرکیمن مشرکف تساجنیا ناخ و شواچ باتفآ _

دیاب بشما دش روج تیعقوم دز نومسناش یلو

! منزب فرح شاهاب

یعس مدورو ِلوا زا هک ناخ شواچ هب یمشچ ریز



هدموا یراگنا ، مدرک هاگن هتفوین شهب ممشچ مدرک

! شاباب ِغاب

یارب و دوب هداسیاو هشوگ هی تسدب هویمبآ لا یخیب

، دادیم نوکت رس دوب هداسیاو شرانک هک یدرم یافرح

شوگ مه ور شاهفرح زا هملک کی هب مدنبیم طرش

! درکیمن

هداتفا یلدنص ور شتک االن دوبن یمسر ینومهم هگا

دوب هدز باال جنرآ ات مشانیتسآ و

! پیتشوخ ِوید

دش! عمج شاسابل هب مساوح هزات

ِتیف هک یکشم ِگنر هب کرام هراولش تک تسد کی

دوب شنت

یلا، خخلا یا همرس ِتاورک و یا همرس هنودرم هزولب

تشاد رارق شتک ِتسار هشوگ هک یبیج لا متسد هی

دوب! هتفر ورف شتک ی هقی وت هک یکیچوک ِلا دم و

! شور ِخیم ارتخد فصن ِهاگن هک تسین بیجع

درم! هنک تتنعل ادخ

ور مدوخ مدش دنمجرا یاقآ هرطتنم ِهاگن هجوتم هزات

: متفگ عیرس و مدرک روج و عمج

وت وشاپ ًارمع ناخ شواچ ، سییر اه ِکوکشم هیضق _

هک تسه یزیچ کی ًامتح ! هرازب ییاه مسارم نیچمه

! هگید اجنیا هدموا هدش اپ بشما نیمه



: تفگ و درک مهاگن رکفتم

شواچ هرکف هب ًانئمطم هدیسر ام هرکف هب هک یزیچ _

، نتشگ تیعقوم ِلا بند یاج هب هرتهب هسریم مه ناخ

وشفده هنوتب ات مینک تسرد تیعقوم نوا یارب

هنک! حرطم

ِتیعضو مینوتیم هشاب نوا زا داهنشیپ هگا ، ًاقیقد _

نیا زا لقادح هک مینک یفخم یمک ور تکرش هبارخ

! ننکن هدافتساوس هیضق

: تفگ و تخادنا مرس تشپ هب یهاگن دنمجرا یاقآ

تهب تقو ره مریم هگید نم دایم هراد مموناخ _هوا

! نوسرب وتدوخ عیرس مدز هراشا

موناخ تمس هب هشاب باوج هرظتنم هک نیا نودب دعب

! داتفا هار شنوج

هرادیمن رب نم هرس زا تسد راک نیا مینومهم وت

هَا! هسرب شیشوخ هب مدآ نراذیمن

هی مزادنب مرو و رود هب یقیقد هاگن مدرک تقو هزات

ور شرود ات رود هک کیش هداعلا قوف و گرزب ِغاب

هداد تنیز یگنر یاه امن بآ و راد هیاپ یاه غارچ

هیبش هللا شام هگید هربخچ مگن ور غاب ِلخاد دوب،

، تخود شوخ و کرام اسابل همه هنومیم وش نشف

، نملتنج ارسپ تخب ِلا بند هب ، موناخ ارتخد هللا شام



یتیبرتیب ِنیح رد فت فت هللا رفغتسا ، تخت ِلا بند هب

! هنکیم لگ ممیرعاش ِعبط
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یبای رهوش ِلا یخیب رکش ورادخ هک رحس ندید اب

وماه مخا ، دمویم نم تمس هب تشاد و دوب هدش

مدرک شهاگن هناراکبلط و مه وت مدیشک

ِلا غش طسو نوا زا تندزدن اگین وراه هوشع هوا هوا

زبس!

هدنخبل اب مراکبلط هفایق ندید و مرانک هب شندیسر اب

: تفگ یگرزب

شمه مدموا یتقو زا ال صا باتفآ یدیسر یک _ِا

وت! نوج مدش نارگن یلیخ متشگیم تلا بند متشاد

: متفگ و مداد نوکت یرس

وگب دادرهم هرانک تشاد هک ینوا روط!االن نیا _هک

هن؟! مدوب نم درکیم دنخب

: تفگ و درک و درگ ور شاه مشچ

ناشوخ متشاذگ تاهنت هقیقد ود هدب مگرم ادخ _

وت؟خ یرادن ایح ؟ مدرم یارسپ ِلا بند یتفر ناشوخ

سپ نک تیاعر هدروخ کی نم ِتسد تتدرپس هلا

! مشن خهلا یور هدنمرش ادرف



! هاگن ور ینهذ ی هدنوم ولج

روج کی بخ یلو دنوم زاب شیوررپ زا منهد

ور، زا مجح نیا اب مدرکیم یزادنپ دازمه ِساسحا

دوب! مدوخ لثم هللا شام

: متفگ مخا اب

هن؟ هگید تفر تدای ور شوایس هرسپ نیا کال ینعی _

! ادوب نوا لوا زا فده

: تفگ و درک کزان یمشچ تشپ

ادرم هب رتشیب یچ ره رهاوخ هراک ِمرف نیا هوووا _

رتشیب یریگب مرگ هگید یادرم واب ینک یلحم مک

هعودب یروجچ شهت نیبب وت حاال ، نشیم تبذج

تسود ور ییارتخد روجچ ادرم ینودیمن وت ملا، بند

! نراد

: متفگ رکفتم و متخادنا باال ییوربا

ی همه ادرم منودیم نم هک ییاج نوا _وهللاات

! ینزیم هابتشا یراد منک رکف ، نراد تسود ور ارتخد

: تفرگ ش هدنخ

!ً کال هبارخ ترکف _

! تفرگ درد ماهاپ اباب مینیشب اج کی میرب ایب یتسار

وکاال هدنویپ تِشفک یاه هنشاپ اب هک وتاه مشچ اهآ

دنلب هنشاپ متشاد رارصا ارچ یمهفیم منزب یسن



! میشوپن

ی هشوگ هک یدرگ هزیم هرود نومنتسشن ِضحم هب

: تفگ رحس دوب غاب

؟ نتفر اجک هنوپ و نیمار _

هنوپ ، مدرک هراشا ندوب هداسیاو مه اب هک ییاج هب

ور شزان تشاد نیمار و دوب مه وت شاه مخا

: تفگ یا هدنخ کت اب رحس دیشکیم

یروجچ نَیشک زان و رهق حِلا رد ش همه هک _انیا

! نزادنب سپ هچب ندرک تقو

هنوپ هب مدب ریگ هیضق نیا هرس تفر مدای یهکَا

! میدنخب هش زمرق

هدنمجرا یاقآ و ناخ شواچ هریصقت ش همه

! دشیچ ( نوم هداز رهاوخ ) نومازراوخ میدیمهفن

: متفگ هدنخ اب

هبرگ و گس ازور انیا ییادخ هدنب هی لوق هب _وهللا

! هولق و لد ابش نا

ب تسرد سالیم یادص اب هک هدنخ هریز دز دنلب رحس

دز! نومکشخ نومتفج نومرس االی

ِتروص اب مدش خر هب خر و مدرم دنلب مورآ ور مرس

! شوایس ِلیکش

مدیم لوق ، هشاب هدینشن ایادخ هشاب هدینشن ایادخ



! هراد شهگن شدوخ هساو مدیم ور رحس

و تخادنا باال ییوربا مه رحس مدرک یمورآ سالِم

داد! ور شباوج یدج یلیخ

جعــب! ، دیرپ باال ماه وربا تفج
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هرانک یلدنص ور هریگب هزاجا هکنیا نودب شوایس

: تفگ ینودنخ نحل واب تسشن رحس

هیچ؟ هولق و لد و هبرگ و گس نیا هیضق _

ًارمع رت، نییاپ متفر و مدروخ زیل یلدنص ور زا مورآ

! راکاپ ردقنا مدآ مدب، تهب ور رحس هگا

: تفگ لوه واب دز یدنخبل رحس

دعب ، میراد یشحو ی هبرگ و گس هی ام _وهللا

یلیخ خالهص میدیم هولق و لد اذغ نوشهب بشره

! نتشاذگ نومتسد ور جرخ

ناهانگ زا ایادخ ، نشخبب ورام هنوپ و نیمار مراودیما

! نیمآ یهلا رذگب ام

هدرکن رواب الً صا دوب مولعم هک ینحل اب شوایس

! تفگ یناهآ

بدا تیاهن رد دوب دیعب الً ماک شزا هک نیا اب

! تفرگن ور ثحب همادا



: تفگ نم هب ور و تشگرب شاج هب

دعب منک رکف موناخ باتفآ هروطچ نوتتکرش ِعاضوا _

هتسرد دیدروخ یگرزب هبرض نومدیدج دیلوت ِشخپ زا

؟!

: متفگ و مدز یسکلیر هدنخبل

هداوم ندیمهف همه یتقو امش ِتکرش ی هزادنا هب _هن

! هیبّلقت نوتیلوا

دش! عمج شفایق

! راکب هنلا شاج نک فت وشتسه ؟ یدروخ موه

یراک هک نم هنرگو روبنز هنول هب یدز خیس تدوخ

! متشادن

: تفگ و درک روج و عمج ور شدوخ عیرس

و ندرکن رواب وراه تمهت نیا ایلیخ زاب هبوخ _حاال

یرتشم مه ام ِتکرش هرخ باال نداد همادا یراکمه هب

هدام ننودیم همه هگید ! هراد ور شدوخ ّصاخ یاه

هن دوب لصا ِنيشناج ی هدام هی هدش هدافتسا ی

یبلقت

هجو زونه نراد رارصا اه یلیخ ارچ منودیمن یلو

زا وراه مدآ تباقر هرخ ننک،باال بارخ هیقب ولج ورام

هنکیم ضوع ور نوشتاذ هنکیم ور نوا هب ور نیا

! تفرگ مه یا هدروخ هشیمن هگید



طاال نم زا داوخیم دوب مولعم گنشق مدز یدنخشین

! هدنوخ روک بخ یلو ، نوریب هشکب تاع

و نیدب ور نوتتکرش ِفیرعت هک اجنیا نیدموا اعقاو _

؟! نیدب زپ شمسر و مسا اب

نومرود ردقنا نوچ دیدرک باختنا ور یهابتشا یاج

! هریس نوممشچ هک تسه شرتهب

: تفگ و دز یجک هدنخبل

هب مارتحا ِضرع اجنیا هب ندموا زا مفده ًاقافتا _هن

اه! موناخ دیشاب شوخ دوب ابیز ِموناخ اتود

دنلب اج ،زا مدرک هاگن شیذوم هدنخبل هب بجعت اب

! تفر غاب ی هگید فرط وهب دش

ات ود و دموا عیرس یلیخ دوب کوکشم شراتفر

راگنا تفر تعرس نومه اب مشدعب و دز تشرد ِفرح

ای هنک مرگ ور نم هرس تساوخیم ییاروج کی هک

هنک! ترپ ساوح

! منکیم رکف روطنیا نم مدیاش

راب دنچ متخادنا غاب هرود هب یهاگن نانیمطا یارب

! دوبن مدرک دسر ور دوب دنمجرا یاقآ هک ور ییاج

اب و متشگرب عیرس ، مدرکن شادیپ غاب یاج چیه

: تفگ بجعت اب رحس ، متشگ ناخ شواچ لا بند مشچ

؟! یدرگیم یک لا بند ینوخرچیم وترس ردقنا هتچ _

: متفگ ساوح یب



ناخ! شواچ _

: تفگ یذوم ِنحل اب

ود ورای شدوخ حاال ، هدیم ریگ نم هب یه _دعب

هنزیم رپ رپ هراد دش رود شاه مامشچ ولج زا هقیقد

شلد هگم هخآ ، هدرگیمرب دوز هشاب اجره سرتن اه

! یلوگوگ هرازب رظتنم وروت دایم

یرکف هچ وت نم ، متفر شت ال بعزخ هب یا هرغ مشچ

! یرکف هچ وت نیا متسه

و ناخ شواچ فرط کی زا هشیمن یروط نیا هن

یعس شوایس مفرط کی زا ندش بیغ دنمجرا یاقآ

! هکوکشم هیضق تشاد نم ِساوح ِندرک ترپ رد

هنک بآ هریز ور مسییر هرس هربن هیناور ورای نیا

! دایب هنک شلا چ اه هشوم هشوگ نیمه

! هگید هیمدآ حلا ره هب
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دش: دنلب مرحس یادص مندش دنلب اج زا اب

یریم یراد شیدیدن هقیقد ود ات هنووید یریم اجک _

؟ شلا بند

الً صا ، شابن نوزیوآ اه هشیم هدز تزا یروجنیا

و گنج ش همه یطابترا رد هرسپ نیا اب یک زا وت



نم هساو نوتاراک نیا ، یگیم نم هب ور نوتاهاوعد

؟! هفوا

ور شنوبز مدرگرب مرب ، هنکیم منووید االن ادخ یاو

،بال هنومیم سوباک ِلثم شافرح مچیپیم شندرگ هرود

رود! هب

: متفگ صرح اب

اقیقد ، تسین ینکیم رکف هک یزیچ ال صا هیضق نیبب _

ینک مرگ ور شوایس هرس ینوتیم نیبب ، هشسکعرب

! رحس همهم

: تفگ مخا اب

نیا هخآ نم هب نیدیم ور تخس یاراک ی همه ارچ _

منم؟! یناشف ناج دیاب نم مراب

اه ینکیم فیرعت ور زیچ همه یتشگرب یلو ورب هشاب

؟

هیفاک طقف رحس، هگید ورب شاب دوز رحس هشاب _

شزغم و ترپ شساوح الً ماک بخ؟ یشاب تدوخ

! هشیم هرفس

هب یرادشک ِشیا ِنتفگ واب تفر مهب یا هرغ مشچ

! داتفا هار شوایس تمس

شزا هابتشا هک یتولخ ِهار ِتمس هب هجوت بلج ِنودب

زا رود هک ییاج اهنت مرظن هب متفر مدوب هدموا رد



! هشاب اج نوا هنوتیم ِهجوت و سرتسد

زرل و سرت اب هک غاب کیرات تمسق زا مندش در اب

زا ور نم هک دوبن یدح رد بخ یلو دوب هارمه

هک غاب ِیتشپ ِتمسق هب ممشچ هنک فرصنم مفده

! داتفا دوب ینوغارچ

متفر ینوغارچ تمسق تمس هب مورآ یاه مدق اب

دیسر مشوگ هب یمورآ ندز فرح ِیادص

ناجنیمه مدش نئمطم هگید

و دنمجرا یاقآ هک یا هرفن ود ِیلدنص و زیم ندید اب

هب مورآ یاه مدق اب ندوب هتسشن شور ناخ شواچ

متفر نوشتمس

ِتمسق وت وراه یلدنص و زیم نیا هک نیا لثم

! ندوب هتشاذگ داماد سورع هساو تولخ

نراذیم اذغ مه ِنهد هک مداتفا ییاداماد سورع هدای

هدنخ داتفا دنمجرا یاقآ و ناخ شواچ هب هک ممشچ

شتقو االن نکن شروصت باتفآ نکن روصت ، تفرگ م

! تسین

ات مدش میاق تخرد کی هرانک هشوگ نومه مورآ

هک دمویم دنمجرا یاقآ کالهف یادص نگیم یچ ممهفب

: تفگیم

منومتفج میرادن هک یسیاو رد ور مه ،اب مرسپ نیبب _



هیروجچ تکرش ودره عضو مینودیم

میرازب مه ور میراد هک یا هیامرس ردق نیمه هگا

ودره میریگب ور ورپژه میشن قفوم ورپژه نیا هرس

! هکسیر راک نیا نشیم تسکشرو تکرش

: تفگ یدج و درک یثکم ناخ شواچ

هیقب دینکیم اضما ور تکارش هداد رارق طقف امش _

هرب! رد نومتسد ورپژهزا نیا هرادن ناکما نم شاب

ناخ! شواچ دشیم دوب، مدآ رگا سفن هب دامتعا

: تفگ یعونصم ِدیدرت اب دنمجرا یاقآ

هگید تاقافتا نیا زا دعب دوب نیا مرظن نم _وهللا

ور تکرش و مریگب هلصاف هدروخ کی ، منکن کسیر

هرکف و تروشم هب زاین نوتداهنشیپ منک یزاسزاب

! هراد رتشیب

همدوخ ِسییر هنکیم یزاب یملیف هچ تفرگ م هدنخ

داهنشیپ نیمه میتساوخیم منومدوخ هبوخ ،حاال هگید

! میدب ور

: تفگ یعطاق نحل اب ناخ شواچ

راک نیا یلو مریگیم ندرگ ور راک نیا ِکسیر _نم

! هشب هدرپس نم ِمیت هب دیاب

نینچ دیابن هجو چیه هب هن هن دش درگ ماه مشچ

ورپ نتفرگ زا دعب هنوتیم تحار یلیخ ، هتفویب یقافتا

هنک! مومت شدوخ مسا هب ور زیچ همه ژه



: تفگ بجعتم دنمجرا یاقآ

و مینک تیامح میلا ظاخل زا طقف هنیا نوتروظنم _

امش میت هب ور شیامزآ و ینف یاه راک ی همه

! هیندشن راک نیا ؟ میراپسب
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یاقآ هب دعب نم هب لوا یراد انعم ِهاگن ناخ شواچ

: تفگ و تخادنا دنمجرا

مونشب نوتدوخ نوبز زا ور نوتاداهنشیپ مدیم حیجرت _

و هرایمن رد رس مه داد رارق ِنتشون زا هک یسک ،هن

! هراد نارگید فرح ندرک هتکید رد یعس

هاگن مهب یا هظحل مدش هریخ شهب یظیلغ ِمخا اب

هنوچ یور هرابود ممه وت یاه مخا ِندید واب درک

! داتفا شچلا

چیه هب وشتروص سلا ات ،سلا هشاب ترخآ ی هدنخ

هب هار هب هار هسریم هک نم هب هنکیمن جک یفرط

! هشیم روفیک منداد صرح واب هدنخیم مشیر

ِبآ کی مرازیمن تکرش وت یرازب هک وتاپ ربص، ایادخ

! متفگ یک نیبب هرب نییاپ تولگ زا شوخ

مدوخ هب دنمجرا یاقآ و ناخ شواچ نداد تسد اب

زا فرح یب و داد نوکت یرس ناخ شواچ مدموا



تشذگ مرانک

! یتنعل ِپیپ ِیوب نوا مه زاب

میداتفا هار یلصا ِغاب تمس هب دنمجرا یاقآ اب

متینابصع هب یپ متروص ندید اب هک دنمجرا یاقآ

تکاس و شمارآ هب شاه کلپ نتسب اب دوب هدرب

درک متوعد ندنوم

یروبجم یسرب تفده هب هک نیا یارب اه تقو یضعب

رارق یتیعقوم نینچ وت اقیقد االن منم یایب هاتوک

متشاد

تمس هب ناخ شواچ هب میدیسر هک یلصا ِغاب هب

منم تفر شموناخ ِتمس مه دنمجرا یاقآ و شوایس

! مداتفا هار نیمار و هنوپ تمس هب یقیمع سفن اب

نوطیش نرن رد رسق متسد زا هک دوب مدای هعفد نیا

: متفگ و مدش کیدزن نوشهب

هام دنچ نوتیسورع خیرات ، یشان یاباب هنن ربخ _هچ

؟ داتفا ولج

ِرمک رود ور شتسد نیمار ، تفر یا هرغ مشچ هنوپ

: تفگ و دیچیپ هنوپ

رد تامشچ هنوخ وت مربب مه اب ومچب و نز هرارق _

! دایب

: تفگ و مه وت دیشک ور شاه مخا هنوپ



! میدز فرح هیضق نیا هب عجار هک ام نیمار _

: مدیدیم یدج ور نیمار هک دوب یتاعفد دودعم هوزج

! مونشن یفرح هگید هنوپ نک سب _

مدش هریخ نوشهب لا ؤس رپ

: تفگ نم هب ور و دیشک یفوپ هنوپ

فرح قوتاپ میرب رازب رارق کی تسین شتقو _االن

ینوتیمن هغولش ترس ردقنا هللا شام مه، اب مینزیم

یک زا ینودیم یرازب تقو تتسود هساو هقیقد ود

فرح شاهاب مرادن وسکچیه میراد لکشم مه اب ام

! منزب

: تفگ و دز یدنخزوپ نیمار

هرخ زا نزب فرح شاهاب هملک ود ایب وهللا _هرآ

! نییاپ دایب نوطیش

تسین مولعم ال صا مداسیاو نوشهب ور رمک هب تسد

نم! ندرگ داتفا مشرخآ هزات نگیم یچ

وشور هنوپ مه وت ندوب هدیشک ونوشاه مخا ودره

مشچ درکیم هاگن نم هرس تشپ هب و دوب هدنودرگرب

: تفگ یخلت تاقوا واب دنوم تباث ییاج هب شاه

ام! تمس نایم نراد انیلم و دادرهم باتفآ _

بسانم هب ینومهم ثمال تفرگ م هدنخ هظحل هی

هتفکش هزات ِلگ ون ود نیا ِکرابم و نومیم ِتشگزاب

! مدوب هدرکن مه سالم نوشهب زونه نم تقو نوا دوب،



، هدنب ِسوباپ نایب تسانیا هفیظو هنیمه مشلصا ال صا

هیک! سییر نمهفب راک لوا نیمه رازب

دنلب هدنب هیحور ِفیعضت تهج هک منورد یادص هب

! مدرکن یهجوت هدنخ هریز دوب هدز

: شتمس هب متشگرب نوج دادرهم ِدنول یادص اب

هب نوممشچ هرخ باال رادید ِقاتشم موناخ باتفآ _سالم

! وناب دش نشور نوتلا مج

: متفگ و مدز ینیتم ِدنخبل

ریخب رفس دنمجرا بانج امش ی هیاس هریز میتسه _

هللا! شیا دیتسه بوخ

! هدنیآ سییر مِیلا هچاپ ِتهج ًافرص
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ره هللا شام مدرک نوج انِلِم هب ور درک هک یرکشت اب

! هشیم هفاضا شهب ديدج ِنشپآ هی دایم هریم یرس

لا؟! قترپ هخآ هیگنر نیا ارچ تسابل

: متفگ و مداد تسد شاهاب دنخبل اب

! نوج انیلم تمدید هرابود مدش لا حشوخ _

: تفگ هوشع اب



غولش یلیخ مرس دیشخبب ناج باتفآ مرب تنوبرق _

! یدموا یک مدیدن ال صا دوب

ساملا لثم هک ونم ، تراد زنل یاه مشچ نوا دایبرد

؟! یدیدن ور مشخردیم ایلدب ِعمج وت

اب هک هنک هسیک وشتسام مگب شهب یچ کی متساوخ

دز! مکشخ رحس ِندموا

: تفگ ادا اب یغامد وت یادص _اب

ِیور زونه یتفگیم هک نوج انِلِم نیا وک سپ باتفآ _

: متفگ و شفرح طسو مدیرپ عیرس وگ..

هرهاوخ مزیزع هگید نتسه نوشیا لگ ِموناخ انیلم _اا

منک! رکف یدش مه انشآ شاهاب هک دادرهم اقآ

االن دوب مه وت نوشاه مخا اتاالن هک هنوپ و نیمار

، ندنخن ندرکیم یعس و نییاپ ندوب هتخادنا ونوشرس

تمس هب مه واب دز یا هراشا دادرهم هب نیمار

! نداتفا هار شوایس و ناخ شواچ

نم منک رکف نیا، ِتسد زا هدب تاجن ور نم ایادخ

ح رد لش یرمک و هدش جک ِنهد اب ینومهم هرخآ

نوریب اجنیا زا نتفرگ غبالوم ریز نیمار و هنوپ هکیلا

! مریم

کاپ یارب و درک روج و عمج وشدوخ عیرس رحس

یلک و درک لغب ورانیلم ییور شوخ اب شدنگ ندرک



یکروز هدنخبل اب مه انیلم تفگ دمآ شوخ شهب

داد! ور شباوح

! تشذگ ریخب یکی نیا رکشورادخ بخ

داتسیاو نومشیپ هگید هقیقد دنچ انیلم

یا هکیت هی ای هدب یتوس رحس مدیسرتیم هظحل ره

هزادنب

هگا یلو درک کشخ بشما ونم نوخ هک نیا اب

شوخ اه هداد تروق اصع نیا اب هگا ًارمع دمویمن

! تشذگیم

ناخ شواچ ِشیپ هک دادرهم و نیمار ندید اب انیلم

هب تفگ هک یا هزاجااب دز،اب یدنخبل ندوب هداسیاو

! داتفا هار نوشتمس

درگرب یویک ناخ شواچ ِشیپ ورب لا قترپ ، مزیزع ورب

نیا هب یروجچ ، هنکیم مدآ اب ییاهراک هچ دیما اعقاو

شواچ ماالِک و کلم ِثراو ننوتیم هک ننکیم رکف

؟! نشب شردپ هرواب هریغ هیامرس و ناخ

ناخ شواچ هرود هک مدید ورایلیخ اه سلا نیا وت

نکلپیم

یاه تکرش ِسانشرس یاکلا م و ، ارادماهس یارتخد

! تراجت یاه لوغ و گرزب

منک رکف ایحم مان هب دوب مه یرتخد تدم هی یتح



مه اب نوشاردپ و نتشاد یگداوناخ طابترا مه اب

هب لیام یلیخ مه ش هداوناخ یتح و ندوب تسود

ندوب تلصو

توافت یب یهاگن ناخ شواچ ِلمعلا سکع اهنت یلو

و صاخ یاه دروم ی همه هرانک زا نتشذگ و

دوب! نویزاکوا

ور درم نیا هرود هراصح تسنوتیمن سک چیه راگنا

! دایب شمشچ وهب هنکشب

صیرح ور همه شندوب سرتسد لباق هریغ نیمه

ییاسک ندوبن مک بخ یلو ، شنتشاد هساو دوب هدرک

و ندرک خیلا ور نودیم شاه شکرت ِندروخ اب هک

! ندشن یباتفآ شرود هگید
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دش: بذج نوشثحب هب مهجوت رحس یادص اب

ومه ؟ هنکیم راکیچ انیا شوایس شیپ نیمار ، هنوپ _

؟ هگم نسانشیم

: تفگ و درک کزان یمشچ تشپ هنوپ

ناج، رحس نسانشیم ورگیدمه همه تراجت یایند _وت

یوت ناخ شواچ ِتکرش ِسیسٔات ِلیاوا نوا نیمار

! هتشاد یراکمه شاهاب ورپژه دنچ



: تفگ هدنخ اب رحس

نیمار باالو دیشک ور شدوخ ناخ شواچ مشدعب _

ِتکرش نومه اب هنوپ تشپ ندیود حلا رد ادخ هدنب

! دنوم شینتسکف

تخادنا یا هکیت دب هدنخ هریز مدز یقپ

نیمار اب یلو میدوب یناتسریبد یاتسود رحس و نم

میدش انشآ هاگشناد وت هنوپ و

هک میدش هلر مه اب ردقنا لوا یاه مرت نومه وت

میدرک ظفح ور نومطبار مه نم فارصنا زا دعب یتح

مه هنوپ دوب، هنوپ لا بند نیمار همدای هک یتقو زا

درک فطل موناخ شرخآ هک نیا ات ندرک زان حلا رد

داد ور هلب و

هنوپ ِقشاع یروجنیا مدادیم قح نیمار هب دنچره

ی هفایق اب یکشم وربا و مشچ رتخد کی هنوپ ، هشاب

کی هک نیمار ِسکعرب اقیقد دوب زان و یقرش الً ماک

یچیه هدای هللا رفغتسا هدای، ور مدآ و دوب روب هدروخ

! تخادنیمن

شرخآ هک راشف وت تشاذگ ورادخ هدنب مه ردقنا

ور! یسورع مه نریگب رتدوز ور دقع مه ندش روبجم

تکاس مک مک نومتفج هنوپ ی هرغ مشچ  ندید اب



تحاران متساوخیمن دوب ساسح هدروخ کی میدش

! هشب

فرح ماش نامز ندرک عاالم اب هک مگب یزیچ مدموا

دنوم منهد وت

ور ماش نومارب ات میتسشن یلدنص یور نومات هس ره

فیدر کی زیم ِیور غاب هت هنافساتم بخ یلو ، نرایب

دوب! سیورس فلس

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

خـنا شوا چــــ

شوگ نیمار و شوایس هدروم یب ِثحب هب یگف ابکال

مدادیم

مه دنمجرا ی هدیسر رفس زا هزات هرسپ دادرهم

یب یدنخبل هظحل دنچ ره و دوب هداتسیا نومرانک

! دادیم ملیوحت ینعم

زا دعب دوبن شوایس ِتلا خد و دنمجرا هرارصا رگا

مدموا اجنیا هب شرطاخ هب هک ییاه فرح ِندز

! مدرکیم کرت ور مسارم

شومچ ی هرتخد نوا هب ممشچ مرس ِندنوخرچ اب



داتفا

گنچ متاوارک وهب مدرک دروخرب شاهاب هک یا هظحل

درک مبجعتم شدیدج ی هرهچ زا ییامنور دز،

! یغاط هرتخد هی هیسلجم ی هنومن

درس و مکحم هسلج وت هک ییاهزور اب هسیاقم رد

یلو دمویم رظن هب فیرظ یلیخ ،االن درکیم دروخرب

رت! زارد مه دیاش دوب نومه شنوبز

صا مشاب هتشاد یدروخرب شاهاب متساوخیمن غاب یوت

مرازب تقو شارب ماوخب هک دمویمن ممشچ هب الً

داد! شتسد راک شلر تنک ِلباق هریغ ِنوبز بخ یلو
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نیا مدیم هئارا ور مداهنشیپ هک یعقوم رگا متسنودیم

و هدیم تلا خد هیضق وت ور شدوخ هشاب مه هرتخد

هنکیم بارخ بارخ ور زیچ همه

مرگرس ور هرتخد متساوخ شوایس زا نیمه یارب

منک! تبحص دنمجرا اب اهنت منوتب ات هنک

تفج کی هب داتفا ممشچ دنمجرا یاه فرح ِطسو

و تام ، دزیم قرب تخرد ِتشپ هک یکشرز ِشفک

لا یخیب یتحار نیمه هب متسنودیم مدنوم توهبم



هدز رود ور شوایس یروجچ تسین مولعم هشیمن

! شومچ ی هرتخد

مدرک یراشف اپ مفرح یور دصق دش،زا ضوع مرظن

،اب ثحب وت هزادنب ور شدوخ و منک شکیرحت ات

تخرد تشپ زا دنت هک ش هدولآ مخا ی هفایق ِندید

! تفرگ م هدنخ یا هظحا نوریب دموا

زا مدرک بجعت درکیم هاگن شهب بجعت اب دنمجرا

نتفرگ ،ابباال هتخانشن ور هرتخد نیا زونه هک نیا

مدن همادا متفرگ میمصت ثحب

مومت مدوخ عفن هب ور طیارش متساوخیم ردقچره

هک قحلا ، هنودرگرب ور ذغاک درکیم یعس هچب نیا منک

یبقاوع هچ نم اب نداتفا رد هنودیمن زونه تس هچب

ادیپ تسد تحار یلیخ ماوخب هک یچره هب و هراد

! منکیم

مدموا نوریب رکف زا مدینش هک سالیم یادص اب

هک دنمجرا هرتخد هب داتفا ممشچ مدرک دنلب هک ومرس

مهب! دوب هدز لز دنخبل اب

! ینعم یب یادنخبل نیا هب نراد تداع یگداوناخ

مک مدرک هاگن فارطا هب وکالهف مداد نوکت یرس

اجنیا هک ینمشد و تسود و بیقر دادعت ندوبن

تکرش نومبیقر نیرتگرزب بخ یلو ، نتشاد روضح



نیرتگرزب هب هشب لیدبت دوب رارق هک دوب هدیکچ

نومکیرش

یدنخزوپ دوب، هدموین ارآرهم ِتکرش سییر یبحم

یبآریز هراد ناوات هشراطتنا رد یچ هنودیمن مدز

ناخ! شواچ ولج یزاب گنرز و نتفر

: مدرک شهاگن بجعت اب دنمجرا هرتخد ِیادص اب

؟! رهمگرزب ِبانج دیقفاوم مه امش _

: متفگ و متخادنا باال ییوربا

! دینزیم فرح یچ هب عجار منودیمن _

و شوایس تمس مدرک ومور هگب یزیچ تساوخ ات

: متفگ یدج

! شوایس ندرک عاالم ور ماش تقو منک رکف _

یا هزاجا اب هیچ هلمج نیا زا مروظنم دیمهف گنشق

هرس هظحل کی ، داتفا هار زیم تمس هب ماهاب و تفگ

: تفگ و داتسیاو هار

اذغ اجنومه مریم نم ِفلس منک رکف شواچ _ا

! مرادیمرب

اب شوایس متسشن یلدنص یور و مداد نوکت یرس

: تفگ یزومرم

نومطباور منک فراعت ناج باتفآ هب مباقشب کی _مرب

! هگید میشب راکمه هرارق هرخ باال هشب رت سملا

هرتخد مدوب نئمطم یلو تفرگ م هدنخ شتنطیش زا



دوب هدیمهف هک نیا اصوصخم هنکیمن لوبق ور اذغ

اب منوتب نم ات هنک شمرگرس تساوخیم شوایس

نیا زا شوایس بخ یلو منک، تبحص اهنت دنمجرا

! تشادن طاالع هیضق

هنک! لوبق ًارمع _
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: تفگ رورغ اب شوایس

نک! اشامت و اسیاو ، شاد ایتفرگ مک تسد وتیجاح _

تمس هب دنلب یاه مدق اب مدرک هاگن شهب حیرفت اب

هب داتفا هار باقشب ندرک رپ زا دعب و تفر فلس

دوب هتسشن اهنت باتفآ هک یزیم ِتمس

و تفرگ شتمس هب ور باقشب یباذج هدنخبل اب

تفگ یزیچ

هرغ مشچ اب دعب و درک هاگن شهب هیناث دنچ هرتخد

دنودرگرب وشور یا

و درک شهاگن بجعت اب شوایس ، تفرگ م هدنخ

و دموا هرتخد ِتسود هک یلدنص ور هنیشب تساوخ

تسشن یلدنص یور مخا اب

درک نوشهاگن جاو و جاه هیناث دنچ شوایس

درکیمن شهاگن و دوب هدنودرگرب وشور مخا اب باتفآ



! سخت ی هرتخد ،

تفگ یزیچ دنخزوپ واب تخادنا باال ییوربا شوایس

شتمس هب و داد نوشن شنکاو عیرس باتفآ هک

صرح زا ایس هک دز یفرح شباوج رد و تشگرب

دش خرس

امتح مدرک هاگن نوشبلا ج یاه لمعلا سکع هب تقد اب

وت هتخیر رهز نم فرط زا شوایس هدرک رکف هرتخد

هدب! شنتشک هب داوخیم و اذغ نوا

تشادرب بقع هب یمدق عیرس شوایس

، شوایس یاپ هریز تخادنا وشاپ هرتخد ِتسود

تسد زا باقشب نم ی هدز تهب یاه مشچ یولج

شدوخ هک نیا زا لبق نیمز یور دش ترپ شوایس

تفرگ ور یلدنص عیرس هتفویب مه

دوب هدش عمج نوشتمس هب اه ساوح ی همه ًابيرقت

هار یزیر وربآ مدرکیم نوشلو دوبن زیاج نتسشن هگید

نتخادنیم

، متفر شوایس تمس هب عیرس و مدش دنلب اج زا

ور مرگ خیبوت هاگن هیناث دنچ یدروخرب ره زا لبق

و دوب رحس شمسا منک رکف هک یرتخد هب متخود

! هزادنب هار یزیر وربآ دوب کیدزن

نیا اب دوبن یتامسارم نینچ هروخ رد اه راتفر نیا

ِبادآ دمویمن مشوخ یلو مدوبن یتافیرشت مدآ هک



ِفرط زا منوا هشب هتشاذگ اپ هریز یمسر ِتامسارم

! مدوخ ِتکرش زا یسک

ور شدوخ عیرس تسشن هرتخد یاه مشچ وت سرت

تخادنا نییاپ ور شرس و درک روج و عمج

نوا هب ندرک هاگن نودب و مدرک شوایس هب یا هراشا

! مداتفا هار زیم تمس هب یغاط ی هرتخد

: متفگ مخا اب شوایس هب ور نومنتسشن ضحم هب

یچره ، شوایس نیتخادنیم هار یزیر وربآ نیتشاد _

وت نوریب میرب مسارم نیا زا ادص و رس یب ماوخیم

! یرازیمن

: تفگ صرح اب شوایس

، یکز هتفگ منوج انیلم هب ش هدافا و سیف هرتخد _

در ور نم ِتسد یدیم وب این ملا بند هگیم شمُد هب

تقو نوا ندرگب نم هرود هنوشادخ زا همه ، هنکیم

نیا.. نیا

: متفگ حیرفت واب شفرح طسو مدیرپ

هلا مب هریش شرس هتشاد یعس یکی هدیمهف دیاش _

! هدرکیم تالیف هتشاد

: تفگ و متمس دنوخرچ ور شندرگ عیرس

! دیمهف هک وگن _

! ینودیم اجک زا وت منیب وگب ال صا

: متفگ یدنخشین اب



شوگ نوماه فرح هب دوب هدش میاق تخرد ِتشپ _

! دادیم

دوبن هدنز حاتاال مدوب دنمجرا یاج هیک، هگید نیا

ایس هنکیم هنووید ور مدآ شیرگ یغای نیا

چ : دیشکیم غیج دوب هدموا هک ییاج نوا اصوصخم

و ینف یاراک امش تسد میدب وراه راک ی همه ی ــــ

یادص لثم شادص هشب هدرپس ام هب دیاب تراظن

ردقنومه هزادنیم شخ مدآ باصعا ور کریج ریج

غیج! و کزان
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: تفگ یا هدنخ کت اب شوایس

منک رکف هرپ، شپوت یروجدب اجنیا رفن کی منیبیم _

هنووید یارب ییاهنت هب هرتخد نیمه ورپژه نارود یوت

لر تنک ور تدوخ یلیخ بشما ! هشاب یفاک تندرک

هاگشاب وت یباسح هدروخ و دز کی منک رکف یدرک

! میشاب هتشاد

جایتحا نیتوکین هب رتشیب ،االن مداد نوکت رس مخا اب

دروخ و دز زا راک مدوخ ِندرک مورآ یارب متشاد

! هتشذگ

اب یدنلب یاه هدنخ یادص اب ماش ِندروخ ِطسو



مدرک دنلب رس بجعت

منک رکف هک شاه تسود اب رتخد نومه ِندید اب

مه، وت مدیشک وماه مخا دوب نیمار هرسمه نوشیکی

یادص هدنخ هریز ندزیم دنلب یادص اب هیناث دنچ ره

هچ ال صا دوب، شوگ وت رتشیب هرتخد نیا یاه هدنخ

! هدنخب عمج وت دنلب یروجنیا هچب رتخد هدیم ینعم

هچب نیا تکرح ره هب متخادنا شهب یبصع ِهاگن

ورباال شرس مهاگن ندرک سح ،اب مدوب هدش ساسح

میدش مشچ وت مشچ مه واب تفرگ

مک مک مدش، هریخ شهب ینیگنس ِهاگن اب هیناث دنچ

تفرگ مزا ور شهاگن و دش وحم شبل ور دنخبل

ور عمج یوت ندوب متسنوتیمن نیا زا رتشیب هگید

هنوخ میرب مدز هراشا شوایس هب عیرس منک، لمحت

شلصوح و دادیمن لحم شرظن دروم ِسیک هک منوا

عاالم ور شتقفاوم و داد نوکت یرس دوب هتفر رس

درک

شوایس اب دوب هداتسیا یا هشوگ هک دنمجرا ندید اب

ومتسد داد نوکت یرس نومندید اب میتفر شتمس هب

: متفگ و متفرگ شتمس هب

هداد رارق واب میجنسیم ور طیارش هگید هزور ود _ات

قاعالهن میمصت مراودیما میایم نوتتکرش هب تکارش

! دینک لوبق ور طیارش و دیریگب یا



: تفگ و درشف ور متسد یمرگ هب

لوبق هدروم ًانئمطم هنوسرب تاواسم ِعفن هگا طیارش _

! میتسه نوترظتنم هشیم عقاو

هار غاب یجورخ تمس هب مداد نوکت شارب یرس

: تفگ عیرس شوایس هک مداتفا

! مایم االن نم نک ربص هقیقد ود شاداد شواچ _

رد هک یزیم هریسم ِندید ،اب مدرک شهاگن بجعت اب

مدرک شهاگن فسات اب تفرگ شیپ

و داتسیا یزومرم هدنخبل اب نوشزیم هب ندیسر اب

رد درک زارد رحس هرتخد نوا تمس هب ور شتسد

شتسد وت مدش یکیچوک هذغاک هجوتم بجعت مکلا

! بلج ی هرسپ ، مدیشک مبل ور ومتسد دوب

تشپ باتفآ هساو ، هرتخد نوا هب نداد تسد اب

دنودرگرب وشرس و درک کزان یمشچ

رت تشرد نیا زا هگید باتفآ ِیشحو یاه مشچ

دشیمن

هب هجوت یب و متشگرب عیرس تفرگ م هدنخ اعقاو

هب دوب یزوریپ ِرس زا هک یگرزب هدنخبل اب هک شوایس

! مدش جراخ غاب زا دمویم متمس
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بات فآـــ

، نویاقآ و درک ور نومهب سناش هرخ باال هلب

ندرب ور نوشفیرشت

،اب مدیدنخیم دنلب متشاد هک مداتفا یا هظحل هدای

هب داتفا ممشچ مدروآ باال ور مرس یهاگن ِینیگنس

مک مک درکیم هاگن مهب یظیلغ ِمخا اب هک ناخ شواچ

مدآ وخ ، هنکیم اگین یروجنیا ارچ دش، عمج مدنخبل

هسرتیم

یا هگید یاج هب و متفرگ شزا ور مهاگن عیرس

هراچیب هدنخب شتسد زا هنوتیمن مدآ مدش هریخ

ش! هداوناخ

یمشچ ریز ناخ شواچ و شوایس ندش دنلب اب

هب نیگنس یاه مدق اب ودره ، متخادنا یهاگن نوشهب

هک یتفگ و پگ زا دعب نداتفا هار دنمجرا یاقآ تمس

ابژ بیج هب تسد ناخ شواچ دش ماجنا نوشنیب

هار نوریب تمس هب و درک یظفاحادخ یصاخ تس

تفگ و شهب یزیچ شوایس هار طسو یلو داتفا

ام! ِتمس تشگرب

: متفگ رحس هب ور هجوت بلج نودب

نیا دایم هراد شوایس راین، رد یزاب عیاض رحس _

! یرو



مه اب هک یثحب و داتفا ماش هرس هک یقافتا اب

یلو نومتمس دایب داوخب هرابود مدرکیمن رکف میتشاد

دوب! اه فرح نیا زا رت وررپ هللا شام

لفق وشاهاپ مکحم هک بقع هدرگرب تساوخ رحس

متفگ شهب دش بوخ متفر یا هرغ مشچ و مدرک

! راین رد یزاب عیاض

رحس هب ور نم هب هجوت نودب ام هب شندیسر اب

درک: زارد شتمس هب ور شتسد و دز یگنشق هدنخبل

و صخشتم ِموناخ اب هفیح متفگ میتفریم میتشاد _

! منکن یظفاحادخ امش لثم ییابیز

کی دوب هتشاذگ شوایس تسد وت ور شتسد هک رحس

دیشک ور شتسد عیرس و دش درگ شاه مشچ هظحل

بقع

دز شهب یکمشچ شوایس مدرک هاگن شهب بجعت اب

مشچ ، داتفا نم هب شهاگن شمشچ ندنوخرچ واب

نیا زا ماه مشچ هگید دنودرگرب وشور تفر یا هرغ

! هراکبلط ارچ نیا دشیمن رت درگ

ماش نومارب دموا ادخ هدنب اه هراد قح هرذکی بخ

نوسراگ هب : متفگ مدوب یبصع نوشتسد زا ردقنا هرایب

دینک تقد میراد اپ و تسد نومدوخ تسین زاین

! دینیبیم

درک ریگ هنافساتم هدرگرب تساوخ دش یبصع نیچمه



یدمع هک هللا شنا ! داتفا شتسد زا باقشب رحس هب

هشاب هدوبن

دروخ ممشچ هک مدرک لا بند ماه مشچ اب ور شریسم

ی هنوچ واب دوب هداتسیا رد یولج ناخ، شواچ هب

درکیم هاگن شوایس هب هداتفا چلا

هدنخیمن تقوچیه نیمه هساو سپ باذج ِوید شیا

! نرب فعض و شغ شساو ارتخد هسرتیم
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دش: بلج شهب مهجوت رحس یادص اب

نیبب وراجنیا باتفآ _

شزاب و مدرک هاگن شتسد یور ذغاک هب بجعت اب

: دشیم رت گرزب مدنخبل ش هملک ره ندنوخ اب مدرک

هتفه هرخآ هساو نزب گنز مهب بش یتساوخ _هگا

! نوریب میرب منک لسنک وماه همانرب

تشز و جک هدیشروخ کی اب ور شرامش مشرخآ

نم! ندرک هرخسم هساو دوب هدیشک

هتفرگ م هدنخ مه هعوررپ رشب نیا ردقچ ادخ یاو

وماه همانرب هراذیم متنم هچ تفرگ مصرح مه دوب

زاغ تکرش وت هنیشیم هبوخ حاال منک، لسنک

! هنورچیم



: تفگ مخا اب رحس

اگین ، راگنا هراد وشبلط منزب گنز شهب بشما ارمع _

یگیم بوخ یسامتلا هن یشهاوخ هن هتشون یروجچ

س! هلک خن نومه ولوگ یز یز

، متفر شهب نتفگ ولوگ یز یز تباب یا هرغ مشچ

اب هک منک هراپ ور هگرب الیت ِتکرح کی اب مدموا

: تفگ و شدیشک متسد زا هدش درگ یاه مشچ

! باتفآ ینکیم راکیچ _

: شتمس متشگرب بجعت اب

؟ ینزیمن گنز شهب یتفگن هگم _

درک: مهاگن یپچ پچ

هیک،حاال سییر همهفب هک منزیمن گنز بشما متفگ _

دادن باوج ریما ای تفررس م هلصوح دعب یابش دیاش

مدز! گنز نیا هب

! مداد نوکت شساو ومرس فسات واب مدیشک یهآ

هیناث دنچ زا دعب باالو تفرگ ور شرس هظحل کی

هاگن متشپ هب درک هراشا مهب و هدنخ هریز دز یقپ

منک

و هنوپ رمک هرود ور شتسد کی هک نیمار ندید اب

هنوپ و دوب هدرک هقلح شمکش هرود ور شگید تسد

اب هگید تفریم هار هلماح یانز لثم رمک هب تسد مه

هدنخ زا میدیکرت نومتفج شراک نیا



هب تفر نومهب یا هرغ مشچ رود نومه زا هنوپ

دز: رشت نوشندیسر ضحم

تفر مسفن رام، هرهز _

یصاخ نحل واب درک هاگن نیمار هب یمشچ ریز دعب

: تفگ

ات هبوخ حاال هتفرگ ور مرگیج و نوج هچب _نیا

! مرایب موود نامیاز

یروج نوا ِمدآ یا مبل، ور مدیشک ور متسد

هنوسرتب ور نیمار تساوخیم

تقو نوا هنکشیمن متنوخان هشب در تور زا کنات وت

! تتشکب داوخیم یلا قثم مین هچب هی

: تفگ یرادلد اب نیمار

اباب لسع ینزیم هیفرح هچ نیا مموناخ هنکن ادخ _

هشیم تحاران

داد: همادا هنوپ ِتخت ِمکش هب ور دعب

یخوش تاهاب هراد ینامام ، ییاباب ایشن تحاران _

! مگنشق هنکیم

یایزاب هرخسم هب هدش عمج هفایق اب نومات هس ره

میدرکیم هاگن نیمار

هرابود هک هنیا شاباب هنیبب دایب ایند هب هچب نیا

! هدرگیمرب

: تفگ شدنچ اب رحس



! مرایم باال نوشتفج ور االن هگید میرب باتفآ _

درک: شهاگن یپچ پچ هنوپ

! لیخب ِدوسح _

درک جک ور شنهد و دنوخرچ یمشچ رحس

: مداد نوکت یرس هنوپ و نیمار هب ور

مسرب هدزاود لبق نم میرب مک مک هگید ام اه هچب _

! هنکیم ربخ آژنا نامام هنوخ

یاقآ تمس هب و میدرک یظفاخادخ هنوپ و نیمار اب

هنرگو تسین شموناخ دش بوخ ، میداتفا هار دنمجرا

! هنوخ داتسرفیم هفصن منم دروخیم امتح هک ور رحس

یا هدنخ کت نم شیپ رحس ندید اب دنمجرا یاقآ

ور رحس هدوجو شنز سرت زا دیمهف ادخ هدنب درک،

مدرک راکنا الً ماک

درک یظفاحادخ نوماهاب یخساپ و شسرپ چیه نودب

مه اب طیارش و داد رارق هب عجار ادرف » تفگ و

«! مینکیم تروشم

شزا و مداد راشف مه یور نانیمطا اب وماه مشچ

هگب شهب و هنک یظفاحادخ شموناخ زا متساوخ

مسرب تمدخ ًاصخش متسنوتن دوب غولش شرس نوچ

ور ریطخ شدوخ لوق هب ِتیلؤسم نیا هدنخ اب منوا

! تفرگ ندرگ هب
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و مدروآ رد وماه شفک متسشن نیشام وت هک نیمه

ندیشک سفن ماتشگنا شیخآ یلدنص هریز متشاذگ

: تفگ هدنخ اب رحس

شوخ یلیخ یلو مدرکیمن ور شرکف هک نیا _اب

مرگ! تمد تشذگ

: متفگ و مدز یکمشچ

رهاوخ میرکاچ _

رحس تشذگ توکس وت هنوخ هب ندیسر ات هعفد نیا

ورپژه یور مرکذ و رکف هرتشیب نم یلو منودیمن ور

هب مه اب مینوتیم هک نیا و ناخ شواچ اب کرتشم

دوب هن ای میسرب یا هجیتن

یناهگان هدورو و دنمجرا یاقآ یرامیب مفرط کی زا

دوب! هدش مینارگن ثعاب تکرش یاه راک هب شرسپ

مسییر هدنیآ رد هرسپ نیا هرارق هک نیا هب ندرک رکف

هشکب ریت م هدعملا زول ات دشیم ثعاب هشب

ومسرد میگدنز تیعضو ندش رتهب اب متساوخیم ثمال

ی هزم و مرس ور تخیر راک ردقنا یلو مدب، همادا

یلو مدش، شلا یخیب کال هک منوبز هریز تفر لوپ

هاگشناد هب ور مدوخ منکیم یعس هدش روطره

منوسرب



ماهاب یلومعم هرایتسد کی لثم تقوچیه دنمجرا یاقآ

و دوب ربخ اب ماهدادعتسا همه زا نوچ درکن راتفر

دیاب هک نیا هب ندرک رکف یلو ، تشاد دامتعا مهب

و مشب هرادن تاع طاال ممدوخ فصن هک یمدآ هرایتسد

دشیم ثعاب منک شوگ شانکن و نکب ی همه هب

هجو چیه هب هک نم لثم یمدآ اصوصخم مشب یبصع

! مایمن رانک یسک ِیبابرا و یروتسد ِنحل اب

ی هنوگ تبحم واب مدش مخ هنوخ هب نومندیسر اب

: مدیسوب ور رحس

اه مسارم روج نیا زا منودیم ، قیفر یمارم اب یلیخ _

! یدموا هک نونمم دایمن تشوخ

: بقع داد ملوه و دز یکمشچ

اتراهچ مدموا هک مدموین وت هرطاخ هساو هبخ، بخ _

مدزیم کپک متشاد هگید مربب ضیف منیبب یباسح مدآ

مرو! و رود الی گشوخ هچب نیا ِنیب

وزا شینوشیپ وت ور مدیبوک ومراشا تشگنا هدنخ اب

مدش هدایپ نیشام

داد! راشف زاگ ور وشاپ و درک مهاگن یپچ یپچ

طیارش وت ازیچ یرس کی دوب یمارم اب هچب رحس

و هدرگب رسپ کی اب زورره دوب هدش ثعاب شیگدنز

هرازب نوشراک هرس

ادج مه زا شردام و ردپ دوب بوخ نوشیلا م عضو



ندوب هدش

شباسح ندرک رپ واب دوب رفس وت هشیمه شاباب

تسبیم ورحس ِنهد

یهاگ طقف تشادن یلکشم طیارش نیا اب مرحس

طالق زا دعب هک شافو یب نامام هساو شلد تاقوا

درپس یشومارف هب ورحس و داد ددجم جاودزا هب نت

! دشیم گنت
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نامام مدیسرتیم مدرک زاب دیلک اب وررد و مدیشک یهآ

نشاب باوخ شرآ و

مدش، هنوخ هدراو و مدروآ رد ور ماه شفک هتسهآ

ور ماسابل ادص یب هنوخ ِشوماخ یاغارچ ِندید اب

ور مدش مخ ، مدیشک زارد شرآ هرانک و مدرک ضوع

رادیب رازب بخ شمدیسوب مکحم راب دنچ و شتروص

هدش! گنت شارب ملد الً، صا هش

خیرات هب عجار متساوخیم دوب باوخ نامام فیح

شساو نومدیدج ورپژه وزا مسرپب شزا خهلا ندموا

دوب غولش مرس ردقنا تقو دنچ نیا منک، فیرعت

! مینزب فرح مه اب بوخ میتسنوتن

مباوخب مدرک یعس و متسب وماه مشچ



مه یور وماه مشچ مکحم تعاس گنز ِندش دنلب اب

یتنعل هگید هقیقد کی طقف منکیم شهاوخ مداد راشف

شوماخ ور گنز یادص و مدرک زاب وماه مشچ روزب

متفر حلا تمس هب ناشک هزایمخ مدرک

؟ تساجک ییوشتسد

دیاب میدوب ینومهم شبش هک یحبص لوا ارچ ال صا

راک؟ هرس میرب

و مدرک زاب وشرد مکحم ییوشتسد ِ ندرک ادیپ اب

رتهب ال ماک حملا مدموا هک نوریب وت، متفر رپ پوت اب

دوب هدش

گنشق هریگن مدآ زا ودرس بآ نیا ادخ شیخآ

! هنورپیم ور باوخ

حلا یک هوووا دوب هدشن رادیب نامام بجعت مکلا رد

! مروخیم یزیچ هی تکرش وت هنک رضاح هنوحبص هراد

اوه نوریب مدز هنوخ زا مورآ و مدیشوپ وماه سابل

متروص یور میسن شزاون اب دوب کنخ هدروخ هی

مداتفا هار تکرش تمس هب لا حرس

زا بخ یلو مرب، ورتم اب مدش ریگ وج لوا

و متشاد ربخ مدوخ گنشق خاالق زا هک ییاجنوا

مدوخ اب یراک کتک هب مراک هار طسو متسنودیم

هار تکرش تمس هب و مدش چاه هراوس هسریم



! مداتفا

تکرش هب رت رید ات متفریم هار جلف ِنوزلح ِتعرس اب

ا متحا ، هشکیم ومسُر زورما دنمجرا یاقآ منئمطم ، مسرب

نینچمه ای جاالل لوزن هرارق ناخ شواچ ادرف ال

! مشاب زمرق شرف لا بند دیاب و دنیامنب یزیچ
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مدش تکرش دراو و مدرک زاب ورد هللا مسب نتفگ اب

دادیم غارچ تشاد هک داتفا زاناس هب ممشچ رود زا

مدق کی مداتفا هار شفرط هب هدنخ اب شتمس مرب

دز: غیج عیرس مسرب شهب تشاد راک

فرح ناخ شواچ اه؟اب باتفآ دش یچ بشید _

؟ نیدز

متفرگ وشنهد یولج شتمس متشادرب زیخ عیرس

! یراگتساوخ نایم ادرف میدرک مومت وپگ و فرح هرآ

مدز: رشت صرح اب

نیا مدرک یطلغ هی ، نمهفب همه یاوخیم اباب رتمورآ _

طلغ هب ونم نیا زا رتشیب هگید متفگ تهب ور هیضق

! زادنن ندرک

ومرس مدیمهفن هک تفگ یزیچ و درک درگ وشاه مشچ

مه زاب هنافساتم هگیم یچ ممهفب هک رت ولج مدرب



! مدیمهفن

دوب هریخ متسد هب هک شاه مشچ ی هراشا اب

! رادرب ور تتسد : هگیم مدیمهف

واب تفرگ یسفن متشادرب ور متسد عیرس هدنخ اب

: دیپوت صرح

یراک کی یتشاد متفگ یزیچ کی نم حاال بخ _

مگب، یزیچ منوتن هگید یدرکیم

وگب! وگب هگید دوب ربخچ بشید وگب ادخ وروت

: متفگ و متخادنا باال یا هنوش

! ینیبب یایب تدوخ یتساوخیم _

درک: زیر وشاه مشچ

مایب مدرمیم متشاد ادخب ینودیم ور مطیارش هک _وت

روبجم دوب ضیرم نامام یلو ، مرایب رد ویچ همه هت

ماج! هرس منیشب مدش

: متفگ و مداد نوکت یرس

یلو ، تبلط هشاب حیضوت کی دوب یقطنم تلیلد بخ _

! دوردب هراد مراک سییر منوتیمن االن

متفر دنمجرا یاقآ ِقاتا تمس هب عیرس

هچ دیسریمن مه هنوخ هب ماپ مدنومیم هگا وهللا

! سییر ِقاتا هب هسرب

دنچ و دنمجرا یاقآ مدرک زاب ور رد یا هقت ندز اب

! متمس ندنودرگرب ور نوشرس ندوب قاتا یوت هک یرفن



شلد مدآ ننکیم هاگن یروجنیا ارچ دوب هسلج ِا

مرگ ترس ردقنا زاناس یریمن خآ ، هدرگرب داوخیم

س! هسلج یگب مهب تفر تدای دوب یلوضوف

یادص اب و مدش قاتا هدراو ، مدز یحیلم هدنخبل

مدرک سالم یدنلب

اه ادخ هدنب دوب دنلب یلیخ مادص منک رکف بخ

! ندیخرگ

: تفگ دنخبل اب دنمجرا یاقآ

! میراد هسلج نیشب ایب مرتخد یدموا شوخ _

! دینکیم یزاب کیچوک لگ دیراد مدرک رکف نم ِا

هب داتفا ممشچ هزات متسشن هک دنمجرا یاقآ هرانک

مارب ودره نیرز یاقآ و هاگشیامزآ هریدم یدباع یاقآ

! نداد نوکت یرس
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! هنکیم راکیچ اجنیا نیا هخآ

دنمجرا یاقآ ِنواعم شقن ییاروج کی لصا رد نیرز

مایب نم هک نیا زا لبق ات هتبلا ، درکیم یزاب ور

شاتسد ریز یارب هک یبابرا ِماظن و یتیریدم ِشقن

نیرتشیب یسکره دوب،زا عیلا مرظن هب دوب هتخاس

هک ییاج نوا زا بخ یلو ، دیشکیم نوریب ور شناوت



صا اقآ نیا و نم ، هجنگیمن میلقا کی یوت هاشداپ ود

یادن ی هدنخ یادص هرابود هلب میایمن رانک مه الاب

! مریگیم هدیدن ور منورد

هگیدمه هراک نداد نوشن شزرا یب حِلا رد هشیمه

یاقآ شیپ نم هک یعقوم دش یروج مشرخآ ، میدوب

و تشازیمن شخب نیا وت ور شاپ نوا مدوب دنمجرا

! تائانثتسا زج هب هتبلا سکعرب

خاال یلو متشاد لوبق اعقاو ور شییاناوت و راک نم

الً صا ور شق

قاتا یوت مه یرقاب یاقآ دشرا یاه سدنهم زا یکی

هدنب هنکیمن یقرف شدوبن و دوب بوخ هک دوب هسلج

ادخ!

دش: بلج هسلج هب مهجوت دنمجرا یاقآ یادص اب

رد دش نیا رب میمصت متفگ نوتهب بقال هک روطنومه _

یهارمه رترب ِیاه تکرش زا یکی اب یبد ی ورپژه

ام یارب هلحرم نیرت تخس ، میشاب هتشاد یرصتخم

هک هراک تیلؤسم و ربارب و تاواسم طیارش داجیا

و وگتفگ یارب ادرف ، هشب میسقت اه تکرش نیب هرارق

ماوخیم ، نایم ام تکرش هب داد رارق یاضما

دادرارق وت هرارق هک یطیارش هب عجار ور نوتداهنشیپ

! مونشب تسه فرط ودره عفن وهب هشب هتشون

: تفگ و تخادنا باال ییوربا نیرز



تکرش یلصا یاضعا اب تروشم نودب امش _وهللا

نوتدوخ منک رکف سپ ، نیدز گرزب مادقا نیا هب تسد

ور داد رارق هدرک نوتتیامح هک یسک ِکمک اب دینوتب

! مینک میظنت مه

قاتا زا ور شاپ نم هب ندز شین نودب تشادن ناکما

! هرازب نوریب

یور اپ مورآ هدب یباوج دنمجرا یاقآ هک نیا زا لبق

: متفگ درسنوخ و متخادنا اپ

رایتخا نوشدوخ زا یردقنوا دنمجرا یاقآ منک رکف _

ومعم نمض رد ، نریگب میمصت نوشتکرش یارب هک نراد

ور ییاناوت نیرتشیب هک هشیم تروشم یسک الًاب

شرس ش همه هک یسک هن هراد ینوبز ِتارکاذم وت

! همرگ شکتسد رتفد هب

؟ یدروخ اهآ

هدنب اتود نوا دوب هبعش هس مریت منک رکف دنچره

! طسو نیا ندش عیاض مه ادخ
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: تفگ یدج و درک یا هفرس کت دنمجرا یاقآ

، مینک وگتفگ مه اب ایاضق نیا هب عجار میدشن عمج _

میشن جراخ ثحب زا



ور ورپژه لک هک دوب نیا رب ینبم ناخ شواچ هرظن

هجدوب هدوبمک رتشیب ام و ننک تیریدم انوا

یلو... میدب ششوپ ور نوشتکرش

: تفگ و دنمجرا یاقآ ی هلمج طسو دیرپ نیرز

دنمجرا یاقآ دیدرکیم لوبق دیابن ، هرادن ناکما _

دیاب ام هریم شیپ انوا عفن هب یچ همه هک یروطنیا

زا دیابن میشاب هتشاد تراظن نوشاهراک یور لقادح

هک! گید وت میتفویب نوشداهنشیپ قوذ

: متفگ صرح واب مدرک یفوپ

نتساوخیم مه نوشیا ، نوشفرح طسو دیدیرپیمن _هگا

هرکف هب طقف هیضق نیا دیشاب نئمطم نگب ونیمه

! دیسرن امش

: تفگ عیرس یدباع یاقآ

ادرف و تشذگ نوتنیب یچ دیدب حیضوت اقیقد هشیم _

؟! مینک هرکاذم نوشاهاب یچ هب عجار هرارق

: تفگ و داد نوکت یرس دنمجرا یاقآ

و اه نوا هب هاگشیامزآ یاهراک ندرپس ام ِداهنشیپ _

موناخ هک دوب یتاکرادت و ینف یاهراک ِندرک لوبق

یور دیاب ام میت هک نیا رب ندرک دیکات یلیخ تداعس

هک روطنومه ، هشاب هتشاد تراظن یشیامزآ یاهراک

هک ناخ شواچ قازم هب دایز هیضق نینزیم سدح

هنکیم یتسرپرس ور شیامزآ میت هصخش هب شدوخ



! دموین شوخ

نایب اجنیا هب ادرف دش نیا رب ینبم میمصت نیاربانب

نییعت مه اب ور فرط ودره طیارش و داد رارق ات

! مینک

نم هداهنشیپ نتسنودیم همه تفر ورف توکس وت قاتا

قطنم اب دایز ناخ شواچ بخ یلو دوب یقطنم ال ماک

! تشادن راک و رس

: تفگ یدج و دش اج هب اج لبم یور یرقاب یاقآ

دیاب اجک یبیکرت یاه میت هک نیا رت مهم هلئسم _

! نشیم ییاسک هچ لماش و ندب ماجنا ور نوشراک

: تفگ و تشادرب ور زیم ور یاه هگرب دنمجرا یاقآ

صخشم هسلج وت ادرف هنکیم راک اجک میت هک _نیا

دنریگیم رارق میت رد یناسک هچ هک نیا یلو ، هشیم

شهب زورما هک تسه نومدوخ تکرش هب طوبرم

! مینکیم یگدیسر

رپ بآ ناویل کی و لبم ور مداد مل تحار یخلا اب

منک عفر ور میگنشت ات مدرک

نوچ ، دوبن یزاین نم هب هگید دعب هب اج نیا زا

شرایتسد مکح هک ور نم دنمجرا یاقآ تشادن ناکما

ات هدب رارق میت یوت همتسد شاه همانرب و مراد ور

گنل تکرش یاراک و مشاب ایب و ورب حلا رد ش همه

! هنومب
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: تفرگ یسفن دنمجرا یاقآ

هتفرگرظن رد تراظن یارب یصخش هشاب رارق _رگا

هرومُا هب هک تسه یدباع یاقآ نم ِحیجرت هشب

هدراو هاگشیامزآ

میت ینف یاهراک لوئسم هک نیرز یاقآ و یرقاب یاقآ

نتسه نوشاه راکمه اب

ِشوگ و مشچ ِناونع هب هک تداعس موناخ رخآ رد و

تقو ،ات ننکیم تیلا عف ناخ شواچ تکرش رد نم

هدنور و تفرشیپ ِربخ مرادن روضح مدوخ هک ییاه

ننک! شرازگ مهب ور راک

و دش لوه مدوخ لثم مدرکیم لوانت متشاد هک یبآ

نرازیمن ، مداتفا هفرس هب تدش هب درک شهج مولگ هب

هرب نییاپ مدآ یولگ زا شوخ ِبآ ناویل کی

: تفگ و دیشک متسد زا ور ناویل عیرس یرقاب یاقآ

! قیمع سفن ، تداعس موناخ دیشکب قیمع سفن _

شکب قیمع سفن هگیم مدنوم شیلومعم ِسفن وت

! هگید یشیمن یچیه هنیمه

: تفگ و متمس و دش مخ دنمجرا یاقآ



وهی؟ دشیچ ؟ مرتخد یبوخ _

دش؟ یچ اعقاو دش؟ یچ مدز، یا هفرس کت

رس یچیه ِموهفم وهب متخادنا شهب یراد انعم هاگن

یکی یکی نویاقآ دش رت مورآ هک ماسفن ، مداد نوکت

و ننک تروشم داد رارق هب عجار ات ندرک تمحز عفر

ننکن تپ تپ هسلج وت ادرف

: سییر ِتمس متشگرب عیرس دش هتسب رد هک نیمه

دیدرگیم دیدرگیم ، تسین تسرد نوتراک ، دنمجرا یاقآ _

نکمم ِتسپ نیرتدب وت نکمم طیارش نیرتدب وت ونم

هک دیدیمن طاالع مدوخ هب مه الً صا ، دیدیم رارق

! منزن شوج یروجنیا

: تفگ و درک مهاگن درسنوخ

وزا ینومب میت یوت ماوخیم تزا تسییر ناونع _هب

هرخ ینک،باال جارختسا تاع طاال ناخ شواچ تکرش

! مینومیمن کیرش هک هشیمه

: متفر او ًامسر

قاتا ِنیبرود و هدنورپ نوا هدای زونه نم ادخب _

تقو نوا هشیم لش ماپ و تسد متفویم ناخ شواچ

میتفرن حاتاالول هک نیمه ؟ یسوساج شتکرش وت مرب

هدش! ییادخ

: تفگ و درب ورف شاه هدنورپ وت ور شرس هجوت یب

نک هدامآ ادرف هساو تدوخ تراظن اب ور هسلج قاتا _



مک یزیچ ماوخیمن هدب شرافس مه کیک و یندیشون

! هشاب رسک و

93_ تسپ #

شعفن هب مدش،االن هریخ شهب صرح اب هیناث دنچ

! هراذیمن ملحم تسین

: متفگ زومرم و مدرک زاب وماه مخا مک مک

ِقح ادرف متسه میت وضع منم هک ییاج نوا زا

؟ هگید مراد رظن هراهظا

باال ور شرس دوب نم ندموا هاتوک زا هک یبجعت اب

: تفگ عیرس و دش هریخ مهب کوکشم هیناث دنچ دروآ

منیبن ادایمن رد وت زا دایب رد زیم زا ادص ادرف باتفآ

! رتخد ینک نوم هراچیب گنج ِنودیم ینکب ور هسلج

: متخادنا باال وربا سخت

. مدوب تداعس موناخ هک اتاالن

تکرش عفن هب هک متفگ یزیچ حاتاال هگم مه شدعب

! هگید هرارد صرح هرذی منحل طقف ؟ هدوبن

درک: زیر ور شاه مشچ

کی هزادنیم شیوشت هب ور هسلج کی تِنحل نومه _

. رتخد نک راک تنوبز ور هدروخ

: مدنوخرچ مشچ



مسرب دیتفگ هک ییاهراک هب مرب هزاجا ،حاالاب مشچ _

کی نشن رطاخ هدرزآ ناهارمه اب هنطلسلا مخا ِبانج

! تقو

. نوریب مرب درک هراشا هدنخ اب

: متفر زاناس تمس وهب متسب ور رد

شزا اه هسلج هساو هک یتکرش نوا هرامش زاناس _

کی مودکره الی وگب نک ادیپ ور میرخیم تاکرادت

! رکشت ،اب نرازب جنرب صرق

: هدنخ ریز دز یقپ زاناس

رگیج ِشرورپ ِتکرش نیا اب وت یراد یگتشک ردپ _هچ

و پیتشوخ نوشمه هچ یدرک تقد باتفآ شییادخ ،

ِپیت کی اب مدیدن راب کی شدرم هچ نز هچ نباذج

! نشب رهاظ یا هسلج یوت فراعتم ریغ

شواچ ، ِنوشتکرش ِطباوض وزج مدینش نم بخ یلو

هکانسرت هک نیا ،اب هدیم ریگ زیچ همه هب ًابیرقت ناخ

یکیتام زیراک ِتیصخش دایم، مشوخ شاراتفر زا نم

! هراد

: مداد نوکت رس هلصوح یب

ِنازیم اب نوشتیباذج ِنازیم هنافساتم یچ، هک بخ _

ًاقیقد مه هطبار نیا هراد، سکع هطبار نوشروعش

! هنوشِسییر ینعی مره ردباالی شجوا ی هطقن

: مداد همادا یمرگرس اب



شواچ مدیدن حاتاال نم ؟وهللا کیتام یچ یچ مشدعب

ریگن یکلا ِداریا مدرم ِنووج هب هگید هنزب کیتام ناخ

هرت! رواب لباق یگب ور دادرهم زاب
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روطنومه شاه هدنخ طسو هدنخ زا درک شغ زاناس

... زیراک ، هنووید کیتامزیراک : تفگ دزیم پیر هک

هدنخ هریز دز هرابود

! هنزب کیتام مدیدن مزیر حاال ات هن : متفگ مخا اب

یدرک منووید ورب ایب : متفگ و مدرک شهاگن یگف ابکال

ور هسلج قاتا مریم نم ، هگیم یچ تسین مولعم

منک! هدامآ

هب جایتحا قاتا ، متفر هسلج قاتا تمس هب عیرس

رخآ هظحل هشیمه بخ یلو تشادن یصاخ ِتازیهحت

رب تتسد زا یراک هگید و ِمک یزیچ هی یمهفیم

. دایمن

ملقع هک مدرک رکشورادخ مدرک زاب هک ور قاتا ِرد

زیم یور کاخ الهی هی گنشق ، مشکب کرس مایب دیشک

دوب. هتسشن یلدنص و

ِرابنا هب تشاد مک مک میتشادن مهم هسلج سب زا

! دشیم لیدبت تکرش هکورتم



هب متساوخ زاناس زا و مدز نوریب قاتا زا عیرس

زیمت ور قاتا نایب ات هنزب گنز مه یتامدخ تکرش

ننک

تکرش وت نراد یمهم راک هک ییاسک لثم یروطنومه

رتشیب ، مدرکیم تراظن زیچ همه هب و مدروخیم خرچ

میتفرگیم لش هرذ کی دوب ادرف هسلج ِلوغشم رکف

نوشدوخ عفن هب ور زیچ همه یروجچ دوبن مولعم

ننک مومت

هب مساوح ات متسیاب دنمجرا یاقآ رانک دیاب مدوخ

ننک ضقن ننوتیم تحار هک یقوقح و داد رارق نتم

. هشاب

ریز ورپژهزا نیا ی هنوهب هب کال زور دنچ نیا وت

ادخ هدنب مه دنمجرا یاقآ ، متفر رد مدوخ یاه راک

رد هگب نم هب تسین یکی دروایمن مور هب یزیچ

! هشوت جنرآ ات ارچ هبرگ تسد هزاب یزید

مداتفا هار دنمجرا یاقآ قاتا تمس هب راکفا نیا اب

مدوب یضاران شزا تکرش نیا وت هک یزیچ اهنت

دوب ازجم قاتا ِنتشادن

هن هشاب قاتا کی وت شسییر اب مدآ هتخس یلیخ بخ

رتدوز یکشاوی هشیم هن تفر رد راک ریز زا هشیم

هنوخ تفر

راک نیا مه ادخ هدنب نیا ِمشچ ولج نم هتسرد حاال



رتشیب یکشاوی یاه زیچ کالً یلو مدیم ماجنا وراه

یاه راک و ناجیه و کسیر ِقشع هک منم هدیم فیک

! یکشاوی

دنمجرا یاقآ مدش دراو خساپ نتفرگ نودب و مدز رد

هزاجا ات تفگیم مهب هشیمه درک مهاگن یپچ یپچ

یصخش راک کی نم دیاش رتخد وشن دراو مدادن دورو

مشاب هتشاد

مدرکیمن بادآ ریگرد ور مدوخ دایز نم بخ یلو

س هچاپ و رپ هی هنکیم ضوع نوبنت هراد شقوف

ام. ردپ یاج منوشیا هگید

: مدموا مدوخ هب دنمجرا یاقآ یادص اب

هزور دنچ تسین مساوح نکن رکف موناخ باتفآ _

سناوآ تهب مراد عفال اه، یدرگیم راکیب تدوخ هساو

وت هسوبیم ور تدوخ تسد یچ همه ادرف زا مدیم

منیبب تزا یترپ ساوح و یراک مک ورپژه نیا

. منکیم فصن ور تقوقح

95_ تسپ #

مخا اب مدموا ، هنکیم یسومان ور هیضق هراد هگید

داد: همادا ور شدوخ فرح هک مگب یزیچ

نیا وت ، مراد مه قح باتفآ مراد راظتنا تزا _نم



یدوب مزومآ راک ییاروج کی یدوبن مرایتسد سلا دنچ

مدوخ ، یدوب مرانک اه داد رارق تاسلج ی همه وت ،

زا رتشیب وروت نم مداد تدای ور راک ِمخ و مَچ

نراد هبتر عیلا کرادم هتشر نیا یوت هک ییاسک

همه ، یدوب راک وت لوا نومه زا نوچ ، مراد لوبق

دوز ور بلا طم ، یدوب گنرز ، یدرک عورش یّنف ور زیچ

. یتفرگیم

ور تدوخ ِنداد نوشن و یلمع راک تزا االن ات

دنچ نیا شزومآ ِلصاح ماوخیم حاال یلو متساوخن

ربخ میشب قفوم ورپژه نیا یوت هگا منیبب ور سلا

. مراد تارب یبوخ یاه

؟ بوخ ربخ یچ؟

ور تکرش هرارق و همیعقاو هردپ هگب داوخیم هنکن

نم؟ هب هدب

ورپژه زا دعب متفگ : تفگ هک مدرک هاگن شهب قوذ اب

. نکن هاگن یروجنیا مگیم تهب

، مداتفا هار مزیم تمس وهب مدز کندرگ مخا اب شیا

کلتم یروجنیا مدب ماجنا ور ماهراک زا اتود لقادح

. هنکن مراب

لسنک ور ادرف یاه هسلج ی همه مگب زاناس هب دیاب

عوضوم زا یسک هدشن یعطق هیضق ات هرتهب هنک

وت ناخ شواچ ندید ًاملسم ، هشن ربخ اب تکارش



ًادیدج یا هبرض و نومنیب تباقر ِدوجو اب ام تکرش

. هنکیم کوکشم ور همه میدز مهب

تقو نوشارب و مدز طخ ور ادرف یاه رارق عیرس

. مدرک نییعت یا هگید

دوب یدیدج ِنارادیرخ ی هدنورپ ِمرگ مرس بورغ ات

ور نوشیأر ناخ شواچ تکرش وت میدوب هتسنوت هک

. مینودرگرب

داد رارق یاضما ،ات میدز نوشرُب ییاروج کی ینعی

ملد رتشیب ام، ِتکرش تمس نتشگرب هرابود و نتفر

نومهب نتساوخیم هک یتنایخ ِرطاخ هب تساوخیم

یلو ، میشورفب نوشهب رت نورگ وراه سنج ننکب

مدآ و تسین اه راک نیا ِلها دنمجرا یاقآ هنافساتم

دیاب ، هنزیم یکره هنیا مداقتعا هک نم سکعرب ِیلداع

. هروخب ور شربارب ود
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، ننزیم تنیمز ینزن ِلگنج ِنوناق لثم تراجت ِنوناق

کی هک ِدنمجرا یاقآ ِیتنس ِشور نیمه رطاخ هب

ام اب هتسنوت ناخ شواچ تکرش لثم راک هزات تکرش

میتسنوتیم ، میتشاد هک یذوفن اب هنرگو هنک تباقر

. نوشمینزب نیمز نوشراک عورش ِلوا نومه



اه نتفر یبآ ریز نیا لها دنمجرا یاقآ بخ یلو

نوناق مدقتعم هک نم لباقم ی هطقن تسرد ، تسین

کیچوک ندز رود هی اب نتسکش هساو هدش هتشاذگ

نم ینکش نوناق رگا ، یسرب تفده هب ینوتیم تحار

االن دوبن ناخ شواچ ِقاتا هب منتفر یکشاوی و

دوب! هدش تسکشرو تکرش

منم هریمن ارچ مدرک هاگن دنمجرا یاقآ هب یمشچ ریز

هک مشاه مشچ ولج بخ متفرگ زورترآ مرب مشاپ

ور هدرک دیلک یروجنیمه مرب منوچیپب رتدوز هشیمن

نم! ِیمظن یب

تفریم شفیک تمس تشاد هک شتسد تکرح ندید اب

سییر :ِا متفگ و متفرگ باال ور مرس مدز یزیر دنخبل

؟ دیریم دیراد

: تخادنا مهب یهاگن

! نوت هزاجا _اب

مدز: یدنخبل

دیربب فیرشت امش هیفرح هچ نیا نابرق دیراد رایتخا _

ِمامتا اب هگید تعاس ود یکی مسریم ماهراک هب منم

. هنوخ مریم یرادا تقو

دش: هریخ مهب و درک زیر ور شاه مشچ

؟ ینکیم راک نم شیپ سهلا دنچ وتاالن باتفآ _



هس دودح منک رکف : متفگ و رانک مدز ور ماه یرتچ

. هشب سیلا

یازور ِکت کت وت : تفگ دنخشین واب داد نوکت یرس

تکرش همه زا رتدوز هشیمه دوب مساوح سلا هس نیا

متفگیمن یزیچ یلو ، نوریب یریم ینوچیپیم ور نم و

هتعاس کی منودیم ،االمن مدرک تداع ییاروج کی

شام یرب، یشاپ هک مرب نم یرظتنم هدش مومت تراک

طقف ، ندیمن ول نتدوخ فرط ممادنمراک همه هللا

میرب ایب مه ،حاال تسه تهب مساوح ینودب متساوخ

رارق هشن ادیپ تدوخ لثم یکی مدنبب وررد ماوخیم

. هنزب رُب ور نوماهداد

مدموا هک متفر ول یهِکَا مداسیاو ماج رس هدش کشخ

هک یسک دوب هتفر مدای یلو مرایب رد یزاب گنرز هچب

. تسافرح نیا زا رت هبرجت اب هداسیاو مور هب ور
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، هبوخ اوه ردقچ داتفا مدای دعب مدرک نم نم هرذ کی

: متفگ و مداد ماه مشچ هب یخرچ

؟ سییر هن هدش بوخ ردقچ اوه _

درک: مهب یصاخ هاگن و تخادنا ورباال شاهوربا

مخش ور پچ یلع هچوک ، شابن ممشچ ولج ورب _ایب



منودیم دنچره ، یشکب تلا جخ متفگن نوج هچب نزن

، تسین تمارم وت تدوخ لوق هب نتفر ور الًزا صا

هب نیا ،زا ینکن یزاب ملیف نم هساو متساوخ طقف

حاتاال هگم وگب مدوخ هب یرب یتساوخ تقوره دعب

؟ متفگ هن تهب

هب دایم نوتلد هگم : متفگ و متخادنا رسباال نوطیش

، ِنوطیش ، ِنوبرهم ، ِلگشوخ ، ِسانش هفیظو دنمراک

.. ِمظنم

عیرس دش عطق مفرح تشادرب متمس هک یزیخ اب

زا یدنلب ِظفاحادخ نتفگ واب مدیشک یفیفخ غیج

. نوریب مدیود رتفد

یگرزب دنخبل زاناس ی هدز قو یاه مشچ ندید اب

. مداتفا هار گنیکراپ تمس هب عیرس مداد شلیوحت

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

نا ماـــ _مــــ

قاتا وت دموا هدز لوه مغیج یادص ندینش اب نامام

ا دیکرت ملد ، ینزیم داد ارچ باتفآ هدش یچ : تفگ و

. هشیم رادیب شرآ الن

یادص و یگف وابکال مدرک زاب مه زا ور ماه تسد

! تسین : متفگ یرت مورآ

؟! تسین یچ : تفگ بجعت اب



: مدیخرچ دوب ماش رازاب هک قاتا وت رود کی

ِمرک راولش نوا منیشام چییوس ، ِیتشوگ ،رژ ماباروج _

! ندرب ور ماه لیاسو هنوخ هدموا دزد منک رکف نامام

نیمه هساو : تفگ و درک مهاگن پچ پچ نامام

هب یک زا ور ادص نیا مدنوم یدیشک غیج یروجنیا

ِنُت ردقنا تزرمایب ادخ یاباب هن نم هن ، یدرب ثرا

! دوبن باال نومادص

همادا دربیم ورف مدمک یوت ور شرس هک روط نومه

، هدرب وروت راولش ورژو چییوس طقف هدموا دزد داد:

تندربیم دیاب نوج هچب اجنیا یدش فیح وت ادخب

. ینک راک اسان

ارچ وت نگیم نم هب دعب : متفگ و مدیچرو ور مابل

! هگید متفر یک هب همولعم ، یراد نوبز ردقنا

درک شترپ و نوریب دیشک دمک وت زا روزب ور مراولش

: متروص وت

ور تچییوس ، شکب راک تنوبز زا رت مک ونیا ریگب _

،رژ هنوخزپشآ زیم ور یدرک ترپ یدموا هک بشید

شرد هگید تیتشپ هلوک وت یتشاذگ راب نیرخآ متبل

دایب داوخیم یک تیگِتخلش نیا اب مدنوم ، یدرواین

با منزیم وتبآریز مدوخ دایب ، مدرم رسپ هراچیب تتریگب

! هنومیم مدآ تشپ رمع کی ادخ هدنب نیرفن هرخ ال

نم رازب امش حاال : متفگ و مدیسوب ور شپل هدنخ اب



زا نک یراک کی دعب ، مشب شراوس مرایب ریگ ور یکی

یانامام منامام چون چون نییاپ هنک مترپ شلوک ور

! میدق

دز: رغ نوریب تفریم تشاد هک روطنومه

و خرس یاج هشیمن شرس ایح هدروخ کی هرتخد _

، مشب شراوس مرایب ریگ ور یکی هگیم ندش دیفس

هللا! رفغتسا

عیرس دوب هدموا مبل ور شارغرغ زا هک یا هدنخ اب

مدش رضاح و مدرک ادیپ ور متفر تقرس هب لیاسو

یباسح سییر هک مسرن رید هگید ور هعفد نیا ات

! هنکیم مضیفتسم

و مدز نوریب هنوخ زا عیرس نامام زا یظفاحادخ اب

. مداتفا هار تکرش تمس هب
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مدنوسر تکرش لخاد هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

هتفر مدای ور یرورض یاه زیچ زا یرس کی هنافساتم

منک دز شوگ دوب

ور نفلت یشوگ عیرس و مدرک سالیم زاناس هب

: مدرک لصو شیامزآ شخب وهب متشادرب

نوتزا متساوخ ، دیشابن هتسخ یدباع یاقآ _سالم



ور طیحم دیگب هاگشیامزآ یاه هچب هب منک تساوخرد

یارب دیاش ننک هدامآ یا هفرح شیامزآ ماجنا یارب

نزادنب هاگشیامزآ هب یهاگن ناوخب هدش مه یریگ چم

. میدب نوشتسد وتآ ماوخیمن

موناخ دیدادیم طاالع رتدوز : تفگ عیرس یدباع

تازیهجت نایب ات منکیم ور میعس مشچ تداعس

ننک مهارف ور هاگشیامزآ

زاناس هب یهاگن نفلت ندرک عطق واب مدرک یرکشت

: متخادنا

؟ ناجنیا یتعاس هچ نتفگن _

سییر شیپ ورب وت نسریم هگید تعاس کی _ات

هدن. ریگ تهب هرابود

ندید اب مداتفا هار قاتا تمس وهب مداد نوکت یرس

کی اب توافت یب و تحار یلیخ هک دنمجرا یاقآ

دوب هتسشن یلدنص ور کیش راولش و تک تسد

مدز: یدنخبل

مشچ نیدز مهب یتهبا هچ هللا شام ، سییر _سالم

. ادینک یربلد یباسح نیاوخیم زورما روک نومانمشد

هک ور راولش تک نیا : تفگ یا هدنخ کت اب

هک نیا ضحم هب مروخب مسق مدوب رضاح مدیشوپیم

! ندرک تیذا هب ینکیم عورش ینیبب ور نم

، متسین باتفآ هک منکن تیذا : متفگ ینوطیش نحل اب



مشچ هتخت هب منزب نیدش باذج یلیخ یدج یلو

! دایب رد ناخ شواچ

رورم ور داد رارق اجنیا ایب هچب زیرب نوبز مک _

؟ یداد ماجنا ور متفگ تهب زورید هک ییاه راک ، مینک

: مداتفا هار زیم تمس هب

رارق منیبب هلا، ور زیچ همه تحار نوتلا یخ سییر _هلب

ور. داد

یاقآ میدش داد رارق هیلوا الح صا قرغ نومتفج

هسلج رد رارق هک یناسک دوب هداد طاالع دنمجرا

رضاح هسلج قاتا وت تعاس سأر نشاب هتشاد روضح

. نشاب

اج نوا نسریم اه نومهم ات تفر رتدوز دنمجرا یاقآ

هیقب زا رت رید هسلج نابزیم تشادن یبوخ هجو هشاب

هشاب رضاح

هنیآ وت هاگن کی و مدرک بترم وراه هدنورپ مه نم

پیت نیا اب نم هیدایز منوشرس زا متخادنا مدوخ هب

وهللا! منزب فرح نوشولج منیشب هفایق و
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ندموین : متفگ زاناس هب ور و مدموا نوریب قاتا زا

. دایمن رد نوشادص ؟ زونه



ریگ کیفارت وت اباب هن : تفگ و تخادنا باال یرس

. هشکب لوط یتعاس مین نسرب ات منک رکف ندرک

نوا نتفر ام یاه سدنهم تقو نوا : متفگ هدنخ اب

یروجنومه رازب نوشهب وگن ، نتسشن هدیشک وتا وت

هش! داش نومحور ننیشب خیس هگید تعاس مین

؟ نسریمن هگید تعاس مین ات ینئمطم : متفگ دیدرت اب

! تحار تلا یخ اباب هرآ داد: نوکت رس نانیمطا اب

مدیبوک ور ماه تسد و یشنم زیم ور متفر نوطیش

مه: هب

همه دینک هجوت نم هب هظحل کی اموناخ ، نویاقآ _

. مراد نوتراک دیش عمج

رکشورادخ دش بلج متمس هب اه هجوت همه مک مک

. دیسریمن هسلج رتفد هب مادص

نوتمه هک روط نومه : متفگ وباال مدرب ور مادص

بیقر نابزیم نومتکرش زورما هنافساتم دینودیم

یناسک هچ ، تسه شمیت و ناخ شواچ نوم هنیرید

هک یناسک هچ و نراد روضح هسلج وت زورما هک

کت کت هب نوتساوح ماوخیم نوتمه زا نرادن روضح

ادرف یلو ِتکارش نوشفده زورما انوا هشاب نوشاراک

یقافتا ره هن ای هشاب نیمه نوشفده تسین مولعم

رکف هب و ننومیم ام بیقر اه نوا زاب هتفویب مه

ات نا هرفح کی ندرک ادیپ و ندرک فعض هطقن



هک ینامز ات زورما زا سپ ننک، ذوفن نومنورد

و میشیم دحتم مه اب هشب مک تکرش نیا زا نوشّرش

؟ دیدیمهف میدیمن نوشن نوشهب شوخ یور

بـــهل : ندز داد هدنخ اب همه

هد ـــ یکچ هریش _

دنگ ابجع ، نتفگن یزیچ و ندرک هاگن مهب طقف همه

! هسامح وت ننزیم

رورغ اب اه هچب ِزیر ی هراشا و امیا هب هجوت نودب

نوشارب هنوتیم ام تکرش اب یراکمه : مداد همادا

زا مه ، هشیمن یتکرش ره بیصن هک هشاب یراختفا

ورپژه کی ننوتیم مه و ننکیم هدافتسا نومتایبرجت

. نرایب تسد هب ام فطل هب ور گرزب ی

ندوب هدش دوبک اه هچب زا یرس کی ارچ منودیمن

زا باالرت شنس هدروخ کی هک یراثن موناخ شرخآ

بانج سالم : تفگ یدنلب یادص اب هعفد کی دوب هیقب

! نیدموا شوخ یلیخ رهمگرزب

مدرگرب بقع هب مدرکن تئرج ش هلمج ندینش اب

مدروخ زیل متسشن مورآ طقف هک داتفا مراشف یروج

! نییاپ مدموا زیم یور وزا

و ییوگ دمآ شوخ اب نتشاد یعس اه هچب

بخ یلو ننک، میلا تسام ور هعجاف نیا ینیریشدوخ

هب دشیمن هگید ور دوب هدش هدروآ باال هک یزیچ



! دنودرگرب هدعم لخاد
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لوا هاگن وت ، بقع متشگرب اپ ی هنشاپ ور مورآ

شوخ هب هجوت یب هک داتفا ناخ شواچ هب ممشچ

یور دوب هدش بوکخیم ش هریخ هاگن هیقب ِییوگ دمآ

نم

مداد حیجرت هک درکیم هاگن مهب زیمآ دیدهت یروج

یاه مشچ اب هک شوایس وهب مرادرب شزا ور مهاگن

! مزودب درکیم هاگن مهب مّحرت ورپ نودنخ

ِیداع ریغ توکس و هریخ ِهاگن هجوتم مک مک همه

نتسب ونوشاه نهد مورآ و ندش ناخ شواچ

دنچ و متسشن کیرات لگنج کی وت اهنت مدرکیم سح

شهاگن ریز یروج هدش هریخ مهب قارب ِمشچ ات

،اب نرفن دنچ منیبب مدرکن تئرج هک مدوب هدش کشخ

هسلج قاتا زا هزات هک نیرز یاقآ یادص ندش دنلب

ِهاگن هیچ هیضق تسنودیمن و دوب هدموا نوریب

ندینش زا راب نیلوا یارب ، متفرگ شزا ور م هدیسرت

: مدش لا حشوخ نیرز یادص

اجنیا ارچ رهمگرزب یاقآ نیدموا شوخ _سالم

رید مدید هرو نیا زا هسلج سنلا دییامرفب نیداسیاو



نوتتقو اه هچب وگن هدش یچ منیبب مایب متفگ دیدرک

. فرط نیا زا دییامرفب نتفرگ ور

هب و تشادرب مور زا ور شهاگن ِینیگنس هرخ باال

تمس هب یرصتخم ِباوج ِنداد اب تشگرب نیرز فرط

زا یکی منکیم فارتعا نم ،و داتفا هار هسلج سنلا

هک متسه یکاخ ی هرک نیا یاه مدآ نیرت سناشدب

در نم رانک زا ًاقیقد دیاب هسلج سنلا هب نتفر یارب

! ندشیم

در مرانک زا هک هظحل دموا متمس هب دنلب یاه مدق اب

دیدهت و راد شخ یادص اب مهب یهاگن مین نودب دش

ور هگیدمه دایز دعب هب نیا زا درک: همزمز یزیمآ

! شاب تدوخ بظاوم یلیخ ، مینیبیم

نیا سح و دنخزوپ اب دموا باال هرابود مشکرس یوخ

درک ثکم هیناث دنچ مدش هریخ شهب تمنیبیم زیر هک

واب داد نوکت تسار و پچ هب دیدهت اب ور شرس ،

! داتفا هار هسلج سنلا تمس هب نیگنس یاه مدق

: ندروآ موجه متمس هب اه هچب سنلا هب نوشنتفر اب

تتنزیم طسو نیمه هریگیم متفگ نم ؟ باتفآ یبوخ _

! تسین شاباب راک : متفگ صرح اب

وت یدغ ردق هچ ، تسین هرآ : تفگ هدنخ اب زاناس

. یدوب هدش تّیم لکش شیپ هقیقد کی نیمه

: شتمس متشادرب زیخ و مدرک شهاگن مخا اب



یر یت فیت یا اه؟ نسریمن مه هگید تعاس مین _هک

هرهَز هچ اب نم دشاالن؟ تبوخ ( تحور وت فت )

! هخآ هسلج وت مرب یا

هشیم رید باتفآ میرب ایب : تفگ عیرس یراثن موناخ

! رتخد هشیم یکاش نومزا دنمجرا یاقآ

سنلا تمس هب و مدیشک زاناس یارب ینوشن و طخ

هنک! ریخب ور ش هیقب ادخ ، متفر هسلج
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یب و مدش دراو یراثن موناخ رس تشپ مورآ یلیخ

اقلا مهب ور یسح مودکره هک ییاه مشچ هب هجوت

. متسشن دنمجرا یاقآ رانک ِیلدنص یور درکیم

هب داتفا ممشچ هزات نتشاد هفراعم هسلج هک نیا لثم

همه زا لوا هشیمه لثم ناخ شواچ میت یاضعا

دوب شیگدنز یندشن ادج وزج هک شوایس

! میشب مه لیماف مه اب دوب رارق اال متحا و

هب یمیکح موناخ مدیمهف یفرعم وت هک روط نوا

هب مدرک یعس هک باداش یاقآ نوشرسمه هارمه

دشرا ناریدم زا منکن رکف داد شهب هشیم هک یباقلا

یلا سنایم و نوبرهم ی هرهچ ودره ، ندوب تکرش



تمسق هللا شیا هک ندوب یرفظ یاقآ یدعب رفن ، نتشاد

شزا ور لبق هسلج طسو مندرک عیاض صاقت هشب

شش و تسیب دودح رتخد اتود رخآ ،ورد مریگب سپ

و کمن یاب هرهچ هک یمیهاربا موناخ سهلا تفه ،

دوب شتسد یوت هک یا هقلح واب تشاد ینودنخ

نیا اب هک یزاریش موناخ و هشاب لهأتم مدزیم سدح

و رخآ همولعم هتفرگ یراک لوا نیمه هک یا هفایق

! تساجک شاهاب نومتبقاع

، مدرکن تقد هگید دیسر هک ام هورگ یفرعم هب تبون

هظح مال تکرش وت ور نوشمه تخیر راب هس یزور

! ندش یرارکت منکیم

رس و مدز دنخبل همه هب ور دیسر هک نم هب تبون

مداد نوکت

ور ماه مشچ زیت ، داتفا ناخ شواچ هب هک مهاگن

یداع حتلا وت ، هنکن مبوکخیم هرابود ات مداد خرچ

رود هثداح لحم زا مورآ مشیم دنلب هنکیم هاگن مهب

ریس مه هروخب ور منوخ هک هباآلن هسرب هچ ، مشیم

! هشیمن

هک تسه یسک رتمک هلب : تفگ یذوم اب شوایس

دیرازیم هسلج لخاد امش ، هسانشن ور تداعس موناخ

تالتو مه ییارغ نانخس هچ هللا شام ، نوریب نوشیا

! ننکیم



نم یریگ هکرعم ِدهاش سنلا وت هک ییانوا ی همه

ِدنویپ مه اب شاهوربا هک ناخ شواچ زج هب ندوب

مگب هراد اج هک ندز یزیر دنخبل ، نتسب یا هنیرید

. قاّنح

شیپ ودب ودب دایم اه هشنس سلا یس لغچ ی هرسپ

! هنکیم ینیچ ربخ مسییر

دنخبل اب مدرک هاگن دنمجرا یاقآ هب یمشچ ریز

عیرس درک، مهاگن یدز یدنگ هچ زاب ینعم هب ینیگنس

باال ور ماه هنوش مورآ و مدرک درگ وماه مشچ

. متفرگ ور هانگ یب یاه مدآ تس وژ متخادنا

هلب : تفگ شوایس هب ور و تشادرب نم زا مشچ

رد و نتسه هدنب تسار تسد عقاورد تداعس موناخ

رارق تکرش یاه دادرارق و تارکاذم ی همه نایرج

هب زاین هک یتاسلج رد نوشدوجو نیمه یارب ، نراد

! تسه یرورض هشاب رواشم

همیدعب ِنیشناج تفگیم رگا سییر تبلط چام کی

و تسب ور نوشمه نهد گنشق مدرکیمن قوذ ردقنا

و دادرارق رد تلا خد یارب ور نم تسد هنافساتم

درک. زاب الً ماک طیارش
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دنمجرا یاقآ یاه فرح هب ور مساوح هسلج عورش اب

: مداد

دیتسه نایرج رد نوتدوخ هک یطیارش هب انب بخ _

مه اب یزاس تشونرس ورپژهی رد تکرش ود هرارق

ور لبق یاه یرواد شیپ ماوخیم نوتزا ، نشب کیرش

دینک راک مه رانک رد هداوناخ کی لثم و دیراذب رانک

یرازگرب زا فده ، میسرب یلوبق دروم ی هجیتن هب ات

ِمیسقت ، دادرارق طیارش نییعت میت، ود ییانشآ هسلج

، تسه کرتشم ی ورپژه ماجنا ناکم نییعت و راک

مینک ادیپ تسد یبولطم ی هجیتن هب مراودیما

! مرکچم

امش زا ام و رادنپ خاش دوخ یاه هاگن اب

، نزادنیم مه هب میت اتود یاضعا هک یمیتسهرترس

کرد هب ورپژه حاال میشیم یبوخ ی هداوناخ ًانئمطم

! تاولص میشب جراخ تکارش نیا زا سملا نومدوخ

: تفگ یدج و دش دنلب یلدنص یور زا ناخ شواچ

اتاب مدرک عمج اجنیا ور ماه ورین نیرت یا هفرح نم

تسدب ور ورپژه مینوتب دنمجرا یاقآ ِیباختنا دراوم

دراو یا همطل نومراک هب نوتطباور یتقو ات میرایب

منکیمن یتلا خد هنکن

هب یلو داد: همادا دیدهت واب ماه مشچ یوت دز لز

نودب ، هورگ ود نیب یراک مک الفو تخا ِندید ضحم



و صخش ِندوب یا هفرح ِنازیم و بصنم هب هجوت

یاج اجنیا ، منکیم شفذح هورگ زا یلبق ِرادشه نودب

رود مهم ِفده کی یارب ، تسین تجاجل و یزاب هچب

ماوخیمن میداد لیکشت ور میت نیا و میدش عمج مه

؟ هموهفم ، مشاب ینامرفان دهاش هجو چیه هب

لز یدغ اب توافت یب ، دنتفگ هلب یدنلب یادص اب همه

یعس متشاد متفگن یزیچ و شاه مشچ یوت مدز

ِدیکات اب درم نیا یلو مایب رانک طیارش اب مدرکیم

متاکرح ِندوب هناگچب و نم ِراتفر یور هک يمشچ

. درکیم کیرحت ور میرگ یغای یوخ تشاد

: تفگ و داد نوکت رس مهب ور مخا اب متوکس ِندید اب

؟ هموهفم ؟ مدینشن

ساسح مدوخ هب ور همه نیا زا رتشیب متساوخیمن

هجوت ندرک بلج وت یزمرق ِطخ چیه درم نیا ، منک

! تشادن ش هنامصخ ِطباور و

هلب : متفگ و مدز یدنخزوپ شدوخ زا رتدب یمخا اب

! هموهفم رهمگرزب بانج

تخود مهب ور شنیگنس ِهاگن هیناث دنچ

نوشن و طخ مایرس هریخ هساو شاه مشچ اب

میشاب عمج یوت هک نیا زا تشادن ییابَا و دیشکیم

ِشکرس ِیوخ ِندرک مار طقف شدصق ، تولخ وت ای

رد دوب هدرک تئرج راب نیلوا یارب هک دوب یسک



هنک! ملع دق شربارب
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یسررب هب میمصت وج ندش مورآ و نامز تشذگ اب

دش. تاح ال صا و فرط ود یاهداد رارق

یاقآ یلدنص رانک و مدش دنلب اج زا هجوت بلج نودب

ندید یارب مدش مخ هدروخ کی مداسیاو دنمجرا

هک هدب هئارا لباقم تکرش دوب رارق هک یدادرارق

ح کی و ظیلغ ِمخا ناخ،اب شواچ هب داتفا ممشچ

تمس درب ور شتسد درکیم هاگن زیم هب یصاخ ِتلا

هب متشاد بجعت اب دروآ نوریب یلا متسد و شبیج

یور ور لا متسد یدج یلیخ ، مدرکیم هاگن شتاکرح

کی نوا ات راگنا درک، هاگن شهب هرابود و دیشک زیم

هنک،اب زکرمت هدنورپ یور تسنوتیمن دشیمن زیمت هکیت

شبیج یوت هرابود ور لا متسد زیم ِلماک ِندش زیمت

دش! داد رارق ِمیظنت ِلوغشم مخا واب دنودرگرب

! هیبیجع مدآ هچ منک، بجعت ای مدنخب متسنودیمن

دوب، هدش شتینابصع ثعاب زیم ور ی هکل و درَگ کی

، هساسح یلیخ ای ِباصعا یب یلیخ ای اعقاو حاال

! نییاپ هرایب ور هشیش دزن دش بوخ

هوهق نوجنف یوت ور متشگنا هک یزور دای هظحل کی



نییاپ متخادنا ور مرس عیرس ، مداتفا مدرک ورف ش

دیمهفیم یزور کی رگا یاو هنیبن ور مدنخ یسک هک

دنوکشیم ور مندرگ ًاعطق

مدرک یعس و مدیشک مندرگ هب یتسد شهب رکف اب

نیا هب یتح مدیسرتیم مدب، راک هب ور مساوح و

زیت یاه مشچ اب راگنا یتنعل ، همهفب و منک رکف هیضق

! درکیم ذوفن مدآ ِنورد ات شنیب

یاقآ ِتمس هب ور داد رارق ی هگرب ناخ شواچ

طلست هگرب یور ات مدش مخ یمک تفرگ دنمجرا

ور داتفا مدش هتفاب یاهوم مندش مخ ،اب مشاب هتشاد

قیقد داد رارق لوا طخ یور و مدادن یتیمها منوش

مدش

تراظن و تلا خد نودب شیامزآ روما لماک ماجنا »

و لح یارب ربارب طیارش داجیا ، لباقم ِتکرش یاضعا

.. یّنف روما ِلصف

و مدز یدنخشین منوخب ور ش هیقب هک نیا زا لبق

ِزمرق ِراکدوخ واب مدرب ولج ور متسد ساوح یب

طخ کی لّوا فارگاراپ یاه هتشون یور متسد یوت

متسد دش تحار ملا یخ هک نیا زا دعب ، مدیشک گرزب

هدش کشخ یاه تسد هجوتم هزات هک بقع مدروآ ور

ِتوکس و هریگب ور مولج تساوخیم دنمجرا یاقآ ی

! مدش قاتا ِیداع ریغ
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زاب و تهب رپ ِهاگن هجوتم مدروآ باال ور مرس مورآ

مدش عمج هدنراد

ِدنب ور مدیشکیم طخ نوشدوخ ولج دیابن لوبق بخ

هاگن ناخ شواچ هب منکن تئرج االن هک داد رارق

منک!

شواچ هب یمشچ ریز و بقع مدیشک ور متسد مورآ

مکحم دعب دش هریخ مهب هیناث دنچ مدرک هاگن ناخ

داد. راشف مه یور ور شاه کلپ

ولج ور شتسد ینشخ تکرح واب دش دنلب اج زا

بقع هب مدق کی عیرس دش درگ ماه مشچ دروآ

؟ هنزب داوخیم ، متشادرب

یبصع و تفر داد رارق تمس هک شتسد ندید اب

هرابود و مدیشک یتحار ِسفن شدوخ تمس شدیشک

الً صا ماج، رس متشگرب هگید عیاض ِتکرح کی اب

یلمعلا سکع هچ هیقب منیبب هک مدرواین باال ور مرس

یور مدرکیم ادخ ادخ طقف نداد نوشن متکرح هب

هنک هراپ ور داد رارق هنزن ، هشابن ساسح یلیخ نیا

! تقو کی

ناخ شواچ ِیبصع و شخ رپ ِیادص ندش دنلب اب



دش: بلج شهب اه هجوت ی همه

هک منک تئارق مدوخ ور داد رارق هیقب هرتهب بخ _

تسد هب تسد هب یزاین و نشب هجوتم مه هیقب

. هشابن هسلج تقو نتفر رده و ندیخرچ

زاب مدیشک یمورآ سفن داد رارق ندنوخ عورش اب

یزیچ مدآ همه نیا ولج درک لر تنک ور شدوخ هبوخ

. درکن مراب

ور شتسد کی یصاخ تس ابژ داد رارق ندش مومت اب

هب ور و تشاذگ زیم یور هگرب و درک شبیج یوت

نوماه فرح قبط دینوتیم حاال : تفگ دنمجرا یاقآ

صا ور دیتسه فلا خم شاهاب داد رارق رد هک یزیچره

؛ دیدب ماجنا ور راک نیا نوتدوخ افطل طقف ، دینک الح

! منیبب داد رارق یور یگدروخ طخ ِیاج ماوخیمن

هک هزیرن ور ش هرهز متخادنا نییاپ ور مرس مورآ

. هربیمن شباوخ بش

ح رد هک دنمجرا یاقآ هب و میلدنص ور متسشن مورآ

هب مدش مخ یمک مدش هریخ دوب دادرارق الح صا لا

رپ هاگن داتفا ناخ شواچ هب ممشچ هک شتمس

رت بقع مدیشک ور مدوخ هک تخادنا مهب یدیدهت

رارق رگا نم دوب؛ داد رارق هب ممشچ نانچ مه یلو

هک! مدوبن اجنیا االن مرب ور زا دوب

ندش عمج زیم رود ام میت دنمجرا یاقآ ی هراشا اب



رانک و مدش دنلب اج زا ننک دییات ور هیح ال صا ات

مشاب رود سلجم طسو زا نم ، مداسیاو مدوخ ِیلدنص

س! همه عفن هب

رظتنم و هتسشن یلدنص یور شمیت و ناخ شواچ

. ندوب هجیتن دییات
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و یا همرس زولب اب دوب شنت یا هریت راولش و تک

یلدنص یور ور شتک هشیمه لثم ، یجنرطش تاورک

هدز باال جنرآ ات ور شزولب نیتسآ و دوب هدرک ترپ

مشچ هب رتشیب شکرام تعاس دشیم ثعاب هک دوب

دایب

کنخ اوه هک نیا دوب؛اب هدرک لش ور شتاورک هرگ

دشیم هدید قرع یاه هنود شینوشیپ یور دوب

؟ هشاب باذج یتلا ح ره رد هنوتیم یروجچ

یوت ور شتسد یگف کال اب راب دنچ هک االن یتح

و یگتخیر مهب ثعاب و دوب هدرب شاهوم

دوب! هدش نوشیگتخلش

صا ات تفرگ تسد یوت وراه هدنورپ داد رارق ِدییات اب

هنک رورم ور هیح ال

ور شاه مشچ دیسریم هک داد رارق یاهاج زا یضعب



لثم ، دیشکیم مه یوت ور شاه مخا و درکیم زیر

شوخ اقآ قاذم هب داد رارق ِحیرص الِح صا هک نیا

دوب! هدموین

هب نم : تفگ وکالهف درک زاب ور شزولب لوا ی همکد

داوخب یسک مدیمن هزاجا و مراد نانیمطا مدوخ راک

هب دروم کی نیا ،زا هشاب هتشاد تراظن ممیت یور

تراظن و تاکرادت و ینف یاهراک ، مرذگیمن ناونع چیه

، تسین یلکشم هشیم هدرپس امش تسد اه نوا هب

هدهع هب هک شیامزآ یاهراک وت هرادن قح یسک یلو

! هشاب هتشاد یتلا خد س هدنب صخش ی

خ یور دوب هدش خیم مهاگن شحیضوت تدم مامت رد

ندرک زاب اب هک ش هنیس رانک ِچیپ رد چیپ ِیبوکلا

دوب. هدز نوریب شزا یتمسق شزولب ی همکد

تومام ِنس هک نیا اب مدوب یبوکلا خ ِقشع نم ینعی

منزب یبوکلا خ مرب مدیسرتیم نامام زا متشاد ور

مرازب هنوخ وت ور ماپ تشاذیمن

نوا و مدوب هداتسیا زیم رانک نم هک ییاج نوا زا

. متشاد طلست شور گنشق دوب هتسشن یلدنص یور

ور شیبوکلا خ ِیّلک ِحرط ات مدش مخ رتشیب هرذ کی

هفرس کت شواب هقی ِتمس تفر شتسد هک منیبب

مدرک عمج ور مدوخ عیرس ، تسب ور شزولب همکد یا

اب هک متخادنا شهب یمشچ ریز ِهاگن ، بقع مدیشک و



ش هنوچ یور ِیتنعل چِلا نوا و هدنخرپ یاه مشچ

! مدش هجاوم

؟ دیمهف ینعی هنک مدگل ادخ
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متسشن ادص و رس یب و متفرگ شزا ور مهاگن عیرس

وت ناذا یاج دییاز ونم هک منن ینعی ، یلدنص ور

منیبب ودب ِنداد فاگ طقف ت هفیظو نتفگ مشوگ

! ینکیم راکیچ

مشرخآ ، مدرواین باال تلا جخ زا ور مرس هسلج رخآ ات

هک! مریمن مه ور دوب،زا یچ شحرط مدیمهفن

روما دش رارق هک مدیمهف ور نیا هسلج لک زا

و ناخ شواچ تسدب دیدج لوصحم و شیامزآ

. تراظن نودب هشب هدرپس شهورگ

دغ. ِکدرم درک ور شدوخ راک مه شرخآ

نیرت سآ ندرک وب زا دعب هصخش هب مدوخ نم هتبلا

نومه یور زا ور نوشتکرش ِمسا هک نوشنلکدا

دوب مه نوشتیفورعم یلصا لیلد و ندوب هتشادرب

هب ور شیامزآ دیدج لوصحم یاه راک مدیم حیجرت

! میراپسب ناخ شواچ ِمیت



هدرپس ام تسد هب مه تاکرادت و تراظن و ینف روما

دش

رظن رد ادج تمسق کی تکرش ره یوت دش رارق

نومتکرش رکشورادخ میت، ود یراکمه یارب هشب هتفرگ

. میتشادن یلضعم ناکم یارب هک دوب گرزب یردقنا

یادص مدیشک یتحار سفن هسلج ندیسر نایاپ هب اب

هدرک بجعت ادخ هدنب ، مدینش مه دنمجرا یاقآ سفن

، مدرکن یراکبارخ و مدنوم تکاس اتاالن ارچ دوب

! مدوخ هساو متشاذن تیثیح هک هنودیمن

مدوخ هب راّضح یظفاحادخ و تاکیربت یادص اب

مدموا

و مداد نوکت یرس دنخبل اب هیقب و شوایس هب ور

یور ور شهاگن ِینیگنس هک ناخ شواچ هب هجوت یب

دنت اپ نوریب تمس هب عیرس مدرکیم سح مدوخ

. مدرک

شاهاب هگید ات متخادنا هنوخرادبآ یوت ور مدوخ

مدوخ یارب کنخ بآ ناویل کی مشن مشچ وت مشچ

دشیم یا هقیقد دنچ ، مدیشک یقیمع سفن و متخیر

دوب. هدیباوخ سنلا یادص و رس

؟ نتفر : متفگ زاناس هب ور و متفر نوریب هنوخرادبآ زا

! هشیم یا هقیقد جنپ کی _هرآ

مه اب هک مه اه تکرش رکشورادخ : متفگ هدنخ اب



مه اب منوشامسا هنک تمسق ادخ هللا شیا ندش ماغدا

هشب ورپژه مسا ، هدیکچ و ناخ شواچ مینک یکی

! هشب روسناس اال متحا هراد هنحص شمسا هتبلا هدیکاچ
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: هدنخ ریز دز یقپ زاناس

! شییادخ ورانیا یرایم رد تاجک _زا

مدز: یدنخشین

؟ مرایم رد ماجک زا مگب دیاب امتح _حاال

م. هنوش یور دز مکحم هدنخ اب

شواچ تکرش مسا یتسار ، باتفآ یروعشیب یلیخ _

ناخ شواچ تکرش میگیم سب زا دوب یچ انیا ناخ

. تفر مدای ور شمسا

زج هب ناردارب و ناخ شواچ : متفگ دنخشین اب

! نوشِشوایس

یا، هرخسم یلیخ باتفآ تتشکن ادخ : هدنخ زا دیکرت

شییادخ یدب ور نم باوج تسرد وت دشن راب کی

؟ دوب یچ شمسا

نوشرطع نیلوا یور زا انیا : متخادنا باال یا هنوش

دش مه رطع نومه مسا نشب فورعم نتسنوت هک دوب

نیرت فورعم و تکرش مسا ولا) تیا ) نوشتکرش مسا



هراد یدرف هب رصحنم و صاخ یاه یرتشم ِنوشدنرب

طقف نم هشیم ترواب هشیمن هتخورف یسکره هب و

مدرک وب شتکاپ ور زا ور رطع نیا مرمع وت راب کی

دوخ ، یتنعل دوب یزیچ بجع ؛ مدزیم جیگ هتفه کی ات

زا مه یسک هداد ماجنا ور شتابیکرت راک ناخ شواچ

! هرادن ربخ شلومرف

درک. درگ ور شاه مشچ

یردقچ متسنودیمن ور هیضق نیا نم لا حاب هچ _هااا

؟ نشورفیمن ام حاالهب تسه

. مدرک شهاگن پچ پچ

هراد درف هب رصحنم لومرف صاخ رطع نیا مگیم _

ام هب مشتمیق هراد ور شدوخ صاخ یاه یرتشم

رطع هبعج کی لوپ میشورفب هیلک دیاب هخآ هروخیمن

اه! هشوخ تلد میدب ور اراد هیام هچب نیا

دز. دنمجرا یاقآ قاتا هب یا هراشا

اب ینک فلت تقو یداسیاو اجنیا منودیم هک نم _حاال

وگب یدز یدنگ هچ منیبب وگب ، یشن اهنت سییر

. مدنزرف

متسنودیمن منوج هب داتفا سرتسا تفگ هک ور نیا

مدز ور لد یلو هشاب هنوتیم یچ سییر لمعلا سکع

مداتفا هار شقاتا تمس وهب ایرد هب

دورو هزاجا رظتنم هنابدؤم و مدز رد هب یا هبرض کت



نییاپ ور هریگتسد مورآ دییامرفب ندینش ؛اب مدنوم

مزیم تمس یعیاض دنخبل مدش؛اب رتفد دراو و مداد

و ریخ هب زیچ همه رکشورادخ بخ : متفگ و متفر

هللا شیا دموین شیپ مه یلکشم و دش مومت یشوخ

؟ هشب عورش رارق یک زا
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بذعم دش؛ هریخ مهب و داد یلدنص هب ور ش هیکت

؟ سییر هداتفا یقافتا : متفگ مدش اج هب اج یمک

. دیشک ش هنوچ هب یتسد

و یراكبارخ زا مجح نیا یروجچ منکیم رکف مراد _

اج تدوخ رد ور ییوررپ زا رادقم نیا نوا سپ رد

! یداد

سییر : متفگ و یلدنص ور متسشن ؛ تفرگ م هدنخ

هاگآداوخان متسد مدید هک ور داد رارق لوا دنب ادخب

امدش نومیشپ شدعب شندز طخ هب داد نوشن لیامت

دوب. هدش رید هدروخ کی هک نیا لثم بخ یلو

اه نیا زا رتشیب : تفگ و داد نوکت دییات هب ور شرس

طلست تراتفر یور دیاب ؛ مدوب هدرک زاب باسح تور

ینک، راک تدوخ یور نک یعس یشاب یتشاد یرتشیب

نوشن لمعلا سکع رکف نودب ، یشوج دوز یلیخ



ور زیچ همه داوخیم تلد یلو یراد دادعتسا ، یدیم

هب ندیسر یارب ینک ربص ینوتیمن ینک، لح عیرس

ور یگتخپان نینچ ماوخیمن هگید یاوخیم هک یزیچ

یرادا تقو نایاپ ات زورما مه هیبنت یارب ، منیبب تزا

. ینومیم تکرش وت

مدز. مزیم یور ِلگ هب یا هبرض

منک. راکیچ منومب هخآ هدش مومت ماه راک هک _نم

! یدیم ماجنا ونم یاه راک ینومیم _

ادخب هنکیم یرازبا ی هدافتسا ارچ دش؛ درگ ماه مشچ

! متسین تازاجم نیا قحتسم

یوت یتسار : تفگ و تشادرب زیم یور زا ور داد رارق

اب ماوخیم ؛ هنکیم نوتیهارمه مه دادرهم ورپژه نیا

ماوخیم تزا هیبوخ تصرف هشب انشآ راک ِمخ و مچ

. یرازب شرایتخا رد یراد یتاع طاال ره

منک لصو مد دوب، مک منیمه طقف ؛ مدنوخرچ مشچ

رو. نوا و رو نیا مودب مدوخ هب

مشچ : متفگ عیرس دنمجرا یاقآ رظتنم ِهاگن ندید اب

زیچ همه نایرج رد ور نوشیا منکیم ور میعس سییر

. مدب رارق

! همهفب رگا ًارمع

متخادنا اه هدنورپ هب یا هدنومرد هاگن سییر نتفر اب

مرس تخیر وشزور هس راک گنشق ندایز مردقچ ،



! تفر

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

هنوخ هب ماپ یتقو زا مدیشک مکاندرد ندرگ هب یتسد

یباسح ژ اسام کی نامام ندیلا هبن مدرک عورش دیسر

واب تفرگ درد شتسد مک مک یلو داد مندرگ هب

و دش دنلب هدنگ سرخ نکن سول ور تدوخ کی ِنتفگ

تسد اب شرآ شاج هب ( هنوخزپشآ ) شرگنس هب تفر

ور شوزاب دوب هدروآ حملا رس یباسح شولوچوک یاه

مکحم ور شاتسد تفج ملغب وت شمدیشک و متفرگ

. مدیسوب

مزیزع یسرم تولوچوک یاه تسد نوا یادف نامام _

. مدش بوخ ِبوخ

داد منوشن ور ش هنویم رد یکی یاه نودند هدنخ اب

. دایم خهلا ینامام : تفگ و

تسار رانک؛ مدز ماه مشچ وت زا ور ماهوم بجعت اب

دوب غولش مرس ردقنا دایب دوب رارق خهلا اه هگیم

! هسریم یک مسرپب نامام زا تفر مدای

یوت میتفر مهاب و متفرگ ور شرآ تسد مدش دنلب

. هنوخزپشآ

؟ دایم یک خهلا نامام _



درک. کزان مارب یمشچ تشپ

. هسریم بشادرف ! داتفا تدای هرخ باال بجع _هچ

دوز! ردقنا ارچ ًادج؟ : متفگ بجعت اب

درک. مهاگن یپچ پچ

؟ هچب هنیشیم وت رس ور دایم _
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متفگ یچ ایرادن باصعا نامام او : متفگ بجعت اب

هگم!

مدآ. هساو یراذیم باصعا وت هگم _

ماپ. ور مدنوشن ور شرآ

؟! مرادن ربخ مدوخ مدرک راکیچ _زاب

متفرگ ور شرآ عیرس هک متمس تشگرب صرح اب

مه هنومن ردام راکسا هزیاج هلب ، هنکن هلمح مهب مولج

! هدنب هب هریگیم قلعت

سب زا هگید مدش هتسخ وهللا باتفآ ؟ یدرکن راکیچ _

هداوناخ هن ، تساه هدنورپ و تکرش نوا مرگ ترس

بش تکرش یریم حبص یا هچب هن یردام هن یا

ون زا یزور ون زا زور هرابود یباوخیم یریگیم یایم

ال صا نک سب ور تدوخ مه یدرک هتسخ وراهام مه

؟ منیبب دیاب ور یک راک رس یرب وت ماوخن نم



و بجعتم یاه مشچ اب شرآ ماج رس متسشن یدج

شرس و مدز یدنخبل شهب ؛ درکیم نومهاگن هدیسرت

. مدیسوب ور

ینک یزاب تدیدج نیشام نوا اب قاتا وت یریم _

؟ نامام

دیرپ نییاپ ماهاپ یور وزا تخادنا نامام هب یهاگن

هگید افطل : متفگ نامام هب ور دیود قاتا تمس هب و

رکف س هچب دینکن دروخرب یروجنیا شرآ یولج

! هسرتیم ، هربخ هچ هنکیم

ور یراک لئاسم منکیم ور یتالمش همه مراد نم

تقو یضعب یلو مدن تلا خد میصوصخ یگدنز یوت

ور شتقایل هک ییاج هب مسرب داوخیم ملد ، هشیمن اه

لا بند و مشاب هداس رایتسد کی ًافرص هک نیا هن مراد

یلع زا دعب نم دینک مکرد یمک افطل ؛ مودب مسییر

رس تبحص یگدنز نیا هساو متشاذگ ور مزیچ همه

هشیم فرص ممیگدنز هیقب نم ، اتسین نتشاذگ تنم

کی دیاب شرآ نتشاد هگن هساو یلو شرآ و وت هساو

ت نودب ًاملسم هک مشاب هتشاد بوخ یمیلا هناویتشپ

متسد زا داوخیمن ملد ؛ دایمن تسد هب کسیر الشو

شرآ نم دموا هک الًخهلا صا نامام یشاب تحاران

طقف دیدرگب نوتدوخ هساو دیرب امش مرادیم هگن ور

هساو مداد ور مایند ی همه هک نم زا شابن ریگلد



امش.

. دیشک یهآ نامام

هشیم گنت ملد یلو تزا مشیمن ریگلد تقوچیه _

هساو ملد تاه، یشوگیزاب ، تاتنطیش هساو ، تساو

تدوخ یروجنیا منیبیم یتقو هدش گنت هتشذگ باتفآ

ینابصع ، تارب مروخیم هصغ یدرک قرغ راک یوت ور

مه ازور نیا هرخ باال هرذگیم یلو ، تتسد زا مشیم

! هرذگیم

زا مورآ و مدش دنلب یلدنص یور زا مدز یخلت دنخبل

زا دعب نم ردام تشاد هانگ ردقچ ، مدرک شلغب تشپ

یلع ِغاد هک مه شدعب دش، هتسکش یلیخ اباب نتفر

و نم شیشوخ لد اهنت مه حاال ، دنوم شلد یور

تکرش یاهراک وت ور مدوخ هک ینم ، میتسه شرآ

نومزا هرذ هرذ ناوخیم راگنا هک یشرآ و مدرک قرغ

و میدرک توکس شنداد تسد زا ِسرت زا وام نریگب

! هشب زاب نومیگدنز وت نوشاپ میداد هزاجا
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عافد نومقح زا هک میتشادن نومرس باالی یدرم ام

ی هدبرع نودب و هناویتشپ و لوپ یب نومدوخ هنک،

زا یراک ادرمان ِلد هب هزادنب سرت هک یا هنودرم



نیا هب رتشیب تشذگیم هک هک یزورره ؛ میدربیمن شیپ

مایمن الترب کشم سپ زا اهنت هک مدربیم یپ تیعقاو

یلو متشاذگ رانک ور مزیچ همه سلا همه نیا نم

نیا منک، نیمأت وراه دوبمک زا یلیخ متسنوتن مه زاب

ییاه وخأل نامام گرزب و کیچوک یاه گالهی زا ور

ب منودیم طقف ، مدیمهفیم دشیم سح نومیگدنز وت هک

. دایم بوخ ِزور کی هرخ اال

زا ور شاه نیشام زا یکی و متسشن شرآ رانک مورآ

. متشادرب نیمز یور

؟ مینک یزاب مه _اب

ِشیپ مدش هدنمرش نم و دز قرب شاه مشچ

شتفرعم یب نامام اب یزاب یارب شدح یب یلا حشوخ

! هدرک قرغ راک یوت ور شدوخ هک

ملد ؛ مدنورذگ شرآ یاه هدنخ اب ور مبش مومت

منک ادج ماه تسود و میگدنز زا ور مراک تساوخیم

یتح ؛ مدروایم مک اهاج یضعب اعقاو دشیمن یلو

مه هنوپ یگدنز هلحرم نیرت ساسح وت متسنوتیمن

منک، رپ ور رحس ییاهنت متسنوتیمن ، مشاب شرانک

ردام شرآ یارب و منک مک ور منامام غاد متسنوتیمن

ِسکوداراپ مداش رهاظ اب اه نیا ی همه ؛ مشاب یبوخ

دوب هدرک داجیا یحاضتفا

ی هنحص یور نیگمغ کقلد کی لثم مدوب هدش



یشاقن شتروص یور ور دنخبل مغ، ِجوا وت هک شیامن

هراد هگن داش ور هیقب ات هدرک

سکعرب ، هریم رانک باقن نیا یزور کی هرخ باال یلو

منازیزع زا مودکچیه زور نوا مراودیما اه مدآ هیقب

جنر و ننیبب ور مدیماان ِتروص هک نشابن مرانک

! نشکب

ات متشاذگ تشلا ب یور ور مرس هتسخ ییاه مشچ اب

منک نوریب منت زا ور زورما ِیگتفوک

میت یاهراک و شیامزآ قاتا ندرک هدامآ یارب ادرف

و تحارتسا تقو مه عبر کی هک میتشاد راک ردقنا

و مدرک کوک ور تعاس ، متشادن نتفر رد راک ریز زا

. مداد یزاب شیتآ ی هزاجا ماهایور هب
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یا هّرد نهد رامخ یاه مشچ واب مدش دنلب اج زا

هداد یزاب شیتآ ی هزاجا ماهایور هب بشید ، مدرک

ناخ شواچ منودیمن وهللا دش یطاق سوباک اب مدوب

! درکیم راکیچ طسو نوا

نیا اباب یا مدز کاوسم و متسش ور متروص عیرس

؟ سپ وک م هناحبص اه هدش راک مک مه نامام



و شوت متخادنا رینپ قبلا کی متشادرب نون هکیت کی

رینپ قبلا متسد اب هک روطنومه ؛ نوریب مدز هنوخ زا

و مدرک زاب ور نیشام رد مدرکیم هل نون یوت ور

مریگن لگنا یفیثک زا مجح نیا اب مدش؛ راوس

! تاولص

هگید تسد واب مدوب هتفرگ ور نومرف متسد کی اب

ییادخ تکرش هب ندیسر ات مدزیم قس رینپ و نون م

مدش در ینابهگن زا نیشام ندرک کراپ ؛اب مدنوم هدنز

دراو هرخ وباال مدیخرچ نودرگ ِرد اب رود کی و

مدرک هاگن زاناس خیلا یاج هب بجعت مدش،اب تکرش

؟ تسین ارچ

! دوبن مه اج نوا مدرک هاگن وزیم ریز رود کی

یا هقت ندز واب متفر دنمجرا یاقآ قاتا تمس هب

. مدرک زاب ور رد

موناخ ؟ هروطچ لا وحا و عاضوا ملگ، سییر _سالم

؟ دیدج کیرش اب دینکیم هچ ؟ نتسه بوخ اه هچب

درک. مهاگن دنخبل واب یلدنص هب داد ش هیکت

یایب مدوب رظتنم ، هشب عورش یروجنیمه دیاب زور _

. میراد راک یلک هک یدب رناژی مکی

تفر مه موت هفایق

تساجک زاناس یتسار ، سییر هگید ریگن ور مدآ _حلا

؟ هدموین ؟



هساو هدرک در یصخرم هن : تفگ و داد نوکت یرس

ادیپ و یشنم یاهراک هگید هدایز تراک مگیم نیمه

باتفآ هسوبیم ور امش تسد زورما بسانم یاج ندرک

. موناخ

. متخادنا باال ییوربا

مشکب یط ور نیمز مرب دیگب هدموین یتشم _هگا

! دینکن فراعت

درک. یا هدنخ کت

دایم تارب مه یکمک یورین کی ، هچب زیرن نوبز _

. یشابن اهنت تسد

دش. زاب م هرهچ

حاال؟ تسه _یک

. دادرهم مرسپ _

رس نگیم نیا دش،هب عمج م هرهچ تعرس نومه هب

! دنمجرا بانج یکمک یورین هن رخ
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و مدز یدنخبل داتفا ماه مشچ یوت یقرب مک مک

: متفگ

انشآ شنیناوق و تکرش اب رتهب یروجنیا بوخ هچ ِا

ات منکیم ربص ؛ نوشمیسانشیم رتشیب مه ام نشیم



. ینکیم عورش وراهراک مه اب دعب نایب

. تفگن یزیچ و داد نوکت یرس تیاضر اب

زا دادرهم اقآ ات مدیخرچ مدوخ هساو یتعاس کی

عورش ور راک و نرایب فیرشت نش رادیب زان باوخ

هنک! عورش ور راک ینعی ؛ مینک

رد ندش زاب نوا عبت وهب دروخ رد هب هک یا هقت اب

دنخبل واب مدش دنلب اج دش،زا نایامن دادرهم ِلکیه

. متفگ یدمآ شوخ

بخ : تفگ یدج و داد تسد شرسپ اب دنمجرا یاقآ

مچ مه ات یشیم هارمه تداعس موناخ اب زورما مرسپ

یارب یشاب یکمک کی مه دایب تتسد راک ِمخ و

. نوشیا

نوشیا راوج رد ندرک راک : تفگ یدنخبل اب دادرهم

! هراختفا هیام نم یارب ندوب

هب ور تراختفا هیام رارق هک میرب مدز؛ یگرزب دنخبل

! مدنزرف منزب هرگ مه

دییامرفب : متفگ و مداد نوشن ور نوریب تسد اب

! دنمجرا بانج مینک عورش ور نومراک

. تفر رد تمس وهب تخادنا مهب یبحعتم هاگن

؟ مینزب قرو هدنورپ رتفد وت مینیشب رارق هدرک رکف

! دایب ات نیشب

مشب جراخ نم لوا ات دنوم رظتنم و داتسیا رد یولج



؟! مشیم تقشاع یگیمن یتنعل ، تیپ درب ، نملتنج اباب ،

مرس زا هرخسم یاه رکف نیا ات مدرک یا هفرس کت

بخ : متفگ و مدز یشنم ریم هب یا هراشا هشب رود

دیدب باوج وراه نفلت افطل مایب نم ات دنمجرا بانج

! لخاد نیتسرفب وراه هدننک هعجارم و

منیشب نم نم؟ : تفگ و متمس تشگرب عیرس بجعت اب

؟ موناخ دیتسه یدج ؟ مدب باوج نفلت یشنم یاج

، متفگ یدج الً ماک دنمجرا یاقآ هلب : متفگ مخا اب

، ننکیمن عورش نوشردپ هاگیاج و تسایر زا هک همه

اج نیمه زا هرتهب دیشاب دمآ راک اعقاو دیاوخیم رگا

یا هبرجت چیه نودب االن نیمه هنرگو دینک عورش

! دینک سولج نوتردپ یاج دیربب فیرشت دینوتیم

، متفگن یزیچ هک نم : تفگ و درک یا هفرس کت

رب شسپ زا منوتن هک تسین یزیچ تسین یلکشم

رکف دینک مادص دنمجرا یاقآ تسین المز طقف مایم

دادرهم نومه افطل دیتفرگ هابتشا مردپ اب منکیم

! دینک مادص

یط هقیقد جنپ یوت هک ینک فیرعت رفن کی زا هیفاک

! شدوخ هب هنزب دنگ یراحتنا تکرح کی

نومه ؛ تسین نملتنج مه الً صا مدش نومیشپ

! هنومدوخ ی هلوّدلا سیف سیف
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؛ مداتفا هار روسناسآ تمس هب و مدز یعونصم دنخبل

میدق تخاس یا هقبط تسیب تکرش کی ام تکرش

ون روتسد دنمجرا یاقآ شیپ سلا دنچ نیمه هک دوب

دوب هدرک رداص ور شیزاس

هک دوب رخآ ی هقبط تکرش ِینتشاد تسود تمسق

دوب تقو یلیخ تشاد رهش هب ور یا هداعلا قوف ویو

؛ مدوب هدزن رس اج نوا هب ماه هلغشم رطاخ هب

مدوب هدیشک راگیس باال نوا تحار یخلا اب یرابدنچ

دیمهفن یسک مبوخ سناش زا هک

یاج دوب یفاک طقف میتشاد یدایز خیلا یاضف

یزاسکاپ مدب و منک ادیپ ورپژه ماجنا یارب یبسانم

. ندب لا قتنا ور زاین دروم لیاسو مه شدعب ننک

نیا الً ومعم مدش هدایپ روسناسآ زا مراهچ ی هقبط

یددرت یب و نما ناکم و دوب هقبط نیرت تولخ اج

. اهراک ماجنا یارب

س طسو ، تشاد گرزب سنلا اتود و یرتفد ِقاتا اتدنچ

ور مصیخشت هک دوب هتفرگ رارق گرزب زیم اتود نلا

اج اجنیا ور شیامزآ لیاسو هشیم ممهفب هک نیا یارب

. درکیم تخس هن ای داد

هب عیرس و مدز یدنخبل ناج دادرهم ندروآ دای هب اب



. متفر نییاپ ی هقبط

تقد ژوکالسواب یتسرپ نوا اب هک شندید اب

، تفرگ مدنخ درکیم میظنت ور دنمجرا یاقآ یاهرارق

. مدرک یا هفرس کت

دنمجرا یاقآ _

تمیمص ساسحا هگید هک مدرک دیکأت شاقآ یور

هدن. تسد شهب

ناج؟ : تفگ دنخبل واب درک دنلب رس

! هریمن ور الًزا صا

جایتحا نوتکمک هب ؟ دیرایب فیرشت هظحل کی هشیم _

. مراد

هگید طقف ًامتح، هلب هلب : تفگ و دش دنلب اج زا

هن؟ تسین هک یرتفد یاهراک

ِسکعرب ال ماک ًاقافتا ال، صا هن : متفگ یزومرم دنخبل اب

! ِیرتفد یاراک

هار روسناسآ تمس هب مه واب مدرک هراشا شهب

اب مداتسیا رظتنم مدز ور هقبط ی همکد میداتفا

، میداتفا هار رظن دروم سنلا تمس هب روسناسآ ِفّقوت

اباب هنوتیم هن ، متخادنا دادرهم و اه زیم هب یهاگن

هک. تسین واپ تسد یب مه ردقنا

ًافطل : متفگ دادرهم هب ور و متسب ور رد روظنم نودب

دیرایب رد ور نوتِتُک



یوت شاه مخا دعب و درک مهاگن بجعت اب هظحل دنچ

درک! یا هفرس کت و تفر مه

شا هرظتنم ریغ یاهراتفر هب یجیگ اب هظحل دنچ

! داتفا اج مجک ِیرازهود هعفد کی ، مدرک هاگن
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نیا ؛ مریگب ور م هدنخ یولج ات مدرک یا هفرس کت

، هدروآ رد واپ تسد دعب هدوب سفن هب دامتعا لوا

! ییومع تندزدن

یوت یاه زیم هب یا هراشا شرس یوت راکفا ِعفر یارب

مدز. سنلا

وراهزیم منک تساوخرد نوتزا متساوخیم شتسار _

کی هشن فیثک نوتتک متفگ دینک اج هب اج یمک

. تقو

هک راگنا ، تفر شتک تمس هب شتسد و تفگ یناهآ

تشگرب هعفد کی متفگ یچ هشاب هدش هجوتم هزات

منک؟ اج هب اج وراه زیم نم : تفگ و متمس

درم امش هلب، : متفگ نانیمطا واب مداد نوکت یرس

؟ دینیبیم اجنیا یا هگید

نیا ی همه دینئمطم امش : تفگ و تخادنا مهب یهاگن

؟ الهمز یشاب تیافک اب ریدم کی هک نیا یارب اهراک



یگداس زا مراد نم هنافساتم ناج، دادرهم هن ًاتقیقح

تفم کشیجنگ تفم گنس ؛ منکیم هدافتساوس یلا عبانج

روخ! تفم مدآ کی مه هدنب ،

کمک کی طقف هن، شتسار : متفگ و مدز یدنخبل

هب زیم منوتیمن هک نم هخآ متساوخ نوتزا کیچوک

منک. اج هب اج ور یگرزب نیا

هوا ، دیشک و تفرگ ور زیم رس کی و داد نوکت یرس

هفرس ادخ هدنب زا داتفا هار مه یکاخ و درگ هچ هوا

رپ حور راثن هحتاف ات دنچ تسین مولعم ، تفرگ ش

. هشاب هدرک نم ِحوتف

سفن سفن هب گنشق ادخ هدنب دوب رتگرزب مود زیم

هربیمن شیپ زا یراک یروجنیا هن مدید دوب، هداتفا

مدنلب هنشاپ یاه شفک مورآ متخادنا مدوخ هب یهاگن

. متفر زیم تمس وهب مدروآ رد ماهاپ زا ور

درک مهاگن بجعت واب داتسیا رمک هب تسد شاج رس

مدموا ، هگید دیدب لوه : متفگ و مداد نوکت یرس

. یکمک یورین

هب عورش ییاتود و تفرگ نم زا ور شبجعتم ِهاگن

. میدرک نوریب هب اهزیم داد لوه

، متخادنا خیلا سِنلا هب یهاگن نومراک ندش مومت اب

عیلا. مه یلیخ

یدباع یاقآ هب مدز گنز و مدروآ رد ور میشوگ



تسیل ور هاگشیامزآ زاین دروم لیاسو مدرک تساوخرد

باال. هتسرفب و هنک

. مدرک یرکشت دادرهم وزا مدیشوپ ور ماه شفک

دوب؛ م هفیظو منکیم شهاوخ : تفگ و دز یدنخبل

. مارب دوب یبلا یج هبرجت ًاقافتا

راک تزا رتشیب یتفگیم ؟ یلا مح تارب دوب جبلا یچ

! مدیشکیم

؟ ًاقیقد نوتارب دوب جبلا شاجک : متفگ بجعت اب

شاه شفک هک کیپ و کیش موناخ کی اب هک _نیا

! مدب لوه زیم هدایز مشروز و هدروآ رد ور

یناهآ و مدز ور روسناسآ ی همکد ؛ تفرگ م هدنخ

. متفگ
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امش لثم یموناخ حاال داد:ات همادا یبلا ج نحل اب

درو هشیمه راک وت نوتندوب یا هفرح و تیدج ، مدیدن

هک نوتیشوگیزاب و تنطیش یفرط ،زا تسه ردپ نوبز

نوتیدج راتفر الاب ماک مدوب شدهاش مه مسارم بش

ور متینهذ هرابود مه نوتن اال راک ،اب تسه ضقانت رد

مه زاب هشیم فشک نوتزا یا الهی ره راگنا ؛ دیدز مهب

! دیراد مدآ ندرک زیارپوس یارب یزیچ کی



وجبلا ماتلا یح هرابرد میقتسم ردقنا یسک حاتاال

نیا هب تداع نم منودیمن دوب هدادن رظن نوشندوب

هک سیلا دنچ رطاخب نوشیا ای متشادن اه فرح

نایب ور شاه سح اورپ یب درکیم یگدنز جراخ

! درکیم

سح هکیلا ح رد دنخبل اب مدب یباوج هچ متسنودیمن

مرس ندش جراخ نوشیداع گنر زا ماه هنوگ مدرکیم

! متخادنا نییاپ ور

منک. شهاگن بجعت اب دش ثعاب هک درک یا هدنخ کت

درک. متفرگ گنر یاه هنوگ هب یا هراشا

ش! هگید ی هنومن کی مه _نیا

ثحب عیرس و متشاذگ م هنوگ یور ور متسد مخا اب

شرازگ دیاب ، دنمجرا یاقآ رتفد میرب : مدرک ضوع ور

دیدج لیاسو و یلدنص و زیم یباال هقبط یارب میدب

عورش وراه راک مک مک هک ننوسرب ادرف ات الهمز

. مینک

مدرک زاب ور رد و متفر دنمجرا یاقآ قاتا تمس هب

اب مندزن رد رطاخ هب تساوخ و دروآ باال ور شرس

تفرگ بجعت گنر شهاگن مک مک هک هگب یزیچ مخا

دش. هتسب شنهد و

؟ دیدرک راکیچ ، نیکاخ و درگ رپ ارچ امش _

! میدرکیم یزاب جک یتشک دوب هتفررس نوم هلصوح



هک مدب ور شباوج متساوخ و متخادنا باال یا هنوش

ِقطن و درک ندز فرح هب عورش نم زا لبق دادرهم

دش. روک هدنب

هب اج ور مراهچ هقبط یاه زیم تداعس موناخ _اب

. میدرکیم اج

وراه زیم وت : تفگ و تخادنا دادرهم هب یبجعتم ِهاگن

؟ یدرک اج هب اج

هچب یاه نوخان نیبب وشاپ هشیمن شرواب ادخ هدنب

. تقو کی هشاب هتسکشن

مه شلبق هزات هلب : تفگ و داد نوکت یرس دادرهم

. مداد باوج وراه نفلت متسشن یشنم یاج

دش؛ درگ دنمجرا یاقآ اب مه نم یاه مشچ هعفد نیا

ورب ودب هدش، عمج نم رود ِلغچ مدآ یچره ارچ

نک! فیرعت متنامام هساو هنوخ

هب ور شرگ خیبوت هاگن و تفگ یناهآ دنمجرا یاقآ

ح مدب شدای راک تفگ شدوخ هچ نم ،هب تخود نم

هدب ماجنا مداد ور مدوخ فیاظو ی همه هتسرد اال

! هگید هراک عون کی مه نیا بخ یلو
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منک. ضوع ور ثحب مدرک یعس و مدرک یا هفرس کت



ییاه تیزم هب هجوت اب مراهچ ی هقبط سنلا سییر _

نوت هزاجا اب تسه بسانم ورپژه ماجنا یارب هراد هک

ننک مهارف ور شیامزآ لیاسو متساوخ یدباع یاقآ زا

. هشاب بترم زیچ همه ادرف ات

هدامآ ور شنیرتهب یتازیهجت ره زا وگب یدرک بوخ _

. مدب ییوتآ نوشتسد ماوخیمن ننک

! متسه نوشرس باال ادرف مدوخ سییر مشچ _

داد. نوکت یرس

مه ناخ شواچ ؛ هشاب تتسد کمک دایم ادرف دادرهم _

هنک. کچ ور تازیهجت دایم رهظ زا دعب

میلدنص یور مخا اب دعب و مدرک ثکم هظحل دنچ

هاگن شور وت یروجچ مدز هک یدنگ نوا ،اب متسشن

ً؟ ال صا منک

مه دادرهم مدش ماهراک ماجنا لوغشم ریگرد یرکف اب

. هریگب دای راک شردپ تسد لغب داسیاو

هرادن یروفنم تیصخش مه مدرکیم رکف هک ردقنا

یا هیاپ و تیصخش اب مدآ هنرگو هیروج کی شلدم

رظن ود یکی اب هشیمن مه زاب دنچره ، هسریم رظن هب

! تخانش ور یسک

؛ شریز مدرب ومیشوگ و متسد ور متشاذگ ور هدنورپ

نرب شوایس اب هتفه رخآ هرارق دوب هداد مایپ رحس

! لمع تعرس هللا شام ، نوریب



چیه هب شاب تدوخ بظاوم ): متشون شساو عیرس

صا یریمن یا هتسب رد ناکم چیه تمس شاهاب هجو

تشپ ریگب ور سردآ وشن مه شنیشام راوس ال

کت مه یدیسر هرتشیب تتینما یروجنیا ودب شنیشام

(! یرادن راشژ منودیم نزب

اباب بوخ ): تشون و داتسرف هدنخ رکیتسا ات دنچ

االن یگب امش یچره مشچ هدش، گرزب نامام هرابود

میرب میتشاذگ رارق هتفه رخآ مرب؛ تسین رارق هک

(. نوریب

ود ِینیگنس هجوتم هک مدنوخ ور شمایپ دنخبل اب

هاگن اب هک متفرگ ورباال مرس عیرس مدش مشچ تفج

! مدش وربور دنمجرا یاقآ ِمخارپ و دادرهم نودنخ

ام دیگب تسه هدنورپ الی یراد هدنخ جبلا زیچ _رگا

. میدنخب مه

هن هن : متفگ و مدرک روج و عمج ور مدوخ عیرس

. تفرگ م هدنخ مداتفا یا هیضق کی دای تسین یزیچ

یور کیچوک ِنودلگ تشپ مداد لوه ور میشوگ مورآ

دیمهف دز؛ دنخبل حضاو دادرهم هعفد نیا هک مزیم

؟! ینعی
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مرس هن مدز تسد میشوگ هب هن ماهراک رخآ ات هگید

مدروآ ورباال

تقو نایاپ اب ماهراک تعاس دنچ زا دعب هرخ باال

نوشحیرفت گنز هک اه هچب نیا نیع ندش مومت یرادا

هار و متشادرب ور مفیک مدش دنلب عيرس هدروخ

! مدرکن یظفاحادخ داتفا مدای هک رد تمس مداتفا

هک دنمجرا یاقآ و دادرهم تمس متشگرب ور عیرس

یدنخبل ندوب هتخود نم هب ور نوشبجعتم یاه مشچ

مک دش مومت ماهراک هک نم هگید بوخ : متفگ و مدز

. نوت هزاجا اب منک تمحز عفر مک

هزاجا سالتم هب نتفگ واب داد نوکت یرس نوشتفج

. نداد جورخ

مدرک تکرح رازاب تمس وهب مدش نیشام راوس عیرس

و هویم دوب هتفگ نامام و دیسریم خهلا بشما ؛

تمس هب زاین دروم لیاسو ندیرخ ؛اب مرخب ینیریش

تشپ نم و دوب هدش بش ًابیرقت مداتفا هار هنوخ

هنرگو مسرب خهلا زا لبق هنک ادخ مدرک ریگ کیفارت

هروشیم ور نم یباسح شزیت و دنت نوبز نوا اب

نیا و خاالمق نم تفگیم ش همه نامام رانک، هرازیم

عیرس و مراد هگن منهد وت ور یزیچ منوتیمن هک

. هتفر خهلا هب نوریب مچاپیم

ص هب رتشیب شافرح و تشاد ینوبرهم بلق ادخ هدنب



نیمه تشادن یبوخ نایب ّنف بخ یلو دوب مدآ الح

! نشاب یرارف شزا همه دوب هدش ثعاب

نیشام و مدموا نوریب رکف زا هنوخ رد هب ندیسر اب

زاب ور رد مورآ و متخادنا ور دیلک مدرک کراپ ور

یتنعل هنوخ مد هبیرغ شفک تفج کی ندید اب مدرک

مسب ؛ مدیشک یقیمع سفن و مداتسرف مدب تخب هب

. مدش هنوخ دراو رد هب یا هقت ندز واب متفگ یهلّلا

و دش دنلب اج زا شدرد اپ نوا اب مندید اب خهلا

هک نیا سرت زا تشاک م هنوگ یور یفت رپ سوب

مدرکن تئرج هنکن مخی ور گنس و هروخن رب شهب

منک. کاپ ور متروص باال مرایب ور متسد

؟ یبوخ ناج خهلا مرب تنوبرق یهلا _

هتندرک رهوش تقو هگید هللا شام یدش گرزب ردق هچ

مشچ هنوخ وت مدیسر هک نیمه دوب تگنت ملد ردقنا ؛

! یدوبن یلو تمنیبب ( مدوب رظتنم ) مدرکیم مشچ

ارچ بش عقوم نیا ات هچب نیا تفر هار رازه ملد

! هخآ هنکیم راکیچ هنوریب

! شیلوا زا نیا ایب

یسرپ لا وحا زا ناج خهلا مبوخ : متفگ و مدز یدنخبل

نوچ مدشن گرزب مه دایز نیچمه نم وهللا امش یاه

رکف یروج نیا نیدزنرس نومهب تسه سیلا ود

ربخ هک تسه مه ندزن رس نیمه ِتارثا زا دینکیم



کیفارت تشپ مه اتاالن مریم راکرس هدنب دیرادن

! مدوب هدنوم

! ربارب کی کی

رضاح مرتگرزب هساو هک تفر یا هرغ مشچ نامام

وخ! درک عورش شدوخ ؛ منکن یباوج

باال ییوربا تسشنیم لبم یور هک روط نومه خهلا

یریم هک ییاجنیا روط؛حاال نیا هک : تفگ و تخادنا

؟ تسه یراک هچ
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مدز. یدنخبل

رایتسد منکیم راک یتشادهب مزاول تکرش یوت _

! متسه لماع ریدم یصخش

. تشاذگ مه یور ور شاه تسد

ور شزیم و یرایم یربیم یاچ شساو ینعی _اهآ

؟ ینکیم زیمت

کی هراذیمن شدوخ مگن یزیچ ماوخیم نم ادخ هب

! هزوسب شنودلا خ اهیف ات مدآ هگیم یزیچ

خهلا هن : متفگ و متخادنا نامام هب یصرح رپ هاگن

تسد ییاروج کی هتخس امش یارب شحیضوت ناج

اهو داد رارق ی همه میظنت متسه لماع ریدم تسار



هنم! اب نوشاه هسلج

شحیضوت : تفگ و دش اج هب اج یلدنص یور یمک

کی وت منم رسپ وهللا دوبن تخس مه ردق نوا

مدوخ هدشرا یاه ریدم زا یکی یزاسوردوخ تکرش

! ازیچ نیا زا مرایم رد رس

هنوشکب اجنیا هب ور ثحب تساوخیم طقف ینعی اهآ

. یهکَا ِتکرش فالن ریدم نم رسپ هگب هک

افتکا هشاب قفوم هللا شیا یتم سال هب کی نتفگ هب

! داتفویم هار یشک سیگ و سیگ مدادیم یباوج مدرک

منک نهپ ور هرفس تفگیم تشاد هک نامام یادص اب

مندید اب نامام متفر هنوخزپشآ وهب مدش دنلب عیرس

نهد ختلا اب مگیمن تهب رابدص نم رتخد : تفگ مورآ

؟ هگم یضیرم ؟ رازن نهد هب

کی هخآ درک عورش شدوخ نامام : متفگ صرح اب

شرآ یتسار ملد، ور هنومیم مدن باوج هنزیم ییافرح

؟ هباوخ

اذغ دایب نک شرادیب ورب یتخادنا ور هرفس _هرآ

. میروخب

مدرک نهپ ور هرفس حلا یوت عیرس و متفگ یا هشاب

و هنک زاب دیدج ثحب کی هرابود خهلا هک نیا زا لبق

شرآ رس وباال متفر قاتا تمس عیرس هنک مراب یزیچ

. مدیسوب ور شینوشیپ و مدش مخ دنخبل ؛اب متسشن



دعب میروخب ماش میرب وش دنلب نامام یشرآ ؟ شرآ _

. باوخب

لثم درک زاب ور شاه مشچ روز هب و درک یموا

! هچب هعولآ باوخ مدوخ

درک ترپ ور شدوخ و باوختخر ور تسشن مندید اب

نیگنس مدش دنلب اج زا مدرک شلغب تبحم اب ملغب وت

ییانتعا یلو تفرگ درد هدروخ هی مرمک دوب هدش

. هرفس رس شمدرب یروج نومه و مدرکن

خهلا مدوب شرآ هب نداد اذغ لوغشم هک روط نومه

نیشب ریگب یصخرم زور دنچ کی ناج باتفآ : تفگ

دایب نم اب دیاب تردام راد هگن ور شرآ هنوخ وت

! رتکد

ًاصخش هک شییوررپ زا ادج حاال دش درگ ماه مشچ

ود هب سییر مرایب ور یصخرم مسا ؛ متفر شدوخ هب

نینچ وت منوا هنکیم ممیسقت یواسم ریغ تمسق

! یطیارش

دایز تکرش عاضوا تقو دنچ نیا ناج خهلا شتسار _

. مریگب یصخرم منوتیمن تسین بوخ

تال ناج خهلا ینوتیم : تفگ و تخادنا باال ییوربا

تسد وت هچب رتکد میریم تنامام و نم نکب ور تش

! تاتسود هنوخ شربب هرتهب هشابن نوماپ و

مزا ور شهاگن هک مدرک هاگن نامام هب هنامولظم



! امدرک یریگ بجع تفرگ

هیقب یلو نوشدنوجیپ هشیم نریمن رتکد هک ور ادرف

منک؟! راکیچ وراه زور

نیمه یارب دوب هار ی هتسخ خهلا هک ییاج نوا زا

یشوماخ و میزیرب باوختخر رتدوز میدش روبجم

وتپ ریز مدیزخ عیرس هتساوخ ادخ زا مه نم مینزب

. متفر باوخ هب شرآ ندرک لغب واب
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گنز زا لبق حبص متشاد ور تازیهجت سرتسا ردقنا

زا ادص و رس نودب مدیرپ باوخ زا تعاس ندروخ

خهلا عقوم کی هک مدیشوپ ور ماسابل و مدش دنلب اج

ممشچ وهللا هنک مراب یزیچ یا هکیت هی هشن رادیب

. هدیسرت

زورما مدیشک یقیمع سفن و نوریب مدز هنوخ رد زا

هک منک راکیچ ور دعب یازور منوچیپب متسنوت ور

مراد هگن ور شرِآ و منومب هنوخ ننکن مروبجم

! شنوج رهاوخ ههبج وت هتفر عفال هک مه نامام

قاتا تمس هب تسار کی تکرش هب ندیسر ضحم هب

مدز. ورد متفر یدباع یاقآ

شرافس هک یلیاسو دیشابن هتسخ یدباع یاقآ _سالم



؟ ندیسر دیدوب هداد

هلب مناخ، سالم : تفگ مارتحا واب دش دنلب اج زا

باال هب ات ندش هتشاذگ رابنا یوت نوش همه ندیسر

. میدب نوشلا قتنا

طقف دیدرک فطل یلیخ نونمم : متفگ و مدز یدنخبل

! نشکب میت یاه هچب دیگب مه ور لا قتنا تمحز

. تسه یلکشم کی طقف مشچ _

؟ یلکشم هچ : متفگ مخا اب

ور رجنولک هاگتسد شتسار : تفگ وکالهف درک یفوپ

شلا قتنا تقو لوا ادرف نتفگ نتسرفب تفر نوشدای

. ندیم

وت مداد راشف ور ماه مشچ مکحم و مدیشک یهآ

یاهراک ات هعوتآ لا بند ناخ شواچ هک یطیارش

هاگتسد هدب ماجنا شدوخ تکرش یوت ور شیامزآ

! هدیسرن اه سناسا یزاسادج و ریطقت

یارب زورما نوریب هشکیم تسام زا ور وم کدرم نیا

مک یزیچ دایم زاین دروم یاه هاگتسد زا یشکرس

نوشن مه هلحم روک یاه کالغ هب ورام هک هشاب

! هدیم

دنمجرا یاقآ طاالع هب هشاب : متفگ و مدرک یفوپ

. منوسریم

وت میدب ریگ شهب تشادن یریصقت هک ادخ هدنب نیا



هنک رضاح تسنوتن مه ورای داد شرافس هظحل نیرخآ

میگیم مینکیم رپ ور نومنهد همه شیپ یتقو هگید

اه هظحل نیا رکف هب دیاب هلماک نومهاگشیامزآ لیاسو

. هگید میشاب

ور رد و مدز رد هب یا هقت زاناس هب ندرک سالم اب

دنمجرا یاقآ یاج هب هک دادرهم ندید ؛اب مدرک زاب

سییر هللا مسب تخیر مرپ و کرک هتسشن زیم تشپ

؟ ینعی دش

. مدموا مدوخ هب دادرهم یادص ندینش اب

دیدیسر رید یمک دیدموا شوخ تداعس موناخ _سالم

مهب نوتیگشیمه یاندموا رید هب عجار بقال ردپ دنچره

. ندوب هداد رکذت

! یرایب مور هب وت دوب هدنوم طقف

دنمجرا یاقآ سالم : متفگ و مدز یگنر مک دنخبل

اجک سییر بانج یتسار ؛ مدنوم کیفارت وت هدنمرش

؟ نرایمن فیرشت زورما ؟ نتسه

اه رابنا زا یکی یوت نتفگ ندز گنز حبص دایم؛ ارچ _

رتدوز نتفگ نم هب یشکرس تفر هدموا شیپ یلکشم

امش هارمه ندروآ فیرشت رهمگرزب یاقآ یتقو هک مایب

. مشاب هتشاد روضح
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! بجع

حاال اباب یا متسشن زیم تشپ بذعم و مدز یدنخبل

نم، هب هنزب لز نوا منک راکیچ نیا ولج منیشب نم

؟ نوا هب منزب لز نم

گنز مداد مایپ زاناس وهب مدروآ رد ور میشوگ مورآ

. هتساوخ ور نم یدباع یاقآ هگب هنزب

دنخبل دروخ گنز نفلت هک دوب هتشذگن هقیقد دنچ

. مدرک شهاگن یمشچ ریز و مدز یتحار

موناخ : تفگ نم هب ور و تشاذگ شاجرس ور نفلت

نوشرتفد دیرب رتدوز هچره نتفگ یدباع یاقآ تداعس

. ننوترظتم

وراه هدنورپ زا یکی مدش دنلب اج وزا مدز یدنخبل

هب هدیسرن مداتفا هار رد تمس وهب متسد وت متفرگ

دراو یدباع یاقآ و دروخ رد هب یا هقت قاتا طسو

دش! قاتا

. مدنوم قاتا طسو اج نومه دش درگ ماه مشچ

یاقآ هب نداد تسد زا دعب و دش دنلب اج زا دادرهم

موناخ دیدروآ فیرشت اجنیا ات ارچ : تفگ یدباع

. ندمویم نتشاد نوشدوخ تداعس

هب یبجعتم هاگن ربخ یب اج همه زا یدباع یاقآ

ور ماه مشچ عیرس هک تخادنا نم هب دعب و دادرهم



منومهفب شهب هراشا و امیا اب مدرک یعس و مدرک درگ

هدن! ول یزیچ

متشاد شتسار هلب : تفگ و دیشک شندرگ هب یتسد

مگب متفگ منک تست ور هاگشیامزآ لیاسو باال متفریم

رهمگرزب بانج دیرایب فیرشت مه تداعس موناخ و امش

. نسریم مک مک مه

مداتفا هار نوریب تمس هب و مدیشک یتحار سفن

یروج کی یتسنوتیمن متفر زاناس هب یا هرغ مشچ

. لخاد داین شینوچیپب

! یشیمن یچیه وت مدز: بل شهب ور

هارمه و مدرک دنت ور ماه مدق هک درک یا هدنخ کت

. مدش روسناسآ لخاد دادرهم و یدباع یاقآ و

وت دوب هدش تازیهجت زا رپ حاال هک ینلا س ندید اب

شواچ هنک ادخ حاال متفگ یدباع یاقآ هب ینیرفآ ملد

. هشن تسین هک يهاگتسد هجوتم ناخ

وهب درک ناحتما وراه هاگتسد زا ات دنچ یدباع یاقآ

شواچ تفگ هک زاناس مایپ اب تفر نییاپ ی هقبط

باال نیمه میداد حیجرت هسریم هگید عبر کی ات ناخ

دادرهم متخادنا خیلا رتفد ات دنچ هب یهاگن مینومب

رارق هدافتسا دروم مه اه رتفد نیا : تفگ نم هب ور

؟ نریگیم

مدنبب ور رد ات متفریم بقع بقع هکیلا ح رد



ریدم یارب اه قاتا نیا هلب : متفگ و مداد نوکت یرس

زونه هدش مهارف نتسه اه شیامزآ رظان هک ییاه

نیا االً متحا یلو هدشن مهارف نوشتاناکما و لیاسو

. هشیم مهارف نوشمیت و ناخ شواچ یارب رتفد

و مدرک هراشا دوب سنلا یاهتنا هک یرتفد هب دعب

! مدیبوک مکحم ور رد مدرگرب بقع هب هک نیا نودب
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هتسب و درک ریگ رد هب یزیچ مدرک سح هظحل کی

یادص هک شمدیبوک یرتشیب تدش اب نیمه یارب دشن

! مدرگرب بقع هب عیرس دش ثعاب ناخ شواچ

ترس تشپ هب لوا یدب ماجنا یراک هک نیا زا لبق _

! موناخ رتخد زادنب هاگن

دوب یدج شهاگن مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

؛سالم مشب هریخ شاه مشچ هب دایز متسنوتن اریگ و

. متفر رانک رد یولج وزا مدرک یمورآ

شوخ دز،اب یدنخبل ناخ شواچ ندید اب دادرهم

. لخاد هب درک شتوعد و داد تسد شهب ییور

یتشم هب دینکیم فطل تداعس موناخ : تفگ نم هب ور

. نرایب هوهق دیگب

یزیچ ، تسین المز : تفگ یدج نحل اب ناخ شواچ



مرادن لیم

داد: همادا تفریم تازیهجت تمس هب هک روط نومه

ی هسلج مرب دیاب زاین دروم تازیهجت یسررب زا دعب

. نتسه مرظتنم مراد یمهم

شهارمه شوایس و هدموا اهنت هک مدش هجوتم هزات

ریز مینکب ور شرس تساهنت ات مگیم هک نم ، تسین

هرجنپ نیمه زا هشاب هیاپ دادرهم هگا الً صا بآ

ریگ اه تیعقوم نیا زا هگید نییاپ مینکیم شترپ

هک! دایمن

: تفگ و دیشک اه هاگتسد زا یکی یور ور شتسد

؟ نیدرک هیهت اجک زا ور مزاول

! ردنغچ گرب مدب؛ باوج ات درک هاگن نم هب دادرهم

دنولا ِتکرش : متفگ و مدرک فاص ور مولگ

. تخادنا باال ییوربا

حلا ره هب یلو نرادن یبوغرم ِسنج نیمه یارب _

! تفریمن یراظتنا مه نیا زا رتشیب هلوبق لباق

! هیدوجوم هچ هگید نیا ؟ هلوبق لباق مدز، یدنخشین

نیرتهب تکرش نیا مراد طاالع هدنب هک ییاج نوا _ات

یهاگشیامزآ لیاسو هنیمز رد ناریا رد ور تادیلوت

شرافس اجک زا ور لیاسو نیا امش میتسنودیمن نراد

هعجارم اج نومه هب امش یتحار یارب هنرگو دیدیم

! میدرکیم



. تخادنا مهب یرخسمت رپ هاگن

! یناملآ یاه تکرش زا یکی _

هلب؟ : متفگ بجعت اب

درک. یسررب ور یا هگید هاگتسد توافت یب

هک مینکیم هیهت اجک زا ور هاگشیامزآ لیاسو دیتفگ _

زا یکی متفگ دیدب شرافس اج نومه زا مه امش

! یناملآ یاه تکرش

رس یور ًادیدش مرظن زونه نم یلو دش، هتسب مقطن

! هشندرک تسین هب
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داتسیا نم رانک رتشیب ِثحب زا یریگ ولج یارب دادرهم

یزیچ رهمگرزب بانج بخ : تفگ و درک یا هفرس کت

دیراد جایتحا هگید هاگتسد هب رگا ؟ دوبن رسک و مک

. منکیم هیهت تقو عرسا رد هدنب دیگب

نومیرخن عوهوا ؛ متخادنا شهب یهاگن یمشچ ریز

. رادلوپ

مه رانک هک نم و دادرهم هب یهاگن ناخ شواچ

رجنولک هاگتسد : تفگ یدج و تخادنا میدوب هداتسیا

هاگتسد نیا اب راک لصا دینک هیهت رتدوز هچره ور

! شمدیدن تازیهجت نیب مدرک بجعت هشیم عورش



؟! اعقاو همهفن یتشاد راظتنا ! دیمهف فت، یا

میداد شرافس : متفگ و متفرگ هلصاف دادرهم زا یمک

! دیشابن نارگن هسریم نومتسد هب بورغ ات

میت اب ادرف : تفگ و داد نوکت یرس ناخ شواچ

و هشاب لماک زیچ همه مراودیما مدرگیمرب شیامزآ

. نشاب هتشاد روضح دنمجرا یاقآ دوخ نینچمه

دموا شیپ نوشارب یراک ردپ : تفگ عیرس دادرهم

فیرشت امتح ادرف نرب یشکرس یارب ندش روبجم

. نرایم

دوب هتفرگ شتسد یوت ور شیشوگ هک روط نومه

مومت اج نیا نم راک ، ندوب هداد طاالع لبق :زا تفگ

هدش!

ناخ شواچ داد تسد شاهاب و تفر ولج دادرهم

یمورآ ظفاحادخ تشاذگ شرانک وزا داد نوکت یرس

مهب یهاگن یلو ؛ هشاب هدینش منکن رکف هک مدرک روغلب

فیرشت امش هگم : تفگ یکشخ نحل واب تخادنا

هدنوم یراک هگید اجنیا منکن رکف ؟ نییاپ دیرایمن

! هشاب

؟ نیا هگیم یچ مدرک شهاگن بجعت اب

اب دییامرفب هدنومن یراک هگید هلب : تفگ عیرس دادرهم

. میرب مه

تمس هب نوشاهاب هیچ هیضق مدیمهفن هک نیا اب



دیاب زیچ همه رایتخا مدش راوس و متفر روسناسآ

هشدوخ تکرش هنکیمن مه یقرف هشاب شدوخ تسد

هن! ای

ِدوبن یخَا تشذگ توکس هب نییاپ ی هقبط هب ات

کی تشاذیمن دوب االن رگا هشیم سح هچ شوایس

. هریگب مورآ شایگدول تسد زا نومرس هظحل

شواچ یلو میدموا نوریب روسناسآ زا نومندیسر اب

داد. راشف ور گنیکراپ همکد و دموین نوریب ناخ
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مدوب هدش راکیب معالً نم دنمجرا یاقآ ِدوبن اب

رد مبیج وت زا ور میشوگ ، مایپ یادص ندینش اب

تقو قوتاپ نرب ناوخیم دوب هتشون هنوپ ؛ مدروآ

هن؟ ای مرب نوشهارمه مراد

ملیاسو ات متفر رتفد تمس هب و مداد یکوا عیرس

: تفگ بجعتم دادرهم مفیک نتشادرب منک،اب عمج ور

فیرشت ییاج هدشن مومت یراک تعاس زونه دیشخبب

؟! دیربیم

رازب مهب هداد شحف راگنا متخادنا شهب یهاگن نانچ

وج! وت ورب دعب هرذگب تردپ دوبن زا تعاس ود

رد همه هریغتم مدمآ و تفر تعاس الً ومعم _نم



نم یارب یراک دنتسین دنمجرا یاقآ یتقو ننایرج

. مریم رتدوز سپ تسین

داد. همتاخ ور ثحب سالتم هب نتفگ واب تفگ یناهآ

قاتا زا عیرس هدادن ریگ یزیچ هب ات مداد نوکت یرس

! هشب سییر نیا رگا هملا ح هب یاو ؛ متفر نوریب

یوت مداتفا هار هفاک تمس هب و مدش نیشام راوس

ًاملسم دوب نیمار و هنوپ ریگرد منهذ ش همه هار

هب ننیبب ور نم نتساوخ هک دوب هدشن لح نوشلکشم

باال یدنگ هچ نگب ننوتیمن هک مه نوشاه هداوناخ

! ندروآ

و رس یب هشیمه سکعرب و مدش هدایپ نیشام زا

مخا نم کی اب هنوپ و نیمار مدش هفاک دراو ادص

ناوخشيپ تشپ زا رهمداش و یلدنص ور ندوب هتسشن

واب مداد نوکت شارب یرس درکیم نوشهاگن بجعت اب

. هنوپ و نیمار نیب خِیلا یلدنص یور متسشن قوذ

هبوخ ین ین هللا؟ شیا دیبوخ یشان یاباب هنن ِلا وحا _

؟

هتفرگ حیلا اب نیمار درک مهاگن یپچ پچ هنوپ

نامام نیا هگا ملگ رهاوخ میبوخ : تفگ و دز دنخبل

! هرازب ورغرغ ِسنجدب

. امباصعا ور ورن نیمار دز: رشت مخا اب هنوپ

نیاوخیم : متفگ و مدرک نوشهاگن متفر باال ییوربا اب



؟ دینک انشآ ثحب اب ونم

ور شتسد جنرآ و دز رانک ور هوهق نوجنف نیمار

. تشاذگ یبوچ زیم یور

نم باتفآ نزب فرح شاهاب وت تس، هچب هب عجار _

ور شاپ هنوپ یلو متسه هچب نیا یاپ هروج همه

طقس دیاب هچب نیا ِاالوبال هک شفک کی وت هدرک

راد هچب میسورع زا لبق ماوخیمن مراد وربآ نم ، هشب

! مشب

هنوپ مدرک شهاگن و هنوپ تمس متشگرب بجعت اب

هب دیعب شزا یراتفر نینچ و دوب یتاساسحا رتخد

! دیسریم رظن

نیا یاوخیم تبلق هت زا اعقاو ؟ هنوپ هگیم تسار _

؟ ینک طقس ور هچب

هخآ : تفگ یمورآ نحل واب دیدزد ور شهاگن هنوپ

ماوخیم نم ؛ تسین هگیم نیمار هک ییانیا طقف هلئسم

ور مدنیآ ماوخیم ، راکرس مرب ماوخیم ، مسرب مسرد هب

. هریگیم ور متفرشیپ یولج هچب نیا مزاسب

اب هک زیم یور ِراگیس تمس تفر متسد هظحل کی

. مدرک شف غال هنوپ ِیگلماح ِیروآدای

. یرازب نوماهنت هشیم ناج نیمار _

رهمداش تمس هب مخا واب تخادنا نومهب یهاگن

. تفر
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نیمه رطاخ هب ؟ نیمه اعقاو : متفگ هنوپ هب ور

ایند هب زا دعب ینوتیم وت ؟ یشکب ور تچب یاوخیم

ییاهراک ی همه هب و یریگب راتسرپ شساو شندروآ

رس منودیم و ینزیم بلا بلا نوشساو یراد هکاالن

! یسرب هنکیم نوشلو هفصن

وت یاج نراد وزرآ ایند یوت رفن دنچ ینودیم چیه

؟ ننک هبرجت ور هناردام قشع و نشب ردام ؟ نشاب

نم... باتفآ یتسین هجوتم وت : تفگ کالهف

همه زا االن هک ینوا ًاقافتا : شفرح طسو مدیرپ

ات متشذگ مزیچ همه زا هک متسه ینم هرت هجوتم

! مشاب ردام

یوق مسح دیاب هک یردق نوا دایز عقوم نوا دیاش

رگا مروخیم مسق هتشذگ سلا دنچ هک االن یلو دوبن

باختنا ور هار نیمه بقع مدرگرب مه هگید ِراب دص

. منکیم

. میدرکن یسورع زونه یلو : تفگ مورآ

. مدرک یفوپ

هگید ِهام کی ات تیسورع طاسب یاوخب هگا هک ییوت _

نک رکف شدعب هب نزن، ور فرح نیا هگید هرضاح



هنوخ وت مادم هک لپت ِسول یولوچوک رتخد هی هنوپ

نیمار هب نامام هنکیم تادص و هنکیم غیج غیج

؟ هشاب هنوتیم اجک هگید یتخبشوخ هت هخآ اباب هگیم

هک ور نیمار مه یگچب رس زا میمصت کی اب یاوخیم

مه ینک ریگلد تدوخ زا ور هراد تتسود ردقنا

؟ یریگب تدوخ زا ور ندش ردام تبهوم

تهب یبیسآ طقس یط هدرکن ییادخ رگا الً صا

یشب راد هچب یتسنوتن تقوچیه هگید و دیسر

ناربج ور ینومیشپ و ترسح نیا یاوخیم یروجچ

؟ ینک

کی شیپ دیرب مه الًاب صا نک رکف رتشیب هرذ کی

ور میمصت نیرتهب هنکیم تکمک منئمطم بوخ رواشم

لد ردقنا هک ییوت نهد زا مبجعتم زونه ؛ یریگب

فرح ینیبب ور هدنرپ کی ِگرم ینوتیمن هک یکزان

! نوریب دایم تچب ِنتشک

؟ مدش دب یلیخ نم : تفگ مورآ هدرک ضغب

. مداد یکیچوک راشف و شتسد یور متشاذگ ور متسد

وت یداتفا هعفد کی یدیسرت طقف وت ملد زیزع _هن

شیپ عیرس ردق نوا هک نوتدقع زا نوا یبیشارس

هب طقف نوتیسورع و ندش راد هچب زا مه نیا تفر

یربب شیپ ور هسورپ نیا ات یراد زاین نامز مک کی

تامشچ یوت ور ینومیشپ ماوخیمن ینک، شمضه و



. هنوپ منیبب

یدز فرح ماهاب وت االن نیبب : تفگ و دیشک یهآ

مشب اهنت هنوخ میرب اه هبوخ حملا یدرک معناق

مرس. هب هنزیم منکیم یخلا و رکف منیشیم هرابود

روط نومه و متشادرب راگیس خن کی دادن تقاط ملد

: متفگ مدشیم دنلب اج زا هک

هرواشم هی اب ریگن یدج رهاوخ هینومروه ِتاریثات

. هتفویم هار تراک

هفاک رانک ِقیچ آال یوت و متفر نوریب ادص و رس یب

مه هچب نیا ؛وهللا مدرک شیتآ ور راگیس و متسشن

هنزب دنگ یتسد یتسد داوخیم شلد ریز هدز یشوخ

یلو ههابتشا شراک هنودیم مشدوخ ، شیگدنز هب

. هشب تحار شلا یخ ات هونشب رفن کی نوبز زا رظتنم

دنلب ور مرس بجعت اب مرس یور یا هیاس نداتفا اب

: تفگ و تسشن مرانک مخا اب نیمار مدرک

هب راگیس ینیبیم ونم ات هک همدوخ ریصقت ینودیم

تئرج هگید تنهد وت مدزیم رابود رگا یشیم تسد

. یشکب یدرکیمن

. مدرک یا هدنخ کت

رد وراهاباب نیا ادا دعب دایب ایند هب رازب ؛ اطلغ _هچ

. هنکیمن بآ مه یخی ینتسب خی ت هبذج عفال رایب

: تفگ و متمس تشگرب عیرس



؟ تفگ یچ ؟ یدز فرح هنوپ اب

رتکد شیپ ادرف هساو مگب تهب تفگ : متفگ یدج

. یریگب طقس تقو

تخوس شارب ملد هظحل کی تفر او نانچ ش هفایق

مدلب طقف هک هنزب رام ور نم نوبز نامام لوق هب خآ

! منوزچب ور همه

ادخ، هب هیدرمان یلیخ درک: همزمز ینیگمغ نحل اب

مراد تسود ممنز ، مراد تسود ور هچب نوا نم

نم اب ارچ مدب تسد زا ور نوشمودک چیه ماوخیمن

! هنکیم یروجنیا

باال دنگ یتساوخیم : متفگ و متخادنا باال یا هنوش

کی ؛ات مشاب شندرک عمج لا بند نم رخآ هک یراین

رد شادص ات زادنب هار ور یسورع طاسب هگید هام

! نیتفرن انف هب هدموین
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دنچ زا دعب درک مهاگن و متمس تشگرب یجیگ اب

مشچ اب درک کرد ور م هلمج مومهفم هزات راگنا هیناث

دش؟ یضار ینعی ، ینعی : تفگ هدش درگ یاه

، مداد راشف مه یور دییات هنوشن هب ور ماه کلپ

ش هقوذ رخآ دوب صرح و قوذ زا یقیفلت ش هفایق



دز: داد متمس دیرپیم هک روط نومه و درک هبلغ

! مترکو نـــ ولوگ یز یز مترکون

مهب هک نیا زا لبق باالو مدروآ ور ماپ کی عیرس

ور،اب هدنگ سرخ مدرک شرود مدوخ زا دگل اب هسرب

رانک. دیشک ور شدوخ مخا

! یشحو ینکیم نیچمه ارچ _

ور تنز ورب : متفگ و مداد م هگید تسد هب ور راگیس

. ینکیم لغب هابتشا یراد هلبا نک لغب

یدروآ رد لوا هک یزاب یضوع نوا رس : تفگ هدنخ اب

! منونمم تزا طقف االن یلو تارب مراد

رد یزاب لَی هک نیا لوا : متفگ و متخادنا باال یرس

هک ییوسیف سیف نیمار نومه زونه نم هساو راین

رواشم هی شیپ مدنمود باال، هشکب هنوتیمن ور شغامد

هب هنزب هرابود مسرتیم هداب ِبزح هچب نیا شربب

! شرس

راگیس زا یماک ؛ هفاک لخاد دیود و تفگ یا هشاب

هنوپ هفاک طسو هک شیزاب لخ هب هدنخ واب متفرگ

. مدرک هاگن شلغب ریز دوب هدز ور

خیلا مدوخ یور ور نلکدا راگیس ندرک ترپ زا دعب

یلدنص یور رهمداش متشگرب هفاک لخاد هب و مدرک

هب ور و متسشن نوشرانک دوب هتسشن اه هچب رانک



. یریگیمن یربخ ؟ هدزاش ربخ هچ : متفگ رهمداش

لا بند هدنمرش : تفگ و دیشک شاهوم هب یتسد

. هراد لمع هگید ی هتفه ود ما هناورپ لمع یاهراک

فراعت وگب ام هب دوب یراک هگا : تفگ عیرس هنوپ

اه. ینکن

. مداد نوکت یرس

ماجنا دایم رب نومتسد زا یکمک ره ناج رهمداش _هرآ

؟ هگید دینکیم دقع لمع زا دعب هللا شیا ، میدیم

دز. یدنخبل

. داوخیم یچ ادخ مینیبب _

لضعم هی واب دوب هدش روج هناورپ لمع یاهراک

هرایم موود لمع ریز هک نیا میدوب ور هب ور دیدج

هن. ای

ال یخوش اب ور نومسرت و ینارگن میدرکیم یعس

رانک یرتهب هیحور اب مه رهمداش ات مینک ینوشوپ

نینچ یوت ور مدوخ متسنوتیمن یتح ، هنومب هناورپ

ح رتدوز مدرکیم ادخ ادخ طقف منک روصت یتیعقوم

. هشب بوخ شلا

پولق کی متشادرب زیم یور زا ور نیمار ی هوهق

هرابود تفر مه وت شیخلت مزا هرهچ مدروخ شزا

. متفر نیمار هب یا هرغ مشچ و زیم یور شمتشاذگ

لباق شهب نزب رکش هی لقادح یرامرهز نیا هیچ _



. هشب ندروخ

مدآ ی هوهق : تفگ و شدوخ تمس دیشک ور هوهق

! نزب ممشوگ وت ایب هزارد متنوبز یروخیم ور

. مدرک کزان یمشچ تشپ

. هشیم فیثک متسد _

درک. یفوپ هنوپ

بخ هشوگ هی دینیشب لک لک نودب هقیقد جنپ _

امش. هنوتچ

هدش. رتدب دوب وقن قن ، شساو مدرک جک ور منهد

؟ دایب نیتفگن شهب ؟ تساجک رحس _

. تشاد رارق ریما _اب

اب هتفه رخآ دوب رارق هک نیا دش؛ درگ ماه مشچ

! نوریب هرب شوایس
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درک. فاص ور شولگ هنوپ

؟ باتفآ _

. مدرک شهاگن هتفر باال ییوربا اب

؟ یاوخیم یچ _

یاه هچب اب هرارق : تفگ و ولج دیشک ور شدوخ

هچب نومیمیدق عمج نومه میشب عمج مه رود میدق



؟ هگید یایم نتسه مه هاگشناد یاه

مه. وت تفر ماه مخا

هغولش مرس _هن،

یایب ینوتیم یاوخب باتفآ وگن غورد : تفگ صرح اب

؟ یرایم هنوهب ارچ

فارصنا ارچ هک نیا رس ور نوشاباوج لا وس هلصوح _

. مرادن ور هروطچ میگدنز و متفر اجک ، مداد

اب ایب ؟ یدرک لتق هگم ثمال؟ ارچ : تفگ مخا اب نیمار

یداد ماجنا سلا دنچ نیا هک ییاهراک زا راختفا

یروجنیا هک یدادن ماجنا ییاجب ان راک وگب نوشارب

! یدرک میاق ور تدوخ

و لا وس عمج نیا هب نم ندموین یلصا لیلد لصا رد

یردق نوا ال صا دوبن هشیم نم زا هک ییاه باوج

... طقف نم مدب ور نوشباوج ماوخب هک ندوبن مهم

رطاخ هب مدرک مگ ور مدوخ ، مدیسرت هدروخ هی طقف

االن مدادیم ش همادا هگا هک یا هتشذگ اب ییورایور

متشاد یا هگید یگدنز

هن، ای تسه مه نوا مسرپب نوشزا متسنوتیمن یتح

هتفرگ لکش هزات سح زا رحس زج هب سک چیه نوچ

! دوبن ربخ اب شهب تبسن نم ی

شدورو یادتبا نومه زا تشادن ماود دایز هک یسح

دش! هدنک هشیر زا



نوشندرک رس هب تسد یارب و مدز یمورآ دنخبل

نم اه هچب ؛ مدموا دیاش هشیم یچ منیبب :حاال متفگ

مسرتیم نومنوخ هدموا خهلا مرب هدشن کیرات اوه ات

هنک. مراب یزیچ هی

نوا هک تاریمس خهلا نومه : تفگ هدنخ اب نیمار

هک. هسیورس تنهد ؟ یتفگ هعفد

. مدیشک یهآ

دزیم شین مهب نانچ بشید یدید ور شاجک هزات _

شرآ هداد ریگ منک، رارف فرط مودک زا متسنودیمن

منم رتکد میرب میاوخیم تنامام و نم راد هگن ور

مرس هتخیر راک یبد ورپژه نیا رس تقو دنچ نیا

وهللا! منک راکیچ منودیمن

راکرس یربب تدوخ اب ور شرآ : تفگ عیرس رهمداش

؟ هگیم یزیچ دنمجرا یاقآ

. مدرک شهاگن رکفتم

مدآ یلیخ ادخ هدنب منکن رکف یلو وهللا، منودیمن _

نیا وت یلو درک قوذ یلک شمدوب هدرب راب هی هیبوخ

. هشاب هنوتیم یچ شلمعلا سکع منودیمن طیارش

. مدش دنلب اج وزا متفرگ ور مفیک

رهمداش ، امنکن شرافس هگید مریم مراد نم بخ _

ور هچب نوا هیحور ینزب کربمغ هشوگ هی منیبن

موصعم لفط نوا زا یفرح منیبن هنوپ ینک، بیرخت



ور تلکشم هرواشم یریم مدآ هچب لثم طسو یرایب

رد یلا یخ یب نیا زا مکی نیمار رخآ ورد ینکیم لح

هار ور یسورع طاسب نک روج و عمج ور تدوخ ایب

؟ یکوا زادنب
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شتتفرگ وج هچ حاال بخ : تفگ هدنخ اب نیمار

اباب. تراک در ورب ایب هجوج

. مدرک کزان شارب یمشچ تشپ

هک! نیرادن تقایل _

نراد تقایل هک ییانومه خم ورب : تفگ یزارد نوبز اب

. روخب ور

هلخادم عیرس رهمداش هک شتمس منک هلمح متساوخ

درک.

وت باتفآ ننکیم هاگن نراد همه دیشاب مورآ اه هچب _

؟ دوب هدشن ترید هگم

نیمار یخلا یب ممشچ یولج یخهلا هفایق ندموا اب

! مدرک کرت ور نودیم یعیرس ِیظفاحادخ واب مدش

و دوب هتسب تخر نوتسبات متخادنا نومسآ هب یهاگن

دش ثعاب اوه زوس درکیم نهپ طاسب تشاد زییاپ

تفریم یکیرات هب ور اوه مشب عمج مدوخ یوت یمک



. مدش دراو و مدرک زاب ور هنوخ رد

زا نم ندید اب دوب هتسشن ضوح بل طایح وت خهلا

مدرگرب متساوخ درک، زیر ور شاه مشچ رود نومه

تس هیاض یلیخ مدید هک منک رارف رد تمس

هی هب داوخیم همولعم گنشق هنکیم هاگن هک یروجنیا

هدب. ریگ یزیچ

. مدرک یدنلب سالم دنخبل اب

مه. وت دیشک ور شاه مخا

سالم. کیلع _

خهلا دش ثعاب هک نکلا ب یور مدرک ترپ ور مفیک

هنک. مهاگن پچ پچ

. اگین اگین ام رهاوخ ِندرک تیبرت هچب زا مه _نیا

دش. درگ ماه مشچ

خهلا؟ همچ هگم _

هگا ًارمع و دوب هتخیر ضوح یوت هک ور ییاه یزبس

. تخیر شک بآ یوت ور منزب بل نوشهب

هک مارتحا ترتگرزب فرح هب هدروخ هی _وهللا

هک ور تادص ، هنوخ یسریم هک بش فصن ، یرازیمن

ولج هک متلیاسو ، ترس ور یزادنبم هیاسمه و رد ولج

شرخآ رو نوا و رو نیا ینکیم ترپ نومهم مشچ

هی یایمن هنکیم راک تنوخ وت هراد نومهم ینیبیم مه

او شرس باال قد هنیآ لثم یروجنیمه ینک کمک



؟ هگم هدنوم مه هگید راک هگید ، ینکیم هاگن یتسیم

؟! هنیمه نگیم هک ینف هبرض

منزب فرح متسنودیم مدب شهب متشادن یباوج چیه

ور لیماف روج نیا ادخ ، هشیم بارخ مرس رتدب

! هنکن نوبایب گرگ بیصن

ی همه تشگ تشگ مدیسر هک یا هیناث زا ینعی

. شسورع هراچیب مرس وت دیبوک ور ماهراک

مدز. یکروز دنخبل زمرق یتروص اب

بناج نیا ِیندوشخبان یاهاطخ تدوخ یگرزب هب امش _

ور شکبآ نوا حاال منکیم ناربج ناج خهلا شخبب ور

. هریگن درد ترمک مربیم نم هدب

. داتفا هار مولج رغ رغ واب ملغب تخادنا ور شک بآ

،ای متمس تشگرب هعفد کی مدرک شهاگن یپچ یپچ

هدیدن ایادخ مدرک فاص ور ماه مشچ عیرس لضفربا

! هشاب

یریم اجره نوریب میرب هرارق تنامام و نم ادرف _

یکشاوی زورما لثم منیبن ، یربیم تدوخ اب ور شرآ

مچیپیم وتاهوم مایم تلا بند تکرش مد ات هک یرب رد

یافرح هگید هک مدیم ترود نوبایخ وت متسد رود

. یزادنن شوگ تشپ ور نم

مدیشک ور مدوخ مورآ و مدرک شاه تسد هب یهاگن

. بقع



! شمربیم ناج خهلا مشچ _

مدرکن تئرج هگید داتفا هار رتولج و تفگ یناهآ

. مرایب رد ور شادا
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هب ندرک سالم زا دعب و متفر هنوخ لخاد هب عیرس

مدرک ضوع ور ماه سابل نامام

اتنیباک یور هک شرآ هب داتفا ممشچ حلا یوت زا

هدرک میاق باال نوا هک الیی یتساپ ات دوب هداتسیاو

! بلج ی هرسپ ؛ هرادرب ور مدوب

شرمک رود متخادنا ور متسد و شتشپ متفر مورآ

نییاپ شمدیشک عیرس ، دروخ رگنلت و دیشک یغیج

. متفرگ زاگ ور شپل مکحم

هرآ؟ یرازیم کاله ور نم رس هگید _حاال

هب ور ش هنوگ چلا هک یا همین و فصن ی هدنخ اب

هی ، شارب تفر ملد هک درک هاگن مهب تشاذیم شیامن

الور یتساپ مدوخ شو هنوگ ور متشاک مکحم سوب

نیا ربارب رد منکیمن تمواقم مه هرذ هی ، شتسد مداد

! هچب

؟ مراک رس میرب نم اب یایم ادرف : متفگ شهب دنخبل اب

ینعقاو هرآ هرآ : تفگ باالو دروآ عیرس ور شرس



؟ ینامام یربیم منم

. مدیشک ور ششوگ

. یشاب یبوخ رسپ هک یطرش هب ولوچوک _هرآ

. مندرگ رود درک هقلح ور شتسد عیرس

وت هریم رس ملصوح ربب منم ینامام مدیم لوگ _

. هنوخ

مدز. شهب یکمشچ

نیا تسد زا میش تحار تمربیم مرب تنوبرق هشاب _

. ورغرغ نزریپ

. تخادنا شغامد هب ینیچ شرآ

یک؟ ؟ نامام _یک

. مزیزع یچیه : متفگ هدنخ اب

ممزانج هگب خهلا ولج هرب رد شنهد زا هدنوم منیمه

! هریمن نوریب هنوخ نیا زا

ندرک زیمت و افرظ نتسش و ماش ندرک رضاح زا دعب

هشوگ هی دوب خهلا روتسد هب ش همه هک هنوخ

. مداتفا

ًامتح : تفگ مخا واب دموا نوریب باوخ قاتا زا خهلا

اه؟ هزیرب دیاب نومهم مباوختخر

هب یصرح رپ هاگن هیرگ ریز منزب تساوخیم ملد

متفر باوخ قاتا فرط وهب متخادنا نامام

. مدرک نهپ حلا طسو و متشادرب وراه باوختخر



هیک هرز وفالد ردام نیا ، دشیم ودال تشاد مرمک

! هتفرن نیا هب منامام هبوخ میداتفا شریگ

عیرس هدادن یا هگید روتسد ات متفرگ ور شرآ تسد

ور مدوخ مدرک هلفق هس وررد و باوخ قاتا وت متفر

اب تعاس مین هی شرآ باوختخر ور مدرک ترپ

ات مدیچیپ مدوخ هب ردقنا مه نم درک یزاب شنیشام

درب. مباوخ

هگید زورما مدیرپ اج زا عیرس تعاس گنز یادص اب

! تسین شتقو زورما ایادخ منک رید دیابن
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ییوشتسد وت مدیرپ و مداد نوکت ور شرآ عیرس

وت مدرک ترپ ور شرآ دعب و مدز ور مکاوسم

ییوشتسد

وت متفر و مدش در وخهلا نامام رس زاباالی مورآ

هناحبص نودب هک مدوبن اهنت هگید زورما هنوخزپشآ

و زیم یور متشاذگ ریش و هرک و ابرم عیرس مرب

ات قاتا وت متفر ممدوخ یلدنص ور مدنوشن ور شرآ

. مشب رضاح

یتنعل ، مدروآ رد دمک وت زا یتفن یبآ دنلب یوتنام هی

لوپ شساو شاباب هلک هزادنا شمشوپب دمویمن ملد



مداد

رانک مدرک شترپ و متشادرب یگنت یکشم راولش

شفک و فیک نتفرگ واب متشادرب یبآ شلا موتنام

. مدرک لیمکت ور مپیت یدنلب هنشاپ

و متفاب ور ماهوم مدیشوپ ور ماه سابل عیرس

یرتچ هشیمه لثم مه ور شولج متشپ متخادنا

ور مراک مالمی شیارآ هی واب ماه مشچ یوت متخیر

مدرک لیمکت

مدوخ یارب همقل هی و هنوخزپشآ یوت متفر مورآ

سابل ات قاتا وت مدرب و متفرگ شرآ تسد دعب متفرگ

دوب یبآ یگنر هب هک شاه نهریپ زا یکی منک شنت

مدز جنرآ ات مه شانیتسآ مدرک شنت و مدروآ رد ور

هب یهاگن مدرک شاپ یکشم نوتک راولش هی باال

هام ردق هچ هللا شام مرب شنوبرق متخادنا شپیت

منک. دود شساو دنپسا مرادن تقو فیح هدش

رد نوریب میدز هنوخ زا مه واب متفرگ ور شتسد

اب نیچمه هشب راوس ات مدرک زاب شساو ور نیشام

شرود رسپ هچب نیا تفرگ م هدنخ دش راوس زان

. هنکیم راتفر ارتخد نیع تسین

هب و مداد راشف زاگ یور ور ماپ مدش نیشام راوس

. مداتفا هار تکرش تمس

وت مرس میدوب هدیسر تکرش هب دشیم یا هقیقد هد



و مدوب هتشاذگ زاب ور رتفد رد یلو دوب اه هدنورپ

ور! مچب هدن تروق دوب زاناس هب مساوح

زا هچب شتمس درک هلمح نانچ میدش دراو هک نیمه

هیبش ش هیحور مگیم نم هیرگ ریز دز سرت

. اتسارتخد

مه اب ور تفیش دوب هدرک رید مه زاب دنمجرا یاقآ

نم. تدم هی دایم رید نوا تدم کی میدرک ضوع

زورما ننوسرب ور نوشدوخ رتدوز مراودیما طقف

یاقآ ندوبن سو ورپژه یاه هچب هیراک زور نیلوا

. هرادن یبوخ ی هجو دنمجرا

ندید اب مدروآ ورباال مرس دروخ رد هب هک یا هقت اب

قاتا لخاد یکرس مه وت تفر م هفایق نیرز یاقآ

؟ ندرواین فیرشت زونه دنمجرا یاقآ : تفگ و دیشک

ور زیم ریز و مدش مخ مدنوخرچ قاتا رود ور مهاگن

. مدرک هاگن

؟ دییاج نوا دنمجرا یاقآ _

نیا لثم : متفگ بجعتم یتلا ح واب شتمس متشگرب

! نتسین هک

دیبوک ور رد مخا واب تخادنا مهب یصرحرپ هاگن

! نوریب تفر

لا ؤس یکلا ارچ تسین هنیبیم بخ هشدوخ ریصقت

. هنکیم



مخا اب دش زاب ییادص نودب رد دعب هقیقد جنپ

گنر هفایق هب داتفا ممشچ هک مگب یزیچ متساوخ

و مدش دنلب اج زا لوه اب دنمجرا یاقآ ی هدیرپ

. متفر شتمس هب نارگن

؟ هدیرپ نوتگنر ارچ دنمجرا یاقآ هدش یچ _

. تسشن لبم یور

هی مراشف هگید میدش ریپ ِیداع مرتخد تسین یزیچ _

. مرتهب االن مدز مرس دش نییاپ باال هدروخ

؟ رتکد دیتفر نوتدوخ : متفگ بجعت اب

. دیشک ش هدیرپ گنر ینوشیپ هب یتسد

ا دایم هنک کراپ ور نیشام تفر ؛ متفر دادرهم اب _هن

الن.
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زورما یاهراک هب عجار الً صا منک راکیچ متسنودیمن

رخآ رد ، دوبن دعاسم دایز رظن هب هن ای منزب فرح

. ایرد هب مدز ور لد

سپ هشیم یچ زورما یاراک دنمجرا یاقآ شتسار _

.. هخآ نوتلا ح نیا اب هک امش

مدوخ مرتخد تسین یزیچ : تفگ و مفرح طسو دیرپ

متسشن یلدنص یور مدب ماجنا وراهراک تسین رارق هک



یاه هچب وگب ینف شخب هب نزب گنز هی طقف هگید

مه شیامزآ میت مک ،مک مراهچ هقبط نتسرفب ور میت

. هسریم

ردقنا ور دنمجرا یاقآ هک نیا مدرک شهاگن نارگن

هب مدرک یفوپ دوب مضه لباق ریغ مارب منیبب هداتفا

. متفرگ ور هرامش و متفر نفلت تمس

: متفگ و مدش یدج شخب یشنم نداد باوج اب

ورپژه یاه هچب دیگب ینف شخب ریدم هب افطل موناخ

ننک. عورش ور نوشراک ات مراهچ ی هقبط نتسرفب

گرزب رطاخ هب دشیم میسقت شخب دنچ هب ام تکرش

یوت مودکره اهدنمراک ندوب دایز و شخبره ندوب

یارب دنمجرا یاقآ نتشاد تیلا عف ادج یا هقبط

هدرک باختنا ریدم کی شخبره یارب اهراک تلوهس

. ننوسرب شهب وراهراک شرازگ هام رس هک دوب

مدرک سالیم و مدش دنلب اج زا دادرهم ندموا اب

ینارگن واب داد نوکت یرس هدنبب ور رد هک نیا نودب

. تفر شردپ تمس هب

ور نوش هلک نم یایرو و رود نیا منودیمن نم

ننک! سالم ناوخیم یچ اب یریگب نوشزا

متشادرب ور دوب میت ِتاکرادت هب طوبرم هک یا هدنورپ

منک. هفاضا شهب دوب مک یزیچ رگا ات

: تفگ و تخیر شدوخ یارب یبآ ناویل دنمجرا یاقآ



؟ باتفآ ینکیم راک یراد یچ یور

یزیچ منیبب ماوخیم : متفگ و مداد بقع ور هدنورپ

. هشابن مک تاکرادت یارب

نیبب نک کمک شهب ورب : تفگ و دادرهم هب درک ور

. هشابن رسک و مک یزیچ

درگ شاه مشچ ادخ هدنب متفر هرغ مشچ شهب نانچ

نم راک یاه یرسک و مک دایب نیا هدنوم نیمه دش

! هریگب ور

تشپ و دموا متمس یمورآ یاه مدق اب دادرهم

اج زا نم تشادن راظتنا ًانایحا ؛ داتسیا رظنم یلدنص

هک! هنیشب مش دنلب

تسار تمس مروخیمن نوکت ماج زا هدنب دید یتقو

یمک ور شدوخ و درک یا هفرس کت داتسیا یلدنص

شتمس هب یمک ور هدنورپ ، هدنورپ یور درک مخ

دنلب مدیم لوق هرایب رد رس شزا هملک کی مدیشک

! هنیشب ماج مشب

وعالمئ اه تشاددای هب بجعت اب هک روط نومه

درکیم هاگن نم یاه هتشون یراصتخا

پچ تمس هب و مدرک مخ بقع هب ور مدوخ یمک

؛ منیبب ور شرآ الیرد زا ات مدش لیامتم

ملا یخ دوب هداتسیا روسناسآ رد رانک هک شرآ ندید اب

رد هب ممشچ هک ماجرس مدرگرب متساوخ دش تحار



شوایس ندید ،اب داتفا دشیم زاب تشاد هک روسناسآ

روسناسآ زا نم ِمشچ وت مشچ هک ناخ شواچ و

متساوخ هظحل هی دش درگ ماه مشچ ندش جراخ

هک ننیبن اوه یور ونم ات ماج رس منیشب فاص عیرس

کی هب هک منزو هرطاخ هب یلدنص یاخرچ هعفدکی

دروخ رس اه یشاک یور دوب هدش لیامتم فرط

. مدش ترپ بقع هب مکحم
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زا هتسهآ تکرح لثم زیچ همه هظحل کی یوت

هک یشوایس و ناخ شواچ ؛ تشذگ ماه مشچ یولج

ریخ متمس هب هک یدادرهم دز، نوشکشخ رد مد

دش؛ جراخ مولگ زا هک یدنلب غیج رخآ رد و تشادرب

مجح نیا دهاش ات مداد راشف مه یور ور ماه کلپ

هب مرمک هک نیا زا لبق مشابن یزیر وربآ و درد زا

اوه و نیمز ور مدرک سح هروخب نیمز تفس حطس

! مدنوم قلعم

هک دادرهم ندید اب مدرک زاب ور مکلپ کی طایتحا اب

سفن متفوین ات دوب هتفرگ ور میلدنص فرط ود

! مدیشک یتحار

فاص دادرهم کمک واب مدرک زاب مه ور میدعب کلپ



الً صا مدرک یرکشت بل ریز و یلدنص ور متسشن

هدنخ رپ یادص اب مرایب باال ور مرس تساوخیمن ملد

. مداد راشف مه یور ور ماه مشچ مکحم شوایس ی

ییوراو کتشپ نوا ؟اب هبوخ نوتلا ح تداعس موناخ _

! دنومن نوتزا یزیچ متفگ دیدز امش هک

درک. یا هدنخ کت دادرهم

. تشذگ ریخ هب رکشورادخ ، یناف یاقآ دیدموا شوخ _

و ندموا رتفد لخاد هب ودره شوایس و ناخ شواچ

. نداد تسد دادرهم و دنمجرا یاقآ اب

وس مدش دنلب اج زا مرایب ورباال مرس هک نیا نودب

. مدرک یزیر الم

هدید شوت رخسمت یاه هگر هک ینحل اب ناخ شواچ

نوترایتسد ِیشیامن تکرح وحم ردقنا : تفگ دشیم

! میدش لفاغ ندز رد ؛زا میدوب

مور هب مدرک شهاگن مخا باالواب مدروآ ور مرس

هک! دربیمن شباوخ بشما دروایمن

و گنر و دوب هدش رتهب شلا ح راگنا هک دنمجرا یاقآ

نیا : تفگ ناخ شواچ هب ور دوب زمرق هدنخ زا شور

. هنوتدوخ تکرش دیراد رایتخا مرسپ هیفرح هچ

! اندوب مه ندرک تسین هب رس لا بند زورید حاالات

رب مهب دوب مولعم هک ینحل واب مدرک یا هفرس کت

هقبط میت یاه هچب ، بانج دیدموا شوخ : متفگ هدروخ



. نتسه امش رظتنم یباال

دزیم جوم ترارش شوت هک ییاه مشچ اب شوایس

درک. هاگن مهب

، نسریم مک مک هگید مه ام یاه هچب ، موناخ مشچ _

باال دیایب دعب دینک تحارتسا یمک هی دیاوخیم امش

! هزمرق نوتتروص زونه دیدش هنوراو هک هن

ممشچ م، هنوگ ور متشاذگ ور ماتسد تفج فک عیرس

نوا و هدنخرپ ییاه مشچ اب هک ناخ شواچ هب داتفا

ور مهاگن مخا ،اب درکیم مهاگن شیتنعل ِتشز چِلا

هک مدز هراشا دنمجرا یاقآ هب یلغچ واب متفرگ شزا

! ننکیم مرخسم نیبب

ممدوخ همولعم ِلغچ زا رپ هچاپ و رپ یاج هب مرود

! هگید مشیم لغچ

دش. دنلب اج زا هدنخ اب دنمجرا یاقآ

اب رتهب تداعس موناخ ، نویاقآ باال میرب دییامرفب _

راک مامتا زا دعب نتسه انشآ نوشاه تیلؤسم

. ننکیم نومیهارمه

متخادنا ور مدوخ و مدیشک یتحار سفن نوشنتفر اب

دای تفر داب هب ممتیثیح هرذ هی نیمه یلدنص ور

مداتفا دز مهب جورخ عقوم شوایس هک یکمشچ

تسانیا ِریصقت ش همه الً صا ، تفرگ مصرح رتشیب

؟! ننزب رد دیابن نشب هدایپ روسناسآ زا ناوخیم
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متخیر وراه هدنورپ و مدرک زاب ور زیم یوشک کالهف

مرن باال تاشیامزآ عورش زا لبق ات مداد حیجرت شوت

و مدش دنلب اج ،زا مریگن رارق تیانع دروم هرابود ات

ریز دز دنلب مندید اب زاناس متفر نوریب تمس هب

اب زاناس هب ور مدیشک مکحم ور شرآ پل هدنخ

زا یسک هدهاشادخ ور تنهد دنبب مدز: رشت صرح

! مرایم رد وتاه مشچ همهفب یزیچ هیضق نیا

هنحص هچ تندش اپ هلک ینودیمن هخآ : تفگ هدنخ اب

یاقآ هفایق طقف ؛ یتنعل متفرگیم ملیف شاک دوب یا

تداع وت یاتکرح نیا هب اهادخ هدنب یناف و رهمگرزب

هدرک پک یلو نشیم انشآ هللا شیا حاال هک نرادن

هاگن تندز کتشپ ی هنحص هب تهب اب نانچ اندوب

منک. هاگن لوا زا بقع منزب مدش قاتشم منم ندرکیم

هچ اگین ام قیفر زا منیا رام رهز : متفگ صرح اب

. هنکیم یقوذ

و مدرک تسرد مدوخ هساو هوهق هی متفر مخا اب

مدش؛ اه هدنورپ ندرک بترم لوغشم قاتا هب متشگرب

یاه تبحص اال متحا اتاالن متخادنا تعاس هب یهاگن

تساوخیمن ملد ال صا هک نیا اب دوب هدش مومت یمسر



ی هزاجا یواکجنک بخ یلو مشب ور رد ور نوشاهاب

! درکیم بلس نم زا ور نتسشن نیگنس هشوگ هی

وزا متخادنا مدوخ هب هاگن هی میشوگ ی هحفص وت

: متفگ زاناس هب ور و متفر نوریب رد زا مدش دنلب اج

هب تساوح هربخ هچ منیبب باال مریم مراد نم نیبب

. هشاب شرآ

درک. کزان یمشچ تشپ

ورب ایب یدوب شبظاوم تدوخ اتاالن راگنا _حاال

نزن دنگ تردام نوج باتفآ طقف نکب ور تیلوضوف

تحار نوملا یخ هرب شیپ نومرد تسرد راب نیا رازب

! هشب

، روسناسآ تمس متشگرب و مدرک شهاگن مخا اب

روسناسآ زا هک مراهچ ی هقبط مگب یچ هگید همهفیمن

هنک پچ متیباذج زا یکی متشاد راظتنا مدموا نوریب

! نشیمن باتفآ هک همه بخ یلو

کی یهورگره و ندوب هدش بیکرت مه اب میت ودره

هچب دوب هتفرگ رظن رد شدوخ یارب ور سنلا ای قاتا

یاقآ ، ندوب لیاسو یزاس هدامآ حلا رد شیامزآ یاه

رتفد یوت هگید رفن دنچ و ناخ شواچ و دنمجرا

. ندوب هتسشن

رد هب یا هقت متفر نوشتمس هب سفن هب دامتعا اب

دش. عمج نم هب نوشساوح همه هک مدز



؟ تفر شیپ بوخ هسلج ؛ دیشابن هتسخ ددجم _سالم

دوب. عیلا هلب : تفگ یا هرخسم دنخبل اب نیرز

درک. مهاگن زومرم شوایس

و ثحب چیه نودب شیپ تاعفد سکعرب رکشورادخ _

هب داد: همادا ناخ شواچ هب ور ؛ تفر شیپ یرسدرد

؟! هشاب هنوتیم یچ شلیلد نوترظن
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مراین مدوخ یور هب مدرک یعس ، مدرک یا هفرس کت

یلو دوب هدنب دوخ ینعی هنتف لماع هب شروظنم

مدش؛ شوایس یور ناخ شواچ رگشنزرس هاگن هجوتم

. متسشن اه لبم زا یکی یور

؟ دیدیمن همادا ور هسلج بخ _

داد. متسد هب ور داد رارق دنمجرا . یاقآ

وت مرتخد دش اضما هرابود تارییغت یمک اب داد رارق _

. زادنب یهاگن هی مه

. متخادنا شهب یرسرس هاگن

یباسح یّبحم یاقآ هرارق همولعم هک روط نیا بخ _

! نشب ینابصع

عاالم رتدوز هچره ور نومتکارش ثحب تسین رتهب

. هرذگیم شوخ نوشهب هراد یدایز ؟ مینک



عجار هرتهب : تفگ یدج و دروخ ینوکت ناخ شواچ

نم رظن هب ، مینکن یریگ میمصت دوز هیضق نیا هب

هدب هجیتن نوماه اتتالش هنومب ترکس هیضق هرتهب

ور نوشاهراک االن اه نوا مینک نوشریگلفاغ دعب

وت نومندرکن تکرش و ام ندوب فیعض یانبمرب

تسد ور نوممه و نتشاذگ لا) دج و تباقر ) هشقانم

هب ور ورپژه ننکیم رکف هک یتقو میرازیم نتفرگ مک

! مینکیم ور نوشارب ور نومتسد ندروآ تسد

نتفگیمن تهب هک یدوبن زومرم و زیت ردقنا رگا موه

ناخ! شواچ

داد. نوکت یرس مه دنمجرا یاقآ

بقارم دیاب میت ود یاضعا سپ مقفاوم منم هلب _

ات ماوخیمن نشاب اه تکرش یوت نوشاهدمآ و تفر

. همهفب یزیچ یسک هشقانم ِزور

هب رهمگرزب بانج بخ : تفگ ناخ شواچ هب ور نیرز

مامتا هب ورپژه هئارا زور ات دینوتیم نوترظن

؟ شدینوسرب

. تخادنا شهب یدج و کشخ ِهاگن ناخ شواچ

ررقم ِدعوم زا شیپ هدش راذگاو ام هب هک یتیلؤسم _

نوتدوخ تکرش لئاسم یور هرتهب هسریم مامتا هب

. دیشب قیقد

. تفر رد مرایتخا زا منوبز مه وت تفر ماه مخا



یاهراک امش رارصا اب دینایرج رد هک روط نومه _

یا هنیمز شیپ چیه هدش،ام راذگاو نوتمیت هب یلصا

مه یا هراچ یلو میرادن امش الت وصحم صوصخ رد

تراظن ی هزاجا هک ییاج نوا زا میرادن دامتعا زج

طاال نوتزا لا ؤس ات دنچ اب میرادن قح ، دیدیمن مه

؟ میاوخب تاع

م! خهلا نوج
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. تخادنا مهب ینیگنس ِهاگن

اج نوتارب زونه هدوب نیگنس هلئسم نیا ایوگ _

تست و دییات لباق نومت ال وصحم رگا ، موناخ هداتفوین

تقوچیه ، هشاب روط نیا منودیم دیعب هک ندوبن هدش

وت هک ییامش یتح ، دیدشیمن رما نیا ِلوبق هب رضاح

لوا ِفص وت دیراد فلا خم زاس ِندز هب تداع یراکره

! دیدرک لا بقتسا داهنشیپ نیا زا

اب مدرکیم یعس متشاد ، دوبن شوت یفرح لوبق بخ

اب قح هلئسم نیا وت نوچ متفوین رد ناخ شواچ

دوب! نوا

دش ثعاب تخادنا مهب نیرز هک یرخسمت رپ هاگن

. مشب یبصع رتشیب



هب ور دنمجرا یاقآ هشب یدج ثحب هک نیا زا لبق

دیربب فیرشت دینوتیم : تفگ شوایس و نیرز

طیارش یرس کی نییعت زا دعب نویاقآ نوتراکرس

. میشیم هارمه نوتاهاب

مورآ شوایس ندش دنلب اج زا مارتحا اب ودره

شندرگ یور هیمتح تندرم ی هنوشن هب ور شتشگنا

تفر نوریب هدنخ واب دیشک

! یناور ِضیرم

: تفگ یدج دنمجرا یاقآ قاتا زا نوشجورخ زا دعب

نومنیب الیف تخا لئاسم یرس کی رطاخ هب تسین رارق

و یرواد شیپ هرتهب میکیرش مهاب هگید ام دایب شیپ

میرازب رانک ور میتشاد مه اب نیا زا لبق هک یتباقر

. مینکب فده نیا فرص ور نومورین ی همه و

ردقنا هدنب دیشاب نئمطم : تفگ مکحت رپ ناخ شواچ

یچیپرس چیه ی هزاجا هک مراد ذوفن منانکراک یور

ِنودب و مدادن اتاالن هک روط نومه مدن، نوشهب ور

! میتفر شیپ ثحب

دیتسه تاف ال تخا نیا ِنارگن ردقنا رگا مه امش

مدلب دیرپسب نم هب ور نوشعفر و لح دینوتیم

منک! مار ور شکرس یامدآ یروجچ

دش ثعاب هک تخادنا نم هب یزیت هاگن شفرح زا دعب

: مدرک زاب ور منهد صرح اب مشب عمج لبم یوت یمک



.. یاقآ

مفرح یبصع ِنحل اب هشب مومت مفرح هک نیا زا لبق

درک. عطق ور

عورش نوش هتسدرس االنزا نیمه هروطچ الً _صا

؟ مینک

ِزادنب ور شدوخ یسک مندز فرح طسو مرفنتم نم

فرح یور فرح و اجیب تلا خد زا مرفنتم ، طسو

مدرک لمحت ور هدش و هدوب یچره مه ،اتاالن ندروآ

یتمرح و یراکمه نیا رطاخ هب طقف متفگن یزیچ و

یغاط و زیت و دنت ِنوبز متشادیم هگن دیاب هک دوب

مباسح فرط ، هرادن ییاج نم یاتسد ریز نیب یرگ

هتشاد یثحب یسکاب امش ریغ اب مماوخیمن دییامش

میمهفت نوتادنمراک یارب ور نیا ًاشهاوخ سپ مشاب

! دینک
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مدرکیم هاگن شیبصع و یدج هفایق هب توهبم و تام

مدآ هی تیصخش تسنوتیم تحار ردقنا دشیمن مرواب

هنک. دروخ دح نیا ات ور

متروص منئمطم دوب یبصع کانتشحو ملمعلا سکع

وت هک یعقاوم لثم هاگآدوخان دوب هدش زمرق الً ماک



یبصع ی هدنخ مدادیم تسد زا ور ملر تنک تینابصع

. مداد رس

مدروخ ور م هدنخ شبجعتم و یبصع ِهاگن ندید اب

شهگن مورآ مدرکیم یعس هک ییادص و صرح واب

یعس مراد یلیخ مرتحم یاقآ دینیبب : متفگ مراد

ینعی هشیمن یلو مریگن یدج ور نوتاه نیهوت منکیم

ور زیچ همه روش امش نوچ ، هشیمن هگید هعفد نیا

دیدروآ رد

یب مشخ نیا :االن متخادنا باال ییوربا دنخزوپ اب

دوب نوتقح و دیتفرگ هک یباوج هیچ؟زا زا نوتلیلد

و هداتفا نوتریگ نوتدوخ لثم مدآ هی هک نیا زا ای

؟ هدیم برساال باوج هریگب برساال باوج

؟ شرس وت هنزب یسک هراذیمن و هنزیم هروخب

یانتفر یبآ ریز ِفصن و متسشن اج نیا هک ینم

ور مه ش هیقب منوتیم متخیر نوریب ور نوتتکرش

نوتاتسد ریز لثم نوچ ، دینکن دیدهت ور نم سپ منک

سرت زا نوتنیهوت ره اب هک متسین امش ِروخ نون

رت! نییاپ هرب مرس

هتسجرب و خرس شاه هگر هک ییاه مشچ و مشخ اب

مکحم و ولج دیشک ور شدوخ هعفدکی دوب هدش

هدش دروخ اتاالن دوبن یبوچ رگا زیم زیم، ور دیبوک

دوب!



تسد ریز هک هنیا یدروآ تیگدنز وت هک یسناش اهنت _

هک مدرکیم تمار یروج ای هک یدوب هگا ؛ یتسین نم

و تسد ریز ای داین رد تنهد زا مشچ زج یا هملک

! یغای ی هرتخد یدادیم نوج ماپ

ور شاه هتسد و مدنوبسچ لبم هب رتشیب ور مدوخ

دعب هک دوب نیمه نم یلصا لکشم مداد راشف مکحم

دیاب داتفویم مدای مدرکیم هراپ راسفا هک نیا زا

! مسرتب

ور شدوخ عیرس دنمجرا یاقآ هک منزب یفرح متساوخ

شومارف قاتا نیا وت ور شروضح اعقاو داد تلا خد

ور دنب درک شیراک دشیمن هگید بخ یلو میدوب هدرک

. میداد بآ

مجح نیا دیشاب مورآ منکیم شهاوخ رهمگرزب یاقآ _

هب نوتادص رگا دینودیم هدیعب امش زا یلر تنک یب زا

الت کشم ، هریم نومتکرش زا ییوربآ هچ هسرب نوریب

زا مجح نیا ِلیلد درک لح شمارآ اب هشیم ور

! مشیمن هجوتم ور نوتتینابصع

یب زا مجح نیا هدیعب شزا هرآ مدز، یدنخزوپ

ات دنچ حاتاال مینودیمن مه نوممودکچیه یلر تنک

! ندروخ کتک شزا ریدم و سدنهم

لوا ی همکد و دیشک یقیمع سفن ناخ شواچ

و یلدنص هب داد ور ش هیکت درک زاب ور شزولب



ش هریخ ِهاگن هب مخا ماه،اب مشچ هب دش هریخ

شهاگن روط نومه ثکم هیناث دنچ زا دعب مداد خساپ

المز امش : تفگ دنمجرا یاقآ هب دوب ماه مشچ هب

شلح مدوخ ؛ تسین یلکشم دیشاب نارگن تسین

! منکیم
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هتشذگ مرس زا بآ هک نم یلو دوب راطخا رپ شهاگن

،حا بجو دص ای بجو کی دوبن مهم مساو هگید دوب

ربخاب ناخ شواچ و نم نیب یایاضق زا سییر هک ال

! دشیم تخس مشخ نیا ندرک هفخ هفطن وت دوب هدش

شواچ فرح وت هتفهن دیدهت هجوتم هک دنمجرا یاقآ

تداعس موناخ : تفگ و دیشک یفوپ دوب هدش ناخ

؟ دیشاب هتشاد فیرشت نوریب هقیقد دنچ هشیم

هب ندرک هاگن نودب و مدش دنلب اج زا ثکم اب

و متفگ یا هزاجا اب دنمجرا یاقآ هب ور ناخ شواچ

. متفر نوریب رد زا

یتروص اب شوایس نارگن و هریخ هاگن هب هجوت نودب

هک روسناسآ زا ؛ متفر روسناسآ تمس هب هتخورفارب

لخاد زاناس بجعتم هاگن هب هجوت یب مدموا نوریب

. متسب مکحم ور ورد متفر قاتا



مشخ لیدبت االن مداد ماجنا هک یراددوخ ی همه

مکحم متشادرب مزیم یور زا ور ناویل دوب هدش

ور مرس و متسشن لبم یور ، راوید تمس مدرک شترپ

. متفرگ متسد یوت

مرگا دوب هدرکن تبحص یروط نیا ماهاب یسک حاال ات

ِفیرح یلو مدمویم رد شتلا جخ زا یباسح دوب هدرک

هشیمن هردق یلیخ فیرح هعفد نیا ، مشیمن یکی نیا

درک هلمح شهب وربور زا

شور زا سپ مبل ور تسشن یدنخزوپ مک مک

و یزاب وت هچ هشیمه نم ، منکیم هدافتسا یگشیمه

زا هشیمه دوب رتمک همه زا مروز یگدنز وت هچ اوعد

نوا و مدروخ هبرض هک یسکره زا یلو مدروخ همه

اوه یب ییاج هی یزور هی ، دیسرن شهب مروز هظحل

یبلط هاج و زاورپ دنلب مدآ هشیمه ، مدرک تالیف دب

هک مدآ مشیمن و مدشن عناق مک هب تقوچیه مدوب

هتشرف یاعدا تقوچیه منم ، هشاب بوخ دیابن ش همه

نیا هب هعماج نیا یوت متشاد هگا هک مرادن ندوب

! مدیسریمن هاگیاج

لخاد زاناس دیسرن ییاج هب مراکفا رد ندش زاب اب

درک. مهاگن نارگن و دموا

یقافتا ؟ یدوب ینابصع ردقنا ارچ باتفا هدش یچ _

؟ هداتفا



. مدیشک یفوپ

؟ تساجک شرآ ؛ تسین یزیچ مزیزع _هن

. هنکیم یزاب روسناسآ اب هراد _

. یلوضوف زا مدرم باتفآ هگید وگب داد: همادا مخا اب

؟ هشاب هنوتیم یچ ترظن هب : متفگ صرح اب

درک. مهاگن رکفتم و درک زیر ور شاه مشچ

ناخ؟ شواچ _

. مدرک نییاپ ورباالو مرس مخا اب

. دیشک ش هدش رف یاهوم هب یتسد

یدیم نوشن فعض یراد باتفآ _

هشیم ثعاب ناخ شواچ بناج زا تکرح نیرتکچوک

هدن وتآ ردقنا یدب نوشن شنکاو و یشب یبصع عیرس

. نوشتسد

. مدیشک زیم یور نوخان اب

؟ منکیمن رکف اهزیچ نیا هب نم یدرک رکف _

ادخ هب مرذگب شرانک زا توافت یب مایم هک تقوره

! هریگیم شیتآ مدآ هک هنزیم یفرح هی
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نیرمت ایب دعب هب نیا زا سپ بخ : تفگ هدنخ اب

وت منزیم تشین نم وش در نم یولج زا وت مینک



! هتخس یلیخ تارب منودیم یدن باوج نک یعس

. مدرک ترپ شتمس هب ور زیم یور ِراکدوخ

. هرخسم _

لبم. یور تخادنا ور شدوخ

نوشن نوشهب باال ورب وشاپ باتفآ مگیم یدج یلو _

خیلا ور نودیم االن یرایمن مک هروج چیه وت هدب

یچ؟ هک نییاپ یدموا ودب ودب یدرک

: متفگ مخا واب مدش دنلب اج زا

مورآ یمک متساوخ طقف مدرکن خیلا ور نودیم _

. مشب

شرآ ندیدن اب مدرک شزاب و مداتفا هار رد فرط هب

وراه قاتا ی همه وت مدیشک فارطا و رود هب یکرس

دش زاب رد مداد راشف ور روسناسآ ی همکد مدرک هاگن

دوب! خیلا مه اج نوا

. رتفد وت متشگرب نارگن

؟ تساجک شرآ زاناس _

درک. دنلب رس بجعت اب

یزاب روسناسآ اب تشاد ؟ تسین نم زیم رانک هگم _

هک. درکیم

! تسین زاناس تسین : متفگ کالهف

راشف ور گنیکراپ همکد و مدش روسناسآ راوس عیرس

یوت رانک مدز متروص یور زا ور ماهوم کالهف مداد



مکحم ور منوخان ی هشوگ متشگ لماک ور گنیکراپ

متفرگ زاگ

زاناس ندید باالاب متفر هرابود مدرکیم هتکس متشاد

شادیپ زاناس : متفگ دیخرچیم شدوخ رود کالهف هک

؟ یدرکن

مولگ وت ضغب مک مک مدینش هک یا هن باوج اب

بجع تساجک مشرآ ایادخ مدش تخبدب تسشن

. متشاذگ شاهنت مدرک یطلغ

مه ور هگید یاه هقبط میرب : تفگ عیرس زاناس

. هشاب هدش هدایپ هابتشا اج هی دیاش میدرگب

تفگ زاناس روسناسآ وت متفر عیرس و مداد نوکت رس

هقبط متفر تسار کی منم هدرگیم ور لوا یاه هقبط

. مدب طاالع مه دنمجرا یاقآ هب هک مراهچ

هار سنارفنک قاتا تمس وهب متخادنا سنلا هب یهاگن

هقبط نیا ِراد نکلا ب قاتا اهنت زا متشاد یتقو مداتفا

رد مدینش هیرگ یادص هظحل کی مدرک سح متشذگیم

متشگرب و مدرک ثکم هیناث دنچ دوب، زاب همین قاتا

. مدرک زاب ور قاتا رد مورآ شتمس

. تفر مه یوت ماه مخا مور هب ور ی هنحص ندید اب

! ینکیم هیرگ ارتخد لثم ارچ نوج هچب هتچ _

اب دروخ راوید هب هک مدرک زاب مکحم ور رد یبصع

. تشگرب متمس هب نوشاه هاگن عیرس مراک نیا



و لوه اب مدز وناز شرانک و مدیود شرآ تمس هب

ّدس هرخ باال متفرگ متسد یوت ور شینوخ ِتسد سرت

دوجو مامت اب ور ینارگن و سرت تسکش ماه کشا

نیا یوت شرآ ندید اب حاال و مدوب هدرک سح

دوب. هدش تخس ماه کشا لر تنک عاضوا
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نامام : دیلا ن ضغب اب شرآ ملغب یوت شمدیشک مکحم

هراپ هک شاهوناز یور ندید اب مدش ادج شزا عیرس

. مدرک شهاگن تهب اب دوب هدش

اب مدش دنلب اج زا عیرس منکیم راکیچ مراد مدیمهفیمن

ناخ. شواچ ی هنیس یور مدیبوک مکحم تسد فک

. یضوع یدرک شراکیچ _

اب دیخرچ ماتسد و متروص یور هدز تهب شهاگن

یتنعل یدرک شراکیچ مدز: داد قطنم یب و صرح

! هدیسر هچب هی هب تروز

شهاگن مک مک دز سپ ور ماه تسد مکحم مخا اب

تهب زا ییاه هگر زونه یلو تفرگ تینابصع گنر

مکحم ور ماه تسد .چم دزیم جوم شاه مشچ یوت

دز: رشت و تفرگ

یچ تنهد زا مهفب ، موناخ رتخد نودب ور تدوخ ّدح



هچب نیا ِراکیچ نم ، مدنومهفن تهب مدوخ ات دایم رد

! مراد

هرتهب مدیشک نوریب شتسد وت زا روز هب ور متسد

درک. لو ور متسد شدوخ مگب

و شرآ هب یهاگن داتفویم راک هب تشاد مقطنم هزات

و مدرک کاپ ور مکشا ؛ متخادنا ناخ شواچ هب دعب

یتشاد وت هنکیم هیرگ هراد ارچ سپ : متفگ مولظم

؟ دایم نوخ شتسد ارچ یدرکیم شتیذا

نیا زا لبق دیشک شاهوم هب یتسد یبصع و کالهف

دوب هداتسیا تماص اتاالن هک شوایس هنزب یفرح هک

. تشادرب ولج هب یمدق

یصاخ زیچ دینک رواب موناخ باتفآ دیشاب مورآ _

زا میدرک سح میدوب قاتا یوت شواچ و نم هدشن

میدید میدرک زاب هک ور رد دموا ییادص هی نوریب

دایم نوخ هراد شاپ و تسد نیمز هدروخ هچب نیا

ال صا هراد راکیچ اجنیا هیک مینیبب قاتا وت شمیدروآ

!ً

شتمس هب درک مادص هرابود هک شرآ یادص اب

اب رتدب متشادن نتفگ یارب یفرح چیه ، متشگرب

. مدنوسرت مه ور هچب نیا مایزاب هنووید

طسو لبم یور شمتشاذگ و مدرک لغب ور شرآ مورآ

مرایب بآ ناویل هی مریم نم : تفگ مورآ شوایس ؛ قاتا



! تسین بوخ نوتلا ح منک رکف

مورآ دش رت نیگنس اضف قاتا یوت نومندش اهنت اب

مدرک کاپ ور شرآ تسد و متشادرب یلا متسد

شارخ هی رظن هب مدرکیم هاگن تقد اب هک حاال

دنلب اج زا مورآ مراک ندش مومت اب دمویم کیچوک

شبیج یوت شتسد کی هک ناخ شواچ ندید اب مدش

و نم هب یصاخ حتلا اب راوید هب هدز هیکت و دوب

هشاب هتفر مدرکیم رکف مدروخ اج درکیم هاگن شرآ

! نوریب
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شیمدق کی هب متفر شتمس هب نیگنس یاه مدق اب

. مداتسیا مورآ مدیسر هک

ارچ مدرک رکف نیا هب و مدرک اپ نوا اپ نیا یمک

. دشیم رت تحار مراک دوب نوا رگا راگنا دایمن شوایس

یافرح و تسردان تواضق زا مدوب هدیشک تلا جخ

یاه مشچ هب و مدروآ باال ور مرس مدز هک ییاجبان

! هشیم رت تخس یه ارچ مدرک هاگن شیدج

هک ییافرح هب عجار ، دشیچ مدیمهفن ال صا ینعی _نم

مدز.. نوتهب

درک. عطق ور مفرح



هدن! همادا هگید ، تسین مهم _

هی دوب، مورآ ان شاه مشچ مدرک هاگن شهب بجعت اب

ال صا دوب هارمه شمارآ اب راگنا هک یمورآ ان روج

! مدرکیمن کرد ور شسح

رظتنم و متفرگ هلصاف شزا رد هب یا هقت ندروخ اب

. مدنوم رد ندش زاب

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

نا خـــ شوا چـــ

یک : متفگ شوایس هب ور و مدرک ضوع ور هدند

؟ نسریم

. دیشک شندرگ هب یتسد شوایس

س قاچ هی باال میرب ات شاداد ندرک ریگ کیفارت _وت

! ندیسر مینکب یتم ال

. مدرک شهاگن مخا اب

کیفارت هب هک نتفویب هار رتدوز مدوب هتفگن هگم _

. نروخن

. دیشک یفوپ

اهادخ هدنب نیا هب هدن ریگ ردقنا شواچ لا یخیب _

! نراد هانگ

. مدرک کراپ ور نیشام و گنیکراپ وت مدیچیپ



هنیا منکیم دادیب و داد نوشرس باال بش ات حبص _

ور نوشهب مک هی ماوخب هک یزور زا ناما نوشعضو

. مدب

وهب میدش هدایپ نیشام زا تفگن یزیچ و درک یچون

دنمجرا اب دیاب هسلج زا لبق میتفر روسناسآ تمس

شوایس روسناسآ رد ندش زاب اب مدرکیم تبحص

دز. مهب یکمشچ

؟ یتفرگ وترپس شاداد _

جراخ روسناسآ وزا مداد نوکت یرس تفرگ م هدنخ

. مدش

اب مدش مشچ وت مشچ مندموا نوریب ضحم هب

بجعت واب مدرک ثکم هظحل دنچ دنمجرا رایتسد

مخ رمک ات هدش درگ یاه مشچ مدش،اب هریخ شهب

فاص تساوخ دش لوه ام ندید اب بقع هب دوب هدش

مشچ اب هظحلر ه تفر رد شریز زا یلدنص هک هنیشب

ور هک مدوب نیمز اب شدروخرب رظتنم هدز تهب یاه

دش! قلعم اوه و نیمز
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هار دنمجرا ِرتفد تمس هب و مدموا مدوخ هب هزات

نوکت واب مدرکن یهجوت هک تفگ یزیچ یشنم مداتفا



مدرک شدر رس نداد

عمج سرت زا شتروص هرتخد هب داتفا ممشچ هرابود

مشچ طیارش کرد اب درک زاب ور شکلپ کی دوب هدش

. تسشن شاجرس عیرس و دش زاب مه ش هگید

دش زمرق صرح زا دز شهب شوایس هک یفرح اب

! هبیجع تفگن یزیچ یلو

. مداد تسد دنمجرا واب متفر ولج

یمورآ سالم هرایب باال ور شرس هک نیا نودب هرتخد

میدش قاتا دراو طاالع نودب مدش هجوتم هزات درک،

منک فذح شزا ور رخسمت مدرکیم یعس هک ینحل اب

وحم ردقنا : متفگ مشاب هدش قفوم منکن رکف یلو

لفاغ ندز رد زا میدوب نوترایتسد ِیشیامن تاکرح

! میدش

و مدرواین مدوخ یور هب مدش شمخا رپ هاگن هجوتم

. مداد دنمجرا هب ور مساوح

! هنوتدوخ تکرش دیراد رایتخا مرسپ هیفرح هچ _نیا

یاه هچب : تفگ عیرس و درک یا هفرس کت شرایتسد

. نتسه امش رطتنم یباال هقبط میت

اتاال دوب یرتخد ره دروخرب شهب اعقاو مدش هجوتم

هنکیم تمواقم هراد بوخ دوب هدرک رارف قاتا نزا

! هشاب شتاذ وت ندرک رارف منکن رکف دنچره

هک تخادنا ش هدش زمرق تروص هب یا هکیت شوایس



یاه هنوگ یور ور شاتسد تفج عیرس دش ثعاب

رد ور مندز دنخبل یولج متسنوتن هگید هرازب شخرس

. مریگب ش هنوگ هچب تکرح نیا ربارب

متروص هب مشخ رپ ییاه مشچ و مخا اب هیناث دنچ

. تشادرب ور شهاگن مورآ دعب و دش هریخ

عیرس دنمجرا هک دموا ییوربا و مشچ دنمجرا یارب

اب رتهب تداعس موناخ ، نویاقآ باال میرب دبیامرفب : تفگ

راک مامتا زا دعب نتسه انشآ نوشاه تیلؤسم

. ننکیم نومیهارمه

ور راهچ هقبط ی همکد میداتفا هار زوسناسآ تمس هب

هب یهاگن روسناسآ زا نومندش جراخ اب داد راشف

تدم نیا یوت ننوتب مدرکیمن رکف ، متخادنا فارطا

ننک! مهارف یبسانم و مظنم یاج نینچ هاتوک

هتشاذگ زیم یور اهداد رارق قاتا هب نومندش دراو اب

دش. رورم دشرا ناریدم نیب طیارش و دش

زا تشاد هلگ دوب یب یب شیپ مرکف هسلج تدم مامت

ِتوف زا دعب یلو مدوبن تفرعم یب تشاد مقح متسد

و تفر باسح هک مرس ور تخیر راک ردقنا نوجاقآ

شهب دیاب هدش روطره زورما تفر رد متسد زا مدمآ

. مدزیم رس

تفر شیپ یلکشم چیه نودب هک هسلج مامتا زا دعب

میدرک اضما هرابود ور هدش الح صا ِدادرارق



هرتخد نوا و دروخ رد هب یا هقت هظخل نومه

لا ؤس هسلج ی هرابرد تساوخ دش قاتا دراو باتفآ

مدش،اب شور نیرز ِزیمآ رخسمت هاگن هجوتم هک هنک

و درک یا هفرس کت داد شهب شوایس هک یباوج

هریگب هدیدان ور شفرح درک یعس

هب ینیگنس هاگن مباصعا ور تفریم تشاد نیرز ِدنخبل

لک لک و لکشم یسک اب مردقچره ، متخادنا شوایس

هک یعمج وت هدب هزاجا شدوخ هب دیابن هشاب هتشاد

هیانک شهب داد صیخشت ور نمشد و تسود هشیمن

! هنزب
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، تشاد یبوخ یراجت زغم یلو دمویم هچب رظن هب

شراک یور و دوبن ّرش و رسدرد لا بند هشیمه رگا

زاب باسح شور دشیم دیاش تشاد یرتشیب ِزکرمت

درک!

مراکفا ی هتشر دیسرپ نیرز هک ییاج یب لا ؤس اب

دش. عطق

، هئارا زور ات دینوتیم نوترظن هب رهمگرزب بانج بخ _

؟ دینوسرب مامتا هب ور ورپژه

نیا نانکراک منکیمن کرد ، متخادنا شهب یدج ِهاگن



دح نیا ات ندیم هزاجا نوشدوخ هب یروطچ تکرش

نوشدوخ هب و نرازب رت ارف نوشمیلگ زا ور نوشاپ

! نربب لا ؤس ریز ور نم تکرش ندب هزاجا

ررقم دعوم زا شیپ هدش راذگاو ام هب هک یتیلؤسم _

نوتدوخ تکرش لئاسم ور هرتهب ، هسریم مامتا هب

. دیشب قیقد

هب یلو درک توکس و تفر مه وت ش هرهچ مک مک

یرگ یغای زا تسد زارد نوبز ی هرتخد نوا شاج

دز! نماد ثحب وهب دیشکن

رد رتشیب هتساوخان ماه مخا تفگیم هک یا هملکره اب

و نوبز یور یلر تنک چیه رتخد نیا تفریم مه

هب هلول هی اب شزغم هک یراگنا تشادن شراکفا

درکیم رکف هک یچره هب و دوب هدش لصو شنوبز

! تخیریم نوریب لیلحت نودب

هک نیا لثم یلو مگب شهب یزیچ عمج وت متساوخیمن

! هنکب ور شتاعارم یسک داوخیمن شدوخ

یارب دش رتزاب متسد شوایس و نیرز نتفر نوریب اب

منوشب شاجرس ور هچب نیا هک نیا

و دنمجرا ِرس ریز اه یرگ یغاط نیا رتشیب

ریز زا یکی رگا هداد، رس هریخ نیا هب هک ِیتارایتخا

تئرج هک مدیچیم ور شنوبز یروج دوب نم یاتسد

هنک! تلا خد تسین طوبرم شهب هک یراک وت هنکن



منوج هب یمشخ شاه هملک و اه فرح کت کت اب

نوا دنمجرا رگا مدش مخ هک عقوم نومه هک تخیر

مدرکیم دروخ ور شکف دوبن اج

نیا نم ، مریگب اوه یمک ات مدرک لش ور متاورک

مراذیمن مه اب میراد راک دایز ؛ منکیم مدآ ور هچب

هرب! رد رسق

باوج رد داد خساپ یرت هریخ هاگن اب ور میبصع ِهاگن

ریغ ِیتوافت یب واب مدز یدنخزوپ دنمجرا ِینارگن

دیشاب نارگن تسین المز امش : متفگ یرواب لباق

! منکیم شلح مدوخ ؛ تسین یلکشم
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مهفن نوبز ی هرتخد نیا هب نم راطخا نیرخآ نیا

هب ادخ ؛ هنکیمن تفایرد یراطخا هگید نیا زا دعب دوب

رد متسد زا ممشخ لر تنک نم هک یزور هسرب شداد

! هشب دیابن هک هچ نوا و هرب

قاتا وزا دش دنلب مخا اب داد دنمجرا هک یرکذت اب

. تفر نوریب

ناویل مدیشک م هتفرگ رگ ِندرگ هب یتسد شنتفر اب

. مدرک یرکشت ، تفرگ رارق متسد یولج یدرس بآ

نوا هک ییاج تسرد مور هب ور لبم یور دنمجرا



. تسشن دوب هتسشن رتخد

نم متشادن ور راتفر نیا راظتنا امش زا ناخ شواچ _

ِیشکرس زا مدوخ نوچ مدیم امش هب ور قح رتشیب

شدادعتسا و تراهم هب روطنیمه یلو معلطم مرایتسد

بیکرت هچب نیا دادعتسا و تراسج ، مراد نامیا مه

تسد شزا هروج چیه نم هک هتخاس شزا یریظن یب

شیپ یراک منوتیمن مه شبوکرس اب منودیم و مشکیمن

راظتنا امش زا دایب شیپ یلکشم نومنیب ماوخیمن ؛ مربب

نم نوچ هنومیم میت نیا یوت باتفآ مراد تاعارم

مه باتفآ اب شمجنسب و راک وت شمرایب متساوخ

! دیایب رانک مهاب رتدوز مراودیما منکیم تبحص

ره زا هک رتخد نیا هراد یچ مدش هریخ شهب رکفتم

زا نوا هنکیم یرادفرط شزا هراد یکی مریم فرط

! دنمجرا زا منیا نیمار و شاقیفر زا نوا شوایس

دیریگب ور یدروخرب ره یولج دینوتیم یتروص _رد

باوج و هشب زبس نم یور ولج رتمک رتخد نیا هک

نایرج رد مرذگیمن یمارتحا یب چیه زا نم هدب سپ

هک! دیتسه

هنزب یفرح تساوخ دروخ نوکت شاه مشچ کمدرم

لخاد ور شرس شوایس و دروخ رد هب یا هقت هک

. دروآ

دیشروخ لثم مه ام ای میرایب فیرشت تسه هزاجا _



؟ هایس دوخن ِیپ میرب موناخ

دز. یدنخبل دنمجرا

هدش. مومت نوماراک مه ام مرسپ وت _ایب

. تخادنا باال یرس ایس

ِکوت هی دیگب ورام قیفر نیا مشیمن محازم هگید _هن

. مدروآ همقل شساو رد مد دایب اپ

زا تسد یتلا ح چیه وت مدرک شهاگن یپچ پچ

و درک یراد ادص ی هدنخ دنمجرا هرادیمن رب تنطیش

هدش. لیمکت داد رارق مرسپ دیشاب تحار : تفگ
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مدش دنلب اج وزا متشاذگ مه ور مشچ

درک هراشا یریسم هب شوایس میتفر نوریب هک رد زا

هاگن وت دش دراو و درک زاب ور یقاتا رد داتفا هار و

رهش هک یزاب لد و گرزب نکلا ب هب داتفا ممشچ لوا

. تشاذیم شیامن هب یبوخ هب ور

یادص مدش هریخ نوریب هب و متفرگ یقیمع سفن

. هشب بلج شهب مهجوت دش ثعاب شوایس

؟ هرادن یطبر منم هب تایباصعا یب لیلد _

یا. هشیش ی هرجنپ ی هبل متشاذگ ور متسد

وگن! دنرچ _



. دروآ رد شبیج زا یراگیس

لباق ریغ ، یبصع تمدیدن یروجنیا هتقو یلیخ _

گرم زا دعب تمدید یروجنیا هک یراب نیرخآ لر تنک

دوب. تنوج اقآ

مدز. شهب یکوپ و مدیشک شتسد زا ور راگیس

رت هدنگ منک، هراپ ور شرجنه هنکیم مکیرحت شادص _

مایمن رانک تعامج نز اب نم هنزیم فرح شلکیه زا

! شیغای هچ شروخ یرس وت هچ

درک. یمخا و دیشک متسد زا ور راگیس یبصع

زاب یاوخیم ؛ تارب ِرهز وبصم گس نیا شکن _ِد

! هشیش وت ینکب ور نم ِنوخ تخت ور یتفویب

. متخادنا شهب ینیگنس هاگن

هب زورما دایم دب مقاذم هب هراد مک مک تافرح _

نک. سب هگید وت هدش یزاب مباصعا اب یفاک هزادنا

هدیبوک یادص هک هنزب یفرح و هنک زاب نهد تساوخ

میدرگرب رد تمس هب نومتفج دش ثعاب یزیچ ندش

منودیمن یانعم هب هک متخادنا شوایس هب یهاگن

. تخادنا باال هنوش

بجعت مکلا رد مدرک شزاب مورآ و متفر رد تمس هب

هداتفا نیمز یور رد مد هک مدش یا هچب رسپ هجوتم

شدنلب اج زا عیرس و تفر شتمس هب شوایس دوب

درک.



دوبن سک چیه متخادنا ورهار هب یهاگن

! هنکیم راکیچ یراجت عمتجم هی وت اهنت ی هچب هی

دنچ نم مهرد یاه مخا و شوایس ندید اب هچب

! هیرگ ریز دز هعفد کی و درک هاگن نومهب هیناث

مخ قاتا وت شترایب هک مدز شوایس هب یا هراشا

متفرگ متسد یوت ور شکیچوک یاهوزاب مورآ و مدش

. مداتفا اتهم دای هظحل کی

؟ ینکیم راکیچ اج نیا هچب یتسه _یک

؟ ناجک تاباب و نامام

دز لبق زا رت دنلب درک و مهاگن ضغب اب هیناث دنچ

مدش رد تشپ یا هیاس هجوتم هظحل هی هیرگ ریز

. مدادن یتیمها

: متفگ هچب هب ور یدج ینحل و مه وت یاه مخا اب

! ینکیم هیرگ ارتخد لثم ارچ نوج هچب هتچ
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بقع هب عیرس راوید هب رد ندش هدیبوک یادص اب

ورپ نوشیرپ حتلا ،اب باتفآ هب داتفا ممشچ متشگرب

و نم هب هجوت یب و قاتا یوت دیود یبارطضا

. دیشک شلغب یوت ور هچب مکحم شوایس

هب باتفآ ندز ادص یارب هچب هک یا هملک ندینش اب



درب متام هیناث دنچ درب راک

مه نوا منیبب ات متشگرب شوایس تمس تهب اب

دز دییات رهم شوایس بجعتم ی هفایق هن ای هدینش

هچب نیا ردام رتخد نیا اعقاو ؛ مدینش هک یزیچ هب

س؟!

مدوخ هب دروخ منیس هب هک یلا وتم یاه هبرض اب

ملباقم هک یتروص و نیگمشخ هاگن هجوتم هزات مدموا

زا مبجعت هظحلر مدش؛ه دوب هدش راد من هیرگ زا

نم یاه ریقحت ریز هک یرتخد دشیم رتشیب شتاکرح

مداد شهب هک یباذع همه نوا زا دعب متسد راشف و

هی رطاخ هب االن تفرگ باال ور شرس و تفگن خآ

شنمشد هک ینم یولج ش هچب نت یور کیچوک مخز

ِیعقاو تلا سر ؛ هزیریم کشا یروج نیا مشیم بوسحم

؟ مدید مشچ هب نم هک یزیچ ای هنیا ندوب ردام

یارب اه هنووید لثم و دزیم داد قطنم یب و ضغب اب

، تفرگیم سپ باسح نم شزا هچب هب ندز بیسآ

ور شتسد مدرواین تقاط ور یگتفشآ زا مجح نیا

مدنلب یادص و ندرک خیبوت اب مدرک یعس و مدز سپ

. مرایب شدوخ هب ور باتقآ

عمج شاه بل دش، هریخ ماه مشچ یوت هنامولظم

مشچ دیزرلیم مورآ شکیچوک ی هنوچ و دوب هدش

. متشادرب شزا



ارچ یدرکیم شتیذا یتشاد وت هنکیم هیرگ هراد ارچ _

؟ دایم نوخ شتسد

یچ نم هب عجار رتخد نیا دروخ هرگ مهب ماهوربا

؟ منوسریم بیسآ هچب هی هب هک نیا هدرک رکف

مشچ وت ور مدوخ حاتاال متشادرب بقع هب یمدق

! مدوب هدیدن ال ویه دح نیا ات یسک

دش تحار یمک شلا یخ داد شوایس هک یحیضوت اب

شمخز یور یلا متسد و هرسپ یولج دز وناز مورآ

داد. رارق

یتیمها مدش قاتا زا شوایس نتفر نوریب هجوتم

. مدوب هدش هریخ شمرن یاتکرح هب هدش خسم مدادن

،اب تشگرب و دش دنلب اج زا شسابل ندرک کاپ زا دعب

ات راگنا هک یروج دروخ اج حوضو هب نم ندید

! درکیمن سح قاتا یوت ور مروضح شلبق

دیسر هک مولج دموا متمس هب نیگنس یاه مدق اب

رخآ رد و درک اپ نوا و اپ نیا یمک درک ثکم

، دشیچ مدیمهفن ال صا ینعی نم : تفگ هدز تلا جخ

مدز.. نوتهب هک ییافرح هب عجار

؟ درکیم یهاوخ ترذعم تشاد یچ یارب

شزیت یاه لا گنچ دوب هدش ثعاب هک یا هناردام سح

هنک؟ ور ناخ شواچ یارب ور
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هبرجت اتاالن هک یزیچ مدوب سح نیا ِجیگ زونه نم

هب هک یرتخد دوب انشآان مارب شروضح و مدرکن ش

طقف شراک هک دمویم یغای و دغ ی هچب ممشچ

هقیقد دنچ ات هک هینومه دوب یزارد نوبز و یشکرس

؟ دزیم داد مَـن رس ش هچب یارب شیپ

. شفرح وت مدیرپ

هدن! همادا هگید ؛ تسین مهم _

هقت هگب یزیچ تساوخ ات تخادنا مهب یبجعتم هاگن

دش. لخاد بآ ناویل اب شوایس و دروخ رد هب یا

و دز یدنخبل شوایس تشادرب بقع هب یمدق باتفآ

. تفرگ باتفآ تمس هب ور بآ ناویل

اموناخ امش منودیمن نم وهللا موناخ باتفآ دییامرفب _

نوتگنر زونه هگید دوب شارخ هی دیساسح ردقنا ارچ

ننوترسپ هللا شام هبوخ شلا ح هک منوترسپ اقآ هدیرپ

؟ هگید

! هشب نئمطم تساوخیم متخادنا شوایس هب یهاگن

هلب : تفگ یگنگ دنخبل واب داد نوکت یرس باتفآ

. شرآ ؛ نتسه مرسپ

هب هسرپب هگید لا ؤس شوایس هرازب هک نیا نودب دعب

اب ام هب ور تفرگ ور شتسد و تفر شرآ فرط



دش. جراخ قاتا وزا تفگ یا هزاجا

. متخود شوایس هب ور مرگ خیبوت هاگن شنتفر اب

یروج نوا : تفگ وکالهف دیشک شاهوم هب یتسد

هریمن نم راک ِزرد ال وم ینودیم شواچ نکن هاگن

هچب و رهوش هرتخد نیا ینعی هقیقد متاع طاال ی همه

؟ مشاب هتشادن ربخ نم و هشاب هتشاد

. مدرک شهاگن هریخ مخا اب

مدیم یراک هی یتقو ، هداتفا یقافتا نیچمه هک _عفال

ِتکرش نیا یادنمراک هب عجار مگیم تهب و تتسد

اب ینعی همهم مراک ینعی یچ؟ ینعی نک قیقحت یتنعل

ماهبا و فعض هطقن و وتآ ره مراد راک نوشزیچ همه

شرس اقآ تقو نوا هروخیم درد هب نوشیگدنز یوت

! تسارتخد اب نتشاذگ رارق ِمرگ

عبنم مدوخ نوج هب : تفگ و درک مهاگن یصرح

ور هرتخد همانسانش یپک منزب گنز الً صا هقثوم

نیا هفایق هب ترظن هب درجم شاداد هدرجم ؟ نرایب

؟ هشاب هتشاد وسلا نس نیا وت هچب هی دایم هرتخد

! هگنلیم یزیچ هی طسو نیا

دنچ نیا یوت : متفگ متفریم رد تمس هب هکیلا ح رد

تسرد مدآ هی هنک قیقحت بوخ یتسرفیم ویکی زور

و هرتخد نیا یگدنز یوت و ؛هت یلبق لثم هن ایباسح

! یرایم رد وشاباب هنن و رهوش و هچب



زا یزیچ مراذیمن هعفد نیا تخت تلا یخ شاداد هشاب _

هرب. رد نومتسد

. مداتفا هار هاگشیامزآ تمس وهب مداد نوکت یرس

یاه هچب هارمه یمیکح موناخ و یمیهاربا موناخ

هدافتسا یارب هیلوا یگدامآ و تست حلا رد شیامزآ

ندوب اه هاگتسد زا

تقو یلو مریگب تخس یلوا زور نومه متساوخیمن

. میتشادن ییانشآ و تحارتسا تصرف و دوب مک

رتشیب همه زا شلا وس نس هک باداش یاقآ هب ور

سناسا قبط دیگب شیامزآ یاه هچب هب : متفگ دوب

یارب مدوخ ننک عورش ور راک مداد نوشهب هک ییاه

ننک عمج ور نوشساوح دیگب مایم یشکرس و تست

نیزگیاج یاه هچب اب ور نوشاج هتفویب اج یزیچ

. منکیم ضوع

اجنیا میدموا هدب رکذت هی مه یزاریش و یرفظ هب

نم هیشاح و یمشچ مه ور مشچ هن راک یارب

مرازب تکرش یاهراک یور ور مزکرمت رتشیب مروبجم

. منیبیم امش مشچ زا دایب شیپ یلکشم

. دیشک شینوشیپ هب یتسد عیرس باداش یاقآ

! منوشرس باال مدوخ تخت نوتلا یخ سییر مشچ _

؛ متشذگ شرانک زا مورآ و مداد راشف ور ش هنوش

رقتسم یارب طقف دوب دایز راک مدوخ تکرش یوت



یرتفد تمس هب مدوب هدموا اج نیا هب اه هچب ندرک

. مداتفا هار ندوب هتسشن شرسپ اب دنمجرا هک
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رد ندرک زاب اب مدرک شزاب و مدز رد هب یا هقت

هتسشن نوشطسو هدنخ اب هک داتفا شوایس هب ممشچ

یب رسپ نیا ردق هچ ؛ درکیم فیرعت ور یزیچ و دوب

! هخآ یخهلا

تسه ش هچب تشاد اعدا هک یرسپ نوا و باتفآ

فراعت و دش دنلب اج زا دنمجرا ، ندوب قاتا یوت مه

درک.

. مداد نوکت مارتحا هب یرس

متساوخ مرب، دیاب هدنوم راک یرس هی تکرش یوت _

نوشراک یتقو ات ننومیم اجنیا اه هچب مدب طاالع

! هشب مومت

درک. فاص ور شولگ شوایس

مشاب اه هچب رس باال منومیم اج نیا منم سپ _

. سییر تحار تلا یخ

یتقو یلو مربب مدوخ اب ور شوایس متساوخیم

مدرکن یرارصا هنومب تساوخ شدوخ

. مدش جراخ قاتا وزا مدرک یهاتوک یظفاحادخ



مارب هک شرآ هرسپ نوا هب داتفا ممشچ رخآ ی هظحل

ور رد و مدز شهب یکیچوک دنخبل ، دادیم نوکت تسد

. متسب

دنچ نیا تاقافتا زا هشب کاپ منهذ متساوخیم طقف

ورپژه ، هجدوب دوبمک ، اسنج ندیسرن شورف هب زا تقو

یا هناردام ای،ای هرتخد نوا یاه یشکرس ، تکارش ،

و تسم نانچ و مدید هچب رتخد هی زا زورما هک

هن ، متفرگ هلصاف یگشیمه ِشواچ زا هک درک مجیگ

تسد زا ور ملر تنک هن شتراسج ربارب رد مدز هدبرع

. مدش هریخ طقف مورآ ،ان شنیهوت ربارب رد مداد

جرک تمس هب ور نیشام و متشاذگ زاگ یور ور ماپ

. متخادنا هار

شهب یهاگن مدرک فقوتم غاب هنوخ یولج ور نیشام

؟ مدزن رس شهب حاتاال یک زا متخادنا

مدنورذگ شوت ور میگدنز زا سلا هدزاود هک یا هنوخ

مک مارب یزیچ هک ینز دوب، درم هک یدرم تسد ریز

مایلوقدب یارب متشادن یا هنوهب چیه یردام زا تشازن

یور هک یراب و مونشب هلگ مدوب هدموا بشما و

منک! مک ور درکیم ینیگنس مشود

ی هنونز یادص مدز گنز کت اتود یگشیمه تداع هب

. دیچیپ مشوگ یوت یشخب مارآ



_هلب؟

. مدیشک مندرگ هب یتسد

نک! زاب وناب مشواچ _

ندش زاب زا نوشن هک ییادص دعب و ثکم هظحل دنچ

. دادیم رد

یقیمع ِمد مدش غاب هنوخ دراو و مداد لوه ور رد

مسج ندید اب هدروخ من کاخ و لگ یوب زا متفرگ

و مدز یگنرمک دنخبل دمویم متمس هب هک یا هدیمخ

ریگلد شواچ زا مردقچره ، مدرک دنت اپ قاتا تمس هب

؟ شلا بقتسا داین هشیم هگم هشاب

مخ هنکب یا هلگ هنزب یفرح متشازن شهب ندیسر اب

یور یا هسوب مدیشک شوغآ رد ور شرس و مدش

و هرابود و متسب ور ماه مشچ دنوشن م هنوش

. متفرگ سفن هرابدنچ

اب شتروص ور مدوب مخ زونه دش ادج مزا مورآ

درک. شزاون ور متروص شکورچ رپ یاتسد

نم! تفرعم یب کرسپ _

دش. زاب دنخبل هب مبل مک مک

تگرزباقآ دای نکن ماگن امشچ نوا اب یروج نوا _

منک. هلگ تزا منوتیمن متفویم

هار ییاریذپ تمس وهب متخادنا ش هنوش رود متسد

. مداتفا



هب مدب سپ باوج و مونشب هلگ طقف مدموا بشما _

. هریگب سپ باوج مزا هراد قح هک یسک اهنت

تفر گرزب اقآ یتقو زا متخادنا هنوخ هب یهاگن

هدب. رییغت ور هنوخ نویساروکد وناب مدیدن تقوچیه

مک شیگدنز و وناب یارب یزیچ تقوچیه گرزب اقآ

ور شرمع هیقب داد حیجرت وناب شگرم زا دعب ، تشاذن

. هنورذگب شقشع تارطاخ اب اجنیا

نودیرف شرسپ سکعرب تسرد دوب درم گرزب اقآ

ناخ!
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دنلب اج زا تساوخ وناب متسشن بمال زا یکی یور

. متفرگ ور شتسد هشب

ما هنشگ هن منک رد یگتسخ تشیپ مدموا وناب نیشب _

. نومب طقف هنشت هن

. تسشن مرانک مارآ تفرگ یقیمع سفن

منک تهیبنت یلحم مک واب منک هلگ تزا متساوخیم _

تهاگن یوت یگتسخ همه نیا یتقو دایمن ملد یلو

. منیبیم

نم؟ ِکرسپ هب هدز مخز یک

زا یزیچ هک هطیلس زانهم ای هدیدن ریخ نودیرف نوا



. تسین شیلا ح یردام

نوریب مبیج زا ور پیپ و مداد نوکت یرس لا یخیب

نم! ِیگشیمه مدمه و دوب گرزب اقآ راگدای مدیشک

تفم فرح مولک دنچ اب ناخ شواچ ینکیم رکف _

؟ هرایم مک و هشیم هتسخ اج هب ان تکرح و

دز. یدنخبل

منک تسرد اه یا هزجعم نوجعم نوا زا دش بجاو _

ماشوگ ییاهنت زا منم یراد فرح دایز بشما تارب

رس و هرایب مک هگا ایند نمض رد ؛ هدنوم خیلا دایز

وت ورایند و هتسیم او شاهاپ ور نم رسپ هنک مخ

. هرادیم هگن شاتسد

رظتنم و مدرک راب ور پیپ تفر هنوخزپشآ تمس هب

دموا نوریب هنوخزپشآ زا هدرگرب ات مدنوم

درک. یمخا پیپ ندید اب مدز ور لوا کپ

هساو مدآ هخآ دوبن یباسح تسرد شیچیه درم _نیا

؟ هراذیم پیپ یراگدای یسک

. شکب هار هب هار مه وت هبوخ تارب یلیخ

هنوتیم طقف درم هی تسنودیم دوب درم گرزب اقآ

هدب! داب وهب هنک دود ور شادرد

مدز. دنخبل و مداد هیکت لبم هب ور ومرس

هک هنیا ندیشک پیپ زا تزیگنا هگیم هشیمه شوایس _



منک! رکف هگیم تسار ینک، فیک هدب ریگ تهب وناب

. تفرگ متمس هب ور نوجنف و تسشن مرانک مخا اب

هک نیا زا لبق م، هتسخ وناب نکن هاگن یروط نوا _

ماه هنوش یور دیدج راب هی مرازب نیمز ور یلبق راب

همه هک ناخ شواچ هی و هراک یلک ، هشیم هفاضا

یسک و نراد راظتنا شزا همه ، نروخیم مسق شور

نیا تفر گرزب اقآ یتقو ،زا هرادن رواب ور شیگتسخ

یب! یب مشود ور هنکیم ینیگنس ایگتسخ

ور ماه مشچ ماه هنوش یور دش شزاون شاه تسد

و دیزرلیم شردام لغب یوت هک یرسپ ِشقن و متسب

هب ور دوب هدرک رپس هنیس شارب هناصیرح هک یردام

! مدرک هیده مدوخ

ور. تایگتسخ یدروایمن هنوخ _بقالً

مدز. کلپ

. هنکیم قرف مک هی هعفد _نیا

؟ یقرف _هچ

مدز. متسد یوت ِپیپ هب کوپ هی

هی اب دیاب هدش، راومه الت کشم ی همه رب _عالهو

وتآ مشاب بظاوم و منزب هلک و رس قش هلک ِزابجل

. شتسد مدن

. دیشک ماهوم هب یتسد



؟ تسه _یک

مدز. ور مود کوپ

! شومچ ِیغاط _هی

دش. بجعتم مهاگن دز، یدنخبل

تسد نیریم راجنلک مه ردام،اب هبوخ شومچ ِیغاط _

دیشیم هشاب هک تدوخ سنج مه ، دینکیم مرن هجنپ و

! ونشب نم زا نوتسلگ هبامرگ قیفر

. مدرک یا هفرس کت

یچ؟ هشابن _

دش. مرن شهاگن

تسنج مه شومچ ِیغاط نیا هک یزور زا ناما _

ینوتیم هن یشاب شقیفر ینوتیم هن تقو نوا ، هشابن

هک یریم راجنلک شاهاب ردقنا یرذگب شرانک زا تحار

! یشیم رش هب تبقاع شرخآ

وناب هک ینیگنس یاه هکیت زا مدرک یا هدنخ کت

وت شیگدنز دوب، قشاع دوب، یخلا شوخ تخادنیم

اب هراد قرف شریسفت یعقاو یگدنز دوب ایور

! وناب یاناتساد

. وناب تسین ینکیم رکف هک یزیچ _

. تشاذگ زیم یور و تشادرب ور خیلا ِنوجنف

ینعی تسین ینکیم رکف هک یزیچ هگیم یسک یتقو _

. ینکیم رکف هک هیزیچ نومه ًاقیقد



. مداد نوکت یرس یگلصوح یب اب

هب زورما ور نومدوخ مینکن هتسخ وناب لا یخیب _

. مدینش شزا یفاک ی هزادنا

. هراد دایز هاوخ اوه سپ _

؟! دنمجرا ای شوایس ؟ هاوخ اوه مدز یدنخشین

. هراد باحاص هک _عفال

. تشادرب زیم یور زا ور ینیس

یچ؟ تشادن _هگا

. مدرک ضوع ور پیپ نوتوت

هناردام هظحل هی یارب طقف ، دوبن شوت یفرح مزاب _

. دیشک شدوخ تمس ور مهاگن شاه

. دیشک یهآ دش، نیگمغ شهاگن

ادخ طقف ... مرادن نتفگ یارب یفرح نم ؟ هناردام _

همدوخ نوخ وزا مدوخ رسپ هک نیا اب هنک نوشتنعل

تساوخن هک یزانهم باسح ، شاراک تباب شمشخبیمن

هزمغ و وربآ رکف هب و هشاب هتشاد ور شچب یاوه

! تسادج اردام ی همه زا مه دوب ش
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مدز. یدنخزوپ

؟ تسه هک تسین مهم _



هب یا هبرض نیا... وت زا ور یگلا س تفه ِلبق نم

اب نم یگدنز رود، متخادنا مدرک ادج مدز: م هقیقش

مردام یاج و مدوب یرتسب هک ییابش دش؛ عورش امش

مدای ور مارب درکیم یردپ گرزب اقآ و یدوب مرس باال

دنچ یارب هدنمرش و منویدم رمع هت ات هریمن و هتفرن

رتمک ماندز رس و میگدنز و سرد یپ متفر هک سیلا

. دیسر مهب گرزب اقآ دب حِلا ربخ هک نیا ات دش

. دیشک یقیمع سفن

ینک نوریب تنیس زا ور یگتفرگ و مغ نیا تقو _ره

امرگ هتامشچ وت هک یزوس و یدرس یاج تقو ره ،

لر تنک یب و شکرس یوخ نیا تقوره منیبب یگدنز و

نویدم شتباب وتدوخ هک ییازیچ ی همه ؛ هشب مورآ

! هشیم ناربج ینودیم

. متشاذگ زیم یور ور پیپ مدز، یبصع دنخبل

؟ منومب بشما _

. تفرگ قمع شدنخبل

؟ شسرپ و یکین _

س. هدامآ هشیمه لثم تقاتا

مهب راک عورش ربخ هک زورید زا مدیشک یقیمع سفن

مدیباوخن دیسر

یارب دیدج ِسناسا و تابیکرت لا بند هرس هی

مدوب ورپژه یاشیامزآ



قاتا تمس هب و مدیشک مکاندرد ندرگ هب یتسد

. دیچیپ من یوب مدرک زاب هک ور ،رد متفر

مه یور ور ماه کلپ و مدیشک زارد تخت یور

. متشاذگ

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * *

با ــ تفآ

اه. هشیم نومرید هراد وش رضاح ودب نامام یشرآ _

درک. کزان یمشچ تشپ خهلا مفرح ندینش اب

. یرایب ینک صقان ور هچب هرابود یربن _

یمخز ور شرآ و هنوخ مدوب هتشگرب هک زورید زا

تشادیمنرب نم رس زا تسد مه هظحل هی دوب هدید

یب ردام نم هک نیا یروآدای تهج تعاس مین ره

! هنزیم مهب خیس هی متسه یتیلؤسم

خ مشاب مچب بظاوم یروج هچ منودیم رتهب مدوخ _

ناج. هلا

دمویمن شهب ال صا هک هنک مرن ور شادص درک یعس

. دروخیمن ریوصت هب ادص ینعی

شرس باال رتگرزب هی دیاب هچب نیا ناج خهلا نیبب _

وت زا دیاب زونه هک ییوت هن هشاب شبظاوم هشاب

! مینک تعمج یزابرهش



نامام هب یزیت ِهاگن و مداد راشف مه یور ور مانودند

. متخادنا

زاب و یناطلس ی هداوناخ زا نامام مراودیما طقف

. هشاب هدزن یفرح خهلا هب هنوخ نیا هب نوشاپ ندش

عیرس خهلا تسد زا رارف یارب میشوگ گنز یادص اب

کمک شرآ هب هک روطنومه ، متفر قاتا تمس هب

. مداد باوج ور یشوگ هشوپب ور شسابل مدرکیم

. رحس مناج _

منک. رود مشوگ زا ور یشوگ دش ثعاب شغیج یادص

صا منکیم ش هفخ باتفآ مشکیم ور هکیترم نیا _نم

هک مدرکن شوگ وت فرح هب ارچ وگب ورخ ِنم الً

یاو باتفآ یاو تسین مدآ ورای نیا

یلیخ ینکیم غیج غیج یه هتچ : متفگ صرح اب

هدش یچ منیبب وگب مدآ لثم هراد، یفیطل یادص

؟ هرسپ مودک

نفلت تشپ مهاب مینزب فرح ور رد ور دیاب باتفآ _

منک. فیرعت منوتیمن

. مدیشک یقیمع سفن

تارب ور سردآ کراپ مربیم ور شرآ مراد نم هشاب _

ایب. متسرفیم

149_ تسپ #



مدش؛ات هریخ شهب رکفتم و مدرک عطق ور یشوگ

رارق شوایس اب رحس زورما همدای نم هک ییاج نوا

مبل. ور تسشن یدنخبل مک مک تشاد

گنر مرک ی هزییاپ وتنام هی عیرس دوب هدش کنخ اوه

رژ هی مرک شلا هی و نشور یل راولش اب متشادرب

ور ماه مژه لمیر ای و مدیشک مبل یور گنرمک

هک ییاهوم و ممشچ وت یاه یرتچ اب مدرک تشپرپ

دوب. هدش رت هنوگچب م هفایق مدوب هتفاب

یوله نوبرق نم یهلا متخادنا شرآ هب یهاگن

راولش ، هتفر مدوخ هب شیچ همه هک مرب مپیتشوخ

ناخ! لوسوس هگیم یچ تزمرق ترشیوس و یل

مخا ،اب مدرک سوب وشپل مکحم و مدش مخ هدنخ اب

. شتروص یور دیشک تسد

. یدلک میبل _ُلژ

مدیشک ش هتفشآ یاهوم هب یتسد ، ساسح اباب نوج

زا خهلا یاه هرغ مشچ ریز نامام زا یظفاحادخ واب

. نوریب مدز هنوخ

شراوس بات تمس شمدرب و متفرگ ور شرآ تسد

یهاگن و مداد شلوه مورآ مداتسیا بات تشپ و مدرک

؟ سپ دنوم اجک متخادنا فارطا هب

ارچ ال صا ِیرانک کراپ هتفر هدش اپ منعمطم هجیگ نیا



؟ نزاسیم مه رانک کراپ ات ود نوبایخ هی وت

دش لخاد یلغب کراپ یدورو زا هک رحس ندید اب

واب دوب شتسد زمرق گرزب فیک هی تفرگ م هدنخ

و بات هب مکحم لوه هی دمویم متمس هب تشاد مخا

. مداتفا هار رحس تمس هب دعب مداد

تلم ؟ هراد مه رانک کراپ اتود ارچ اج نیا باتفآ _

. هخآ ندش نیچمه ارچ

. مدنوراوخ ومرس

سالم. یتسار دوب منم لا ؤس وهللا منودیمن _

هک شرآ یارب تفریم قیچ آال تمس هب هک روط نومه

کبلج دح رد شزغم داد، نوکت تسد دوب بات یور

یاب یاب تاهاب داوخب هچب یگیمن هتفای لماکت ییایرد

! نییاپ هتفویم باال نوا زا هنک

. تشگرب متمس هب هعفد کی میتسشن هک تکمین یور

منک شوگ وت یافرح هب دعب هب نیا زا مشاب نم _هک

هرتدب مریما زا ادخب هروعشیب هرسپ نیا ردق هچ إ

!ً ال صا دوب شقح

هدروخ شسنج متفگ تهب هک نم : متفگ هدنخ اب

طلغ نیا و منکیم شمار و مدلب یتفگ هراد هشیش

. ایراک

. مدش یدج هعفد کی

اه؟ تهب هدزن هک کنوخان _



کنوخان شهب مرب منم وگب هدز هگا یضوع ِکدرم

. ویتنعل منزب

. موزاب وت دیبوک تشم اب

نوا ربارب رد هظحل هی ادخ هب باتفآ رتدب منوا _زا

دوب،حاال یک هگید نیا مدروآ مک شییوررپ زا مجح

. ادوب هتفرگ ممدنخ طسو نوا

منم بخ ؟ یدیدنخیم یتشاد شطسو : متفگ صرح اب

هک. متشادیم رب رود رتشیب مدوب

درک. ماگن یپچ پچ

. تخبدب نروشب دیسا اب ور تزغم مدب _

. مدیشک یفوپ

. هگید وگب هک ینزیمن فرح مدآ لثم بخ _

شراشا تشگنا تکمین یور تسشن وناز راهچ مخا اب

فرح هب درک عورش صرح واب تفرگ متمس هب ور

. ندز

اب تشگرب هعفدکی مدش شنیشام راوس هک نیمه _

موناخ رخس لا وحا تفگ زاب شین

متشگرب ِلک لک پیریت مدید دعب مدرک پک شلوا

؟ نیدش دازآ یک شحوایس اقآ مبوخ متفگ شهب

؟ اجک زا تفگ

! شحو غاب زا متفگ



وسژه هام هی ات اتود نیا متفگ هدنخ ریز مدز یقپ

! انشیم هدنخ

دز. ماپ هب یدگل مخا اب

وتتشز ی چهلا نوا یه هتچ ، ههههد وش تکاس _

. مایم هوشع نگیم نم هب دعب نوریب یزادنیم

. مدن تسد زا ور هسامح نیا ات مدروخ ور مدنخبل

وگب. بخ بخ _

. مدیرخیم شلبق یا همخت یسپیچ هی شاک

میروخیم ماش میریم دعب دیرخ میرب ایب تفگ شلوا _

لوبق هتساوخ ادخ زا نم ؛ تارب مراد زیارپوس مشدعب

مدرک

منم ، زیگنچ شیپ هگیم میریم اجک مگیم شهب حاال

ژ اساپ وت میتفر میدش هدایپ اقآ متفگن یزیچ هگید

متفگ منم هعورهار نیا هت زیگنچ ی هزاغم تفگ

یزیچ یا هنودرم سابل یراولش و تک ًامتح هزیگنچ

هزاغم نیا وت نم نک ورپ ورب وت متفگ هگید هشورفیم

مایم مراد راک

. هدنخ زا دیکرت مدید

؟ دیدنخ دشیچ ارچ ارچ؟ : متفگ و شتمس مدش مخ

؟ یداد یتوس زاب

هک ش هدنخ ، مدادن یتوس نم ریخن : تفگ صرح اب

امش هریمن نم نت اسابل نوا تفگ تشگرب دش مومت



مدب رظن نم ینک ورپ یایب دیاب

متفر مداتفا هار شاهاب دعب یلو مدرک کش شلوا منم

سنلا. وت

مد اج نومه مدید هک ور هزاغم باتفآ یاااو باتفآ

مدرک شوایس هب هاگن هی متشگرب طقف دز مکشخ رد

. مشکب غیج دوب هدنوم مک هزاغم هب هاگن هی
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مک مک هگید تکمین ور متسشن وناز راهچ ناجیه اب

واب بقع داد ملوه یمک ، شلغب وت متفریم متشاد

باتفآ دوب یشورف ریز سابل ی هزاغم : تفگ صرح

! تخورفیم ریز سابل زیگنچ ؟ یمهفیم

ندوب نومرود هک یرفن دنچ هدنخ ریز مدز نانچ

یوت هک تخادنا مهب یهاگن ظیغ اب نومتمس نتشگرب

نیا ِفرش یب ردقچ تشادن یریثات چیه مدنخ تدش

! رسپ

؟ دشیچ شدعب بخ بخ _

. تکمین هب داد هیکت و درک جک ور شبل

؟ ینیبیم ور همتسد هک یفیک _نیا

ملوپ فیک و کنابرواپ و نلکدا و شیارآ لیاسو شوت

. شتروص وت مدیبوک مکحم شاهاب دوب،



کاس زا مک هک شفیک هب یهاگن دش درگ ماه مشچ

. متخادنا تشادن یزابرس

ور؟ مدرم رسپ یتشک _

هی شمشچ رانک و ریز مدید نم هک ییاج نوا ات _هن

دوب. هدش دوبک یمک

یارب سهلا کی وسژهی دوب هدش خرس هدنخ زا مفایق

! شوایس ِنتخادنا تسد

. دیشک شاهوم هب یتسد

هار هک یغیج غیج زا دعب رانک هب انیا ی همه _حاال

تمس دنودرگ مرب و تفرگ ور موزاب روز هب متخادنا

زا رپ گرزب سنلا هی ، هیشورف ریز سابل ِرانک ی هزاغم

دوب شوت تمیق نورگ ِبش سابل

مامشچ وت دز لز شتروص ور تشاذگ ور شتسد

یلو دیدرک رکف یچ نم هب عجار منودیمن : تفگ مورآ

متساوخیم متسین دیدرک روصت نوتلا یخ وت هک یمدآ

امش هک یکی نیا وت منک دیرخ نوتارب هزاغم نیا وت

! هدشن شتقو زونه دیلیام

اب مکحم مدوب هدش مخ ولج هب هک حتلا نومه وت

. شینوشیپ ور مدیبوک تسد فک

ور تزغم هگیم نم هب دعب نومارب هک یتشازن وربآ _

هدیشک تلا جخ ردق هچ هراچیب هرسپ روشب دیسا اب



. هشاب

ور شدوخ و شینوشیپ ور تشاذگ ور شتسد مخا اب

. بقع دیشک

باتفآ یلو ، تفرگ مدرد ور متسر زرگ نوا رانک شکب _

ریز سابل هزاغم هدرب ونم اعقاو یدرک رکف متدوخ

شاجک نمض رد ، دوبن نم ریصقت شییادخ یشورف

یدیدن هراد نوبز رتم شیش بلج ی هرسپ س هراچیب

هزاغم نیا وت متساوخیم تفگ مهب تشگرب شرخآ

شتقو زونه دیلیام امش هک یکی نوا وت مینک دیرخ

. گنشق مدش بآ ، هدشن

؟ هگید نیدرک تاک االن سپ بخ _

درک. کزان مارب یمشچ تشپ

هک نیا اب ادخ هدنب میدروخ ماش میتفر هزات اباب _هن

یزیچ و دیدنخیم مزاب دوب هدش دوبک شتروص

اب تدم هی هدموا ششوخ مزا تفگ مشرخآ تفگیمن

. میشاب مه

. مدرک نییاپ ورباال مرس

یچ؟ ریما سپ بخ _

هیک؟ ریما : تفگ بجعت اب

. مدرک شهاگن یپچ پچ

؟ یگیم ور ریما _اهآ

. هگید ایلا قاب یطاق تفر



. متخادنا شرآ هب یهاگن و متشگرب

. نیمه اب هلا سود ؟ رحس تحار ردق نیمه _

. تخادنا باال یا هنوش

نیمه وت ینودیم هشسب هگید هداد رونام مشیپ دایز _

مارب مردقچره ؟ متفرگ رفن دنچ اب ور شچم لا سود

اعقاو هگید هشیم تیذا مدآ مزاب یلو هشابن مهم

زا رتهب یک نوریب شمزادنب میگدنز زا ماوخیم

شوخ شاهاب ِخوش مه هلا حاب و هیاپ مه ؟ شوایس

. هرذگیم

مرب. شرآ تمس هب ات مدش دنلب اجزا

زاف ماوخیمن میدز ور نومافرح ام وهللا مگب یچ _

شهت یریم یراد هک یهار نیا یلو مرادرب تحیصن

شاربخ رودارود هتسب نب شوایس اب لقادح ِتسب نب

ور نتفرگ لد یلو تسین یراگدنوم مدآ مدینش ور

. شاب تدوخ بظاوم هدنلب بوخ

دز. یکمشچ

. هیقب لثم هیکی منیا هعمج مساوح تخت تلا _یخ

هار دوب هرس رس یور هک شرآ تمس هب نومتفج

. میداتفا

هک یا هدنخ و قوذ درک ینیب شیپ هشیمن ور هدنیآ

منک رطخ ساسحا دشیم ثعاب دوب رحس تروص وت

. مارب هرهاوخ لثم هک یقیفر یارب



یوم هب وم زا هک ینم ور نیا دوبن شمدآ شوایس

متسنودیم متشاد ربخ شیگدنز ی هدنورپ

هدش فذح لئاسم التو وهجم یلک هک یا هدنورپ

سفن متفرگ نومسآ هب ور مرس ؛ دادیم وجالن شوت

. داوخب ادخ یچره مدیشک یقیمع
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نومارب و دوب هداسیاو هرسرس هکباالی شرآ ندید اب

دز قرب ماه مشچ دادیم نوکت تسد

تمس هب هک روط نومه متخادنا فارطا هب یهاگن

نامام شرآ :إ متفگ یدنلب یادص اب متفریم هرسرس

االن نیشب نیشب هک هرادن یبیع ؟ یروخب رس یسرتیم

. منکیم تکمک مایم

ندرکیم مهاگن و ندوب هداتسیا بجعت اب رحس و شرآ

ناشوخ شوخ و رحس لغب وت مدرک ترپ ور مفیک

مهب یهاگن بجعت اب شرآ هرسرس تمس مدیود

. تخادنا

. نامام مسلتیمن هک _نم

هرب مداد شلوه و متفرگ ور شنهد ولج هدنخ اب

زا مدروخ رس و متسشن شتشپ قوذ اب ممدوخ ، نییاپ

دوب سلا 10 ریز ناکدوک یارب هرسرس هک ییاج نوا



ی هظحل نم و ندوب هتخاس هاتوک ور شرخآ هیاپ

دورف نیمز یور نساب اب مکحم لر تنک نودب رخآ

. مدموا

دش ثعاب دشیم در مرانک زا هک یرسپ ی هدنخ یادص

نتفگ واب دز یکمشچ وررپ مرب هرغ مشچ شهب

شهار هب راكادف ِردام وتدوخ یدن نتشک هب ی هلمج

داد. همادا

دنلب اج زا درک مکمک و دموا متمس هب هدنخ اب رحس

. مشب

. یشن هرسرس راوس یسرخ لکیه نیا اب یشاب وت _هک

هار نوگنل نوگنل شرانک و متفگ شهب یرام هرهز

وتسد نوبایخ طسو دشیمن دوب مه ییاجدب مداتفا

! تفر هار شهب تفرگ

هنوخ میرب : متفگ رحس هب ور مدیسر هک نیشام رانک

. میشاب مه شیپ بش ی

داد. نوکت یرس

. هنکیم سیورس ور مدآ نهد هریگ ختلا نیا اباب _هن

نم یراد قح وهللا منکیمن رارصا : متفگ هدنخ اب

وت شیپ مایب ور بش دنچ نیا متساوخیم مدوخ

. منومب

دز. یکمشچ



ورام یاقآ اوه طقف اموش ؛ یجاح هماشچ ور تامدق _

! هاوخب نوج هگید شدعب شاب هتشاد

. متفر شهب یا هرغ مشچ

ور شلا ح ماوخیم ادرف هزات ، هگید وشن وررپ ورب _ایب

. مریگب

رت وررپ نوا : تفگ دشیم نیشام راوس هک روط نومه

. نوسرب سالم خهلا هب یتسار ، تسافرح نیا زا

دنبرمک مدش نیشام راوس و مداد نوکت یتسد شساو

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب متسب ور شرآ

ِلوط لک وت میدش هدایپ و مدرک کراپ ور نیشام

یروجدب یلو منزن گنل مدرکیم ناحتما متشاد طایح

زا هک خهلا مدش هنوخ دراو مخا اب دوب هتفرگ درد

تشپ دوب هدش مندز گنل هجوتم لوا مدق نومه

یدرب ور هچب هک زورید : تفگ و درک کزان یمشچ

تارب راتسرپ هی ور تدوخ مزورما یدروآ یدرک صقان

! تلا بند هتفویب یریم اجره میریگب

لا سراپ ات شدوخ رسپ حاال مدنوخرچ شارب یمشچ

شاپ نوا شاپ نیا تفریم تشاد ور تسار ِهار

! انیمز دروخیم نزن رز تفگیم

. تخادنا مهب یهاگن ،خهلا تفرگ م هدنخ شروصت زا

؟ یدش ملخ هک نیمز یدروخ اجک _اب

هش؟ هتسب شنهد نیمز مدروخ اجک اب مگب نم االن



! نیمد دلوخ هرس رس ور :زا تفگ هدنخ اب عیرس شرآ

تفر مه وربآ ردق نیمه ؛ مرادن یفرح هگید نم بخ

لا! غشآ لطس وت

هک هگب یزیچ تساوخ درک مهاگن بجعت اب خهلا

. دیسر نامام رکشورادخ

اج نیا ارچ ؟ تشذگ شوخ اه؟ هچب نیدموا _إ

؟ نیداتسیا

میتشاد هگید دوب عیلا نامام هرآ : متفگ عیرس

. مينک ضوع ور نومسابل میتفریم

. متفر قاتا تمس وهب متفرگ ور شرآ تسد دعب

سپ باوج و خهلا یاه هکیت اب هک ماش ندروخ اب

باوختخر وت مدرک ترپ ور مدوخ تشذگ نم یانداد

رکف داد متسد شوایس هک یا وسژه هب هدنخ واب

شمدید هک نیمه منک نیرمت هدروخ هی دیاب ؛ مدرک

! هشب ناسکی کاخ اب هچب هدنخ ریز منزن
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باال مدروآ ور متسد مرس باالی یشوگ ندروخ گنز اب

وماهراک و مدش دنلب اج زا عیرس ، مدرک ششوماخ و

متشاذگ مه ور هنوحبص تکرش مسرب رتدوز ات مدیسر

. مروخب تکرش



ساسح یلیخ مفایق و پیت یور تقو دنچ نیا

زا یچیه هک دوب هدش مهم مارب راگنا مدوب هدش

هتشادن مک ناخ شواچ ِتکرش ِشوپ کیش یادنمراک

یوتنام زورما لبق یاهزور ِیمسر پیت ِسکعرب ؛ مشاب

روبجم و تشاد یکزان هچراپ هک گنر دیفس ترپسا

ور ینشور یبآ یل راولش و مشوپب پات شریز مدوب

. متشادرب

ور متخیر ور ماه یرتچ ، مدرک یمی مال شیارآ

هنوخ زا میبآ شفک و فیک نتشادرب واب مینوشیپ

. نوریب مدز

شتقو االن متخادنا نیشام داب مک ِکیتس ال هب یهاگن

؟ هخآ دوب

یا هرغ مشچ چاه، یروخیمن مدآ درد هب تقوچیه

. مریگب نیشام ات متفر نوبایخ تمس وهب متفر شهب

س رس نومه وزا مدز یدنخبل تکرش هب مندیسر اب

دش بلج مهب همه هجوت هک مدرک یدنلب سالم نلا

هدنخ اب یتشم و داد نوکت تسد مارب هدنخ اب زاناس

. مدرک یتشم هب ور درک سالیم

نون هی مدروخن هنوحبص نم تتسد نوبرق یتشم _

هراد مدعم میروخب مینیشب یریگیم رینپ اب شبد ِمرگ

. هزوسیم

دز. ینوبرهم دنخبل یتشم



! هرضاح هعاسلا مرتخد مشچ _

. متشاذگ منیس یور یراو الیت حتلا اب ور متسد

! یتشم میترک _

. تفر رد تمس هدنخ واب داد نوکت یرس یتشم

بقع هب عیرس دروخ مندرگ هب هک یا هبرض اب

. متشگرب

ها. هگید ایب مدیم عالتم تهب مراد هتعاس _هی

. مدرک درگ شارب ور ماه مشچ

؟ هگم هدش یچ بخ ینکیم یاب یاب یراد مدرک رکف _

. شزیم تمس دیشک و تفرگ ور متسد

زا ور یزیچ هچ یدموا رید هشیمه لثم باتفآ یاو _

! یداد تسد

دزیمن داد یروج نیا حاال مدرک شهاگن یپچ پچ

! دشیمن یدموا رید هشیمه لثم

؟ هگم هدشیچ _

فیرعت درک عورش دنت دنت و شزیم تشپ تسشن

. ندرک

ترچ متشاد زیم تشپ متسشن مدیسر هک حبص _

مدش دنلب عیرس دایم ثحب یادص مدید هک مدزیم

ناسچ رتخد نیا یباال، هقبط مدنوسر ور مدوخ

همه هرهمگرزب یاقآ ِیادنمراک زا یزاریش تسه ِناسیف

تشاد ، هنکیم سوم سوم رهمگرزب یاقآ ِلا بند مه ش



یارب ملد راب نیلوا یارب دادیم تروق ور تخبدب ِنیرز

رس نیرز اب هتشاد وررپ ی هرتخد ، ادخب تخوس نیرز

یوت ماوخیم ادج قاتا هی نم هک هدرکیم ثحب نیا

! مرادن زکرمت ادص و رس

راد قاتا اجنیا نم تقوره اطلغ هچ مدرک جک ور مبل

! یشیم مه وت مدش
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. متخادنا باال ییوربا

؟ دشیچ شدعب بخ _

داد: همادا قوش واب یلدنص هب داد ور ش هیکت

ام موناخ تفگ تشگرب ادخ هدنب نیرز هگید یچیه

یاقآ دوخ اب دینوتیم میدب امش هب میرادن هفاضا قاتا

یاقآ راد و ریگ نیمه وت اقآ ؛ دینزب فرح دنمجرا

پک هک نم دوب مه وت شامخا نیچمه دیسر رهمگرزب

! تخبدب اتود نوا هب هسرب هچ مدرک

وگب بخ بخ : متفگ و یشنم ِزیم ور متسشن عیرس

دمآ. نامشوخ دش نشکا هیضق منیبب



مفرح طسو رپن ردقنا رام هرهز و بخ : تفگ مخا اب

تفگ ینابصع یلیخ تشگرب رهمگرزب یچیه اقآ ؛ هگید

هیچ؟ یارب ادص و رس همه نیا اجنیا هربخچ

شنوبز اتاالن هک زومرام ِیزاریش نوا هدوخ نک رکف

یچیه : تفگ سرت اب تشگرب عیرس دوب رتم شیش

دش. لح دوب کیچوک لکشم هی رهمگرزب بانج

یدرمان هدیسرت گس لثم هرتخد نیا دید هک نیرز

، رهمگرزب ِتسد فک تشاذگ وزیچ همه تشگرب درکن

ور و تخادنا هرتخد هب دب یلیخ ِهاگن هی مه رهمگرزب

قاتا یوت مودکره نوماه دنمراک ام تفگ نیرز هب

و سنلا یوت ِلمحت نیمه یارب ننکیم راک یا هناگادج

نارگن یلو هتخس نوشارب ندرک راک ادص و رس

هگید مدوب هدرک یط نوشاهاب لبق زا نم دیشابن

. دایمن شیپ یقافتا نینچ

شرتفد وت تفر هنک هاگن یسک هب هک نیا نودب مدعب

هشوگ هی ردقنا دوب؛ هدیرپ شگنر هرتخد ، تسب ور رد

ِقاتا وت نتفر نوا اب دموا یناف یاقآ ات تسشن

نوا اب هرب هسرتیم اهنت دوب مولعم گنشق ، رهمگرزب

لثم هک وت هگب تسین یکی هخآ هنک، تطاسو تفر

هیچ! تمرودلوب مرودلوا نیا یسرتیم تسییر زا یچ



زا هرتخد :وهللا متفگ مخا واب مدیشک یقیمع سفن

اج نیا هگب داوخیم ، هراخیم دوب مولعم لوا نومه

! تسین اربخ نیا زا هدنوخ روک یلو میا هراک همه ام

. تخادنا باال ییوربا تنطیش اب زاناس

اج نوا مدرکیم اعد اعد طقف هظحل نوا باتفآ _خآ

هگید هک یطوق وت یدرکیم وشلا ح یروج هی یدوب

زا هک ییوت طقف ، هراین رد ام هساو ورایزاب الت نیا

طقف نراکبلط و وررپ مد زا نوشمه یایمرب انیا سپ

! هرُبیم ور نهآ نهآ

دز دنگ ای درک ریدقت مزا االن مدیمهفن هک نم وهللا

لثم نوشاهاب دیاب متشاد لوبق حلا ره هب یلو مهب

هگید میایب هاتوک دروم نیا وت درک؛ راتفر نوشدوخ

. نرایم رد دیدج لوبماب هی زورره و نریگیم لب

دروآ سناش : متفگ یصاخ نحل واب مدز یدنخشین

و لج شسییر و شدوخ مدرکیم یراک هی مدوبن نم

هک یا هروک تاهد نومه نرب ننک عمج ور نوشس پال

! ندموا شزا

ردقنا تکارش نیا ندز مهب یارب داوخیمن امش _حاال

! نییاپ ایب ربنم عفالزاباال ینک؛ جرخ رناژی

دش ادج منت زا حور دنمجرا یاقآ یادص ندینش اب



دب ِزیم نیا ردق هچ ؛ مدیرپ نییاپ زیم یور زا مورآ

زا ناخ شواچ شیپ هعفد لثم دش بوخ حاال ِنمُی

مارک اب مباسح هگید هعفد نیا دموین رد متشپ

دوب. نیبتاکلا

ممشچ دنمجرا یاقآ تمس متشگرب یعیاض دنخبل اب

ی هدنخ واب دوب هداتسیا شرانک هک دادرهم هب دروخ

! درکیم هاگن نم ِزمرق یاپل االهب متحا یا هدروخ ورف

شوخ سییر سالم :إ متفگ نم نم اب هدرک لوه

! نیدموا

نوکت یرس دنمجرا تخادنا نییاپ ور شرس دادرهم

داد.

رید مه ؛ تداعس موناخ یدموا شوخ امش لصا رد _

ور همه و ینکیم شوشغم ور یمومع راکفا مه یایم

؟ یدیم قوس اوعد تمس هب

! تخادنا مهب یفسات رپ هاگن زاناس

نومه دیاب طقف نم،حاال مراد یدنگ سناش بجع

؟ دینشیم ور نم ی هلمج

! سییر دوب حازم تهج _
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درک. مهاگن یدج

یدن داب هب ور ترس نوتاه حازم نیمه اب امش _

یش، میاق متشپ متسین نم هگید ی هعفد ؛ مرتخد

رب درم نوا ِسپ زا یسک هشاب تنوبز هب تساوح

همه نیا زا دعب ؛ هدرک یروبص یلیخ مه اتاالن دایمن

، یدرک ملع دق شولج هک یدوب یرفن نیلوا وت سلا

تعاطا هک یدرم ربارب رد یدرک ینکش وبات لصا رد

هدروآ رد نوناق هی لکش هب همه نیب ور شدوخ زا

نیا ِشیپ نداد سپ ناوات هراد، ناوات ینکش وبات دوب،

اه یشکرس نیا هب تبسن ششنکاو ِنیگنس یلیخ درم

، باتفآ شاب بظاوم سپ س هزات و هرظتنم ریغ

! شاب تنوبز ِبظاوم

و دادرهم یولج تساوخیمن ملد مه وت تفر ماه مخا

یفرح ناخ شواچ و نم و تاف ال تخا هب عجار زاناس

منک مخ رس نوا ربارب رد یزور هی رگا یتح هشب هدز

راوآ رظتنم هظحلر ه همه متساوخیمن هلا، حم هک

و تنوشخ ربارب رد نم ِندروآ مک و نم رس شندش

! نشاب قلخدب ِدرم نیا ِیدنت

یچ همه دمویم رد زا هزات نون اب هک یتشم ندید اب

مشچ : متفگ ساوح یب و مدز یدنخبل تفر مدای

ملد مروخب یچ هی مرب نم ؛ منکیمن نوشنوریب سییر



! تفر فعض

تمس هب نوشنودنخ و بجعتم یاه مشچ لباقم رد

. مداتفا هار هنوخرادبآ

تمس هب عیرس تشاذیم مد ییاچ تشاد یتشم

ور هرفس مدروآ نوریب ور رینپ و هرک و متفر لا چخی

نون نیچمه متسشن هللا مسب واب زیم رس مدرک نهپ

مرانک دموا مه یتشم متفرگ همقل ور رینپ و غاد

هتشذگن هقیقد دنچ ، ندروخ هب میدرک عورش تسشن

واب دش ادیپ ش هلک و رس مه زاناس مدید هک دوب

مدش روبجم هک دش قحلم نومهب هنوحبص زیم ندید

منک. هفاضا رینپ هگید قبلا هی

اب میتشگرب بقع هب نوممه یا هفرس کت یادص اب

م هدنخ درکیم نومهاگن بجعت اب هک دادرهم ندید

. تفرگ

موناخ زا وراه هدنورپ زا یکی مدوب هدموا شتسار _

هی مه اجنیا هب متفگ ندوبن نوشاج رس مریگب نیعم

. مزادنب هاگن

دینیشب دییامرفب : متفگ رپ نهد واب مداد نوکت یرس

! دینکن فراعت دنمجرا یاقآ



هب ور مدوب هتفرگ مدوخ یارب یگرزب ی همقل دعب

. متفرگ شتمس

روزب تفرگ متسد زا ور همقل و درک یا هدنخ کت

شاب هفایق ندید زا درک اج شنهد وت ور ش همه

! لوسوس هدنخ ریز میدز زاناس

اب منهد متشاذگ و متفرگ مدوخ یارب یگرزب ی همقل

رد تمس هب شوایس و ناخ شواچ تبحص یادص

بجعت اب نوشودره ندیسر هک رد یولج میتشگرب

. نتخادنا ام هب یهاگن

دوبک ال ماک ش هنوگ فرط هی هک شوایس ندید اب

ریز مدز مریگب ور مدوخ یولج متسنوتن دوب هدش

ندیچاپ اب دش فداصم ملر تنک یب ی هدنخ ، هدنخ

دادرهم ِراولش یور دوب منهد وت هک یا همقل

هک دوب یراد هدنخ و روآ تلا جخ ی هنحص ردقنا

مه ممدوخ و مدش شروآ تلا جخ تمسق لا یخیب

ح هب دادرهم هدنخ ریز مدز دنلب هیقب و زاناس اب ادص

طسو مدرک یعس درکیم هاگن شراولش هب یشدنچ تلا

متسنوتیمن ال صا یلو منک یهاوخ رذع شزا هدنخ

ات دش دنلب اج زا عیرس زاناس ، مریگب ور مدوخ یولج

عمج مساوح مک مک هزات ؛ هرایب سیخ ی هچراپ هی

رد مد نانچمه هک ناخ شواچ و شوایس هب دش

هریخ مهب فسات و مخا اب ناخ شواچ ؛ ندوب هداتسیا



وچِلا شاه مشچ وت ی هدنخ نوا هتبلا دوب هدش

! تفرگ هدیدان دشیمن ور ش هنوچ یور

: تفگ دوب هدش زمرق هدنخ زا هکیلا ح رد شوایس

تکرش نیا وت ارجام هی زورره دیتسه امش هبوخ

! هریمن رس نوملصوح میراد

مدز. شهب یمی مال دنخبل

هللا؟ شنا هدش بوخ تمشچ یاپ امش _
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مه وت تفر شاه مخا و دش عمج شدنخبل مک مک

تسنودیمن ینعی درک شهاگن بجعت اب ناخ شواچ

؟ هدش یچ

هب مداد و متفرگ شزا ور مهاگن عیرس تفرگ م هدنخ

راد من هچراپ اب شدوخ تشاد رارصا هک یزاناس

بذعم یه ادخ هدنب دادرهم هنک کاپ ور دادرهم راولش

؟ دوب نک لو هگم زاناس حاال رانک دیشکیم ور شدوخ

! درکیم تباث ور شتین نسح دیاب امتح

: متفگ زاناس هب ور منزب ههقهق دوب هدنوم مک هگید

. مزیزع ننکیم کاپ نوشدوخ نیدب ور لا متسد



و رپ نک لو هک مدموا شساو مه وربا و مشچ هی

! وربآ یب ومدرم ی هچاپ

تسد داد ور هچراپ عیرس و داتفا اج شیرازهود هزات

هنوخرادبآ وزا تفگ یا هزاجا اب هدز لوه ، دادرهم

دش! جراخ

دوب عیاض یلیخ هدنخ ریز مدزیم هگید هعفد نیا

ور متسشن یدج و مدرک روج و عمج ور مدوخ

. یلدنص

. تشگرب شوایس و ناخ شواچ تمس هب دادرهم

امش مدنوم اجنیمه ممدوخ هدنورپ لا بند مدوب هدموا _

. مایم االن منم دییامرفب

شیغاد زا مدیشک رس عیرس ور نیریش ییاچ ناویل

: متفگ و مدش دنلب اج زا عیرس تفر مه یوت م هفایق

! میرب بخ

هب ور شتسد دادرهم نتخادنا مهب یهاگن نوشات هس

مدرک یرکشت یتشم هب ور تفرگ مولج دییامرفب ینعم

روسناسآ راوس ییاتراهچ مداتفا هار نوریب تمس وهب

. میدش

ییوربا دوب هدش هریخ مهب مخا اب هک شوایس هب ور

داتفا شیدوبک هب ممشچ هرابود خآ خآ متخادنا باال

هرغ مشچ هریگن م هدنخ هک متفرگ زاگ ور مبل هشوگ

. تفرگ مزا ور شهاگن و تفر مهب یا



تمس هب مدموا نوریب عیرس روسناسآ رد ندش زاب اب

و متسشن یلدنص نیمود یور میتفر هسلج قاتا

. مینک عورش ور راک ات نایب هیقب مدنوم رظتنم

موناخ یدش رت یدج وج هورگ یاضعا هیقب ندموا اب

مرانک سادیش شمسا مدیمهف هزات هک یمیهاربا

و مداد ور شباوج دنخبل اب دز یدنخبل و تسشن

. یرفظ یاه فرح هب مداد ور مساوح

وربور سنلا دینایرج رد نوتمه هک روط نومه بخ _

ِینف میت ِماغدا اب ات هدش هداد صاصتخا ام میت هب

و ینف یاهراک وحن نیرتهب هب مینوتب تکرش ود

یناف یاقآ ، مینوسرب رمث هب ور ورپژه ِتاکرادت

رد ور ورپژه ینف ی هدنورپ ولا تیا ِمیت تسرپرس

یاه هچب ننکیم تراظن اهراک هب و نراد تسد

وحا ندرک زاغآ ور نوشراک ییادج سنلا رد شیامزآ

هب ور یراکمه نیا تراتسا هک تسام هب تبون ال

. میرایب رد ادص

و مدرک نوشهاگن بجعت اب هیقب ندز تسد یادص اب

! انشوخ یکلا مدیبوک مهب ور ماه تسد

ندز فرح هب عورش یدج و دش دنلب اج زا شوایس

درک.



بلطم لصا رس میرب رتعیرس هچره هرتهب نازیزع _

زا هرادن دوجو رطع یاه هشیش ِسنج وت یلکشم

ِگنر و لکش رد یلو ، هشیم هدافتسا یگشیمه نومه

غوبن اجنیا هک هشب جرخ یدایز تقد دیاب اه هشیش

یچره ماوخیم هبلطیم ور یحارط و ینف یاه هچب

تاکرادت لوئسم هک ییاه هچب دینک ور دیراد هتنچ وت

هشاب نوش هدهع هب هرارق هک ییاهراک مه نتسه

؟ تسین یلا ؤس بخ هشیم هداد حیضوت نوشارب

مدرک شهاگن رکفتم و یلدنص هب مدز ور م هیکت

ندشیم هدیچ منهذ یوت دنت دنت اه راکهار اهو هلمج

هب ینعم یب و یرارکت زیچ همه ندروخیم طخ و

! شرت لبق و لبق ِتاسلج لثم دمویم رظن
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دنلب یلدنص یور زا هعفد کی مدیشک یقیمع سفن

شواچ رانک شوایس تشگرب متمس هب همه هاگن مدش،

رپ دنمجرا هاگن دش هریخ مهب واکجنک و تسشن ناخ

نیا و تشاد نانیمطا مهب هشیمه لثم دوب دیما زا

. دادیم بلق توق مهب

ور یا ورپژه ات میدش عمج اج نیا نوممه ناتسود _

س هصرع نیا یوت اه نیرتهب یوزرآ هک میرایب تسدب



هچ ارآرهم ، تسارآرهم تکرش ام بیقر نيرتگرزب

؟ هیتکرش

نوا تسد ریز زا پات یاهدادرارق ی همه هک یتکرش

یتکرش نیلوا یجراخ یاه تکرش ی همه هشیم در

! هنوا نتفویم شاهاب نتسب دادرارق رکف هب هک

دوب هدش رتاریگ و رت دنلب مادص و رت یدج م هرهچ

مفرح هملکره اب هک دوب دیفس ی هگرب هی لثم منهذ

شنیرتهب ات دشیم هتشون شوت فلتخم یاه هدیا

! هشب باختنا

یلبق یاه شور نومه اب مینکیم یعس میراد _حاالام

یتکرش نینچ اب یرارکت یاه هدیا و نیتور یاهراک و

؟ هیندش نوترظن هب مینک تباقر

: مداد همادا رت هدنبوک و مدنومن باوج رظتنم

و صخشم یوگلا نیمه هرارق رگا تسین یندش

االن نیمه هرتهب میرب شیپ و میریگب ور یگشیمه

هجدوب نداد رده نودب و مینزب ور ورپژه دیق

! نومیلبق راکرس میدرگرب

. تخادنا باال ییوربا شوایس

؟ دیراد یرتهب یلح هار امش _

. متخادنا باال ییوربا شهب ور

هتشاد هتنچ وت یزیچ هک نیا نودب تقوچیه _نم



! مرتحم یاقآ منکیمن عورش ور یزاب مشاب

نوماج وت سلا همه نیا هدش ثعاب هک یزیچ اهنت

هب زاین ام ِنیتور یشم طخ هی زا یوریپ مینزب اجرد

هی ریگمشچ و گرزب رییغت هی میراد ینکش راجنه هی

هنک! بلج ور همه هجوت هک توافتم حتلا

تقد واب داد یلدنص هب ور ش هیکت ناخ شواچ

درک. مهاگن

هچ وت رییغت ؛ دینک ضرع رت حضاو ور نوتروظنم _

؟ یزاس رطع یا؟ هنیمز

. مدیشک یقیمع سفن

و رطع زا هک تسین یزیچ نم راک و هتشر _

مامت هک هنیا ام لکشم ، مرایب رد رس شتابیکرت

ور تسه یرورض هجوت بلج یارب هک ور ییاهزیچ

نوا یوب هب نومزکرمت طقف و طقف و میرازیم رانک

یزیچ نیلوا هکیتروصرد هرظن دروم ی هحیار و رطع

نوا ِسمل و رهاظ هنکیم بلج ور یرتشم هجوت هک

. تسه رطع

نوکت یرس دوب هدش بلج ش هجوت هک ناخ شواچ

سنج و حرط هک زیم یور یاه هگرب هب و داد

هراشا دوب هدش هدیشک نوشور لوبق دروم یاهرطع

درک.

اه هگرب نیا یوت اه حرط و اه هدیا نیرتدیدج _



؟ دیراد یرتهب ی هدیا امش هنکن هدش یحارط

نوشهب یهاگن یکی یکی و اه هگرب تمس مدش مخ

طسو زا مورآ متشاذگ مه یور ور نوشمه متخادنا

! مدرک نوشراپ

شتروص یور ور شتسد هک دنمجرا یاقآ ندید اب

و مدز یدنخزوپ همه روابان ی هفایق و دوب هتشاذگ

نیا ندیرخ هب بغار یرتشم هی ناونع هب نم : متفگ

! مامت مدشن رطع

. مدرک اهر زیم یور وراه هگرب دعب

هگرب هب لوا یصاخ یلا یخ یب و مخا اب ناخ شواچ

درک. هاگن نم هب دعب زیم یور یاه

یاه حرط زا رتهب یلیخ تنهذ یوت ی هدیا مراودیما _

هب ِناوات هنرگو موناخ رتخد هشاب نوم هتفر داب هب

! یدیم سپ ور نوشکت کت نداد رده
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زا مجح نیا راظتنا شزا درک راتفر یقطنم هچ وهوا

! متشادن ور تمی مال

ندرکیم مهاگن هدیسرت و تهب رپ یاه هفایق اب همه

ییابِا یسک زا متشاد دامتعا مدوخ هب نم یلو

مدادیم ماجنا هتسرد مدرکیم رکف هک یراک و متشادن



منکیم سح منیبیم ور اه هاگن نیا هک االن هتبلا

. مداد ماجنا یکانرطخ راک میلیخ

. مداد نوکت یرس نانیمطا اب دنمجرا یاقآ هب ور

یتکرح لثم منک تبحص شهب عجار هرارق هک یحرط _

ینکش نوناق هی هکسیررپ و صاخ زیچ هی مدرک هک

هربخ یسکره زا تعنص نیا یوت هک ییامدآ رباربرد

مشچ وام نتخاس هک یطخ یوگلا نتسکش نتسه رت

! شمیداد همادا هتسب

فرصم هاگن نیلوا رد هک یزیچ متفگ هک روط نومه

و هنیبیم هک یزیچ هنکیم بذج شدوخ هب ور هدننک

ام هک یتخمز و یا هشیش مسج تسه هنکیم سمل

هرارق هک یا هحیار میدیمن شهب یتیمها نیرتکچوک

هک تسه تفاطل اب و فیرظ ردقنا هشب هتخاس

هنکیم بذج شدوخ هب یا هلصاف ره زا ور بطاخم

هب سمل نیلوا قیرط زا ور تفارظ و تفاطل نیا ارچ

؟ مینکن اقلا هدنشورف

ِربز و تخمز سنج زا هدافتسا یاج هب مینوتیم

هدافتسا رطع نیا ِعبنم ِسنج مه یزیچ هی زا هشیش

! مینک

. تخادنا باال ییوربا شوایس

یچ؟ _ثمال



. مدرک شهاگن هنارورغم

! کشم _

مهاگن دنخشین اب راک لوا نومه زا هک یزاریش موناخ

: تفگ درکیم

لک دیاب ؟ هردق هچ کشم هنودره تمیق ینودیم ال صا

! رطع یاج دیلوت یارب طقف میدب ور نوم هیامرس

هب ور شتسد ناخ شواچ مدرک شهاگن هلصوح یب

درک. هراشا نم هب دروآ باالو توکس ی هنوشن

هدب. همادا _

. مداد نوکت شارب یرس

میزیرب میرادرب ور نوماهرطع ی همه تسین رارق _

هاگن ندرک بلج ام فده ؛ کشم سنج زا اج هی یوت

یاه هدیا ردقنا تباقر نیا یوت ، هنومدوخ تمس هب اه

ِتمس هب بطاخم ِندرک بغار هک تسه یتوافتم

راک هی ماجنا اب ام تسه نکمم ریغ ًابیرقت نومرطع

شزا هک یتسوپ رد رطع نداد رارق و فراعتم ریغ

بلج نومدوخ تمس هب ور همه هجوت هدش هتخاس

مینکیم

هشیش یاج هب یعیبط و یتنس دراوم زا هدافتسا

! حور یب و سکول یاه

ور تیباذج نیا هک هرطع یوب ی هزجعم هگید دعب



هراد هگن تباث یرتشم یارب

ی هنومن زا هئارا نیلوا یوت هرارق طقف مه شدعب

و تسوپ زا ش هیقب یارب هشب هدافتسا شیعیبط

نارگن هرادن یموزل هشیم هدافتسا یعونصم ِسنج

دوس ربارب دنچ شدعب هرارق یتقو میشاب ش هنیزه

! میشاب هتشاد یهد

اب و دز یدنخبل مهب مدرک هاگن دنمجرا یاقآ هب

مدوب هیقب هدییات رظتنم تسب ور شاه کلپ نانیمطا

یوت مدش مشچ وت مشچ ناخ شواچ اب مدنوخرچرس

و تفرگ مزا ور شهاگن دزیم جوم نیسحت شهاگن

: تفگ یدج

. هشیم رکف شور هیبوخ داهنشیپ _

امش داد: همادا و دز زیم یور یاه هگرب هب یا هراشا

ِباسح هب دعب هشب تولخ زیم دینک عمج ورانیا عفال

! هشیم یگدیسر مه ینکشراجنه نوتدوخ لوق هب نیا

؟ دوب بوخ مه وت تفر ماه مخا

محرط زا هک هرایب نوبز هب ارمع دوب، عیلا مداهنشیپ

دغ! ِکدرم هدموا ششوخ

مدآ طقف هشقیوشت یاج مسریم تباسح هب ًادعب هگیم

نوتزیارپوس ماه هدیا اب هگید هگا ننکیم بوکرس ور



. مدرک

یاه هگرب مدزیم رغ مدوخ شیپ هک یروج نومه

دوخ ماج رس متسشن مورآ و مدرک عمج ور زیم یور

و ندش دنلب اج زا دنمجرا یاقآ دعب و ناخ شواچ

ورپژه ی هرابرد تاحیضوت ِنداد لوغشم یتعاس مین

مرتفد یوت دنت دنت ور همه نداد تاشیامزآ و

شام متخادنا ماه هتشون هب یهاگن مدرکیم تشاددای

دوب یروج مطخ تسد نتخادنیم دگل هگیدمه هب هللا

زمر اه دنمشناد ای مدنوخیم مدوخ دیاب ای هک

راو! وخالهص یزمر ش همه ندرکیم شییاشگ

یرادرب تن لوغشم یسکره متحادنا اه هچب هب یهاگن

دوب مه یوت تدش هب شاه مخا شوایس دوب یراک و

دوب ام تمسق تسرپرس ناونع هب هک نیا زا منک رکف

ریز و مدرک نایب ور میمصت شهب هجوت نودب و

رس هک ًاصوصخم دوب هدروخرب شهب شمدرب لا ؤس

یرفک ممتخادنا هکیت شهب هک شمشچ یدوبک عوضوم

! هشمک هروخب ممنوخ هگید االن دوب
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ماوخیم نم ال صا انیا ننزیم فرح ردق هچ فوه

؟ نراد راکیچ اجنیا شیامزآ شخب یاه هچب منودب



میاوخب حاالام ننکیم یبایزرا ورام دغج لثم نتسشن

! ننکیم نومملا ع ود یاوسر مینک تلا خد نوشراک وت

وت دوب هدرک ور شرس مخا اب هک یزاریش هب یهاگن

هتسشن مرانک مه یمیهاربا موناخ متخادنا شیشوگ

یمشچ دادیم شوگ هسلج هب تقد اب و دوب

؟ رهمگرزب یاقآ : متفگ ناخ شواچ هب ور و مدنوخرچ

میقتسم هک نیا زا بجعت واب دروآ باال ور شرس

درک. مهاگن مداد شرارق بطاخم

اجنیا هک نیا یاج هب شیامزآ یاه هچب تسین رتهب _

شوگ نرایمن رد رس شزا هک ییافرح هب و ننیشب

؟ نوشدوخ سِنلا نربب فیرشت ننزب ترچ ًاضعب و ندب

رارق نوشرایتخا رد مه ناگیار یاف یاو اج نوا

! هریگیم

رود هی و تخادنا مهب یمخا رپ ِهاگن ناخ شواچ

هتسشن خیس همه حاال دنوخرچ زیم رود ور شهاگن

هاگن ناخ شواچ هب سرت اب و ونوشاجرس ندوب

یدنخبل هجوتم هظحل هی دش؛ کنخ ملد اهآ ندرکیم

دموا مشوخ مدش دموا یمیهاربا موناخ یابل ور هک

هدب. نوشن هنکیمن تئرج یلو ِنتفرگ حلا هیاپ

. مدموا مدوخ هب ناخ شواچ یادص ندینش اب



فده و نتسین ادج مه زا هورگ ود نیا تسین _المز

مه رانک رد مهم یاه هئارا وت هرتهب هیکی مه اه

گنهامه اه تیلؤسم اب ور نوشدوخ ننوتب ات نشاب

ننک.

یسک منیبب داد: همادا و عمج هب درک ور مه دعب

تّدش هب تسه هسلج زا ریغ ییاج هب شساوح

! هشیم دروخرب شاهاب

واب ندوب هتسشن فاص هک نوشاه هفایق ندید اب

ال صا تفرگ م هدنخ ندرکیم هاگن یرفظ یاقآ هب تقد

! متسین باتفآ هک منزن خیس هگا نم

دش عمج شهب مساوح قاتا زا شوایس نتفر نوریب اب

یدب زرط وهب دوب مه یوت شاه مخا هسلج لوا زا

مدروایم شور هب دیابن اعقاو هنم ریصقت مدرکیم سح

دیاش هک نیا ای تفر لا ؤس ریز شرورغ مدرک سح

هنک؛ فیرعت نم یارب ور زیچ همه رحس تشادن راظتنا

مدرک دنلب رس عیرس مدینش هک یا هفرس کت یادص اب

رس واب درک هاگن مهب یظیلغ مخا اب ناخ شواچ

عمج تساوح هک نیا ینعم هب یرفظ هب درک هراشا

، تور ولج یاه هگرب ِندرک یطخ طخ هن هشاب هسلج

.. یسک ِرهب نکم هاچ نتفگ میدق زا هلب

نی _هـــــ



دش هتخیر مرمک و هنوش ور هک یبآ یدرس سح اب

تفر رد منهد زا یدنلب نی هـــ ماه ییارگ قطن طسو

دیخرچ متمس هب همه هاگن ؛ مدیرپ اج زا عیرس و

مشچ اب مرس تشپ زا هک شوایس هب داتفا ممشچ

هب : تفگ لوه اب عیرس درکیم مهاگن هدش درگ یاه

قپت یلدنص هیاپ هب درک ریگ ماپ دوبن دصق زا ادخ

! داتفا متسد زا ناویل مدروخ

هب تالیف هیبش رتشیب مدرک شهاگن یکانتشحو مخا اب

ماه ینومیشپ زاربا ی همه زا ال صا دمویم رظن

! ثئابخلا مُا دوب شقح منومیشپ

هدیفس کزان ی هچراپ هی منت یوتنام داتفا مدای هزات

هچ مشوپب پات شریز مروبجم یداع حتلا وت هک

هدش! سیخ هک االن هسرب

هنوش ور متخادنا ور وشلا یلدنص ور متسشن عیرس

زا متساوخیم رگا دنوشوپیمن ور مرمک یلو متشپ و

متشگیمرب و مدشیم دنلب دیاب مه مشب جراخ قاتا

! نوریب مرب متسنوتیمن هک بقع بقع

یلکشم : متفگ یعونصم دنخبل واب مدرک یا هفرس کت

. دایم شیپ تسین

مه زاب نتفگ واب تخادنا مهب یکوکشم هاگن شوایس



. تفر شیلدنص تمس هب ماوخیم ترذعم

: تفگ مخا واب دیشک یصرح رپ سفن ناخ شواچ

هشاب اج نیا نوتساوح همه میدیم همادا ور هسلج

هتفویب قافتا یترپ ساوح ِلماع چیه ماوخیمن هگید

. دینک تیاعر افطل

دش. درگ ماه مشچ درک مهاگن مخا اب دعب

یناف یاقآ یاپ وت متفر یلدنص هیاپراهچ اب دیشخبب _

! مور هنک خیلا ور بآ مدرک شروبجم

. تخادنا باال ییوربا

! مریگیم دیدن ور هعفد _نیا
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نوا مخا رباربرد بخ هک مدرک هاگن شهب مخا اب

زا : تفگ و درک یا هفرس کت دنمجرا یاقآ دوب چیه

. نیدب همادا نازیزع میشن جراخ ثحب

زاب ور شملا مورآ یرفظ هب هیقب هجوت ندش بلج اب

متخادنا م هنوش ور لماک و مدرک

و مندب مدوب نئمطم و مدرکیم یسیخ ساسحا متشپ



سابل نیا اب ننزب مدنگ همولعم ال ماک مپات دنب

مندیشوپ

هتسشن رد هب تشپ مه اقیقد تساجنیا یتخبدب

! مساو دنومیمن وربآ دشیم دراو یسک رگا و مدوب

شواچ ی هنافاکشوم هاگن اب هک مدرک دنلب رس کالهف

نیا ارچ زاب مدرکن یراک هک نم مدش ور هب ور ناخ

؟! هنکیم هاگن یروج

م هنوش هب مخا واب درک رییغت شهاگن گنر مک مک

هدز تلا جخ دش هریخ دوب مولعم شملا رانک زا هک

. شور مزادنب ور شملا مدرک یعس

؛ دیشک شاهوم هب یتسد وکالهف تفرگ ور شهاگن

واب دش هریخ شوایس هب یظیلغ مخا اب هیناث دنچ

دش. دنلب اج زا یقیمع سفن

شواچ هب بجعت اب همه دنوم شاجرس تکاس یرفظ

: تفگ و تخادنا همه هب یدج هاگن ندش هریخ ناخ

موناخ تسد هک ییاه هگرب اب هدنب نیدب همادا امش

. متشاد راک نتسه تداعس

هب و دز رود ور زیم هیقب هاگن هب هجوت یب دعب

. دموا متمس

شندب مولج یاه هگرب ور دش مخ و داتسیا مرانک

یسکره دید یولج هک دوب هتخادنا هیاس مور یروج



. تفرگیم ور دمویم تشپ زا هک

رگا هک یروج مدوب هتسشن رد هب تشپ اقیقد نم

ِتشپ یویو دیدیم هک یزیچ نیلوا دشیم دراو یسک

دوب. هدنب

ندید اب یلو مدیشک یتحار ِسفن شراک نیا اب

منهد بآ مدش لوه مدوخ هب ناخ شواچ ِیکیدزن

ور مدوخ مدرک یعس تفرگ ما هفرس و مولگ وت دیرپ

شواچ ِشوگ رانک و مدرواین تقاط یلو منک لر تنک

یهاتوک ی هفرس اه هگرب یور دوب هدش مخ هک ناخ

. مدرک

اب ناخ شواچ یلو ، درکن یهجوت یسک رکشورادخ

مهب یهاگن و متمس تشگرب یبصع و مهرد ی هفایق

ارچ رت بقع مدیشک سرت اب ور مدوخ هک تخادنا

! یشحو هنکیم نیچمه

تقو نوا هرپیم مگنر شمنیبیم رود زا یروج نیمه

هیناث دنچ ؛ هنزیم لز مدآ هب یروج نیا هلصاف نیا وت

یلا متسد مورآ و درک هاگن مهب کانسرت هاگن نومه اب

مدیمهف هزات ؛ ششوگ یور دیشک و دروآ رد شبیج زا

مدرک هفرس یروج نوا ششوگ رانک هوا هوا هدشیچ

هک مهادخ هدنب نیا هگید شور دیشاپ تایوتحم

. اجنیا هب ندموا زا مدرک شنومیشپ گنشق ، یساوسو

هدنخ شنیگنس ِهاگن ریز ات مداد راشف مه هب ور مابل



درک، ماوسر داتفا مبل رانک هک چیلا بخ یلو هریگن م

یادص و صرح واب تخادنا مهب یدیدهت رپ هاگن

بلج نودب اه یزاب کقلد نیا یاج : تفگ یمورآ

یسک مداتسیا رد ولج ؛ نوریب ورب متشپ زا هجوت

! هنیبیمن

اب هیناث دنچ هیچ؛ هیضق و هدش یچ مدیمهف هزات

مشاب دوز درک هراشا هک مدرک شهاگن تهب

ِلباقریغ ی هیضق نیا هب عجار متسنوتیم مه ًادعب

رد یولج تسرد هک ییاج نوا زا منک، رکف رواب

ور امن لک شگرزب ِلکیه فطل هب ناخ شواچ میدوب

زا مورآ ؛ دادیمن یسک هب دید ی هزاجا و دوب هدنوشوپ

شواچ تشپ هب ور مدوخ ولهپ وزا مدش دنلب اج

دش تحار مندشن هدید زا هک ملا یخ ، مدنوسر ناخ

دشن تصرف یتح ؛ متفر نوریب رد زا عیرس و متشگرب

منک! رکشت شزا

ور راک نیا نم رطاخ هب دشیمن مرواب ال صا لصا رد

زا ور نم هنوهب نیا هب داوخب هک نیا ، هشاب هدرک

ات دمویم شتیصخش هب رتشیب نوریب هنک ترپ هسلج

هشاب هدرک ور راک نیا مدوخ رطاخ هب اعقاو هک نیا

هنک، ناربج ور شوایس ِیروعشیب تساوخیم مه دیاش

! تفرعم اب ِوید
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تشاد یا هدیچیپ و بیجع تیصخش هچ مدرک یفوپ

زا نوا مدیدیم شزا دیدج راتفر هی زورره درم، نیا

ندید عقوم شراتفر زا نوا شلوا یاه یزاب یشحو

زااالن! منیا شرآ و نم

میفنم دید هرذی طقف ولوچوک هی منکیم فارتعا یلو

اب مدآ ردقنا مدرکیمن رکف درک؛ رییغت شهب تبسن

مزا ور شهاگن هک یعقوم شیکاپ مشچ ، هشاب یتفرعم

رد شتیلؤسم سح و شوایس هب شظیلغ ِمخا ، تفرگ

ِدعُب دش ثعاب دش شثعاب شوایس هک یقافتا ربارب

چیه بخ یلو هشب ور مارب شتیصخش زا یدیدج

! درکیمن مک شیق خاال گس زا یزیچ اه نیا ِمودک

مدوخ عیرس مدروخن رب یسک هب هار یوت رکشورادخ

قاتا وت دایب مدز هراشا زاناس هب مدنوسر رتفد هب ور

مدروآ رد ور شملا و متسب ور رد وت میتفر عیرس

: تفگ هدش درگ یاه مشچ اب متیعضو ندید اب زاناس

نیا همولعم هک متریز سابل هوا هوا وت؟ یسیخ ارچ

! هشعضو هچ



ِشوایس ِلگ تسد : متفگ و یلدنص ور متسشن مخا اب

دوبن ناخ شواچ هگا هک تسین شرس وت لقع وج هی

! نوریب مایب هسلج زا عضو نیا اب یروجچ متسنودیمن

؟ رهمگرزب یاقآ نیمه ناخ؟ شواچ : تفگ بجعت اب

تسرد شقیفر هنکیم یراکبارخ هرسپ وهللا دایمن شهب

. ننکیم لمع یتبرض هچ هنکیم

منیبب ایب وراه فرح نیا نک لو حاال : متفگ عیرس

! وتنام نیا اب نم منک راکیچ

مرانک تسشن دموا دنک یذغاک لا متسد هنود اتراهچ

تسد فک اب هک موتنام ور شترازب تیدج اب تساوخ

. شینوشیپ وت مدیبوک

یدموا اجنیا ات یروجچ مدنوم منیبب رو نوا ورب _ایب

؟ یذغاک لا متسد اب هخآ

؟ مسابل هب ینزب دنگ یاوخیم

طقف منک راکیچ هک میرادن یزیچ بخ : تفگ مخا اب

. دیسر مرکف هب نیمه

ثعاب دیسریم ترکف هب نیا زا رتشیب تفرگ م هدنخ

! مدنزرف دوب بجعت

ش ربارب ود ابیرقت متخادنا شرس یور شِلا هب یهاگن



هنوش گنشق تسنوتیم دشیم زاب رگا و دوب نم لا

. مدرک شهب یا هراشا هنوشوپب ور ماه

ور متشپ هنوتیم هرتگرزب رایب رد ور شتلا زاناس _

. شمرایم تارب ادرف هریگب

مه یدرواین تسین ممز حاالال اباب هشاب : تفگ عیرس

. یدرواین

ی هحفص دیشوپ ور نم وشلا دروآ رد ور شلا ش

متخادنا مرس یور ور وشلا متفرگ مولج ور یشوگ

مو هنوش یور شیفاضا یاه تمسق اب مه دعب

. مدنوشوپ ور دوب هدش سیخ هک ییاهاج

یخوش هی رس نیبب گسرتم ی هرسپ مدیشک یفوپ

باتفآ یرطب وت منکن وروت حلا نم درک راکیچ ماهاب

هشب سیخ ماسابل هک نیا زا نم مردق هچ هک متسین

دنمجرا یاقآ وهب مدرواین تقاط مه شرخآ دایم مدب

و فسات ضرع (اب مداتسرف نومضم نیا هب یمایپ

هب و مدروخ نمشد زا ور شکرت نیلوا هدنب رّیحت

هزاجا اب سییر منزیم خی مراد مدش حورجم تّدش

زاناس مرن؛ هار تکرش وت یروج نیا هنوخ مرب نوت

هچب هک دینودیم هدموا نوراب تکرش وت درکیم رکف

دینزب کت دیتشاد یراب یراک ؛ هترپ همن هی هراچیب

یاب.) دیباوخب بوخ بش مدرگیمرب



سییر نیا تسد ریز زا منوتیم یخوش یخوش طقف

منوتیمن منم یتح هدب ریگ یزیچ هی هب ینعی مرب رد

! شمنوچیپب
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زاناس هنوخ مرب مشاپ هنک دییات ات مدنوم رظتنم

هیضق باتفآ بخ : تفگ و مرانک لبم ور تسشن

؟ هدوب یچ رهمگرزب

ورای نیا یناس : متفگ مخا واب لبم هب مداد هیکت

جوا وت تسین لا مرن شاراتفر ال صا اه هبیجع یلیخ

هک یتیعقوم وت متشاد راظتنا هک ییاج و تینابصع

مفرح هسلج وت داد هزاجا هنک معیاض هدموا شریگ

شطسو یسک تشازن مدب، هئارا ور محرط و منزب ور

دش سیخ هک مسابل رانک هب نیا ال صا ؛ هنکب یتلا خد

جراخ سنلا زا هنیبب یسک هک نیا نودب درک کمک

؟! هشیم ترواب مشب

درک. مهاگن هیناث دنچ و متمس تشگرب زاناس

تاهاب تیزارد نوبز و راک هساو دیاش باتفآ بخ _

ادخ هدنب تسین یضوع مدآ یلو هشاب هتشاد لکشم



یدروآ رد یزاب وررپ یلیخ هک نیا اب یدید مراب دنچ

! یتخاس ال ویه شزا تدوخ شیپ تفگن تهب یزیچ

یلو تفگن یزیچ مهب هرآ مه وت تفر ماه مخا

نم اب هک ییاراک هگا درک سیورس ور منهد شدعب

مدوخ هساو و شزا دادیم قح مهب تسنودیم ور درک

. مزاسب ال ویه

ماراک هب مریم نم : تفگ هک متخادنا باال یا هنوش

نیا یاپ و رپ هب ردقنا تحیصن وت هب نم ؛زا مسرب

هیلا حاب هچب یلیخ ادیش هرتخد نیا چیپن ادخ هدنب

درم یلیخ ناخ شواچ تفگیم میدش چم مه اب عیرس

ال خادب و قلقدب یراک لئاسم و تکرش وت نیبن هیبوخ

هراد مک لوپ هدید ش هیزیهج هساو تفگیم ثمال ِق،

زا هریگ شراک یسک هنیبب هتشاذگ شدوخ ور شیقب

ازیچ یرس هی ور طقف ، هنکیمن غیرد یکمک چیه

هکرعم سپ کالت یرذگب شزمرق طخ زا هگید هساسح

، هنکیم یطاق هونشب شافرح ولج یزیچ مشچ زج س،

هرادن قح یسک هنزیم شدوخ هشیمه ور رخآ فرح

نودب هنک یباوج رضاح یسک ، هرایب فرح شفرح ور

مه یزاب وررپ و یشکرس ، هجارخا باوج و لا ؤس

! هعونمم

: متفگ هدش جک یابل اب



هااااا

شواچ یتسنودیم هزات هک وت نوج هب : تفگ تیدج اب

ننکیم یگدنز اج هی مه اب شوایس هرسپ نیا و ناخ

؟ هنکیمن یگدنز ش هداوناخ اب ینعی

. مدرک درگ ور ماه مشچ یدج هگید هعفد نیا

هااااا _

هی یور ناخ شواچ ؛ تسین یزیچ هک نیا هزات _

سک چیه تخپتسد هراد ساوسو یصاخ یلیخ یازیچ

ورس هساو ای هریم مه ییاج هروخیمن ور شدوخ زج

! هروخیم قشاق ود یکی طقف ای هنومیمن اذغ

منهد بجعت زا هرابود رتولج مدیشک ور مدوخ تهب اب

دش. زاب

هاااااا _

. مینوشیپ وت دز مکحم

هتسشن منزیم فرح شاهاب مراد هتعاس هی رام هرهز _

! هنکیم هاااا هااا هنکیم زاب ور شنهد رتم مین مولج

. بقع مدیشک ور مدوخ هدنخ اب

هگم هللا شیا یش چالغ منکیم بجعت زاربا مراد بخ _

ما. هدروخ شکرت نم ینیبیمن



اب ردقنا ینعی مدوب هدرک پک زاناس یاه فرح زا

؟ ننکیم یگدنز ادج هک هراد لکشم ش هداوناخ

هدنخ زا ور مبل وگب ور شساوسو رانک هب انیا ال صا

نوریب دیرپ منهد زا همقل هک یا هظحل متفرگ زاگ

؟ دوب نیمه هساو شمخا

وگب ششوگ وت مدرک هفرس هک ییاج نوا هوا هوا

هنزب دشن اپ دش بوخ درک کاپ ور ششوگ دنت ارچ

شاه فعض هطقن ور اپ ِیشحو نیا وهللا مشوگ وت

. رتدب هگید یرازب مه

تمس هب زاناس هب هجوت نودب میشوگ کمایپ یادص اب

یدنخبل مایپ تایوتحم ندید اب متشادرب زیخ میشوگ

مدز.

بال دوب هتشون و دوب هتشاذگ هدنخ رکیتسا ات دنچ )

حاال هیچ شکرت ، تندز فرح نیا اب رتخد وت یریگب

هنوخ ورب ، شاب ورام رایتسد هدوب بآ ناویل هی هبوخ

یتامیمصت هی تقو هی یروخن امرس یراخب هب بسچب

عفال.) مگیم تهب ادرف هدش هتفرگ

هب یشوخرس واب مداد شرتسگ انهپ هب ور مدنخبل

مرب منوتیم تفگ منوج سییر هگید بخ : متفگ زاناس

. یظفادخ هنوخ

درک. مهاگن یپچ پچ



. هرذگب شوخ فرش یب سناش هدب ادخ _

اب مدش جراخ تکرش وزا مداد نوکت شساو یتسد

دش درگ ماه مشچ دیرابیم تدش هب هک ینوراب ندید

، دمویم رظن هب بوخ اوه هک حبص اباب هربخ هچ هوا

کیتس ال اب حبص زورما مدنگ سناش زا مدیشک یهآ

تاقوا اب شمدرواین و مدوب هدش هجاوم نیشام ِرچنپ

، مریگب یسکات ات مداتفا هار نوبایخ تمس هب یخلت

یوژ یادص اب هک متشذگیم یبآ چهلا رانک زا متشاد

بخ یلو مدیرپ بقع هب عیرس مشوگ رانک ینیشام

و انامه نیشام ندش در دوب، هدش رید هنافساتم

یوتنام یور دوب چهلا یوت هک یلِگ رپ ِبآ ِندیشاپ

، متخادنا ماپاترس هب یهاگن یروابان ؛اب نامه نم دیفس

نوا مناموناخ ِژ یتسرپ هب هجوت نودب و لر تنک یب

ِنیشام هب ور رمک هب تسد و درک لگ میباتفآ ِگر

یروک هگم مدز:ِد داد دشیم رود تشاد هک ییانشآ

یب.. هکیترم

منوسرب نایاپ هب ور هملک منوتب هک نیا زا لبق

دش. درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ ، زمرت ور دز ِنیشام

ورای لضفلا وبا ای ماج، رس مداتسیاو هدش کشخ

؟ تساجک شمدرک طلغ همکد نیا اقآ ، هشاب هدینشن
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سرت اب دمویم بقع هدند تشاد هک نیشام ندید اب

مدوخ ور زا راب نیا ندیود هب مدرک عورش و متشگرب

ادخ. هب هشیم در

هک مرب رد اجک زا متسنودیمن مرانک دیسر نیشام

یادص نوا یپ رد و نیشام رد ندش زاب یادص

مدرگرب بقع هب دش ثعاب یمب و یبصع

شباوج نک ربص ینزیم یتفم فرح هی منیبب اسیاو _

؟ ینکیم رارف ارچ ریگب ور

دوب امرس رطاخ هب منودیمن تسشن منت هب یمورآ زرل

مخا اب دش مزرل هجوتم ، شیشحو و یبصع تروص ای

یلو تخادنا شهب دوب هدز دنگ هک ماپاترس هب یهاگن

: متفگ یمورآ یادص اب ، تفرگ مزا مشچ عیرس

... دصق زا رفن هی مدرک رکف دییامش متسنودیمن

. دادن مفرح ی همادا هب یتیمها

؟ یرادن نیشام _

هک مریگب یسکات متفریم متشاد هن : متفگ یدیما ان اب

. مدموا رد عضو نیا هب امش فطل هب

. تخادنا باال ییوربا



طسو ینوراب زور هی وت هشیم تربع سرد تارب _

. ینزن مدق نوبایخ

مگن شهب یزیچ ات مداد راشف مه یور ومانودند

. فیح مدوب نویدم شهب فیح

دش، نوزیوآ مابل تفر شنیشام تمس هب و تشگرب

تفر تشاذگ نوبایخ طسو ونم تیعضو نیا اب درمان

لقادح دوب نوشتاذ وت تریغ مکی میدق یادرم مدرم

! یهکا

هب دوب و هتفرگ تسد هب ور شتک هک شندید اب

؛ متفرگ سپ ور مافرح ی همه مورآ دمویم متمس

ورادخ هدنب نیا یلبق هنیمز شیپ یور زا ردقنا

یطول یور هی دوب هدشن مرواب زونه هک مدرک تواضق

! هشاب هتشاد مه یرگ

راوس شوپب : تفگ یدج و تفرگ متمس هب ور شتک

وش. نیشام

یزاین : متفگ مورآ و متخادنا شهب یبجعت رپ هاگن

. مریم مدوخ تسین

هنکیمن تراوس عضو رس نیا اب یسک : تفگ یقلخدب اب

، مدرکیمن تراوس مدوبن شیناب مدوخ هگا مه نم ؛

. یشیم راوس دعب ترود یزادنیم ونیا

هب ور شتک هشاب باوج رظتنم هک نیا نودب دعب



شمریگب عیرس مدش روبجم هک تخادنا متمس

هدننار تمس هجوت یب تفر شنیشام تمس هب

مخا واب درک زاب ور درگاش رد و دش مخ تسشن

یزیچ الاب صا ، هیقلقدب مدآ بجع شاج رس تشگرب

منک. رکف هرادن ییانشآ مه باختنا قح مان هب

هنوش یور ور تک متفر شنیشام تمس هب یروبجم

هب و متفرگ ور نیشام یباالی هریگتسد متخادنا ما

؟ روغی ردقنا منیشام هخآ باال مدیشک ور مدوخ روز

. نتخاس شدوخ صوصخم هش راوس هنوتیمن مدآ

هک ور مرس مدنوسر یلدنص هب ور مدوخ یریگرد اب

وهب تفرگ ور شهاگن مدش شهاگن هجوتم مدرک دنلب

دش. هریخ وربور

هب سرت اب نیشام رد ندش لفق یادص ندینش اب

. مرظتنم : تفگ یدرس نحل اب متشگرب شتمس

یچ؟ : متفگ بجعت اب

. تخادنا مهب یدج هاگن

. مدینشن ور تیهاوخ ترذعم یادص _

هک ینیهوت زا ارمع متسنودیم مدیشک یقیمع سفن

. هرذگب مدرک شهب

میمصت هک ینامز ات مینوتیم مرادن یا هلجع _نم

ینک یهاوخ ترذعم و یربب یپ تهابتشا هب یریگب



. مینیشب اج نیمه
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لثم و متسشن هنیس هب تسد مدرک شهاگن یصرح

هشیم روبجم هک هرخ ورباال هب ور هب مدز لز شدوخ

! هتفویب هار

ور ماپ ات رس نوتنیشام اب امش هک ییاج نوا _زا

رارق هگا میدش رس هب رس منک رکف ؛ دیدرک ضیفتسم

امش لوا دینکیمن رکف هشاب یهاوخ ترذعم رب

؟ دیشاب شقحتسم

یعس مدرک سح مخر مین یور ور ش هریخ هاگن

. تشاذیمن شهاگن یلو مشاب درسنوخ مدرک

دوب هتساوخان قافتا هی و دوبن دمع یور زا نم _راک

نوبایخ طسو هتساوخان تروص هب امش منکن رکف یلو

؟ هتسرد یشاب هدرک یشاحف هب عورش رمک هب تسد

! منکیم ناربج ور مراک مراد تندنوسر اب نم نمض رد

مرس تنم هک دینوسرب ور نم تسین :المز متفگ جل اب

. مشیم هدایپ دینزب ور لفق دیرازب



اب درک زاب ور رد لفق و تخادنا مهب یتوافت یب هاگن

یلدنص یرازب ور متک ینوتیم : تفگ یدرسنوخ یادص

. زادنب تدوخ هب یهاگن تندش هدایپ لبق طقف بقع

یامرگ متخادنا مدوخ یاپ ات رس هب یهاگن مخا اب

و کزان یوتنام مدرک سح ماه هنوگ یور ور نوخ

زا ور تک رگا مدوب هدرک شومارف ور منت یوت دیفس

بذعم ؛ دشیم مولعم ال ماک مندب مدروایم رد منت

نحل اب مدرک شهاگن یمشچ ریز و ماج رس متسشن

؟ ینکیم یهاوخ ترذعم ای یشیم هدایپ : تفگ یدج

مدیشک یقیمع سفن وو متسب مکحم وماه مشچ

. مفساتم : متفگ مورآ و عیرس ، یتنعل

. تخادنا باال ییوربا

. مدینشن _

رت دنلب ور مادص یصرح رپ نحل اب دش تشم متسد

. مدرک

. مفساتم متفگ _

دز. نومرف هب یا هبرض

یچ؟ یارب _

. مدیشک یقیمع سفن

مدز. نوتهب هک ییاه فرح رطاخ _هب



داد. نوکت یرس دنخشین اب

دش. _حاال

مخا رپ و یبصع داتفا هار و درک نشور ور نیشام

و مدنوخرچ ور مرس ، یلدنص هب مداد ور م هیکت

بآ سح اب ، متخادنا شهاگتسد و مد هب یهاگن

ایجع نوریب مدیشک لا متسد هی مدش مخ ینیب شزیر

حراوج هتفویمن هار نم غامد یداع حتلا وت حاال

هساسح ورای نیا ننیبیم نراوخیم مدوخ لثم مندب

. ندیم نوشن لمعلا سکع نوشدوخ زا یه

هي درک یلپ یگنهآ مخا اب هک مدرک یمورآ ِسف سف

هب دش ثعاب هک دوب کشخ یلیخ کالِم یب گنهآ

همه نیا یروجچ نم حاال اباب یا ، مشب دیماان تدش

یزیچ یا هرپ بش مارهش هی منک لمحت ونیا هار

؟ هرادن

. سردآ _

یچ؟ : متفگ بجعت اب

منک؟ تدایپ اجک ؛ نوتنوخ سردآ : تفگ کشخ

. مدرک تئارق شارب ور سردآ عیرس

هک دوبن یزیچ یواکجنک یلو دوب هار هب ممخت و مخا

. تفرگ ور شولج هشب



هاگن منک مک ور فرخضم گنهآ یادص ات مدش مخ

کشخ اج نومه متسد ثعاب هک تخادنا مهب یزیت

مدش هریخ نوریب هب هنیس هب تسد و صرح هش؛اب

دش. عطق گنهآ یادص دعب هظحل دنچ

. نزب ور تفرح _

. متخادنا باال یا هنوش

. مرادن یفرح امش اب _نم

شاج هگید سلا نک فت ور ش هتسه ؟ یدروخ اهآ

! دایب رد هنلا

دش. ضبقنم شکف

تقلح زا ای یدیم نوکت ور تیرتم شیش نوبز _

؟ نوریب شمشکب

! لوا هنیزگ همولعم بخ

؟ دشیچ هسلج ی هجیتن _

هگب داوخیم هک یفرح زا راگنا دیشک یقیمع سفن

. دایمن ششوخ

تاپالگ. هب دش متخ _

یچ؟ : متفگ بجعت اب

درک. یمخا

هراد المت کشم نیا نوناق یب تکرش هی اب ندرک _راک

و هشیم هداد تاپالگ داهنشیپ یدج هسلج هی طسو



. ننکیم لا بقتسا مه هیقب

؟ دوب ام تکرش شروظنم مهاالن وت تفر ماه مخا

تداع هک امش دینکن لوبق ور داهنشیپ دیتسنوتیم _

دیاوخ یم نوتدوخ هک یراک هب روبجم ور همه دیراد

. دینکب
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هب تقیقح زج یفرح راگنا ؛ تخادنا مهب یدب هاگن

. مدروآ نوبز

لیم مکلا اب هیقب منکیمن روبجم ور یسک _نم

. ندیم ماجنا ور ماوخیم نم هک ییاهراک

. متخادنا باال ییوربا

. نجارخا مه ندن ماجنا رگا هلب _هوا

نم هنیا مهم : تفگ یدج و دز نومرف هب یا هبرض

، ننکن راک نم اب ننوتیم مدیم باختنا قح نوشهب

لوبق ور طیارش ی همه ندموا مادختسا یارب یتقو

صاخ ِنیناوق یرس هی نم تکرش وت ندرک راک ؛ ندرک

! مرادن یراک یسک هب هشب تیاعر هگا هراد

هب عجار درم نیا اب ثحب ؛ مدیلا م ور م هقیقش مورآ



شاه یهاوخدوخ و هدرک اپ هب هک یروتاتکید ِتموکح

درک. ذوفن شهب هگید رد هی زا دیاب س هدیاف یب

رکف محرط هب عجار : متفگ و مدیشک یقیمع سفن

؟ نیدرک

دز. نومرف هب یمورآ ی هبرض تشگنا اب

. تسه شندش هتفریذپ لا متحا _

. تسشن مبل یور یکیچوک دنخبل

در باختنا داد: همادا یدج و تخادنا مهب یهاگن مین

طسو هک یراک زا هرادن یلیلد ؛ تسه مه شندش

مرذگب یدرک هسلج

تسین یزیچ یا هفرح ِحاّرط ات دنچ تمحز ِنداد رده

منک! یشوپ مشچ شزا تحار هک

متسین هب رس اج هی هربن مدرک شهاگن یمشچ ریز

مدش شنیشام راوس یمیلس لقع هچ اب نم ال صا هنک،

دگل اب هار طسو هنزیم هعفدی هک هرادن باصعا لر تنک

شنیشام پالک زا شاک نوریب هنکیم مترپ نیشام زا

زا هظحل هی ، یسک هساو مداتسرفیم متفرگیم سکع

. تفرگ م هدنخ مفرخضم یارکف



ی هزاجا متارکفت هب مدرک یعس و مدرک شعمج عیرس

! مدن یورشیپ

! ممهفیمن ور تدنخبل لیلد _

ی هسلج هی طسو تفراعتم ریغ ِراک و هابتشا زا نم

؟! ینزیم دنخبل امش و منزیم فرح یمسر

مدرکیم یعس هک ینحل واب ماج رس متسشن یدج

ور یراک هی یسک اب یتقو : متفگ مراد شهگن مورآ

نم اب هک منک میهفت شهب منکیم یعس منکیم عورش

ریز ینعی اه، هشیلک ی همه ندز طخ ینعی ندرک راک

نوا طسوت و ندرک نییعت تارب هک ینوناق ِنتشاذگ اپ

رود یرارکت یازیچ ِتعیبط ِنوناق نیا ، تندیشک دنب هب

مینکیم هابتشا میراد تساه سلا وام نشیم هتخادنا

هدب؛ نایاپ نوشهب دیاب یکی هرخ باال رارکت تشپ رارکت

حرط منومهفب نوشهب عطاق روط هب متساوخیم طقف

یمیدق وزج هگا یتح و هرادن ییاج ام ِراک وت یدتبم

س هنامحر یب ، هشیم هتشاذگ اپ ریز هشاب اه نیرت

درک! ادف ور اهزیچ یلیخ دیاب ندوب نیرتهب یارب یلو

دییات رهم راگنا هک یروج تخادنا مهب یصاخ هاگن

. شرس یوت یارکف هب مدز

زا نتشذگ یتح هراد زرم یبلط هاج و یزاورپ دنلب _

اپ ریز ینکیمن رکف هراد، نوناق مه اهزمرق طخ

هب یرتخد یارب تادودح و دح نیا ی همه نتشذگ



؟ هراد ناوات وت وسلا نس

لماک نتفرگ ی هشقن نم رس ،وت مدیشک یقیمع سفن

االن هک یتکرش ِفعض هطقن نتفرگ ورپژهو نیا

نیرتدب هب هرابود کیدزن یا هدنیآ رد یلو ِنومکیرش

هب مندرک تباث ، دروخیم خرچ هشیم لیدبت نومبیقر

هب ندیسر مه شدعب لک ریدم تسپ نتفرگ و دنمجرا

هلمج ات دنچ اب تسنوتیم یروطچ ماه؛ وزرآ کت کت

مزاورپ دنلب نم هگب هاتوک ی

هدرکن کرد ور یبلط هاج نیا قمع زونه هکیتروص رد

؟ دوب

مدز. یمورآ دنخبل

یراک ماجنا لا بند هراد ناوات یراکره ایند نیا _وت

! هشاب هتشاد نداد سپ ناوات شزرا هک شاب

قیمع ور یزیچ هی تشاد راگنا دوب رکفتم ش هرهچ

. درکیم یفاکشوم

هلصاف هیقب اب یلیخ ًانئمطم ترکفت زرط نیا _اب

و هلب اب هنکیم یعس سکره هک یا هعماج وت یتشاد

اب یراد یعس هنک ظفح ور شتَّمس نتفگ مشچ

ِهاگن یشکب باال ور تدوخ یرگ یغاط و یشکرس

؟ تسین توافتم تهب تسییر و نایفارطا



تسد هب مه ور هیقب هاگیاج هراد یعس هک یسک لثم

! هشیمن یضار یچیه وهب هرایب
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یسک یاج تسین رارق نم متخادنا شهب یصاخ ِهاگن

! مدوخ یاج رس مرب هرارق ؛ مریگب ور

هشیم یقلت رامیب سملا ِمدآ هی رامیب ی هعماج یوت _

نوشزا یزیچ مشچ و هلب زج منایفارطا ی همه نوچ

ممقح لا بند تراسج اب هک ینم هشیمن لیلد دایمن رد

هن؟ هگم مشب یقلت رامیب

یاهرکف راگنا وطالین و دوب قیمع شهاگن هعفد نیا

هن نم مدیدزد شزا ور مهاگن ، دنوخیم ور مرس یوت

هک منک یراک ماوخیم هن متسه یرگ هدافتسا وس مدآ

لثم هب لباقم مراد طقف مشاب هدنمرش منادجو شیپ

نومارب هدنیآ رد هنکمم هک ییاه هشقن ربارب رد منکیم

. نزیرب

داد. تئرج مهب شتوکس

اب میتفرگ ور ورپژه رگا نومتکارش مامتا زا _دعب

؟ ارآرهم هرابود ؟ دیدنبیم دادرارق تکرش مودک



. تخادنا مهب یکشخ هاگن

! دیاش _

؟ هدب سپ من دصرد هی هنکمم مدرکیم رکف ارچ

و دش هجوتم هک مدب همادا متساوخ مدرک یا هفرس

یارب منم درک؛ دایز ور گنهآ یادص هجوت یب

ردقنا مداد همادا م هفرس هب مندش عیاض زا یریگولج

یمهفب مرازب ًارمع مرایب باال نوخ هک منکیم هفرس

! مدش عیاض

خهلا نک رکف هوا میدیسریم هنوخ هب میتشاد مک مک

شواچ نیشام زا ندش هدایپ حلا رد ونم لحم وت

هک نوبایخ رس هب هشیم اپ هب رشحم هنیبب ناخ

. مشیم هدایپ اج نیمه نم : متفگ عیرس میدیسر

. تشاد هگن ور نیشام و تخادنا هچوک هب یهاگن

دیدرک رود ور نوتهار هک نونمم : متفگ یمورآ نحل اب

. دیدنوسر اجنیا ات ونم و

. تفگن یزیچ و داد نوکت یرس

یدج هک مرادرب م هنوش ور زا ور شتک متساوخ

! هشیم المز هسیخ تاسابل تسین یجایتحا : تفگ

. هشیمن هک یروجنیا هخآ : متفگ عیرس

. تخادنا ماه هنوش یور تک هب یهاگن

! شمشوپب تسین رارق هگید لا حره _هب



اه،هب هزیریم ور شرهز شرخآ مدرک شهاگن مخا اب

! هشتمیق ردق فالن ینکیم ررض تدوخ کرد

رکف دز نومرف هب یا هبرض مدرک یظفاخادخ مخا اب

. نومرف نیا ور تشاد کیت منک

؟ هگید دوب ترسپ نوسرب سالم شرآ هب یتسار _

؟ هراد هنعط شفرح مدرکیم سح ارچ

مدز. یموهفم ان دنخبل

. رادهگنادخ امتح، _هلب

ور شاپ نیشام ندرک نشور واب داد نوکت یرس

. تشاذگ زاگ یور

تشاد مرکف هزات ، مداتفا هار هنوخ تمس هب نانز مدق

هیضق هب ثحب هعفد کی هک دشیچ ال صا داتفویم راک

؟ دیسر نم راتفر ی

؟ تسنودیم یزیچ ینعی دوب هنعط رپ شنحل ارچ

؟ هندرک عمج تاع طاال حلا رد مه نوا هنکن

درفم ریمض زا ماهاب ندز فرح یارب ارچ ال صا

شرظن رد یردقنا هگب تساوخیم ؟ درکیم هدافتسا

هنک؟ تبحص ماهاب مارتحا اب داوخب هک متسین گرزب

،اب مدرک زاب ور هنوخ رد ریگرد یرکف و مخا اب

مداتفا مشود یور تک دای خهلا یادص ندینش

فیک داتفا مدای هک مدب شتروق مرایب رد متساوخیم



مفیک وت مدرک ورف روز وهب مدرک شلا چم عیرس مراد

طقف دش اج شوت دوب گرزب میتسد فیک رکشورادخ

مدش تک بیج یوت یمسج ی هجوتم رخآ ی هظحل

هیچ! ممهفب متسنوتن هک

. مزادنب شهب یهاگن مدش اهنت هشاب مدای
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نا خـــ شوا چـــــــ

شیلا خ یاج هب یهاگن نیشام زا شندش هدایپ اب

اج زا نیشام زاگ، یور متشاذگ ور ماپ و متخادنا

دمویمن شکرام ی هفایق و پیت نوا هب دش؛ هدنک

! هشاب رهش نییاپ هچب

! هابور هدام

، هنکیم یعادت مارب ور شوهاب ِهابور هی سح شراتفر

و هنکیم نیمک هشوگ هی مورآ ، ینتفاین تسد و زومرم

هنکیم هلمح تسین تساوح هک یا هظحل تسرد

! رورغ واب زانط ردق نومه

ور فرط هجوت لوا ِیگنرز و هّقح اب شراک ِکبَس

ِندرک ترپ اب و هنکیم یزاب شاهاب ، هنکیم بلج



هک یزیچ هب مک مک و هشکیم تاع طاال شزا شساوح

هسریم داوخیم

هنشت ِهابور هچب هی لثم هدشن بغلا زونه س هچب یلو

ندرک یزاب و راکش هی لا بند طقف هبرجت یب و

هشاب یزاب نیا ِراکش شدوخ رارق هنودیمن یلو هشاهاب

. دادیم رارق همعط ور یچراکش هی دیابن

هدرک عورش ای هنک عورش ور یزاب داوخیم هک نیا

هابور هدام نیا هک هنیا مهم ؛ تسین مهم مارب

یبآریز و هنک یشکرس داوخب ؛ هشاب گنرز مردقچره

! هشیم دروخ گرگ هی یاه هراورآ ریز هرب

یور شوایس مسا نداتفا و میشوگ ندروخ گنز اب

. تفر مه یوت ماه مخا هحفص

. متشاذگ وگ دنلب یور ور یشوگ

ایس. وگب _

دوب. راد شخ شادص

ملا؟ بند یایب ینوتیم مدرواین نیشام ؟ شواچ ییاجک _

. متفرگ هدیدان ور شلوا لا ؤس

. تسرفب سردآ ؟ هیروج نیا ارچ تادص _



منزب رس هی هبوبحم هنوخ مدوب هدموا : تفگ هتفرگ

. یسرب ات مخرچیم فارطا نیمه دش مثحب هک

ی هرسپ مداد راشف زاگ یور ور ماپ و مدز رود کالهف

! قمحا

هرتخد نیا اب شیزاب هچب زا نوا دز دنگ طقف زورما

زا منوا مدش هیضق ِندنوشوپ هب روبجم شرخآ هک

چ هشب ترپ مساوح دش ثعاب هک شعقوم یب سامت

! هگید ِدیدج ِرسدرد هی و منیبن ور بآ هلا

س هرتخد نیا ریصقت ش همه ؟ شوایس ارچ ال صا

نیا ِندیشوپ سابل ِعضو هچ نیا منودب ماوخیم نم

و تسرد ِبوچراچ و مرف هی رکیپ و رد یب تکرش

؟ هرادن شاه دنمراک یارب یباسح

هب ور یا هنحص نینچ واب دوب نم یانکراک زا هگا

. نییاپ مدرکیم شترپ جرب باالی نومه زا مدشیم ور

یوت هراد تیریدم شتیلؤسم و راک یور ردقچ ره

هنکیم لمع نوناق یب و دازآ الً ماک دراوم هیقب

. مرفنتم شزا نم هک یزیچ

هدنوم اج زیم یور شنتفر زا دعب هک ییاه هگرب دای

و هتخلش تشاد یحاضتفا یدنب هقبط ؛ مداتفا دوب

هک ور یزیر ی هتکن ره ، هنادنمشوه یلو مظن نودب

یراصتخا تروص هب ور هنکن هجوت شهب یسک هنکمم

دوب. هدرک تشاددای هگرب زا هشوگ هی



دوب موهفمان شاه عالتم و اه هملک زا یضعب

یا هجیتن هچ همهفب یسک تساوخیمن راگنا هک یروج

. هنکیم راک یچ یور هراد و هتفرگ

رایتسد هی ِصتخم هنوتیمن تفارظ و تقد همه نیا

هی تحار دنمجرا ارچ ممهفیم مراد هزات هشاب هداس

هرپسیم ور شاهراک ی همه و هشیم نوهنپ هشوگ

! شومچ ی هرتخد نیا تسد
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یشکرس نیا و دمویم رانک نم یاه یرگ هطلس اب رگا

ور مساسح شور نم هک یلا یخ یب یاهراتفر و اه

اهاج یلیخ هب مرانک رد تسنوتیم ؛ تشاذیم رانک

هنکیم یعس هراد و هتفرگ رارق ملباقم عفال یلو هسرب

هدب یزاب ونم

رگیزاب مه رتخد نیا ِیزاب روج هی لثم تراجت

ی هچب هردام ِشقن هک شیگدنز وت هچ ، هیبوخ

ِتواکذ هی اب هک راک یوت هچ ، هنکیم یزاب ور شردارب

یزاب ور یلومعم رایتسد هی شقن هداعلا قوف ینهذ

. هنکیم

دوب هدرک قیقحت هرتخد ی هداوناخ هب عجار شوایس

رد طقف تفرگن ور نومتسد ینادنچ تاع طاال دنچره



هچب نوا ِیعقاو ردام رتخد نیا ممهفب هک دوب یدح

سیلا دنچ هک شردارب ی هچب هراد لصا رد و تسین

! هنکیم گرزب ور هدش توف شرسمه هارمه هب تسه

زا میگدنز وت راب نیلوا یارب مدیشک یقیمع سفن

هنکیم یعس هراد ممهفیم مرایمن رد رس رفن هی فده

یچ هب شرخآ داوخیم یلو هریگب تاع طاال هنک یزاب

؟ هسرب

. متفرگ سامت شوایس واب مدز نومرف هب یا هبرض

ایس. مرظتنم نوبایخ _رس

. مدموا اسیاو اج نومه مدید ور تنیشام : تفگ عیرس

شهب تقد اب دش رهاظ ور هب ور زا دعب هظحل دنچ

شتروص یور زورید زا هک یدوبک رب ،عالهو مدرک هاگن

هدش شاوعد قامچلق اتراهچ اب تشاد اعدا و دوب

مه شتروص ی هگید تمس ی هنوگ و بل ی هشوگ

دوب. هدش هراپ

. متفر شتمس وهب مدش هدایپ نیشام زا یبصع

؟ ِسومان یب نوا _راک

؟ هکباب راک ایس مأوت اب

داد. نوکت رس مخا اب

ور مسابل تشپ وزا دیود هچوک وت مداتفا هار یبصع



. دیشک

شاداد نوج نک _لو

. بقع مداد شلوه مخا اب

یب هی زا شواچ ِشاداد یک زا ایس وتنهد دنبب _

اه؟ هنومیم تکاس شواچ و هروخیم کتک فرش

، مدرگرب مرتگرزب اب مرب متسین هک هچب : تفگ صرح اب

هشگنس ریز متسد االن مسریم شباسح هب ادعب میرب

هش. بارخ اراس و هبوبحم رس مسرتیم

یعس و مداد راشف مه یور ور ماه مشچ یبصع

منک عناق شوایس یافرح اب ور مدوخ مدرک

مداتفا هار نیشام تمس وهب مدیشک مکحم ور متسد

هی شوایس تمس متشگرب هعفدی نیشام هب هدیسرن

. بقع تفر مدق

تزانج ادخ هب هک اجنیا یایمن اهنت دعب ی هعفد نیبب _

نم. منکشیم مفرش یب نوا یاتسد تفج منکیم

مدرک زاب ور ورد مدز نیشام ِکیتس ال هب یمکحم دگل

متشگرب مخا اب دزیم ضبن م هقیقش تینابصع ؛زا

: متفگ صرح اب متخادنا ش هنوگ هب یهاگن و شتمس

ش همه مداد تهب نم هک ینیرمت همه نوا سپ د



؟ دوب کشک

؟ یدموا یدروخ کتک شل نت هی زا یتفر

هچب ولج متساوخن : تفگ یتحاران واب درک یفوپ

. متشازیمن ش هدنز هنرگو مزادنب هار اوعد

مدش شدنخبل هجوتم هک متخادنا شهب یا هگید هاگن

. شوزاب وت مدیبوک یتشم مخا اب

؟ یدنخیم یچ _هب

بالیی هی دیاب امتح : تفگ دنخبل واب دیلا م وشوزاب

؟ یشب نارگن دایب مرس

یروج نیا منکیم ینزدوخ رابود یزور دعب هب نیا زا

. تارب هرب ملد مارب ینزب شوج

168_ تسپ #

. متفر شهب یا هرغ مشچ و مدرک نشور ور نیشام

؟ ندوب بوخ اراس و هبوبحم وت، یشیمن _مدآ

درک. یفوپ

هبوبحم هشیمن مدآ هک ینوا ندروایم رد ور ابوخ _ادا

مزاب اه هروخیم کتک گس لثم ینودیم نم، هن س

هشکب هکیترم نوا زا تسد تسین رضاح



مدز. یدنخزوپ

هنودیمن هشچب ردپ هرخ باال هگید هراد شسود امتح _

. هشیم نوغاد رتشیب هدش بارخ نوا وت هچب نوا

دیشک یقیمع سفن

شهب ادخب شمنیبب یروج نیا منوتیمن همرهاوخ _

ال صا مدیم وتجرخ ی همه مدوخ شیپ ایب متفگ

نوا هراد یچ تسین راکهدب ششوگ منکیم وتیرکون

؟ یگنفم هکیترم

یکی مسا یتقو ننکیم رکف انز نیا زا یضعب ارچ

واب ننومب شاپ هب رمع رخآ ات دیاب نوشور دموا

؟ نزاسب شیچ همه

ش هچب ! هشیم تخبدب هشب ادج هگا هنکیم رکف

نوا و هنوخ نیا دیاب زورره طالقو هچب هشیم

ور هقلطم یانز هعماج نیا هگیم ، هشاب هراوآ هنوخ

نوشاگن یا هگید مشچ هب اه یلیخ و هریذپیمن

. ننکیم

. نومرف ور مدز مخا اب

؟ هزاسب وشیگدنز داوخیم مدرم فرح _هب

دش گرزب هچب نومه هک ادرف سپ منیبب ، هزاسب رازب

شاه مشچ وت هنوتیم دنومن شارب ناور و حور و

هنک. هاگن

: تفگ یبصع و دیشک شاهوم هب یتسد شوایس



ردپ زا نوا هدروخ هرگ امدآ روجنیا اب نم یگدنز

، تفر و درک نوملو یرادن روز زا هک منوغاد و برد

هتکس منتفرگ هیسروب زا دعب تسرد هک نامام زا نوا

منتفر زا دعب لا سود هک هبوبحم زا منیا درم، و درک

و دش یلا البا هی قشاع و درک دگل ور شزغم رخ

نوا هساو ملد رتشیب دش، شنز نم هب تیمها نودب

. هزوسیم هانگ یب هچب

مه یزیچ ، متفگن یزیچ و مدیشک یقیمع سفن

یگدنز هی ی هدروخ مخز مدوخ نم مگب متشادن

وت هک یتب نتسکش مدرکیم کرد و مدوب نوریو

تناور هنوتیم ردق هچ یتخاس تدوخ یارب تیگدنز

! هزیرب مهب ور

. مدموا مدوخ هب شوایس یادص اب

؟ شاداد یریم اجک _

. تسین رو نیا زا هک تکرش هار

. متخادنا شهب یهاگن

! هاگنومرد مریم _

. متمس تشگرب عیرس

یب راگیس نوا متفگن تهب یراد درد هنکن ارچ؟ _

؟ تسامرس رطاخ هب هنکن ؟ شکن وباحاص

! یتنعل ِقیفر مدز یجک دنخبل

زادنب تدوخ هب هنیآ وت هاگن هی هئوت یامخز هساو _



مدای یزیچ هی یتسار ؛ تارب هدنومن سملا یاج هی

دز داتفا تهب هک شمشچ هرتخد نیا ارچ زورما داتفا

؟ هدنخ ریز

؟ دوب شیچ هساو هکیت

. تفرگ ور شتروص یولج هدنخ اب

هرتخد نیا ؛ دشن مور مگب تهب متساوخیم شییادخ _

وت دز فیک ؛اب متشاد رارق شاهاب زور نوا هک رحس

. متروص

دوب. هتفرگ م هدنخ شتمس متشگرب بجعت اب

نا! هلمح هب هدامآ شدوخ لثم مه شاتسود _

169_ تسپ #

. دیشک شتروص هب یتسد

؟ یدروخ مخز مه وت شاداد هیچ _

؟ هدش هلمح تهب

. مدرک یا هدنخ کت

_عفالهن.

. تخادنا باال ییوربا

_عفال؟

کراپ هاگنومرد یولج ور نیشام و مدز ور امنهار

. مدرک



. ندروآ ترس هچبالیی منیبب نییاپ _رپب

لوط یتعاس مین شوایس ِنامسناپ و هاگنومرد یاراک

هار تکرش تمس هب اهراک ندش مومت زا دعب دیشک

ماه همانرب یزور ود هی یتنعل تاپالِگ نیا رس ، میداتفا

. مینومن بقع ات مدرکیم راک هدرشف دیاب داتفویم بقع

شاداد : تفگ شوایس تکرش هب نومندیسر ضحم هب

هب ورب مه وت منک یکوا ور هاگشیامزآ یاراک مرب نم

. سرب تاراک

. مدرک شهب یمخا

منم یاراک مدرکیم تروبجم دوب بوخ حتلا _هگا

رد دادرهم هرسپ نوا تشپ یریم یدب ماجنا تدوخ

اه؟ یرب رد راک ریز تاپالگزا یرب هک یایم

شییادخ ، دوبن نیا مدصق وت ناج هب : تفگ هدنخ اب

هیروجچ تکرش اتود یاه هچب عضو ینیبیم تدوخ

ود ِپمک هی ننکیم هاگن مهب ینوخ ِنمشد لثم هگید

مه نوم هیحور رتشیب ِتیمیمص یارب الهمز هزور

. هنومدوخ ِنورهت رانک نیمه هشیم ضوع

. متفر مرتفد تمس هب

نیا هلصوح نم هتدوخ اب شتیلؤسم حلا ره _هب

! مرادن یزاب هچب و ایراک غولش



! شاداد هاوخب نوج : تفگ یدنلب یادص اب

لخاد وهب مدرک زاب ور ،رد مداد نوکت یرس فسات اب

ور متسد یلدنص یور نتسشن ضحم هب متفر قاتا

سح اب منک نشور ور پیپ ات مدرب مبیج تمس

اج نوا مدرک زاب ور زیم یوشک ، مدرک یمخا شدوبن

نیرخآ یتنعل مدیشک ماهوم هب یتسد کالهف دوبن مه

! شمتشاذگ اجک راب

دنلب اج زا متساوخ ، متخادنا فارطا هب یهاگن کالهف

منهذ وت یزیچ هی هک مدرگب ور نیشام وت مرب مش

ِبیج وت شمدوب هتشاذگ راب نیرخآ متک دز، هقرج

! مدیشک یبصع سفن هرتخد نوا هب شمداد هک متک

مارب ءیش نوا هشاب هدرواین شرس بالیی مراودیما

ِشزرا مارب میلا شزرا زا رتشیب و دوب زیزع یلیخ

. تشاد یونعم

هب متساوخ شزا و الین صا موناخ هب مدز گنز عیرس

. مقاتا هب دایب هگب شوایس

. مدروآ ورباال مرس رد ندش زاب اب

؟ یتشاد یراک ؟ شواچ مناج _

. مدیشک یفوپ

. ماوخیم ور هرتخد نیا ی هرامش _

؟ هرتخد مودک : تفگ هدش درگ یاه مشچ اب



. مدرک شهاگن یبصع

! باتفآ _

مک درک رییغت شاه مشچ حتلا مدرک سح هظحل هی

هپاناک یور ور شدوخ و تسشن شبل ور یدنخبل مک

درک. ترپ

؟ کلک یداتفا هار مأوت هرخ باال سپ _هب

نیا لثم هرتشیب شریثات وگب شهب ور هب ور مرظن هب

نیمه نکن مه یقلخ دب نزن، گنز ایناتسریبد رسپ

... نملتنج هرب هنک رهق هار لوا

راشف مه یور ور ماه مشچ و مدیشک یقیمع سفن

هرخسم مدز: رشت و زیم ور مدیبوک صرح اب مداد

. هیرورض مراک هدب ور شرامش ایس رانک رازب ور یزاب

. شاجرس تسشن فاص

شرطاخ هب هدموین زونه ینزیم داد ارچ اباب بخ _

ربق وت ینکیم ونم هک دایب ینزیم داد تقیفر رس

! هگید

نم بوخ : تفگ و درک یفوپ ، مدرک شهاگن هریخ

؟ متارباخم هگم نم ِردارب مرایب اجک زا ور نوا هرامش

. مدش دنلب اج زا

. ریگب شقیفر نومه _زا

نک. ربص هظحل هی هشاب : تفگ و درک یفوپ

ور شرانک هرتخد هب دز گنز و تفرگ ور شیشوگ



. متسشن هپاناک

_ولا؟

وگب. اباب نوج ! موناخ سالم

م هدنخ مه شتمس متشگرب هدش درگ یاه مشچ اب

ِندید اب مه وت دوب هتفر م هرهچ مه دوب هتفرگ

همادا نومثحب هب ًادعب : تفگ هدنخ اب عیرس مهاگن

تتسود نوا متشاد تاهاب یراک هی عفال ، هلوت میدیم

؟ یدیم ور شرامش ؛ باتفآ دوب
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شوایس هک تفگ یچ هرتخد فرط نوا زا منودیمن

دش. یدج

متساوخ ال؛ صا مراد راکیچ وت ِتسود هب نم اباب _یا

ر.. هساو منک شفیدر

شندرگ تشپ مکحم هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

. متفرگ ور

قاتا فرط نوا دیود و تفر رد متسد ریز زا عیرس

شهاگن دیدهت واب شتمس متفرگ ور مراشا تشگنا

هدنخ باالواب درب میلست عالتم هب ور شتسد ، مدرک

داد. همادا



هچب میتشاد جایتحا شرامش هب دوب یراک هلئسم _هی

. مریگب وت زا منزب گنز متفگ نرایب ریگ نتسنوتن اه

و دروآ رد یملق و رتفد و تفر و مزیم تمس هب

درک. هرامش ِتشاددای هب عورش

نیا لا ؤس هی طقف ومه مینیبیم هشاب ، موناخ یسرم _

؟ هرادن یزیچ یرسپ تسود تتسود

، شتمس متشادرب زیخ مدش دنلب اج زا شفرح نیا اب

نیا! هشیمن مدآ

هک نیا زا لبق و دز رود ور زیم عیرس هدنخ اب

. نوریب دیود قاتا زا هسرب شهب متسد

مدزیم فرح هرتخد دوخ اب ادرف مارب تشاذن وربآ

. مدب وتآ شبارخ ِنهذ و هچب نیا تسد ات دوب رتهب

مود لکشم متخادنا ذغاک یور ی هرامش هب یهاگن

دوب! بارخ هلک ی هرتخد نوا اب ندز فرح

هدب باوج مدنوم رظتنم و متفرگ ور شرامش

دیماان شنداد باوج زا متشاد هگید مدرک ربص یمک

داد. باوج ور شیشوگ هک مدشیم

؟ موه _

. مداد نوکت فسات هب یرس دش درگ ماه مشچ

؟ تداعس موناخ _

هیک؟ تداعس : تفگ یا هتفرگ یادص اب

متخادنا میشوگ و زیم یور ی هرامش هب یهاگن



! هنومه هک مشادص

یباوج مدرک شادص هرابود شتوکس ندش وطالین اب

مدرک رت کیدزن مشوگ هب ور یشوگ بجعت ،اب متفرگن

زا هک یموه و یقیمع یاه سفن یادص ندینش اب

یتسد هدنخ و بجعت اب دیسریم شوگ هب نفلت تشپ

درب؟ شباوخ نفلت تشپ ، مدیشک ماهوم هب

هیا! هبوجعا هچ هگید نیا

زیم تشپ متسشن و مدرک عطق ور یشوگ کالهف

. مدرک یسررب هب عورش و مدروآ رد وراه هدنورپ

دروخ گنز نفلت هک دوب هتشذگ مندموا زا یتعاس کی

. دیچیپ مشوگ وت الین صا یادص شنتشادرب اب

؟ نیدیم دورو ی هزاجا نابرق ندروآ فیرشت نوتردپ _

و مدیشک یقیمع سفن دش تشم زیم یور متسد

. لخاد شتسرفب : متفگ یبصع

و دش زاب یا هقت ندروخ نودب رد دعب هظحل دنچ

دش. قاتا دراو ناخ نودیرف

یلبق تقو یشنم زا ممرسپ ندید هساو دیاب هگید _

؟ مریگب

لبم یور مدز هراشا تسد اب مدرک شهاگن مخا اب

دنوخ شزا ور یفنم راکفا دشیم هک یدنخبل اب هنیشب

! تخادنا قاتا لک هب یهاگن تسشن لبم یور

. مدیبوک زیم یور تشگنا تشپ اب یا هبرض



؟! هداتفا اج نیا هب ناخ نودیرف رذگ _

دراو یراد یتشادن ربخ ای یدرک مگ ور هار منک؟ رواب

؟ یشیم ناخ شواچ ِکلم
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مهب و لبم هب دز ور ش هیکت دش گنرمک شدنخبل

دش. هریخ

هب هدز، مهب یراک و بسک هچ مرسپ منیبب مدموا _

دنچره هدوب بوخ تراک رهمگرزب نودیرف رسپ ناونع

! هزیریم ورف ش همه رگنلت هی اب یراک لوا هزات

؟ دیدهت ، تفر باال مبل ی هشوگ

؟ هنکیم دیدهت شدوخ ِکلم وت ور ناخ شواچ

؟ شتبقاع زا هسرتیمن

. متفرگ متشم یوت ور زیم ور چییوس

؟ یدرک درگ نودند یچ هساو _

وگب. لوا نیمه ور ترخآ فرح

درک. یا هدنخ کت

اج نوا هب مک مک الحاال کیراب یمدوخ رسپ هک اّقح _

ور حتلا رازب میدید ومه تدم هی دعب ، میسریم مه

؟ هگید یبوخ یتسار ، مسرپب



درک. مولهپ هب یا هراشا

! هنکیمن هک _درد

شهب ترفن اب درم نیا تحاقو زا دش تشم متسد

هرذگب مرمع هی هشاب بارخ هک مدآ ِتاذ مدش، هریخ

، منوکشن تمرح مدرک ور میعس ی همه هشیمن ضوع

مدرک سح متسد یوت ور چییوس ِزیت کون نتفر ورف

ندنوکشن تمرح یارب دوب المز شدرد دوب المز یلو

هک یدرم تروص یور یغای ِتسد نیا ندشن تشم و

! هشکیم کدی ور ردپ مسا

. متخادنا شهب یزیت یهاگن

مرادن نتخادنا زغل و یسرپ لا وحا یارب یتقو _

درم نم نوچ هنومیم باوج یب عفال مه تدیدهت

زا رد هدش مومت تیسرپ لا وحا هگا ، فرح هن ملمع

هرو. نوا

. تسشن شبل یور یدنخشین

علخ یروجچ یدلب هرُبیم دب هزیت تهاگن لثم متنوبز _

یمدوخ نوخ زا متردپ منم هرن تدای یلو ینک صالح

منک. ات تاهاب یروجچ منودیم

روج چیه هک ینوخ تبسن نیا زا تفر مه وت متروص

ور یتالمش همه هشیمه یلو دش خالص شزا دشیمن



! منکن ادیپ تهابش درم نیا هب یا هرذ ات مدرک

. متخود شهب ور مهاگن شادص ندینش اب

یتسین تکارش لها منودیم ، مراد تارب داهنشیپ _هی

یکی نیا یلو یاوخیم اهنت تدوخ یارب ور زیچ همه

رانک مه اب هشیمه سکعرب مینوتیم هدایز شِعَمَط

. میایب

. مدش هریخ شزیر یاه مشچ هب تقد اب

، تسین مدای ور یدوب مردپ هک یراب نیرخآ هتسرد _

ا نیمه مدوبن ترسپ هگا هک منودیم تزا یردقنا یلو

یچره داهنشیپ نیا ، مدرکیم تنوریب قاتا نیا النزا

یایب تشقن وت زا هرتهب تسین نم عفن هب هراد هک

. ینکن یرفک ونم نیا زا رتشیب و نوریب

رامآ ، تخادنا مهب یبصع هاگن مه وت تفر شاه مخا

نوا دوب متسد اه سلا نیا یوت شاهراک کت کت

عفن هب طقف مشاب نئمطم هک شمتخانشیم یردق

تیمها یا هرذ شارب نارگید و هنکیم راک شدوخ

. نرادن

ِناخ نیا نوج رسپ ورن دنت : تفگ یصیرح یادص اب

نفلت هی االناب نیمه منوتیم یراد نم زا متمسا ِرانک

هب مگیم یتقو نک ارادم نم اب مزاسب ور تتکرش راک

. ینیبب دب راذن تسه ینعی هتعفن



شهب هک نیا زا لبق مدرک یبصع ی هدنخ کت

نم یولج هنوتیمن هرخب مه ور ایند هگا یتح منومهفب

باال. تفر شادص هتسیاو

! مگیم نم هک یسک اب ینک جاودزا ماوخیم _
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داد: همادا هک متفرگن شزا ور م هریخ هاگن

! ایحم ، ناگیاش رتخد اب

هگا هدش یللملا نیب یاتکرش زا یکی رادماهس ناگیاش

هب ینک نیمضت ورام تکارش و یشب شداماد ینوتب

، یشیم ادخ تدوخ هساو یسریم یاوخب هک یچره

شهب عجار نیهش یدید ور هرتخد بقال منک رکف

بوخ هعفد نیا یدادن لحم یلو دز فرح تاهاب

تسد هب ور تیعقوم نیا ینوتب رگا نک رکف شور

! هنغور وت تنون یرایب

. مداد همادا شهب ور م هریخ و کشخ هاگن

؟ زانهم و وت جاودزا لثم _

یچ؟ : تفگ یجیگ اب

مدز. یدنخزوپ

چیه هب ماوخیم هک یزیچ هب ندیسر هساو _نم

نک،ات ورف تاشوگ وت بوخ ونیا مرادن زاین یدحا



هب لیدبت ییاهنت هب و سک چیه کمک نودب اج نیا

هبکبک هبدبد نوا اب ناخ نودیرف یتح هک مدش یسک

ش هیقب هشیم دراو دعب هریگیم تقو شیشنم شزا

هب منوتن هک تسین یزیچ ، هرادن یراک مساو مه

مدیمن هزاجا هجو چیه هب ، مرایب شتسد هب ییاهنت

! هشب زاب میگدنز وت نجل ی هداوناخ نوا یاپ

درک. مهاگن کالهف

! هیبوخ تیعقوم یشیم نومیشپ _

زا تقوچیه نم : مدیرغ یبصع و شتمس و مدش مخ

شاپ مرخآ ،ات مشیمن نومیشپ مریگیم هک یميمصت

وت! سکعرب اقیقد متسه

ریز تتسد : مداد همادا یلدنص هب مداد ور م هیکت

؟ هبارخ تعضو ردقنا ناخ؟ نودیرف هدنوم یک ِگنس

ینزیم یرد ره هب یراد هک یدش جاتحم ردقنا

؟ هزادنب هاگن هی تهب ناگیاش

؟ یدب نم تسد فعض هطقن یسرتیمن

یلو تسشن سرت شهاگن وت

نوج رسپ نیبب : تفگ صرح واب درکن مگ ور شدوخ

دوب تدوخ عفن هب هک مدب داهنشیپ هی تهب مدموا

یروج هی هرخ باال درکیمن یقرف نم یارب ینک لوبق

! مرایم تسد هب ور یریپ نوا اب تکارش



. مدرک ترپ زیم یور ور متسد وت چییوس

هک منکیمن هلپ ور هیقب وت لثم نم یدموا هابتشا _

مه یا عالهق مسرب ماه هتساوخ باالوهب مرب نوشزا

و وت هشب متبقاع هک مرادن میگدنز هب ندز دنگ هب

! زانهم

یربق نیا یدرگرب ینوتیم یدموا هک ییاج نومه زا

. تسین شوت هدرم یتسشن شرس هکباال

متمس ور ش هراشا تشگنا دش دنلب اج زا یبصع

رخآ ی هظحل هگب یزیچ دیدهت اب تساوخ و تفرگ

مهب مکحم و تفر رد تمس هب دش، نومیشپ

! شدیبوک

طبض حتلا وزا متخادنا متسد رانک یشوگ هب یهاگن

یدنخزوپ و یلدنص هب مداد ور م هیکت ، مدروآ شرد

ناخ نودیرف میخرچب ات خرچب ، تفرگ لکش مابل ور

ندرک دیدهت ، مراذیم تلد یور ور تکارش نیا یوزرآ

ور شمعط هرارق یدوز هب هراد ناوات ناخ شواچ

! یشکب
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با ـــ تفآ



متخادنا مدوب هدرک رضاح هک یلیاسو هب یهاگن

هک میمشپ هقیلج رفس، لیاسو زا رپ یتشپ هلوک هی

اب ، یباتفآ کنیع ،کاله، هلوک یور شمدوب هتخادنا

هباتفآ داد؛ راشف ور مولگ ضغب رخآ ءیش ندید

زا دوب هداد اج ملیاسو رانک روز هب خهلا هک یکیچوک

یروج هچ مشکیم هشقن مراد مدش رادیب هک حبص

منک! شدوقفم

راک و راک و راک دوب هدش ش همه هتشذگ ِزور دنچ

تفریم شیپ عیلا تشاد یچ همه

نوشنیب زونه بخ یلو نیدرپیم مه هب رتمک اه هچب

! دشیم سح شنت

شکمشک چیه و دوب هتشذگ مورآ یچ همه رکشورادخ

دادن خر ناخ شواچ و نم نیب یثحب و

شواچ زور دنچ نیا هک هشاب منیا هساو هنوتیم هتبلا

یاج ور شوایس و دموین ام تکرش هب ال صا ناخ

! داتسرف شدوخ

یلیصا و یمیدق ِپیپ دای ناخ شواچ مسا ندروآ اب

مداتفا دوب هدنوم اج شتک بیج یوت هک

شهب منکن شومارف مات هلوک وت شمتشاذگ عیرس

. مدب

مولعم و دوب و هدز گنز مهب هک یزور یدروآدای اب

. تفرگ م هدنخ مداد ور شباوج یچ باوخ وت تسین



نوا زا ور نم هرامش مدیمهف رحس نوبز زا هک دعب

شحف هنک ادخ حاال مدیشک تلا جخ یلک ندوب هتفرگ

! مشاب هدادن

. متفر حلا تمس وهب مدموا مدوخ هب خهلا یادص اب

خهلا؟ _هلب

. تفرگ متمس هب ور یشوگ

ورب هرضاح تفگ دز گنز تتسود هرتخد _نیا

. شلا بند

مدز. یکروز دنخبل متخادنا میشوگ هب یهاگن

خهلا. نیداد باوج ور میشوگ هک یسرم _

تمس هب هک روط نومه و درواین شدوخ یور هب

؟ هگید یایم ادرف : تفگ تفریم هنوخزپشآ

هنوخ بحاص تسین بوخ هسریم مچب بشادرف

. هشابن

. مدرک یفوپ

! تحار نوتلا یخ مایم امتح ناج خهلا _هلب

همقل و دموا نوریب هنوخزپشآ زا نامام هظحل نومه

یرکشت داد، متسد هب ور دوب هدرک تسرد هک یا

. متفر مقاتا تمس هب عیرس و مدرک

و یرتسکاخ راولش اب مگنر یرتسکاخ هاتوک ِکینوت

نتفرگ واب مدیشوپ ور شور هراد کاله یمشپ هقیلج

نوریب تمس هب مداتفا هار هباتفآ و هلوک



یظفاخادخ اب و مدیشوپ ور مهاتوک قاس نیتوپ

مدز. نوریب هنوخ زا یهاتوک

ور هباتفآ و تشپ متخادنا ور هلوک مدش نیشام راوس

ات هشاب زاناس یاج عفال مرانک یلدنص ور مدرک ترپ

! دایب شدوخ

راشف زاگ یور ور ماپ و متخادنا تعاس هب یهاگن

. مداد

مرس. نزیریم مدآ رفن تسیب مسرب رید هعفد نیا

ور هباتفآ زمرت ور مدز بزهلا لطس هی ندید اب هار رس

لطس تمس هب دنت مدش هدایپ نیشام وزا متشادرب

دش. تحار ملا یخ شیخآ وت نوا مدرک شترپ و متفر

اب تشاد هک ینابکاپ ندید اب و مدنوخرچ مشچ

هتسخ نتفگ واب مدز یدنخبل درکیم هاگن مهب بجعت

نیشام تمس هب و متفر بقع بقع یدنلب دیشابن

. متفر
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قوب ات دنچ زاناس ی هنوخ رد هب ندیسر ضحم هب

رد تشپ منک رکف نوریب دیرپ هنوخ زا عیرس هک مدز

. هچب دوب هداتسیا

یا هدنخ کت درک وسالم هباتفآ یاج تسشن دنخبل اب



ورب دنت باتفآ : تفگ عیرس ، مداد ور شباوج و مدرک

دروخ وت نت هب منت منم دش نومرید ادخ وروت

! امدش یروجنیا

راشف زاگ یور ور ماپ و مدرک شهاگن یپچ پچ

. مداد

ور متشاذگ ور ماپ مکحم تکرش رد نومندیسر اب

هب همه هاگن ، داتسیا یدب یادص اب نیشام هک زمرت

، مدنوراوخ ور مرس و مدز یگرزب دنخبل دیخرچ متمس

مهب یا هرغ مشچ دوب هدیبسچ یلدنص هب هک زاناس

دش. هدایپ و تفر

! هگید س هنکن درد تتسد یاج

هچ هوا متفر اه هچب تمس هب مدش هدایپ نیشام زا

و میرایب نیشام یرفن دنچ دوب رارق تیعمج هربخ

. انیشام وت نشب میسقت هیقب

شیرامیب رطاخ هب درک عاالم ادتبا نومه دنمجرا یاقآ

فص وت دادرهم شاج هب و هنومب هنوخ هدیم حیجرت

. تفرگ رارق لوا

ارتیم ، مدرک یدنلب سالم عمج هب نومندیسر ضحم هب

حاال، دوب تقو دیدمویم رت رید مک هی : تفگ مخا اب

! مییامش لطعم هتعاس مین مدآ همه نیا

نیا زا ال صا هک زاناس منک شنهپ مروشب مدموا ات

یاضعا :وهللا تفگ دنخشین اب دمویمن ششوخ هرتخد



هب هک ییامش هرادن ضارتعا سک چیه هورگ یلصا

؟ یگیم یچ یدرک اج ور تدوخ روز

تشاذگ تسش ور هرتخد رتدب منم زا نیا هللا مسب

هک! رانک

هگید هتسب : تفگ و درک یا هفرس کت یراثن موناخ

هار دیش میسقت عیرس نیدموا هک حاال اه هچب

. میتفویب

سالم مدرک سالیم یدباع یاقآ و یرقاب یاقآ هب ور

کیلع : تفگ یدنخبل اب هک مداد نیرز هب مه یکروز

ناخــمو! بجع هچ سالم

! قاّنح

زا ناخ شواچ و شوایس و دادرهم ندش جراخ اب

نش میسقت هک نداتفا وهالووال هب همه تکرش

هی شریز و گنر هب هزییاپ ترپسا تک ناخ شواچ

، نوتک راولش هی اب دوب هدیشوپ یکشم یکسا هقی زولب

مه شوایس دوب، هداعلا قوف شلیاتسا هشیمه لثم

هی إ دوب شنت یکشم راولش و یکشرز مرچ نشپاک

هک مک هی دمویم تشاد نوشرس تشپ مه هگید رفن

نودمچ هی رکاش، یاقآ هب داتفا ممشچ مدرک تقد

زا شدوخ اب تشاد و شتسد دوب هتفرگ راد خرچ

؟ دایم هراد منیا دیشکیم تکرش

مولهپ هب دیبوک مورآ داتفا رکاش هب شمشچ هک زاناس



. مدرک شراثن یرام رهز صرح ،اب هدنخ ریز ودز

هدنب ِهاوخ رطاخ رکاش هنودن تکرش نیا وت هک هیک

! یعه مرس وت هروخب هدوب

هام میریم میراد هگم هگیم یچ تراد خرچ نودمچ

؟ لسع

. مدیخرچ شتمس هب ناخ شواچ یادص اب

اب ناراکمه زا یرس هی ندیسر رید رطاخ هب بوخ _

دینوتیم ندروآ فیرشت هک حاال میدش هجاوم ریخات

. مینک تکرح ات دیش انیشام راوس

دوب هدش روج یلیخ زاناس اب هک ادیش هظحل نومه

نونمم یلیخ : متفگ یمورآ یادص هب داتسیا ام رانک

یروجچ دیداد ندش راوس نذا و دیدرک رختفم هک

! راوگرزب منک ناربج ور نوتفطل نیا

شواچ هدنخ ریز ندز دنلب یادص اب ادیش و زاناس

رید و نم هب شینارنخس عقوم زا شساوح هک ناخ

مهب یا هرغ مشچ هنحص نیا ندید اب دوب مندموا

! نکن عورش هدموین دز: بل و تفر
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! ابجع مدیدزد شزا ور مهاگن عیرس

تمس هب نتشاد هک ارتیم و یزاریش موناخ ندید اب



زا لبق ، تفرگ م هدنخ نتفریم ناخ شواچ نیشام

رکشورادخ هشب نوشاوعد ولج یلدنص رس هک نیا

. تسشن و درک زاب ور رد شدوخ شوایس

و یراثن موناخ ندش ریگ اج انیشام وت مک مک همه

نشب راوس ات نتفر نم نیشام تمس هب زاناس و ادیش

اب یرکاش یاقآ یلو دوب هدش رپ انیشام ی همه

شهب یهاگن هدنخ اب هداتسیا طسو نوا شنودمچ

شادص اب هک مرب منیشام تمس ات متشگرب و متخادنا

. مداتسیا ماج رس

؟ تداعس موناخ _

مدز. یدنخبل و شتمس متشگرب

_هلب.

. تفرگ نوج مدنخبل زا

خیلا هنود هی امش ندش رپ همه انیشام شتسار _

. مایم امش اب نم نوت هزاجا اب دیراد

تمس هب هشاب نم زا یباوج رظتنم هک نیا نودب دعب

! تسشن و درک زاب ور ولج رد تفر نیشام

ات راهچ طسو هخآ مداتسیا ماج رس توهبم و تام

رخ! هرن ینکیم راکیچ نز

با یا هنوش نتخادنا مهب یبجعتم هاگن ادیش و زاناس

راوس ممدوخ نش راوس بقع مدز هراشا و متخادنا ال

شراهب زا تسوکن هک سیلا ، مداتفا هار و مدش



. تساديپ

رس خیس همه متخادنا هگید یانیشام هب یهاگن

هب ناجیه واب ندنوکشیم همخت ندوب هتسشن نوشاج

. متخادنا نوشهب یهاگن هدنخ اب ندرکیم هاگن ولج

هعفدی دعب مدرک دایز رخآ ات ور طبض مولو لوا

همه یردنب و دنت ِگنهآ ندش عورش ،اب مدرک شنشور

هب سرت اب هک یرکاش هب هدنخ اب ندیرپ اج زا هعفدی

، متفرگ برض نومرف ور مدرک هاگن درکیم هاگن طبض

ندز تسد هب ندرک عورش هدنخ اب مه ادیش و زاناس

وراه هرجنپ اوه یکنخ مغر عال ندنوخ دنلب دنلب و

نوماهاب مه یراثن موناخ هگید حاال مداد نییاپ

غیج و میدنوخیم گنهآ اب دنلب دنلب و درکیم یراکمه

. مدیشکیم

نینک ُــم لو خـــاد یا

منوکلپیم لگ وت همدوخ ورجاه تخد یس

منوکلپیم لگ وت همدوخ نورتخد یاضر ضحم

منوکلپیم لگ وت همدوخ ورجاه تخد یس

منوکلپیم لگ وت همدوخ نورتخد یاضر ضحم

وتیل هتیل وتیلت هلوتیل هتیل وتیلت

وتیل هتیل وتیلت هلوتیل هتیل وتیلت



اب متشگرب بجعت اب مشوگ رانک یتسد یادص سح اب

هدرک زاب مه زا وشاتشگنا ایردنب لثم هک یرکاش ندید

دنلب و دادیم نوکت وشاه هنوش و دزیم تسد و دوب

و مدرک شهاگن تهب اب هظحل دنچ ، دنوخیم گنهآ اب

و ادیش هب داتفا مهاگن هنیآ ،زا هدنخ ریز مدز دنلب

مه یراثن موناخ ندوب هدش زمرق هدنخ زا هک زاناس

. تفرگیم زاگ ور شبل یه

منوکلپیم لگ وت همدوخ ورجاه تخد یس

منوکلپیم لگ وت همدوخ نورتخد یاضر ضحم

منوکلپیم لگ وت همدوخ ورجاه تخد یس

منوکلپیم لگ وت همدوخ نورتخد یاضر ضحم

ایادخ یا هووش دنچ

منیبیم مرای باوخ

ایادخ یا هوش دنچ

منیبیم مرای باوخ

هرود وم زا منیبیم

مرادن باوخ ماشچ وت

هرود وم زا منیبیم

مرادن باوخ ماشچ وت

رسب رداچ هنکیم

هرارف وم زا شمه



هنکیم لیس هنوم وا

هرایم وربا هب مخ

رسب رداچ هنکیم

هرارف وم زا شمه

درد مولگ مدز نومرف یور و مدوب هدنوخ دنلب ردقنا

دوب هدش بلج نومتمس هب مه هیقب هجوت هگید تفرگ

ندرکیم نومهاگن بجعت و هدنخ واب

رانک زا هک ناخ شواچ نیشام تمس ور مرس ال صا

مدنودرگیمن رب درکیم نومتروکسا

یلو مدرکیم سح مخر مین یور ور شهاگن ینیگنس

منک! شهاگن مدیسرتیم
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هدینش نومرانک زا هک رادشک قوب ات دنچ یادص اب

شتمس تشگرب مرس دشیم

ندرکیم هراشا هک لوگی ژ رسپ ات دنچ ندید اب

زاناس و ادیش ، مدرک اه هچب هب یهاگن میرازب سروک

، باتفآ ریگب ونوشلا ح ادخ وروت : ندیشکیم غیج یه

ورب! ورب

مریگب ور یرت ادزم حلا کب چاه اب یروجچ نم حاال



؟

! انتشلپ

فارتعا تشاذیمن ال صا مشکرس یوخ نوا بوخ یلو

منک.

هب نیشام اتود طسو وزا مداد راشف زاگ یور ور ماپ

دوب تکاس هظحل نوا ات هک یرکاش ، متشذگ تعرس

رتمورآ منکیم شهاوخ تداعس موناخ : تفگ عیرس

! هکانرطخ

رتشیب و مدرک ضوع ور هدند متخادنا شهب یهاگن

مداد زاگ

مهاگن یلا یخیب واب ندمویم ام نیشام تازاوم هب

ندرکیم

تشاد هک ناخ شواچ نیشام هب داتفا مشچ هنیآ زا

هب مساوح ال صا هوا هوا رانک، منزب دادیم غارچ

! دوبن ناخ شواچ

رکف زا مفرط هی زا مرایب مک تساوخیمن ملد ال صا

هک یناخ شواچ هب نداد سپ باوج و مراک بقاوع

. دیزرل منت قوب ور دوب هتشاذگ ور شتسد یبصع

یلیرت هی رانک زا مدنوشک فلا خم النی هب ور نیشام

متساوخ ، متشذگ تعرس هب تناس دنچ الف تخا اب

هک مشب رود نیشام ودره وزا منک رتشیب ور متعرس



زا تعرس هب یا هدیشک قوب یادص اب نیشام هی

دش. در مرانک

مدنوخ ور م هحتاف ناخ شواچ نیشام ندید اب

و دوب تفرگ ور نیشام یولج درک، رتمک ور شتعرس

ره منک ضوع ور النی ای مریگب تقبس تشازیمن

دنوخرچیم تمس نومه هب ور نیشام متفریم یفرط

تسبیم ور مهار و

شرس تشپ یمک تعرس اب مدش روبجم منم

منک. یگدننار

باتفآ میدش تخبدب : تفگ یسرت رپ نحل ای ادیش

! هرازیمن نومدنز رهمگرزب یاقآ

هاگن ولج هب سرت اب و دوب هدیرپ نوشگنر همه

ندرکیم

یا هناقمحا راک هچ نیا هخآ مدوب رتدب نوشزا مدوخ

! هریگن وج هریگب گس ور مدآ هک ادخب دوب،

متفریم ناخ شواچ نیشام تشپ مورآ ریسم رخآ ات

نوشانیشام اب مه هیقب مدرکن اطخ اپ زا تسد و

. ندمویم نومرانک

سرت زا و میدوب هدرک زک سرپد نیشام وت همه

ینیگنس یاضف و دوب شوماخ طبض میدزیمن فرح

کخلت نوملا ح هب دز دنگ دوب، هدرک هطاحا ور نیشام



ناخ!

مشلا یاوه و بآ شوخ یاهاتسور زا یکی نومریسم

هتفگ و دوب هدرک شدییات شوایس دوب نارهت برغ

یارب دازآ یاج و لگنج مه هراد هنوخدور مه دوب

ور ناخ شواچ نوشدوخ هتفگ هب دنچره ندز، پمک

ای لته یور شرظن رتشیب و ندرک یضار روز هب

! پمک و رداچ ات دوب تییوس
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اه نیشام هیقب و ناخ شواچ نیشام ندش فقوتم اب

میدش هدایپ نیشام وزا رانک مدز منم شرانک

و میدوب اتسور لوا هزات متخادنا فارطا هب یهاگن

هدنوم یدایز هار لگنج و پمک لحم هب ندیسر ات

دوب.

زیت هاگن هجوتم هزات بقع تمس هب منتشگرب اب

مدش مدوخ یور ناخ شواچ

هدایپ نیشام زا یتئرج هچ هب ال صا نم هوا هوا

! مدش

دزیم فرح ییاتسور نویاقآ زا یکی اب هک روط نومه

دوب هتخود نم هب ور شنیگنس هاگن

مباسح هب شراک ندش مومت زا دعب متسنودیم



یولج زا ور مدوخ ات مدرک درگ بقع مورآ هسریم

منک مگ شاه مشچ

ملا یخ ات مدز مه ور رد لفق و مدش نیشام راوس

هک! تسین یرابتعا درک هلمح یدید هعفدی ، هشب تحار

نوشدوخ هساو طسو نوا و ندوب هدش هدایپ همه

تسد هک مدوب هدش میاق نیشام وت منم ندیرچیم

! هسرن مهب یشحو نوا

ات طبض تمس مدرب تسد و مدرک یفوپ کالهف

یدنلب غیج شادص ندش دنلب ضحم هب منک، شنشور

عیرس و متشاذگ مبلق یور ور متسد و مدیشک

مدرک ششوماخ

یا هتکس یاه هفایق واب ندوب هتشگرب متمس هب همه

ندرکیم مهاگن

وت ور شادص مدرک شوماخ ور طبض هک یراب نیرخآ

یلپ و شندش نشور اب مه االن مدوب هدرک دایز رخآ

اج زا سرت زا دش ثعاب یجراخ دنت گنهآ هی ندش

عاالم رتدب مشب میاق اجنیا مدوب هدموا ثمال مرپب

هک! مدرک روضح

هیکت و مدرک یفوپ هدموین ام هب مندرک شوگ گنهآ

نیشام هرجنپ هب هک یا هقت اب یلدنص هب مداد ور م

. دروخ



یتحار سفن هیقب و زاناس ندید اب متشگرب عیرس

مدرک زاب ور ورد مدیشک

صرح اب هدنخ ریز ندز نوشمه نتسشن هک نیمه

! رررامرهز ادیش و زاناس : متفگ

! نشاب تحار هیقب

تاهنت هشیمن هقیقد ود : تفگ هدنخ اب یراثن موناخ

نومبلق همه دوب باال گنهآ یادص نانچ رتخد تشاذگ

تخیر

دصق زا درکیم رکف یدیم ور ناخ شواچ هفایق دیاب

شولج یناف یاقآ تنیشام تمس دایب تساوخیم یدرک

! تفرگ ور

ارچ تس هگید یکی نم سییر ال صا : متفگ مخا اب

؟ مسرتب شزا ای مدب سپ باوج نوشیا هب دیاب

و هورگ یتسرپرس : تفگ یمی مال نحل اب یراثن موناخ

دنمجرا یاقآ هک حاال هنوشیا ی هدهع هب همه اه هچب

نراد قح هرتشیب نوشتیلؤسم االن نرادن فیرشت مه

! نشاب نارگن

؟ نارگن دش جک منهد

! هشابن نم نت هب رس داوخیم نیا
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. مدیشک یفوپ

؟ دوب یچ نایرج حاال بوخ _

عیرس دوب هدش نیشام راوس هزات هک یرکاش یاقآ

زور دنچ نیا تفگیم اتسور یلا ها زا یکی : تفگ

هی هار یوت ، هبارخ هدروخ هی هداج هدوب دیدش نوراب

اب مینوتن هنکمم باال هدموا هدروخ هی تسه هنوخدور

تسه یکی نوا میرب تفگ ، میرب یلومعم یانیشام نیا

ور پمک ِهار هنکیم نومدر شدوخ نوبرق ییاد مان هب

! هدیم نومنوشن مه

. مداد نوکت رس و متفگ یناهآ

داهن زا هآ تفگیم اقآ نوا هک یلحم هب نومندیسر اب

واب دوب هدموا باال یمک هنوخدور دش، دنلب نوممه

هدایپ انیشام زا همه دش در شزا دشیمن ام یانیشام

مینک راکیچ حاال اباب یا : تفگ کالهف ارتیم میدش

؟ میدرگرب

تسانیبم شمسا مدوب هدیمهف هزات هک یزاریش موناخ

نیا وت متفگ هک نم وهللا هگید میدرگرب : تفگ مخا اب

! ییاج یلته میرب دنوم هشیمن رداچ وت امرس

یارب دیمهفن مسکچیه هرآ متفر شهب یا هرغ مشچ

نیا ناخ شواچ ِمشچ وت ینکب ور ترظن هک نیا



! یدز ور فرح

. داتسیا مرانک وکالهف دیشک یفوپ زاناس

دش. نومتفوک _

مرس یور ور وکاله مدرب ورف مبیج وت ور متسد

. متشاذگ

زا ناخ شواچ نیشام طقف همولعم هک روط _نیا

نم ، هنومیم روتکارت هیبش بصم ال هشیم در هنوخدور

رداچ هگید اج هی میرب میدرگرب ام هرب نیا مگیم

. هرذگیم شوخ مه همه هب یروج نیا مینزب

؟ روتکارت یگب نیشام نیا هب دایم تلد : تفگ هدنخ اب

! هشخر ِبصم ال

. مدنوخرچ شارب یمشچ

شدادیب و داد ادص ؟ تساجک متسر نیا حاال بوخ _

. دایمن

؟ متسر : تفگ بجعت اب

! هگید شخر بحاص : متفگ یدنخشین اب

. هدنخ ریز دز یقپ

ننیبب ننک تبحص نوبرق ییاد نیا اب نتفر ، هرخسم _

دش. در اجنیا زا هشیم یروجچ

هب همه هاگن ناخ شواچ و شوایس ندموا اب

. دیخرچ نوشتمس



هنوخدور نیا زا هشیمن هک نیا لثم ناتسود بوخ _

هرتهب دش در هشاب باال شیساش هک ینیشام نودب

! مینک ورزر یزیچ یلته میدرکرب

دش. نوزیوآ مابل

؟ تسین یهار چیه ینعی _

. تخادنا باال یا هنوش شوایس

درک. دمآ و تفر نوسین اب هشیم تفگ نوبرق ییاد _

هک دش زاب مه زا مابل و دز قرب ماه مشچ نیچمه

. تفرگ ش هدنخ شوایس

اباب هگید میریم نوسین اب بوخ هیچ لکشم سپ _

؟! دیتسه یچ لطعم

نو! جـــ خآ یاو

هک باداش یاقآ و یمیکح موناخ و یراثن موناخ ال صا

ام نرب ناخ شواچ نیشام اب هشاب نوشتخس هنکمم

! هگید نوسین تشپ میزیریم مه

نیا تیلؤسم نکن، مشرکف : تفگ مخا اب ناخ شواچ

هلیسو نیا هب هتفویب یقافتا ره هنکمم هنم اب میت

! مدیمن ور هزاجا نیا نم ، تسین یرابتعا

. نیمز ور مدیبوک ور ماپ

؟ هگم میا هچب هخآ ، میبظاوم ادخ هب هتفویمن _

داد. نوکت ور شرس



منم ، نتسین هچب ًاملسم هیقب یلو منودیمن ور امش _

نیا تیلؤسم یتقو ات ماوخیمن طقف دوبن نیا مروظنم

! دایب شیپ یلکشم هنم اب میت

؟ اقیقد یچ ینعی منودیمن ورامش نیا

حلا! دض ِکدرم

میریگب یأر دیایب ال صا : تفگ و درک یفوپ شوایس

! نتفر هب نیضار رفن دنچ مینیبب
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درک. نومهاگن مخا اب ناخ شواچ

نوسین هک ییانوا بوخ : تفگ هدنخ اب شوایس

باال! اتسد نراد تسود یراوس

تفج ممدوخ و ادیش و زاناس یولهپ وت مدز عیرس

دوب، هتفرگ نوشدنخ همه ، مدرب باال ور ماه تسد

اب درکیم نومهاگن کالهف دوب هداتسیا یا هشوگ دادرهم

اب یروبجم هک متخادنا باال ور مرس شهب ور مخا

. دروآ ورباال شتسد هدنخ

هک هیقب ندید ،اب همدوخ ی هیاپ هک مه یرکاش هلب

غیج اب دش رتگرزب مدنخبل تفریم باال نوشاتسد یکی

هی مهب مدیبوک ور نوماتسد زاناس واب مدیرپ باال



،و نایمن باسح هب ال صا هک ندوب فلا خم یرفن دنچ

هللا!

ناخ شواچ نیشام راوس اه رتگرزب زا یرفن دنچ

ور لیاسو هدنخ و قوذ اب مه اب نداتفا هار و ندش

راوس ی هظحل میدش راوس و میتشاذگ نوسین یوت

زمرق نوممه هک دوب راد هدنخ ردقنا دادرهم ندش

میدوب هدش

نیزرف اقآ ، هرازب اجک ور شاهاپ تسنودیمن ادخ هدنب

مه دوب هدموا ندرک کمک یارب نوشدوخ هتفگ هب هک

یبوخ سح شاه هاگن هب ارچ منودیمن دموا ام اب

متشادن

و فقس ور مدز موناخ سیف سیف ندش راوس اب

مدز. داد

! تفویب هار دش لیمکت _اقآ

مکحم ور نیشام یاه هراوید هدنخ اب اه هچب

نوسین ِجات ور باالو مدیشک ور مدوخ ندوب هدیبسچ

رتخد نییاپ ایب : تفگ هدنخ اب شوایس متسشن

. یتفویم

یداب مدنوم باال نومه و مداد نوکت یرس شوگیزاب

دزیم هبرض متروص هب و دیچیپیم ماهوم نیب هک

! درکیم یعادت مارب ور دنفسوگ سح هنافساتم



ثم اباب نیدش تکاس همه ارچ : تفگ هدنخ اب شوایس

هب ور دوب هداتفا شرانک هک ییوراج حیرفت میدموا ال

هگن ور نوفورکیم شاداد : تفگ و داد یرفظ تسد

راد!

. میدرکیم شهاگن بجعت اب همه

. ندنوخ هب درک عورش یراد هدنخ یادص اب

هنم نوج بالی هنز نیا هنن یآ هنن یآ

هنکیم ومنوبنت مدن لوپ شهب بش

هنز یم ونم منز هنن یآ هنن یآ

هنک یم وملیبس ... هشک یم ومولجنپ

هتفرگ شیتآ .. شچام ز ماپل

هتفرگ شیزاب زور و بش نم اب

هگید سلا هنمرخرس یولول هنز، نیا هنن یآ هنن یآ

هنزرا نم هس الی شتروص

وا زارد نخان وا زاگز مسرت یم

نیا ، هنن یآ وا زارگ ندناد زا دش راهن واال مرهن

نم زغم وت ، ور هزوک و هساک هنم هنوج هنز،بالی

! هنکش یم

یرقاب و نیرز و یدباع یاقآ میدزیم ههقهق نوممه



غیج و هدنخ اب هیقب و ندرکیم و یهارمه شاهاب

. میدزیم تسد

نوا زا دعب و نیشام تعرس ندش مک سح اب

میدش تکاس همه شفقوت

زمرت ام زا رتولج رتم دنچ مه ناخ شواچ نیشام

هدایپ نیشام زا نوبرق ییاد ، تفرگ بقع هدند و درک

هشیش ناخ شواچ تخادنا شهب یهاگن و هدش

ارچ ؟ هدش یزیچ : تفگ و دیشک نییاپ ور شنیشام

؟ نیدرک فقوت

یلیخ ادخب منودیمن : تفگ یگدنمرش اب نوبرق ییاد

نداد لوه هب زاین منک رکف دوب هدشن یروجنیا هتقو

. هراد

داد راشف مه یور ور شاه مشچ کالهف ناخ شواچ

ادف : تفگ عیرس شوایس هنزب یفرح هک نیا زا لبق

! نییاپ نیرپب اه هچب هگید هنداد لوه هی ییاد ترس
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نیشام زا یکی یکی و میتخادنا مه هب یهاگن همه

سملا زورما ام دوبن تمسق هک نیا لثم میدش هدایپ

. میسرب دصقم هب

ییاد هس ی هرامش واب میدش عمج نیشام تشپ همه



میدرک نداد لوه هب عورش نوبرق

ندز روز زا اه هچب ی هدش خرس ی هفایق ندید اب

هی ِدشرا یاریدم نک هاگن ادخ وروت ، هدنخ ریز مدز

ندیم لوه نوسین نراد فورعم تکرش

و ندوب هداتسیا نیشام رود هیقب و یراثن موناخ

مهب نومهاگن یه نداد لوه طسو ندرکیم نومقیوشت

تشگیم رب نیشام هرابود و تفرگیم نومدنخ داتفویم

! شاج رس

رسبا نوا وت ور نیشام میتسنوت یتخس هب شرخآ

هار و نیشام تشپ مدیرپ همه میزادنب هار الیی

میداتفا

شاپ نیشام نداتسیا سرت زا نوبرق ییاد هعفد نیا

هساو اهام هب هجوت نودب و زاگ ور دوب هتشاذگ ور

ور شاه هراوید یتسد ود همه دنوزاتیم شدوخ

! نوسین ترضح ،ای میتفوین هک میتفرگ

وزا میدیشک یتحار سفن همه پمک هب نومندیسر اب

میدش هدایپ نیشام

مدیشک یقیمع سفن و مدرک زاب مه زا ور ماه تسد

هریخ هک نیزرف هب داتفا مهاگن ماه مشچ ندرک زاب اب

ارچ مدنودرگرب ور مرس مخا اب عیرس ، درکیم هاگن مهب

! هیروج نیا



هب یهاگن میدروآ نییاپ نیشام زا هک ور لیاسو

متخادنا فارطا

تخرد نودب و زبسرس ی هقطنم هی طسو دوب رارق

هک دوب تخرد زا رپ هقطنم هرود ات رود مینزب رداچ

یا هداعلا قوف یزییاپ ی هرظنم اگرب ندش درز اب

! نتفرگ سکع یارب ندادیم نوج و ندوب هدرک داجیا

یادص هک پمک نییاپ تمس هب ساوح یب و هدز قوذ

. مداتفا هار دمویم هنوخدور

هب ممشچ هک مدوب هتفرن هار رتشیب یا هقیقد دنچ

داتفا هنوخدور

مکحم رفن هی هک مودب شتمس هب قوذ اب متساوخ

مدش ترپ بقع وهب دیشک ور منیتسآ

متفگ یدنلب خآ یتفس یاج هب مرس ندش هدیبوک اب

مدیشک بقع ور مدوخ و

یاه مخا وهب مینوشیپ ور متشاذگ ور متسد درد اب

. مدرک هاگن شمهرد

؟ یریم یراد اجک : تفگ یا وکالهف یبصع نحل اب

دور... مریم : متفگ مخا اب

. مفرح طسو دیرپ زیت

هک نیا نودب اهنت، ، هزاجا نودب ، مدیسرپن ور تدصقم _

؟ یریم یراد اجک یگب یسک هب

شفصن ، تیعمج نوا هب مدب دیاب ور مساوح فصن



وت؟ تمس منک عمج مه

بخ؟ نک یراکبارخ طقف

هگم بخ، : متفگ بجعتم ینحل و درگ یاه مشچ اب

اجک نم ؟ نیدیم ریگ نم هب طقف ارچ ما هچب

؟ مدرک یراکبارخ

مینوشیپ هب ور ش هراشا تشگنا راکشآ یمشخ اب

. دیبوک

روط هب دوب راب نیلوا دش درگ رتشیب ماه مشچ

رکف دزیم مکتک هن، هک تسد مهب دصق وزا میقتسم

! مدرک ش هنووید یلیخ منک

. مدموا مدوخ هب شیبصع و دنلب یادص ندینش اب

ور یراگنا لهس یاراتفر نینچ هک یا هچب اقیقد _هرآ

یدیم زورب تدوخ زا

هدیدان ور زیچ همه هک ییوت نوچ مدیم ریگ وت هب

نیا هب رکف نودب داوخیم تلد هک یراکره و یریگیم

! یدیم ماجنا هشاب کانرطخ دیاش هک

همه ینکیم تاراک و تدوخ ریگرد مه ور تنایفارطا

چیه هک نشب یا هلیسو راوس ینکیم بیغرت ور

هرادن ینمیا و تینما

همه نوچ نکن رکف ، متفگن تهب یچیه هار لوا زا



یدشن شنزرس هدوب بیع یب تاراک ی

مان هب هراد تسرپرس هی منوتدوخ یتنعل پیکا نوا

هرس هی تتسد وت یتفرگ منوا راسفا ، دنمجرا دادرهم

ینوزاتیم یراد

نکن منومیشپ ، تسه تاراک هب مساوح ریسم لوا زا

! مراد تاهاب هک یراتفر زا
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هب مدز ور متسد مدرکیم شهاگن یگف وکال مخا اب

هک نیا : متفگ یدنلب یادص اب شدوخ لثم و مرمک

و مسیاو هشوگ هی اه هداد تروق اصع لثم ماوخیمن

مشاب هچب هشیمن یلیلد منزب داد مدرم رس رورغ اب

ور متشاذن هک هحلسا نیگیم هک ینایفارطا نوا

میمصت نوشیگدنز یارب ندلب نلقاع نوشدوخ ؛ نوشرس

نریگب

زا یلو ننکب وراک نیا تساوخیم نوشلد منوش همه

نتشادن ندز فرح تئرج امش تسد

یزیچ هب دینک دودحم ور همه داوخیم نوتلد امش

هتفر نوتدای هک نیا لثم یلو دیاوخیم نوتدوخ هک

یسکره هشیمن لیلد نراد باختنا قح نمدآ مه هیقب

یزیچ ره ای هچب هشب ، یغای هشب هفلا خم امش اب هک



! نیداد تبسن نم هب راب دص نوتدوخ هک

هیاس مندب یور ابیرقت دش کیدزن مهب رتشیب یمک

تادص دز: رشت متروص وت ینشخ نحل اب دوب هتخادنا

هچب لثم نم ولج شن اال نیمه ، منیبب نییاپ رایب ور

هب ور یفرح ره رکف نودب و یدز رمک هب تسد اه

یرایم نوبز

مدوخ هک یراک هب روبحم ور یسک تقوچیه نم

منکیمن ماوخیم

! میدوب تشگرب هار وت همه هکاالن مدوب هدرک هگا

تارب وماراتفر لیلد ماوخب هک یتسین مهم یردق نوا

شوگ نم فرح هب مدآ هچب لثم سپ مدب حیضوت

ینکیم

یکانرطخ راک ، یریمن اج چیه اهنت نم ی هزاجا نودب

یچ؟ نم مشچ یولج ،زا یدیمن ماجنا

یچ؟ داد: همادا دیکات اب

؟ مشب رود : متفگ عیرس

داد. راشف مهب ور شاه کلپ یبصع

هی حتلا هب یاو یشیمن رود نم مشچ یولج _زا

دابآ اجکان زا رس هرابود منیبب منودرگرب مشچ هظحل

؟ یدیمهف منکیمن رارکت رابود ور فرح کی یدروا رد

یچ؟ : متفگ شوگیزاب

منکیمن رارکت رابود ور فرح کی مگیم : تفگ یبصع



؟ یدیمهف

! نیدرک رارکت :حاال متفگ و مدز یدنخبل نوطیش

هریخ مهب ثکم اب هظحل دنچ و دیشک یا کالهف سفن

و تشگرب هشاب هدش دیماان مزا هک نیا لثم دعب دش،

شرس تشپ مورآ منم داتفا هار پمک تمس هب یبصع

یراک ماجنا هب منک تروبجم متسنوت یدید ، مداتفا هار

؟! ینکیمن هک

یور هیقب نیگنس هاگن هجوتم نومندیسر ضحم هب

ننزب یفرح نتشادن تئرج بوخ یلو مدش نومدوخ

متمس هب عیرس زاناس و ادیش نسرپب یلا ؤس ای

. ندموا

یتقو ناخ شواچ ینودیمن ؟ یبوخ باتفآ هوا _هوا

تلا بند داتفا هار و دش ینابصع یروجچ یتسین دیمهف

! هرایم ترس هیبالیی هنزیم متفگ

متاقوا ماوخیمن اه هچب دینک شلو : متفگ صرح اب

تسرد ور ارداچ میرب نیایب هشب خلت نیا زا رتشیب

! مینک

زا یکی نداتفا هار مرس تشپ و نداد نوکت یرس

هاگن شهب یجیگ هب و میتفرگ ییات هس ور ارداچ

. میدرک

؟ مینک شراکیچ حاال بوخ _

. دنوراوخ ور شرس زاناس



. ریگب وشرس نیا ایب وهللاوت منودیمن _

شدوخ وباالمش نییاپ تمسق شتمس متفر هدنخ اب

و میتفرگ ورایزلف میس نیا زا یکی نتفرگ ادیش و

اب شمینوبسچب ییاج هی هب یروجنیمه میدرک یعس

هریگ هب متسد ات رداچ ریز مدنوشک ور مدوخ هدنخ

کشخ ریز نومه ناخ شواچ یادص اب هک هسرب ش

! مدش

؟ دینکیم راکیچ دیراد _

حتلا اب دوب هدنوم رداچ ریز مندب هک روط نومه

کیچوک لگ : متفگ و نوریب مدروآ ور مرس یراد هدنخ

! مینکیم یزاب

زاگ وشبل ادیش و نییاپ تخادنا ور شرس زاناس

. هدنخ ریز هنزن هک تفرگ

چلا ش هنوچ یور درک مهاگن هریخ ناخ شواچ

هی دش تحار ملا یخ هبوخ : تفگ یبلا ج نحل اب داتفا

! دینزیم رداچ دیراد مدرک رکف هظحل

رام! هرهز ، هدنخ ریز ندز یقپ زاناس و ادیش

مک ال صا اه هیمدآ بجع دوب هتفرگ مدنخ ممدوخ

! هرایمن

نوا زا نوریب ایب : تفگ یدج و درک مهب یا هراشا



! منکیم تسرد مدوخ تسین اهامش راک ریز

ندرک یرکشت ادیش و زاناس نوریب مدیرپ رداچ ریز زا

زا و شتسد مداد ور رداچ ، مداد نوکت یرس منم

. متشذگ شرانک

! مینک شتسرد میدوب دلب منومدوخ
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ام اب :ات متفگ اه هچب هب ور میدش رت رود هک یمک

. میزادنب سکع هنود اتود هی میرب نیایب نرادن یراک

هساو هدیم نوج اضف نیا هرآ : تفگ عیرس زاناس

. یمارگاتسنیا یاسکع

نیا هساو هریم رد شنوج مدرک شهاگن یپچ پچ

. ایزاب سول

رود پیکا زا دایز مداد حیجرت هبرجت نیرخآ قبط

. میشن

زاب ور شاه تسد و داتسیا اه گرب طسو زاناس

. میریگب سکع شزا ات درک

یفلس حتلا یور ور یشوگ و مدرک شهاگن هدنخ اب

ضوع تس ژ شدوخ هساو هک روط نومه متشاذگ

! متفرگیم یفلس مدوخ زا دنخبل اب یه نم درکیم

! هدنخ زا دوب هدرک شغ طسو نیا مه ادیش



. دموا متمس هب قوذ اب زاناس اسکع ندش مومت اب

ور. ماسکع منیبب نم _هدب

. متفرگ هلصاف زا مدق وهی مداد شتسد ور یشوگ

ره اسکع ندرک هاگن هب درک عورش و تفرگ ور یشوگ

هب یه تفریم مه وت رتشیب شاه مخا تشذگیم یچ

. یشوگ هب یه درکیم هاگن نم

! هئوت یاسکع ش همه هک _انیا

. متخادنا باال شارب ییوربا نوطیش

تشادرب زیخ غیج اب هرارق هچ زا هیضق دیمهف هزات

. متمس

شرخآ متفرگ گنشق ِتس ژ همه نیا باتفآ تمشکیم _

اسیاو شدوخ یریبکیا هفایق زا درک رپ ور یشوگ لک

. منیب

شرود یه متفرگ رگنس ادیش تشپ هدنخ اب

. مدادیم شصرح رتشیب و مدیخرچیم

هریگب سکع دیاب ترتگرزب لوا یمهفب یشاب وت _هک

وت! دعب

مداد ور میشوگ دش ادج مزا ادیش ِتطاسو اب هرخ باال

ریگب نم زا سکع اتود هی ایب : متفگ و ادیش هب

نیا. تسد مدب مسرتیم



گرب هک ییاتخرد زا یکی تمس هب تفرگ ور یشوگ

متفر دوب هدش درز ال ماک شاه

شچ و متفرگ ورباال مرس دنخبل اب مداد هیکت شهب

. متسب ور ماه

رخآ رد هک متفرگ مه هگید توافتم سکع ات دنچ

مریگب سکع نک هچنغ وتابل هی ایب باتفآ : تفگ ادیش

. هشیم لا حاب

شساوح یسک هک متخادنا فارطا هب یهاگن هدنخ اب

هدنخ اب نیبرود هب ور دعب هشابن مایرس رب کاخ هب

. مداتسرف یسوب و مدرک هچنغ ور مابل

ِمشخ رپ یادص اب یشوگ نیبرود یادص ندینش

دش. یکی ناخ شواچ

دینک کمک یراثن موناخ هب دیرب دش مومت نوتراک _هگا

. ننکیم رضاح ور هنوحبص لیاسو نراد

! دینک هجوت رتشیب نوتفارطا هب نمض رد
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رد اجک زا نیا مرس هب کاخ اوا ماجرس مداتسیا خیس

! دموا



نوا هاگن ندید اب متخادنا مفارطا هی یهاگن بجعت اب

دش. روم روم مندب مدرک سح نیزرف هرسپ

. مداتفا هار ناخ شواچ رس تشپ و متشگرب عیرس

تسرد هنوحبص وت ات میتفر یراثن موناخ تمس هب

زا ور رینپ فرظ هک روط نومه مینک شکمک ندرک

و دادرهم هب داتفا ممشچ متفرگیم یراثن موناخ تسد

ننک تسرد شیتآ ندرکیم یعس نتشاد هک یرکاش

یکی نوا و دوب شتسد تفلک بوچ هی نوشیکی

فسات اب متسنوت طقف هنزب شیتآ ور اگرب درکیم یعس

منک نوشهاگن

زا ور کدنف و تفر نوشتمس هب ناخ شواچ

گرب و کشخ بوچ هنود ات دنچ تفرگ نوشتسد

نشور ور شیتآ و تخیر نیزنب یمک مه یور تخیر

رتشیب شیتآ ات تشاذگ نوشور مک مک ورابوچ درک

. هشب

شیمشیک میشورفب ور دادرهم و یرکاش اباب ال کیراب

! هروخب ناخ شواچ میدب میرخب

درک. مهب یا هراشا ادیش

زیر وراه هجوگ نیا دایب مد یاچ ات نوج باتفآ _

؟ ینکیم

هزماب و مورآ دوب یبوخ رتخد متخادنا شهب یهاگن

! دیسرتیم یلیخ یلو دوب هیاپ نوماهاب



مدز. شهب یدنخبل

. مزیزع امتح _

یلیخ متخادنا نوشهب یهاگن و متفرگ وراه هجوگ

! نوشندرک هل هب مدرک عورش یا هفرح

ش همه نوشندرک دروخ هتخس ردقنا ارچ اباب یا

هک! دش وهل یکبآ

رانک دوب هدش بر هیبش رتشیب هک ور هجوگ فرظ

شیتآ رانک ییاج هی ات مدش دنلب عیرس و متشاذگ

مینک تسرد ندروخ اذغ یارب

هی وت نوممه یلو ندوب هدش اپرب ارداچ ی همه

نوریب میتفرگ میمصت نیمه یارب میدشیمن اج رداچ

. میروخب اذغ

موناخ میتسشن نیمز یور مه رود شیتآ رانک

تسد وراه همقل یکی یکی یراثن موناخ و یمیکح

. ندادیم اه هچب

ود و مولج مدیشک ور رینپ و هجوگ و رایخ فرظ

دنلب رس هداتسیا رانک یسک مدرک سح هک متفرگ همقل

ماه مشچ ناخ شواچ و شوایس ندید واب مدرک

دش درگ

متسد زا وراه همقل زا یکی و دش مخ عیرس شوایس

شون : تفگ هدنخ اب هک مدرک شهاگن یپچ پچ دیپاق



! منیشب تسین اج وخ مناج،

دوب هداتسیا شرانک یدج و فرح یب ناخ شواچ

تفگیم هک مداتفا زاناس فرح دای دوب هدروخن یزیچ

! هراد ساوسو ازیچ یرس هی ور

ی هجوگ و رایخ نوشاه مشچ یولج ادخ، هب مضیرم

و مدرک اج گرزب ی همقل هی وت روز هب ور هدش هل

مشچ اب هک هریگب تساوخ شوایس نوشتمس متفرگ

. مدیشک بقع ور متسد هرغ

نیدوب ام یاراک لا بند حبص زا ناخ شواچ دییامرفب _

! نیدروخن هک میزیچ

. مدرک شهاگن هناهاوخ ریخ یتلا ح اب دعب

دوب. هدش هریخ مهب تهب اب شوایس

هک متسد ی همقل و نم هب یهاگن مخا اب ناخ شواچ

یلیخ دعب ، تخادنا متفرگیم یتشک شاهاب متشاد

و تفرگ مزا ور همقل و درک زارد ور شتسد درسنوخ

! شنهد یوت تشاذگ

هدش شفایق مه شوایس مدرک هاگن شهب بجعت اب

؟! تشادن ساوسو هگم نیا إ لا ؤس عالتم دوب
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ماه مشچ هرابود شادص اب هک مدز یموهفمان دنخبل

دش. درگ

. ریگب مارب مه هگید همقل _هی

نوشهاگن ریز تشاد شزرل یمک هک ییاه تسد اب

شوایس ، مداد شتسد هب و متفرگ یا هگید ی همقل

همقل منک رکف : تفگ هدنخ واب دیشک شرس هب یتسد

. دیدب منم هب هگید هنودی هرت هزمشوخ امش تسد زا

یطلغ هی نم حاال انیراین مک مه زا یزاب وررپ وت

! مدروخ

هب ممشچ هزات متشگرب شتمس هب رکاش یادص اب

یکشم راولش هی و یا هوهق نشپاک هی داتفا شپیت

دوب هدیشوپ

لثم دوب و هدرک هنوش فرط هی هب ور شاهوم

ییامندوخ شیباقع غامد یور شیروکد کنیع هشیمه

. درکیم

؟ دیریگیمن ور ناویل _

شتسد یوت ناویل هب یهاگن و مدموا مدوخ هب



. متخادنا

فرط و دوب هتفرگ شدوخ ور ناویل ی هتسد فرط

نم فرط هب دوب هتفرگ ور شغاد و هتسد نودب

! تسین دلب میزاب نملتنج

هب متسد دروخرب اب متفرگ شتسد زا ور ناویل مخا اب

ور ناویل ، مدرک یدیدش شزوس ساسحا ناویل ی هبل

مدیرپ اج وزا مدرک ترپ غیج اب

ماهاپ غیج اب دوب هتخیر ماپ یور یاچ زا هدروخ هی

مدش دنلب اج وزا مداد نوکت ور

ردقنا هک تفرگ ور موزاب تشپ زا رفن هی مدرک سح

دوب. هدش رتشیب همهمه یادص مروخن نوکت

نوکت ردقنا شاب مورآ رایب، درس بآ ورب ودب ایس _

! هشیم هدنک شتسوپ ییاج هی هب هریگیم تاپ روخن

دوب هدش عمج ماه مشچ وت کشا شزوس تدش زا

مدرک سح هدش عمج مرود هیقب و زاناس و ادیش

دش رود دوب موزاب رود هک یتسد یامرگ

زا رتشیب متسشن یلدنص یور یراثن موناخ رارصا هب

ور مفارطا متسنوتیمن مدوب هدش هکوش درد ساسحا

منک کرد بوخ

دادیم و درکیم تسرد دنق بآ دنت دنت یراثن موناخ

هک نیا زا لبق مزاناس هدب نم هدروخ هب هک زاناس هب



! دیشکیم رس ور ش همه هسرب نم هب

تشاد و دوب شوایس تسد هک یبآ لطس ندید اب

وت! نوا ننکن ور مرس تفرگ م هدنخ شدروایم

. نشب رود مزا همه دش ثعاب ناخ شواچ یادص

هدش. یچ منیبب دیرازب دیتساو رانک _

وتاپ : تفگ مخا اب ندرک تولخ ور مرود مورآ همه

. یلدنص یور نک زارد

ی همادا هب دیرب دینوتیم داد: همادا هیقب هب ور و

! تسین یلکشم دیسرب نوتراک

؟ هرتکد هگم

هنک! عطق ور ماپ هنزن
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نارگن و داتسیا نومرانک بآ ناویل ای اب یراثن موناخ

نیا هب جیگ طقف مدزیمن فرح زونه درک مهاگن

. مدرکیم هاگن همَهمَه

اب زاناس ولج دایب درک هراشا زاناس هب ناخ شواچ

. داتسیا نم کیدزن دموا و درک شهاگن بجعت

ور شاپ شاپ ور زیرب مورآ ریگب درس بآ تشم _هی

شباهتلا رازب زیرب مورآ لوا بآ وت ینکن هعفدی

. هباوخب



داد. ماجنا ور تفگ هک ییاراک نومه زاناس

ور شتسد کی و دوب هداتسیا نومرس باال مخا اب

نومهاگن وکالهف شراولش بیج وت دوب هتشاذگ

. درکیم

دش. ترپ شزا مساوح یرکاش یادص اب

؟ تداعس موناخ هبوخ نوتلا _ح

؟ دیتسین بظاوم ارچ هخآ

؟ دینریمن فرح ارچ

هک منک شراب یزیچ متساوخ مدرک شهاگن صرح اب

دش. هدیشاپ متروص ور خی بآ ناویل هی

موناخ هب هدز تهب و مدیشک بقع ور مدوخ غیج اب

. مدرک هاگن یراثن

ینزیمن فرح یدش هکوش مدرک رکف : تفگ سرت اب

هدب! باوج نیا دیاش متفگ

. هدنخ ریز دز یقپ زاناس

. مدیشک متروص هب یتسد

درک. مهاگن یگدنمرش اب یراثن موناخ

متمس هب هک یلا متسد و شوایس نودنخ یادص

. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب دوب هتفرگ



دیسرب سملا هک هللا شیا موناخ دیشروخ دییامرفب _

. هنوخ

. کمن اب مدرک شهاگن یپچ پچ

زاب حاال : تفگ و داد نوکت یدج ور شرس یرکاش

! دشن یزیچ درک محر ادخ

. هدیم هتکس ور نم االن نیا یاو

یرکاش هب ور دایب رد مغیج هک نیا زا لبق زاناس

الهی ود طقف هبوخ شلا ح رکشورادخ هلب : تفگ

! هشاب تحار نوتلا یخ امش هتفر شتسوپ

مشیارآ هنک ادخ مدرک کاپ لا متسد اب ور متروص

! هشاب هتخیرن

مدش دنلب اج زا عیرس میشوگ گنز یادص ندینش اب

. دیشک ینیه زاناس

. تاپ نوا اب تاج رس نیشب ینکیم راکیچ _

مرب هار شور منوتیم هک هدشن عطق : متفگ هدنخ اب

. هتخوس هدروخ هی

مسا ندید اب متفر یشوگ تمس هب نوگنل نوگنل

. مداد باوج ور نفلت و مدیشک یفوپ هنوخ



نامام _ولا؟

دای دص.. _لا..

یتمس هیقب هاگن ریز و مدرک هاگن یشوگ هب بجعت اب

. مداتفا هار دیسریم ارداچ تشپ هب هک

ولا؟ هشیم لصو و عطق نوتادص نامام _
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مدرک عورش ساوح یب و مرس باال مدرب ور یشوگ

هدب نتنآ ات شنداد نوکت

مرس ورباالی یشوگ نتفر هار حلا رد روط نومه

. دروخ زیل ماپ مدرک سح هک مدادیم نوکت

زا رفن هی مروخب لق نییاپ تمس هب هک نیا زا لبق

. بقع متدیشک و تفرگ ومقیلج کاله تشپ

تفس ور میشوگ و متفر بقع مدق هی عیرس

داتفا نییاپ هب مهاگن مدیبسچ

. تشاد هچتخرد و راخ یلک یلو دوبن دایز شِبیش

یلو مدش نوزیوآ شوم لثم کالمه االنزا هتسرد

اراخ مدعب مدزیم کتشپ ور هار نیا لک متفرگیمن هگا

! مدرمیم تفریم رد مداب مدشیم خاروس منت وت تفریم

کال ندرگ سپ زا نانچمه هک ناخ شواچ هب مخا اب



. مدرک هاگن دوب هتشاد هگن ور مها

؟ دینک ملو دیاوخیمن _

درک. مهاگن مدوخ زا رتدب

مدوخ لا بند مرب اج ره دیاب نوشک نوشک یروجنیمه _

هرآ؟ یراین تدوخ رس هکبالیی تمشکب

تور تخیر هک ییاچ زا نوا هچب تساجک تساوح

؟ یمهفیم دیتناما نم تسد اهامش زااالتن منیا

متسین روبص یردق نوا نم نکن، تسرد هیشاح ردقنا

اج شیشوگیزاب ی هرود وت هک وت لثم یکی اب هک

؟ بوخ منزب هلک و رس هدنوم

! دینک ملو ،حاال بوخ : متفگ هلصوح یب و کالهف

درک لو ور کالمه صرح واب درک زیر ور شاه مشچ

هدش! تفلک متسوپ منک رکف مدش رِس شهب تبسن

اجنیا ات هدش یزیچ : متفگ و مدیشک مندرگ هب یتسد

؟ نیدموا

دز. مهب یا هراشا

ماوخیمن ، هنوخدور ات میرب هرارق هشب رضاح اذغ _ات

یزادنب هار دیدج یراکبارخ هی هرابود ینومب اهنت اجنیا

! تفویب هار

اه. هچب تمس داتفا هار توافت یب مه دعب



یچ نیا مدرک شهاگن و مداتسیا هیناث دنچ مخا اب

؟ اعقاو ونم هدرک ضرف

وهللا! نروخیم مسق نم ور تلم هی

عیرس میدیسر اه هچب هب ات مداتفا هار شرس تشپ

رود هک نومدوخ یاه هچب و زاناس تمس هب ور مهار

. مدرک جک ندوب هداتسیا مه

یتسنوت دشیچ : تفگ زاناس نوشهب ندیسر ضحم هب

؟ ینزب فرح نوشاهاب

. مداد نوکت یرس

تقو دش لزان مرس هیبال مشدعب دادن نتنآ اباب _هن

. هگید دشن

دش. دنلب ارتیم یادص هک هسرپب یزیچ تساوخ زاناس

؟ مینک راکیچ هنوخور بل میرب میاوخیم _حاال

مدز. یدنخشین

. میریگب حاسمت میریم _

ترس میزادنب : مداد همادا یرت مورآ یادص اب دعب

هک ادرف میش تحار تتسد زا وزور ود نیا تتروخب

تترایب باال میدب نوشن شهب وتسکع میریم میراد

! میدنخب

. هدنخ ریز ندز دنلب ادیش و زاناس

دنلب یروجنیا ملوا ی هلمج هب درک رکف هک ارتیم

درک. کزان یمشچ تشپ ندنخیم



. هزماب شیا _

و دنودرگرب وشور هرغ مشچ ،اب مدرک یا هدنخ کت

زا رخا مه ام داتفا هار هنوخدور تمس هب هیقب هارمه

ِتعرس اب هتبلا میدرک تکرح نوشرس تشپ همه

نم! ِینئوگنپ
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ندید اب مدیشک یقیمع سفن هنوخدور هب ندیسر اب

مرب کتک اب و درک متفخ ناخ شواچ هک ییاج

. هدنخ ریز مدز یقپ دنودرگ

. وشن دیما ان هدیم افش ادخ : تفگ دنخبل اب ادیش

هب ممشچ هک روط نومه و مدنوراوخ ور مرس

: متفگ دوب هداتسیا هنوخدور ی هبل هک شوایس

میرب نیایب هظحل هی تفرگ مدنخ مداتفا یزیچ هی دای

اه! هچب هنوخ ور رانک

؟ میایب اجک ام : تفگ بجعت اب زاناس

. مراد راک دیایب نزن فرح :د متفگ ناجیه اب

تزا ور زور نوا ماقتنا هگا متسین باتفآ نم هک خآ



وربآ شناگ هچب یخوش هی رطاخ هب شوایس مریگن

. مساو دنومن

! هشیم کاپ نوخ اب طقف نوخ

رانک زا هک روط نومه و متفرگ وراه هچب تسد

ندیشک و ندیدنخ هب مدرک عورش مدشیم در شوایس

اه. هچب

هشن هجوتم یسک هک یروج سوسحمان روط هب

هداتسیا هنوخدور ی هبل هک شوایس هب یکیچوک رگنلت

مدز! دوب هدرک زاب ور شاتسد و دوب

داد و هیقب غیج یادص بآ وت شوایس نداتفا اب

دش. دنلب شدوخ

؟ هگم دشیچ هنزیم داد ارچ نیا هوا

روط نومه و دش دنلب شاج زا هدیشک بآ شوم لثم

نوریب دموا هنوخدور زا دوب شغامد ور شتسد هک

. نتفر شتمس هب ودب ودب همه

میدوب هداتسیا اجنومه نارگن و هکوش ثمال مه ام

! دیزرلیم ژهل لثم ادخ هدنب

شغامد زا هک ینوخ ندید و شتسد نتشادرب اب

اب ارچ نیا مرس هب کاخ دش درگ مامشچ دمویم

بآ؟! وت تفر تروص



یدرک راکیچ نیبب باتفآ یریمب : تفگ صرح اب زاناس

؟ هخآ یضیرم هگم ادخ هدنب اب

هاگن ادیش هب سرت واب میتشگرب نومات ود هعفدی

دینکیم هاگن یروجنیا ارچ هیچ : تفگ مخا اب میدرک

؟ نیدیخرگ ارچ اباب مگیمن یسک هب

. مدرک یفوپ

هدروخ هی متفگ هشب یروج نیا متساوخبمن ادخ _هب

بالیی هچ تکرش وت هک هنوتدای میدنخب هش سیخ

! دروآ مرس

هدنب دش یچ مینیبب میرب اباب بوخ : تفگ عیرس زاناس

ادخ.

ور هکیچوک مخز هجوتم هزات میدش هک رتکیدزن شهب

ور ادخ هدنب هنک محر ادخ هوا هوا مدش شغامد

! تسه مساسح ش هفایق

. مدش نومیشپ مراک زا اعقاو

هب داتفا ممشچ هک مدرکیم هاگن شهب سرتسا اب

مهاگن دب ردقنا دوب هداتسیا شرانک هک ناخ شواچ

. متشادرب بقع هب مدق هی هاگآدوخان هک درک

مراک زا شیروجنیمه مدرک هاگن اه هچب هب کالهف

هیرگ ریز مدزیم تفگیم یزیچ مهب هگا مدوب نومیشپ



. دروخن ییاج هب شرس دش بوخ
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هدش عمج شوایس رود هک اه هچب هب ور ناخ شواچ

نم دینومب اجنیمه امش تسین یزیچ : تفگ ندوب

. منکیم یگدیسر

هک نم رانک زا نداتفا هار پمک تمس هب شوایس اب

داد. نوکت ور شرس مارب دیدهت اب شوایس ندشیم در

؟! مدوب نم ندیمهف اجک زا انیا اباب یا

نوماج رس خیس دش ثعاب ناخ شواچ ِکشخ یادص

. میسیاو

. نیایم ام اب مه ات هس امش _

هار شرس تشپ مورآ و میتخادنا مهب یدیدرترپ هاگن

. میداتفا

ره شدعب هک ینکیم یطلغ هی اه تقو یضعب یدید

؟ ینکب یطلغ چیه ینوتیمن ینکیم یطلغ

. مداتفا ریگ یتیعقوم نینچ وت اقیقد االن هدنب

شوایس هب ور ناخ شواچ میدیسر هک ارداچ رانک

ات تسه یکشزپ تازیهجت هک یلوا رداچ وت ورب : تفگ



منک. مولعم ورانیا فیلکت نم

حاال شواچ : تفگ مورآ تخادنا ام هب یهاگن شوایس

هک. هدشن یزیچ شاب مورآ مینزیم فرح ادعب

عیرس هک تخادنا شوایس هب یزیت هاگن ناخ شواچ

درب. باال میلست حتلا هب ور شتسد

. مینابرق مدوخ نم ینزیم ونم ارچ اباب هشاب _

. تفر رداچ تمس هب بقع بقع دعب

! تفر امغی هک نومدیما نیرخآ زا منیا

هب دز لز یظیلغ مخا واب داتسیا نومور هب ور

نحل ،اب مدیدزد شزا ور مهاگن عیرس نم یاه مشچ

؟ دوب نوتمودک راک : تفگ یکشخ

دوب نوتمودک راک هگیم نم یاه مشچ وت هنزیم لز

رواب اتود نیا ندرگ مزادنب ماوخب االن نم بوخ

؟ ینکیم

. ندرک هاگن مهب یمشچ ریز نوشتفج

نوتتنعل ادخ یا مداد راشف مه یور ور ماکلپ مکحم

مینودیمن ام نگب هک دوب نیا لثم نوشراک نیا هنک

دوب! باتفآ شمسا لوا یلو دوب یک

! یدزد یرب انیا اب هدیم نوج



درک. ادیش و زاناس هب یا هراشا ناخ شواچ

. مراد راک موناخ نیا اب نم دیرب دینوتیم _

... رهمگرزب یاقآ :آ تفگ یزیر یادص اب ادیش

ینشخ یادص اب ناخ شواچ شفرح مامتا زا لبق

. منکیمن رارکت رابود ور فرح هی : تفگ

دنچ تمس هب عیرس و نتشگرب نوشتفج

. نداتفا هار ندرکیم تسرد بابک هک یرفن

! ندز دنگ هک مه انیا شاب ورام یاقیفر تراز

ِتلا ح نیرت زیگنا مغ اب هگیم رعاش هک تساجنیا

منک؟ هچ باتفآ
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مبآ تشاد شهاگن ینیگنس مدرک شهاگن یمشچ ریز

. درکیم

نکمم ی هفایق نیرت مولظم اب یفرح ره زا لبق

! لوبق : متفگ مورآ و مدرک شهاگن

دوب! هابتشا مراک



رکف : دیرغ ینشخ یادص واب متمس دش مخ یمک

؟ یدیسر هجیتن نیا هب رید یمک ینکیمن

. مدیچیپ مهب ور ماه تسد کالهف

نیا تقوچیه هنرگو هشب یروج نیا مدرکیمن رکف _

دوب. یخوش مفده مدرکیمن ور راک

دش. هریخ ماه مشچ هب مخا اب

یخوش هی رس هک هنیا مهم تسین مهم تفده _

. یتخادنا رطخ هب ور مدآ هی نوج هناگچب

وتنامدود دشیم مک شرس زا وم رات هی هگا ینودیم

؟ مدادیم داب هب

دوب. کانرطخ و یدج شنحل

نیا متساوخیمن : متفگ مورآ و مدرک شهاگن سرت اب

! هشب یروج

؟ هراد یا هدیاف تینومیشپ زاربا :االن دیرغ رت یبصع

یروجنیا مدرکیمن رکف : مدرک رارکت ور مفرح مولظم

! هشب

درک. مهاگن کالهف

ارچ هیقب هب ای ینزیم بیسآ تدوخ هب یراد _ای

منک؟ راتفر تاهاب هیقب لثم یرازیمن

؟ یدرگیم رش لا بند ش همه ارچ

اه؟ منک راکیچ وت اب نم

وگب! تدوخ



درد یلیخ دوب مور هب ور الِق خادب ِمدآ اب قح هک نیا

وت ًانئمطم مدرکیم یباوج مه هگا هک نیا تشاد

! تشاد درد رتشیب مدروخیم ینهد

، مدنوم تکاس و شاه مشچ ووت مدز لز

شوایس :زا تفگ دوب هدش رت مورآ یمک هک ینحل اب

. ینکیم یهاوخ ترذعم

مرس تکرش وت شوایس هگم مدرک هاگن شهب سخت

درک تسرد مساو رسدرد همه نوا و تخیر بآ

؟ منکب نم هک درک یهاوخ ترذعم

منک شینابصع هرابود و هشب زاب منهد هک نیا زا لبق

دش. دنلب شوایس یادص

؟ یایم هظحل هی شاداد شواچ _

! هدیکرت مموطرخ منک رکف

منزن تیعقوم نیا وت هک متفرگ زاگ مکحم ور مبل

. هدنخ ریز

تمس وهب تخادنا مهب یدیدهت رپ هاگن ناخ شواچ

. داتفا هار شوایس

مدیم لوق ایادخ تشذگ ریخ هب مه هعفد نیا فوه

! منکن یراکبارخ هگید



. ندموا متمس هب ناخ شواچ نتفر اب ادیش و زاناس

باتفآ یدوب هدش مولظم ردق هچ تارب مریمب خآ _خآ

نم راک مگب مایب متساوخ تمدید رود زا هظحل هی

! نکن اوعد ور هچب نیا دوب

. مدرک شهاگن یپچ پچ

دوب! مولعم تنتفر رد ریت تصش لثم نوا زا _هرآ

شییادخ : تفگ هدنخ اب ادیش هدنخ ریز ندز نوشتفج

رد یزاب وررپ میسیاو رهمگرزب یاقآ ولج یتشاد راظتنا

؟ میرایب

م هرهز شدعب مدز ور فرح هملک هی نومه نم وهللا

. دیکرت

. یدز مه یراذگ ریثات فرح هچ هلب : متفگ هدنخ اب

ُب ... ِیاقآ :آ مدروآ رد ور شادا جک ینهد اب دعب

! یتفر رد تدوخ دنوم ت هیاس طقف مشدعب ، رهمگرزب
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وراه فرح نیا نک لو حاال : تفگ هدنخ اب زاناس

مینک عمج وراه هچب میرب مینورذگب شوخ میدموا

. میزادنب هار یزاب



. مدرک شهاگن پچ پچ

. نوریب مدموا ریش نهد االنزا نیمه _نم

لثم االمن منکن یراکبارخ هگید مداد لوق مدوخ هب

ششیتآ ات منیشب هشوگ هی مرب ماوخیم بوخ هچب هی

. هباوخب

. تخادنا باال ییوربا زاناس

اه! هتفرگ مشچ ِرهز بوخ _

. مداد نوکت شهب ندنورپ هشپ حتلا هب یتسد

هعفد نیا منک، عورش هرابود هباوخب ششیتآ مرظتنم _

منم ندیشک سفن اب دنچره دوب، ینابصع یلیخ هگید

. هراد لکشم

. هنزیم حلا دض طقف مینورذگب شوخ میدموا ثمال

دینک یزاب دینیشب نک عمج وراه هچب ورب حاالوت

یه ، دینک فراعت یه امش متسیماو هشوگ هی نم دعب

دیشکب ومتسد امش یه نزن مشفرح ال صا هن مگب نم

، هرازیمن ماباب وت اب زگره وت یب دیگب طسو دیرایب

منک یزاب مایب مش روبجم امش رارصا اب رخآ نم دعب

. هدوب نم رس ریز زاب هنکن رکف هک

و دیشک ور متسد زاناس هدنخ زا ندیکرت نوشتفج

نیا زاب : تفگ تفریم شیتآ تمس هب هک روطنومه

میرب ایب درک لگ شیزاب هرخسم دش نشور ویدار لثم



. میدز خی شیتآ شیپ

نتخیر ور یزاب طاسب اه هچب راهان ندروخ زا دعب

. طسو

دادرهم هب رتشیب میتفریم شیپ رتشیب ردق هچ ره

. متفگیم نیرفآ شداهنشیپ رطاخ هب

هدش رت یمیمص و رت هناتسود پیکا ود ِنیب وج

دوب.

ندوب یبوخ و دروخرب شوخ یامدآ نوشمه ابیرقت

وت هگید دوب نیا نوشق خاال بوخ هک ایرس هی زج هب

اه! هلا خن نیا زا میتشادن مک نومدوخ یاه هچب

تفریم یکیرات هب ور تشاد اوه مک مک

ام شفرط هی ندرک تسرد شیتآ ات ود نویاقآ

ره نویاقآ ش هگید فرط و میدوب هتسشن اموناخ

. تفریم باال نوش ههقهق یادص هقیقد دنچ

هک یرفظ یاقآ یادص یلو میتشاد هلصاف نوشزا

! دیسریم نومهب ال ماک درکیم ناخاچ تشاد

طاسب تشاد ادخ هدنب یلال، خهلا تمس تشگرب مهاگن

مه اب دوب نوبرق ییاد رسمه درکیم رضاح ور ماش

. میشابن اهنت اجنیا ام ندوب هدموا

ور مرس عیرس نومتشپ زا یرخ رخ یادص سح اب

! دوبن یزیچ مدنودرگرب

یزیچ امش : متفگ و زاناس و ادیش هب ور مورآ



؟ نیدینشن

هن : نتفگ بجعت اب نوشتفج

اج هب اج متسد وت ور قرو و متخادنا باال یا هنوش

. مدرک

اه هچب مینک یزاب مدوب هدروآ گرب هنوخ زا یقاچاق

! ندرک حلا یلک شندید اب

بقع هب عیرس متشپ دروخ هک یا هزیر گنس سح اب

. مدوب هدیسرت اعقاو هگید متشگرب

؟ دروخن تتشپ هب یزیچ وت : متفگ زاناس هب مورآ

مهب! درک ترپ گنس یکی مدرک سح نم

اسرخ ورملق دراو هگا مدینش نم : تفگ هدنخ اب ادیش

. ننزیم گنس تهب ننک ترود ناوخب یشب

اب راوگرزب ِسرخ نوا هخآ : متفر شهب یا هرغ مشچ

؟ هنکیم ترپ مدآ هب هزیر گنس تبیه نوا

هک دموا یرت دنلب ِشخ شخ یادص هگید هعفد نیا

. میبسچب مه هب ییات هس دش ثعاب

هیچ. مینیبب میرب دیایب : متفگ مورآ

داد. راشف ور متسد زاناس

؟ میگن هیقب _هب

هشابن یچیه دعب میگب هدنوم منیمه : متفگ مخا اب



هاگن هی هرداچ ِتشپ نیمه ننک نومرخسم ننیشب

! میدرگیم رب عیرس میزادنیم

. نداد نوکت رس دیدرت اب ییاتود
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رداچ تشپ یاتخرد تمس هب و میدش دنلب ییات هس

طقف هنکیم نومتیذا هراد رفن هی مدوب نئمطم میتفر

. مریگب ور شلا ح متساوخیم

تشاد مرب سرت رت ولج میتفر هک مدق دنچ یلو

تسین یزیچ نیبب : متفگ و اه هچب تمس متشگرب

هدوب نومدوخ یاه هچب زا یکی اال متحا میدرگرب نیایب

درک. رارف میایم میراد دید

دش بوکخیم شاه مشچ هک هگب یزیچ دموا زاناس

مدرک شهاگن دیدرت اب مرس تشپ

دش یکی مه اب نوشندرک رارف و ادیش غیج یادص

لفق ماهاپ مدیسرتیم هک ییاتقو ی همه لثم نم یلو

مروخب نوکت متسنوتیمن و دوب هدرک

منک هاگن ور متشپ و منودرگرب ور مرس متسنوت طقف

کاله اب و دوب متشپ هک یگرزب هیاس ندید اب ،

متمس هب تعرس اب و دوب هدنوشوپ ور شتروص

! مدیشک ور مرمع غیج نیرت دنلب دمویم



کمک و مدزیم غیج مه رس تشپ هرس کی

زا هک باال درب ور شتسد مهب شندیسر اب متساوخیم

شندز مدرک عورش و دش رت دنلب ماغیج سرت تدش

شتروص ولج دوب هتفرگ ور شتسد منوا

انج هشیم هگم دموا شیپ مارب لا وس هی هظحل هی

دز؟ کتک ور

تفرگ مکحم وماهوزاب تشپ زا هک ییاتسد سح اب

ماپ ِندرک لفق ِلا یخیب و مدز شاه تسد هب یگنچ

هتفر هرت مهم منوج ،االن ندنورپ دگل هب مدرک عورش

! هدروآ مشاتسود

مکشخ ماج رس دمویم متشپ زا هک ییانشآ یادص اب

دز.

منم! شاب مورآ یشحو ی هرتخد شاب مورآ _

راشف و مدوب هدیسرت ردقنا متشگرب بقع هب تهب اب

مدش، هریخ شهب هیناث دنچ شندید اب هک دوب مور

! شواچ مدز: بل ضغب واب ساوح یب

یمورآ یادص اب هک دوب راز ردق هچ م هفایق منودیمن

؟ بوخ سرتن : تفگ

! شکب قیمع سفن ات دنچ ماجنیا نم



: دیپوت مرس تشپ نج هب کشخ ال ماک ینحل اب دعب

! شوایس

. یدب حیضوت تناقمحا راک نیا رطاخ هب دیاب

ور زا ور کاله شوایس مدرک هاگن بقع وهب متشگرب

. درکیم هاگن نومهب تهب واب دوب هتشادرب شرس

هچ مرازب نوشرس هب رس متساوخ طقف نم _اباب

! نسرتیم ردقنا متسنودیم

هنوتیم مدآ هی ردق هچ مدرک شهاگن یروابان اب

! هشاب روعشیب

یلو هرازب باوج یب ور مراک هرادن ناکما متسنودیم

؟ یروجنیا هخآ

. سرت زا مدرمیم متشاد

نیا هب عجار ادعب : تفگ یبصع یادص اب ناخ شواچ

! مینزیم فرح تناگ هچب راک

؟ هبوخ :حتلا تفگ یرت مورآ نحل اب نم هب ور دعب

! هدیرپ تگنر ؟ یرب هار ینوتیم

متسنوتیمن اعقاو شتیقیقح مداد نوکت ور مرس طقف

هکوش یتقو مدوب یروط نیمه یگچب زا منزب فرح

هی و مدشیم گنر یب هزانج لثم مدیسرتیم و مدشیم

. دزیم مکشخ هشوگ



دروآ مهب یراشف دوب ماهوزاب یور زونه هک شتسد اب

هیقب و ادیش و زاناس هب داتفا ممشچ هزات مرب، هار ات

. ندمویم نتشاد هک

. تفرگ رت مکحم هک رانک مشکب ور م هنوش متساوخ

شاهاپ ور هنوتیمن یتح ، منکیمن تلو نکن قتال یکلا _

! زابجل هسیاو

رکف! یب ی هرسپ : دیرغ بل ریز صرح اب دعب

. ندموا متمس هب عیرس ادیش و زاناس هیقب ندیسر اب

هاگن ندوب مه هگید رفن دنچ و یراثن و موناخ

مشچ مداد حیجرت نیمه یارب دوب یروج هی نوشاه

. مدزدب ور ماه

هیقب مداتفا هار پمک تمس هب زاناس و ادیش هارمه

هک دمویم شوایس یادص ندمویم نومرس تشپ مه

یخوش هتساوخیم و هدش یچ دادیم حیضوت تشاد

هنک!

هراپ منود غیج نم تندرک یخوش ترس وت هروخب

هک! دش

میدرک رکف ام ادخ هب باتفآ یبوخ : تفگ مورآ زاناس

. یایم نومرس تشپ یراد مه وت

میدوب هدیسر ابيرقت ادخ هب هرآ : تفگ عیرس ادیش



! یتسین وت میدید میتشگرب وهی هک پمک

ترفاسم یایلدنص زا یکی ور میدیسر هک ارداچ رانک

ور منوش هک روطنومه و داتسیا متشپ زاناس متسشن

تاغیج یادص مه هظحل نومه داد: همادا دادیم ژ اسام

! تنتشک متفگ نم ایدزیم یغیج بجع یلو دش دنلب

و دینش ور تغیج یادص یتقو ناخ شواچ ادخ هب

هچ ینودیمن دید ورام ی هدیرپ گنر یاه هفایق

! میدیسرن شهب مودکچیه لگنج وت دیود یروج

باتفآ رانک هب انیا همه داد:حاال همادا هدنخ اب ادیش

غیج یادص هدیرپ اگنر همه میدموا ام هک ییاج نوا

دز: غیج دیرپ سرت یلالاب خهلا هعفدی دمویم مه وت

؟) دوب نج ِد؟( نج

لا بند مییودب ای هدنخ ریز مینزب میتسنودیمن نیبب

ناخ! شواچ

ندرک مهاگن بجعت اب همه هک هدنخ ریز مدز یقپ

نومتمس هب نتشاد ناخ شواچ و یراثن موناخ

رس متسشن فاص و متسب ور مشین عیرس ندمویم

ماج!
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هبوخ حتلا : تفگ ینارگن یادص اب یراثن موناخ

؟ مرایب دنق بآ تارب یاوخ یم ناج؟ باتفآ

هک دوب هدشن یزیچ مبوخ نونمم هن : متفگ یدنخبل اب

! نیدرک شگرزب

رد مردپ نداد مدروخ هب دنق بآ سب زا حبص زا

! ادخب دموا

مدرک زیخ رود دمویم تشاد هک شوایس ندید اب

. تفرگ ور متسد مکحم هدنخ اب زاناس هک شتمس

هک شیپ هقیقد دنچ الاب ماک هک ینحل اب ناخ شواچ

و هجیگ رس سح : تفگ دوب توافتم میدوب لگنج وت

؟ یرادن عوهت حتلا

! میدرگیمرب تسه هاگنومرد و رتکد هب یزاین رگا

ما! هلماح هگم

دوب بارخ معضو ردقنا نتفرگ یدج ردق هچ انیا اباب

؟

نوتهجوت زا نونمم یلیخ هن : متفگ و مداد نوکت یرس

. هبوخ حملا

تشاد هک شوایس ندید اب داد نوکت یرس توافت یب

یا هرغ مشچ دمویم نومتمس هب بآ ناویل هی اب

. متفر شهب



! یناور ی هداتفا ولج

: تفگ و تفرگ متمس هب ور بآ ناویل هدنخ اب

مرتشگنا هی نداد یلال خهلا ونیا موناخ باتفآ دییامرفب

. هبوخ نوتساو نتفگ شوت نتخادنا

اب متخادنا شلخاد هب یهاگن و متفرگ شزا ور ناویل

تدوخ لوا : متفگ و متفرگ شدوخ تمس هب مخا

! شروخب

متروص یور ور ناخ شواچ حیرفت رپ هاگن ینیگنس

اب شوایس هب مدز لز یگریخ اب یلو مدرکیم سح

شوت متخیرن یزیچ ادخ هب اباب : تفگ یا هدنخ کت

! یتفرگ یدج ارچ

! تسین دیعب امش :وهللازا متفگ مخَت و مخا اب

درک. شوایس هب یا هراشا یدج ناخ شواچ

یاج دنوم هریخ شتسد چم یور ممشچ یا هظحل

ادخ درک؛ یم ییامندوخ شور یگنرمک نوخ و ِگنچ

دوب! نم یانوخان یاج هدب مگرم

دش یچ مدیمهفن هک دوب شمخز هب مهاگن ساوح یب

زاناس هب یهاگن نداتفا هار نیشام تمس هب ییاتود

باال. تخادنا هنوش منودیمن ینعم هب هک متخادنا

. مدش دنلب اج وزا مدیشک یفوپ

میتسشن هشوگ هی هیچ اباب مینزب رود هی دیش دنلب _

انز. ریپ لثم



امش! تبسن بال هتبلا : متفگ یراثن موناخ هب ور

. تفر مهب یا هرغ مشچ

. شکب تلا جخ هچب هریپ ماجک _نم

دیش دنلب حاال دیشخبب مشچ مشچ : متفگ هدنخ اب

. هگید

هار شیتآ تمس هب مه واب مدیشک ور زاناس تسد

تشاد هک دمویم دادرهم وحم یادص رود زا میداتفا

. درکیم ثحب نتفر ییوشتسد رس نوبرق ییاد اب

؟ هرادن یتشادهب سیورس هی اج نیا ینعی _اقآ
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طقف مرسپ وهللا هن : تفگ بجعت اب نوبرق ییاد

! میراد ییارحص ییوشتسد

درک. یفوپ کالهف دادرهم

؟ تساجک بوخ _

؟ نیدب نوشن هشیم

داد. نوشن وراه تخرد تشپ تسد اب نوبرق ییاد

ینکیم ور تراک یریم اتخرد ِتشپ نومه شاهانوا _

! یایم

هدنخ ریز مدز و متفرگ نوشزا ومور تفگ هک ونیا

! هنکیم هتکس االن یاو



نتشاد هک ناخ شواچ و شوایس هب داتفا مهاگن

هب یبصع یلیخ و مه وت نوشاه مخا ودره ندمویم

ال! صا هچ نم هب متخادنا باال یا هنوش ندمویم رظن

نتشاد مک مک مدرک هاگن هیقب هب و مدنوخرچ مشچ

! باوخ یارب ندشیم هدامآ

. مدیبوک زاناس ی هنوش هب

نوریب میدشن روبجم ات میریگب اج هی میرب _رپب

. میباوخب

هی مدرک نهپ متشادرب وتپ هی و رداچ وت مدیرپ عیرس

ور تخیر الش یاسو و مفیک هب دروخ متسد هظحل

مدش مخ و متفر متسد هب یا هرغ مشچ ، نیمز

هک ناخ شواچ ِپیپ هب داتفا ممشچ هک منک شعمج

دوب! هداتفا نوریب

شریگ اهنت اج هی ات مبیج وت شمدنوپچ متفرگ عیرس

! مدب شسپ مرایب

بسچ داتفا مدای هک متخیر فیک یوت وراه لیاسو

االن بوخ مدیشک ماهوم هب یتسد ،کالهف مراد مخز

؟ مدب مخز بسچ شهب مرب ارچ نم

! یشحو یتخادنا شگنچ تدوخ نوچ مدیشک یفوپ

ینوخ و مگنچ یاج تباب متفرگ نادجو باذع یمک

! هنکن تنوفع دوب، هدش عمج شور هک

! هگید همخز هی هک هریمیمن بوخ



وت متشاذگ ممخز بسچ و مداد نوکت ور مرس یبصع

. مبیج

متخادنا هطوحم هب یهاگن و مدز نوریب رداچ زا

دوب هداتسیا یدباع یاقآ و شوایس رانک ناخ شواچ

. ندزیم فرح و

. ادیش شیپ متفر دنلب یامدق اب

ور یتناما نیا میدوب اهنت هک اج هی مدادیم حیجرت

پیپ همهفب یسک هک یزور زا ناما مدب؛ سپ شهب

دوب نم تسد ناخ شواچ

میمصت هب ننکیم عورش یقطنم و لیلد چیه نودب

مدآ هی ِندرک موکحم و یریگ

شواچ و نم زا بشما هک یا هنحص اب صوصخ هب

! ندید ناخ

دش یم هدید نم مشچ زا ایاضق نیا رتشیب هک نیا

. درکیم رت جنرغب ور هلئسم

بحاص و رهمگرزب نودیرف رسپ ناخ شواچ هرخ باال

دوب. هقطنم یارجات نیرتگرزب زا یکی و ولا تیا تکرش

یلومعم رایتسد هی هک هیداع زیچ یلیخ همه یارب

هشاب هتشاد نوا هجوت بلج رد یعس

منکب ور راک نیا متساوخن تقو چیه نم یلو

رطاخ هب تسین مه رارق ، مدوب نیمه هشیمه نم

. مدب رییغت ور مدوخ یسک



شهب ناوخیم یقیرطره هب هک ییارتخد نوا لثم

رخف اب ات نرایب تسد هب ور شدامتعا و نشب کیدزن

مار ِقش هلک ِدرم نیا لد هک ننک تباث هیقب هب

یروطارپما نیا بحاص و ندروآ تسد هب ور یندشن

! ندش

. مدیشک یقیمع سفن

و مریگب هلصاف شزا منوتیم ات مدادیم حیجرت اعقاو

. مشن هدید شرانک

رطاخ هب ماوخیمن و همهم مارب یلیخ متیعقوم نم

یاج هب ان تواضق و یرکف یب زا هک ییافرح

! مدب شتسد زا هریگیم تأشن منایفارطا
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. مدرک توش مکحم ور ماپ یولج گنس کالهف

رس عیرس و دش درگ ماه مشچ خآ یادص ندینش اب

. مدرک دنلب

و تشاد هلصاف ماهاب مدق دنچ طقف یرکاش ندید اب

! هدنخ زا مدیکرت دیلا میم وشاپ قاس دوب هدش مخ

ولج متسنوتیمن یروعشیب مکلا رد هک روط نومه

. متفر شتمس هب مریگب ور م هدنخ

؟ رکاش یاقآ دیبوخ _



؟ دوبن اج نیا مساوح ال صا هدنمرش

. تفر مهب یا هرغ مشچ

ادرف سپ منودیمن تسین نوتساوح تقو چیه _وهللا

! دیرایم مدآ رس ییاه هچبال یگدنز وت

ور زاناس ِزیر ی هدنخ یادص مدرک شهاگن تهب اب

دوب. مخم

! نیّدلا رصن مال هنکن نوبایب گرگ بیصن وروت ادخ

؟ مدشن هجوتم : متفگ یدج

: تفگ دشیم در مرانک زا نوگنل نوگنل هک حیلا رد

! متشادن مراظتنا

. تفرگ یم م هدنخ تشاد زاناس اب هارمه ممدوخ

یسک هنکیم راتتسا بوخ یلیخ هنکیم رکف اعقاو نیا

؟ داوخیم ونم هرادن ربخ

داتفا ممشچ هک متشگرب و مداد نوکت فسات هب یرس

تفر یم شنیشام تمس هب تشاد ناخ؛ شواچ هب

هب ور پیپ نیا رسدرد یب هک دوب تیعقوم نیرتهب

. منوسرب شتسد

یمیکح موناخ شیپ مریم نم نیبب : متفگ زاناس هب ور

. مایم دوز مراد شراک

. ادیش تمس تشگرب و داد نوکت یرس

نیشام تمس هب اتخرد رانک زا عیرس یاه مدق اب

. متفر ناخ شواچ



وت یگف کال واب نیشام یولج تمس دوب هدش مخ

. درکیم یسررب ور دروبشاد

و مدرک زاب ور نیشام رد و شتمس و مدیود عیرس

. متسشن یلدنص یور یتخس هب

و هدروخ اج شهاگن متمس هب تشگرب بجعت اب

دوب. یلا ؤس

لیلد نودب ور نم هک دوب بیجع شارب یلیخ راگنا

. دیدیم شنیشام یوت شدوخ رانک

مبیج وت ور متسد عیرس هنزب یفرح هک نیا زا لبق

. متفرگ شتمس وهب مدروآ نوریب ور پیپ ؛ مدرب

اج نوتتک بیج وت تسامش یارب نیا منک رکف _

دوب. هدنوم

دش. زاب شاه مخا مک مک

. مدزیم ور شدیق متشاد هگید _

! هسرب متسد هب سملا مدرکیمن رکف

. دیرپ باال شبل ی هشوگ ، مدرک مخا شهب

و هملا س هک حاال : متفگ و مداد ینوکت ور متسد

! متسه یبوخ ِراد تناما هدنب دوب هابتشا نوتتاروصت

شفرط هب مه نم نامزمه دروآ متمس هب ور شتسد

. مدب شهب ور پیپ ات مدش لیامتم



تسد ، تفر رد متسد زا زیچ همه لر تنک هظحل هی

ور متسد متساوخ عیرس درک دروخرب مه هب نوماه

و نیمز ور ؛زا داتفا متسد زا پیپ هک مشکب بقع

درک. هاگن مهب مخا واب تفرگ ور پیپ اوه

اب هک مدش هریخ شهب سرت واب مدیشک یدنلب نیه

پیپ هیناث دنچ زا دعب و تخادنا مهب یهاگن فسات

و تفرگ شتسد یوت شزرا اب ئش کی لثم ور

دش. شیسراو لوغشم

رد زپمق طسو مجک ِتسد نوا اب ننک مرس رب کاخ

! هگید منزب یدنگ هی دیاب ندرک
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یروج نومه زونه شتسد یور مخز هب داتفا مهاگن

دوب. هدنوم

فرط هی زا یلو مدوب هتفرگ نادجو باذع یروجدب

سفن کالهف هنکب یدب تشادرب متساوخیمن ال صا مه

شتمس هب دش ثعاب شادص هک مدیشک یقیمع

. مدرگرب

؟ موناخ هدنوم مه یا هگید زیچ _

؟ ِضقانتم شاهاتفر ردقنا ارچ

یب مه زور هی هدنب یم عمج یدج و کشخ زور هی



! هنکیم مادص کیچوک ِمسا و درفم لعف دیق،اب

. مشب لوه دش ثعاب شیدج و یلا ؤس هاگن

هرآ. هزیچ ینعی _هن

ور مخز بسچ و مدرک مبیج وت ور متسد رکف نودب

. مدیشک نوریب

شتمس هب ور بسچ منک شهاگن هک نیا نودب

. متفرگ

. دادیم مرازآ مخر مین یور شهاگن ینیگنس

هیچ؟ یارب _نیا

تزیت و دنت نوبز رش زا تنهد هب ینزب هک نیا یارب

! مشاب ناما رد

! نوتتسد یارب : متفگ مورآ

مهب یفاطعنا چیه نودب مدرک شهاگن یمشچ ریز

هب نم دینود یم هخآ : متفگ هدز لوه دوب هدش هریخ

بسچ مفیک یوت طایتحا ضحم هشیمه شرآ رطاخ

مراد مخز

دش یروج نیا نوتتسد هک نم رطاخ هب ممموا دعب

... متفگ

دوب. هدش یدج شنحل درک عطق ور مفرح توافت یب

نم؟ تمس شیتفرگ ارچ _حاال

نیا یارب : متفگ یلا ؤس نحل اب مدرک شهاگن بجعت اب

؟ نوتمخز هب دینزب هک



تیدج و تنوشخ هنک یم حیرفت هراد مدرکیم سح

بیجع هظحل نیا نم و دوب هدش رت مک شهاگن یوت

. مدرک یم یگچب سح شرانک

هدننام کیت تکرح نومه دز نومرف هب یا هبرض

! شیگشیمه

بسچ م هگید تسد هب منوتیمن تسد هی اب هک _نم

. منزب

. تفرگ متمس هب ور ش هدش مخز ِتسد دعب

. هشب تخوس رازن ورب شرخآ ات ینک یم یراک _هی

. مدرک شهاگن ددرم

مدرک یطلغ هی نم دایرف واب منک زاب ور رد االن

یلیخ نوریب مرپب نیشام زا یتفرگ یدج ارچ وت

؟ تسعیاض

هب مدرک یم یعس مدرک زاب ور مخز بسچ کالهف

! هشیمه اب تشاد قرف راگنا منکن هاگن شاه مشچ

هدیکشخ نوخ یور و متفرگ ور بسچ فرط ود مورآ

. مدنوبسچ شمخز ی

بصم ال منکیم زیت یکبلعن اب ور انوخان نیا نم راگنا

. مدنک ور شتسد تشوگ

بقع ور متسد نادجو باذع اب دش مومت هک مراک

یب مدنوبسچ مکحم ور بسچ یلیخ مدرک سح مدرب

؟ هزوس یم : متفگ ساوح



تخادنا مهب یا هدروخ اج و هریخ هاگن

هدید یتنوشخ و حیرفت چیه شهاگن یوت هعفد نیا

یلیخ ی هظحل هی هظحل کی یارب طقف دش؛ یمن

هنک یم هاگن مهب شرآ لثم مدرک یم سح هاتوک

جرخ هناردام ش هساو هک ییاه تقو ی همه لثم

منک، یم لوه ش هداس ندروخ نیمز هی منک،اب یم

. مریم شقدص نوبرق هیناثره و رتکد شمرب یم

ور شاه مخا دش، مگردرس و کالهف شهاگن مک مک

دش. هریخ ولج وهب دیشک مه یوت

. یرب ینوتیم _

نیشام وت ِوَج ندوب روتسد نیمه رظتنم ماهاپ راگنا

هدایپ و مدرک زاب ور رد عیرس هک دوب نیگنس ردقنا

. مدش

داهنشیپ هب و هیقب شیپ مدیسر هک یتاظحل ی همه

ِجیگ ؛ مینک تحارتسا ات نوماهرداچ وت میتشگرب همه

یور ور شینیگنس هظحل نیرخآ ات هک مدوب یهاگن

. مدرک یم سح مدوخ
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یعس و مداد راشف مه یور مکحم ور ماه مشچ

یشومارف هب هدوب مهو هی هک راگنا ور شهاگن مدرک



. مراپسب

مطلغ ینوگ لثم هراد رفن هی هک نیا سح اب حبص

! يعقاو و فرخضم سح هچ دش؛ زاب ماه مشچ هدیم

واب دوب هداتسیا مرس هکباال زاناس هب یهاگن مخا اب

. متخادنا هنک رادیب ور نم درک یم یعس شاهاپ

ور مدآ یروجنیا هخآ ور لیب تسد نوا رانک شکب _

؟ ننکیم رادیب باوخ زا

. تخادنا باال یا هنوش

مدآ هب قالهد یب گس لثم یشیم اپ هک باوخ _زا

هک مشاب رود تزا هدروخ هی متفگ ینک یم هلمح

! مشاب هتشاد رارف ناکما

هوک میرب میاوخیم اه هچب اب میروخب یزیچ هی وشاپ

. میدرگرب عیرس میدروخن بش هب ات مه شدعب

مباوخ یروجدب مدیشک یا هزایمخ متسشن ماج رس

. دموا یم

متفر نوریب رداچ وزا متخادنا ماهوم یور ور شملا

متسد راب دنچ ماه مشچ وت دروخ یم میقتسم باتفآ

. متفر بآ لطس فرط وهب ممشچ ور مدیشک ور

تقو یک انیا وهوا ؛ هیقب هب داتفا ممشچ هار یوت

لا تناس و نسرب نوشدوخ هب ردقنا نش دنلب ندرک

؟! نزادنب اپ یور اپ هشوگ هی لا تناپ

هلجع مکی هش یم مزیزع : تفگ مخا اب مندید اب انیبم



؟ دینک

. متخادنا باال یا هنوش

دینوت یم دیراد یرارق لگنج وت هدش نوترید _هگا

هک! مدیشکن نوتب نوتولج دیربب فیرشت

ور شاه مشچ هگیم هنوطیش تفر مهب یا هرغ مشچ

. امرایب رد

! مراد باصعا یلیخ یحبص لوا

هچاپ نک لو : تفگ و دموا متمس هب هدنخ اب زاناس

یش. لا حرس یمک هی روشب ور تتروص ایب وتلم

مک مک همه متروص وت متخیر خی بآ تشم ات دنچ

. نداتفا یم هار هوک تمس هب نتشاد

نم ینومن بقع نوشزا ورب وت : متفگ زاناس هب ور

هدش کورچ ش همه مایم منک یم ضوع ور ماسابل

. بشید زا

. داتفا هار اه هچب هیقب رس تشپ و تفگ یا هشاب

رینپ نون همقل هی و متفر هرفس تمس هب عیرس

فعض ملد شطسو منهد وت مدنوپچ عیرس و متشادرب

هرن.

هیقب زا یمک اموناخ ام رداچ ؛ ندوب هتفر همه ابیرقت

رداچ، تمس متفر ودب ودب تشاد هلصاف

راولش هی و یشترا زبس ِزیموش هی لماش هک ماسابل



کالمه رانک و مدروآ رد ور دوب یکشم ِشلسا

. نوشمتشاذگ

منت زا ور هقیلج مدیشک نوریب مرس زا ور شملا

. مدیشک نوریب

لوا ی همکد ، تفر مکینوت یاه همکد تمس هب متسد

سح مدوخ یور ور یهاگن ینیگنس مدرک زاب هک ور

. مدرک

و زیر مشچ اتود ندید اب متشگرب بقع هب مخا اب

هدش هریخ مهب رداچ یروت یاه هرجنپ زا هک نشور

. مدیشک یدنلب غیج ندوب

ندرک ضوع سابل یروت تشپ زا تشاد یضوع کدرم

درک! یم هاگن ونم

یم بقع بقع ؛ مدوب هتسب ور ماه مشچ سرت زا

رتشیب هظحل دنچ مدیشک یم غیج دنلب و متفر

زا اوعد و دروخ و دز یادص سح اب هک دوب هتشذگن

زا و مدرک زاب ور ماه مشچ سرت اب رداچ ِنوریب

. متفر نوریب رداچ
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هب هک ناخ شواچ ندید اب رداچ ندز رانک ضحم هب

و تشم ریز ور نیزرف یشارخ لد و کانتشحو زرط



دز. مکشخ اج نومه دوب هتفرگ دگل

مدوخ هب دنوشن شتروص یوت هک یمکحم تشم اب

و دش هجوتم هک متشگرب نوشتمس هب یمدق مدموا

تشگرب متمس هب

ش هدبرع یادص تفرگ شیتآ مدرک سح مندید اب

. مدرگرب ور هدموا ولج مدق هی نوا سرت اب دش ثعاب

! مهفن ی هرتخد نک تنت یزیچ هی وش مگ _ِد

دموا متسد هک یزیچ نیلوا و رداچ وت مدیود سرت اب

. مدیشوپ ور

نوریب زا هک ییادگل و تشم و اه هدبرع یادص

اب دوب هتخادنا ملد هب یکانتشحو ی هرهلد دمویم

دش. رت حضاو شادص منتفر نوریب

؟ یراد مشچ مدرم سومان هب هدازمورح هکیترم _

هرآ؟ مَـــن ِیتناما هب

یسومان یب یاوه هگید تمشکب گس لثم اج نیمه

؟ هنزن ترس هب

هتشاذگ هرسپ یولگ یور ور شتسد شتمس مدیود

! شتشک یم تشاد و دوب

وت یمکحم تشم و درک لو ور شولگ هظحل هی

نودند ندش دروخ یادص مدرک سح هک دز شنهد

! مدینش ور شاه



وهب متفرگ ور شوزاب دوب هدموا رد م هیرگ سرت زا

؛ بقع داد ملوه و دادن یتیمها مدیشک مدوخ تمس

یوت متسد ات ود اب ناوت مامت اب ور شوزاب هعفد نیا

! شواچ مدز: داد هیرگ واب متفرگ ملغب

دوب! نوخ زا رپ شاه مشچ متمس تشگرب یبصع

. مدرک همزمز سرت اب

! شیشک یم یراد منک یم شهاوخ ، شاب مورآ _

مدز. قه

! مسرت یم نم ادخ وروت _

سح دش، هریخ مهب مک ی هلصاف نومه زا هیناث دنچ

زا لبق درک؛ رت ور شبل هدش ضوع شهاگن گنر مدرک

هک شوایس داد یادص دایب رد شزا ییادص هک نیا

بقع هب عیرس دش ثعاب دمویم نومرس تشپ زا

. مدرگرب

اج؟ نیا هربخ هچ ، لضفلوبا _ای

! شیتشک ؟ شواچ یدرک راک یچ

هدش والش شآ ندب یور زا ور شواچ و دیود ولج

درک. دنلب نیزرف ی

و ضبقنم یکف واب تخادنا شهب یهاگن مین شواچ

ممشچ یولج زا ور شل نت نیا : دیرغ یبصع ینحل

. مدرکن شلا چ اج نيمه ات نک مگ



تخیر نیمز یور و دروخ رس نوخ شتشم زا

نیزرف نهد هب هک ییاتشم متسنودیمن ، دادن یتیمها

! هنیزرف ِنوخ ای هشب یمخز شتسد هدش ثعاب هدز

یور درک ترپ و دروآ رد ور شسابل ور تک یبصع

. نیمز

لغب ریز دیخرچ یم نومنیب تهب اب شوایس هاگن

هب هنک شدنلب روز هب درک یعس و تفرگ ور نیزرف

. شدنوشک پمک تشپ هب شدوخ اب یتخس

وک دوب هداتسیا نم هب تشپ هک شواچ نوشنتفر اب

هب هعفدی هنک مورآ ور شدوخ درک یم یعس الهف

. دیخرچ متمس

تکرح هی اب دنوسر مهب ور شدوخ دنلب مدق دنچ اب

: دیرغ متروص وت و تفرگ ور مندرگ کاندرد و عیرس

، ریگن هلصاف عمج زا مگ یم تهب یتنعل مــِن یتقو

یمن مدوخ هساو وگب نم هب شلبق یر یم یروگ ره

یمهف یم رکف یب ،ِد تسازیچ نیمه هرطاخ هساو مگ

نکمم باحاص یب ِیشوگ نیا ِلا بند مدمویمن نم هگا

؟ هرایب ترس هچبالیی دوب

هرآ؟ : دیشک هدبرع
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مندرگ رود هک شتسد یور متشاذگ ور متسد ود ره

دوب. هدرک سیخ ور متروص ماه کشا دوب هدیچیپ

دز! یم نماد مدب حِلا هب تشاد دوبن بوخ حملا

نک ملو : مدرک همزمز حیلا یب و هتفرگ یادص اب

. تفرگ مدرد

دش میلا ح یب هجوتم راگنا دش هریخ مهب هظحل دنچ

دش. هتشادرب مندرگ یور زا شتسد راشف

مدوب هدروخن مه یزیچ تفر یم یهایس ماه مشچ

دز. یم نماد مفعض هب رتشیب هیضق نیا و

اب عیرس متفویب هک نیا زا لبق تفر یم جیگ مرس

مهگن و تفرگ ور ماه هنوش فرطود شاه تسد

و درک طوقس شمکحم ی هنیس یور مرس ؛ تشاد

دش هتسب ماه مشچ

زا یزیچ مدوب هدش ریگ اج ششوغآ یوت ال ماک

یوت شراد شخ یادص طقف مدرک یمن کرد فارطا

. دیچیپیم مشوگ

ایب. شاب دوز شوایس ایس، _

یلدنص یور منتفرگ رارف دعب و یسک یاه مدق یادص

. متفوین هک دوب هتشاد هگن ور مرمک تشپ زا یتسد

دعب و دیسر مشوگ هب ناویل یوت بآ ندز مه یادص

دراو و درک زاب هار ماه بل نیب هک ینیریش ی هزم



رتهب حملا مدروخ یم هک یا هعرج ره اب دش مولگ

دش. یم

یولج شوایس تروص مدرک زاب ور ماه مشچ مک مک

؟ باتفآ یبوخ : تفگ یمی مال نحل اب دوب ماه مشچ

رتهب حتلا روخب مه شیقب ایب یدرک فعض منک رکف

هش.

شواچ متفرگ شتسد زا ور ناویل نوزرل یاه تسد اب

یم سح متشپ ور شتسد یمرگ دوب هداتسیا مرانک

. مدرک

. مدیشک رانک ور مدوخ یمک

. مدیسرت هدروخ هی طقف تسین یزیچ مبوخ _

یادص مدرک سح شواچ هب ور شوایس مخا رپ هاگن

دش. دنلب شواچ ی کالهف

. نسرب هیقب ات شکب زارد نیشام وت _ورب

تکاس دش ثعاب شدنت هاگن هک منک تفلا خم متساوخ

تمس هب مورآ یاه مدق واب مدش دنلب اج زا مش

. متفر شنیشام

. دروآ کدرم نوا رس هچبالیی شوایس مدیمهفن

یم تأشن شواچ ِتلا ح زا نم سرت و فعض رتشیب

ریز یمحر یب اب ور نیزرف هک یا هنحص ردقنا تفرگ



مدرک سح هک دوب کانسرت درک یم هل شاه تشم

. تفر منت زا نوج

تئرج یسک هینابصع یتقو هک هنیمه یارب سپ

! هشب شکیدزن هنکیمن

و مدنبب ور ماه مشچ مداد یم حیجرت طقف االن

دنچ ِشارخ لد یاه هنحص هب هک نیا نودب مباوخب

منک. رکف لبق هقیقد

یلدنص و درک زاب ور بقع رد نیشام هب نومندیسر اب

. مشب راوس دز هراشا دنوباوخ تخت لکش هب ور

199_ تسپ #

هیناث دنچ درک یم مبذعم مشکب زارد شولج هک نیا

. متسشن یلدنص یور مورآ و مدرک هاگن شهب

هب و تسب ور نیشام رد مشکب زارد هک نیا زا لبق

! داتفا هار شوایس تمس

هب وشبلب نیا یوت مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ

هب راب نیمود یارب سرت جوا وت هک منکن رکف نیا

! مدرک شادص شواچ ناخ، شواچ یاج

باوخ زا یتسد یانوکت و نیشام رد ندش زاب اب

هک زاناس و ادیش هب و متسشن ماج رس فاص مدیرپ

ینارگن اب زاناس مدرک هاگن ندوب هداتسیا مرس باال



ناج؟ باتفآ یبوخ : تفگ

یایب یتسنوتن دوب هدش دب حتلا تفگ یم یناف یاقآ

. مدش نارگن یلیخ

. مدیشک یا هزایمخ

مرگ یاج هی دمویم مباوخ ندرک شغولش اباب مبوخ _

. مدیباوخ متفرگ مدروآ ریگ مرن و

هک مدیرپ نوریب نیشام زا دیشک ور متسد هدنخ اب

و متفرگ ور زاناس تسد تفر جیگ مرس هظحل هی

یدنخبل درک مهاگن بجعت اب مدرک ثکم هیناث دنچ

. مدرک شعمج عیرس و مدز

؟ تشذگ شوخ یتسار میرب هگید میرب _

! باتفآ دوب خیلا تاج یلیخ : تفگ هدنخ اب ادیش

. هدنخ ریز ندز زاناس اب دعب

. مدرک نوشهاگن واکجنک

دش؟ یچ دش یچ _

هیچ؟ هیضق

هوک زاباالی یرکاش اباب یچیه : تفگ هدنخ اب زاناس

یوت ؛ نییاپ دموا دروخ لق دش هپچ دروخ رس شاپ

منوا تفرگ ور یرفظ ادخ هدنب نوا هراولش شهار

نیا ،حاال ندروخ لق مه اب ور هوک لک نیمز دروخ

درک یمن لو ور تخبدب نوا راولش یرکاش طسو



شدوخ هریگب وراتخرد و هخاش هک یاج هب مه یرفظ

زا هک شراولش هب دوب هدیبسچ هنک، دنب اج هی ور

. داین رد شاپ

جبلا مارب ردقنا قافتا نیا روصت ؛ هدنخ زا مدیکرت

یرکاش مرگ تمد دمویمن رد مسفن هدنخ زا هک دوب

! یتفرگ شزا ور مماقتنا

هاگن تشگرب متمس هب همه هاگن عمج هب نومندیسر اب

رهم نتشاد هک راگنا دوب نیگنس یلیخ نوشایرس هی

نم! یاه سرت ی همه یاپ ندیبوکیم دییات

موناخ رانک اه هچب اب دش عمج م هدنخ مک مک

. میتسشن باداش یاقآ و یمیکح

؟ مرتخد یبوخ : تفگ ینوبرهم نحل اب باداش یاقآ

رظن هب هک :وهللاالن تفگ یدب ًاتبسن نحل اب انیبم

اج نیا ات نوشاه هدنخ یادص هشاب بوخ شلا ح دایم

هداتفا شراشف هظحل نومه طقف اال متحا دیسر یم

دوب!

نوتفیثک نهذ هب تنعل مدرک تشم ور متسد یبصع

. دینیب یم نوتدوخ لثم ور همه تاذ هک

یدنت نحل اب شدوخ لثم زاناس مندز فرح زا لبق

زا هن ندیسرپ شدوخ زا ور باتفآ حلا نوشیا : تفگ

. مینک یم نوتربخ میتساوخ یصو لیکو امش

فرح حاال هدنخ ریز دز یقپ ادیش شفرح نیا اب



لد هت یزا هدنخ نیا یلو ادوبن هدنگ یلیخ زاناس

. دنوزوس گنشق ور هرتخد ادیش

هب ندنوبسچ ور ورای هش زاب نم نهد نتشاذن ینعی

! شور ندیشک مهلا نیمز

ور ثحب درک یعس باداش یاقآ هگید نوا زا دعب

. داین شیپ شنت نیا زا رتشیب ات هنک ضوع
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گرزب ی همقل ات دنچ اب تفر فعض ملد اذغ ندموا اب

. مدش دنلب اج وزا مدروآ رد ور شهت

ات متفر رداچ تمس هب ، دوبن نم هب شساوح یسک

عمج ور طسو دوب هتخیر روط نومه هک ور ملیاسو

. میتفویب هار عیرس راهان زا دعب دوب رارق منک

یوت ور یلبق یاسابل و مدرک ضوع ور ماسابل عیرس

اه هچب تمس هب مدیشوپ ور متوب مین مدنوپچ ملوک

. مداتفا هار

هک شوایس و ناخ شواچ هب داتفا ممشچ هار یوت

یاه مخا ندز یم فرح مه واب ندوب هداتسیا یرانک

دوب. مه وت تدش هب نوشتفج

ِیسیخ و دوب یچیپ دناب ناخ شواچ تسد رود



نومه اب دمویم مشچ هب یبوخ هب دناب یور نوخ

! دیشک یم راگیس تشاد مه شیمخز تسد

یم دود تشاد هک یراگیس یبصع یتکرح اب شوایس

. نیمز ور درک ترپ و تفرگ شتسد زا ور درک

زاناس رانک و مدیشک یهآ ، متفرگ نوشزا ور مهاگن

مه رتشیب دوب هدش دوبان مشوخ حلا لک مداتسیا

داد. یم مرازآ هک دوب هیقب یاه هاگن

میدش نیشام راوس همه اه لیاسو ندرک عمج اب

تسرد میدوب هداتفا هشوگ هی همه یندموا سکعرب

و ودرا نوشنربیم هک یناتسبد یاه هچب نیا لثم

ننک! یم زک هشوگ هی ضغب اب همه تشگرب عقوم

. متسب ور ماه مشچ و زاناس هب مداد ور م هیکت

زادنا تسد ور زا تعرس اب یروج رتم دنچ نیشام

اوه تفر یم همه خوا و خآ یادص هک دش یم در

درد شاجک اقیقد هک دمویمن رد شادص یسک یلو

! هتفرگ

مدز. مراکفا هب یوحم دنخبل

هک میدیچیپ مهب ردقنا میدوب هار یوت یا هقیقد دنچ

. میدیسر هرخ باال

نیشام زا قوذ اب درک زمرت نومانیشام رانک اقیقد

ردق هچ هک خآ متفر چاه تمس هب و مدیرپ نییاپ

دوب. هدش گنت شارب ملد



ور نیشام رد متساوخ مشود ور متخادنا ور ملوک

کشخ چییوس ور متسد شواچ یادص اب هک منک زاب

دش.

؟ دیرب یم فیرشت اجک _

نومتمس هب مه هیقب هجوت شتمس متشگرب بجعت اب

هزاجا هگا : متفگ و مدز نیشام هب یا هراشا دش بلج

. مشب منیشام راوس ماوخ یم دیدب

! چییوس : تفگ مخا اب دروآ ولج ور شتسد

یچ؟ : متفگ بجعت اب

نم اب امش : تفگ یقلخ دب واب تخادنا باال یرس

! یایم

. مدرک میاق متشپ ور چبیوس مخا اب

ارچ؟ _

. مایب مدوخ نیشام اب ماوخ یم نم

مه. وت تفر رتشیب شاه مخا

تسد یدوب نومرف تشپ امش هک ندموا ِعقوم نومه _

منک، یمن یکسیر نینچ هگید دش؛ تباث مهب تنومرف

ور! چییوس نوا نم هدب ِد

زا هک شوایس ندید اب مدب، ور شیاوج متساوخ

ور منهد وش تکاس تردام نوج دز یم هراشا شتشپ

. متسب



ور شتیفرظ زا شیب زورما مدرک یم سح ممدوخ

! همعفن هب متوکس و متفر هار شباصعا
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تمس درک شترپ ، مداد شتسد هب ور چییوس یبصع

! داتفا هار نم رس تشپ و شوایس

نوشاه نیشام تمس نتفر یم نتشاد ثمال مه هیقب

نوشساوح ِگناد شیش یلو ندز یم راب ور لیاسو و

دوب! اج نیا

رپ ور اضف و مدن هیقب تسد وتآ هک نیا یارب رتشیب

. مدب ور چییوس مدش رضاح منکن رت شیوشت

ور مراد شزا هک یسرت هدروخ هی نوا هگا هتبلا

! میریگب هدیدان

ور بقع رد متساوخ متفر شنیشام تمس هب کالهف

دز هراشا و درک زاب ور ولج رد شدوخ هک منک زاب

لطعم دز: رشت یبصع مدرک شهاگن راکبلط ، منیشب

هی تشپ نوا یرب هدرکن المز وش؛ راوس نکن

! یزادنب هار هگید ِیراکبارخ

مه هب مکحم ور رد و مدش نیشام راوس صرح اب

! مدیبوک

مهب و دوب هتشاد مهگن اپ رس االن هک یزیچ اهنت



و هدروخ اج یاه هرهچ داد؛ یم یگدنز هب دیما

نوا ور نوشدوخ روز هب هک دوب انیبم و ارتیم ِیبصع

یم کزان مشچ تشپ مساو و ندوب هدنوپچ تشپ

! ندرک

نوشهب ترسح اب نومرانک زا منیشام ندش در اب

. مدش هریخ

ور یگیب یماس ِیصقر یم نم اب گنهآ فیثک یامدآ

ی هفایق مرانک زا ندش در عقوم و ندوب هتشاذگ

ال صا وت یب هرآ هک ندوب هتفرگ نوشدوخ هب ینیگمغ

! نوشمع نوج ، هرذگ یمن شوخ

یادص هدشن رود نومزا رتم ود منود یم هک نم

هرباال! یم نوتغیج و تسد

یمشچ ریز و مدموا مدوخ هب رد ندش هتسب اب

، داتفا هار و درک نشور ور نیشام ، مدرک شهاگن

یدج و دوب هدز باال جنرآ ات ور شزولب یاه نیتسآ

درک. یم هاگن ور هب ور هب

نوشاج رس ندوب هتسشن خیس فرح نودب همه

. ندوب ام اب مه باداش یاقآ و یمیکح موناخ

هشعضو هچ هزانج عییعشت میریم میراد راگنا فوه

؟! هخآ

؟ دیرازب گنهآ هشیم مگب متساوخ یم

! مدیسرت یم بوخ یلو



دابمغ اجنوا ات نم بوخ متفر راجنلک مدوخ اب یلک

هک! مریگ یم

؟ دیرادن گنهآ : متفگ یمورآ یادص اب

بجعت اب و نتشگرب مه هیقب تخادنا مهب یهاگن

! مشاب هدز یفراعتم ریغ فرح هک راگنا ندرک مهاگن

مک. ور ادص و درک نشور ور طبض فرح یب

دوب! رتهب درک یمن نشور دش ضوع مرظن بوخ

کالم؟ یب ِگنهآ هخآ

هتسب ور نم نهد اج نوا ات هنوتیم نیا ترظن هب

؟ هراد هگن

طایتحا واب مدش عمج نیشام ِمرچ ِیلدنص وت یمک

؟ دیرادن یا هگید گنهآ : متفگ

داد یم نوشن شاه مخا درک هاگن مهب یمشچ ریز

یادص ،اب هونشب ور مادص تساوخ یمن شلد ال صا

هن! : تفگ یرادشخ

مشلف هک روط نومه و مدرک ملوک وت ور متسد عیرس

؟ دیرازب مدب امراد نم یلو : متفگ مدروایم رد ور

دش. کشخ اوه ور متسد هک تخادنا مهب یدنت هاگن

! یشحو ِوید بوخ هتچ
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ناخ شوا چـــ

؛ متخادنا دوب هدش زارد متمس هب هک شتسد هب یهاگن

! هریمن ور الزا صا هچب نیا

. مدرک لصو و متفرگ شتسد زا ور شلف

ی هدنخ یادص نیشام یوت گنهآ یادص ندیچیپ اب

دش. دنلب مه باداش یاقآ و میکح موناخ

یور هب هک نیا نودب مدرک شهاگن وکالهف متشگرب

یور شاپ واب دش هریخ ور هب ور هب هرایب شدوخ

! تفرگ برض نیمز

رازه یتبعُل ی هملک اب تشاد هک ور گنهآ یادص یمک

هب و مدرک مک ور درک یم یزاب مباصعا هللااب شام

. مدش هریخ ور هب ور

ات هزور ود ِرفس نیا عورش لوا ی هیناث نومه زا

. مدرک شنزرس شلوبق یارب ور مدوخ هظحل نیمه

و هتسشن مرانک هک هیرتخد نیمه مه شلی دال زا یکی

! هتشادن رب شاه یرسدوخ زا تسد زونه

اب رفس لوا زا هک یکانرطخ یاهراک و یطایتحا یب

درک نوشعورش شنتشاذگ سروک

. مرادن رب مشچ شزا دش ثعاب

و منم میت نیا لک لوئسم ینعی هشابن دنمجرا یتقو

مشوخ چیه هشب داجیا یللخ مراک وت هک نیا زا



. دایمن

! هدرک عورش رفس لوا زا رتخد نیا هک یراک

هی نوشرطاخب هک دوب نیا دعتسم شاهراتفر زا یضعب

! هروخب نم زا لصفم کتک

شضحم یلا یخ یب و هنوخدور وت شوایس نداد لوه

یب رب ینبم حتلا نوا یوت شوایس ندید زا دعب

دوب. شیتیلؤسم یب و یرکف

نیا راک زا مک مه شوایس یاج هب ان تالِیف دنچره

؛ دمویم شرس بالیی رگا منودیمن و تشادن کرتخد

یاهدنمراک زا یکی فرط زا هک قافتا نیا تباب دیاب

یم ش هداوناخ هب یباوج هچ ، تفرگ تروص نم

. مداد

مدرک دروخرب یدج روط هب شوایس اب راب نیلوا یارب

لوط ی هیقب وت شمه رد یاه مخا دش ش هجیتن و

رفس!

هب شع طاال رب ینبم تفرگ متمس هب هک یا همقل

نیا تسد متساوخیمن مه هظحل هی دوب، متیساسح

. مدب ییوتآ رتخد

سال نم باصعا ور نتفر هار یارب یفاک ی هزادنا هب

هراد ح

مریگب شتسد زا ور یتنعل ی همقل نوا مداد حیجرت

هرب! لا ؤس ریز نم هب عجار شتاع طاال ی همه ات



هک ینم یارب اصوصخم دوبن کدب نادنچ بوخ یلو

یزیچ مدوب هدرکن تقو و مدوب اراک لا بند شحبص زا

! مروخب

نومرف هب یا هبرض وکالهف مدیشک یقیمع سفن

مدز.

. مدادن یتیمها درک؛ مهاگن بجعت اب تشگرب

یوت ور شدوخ یکشاوی هک یبش یوت مدش قرغ

. تفرگ متمس هب ور مخز بسچ و تخادنا منیشام

ح ندید اب یلو منک؛ شتیذا متساوخ یم طقف شلوا

هب ور بسچ مورآ و طایتحا اب یروج هی هک شتلا

ای مراد درد هک دیسرپ مزا تبحم واب دنوبسچ متسد

! ردام مان هب مداتفا اوژه هی دای هن
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زا رود هب هظحل هی هک دوب صلا خ ردقنا شیزوسلد

. مدش هریخ شهب نومنیب تاف ال تخا ی همه

هونشب رتشیب تساوخ یم مبلق هت یزیچ هی

ور مراتفر زا شبجعت هک شهاگن حتلا ندید اب ّاما

مزا متساوخ و متشادرب شزا مشچ ؛ دیشک یم خر هب

هشب رود

ییازور کت کت ور، زیچ همه هرب مدای هک یردق نوا



یاتکرح اب تشاد رتخد نیا و مدوب هدرک شومارف هک

یم یعادت مارب وراه نوا ش هتساوخان و کیچوک

درک.

تسد اب ور نومرف فرش یب ِکدرم نوا یروآ دای اب

. مداد راشف میمخز

ور هبیرغ مدآ هی مدرک یتقامح نینچ هشیمن مرواب

مدرم سومان هب داوخب شرخآ هک مهورگ وت مدروآ

. هشاب هتشاد مشچ

نکمم دوبن مولعم مدیسر یم رت رید هقیقد دنچ هگا

هرایب شرس هچبالیی دوب

مدینش هک یغیج یادص و حتلا نوا وت شندید اب

منک یم راکیچ مراد مدیمهفن

شهل یروج ماهاپ و تسد ریز متساوخ یم طقف

شرس هب مدرم رتخد ندز دید یاوه هگید هک منک

هنزن

و تیعضو نوا یوت شندید و باتفآ ندموا نوریب اب

شدوخ جوا هب متینابصع هگید نیزرف ی هریخ هاگن

. تشگرب رداچ لخاد هب عیرس هک مدز یداد ؛ دیسر

هک مدز نیزرف نهد وت یمکحم تشم شنتفر اب

دش یکی متسد ندش هراپ اب شنودند ندش دروخ

واب دوب و هدرک لغب ور موزاب هک یتسد سح اب

بقع هب منک شلو تساوخ یم مزا سامتلا و غیج



متشگرب

دوب تقو یلیخ هک ینونج و تینابصع سح طسو

مه شوایس یتح هک یتلا ح ،وت تفرگ یمن ور مغارس

واب دوب و هدرک لغب ور موزاب دش، یمن کیدزن مهب

درک! یم سامتلا مهب یکشا و سرت رپ یاه مشچ

دنچ طقف متروص هک یتنعل طیارش نوا وت نم و

یوت رت یتنعل لا ؤس هی تشاد هلصاف شاهاب تناس

؟! هیقدنف شاه مشچ گنر ؛ تفرگ لکش منهذ

ور نومرف ؛ مداد نوکت فرط ود هب ور مرس کالهف

مشچ گنر مدرگنرب هک مدرشف متشم وت رت مکحم

منک! دییات ور شاه

ردقنا رتخد هی تروص وت نم حاتاال یک زا ال صا

؟ مشیم قیقد

! یتنعل ی هرتخد هدرک مضیرم

منزب لز هک دوب؛ مک مساو فرخضم تداع هی نیمه

! مدب رظن شهب عجار و رتخد هی تروص وت

یمشچ ریز و مدرک زاب ور منهریپ لوا ی همکد کالهف

متخادنا شهب یهاگن

و دوب هتفرگ متیر گنهآ اب شدوخ هساو توافت یب

یم رب مه اه تقو یضعب درک یم هاگن نوریب هب

درک. یم یتبحص یمیکح موناخ واب تشگ

یوت میدیسر یک مدیمهفن هک دوب لوغشم مرکف ردقنا



! ندش هدایپ نیشام زا همه یک و رهش

تکرش رد رانک مدش هدایپ و مدیشک یقیمع سفن

داتفا شتسود و باتفآ هب ممشچ هک مدوب هداتسیا

ور شتسد هشاب فارطا هب شساوح هک نیا نودب

دز. یم رغ مه نامز مه شدیشک یم و دوب هتفرگ

اج نیا ات روتکارت نوا وت دوب یچ مدش دازآ شیخآ _

! میدروخ هرغ مشچ و میتسشن خیس
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؟ میتسشن خیس اج نیا باالات دیرپ مبل هشوگ

یک دش یمن دنب یلدنص ور هظحل هی هک ینوا سپ

؟ دوب

ورباال شرس عیرس دز شهب شتسود هک یا هملقس اب

نم! هب داتفا شمشچ هک دروآ

رد مد ارچ اوا : تفگ عیرس و دز یلوه دنخبل

. دینکن فراعت ادخ وروت لخاد دییامرفب دیداتسیا

و مدز شندش لوه هب یدنخشین باال دیرپ ماهوربا

مینک یم تمحز عفر مک مک ام دییامرفب امش : متفگ

! میشیمن امش محازم

شتسد و تخادنا نییاپ ور شرس هدنخ اب شتسود



نتفگ واب درک کزان مارب یمشچ تشپ ؛ دیشک ور

شنیشام تمس هب دنت یاه مدق اب یمورآ ِظفاحادخ

. داتفا هار

نم هساو شلکیه و دق نوا اب قدنف ، تفرگ م هدنخ

هنک! یم کزان مشچ تشپ

شوایس اب هک متشگرب بقع وهب مدیشک یقیمع سفن

هاگن مهب نوطیش یاه مشچ اب مدش مشچ وت مشچ

دز. تفر باتفآ هک یریسم هب یا هراشا و درک

! هنورذگب ریخ هب ادخ ؛ متفر شهب یا هرغ مشچ

یفرح هک نیا زا لبق داتفا هار متمس هب هدنخ اب

ایس؟ یدرک راک یچ هرسپ نوا :اب مدیسرپ هنزب

. دیشک شاهوم هب یتسد

ننک. عمج ور ششل نت نایب متفگ مدز گنز _

. مداتفا هار نیشام تمس وهب مداد نوکت یرس

؟ ندرک هدایپ نیشام زا ور لیاسو اه هچب ، هبوخ _

. دیبوک مکحم ور ورد دش نیشام راوس شوایس

شدوخ روخآ تمس تفر یک ره تحار تلا یخ _هرآ

. میرب نزب

. مدرک شهاگن یپچ  پچ

یروج نیا ور نیشام رد یریگب دای یاوخ یم _یک

مه! هب یبوکن

باتفآ ؛ هخَا مبوکیم نم : تفگ یسخت و یذوم نحل اب



هزیاج ناونع هب هزات یگ، یمن یزیچ هبوک یم موناخ

؟ یراز یم مگنهآ شارب

درک! عورش مدیشک یفوپ

ور ثحب نیا ایس : متفگ یدج و مدرک شهب یمخا

یزیچ هرتخد نوا هب عجار هگید ینک یم شمومت

! مونشن

. دیشک بقع یمک ور شدوخ و تخادنا باال ییوربا

یریگب تخبدب نوا لثم منم یاوخ یم مشاداد ارچ _

؟! دگل و تشم ریز

هرتخد نوا دش االن دوب باتفآ هک رهظ زورما ات

مدرم رتخد اب نوج شواچ اه هشیم تح ناال چون چون

! نکن یروج نیا
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. شتمس متشادرب زیخ و متخادنا و شهب یبصع هاگن

هگید تسد واب متشاد هگن ور نومرف متسد هی اب

طلغ اباب دز: داد درد اب متفرگ ور ایس ندرگ تشپ م

یم فداصت االن منک یم یخوش مراد رسپ هتچ مدرک

یآ. مگ یم نک لو نک لو نم ناج مینک

یروج نیا منیبب هگید راب هی ایس : مدیرغ مخا اب

وت ینود یم ، منوکش یم ور تندرگ ینز یم فرح



هش. یمن مرس یخوش دروم نیا

هرتخد نوا هن ، فابن هوای مدرم رتخد تشپ مردقنا

؛ مافرح نیا مدآ نم هن ینک یم رکف وت هک هیروج

افرح نیا شرخآ هک مدشن گرزب یجاح تسد ریز نم

! هشاب متشپ

متسد ریز زا ور شندرگ و دیشک بقع ور شرس یمک

ای هتسد نیا خآ خآ : تفگ یمهرد ی هفایق اب دروآ رد

زرگ؟

هک! متفگن یدب زیچ اه هشیمن ترس یخوش

مدز. نومرف هب یا هبرض

نیا هب عجار هگید ؛ یتفگ یم متفرگ یمن وتولج _

! مونشن یزیچ هیضق

؟ تفر شیپ اجک ات هاگشیامزآ یاراک

. شور داد مل دنوباوخ ور یلدنص یمک

سناسا همه مینوسر یم هشقانم لبق ات رسپ هبوخ _

تسه یدروم دنچ طقف اه، هچب تسد مدنوسر ور اه

الباال صا لبق ی هتفه ینک، شدییات دیاب تدوخ هک

؟ یای یم ادرف یدوبن نوشرس

. مداد نوکت یرس

باال روز انیا میتفر شیپ اجک ات منیبب مایب دیاب _هرآ



ننز. یم دنگ هشابن نوشرسا

دش یخلا یب یلو هگب یزیچ تساوخ یم مدرک سح

! تسشن شاجرس فاص و

ور نیشام و مدرک زاب ور غاب رد نومندیسر ضحم هب

. متشاذگ گنیکراپ یوت

مک مک و دوب هدش درز اگرب متخادنا غاب هب یهاگن

طایح هب دایب یکی متفگ یم دیاب تخیر یم تشاد

! هسرب

عیرس شوایس مدش دراو و مدرک زاب ور هنوخ رد

طسو هک یا همرس هپاناک یور درک ترپ ور شدوخ

ی هنوخ اج چیه شیخآ : تفگ هدنخ واب دوب سنلا

هش. یمن مدآ دوخ

کیدزن ات دوب هدرب سنلا طسو ات شدوخ ور هپاناک

یزاب سکاب سکیا و هدب مل شور هنوتب هشاب نویزولت

هنک!

! هدنوم اج شینووجون وت رسپ نیا

هار دوب ییاریذپ سنلا رانک هک هنوخزپشآ تمس هب

. مداتفا

وت متشاذگ و مدروآ رد هداما یاذغ هی لا چخی زا

هب ور شرس شوایس سنلا وت متشگرب ، رفورکیام



دوب. هتسب ور شاه مشچ و دوب هداد هیکت هپاناک

. مدیشک مندرگ هب یتسد و هپاناک ور متسشن

! یتفگن یگب یزیچ هی یتساوخ یم نیشام _وت

هیچ؟ هیضق
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درک. زاب ور شمشچ کی

! منزن فرح شهب عجار یتفگ وت هخآ _

با درب ور شاه تسد عیرس متخادنا شهب یدنت هاگن

ال.

! میلست اباب هشاب _

هک هرتخد نیا اباب، مرایب رد یزاب هرخسم ماوخ یمن

منک؛ قیقحت شهب عجار مرب یتفگ

! باتفآ و یلع ، نردارب رهاوخ اتود تفگ یم زورهب

هریم یم هنک یم فداصت نوشاباب ندوب هک هچب

؛ هدادیم ور نوشجرخ هدرک یم راک هتفر یم هنامام

رس هتفر هدش ربس شبل تشپ هرسپ هک نیا زا دعب

هداتفا شردام و شرهاوخ جرخ و هداوناخ راب و راک

ششود ور

راک مه ، ندوب هتسباو مه هب مه یلیخ هک نیا لثم

خالهص... هدنوخ یم سرد مه هدرک یم



درک. ثکم هظحل دنچ

ش؟ هیقب بوخ : متفگ مخا اب

هللا شام ایتشادن اتداع نیا بقالزا : تفگ یدنخشین اب

! مدرم یگدنز هصق هب یدش قاتشم

. مدرک شهاگن دیدهت اب

. تفرگ ش هدنخ

منک! یمن عورش هشاب هشاب _

دص هن لد هی و هاگشناد هر یم هرسپ نیا خالهص

حاال هش یم نوشاگشناد یاه رتخد زا یکی قشاع لد

دوب! یک هرتخد وگب

. مداد هپاناک هب ور م هیکت

_یک؟

. تخادنا باال ییوربا

یناطلس رتخد _

! یناطلس نویامه

. مدرک شهاگن بجعت اب

اباب! _هن

داد. نوکت یرس

وت نوج _هب

دعب نش یم مه قشاع هاگشناد وت انیا هک نیا لثم

یم شترپ نوش هنوخ زا هک یراگتساوخ هر یم هرسپ



نوریب ننک

ییوربا یب سرت زا یناطلس هک دای یم هر یم ردقنا

هنوخ زا ور شرتخد شدعب یلو هد یم تیاضر

هنک یم نوریب

دنچ هک یناطلس ی هگرزب رسپ اشاس اه عقوم نوا

نیا لثم شمیدید اینومهم و یناطلس تکرش وت راب

هتشادن ربخ ایاضق نیا زا هیکرت هدوب هتفر هک

شمسا هک ور یناطلس رتخد تسد هرسپ نیا خالهص

نوشدوخ شیپ هربیم هریگ یم هدوب هتشرف منک رکف

هچب انیا و هنزیم هک یتقو ات ننک یم یگدنز مه اب

نش. یم راد

ماباب شیپ میرب هدیم ریگ هام دنچ زا دعب هرتخد

هشخبب ونم دایب محر هب شلد هنیبب ور هچب نیا دیاش

هنک! یم لوبق مه هرسپ ؛

نیشام هی دب سناش زا نتفر یم نتشاد هک هار یوت

یلو ننک یم مومت اجرد نوشتفج و نوشهب هنز یم

! هنوم یم هدنز هچب

طا زا مجح نیا مضه ؛ مدیشک ماهوم هب یتسد روابان

دوب! تخس دوب هداتفا هک ییاقافتا و تاع ال

هی اب شرتخد گرم زا دعب یناطلس ارچ وگب سپ _

! دروآ مه ور زیچ همه وهت رس کیچوک مسارم



شرتخد هدموا ورای :وهللا تفگ و دیشک یا هزایمخ

هتساوخ مه هرتخد ، هدرک نوریب ش هنوخ زا ور

هریم یم هنک یم فداصت هار وت هنک شسامتلا هدرگرب

! همهفن یسک هک هرایم مه ور شهت و رس هشاب یکره
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یلو مدوب هتسخ یلیخ مدیشک ممشچ هب هب یتسد

. منودب مه ش هیقب متساوخ یم

دوبن نیگمغ و یعقاو ردقنا رگا نوشیگدنز ناتساد

! تشاذگ ور باذج مسا شور دش یم

بالیی هچ رسپ نوا گرم زا دعب هک نیا ندرک کرد

! هتخس دموا شردام و قدنف رس

!؟ قدنف دش؛ درگ ماه مشچ منهذ وت مفرح رورم اب

منکن رکف شهب ات مداد نوکت ور مرس و مدرک یفوپ

دش رضاح یروج هچ یناطلس : متفگ شوایس هب ور

؟ هرسپ ی هداوناخ هب هدب ور ش هون

. تخادنا باال یا هنوش

تجاجل زا تسد هظحل نیرخآ ات تفرخ کدرم _

شاپ هدرم نوا نوخ زا هک یا هچب تفگ ، تشادنرب

! هشیمن زاب نم ی هنوخ هب

مه هشاب نومدوخ موناخ باتفآ نومه هک ش همع



و درک نوشراب متفلک ات ود داتسیاو نوشمه ولج

! نتفرگ یناطلس ِتیاضر اب ور هچب یتسرپرس

. متفر هنوخزپشآ تمس وهب مدش دنلب اج زا

؟ هشمع لصا رد شنامام هنودیم هرسپ _

! همهفیم یدوز هب یلو _هن

اجک زا وت : متفگ بجعتم و متشاذگ زیم یور ور اذغ

؟ ینود یم

ترپ زیم یور ور شدوخ و دموا هنوخزپشآ تمس هب

درک.

هشارخآ هدب شلا ح یلیخ نگ یم یناطلس نیا _وهللا

! هگید

ننک یم هدافتساوس تیعضو نیا زا مشرسپ و شنز

. هچب نیا ندید نر یم زورره

! نریگ یم نوشزا ور هچب ًانئمطم مه شگرم زا دعب

ندیشک یتخبدب و یتخس همه نیا اهادخ هدنب

لد اهنت هرارق مه حاال نداد تسد زا ور نوشزیزع

. نریگب نوشزا ور نوشیشوخ

مدز. شنحل هب یدنخشین

؟ ینز یم فرح اکنز خهلا لثم ارچ _حاال

ملد اعقاو اباب تسین یکنز خهلا : تفگ هدنخ اب



مدآ هرازیمن هسخت ردقنا هرتخد نیا دنچره تخوس

! هزوسب شساو شلد

هرود هی ششاداد گرم زا دعب تفگ یم زورهب

اپرس ور شدوخ هتسنوت هچب نیا اب هتشاد یگدرسفا

هراد هگن

ات راکرس هتفر و هداد فارصنا هاگشناد زا مه شدعب

ربخ ندینش زا دعب هنامام هرایب رد ور هنوخ جرخ

! هنیشن هنوخ ابیرقت نگ یم هدرک هتکس شرسپ توف

. مداد بقع ور اذغ و مدرک یفوپ

دش. نومتفوک میروخب اذغ همقل هی میدموا _

یتخس شیگدنز وت ردقنا دمویمن هرتخد نیا هب

صا هک هیروج هی شاراتفر ینودیم ینعی ؛ هشاب هدیشک

. یدب صیخشت ور شیگدنز نطاب ینوتیمن ال

اب نومیگدنز هک ییاهام :وهللا تفگ و داد نوکت یرس

! میدیشک درد رتشیب همه زا هرذگیم هدنخ و یخوش

یزیچ ینعی متفگن یزیچ و مدیشک یقیمع سفن

. دمویمن رب متسد زا مه یراک مگب هک متشادن

هدرک رییغت منهذ یوت رتخد نیا ریوصت بیجع یلو

شزا لیاوا هک یتاروصت الاب ماک هک هک یروط هب دوب

! تشاد هلصاف متشاد

شیقدنف و خاتسگ و رش یور نوا دیاب متسنود یمن

و هدیشک یتخس هدش، ردام یور نیا ای منک رواب ور



ور! ش هدش موناخ

یولج تفر یم تشاد هک شوایس هب هجوت یب

. مدش مقاتا دراو و متفر اهباال هلپ زا هنیشب نویزولت

راشف مه یور ور ماه کلپ و مدیشک زارد تخت یور

و یراک راشف رظن زا مه دوب یراک رپ زور ادرف مداد

مه...!
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نینچ دش یمن مرواب مدیشک ماهوم وت یتسد یبصع

طقف مدوبن نوشرس باال هتفه کی نشاب هدرک یتقامح

! هتفه کی

اه! سناسا ی همه هب ندوب هدز دنگ

اب هک نوشهب مدرک ور و زیم ور مدرک ترپ ور هگرب

. ندوب هدیشک فص مولج سرتسا

؟ دوب یک شخب نیا لوئسم _

هب یشیوشت رپ هاگن همه مدرسنوخ یادص ندینش اب

هب یمدق و درک فاص ور شولگ یرفظ نتخادنا مه

. تشادرب ولج

... طقف نم شتسار _

نم دنلب یادص هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

. دیرب ور شسفن



یچیه ، یرفظ نوریب یریم فرح هملک کی نودب _

! مونشن

. یتشاد تدوخ تابثا هساو تقو یفاک هزادنا هب

دش. دنلب مدبرع یادص هک هگب یزیچ تساوخ

! نور یبــ متفگ _

هشیش رد تمس هب عیرس و تخادنا نییاپ ور شرس

تشپ هب ماه مشچ شنتفر اب داتفا هار هاگشیامزآ ِیا

. دنوم هریخ هاگشیامزآ ی هشیش

واب ندوب هداتسیا تشپ نوا ادنمراک فصن ًابیرقت

! ندرک یم هاگن ام هب تهب

! مدش متیعقوم هجوتم هزات

هاگشیامزآ طسو و مدیشک ماهوم هب یگنچ کالهف

مدرک ندز مدق هب عورش

و مداد یم تسد زا نیا زا رتشیب ور ملر تنک دیابن

یم شنزرس ور میت یاه هچب مدآ همه نیا یولج

! مدرک

نیا :زا متفگ یدج یادص واب متخادنا نوشهب یهاگن

نیا یتقو ات هنم؛ اب میت لماک تیلؤسم دعب هب

منک یم تراظن نوترس باال مدوخ هشب ناربج یراكبارخ

؛ تکرش هدرگ یم رب هنک اطخ اپ زا تسد یسک

؟ هموهفم هدیم نم لیوحت هسیون یم ور شافعتسا

. نتفگ یا هلب هدیسرت و هتفر او یاه هفایق اب همه



هاگشیامزآ زا نوشمهرد یاتروص هب ندرک هاگن نودب

دوب هتفرگ قلعت مهب هک یرتفد تمس وهب مدز نوریب

. مداتفا هار

متمس هب تساوخ شوایس هب داتفا ممشچ هار یوت

! هسیاو شاج رس مدرک هراشا یبصع هک دایب

هشب کیدزن نم هب دیابن عقاوم روج نیا تسنود یم

! مشب مورآ مدوخ ات

هب داتفا ممشچ هک متشاذگ هریگتسد یور ور متسد

! هرتخد نوا

یم مهاگن بجعت واب دوب هداتسیا اه هلپ یور

شهاگن عیرس هک دیشکن لوط رتشیب هظحل دنچ درک

! دیدزد ور

مدش رتفد دراو و مدرک زاب ور رد

یویو هب ور هک یا هشیش رد تمس هب تسار کی

مروخب اوه یمک ات متفر دشیم زاب رهش ی هداعلا قوف

همکد دوب؛ غاد تینابصع زا منت اوه یدرس دوجو اب

. مدرک زاب ور منهریپ لوا ی

هب و مدیشک یا کالهف سفن نفلت یادص ندینش اب

متفر شتمس

ال صا برطضم یادص یشوگ نداد باوج ضحم هب

! رهمگرزب یاقآ ولا؟ : دیچیپ مشوگ یوت ین

هرس ور متینابصع ات مدز زیم هب یا هبرض تسد اب



. منکن خیلا ادخ هدنب نیا

! مونشیم الین صا وگب _
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نیذآ تکرش هک ییاسنج رهمگرزب یاقآ شتسار _ار...

یلو... هدیسر دیلوت هلحرم هب ندوب هداد شرافس

ینریم فرح یطسق ارچ یچ؟ یلو : شهب مدیپوت

هدب! همادا

ور داد رارق نداد طاالع نوشلماع ریدم : تفگ عیرس

! ناوخیمن وراسنج مینک لسنک

منهذ وت هلمج نیا متسنوت ات دیشک لوط هیناث دنچ

منک. یج حال

متسد تکرح اب طقف دش یچ مدیمهفن هیناث دنچ یوت

یادص و دش ترپ نیمز یور زیم یور لیاسو ی همه

دش. دنلب مداد

نزب گنز ! هتفرگ یمیمصت نینچ دوخ رس هدرک طلغ _

، منکیم نوشراچ یب تکرش هسرب ماپ نم وگب نوشهب

و ننزب شرود هک نیا لثم یچیه زا ناخ شواچ وگب

ندیم سپ دب وشناوات تسین رفنتم ننک شضرف مهفن

بـد! یلیخ

رانک مدرک ترپ ور یشوگ هنزب یفرح هک نیا زا لبق



مدز. یلدنص هب یدگل و

هقرج هی رظتنم هک دوب رپ متیفرظ ردقنا زورما

مرس و دزیم ضبن م هقیقش مش رجفنم ات مدوب

و متخادنا هپاناک یور ور مدوخ درکیم درد کانتشحو

! مداد هیکت شهب ور مکاندرد رس

متشپ و هنزب مرود داوخب یسک هک نیا لثم یچیه

ولج داوخب یکره ؛ درکیمن میبصع هدب ماجنا یراک

! هدیم سپ ناوات دب هرایب رد یزاب گنرز ناخ شواچ

رس بجعت اب دروخ رد هب هک یا هقت یادص ندینش اب

تیعقوم نیا وت یسک دوب بیجع مساو ، مدرک دنلب

! هراذب نم قاتا هب اپ داوخب

وت دموا رد الی زا کیچوک رس هی و دش زاب مورآ رد

! مدرک شهاگن بجعت اب

هرارق هگا متفگ : تفگ و درک درگ ور شاه مشچ

! هروخن مهب دینک باترپ یزیچ

مدش، هریخ شهب و مه وت مدیشک ظیلغ ور ماه مخا

ینیس واب درک زاب ور رد هرب ور زا هک نیا نودب

دش! رتفد دراو شتسد یوت

دش. کشخ شاج رس مدش دنلب اج زا یبصع

زا یمک و دوب زاب هک مسابل ی هقی هب داتفا شمشچ

هدز نوریب نهاریپ رانک زا هک ما هنیس یور یبوکلا خ

دوب!



خ هب هسلج طسو هک مداتفا یزور دای هظحل هی

! دیدزد ور شهاگن عیرس دوب؛ هدش هریخ میبوکلا

ِرتفد وت وتاپ یا هزاجا هچ هب : متفگ یکشخ نحل اب

؟ یتشاذگ نم

رارق شدوخ و نم نیب ات تفرگ شولج ور ینیس

طقف ، مدرکن یراک نم ادخ هب : تفگ هدز لوه هریگب

دیش! مورآ هدروخ هی دیاش متفگ مدروآ نوبز واگ لگ

؟ متساوخ یزیچ امش زا نم : متفگ مخا اب

. تخادنا هنباال ینعم هب ور شرس

نم... ندشیم ینابصع تقوره دنمجرا یاقآ هخآ _

دورو ی هزاجا تهب نم مدز: رشت و شفرح وت مدیرپ

؟ مداد

طقف یلو تسین هچب نیا ریصقت متسنودیم

منک. خیلا یکی رس ور متینابصع متساوخیم

دراو ؛ مینابصع یتقو هدرک تئرج هک حاال اصوصخم

! هرازب رتارف شمیلگ زا ور شاپ و هشب نم هقطنم

ینیس مریم دعب مرازیم ونیا بوخ : تفگ هنامولظم

یدج هک هدرگرب تساوخ تشاذگ زیم یور عیرس ور

؟ یرب مداد هزاجا تهب : متفگ
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درک! مهاگن لصأتسم

یلو تخوس شاه مشچ ِیقدنف یارب ملد هظحل هی

! نیشب : متفگ و مدیشک مه یوت ور ماه مخا عیرس

مهاگن رظتنم و هپاناک ور تسشن یسخت ی هفایق اب

زا ور نیذآ تکرش هدنورپ و متفر زیم تمس هب درک

ور هدنورپ ؛ متشگرب شتمس هب مدیشک نوریب وشک یوت

. متشاذگ شولج

نک! شیسررب _

منک؟ راکیچ : تفگ بجعت اب

زیم تمس هب هک روط نومه و متشگرب بقع هب

نک هعلا طم بوخ ور دادرارق وغل طیارش : متفگ متفریم

تیاضر نودب ور داد رارق داوخب یسک رگا وگب مهب و

هیچ؟ شمکح هنک وغل لباقم فرط

دز. یدنخشین

ِلد! مکح _

درک؛ عمج ور شدوخ عیرس هک مدرک شهاگن مخا اب

هدرک باختنا یزاب و یخوش یارب ور حتلا نیرتدب

دوب.

! مدب نوشن وت هب یلد هی _نم

لد : تفگ یگتخاس بجعت اب داتفا چلا شبل هشوگ

ناخ؟ شواچ هیچ

! میتسین شانوزا ام دیشکب تلا جخ هیچ افرح نیا



. شتمس متشادرب زیخ یبصع

! متسین ناخ شواچ منکن تتسرد وروت _نم

دش. عمج هپاناک هشوگ و درب ور شتسد عیرس

امش! نیتسه یبصع ردق هچ هک متفگن یزیچ _

عورش دیگب امش؛ اب مکح ال صا اباب هشاب ، دیشاب مورآ

! مینک

داد: همادا هک مدرک شهاگن یپچ پچ

ور تسین مفیاظو وزج هک یسررب نیا هگا نم حاال

؟ نیدیم جورخ هزاجا مدب ماجنا

هچب نیا ِنوبز ندرک هاتوک و ندز فرح مرگ ردقنا

! تفر مدای مه متینابصع ليلد ال صا هک مدوب

هفیظو مه ندروآ نوبز واگ لگ : متفگ شهب ور یدج

! یداد شماجنا امش یلو هتامدخ

ات دیاب ؛ ینکیم تلا خد یراک هی وت هزاجا نودب یتقو

! مرذگ یمن هیبنت یب یشکرس چیه زا نم یرب شرخآ

یاپ یور ور شاپ یبصع ؛ تخادنا مهب یصرح رپ هاگن

یسررب لوغشم یصاخ تس وابژ تخادنا ش هگید

دش! هدنورپ

ناخ شواچ هدش ایند یاجک ؛ دیرپ باال مبل ی هشوگ

یگف وکال دردرس یاج تینابصع زا مجح نوا زا دعب

! هرپب باال شبل ی هشوگ



اب مداد هیکت یلدنص یتشپ وهب مدیشک یقیمع سفن

یم یعس تشاد و دوب هدش هریخ داد رارق هب تقد

رارف نم تسد زا ات هرایب رد شوت زا یزیچ هی درک

هنک!

دوب! یدج یلیخ ندرک راک عقوم یداع عقاوم سکعرب

مخا واب متخادنا زیم یور ِنوبز واگ لگ هب یهاگن

شیپ تقو یلیخ مدروخ هک یراب نیرخآ ؛ متشاد شرب

! وناب تسد زا مه نوا دوب

نوریب نوا سرت زا ماقیفر و اتسد ريز ی همه

الح طصا هب ی هچب رتخد نیا تقو نوا ؛ نداتسیا

هک بالیی هب هجوت نودب مندرک مورآ یارب نمشد

! هرایم نوبز واگ لگ مارب دایب شرس هنکمم

یراک عمج شساوح ی همه مدرک شهاگن یمشچ ریز

! مدوب هدرک راذگاو شهب هک دوب

ندش دنلب اب هک مدرب ماه بل تمس هب ور نوجنف

دش. کشخ اوه ور متسد شادص

! هخلت دیروخب تابن _اب

هب شساوح هک نیا لثم هن مدرک شهاگن بجعت اب

! تسه اج همه

دنچره داد: همادا دوب هدنورپ وت شرس روط نومه

! دیراد تداع نوتجازم هب هجوت اب امش منک رکف

؟! جازم خلت
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. مدرک شهاگن مخا اب

؟ مجازم خلت نم هک دوب نیا تروظنم _

. تخادنا باال یا هنوش و درک هاگن مهب

م نیمز ور داتفا فرح مدزن یفرح نینچ نم _وهللا

روط نیا نوتدوخ هگا ؛ تشادرب دش مخ دوب یکره لا

! مرادن یفرح نم دینکیم رکف

اج نیا زا سملا هچب نیا دش؛ تشم زیم یور متسد

! هریمن نوريب

یتسشن هدش مومت تراک امش : متفگ یظیلغ مخا اب

؟ ینک یم ینوبز لبلب

ماجنا دیاب هگید راک یرس هی نک شمومت رت عیرس

! یدب

ناخ! کخلت درک: همزمز بل ریز صرح اب

یفاک مارب عفال شندموا هاتوک نیمه مدز، یدنخشین

دوب!

رب زا مدوخ ور مدوب هدرپس شهب هک ییاراک ی همه

ح هدرم دنچ ممهفب منزب شکحم متساوخیم یلو مدوب

الهج!

هی ش همشچرس دیاب راک ِنُب و شورخ همه نیا



راک حاالحاالاه نم ؛ هشاب هداعلا قوف ِیتاذ دادعتسا

و تباقر ِیعدم مـن لباقم رد هک رتخد نیا اب مراد

هدش! یزاورپ دنلب

نوریب شزا ذغاک هتسد هی و مدرک زاب ور وشک

. مدیشک

. داتسیا مور هب ور اه هگرب واب دش دنلب اج زا

دش! مومت بوخ _

مومت شراک مدرک یم ور شرکف هک ینامز زا رتدوز

دش!

مدز. هیکت یلدنص وهب مداد نوکت یرس

؟ یدیمهف شزا یچ _

هک یتکرش : تفگ یدج و تخادنا هگرب هب یهاگن

مزلم هنک وغل ور داد رارق هگید فرط تیاضر نودب

امش تس؛ هدش دیلوت قاالم هتراسخ فصن تخادرپ هب

دیلوت ور هدش رکذ داد رارق وت هک یمزاول ی همه

؟ دیدرک

هدش! دیلوت شفصن هن : متفگ مخا اب

نوا ِفصن تروص نیا ریغ رد تخادنا باال ییوربا

ینعی دینکیم تفایرد تراسخ دیدرک دیلوت هک یرادقم

! دینک یم ررض مه زاب

و متسنودیم وراه نیا همه مدیشک یا کالهف سفن

نودیرف اب هطبار رد متشاد شهب عجار هک یسدح



دوب. ناخ

رد یعس تباقر یاج هکاالنهب نم ردق بیقر اهنت

نم یور ش هطلس میکحت و نم تکرش ندرک دوبان

! تشاد

. متشادرب زیم یور زا ور راکدوخ

یوت ندرکن ررض یارب امش رظن هب حاال بوخ _

درک؟ راک یچ دیاب دادرارق

شدعب هب اج نیا :زا تفگ مخا واب دنوخرچ یمشچ

! تسین نم فیاظو وزج هگید

. مدش هریخ شهب مخا اب

! نوخرچن مشچ نم هساو _

یچ؟ : تفگ بجعت اب

نیا :ات متفگ مخا اب مدب ور شباوج هک نیا نودب

ینوخ ور هدنورپ یور زا ور یتفگ هک داد رارق یاج

زا تکرش کی تاجن یارب هک یا هدیا اهنت ینعی یدرک

؟ هنیمه دایم رب تنهذ

؟! تراسخ فصن نتفرگ

امش هساو هک نم : تفگ یدج و تخادنا باال ییوربا

ارچ سپ منک؛ یمن تفایرد مه یقوقح منک یمن راک

منک؟ هتسخ ور منهذ یدوخیب

! مراد یرت مهم یاراک
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مدز. یدنخ جک باال؛ دیرپ ماهوربا تفج

؟ یاوخ یم قوقح نم یارب ندرک راک هساو _

. مدرک شهاگن پچ پچ ؛ دنوخرچ مشچ هرابود

منک! راک امش یارب متسین رضاح تقو چیه _نم

مدز. یدنخشین

! شابن نئمطم ردقنا _

نم! ندرک یرج هب هراد عالهق ردقنا ارچ منودیمن

تکرش یوت تسد ریز ناونع هب ور تدم هی هک نیا

! دایم رظن هب باذج هنک راک نم

هرادن ور نم تکرش یوت ندرک راک ی هزاجا یسکره _

هدرم دنچ منیبب رازب حاال یشاب راک نیا دعتسم دیاب

یج! حال

یباسح هک ییاه یرتچ تشاذگ زیم یور ور هدنورپ

و دز رانک شاه مشچ یولج زا ور ندوب مباصعا یور

نم تقایل و دادعتسا ًانئمطم : تفگ سفن هب دامتعا اب

نیا وت مراد هک تسامش یادنمراک زا رتشیب یلیخ

منک! یم راک تکرش

. مدرک شهاگن یدج

. مینک فیرعت و مینیبب _

. متفرگ شتمس هب ور متسد



نک. عورش نودیم نیا و یوگ _نیا

دینود یم هک روط نومه : تفگ و درک یا هفرس کت

و ننک تخادرپ ور تراسخ فصن نروبجم اه نوا

هک اه نوا یلو ، دیدرک دیلوت ور سانجا فصن امش

! ننودیمن

دیدرک دیلوت ور سانجا لک دینک اعدا دینوت یم امش

هیعقاو ی هزادنا ینعی نوا فصن ی هزادنا هب و

نتخورف اب دعب ؛و دینک تفایرد تراسخ نوتتادیلوت

ور سانجا لوپ مه دینک دوس رباربود سانجا نیمه

مه و دیریگیم هدرک وغل ور داد رارق هک یتکرش زا

! دیشورفیم شهب ور سانجا هک يلصا تکرش

. مدرک شهاگن تقد اب

و ننکیمن لوبق اوه یور ورام فرح ًانئمطم بوخ _

! نتسرف یم سرزاب ، سانجا ِرادقم ِتّحص نییعت یارب

ردق نیمه یلصا دیلوت ِرادقم نتفر ول اب تقو نوا

! هریم نومتسد زا مه تراسخ

شندب و تسد مالمی تاکرح ؛اب تخادنا باال یا هنوش

! تشاد شفده ِحیضوت رد یعس

هب هک دیرادن یسنج نوترابنا نوا وت امش ینعی _

شجرخ ؟ دینک غبلا نوشهب دیدج تادیلوت ناونع

! نیمه هدیلوت خیرات ِندرک ضوع



! هابور هدام ؛ دیرپ باال مبل ی هشوگ

و تسد ِمرن تاکرح ترپ مساوح رتشیب هک نیا اب

دوب شندز فرح نحل

ی هزماب وحتلا یرو نخس نحل هجوتم ال ماک یلو

! مدوب درکیم رییغت هلمج ره اب هک ش هرهچ

هزات و دزیم مشچوت شتاکرح وت هک اهادا و زان نیا

؟ دوب یتاذ مدوب هدش نوشهجوتم

Süßes : مدرک همزمز هاگداوخان و مدز یدنخ جک

Mädchen

؟ نیتفگ یزیچ : تفگ بجعت اب

مدش هریخ هدنورپ وهب مداد نوکت یرس مخا اب

راک هب ور منهذ مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

منک. فوطعم

، شوهاب رتخد هی مدز یم سدح هک روط نومه

یم راک دنمجرا تسد ریز رگ هلیح و کریز ، فیرظ

همه یولج سفن هب دامتعا زا مجح نوا اب هک هنک

ی همه اب رتخد نیا ؛ هدیمن سپ من و هداتسیاو

هک ییاه یتخس دوجو اب شتیمولظم و یگداس

ال ماک راک ی هنیمز وت و هدش هدید بآ وفالد هدیشک

! هدادعتسا واب روخب درد ًهب

هتشاد متکرش یوت ور رتخد نیا لثم یکی دایمن مدب

بآ ی هیحور و شکرس نوبز نوا هگا هتبلا ؛ مشاب



هنک! غالف ور شیهاکریز

! تسین نیا نم راک شور اما... هبوخ ت هدیا _

! مرفنتم نتخیر رکم و ندز وران زا نم

مرود یسک هک نیا منک؛زا یزاب ور مد یم حیجرت

هب و مرازیب تدش هب هنک هلمح مهب تشپ وزا هنزب

مدوخ سپ ؛ مریگ یم سپ صاقت شزا لکش نیرتدب

ور واپ منز یمن یراک نینچ هب تسد تقوچیه مه

! مراز یمن متاداقتعا

هیناث دنچ زا دعب ؛ تخادنا مهب یتوهبم و قیمع هاگن

. دیشک یقیمع سفن و دش هریخ نیمز هب

تسین یکی مه اب نومتاداقتعا هک نیا لثم بوخ _

. مدوخ یاراک رس مرب نم هدش مومت نوتراک رگا

. متفر شتمس وهب متفرگ ور حرط مدش دنلب اج زا

؟ هدش مومت تاهاب مراک هتفگ _یک

. متفرگ شتمس هب وراه هگرب

هی اب هدش هدز امش یاه هدیا یور زا اه حرط _نیا

! صقن هملا ع

شلماک ماوخ یم دوب تدوخ ی هدیا هک ییاج نوا زا

. ینوسرب دشرا یاه حارط تسد وهب ینک

هگرب یور هترظن دم هک یزیچ زا یلک فیرعت هی

و حضاو مه اه هدنزاس یارب دیاب تروظنم هدب؛ حرش

! تدوخ یارب طقف هن هشاب مهف لباق
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رخآ ي هظحل تفرگ متسد زا وراه هگرب و درک یفوپ

شتسد ِتشپ ی همرن ؛ دیشک بقع ور شتسد هک

هی لثم دش، هدیشک متسد کیچوک ِتشگنا یور هتسهآ

! کوش

دوب! راب نیمود ؛ مدروخ یا هکی

زا هزاجا اب نتفگ واب تخادنا مهب یا هدز لوه هاگن

دش! جراخ قاتا

و مدش هریخ دوب هدرک سمل هک ییاج هب بجعت اب

یمخا مرواب لباق ریغ و یدارا ریغ لمعلا سکع هب

! مدرک

متفر هپاناک تمس هب فده یب ، مدیشک یا کالهف سفن

دوب! اج نومه زونه شنت یامرگ ؛ متسشن شور و

بات فآــــ

رپ یاه مدق واب مدرک هلا چم متسد وت وراه هگرب

مدز نوریب قاتا زا هدز لوه و باتش

دش هدیشک متمس هب همه هاگن قاتا زا منتفر نوریب اب

میاق متشپ ور متسد مورآ دوب بوشآ زا رپ منورد ؛



هیقب و هدنوم متسد تشپ شتشگنا در هک راگنا مدرک

! نشب هجوتم هنکمم

فرط هب عیرس شوایس مداتفا هار روسناسآ تمس هب

قح بوخ درک یم ینیگنس مور هیقب هاگن دموا

! نتشاد

قاتا یوت ور ماپ هک ینامز زا تعاس کی دودح

. هرذگ یم متشاذگ نوشینابصع ِسییر

. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب شوایس یادص

؟ باتفآ _

وگب! : متفگ مخا اب

. هدنخ ریز دز یقپ

شیشحو هدوخ هیبش خاالتق یتشگ شاهاب زور _ود

هدش!

. تفرگ م هدنخ

. متفگ یچ مدیمهفن دوب لوغشم مرکف هدنمرش اباب _هن

. مشب دراو درک هراشا تسد اب دش زاب هک روسناسآ رد

؟ تفگن تهب یزیچ _

نیا وت متفگ تهب هک نم ، یایم هتفرگ رظن هب

هراد داب ترس ردق هچ وشن کیدزن شهب تیعقوم

! رتخد

هنک! یم دروخ ترس وت ور ینیس نوا االن متفگ

! هنکب دوب کیدزن شلوا : متفگ یدنخبل اب



یم بارخ نومرس ور ونومتکرش تشاد هگید وهللا

هشک یم درد هراد یلیخ هگا منیبب وت مرب متفگ درک؛

! درکن نومراچیب ات منک شص خال

. هدنخ ریز دز دنلب

ادخ، هب یرتدب منم زا وت هنکن تراک یچ مگب ادخ _

؟ تشادن تیراک یخوش زا رود هب یلو

؟ یتعاس هی نیا وت دش یچ

باال یا هنوش و مدرک میاق اه هگرب ریز ور متسد

. متخادنا

شدای دش هک مورآ مک مک یلو درک؛ هلمح شلوا _

هزایتما هنرگو هنوزچب ونم دیاب هبوخ تیعقوم داتفا

! هریم شتسد زا هلحرم نیا

مرانیا منک؛ شلح تفگ متسد داد وراه هدنورپ زا یکی

تاحیضوت و منک لماک ور شیحارط مربب تفگ داد

! مدب حرش نوشارب لماک ور ورپژه

. تخادنا مهب یقیمع هاگن

؟ نیمه _

؟ نیتشاد یا هگید زیچ راظتنا : متفگ بجعت اب

. تخادنا باال ییوربا

قاتا نوا یوت هیناث یس زا رتشیب مدرک یمن رکف _

تترپ باال نومه زا متفگ دش هک رتشیب یرایب موود

! نییاپ درک



هار رتفد تمس هب و متفگن یزیچ ؛ تفرگ م هدنخ

. تفر گنیکراپ تمس هب تفر مه نوا مداتفا
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دراو مخا واب مدرک زاب ور رتفد رد ندز رد نودب

دنتشگرب متمس هب ودره دادرهم و دنمجرا یاقآ مدش

هدش یچ : تفگ ممخا رپ هفایق ندید اب دنمجرا یاقآ

؟ مرتخد

؟ سییر هدش یچ نیسرپ یم اعقاو : متفگ صرح اب

گنج هب نیداتسرف نوبز واگ لگ نوجنف هی اب ور نم

نادنخ و داش و حلا شوخ دیراد راظتنا ناخ شواچ

؟! مدرگرب

درک. یا هدنخ کت

! تسین یدیدج زیچ هک _نیا

ور تکرش تفرگ یمن ور شولج یسک تدوخ لوق هب

ور یسک مه وت زج هب درک، یم بارخ نومرس یور

یم رب دید یم ور ش هفایق هک نیمه مداتسرف یم

! تشگ

. تخادنا باال ییوربا دادرهم

؟ تکرش نیا بالی رپس هدش باتفآ _االن

دز! ور نم لد فرح رفن هی هرخ باال مرسپ ال کیراب آ



دش. عمج دنمجرا یاقآ دنخبل

! دینک یم رکف سکعرب نوتمه ارچ مرسپ _هن

درک! ضوع ور ثحب یا هفرح یلیخ تروص هب دعب

دز گنز ناخ شواچ شیپ هقیقد دنچ نیمه اقافتا _

با نرب میت یاه هچب تفگ تشاذگ یرارطضا هسلج هی

ال.

! هشمیت یراکبارخ نومه رس منک رکف

. متسشن لبم ور

؟ ماین نم هشیمن _

. تخادنا باال یرس

. هربخ هچ مینیبب میرب وشاپ _هن

شرب دموا میشوگ هب هک یمایپ ندید اب مدرک یفوپ

دوب! رحس متشاد

هن تشاد یدرد هن ینسح ؟ ینودیم ) دوب هتشون

یم خیس شدوخ هب دوب هداتسیا راوید هشوگ یرامیب

(! نآرق هب هنم ِتیاکح دیلا؛ نیم دز

متسشن فاص دادرهم هاگن ندید اب هدنخ ریز مدز یقپ

. مدش هریخ یشوگ هب هرابود و ماج رس

هک هواک رب عالهو هنوخ هب ندیسر ضحم هب زورید

نومنوخ مه هنوپ و نیمار و رحس دوب هدیسر هزات

! ندوب

هتفه ود ات دوب رارق و دوب هتفرگ ور شمیمصت هنوپ



. نزادنب هار ور نوشیسورع هگید

یارب هشب راذگرب نیمار یاباب غاب وت یسورع دش رارق

! ندشیم لطعم رت مک نیمه

درب تفرگ ور تخبدب رحس تسد هنوپ مه زورما

متفرن راب ریز نم درک رارصا ردق هچ ره ، دیرخ

تسنوتن رحس بوخ یلو ور؛ مدآ هنک یم هراچیب

هگب! هن شهب

اج زا منم یلدنص یور زا دنمجرا یاقآ ندش دنلب اب

. مدش دنلب

یضیرم هنک یم نییاپ باال ور مدآ ردقنا ارچ بوخ

هگم!

تراک اپ کوت هی نییاپ ورن تفگ یم عقوم نومه

. مراد

دنمجرا یاقآ روسناسآ یوت نومنتفرگ رارق ضحم هب

ینابصع ارچ ناخ شواچ ؟ دوب هدش یچ ، باتفآ : تفگ

؟ یمهفب یزیچ یتسنوت ؟ دوب

هک ییاه زیچ زا دیابن مدرک یم سح ارچ منود یمن

! مگب یزیچ مدنوخ هک یا هدنورپ و مدید

رد یا هدنورپ نینچ و هدرک دامتعا مهب هک یسک

! تسین تنایخ انئمطم شتقایل هتشاذگ مرایتخا

یرس هی مه زاب منک؛ لمع اورپ یب مه ردقچ ره نم

. مدنبیاپ نوشهب هک تسه لئاسم



دنمجرا یاقآ هن : متفگ یدج و مدرک فاص ور مولگ

ات دنچ شدعب یلو دش ینابصع شلوا ، مدیمهفن یزیچ

دینودیم منک نوشلماک متفگ و متسد داد حرط هنود

! هدیمن سپ من هک

ناخ شواچ مدرک رکف نیا وهب مدیشک یقیمع سفن

یزیچ هشیمن هروج چیه هرت تخس مه نهآ زا اعقاو

زا شتینابصع لیلد یروجچ سپ ؛ دیشک نوریب شزا

؟ دنومن نوهنپ نم

درک. توکس و تفگ یناهآ دنمجرا یاقآ
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مخا اب هک شواچ هب داتفا ممشچ نومدورو ضحم هب

حیضوت ور یزیچ تشاد و دوب هداتسیاو زیم ردص

داد. یم

یرس دنمجرا هب ور درک یکیچوک ثکم ام دورو اب

هرابود و درک رذگ نم یور زا شهاگن داد نوکت

دش. شفرح ی همادا لوغشم

مدیشک نوریب ور دوب مبیج وت زورید زا هک یسمادآ

هتسشن زیم رخآ نومتفج متسشن دنمجرا یاقآ رانک و

. میدرک یم هاگن نوشثحب هب هلصوح یب و ميدوب

. متشاذگ منهد یوت ور سمادآ



یاراک باال نیا دنوشک ورام یچ هساو مدنوم

! دوبن یکی نم صصخت وت هک هاگشیامزآ

م هدنخ ش هدز نوریب یاگر و هدش خرس ی هفایق زا

هزور ود ایند اباب هروخ یم یصرح هچ دوب، هتفرگ

! هرادن ندز شوج شزرا یگدنز ، ردارب ایب هاتوک

وگب دنلب یراد تئرج دز یم بیهن مهب نورد زا یکی

هنک. خیلا وت یور ور شادنمراک ی همه صرح ات

. متشاذگ ماپ یکی نوا یور ور ماپ و مدیشک یفوپ

یراک هشب نئمطم ات تخادنا مهب یهاگن دنمجرا یاقآ

. تفرگ م هدنخ رتشیب منک یمن

مدرک یم داب ور مسمادآ هک روط نومه هلصوح یب

! شواچ اب مدش مشچ وت مشچ هک مدروآ ورباال مرس

مه هب هدش درگ یاه مشچ اب هظحل هی وت ودره

و نم زا تکرح نیا ندید رطاخ هب نوا ؛ میدش هریخ

طسوت تیعضو نیا وت مندش هدید رطاخ هب نم

! شواچ

نییاپ ور مرس عیرس دیکرت متروص وت هدش داب ِسمادآ

تتنعل ادخ متروص ور متشاذگ ور متسد و متخادنا

درم! هنک

نتشگرب ندوب هدش بجعتم شواچ توکس زا هک هیقب

فاص و مداد تروق ور مسمادآ عیرس ندرک شهاگن و

ماج. رس متسشن



وت ور مرس نم هب دیسر یم شواچ ی هریخ هاگن در

. مداد نوشن لوغشم ور مدوخ و مدرک ورف اه هدنورپ

ور مرس مورآ شواچ رگشنزرس یادص ندش دنلب اب

. مدرک دنلب

جبلا نوتارب هسلج عوضوم رگا تداعس موناخ _

دییامرفب نید یم حیجرت ور یا هگید راک و تسین

! دیریگن مه ور هسلج تقو نوریب دیربب فیرشت

و مدرک یا هفرس کت ، دیرپ مخر زا گنر هظحل هی

. یلدنص ور متسشن فاص

نیدب همادا امش دش، ترپ مساوح هظحل هی هدنمرش _

. افطل

مور هگید هک درک معیاض یروج مدآ همه نیا یولج

باال مرایب ور مرس دشن

! امیروخب سمادآ میدموا نومرمع وت راب هی

! متسین باتفآ هک مریگن وروت حلا نم

رطع یتعنص و یتنس ی هنوگ تخاس هب دیسر ثحب

یاه رطع تخاس وت شمیت ییاناوت زا تشاد اه

. تشاذیم هیام یتعنص

نیا یوت اه نیرترب زا یکی ولا تیا میتسنودیم نوممه

. هنکیمن مک یزیچ نم یرامیب زا بوخ یلو هتعنص

دش عمج متمس هب اه ساوح هک مدرک یا هفرس کت



. متخادنا باال ییوربا و یلدنص هب مدز هیکت

یتعنص یاه رطع نتخاس لا بند همه اهزور _نیا

... نتسه

؟ روطچ امش مگب دموا منوبز ور هظحل هی

رکف : مداد همادا و متفرگ ور مدوخ یولج عیرس یلو

؟ هیرارکت هدروخ هی نوتدیا دینک یمن

نوترظن هب : تفگ و مفرح طسو دیرپ یدنخبل اب انیبم

؟ مینک هدافتسا یتنس شور زا

؟ دیایب دیزاسب رطع رمک و تشد وت دیر یم امش

. ندز یدنخبل رفن ود یکی
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خیلا یباسح ور زاناس یاج یلو مدرکن شباسح ال صا

هرب! ش هفایق هب هنزب دنگ دایب ؛ مدرک

درک یم مهاگن تقد اب هک شواچ هب هریخ نانچ مه

اب یتعنص و یتنس شور زا دینوت یم : مداد همادا

هیلوا یاه ناسنا لثم تسین مرارق ؛ دینک هدافتسا مه

هحیار و اه هایگ میزاسب رطع هوک و تشد وت میرب

و میدیم لا قتنا هاگشیامزآ لخاد هب ور یعیبط یاه

. مینک یم یزاس هیبش ور طيحم

شور هیبوخ ی هدیا : تفگ یدج و داد نوکت یرس



هرتهب هنم میت اب هاگشیامزآ یاراک یلو... هش یم رکف

! دینک زکرمت تاکرادت و ینف روما ور امش

! قانح مدرک همرمز مورآ تفرگ نوشدنخ یرفن دنچ

داد. رکذت مورآ دوب هتسشن مرانک هک دنمجرا یاقآ

! موناخ باتفآ _

راب هی هگا مشب الل نم یلدنص هب مدز هیکت صرح اب

تدوخ راک وت ترس تفگ مهب امسر مدب؛ رظن هگید

! نکن یلوضف ام راک وت هشاب

ماج رس متسشن مه رد یاه مخا اب هسلج رخآ ات

ور شواچ راک یروج هی درک یم یعس دنمجرا یاقآ

یا هنیک مدآ هچ تسنود یم گنشق هنک حیجوت

! متسه

ولج هعجاف هی زا درک یم یعس تشاد ادخ هدنب

هنک. یریگ

مدش دنلب اج زا مورآ یلیخ هسلج ندش مومت زا دعب

نوریب تمس هب منک هاگن یسک هب هک نیا نودب و

. مداتفا هار

نیا مداد تهب هک یراک هار نوا تمرح هب لقادح

! یشحو یدرک یمن معیاض یروج

موناخ رد ندش زاب ؛اب متفر روسناسآ تمس هب دنت دنت

هداتسیا روسناسآ ی هشوگ دش دراو نم اب مه یراثن

. متشگرب شفرط هب یراثن موناخ یادص اب هک مدوب



. مرتخد ناج باتفآ _

؟ یراثن موناخ مناج _

دز. یدنخبل

لبق یلیخ منک یم راک مراد اج نیا هتقو یلیخ _نم

؛ یرازب تکرش نیا یوت ور تاپ وت هک نیا زا رت

یسک هب شتکرش سیسات ِلیاوا نومه زا ناخ شواچ

خرب باال دموا ییاهنت هب شدوخ اج نیا ات دوبن یکتم

ننک! یم رکف هیقب هک یزیچ الف

دنوم یسک نویدم هن تفرگ کمک یسک زا هن

نومه هیبوخ درم هک ردق نومه منود یم طقف نم

و باصعا یب اهامش لوق هب ای کانرطخ مه ردق

! هیطاق

زا مدش، هریخ شهب رکفتم و مداد نوکت یرس

ورهار تمس هب هک روط نومه میدموا نوریب روسناسآ

یارب متفگ هک ییانیا ی همه داد: همادا میتفر یم

نیرتهب ناخ شواچ راتفر نیا مگب تهب هک دوب نیا

ربارب رد تسنوتیم درم نوا هک دوب یلمعلا سکع

ور ش ورپژه و هنک یم تلا خد شراک یوت هک یسک

هدب! نوشن هدیم رارق رخسمت دروم

. مداتسیا ماج رس مخا اب

عمج وت ور مدآ هک هنیا شلمعلا سکع نیرتهب ینعی _

؟ هشاب تدوخ راک وت ترس هگب هنک عیاض



ناج باتفآ یتخانشن ور درم نیا زونه : تفگ دنخبل اب

دایز ... طقف مگ یم یچ نم یش یم هجوتم مک مک

! چیپن شاپ و رپ هب

تمس هب هنومب یباوج رظتنم هک نیا نودب مه دعب

. داتفا هار شرتفد

هار دنمجرا یاقآ رتفد تمس هب شوشغم یرکف اب

رس و درک هراشا ممه رد ی هفایق هب زاناس مداتفا

مدز. یدنخبل و متفر شتمس هب داد نوکت

؟ زاناس یبوخ _

؟ هرتهب تنامام

زیم. ور درک ترپ ور شیشوگ

؟ یمه وت ردقنا هتچ وت میبوخ ام _هرآ

. متخادنا باال یا هنوش

؟ یراد سمادآ یتسار یچیه _

؛ تفرگ متمس هب و دروآ رد سمادآ هی وشک وت زا

نکن هنک سامتلا دایب مدنمجرا هدوخ مدز یزیر دنخبل

ترس بالیی هی هنزیم هکانرطخ ورای هی نکن باتفآ

ملد وت هنوم یم منک؛ یم ور مراک مزاب نم هرای یم

! بوخ هنوم یم نوریب ربق زا متسد

هگید هتفه ود زاناس یتسار : متفگ زاناس هب ور

ح مرایم متراک منک تتوعد تفگ تسانیا هنوپ یسورع



اال.

حاال؟ نتسه ایک یسورع نو جــ خآ : تفگ هدنخ اب

نوریب شزا ادیش و دش زاب روسناسآ رد هظحل نومه

دز یقپ داتفا نم هب شمشچ هک نیا ضحم هب دیرپ

. هدنخ ریز

نوا هب هسلج طسو مدآ هخآ باتفآ ترس رب کاخ _

شتروص وت رهمگرزب یاقآ هبارخ باصعا اب منوا یمهم

؟ هنوکرت یم سمادآ

: متفگ هدش درگ یاه مشچ اب هدنخ ریز دز یقپ زاناس

؟ تفگ شدوخ یدیمهف اجک زا وت یاو

. تخادنا مهب یا هیفس ردنا لقاع هاگن

وت سمادآ مدید مدرک یم تاگن متشاد اباب _هن

! تهب دیپوت دش ینابصع مرهمگرزب یاقآ دیکرت تتروص

دوب مه وت تفایق ارچ وگب سپ : تفگ هدنخ اب زاناس

! یدش یمخز
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. مدرک شهاگن یپچ پچ

؟ هگید متفگ یچ یدینش _



! یتوعد یسورع

ایک ام یاه هچب زا طقف مدیمهف هرآ داد نوکت یرس

؟ نتسه

. متخادنا باال ییوربا

یم توعد وراه هچب شدوخ نیمار وهللا منودیمن _

هچب رتشیب اال متحا مه اب میتشاد دایز یراکمه هنک؛

! نشاب توعد اه

؟ تسه منوج یدباع :إإ تفگ یبلا ج نحل اب ادیش

درک. هراشا زاناس هب هدنخ اب هک مدرک شهاگن جیگ

؟ نیدز یدنگ هچ مدوبن نم زاب دش؟ یچ دش یچ _

انیا منودیمن نم ادخ هب یچیه : تفگ مخا اب زاناس

! ندیم وج یچ همه هب ردقنا ارچ

. دموا ییوربا و مشچ ادیش

هگب. هشیمن شور هداد هفوکش ادخ هدنب _

دش. درگ ماه مشچ

؟ یدباع و زاناس نم؟ ناج _

؟ نومدوخ ی هداد تروق اصع یدباع نیمه

ها : تفگ صرح اب زاناس داد نوکت رس دنت دنت ادیش

تسین یربخ مگ یم مراد اباب هدش یچ هگم حاال

! مشک یم تلا جخ هگید دیگن

سلا هی زا دعب دمحم و نم :وهللا تفگ عیرس ادیش



یلوا زور نومه ؛ میتفرگ ور مه تسد هزات یتسود

ًانایحا تسین نومنیب یچیه هگیم ورای لغب وت تفر

؟ هنوترظن دَم یا هگید زیچ

. هدنخ ریز مدز دنلب

؟ مرادن ربخ نم ارچ یک؟ درک؟ شلغب _

و تشادرب ور شیشوگ ام هب تیمها یب زاناس

دش. یزاب سا ما سا لوغشم

داد. نوکت یرس نم هب ور ادیش

تسین شیلا ح یچیه اباب نک لو ونیا _

یایب یتسنوتن دوب هدش دب حتلا وت هک تاپالگ وت

تدوخ لوق هب باال نوا اهنت تشاد زاناس هوک؛

نیمز ور هتفویب تساوخ دروخ چیپ شاپ دیرچیم

شرمک دش مخ عیرس دوب هداتسیا شرانک هک یدباع

دوب ایدنه ملیف نیا نیع خیلا تاج خآ خآ ؛ تفرگ ور

لکسا نیا هک شور هش مخ ورای مدوب رظتنم یه

ماپ تسکیش ماپ ندرک غیج غیج هب درک عورش

! ادوب هدشن مشیچیه حاال تسکیش

هظحل دنچ ره ادیش نهد هب مدوب هدز لز قایتشا اب

زیخ هعفدی مدرک یم هاگن زاناس هب متشگ یم رب مه

. ملغب وت شمدیشک مکحم و شتمس متشادرب



ینعی ؛ یدرک ادیپ تاجن وت قیفر مگ یم کیربت _

میدرک ادیپ تاجن ام رتشیب

یشرت یوب میدشیم در روسناسآ مد زا هدهاش ادخ

. میدش تحار هرخ باال درک یم نومفخ

درک. ادج شدوخ زا ونم روز هب هدنخ اب

اه هنووید دیتفرگ یدج ور زیچ همه ارچ امش _اباب

! تسین یزیچ ام نیب ادخ هب

عقوم نوا زا نیمه یارب اهآ : تفگ تنطیش اب ادیش

لو ششین منوا ینک یم زمرق شینیب یم عقومره

؟ هشیم

هتوعد شموناخ اب مه یدباع هلح، اقآ : متفگ هدنخ اب

نم! فرط زا

! شموناخ و رام رهز : تفگ صرح اب زاناس

مدیدنخ یم زاناس ندروخ صرح هب هک روط نیمه

! گنیکراپ وت مرب هتفرن ناخ شواچ ات دیاب داتفا مدای

وت ور یزیچ هب نییاپ مریم نم : متفگ اه هچب هب ور

مای. یم دوز متشاذگ اج نیشام

چاه تساجنیا شیگنشق مدز؛ مه ییامن نودند دنخبل

هاگ! ریمعت شمتشاذگ هدش بارخ

ور گنیکراپ ی همکد و متفر روسناسآ تمس هب عیرس

مدز.

هب داتفا ممشچ گنیکراپ زا ندموا نوریب ضحم هب



وت یباسح و دزیم قرب گنشق هک شواچ نیشام

یوت ور مدوب هتفرگ زاناس زا هک یسمادآ دوب؛ مشچ

روط نومه شمدیوج گنشق راب دنچ و متخادنا منهد

دنچ متشادیم رب مدق نیشام تمس هب راو هکلم هک

. مدرک شداب راب

هشیش هب دنخشین اب متخادنا مفارطا و رود هب یهاگن

قارب و زیمت یباسح مدش هریخ شنیشام یدود ی

دنخبل هی اب مدروآ رد منهد وت زا ور سمادآ دوب

! نیشام ی هشیش هب شمدنوبسچ نوطیش

وید مدز: رغ و مدروآ رد شارب ور منوبز هدنخ اب

! یشحو

رد همه ؟ ینکیم عیاض ونم مدز یزوریپ رس زا یدنخبل

! ندوب شنیشام یور شواچ تیساسح نایرج

مورآ هک نیشام ی هشیش ندید اب هک مدرگرب متساوخ

دز! مکشخ ماجرس دمویم نییاپ
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مشچ وت مشچ نیشام ی هشیش لماک ندموا نییاپ اب

و دوب هدش هتفرگ متمس هب هک یشوگ نیبرود اب مدش

! شوایس ی هدنخ زا خرس تروص

هب مدق هی و مدرک هاگن شهب هدش درگ یاه مشچ اب



متشادرب بقع

ور لیابوم و دش هدایپ نیشام زا یدنلب ی هدنخ اب

داد. نوکت نم هب

اه؟ ینوبسچیم سمادآ _هک

اه؟ یرایم رد نوبز

اه؟ یشحو وید

ش همه هک هشکب ونم ادخ متخادنا یشوگ هب یهاگن

! منزب یدنگ هی دیاب

مریگب شتسد زا ور تقهلا تلآ نوا ات متشادرب زیخ

ش هگید تسد واب درب بقع ور شتسد هدنخ اب هک

. تفرگ ور متسد چم

موناخ دیشروخ امیتشادن یزاب گنرز _آآ

یاج هگا ینود یم یدرک وراک نیا ارچ منیب اسیاو

هک ادخ هب ؟ دروایم ترس بالیی هچ دوب شواچ نم

! رتخد یدروآ سناش

. مدرک درگ ور ماه مشچ

دز. ملوگ نوطیش ادخ _هب

دوب هتفرگ ور متسد چم نانچمه دش رتشیب ش هدنخ

و کشخ یادص ندینش اب هک میدوب قتال رد ودره و

. میدش کشخ نومتفج ناخ شواچ یدج

اج! نوا هربخ _هچ

ام هب یظیلغ مخا اب شتمس میتشگرب عیرس نومتفج



دوب. هدش هریخ نومزادنا طلغ تیعقوم و

یلو مدیشک نوریب شوایس تسد زا ور متسد چم

درک! یم ینیگنس نوماتسد یور زونه شهاگن

سرت اب منم نیشام هشیش هب دوب هدیبسچ شوایس

هدیچ یعافد راوید نومتفج مدوب هداتسیا شرانک

هشیش هب هدیبسچ سمادآ هب شمشچ هک میدوب

! هتفوین نیشام

زا هگم : تفگ یبصع و تخادنا نومهب یکوکشم هاگن

؟ هیتیعضو هچ نیا اج نیا هربخ هچ مدیسرپن امش

؟ ینک یم راکیچ اج نیا وت شوایس

: تفگ عیرس و نوریب داد ور شسفن کالهف شوایس

متشگرب دوب هدنوم اج اه هدنورپ زا یکی شتسار

رحس حلا متشاد ؛ مدروخرب موناخ باتفآ هب هک مرادرب

. یدیسر رس هک مدیسرپ یم ور موناخ

دینز یم فرح مه اب تسد اب امش : تفگ یدنخزوپ اب

؟

! نوا زا رتدب منم دروخ اج شوایس

هب یا هراشا مینزب یفرح میاوخب هک نیا زا لبق

درک. شوایس

لطعم رایب ور یتساوخ یم هک یا هدنورپ باال _ورب

. نکن

تساجک منود یمن نم :وهللا تفگ لوه اب شوایس



متسنوتن یتفگ مه یرس نوا یشاب دیاب تدوخ شاداد

منک. شادیپ

و نم هب ندرک هاگن نودب و داد نوکت یرس شواچ

. تفر روسناسآ تمس هب شوایس

وربا مشچ و درک نیشام هشیش هب یا هراشا شوایس

منک شکاپ هک دموا

ی هشیش تمس متشگرب صرح واب مدیشک یفوپ

داب! مدوخ رب تنعل هک مدرک مدوخ ، نیشام

منک. کاپ ونیا یروجچ نم حاال

: مداد مایپ زاناس هب و مدروآ رد ور میشوگ عیرس

ایب ودب ؛ هفیح شکب رس هن ... زیرب هتتسد یاچ

! روجان مدز دنگ گنیکراپ

. رایب نک روج تدوخ اب ملا متسد و نوتسا هدروخ هی
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مداد نوکت ور ماپ دنت دنت و نیشام هب مداد هیکت

هراچیب هدب نوشن شواچ هب ور ملیف نوا هگا یاو

مش یم

هسرب هچ هشیم یشحو هنیب یم ونم یداع حتلا وت

مدز. یگرزب نیا هب دنگ هک حاال

تساوخیم هگا درمان مردقنا هگید منودیم هدیمن نوشن



یمن ور هشیش یولج یروجنیا شدوخ هک همهفب

. تفرگ

هک راگنا دش هتفرگ حملا شواچ هاگن زرط زا یلو

فو پــ هک... راگنا

ود هک مدوب شواچ راتفر و هاگن زرط زیلا نآ لوغشم

ورباال مرس عیرس دش رهاظ ممشچ یولج شفک تفج

. مدیشک یتحار سفن زاناس و ادیش ندید واب مدروآ

دوز یتفگ ارچ باتفآ هدش یچ : تفگ ینارگن اب زاناس

زاب؟ یدرک راکیچ مایب

متفر رانک هشیش یولج زا مورآ و مدیشک یهآ

نم هب دعب و هشیش هب یبجعتم هاگن نوشتفج

. نتخادنا

: تفگ و تفرگ متمس هب ور شتسد تهب اب زاناس

! هئوت راک هک وگن

. مداد نوکت رس یگدنومرد اب

رد کوش زا مک مک زاناس هدنخ ریز دز دنلب ادیش

. دموا

زا ینک یم راتفر سکلیر ردقنا ارچ وت مگیم نم _

ور ش هیرگ هنزب شخیس یسک هدیعب روبنز هنول نیا

! هراین رد

. مداد نوریب ور مسفن صرح رپ



یسک ات نیشاب دوز دموا رد م هیرگ مدوخ هک _عفال

. مینک کاپ ودنگ نیا هدموین

اب دروآ رد نک کاپ الک شفیک وت زا عیرس ادیش

مدرک شهاگن هدنخ

نوج هب میداتفا و میدنک شزا هکیت هی هس ره

رد یزاب هرخسم شطسو یه زاناس نیشام ی هشیش

. دروایم

سمادآ نیمه اب همهفب رهمگرزب یاقآ هگا هدهاش ادخ _

! هدیم ترود رهش وت شنیشام هب تتنوبسچیم

هب سمادآ دزیم رغ یه و هدنخ ریز دزیم مه ادیش

! هتفرگ اج تنهد وت یروجچ یگدنگ نیا

لطعم ور شواچ هنوتیم یک ات شوایس متسنودیمن

با میتشگرب میدرک مومت ور راک عیرس نیمه یارب هنک

ال!

اب دوب هدش هدیلا م مسابل هب نک کاپ الک زا رادقم هی

! دوبن سک چیه متفر رتفد تمس هب صرح

یحارط یاه هگرب هک زیم یور ی هدنورپ ساوح یب

طاال زا دعب و متشادرب ور و مدوب هتشاذگ شلخاد ور

مدز. نوریب تکرش زا زاناس هب نداد ع

مدوخ یارب هناگچب یاه تالیف نیا اب مشاب نم هک

! منکن تسرد رسدرد
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. مداد ور هنوخ سردآ و مدش یسکات راوس

و هنیک لا بند سب زا تسه یگدنز زا ییاه هظحل هی

هریگ یم ور تاه مشچ یولج یچ همه یماقتنا

یراک هب تسد و ینک یم شومارف ور تیلصا هدوخ

! دیابن هک ینز یم

مدز. یراک نینچ هب تسد مود راب یارب نم و

شواچ قاتا هب ندش دراو مهابتشا نیرتگرزب لوا راب

یم سدح هک دوب شاه هدنورپ زا نتفرگ سکع و

! متفر رد رسق منز

ناکما مه دصرد هی رگا مدید شزا هک یتیساسح اب

دروخرب ماهاب نکمم حتلا نیرتدب هب هشاب منتفر ول

هنک. یم

یشوگ و مدموا نوریب رکف زا میشوگ گنز یادص اب

. مداد باوج ور

؟ مناج _

ماجرس فاص دش ثعاب دنمجرا یاقآ ی کالهف یادص

. منیشب

. رتخد یدرک یراک بارخ هک _زاب

مدآ بجع ؛ دیسر اربخ دوز هچ دش درگ ماه مشچ



! شوایس نیا هیشورف

لها نم دینود یم هک امش سییر منک یم بیذکت _

. نتخود شوپاپ مساو متسین اراک نیا

راکیچ زاب باتفآ یگ یم یراد یچ : تفگ بجعت اب

؟ رتخد یدرک

وگب عفال مینز یم فرح ادعب هیضق نیا هب عجار

؟ یتشادرب هابتشا ونم ِزیم ور هدنورپ منیبب

مینوشیپ ور مدیبوک مکحم و متفرگ زاگ ور مبل

! باتفآ یدز دنگ

درک. شعمج دش یمن هگید و مدوب هداد بآ ودنب

زاب ور مفیک عیرس تخادنا مهب یبجعتم هاگن هدننار

. مدیشک نوریب ور هدنورپ و مدرک

هابتشا ور هدنورپ ندز یم سدح هک روط نومه هلب

یم باال یدنگ ره هراد قح ادخ هدنب ؛ مدوب هتشادرب

نم! هب هنز یم گنز دای

ی هدنورپ مدرک رکف ادخ هب : متفگ یمورآ یادص اب

. شمدروآ هابتشا همدوخ

شمز ال باتفآ نودرگ شرب االن نیمه : تفگ صرح اب

دوب هدموا دوب یناف یاقآ ملا هدنورپ رتخد میراد

. شلا بند

یم شلا بند شوایس هک دوب یا هدنورپ نومه سپ ها

! تشگ



. مدرک یفوپ و متخادنا نوریب هب یهاگن

منیشام هشیم بش مدرگرب االنات نم دنمجرا یاقآ _

اهنت رتخد هی هنک یم لوبق نوتنادجو امش مدرواین

؟ هشب نوبایخ هراوآ بش فصن

دوب. کالهف شادص

؟ باتفآ منک راکیچ االن یگ _یم

هچ ره هدنورپ نراد هلجع انوا بوخ : متفگ عیرس

! شلا بند نایب نوشدوخ هسرب نوشتسد هب رتدوز

امش ی هنوخ مد متسرفب ورانیا نم یگیم ینعی _

؟ هدنورپ لا بند

؟ هشیمن : متفگ مولظم

. دیشک یفوپ

یراکبارخ طقف ؛ منکب منوت یم راک یچ منیبب رازب _

نک.

ینحل اب شواچ بقالزا ور هلمج نیا تفرگ م هدنخ

. مدوب هدینش توافتم ال ماک

و یلدنص هب مداد هیکت ور مرس ؛ مدرک عطق ور نفلت

. متسب ور ماه مشچ
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هب و مدرک زاب ور ماه مشچ هدننار یاندز ادص اب



هک! میدیسر إ مدش هریخ نوریب

زا هیارک ندرک باسح واب مدرک یرکشت هدننار هب ور

. مدش هدایپ نیشام

دلب مشمسا رکشورادخ هک باال لدم نیشام هی ندید اب

. مدیشک یفوپ هنوخ رد یولج مدوبن

روضح وباالزا دق شوخ ی همان هی هگیم هنوطیش

نومنوخ یوت شدوخ ی هزاجا نودب ش هچب و نز

اه! هنک نوشکلف هریگب مدب شلیوحت مسیونب

. مدش دراو و متخادنا دیلک مه رد یاه مخا اب

یثکم طایح ی هشوگ ی هبعج و کیتس پال ندید اب

. مدرک

. دیرخ دوب هتفر نامام دیاش

ممشچ لوا هاگن وت مدش دراو و مدز رد هب یا هبرض

! شرآ ییاد اشاس هب داتفا

یلیخ هک مداد سالم یمورآ یادص اب مدرک یفوپ

ینیگنس مور یروج دب شهاگن داد؛ ور مباوج کشخ

. دمویمن مشوخ شزا تقوچیه درک یم

دوب هدموا نوریب هنوخزپشآ زا هویم اب هزات هک نامام

زیزع یشابن هتسخ ردام یدموا :ا تفگ نم ندید اب

ملد.

نامام رداچ هب هک شرآ ندید اب مدرک سالیم

. مدیشک ور شپل مدز یدنخبل دوب هدیبسچ



؟ هروطچ نامام قشع _

فعض ملد داد منوشن ور شنویم رد یکی یانودند

! شارب تفر

. متفرگ شرآ زا ور مهاگن اشاس یادص اب

تقو دنچ ره ماوخ یم مدب طاالع نوتهب مدموا _

! ترامع مربب مدوخ اب ور شرآ

گر هب گر مندرگ مدرک سح متشگرب شتمس هب نانچ

دش.

مدرک یعس مدیشک مدوخ تمس هب ور شرآ

دش. یمن یلو منک ظفح ور میدرسنوخ

؟ یقح هچ هب تقو نوا _

. تخادنا باال ییوربا

! مشییاد هک نیا قح _هب

! موناخ نامام داد: همادا یدنخشین اب

تفرگ باال ور شرس مدرشف مدوخ هب رتشیب ور شرآ

درک. مهاگن و

؟ میریب ییاج قالهر نامام _

. متخادنا اشاس هب یزیت هاگن

هنک. یم یخوش هراد اقآ نیا ملد زیزع _هن

. تخادنا باال هنوش اشاس

. میدج ال ماک _نم

. مدرک شهاگن یبصع



. مینز یم فرح دیدموا هاگداد ی همان اب تقو _ره

. هرازب یناطلس هگا مدز؛ یدنخزوپ

دش. دنلب اج وزا تشادرب ور شتک

مداد هزاجا عقوم نوا دیاش یایب هار ماهاب هتعفن _هب

! ینیبب ور شرآ راب هی یا هتفه

یارب متشاذگ طایح وت هک ییازیچ ناج شرآ یتسار

. هئوت

. متخادنا نامام هب یصرح رپ هاگن

! لخاد هرایب ورانوا داد هزاجا ارچ

شرس تشپ یبصع ؛ تفر طایح رد تمس هب اشاس

ضحم هب متشادرب طایح طسو زا ور کیتس پال متفر

! ورای یه مدز: داد تشاذگ نوریب ور شاپ هک نیا

وت مدرک ترپ ور کیتس پال متمس تشگرب بجعت اب

وت مدیبوک و مدرک دنلب ور هبعج مه شدعب شلغب

ش! هنیس

یاه مشچ اب تفر بقع هب مدق هی هبرض تدش زا

درک! هاگن مهب یبصع و هدش درگ

مدز: داد صرح اب

راین رد تبیج زا متتسد تاباب هنوخ ربب رادرب ورانیا _

! میتساوخن هقدص یسک ؛زا هشیم تمز وپالتال

وتنامدود هنرگو یراد شرو یایمن داتفا ارو نیا کالمت

... مدیم داب هب



! یناطلس سدنهم : مداد همادا رخسمت اب

ی هدز تهب هاگن لباقم و مدیبوک شتروص یوت ور رد

. متشگرب هنوخ لخاد هب نامام و شرآ

یور زا ور ماهوم دوب هداتفا م هنوش یور شملا

دش. دنلب رد یادص هک مدز رانک مینوشیپ

یزور زا ناما مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

! هرازب نم مد یور اپ یسک

هچب هی دیدهت اب هک مدوبن هنوخ نیا درم سلا هس

. مشکب رانک هشاباب هروخ نون هک لوسوس

. متشادرب زیخ رد تمس هب یبصع

... یترم دوبن تتسب یاوخیم یچ _زاب

! دیسام منهد وت فرح رد لماک ندش زاب اب
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خــنا شواچ

راوس اب متفرگ برض نومرف یور متسد اب یبصع

یمن یفرح نوا مدرشف زاگ یور ور ماپ شوایس ندش

منم! دز،

هب مــن مدوب باوج رظتنم یلو مدیسرپ یمن یلا وس



هک مدوب یلا وس باوج رظتنم یا هناقمحا روط

تشادن یطبر چیه نم وهب مدیسرپن

یلو هدب باوج دیاب تسنود یم شوایس یلو

دوب! هدرک توکس

هنوخ هدرب یهابتشا ور هدنورپ باتفآ تفگ دنمجرا _

. میریگب میرب دیاب

ندیسرپ نودب فرح یب دش، تشم نومرف یور متسد

. متفرگ شیپ رد ور ش هنوخ هار سردآ

دش. دنلب شادص هرابود

... شاداد _

! مونشن وتادص _

: مدیرغ یبصع هک هگب یزیچ تساوخ دیشک یفوپ

لیوحت غورد و فيجارا ینزب فرح دیاب هک یعقوم

یچیه تسین تندز فرح تقو هک االین یدیم نم

! یچیه ایس وگن

یلدنص هب داد هیکت ور شرس و دیشک یا کالهف سفن

. نیشام

باصعا هرذ هی مدوب نئمطم تزا هرذ هی _هگا

ور هرتخد یمهفب هک هظحل نوا متسنودیم هگا ؛ یتشاد

غورد تهب هگا مدوبن درم ینک؛ یمن خی ور ِگنس

. مگب

. مدرک شهاگن زیت



؟ هدرک راک یچ _زاب

دنچ قیفر هک تسه نیا زا رتدب یراک هگم دنچ ره

! هنزب رود ونم شرطاخب داوخب م سهلا

دز. شینوشیپ هب یا هبرض یصرح

میایب میرب ال صا هخآ یقطنم یب ردقنا ارچ وت رسپ _

ارچ تور ولج مراذیم ملیف و کردم اب ور زیچ همه

؟ یدرک شگرزب ردقنا

دوخ ِیدوخ هب هیضق مدوب هدرکن گرزب ور یزیچ نم

دوب هتفرگ ور هرتخد تسد گنیکراپ طسو دوب حضاو

هت شات هدنخ یادص داد؛ یم هولق و لد شاهاب و

نم ندز رود و شراکنا لیلد طقف دیسر یم گنیکراپ

! دوبن حضاو مارب

! هیقب لثم مه رتخد نیا

! قدنف ؛ تسشن مبل ور یدنخزوپ

دموین رد شوایس یادص ش هنوخ مد هب ندیسر ات

درک. مهاگن بجعت اب مدرک کراپ هچوک رس ور نیشام

؟ تساجنیا _

. مداد نوکت دییات هب یرس
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تقو نوا : تفگ یصاخ نحل واب دش هدایپ نیشام زا



ور موناخ نیا ی هنوخ سردآ یروجچ مسرپب تزا نم

؟ ینک یمن سیورس ومنهد یدلب قیقد ردقنا

لبق ؛ مدرک ورف مبیج یوت ور متسد و مداتسیا شرانک

هک یدرم و دش زاب هنوخ رد منزب یفرح هک نیا زا

دز. نوریب هنوخ زا تعرس هب دوبن صخشم شرهچ

نم هک داتفا قافتا عیرس ردقنا یچ  همه نوا زا دعب

دز! نومکشخ اج رس شوایس و

دروخ درم ی هنیس هب مکحم هک یا هبعج و کیتس پال

! انشآ و یشحو ییادص و

! ورای یه _

راین رد تبیج زا متتسد تاباب هنوخ ربب رادرب ورانیا

! میتساوخن هقدص یسک ؛زا هشیم تمز وپالتال

وتنامدود هنرگو یراد شرو یایمن داتفا ارو نیا کالمت

. هدیم داب هب

: شرخسمت رپ یادص هرابود و ثکم و یا هظحل

! یناطلس سدنهم

زا ونم تسنوتن مه درم تروص یوت رد ندش هدیبوک

. هرایب نوریب رتخد نیا ِیرگ یغای ِتهب

مه نوا داد یم نوشن شوایس ی هدز تریح یادص

. هتشادن ور یبوشآ نینچ راطتنا



؟ دوبن یناطلس هرسپ _نیا

ور هک هدنوم یچ هگید مدیشک مندرگ هب یتسد کالهف

! رتخد یدرکن

ادص هب ور هنوخ رد و تشادرب ولج یمدق شوایس

زاب زا لبق مدش رظتنم و مداتسیا شرانک دروآ رد

. دیچیپ مشوگ یوت شادص رد ندش

... یترم دوبن تتسب یاوخ یم یچ _زاب

دیرب ور شادص دش درگ شاه مشچ رد ندش زاب اب

دش. هریخ نومهب تلا جخ و تهب اب

هک مدز شوایس یولهپ هب یمورآ نادنچ هن ی هبرض

. هرادرب شزا مشچ

یاهوم شمدیدیم حتلا نیا وت دوب راب نیلوا

صرح زا زمرق یاپل دوب؛ هتخیر شرود هک ینوشیرپ

هتفر باال تمس هب هشیمه الف خرب هک ییاه یرتچ و

دوب!

ی هشوگ ِلکش حالیل ِیتفرگ هام ِیپ تفر مساوح

! شینوشیپ

وت هنیشیم مجنرآ مدموا مدوخ هب هظحل دنچ زا دعب

!... مدوخ یاه مشچ تقو نوا شوایس یولهپ

. متخادنا نییاپ رس یبصع

لخاد هب یهاتوک غیج واب تخادنا شدوخ هب یهاگن

درب. موجه هنوخ



یلو دیشکن لوط مه هقیقد کی تاقافتا نیا ی همه

ور ماه مشچ ؛ ندموا شک اه هیناث هک راگنا نم یارب

نیا دش یمن زاب ماهوربا ی هرگ مدرشف مه هب مکحم

هدنخ مه گنیکراپ وت زورما هک ینومه هرتخد نومه

ابدال نتشاد یعس نوشتفج و دوب شوایس ِشیع و

! ننزب رود ونم هناقمحا لی

زیچ! چیه تشادن دوجو یتوافتم زیچ چیه

. مدرک دنلب رس یبجعتم یادص ندینش اب

؟ هدش یزیچ مرسپ مناج _

ردام امش موناخ سالم داد: باوج عیرس شوایس

؟ دیتسه تداعس موناخ

داد. نوکت رس یحیلم دنخبل اب

امش؟ و _هلب

. دروآ نوریب شگرزب ردام رداچ رانک را ور شرس شرآ

! هنامام ِسیلر هکانسلت اقآ ینامام _

! هکانسرت اقآ

هرگ مه هب رتشیب ماه مخا و دش درگ ماه مشچ

. دروخ

درک. یا هدنخ کت شوایس

زا یکی نوشیا شتسار میتسه نوشاراکمه زا یکی _

روبجم دوب یرورض نومراک ندروآ هابتشا وراه هدنورپ



. میریگب سپ ور هدنورپ هک میشب محازم میدش

دییامرفب داد: باوج رهم واب داد نوکت یرس شردام

دینک رد یگتسخ میشاب نوتتمدخ رد ییاچ هی لخاد

. دیدروآ فیرشت اج نیا ات
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لوبق هنکمم هک هدیق یب یردقنا شوایس متسنود یم

رس یمک مدز ینیگنس دنخبل هدب یباوج متشاذن هنک؛

. مدرک مخ

هیرورض نومراک موناخ جاح میش یمن امش محازم _

. میدرگرب رتدوز دیاب

تبسانم و تصرف رس هللا شیا : تفگ هدنخ اب شوایس

. مینک یم لیم مه ییاچ هی میرایم فیرشت

لو هزادنن هار یزیر وربآ ات متفر شهب یا هرغ مشچ

! تسین نک

دوب شتسد یوت هک یا هدنورپ اب باتفآ هظحل نومه

دوب. هدز تلا جخ شهاگن دموا نومفرط هب

. متشادرب شزا مشچ

ات دیدش روبجم عقوم نیا هدنمرش نویاقآ دییامرفب _

. دیایب اج نیا

مارتحا هب ؛ مدرک یم سح منورد ور یبیجع مشخ



رطاخ هب هنرگو متشادن نتفگ یارب یزیچ شردام

تحار مدآ همه نیا ِندرک لطعم و شیترپ ساوح

. متشذگیمن شزا

و امش هیچ تمحز :وهللا تفگ یدنخبل اب شوایس

! دیتمحر ام یارب نوتناتسود

لو یطیارش چیه یوت هچب نیا مدیشک مبل هب یتسد

! تسین نک

. مداد نوکت یرس شردام هب ور

موناخ جاح تمحازم تباب هدنمرش مه _زاب

. هزاجا اب دینومن رد مد لخاد دیربب فیرشت

دز. یگنرمک دنخبل شردام

. مرسپ نوترادهگنادخ _

درک. یظفاحادخ ییور شوخ اب شوایس

تمس هب و مدنودرگرب ور شهب ندرک هاگن نودب

. متفر نیشام

: تفگ یراد شک یادص اب شوایس نتسشن ضحم هب

زا ور یناطلس هرسپ دگل و کچ اب هیک هگید نیا اباب

؟ یدید نوریب درک ترپ هنوخ

. هدیم داب هب ور شنامدود هرسپ

مدز. نومرف هب یا هبرض

ی هچب رتخد هی نامدود هک هریقح ردقنا اشاس _رگا

! هراتفر نیمه القی هدب داب هب ور اهنت



دیشکیم نییاپ ور نیشام ی هشیش هک روط نومه

! باسح فرح دش نیا ال کیراب :آ تفگ

باسح مدآ ، یدیمن ورام باوج هرتخد نیمه رس

هریم تدای و یدیم باوج شدوخ رس زاب ؛ ینکیمن

؟ وتندوب نیگنسرس

رکش! وتبّصم

هک نک زاب ورامخا نیبب : تفگ عیرس هک مدرک یمخا

زمرق تراک ی هقطنم زا هک ؛حاال هرادن یگنر تانح

نیا رانک نزب یرایب شرس بالیی ینوتیمن و میدش در

میشاب هتشادن هدرب هدروخ هگید هک مدب تنوشن وملیف

مه. اب

راب تفلک ردقنا یفاکشب متاه همرگس نیا ی هرگ هکلب

! ینکن نم
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، متخادنا شهب یبجعتم هاگن شاه یگدول هب هجوت یب

؟ دزیم فرح ملیف مودک زا

واب هدز یکمشچ مدرک کراپ نوبایخ رانک ور نیشام

. تفرگ متمس هب ور شیشوگ یزاب هرخسم

؟ بوخ یشاب مورآ نک یعس طقف _



! تسین شزا یرثا چیه هگید االن

هریخ هحفص هب تقد واب متفرگ شزا ور یشوگ

نیشام ِیدود ی هشیش تشپ زا دوب مولعم مدش

دوب. هدش هتفرگ

! باتفآ دیرپ باال ماهوربا

شبل رانک رایش هک یقیمع دنخبل هتسهآ یاه مدق اب

رد ؛ دموا نیشام تمس هب داد یم نوشن حضاو ور

هشیش یولج تخادنا شنهد هب یسمادآ نیح نومه

شفارطا هب یهاگن نوطیش و داتسیا نیشام ی

. تخادنا

هک یسمادآ مدش هریخ شبلا ج ِتاکرح هب یواکجنک اب

صرح ی هدنخ واب دروآ رد ور دوب شنهد یوت

! دنوبسچ نیشام ی هشیش هب یرارد

هب و متشگرب عیرس دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

! دوبن سمادآ زا یرثا چیه مدرک هاگن هشیش

؟ سخت ردقنا مرتخد

؟ هرادن یمومت رتخد نیا یازیارپوس ارچ

بل جل واب دروآ رد ینوبز نیشام ی هشیش هب ور

! یشحو ِوید دز:

روضح هب هجوت یب ؛ ساوح یب تاظحل مامت وت

دوب! یشوگ هب مهاگن یوحم دنخبل اب شوایس



مدوخ هب و متفرگ شزا هاگن شوایس یادص اب

. مدموا

؟ ینکیم اگین ور اجک شاداد دش مومت ملیف _

... هنکن میدید ورامش ی هدنخ ام هرخ باال بجع هچ

و شفرح طسو مدیرپ هنک عورش هک نیا زا لبق

هک یغورد ِیتشز زا یزیچ ملیف نیا : متفگ یدج

! هنکیمن مک یتفگ

شییادخ : تفگ مخا واب تفرگ متسد زا ور یشوگ

یم نوشن یلمعلا سکع هچ یدیمهفیم هگا هظحل نوا

اه؟ یداد

نیا زرل و سرت اب االمن یتح نم شواچ مهب هدب قح

نوج هب یتفوین عقوم هی هک مداد تنوشن ور ملیف

! رتخد نوا

. مدش هریخ شهب هیناث دنچ یظیلغ مخا اب

؟ یتخانش یروج نیا ونم _

درک. مهاگن جیگ

یروج نیا ونم م سهلا دنچ قیفر وت : مدیرغ یبصع

؟ یتخانش

؟ هدش یلمع مدرک هک ییادیدهت زا مودک کی اتاالن

تسار تحار یخلا اب هرتخد نیا هک دوب هدش هگا ِد

! هنکب داوخب شلد یطلغ ره دیخرچ یمن تسار

؟ مدز شهب یبیسآ دیدهت زج حاتاالهب نم



؟ مدرک شتیذا

هدب! باوج ماوت اب

. دیشک شاهوم وت یتسد کالهف

یم اعقاو راگنا هک هیروج هی تاراتفر هخآ یلو _هن

ای... هشب جارخا ینک یراک هی یاوخ

. متخادنا هار وهب مدرک نشور ور نیشام
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یوت مکحم ور نومرف هنک لماک ور شفرح متشاذن

. مدرک عطق ور شفرح و مدرشف متسد

ور هانپ یب رتخد هی نون ماوخب هگا متسین درم _نم

. مربب

یلمع ور ماه دیدهت نوا زا یکی ماوخب متسین درم

! شمنوشب هایس کاخ وهب منک

؛ هدوب دیدهت طقف اتاالن نم یاه فرح ی همه

ریز تقوچیه نم هشیم یلمع هشیمه نم یاهدیدهت

! منریمن مفرح

مدز! هعفد نیا یلو...

نوچ مارازآ و تیذا و اه دیدهت ی همه ریز مدز

! دوبن زیچ همه یب ِتفلک ندرگ هی مباسح فرط

هک دوب مهفن نوبز تدش هب ِجوجل ی هچب رتخد هی



هب هزات شندوب ردام ؛ شندوب هانپ و تشپ ی هزاوآ

! دیسر مشوگ

ات نک شمومت ایس نک شمومت اج نیمه ور ثحب نیا

نم! زا تتخانش و تندوب ردارب هب مدرکن کش

وکال هدنمرش یباسح شادص دیشک ییادص رپ سفن

دوب. هف

ینک یم رکف هک یزیچ مروظنم نم هدهاش ادخ _

. دوبن

یچیپرس همه نیا زا یتحار هب وت مدوب نئمطم طقف

؛ شواچ یدرک تباث راب دص ونیا یرذگ یمن یشکرس و

هشب و هرب تتسد زا تاراک لر تنک متساوخ یمن

! دیابن هک یزیچ

هی هب درک یم درد تدش هب مندرگ مدادن ور شباوج

. متشاد زاین مرگ بآ شود

هتعاس هی نیمه ات مدوب هدش رت مگرد رس راگنا

دعب نوچ مدوب هدش دازآ راگنا دوب؛ تحار ملا یخ شیپ

لثم دوب هدش مارب مه رتخد نیا گنیکراپ یارجام زا

! هیقب

یلو ؛ دوبن مهم مارب شاهراتفر زا مودک چیه هگید

! لوا ی هطقن رس متشگرب هرابود



هیقب لثم ؛ مهفن نوبز قدنف نیا تسین هیقب لثم

راجنلک مراکفا و مدوخ اب دیاب هرابود نم و تسین

شهب تبسن هک یلمعلا سکع و شاهراتفر رس مرب

! مدب نوشن دیاب

هنم! اب یمگردرس نیا ورپژه نیا نایاپ ات

طقف ؛ میلبق نیتور یگدنز و شمارآ هب ندیسر یارب

رتخد نوا تسد زا ات مرایب تسدب ور ورپژه نیا دیاب

! مشب خالص شایرگ یغای و

شواچ : تفگ دوب هدش رت مورآ هک ینحل اب شوایس

مک ور نیشام تعرس و متشادرب زاگ یور زا ور ماپ

. مدرک

وگب _

دز. یجک دنخبل

. مدرک شهاگن پچ

هیچ؟ هساو ت هدنخ _

داد. نوکت فرط ود هی ور شرس

. مداتفا رفن هی دای یچیه _

یلو تسین یبوخ تیعقوم االن منود یم نیبب اهآ

ومنهد شیپ هعفد لثم هک مگب هتفرن مدای ات رازب

! ینکن سیورس



. متخادنا شهب یهاگن

؟ یدرک راک یچ _زاب

درب. ورباال شتسد و درک درگ ور شاه مشچ

یراک چیه نم هگید ملق هی نیا وت مدوخ نوج _هب

! هنیمار راک ؛ مدادن ماجنا

. مدرک شهاگن تقد اب

یچ منیبب نزب فرح حضاو ایس یگیم یراد یچ _

هدش!
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هرسپ نیا ِیسورع هگید ی هتفهود یکی اباب یچیه _

یم هدادن لیوحت وراتراک زونه ؛ هدرک نومتوعد هنیمار

! هنوخ رد هتسرف

. دیرپ باال ماهوربا

مرس راک یلک مایب منوتیمن نم تسرفب ور نوشوداک _

! هتخیر

قوب راب دنچ متشاد هگن تکرش یور هب ور ور نیشام

درک. زاب ور رد نابهگن ات مدز

. داتفا هار مرانک شوایس میدش هدایپ هک نیشام زا

؟ یایمن شییادخ _

میدرگ یم رب دوز میریم هگید هتعاس ود شقوف اباب



راظتنا یباسح درم میدوب کیرش مه اب سلا دنچ

. هراد

یب مداتفا هار رتفد تمس هب و مدش تکرش دراو

هعجارم چیه : متفگ الین صا هب ور شافرح هب هجوت

. مراد هسلج وگب همه هب مریذپ یمن ور یا هدننک

. تفگ یمشچ و دش دنلب اج زا عیرس

یضار رد یعس و دمویم مرس تشپ نانچمه شوایس

! تشاد مسارم یوت تکرش یارب مندرک

یمن ور ترارصا لیلد : متفگ شهب ور کالهف رخآ رد

! شوایس ممهف

نک. شمومت مای یمن ینعی مایمن مگ یم یتقو

ناتسرامیت نربیم شرخآ ادخ هب اباب : تفگ یصرح

رازب هنوخ نوا زا ور تاپ راب هی ننکیم تیرتسب

! تشذگ شوخ تهب دیاش نوریب

. متفرگ متسد یوت ور راکدوخ و متسشن یلدنص یور

ینودیم هک مه رد یرب، ینوت یم دش مومت تافرح _

! مراد راک ؛ هفرط مودک زا

هک توکس هقیقد دنچ زا دعب ؛ دیشک یا کالهف فوپ

ررض یباسح یاین یلو : تفگ دوب بیحع یلیخ مارب

اه! ینکیم

. مدرک شهاگن یلا ؤس و مدرک دنلب رس

. تخادنا باال ییوربا



... رشت مموناخ باتفآ هک _هن

هک مدیشک بقع ور یلدنص شفرح ندش مومت زا لبق

نوریب هدنخ واب تشادرب زیخ رد تمس هب عیرس

. تفر

! هشیمن مدآ هچب نیا ؛ متسشن یلدنص یور کالهف

وت دوب یروجنیمه میدش انشآ مه اب یتقو زا شوایس

رد شتروص ور جک دنخبل هی نکمم حتلا نیرت نیگمغ

! هیقب ندرک تیذا حلا

نم قیفر نیلوا ؛ مشوایس نویدم ور میگدنز زا یلیخ

! ییاهنت سلا همه نوا زا دعب

هب یتسد مدوب اه هدنورپ هعلا طم لوغشم یتعاس دنچ

سلا دنچ زا دعب هک یدرد مدیشک مکاندرد ندرگ

دمویم مغارس هب هاگ یب و هاگ نیگنس یاهراک ماجنا

! دیرب یم ور منوما و

هدنورپ ندرک مومت زا لبق ات دوب یرادا تعاس یارخآ

. هنوخ مدرگرب متساوخیمن اه

زا مشچ و مدموا مدوخ هب نفلت ندروخ گنز اب

. متفرگ اه هتشون

. مداد باوج ور نفلت یگنر مک مخا اب

اب ایوگ ندموا یموناخ رفن هی رهمگرزب بانج هدنمرش _

. نراد راک امش



دورو ی هزاجا یسک هب مدوب هتفگن نوتهب : متفگ یدج

؟ دیدن

مال امش اب دیاب امتح نگیم نراد رارصا یلیخ هخآ _

! نشاب هتشاد تاق

. تفر مه رد ماه مخا

؟ ندرکن یفرعم ور نوشدوخ _

! نتسه ناگیاش مگب نوتهب نتفگ هلب : تفگ عیرس

! ناگیاش ایحم

228_ تسپ #

با ـــ تفآ

مرانک وراه ديرخ و متسشن ژ اساپ طسو یلدنص یور

. متشاذگ

ور زا نوشتسد یوت ینتسب اب شرآ و رحس و هنوپ

. ندمویم ور هب

هک نوتور دایب ژ اساپ ریز؛ دیرب هش زاب نیمز هللا شیا

! نیتخادنا زور نیا هب ونم

و ندرک هاگن مهب رود وزا درک هراشا هنوپ هب رحس

! هدنخ ریز ندز دنلب

نیمار هگا ؛ژ اساپ طسو هیزیچ بوخ متلا جخ اگین اگین



درک عمج دش یمن وموناخ هنوپ یاهادا و زان هک دوب

قلا ور همه یدرجم دیرخ نیرخآ ی هنوهب هب االمن

! شیسورع دیرخ دوب هدموا ام واب دوب هتشاذگ

: تفگ دنخبل واب تفرگ متمس هب ور ینتسب رحس

هدنوم تدوخ یاسابل زونه هک یریگب نوج روخب ایب

. ینک تس شرآ اب دیاب مقشع

هاگن شرآ هب متشگرب دعب و متفر شهب یا هرغ مشچ

. دروخ یم ینتسب تشاد هک مدرک

؟ هخآ ندیم ینتسب هچب هب یکنخ نیا هب اوه _

! متشاد شود مدوخ : تفگ عیرس شرآ

. مدیسوب ور شرس مدش مخ

یم امرس ؛ یراد تسود یچ همه هک ور وت مروخب _

خهلا یسورع میرب مینوت یمن تقو نوا منامام یروخ

. امیدب رق نوج

ام هب دنخبل اب هک رحس و هنوپ هب و درک یا هدنخ

درک. هاگن ندرک یم هاگن

؟ یایم مه وت لحس _خهلا

. دیشک ور شپل رحس

. مایم هک همولعم _

خهلا نیشام اب نامام : تفگ و دیشک ور متسد شرآ

. هلگشوخ ؟ میرب

. تخادنا باال ییوربا رحس



همه نوا ولج هدنوم نیمه نیایم نم اب هک همولعم _

! نیایب نیتفویب هار چاه اب ناسیف ناسچ

متفر یم ژ اساپ هت یاه هزاغم تمس هب هکیلا ح رد

ییاشفک نوا وت ِبسا اب هن میریم چاه اب هن : متفگ

یم یروج هچ هزادن یم اپ زا ور لیف یدیرخ وت هک

؟ ینک یگدننار یاوخ

! میریگ یم سنا آژ

طسو وهللا هگیم تسار : تفگ و دیشک یکرس هنوپ

! دینکن تسرد رش نم یسورع

یم تریگ یزیچ مینیبب نوزم نیا وت میرب ایب باتفآ

دای.

میداتفا هار تفگ یم هنوپ هک ینوزم تمس هب مه اب

. دیبوک مولهپ هب رحس نومدورو ضحم هب

سابل هب مه ِینبراک یبآ اگین ور هسابل نوا باتفآ _

س! هدیشوپ ابیرقت مه دای یم شرآ

ندید اب تفگیم رحس هک یتمس هب میتشگرب هنوپ اب

نم ی هدنزارب رظن هب مدز یدنخبل نکنام نت وت سابل

! یایم

راد هزاغم زا هسرپب ور مرظن هک نیا نودب هنوپ

. شترایب ورپ یارب تساوخ

دیاش حاال هشک یمن یلیرت ورامش وپالی نک ربص اباب



منک. جرخ ردقنا منوتن نم

هدرک جرخ یفاک ی هزادنا هب نوشیسورع یوداک تباب

مهرد بلق حرط اب دیفس طال دنبندرگ اتود ؛ مدوب

دوب! شلوپ نموت ادخ هک مدوب هدیرخ

قوذ واب منک تمواقم متسنوتن هگید سابل ندموا اب

مدیشوپ هک ور نهاریپ هفصن مدیرپ ورپ قاتا لخاد

مکمک ش هیقب ندیشوپ وت متساوخ هنوپ وزا مدز رد

هنک

نم اب نامز مه منت یور شندش تیف ضحم هب

دز. قرب مه هنوپ یاه مشچ

ینیگنس و هداتفا لمخم سنج هک یدنلب نهاریپ

زاب اب دشیم و دوبن زاب دایز هک یتفه ی هقی ؛ تشاد

درک. شراهم ماهوم نتشاذگ

یم یکیراب دنبرمک سابل ی هنت نییاپ و هنت باال نیب

دوب. هداد سابل هب ییابیز لکش هک دروخ

لگشوخ نیچ ات دنچ و دوب هداس و دنلب سابل نماد

دوب. هدرک شربلد یباسح هک تشاد شور
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ی هولج شیبآ ِصاخ گنر یلو دوب یا هداس نهاریپ

دوب. هداد شهب یگنشق یلیخ



سابل ِنماد یور کاچ متشاد شاهاب هک یلکشم اهنت

دوب!

ور رد رحس هظحل نومه متخادنا هنوپ هب یددرم هاگن

. ندروآ لخاد ور نوشرس شرآ واب درک زاب

و رس هب میشکب تسد هی دیشروخ یدش زان هچ _واو

! ایرب تمیدیم بشادرف تور

هرب؟ اجک منامام : تفگ مخا اب شرآ

؟ مدش گنشق ملد؛ زیزع اج چیه : متفگ هدنخ اب

؟ نیدیم یهارمه راختفا بشادرف

دش. مخ و تشاذگ ش هنیس یور ور شتسد

! مولا خ جاح مسیمن امش محازم _

دش. درگ ماه مشچ

شهب ور رمک هب تسد هدنخ ریز ندز رحس و هنوپ

دیتفرگ دای یک زا ورافرح نیا هشاب مشوخ : متفگ

اقآ! جاح

هدموا هک هکانسلت اقآ نوا :زا تفگ یربلد ی هدنخ اب

! نومنوخ دوب

! شواچ دز؛ مکشخ هظحل هی یوت

؟ باتفآ هگیم ویک : تفگ بجعت اب رحس

. مدرک راکنا تدش هب

. مرادن ربخ نم وهللا منود یمن _

زاب هدروخ هی شکاچ شسابل نوترظن هب اه هچب



؟ تسین

درک. مهاگن یپچ پچ هنوپ

ولوگ یز یز هیسورع تسین هک یمسر مسارم _

! یسورع

. هبوخ هک موشاه هنوش رس هدنلب هک شنیتسآ

یم عورش یایم وتنام و یرسور اب میریگب وتولج

رایب شرد ودب عهیلا نیمه ؛ ندیصقر ادرم یولج ینک

. مدش هتسخ هک میرب

خاالق! گس ردقنا مسورع ؛ مدرک شهاگن یپچ پچ

تاریثات : تفگ هدنخ اب و دز مهب یا هراشا رحس

مینزب وشنسکاو هتفرگ شزاگ نیمار مدیاش ؛ هینومروه

. هشیم تسرد

و تفر یا هرغ مشچ هنوپ هدنخ ریز مدز یقپ

ندش جراخ قاتا وزا دیشک ور نوشتسد

هزادنا زا نانیمطا واب مدیخرچ شاهاب هگید رود هی

. مدروآ شرد شندوب

همه نیا زا دعب هرخ دش؛باال یمن عمج مدنخبل قوذ زا

یباسح متساوخ یم و میدوب توعد یسورع هی تقو

یاه هچب زا ات دنچ دوجو دنچ ره منوکتب ومدوخ

دوب. مندش بذعم ثعاب تکرش

زا شفک و فیک ندیرخ و سابل ندرک باسح اب

درک شباسح شاباب نوخ تمیق نومارب هک اج نومه



. میدز نوریب ژ اساپ زا

متفرگ ملغب یوت ور شرآ میدش رحس نیشام راوس

تک هی دموا نوماپ هب اپ هنزب رغ هک نیا نودب هچب

مدوخ سابل ِتس مدیرخ شارب لگشوخ و کیش راولش

! میربب لد یباسح هرارق مرسپ اب بشادرف

دیابن ممیربب لد شزا هک تسین یسک هک نیا حاال

! تفرگ هدیدان

نوم همه دوب هدرشف ردقنا وراهراک لبق ی هتفه یط

میدوب هتسخ تدش هب

دوب حیرفت گنز هی لثم نومارب لصا رد یسورع نیا

لا ور نیمه هب عاضوا مه هدنیآ زور دنچ رد نوچ

یم مامتا هب تشاد نومتقو میتشادن یتحارتسا و دوب

! دیسر

تخاس هلمج زا دوب هدش لیمکت اهراک ی همه ابیرقت

وحن رتهب هب هک رطع یاج و لومرف ی هئارا و رطع

دوب. هدش هتخاس ام طسوت

نامز ات هک دوب هدنوم یبناج یاهراک یرس هی طقف

. دیسر یم نایاپ هب دوب کیدزن یلیخ هک هشقانم

یمیمص تدش هب مه اب اه هچب زور دنچ نیا یوت

یمن رکف مه ورپژه مامتا زا دعب یتح و ندوب هدش

. دمویم دوجو هب نومنیب هرابود یتباقر وج نوا منک
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دوب رادیاپ نانچ مه شواچ ضیقن و دض یاه راتفر

! دشیم مبجعت ثعاب تاقوا یضعب و

تئرج یسک هک یروط وهب یشحو و ینافوط یهاگ

مه... یهاگ هشب شکیدزن تشادن

روبجم هک دوب یراب ود نوا مارب رت بیجع همه زا

تکرش هب تاع طاال زا یرس هی لا قتنا یارب میدش

! میرب ولا تیا

هزور دنچ هزات هک ناگیاش ایحم مان هب یرتخد دوجو

ثعاب هدش مادختسا اج نوا شورف لؤسم ناونع هب

دوب. همه یواکجنک

درک یم یرود همه زا یلو دوب ییابیز و یلیصا رتخد

ی هداوناخ هک هیرتخد نومه تشاد نانیمطا ادیش

یلو ننک تلصو مه اب نتشاد رارصا تدش هب شواچ

تساوخ نوشمه کالمزا کی رد و درکن لوبق شواچ

! نکن تلا خد شیگدنز وت

هدش درط وحن نیرتدب هب هک یرتخد دوجو حاال و

اه یلیخ بجعت و لا ؤس ثعاب شواچ تکرش وت دوب

دوب! هدش

رب ینبم هرتخد یعس دوجو اب هک نیا اصوصخم

نوشن یشوخ یور چیه شواچ ؛ شواچ هب یکیدزن



! هرادن دوجو راگنا هک درک یم راتفر یروج و دادیمن

مشچ و مدموا مدوخ هب نیشام ندرک زمرت اب

دوب. هدرب شباوخ شرآ مدنودرگرب

ور هنوپ نم لخاد ربب ور شرآ وت : تفگ مورآ رحس

. مرای یم ور لیاسو منوسر یم

. مدش هدایپ نیشام زا هنوپ ندیسوب واب مدرک یرکشت

رت باال مک هی درکیم ینیگنس ملغب وت شرآ نزو

مدیپوک رد هب اپ واب شمدیشک

زاب هنک؛اب زاب ور رد نامام دیشک لوط هقیقد دنچ

. مدیشک یفوپ رد ندش

. مداتفا لوک و تک زا رانک ورب نامام _

مداد زارد اج هی ور شرآ عیرس و متفر هنوخ لخاد

: تفگ تخادنیم اج شساو هک روط نومه نامام

ناج؟ نامام دوب بوخ ادیرخ

وک؟ رحس سپ

. مدرک زاب ور موتنام یاه همکد

. دایم االن هنوسرب ور هنوپ تفر _

مه اب حبص هک هنومب اجنیا ور بش رحس دوب رارق

. هاگشیارآ میرب

. دیشک یهآ نامام

خ لقادح شاک ییاهنت زا متفرگ دابمغ زورما _وهللا

دوب. تلا



. مدنوخرچ یمشچ

مشچ هب یباسح شاه هکیت خِیلا یاج دوب شاک _هرآ

دای. یم

ای نومدوخ هنوخ میایم میتسنود یمن وهللا

دش! یم نومراب هکیت ردقنا هک نومرهوشردام

. هریم تدای ور خهلا میرب ام اب ایب ادرف

. تفر مه یوت ش هرهچ نامام

ور زاس و روس و یسورع ی هلصوح هک ینود یم _

. دیشاب شوخ دیرب انووج امش مرادن

. مدرک ترپ باوختخر یور ور مدوخ و مدیشک یفوپ

یمسارم چیه یوت هگید نامام یلع توف زا دعب

منوتب یزور هی مدوب راودیما و تشاذن اپ یداش

رد شحور نت زا ور ازع تخر نیا منک شیضار

. هرایب

مدیمهفن هک مدنوم رحس رظتنم ردقنا نوا زا دعب

درب! مباوخ یگتسخ زا یروجچ

دز یم فرح مشوگ رانک هک یشارخ شوگ یادص اب

هرغ مشچ مندید اب رحس مدرک زاب ور ماه مشچ روزب

؟ یشک یمن تلا جخ : تفگ و تفر یا

؟ یباوخ یم یریگ یم دعب ینک یم توعد نومهم

! مسرب ات یدرک یم ربص لقادح



مدش دنلب اج ؛زا مدیشک یا هزایمخ شفرح باوج رد

. متفر سیورس تمس وهب

. دیسر یم مشوگ هب زونه شارغ رغ یادص

رامخ یاه مشچ اب مدموا نوریب هک سیورس زا

مینک شوماخ ونومایشوگ هشیم : متفگ و مدرک شهاگن

؟ میرن

. اسابل دمک تمس متدنوشک هدنخ اب

دیاب وش رضاح ورب ایب ؛ هخرگ یم مدآ اگین وشفایق _

! هتخیر نومرس راک یلک هاگشیارآ میرب

. مدیشوپ وماه سابل عیرس

مومت نومراک ات هنیشب ام رانک یک ات دایب هچب _نیا

؟ هشب

نامام هب همورآ هچب هنک یزاب شتسد مدیم ومیشوگ _

. سنا آژ مدز گنز شاب دوز هک هتفرن شرش
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یم هناحبص تشاد شرآ هنوخزپشآ یوت مدیرپ عیرس

. ندوب هدیشوپ شنت مسابل رکشورادخ دروخ

هنوخ زا شندیسوب واب متفرگ نامام تسد زا همقل

. میدز نوریب



نورب سورع : متفگ رحس هب ور میدش هک سنا آژ راوس

؟ رحس نراد

. تخادنا باال یا هنوش

یم شاهاب تسه ایروپ منشاب هتشاد وهللا منود یمن _

. هگید میر

هرسپ نیا شیپ نم هگیمن ؛ مدرک شهاگن یپچ پچ

یلا حشوخ یوت مرازب ور مناوت تیاهن منوت یمن مبذعم

! هنوپ تسد زا ندش تحار یارب ندرک

رد منورد زا یقیمع یهآ هاگشیارآ هب ندش دراو اب

هچ شاتسد هک هنک یم ومتسوپ االن هنز نیا تفر

! هدرک یم راک یباصق راگنا هتفلک

ور نومراک ات دینیشب افطل دز نومهب یدنخبل هموناخ

. مینک عورش

؟! هچاپیم نود هراد

مداد ور رحس یشوگ و مدنوشن یلدنص یور ور شرآ

! هرایب رد وشرگیج و لد ات شتسد

عورش و متسشن یلدنص یور هللای مسب نتفگ اب

. ندرک قطن هب مدرک

زاب لدم ور ماهوم هشابن ظیلغ مشیارآ افطل موناخ _

... یلیخ رژمم هنوشوپب ور ماه هنوش هک دینک تسرد

. مفرح وت دیرپ

امش مدلب ور مراک مدوخ مرگشیارآ نم اجنیا مموناخ _



! روخن لوو ردقنا طقف

! تیبرتیب

متسشن نیگنس یلیخ مدب؛ هدیا نوتهب دیرادن تقایل

ره متشاذگ رحس ی هدنخ هب هجوت یب و یلدنص ور

! هنزب متروص هب داوخ یم یدنگ

؛ متخادنا هنیآ هب یهاگن و مدرک زاب ور ماه مشچ

دوب هداد ماجنا هدنب لیم قبط هک یراک اهنت هللا شام

ماه هنوش یور دوب هتشاذگ زاب ور ماهوم هک دوب نیا

هنک! یریگولج سابل یتخل زا ات دوب هتخیر

. مدرک هاگن رحس وهب مدنودرگ مشچ

! تمتخانشن یدش دازیمدآ هیبش هچ _واو

. هدنخ ریز دز یقپ

ورابل یاو یاو باتفآ یدش زان هچ یاو وگب وتدوخ _

! وراه هدنخ و رق و زان

هرابود رگشیارآ رکذت اب هک شتمس مدش زیخ مین

! نومارب تشازن رمک یلدنص ور متسشن

؟ دشن مومت _

درک. یمخا

. یرب ینوت یم دش مومت _

یمن حاال مداتفا ییادخ هدنب هی دای نیا الهق خادب هچ

! هشواچ شمسا لوا یلو هیک مگ



مدیشوپ ور مسابل و مدیرپ نییاپ یلدنص زا عیرس

یاشفک مدوب هدرک باختنا مسابل تس ور منوخان الک

نیمز مروخن انیا اب نم ایادخ مدیشوپ ور مدنلب هنشاپ

! طقف

! هخآ هکزان ردقنا ارچ ش هنشاپ

مدز. یخرچ رحس هب ور

؟ مدش روطچ _
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دز. یکمشچ

! تتسد زا میش تحار یرب تمیدیم بشما _عیلا

نیلوا نوچ باتفآ هدش هداعلا قوف تاه مشچ شیارآ

دای. یم مشچ هب رتشیب هراب

. متخادنا مدوخ هب یهاگن

اه؟ دوبن گنر رپ ردقنا مبل رژ شاک طقف _

؟ تسین مشچ وت دایز

دز. یدنخبل

نشور ردقنا تامشچ کزان ِمشچ طخ و هیاس نوا _اب

! دایمن مشچ الهب صا رژت گنر هدش لگشوخ و

سابل رحس ات متفر شرآ تمس هب و متفگ یا هشاب

. هشوپب ور شاه



؟ نامام تسین تنشگ _

. تخادنا باال یرس

! یسولع میرب مدش هتسخ _

مبل رانک رایش یوت ور شتشگنا مدرک شلغب هدنخ اب

درک. ورف

! لگشوخ نامام _

. دنوم شپل ور دررژم شمدیسوب مکحم

! لگشوخ رسپ _

هدنخ اب متخادنا شهب یهاگن رحس ندش رضاح اب

! تفر نومیکی هرخ باال تاولص میریمن قوذ :زا تفگ

یم هشقن نومایسورع هساو میتسشیم هشیمه هتدای

؟ میدیشک

مه یدعب رحس یدش لگشوخ یلیخ : متفگ دنخبل اب

دایب هنک دگل وشزغم رخ شوایس هشب یک هعوت تبون

! هریگب وروت

. تخادنا باال یا هنوش

یزیچ منم ؛ تسین هداوناخ لیکشت لها شوایس _

. مگیمن

یراولش باروج هی شریز مدرک فاص ور مسابل نماد

مولعم مندب شکاچ رطاخ هب هک مدوب هدیشوپ اپ گنر

تسنوت یمن دایز دوب اپ گنر نوچ بوخ یلو ؛ هشن

. هریگب ور مندب ندش هدید یولج



هن؟ هگم یشیم هتسباو شهب یراد یلو _

. دیشک یقیمع سفن و درک مهاگن جیگ

! هیقب اب هراد قرف شتسار _

هخوش و نملتنج یلیخ هرپ؛ یمن زره هنم اب یتقو

! شزا دایم مشوخ

دش. قیمع مدنخبل

. هیبوخ هرسپ _

دز. یکمشچ

! هیدب هرسپ یلیخ اقافتا _

. شیسانش یمن هک هبوخ

؟ میرب

شنت یگنر شوخ یهبلگ نهاریپ متخادنا شهب یهاگن

و دوب یربلد ش هقی تشاد هلا بند یمک شهت هک دوب

یارب دنچ ره ؛ نوریب شاه هنوشرس زا یدایز رادقم

! دوبن مهم دایز رحس

مشچ دش ثعاب و دوب هدرک عمج باال ور شاهوم

هدب نوشن هدیشک شاه

ترکس ایروتکیو یانکنام هیبش التی شیارآ نوا اب

دوب! هدش

گنز دوب ماپ چم ات هک یدنلب ِچناپ ندیشوپ زا دعب

و مدیشک شرآ یاهوم هب یتسد سنا آژ هب مدز

. مدرک تسرد ور شاهوربا



هب اه شفک ندیشوپ تباب میدش هک نیشام راوس

هنک! ریخب شرخآ ات ادخ مداتفا ندرک طلغ

. ندوب هدموا انومهم ابیرقت میدیسر هک غاب هب

هک میریگب نومتسد زیچ ات ود وت میرب شاب دوز _

! نیدموا همه زا رت رید هگن هدن نومتروق دموا هنوپ

وت. میرب هرآ هرآ : تفگ عیرس

غاب یدورو تمس هب عیرس و متفرگ ور شرآ تسد

میتفر

شزا دش یمن دوب گنشق و ینوغارچ ردقنا اج همه

مه ؛ تفر یمن راظتنا مه نیا زا رتمک تشادرب مشچ

تشاد یدایز عقوت هنوپ مه تشاد یبوخ میلا عضو

دوب! هدیچ هشقن شیسورع هساو یلک و

شرف دامود سورع تمسق ات غاب یدورو یولج زا

شنییزت زیر یاغارچ و لگ واب ندوب هدرک نهپ زمرق

ندوب هدرک

رت گرزب هک دوب یدننام قیچ آال تمسق غاب فرط هی

نزب طاسب مه ش هگید تمسق ؛ ندوب هتسشن اه

زیم و لبم ات دنچ ش هشوگ هی و دوب هار هب صقرب

! ندوب هدیچ یلدنص

دوب! ییایور هداعلا قوف زیچ همه
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دنخبل اب رحس و نم ندید اب موناخ هشال هنوپ ردام

. دموا نومتمس هب

نیدرک رید ردق هچ نم یارتخد نیدموا شوخ یلیخ _

. مدوب نوتهار هب مشچ مسارم لوا زا

مدز. یدنخبل

تفرگ ور نومتقو یلیخ هاگشیارآ نوج هشال هدنمرش _

هار نوخ مامح هک میدرک رید ام دیگن هنوپ هب طقف

! هساسح ردق هچ هک دینود یم هزادنیم

درک. ییابر لد ی هدنخ

نیدش اه هتشرف لثم هللا شام ملگشوخ رتخد هشاب _

منک. دود دنپسا نوتمه هساو دیاب

یلیخ مه امش نوج هشال نونمم : تفگ دنخبل اب رحس

! ادیشاب سورع ردام دایمن نوتهب ال صا نیدش زان

. متخیر نوبز هب مدرک عورش مدز یکمشچ

هشاب نومساوح یمشچ راهچ دیاب بشما هگید _هلب

! ندزدن ونوج هشال

و نم ردام هب بشما هنک یم اج یب یلیخ یسک _

! هزادنب پچ هاگن ابیز موناخ اتود نیا

بقع هب نومتفج ایروپ ِباذج و مب یادص ندینش اب

. میتشگرب



یبوخ هب هک دوب شنت ییابیز یا همرس راولش و تک

. دیشک یم خر هب ور ش هنوش راهچ لکیه و تیباذج

درب. ولج ور شتسد شندید اب رحس

! میدرک ترایز ورامش ام ربخ هچ ادیپ مک یاقآ هب _هب

شرآ دوجو رطاخ هب ایروپ هب نم یفنم باوج زا دعب

ننک یمن شلوبق ش هداوناخ مدوب نعمطم هک

دش رت درس نومطبار

ا دروخیمن مج ام رانک بقالزا هک ییایروپ هک یروج

. دمویم نوریب نومپیکا اب رتمک یلیخ الن

رانک شدوخ اب هیتدم هراد داقتعا هنوپ بوخ یلو

! تسین لبق لثم هگید و هدموا

. مدموا مدوخ هب ایروپ یادص اب

لا وحا هشیمه هک نم ناج رحس ینک یم یفطل _مک

. مسرپ یم هنوپ زا ورامش

یدموا هک نیمه مدوب رظتنم ؟ ولوگ یز یز یبوخ

یرب یکی تروص وت ینک ترپ ور تفیک و وتنام

. طسو

. تفرگ م هدنخ

. رازب مدآ یارب وربآ لا قثم هی نوج هشال ولج _حاال

. تشاذگ نم هنوش یور ور شتسد نوج هشال

ونوتاسابل نیایب ؛ مرتخد مدرک نوتگرزب مدوخ _نم

و سورع االن هک دینک غولش ور طسو دینک ضوع



. نایم دامود

ندوب هتسشن اه رت نووج هک ییاج تمس هب عیرس

. میتفر

متشاذگ یلدنص یور و مدروآ رد ور مفیک و وتنام

لو ماه هنوش یور رتشیب ور ماهوم مدوب بذعم یمک

. مدرک

مه رکف و ندوب هدموین اتاالن تکرش یاه هچب

. نایب مدرکیمن

توعد ور هاگشناد یاه هچب زا ات دنچ نیمار و هنوپ

س نوشاهاب مشابن روبجم مدوب راودیما هک ندوب هدرک

منک! کیلع المو

نوکت تشاد ور غاب لک هک یگنهآ یادص ندینش اب

مریگب ور مدوخ یولج متسنوتن هگید داد یم

ندید اب طسو میرب مگب رحس هب متشگرب هک نیمه

مدنوخرچ هک رس دش درگ ماه مشچ شیلا خ یاج

نوکت ور غاب گنهآ اب هارمه هراد طسو نوا مدید

. هدیم

رق متفر شتمس هب مورآ یامدق اب تفرگ م هدنخ

! تفرگ مورآ شاج رس رحس هدادن ور لوا

. مدرک شهاگن بجعت اب

یم هاگن تشاد هک یتهج هب ور مرس مورآ

قوف و هنوشراهچ درم ود ندید اب ؛ مدنودرگربدرک



مه نم ندش یم دراو غاب رد زا هک پیتشوخ هداعلا

هریخ نوشهب هیناث دنچ رحس وحتلا وج ریثات تحت

! مدش

و مرک زولب اب هریت یا هوهق راولش تک اب شوایس

هب ور رحس هاگن دوب هدز هک یراد حرط تاورک

یلیخ هفایق هک قحلا دوب؛ هدرک بوکخیم شدوخ

! تشاد یباذج

و نیگنس و هنودرم یا هرهچ اب شواچ شرانک رد

نوشدورو دوب هدش ثعاب شدوخ صاخ ژ یتسرپ

دایب مشچ هب رتشیب

نتخانشیم وراه نوا عمج نیا یوت هک ییاسک رثکا

! ندوب هدش هریخ نوشهب

مدز. رحس هب یا هنعط و مدیدزد ور مهاگن

! ورادخ هدنب یدروخ اباب وتهاگن ریگب حاال یشن قرغ _

ور شهاگن و درک شدوخ نداد نوکت هب عورش مورآ

. تخود نم هب

شمیاق یروج هی زاب دش یم دوب اهنت شدوخ _هگا

هنوشهب همه هاگن هششیپ ناخ شواچ یتقو یلو درک؛

منک. یم هتکس نم بشما

. مداد یزیر رق و مدنوخرچ یمشچ

؟ یدید ونوشپیت نوشنن یسورع ندموا راگنا _وهللا



! هدشن پیتشوخ ردقنا سورع شاداد هدوخ

تسب شقن ماه مشچ یولج هرابود شواچ ی هرهچ

سکعرب دوب شنت یسوط نهریپ اب یلا غذ راولش تک

! تاورک نودب هشیمه

دوب هداد باال تمس هب هنودرم و هداس ور شاهوم

هدروآ هاگشیارآ زا االن نیمه راگنا شوایس سکعرب

! شندوب

! وناخ لگشوخ سورع یاج شمنوشب مرب

هک یروج درک یم یعس تشاد هک ور رحس تسد

یلدنص تمس هب و مدیشک ور هنزب دید همهفن یسک

. متفر

هرفن هس لبم نوا ور نتسشن نیبب : تفگ عیرس رحس

هنک! یم ییاریذپ نوشزا هراد هنوشرانک مه ایروپ

منوشهب هچ نیزیچ یراختفا نومهم راگنا اگین اگین

. نسر یم

؟ هگیم یچ هرتخد نیا

؟ نوشتمس هریم هراد ارچ نیمار خهلا هرتخد نیا

. مرایمن موود اج نیا باتفآ متفر نم
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ندزدن ورب ورب ؛ مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

! وترهوش

هچ مدیمهفن هک تفر دش واپ دز فرح دنت دنت ردقنا

! هربخ

تمس هب زان اب دوب شهب مهاگن ریسم لوط وت

ات درک دنلب ور شرس هک شوایس : داتفا هار شوایس

هب داتفا شمشچ هدب ور نیمار ی خهلا رتخد باوج

. دنوم حتلا نومه یوت رحس

مک دش دنلب اج زا شوایس مدرک هاگن نوشهب هدنخ اب

یوت ور رحس تسد تسشن شبل ور یدنخبل مک

رتشیب هگید درب؛ شبل تمس هب مورآ و تفرگ شتسد

منک! قوذ متسنوت یمن نیا زا

هب داتفا ممشچ هک مریگب نوشزا ور مهاگن متساوخ

. شواچ

یلدنص یور دوب انعر شمسا هک نیمار خهلا رتخد

شفرح هب درک یم یعس و دوب هتسشن شلباقم

. هریگب

و دیشک شندرگ یور ور شتسد مخا رپ و کالهف

هی هک مدیدزد شزا ور مهاگن عیرس دنوخرچ یمشچ

! هریگن ومچم عقوم

دیشک ور شرآ پل دموا متمس هب ایروپ هظحل نومه

یروطچ : تفگ یصاخ نحل و باذج ی هدنخ واب



. ولوچوک بیقر

. مدرک شهاگن مخا اب

هچب زا یرس هی یتسار : تفگ و دیشک ور شتسد

؟ نوشینیبب یاوخ یمن ندموا میدق یاه

. متخادنا باال یا هنوش

. سوب تسد نایب ننوتیم نقاتشم هگا ؛ مرادن یلیامت _

درک. یا هدنخ

! هراد نوبز شدق هزادنا _

ندوب هداتسیا انیا رحس هک یتمس هب یا هراشا رس اب

درک.

؟ نوشیسانش _یم

! نیدش کیرش مدینش

نک! رپ نهد هچ رهمگرزب خـِنا شواچ

؟ هرپیم شقیفر هرسپ نیا اب رحس

منک. تسوپ شرآ یارب ات متشادرب یا هویم

. هرادن یطبر ام هب رحس یصوصخ لئاسم _

دز. یدنخشین

؟ هرادن یطبر منوا یچ؟ هرسپ نوا ی هریخ ِهاگن _

! رهمگرزب خـِنا شواچ

ندید اب ؛ مدنودرگرب رس بجعت اب شفرح نیا اب



متام یا هظحل دوب نم یور هریخ شهاگن هک شواچ

درب!

الی معلا سکع نیا هب هراد هزات زیچ هی زورره

هچ دیاب منودیمن اعقاو نم ؛و هشیم هفاضا شدیدج

. مدب شبیجع تاکرح هب یباوج

هک یروج تشادن رب ور ش هریخ ِهاگن مهاگن ندید اب

. مدب نوکت شارب سالم یانعم هب یرس مدش روبجم

درک یم مهاگن هنافاکشوم هک ایروپ تمس هب عیرس

. متشگرب

بجعت ادخ هدنب هدیدن لکش نیا هب ونم حاال _ات

! هدرک

یادص اب مداد شرآ تسد هب و مدرک فصن ور رایخ

هگا یلو هرادن یطبر نم هب حلا ره هب : تفگ یدج

. متسه هشیمه نم نودب دموا شیپ تارب یلکشم

مدرک جک ور مرس و مدز ینعم یب دنخبل

ایروپ اب ندز فرح مدش؛ هریخ رحس هب هنازجاع

اب یروج نیا یتقو صوصخ هب درک یم مبذعم اعقاو

درک. یم دروخرب ماهاب هیانک

رود ور شتسد دوب هدش متلا ح هجوتم هزات هک رحس

. دموا متمس وهب تخادنا شوایس یوزاب

! هخآ تدوخ اب یرای یم اجک ونوا

اب شوایس مدش دنلب اج زا نوشندیسر ضحم هب



دز. ینوطیش دنخبل مندید

شام دش نشور موناخ دیشروخ اب ام مشچ هب _هب

! نیدرک روک ور همه مشچ نیباتیم هچ بشما هللا

. هرایمن مک یزاب نوبز یوت تفرگ م هدنخ

؛ نیدیدن هنیآ وت ونوتدوخ یناف بانج دیراد رایتخا _

هابتشا سورع اب نینزیم قرب رود زا هللا شام

! تقو هی نوتنریگن

ریز ندز یقپ ندوب تکاس اتاالن هک ایروپ و رحس

. هدنخ

اب یفرح نم :وهللا تفگ و داد نوکت یرس شوایس

اموناخ نیا نوبز سپ زا ایروپ اقآ میرب ؛ مرادن امش

. دموا رب هشیمن

ور متسشن یلدنص یور و متفرگ یسفن نوشنتفر اب

ینک یزاب اه هچب نوا اب یریمن نامام : متفگ شرآ هب

؟

؟ هتفرن رس تلصوح

نییاپ یلدنص زا درک یعس و داد نوکت رس مخا اب

. دایب

؟ میرادن سولع نامام _

مدز. یدنخبل

. نهار وت نسریم هگید االن مرسپ میراد _



یزاب غاب ی هشوگ هک ییاه هچب تمس هب ور شرآ

دیخرچ متمس هب رحس شنتفر ؛اب مداتسرف ندرک یم

؟ هرسپ نیا تفگ یم یچ : تفگ و

. مدرک جک ور منهد

؛ مینکن خلت شاهاب ونومتاقوا لا یخیب یگشیمه یافرح _

؟ نایم یک دامود و سورع اعقاو یتسار

دنپسا ینیس اب هنوپ نامام دش مومت مفرح هک نيمه

. تفر رد تمس وهب تشذگ نومرانک زا

یاتسود زا ات دنچ و انومهم هیقب مدیرپ اج زا عیرس

. ندش دنلب اج زا مه هنوپ

. میتفر غاب یدورو تمس هب قوذ اب

دراو نیمار و هنوپ ؛ سورع رس هب لگ گنهآ شخپ اب

یگنر یاه هشفشف ریسم یاه هرانک ندش مسارم

نوشن رت هوکش اب ور نوشدورو هک ندوب هدرک نشور

دادیم

دش. عمج ماه مشچ یوت کشا نوشندید اب

و ندوب مرانک میگدنز یازور نیرتدب وت هک ییاتسود

ندرکن غیرد یکمک چیه زا

هشیمه زا رتشیب نوشیهار وت یولوچوک نوا حاالاب

. ندوب هدش زیزع مارب

شزا مشچ دش یمن هک دوب هدش ابیز ردقنا هنوپ

تشادرب



هی شزا دوب ش هرهچ یور هک یظیلغ ابیرقت شیارآ

دوب هتخاس هگید مدآ

شفک نوا و دنلب ی هلا بند اب راد فپ سورع سابل

ور شوزرآ هشیمه هک یزیچ نومه ؛ یتناس هد هنشاپ

. تشاد
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شتسد تخانش یمن اپ زا رس قوذ تدش زا نیمار

یبیجع قوذ واب دوب هدرک هقلح هنوپ رمک رود ور

رطاخ سلا همه نوا زا دعب هرخ درک؛باال یم شهاگن

. تفرگ ادخ زا وشیگدنز ی هیده یهاوخ

ور شلگ تسد غیج اب هنوپ نتشذگیم هک نومرانک زا

داد نوکت

. هدنخ ریز دز رحس

! منیبب ملغب ایب یدش سورع هرخ _باال

نوشتمس هب مه نم درک لغب ور هنوپ مکحم رحس

دیشک شلغب یوت ونوماتودره دنخبل اب هنوپ ؛ متفر

هشیم لیدبت ضغب هب هراد شدنخبل مک مک مدرک سح

. متفرگ شوزاب زا ینوگشین

. مرایم رد وتامشچ ینک هیرگ _

. دیشک بقع ور شدوخ هدنخ اب



راتفر ماهاب تسرد وبش هی نیمه مسورع نم یشحو _

وخ! نک

تمس هب ندوب غاب یوت هک ییاسک ی همه ابیرقت

هگید ؛ ندرک یم هاگن ام هب و ندوب هتشگرب یدورو

. میسیاو نیا زا رتشیب دوب عیاض یلیخ

نیدوب متشپ هک یسرم : تفگ یگنشق دنخبل اب نیمار

نوتیقشاع رس هللا شیا اه؛ هچب مسرب زور نیا هب ات

منک. ناربج

درک. شوایس هب یزیر ی هراشا ییوررپ اب رحس

! شاپ وت _ورب

. هدنخ ریز مدز یقپ

. نیتخادنن هار یزیر وربآ ات میرب نیایب _

هاگیاج تمس هب مه تسد وت تسد و هنوپ و نیمار

. نداتفا هار

مه مدرک هاگن رحس هب و مدیشک یهآ نوشنتفر اب

دوب هتفرگ ملد مه مدوب لا حشوخ

یلیخ هک تداوناخ زا وضع هی هک یتقو لثم

هرطاخب ؛ هریم و هنک یم جاودزا یراد شسود

مغ شتتفر رطاخ هب یلو یلا حشوخ شیتخبشوخ

. یراد

. میتشگرب بقع هب نومتفج شوایس یادص اب

یلیخ ننکیم ییاریذپ نراد ؛ نیدیم راختفا اموناخ _



مسرب نوتهب یباسح دیرایب فیرشت نییاپرس هتقو

. دیریگب نوج ییاریذپ زا دعب ِصقر هساو

شوایس هک دز شوایس یوزاب هب یا هبرض رحس

داد. شلیوحت وشرتدب

هار دوب هتسشن شواچ هک ییاج تمس هب هدنخ اب

. میداتفا

! هشیمه لثم دوب هتسشن اهنت

شیبصع یاه مشچ نومتمس شهاگن ندش بلج اب

تخادنا ماهوم و تروص هب یهاگن دش؛ لفق مور

کاچ یور و تفر نییاپ مورآ مورآ شیشحو هاگن

دش! لفق مسابل

مندرگ یور یدرس قرع شقیقد و هریخ هاگن زا

. تسشن

فرط ود یور ور م هراشا و تسش تشگنا مورآ

هار عقوم هک مدرک شکیدزن مهب و متشاذگ سابل کاچ

. هشابن صخشم ماهاپ نتفر

سفن تشادرب مزا ور شنیگنس هاگن مراک نیا ندید اب

. مدیشک یتحار

هب متسنوت یمن هک دوب سرت رپ و گنه مزغم ردقنا

هرادن یطبر نوا هب هک نیا منک؛هب رکف شراتفر لیلد

رضاح عمج یولج یروجچ و مشوپیم یسابل هچ نم

و کانسرت و هاگن نوا اب هرادن قح هک نیا ؛هب مشیم



هرب. هرغ مشچ مهب باذج

. تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

تمس هب همه مشچ یولج و میدش در غاب طسو زا

. میتفر دوب هتسشن شور شواچ هک یلبم

هدرکن سح مهب ور ش هریخ هاگن یسک مدوب راودیما

. هشاب

مدرک یمورآ ؛سالم تفرگ باال ور شرس نومندیسر اب

داد. نوکت رس و تخادنا مهب یزیت هاگن

ناخ! کخلت

ممقیفر نیرتهب یسورع وت مدرک یمن رکف تقو چیه

دض مهب و هشب ادیپ س هبیرغ تشپ تفه هک یکی

عمج ور مدوخ ش هرغ مشچ هی اب نم ؛و هنزب حلا

منک! روج و

اعقاو هیضق نیا هک مریم راجنلک مدوخ اب ردقچ ره

مهاگن یروج نوا یتقو یلو هرادن یطبر نوا هب

ال! صا هراد قح میلیخ منیبیم هنکیم

دز. شهب یکمشچ هدنخ اب شوایس

؟ تشذگ شوخ _

. تخادنا باال ییوربا

! هرذگ یم شوخ هراد رتشیب وت هب راگنا _

رانک و داد نوکت فرط ود هب ور شرس شوایس

یلدنص یور نوشور هب ور مه ام تسشن شواچ



. میتسشن

یلو شبل یور تشاذگ و دروآ رد راگیس هی شوایس

. درکن شنشور

هنوپ و نیمار دش شخپ مالمی گنهآ هی هظحل نومه

یور ور راگیس ایس طسو ندموا هگید جوز دنچ و

دز. رحس هب یکمشچ و تخادنا زیم

یا؟ هیاپ _

دز. یدنخبل رحس

! لیم مکلا _اب

نملتنج دنا زیدیل مدنودرگ مشچ و مدرک جک ومبل

! نشدنچ یلیخ
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قیمع چلا هجوتم شواچ اب ندش مشچ وت مشچ اب

عورش تاه هدنخ االن میدش اهنت إ مدش شنوچ یور

دش؟

! کلک یریم هرغ مشچ بوخ هک عمج وت

رانک مسابل کاچ هک متخادنا ما هگید یاپ یور ور ماپ

. تفر

تسرد و مدرک فاص وماهاپ تخادنا مهب یهاگن نانچ

ماج. رس متسشن



! یشحو

؟ دیراد یلکشم نم اب دیشخبب _

درک. یمخا

امش؟ _

. مداد راشف مه یور صرح اب ومابل

شهب شسابل کاچ رطاخ هب هار هب هار هک ینومه _

! نیریم هرغ مشچ

نیا هب تشادن راظتنا ؛ دروخ اج مدرک سح حوضو هب

. مرایب نوبز هب ور یزیچ نینچ تحارص

! مدنوم مدز هک یفرح وت ممدوخ یتح

مک مک میدش هریخ مه یاه مشچ وت جیگ هیناث دنچ

؟ مریگب سپ ومفرح هشیمن دش؛ یشحو شتروص

زا لبق یلو هدب ور مباوج ات دش زاب مه زا شاه بل

دش. دنلب نومرانک زا ییادص نوا

ناج؟ باتفآ یدیم صقر راختفا _

یعقوم نوا یتح نم مدرک هاگن ایروپ هب بجعت اب

یمن شاهاب میدوب مه یمیمص یلیخ مه اب هک

مدآ! همه نیا یولج االنو هسرب هچ ؛ مدیصقر

مدز. یا هچاپتسد دنخبل

نم... هک ینودیم _

. مفرح وت دیرپ

مکی یاوخ یمن هنوپ یسورع اعقاو باتفآ شاب دوز _



؟ یدب نوکت تدوخ هب

دایب رد مادص هک نیا زا لبق مدرک هاگن شهب بذعم

درک. ش هفخ هفطن یوت ینشخ و کشخ یادص

رد هدنب ؛ نرادن صقر هب یلیامت نا هتسخ موناخ _

ورامش رارصا مدوخ روضح رد و متسه نوشرانک

! منیبیم هدوهیب

و یدج ییاه مشچ اب متشگرب شتمس هب تهب اب

یاطخ ایروپ راگنا هک یروج ؛ تنوشخ رپ یا هرهچ

هداد؛هب صقر داهنشیپ نم هب هک هدش بکترم یگرزب

دوب. هدش هریخ ایروپ

راک نم راگنا هک یروج متفر ورف یلدنص یوت مورآ

رد تفگ هک نیا زا ور شروظنم ؛ مدرک یهابتشا

یمن کرد هنیب یم هدوهیب ور رارصا شدوخ روضح

هرادن قح نوا روضح رد هگب تشاد یعس ینعی ؛ مدرک

مشاب هتشاد صقر هب لیامت هگا ای هشب نم محازم

هب دامتعا مه یفرط ،زا مدوب هدیسرت ؟! تسه شدوخ

هساو یفرح ش هبذج رپ نحل و دح زا شیب سفن

! تشاذیمن یقاب نتفگ ی

اب نتفگ اب تفگ یناهآ و تخادنا باال ییوربا ایروپ

درک. نومکرت یا هزاجا



. دیچیپ مدوجو یوت یصاخ سح هی شافرح اب

سپ زا تدوخ هشیمه هک سلا دنچ زا دعب یتقو

ترازآ ثعاب هک یدرم ره یولج و یدموا رب تدوخ

درم هی ینیبیم یدرگیم رب هعفدی ؛ یداتسیاو اهنت دوب

عافد تزا هراد کیچوک زیچ هی رس و هداتسیا تتشپ

شواچ درم نیا نوا زا رتدب و یشابن بذعم ات هنکیم

! تسین نایب لباق تسح ؛ هشاب خـنا

درک یم عافد مزا هک دوبن یلوا راب هک نیا اصوصخم

هئارا ور مرظن تاسلج وت داد هزاجا هک یراب دنچ

هب گرم دح رس ات ور درم نوا هک یزور یتح ای مدب

دوب. هدنوم مرطاخ یوت یبوخ هب دز کتک نم رطاخ
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هب عورش هاگآداوخان شواچ یک زا ال صا ال... صا

هشوگ هی فرح یب نم و دوب هدرک نم زا تیامح

هنک؟! تیامح مزا ات مداتسیا یم

الت وهجم هظحل ره منک شهاگن تساوخ یمن ملد

هک هیدرم ریصقت مه ش همه هشیم رتشیب نم نهذ

منک. رارف شهاگن ریز زا منوتیمن و هتسشن مور هب ور

لوغشم هویم ندرک تسوپ اب ور مدوخ مدرک یعس

شتمس هرن مساوح یه هک منک



مدش هریخ صقر تسیپ وهب مدیشک یقیمع سفن

حلا رد یکوکشم و قیمع دنخبل اب شوایس و رحس

رحس یاهاپ هجوتم مدرک تقد هک یمک ؛ ندوب صقر

هدش درگ یاه مشچ اب مدش شوایس شفک یور

. راگنا دوب هتفر مدای زیچ همه کال مدرک نوشهاگن

درک رحس هب یمخا و دش عمج شدنخبل شوایس

مشوایس درک پچ شارب ور شاه مشچ مه رحس

دیشک نوریب رحس یاپ ریز زا ور شاهاپ درکن یدرمان

دز! شهب یمکحم ییاپ ریز و

نداتفا حلا رد تشپ زا هدش درگ یه مشچ اب رحس

کیتنامر هنحص هی لثم و دش مخ شوایس هک دوب

! تفرگ ور شرمک

مدوب نوشنیب لا دج دهاش شلوا زا هک ینم

ریز مدز دنلب لباقم ی هناقشاع ثمال ی هنحص ندید اب

یا هدنخ اب دش ترپ بقع هب مرس هک یروج ؛ هدنخ

مدرک هاگن مرانک وهب متشگرب دمویمن دنب هک

نیا مدرک درگ وماه مشچ شمهرد یاه مخا ندید اب

! مدرک راکیچ زاب هنکیم هاگن یروجنیا ارچ

رشت هراد شهگن نییاپ درک یم یعس هک ییادص اب

بَـــال! دز:

بجعت اب و دیرپ باال ماهوربا دش؛ عطق م هدنخ

. مدرک شهاگن



مک مک داتفا ش هنوچ یور یکیچوک چلا ندید اب

یخوش نیب زرم هشیمن ارچ ایادخ تفر نیب زا متهب

داد؟ صیخشت ور درم نیا یدج و

و متخادنا باال ومرس یدعب داش ِگنهآ ندش عورش اب

اه هچب اب نم نوتزاجا :اب متفگ شهب هب ور سخت

! هشاب رود نوتزا بـَـال مه امش ؛ات طسو مریم

دنلب اج زا عیرس یلو هگب یزیچ تساوخ مدرک سح

. متفرگ هلصاف شزا و مدش

واب درک لو طسو نوا ور شوایس مندید اب رحس

هدز هقلح هنوپ و نیمار رود دیشک ور متسد هدنخ

میدوب

و مدوب هتفرگ ور منماد کاچ فرط ود متسد هی اب

یارق ؛ مدیرفآ یم هسامح طسو نوا ما هگید تسد اب

هدش نوممه ی هدنخ ثعاب دمویم نیمار هک یزیر

دوب

اغیج همه یدنس هشوش وشما گنهآ ندش یلپ اب

میتشگرب رحس واب مداد رق هی هظحل هی اوه تفر

نومهاگن مخا اب نیچمه ؛ شواچ هب داتفا ممشچ هک

! متشگرب هرابود ور رق ریسم درکیم

ور شاه راتفر لیلد مه وت تفر مورآ ماه مخا

! دروخ یم رب مهب تشاد اعقاو ، مدیمهفیمن

مرای هشوشوشما هنوریه یر کپیل هشوشوشما



( هنوجزارب مرای هشوشوشما هنوجزارب

ناهآ وتوت مونوج مونوج مونوج هللا شام وه ناه

متشون همون وشید هک متشرب ام متخوسامامامامامامام )

( مکشمیدنا ملا ورب رفوش ایب یسکات یآ

ورب وت مونوج هللاوت شام مونوج ناه

( یزاوها رتخد یلسع مشچ ییامرخ وم (یآ

یزان هچ واال مدید ور وت وم یزبس رازاب یوت
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ییاه مخا واب هدرک لوه شجوا هب گنهآ ندیسر اب

هنوش میدرک عورش نیمار هب ور دوب؛ مه یوت هک

هدنخ زا درک شغ م هفایق ندید ؛اب نداد نوکت

م هدنخ تیعضو نوا وت مدوخ روصت زا ممدوخ

! حاضتفا دوب هتفرگ

خرچ رود هی و تفرگ ومتسد یزاب هرخسم اب رحس

تیثیح دزیم تسد هدنخ اب نومرانک مشوایس مدز

. مارب دنومن

! مدزن رس شرآ هب داتفا مدای صقر طسو

و مدیشک نوریب نوشطسو زا ور مدوخ مورآ یلیخ

متفر درک یم یزاب شرآ هک ییاج تمس هب

! مدرکن شادیپ متشگ ور هقطنم نوا ردق هچ ره



هب یهاگن ینارگن اب مدیشک کرس ور فارطا راب دنچ

وشچب مدآ هخآ نامام نگیم منم هب ؛ متخادنا تیعمج

؟ هصقرب هریم هنک یم لو

. هراد قح وهللاخهلا

شندرکن ادیپ اب مدرک فارطا نتشگ هب عورش سرت اب

. متشگرب اه هچب تمس هب عیرس

؟ نیدیدن ور شرآ اهامش رحس _

. متمس تشگرب بجعت اب رحس

؟ دوبن اه هچب اب هگم وهللا _هن

منک؟ راکیچ رحس تسین : متفگ صرح اب

هک یمود هعفد منیا مشاب هچب هی بظاوم منوتیمن

. مدرک شمگ

اج زا شواچ و شوایس یلدنص ور متسشن سرت اب

. ندش دنلب

اال متحا س هچب دیشابن نارگن امش شلا بند میریم _ام

هنک. یم یشوگیزاب هراد فارطا نیمه

. مدش دنلب عیرس

یم رتشیب ور اج ود هرخ باال میایب مه ام دینک ربص _

. میدرگ

ینوغارچ هک یفرط هب غاب یوت میدش شخپ عیرس

. متفر تشاد یرتشیب یاتخرد و رت مک

؟ شرآ _



؟ شرآ ییاجک

! هسرن تهب متسد هگم

طقف متشاد سرتسا ردقنا ادوب مدوخ ریصقت حاال

منک خیلا یکی رس متساوخیم

زا رس مدیمهفن هک مدوب مدوخ شنزرس لوغشم ردقنا

! مدروآ رد اجک

یتشک هدب باوج نامام نوج شرآ مدز: داد صرح اب

ونم. وت

ینک تسرد رسدرد یشب مگ تدوخ هک نیا زا لبق _

. مدرگ یم ور اهاجنیا نم اه؛ هچب تمس درگرب

زا رپ تروص ندید اب مدرک شهاگن و متشگرب مخا اب

درک. مهاگن یپچ پچ ؛ مدنوخرچ یمشچ شمخا

هرآ؟ یدرگ یم رش لا _بند

اه هزبس تشپ زا ینوکت هجوتم مدب باوج مایب ات

شرآ ندید اب میتشگرب شتمس هب عیرس نومتفج مدش

. متفر شتمس هب عیرس

. یدرک منوج فصن هچب وت یدوب اجک _

. میدرک یزاب کشوب میاق : تفگ و درک مهاگن سخت

زرف ؛ شتمس متشادرب زیخ و متفر شهب یا هرغ مشچ

یب دیود تیعمج تمس هب و تفر رد متسد ریز زا

درک یم نومهاگن بجعت اب هک شواچ هب هجوت



. مدیود شلا بند

. نیمز یروخ یم هچب اسیاو _

. مدرک مک ور متعرس شواچ یادص اب

هی منک رکف یلو هراد؛ وشدوخ یاوه هچب نوا _

. نیمز یروخب امش یدب همادا هگید هدروخ
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تمس هب توافت یب مدرک شهاگن و مداتسیا ماج رس

مدز یم سفن سفن هک روط نومه ؛ داتفا هار انومهم

. مداتفا هار شلا بند

دنت هچ منزب فرح منوتیمن تفرگ مسفن فوه _

. هچب نیا هعودیم

هک! ینزیم فرح یراد ویدار لثم _

س ات سلا مدرک شهاگن صرح اب دش درگ ماه مشچ

نم... ندرک عیاض هساو حاال اه هنز یمن فرح لا

مگ! یمن یزیچ منک یم یموناخ نم یه

هک متشادرب یمدق و مدیبوک نیمز ور وماپ مخا اب

! مدرک ریگ اج هی مدرک سح

هللا! مسب

نیب هک مشفک ی هنشاپ ندید اب بقع متشگرب عیرس

مورآ دوب هدرک ریگ ماپ ریز کیچوک ِلپ یاه هرادج



. مدیبوک مینوشیپ یور

مارب هرازیمن وربآ شفک نیا شرخآ متفگ نم

مهاگن بجعت واب تشگرب متمس هب شواچ مثکم اب

درک.

؟ یایمن ارچ _

مدرک شهاگن هچاپتسد

دایب؛ یسک تشاد ناکما میدوب انومهم کیدزن اییرقت

! مدرک ریگ : متفگ تلا جخ واب متخادنا نییاپ ور مرس

مهاگن یلا ؤس و تخادنا مفارطا هب یهاگن بجعت اب

درک.

مشفک هنشاپ : متفگ مورآ و مدز رانک ور منهاریپ یمک

. هدرک ریگ

فرط ود هب ور شرس و دیشک شبل یور ور شتسد

داد. نوکت

؟! دنخیم

ور ش هنشاپ مشب مخ متساوخ متفرگ زاگ ور مبل

دش. دنلب شادص هک نوریب مشکب

رانک! هریم تسابل نماد ؛ منیبب نک ربص _

. مدرک شهاگن یبصع و مدیشک یفوپ

! تسین یسک هک اجنیا _

. تخادنا باال ییوربا

؟ متسین یسک _نم



. مدرک شهاگن یگنخ اب

! دینودرگرب ونوتور امش بوخ _

. تخادنا باال یرس

. دایب یسک هراد ناکما هظحل _ره

. مدرک شهاگن یبصع

؟ هراد یطابترا امش هب هیضق نیا دیشخبب _

هارمه االن امش : تفگ دمویم متمس هب هک روط نومه

رانک هک یموناخ لئاسم یایم هار نم رانک یراد ینم؛

؟ مگر یب یامدآ هیبش ؛ هطوبرم نم هب هنم

هن! ًاعطق

! یراد مه یفاضا گر هنافساتم

یراک راگنا درک؛ مهاگن و کالهف یبصع ؛ داتسیا مرانک

ییاروج هی و دیجنگیمن شرواب وت هنکب تساوخیم هک

دوب! بیجع مه شدوخ یارب

دش مخ مورآ هزادنب مهب یهاگن هک نیا نودب رخآ رد

زا ور مشفک ی هنشاپ عیرس و مرن تکرح هی واب

! دیشک نوریب رادج نیب

تام حتلا نوا زا دش ثعاب شیبصع و مورآ یادص

زغم وت یزیچ نینچ رواب مریگب هلصاف تهب ورپ هدش

! دیجنگیمن منم

رسدرد هب یروجنیا ور مدآ یشوپب سابل تسرد _هگا



! یزادنیمن

ردقنا مدیرپ هلیم یور وزا مداد نوکت ور ماپ مورآ

ور شباوج یتح هک مدوب هک مدوب هکوش شتکرح زا

. مدادن مه

نیا زا رت مهم شارب رانک هرن نم سابل نماد هک نیا

؟! هنیبب تیعضو نیا یوت ونوا یسک هک دوب
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منزب هگید دنگ هی ات مداتسیان هگید

مدرک تکرح غاب یلصا بطق تمس هب دنلب یامدق اب

؛ مدینشیم مرس تشپ ور شمکحم یاه مدق یادص

رکشت شزا یتح هک مدوب مرش رپ و هدز لوه ردقنا

! مدرکن مه

هداتسیا اه هچب شیپ هک شرآ هب داتفا ممشچ رود زا

شیراک ات دوب هدش میاق رحس تشپ ییاروج هی دوب

. مشاب هتشادن

منک شدوبک و هایس دنبرمک اب ماوخ یم راگنا حاال

! وررپ هچب

متفر نوشتمس هب و مدرک زاب ور ممهرد یاه مخا

تفرگ رارق مرانک مامدق تعرس ندش مک اب شواچ

هک رحس تمس هب زیر یلیخ و مدرک جک ور مهار



متفر ندوب هداتسیا هنوپ و نیمار شیپ

! تساجنیا میدرک شادیپ ایب : تفگ مندید اب نیمار

مداد نوکت فسات اب یرس مدش هریخ شهب هیناث دنچ

. ینک یم هاگن یروجنیا ارچ هیچ : تفگ مخا اب

. مدوخ تمس مدیشک مخا واب متفرگ ور شرآ تسد

چیه؛ هک یدروخن نوکت تاج الزا صا یلا عبانج نوچ _

شواچ و مدوخ مشدعب یدش راد ربخ هیضق زا هزات

! میدرک شادیپ

اب نم هعفد نیا مدوخ یور نوشهاگن ندش هریخ اب

. مدرک نوشهاگن بجعت

. دینک یم هاگن یروجنیا ارچ هیچ _

درک. نییاپ ورباالو شرس هدنخ اب رحس

؟ هگید شواچ _

اب نیتفر شیپ اهاجک هللاات شام : تفگ هدنخ اب هنوپ

لوه نگیم نم هب دعب ندرگ یم مه هچب لا بند مه

! نیدوب

. مدرک نوشاگن مخا اب

میروبجم شدوخ شیپ بوخ نیشاب هتشاد روعش _

. میتسین روبجم هک اجنیا ناخ شواچ میگب

یلکشم هک ام هرادن یبیع حاال : تفگ هدنخ اب رحس

میش. یراج همادخ زا هک نم میرادن

. متفرگ شزا یمکحم نوگشین



ش هدنگ اه هچب هگید لا یخیب : تفگ یدج نیمار

؟ دیراد هچب نیا راکیچ دینکن

شواچ نیا ِیقشاع داوخیم ملد بیجع شییادخ یلو

. منیبب وناخ

شنز هک هنوقشاع ی هنارت اهنت هرآ : متفگ دنخشین اب

هنیا مه هنوخب شساو هنوت یم

اشچ نیا وت الق خادب یدیشک تاگن هب شیتآ یراگنا

الق؟ خادب یدیرخ اجک زا ور

هک ماه هچب ندنوخ هب مدرک عورش متیر و هدنخ اب

. نتخادنیم باال هنوش و ندزیم ندرگ هیاپ

الق خدب قارب هایس مشچ نوا نوبرق _

الق! خادب وتمخت و مخا نک مومت

ومادص عیرس اه هچب یوربا و مشچ ی هراشا اب

شتشپ هگید مد یم لوق مدرک طلغ ایادخ ؛ میدرب

! هشابن شدوخ طقف منزن فرح

مدیرپ مدش سبح سفن شوایس یادص ندینش اب

. مدموا رد هدش کشخ حتلا نوا وزا نوریب

قیفر هب عجار ندز فرح زج یراک موناخ دیدب همادا _

هن؟ دیرادن نم

نک! شف مدز:غال بل رحس هب ور

مدوب نئمطم هک ییاج نوا زا تفرگ نوشدنخ اه هچب

دوب هدینشن شواچ هب عجار ورام یافرح شوایس



ی هرابرد هدنب هتفگ یک : متفگ بناج هب قح یلیخ

؟ مدرک یم تبحص امش قیفر

تشادرب دموا شبحاص نیمز داتفا یفرح هی وهللا

! متفگ یلک دوبن یصاخ صخش مروظنم نم هنرگو
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داد. نوکت فرط ود هب ور شرس صرح اب

یم دوب تتشپ شواچ نم یاج هب شاک خآ _خآ

؟ یدرک یم ینوبز لبلب مزاب منیبب متساوخ

. مدرک کزان شارب یمشچ تشپ

نوکت نیشب نم رانک میرب ایب : متفگ شرآ هب ور

. اتمشک یروخب

درک. مهاگن مولظم

. نامام _

. مدرک یمخا

. مولهپ هب دز رحس

اه. هنک ینوطیش دموا بش هی ور هچب نک _لو

ینوطیش ات میراد ینوطیش مدرک هاگن شهب مخا اب

یچ؟ منک شادیپ متسنوتیمن دش یم مگ اعقاو رگا

خیلا شرآ یور متشاد یعس هک یصرح رتشیب هتبلا

شواچ و نم نیب هک دوب یتاقافتا رطاخ هب منک



. داتفا

تفرگ م هدنخ دوب هداتسیا یشوگ هی روخلد شرآ

هنک! یم مرهق هنک یم یراکبارخ هچب لقسف

تدوخ هساو ورب باتفآ : تفگ مو هنوش هب دز هنوپ

. ندب ماش ناوخیم نیشب ریگب اج شرآ و

ام. شیپ نایم : تفگ عیرس رحس

. مدرک شهب یمخا

. مینیش یم نومیلبق یاج نومه میر یم _هن

: تفگ دوب یشوگ یوت شرس هک روط نومه شوایس

هی دیرب دیاوخ یم اهنت ییاتود امش میتسه ام یتقو

یچ؟ هک دینیشب هشوگ

اهنت! ییاتود ؛ تفرگ م هدنخ

درک! اج هب اج ور تایبدا یاه زرم

یلو دوبن راک رد ییادا و زان چیه مدزن یفرح هگید

. متشادن ور شواچ اب ندش مشچ وت مشچ ناوت اعقاو

تمس هب ییاتود و تفرگ ور شرآ تسد شوایس

نتفر اه یلدنص

یتقو یتح میداتفا هار نوشرس تشپ مه رحس و نم

. مدرواین ورباال مرس مه میتسشن یلدنص ور

هنورتخد تلا جخ ؛ مدوب وررپ هک مه ردق هچ ره نم

دوب مدوجو یوت یا

کیچوک تاقافتا یضعب مندوب یخلا یب دوجو اب



داد. یم کلقلق ور محور

هنیشب نم رانک دایب مدز هراشا شرآ هب ماش ندروآ اب

. مدرک شهب یمخا تخادنا ورباال شرس سخت

. نکن تیذا ور ومع اج نیا ایب نامام شرآ _

هساو هشوگ هی یتیذا هچ اباب هن : تفگ عیرس شوایس

. تسه شهب مساوح نم هگید هتسشن شدوخ

شاج وزا دوب هتسشن شواچ و شوایس طسو اقیقد

! وررپ هچب دروخ یمن نوکت

242_ تسپ #

ندروخ هب عورش و مدیشک مباقشب یوت ساالد یمک

هک متخادنا شرآ هب یهاگن یمشچ ریز ؛ مدرک

هروخب اذغ و هنیشب یلدنص یور بوخ تسنوتیمن

وت شرس شمه دز هک یفرح سکع رب مه شوایس

درک یم چپ چپ شاهاب و دوب رحس شوگ

ور اذغ فرظ مدش شواچ تکرح هجوتم هظحل هی

سوسحم ان یلیخ تشاذگ شرآ یولج و تشادرب

دوب. نوشتاکرح هب مساوح

نک! فاص ور تباقشب : تفگ شرآ هب مورآ یلیخ

یم فرح یروتسد نحل اب مه هچب اب تفرگ م هدنخ

بقال درک یم سح مدآ تساجنیا شیبلا ج یلو هنز؛



نیا شرت جبلا زاب و هتشاد دروخرب اه هچب هب مه

شواچ هک یراک ره یفرح چیه نودب شرآ هک دوب

داد! یم ماجنا ور تفگ یم

هی ات مدیشک یم ور شزان تعاس هی دیاب نم حاال

هروخب اذغ همقل

ور تباقشب تفگ یم نحل نیا اب منم هب هگا دنچره

مدز! یم سیل وشهت نک فاص

ی هزم اب یاتکرح اب هک ماش ندش مومت زا دعب

هب تبون درک مرگ ور نومرس یباسح شرآ و شواچ

. دیسر داماد و سورع ی هرفن ود صقر

و ولج دروآ ور شرس مورآ رحس نوشصقر طسو

هی نوشیسورع دعب زور هساو میرب خهلا اب ادرف : تفگ

؟ میربب یزیچ

. مدرک شهاگن هدنخ اب

مزیزع دوب لبق هام شیش نوشیسورع دعب زور _انیا

. میربب ینشور مشچ نوشچب هساو دیاب ادرف

. تفرگ موزاب زا ینوگشین هدنخ اب

راب دنچ دوب مولعم هک دوب گنشق ردقنا نوشصقر

هب نیمار یاه هتخت گنلیش نوا زا هنرگو ندرک نیرمت

! دمویمن رد یراکهاش نینچ یتحار

و رهمداش یتسار : متفگ رحس هب یزیچ یدروآدای اب

؟ ندموین هناورپ



. تخادنا باال یرس

همه االن تشاد لمع شیپ زور دنچ هناورپ اباب _هن

هشیم یچ لمع هجیتن ننیبب دیاب مشدعب ؛ ننوا ریگرد

. هنزب سپ ور دنویپ شندب هنکمم هخآ

. مدرک شهاگن تحاران

نوشیگدنز هنوخ رس نرب هشب بوخ رتدوز هللا شیا _

. ندیشک یتخس یلیخ

؛ شواچ اب مدش مشچ وت مشچ هک متفرگ ورباال مرس

ابجع ؛ تفرگ مزا ور شهاگن مخا اب هیناث دنچ زا دعب

مهب ندرک هاگن حلا رد ماوخ یم ترذعم یلیخ هدنب

! متفرگ ور نوتچم

تشاد مخا و دوب یبصع ردقنا شهاگن ارچ منودیمن

؟ شدوخ ای دوب ینابصع نم تسد زا

. متفرگ شزا ور مهاگن توافت یب

ایاده نداد هب تبون نیمار و هنوپ صقر نایاپ زا دعب

دیسر

نوشتمس هب دنبندرگ ی هبعج واب مدش دنلب اج زا

نتشاد تسد یوت یتکاپ مه شواچ و شوایس متفر

شلخاد منودب تساوخ یم ملد یکانتشحو زرط هب هک

هیچ

امتح هشاب مدای ادعب اه وداک ور میرپب دش یمن االن

! مسرپب هنوپ زا



عیرس ندش هدامآ همه مک مک اه هیده نداد زا دعب

هرگ ور شولج دنب و متخادنا مسابل یور ور جناپ

مدز

لش و متخادنا مرس یور ییابیز زرط هب ور شلا

نوریب شلا زا ماهوم زا یا هتسد دز هرگ مندرگ رود

یترق یلوق هب و رت هزماب ور م هفایق و دوب هتخیر

دوب. هدرک رت

تمس هب و ندش نیشام راوس رتولج هنوپ و نیمار

و شوایس و ایروپ اب مه ام ندرک تکرح هنوخ

. میداتفا هار گنیکراپ تمس هب شواچ
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میداتسیا ایروپ نیشام رانک رحس و شرآ اب

نومتمس هب بجعت اب شوایس و شواچ نومثکم اب

نتشگرب

راوس اه هچب : تفگ و درک زاب نومارب ور رد ایروپ

. میدنومن بقع ات دیش

؟ دیرب نیا اب دیاوخ یم : تفگ بجعت اب شوایس

نیچمه ؛ تفرگ م هدنخ هک دوب روابان یردق هب شنحل

هد! یم شحف هراد راگنا نیا تفگ

درک یم نومهاگن یظیلغ مخا اب مه شواچ یتح



نیا واب میتفر یم انوا هارمه دیاب ام هک راگنا

هدش! نیهوت نوشهب نومراک

نومرارق ملوا زا هلب : تفگ و داد نوکت یرس ایروپ

. نایب هدنب اب دوب

. منیشب دز هراشا دعب

هک هگب یزیچ تساوخ ؛ تشادرب ولج هب یمدق شواچ

مدق داد راشف مه هب ور شاه بل و دش نومیشپ

هرگ یاه مخا واب تشگرب بقع هب ور هدموا ولج

رد و دش نیشام راوس هدش تشم یتسد و هدروخ

. تسب مکحم ور

راوس و تخادنا رحس هب یهاگن ثکم اب مه شوایس

نوشرظتنم ریغ لمعلا سکع هب بجعت دش؛اب نیشام

میدش نیشام راوس و میدرک هاگن

حاال : تفگ یصاخ نحل اب ایروپ نومنتسشن زا دعب

ردقنا ارچ رهمگرزب ورای نیا منک یم کرد ور شوایس

؟ دوب یطاق

. متخادنا باال یا هنوش

! هشلدم _

هللا. شام دییانشآ شلدم اب بوخ : تفگ دنخشین اب

اب میش هدایپ یراد یلکشم : تفگ مخا اب رحس

. ایزادنیم هکیت یراد یلیخ میایب نوشدوخ

. تخادنا باال یا هنوش ایروپ



. دیرایم شوج ارچ اباب بوخ _

. مونشن وتادص باال هدب وگنهآ ادص : تفگ عیرس رحس

شخپ اب درک دایز ور گنهآ یادص هدنخ اب ایروپ

میدرک عورش راد نوکت یباسح ِیجراخ گنهآ هی ندش

تفج ایروپ هب هجوت یب ندز تسد و ندیشک غیج هب

هتفرگ لا متسد و نییاپ میدوب هدیشک وراه هرجنپ

. میداد یم نوکت نوریب میدوب

ور ایروپ تک و نومطسو میدوب هتشاذگ ور شرآ

. هشن شدرس هک شور میدیشک

ژ اریو و ندیشک الیی انیشام نیب درک عورش ایروپ

یم شقیوشت رتشیب نوماغیج واب مرحس و نم نداد

. میدرک

هب شواچ نیشام هک میدیسرن انیا هنوپ رانک زونه

درک تکرح هب عورش ام تازاوم

رحس و نم دش هدیشک نییاپ هک شنیشام ی هشیش

رس میتسشن فاص و میدرک غالف ور اال متسد عیرس

. نوماج

هب هرابود و ایروپ هب یهاگن یکانتشحو مخا اب

ینوتیمن هگا : دیرغ یدنلب یادص واب تخادنا نوبایخ

نم؛ نیشام وت نایب رانک نزب ینک یگدننار تسرد

؟! هتهارمه هچب و نز یتسین هجوتم

دوب. هریخ رحس و نم هب یظیلغ مخا اب مه شوایس



وت انیزا ات ود مدآ ور یسورع ندرک نومتفوک ایشحو

. هتسب شتشپ تفه هساو هشاب هتشاد لیماف

هک! هدشن یزیچ تسه مساوح : تفگ مخا اب ایروپ

ولج انوا ات درک مک ور شتعرس عیرس مه دعب

. نتفویب

نیا دوب مولعم گنشق تفرگ م هدنخ شراک نیا زا

! هدرک سیخ مه ادخ هدنب
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. مولهپ هب دز مورآ رحس

هقیقد ود ادوبن یروج نیا بقال شوایس ادخ _هب

خیم درک هاگن نیچمه دش راه تسشن ورای نیا شیپ

. یلدنص هب مدش

یدیدن ور شدوخ یاه هرغ مشچ مگب متساوخ یم

! دوبن یزیچ هک نیا

میدزن یفرح نوممودکچیه هنوپ ی هنوخ مد میسرب ات

تشاد مک مک شرآ دوب هدش هتفرگ نوملا ح یباسح

درب. یم شباوخ

و میتشاذگ نیشام یوت ور شرآ نیشام ندرک زمرت اب

. میدش هدایپ

نش یم هنوخ دراو نراد هک هیقب و دناب ندید اب



دش. درگ ماه مشچ

همادا مسارم مزاب هگم هربخ هچ : متفگ ایروپ هب ور

؟ هراد

هب و دش هدایپ نیشام زا شوایس هظحل نومه

. دموا نومتمس

وت میدروآ دناب هبش رس هزات اباب هرآ داد: باوج ایروپ

. میدب همادا هنوخ

. مدیشک یفوپ

یچ : دیسرپ دوب شتروص یور هک یمخا اب شوایس

؟ هدش

. مدرک ایروپ نیشام هب یا هراشا

هراد همادا ممسارم هک نیا لثم هدرب شباوخ شرآ _

منک. راک یچ منودیمن

هرادن ندنوم هلصوح مه شواچ اسیاو : تفگ عیرس

. نوتتنوسرب مگیم هنوخ هرب داوخ یم

. مریگ یم سنا آژ دینزن مشفرح ال صا هن : متفگ عیرس

. سنا آژ نزب گنز هی ایروپ

نیشام زا شواچ هگب یزیچ ایروپ هک نیا زا لبق

. دموا نومتمس وهب دش هدایپ

اج؟ نیا هربخ _هچ

شلخاد ور لیاسو نتشاد هک دوب هنوخ هب ش هراشا

. ندرب یم



هراد؛ همادا لخاد مسارم داد: باوج عیرس شوایس

ورانیا موناخ باتفآ تمحز یب هدرب شباوخ مه شرآ

یم مسارم زا دعب منومیم رحس شیپ مه نم نوسرب

مای.

راوس : تفگ نم هب ور و درک یگنر مک یمخا شواچ

. مرای یم ور شرآ نم وش

مشاب اهنت شاهاب تساوخ یمن ملد اعقاو

شبیرغ بیجع راظتنا و بشما تاقافتا زا دعب منوا

مشب ایروپ نیشام راوس هک نیا یاج هب هک نیا زا

! مدش یم نوا نیشام راوس دیاب

! هراد ور شمخت و مخا لمحت یک رتدب انیا ی همه زا

شنیشام راوس و متخادنا اه هچب هب یهاگن کالهف

. مدش

یوت ور شرآ مورآ و درک زاب ور ایروپ نیشام رد

تفرگ شلغب

و درک تسرد ور شسابل طایتحا واب هتسهآ یلیخ

شدروآ نیشام تمس هب

هب هزماب و جبلا شواچ لغب یوت شرآ بیکرت ردقنا

هتشگرب مه رحس و شوایس یتح هک دمویم رظن

. ندرک یم هاگن نوشهب و ندوب
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زاب ور تشپ رد دز هراشا نیشام هب نوشندیسر اب

مدرک شزاب و مدش مخ عیرس منک

هلولگ دوب هداتفا یلدنص یور هک ور شتک دش مخ

ور نوا یلدنص یور شرآ نداد رارق زا دعب و درک

! تشاذگ شرس ریز

مدرک یم هاگن شتاکرح هب تهب اب نانچمه نم

! هدرک یراد هچب بقال نیا شییادخ

شزا ور مهاگن دش نیشام راوس هک نیا ضحم هب

دوب هدش ما هریخ هاگن هجوتم انئمطم دنچ ره متفرگ

! درکن مجرخ مه یهاگن مین یلو

توکس یوت وج مدب هزاجا شدوخ لثم متساوخ یم

رت جنشتم وج مینزب فرح مه اب رتشیب یچره هرذگب

. هشیم

هدنمرش ور نم یباسح بشما درم نیا یلو...

دوب هدرک شیگنودرم

مدوب هدرکن تقد حاال ات

مشاب روبجم هک هنک یم یراک شمنیب یم هک یراب ره

! ماوخب ترذعم ای منک رکشت شزا

یقافتا زا دعب شنیگنس توکس ؛ مدیشک یقیمع سفن

نیا و دوب هدش رت نیگنس داتفا مسارم یوت هک



یم مندش جیگ ثعاب رتشیب شراتفر یوت یگناگود

دش

ِلیس نایغط ثعاب توکس نیا نتسکش متسنود یمن

ور سرتسا رپ یاضف نیا ای هشیم شمارآ نیا تشپ

هنک! یم رت شنت مک

تباب : متفگ یمکحم یادص واب مدرک فاص ور مولگ

. منونمم دیدرک مهب بشما هک ییاه کمک ی همه

هن؛ ای منک ناربج ور نوتفطل منوت یم منود یمن

. منوم یم نوتنویدم یلو

مخا و دوب هتفشآ شاه مشچ تخادنا مهب یهاگن

داد. راشف شتسد یوت ور نومرف مه رد یاه

مندوب درم رب یکتم مدوخ هک دوب یراک ؛ دوبن یفطل _

یادا و ناربج هب یزاین مدب؛ شماجنا هک متساوخ

. موناخ رتخد تسین نید

؟! موناخ رتخد مدوب هدش هرابود

؟ هیلوا ِتوافت یب و کشخ نحل نومه هرابود

دش شواچ هک دوب هداتفا یقافتا هچ بشما هگم

! میدق رهمگررب ناخ شواچ نومه

مدوبن نم شرصقم داتفا هک مه یقافتا ره

هک یسک ره و هیقب ربارب رد متساوخن شزا نم

مخ مولج ای هشاب هتشاد ور ماوه هدیم مرازآ



و... هش

مدیشک مینوشیپ هب یتسد ؛ متفرگ رگ شیروآ دای اب

دوب! هدش شچ درم نیا ال صا دوبن نم ریصقت یچیه

هب و ندرک راتفرگ هساو تس هشقن انیا ی همه هنکن

؟! دنمجرا ِتسار تسد ندیشک دنب

متخود نوریب هب ور مهاگن یبصع

هب هک یزمرق رون و نیشام نتشاد هگن سح اب

شهاگن تهب ورپ نوزرل ییاه مشچ اب دروخ متروص

. مدرک
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ِیدج یادص دیشک نییاپ ور شدوخ تمس ی هشیش

منک. زرل دش ثعاب دوب هتشاد نومهگن هک یرومام

. نیشام کرادم همانیهاوگ نابرق _سالم

درم هاگن داد شتسد هب ور کرادم فرح یب شواچ

. دنوم هریخ نم یور یا هیناث دنچ

؟ نراد یتبسن امش اب موناخ _

نم عضو و رس نیا دز؛اب مکشخ اج رس هدز خی

. مارب دنومن وربآ ادخ یاو هسرپب مدیاب

فتک هب مبوکب فیک اب داد ریگ مهب هگا مدوب رظتنم

مراوس روز هب و هدش ممحازم منزب غیج و شواچ



! هدرک

شواچ تسد هب شدعب مدوب رضاح هظحل نیا وت

! نایب مداوناخ ننزن گنز یلو مشب هتشک

مه صرح یمک هک شواچ درسنوخ و یدج یادص اب

. مدموا مدوخ هب دوب شیطاق

! نتسه مرسمه _

درک. دوب هدیباوخ شرآ هک بقع هب یا هراشا

. نتسه نومرسپ اقآ مه نوشیا _

هنک مترپ نیشام زا هک نیا ؛ متفر او یلدنص یور

لباق مساو مسانش یمن ور موناخ نیا نم هگب نوریب

! نتسه مرسمه هگب هک نیا ات دوب رت رواب

مرتحم یاقآ دینک یگدننار زاجم تعرس اب افطل _

. نتسه نوتهارمه هک مه هداوناخ

امتح : تفگ و دیشک مه رد ور شاه مخا یمک

. دیشابن هتسخ ؛ تسه مساوح

هب هک یفرح نومه ورای تفرگ م هدنخ هظحل هی

داد. شدوخ لیوحت ور دوب هتفگ ایروپ

مدرک عمج ور مدنخبل عیرس تفر هک یا هرغ مشچ اب

مدش عمج یا هشوگ شفرح زا یشان ِتلا جخ اب

داد. راشف زاگ یور ور شاپ و دیشک ورباال هشیش

! هدیم تسد زا ور هلحرم نیا زایتما هرن هرغ مشچ



خـنا شوا چــ

متسپ هب سیلپ هگید هک مدرک رتمک یمک ور متعرس

رتخد یوربآ لکشم متشادن یلکشم مدوخ ؛ هروخن

رس ییاراک نم زا بشما دش ثعاب هک ییوربآ همرانک

! دوبن مدوخ تسد شلر تنک هک هنزب

؛ داتفا شهب ممشچ و مدش مسارم دراو یتقو

ییاسک هب هن نم هب هن ؛ دوبن زیچ چیه هب شساوح

لثم شندیشوپ سابل زرط ندوب هریخ شهب هک

دوب! حاضتفا هشیمه

مرب یم یپ نیا هب رتشیب هرذگیم رتشیب یچ ره

؛ ندرک هجوت بلج هب هراد یرفاو ی عالهق رتخد نیا

. دصق یور زا ای ندوب ماخ و یدلبان یور زا حاالای

روبجم هک دنوم هریخ شور ردق هچ مهاگن منودیمن

هک نیا زا رتشیب شییابیز دش؛ شسابل ندرک عمج هب

یارب شلیلد و درک یم میبصع هنک بلج ور مرظن

دوب! مهبم مه مدوخ

و منیشب متسنوتن ؛ مرادرب شور زا ور مهاگن متسنوتن

هبیرغ هی هرادن یتیاضر شدوخ یتقو مشاب دهاش

! هرازب شمیرح یوت ور شاپ

هنول یصخشم فده شتشپ هشیمه نم یاه فرح



ره زا مدوخ درک یراک هی بشما رتخد نیا یلو ؛ هدرک

مشب بجعتم مدوخ تکرح و فرح

لیصا دیاب مدآ هی تفگ یم هشیمه گرزب اقآ همدای

! هریگب رارق مارتحا دروم یعقاو یانعم هب ات هشاب

فالن هب هک یگداوناخ ی هشیر و لوپ زا تلا صا

ینکن تنایخ ینعی تلا صا ؛ تسین هشیم لصو هدازناخ

تهب هنوتب متنمشد یتح هک یشاب درم ردقنا ینعی

هتاهاب یموناخ یتقو ینعی ینکشن لد ینعی هنک؛ هیکت

یرس هی ینعی دایب؛ شوربا هب مخ یدن هزاجا

نومه قبط هک یشاب هتشاد تدوخ یارب بوچراهچ

! ینک راتفر

مدوخ یارب هک یبوچ راهچ نیا مدرک یعس هشیمه

مدرک یمن رکف تقوچیه یلو منک؛ تیاعر ور متشاذگ

یشاب بظاوم دیاب هکیتلا ح رد نز کی رانک نتفر هار

یور یراک و سک یب ره مشچ داین؛ شوربا هب مخ

یم ردق هچ هدن؛ شرازآ ندوب ترانک و هنیشن شندب

هنک! اقلا تهب ور ندوب یماح سح هنوت
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چیه مدرک هابتشا ندوب یماح یارب ؛ مدرک هابتشا یلو

مشاب یماح شارب هک هدوبن میگدنز یوت ینز تقو



گرزب اقآ هک ییاتمحز ات مدوب تالش حلا رد ش همه

ماه رهاوخ و ردام اب یتح نم هنومن هجیتن یب دیشک

! متشادن یکیدزن ی هطبار مه

! مدرکن باختنا ندوب یماح یارب ور یتسرد مدآ

وس راچد هتسشن مرانک هک یرتخد متساوخ یمن

نیمه یارب هتفویب قافتا دیابن هک یزیچ و هشب مهافت

مرذگب بشما تاقافتا ی همه زا مداد حیجرت

ردام سدقم اوژهی هک نز هی یولج مندش مخ زا

هب ور مهجوت هتقو دنچ و هشک یم شود هب ور

و مرذگب مراد شراکنا رد یعس و هدرک بلج شدوخ

! قباس ِشواچ نومه مشب

ور وج درک یم یعس تشاد هک شمورآ یادص اب

. مدموا مدوخ هب هنک ضوع

؟ دیسانش یم ور نیمار هتقو یلیخ _

. مدیشک یقیمع سفن

کیرش شاهاب لیاوا نوا ؛ مدموا ناملآ زا یتقو _زا

. مدوب

درک. مهاگن واکجنک و تشرد یاه مشچ اب

هیامرس اب دیشب کیرش شاهاب دیتسنوت یروجچ _

؟ نوتردپ

؟ لوضف ردقنا مرتخد ، متخادنا شایقدنف هب یدج هاگن

_هن!



؟ اجک زا سپ : تفگ عیرس

زرط مدش؛هب شندنوخرچ مشچ هجوتم ؛ مدادن یباوج

! مدوب هدش ساسح شتکرح نیا یور یبیجع

هگا : دیسرپ هرابود و درواین موود رتشیب هظحل دنچ

؟ دینکیم تباقر نوماهاب هرابود هشب مومت نومتکارش

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل ش هنوگچب لا ؤس زا

یم تباقر نوتاهاب متشاد حاال ات نم ینک یم رکف _

؟ مدرک

درک. مهاگن یلا وئس

اب هلباقم یارب ور مناوت مامت تقوچیه نم : مداد همادا

حلا رد ش همه عقاو رد ؛ متفرگن راک هب امش تکرش

و دیدوبن امش نم یلصا بیقر نوچ مدوب ارادم

دیتسین

هگید مارآرهم تکرش ندرک رانکرب ددص رد رتشیب نم

هرارق نوچ ؛ هرازب رانک ور شیهاشداپ تخت هشتقو

! هشب شنیزگیاج نم تکرش

مزا ور شاه مشچ مک مک دوب؛ هریخ مهب نانچ مه

. تفرگ

نیا متساوخ یم دوب تقو یلیخ دوب؛ نم تبون حاال

! مشاب هتشاد متکرش یوت ور شومچ ِهابور

شیپ یداع رایتسد هی ناونع هب نانچ مه یاوخ _یم

؟ ینک راک دنمجرا



؟ هیماقم نینچ دح رد تتقایل ینک یم رکف

. تخادنا باال ییوریا

مشقی ال هک یزیچ هب منم دیاش دیدید هچ ور ادخ _

؟ دینم ماقم و تسپ ندوب مک نارگن امش ؛ مدیسر

! زارد نوبز ی هرتخد

یم هک یفرح زا ور مدآ هنوت یم هقیقد دنچ یوت

هنک! نومیشپ هنزب داوخ

ور یزیچ هی یتقو مدوبن ندموا هاتوک مدآ نم یلو

! مرایب تسد هب دیاب ماوخ یم
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ادیپ یسرتسد شهب منوت یمن هروج چیه هک حاال

هریگ یمن مورآ و هشومچ ردقنا هک منک؛حاال

! شماوخ یم

! مدوخ ِتکرش وت

! مدوخ رانک

! مدوخ تسد ریز ناونع هب

فده هی هزیگنا یب هنم هساو هنوت یم شندرک مار

ندیسر رمث هب اب هنوت یم هک دنمشزرا فده ؛هی هشاب

! هنوسرب ماه هتساوخ زا یلیخ هب ونم

مشچ شاه یدنمناوت هدش؛ تباث نم یارب رتخد نیا



هک نیا زا لبق ماوخ یم هنک یم هریخ ور یسکره

مدوخ سفق یوت ونوا هتفویب شلا بند یسک مشچ

منک! ینادنز

مدز. نومرف هب یا هبرض

بغلا؛ مه یلقاع مه مشاب امش نارگن تسین یزاین _

رکف ؛ یریگب میمصت تدوخ یارب یبوخ هب ینوت یم

... طقف دایب رب تنوبز سپ زا مه یسک منکن

درک. مهاگن واکجنک

یچ؟ طقف _

. مدش هریخ شاه مشچ هب هیناث دنچ و متشگرب

یم راک هب ور تناوت هک یردق نوا منک یم سح _

هش! یمن هداد اهب تهب ینک؛ یم وتالش یریگ

. تخادنا باال یا هنوش

. مرادن یضارتعا _

! هابور هدام مدز؛ یدنخشین

هچ ره یزیچ نیرتچوک یوت هک یرتخد دش؛ _جبلا

هنک یم ضارتعا هشاب هتشادن یطبر شهب هک مه ردق

یفطل مک هب هنز؛ یم شیتآ و بآ هب ور شدوخ و

! هرادن یضارتعا هشیم شقح رد هک

؟ هیقطنم ترظن هب

شاه مشچ و نیشام یلدنص هب داد ور شیکت سخت

. تسب ور



! متشادن ندوب یقطنم یاعدا تقو چیه _

رد نیا و هدب ملا ؤس هب یخساپ داوخ یمن ینعی نیا

طسو نیا یزیچ هی ینعی باوج ریز زا شنتفر

! تسین تسرد

هدرک لصو تکرش نیا هب ور نوا هک تسه یزیچ هی

اب رتخد نیا لا صتا ی هطقن منوم یم رظتنم نم و

مدن؛ هزاجا شندرک دروخ اب ات منک ادیپ ور دنمجرا

هنک! لصو تکرش نوا هب ور رتخد نیا یزیچ

مرگرس صاخ فده نیا اب منوت یم عقوم نوا ات

! مشاب

مفرط هب مدرک زمرت نوشنوخ هب ندیسر ضحم هب

یب نوا یلو هشاب مالمی شنحل درک یم یعس تشگرب

داد. یم ول ور زیچ همه شادص ِیتبغر مک و یلیم

متفگ هک روط نومه نیدنوسر ور ام هک نونمم مزاب _

ناربج نوتفطل منومب یسک نید ریز مرادن تداع

! هشیم

. مدرک شهاگن یدج

؟ یروجچ _

یچ؟ : تفگ مورآ

؟ ینک شناربج یاوخ یم یروجچ : متخادنا باال یرس

درک. مهاگن نئمطمان و جیگ

! دیگب امش منود یمن _



! نئمطم و هریخ مدرک شهاگن هیناث دنچ

هریخ ماه مشچ هب شیرگ یغای نومه اب مه نوا

. دنوم

رس! هریخ

؟ ینودب یاوخ یم ینئمطم _

دش. نئمطم وان جیگ شهاگن

هک ییاج هب ان زیچ ره تمس شرکف هک نیا زا لبق

ابیرقت یادص اب هرب تسین شدوخ و نم نأش رد

نم! تکرش یای یم ادرف : متفگ یدنت

ور هدنورپ یرس هی ماوخ یم ، تسییر طاالِع نودب

یاضعا یرایب رد ور شت اال کشا و ینک یرگنزاب مارب

شیپ یاهراک نیا ماجنا تقو هغولش نوشرس نم میت

! نرادن ور هداتفا اپ
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درک. مهاگن مخا اب

؛ مدیم ماجنا مراد هدنب هک ورامش میت یاراک فصن _

؛ تسامش تسد ریز کال منوا هک هاگشیامزآ هی هنومیم

تقو مش؛ یمن هجوتم یغولش زا ور نوتروظنم

؟! هشیم رید نوشپاکیم



دوب شادص یوت هک یظیغ و صرح همه نیا زا

تفرگ م هدنخ

هب هک یا هکیت مدرک یعس و مدرک یا هفرس کت

! مریگب هدیدان ور تخادنا ماهدنمراک

. متخادنا شتروص هب یراو تتامش و مخا رپ هاگن

حیجرت حلا ره هب : تفگ و درک عمج ور شدوخ یمک

منوتتکرش مد حبص ادرف ؛ منومن امش نید ریز مد یم

! دینکن لطعم ور نم و دیایب رتدوز افطل

رش وش هدایپ مدز: رشت شهب هدش زیر یاه مشچ اب

. تدوخ هساو نکن تسرد

نیا زا یای؛ یم نم تسد ریز ناونع هب هک ادرف

! هشاب تساوح تسین یربخ ایزارد نوبز

ور رد نیشام زا ندش هدایپ زا دعب و دنوخرچ یمشچ

. دیبوک مهب مکحم

عقاوم نیرتدب وت ات شتسد یدب فعض هطقن هیفاک

زاب! جل ی هرتخد هنک هدافتسا دیفم روط هب شزا

زا مدش؛ شرآ هجوتم هزات بقع رد ندش زاب اب

. هتسیاب رانک مدز هراشا شهب و مدش هدایپ نیشام

. تخادنا هچوک هب یددرم هاگن

. مدرک توف نوریب هب مکحم مسفن

ربب. تدوخ ور شیقب شمرای یم نوتنوخ مد _ات



. تفر رانک و داد نوکت دیدرت اب یرس

مداتفا هار هچوک لخاد وهب مدرک لغب ور شرآ مورآ

یلو دمویم رظن هب اتهم وسلا نس مه هک نیا اب

دوب رت هزیم هزیر یلیخ

تسرد متخادنا دمویم هار مرانک هک یرتخد هب یهاگن

ش! همع لثم

متشاد هچب رسپ نیا هب تبسن یبیجع سح

زا ور شردام و ردپ یگهام دنچ رد هک یا هچب

رکف هک یسک ؛ هرارق هگید تقو دنچ وات داد تسد

هدب! تسد زا مه ور تسه شردام هنک یم

هدیم ماجنا نادجو یب اشاس نوا منئطم هک یراک

؛ ندوب فورعم ینادجو یب و یمحر یب هب اه یناطلس

ننک! یمن محر مه نوشدوخ نوخ مه هب یتح

متخادنا شکیچوک تروص هب یهاگن

رد هک یا هبرض درک یمن کرد نم لثم سک چیه

تقوچیه ؛ هشیم دراو مدآ کی مسج و حور هب یکدوک

هشوگ هی رمع رخآ وات تسین مایتلا و میمرت لباق

! هنومیم یقاب تدوجو زا یا

و درک زاب ور رد عیرس نوشنوخ رد هب ندیسر اب

. تخادنا فارطا هب یهاگن

؛ هشن نم دوجو هجوتم فارطا زا یسک دوب مساوح

هیقب رظن زا هبیرغ درم کی دوجو اهنت ِنز ود رانک رد



! دایمن رظن هب یبلا ج زیچ

یظفاحادخ زا دعب متشاذگ شلغب یوت ور شرآ مورآ

دش. هنوخ دراو درک هک یمورآ

هار نیشام تمس هب و متسب نوشرس تشپ ور رد

. مداتفا
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هب مهارمه نفلت هک مدوب هتفرن ور هار فصن زونه

باال ییوربا شوایس مسا ندید اب ؛ دموا رد ادص

. مداد باوج و متخادنا

ایس. وگب _

درک. ینم نم

نیا یایب رس هی هروخ یم تریسم شاداد مگیم _

؟ یرو

یب اج نیا نم تفر تشاذگ قملا نوعلم ی هرتخد

. مدنوم نیشام

رسپ نیا حلا تسنوت رفن هی هرخ مدز؛باال یجک دنخبل

! هریگب ور

ماج. نوا هگید تعاس مین _ات

اج اجنیا بشما ور شتاحیرفت ی همه دوب رتهب

رارق راشف تحت یدح هب ادرف زا نوچ ؛ هشاب هتشاذگ



یقاب ینورذگ شوخ یارب یتقو چیه هک میریگ یم

یم باسح نومتقافر یور هک ردق نومه ؛ هنوم یمن

زا ود نیا باسح مساسح مراک یور ردق نومه منک

. هنودیم بوخ ور نیا شوایس و تسادج مه

رس منوسرب شهب ور مدوخ ات دیشک لوط یتعاس مین

ی هقی امرس وزا دوب هداتسیا تسد هب راگیس هچوک

باال دوب هداد ور شتک

هکیلا ح رد نیشام وت دیرپ عیرس هک مدز یقوب کت اب

بصم ال درس هچ فوا : تفگ دیلا میم مهب ور شاتسد

دید ات هنکن نوبایب گرگ بیصن ور هرتخد نیا ادخ

! تفر ایروپ اب تسین ماهاب نیشام نم

. متفگ یک نیبب منیب یمن یریخ نیا زا نم وهللا

. متخادنا شهب یهاگن

اب ییاتود هتسیاب ترانک امرس نیا وت یتشاد راظتنا _

؟ دینزب زرل مه

داوخب عضو و رس نوا اب تشاد قح شکب تلا جخ

یم سنا آژ شارب دیاب یدوب نارگن هگا هرب؛ رتدوز

! یتفرگ

درک. مهاگن یکاش

؟ هداد تدای هرتخد نوا ورانیا _

هب ینزب ور تدوخ ینک یم یعس یراد یتقو تسرد

هعونمم یرس هی هب هک ینک مرگ وترس هگید هار هی



هی هطقن نومه یوت تسرد ینکن رکف تیگدنز یاه

! تاش یتال همه وت هنزیم دنگ رفن

نیا اب تسشن شبل ور یدنخبل هک مدرک شهب یمخا

یم مخا شهب تقو ره مداتفا نوا دای هرابود شراک

مخا ی هرگ ؛ هریگ یم ش هدنخ و هشیم رت وررپ منک

دش. رت تفس شیروآدای اب ماه

هترود یراد و ریگ ره ماوخ یم تکرش دای یم ادرف _

هرتخد نیا باالرس هرس هی نئمطم مدآ هی هب یراپسب

هنک! یم راک یچ ینیبب یشاب

. متمس تشگرب لماک

؟ تسین هک باتفآ هرتخد نیا زا تروظنم _

. مداد نوکت رس نئمطم

. هشدوخ ارچ _

هیچ؟ راک نیا هساو تلیلد : تفگ مخا اب

. متخادنا باال ییوربا

؟ مدرک فیدر ناهرب و لیلد یسک یارب حاال _ات

درک. مهاگن یدج

؟ ینک راکیچ شاهاب یاوخ _یم

. مدیشک یقیمع سفن

! شتسد مدب ور لنراش یاه هدنورپ ماوخ _یم

. تخادنا باال ییوربا

؟ ینکیم راکیچ یمهفیم شواچ هنیگنس منم یارب نوا _



. مدرک شهاگن یدج

منک؟ یم راک یچ مراد ممهف یمن _نم

! مجنسب ور شراک ماوخ یم

دز. یدنخشین

ور؟ شییاراک ای ور شراک _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

شاهنت مه هظحل هی ؛ تدوخ هب شمراپس _یم

یم راک بیقر تکرش هساو هشاب مه یچ ره یراذیمن

. هرایب ریگ وتآ ماوخیمن هنک
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. دیشک شاهوم هب یتسد

اهنت تعامج رتخد اب ینودیم رازن اهنت نیا اب ونم _

اب لفاغ لد یا یدید هعفدی هزرلیم ملد و تسد مشاب

وت... تسد موناخ دیشروخ

هجوت نودب هنک؛ مومت ور شتفم فرح هک نیا زا لبق

رانک ور نیشام تعرس اب رس تشپ یاه نیشام هب

متفرگ متسد یوت ور ش هقی مکحم و مدیشک نوبایخ

دش. هریخ ممشخ زا زمرق تروص هب هدز تهب ؛

نزن نم شیپ تفم یافرح نیا زا متفگ تهب راب دص _

هن؟ ای متفگ هن؟ ای



نیبب هدب راشف نم فعض هطقن ور رازب تسد یه

خآ هشب مومت هگا خآ ؛ هشیم مومت مربص یک شرخآ

منک! یم هایس ور تراگزور ایس هشب مومت

ور شتسد روابان یتروص و هدش درگ یاه مشچ اب

. تشاذگ درشفیم ور ش هقی هک متسد یور

نیا زا هشیمه هک نم رسپ یداد فک زا نانع هتچ _

؟ یشیم یشیتآ ارچ منز یم افرح

نم شوگ وت ینزب یایب رتخد هی رطاخ هب هدنوم مک

نیا اب یدروآ رد ور شروش هگید مه وت اباب ؛

. تاه تیساسح

یم راک یچ متشاد دش؛ لش ش هقی زا مورآ متسد

؟ مدرک

ملر تنک هبیرغ رتخد هی رطاخ هب رهمگرزب شواچ نم

نیا مدرک دنلب مقیفر ور تسد و مداد تسد زا ور

نم! اب هنک یم راکیچ هراد بهذم ال نیا رتخد

یگشیمه یافرح نیا دوب ضحم تقیقح شافرح

دوب! شوایس

! رتخد نیا هب عجار ندز فرح یلو

صخشم میرح هی شایقدنف هک راگنا مدش؛ کالهف

شمیرح هب دیابن مه یسک یخاالت وت یتح تشاد

مدوخ دروم یب تیساسح هب ندرب یپ و دشیم زواجت

! دنوشکیم نونج هب ونم رتشیب هیضق نیا هب عجار



هنزب داد و هدب منوکت مکحم رفن هی متشاد جایتحا

؟ رسپ هتچ

! یتسین افرح نیا مِلا ایب؟وت تدوخ هب

زا ور مهاگن دوب؛ هدرک زک یرانک میشحو یوخ

متخود ور هب ور هب یبصع و وکالهف متفرگ شوایس

! هدنمرش فرح یب

اب شوایس مداتفا هار و مدرک نشور ور نیشام

تارب هدش مهم : تفگ دوب هدش رت مورآ هک ییادص

هرآ؟

هی مرس یوت راگنا دش هدرشف نومرف یور متسد

هدیدان رد یعس اتاالن هک یزیچ دش رجفنم یزیچ

. متشاد شراکنا و نتفرگ

هجنگیمن وت بارخ نهذ وت ادبا مراد هکاالن یسح _

هی نراد نوشرود یا ههلا هی امدآ یرس هی یدید ایس؛

یراد تسود هشب نیهوت نوشهب هگا هک تسادق روج

عجار هک ییافرح ینود یم نوچ ینک عافد نوشزا

هقح. ان ننزیم شهب

مدینش ور رتخد نیا یگدنز ناتساد یتقو زا نم

یتخس شنس زا رتشیب رتخد نیا مدیمهف یتقو

شنس زا رتارف و هدش ردام شنس زا رتدوز ؛ هدیشک

طقف هک ردقنا هدش ضوع شهب مهاگن هدرک یراکادف

هگید زیچ چیه هن منک یم شهاگن ردام هی مشچ هب



یا.

! نیمه

! نیمه طقف

دوب نوا ییاوعد ره زا دعب هشیمه دز؛ یجک یدنخبل

نم ریصقت رگا یتح تشذگیم تحار زیچ همه زا هک

نم. سکعرب تسرد دوب

! نیمه هشاب _

! نیمه طقف

سفن مباصعا ور تفریم تشاد هرابود شجک دنخبل

. مگن یزیچ ات مدیشک یقیمع

یلو منودیمن ور نوا میدوب تکاس نومتفج هنوخ ات

میگدنز وت راب نیلوا یارب هک مدوب یرتخد رکف وت نم

و لبق یاه یرواد شیپ نودب مدرک عافد شزا

اج. یب تواضق
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تمس هب مه رد یراکفا اب هنوخ هب ندیسر ضحم هب

مراودیما ؛ متخادنا تخت یور ور مدوخ و متفر قاتا

یاپ ندرک زاب ، مشاب هدرک یتسرد راک ادرف هب عجار

یا قاعالهن راک رظن هب مدوخ تکرش هب رتخد نوا

انشآ ش هدنیآ راک طیحم اب دیاب بوخ یلو دای یمن



. هشب

مدروخ ور دوب هتشاذگ تخت رانک شوایس هک یصرق

ندیباوخ عضو نیا اب انئمطم متسب ور ماه مشچ و

داوخ یم ملد یلیخ و مدیسر یم تکرش هب رید ادرف

حبص تفه زا یتقو ور شیصرح و هتسخ هفایق

. منیبب هدنوم نم رظتنم

* * *

هب و مدرک یط ور تکرش یورهار دنلب یاه مدق اب

هلصوح یب تدش هب مداتفا هار یلصا شخب تمس

زا و مدش رادیب رید حبص هک نیا اصوصخم مدوب

. مدنوم بقع اهراک

ات هسرب شوایس هب متسد تساوخ یم ملد طقف

تیعضو نیا وت نم ِنتشاذگ رس هب رس مدب شنوشن

طاالیع نم هب هک نیا نودب حبص هراد؛ یبقاوع هچ

دموا دش دنلب ندنوم باوخ هب لحم یب و هدب

ریخ هب حبص همان هی یزاب هزمشوخ اب هزات تکرش

. تشاذگ متخت رانک زیم یور

هک ادنمراک زا ات دنچ ندید و ادص و رس ندینش اب

نوشتمس هب مخا اب ندش عمج یلصا سنلا طسو

متفر

مک مک دش ثعاب دمویم هک یدنلب انشآ یادص

. هشب مک متعرس



هب یتردق هی ادخ دینک یم هابتشا دیراد دینیبب _هن

ازجم تادوجوم ی همه زا ور نوا هک هداد اه ناسنا

وتدارا تردق هگا امش س هدارا تردق مه نوا ؛ هنکیم

صاخ تاقولخم وزج هگید رفن هی تسد یراپسب

؟هن یشیم هک یشیمن باسح ادخ تساوخ

یتمعن زا هریگ یم ش هرهق ادخ هک تسعقوم نوا

هشک یم دنب هب ور امش رتشیب یه و هداد تهب هک

تمواقم ندیمهف لباقم رد ام کال یلو ؛ یشب هیبنت ات

! مینک یم

نگ یم نوتهب هک یزیچره ارچ ممهف یمن نم االن

؟ مشچ دیگ یم یلا ؤس ندیسرپ و ارچ و نوچ نودب

ریز ندرک راک دیشب بوخ ؟ دیشب جارخا دیسرت یم

مامت رایتخا هک هراد شزرا ردقنا دبتسم مدآ هی تسد

؟ مدآ نیا تسد دیدب ور نوتدوخ مکلا و

دش درگ ماه مشچ شاه فرح ندینش اب

هضحم تقامح تکرش نیا وت شندروآ متسنود یم

همه وزا هنک یم اپ هب جرم و جره هراد هدموین

و هگیم دب مادنمراک شیپ نم تشپ هک نیا رتدب زیچ

دای! یمن رد نوشادص مه انوا

253_ تسپ #



؟ هربخ هچ اج نیا : متفگ یدج و مدرک فاص ور مولگ

؟ دیتفرگ هسلج

ینیگنس یافرح هللا شام منک تکرش مه هدنب دیتفگیم

! هشیم لدب و در مه

اب یرفن دنچ نتشگرب متمس هب تهب واب عیرس همه

ندش هریخ مهب سرت

ماه مشچ هب دوب هدز لز اورپ یب یغای ی هرتخد

ال صا مدینش ور شاه فرح هک نیا راگنا هک یروج

! تسین یا هلئسم شارب

متفرگ شوررپ یاه مشچ زا ور مهاگن یظیلغ مخا اب

نوماراک رس ام ادخ هب : تفگ هدیرپ یگنر اب یرفظ

نم میشب عمج اج نیا ندش ثعاب موناخ نیا میدوب

. دشن یلو مریگب ونوشولج متساوخ

یا هرغ مشچ نانچ رس تشپ زا باتفآ هظحل هی

هریگب م هدنخ دوب کیدزن هک تفر شهب

یب نینچ هگید نوتاراک رس دیرب : متفگ نوشمه هب ور

. منیبن نوتمودک چیه زا یمظن

هاگن نوشهب فسات اب ندش قرفتم مشچ نتفگ اب همه

هگب یزیچ تساوخ نوشنتفر اب داد نوکت یرس و درک

وت ایب ؛ یدزن یدز فرح هملک هی : متفگ عیرس هک

. مقاتا



زا عیرس مندید اب الین صا داتفا هار مرس تشپ عیرس

دش. دنلب اج

دییات ور لناش یاه هدنورپ دیاب زورما سییر _سالم

دینک

نوشربخ دیدموا نراد نوتراک نتفگ مه ناگیاش موناخ

؟ نایب مگب منک

. متخادنا شهب یدج هاگن

لخاد مه ور یسک ینک یمن لصو ور ینفلت چیه _

. یدیمن هار

دراو شرس تشپ هش؛ قاتا دراو مدرک هراشا باتفآ هب

. متسب ور ورد مدش

تکرش وت یدش یأردوخ و تأرج رپ ردقنا هگید موه _

هن؟ یگیم دب متشپ مدوخ یادنمراک یولج مدوخ

واالس : تفگ راکبلط و لبم یور تسشن فراعت نودب

الم

مودک چیه هک ندوب قفاوم نوتادنمراک امتح امود

ال! صا هچ نم ؛هب هگید ندرک یمن یضارتعا

سب اج نیا هدنب اتاالن حبص 7 تعاس زا مشدعب

؟ دوبن یتشز راک نم ندرک لطعم نوترظن هب متسشن

و دینک یم راتفر یروط نیا نم اب یقح هچ هب امش

؟ دینک یم متساوخ زاب نحل نیا اب مه شدعب

؛ مدوب هریخ شتروص هب شندرک غیج غیج تدم مامت



رد یعس یمی مال شیارآ واب دوب هدرک فپ شتروص

. تشاد شندرک یفخم

یب درک؛ هاگن م هریخ هاگن و نم هب تینابصع اب

و مدرک زاب ور لناش هدنورپ شندروخ صرح هب هجوت

یلو ؛ هنیگنس شارب متسنود یم متخادنا شهب یهاگن

. دمویم رب شسپ زا دیا ـب دوب؛ شندیجنس فده

. متخادنا شمه رد یاه مخا هب یهاگن

ینک؛ یگدیسر شهب دیاب زورما هک هیا هدنورپ _نیا

هصرع یاراذگ هیامرس نیرتگرزب زا یکی لناش تکرش

همه ؛ هشاب هتشاد یراک مه نوماهاب داوخ یم هک

یسررب ور نوشنایز و دوس رپ تارکاذم و تادیلوت

! یدیم لیوحت مهب و ینک یم

دش. درگ شاه مشچ

ور؟ شمه _

متشاد راظتنا واالن دوب حضاو مباوج ؛ مدرک توکس

هدب. ماجنا ور شراک یفرح چیه یب

. دیشک یا کالهف سفن

ناخ؟ شواچ _

نم تشادن قح تکرش وت سک چیه ؛ مدرکن شهاگن

! سک چیه هنک ادص مسا هب ور
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درک. یفوپ

. مدب ماجنا ور مراک اجک دیگب لقادح _

دوب لصو نم قاتا هب هک یرانک قاتا هب یا هراشا

. متخادنا

. یرانک قاتا _

. دنوخرچ یمشچ

هک. هنک یمن یقرف اج نیمه _اب

ِیرسارس ش هشیش هی یرانک قاتا و نم قاتا نیب

ندیشک قاتا ِندشن هدید هار اهنت و دوب لصو گرزب

ور شندیشک دصق ال صا نم هک دوب یقرب ی هرک رک

. متشادن

. یتحار روط _ره

شارب یلیخ یا هملک کت یاباوج ندینش هک نیا لثم

همه هباالنزا ات هدیم نوشن نیا ؛ هشیم مومت نیگنس

واالن هدینش عجرم و لماک تاحیضوت شنایفارطا ی

شلحم یب متشاد امسر هک نم یا هملک کت یاباوج

دوب. هدرک شیصرح مدرک یم

نوریب قاتا زا مکحم یاه مدق واب دش دنلب اج زا

تفر

فرط نوا قاتا یوت هک یلدنص یور دعب هیناث دنچ

شرس نم هب یهاگن مین نودب و تسشن دوب هشیش



درک. ورف هدنورپ یوت ور

. متفگ یدییامرفب رد هب یا هقت ندروخ اب

تسشن متروص یور یمخا قاتا هب ناگیاش دورو اب

ینوشن ره ندید منک ارادم ماوخب مه ردق هچ ره

. مسرب راجفنا زرم هب هشیم ثعاب هداوناخ نوا زا

؟ دوب نم هب ندش هریخ اجو نوا نداتسیا نوتراک _

تکرح اب تشادرب ولج هب یمدق و درک یا هفرس کت

: تفگ و درک ناهنپ شلا ش ریز ور شاهوم یمورآ

شواچ منک شرازگ ور هتفه نیا شورف یاراک مدموا

ناخ.

شواچ دای هظحل هی مدرک ترپ زیم یور ور راکدوخ

ور مرس و مدیشک یا کالهف سفن ؛ مداتفا باتفآ ِنتفگ

ور یخیبوت و یدج نحل اب مداد نوکت فرط ود هب

هب ونم هرادن هزاجا سک چیه تکرش یوت : متفگ شهب

. هنزب ادص مسا

. مونشن نوتزا سییر زج یا هملک هگید مراودیما

. تفگ یمورآ مشچ و تشادرب بقع هب یمدق

... وراه هدنورپ _نیا

تباث ییاج شهاگن هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

. دنوم

لا یخیب باتفآ هب داتفا ممشچ شهاگن در نتفرگ اب

یوت هک یا همقل و دوب هتخادنا زیم یور ور شاهاپ



هدروخن تسد مه هدنورپ دز یم زاگ ور دوب شتسد

دوب! هداتفا زیم یور

ناروف ما هدروخ ورف مشخ ات مدیشک یقیمع سفن

هنکن

تباث تساوخ یم درک یم ینامرفان تشاد رتخد نیا

نم یلو تسین لئاق نم یافرح یارب یشزرا چیه هنک

منک! یم شمدآ ونیا

هب ور منوج هب دوب هداتفا هک یتینابصع و صرح اب

هزاجا هک حاال مدوب هداد رادشه نوتهب : متفگ ناگیاش

زبس نم مشچ ولج هجو چیه هب دینک راک اجنیا مداد

همه دعب هب نیا زا مریگ یم دیدن ور راب نیا ؛ دیشن

دییامرفب دید یم عاجرا یناف یاقآ هب ور تاشرازگ ی

. نوریب

دش. هریخ مهب توهبم

. نوریب متفگ مدز: رشت

؛ دیود نوریب هب ضغب واب درک تشم ور شتسد

ناگیاش ی هدرورپ زان رتخد هک همولعم مدز یدنخزوپ

نیا یا هزیگنا هچ اب مدنوم هرادن ندینش رشت لمحت

! ندب یزاب ور نم هک ندرک نوششقن دراو ور رتخد
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یور یدنخزوپ دموا مرتفد هب هک یزور یروآدای زا

تسشن مبل

زا ندش هدز سپ رطاخ هب دوب نیا رب ینبم شاعدا

رارصا ش هداوناخ وهب هدش دروخ شرورغ نم فرط

راک مه شردپ ؛ هرادن نم اب جاودزا یارب یلیامت هدرک

هدرک شرافس اج همه و هتفرگ شزا ور شیگدنز و

ندن راک شهب

هک حاال هنک شهاوخ نم زا هک اج نیا دوب هدموا

هنک! راک متکرش یوت مدب هزاجا مدوب هیضق نیا ِیناب

هدنخ لوا ی هظحل هک دوب یدتبم ردقنا نوش هشقن

هرهم یلو منزب یراک هب تسد متساوخ یمن ؛ تفرگ م

متفرگ میمصت مه نم نداد تکرح اه نوا ور لوا ی

منک. تکرش نوشیزاب یوت رتخد نیا ِمادختسا اب

ردام دای ونم هک رتخد نیا زور ره ندید دنچره

نوختسا و زغم ات دشیم ثعاب تخادن یم شنجل

! مشکب باذع

. دیشک دنگ هب ور هداوناخ هی شایگزره اب هک ینز

ممشچ هک متشگرب و مدیشک متروص هب یتسد کالهف

خرچ شدوخ هساو یلدنص یور رتخد نوا هب دروخ

رخآ مدرک یفوپ ؛ دنوخ یم ور هدنورپ و دروخ یم

هدن نم لیوحت تاحیضوت اب ور هدنورپ نیا تعاس

هنکن تئرج هگید هک منک یم دروخرب یروج شاهاب



. هزادنب شوگ تشپ ونم یاه فرح

ور شوایس متساوخ الین صا وزا متشادرب ور نفلت

. مقاتا هب هتسرفب

نیلوا و مدوب هدرپس نوا تسد زورما ور هرتخد نیا

طسو ِحاضتفا نوا مدش هجاوم شاهاب هک یا هنحص

دوب. سنلا

ی هدنخ اب مدش هریخ شوایس هب رد ندش زاب اب

دش رتشیب ش هدنخ باتفآ ندید اب لخاد دموا یگرزب

. دموا متمس وهب تسب ور رد

دوب. هدنوم باوخ حبص ییادخ هدنب هی مدینش _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

یاوخ یمن : تفگ و درک ترپ لبم یور ور شدوخ

هک یزادنب هار جک یتشک قاتا طسو هجوج نیا یولج

اه؟

. مداد نوکت فرط ود هب یرس

نیا هگم نم ؛ مسرب تباسح هب دعب هرب مرظتنم _هن

وت؟ تسد مدرپسن ور هرتخد

یا هعجاف هچ اب مدش تکرش دراو یتقو ینود یم

؟ مدش ور هب ور

. دیشک یهآ

یچ؟ _وت

حلا رد ور الین صا موناخ وت مدموا یتقو ینود یم



؟ مدروخ رف یروجچ مدید نکشب نیرمت

یاقاتا هنود هنود دشن دنب اج هی ال صا هک مه شدعب

و تشگ ور باحاص یب ی هقبط دنچ نومتخاس نیا

یم درد ماهاپ زونه نم داد رظن یچ همه هب عجار

هنک!

شلر تنک زا یکی نم شاداد هسوب یم وتدوخ تسد

هتشادن تقو لقادح هک زیرب شرس راک یلک ؛ مزجاع

موناخ اب هنیشب ای هزیرب مهب ور تکرش هشاب

تسد ورادخ هدنب یرفظ و هنک فیرعت کوج یمیهاربا

! هزادنب

مشچ اب مدرک یا هدنخ کت شاه فرح ندینش اب

نیا شمیرایب زورره : تفگ و دش هریخ مهب قارب یاه

یتنعل ؛ میدید ور ناج ترضح یاه هدنخ دیاش اج

نم؟ ناج یدنخیم هراب نیمدنچ

شتمس هب ور راکدوخ و مداد نوکت فرط ود هب یرس

. مدرک ترپ

هرتخد نیا یتسار سرب تاراک هب نوریب ورب _ایب

فرط مدایز هرن یباریز هشاب شهب تساوح ناگیاش

. هکلپن نم رتفد
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دز. یدنخبل

ی هیقب بایرد ور یمانوس نیا امش سییر مشچ _

نم. اب تکرش یاراک

شندش جراخ هب و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدرک هاگن قاتا زا

مدوب تکرش دیدج یاه ورپژه لوغشم یتعاس مین

مدز یم رس شیامزآ شخب هب دیاب مک مک هگید

دش یم عورش هقشانم ی هسلج هگید هزور دنچ ات

. دشیم لیمکت دیاب اتاالن نومراک دنور و

هک شهاگن ندید اب یا هشیش راوید تمس متشگرب

یور هب هک نیا نودب ؛ مدروخ اج دوب لفق نم یور

دش هریخ مهب یروج نومه هرایب شدوخ

لا یخیب مقاتا دایب مدز هراشا شهب و مدرک یمخا

هب و دنوخرچ ور یلدنص درک؛ کزان یمشچ تشپ

دش هریخ هدنورپ

شهب راگنا هن راگنا یلو مدنوم رظتنم هیناث دنچ

! متفگ یزیچ

قلق! یدب هرتخد دروایم رد ور مرفک تشاد هگید

تمس هب مدش دنلب اج وزا متسب ور هدنورپ کالهف

. مدرک زاب ور رد ندز رد نودب و متفر رانک قاتا

. تخادنا باال ییوربا مندید اب

زا... دموا رد _لگ



ور شفرح دنخبل واب دش تکاس مورآ یلیخ دعب

درک. ضوع

؟ دوب یضرع دیداد راختفا ناخ شواچ رادید قاتشم _

نوا هک یفرح هساو مه متفر شهب یا هرغ مشچ

! مفرح نتفرگ هدیدان تباب مه هنزب تساوخ یم لوا

هی دیاب هاگشیامزآ میرب وش دنلب ینوبز لبلب یاج _

منک. کچ ور ازیچ یرس

درک. یا هدنخ کت

؟ نیدز یم هراشا هشیش تشپ زا نیمه هساو _اهآ

؟ یدموین دصق :زا متفگ یخیبوت نحل اب

: تفگ یصاخ نحل واب داد رت بقع یمک ور هدنورپ

اقآ! تسین صخشتم موناخ کی ندرک ادص زرط نیا

: متفگ صرح واب مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

وش! دنلب

؛ سین طوبرم نم هب هک شیامزآ یاراک : تفگ مخا اب

. مایب دیاب ارچ

حیجرت : مدرک فارتعا وکالهف مدیشک مندرگ هب یتسد

! مرازن تاهنت مدیم

درک. مهاگن یکاش

: مداد همادا متفر یم رد تمس هب هک روط نومه

یوت ور تاپ یتقو زا راگنا هک نکن راتفر یروج

! یدرکن اپب بوشآ یشخب چیه وت یتشاذگ تکرش



ندش هدیشک دعب ؛ مدینش ور ش کالهف سفن یادص

. داتفا هار هب مرس تشپ هک ییاه مدق و یلدنص
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زا ندش در اب هسرب مهب هک مدرک مک ور متعرس یمک

وس تشاذگ ش هقیقش رانک ور شتسد الین صا رانک

درک. یدنلب الم

عیرس الین صا مشاب مورآ ات مدیشک یقیمع سفن

لوغشم ور شدوخ و درک روج و عمج ور شدوخ

داد. نوشن نفلت

ی همه اب هک نیا زا لبق ات مدرک رت دنلب ور ماه مدق

. هاگشیامزآ هب میسرب هدرکن کیلع سالم شخب

موناخ هب هک هاگشیامزآ نومه زا یلصا لکشم هتبلا

دش. عورش دیسر یمیهاربا

دوب هدش مخ یمیهاربا زیم یور متخادنا شهب یهاگن

شیشوگ وت دوب هدرک ور شرس و

نوشلخاد هیلوا یاه رطع هک ییاه هشیش تمس هب

. متفر تشاد رارق

شیامزآ لیاسو متشگرب متشادرب وراه هشیش زا یکی

منک. کچ ور شتابیکرت ات

هدنخ واب دوب هداتسیا یمیهاربا هب ور نم هب تشپ



تساوخ یمیهاربا درک یم فیرعت شارب ور یزیچ

قرغ ردقنا بوخ یلو مشرس تشپ نم هنومهفب شهب

. دشن هجوتم ال صا هک دوب ندز فرح

اب هعفدی هک مرذگب شرانک زا متساوخ هجوت یب

شتسد عیرس دروخرب درک؛اب دنلب ور شتسد ناجیه

زا تدش هب هشیش دوب متسد هک یکزان ی هشیش اب

یور شلخاد یاه رطع ی همه و دش ترپ متسد

! تخیر نیمز

اب همه و دوب هتفر ورف توکس یوت هاگشیامزآ لک

. ندرک یم هاگن ام هب هدش سبح یاسفن

زا هدنوم زاب یابل و هدیرپ گنر تروص هب یهاگن

ات مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم و مدرک شسرت

منک. لر تنک ور مدوخ منوتب

مدز: داد لر تنک نودب و متخادنا شهب یبصع هاگن

ی... هرتخد یدز یدنگ هچ نیبب تساجک تساوح

م هنوش یور یتسد هشب مومت مفرح هک نیا زا لبق

. تفرگ رارق

نزن داد میراد هنومن شزا مزاب شواچ شاب مورآ _

. شاب مورآ

عجار رتفد میرب داد: همادا و دیبوک مفتک هب مورآ

اولب مدآ همه نیا ولج شاب دوز مینز یم فرح شهب

. نکن اپ هب



مهب تهب اب همه متخادنا مفارطا هب یهاگن یبصع

. ندرک یم هاگن

مدیشک مندرگ هب یتسد و مداد راشف مهب ور ماه کلپ

اب یروج مدش کالهف شیقدنف هاگن هب داتفا هک ممشچ

عمج شدوخ یوت و درک یم مهاگن تشحو و ضغب

ملد... هظحل هی هک دوب هدش

و متفرگ هلصاف یتنعل طیحم نوا زا دنلب یاه مدق اب

متشپ ور شوایس یامدق یادص متفر مرتفد تمس هب

. مدینش یم

دوب. هابتشا اج نیا هب شندروآ مه شلوا زا

هک نیا زا رتشیب متسشن لبم یور و مدرک زاب ور رد

ینابصع مدوخ تسد زا مشاب ینابصع نوا تسد زا

. مدوب

یوت تشحو دای مداد یم تسد زا ور ملر تنک دیابن

. مداتسرف مدوخ هب یتنعل مداتفا هک شاه مشچ

تشپ تشاذگ زاب ور رد و دش قاتا دراو شوایس

دراو هداتفا نییاپ یرس مورآ یاه مدق اب باتفآ شرس

دش. رتفد

دروآ ورباال شرس مک مک ؛ مدرک شهاگن هریخ

شیپ هقیقد دنچ هک یضغب لا بند شاه مشچ یوت

! یچیه دوبن شزا یرثا چیه یلو متشگ مدرک سح

درک. یم هاگن مهب ومخا و تحاران یتروص اب
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فرح یراکبلط هب هنکن عورش رمک هب تسد مراودیما

! ندز

ور لبم یور و دموا مورآ نانچ مه مروصت سکع رب

هدنمرش : تفگ و درک نم نم یمک ؛ تسشن مور هب

مدآ هی بوخ ینعی نوتمدیدن نم دینود یم هخآ

هن؟ هرادن مشچ هک شرس تشپ یداع

ایرس هی هتبلا داد: همادا و درک هاگن مهب هدز لوه

و تلیضف نوا هب زونه هدنب یلو نشاب هتشاد هنکمم

! مدیسرن تریصب

شهب یا هرغ مشچ و مه وت تفر مک مک ماه مخا

یهاوخ ترذعم داوخ یم مدرک رکف هظحل هی ؛ متفر

نیا زا رت وررپ هچب نیا هک نیا لثم یلو هنک

. تسافرح

مدز: رشت دیدهت واب متفرگ شتمس هب ور متسد

هیلوا داوم زا هگید هنومن ات دنچ یدروآ سناش

هساو یلو مرادن یراک تاراک هیقب ؛اب متشاد شدیلوت

. یداد یم سپ مدب یداد یم سپ باسح نیا

ات دنچ : تفگ صرح واب داد شاه مشچ هب یخرچ

ولج تقو نوا دیتشاد رایتخا رد مه هگید ی هنومن



هدبرع منک ضرع هچ هک داد هدنب رس مدآ همه نیا

؟ دیدیشک

نوتتکرش دینک یم توعد نومهم دیبلا ج یلیخ امش

ور گنس وحن نیرتدب هب نوتادنمراک ی همه یولج دعب

امش لثم یمدآ هب دوب مدوخ ریصقت ؛ دینک یم شخی

. متشاذگ تکرش نیا وت وماپ و مدرک دامتعا

واب شینوشیپ ور دوب هتشاذگ ور شتسد شوایس

داد. یم نوکت ور شرس یتخبدب

هب مداد ور م هیکت یدرسنوخ اب نوشروصت سکعرب

؟ یدوبن شقحتسم : متفگ و یلدنص

درک. مهاگن گنگ

هن؟ ای یدوب مدرک تاهاب هک یراتفر قحتسم _

زورما تندوب نامهم الح طصا هب رطاخ هب ینود یم

؟ مدرک ور تتاعارم ردق هچ

ینک مومت ور انداد سپ باوج و ایشکرس نیا هرتهب

یراذیم تکرش نیا یوت ور تاپ هک دعب ی هعفد نوچ

بتارم هب یراتفر و دوب یهاوخن نامهم ناونع هب

! ینکیم هبرجت ور رتدب

هزادنا هب زورما درک؛ مهاگن یصرح و مه رد یامخا اب

یشیتآ شایقدنف و دوب هدروخ صرح شرمع فصن ی

دوب. هدش

مدز. یرانک قاتا هب یا هراشا



؟ یدرک لیمکت مداد تهب هک یا هدنورپ _

تشپ مورآ ور شاهوم لبم هب داد ور ش هیکت

ردقنا حبص زا داتفا شاسابل هب ممشچ هزات دز ششوگ

یسررب ور شرهاظ متسنوتن مدوب شدوخ لوغشم

منک.

زونه یلو دیسریم رظن هب رت یمسر یمک هشیمه زا

همرس یتک یوتنام دوبن کیدزن نم یاهرایعم هب مه

ابیرقت هک شیلا گنر؛ نومه هب یتس راولش و یا

مالمی! یشیارآ و دوب هدز نوریب شزا شاهوم فصن

هنشاپ یاه شفک و اهوم یگدنکارپ و وتنام یهاتوک

رظن هب دب تفگ هشیم میریگب روتکاف هک ور شدنلب

دیسر یمن

؛ مدموا مدوخ هب نوشتفج ی هریخ هاگن سح اب

مرتخد نیا ِزیلا نآ لوغشم س هقیقد دنچ مدش هجوتم

. مدشن مه داد مهب هک یباوج هجوتم یتح و

فاص ور مادص و مدیشک مندرگ هب یتسد کالهف

. مدرک

! مدشن تباوج هجوتم _

دز. یجک دنخبل

. دیدشیم هجوتم دوبن یا هگید یاج نوتساوح رگا _
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؛اب هریگن ش هدنخ هک دیشک شبل هب یتسد شوایس

مدرک شهاگن یظیلغ مخا

. متشادن ور ییوگ کر نیا راظتنا اعقاو

ِیراک طیحم اب بسانتم هک یروط دعب هب نیا _زا

. دیشوپ یم سابل

درک. یفوپ

. دیتسین هدنب سییر امش هک دینایرج _رد

. مداد نوکت یرس

_عفال!

؟ دشیچ هدنورپ منیبب وگب حاال

تخادنا ش هگید یاپ یور مالمی یلیخ ور شاپ

؛ متفرگ دوب نوریب هک شاهاپ چم زا عیرس ور مهاگن

! هسرب نایاپ هب رتخد نیا یاه بماالیت یب هرارق یک

. تخادنا باال هنوش

. مدب نوتلیوحت یرادا تقو نایاپ ات دیتفگ هک امش _

: متفگ دوب شنتسشن زرط زا یشان هک تینابصع زا

تقو نایاپ االن مگیم نم منم؛و تکرش نیا سییر

مارب هدش لماک ور هدنورپ نوا ورب وشاپ ؛حاال هیرادا

. رایب

یتحار سفن شندش دنلب اب دش دنلب اج زا مخا اب

. زابجل ی هرتخد ؛ مدیشک



یاصرح ی همه ات هدب متسد وتآ هی مدوب رظتنم طقف

منک. بارخ شرس یور ور زورما

. متفرگ ورباال مرس شباصعا ور یادص اب

. مدوب هدرک شلیمکت لبق _زا

داد؛ متسد هب ور هدنورپ و دز یا هنادنم زوریپ دنخبل

و تسد ریز هنومب اجنیا هگید هقیقد جنپ رتخد نیا

وزا دوب و هدرک لیمکت ور هدنورپ منک؛ یم شهل ماپ

ات... درک یم ثحب ماهاب تشاد دصق

زیم یور هدنورپ ندرک ترپ واب مدرک لش ور متاورک

. مدش دنلب اج زا

شزا هک ییاج نومه تمتسرفب هنوممه عفن _هب

. تمرب یم ؛ رادرب وتلیاسو یدموا

. تخادنا باال یا هنوش

. بانج مرب منوت یم مدوخ _

مدز. هراشا نوریب هب تسد اب

منک. یمن رارکت راب ود ور فرح _هی

. هرادرب ور شفیک ات تفر نوریب تمس هب یبصع

و دز هب یمرگرس اب توکس رد اتاالن هک شوایس

یاوخ یم ارچ : تفگ بجعت اب درک یم هاگن ام دروخ

. شینوسرب

مدز. یدنخشین

شرایتسد همهفب هشب لا حشوخ دنمجرا منک رکف _



. هدوب نم رانک نوا زا هزاجا نودب

هدنخ کت و داد نوکت فرط ود هب ور شرس شوایس

درک. یا

. شزورما یاتیذا تالیف هبوخ _

رارق اب مداتفا هار سنلا تمس هب شهب هجوت یب

؛ تکرش زا نومننتفر نوریب و نم رانک باتفآ نتفرگ

نم یارب ؛ هنومب هریخ نومور ایلیخ مشچ دش ثعاب

ییاه فرح اب انئمطم یلو تشادن یتیمها اناتساد نیا

. هشیم تیذا باتفآ ننزب هنکمم هیقب هک

دیاب مه همه و هشب عورش ییاج هی زا دیاب هرخ باال

ننک. تداع نم رانک باتفآ ِیگشیمه نتفرگ رارق هب

هب هک شهب داتفا ممشچ نیشام وت نتسشن ضحم هب

. تخادنا یلدنص یور ور شدوخ روز

دوب هدش راوس تقشم اب یروطنیمه مه لبق تاعفد

دوب. ش هزیم هزیر لکیه رطاخ هب

. متخادنا هار ور نیشام و مدز یجک دنخبل

هک دوب هتشذگن منداتفا هار زا رتشیب هقیقد دنچ

هرامش هب بجعت اب درک دروخ گنز هب عورش میشوگ

دشیم نشور و شوماخ میشوگ یور هک میهاربا ی

مدرک هاگن

مشوگ یوت شبرطضم یادص یشوگ نداد باوج اب

. دیچیپ



! وناب ناج... اقآ _اقآ

! ناتسرامیب دیایب ادخ وروت
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یچ مدز: داد هدش لوه نومرف هب دز گنچ متسد

؟ میهاربا هدش

؟ یناتسرامیب مودک درم؛ نزب فرح د

مدب بآ ور گال متفر اقآ شتسار : تفگ سرت اب

رد زا مدش روبجم ؛ دادن باوج موناخ مدز رد یچره

لوه ردقنا هداتفا طایح طسو موناخ مدید باال مرب

هب مشدعب سن ال وبمآ هب منزب گنز متسنوت طقف مدش

امش.

میهاربا هشاب : متفگ و مدیشک مندرگ هب یتسد یبصع

وگب. ور ناتسرامیب مسا طقف

مداد راشف زاگ یور ور ماپ ناتسرامیب مسا ندیمهف اب

یتح دوب هدنوم مارب یگچب زا هک دوب یسک اهنت وناب

اب درک یم درس ور منت هشابن یزور هی هک نیا روصت

. مدش شروضح هجوتم هزات باتفآ نارگن یادص

؟ دیرب رت مورآ مکی هشیم ناخ شواچ _

. دیشاب مورآ افطل ؟ هداتفا یقافتا

. تاج رس نیشب هچب تسین یزیچ مدز: رشت اوه یب



مهجوت دش ثعاب سرت زا شاه هنوش ندروخ نوکت

لوط مه هیناث دنچ نم تلفغ ؛ هشب بلج شتمس هب

دنچ ی هلصاف باالزا یتعرس اب نیشام هی هک دیشکن

یادص اب نیشام ژ اریو یادص دش در نیشام یتناس

دش یکی موزاب هب شندز گنچ و باتفآ ی هفخ غیج

شفقوتم یلو مدیشک رانک النی هب ور نیشام عیرس

باتفآ تمس متشگرب و مدیشک یقیمع سفن ؛ مدرکن

درک یم مهاگن سرت واب دوب هدیرپ یمک شگنر

. دادیم راشف ور موزاب زونه شتسد

. مدیسرپ ینارگن اب

؟ هبوخ _حتلا

میسر یم االن شابن نارگن هدرس ردقنا ارچ تاتسد

. ناتسرامیب

دش ؛ دزیم گنچ ور موزاب هک شاه تسد هجوتم هزات

مرس هدیم شارخ ور متسد شانوخان اب هراب نیمود

نوبایخ هب ور مساوح و مداد نوکت فرط ود هب ور

. مداد

هدایپ نیشام زا عیرس ناتسرامیب رد هب نومندیسر اب

ناتسرامیب تمس هب باتفآ هب هجوت یب و مدش

. مدیود

شتمس هب عیرس میهاربا ندید اب ورهار لوا نومه

دیودیم متشپ یدنلب هنشاپ یاه شفک یادص ؛ مدیود



دیچیپ ناتسرامیب سنلا یوت

: متفگ میهاربا هب ور عیرس و مدیشک یا هتسخ سفن

؟ تفگ یچ رتکد میهاربا اقآ هدشیچ

؟ هروطچ شلا ح

درک. کاپ ور شینوشیپ یور قرع

نانز شخب وت دیاب بشما یلو اقآ نرتهب رکشورادخ _

هگید باال دوب هتفر نوشراشف هگیم رتکد ؛ نشاب یرتسب

. هکانرطخ نشاب اهنت دایز دیابن
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ی هریخ هاگن ندید اب هک مسرپب یزیچ متساوخ

متشپ هک باتفآ ندیداب متشگرب بقع هب میهاربا

مدیشک یفوپ دوب هداتسیا

رتخد نیا ارچ نم داتفا یم راک هب تشاد مزغم هزات

؟ مدروآ مدوخ اب ور

مطباور و میگدنز زا یسک متساوخیمن تقوچیه نم

! هرایب رد رس

موناخ : متفگ میهاربا هب ور و مدرک یا هفرس کت

. نتسه هدنب یاراکمه زا یکی تداعس

: تفگ و تشادرب ولج هب یمدق ییور شوخ اب باتفآ



هدن. دب ادخ ؟ نیتسه بوخ اقآ سالم

؛ تخادنا باتفآ هب دعب و نم هب یبجعتم هاگن میهاربا

دوب هدیدن یرتخد رانک ونم حلا هب ات تشاد مه قح

یارب نم رانک یتیعقوم نینچ وت باتفآ روضح

. هشاب زیگنارب کش تسنوتیم یسکره

؛وهللا موناخ سالم : تفگ و دز یگنرمک دنخبل میهاربا

.. یمک اقآ ِردام هدیمن دب هک ادخ

مدش؛المز هریخ شهب مخا واب مدرک یا هفرس کت

. دوبن تاع طاال نیا نداد و فرح ی همادا هب

شرس هب یتسد دوب هدش عطق شفرح هک میهاربا

و دص قاتا وت ورهار نیمه رخآ موناخ : تفگ و دیشک

. نتسه یرتسب راهچ

مداتفا هار تفگ هک یقاتا تمس هب عیرس یاه مدق اب

رد هب ندیسر اب تشادیم رب مدق مرس تشپ باتفآ

شهب یهاگن تسشن اه یلدنص زا یکی یور مورآ قاتا

. مدش قاتا دراو یرت تحار یخلا واب متخادنا

یزیچ وناب ی هتسکش و هدیرپ گنر ی هرهچ ندید اب

رانک رد هک یداش نز نومه ؛ تخیر ورف منورد

اقآ هب هک ینومه تشاد ور دنخبل نیرت ابیز گرزباقآ

نیا حاالاب مشاب شبظاوم هشیمه مداد لوق گرزب

متشادن زیچ چیه نم و دوب هداتفا تخت یور عضو



. یگدنمرش زج هب

و هدیکورچ یاتسد مورآ و مداتسیا شتخت رانک

. متفرگ متسد یوت ور شفیرظ

هریخ شهب کالهف منک شرادیب دمویمن ملد دوب؛ باوخ

؛ متشاذگ مه یور هیناث دنچ یارب ور ماه مشچ مدش؛

مک شهب ردقنا هک نیا زا تفرگیم شیتآ تشاد مبلق

یم تیعضو نیا یوت ور نوا شرخآ هک مداد تیمها

منیب

شیپ شمرایم روز هب هدش هشاب اهنت مراذ یمن هگید

گرزب اقآ هک یسک مردام مد یمن هزاجا یلو مدوخ

. هشب بآ هرذ هرذ ییاهنت یوت دیتسرپیم ور نوا

فاص و مدموا مدوخ هب شاه کلپ ندروخ نوکت اب

یور یقمر یب دنخبل داتفا مهب هک شهاگن مداتسیا

؟ مرسپ یدموا دز: بل مورآ تسشن شاه بل

. مدیشک مندرگ هب یتسد وکالهف یبصع

یتفگن بهذم ال نم هب ارچ شواچ نوج هب تادرد _

اه؟ هدب حتلا یضیرم

؟ هگم متسین ترسپ

درک. نهلا یمورآ یادص اب

دشیچ هعفدی منودیمن ؛ مدوب بوخ _

تامشچ ارچ یروج نیا وگن مشواچ یمنوج ؛ یمرسپ

! وناب هدرگب ترود هزمرق



مکحم ور مبل ؛ تخادنا گنچ منیس هب یگفخ سح

؛ متشگرب بقع هب رد یادص ندینش اب مداد راشف مهب

. دروآ لخاد ور شرس مورآ میهاربا

. دیرایب فیرشت هظحل هی هشیم _اقآ

مدز: بل و مدرک هتسب و زاب ور ماه کلپ وناب هب ور

. مدرگ یم رب دوز

دنلب اج زا عیرس باتفآ قاتا زا نومنتفر نوریب اب

دش.

ناخ؟ شواچ هبوخ نوشلا _ح

. مداد نوکت رس و مدیشک یقیمع سفن

. هنوخ درگرب مریگ یم سنا آژ تساو ؛ هبوخ _

؟ میهاربا اقآ هدشیچ : متفگ میهاربا هب ور

. تخادنا مهب یهاگن

نیا دینوتیمن امش هدش؛ مومت تاق مال تقو شتسار _

. هشاب نوشهارمه موناخ هی دیاب دینومب اج

. دایب نیهش منز یم گنز اسیاو : متفگ مخا اب

مدز گنز نوشهب امش زا لبق نم : تفگ عیرس

نوشهب یزیچ هگید منم اقآ مشلا نتفر یگداوناخ

. متفگن

دوب هتسشن نوخ هب ماه مشچ ؛ مدیشک یا کالهف سفن

. مدوب جیگ و مگردرس

ناخ. شواچ _
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. مدرک شهاگن یدج و متشگرب شتمس هب

نوششیپ منوت یم نم دیاوخب امش هگا شتسار _

. منزب منامام هب گنز هی دیاب شلبق هتبلا بوخ ؛ منومب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

... تارب هک متفگ تسین یجایتحا _هن

. مفرح طسو دیرپ

مه االن دیرادن فراعت یسک هللااب شام هک امش _

رامیب ثحب تسین نوتنتفر نید ریز و امش ثحب

دیاب رفن هی و یرتسب قاتا نیا یوت هک ییاهنت

. هشاب شبظاوم

میهاربا هک شهب مپوتب متساوخ ؛ مدرک شهاگن مخا اب

انشآ صخش هی هرخ باال اقآ نگ یم تسار : تفگ عیرس

هرت. تحار شلا یخ مدآ هشاب نوشرس باال

مداد حیجرت و مدش هریخ شدنمزوریپ هاگن هب کالهف

عالتم هب ور مرس شایقدنف یوت ندش قرغ یاج هب

. مدب نوکت دییات

* * *

با ـــ تفآ



هب یشوگ و متشادرب شیدج هاگن زا ور ماه مشچ

بوخ ؛ مداتفا هار ناتسرامیب هطوحم تمس هب تسد

زا ور تزاجا نزب گنز لوا هگب نم هب تسین یکی

! مگب نامام هب یچ االن نک دق دق دعب ریگب تیلو

یزیچ هی منهذ وت مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

غورد نامام هب مروبجم یزوسلد هی رس منک مه رس

مگب

تیعقاو ی همه طقف مگب غورد تسین رارق نم هتبلا

مگ. یمن ور

قاتا زا هتسخ و زمرق یاه مشچ اب یروج نوا یتقو

زا هک تسین یسک دیمهف رخآ رد و دموا نوریب

نوا داد؛ تسد مهب یدب سح هنک یرادهگن شردام

منهد زا مندنوم داهنشیپ هاگآدوخان دش ثعاب هک ردق

تفرگ نوج یمک شهاگن مدید یتقو یلو نوریب هرپب

مدشن نومیشپ مداهنشیپ الزا صا

درم نوا دوب لمحت لباق ریغ مارب ییاروج هی

؛ منیبب هدنومرد یروج نیا ور مکحم و تخسرس

شردام لا بند نوبایخ یوت هک یا هچب لثم تسرد

! هدرگ یم

. مدموا مدوخ هب یشوگ تشپ نامام یادص ندینش اب

_هلب؟



ماج. رس مداتسیا فاص و مدرک یا هفرس کت

؟ یبوخ ناج نامام _سالم

؟ یسرپب ور حملا یدز گنز اعقاو : تفگ الق خادب

مگب مدز گنز هیفرح هچ نیا اباب هن : متفگ هدز لوه

. هنوخ مایب منوتن دیاش بشما نم

کر ردقنا دیابن منک رکف بوخ دزن؛ یفرح هیناث دنچ

. متفگ یم شهب

گنز ؟ یایمن هنوخ بش هک یچ ینعی ایراک طلغ _هچ

؟ ینک یم مفیرعت راختفا اب ینزیم

دش. درگ ماه مشچ

هدش دب شلا ح ماتسود زا یکی ردام هخآ نامام _هن

ششیپ بش منوت یمن ِشوخان هدروخ هی ممتسود دعب

ور یسک اهادخ هدنب مدید منم هنومب ناتسرامیب وت

... متفگ نرادن

. مفرح طسو دیرپ

ور هعفد نیا هدش؛ زوسلد نم هساو رتخد هبخ هبخ _

ناپوچ یتساوخ دعب هعفد یلو مگ یمن تهب یزیچ

هدب. طاالع نم هب شلبق یشب راکادف

. تفرگ م هدنخ

. هاوخب نوج امش ال صا ناج قشع مشچ _
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دش. نودنخ شادص

تسه ینانیمطا شاب شدوخ بظاوم طقف ردام ورب _

؟

ور نم راگنا ؛حاال مداد نوکت دییات عالتم هب یرس

! هنیب یم

. هشاب تحار تلا یخ نامام _هرآ

فرح شواچ زا نانیمطا اب ردقنا نم حاال ات یک زا

منز؟ یم

یورهار تمس هب و مدرک یعیرس یظفاحادخ

نادجو باذع هرذ هی شتسار مداتفا هار ناتسرامیب

. میراک ناهنپ رطاخ هب متفرگ

. مداتفا هار شواچ تمس وهب مدرک یفوپ

اب ونم دیاوخیمن منوم یم اج نیا بشما نم بوخ _

؟ دینک انشآ موناخ نیا

واب دیشک یقیمع سفن درک؛ مهاگن ددرم هظحل دنچ

. مشب قاتا دراو رتولج درک هراشا تسد

زارد تخت یور هک ییابیز ینز ریپ هب بجعت اب

تسنوت یمن املسم شواچ ردام مدرک هاگن دوب هدیشک

. هشاب هتشاد ینس نینچ

. مدرک سالم مورآ و مدز ینوزرل دنخبل

درک. هاگن مهب بجعت و یواکجنک اب



. یدموا شوخ مرتخد _سالم

نیا وناب : تفگ و تشادرب ولج هب یمدق شواچ

. هشاب تبظاوم و هنومب اج نیا بشما هرارق موناخ

دش ثعاب هک تخادنا شواچ هب یا هریخ هاگن وناب

هرب. مه یوت شاه مخا

؟ مرسپ هراد وت اب یتبسن هچ موناخ نیا تقو نوا _

... مادنمراک زا یکی : تفگ وناب هب ور یدج یلیخ

شاه مشچ هک متفر شهب یکانتشحو یا هرغ مشچ

. شفرح طسو مدیرپ عیرس دش؛ درگ

امش محازم ور بشما متفگ ؛ موناخ متسه نوشراکمه _

. هریگب مورآ شرس یمک منامام هکلب مشاب

دز. یگنشق دنخبل

. مدش تمحز ثعاب هدنمرش ؛ موناخ نوطیش _

دش. رت ضیرع مدنخبل

هنک یم شمک هک س هگید یکی تمحز دیتمحر امش _

هللا. شیا

مخا اب شواچ دش، راد ادص ش هدنخ هعفد نیا

دنخبل مک مک وناب ی هدنخ اب یلو درک مهب یهاگن

. تسشن شاه بل یور یجک

و تخادنا شواچ هب یا هریخ هاگن وناب

؟! ِیغاط : تفگ

مکحت واب درک درگ ور شاه مشچ عیرس شواچ



بــونا! : تفگ

یتسد مهاگن ندید اب شواچ مدرک نوشهاگن بجعت اب

یتشاد زاین یزیچ رگا : تفگ یدج و دیشک شندرگ هب

؛ منیشام وت نوریب نم هدب ربخ نم هب داتفا یقافتا ای

مدوخ ینز یم گنز یریمن نوریب یتساوخ یزیچ

؟ بوخ مرایم

. مدنوخرچ یمشچ

. بوخ _

مورآ وناب تمس دش مخ و تفر مهب یا هرغ مشچ

ماه مشچ هنحص نیا ندید اب دیسوب ور شینوشیپ

دش! سبح م هنیس وت سفن و درگ

ناخ؟ شواچ

؟ اعقاو

یوت ور یا هنحص نینچ مدرک یمن رکف تقوچیه

. هراد وت یدایز درم نیا منیبب میگدنز
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متمس هب تشگرب هرابود نوریب هرب هک نیا زا لبق

یراک رگا مشچ : متفگ عیرس هک هگب یزیچ تساوخ

دیکات یه تسین المز منز یم گنز نوتهب امتح دوب

. دینک



تفیک مگب متساوخ : تفگ یدج و تخادنا باال ییوربا

. شریگب ایب یتشاذگ اج منیشام یوت ور

عیاض ال صا نم هرآ هک مداد نوشن یروج ور م هفایق

م هرهچ وناب زیر ی هدنخ یادص ندینش اب یلو مدشن

عیاض ونم هگا درب یمن شباوخ بشما ؛ تفر مهرد

درک. یمن

ناج وناب شیپ مدیم حیجرت شنیرایب مارب هشیم _

. مشب انشآ نوشاهاب رتشیب و منومب

تسار مرسپ هرآ : تفگ عیرس وناب درک مهاگن راکبلط

. هنومب مشیپ مرتخد رازب رایب ور شفیک تدوخ هگیم

یزیچ هک نیا نودب درک مهاگن پچ پچ و درک یفوپ

. تفر نوریب قاتا زا هگب

: تفگ و درک نم هب یا هراشا دنخبل اب وناب شنتفر اب

؟ مرتخد هیچ تمسا یتسار مزیزع نیشب اج نیا ایب

مدز. یدنخبل

. متسه باتفآ _

درک. مهاگن نوبرهم

ور مدآ مشچ و یشخرد یم یروج نیا نیمه هساو _

؟ ینک یم هریخ

مدز دنخبل و مدیشک ماهوم هب یتسد

شهاگن یواکجنک واب متسشن تخت رانک یلدنص یور

یلا وس ره : تفگ و تخادنا مهب یقیقد هاگن ؛ مدرک



نیا تلگشوخ یاه مشچ نوا اب مگنشق سرپب یراد

نم. هب نزن لز یروج

و ییوگ کر نوا همولعم گنشق مدرک یا هدنخ کت

. هتفر یک هب شواچ ندوب زیت

متساوخ مموا یلو مسرپب هشابن بوخ دیاش بوخ _

ناخ شواچ موه ؛ شواچ ردام اعقاو امش منودب

؟ دیتسه

دش. هریخ مهب ثکم اب

زا شواچ ، متسه شواچ گرزب ردام لصا رد _نم

ادخ گرزبردپ و نم شیپ دعب هب یگلا س تفه

هدش. گرزب شزرمایب

. رتولج مدرب ور مرس

ارچ؟ ؟ اعقاو _

دش. گنرمک شدنخبل

ینود یم درک؛ فیرعت تارب یزور هی شدوخ دیاش _

. هراد یصاخ یاق خاال هک

. تفرگ م هدنخ

یارب وشیگدنز دایب ناخ شواچ دصرد هی دینک رکف _

هنک. فیرعت نم

. درشف یور ور شاه کلپ

و ینومب وناب رس باال مدیم هزاجا تهب یتقو _

هی هک هراد نانیمطا تهب یردقنا سپ یشاب شبظاوم



دامتعا تخس شواچ هگب، تارب ش هتشذگ زا یزور

. یتسه یسناش شوخ رتخد تخس یلیخ هنک؛ یم

اوه. دیرپ ماهوربا تفج

رهاظ نیا دیدش هجوتم هابتشا هدروخ هی منک رکف _

هیحور هساو دیدشن انشآ هرتهب شنطاب ساب هیضق

. تسین بوخ نوت

. تفرگ ش هدنخ

یروجچ هنرگو نوج رتخد مشیپ یدموا وت دش بوخ _

. مدرک یم رس خاالق دب رسپ نیا اب حبص ات

. یلدنص هب مداد ور م هیکت

؟ هدروخ مه امش هب شاه شکرت سپ _ا

. میرارف شتسد زا نم طقف مدرک رکف
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درک. زیر ور شاه مشچ

طقف مرتخد تسین مه یگیم وت هک یروج نیا هگید _

دایب تتسد هک شقلق ؛ هتخس رس و قلقدب هدروخ هی

. ینیب یمن یزیچ شزا یگنودرم زج

متشپ تکرش وت هک یزور دای شفرح ندش مومت اب

و دش ریگرد نیزرف اب نم رطاخ هب هک یزور ، داتسیا

مدز. یدنخبل و مداتفا ینومهم بش



. هتبلا دص هک نوا _

شتمس هب نومتفج هاگن رد هب یا هبرض ندروخ اب

دش قاتا دراو ناخ شواچ رد ندش زاب اب تشگرب

کون یور هک منورتخد ِیگنر یتسد فیک ندید اب

مرب دز یم هراشا مهب مخا واب دوب هتفرگ شتشگنا

. تفرگ م هدنخ شمریگب

دوب هلیسو زا رپ کیتس پال هی مه ش هگید تسد یوت

شوت ریگب ورانیا ایب : تفگ دید هک ور مواکجنک هاگن

. یدروخن مه راهان رهظ هیکاروخ و اذغ

مدیشک تلا جخ شراک زا هدروخ هی

مورآ و مدرک هاگن وناب مالمی دنخبل هب یمشچ ریز

. متفرگ شزا ور کیتس وپال مفیک

. دوبن یزاین دیدرک فطل یلیخ نونمم _

. تخادنا ورباال شرس

دیاب منم یدرک وت وفطل همفیظو تسین راک رد یفطل _

زاین مه یلا عبانج ندروخ اذغ منک شناربج یروج هی

. نزب گنز مهب دوب یلکشم دوب؛

. مرادن ور نوترامش هک نم یلو : متفگ عیرس

داد. نوکت یرس

هتشاد ویس ور مرامش تهب منز یم گنز ؛ مراد _نم

. شاب

هریخ هاگن هجوتم هزات شنتفر اب متفگ یمورآ مشچ



هک ینوا هیضق نک تباث و ایب مدش؛حاال وناب دنخبل

! تسین دینک یم رکف

هساو دوب هتفرگ شوایس زا ومرامش : متفگ لوه اب

. یراک لئاسم

. تفرگ ش هدنخ

؟ رتخد یدرک لوه ارچ متفگن یزیچ هک _نم

ارچ نم هخآ دوب هتفرگ مصرح مدوخ تسد زا بیجع

منک. روج و عمج ور مدوخ منوت یمن

منک. فرحنم ور ثحب مدرک یعس

؟ دیرادن ناخ شواچ زج یا هگید ی هون امش یتسار _

. امراد ربخ شتشپ تفه حاالزا

ب هب مدرک کمک عیرس دیشک باالرت ور شدوخ یمک

هدب. هیکت شتشپ تشلا

و نیهش مراد مه هگید ی هون ات ود مرتخد ارچ _

هراد رتخد هی نیهش ؛ نتسه شواچ یارهاوخ قیاقش

وگن هک هراد ینوبز هی هچب هرذ هی اتهم مان هب

رتشیب همه زا هداوناخ نوا یوت ور اتهم شواچ

یارب هریم رد شنوج هک مه هچب نوا هراد تسود

شزان یدج ردقنا مشواچ دایم؛ زان شارب ردقنا شییاد

! هریگ یم ش هدنخ مدآ هرخیم ور

اه! هراد یراد هچب هقباس هرود هی نیا متفگ نم

هک شهب مدز لز یلوضوف واب هدش وحم نیچ مه



. هدنخ زا درم ادخ هدنب

؟ جهبلا تارب شواچ یگدنز _
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. متفر رت بقع یمک

؛ نتسه یزومرم و راد وت مدآ نوشیا بوخ مموا _

نینچ هراب نیلوا هنودیمن نوشزا یزیچ یسک ابیرقت

جبلا مساو نیمه هساو منوش یم موشزا ییاه فرح

دش.

. دیشک یهآ

هزیر یم شدوخ یوت دایز ور زیچ همه کال _هرآ

دوخ نیا زا هشتسود نیرت کیدزن هک شوایس یتح

شواچ مدیم قح شهب نم دنچ ره هراد؛ هلگ شایراد

هی رطاخ هب دوب اهنت شیگدنز یاه یسلا همه وت

یسک اب تشادن تسود یگداوناخ لئاسم زا یرس

دش. انشآ شوایس اب هک نیا ات هشب یمیمص

. مدیشک ولج یمک ور مدوخ هرابود

؟ بوخ _

دش. هریخ ماه مشچ هب

شواچ دامتعا تسنوت رسپ نیا یروجچ منود یمن _

. شمدمه و قیفر هشب هک یردق نوا هنک بلج ور



مه و قیفر اهنت ندوب ناملآ هک ییاه یسلا همه

هب شوایس زا هشیمه دوب شوایس شواچ ی هنوخ

. منونمم دروآ نوریب هیاس زا ور شواچ هک نیا رطاخ

نیب افرح نیا طقف روط؛ نیا هک : متفگ بجعت اب

هن؟ هگید هنومیم نومدوخ

امش زا متساوخ نم ننکن رکف ناخ شواچ عقوم هی

. نوشارب هشب مهافتوس مریگب تاع طاال

درک. مهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

؟ یسرت یم شزا _

دش. درگ ماه مشچ

نم؟ _یک؟

گس! لثم

وت نم ننک رکف ماوخ یمن طقف هن هک همولعم _

. نیمه ؛ مدرک واک و دنک نوشیگدنز

داد. نوکت یرس

. بجع _

. شخلت تشوگ دوخ نوج هب

یوت شواچ : تفگ نارگن و داد نوکت یمک ور شرس

. هدیباوخ نیشام

. متخادنا باال یا هنوش

منک. رکف _هرآ



. تفر مهرد ش هرهچ

یربب ور وتپ نوا ینوت یم مرتخد هدرس اوه نوریب _

؟ شهب یدب

. هشیم دب شلا ح هروخب امرس ش هیلک مچب

؟ دوب یچ شروظنم ؛ مدرک شهاگن بجعت اب

. نوشارب مرب یم االن امتح _هلب

لک مدش؛وت دنلب اج وزا ملغب وت مدرک هلولگ ور وتپ

هگا ارچ دز وناب هک دوب یفرح لوغشم مرکف ریسم

؟ هشیم دب شلا ح هروخب امرس ش هیلک

وت هک مداتفا یزور دای مدروآ راشف مدوخ هب هک یمک

ور ماتسد مه نوا شولهپ هب مدیبوک مکحم گنیکراپ

درک. لو

یم راشف شولهپ یور ور شتسد و دوب هدیرپ شگنر

داد!

نوکت فرط ود هب ور مرس و مدیشک یقیمع سفن

. مداد

هشیش مدز؛ هشیش هب هبرض دنچ نیشام هب ندیسر اب

درک؛ مهاگن بجعت واب دیشک نییاپ ور نیشام ی

لثم مه شاهوم دوب دولآ باوخ و زمرق شاه مشچ

ح هب یدنخبل دوب هتفشآ و هتخیر مهب اه هچب رسپ

مدز. شتلا

؟ هدشیچ _



؟ هداتفا یقافتا

لخاد مایب مدوخ یدزن گنز ارچ این نوریب متفگن هگم

؟
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هب ور وتپ و مدش هریخ شیدج هاگن هب مخا اب

. متفرگ شتمس

هک یسکره ؛اب هشن نوتدرس مدوب هدروآ وتپ نوتساو _

؟ دینک یم راتفر یروج نیا هنک فطل نوتهب داوخب

مشچ و دش ضوع شهاگن گنر هظحل هی مدرک سح

دز قرب شاه

نیا لوا : تفگ و دنوشن شینوشیپ یور یمی مال مخا

هیشیامرگ یاه متسیس نیرتهب هب زهجم نیشام نیا هک

دوبن وتپ هب یجایتحا

مفرح هب هک دوب نیا رس متینابصع رتشیب مه شدعب

. یدش جراخ ناتسرامیب زا دوخرس و یدادن یتیمها

امرس نیا وت ارمع هک دوب مدوخ تسد : متفگ مخا اب

مروخب فرح شرخآ هک مدروایم وتپ امش یارب

ور وتپ روذعم و مرومام مه هدنب دوب وناب روتسد

مرب. نم ات نوترود دیچیپب



دش. ش هنوچ یور طخ ترپ مساوح دز یجک دنحبل

؟ دموین شیپ تارب یلکشم یداد ربخ تردام _هب

؟ منزب فرح نوشاهاب منزب گنز یاوخ یم

زا ترتخد وگب نزب گنز امتح هرآ دش درگ ماه مشچ

دوب نم شیپ بشید

طخ ش همانسانش وت زا وممسا یبآ راکدوخ اب حبص

. هنزیم

عیلا بش هی مسیونب شریز مریگب یفلس هی هگا وهللا

ات هرت مک شرطخ منک ششخپ مدعب ناخ شواچ اب

! منامام هب هنزب گنز هک نیا

؛ مداد حیضوت نوشارب مدوخ تسین المز نونمم _هن

؟ نیدروخ یزیچ امش یتسار

. تخادنا باال ییوربا

؟! ینم ندروخ اذغ نارگن امش _

. مدروخ اج شییوگ کر و شنتفگ حتلا زا

. مسرپب نوتزا تفگ وناب هن هک نم مموا _

وگ. غورد مدآ ِحور وت

درک. مهاگن حیرفت اب

. مدروخن یزیچ _هن

. متخادنا باال یا هنوش

وناب مرب نم ؛ دیروخب دیرخب یزیچ هی دیرب بوخ _



! هنومن اهنت

درک. هاگن میزاب سخت هب مخا اب

منک. یم تتسرد وروت _نم

. مدنوخرچ یمشچ

درک. زیر ور شاه مشچ

هن؟ هراوخیم تنت _

. تفرگ م هدنخ

. مدوب مومح بشید وهللا _هن

باال. دیرپ شاهوربا تفج

! باتفآ وت یش الل خآ متفرگ زاگ ومبل

نم! یارب هرازیمن وربآ هتخیسگ راسفا نوبز نیا

نوتندیباوخ محازم هگید مرب نم هزیچ : متفگ عیرس

. هزاجا اب مدش
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داد. نوکت یرس

. یرب ینوت _یم

لخاد هب عیرس یاه مدق اب و مدرک درگ بقع

متشگرب ناتسرامیب

هب ور ماه یتوس هنکیم یگنودرم هک هنیا شیبوخ زاب

هگا مدشیم بآ تلا جخ زا هنرگو هرای؛ یمن مور



درک! یم مملا ع یاوسر هک دوب شوایس

هک وناب ندید اب مدش دراو و مدرک زاب ور قاتا رد

یلدنص یکی یور و نوریب متشگرب دوب هدیباوخ مورآ

یمن مباوخ هک نم ؛ متسشن ناتسرامیب یورهار یاه

. منکن باوخ دب ورادخ هدنب نوا لقادح هرب

. متسب ور ماه مشچ و مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

مدوب ریگرد ممهرد راکفا اب یتعاس مین دودح

ی هیامرس اب متفگ شواچ هب هک مداتفا یزور دای

هزات دش؛ ینابصع ردق هچ و هدیسر اجنیا هب شردپ

دوب یچ شلیلد ممهف یم

هک یچره و هدوبن ش هداوناخ شیپ تقو چیه نوا

. هدوب ش هفقو یب وتالش شدوخ زا هتشاد

منهذ یوت یدایز الت وهجم دش ثعاب وناب یاه فرح

هریگب لکش

دیاب هرهمگرزب نادناخ هرسپ کت هک شواچ ارچ ال صا

زا هک هشاب هتشاد لکشم ش هداوناخ اب یردق نوا

هنک؟ یگدنز شگرزب ردام و گرزب ردپ رانک یگچب

هاگن دوب؛ای شنارگن ردقنا وناب هک هراد یرامیب هچ

شهب ترفاسم لوط مامت هک شوایس نارگن یاه

ردق هچ ره هک دوب هدیچیپ ردقنا یچ همه تخادنیم

. مدیسریمن ییاج هب مدرک یم رکف

نداتفا اب هک دشیم مرگ تشاد ماه مشچ مک مک



. مدرک زاب ور ماه مشچ مخا اب متروص یور یا هیاس

یولج و دوب هداتسیا مرس باالی شگرزب لکیه نوا اب

دوب هتفرگ ور رون

حضاو ش هفایق ات مدیلا م راب دنچ ور ماه مشچ

. هشب

؟ هدش یزیچ _

. تخادنا باال ییوربا

. تسین رسک و مک یزیچ منیبب مدموا _

؟ یتسشن اج نیا ارچ

مه یصاخ یازیچ یور ؛ هساسح درم نیا ردق هچ

! هراد تیساسح

نیا مدموا منکن نوشباوخدب متفگ ندوب باوخ وناب _

. متسشن اج

. تسشن مرانک یلدنص یور مورآ

... بشما تباب _

مباوخ تشاد مک مک ؛ مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

. لخاد مدرگرب دوب رتهب درب؛ یم

. تسین رکشت هب یزاین _

. نیدرک مهب هک ییاه فطل ی همه ناربج یاپ دینزب

. دیشک یقیمع سفن

؛ شاب هتشاد ور یهدب نیا ؛ مشیم راکهدب تهب مزاب _

هک... ینودیم منک؛ یم شفاص تاهاب اج هی



و دش جک مندرگ دشیچ مدیمهفن شاندز فرح طسو

دش. مرگ ماه مشچ

کلپ مورآ مدرک سح مندرگ یوت هک یکانتشحو درد اب

. ندش ادج مه زا ماه

دش ثعاب دوب مرس ریز هک یمرگ و مکحم حطس

هب و مدرک دنلب ور مرس یمک ؛ مشب رایشوه یمک

و هتسشن مرانک هک شواچ ندید اب مدرک هاگن مرانک

هداد هیکت یلدنص هب ور شرس هتسب یاه مشچ اب

بشید زا ینعی دش؛ درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ دوب

؟ تشاد رارق شواچ یوزاب ور مرس اتاالن
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متشادرب ور دوب هتفرگ رارق مندب یور هک یتک مورآ

منهذ هب یمک مدرک یعس ، متشاذگ یلدنص یور و

شواچ ندز فرح عقوم اقیقد بشید ؛ مرایب راشف

! شوزاب یور دوب هداتفا مرس و دوب هدرب مباوخ

ات مشن رادیب نم هک نیا یارب مه ادخ هدنب نوا

! دیباوخ یلدنص یور هتسشن

نیا یوت متساوخ یمن ؛ متفرگ رگ تلا جخ زا هظحل هی

مهب ور ماه بل مشب مشچ وت مشچ شاهاب هظحل



نکمم حتلا نیرت ادص یب اب مدرک یعس و مداد راشف

. مدرگرب قاتا لخاد وهب مشب دنلب اج زا

. مرادیب ینک؛ تکرح طایتحا اب ردقنا تسین _المز

. مدش کشخ ماجرس شادص ندینش اب

درک. مهاگن مخا واب درک زاب ور شاه مشچ

َسسالم! : متفگ هدز لوه

دش. زاب مه زا یمک شاه مخا

فرط فرح هب تیمها یب هملا کم طسو یراد تداع _

؟ هربب تباوخ لباقم

طسو هک دوب مود راب ؛ مدرک شهاگن یگدنمرش اب

گنز منفلت هب هک راب هی مدیباوخ یم شندز فرح

! بشید هک مراب درب،هی مباوخ شطسو دوب هدز

؛ دشیچ مدیمهفن مدوب هتسخ یلیخ : متفگ تیمولظم اب

هتشاد المز یزیچ دیاش اه؟ وناب شیپ مرب نم ممموا

. هشیم صخرم هگید زورما هشاب

یولج زا دادیم هزاجا مهب هک یتعرس نیرتشیب اب

ور مدوخ و مدرک رارف شحیرفت زا رپ یاه مشچ

. مدرک ترپ قاتا لخاد

. متسب ور ماه مشچ و متشاذگ مبلق یور ور متسد

؟ مرتخد هدش یزیچ _

. مدموا مدوخ هب وناب یادص ندینش اب

؟ دیدیباوخ بوخ ریخب نوتحبص یتسار ناج وناب _هن



یتسنوت بوخ امش ؛ مزیزع هرآ : تفگ یدنخبل اب

. یدوبن مدش دنلب هک حبص مگنشق یباوخب

مدوب هدموا مرس ریخ ؛ متفرگ نادجو باذع یمک

! مشاب وناب بظاوم

هدروخ هب طقف درب؛ مباوخ نوریب یایلدنص یور _هلب

. مارب هنوکشب رحس مرب یم مدرک جنلق

دش. رتشیب ش هدنخ

مگیم شواچ هب مشیم صخرم هگید تعاس هی _ات

. ینومن بقع یگدنز و راک زا هک تتنوسرب رتدوز

هگید مرب منوتیم مدوخ نم نونمم هن هن : متفگ عیرس

مراد مه راک یمک هار یوت مشیمن نوشیا محازم

مرب. اهنت مدیم حیجرت

اب ندش ور هب ور متساوخ یم هک یزیچ نیرخآ

دوب! شواچ

. مدیسوب ور وناب ی هنوگ و متفر ولج دنخبل اب

. مدش لا حشوخ یلیخ نوتاهاب ییانشآ _زا

. تفرگ ور متسد

نزب رس مهب ایب افطل ملد زیزع روط نیمه منم _

هگا ماهنت نز ریپ هی هک منم ؛ هتسشن ملد هب ترهم

. مشیپ ایب شواچ اب تفرگ تاصوح

! شواچ اب

! افرح هچ هگید



شواچ هب نوتدوخ طقف مشیم نوتمحازم امتح مشچ _

هگید منکن رکف متفر نم هک دیدب طاالع ناخ

. نوشمنیبب

. مدش جراخ قاتا زا یمورآ یظفاحادخ اب

مدق اب دوبن شواچ زا یرثا ورهار یوت رکشورادخ

نیلوا یارب و مدنوسر نوبایخ هب ور مدوخ دنلب یاه

. مدرک دنلب تسد یسکات

یور ور ماه بل مدیشک نوریب مفیک زا ور میشوگ

متفر ربخ یب هدنمرش : مدرک پیات و مداد راشف مه

؛ مدرگرب رتدوز مدش روبجم دموا شیپ مارب یلکشم

! شوخ زور نوتتامحز تباب نونمم

دشن باوج زا یربخ یتقو ؛ مدرک ربص یا هقیقد دنچ

. مدرک ترپ مفیک یوت ور میشوگ مخا اب
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هتشذگ یازور تاقافتا رود منهذ و دوب زیم یور مرس

زا راگنا ناتسرامیب زا مندش جراخ زا دعب . دیخرچ یم

مدوب هدش جراخ شواچ یایند

ردقنا دوب مه رگا و دز یم رس تکرش هب مک یلیخ

مندرک سالم زا یتح هک درک یم دروخرب خلت و یدج

. مدش یم نومیشپ مه



زیچ همه هک زور نوا دوب گنگ مارب شاراتفر لیلد

. یشنت و اوعد چیه نودب دوب، بوخ

نومه هب تشگرب هرابود شاراتفر هک داتفا یقافتا هچ

؟ قباس شواچ

مباوخ شندز فرح طسو نوچ هنکن مدرک جک ور مبل

درک؟ رهق درب

. تفرگ م هدنخ مفرخضم رکف زا ممدوخ

و دوب هتخیر نومرس راک ردقنا هتشذگ زور دنچ

شراتفر ی هرابرد متسنوتن یتح هک میدوب لوغشم

منک. رکف

تارییغت نیرخآ ندرک هفاضا یارب تصرف نیرخآ زورما

! هشقانم تقو ادرف و دوب ورپژه یوت

و ندرک یم راک ورپژه یور سنارفنک قاتا یوت همه

یاقآ روتسد هب یگتسخ و درد رس تدش زا نم

منک. تحارتسا ات مدوب هدنوم رتفد یوت دنمجرا

اب رتشیب مشاب اهنت رتشیب ردق هچ ره نم بوخ یلو

منک یم هتسخ ور مدوخ مراکفا

رورم اب ات مشاب عمج وت االن مداد یم حیجرت

. مدب رازآ ور مدوخ شواچ ِدنت یاراتفر

ربخ دوب م هیحور ندش نوغاد ثعاب هک یرخآ ریت

تیاضر دایز لمع تفگ یم رحس دوب؛ هناورپ لمع

. هنزب سپ ور دنویپ شندب هراد ناکما و دوبن شخب



ماه کشا ات مداد راشف مه یور ور ماه کلپ مکحم

راشف نیرتشیب هام ی هرود نیرتدب یوت هزیرن نییاپ

ادرف هک ینم یارب نیا و مدرک یم هبرجت ور یحور

دمویم رامش هب میگدنز یاهزور نیرت مهم زا یکی

! هعجاف ینعی

مرس یقلخدب ؛اب دروخ رد هب یا هقت یادص ندینش اب

. مدش هریخ رد وهب مدرک دنلب زیم یور زا ور

رتشیب ماه مخا دشن دراو یسک و تشذگ هیناث دنچ

. مدرم نضیرم مه وت تفر

ادخ هدنب داتفا مدای ؛ دروخ رد هب یا هقت هرابود

. لخاد دایب مدب هزاجا هرظتنم

. دییامرفب : متفگ دنلب و مدرک یفوپ

هب یمدق طایتحا اب شوایس و دیخرچ هنشاپ یور رد

. تشادرب لخاد

اوه زورما مگ یم موناخ باتفآ یشوخان مدینش _

. هبات یمن دیشروخ وگن هیربا

. مدنوخرچ شساو یمشچ

دش. دراو دنخبل واب تسب ور رد

مزا ور مندنوخرچ مشچ باسح ات دوب شواچ هگا

عوضوم نیا یور دش؛ یمن ملا یخ یب تفرگ یمن سپ

. شاهاب مدرک یم حلا بیجع منم و دوب ساسح



. منزب فرح تاهاب ماوخ _یم

لگ میراد االن راگنا م؛ هنوچ ریز مدز ور متسد

! هگید نزب ور تفرح وخ مینک یم یزاب کیچوک

. دییامرفب متمدخ _رد

دش. بجعتم یا هظحل شهاگن میدج نحل زا

دش. هریخ نم وهب تسشن یتحار لبم یور

مشچ . متشاد راظتنا هک یتسه یزیچ زا رت نوغاد _

دش. درگ ماه

. تیبرت یب

. شاج رس تسشن فاص مبجعتم هفایق ندید اب

زاب ور فرح رس متساوخ ولوا هلمج نوا نک _لو

نوتدیدج الت کشم زا مساو رحس باتفآ نیبب منک؛

هدز. فرح

نیرتدب وت ای ما کالهف شواچ تسد زا هتفگ هنکن

مرس! هب کاخ مرب یم رس هب هام ی هتفه
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. مدیشک یتحار سفن شفرح ی همادا اب

هب و تسین بوخ دایز نوتتسود حلا منود _یم

شخب یلو هنوتور یدایز راشف یناطلس یادیدهت رطاخ

هراد یگتسب امش ورپژههب نیا تیقفوم زا یمیظع



یدرک لا غشا ور نم یاج هک ینف روما لؤسم ِموناخ

ذوفن و ییاریگ نم ی هزادنا هب هریم راظتنا نوتزا ؛

. یشاب هتشاد

زا یشخب هی طقف شریظن یب ی هئارا و شواچ

! هراد یگتسب امش شهب هیقب تسارجام

. متسه روما ی همه وت یهد هیحور لؤسم هدنب کال

. نکن هاگن نم هب بجعت اب یروج نوا

. مدرک شهاگن مخا اب

؟ یناطلس یاه دیدهت یلو مرادن روما هیقب اب یراک _

. هتفگ نوتهب رحس مه ور عوضوم نیا

ور شاه بل هظحل دنچ هشاب داد بآ و دنب هک راگنا

ذوفن مه ام هرخ :باال تفگ یدج و داد راشف مهب

نومدید زا هنکمم یا هلئسم رتمک میراد ور نومدوخ

. یزیچ نینچ کی صوصخ هب هنومب نوهنپ

و شرآ و مدوخ اب شواچ راتفر مدز؛زا یدنخزوپ

مدز یم سدح م هنوخ مد بش نوا ش هیانک یتح

. دنشاب هتشاد ربخ زیچ همه زا

هب نم حلا و ارجام لصا یوت یقرف حلا ره هب

. دروای یمن دوجو

یعس هشیمه نم : متفگ یدج و مدیشک یقیمع سفن

منک. ادج مه زا ور میگدنز و یراک الت کشم مدرک

یگنهامه هب هراد یدایز طابترا قفوم هسلج کی هئارا



یلو نراد هدهع رب ور هئارا ماجنا نوا هک یدارفا

اب هزور دنچ ناخ شواچ هک یلا ور اب بوخ

هجیتن هب منکن رکف ؛ نتفرگ شیپ رد نوشراتفر

. میسرب یزیمآ تملا سم

منک؛ یمن مه شدر هتسرد مراد لکشم نوشیا اب نم

اج هب ان راتفر تباب نم زورما ینهذ الت کشم فصن

نوا ؛زا هنوشیا ی هتشذگ هزور دنچ یقطنم ریغ و

یمن یراکنا یاج دینودیم ور زیچ همه امش هک ییاج

! هنوم

. تخادنا باال ییوربا

هب هداتفا هک یدرد ؛ بلطم بل هب میدیسر هرخ _باال

؛ هریگ یم تأشن یلا عبانج زا انئمطم امو ِسییر نوج

هک هداتفا نوتنیب یقافتا هچ تقو دنچ نیا وت

؟ هنکیم مخ هنوش شهاگن ینیگنس

نیا توق هطقن هدوبن ناما رد شتسد زا سک چیه

نم هک هن وگن تدوخ هب هسریم امیقتسم مه یقلخدب

. مسانش یم ور مقیفر بوخ

هی زا مدرک یعس و مدرک اج هب اج ور مدوخ یمک

. مشب دراو هگید هار

لا حشوخ دیدش هجوتم ور نوشراتفر لیلد تقو _ره

ماوخ یمن منم ؛وهللا دیدب حیضوت مه نم هب مشیم

ی همادا یتقو مدآ همه نوا یولج هسلج طسو



ور مزا هرغ مشچ اب مدیم عاجرا نوشهب ور گنیتیم

! ننودرگرب

. تخادنا باال یرس

! تسین مه یروجنیا هگید نکن یفاصنا _یب

دنلب اج زا مفیک نتفرگ واب متشاذگ مه ور مشچ

. مدش

هب یزیچ هگا نوشیا ؛ تسه مینود یم منومتفج _

دنهاوخن مه یمحر ال ومعم داین شوخ نوشقاذم

. تشاد

. مروخب اوه یمک مرباال یم نوت هزاجا اب

روسناسآ فرط وهب متشاذگ شرانک زا یجک دنخبل اب

. متفر
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ینعی هشکب فرح نم زا درک یم یعس تشاد هک نیا

هب هداتفا نومنیب هک ییاه قافتا هتساوخن شواچ

. شقیفر نیرتهب یتح هسرب یسک شوگ

منک. یم تیامح ال ماک هدیا نیا زا نم و

شابن نارگن هگب نم هب دایب شوایس هدنوم نیمه

! ینک یم تداع هیروج نیمه همه اب شراتفر قیفر

نوریب روسناسآ زا رخآ ی هقبط هب ندیسر ضحم هب



. مدموا

. مدرک زرل درک؛ ندیزو هب عورش یدرس داب

کیدزن مهب ور ممیخز ابیرقت یوتنام فرط ود یمک

. مدش کیدزن نومتخاس ی هبل وهب مدرک

نوریب مفیک زا یراگیس و متخادنا فارطا هب یهاگن

. مدیشک

. مدشیم مورآ هرذ هی دیاب طقف

بوخ یلو هنک یمن یکمک مندش مورآ هب متسنود یم

نامز زا هک دوب فرخضم تدش هب ِینهذ نیقلت هی

دوب. هدش هنیداهن منهذ یوت دعب هب یلع گرم

ماجنا مدوب راشف تحت یلیخ یتقو هشیمه هک یراک

. مداد یم

و اپ یادص ندینش اب هک مدوب قرغ مراکفا یوت

کشخ متسد یوت راگیس انشآ ییادص نوا براقتم

دش.

. هشیم هفاضا تتاراختفا هب هراد زور _ره

! راگیس

ور تتیصخش زا دیدج هچیرد کی راب ره هللا شام

. ینک یم

هیچ؟ تبون یدعب هعفد

؟ موه

ِدلب راک ِنکن شوگ فرح ِیغاط ی هدش ردام ی همع



؟! داتعم ِشکرس

هک دوب هملک هب هملک و مکحت اب ردقنا شرخآ ی هلمج

. متفر یم ورف مدوخ یوت رتشیب شفرح ره اب

هدش! ردام ی همع

میصخش یگدنز زا شع طاال و درواین تقاط شرخآ

. دروآ مور هب ینلع روط هب ور

. متفرگ زاگ مکحم ور مبل

. متسین داتعم _نم

ماه مشچ یولج و دش هدیشک متسد زا مکحم راگیس

. تفرگ رارق

؟ ینک یم شراکنا تاتشگنا نیب شدوجو _اب

؟! کردم اب یرگ یغای

تلا اب تندش ترپ ای ِینهد وت ی الهمز تراک نیا

؟ هقبط نیمه زا مرج

شیبصع تروص و کانتشحو یاه مخا هب صرح اب

. مدرک هاگن

... یطابترا امش هب منکن رکف _

طسو دیبوک ور راگیس مفرح ندش مومت زا لبق

نیا ردقنا دز: رشت مکحت و تنوشخ واب مینوشیپ

یاتسد ریز ِزیچ همه نکن؛ رارکت ور هرخسم ی هلمج

هی متسین الدیق هیقب لثم هراد؛َمـن طبر نم هب نم

منیبب تزا ییاطخ نینچ هگید راب هی طقف ؛ هگید راب



؟ یونش یم تهب منک یمن محر

منک! یمن محر

. مدش هریخ شیشحو یاه مشچ هب سرت اب

هدنزگ ینحل واب تاعارم نودب ردقنا هشیمه درم نیا

یم نم هب یتقو طقف ای درک یم دروخرب همه اب

یم زورب شدوخ زا ور هنابآم سییر راتفر نیا دیسر

داد؟

یارب و دوب هتشذگ یدح هی زا شاه تلا خد دنچره

دوب مدوخ تسد طقف و طقف میگدنز راسفا هک ینم

دوب. هدش هدنهد رازآ

یخاتسگ اب تشذگ یم شدح زا تشاد اعقاو هگید

یاه مشچ هب مدروآ اجک زا هظحل نوا منود یمن هک

چیه هب نم یگدنز : متفگ و مدش هریخ شتفرگ نوخ

... ادن یطبر یلا عبانج صوصخلا للع یدحا

هلصاف مدق هی هک دوب هدیسرن نایاپ هب م هلمج

ور ماهوزاب و دنوسر نایاپ هب زیخ هی اب ور نومنیب

هک داد ملوه بقع هب یمک درشف شاه تسد یوت

کوش هشب مخ نومتخاس ی هبل یور مندب دش ثعاب

. متخادنا گنچ شتسد هب تشحو واب هدز

! یناور نک ملو _
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یب نیع رد دوب هدش داشگ سرت زا ماه مشچ کمدرم

تمس هب هدب ملوه متشاد راظتنا هظحل ره یقطنم

اب متروص یوت و دروآ رت ولج یمک ور شتروص نییاپ

متسه هک ینیا زا رت نودرگرس ونم : دیرغ یمحر یب

هراد طبر نم هب مگ یم یتقو شابن یغاط نکن؛

؟ هشیم ادیپ وت نوخ وت راسفا هرذ هی هراد طبر ینعی

اه؟

. شمریگ یم متسد مدوخ هشیم ادیپ هگا

؟ یدیمن ربخ نم هب

؟ ینک یمن باسح یچیه ور ناخ شواچ

نوکت شزا هتفگ تهب هک ییاج زا شهب لحم یب

؟ نوریب ینزیم روخن

یم هریش ور هدش نودرگرس مــِن رس مایپ هی اب دعب

؟ دموا شیپ راک هک میلا

؟ ینک مرس هب تسد هک

منک؟ یم رما نم هک یزیچ زا رتمهم یراک هچ

یدیمهفیم هک یتشاد لقع هرذ هی هرذ هی هگا خآ

نیا ِی هلصوح یب هنم ِیاپ و رپ هب یچیپب دیابن

! ازور

ییاورپ یب واب شاه مشچ وت ینز یم لز هک یدرم

ور باال نیا زا تندرک ترپ ییاناوت شینوخ یم یناور



هنودیمن مشدوخ یتح یتقو حلا؛ نیا یوت سپ هراد

؟ بوخ شابن هنوهب هشگرم هچ

هدن! شتسد هنوهب

! بهذم ال شابن هنوهب

نودب هک نیا هدب؛ باوج نم هب میلس لقع حاالاب

؛ نوریب یدز یتفوک ناتسرامیب نوا زا نم ی هزاجا

هتور هک یردام ِیتنعل بقل هب هجوت یب هکاالن نیا

تتسد راگیس طلغ تاروصت اب قمحا یرس هی ِلثم

هن؟ ای هطوبرم نم هب هنک تمورآ ات یتفرگ

؟ هطوبرم

شسابل ی هقی یور دش گنچ م هدز خی یاه تسد

؟ دوب غاد ردقنا نم سکعرب شندب ارچ

هی یلو ؛ مشب مورآ مدوب هدموا طقف نم دیزرل مابل

مشدوخ یاه یمورآان شیگ هظح مال یب ی همه اب رفن

درک. خیلا نم رس

و نتشاذگ طاالع یب زا هرذگیمن متسنود یم تشذگن

دنوم باوج یب هک یمایپ زا شندرک باسح یچیه

دنچ تشذگ اب هک ینافوط مدوب شدعب نافوط رظتنم

هک دالیلی هب انب واالن دش هدز نماد شهب یه زور

هدش راوآ نم رس دوب شیگتفشآ ثعاب و منود یمن

دوب.

یب درم نیا اب متسنوت یمن هظحل نیا یوت نم و



منک. هلباقم قطنم یب و محر

! هراد طبر _

درک. مهاگن گنگ

ندیشک راگیس و یرگ یغای ؛ ندوب نکن شوگ فرح _

نم هراد طبر امش هب ال ماک نوتبیقر تکرش ِرایتسد

! مدرک هابتشا

نک. ملو حاال

هتفرگ هرخس هب ور کالمم تیدج مبل یور دنخزوپ

لا ؤس ریز مدصق دوب هدیمهف گنشق مه نوا دوب

. همیگدنز یوت شهاگیاج ندرب

شرهاظ خالف رب یلو تفر مه یوت رتشیب ش هرهچ

ی هبل زا و دیشک ولج تمس هب ور نم یمک

درک. مرود نومتخاس

مفیلکت منک؛ات تلو دوبن رارق شلوا دش،زا رتهب _

! نیمه مریگرد طقف نم هنیمه تزورره هشن مولعم

سح ؛ مدرک یم شوگ شگنگ یافرح هب بجعت اب

فراعتم یامرگ هجوتم هزات هرادن یتسرد حلا مدرک

ِبت مدرک یم رکف ارچ مدش موزاب یور شاه تسد

؟! همشخ زا شاه مشچ

یور زا ور شتسد م هریخ هاگن تلع هب ندرب یپ اب

درک. مهاگن یدج و تشادرب ماهوزاب

ورب! _



مدش؛ هریخ شیناهگان حتلا رییغت نیا هب تهب اب

واپ تسد نویزه و بت نیب دوبن بوخ شلا ح اعقاو

؟ دزیم

متشگرب بقع هب عیرس یدنت یاه مدق یادص اب

ور شدوخ دز یم سفن سفن هکیلا ح رد شوایس

. دنوسر نومهب

! شواچ _

اج زا هلچ وت ریت لثم وهی ارچ یتنعل یتفر اجک

؟ یدیرپ

! متفگن یزیچ هک نم

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس شواچ

. تزا مونشیمن یزیچ منیا زا دعب ؛ یتفگن یزیچ _

امش! : تفگ نم هب هریخ

یفرح ره یا هلگ ره یا هلئسم ره دعب هب نیا زا

نم! بجار یراد

یا هگید سک نهد زا ماوخ یمن ؛ مدوخ شیپ یایم

زا تسه نیب نیا یلکشم ینک یم رکف هگا مونشب

نک. شیبای هشیر تدوخ

. هنومیمن یفرح

ردق نوا ینوتیمن ینکیم رکف رگا مه ادرف هب عجار

نم! تسد یراپسیم ور هسلج یشاب دمآراک دیاب هک

ماوخ یمن تسه مساوح هروج همه نم نیا؛ زا ریغ



نتفر تسد زا ثعاب ینامرفان و هابتشا نیرتکچوک

. هشب ورپژه
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هلصاف مزا هدروخ هرگ یاه مخا و مکحم یاه مدق اب

دوب نیا مدوب هدش شهجوتم هزات هک یزیچ ؛ تفرگ

زا نوریب هب ام نیب ثحب هدیمن هزاجا شواچ هک

مه حتلا نیرتدب رد یتح و هنک زرد نومنیب دودح

یم یتح و هنک یم لر تنک ور شدوخ هیقب یولج

رطاخ هب مه شن اال تینابصع زا یدصرد مگب منوت

اب یروجچ مدنوم طقف دوب؛ شوایس اب نم یاه فرح

. دنوسر شواچ شوگ هب ونم یاه فرح تعرس نیا

تشادرب بقع هب یمدق م هریخ هاگن ندید اب شوایس

یزیچ نم باتفآ مدیم حیضوت تساو ادعب : تفگ و

یبوخ یحور و یمسج تیعضو وت طقف نوا ؛ متفگن

! هربیمن رس هب

دش. جراخ جرب زاباالی تعرس وهب تشگرب دعب

ور ماه مشچ و نومتخاس ی هبل هب مداد ور م هیکت

دش. هتخاس یروج نیا هک نومزورما زا منیا متسب

شرد مفیک زا یگلصوح یب اب یشوگ ندروخ گنز اب

یفوپ دنمجرا مسا ندید اب متخادنا یهاگن و مدروآ



سییر مناج : مداد باوج و مدرک

! هنوخ یتفر یتشاذگ هک وگن باتفآ _

مدز. شیصرح یادص هب یدنخشین

؟ دیونشیمن ور نیشام و قوب یادص اعقاو _

اه! هنز یمن رپ مه هدنرپ حاال

باال. تفر شادص

رورم هساو حبص ادرف ات طقف ام رتخد یچ ینعی _

وت... تقو نوا میراد تصرف ورپژه

دادیب و داد شیاجنگ هگید شفرح طسو مدیرپ عیرس

. متشادن

. موب تشپ مدموا سییر مایم مراد _

؟ تیعقوم نیا وت هتفرگ تیزاب رتفک _

. تفرگ م هدنخ

منک. اوه کدابداب مدموا _هن

دش. رت مورآ شادص

ورب دعب تهب مدب وراه هدنورپ یرس هی نییاپ _ایب

. یشاب لا حرس ادرف هساو هنک تحارتسا هنوخ

. متفگ یمشچ دنخبل اب

یکی هشاب الف تخا مدآ اتود نیب هنوت یم ردق هچ

یتح هک هظح وابمال هدیمهف ردقنا دنمجرا یاقآ لثم

نوا لثم مه یکی ؛ تسه مه شنانکراک شمارآ بقارم

یم نافوط وراج همه هظحل هی وت هک قلق دب وید



هنک!

اوه مداتفا هار رتفد تمس هب و متشادرب ور مفیک

ناج شون وبال درد رتشیب هدموین ام هب یروخ

اوه. ات میدرک

شیزاب هنووید گر رگا منک رکف نیا هب منوت یمن

و مرس نییاپ درک یم مترپ باال نیا وزا دیباوخیمن

! نداتفویم مه زا رت ادج رتم دنچ مندب

اب مدش دنمجرا یاقآ رتفد دراو و مدز رد هب یا هقت

: تفگ و دیشک نوریب زیم زا مهرد هگرب ات دنچ مندید

یور نتسه لبق تاسلج ی خالهص زا ورانیا باتفآ ایب

. یدوب هتشاذگ اج سنارفنک زیم

مدز. یمی مال دنخبل

یم راک یچ نم دیدوبن امش ؛ دنمجرا یاقآ نونمم _

! مدرک

دش. مخ ولج تمس هب یمک

؟ هدش رتهب _حتلا

دایم راشف تهب یلیخ ادرف ینیب یم رگا باتفآ نیبب

هرب. تاج هب نیرز مراپسب منوت یم
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اهراک ی همه هدنوم منیمه ؛ مدرک درگ ور ماه مشچ



ورپژه ی هدننک حرطم ناونع هب نوا هرب نم شود ور

. هشب هتخانش

یم روج و عمج ور مراکفا حبص ات دیشابن نارگن _

منک. یمن نوتدیما ان منک

درک. مهاگن نانیمطا اب

هنوخ یرب ینوت یم ینک؛ یمن مدیماان تقوچیه _

. متسرف یم تارب ور یرازگرب لحم سردآ مرتخد

مدز. نوریب تکرش وزا مدرک رناژی مک یظفاحادخ

وتپ ریز هب مندرب هانپ و هنوخ هب منتشگرب مدیمهفن

ریز هک مدموا مدوخ هب یتقو طقف تشذگ روط هچ

حتلا نیا ؛ مدوب هدش عمج مدوخ یوت راو نینج وتپ

ییاهنت سح تقو ره دادیم مهب یبوخ سح هشیمه

یوت و مدرک یم زک وتپ ریز مدرک یم یگتسخ و

نیا مدوب هدنوخ ییاج هی همدای ؛ مدشیم عمج مدوخ

یوت هک هینامز روآدای و یزاس هیبش لصا رد تکرح

مدآ هب شمارآ سح ردقنا نیمه یارب یردام مکش

هنک. یم لقتنم

راتفر و ادرف هسلج رکف نویم رد طخ هی مرس یوت

دوب! رت گنررپ شواچ رکف هتبلا هک دیچیپیم شواچ

ح هب متشاد شیپ رد هک یتخس هئارا رورم طسو نم

شوایس هتفگ هب هک شواچ یمسج و یحور لا



. مدرک یم رکف دوب بارخ

تردق رپ و مکحم هشیمه لثم هنوت یم ادرف ینعی

؟ هنکب شتردق بوکخیم ور همه

مرس زا ور شرکف مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

زا رتهم م هگید یاه یلوغشم لد انئمطم منک نوریب

تخات مهب یعیجف زرط هب زورما هک دوب یدرم حلا

درک. رت نوزیمان ور وحملا

سرتسا زا هروخب گنز تعاس هک نیا زا لبق حبص

. مدیرپ باوخ زا هشیمه زا رتدوز ندیسر رید

منودب ات مدرک کچ ور ممایپ قودنص همه زا لوا

اج زا تعرس هب دعب تساجک هشقانم یرازگرب لحم

. مدرک ندش رضاح هب عورش و مدیرپ

گنر نومه هب ینوتک راولش و یمشی یمسر هاتوک تک

ر هی اب هشیمه زا رت مالمی یلیخ ور مشیارآ مدیشوپ

و متشادرب دمک یوت زا مفیک مدرک لیمکت یسابلا ژک

روبجم هشیمه لثم مداتفا هار نوریب تمس هب عیرس

هنشاپ یاه شفک مروخب هار یوت ور هنوحبص مدوب

. مدیود نیشام تمس وهب مدیشوپ ور مدنلب

نکمم مدرک رورم هرابود ور ورپژه لک هار لوط رد

ورپژه تیهام هب ندز همطل و بیرخت یارب هظحل ره

نم ی هفیظو و هشب هدیسرپ یا هرظتنم ریغ لا ؤس

اب مه نوا تساه لا ؤس لیبق نیا هب نداد خساپ



. لماک طلست

و تسشن مبل یور یقیمع دنخبل ارآرهم هفایق روصت اب

. مزاسب شاهاب ور مزور ات مارب دش هریگنا هی

درک یمن ور شرکف هک ییاتکرش همهفب یتقو انئمطم

ورپژه هی اب مه اب دحتم ور ننک تکرش هشقانم وت

. هشیم یندید ش هفایق هنیبب دنمتردق ی

هب یهاگن هنیآ یوت نامتراپآ گنیکراپ هب ندیسر اب

ور ورژم مدرک بترم ور مایرتچ متخادنا مدوخ

. گنررپ

276_ تسپ #

مدق واب سفن هب دامتعا واب مدش هدایپ نیشام زا

. مداتفا هار جرب تمس هب مکحم یاه

چیه مرهاظ متشاد یعس یلو مدیزرلیم نورد زا

هدن. نوشن بارطضا و ینارگن زا یزیچ

مدش یا هقبط دراو ؛ مداد راشف ور روسناسآ ی همکد

رضاح دارفا تنوکس یارب هشقانم زا دعب و لبق هک

. ندوب هتفرگ رظن رد

هرفن دنچ پیکا هب مهاگن روسناسآ زا مندموا نوریب اب

رپ سنلا زا یا هشوگ هک نومدوخ یاه هچب ی

. داتفا ندوب هدش عمج مه رود تیعمج



شوخ و یرسارس ؛سنلا متخادنا فارطا هب یلک هاگن

ییامن وطالیی غولش یارتسول اب هک یراگن و شقن

سنلا یوت یدایز تیعمج دوب هداد طیحم هب یبلا ج

یارب رتشیب ِبیقر و یعدم ینعی نیا دوب؛و رقتسم

یرفن دنچ هب منوسرب اه هچب هب ور مدوخ ورپژه؛ات

هک مدید انشآ ی هرهچ مه ییات دنچ مدرک دروخرب

منک. سالم نوشمه هب مدش روبجم

اب دروخ نم هب شمشچ هک نیا ضحم هب ادیش

ـبا. تفآ دز: غیج ناجیه

نیرز و دادرهم طقف ام یاه هچب ؛زا تفرگ م هدنخ

و شوایس و ادیش مه انوا هورگ زا نایب دوب رارق

! شواچ

هب یا هرغ مشچ ؛ نتشگرب متمس هب اه هچب ی همه

نوشور و رس زا بارطضا متفر نوش هتفشآ غاضوا

هک. ننک یمن یراد وربآ هرذی دیراب یم

نیا دیتفرگ ازع هدشن یچیه زونه اه هچب هربخ _هچ

اج نیا زا خیلا تسد هرارق هگم ؟ هییاه هفایق هچ

؟ میرب نوریب

درک. کزان مارب یمشچ تشپ نیرز

! لگشوخ تندزدن

یلو منود یمن ور هیقب :وهللا تفگ صرح اب شوایس

زا رتدوز هک نیا یاج متفرگ ازع یلا عبانج هساو نم



هدیسرن یدیسر ریخات هقیقد هد اب یشاب اجنیا همه

. یداد لیکشت مه جاالس

یدروآ سناش ینعی دوب ترظتنم االن ات شواچ

! سنارفنک قاتا هرب دش روبجم ندرک نوشادص

. مدنوخرچ یمشچ

. ندرک عورش دوز انوا مدرکن رید نم _

. ندرک مهاگن یا هتکس یا هفایق اب همه

زج هب هراد لکشم نوشتعاس مدآ و عملا همه _هرآ

! موناخ راکرس

امش باسح هب ادعب نم سنارفنک قاتا میرب شابدوز

. مسر یم

یم شیتآ وشمد شتمس متشگرب مهرد یا هفایق اب

! هشیم ادیپ ش هلک و رس ینز

مه زورما ی هسلج یتح ؛ مدرک شهاگن یدج یلیخ

دای زا ور لبق زور تشز راتفر نم دشیمن ثعاب

. میربب

؛ مسرب لحم هب رید یزور نینچ هدنب تشادن ناکما _

؟ دیراد کش نم یاه ییاناوت هب

درک. مهاگن مخا اب

ال! _ماک

یم زیر هک اه هچب هب یهاگن دش درگ ماه مشچ

. مدرک مخا و متخادنا ندیدنخ



هب هک یسک لا بند ور هار همه نیا دوبن _المز

! مدوب دلب ور هار مدوخ دیایب دیراد کش شییاناوت

رت غولش اج همه زا هک یتمس هب شهب هجوت یب دعب

هک مدوب هتشادنرب ور مود مدق زونه ؛ مداتفا هار دوب

دش. دنلب شحیرفت رپ یادص

دیر. یم هابتشا ور هار دیراد موناخ هفرط نیا _زا

ماه نودند صرح وزا مداتسیا ماج رس هیناث دنچ

یم هک زورما نیمه حاال ؛ مداد راشف مه یور ور

! مدادیم یتوس مه تشپ مایب رظن هب یدج متساوخ
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ملا؟! بند دموا نیا دادرهم یاج هب ارچ ال صا

هب ندرک هاگن نودب و متشگرب ور هتفر ریسم مخا اب

هار درک هراشا هک یتمس هب هیقب نودنخ ی هرهچ

. مداتفا

زا یتسد هک میدوب هدیسرن یلصا یورهار هب زونه

شفرط هب ندیخرچ ضحم هب تفرگ ور موزاب تشپ

. مدیشک نوریب شتسد زا عیرس ور موزاب

ناخ. شواچ دینک یم راک یچ _

درک. مهاگن وکالهف دیشک بقع دیدرت اب ور شتسد

... داتفا قافتا زورید هک یا هلئسم _



تاهاب دیاب یتح متسه ماه فرح ی همه رس نم

نومنیب لئاسم ماوخ یمن یلو دشیم دروخرب رتدب

تساوح هنکب دراو زورما ی هشقانم هب یبیسآ چیه

زا رتشیب یلیخ نم اب یزابجل یارب نک؛ عمج بوخ ور

زورما یلو یراد تقو ینکب ور شرکف هک یزیچ

! باتفآ هن زورما ؛ تسین شتقو

شتروص یوت مدوب هدرک عمج هک ییاه فرح ی همه

. تفر مدای شنوبز زا ممسا ندینش اب منزب داد

نیا یروجچ نم مدش هریخ ش هرهچ هب بجعت اب

؟ مسانشب ور درم

؟ زورما شمارآ ای منک رواب ور زورید نافوط

شیهاوخدوخ زا اه فرح نیا ی همه اب بوخ یلو

دیاب یتح متسه ماه فرح ی همه رس ؛ تشذگ هشیمن

ناخ! کخلت ، دشیم دروخرب رتدب تاهاب

. متخادنا باال ییوربا

هب ورپژه یزابجل هی رس متسین هچب مه ردق نوا _

. دوبن رکذت هب یزاین منورپب ور یمهم نیا

داد. نوکت یرس

عورش االن میرب مینوت یم حاال ؛ متسین نئمطم _

. هشیم

هار شیامه سنلا تمس هب مخا واب مدرک یفوپ

هدیچ هنحص دادتما رد یلدنص یدایز دادعت مداتفا



نانکراک الو ماع ریدم نتفرگ رارق هاگیاج هک ندوب

دوب هدننک تکرش

تست و کچ راک هک نوشلیاسو اب اه رواد یلدنص

ناگدنیامن زا ات دنچ و نتشاد هدهع هب وراهرطع

هنحص ؛باالی تشاد روضح نوشنیب مه یناملآ تکرش

هدید بیترت اه هدننک تکرش یارب هک ینوبیرت رانک و

. تشاد رارق ندوب

نومه مدوخ هساو منیشب دیاب اجک اقیقد متسنود یمن

هب شواچ یادص اب هک مدوب هداتسیا جیگ طسو

. مدموا مدوخ

ایب. فرط نیا _زا

رظتنم و درک زارد لوا فیدر تمس هب ور شتسد

هک ییاج تمس هب و مدرک یرکشت مرب؛ ولج داتسیا

هک لماوع زا یلیخ هاگن ؛ مداتفا هار دوب هدرک هراشا

نومور نتشاد ییانشآ شواچ و ام تکرش اب لبق زا

درک. یم ینیگنس

ناماسب ان تیعضو اب ام زا مودک ره روضح یتح

هچ دوب بجعت ثعاب هشقانم نیا رد نوماه تکرش

. یعدم ال ماک و مه شوداشود هسرب

هیقب هاگن رد میلومعم رایتسد هی نوچ متساوخ یمن

هب دامتعا واب متفرگ باال ور مرس مسرب رظن هب مک

هک ییاقآ ؛ متفر لوا فیدر یایلدنص تمس هب سفن



: تفگ و تخادنا مهب یبجعتم هاگن دوب ورزر لؤسم

؟ موناخ دینک یم ضرع ور نوتفیرش مسا

هدش. ورزر ال ماع ریدم صوصخم ناکم نیا
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بجعت هیام مه هیقب یارب دش بلج نومهب ایلیخ هاگن

و شواچ رانک رد رایتسد هی ناونع هب نم هک دوب

هیناث دنچ ؛ مداتسیا اه لماع ریدم هاگیاج رد مه نوا

تشپ زا هک ییادص ؛ مدرک شهاگن برطضم و جیگ

هب ور مسفن هب دامتعا هرابود دش ثعاب دموا رس

. مرایب تسد

هدش؛ ورزر اج نوشارب نم رانک نتسه نم اب موناخ _

! رهمگرزب شواچ

: تفگ عیرس و تخادنا شواچ هب یبیجع هاگن درم

مدنسرخ نوتندید زا یلیخ رهمگرزب یاقآ هلب هلب،

نوتییامنهار مگ یم اه هچب هب االن دیرایب فیرشت

ننک.

. تخادنا مهب یصاخ و بجعت رپ هاگن مه دعب

نومدوخ یور نایفارطا ی هدز تهب هاگن مدرک یعس

. مریگب هدیدان

شواچ مینیشب دوب رارق هک ییاج ندش نییعت اب



نیمه امش : تفگ یدج یلیخ و تفرگ ولج ور شتسد

دادرهم هب منک؛ مولعم ور هیقب یاج نم ات نیشب اج

ات ننومب اپ رس ماوخ یمن ، تمس نیا دایب مگب مه

! یروخ یمن نوکت تاج زا مدموین

اب یدج یروج نیا هگا هدرک رکف اعقاو مدز، یدنخزوپ

؟ مسرت یم شزا هنزب فرح نم

! هدرک رکف تسرد ال ماک هنافساتم بوخ

ماج. رس متسشن هناموناخ و مدرک عمج ور مدنخزوپ

ور تتاحیضوت یکوا مگب شهب تساوخ یم ملد یلیخ

! متشادن وشتئرج بوخ یلو یرب؛ ینوت یم یداد

هب ؛ تشگرب دوب هداتسیا نومرانک هک یدرم تمس هب

یمک مه متشاد یبوخ سح مه شراتفر رطاخ

مدوب هدیشک تلا جخ

نیا هب رتشیب مه نایفارطا ی هریخ و بجعتم هاگن

. دزیم نماد سح

یوت زا وراه هدنورپ و متسشن یلدنص یور عیرس

روط هب مسارم ات مدادیم حیجرت مدروآ رد مفیک

منک. رورم ور ورپژه هگید راب هی هشب عورش یمسر

ی همه و دوبن نم شود یور ینیگنس راب دنچ ره

ندوبن مک یلو دوب؛ شواچ شود یور راک یتخس

چ هب ور شواچ رانک رد نم دوجو ناوخب هک ییاسک

ور نم یدیلک وساالت ندیسرپ اپ و نشکب شلا



ننک. ییوگ خساپ هب روبجم

! مرایب مک نوشمودک چیه یولج متساوخ یمن

مدرک دنلب رس بجعت اب مرس یور یا هیاس نداتفا اب

ادخ وروت یضیرع هچ هب مدز یدنخبل دادرهم ندید اب

یور پچ تمس هب ور شاهوم ی همه اگین وش هفایق

هدیشوپ و یا هوهق راولش و تک دوب، هتخیر شتروص

دوب! هدش یچ هیبش مگ یمن نم حاال دوب

بجع هچ : تفگ و دز یدنخبل مهاگن ندید اب

. نیدمویم جیاتن عاالم عقوم نیتشاذیم

. یروکد یزادنب هکیت نم هب وت هدنوم منیمه

ورپ هب هک تیافک اب مدآ هی مه ام تکرش زا هرخ _باال

مهب مدید منم هگید دوبیم دیاب هشاب هتشاد طلست ژه

. مدموا هزاین

درک. یا هفرس کت و دش عمج شدنخبل

؟ یزادن یم هکیت _

دوب! هتسرد متخادنا نم هک ینیا وهللا هن

. مدرک درگ مشچ

! کچوک دنمجرا بانج هیفرح هچ نیا دیراد رایتخا _

. تفرگن ور ثحب همادا هگید شواچ ندیسر اب

ور شیلدنص یور مدوب هتشاذگ هک یا هدنورپ شواچ

شرانک درک هراشا مه دادرهم هب تسشن و تشادرب

یاه زیم هک دوب هتشذگن رتشیب هقیقد دنچ ؛ هنیشب



هدنورپ نداد رارق هورگ ره یولج ور یکرحتم گرزب

مدیشک یقیمع سفن و متشاذگ مولج ِزیم یور ور اه

. مدوب هدش رت سکلیر یمک

و تفر نوبیرت یولج یسوط راولش و تک اب یدرم

رد هدننک تکرش یاه تکرش مسا ندنوخ هب عورش

دوب مجرتم منک یم رکف هک ییاقآ هی درک هشقانم

نوشهب ور بلا طم و دوب هداتسیا یناملآ نارواد رانک

. دادیم حیضوت
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دش یدرم عمج مساوح ارآرهم تکرش مسا ندموا اب

دوب. هداتسیا نوبیرت تشپ هک

نوتعمس هب شمسا انئمطم هک لوا ی هدننک تکرش _

ی هدننک دیلوت نیرتگرزب ارآرهم تکرش تسه انشآ

! نلکدا و رطع و یتشادهب مزاول

مه رد یمک ماه مخا ندرک ندز تسد هب عورش همه

مدرک کیدزن شواچ شوگ هب ور مرس صرح اب تفر

بجعت اب مگب یزیچ ماوخ یم دوب هدیمهف هک نوا

درک. جک متمس هب ور شرس یمک

انیا ؟ تسین هدننک دیلوت نیرتگرزب امش تکرش هگم _

؟ ننکیم هطلغم نراد ارچ



درک رود مزا ور شدوخ یمک سوسحم ان مدرک سح

: تفگ و درک یظیلغ یمخا مدرک شهاگن بجعت اب

طاالع هشقانم رد ام ندرک تکرش زا زونه ایلیخ ایوگ

تکرش اب اصخش مدوخ نم نراد مه قح نرادن

. مدرک گنهامه یناملآ

! تردق اباب ذوفن اباب ، دیرپ باال ماهوربا تفج

ممشچ هک مرادرب شخر مین زا ور مهاگن متساوخ

زاگ یاج هنشپآ لوف هللا شام شولگ کبیس هب داتفا

. هراد مه ریگ

رحس نیا ادخ هدنخ ریز منزن هک متفرگ زاگ ور مبل

. شدوخ لثم هدرک منم هنک تنعل ور

. یرجم هب مداد ور مساوح و متفرگ شزا ور مهاگن

... یدعب ی هدننک تکرش بوخ _

درک. ثکم هیناث دنچ

هظحل هی دیشخبب : تفگ و تخادنا تیعمج هب یهاگن

. دینک ربص

اب داد نوشنوشن ور هگرب و تفر ارواد تمس هب دعب

نیا هلب داد: همادا و تشگرب شهاگیاج هب ارواد دییات

دهاش رارق و هتفرگن تروص یهابتشا همولعم هک روط

تکرش یدعب ی هدننک تکرش ؛ میشاب یگنتاگنت تباقر

ورام هشیمه لثم هک هدیکچ تکرش یراکمه اب ولا تیا

. ندنومن اج اتباقر وزا ندرک زیارپوس



ماه تسد و مدش دنلب اج وزا متخادنا باال ییوربا

اج زا یکی یکی همه نم ندش دنلب اب مدیبوک مهب ور

دوب؛ هدنوکرت ور سنلا غیج و تسد یادص ندش دنلب

نیا مسا مارتحا هب دیاب همه تسشن مبل یور یدنخبل

نم ی هفیظو و ندشیم دنلب نوشاج زا تکرش ود

مدب ماجنا ور راک نیا منکب نوشروبجم هک دوب

لا بقتسا دیشک لوط یا هقیقد دنچ راضح قیوشت

دوب. هداعلا قوف

مهاگن مخا اب متخادنا شواچ هب یهاگن یمشچ ریز

داد یم نوشن ش هنوچ یور چلا یلو درک یم

وشور و داد نوکت فرط ود هب یرس هیعونصم شمخا

. دنودرگرب

تفر ورف توکس رد سنلا نوشاجرس همه نتسشن اب

تشاد رارق ینفورکیم تکرش ره ناگدنیامن زیم یور

زا یکی ضارتعا یادص ؛ یرجم ندز فرح زا لبق

یوت یطیارش نینچ مشیمن هجوتم دش: دنلب هدنیامن

نرادن قح مه اب تکرش اتود تشادن دوجو هشقانم

اهنت تیح صال رگا نشاب هتشاد تکرش ورپژه یوت

چیه دوب رتهب نتشادن ور هشقانم رد ندرک تکرش

. ننکن تکرش مودک

مخا ؛ متشگرب شواچ تمس هب عيرس هدز خی ینت اب

زمرق شاه مشچ دوب مه رد یکانتشحو زرط هب شاه



فرح نیا هک یا هدنیامن هب یقیمع مشخ واب دوب

هک هگب یزیچ تساوخ دوب هدش هریخ دز ور

یور ور متسد رکف، یب و سرتسا یور ؛زا هاگآداوخان

ور شتسد ی هکیچوک تشگنا و متشاذگ شتسد

. مداد راشف مفیرظ تشم یوت مکحم

؛ تسشن تهب شتروص یوت مشخ نوا ی همه یاج هب

! دیخرچ متمس هب شروابان یاه مشچ
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فذح ثعاب دوب نکمم نوا یاج هب ان فرح هملک کی

انئمطم هشب نومتامحز مامت نتفر رده و ندش

هنک. لر تنک ور شدوخ نیهوت نیا ربارب رد تسنوتیمن

اب دوب هدرک شومارف ور ورپژه و هسلج لک راگنا

نم هب هراد یسح هچ ممهفب متسنوت یمن هک یتروص

دوب. هدش هریخ

. ندوب خساپ ندینش رظتنم همه

دایب شدوخ هب هک مدرک دراو شتشگنا هب یمک راشف

نانچ مه شهاگن مدید یتقو ؛ هدرگرب هسلج هب و

هب یمک مدیشک یقیمع سفن ؛ همهف لباق ریغ و گنگ

. مدش مخ نفورکیم تمس

رد میدرک هعلا طم ور طیارش نوممه هک ییاج نوا _زا



مدع رب ینبم ینتم طیارش رد هک میتسه نایرج

! هتشادن دوجو یتکارش یاه تکرش روضح

هب ور طیارش هک دیدوب یدتبم ردق نوا ای امش املسم

تکرش ود نیا تکارش ؛ای دیدرکن هعلا طم لماک روط

نوتدوخ هب هک هدوب کانرطخ و نیگنس نوتارب ردقنا

! دیربب لا ؤس ریز ور هسلج تکازن دیداد هزاجا

هزات تفرگ رارق لماک توکس یوت یا هظحل سنلا

تسد یوت لماک روط هب هک مدش متسد ی هجوتم

نم ِییوگ خساپ تدم مامت رد دوب هتفرگ رارق شواچ

درک. یم دراو شهب یمی مال راشف

زا شتروص االن هک یا هدنیامن یادص ندش دنلب اب

خر مین زا ور مهاگن دوب هدش صرح تینابصع

. متفرگ شواچ

مرظن هب و مدرک رورم تقد هب ور طیارش هدنب _

. تسین یقطنم یطیارش نینچ دوجو

. مدش هریخ شهب و متخادنا باال ییوربا

هب رگا دیتسه امش ضرتعم تکرش اهنت هک نیا لثم _

فارصنا دینوت یم تسین هنافصنم طیارش نوترظن

میدموا اج نیا ورپژهات نیا نتفرگ یارب ام ؛ دیدب

! میشیمن جراخ اج نیا زا شنتفرگ نودب دیشاب نئمطم

همه ؛ تفرگ تدش سنلا یوت همهمه فرح مامتا اب

یارب اعدم رپ یروجنیا هک ینم نتخانش راتساوخ



نم لبق زا مه ایلیخ ؛ ندوب مدنوزاتیم ورپژه نتفرگ

نوشبجعت ثعاب رتشیب هیضق نیا و نتخانش یم ور

دوب.

شاهر هرخ وباال داد متسد هب یمورآ راشف شواچ

درک.

باوج و هنک لر تنک ور شدوخ تسنوت یم نوا رگا

هجوت زکرم ردقنا نم هنک درم نوا ی هلا وح یبسانم

هشیمه نم دمویمن ممدب دنچ ره ؛ متفرگ یمن رارق

! مدوب بلط ترهش

ی همه مندز فرح لوا زا هک یناملآ یارواد زا یکی

هلمج درک یم مهاگن بجعت واب دوب نم هب شساوح

دش. همجرت هب روبجم مجرتم هک تفگ یا

طیارش یوت هراد تحص نوشفرح مرتحم موناخ _نیا

جرد یتکراشم یاه تکرش ِتباقر خالِف ینتم ام

. دیدب همادا دینوت یم ؛ هدشن

نوکت یرس رواد هب ور تسشن مبل یور یقیمع دنخبل

درک. ناربج ال باقتم مه نوا هک مداد

ثعاب هک یا هدنیامن ی هلا وح یا هنادنمزوریپ هاگن

یرجم یاه فرح ی همادا وهب مدرک دوب هدش بوشآ

. مدرپس شوگ

شواچ هاگن هجوتم هک دوب هتشذگن یا هقیقد دنچ

. مدش مدوخ یور



راگنا هک مداد نوشن هسلج قرغ ور مدوخ یروج هی

ال صا ، هنزیم مکتک هراد شاه مشچ اب مدیمهفن ال صا

ور یراک هی هشیمه منک شهاگن و مدرگرب دشیمن مور

شرخآ و مدادیم ماجنا شبقاوع نتفرگ رظن رد نودب

. مدنومیم شوت

،اب یتفرگ وشتسد ارچ دوب مک تبآ دوب مک تنون هخآ

دزیمن فرح عبر هی ات شاپ ور یدیبوکیم تاپ هنشاپ

مدز! یمن فرح نم هگید اال متحا مشدعب

ریز و مدیشک ندرک یزاب شقن زا تسد هدز تلا جخ

. متخادنا شهب شهاگن یمشچ

ور مهاگن عیرس دش ثعاب شمکحم و مورآ یادص

. مدزدب

دوب! بوخ تراک _

؟ نیمه باال، دیرپ ماهوربا

؟ دوب بوخ تراک

ینعی ؛ مداد هیکت یلدنص هب و مدیشک یقیمع سفن

؟ هرایب مور هب ور مداد ماجنا هک یراک تساوخیمن
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یرجم هب متخود مشچ و مدیشک یتحار سفن

تبون هدننک تکرش یاه تکرش یفرعم مامتا زا دعب



. دیسر اه حرط هئارا هب

زا هئارا دوب هدش سبح هنیس یوت اه سفن ی همه

مشچ دایز اه حرط دش عورش رت کیچوک یاه تکرش

زا وب و حرط نیرتهب رظن هب اج نیا هب ات دوبن ریگ

، متفرگ برض نیمز یور ماپ اب دوب ناب هیاس تکرش

هریخ هنحص هب یصاخ هجوت اب دادرهم و شواچ

صیخشت دش یمن شواچ رکفتم تروص ،زا ندوب هدش

. هیرکف هچ وت داد

مشچ وت مشچ هک مدنوخرچ ور مرس هلصوح یب

تسد نفورکیم نم زا یرادفرط هب هک یرواد اب مدش

هظحل دنچ هک دوب هریخ یردق هب شهاگن دوب هتفرگ

مشچ و مدز یکیچوک دنخبل مارتحا ضحم ، مدروخ اج

هب مهجوت ارآرهم تکرش مسا ندینش ،اب مدنوخرچ

سبح هنیس وت منم مسفن هعفد نیا دش، بلج هنحص

ی هئارا هب سرتسا واب متفرگ زاگ ور مبل دوب هدش

. مدرپس شوگ ارآرهم

ی همه تمدخ دیشابن هتسخ و سالم ضرع _اب

تکرش دیتسه نایرج رد هک روط نومه ، نازیزع

تباقر نیا یوت اه هدننک تکرش نیرتهب زا یکی ارآرهم

هک هچ نوا هب هشیمه لثم میراودیما ام و تسه

. میسرب تسه شتقایل

! امتح هرآ ، مدنوخرچ شارب یمشچ



اه رواد زیم یور رطع یاه هنومن هک روط نومه

درک. نداد حیضوت هب عورش نتشازیم

ماوقا ی همه هجوت دروم اه رطع نونک ات هتشذگ _زا

چیه مینودیم نوممه هک روط نومه یلو نا هدوب

هتفرگ تعیبط زا هک یرطع یوب یاج هنوت یمن زیچ

رب! نامز و هنیزه رپ مه ردق هچ ره هریگب ور هدش

دوب! نیا نوشصاخ ی هدیا سپ ، متخادنا باال ییوربا

قوف رطع نیا یوب منکیم توعد راضح و نارواد _زا

. نشکب ماشم هب ور یعیبط و هداعلا

رواد تفر ورف یروآ بارطضا توکس یوت سنلا لک

، ندرک اه رطع ندرک تست هب عورش یکی یکی اه

. دروخ یم نوکت سرتسا اب ماهاپ

ره اب یلو دیمهف ور یزیچ دش یمن شواچ هاگن زا

مه رد دادرهم ی هرهچ ندز یم اه رواد هک یدنخبل

. تفر یم

اج نیا ات دوب مولعم اه رواد تیاضر رپ ی هرهچ زا

هیک! تسد ورپژهوت

ور ماهاپ دنت دنت و مداد هیکت یلدنص هب صرح اب

هب شواچ یاه مشچ یا هظحل یارب ، مداد نوکت

. تشگرب متمس

زا میریگن ور ورپژه نیا یتقو ،امات سرتن تقوچیه _

میر. یمن نوریب اج نیا



مکحم یروح نیا یتقو مدش، هریخ شهب یراودیما اب

یارب ورپژه انئمطم دز یم فرح سفن هب دامتعا واب

یارب شش وتال شتردق رطاخ هب هشیمه نم دوب ام

. مدرک یم شنیسحت دنمشزرا یاهزیچ ندروآ تسدب

راشف مه یور ور ماه کلپ و مدز یگنرمک دنخبل

. مداد

یارب ور یمیات هورگ ره هئارا زا دعب دوب نیا رب رارق

ور نوشرظن اه رواد دعب و نریگب رظن رد تحارتسا

ننک. عاالم

یم ارف هنحص هب ورام تکرش هک یشنم یادص اب

. مدموا مدوخ هب دنوخ

وزج و دش یدایز لا جنج ثعاب هک یهورگ رخآ _رد

هنحص یور دوب مه هدننک تکرش یاه هورگ نیرخآ

. نرایم فیرشت

دش خیلا مرانک زا یمیظع مجح شواچ ندش دنلب اب

. مریگب سرتسا و هزیرب ملد رتشیب دش ثعاب و

هزات ، داتفا هار نوبیرت تمس هب مکحم یاه مدق اب

داتفا شریظن یب پیت هب ممشچ

روط نومه شگنرمه راولش اب یمسر یا همرس نهاریپ

هک ور شزولب یاه نیتسآ تفریم نوبیرت تمس هب هک

و پیت ردقنا درک، بترم دوب هدز باال هشیمه لثم

ییاموناخ هیقب لثم مه نم هک دوب باذج شتاکرح



. مدش شخیم یا هظحل مدوب هتسشن سنلا یوت هک

مدوخ هب نفورکیم تشپ زا شادص ندش دنلب اب

. متفرگ شپیت زا ور مهاگن و مدموا
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دموین شرس اجبالیی نوا هب ات ادخ هدنب دش بوخ

! نیگنس هاگن نیا مجح اب

نارواد تمدخ منک یم ضرع دیشابن هتسخ _سالمو

. یمارگ ناراکمه و

ات درک ندوب هنحص تشپ هک ییاه هچب هب یا هراشا

. نرایب وراه رطع

هدش شکور نم یحارط اب هک ییاهرطع ندید اب

حرط مدوب راودیما ، تسشن مابل ور یدنخبل ندوب

اه رواد باختنا یور یرثا رطع یاج ِفیطل و لمخم

. هشاب هتشاد

ور یتاحیضوت مفظوم هدنب اهرطع تست زا لبق _

هک روط نومه ، منوسرب طاالع هب دیلوت دنور ی هرابرد

دیاب یعیبط یاهرطع دیلوت یارب دیتسه نایرج رد

هب رتشیب نیاربانب درک یط ور یجرخ رپ دنور

تیفیک زا بوخ یلو ، نراد قلعت صاخ یاه یرتشم

درک. یشوپ مشچ هشیمن نوشداعلا قوف



و یتنس یاهرطع بیکرت اب دنتسنوت ام ناراکمه

بذح رد هک دننک دیلوت ور یصاخ یوب یتعنص

. تساتمه یب یرتشم

، مدرک هاگن شهب قایتشا واب مدش مخ ولج هب یمک

هد هک ینم دادیم حیضوت هبذج رپ یروج هی یتنعل

مدش یم قاتشم مدرک رورم وراه فرح نیا راب

. نوشمونشب هرابود

هطقن هب میسر یم میرذگب هک لئاسم نیا ی همه _زا

الت وصحم رگید زا ورام لوصحم هک هیضق فطع ی

. هدرک ازجم

هک دیدش هعماج زا یرشق هی هجوتم اتاالن انئمطم

ندوب هنادرم ای و هنانز ی هحیار هب تیمها نودب

یرتشم زا یکی ثمال ننک، یم هدافتسا شزا رطع

زا نراد عالهق یلیخ هک نتسه ینسم یاقآ هدنب یاه

رظن هب و ننک هدافتسا ریون وکوک ی هنانز رطع

یتیمها رطع نیا ندوب هنانز رب ینبم نم یاهدنمراک

. ندیمن

س یوت یمی یمال هدنخ یادص شفرح ندش مومت اب

رکف ثمال هظحل هی تفرگ مدنخ ممدوخ ، دیچیپ نلا

یوب ترانک سهلا تصش یاقآ هی یتسشن ورتم وت نک

هدب! هنونز ی هدننک کیرحت رطع

باال شتبحص ی همادا یارب ور شتسد یدج یلیخ



تفر ورف توکس یوت سنلا هک دروآ

شادص و پیت هب شاه فرح زا رتشیب همه مرظن هب

،باال ندرک یم شهاگن قاتشم ردقنا هک ندوب دنمق عال

! تسین یسک مک هرخ

متفگ هک روط نومه ، میزادرپ یم ثحب ی همادا _هب

هب هدنب سپ ، تسام راک الت ضعم زا یکی نایرج نیا

یثنخ یرطع تخاس هب میمصت مهورگ یاضعا هارمه

نویاقآ مه ینعی تشاذگ یمسا شور هشن هک میتفرگ

دنراد ور رطع نیا زا هدافتسا قح اه موناخ مه و

! نشب تواضق هک نیا نودب

رتشیب هک هنیا هنومیم یقاب هک یا هجوت لباق ی هتکن

و دیلوت نیرت فورعم یور زا رطع نیا یاه سناسا

هدش! دیلوت ولا تیا ینعی مدوخ دنرب

اوه. ور تفر سنلا فصن شفرح نیا نتفگ اب

ولا! تیا

دنمشزرا ردقنا شارب ورپژه نیا ینعی نم یادخ یاو

هنک؟ هدافتسا ولا تیا تابیکرت زا دش رضاح هک دوب

نوا زا هنود هی مدب ومرمع زا زور هی مدوب رضاح

! مشاب هتشاد رطع

: تفگ و داد نوکت یرس راضح قیوشت ندش مومت اب

ناگمه یارب هشاب هدنوم یفرح هگید منک یمن رکف

. مراد تیقفوم یوزرآ



ارواد دوب هدش تخس همه یارب تواضق هگید حاال

. نداد لا قتنا هنحص تشپ هب ور نوشلیاسو

و نم ، دموا نومتمس هب دنلب یاه مدق اب شواچ

تفر شتمس هب عیرس دادرهم میدش دنلب اج زا دادرهم

عیلا تینارنخس رسپ یتشاک لگ : تفگ دنخبل واب

دوب.

هساو زونه : تفگ یدج و داد نوکت یرس شواچ

. ندش اهاتاالنهالک هچب شیپ میرب ، هدوز تواضق

مداتفا هار مورآ نوشرس تشپ و مدیشک یقیمع سفن

دش رت هتسهآ شواچ یاه مدق دادرهم نداتفا ولج اب

دوب. هدش مدق مه نم اب ابیرقت هک یروط
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دش در رخآ یورهار زا دادرهم یاپ هک نیا ضحم هب

منک رکف هک یقاتا لخاد و دش و هدیشک مکحم متسد

. مدش ترپ دوب هنوخرادبآ هب هیبش

مدش، هریخ شهب هدز تهب و هدش درگ یاه مشچ اب

هب داد ور م هیکت و دیبوک مرس تشپ مکحم ور رد

سرت اب داتسیا مور هب ور درسنوخ یا هفایق اب رد

. مدرک شهاگن



. شواچ _اچ...

درک. مهاگن عطاق و یدج

؟ یدرک ور راک نوا ارچ _

. مدرک شهاگن جیگ

؟ مدرک راک یچ _زاب

دش. زاب شاه مخا یمک مدرک سح

؟ یدرک راکیچ یسرپیم هزات ؟ یدرک راک یچ _

؟ هیداع تساو ردقنا تکرح نیا ینعی

هرآ؟

هب یتخادنا تسد هعفدی یمهم نیا هب ینارنخس طسو

ترپ اج همه زا ور مساوح هظحل دنچ وات متسد

رس ش همه دمویم شیپ یلکشم هگا ینودیم ، یدرک

دش؟ یم خالص وت

. مدرک شهاگن هدرشف مهب یاه بل اب

با داین شیپ یرتدب قافتا هک مدرک ور راک نوا اقافتا _

! میفقاو امش باصعا لر تنک نازیم هب نوممه هرخ ال

مهب و تفر مه یوت یکانتشحو زرط هب شاه مخا

دش. رت کیدزن

؟ یدرک ور راک نوا نم لر تنک هساو ینعی _

ات راهچ منک تلر تنک ماوخب تسد هی اب منکب طلغ نم

! تسین وت فیرح مه یقرب قالهد

. مدرک مخا یمک



هرب. رده هب نوماتمحز متساوخ یمن طقف _

هراد یزیچ هی راگنا هک یروج دوب هریخ شهاگن

مدادرهم رگا ینعی : دیسرپ یصاخ نحل اب هدیم شرازآ

؟ یدرک یم ور راک نیمه دوب نم یاج

شهب کیدزن هلصاف نوا زا لصاتسم و هدروخ اج

ارچ ال صا مدب یباوج هچ دیاب متسنودیمن مدش، هریخ

رت؟ بقع هریمن

؟ هنیمه نگ یم هک تخاب رس ود

و دشیم تسرد ناتساد هن هچ دوب هرآ مباوج هچ

منک. رارف انگنت نیا زا یروجچ متسودیمن اعقاو

. مدرک شهاگن هدش یصاع

خیلا هساو تلیلد و تزورید دب حلا تلع تقوره _

تلا وس باوج ؛ یداد حیضوت مساو ور نم رس شندرک

! رهمگرزب بانج یریگ یم ور

درک. یم مهاگن هدروخ اج هک دوب نوا حاال

یدرد درم نیا هشب شومارف زورید ی هیضق دوبن رارق

شندیمهف قاتشم تدش هب نم هک دوب شنوج هب

! مدرک یمن رظن فرص مه یتیعقوم چیه وزا مدوب

هی یصاخ صرح واب داد نوکت فرط ود هب یرس

. تفر بقع مدق

ورب! یاال _ورب

. مدرک شهاگن بجعت اب



روز هب ات یسیاو اجنیمه یراد تسود رتخد _دیاال

؟ مریگب حیضوت تزا

رد تعرس هب و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدش جراخ و مدرک زاب ور هنوخرادبآ
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خـنا شوا چــ

مرانک راوید هب یمکحم تشم رد زا شندش جراخ اب

هک یشوایس هب متشاد جایتحا تدش هب ، مدیبوک

تچ درم ایب تدوخ هب هنزب داد و هدب منوکت مکحم

هدش!

و هتسخ یا هفایق نوا اب ناتسرامیب یوت یا هظحل زا

هظحل هی هنومب وناب شیپ تساوخ مزا یزابجل اب نهلا

. تفرن نوریب مرکف زا مه

دوب! یچ رطاخ هب نتفرن دای زا نیا ممهفیمن

شهب مدح زا شیب یریگتخس هساو هک ینادجو باذع

حبص ات هک یبش گنررپ ی هرطاخ ای ای... متشاد

درب! شباوخ نم ی هنوش یور

دوب، تبث میتنعل نهذ یوت بش نوا زج هب زج زونه

تمس هب شرس میدج یاه فرح طسو هک یا هظحل



. تشاد همادا تعاس دنچ ات هک یتهب و دش جک موزاب

دش ثعاب هک دوب کنخ یردق نوا ناتسرامیب طیحم

نیرت زیزع و نم رطاخ هب هک یرتخد یور ور متک

. مزادنب تشاد روضح اج نوا مسک

سکعرب دوب شدولآ باوخ ی هفایق هب مساوح فصن

شاه مخا باوخ یوت ؛ تشاد بل هب دنخبل هک هشیمه

ندرک یم مکح شتروص هب

دوب. هدنوم زاب مه زا یمک شاه بل

سفن متیر یتح هک دوب شترپ مساوح ردقنا

رتشیب هقیقد دنچ دوب، هدموا متسد مه شندیشک

یمورآ سفن جنپ ره اب مدش هجوتم هک دیشکن لوط

لبق متیر هب هرابود و هریگیم قیمع مد هی هشکیم هک

! هدرگ یمرب

ینم مدیمهفن یتح هک مدش وحم ردقنا بهذم ال ِنم

منومب یطیحم نینچ یوت هقیقد هی هرادن ناکما هک

درب! مباوخ یلدنص هب هداد هیکت یروجچ

نم متسب ور ماه مشچ مکحم و متفرگ یقیمع سفن

هب ور یشزرا یب یازیچ نینچ تاییزج اب ردقنا دیابن

... دیابن مشاب هتشاد دای

وات داد مصقان ی هیلک ِتسد راک بش نوا یامرس

نوا مدز واپ تسد نویزه و بت یوت دعب زور دنچ

شیپ منوا ، دموا نم زا شتیاکش ربخ یتقو هک یردق



مدوخ زا ریغ یسک

یچیه و ناتسرامیب زا شتتفر ربخ یب اب هک یشیتآ

هلعش دوب هدنوم مدوجو یوت مفرح ندرک باسح

ِدرم نیا ی همعط راگیس خن هی اب هرخ وباال دیشک

دش! هتخوس

اب هارمه و شهب مدنوسر ور مدوخ یروجچ مدیمهفن

هک یتنعل راگیس نوا مدیمهفن ، شمدنوزوس مدوخ

متسد یوت یروجچ دیشک یم شیتآ مدوجو هب رتشیب

یعس شوایس هک مدموا مدوخ هب یتقو طقف دش، هل

هدنک شزا هرخ هنک،باال ادج نوا زا ونم داد اب تشاد

وبت نیا یولج هک ییاه صرق غارس متفر و مدش

. هریگب

ات هنومیم شاج رس مداد شهب هک یموتامیتلوا یلو

شزا هک هت و رس یب سح نیا اب نم فیلکت یتقو

همه نوچ هنک لمحت دیاب هشن صخشم مرایمن رد رس

زیچ! همه هنوا ریصقت زیچ

تشاذگ سنلا یوت ور شاپ هک یا هظحل نومه زا

یب درک شدوخ عمج هتساوخان ور مساوح ی همه

، دشیم مندروخ اج ثعاب رتخد نیا یاه ییاورپ

نیا هدیم نوشن درک جرخ راک نیا رس هک یتئرج

درم هی شوگ ریز هربب رس هک هرادن ییابا چیه رتخد

هب هجوت نودب هنزب فرح ششوگ مد راو چپ چپ و



! شراک تبقاع

یزور زا ناما یلو دوب یراک منودن یور زا شاهراک

هدب! شتسد راک یراک منودن نیا هک

هلعش ور کیچوک ی هلعش نیا شکیچوک تکرح ره اب

یسک ره زورما رگا هک درک یمن رگا هک درک، یم رو

منوتب تشادن ناکما دوب؛ هتسشن مرانک نوا زا ریغ

منک. لر تنک ور مدوخ

دیچیپ متسد تشگنا رود یناهگان هک یبیرغ یامرگ

ینارنخس طسو هک دش مندروخ هکی ثعاب یردق هب

، مدرک یم سح متسد یور ور شامرگ راو کالهف مه

یوت شفیرظ تسد نتخادنا ریگ و مدعب تکرح یتح

، مشاب هدش وداج هک راگنا دوبن مدوخ تسد مه متشم

! تشاد نم لر تنک رد یعس هگید صخش هی هک راگنا

ماتسد در دوب، هدش رید هک مدموا مدوخ هب یتقو

نیا ، مراتفر زا نومیشپ نم و دوب هدنوم شاتسد یور

. درواین موود رتشیب هقیقد دنچ ینومیشپ
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یاج دادرهم رگا هک نیا روصت اب متمادن سح ی همه

زا درک یم هبرجت ور یتنعل سح نیا دوب هتسشن نم



مبیغرت هک یمشخ دش، مشخ هب لیدبت و تفر نیب

. مسرپب ور شراتفر لیلد شزا درک

یاج هب میگدنز یاه هظحل نیرت ساسح یوت االن

همه مشاب ورپژه نیا ندروآ تسد هب رکف هب هک نیا

اب هک هقترس ِرتخد نیا زا نتفرگ باوج نم لضعم ی

ور متسد هرابود و درک خیلا هنوش شریز زا یزابجل

! تشاذگ خیلا

یتقو ات تشادن یا هدیاف ، مدیشک قیمع سفن ات دنچ

هنوت یمن یچیه هشن مولعم بهذم ال ِسح نیا فیلکت

هنک! مورآ ونم

هزاجا رتدوز دیاب مدش ورهار دراو و مدرک زاب ور رد

هب تساوخ یمن ملد هجو چیه هب هرب مداد یم

هدب! سپ باوج یدحا هب شندرک رید رطاخ

توافت یب ردق نومه ، هورگ یاه هچب رانک شندید اب

هروک یوت هتشاذگ ونم ، متفرگ رگ رتشیب درسنوخ و

لوغشم هشاب شلا یخ نیع هک نیا نودب تقو نوا

! هدنخب وگب و یراک غولش

رهمگرزب شواچ منکن تتسرد وروت رگا نم هک خآ

! متسین

اب شوایس متفر نوشفرط هب مکحم یاه مدق اب

. دموا متمس هب عیرس مندید

! یتسه یک هگید وت اباب رسپ یدنوکرت ور _سنلا



یاتفآ هب یهاگن و مداد نوکت یرس هلصوح یب

یمیهاربا اب ندز فرح مرگرس ور شدوخ متخادنا

نتفرگ زا دعب هک یتقو لثم تسرد ، دادیم نوشن

هب دز یم ور شدوخ تشاد مدش، هریخ شهب متسد

! کمناب ِقدنف هار نوا

همولعم شواچ درمیم صرح زا تشاد ورای یلو _

. ندروخ اج ام ندش کیرش زا یباسح

. مدرک شهاگن ساوح یب

یچ؟ _

؟ یدز یفرح

درک. مهاگن بجعت اب

شنکاو زا مراد س هقیقد جنپ رسپ تساجک تساوح _

مه وت یشک یم ور تامخا شرخآ مگیم تهب ارآرهم

یچ؟ یگیم تتفلک یادص نوا اب

؟ یدز یفرح

. متفر شهب یا هرغ مشچ شفرح مامتا اب

. نکن هلیپ _

س. ورپژه ریگرد مرکف

درک. نییاپ ورباالو شرس

هللا! شنا _

ینعم هب یرس هدنخ اب هک مدرک شهاگن یلا ؤس

داد. نوکت یچیه



یوت همه ندرک عاالم هک تشذگ ردق هچ منود یمن

. نشب عمج جرب گرزب سنلا

نانیمطا هب یرس ندش هریخ مهب سرتسا اب اه هچب

یارب ییاج مداتفا هار همه زا رتولج و مداد نوکت

! سک چیه ای دوب ام یارب ورپژهای نیا ، دوبن ینارگن

دز یم شوت تیعمج هک ینلا س هب نومندیسر اب

تکرش و هقرفتم دارفا زا یدایز دادعت مدرک یثکم

یغولش ثعاب ندوبن ناگدننک تکرش وزج هک ییاه

دوب. هدش دح زا شیب

نومهب ور شدوخ عیرس ام ندید اب انابهگن زا یکی

. دنوسر

. دیرایب فیرشت فرط نیا زا افطل رهمگرزب بانج _

رقتسم نوماج رس اعیرس و مدرک هراشا اه هچب هب

. میدش
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هب کالهف دیشک لوط یا هقیقد دنچ اه رواد ندموا

یولج اردیل لثم هک باتفآ ندید ،اب متشگرب بقع

نوشارب ناجیه واب دنت دنت و دوب هداتسیا اه هچب

مدز. یجک دنخبل دزیم فرح

شندرب زا لبق ، تشاد یوق یربهر ی هیحور اعقاو



نارگن دیاب هنرگو هشب لر تنک یمک دیاب متکرش هب

! مشاب مدوخ تیعقوم

دش. عمج هنحص هب مساوح اه رواد زا یکی یادص اب

زورما هک یناگدننک تکرش ی همه زا رکشت نمض _اب

با حطس رد اعقاو تباقر مگب دیاب ندش عمج اج نیا

نارواد یارب ور یریگ میمصت و دش راذگرب الیی

درک. تخس بختنم

هیقب دس زا تسنوت هک یتکرش زا میرب یم مان حاال

! هرایب تسد هب ور ورپژه و هرذگب

! ارآرهم دیعس یاقآ بانج تیریدم اب ارآرهم تکرش

دش تشم متسد اه هدننک قیوشت یادص ندش دنلب اب

! یتنعل

یراک نیچمه نتسنوت روطچ دوب نومتسد وت ورپژه

. متشگرب بقع هب یبصع و مدز یلدنص هب یدگل ننکب

نوشادص و ندوب هداتسیا یا هشوگ هدرک زک اه هچب

نیا رس تکرش ودره هک یتمحز همه نوا ، دمویمن رد

مندرگ هب یتسد دوب هتفر رده میدوب هدیشک ورپژه

. مدیشک

ی هرهچ هک دوب نیا متساوخ یم هک یزیچ اهنت االن

. منیبن هدز مغ ردقنا ور اه هچب

تالش شنتفرگ یارب دیاب ورپژه نیا ریدم ناونع هب

. مدرک یم یرتشیب



هک مدش فارطا تاقافتا و هیشاح ریگرد ردقنا یلو

. متشاذگ مک یلصا فده یارب

باتفآ تمس مدرک یم شترپ اج ره هکاالمن یساوح

هدش هریخ هنحص هب یدیماان اب هک یباتفآ ، داتفا یم

، هرادن ییوس شاه مشچ مدیدیم دوب راب نیلوا دوب،

دوب ورپژه نیا هب هتسب شدیما ی همه اعقاو راگنا

درک. یم میبصع شتروص یوت مغ زا مجح نیا

نویم رد مدوخ تکرش یاپ طقف یداع حتلا رد رگا

وت یزیچ هی یلو مدرک یمن یراک نینچ دیاش دوب

منک. ضارتعا هجیتن هب درک یم مبیغرت مدوجو

رواد متفویب هار نفورکیم تمس هب هک نیا زا لبق

. تفرگ تسدب ور نفورکیم یا هگید

دوب گنتاگنت رایسب تباقر مدرک ضرع هک روط نومه _

! تخس یریگ میمصت و

هک ندش میت ود باختنا هب روبجم اه رواد نیاربانب

بسک ور ورپژه رترب میت میت، ود نیا ی هسیاقم اب

درک. دهاوخ

تیریدم اب هدیکچ و ولا تیا یتکارش یاه میت مود میت

! رهمگرزب شواچ بانج
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هک یزیچ دیخرچ رواد تمس هب تدش هب مندرگ

؟! دوب یعقاو مدینش

مهب یروابان اب همه متخادنا اه هچب هب یبجعتم هاگن

ندرک یم هاگن

تهب و مایب مدوخ هب دش ثعاب یدنلب غیج یادص

یم متمس هب تدش هب هک یکیچوک دوجوم هب هدز

منک! هاگن دیود

یادص اب باتفآ و دوب ام تمس هب سنلا فصن هاگن

فرط ود هب ور شاه تسد هکیلا حرد یا هدیشک غیج

! دیود یم متمس هب دوب هدرک زاب

کوش زا رتشیب ربارب دنچ مارب هنحص نیا کوش

هاگآداوخان دیسر هک میمدق دنچ دوب،هب هجیتن ندینش

مروصت الف خرب ، متشادرب بقع هب یمدق هدارا یب و

لغب یوت ور شدوخ و دش در مرانک زا تعرس اب

! تخادنا دوب هداتسیا مرس تشپ تسرد هک یمیهاربا

مدش کشخ حتلا نومه یوت هیناث دنچ ات

هتفو یلیخ دوب مولعم هک یسفن یادص ندش دنلب

ی هرهچ هب و مدرگرب دش ثعاب مرانک زا هدش سبح

مشب هریخ شوایس ش هدیرپ گنر

نوا رکف زا تشذگ یم نم رکف یوت هک یزیچ راگنا

درک! رذگ یا هظحل مه



هب ور همه یروجچ هیناث دنچ یوت نیبب ّرش ی هرتخد

! تخادنا ووال لوه

. مدنوسر رواد هب ور مدوخ و متفرگ یقیمع سفن

عطق مه هظحل کی سنلا یوت غیج و تسد یادص

دش. یمن

زا ور شمسا دش دنلب اج زا یناملآ نارواد زا یکی

دمویم ینومه رظن رلوم،هب فزوج مدنوخ تراک یور

هریخ شهب باتفآ ینارنخس زا دعب هقیقد دنچ ات هک

دوب! هدنوم

یزبچ و تفرگ مزا ور شهاگن مدرک هاگن شهب یدج

تيعمج ی همهمه رطاخ هب هک تفگ مجرتم هب

. مدینشن

هب عورش مجرتم وج ندش رت مورآ اب دعب هقیقد دنچ

درک. فزوج یاه فرح ی همجرت

تباقر نیا رد روضح ام تاراختفا نیرتگرزب زا یکی _

ملا حشوخ یلیخ دوب هدننک تکرش نیرتهب باختنا و

مدش، باختنا داديور نیا یارب تکرش فرط زا هک

. یلصا تمسق هب میسر یم بوخ

شهاگن شیوشت اب همه تخادنا تیعمج لک هب یهاگن

. ندرک یم

ی هلصوح هجو چیه هب تسشن مینوشیپ یور یمخا

متشادن ور اندموا شک نیا



یتارداص ورپژه هی رطاخ هب مرظن هب مه شاجنیا ات

. ندوب هدرک شغولش یدایز

شندیشک کرس و درم نیا هاگ یب و هاگ یاه هاگن

دوب. هدموین شوخ مقاذم الهب صا تیعمج یوت
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لوصحم ودره منک فارتعا دیاب ووب تیفیک رظن _زا

هب ود نیا نیب باختنا و دنتشاد رارق حطس کی رد

دوب تخس تدش

تاکن هجوتم ام میت لوصحم ود ی هسیاقم ماگنه

دوب. مه یا هگید فیرظ

یتکارش یاه تکرش رطع نتفرگ تسد رد یادتبا رد

ثعاب درک سمل ور تسوپ هک یمرن و یفیرظ سنج

یارب نوا عبت هب و ام یارب دنیاشوخ سح داجیا

! تسه رادیرخ

ال وصحم زا یکی هب مینوتب دش ثعاب هک یا هتکن اهنت

رطع یاج یابیز و حیحص باختنا میدب تيحجرا ت

نوا هب تردن هب اه هدننک تکرش رگید هک یزیچ دوب

. دنتشاد هجوت

و قارب ییاه مشچ اب دیخرچ باتفآ تمس هب مهاگن



شاه بل هیناث دنچ ره دوب هریخ درم هب ناجیه رپ

. دادیم راشف مهب ور

و دوب صخشم ارواد ییاهن میمصت و هجیتن زااالن

هدیا مدرک یمن رکف تقو چیه منک یم فارتعا نم

یوت هنوتب ردقنا رتخد نیا یاج هب و کیچوک ی

. هشاب هتشاد ریثات ورپژه نیا ی هجیتن تشونرس

یاه تکرش یتکارش لوصحم منک عاالم هک مرختفم _

شواچ یاقآ بانج یتسرپرس هب ولا تیا و هدیکچ

ور لوصحم تیفیک نازیم رد حطس نیرت باال رهمگرزب

مزاول یتارداص ورپژهی و ندروآ تسدب هرود نیا رد

. هریگیم قلعت نوشیا هب یتشادهب

تمس هب نوشقیوشت یادص و نارگاشامت ندش دنلب اب

مداتفا هار نوبیرت

اب هک دوب نومدوخ یاه هچب تمس مساوح رتشیب

زا رتشیب ، ندرک یم قیوشت یرفاو قایتشا و قوش

یارب لد نوج اب هک ییاه هچب ی هفایق ندید ورپژه

هب دوب، میلا حشوخ ثعاب ندرک ورپژهتالش نیا

هب هجوت یب هک یغاط ی هرتخد نوا ندید صوصخ

تسد ش هناموناخ و یمسر ژ یتسرپ یتح و بسنم

یم نییاپ باالو غیج واب دوب هتفرگ ور یمیهاربا

! دیرپ

دشن هجوتم یغولش نوا یوت انئمطم هک مدرک یمخا



! هشدوخ راتفر رطاخ هب

دش. رتمک همهمه یادص نوبیرت تشپ منتفرگ رارق اب

ناتوسکشیپ و ناراکمه ی همه تمدخ بدا ضرع _

. ندرک ضرع هدنب راکمه هک روط نومه

مدز. باتفآ هب یا هراشا

و میتشاذگ تیاقر نیا هب ورپژهاپ نیا نتفرگ یارب _

یمن جراخ اج نیا زا مه شتتفرگ نودب انئمطم

! میدش

دوب. ارآرهم یاه مشچ بوکخیم میدج و هریخ هاگن

یوحم دنخبل دش ثعاب شیبصع تروص و هدیرپ گنر

. هنیشب م هرهچ یور

اب ندرک یعس هک ناراکمه زا یرس هی الف خرب _

هب و نریگب نومزا ور ورپژه نیا ام تکرش فیعضت

ور تباقر نیا رد ام ندرک تکرش راظتنا هجو چیه

نتشادن

. میرایب تسدب ور ورپژه نیا میتسنوت ادخ فطل هب

یارب دوب صخشم ممیت و نم یارب لوا زا هک یزیچ

! میتشاذن تباقر نیا هب اپ ندروخ تسکش

هک مراودیما ناراکمه ی همه هب مگ یم دیشابن هتسخ

! دیشاب قفوم
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ال صا مرظن هب هک تافیرشت یرس هی ماجنا زا دعب

هنحص یور یکی یکی پیکا یاه هچب دوبن یزاین

. ندموا

و متسار تمس دادرهم ، داتسیا مپچ تمس شوایس

! نوا رانک باتقآ

رتشیب دمویم نومتمس هب تشاد هک یدرف ندید اب

! رلوم فزوج مدش یبصع

رتخد نیا رگا دوب هتبلا ، دوبن نم سناش زور زورما

. مدروایمن مدوخ اب ور

: تفگ و داد متسد هب یا هگرب اه هدنیامن زا یکی

نوتتکرش هب یرس ادرف تامادقا هیقب لیمکت یارب

اب دیاب کرادم یرس هی یاضما یارب االن یلو مینزیم

. دیرایب فیرشت ام

دز یم مور هب ور درم هک ییافرح هب مساوح ال صا

هداتسیا ام یاه هچب رانک اقیقد فزوج نوچ ، دوبن

هک هنومهفب یزیچ نوشهب دنخبل اب تشاد یعس و دوب

. ندیمهف یمن نوشمودک چیه رکشورادخ

هب هدنب نواعم : متفگ و مدرک و شوایس هب یهاگن

ننک. یم یگدیسر اهراک نیا ی همه

داتفا هار درم تمس هب هک مدز شوایس هب یا هراشا

نیا اب دش هدیشک اه هچب تمس هب هزاجا یب ماهاپ



ی همهمه میتشادن هلصاف مه اب رتشیب مدق دنچ هک

مهب یچ مشب هجوتم داد یمن هزاجا مهب تیعمج

! نگیم

هب عیرس یمیهاربا و باتفآ فزوج رانک مندیسر اب

. نتشگرب متمس

درک عطق ور شفرح و دش مندموا هجوتم هزات فزوج

انوا دش، رتشیب متینایصع و کش شتکرح نیا اب

دروم عقوم هی متساوخ یمن و ندوب تناما نم تسد

درم نیا متسنودیم دنچ ره ، نریگب رارق یسک رازآ

طیحم کی رد تقوچیه هراد هک یدب هاگن سکعرب

! هنزیمن یا همطل شترهش هب یراک

ولج ور شتسد دنخبل واب داد نوکت یرس نم هب ور

دروآ

، مدرشف ور شتسد و مدرک شهاگن یدج هظحل دنچ

رادید دیما هب یا هلمج نتفگ واب داد نوکت یرس

درک. کرت ور نومعمج

ممدوخ یتح متخود نوشهب ور مرگ خیبوت هاگن

یور یلو منک نوشخیبوت هرارق یچ یارب متسنودیمن

دصق زا هک دوب یغاط ی هرتخد نوا هب رتشیب مهاگن

زا شیب زورما تسنودیم درک، یمن هاگن ماه مشچ هب

. هدرک یزاب ماهاب شتیفرظ

هدنب : تفگ عیرس دوب هدش لوه مهاگن زا هک یمیهاربا



ام درک یم هراشا و امیا یه دوب هدموا ادخ

دش. دب یلیخ دوبن مشمجرتم میدیمهفیمن

یروجنیمه مباتفآ (Schön) تفگیم یه ارچ منودیمن

! یکوا یکوا تفگیم دادیم نوکت رس

مدش، هریخ نوشهب یظیلغ مخا شاب هلمج مامتا اب

درک؟ یطلغ هچ اقیقد هکیترم نیا

رس طقف شفرح ینعم ندیمهف نودب امش تقو نوا _

؟ دیدادیم نوکت

دینومب اهنت نوشاهاب دیرادن قح هجو چیه هب هگید

؟ دیدیمهف

! دینیبب ومه هک دایب شیپ یتصرف منکن رکف دنچره

. تفگ یمشچ عیرس یمیهاربا

هب نوبز یغای ی هرتخد نوا مینیب شیپ قبط یلو

؟ تفگ یچ هگم ارچ : تفگ عیرس و تفرگن نهد

؟ نوشمینیبب تسین رارق هگید هتفگ یک ال صا

نم! فرح ور دروایم فرح هک یعقوم زا ناما خآ

شدای عیرس هک مدش هریخ شهب هيناث دنچ یدج

. دیدزد ور شهاگن و درک یم رارف مزا تشاد داتفا

تیعمج نیا و سنلا طسو ثحب نیا هک نیا زا لبق

دش. دنلب مرس تشپ زا شوایس یادص هشکب ازارد هب

؟ هیساسا هروس هی قفاوم یک بوخ _



* ابیز :(Schön)
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ربخ دنمجرا یاقآ هب زونه نم یاو : تفگ عیرس باتفآ

. مگب دیاب مدوخ طقف اه هگن سک چیه مدادن

. مدرک هاگن شبیجع قوذ هب بجعت اب

نوشثحب نتسويپ نومهب نیرز و دادرهم هظحل نومه

یلو دوب، میدروآ هک یسناش ورپژهو نتفرگ هب عجار

یشوگ هک دوب باتفآ ترپ مساوح فصن هاگادوخان نم

یادص و دوب هداتسیا ام زا رت رود یمک تسد هب

. دیسر یم شوگ هب شیب و مک شقوذ ورپ غیج

ایند. سییر نیرتهب _سالمرب

_

هب دیدب ومینوگد مژ لوا مرادن امش اب یفرح نم _هن

ندروخ نم ،مِلا مگیم نوج اروح هب هعفدنیا ادخ

؟ هخآ هراد

! تفگیم روز مشسییر هب

ریز دمویم دروم یب مرظن هب تیمیمص زا دح نیا

ور شاهوربا زا یکی ، متخادنا شهب یهاگن یمشچ

دنت دنت وباالو دوب هتخادنا نوشن و طخ تروصب

هفایق هطخ فرط نوا هک یسک راگنا دادیم نوکت رس



! هنیب یم ور ش

هب مه هیقب ساوح دش ثعاب شدنلب ی هدنخ یادص

و هدنخ زا خرس تروص ندید ،اب هشب عمج شتمس

دش. هدیشک مه رد رتشیب ماه مخا شبل رانک رایش

منکن رکف : متفگ ندوب هریخ شهب هک اه هچب هب ور

همه هب مدوخ ادرف هشاب هدنوم ام یارب یراک هگید

. دییامرفب منک، یم یگدیسر زیچ

ام یاه هچب سپ بوخ : تفگ هیقب هب ور دادرهم

. تکرش نوشمنوسرب هک نشب نم نیشام راوس

ادیپ یرفاو عالهق هتقو دنچ ارچ ، مدیشک یقیمع سفن

؟! رسپ نیا کف ندرک دروخ هب مدرک

هزات هک باتفآ یادص منزب یفرح هک نیا زا لبق

دش. دنلب مرانک زا دوب هدش مومت شنفلت

مش. یمن امش محازم مدروآ نیشام _نم

مومت هک تکارش میتفرگ ورپژه اتسین شمسر نیا یلو

. بوخ نیدرک یم وخیلا کشخ فراعت هی هدشن

دییامرفب داد: همادا نم هب ور یا هزم اب نحل اب دعب

! رهمگرزب بانج میشاب تمدخ رد ییاچ هی

هار شروتوم هچب نیا زاب ، متفر شهب یا هرغ مشچ

! داتفا

مزیزع هن : تفگ یرورغ رپ نحل اب یمیهاریا موناخ

روس هی لوق نومهب رهمگرزب یاقآ نوتتوعد زا نونمم



! نداد یساسا

یدج یلیخ و درک نومهاگن هیناث دنچ باتفآ

. درپس نیرز تسدب ور شچبیوس

. هرذگیم شوخ رتشیب مریم انیا اب _نم

. هدنخ ریز دز یقپ شوایس

! ننکیم غاد _رخ

. نداد رارق فده ور شوایس ماه مخا هعفد نیا

دوب. هعجاف مه اب نوشندز فرح زرط

! مدرک یم نییعت نوشطباور یوت صخشم زرم هی دیاب
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با ــ تفآ

ی هگنل تیبرت یب تفرگ م هدنخ شوایس فرح زا

! رحس متفگ یتسار هرحس نومه

رس نوشهب دیاب امتح مرادن وراه هچب ربخ یک زا

. منزب

هک داتفا اج میرازهود هزات شواچ یاه مخا ندید اب

هدن ریگ یزیچ هب هظحل هی ، تسام هب شروظنم

! هشیم هراپ شنودریگ

یم هک مخا هنزب یفرح تسین المز هگید دایم مشوخ

هیچ. هیضق ممهف یم تاموتا مدوخ هنک



هب نوچ مداد یم شهب ور قح اعقاو زورما دنچره

مه نم و دوب راشف تحت تدش ورپژههب ریدم ناونع

. متشاذگ شرس هب رس یلیخ

یدح هب ورپژه ندرب ربخ ندینش زا دعب مشنکاو

ادیش یتقو مدش هکوش ممدوخ هک دوب هدننک ریگلفاغ

مرپب ناجیه زا هرارق ندرک یم روصت نوشمه تفگ

مراد لوبق دز، مکشخ هیناث دنچ ات شواچ لغب وت

یوت راب نیلوا یارب ، هناگچب و دوب دیدش ملمعلا سکع

نینچ مدوخ وابتالش متفرگ رارق یتیعقوم نینچ

هب ندرک رکف اب مدروآ تسد هب ور یگرزب تیقفوم

مناجیه متسنوتن دوب هداد مهب دنمجرا یاقآ هک یلوق

یاضعا لک ندرک پک دش ش هجیتن و منک لر تنک ور

میت!

دش. عمج شهب مساوح دادرهم یادص اب

تکرش میربب فیرشت منم رظن هب هروط نیا هک _حاال

و مینک توعد ناروتسر هب ماش یارب وراه هچب ام

وت همه االن منئمطم مینک رکشت نوشتامحز تباب

. نتسه ام رظتنم تکرش

! یلیکو ادخ هنیمه هشاب هدز دیفم فرح هی شرمع وت

هک ییاه هچب لثم نوممه داتسیا مرانک قوذ اب ادیش

هب میدز لز ننوشاباب باوج رظتنم و ودرا نرب هرارق

. شواچ



یزیچ یلو داد نوکت یرس تخادنا نومهب یقیمع هاگن

. تفگن

ام! هساو هشیمن تسیز نیا چون

؟ ملیکو : متفگ تنطیش واب مدرک فاص ومولگ

هدنخ زا مدرک شغ داتفا هفرس هب نیچمه دادرهم

زا رتدب یافرح هک ینم یلو دوب هدیرپ نوشگنر همه

بیجع ال صا مارب ییاروج هی مدوب هدز شهب منیا

هدوب نومدوخ نیب و تولخ یوت ش همه دنچره دوبن

شیگنودرم زا و متشاد تخانش شور یردقنا یلو

عمج یوت هرادن ناکما متسنود یم هک مدوب نئمطم

هگب. مهب یزیچ

همانرب نودب هدنب : تفگ یدج و درک مهاگن یپچ یپچ

. مریمن ییاج
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دش. رت قیمع مدنخبل

. دینورذگب دب ام اب ور هعفد نیا _حاال

نوشدنخ نم یتسوپ ریز یانتخیر مرک زا اه هچب

دوب. هتفرگ

هندرک تیذا طقف و طقف مدصق دیمهف مشدوخ راگنا

داد. نوکت فرط ود هب یرس



. مدرک ورزر نم هک یناروتسر میر _یم

تفم درک: همزمز مشوگ مد یگرزب دنخبل اب ادیش

! هشاب تفوک هشاب

هگید راب هی بشما هگا هک خآ متفرگ زاگ مکحم ومبل

یم ومادص شدوخ دیچیپیم سنلا نیا یوت مادص

! دیرب

هک یعمج ره یوت دوب بلط راصحنا اتاذ درم نیا

همانرب و هتساوخ قبط زیچ همه دیاب تشاد روضح

شتسد زا لر تنک رگا و تفر یم شیپ نوا یاه

. دشیم یبصع و قلخدب تدش هب دش یم جراخ

دیاب همه درک یم قدص مه اه مدآ یور دنور نیا

و ندز یم فرح ، ندرک یم راتفر نوا ی هیرظن قبط

دادبتسا هوک نیا مباتفآ رگا نم یلو ندرک یم توکس

! روتاتکید کدرم منک یم بآ هرذ هرذ ور

همه هک تکرش میرب میداتسیا ارچ سپ هگید بوخ _

. میریگب نشج نرظتنم

نداتفا هار یجورخ تمس هب عیرس اه هچب

یلو ، هشب نومیشپ شواچ ندیسرت یم اهادخ هدنب

زا ارمع درم نیا متسنود یم هک یکی نم بوخ

. هدرگرب شفرح

ارآرهم هب ممشچ هک اه هچب تمس مدرگرب متساوخ

. داتفا



ولج تیعمج نیب زا تشاد درسنوخ ثمال یا هفایق اب

دموا یم

ولج هیقب متشاذگ و مدرک مک ور متعرس هاگآدوخان

هسرب مهب تفرخ ریپ نیا ات نتفویب

هگا دوب درم نیا رس ریز نم یایتخبدب فصن هک خآ

. دنوم یم ملد یور متفگ یمن شهب یزیچ

نومهب ابیرقت ارآ رهم مرانک زا شوایس ندش در اب

. دیسر

مدش هریخ شهب یظیلغ دنخزوپ اب هنیس هب تسد

بل ، متخادنا باال ییوربا دوب هدشن مهاگن هجوتم زونه

هک مزادنب هکیت شهب مرخاف نحل اب ات مدرک زاب

. مرپب اج زا دش ثعاب مشوگ رانک ییادص

ش همه ، قترس ی هرتخد یدزن یدز فرح هملک _کی

؟ بوخ شاب رش لا بند

هدش درگ یاه مشچ اب نوریب و مدموا متس ژ کالزا

؟ نوریب دوب هتفرن هگم نیا ، متشگرب شتمس هب

م. هنادنمزوریپ سح وت دز دنگ ها

دز. ولج هب یا هراشا

. نکن تسرد رسدرد تفویب _هار

یرایب رد یزاب شومچ یاوخب متسین تسییر لثم نم

! تمرب یم مدوخ اب نوشک نوشک مریگیم تشوگ زا

یور مدرک سح تفر مشوگ تمس هب متسد هاگآدوخان



! یشحو ، داتفا شچلا هنوچ

تشذگیم نومرانک زا هک ارآرهم هب یهاگن مخا اب

! شاپ وت ورب هگیم هنوطیش متخادنا

رظتنم و داتسیا مرانک ، مداتفا هار یجورخ تمس هب

. مشب در ات دنوم
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شوداشود ، هشیمن لا یخیب هروج چیه هک نیا لثم هن

میداتفا هار گنیکراپ تمس هب مه

خالف رب یراد تداع : تفگ ثکم هیناث دنچ زا دعب

هن؟ ینک تکرح همه تهج

. متفرگ ورباال مرس

! مييانثتسا کال _نم

دز. یدنخشین

. همولعم _هرآ

دوبن صاخ یدایز شنحل مدرک هاگن شلا چ هب کوکشم

؟

. داتفا اج مجک یرازه ود مک مک هیناث دنچ زا دعب

؟ هشیم کمن اب ردقنا هسر یم هک نم هب ارچ نیا

هنک! تیذا ونم هنکیم کالحلا

. دوبن تسامش رکف وت هک ینوا مروظنم _



دوب. فاطعنا یب و کشخ شادص

؟ ینوخ یم ونم رکف _

؟ هگم ینوتیم

؟ یدلب مه یا هگید راک ندرک اپب رش زج هب

تشادیمرب مدق یدج و مکحم

حتلا ات مدزیم مدق هدش هپچ شرانک هکیلا ح رد

یفرح امش اب نم : متفگ صرح اب منیبب ور شتروص

هدش. مومت مه اب نومراک رکشورادخ هبوخ ،حاال مرادن

. تخادنا مهب یپچ هاگن

؟ هدش مومت _

تساوخ یم ییاروج هی هک راگنا دوب کوکشم شنحل

! هشلوا هزات لطاب یخلا یهز هگب

منز یم فرح مدوخ مدش افکدوخ هچ هللا شام

! مدیم باوج مدوخ هب نوا فرط زا ممدوخ

؟ هدشن مومت : متفگ گنخ

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

؟ نگب تهب هک ندرکن تباسح یردق نوا _

ویچ : متفگ شزیمآ نیهوت و کشخ نحل هب هجوت یب

؟ نتفگن نم هب

همه ندش ادیپ اه هچب میتشذگ هک نیشام نیرخآ زا

رظتنم دوب مولعم و ندوب هداتسیا انیشام رانک کالهف

. نتسه ام



! نشیم مازعا یبد هب یباختنا میت یاضعا هک _نیا

. مدنوم ماج رس هدز تهب و جیگ

؟ تفگ یچ االن نوا

؟! یبد

نیشام تمس هب و تشذگ مرانک زا دنلب یاه مدق اب

ماج رس هدش جیگ نم یلو تفر شرکیپ لوغ

. مدموا مدوخ هب ادیش یادص اب دوب هداتسیا

؟ طسو نوا ینک یم هراختسا یراد باتفآ هگید _ایب

. مدرک زاب ور نیشام ورد متفر شتمس هب عیرس

یلو دموا نوشدوخ تکرش یاه هچب اب یندموا ادیش

. هشاب نم اب داد حیجرت االن

. مدرک نشور ور نیشام و مدیشک یقیمع سفن

؟ ادیش _

؟ موه _

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ

هیچ؟ مازعا نیا ی هیضق _

؟ یبد میرب هرارق

داد. نوکت یرس

هک نیا لثم یلو مرادن ربخ قیقد نم _وهللا

هک رهمگرزب یاقآ دوخ باختنا هب اه هچب زا ییاتدنچ

هداتسرف یبد هب هرارق دوب ورپژه تسرپرس و ریدم

. نشب



! میدب لوصحم دیاب مه اج نوا هخآ

294_ تسپ #

. مدرک شهاگن یواکجنک اب

؟ نتسه منوشدوخ ناخ ... شواچ _

هچب یولج هدنوم نیمه طقف متفرگ زاگ ومبل مورآ

مسا واب یمسر ریغ یروج نیا شدوخ تکرش یاه

منک. شادص

روضح شدوخ دیاب س ورپژه ریدم هرخ باال هگید _هرآ

. هشاب هتشاد

. مدرک توکس و متفگ یناهآ

نیا ارچ مدوب ریگرد مدوخ اب تکرش هب ندیسر ات

؟ تفگن نم هب دنمجرا یاقآ ور هیضق

مرب نم تساوخ یمن نوچ هنکن

. تسین مه یمدآ نیچمه ادخ هدنب مدرک یفوپ

! شواچ

مندرک رود و نم لد هب نتخادنا کش شفده لوا زا

دوب. تکرش نوا زا

نیا ات دوب هداد مه تسد هب تسد زیچ همه االن

. هسرب شفده هب درم



شراک یارب یلیلد دنمجرا یاقآ منئمطم نم بوخ یلو

. هتشاد

مدرک راک شارب سلا دنچ هک یتکرش تقوچیه نم

داهنشیپ هب متسه شنویدم ور متفرشیپ ی همه و

. مشورف یمن شواچ

وت شرس هک ادیش یوزاب وهب مدرک کراپ ور نیشام

درک. یم یزاب کمایپ شرهوش واب دوب شیشوگ

هدایپ هیشوگ وت ترس هتعاس هی هیچ ایشوخ یکلا _

. میدیسر وش

. تفرگ م هدنخ تخادنا لگ شتروص نیچمه

نتفگ میدق زا یووو هبوخ ردقنا مرهوش _نــوگ

! لسع و دنق رهوش رهوش

. مدرک شهاگن مهرد یا هفایق اب

وش مگ ورب ایب ور، ترخوش و وت هروخب شوم _

. منیبن وتتخیر

یم یچ نم یمهف یمن یدشن قشاع : تفگ هدنخ اب

مگ

اب ور تزور و حلا یدرک جاودزا قشع اب تقوره

. مینیب یم ترهوش

. مدرک لفق ور ورد مدش هدایپ نیشام زا

ور دیابن تعامج درم هب مشب اهامش لثم ارمع _نم



منک. یم شدوبک و هایس دنبرمک داد،اب

دنلب دوب هدش هدایپ نیشام زا هزات هک شوایس یادص

دش.

؟ ینک یم دوبک و هایس ویک _

! وشرهوش : تفگ تنطیش اب ادیش

ادیش فرح ندینش اب ، تسویپ نومهب مه شواچ

درک. نومهاگن بجعت واب درک یثکم

. تشگ یم نم ی هتشادن رهوش لا بند تشاد اال متحا

تیبرت هب عجار گنیکراپ طسو حاال : متفگ هدنخ اب

هچب وت میرب ، میدن لیکشت هسلج دنبرمک اب نم رهوش

. مدیسر همه زا رخآ نم زاب نرظتنم اه

دز. ور روسناسآ ی همکد و تخادنا باال یرس شوایس

. هیداع شابن نارگن _

مه انیا یتح تدم نیا یوت ، مدرک شهاگن یپچ پچ

. ندوب هدرک تداع نم یاندیسر رید هب

یگرزب دنخبل اب مود ی هقبط هب ندیسر ضحم هب

مدیرپ نوریب روسناسآ زا همه زا رت ولج

هب غیج اب هک یزاناس و هدز قوذ ِتیعمج ندید اب

و متشگرب بقع هب عیرس ور هدموا هار دمویم مفرط

. ندرک هلمح ، رگنس وت دیدرگرب : متفگ دنت دنت

دش. دنلب همه ی هدنخ یادص

. نوریب داد ملوه و تفرگ ومنوش هدنخ اب ادیش
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و تفرگ مولهپ زا ینوگشین زاناس شوغآ وت منتفر اب

هرآ؟ ندرک هلمح هک : تفگ مشوگ مد

. منوویح نم هگم

هن : متفگ یعیاض دنخبل اب دش عمج درد مرا هرهچ

... هیفرح هچ نیا اباب

تبسن :بال مداد همادا و متفرگ هلصاف شزا یمک

! نوویح

ریز دز یقپ دوب رت کیدزن نومهب همه زا هک ادیش

هدنخ

بیاجع وزج هک شواچ مخا نودب ی هرهچ هتبلا

مفرح منوا دادیم نوشن ش هنوچ یور وچلا دوب

. هدینش ور

. متشگ دنمجرا یاقآ لا بند مشچ اب

ردقنا دوب اجنیا رگا : تفگ و دز مهب یا هراشا زاناس

ام؟ میدرک یم ادص و رس

! هشقاتا یوت

مداتفا هار رتفد تمس وهب متفگ یناهآ

دمویم متمس هب هک یرکاش هب داتفا ممشچ هار یوت

ور مدوخ شندیسر زا لبق ات هک مدرک دنت ور ممدق



ود اب ابیرقت و دیمهف سکان یلو منوسرب رتفد هب

! دنوسر مهب ور شدوخ

هدنخ یا هفایق اب هک متخادنا زاناس هب یسمتلم هاگن

. شبلق ور دیبوک و درک تشم ور شتسد راد

! فیثک مدآ

نوتهب نم تداعس باتفآ موناخ دیدوب هداعلا قوف _

منک! یم راختفا

لیماف و مسا متفگ رابدص مدنوخرچ شارب یمشچ

هشیم یتاغیلبت یارزیت نیا هیبش دیگن هرس هی ونم

! تداعس باتفآ

هراختفا ثعاب یرکاش یاقآ دیراد فطل یلیخ نونمم _

یراختفا هچ هللا شام دینک یم راختفا نم هب امش هک

دش! مبیصن

هدنب دش راختفا وت راختفا درک مهاگن جیگ هظحل دنچ

! مزادنیم شتسد مراد دیمهفن ادخ

. مدرک یا هفرس کت

راک دنمجرا یاقآ اب مربب فیرشت هدنب نوتزاجا _اب

. مراد یصوصخ

. تخادنا باال ییوربا

! دیشخبب _

؟ دیراد دنمجرا یاقآ اب یصوصخ راک هچ امش

نییاپ یدیشک ور یرفظ راولش یلا عبانج مگب ماوخ یم



! نومارب یتشازن تیثیح وربآ

ور مدنخ روز هب تاپالگ وت شندروخ لق یدروآدای زا

. مدرک عمج

زا افطل هشاب هتشاد یطابترا امش هب منک یمن رکف _

هن دینک تراظن نوتدوخ یراک هطیح هب دعب هب نیا

! هیقب طباور

هار رتفد تمس هب متشذگ شرانک زا یدج یلیخ

هاو! هاو هشیم تراوس یدب ور هرذ هی مداتفا
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دراو رد هب یا هقت ندز زا دعب و مدیشک یقیمع سفن

. مدش قاتا

یراک نوهنپ نیا فیلکت رتدوز هچ ره متساوخ یم

ریوصت تساوخ یمن ملد ناونع چیه هب هشب صخشم

. هنومب منهذ یوت دنمجرا یاقآ زا یدب

هتفرگ حملا یمک دنمجرا یاقآ رانک دادرهم ندید اب

دش

دز. یقیمع دنخبل مندید اب دنمجرا یاقآ

دادرهم مرظتنم هتقو یلیخ مرتخد یدموا شوخ _

. دیدنوم بقع نوشزا تفگ

مدز. یدنخبل



هب مشچ هدنمرش مدرک یگدننار هیقب زا رت مورآ یمک _

. متشاذگ نوتهار

. منیشب دز هراشا

یمن منومیشپ تقوچیه رتخد یدرک اپب اغوغ مدینش _

! ینک

ملد هت یزیچ هی زونه یلو داد تسد مهب یبوخ سح

داد. یم مرازآ تشاد

. تخادنا م هفایق هب یهاگن دنمجرا یاقآ

یداع حتلا یوت ، مرتخد یتسین لا حرس دایز راگنا _

. ترس ور یتشاذ یم وراجنیا دیاب

. متخادنا دادرهم هب یهاگن

. مینزب فرح هشیم _

درک. ثکم هظحل دنچ دنمجرا یاقآ

اهنت ور مرتخد ونم هقیقد دنچ هشیم ناج دادرهم _

؟ یرازب

ور قاتا امتح نتفگ واب تخادنا نومهب یهاگن دادرهم

درک. کرت

دش. هریخ مهب رظتنم دنمجرا یاقآ

. مدرک ثکم هظحل دنچ

ورپ هب عجار یزیچ یرس هی زورما شتسار ... شتسار _

. دیدادن رارق شنایرج رد ور نم امش هک مدینش ژه

درک. زیر ور شاه مشچ



؟ اقیقد یدینش یچ _

یک؟ وزا

تفگ ناخ شواچ : متفگ عیرس غچال هچب نیا نیع

ناخ. شواچ

داد. نوکت یرس

؟ تفگ یچ بوخ _

مه یوت یمک م هرهچ یلدنص هب مداد ور م هیکت

. تفر

اه هچب زا یضعب هرارق هک نیا هب عجار ییازیچ _هی

. تفگ یم یبد نرب ورپژه نتفرگ زا دعب

ینحل هی اب بوخ یلو هن، اه هشاب مهم مارب هک هن

نگب تهب هک ندرکن تباسح یردق نوا تفگ مهب

یخـیل! ، ایلیخ ینعی دروخرب مهب یلیخ

درک. مهاگن مخا اب

تدوخ شیپ یتسشن مه امش امتح تقو نوا _دعب

هن؟! متفگن تهب یرب مرازن هک نیا یارب یتفگ
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مدرواین مدوخ یور هب بوخ یلو مدش هدنمرش یمک

. مدرک راکنا تدش هب ور هیضق و

نم ردپ لثم امش دنمجرا یاقآ هیفرح هچ نیا _هن



منک. یمن نوتبعجار یرکف نینچ تقوچیه دیتسه

درک. مهاگن هدرکن رواب راگنا هک یروج

! تفر ول زیارپوس هک نیا لثم سپ بوخ _

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ زیارپوس _

؟ یزیارپوس هچ

. دیشک ششیر هب یتسد و دز یمی مال دنخبل

فلا خم زاس ش همه هک ورپژه لوا یازور نوا هتدای _

؟ مداد تهب یلوق هی یتشاد یراگزاسان رس و یدز یم

نوکت فرط ود هب ور مرس و مدرک زیر ور ماه مشچ

. مداد

دید؟ یم اقترا مهب دیتفگ _

درک. مهاگن یپچ پچ

! هخرچ یم ازیچ نیمه رود ترکف ش همه _

هب زیچ همه رتخد نک مک تیبلط هاج نیا زا مک هی

. هبوخ ش هزادنا

. مدرک یفوپ

؟ دوب یچ سپ بوخ _

درک. مهاگن یدج

تسد هب ور ورپژه نیا ینوتب رگا مدوب هتفگ تهب _

مراد زیارپوس هی تساو یرایب

! هیده هی



. مدرک نییاپ ورباالو مرس دنت دنت

حاال؟ تسه یچ بوخ بوخ _

. دیشک یفوپ

؟ یرایم رد ادا یراد ای یدیمهفن اعقاو _

. مدرک شهاگن یگنخ اب

ویچ؟ _

داد. نوکت فرط ود هب یرس

. مشیم دیماان تزا اعقاو اتقو یضعب _

یم نوچ متفگن هیضق نیا هب عجار یزیچ تهب

. مراد شهگن مدوخ شیپ هیده ناونع هب متساوخ

باختنا ناخ شواچ ور یمازعا میت یباختنا یاضعا

هنک یم

ناونع هب مه وروت منک تساوخرد شزا متساوخ یم

هنک! یفرعم اضعا زا یکی

نوشن یدوخ ینوتب رگا یراد یرتهب ی هدنیآ اج نوا

اجنومه هبعش ریدم ناونع هب هراد ناکما یتح یدب

! نراد تهگن

شزیارپوس دش یمن مرواب مدرک شهاگن زاب ینهد اب

! هشاب یگرزب زیچ نینچ

یمدق مشدوخ ی هچب هساو یسک هک یا هعماج وت

گرزب هنوت یم شلد ردق هچ مدآ هی هراد؛ یمن رب

هدب. ماجنا یراک نینچ هبیرغ هی هساو هک هشاب



منک لو ور درم نیا نم نراد راظتنا تقو نوا دعب

ناخ کخلت تسد ریز مشب مرب

؟ هنکب ممشچ وت خیس بش ات حبص هک

عیلا تیعقوم نیا مه ردقچره مداد راشف مهب ور مبل

ثعاب هک یزیچ داد یم مرازآ یزیچ هی یلو دوب

منک لوبق ور داهنشیپ نیا منوتن دشیم

یم شنویم رد دنمجرا یاقآ اب دیاب هک یریچ

. متشاذ

ربارب رد منود یمن مدش هکوش اعقاو نم شتسار _

قارغا نودب دنمجرا یاقآ مدب یخساپ هچ نوتفطل نیا

یلو... دیتسه نم ی هتشادن ردپ یاج امش مگیم

درک. مهاگن بجعت اب

؟ مرتخد یچ یلو _

. مداد نوکت رس وکالهف مدیشک یقیمع سفن

منک! لوبق ور نوتداهنشیپ منوت یمن _نم
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. تخادنا مهب یبیجع هاگن

یم در ور یتیعقوم نینچ یراد ارچ مشیمن هجوتم _

؟ ینک

. مدیشک یقیمع سفن



ابتال هشیمه نم دینایرج رد نوتدوخ امش شتسار _

. مدیسر متساوخ هک یزیچره هب مدوخ ش

یلو منک یم کرد ور نوتتین و منونمم نوتفطل زا

ونم متقایل رطاخ هب ناخ شواچ داوخ یم ملد

امش! یاه فرح رطاخ هب هن هنک باختنا

درک. مهاگن یدج

تقو دنچ الت کشم رطاخ هب ناخ شواچ هنکمم _

هرذگب تاش یتال همه وزا هنک یهاتوک داوخب ریخا

یچ؟ تقو نوا

. مداد راشف مهب ور مابل

! دیشاب نئمطم هنک یمن ور راک _نیا

میدنورذگ شنت رد ور تدم نیا مامت هتسرد

هک مدرک ادیپ تخانش نوشیا یور یردق نوا یلو

! تسین ندرک قحان ور قح و ندرک یدرمان مدآ منودب

. تخادنا باال ییوربا

هدش! ضوع شهب تبسن ال ماک ترظن منیب _یم

یم هاگن همه زاباالهب هک یمحر یب مدآ ونوا هگید

؟ ینیب یمن هنک

. مدرک شهاگن یدج

هن! دیاوخب ور شتسار _

زا هک ییافرح و یلک تخانش هی قبط هشیمه

دروخرب اب یلو مدرک شتواضق مدینش نایفارطا



میدرک یم رکف هک یمدآ نوا مدیمهف مدوخ میقتسم

! تسین

هشیمن شیمحر یب زا هشیم یبصع هک یتقو یلو

درک. یشوپ مشچ

داد. نوکت یرس

رتدوز دیاب ، هشاب تسرد یگیم هک یزیچ مراودیما _

و لته یاراک رو نوا هک مینک در وراه هچب یماسا

ننک. تسرد ور شريذپ

هتفرگ ور شمیمصت ناخ شواچ اتاالن دیاش یتح

! هربب شدوخ اب ور ییاسک هچ هرارق هک هشاب

. مدرک شهاگن سرتسا اب

؟ دوز ردقنا _

سرت یمک ، مدیشک متروص هب یتسد داد نوکت یرس

هقیلس قبط شواچ اعقاو رگا دزیم جوم ملد هت

یمن باختنا ور نم و تفرگ یم میمصت شیصخش

یچ؟ درک

داد. یمن مهب نتفر هزاجا نامام رگا ال صا

ور نامام و شرآ زا ندش رود تقاط هک ممدوخ

. متشادن

مدرک ور میعس ی همه یلو مدش رارق یب و کالهف

. هشابن صخشم م هرهچ یوت یزیچ

و رکف یاج هب : تفگ و دز مهب یا هراشا دنمجرا یاقآ



یلیخ اه هچب هک نیا لثم نوریب میرب وش دنلب یخلا

. نتسه ام رظتنم هتقو
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. مشچ : متفگ مورآ و مداد نوکت یرس

. مداتفا هار رد تمس وهب مدش دنلب اج زا

ورپ میتسنوت یمن ام هک دوبن نم حرط نوا هگا ال صا

. میریگب ور ژه

! هربن ونم هگا هدرمان یلیخ ادخب

. مگیم شهب مریم ال صا

نوریب قاتا زا مه رد یاه مخا و یریگرد دوخ اب

مه نوشدوخ میت یاه هچب هب و ندز گنز ، متفر

. نداد ور ناروتسر سردآ

و یرکاش ندش چیپاپ نم یناور یحور لکشم نیا وت

دوب. مباصعا یور تدش هب شواچ ظیلغ مخا

نم؟! زا هراد ور شاباب بلط

؟ کخلت یتسه مراکبلط دعب یبد یربن ونم هرارق وت

نییاپ شولگ زا یربب نم یاج ور یک ره هللا شیا

هرن!

هساو هنودیمن نوا متفرگ شزا ور مهاگن هرغ مشچ اب

هرغ مشچ یچ هساو منودیم نم یلو دروخ یچ



! متفر

ناروتسر تمس هب ات میتفر نومانیشام تمس هب همه

. میتفویب هار

شواچ هک یناروتسر مرب متفویب هار چاه اب نم هخآ

؟ هدرک ورزر

؟ هخآ هدیم تیاضر یناروتسر ره هب هگم نیا

. ندش ولو نم نیشام وت امسر ادیش و زاناس

زاب رتشیب نوشنهد میتفریم رهش باال تمس هب یچره

. دشیم

؟ تساجک هگید اج نیا _ها

هگن تقو هی ننورگ یلیخ رهش باال یاناروتسر نیا

تخبدب هنک باسح ور شدوخ مهس یکره هیگند

! میشب

همه لوپ شدوخ اباب هن : تفگ یا هدنخ کت اب ادیش

گرزب یاه ورپژه رس تقو دنچ ره هنکیم باسح ور

. هدیم اه هچب هب یساسا روس هی

لوبق ور شداهنشیپ مدشیم هسوسو متشاد تدش هب

منک!

! هشورفیمن ناروتسر هی هب ور شسییر مدآ دنچ ره

شرس تشپ همه شواچ نیشام ندرک زمرت اب

هب ور ناروتسر هب زاب نهد اب نومات هس میداتسیا

میدنوم هریخ نومور



! ایتنل ابکالنس هچ انیا اباب

دوب. طالیی گنر هب ناروتسر نوریب روکد و نییزت لک

. تشاد یا هداعلا قوف و یتنطلس حتلا زیچ همه

هار ناروتسر تمس هب و میدش هدایپ نیشام زا

اب ضوح ناروتسر یدورو ات رد مد ریسم لک میداتفا

وحم ور مدآ هک تشاد یکیچوک و یگنر یاه هراوف

درک. یم شدوخ

نیا زا رتمک تسنوتیمن ناخ شواچ باختنا هک قحلا

. هشاب

حتلا همه ندیسر نومهب مه اه هچب هیقب مک مک

ندوب هتفرگ نوشدوخ هب یبذعم

قح نوممه و دوب یمسر هداعلا قوف ناروتسر یاضف

هدب. تسد نومهب ندوب بذعم ساسحا میتشاد

دوب هداتفا هار همه زا رت ولج هک شواچ ی هراشا اب

لبق زا هک نیا لثم میداتفا هار یباال هقبط تمس هب

دوب! هدش ورزر مود ی هقبط سنلا لک

شاهاب نم تقو نوا هشکیمن یلیرت وپالوش ورای نیا

منک! یم ینوسین تشپ یخوش

ادیش و زاناس ، متسشن یلدنص یور هناموناخ یلیخ

هی ، نتفرگ تبیغ تس وژ نتفرگ رارق مفرط ود عیرس

. تفرگ م هدنخ هظحل

هب هک ییاه شرافس زا دعب هک دوب شواچ هب ممشچ



! تسشن نم یور هب ور یلدنص یور درک نوسراگ
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هرب! نییاپ نم یولگ زا اذغ هرازب ارمع متسنود یم

متفوک لماک اذغ ات هنیشب نم یور هب ور دیاب امتح

. هشب

متفرگ شزا ور مهاگن مخا اب

و شاتیذا و اهاوعد زور، دنچ نیا تاقافتا ی همه

باختنا ور نم تقوچیه هک نیا هب رکف رخآ رد

و منک ادیپ یدب سح تدش هب دوب هدش ثعاب هنکیمن

مخا القی سپ شدوخ هب تشگیم رب سح نیا اشنم

دوب! نم ِمخت و

مدرک تفرگ متمس هب هک ییونم هب یهاگن

اج نیا : متفگ و زاناس تمس مدرک مخ ور مرس مورآ

؟ هتشون یچ

هقیقد دنچ زا دعب و ونم یوت درک ورف ور شرس

هدیبوک بابک نیمه ایب وهللا منودیمن : تفگ یسرزاب

. میدلب وشمسا لقادح میدب شرافس ور

. هدنخ ریز منزن هک متفرگ زاگ ومبل

تشوگ لا غشآ اب منسح شم هزاغم ور هدیبوک _

! تشلپ یروخب ینوتیم



دایب حلا ترگیج گر وت نزب یناطلس ایب

تفوک ونوشبیرغ بیجع یاهادغ نیمه مه انیا رازب

. نسریم اجک هب مینیبب ننک

داد. نوکت رس دنت دنت

دای. یم هدنزارب رظن هب هرآ _هرآ

: تفگ و درک یا هفرس کت شوایس هیناث دنچ زا دعب

رتشیب مدب شرافس اذغ همه یارب نم دیدب هزاجا رگا

. هراد یذیذل یاه کاروخ ییانشآ یناملآ یاهاذغ اب

: تفگ دنخبل اب دوب هتسشن زیم ردص هک دنمجرا یاقآ

رازب دیدب شرافس نوتدوخ هرتهب ناج شوایس مقفاوم

. هیروجچ انووج امش هقیلس مینیبب

یناملآ بصم ال منوخب متسنوت یمن ارچ وگب سپ ا

دوب.

هب یسجن : متفگ مورآ و ادیش شوگ مد مدرب ور مرس

. تقو هی ندن نومدروخ

درک. مهاگن دش درگ یاه مشچ اب

هیچ؟ یسجن _

. مدرک شهاگن یپچ پچ

. هزیروتساپ

ریسوم تسام و سپیچ و غرم اببلا هک ینومه _

! هبسچ یم

هدنخ اب درک یم شوگ نومافرح هب تشاد هک زاناس



. مولهپ دیبوک

راکیجام میگب خهلا هب یراین مک ایراک طلغ نیا _وت

هنک! بصن تهب ( وردوخ ریگدزد و بایدر )

نوشتفج هب یا هرغ مشچ هدنخ ریز دز یقپ ادیش

. متفر

! هشب راک نوشتیبرت ور دیاب اعقاو انیا
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حتلا اب شواچ داتفا ور هب ور هب ممشچ منتشگرب اب

دوب. هریخ مهب یبجعتم و صاخ

و دوب هدیدن مزا یزیچ تشذگ و هدنخ زج حاال ات

دوب. هدش بیجع شارب مخت و مخا نیا

مورآ هک مرادرب شزا مشچ متساوخ ، مدادن لحم شهب

نک! او وتاشوگ بوخ دز: بل

دنلب شادص یرکفره زا لبق مدرک شهاگن بجعت اب

دش.

! دینک هجوت نم هب هظحل هی یگمه _

، دوبن ورپژه روس طقف مه رود ندش عمج زا نومفده

یبد یوت هرارق هک یدارفا لبق زور دنچ زا هدنب

متفرگ میمصت و مدرک باختنا ور نشاب هارمه نوماهاب

منک. عاالم نتسه همه هک بشما



. میدش هریخ شهب هدرک پک همه

زور دنچ زا یروجچ امش : تفگ یبجعتم نحل اب نیرز

عاالم جیاتن هک زونه هخآ دیدرک باختنا ور اضعا لبق

دوب. هدشن

درک. شهاگن یدج شواچ

عورش ن اب هک یلعف ره و هشیمن و دشن نم یارب _

. هرادن دوجو هشب

یم تسد هب ور ورپژه نیا هک مدوب نئمطم نم

. میدروآ و میرای

. شهب مدز لز سرتسا و سرت اب

. تخادنیمن مهب مه یهاگن مین هک دوب نوا هعفد نیا

دنچ یوت یروجچ امش : تفگ یخوش نحل اب دادرهم

نیا رس زونه ردپ و نم دیدرک باختنا ور همه زور

رفس نیا هب میت تسرپرس ناونع هب نوممودک هک

! میدیسرن هجیتن هب میایب

نم : تفگ دنخبل واب تخادنا باال ییوربا دنمجرا یاقآ

هتدوخ اب میمصت مرسپ متفگ هک

یوت ای یرب یبد هب هدنیامن ناونع هب ینوت یم ای

یوت وراه راک نم یاج یتقو دنچ و ینومب تکرش

ی همه یوت ، یشب طلسم زیچ همه هب ات یریگب تسد

تهب و تسه ترانک تداعس موناخ مه تدم نیا

هنک. یم کمک



یم هنم نداد هتکس شدصق نیا مدنوخرچ یمشچ

. هگید منود

مخا اب دش درگ ماه مشچ داتفا شواچ اب هک ممشچ

هدز لز دنمجرا یاقآ هب یبصع ییاه مشچ و ظیلغ

. تشاد یمن رب شزا ور ش هریخ هاگن و دوب

شهب ندرک هاگن زا تسد دادرهم زومرم یادص اب

. مدیشک

. منومب اج نیمه مدیم حیجرت هروط نیا هک _حاال

دز. دنخبل و تخادنا مهب یراد روظنم هاگن

. مدش بذعم و هچاپتسد یمک

یمشچ ریز سرتسا ،اب هاگآدوخان یلو ارچ منودیمن

. متخادنا شواچ هب یهاگن

. دیرپ مور زا گنر ش هرهچ ندید اب

؟ دوب یبصع ردقنا ارچ

گر ندرک داب ثعاب یلدنص ی هیاپ یور شتسد راشف

دوب. هدش شاه

. مدش هریخ شهب سرت ورپ برطضم یهاگن اب

یا هظحل شتموصخ رپ و نشخ یادص ندش دنلب اب

درب. متام
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یم فیرشت هک نتسه یتارفن وزج تداعس موناخ _

مــن رانک ورپژه نیا یوت دیاب امتح یبد،و نرای

! نشاب

ماه مشچ هک تفگ مکحت اب نانچ ور شرخآ ی هلمج

هتشاد یسح هچ دیاب متسنود یمن ال صا دش، درگ

منک، بجعت ، مسرتب شخرس و یشحو هاگن ،زا مشاب

شوخ مدش باختنا مدوخ ابتالش هک نیا رطاخب ای

! مشاب حلا

درک. یم ینیگنس مور اه هچب ی همه هاگن

یم کیربت : تفگ و دز مهب یا هملقس هدنخ اب زاناس

. یدیسر هتقح هک یزیچ هب هرخ باال ناج باتفآ مگ

ییاسک ی همه هک یروج تفگ روظنم اب ور شفرح

. هنوزوسب ور متسه اجنیا قحان هب ندرک یم رکف هک

و لد هت زا اه یضعب هک تاکیربت لیس نوا زا دعب

هنوور متمس هب دوب ارمه تداسح و ترسح اب ایضعب

دش.

همه یارب ساوح یب ، دوبن یچیه هب مساوح نم یلو

ماه مشچ یلو مدرک یم رکشت و مداد یم نوکت رس

! شتمس هدرگرب دز یم ود ود

اهنت مسرپب یلا ؤس متسنوت یمن تیعقوم نیا یوت

لیلد منودب هک دوب نیا دوب مهم مارب هک یزیچ

؟! نتشاد طبر مهب نم ییوهی باختنا اب شتینابصع



نوریب شواچ هب عجار رکف زا دش ثعاب دادرهم فرح

و شواچ هب رکف اب مزغم دصرد داتفه ازور نیا ، مایب

هدش. رپ شاهراتفر

اب منم دیرب یم دیراد ور مرایتسد هک حاال بوخ _

موناخ لثم هنوت یمن یسک اج نیا مای یم امش

هدب! سرد مدآ هب تداعس

. دیدنخ و دز نم هب یکمشچ

شزا یچ لثم هک یزور تشاد تفرگ م هدنخ ممدوخ

درک. یم یروآدای ور مدیشک راک

دای یمن رد شواچ نوخ ینزب دراک متشاد نانیمطا

! هراد لکشم دادرهم اب ردقنا ارچ مدیمهفیمن

شزیت و هریخ هاگن شواچ دش ثعاب شوایس یادص

. هرادرب دادرهم یور زا ور

دادرهم و شواچ نیب تموصخ هجوتم همه اال متحا

ور شقیفر هک شوایس صوصخلا یلع ندوب هدش

وج ندرک ضوع رد یعس واالن تخانش یم بوخ

. تشاد

دش کشخ کرابم نهد هب نوممشچ نم ردارب بوخ _

ور تداعس موناخ طقف هنکن هگید نک یفرعم مر هیقب

! یربب یرادرب یاوخ یم

! شرس تشپ مه هيقب هدنخ ریز دز رهره شدوخ دعب

! کمن اب



. تفر شدوخ شواچ هک مرب هرغ مشچ شهب مدموا

ور یزیر یم کمن یتئرج هچ اب تیعقوم نیا وت هخآ

! شواچ
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مه اضعا هیقب داد: همادا یدج و درک یا هفرس کت

و نیرز یاقآ ، یمیهاربا موناخ ، میکح موناخ لماش

. نتسه یناف یاقآ

تسین یتیافک یب رب لیلد هیقب ندشن باختنا

دنراد یرتشیب ییاراک هک ییاسک دوب نیا رب محیجرت

. مشاب هتشاد مدوخ هارمه ور

دنوکش یم ودرگ شمد اب هک نیرز هب یمشچ ریز

میدقت لکشپ هپت هی نم هب سناش یاج ، مدرک هاگن

! ادخب ندرک

ور دادرهم مسا ال صا مدش هجوتم مدرک تقد هک یمک

! درواین

رد ور شروش ادیدج درم نیا راتفر زا مدرک بجعت

؟ دروای یمن

انیبم هب ممشچ نتفگ کیربت مهب یکی یکی اه هچب

درک. یم هاگن همه هب مهرد یاه مخا اب هک دوب نوج



فیح هرب یمن شدوخ اب ارچ ور یلوگوگ نیا خآ خآ

؟ هنومب اج اج نیا شمد تسین

مدز. ادیش یولهپ هب یا هملقس

ترخوش منیب یتسویپ ایکجراخ ام عمج هب منیب _یم

یچ؟ ای یایب هدیم هزاجا

دش. نوزیوآ ش هچول و بل

؟ مرایب موود نوا نودب یروجچ نم هدب هزاجا منوا _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

هنوپ مان هب یا هرخسم ی هدیدپ دای تدش هب ونم _

! یزادنیم

درک. کزان یمشچ تشپ

! هگید هموناخ یلیخ سپ هنم هیبش _هگا

؟ هچب یتفرگ تنامام زا همان تیاضر تدوخ وت

. مدیشک یفوپ شفرح نیا اب

هب تسد دیاب هنک یم مفخ همهفب نامام اباب _هن

دیاش هنک تنامض نوا هگا مشب دنمجرا یاقآ نماد

؟ موه مرب هرازب

یچ؟ شرآ سپ ال صا

؟ شمرایب مدوخ اب هشیمن

باال یا هنوش درک یم شوگ نومافرح هب هک زاناس

. تخادنا

هیراک هلئسم حیرفت یرانق ریازج یرب یاوخ یم هگم _



. رتخد

. مدیشک یهآ

باذع زا مراد مدوبن شرکف هب تدم نیا ال _صا

شارب یبوخ ردام تقوچیه مشیم هنووید نادجو

. مدوبن

یاج هب ور نامام لوا نومه زا مدادیم هزاجا شاک

هنک! روصت شردام

. تشاذگ متسد یور ور شتسد زاناس

یتقو و یلا یخ یب یلیخ میراد لوبق نوممه _

نیا وت باتفآ تسه مه تطیارش رطاخب یلو یراذیمن

؟ ینک یم راک یک هساو یراد تقو همه
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ساالت و نس مه لثم هک نیا یاج هب یچ هساو

؟ ینک یم نوج یروجنیا یباوخب و یروخب هنوخ

. هنکن سح ور یدوبمک شرآ هک نیا هساو

. مدیشک یفوپ و منوچ ریز مدز ور متسد

اهاذغ و نوسراگ ندموا اب هک مگب یزیچ متساوخ

. دنوم منهد یوت فرح

مه زورره مدوب رپ یدایز ازور نیا دوب لوغشم مرکف

. دشیم هفاضا ماه یلوغشم لد هب دیدج قافتا هب



. نتشاذگ یراد رد یاه فرظ یوت ور اهادغ

اذغ یوب زا هراد یبوخ ی هقیلس شوایس همولعم کال

. تفگ یمن مهاریب نیچمه داد صیخشت دشیم

دش. کشخ شهب ممشچ اذغ رد نتشادرب اب

هدرک هلولگ ونومدوخ ینیمز بیس هروپ تسد فک هی

و سس اب مشارانک باقشب طسو ندوب هتخادنا ندوب

! ندوب هدرک نییزت یزبس

هکرعم یاذغ دوب نیا شییادخ متخادنا هیقب هب یهاگن

؟ نتفگ یم هک یا

ناج! شوایس ت هقیلس وت منزب دنگ

. زاناس تمس متشگرب مورآ

؟ نرادن هدیبوک اج نیا ترظن _هب

. تخادنا نییاپ ور شرس و درک یا هدنخ کت

هیچ نیا هخآ مشیمن ریس هک جنرب سید هی نودب نم

مدآ. یولج دیرازیم

یم ور اذغ هج هچ و هب هب اب هک هیقب ندید اب

. منزن یفرح مداد حیجرت ندروخ

. بوخ هنم زا لکشم دیاش

. متشاذگ منهد یوت و متشادرب اذغ زا یا هکیت مورآ

ش هفایق الهب صا تشاد یبوخ معط منک یم فارتعا

مدآ شرانک نتشاذیم نون هکیت هی شاک یلو دمویمن

هک. هشیمن ریس یروج نیا



مدوخ دصق زا دوب نییاپ مرس ندروخ اذغ تدم همه

هدرگنرب شتمس هب مهاگن هک مدادیم نوشن لوغشم ور

یمن ، مدوب هدرک شعورش مدوخ هک دوب یمخت و مخا

هدرک مباختنا ورپژه نیا هساو نوچ هنک رکف متساوخ

. منکیم شمومت

نم هب شدب یاراتفر ی همه تباب حیضوت هی نوا

دوب. راکهدب

تسین یسک راک ناخ شواچ زا ندیشک فرح دنچره

یلو مرایب رد شزا یزیچ منوت یمن داوخن شدوخ ات

یارب هک ییاراتفر هشب هجوتم هنوت یم لقادح بوخ

ثعاب هنوتیم ردق هچ هنک؛ یم هولج یلومعم شدوخ

! هشب رفن هی یگدنومرد و یگتخیر مهب

. مدروآ ورباال مرس میکح موناخ یادص اب

هچ رد اقیقد ترفاسم نیا رهمگرزب بانج دیشخبب _

؟ هیخیرات

؟ میشاب هتشاد هارمه هب نومدوخ اب دیاب یلیاسو هچ
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مهب خهلا هک یا هباتفآ دای مدینش هک ور لیاسو مسا

مدیزگ ومبل مکحم مداتفا دوب هداد

نومنوخ ندرک عمج لیاسو عقوم دصرد هی نک رکف



! هشاب

. متخادنا نییاپ ور مرس عیرس و مدز یدنخبل

یناف یاقآ تسد هب ور نوتکرادم عقوم هب یگمه _رگا

. تشاد میهاوخ زاورپ هبنش هس دعب ی هتفه دینوسرب

هب زاین هراد مهارف نوتارب ور یتاناکما روج ره لته

. تسین ینانچ نآ لیاسو

شمارتحا زا رپ ی هرهچ هب یهاگن یمشچ ریز

دزیم فرح رت نسم یامدآ اب یتقو هشیمه ، متخادنا

؟ دشیم هلصوح اب ردقنا

؟ دوب مهم شارب مارتحا ردقنا

لماک حیضوت نینچ مه شاه سنارفنک یوت یتح ارمع

! هشاب هداد یسک یارب یعماج و

. مداد بقع یمک ور ادغ باقشب

! شکب ور اریس ایادخ میدنوم هنشگ هک ام

ور نامام یا هتفه کی نیا یروجچ مدوب هتفرگ ازع

منک. رفس نیا هب یضار

دزیم فرح دادرهم اب هک دنمجرا یاقآ هب یهاگن

. متخادنا

هریگ یمن لیوحت هگید کال ندموا شاه هچب یتقو زا

افو! یب یه

اب زورره ناخ کخلت نومه تکرش ورب هگیم هنوطیش

هدید هک نومن اج نیا یلو هش در تور زا یلیرت



ال! صا یشن

* * *

ناخ شوا چــ

. مداتسرف بقع ور مدوب هدزن شهب بل هک ییادغ

. تخادنا مهب یهاگن شوایس

هک! یدروخن یچیه رسپ درک لگ تتیساسح _زاب

. مدرک شهاگن کالهف

هیضق تسنود یم هچ ، تسنود یم هچ نوا

طقف نم تسین یا هلئسم چیه ال صا تسین تیساسح

! ممگردرس و کالهف یکلا

مهرد یاه مخا اب نانچمه متخادنا شهب یهاتوک هاگن

درک. یم چپ چپ شتسود اب

! تشاد نم نتفرگ هدیدان رد یعس یبیجع زرط هب

رظتنم طقف هک ردق نوا دوب هدننک هناوید شاراتفر

هناقمحا راتفر لیلد ات مزادنب شریگ هشوگ هی مدوب

! ممهفب ور ش

شوایس تمس هب دروخ مولهپ هب هک یا هبرض اب

. متشگرب

. مگب یزیچ هی متساوخ هنم هب تساوح _هگا

. مدیشک مندرگ هب یتسد



وگب. _

ور باتفآ مسا دای یمن مدای : تفگ یرت مورآ یادص اب

! مشاب هدید یداد مهب هک یتسیل یوت

. مدرک شهاگن یدج

! یدشن هجوتم متشون ور شیلیماف نوچ دیاش _

وت هرتهب ، یسانش یم مسا اب ور همه یراد تداع

. ینک تیاعر یراک طیحم

درک. عمج ور شدوخ یمک

یدب ریگ مگب یچ هی نم یرظتنم طقف اباب هشاب _

. ادخب دوبن وت نیع ماباب
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چیه تسیل نوا یوت نم تفگ یم تسار شوایس

مدوب هدربن باتفآ زا یمسا

ثحب ی همادا هک دوب نیا شوایس هب منداد ریگ لیلد

! هریگن ور

. مدوب هتفرگ عطاق روط هب ور ممیمصت نم لصا رد

! ناونع چیه ،هب شمربب متساوخ یمن

دوب لح هار نیرتهب مارب نوا زا یرود

دوخ و شنت ره زا یریگولج یارب لح هار نیرتهب

! یریگرد



مدوخ اب رتهب متسنوت یم رتخد نیا زا ندش رود اب

هدشن لح یاسح نیا ی همه اب ور مفیلکت مایب رانک

منک! رود رسدرد عبنم زا ور مدوخ و منک صخشم

منوت یمن مه هظحل هی هشاب مهارمه رگا مدوب نئمطم

و اراک هب مساوح دیاب ش همه منک عمج ور مرکف

! هشاب شدنت نوبز

هزات یاه سح نیا اب ات مدش یم رود شزا دیاب

. مایب رانک هتفرگ لکش

درم نم منک رارف هک متساوخن ینعی ، متسنوتن یلو

. مدوبن ندرک رارف

میگدنز الت کشم اهو سرت نیرتگرزب ربارب رد هشیمه

. مداتسیا

نیا ربارب رد هک یفعض نداد نوشن ینعی نم رارف

. متشاد رتخد

! مفعض هطقن هشب رتخد نیا مراذیمن

رتشیب دمویم نوریب دادرهم نهد زا هک یتاملک کت کت

درک. یم ممصم ممیمصت ماجنا یارب ونم

. هشاب هتشاد نم رانک رد یهاگیاج دوب رارق باتفآ

نم! طقف

یا! هگید سک چیه هن

چیه مدیمن هزاجا و مرب یم مدوخ اب ونوا نم

هشاب شسییر داوخ یم هچ هکلپب شرود یسانلا دحا



! شتسود هچ

هک یتشادهب سیورس تمس هب و دش دنلب اج زا

. داتفا هار تشاد رارق ناروتسر ی هلپ هار تشپ

. مدش دنلب اج وزا متخادنا فارطا هب یرسنوخ هاگن

نیا هرهق و مخا لیلد زورما هگا متسین شواچ نم

. ممهفن ور هچب

هلپ هار تمس هب شوایس ی هراشا هب هجوت یب

. متفر

. متخادنا رد یور یولبات هب یهاگن

! هنانز

. متشادرب ولج هب یمدق و مداد راشف مه یور ور مابل

وات دوب هدروآ رد شرس زا ور شلا ش هک شندید اب

هنک دیدجت ور شبل اترژ دوب هدش مخ هنیآ یور رمک

دش! درگ ماه مشچ

! متشگرب بقع هب ور هدموا ولج مدق عیرس

انز. نیا زا ناما

مومت شراک مدنوم رظتنم و مدیشک مندرگ هب یتسد

. هشب

رکشورادخ مدز دنخشین و متخادنا مفارطا هب یهاگن

سیورس رد مد رهمگرزب شواچ هنیبب تسین یسک

ندز بل رژ راک ات هداتسیا رظتنم هنونز یتشادهب

! هشب مومت شسخت دنمراک
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رظتنم رد تشپ هقیقد دنچ و مدرب مبیج یوت تسد

. مدنوم

هریخ رد هب شاه شفک ی هنشاپ یادص ندینش اب

یدنلب هــنی دموا نوریب رد زا هک نیا ضحم هب مدش

. دیشک

دش. هدیشک شگنررپ رژ هب مهاگن

. مدرک یمخا

؟ رتخد هگم یدید نج _

درک. کزان یمشچ تشپ

هنونز تلا وت تشپ امش مهرد ی هفایق ندید _وهللا

! تسین ندید نج زا رتمک

شتمس هب یعیرس مدق و متخادنا باال ییوربا

. متشادرب

روط! نیا _هک

! داتفا هار تنوبز هرخ باال سپ

یاه هلپ تشپ مداد شلوه و مدیشک شسابل نیتسآ زا

. ناروتسر یفارشا

: تفگ و درک مهاگن جل اب نوتس هب هدیبسچ

دوجو زاربا دینوت یم مه یرت هناندمتم یاه شور اب



! دینک

شرس مارتحا ال صا هچب نیا ، مدرک شهاگن مخا اب

دش! یمن

هنک یم مخت و مخا عمج یوت لیلد یب هک یمدآ _

هنز؟ یم ندمت زا فرح

دوب نیگنس : تفگ صرح رپ و دنوخرچ و یمشچ

؟ نوتارب

و مشخ دروم حیضوت و ليلد نودب هک هنیگنس هرآ

؟ دیریگب رارق رفن هی بضغ

! هنیگنس منم یارب

. مدرک شهاگن یدج

! نزن فرح هیانک و شین اب نم _اب

هیچ. اراتفر نیا زا تروظنم وگب مدآ نیع

درک. مهاگن فساتم و داد نوکت فرط ود هب یرس

ناکما نوترظن هب هک دینئمطم نوتدوخ هب ردقنا _

هن؟ هشاب نوتدوخ لا معا دروخزاب نم راتفر نیا هرادن

مدوخ اب ور نوتتشز و دنت یاراتفر لیلد ات هدنب

! مشکیمن تسد مشن هجوتم

دیدرک باختنا ورپژه نیا یارب ونم نوچ دینکن مرکف

. منکیم شومارف وزیچ همه

جرب هی زا نداتفا سرت هک تسه یسک رت مک هرخ باال

. هشاب هدرک هبرجت ور هقبط تسیب



ور! و مشچ یب قدنف

لیلد متسنوتیمن مداد راشف مه یور ور ماه بل

شهب ور مدوب ریگرد شاهاب ممدوخ زونه هک یراتفر

شراتفر نیا هب مداد یمن مه هزاجا یلو مدب حیضوت

هدب همادا نم اب

هنک! راتفر نم لیم باب دیاب

دوب یراک منک شدیدهت یزیچ نینچ اب متساوخ یمن

زا بوخ یلو مداد یمن شماجنا تقوچیه هک

درک! هدافتسا هشیم هک شدیدهت

هسریم تاپ منیبب ات هدب همادا تتشز راتفر نیمه _هب

هن! ای یبد هب
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. تفرگ م هدنخ هک درک مهاگن صرح اب نانچ

. دینک دیدهت ونم یزیچ نینچ اب دیرادن قح امش _

یتشادهب سیورس فرط هب هک مدش یا هیاس هجوتم

. دمویم

ادج نوتس زا دش ثعاب هک متفرگ هلصاف شزا یمک

. دایب ولج هب یمدق و هشب

دیشک یتحار سفن نومرانک زا هبیرغ نز ندش در اب

دش. هریخ نم هب مخا اب هرابود و



! دراد زارد رس هصق نیا هک نیا لثم

دوب! نیا مرخآ فرح _

ور راک نیا منوتیم ینیبب ات هدب همادا تراتفر هب

هن! ای منکب

شواچ هساو هک هشیمن هرخ :باال مداد همادا تیدج اب

ینک کزان مشچ تشپ و ینک مخت و مخا ناخ

! یرب رد رسق مشدعب

دنودرگرب وشور و درک کزان مارب یمشچ تشپ هرابود

. هرادن یتیمها شساو ال صا مافرح هک راگنا

و مدرک شدیدهت هک سب زا دوب مدوخ ریصقت

. مدرکن لمع نوشمودکچیه هب هشیمه سکعرب

رد هچب رتخد هی اب داد یمن هزاجا یگنودرم

! متفویب

صرح رپ و متفر شتکرح نیا هب یا هرغ مشچ

. متشادرب شتمس هب یمدق

! نوطیش رب تنعل _

دش. عمج شدوخ وت یمک

دز. یا هزماب دنخشین

هک! مدرکن یراک ینک یم تنعل یکلا ارچ _

مدیشک مبل هب یتسد

لصا رد هنوطیش دوخ رتخد نیا تشاد قح وهللا

! هرتخد نیا یومد ی هخسن نوطیش



! شایزارد نوبز ربارب رد مدروایم مک اعقاو اتقو یضعب

! ممورآ ات نک غالف متنوبز میرب تفویب _هار

درک. مهاگن هتفر باال ییوربا اب

تداع یلا عبانج راتفر هب مدش نپوا دینکن هاگن ونم _

اب ییاتود تسین زیچ هرذی طقف نوترظن هب یلو مدرک

زیم؟ رس میدرگرب مه

. مدیشک منوچ هب یتسد

؟ دوبن مشچ وت یدایز رژش

. مدرک شهاگن یدج

، نومننیبب مه اب یتحاران وت هگا ، مرادن یلکشم _نم

یراد عبر هی هک ییاه یگنر ِندرک گنرمک هب نومب

ایب! دعب سرب ینک یم نوشگنررپ

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

رگ تروص هب هجوت یب تسشن مبل یور یجک یدنخبل

. مدرک تکرح زیم تمس شهب هتفرگ

دش! هاتوک شیرتم شیش نوبز هرخ باال

یرذگیم ام هقوشعم هچوک زا هک *یا

دسرن نابایخ هب تراذگ هک نک اعد وت

یربب لد ینک مزع رگا منادیم بوخ

دسرن ناطیش وت ِیزاب هتخوس ردپ هب
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اب هک شوایس هب داتفا ممشچ منتسشن ضحم هب

فرط ود هب مرس درک یم مهاگن قارب ییاه مشچ

. مداد نوکت

هللا؟ شیا تشذگ شوخ _

؟ ییوشتسد رانک شاداد هخآ

؟ یدرکن ادیپ رت کیتنامر یاج

. مدرک شهاگن مخا اب

! مگن یزیچ ماوخ یم نم یه نوطیش رب تنعل _

دش. رت گرزب شدنخبل

؟ اقیقد نوطیش مودک _

نوشنیب زا قدنف ی هملک هک مدیشک مبل هب یتسد

! هرپن نوریب

نم راک وت هشاب ترخآ راب ، هشاب تدوخ راک وت ترس _

ایس! ینک یم تلا خد

نیا تسنود یم شدوخ یلو دوب یدج اتبسن منحل

تقوچیه و تسین ملد هت زا اشنزرس و افرح

منک! یمن شتحاران

هچ! نم هب امش هیصخش طباور ال صا شاداد مشچ _

تفج هقابروغ ننک لعن ور رتش ندموا نگیم یدینش



باال؟ داد وشاگنل

نم! تیاکح هدش

منک. یمن تلا خد تراک وت هگید

؟ دوب هتفرگ یدج ور مفرح مدرک شهاگن بجعت اب

! شوایس _

مدعب نزب فرح تسرد تدوخ هب عجار هک نیا لوا

وگب! وتیلصا لکشم امود

نک. ضوع ور ثحب درک یعس و داد نوکت یرس

زان منیبب متساوخ هبوخ خاالتق مدید اباب یچیه _

هک. مدآ رپ وت ینزیم رتدب یکز مدید یشک یم

! شباوج اب مدشن یضار

باتفآ هب ممشچ یفرح ره ندز زا لبق ، مدرک یمخا

. تفر یم شیلدنص تمس هب هک داتفا

! ندوب هدرکن رییغت مه هرذی شبل یایگنر

منک! یم شلیم باب

! هرایتخا هب شیتآ شدوخ هساو هراد، داب شرس

منک یم یراک یلو منک یمن شوماخ وشیتآ نیا نم

! هشکب هلعش نم هساو طقف

دز. مولهپ هب یا هبرض شوایس

مروخب رتمک یتفرگن ونم ولج ارچ _

رسپ تحور وت ، هشیم یکاش میروخن ور وناب یاذغ

یروخب ور وناب تخپ تسد یرب یدروخن ماش دصق زا



هرآ؟

. مدش هدیشک نوریب شرکف زا اوه یب

ش هنوخ هب وناب مدوب هدادن هزاجا هک یبش زا

داد یمن هزاجا ؛ مدوخ شیپ شمدوب هدروآ و هدرگرب

. میشب دنلب هرفس رس زا اذغ ندروخ نودب

ماش و راهان یارب ور نومدوخ دیاب میدوب هک اجره

. میدنوسر یم هنوخ هب

و ییورشرت یاج هب هدیدن ردام رهم ِشوایس و نم

وناب ندشن تحاران یارب ؛ تیدودحم نیا زا یتحاران

! میتسشیم زیم رس مه ریس مکش اب یتح
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نم هک یشوایس : متفگ و مدز نوسراگ هب یا هراشا

هنیبب زاب هشاب هدروخ مه اذغ سید هی رگا مسانشیم

ریس کاروخ همقل ود اب وت شتمس هعودیم هنهپ هرفس

! یشیمن

هنکمم میدرگرب ات نک باسح ور ماش ورب ایب مه حاال

نوریب بش همین ات نشاب هتشاد تیروذعم اموناخ

. نشاب

دش. دنلب شاج وزا درک یفوپ

مه رود میتسشن تاه هضح مال نیا اب ورام یتشک _



. هگید

و درک و دوب هدیسر ام زیم هب هک ینوسراگ هب ور

نوشهگن نوریب نرب تیعمج نیا راذن اقآ : تفگ مورآ

ریگب ور ندروخ هک ییاذغ لوپ یگند راد

وفک نیا نوشتسد هدب وراج هتسد هی یرفن مندادن

! نشکب یط

ورب : مدیپوت یمورآ یادص اب متفر شهب یا هرغ مشچ

. راین رد یزاب هرخسم ایس

نوسراگ هارمه تفرگ م هدنخ هک داد شینیب هب ینیچ

. داتفا هار یرادباسح تمس هب

عمج رتدوز هک مدرک یرفظ هب یا هراشا شنتفر اب

. میرب ننک

دنلب نوا زا تیعبت هب مه هیقب دش دنلب اج زا عیرس

. ندش

مرسپ نونمم بشما تباب : تفگ و دز یدنخبل دنمجرا

دش. لماک نوممزب

داد. نوکت یرس مارتحا اب

نتفرگ هب رداق امش یراکمه نودب منک، یم شهاوخ _

. میدوبن ورپژه نیا

یمن رتخد نوا یراکمه نودب متفگ یم دیاب لصا رد

! میریگب تسد هب ور ورپژه نیا میتسنوت



هار اه هلپ تمس هب شرسپ هارمه و داد نوکت یرس

. نداتفا

. نشب جراخ یکی یکی همه ات مداتسیا

هلپ زا شیتآ هلولگ نوا ات مداتسیا هک نیا رت حضاو

! هنزب شیتآ ور ییاج هک نیا زا لبق هرب نییاپ اه

رتشیب هقیقد دنچ میدرک تکرح گنیکراپ تمس هب

دش. هفاضا نومهب مه شوایس هک دیشن لوط

داتسیا مرانک دوب کراپ نم نیشام رانک باتفآ نیشام

ات نرب نوشانیشام تمس هب همه ات دش رظتنم و

. هشب راوس هنوتب

هاگشیامزآ سییر یدباع ندرک ثکم هجوتم هظحل هی

. مدش دنمجرا

فاص شاتسود و باتفآ تمس هب شتتشگرب اب

. مدش هریخ شهب تقد واب ماج رس مداتسیا

موناخ رگا یلو مرادن تراسج دصق هدنب دیشخبب _

. نوشمنوسر یم هدنب ندب هزاجا نیعم

. متشگرب یداع حتلا وهب مدیشک یقیمع سفن

نوا مشوگ زونه نم یلو دش نیشام راوس شوایس

دوب. اج

. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب باتفآ یادص

. نوشمنوسریم مدوخ هدنب دیشکب تمحز تسین _المز

مه کیدزن نوماه هنوخ ام هخآ هن : تفگ عیرس یدباع



. هشن رود نوتهار امش هگید متفگ س هگید
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ینوطیش ی هفایق واب درک زیر ور شاه مشچ باتفآ

انیا نیعم موناخ اب هچوک ات دنچ طقف ام اقافتا : تفگ

هدید ارو نوا حاال ات دای یمن مدای میراد هلصاف

. نوتمشاب

یزیچ هی درک یم یعس و دوب هدرک قرع شینوشیپ

هنک. مهرس

مخ باتفآ تمس هب یمک و مدیشک مبل هب یتسد

هدنب نیا نک لو : متفگ یدج و مورآ یادص اب مدش

! سیلبا ِتسدمه ورادخ

نوتنوخ ورب تسار هی یراکبارخ یب وش نیشام راوس

. تمدربن مدوخ ات

یدباع هب ور و درک کزان مارب یمشچ تشپ مخا اب

هدنب دینک روج بوخ هنوهب هی امش حاالات : تفگ

منک. نشور ور نیشام

و نومزآ :اب تفگ یصاخ نحل اب تشاذگ هک مرانک زا

! بانج دیشاب هتشادن یراک ام یاطخ

هک. مد یمن یسکره هب ور ماتسود نم



راثن مه یا هکیت هی شافرح طسو مدز یجک دنخبل

درک! شوایس

اهنت هرتخد نوا اب ور یدباع و مداد نوکت یرس

. متشاذگ

هی ارچ : تفگ یقلخدب اب شوایس مندش راوس اب

ردارب وت نیا مدش کشخ نم یداسیاو اج نوا هتعاس

نم!

دوب. شیگرم هی بشما رسپ نیا مدرک شهاگن یدج

بقع هب یهاگن لغب هنیآ وزا متخادنا هار ور نیشام

متخادنا

راوس هک یرتخد و باتفآ مهرد یاه مخا ندید اب

یم یصرح هچ مدز، یجک دنخبل دش یدباع نیشام

! شوایس حلا هب یاو هروخ

یسکره راک جاودزا هب شوایس ندرک یضار دنچره

تسین

زا رت کیرات یلیخ هراد هداوناخ هب نوا هک یهاگدید

هنک! شمضه هنوتب هک هیزیچ

و هداج یوت میدوب هداتفا دشیم یا هقیقد دنچ

مدز. نومرف هز یا هبرض دوب هدرک توکس شوایس

؟ شوایس هدش یچ _

! نکن راکنا



. هیضق لصا رس ورب تسار هی

لد و درد مشیپ هنوتب یسک هک مدوبن یمدآ تقوچیه

هتفرگ شیپ رد ور شور نیرتدب ننئمطم مه االن هنک

. مدوب

هب هجوت یب هک دوب رپ یلیخ شوایس راگنا یلو

درک. ندز فرح هب عورش یا هتفرگ یادص اب منحل

مگب منزب فرح شاهاب بوبحم هب مدز گنز زورما _

هگید هک مسر یم مزویفپ نوا باسح مشبظاوم نم

. داین متتمس

؟ تفگ یچ مهب ینود یم

. مدرک شهاگن یلا وس

میگدنز نم نکن تلا خد نم یگدنز وت تفگ ... تفگ _

. مشب ادج مرهوش زا مماوخ یمن مراد تسود ور

ندش هک هنک نوشتنعل ادخ دش، هدرشف مهب ماه بل

. رسپ نیا یگدنز درد

یم تاشن اج نیا زا مه ماش زا دعب یافرح سپ

! تفرگ
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شهب یتقو ات رسپ تهب مگب یچ نم ایس ایس، _

! هدرگیمن رب هدرگرب هک ینک رارصا



نزن گنز شهب زور ود ، نوشهب هدن یجرخ زور ود

ات هچیه وت نودب شیگدنز همهفب ات شابن شتشپ

نوا هن یدوب وت تدم همه نیا شرس باال درم همهفب

! فرش یب

هی لثم یدوب هاگ هیکت هک ردقنا یدوب هشیمه ردقنا

! شارب هشیمن سح تندوب هگید تارب هدش هفیظو

متسد یوت مکحم ور نومرف تشاد شزرل شادص

یمن یلو مدشیم نوغاد نورد زا متشاد مداد راشف

. مگب یزیچ متسنوت

تساوخ یمن نوچ دیاش دوب، هرجنپ تمس شتروص

منک. سح وشضغب

... همهفیمن یسک یلو شواچ مدنخیم مراد هشیمه _نم

هریگیم شیتآ هراد مبلق همهفیمن

هی یلو مدیسر شداد هب یسکره درد عقوم هشیمه

یکلا یاه هدنخ نیا تشپ هسرپب دموین یکی راب

! هتسشن یدرد هچ تشوخ

مندوب هگید مدوب هشیمه سب زا شواچ یگیم تسار

راوید یور دیفس ِیشاقن هی لثم مدش ، هشیمن سح

! یچگ

! شواچ مرایم مک مراد

عمج و مدوب نم ماه، هدنخ و مدوب نم اباب زا دعب

. هداوناخ ندرک



نامام گرم اب منوا هک دوب م هیسروب میشوخلد اهنت

. مساو دش رهز

ونم هراد بوبحم درد حاالم نم مدیدن یشوخ گنر

. هنزیم شیتآ ور مرگیج

رتشیب ماه تسد و تفر ش هنیس تمس هب شتسد

دش. تشم نومرف یور

وشیتحاران یسک تشادن تسود نوچ مدرکن شهاگن

. هنیبب

. دیشک یقیمع سفن

یگدنز یهایس ردقنا ، مداد شوگ هیقب یادرد هب ردقنا _

ونم! نیبب هدش هایس ماپاترس مدیرخ نوج هب ور هیقب

نیشام مرایب موود ور مغ نیا نیا، زا رتشیب متسنوتن

مدوخ تمس مدنودرگ شرب مخا واب مدیشک یرانک ور

هن! یکشا یلو دوب زمرق شاه مشچ

. منوش هب داد هیکت ور شرس و دز یخلت دنخبل

نیا راب زا مدشیم هفخ متشاد مدیشک یقیمع سفن

. یتیلؤسم یب

راشف و شوایس هب مساوح تقو همه نیا هک نیا زا

. دوبن شاه هنوش یور

مدوبن دلب یتح نم ش هنوش ور متشاذگ تسد مورآ

منک. مورآ ور یسک یروجچ دیاب



؟ هشب بوخ حتلا منک راکیچ ایس منک راکیچ _

. مدیم ماجنا یگب یراکره وگب طقف وت

. دیشک یقیمع سفن

نیا دیاب مدوخ شواچ دایمن رب یسک تسد زا یراک _

طال ینک یضار هبوبحم ینوت یمن هک وت مرب ور هار

! هریگب ق

. متخادنا باال یا هنوش

هدب. شق طال منک روبجم ور کباب منوت یم یلو _

درک. مهاگن و دیشک باال یمک ور شرس

! اتسین یرکف دب منیا _

رت. بقع مدیشک ور مدوخ یمک مخا اب

یمن فرح مولک ود متقیفر هک نم شیپ یای یمن _

هی زا رتهب رکف اتود هرخ باال هگید هشیم نیمه ینز

. هنکیم راک هفصن

بقع ور شدوخ یمک تفرگ ش هدنخ مدرک سح

هب مسرتیم یرادیم رب وتسد شاداد : تفگ و دیشک

زیچ... مرج

یشیمن مدآ مدز: رشت و بقع مداد شلوه صرح اب

وت!

یتحاران یلو دید ش هرهچ یوت ور مغ دشیم زونه

! تقوچیه دیشک یمن لوط دایز شوایس

یم یعس یعونصم ی هدنخ و یخوش اب هدش یتح



هنک. ضوع ور وج درک

. متخادنا هار ور نیشام و مدیشک یقیمع سفن

! زورما دوب یرسدرد رپ زور هچ
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وناب ، میدش هدایپ و مدرک کراپ غاب یوت ور نیشام

. مدرک یگنرمک مخا دوب هداتسیا رظتنم رد مد

دب حتلا وناب نوریب یدموا ارچ امرس نیا یوت _

. هشیم

درک. مهب یمخا

. مدش هداتفا راک زا راگنا هک نکن راتفر یروج _هی

. مدرک شهاگن راو شنزرس

مدز! یفرح نینچ یک _نم

نوتندب ینمیا متسیس دیدش صخرم ناتسرامیب زا هزات

. هفیعض

اتاالن حبص زا : تفگ و دز موزاب هب هبرض شوایس

وش وناب لا یخیب یدادیم ریگ مدآ و عملا هب یتشاد

! هگید

دز. شوایس هب یدنخبل وناب

؟ مرسپ یبوخ _

؟ دشیچ نوت ورپژ



مدز. یا هراشا تسد اب

. مینزب فرح شهب عجار لخاد دیربب فیرشت _

درک ترپ هپاناک یور ور شدوخ هشیمه لثم شوایس

ور هرازب ور شاهاپ درک یمن تئرج وناب دوجو اب

زیم.

. متخادنا لبم ی هتسد یور و مدروآ رد ور متک

ود اب دعب هقیقد دنچ و تفر هنوخزپشآ تمس هب وناب

. دموا نوریب یاچ ناویل

هب یتح ناخ شواچ انیا، هتسخ یباسح همولعم _

هنک. نوزیوآ ییاج ور شتک هدیمن تمحز شدوخ

تشگ یم رب نم یگدنز یاتیساسح لک تفرگ م هدنخ

! وناب هب

. مدیشک مندرگ هب یتسد و متسشن هرفن ود لبم یور

و تشاذگ مندرگ یور ور شتسد و تسشن مرانک

درک. نداد ژ اسام هب عورش

؟ دشیچ نوت ورپژ دیتفگن _

. تشادرب یور زا ییاچ شوایس

؟ وناب داین رب ترسپ لگ تسد زا هک تسه یراک _

. ندروخ اجک زا ندیمهفن میدز رب ور ورپژه نینچمه

دز. یدنخبل وناب

؟ یبد دیر یم ینعی _نیا



. مداد نوکت یرس و مدیشک بقع ور مندرگ یمک

شابن نارگن مه امش میریم هگید زور دنچ ات _هرآ

. نوتشیپ دای یم قیاقش دینومن اهنت هک نیا یارب

. تخادنا باال ییوربا

نوا هب هراد، هاگشناد و سرد هچب نوا هدرکن _المز

زا منوت یم مدوخ یگب تسین المز مه هطیلس اتود

! مایب رب مدوخ سپ
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اهنت هک هشیمن : تفگ و درک یا هدنخ کت شوایس

هی امتح یچ هشب دب نوتلا ح هرابود هگا وناب دینومب

. هشاب نوتشیپ دیاب رفن

دز. یراد ینعم دنخبل و تخادنا مهب یصاخ هاگن وناب

؛ دنوم مشیپ ناتسرامیب وت بش نوا هک یرتخد نوا _

؟ مشیپ دایب مه تقو دنچ نیا یاوخب شزا ینوتیمن

میحور هدروخ هی منم دوب نوبز شوخ یلیخ هللا شام

. هشیم ضوع

مدنوم رظتنم ، متفگن یزیچ و مدیشک یقیمع سفن

. هشب دنلب شوایس یادص

یزیچ ارجام نیا زا شوایس تساوخ یمن ملد اعقاو

ور شایزاب هرخسم مروبجم اه تدم حاالات همهفب



منک. لمحت

؟ هرتخد مودک اسیاو اسیاو _

. مدرک شهاگن یدج

! منوکشیم وتندرگ یرایب رد یزاب هرخسم _

درک. نومهاگن بجعت اب وناب

؟ شوایس یتسنود یمن _وت

! هگید هنوتراکمه هک باتفآ هرتخد نومه

. تخادنا تهب یا هدز تهب هاگن شوایس

هساو تارکنم زا یهن همه وت یتسه یمدآ بجع _

... رتخد هنوبش تدوخ تقو نوا هنم

وناب هک مدش زیخ مین شفرح ندش مومت زا لبق

زاگ ور شبل و تشاذگ م هنوش یور ور شتسد عیرس

. تفرگ

دوب هدموا مه ادخ هدنب نوا هک متفگ مرسپ هتشز _

تبسن مرسپ هب هیچ افرح نیا هشاب نم بظاوم

. یدیم

من وناب هسکان یلیخ نیا هخآ : تفگ یصرح شوایس

ترظن رخآ ی هظحل وت ارچ وگب ال صا هدیمن سپ

! شیربب تدوخ اب هک دش ضوع

. متفر شهب یا هرغ مشچ



هب یطبر هیضق نیا ایس راین رد ور شروش هگید _

. هشب یقح ان شقح رد متساوخن ، تشادن بش نوا

. تخادنا مهب یناجیه رپ هاگن وناب

؟ تدوخ شیپ یرب یم مه ور هرتخد نیا ینعی _

! مداتفا یریگ بجع . مدرک شهاگن کالهف

! وناب هن مدوخ شیپ _

دای! یم منوا نومیپکا هارمه

! دیدرواین رد دیدج یزیچ هی ات مرب رتدوز مشاپ نم
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ورب : تفگ دزیم جوم هدنخ شوت ییادص اب شوایس

! سکان یسریم اجک هب منیبب نک رارف

ییودب ردق هچ ره هدرگ نیمز شابن نارگن یلو

. تلوا یاجرس یدرگ یم رب هرابود

. مدرک شهاگن یرفک

. میشیم اهنت هک ووت _نم

وت نم : تفگ دنخبل اب وناب ، تخادنا وناب هب یهاگن

منک. یمن تلا خد نوتناتسود لئاسم

هدش. مرگ اذغ اتاالن منک رکف

نومزا ور یزیچ مه ناخ شواچ مینک ضرف نیایب

. میروخب ونوماذغ میرب هنکیمن یفخم



ور مرس و مدیشک یفوپ شوایس ی هدنخ یادص اب

. مداد هیکت لبم یتشپ هب

! دراد زارد رس هصق نیا

نیا فلتخم یاه هنوهب اب شوایس شدعب یاهزور مامت

هک یزیچ تشاد یعس و درک یم یروآدای ور عوضوم

. هشکب نوریب نم نوبز ریز زا ور هرادن دوجو

تخس شهب متساوخ یمن شیحور تیعضو رطاخ هب

. مشاب هتشاد یدب دروخرب ای مریگب

ورپژه یاهراک ی همه ، مدوب وکالهف یبصع یباسح

ی هسلج هی رطاخ هب نم و دوب هدیسر مامتا هب

ات مرب دنمجرا تکرش هب مدوب هدرکن تقو یتح یتنعل

هب روبجم و منک هیلخت ور هدنوم یقاب لیاسو نیرخآ

! مدش شوایس نداتسرف

. مدرک یمخا قاتا هب شوایس ندش دراو اب

نکن مخا تسین هیضق نوا هب عجار هن : تفگ هدنخ اب

منک. تسرد ور قاتا ی هدرپ مدموا ،

؟ قاتا ی هدرپ : متفگ بجعت اب

؟ هگم هدشیچ

. تخادنا باال یا هنوش

تفر ماپ مشکب راگیس نکلا ب یور متفر یدوبن زورید _

شتسرد دشن تقو هگید دش هدنک شفیدر هی هدرپ ور



منک. تافام ناربج مدموا االن منک

. داتسیا شور تفر و ولج دیشک یلدنص هی

؟ هگم یدلب _

. نایب تامدخ یاه هچب منزب گنز نک ربص

تشاداد : تفگ و تفرگ شتسد یوت ور هدرپ فرط هی

هک! هرادن یراک ایتفرگ مک تسد ور

؟ یدرک ورزر اجک لته یتسار

. مدیشک نوریب وشک یوت زا وراه هدنورپ زا یکی

(Armani) ینامرآ _
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داد. نوکت ور شرس تیاضر اب

دوب هتشاذگ زیم یور هک شیشوگ هگب، یزیچ تساوخ

درک. ندروخ گنز هب عورش

نک. شخپ ور شیراز یم شاداد شواچ _

ندرک هاگن نودب و متشادرب زیم یور زا ور شیشوگ

. متشاذگ شخپ یور بطاخم هب

. دیچیپ رتفد یوت یرتخد یادص

ملا! بند یایم یک سپ شوایس _



باال ور مرس رتخد ی هناراکبلط نحل زا بجعت اب

. متفرگ

مراد منیشام وت : تفگ یدنلب ابیرقت یادص اب شوایس

. موناخ مای یم

دش. هدیشک شوایس تمس هب مهاگن هعفد نیا

؟ اقیقد ییاجک _االن

نوا یادص هرابود دعب و دموا رد ندش زاب یادص

. رتخد

. مانیا باتفآ ی هنوخ _

هب اج یلدنص یور یمک دش ثعاب باتفآ مسا ندینش

. مشب اج

دوب! باتفآ تسود هرتخد نومه نیا

. رحس ینک یم راکیچ اج نوا _

یوت دوب هدرک شدنلب دصق زا راگنا هک هرتخد یادص

. دیچیپ قاتا

. میزپب شارخ میدموا _

شیشوگ هب تشگرب و درک ثکم هظحل دنچ شوایس

درک. هاگن

هیچ؟ هگید شارخ _

دش. دنلب هرتخد ی هدنخ یادص

! شآرخ نگیم نزپیم رخ یاپ تشپ هک یشآ _هب

یوت نم ی هدنخ کت و شوایس دنلب ی هدنخ یادص



دش! مگ ییانشآ غیج

! تیبرتیب یتدوخ _

نییاپ یلدنص یور زا ور شدوخ هدنخ اب شوایس

. دموا شنفلت تمس وهب تخادنا

؟ موناخ دیشروخ یبوخ _

اج؟ نوا هساو یتشادرب دنب ور و یبرع رداچ

ششوگ رانک و تشادرب شخپ حتلا زا ور یشوگ

. تشاذگ

. مدرک شهاگن یظیلغ مخا اب

. داتفا هار رد تمس وهب درک یا هدنخ کت تیمها یب

! مدن نوشن یلمعلا سکع مدرک ور میعس ی همه

اب االن نوا تقو نوا شمدیدن هزور راهچ نم

! شوایس

مه یور مکحم ور ماه مشچ و مدیشک یقیمع سفن

. مداد راشف

! هدنوم هگید هزور ود طقف یتنعل
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مدوجو یوت زور دنچ نیا هک یقیمع ی هرگ مک مک

. دشیم زاب تشاد دوب هداتفا

یگف کال لیلد ات مارب دوب رگنلت هی لثم شادص ندینش



! هشب نشور مارب ماه

زا یزیچ راکنا اب هک مدوبن یمدآ تقو چیه نم

منک. رارف تیعقاو

یم ور راک نیا متشاد نامز نیا یوت االنو یلو

! مدرک

بلق وت گنرس هی لثم مورآ و مرن مرن هک یتیعقاو

درک. یم هنخر و دشیم قیرزت مزغم و

زا منوتن هگید هک یزور ، مدوب راجفنا هی رظتنم

عال میگدنز قافتا نیرت راب هعجاف و منک رارف تقیقح

هدب! خر مدوخ تساوخ مغر

ی همه هک نیا هب فارتعا نم لثم یدرم یارب

یقدنف تفج هی ریگ مزور دنچ نیا یاه یمگردرس

! نیگنس یلیخ هنیگنس دوب

خیلا زیم یور ور وشک یوت یاه هدنورپ ی همه

هلت نیا زا ات دشیم ترپ مساوح یمک دیاب طقف ، مدرک

. مشب خالص مدوب هتخاس مدوخ یارب هک ینهذ ی

لماوع زا یکی ، متفرگ باال ور مرس رد ندش زاب اب

! شاندرک تیذا و دوب شوایس نم یترپ ساوح

نیا : تفگ هنک شعمج درک یم یعس هک یا هدنخ اب

سالم نوشناخ کخلت هب تفگ نوتمناخ دیشروخ

! منوسرب

. متفر شهب یا هرغ مشچ



یم یعس مدیسریم یکره هب متفریم هک یهار ره زا

! رتخد نیا هب هنک لصو ور نم رکف درک

؟ تفگ شدوخ _

لمعلا سکع و فرح ات مداد راشف مه هب ور ماه بل

! هنزن رس مزا یا هگید

ور ناخ کخلت : تفگ و درک ترپ لبم یور ور شدوخ

هنافساتم تفگ ، دنوسرن سالم یلو تفگ شدوخ هرآ

هگید شمنیب یم ادرف سپ

! هشیچ هساو سالم

لثم دایم مشوخ مگن، تهب درک دیکات مه یلیخ هتبلا

! هزیریم نوبز تور ردقنا هسرتیم تزا یچ

رس! هریخ ی هرتخد ، مدرک هاگن شهب یظیلغ مخا اب

یب ی هرتخد نیا رطاخ هب هزور دنچ نم تقو نوا

! متشادن شمارآ هظحل هی ور و مشچ

! یتفگن هک مردق _هچ

! ینمشد مجنپ نوتس تدوخ هرادن ربخ

؟ یتخادنا رگنل اج نیا هرابود ارچ

؟ هدش مومت تاهراک

مدای تشاد یتسار : تفگ و شیلدنص ور تسشن فاص

! تفر یم

. مدرک شهاگن مخا اب



ویچ؟ _زاب

. دیشک شرس هب یتسد

! ایحم هرتخد _نیا

شرس وت ییاه هشقن هی هک نیا لثم یتفگیم تسار

! هراد
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. مدرک شهاگن یدج

هیچ؟ تروظنم _

؟ یدید شزا یزیچ

دش. اج هب اج لبم یور یمک

هن هک _نم

لر تنک قاتا زا تشاد شتدید زورید تفگیم یرفظ

هتسب رادم یانیبرود اب ییاروج هی راگنا نوریب دمویم

! هراد راک

؟ شواچ مینک راکیچ

. نومساو هشن رش

. مدرک شهاگن رکفتم

طقف ، میرادن ندرک تباث یارب یکردم راک، چیه _عفال

نک فذح نیبرود زا ور مهم تاسلج ی همه ملیف

. هشب مرگ شرس ش هیقب اب رازب



شهب نوشساوح یمشچ راهچ رپسب مه اه هچب هب

و سدح اب نریگب نومرد و تسرد یوتآ هی وت هشاب

. تفر شیپ هشیمن نامگ

داد. نوکت یرس

شاداد تحار تلا _یخ

لا بند هک ادرف منک یظفاحادخ اه هچب زا مریم نم

. تکرش میایب هشن تقو اال متحا مینتفر یاراک

. مداد نوکت هشاب ینعم هب یرس

متشاد راک یلو دشیم رسدرد نومارب تشاد رتخد نیا

نم تکرش یوت اپ ناگیاش رتخد هک هشیمن ، شاهاب

شدعب یسوساج و یراکبارخ دصق هب مه نوا هرازب

هرب. رد رسق مه

گنرز اب هنک یعس هک یسک زا مرذگب یچره زا نم

! مرذگیمن هنزب مرود یزاب

زیم یور زا ور میشوگ اه هدنورپ مامتا زا دعب

. مداتفا هار نوریب تمس هب متشادرب

هعجارم چیه متسین هک یتدم : متفگ یناملس هب ور

عاجرا دموا شیپ مه یمهم راک دیریذپن ور یا هدننک

. یرفظ یاقآ هب دیدب

دش. دنلب اج زا عیرس

! سییر دیشاب قفوم ریخب رفس دیریم دیراد _ِا

. مداد نوکت یرس



یباسح هرب نم قاتا تمس یرفظ زا ریغ یسک راذن _

یاقآ هب دیتشاد جایتحا مه یزیچ دیشاب بظاوم

. دیگب باداش

. نونمم یلیخ سییر مشچ : تفگ عیرس

هب ور المز تارکذت مداتفا هار یجورخ رد تمس هب

هدنوم اج هک مه یچ ره مدوب هداد باداش و یرفظ

دوب. هداد حیضوت نوشارب شوایس دوب

هزات مداتفا هار هنوخ تمس هب و مدش نیشام راوس

اهنت هنوخ یوت دیابن تقو دنچ نیا وناب داتفا مدای

. هنومب
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مدز. گنز قیاقش وهب متشادرب ور یشوگ

یشوگ یوت شنوطیش یادص قوب ات دنچ زا دعب

. دیچیپ

هرامش هک هابتشا انایحا بجع هچ شاداد ناخ مناج _

! یتفرگن ور

مدز. یجک دنخبل

! مراد تراک هچب زیرن هزم _

. تفرگ بجعت گنر شادص

هچب هی ریگ شراک رهمگرزب ناخ شواچ هک هدشیچ _



؟ هداتفا

. مدیشک یقیمع سفن

بظاوم نم ی هنوخ یایب یتقو دنچ هی ماوخ _یم

! هدموا شیپ مساو یراک رفس ،هی یشاب وناب

زیچ؟ ای یراک رفس : تفگ یمورآ هدنخ اب

. رتخد نیا شوایس دوخ ی هگنل دش درگ ماه مشچ

مدیم لوق شاب هتشاد ایح و مرش هدروخ _هی

. شاب هنوخ حبص ادرف سپ دایب، تشوخ

درک. ثکم هظحل دنچ

یچ مایب ادرف هگا ثمال شاداد ایتسه یسیسخ بجع _

؟ هشیم

؟ ینیبب ونم ینوتیمن رتشیب زور هی

رد هب ور دیلک و مدرک کراپ هنوخ مد ور نیشام

. متخادنا

رسپ هک یا هنوخ وت زور هنابش هی یایب یاوخ _یم

! ینک راکیچ هنکیم یگدنز درجم

ایب. ادرف نومه

. دیشک یهآ

! تنز هراچیب ربکا هللا ربکا _هللا

. متنوخ مد حبص جنپ ادرف سپ

. مدش لخاد و مدرک زاب ور حلا رد یا هبرض کت اب

! یسریم مه هاگدورف هب ایب عقوم نومه هبوخ _



وگن. یزیچ متیجبآ و تاباب هنن هب

. مترکون شاداد مشچ : تفگ عیرس

. مدرک یمخا و متشگ وناب لا بند ماه مشچ اب

! هندز فرح عضو هچ نیا شاب موناخ مک _هی

. دروآ رد هیرگ یادا

یاب. یاب مرب نم یشاداد دیشخبب مشچ مشچ _

درک یم یزپشآ هنوخزپشآ یوت هک وناب ندید اب

. مدرک عطق ور یشوگ و مدز یدنخبل

! هراین وناب رس بالیی رتخد نیا مدرگرب ات مراودیما
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هی ردام مدرگب ترود : تفگ و دز یدنخبل مندید اب

وت زا رتدوز هشیمه هخآ یشوایس مدرک رکف هظحل

. هنوخ دایم

! رشب نیا هنتفر رد راک ریز زا ناطلس ، تفرگ م هدنخ

! تشاد راک نوریب دایم، رت _رید

یور ور شرس و درک هقلح مرمک رود ور شتسد

. تشاذگ م هنیس

اج مشوغآ یوت لماک ور ش هدیمخ و فیرظ مادنا

. مداد



؟ مرسپ یایم _یک

. مدنوشن شدیفس یاهوم طسو یا هسوب

. داوخب وناب تقوره _

دز. یدنخبل

! هشابن تدوخ ملا تبلق یتشگرب یتقو هدب لوق _

شهاگن بجعتم و مداد ش هلصاف مدوخ زا یمک

. مدرک

یچ؟ _

. دیشک مرس هب یتسد مدش مخ دش، دنلب یمک

! یمهفیم تدوخ یتشگرب هدب وشلوق طقف وت یچیه _

! مدیم لوق : متفگ یدج و مدیشک مندرگ هب یتسد

* * *

با ـــ تفآ

دنت تشاد نامام و مدوب هتسشن ضغب اب قاتا طسو

درک. یم عمج ور ماه لیاسو دنت

بشید م هچب مدرک اج هب اج ماپ یور یمک ور شرآ

یدوز نیا هب حبص مدرک یمن رکف درک هیرگ ردقنا

و نم یادص ندینش ضحم هب یلو هشب دنلب هنوتب

دوب! هدیرپ باوخ زا نامام

قاتا طسو هشیم ترید رتخد وش رضاح وش دنلب _

. هتسشن قد هنیآ لثم هدز کربمغ



درک. ماگن ضغب اب نامام فرح ندینش اب شرآ

! نامام _

دوب رارق دوب راب نیلوا ، داتفا هار مه رس تشپ ماکشا

. مشب رود نوشزا همه نیا

هرابرد و دوب هدز گنز نامام هب دنمجرا یاقآ یتقو زا

نامام دز فرح نم تفرشیپ و ایازم و رفس ی

یمن تفگ درپس مدوخ هب ور میمصت و درک توکس

! هشاب متفرشیپ عنام داوخ

یاقآ فرط زا رطاخ یلست و دیکات یلک اب هتبلا

نوماهارمه هب و هتفویمن یقافتا چیه هک دنمجرا

. هراد لماک دامتعا

یم نامام : متفگ مورآ و مدرک لغب مکحم ور شرآ

؟ مرن یاوخ یم ، یتسین یضار منود

. دیشک شلغب وت ور شرآ و دیشک یهآ

ام رطاخ هب یاوخ یم یک ات مزیزع ملگشوخ رتخد _

؟ یشکب یتیعقوم ره زا تسد

یرب یاوخب ادرف سپ تدوخ هساو یدش موناخ هگید

راز ینیشب یروج نیمه یاوخ یم مه رهوش هنوخ

؟ ینزب

. هنزیم گنز رحس االن رتخد وش رضاح وش دنلب
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ماه سابل نديشوپ هب عورش مورآ و مدش دنلب اج زا

. مدرک

متسنوت یم و دوب هداد هزاجا نامام هک نیا زا

هک یمغ اهنت مدوب لا حشوخ منک ناحتما ور مسناش

دوب. شرآ و نامام زا یرود متشاد

دش. دنلب هنوخ گنز یادص مندش رضاح اب

؟ ینک زاب ور رد یریم نامام رسپ : متفگ شرآ هب ور

. دیشک ورباال شغامد

. مشاب وت شیپ ماوخ یم _هن

منک. یم زاب نم : تفگ نامام هک مدرک یفوپ

دش. دنلب طایح زا رحس غیج یادص

؟ یتسین رضاح زونه باتفآ _

زبس فلع ماپ ریز هچوک رس س هقیقد هد هگید ایب

دش.

شیارآ نودب هشیمه سکع ورب مدرک مرس ور شملا

. مداتفا هار نوریب تمس هب

رادیب ور همه حبص تقو نیا رت مورآ اباب هتچ _

. یدرک

. تفرگ ش هدنخ م هفایق ندید اب

هچ اگین ورامشچ یدیشکیم تتروص هب یتسد _هی

. ننودرگیم ترب نخرگیم ننیبب وتفایق انیا هزمرق



. مدرک یمخا

! چیپن ماپ و رپ هب رحس مرادن هلصوح _

داد. نوکت فسات اب یرس

! مدنوکشیم ودرگ ممد اب مدوب نم یرادن تقایل اعقاو _

رضاح نامام : متفگ نامام هب ور و مدنوخرچ یمشچ

. هروخیم ور نومزغم االن نیا هگید وش

لبم یور زا ور شرداچ و تفر حلا تمس هب نامام

. تشادرب

و مدش مخ دموا هک رتولج مدرک شرآ هب یا هراشا

. متسب ور ششفک دنب

ور مدوخ مدرک یعس تفرگیم م هیرگ تشاد هرابود

! هربخ هچ هنکیم رکف هچب االن منک روج و عمج

مه یکی نوا تشادرب وراه نودمچ زا یکی رحس

. میتفر نیشام تمس وهب متفرگ مدوخ

. مدیشک یقیمع سفن نیشام لخاد نتسشن اب

نیا لک یوت مریم مراد هک دشیم مرواب تشاد مک مک

و اهنت رتخد هی مدرکیم ریس ایور یوت راگنا زور دنچ

دوب! هدش انشآ نوشاهاب هزات هک یپیکا هی اب درجم

دوب رتشیب شناجیه یلو دمویم روآ سرتسا رظن هب

و مشب امیپاوه راوس متساوخ یم هک دوب یراب نیلوا

. مدوب برطضم یباسح

! مسرت یم مگب اه هچب هب مدیشکیم تلا جخ یتح



شرآ و مدش هدایپ نیشام زا هاگدورف هب ندیسر اب

. متفرگ ملغب یوت ور

! هشاب ملغب یوت اج نوا ات لقادح
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هک مدش اه هچب هجوتم هاگدورف سنلا هب ندیسر اب

ندوب هتسشن اه یلدنص یور

هک ییاقآ هی اب ادیش ندوب هدموا اه هچب رتشیب

هتفرگ یاه هفایق اب هشوگ هی دوب شدزمان منک رکف

. ندوب هداتسیا

هک متخادنا فارطا هب یهاگن نرتدب منم زا هک انیا

! شواچ هب داتفا ممشچ

شوزاب زا هک نووج رتخد هی اب هارمه شوایس رانک

دوب. هداتسیا دوب هدش نوزیوآ

! دیرپ باال ماهوربا تفج بجعت زا

هب یمدق و دز یدنخبل مندید اب هک مدش وناب هجوتم

اجرس سرت وزا دش درگ ماه مشچ تشادرب متمس

دز. مکشخ

. ندرک هاگن مهب بجعت اب نامام و رحس

و داتسیا شولج عیرس شواچ هک دوب وناب هب ممشچ

. تفگ ششوگ مد یزیچ دش مخ



. متشادرب نوشتمس هب یمدق و دموا باال مسفن مک مک

و درکیم یسوبور ماهاب همه ولج دمویم نک رکف یاو

درک! یم رکشت میدنورذگ مه اب هک یبش رطاخ هب

هاگدورف لک وت تفرگیم ماهوم زا نامام اال متحا

رانک! هب مه اراکمه هیقب یافرح مدنوخرچیم

اه هچب تمس هب دنخبل اب متشاذگ نیمز یور ور شرآ

. متفر

؟ هرادن تشگرب نومرفس انایحا _

ازع همه هدشیچ مرادرب نفک و روفاک نم دیگب هرادن

؟ دیتفرگ

مهب یا هرغ مشچ نامام دموا رد نوش همه یادص

. تفر

! هرادن تیبوخ ردام ینزیم هیچ افرح نیا نتفر _مد

. تفرگ ور متسد دموا ولج ادیش

یاق خاال اب نوممه هگید ناج خهلا هنکیم یخوش _

. مییانشآ باتفآ

هک شاهارمه و شواچ تمس متشگرب تفرگ م هدنخ

. ندوب هداتسیا ام زا رت رود یمک

. ندوب هدیسرن زونه دنمجرا یاقآ هک نیا لثم

؟ دیبوخ رهمگرزب یاقآ _سالم

. ریخب رفس

ولج هب یمدق شیرانک رتخد هک داد نوکت یرس



. تشادرب

. مقیاقش نم _سالم

. مدرب ولج ور متسد دنخبل اب

. مزیزع مباتفآ منم _سالم

. متخادنا شوایس هب یلا وس یهاگن

؟ موناخ باتفآ دیبوخ _

؟ دیتفرگ مدوب هدرک دیکات هک یلیاسو

. تفرگ م هدنخ و مداتفا یبرع رداچ و دنبور دای

تشاد هک وناب تمس وهب مداد نوکت فسات هب یرس

. متشگرب هسانشیمن ور نم ثمال درک یم یزاب شقن

نوتلا ح نیا اب ارچ امش رادید قاتشم ناج وناب _سالم

؟ دیدروآ فیرشت

. مدش اه هچب ثکم هجوتم هظحل دنچ

دیسانشیم اجک زا ور وناب امش : تفگ بجعت اب قیاقش

؟

ثکم لیلد هجوتم هزات و مدرک شهاگن هیناث دنچ

. مدش شوایس یاندموا وربا و مشچ و هیقب

و وناب مدوب نارگن ردقچ مدرک یبصع ی هدنخ کت

! مدوخ تقو نوا ندن یتوس شواچ

یم فیرعت نوشزا زور دنچ نیا یلیخ یناف یاقآ _

! ندرک
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درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب شوایس

زا مارب قوذ اب هدموا شواچ مگب تشاد راظتنا هیچ

هدز؟ فرح شنوج نن

. دایم رتشیب شدوخ هب ایزاب کنز خهلا نیا

هب یمدق شواچ هنک زاب ور شنهد هک نیا زا لبق

دینیشب دییامرفب : تفگ نامام هب ور و تشادرب ولج

هجیتن هب اه هچب ات هشکیم لوط تداعس موناخ

! نسرب

. میدرک روج و عمج ور نومدوخ یمک شوایس و نم

شام : تفگ دنخبل اب عیرس دید زاب ور هار هک شوایس

ندروآ فیرشت ادص و رس رپ ردقنا موناخ باتفآ هللا

! میدشن ابیز موناخ ود نیا هجوتم ال صا هک

اج هب اج ور ینیریشدوخ یاهزرم دش درگ ماه مشچ

درک!

؟ یبوخ ومع شرآ _

اب ال ومعم درک نوهنپ متشپ ور شدوخ یمک شرآ

. تفرگیم وخ رید هبیرغ طیحم

. مدیشک یقیمع سفن

هنرگو هرب داوخیم شنامام هتحاران مکی ناخ شرآ _

؟ نامام هن هگم هیبدوم رسپ یلیخ



هک یرتخد و وناب هاگن هجوتم نامام ظفل نتفگ اب

. مدش مه هب دوب هداتسیا نوشرانک

شرآ تکرح هی واب تشادرب ولج هب یمدق شوایس

. تفرگ لغب یوت ور

. داتسیا رحس رانک اجنومه مشدعب

و وناب یفرعم هجوتم هزات دوب هتفرگ م هدنخ بیجع

مدش مهب نامام

نتفریم هاگدورف یایلدنص تمس هک نوشندید اب

. مداتسیا ماجرس لصاتسم

هک! نتفر تفج تفج همه انیا

یوزاب اب نانچمه هک دوب یرتخد هیضق باذج تمسق

سکع چیه مخا زج مه شواچ و دوب ریگرد شواچ

! دادیمن نوشن یلمعلا

. مداتفا هار انیا نامام تمس وهب مدنوخرچ مشچ

شور هب ور و متشگرب ور هتفر مدق شواچ یادص اب

. مداتسیا

هدب شوایس لیوحت ور تکرادم _

؟ یدروآ مدوب هدرک شرافس هک ییازیچ ی همه

. هنزیم فرح هچب اب هراد راگنا

! بانج هعمج امش زا رتشیب مساوح هدنب _هلب

نومیشپ هرابود یلو هگب یزیچ تساوخ یم یه راگنا

. دشیم



هب رفن ود ام دیشخبب : تفگ یا هزم اب نحل اب قیاقش

ناخ! شواچ رهاوخ مقیاقش نم میدشن یفرعم مه

؟ هتسرد دیشاب شادنمراک زا یکی دیاب مه امش

و دش مخا هب لیدبت متروص ور دمویم هک یدنخبل

مک مک دوب شواچ تروص یور هک یمخا نم سکعرب

داد. تهج رییغت ش هنوچ یور چلا هب

مزیزع متخبشوخ یلیخ _

هک متسه نوشاراکمه زا یکی متسین نوشدنمراک هدنب

! مینک راک مه رانک ورپژهرد یوت طقف هرارق

یتخبشوخ زاربا هرابود منم : تفگ هدنخ اب قیاقش

. مزیزع منکیم

دوب هریخ مهب نانچ مه هک شواچ هب یهاگن

. متخادنا

نومیشپ هنکن هنکیم هاگن یروج نیا زورما ارچ نیا

. تمیربیمن هگب هشیمن شور هدش

دب شلا ح تطیلب هگب لوا ثمال هگن هعفدی هنک ادخ

! ناتسرامیب شمیدرب هدش

. متشادرب شزا مشچ عیرس

! شهب یدز لز یگریخ اب ارچ وگب ونم

نامام و شرآ رانک منم ندموا اه هچب ی همه مک مک

. مدوب هداتسیا
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یم هیرگ و دوب هدیبسچ ماپ هب یعطاق زرط هب شرآ

درک.

. مدرک شلغب مکحم

اقآ؟ هگید نکن هیرگ مدرگیم رب دوز ینامام _

نک. هاگن ونم

. دادیمن شوگ فرح ال صا و دوب هدرک جل

ادیپ مه دنمجرا یاقآ و دادرهم ی هلک و رس مک مک

دش.

! ندمویم شدوخ زا رتولج شانودمچ

نومهب ور شدوخ عیرس یاه مدق اب دنمجرا یاقآ

درک. یدنلب وسالم دنوسر

ربخ هک هار تیعضو زا اه هچب دش رید هدنمرش _

! دیراد

؟ نرضاح همه

امش رظتنم همه دنمجرا بانج هلب : تفگ عیرس نیرز

. میدوب

درک. یگدنمرش زاربا یلک مه دادرهم

. تفر دنمجرا یاقآ تمس وهب دش دنلب اج زا نامام

لدب و در نوشنیب یچ هقیقد دنچ نیا وت منودیمن



. دموا رد شکشا مک مک نامام هک دش

تمس هب دادیم نوکت رس هک روط نومه دنمجرا یاقآ

. تفر شواچ

اب هورگ نیا یاه هچب تیلؤسم ی همه مرسپ شواچ _

نوچ مرپسیم تدوخ تسد نوشکت کت تسامش

! تسه تساوح مدوخ زا رتشیب منودیم

هب باتفآ نداد هزاجا نم تطاسو اب تداعس موناخ

یدید مشاراتفر یدرک راک شاهاب تدوخ دایب، رفس نیا

. هشاب شهب ال ماک تساوح منکیم شهاوخ

ولج هب یمدق نامام دیسر هک شفرح یاج نیا هب

. تشادرب

میتفویب هار رتدوز هک ندوب هدش عمج هشوگ هی همه

هک ندوب هتخادنا ریگ ور شواچ انیا تقو نوا

. ننکب ونم شرافس

تساوه هب رس هدروخ هی هچب نیا مرسپ _

شرس بالیی تقو هی هشن مگ اج نوا هشاب تساوح

. مدرپس تدوخ هب دعب و ادخ هب لوا ومچب نم داین،

هرغ مشچ مدوب هداتسیا نوشرانک نم راگنا هن راگنا

شتسد هدب ممکنوتسپ متفر نامام خر مین هب یا

! هگید

دوب. مه وت یباسح ماه مخا

! هصقریم هدزن شیروج نیمه درم نیا



همه هراد هک یتیلؤسم ی هنوهب هب هنیا لا بند ش همه

نیا ،اب هنکب داوخبم شدوخ هک ییاهراک هب راداو ور

هب ور شدیلک و ندیشک یراصح مرود امسر تکرح

! ندرپس درم نیا تسد

! منومب راصح تشپ هک متسین یمدآ نم یلو

تسین یراب نیلوا موناخ جاح هشاب تحار نوتلا _یخ

. مربیم روشک زا جراخ هب ور ممیت هک

. تسه نوشهب مساوح هروج همه

. تخادنا مهب یا هناحیرفت هاگن

مایم رب شسپ زا یلو ، هدایز شتمحز امش رتخد _

شلیوحت تسه هک االین زا رت عیطم دیشابن نارگن

. دیریگیم

دوبن شواچ یاه فرح یوت یاه هیانک هجوتم نامام

و دموا متسد راک باسح راک لوا نیمه زا نم یلو

! مدنوخ ور محتاف
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مک دیرایب فیرشت رتدوز : تفگ یدج و نم هب درک ور

. هشیم نومرید هراد مک

. تفر شرهاوخ و وناب تمس هب

. مدرک لغب ور نامام و متشاذگ نیمز یور ور شرآ



لها ان ریگ تقو هی ایشاب تدوخ بظاوم مرتخد _

زا ال صا مشچ وگب هگیم نوتسییر یچره ، یتفوین

؟ هشاب وشن رود شمشچ یولج

! مشچ : مداد باوج صرح اب

هنم! یارب رطخ نیرتگرزب یشحو کدرم نیمه هنودیمن

ور موتنام مدوب نامام لغب یوت یتقو زا شرآ

مورآ متسشن شولج ونازود و مدش مخ دیشکیم

. مدرک شلغب

اینکن تیذا ونوج نامام مزان رسپ ینامام _

مرایم یداب گنفت تساو متشگرب یتقو

مرخیم تساو یتشاد تسود هک یچره مرایم نیشام

؟ هشاب منزیم گنز تهب مزورره ال صا ،

درک یم هیرگ و دوب هدش نوزیوآ مندرگ زا نانچ مه

مورآ ادیعو هدعو نیا اب هگم هلا سراهچ هچب هی هخآ

! هشیم

مورآ و دموا متمس هب تیعضو ندید اب دنمجرا یاقآ

درک. ادج مزا ور شرآ

دموا رد مکشا مک مک منم شرآ یاه هیرگ اب

. مدیشک ممشچ ریز هب یتسد

؟ رسپ لگ هن هگم یزابرهش میرب شرآ اقآ اب هرارق _

و هدعو و هقدص نوبرق اب هک دنمجرا یاقآ یادص اب



. متشگرب شتمس هب درکیم رود مزا ور شرآ دیعو

همه تباب ... نونمم مدز: بل و متفرگ یقیمع سفن

زیچ!

داد. راشف مه یور مورآ ور شاه مشچ

دوب هدنک لد شوایس زا هزات هک رحس هب یهاگن

. مدرک شلغب مکحم و متخادنا

نزب رس نوشهب شاب شرآ و نامام بظاوم رحس _

؟ هشاب

. دیشک ورباال شغامد

، هلیمکت ماذغ لقادح متخادنا رگنل نوتنوخ االن _زا

رایب رد تفر زره شامشچ هشاب شوایس هب تساوح

! مارب نک تسپ

. مدش ادج شزا هدنخ اب

اه هچب تمس هب نودنخ یابل و یکشا یاه مشچ اب

و متشگرب میتفر یقرب هلپ تمس هب همه متفر

. مداد نوکت تسد نوشارب

هیبش : تفگ هدرک فپ یامشچ اب داتسیا مرانک ادیش

. یدرکیم شیارآ هی یدش اه هدرم

شیارآ هگا : متفگ و مداد لیوحت ور منودمچ هدنخ اب

هشیمن هتخیر تلمیر وت االِن دشیم مفایق مدرک یم

درک! تاگن
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. دیشک یدنلب نیه

. دیدنخیم تشاد شارخآ دمحم ارچ وگب سپ _

یوت ندیسر ضحم هب مداد نوکت فسات اب یرس

دش! عورش نم تافاکم امیپاوه

دوب! نیرز یلدنص رانک اقیقد میلدنص

لکشپ هپت هی و سناش نومه هب هرابود هراد اج

منک. هراشا

هک دادرهم ندوب ندش اج هب اج لوغشم اه هچب هیقب

موناخ دینیشیمن ارچ : تفگ مورآ دوب مهب شساوح

. هدموا شیپ یلکشم

. مدرک هراشا نیرز هب زیر و مدیشک یهآ

نیرز و نم لکشم هجوتم تدم نیا وت هک دادرهم

نامهم موناخ نیا رازب : تفگ و درک یا هدنخ کت دوب

. میشب اج هب اج مینوتیم مینیبب دایب راد

تمحز هب ونوتدوخ نم رطاخ هب داوخیمن : متفگ مورآ

! هگید منکیم لمحت هتعاسود دیزادنب

دش. دنلب مرس تشپ زا شوایس یادص

؟ ینکیم لمحت ویچ _

موناخ باتفآ تسین یزیچ : تفگ عیرس دادرهم

! نتسین تحار نوشاجرس



نم اب وتاج یاوخیم : تفگ یزومرم دنخبل اب شوایس

؟ ینک ضوع

! هشیم تحار منوممه یخلا متسشن شواچ پیک

تفج مریم نومه رود هب دش،بال درگ ماه مشچ

! مریم مشنوبرق منیشیم نیرز

هب اج مدوخ هدنب تسین :المز تفگ هدنخ اب دادرهم

. منکیم نوشاج

نومتمس هب دوب هدش مومت شراک هزات هک شواچ

. دموا

دنلب امیپاوه االن نوتاهاجرس دینیشب دیداتسیا ارچ _

! هشیم

یاقآ رانک موناخ باتفآ : تفگ یلغچ اب عیرس شوایس

ناج دادرهم اب ونوشاج ناوخیم نسین تحار نیرز

ننک. ضوع

. تسشن شینوشیپ یور یظیلغ مخا

درک. ادیش رانک خیلا یلدنص هب یا هراشا

اج هب اج وراه هچب نم ات نیشب اج نیا عفال امش _

. ینک ضوع وتاج هگید تسین ممز ال منک

! هیقلخدب اب مشندرک فطل ! یشحو ، مدنودرگ یمشچ

متسشن شرانک و متفر ادیش تمس هب عیرس

شوایس و شواچ یلدنص تازاوم میقتسم نومیلدنص

دوب.



ور ادیش تسد دشیم دنلب تشاد مک مک امیپاوه

. مداد راشف متسد وت مکحم

. مداد راشف مهب ور مابل مولگ یوت یعیام موجه اب

نیا ارچ نیا طقف هشن یزیر وربآ هدب مگرم ادخ

دش دنلب یروج

. تخیر یره مبلق

تیم هیبش منئمطم هگید شیارآ نودب تروص نوا اب

. مدوب هدش

مورآ هدیسرت لثم مه شدوخ دوب مولعم هک ادیش

. شکب قیمع سفن هگید دش مومت ؟ باتفآ یبوخ : تفگ

. مداد ینوکت ور مرس

! شور متخیریم مدزیم فرح

: تفگ نارگن و دش مخ نم تمس هب یمک شوایس

؟ هبوخ حتلا باتفآ

؟ هدیرپ ارچ تگنر

! رامرهز و باتفآ

هیکت یلدنص هب هتسب یاه مشچ اتاالناب هک شواچ

دش. عمج نومهب شساوح دوب هداد

؟ هدش یچ _

؟ هدیرپ تگنر ارچ امش

! یسرتیم یتفگن زاورپ زا لبق ارچ



. متفر شهب یا هرغ مشچ هتسب نهد اب

مدای ، هشیم مشدنچ طقف مسرتیمن نم مگب متساوخیم

. هراد دربراک تاناویح هساو طقف نیا داتفا

صا ، مدرک لفق سرت زا منک لوبق متساوخ یمن ال صا

ال!
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مود _ لصف #

#چــلا_مــها

هب یهاگن و مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ور مرس

. متخادنا شواچ

حملا دوب هدیمهف یتقو زا هک شوایس اب ور شاج

فیدر و دوب هدرک ضوع درک یم متیذا هدش دب

دوب. هتسشن یرانک

ور دوب هداد شرافس هک یا هویمبآ زا هگید هدروخ هی

هی ور ش همه ادیش، تسد مداد ور شیقب و مدروخ

. متفر شهب یا هرغ مشچ ، دیشک رس سفن

داد! شرافس هویمبآ هی هدب شریخ ادخ _

. ادخب هنک یم راک تنوبز یتلا ح ره وت : تفگ هدنخ اب

. هرابود هشن دب حتلا اج نوا ات باوخب ریگب



. متشادن ندرک ثحب هلصوح

لغب ور مدوخ دوب مدرس یمک و دوب هداتفا مراشف

. متسب ور ماه مشچ و مدرک

. مدرک زاب ور ماه مشچ مخا اب یتسد یانوکت اب

هب یهاگن دوب هدش هدیشک مور یکزان یترفاسم وتپ

. متخادنا ادیش

. میایم دورف میراد وشاپ _

مداد راشف ور یلدنص هتسد ماج رس متسشن فاص

یعس هشب دب حملا هرابود دورف ی هظحل متساوخیمن

منک. ترپ ور مساوح مدرک

؟ یتخادنا مور وت ور وتپ _نیا

. دیشک شرس هب یتسد

مدید مدش دنلب مدز ترچ تعاس مین نم وهللا _هن

! هترس ور وتپ

. مدرک شهاگن بجعت اب

موناخ راک اال متحا : تفگ و تخادنا باال یا هنوش

. هدوب میکح

راک میکح موناخ زج متفگن یزیچ و مداد نوکت یرس

. هشاب تسنوت یمن یا هگید سک

هت متسب ور ممشچ مکحم امیپاوه یناهگان دورف اب

. تفر جیگ مرس یمک و تخیر ملد



یولج روز هب یلو هشب دب حملا هرابود مدیسرت یم

. متفرگ ور مدوخ

دنچ طقف ، میشیم هدایپ هگید ی هقیقد دنچ طقف

! هقیقد

تدش ،زا مدرک زاب عیرس ور مدنبرمک رد ندش زاب اب

. منزب فرح متسنوتیمن عوهت حتلا

. میدش جراخ امیپاوه زا یکی یکی

: تفگ مندید اب شوایس میدش هک هاگدورف سنلا دراو

؟ هبوخ حتلا

؟ هدیرپ تگنر ردقنا ارچ

تمس هب مولگ هب یعیام موجه اب مدرک زاب هک نهد

. متشادرب زیخ لا غشآ لطس

رتشیب اه هچب یادص و مرس تشپ یامدق یادص

دوب. هدش م هجیگ رس ثعاب

یلو مدش دوب هداتسیا متشپ هک یصخش هجوتم

هیک! مدب صیخشت متسنوتیمن

. دمویم یوحم تروص هب شوایس یادص

موناخ باتفآ رخب، یندعم بآ هی ورب امش ناج نیرز _

؟ دیبوخ

. مدرک یم سح مفرط ود ور ادیش و دادرهم روضح

بآ تلا جخ زا متشاد داد، متسد هب یلا متسد ادیش

. مشکب تلا جخ متشادن وشلا ح یلو مدشیم



نوکت مبوخ یانعم هب ور مرس و مدروآ باال ور مرس

. مداد

طسوت شاج ندش رپ و دادرهم نتفر بقع هجوتم

. مدش شواچ

؟ یرب هار ینوت _یم

. تساجک هاگدورف یکشزپ تامدخ نیبب رپب ایس

. هرتهب حملا تسین المز هن : متفگ عیرس

درک. مهاگن تقد اب

؟ ینئمطم _

رود اج نیا زا رتدوز هچره تساوخ یم ملد رتشیب

یوت مرانک شنداتسیا و هیساسح مدآ متسنود یم هشب

دوب. مندش بذعم ثعاب تیعضو نیا

! تسین کشزپ هب یزاین مدش رتهب دینک رواب _هلب

داد رکذت ادیش و میکح موناخ هب و داد نوکت یرس

. نشاب مبظاوم

متفرگ یم نیرز تسد زا ور بآ یرطب هک روط نومه

. میداتفا هار هاگدورف یدورو تمس هب

اب همه هاگدورف نوریب هب نومنتشاذگ اپ ضحم هب

. میدش هریخ فارطا هب هدش درگ یاه مشچ
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یروج دوب شارخ نومسآ و جرب زا هدیشوپ نومفارطا

. هریم جیگ هراد مرس مدرک سح هک

نومتمس هب ودب ودب هک یهاتوک دق درم ندید اب

. میتشگرب شتمس هب همه دمویم

شوایس ناخ شواچ نیدموا شوخ نیدموا شوخ _

ونیشام دییامرفب نیتشاذگ مشچ یور مدق ناج،

! دیسرب امش ات مدرک کراپ اجنیمه

فرح یسراف درک،زا شب و شوخ اه هچب ی همه اب

دوبن یراب نیلوا هک نیا لثم یلو مدش بجعتم شندز

یاقآ نیا اب هتقو یلیخ و ندمویم اج نیا هب هک

. ندوب انشآ دوب هدننار اج نیا سیلا دنچ هک یناریا

هب دوب نو هب هیبش هک یدیفس نیشام ندید اب

. میتفر شتمس

و اه هاگشورف هجوتم یلو مدوب گنم نانچ مه

، مدوب میتشذگیم نوشرانک زا هک یحیرفت یاه عمتجم

هرایزلا بیان هشب بوخ حملا رتدوز هنک تمسق ادخ

! میشاب

رب بقع هب هیناث دنچ ره هک مدوب شواچ هجوتم

هرادن یلکشم یسک هک نیا ی هناهب هب و تشگیم

. دموا رد هدننار یادص شرخآ تخادنیم یهاگن

تدوخ امش یگرزب نیا هب نو اقآ تسین یلکشم _

! بقع یدرگ یم رب یه هک یشیم تیذا رتشیب



. تفرگ م هدنخ

مدوب نئمطم یلو منیبب ور شتروص متسنوتیمن

درک. عمج نیمز ور زا هشیمن وشامخا

، ممیت هب مساوح نم هشاب هداج هب نوتساوح امش _

شیپ نوشارب یلکشم ماوخ یمن نتناما نم تسد

. دایب

دز. مولهپ هب یا هملقس دنخبل اب ادیش

رس وت مدز وشراتفر زرط نیا و ناخ شواچ ردقنا _

! هرفنتم شزا دمحم

دش. رت ضیرع مدنخبل

یم ناخ شواچ داد طالتق ادرف سپ هگید یمهفن _

هنک؟ روج رهوش تساو دایب داوخ

تسین ناخ شواچ لثم هک سوبب مشاتسد ورب وت

! یدوب دوبک و هایس اتاالن هنرگو

ارچ؟ دوبک و هایس : تفگ بجعت اب

میسر یمن ارچ نک، شلو یچیه : متفگ و مدیشک یهآ

؟

! امشکیم دنگ هب وراج همه هشب دب حملا هعفد نیا نم

. تفر مه یوت شفایق

هنک! تعمج دایب تسین یسک هعفد _نیا

ترانک ادخ هدنب ناخ شواچ طقف مه هظحل نوا

مومت تدنگ هک نیا زا دعب میداتسیاو ام دوب هداتسیا



هراد هک یساوسو نوا اب مدنوم ولج میدموا دش

هداتسیا ترس باال هقیقد دنچ حتلا نوا یوت یروجچ

دوب.

زا تساوخ یم ملد رتشیب ، مدرک شهاگن بجعت اب

دش! یزیروربآ هچ مشب بآ تلا جخ
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نوریب شزا رفن نیلوا نیشام نداتسیا ضحم هب

. مدیشک یقیمع سفن و مدیرپ

مشچ دوب هدش کراپ شولج نیشام هک یلته ندید اب

دش. درگ ماه

زا هک دنلب یلیخ نومتخاس هی نیلوپ رخ هچ انیا اباب

اب منیبب وشهت ات مدرکن دنلب ور مرس هجیگرس سرت

دوب هتشون طالیی گنر اب شرد رس هریت ال ماک یامن

! ینامرآ لته

تمس هب مدق دنچ مدرک شومارف ور مبارخ کالحلا

دش ثعاب شواچ رگ خیبوت یادص هک متشادرب لته

. مدرگرب بقع هب عیرس

زا ندش ادج قح یسک میدشن رقتسم ال ماک یتقو _ات

یقافتا ماوخ یمن دینک تیاعر افطل هرادن ور هورگ

! هتفویب یسک هساو



. مداتسیا اه هچب تشپ و متشگرب عیرس ور هتفر هار

. متشادن یزاب وررپ رناژی عفال

سنلا یاه لبم یور هناموناخ و میتفر لته لخاد هب

تراک هن هک دیلک شوایس و شواچ ات میتسشن راظتنا

. نریگب لیوحت ور یدورو یاه

زا ور شاه مشچ دشیمن هک دوب ادیش نم زا رتدب

درک. عمج طسو نوا

تمس هب و میدش دنلب اج زا عیرس نوشندموا اب

. میداتفا هار روسناسآ

بش منوت یمن نم : تفگ و مولهپ هب دز مورآ ادیش

قاتا هی وت وروت و نم وگب امنومب قاتا هی وت اهنت

. نزادنب

. متفر شهب یا هرغ مشچ

اهاج روجنیا نایم نوشارسپ تسود و دزمان اب مدرم _

! مداتفا یک ریگ نیبب ونم نشیم قاتا مه

. ادخب مسرتیم نم وشن هرخسم : تفگ هدنخ اب

. مداد نوکت هشاب ینعم هب یرس

اب خیش هتسد هتسد میدشیم در هک ییورهار ره زا

. ندمویم رد نومرانک زا دنلب یانهاریپ

! هیروج نیا ارچ اجنیا ابجع

! سابل نودب ای نتشگیم دنبور و رداچ ایاب نوشمه

تشپ همه اه قاتا رد یولج شواچ فقوت ضحم هب



. میداتسیا شرس

یا هتفرگ یادص اب تفرگ نومفرط هب هک وراه تراک

! مینوم یم قاتا کی وت یمیهاربا موناخ و نم : متفگ

درک. مهاگن یدج

؟! شلیلد _

رس لیلد هی مدموا ات مدنوخرچ مشچ و مدرک یموه

ناج باتفآ شتسار : تفگ عیرس ادیش منک مه

. منومیم نوششیپ نم نشاب اهنت قاتا وت ابش نسرتیم

مشچ بجع ، مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

! هیدیفس

. دیرپ باال شواچ یاهوربا

وتراک هشیم : متفگ و متفر ادیش هب یا هرغ مشچ

! تسین بوخ حملا نم دیدب
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: تفگ دادیم وراه هچب هیقب تراک تشاد هک شوایس

؟ هاگنومرد میرب ؟ هدشیچ

. یتناما ام تسد اج نیا رتخد یتفگیم رتدوز

یمن رب مزا ور شاه مشچ هک شواچ هب یهاگن

. متخادنا تشاد

هدروخ هی متفرگ هجیگ خیش وهللا تسین یزیچ _هن



! مشیم بوخ مباوخب

نومتمس هب ور تراک و درک یا هدنخ کت شوایس

. تفرگ

یور هب ور ور نوتقاتا دییاهنت موناخ ات ود نوچ _

رد هی هیفاک داتفا یقافتا ره متفرگ نومدوخ قاتا

. دینزب

لا متحا هک یروج نیا مدنوخرچ شساو یمشچ

! هسریم یفنم رامآ هب ندنوچیپ

وت هک ور نوماپ دیشک ور متسد و درک یرکشت ادیش

ادیش تخت ور مدرک ترپ ور مدوخ میتشاذگ قاتا

. دیشک زارد مرانک و تشاذگ هشوگ هی ور لیاسو

نومارب دیدج تراک میس میگب رهمگرزب یاقآ هب دیاب _

. هرخب

منم میگیم میدش رادیب موه : متفگ هتسب یاه مشچ اب

! منزب گنز شرآ و نامام هب دیاب

مباوخ و دش وحم ادیش یادص مک مک دشیچ مدیمهفن

درب.

زا دروخ یم قاتا رد هب هک ییاه هبرض یادص اب

نانچ مه هک ادیش تمس تفر مهاگن مدیرپ باوخ

رت نیگنس نم زا شباوخ هک یسک ینعی دوب باوخ

! سرخ ، هسرخ هدوخ هشاب



. متفر رد تمس وهب مدش دنلب اج زا مخا اب

ور رد ور شوایس ی هرهچ اب مدرک زاب هک ور رد

. مدش

؟ مدش نارگن دینک یمن زاب ور رد ارچ اباب _یا

؟ دیدوب باوخ اتاالن

یزاب کیچوک لگ میتشاد هن مدرک شهاگن یپچ پچ

. میدرک یم

؟ تسه یلکشم شوایس اقآ میدوب باوخ _هلب

. تخادنا باال یرس

همه هک نوتتمدخ هب مضرع یلو تسین هک یلکشم _

نتسه امش رظتنم ناروتسر وت نییاپ

! هماش تقو یلو هشن نوترواب دیاش

ماش! : متفگ بجعت اب

حاال؟ ات دیدروخن ماش، هلب : تفگ هدنخ اب

مدز. یا هرخسم دنخبل

و دیدرک یزاب ور تمدخ شیپ شقن هک نونمم _

. میایم دوز دیشب رظتنم تسین ؛المز نوملا بند دیدموا

ادیش تمس هب و متسب شنودنخ تروص یوت ور رد

. متفر

یباوخیم ردق هچ هدش بش فصن وشاپ وشاپ ادیش _

وت!

. تسشن تخت یور جیگ و دنوراوخ ور شرس



رد منت زا ور ندوب هدش کورچ هک ماسابل عیرس

دوب نساب ریز ات هک شفنب گنر هب زیموش هی مدروآ

نوریب نودمچ یوت زا دون دق ی هریت راولش هی اب

. مدیشک

مدوخ دح زا مدید یمن یلیلد یلو دوب یدازآ روشک

مشچ نوشاهاب زورره هک ییامدآ یولج و منک زواجت

منک. منت زاب سابل مشیم مشچ وت

زا ور مشفنب رس لا متسد عیرس سابل ندیشوپ زا دعب

مندرگ ریز زا راد لدم تروصب و مدروآ رد نودمچ وت

مدز. هرگ مشوگ رانک و مدرک در

رود هب و یلومعم پیت هی متخادنا مدوخ هب یهاگن

دوب. هجوت بلج زا

مرگ تمد : تفگ و دیشک یتوس مندید اب ادیش

هک نم یدنبب رس لا متسد دیسر ترکف هب یروجچ

. مدرگب یروجچ اج نیا مدوب هدنوم

لا متسد زا یکی : متفگ و مدرک منودمچ هب یا هراشا

همه دش رید هک میرب عیرس رادرب ونم یارس

. ننومرظتنم

متخت هنشاپ یاه شفک تفر منودمچ تمس هب عیرس

. مدش جراخ رد وزا مدرک ماپ ور
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هک ییولبات لا بند مشچ اب میدش هدایپ هک روسناسآ زا

. متشگ هنک نومییامنهار ناروتسر هب

. ندلب یسیلگنا هدمع روط هب اج نیا هبوخ زاب

. میداتفا هار ناروتسر تمس هب عیرس ولبات ندید اب

ندیسر رید رطاخب ردقنا هرارق منودیم االن نیمه

. مشب ریس هک مروخب هرغ مشچ

و شواچ هک یزیم هب داتفا ممشچ رد ندش زاب اب

مه نوشور هب ور ، ندوب هتسشن شتشپ شوایس

دوب. هتسشن شاشب یا هفایق اب دادرهم

. متفر نوشتمس هب بجعت اب

؟ ناجک هیقب سپ ، شوخ یگمه بش _سالم

ور یلدنص هک روط نومه و دش دنلب اج زا دادرهم

زونه هیقب : تفگ دیشکیم بقع ادیش و نم یارب

! ندموین

ادخب هضیرم رسپ نیا ، شوایس تمس متشگرب مخا اب

هنک. نوماوعد شواچ میدیسرت هچ وگب ورام

نیا رکشورادخ مدش هجوتم هک متخادنا شهب یهاگن

لا بند ور دادرهم شزیت هاگن تسین هریخ نم هب هعفد

درک. یم

شوایس مدش هجوتم هک ادیش تمس مدرگرب متساوخ

. تفگ ششوگ مد یزیچ و دز شولهپ هب یا هبرض



رس نوا ای هبارخ نوا رس نیا ای شمه نریگرد مانیا

نیا!

باال وشیسیلگنا یونم رود دنچ متخادنا ونم هب یهاگن

هب هب ولپ، یهام هب دروخ ممشچ ات مدرک نییاپ و

ال. صا دش نشور ممشچ

مدز رانک ور دوب نوزیوآ مشوگ رانک زا هک ور ماهوم

. مدروآ ورباال مرس و

و ندموا زیم تمس هب یکی یکی اه هچب هیقب

رد اب دموا اشرافس نتفرگ یارب نوسراگ نتسشن

: تفگ عیرس شوایس منهد زا ولپ یهام مسا ندموا

. ماوخیم ولپ یهام منم

دز. مهب یکمشچ هک مدرک شهاگن بجعت اب

هدب. افش ادخ او

کت شواچ دش مومت ماش ندروخ هک نیا ضحم هب

8 تعاس حبص : تفگ همه هب ور و درک یا هفرس

یارب هک یتکرش هب میریم دیشاب رظتنم لته مد همه

دش. هدرپس نومهب دیدج ورپژه ور تراظن

؟! حبص تشه هخآ دش، نوزیوآ م هفایق

و نوزیوآ تروص ور دنوم هریخ تشگرب هک شهاگن

لکش ش هنوچ یور یکیچوک چلا مدرک سح ممه وت

. تفرگ

! هدنخب مدآ مشچ وت هنک خیس دایم ششوخ



. مدنودرگرب ومور و مدرک کزان شارب یمشچ تشپ

یتئرج هچ واب یک زا نم تفرگ م هدنخ هظحل هی

نوا و مدرکیم کزان مشچ تشپ ناخ شواچ هساو

؟! دشیم زاب مه زا شاه مخا
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ور عوضوم نیا و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یرتمهم راک عفال منک رکف شهب ادعب ات متشاذگ

. متشاد

ضرق ور نوتنفلت هظحل دنچ منوتیم شوایس _اقآ

؟ مریگب

. منزب گنز منامام هب دیاب

ملد ال صا هدب، ور شنفلت متساوخن شواچ زا دصق زا

هنکیم ضوع گنر یه هک شهاگن اب تساوخ یمن

ال! صا هدیم ینعم هچ مش، مشچ وت مشچ

هب ور شیشوگ و درک شبیج یوت ور شتسد عیرس

. تفرگ متمس

. هرادن یلباق امش تمدخ _

. متفرگ شتسد زا ور یشوگ و مدرک یرکشت دنخبل اب

هطوحم نوریب تمس هب مورآ مورآ و مدش دنلب اج زا

. مداتفا هار ناروتسر ی



سکع دش، درگ مامشچ یشوگ ی هحفص ندش زاب اب

یور زاب و هتخلش یاهوم اب باوخ حتلا یوت رحس

! رتخد نیا هیسکان بجع دوب، هحفص

یروج نیا هک دوب هتفر ولج ردقنا نوش هطبار ینعی

؟! تشگیم شوایس یولج

نیا ی هطبار هت دیاب امتح ، متخادنا باال یا هنوش

دصق شوایس هگیم فرط هی زا مرایب رد وراتود

... یروج نیا فرط هی زا هرادن جاودزا

. متفرگ ور هنوخ ی هرامش و مدرک یفوپ

رانک راب هب ممشچ دروخیم دازآ قوب هک روط نومه

نوریب شزا گنهآ غیج یادص هک دوب ناروتسر

. دمویم

هی ناطلس شواچ مشچ زا رود هبلطب هنک تمسق ادخ

! مینزب اجنیا رس

مدیشک مبارخ یارکف زا تسد نامام یادص ندینش اب

:مــماــنا! متفگ قوذ واب

. تفرگ نوج عیرس شلا ح یب یادص

؟ باتفآ _

؟ هبوخ ؟حتلا نیدیسر ؟ مرتخد ییوت

؟ هراد ییوشسد و مومح ؟ هبوخ شاج ؟ دیدش رقتسم

متخادنا لته جرب هب یهاگن شرخآ ی هلمج ندینش اب

. هدنخ ریز مدز یقپ و



هنود هنود هرادن ییوشتسد مومح ناج نامام _هن

. میزادنیم هار ونومراک ییارحص میرادیم هگن رداچ

درک. ثکم هیناث دنچ

؟ ینکیم هرخسم ونم _

مدینشیم ور شرآ یادص نامام یادص ی هنیمز تشپ

. هریگب شزا ور یشوگ رارصا اب تساوخیم هک

دوب! حازم ضحم هکلم منکب اجیب هدنب _

! دیفس مشچ مدب تنوشن یحازم هی اجنیا هسرب تاپ _

. هچب وشدوخ تشک شرآ هب مدیم ویشوگ عفال

حملا یشوگ یوت شرآ یادص ندیچیپ ضحم هب

زا رتشبب هک مشاب لا حرس مدرک یعس یلو دش هتفرگ

. هشن تحاران نیا

ناج؟ نامام _ولا

؟ یدرکن تیذا هک ونوج نامام ؟ ملگشوخ رسپ یبوخ

. دیچیپ یشوگ یوت ش هنوگچب یادص

؟ یایم بشما مدوب یبوخ رسپ ادخب ینامام _هن

. مدیشک یقیمع سفن

نم باوخب نوج نامام شیپ وبشما ینامام _هن

لگشوخ یازیچ و یزاب بابسا هملا ع هی تساو مدموا

. مایم یدوز مرخب

دش. دنلب شتحاران یادص

ایب. ماوخ یمن یزاب بابسا _



تداع هچب نیا ، تفرگ مضغب هظحل هی متفرگ زاگ ومبل

. هباوخب مدوخ شیپ بش ره تشاد

و یباوخب نوج نامام شیپ بشما یدب لوق _هگا

. تشیپ مایب دوز دوز مدیم لوق یشاب یبوخ رسپ

یک؟ ینعی دوز _
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. مداتسرف مشوگ تشپ ور ماهوم

. دموا نامام یادص منزب فرح هک نیا زا لبق

حیضوت تساو نم نکن تیذا ور نامام ناج شرآ _

نم؟ هب یدیم ور یشوگ هظحل هی دایم یک مدیم

. دیسر مداد هب نامام دش بوخ مدیشک یهآ

نک عطق دوز شاب تدوخ بظاوم ناج نامام باتفآ _

. هشن دایز تنفلت لوپ

ناج. نامام ظفاحادخ

مدز. ماپ یولج گنس هب یدگل

. ریخب بش دیشاب نوتدوخ بقارم نامام هشاب _

دنلب مرس تشپ زا شوایس یادص یشوگ ندش عطق اب

دش.

اتسین یبوخ راک ال صا اه هچب ندز لوگ چون چون _

. هنومن ردام



. مدنوخرچ شارب یمشچ

. یشوگ تباب نونمم _

واب شدیشک متسد زا متفرگ شتمس هب ور یشوگ

. نموت هاجنپ هشیم : تفگ ییوررپ

هدنخ اب تشادرب متمس هب یمدق دش، درگ ماه مشچ

تسود نوچ حاال رتخد ینکیم درگ مشچ ارچ : تفگ

. تزا مریگیم داتفه یرحس

. مدش بذعم مدوخ هب شکیدزن ی هلصاف زا یمک

دش. رتشیب االن دینکیمن رکف _

. مفرط هب دش مخ یمک

لمحت وتسول تسود هک هنیا هساو نموت تسیب نوا _

هدب رس مه یزیچ هی یدوب نومییانشآ ببسم منکیم

! موناخ دیشروخ هگید

یتخمز و راد شخ یادص مگب یزیچ هک نیا زا لبق

دایز ور شوایس و مدوخ نیب مک ی هلصاف دش ثعاب

منک.

راکیچ اج نیا مه اب اتود امش اج، نیا هربخچ _

! دینکیم

، مدرک هاگن شدرسنوخ ارهاظ ی هرهچ هب یمشچ ریز

؟ تفگ دیکات اب ردقنا ارچ ور شمود ی هلمج

! دزیم ضبن ارچ ش هقیقش رانک گر



کرد لباق ریغ و کاکش ردقنا ... ردقنا ارچ شنحل

دوب!

یوت ارچ یلک دوب هدش ثعاب شتقو دنچ نیا یاراتفر

. هریگب لکش منهذ

درک. یا هدنخ لا یخیب شوایس

دوز هک ینودیم مریگب موناخ باتفآ زا ومنفلت مدموا _

ناخ یدروآ شوج ارچ امش ، مراد یروف سامت دوز هب

. شاداد

لمعلا سکع یلو دیرابیم شیتآ شواچ یاه مشچ زا

لر تنک ور شدوخ تشاد هک راگنا دادیمن نوشن یدج

. درکیم

عاضوا بش فصن : تفگ یدج و دیشک یقیمع سفن

مه هگید لخاد دیایب دوز تسین بوخ اجنیا تینما

! دیریگن هلصاف پیکا زا هزاجا نودب هجو چیه هب

یور دوب مولعم یلو دوب شوایس بوکخیم شهاگن

هنم. الاب ماک شفرح

درک. م هکش هرابود شوایس درسنوخ نحل

نیرت نما زا یکی یبد هنکیم یرای مزغم هک ییاج _ات

! سایند یارهش

! شابن نارگن مدوب موناخ اب نم داتفویم مه یقافتا
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نوخ هب یاه مشچ و شواچ یبصع سفن یادص

هداتسیا همسجم لثم هک ینم دش ثعاب شتسشن

. مایب فرح هب مدوب

هبیرغ روشک هی اجنیا ناخ شواچ تسامش اب قح _

مایمن نوریب امش طاالع نودب هگید س

. هدشن داجیا یلا ؤس اه هچب یارب ات لخاد میرب هرتهب

هاگن ، متفر لته لخاد هب عیرس نوشنیگنس هاگن ریز

درک. یم ینیگنس مور هظحل نیرخآ ات شواچ

! ییوهی دشیچ ندوب بوخ هک انیا ایادخ

یرتشیب لداعت یراتفر ظاحل زا شوایس مدرک یم رکف

گس هک نیا لثم یلو هشاب هتشاد شواچ هب تبسن

هلا! غش ردارب درز

رطاخب دوب کیدزن نایب هاتوک ندوبن رضاح مودک چیه

! هشب نوشثحب ندموا نوریب هی

تسرد تراک متفر روسناسآ تمس هب و مدیشک یفوپ

ور رد عیرس هک مدیبوک رد هب هقت ات دنچ دوب ادیش

درک. زاب

ادخ هدنب رهمگرزب یاقآ باتفآ یداد شلوط ردق _هچ

؟ شیدید یتسار تلا بند دموا هداتفا یقافتا درک رکف

. مدیشک ماهوم هب یتسد

مدرکیم تبحص شرآ و نامام اب هگید ، شمدید _هرآ



؟ یدز فرح دمحم اب وت دیشک لوط

داد. نوکت یرس

اب نداد هزاجا ندرک فطل رهمگرزب یاقآ _هرآ

هساو ادرف نتفگ یتسار مریگب سامت نوشیشوگ

. نریگیم تراک میس نوممه

یاسابل زونه متخادنا شهب یهاگن و مدرک یموه

دوب. شنت نوریب

و رق و گنهآ یادص رد مد : متفگ و مدز یگرزب دنخبل

؟ میایب میریگب یرذن مینزب رس هی میرب دوب هار هب رف

یچ؟ نمهفب هگا : تفگ هدنخ اب

اه! هنکیم نومتخبدب رهمگرزب یاقآ

. مدرک کزان یمشچ تشپ

یفرح نم هب هراد تئرج رهاوخ ینمی رد ینم اب _ات

؟! هنزب

هی طقف یلو هشاب : تفگ و تخادنا ماپاترس هب یهاگن

. میدرگرب میدب بآ شوگ و رس

و مدرک شزاب متفر رد تمس هب و مداد نوکت یرس

. مدرب نوریب ور مرس مورآ

مدوخ و مدز هراشا شهب شواچ هیاس ندشن تیؤر اب

. متفر روسناسآ تمس هب دنت دنت

هک! یریسا اجنیا میدموین هگید هکیچوک رود هی

شهب یا هرغ مشچ متشگرب رد ندش هدیبوک یادص اب



! هداتفا ولج نکن، طلغ هگیم شاپ نوا هب شاپ ، متفر

ی همکد دموا متمس هب دنت دنت و دنوراوخ ور شرس

. مدش رظتنم و مداد راشف ور روسناسآ

متفرگ باال ور مرس بجعت اب رد ندش زاب یادص اب

باال! دموا دوز ردق هچ

اب میدش مشچ وت مشچ روسناسآ رد لماک ندش زاب اب

. دشیم جراخ روسناسآ زا تشاد هک یناخ شواچ

دیاب متسنودیمن و دوب هدنوم زاب منهد کوش تدش زا

. منکب یطلغ هچ

دش. جراخ روسناسآ وزا درک یمخا نومندید اب

؟! دیدربیم فیرشت اجک اهنت بش، تقو _نیا

میریم میراد مگب دشیم شاک ، مداد راشف مهب ور مابل

. میایم دوز مینزب لوپمآ رتکد

تیعقوم و مدید شزا نییاپ هک یراتفر اب بوخ یلو

منک! زاب ور یخوش رس منکب طلغ یلیخ هدنب االن
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هدب بآ ودنب هک نیا زا لبق داتفا نم و نم هب ادیش

. مدرک زاب نهد عیرس

ام دعب دوب مک شاذغ نیا دینودیم ... هزیچ موه _

. میروخب اذغ ناروتسر میتفریم میتشاد میدشن ریس



دز. ینهپ دنخبل عیرس ادیش

دوب. نومنشگ هرآ _هرآ

. تخادنا نومهب دینوتدوخ هب بقلم یکوکشم هاگن

موناخ اتود تسین بوخ مایم نوتاهاب منم سپ هشاب _

. دیرب اهنت

هدروخ ردقنا هک نم میدرک شهاگن هدرک پک نومتفج

. نوریب منکیم فت یه نهد وت نرازب یچره مدوب

دینک تحارتسا دییامرفب میشیمن امش محازم هگید _هن

! میزادنب تمحز هب ورامش میریم اجره ام هک هشیمن

درک. یمخا

نودب مدب، موتامیتلوا نوتهب لوا نیمه هرتهب اقافتا _

جراخ لته زا هجو چیه هب اهنت و نم ی هزاجا

طاالع نم هب دوب زور هنابش زا یتعاس ره ، دیشیمن

؟ بوخ دیدیم

! تسین مه یلکشم چیه نم، هب طقف

. میتخادنا شهب یددرم هاگن

نیتفویب هار : تفگ و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

باال، نرایب اذغ نوتارب دیدب شرافس نوتقاتا یوت

. دیتسین ورب ناروتسر امش منودیم

دز. نومقاتا هب یا هراشا کالهف منک راکنا مدموا ات

. تفویب _هار

کدرم ، میتشگرب نومقاتا هب نوزیوآ ییاه هفایق اب



لا! حدض

همه هنیا شتلا سر ال صا هگید دوب لته رد مد نیمه

هنک. مدآ رام رهز وزیچ

الش مورآ و رد تمس متشگرب تشذگ هک هقیقد دنچ

ندید اب ، مزادنب نوریب هب یهاگن ات مدرک زاب ور

و دوب هداتسیا قاتا مد مخا رپ و یدج هک شواچ

هدز، لوه دش، درگ ماه مشچ دوب ام قاتا هب هریخ

. مدیبوک مهب ور ال همین رد عیرس

مد هداتسیا رام رهز جرب لثم هیچ ، دیکرت مرهز

. هدیم ینابهگن نومقاتا

ور مسابل ادیش ی هدنخرپ یاه مشچ یولج صرح اب

. مدروآ رد

تسنودیم هک نیا زا مه و دوب هتفرگ م هدنخ مه

اج هریگب ومچم ات دوب هداتسیا اجنوا و مدرگرب هنکمم

! هیریگیپ مدآ بجع ، مدروخ

غورد شهب همهفب هک میدیمن شرافس مه اذغ ال صا

! میتفگ

! مسرتیمن شتبقاع زا مه ال صا

زارد ادیش رانک و مدرک ترپ تخت یور ور مدوخ

. مدیشک

رارق و دشیم عورش نومیراک زور نیلوا امسر ادرف

. میشب انشآ نومیکجراخ یاراکمه اب دوب



وپال رخ نیا زا یکی املیف نیا نیع هنک تمسق ادخ

! هبوخ هشب هدنب روعش مهف خاالقو قشاع نوش

! هشب م هفایق قشاع مگب میرادن مه یسآ ی هفایق

مغ ات مدرک مرگرس فلتخم یارکف اب ور مدوخ ردقنا

هرب. مدای مدیباوخیم اهنت هک یبش نیلوا و یرود

. مدش باوخ قرغ و دش مرگ ماه مشچ مک مک
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سح هک مدروخ نوکت یمک لیابوم گنز یادص اب

مدرک ثکم هظحل دنچ ، هدرک ملغب تشپ زا یکی مدرک

دش! درگ ماه مشچ هعفدکی و

و جاودزا هب عجار یزیچ هی بشید نم حاال ایادخ

؟ هخآ دوز ردقنا متفگ یقشاع و قشع

متخت ور ات هرایب تساو داوخب ادخ نگیم تسار

اه! هرایم

زا هک ادیش ندید اب منودرگرب بقع هب ور مرس یمک

بقع مداد شلوه مخا اب دوب هدرک ملغب مکحم تشپ

! امتح هتفرگ هابتشا نوشِدمم اب ونم زغم تش

مردق نوا ادخ حاال مرادن اسناش نیا زا مگیم نم

تخت یور ات هدشن یچیه ور وسژه هک تسین هیاپ

! هگید هرایب



اب متشادرب تخت رانک یلسع زیم یور زا ور یشوگ

ندادیم نوشن ور تفه هک تعاس یاه هبرقع ندید

. مدیرپ اج زا عیرس

رس تفگ شواچ دش، نومرید وشاپ ادیش ادیش _

میدز بشید هک یدنگ اب میشاب رد مد تشه تعاس

. طقف س هنوهب هی رظتنم اه هنک یم ونومربق

نیا هبوخ حاال متفرگ زاگ ومبل مفرح مامتا زا دعب

ادص دنوشیپ و دنوسپ نودب ور شواچ دیمهفن هجیگ

! منکیم

. تسشن تخت یور دولآ باوخ و نوشیرپ یتروص اب

شوخ میرب هرذی هنک نوملو ور یلوا زور دش یمن _

! میشاب

. مرازب تکرش وت وماپ ارمع هگید منک یسورع رازب

. تفرگ م هدنخ

! ینکیم فراعت یراد یبذعم یلیخ منک یم سح _نم

؟ یرادن المز یا هگید زیچ ینئمطم

. داتفا هار سیورس تمس هب تفر مهب یا هرغ مشچ

، مدروآ نوریب گرلا یوت زا ور مگنر ییومیل تک

دوب نیا اجنیا یبوخ دوب، فیطل و مالمی یلیخ شگنر

میتساوخ یم هک یسابل لدم و گنر ره هک

میشوپب میتسنوتیم

هب پیتشوخ یباسح یراک زور نیلوا متساوخ یم



. مایب رظن

ور دوب متک تس هک یدیفس پات و دون دق راولش

. مدرک منت عیرس

و متفر سیورس تمس هب عیرس ادیش ندموا نوریب اب

دعب ور مگنر یبآ کاوسم مدز متروص و رس هب یبآ

نوریب عیرس و متشاذگ یکاوسم اج وت هدافتسا زا

. متفر

دوب. هدیشوپ ور شاه سابل ابیرقت ادیش

دنت و متخیر هنیآ یولج زیم یور ور مشیارآ لیاسو

. مدرک شیارآ هب عورش دنت

! هشاب دید وت ابیرقت یلو مالمی مشیارآ مدرک یعس

یتشادهب مزاول تکرش وت ام راک لوصا زا یکی

ندوب دید ووت لیاسو نیا زا نومدوخ قیقد هدافتسا

دوب! نومشیارآ زرط

مژهرپ رف اب ور ماه ومژه مدیشک یکزان مشچ طخ

طخ زا وحم طخ هی طقف هک یروج مدرک تشپ

،رژک ییوله هنوگ رژ ندز زا دعب ، دنوم یقاب ممشچ

هدید رت گنررپ ات مدیشک مابل یور راب دنچ ور یسابلا

! هشب

مرس یور و مدروآ رد یگنر ییومیل رس لا متسد عیرس

. متسب

نک رواب هوووا : تفگ و دیشک یتوس مندید اب ادیش



یدرگرب نرازیمن تتدزدیم هریگیم اخیش نیمه زا یکی

! ناریا

. مدرک شهاگن یپچ پچ

؟ هخآ دوب طحق _مدآ

هک متفویم هگنهآ نوا دای منیبیم هک ورانیا وت ناج

هدوخ ، مخیش هدوخ هدوخ مخیش نم دنوخیم ورای

بشره راگنا هدز سناش مسابل رت شل مکی خیش

پالمس! اعطق یلو متبثم ، مساگو

. هدنخ ریز دز یقپ

؟ وراگنهآ نیا یرایم رد اجک زا هخآ _

مه ادیش ، متفر رد تمس وهب متخادنا باال یا هنوش

روسناسآ تمس هب ییاتود و داتفا هار مرس تشپ

هاگآدوخان میدیم ور یخیشره ریسم لک وت میتفر

تسد تسه یدص هتسد هی ، مدنوخیم مدوخ هساو

؟! نشاب مسورع ناوخیم ایک مخیش نم متسار

نوکت فسات اب ور شرس و دیدنخیم ره ره مه ادیش

. دادیم

نوماشفک قت قت یادص الیب سنلا هب نومندیسر اب

ندوب هداتسیاو رد مد هک ییاه هچب دیچیپ سنلا یوت

. نتشگرب نومفرط هب

ینیگنس نم ارچ یلو ندوب نومدوخ یاه هچب همه

؟ مدرک یم سح ربارب دنچ ور نوشهاگن



هریخ هاگن سح و شواچ اب ندش مشچ وت مشچ اب

هزات دوب؛ هدرک نیگنس ور مسفن هک ماپ ات رس شهب

! هریگ یم تاشن اجک زا راشف مجح نیا مدیمهف

337_ تسپ #

خــنا شوا چــ

یتکرش هب عجار رارصا واب دوب هداتسیا مرانک دادرهم

یم لا وس هشاب ماجنا شوت اهراک دوب رارق هک

. دیسرپ

دوب یرتخد ی هریخ مهاگن نوا هب هجوت یب نم یلو

! توافتم ال ماک یلیاتسا اب دمویم ور هب ور زا هک

یوت شندیشوپ سابل زرط زا میدوب ناریا یتقو

! مدوب رفنتم راک طیحم

نومه هب مدیم حیجرت منک یم فارتعا االن یلو

. هشوپب سابل لکش

گنر ، مدرک شهاگن مخا واب مدیشک مندرگ هب یتسد

؟ دوب هدرواین ریگ ییومیل زا رت مشچ وت

:و تفگ و دز یدنخبل شوایس نوشندیسر ضحم هب

ولوصحم و تکرش یاوه اج نوا میرب مینودیمن هللا

! نوشندزدن هک ور اموناخ یاوه ای میشاب هتشاد



سملا شوایس میدوب یا هگید تیعقوم وت هگا انئمطم

. دنومیمن

هتقو یلیخ نیشام : متفگ و مدز هراشا نو فرط هب

دیش. راوس ندرک فلت تقو یاج تسامش رظتنم

راوس نم هب چییوس نداد لیوحت نودب شوایس

دش. یا هیارک نیشام

هچب هک ینیشام هب هدیبسچ متسشن شرانک مه نم

. میداتفا هار ندمویم شاهاب اه

هریخ نوریب هب یلا یخ یب اب هک شوایس هب یهاگن

. متخادنا دوب

هب اتاالن هاگدورف یوت میتشاذگ ور نوماپ یتقو زا

نتخیر مهب رد یعس و دوب مباصعا یور یعیجف زرط

! تشاد مرکف

مک یتقو شمدید زور دنچ زا دعب هاگدورف یوت یتقو

ور مدوخ متسنوتن مدید ور شنتفرگ ور و یلحم

رکذت شهب دوب تخس و یدج مراتفر منک لر تنک

شلر تنک دشیمن یلو هروخن نوکت مرانک زا ات مدادیم

درک.

بقع همه زا شرخآ و تفریم هار همه زا لوا

. دنومیم

و یزاب نیا دش مومت هگید مدرک رکف شندید زا دعب



. مدوب شریگرد زور دنچ نیا هک ینهذ یگتسخ

هب مروصت سکعرب دش ثعاب شوایس یاراتفر یلو

! مسرب شوج ی هطقن
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، دیرپ شگنر امیپاوه ندش دنلب راشف زا هک یا هظحل

یلیخ دش ثعاب شهب شوایس دح زا شیب یکیدزن

هنک! ضوع ماهاب ور شاج ماوخب شزا یدج

باتفآ ندش عمج و اوه یامرس یارب شرخسم ِینارگن

تسد شوایس هک نیا زا لبق دش ثعاب شدوخ یوت

یاه مشچ یولج و مش دنلب مدوخ هشب راک هب

! مشکب شور ور وتپ شبجعتم

شرافس ، نوشقاتا رد هب نتفر یارب شوایس رارصا

رد مد هک یقافتا رخآ ریت و ماش رس لدم کی یاذغ

هب شوایس دح زا شیب یکیدزن و داتفا ناروتسر

هک یردق نوا منک، رطخ ساسحا دش ثعاب ؛ باتفآ

نیا زا رتشیب هک منکشب ور شوایس ندرگ داوخب ملد

! هشن کیدزن شهب

یلو هشابن دنت منحل مدرک یعس باتفآ نتفر زا دعب

شندوب قیفر هب هک یشوایس هب مدیپوت ، متسنوتن

یلو...! متشادن کش



ونیا ماه تیساسح یارب متشادن یا هدننک عناق لیلد

! تفگ یمن یزیچ یلو تسنود یم بوخ مه شوایس

لیلد نم ضیقن و دض یاراتفر یارب شوایس

! تساوخن

هرارق منودیمن داد همادا شاهراک هب نانچ مه یلو

نوا مراودیما یلو هشب هدیشک اجک هب هیضق نیا

نوا هشب زیربل مربص ی هساک هک هدن همادا یردق

! هتفویب قافتا ، دیابن هک یزیچ

زا دعب مدش هریخ نوریب هب و مدیشک یقیمع سفن

. دشن لدب و در نومنیب یفرح چیه هگید بشید ثحب

ور نیگنس توکس نیا شوایس هک هشیمه خالف رب

هدش هریخ نوریب هب توافت یب راب نیا ، تسکش یم

درک! یمن یروخلد نیا عفر یارب یش تال چیه و دوب
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نوا زا مه شوایس زا مه مدوخ زا مه مدوب کالهف

لیلد یلو تشادن یریصقت چیه رهاظ رد هک یرتخد

دوب! نم یاه هنوهب اهو یریگرد ی همه

هنوهب دوب هدش یرگنلت و عنام چیه یب رتخد نیا هرآ

نم! ی

هدایپ و مدیشک متروص هب یتسد نیشام نداتسیا اب



. مدش

اه هچب هک ینیشام تمس هب شوایس هب هجوت یب

. مداتفا هار ندموا شاهاب

مه تشپ و ندش هدایپ نیشام زا یکی یکی همه

. نداتسیاو

هاگآدوخان ممشچ هک دوب باصعا ور شسابل گنر ردقنا

. دنومیم هریخ شور

تشرد شاه یقدنف هک یروج و بجعتم حتلا هی اب

درک. یم هاگن تکرش نومتخاس هب دوب هشیمه رت

زا لبق دوب رتهب دیاش تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

. مدرک یم نوشانشآ تکرش طیحم اب اجنیا هب ندموا

دش، رتهب یروجنیا متشاد هدیقع ملد هت دنچره

تسد زا حتلا نیا یوت وشزماب هفایق ندید لقادح

! مدادن

تکرش نیا مجنپ ی هقبط : متفگ و مدرک یا هفرس کت

هی اال متحا هراد، قلعت ام میت هب شتازیهجت اب هارمه

هتشاد روضح تراظن یارب نوشاه هدنیامن زا یرس

هب دامتعا ای دیشب هچاپ تسد تسین المز ، نشاب

! دیدب تسد زا نوشربارب رد ور نوتسفن

رواخ یاه نیرتهب زا و هنومروشک هدنیامن ام میت

! دینک تباث نوشمه هب ونیا ماوخ یم هنایم

! ریبکت : تفگ هدیشک و مورآ هک یزیر یادص



! منودرگرب شتمس هب ور مرس دش ثعاب

. مگب شهب یزیچ منوتن دش ثعاب اه هچب ی هدنخ

ثم هک دوب هدش میاق یمیهاربا تشپ سخت ی هرتخد

! هدوب نوا ممهفن نم ال

زرط ور، شادص منوتیم هشاب هک ایند یاجره همهفیمن

! مدب صیخشت ور شندز فرح

. نشب دراو مدز هراشا و مداد نوکت فسات هب یرس
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تروص اب دوب هدرک کراپ ور نیشام هزات هک شوایس

هچب هارمه هک روط نومه و دموا نومتمس هب یشاشب

اب هک نومیتم سال قاچ : تفگ دشیم نومتخاس دراو اه

مومت اه) هداد تروق اصع اه( هدیعلب بوچ هتسد نیا

دعب مینزیم جرب وت رود هی میلا لوگ ضحم دش

. میدرگب بوخ یاج ات دنچ نوتمربیم

. مداتفا هار نوشلا بند مخا اب

شداهنشیپ زا تدش هب باتفآ هلمج زا نوشمه

. ندرک لا بقتسا

. مداد راشف ور همکد و میدش روسناسآ راوس

و قرز رپ و گرزب یورهار هجوتم نومندش جراخ اب

. مدش دشیم یهتنم گرزب سنلا هی هب هک یقرب



هچب میداتفا هار سنلا تمس هب و میتشذگ ورهار زا

ندوب طیحم واک و دنک لوغشم فرح یب اه

رظن هب هک یموناخ ورهار زا نومندش جراخ اب

. دیود نومتمس هب دمویم یشنم

، دیمهف یتقو مدشن هجوتم هک تفگ یبرع هب یزیچ

اهراذگ هیامرس دنومهف مهب ینوور یسیلگنا اب عیرس

. نتسه ام رظتنم یلصا سنلا یوت

. میداتفا هار یلصا سنلا تمس هب یشنم ییامنهار اب

یاراد جنپ ی هقبط دوب توافتم ال ماک جرب یرامعم

یضیرع یاهورهار اب هک دوب یرسارس سنلا ات دنچ

. ندوب لصتم مهب

رظان و اهریدم یارب یتیریدم قاتا هی سنلا ره رانک

ور نوشاهراک دیاب دارفا هیقب و تشاد رارق ورپژه

. ندادیم ماجنا یرسارس یاه سنلا یوت

و ازجم ال ماک یطیحم یلو هقبط نیمه یوت هاگشیامزآ

! تشاد رارق یا هشیش

تکرح زا یا هظحل یلصا سنلا هب نتشاذگ اپ اب

شوخ یور واب ندوب هدش دنلب اج زا همه مداتسیا

. ندوب نومنتفر ولج رظتنم

یدرم اب ندش مشچ وت مشچ نم یقلخدب لیلد نیلوا

اب یلو میدش تحار شرش زا مدرک یم رکف هک دوب

! مدروخ اج اه رظان طسو شندید
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! رلوم فزوج

یور زا ور شمشچ هک یقمحا ی هدنیامن نومه

! تشاد یمن رب باتفآ

هار نوشتمس هب و مداتسرف مدنگ سناش هب یتنعل

. مداتفا

دارفا هب یواکجنک واب ندوب مرس تشپ اه هچب

. ندرک یم هاگن رضاح

فزوج تمس هب ور متسد ندوب هدش دنلب اج زا همه

مدرب

عورش یحاضتفا ی هجهل واب دز یا هنامیمص دنخبل

درک. ییوگ دمآ شوخ هب

و دنخبل اب هک دوب سهلا یس ادودح یرتخد یدعب رفن

دوب. هداتسیا رظتنم هدموا ولج یتسد

! متشاد مک ونیمه طقف

زا شریحتم یاه مشچ لباقم و مداد نوکت یرس

. متشذگ شرانک

شساو ور یزیچ هی تشاد یعس فزوج مدش هجوتم

بحاص هک ییاه خیش واب مدادن یتیمها هدب حیضوت

. مداد تسد ندوب جرب



. نداتسیا مرانک هفراعم زا دعب یکی یکی اه هچب

ننیشب اه یلدنص یور ات مدز یا هراشا

اب شوایس متشاذگ نوشولج یکی یکی وراه هدنورپ

درک. هیلوا حرط حیضوت هب عورش تفارظ و طلست

دوب هسلج نتفر شیپ هب مساوح هک تدم نیا مامت

ور باتفآ یور فزوج ی هریخ یاه مشچ ، مهاگن

. درکیم راکش

یب باتفآ ، مدیشک مندرگ هب یتسد وکالهف یبصع

رانک هک شاهوم زا یرات اب هلصوح یب و ساوح

یم یربلد لصا رد هن هک یزاب دوب هداتفا شتروص

درک.

. مدیشک یصرح رپ سفن

هسلج نیا هرخ باال هک دیشک لوط ردقچ منودیمن

. دیسر نایاپ هب ییاذک

هدنیامن رکشت و دیجمت و فیرعت ندش مومت ضحم هب

هجهل اب یشاشب نحل اب فزوج اهراذگ هیامرس و اه

تسین طلسم شهب دایز دوب مولعم هک یسیلگنا ی

نوشن نوتهب ور تکرش نم نیدب هزاجا رگا : تفگ

! مدیم

و مسیونب یسیلگنا ونوشاه هلمج رخآ ات منوتیمن )*

( اقشع منک همجرت یه



هب زا لبق مدن نوشن یدب لمعلا سکع مدرک یعس

میشیم نونمم : تفگ عیرس شوایس مندموا فرح

مه امش لثم یا هدبز مدآ اب میدیم حیجرت اعقاو

. میشاب راوج

مدرک شهاگن مخا واب مدیشک یقیمع سفن

هک دروخ باتفآ هب ممشچ داتفا ولج هک فزوج

. تفریم شرس تشپ دنت دنت تشاد

زا نوشرس تشپ عیرس و مداد نوکت هیقب یارب یرس

. مدش جراخ سنلا
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و تفریم هار هکیترم نوا رانک هک باتفآ ندید اب

یباسح هرایب رد رس یزیچ شاه هلمج زا درکیم یعس

. مدروآ شوج

هتفخ صرح اب مرایب موود متسنوتن رتشیب هقیقد دنچ

و میدب لیوحت ور کرادم دوبن رارق هگم : متفگ یا

؟ میدرگب رهش یوت میرب

اب دینوتیم دش عورش هک یمسر روط هب نومراک

. دیشب انشآ اجنیا طیحم

هک یرفن نیلوا دز، یدنخشین شوایس مدرک سح



دوب یراک زور نیلوا یوت اه هچب ندرب نوریب فلا خم

! مدوب نم

ور سنلا اتراهچ نیا لوا بوخ : تفگ بجعت اب باتفآ

؟ هخآ هیراک هچ هگید میریم دعب مینیبیم

هجهل زا هدموا ششوخ ، متفر شهب یا هرغ مشچ

؟! ورای نیا فرخضم

زور ندنوچیپ قوذ زا امش دوخ منک رکف تسین _المز

یدوبن دنب اپ یور یراک لوا

میش. جراخ اجنیا زا رتدوز دییامرفب

. ندرکیم مهاگن جاو و جاه اه هچب هیقب و فزوج

ور مراتفر یقطنم یب نیا لیلد هک یسک اهنت راگنا

دوب! شوایس تسنودیم

هتفر مباصعا یور یباسح هک تقو دنچ نیا سکعرب

. میبصع اعقاو دیمهف هعفد نیا هک نیا لثم دوب

و تسد ردقنا سییر هک حاال : تفگ اه هچب هب ور

ور یهام هدولآ لگ ات مه ام هرتهب هدش زاب لد

محازم نودب دعب ی هعفد هللا شیا میرب دینزب ، میریگب

. میشیم انشآ زیچ همه اب

یلیخ داد: همادا یسیلگنا هب فزوج هب ور دعب

میتشاد یرارق هی اه هچب اب ام رلوم یاقآ مفساتم

! میرب رتدوز میروبجم



روط ره : تفگ یدج و تخادنا نومهب یهاگن فزوج

، تسامش تحارتسا یارب زور ود یکی نیا دیتحار هک

عورش یمسر تروص هب ور نوتراک دینوتیم شدعب

. دینک

مرایب ور شتسام تروص تساوخیم ملد یدب زرط هب

! نییاپ

دیرب : متفگ اه هچب هب ور شهب ندرک هاگن نودب

ربخ هیقب هب نم ات دیریم اجک دیریگب میمصت نییاپ

. مدب

هب عیرس ندوب هدش منامسبان حلا هجوتم هک اه هچب

. ندرک تکرح روسناسآ تمس

ساسحا مه زاب یلو دش، تحار ملا یخ یمک شنتفر اب

. مدرک یم ینماان

! مداتسرفیمن ور شوایس شاک

؟! دایم مرس هراد هچبالیی یتنعل

هب هجوت یب و مداد نوکت فرط ود هب یرس کالهف

نوشقاتا تمس هب دوب هداتسیا سنلا طسو هک یفزوج

. مداتفا هار

عیرس و مدرک عمج وراه هدنورپ ، هیضق حیضوت زا دعب

! مسرب شهب ات مدز نوریب جرب زا

هنک یم نومیشپ شندروآ زا ونم رفس نیا رخآ ات

! منئمطم دصرددص
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ی هلک و رس وت ندز لوغشم هک نوشمیدیم رود زا

ور یزیچ تشاد دنلب دنلب هک باتفآ یادص ، ندوب مه

فسات هب یرس دیسریم مشوگ هب درک یم فیرعت

وربآ نوبایخ وت منک نوشلو هقیقد ود مداد نوکت

مدآ. هساو نرازیمن

تکاس مک مک و دروآ رت نییاپ ور شادص مندید اب

دش. عمج متمس هب همه هجوت دش

؟ دیرب دیاوخ یم اجک دیتفرگ میمصت _

هیقب ،ات منکن هاگن شهب ات مدرک ور میعس ی همه

هدش! مهم مارب هک هنوا رظن طقف ننکن رکف

؟ دیرب دیاوخ یم : تفگ بجعت اب باتفآ

؟ دیایمن امش هگم

هنم؟ ندموین نارگن ، مدیشک یقیمع سفن

! مایم _

میرادن اسناش نیا زا ـم،ام گیم : تفگ یزیر یادص اب

هک!

متفر شهب یا هرغ مشچ ندیدنخیم زیر زیر اه هچب

. متفرگ دیدن ور شفرح و

یوت هرذگب مینهذ تاروصت زا هراذیمن مه هظحل کی



! هنکیم نوغاد وشمه هیناث مدص

هنیزگ ود نیب : تفگ و تخادنا باال یا هنوش شوایس

! میدنوم مویراوکآ و رتائت ی

. متخادنا باال ییوربا

؟ هجیتن ؟ بوخ _

اقآ هلح هگید مویراوکآ میرب بوخ : تفگ عیرس باتفآ

دش. بیوصت

رظن یسک : مدیسرپ یتحلصم و مدرک یا هفرس کت

؟ هرادن یا هگید

هنکمم ، میرب هدشن رید ات دیش راوس دیقفاوم همه هگا

. داین نومریگ طیلب

یب ، شرانک مه نم و تسشن نومرف تشپ شوایس

. داتفا هار یا هفاضا فرح چیه

یوت میدشیم اهنت مه اب هک نیا ضحم هب راگنا

! تفریم ورف متخانشیمن نم هک یا هتسوپ

هک میدوب هدرک هراجا اه هچب یارب هک ینیشام رانک زا

هدنخ ، باتفآ یپ تفریم مساوح ی همه ؛ میتشذگیم

یولج همه شاندرک تیذا و شاندز تسد ، شدنلب یاه

مدرک یم تنعل ور نامز و نیمز نم و دوب ممشچ

هتفرگ یلو تفرگیم لکش دیابن هک یبیجع سح هساو

دوب.
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! شمدروایم دیاب

! مدوخ رانک اجنیا

! مدرکیم طبض ور شاه تنطیش ریوصت دیاب

دوب، نم رانک اجنیا نوا رگا متسنودیم دنچ ره

ور تسه شاه مشچ یوت االن هک یقرب متسنوتیمن

! منیبب

شاه مشچ زا تنطیش قرب ، هنیبیم ونم هک راب ره

رخف شاه مخا واب هزابیم گنر شاه هدنخ ، هریم

! هنکیم یشورف

ندوب اب ماوخیمن تقوچیه هش، یروجنیا متساوخیمن

هشب هدرم پژ شاهدنخبل نم رانک

ثعاب ردقنا هک حاال هسرتیم نم زا ردقنا هک حاال

هکاال یزیچ زا ساسحا نیا مدیمن هزاجا هنم، فعض

! هشب رت یوق تسه ن

هدیاف تمواقم متسنودیم هلصوح یب و مدوب کالهف

و سح نیا دوجو دیاب دوز ای رید هرخ وباال هرادن

! مریذپب ور رتخد نوا ندش مهم

هدایپ نیشام زا عیرس رظن دروم دصقم هب ندیسر اب

. مدش

. مدیشک ماه هیر هب یقیمع سفن اب ور دازآ یاوه



تفریم اه هچب تمس هب تشاد هک شوایس هب ور

! منکیم نوشییامنهار نم اطیلب لا بند ورب وت : متفگ

و متشادرب شزا مشچ ، تخادنا مهب یراد ینعم هاگن

ندوب هدش هدایپ نیشام زا هزات هک اه هچب تمس هب

. مداتفا هار

منک! نوشرام رهز ور زورما یقلخدب اب متساوخیمن

دیدزاب یارب تمسق ود لصا رد هفرط نیا زا یدورو _

هرتهب هراد یرتشیب سرت و ناجیه شتمسق کی هراد،

. دیشن دراو دیسرتیم رگا

و نس نیا اب نم :وهللا تفگ دنخبل اب میکح موناخ

رانک نومه دیربب ونم ، مریم او مهب ننک خپ هی سملا

. منکیم هاگن متسیماو اه هشوگ

یهارمه ور میکح موناخ منم : تفگ عیرس نیرز

! منکیم

. دشیم کیدزن نومهب تشاد هک دوب شوایس هب ممشچ

مود یدورو فرط هب ور نیرز و میکح موناخ

دیاوخیمن دینئمطم : متفگ هیقب هب ور و مدرک ییامنهار

؟ دیرب نوشهارمه

مه ردق نوا هگید اباب : تفگ یلا یخ یب نحل اب دادرهم

هک هراد یچ مویراوکآ هی هک میتسین هزیروتساپ

. میسرتب میاوخب



. تفگن یزیچ و درک یا هدنخ کت شوایس

زا شوایس و میدموا اجنیا هب هک یراب نیلوا دای

! مداتفا دوب هدش نوزیوآ موزاب هب سرت

! دییامرفب تسین یلکشم هک _حاال

درگ یاه مشچ اب هیناث دنچ همه نومندش دراو اب

ندرک هاگن فارطا هب هدش

و عاونا هک دوب یا هشیش مویراوکآ نومرود ات رود

ندرکیم انش شوت ییایرد یارونوج ماسقا

هک تشاد یفافش و یا هشیش سنج مه فقس یتح

هنک. رطخ سح مدآ دشیم ثعاب لوا هاگن یوت

ندرک نتفر هار هب عورش ورهار یوت همه مک مک

هاگن فارطا هب قوذ واب دوب هتخیر ابیرقت نوشسرت

. ندرک یم
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رب مدق نیمز یور یصاخ طایتحا اب شوایس

. تشادیم

رت مورآ یاه مدق اب نم و ندوب هداتفا ولج اه هچب

. مدزیم مدق نوشتشپ

یور هب ور همه زا رت بقع دش، باتفآ ترپ مساوح

دوب. هداتسیاو مویراوکآ



هب یصاخ تس ابژ مدش هجوتم مدرک تقد هک یمک

! درکیم هاگن دوب هدرکداب ور شدوخ هک یهام

یمک درک، داب ور شپل و دش هریخ شهب هیناث دنچ

درگ ور شاه مشچ هعفد نیا و درب رتولج وت شرس

درک!

. تفرگ لکش مابل یور یدنخبل مک مک

یعس هک دوب ش هزماب ش هفایق یپ مساوح ی همه

! هرایب رد ور یهام نوا یادا مامت تقد اب درکیم

راشف ماه تشگنا نیب ور شدرک داب یاپل رگا االن

؟! هدیم نوشن یلمعلا سکع هچ مدب

شتمس هب یمدق و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

زا رت گرزب ساسحا نیا مرازب متساوخیمن ، متشادرب

!... راگنا یلو هشب تسه هک یزیچ

ور هب ور شاهاب شهب ندرک رکف یاج هب مداد حیجرت

تسد مدب رکذت قترس نیا هب دیاب شلبق هتبلا ، مشب

هک نیا زا لبق هرادرب ندروآ رد ور یهام یادا زا

! هشب هریخ شهب یا هگید سک هاگن

، مداتسیا شتشپ ، ندوب هدش در لوا چیپ زا اه هچب

ال ماک هک اپ ریز ی هشیش منزب یفرح هک نیا زا لبق

بآ درک،حتلا ندش فافش هب عورش مک مک دوب ردک

خیلا تاهاپ ریز راگنا هک درکیم اقلا مدآ هب یروج

. یرب ورف بآ یوت هراد ناکما هظحلر وه هدش



خ هجوتم هزات دمویم رظن هب هک باتفآ غیج یادص

مرایب ورباال مرس دش ثعاب هدش؛ شاپ ریز ندوب یلا

مسج هی نتفر ورف اب دش فداصم مرس نتفرگ ،باال

! ملغب یوت هدش هلولگ

سامم شندب مدش هریخ شهب هدش درگ یاه مشچ اب

یمک مدرک یعس و متفرگ یقیمع سفن دوب، مندب

ندش خیلا کوش وت زونه راگنا نوا یلو مرب رت بقع

دوب! شاپ ریز

درکیم یعس و دوب هدش هقلح مندرگ رود شاه تسد

! هسرن نیمز هب شاپ ات هشکب ورباال شدوخ
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و هنک هقلح مرمک رود ور شاهاپ هک نیا زا لبق

متسد عیرس هشب رت تخس تسه هک ینیا زا عاضوا

! شمتفرگ اوه یوت و مدرک هقلح شرمک رود ور

مندب یور هک یدرس قرع و مشوگ یوت شغیج یادص

قرغ و منک مگ ور مدوخ رتشیب دش ثعاب تسشن

! هیسح هچ نیا یتنعل ، مشب

رتخد نک سب مدز: رشت یبصع و هگرود یادص اب

! شاب مورآ س هشیش تاهاپ ریز تسین یزیچ

درک زاب ور دوب هتسب سرت زا هک ور شاه مشچ مورآ



شاه مشچ یوت یتناس دنچ ی هلصاف نوا زا مهاگن ،

! دنوم هریخ

رظن هب رت نشور هلصاف نیا زا شاه مشچ ارچ

؟ هسریم

ی هگید یازجا فرط هب ممشچ هک نیا زا لبق

شاهاپ ریز هب و تفرگ نییاپ ور شرس هرب شتروص

درک. هاگن

هشیش یور ور شاپ کی سرت ،اب شمدروآ نییاپ یمک

داد رارق

مه ور ش هگید یاپ هنما شاج دش نئمطم یتقو

! تشاذگ نیمز یور

هرگ اب هگب یزیچ هک تفرگ باال ور شرس عیرس

لز مهب هیناث دنچ و دش تکاس مهب نومهاگن ندروخ

دز!

و شاه هنوگ یور نوخ ندش عمج هجوتم مک مک

. مدش شرس نتفر نییاپ

داتفا شدای هزات ، تسب شقن مبل یور یگنرمک دنخبل

درک! یزانط ملغب یوت مامت ی هقیقد جنپ

درک؟! مراچیب هک

اه هچب اال متحا میرب : متفگ و مدیشک یقیمع سفن

! ندرگیم نوملا بند نراد

. مدب شتاجن وج نیا زا هک متشگیم یهار هی لا بند



و دیسریم مشوگ هب کوت و کت اه هچب غیج یادص

روج و عمج ونوشدوخ مه االاتاالن متحا متسنودیم

! نشب ام وطالین تبیغ هجوتم هک ندرکن

نوا یلو متشگرب ولج هب یمدق ، تفگ یمورآ مشچ

شهاگن بجعت اب درکن یتکرح و دنوم یقاب شاجرس

. مدرک

؟ یایمن ارچ _

رد طقف مدش هجوتم دوب، هتسشن سرت هب شهاگن

هنوتیمن ، هنومب یقاب تباث اجنومه هک هسرتیمن یدح

. هرازب رت فرط نوا مدق هی ور شاپ

. متفرگ شفرط هب ور متسد و مداد نوکت یرس

! متبظاوم ایب نم ،اب ریگب ومتسد _
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نانیمطا و تیدج درک،اب مهاگن دیدرت و تلا جخ اب

! مدرک شهاگن

سفن ، تشاذگ متسد یوت و دروآ ولج ور شتسد مورآ

نیا ، تشاد مهب هک ینانیمطا سح نیا مدیشک یقیمع

دوب! رت هدنشک مه ششوغآ زا یتح شاتسد یامرگ

یزور هی رتخد نیا هشاب عمج مساوح یلیخ دیاب

! هشکیم ونم شاوه یب یاراک اب هتساوخان



مدق درک هاگن شاپ ریز هب و تشادرب ولج هب یمدق

لثم منم دشیم سکلیر تشاد مک مک ، تشادرب هگید

اب هدب دای یتات یتات ش هچب هب داوخیم هک یردپ

. مدوب هداتسیا شرس باال تقد

دش، تحار شلا یخ مک مک تشادرب هک هگید مدق دنچ

ماتسد یوت هاگآدوخان هک هشکب ور شتسد تساوخ

یامرگ مرازب دادیمن هزاجا مهب یسح هی ، شمدرشف

هش! رود مزا شاه تسد

؟ هشاب روآ دایتعا هنوتیم مه رفن هی نت یامرگ یتسار

؟ هشب شخپ نوخ یوت لوا ی هظحل نومه هنوتیم

مدرک مک ور متسد راشف مدید هک ور شبجعتم هاگن

. مدرک شلو هارکا واب

و مسرب اه هچب هب رتدوز ات مدرک دنت ور ماه مدق

! هنزن رس مزا یا هگید طبخ

مدق طایتحا اب هک نوشدیرپ گنر یاه هفایق ندید اب

. تسشن مبل یور یجک دنخبل ندزیم

ریز دز نوشتیعضو ندید واب داتسیا مرانک باتفآ

. هدنخ

هنک. عورش هرابود هرارق متسنودیم

یادص اب تفریم یمیهاربا تمس هب هک روط نومه

مرایب رچلیو یریم هار اجیلفا لثم ارچ : تفگ یمورآ

؟ تساو



مخا دیبوک شوزاب هب یتشم هدنخ اب یمیهاربا

. تسشن مینوشیپ یور یگنرمک

نیا متشگ یچ ره : تفگ یدج یادص اب دادرهم

مسرپب هشیم تداعس موناخ مدرکن نوتادیپ فارطا

؟ دیدوب اجک

یم سپ باسح شزا یقح هچ هب دش رت ظیلغ ممخا

؟ هریگ
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دوب! نم _اب

. تشگرب متمس هب همه بجعتم هاگن

هدب شنوشن یلومعم تشاد یعس هک ییادص اب باتفآ

عورش تفر رد ماپ ریز هعفدی چیپ زا لبق هرآ : تفگ

مه ادخ هدنب ناخ شواچ ! ندرک غیج غیج هب مدرک

هدش! یچ هنیبب تشگرب

حیضوت همه یارب تشادن یموزل مدرک شهب یمخا

! هداتفا یقافتا هچ هدب

افرح نیا یاج هشیم : تفگ ینوزرل یادص اب یمیهاربا

؟ میدرگرب

؟ میدرگرب : تفگ هدنخ اب ایس

! هراد مه هسوک رتولج ههار لوا هزات



. دیرپ مه باتفآ گنر هعفد نیا

و دوب هدیرپ شگنر ، مداتفا شوایس راب نیلوا دای

! میدرگرب رتدوز دادیم ممسق

اموناخ منک رکف ، میدرگرب : متفگ و مداد نوکت یرس

شوخ یسک هب نیا زا رتشیب هگید ندش تیذا

! هسرت شمه هرذگیمن

ضیفتسم یباسح هگید میدرگرب هرآ هرآ : تفگ باتفآ

. تشذگ شوخ یلیخ هنکن درد امش تسد ، میدش

اب شوایس میتفریم یجورخ تمس هب هک روط نیمه

اقیقد نیدب حرش هشیم : تفگ یا هدنخ رپ نحل

؟ تشذگ شوخ یلیخ شاجک

دنخبل درک، شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب باتفآ

. تسشن مبل یور یگنرمک

. هنکن هاگن نم الهب صا درکیم یعس

زا هک نیا یارب و مداد نوکت فرط ود هب یرس

ورانیشام : متفگ شوایس هب ور مدب شتاجن یمرگردرس

؟ نیدرک کراپ اجک
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نم گنیکراپ وت : تفگ و تخادنا مهب یصاخ هاگن

! دیحو و میکح موناخ لا بند مریم



. متفرگ شزا ور نیشام چییوس و مداد نوکت یرس

شاهاب هک ینیشام ات داتفا هار مرانک مه دادرهم

. هرایب نوریب ور ندموا

حیجرت یلو هنک هراجا یصخش نیشام هی تسنوتیم

. هنومب اه هچب هیقب شیپ داد

چیه شهب نم هاگن یلو دمویم یکاخ رسپ رظن هب

باتفآ هب ردقنا یتقو ات لقادح ، دشیمن ضوع هروج

! هکیدزن

درک. یا هفرس کت میدیسر هک اه نیشام کیدزن

ناخ! شواچ _

. مدرک شهاگن یدج و متشگرب

هک مراد طاالع هدنب داد: همادا و دیشک یقیمع سفن

زا یلو ... دیراد هدهع هب ور میت نیا تیلؤسم امش

هتفویب نم تکرش یاضعا یارب یقافتا ره دعب هب نیا

هنم! هب طوبرم

نم هب ور تکرش دارفا هب طوبرم لئاسم افطل

! دیراپسب

. دیشب راک هب تسد نوتدوخ تسین المز

ی هرگ مدرک یعس تفر مه یوت رتشیب ماه مخا

منک! زاب ور متشم

شنهد یوت وشانودند منوتیم ورپژه نیا مامتا زا دعب



. تسین شتقو االن یلو منک دروخ

هیچ! شدرد متسنودیم

منک. شرتدب متسنوتیم طقف مدوبن دلب نومرد نم

رپ و هدرمش نحل اب مدش، هریخ شاه مشچ هب

رتشیب تلمج لوا تمسق یور هرتهب : مدیرغ یدیکات

هب هک هنم ی هفیظو منم ورپژه نیا لوئسم ینک، رکف

مـن طقف منوشت ال کشم ، مسرب هورگ یاضعا کت کت

منک! یم لح

یا! هگید سک چیه هن

هزاجا ، یشاب نومرانک هارمه هی ناونع هب ینوتیم امش

یقافتا دنمجرا رسپ ی هبرجت بسک رطاخب مدیمن

! هتفویب ممیت یارب

نیا زا رتشیب اه هچب یربب ور نیشام هرتهب مه حاال

. نشن لطعم

هب شمشخ رپ و هدز تهب ی هرهچ هب هجوت یب

. متفر نیشام تمس

اب رتخد نوا رس نم اما دوب هدنبوک مافرح متسنودیم

هک رسپ نیا هب هسرب هچ ، مرادن یخوش ممقیفر

مزا ور هشب نم ملا هرارق هک یزیچ داوخیم هدیسرن

! هریگب
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. مدرک شنشور و مدش نیشام راوس

اب مدرکیم شروبجم مدوبن رتخد نوا یوربآ نارگن هگا

! دایب نم

تمس هب عیرس مندید اب شوایس مدرک زمرت رد یولج

. دموا نیشام

. ندش هرسپ نوا نیشام راوس مه هیقب

غاد بآ شود ریز و لته هب مسرب متساوخیم طقف

! مدرکیم دازآ ومرکف دیاب متسیاب

هچب تراک میس تفگ یدج نحل اب شوایس هار یوت

. هنوسریم نوشتسد هب بش وات هتفرگ وراه

شزا طقف متشادن ور شاهاب ندرک ثحب هلصوح

نوشهب ماش زیم رس و هرن یقاتا چیه رد مد متساوخ

هدب.

قاتا رد مد هرب هش دنلب اهنت متساوخیمن هجو چیه هب

اهنت! موناخ اتود

. هظحل نیا و اجنیا هن یلو مدزیم فرح شاهاب دیاب

. دادیم حیضوت مساو ور شاه راتفر کت کت لیلد دیاب

یریگ میمصت و کرد تردق مدوخ هک یطیارش وت

زا هدش رپ منهذ ی همه هک االین هن مشاب هتشاد

! مشوغآ یوت رتخد نوا کیچوک نت ریوصت

مداتفا هار قاتا تمس هب نیشام ندرک کراپ ضحم هب



. ندوب هدیسر ام زا رتدوز اه هچب

ور شوایس یادص منک زاب ور رد هک نیا زا لبق

. مدینش

. دینک ربص هظحل هی هشیم موناخ باتفآ _

. مشاب مورآ مدرک یعس مدیشک یصرح رپ سفن

! مراد تراک ایس، _

اهنت شاهاب مدب هزاجا مدوبن رضاح مه هظحل هی

. هشاب

مراد فرح مایم دوز نم ورب : تفگ یلا یخ یب نحل اب

. موناخ باتفآ اب

. مداد راشف مه یور مکحم ور ماه مشچ

. منکیمن رارکت هگید شاب قاتا یوت االن نیمه _

: تفگ باتفآ بجعتم ی هرهچ هب ور و دز یدنخشین

! ینلعف موناخ مشیم نوتمحازم ادعب

. داتفا هار قاتا یوت نم زا رتولج و دز مهب یا هنت
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. مدیبوک مه هب ور رد مکحم مداتفا هار شرس تشپ

یراد یتسه هجوتم ایس ممهفیمن ور تاراتفر لیلد _

؟ ینکیم یطلغ هچ

درک. ماگن بجعت اب



؟ متفر باال مدرم راوید ؟زا مدرک راکیچ _

؟ هگم هدشیچ

ثحب یارب ور تقو نیرتدب ، مدرک شهاگن یبصع

دوب. هدرک باختنا نم اب ندرک

؟ یچیپیم هرتخد نیا یاپ و رپ هب ردقنا یچ هساو _

دز. یدنخشین

رد شتشپ یا، هرتخد نیا نارگن ردقنا یچ هساو _

؟ یشبظاوم ، یایم

؟ میربخ یب ام هک هیربخ هنکن

! مدرک شهاگن یظیلغ مخا اب

شدح زا تشاد نوا و مدوب کالهف گرم دح رد

نیا قمع هشب مشومارف دادیم هزاجا تشاد ، تشذگیم

ور. تقافر

وت فیثک نهذ هب نوا و نم ی هطبار وت تلا _خد

! تسین ام نیب یزیچ هدموین

قح وت وت... یلو : مداد همادا صرحرپ و هدرمش

! یشب کیدرن شهب مدق هی یتح ... مدق هی یرادن

. دمویم یبصع رظن هب داد نوکت یرس مه هب ور

تسین نوتنیب یزیچ ینکیم اعدا هک هبوخ ... هبوخ _

هن؟ ساعدا نومه دح رد مینودیم نومودره یلو

تینابصع زا هک یتسد و نوخ گنر هب ییاه مشچ اب

. مدرک شهاگن دوب هدش تشم



دز یم وراه فرح نیا شوایس دشیمن مرواب

مه هظحل هی هک یمدآ دوب هدش هگید مدآ هی راگنا

. مدب فعض هطقن شتسد مدوبن رضاح

یراد وشاوه ردقنا یچ هساو داد: همادا یدج نحل اب

اه؟

دیسامن مهب یزیچ هک شتسود زا کلپن شرود یکلا

وت هگید دش تحار ملا یخ داد، باوج یکی نیا دیاش

وت هک یتشم ماب هدبرع یادص ... شیاوخ یمن هک

ات مدب شلسغ شنوخ اب دیاب دش، یکی مدیبوک شنهد

! داین شنوبز هب یسومان یب ره

! شماوخ یمـ فر ـش یب شماوخ _یمـ

هگا تمشکیم یلع والی هب تمشکیم ایس دنبب وتنهد

! ینک مومت ور تفرح

! نومتقافر یاپ هب رازب وتندنوم هدنز مشاج نیا ات

شلا ح یب یاه مشچ دش تفچ شقی رود هک متسد

. تفرگ لکش شینوخ بل یور یجک دنخبل دز قرب

هللا، ویا ناخ شوا ـچ هللا ویا شاداد دازیرم تسد _

تدوخ هب ات یدرک یم صقان ور رفن هی دیاب امتح

! یایب

یوت دز هک یفرح مدش هریخ شاه مشچ هب روابان

! دشیمن اج مزغم

هک یرتخد هب مقیفر نتشاد مشچ زا دوب رپ مزغم



اب هکلب ؛ مدوخ شیپ و هتسهآ هن راب نیلوا یارب

یم مدز داد قیفر نیمه شیپ ییاوسر و هدبرع

! شماوخ

ی هکوش ، مدوب هکوش دروخ رس ش هقی یور زا متسد

رجفنم هقرج هی اب تقو همه نیا زا دعب هک یساسحا

هک شوایس یافرح ی هکوش ، تخیر نوریب و دش

یارب دوب هشقن ش همه منک کرد متسنوتیمن زونه

! میتنعل دوخ اب نم ندموا رانک
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. مداد نوکت فرط ود هب روابان ور مرس

! تدوخ اب یدرک راکیچ ایس،وت یدرک راکیچ _

نم! اب

مشچ متخادنا دمویم نوخ شزا هک شینیب هب یهاگن

. مدش تشم یاتسد تمس دش هدیشک ماه

! مدرک راکیچ نم

و یغامد وت یادص واب تشاذگ شینیب یور یلا متسد

ونم کیرباف غامد نیدرک دهع اتود امش : تفگ ینودنخ

هرآ؟ دیدب انف هب

مشب وربور شاهاب و مرادرب ولج هب یمدق متسنودیمن

منورد هک یشنت و نوریب منزب اج نیا زا مدرگرب ای



منک. مورآ ور هدموا دوجو هب

هدنومرد ردقنا ماوخ یمن شاداد شابن یروج _نیا

. تمنیبب

! یدروخ یم وتدوخ نورد زا یتشاد

! یدادیم رازآ مه ور رتخد نوا یتشاد یتح

نیا هجوتم هشاب هدوب نوتهب شساوح هک یکره

! هشیم هقرج

! یدمویم هاتوک اج هی دیاب هرخ باال

! یدشیم ور هب ور شاهاب دیاب

. مدیشک مندرگ هب یتسد کالهف

! تسین نکمم ایس تسین نکمم _نیا

! متسین یلا مرن مدآ نم ینودیم ... ینودیم وت

ماوخب ونوا منوتیمن نم

! تقوچیه ، هدنخیمن نم اب تقوچیه نوا

. تشادرب متمس هب یمدق

! قیفر شاب مورآ _

! ینوشکب نیمز هب ور نومسآ ینوتیم یاوخب هگا وت

ماو هی اب هک هیسک هداتسیا نم یور هب ور هک ینیا

هک یناخ شواچ هدش ینتسکف تکرش هی زا کیچوک

! نشیم عمج نوشدوخ وت همه شمسا ندموا اب

! تسین ندیشک سپ واپ رارف لها شواچ



و عطاق یتقو ، تقیفر نهد وت ینزیم شرطاخب یتقو

یشکیم هدبرع یرارق یب زا مجح نیا اب همهاو یب

! یتسین ندیشک سپ اپ لها سپ شیاوخ یمـ

یتخاس تدوخ زا هک یتب رازن درم ایب تدوخ هب

! هنکشب نم یولج

زا داوخ یم ویکی هنزیم داد یتقو هدر مــ مشاداد

! هدرگیمن رب شفرح
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دیاب : مدرک همزمز راو نویزه مداد نوکت رس کالهف

مرب!

! مشب مورآ دیاب منک، رکف دیاب

ادص هب هجوت یب و متشادرب بقع هب مدق دنچ

! مدرک زاب ور رد شوایس یاندرک

حاال هک ینتساوخ ندش رو هلعش و انامه رد ندش زاب

! نامه مدوب هدرک فارتعا شهب انلع

کرس و دوب هدروآ نوریب رد زا ور شرس یکشاوی

. دیشکیم کرس فارطا وهب دیشکیم

ای متفر نم هنیبب دادیم کیشک بش نوا لثم اال متحا

! هسرب شاندنوزوس شیتآ هب ات هن

. داتسیا فاص شاجرس عیرس مندید اب



. میرب میتساوخیمن ییاج ادخب _

! تقد واب قیمع ، مدرک شهاگن

؟ هدرک شدوخ ریگرد ونم هک هراد یچ رتخد نیا

م؟! هنوهب هدش

! یتنعل یراد یچ

شرانک زا تعرس هب و مداد نوکت فرطود هب یرس

. متشاذگ

ییاوه وت ندیشک سفن هب ، ییاهنت هب متشاد جایتحا

هنک! ممزیتونپیه ات هشابن نوا هک

ور هش خیم مهاگن و مشب جیگ هک هشابن نوا

! هدرک بهذم یب منم هک شبهذم ال یایقدنف

. مدیشک یقیمع سفن نوبایخ هب نتشاذگ اپ ضحم هب

اجک هب شرخآ هرارق و تساجک مریسم متسنودیمن

! مسرب

وت نم دوبن رارق دوب، نیا متسنودیم هک یزیچ اهنت

و منزب مدق رتخد هی یایربلد هب رکف اب یبد یانوبایخ

! مریگب سپ شزا ور مبلق دیاب یروجچ منودن

تسشن مبل یور یگنرمک دنخزوپ وناب فرح یروآدای اب

دوب. مدوخ هب ور هک یدنخزوپ

(! هشابن تدوخ ملا تبلق یتشگرب یتقو هدب لوق )

(! مدیم لوق )

! تسشن رمث هب تلوق وناب یدش هدنرب وت



! تسین نم ملا هگید بلق نیا

! مزابب لد نم دوبن رارق

؟ تحار ردقنا

! مدرکیمن مشرکف یتح هک یسک هب منوا

مکی منک تاگن هگا مشیمن تقشاع مدرک یم یخلا

مدب ممنوج وت هساو مدیدیمن ممباوخ وت زور هی
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رانک ممدوخ اب یتح نم ، تسین فاصنا ایادخ

! مدموین

درد هی مایب رانک یتنعل ی هتشذگ نوا اب منوتیمن

! یدرک هفاضا مادرد هب هگید

! هرادن ینومرد هگید یکی نیا

وت ، هنزیم جوم ضحم یتوافت یب نم هب شهاگن وت

تظفاحم شزا ات مدش مخ شولج هک یرتخد هاگن

ادیپ مدوخ هب یسح چیه مسومان نمأم مشب ات منک

! مدرکیمن

مرورغ اب هدرک یراک هی ملد

مرود وت زا ات ماه هچب لثم هک



مروشیم ماشچ زا وضغب یریم یتقو هک

هشیمن نم هساو هظحل هی تلد

هشیمه تسین وت ریصقت منودیم

هشیم تقشاع رید هتبلق ملا هک ینوا

قتال اب دنوزوس ور ممشچ باتفآ متفرگ باال ور مرس

نوا دای ونم یاوخیم ماوت یتح مدش هریخ نومسآ هب

؟ یزادنب

یادص ردقنا ، متفر راجنلک مساسحا و مدوخ اب ردقنا

شتسد نتفرگ ، شندید رابره اب هک ور مبلق نابرض

نیا هب هسرب ات متفرگ هدیدان ور دیبوکیم رت مکحم

! هطقن

! هنومیمن یقاب راکنا هساو یهار هک ییاج

! شماوخیم منک رارقا تمواقم نودب هک ییاج

هربیمن تباوخ قشع هنیمه

هروآ هجنکش ، هرذگیمن تزا

هرهلد سح هی قشع هنیمه

! هرتهب هشابن ، تدوخ اب یگیم هک

ات هشابن مرانک متساوخ مشب رود شزا متساوخیم

ور! هتفرگ لکش هزات سح نیا منک شومارف



! دشن یلو

! شامشچ هب شدوخ درک،هب مدنباپ

رانک شندوب متسنوتن هنومب رود مزا مدرواین تقاط

منک! لمحت ور مدوخ ریغ یسک

هک ادخ هب دوبن نم تسد مدوجو وت شندرک هنخر

! دوبن

دنچ ی هلصاف زا یتقو یلو مدوبن یگدنز درم نم

! متسه مدیمهف مدش هریخ شاه مشچ هب تناس

س هظحل هی طقف نیا مدرکیم یخلا

مرب هگا هشیم مومت

تامشچ یوت هدنوم یروج هی ملد

مرس زا وباوخ هدرب هک

مرورغ اب هدرک یراک هی ملد

مرود وت زا ات ماه هچب لثم هک

مروشیم ماشچ زا وضغب یریم یتقو هک
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! شماوخیم ندیشک سفن لثم

تسد نتساوخ نیا ماجل هک نیا نودب لیلد یب



و هدرک ریگ مندرگ رود هک یدنب نیا ، هشاب مدوخ

شدوخ لا بند ونم هتساوخان منودب هک نیا نودب

؟ یشکب سفن یاوخن هدش حاال ات هشکیم

هن! لقاع مدآ هی

هشکن سفن هتساوخ اهراب راد نونج مدآ هی یلو

شسفن هک راب ره یلو یلو... هرب شدای زا یقشاع

رابره ، هتفرگ شدوخ زا ور اوه هک رابره ، هدموا دنب

اب شدعب هدروا موود هیناث دنچ طقف هدز، شسپ هک

! هتساوخ شدوخ یارب ور نوا یرت کانتشحو تدش

هفقو یب و صیرح ردقنیمه شماوخیم یروجنیمه نم

هگید بلق نیا مشیم هفخ هتفویب شوت یا هفقو هگا

! هنزیمن

دوب هدنوم اج هک یراگیس تفر مبیج تمس هب متسد

. مدروآ رد مبیج زا ور

! کدنف یدعب بیج

. تشاذگ ملد هب شامشچ هک یغاد هساو لوا کپ

درک. منید یب هک شاتنطیش هساو مود کپ

مهب مشچ یتقو شهاگن یدرس هساو موس کپ

. هزودیم

هظحل ره هک یا هیلک ندرک هل هساو یدعب یاکپ

! تسه شنداتفا راک زا ناکما

. مدیشک یقیمع سفن و متسب ور ماه مشچ



هدرک ادیپ ور شهار هدش بوکرس سح نیا هک حاال

! مشکیمن تسد شزا هدش شریگرد مدوجو ی همه و

ور رتخد نوا نم یراکنا هن هراکرد یتمواقم هن هگید

! ماوخیم

! مرذگیمن شزا هگید

! ماوخیم نم هک یروج هشب نم ملا دیاب رتخد نوا

! هشاب ملیم باب دیاب

شرانک زا تحار هک تسین یداع دنمراک هی هگید حاال

! مرذگب

وت هرادن قح هگید ال صا دروخ هرگ مهب ماه مخا

. مدوخ شیپ دایب دياب هنک راک هکیترم نوا تکرش

یتمس ره وت داوخب شلد هک یراکره مدوخ شیپ

هدب. شماجنا هراد هزاجا

شیپ رد ور تشگرب هار و مدیشک مندرگ هب یتسد

اقیقد و مدموا هار ردقچ متسنودیمن یتح متفرگ

. ماجک

هی زا مریگب سپ شزا ور مبلق ردتالمش فرط هی زا

شهگن مدوخ هب کیدزن یروجچ مزیریم هشقن فرط

. مراد

هنک! ریخب رتخد نیا اب ونم تبقاع ادخ

. مدرک ترپ نیمز یور ور راگیس ی هدنوم یقاب
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متشپ زا هک یسکات یارب ، متخادنا مفارطا هب یهاگن

. مداد ور لته سردآ و مداد نوکت تسد دمویم

یب سامت تسیب متخادنا مهارمه نفلت هب یهاگن

شینارگن زا نوشن هک مایپ یلک و شوایس زا خساپ

دوب.

هساو هزور ود ، مراد منیا هساو مه وت تفر ماه مخا

ومچم ات متنوشکیم راجفنا زرم وات هشکیم هشقن نم

! هریگب

مدیبوک شتروص وت هک یتشم دای ، قمحا ی هرسپ

نم ندرک هنووید زا ییابا چیه رسپ نیا راگنا مداتفا

! تشادن

هساو قمحا ی هرسپ نیا اب رش ی هرتخد نوا بیکرت

! هیفاک نم نتشک

هک مدش شوایس هجوتم لته رد هب ندیسر ضحم هب

. هنکیم هاگن شفارطا وهب هداتسیا ینارگن اب

! مداد نوکت فسات هب یرس شعاضوا هساو

. دایب مرس بالیی هنکمم درک یم رکف اعقاو

. مدش هدایپ نیشام زا هیارک ندرک باسح اب

دنت اپ متمس هب یبصع یا هفایق اب مندید ضحم هب

درک.



مدز. هنوش هب یا هبرض صرح اب

اتاالناه؟ یدوب اجک _

یقافتا مدرک رکف مدز گنز تهب ردق هچ ینودیم

یب ویشوگ نیا باوج ارچ بصم ال ،ِد هداتفا تارب

یچ؟ دشیم تیزیچ هگا یدیمن وباحاص

ت... هیلک هگا

. مدرک ترپ بقع هب ور شتسد یبصع

، یدایز تدوخ هک هیدنگ شوایس اقآ نزن فرح _

؟ یشیم نارگن دعب ینکیم مبارخ

! یشکیم

مرب کوش اب یاوخیم دعب ینکیم تکرح یب وبلق نیا

؟ ینودرگ

مرگ! تمد ، قیفر مرگ تمد

درک. مهاگن روابان

تهب شخ هی ماوخیمن هدهاش ادخ دوبن نیا مدصق _

! هتفویب

نیا ینک سب ، یایب تدوخ هب متساوخ طقف

ور. یتنعل یروخدوخ

باال ور مرس مخا اب مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! دنوم تباث مهاگن هک متفرگ
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با ــ تفآ

ندرپس نومهب هک یا ورپژه یاه هدنورپ هب یهاگن

. متخادنا

مدیمهفیمن حبص ات هنرگو شنتشونن یناملآ هبوخ زاب

. هتشون شوت یچ

درکیم شیارآ شدوخ هساو تشاد هک ادیش هب یهاگن

. متخادنا

شرس باال ونازراهچ و تخت ور مدرک ترپ ور هدنورپ

. متسشن

نوریب هک یدروخرب و شواچ ریگرد مرکف رتشیب

دوب. میتشاد

نودب داتفا شوایس و شواچ نیب یقافتا هچ منودیمن

هاگن هی اب اهنت هدب ریگ نم ندوب نوریب هب هک نیا

. تشذگ مرانک زا بیجع

هکیلا ح رد شوایس ی هلجع اب جورخ مه شدعب

. دزیم ادص ور شواچ

راهچ نیا وت میدیسوپ مدیشک ماهوم هب یتسد

! یراوید

رود هی نوریب میرب وشاپ ماوت اب ادیش یه ادیش، _

. مینزب



. تخادنا مهب یهاگن هنیآ وت زا

هعفد زا منت زونه نم یتفلک تسوپ وت ردق _هچ

. هزرلیم تفرگ ونومچم هک یلبق

وراسابل هک یدمک تمس هب و متخادنا باال ور مرس

. متفر شوت مدوب هدیچ

هک تفگن یزیچ ملبق هعفد نوریب هتفر اباب تسین _

ادخ. هدنب

نوچ تفگن یزیچ : تفگ یصرح و دش دنلب اج زا

منئمطم تسنودیم ، میریم میراد اجک اقیقد تسنودیمن

دادیم لا قتنا توبات اب ور یکی وت ی هزانج لقادح

. ناریا

. متفر شهب یا هرغ مشچ

مایمن وگب یایمن بخ ینکیم خیلا ومدآ لد ارچ _

. هگید

درک. ماگن مدوخ زا رتدب

شوخ یرب اهنت مرازب بیرغ تکلمم وت هدنوم نیمه _

. ینورذگب

مدز. شهب یکمشچ

. قیفر وتمارم _

358_ تسپ #



نوریب ور مدیفس راولش و یهبلگ زیموش دنت دنت

. مدیشک

مدنوشن متروص یور یمک یلیخ شیارآ

ماهوم تفاب هک یگنر دیفس رس لا متسد ندیشوپ اب

. میدز نوریب قاتا زا دوب هتخیر نوریب شریز زا

داد. راشف ور متسد سرتسا رپ ادیش

؟ باتفآ میرب اجک _

. متخادنا باال یا هنوش

ادص میایم میریم تقوره نراد نشج منک رکف نییاپ _

. دایم بوکب و نزب

! وکسید باتفآ هعوکسید : تفگ هدنخ اب

هار لته نوریب تمس وهب مداد نوکت ور مرس یدج

. مداتفا

! متسین هک گنخ مزیزع منودیم _

نوماهاب یسک میایم مینکیم هزات ییاوه هی میریم

هک. هرادن یراک

! متسه وگنخ لصا رد بخ یلو

درک. مهاگن دیدرت اب

هار یدورو برد تمس هب یبذاک سفن هب دامتعا اب

. مداتفا

ور مفرح زا تشگرب ناوت و مدز یفرح هی لصا رد

مگب وت میتفر هک دوب نیا ممصقان ی هشقن ، متشادن



نیا هب هچ ونم هنرگو ، میدرگرب رتدوز هداتفا مراشف

! ایراک طلغ

درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ رد ندش زاب ضحم هب

دش.

! طسو هربخ هچ هوا

نت هب دیفس دنلب نهاریپ هی هک یلپت درم ندید اب

ریز مدز یقپ دیصقریم یبرع تشاد امسر و تشاد

. هدنخ

! یبیبح ردارب یبیبح هآــا

ام نشیم ور هب ور ییازیچ هچ اب وکسید نریم مدرم

! میشیم ور هب ور ییازیچ هچ اب

متشادرب ولج هب یمدق هک نیا ضحم هب

مدق کی نومه و دش هدیشک تشپ زا مسابل ی هقی

هب روزب ییاروج هی و مدش ترپ بقع هب مکحم ور

. مدش هدیشک نوریب

! نوریب مریم مدوخ یشکیم ارچ ایادخ

هرهچ ندید اب بقع هب متشگرب هدیسرت یا هفایق اب

تشرد سرت زا ماه مشچ شواچ یبصع و نارگن ی

دش.

_هــنی

امش ُش...

هب یا هراشا دش هریخ مهب یقیمع و هاگن و صرح اب



دز. هداتسیا شرانک مدیمهف هزات هک شوایس

ادعب نک یهارمه نوشقاتا ات ور یمیهاربا موناخ _

. نوشاهاب مراد فرح
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زا رتولج هنک هاگن نم هب ال صا هک نیا نودب ادیش

! لته تمس درک دنت اپ شوایس

! هیمهفن بجع

. مدش هریخ نوشهب رس تشپ زا ترسح اب

. متخادنا شکانبضغ هفایق هب یهاگن یمشچ ریز

. میروخب اذغ میرب میتساوخیم _

دنت. شنحل و دش درگ شاه مشچ

! تزا مونشن فرح _

. تفر میزاب وررپ هب یا هرغ مشچ ، مدرک مخا شهب

ب همه نیا اب منک راکیچ تاهاب نم منیبب تفویب _هار

! یدروآ مرس زورما هک الیی

. مدش هریخ شاه مشچ هب هیناث دنچ هدش جیگ

_نم؟

؟ هگم مدرک راکیچ

داد نوکت فرط ود هب ور شرس درک ثکم هیناث دنچ

راک! نیمه : تفگ یصرحرپ و صاخ نحل واب



! مدرکن تئرج راک مودک مسرپب متساوخ

یلگشوخ ی هرظنم هک لته رانک یلدنص هب یا هراشا

درک. تشاد دور هب ور

. اجنیا نیشب _

! هنزب هنکن ال صا منشیمن ، مدرک شهاگن سرت اب

درک. مهاگن یدج و تسشن مور هب ور یلدنص یور

ماج. رس متسشن مورآ

. مگب تهب ینیگنس زیچ ماوخیمن _

زرم تساو و منک تاوعد اه هچب رتخد لثم ماوخیمن

منک! نییعت دودح و دح و

حاال یلو منزب تهب ادعب متساوخیم وراه فرح نیا

رت رید یمک رگا زورما اسب هچ هدش مه رید منیبیم

ترب یتیعضو هچ وت دیاب دوبن مولعم مدیسریم

! مدنودرگیم

هیکت سکلیر و متخادنا شیقطنم ی هرهچ هب یهاگن

. مداد یلدنص هب ور م

و مدیسر ینوناق نس هب هدنب هک نیا رد بوخ _هلب

دنچره تسین یفرح دینک نییعت دودح مارب دیابن

طخ نیا تشپ هک متسین یمدآ نم دینک مه نییعت

! متسیاب دیدیشک مولج هک یزمرق
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درک. مهاگن مخا ورپ دش مخ متمس هب یمک

دوب! هتفر مدای _

هک نشور ردق نوا دش نشور مارب ازیچ یلیخ زورما

! هنزیم مروجدب هنزیم وماشچ هراد االن شرون

دوب! هتفر مدای وت یاه یزاب وررپ هچب یلو

شوت یتشاذگ وتاپ هک هنوخ تفاثک نوا وت ینودیم

یطلغ هچ ینکیم فیرعت شزا یراد راختفا اب و

؟ ننکیم

دوب. هدش یبصع و یدج شنحل

عمج مدوخ وت و مدموا رد یسکلیر حتلا زا یمک

. مدش

ادخ! هب میدرگرب یدوز میتساوخیم : متفگ مورآ

درک. دیکات صرح اب

هرآ؟ دیدرگرب یدوز _

! باتفآ نک هاگن نم هب

ردقنا تقوچیه نک، هاگن نم یاه مشچ هب بوخ

راب هی طقف هگا مگیم تهب مراد االن یلو مدوبن یدج

تقاتا هن،زا لته زا ور تاپ نم طاالع نودب هگید

چیه هک ینیبیم ور شواچ یور نوا یرازب نوریب

! سک چیه هدیدن حاال ات سک

واب مداد تروق ور مدش کشخ نهد بآ روز هب



. مدرک هاگن شهب تشحو

دش! یشحو هعفدی ارچ

رد امش دعب هریمیم هراد تتسود نتفگ ندز گنز _هگا

. نوریب ماین مدیشابن سرتسد

صرح ورپ داد راشف مه یور ور شاه مشچ مکحم

! بات فآـ : دیرغ

. مدرک شهاگن هدروخ هکی

؟ درکیم ادص یروجنیا ور ممسا ارچ

! درکیم هزم هزم شبل یور ور ممسا تشاد راگنا

؟! دزیم ادص کیچوک مسا هب ونم حاتاال یک الزا صا

. متشاد شزا ور یرتدب یلیخ دروخرب عقوت نم

؟ تفرگیم همشچرس اجک زا شمارآ نیا

. متخادنا دوب رکف یوت یباسح هک ش هفایق هب یهاگن

دش؟ مومت _

. تفر مهب یا هرغ مشچ

. مدربیم باسح شزا رتمک هگید ارچ منودیمن

! هنکیمن متیذا تقوچیه متسنودیم راگنا

؟ هگیم یچ اوه _

درک. مهاگن قیمع

! هنیبب ور مدآ دوجو هت داوخیم راگنا
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ود هگا هگیم : تفگ و داد نوکت فرط ود هب یرس

سملا مدیمن لوق ینیشب ممشچ ولج هگید هقیقد

! ینومب

. مدوب هدنوم شهاگن ِیدج و یخوش نیب

شندرک اوعد و اندز رشت نیا تفگیم مهب یسح هی

. هیکلا

هک ازیچ یرس هی ور هشکیم مهلا هراد راگنا عقاورد

! مرایمن رد رس نوشزا

؟ ینعی مرب : متفگ دیدرت اب

. دیشک ولج ور شدوخ یمک

؟ ینومب یاوخیم _

. تفرگ گنر ماه هنوگ مدرک سح

یزیچ یلوگنش بآ هنکیم یروجنیا ارچ نیا اباب یا

! تعاس دنچ نیا وت هشاب هدزن

وهللا مروخب اوه هشوگ هی منیشب همادخ زا هک _نم

قح ؛ هدروآ ایند حیرفت بلق ات ورام ییادخ هدنب هی

، میایب نوریب قاتا زا ش هزاجا نودب میرادن

؟ اجک ات یروتاتکید

؟ تیانج و ملظ اجک ات

اجک... ات

شاه مشچ مکحم و داد نوکت فرط ود هب ور شرس



. تسب ور

! رتخد ریگب نهد هب نوبز هقیقد _ود

ماجنا هک یتشز راک ریز زا ینوتیمن تافرح نیا اب

! ینک رارف یداد

یگیم مدوخ هب ینورذگب شوخ نوریب یرب یتساوخ

. تمربیم

شوخ هگید هک یروج نوا هخآ : مدرک همزمز یبل ریز

! هرذگیمن

ود هب یچ ینعم هب ور شرس باالو دیرپ شاهوربا

داد. نوکت فرط

هللا شام دیراد یحیرفت نشپآ نوتدوخ امش مگیم _

! سافص ام هساو نوتندید

! ورای هشحو غاب هتبلا دص

. تفر مهب یا هرغ مشچ

ادعب وگب مه یمیهاربا موناخ هب تقاتا ورب وشاپ _

وشاه مشچ یروطچ ممهفیمن ، منزیم فرح شاهاب

یلا عبانج هک ییاه چهلا تمس هتفویم هار هدنبیم

! یریم

مجح نیا منم :وهللا متفگ رکفتم و مدش دنلب اج زا

! هگید نامش یادنمراک منکیمن کرد ور تقامح زا
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هب مورآ و مدرک عمج ور مدوخ شیدج هاگن ندید اب

. مداتفا هار لته تمس

. درکیم ینیگنس مخرمین ور شهاگن

در شرانک زا لا یخیب تشازیمن یسح هی ارچ منودیمن

دوجو وت یزیچ هی دمویم هاتوک نوا یچره راگنا مش

. تشازیم یراگزاسان رس نم

دوب. مور شهاگن زونه تسشن مبل ور یدنخبل

دوب لته رانک هک یراب یدورو تمس مدرک دنت اپ

ومتعرس مدش شاه مشچ ندش درگ هجوتم هظحل هی

یکشاوی مراد راگنا مدرک دومناو یروج و مدرک رتشیب

. مریم راب تمس هب

ضوع ور مریسم عیرس شندش زیخ مین ضحم هب

. مدیود لته یدورو تمس وهب مدرک

اب یروط نومه هک شندید اب مندش دراو زا لبق

مدز. یدنلب ی هدنخ کت دوب هدنوم زیخ مین صرح

و هنودیم ادخ ور متفرگ نم هک هیضرم هچ نیا

! شسکان ی هدنب

. مدموا نوریب روسناسآ زا بل هب دنخبل

نوریب شقاتا زا هک مدش شوایس هجوتم هظحل نومه

. دموا

؟ دنخیم : تفگ و تخادنا باال ییوربا مدنخبل ندید اب



؟ یتشگیم رب هیرگ اب دیابن االن

. متخادنا باال یا هنوش

نوتناخ شواچ هدش حملا لماش یهلا فطل زورما _

! هدزن هقرج

؟ دیراد یلکشم امش

. دیشک شاهوم هب یتسد

! هدرب ثرا هب شواچ زا ور تداع نیا منک رکف

نک. شلو یچیه یلو... هن هک لکشم _

موناخ هساو هنوتدیدج یاتراک میس انیا یتسار

. دینوسرب نوشتسد هب مه یمیهاربا

. مدش شتسد یوت یاه هتسب هجوتم هزات

. تفرگ متمس هب ور نوشاتود

. شوایس اقآ یسرم _

؟ هشیم عورش یمسر روط هب نومراک ادرف

. دنوم هریخ مرس تشپ هب شمشچ مدرک سح

! هشیم عورش _هرآ

اعقاو نوتقاتا هب دیدرگرب رتدوز منک شهاوخ هشیم

! مرادن ندروخ کتک نوج هگید

. مدرک شهاگن بجعت اب

. مدش شینیب رانک مرو و یخرس هجوتم هزات

. تفر شتمس هب متسد هاگآدوخان

؟ یدروخ کتک هدشیچ تغامد یاو _



؟ یدرک اوعد

هدز؟ یک

! شتسد هنکشب چون چون

دش دنلب مرس تشپ زا هک یصرح رپ و یدج یادص

. هشب کشخ اوه ور متسد دش ثعاب
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! باتفآ _

مرس تشپ هب هدز تام هک یشوایس هب هدش کشخ

. مدش هریخ درکیم هاگن

تسین شواچ زج یسک ادص بحاص هک نیا صیخشت

! دمویم رظن هب نوسآ

مسا صاخ ندرک یجه و شادص یوت مشخ یلو

هراد، روضح نومدوخ ریغ یسک هک ییاج ؛ مکیچوک

دوب مضه لباق ریغ و بیجع

مه شوایس ی هدز تهب یاه مشچ زا یتح ونیا

. دنوخ دشیم

. متشگرب شتمس هب سرتسا اب

دوب! کالهف شهاگن

! داوخیم یچ تسنودیمن راگنا دیشک شندرگ هب یتسد

! ییاجنیا هک زونه _



شرافس اذغ نوتارب مدوخ ، تقاتا درگرب هدش بش

! نوریب دیرب تسین المز مدیم

. متفرگ زاگ ور مبل مکحم

وراه فرح نیا نومدوخ ریغ یکی شیپ هک حاال راگنا

ردقچ شندز فرح عون و نحل مدیمهفیم هزات ؛ دزیم

! هفراعتمان و صاخ

لو ور مبل عیرس دیخرچ متروص یور هک شهاگن

. مدرک

. تسشن مینوشیپ یور یدرس قرع

... شوایس اقآ هخآ _

درک. عطق ور مفرح ی همادا شوایس یادص

هب دیاب موناخ هب مدادیم وراه تراک میس متشاد _

! یگمه هزاجا اب مدب لیوحت مه اه هچب هیقب

؛ هشیم رود نومزا هراد دادیم نوشن هک شاپ یادص

یاه فرح اب یتح هک یشواچ زا مساوح دش ثعاب

ترپ دوب هتشادنرب مور زا ور شهاگن مه شوایس

هش.

نییاپ مورآ و داد رس ماه مشچ یور زا ور شهاگن

. دیشک

رت بذعم دش لفق ماه تسد یور هک شاه مشچ

هایس ِنشور همین یورهار هی طسو بش فصن مدش،

شواچ یور هب ور ، سکول لته هی یوت ، دیفس و



لسغ ومتروص شاه هاگن اب نوا و مداتسیا رهمگرزب

رت؟ باذج نیا زا یچ ، هدیم

؟ تساو همهم _

. مدرک شهاگن گنگ

؟ تساو همهم ، شوایس تروص یور مخز _

. مدش هریخ ش هرهچ ظیلغ مخا هب بجعت اب

. دیسر متروص هب متسد زا شهاگن

ینعی هرآ بخ... : متفگ یدیدرت رپ و مورآ یادص اب

! هشیم نارگن هشاب یکره هرخ ...باال نوشیا

364_ تسپ #

. درشف مهب ور شاه بل

دوب. یبصع و کالهف شاه مشچ

اپ یه یلو هرایب نوبز هب ور یفرح تساوخیم مادم

. دیشکیم سپ

منم رگا ینعی دز: رشت یمشخ رپ و صاخ نحل اب

؟ یدشیم نارگن مدوب

ی هحفص نیا یوت هملک یعقاو ینعم هب مدش، تام

! مدش تام شکرس هاش نیا لباقم جنرطش

نیا دش، رتشیی میمگردرس شفرح ی همادا اب

اب مدرکیمن شکرد هک یصاخ سح اب هارمه یگدنومرد



درکیم دراو مهب ور یرتشیب کوش شفرح زا هملک ره

ی همه اب درم نیا ، مدرکیم رکف نیا هب نم و

؟! هنکیم راتفر یروجنیا شادنمراک

؟ هدموا مزور هب یچ ینیبب ات ولج یدروایم وتتسد _

؟ یدرکیم تنعل وشیناب و ثعاب

دوب. شمکحم تماق ی هریخ مهاگن

هچب لثم ، دزیم قرب ترارش زا هک یتروص و مخا اب

رتشیب ونم نسرپیم نوشنامام زا یردلق اب هک ییاه

دوب! باوج رظتنم ومرهاوخ ای یراد تسود

نتفگ زا لبق مدرک زاب مه زا ور مدش کشخ یاه بل

شزا ادیش رس و دش زاب مرانک زا قاتا رد یفرح

. دموا نوریب

؟ ییاجنیا وت باتفآ _اا

ادیش شمخا ورپ کالهف هاگن حاال هک شواچ ندید اب

. داتسیا شاجرس خیس دوب هتفرگ هنوشن ور

سالم! _س...

رطع تشذگ مرانک زا صرح رپ و داد نوکت یرس

راگیس اب پیپ یوب یاج هب هعفد نیا شیگشیمه

دوب. هدش بیکرت

دوب. باوج نتفرگن رطاخب شهاگن وت صرح

! توکس ندینش هب تشادن تداع

! یمرگردرس ،هب نتفرگن باوج هب



. مدموا مدوخ هب ادیش یادص اب

! هگید وت ایب ؟ هدرب تباوخ _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

. منیبب رانک ورب هربب مباوخ هداتسیا هگم مبسا _

. مدیشک زارد و مدرک ترپ تخت یور ور مدوخ

؟ دوب یمخز شوایس تروص ارچ

درک؟ تراکیچ : تفگ طایتحا واب تسشن مرانک ادیش

. مدرک زاب ور مزیموش یاه همکد

دز! مکتک _

مد متدروآ دعب مدنوخرچ لته لک وت تفرگ ماهوم زا

داد. ملیوحت قاتا

رانک. داد ملوه دگل اب

؟ تفگ تهب یچ یدج _

؟ هنکب ور راک نوا دیاب ارچ ال صا هدز؟ شواچ هنکن

. مدرک زاب ومراولش ی همکد

هگید هعوت رس ریز یچ همه هنودیم مگب تهب تفگ _

! یرازب نوریب قاتا زا وتاپ یرادن قح

؟ اعقاو : تفگ هدش درگ یامشچ اب

. مداد نوکت رس نئمطم

! شوایس نوج _



رانک. داد ملوه صرح اب

ادخ! هب یتسین _مدآ

! یدش تخل نم ولج ارچ ایح یب رو نوا ورب ایب
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. تفرگ م هدنخ

وخ رو نوا نک وتور _

مرخآ ینکیم هاگن فیِک هب مرس باال یتسشن تدوخ

رانک! یدیم ملوه فیپ فیپ و ها ها اب

ماسابل عیرس دنودرگرب وشور و درک ماگن یپچ پچ

ضوع منوریب یاسابل اب ور ندوب هتخیر تخت یور هک

. مدرک

. تخت یور مدیشک زارد هرابود

یچ شراد ینعم یاهراتفر و اه فرح زا شروظنم

؟ دوب

؟ درکیم ممگردرس ارچ

؟ میروخب ماش میریمن : تفگ و دیشک زارد مرانک

باال. هتسرفیم نومساو شدوخ تفگ ناخ شواچ _

. دیشک یفوپ

؟ میدش هنیطنرق _



. مداد نوکت دییات ی هنوشن هب ور مرس

یارب نم ینارگن رس شتینابصع و یگف یکال همه

؟! دوب شوایس

. مداد راشف مه یور مکحم ور ماه مشچ

. مرایب دای هب ور شریخا یاهراتفر مدرک یعس

یاه مخا ، شاه یقلقدب اهو یقلخدب ، شاه تیساسح

شوایس همه و همه هک شیبصع یاه هاگن و مهرد

! تفرگیم هنوشن ور

! شافرح رخآ ورد شوایس تروص ور مخز

هک یدیکات دوب شاه تیساسح ی هیاپ رب هک ییافرح

هک یلا وس و تشاد نم یارب شوایس ندوب مهم یور

! متشادن شارب یباوج

. مدموا مدوخ هب دادیم منوکت هک یتسد اب

گنز ارچ نیا هبارخ شاتراک میس منک رکف باتفآ _

؟ هروخیمن

ایادخ ، تسشن مبل ور یدنخبل ینهذ یوشبلب نیا طسو

! یدرک قاتا مه نم اب دوب یک نهذ دنک نیا

! مزیزع هش عفلا ینک ربص دیاب _

داد. نوکت ندیمهف ینعم هب یرس

. مدوب هدرکن رکف شهب ایگیم تسار _

. متسشن تخت یور



دوب! بجعت هیام یدرکیم رکف _

. دیشک یفوپ

؟ نرایمن اذغ ارچ _
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دش. جک مبل

! ورام هتفر شدای منک رکف _

دز. قرب شاه مشچ

؟ نییاپ میرب _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

؟ یراخیم _

. هدنخ ریز دز یقپ

هب تبسن ناخ شواچ ینکیمن سح شییادخ یلو _هن

؟ هدش رت مورآ لبق

. شتمس متشگرب عیرس

؟ یدش هجوتم مه _وت

! همدوخ ینهذ تامهوت مدرکیم رکف نم

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

! تفگیم تشاد زورما مه میکح موناخ یتح _

ام اب هش دنلب ناخ شواچ هک هدش هدید اجک ال صا

! نوریب دایب



و هنک دروخرب تحار ردقنا میدب ماجنا یهابتشا هی ای

هگن! یزیچ

ونوممه نهد هنزب شرخآ هدرک نیمک دیاش : متفگ مورآ

اه؟ هنک سیورس

: تفگ مفرح هب هجوت یب و درک زیر و شاه مشچ

ال! صا تسین یمدآ روجنیا ادخ هدنب نکن ترپ و ترز

! هعوت رطاخب شمه مرظن هب یلو

. بقع مدیشک ومدوخ یمک

_یک؟

نم؟

ونم نیا مراد یرگراه تیصاخ رتشیب نم اباب هن

! هشیم رتدب هنیبیم

هیچ؟ ینودیم شییادخ یلو هن : تفگ هدنخ اب

ور ازیچ یرس هی حبق ییاروج هی راگنا یدموا هک وت

یداع شارب اهراک نوا رارکت االن هک یروج یتخیر

! هنکیم هولج

یلو تسه ساسح ازیچ یرس هی ور زونه مراد لوبق

لیلد یب هن هنکیم راوه و داد لبق لثم هگید هن

! جارخا

باال. دیرپ ماهوربا

بقال یگب یاوخیم ینعی ، یجاح نییاپ ایب ربنم _زاباال



؟ دوب رتدب متسه هکاالن ینیا زا

ایلوا ی هزاجا اب مشحو غاب وت االن ونیا زا رتدب

! ننکیم ییامنور

. هدنخ ریز دز دنلب

، مدیرپ اج زا هدرک لوه دروخ رد هب هک یا هبرض اب

ومنوبز دایب هشاب هدوبن رد تشپ متشه ی همطاف ای

! هنزب هرگ مندرگ رود
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هب و متخادنا مرس یور وشیلا مدیرپ اج زا عیرس

اذغ هک لته تمدخشیپ ندید اب مدیود رد تمس

. مدیشک یقیمع سفن دوب هدروآ

ین... ورای نیا ادیش ایب شیخآ _

ور مفرح دش رهاظ درم تشپ هک شواچ ندید اب

ماج. رس مداتسیاو فاص و مداد تروق

. هرازب زیم یور ور اذغ ات مدیشک رانک یمک

یور ور شلا فرط ود مدرکیم یعس نیح نیمه رد

همه هک کرش رخ ریوصت ات مشکب میا هنوخ وت سابل

نوریب شواچ هب ور دنخبل اب ور شاه نودند ی

هش! هدیشوپ دوب هتخیر

مد دوب هدموا یتقو زا دوب اجنیا هیضق جبلا تمسق



. تشادیمن رب مور زا ور شهاگن مه هظحل هی قاتا

ات دیدیشک تمحز امش ارچ نونمم یلیخ : متفگ مورآ

دیدموا قاتا مد

درب. ورف شبیج یوت ور شتسد کی یمی مال مخا اب

؟ موناخ اتود قاتا مد دایب اهنت یاقآ هی متشازیم _

؟ یدرک یرکف هچ نم هب عجار

. مداد راشف مهب ور مابل

مد ندموا هک اهنت درم اتود دیدش یروجنیا بخ _

! موناخ اتود قاتا

! شیگشیمه مخا هب دش لیدبت شمی مال مخا

مورآ هقیقد ود مرازیمن هگید همدوخ زا ضرم بخ

ادخ. هدنب هشاب

هسیاقم دامتعا لباق ریغ ی هبیرغ مدآ هی اب ونم _االن

؟ یدرک

. مدرک درگ شارب وماه مشچ

نوریب دوب هدرب نومقاتا یوت وراه ادغ هک یدرم

. دموا

مخ یمک تشذگ مرانک زا مارتحا اب هک مدرک یرکشت

هب هجوت یب هک ادیش ندید اب بقع تمس مدش

فسات اب یرس دروخیم وشاذغ دوب هتسشن نم دوجو

. مداد نوکت

هداتسیا شاجرس زونه شواچ مدنودرگرب هک ومور



دوب.

دوب هتفر نیب زا شینوشیپ یور مخا بجعت مکلا رد

! درکیم ییامن دوخ حوضو شهب هنوچ یور وچلا

؟! دشیچ
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مسابل یور حرط هب دیسریم هک شهاگن در ندید اب

. مدرک عمج ور شملا عیرس

دوب. هتفرگ م هدنخ ممدوخ طسو نیا حاال

تفگیم کرش هب هرخ هک کرش تمسق نوا دای یه

هرخ؟ یروطچ

مسا وت تفگ درک شاگن بجعت اب تشگرب هرخ دعب

! ینودیم اجک زا ونم

. دمویم شک رتشیب مدنخبل و مداتفا یم

و درک ماگن هیناث دنچ متروص یور ی هدنخ ندید اب

. تفرگ ش هدنخ اعقاو هعفد نیا

. مدش هریخ شهب یبجعتم ی هفایق اب

! دنخیم ناخ شواچ

وتاذغ ورب : تفگ مورآ و درک یا هفرس مهاگن ندید اب

! یدنوم هنشگ اتاالن روخب

ور اذغ مه زاب میا هنشگ دیتسنودیم : متفگ مخا اب



؟ دیدروآ رید

. تخادنا باال ییوربا

! تشاد هیبنت هب جایتحا نیدرک هک یتشز _راک

! هتاذ دب ننک شنوج هب نوج مدرک شهاگن یصرح

هیبنت نتشاذگ هنشگ اب مه سهلا تفه ی هچب _

! ننکیمن

درک. مهاگن حیرفت اب

یتشز راک هب تقاتا وت ورب ینوبز لبلب یاج هب امش _

نک! رکف یدرک هک

. تفرگ ش هدنخ مدرک شهاگن ظیغ اب نانچ

نودب حبص یشاب رادیب تقو رید ات منیبن نمض _رد

! مرظتنم لته مد ریخات

دوب لبق زا رت یدج یمک ش هلمج هعفدنیا

بش مدآ نم هراد طاالع ال ماک دادیم نوشن نیا و

! مسریم رید مه هشیمه و متسه یراد هدنز

هدش رت تحار شاهاب مراتفر هاگآدوخان ارچ منودیمن

دوب.

رییغت ایگزات هک شدوخ راتفر و ندز فرح زرط هتبلا

نم رد یتحار سح نیا ندموا دوجو ثعاب دوب هدرک

دوب!

نداد یگنشگ هگا حاال بانج منکیم ور میعس مشچ _

. مروخب ومادغ مرب دیدب هزاجا دش مومت هدنب



زا : تفگ تفریم شقاتا رد تمس هب هک روط نومه

یرب یراد هزاجا مدوب هتفرگن ور تولج نم مه لوا

! ینک لیم وتاذغ

هت ات ور منوبز صرح اب قاتا لخاد هب شنتفر اب

. متشگرب قاتا لخاد وهب مدروآ نوریب شساو

هب ود اب هدروخ وراذغ فصن هک ادیش ندید اب

. متفر شتمس

تدوخ وت ور اذغ همه نیا یتسنوت یروجچ یتنعل _

م! هیشاح رپ الرغ متسین لپخ نم هگیم دعب یدب اج

369_ تسپ #

رغ زاب نهد اب دوب هدرک رپ اذغ زا ور شپل هکیلا حرد

دز.

ینزیم فرح ناخ شواچ اب مدید بخ _

ضیفتسم ومه یاپ ات رس گنشق ،ات هشکیم لوط

! شمروخب نم هشیم درس اذغ دینک

. مدرک عمج ور م هفایق

ش هدعملا زول ،ات طقف روخب نزن فرح وت هشاب هشاب _

ها. ها همولعم

یدیدج ورپژه یاه هدنورپ تمس ماش ندروخ زا دعب

. متفر میدب هئارا دوب رارق هک



دوب رارق هک یسنج ای رطع بیکرت نوشمودکچیه یوت

. دوبن میزاسب

سای هنودرم میزاسیم هک یرطع دوبن صخشم ینعی

! هنونز

یدیلوت یاهرطع رتشیب مدرک یسررب هک یراب دنچ

مه راب نیا دایز لا متحا هب دوب هنودرم نوشتکرش

! هشاب

؟ هشاب هنونز هشیمن مدز،حاال قرو هدنورپ

هشیم مدب مایپ شواچ هب مدش رادیب هک حبص هشیمن

؟ میرن

ور فزوج ورای نوا یاه هاگن لمحت ی هلصوح یک

! هراد

درز! هلش کدرم

وربا و مشچ درم منکیم سح هرذگیم یچره ال صا

س. هگید زیچ هی یکشم

ناخ! شواچ ثمال

و مشچ نیلوا دیاب حاال فوووپ دش درگ ماه مشچ

؟! دوبیم شواچ دمویم منهذ هب هک یکشم وربا

تمس هریم شنهذ هاگادوخان هشاب یکره انئمطم بخ

اج ششوغآ یوت ور شدوخ راب نيلوا یارب هک یدرم

داد!

هچ مدوخ اب هخآ متشاذگ زیم یور ور مرس مکحم



بآ تلا جخ زا هتفویم مدای هک هظحل ره مدرک یرکف

! مشیم

هک یروج مشب نوزیوآ شندرگ زا متسنوت یروجچ

ماه مشچ هنک، هقلح مرمک رود وشاتسد هش روبجم

نوا روصت متسنوتیمن مزاب یلو متسب مکحم ور

منک! نوریب منهذ زا ور هنحص

نئمطم وات دش هدیچیپ مرمک رود هک یغاد ییاتسد

شغاد هاگن و اه سفن ، درکن ملو هبوخ حملا دشن

! متروص یور

ماه تسد رگتیامح هک شاه تسد یمرگ رخآ رد و

! درشفیم شگرزب تشم یوت ور

و منک نوریب مرس زا ور شرکف مدرک یعس یلیخ

مهب شدوخ ی هناگود یاراتفر یلو منک راتفر یداع

. دادیمن ور هزاجا نیا

هی مدموا مرس ریخ ، مداد نوکت فرط ود هب مرس

منک! هعلا طم هدنورپ

. درکن ماوسر نیا زا رتشیب ات رانک شمتشاذگ متسب

هی شدوخ هساو لا یخیب ، متخادنا ادیش هب یهاگن

دوب. هدیباوخ هشوگ

شهب شواچ هنکمم حرب نیا باالی مرب االن هگا ثمال

؟ هنوسرب ور شدوخ و هشب یحو

! هنکمم املسم



زورما مباوخب هشوگ هی مورآ و رسدرد یب هرتهب سپ

هدش! الرپ ماک منپوک
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لثم ات متخادنا ادیش یاپ نییاپ و متفرگ ور متشلا ب

. مشن اپ باوخ زا شدولآ تشوگ لغب وت حبص

ترپ مرانک ور یشوگ و متشاذگ گنز یور ور تعاس

. مدرک

نیا یریگرد لماع هب ندرک رکف نودب مدرک یعس

مرب. باوخ هب ماهزور

. مدیرپ باوخ زا ادیش یادص اب حبص

. وشدوخ تشک تیشوگ باتفآ وشاپ _

هفیظو وحن نیرتهب هب تشاد یعس یشوگ هب یهاگن

. مدرک ششوماخ و متخادنا هدب ماجنا ور ش

. متفر سیورس تمس وهب مدیرپ اج زا عیرس

ماجنا ور ماهراک ی همه نکمم لکش نیرت عیرس هب

جراخ قاتا زا متساوخیم یتقو هک یردق نوا مداد

ضوع ور مراولش زونه تخادنا مدای ادیش ، مشب

! مدرکن

و مسرب عقوم هب دوب هتساوخ مزا ، مدوب هدش ساسح

. منکب ور راک نیا دیاب مدرکیم سح



هک دوب هدش مهم مساو االن یلو دوبن مهم راگنا بقال

هنکن مراب تشرد عمج یوت

یلیخ مساو عمج یوت شزا ندروخ فرح راگنا ال صا

نومرفن ود تولخ یوت هک یتقو زا دوب هدش نیگنس

. درکیم راتفر یا هگید روج ماهاب

سفن سفن ادیش متفر راظتنا سنلا تمس هب دنت دنت

هتربخچ میدیسر دوز ادخب اباب رت مورآ : تفگ نونز

وت.

، مدرک هاگن مفارطا هب و مدیسر سنلا طسو مخا اب

! شواچ یتح دوب هدیسرن یسک زونه هک نیا لثم

هد هی متسشن اه لبم زا یکی یور و مدیشک یهآ

رو نیا ای هشیمه مدوب هدموا همه زا رتدوز یا هقیقد

! شرو نوا زا ای هتفویم موب

لوا دوب تچ : تفگ مخا واب تسشن مرانک ادیش

تسرد شیارآ هی یتشازن یدرک نومسیورس یحبص

. لقادح مینکب نومرد

. متخادنا باال یا هنوش

. تقو هی هشن نومرید یلوا زور متفگ _

. تخادنا مهب یا هیفس ردنا لقاع هاگن

. هگید مگیم تسار بخ هیچ

یبآ راولش تک متخادنا مدوخ یاسابل هب یهاگن

، دوبن گنررپ هک یشیارآ و دنلب هنشاپ شفک اب ینبراک



هناموناخ و یمسر مپیت هرتهب مدرک سح هاگآدوخان

رانک دوب متروص یور هک ور ماهوم زا یا هرت هشاب

و شواچ هجوتم هک متفرگ باال ور مرس و مدز

. مدش ندمویم تمس نیا هب هک دادرهم

دنلب اج زا مورآ و مدز یا هبرض ادیش یولهپ هب

. میدش

. نتخادنا نومهب یبجعتم هاگن نوشتفج
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؟ ندید بیجع زیچ هی راگنا ننکیم هاگن یروج هی ارچ

مه. وت مدیشک ور ماه مخا

! نیدیسر رید ، نویاقآ ریخب نوتحبص _سالم

؟ نیدوب هدنوم باوخ

. تخادنا ماپات رس هب یهاگن شواچ

هب ام : تفگ و تفرگ باال ور شسکول تعاس دادرهم

فیرشت دوز هدروخ هی امش منک رکف میدموا عقوم

. نیدروآ

هک! هشیمن لیلد ، مدرک شاگن مخا اب

! تسین میلا ح ازیچ نیا نم

. نیدروآ فیرشت رید امش هبارخ نوتتعاس _

: تفگ یدج و داد نوکت فرط ود هب یرس شواچ



. میسریمن رید ور زورما لقادح هیقاب شرکش یاج

؟ تخادنا هکیت مه وت تفر متروص

! دیرادن تقایل ال صا

مدش هیقب و شوایس هجوتم هک متشادرب نوشزا مشچ

دنخبل واب درک ثکم هظحل دنچ مندید اب شوایس ،

! بجع هچ هب : تفگ یبلا ج

؟ هدش فرگش رییغت نیا ثعاب یزیچ هچ

ام! هب دیداد راختفا

شیپ ور میگشیمه یا هیور نومه مشاب نم هک

! مریگب

شتمس هب یجک دنخبل واب مداد اه هچب هب سالیم

. متشگرب

زا میشن هدز مدب هطبار وت یعونت هی متفگ هگید _

مه!

مخا رپ ی هفرس کت اب اه هچب ی هدنخ قپ یادص

دش. یکی شواچ

دز. لز مهب یمک مخا اب

درک! عورش شدوخ مدز: بل مورآ

! یتدوخ مه لغچ

نتسه همه رگا : تفگ و داد نوکت فرط ود هب یرس

. میتفویب هار رتدوز

هنک نم راب هکیت هی مه فزوج یتشم اجنوا میرب هرآ



! هشب داش نوتمه لد

. میدش نوماه نیشام راوس عیرس

هی اب تسنوتیم تحار هک دادرهم دوب جبلا مساو

. هشاب ام رانک دادیم حیجرت دایب ادج نیشام

درک. تواضق ور تیصخش هفایق یور زا هشیمن اعقاو

تروص اب دادرهم میدیسر هک تکرش یاه کیدزن هب

! تداعس موناخ : تفگ یدج
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. مدرک شهاگن بجعت اب

_هلب

ماجنا لوط ورد میتسه تکرش یوت هک ینامز تدم _

! دیشاب نم رانک مدیم حیجرت اهراک

. دیرپ باال ماهوربا

امش؟ رانک _

دموا منهذ هب شفرح اب هک یزیچ نیلوا ارچ منودیمن

دوب. شواچ لمعلا سکع

زا مدیم حیجرت دوب نیمه نومرارق مه لوا زا _هلب

طیحم اب رتشیب و دیشاب نم رانک ور شدعب هب اجنیا

. دینک مانشآ

مدز. یا هنابدؤم دنخبل



. امتح مشچ _

یلیخ و مدیشک ماهوم هب یتسد نیشام نداتسیا اب

. مداتسیا دادرهم رانک یداع

نم عقاو رد تشاد قح ینعی دوب یقطنم شافرح

هکیتروص رد مدوب هدموا اجنیا هب نوا هب کمک یارب

! دشن مه راب هس زور دنچ نیا وت نوماهدروخرب عمج

تمس هب و ندیسر نومرانک مه شوایس و شواچ

هک دوب یمود راب هک نیا ،اب میداتفا هار یراجت جرب

رظن هب هزات و باذج مارب مه زاب میدمویم اجنیا هب

. دیسریم

نوریب روسناسآ زا میدیسر هک رظن دروم ی هقبط هب

. میدموا

درک. وسالم دش دنلب اج زا نومندید اب یشنم

طاالع رلوم یاقآ هب افطل : تفگ یدج نحل اب شوایس

ام... دیدب

. دنوم هفصن شفرح یلصا رتفد رد ندش زاب اب

مال شاهاب تکرش یوت هتشذگ زور هک یکیش موناخ

! دموا نوریب رتفد زا میدرک تاق

! تلشیار یفوس

زان رپ ییاه مدق واب دز یرقوم یدنخبل نومندید اب

. دموا نومتمس هب

یاه شفک واب دوب شنت یرتسکاخ کیش نماد و تک



همه رظن بلج رد یعس دوب هدیشوپ هک یراد هنشاپ

. تشاد

دش. هتشادرب شزا اه هاگن ی همه شواچ یادص اب

. دیدب طاالع ور میت روضح موناخ _

. تفرگ شتسد یوت ور نفلت عیرس یشنم
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هنک یهاشداپ هقیقد ود هرتخد تشاذن دایم مشوخ

! شهب دز دنگ عیرس

دش. دنلب رتخد نوا یادص یراکره زا لبق

. منکیم نوتبیامنهار نم دیدب هزاجا _

دوب! شواچ اقیقد شبطاخم

هب ور شدیفس و تسد کی یاه نودند هک یدنخبل اب

شیبآ زبس یاه مشچ اب تخادنیم شیامن هب یبوخ

دوب. شواچ ی هریخ

داد. نوکت یرس شواچ

. میدلب ور هار تسین یجایتحا _

راک هب تسد عیرس هک داد نوکت یرس یشنم هب ور

. تفرگ تسد هب ور یشوگ و دش

دش گنرمک شدنخبل دوب هدروخ اج یباسح هک هرتخد

دوب. هداتسیا شاج رس نانچمه یلو



؟ تفریمن نوریب تمس هب هگم نیا

هب یه هداتسیاو اجنیا لیب هتسد نیع یچ هساو االن

! هنزیم دنخبل یکلا همه

مینوشیپ یور یظیلغ مخا هاگآدوخان تروص هب

! مدوب هدش ساسح ارچ منودیمن تسشن

میداتفا هار یلصا رتفد تمس هب همه یشنم طاالع اب

تساوخیم هک یراک زا هک نیا لثم مه هرتخد نوا

دوب. هدش نومیشپ هدب ماجنا

! داتفا هار نوملا بند نومهب هدیبسچ

هجوت یب شهب مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

. مشاب

اجنوا هک یرفن هس ود رتفد لخاد هب نومندیسر اب

. ندش دنلب اج زا عیرس ندوب

یربخ اه راذگ هیامرس و برع یاه خیش زا هگید

. دوبن

درکیم یرتشیب تیمیمص و ییانشآ ساسحا هک فزوج

. تفگ دمآ شوخ یمیمص نحل واب دموا نومتمس هب

جرب برغ تمس هب هیلوا تافیرشت اهو فراعت زا دعب

. میداتفا هار دوب ام یاه تیلا عف ماجنا هاگیاج هک

. مدرک هاگن فارطا هب هدز قوذ

. مشاب هتشاد قاتا هی مدوخ هساو متسنوتیم هرخ باال

هب دشیم لصو شهت هک دوب گرزب یلیخ یورهار هی



رتفد نیدنچ ورهار لوط رد و کیش یلیخ سنلا هی

فافش امامت و یا هشیش نوشاهرد ایضعب تشاد رارق

ردک. ایضعب و دوب

هب مدرب ور مرس و مدرک زاب وراهرتفد زا یکی رد

. لخاد

. مدروآ نوریب ور مرس شواچ یادص اب

! تساجنیا امش قاتا موناخ _

نومتمس هب یمدق دادرهم شفرح ندش مومت زا لبق

. تشادرب

! ننومیم نم رانک تداعس موناخ _
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. تخادنا شهب یا هبذجرپ و یبجعتم هاگن شواچ

! ننومیمن قاتا کی وت امش اب نوشیا _

. تخادنا باال ییوربا دادرهم

ننومیم نم رانک و نتسه نم رایتسد تداعس موناخ _

رهاظ تاسلج رد امش رانک ننوتیمن تقوچیه املسم

! نشب

دوب. هدش بلج نومتمس هب اه هچب هجوت هگید حاال

. دموا نومتمس هب بجعت اب شوایس

. تفر مه رد تدش هب شواچ یاه مخا



دش. هریخ دادرهم هب هدش لفق یکف اب هیناث دنچ

. دیدش هجوتم هابتشا ور یزیچ هی امش ایوگ _

هک یگرزب کمک و نوشدادعتسا رطاخب ور نوشیا هدنب

یارب هن مدرک باختنا رفس نیا یارب ندرک ورپژه هب

! ندوب امش حلا کمک

اب ادج قاتا هی نشاب نم رایتسد تسین مه رارق

نودب تشاد دنهاوخ نوشدوخ یارب یصوصخ یاضف

! یمود صخش چیه

فیک یچ لثم هک دش در ملد زا یکنخ داب نانچ

. مدرک

همه مش نئمطم ات مدرک هاگن اه هچب هب راب دنچ

. تفگ یچ ندینش

اب اه هنووید لثم یدج ثحب هی طسو مدرک یعس

! هدنخ ریز منزن قوذ

عیرس شوایس هنزب یفرح دادرهم هک نیا زا لبق

قاتا هی تداعس موناخ هرتهب مه نم رظن هب : تفگ

راک اه حرط یور ننوتب رت تحار ات نشاب هتشاد ادج

. نشاب هتشاد یفاک زکرمت و ننکب

. دادن همادا ور ثحب و درک یفیرظ مخا دادرهم

ور ثحب عمج نیا یوت هک دیشک شلقع دش بوخ

هنک. مومت

هب یتسد درکیم نومهاگن بجعت اتاالناب هک فزوج



جیگ نوممه هک تفگ یا هلمج و دیشک شاهوم

. میدرک شهاگن

ور شباوج و داد نوکت فرط ود هب یرس شوایس

داد.

دلب یسیلگنا هرسپ نیا ارچ مدرکیمن کرد اعقاو

! تسین
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نوشن مهب شواچ هک یقاتا تمس هب نوشهب هجوت یب

. مداتفا هار دوب هداد

یلیخ قاتا هی مدز یگرزب دنخبل قاتا رد ندش زاب اب

یارب هک یتحار هپاناک هی یلدنص و زیم اب گرزب

. ندوب هتشاذگ تحارتسا

! ماهوزرآ هب ندیسر یارب نم مدق نیلوا

نومهب هک ییاه قاتا زا همه شوایس دنلب یادص اب

. میدموا نوریب تشاد قلعت

نومحرط مک مک هک دیش عمج اموناخ نویاقآ بوخ _

. مینک عورش ور راک و میدب ور

هداتسیا تشاد رارق سنلا طسو هک یگرزب زیم یولج

. درکیم قطن شدوخ هساو و دوب

. تفر رانک یمک شواچ ندموا اب



رود لکش یا هریاد روط هب ییاه یلدنص رود همه

. میتسشن دوب هدش هدیچ زیم

هب یرت یمسر حتلا وج شواچ یادص ندش دنلب اب

. ندش هریخ شهب همه و تفرگ شدوخ

هساو نویم رد هلمج دنچ مه شوایس طسو نوا

. درکیم همجرت فزوج

، تسه ورپژه نتفرگ زا دعب ام یراک زور نیلوا زورما _

نیرتشیب و دیدب نوشن ور نوتدرکلمع نیرتهب ماوخیم

ییاه ییاناوت نتشاذگ شیامن هب یارب ور نوت ییاراک

! دیراذب شیامن هب دیراد هک

هتخاس هرارق هک ییاه نلکدا ی هشیش دیدج حرط

وزا هدش هدز نومتسد ربز یاه حارط طسوت هشب

هدش. هداتسرف اجنیا هب ناریا

یا یوژه هداعلا قوف و کیس کال یحارط اه، حرط

. ندش هتخاس نویاقآ صتخم ال ماک و نراد

دیشخبب : تفگ و درک یا هفرس کت میکح موناخ

دیتسه نایرج رد نوتدوخ ... مرپیم نوتفرح طسو

زا منکیم راک هاگشیامزآ شخب یوت تساه سلا هدنب

یاه نلکدا اب رتشیب مدش راکمه امش اب هک مه یتقو

. متشاد راک و رس هنودرم

یرتشیب یارادفرط هنانز ی هحیار یوب هکیتروص رد

! هراد



؟ هشاب هنانز نومیدیلوت نلکدا دیابن ارچ

376_ تسپ #

نوتدوخ هک روط نومه : تفگ یدج نحل اب شوایس

و هدوب هنادرم نلکدا ام تادیلوت رثکا دیدرک دیکات

هرتهب سپ ، میراد راک نیا رد یرتشیب رّحبت اصخشم

نیرتشیب شرد هک یراک یمهم ورپژهی نینچ یارب

! مینوسرب ماجنا هب ور میراد ور رّحبت

و کیس کال یاه هشیش یحارط یارب نیا رب عالهو

فرص یدایز تقو و هنیزه اه نلکدا نیا ی هنودرم

. تفرگ نوشدیدان هشیمن هک هدش

. مداد یلدنص هب ور م هیکت

وت طقف امش ننک سح همه هک نیا دینکیمن رکف _

عون کی دیراد یصاخ رّحبت هنودرم یاه نلکدا تخاس

؟! نوتارب هفعض

نیا یگشیمه یا هیور ندرک ضوعاب تسین رتهب

؟ دیریگب نوتدوخ و هیقب زا ور هاگدید

هب دوب شلباقم ی هدنورپ یور اتاالن هک شواچ هاگن

دش. هریخ نم

! هسلج زج هب دوب یزیچره ریگرد شرکف رظن هب

هاگن اب مدرک ندز فرح هب عورش یتقو زا یلو



دوب. هدش هریخ نم هب یا هنافاکشوم

س هدش تابثا یسنج ره یارب ام تکرش الت وصحم _

. میدب شحرش یسک یارب مرادن یزاین و

. متخادنا باال ییوربا

. دصرد گس هک نوا

ینامز و هنیزه یلو : تفگ یدج و تخادنا باال یرس

یچ؟! هتفر راک هب هشیش یحارط یارب هک

؟ هریگیم ندرگ ور ش هنیزه یک

دش. صاخ شهاگن

امش؟ هنکن _

مدرک یگنرمک مخا

. مریم لا وس ریز هرذی مراد مدرک سح

نوکت وشرس دادن تمحز نداد رظن مدآ همه نیا حاال

هدب.

دیچ! ور منوبز دیرپ مدز کیج نم هک نیمه

مـن! _هلب

. ندرک مهاگن بجعت واب نتشگرب همه

. مریگن وثحب همادا هک دموا وربا و مشچ ادیش

هنک! عمج ور ریگ وج باتفآ هنوتیم یک حاال

درک! مهاگن حیرفت واب تخادنا باال ییوربا

. هتفه _هی

. مدرک شهاگن هدش زیر یاه مشچ اب



یچ؟ هتفه _هی

377_ تسپ #

یارب ور نوماه فرح دنت هک شوایس زو زو یادص

فزوج ی هریخ یاه هاگن و درکیم همجرت فزوج

دوب! هدرک کالمف یباسح

کی و هشیش یحارط یارب مدیم تقو تهب هتفه _کی

! دیدج ی هدیا

رتهب ام یاه حارط حرط زا یدب هئارا هک یحرط هگا

هتخاس امش رظن ور زا نلکدا لدم و سنج هشاب

! هشیم

. ندرکیم نومهاگن تهب واب توکس یوت همه

. تام م هفایق و دوب درگ ماه مشچ

؟! هگیم هراد یچ درم نیا

مدب یا هدیا هتفه کی میات یوت هراد راطتنا نم زا

؟ هشاب رتهب نوشق خال یاه حارط زا هک

هب یخوش هی لثم اه یضعب دوب مگردرس هچب هاگن

! نارگن اه یضعب و ندرکیم هاگن هیضق نیا

مهب تقد اب هک شواچ زا ور مهاگن فزوج یادص اب

. مدرک هاگن شهب و متشادرب دوب هریخ

درک. همجرت هب عورش شوایس



هشیم یتباقر اضف مه یروطنیا عهیلا یلیخ ی هدیا _

ام مه و میشاب هتشاد ور حرط نیرتهب مینوتیم و

! میریگیم یتامیمصت یبای دادعتسا ی هنیمز یوت

دش. درگ ماه مشچ

؟ یبای دادعتسا

نم؟ یاه هدیا یارب

دزیم فرح شهب عجار دنمجرا یاقآ هک یتصرف نومه

؟

. تفر مهرد تدش هب شواچ یاه مخا

هنزب فرح هک نیا زا لبق داد راشف مهب ور شاه بل

. مدرک عاالم دنلب ور ممیمصت

! منکیم لوبق _

، مدیشک یقیمع سفن تشگرب متمس هب اه هاگن ی همه

. مدادیم تسد زا ور تصرف نیا دیابن نم

منومب اجنیا مدرکیم لوبق هن مدشیم باختنا رگا نم

. متفریم ناملآ هب هن منک راک نوشارب و

هب مندرک تباث دوب مدوخ ندرک تباث طقف مدصق

یداع رایتسد هب دح رد ور نم هک دادرهم لثم ییاسک

لئاق مه یصخش میرح هی مارب یتح نتسنودیم

. ندوبن

. منکیم نوتمیدقت هدنیآ ی هتفه ات ور حرط نیا _نم

داد. نوکت دییات هب یرس فزوج



هیچ! تنداد نوکت رس مگیم یچ نم یمهفیمن هک وت

هب اه هجوت ی همه دروخ رد هب هک یا هقت دنچ اب

دش. بلج شتمس
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مدنوخرچ یمشچ بسچن موناخ ندید اب

رید هک دیشخبب : تفگ یا هرخسم یسیلگنا هجهل اب

. دموا شیپ یروف راک هی مدیسر

ال! صا یسرن ماوخیم

دوب. خیلا تاج هک مردق هچ

خ شارب ور شرانک یلدنص و دز یدنخبل زومرام نیرز

درک. یلا

. تسشن رکشت واب دز یدنخبل هرتخد

زا و هشاب هدش عورش هزات هسلج مراودیما بخ _

. مشاب هدنومن اج شمهم یاهاج

هگید یانیبم هی ریگ : تفگ مورآ و درک یفوپ ادیش

دش بوخ هک تفریمن شیپ وت نودب هسلج ، میداتفا

! یدموا

نوا وتاهوم لقادح هنومیم زاغ نیع اگین وشندرگ

! یتسبیمن تسپ زا یروج



یزاس هدامآ ورپژهو بجار ثحب هب عورش همه

. ندوب هدرک تابیکرت اهو هدنورپ

یافرح هب زیر زیر نم و دوبن ام هب شساوح یسک

. مدیدنخیم ادیش

دیاش دینکن هرخسم ار یسک ییادخ هدنب هی لوق _هب

. دشاب رت هرخسم امش زا وا

یروجچ هرتخد اگین میساسح نومسییر ور ام _وهللا

شفرح هب هنکیم یعس و هدیم شلیوحت دنخبل یه

. هریگب

یور یمک هک هرتخد ندید واب مدنودرگرب ور مرس

دوب شواچ شتبحص فرط وکال دوب هدش مخ زیم

! تفر مه یوت ماه مخا فیرظ یلیخ

! ینک هلمح شهب ینوتیم مدرک زاب وتسفق رد ادیش _

دش. یکی نم خآ اب شدنلب ی هدنخ کت یادص

! مولهپ وت دیبوک جنرآ اب یشحو

یرصتخم یهاوخرذع دیخرچ نومتمس هب هک هیقب هاگن

. مدرک

مشچ هاگآدوخان درک، مهاگن یگنرمک مخا اب شواچ

! سرب تثحب هب امش متفر شهب یا هرغ

. مدش شبجعت رپ هاگن و شاه مشچ ندش درگ هجوتم

مهب ور ماه مشچ مکحم و متفرگ نییاپ ور مرس

. مداد راشف



379_ تسپ #

؟ متفر هرغ مشچ شهب یچ هساو نم ال صا

؟! دوبن نوا تفریم هرغ مشچ هشیمه هک یسک هگم

! منکن هاگن شهب هگید مدرک یعس و مدیشک یفوپ

هشوگ هی ادیش ونم هک دوب هدش یروج هی هسلج لک

زا دنت دنت هیقب و میدرکیم تبیغ طقف مه رانک

ثحب اه تکرش هیقب الت وصحم و دیدج یاهوگلا

! ندرکیم

درک! هدنمرش ور همه اعقاو نوملا عف تکراشم

ندیمن اذغ ارچ همنشگ نم : تفگ مشوگ مد مورآ ادیش

؟

. متخادنا باال یا هنوش

یچ هیقب مینیبب ات نکن یزیر وربآ عفال منودیمن _

. نگیم

رد شادص یسک دوب هدش منشگ یباسح ممدوخ

. دمویمن

هک یا هدنورپ اب ور مدوخ و مدیشک ماهوم هب یتسد

شعوضوم متسنودیمن ال صا و ندوب هتشاذگ مولج

! هرذگب رتدوز تعاس ات مدرک مرگرس هیچ

. مدموا مدوخ هب شوایس دنلب یادص اب



دیاوخیمن اذغ همقل هی یگنشگ زا میدش فلت ام _اقآ

؟ نومهب دیدب

درکیم شوگ فزوج تاحیضوت هب تقد اب هک شواچ

. تخادنا اه هچب هب یهاگن و دنلب ور شرس

هفایق اب گنشق درک ثکم هظحل دنچ دیسر هک نم هب

. مدرک شهاگن دننام نهلا

یگمه هلیطعت راک هگید بخ : تفگ و دش دنلب اج زا

. دیشابن هتسخ

شوایس تفرگ نوشدنخ اه هچب مدز یدنخبل نیچمه

هن تشذگ تخس نوتهب یلیخ : تفگ یشوخرس نحل اب

؟

! دیشابن هتسخ دیدیشک دایز متمحز

. تخادنیم هکیت تشاد تفرگ م هدنخ

ینیرفآراک هدنب : متفگ دنخبل واب مداد نوکت یرس

! نیرفآ متفگیم یه نم ندرکیم راک نازیزع مدرکیم

دش. دنلب اه هچب ی هدنخ یادص مفرح نیا اب

و قارب ییاه مشچ اب هک داتفا شواچ هب ممشچ

دوب. هدش هریخ مهب صاخ یهاگن

متفرگ شزا مشچ و مدیشک ماهوم هب یتسد هچاپتسد

؟ درکیم مخا دیابن هگم ،

تشاد طقف ادخ هدنب مدیشک تلا جخ ارچ نم ال صا

! نیمه هگید درکیم هاگن



. متشادرب ور مفیک و مدش دنلب اج زا هیقب اب هارمه
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. میدش جراخ سنلا زا ادیش اب ماگمه

شیخآ : تفگ مورآ ادیش میدیسر هک یدورو رد هب

زا میدرمیم میتشاد ور یناف یاقآ هدب ریخ ادخ

. یگنشگ

. مدرک شلپخ لکیه یهاگن هدنخ اب

! هخآ یتسین هنشگ یک _وت

. تخادنا مهب یکپچ هاگن

. اتمروخیم طسو نیمه _

. هدنخ ریز مدز یقپ

. میتشگرب شتمس هب عیرس شواچ یدج یادص اب

ناروتسر : تفگ و درک هاگن ادیش هب یگنرمک مخا اب

. دیربیم فیرشت هابتشا ور هار هفرط نیا زا

نومدوخ هک یریسم و اه هچب ریسم هب یهاگن

. متخادنا میتفریم

هرادن نتفگ میتفریم یکجک میتشاد هرذی لوبق بخ

هک!

امنهار غارچ شقن هدش انشآ نم اب یتقو زا ادخ هدنب

! مشن روگ و مگ نم هبظاوم یه هنکیم یزاب ور



تشپ مه شدوخ میتفویب هار ولج هک درک هراشا

. هشاب همه هب شساوح هک دموا نومرس

نوبایخ فرط نوا ابیرقت هک ناروتسر هب ندیسر اب

دش. دنلب ممکیش یادص دوب

! وربآ یب مدیم اذغ تهب االن ناج نامام شاب مورآ

نهد زا بآ ونم ندید اب زیم رس نتسشن ضحم هب

دش. نوزیوآ ادیش

! هراد دوف تسف باتفآ نوج _خآ

. شولهپ وت مدز هدنخ اب

! وروت ای منک هفخ ور ممکیش یادص نم اباب رت مورآ _

نم اقآ : متفگ دنلب و مداد نوکت یرس ونم ندید اب

. ماوخیم یراخوس هلیف

! مدرک سوه وخ هیچ نتشگرب متمس هب همه

. نتفگ ور نوشاه شرافس عیرس مه هیقب

و تشگرب نومتمس هب شواچ نوسراگ ندموا اب

. دیسرپ هرابود ور اه هچب تاشرافس

هک منزب یفرح منک زاب نهد متساوخ دیسر هک نم هب

. دیسرپ ادیش زا نم هب ندرک هاگن نودب

نوا هرابود دشیچ ، تسشن مینوشیپ یور یظیلغ مخا

؟ تشگرب ناخ کخلت بانج ِیجازم خلت یور

؟ هریگیم هدیدان

. متفرگ شزا ور مهاگن مخا اب ادیش یادص اب



! مروخیم فناگارتسا فیب _نم
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مدوخ ناج ،هب شتمس متشگرب هدش درگ یاه مشچ اب

شرارکت هنوخب ونم ور زا هک نیا نودب تسنوتیم هگا

! مدرکیم ضوع وممسا هنک

هی : تفگ نوسراگ هب ور و داد نوکت یرس شواچ

تسیل هب مه فناگارتسا فیب هی و یراخوس هلیف

. دینک هفاضا

دوب شدای ینعی ، مدرک شهاگن هدروخ اج هظحل دنچ

؟ دیسرپن مزا نیمه هساو مداد شرافس یچ

! مدرکن شبجار هک ییارکف هچ مدش هدنمرش یمک

ردقچ وت ال صا یتسین کخلت مه ال صا مدرک هابتشا

! ینیشیم ملد هب ینیریش

شواچ هب ندرک رکف زا تسد اه شرافس ندموا اب

! مدیشک

عورش عیرس هتفویب یقافتا هی هرظتنم مزغم هللا شام

! نتفرگ هجیتن و لیلحت و هیزجت شدوخ هساو هنک

! هریگیم مه یفرخضم یاه هجیتن هتبلا دص هک

یلیخ و متفرگ متسد یوت ور مور یولج یور زا هکیت

. شمدیوج نوختسا ات کیش



! یتنعل ی هزمشوخ

مدش هجوتم متسد وت متفرگ هک ور یدعب ی هکیت

. هنکیم یزاب شاذغ اب ادیش

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟! سپ هروخیمن ارچ او

وتاذغ ارچ ادیش : متفگ و شولهپ هب مدز مورآ

؟ دوبن تنشگ هگم ؟ یروخیمن

یگنشق رهاظ مراد لوبق هک شاذغ فرظ هب یهاگن

! باتفآ س هزمدب یلیخ : تفگ مورآ و تخادنا تشادن

دنلب م هدنخ یادص هک دوب مولظم شنحل یدح هب

دش.

دایم تشوخ شمسا زا هک یچره یشاب وت _هک

! یدن شرافس

. دیشک یهآ و درک مهاگن یپچ پچ

! نداد نم دروخ هب دوب یدنگ هچ نیا هخآ _

. مداد نوکت یرس هدنخ اب

امتح هشکن وروت هک یزیچ روخب ، تنوج شون روخب _

! هنکیم ترت یوق

هک مدرب شکیدزن ور مباقشب هدنخ اب شفایق ندید اب

اه هلیف ندروخ هب عورش نم فیثک ی هویش نومه اب

درک.
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متشگنا هب هدیبسچ یاه هکیت دوب اذغ یارخآ هگید

هاگن هب دروخ مشچ هک متفرگ باال ور مرس و مدروخ

! شواچ

زا ور یذغاک لا متسد و داد نوکت فرط ود هب یرس

داد. لوه متمس هب زیم طسو

! یتدوخ فیثک

شاه تسد نم هب یا هراشا واب تشادرب لا متسد هی

درک! کاپ ور

مدرک شهاگن هدش درگ ییاه مشچ اب

وراذغ زا دعب اتسد ندرک کاپ زرط مهب تشاد

! دادیم شزومآ

کاپ ور ماه تسد و متشادرب ور لا متسد مخا اب

. مدرک

دنلب اج زا مه ادیش و نم اه هچب ندش دنلب اب

. میدش

میریم ای تکرش میدرگیمرب هیچ همانرب متسنودیمن

. لته

یحرط ور منوتب ات تکرش میدرگرب مدادیم حیجرت نم

منک. راک همرظن دم هک

هدرک لوغشم مه ور هیقب رکف نم لا وس هک نیا لثم



. دیسرپ میکح موناخ دوب

هب میریم ای تکرش میدرگیمرب االن رهمگرزب یاقآ _

؟ لته

و تخادنا اه هچب هتسخ هرهچ هب یهاگن شواچ

یلو تکرش میدرگرب میروبجم شوایس و نم : تفگ

هنوتیم داوخب سکره ؛ تسین یرورض امش روضح

هنک! تحارتسا لته هدرگرب

تمس هک ینیشام تمس هب و ندش داش نیچمه همه

نوشاهاب تساوخ ملد منم هک نداتفا هار تفریم لته

مرب.

هبنش زا مباوخب مرب وزورما حاال مدش لد ود یمک

هللا! شیا

نحل اب دادرهم هک مشب هارمه اه هچب اب متساوخ

رت نیگنس هیقب زا نوتاهراک انایحا امش : تفگ یصاخ

لوغشم و تکرش هب دیدرگرب دینکیمن رکف و تسین

؟ دیشب دیدرک لوبق هک یتیلوئسم

! هنزب هنزگ وتنوبز یا مدرک نوشهاگن یسیاورد ور اب

مزا یلیخ راگنا هک یهاگن هی اب شوایس و شواچ

. ندرک مهاگن نراد راظتنا

و سمتلم یاه هاگن نیا هب منوتیم االن نم وخ

؟! مگب هن شهاوخرپ
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مایب متساوخیم منم اقافتا : متفگ و مدز یدنخبل

! مدرکیم هقردب وراه هچب متشاد تکرش

م. خهلا نوج

ییاه مخا واب متخادنا اه هچب هب یترسح رپ هاگن

نیشام تمس هب نوشنودنخ یاتروص یولج هداتفا

. متفر شواچ

؟ هنیشب یک هب یک االن مدرک نوشهاگن رظتنم

زاب ور ولج رد دش مخ و تسشن نومرف تشپ شواچ

درک.

. تخادنا مهب یهاگن

. نیشب _

! تسین ای تسه هنانملتنج شتکرح نیا ممهفیمن

ندوب هتسشن تشپ هک شوایس و دادرهم هب یهاگن

. متخادنا

سنج ود نیا زا یکی شیپ متسنوتیمن هک نم بخ

انیا. نروعشاب ردق هچ ، منیشب رن

. مدرک یرکشت و متسشن ولج یلدنص یور

. متسب ور ماه مشچ و مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

. طقف هربن مباوخ

مدزیم فرح باوخ یوت متشاد تداع اتقو یضعب



مدیسرتیم یلو مدوب هدشن یروجنیا هتقو یلیخ

یوت و هنک ناروف هعفدی تقو دنچ نیا یاهراشف

منک! نداد شحف هب عورش باوخ

دش. زاب ماه مشچ یشوگ یگدنز یادص اب

؟ دایم نم کیدزن زا ارچ سپ تسین هک نم یشوگ

؟ منیبیم باوخ مراد هنکن ماجرس متسشن فاص

دش درگ ماه مشچ متمس هب شواچ ندش مخ اب

. مدیشک بقع ور مدوخ

یشوگ درک شزاب و تفر دربشاد تمس هب شتسد

نوریب ور دوب هدش عطق شندروخ گنز حاال هک نفلت

. دیشک

ئش هی هب ممشچ هک مشکب یتحار سفن متساوخ

. داتفا انشآ

! نوتِپیپ نیا ااا : متفگ یدنلب یادص اب هاگآدوخان

دش. توکس هظحل دنچ

جوم شوت هدنخ هک یصاخ نحل اب شوایس هعفدکی

؟ دیسانشیم اجک زا ور شواچ پیپ امش : تفگ دزیم

هدیشک پیپ راک لحم وت اتاالن شواچ منکن رکف

! هشاب

! متسشن ماج رس هدش کشخ

دوش! زاب عقوم یب هک یناهد رب تنعل
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؟ یراکاپ وت هگم هخآ ِد

لگ وراضف و مدب هگید یتوس هی هک نیا زا لبق

نیرخآ : تفگ یرگ خیبوت نحل اب شواچ منک نوراب

تداعس موناخ متشاذگ اج تکرش وت ور پیپ هک یراب

! شندنوسر متسد هب ندیشک تمحز

هگا متسشن ماجرس تحار و مدیشک یقیمع سفن

یتسدمه مندرک عیاض وت مه شدوخ دوب میدق شواچ

! درکیم

دش. لصاو کرد هب شیمیدق کخلت روژن رکشورادخ

هدش نیریش ،االن مدرک شمهرد یاه مخا هب هاگن هی

! لسع لثم

ور مبل یور دمویم تشاد هک یدنخبل ولج مدرک یعس

. مریگب

! متسنوتن یلو

عیرس هک تخادنا مهب یلا وسرپ و یمشچ ریز هاگن

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

ات مدرک یعس و مدش هریخ ور هب ور هب میقتسم

منک. بصن نک هفخ ادص مدوخ هب میسرب

هدایپ عیرس دادرهم و شوایس نیشام نداتسیا اب

. ندش



هتشاذن نوریب ور ماپ زونه مدرک زاب ور نیشام رد

دش. هدیشک مسابل نیتسآ هک مدوب

. متشگرب شتمس هب بجعت اب

:ات تفگ یروتسد نحل اب هنک هاگن مهب هک نیا نودب

. شاب مقاتا وت هگید هقیقد هد

ایب. تدوخ یراد راک ، مدرک کزان یمشچ تشپ

هدب! تقو تهب میشنم مگیم

تمس هب ندرک ربص نودب و مدش هدایپ نیشام زا

. مداتفا هار تکرش

وت مشچ یفوس موناخ اب مقاتا هب ندیسر زا لبق

. مدش مشچ

. میداد نوکت رس و میدز یدنخبل مهب نومتفج

مهب هک یقاتا دراو و مدرک جک ور مبل شندش در اب

. مدش تشاد قلعت
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لثم هک زیم یور یاذغاک هب و متسشن یلدنص تشپ

. مدش هریخ ندوب خیلا منهذ

تیلباق نیا تشاد رارق رد رانک هک یگرزب ی هرجنپ

کچ ور نانکاس ی همه دمآ و تفر هک دادیم مهب ور

منک.



شتسد یوت ی هدنورپ اب هک مدش شواچ هجوتم

. تفریم شرتفد تمس هب یدج یلیخ

یهاگن و درک ثکم هیناث دنچ دیسر هک هرجنپ رانک

. تخادنا مهب

ورف اه هگرب وت ور مرس هرابود و مدادن شهب یتیمها

. مایب ات نیشب ، مدرک

. متخادنا رانک و مدرک یطخ طخ وراه هگرب راب دنچ

هب امتح مدشیمن لوبق تیریدم هگا دوب بوخ میشاقن

. مدروآ یم ور رنه

ییابیز هب منوتب هک نم یارب دوب تبثم نئوپ هی نیا

. منزب حرط ور ماه هدیا

حرط هی یتح و دوب هتشذگ مندموا زا عبر هی ادودح

دوب. هدیسرن منهذ هب مه

. مدیشک یفوپ

نوشهب خیلا ذغاک مرب دیاب شرخآ هگید منودیم

مدب لیوحت

یکره مگب میدنوخیم هسردم هرود هک یباتک نیا لثم

ونم حرط هنوتیم هشاب یبوخ و روخ حالل مدآ هک

هروخب گنا نوشهب هک نیا سرت زا همه مرخآ هنیبب

! ندرک هچ هچ و هب هب ننک عورش

هار زیم یور هک یا هچروم رود تقد اب متشاد

راوید هب رد ندش هدیبوک اب هک مدیچیم عنام تفریم



. مدیرپ اج زا

هاگن شمخا رپ تروص هب هدش درگ یاه مشچ اب

دش. قاتا دراو و تسب شرس تشپ ور رد مدرک

تهب : تفگ یدج و تخادنا شکرام تعاس هب یهاگن

عبر هی ، شاب مقاتا هگید ی هقیقد هد ات مدوب هتفگ

؟! تریخات لیلد هتشذگ

. مداد هیکت یلدنص وهب متخادنا باال یا هنوش

! نوتیروتسد نحل _

زا مداد حیجرت هک تخادنا منتسشن زرط هب یهاگن

مش! دنلب ماج

اب منیشب ات متفریم لبم تمس هب هک روط نومه

. مدرک هراشا تسد

؟ نیداتسیاو اپرس ارچ ، دینیشب دییامرفب _

نحل منک ضرع دیاب نوتلا ؤسرپ هاگن باوج رد

! دوبن گنشق ال صا نوتتساوخرد

! دیرایب فیرشت نوتدوخ دیراد یراک هگا مداد حیجرت

و تفر هرجنپ تمس هب تفر مهرد ال ماک شاه مخا

. هشاب هتشادن دید قاتا هب یسک ات دیشک ور هرک هرک

. ماجرس متسشن خیس

هنک! راکیچ داوخیم هللا، مسب
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رپ نحل اب دادیم نوکت ور شرس هک روط نومه

هدب! همادا یدرکیم قطن یتشاد بخ : تفگ یدیدهت

هلب : متفگ یمورآ نحل واب مدنوشن مبل ور یدنخبل

وملیاسو متشاد دیدرکیم ربص یمک هگا مدرکیم ضرع

مایب مدرکیم عمج

؟ دیدموا اجنیا ات دیدیشک تمحز ارچ امش

! منزب مافرح ریز منوتیم مه دح نیا هب ات هلب

مرس باال رام رهز جرب لثم هتسب ور هرجنپ و رد

؟ منزب هچ هچ شساو هراد راظتنا هداتسیاو

شوت هک ینحل واب داد نوکت فرط ود هب یرس

! ورایزاب قدنف نیا نک مومت دز: بل دزیم جوم هدنخ

! مدینش هابتشا مدرک رکف مدرک شهاگن بجعت اب

؟ قدنف _

مور هب مور لبم یور دش یدج یمک ش هفایق

؟! ینومب یاوخیم : تفگ یمورآان نحل واب تسشن

؟ اجک : متفگ بجعت اب

نتشادن ینوخمه مه اب شاه فرح دوب کالهف

شتیذا یزیچ هی دوب مولعم و تشادن تابث شراتفر

! هنکیم

! اجنیا _



؟ ینومیم اجنیا ندب داهنشیپ تهب هگا

. مدرک شهاگن جیگ

منودیمن _

! دیاش بخ ینعی

دش. یبصع شهاگن

! ینومب یرادن قح _

دش. درگ ماه مشچ

ارچ؟ دیشخبب _

امش! سهن هدنب اب شمیمصت هیضق نیا

مه وت یباسح شفایق دیشک شندرگ هب یتسد کالهف

دوب.

! مگیم نم نوچ ینومیمن اجنیا _

یلو تمربیم مدوخ اب تمدروآ هک یروط نومه

شرخآ ات میتشگرب یتقو هنکیم قرف نومتبسن هعفدنیا

نم! تکرش یوت ینومیم نم رانک

نم! قاتا و
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. مدرک شهاگن یمگردرس دوب،اب یدج ال ماک شنحل

؟ شقاتا

. مدرک شهاگن یظیلغ مخا اب



اب شمیمصت منوا هک ، مدرگرب ماوخب هگا یتح _نم

. منکیمن راک یسک اب دنمجرا یاقآ زج هب همدوخ

دوب. هدش ضوع شگنر و دزیم ضبن شینوشیپ

متمس هب ور ش هراشا تشگنا متمس دش مخ یمک

دوجو یدنمجرا هگید : تفگ یدب نحل اب و تفرگ

هساو هنکن راک ور دایم شرسپ رانک هریم نوا ، هرادن

؟ یرپیم نییاپ باالو یراد یروجنیا یراد هک هنوا

دوب هدش تشرد تینابصع و صرح زا مامشچ

! تشادن ور شنهد رایتخا دشیم یبصع یتقو درم نیا

افطل مدز: رشت شهب ور مدش دنلب اج زا صرح اب

و منویدم اقآ نیا هب نم دیشاب نوتندز فرح بظاوم

و شون و شرسپ و شدوخ رانک ماوخب هک تقوره ات

هتشاد یطبر امش هب منکن رکف منومیم ش هجیتن

! هشاب

دنلب اج زا مدرکیمن کرد هک یتینابصع اب نم زا رتدب

متروص خر هب خر و تشادرب دنلب مدق دنچ دش

. داتساو

و شرسپ و شدوخ رانک داوخیم تلد تقوره ات _هک

هرآ؟ ینومیم شولج اتفه

. متفرگ هلصاف شزا یمک

هرآ؟! ماوت _اب



ی هبرض ش هراشا تشگنا درک،اب ناربج ور هلصاف

دز. مینوشیپ هب یمورآ نادنچ هن

هن؟ یباحاص _یب

، ینزیم زمرق ،رژ یشوپیم راد کاچ سابل

روشک وت نم هساو ، یزیریم هوشع یرخرن ره رانک

یب نیا ی هنشگ مشچ هک یدرگیم عضو نیا اب بیرغ

هگید هنک، ظفح وتبجو هب بجو هقیقد هب مد افرش

اه؟ یدرکن راکیچ

نم؟! ندرک یرج هساو یدرکن راکیچ هگید

مینوشیپ هب یا هبرض تفگیم هک یا هملک ره اب

! دیبوکیم

هب مدق شاه هبرض ، شانیهوت ، شدنلب یادص سرت زا

دش. رت کیدزن مهب مدق هب مدق و متفر بقع مدق
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. مدش تباث ماج رس لبم هیاپ هب دروخ هک ماپ

نیا زا رتشیب ات مدیشک بقع ، دموا ولج هک شتسد

! هنوکشن تمرح

ونم و تفرگ مکحم ور مسابل ی هقی مروصت سکعرب

. دیشک شدوخ تمس هب



. دزیم دایرف ور مشخ شامشچ ِینوخ یاه هگر

! هیدرد هچ زا مدیمهفیمن هک یدایرف

دش ثعاب تقامح و رورغ یور زا فرح هی ، هلمج هی

و هسرب نونج ی هطقن هب دش ثعاب ، هشب رجفنم

! هتفویب قافتا ، دیابن هک یزیچ

یطبر یلا عبانج اصوصخم سک چیه هب نم یگدنز _

! هرادن

دنچ یوت یتروص و مقی ور دش تشم هک یتسد

یادص رخآ رد و تفرگ رارق ماه مشچ زا تناس

دش. مگ مشوگ وت هک ش هدبرع

! بصم ال یباحاص _یب

یتساوخ یطلغ ره هدوبن ترس باال درم سهلا دنچ

نم... دعب نِم یلو یدرک

باال متسد یروجچ مدیمهفن شفرح ندش مومت زا لبق

! تسشن شتروص یور تدش وهب تفر

مدیمهفیمن هک دوب نیگنس مارب یدح هب شاه فرح

راشف زا دوب هدش نیگنس م هنیس هسفق ، منکیم راکیچ

مریگنابیرگ قلطم یگفخ ساسحا م هقی رور شتسد

دوب. هدش

و شزمرق یاه مشچ دیخرچ متمس هب روابان شتروص

دوب هتفرگ یزاب هب ور ش هقیقش تدش هب هک یضبن

دوب. عاضوا تماخو ی هدنهد نوشن یبوخ هب



هک یروج ، هنکیم تالیف مدب هنکیم تالیف متسنودیم

! مربب تنکل اب مشمسا دعب هب نیا زا

! هجو چیه ،هب مراک زا مدوبن نومیشپ یلو

! تفرگ وشانیهوت باوج

دیخرچ شتمس هب تعرس هب مرس رد، ندش هدیبوک اب

وو هریخ هاگن ینیگنس تفرگن ور شهاگن نوا یلو

. مدرکیم سح مخر مین یور ور شمحر یب

رد درک، ثکم هیناث دنچ نومتیعضو ندید اب شوایس

زا هک شتسد دموا نومتمس هب تعرس وهب تسب ور

. مشکب سفن دیاب داتفا مدای هزات هدش هدنک مقی یور

. مداتفا مرس تشپ لبم یور حلا یب
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دوب. مباصعا یور یباسح شوایس یادص

! رسپ شیتشکیم یتشاد ؟ اجنیا هربخچ _

هب شهاگن شوایس هب هجوت یب متفرگ باال ور مرس

دوب. نم

ور ش هراشا تشگنا و داد نوکت فرط ود هب یرس

. تفرگ متمس هب

زا ریغ سکره یلع والی هب یحـف... باتفآ فیح _

! نوریب تفریم قاتا نیا زا شزانج دوب بصم ال هعوت



رکف مدصرد هی هشیم مومت یروجنیمه نکن رکف یلو

! یرب رد رسق نکن

مهب و تفر رد تمس مکحم و دنلب یاه مدق اب

. شدیبوک

ور ماه مشچ و متفرگ متسد یوت ور مرس شنتفر اب

. مداد راشف مهب مکحم

زونه هک مدش شوایس هجوتم هزات لبم نتفر نییاپ اب

دوب. هتفرن نوریب قاتا زا

، منودیم مدوخ رهاوخ لثم وروت نم باتفآ نیبب _

هک یسک اهنت هرادن یتسرد حلا هیتقو دنچ شواچ

هنک خیلا شور ور شدوخ هنوتیم و هچیپیم شاپ هب

یچ مدیسریم رید هقیقد دنچ هگا منودیمن ، ییوت

ایب هاتوک یلو مفساتم اعقاو تهج نیا زا دشیم

وشهار ات ایب هار شاهاب مکی منکیم شهاوخ باتفآ

هنک! ادیپ

. مدشیمن شاه فرح هجوتم هک دوب بارخ حملا ردقنا

تشذگ نم هب یچ هقیقد دنچ نیا وت ینودیم ال _صا

دز؟ مهب ییاه فرح هچ و

؟ مایب هاتوک نم

ارچ؟

نم رس ش همه ارچ منکب ور راک نیا دیاب نم ارچ

! مرادن یراک شاهاب ال صا هک نم هشیم بارخ



. دیشک شاهوم هب یتسد مکحم و داد نوکت یرس

یراک شاهاب ال صا هک تساج نیمه لکشم اقیقد _

! یرادن

و دیشک یفوپ مدش، هریخ شهب لا ؤس رپ یهاگن اب

درک. ضوع ور ثحب

؟ دوب یکاش تزا ردقنا یدرک راکیچ _حاال

. متخادنا باال یا هنوش

. شتسد فک متشاذگ وشقح _

درک. یا هدنخ کت

شهب عجار نم یولج یسرتیمن ادخ... هب هراد قح _

؟ ینزب فرح یروجنیا

تلا خد و شواچ یاه فرح ِجیگ مدوب جیگ یباسح

! شوایس االن راتفر و میگدنز یوت شینلع

یلو یروجچ و یک زا منودیمن مدرک شهاگن تقد اب

یشورف مدآ منودب هک یردق نوا ، متشاد دامتعا شهب

. تسین شتاذ وت

! مگیم مشدوخ یور وت مرادن یسک زا ییابا _

دیابن هک شوایس بخ یلو متفگیم غورد یچ لثم

! دیمهفیم

دشیم دنلب اج زا هک روط نومه دش رتشیب ش هدنخ

نیا ات ششیپ مرب نم ... هسرب شداد هب ادخ : تفگ

. درکن بارخ یسک رس یور ور تکرش



. متفگن یزیچ و مداد نوکت یرس
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خــنا شوا چــ

متفر زیم تمس وهب مدیبوک مهب ور قاتا رد یبصع

شندش نوگ اوژ ثعاب هک مدز یلدنص هب یمکحم دگل

دش.

هب رتخد نیا هک یشیتآ مدشیمن مورآ مدرکیم یراکره

. دشیمن درس دوب هتخادنا منوج

و مدشیم یتنعل نتساوخ نیا لا یخیب دیاب ال صا

!... یتئرج هچ هب هچب نوا ، مدرکیم ملق ور شتسد

، متسشن لبم یور و مدیشک یقیمع سفن

و قشع نگیم تسار شربارب رد مدموا هاتوک یدایز

. هنکیم فیعض ور مدآ نتشاد تسود

نوا مردقچ ره ، هشاب هتفر شساو ـم لد مردق هچ ره

هتساوخ زا ریغ یروج مدیمن هزاجا ، هشاب مفعض رتخد

هنک! راتفر نم ی

رسپ رارصا ، تفریم راب تمس هب یتقو شچم نتفرگ

، شندیشوپ سابل زرط ، نوشندوب مه اب یارب دنمجرا

اذغ و ندرک راک زرط یتح هک ینم هب شیتیمها یب



هساک دش ثعاب مدوب ظفح زا مشنتفر هار و ندروخ

! هشب زیربل مربص ی

ابش نم دوب هدش کح منهذ یوت ، شاهراتفر کت کت

داوخب و شرس هب هنزب هنکمم هک نیا رکف زا حبص ات

. دربیمن مباوخ هرب ییاج اهنت

هک مدرکیم کچ ور ورهار و قاتا رد تعاس دنچره

نم! ِگر ور هراذب اپ هک هشب شمحازم یسک ادابم

! هنومب تساوخیم نوا تقو نوا

نم! ی هتساوخ هب تیمها یب

هرسپ نوا اب مه شتشگزاب زا دعب تشاد رارصا یتح

! هنومن نم رانک یلو هنک راک قمحا ی

زا شرطاخب هرضاح هک هیفرخضم نیِد سح هچ نیا

! هرذگب نم داهنشیپ

شاهاب تمی مال اب متساوخ منک، شتیذا متساوخیمن

متساوخ هشاب مرگ مهب شتشپ متساوخ منک راتفر

هنک هیکت مهب ات منک ارادم

ردقنا ، هشب روط نیا هک تساوخن ، تشازن شدوخ یلو

! مرایب مک رخآ هک درک مکیرحت

! شاه یرخ هلک و ییاورپ یب ربارب رد مرایب مک
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. مدموا مدوخ هب رد ندش زاب اب

هریخ درکیم مهاگن فسات اب هک یشوایس هب مخا اب

. مدش

هک هیقب سکعرب نکن هاگن نم هب مخا اب یروج نوا _

! مزادنیمن نییاپ ومرس نم هزیریم نوشرپ و کرک

هرادن زرم و دح تنتساوخ تدش متسنودیمن هگا ادخب

یراد ینمشد شاهاب مدرکیم یخلا

هار یشک هدبرع و یدیم رج هقی لبق زور هی زا

هب دیاب شدعب زور یاوخیم ور هرتخد هک یزادنیم

منک؟ ادج ش هقی ور زا وتتسد روز

هساو وشدیق دیاب مدیسریم رت رید هقیقد دنچ هگا هک

! یدزیم هشیمه

. مداد هیکت لبم یتشپ هب مدرک تشم ور متسد

! همنمشد هرتخد نیا _هرآ

هرس هی و هتخیر ورف ور مکحم دژ نیا هک ینمشد

! هنکیم زات و تخات هراد

؟ یمهفیم ایس همنوج نمشد

هگا ال صا ، هزیریم مهب مباصعا شراتفر نیرتکچوک اب

! هراد دشن هطبار نیا هشابن نم لیم باب

. هزیریم مهب وملا ح شانداد سپ باوج

ملیلد ردقنا شاب نئمطم ایس، تشاد لیلد مزورما حلا



منکب ور مبلق هک دوب مفعض هطقن هب هلصو و مکحم

منک! شبدا شات هقی رود مزادنب تسد و رود مزادنب

. تسشن ملباقم لبم یور

هک تسین یسک رتخد نیا شواچ تسین شهار _نیا

میاق تدوخ لغب وت دایب سرت وزا هسرتب داد اتود اب

ینزب داد شرس ، یغای شواچ هیغای هرتخد نیا ، هشب

هنزیم داد رتدب

هساو ور هار یگب روز ، هنکیم جل رتدب ینک جل

! هریم هرفط یسرپب لا وس ار هب ،ار ینکیم زاب شرارف

! تدوخ نیع

اب ینودیمن یدید مخ رس و عیطم مدآ ترود سب زا

یروجچ تسه متنوج تنمشد اضق زا هک یکی نیا

! یایب رانک

مک ، هدیرپ ینیبب یاین تدوخ هب یزور هی شاداد طقف

مه وت ، ننکیم ینیگنس شور هک ییاه هاگن نتسین

نومن رظتنم رازن تسد ور تسد ردقنا نوبنجب تسد

! هشب تقشاع دایب یشک هقی و داد اتراهچ اب
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هیکت لبم هب ور مرس و متسب ور ماه مشچ یبصع

. مداد



ور نم هنک ینیگنس شور هک ور یهاگن منکیم روک _

ایس ورب ، ممحر یب مه وت هب تبسن یتح هیضق نیا

! هریگب مورآ مرس رازب ورب طقف

زا هدرک هک ییاراک زا هنزب فرح هتخس شواچ هساو

! شزاربا و یتسوپ ریز ی وعالهق تبحم

دب ور اپ هچب نیا هنکیم قرف ش هیضق نیا یلو

! دایب شتسد راک باسح دیاب هتشاذگ ییاج

داد. نوکت فسات هب یرس

هک منک یضار متسنوتن ور قترس ی هرتخد نوا _نم

یچره تسد هک وت اب مدموا یرکف هچ دایب؛اب هاتوک

منک! یضار ور یتسب تشپ زا هقش هلک

مشاب توافت یب متسنوتن مداد راشف مهب ور ماه بل

االن؟ تساجک : متفگ مخا واب مدیشک یقیمع سفن

یک؟ : تفگ بجعت اب

. مدرک شهاگن پچ پچ

! یگیم ور رای اهآ : تفگ و درک یا هدنخ کت

ایس! مدز: رشت

درب. باال میلست حتلا هب ور شاه تسد

یصاخ صرح و یگنج حتلا هی اب شقاتا وت هتسشن _

! هشکیم حرط

ونومودره حلا نیبب بلج ی هرتخد مداد نوکت یرس

! تخادنا یزور هچ هب



راگیس : متفگ شوایس هب ور و مدش مخ ولج هب یمک

؟ یراد

درک. یظیلغ یمخا

! مرادن _

رانک، متشاذگ مدیسوب ور یتفوک راگیس نیا وت رطاخب

. هنکیم سوه هنیبیم متسد وت یرس ره

. شاب تدوخ رکف هب مکی

مدز. یدنخجک

ایس. هدش سلا شیش و تسیب _

؟ هشیم ترواب

نودیرف زا یمخز هی شیپ سلا شیش و تسیب

! همنت ور شاه هزرل سپ زونه مدروخ

دش. رت ظیلغ شمخا

مشدوخ ی هچب و نز هب هک یفرش یب نوا مسا _

زا یشکب تسد یاوخیم یک وت راین، ور هنکیمن محر

؟ هتشذگ نیا
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. متخادنا شهب یهاگن

؟ یدیشک تسد وت هگم _

باال تمس هب و میتشادرب ونوماهوراپ ام ایس ینودیم



راکتنایخ یاهوراپ نیا هک نیا زا لفاغ میدرک تکرح

! هتشذگ ،هب ندربیم بقع هب ورام نتشاد

ندش دروخ ، مردام ششخب ، مردپ تنایخ منوتیمن نم

یاپ و تسد ریز ور م هیلک ندش صقان و مانوختسا

منک! شومارف نودیرف

. مدیشک یردام یب و ییاهنت سلا شیش و تسیب نم

طالق هناویتشپ نتشادن و وربآ سرت زا هک یردام

ریپ هی شیپ هتسرفب وشرسپ داد حیجرت و تفرگن

شمکش یوت هچب اب تحار یخلا اتاب نز ریپ و درم

هنک! یگدنز شراک تنایخ رهوش و

مدز. یدنخزوپ

هب یتح دش ثعاب شایراک تفاثک و تنایخ نتفر _ول

! هنکن محر منم

دنگ ندرک ور زا مشیمن نومیشپ هرذگب مه سلا دص

! هشاب صقان ی هیلک هی شناوات هگا یتح ، شایراک

درک. مهاگن تحاران و دیشک شاهوم هب یتسد

هتور راشف ردق هچ تمدیدن کالهف ردقنا تقوچیه _

؟ هایس ی هتشذگ نوا وت یتفر هرابود هک

هریگب تزا وتدنیآ هتشذگ نوا راذن ... شواچ راذن طقف

ندرک شومارف هساو یراد روش و هزیگنا هی االن وت

زیچ! همه

عورش یتنعل درد نیا هرابود مدیشک مندرگ هب یتسد



دوب. هدش

؟ یمهفیم ایس مدیمن تسد زا ونوا تقوچیه _نم

تسد زا ور م هنوهب نم یگدنز هساو م هنوهب هدش

! مدیمن

داد. نوکترس و دز یدنخبل

. مسرب اراک هب مرب نم : تفگ و دش دنلب اج زا

مدز. یا هراشا

. ریگب ور تکرش ربخ اه هچب زا ناریا نزب گنز _

جراخ قاتا زا ظفاحادخ نتفگ واب داد نوکت یرس

دش.

متروص تمس هب متسد قاتا زا شنتفر نوریب اب

سدح هک ییاج یور ور متسد مورآ دش، هدیشک

. مدیشک هشاب شاه تشگنا برض یاج مدزیم

. تفرگ رارق مه یور ماه مشچ

یلیس نیلوا اب دش فداصم متروص یور شسمل نیلوا

! مدروخ رتخد هی زا هک

هرب! رد هداس هیضق نیا زا تسین رارق هک یرتخد

مدب شرازآ تسین اضر ملد نوچ تسین راک رد یتیذا

ش هیبنت یارب هشاب نم عیطم هروبجم هک نیمه

! هیفاک
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دوب دهعت تبث یارب هک یداد رارق ندرک اضما زا دعب

. مدش دنلب اج زا

. منیشب شزا طاالع یب قاتا نیا یوت مدرواین تقاط

. متشاذگ نوریب هب یمدق و مدرک زاب ور رتفد رد

وت ی هدش یطخ طخ یاه هگرب اب هک شندید اب

. مدرک یمخا تفریم دادرهم تمس هب شتسد

شوگ فرح و دروایمن رد یزاب قترس یروج نوا رگا

رتفد یوت نوا زا نتفرگ کمک یاج هب دوب؛االن نک

. درکیم لیمکت وشیحارط تشاد نم

دادرهم رانک مدب هزاجا تشادن ناکما حلا ره هب

. داوخب کمک شزا و هنومب

یمدق دنچ مداتفا هار نوشتمس هب مکحم یامدق اب

مادص هک یا هنونز یادص هک مدوب هتشادن رب رتشیب

منک. ثکم دش ثعاب درکیم

؟ رهمگرزب یاقآ _

؟ مریگب ونوتتقو هظحل دنچ هشیم

هتسشن دادرهم رانک درگ زیم رود هک باتفآ هب یهاگن

تمس هب یا هزادنا زا شیب صرح واب متخادنا دوب

. متشگرب نز

. دییامرفب _

وت بشما شتسار : تفگ نم و نم واب دز یدنخبل



میدرک رکف اراکمه اب میراد یمهرود هی لته رانک راب

. هشیم لماک نومشیع دیرایب فیرشت مه امش هگا

منک! نوتتوعد اصخش مدوخ متساوخ

. مدرک هاگن شحور یب و زبس یاه مشچ هب

! دادیم رارق داهنشیپ مهب تشاد میقتسم ریغ

و مرادن یلیامت : متفگ و مداد نوکت فرط ود هب یرس

! دینک ركشت اهراکمه زا هغولش مرس

هب شتام تروص هب هجوت یب و هفاضا حیضوت نودب

. مداتفا هار دشیم هدیشک ماهاپ هک یتمس

دوب دادرهم تمس هب هک ش هدنخ رپ تروص ندید اب

. مداد نوریب صرح رپ ور مسفن

روج و عمج ور نوشدوخ یمک نوشرانک منتسشن اب

. ندرک

لوغشم هرابود و داد نوکت یرس مهب ور دادرهم

دش. شراک

یور ور ش هراشا تشگنا نم هب تیمها یب باتفآ

: تفگ دادرهم هب ور و دیشک شیحارط ی هیلوا حرط

وهب هشب فذح لماک تمسق نیا هگا نیا نوترظن هب

شهب مهرد یاطخ هی اب ور لبق تمسق یانحنا شاج

؟ هشیمن رت باذج و رت کیس کال حرط مینک لصو

. مدرک شهاگن مخا واب مدیشک یقیمع سفن
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باال ور شرس تشادن قح داد ماجنا هک یراک اب

و هتسشن نم یولج ییوررپ اب یروجنیا حاال هریگب

. هنکیم یلحم یب مهب

هظحل هی هک دش مومت نیگنس مارب ردقنا شتکرح

وت مربب مدوخ اب مشکب ور شتسد مش دنلب متساوخ

هار هچب نیا اب هشیمن ال صا منک، شمدآ ات شقاتا

. هنکیم رت کالهف ور مدآ هظحلر ه دموا

قح . دیسریم رظن هب بجعتم یمک دادرهم هاگن

نودب هتخیر مرس هک یراک همه نیا اب هدنب تشاد

کت هب مساوح مدوب هتسشن نوشور هب ور یلیلد چیه

دوب! نوشتاکرح کت

یزیچ اهنت هنک یرکف هچ نم هب عجار دوبن مهم مارب

مدن هزاجا مه هظحل هی هک دوب نیا دوب مهم مارب هک

! هنومب رود نم زا ای هشاب اهنت یدرم اب باتفآ

هداد ماجنا وراهاطخ نیرت یندوشخبان هک مردقچره

! هشاب

دراودا ندید اب متشگرب شتمس هب شوایس یادص اب

مدش دنلب اج زا دوب ورپژه یلصا سییر هک سرتیوپ

. میداد تسد مه واب

. ندش دنلب اج زا مه باتفآ و دادرهم



هک نیا لثم شتسار : تفگ یشوخرس نحل اب شوایس

سرتیوپ یاقآ و نراد یتراپ راب وت بشما اراکمه

. مینک نوشیهارمه ندرک تساوخرد نومزا امسر

متسنوتن هک نم : تفگ و تخادنا باال یا هنوش

منک! در ور نوشداهنشیپ

هک حاال مدوب هدنوم هنگنم الی یباسح مدرک یمخا

شندرک در دوب هدرک تساوخرد نومزا اصخش شدوخ

. دشیم بوسحم یمارتحا یب ییاروج هی

ناکما مدید ناکم نوا یوت هک یطیحم دوجو اب

ننک. نومیهارمه اموناخ مدب هزاجا تشادن

متشاد لئاسم نیا یور هک یتیساسح ثحب زا یادج

! ندوب تناما نم تسد انوا

و مداد نوکت یرس دراودا رطتنم یاه مشچ هب ور

میشاب نوترانک نشج نیا رد مینکیم یعس امتح : متفگ

ی همه هنکمم اه تیروذعم زا یرس هی رطاخب یلو

ننک. تکرش ننوتن میت یاضعا

: تفگ ینیگنس دنخبل واب تفرگ متمس هب ور شتسد

اب شتسار مرکچم دیتفریذپ ور نومتوعد هک نیا زا

. مدوب هدش دیما ان ابیرقت دیداد یفوس هب هک یباوج

یهاگن یمشچ ریز تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

نومهب هدش زیر یهاگن و یواکجنک اب هک باتفآ هب

. متخادنا دوب هدش هریخ



مهافتوس راچد یتیعضو نینچ وت مراد مک ونیمه طقف

! هشب

. متخادنا شهب یزیت هاگن

موناخ نوا هب هک دوب یباوج نومه مرظن مه زونه _

در ورامش تساوخرد دموین تسرد مرظن هب یلو مداد

منک.

. مدادن یتیمها هک دموا مارب ییوربا و مشچ شوایس
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حیجرت و دوب دهاوخ یفرخزم بش بشما انئمطم

منک. ناونع ور میصخش رظن مدادیم

هب تبسن باتفآ دید ندشن ضوع یارب مدوب رضاح

! مدب تسد زا ور ورپژه نیا لک مدوخ

یقاش راک هک مور هب ور درم و رتخد نوا ندرک کد

. دوبن

در نومرانک زا شرس نداد نوکت واب دز مهب یدنخبل

دش.

لوبق ور درم نیمه طقف نوشمیت یاضعا لک نیب

. متشاد

سلا دنچ هک ندوب یمدرم نومه لثم نوش هیقب

. مدرک یگدنز نوشنیب



! ساسحا یب و درس

بخ : تفگ و تخادنا باتفآ هب یهاگن شوایس

؟ موناخ دیشروخ یسرب ییاج هب یتسنوت

. متفر شهب یا هرغ مشچ

! هرازب بقل شور مدوخ زج یسک دمویم مدب

ی هدیا زونه هن : تفگ و تخادنا باال یا هنوش باتفآ

! مایمن خیلا تسد دیشابن نارگن یلو مدرکن ادیپ یپات

ایب : تفگ یرارد صرح نحل واب دز یکمشچ شوایس

رازب یدب هئارا یرتهب حرط ینوتیمن نک لوبق و

زور ود هی شقوف ، شراک یپ هرب میزاسب ونومنلکدا

هک هیباذع همه نیا زا رتهب هگید هریم میدنخیم تهب

. یشکیم

مبل یور یگنرمک دنخبل ش هدش خرس تروص ندید اب

. مدش شندش رجفنم رظتنم و تسشن

یگتفیش واب داد شلیوحت یدنخبل مراظتنا الف خرب

قوف یاداهنشیپ نیا و امش نودب نم : تفگ یعونصم

؟ مدرکیم راکیچ نوتداعلا

هفیح مدید یلو مدش نومیشپ مگب متساوخیم اقافتا

ور محرط یتقو ور یلا عبانج ی هدیسام ی هفایق

! مدب تسد زا مدیم لیوحت

دش. دنلب شوایس اب نامزمه دادرهم ی هدنخ یادص

نداد رازآ زا دمویم نوششوخ همه مدرک نوشهب یمخا



نم! قدنف

شرس مهاگن ینیگنس سح اب مدش هریخ شتروص هب

دش. مشچ وت مشچ ماهاب و تفرگ ورباال

. دنودرگرب وشور رهق حتلا واب درک یزیر مخا

یقح هچ هب مدنوم هریخ شسخت هفایق هب هیناث دنچ

؟ هدزدیم نم زا ور شاه مشچ

؟ هتفرگ شیپ وتسد

زا یا هرذ یتنعل یاقافتا نیا مومت فیح ... فیح

. هنکیمن مک شهب مساسحا

زا مراد شهب یا وعالهق نتساوخ سح نوا باسح

! تساوس زیچ همه
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هچ ره تسین رتهب : تفگ یقاتشم نحل اب دادرهم

؟ لته میدرگرب رتدوز

. میدب طاالع هیقب هب دیاب

درک. کزان شارب یمشچ تشپ باتفآ

ات دنچ دیاوخیمن هک امش : تفگ و درک یا هفرس کت

هن؟ دیرب دیرازب لته یوت ور اهنت موناخ

: تفگ یلا یخیب نحل اب شوایس متخادنا شهب یهاگن

باال. میایم دینزب کت هی اباب مینوتریز ام



هنک، کرد ور دز هک یفرح ات دیشک لوط هیناث دنچ

ور شرس باتفآ و دوب هدش زمرق هدنخ زا دادرهم

دوب. هتخادنا نییاپ

عمج ور نوت ال یاسو : متفگ و مداد نوکت فسات اب یرس

. لته میدرگیم رب دینک

هک یا هدنورپ دنچ نتفرگ واب متفر مرتفد تمس هب

. مداتفا هار گنیکراپ تمس هب دوب زیم یور

. ندوب رظتنم گنیکراپ یوت شوایس و دادرهم

. ینومهم نیا یارب ندوب قاتشم یباسح هک نیا لثم

هب ممشچ تراتسا ندز ضحم هب میدش نیشام راوس

لثم دمویم نومتمس هب نانز مدق و مورآ ، داتفا باتفآ

ششوخ دراودا داهنشیپ زا هک دوب یسک اهنت هک نیا

. دموین

. متشادن شمهرد تروص اهو مخا اب یلکشم

هزاجا دشیم مومت ممدوخ نتفرن تمیق هب هگا یتح

! هرازب یناکم نینچ وت ور شاپ مدادیمن

هب و مداد راشف زاگ یور ور ماپ شندش راوس اب

. مداتفا هار لته تمس

جوم شتروص یوت حوضو هب یروخلد و یتحاران راثآ

. متشادن هجو چیه هب ور یکی نیا تقاط نم و دزیم

ممدوخ و دوب هابتشا یدودح ات ماه فرح هتسرد

و دوب هدرک یور هدایز مه نوا یلو متشادن نوشلوبق



میرفک یزیچره زا رتشیب شنتفرگ شیپ تسد نیا

! درکیم

و تشگرب نومتمس هب باتفآ نومندیسر ضحم هب

دز. یدنخبل

. نوتمنیبیم بش رخآ نویاقآ هرذگب شوخ _

. مدرک شهاگن کوکشم

هنیشب شاجرس مورآ هچب نیا هرادن ناکما

هک هنوزوسم یشیتآ هی منئمطم مرازب شاهنت وبشما

. مشب نومیشپ مراک زا

هار لته نومتخاس تمس هب و دیبوک مهب ور رد

. داتفا
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متسنوتیم هن مدیشک یفوپ و مدز نومرف هب یا هبرض

اهنت ور هچب نیا متسنوتیم وهن منک در ور نوشتوعد

. مرازب

نوشن و ندیسر ضحم هب هک دوب نیا راک نیرتهب

نوریب ینومهم زا یا هنوهب هی ،هب نوشهب مدوخ نداد

! منزب

شواچ میرن مگیم نم : تفگ یبلا ج نحل اب شوایس

همولعم هریم هار هرتخد نیا هک یرتسگناگ لدم نیا



. هنوزوسیم یشیتآ هی اهنت بشما

. تخادنا نومهب یدیدرت رپ هاگن دادرهم

! تسین قش هلک هک مردق نوا هگید منکن رکف _

. مدش هدایپ نیشام وزا مدز شفرح هب یدنخزوپ

یدشن هجاوم هچب نیا هیبارخ هلک قمع اب زونه وت

! کچوک دنمجرا

هب ور رد ندرک زاب زا لبق متفر قاتا تمس هب

رازب مه یکی هدب طاالع هیقب هب : متفگ شوایس

رب رتدوز نم اال متحا هشاب اموناخ بظاوم بشما

. مدرگیم

هب تسارکی و مدرک زاب ور قاتا رد داد، نوکت یرس

. مداتفا هار مومح تمس

شریز زاب یاه مشچ واب مدرک زاب ور بآ شود

. مداتسیا

هب جایتحا مندب متشاد یشورخ و شوج رپ زور ردقنا

. تشاد یساسا یزاسزاب هی

یساسا موتامیتلوا هی رتخد نیا هب نتفر زا لبق دیاب

. مدب

اج نوا ینومهم هب هسرب ماپ هک نیا زا لبق ماوخیمن

! هشاب هداتسیاو هدامآ و رضاح

هی دوب یتنعل رابجا هی ینومهم نوا هب نم نتفر

شلوبق هب روبجم هک دب طیارش هی وت دب داهنشیپ



. مدش

تکرش ییاه ینومهم نینچ یوت باتفآ متساوخیمن

یراک هب هرابود مدش روبجم نیمه یارب هشاب هتشاد

دوب بغلا رتخد هی نوا منک، شروبجم هرادن تسود هک

نم یلو تشاد باختنا قح شدوخ یارب و

. مدب باختنا قح شهب یلئاسم نینچ وت متسنوتیمن

رظن رد شساو نم هک ییاه هنیزگ هنوتیم طقف نوا

هنک! باختنا ور مریگیم

، متسب مرمک رود یا هلوح و متفر و نوریب مومح زا

روضح روصت اب دروخ رد هب هک یا هقت یادص اب

. مدرک شزاب و متفر رد تمس هب شوایس

اب ندش مشچ وت مشچ اب دش فداصم رد ندش زاب

یفیفخ غیج یادص و هدش درگ ِیقدنف هاگن تفج هی

. دیچیپ مشوگ یوت هک

هتفرگ ور شاه مشچ یولج هک شتسد هب دنخبل اب

. مدرک هاگن هنیبن ونم ات دوب

هتلکد اب یمومع ناکم وت ارچ امش مرس هب کاخ _

؟ دیدرگیم

دش. رت ضیرع م هدنخ

! هتلکد

399_ تسپ #



. مراد هگن یدج ور منحل مدرک یعس

وت تفگ هشیمن سپ مدشن جراخ قاتا رد زا هدنب _

. مراد رارق یمومع ناکم

ینوتیم هنیبن یروجنیا ونم یسک یسپاولد یلیخ هگا

! مینزب فرح مه اب رت تحار ات لخاد یایب

. مدرک سح ور شاه هنوگ هب نوخ موجه

هک ور شاتشگنا الی یمک دوب هداتفا نم و نم هب

درک. زاب مه زا ور دوب شاه مشچ یور

. مریگب ور مدنخبل یولج مدرک یعس

! کجورو

یراک هی نوتاهاب طقف متحار اجنیمه نم هزیچ _هن

تفع ندرک راد هکل زا دینک فطل هگا و متشاد

. مرازب نویم رد نوتاهاب منوتیم دیرادرب تسد یمومع

هب تشگیم رب دایز لا متحا وهب دوب هدش خلت شنحل

. زورما تاقافتا

منک. شتیذا مدیدن زیاج نیا زا رتشیب

یا همرس راولش و ترشیت عیرس و متشگرب قاتا لخاد

. مدرک نت هب ور تشاد شدوخ یور ور کیان مرآ هک

بآ ناویل هی ات متفر زیم تمس وهب مدرک زاب ور رد

. مرادرب

اج نومه متشگرب شتمس هب رد ندش هتسب یادص اب



نیمز هب ور شهاگن مخا واب دوب هداتسیا رد رانک

دوب. هتخود

نوشن ور لمعلا سکع نیا یا هگید درم ره یولج

لمحت متسنوتیمن ال صا یلو دوب دنیاشوخ مساو دادیم

. هشاب دامتعا یب نم هب منک

ساسحا مرانک هک مدوب هدادن ماجنا یراک تقوچیه

دوب. یدایز مساو شراتفر نیا و هنک ینماان

بخ : متفگ شهب ور یدج نحل واب متسشن لبم یور

. مراد هلجع هدروخ هی یتشاد ماهاب یراک هک نیا لثم

طاال نوتهب مدموا : تفگ کشخ و تفرگ ورباال شرس

یکیدزن نیمه هک یدیرخ زکرم میرب میاوخیم مدب ع

. دیشاب نایرج رد امش ندید اهالمز هچب تساه

. مدرک شهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

؟ ندید اهالمز هچب _

ربخ نم هب یدیدیمن المز دوب تدوخ تسد هگا ینعی

؟ یدش روبجم هیقب تساوخ وهب یدب

ملباقم لبم یور مورآ و تخادنا باال یا هنوش

. تسشن

واب هشب رتهب حملا یمک دش ثعاب شتکرح نیا

منک. شهاگن یرتشیب شمرن

دش. اج هب اج شاج رس یمک

؟ دینکیم رکف یچ نوتدوخ _
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. مداد نوکت شاه یزاب قش هلک هساو یرس

. نوتمربیم ادرف دیرب ییاج اهنت مدب هزاجا منوتیمن _

درک. مهاگن یظیلغ مخا اب

؟ هرادن یداریا نوتدوخ نتفر یتراپ تقو نوا _

. تسشن متروص یور یجک دنخبل

بآ اجک زا شتروص یوت جل همه نیا وگب سپ

! هروخیم

ساسح نیا یلو مدب یحیضوت شهب مدوبن روبجم

شزا متسنوتن هک دوب دنیاشوخ مساو یدح هب شندش

. مرذگب

یارب ، تسین نسح نداد نوشن یارب هتسایس روج _هی

! مدش نوشتوعد نتفریذپ هب روبجم طباور دوبهب

! مدرگیم رب بش همین زا لبق

. تفر مهب یا هرغ مشچ

! مدرگیم رب بش همین زا لبق منم _

! زارد نوبز ی هرتخد

دوب! هدش نوماوعد

نتفر نوریب زا ننکیم یعس هک ییارهوش و نز لثم

. درکیم ممرگرس رتشیب نیمه و ننک یریگولج مه



ترودک رطاخب شنوبز و تشادن ندموا هاتوک دصق

دوب. زیت یباسح زورما

! مدوبن یبصع نوا زا رتمک منم دنچره

هک یرازب نوریب تقاتا زا وتاپ تسین رارق امش _

و تقاتا یدرگرب ینوتیم ؛ یدرگرب بش همین یاوخب

هار مک مک دیاب ، ینوسرب هیقب شوگ هب ومباوج

! متفویب

تفر رد تمس هب یبصع یتروص واب دش دنلب اج زا

. شدیبوک منب مکحم شندرک زاب زا دعب و

متسنودیم یلو مدوب شندرک جل نارگن یمک زونه

نیا زا نم موتامیتلوا اب هک هنکیمن تئرج یردقنا

. هشب جراخ هدودحم

. متفر اه سابل دمک تمس وهب مدش دنلب اج زا

زا دعب مدیشک نوریب ور یترپسا یا همرس راولش تک

شدوخ رتدوز ات مدز شوایس هب یگنز کت شندیشوپ

. هنوسرب ور
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ادیپ ش هلک و رس هک دیشکن لوط رتشیب هقیقد دنچ

هب : تفگ یزاب هرخسم واب دز یدنخبل مندید دش،اب

؟ نیمز ور زا هنک عمج یک ور اکاچ هنیس بشما هب



مدز. هراشا و مدرک یا هدنخ کت

دیاب ، میسرب رید ماوخیمن شوپب ور تسابل عیرس _

. مدرگرب رتدوز

یدرگرب : تفگ و دیشک نوریب دمک یوت زا ور شرس

ارچ؟

. امینک وحلا قشع میتساوخ وبشما هی

. مدرک یمخا شهب

مدرگیم رب رتدوز ، دایمن مشوخ ییاهاج نینچ وج _زا

! رتخد نیا تسد هدن هنوهب ییاهنت ات

سپ اهآ : تفگ یشوخرس واب دیشک نوریب یسابل

و... ورگ رای شیپ ملد هگید وگب ور یلصا لیلد

. مدرک ترپ شتمس هب ور لبم یور نسوک

. رسپ وش رضاح رتدوز نزن یفاضا فرح _

ور شاه سابل دنت دنت و داد نوکت رس یزومرم اب

. دیشوپ

ور ینومهم سردآ اه هچب : متفگ و متفر رد تمس هب

؟ هگید ندلب

اباب هرآ : تفگ دیشوپیم ور شاه شفک روط نومه

. نتسین هک نهذ دنک هگید هریز نیمه

دوبن یربخ رظن هب ، متخادنا نوشقاتا هب یهاگن

! هنومب لخاد نومه مورآ مراودیما

ور فکمه ی هقبط ی همکد میتفر روسناسآ تمس هب



؟ شواچ مدش بوخ : تفگ و داد راشف

شنت هک یتخود شوخ و هریت راولش تک هب یهاگن

. متخادنا دوب

_هرآ

درک. پچ ور شاه مشچ

هب هشیمه وت ال صا همولعم یداد نوشن هک یقوذ _زا

. یروخیم هطبغ نم تیباذج

. متفر نوریب روسناسآ وزا مدرک یا هدنخ کت

نازیم هک همدآ تیصخش مرادن اتیباذج نیا هب یزاین _

. هنکیم نییعت ور تیبوبحم و تیباذج

هریخ راب رد هب هک روط نومه داتفا هار مرس تشپ

یزیچ هب مزغم عفال ینزیم فرح نیگنس : تفگ دوب

ارام راب هک میرب نزب هرادن ششک یرام رهز زج

! دناوخیم

. مدرک شهاگن فسات اب

ماه مخا بورشم و دود یوب موجه و رد ندش زاب اب

هیا. هنوخ تفاثک هچ نیا یتنعل تفر مهرد

هتفرگن ور باتفآ یولج رگا لبق هعفد هک نیا رکف زا

هب منوخ تشاذیم یناکم نینچ یوت ور شاپ مدوب

. دموا شوج

هچ ره مدرکیم یرامش هیناث دورو ی هظحل نیمه زا

مرب! نوریب اضف نیا زا منوتب و هش مومت رتدوز
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رتشیب دمویم نومتمس هب دنخبل اب هک فزوج ندید اب

. مداتسرف تنعل بش نیا هب

. میدرک ورزر زیم فرط نیا دیرایب فیرشت نویاقآ _

مداد نوکت شساو یرس درب، ولج ور شتسد شوایس

. میداتفا هار دز هراشا هک یتمس وهب

ندوب هتسشن زیم رود نوشاضعا زا رفن دنچ طقف

ع بش همین زا دعب تفایض هب رتشیب هیقب دوب مولعم

. نراد الهق

تسد نوشکت کت ندش،اب دنلب اج زا همه نومندید اب

. مداد نوکت دراودا یارب یرس مارتحا واب مداد

و یکسیو یاه هشیش مک مک نومنتسشن ضحم هب

ور نوشاه ندز تاش و ندیچ زیم یور ور وراه هزم

. ندرک عورش

یمک ، تسویپ نوشعمج هب هقیقد دنچ زا دعب شوایس

مساوح هک نیا یارب و مدش اج هب اج یلدنص یور

متسد یوت ور میشوگ منک ترپ طیحم نوا زا ور

. درکیم متیذا تشاد بورشم و دود یوب متفرگ

صقر تسیپ طسو هک ینوزوم تاکرح و گنهآ یادص

. دزیم مهب ور حملا تشاد ش همه دشیم ماجنا



حملا ندش بوخ ثعاب شاهاب هملا کم هک یسک اهنت

مه زاب یلو دوب هتسب ور زا ور ریشمش یباسح دشیم

! مشکب شزا تسد متسنوتیمن

ات دنچ متفگ هتقاتا یوت هک ینویزولت زیم یوشک (وت

(! مایب ات نک مرگرس نوشاهاب وتدوخ نرازب نشیمینا

دنخبل مایپ نیا ندنوخ زا دعب ش هفایق روصت اب

. تسشن مبل یور یجک

تفگ یدنلب سالم هک یا هنورتخد یادص ندینش اب

. متفرگ ورباال مرس

انشآ ش هفایق هک یرتخد هارمه هب تلشیار یفوس

ور شمسا یلو دوب نوشپیکا یاضعا زا دوب،

. متسنودیمن

هب عورش یکی یکی و داد همه لیوحت یگرزب دنخبل

درک نداد تسد

: تفگ و دز یقرب شاه مشچ نم هب ندیسر اب

! شواچ یاقآ دیتفریذپ ور متوعد هک نونمم

. مدرک شهب یمخا دوب ام هب همه هاگن

هن متفریذپ ور یهارمه نیا سرتیوپ بانج رارصا _هب

امش. صخش توعد
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اب شندز فرح و حاضتفا ندیشوپ سابل زرط زا

مولعم دوب، هدش گرزب شرد یروشک گنهرف هب هجوت

ادبا و هدموا اجنیا هب یدصق هچ هب بشما دوب

رکف هک مدب شتسد یا هناهب نیرتکچوک مدوبن رضاح

هنک. روطخ شکیچوک زغم هب یهابتشا

دروخرب اه مدآ روجنیا اب مرس یاهوم ی هزادنا هب

متشاد

مدرکیم رکف یزیچ ره هب اه سلا نیا ی همه وت

همادا و ایراک تفاثک نیا هب مدوخ ندرک هدولآ زج

هی هک االن صوصخ ،هب تفص زولا ِنودیرف هار نداد

! هدرک هنخر میگدنز و بلق طسو رفن

اب مدنودرگرب یشوگ تمس هب ور مهاگن توافت یب

تاقافتا ی همه متشاد باتفآ فرط زا هک یمایپ ندید

. مدرک شومارف ور مفارطا

؟) ممقاتا یوت االن نم دینئمطم ردقنا اجک (زا

مردق نوا هگید هن تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

. بیرغ تکلمم وت هتفویب هار داوخب هرادن تئرج

هک هدرک تباث هبرجت دنچره مدیشک یقیمع سفن

! هراد

نوریب هدش بارخ نیا زا رتدوز هچ ره متساوخیم

دوب هتفرگ بورشم و راگیس یوپ ماپ ات رس ، منزب

زونه و ندوب هدیسر هزات دادرهم و نیرز دشیمن یلو



متسنوتیمن دوب، هتشذگن نومندموا زا مه تعاس کی

. منکب نابزیم هب یهجوت یب نینچ

. مداد مایپ شهب عیرس

تالیف یشابن تقاتا وت مدرگیم رب هگید تعاس کی (ات

(! مرایم رد ترس وتزورما طلغ

مومت دصق هک هیقب هب یهاگن مه رد یاه مخا اب

. متخادنا نتشادن ور یزاب هرخسم نیا ندرک

هلمج زا هیقب و نصقرب طسو ندوب هتفر یرفن دنچ

. ندوب ندروخ لوغشم دراودا

او ادخ وروت : تفگ و دش مخ متمس هب یمک شوایس

رامرهز جرب نیع میدموا هک لوا زا ورامخا نوا نک

. یتسشن هشوگ هی

مومت یزاب هرخسم نیا یک : متفگ یقیمع صرح اب

مرب! دیاب نم هشیم

یشوخرس نحل اب دراودا هدب یباوج هک نیا زا لبق

. دیدرکن لیم یزیچ هک امش ناج شواچ آآآ : تفگ

بورشم زا رپ ور شتسد رانک کیپ و دش مخ یمک

درک.

دز. هراشا یراد شک هاگن واب تفرگ متمس هب

. نومیراکمه یتم سال _هب

. تخادنا مهب ینارگن هاگن شوایس

. متفرگ شتسد زا ور کیپ و مدیشک یقیمع سفن
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. مدش هریخ شلخاد هیام هب راجزنا اب

هزم ور یرامرهز نیا زا تاش هی یتح مدوبن رضاح

. منکب متسنوتیم هک رهاظت یلو منک...

. مدرک کیدزن مبل هب ور ناویل و مدرک جک شارب یرس

ماه بل هب ور ناویل و مداد راشف مهب ور ماه بل

. مدرک کیدزن

یرادقم نیمه یارب دوب بورشم زا زیربل ابیرقت ناویل

یور ور شخلت ی هزم و دش هدیشک ماه بل هب یمک

. مدرک سح منوبز

یور یلا متسد و متشاذگ شوایس رانک ور ناویل عیرس

. مدیشک مبل

لمحت لباق ریغ مساو تشاد اضف نیا مک مک هگید

. دشیم

نیب و مدش دنلب اج زا ثکم هقیقد دنچ زا دعب

. متشذگ نوشرانک زا یکیرات

یداع حتلا زا ردقنا هگید تعاس کی ات مدوب نئمطم

. دنومیمن نوشدای نم دوبن و دوب هک ندوب جراخ

ور ناقفخ سح نیا متسنوتیمن مه هظحل هی نم یلو

منک لمحت



دوبن مولعم نوریب نوا هک یباتفآ نوا رب عالهو

نماد مدب حلا هب رتشیب هنزیم یدنگ هچ هراد هرابود

. دزیم

زا یسک مسرب راب رد هب هک دوب هدنوم مدق دنچ

. متشگرب بقع هب بجعت اب دیشک ور متسد تشپ

هریخ مهب یرامخ هاگن و دنخبل اب هک یفوس ندید اب

، مدرک هاگن شتسد هب و مدرک یظیلغ مخا دوب هدش

. تشادرب ور شتسد عیرس

جراخ یداع حتلا زا مه ردق نوا هک نیا لثم هن

دوب. هدشن

شوخ میصقرب مینوتیم ، یریم یراد دوز ردق _هچ

؟ ینومیمن ، مینورذگب

دوب. یشوخرس واب هدیشک شنحل

تاقافتا زا هک یصرح واب مدیشک بقع ور مدوخ

لا ثما یارب مرادن یتقو مدز: رشت دوب ملد یوت زورما

هب تتسد هزاجا نودب هشاب ترخآ راب مدب، شرده وت

منکیم شملق هعفدنیا هروخیم ناخ شواچ تک

؟ یدیمهف

دش. هریخ مهب سرت زا ورپ هدش درگ یاه مشچ اب

. مدش جراخ راب زا عیرس و متخادنا شهب یدج هاگن
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. مدیشک یقیمع سفن دازآ یاضف هب ندیسر اب

نوراب هرارق دیسریم رظن هب و دوب درس یمک اوه

. هرابب

قرع و اوه ندوب کنخ رطاخب ور هتشذگ زور دنچ

. مدرکیم تلا سک ساسحا مهاگ یب و هاگ ندرک

رطاخ هب دوب هتفگ رتکد ، مدادن شهب یتیمها یلو

هدش فیغض تدش هب مندب ینمیا متسیس هیلک تنوفع

هب هشیم ثعاب هشب مندب دراو هک یسوریو ره و

متفویب اپ وزا مشب تیذا تدش

! دوبن مهم

وماوه دوب یسک هن و مدوب ندرک تیاعر لها هن

. هشاب هتشاد

. مداتفا هار لته ی هطوحم تمس هب

طقف دوب کچوک ِشومچ نوا شیپ مرکف عفال

شاجرس مورآ شدوخ قاتا و لته یوت مراودیما

ندید حلا رد مدوخ هیصوت هب و هشاب هتسشن

! هیلا حم دیما متسنودیم دنچره ، هشاب نشیمینا

رانک متخادنا هطوحم رود ات رود هب یهاگن

کیچوک قیچ اتآال دنچ دوب بآ زا رپ هک ییاهرختسا

. تشاد رارق

. نشاب خیلا دمویم رظن هب لوا هاگن یوت



. دیشکیم تمس نوا هب ور ماهاپ هیاس هی سح یلو

مرس دیکچ متروص یور هک ینوراب ی هرطق نیلوا اب

. متفرگ ورباال

نوراب نیا ریز دوب رارق مدوب هدز سدح تسرد

. متفویب رسدرد وت یباسح

یفیرظ مسج هجوتم قیچ آال یمدق دنچ هب مندیسر اب

یادص اب و دوب هدش عمج شدوخ یوت هک مدش

. درکیم تبحص یشوگ اب یمورآ

زا ور هچب نیا ی هیاس نم مدش، کیدزن شهب یمک

شمرن و مورآ یادص مدیم صیخشت یرتمولیک دنچ

. نشب زیت یمک ماشوگ دش ثعاب

یدوز مدیم لوق هدش گنت تساو ملد منم مقشع _

. مدرگرب

. مدرک ثکم هظحل دنچ

تسپ وراه یتاغوس ماین مدوخ یاوخیم ال صا مشچ _

؟ تساو منک

؟ وررپ ردقنا مه هچب هخآ

! سفن منیبب نوج نامام هب هدب ور یشوگ

هزاجا مهب یسح هی یلو مدوب هدش سیخ نوراب ریز

فرح ومالمی داش نحل و شادص ندینش زا دادیمن

مرذگب شندز
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هدش الرغ ردقنا ارچ سرب هچب نیا هب مکی نامام _

؟ مچب

:زا تفگ یبناج هب قح نحل واب درک ثکم هیناثدنچ

. هتفر بآ مدیمهف شادص

یا هدنخرپ نحل اب هک تفگ یچ شردام مدیمهفن

ال. صا منزیمن فرح هگید نم مشچ : تفگ

تسشن منت هب یدب زرل

ور شولج متسنوتن هک یعقوم یب ی هفرس کت

. هدرگرب متمس هب لوه اب دش ثعاب مریگب

و مدش قیچ آال لخاد ش هدیسرت تروص هب هجوت یب

. متسشن شرانک

هدب. ور شنفلت باوج ات مدز شهب یا هراشا

مشچ داد: همادا و دیدزد مزا ور شاه مشچ عیرس

! متسین اه هچب هشاب ، مبظاوم نامام

هدن نوشار ندموا انوا امنکن شرافس هگید نامام

. شاب مه شرآ و تدوخ بظاوم

. ظفاحادخ ، تسه مساوح هرآ

: تفگ و دیخرچ متمس هب عیرس یشوگ ندرک عطق اب

؟ دینکیم راکیچ اجنیا امش

امش لصا رد : متفگ مورآ و مدش مخ شتمس هب یمک



؟ ینکیم راکیچ اجنیا

هدش درگ یاه مشچ واب دیشک بقع ور شرس یمک

؟ یتسم : تفگ

یراگیس و بورشم یوب دای ، مدرک شهاگن بجعت اب

دوب. هدنوم منت یور هک مداتفا

مدز. یجک دنخبل

؟ متسم یدیمهف اجک _زا

وب هخآ : تفگ مورآ و درک عمج ور شدوخ یمک

! هزمرق منوتامشچ نیدیم یرامرهز

. مدرک شهب یمخا

تایصوصخ زا نیا ینودیم اجک زا امش تقو نوا _

؟ نروخیم بورشم هک هییاسک

: تفگ و داد ششوگ تشپ ور شاهوم زا یا هتسد

. هشیم یروجنیا هروخیم بورشم نیمار هخآ

. دیرپ باال موربا

! نیمار _

داد. نوکت رس دییات یانعم هب دنت دنت

هرب رت بقع تساوخیم مدش، رت کیدزن شهب یمک

. تشادن یهار هگید یلو

دوب. هدش ینادنز مندب نیب امسر

هنک! تداع شهب هرتهب هبوخ

یمک متسین یداع حتلا یوت هنکیم رکف هک حاال



؟ هراد ، هرادن یداریا هک حیرفت

؟ اعقاو یتسم : تفگ ینوزرل یادص اب

دوب هتخیر نوریب ششوگ تشپ زا هک ور شاهوم رات

. متفرگ شزا یمورآ ماک متفرگ تسد هب ور

یوت شاهوم یوب اب ور مسفن دوب، هتفرگ برض مبلق

هک ینحل اب هیناث دنچ زا دعب و مدرک سبح م هنیس

:االن متفگ هسرب رظن هب راد شخ رتمک مدرکیم یعس

هرآ!
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داد رارق م هنیس یور و دروآ ورباال شتسد مورآ

. مریگب هلصاف شزا ات درک داجیا یمی مال راشف

نحل واب مدرک اهر ور شاهوم شاه مشچ هب هریخ

؟ یتیذا : متفگ یمی مال

دوب. هدش خرس یمک شاه پل

نم! ِیلگ پل

رت؟ بقع دیرب هشیم _

. نومننیبیم نناروتسر وت اه هچب

! منکیم شهاوخ ، ديرادن یداع حتلا امش

زا ور شاه تسد هک یدح رد هن متفر رت بقع یمک

. هرادرب م هنیس یور



ما هنیس ور شاه تسد یاج یلو دوب سیخ مندب

دوب. هتخادنا منوج هب شیتآ

! اعقاو مدوب تسم راگنا یلو مدوب هدروخن

؟ دوبن یلکشم ندوبن هیقب هگا ینعی _

دش. درگ شاه مشچ

. شفرح وت مدیرپ هک هدب باوج عیرس تساوخ

! ینک جل ، یشب تحاران ، یریگب ور مزا یرادن قح _

! هتدوخ رطاخب ماه یقلخدب ی همه

. تشادرب ور شاه تسد و تفر مه یوت شاه مخا

شتسد هرابود تساوخیم ملد شراک زا مدش یبصع

. شاج رس مرازب و مریگب ور

! مدرک تداع _

هب یلو ینکیم یبوخ نم هب تدوخ یایند وت امش

طقف دیشیم هجوتم دینک رت زاب ور نوتدید هدروخ

. دینوکشیم لد دیراد

دوب. هدش قلخدب زورما دای اب

. شفرح ندیشک شیپ زا مدش نومیشپ

. هریگب ور مزا متشادن تقاط یلو

االن مرایب رد شلد زا متشاد تصرف هک یعقوم اهنت

! مرادن یداع حتلا درکیم رکف هک دوب

. مدش دنلب اج زا

؟ هگم میدشن ری هب _ری



! هچب یدموا رد متلا جخ زا بوخ هک مه وت

تمس هب هک روط نومه و دش دنلب اج زا منوا

ری تقوچیه امش و نم : تفگ تفریم قیچ آال یجورخ

ی همه تباب دیراکهدب نم هب یدایز میشیمن ری هب

. دیدنوکش ور ملد هک ییاه هعفد
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. مدرک شهاگن تهب اب

لته تمس هب عیرس یاه مدق اب نم هب تیمها نودب

. داتفا هار

مدز. هک ییادنگ ،هب مدوخ مدز،هب یدنخزوپ

قیچ وزاآال مدیشک مراد من یاهوم هب یتسد کالهف

. متفر نوریب

دش. مگ لته یدورو وت ات مدش هریخ شهب ردقنا

دوب. دایز شتدش یلو دوب یا هظحل دنچ شنوراب

ییاه هظحل کت کت و بقع هب مدرگرب تساوخیم ملد

تسد و مدرک شریقحت مدز، داد شرس مدز، دنگ هک

منک! کاپ ور شمتفرگ مک

؟ تسین ینتشاد تسود ال صا نوا مدرکیم رکف یروجچ

هلگشوخ رتخد فالن نگیم یتقو متسنودیمن ال صا نم



یچ! ینی

و دوب نوا مدید هک یلگشوخ رتخد نیلوا نم

! منیبیمن هگید منمئطم

! مشاب هتشاد نوا زا هرارق هک یرتخد زج هب هتبلا

نم هساو یلو مراد شسود مگب زورره متسین دلب نم

! ییابیز دعب دوب نوا لوا

وت هب یزور هی وا ریمض هک منئمطم نیا زا طقف

هتفگان یاه فرح نیا مومت بش هی و هنکیم رییغت

همزمز ششوگ یوت ور دوب هدنوم ملد یور هک یا

! منکیم

هب یدیما بشما ، مداتفا هار لته تمس هب نونز مدق

یرامخ تدش زا اال متحا متشادن شوایس تشگرب

. دنومیم یپ یآ یو یاه قاتا ووت دشیم ولو اجنومه

ور ششل هک هدش بارخ نوا وت مدرگرب متساوخیمن

منک. عمج

. هدرگرب شدوخ حبص دوب رتهب

طخ نوا زا بورشم ندروخ یلو مدوبن یتبثم مدآ

. تشاد لیلد هک دوب ییازمرق

ینعی نلیلد یب یگدنز یوت اهزمرق طخ یرس هی

هن! ای هشب در شزا یسک ینکیم مولعم تدوخ

یچره زا هک نم هساو تشاد لیلد یکی نیا یلو

ره لثم ماوخب هگا هک دایب، مدب یتسم و بورشم



منک تیذا ور منایفارطا و مشب جراخ لر تنک زا ینجل

! مریمب مدیم حیجرت

. مدش لته دراو و مدرک زاب ور یدورو رد

ح لصا رد مدوبن نوزیم نم ، دیشکیم ریت یمک مرس

! ناونع چیه هب متشادن یتسرد لا

نماد رتشیب شزارد نوبز و دق رتم مین اب هچب نیا

. مبارخ حلا هب دزیم

مه قح اه تقو یضعب و دوب هدنوم شلد یوت

هنیک و هنومب نیا زا رتشیب مرازیمن هگید یلو تشاد

! مریگیم ایند نیا زا ور مقح نم ، شلد یور هشب
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با ـــ تفآ

تمس هب و مدز نوریب قیچ زاآال دنلب یاه مدق اب

دوب. مه رد بیجع ماه مخا ، مداتفا هار لته

شرس زا یتسم هک ادرف منیبب ماوخیم فالن ِکدرم

هنک! هاگن نم یاه مشچ وت هشیم شور دیرپ

! هتفرگ هابتشا یک اب ونم تسین مولعم

؟ ینکیم وب ونم یمشیربا یاهوم هشیم تور ال صا

! تخمز کدرم



! تتّردب مگیم نومنیمار هب

مدوب هتفرگ لد هب یباسح دز زورما هک ییاه فرح

. هشب فاص شاهاب ملد حاالحاالاه مدرکیمن رکف و

یتلا ح نوا هساو ملد هظحل هی طقف هظحل هی یلو...

! تخوس هرایب رد ملد زا هنایشان درکیم یعس هک

تساوخیم هک دوب هدش یمولظم ی هچب رسپ لثم

شنامام رظن ات هنک یراکره گرزب هابتشا هی زا دعب

. هشن ضوع شهب تبسن

یور ور مدوخ و مدرک زاب ور قاتا رد مدیشک یفوپ

. مدرک ترپ ادیش رانک تخت

دوب. هدیباوخ مورآ و دوب هدرک زک تخت ی هشوگ

. مدرک یفوپ

؟ دایب شقاتا ات هشکیم ال صا تیعضو نوا اب

! نوراب ریز هنومن

مدموا و مدرک شلو یروجنیا مدرک هابتشا

تسد شتاکرح مدیمهفیم دوبن بوخ شلا ح نوا

متفرگ هلصاف شزا عیرس نیمه یارب تسین شدوخ

! شاه فرح یلو

هک یتسد ، شاه مشچ راد بت حتلا اب شاه فرح

تدش اب هک ش هنیس هسفق و دشیم عطاس امرگ شزا

دش ثعاب دشیم نییاپ باالو متسد ریز مامت هچره

. مزابب ور مدوخ یا هظحل



؟ یتسار و یتسم نگیمن هگم ال صا

! هرایب رد ملد زا هک دوب نیا شدصق اعقاو دیاش

. مدیچیپ مدوخ هب یباسح بش یاه همین ات

زا دعب هک یرازآ اب هارمه ، شکرس سح نوا شلوا

مهب شیتنعل وج نوا اب ینومهم ی هیضق ندیمهف

. مریگب مورآ یا هظحل دادن هزاجا دروآ موجه

ات دمویم یداع رظن هب یچ همه همگرم هچ مدیمهفیمن

نوا یوت مه دنول ی هرتخد نوا مدیمهف هک نیا

شداهنشیپ شدوخ لصا رد و هنکیم تکرش ینومهم

! هداد شواچ هب ور
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قح نوا روطچ تسشن متروص یور یظیلغ مخا

؟! متشادن قح نم دایب تشاد

... هنکن ال صا

متسشن تخت یور و مداد نوکت فرط ود هب یرس

مدوب هتخاس منهذ یوت شزا هک یتیصخش متساوخیمن

! هنکشب مساو تب نوا و هشب بارخ

مک داد مهب شنتفر زا دعب هک یمایپ نیلوا اب تسرد

درکیم مقرغ تشاد هک یهایس راکفا نیا ی همه مک

! تفر نیب زا



ملد ، تسشن مبل ور یدنخبل ش هزماب مایپ ندید اب

کی تسرد مدرکیمن مشرکف یلو منک شتیذا تساوخ

ی هنوگ هچب دیدهت هی رطاخب شنتفر زا دعب تعاس

. هدرگرب و هنزب ور ینومهم دیق نم

مدزیم فرح نامام و شرآ اب متشاد هک یتقو تسرد

مدیمهفن یتح هک مدش لوه یروج شادص ندینش اب

. مدرک عطق یروجچ

تقو دنچ نیا تاقافتا ی همه هظحل هی ارچ منودیمن

شیداعریغ تاکرح هدش،اب خسم و مدرک شومارف ور

! مدش هارمه

مدوب هدیمهف هک نیا اب ارچ منودیمن مه شدعب یتح

واب مدرک دروخرب یروج نوا ؛ هنومیشپ شاه فرح زا

. مدرک شلو تیعضو نوا

دوب. هدش مریگنابیرگ یباسح نادجو باذع

. متفر رد تمس وهب مدش دنلب اج زا

. مداتسیا رد هب هدیسرن هار رس

بخ! مگب یچ مرب بش عقوم نیا

هن ای قاتا وت هتشگرب منیبب مریم طقف ، مدیشک یفوپ

بالیی هشاب هدنوم نوراب ریز هگا همهفیمن هکاالن نوا

یچ؟ دایب شرس

! دایب شرس هکبالیی هچ نم هب

یکی و دوب هدش نوشاوعد مهاب منورد رکنم و ریکن



دیشکیم ور ماهاپ یکی و ولج تمس هب دادیم ملوه

. بقع تمس هب

مدرک زاب ور ورد ایرد هب مدز ور لد رخآ رد

ود هب یهاگن ، متشادرب شقاتا رد تمس هب یمدق

رد هب ور مشوگ عیرس و متخادنا ورهار فرط

. مدنوبسچ

مشوگ هب یزیچ دیدش یلیخ یاه هفرس یادص زج

. دیسریمن

یداع ریغ یباسح شاه هفرس ، مدرک ثکم هظحل دنچ

منک. راکیچ متسودیمن دوب وطالین و

؟ تسین ششیپ شوایس هگم

یچ؟ هشاب هدموین هگا

! هشب دب شلا ح هگا

مکحم ی هبرض ات دنچ عیرس و متسب ور ماه مشچ

. مدیبوک رد هب

دنچ مدیبوک رد هب مکحم هگید راب دنچ دموین ییادص

هب هک ییاه مدق هجوتم هرخ اتباال دیشک لوط هقیقد

. مدش دمویم رد تمس
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هظحل دنچ زا دعب مدش هریخ هتسب رد هب سرتسا اب



و هدیرپ گنر ی هرهچ ندید دش،اب زاب هتسهآ رد

. مدروخ هکی تدش هب شزمرق یاه مشچ

هک یدج نحل اب هعفدی دش هریخ مهب هیناث دنچ

؟ هدشیچ : تفگ تشادن ور لبق تنوشخ

؟ هداتفا یقافتا

؟ ینکیم راکیچ اجنیا بش عقوم نیا

و دوب هدنوم زاب دوب شنت هک ینهریپ یاه همکد

ش همین فصن یبوکلا خ اب هارمه شریز یکشم یباکر

و متخادنا ش هتفشآ تیعضو هب یهاگن دوب مولعم

ارچ یتسین بوخ وت اما اما... مبوخ نم : متفگ مورآ

؟ یدش یلکش نیا

هیکت رد هب یربلد حتلا واب درک جک مورآ ور شرس

دوب، هتخیر شتروص یور شاهوم زا رات دنچ داد ش

دش. سبح هنیس وت مسفن هظحل دنچ یارب

دوب هنودرم و باذج ردقنا شتروص و تاکرح زرط

. دشیم شوحم هاگآدوخان مدآ

درک. مهاگن رامخ یاه مشچ واب درک یا هفرس کت

هیچ؟ _

هک تامشچ وت منیبن محرت ، ینکیم هاگن ور اجک

! هچب همدوخ اب تباسح

؟ یشخبب یدموا هتخوس تلد

. مدرک شهاگن تهب اب



! شواچ _

وشور تشادرب رد یور زا ور شرس و دز یدنخزوپ

طسو تخت تمس هب مکحم یاه مدق واب دنودرگرب

. داتفا هار قاتا

. دزیم گنز مشوگ وت شادص

نک! افج ورب یهاوخ اشخبب ایب یهاوخ _

هن؟ هشیمن هک نیا زا رتدب

. متشاذگ قاتا لخاد هب یمدق

؟ یگیم نویذه ارچ _

. تسین بوخ حتلا اعقاو

یاه مشچ ، داتفا تخت ور یفرح ره ندز زا لبق

. تخادنا ملد هب سرت شینوشیپ ور قرع و هتسب

یچ؟ دایب شرس بالیی هگا

. هبوکن مکحم ردقنا ات مداد مبلق هب یراشف متسد اب

شقاتا فرط هی متفر شتمس هب مورآ و متسب ور رد

ریز رهش مومت هک دوب بصن یرسارس ی هشیش هی

. دشیم مولعم مدآ یاپ

یور نوریب زا هک یرون یلو دوب کیرات قاتا یاضف

رت هدیرپ گنر ور ش هرهچ دوب هدش سکعنم شتروص

. دادیم نوشن

. متفر شتمس هب مورآ یاه مدق اب

هریخ ش هتسب یاه مشچ هب ديدرت اب هیناث دنچ



. مدش

. مدرک شادص و مدش مخ شور یمک

؟ شواچ _
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مدرک شهاگن نارگن دادن یباوج

،اب مدیشک ور شنیتسآ و متسشن تخت یور شرانک

. مدرب ورباالرت مادص یگدنومرد و زجع

. مسرتیم نم وشاپ ادخوروت شواچ _

! شواچ

ماجرس یا هظحل یارب دش ثعاب شاه کلپ تکرح

. هنزب مکشخ

ور شزاب همین مشچ و تفرگ هلصاف مه زا شاه بل

. تخود مهب

هتفرگ ور شنیتسآ هک متسد یور مورآ شغاد تسد

. تسشن مدوب

! هشیمن یزیچ ماجنیا نم ... سرتن _

. هیداع

! تشاد ور شتب صال یلو دوب هتسخ شادص

! هشب مک مسرتسا و سرت زا یمک هک یردق نوا

شلا ح مدش هجوتم هزات شغاد یاه تسد سح اب



. مدرکیم ور شرکف هک هینوا زا رت بارخ

هدرشف شتسد یوت متسد هک مش دنلب اج زا متساوخ

دش.

_ورن!

. نومب یروجنیمه

. مداد راشف مهب ور ماه بل

دوز مدیم لوق لته، یکشزپ میت منزب گنز دیاب _

! تسین بوخ ...حتلا منکیم شهاوخ ، مدرگرب

مهرد یاه مخا اب یا هیناث دنچ ثکم هی زا دعب

درک. لو ور متسد

هرامش مدنوسر قاتا میس یب نفلت هب ور مدوخ عیرس

. متفرگ ور لته سنا رواژ

هتسکش واپ تسد نوبز اب شلا ح نداد طاالع زا دعب

شرانک و متشگرب تخت یور هرابود سرتسا رپ و

. متسشن

متیذا رتشیب نیمه و منک راکیچ دیاب متسنودیمن

. درکیم

نودب هشیمه الف خرب هک ش هرهچ هب هظحل دنچ

زا تشاد مبلق راگنا ارچ منودیمن ، مدرک هاگن دوب مخا

. دشیم هدنک اج

. تفرگ متمس هب ور شتسد هتسب یاه مشچ اب

. مدش هریخ شهب بذعم و متفرگ زاگ ور مبل



ونم منک رکف : مدرک همزمز مورآ دش تشم ماه تسد

. یتفرگ هابتشا تنامام اب

نوکت شاج یوت یمک هدیشک زارد حتلا نومه یوت

، مدوب هتسشن شرس باالی امسر متفر رت بقع ، دروخ

یوت مشکب متسنوتیم مدربیم رتولج ور متسد یمک هگا

ش. هتخیر مهب و هتخلش یاهوم

لمع تلوق هب و هدب وتتسد ، دوبن تقوچیه زانهم _

نک!

عمج ور مرکف متسنوتیمن تسشن مینوشیپ یور یمخا

منک.

هیک؟ زانهم _

. تسشن شتروص یور یوحم دنخبل مدرک سح

! مردام _

زا عیرس دش ثعاب رد یادص یفرح ره ندز زا لبق

. مرپب اج

موجه ماه هنوگ هب نوخ و مدوب هتفرگ سرتسا

. متفر قاتا رد تمس هب عیرس دوب هدروآ

ثکم هظحل دنچ دش ثعاب شیدج و هتفرگ یادص

منک.

! شوپب وتاهوم _

مدیشک مرس یور دوب هداتفا هک ور شملا صرح اب

. هرادیمن رب تسد متیعقوم نیا یوت



قاتا لخاد هب عیرس یکشزپ میت رد ندرک زاب اب

. ندموا
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قاتا لخاد هب عیرس هاگن و مدش جراخ رد زا

. متخادنا

هدروخن نوکت شاج وزا دوب باوخ سرخ لثم ادیش

دوب.

شقاتا لخاد هب سرتسا اب و متفگ یرکشورادخ

. متشگرب

! طسو نیا مشاب هتشاد ور یچ سرتسا متسنودیمن

حلا رد مادم دوب هداتسیا شرس باالی هک یدرم

یلا وس نم زا هیناث دنچره و دوب یزیچ نتشون

. دیسرپیم

. ندرک قیرزت شوت ور لوپمآ ندرک لصو شهب یمرس

وات منک هیهت شارب وراد ات دنچ درک هیصوت رتکد

. دایب نییاپ شبت ات منک ش هیوشاپ حبص

. مدرک هاگن ش هرهچ هب تهب اب

منک؟! ش هیوشاپ نم

دوب شرس هکباالی یرتکد قاتا زا ندش جراخ زا لبق

؟ نراد هیلک لکشم اقآ نیا : دیسرپ و دموا متمس هب



. مدرک شهاگن ینارگن اب

. مرادن طاالیع اعقاو منودیمن _نم

داد. نوکت یرس

ات دینک هعجارم ناتسرامیب هب امتح منکیم داهنشیپ _

یارب هنکمم ، هشب ماجنا یرادربسکع یارب المز تامادقا

. هشاب کانرطخ نوترسمه

. مدرک شهاگن جیگ

؟ هیلک

! مرسمه

! مشچ :چ... متفگ عیرس

شتمس هب و مدرک نوش هقردب رد مد ات رکشت اب

. متشگرب

یاه مخا اب دوب شرس باالی رتکد هک یتدم مومت

دوب، هتسب ور شاه مشچ قلخدب یتروص و مهرد

! تسین یضار اجنیا نوشدوب زا هک راگنا

درک. مهاگن مخا واب درک زاب ور شاه مشچ

. یدادیم طاالع یسک هب دیابن _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

رتکد ، تسین بوخ حتلا تسین افرح نیا تقو _االن

. مرایب نییاپ ور تبت دیاب تفگ

درک. مهاگن کالهف

هک! مشیم رتدب ؟ یرایب نییاپ ور _مبت



درک. شهاگن بجعت اب

یچ؟ _

دش. زیخ مین یمک و داد نوکت فرط ود هب یرس

. مدرک دنت اپ شتمس هب صرح اب

. هشیم هدنک تمرس نکن _د

. دنوم هریخ مهب هیناث دنچ و دنوم حتلا نومه یوت

! یشیم رت یقدنف ... روخن صرح _

. هریم باالرت مبت این مرتولج

شاک هگیم نویذه هراد اعقاو مدرک شهاگن جیگ

! شنربب ننک دراکنارب راوس متفگیم

دیاب : تفگ یرگ مالتم نحل اب هک تشذگن هیناث دنچ

. یدرک کسیر مشن اتاال تتنیبب یسک دیابن یرب،

. دروخرب مهب یمک مدرک سح

یلو نوتتنیبب نم اب یسک داین نوتشوخ امش دیاش _

ور ور، یکی هدیمن هزاجا مهب م هناتسود ناسنا سح

مرب! منک لو هلبق هب

رظن هب حلا یب یمک زونه تشلا ب هب داد هیکت

دوب. صخشم ال ماک شندوب رادبت و دیسریم

هساو یروج نیمه نک غالف وتنوبز هللا... رفغتسا _

تدوخ رطاخ هساو نوج، رتخد زودن و ربن تدوخ

! مرادن ییابا یسک زا هک نم هنرگو مگیم
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. متخادنا ورباال مرس دغ

ادخ یتوم هب ور تدوخ امش کرد هب هرب هیقب فرح _

. مریمن اج چیه داین نییاپ تبت ات هرادن هدیاف هدهاش

. تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل

؟ ینکیم یراد ضیرم یروط نیمه هشیمه _

. مرادن یفرح نم ینومب یاوخیم تقوره ات ینوتیم

زیم یور زا هساک هی عیرس و مدنوخرچ یمشچ

. متشادرب

هی لا بند و متخیر شوت درس بآ چراپ یوت زا یمک

. متشگ زیمت ی هچراپ

متاکرح تقد واب دوب هتشاذگ تشلا ب یور ور شرس

. تشاد رظن ریز ور

. مدش بذعم یمک

واب تفرگ ور شهاگن نوچ دش هجوتم مدرک سح

! هدمک :باالی تفگ یرادشخ یادص

اه؟ : متفگ بجعت اب

دوب. هتفر نیب زا شاه مخا

! نوج رتخد هلب و هن _اه

! یدرگیم شلا بند هک ینومه

شساو یمشچ یلو هنیبیمن متسنودیم هک نیا اب



. دموا رد شادص زاب هک مدنوخرچ

نم! هساو نوخرچن مشچ _

دش. درگ ماه مشچ

منک! شچیپ نفک هگیم هنوطیش

بآ لخاد و مدرک الهی دنچ متشادرب ور لا متسد

. شمدنوپچ

. مداتسیا شرس باال

درک. زاب ور شاه مشچ مورآ

متخادنا شتروص هب یهاگن

حاال هدز لز نم هب هرسپ نیا هک یروجنیا بخ

منک! عورش یروجچ

طسو زا ور شدوخ و دروخ نوکت شاج زا یمک

. دیشک تخت ی هشوگ هب تخت

. درکیم خیلا اج مساو تشاد مدش بذعم یمک

نوا زا هنکن ، نیشب دز: بل و دش هریخ ماه مشچ هب

. ینک منومرد یاوخیم باال

هشیم : متفگ مخا اب تخت ور متسشن لوه اب

. نیدنبب ونوتامشچ

هتسب شاه مشچ فرح یب هک دوب حلا یب ردقنا

دش.

! هنکیم راک شنوبز طقف ادخ هدنب یهلا مریمب

یور ور رادمن ی هچراپ و شور مدش مخ یمک



. متشاذگ شینوشیپ

منک. راکیچ دیاب اقیقد متسنودیمن

مدوب لوه ردقنا مدوخ یلو مدوب شرآ رس بقالباال

. دادیم ماجنا نامام وراهراک نیا ی همه هک

. مدوب هدید نامام زا هک یزیچ قبط هاگآدوخان

رادمن ی هچراپ اب شتروص شزاون هب عورش مورآ

. مدرک

تمی مال واب مدرک در شینوشپ یور زا ور هچراپ

هنوگ و مدموا رت نبیاپ مورآ مدیشک ش هقیقش یور

. مدرک رادمن ور ش
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. دشیم زاب تشاد شاوی شاوی شاهوربا ی هرگ

مدوب لوغشم هقیقد دنچ منودیمن

مدرک سح هک دوب هدنوم تکرح یب و مورآ ردقنا

. هدرب شباوخ

هچراپ هرابود ات متشادرب شتروص یور زا ور متسد

دوب. هتفر هچراپ من شتروص ترارح زا منک رادمن ور

متسد چم شتروص یور زا متسد نتشادرب ضحم هب

یمک سرت واب مدیشک یدنلب نیه دش شتسد ریسا

. متفر بقع



. دیدیباوخ مدرک رکف _

دوب. هتفر نیب زا شتروص شمارآ حتلا نوا

؟ یرب یاوخیم اجک _

. مداد مشوگ تشپ ور ماهوم

منک! سیخ ور هچراپ متساوخ _

همادا : تفگ یروتسد نحل واب درک مهاگن هیناث دنچ

هدب.

. متفر شهب یا هرغ مشچ

! فیح تتدز ادخ یضیرم فیح

مشکب نوریب شتسد زا ور متسد مکحم متساوخ

متسد : تفگ دوب هریخ ماه مشچ هب هک روط نومه

! یشب هجوتم دموا نییاپ مبت تقوره راد هگن ور

. مداد نوکت یرس

! مشیم هجوتم یریگب مرت مورآ طقف هشاب _

درک. رت لش ور شتسد یمک

شاهاب تشاد منم ندب راگنا هک دوب غاد شتسد ردقنا

. تخوسیم

یور و مدرک رادمن ور لا متسد تسد هی اب هعفدنیا

. مدیشک شندرگ

ممشچ دنوخرچ ور شندرگ یمک و دیشک یقیمع سفن

، تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل دروخ شولگ کبیس هب

! نشپآ لوف بانج



شندرگ یور مالمی راب دنچ ور هچراپ کزان تمسق

نوشن لمعلا سکع و ندروخ نوکت هجوتم ، مدیشک

! تفرگیم ممرک رتشیب و مدوب شندرگ یور شنداد

دنلب شصرحرپ یادص هک مدیشک نییاپ ور هچراپ یمک

دش.

! هدیرپرو نکن تیذا _

. مدرک درگ وماه مشچ

! مدرک راکیچ هگم _

. متفر رت بقع مورآ دیخرچ متمس هب یمک

همادا مه هظحل هی ینکیم راکیچ یراد ینودب _هگا

! یدیمن ش

. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

؟ دموا تکلقلق _

. داتفا شچلا هنوچ یور

یا! هچب یلیخ _

. مدرک مخا شهب

. نییاپ هرایم ونوتبت هراد هچب نیمه _

. منکیم باسح نوتاهاب ادعب هتبلا

. تفرگ ش هدنخ

! تسین عمط یب هابور هدام سالم مگیم _

. یاوخیم یچ منیبب وگب

. مدرک شهاگن یهانگ یب حتلا اب



! هچیه نم بشما راک ربارب رد هک کیچوک زیچ _هی

. ادخب

درک. مهاگن رظتنم

! ییامنهار ولوچوک _هی

. مدب هئارا هرارق هک یحرط هساو

قیمع شدنخبل دش ثعاب هک مدز شهب یگرزب دنخبل

. هشب رت

هشیمه یضیرم یدنخیم لا حاب ردقنا هک وت یتنعل

؟ یراد مخا

؟ نیمه طقف _

. مراد ملا وس هی هن هن : متفگ عیرس
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داد. راشف ور متسد یمک

! قدنف منیبب وگب _

االن مسرپب شزا ور قدنف نیا هیضق هشاب مساوح

. مراد یرت مهم لا وس

هیصوصخ هدروخ هی ممموا منودب متساوخیم شتسار _

یلکشم نوت هیلک امش ... دیدن باوج دینوتیم ال صا

؟ هراد

هب هک یراب نیلوا ، مریگب ور منوبز یولج متسنوت



و شوایس دح زا شیب یاه ینارگن ، مدیبوک شولهپ

لر تنک ور مدوخ منوتن دش ثعاب رتکد بشما فرح

. مربب یپ زار نیا هب هدش روطره و منک

. مدیسرپیمن شاک دوب، هتفر مهرد هرابود شتروص

. هنوتتخس _هگا

. مفرح طسو دیرپ

_هرآ!

. مدرک شهاگن جیگ

دوب. هدش یدج شنحل

راچد مه راب کی و هدید بیسآ تدش هب م هیلک _

. هشاب دنویپ هب زاین اال متحا هدش، دیدش تنوفع

مدرک شهاگن توهبم هیناث دنچ

یور زا ال ماک شاه فرح تفگیمن نویذه هگید

دوب. یرایشوه

هنیبن یزوسلد مهاگن یوت ات مدرک ور میعس ی همه

! هرفنتم تدش هب متسنودیم نوچ

. درکیم ینیگنس م هنیس یور تشاد یمغ هی

صالتب نیا هب یدرم دشیمن مرواب ییاروج هی ینعی

. هشاب هتشاد شیگدنز وت یلکشم نینچ

یقلخدب و اه یگلصوح یب نیا مدزیم سدح یتح

! هشاب نیمه رطاخب مشیگشیمه یاه

اتاالن. هدیشک درد یلیخ امتح



و دوب هریخ مهب تقد اب مداد راشف مهب ور ماه بل

. درکیم یبایزرا ور ملمعلا سکع

. مفساتم اعقاو ، مدیسرپ دیشخبب ... شتسار _نم

. درکن شلو یلو تشاذگ تخت یور ور متسد

! شابن _

! تسین هک هشاب دیاب دوب شثعاب هک ینوا

دش. درگ ماه مشچ

... ینعی ؟ شثعاب _

منک! تحارتسا ماوخ _یم

یزیچ زا رتشیب نم داوخیمن ینعی ش هلمج نیا

بجعت هیام تفگ شدوخ زا هک مردق نیمه ، مسرپب

هساو شیگدنز یادرد زا دایب رهمگرزب ناخ شواچ دوب،

؟! هگب نم ی

خقلا! للج
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زا ور هچراپ و مدش هریخ ش هتسب یاه مشچ هب

. هشن تیذا ات متشادرب شندرگ یور

شولهپ وت مدیبوک تدش نوا اب هک مداتفا یتقو دای

دوب! هداد نوشن لمعلا سکع دب ردقنا ارچ وگب خآ خآ

. مدوب هتفرگ نادجو باذع یدب زرط هب



ب نیا دصق زا رفن هی مدوب هدیمهف هک نیا اصوصخم

. هدروآ شرس الور

! فرش یب هللا شیا هنکشب شاپ و تسد

هدرک وراکنیا دصق زا یسک دوب هتفگن شدوخ هتبلا

داد! باوج یروجنیا نم نهذ سسجت بخ یلو

. مدرک هاگن شسخت ی هفایق هب هیناث دنچ

نیا نیع تفرگ م هدنخ هظحل هی ، تارب هریمب ردام

هدروآ شچب رس هیبالیی یکی هک مدوب هدش ییاردام

! هنکیم نیرفن و نهلا هتسشن و

هک و مدوب ریگرد مراکفا و مدوخ اب ردقچ مدیمهفن

دش! مرگ ماه مشچ مورآ

شخپ متروص یور هک یقیمع و مالمی یاسفن سح اب

. مدش رایشوه یمک دشیم

متروص یور و درکیم شزاون ور ماهوم مورآ یتسد

اب شتنطیش و تشگیمرب هرابود دادیم لسغ ور

! تفرگیم رس زا ور ماهوم

یباسح ماه مشچ مدربیم رس هب یبیحع ی هسلخ وت

هدز همیخ مور امرگ زا یگرزب مجح دوب، رامخ و مرگ

. مشب خالص شزا متسنوتیمن هروج چیه و دوب

منک واک و دنک ور مفارطا قافتا مدوب هتسنوتن زونه

! مدیرپ اج زا سرت اب رد مکحم ندش هدیبوک اب هک



. مدرک هاگن مفارطا هب یجیگ اب هیناث دنچ

! منکیم راکیچ اجنیا نم

االن یلو مدوب هتسشن تخت رانک همدای هک ییاج ات

هدیشک مور ییوتپ و مدوب هدیشک زارد تخت یور

دوب. هدش

شتمس هب درکیم ینیگنس مور هک یهاگن سح اب

. متشگرب

ش هتسجرب یاهوزاب هک گنت شوپریز هی اب مرانک

دوب. هدش زیخ مین دادیم نوشن یباسح ور

! تفر مسفن

همهفن شوایس یاوخیم رگا : تفگ مورآ مهاگن ندید اب

! نکن ادص و رس یدوب اجنیا بشید

یب مرس هب کاخ دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

. مدش تیثیح

رارق کانرطخ یاتیعقوم یوت هک یگشیمه تداع قبط

وتپ. ریز مدرک ور مرس عیرس متفرگیم

شواچ تسد زا مرِس ندش هدنک هجوتم رخآ ی هظحل

. مدش رد تمس هب شنتفر و
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ور یسک مدوخ نوچ و وتپ ریز مدوب هدرب ور مرس



نیا و ننیبیمن ونم مه هیقب مدرکیم رکف مدیدیمن

ناما رد ینهذ یانمشد و دزد و نج تسد زا یروج

! مدوب

گرگ بیصن ادخ هک یعقاو نمشد هی ریگ االن یلو

. مدوب هداتفا هنکن

. نگیم یچ ممهفب ات مدرک زیت ماه شوگ یمک

حا وت میرب ادخب مبارخ وت مایب نم رانک ورب شواچ _

. تهب مگیم ال

دش. دنلب شواچ یبصع یادص

قاتا نیا یوت وتاپ تنت یور تفاثک زا مجه _اب

؟ تدوخ یرادن قاتا هگم یرازیمن

! تیبرتیب ینکیم ینابصع ور ناخ ساوسو ارچ وهللا

. دیشک یفوپ

یو قاتا وت مندرب مدش شوهیب مدوبن یسک اب ادخب _

هراد مرس مدش دنلب باوخ زا االن نیمه یپ یآ

! هکرتیم

تقح رد هدش فاحجا شاب یسک اب ورب سپ هن

هدب ترج مدیم هرحس نومه تدرد یاود یوت یلوگوگ

ال! صا

دزیم رشت تشاد رتشیب راگنا هک شواچ یادص هرابود

دش. دنلب



یدرگرب ات ریگب شود تقاتا ورب ایس هن متفگ _

! طقف ورب ، منکیم فیدر تساو ور هنوحبص

اب شوایس دعب هیناث دنچ دش داجیا توکس یمک

؟ مرب نم یراد رارصا ردقنا ارچ : تفگ ینوطیش یادص

؟ هنکن هنوخ یدروآ رتخم رتخد

! منیبب رازب

ندش هتسب و داتفا قافتا نوشنیب هک یشنت ی هجوتم

مدش شواچ تیقفوم و رد

نوریب وتپ ریز زا ور مرس مورآ مدیشک یتحار سفن

. مدروآ

روز... اب دیاب امتح تسین نک لو هنک ی هرسپ _

مرود ور وتپ لک هک یتلا ح اب نم هفایق ندید اب

ثکم دوب مولعم متروص یدرگ طقف و مدوب هدیچیپ

درک.

ور شرس تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل مدرک سح

هار لته نفلت تمس هب و داد نوکت فرط ود هب

. داتفا

رس هب یقیقد هاگن و مدموا نوریب وتپ ریز زا مورآ

. متخادنا شاپ ات

نوا اب اصوصخم مدوب هدیشک تلا جخ یباسح

. مدش دنلب باوخ زا شرانک یتیعضو



. مدب تاجن ور مدوخ هک مدوب یتیعقوم رظتنم

؟ هرتهب نوتلا _االنح

. تفرگ مفرط هب ثکم نوشن هب ور شتسد

هب لماک سیورس اب هناحبص یتیس ات هس اقآ _هلب

. دیربب میگیم ییاه قاتا

ور شوایس و شدوخ و نم یاه قاتا ی هرامش

درک. تئارق

: تفگ و دیخرچ متمس هب یدج درک عطق هک ور نفلت

هیچ؟ تدوخ رظن

هدروخ دیدادیمن شرافس همه نیا مگیم نم _وهللا

. هفیح هک هشیمن

419_ تسپ #

هیچ؟ نم حلا بجار ترظن ؛ تفگ و دیشک یهآ

نم! نودهاک نیا هب هروخب دراک

. تخادنا باال یا هنوش

دوب، ریگرد مرکف حبص ات هک بشید الل منوبز _وهللا

حبص ات یلو هن ای دیدیم ییودرگ اولح لوا زور امش

حاال دوب، هدش بوخ نوتلا ح نوچ دیدیمن هن مدید

؟ تکرش دیرب دینوتیم زورما دیلا ح هچ رد نوتدوخ

االن! مبوخ : تفگ و درک مهاگن فسات اب هیناث دنچ



رس نم رانک ور بش هدیمهفن تیقاطا مه ات امش

. تقاتا درگرب یدرک

. مدش خیلا مرس ور خی بآ لطس هی راگنا

دایب نییاپ شبت هک نیا رطاخب هنودیم شدوخ هبوخ

درب! مباوخ اجنومه مدعب مدنوم ششیپ

! هدوب دصق زا هنک رکف هنکن

تفریم تشاد مدش هریخ شین ال ضع لکیه هب تشپ زا

. یتسادهب سیورس تمس

تکرش وت متفر نم سپ هشاب : متفگ و مدیشک یفوپ

. میسرب نومطرش نوا هب ات نوتمنیبیم

درک. هاگن مهب بجعت اب

؟ نومطرش مودک _

. مدیرپ نوریب قاتا زا عیرس و متخادنا باال یا هنوش

! مسرب مقح هب لقادح دنورپ مهب هک وشکیت

خ فصن و دوب شنت یبشید یباکر نومه رونه

ات حرط لک دوب مولعم یلو دوب هدیشوپ شیبوکلا

. هراد مهرد یاه جیپ هنیس یور

. متخادنا شفرط هب یهاگن و سنلا تمس متشگرب

. مدش قاتا دراو هتسهآ یلیخ یاه مدق اب

دوب. جبص مین و جنپ ابیرقت تعاس

دش. تحار ملا یخ ادیش باوخ قرغ هرهچ ندید اب

. مدیشک زارد شرانک و متفرگ یقیمع سفن



اال متحا مباوخب متسنوتیمن یلو تخوسیم ماه مشچ

! مدنورذگ شتخت یور هک دوب یتعاس دنچ نوا رطاخب

متسشن ماج رس عیرس و دز مزغم وت یا هقرج هعفدی

ور شزاون و امرگ نوا رد یادص ندینش زا لبق

؟ دوب باوخ ینعی متروص و اهوم

نوا ی همه لثم دمویم رظن هب یعقاو ردقنا ارچ

! تفرگیم ور متسد هک ییاه نامز

یاج مدزیم سدح هک یدر یور طایتحا هب ور متسد

. مدیشک هشاب اه تسد نوا

دیاب ارچ شواچ هنرگو هدوب مهوت و باوخ اال متحا

؟ هنکب یراک نینچ

باوج دیاب مباوخب مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

مه شنیرت مهم منک ادیپ ور ماه لا وس نیا ی همه

! هشواچ هیلک لکشم

هدیاف ال صا مدنولا م متسد اب ور ماه مشچ راب دنچ

مه ور ماسابل یتح دزیمن مرس هب باوخ تشادن

مرس یور لش روط هب نابروت مدوب و هدرکن ضوع

دوب.

دوپ و رات مدوب شواچ رانک هک ینامز لک دنچره

دوب. هدروآ رد شاه مشچ اب ور ماهوم
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ادیش یانوکت اب هک دوب هدشن مرگ ماه مشچ زونه

. مدش نوشندرک زاب هب روبجم

دش. رید تکرش میرب دیاب وشاپ ، باتفآ وشاپ _

مدوب هتسخ تدش هب مدرک ورف تشباب یوت ور مرس

. دمویم مباوخ و

. مدوب هتسشن هرسپ نیا هرس باال حبص ات نم ایتنعل

ضیرم نم وگب ادخوروت ادیش : متفگ یراز حتلا اب

. باوخ زا مریمیم مراد ادخب مایمن مدش

شواچ ینودیم تدوخ ؛ تفگ و درک ثکم هظحل دنچ

. میباوخیم اجنوا میریم وشاپ هدرگیم وتآ لا بند ناخ

نم مدرک ضغب هدن، هزاجا هکا هدرمان یلیخ شییادخ

! مدیباوخن متعاس هی یتح

. متسب ور ماه مشچ و متشگرب ادیش هب هجوت یب

قاتا زا شندش جراخ و ندرک ضوع سابل هجوتم

! مدیمهفن یچیه هگید یلو مدش

هک مدادن یلحم متمس دش مخ یسک مدرک سح

. دیچیپ مشوگ یوت ادیش یادص

تهب االن تفگ ناخ شواچ میریم میراد ام باتفآ _

یایب دیاب رهظ ات نک عمج وتدوخ تسین یزاین

. تکرش

. مدش شوهیب هرابود و متفگ یموه



زا عیرس دروخیم رد هب هک یدنلب یاه هبرض یادص اب

هدرک نوشزاب روز هب هک ییاه مشچ اب مدیرپ اج

. متفر رد تمس ود اب مدوب

. مدش شواچ کالهف هفایق هجوتم ندرک زاب اب

ارچ : تفگ صرح اب و تخادنا مهب یبصع هاگن

؟ رتخد یدیمن باوج وتیشوگ

؟ یدوب باوخ اتاالن

. مترظتنم نییاپ هتعاس مین

؟ هدشیچ هگیم یچ نیا ایادخ ، مدرک شهاگن بجعت اب

مک شتینابصع دش ثعاب هک درک ماپاترس هب یهاگن

! هرپب مک

هی متخادنا مدوخ مهرد و هتخلش تخیر هب یهاگن

دنگ متشاد شاهاب و دوب ممشچ یور زونه متسد

. مشیارآ هب مدزیم

ماهوم مدرک مخا هک تخادنا مهب یفسات رپ هاگن

دوب. روانش اوه یور امسر هتیسیرتکلا رطاخب

ور تعضو و رس رپب : تفگ و دیشک یقیمع سفن

! تنتفرگن هابتشا رد مد یانامناخ یب اتاب نک تسرد

ور مرس هک روط نومه جیگ و مدرک شهاگن مخا اب

. متشگرب قاتا تمس هب مدنوراوخیم

بقع هب عیرس متسبن ور رد داتفا مدای هظحل هی

. مدش هجاوم شرگزیلا ونآ هریخ هاگن اب هک متشگرب



! متسب ور رد عیرس و متفر شهب یا هرغ مشچ

دوب دب شلا ح هک نیا مداتسیا قاتا طسو هقیقد دنچ

؟ دادیم نولوج نم ولج انعر وباالی دق االناب ارچ

متفر سیورس تمس هب عیرس و متخادنا باال یا هنوش

کاوسم و متسش ور دوب متروص یور هک یشیارآ ،

مدز.

شاهاب مراد هتعاس هی هفایق نیا اب ننک مرس وت کاخ

عجار سفن هب دامتعا اب میلیخ دعب ، منزیم هلک و رس

! منزیم یزتناف مدوخ هب نوا ساسحا هب

اب نیبب هنیآ یوت یاالوتن هفایق وت روگپ روگا وخ

رکوج هب یدز روس هی نوغاد و هتخیر شیارآ نیا

! زرمایب ادخ
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! هنکیم راتفر تاهاب هراد ش هچب نیع ادخ هدنب

هریش کیش راولش تک تسد کی اب ور مسابل عیرس

و مدیشوپ یهبلگ پات راولش تک ریز ، مدرک ضوع یا

. مدرک تس منابروت و شفک و فیک اب ور شگنر

شیارآ اب و منهد وت متخادنا سمادآ هی عیرس

زا ور م هدیلو یژ هفایق نوا مدرک یعس یرصتخم

منک! کاپ شنهذ



دش. یتعاس مین هی مندش رضاح منک رکف

هرازب دعب هنک مراب تفلک هکیت هی هرظتنم ،ای هتفر ای

هرب!

مدیود مفارطا هب ندرک هاگن نودب و مدرک زاب ور رد

. روسناسآ تمس

دنوخیم ور ممسا صرح اب هک ییادص ندینش اب

. مداتسیا ماجرس

نک! ربص _

. تیعضو نوا اب ودن نک ربص باتفآ

. متشگرب بقع هب هدش درگ یاه مشچ اب

مخا واب دنوسر مهب ور شدوخ دنلب مدق دنچ اب

و رس نیا ،اب یغلا ب موناخ هی یتسین هک هچب : تفگ

؟ ندیود هب ینکیم عورش عضو

... مدرک رکف هخآ : متفگ هدز تلا جخ

؟ متفر و تمتشاذگ یدرک رکف _

! تقوچیه ، منکیمن یراک نیچمه تقوچیه نم

هگید مداد حیجرت هک تشاد مکحت ردقنا شفرح

. مگن یزیچ

ور گنیکراپ ی هقبط ی همکد و میدش روسناسآ لخاد

داد. راشف

دوب. شهب مهاگن یمشچ ریز

؟ نیتفگ هیقب هب یچ مندرک رید هب عجار _



درک. مهاگن یدج

؟ هراد هیقب هب یطبر _هچ

شلوبق مه مشاب تسییر هک ینم یتساوخ یصخرم

! هنومیم نومدوخ نیب ش هیقب مدرک

. متخادنا باال یا هنوش

. شدنمراک لا بند هریم یرهظ رس یسییر _هچ

درک. مهاگن باذج

رس باال هنیشیم حبص ات بش هی یدنمراک _هچ

؟ هرایب نییاپ وشبت ات شسییر

ور مرس شریخ هاگن ترارح ریز و مدروخ ور مفرح

! هرادن باوج قح فرح متخادنا نییاپ

دح زا هطبار نیا دشیم هجوتم دوب مه یسکره

! هتشاذگ رتارف اپ یدنمراک و سییر

رد داتفا هار نم زا رتولج گنیکراپ هب نومندیسر اب

. منیشب درک هراشا و درک زاب ور ولج

! نملتنج اباب

نتخادنا هار زا دعب مدرک یا هتسهآ رکشت و متسشن

هار زا یا هقیقد هد مدز دز ولج هب فاص نیشام

. دمویمن انشآ یچیه رظن وهب دوب هتشذگ نومنداتفا

یوت ال ماک نم و تکرش هب میتفر رابود طقف هتسرد

. منکیم لمع یهام لثم اه هار ندرپس رطاخب

تشادن ایرد هک تکرش هار یلو هراد ایرد اجنیا یلو



صیخشت مه یدصرد تصش هداتفا ولج هی هگید ونیا

! هدیم
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دیشخبب : مدیسرپ یا هفرس کت واب ایرد هب مدز ولد

؟ دیریم تسرد ور هار دینئمطم

هن! : تفگ یتوافت یب نحل واب تخادنا باال یا هنوش

دش! درگ ماه مشچ

. مدرک رید تعاس مین طقف _نم

نوکت فرط ود هب ور مرس درک، مهاگن بجعت اب

. مداد

اب ور مفرح طابترا منکیم یعس مراد : تفگ رکفتم

! مجنسب تراتفر

دمویم رظن هب : متفگ مورآ و مدیشک ماهوم هب یتسد

خیلا مرس ور تقو دنچ نیا یلد و قد میریم میراد

! دینک

! گرزب هچب وش گرزب : تفگ و درک یا هدنخ کت

. متخادنا باال یا هنوش

رکف شهب عجار دعب میریم اجک دیگب لوا امش _حاال

! منکیم

. تخادنا باال ییوربا



! یمهفیم میدیسر _

فرح شنوبز ریز زا هشیمن متسنودیم مدرک یفوپ

. مسرپب متسنوتیم هک وساالوم یلو دیشک

؟ میمه اب امش ونم ننودیم هیقب _

دز. نومرف هب یا هبرض

! هنودب یسک تسین _المز

هللا! مسب

هب شرد رس هک تولخ کرهش یوت نیشام ندیچیپ اب

طخ و یبرع هب و دوب هدش نییزت دننام جات حتلا

. مدش تکاس دوب هتشون یزیچ ییابیز

. مدرک مخ ور مرس یمک

و دوب یلحاس هقطنم مدرواین رد رس یزیچ زا یلو

میدشیم کیدزن ایرد هب رتشیب میتفریم رتولج یچره

شخپ اوه یور تدش هب نیشام کیتس ال ریز اه نش

. ندرکیم تسرد ور یگنشق ی هرظنم و ندشیم

فارطا هب یبجعتم هاگن نیشام ندش فقوتم اب

مرانک رد هک دیشکن لوط رتشیب هیناث دنچ متخادنا

دش. زاب

هتخلش و دیچیپیم شاهوم یوت داب هک روط نومه

دز. هراشا درکیم س

! تاهاب مراد فرح ، رتخد وش هدایپ _

زا یفیفخ غیج مفارطا ندید اب مدش هدایپ نیشام زا



. مدیشک قوذ

هب هک تشاد رارق یحیرفت یاه هبلک نومرود ات رود

. ندمویم یحیرفت رظن

شوخ و کت یلدنص و زیم رت گنشق زیچ همه زا

. تشاد رارق ایرد لخاد رتم مین ات هک دوب یشقن

یلدنص هیاپ یاطسو ات بآ دزیم هک یجوم ره اب

. دمویم

شادص اب هک مدرکیم هاگن مفارطا هب قوذ اب متشاد

. مدموا مدوخ هب

؟ ینیشب اجنوا یراد تسود

. مدنودرگرب شفرط هب ور مرس عیرس

! هییایور و گنشق یلیخ _

همزمز وت لثم یزیچ و تسشن شبل یور یجک دنخبل

درک.

یسیورس تمس هب یک مدیمفن هک مدوب شوحم ردقنا

. داتفا هار تشاد رارق ایرد بل هک

. تفرگ م هدنخ و متخادنا ماه شفک هب یهاگن
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؟ دنلب هنشاپ شفک و ایرد

شرس تشپ و متفرگ تسد هب ور ماه شفک عیرس



. مدیود

هشب لش مرس یور نابروت دوب هدش ثعاب داب تدش

شهج واب دوب هتخیر نوریب ماهوم فصن ابیرقت و

. درکیم تکرح داب

. مداتسیا نانز سفن شهب ندیسر اب

م هتخلش ابیرقت هفایق ندید واب تشگرب متمس هب

درک. ثکم هیناث دنچ

هدب. ور تشفک و فیک _

. متفرگ شفرط هب فرح یب

سیخ ماهاپ قاس ات ابیرقت ، نوشتشاذگ یلدنص یور

دوب هدش

یلو تشاد فرح یلیخ شهاگن روطنیمه مه نوا

هعونمم زا هاوگ دوب شاه بل یور هک یتوکس رهم

. دادیم شاه فرح ندوب

منیشب شور درک هراشا و دیشک بقع ور یلدنص

. میتسشن راگن و شقن شوخ یاه یلدنص یور ودره

. مدب داهنشیپ تهب ماوخ یم : تفگ و درک مهاگن هریخ

هک مرادن جاودزا دصق نم هریمب نت نیا مگب متساوخ

. دموا یندیشون ناویل اب درکیم راک اجنوا هک یدرم

. مدرک شهاگن کوکشم اه یندیشون ندید اب

درک. مهب یمخا

بورشم مموناخ هی رانک یتقو نم یدرک رکف اعقاو _



؟ مدیم شرافس

رد یتحار هب هک دیتسه یمدآ امش بخ : متفگ مورآ

یرکف نینچ هشیم روطچ دیروخیم بورشم یعمج ره

؟ درکن

! مدروخن : تفگ یدج و دش اج هب اج یمک

. مدرک شهاگن بجعت اب

یچ... _

! مدب داهنشیپ تهب ماوخیم متفگ _

شینلع میتشگرب یتقو ماوخیم همه مشچ زا رود

! مینک

هدش ماهبا ورپ یدج مساو اعقاو عوضوم هگید حاال

دوب.

؟! هیقب مشچ زا رود

. مدرک یا هفرس کت و مدش عمج مدوخ یوت یمک

؟ یداهنشیپ هچ بخ _

و یمسر روط هب : تفگ مکحم و دیشک یقیمع سفن

هب نم، رانک ماوخیم تزا هتشذگ براجت زا رود هب

متکرش یوت رواشم هی ناونع هب ، مدشرا ریدم ناونع

! ینک تیلا عف

. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

دروخیمن جاودزا داهنشیپ زا رتمک هب اجنیا شییادخ

! تسین لوبق تاک، اقآ ویو هب دز دنگ هکیترم



بخ مدروخ شزا یمک متشادرب زیم یور زا ور ناویل

دای هب اب دعب ، دوبن بورشم دش در مماهبا نیلوا

شهاگن و دش درگ ماه مشچ هرابود شفرح ندروآ

. مدرک

هاگن نم لمعلا سکع هب هدنخ یمک و بجعت اب

. درکیم

؟ نیدوب یدج االن امش _

حاال :ات تفگ دزیم هراشا نوسراگ هب هک روط نومه

؟ یدید نم ی هرهچ یوت تیدج زج یزیچ

مرواب نم زا رتدب منوا مدش هریخ شاه مشچ هب

توعد ، ییاج نینچ هب ور نم رهمگرزب شواچ دشیمن

یراکمه داهنشیپ مهب هراد و هدروآ روز هب هن هک

! هدیم

و داد نوکت ماه مشچ یولج یتسد اذغ ندروآ اب

هب ینوتیم مه شدعب نک مومت وتاذغ لوا : تفگ

! ینک رکف تتبثم باوج
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یور یاذغ هب و مدرک روج و عمج ور مدوخ یمک

! مدش هریخ زیم

ام یاج راگنا هک کابالاس رخ نیا زا ییایرد گنچرخ



! هروخب ورام داوخیم نوا

اجک ور اذغ ،ااا دیشک شدوخ تمس هب یمک ور ماذغ

دوب تبثم مباوج دیاش حاال نکن رهق ایب یربیم

! سیسخ

ژ یتسرپ واب مورآ و تفرگ تسد هب یلا گنچ و وقاچ

درک. هکیت ور گنچرخ

مدرکیم رکف نیا هب ش هنارهام تاکرح هب هریخ

و نتخپ اذغ یوت هرهام شراک یوت هک روط نومه

؟ هشاب هنوتیم مه شیصخش یگدنز

هدب مهب تسنوتیم رفن هی هک دوب یداهنشیپ نیرتهب

منک! شلوبق متسنوتیمن نم هنافساتم یلو

مسا اب هک رهمگرزب شواچ یولا تیا تکرش اب ندرک راک

دوب؛اال یسکره یوزرآ شصاخ تلا صا و نک رپ نهد

! هشاب نم یاه تیولوا وزج تسنوتیمن ن

یوت رهمگرزب ناخ شواچ متفگیم یسکره هب هگا

داهنشیپ مهب یتافیرشت نیچمه اب و ییاج نیچمه

! درکیم کش ملقع هب انئمطم هداد یراک

. مدرک منهد دراو و متشادرب اذغ زا یا هکیت

نوچ منکن شهاگن ندروخ اذغ عقوم مدرکیم یعس

! مولگ وت هرپب مدیسرتیم و مدشیم بذعم یباسح

مدش ریس یباسح سرتسا تدش زا مدروخ هک یمک



درک. نوسراگ یا هراشا و دیشک ندروخ زا تسد منوا

هیچ؟ ترظن بخ _

؟ یدرک رکف مداهنشیپ هب عجار

یم تسد هب تحار هگا یلو دوب حضاو مباوج

یروخلد نوا صوصخ هب مدوبن باتفآ نم هک شدروآ

دوب. هدنوم ملد هت هک

. مدش دنلب اج زا

اب تسین یسکره راک هرخ منک،باال رکف شور دیاب _

. ندموا رانک امش

دنلب اج زا عیرس و تشاذگ زیم یور ور باسحتروص

دش.

. متشادرب ور ماه شفک مدش مخ

میدموا شزا هک یهار سکعرب تمس هب و متشگرب

. مداتفا هار

زا سلا دنچ دق تساوخیم تنطیش ایند هی دق ملد

! مدرک راک طقف ینورذگ شوخ یاج هک میگدنز

دش. دنلب شادص

؟ یریم اجک منیبب اسیاو _

تایرو و رود لثم نم هدن رسباال باوج نم هب نیبب

! رتخد متسین

رتشیب ور ماه مدق لوط دوب کیدزن و مکحم شنحل

. مدرک ندیود هب عورش و مدرک



. هیفنم هدنب باوج یگیم روز ارچ مرتحم یاقآ _

ور شاه مدق مه نوا تفرگ ش هدنخ مدرک سح

. دیودیم متشپ ییاروج وهی دوب هدرک دنلب

! هسرن تهب متسد هگم ، هچب اسیاو _

غیج تفرگ ور منهریپ ی هقی تشپ زا دنلب زیخ هی اب

مداتفا نیمز یور یردنکس ندروخ واب مدیشک یفیفخ

دز. وناز مرانک عیرس مهب هدیسرن ،

دوب! هدشن میزیچ

درد یمک دوب هدش هدیباس نیمز هب ماتسد نوچ طقف

. درکیم

تیزیچ : تفگ ینارگن یادص واب تفرگ ور ماه تسد

دش؟

؟ تفرگ درد تییاج

یا؟ هچب هگم هخآ

! تشادن ور لبق مکحت راگنا شادص

. مخا ورپ قیمع مدش هریخ شاه مشچ هب

م! هچب _هرآ

شربز و گرزب یاه تسد اب مورآ ور متسد فک

درک. شزاون

نارگن نم نوا یاج هب ، رتولج دروآ یمک ور شرس

! مدوب شکرام یاسابل

دوب مخ و دوب هتسشن شاه وناز یور هک یروجنوا



هدش! زیخ مین هنم یور

! یقدنف یا هچب ردقچ مدوب هدرک شومارف _هرآ

هشیمه نم نکن یزاب یروجنیا نکن، رارف نم زا هگید

یضعب یلو هنم تلصخ ندرب ال صا مربب تزا منوتیم

! ینومب میزاب مه هک مزابیم تهب اتقو

. مدیشک یقیمع سفن

منک. لوبق منوتیمن _

، دروآ ولج ور شرس یمک دش هریخ ماه مشچ هب

تسب ور شاه مشچ مکحم و مدیشک یقیمع سفن

. دیشک شندرگ هب یتسد و دش دنلب اج زا عیرس دعب

ور مسابل مالمی یلیخ مشب دنلب اج زا درک مکمک

درک، زیمت ور دوب هدش یکاخ هک ور متسد ، دنوکت

لخاد هب و درک بترم دوب هتخیر نوریب هک ماهوم

! دنودرگرب نابروت

. مدرک شهاگن هدش خسم

درک. ثکم هیناث دنچ م هریخ هاگن ندید اب

! ینک لوبق تدوخ تساوخ هب منکیم تروبجم _

! تسین نم رانک زج اج چیه وت یاج
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؟ قدنف ارچ : مدیسرپ طبر یب



نوچ : تفگ ماه مشچ هب هریخ مک ی هلصاف نومه زا

! یقدنف

ور متسد هشیمه سکعرب راب نیا هک مدرک یمخا

. دیشک شدوخ لا بند و تفرگ

هی یراد نامیا نوشهب هک ییاسک ، ارتگرزب اتقو یضعب _

هک تزغم وت ننوپچیم تاداقتعا زمرق طخ یرس

ینکیم یعس مه هشیمه یلا بیم نوشهب یلیخ

ّصاخ یاهاج هی ، طقف ییاهاج هی یلو ینک نوشظفح

نیا رطاخ هب یتسرفیم تنعل تدوخ هب صاخ یلیخ

! یتخاس تدوخ هساو تنهذ یوت هک ییاه تیدودحم

دز. دنخبل و درک مجیگ ی هرهچ هب یهاگن

طخ نیا زا هرذی متسنوت شهت هت مدز روز یلیخ _

داب هب هراد شمه وت فطل هب هک منک ظفح وراهزمرق

! هریم

کت کت شتقو هب قدنف نکن هاگن مهب یروج نوا

! تشوگ وت مزادنیم منکیم هراوشوگ ومافرح

مرادن نوتراکفا و امش هب یراک : متفگ و مدرک یمخا

! دینک لو ور متسد مشیم نونمم یلو

هک! تسین نوتیلا ح ممرحمان و مرحم هللا شام

درک. مهب یمخا

هچب یریگیم مدب یریگیم ادعب وتفرح نیا باوج _

! نوج



ماهاپ هب هروخب ایرد جوم هک متفریم هار یا هشوگ زا

مسابل ندشن سیخ سرت زا دشیم دایز هک شجوم ،

شواچ هب مدیبسچیم عیرس

ایرد هب هرابود دعب ، شهب مروخب هک یدح رد هن هتبلا

. نایب متمس هب اه جوم ات مدشیم کیدزن

یا هنوچ واب دوب مهب یمشچ ریز شهاگن میسرب ات

! درکیم هاگن ماه یشوگیزاب هب هداتفا چلا

رظتنم و درک زاب ور رد نیشام هب ندیسر ضحم هب

. منیشب دنوم

درک. نشور ور نیشام و نومرف تشپ تسشن

درک. یا هفرس کت هک دوب هتشذگن رتشیب هقیقد دنچ

. تسنوتیمن یلو هگب یزیچ تساوخیم راگنا دوب کالهف

: تفگ یدج نحل اب و دز نومرف هب یا هبرض

! مینکیم شومارف ور زورید تاقافتا ی همه نومودره

. مدرک شهاگن بجعت اب

مدرک مخا شلوا دز مهب هک ییاه فرح یروآدای اب

دش. زاب مه زا ماه مخا مک مک یلو

هساو دوب هداد ماجنا هک ییاراک نیا کت کت ینعی

ییاروج هی و هنومیشپ شراک زا هگب هک دوب نیا

؟ تشاد ور یهاوخ ترذعم مکح

هشاب هتشذگ شدوخ را دح نیا ات دشیمن مرواب



! مریگب هدیدان ور شاهراک متسنوتیمن

؟ داتفا یقافتا هچ زورید هگم _

دز یجک دنخبل دعب هظحل دنچ درک، مهاگن بجعت اب

داد. نوکت فرط هب ور شرس و

لیلد مسرپب شزا ات متفر راجنلک مدوخ اب راب دنچ

؟ هرایب رد ملد زا هک دوب نیا مه یراک داهنشیپ نوا

تیصخش مه یردق نوا متفگیم مدوخ هب شدعب

داوخب شدوخ زا مترودک عفر رطاخب هک متسین یمهم

هدب! مهب یگرزب داهنشیپ نینچ

. مداد هیکت یلدنص هیکت یتشپ وهب مدرک یفوپ

هک دوب هتشذگن ماه یریگرددوخ زا رتشیب هقیقد دنچ

دش. فقوتم نیشام

. مدش هدایپ نیشام زا عیرس تکرش یولبات ندید اب

هار تکرش تمس هب مه شوداشود و درک لفق ور رد

! میداتفا
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هورگ هب صوصخم هک ینلا س هب نومندیسر اب

اب دادرهم میتفر اه هچب تمس هب ودره دوب نومدوخ

؟ موناخ باتفآ هبوخ نوتلا :ح تفگ عیرس نومندید

؟ نیدرک رید ردقنا ارچ



یلیخ شواچ هک مدب یباوج ات مدرک زاب ور منهد

هزاجا دوب هدشن بوخ لماک نوشلا ح هگا : تفگ یدج

! نایب مدادیمن

لا بند متفر دعب مداد شماجنا لوا متشاد راک ییاج

! تداعس موناخ

دادرهم هب ور دیکات اب ییاروج هی ور تداعس موناخ

. دیسرپن یلا وس یسک هگید شقطن ندش مومت ،اب تفگ

زیم یور زا دادم و دیفس گرزب ی هگرب اتدنچ

نیح نیمه رد ، مداتفا هار مرتفد تمس وهب متشادرب

مهاگن یلا وس هک مدموا شواچ یارب ییوربا و مشچ

درک.

هار مرتفد تمس وهب مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

. مداتفا

گنشق ات داتفا هار مرس تشپ مه ادیش مدب سناش زا

. هرایب رد ور هیضق هت

: تفگ و مرس دیرپ عیرس رد ندش هتسب ضحم هب

اه؟ دوب ربخچ منیبب وگب شابدوز

؟ مهاب نیدوب اجک

رانک. مداد شلوح صرح اب

! لسع هام میدوب هتفر _

. تسشن ونازراهچ زیم یور

شرافس رفن هی هک نیا لثم حبص اهآ ، لسع یتفگ _



هتفم مدید منم نومقاتا هساو دوب هداد هنوحبص

. مدروخ مسشن ور شمه

؟ نیدرک رید ردقنا ارچ منیبب وگب حاال

تفرگ م هدنخ

. متخادنا باال یا هنوش

داد! داهنشیپ _مهب

دش. درگ دح نیرخآ ات شاه مشچ

؟ داهنشیپ _

؟ جاودزا داهنشیپ یچ؟ ینعی

باال. متخادنا ماهوربا تفج

. یراک ، چون _

هب هبیجع منیمه : تفگ یجیگ واب دنوراوخ ور شرس

. مدوخ نوج

؟ هدب داهنشیپ یسک هب هرب اصخش ناخ شواچ هخآ

. مدرک مخا

؟ مگیم غورد مراد نم ینعی _

درک. مهاگن یپچ پچ

منکیم رکف یچره دنچره ، یدش هنووید اباب _هن

دیاش تشگیم ترو و رود دایز تقو دنچ نیا منیبیم

هن؟ هدرکیم تیبایزرا هتشاد

ملصوح تایزاب لچ و لخ تسد زا هگید نوج خآ

! هریمن رس
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شداهنشیپ هب نم یلو : متفگ و مدرک یا هفرس کت

! مداد یفنم باوج

. تفرگ م هدنخ دش، بجعت شعالتم هفایق هرابود

و دروخ رد هب یا هبرض هنزب فرح هک نیا زا لبق

دش! زاب نم ی هزاجا نودب

هک یرارق دای هزات رد یولج شواچ تبیه ندید اب

. مداتفا میتشاد

. نییاپ درک ترپ زیم ور زا ور شدوخ عیرس ادیش

روط نیمه هراچیب ، هدنخ ریز منزن هک متفرگ زاگ ومبل

هک چیلا اب شواچ هک دیخرچیم شدوخ رود تشاد

... دیراد یمهم راک هگا : تفک دوب هداتفا ش هنوچ یور

. شفرح طسو دیرپ عیرس ادیش

منک،اب تلا خد ماوخب هک ال صا هچ نم هب ادخ هب _هن

! هزاجا

دش. در شواچ رانک زا عیرس یامدق اب دعب

دش. دازآ م هدنخ یادص شنتفر اب

: تفگ مورآ و تشاذگ شبل یور ور ش هراشا تشگنا

! نوریب هریم ت هدنخ یادص ششیه

. مدرک شهاگن هتفر باال ییوربا اب



ور هرک رک و تفر قاتا یرسارس هشیش تمس هب

! دیشک

نیا دراو تقوره مدرکیمن کرد ور شراک نیا اعقاو

ور یجورخ و یدورو یاه هار ی همه دشیم قاتا

! درکیم دودسم

. دروایم هراچیب هنم رس هیبالیی امتح هک مشدعب

لز یاج هب : تفگ و تسشن قاتا طسو ی هپاناک یور

رایب وتاه هگرب و کتسد رتفد نم هب ندز

منک! تمکمک حرط ندیشک یوت یتساوخیمن هگم

مدش دنلب اج زا گرزب یدنخبل اب عیرس

؟ دینک مکمک دیاوخیم اعقاو _

متسد زا ور متشونیم شوت وماه هدیا هک یا هگرب

داد. نوکت رس و تفرگ

؟ دایمن باسح هب بلقت روج _هی

راک مدب هئارا بوخ حرط هی منوتب نم هک نیا

؟ هنکیمن رت تخس ور نوتدوخ

باوج رطتنم درک، مهاگن قیمع و دروآ باال ور شرس

یراد : تفگ هدننک ریگلفاغ یلیخ هک مدوب ملا وس

! یزیریم مهب ور مزکرمت

! تهاگن مه تادص مه

ینیشیم هشوگ هی طقف ای سپ منکیم راکیچ ممهفیمن

یریم قاتا نیا زا ای ینزیم فرح تاه هدیا هب عجار



. نوریب

! تیبرتیب

متساوخن ال صا همدوخ قاتا یلو مگب متشادن تئرج

! کخلت ینک کمک
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یسررب حلا رد هنافاکشوم مدش، مخ شتمس هب یمک

دوب. ماه هتشون

لا بند دیاب : تفگ و تشاذگ یرانک ور م هچرتفد

شزا اه موناخ طقف انثتسا نودب هک یشاب یحرط

دنچ هن هشاب یش هی تحرط ماوخیم ، ننکیم هدافتسا

! باذج شکور هی اب ینعم یب لا کشا ات

. مدرک یمخا درکیم هراشا میلبق حرط هب تشاد

! ننکیم هدافتسا شزا انز طقف هک هیچ بخ

! مدنخن مدرک یعس باال ِریز سابل ثمال

رب عالهو یروجنیا مدب هئارا یحرط نینچ نک رکف

! ننکیم لا بقتسا شزا تدش هب مه نویاقآ اموناخ

درک. مهاگن یدج

یزیرب تنهذ زا ور هفاضا لئاسم نک یعس راک _رس

ا هشاب یاوخیم هک یزیچ یور تزکرمت طقف و نوریب

هیچ؟ هساو ت هدنخ الن



. مدرک روج و عمج ور مدوخ عیرس

! ادخب یچیه _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

هریخ شهب و متفرگ متسد یوت ور دیفس ی هگرب

. مدش

. مدرک لش یمک ور منابروت

! مدش هلولگ هپاناک ی هشوگ و مدروآ رد ور ماه شفک

هدیا و حرط هی هب ای منکب یراک متساوخیم تقوره

لماع ره و مدوبیم تحار ال ماک دیاب منک رکف

! شواچ ثمال ، مدرکیم رود مدوخ زا ور یا هدنهدرازآ

حاالحاالاه تشاد مهب هک یا هریخ هاگن االاب متحا هک

. مشاب تحار دوبن رارق

عورش و متشاذگ ماپ یور ور هگرب شهب تیمها یب

. ندز حرط هب مدرک

راگنا یلو ندرکیم ییامندوخ منهذ یوت یدایز یازیچ

. دوبن متساوخیم هک ینوا مودکچیه

دوب رارق ثمال امش : متفگ شواچ هب ور و مدرک یفوپ

. دینک کمک نم هب

اب هک یا هدنورپ هب ور شهاگن نم هب هجوت یب

، مدرک ور مکمک نم : تفگ و تخود دوب هدروآ شدوخ

و ینکن یشوگیزاب مبظاوم و متسشن اجنیا هک نیمه

! هگرزب یلیخ کمک هی هرن یا هگید یاج ترکف



. متسشن هپاناک یور وناز راهچ

. تخادنا ش هگید یاپ یور ور شاپ

هاگآدوخان دزیم قرب یزیمت زا هک ششفک ندید اب

دز. هقرج منهذ یوت یزیچ

! متفای مدز: داد یغیج و هدز قوذ یادص اب

. تخادنا مهب یمخا رپ هاگن
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ادیپ ، مدرک ادیپ : متفگ و مداد نوکت دنت دنت ور ماتسد

. هشاب یروجچ شحرط دیاب مدرک

هدز ناجیه هفایق هب هریخ و تشاذگ رانک ور هدنورپ

! مونشیم بخ : تفگ نم ی

! شفک _

! دنلب هنشاپ شفک

شدوخ هب یلیخ هک کیپ و کیش سسنرپ هی دامن

املسم ، هنکیم راتفر هناموناخ و هدیم تیمها

حرط یوت هتفهن ینعم و قارب رهاظ بذج یموناخره

! هشیم نلکدا

! کیش و هناموناخ ، نردم ال ماک

ال ماک ناجیه تدش زا مدید و مدموا مدوخ هب هزات

. مدش مخ شتمس هب



و دیشک شندرگ هب یتسد ، متفرگ هلصاف شزا عیرس

و یدیم حیضوت هک یروج : تفگ ینیگنس هاگن اب

دییات ور تحرط منوتیم االن نیمه یراد قوذ شارب

سنج واب داین ذغاک یور ات حرط نیا اما... منک

داد! یرظن شور هشیمن هشن هتخاس رظن دروم

. مدیشک تلا جخ مدح زا دایز لمعلا سکع رطاخب یمک

ماهاب ور ش هلصاف و تسشن شبل یور یجک دنخبل

هگرب ور شهاگن مندوبن بذعم رطاخب یلو درک رتمک

ور حرط یناحتما یاوخیمن حاال : تفگ و تخود اه

؟ یشکب

هچ دیاب متسنودیمن اعقاو مدرک شهاگن جیگ یمک

هدیا هی طقف نیا مدوبن حارط هک نم هشاب یلکش

دوب!

دید. هک ور مندوب ددرم

. تشادرب زیم یور زا ور دادم و ذغاک

ی هدیا هی ینوتب ات یشاب حارط هی دیابن اموزل _

! ینک هدایپ ذغاک یور ور بوخ

یاوخیم هک یزیچ ات یریگب تسدب ور ملق هیفاک طقف

هدب. تهب ور

. مدش کیدزن شهب یمک

. تفرگ متمس هب ور شتسد

ای هتسرد مراک متسنودیمن تفر رد تمس هب مهاگن



هن!

مدیشکیم تلا جخ مه یمک

مروبجم تشاد هک یشمارآ ی هبرجت و شتسد یامرگ

! مراپسب شربز و هنودرم تسد هب ور ماتشگنا درک

یور ور شتسد و تشاذگ ماه تشگنا الی ور دادم

! متسد

درک! حرط ندیشک هب عورش مورآ

خسم مدوخ و ندرکیم شیهارمه مالمی ماه تشگنا

هنودرم خر مین هب مدوب هریخ شرطع یوب زا هدش

ش!

تسد هب و متفرگ شخر مین زا ور مهاگن یتخس هب

مداد نوماه

یتسد نیب دیفس و کیچوک تسد هی جبلا ینومراه

مهب یدنیاشوخ سح دوب هدش ثعاب تخمز و گرزب

هدب! تسد

هب هشب هک یسک رتگرزب هی ، یماح هی دوجو سح

درک! هیکت شندوب مکحم

ریخا تقو دنچ یوت شندوب هاگ هیکت منکیم فارتعا

پچ هاگن هنکیمن تئرج یسک همرانک یتقو هک نیا و

تساوخیم ملد هک دوب دنیاشوخ مارب ردقنا ، هزادنب مهب

! مدیسرتیم یلو ، هشاب هتشاد همادا

هدز سپ زا شدعب یاسح و یگتسباو زا مدیسرتیم



! ندش
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ییابیز و لماک حرط ندید ،اب تشذگ ردقچ مدیمهفن

. مدموا مدوخ هب میدوب هدیشک هک

دوب! هدش باذج یباسح

یباسح مه حرط نشور هیاس و تاییزج هب یتح

دوب. هتخادرپ

هدش لماک حرط درکیمن شلو یلو درک، قرع متسد

. هدیم شتفل دصق زا هراد مدرکیم سح و دوب

. مدش هدش هریخ ذغاک وهب مدرواین مدوخ یور هب

گنر اب شرود هک رود هنشاپ یباسح یکشم شفک هی

هدیشک راون هشاب طالیی مدرکیم سح هک یا هگید

. دشیم

تمسق زا دشیم تحار شفک ی هنشاپ رس نتشادرب اب

درک. هدافتسا ش هدننک یرپسا

طالیی راون و قارب سنج اب حرط نیا رگا انئمطم

! درکیم هریخ ور همه یامشچ یباسح دشیم هتخاس

هب ور هگرب و دیشک راک زا تسد هقیقد دنچ زا دعب

. تفرگ متمس

؟ زادرپ هدیا موناخ هیچ امش رظن بخ _



مدز. یکیش دنخبل

! عهیلا دصرد دص _

. دایب رد بآ زا دب هدن ـب تارکفت لصاح هشیم هگم

دز. مهب یجک دنخبل

. وررپ هچب _

دش. زاب تدش هب مقاتا رد مدب یباوج متساوخ ات

زا ور متسد متساوخ متشگرب رد تمس هب سرت اب

! تشاذن و درک یمخا هک مشکب نوریب شتسد

هب : تفگ و دروخ ور ش هدنخ نومندید اب شوایس

ایروح رانک میتشگیم تلا بند انومسآ وت ناخ شواچ

! میدرک تادیپ

منیبن هگید : تفگ و تفر شهب یا هرغ مشچ شواچ

ایس. یشیم موناخ هی قاتا دراو هزاجا نودب

ونومتسد مسرتیم دمویم نومتمس هب تشاد شوایس

. هنیبب

نیمه ، مدیشک نوریب شتسد ریز زا ور متسد مورآ

دوب. زاس رسدرد یفاک هزادنا هب نوممک هلصاف

! بوخ ربخ وهی مدب دب ربخ هی مدموا _

داد. نوکت یرس شواچ

وگب _

نم : تفگ و درک ترپ هرفن کت لبم یور ور شدوخ

! نارهت مدرگیمرب ادرف



مدز. یدنخشین

هیچ؟ تدب ربخ حاال بخ _

مخا مهب شوایس و تسشن شواچ یابل ور یدنخبل

درک.

! مدرگیم رب هگید زور _هس

: تفگ دوب شبل ی هشوگ هک یدنخبل نومه اب شواچ

؟ شلیلد بخ

. دیشک شاهوم هب یتسد

وت میشکرس هی هک نیا و یصخش داللی یرس _هی

. ندرب ندز راب وتکرش مینیبب میرن مشاب هتشاد تکرش

. تفرگ م هدنخ

اتراهچ نوشتکرش لا قثم مین وت نراد یچ راگنا _حاال

! هگید نیکیتس پال هفحت

داد. نوکت رس هدنخ اب شوایس

! موناخ مرادن تلا بق رد یفرح چیه _

تنتفر زا لبق ادرف : تفگ و درک یا هفرس کت شواچ

! هدیم هئارا ور شحرط تداعس موناخ

. تخادنا باال ییوربا شوایس

دوز! ردقنا ، متشادن عقوت _

. مدرک شهاگن سفن هب دامتعا اب

ناخ! شوایس دیتفرگ مک تسد _

. دیشاب نوتدیلوت طخ ندرک ضوع رکف هب دینوتیم



هب : تفگ و درک هاگن شواچ هب یراد انعم ی هدنخ اب

هشاب یلو هشیم یچ شهت متسنودیم هک حلا ره

! موناخ دیشروخ امش عفن هب منیا

. تفگن یزیچ هک مدرک شهاگن جیگ

ام بخ : تفگ و دموا ییوربا و مشچ شساو شواچ

هتسخ یلیخ زورما سرب تحارتسا هب مه امش میریم

. یدش

؟! هنکیم هرخسم مدز، شهب یدنخبل

! هنزیم لیب تکرش وت شدوخ هک حاالهن

رتفد زا ظفاحادخ نتفگ اب و ندش دنلب نوشتفج

. ندز نوریب
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هریخ شهب و متفرگ متسد یوت ور زیم یور ی هگرب

. مدش

زا ور شوایس زا ندیشک تاع طاال تصرف متساوخیمن

. مدب تسد

یفاک مارب دوب هتفگ شیگدنز زا شواچ هک یردق نوا

. دوبن

. منودب شزا اه نیا زا رتشیب تساوخیم ملد

هدید بیسآ اوعد رثا رب ش هیلک دوب نکمم ینعی



؟ هشاب نویم رد ینز یاپ ثمال ای هشاب

نهذ یوت نم هک ینوا شواچ اعقاو هگا دوب هگا

نوشن یلمعلا سکع هچ دياب ، دوبن متخاس مدوخ

راسفا شو هدز هنووج هزات یاراتفر ربارب رد مدادیم

! هریم رد متسد زا هراد هک مدوخ لد

یشرآ رس ، مرورغ رس مدرک تمواقم یلیخ نم ادخب

لثم یدرم منوا داین رانک شاهاب یدرم ره نکمم هک

تاع طاال یارب شراتفر ندوب یگتخاس رس ، شواچ

اتاالن هک هگید دیدرت و کش اترازه و نم زا نتفرگ

! هداتفا منوج هب

منک! تمواقم منوتیم ییاج هی ات مرتخد هی منم یلو

ات نوبایخ وت زا یگنس نوا هب یتح نم نم...

مه شمدروایم مدوخ اب و مدرکیم توش مدصقم

شزا ندنک لد دوب تخس مساو و مدشیم هتسباو

و اتیامح نیا اب شواچ لثم یدرم هسرب هچ

! هدیم رارق ریثات تحت ور یسکره هک شایگنودرم

فرح دیاب مدش، دنلب اج وزا مدیشک یقیمع سفن

ی هتشذگ اب هک یسکره ای وناب اب شوایس اب مدزیم

! تشاد طابترا درم نیا لوهجم

تمس هب دنلب یاه مدق واب مدرک زاب ور قاتا رد

مداتفا هار شوایس قاتا

مدروایم رد رس زیچ همه زا شنتفر زا لبق ات دیاب



هرهچ یوت مه زونه هک شواچ بشید حلا تلع زا

شدوخ یور هب یلو دوب دوهشم یبوخ هب ش

! دروایمن

، هنیبیم ونم متسنودیم متشذگ شواچ قاتا رانک زا

مارب هگید یلو هدب نوشن تیساسح هنکمم متسنودیم

! دوبن مهم

. دروآ شفرح هب دیاب هنزیمن یفرح شدوخ یتقو

وت. مدرب ور مرس و مدز شوایس قاتا رد هب یا هقت

؟ تسه هزاجا _

دیا هزاجا بحاص : تفگ و دش دنلب اج زا بجعت اب

؟ دیدرک مگ وهار وت دییامرفب

! متشاد راک نوتاهاب شتسار هن : متفگ دنخبل اب

. نیشب لبم یور درک هراشا

نم یور هب ور گنر دیفس لبم یور مه شدوخ

. تسشن

ی هرجنپ و دوب نم قاتا زا رتگرزب یمک شقاتا

! تشاد نوریب هب ور یکیچوک

هک یعقوم یارب یلدنص اتدنچ شرود هک یگرزب زیم

دوب هدش هداد بیترت دمویم شیپ یرورض تاسلج

. دادیم قاتا هب یرت یمسر یامن

یا هتسب دیاوخیم بخ : تفگ و تخادنا باال ییوربا

؟ مربب نوتداوناخ یارب اجنیا زا یزیچ



شهاگن بذعم و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدرک

! تسین اه فرح نیا ال صا هیضق شتسار _هن

هب... عجار ماهبا عفر و یواکجنک یرس هی شتسار

ناخ! شواچ ممموا

: تفگ داد هیکت شیلدنص هب دیرپ باال شاهوربا تفج

هتشاد هزاجا هشاب مناوت رد هک ییاج ات هدنب بخ

رد یواکجنک نیا منودب دیاب یلو مدیم تاع طاال مشاب

! هریگیم تروص هراد یچ یارب لصا ورد هیتهج هچ
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. مدرک هاگن شتنطیش رپ تروص هب مخا اب

، نوشیا ضیقن و دض یاراتفر هب ندرب یپ تهج _رد

یروط یلو نراد هک یا هداوناخ ، نراد هک یرامیب

نیا ی همه هک نیا و نرادن هک یراگنا ننکیم راتفر

زا منوا ، منودیم م هراک چیه هک ینم وراه زیچ

! نوشیا هدوخ قیرط

میراد هک راگنا رخسمت اب و یمسر ال ماک نومتفج

وگتفگ حلا رد مینزیم فرح هلماعم هی هب عجار

! میدوب

درک. مهاگن هدروخ اج هک دوب نوا هعفدنیا



! مدش هکوش شتسار _

اعقاو نوچ هگب تهب دیاب شدوخ ور شاراتفر لیلد

هک لئاسم هیقب یلو ما... هراک چیه نم هیضق نیا وت

شیگدنز لئاسم نیرت یصوصخ وزج هدز فرح نوشزا

هگب! هنودب مرحمان هک یسک هب منودیم دیعب و نتسه

ممرحم نم ینعی :االن متفگ هتفشآ مدرک شهاگن جیگ

؟

نکن هیضق نیا دراو ونم اشهاوخ : تفگ و درک یفوپ

! سرپب وساالوت طقف ، بوخ رتخد

یچ یارب نوش هیلک : مدیسرپ مورآ و مدرک یفوپ

هی ریصقت منکیم رکف ییاروج هی ینعی ، هدید بیسآ

هن؟ هیصاخ یصخش

ای هتسرد شنتفگ منودیمن : تفگ و درک مهاگن کالهف

اب منکیم سح منکب یکمک هی داوخیم ملد هن

و یایب رانک طیارش نیا اب ینوتیم رتهب شنتسنود

ور شیتآ شنتفگ اب منودیم یلو ینک، کرد ور شواچ

! مدیرخ مدوخ نوج هب

. مدیشک رتولج یمک ور مدوخ

! هنومب صرق منهد مدیم لوق _

زا دینزیم هک ییاه فرح زا مودک چیه مروخیم مسق

! هنکن زرد ییاج نم فرط

. دیشک شندرگ هب یتسد



کال جوا هب هک یعقوم دوب، شواچ کیت حتلا نیا

! دیسریم یگف

دوب! شردپ _راک

شهاگن یروابان ،اب تشگرب شتمس هب برض هب مرس

؟ دوب شردپ راک یچ اقیقد : مدرک همزمز مورآ مدرک

نییاپ ور شرس کالهف دوب هدش زمرق شاه مشچ

نیا زا ندز فرح شواچ زا رتشیب راگنا تخادنا

دوب. تخس شوایس ی هساو هیضق

موناخ باتفآ نیبب _

رانک نم مچیه هشابن هنم، هدوخ ال صا همشاداد شواچ

شل هی مدشیم هنرگو مدیسر اجنیا هب هک دوب شواچ

! مردپ نیع نوغاد

ای ینزب یسک هب ور افرح نیا یرادن قح ، یرادن قح

؟ یدیمهف یرایب شور هب

! درکیم ثکم ش هلمج ره یوت و دیزیرلیم شادص

. دشیم تیذا تشاد اعقاو راگنا

. تشاذگ شبل ور تسد هک مگب یزیچ متساوخ

. ششیه _

! مگب نم رازب حاال

! هتسرد ترس یوت دب تارکفت ی همه هرآ

هشردپ زا ندروخ کتک ش هيلک ندید بیسآ تلع

! هدوب شلا س تفه یتقو تسرد منوا



. متشاذگ متروص یور ور متسد ودره

هدش. زمرق منم یاه مشچ مدرکیم سح حاال

تفه ی هچب ردپ هی هک نیا لیلد : مدرک همزمز مورآ

هک هدب رارق متش و برض دروم یروج ور شلا س

هیچ! هنیبب بیسآ ش هیلک

. دیشک یقیمع سفن

دوب! تسم _

! درکیم تنایخ

، درکیم تنایخ شواچ ردام هب دوب تقو یلیخ

! شردام قشاع و دوب هچب شواچ

شاتسود ی هنوخ دوب هتفر شردام هک بش هی

. هشیم شردپ تنایخ هجوتم شواچ

سلا همه نیا یوت و هیک هنز هتسنودیم شواچ طقف

هگب! یسک هب هک درکن زاب بل

یوت تاع طاال زا مجح نیا دوب هدش درگ ماه مشچ

. دیجنگیمن مزغم

یدرمان مشواچ داد: همادا و دیشک شاهوم هب یتسد

! شردام هتسد فک تشاذگ ور زیچ همه و درکن

رهاوخ دوب هلماح ور نیهش موناخ زانهم اه عقوم نوا

. شواچ رتکیچوک

هرازیم ربخ یب و هنکیم عمج ور شلیاسو بش هی

! هریم



ندروخ واب هدروخ مخز هک یردپ و هنومیم شواچ

! هدیرپ شرس زا لقع بورشم

شواچ هک نشیم هجوتم یتقو اراکتمدخ خالهص

عیرس دوب هداتفا شوهیب قاتا یوت نیلا وم نینوخ

ندیم شلا قتنا و موناخ زانهم هب ننزیم گنز

! ناتسرامیب

. دیکچ نییاپ ماه مشچ زا کشا هرطق هی یک مدیمهفن

. دوبک شاگر و دوب زمرق شوایس یاه مشچ

. مدیشک یهآ

ردپ هی مزاب هشاب هدوب جنرغب هیضق مردقچره هخآ _

! هنکب ش هچی اب یراک نینچ هنوتیمن
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دز. مهب یدنخروپ

باتفآ س هناگ هچب تایزادرپ یخلا هگید یلیخ _

. موناخ

زانهم هک شدعب بخ : متفگ و مدیشک یقیمع سفن

؟ ندشن ادج ندش هیضق نیا هجوتم موناخ

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس ترفن اب

_هن.

. ندشن ادج یلو نتفر طالق یاپ ات ینعی



دیاقع هب نوشرهاظ الف خرب موناخ زانهم ی هداوناخ

! نتشاد داقتعا یا هدیسوپ و یتنس

! هدرگیمرب نفک اب هریم دیفس سابل اب رتخد

وت هچب هی اب دوبن دنب ییاج هب شتسد موناخ زانهم

شهب شدرم هک یا هنوخ وت هدرگرب دش روبجم مکش؛

! صقان ور ش هچب و دوب هدرک تنایخ

و ردپ داد تیاضر موناخ زانهم دش روطچ منودیمن

هدهع هب ور شواچ یتسرپرس ناخ نودیرف ردام

نیرتهب منودیم یلو شدرپس انوا تسد وکال نریگب

نیمه تفرگ شواچ یارب یگدنز نیا یوت هک یمیمصت

دوب!

. مدیشک یقیمع سفن

شواچ لثم یدرم تشپ مدرکیمن رکف تقو چیه _

! هشاب هدرک هنخر ینیگمغ ناتساد نینچ ناخ

هک... ندوب صالتب واب مکحم ردقنا نوشیا ینعی

. تسب ور شاه مشچ

چیه هرازیمن هک یتهبا و شواچ ، یگیم یچ ممهفیم _

هرب! لا وس ریز شایفارطا و شاباب شیپ هروج

. مداد راشف مهب ور ماه بل

نم یارب نوشتهبا اهنت هن اه فرح نیا ندینش _اب

ندش رت مرتحم مه یلیخ تفرن لا وس ریز

و نتشاد هک یا هتشذگ اب نوشیا ییاروج هی ینعی



اجنیا ات اهنت دوبن نوشرس باالی هک یردام و ردپ

! ندموا

زا یضعب لیلد مراد هزات شتسار ، هبیجع یلیخ

! مشیم هجوتم ور نوشاتکرح

هک مه اهنت یاهنت : تفگ و دیشک شاه مشچ هب یتسد

! موناخ متسین هک کسرتم اجنیا نم دوبن

. تفرگ م هدنخ

! تبسن _بال

؟ دیدش انشآ مه اب یروجچ ناخ شواچ و امش یتسار

. تخادنا یباال هنوش

! ناتسریبد _وت

مدوخ رود هچون یلک هک مدوب ییانوزا نم ووا

! متشاد

یکتک نیچمه شندرک هرخسم رس زور هی ، یتشم یلو

! ادخب هریمن مدای مدروخ شزا

نیشیم رهش هطسوتم ی هقطنم وت انیا شگرزب نامام

یا هسردم مه یلو میدوب رت نییاپ هچب مکی ام

. میدوب

وزپ کد و هچون همه نوا اب مدرکیمن رکف ششیادخ

راک وت شرس ش همه هک هسردم لوسوس هچب زا

! مروخب کتک هشدوخ

هساو دوب بوخ مسرد شاج هب مدوب رش یچره



میدش اج نومه زا خالهص ، ندرکیمن مجارخا نیمه

مه. شیش قیفر

لوپ اب شواچ یلو ناملآ متفر هیسروب اب نم

. دموا مرس تشپ درک جل نم یاوه وهب شگرزباباب

هی شن هباال ات شاداد اتود لثم میدش هگید ماجنوا

! میدشن ادج مه زا مزور

! دنوم زاب منهد

نیا منوتب ات هشکب لوط یزور هس ود منک رکف _ااا

منک! مضه ور تاع طاال

هک! دش باتک یهی هزادنا نوتیگدنز

دز. یدنخشین

! تسیقاب نانچمه تیاکح رتفد نیا دمآ نایاپ _هب

ریز و غیت ریز مداد ومندرگ مدوخ تساوخ هب مدوخ

! مدرک دامتعا تهب نوچ متفگ تهب وزیچ همه مب و

و یدرک یردام یردقنا یکاپ لد یردقنا مدیمهف نوچ

ام! شاداد اب یایب هار هک تسه فاص تلد

. مدرک شهاگن جیگ

_نم؟

. مایب هار ارچ نم

. تخادنا باال یا هنوش

هچ نم یلا عبانج یاپ و تسد هب هدیچیپ نوچ _

! منودیم
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و دش زاب تدش هب قاتا رد مگب یزیچ هک نیا زا لبق

دش. قاتا دراو شواچ

: تفگ شوایس هب یدب نحل اب نم هب ندرک هاگن نودب

. مراد تراک مقاتا ایب

. تسب ور شاه مشچ و دیشک یهآ شوایس

! متسنودیم _

؟ تسنودیم ویچ ، مدرک نوشهاگن بجعت اب

. شاداد االن مایم _

درک. شهاگن تخس شواچ

االن! نیمه _

امش : تفگ یدب نحل اب تفرگ هنوشن ونم شزیت هاگن

؟ یرادن راک هگم

؟ نیگیم یچ نیتسشن اجنیا هتعاس هی

دش. درگ ماه مشچ

هللا! مسب

نیا. هدش شچ هبوت هبوت ایادخ

هک! دوب بوخ

. میدزیم فرح یراک لئاسم هب عجار میتشاد _

. تفر رد تمس وهب دش دنلب عیرس شوایس



زا : تفگ و درک مهاگن یدج شنتفر زا لبق شواچ

مدوخ شیپ دیرایب فیرشت دیراد یراک دعب هب نیا

! تداعس موناخ

. مداد نوکت دییات ینعم هب ومرس عیرس

یولج یقح هچ هب مدش تحاران شتکرح زا اعقاو

! درکیم راتفر یروجنیا نم اب شوایس

. نتفر نوریب و دیبوک مکحم ور رد امخا نومه اب

شایزاب لخ نیا مدب قح شهب ماوخب مردقچره

هدش شاهاب هتشذگ یوت هک یراتفر ی هجیتن هنوتیمن

! هیشحو ًاتاذ هشاب

خــنا شوا چــ

هب هک شوایس هب و مدیبوک مهب مکحم ور قاتا رد

. مدش هریخ تفریم زیم یور کشالیات تمس

؟! نیتفگیم یچ _

. تخادنا باال هنوش

دوب! یراک ثحب _

مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

مدوب اهنت قاتا نوا یوت مه اب هک یتعاس هی نیا وت

. مدوبن دنب اج وت درد رس زا مدرک یروخدوخ ردقنا

یتسشن هتسب رد قاتا هی وت نم نز اب هتعاس _هی



؟ ینکیم یراک ثحب

! نیتفگیم یچ وگب ایس نکن گس ونم

درک. مهاگن بجعتم تسد کشالتهب

وت؟ _نز

هش راد ربخ لوا هرتخد رازب هخآ شاداد ایب هاتوک

دعب!

هیچ؟ تزلو و زلج االن

هب هرتخد نوا ینکیم رکف ای یرادن دامتعا نم هب

؟ هدیم اپ یکره

. مدرک شهاکن مشخ اب

یخوش یسک اب نوا رس نم ایس نزب فرح مدآ لثم _

! مرادن

هنم! نز ینعی شماوخیم مگیم یتقو

! تسین نم مهلا

همنز یلو منک شتیصخش یب هک تسین یش نوچ

! مراد تریغ شور

درم هی اب هتسب رد قاتا هی وت تعاس هی مرادن شوخ

همه وزا هشاب مشاداد درم نوا هگا یتح ، هشاب اهنت

رت. دامتعا لباق

دش. مخ متمس هب یمک و تشاذگ ش هنیس ور تسد

دش! تفایرد یبوخ هب نوتموغیپ شاداد مشچ _

تدش هب و مدوب یشیتآ زونه ، مدرک شهب یمخا



مربخ یب اج همه زا باتفآ تسد زا یتح یکاش

! مدوب تحاران
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حبص مرانک و متخت یور ، مقاتا یوت هک یبش نوا زا

همانسانش هی طقف مبلق، وت دش تبث شمسا درک

بحاصت ونوا مدوجو ی همه یلو دوب هدنوم یطخ

! تسنودیم هدش

مشچ مدب حلا دوجو اب حبص ات هک یبش نومه زا

یور ، مدرک ششزاون و زان حبص وات متشاذن مه ور

، مداد فاوط وشتروص ماتسد واب مداد شزارد متخت

دش ، تسشن شنت یور منت رطع هک یبش نومه زا

ملد! مرحم

منز!

! شمتساوخیم

راديدپ شامشچ یوت تشاد مک مک نتساوخ نیا راثآ

زا مه نم یاراتفر زا مه دوب هدش جیگ یلو دشیم

جک یرازهود نوا مزادنیم اج نم یلو شدوخ سح

ور! شدش

دوب نوا هب یکیدزن تشاد بلط ملد هک یزیچ اهنت

! درکیمن لوبق یلو



رتشیی نیمه هنک راک ماهاب و هشاب مرانک تساوخیمن

دزیم مشیتآ یزیچره زا

منیبب مدوخ ریغ یکی رانک ونوا و میدرگرب هک نیا

! یراک ی هطیح وت یتح

هش زاب نم تکرش هب شاپ منکیم یراک هدش روطره

روز! هب هدش یتح

منتفر رکف هب و وطالین توکس زا هک شوایس

نوریب میدیشک قاتا نوا زا : تفگ دوب هدش بجعتم

ترکف وت ینیشب تدوخ دعب ینوزرلب ومندب و نت هک

؟ یفابب ایور تنز اب

؟ شاداد یدروآ نومریگ

. متفر شهب یا هرغ مشچ

! یرب ینوتیم یتفرگ ور موتامیتلوا _

ی همه نامز نیرت هاتوک یوت نارهت یدیسر هک ادرف

دش هتخیر نم دوبن رد هک ییاه همانرب و اهدادرارق

ایس! ینکیم لیمیا مارب ور

نیبب نکب قیقحت هی مه باتفآ هداوناخ هب عجار

. نشاب هتشادن رسک و مک یزیچ

هزاب شتسد ردق هچ نیبب مه یناطلس هرسپ نیا

. شرآ نتفرگ هساو

هن! ای تسه وشب بوخ یناطلس حلا

. تفر رد تمس وهب تخادنا باال یا هنوش



مدرگرب مرب ماوخیم زور _هس

، ممرتخد تسود شیپ هک شتعاس تسیب و زور ود

هک محلا ، مهار وت مشیقب تکرش مریم وشتعاس هی

. سرب تلا یع و دهع یاراک هب تدوخ یدرواین ریگ

مکحم و متشادرب زیم یور زا یذغاک لا متسد هبعج

برض واب هدب یلا خاج تسنوتن مدرک ترپ شتمس هب

درک. دروخرب ش هنوش هب

ماجنا ور متفگ هک ییاراک یریم یدیسر هک لوا _

. ایرب ییاج مرازن تمدنبب اجنیمه نکن یراک ایس یدیم

درک. زاب ور ورد دیلا م ور ش هنوش هدنخ اب

هرب! فعض تاروتسد اب ملد مرادن تسود یشحو _نم

سپ دز ادخ دیاش نک هدایپ شومچ نوا یور ورانیا

دش. تقشاع شرس

و تسب ور رد عیرس هک شتمس مرادرب زیخ متساوخ

. دیرپ نوریب قاتا زا
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رد متفر مزیم تمس هب و مدیشک مندرگ هب یتسد

. مدیشک نوریب ور پیپ و مدرک زاب ور وشک

. دایب مشچ هب متساوخیمن

هداعلا قوف یاه حرط و شغوبن زا یسک متساوخیمن



! هشب علطم ش

شهب نومداد رارق فرط تکرش فرط زا تشاد ناکما

هدام نیا زا نم هک یعمط تدش نوا و ندب داهنشیپ

هنک! لوبق تسین دیعب منیبیم هابور

دوب هار لوا ، منکن یکمک دمویمن مملد یلو

متساوخیمن هدب نوشن ور شدوخ تساوخیم شلد

تسد نتفرگ شای هدز قوذ تروص ندز دید تذل

منک. غیرد مدوخ زا ور شاه

هشن هئارا فزوج فرط زا یداهنشیپ مراودیما طقف

! هریم مه یوت روجدب نومه کال انئمطم نوچ

نیرتشیب هک یتنعل ی ورپژه نیا زا مرضاح نم

ور زیچ همه و مرذگب هراد متکرش یارب ور تیمها

هزاجا و منودرگرب مدوخ اب ور باتفآ ،ات منزب مهب

هنک! رکف نوشداهنشیپ هب یتح مدن

ور یزیچ ینلع تروص هب منوتیمن مه یفرط زا

نیا اب هک نیا زا شرارف زا مدیسرتیم منک، ناونع

. هنزب اج و داین رانک مراد شهب هک یسح زا مجح

، هشن هدرزآ ات مرب شیپ مدق هب مدق داوخیم ملد

ات یلو دوب هتسب متسد یمیقتسم شنکاو ره هساو

شهب منکیم یعس یتسوپریز و تشاد ناکما هک ییاج

یضعب منودیم دنچره ، شماوخیم ردقچ منک تباث

! منزیم دنگ اعقاو اتقو



مدوخ یروج هی دیاب مدش دنلب اج وزا مدیشک یفوپ

. مدن ریگ یکلا هچب نوا هب ات مدرکیم مرگرس ور

. مداتفا هار دیلوت طخ یاه هچب قاتا تمس هب

ی هرتخد نوا اب دراودا هب دروخ ممشچ ریسم یوت

. ندمویم نم تمس هب میقتسم قمحا

ندیسر اب متفر شتمس هب و مداد نوکت شارب یرس

! رهمگرزب یاقآ ریخب تقو : تفگ و دز یدنخبل مهب

لوبق رطاخ هب متساوخ متشگیم نوتلا بند حبص زا

رخاوا نوا بشید دنچره منک رکشت نوتزا متوعد

یفوس اب هنکمم مدرک رکف ، دوبن نوتزا یربخ هگید

! دیشاب

دش. رت ظیلغ ممخا

شیپ یلکشم منانکراک زا یکی یارب دیدرک رکف هابتشا _

نینچ منکیم بجعت لته مدرگرب مدش روبجم و دموا

! دیتشاد نم راتفر زا یتشادرب

زیچ همه زا دوب مولعم هرتخد درسنوخ ی هرهچ زا

. هراد ربخ

یب هعیاش نیا ندرک شخپ اب تساوخیم اعقاو لا غشآ

؟ هنوبسچب نم هب ور شدوخ ساسا

متسین نایرج رد ال ماک مه نم : تفگ بجعتم دراودا

... بشید هخآ

. مدرک شهاگن یدج



مه مهم مساو ، دینزیم فرح یچ هب عجار منودیمن _

... موناخ نیا اب نم تسین

. مدرک هراشا شهب تراقح اب

یطابترا چیه منودیمن یتسرد هب مه نوشمسا _هک

میگدنز یوت یا هگید موناخ رضاح حلا رد ، مرادن

ور نوشیا ساسا یب یافرح نیا اب ماوخیمن و تسه

! دیدن همادا افطل سپ منوجنرب

تشپ ور شدوخ هک متخادنا هرتخد هب یدنت هاگن

. دیشک دراودا

مداد نوکت درکیم مهاگن توهبم هک دراودا یارب یرس

. مداد همادا مهار وهب
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شیتآ و بآ هب طسو مراد مک ور یکی نیمه طقف

ی همه و هشب شخپ یفرخزم هعیاش نینچ نم، ندز

هرب! داب هب باتفآ شیپ مرابتعا وربآ

رکف روطچ مهب عجار نارگید دوبن مهم مارب تقوچیه

تدش هب دوب، هدش مهم تقو دنچ نیا یلو ننکیم

هشن ضوع مهب تبسن شدید هک هیضق نیا یور

دوخ تساوخیم ملد هک دوب یسک اهنت مدوب ساسح

هن مدب نوشن شهب ور مبلق هار هک ، هنیبب ور میعقاو



! متخاس مدوخ زا مدوخ هک یریوصت

مش. مورآ مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

. متفر اه هچب تمس هب دعب یا هیناث

هب عیرس یمیهاربا موناخ ندش فص هب همه مندید اب

؟ رهمگرزب بانج دیتشاد یرما : تفگ و دموا متمس

. متخادنا اه هچب دیدج راک هب یهاگن

یرس هی نداد و یشکرس یارب مدموا ریخ _

. لمعلا روتسد

درک. دنت اپ متمس اب مندید اب هک مدش دادرهم هجوتم

یاج مدزیم هلک و رس باتفآ اب و متفریم شاک

انیا! اب یریگرد

سییر دیشخبب : تفگ یا هدز قوذ نحل اب یمیهاربا

؟ ننک راک ام رانک دعب هب نیا زا رارق تداعس موناخ

دادرهم ندیسر اب دش فداصم شفرح ندش مومت

. نومرانک

درک. هاگن نومهب یلا وس و درک یمخا

یمیهاربا هب ور ، مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

. منکیم نوتربخ دوب یراک نوتراک رس دییامرفب : متفگ

عیرس و تفگ یمشچ دیخرچ دادرهم ونم نیب شهاگن

درک. درگ بقع

موناخ نیا : تفگ یا هدنزگ نحل اب دادرهم شنتفر اب

نم؟ ای ندش هجوتم هابتشا



؟ ننک راک امش اب رارق موناخ باتفآ

. دوبن وشب مدآ رسپ نیا ، مدرک شهاگن یدج

. هراد یگتسب نوشدوخ هب میمصت _نیا

دز. یدنخزوپ

ناخ؟ شواچ دیتسه ام یادنمراک ندز رب رکف _هب

. مدرک یمخا

شندرک لوبق اب نوشیا و نم نیب دوب یداهنشیپ _

! نشیم بحاص ور یبوخ یلیخ هاگیاج

دش. عمج شدنخزوپ

یمدآ دیشاب نئمطم نداد لوق نم ردپ هب نوشیا _

رانک مردپ یگتسشنزاب اب ننزب نوشلوق ریز هک نتسین

! ننومیم نم

زا مینابصع تروص هب هجوت یب و داد نوکت یرس

. تشذگ مرانک

! یدنوخ روک

منوشب هایس کاخ هب ور شتکرش وشدوخ هدش

! هنورذگب هرسپ نیا رانک مه زور هی باتفآ مراذیمن

نم! باصعا هب ندز دنگ هساو دوب هدش هتخاس زورما

التو وصحم ندرک کچ هب عورش یبصع یتلا ح اب

. مدرک دیلوت طخ داوم

یراک لئاسم یطاق ور یصخش لئاسم دیابن متسنودیم

ور زیچ همه ات مدوب هابتشا هی رظتنم طقف یلو منک



! مبوکب راوید و رد هب

، مداتفا هار مقاتا تمس هب عیرس اهراک مامتا زا دعب

یا هگید سک اب متساوخیمن و مدوب رپ یلیخ زورما

. مشاب هتشاد دروخرب

438_ تسپ #

و متشادرب زیم یور زا ور متشاد جایتحا هک یلیاسو

شوایس هب ممشچ هار یوت مداتفا هار نوریب تمس هب

. داتفا

؟ یریم یراد : تفگ و دموا متمس هب مندید اب

. مداد نوکت یرس

. میرب رادرب ور تلیاسو ورب _هرآ

مرب ماوخیم نم : تفگ و دیشک شاهوم هب یتسد

هب یاوخیم منک، دیرخ هدروخ هی اه هچب هساو رازاب

؟ یشابن اهنت دایب مگب موناخ

شقاتا وت هتفر یدز داد شرس یروج نوا یتقو زا

! مشنارگن وت نوج هدموین منوریب هتسب ور رد

. مدرک شهاگن کالهف

مدز. داد شرس یک نم یگیم یچ _

. دیشک یهآ

قاتا زا نوشک نوشک ونم یدموا هک یعقوم نومه _



هنودیمن هچب نوا یدز یچ هساو ینودیم وت یدرب

منوریب شقاتا وت هتفر هدیخرگ ، هدروخ یچ هساو

. دایمن

راشف ماه مشچ یور ور متصش و هراشا و تشگنا

ریگب ورانیا : متفگ و مداد شتسد هب ور لیاسو ، مداد

. دنوم اجک هرتخد نیا منیبب مرب نم

دز. یدنخشین

. یشک تنم یریم مگیمن یسک هب یکوا _

زا رتشیب سنلا طسو دشیمن متفر شهب یا هرغ مشچ

. مدب نوشن لمعلا سکع نیا

. مداتفا هار باتفآ قاتا تمس هب

. مدرک ثکم رد تشپ هیناث دنچ

؟ هتحاران نم االنزا ینعی

مدرک دروخرب دنت لیلد یب هنکیم رکف نوا

یارب قاتا هی وت هگید درم هی اب نوا ندوب اهنت یلو

دوب. لیلد نیرتگرزب نم

لوبق دیاب سپ منومهفب شهب ور نیا متسنوتیمن

. هنوا اب قح االن مدرکیم

مدز. رد هب یا هقت

رد و مدیشک نییاپ ور هریگتسد مورآ دموین ییادص

. مدرک زاب ور

واب مدرک ثکم هیناث دنچ لباقم ی هنحص ندید اب



. مدنوم هریخ شهب بجعت

دوب شخپ شرود یحارط یاه هگرب

و دوب هدروآ رد ور شاه شفک شیپ تعاس دنچ لثم

عمج هپاناک ی هشوگ شاهاپ یور یملق و ذغاک اب

دوب. هدش

هپاناک ی هتسد یور شرس االن هک توافت نیا اب

هتفر باوخ هب کمناب و مهرد ییامخا واب دوب هداتفا

دوب!

. متسب ور رد مورآ و مدش قاتا دراو

مدوخ اب و منک شرادیب منک، راکیچ متسنودیمن

! مشب هریخ یشاقن نیا وهب متسیاب ای شمربب

. متفر رتولج یمدق

هتسب یاه مشچ وهب مداتسیا شرس باالی هظحل دنچ

. مدش هریخ ش هتخیر نوریب یاهوم و

شخپ هپاناک هتسد یور شگنر ییامرخ و دنلب یاهوم

دوب. هدش

یچ؟ هریگب درد شندرگ رگا دوب یبوچ هپاناک ی هتسد

! مدرواین تقاط

وناز شرانک و مدروآ رد عیرس ور دوب منت هک یتک

مدز.
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باال ور شرس طایتحا واب مدرب ولج ور متسد مورآ

. متشاذگ شرس ریز هدش هلا چم ور متک ، متفرگ

شرس ریز زا ور متسد هک دمویمن هار ماهاب ملد

. مدیشک بقع ور متسد رابجا ،هب مرادرب

. دروخ نوکت شاج یوت یمک

هرابود شندش تباث دش،اب سبح هنیس یوت مسفن

زا یا هرت و تفر ولج هزاجا یب متسد متفرگ نوج

. تشادرب شتروص یور زا ور شاهوم

! بشید لثم منک شوب هرذی متساوخیم طقف

ظفح یارب مارب همک نوا لثم بش رازه و بشید

ش! هرهچ ِطخ هب طخ ندرک

مبل ور یدنخبل شزورما یاتنطیش ندروآ دای هب اب

نیمز و یطایتحا یب ندروآ دای هب یلو تسشن

دش. وحم مدنخبل شندروخ

شدوخ بظاوم مه شدوخ یتح هشیمن یروجنیا

! مشاب شبظاوم دیاب نم طقف ، تسین

یچ؟ مشابن نم و هتفویب شارب یقافتا هگا

! مدوب شنارگن ایند هی ردق

و مد هی ، متفرگ شاهوم زا یماک و مدش مخ یمک

یوب زا مندش تسم مرس، نتفر جیگ و قیمع مدزاب



! شاهوم رات رات شوخ

تسین نم رانک زج ییاج همدوخ نت مرحم هچب نیا

! شاج

مشچ اب مزاین و زار دیشک لوط هقیقد دنچ منودیمن

! شمهرد یاه مخا و شباوخ یاه

شلا بند نایب هک سان اال متخادنا تعاس هب یهاگن

باوخ کمن اب یروجنیا یسک هک یزور زا ناما

! هنزب دید ور شندوب

. مدروآ رد شرس ریز زا ور متک طایتحا اب

دوب. بشید یباوخیب شنیگنس باوخ نیا لیلد

مدز. هرهچ هب باقن و مداتسیا شرس باالی

! باتفآ _

. دروخن مه نوکت شاج زا یلو درک مخا یمک

هنک، محر ادخ مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! هچب نیا اب نم مراد ناتساد

. لته میدرگرب میاوخیم وش دنلب موناخ باتفآ _

: تفگ و درک هاگن مهب یجیگ اب دش زاب شمشچ کی

! مایب منوتیمن مدروخ ریت نم دیرب امش

م هدنخ نیا زا رتشیب هک مدرشف مهب ور ماه بل

! هریگن

؟ هندیباوخ یاج هگم راک _رس

؟ دوب تمدنچ راب



نوشن ور تاه تیلباق و تدوخ یراد االن نیمه

؟ یدیم

. تسشن فاص و درک رغ رغ یمک

! مدوب مدیشک زارد طقف هک مدوبن باوخ _

. مدیشک مبل هب یتسد

! هرید نکن ینوبز لبلب وش دنلب _

دوب یرسور هب هیبش هک یتفوک نوا و دش دنلب اج زا

. تشاذگ شرس یور ور تفرگیمن مشاهوم فصن یلو

لا بند نتسرفب ندرکن ادیپ رت خاالق شوخ امش _زا

نم؟

. مدرک یمخا

؟ هتیگدنمرش یاج ، مریگب وتچم دوب تمسق _

درک. مهاگن سخت

پچ پچ هک هنوخرچب ور شاه مشچ تساوخ

. مدرک شهاگن

نومه درک عمج ور شرود یاذغاک و دش مخ عیرس

. دزیم رغ مه روط

هزهجم یبد نگیم یه هیچ ، هنکیم درد ردقچ مندرگ _

! نوشاقاتا وت نرادن وش ات تخت هی فالهن

مدز. یدنخبل
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ورغرغ و قلخدب یباسح دشیم رادیب هک باوخ زا

دوب!

مریم نم : متفگ و مداد نوکت فرط ود هب یرس

زا ینومن اج ایب نک عمج ور تلیاسو رتدوز نوریب

! هیقب

. تفگ یمشچ

هب داتفا ممشچ قاتا زا متفر نوریب ضحم هب

دوب هتسشن یلدنص یور اتخبدب لثم هک شوایس

. دیرپ اج زا صرح اب مندید اب

هدب باوج وبصم ال یشوگ نوا لقادح یایمن نوریب _

یدرک رهق مه وت متفگ ، اجنیا مدش کشخ هتعاس هی

تنم میایب یعمج تسد یتسشن ونازراهچ شرانک

! یشک

. متفرگ شتسد زا ور لیاسو

. مدینشن دوب تنلیاس ور میشوگ _

. سرب تاراک هب ورب نزن رغ

. تفر یجورخ تمس وهب درک مهب یمخا

! هنکیم مه یا هلگ هچ هچب هرذ هی

زاب ور نیشام رد و مداتفا هار گنیکراپ تمس هب

. مدرک



زا اه هچب ی همه اییرقت متخادنا بقع هب یهاگن

نیشام تمس هب و ندوب هدش جراخ نومتخاس

. نتفریم

. مداتفا هار لته تمس وهب مدش نیشام راوس

دوب. باتفآ حرط هئارا و ادرف ریگرد مرکف

نیمه و دایم رب شسپ زا وحن نیرتهب هب متسنودیم

. درکیم منارگن رتشیب

جوم تدوجو وت عمط و صرح رتمک مکی دشیم یچ

هریخ تندیشخرد هب تحار یخلا االناب نم ات دزیم

؟ مشب

؟! نکن شوگ فرح ردقنا مرتخد

یرت مشچ وت داهنشیپ ثمال مدزیم فرح شاهاب دیاب

رتخد نیا ، هنزب ور هیقب دیق هک یردقنا مدادیم شهب

یهار ره هب دیاب درک عیطم هشیمن هروج چیه ور

مش! لسوتم

هک شمربب باال یردق نوا ای مدب جاب شهب ماوخیمن

مه هوشر یمک یلو هسرن شهب ممدوخ تسد یتح

، هشاب شندرک عیطم یارب یبوخ لح هار هنوتیم

! منودیم دیعب دنچره

الیب لخاد و مدرک کراپ ور نیشام لته هب ندیسر اب

. نسرب ات مدنوم رظتنم هقیقد دنچ متفر

وهب مدش دنلب اج زا ندش دراو هک اه هچب ندید اب



باتفآ زا مدرک مشچ مشچ یچره متفر نوشتمس

. دشن یربخ

اب مندید اب دش دراو رد زا دوب دادرهم هک رفن نیرخآ

تداعس موناخ سپ : تفگ و دموا متمس هب بجعت

؟ ناجک

. مدرک شهاگن بجعتم نم هعفدنیا

؟ دموین امش اب هگم _

. دیشک شرس هب یتسد

ام؟ _اب

! دیایم مه اب امش تفگ شوایس هخآ هن

یدج قمحا شوایس متسب ور ماه مشچ صرح اب

مه اب هرارق و یشک زان متفر نم دوب هدرک رکف یدج

. میدرگرب

. شمیتشاذگ اج منک رکف : متفگ و مدیشک یدنت سفن

مریم نم : متفگ و مدرک دنت اپ یجورخ تمس هب

. شلا بند

تمس هب عیرس و مدنومن نوشرظن راهظا رظتنم هگید

مدوب نارگن و دوب بش یامد مد ، متفر نیشام

. هشاب هدیسرت

. مداتفا هار تکرش تمس وهب مدش نیشام راوس

. متفرگ ور شرامش و مدروآ رد ور میشوگ
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. تشادرب ور یشوگ قوب دنچ ندروخ زا دعب

_ولا؟

؟ باتفآ ییاجک : متفگ عیرس

مرظتنم مدرک عمج وملیاسو ممقاتا وت : تفگ بجعتم

. میرب ننک مادص اه هچب

! تفرگ م هدنخ

، شنتشاذگ اج دوب هدیمهفن یتح گنخ ی هرتخد

نک عمج ور تلیاسو عیرس متفگ شهب دش بوخ

. دادیم شتفل یک ات تسین مولعم هنرگو

مایم مراد نم نییاپ ایب : متفگ و مدیشک یفوپ

. تلا بند

... هیقب اب مشیمن امش محازم هن : تفگ عیرس

. مدرک عطق ور شفرح

اج ینم اب ندرک رکف اوه هب رس موناخ نتفر هیقب _

. تنتشاذگ

دش. دنلب شصرح رپ یادص و تشذگ هیناث دنچ

؟ منتشاذگ اج یچ ینعی _

هک م سهلا راهچ هچب هی ای ذغاک هکیت هی هگم هخآ

تکرش وت االن نم ینعی نتفر منتشاذگ هشوگ هی

؟ ماهنت



. مداد نوکت فرط ود هب یرس

یلک رتخد مینکیم راک تکرش نوا وت ام طقف هگم _

مرد. مد نم سرتن نییاپ ایب تسه اجنوا مدآ

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ و مدرک عطق ور یشوگ

میبصع تشاد نیتوکین هب ِزاین و مدوب کالهف یباسح

. درکیم

مدز. زمرت تکرش رد یولج

هب هدش خرس یتروص اب دنت دنت هک رود زا شندید اب

. مدیشک یبصع سفن دمویم متمس

. تسشن نیشام یوت و درک زاب ور رد

؟ هگم ندوب هدرک تلا بند هخآ یدیود ارچ _

درک. مهاگن مولظم

. دیرب دینک لو منک رید مدیسرت _

یاه رکف ردقنا هگید هک متفر شهب یا هرغ مشچ

! هنکن نم هب عجار هناقمحا

اب وت :د متفگ صرح واب متخادنا هار ور نیشام

ارچ هتشذگ نتفر تقو زا هتعاس مین یگیمن تدوخ

هنک؟ مربخ دایمن یسک

! یتشاذیم نوریب قاتا نوا زا وتاپ لقادح

. تخادنا باال یا هنوش

؟ هدشیچ هگم حاال بخ ، مدوب باوخ جیگ _

. مدرک شهاگن مخا اب



؟ هدشیچ _

! راگنا منزیم شوج مراد یکلا نم یچیه

و رد تقاتا وت یتشاد اتاالن یتسین مدیمهفیمن هگا

نتفریم مه همه ، یدزیم مخش تهاگن اب ور راوید

یرکف یب ردقنا ارچ ، تکرش یوت دنومیم اهنت موناخ

اه؟

مشچ و داد هیکت یلدنص هب ور شرس ، دیشک یفوپ

ی همادا هب یا عالهق چیه ینعی نیا تسب ور شاه

. مرادن ثحب

. مدرک هاگن شمهرد یاه مخا هب

! هچب نیا اب منک هچ نم

! هروخیم رب شهب ینکیم مششنزرس

منک! شگرزب دیاب لوا
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دوب تکاس کال هار یوت

شمارآ اب دعب و مرایب رد شلد زا متساوخیم ثمال

شهب باالرت تمِس هی ات هنک راک ماهاب ماوخب شزا

. مدب

ماوخب دش ثعاب شاه یرکف یب و یلا یخیب نیا یلو

لبق حتلا هب نوم هطبار هرابود و منک شاوعد



! هدرگرب

مدرک کراپ لته رانک ور نیشام مدیشک یقیمع سفن

. مدش هدایپ و

دوب نیا ریگرد مرکف ی همه دش، هدایپ مرس تشپ

منک. عورش یروجچ

تشپ مورآ هشیمه سکعرب مدیشک ماهوم هب یتسد

. دمویم هار مرس

! هدرک توکس یچ رطاخب متسنودیمن اقیقد االن

داد شرس رتفد یوت هک نیا ای نیشام یوت مراتفر

مدز.

بقع هب بجعت اب مراولش تشپ ندش سیخ سح اب

. متشگرب

دیبوکیم ور شاپ مکحم مدش، هریخ شهب صرح اب

بآ رپ بشید نوراب زا هک یکیچوک یاه لا دوگ یوت

دوب!

اب ور لگ و بآ و تشادن یهجوت شولج هب ال صا

زا شراک هک راگنا ، تخیریم نم راولش یور راشف

دوب! دصق

. تفرگ ورباال شرس منداتسیا سح اب

؟ نیداتسیاو ارچ هدشیچ : تفگ ممخا رپ هاگن ندید اب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! یدز مراولش هب هک یدنگ رطاخ _هب



ایب. هار نم رانک نک یفطل هی

. یدرک بارخ متدوخ یاسابل

. داتفا هار مرانک یلو درکن مهاگن

! مروشب نوتارب مربب دیرایب رد ونوتسابل _

! زابجل

؟ متساوخ تزا یزیچ نینچ _نم

رانک! رازب ور یزاب قش هلک

. تخادنا باال یا هنوش

؟ دایم مدب همه زا رتشیب یچ زا ایند یوت ینودیم _

. مدرک شهاگن بجعتم

یچ؟ _

رب مهب یلیخ ، هنزب داد مرس لیلد یب یسک هک _نیا

و مدیشک تمحز ردقنا ینس نینچ یوت یتقو هروخیم

و هسرب هار زا هبیرغ هی مداتسیاو مدوخ یاپ ور

هنک! راتفر اه هچب لثم ماهاب

. مدرک شهاگن هدز تهب

و مدنوکش ور شلد اهاج یلیخ ، مدرک شتیذا یلیخ

هیقب یولج تقوچیه یلو شمتفرگ  مک تسد

نودان ی هچب هی لثم و مدرواین نییاپ ور شتیصخش

یب نم ، شهب مدیم قح دنچره ، مدرکن راتفر شاهاب

دوبن شرصقم هک یزیچ رس مدوخ بصعت رطاخب لیلد

! شوایس یولج منوا مدز مداد شرس



منک! راکیچ دیاب متسنودیمن اعقاو

؟ دیرخ میرب _

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

؟ یدیم هوشر مهب یراد _

نیا و دیرخ و ایرد بل نتفر اب ینکیم رکف اعقاو

؟ منکیم شومارف وزیچ همه نم افرح

! هتشز یلیخ نوتراک
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. داتفا هار لته یدورو تمس هب عیرس

. مدیشک ور شنیتسآ و مدنوسر شهب ور مدوخ

نک! ربص _

یاوخب دیاش متفگ طقف مدب، هوشر متساوخیمن

یباسح ادرف زا هخآ یرخب ت هداوناخ هساو یزیچ

! ینکن تقو هنکمم هشیم غولش ترس

درک. مهاگن صرح اب

عناق نم االن دینکیم راتفر اه هچب لثم نم اب یه _

؟ ینعی مشب

رد نوشلد زا یروجچ انز نیا ، مدرک شهاگن کالهف

! دایم

رب هچب نیا سپ زا ییاهنت نم وناب هب منزب گنز دیاب



! مایمن

. مدرک شهاگن یدج

یچ وگب تاج رس اسیاو گرزب موناخ هی لثم _

! یرازب رانک ور تراتفر نیا ات یاوخیم

هشیم ثعاب هک ینکیم راتفر اه هچب لثم تدوخ

. هشب داجیا نم رد یتینهذ نینچ

درک. یمخا

اب منوتراولش هلا، عف هدروخ هی منورد کدوک طقف _نم

هرادن قرقشق ردقنا مدیم لیوحت مرایم مروشیم تسد

هک!

، درکیم ضوع ور ثحب تشاد کال تفرگ م هدنخ

! شلبق لا ور نومه هب دوب هتشگرب هرابود

ور المز یگدامآ ادرف هساو : متفگ و مداد نوکت یرس

؟ یراد

لو ور مسابل : تفگ و درک شسابل نیتسآ هب یا هراشا

! دینک

. مدرک راک شور یلک زورما مراد هلب

هار لته تمس هب هرابود هک مدرک لو ور شنیتسآ

. داتفا

مرانک رتشیب متساوخیم هرب، مرازب تساوخیمن ملد

. منزب فرح شاهاب رتشیب هشاب

. مداد راشف ور همکد میدش روسناسآ راوس



؟ باوخ یوت _

شرخآ مدرکیم راک متشاد ش همه ریخن : تفگ یصرح

درب. مباوخ یگتسخ زا

مه زا ماه مخا دش ثعاب ش هزم اب ندروخ صرح

. نشب زاب

! هروط نیمه امتح _

؟ تقاتا یریم

. دنوخرچ مارب یمشچ

؟ انایحا نیتشاد یراک ، بانج _هلب

. متخادنا باال ییوربا

؟ یایمن دیرخ سپ _

زا نونمم ریخ : تفگ و دش جراخ روسناسآ زا جل اب

. مریم اه هچب اب بشادرف نوتفطل

مدق اب مدرک هاگن شهب و مدموا نوریب روسناسآ زا

. تفریم شقاتا تمس هب عیرس یاه

! درکیم رارف مزا تشاد راگنا

! دیرخ ، بشادرف

یوت هتفویب هار اهنت مدیم هزاجا هدرک رکف اعقاو

؟ نوبایخ هچوک
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مهب ورد و متفر قاتا تمس هب مکحم یاه مدق اب

. مدیبوک

. مدرک شراب و پیپ تمس تفر متفر هرس هی

خیلا! وناب یاج

راگدای رطاخب زرمایبادخ نوجاقآ و نم رس هنزب رغ

! پیپ نیا نتشاذگ

نم مشاب پچ هک ایند ی همه اب شهب منزب گنز دیاب

! مرادن وناب اب

دروم نز چیه مرود نم هشاب هتشاد ربخ دیاب

زا دروم نیا وت مروبجم سپ هرلدن دوجو یدامتعا

. مریگب کمک وناب

تخت رانک هک یلبم ور متسشن و مدرک نشور ور پیپ

. تشاد رارق

دوب. باذج مساو اجنیا یاقاتا لدم

هوهق تخت هب داتفویم تمشچ یدشیم هک قاتا دراو

و یلسع زیم تشاد رارق قاتا طسو هک یگرزب یا

. دادیم شنوشن رت باذج شرود تانیئزت

تحارتسا یارب یتحار یلدنص و زیم تخت پچ تمس

یاه لبم شپچ تمس و تشاد رارق ندروخ اذغ و

یارب قارب و یا هشیش یاهزیم اب کیس وکال مرچ

! اهراک ماجنا

دوب مولج هک یزیم یور زا ور ادرف یاهدادرارق تسیل



منک. شیسررب ات متشادرب

. مدرکیم روج و عمج ور زیچ همه دیاب بورغ ادرف ات

؟ دوب مدنچ ادرف یتسار

هی بشادرف متسب ور ماه مشچ و مدیشک یهآ

راک شوت هک یتکرش یادنمراک صوصخم دوب یمهرود

. میدرکیم

طلغ نیا هب ای ننک راک اجنیا ندموا ممهفیمن

. نسرب نوشایراک

منک، شلسنک یروج هی دیاب ، متشاذگ مندرگ یور تسد

هتفویب هار موناخ ات دنچ ایاب اهنت مدب هزاجا منوتیمن

. انوبایخ نیا وت

شصقن یب شیارآ و هشوپیم نوا هک ییاسابل نوا اب

! هنومب هریخ شور رفن دنچ مشچ تسین مولعم

نوریب منیا زا رتدب رگا یتح مدیشک یقیمع سفن

شهب یا هدرخ و متشاد نانیمطا شهب تفریم

یتقو هک مدوخ یاسنجمه زا یضعب هب نم متفرگیمن

هچ و هریم اهاجک ات شنهذ ننیبیم باذج رتخد هی

! مرادن دامتعا دایم رب نوشتسد زا ییاراک

تعاس یارب شطیلب منیبب منزب فرح شوایس اب دیاب

هن! ای هرب دادرهم اب هنوتیم هدنچ

رد هب یا هقت هک مدوب هدرکن عمج ور مرکف زونه

دروخ



! هداز حالل

هک یلا حرد هلیسو نمرخ هی اب مدرک زاب هک ور رد

هزات مدش، هالک هک رانک ورب : تفگ دزیم سفن سفن

! نشکیم یچ انز نیا ممهفیم
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داد متسد ورادیرخ زا ات دنچ مدرک شهاگن بجعت اب

و تخادنا لبم یور ور شدوخ تفر لبم تمس وهب

. داتفا اج مرمک شیخآ : تفگ دنلب

. مدرک لیاسو هب یا هراشا

؟ دیرخ همه نیا هربخچ _

. دیلا م وشاه هنوش

هتبلا ساراس و هبوبحم هساو شفصن یربخچ _وهللا

. نوشتسد منوسرب هرازب روهدنل نوا هگا

رحس هساو مشیقب هقیاقش و وناب هساو ش هدروخ هی

! نامناج

لبم یور وراکیتس وپال میدنخ ش هرخسم نحل هب

. مدرک ترپ

اب هک نوریب داتفا سابل هکیت هی نوشندش ترپ اپ

هاگن شوایس هب تهب اب دش درگ ماه مشچ شندید

. مدرک



لبم یور هک یباوخ سابل و نم هب ینودرگرس هاگن

. شتشادرب لبم ور زا زیخ هی واب تخادنا دوب هداتفا

. مدرک شهاگن یظیلغ مخا اب

: تفگ نم و نم واب درک هاگن ور شفارطا یمک

. تسین مرتخد سود هساو

. متفر شهب یا هرغ نشچ

؟ سپ هیک _ملا

وناب : تفگ موهفمان و دیوج وشبل

دش. درگ ماه مشچ

؟ یدز یرز هچ مدیمهفن _

یمیدق همه وناب یاباوخ سابل مدید نم : تفگ عیرس

ازاب... دیدج حرط نیا زا هنودی متفگ ندش

مدز. رشت

رو و رش هک نیا یاج شکب تلا جخ ایس وتنهد دنبب _

! اقیقد ینکیم یطلغ هچ یراد وگب یدب نم لیوحت

هباوخ سابل : تفگ و دش اج هب اج شاجرس یمک

نیا زا یتاغوس شرتخد تسود هساو مدآ بوخ هگید

؟ هگم هشیم یچ هرخب اگنشق سابل

. متسشن شور هب ور

لوه نیا ینکیم یفخم نم زا ور یزیچ هی یراد _

منئمطم هک هلیسو کاس هی تنتفر ییوهی و ندرک

قیاقش و وناب و اراس و هبوبحم هساو شمودک چیه



! تسین

؟ ینزب رود ونم یاوخیم

. دیدزد مزا مشچ

... شاداد منزب ترود ماوخب منکب طلغ _

. دایمن تشوخ وت هک هلئاسم یرس هی طقف

رطاخب مندرک زیلیو و زیلیج و همه و منتفر هرآ

ام... شتسار شواچ مراد لیلد یلو هرحس

. مدرک یمخا

یچ؟ امش _

و هدرک قرع شینوشیپ داد راشف مهب ور شاه بل

. تخادنا ریز هب ور شاه مشچ دوب، زمرق

! میشب هغیص میاوخیم _
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لها ال صا شوایس دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

! دوبن اراک نیا

! هدشیچ منیبب وگب مدآ لثم ایس هیچ تروظنم _

مه وت یباسح شاه مخا دیشک شاهوم هب یتسد

دوب.

شهب ییاسح هی ینعی بخ منم هراد مسود نوا _

. مراد



. مداد نوکت یرس

ش! هیقب _

درک. هاگن ماه مشچ وت

ریغ یسک اب نم داوخیمن شلد نوا هک هرادن هیقب _

. مینک هغیص میتفرگ میمصت نیمه یارب مشاب شدوخ

. مدرک شهاگن یبصع و مدیشک یقیمع سفن

؟ یگیم یراد یچ یمهفیم تدوخ _االن

سپ هراد تتسود منوا یاوخیم ور هرتخد نوا وت

ورب مدآ لثم وشاپ طسو نیا هیچ هغیص هیضق

. هگید یراگتساوخ

درک. مهاگن یبصع

دایم مشوخ طقف شماوخیم جاودزا هساو متفگن _

ور هغیص داهنشیپ شدوخ مدرکن هک شروبجم شزا

درک! لوبق

. مداد راشف ور مینوشیپ مکحم

. نوریب ورب وشاپ _

درک. مهاگن بجعت اب

وت قمحا ،د متفگ نوریب ورب وشاپ مدز: داد صرح اب

؟ یرادن سومان وت هشیمن ترس تریغ

دش. دنلب اج زا یبصع

نوچ یکی نیا دوبن فوت و خا هیقب اب مطبار روطچ _

یب و تریغ یب مدش نم هيلا عبانج قشع قیفش قیفر



؟ سومان

. مدرک شهاگن فسات اب

تدوخ ی هگنل ندوب یکی مایلبق نوچ متشادن یراک _

... هرتخد نیا لثم هن

سپ هک هشب یسک هغیص هنیا شنتشاد تسود ناوات

نک؟ شلو هرارق ادرف

یب تکلمم نیا وت مولعمان هدنیآ هی و هنومب رتخد هی

! قمحا نک رکف مکی باحاص

درک. زاب مه زا ور شاه تسد

زا هشب یروجنیا تساوخ شدوخ مدرکن هک شروبجم _

دوب! مشادخ

. متفگیم تهب یزیچ دیابن ملوا الزا صا

. شدیبوک مهب مکحم و تفر رد تمس هب یبصع

. دنوم رد هب هریخ مهاگن

یضار شلد هت مدوب نئمطم شمتخانشیمن هگید راگنا

و جاودزا زا شرفنت رطاخب یلو تسین راک نیا هب

. دمویمن رب متسد زا یراک هداوناخ لیکشت

شمومت تفریم رتارف یدح هی زا ش هطبار هگا

. درکیم

! هنکیم ور طلغ نیا هراد ارچ مدیمهفیمن

. مداد هیکت لبم هب ور مرس و متسب ور ماه مشچ

؟ هنودیم باتفآ ینعی



! همهفب هگا هیچ شلمعلا سکع
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ح شزا یزیچ تشاذن مدرک ترپ زیم یور ور پیپ

. هشب میلا

. متفرگ ور وناب هرامش و متشادرب ور میشوگ

یشوگ یوت شمورآ یادص قوب دنچ ندروخ دعب

. دیچیپ

مناج _

همه هنفلت تشپ یک دوبن مهم شارب مدز یدنخبل

. ندوب شناج

. وناب _سالم

دش. راد نوج شادص

! شواچ _

؟ مرسپ یبوخ

دش. کشخ رد هب ممشچ تفرعم یب یایم یک سپ

ماجنوا هدشن هتفه ود وناب مایم : متفگ مورآ

. هتخیر مرس راک یباسح مدزن گنز متدنمرش

درک. مرگ ور ملد ش هنورگن لد یادص

و تسرد مه اذغ امتح ردام مرب تنوبرق یهلا _

هن؟ یروخیمن یباسح



؟ یدیم یتخس تدوخ هب ارچ هخآ

. متسب ور ماه مشچ

. وناب هبوخ یلیخ _حملا

درک. ثکم هیناث دنچ

؟ مشواچ هدش یربخ _

هللا؟ شنا هراد یببس

مدز. دنخبل

؟ نوتاخ ینکیم رکف یچ تدوخ _

. راقو واب مورآ دیدنخ

؟ هدرگیم رب لد یب هاش سپ _

لد! یب ِهاش : مدرک همزمز

مدز. یدنخشین

یزابرس هشیم وناب تسین هاش هگید هک لد یب هاش _

! هنامرف هب شوگ تفگ هکلم یچره هک

! دیدنخیم

نم! هیگدنومرد هب

وگب! یزیچ هی وناب _

دش. فیطل شادص

هک یردق نوا منودیم هدب لد مردق هچ ره نم هاش _

و هنکیم یشکرس ردقنا تسین نامرف هب شوگ هگیم

هنک. یصاع ور اوه هب رس ی هکلم ات هدیم روتسد

. مدرک مخا



ال صا ، دیصقر شزاس ره رب هشیمن هریگیم جوا یدایز _

! هدیمن شوگ فرح

دش. رگ مالتم شنحل

ور یزاب ای هنوصقریم ای تسین دلب ندیصقر نم هاش _

شرخآ هش هتسخ ترای هک نکن یزاب دب ، هنزیم مهب

! یتدوخ هدنزاب

رایب، تسد هب وشلد ، شاب مرن یلو یتسین دلب منودیم

. تاهاب دایم هار مک مک

هنوهب ، متسب ور ماه مشچ و مداد هیکت ور مرس

. متشاد

؟ یدیم لوق _

؟ یلوق _هچ

دز. ضبن م هقیقش

! ماهاب دایم هار هک _نیا

همک! مربص

درک. ممورآ شگنشق نحل

! مدیم لوق _

یا لد (زا

ناج تفآ

؟ یراد عقوت ربص



نيا رگم

هناويد رفاك

؟!) تسا نم نامرف هب
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. دادیم نوشن ور حبص 8 تعاس مدرک زاب هک مشچ

یبآ ات مدش دنلب اج وزا مدیشک ماه مشچ هب یتسد

. منزب متروص و رس هب

یزیچ هک نیا نودب هک مدوب ریگرد ردقنا بشید

درب. مباوخ مروخب

رد منت زا ور دوب هدش کورچ حاال هک ییاه سابل

نوریب دمک زا یا هریت یسوط راولش تک و مدروآ

. مدیشک

نم! یارب هن دوب یزاس تشونرس زور زورما

! شمتساوخیم هک یسک یارب

. دایب بوخ نم لد هب دوبن رارق دنچره

یشوگ ، متسب لش یمک ور مندرگ رود یکشم تاورک

ور رطع لومرف هک یا هدنورپ متخادنا مبیج یوت ور

مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ور مدوب هتشاذگ شوت

یور ندرک راک هب عورش شیپ زور دنچ زا لصا رد

تسد هشیم قفوم مدوب نئمطم نوچ مدرک لومرف



فلت ور تقو سپ ، هراذیم ودرگ تسوپ یوت ورام

. مدنوسر اه هچب تسد هب ور راک روتسد و مدرکن

هب مداتفا هار ناروتسر تمس هب ، مدنومن هیقب رظتنم

شرافس یلماک هناحبص و متفر یگشیمه زیم تمس

. مداد

دش. دراو رد زا شوایس هک دوب هتشذگن هقیقد دنچ

یلغب زیم تمس هب مخا واب تخادنا مهب یهاگن

. تفر

. مداد نوکت شیزاب هچب هساو یرس

دوب. مه راکبلط ش هناقمحا راک نوا اب

هک دوب شوایس یاه یرکف یب ریگرد مرکف ردقنا

. مروخب یزیچ همقل دنچ زا رتشیب متسنوتن

. مدش دنلب ماج زا عیرس و مدیشک بقع ور یلدنص

. تخادنا مهب یهاگن یمشچ ریز شوایس

! هخآ س هچب ردقنا رسپ نیا ارچ

یور هب ور و مدروآ شرد کراپ زا متسشن نیشام وت

. دایب ات مدنوم رظتنم و ناروتسر

دش. ادیپ ش هلک و رس ات دیشک لوط یعبر هی

. تخادنا شفارطا هب یهاگن

دز. اوه وت یدگل و تفر مه وت شاه مخا مک مک

مساو هک ییاسک ی همه ارچ منودیمن مدز، یدنخشین

نم ، مریم و منکیم نوشلو ندرکیم رکف ندوب مهم



شاپ مگرم ی هظحل ات هشیم زیزع مساو یسک یتقو

هک ، هنزب مرود و هنک تنایخ مهب هک نیا هگم منومیم

! تسین ندوب شواچ ِزیزع القی هنک تباث مهب

تشپ متفر شتمس وهب مدروآ رد کراپ زا ور نیشام

بقع هب عیرس هک مدز یقوب کت مدیسر هک شرس

. تشگرب

هدرگرب تساوخ و درک مهب یمخا ، مدرک شهاگن هریخ

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس هک

! دزیم بلا بلا مندرک ادیپ هساو تشاد مدید هک هبوخ

رس حتلا هار،اب نوا هب هنزب هنوتیمن دیمهف شدوخ

هریخ ور هب ور هب و تسشن نیشام یوت ینیگنس

دش.
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. مدنور تکرش تمس وهب متشاذگ زاگ یور ور ماپ

هیدنور یلو هدرگرب یروخلد اب یرخآ زور متساوخیمن

،زا هسرتیم تقیقح ندینش ،زا هتفرگ شیپ شدوخ هک

! هسرتیم هشابن شدوخ اب قح هک نیا

هب ات ششوگ وت منزب هدش مریگب وشولج متساوخیم

یلو هنکن بارخ ورتخد نوا یگدنز و دایب شدوخ

! سافرح نیا زا رت زابجل شوایس



یروج چیه یروجنیا و هشب رت رود مزا دوب نکمم

. مشاب هتشاد شور یطلست متسنوتیمن

؟ یراد زاورپ دنچ تعاس _

بش. 9 یادودح _

مدز. نومرف هب یا هبرض

. تمدنوسریم هنرگو ییاج مرب دیاب _

درک. مهاگن یمشچ ریز

؟ اجک _

هنک! لر تنک ور شیواکجنک تسنوتیمن درکیم یراکره

! دیرخ _

. تشگرب متمس هب بجعت اب

؟ دیرخ _

؟ ینزیم لوگ هچب

. مدرک یمخا و مداد راشف مهب ور ماه بل

! هریم باتفآ _

، متفگن یزیچ مدش ندیدنخ هساو شتراتسا هجوتم

. مدش هدایپ و مدرک کراپ ور نیشام

. ندیسریم دیاب مه اه هچب مک مک

شرود هک یرفن دنچ و فزوج هجوتم نومدورو اب

. مدش ندوب هدرک

. دموا نومتمس وهب دز یدنخبل نومندید ای

. مدیشک یصرح رپ سفن



هزادنا هب مه امش نوتندید زا مدش لا حشوخ نویاقآ _

؟ دیتسه موناخ نوا ِباذج زیارپوس قاتشم نم ی

تس؟ باال نوشزا معقوت نم ای

. مدرک شهاگن هدش ضبقنم یکف اب

هی درک یعس و داد ملوه ولج تمس هب یمک شوایس

! هشکب رانک ماه مشچ یولج زا ور کدرم نیا یروج

نیرتگرزب مشیم ور هب ور شاهاب هک یزیچ نیلوا

! همسرت

و نم زا شندش رود ، شنداد تسد زا سرت

! شنتشادن

هب عیرس یاه مدق اب متسب مکحم ور ماه مشچ

. مدیبوک مهب ور ورد متفر مرتفد تمس

سفق هی شرود متسنوتیمن نم منک، راکیچ متسنودیمن

ثعاب نوچ هشن کیدزن شهب یسک ات مشکب ینهآ

هی ممتسنوتیمن یلو دشیم مه شدوخ ندش تیذا

نم وزا دایب یکی ات منومب رظتنم و منیشب هشوگ

! شتریگب

مدیمن هزاجا شهب نم هشب مه یداهنشیپ هگا یتح

نوا مدیشک هشقن هدنیآ هساو یلک نم هنک، شلوبق

هنک! بارخ وزیچ همه هرادن قح

! هرادن قح
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نتفرگ واب مدرک عمج ور زیم یور لیاسو عیرس

. مداتفا هار هسلج سنلا تمس هب تخاس لمعلا روتسد

داتفا اهراک نیب باتفآ هئارا رطاخب هک یا هفقو اب

تخاس لومرف نامز تدم نیا وت یتحار هب متسنوت

. منوسرب اه هچب تسد وهب منک هدامآ ور دیدج رطع

یروجنیا ، هیضق نیا زا نشیم زیارپوس یلیخ امتح

ناريا وهب میشخبب نایاپ نوماهراک هب مینوتیم رتدوز

! میدرگرب

رارق سنلا طسو هک وطالین زیم سأر هیلدنص یور

. متسشن تشاد

ات دیاب مدیشک یقیمع سفن و متسب ور ماه مشچ

عقوم ات مدرکیم مورآ ومدوخ نایب هک نیا زا لبق

هرن. رد متسد زا لر تنک هسلج

هب ندیسر اب ای دوب هدرک هدامآ وشدوخ متسنودیمن

. باوخ غارس دوب هتفر تسار هی قاتا

. مدوب نارگن نم شدوخ زا رتشيب

هجوتم دمویم هک یتبحص و رفن دنچ یاپ یادص اب

فزوج و دراودا .. نیسریم نراد مک مک مه هیقب مدش

هیقب مه نوشرس تشپ ندش سنلا دراو همه زا رتولج

. نوشتکرش یاهزادرپ هدیا یتح و اضعا



. مداد تسد نوشکت کت واب مدش دنلب اج زا

نیا وت هک دوب یسک اهنت درک مهاگن شمارآ اب دراودا

. دویمن مدب شزا پیکا

هار ییاه شلا چ نینچ نوتادنمراک اب هشیمه _

؟ نیزادنیم

دادعتسا مه هریم باال نوت هزیگنا مه جهبلا یلیخ

. هشیم ییاسانش الهقی هک یسک

وت اتکرح نیا زا تقوچیه ام مرتحم یاقآ هن

منزیم نم هک یفرح ره لصا رد مینزیمن نومتکرش

هراد یعس هک ینوا هنافساتم همه، راک هحولر س هشیم

فرح و شکرس رتخد هی هشکب شلا چ هب ور همه

و مدش کالهف شتسد زا یباسح نم هک هنکن هشوگ

هنک! مریگرد مدیم هزاجا شندوب زیزع یدایز رطاخب

. مدرک شهاگن یدج

یارب الهمز اطخ و نومزآ هی اه تقو یضعب _

! تادنمراک حطس صیخشت

عفال هک نیا لثم : تفگ یزومرم نحل اب فزوج

هب قاتشم رتشیب و هنیبیم ودنمراک هی طقف نوتمشچ

یاه یریگ تخس هب هجوت ،اب نیتسه نوشیا ندومزآ

نومریگلفاغ یباسح و هشب قفوم هنوتب مراودیما امش

هنک.

. مدرک شراد هیانک نحل هب یمخا
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ادیپ اه هچب ی هلک و رس منزب یفرح هک نیا زا لبق

دش.

. ندموا نومتمس وهب ندش دراو ادص و رس اب همه

هک ییاجره هب و دوب باال شمولو هرذ هی مپیکا کال

. نتفرگیم نوشدوخ ی هطلس ریز ور وج ندشیم دراو

نتسشن مفرط ود و ندموا مفرط هب دادرهم و نیرز

دوب. هدیسرن زونه شوایس

موناخ اب ندز فرح حلا رد دوب باتفآ هب ممشچ

و دادیم نوکت ور شرس دنت دنت دنخبل اب میکح

. دیدنخیم

ریغ راولش تک دوب مشچ یوت دوب هدیشوپ هک یسابل

هدروخ ات شاپ قاس ات راولش ، یدود گنر هب یمسر

هب ور شصقن یب و دیفس یاهاپ زا یتمسق و دوب

. دادیم شیامن یبوخ

نور یور وزا دوب لومعم دح زا رت هاتوک یمک شتک

دوب هدموا باالرت شاه

نیا یولج داوخیم تیعضو نیمه اب مدرک یظیلغ مخا

؟ هرازب سنارفنک مشچ همه

زا لبق دیاب نم هب تنعل مدز ماهوم هب یگنچ کالهف



عضو و رس نیا اب دیابن شمیدیم اجنیا هب ندموا

. دشیم رهاظ تسه درم همه نیا هک ییاج

. مدرک شهاگن هریخ

ال صا ندوب ندز فرح حلا رد دادرهم و نیرز

. نگیم یچ مدیمهفیمن

! دروایمن باال مشرس یتح

هب عورش و مدروآ رد مبیج وت زا ور یشوگ کالهف

. مدرک پیات

؟ هندیشوپ سابل عضو هچ _نیا

یایم یتفویم هار نم رس تشپ هگید هقیقد ود

! نوریب

ترس رداچ مربیم نوشک نوشک مایم ینک جل یاوخب

. منکیم

دش. دنلب شیشوگ یادص مایپ لا سرا ضحم هب

دنلب اج وزا متشاذگ متشاذگ مشوگ رانک ور یشوگ

مداد نوکت یرس دراودا بجعتم هاگن باوج رد مدش

. مدرک هراشا میشوگ وهب

. مداتسیا رد یولج و مدش جراخ سنلا زا عیرس

نیا هب دمآ و تفر قح یسک دوب یمهم هسلج نوچ

دوب! تحار ملا یخ نیمه یارب تشادن ور تمسق

بقع هب عیرس ششفک یاه هنشاپ یادص ندینش اب

. متشگرب



! متفرگ شیتآ هرابود شدیفس یاهاپ ندید اب

. متخادنا شهب یبصع و هریخ هاگن

؟ هداتفا یقافتا : تفگ هدروخ اج

ی هشوگ متفرگ ور شوزاب ززیچ همه هب هجوت یب

. مدیشک راوید

! هتفویب هنکمم یلو هن زونه _

هساو هک یتخیر و لکش تباب ، ماوخیم حیضوت

اوسر ونومتفج اجنیمه ات ماوخیم لیلد یتخاس تدوخ

. نزب فرح شابدوز منکن

هک نم هخآ : تفگ تهب اب دزیم ود ود شاه مشچ

. نرتدب هک هیقب مرادن یلکشم

متساوخ طقف مدب نوشن ومدوخ دیاب هنم هزور زورما

! مشاب هشیمه زا رتهب
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هب راب دنچ صرحرپ راوید هب مداد هیکت ور مرس

مدیبوک ششوگ رانک راوید

تندب و هفایق و پیت بذج تسین رارق ابصم ال نوا _

هی ، یدرک کسورع لکش وتدوخ یروحنیا هک نشب

دنگ منکیم نوش هراپ هکیت هرب اطخ نوشهاگن مدصرد

؟ هنشور ناریا میدرگیمرب و داد رارق هب منزیم



داد. نوکت ور شرس مورآ و تفرگ زاگ وشبل

هک ییاج یور دوب هتشاذگ اپ یلو هسرتب متساوخیمن

! دیابن

و شایراک بارخ ندرک کاپ مارب دوب هدش تداع

. نتشاد ور شاوه

شاهوم و مدرک بترم شرس یور ور شرس لا متسد

چیه نودب مورآ و مولظم یا هفایق ،اب مداد لخاد ور

. درکیم مهاگن یشنکاو

منوتیم ات مدرک یعس و متفرگ ور شتک فرط ود

. هریگب ور شندب زا یرتشیب تمسق ات شمشکب نییاپ

! مدوب هداد فک زا نانع هملک یعقاو ینعم هب

شرخآ هک دروآ راشف مهب ردقنا اه ندرک ارادم نیا

. شنوج هب مداتفا و مدش هنووید یروجنیا

. دوبن مهم مارب یچیه هگید رخآ میس هب مدوب هدز

تسرد ور دوب هدز ات هک یراولش و شولج مدش مخ

شدیشک و دیفس یاهاپ یور هظحل دنچ مهاگن مدرک

. مدیدزد مشچ شزا عیرس ، دنوم هریخ

مدرک مخا و مدیشک یقیمع سفن

اهب هنکیم ریگرد ور هزیرغ هک یقشع هب مدرک یعس

. متساوخیم ور قشع نیا موصعم یروجنیمه نم مدن،

. متمس دش مخ هدز تلا جخ و بذعم

. دینزن تسد امش افطل منکیم شتسرد مدوخ _



مخ مور هک یباتفآ هب نییاپ وزا متفرگ ورباال مرس

. مدش هریخ دوب هدش

رت یبصع ور منحل مدوب هدش شراچد هک یگف کال نیا

. دادیم نوشن

اتاالن نییاپ یشکب ورابصم ال نیا یتساوخیم _هگا

. یدوب هدیشک

یدح هی زا وتاپ االن هب ات نوچ متفگن تهب یزیچ

منوتیمن هگید ور نیا زا رتشیب یلو یتشاذن رتارف

منک. لمحت

سملا یوگتفگ و فرح اب هشیمن وراه مدآ یضعب

درک! عیطم

! مدیشک شاهاپ یولج یضرف طخ

ییاجره دیمهفیم دیاب نوچ تشاد مکحت مادص

! هیندشن لح هیضق نیا مایب هاتوک ششیپ

ولج یشکب زمرق طخ هی تدوخ یاتسد اب دیاب _

هرب نوریب طخ نیا زا تاپ هک ینک مکح نوشاهاپ

! هشیم ملق

نیا زا تقوچیه دوب طسو متگرم فرح هگا یتح

. رذگن طخ

مدش یکاخ سابل هب هجوت یب و مدش دنلب اج زا

مدز لز شجیگ یاه مشچ یوت

ردقنا تقوچیه نم قدنف هشاب تدوخ هب تساوح _



نیا هب عجار نم موتامیتلوا نیرخآ نیا و متسین مورآ

! هفرخزم ی هیضق

اجنیا هک نیا لثم : تفگ درسنوخ و تفرگ مزا مشچ

یراظتنا ، تسامش قطنم یب تاروتسد اب قح طقف

لا بند دیاب شدعب هدنوم هگید تقو دنچ طقف ، مرادن

خیلا شرس ور نوتاه یریگرد هک دیدرگب هگید یکی

. دینک

. مباصعا ور دیشک هشیت رتشیب شافرح اب
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. مدرک شهاگن یبصع

اعقاو نک، هاگن نم هب ماوتاب ، دزدن نم زا ور تهاگن _

و هشیم مومت یچ همه میدرگرب یتقو یدرک رکف

؟ تیلبق یگدنز هب یدرگیمرب هرابود

مدز. یدنخشین

یلا. یخ شوخ یلیخ _

ماه. مشچ وت دز لز وررپ

و هتفگن فرح هملا ع هی اب مراد مهم ی هسلج _هی

. یدرک شربارب ود یلا عبانج هک یبارطضا

! مسرب مراک هب مرب دش مومت نوتمرودلوب مرودلوا هگا

. مدروخ ور دمویم مبل یور تشاد هک یدنخبل



هک میبارطضا نویدم ور تندرکن ینوبز لبلب سپ _

؟ یراد

داد. نوکت رس دنت دنت

رد متسه هللا شنا رهمگرزب بانج هتسرد ال ماک _هلب

! منکیم ناربج لماک ور زورما نوتتمدخ

. تفرگ م هدنخ

. ندرک عورش میدرک رید ندید امتح لخاد میرب _

درک. درگ مشچ

. مایم دعب هقیقد دنچ نم دیرب امش لوا _هن

هب و متفرگ ور شتسد ، متخادنا شهب یقیقد هاگن

. مداتفا هار هسلج سنلا تمس

ور شتسد درکیم یعس و دوب هدش درگ شاه مشچ

. هشکب نوریب

اب ورام یکی االن نک ملو سیپ سیپ شواچ ، شواچ _

! هنیبیم مه

تمسق نیا هب یسک متسنودیم ، متخادنا باال یا هنوش

. مدربیم تذل شندرک لوه زا متشاد و دایمن

! هنیمه منم دصق ننیبب بوخ _

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

شمربن یروجنیا هک دوب هدش نوزیوآ موزاب زا امسر

. لخاد

نیا یانداد صرح ،تالیف مدرکیم حیرفت متشاد هزات



! ولوچوک قدنف تزور دنچ

هب و مدرک لو ور شتسد هعفدی یزیچ یروآدای اب

. متشگرب شتمس

فرط ود دش،زا هدیشک م هنیس تمس هب تسار کی

توهبم تروص تمس مدش مخ و متفرگ ور ش هنوش

ش! هزماب و

لوبق هجو چیه هب دش تهب هک یداهنشیپ ره زورما _

! ینکیمن

! شترارش نیا هرادن یمومت دز، قرب شاه مشچ

. دیشک بقع ور ش هنوش یمک

! منکیم رکف شور _

. متسب ور ماه مشچ مکحم

بخ؟ هشیمن مرس یخوش ال صا هیضق نیا ور نیبب _

ور هگیم تسییر هک یراک صخشتم موناخ هی لثم

! یدیم ماجنا

. تخادنا باال ییوربا

؟! هنرگو _

رت. کیدزن مدرب ور مرس

مش ،ـچ نوا زا دعب هک ینیبیم نم زا ییور هی هنرگو _

! هشن ادج تابل نوا زا

ش تشرد یاه مشچ واب دنوم زاب مه زا شاه بل

منوج هب تخادنیم هسوسو ، ماه مشچ هب دش هریخ



رتخد شدوخ اوح هیچ بیس ینیریش ، دیرخیم هانگ و

دوب! ناطیش

لثم ، دیخرچ شتروص رود ات رود ترارح رپ مهاگن

هراد هک یسک هیدعب تکرح هنوتیمن هک یا هچب

مهب یواکجنک اب هنزب سدح ور هنکیم یزاب شاهاب

دوب. هریخ

و دوب شاه مشچ دصقم ، شور مدش مخ هاگآوخان

دش ثعاب یبجعتم یادص ، دورف زا لبق یلو سب

! مشب کشخ اجنومه
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! رهمگرزب یاقآ _

مدش هجوتم مداد راشف مه یور ور ماه مشچ مکحم

. تفرگ هلصاف مزا مورآ باتفآ

زمرق تروص ور دنوم هریخ مهاگن مدرک زاب هک مشچ

. راگنا دوب رارف هار هی لا بند ش، هدش

تهب اب هک یمیهاربا موناخ هب ور متشگرب عیرس

. درکیم هاگن نومهب

؟ هدش یزیچ _

. داتفا هتپ هتت هب

هدش. عورش هسلج منک نوتادص مایب نتفگ هزیچ _هن



میرب : متفگ ریز هب رس باتفآ هب ور مداد نوکت یرس

! نوملا بند نداتسرفن رکشل هی ات

. تشذگ مرانک زا لجخ یتروص و عیرس یاه مدق اب

یمدق هک هرب داتفا هار شرس تشپ عیرس یمیهاربا

. متشادرب شتمس

نک! ربص امش _

ماه مشچ یوت میقتسم ، تشگرب متمس هب بجعت اب

. درکیمن هاگن

دش. تحار باتفآ نتفر زا ملا یخ

هی هشابن تنوشخرپ دایز منحل مدرک یعس مدش یدج

نتشاد هگن هتسب یارب دوب زاسراک مه مکحم رادشه

! تیعضو نوا ندید اب شنهد

نیا دیدیدن یزیچ چیه امش هظحل نیا و زورما _

؟ همومهفم هنومیم ام نیب هشیمه یارب هیضق

. مدیدن یزیچ نم ! نابرق هلب ب... : تفگ مورآ

. مداد نوکت یرس

تزغم زا یراد باتفآ و نم هب عجار یرکفره ، هبوخ _

ماوخیمن یرایمن شور هب ور یچیه و نوریب یزیریم

دینوتیم منک، دروخرب یا هگید روج مشب روبجم

. دیربب فیرشت

. دیود سنلا رد تمس هب ابیرقت و تفگ یمشچ

ور ماه بل و مدیشک م هدرک قرع ینوشیپ هب یتسد



، دیسریم رس دیاب هاگنزب رس اقیقد بصم ،ال مدرشف مهب

هب یا هعجاف هچ دوبن مولعم دیسریمن رس رگا دنچره

! مرایب راب

. مدنوسر هسلج سنلا هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

نم هب شساوح یسک دش ثعاب سنلا یوت همهمه

. هشابن

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

طخ شینوشیپ یور یفیرظ مخا و دوب نییاپ شرس

دوب. هتخادنا

لوغشم ور شنهذ یروجنیا دیابن یزور نینچ یوت

دوب. شدوخ ریصقت اما اما... ، مدرکیم

. متسشن شور و متفر میلدنص تمس هب کالهف

: تفگ هیقب هب ور و دز یا هراشا مندید اب دراودا

مینوتیم ندروآ فیرشت رهمگرزب بانج هک حاال بوخ

! مینک عورش ور هسلج

. مباصعا یور دوب هتفر نوشاهادص هرابود و هرابود

. مدوبن نوشاه فرح هجوتم ال صا

یلا وس شزا یکره هک دوب یباتفآ ترپ مساوح لک

مه هظحل هی یتح ، دادیم باوج هملک دنچ دیسرپیم

! هتفوین نم هب شهاگن ات تفرگن ورباال شرس

راشف ور ماه مشچ هراشا و تسش تشگنا اب کالهف

. مداد



منک! زکرمت متسنوتیمن و دوب مور یدایز راشف

تخاس یلصا لومرف هک ور مور یولج ی هدنورپ

و مدرک زاب ور دوب هدش هتشون شوت دیدج یارطع

منک. مرگرس شبلا طم اب ور مدوخ مدرک یعس
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یادص هک دوب هتشذگ ثحب زا هقیقد دنچ منودیمن

دش. دنلب فزوج

ور تداعس موناخ دیدج حرط مقاتشم یلیخ هک _نم

ور درک نومریگلفاغ رایسب شیروآون شیپ هعفد هک

؟ تسه هزاجا رهمگرزب یاقآ منک، هدهاشم

شیحارط یاه هگرب هب شهاگن ، مدرک هاگن باتفآ هب

دوب.

. مدرک مخا

دایز ورامش فیرعت مه نم : تفگ و دز یدنخبل دراودا

. مراد راظتنا ور یریگ مشچ حرط نوتزا موناخ مدینش

دراودا زا یمورآ دنخبل واب دروآ ورباال شرس باتفآ

درک. رکشت

. مشاب درسنوخ مدرک یعس

نرظتنم یگمه هک نیا لثم تداعس موناخ بوخ _

! دینک عورش ننک هدهاشم ورامش درف هب رصحنم حرط



و داد نوکت یرس مهب ور هنک مهاگن هک نیا نودب

درک. شحرط حیضوت هب عورش

هدب نوشن لمعلا سکع هی لقادح دش، تشم متسد

. یتحاران ردقچ ممهفب

شور هب هدزن یفرح شدوخ یتقو ات متساوخیمن

. مرایب

ج زیچ یایوگ شایریگ هرانک و اندیدزد هاگن نیا یلو

! ندوبن یبلا

هتشذگ شندز فرح و تاحیضوت زا یا هقیقد دنچ

هب ندرک رکف قرغ یمهم هسلج نینچ یوت نم و دوب

. مدوب باتفآ لمعلا سکع

مدق همه یامشچ یولج مدش هریخ شندب تاکرح هب

ور شاه هلمج درکیم یعس تسد نوکت واب دزیم

هنک! در ای میکحت

مشچ هب شتاکرح یوت یدمع ی هوشع و زان

فیرعت یوت هک یباذج نحل و ناجیه یلو دروخیمن

بذج شتمس هب ور مدآ هاگداوخان تشاد شندرک

. درکیم

شاه فرح هملک هب هملک هناقاتشم هک هیقب هب یهاگن

. متخادنا ندیعلبیم ور

یروجنیا یقح هچ هب ، مدیشک مه یوت ور ماه مخا

! ندرکیم شهاگن هریخ هریخ



ترپ ربخ زورما یاه همانزور لوا رتیت هگا هشیم یچ

! هشاب هقبط تسیب جرب هی زا درم تفه ندش

زیچ همه ابیرقت درک، بلج ور مهجوت شباذج یادص

تشاد و دوب هداد حیضوت ییاذک حرط نوا بجار ور

. دادیم رونام هیشاح یور

امش دییات اب هک نا هدامآ ام یاه هدنزاس نیرتهب _

اب شتهابش هک یا هشیش رطع نیا تخاس راک نازیزع

موناخ دامن هک رالیی دنیس و دنلب هنشاپ یاه شفک

ننک! عورش ور تسه فیرظ و لیاتسا شوخ یاه

و هنک ینوبز شوخ هب عورش هرابود هک نیا زا لبق

: متفگ یدج نحل اب هنک هریخ شدوخ هب ور هیقب هاگن

هب و هشاب یفاک اجنیا هب ات تاحیضوت منک رکف

. دیشاب هدش انشآ راک حرط اب یفاک هزادنا

منیبیمن شوت یلکشم سو هدش دییات نم رظن زا

امش! رظن هنومیم

مرادن یفرح هک نم : تفگ یگرزب دنخبل اب فزوج

هک مدوب هتفگ یتخاب ور طرش دراودا دوب، هداعلا قوف

! هریگیم وتمشچ

. مدرک نوشهاگن مشخ اب دش تشم زیم ریز متسد
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ماه هراورآ هظحلر ه منک سح دش ثعاب دراودا یادص

! نندش دروخ لا حرد

باب و دموا مشوخ اعقاو حرط نیا زا منم ، لوبق _

نحل حرط رب عالهو هنکیم فارتعا و دوب ملیم

هنک! بلج ور مرظن هتسنوت مه شحارط

دش. هدیشک باتفآ تمس هب همه هاگن

هک شمورآ یادص موزاب ور تسشن شوایس تسد

هنک. توعد شمارآ هب ونم درکیم یعس

ور یداهنشیپ چیه باتفآ شاداد شاب مورآ شواچ _

؟ بوخ هنکیمن لوبق

هی اب نوچ هرادن ور یراک نینچ قح ال صا نوا

. هراد دادرارق هگید تکرش

. مدیشک یقیمع سفن

. مدش هریخ باتفآ هب زیمآ دیدهت

. تفگن یزیچ و دز دراودا هب یدنخبل

زاغ هی نم دص یافرح نیا هب مدوب رظتنم طقف

وبصم ال تکارش نیا هدب،ات نوشن یتبثم لمعلا سکع

نیا واب منزب مهب ور دوب دنب شهب میگدنز لک هک

! مشب نارهت یهار رس هریخ ی هرتخد

هنک هجوت بلج هک یروج ور متسد یوت ی هدنورپ

. متخادنا زیم یور



مدیشک یقیمع سفن تشگرب متمس هب اه هاگن ی همه

هک یرطع عون و لومرف : متفگ یمکحم نحل واب

هداد حیضوت هدنورپ نیا یوت ال ماک میزاسب میاوخیم

نودب ینس ره اب موناخره سو هنونز رطع هدش،

هراد یدنت یوب هن هنک هدافتسا شزا هنوتیم تیودحم

دص شیراگدنوم مالمی یلیخ هن هشاب قوذ یوت هک

رایسب داوم زا شتخاس رد هرارق ، هینیمضت دصرد

! هشب هدافتسا یبوغرم

یصاخ نحل اب دوب هتسشن دراودا رانک هک یرتخد

ننوتیم موناخ نیا دیدوب نئمطم هک نیا لثم : تفگ

ور نوشفرح هظحل نومه زا ندب هئارا عیلا حرط هی

! دیتخاس هنونز رطع وهی دیدرک لوبق

. تفگ کیربت دیاب اعقاو

. مداد نوکت شفرح دییات هب یرس

، مراد نامیا منانکراک بان یاه هدیا و هقیلس هب _نم

هک دوب نیا رطع عون نیا تخاس یوت مفده رتشیب

یاه رطع یاپمه ننوتیم مه هنانز یاه رطع منک تباث

و نشاب عیلا و صاخ نوشدوخ عون رد هنادرم

! هرادن یراک نم تکرش یارب نوشنتخاس

اجنیا مه شتوق ی هطقن : تفگ یتحار نحل اب فزوج

هنکمم هک میدرک ییاسانش ور یسک اجنیا ام هک دوب

یباسح یبد رد هبعش نیا ندنوخرچ یارب و هدنیآ رد



! هروخب نومدرد هب

. مدرک شهاگن هریخ

هب اب هک هشیمن نیا زا رتدب تیعقوم مدرک سح

. تخیر مهب مروصت باتفآ ندموا فرح

دایم یا هفرص هب و باذج داهنشیپ رظن هب موه _

ش! هدنریگ لا حبشوخ

. دنخبل دراودا

امش. لا حب شوخ سپ _

. مدش هریخ نوشهب یکانتشحو مخا اب

نوتاداهنشیپ وزج ننوتیمن تداعس موناخ رکشورادخ _

! نراد سهلا دنچ داد رارق هخآ نشاب

یگتسب هگید نوا : تفگ مهب ندرک هاگن نودب باتفآ

تفرشیپ هب ردقچ هک نیا و متکرش سییر هب هراد

یصخشم باوج زونه هدنب دنچره دنم عالهق نم

. مدادن

هداتفا همه نوج هب هک یسرتسا و وشبلب نوا طسو

مدز. یکانرطخ دنخبل دوب

زمرق تراک هب راطخا مک مک هریم هکباال اطخ بیرض

. هدشیم هدیشک

! زمرق ی هدودحم هب دوب هدرک متوعد امسر باتفآ

. مدرک نوشهاگن هریخ اما توافت یب و مدرک توکس
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مد مورآ شوایس ، نوشیراک یاداهنشیپ نوشاندیدنخ هب

؟ شواچ یبوخ : تفگ مشوگ

. مداد نوکت هرآ یانعم هب یرس

هگید هشابن المز دياش هاگدورف تمربیم مدوخ _

. یدرگرب

دش. هریخ ممورآ نحل و درسنوخ هفایق هب بجعتم

؟ مرن یاوخیم _

هن! : متفگ مورآ

. درشف مهب ور شاه بل

؟ منزب فرح باتفآ _اب

، میهاوخدوخ مدآ نم تسشن مبل یور یمی مال دنخشین

دیاب همه هک هدایز شمجح ردقنا یهاوخدوخ نیا

. ندب ناوات شارب

! تسین _المز

تسین ندز فرح هب یزاین یتح تسین یصاخ هلئسم

. ناریا میدرگیم رب مه اب همه

؟ شواچ هیچ  تروظنم : تفگ بجعت اب

؟ ماوت اب شواچ

اجنیمه لومرف : متفگ هیقب هب ور شهب تیمها یب

لوصحم یتقو ات یلو دینک شیسررب دینوتیم هنومیم



مراد راک ییاج نم دیرادن ندرک یپک قح هدشن لماک

مرب! دیاب

حاال هک نوا هاگن هب هجوت نودب مدش دنلب اج زا

مدز. نوریب سنلا زا درکیم مهاگن هریخ

. مدرک یناگیاب وراه هدنورپ و متفر مقاتا لخاد

. دیشکن لوط دایز مراک

منیبب مه شدعب هاگدورف مدنوسریم ور شوایس دیاب

هن! ای دوب یدج دیرخ یارب باتفآ ی همانرب

و اهنت هن هربیم فیرشت نم اب اج همه دعب هب نیا زا

اه! هبیرغ و شاهتسود اب هن

منت و متشادرب ور مدوب هتخادنا یلدنص یور هک یتک

. متخادنا تعاس هب یهاگن مدرک

. دشیم شرید تشاد مک مک

اه هچب طسو مدش هجوتم هزات مدش، جراخ قاتا زا

. هتخادنا هار یظفاحادخ مسارم هتفرگ یمهرود

. دمویم شادص متفریم نوشتمس هب هک روطنومه

تیدودحم دینیبب دایب دینک در دیراد همان شاداد _

امش رکاچ نم هشاب ثنوم هدنریگ طقف هرادن یصاخ

. متسه مه

مراد خهلا هی نم : تفگ دیدنخم هک روط نومه باتفآ

وگب نوسرب ونم سالم نوشهب مراد تدارا مه یلیخ

! هیکوا یراگتساوخ هیضق



ندز یقپ ندوب شرانک هک میکح و یمیهاربا موناخ

. هدنخ ریز

؟ یراگتساوخ دوب، هدش زیت ماه شوگ

هیچ؟ یراگتساوخ هیضق : تفگ بجعت اب شوایس

. مدش هریخ شهب مداتسیا نوشرانک مهرد یاه مخا اب

:وهللازا تفگ یصاخ نحل اب نم هب ندرک هاگن نودب

شرسپ هساو دوب هدموا ششوخ ماتسود زا یکی

حاال هرحس هرتخد مسا مه یبیجع زرط هب تساوخیم

دش! یکوا دیاش ولج نایب مگب

. تفر مهرد هک دوب شوایس یاه مخا هعفد نیا

وت هچب و نز مرب نم امیتشادن یسومان یخوش _

. نرظتنم هاگدورف

و شوایس یاه تنطیش نوش کال لک هب مدز دنخبل

! باتفآ یایزاب بلج

هب وسح نیا یراد ارچ یراد تریغ شور ردقنا هک وت

! رسپ یشکیم دنگ

. متخادنا شاپ ات رس هب یهاگن

؟ یرضاح _

درک. زاب مه زا ور شاه تسد

سن باال کتشپ و قلم اب هاگدورف ات مرضاح هک _هلب

. شاداد تارب مایم

. مداتفا هار گنیکراپ تمس هب شرانک دنخبل اب



دوب! هدش لح

شوایس ونم یاوعد الافو تخا دوب روط نیمه هشیمه

! تفریم نیب زا ممهفب نومدوخ هک نیا نودب

. متشگرب بقع تمس هب عیرس یزیچ یروآدای اب

زا ندش جراخ قح سک جیه مدموین نم یتقو _ات

دیاب زورما هداتفا بقع یاراک ی همه هرادن ور تکرش

. هشب ماجنا

و نریگب هدهع هب ور لومرف یاراک دیلوت یاه هچب

هئارا هک یحرط تداعس موناخ یتسرپرس اب مه هیقب

. ننوسرب دیلوت طخ هب ور دش

! ديشاب قفوم

هب و مداد نوکت مارتحا هب یرس ، مشچ ندینش اب

. مداتفا هار شوایس تمس
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با ــ تفآ

. مدش هریخ نوشنتفر هب تشپ زا

متسد واالن، هسلج لوط رد موس و تسیب راب یارب

. تفر ماه مشچ تمس هب

دوب! غاد شاه سفن مره زا زونه ماه کلپ تشپ



! هسوبب ونم تساوخیم نوا

تساوخیم نوا، و مدوب همانسانش نودب ردام هی نم

! هسوبب ونم

یگدنز کیچوک طایح هی اب یرتمدص هنوخ هی وت نم

. هسوبب ونم تساوخیم نوا، و مدرکیم

نوا، و مدوب شیراجت بیقر نيرتگرزب رایتسد نم

! هسوبب ونم تساوخیم

وحاال، دوب رفنتم نم زا گرم دح رد یزور هی نوا

! هسوبب ونم تساوخیم

نادناخ ثراو و رسپ کت ناخ، نودیرف رسپ نوا

! هسوبب ونم تساوخیم و، دوب رهمگرزب

تساوخیم نوا نومنیب شحاف الف تخا همه نیا اب

! هسوبب ونم

! هسوبب ونم تساوخیم نوا، ... نوا و دیزرل ملد نم

دوب رارق اعقاو مدیشک ماه مشچ هب یتسد هرابود

؟ ینتفاین تسد تب نوا یاه هسوب وت نش قرغ

هرب. جیگ داوخب مرس دشیم ثعاب مرس یوت یاهاوجن

رکف نیا زج هب دوبن مرس یوت یزیچ هسلج لک یوت

یراک و دروخیم ور مزغم تشاد هک یا هنایروم یاه

! دمویمنرب متسد

شیپ ور هسلج بوخ ردقنا متسنوت یروجچ منودیمن

منکن شهاگن ات متفرگ ور مدوخ یولج یروجچ مربب



! متسنوت یلو

منزب یفرح هک نیا زا لبق ، مدرک هاگن اه هچب هب

تمس هب درد اب تسشن مولهپ وت یمکحم ی هملقس

. متشگرب ادیش

! یشحو هتچ _

درک. مهاگن مخا اب

؟ موناخ باتفآ هگید هرآ مه ام اب هرآ همه _اب

، مداتفا دوب نداتفا هب کیدزن سنلا یوت یقافتا دای

! مگب یچ متسنودیمن اعقاو هدش زمرق ماپل مدرک سح

مشچ یوت مووه ادیش هدش مهافتوس شتسار _ار...

هنک. توف مور دوب هدش مخ داتفا مژه ماه

درک. هاگن مهب صرح اب

؟ مرخ نم ترظن _االنهب

. متخادنا ورباال م هنوش

! نیتسین متهابش یب نیچمه _

متوعد اه هچب تمس هب هک میکح موناخ یادص اب

. متفرگ هلصاف شزا و شمدنوچیپ عیرس درکیم

مبلق و مدوخ هب هک متشادن یباوج یتح نم لصا رد

! ادیش هب هسرب هچ مدب

داتفا قافتا یروابان مکلا رد و عیرس ردقنا زیچ همه

نم هب ور یلمعلا سکع نیرت کچوک ی هزاجا هک

. دادن



متفر اه هچب تمس هب لغب هب هدنورپ و مدیشک یهآ

و گنر هچ زا حرط تخاس یارب منک نوشییامنهار ات

ننک. هدافتسا ییاه سنج

لوغشم منهذ ی همه و متشادن زکرمت زیچ چیه یور

هزات دوب، هدش حرطم دراودا فرط زا هک یداهنشیپ

چیه هب ور یداهنشیپ چیه تفگ شواچ یتقو ممهفیم

دوب! یچ شروظنم نکن لوبق ناونع
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هب ور یبد ی ورپژه و منومب اجنیا متسنوتیم نم

. مریگب تسد

چیه هب هگید هک منک بسک ترهش و لوپ ردقنا

. مشاب هتشادن یزاین سک

عورش ملد یاه یریگ هنوهب ، تشاذیمن یزیچ هی یلو

و شرآ زا ردقنا تقوچیه اتاالن نم و دوب هدش

منوتيمن مه ش هیقب و مدوبن رود هیقب و نامام

! مشاب

عفد هک یسح سح، نیا زا یمین دیاش یتح ... یتح

هشب یشواچ هب طوبرم ور ندنوم اجنیا هیرظن هنکیم

هنم خر هب وراه زیچ یرس هی شتکرح ره اب هک

ناما یب شزرل هب هجوت یب و هشکیم هدیدن تیامح



هنزیم جوم مرس یوت هک ییاه یخلا و رکف و مبلق

! هشیم کیدزن مهب رتشیب زورره

و هریگیم شتسد ور میگدنز نکن و نکب و لر تنک

مه شوایس هب هک یشواچ ، هنزیم تریغ زا فرح

! هنکیم یزاب یتراپ نم رطاخب ، هنکیمن محر

و هدیم نوشن ماپ رانک ندز وناز اب ور شبصعت جوا

یدرم ره هزره هاگن ندید اب زورما نم هنودیم ادخ

تنعل مدوخ هب ییاسابل نینچ ندیشوپ رطاخب ردقچ

! مداتسرف

! مدوبن قمحا نم

مدوب رفتتم ندرک یگدنز یخاالت وت زا طقف نم

منک فارتعا مدوخ شیپ دنلب مدرکیمن تئرج یتح

! هراد یسح نم هب شواچ

! هراد ناوات یلا یخ شوخ و فارتعا

هی دروخیم ور مزغم هنایروم لثم تشاد یزیچ هی

نوا ، ندوب سرتسد رد یدایز هی هدش، هتسکش ِحبق

تساوخیم یلو دایم، ششوخ نم زا تفگن تقوچیه

! هسوبب ونم

تسود ور یرسپ متسنوتن تقوچیه یلع زا دعب

مندش قشاع و متشاد هچب هی نم نوچ ، مشاب هتشاد

. میدوبان اب دوب ربارب

یدرم چیه مدیمهف متشاد دیما اب هک یا هبرجت زا



نیا و هنک گرزب ور یا هگید سک هچب هشیمن رضاح

نم! تسکش نیلوا دش

هزماب یلومعم ی هفایق هی اب دوب یبوخ رسپ دیما

ندوب یگنهرف اب یامدآ و نتشاد یطسوتم میلا عضو

مراد ردام کی و رسپ کی اهنت نم ندیمهف یتقو یلو

سپ اپ مشب ادج نوشزا متسین رضاح چیه هب هک

. ندیشک

هتشاد تسود و نتشاد تسود کسیر منوتیمن نم

منک لوبق ور شواچ ی هرابرد ندش

رورغ و تسین يگداوناخ وج کی طقف هعفدنیا نوچ

لا وس ریز مماه تسود و اراکمه عمج یوت متیصخش

! هریم

زا رت ساسح یلیخ نوا یفارشا ی هداوناخ انئمطم

. نتسه منکب ور شرکف هک یزیچ
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یوت هشیمن مه هرادن یموناخ زا مک هک ییوناب یتح

دز! سدح ور شلمعلا سکع یطیارش نینچ

نودب دش، نم میرح دراو شدوخ ی هزاجا هب نوا

. هرایب یمکح شارب هک نیا

! مبات فآــ مــن



هک یسح تابثا یارب نم هب ندش کیدزن زا لبق

هنک! هبرجت ور نتخوس دیاب هشاب هتشاد دوجو هنکمم

! هراد ناوات هشاب یعقاو هگا نم نتساوخ

یرتدب ناوات هشاب سوه ور وزا هشابن یعقاو هگا

! هراد

یاه هیصوت رورم و تخاس طخ هب نداد مظن اب

تمس هب و مدرپس میکح موناخ هب ور هدنورپ ، یداع

. متشگرب مقاتا

مرب لته رود ژیا اساپ هب شندموا زا لبق متساوخیم

هک یموتامیتلوا یروآدای اب یلو ، مسرب مادیرخ هب و

. مدش فرصنم داد

ور رحس ی هرامش و متفرگ متسد یوت ور یشوگ

هربب شدوخ اب ور شرآ زورما دوب رارق ، مدرک دراو

. نوریب

. دایب رب شنتشاد هگن سپ زا هنوتن مدیسرتیم

هقیقد ود یلو دمویم یمورآ ی هچب رظنب شرآ

تساوخیم شلد یراکره و تسبیم ور مدآ مشچ

. دادیم ماجنا

یوت رحس دنلب یادص دروخ هک یقوب نیموس اب

. دیچیپ مشوگ

! تفرعم یب قیفر رکاچ هههب _



یب تفر تدای ورام یتفر نومشوگ مد ات هبوخ

. تخبدب ی هبنج

. تسشن مبل ور یدنخبل

گنز تهب مشن اال دوبن م هچب رطاخب هبخ هبخ _

؟ ینزیم یلبلب هیچ هرکن یادص نوا اب مدریمن

دش. صاخ شنحل

باتفآ یاو هرایم ور شسحن فیرشت هراد نامرورس _

ملا! حشوخ ردقچ ینودیمن

. متخادنا باال ییوربا

؟ ینعی دح نیا رد وهوا _

! تسین شساو یدح _

ادخ باتفآ هتسشن ملد هب ردقچ هرسپ نیا ینودیمن

مهب ورام هک هزرمایب ور ورای نوا و وت ردام و ردپ

. نیتخادنا

هراد مسا یگیم هک ورای نوا : متفگ تیساسح اب

یروجنیا شدوخ ولج یراد تئرج ِناخ شواچ مشمسا

نک. شادص

هی شساوح راگنا هک یروج نم فرح هب هجوت یب

. نایم نراد ااا : تفگ س هگید یاج

ایک؟ : متفگ بجعت اب

! شرآ و هنوپ و نیمار _

! نرخب هویمبآ ندوب هتفر
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دش. رت قیمع مدنخبل

. شخپ ور رازب ور یشوگ _

حاال. هشخپ ور : تفگ و درک ثکم هیناث دنچ

. مدیشک باال زیم یور ور مدوخ

؟ شرآ _

؟ یونشیم ومادص ینامام شرآ

ی هدز قوذ یادص دعب و دموا یشخ شخ یادص

. دیچیپ مشوگ یوت شرآ

؟ یایم یک ینامام مامــنا، _

نم کراپ میدموا انیا وخهلا نیمار ومع اب هگید ایب

. مدش راوس بات بات

. شنتفر هقدص نوبرق هب مدرک عورش

وتنوبز نوا خآ ، مزان رسپ مرب تنوبرق نم یهلا _

؟ یسفن هرذگیم شوخ هروخب شوم

دش. دنلب شزان یادص

! مدروخ مه ینتسب _هرآ

مدز. دنخبل

نم. یشوم شوم تنوج شون _

دش. دنلب هنوپ یوغیج غیج یادص نومندز فرح طسو



؟ یریگب ام زا یربخ هی دیابن تیبرتیب _

؟ مساسح ردقچ ینکیمن کرد م هلماح مرس ریخ

نیا اب یدرک زبس ورام هگید هلب : تفگ یصرح نیمار

! تاتیساسح

؟ ولوگ یز یز یبوخ

ینزیم وتورث و وملا لوپ شوج ردقچ هخآ د

نیمه هراگدنوم هک یزیچ ادخب دیکوپ نوملد ایب ریگب

! سایتسود

. مداد نوکت فسات هب یرس

و نز زا حیلا هی نم دش مومت تاترپ و ترز _هگا

! مسرپب ت هچب

. هدنخ ریز دز یقپ رحس

نیدب شرافس عیرس دیرخ مریم مراد یتسار ، رامرهز _

! نوتارب مرایب یچ

. رخب گنفت ینامام : تفگ عیرس شرآ

انک. اگین ور هلوت

مرایمن یزیچ وت هساو رحس ، مشچ مرب تنوبرق مشچ _

. هرایم تارب هراد هدرک راب سابل نودمچ هی ایس

ابوغرم نیا زا بوچ تسد هی مه هنوپ و نیمار هساو

! هشیم هدافتسا هبناج ود مرایم مرخیم

بوچ مدیمهفن نم اسیاو اسیاو : تفگ بجعت اب نیمار

هیچ؟ ش هیضق هبناجود یتسد



هدنخ شوت هک ییادص واب مدیشک باال ور مغامد

هدافتسا شزا دینوتیم نوتودره ینعی : متفگ دزیم جوم

دش درگ هک هنوپ مکیش هگید هام دنچ ، هگید دینک

وت یتسد بوچ اب هدب شزارد یرب یاوخیم ییاج

وت میدوب هچب هک اکیتس ال نیا لثم هدب شلق نوبایخ

میدربیم نوشار بوچ اب نوبایخ

هک هچب ، نییاپ دایم متنیشام کاکطصا و نیزنب لوپ

ال ماک هرب نوتمودکره هب هک ییاجنوا زا دموا ایند هب

شمدآ دینوتیم یتسد بوچ نیمه اب دایم راب تیبرتیب

! دینک

هنوپ شحف و غیج اب رحس و نیمار ی ههقهق یادص

دش. یکی

هجوتم ، مدیدنخیم نوشنیب یریگرد هب هک روط نومه

ندید اب متشگرب بقع هب عیرس مدش رد یادص ی

و مدرک کیدزن مشوگ هب ور یشوگ رد تشپ یا هیاس

ادعب زاب مرب عفال نم هرد تشپ یکی اه هچب : متفگ

شرآ و نوتدوخ بظاوم منزیم گنز نوتهب

عفال! دیشاب
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عطق ور یشوگ منومب نوشباوج رظتنم هک نیا نودب



. مدیرپ نییاپ زیم یور زا عیرس و مدرک

. دییامرفب _

یقیمع سفن دروآ لخاد ور شرس هک ادیش ندید اب

. مدیشک

اب ییورایور هدامآ هجو جیه هب رضاح حلا رد

! مدوبن شواچ

. ییاجنیا _ااا

. سنجان متخادنا تریگ هرخ باال

روج و عمج ور هیضق یروجچ حاال مدیشک یفوپ

منک.

تسین ینکیم رکف هک یروط نوا هیضق ادیش نیبب _

. تسین نوا و نم نیب یجیه ینعی

مهاگن هدش زیر یاه مشچ واب تخادنا باال ییوربا

درک.

جیه هگیم هتشگرب هدیسرن هار زا هک تسه _د

مه اب همه بشما و دیرخ هرب اهنت هرادن قح یموناخ

! میریم

؟ دیرخ هرب دوب رارق یک

. موناخ باتفآ هگید همولعم

اب ناخ شواچ هشیمن مرواب زونه نم ادخب باتفآ یاو

... تساوخیم اعقاو یاو تساوخیم تهبا نوا

. هشب تکاس ات مدرب ورباال متسد



هتسب هرابود یلو دش زاب منهد منزب یفرح متساوخ

راکنا یارب یفرح چیه مدنوم حتلا نومه یوت و دش

. متشادن هدننک جیگ هیضق نیا

هن! ای هراد یا عالهق مهب اعقاو متسنودیمن یتح

راوید ور ورای هک یتقو هن یلو هدنلب اشاح راوید

! هدیم نوکت تسد تساو هراد هتسشن

دش هتفرگ یمک م هفایق لبم ور متسشن مورآ

باتفآ هدشیچ : تفگ و تسشن مکیدزن بجعت اب ادیش

؟ هنکیم تتیذا یزیچ

ناخ... شواچ هنکن

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یدید ور زیچ همه زورما وت وت... ادیش ممگرد _رس

هن؟ هگم

دز. یدنخبل

وت و دوب یخلا و رکف منکیم رکف رونه هک نیا _اب

! مدید هرآ یلو مهاگن و سح همه نوا فک

مدش هجوتم ور ناخ شواچ یاه هاگن ینعم هزات نم

! باتفآ

تشگیم ترود یروج نوا یتقو مدش هجوتم هزات

ترود تشاد اعقاو نوا ، دوبن تندیجنس هساو

! تشگیم

. متفرگ ماه تسد یوت ور مرس



نیا هگید یکی وت ادخ وروت منک شمضه منوتیمن _

مکوش وت مدوخ زونه نم نم... ادیش نزن ورافرح

یتح نوا و تسین مولعم میگدنز و مدوخ اب مفیلکت

. هتفگن نم نتساوخ زا مه هملک هی

. تشاذگ م هنوش یور تسد

زورما نم ، یتفگ هک هیرخآ ی هلمج طقف تدرد _

مدید یتقو دش میدوسح مگب غورد ارچ دز مکشخ

راگنا هک یروج هی هنکیم تهاگن روش اب یروج نوا

وشاراتفر مه هیقب ناریا میدرگرب هشب یک تتسرپیم

نوا طقف باتفآ خآ هزیرب نوشرپ و کرک ننیبب تاهاب

دش مخ ومالمی طایتحا اب یروج نوا هک یا هظحل

ات...

. مدیشک یفیفخ غیج عیرس

! مشکیم تلا جخ ادیش ادخوروت وگن _
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. مدیشک یهآ

منودیمن یتح ادیش مسانشيمن بوخ ونوا _نم

منک؟ راکیچ دیاب هیمدآ روطچ و هیچ شدصق

دش. دنلب اج وزا دز یدنخبل

! شیسانشب نک یعس سپ _



مدیدن تقوچیه مدرکیم راک اجنوا هک یتقو مامت نم

هنک راتفر طاتحم و مالمی ردقنا یسک اب ناخ شواچ

یلیخ ، هدرم یلیخ نوا شیسانشب نک یعس طقف

! باتفآ

ات نوریب میرب رپب مه حاال : تفگ و دیشک ور متسد

. تتقو رس دموین ندرک رید هنوهب هب

! طقف س هنوهب لا بند هشکیمن تلا جخ هرسپ وهللا

دوش! هچ اراک نیا و ناخ و شواچ ناج خآ

. مدش دنلب اج وزا مدرک شراثن یا هزم یب

فارطا هب یهاگن یمشچریز میدز نوریب هک رد زا

. دوبن چون متخادنا

بصن سا یپ یج شهب دعب هب نیا زا تسین یزیچ

ال. صا هدیم ینعم هچ منکیم

منک، نوریب منهذ زا ور تافرخزم نیا مدرک یعس

هرخسم زا تسد یتیعقوم چیه یوت نم ی هگید یور

. تشادیمن رب یزاب

دمویم نومتمس هب دادرهم اب هارمه هک شندید اب

هب دعب هظحل دنچ یلو ، مدرک مگ ور ماپ و تسد

،االنو مریگب ش هدیدان مدرک یعس و مدموا مدوخ

لیلد یب هک دوب نوا یلصا راکهانگ تیعقوم نیا یوت

! هشب نم میرح دراو تساوخیم یفرح چیه نودب و

. مدش مه هیقب و میکح موناخ هجوتم نوشرس تشپ



؟ میرب بوخ : تفگ یدنخبل اب میکح موناخ

؟ نتشاد ربخ همه ینعی االن مدرک نوشهاگن بجعت اب

شواچ دیدرک فطل یلیخ : تفگ ینیریشدوخ اب ادیش

نوملد تدش وهب میدوبن دلب ور ییاج اعقاو ام ناخ

. دیرخ میرب تساوخیم

داد. نوکت شارب یرس شواچ

یفاک تقو دیتفویب هار رتدوز دیرضاح همه _هگا

. دیشاب هتشاد دیرخ هساو

منئمطم دوب مشچ یوت یباسح شوایس خیلا یاج

. تشذگیم شوخ یباسح دوب هگا

دش شنیشام راوس و داتفا هار همه زا رتولج شواچ

. میدش هارمه دادرهم اب مه ام

یلیخ عمتجم هی هب ات دیشک لوط ردقچ منودیمن

دوب فلتخم یاه سنج یواح هقبط دنچ هک گرزب

. میدیسر

ندش، بیغ یکی یکی همه نومندش هدایپ ضحم هب

تساوخیم شلد مدا هک دوب دایز سانجا عونت ردقنا

هنک! هاگن زیچ همه هب هتسیاو طقف مامت هزور کی

هگید تفویب هار : تفگ و دز مولهپ هب یا هبرض ادیش

. مراد دیرخ یلک هک نم ژا اساپ وت میروخب لق میرب

عورش اجک زا متسنودیمن مداتفا هار شرانک دنت دنت

منک.



تشپ هک شواچ ندید اب بقع متشگرب هظحل هی

. مدروخ اج دمویم هتسهآ یامدق اب نومرس

ام رطاخب طقف و تشادن یدیرخ چیه نوا ینعی

؟ دوب هدموا

. منکن شهاگن و مدرگنرب هگید مدرک یعس

بقع هب هظحل هی دوب هدش مثکم هجوتم هک ادیش

عیرس دیشک یفیفخ غیج شواچ ندید واب تشگرب

هش. تکاس ات مدز شتسد هب یگنچ

! دایم نومرس تشپ هراد یدج یدج باتفآ یاو _

تدوخ لثم منم هگید نک سب ادیش ااا : متفگ مخا اب

یزیچ ش هداوناخ هساو هریم هراد دیاش یدرک یمهوت

! هرخب
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. تخادنا مهب یکپچ هاگن

. یگیم تسار وت یکوا _

هک یشورف رهاوج تمس وهب دیشک مکحم ور متسد

درب. دوب هتفرگ وممشچ یباسح شقرب و قرز

اب یسیلگنا هب درک عورش زاب یور و داشگ دنخبل اب

. ندز فرح ورای

دیاب مدآ همه نیا نیب ،حاال مدرک شهاگن هلصوح یب



ور مدآ هراد شاه مشچ اب ورای هک اج نیمه دمویم

؟ هنکیم زیاس

اب دوب هداد رارق بطاخم ونم هک ادیش یادص اب

. مدرک شهاگن بجعت

. مزیزع نک باختنا ورادنبتسد نیا زا یکی _

تمیق هک ییادنبتسد هب دعب ادیش هب لوا بجعت اب

. مدرک هاگن دوب هدیشک کلف هب رس شمودکره

منک. باختنا ور یکی درک هراشا مهب وربا و مشچ اب

هنک! نومعیاض رازاب طسو داوخیم ارچ نیا اباب یا

متخادنا هزاغم زا نوریب هب یهاگن یمشچ ریز

و دوب هداتسیا یدج یلیخ و بیج هب تسد شواچ

. دیخرچیم هدنشورف امو نیب شهاگن مخا اب

ال صا و دوب سردید یوت ال ماک میتفریم هک اجره

هک دوبن مهم شارب راگنا تشادن ندش هديد زا ییابا

! دایم نوملا بند هراد میمهفب

تمس هب عیرس دروخ مولهپ هب هک یا هملقس اب

و مدش هریخ نوشهب هیناث دنچ متشگرب ادنبتسد

و قارب ی هراتس اتدنچ حرط هک یفیرظ ابیرقت دنبتسد

مدرک باختنا ور تشاد یلیلکا

هتفرگ ور ممشچ یباسح مینکن هاگن هک شتمیق هب

دوب!

درم هک مرادرب ور دنبتسد مدرب ولج ور متسد



متسد هب دنخبل واب تشاد شرب نم زا لبق هدنشورف

درک. شکیدزن

رود! دشبالهب درگ ماه مشچ

زا یتسد مدب نوشن یلمعلا سکع هک نیا زا لبق

بقع هب عیرس ، تفرگ ور شچم مکحم مرس تشپ

تهب اب شواچ مهرد یاه مخا ندید اب متشگرب

. مدرک شهاگن

نیا هب و هنیبب ور هنحص نیا درک تقو یک ال صا

! هنوسر اجنیا هب وشدوخ تعرس

منکن رکف : تفگ و داد نوکت درم یارب یرس یبصع

نوشارب مدوخ نشاب هتساوخ یکمک نوتزا موناخ

. مدنبیم

دش. درگ شاه مشچ مه ادیش نم اب نامزمه

. تشادرب بقع هب یمدق بجعت اب هدنشورف

ملفق رس تشپ زا هک بقع مشکب ور مدوخ متساوخ

. دادن مهب ندروخ نوکت هزاجا و درک

مرمک یور یقرع طخ و مدوب هدش زمرق تلا جخ زا

درک. تکرح هب عورش

ور شدوخ ونم نیب ی هطبار هیقب دوب شادخ زا راگنا

هدب! همادا شاهراک نیا هب یرت زاب تسد اتاب نمهفب

نتسب هب عورش تقد واب تفرگ ور متسد تمی ابمال

درک. متسد رود دنبتسد



. تشاذن هک مشکب بقع ور متسد عیرس متساوخ

؟ یدیدنسپ _

رفن ود هک نیا رکف دیزرلیم شاه تسد یوت متسد

، درکیم متیذا رتشیب نتسه هعجاف نیا دهاش مه هگید

متساوخیم طقف هن : متفگ متسد هب ندرک هاگن نودب

منک! شناحتما

دوب مه یوت شاه مخا زونه تفرگ هلصاف مزا یمک

. هتسهآ شادص و

هنک؟ تتسد هکیترم نیا یرازب یتساوخیم یدیدنسپن _

عیرس ادیش هک مگب یزیچ  متساوخ متفرگ زاگ ور مبل

. دشن دنسپ یزیچ هک نیا لثم هگید میرب بخ : تفگ

! هنتف لماع متفر شهب یا هرغ مشچ
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تشاذگ زیم یور ور دنبتسد ادیش هب ندرک هاگن نودب

! میرادیم رب ونیمه : تفگ و

دش. درگ ماه مشچ

المز... _هن

. مفرح طسو دیرپ

! ماوخیمن امش هساو _

هلب؟ هلب ، مدرک یمخا



. اطلغ هچ

؟ سپ نیاوخیم یک هساو _

درک. مهاگن یکمن اب مخا اب

! قیاقش _

ندوبن اجنیا یریبکیا ی هدنشورف و ادیش هگا انئمطم

رانک! شمتشازیم متسشیم

هساو شوداک ، سام هساو شتلا جخ و سوب و چام

! هگید یارتخد

هنوچ یور چیلا هک مدش هریخ شهب یروجچ منودیمن

دزیم جوم هدنخ شوت هک ییادص واب داتفا ش

! همرهاوخ : تفگ

منکن هلمح شهب ات مدوب هدرک سبح هک یسفن مورآ

. مدرک خیلا ور

هیک! ملا مدیسرپن _

. دوبن نم لیم باب حلا ره هب

زا رپ یاه مشچ یولج و مدز شهب یدنخشین

متفر نوریب شحیرفت

دوب. مباصعا ور ادیش زیر ی هدنخ یادص

اه! هئوت ریصقت ش همه رام رهز _

. تفر شباال هدنخ یادص

! دوبن ملیم باب یگیم غورد گس لثم ارچ _وخ

! هگید مرادن وشلوپ وگب



! هدنخ زا مدرک شغ یدرک شهاگن لا حاب یلیخ یلو

. مشاب هدرکن شراب هک دوب هدنومن یشحف هگید

اتدنچ ندید اب میتشذگیم اه هزاغم زا دنت دنت مه اب

متفر لخاد عیرس نتخورفیم کدوک سابل هک یا هزاغم

انیا هنوپ ی هچب و شرآ یارب سابل تسد دنچ و

. مدیرخ

ور ییاگنر نیمه یارب رسپ ای هرتخد هچب میتسنودیمن

. دایب شودره هب هک مدرکیم باختنا

دش. هارمه ماهاب یباسح دوب هچب قشع هک مه ادیش

شروضح راگنا دوب شواچ نیگنس ی هیاس هب مساوح

نوشن ور شدوخ یلیخ دنچره مارب دوب هدش یداع

. دادیمن

ونم رس هراد ثمال االن درک لگ متنطیش هظحل هی

هلا؟ میم لوگ

یهاگن و مدش مخ یمک مشفک ندرک تسرد هنوهب هب

. متخادنا بقع هب

هک یرمرم دنلب یانوتس زا یکی رانک ام زا رت بقع

دوب. هداتسیا دوب هداد جال عمتجم هب یباسح

دوب! شتسد مدیرخ کیتس اتپال دنچ

دوب! ام شاب همه هک نیا هنک دیرخ درک تقو یک

. مداتفا هار ادیش رانک و مدش دنلب

و متخادنا دوب رتولج رتم دنچ هک ینوتس هب یهاگن



. متفرگ زاگ سرتسا و روش اب ور مبل

هک نوتس هب : متفگ بل ریز و مدز ادیش هب یکمشچ

تشپ مایم منم وش، میاق شتشپ چیپب عیرس یدیسر

وت! رس

درک. مهاگن بجعتم

؟ هگم یضیرم هخآ ارچ _

. متخادنا باال وماهوربا تفج

، شزا متسین یضار هدش مک شتیلا عف مکی ادخ هدنب _

! شمزادنب زلو و زلج هب ماوخیم

درک. یدنلب ی هدنخ

! ادخب یدیم سرد ونوطیش _

. مدرک شهاگن سخت

هدب. سپ سرد بوخ نیشب سپ _

نوتس اب ابیرقت نوچ یلو درک مهاگن یپچ پچ

دیچیپ عیرس و هگب یزیچ تسنوتن میدوب هدیسر

. شتشپ

هک شواچ ندید اب متخادنا متشپ هب یعیرس هاگن

تمیتغ ور تصرف دوب شیشوگ هب شساوح لا یخیب

! ادیش تشپ مدیرپ عیرس و مدرمش

. دیدنخیم زیر زیر ادیش

تسود رتشیب و دوب یخوش هی ی هلزنم هب مراک نیا

! منیبب ور شلمعلا سکع متشاد



یاه مدق یادص هک دوب هتشذگن رتشیب هیناث دنچ

. مدینش ور یمکحم و یدنت

نوتس رانک زا تعرس هب هک مدش شواچ هجوتم دعب

هاگن فارطا هب هدنومرد و نارگن یهاگن اب تشذگ

. درکیم

و یبصع یباسح دوب مولعم خر مین زا هک شتروص

. دیسریم رظن هب هتسخ

! مدش نومیشپ مراک زا هظحل هی

ارچ ش هفایق ادخ هدنب نیا هوا هوا : تفگ مورآ ادیش

؟ هدش یروجنیا

تشپ زا ات مدیشک ور شتسد و متفگ یمورآ سیه

هظحل نومه مدب سناش زا یلو میایب نوریب نوتس

نوتس رانک هک ادیش و نم هب شمشچ تشگرب

! داتفا میدوب هداتسیاو

شهاگن مک مک درک نومهاگن بجعت اب هیناث دنچ

مخا هعفدی دشیچ مدیمهفن یلو دشیم مورآ تشاد

نومتمس هب دنلب یاه مدق واب تفر مه یوت شاه

! داتفا هار

! هخچ هخچ هللا، مسب
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وت گس : تفگ مورآ و تشادرب بقع هب یمدق ادیش

! دییاز نومواگ تحور

! مصقان لقع نوا اب نم رمک هب هنزب نوتس نیمه

مهب یکانتشحو مخا اب دیسر نومهب هک نیا ضحم هب

نیدوب اجک هزیچ سالم : متفگ هدش لوه دش هریخ

امش؟

میتشگیم نوتلا بند میتشاد مه ام هدهاش ادخ

مگ دیاش میتفگ میدش نارگن نیدمویمن نوملا بند هک هن

! هدرکن ییادخ دیشاب هدش

شراکرس هک نیا زا منودیمن دوب، یبصع شاه مشچ

! ینارگن زا ای مدوب هتشاذگ

؟ نیتشگیم نم لا بند نیتشاد اجک تقو نوا _

. تفرگ م هدنخ

! نوتس _وت

. تسشن مولهپ ور مکحم ادیش تسد تشپ

دش. دنلب مرس تشپ زا شزیر یادص

! رهمگرزب بانج ماوخیم ترذعم _

درک. شهاگن فسات واب یدج شواچ

! متشادن عقوت امش _زا

دش. درگ ماه مشچ

. مدرک شهاگن یکاش نم هعفدنیا



درک. م هفایق هب یمخا

زا هعفدنیا دیسرب نوتادیرخ هب میرب نیتفویب _هار

! دیروخیمن نوکت نم رانک

نوترس بالیی هبیرغ روشک وت هگا اهنت رتخد ات ود

یچ؟ دایب

! هشاب نومرانک ینلع شتسد دموا مه هنوهب ایب

مدرک بجعت یمک داد نوشن هک یلمعلا سکع تباب

ور شدوخ یلیخ یلو مدوب یباسح لا جنج هی رظتنم

درک! لر تنک

تالیف مور اج هی ور همه هنکیم عمج هراد مه دیاش

! میرادن هک سناش هنک،

هب ور مرس یمک تفریم هار ادیش ونم طسو تسرد

هب رس و بذعم هک ادیش هب یهاگن و مدیشک بقع

. متخادنا تفریم هار ریز

. امیداتفا یزور هچ هب اگین ادخ وروت

دنت درک، ماگن یمشچ ریز و درک مک ور شتعرس یمک

. مداتفا هار شرانک دنت

یلیخ راد لگ یاه نهاریپ هک یا هزاغم ندید اب

دز، قرب ماه مشچ دوب نوزیوآ شنیرتیو زا یلگشوخ

. مدوب هدنز و راد گنر یاسابل نیا قشاع هشیمه

. مدرک جک هزاغم تمس هب ور مهار

دوب. موناخ ش هدنشورف



هب یا هراشا دایمن لخاد شواچ هک نیا یخلا هب

رظن هب مینیبب ور شنهاریپ میرب : متفگ و مدرک ادیش

. ماوخیم نامام و مدوخ هساو نایم باذج

. تخادنا مهب یا هزماب هاگن شواچ

. مدش هزاغم لخاد و مداد خرچ شارب یمشچ

و دیفس یاه لگ اب یا همرس نماد هی هب ممشچ

زا هنودرم تسد مراد شرب هک نیا زا لبق دوب تشرد

. شتفرگ تشپ

. متشگرب شتمس هب مخا اب

! هخآ هراد راکیچ اجنیا نیا

زیم یور و تفر هدنشورف موناخ تمس هب نهاریپ اب

. شتشاذگ

! هنکیم نیچمه ارچ مدرک شهاگن صرح اب

یک هساو ترظنب : تفگ مورآ و داتسیا مرانک ادیش

؟ داوخیم

منک رکف : متفگ دنلب اتبسن ییادص واب مدرک مخا

کاپ یزبس مه اب نرب هشوپب داوخیم شوایس هساو

ننک! تبیغ ننک،

. دموا ادیش ی هدنخ قپ یادص

زمرق گنر هب نهاریپ اتود و متخادنا باال ور ماهوربا

زیاس هب تشاد شفنب زیر گالی شور هک ییومیل و

. متشادرب مدوخ



مدرکیم سح و مدوب انهاریپ نیا ی هتفیش یباسح

یارتخد لثم نوشمشوپیم یراولش باروج اب یتقو

! هزماب و زان ردق نومه مشیم یلحم

دمویمن ش هقیلس هب هروج چیه انهاریپ نیا هک ادیش

هرقن هک یرانک ی هزاغم هب ات تفر و درک یفوپ

. هنزب یرس دوب یشورف

ینهاریپ هعفدنیا و متخادنا فارطا هب یا هگید هاگن

نامام یارب و تفرگ ور ممشچ گنر ییانح

. شمتشادرب

ات دوب هداتسیا ناوخشیپ رانک هک شواچ هب یهاگن

رارق مدش نئمطم یتقو و متخادنا هشب مومت مراک

. متفر شتمس هب هرایب شرد مگنچ زا تسین

لا وس ور تمیق و متشگرب هدنشورف فرط هب دنخبل اب

. مدرک

تشاذگ زیم یور ور شتراک شواچ یفرح ره زا لبق

. دینک باسح ور همه : تفگ و

. مدرک دوب هداتسیا مرس تشپ هک شهب یمخا

لگ نهاریپ : تفگ یصاخ نحل واب درک جک ور شرس

؟ یشوپیم یلگ

؟ یشیم یلکش هچ

متساوخیم یچ تفر مدای ال صا مدش خرس شوگانب ات

. مگب



بخ... نم هزیچ _

. مگب یزیچ تشاذن

! نوطیش شوایس هساو هن مدیرخ وناب هساو ونیا _

! مرخب یتاغوس شساو موناخ یهی هقیلس اب متساوخ

دنچ هک درک ضوع وثحب یروج هی ، مدرک شهاگن جیگ

! مدنوم تام هیناث

هدب! هربب یلگ لگ نهریپ هشابن تشز

نوا اب دایمن شل یاسابل زا رتمک وناب هب ادخب

! شیگدنزرس

. تشادرب ور شتراک مرس تشپ وزا درک دنلب تسد

نیا و ندرک باسح هیضق ال صا درک یراک هی سنجان

هرب! مدای ورافرح

دوبن :المز متفگ مورآ میداتفا هار هک نوریب تمس هب

! ینک باسح امش

! تفریم مبیج وت متسد مدوخ

مش. در لوا نم ات داتسیا

! مشچ وگب طقف منک، باسح نم دوب _المز

هریم تدوخ بیج وت تتسد منودیم

تساوخ ملد زورما نم یلو هریم منم بیج وت یتح

! ینکن تبیج وت وتتسد ووت منک جرخ مدوخ

هچ واب یقح هچ هب ال صا متشادن تسود وشراک

؟! هنکیم جرخ لوپ نم هساو یتبسن
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ومدآ الل قتسا شمربیمن ییاج مدوخ اب هگید ال صا

لا! وس ریز هربیم

هرقن زا لگشوخ ی هبعج هی اب نومندید اب ادیش

دز. نوریب یشورف

مدز. دنخبل

؟ یدیرخ یچ _

میتفر ، دمحم و مدوخ هساو تس دنبندرگ تفج _هی

. مدیم نوشن تهب لته

. میدرک ندز فرح هب عورش و مدیبسچ شهب

. دمویم هار نومرس تشپ یمک هلصاف اب شواچ

مرظن یل حرط زولب هی میدز رس مه هگید یاج دنچ

یزیچ هی منیمار هساو متشاد تسود درک، بلج ور

. مرخب

شواچ زا متسنودیمن ور شزیاس هک ییاجنوا زا

. مریگب هزادنا وشاه هنوشرس ات هتسیاو متساوخ

نم؟ : تفگ بجعتم و دیشک شاهوم هب یتسد

؟ یرخیم یراد یک هساو هگم

. متخادنا باال یا هنوش

! نیمار هساو _



! هنوتدوخ ضرع و لوط مه ابیرقت

متفر ولج هب یمدق داتسیا رظتنم ، تفرگ ش هدنخ

. شولج متفرگ ور سابل

! انعر هرب تنوبرق زانهم دایم شهب هچ هللا شام

رکف : تفگ و درک یا هفرس کت مدز لز شهب هک یمک

س! هزادنا منک

؟ نیتسه یمیمص یلیخ نیمار اب

دنت تشاد هک ادیش هب و مدرک ادج شزا ور سابل

. متخادنا یهاگن درکیم باختنا سابل دمحم هساو

مه اب ش همه هاگشناد لوا سلا زا یلیخ _هرآ

. میدوب

و هنوپ اب یلو هرت یمیدق نومیتسود رحس ونم

! میتسود مه اب زونه و میدش انشآ لوا سلا نیمار

درک. مهاگن رکفتم

؟ دشیچ تاگشناد _

. متخادنا باال یا هنوش

! راکرس متفر رانک، متشاذگ متفرگ هک ور ملپید قوف _

وق رپ وت امش لثم هک همه هگید هراد جرخ یگدنز

! ندوبن

دز. یمورآ دنخبل

هراشا تشگنا اب مورآ و تخادنا ادیش هب یهاگن منوا

دز. مینیب یور



! یتسه یعاجش یلیخ رتخد _

مدآ ردقنا لکشم همه نوا اب منکیم راختفا تهب

هار یسک یاه شفک اب یتقو ات یلو ، یدش یقفوم

! نکن شتواضق یتفرن

! مدرک شهاگن هریخ

ور زیچ همه هدنب هنافساتم رهمگرزب ناخ شواچ

ردقچ منودیم ، یدشن گرزب وق الیرپ منودیم ، منودیم

یب ردقچ و یدیشک یتخس ردقچ ، یدیشک ییاهنت

وت لثم منوتیمن هک شخبب طقف یدش گرزب تبحم

منکیم راختفا تهب یعاجش یلیخ مگب و منزب دنخبل

! یدش قفوم ردقنا لکشم همه نیا اب هک

نوچ مرایب تور هب مرادن ور شتئرج لصا رد ینعی

زا ور هدرم هنن شوایس دعب ینکیم عیاض ونم لوا

! ینکیم در نیتویگ ریز

یاسابل اب هارمه ور زولب و مدز یا هدز تلا جخ دنخبل

. مدرب هدنشورف تمس هب ادیش یباختنا

باسح عیرس هسرب نومهب شواچ یتح هک نیا زا لبق

. مدرک

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس تخادنا مهب یهاگن

! داوخیمن ملد وخ هیچ

و رحس یارب یلگشوخ زیموش نتفر اب ور مادیرخ

. مدنوسر نایاپ هب هنوپ



تکرش یاراک هب هجوت واب مدیشکیمن اعقاو هگید

. مدوب هتسخ یباسح

ژ اساپ یدورو میرب : تفگ و تخادنا مهب یهاگن شواچ

؟ مینومب رظتنم

. هشاب هدش مومت نوشراک مه هیقب اال متحا

. یگتسخ زا مدرم نم میرب هرآ : تفگ عیرس ادیش

ژ اساپ یرورو تمس هب ییات هس و مدرک شدییات منم

. میداتفا هار

یکی یور دیرخ هملا ع هی اب هک میکح موناخ ندید اب

دش. درگ مامشچ دوب هتسشن اه یلدنص زا

هب روس هی هنک دیرخ همه نیا درک تقو یک هوا

هدز! گیم گیم زرمایبادخ

مه یور هتسخ ور شاه کلپ میدیسر هک شرانک

میرب رتدوز نایب مه هیقب مینزب گنز : تفگ و تساذگ

. مدش هالک هک

رود نومزا و دروآ رد شبیج زا ور یشوگ شواچ

دش.

؟ میروخب اذغ یک سپ : تفگ مورآ ادیش

راد! هیشاح یروخب دراک

. متسشن میکح موناخ رانک

میرب تشاد دایز دوف تسف مدید فارطا _نیا

هک مینک ریس ونومدوخ یزیچ یچیودناس ییازتیپ



! میباوخب طقف هنوخ میدیسر

بآ وت مرازب وماپ و مرایب رد وماشفک تساوخیم ملد

هنشاپ شفک هی لقادح شاک ندرکیم درد یباسح درس

. مدیشوپیم تخت

دش. ادیپ هيقب ی هلک و رس مک مک

تبیغ لوغشم شیب و مک میکح موناخ و ادیش و نم

اب مه شواچ و میدوب یناملآ میت یاضعا هب عجار

دوب. هداتسیا نومزا هلصاف

دوب! اجنیا ش همه شاه مشچ هتبلا

. میدش دنلب اج زا مک مک نیرز و دادرهم ندموا اب

درکیم عمج ور شلیاسو هک روط نومه میکح موناخ

هنک. ادا ور تبیغ قح نیرخآ درک یعس

دیفس مشچ ی هرتخد نیا منکیم رکف نم یلو _

! هرهمگرزب یاقآ لا بند شمشچ

! هریگب وراه یبنجا نیا هرب مرازب ارمع مدوخ نم حاال

واب متفرگ ور منهد یولج هک منم مگب متساوخ

. مدرک شهاگن هدنخ

مدوب شرانک تکرش نیا لیکشت لیاوا زا نم _وهللا

ور هرتخد نم شلبق دیاب ال صا مراد لگ و بآ قح

منک! دییات

درک. یا هدنخ کت ادیش

رذگ دس نیلوا زا بخ : تفگ مشوگ یوت و دش مخ



! رکشورادخ یمیکح موناخ دییات یدروم ، رهاوخ یدرک

نیا هشب مولعم لوا راذب ، متفر شهب یا هرغ مشچ

فیلکت هشب مولعم مشدعب هیچ نم اب شفیلکت هرسپ

! فابب فيجارا دعب هیچ نیا اب نم

میتسنوتیمن مه لئاسم نیرت یداع ی هرابرد یتح ام

! مینک تبحص مه اب تسرد

یلو درکیمن یزیچ هب یا هراشا نیرت کچوک یتح نوا

! درکیم مجیگ شاراتفر اب
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سح نیرتدب نوچ مدوب رفنتم ود ی هرامش زا هشیمه

ینز، مهب ود یلد، ود ، یهارود ، دادیم مدآ هی هب وراه

! ندوب مود رفن زا سرت ، ییورود

دوب! هداد رارق یدب یهارود یوت ونم االن نوا و

نیا زا رتشیب ملد مدب هزاجا متسنودیمن هک یروج

هزرلب هنکیم جرخ مارب درم نیا هک ییاتیساسح یارب

هرب! شتمس مدن هزاجا ممهاگن وهب منک شتکاس ای

هار نوریب تمس هب یگمه نیرز و دادرهم ندموا اب

. میداتفا

حرطم ور دوف تسف داهنشیپ میکح موناخ هار یوت

هدنخ ، ندرک لا بقتسا یباسح شواچ زج هب همه درک



! تشادن تسود دوف تسف ساوسو بانج تفرگ م

تسف تمس هب هدایپ میشب نیشام راوس دوبن المز

و دوب کیدزن شهار رکشورادخ ، میداتفا هار دوف

. مینک ادیپ کیش یاج هی میتسنوت تحار

وت ندرک ور نوشرس همه یلدنص یور نومنتسشن اب

ونم.

! هشاب مدنت اه ینورپپ نیزا ماوخیم ازتیپ هک نم

؟ یروخیم یچ وت : تفگ مورآ ادیش

! یروخیمن وت هک یچره : متفگ هدنخ اب

درک. یمخا

. ندن نم لیوحت هتفوک هعفد نوا لثم هگید وگب _

نداد شدروخ هب لبق هعفد هک ییاذغ یروآدای اب

دش. رتشیب م هدنخ

! ینور یپ یپ ازتیپ _

. متسد هب دیبوک مخا اب

. اشمیروخب میاوخیم تفاثک وش _مگ

رت. بقع مدیشک ور مدوخ

ویچ؟ _

ور؟ یپ یپ

لثم دادرهم یادص اب هک متمس هنک هلمح تساوخ

. تسشن شاجرس مدآ هچب

نوتهب هک یداهنشیپ اب دیاوخیم تداعس موناخ بخ _



؟ دینک راکیچ هدش

؟ دینکیم لوبق

ال ماک شساوح هک مدرک هاگن یشواچ هب یمشچ ریز

دوب! ام عمج

هدنب نداد یکوا رگا منک تبحص نوتردپ اب دیاب لوا _

ندنوم هریگب اجنیا ورپژهی راک هگا ، مرادن یلکشم

! هیبوخ ی هدیا یلیخ نم

ندش تشم و یلدنص یور شندش اج هب اج هجوتم

. مدرکن هاگن شتروص هب میقتسم یلو مدش شتسد

! گرزب درم دایمن رد ارچ تادص موه

هنک! هفخ ور شدوخ توکس اب داوخیم یک ات منیبب

دوب هتخیر هک شاهوم هب یتسد و تفگ یناهآ دادرهم

. دیشک شینوشیپ یور

رانک رد و دیدرگرب هچ دینومب اجنیا هچ حلا ره _هب

! هنوتراطتنا رد یبوخ ی هدنیآ دیشاب ام

. مدرک رکشت و مدز یدنخبل

نم ، مدرکن هاگن مه شلمعلا سکع هب یتح هعفدنیا

! مدوب دلب بوخ ور مدوب هتخادنا هار هک یزاب دعاوق

هک ش هدیا زا یلو منومب اجنیا دوبن رارق تقوچیه

درک! هدافتسا هشیم

نا خـــ شواچ



رضاح هجو چیه هب مدرک هاگن شخر مین هب هریخ

! هرایب ورباال شرس دوبن

! تسنودیم سپ

تشاذیم تسد رتشیب و نم تیساسح زا تشاد ربخ

هک مرادن یخوش یسک اب نوا رس تسنودیمن ، شور

هرارق مشیرتمولیک دنچ عاعش ات شدوخ زج هب

! هزوسب

، مداد مور شیپ یاذغ هب و متفرگ شزا ور مهاگن

. مروخب شزا همقل هی یتح متسنوتیمن

تینابصع و ینهذ یگتخیر مهب جوا وت هک ییاتقو

چیه هب هک یروج دشیم دیدشت میرکف ساوسو ، مدوب

مدوب هدرک تسرد مدوخ هک ینوا زج هب ییاذغ

. منزب بل متسنوتیمن

. منکن ییانتعا مدعم شزوس هب مدرک یعس

اب هشیم زیزع تساو رفن هی یتقو نگیم هک هتسرد

رت رید ، یشیم تحاران رتشیب شاهابتشا و اتیذا

! هیسک ره زا رتشیب شزا تعقوت و یشخبیم

راک و یلحم مک نیرتکچ وک اب هک یساسح شور ردقنا

! یشیم یبصع یا هرظتنم ریغ

مدوب رفنتم ندرک دیرخ زا نم ، تخاس مارب ومزورما

ات دنچ و مشب راکب تسد منم درک یراک ماهاب یلو



! مرخب مارهاوخ و وناب یارب یتاغوس

نوا یوت شروصت یتح شاتنطیش ، شایزاب سول

ور ملد رتشیب هظحل هب هظحل راد لگ زمرق نهاریپ

قشع هنم زور هب یچ هراد دیمهفیمن نوا و دربیم

! هرایم هدیدن

و زیر یاه هراتس هک تفر یدنبتسد تمس مرکف

شور هک ور شهاگن ، ندوب نوزیوآ شزا یلگشوخ

تسد زج هب سکیچه تسد هب مدیمهف مدید هریخ

! هشب نوا یارب دیاب و دایمن شدوخ

دنبتسد تفگ هدنشورف هک یفازگ تمیق هب هجوت یب

هچ اب متسنودیمن یتح یلو مدیرخ قیاقش مسا هب ور

! مزادنب شتسد یوت ور دنبتسد دیاب یا هنوهب

. مدش دنلب اج وزا مدیشک یقیمع سفن

ور هنیزه هیقب بجعتم بجعتم هاگن هب هجوت یب

مدز. نوریب و مدرک تخادرپ

متساوخیم ، مداتفا هار نیشام تمس هب نانز مدق

متینابصع منوتن هک هتسخ ردقنا منک، هتسخ ور مدوخ

یزیچ زا مه شحور هک ینوا منک خیلا نوا یور ور

هدب! سپ ونم یهاوخدوخ ناوات دیابن هرادن ربخ

هتخیر منوج هب هک ینارگن همه نوا دوجو اب زورما

منزب داد منک، خیلا شرس ور متینابصع متسنوتن دوب؛

زا شيب یاتیساسح هرصقم نوا نوچ منک یقلخدب و



! دوبن نم دح

ندرک تیذا قلق یدایز و دوب نوطیش یدایز طقف نوا

! نیمه دوب هدموا شتسد نم

یروجنیمه متشاذیم دیابن ، شوایس هب مدزیم گنز دیاب

! هشب مومت

، یتنعل داهنشیپ هی رطاخ هب هک دوب هدشن عورش یکلا

! مدرگرب خیلا تسد اب نم و هنومب اجنیا نوا

. متفرگ ور شوایس هرامش و متسشن نیشام یوت

ناکما هک ییاج وات مداد راشف زاگ یور ور ماپ

. متفرگ هلصاف ناکم نوا زا تشاد

ور یشوگ شوایس مشوگ یوت مراهچ قوب ندیچیپ اب

داد. باوج

_ولا؟

؟ هدش گنت تلد هتفرن

! مسرب رازب د

دوب! دولآ باوخ شادص

ورپژ نیا هگا : متفگ و مدز نومرف هب یا هبرض کالهف

؟ هردقچ نومیگتسکشرو ناکما هشب لسنک ه
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دش. یدج شادص



؟ هداتفا یقافتا ، هشب لسنک هک یچ ینعی _

. مدرک یمخا

هدب. وملا وس باوج شاب هتشادن یراک شانیا _هب

. دیشک یفوپ

هن هدش، راوه نومرس یتبیصم هچ هرابود ادخ _یا

دراو تراسخ نومهب یلیخ یلو میشیمن تسکشرو

! هشیم

. مداد راشف مهب ور ماه بل

. منکیم تربخ مدوخ یدرگرب هشابن المز دیاش ، هبوخ _

دش. دنلب تهب رپ شادص

... یاوخیم هنکن منیبب اسیاو _

درک. عطق ور یشوگ

هتفویب یقافتا هچ هرارق دزیم سدح شدوخ

! متفرگ هک دوب ملا وس باوج مهم نم هساو

ندنوم رکف مه هظحل هی مدب هزاجا ارمع هگید حاال

! هسرب شنهذ هب

مدز. رود انوبایخ یوت ور یتعاس دنچ

! هتفرگ یباسح اوه و دوب بش رخآ

یوت زا یراگیس مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

. مدیشک نوریب مبیج

خیلا! شوایس یاج

مک مک ندیم لد یتقو هک ییانوا ی همه سکعرب



ردقچ مدیمهف یتقو زا نم رانک، نراذیم وراگیس

! ندوب هدش قشاع مماه هیر شماوخیم

! راگیس قشاع

و شماوخیم ردقنا هک نم لثم یبیجع ناتساد هچ

! هریگیم ومنوج هراد هرذ هرذ

ور نیشام رد متفرگیم ماک راگیس زا هک روط نومه

مداتفا هار لته یدورو تمس وهب مدرک لقق

دوب. هدش رتشیب مدعم شزوس

لطس یوت ور همین و هفصن راگیس ، مدادن یتیمها

. مدش دراو و مدرک ترپ لته یدورو لا غشآ

دیاب و مدرکیم صخشم ور فیلکت هگید زور دنچ ات

! میتشگیم رب

! مدوبیم تیلب رکف هب دیاب زااالن

وهب مدش هدیشک نوریب مراکفا زا روسناسآ یادص اب

. مداتفا هار قاتا تمس

تشپ زا یزیر ییادص قاتا رد ندرک زاب ضحم هب

. مدرگرب بقع هب بجعت اب دش ثعاب مرس

نوریب رد الی زا ور شرس مورآ هک باتفآ ندید اب

دش. درگ ماه مشچ دوب هدروآ

یراک شاهاب متساوخیم ور بشما نیمه هللا رفغتسا

. راگنا هرسدرد لا بند شدوخ ، مشاب هتشادن

ارچ؟ یرادیب بش تقو _نیا



؟ ینکیم راکیچ اجنیا

درک. یمخا

بش تقو نیا ات نوتدوخ هبوخ هگیم یک هب _یک

وگب... ونم ال صا دیتشاد فیرشت نوریب

. مدرک شهاگن هناواکجنک شیناهگان توکس اب

ش؟ همادا ینکیم لو هفصن وتفرح دایم مدب _

شتشپ هک یتسد مورآ و تفر مهب یا هرغ مشچ

. دروآ نوریب ور دوب هدرک میاق

هاگن دوب شتسد هک ییاذغ ی هتسب هب بجعت اب

. مدرک

هیچ؟ _نیا

درک. جک ور شبل

اذغ! نگیم شهب ام تاهد _وت

. مدرک شهب یمخا

! موناخ باتفآ _

درک. تسرد ور شبل

. مدرک شهاگن راو شنزرس

نم؟ هب شیدیم یچ هساو تساذغ منودیم _

. دیدزد مزا ور شهاگن

موه : تفگ و درک اج هب اج شتسد یوت وراذغ یمک

ام رطاخب زورما دعب دیدوب هدروخن یزیچ امش هخآ

. دیدش هتسخ و دیتفر هار یلیخ



هساو متفگ منم ، هگید دش منومتنسرگ امتح بخ

منک! هیهت یزیچ هی نوتارب همفیظو هدش مرکشت

. مدرک شهاگن یدج

شزیر ملد یوت یزیچ هی همهفن هک یدج ردق نوا

! هدرک

دوب! هدش نم نارگن

. متسین هنسرگ _

هکیلا حرد و داد متسد هب روز هب وراذغ کیتس پال

، شمتفرگ امش یارب حلا ره هب : تفگ تفریم بقع

لا! غشآ لطس شنیزادنب دیاوخیمن

! تسب متروص یور ور رد مخا اب

ود هب ور مرس و تسشن متروص یور یجک دنخبل

. مداد نوکت فرط

هب یهاگن مدروآ رد منت زا ور متک و مدش قاتا دراو

. متخادنا اذغ هب

! غرم چیودناس

متشادن شهب ینادنچ ی عالهق

و متسشن هپاناک یور مرذگب شزا متسنوتیمن یلو

! مدرک شزاب

هک مدیسر هجیتن نیا هب همقل دنچ ندروخ زا دعب

! هشاب یا هزمشوخ یاذغ هنوتیم ردقچ غرم چیودناس



لصاح هک یرطع و مدرک ترپ زیم یور ور هدنورپ

زیم یور زا ور مداد اه هچب هب هک دوب یلومرف

. متشادرب

رظن هنوتب یتحار هب هک دوب هداعلا قوف یردقنا

بخ یلو هنک، بلج شدوخ هب ور یناملآ یاهرادیرخ

! هسرب نوشتسد هب دوبن رارق

داتفا هار هب هسلج یوت هک یثحب زا یزور دنچ

و زیر یاه هراشا اب تدم نیا یوت نم و تشذگیم

لوبق ور داهنشیپ نیا باتفآ مدیمهف هیقب تشرد

! هنکیم

هب تیمها یب یلو مدوب هدرک زاربا انلع ور متفلا خم

. دروآ شوج هب رتشیب ونم نوخ و داد همادا شراک

نوا ات مدب ور م هیامرس مومت مدوب رضاح هگید حاال

نیا تسد راک یبلط هاج نیا شرخآ ، هنومن اجنیا

! دادیم رتخد

مدروخرب نیرخآ هک مدوب ینابصع شتسد زا ردقنا

! قاتا مد بش نومه دوب هدش شاهاب

هنکن ریگ شرپ هب مرپ مدادیم حیجرت

زا متشاذیمن و دوب شهب مساوح ی همه دنچره

! هشب رود ماه مشچ یولج

یهاگهگ هک دنور نیا زا دوب بجعتم راگنا نوا یلو

! مور دنومیم هریخ شهاگن



! درکیم رت تحار ور مراک نیا و دوب هدموین شوایس

هنرگو دوب؛ هدرک شدنبیاپ اجنوا هرتخد نوا اال متحا

یزیچ لا یخیب یتحار نیمه هب هک دوبن یسک شوایس

. هشب

. مداتفا هار دیلوت شخب تمس وهب مدش دنلب اج زا

دوب. لیلد یب اتمحز نیا ی همه

یلیخ و دوب هداتسیا اه هچب نیب هک باتفآ هب یهاگن

! متخادنا دادیم رظن ذیلوت ی هوحن هب عجار یدج

هرب! رده هب رتخد نیا یزابجل رطاخب دوب رارق و

. هشب مومت شفرح ات مداتسیا نوشرس تشپ زیم رانک
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هظحل هی دوب زیم یور هک یشوگ ندروخ گنز اب

شتمس هب مهاگن هرابود یلو دش ترپ شزا مساوح

وراتکرح یرس هی ژ یتسرپ واب یدج ردقنا ، تشگرب

. دشیم شوحم هاگآدوخان مدآ دادیم ماجنا

. متفرگ شزا ور مهاگن میکح موناخ یادص اب

! هروخیم گنز هراد تیشوگ ایب ناج باتفآ _

مهاگن هنوا یارب زیم یور یشوگ هک نیا ندینش اب

ییانشآ ی هرامش ندید دش،اب هدیشک شتمس هرابود

. مدرک ثکم هظحل دنچ دوب شیشوگ یور هک



! شوایس

دمویم یشوگ تمس هب هک درک لا بند ور یتسد مهاگن

شزا مشچ درکیم مهاگن بجعتم هک باتفآ ندید ،اب

. متشادرب

دوب. نوا تمس مساوح ی همه یلو

؟ باتفآ هب دزیم گنز دیاب ارچ شوایس

_ولا

امش؟ دیبوخ دییامرفب هلب سالم

. تفر نوریب سنلا وزا دش وحم شادص مک مک

ماه تسد و مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

دش. تشم

؟ باتفآ هب دزیم گنز دیاب ارچ شوایس

ور نوشاتدنچ تیفیک و متفر دیدج تادیلوت فرط هب

. مدرک یسررب

شهاگن مدوخ تفچ دیاب مزور دنچ نیا مدرک هابتشا

. متشادیم

؟ باتفآ هب دزیم گنز دیاب ارچ شوایس ال صا یتنعل

! متشاد دامتعا

مشچ زا رتشیب یتح متشاد دامتعا شوایس هب نم

عالهق باتفآ هب نم تسنودیم هک حاال اصوصخم ماه،

. ندروخیم ور مزغم نتشاد اه هنایروم یلو ، مراد

. مدوب هدرک قرع مدیشک مندرگ هب یتسد



! مرایب شور هب ور یزیچ منوتیمن یتح یتنعل

ریگرد ور مدوخ اهراک ندنوسر مامتا هب اب مدرک یعس

منک.

. تفر شتمس هب مهاگن هرابود شنتشگرب اب یلو

. دیسریم رظنب نارگن و هتفرگ ش هفایق

دوب. مه وت یباسح شاه مخا تخادنا مهب یهاگن

درک. شادص دادرهم هک دایب متمس هب تساوخ

. تشادرب مزا مشچ و دیشک یفوپ

ردقنا ارچ مدش هریخ شبیجع یاهراتفر هب بجعت اب

؟ دوب کالهف

. متشگرب قاتا لخاد هب

و یزاب نیا ادرف ، مدرگرب رتدوز هچره متساوخیم

. دشیم مومت هرخسم تکارش

. دمویم نم تکرش هب باتفآ و میتشگیم رب نوممه

و مدرک عمج زیم یور زا ور یفاضا لیاسو ی همه

. مداتفا هار لته تمس هب

منک یرود باتفآ زا ور زور دنچ نیا مدادیم حیجرت

. داین شیپ نومنیب یثحب هرابود ات

نودب ات مدادیم ندیشک سفن ی هزاجا شهب دیاب

. دایب رانک نم یگشیمه روضح اب ندش هفخ

شهاگن و مدروآ شرد متک بیج زا میشوگ یادص اب

. متخادنا شهب



! قیاقش

. مدرک لصو ور یشوگ

. مناج _

. دیچیپ یشوگ یوت ش هدنز رس يادص

؟ یبوخ سالم منوج شاداد وولا _

؟ هرذگیم شوخ

. ریخب رفس

مدز. دنخبل

؟ روطچ اتهم و نیهش و وناب ؟ یبوخ وت رتخد مبوخ _

دش. دنلب طخ رو نوا زا زانهم یادص

؟ هگید مشیمن باسح یچیه اجنیا نم _االن

. مدش هدایپ نیشام وزا مدیشک یقیمع یسفن

دوب! شخپ ور یشوگ هک نیا لثم بخ

. دیچیپ یشوگ یوت اتهم یادص هلصاف بال

؟ یدیرخ یچ یتاغوس مارب منووج ییاد _سالم

. تفرگ م هدنخ

. مدش روسناسآ دراو و متشذگ لته یدورو زا

! یکسورع نهاریپ _هی

؟ اعقاو هووا : تفگ هدنخ اب نیهش

هب یضار شاداد یدش هقیلس شوخ هچ هللا اشام

؟ یدیرخ یچ ام هساو حاال میدوبن تمحز

دش. یدج مادص



؟ دیاوخیم یتاغوس هک دیا هچب هگم اهامش _

! نوتارب هیفاک مدرگیم رب سبالتم هک نیمه

دش. دنلب قیاقش ی هدنخ یادص

راب کی یهام شیروجنیمه : تفگ هدنخ اب زانهم

منومه هگید بیرغ تکلمم یتفر هک ،االن تمیدیدیم

؟ مرسپ یایم یک دش عطق

. متسشن تخت یور و مدش قاتا دراو

! هگید زور دنچ _ات

؟ تساجک وناب یتسار

. هنزب رس هی شغاب هب جرک هتفر : تفگ نیهش

. مدروآ رد منت زا ور متک

؟ هگید دیتسه شبظاوم _

شهگن نومامشچ ور تحار تلا یخ شاداد _هرآ

! یایب ات میرادیم

. مدرک تسد تسد یمک

نوتاهاب یزیچ هی هب عجار ماوخیم متشگرب یتقو _

! منزب فرح

؟ هگید تفر هداوناخ اب دیاب ور یراگتساوخ

دش. دنلب زانهم واکجنک یادص

یچ؟ هب عجار _

! هگید وگب االن

. نیهش مه شیدعب



هگید وگب هک مریمیم نم یایب ات شاداد _

. مدرک مخا

دینکن رارصا _

منک! جاودزا ماوخیم هک دینودب دح نیمه رد طقف

وساالی و غیج یادص دعب و دش توکس هظحل دنچ

. درکیم خاروس ور مزغم تشاد هک نوشمه رس تشپ

هیک؟ هرتخد یاو _

؟ سانشآ

؟ شاداد یراد شسود _

؟ یرایم تدوخ اب مه ور ییادنز ییاد _

راشف مه یور ور ماه مشچ مکحم و مدیشک یفوپ

. مداد

دنچ ، مگیم نوتهب مدموا دینکن دوخیب رارصا متفگ _

! منکیم نشور ور زیچ همه فیلکت مایم هگید زور

. ظفاحادخ

دیسر مشوگ هب هتفرگ حیلا اب نوشیظفاحادخ یادص

. تفرگ م هدنخ و

. متسب ور ماه مشچ و مدیشک زارد تخت یور

مک مک دعب شماوخیم ردقچ هک دیمهفیم دیاب لوا

هدز یزیچ زا ات متخادنیم اج شارب ور زیچ همه

! هشن

نم ی هنوخ وت نوشاج هشیمه یارب مشردام و رسپ



دوب! زبس

نم! لیم باب هشیم زیچ همه میدرگرب یتقو

اب یمک قترس ی هرتخد نوا ات منک یراک دیاب طقف

! دایب هار ملد

! هشیم رت نوسآ ممتکرش هب شاپ ندیشک یروجنیا
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منک. تحارتسا یمک مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ

دنلب اج زا یبصع یشوگ ی هرابود ندروخ گنز اب

؟ ناوخیم یچ نم نوج زا بشما انیا مدش،

مینوشیپ یور یظیلغ مخا شوایس ی هرامش ندید اب

! تسشن

دوب! هدز گنز یدب عقوم

_هلب؟

. دیچیپ یشوگ یوت شراد شخ یادص

_ولا

؟ یبوخ شاداد شواچ

. مشاب مورآ مدرک یعس

مبوخ _

؟ هدشیچ

درک. ثکم یمک



. مگب تهب ور یزیچ هی دیاب _

. مدش یبصع

؟ ینکیم تسد تسد ارچ هگید وگب بخ _

یناطلس و باتفآ ی هداوناخ هب عجار یدوب هتفگ _

منک! قیقحت

بخ! _

. دیشک یقیمع سفن

! هدرک مومت تسه یزور دنچ یناطلس هک نیا لثم _

دش. درگ ماه مشچ

؟ یتفگ یچ _

. دیشک یفوپ

. هدرم هداتفا یچیه ادخب هموش ش هدنز و هدرم _

. مداد هیکت متسد هب ور مرس

؟ هشیم یچ االن بخ _

دش. هتفرگ شادص

! شرآ نتفرگ هساو هزاب شردام و اشاس تسد _

دوب رارق هک حاال تسشن مینوشیپ یور یظیلع مخا

... هشب تسرد زیچ همه

؟ تسه شناکما ردقچ _

درک. ثکم هظحل دنچ

! تسانوا تشپ ال ماک نوناق ، شواچ یلیخ _

م عضو اب تسرپرس یب موناخ اتود شردام و باتفآ



! ییاراد و تردق نوا اب اشاس و طسوتم یلا

تحار یلیخ نوچ تساه نوا اب نوناق انئمطم

ور شرآ زا یرادهگن ییاناوت باتفآ هنک اعدا هنوتیم

! هرادن

. مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

خآ! باتفآ خآ

. متخیر هتخیر مهب یباسح مدش دنلب اج زا

؟ یتفگ باتفآ _هب

یسک زونه هک نیا لثم دموین ملد هن : تفگ مورآ

! هنکن یرارق یب بیرغ یاج وت هتفگن شهب

مبل مکحم هک شهب یدز گنز ارچ سپ مگب متساوخ

. متفرگ زاگ ور

! شاداد یدیشک تمحز یلیخ هشاب _

؟ ییاجک ربخ؟ هچ تدوخ زا

. دیشک یقیمع سفن

شیپ مریم مراد االمن مدوب اراس و هبوبحم شیپ _

! رحس

. متخادنا تعاس هب یهاگن

بش؟ تقو _نیا

شوت یلکشم ! همنز : تفگ یدج و درک ثکم هظحل دنچ

! منیبیمن

. مداد نوکت فسات هب یرس



راک وت ندوب هدز ندوب زیزع مارب هک ییاسک ی همه

! هناقمحا یامیمصت

! مگب تهب مرادن یزیچ هگید _نم

. یتفرگ تدوخ هک دوب یمیمصت

رد هی ! ینومیشپ یگب و یایب یزور هی هگا طقف

هشاب تیراک طلغ نیا باسح ! یروخیم نم زا یشوگ

. یدش هدنور اج همه زا هک عقوم نوا هساو

درک. یا هدنخ کت

میچیه منئمطم مدوخ زا نم اداد اه هشوخ تلد _

؟ هگید یرادن یراک هشیمن

. مدیشک یهآ

! شاب تدوخ بظاوم _هن

. روطنیمه مه _وت

. مدرک شترپ تخت یور و مدرک عطق ور یشوگ

ور! شوایس ای مروخب ور باتفآ ی هصغ متسنودیمن

و هشیم یچ شرآ اب شتبقاع ننودیم همه هک یباتفآ

ینافوط یوت مدیمن هزاجا ، هروخب هبرض هرارق ردقچ

نودب مرادیمن ! هنومب اهنت هتفویب هار هرارق هک

شهگن بآ یور و مشیم هانپ شارب هشب قرغ هناوتشپ

! مرادیم

متسنوتیم طقف دوبن هتخاس متسد زا یراک عفال

! مشاب شرانک



اهنت ، متفرگ متسد یوت ور مرس و متسشن تخت یور

دوب! ینکش نوناق شرآ نتفرگ هار

و اشاس ی هیشاح رپ یگدنز وت ندیشک کرس یمک

! تيح صال یدر هگرب نتفرگ

هب شدوخ زا یزیچ هک دوب گنرز یردق نوا دنچره

یتقو اصوصخم دمویمنرب نم سپ زا یلو هراذن اج

دوب! طسو مسک نیرت زیزع یاپ

مه یور مشچ متسنوتیمن و دوب هدیرپ مرس زا باوخ

یراک زور نیرخآ لصا رد دوب یمهم زور ادرف . مرازب

. دشیم غولش مرس یباسح یبد، رد ام

ور یخلا و رکف مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ

یدایز رناژی هب باتفآ نتفرگ سپ یارب مرازب رانک

یراکمه چیه شدوخ یتقو اصوصخم متشاد جایتحا

درک! یمن

دنچ ره حبص ات یلو دش مرگ ماه مشچ مک مک

درد یباسح مرس و ندرگ مدیرپیم باوخ زا تعاس

دوب. هتفرگ

تمس هب و مدش دنلب اج زا مدش رادیب هک رخآ راب

یلو دوب دوز ، متفرگیم شود هی دیاب متفر مومح

زیچ همه و مرب تکرش هب رتدوز هچ ره متساوخیم

منک. ایهم نتفر یارب ور

هلجع ردقنا یراک چیه یارب میگدنز یوت مرادن دای هب



. مشاب هدرک

وزا متشادرب زیم یور زا ور میشوگ تک، ندیشوپ اب

مدز. نوریب لته

ندوب همه مسرب تکرش هب ات دیشک لوط یتعاس مین

ام! یاه هچب زج هب

یسک مدش هجوتم هار یوت مداتفا هار قاتا تمس هب

. مداتسیا ماج رس دراودا ندید اب هنکیم مادص

. دیرب مسفن رسپ یریم دنت ردقچ فوه _

. مداد نوکت یرس

! نوتمدیدن متشاد هلجع _

. دیشک شاهوم هب یتسد

دوب! صخشم _هلب

ور داد رارق فیلکت و هشب تست زیچ همه هرارق زورما

! مینک مولعم

فآ... شمسا دوب یچ موه حارط کوناخ نوا یتسار

! تداعس موناخ _

هنک. مهاگن بجعت اب دش ثعاب میدج نحل

؟ نتسه مه تداعس موناخ هلب _هلب

انیا رس بالیی هی نم شرخآ مدرشف مهب ور ماه بل

. مدروایم

؟ هگم روطچ _هلب

دز. یدنخبل



! یراک داهنشیپ هساو ، یتسه ینابصع مه ردقچ _

. مدرک شهاگن مخا اب

اجنیا هنوتیمن هروج چیه باتفآ منودیم هک االن اقافتا

! ممورآ هنومب

. نرایب فیرشت رتدوز مگیم نوشهب _

! نوتمنیبیم هسلج سنلا وت

. دیدنخ

نوتمز ال رهمگرزب یاقآ دیرایب ور داد رارق دییات رهم _

! هشیم

. مدرک شهاگن یدج

! امتح _

یور هتخیر مهب یباصعا واب مدرک زاب ور قاتا رد

هب طوبرم هک یا هلئسم نیرتکچوک متسشن یلدنص

رکف تقو چیه هنک، کیرحت ونم تسنوتیم دوب باتفآ

زیچ همه راگنا یلو ، مشاب یساسح مدآ ردقنا مدرکیمن

مهب ور شسکعرب ات دوب هداد مه تسد هب تسد

هنک! تباث
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یور مدرک ترپ و مدروآ رد یکی یکی وراه هدنورپ

مک متفگیم اه هچب هب دشیم عمج دیاب زیچ همه زیم،



. نشاب نوشلیاسو ندرک عمج رکف هب مک

نامز هگید هقیقد دنچ متخادنا تعاس هب یهاگن

دوب. هسلج عورش

مداتفا هار هسلج سنلا تمس هب و مدش دنلب اج زا

. دوبن سنلا یوت یسک و ندوب خیلا یرسارس یاهزیم

. متسشن یلدنص یور و مدیشک یقیمع سفن

زا همه و دوب هدش مومت راک تست االاتاالن متحا

! ندمویم دیاب مدوخ یاهدنمراک هلمج

شوایس زا متشاد راظتنا ، متخادنا میشوگ هب یهاگن

. دوبن یزیچ یلو هشاب هدش یربخ

مدش، هریخ شهب و مدروآ رد هشوپ یوت زا هدنورپ

. شندروآ تسد هب یارب میدوب هدیشک تمحز یلیخ

اب یتح مرن یهدب و ضرق راب ریز ات مدرک یراکره

. مدش کیرش مبیقر نيرتگرزب

مین رتخد هی هیزابجل رطاخ مدز،حاالهب یخلت دنخبل

تسد زا زیچ همه مشیمن شاراک فیرح هک یلا قثم

! هریم

. متفرگ ورباال مرس دمویم هک ییادص و رس اب

. ندمویم نتشاد یکی همه

دوب! رت اسر همه زا ام یاه هچب یادص

تمس هب و ندیدنخیم دنلب یادص اب هک نوشندید اب

. مداد نوکت فسات هب یرس ندمویم زیم



؟! هنیمه نوشعاضوا هشیمه

مشچ دوب یمیهاربا موناخ دید ونم هک یرفن نیلوا

اجنیا امش ناخ شواچ یاو : تفگ و دش درگ شاه

. دینکیم راکیچ

. دیخرچ متمس هب همه هاگن

زا رت تکاس تفرگ ور باتفآ غارس هاگادوخان ممشچ

واکجنک ییاه مشچ اب یلو دوب هداتسیا هشوگ هی همه

. درکیم هاگن مهب

یگمه ریخب حبص : متفگ و مدز نوشهب یا هراشا

! دینیشب

هاگن نودب و مدیشک یقیمع سفن نتسشن زیم رود

عمج مک مک ور نوتاه لیاسو : متفگ باتفآ هب ندرک

. میدرگیم رب هگید هزور ود یکی ات دینک

دیشابن نارگن یلو دیروخب اج یمک زورما هنکمم و

. هشیمن مک امش شاداپ زا یزیچ

؟ رهمگرزب بانج هیچ نوتروظنم : تفگ یجیگ اب نیرز

دوب! شوایس ، تفر هربیو زیم یور یشوگ

! دیمهفیم هشب مومت هسلج یتقو _

یور ور یشوگ و مدادن یتیمها دز گنز راب دنچ

. متشاذگ ادصیب

رهمگرزب بانج : تفگ یبرطضم و دنلب یادص اب باتفآ

. متشاد نوتتمدخ یضرع هی



. ندش دراو شمیت و دراودا و دش زاب رد هظحل نومه

زا دعب : متفگ و متخادنا شنارگن ی هرهچ هب یهاگن

. مینزیم فرح هسلج

عطق شفرح دراودا یادص اب هک هگب یزیچ تساوخ

دش.

وراهراک تست راک االن نیمه ام دیدما شوخ یگمه _

دوب! هکرعم نوتراک مگب دیاب میدرک مومت

. ندرک یرکشت دنخبل اهاب هچب ی همه

یاقآ زا رکشت اب هتبلا : تفگ و تخادنا مهب یهاگن

دوب. نوشیا یاپ هب اه تمحز ی همه هک رهمگرزب

. مداد نوکت شارب یرس

و اجنیمه داد رارق نیا داد: همادا یشاشب نحل اب

هی هدنب شلبق یلو هشیم هتسب هظحل نیمه

. متشاد نوتزا یتساوخرد

. شتمس هب دش مخ یمک دادرهم

! دییامرفب _

ی همادا رد منک توعد تداعس موناخ زا متساوخیم _

ننک! یراکمه ام اب یبد ی هبعش ورپژهرد

. نتشگرب باتفآ تمس هب همه

. مدش هریخ شهب یظیلغ مخا اب

نوکت فرط ود هب ور شرس و درک مهاگن هدز لوه

داد.



! مدشن شروظنم هجوتم

هک مونشب شنهد زا مه هظحل هی متساوخیمن یتح

. هنومب اجنیا داوخیم

! دشیم مومت اجنیمه دیاب ارجام نیا

یزیچره زا لبق : متفگ هدب یباوج هک نیا زا لبق

منک. ضرع نوتتمدخ ور یزیچ دیاب هدنب

. تشگرب نم تمس هب همه هجوت

باتفآ یدج و مکحم یادص منزب فرح مدرک زاب نهد

دش. دنلب

مرپیم نوتفرح طسو مفساتم یلیخ ، دیشخبب _

یلو هراختفا ثعاب دنچره مگب متساوخیم شلبق یلو

منک لوبق ور داهنشیپ نیا منوتیمن هدنب

یاقآ نومبوخ راکمه هب ور راک نیا منکیم هیصوت و

! دیراپسب مراد نامیا نوشغوبن هب هک نیرز

داد. نوکت مارب یرس

! ماوخیم رذع مه _زاب

زا یمک تسد مه هیقب هاگن ، مدرک شهاگن هدز تهب

. تشادن نم

. مدوب مدش هکوش هملک یعقاو ینعم هب نم یلو

دنچ طقف و مدوب هدز ور زیچ همه دیق نم هک حاال

منک؟ بارخ وزیچ همه ات دوب هدنوم هیناث

. مدرک شهاگن نودرگرس و کالهف



اجنیا داوخیم راگنا هک درکیم راتفر یروج ارچ سپ

؟ هنومب

نم؟ باصعا هب هنزب دنگ تشاد یعس ردقنا ارچ

دراودا یادص هک مدوب هریخ شهب ردق هچ منودیمن

. مایب مدوخ هب دش ثعاب

! تشادن هجیتن نومش هکتال نیا لثم بخ _

ور هجیتن و مینکیم قیقحت مه نوشیا هب عجار

یضرع امش رهمگرزب بانج ، مینکیم عاالم نوتهب

؟ دیتشاد

. مدیشک یقیمع سفن و مداد راشف مهب ور ماه بل

ناونع هب ور نیرز یاقآ متساوخیم مه هدنب ریخ، _

تداعس موناخ هک منک یفرعم نوتهب ورپژه تسرپرس

. ندیشک ور شتمحز

مهاگن دروآ باال ور شرس هقیقد دنچ زا دعب هرخ باال

درک.

. دیسریم رظن هب نارگن و هدیسرت

. مدوب ینابصع شتسد زا تدشب

تسد ونم تشاد دوب، یزاب انیا ی همه نوا یارب

. هنیبب ور ملمعلا سکع ات تخادنیم

... شرطاخب متشاد نم تقو نوا

ینابصع مدوخ تقامح زا رتشیب دش تشم متسد

. مدوب



مومت ور هرخسم یخوش نیا رت رید هیناث دنچ هگا

دوب! هتفر داب هب چیه رطاخب تمحز همه نیا ، درکیم

دش. دییات داد رارق دیشک لوط هقیقد دنچ منودیمن

هدیبوک داد رارق یاپ دوب مهارمه هشیمه هک یرهم

دش.

شتمس هب ماه مشچ یشوگ غارچ ندش نشور اب

. مدش دنلب اج زا شوایس ی هرامش ندید اب تشگرب
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و دوب هدش مومت ابیرقت هسلج متخادنا هیقب هب یهاگن

دوب. لوغشم یراک هب یکره

هار سنلا نوریب تمس هب و مدرک لصو ور یشوگ

. مداتفا

_هلب؟

. دیچیپ مشوگ یوت شیبصع و دنلب یادص

! یدرک لسنک ور داد رارق هک وگن _

هار دوب نوبایخ هب ور هک یرسارس ی هرجنپ تمس هب

. مداتفا

! دشن لسنک _هن

. دیشک یقیمع سفن

! دیدرک هدافتسا نوتلقع زا هرخ باال رکشورادخ _



. مدرک مخا

! یگیم یراد یچ _

. ینزب یدنگ هچ هنکمم متفگ باتفآ هب _نم

. مداد راشف مه یور ور ماه مشچ مکحم

؟ یدرک یطلغ _هچ

دوب... هدز گنز باتفآ هب هک یزور سپ

! متفرگ ور هعجاف هی یولج _

. ندش جراخ سنلا زا یکی کی اه هچب

. مدرک رود مشوگ زا ور یشوگ هظحل هی

قاتا دیرایب فیرشت : متفگ و مدز باتفآ هب یا هراشا

. مراد نوتراک هدنب

دش. دنلب شوایس یادص

؟ یدوب باتفآ _اب

وت تسنودیمن هک نوا ورادخ هدنب نک شلو شواچ

. یقش هلک ردقنا

! یدرک تلا خد یفاک هزادنا هب : متفگ صرح اب

یچ... هی لقادح رازب اسیاو _

. مدرک عطق شور یشوگ و مسب ور قاتا رد

متسنودیمن دوب هدش دراو مهب هک یراشف تدش زا

منک. راکیچ

. متسشن شور یبصع و مدز لبم هیاپ هب یدگل

دش. هدیبوک مقاتا رد ات دیشک لوط هقیقد دنچ



. مدش هریخ رد وهب مدرک توکس

درک. شزاب مورآ و دز رد هب هکید ی هبرض

نم میقتسم هاگن ندید اب لخاد دروآ ور شرس لوا

. تسب ور ورد داتسیا فاص ، شدوخ یور

! یتئرج و لد هچ

منک. شتیذا منوتیمن هگید هدیمهف منوا دیاش

:سالم. تفگ یمورآ یادص اب

مدز. ملباقم لبم هب یا هراشا

! نیشب _

دوب. هدنومرد و جیگ شهاگن درک ثکم هیناث دنچ

. تسشن لبم یور مورآ

ششوگ تشپ ور شاهوم و تفرگ زاگ ور شبل

. تخادنا

مشن خسم هرابود ایناور لثم ات متفرگ شزا ور مهاگن

هرب! مدای ور شراک و

حیضوت نوتارب : تفگ عیرس منزب یفرح هک نیا زا لبق

نم... دینک رواب ، مدیم

. مدرک شهاگن یدج

؟ متساوخ حیضوت تزا _

درک. مهاگن مولظم

! هشب یروجنیا مدرکیمن رکف _

. مداد نوکت رس



؟ یدرک ور راک نیا ارچ _

. تخادنا باال یا هنوش

! نکن یتفگ نم هب امش نوچ _

! متسب ور ماه مشچ صرح زا

! هرادن نم باصعا ندرک یش تمال زج هب یفده چیه

؟ یدش نومیشپ ارچ _

داد. لبم هب ور ش هیکت

مدرک رکف یمکی ممدوخ مدرک تروشم اه هچب _اب

! منومب اجنیا تسین هفرصب مدید

مشب شاج هب مدوخ مدرگرب هک اجنیا متشاذگ ونیرز

! تکرش یلخاد ریدم

. مدرک شهاگن هدز تهب

! راکم هابور

هک نیرز نوا تخبدب ، دیسریمن منم رکف هب یتح نیا

شیتآ نیا تسنودیمن دنوکشیم ودرگ شمد اب تشاد

! هراد شساو یا هشقن هچ هراپ

سپ هنومب دنمجرا تکرش یوت تسین رارق نوا دنچره

! هریگب ور یسک یاج هنوتیمن املسم

. متخادنا باال ییوربا

دزن؟ یفرح تهب شوایس ینعی _

هراد دوب مولعم هک یروج هک داد شمشچ هب یخرچ

؟ یناف یاقآ : تفگ عیرس هنکیم دومناو



؟ نگب نم هب ور یزیچ دوب رارق هگم

مدآ هب رضاح مه ال صا ، مدیشک مینوشیپ هب یتسد

. دوبن یشورف

کیدزن مگب شهب میقتسم روط هب متسنوتیمن هک نیا

هزیرب مهب زیچ همه ش هناقمحا راک نیا رطاخب دوب

! تخیریم مهب ور مباصعا رتشیب

شناما یب یاه شسرپ رد یباوج چیه انئمطم نوچ

هب فارتعا یارب یبوخ تقو ال صا واالن متشادن

! دوبن متشاد شهب هک یسح

نیرخآ نیا و منزیم فرح یدج تاهاب مراد باتفآ _

هچب زا یرس هی ینودن دیاش دوب، دهاوخ مرکذت

! هراد یگرزب ناوات تنایفارطا یارب تایزاب

بسانم هیقب ندرک تیذا و یخوش یارب یهار ره

! یراک لئاسم وت صوصخ هب تسین

منودیمن هک یندرک جل ، متسه مدوخ اب تندرک جل یاپ

طسو ور هیقب یاپ یرادن هزاجا یلو هیچ شلیلد

؟ یهجوتم یشکب

. تخادنا نییاپ ور شرس مورآ

، هشاب یمهم ی هلئسم ردقنا نم باوج مدرکیمن رکف _

! مفساتم حلا ره هب

مدب همادا ور ثحب نیا زا رت شیب متساوخیمن

لوبق ور شهابتشا شتاذ خالف رب هک االن اصوصخم



دوب. هدرک

و نک عمج ور تلیاسو ی همه ، میدرگیمرب ادرف سپ _

نکن مه یراک بارخ ، یراذن اج یزیچ شاب بظاوم

منک! لر تنک ور مدوخ منوتب دعب ی هعفد مدیمن لوق

درک. مهاگن مخا اب

؟ دینک لر _تنک

؟ دینکن راکیچ هک

تسود اوه، هرب تغیج هک مریگن تزاگ یروج هی هک

! نکن شوگ فرح ِینتشاد

و مسیونب تسییر یارب تیح صال مدع ی همان هی _هک

! تیلبق لغش هب یدرگرب

درک. مهاگن صرح اب

. مدب شهب یباوج نینچ دیجنگیمن شرواب یوت

یب درکیم یعس هک یروج و دیشک یقیمع سفن

رهمگرزب بانج دیتحار روط ره : تفگ هنک هولج توافت

مرب مدیم حیجرت مه عفال ، مرادن ییابا یزیچ زا نم

نیا هب و میدرگرب رتدوز ات منک عمج ور ملیاسو

. میدب نایاپ یراکمه

، تفر مه یوت ماه مخا هرابود شفرح ندش مومت اب

تشاد و دوب هدموا شتسد یباسح مندرک تیذا قلق

. دنوزاتیم

_سبالتم.



دش. جراخ قاتا زا دنلب یاه مدق واب داد نوکت یرس

و شمنیبیمن هگید ، هگید هزور دنچ ات هک تیعقاو نیا

ردقنا ، دادیم مرازآ یزیچره زا رتشیب هشیم رود مزا

خ شرس ور تقو دنچ نیا تینابصع متسنوتیمن هک

! مرازب اج هب نومنتفر زا یدب ی هرطاخ و منک یلا

دوب. مومت اجنیا نم راک

تسنوتیم دادرهم هک دوب هدنوم اضما و رهم ات دنچ

. هزادنب نوشهار
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نتشاد یمهرود و نشج هی هرابود بشما اال متحا

. هشب رارکت لبق ی هعفد ی هبرجت متساوخیمن ال صا

. متفر نوریب و مدش دنلب اج زا

. داتفا باتفآ هب مهاگن

سنلا طسو ش همه هگم هرادن قاتا هچب نیا

. هخرچیم

دوب. یروطنیمه مه دنمجرا تکرش وت همدای

و ندرک تراظن و ندز خرچ لوغشم تاقوا رتشیب

دوب. هیقب ندرک تیذا

یمدق متخادنا دمویم مفرط هب هک دادرهم هب یهاگن

ور نوشلیاسو اه هچب : متفگ و متشادرب شتمس هب



؟ ندرک عمج

! تکرش میدرگرب ادرف هشابن المز هنکمم

داد. نوکت رس نئمطم

عمج وراه لیاسو نراد همه هبترم زیچ همه _هرآ

! ننکیم

. متخادنا باتفآ هب یهاگن

! هصخشم _هلب

: تفگ و درک یا هدنخ کت باتفآ تمس تفر شهاگن

! نتسه انثتسا نوشیا

هب رس همه نیا دوجو اب روطچ مدرکیم بجعت هشیمه

و درپسیم نوشیا هب وراهراک ی همه ردپ ؛ ییاوه

. تشاد نانیمطا نوشهب ردقنا

. مدرک شهاگن تقد اب

بخ؟! _

. تخادنا باال یا هنوش

شاراک نیا رطاخب تقوچیه ارچ ممهفیم مراد هزات _

نئمطم منیشب مردپ یاج هک ینامز ، درکیمن شخیبوت

یهاگیاج هب و هرایب تسدب یرتشیب تارایتخا مشیم

! هسرب هشقی ال هک

یلو منک هاگن یروجنیا یسک هب تساوخیمن ملد

! منیبب ور مرخسمت رپ هاگن یولج متسنوتن

یفیجارا نینچ ندرکیم تئرج هک دوب نم زا لکشم



! نفابب

منوشرکف هگید ات مدیچیم ونوشکت کت بلا تصرف رس

هرن! باتفآ تمس

. شتمس هب مدنودرگرب ور مرس فزوج یادص اب

! نویاقآ شوخ زور _

. مراد نوتارب یربخ هی شتسار

. مداد نوکت یرس

. دییامرفب _

یمهرود هی داد رارق ندش یمسر تبسانم هب ادرف _

میداد بیترت روج و عمج و یصوصخ

یاراد ماهس زا هک یبد، یاریما زا یکی غاب یوت

! هشیم راذگرب تسه تکرش

مه ور نوتهارمه یاموناخ دینوتیم و هیکوا زیچ همه

! دیرایب

. مدیشک یقیمع سفن

! نایب هاتوک نتساوخیمن هروج چیه

همجرت دادرهم یارب ور شافرح و مداد نوکت یرس

. مدرک

رظن زا هگا مرادن یلکشم هک نم : تفگ و دز یدنخبل

! مینک لوبق ور نوشتوعد تسین یلکشم مه امش

. تشاد لا کشا هیضق نیا یاپاترس نم رظن زا بخ

رگا مدیم طاالع هیقب هب : متفگ شهب ور راچان هب



! مینکیم نوتربخ نتشادن یلکشم

دز. یدنخبل

نوملا حشوخ نوتندموا اب متسرفیم نوتارب ور سردآ _

دینکیم

. رادید دیما هب

هیقب هب : متفگ دادرهم هب ور و مداد نوکت شارب یرس

. میریم نداد تیاضر همه هگا نیدب ربخ

هار باتفآ تمس هب و تشادرب و بقع هب یمدق

. داتفا

ندرک رد یگتسخ و ینورذگ شوخ فلا خم سک چیه _

. تسین

. مدش هریخ تفر هک یریسم هب

هاگن یمیهاربا موناخ و باتفآ رانک شنداتسیا اب

. متفرگ نوشزا

هب و مدرک عمج ور دوب هدنوم اجنیا هک یلیاسو

. مداتفا هار لته تمس

دوب! هدنوم هگید زور کی طقف

. مداد نوریب مکحم ور مسفن لته یوت نتشاذگ اپ اب

! هشب مدآ تساوخیم یک رسپ نیا منودیمن

روبجم و دوب هدربن ور شلیاسو فصن تشگرب رکف اب

منک. نوشعمج مرب مدوب

هک ییاه یزاب بابسا و ماودب لا بند دیاب هچب هی لثم



منک! عمج ور شرس تشپ هزادنیم

. مداتفا هار قاتا تمس وهب متفرگ ور شقاتا دیلک

ماج رس هدز کوش هظحل دنچ قاتا رد ندرک زاب اب

. مداتسیا

دوب. وپال شخپ قاتا طسو شلیاسو ی همه

جراخ یمظن یب زا دح نیا مدیشک ماهوم هب یتسد

دوب. ملمحت زا

زیمت یارب ور رفن دنچ ات مدز گنز و متفرگ ور نفلت

. نتسرفب قاتا ندرک

روج و عمج لماک قاتا ات دیشک لوط یتعاس دنچ

مدب ماعنا ربارب ود نوشهب هشاب رتهب منک رکف ، هشب

! حاضتفا نیا ندرک عمج یارب

مدرکیمن کرد و دوب یا هتخلش مدآ اتاذ شوایس

تقاط و مدرک یگدنز شرانک سلا همه نیا یروجج

! مدروآ

یروج نومه ور شلیاسو ی همه قاتا ندش عمج اب

. متخیر نودمچ یوت

نیب مه مدوب هدرک مگ هک ییاه نهریپ زا ات دنچ

دوب. شنهاریپ

نیلوا دش، مگ هک ملیاسو دعب هب نیا زا هشاب مدای

! هشاب شوایس قاتا مدرگیم شلا بند هک ییاج

. مدرک عمج یرورض ریغ لیاسو متشگرب مدوخ قاتا هب



مشچ و مدیشک زارد تخت یور تعاس دنچ زا دعب

. متسب

مدوب راودیما ، مدوب هتسخ یباسح و درکیم درد مندرگ

ممدب دنچره ننک، تفلا خم یمهرود هب نتفر اب هیقب

! هشاب ممشچ یولج کال باتفآ رخآ زور دمویمن

مرگ ماه مشچ ادرف رکف اب دیشک لوط ردقچ مدیمهفن

دش.

. متخادنا منت یوت راولش تک هب یهاگن

زا ال ماک اه هچب ی همه دوب هداد طاالع دادرهم

! تساوخ مزا ور غاب سردآ و ندرک لا بقتسا داهنشیپ

مدش، میشوگ یور کمایپ هجوتم مدش دنلب هک حبص

زا لبق نتشاد رارصا ال ماک و دوب فزوج فرط زا

زاب ور مزولب لوا ی همکد ، میشاب اجنوا باتفآ بورغ

. مداتفا هار لته نوریب تمس وهب مدرک

مداد نوریب ور مسفن کالهف الیب یوت هیقب ندیدن اب

. متسشن لبم یور و

! مدوب رفتنم راظتنا زا

ات دنچ یدوجوم ، مدروآ رد مبیج یوت زا ور یشوگ

شوایس یارب ور نوشنیگنایم و مدرک کچ وراباسح زا

. مداتسرف

یلک منتشگرب واب مدوب هدنوم رود تکرش زا یباسح

دوب. هدش رابنلت مارب راک



یادص ندینش اب هک مدوب مرگرس هقیقد دنچ مدیمهفن

. مدروآ ورباال مرس بجعت اب دادرهم

مینک تکرح نا، هدامآ همه رهمگرزب بانج ریخب رصع _

؟

هظحل دنچ یارب داتفا شرس تشپ هب هک ممشچ

دز! مکشخ
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! باتفآ

تمسق هک هریت زبس گنر هب هرس هی یراولش زولب

باال تمسق دوب، کیش هداعلا قوف و داشگ شراولش

هاتوک یلیخ یوتنام هی و دوب پات تروص شهب هنت

شور وتنام ات دروخیم زولب هب رتشیب هک گنر، دیفس

دوب! هتشاذگ زاب ور شولج و دوب هدیشوپ

ندنوشوپ یارب ثمال هک یراد حرط هچراپ هکیت هی

دوب! هتسب شرس یور راد لدم تروص هب شاهوم

لدم درکیم هجوت بلج همه زا رتشیب هک یزیچ

ینلکدا ی هشیش حرط هب هیبش ال ماک هک دوب ششفک

اقیقد متسنودیمن و دوب هدش هتخاس و یحارط هک

. هدروآ ریگ ور شفک لدم نیا اجک وزا یک

! تشادن مک یچیه یشوپ کیش یوت منکیم فارتعا



شهب یمرش یب اب درم همه نیا هک ییاج هن یلو

! نشیم هریخ

دنت، منابرض و دوب هدش داشگ ماه مشچ کمدرم

ور م هریخ هاگن یولج ای مشاب ینابصع متسنودیمن

! مریگب

نیا مدش، دنلب اج زا وکالهف مدیشک یقیمع سفن

! سپ دوبن یکلا ینومهم نیا هب تبسن دب سح همه

. میدرگرب ات مرایب یا هنوهب هی متسنوتیم شاک

یلو... دوب هدیشوپ ال ماک شاسابل

نم نیشام ، دینک هلجع اه هچب دیدرک رید یمک _سالم

! نایب نم اب ننوتیم رفن دنچ خهیلا

. نداد ور مباوج ییور شوخ اب همه

: تفگ و دیشک ور باتفآ تسد عیرس یمیهاربا موناخ

! میایم امش اماب

یا هرغ مشچ و دیشک بقع ور شدوخ یمک باتفآ

. تفر شهب

زا یباسح رکشت هی تانایرج نیا رخآ هشاب مدای

. مرایب لمع هب یمیهاربا موناخ

. مرایب ور نیشام ات مداتفا هار گنیکراپ تمس هب

. درکیم شیارآ رتمک هرذی لقادح شاک

هک تشادن دوجو یکشرز زج یا هگید گنر ینعی

؟ شابل نوا هب هلا مب



هارمه ناونع هب متشاد زاین ، مدوب هدش کالهف یباسح

هتشاد طلست شور و منک شلصو مدوخ هب ال ماک

؟ دشیم گنرمک یچ رژشاب گنر یتنعل ، مشاب

. متشاد هگن لته مد و مدش نیشام راوس

. ندموا نیشام تمس هب

دوب. نوشاهاب مه میکح موناخ

ولج یلدنص میکح موناخ و نتسشن بقع نوشتفج

. تسشن

هداتسرف هک یسردآ فرط هب و مدرک میظنت ور هنیآ

. مداتفا هار ندوب

زیر زیر و دوب یمیهاربا موناخ شوگ وت شرس

. دیدنخیم

دوب. شهب هنیآ وت زا مهاگن

وت وزا تفرگ ورباال شرس دیدنخیم هک روط نومه

درک. هاگن مهب هنیآ

نوهنپ هساو یزیچ هگید ، مدیدزدن شزا ور مهاگن

. متشادن ندرک

هب و درک درگ ور شاه مشچ درک، مهاگن هیناث دنچ

دز. هراشا ولج

شرس دنخبل واب دش بذعم مک مک مدز، یجک دنخبل

! هییوررپ اب مشنتفر ور ،زا تخادنا نییاپ ور

. مدش هریخ ور هب ور وهب متشادرب شزا مشچ



منزب مرس هب دز یراب دنچ میدوب هار یوت یتعاس مین

! هشب گنرمک شبل رژ نروخب مدب مرخب یزیچ هی رانک

نوریب داین لماک پیت و شیارآ اب زور هی هگا راگنا

! هربیمن شباوخ بش

ره اب دياب دعب هب نیا زا هک هسرب نم داد هب ادخ

! مشب هقی هب تسد ییاپ و رس یب

لوط رتشیب هیناث دنچ مدز یقوب غاب رد هب ندیسر اب

دش. زاب رد هک دیشکن

دوب. نومرس تشپ دادرهم نیشام

و مدنور درک ییامنهار درم هک یتمس هب ور نیشام

. مدرک کراپ

. مدش هدایپ و مدرک زاب ور رد

هب ناجیه اب هک مدش فزوج هجوتم درم، رس تشپ

هچب و درک کراپ منیشام رانک دادرهم ، دمویم نومتمس

. ندش هدایپ یکی یکی اه

دش. گرزب شدنخبل دیسر نومهب هک نیا ضحم هب

منکیم نوتییامنهار نم دییامرفب یگمه نیدموا شوخ _

غاب. تمس

. نشب در همه ات داتسیا رانک

. مداتسیا شرانک مداد نوکت شارب یرس

باتفآ یور شثکم رپ هاگن دیخرچ همه یور شهاگن

. دروآ شوج هب ور منوخ



نوترس تشپ ام دیرب ولج امش : متفگ شهب ور مخا اب

میایم

هار اه هچب تمس هب و داد نوکت یرس ساوح یب

داتفا

! شیلوا زا نیا

ات مدش مدقمه شاهاب و مدنوسر باتفآ هب ور مدوخ

! مدب هیقب هب یرتمک دید

ثکم هظحل دنچ یلصا غاب یدورو هب ندیسر اب

. مدرک

دوب! نیا کیچوک یمهرود هی زا نوشروظنم نم یادخ

مدنوخرچ فارطا هب ور مهاگن یبصع

دراودا هک ییاخیش و دوب طسو گرزب زیم اتدنچ

ندوب هتسشن شرود نتسه رادماهس تفگیم

نوشتسد یوت یندیشون واب ندوب هداتسیا مه هیقب

ندوب لوغشم یباسح

! نتفگیم شزا هک یتینما دوب نیا

. مداتفا هار همه زا رتولج کالهف

تشپ دوب فارطا هب نوشهاگن هکیلا ح رد مه هیقب

. ندمویم مرس

دوب غاب طسو هک یگرزب زیم تمس هب ورام فزوج

. ننیشب مدز هراشا اه هچب هب درک ییامنهار

. متشگرب مرس تشپ دراودا یادص اب



موناخ نیا و دیدرک لوبق ور نومتوعد ملا حشوخ _

شلد یلیخ ریما ، دیدروآ نوتدوخ اب مه ور ابیز یاه

! هشب انشآ نوتاهاب تساوخیم

. متشادرب شتمس هب یمدق

راظتنا نوتزا دوبن ام روضح بسانم اجنیا _وج

. دیراذب ربخ یب ونم متشادن

مدرک ور یتالمش همه نم : تفگ و درک یا هدنخ

دیشابن نارگن دوبن نوتلیم باب هگا ماوخیم ترذعم

. هرذگب دب نوتهب مرازیمن

درک هراشا ندوب هدش دنلب شمارتحا هب هک اه هچب هب

ننیشب هک

امش منک ربخ ور ریما مریم نم : تفگ فزوج هب ور

! دینک ییاریذپ نوشزا یباسح و دیسرب انومهم هب

ام رانک درم نیمه دیاب امتح مدآ همه نیا نیب

! دنومیم

ره هب مزغم اتاالن میداتفا هار هک یا هظحل زا

انیا ی همه و دادیم نوشن ضارتعا داتفا یم یقافتا

و هتسشن هشوگ هی تحار یخلا اب هک هیرتخد ریصقت

! هریم دابآ اجکان شات هدنخ یادص
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یور ور ماهوزاب و متسشن باتفآ یور هب ور اقیقد

. هنومب رود هیقب دید زا ات متشاذگ یلدنص یاه هتسد

رکف یبد یاگرزب و اهرادماهس هدع هی نتفگ یتقو

و مشچ هک تیصخش اب یامدآ زا عمج هی اب مدرک

تشپ هک هنشگ یاگس نیا هن مفرط هریس نوششوگ

. ندوب هداتفا هار اخیش رس

دوب، هدش نیگنس یمک وج ، متسب ور ماه مشچ مکحم

اب باتفآ نتشادن ور یزیچ نینچ راظتنا مه انوا راگنا

عوضوم هی ی هرابرد دیایب مهع : تفگ یمورآ یادص

! مینک توکس هگید

، ندیدنخ مورآ مه هیقب تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

. دوبن رادرب تسد یتیعقوم چیه یوت

ور یرخآ بش نیا هگید هدش هک هیراک حاال بوخ _

. نراد مه یجید هزات مینورذگب شوخ دیایب

هدنخ هرابود همه هک نراد یجید تفگ قوذ اب ردقنا

. تفرگ نوش

همه نیا یولج مدب هزاجا نم نک رکف دصرد هی

! یصقرب طسو نوا و یرب مشچ

. مداد نوکت یرس

یقافتا تسین رارق متسه نم یتقو ات لصا _رد

دینوتیم ات سپ هشاب نوتتمس یدب هاگن ای هتفویب

! دینورذگب شوخ



درک. یا هدنخ کت نیرز

یندش مومت یتنعل هراد ندروخ اخیش نیا لوپ _وهللا

! نتسین

رکف وراج نوا : تفگ و تخادنا باال وشاهوربا باتفآ

. دموا نوشدنگ منک

. متشگرب درک هراشا هک یتمس هب

دوب ریما نومه منکیم رکف هک یخیش هارمه هب دراودا

. دمویم نومتمس هب

. میدش دنلب اج زا یگمه

یشوخرس اب دروخ یخرچ یاه مشچ نومهب ندیسر اب

. ابحرم ابحرم : تفگ

رتولج تفر مه یوت ماه مخا و دش ضبقنم مکف

. مداتسیا شلباقم اقیقد متفر

مدرک ثکم هظحل دنچ ، تفرگ متمس هب ور شتسد

. مدرکیم سح ور هیقب نارگن هاگن

. مدرب ولج ور متسد هارکا اب

ات دایب دورف شتروص یوت تسد نیا مدادیم حیجرت

. نکن زاب ور ششین یروجنیا موناخ ات دنچ ندید اب

هک تفگ یزیچ یبرع هب و دز یا هراشا تسد اب

درک. همجرت هب عورش مجرتم

نوشلد و نلا حشوخ رایسب نوتندید زا نگیم ریما _

هب دیاب عفال یلو نشاب نوترانک مسارم رخآ ات داوخیم



. نگب دمآ شوخ هگید یانومهم

. مدرک رکشورادخ و مداد نوریب ور مسفن

و دوب راختفا ثعاب نوشیا اب رادید دیگب نوشهب _

کمک نومهب هرارق یا ورپژه نینچ یوت ملا حشوخ

ننک.

و درک یا هدنخ ریما مجرتم فرح ندش مومت اب

. مدرگیم رب دوز نوتزا دموا مشوخ : تفگ

. مداد راشف مه یور ور ماه بل

مدش، هریخ شهاتوک و گرزب ی هثج هب تشپ زا

تمحز ات مدرکیم لر تنک ور مدوخ دیاب فیح فیح

هرن. رده هب هیقب

و داد نوریب ور شسفن باتفآ نوم هرابود نتسشن اب

یزاب منک رکف لوا هلحرم لوغ زا نیا شیخآ : تفگ

. میشب شراوجمه هرابود هرارق هراد تشگرب و تفر

. مدرک تشم ور متسد یبصع

رکف میدرگرب لومعم دح زا رتدوز دیشاب قفاوم _هگا

. نشاب هتشاد یبوخ یاه همانرب منکن

. نداد نوکت رس دییات هب همه

سملا و نس نیا اب نم وهللا : تفگ میکح موناخ

انووج امش هب هسرب هچ مدش بذعم

فرط هی تسین مولعم ال صا هک منوشعضو هللا شام

و هعنقم اب همه مفرط هی ننیتسآ همین مه یناملآ غاب



! رداچ

. میتفرگ ور طسو فرط هک مییام طقف منک رکف

داد. نوکت یرس یمیهاربا موناخ

میتفرگیم یمهرود هی نومدوخ شاک وهللا _هرآ

. تشذگیم شوخ رتشیب یروجنیا

لوبق ور تعامج نیا توعد و ندرکیم فطل هگا

! متشاد ور همانرب نیمه ندرکیمن

هک حاال لا یخیب : تفگ و دیشک یقیمع سفن ذادرهم

مه... یفرع خالف زیچ هداتفوین یقافتا

زاس و فد یادص هک دوب هدشن مومت شفرح زونه

دراو یبرع یاسابل اب رتخد ات دنچ و دش دنلب یبرع

. ندش غاب

دوب هدش درگ شاه مشچ هک دادرهم هب یهاگن

. مداد نوکت رس متخادنا

مومت طاسب نیا نودب ور یمسارم چیه خیش نیا

. ننکیمن

نتسشن نوشاه یلدنص یور ای نتفر رانک همه مک مک

. ندش هریخ اه هصاقر وهب

باتفآ یور نم یاه مشچ و دوب انوا هب همه هاگن

. دیخرچیم

. تسشن مبل یور یدنخبل شکمن یاب هرهچ زا

مشچ واب دوب انوا هب شساوح ی همه هیقب لثم



هاگن دوب هدنوم زاب مه زا هک ییابل و هدش درگ یاه

. درکیم

ور شرس هعفدی درک مخا و دش عمج شتروص مک مک

نتفرگ یارب دش، درگ ماه مشچ ، دنودرگرب متمس هب

همه لا یخیب نیمه یارب دوب هدش رید یباسح مهاگن

. مدنوم هریخ شهب و مدش زیچ

یمک مدرک سح دش، زاب مه زا شاه مخا مک مک

. دیشک تلا جخ

هب دش ثعاب هک درک یا هفرس کت یمیهاربا موناخ

. مریگب شزا ور مهاگن و مایب مدوخ

عمج رتدوز هرتهب منم رظن هب عرش خالف منیا بخ _

. ندرکن ور هگید زیچ هی ات میرب مینک

دوب. مباصعا یور یباسح یقیسوم یادص

ندوب بذعم یباسح اموناخ ، مدیشک مندرگ هب یتسد

. نوشمدروآ اجنیا هب مدرک هابتشا اعقاو

ور زاوآ و صقر طاسب ات دیشک لوط ردقچ منودیمن

سکع هب و دوب نییاپ مرس تدم مامت ندرک شمومت

. مدرکیم رکف باتفآ لمعلا

هاگن انوا هب هیقب لثم مه نم هنیبب تساوخیم هنکن

هن! ای منکیم

وهب متفرگ باال ور مرس منهذ هب رکف نیا ندیسر اب

. مدرک هاگن باتفآ



هنک! تداسح هنکمم باتفآ دیجنگیمن ممنهذ یوت

هتساوخیم امتح هن مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! هنیمه هریگب ور م هریخ هاگن چم

. دیخرچ شتمس هب مرس دراودا یادص اب

: تفگ و تسشن اه یلدنص زا یکی یور دنخبل اب

یبوخ هب ، دیشاب هدرب تذل همانرب زا مراودیما

؟ دیدش ییاریذپ
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. مدرک شهاگن یدج

؟ هشیم مومت یتعاس هچ مسارم _

درک. مهاگن بجعتم

. تسه هار یلک بش رخآ ات _هوا

. متخادنا اه هچب هب یهاگن

روج نیا هک مدوب هتفگ ، میرب رتدوز یمک هنکمم _ام

. تسین ایناریا ام لیم باب دایز اه مسارم

یور اه یناریا تیساسح زا هلب : تفگ یا هدنخ کت اب

هاگن اب دیشابن نارگن یلو مدینش دایز نوشاه موناخ

. هتفویب یقافتا تسین رارق قمحا ات دنچ ی هریخ

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

دایمن باسح هب یتشز زیچ نیا امش یارب _



نیا مدیمن هزاجا نم یلو دیربب مه تذل شزا دیاش

. هشب ماه هارمه ندش تیذا ثعاب اه هاگن

داد. نوکت یرس

افطل سپ مراذیم مارتحا یلو منکیمن کرد هک نیا _اب

. دیشاب ام نامهم ماش زا دعب ات طقف

. مدرک شهاگن مارتحا اب

. امتح _

یندیشون اهراکتمدخ زا یکی درک هراشا و دز یدنخبل

. هرایب

هبورشم شرتشیب مدیمهف لوا هاگن اب درم ندموا اب

. متخادنا اه هچب هب یهاگن

یکی نوشمه مدید یتقو یلو نشیم هجوتم مدرک رکف

. مدیشک یقیمع سفن نتشادرب یکی

با هرب برض هی ور یندیشون تساوخیم هک باتفآ هب

منکن رکف هراد لکلا یندیشون : متفگ و مدرک هاگن ال

هشاب راگزاس نوتاهاب

دش. کشخ اوه ور شتسد

شینیب هب ور ماج مورآ و تخادنا مهب یبجعتم هاگن

درک. کیدزن

و تخادنا ش هرهچ هب ینیچ هظحل دنچ زا دعب

تسم االن دیروخن اه هبورشم اعقاو هاو : تفگ

. دیشیم



مدز. ش هناکدوک نحل هب یدنخبل

، موناخ باتفآ هشیمن تسم ندروخ پولق هی اب یسک _

. نرایب لکلا نودب یندیشون نوتارب مگب دیلیام هگا

داد. نوکت رس و نییاپ تشاذگ ور ماج

و میکح موناخ یلو نتشادن یلکشم نیرز و دادرهم

. ندیشک رانک یمیهاربا

یندیشون متساوخ شزا و مدرک راکتمدخ هب یا هراشا

. هرایب لکلا نودب

هدیشک غاب طسو هب مهاگن گنهآ یادص ندش دنلب اب

دش.

نوکت ور نوشدوخ و ندوب هدش دنلب اج زا یرفن دنچ

. ندادیم

لثم رخآ ات میاوخیم : تفگ و داد نوکت یرس نیرز

؟ مینیشب اجنیا تسام

! میدب نومدوخ هب ینوکت هی دیشاپ بخ

هیاپ یباسح هک نم : تفگ و درک یا هدنخ کت دادرهم

؟ دیرایمن فیرشت امش م،

. مداد نوکت فرط ود هب یرس

ات نوتاهاب منم : تفگ و دز یدنخبل میکح موناخ

فلس تمس مرب ماوخیم مصقریمن یلو مایم طسو

ننک. ورس ور ماش یک تسین مولعم

چپ هب عورش یمیهاربا موناخ و باتفآ نوشنتفر اب



. مدنوم اهنت امسر نم و ندرک چپ

. متخادنا فارطا هب یهاگن

. تشاد همادا حاالحاالاه ینیشن بش نیا

هدش نتفر کیدزن هک حاال ، مدیشک ماهوم هب یتسد

،زا تشاد نایرج ملد یوت یبیجع یگنتلد سح دوب

همه فیلکت ات میدرگرب رتدوز متساوخیم مه یفرط

. هشب مولعم زیچ

رانک عفال ور ملد و مدوخ یگدنز یاه تيولوا دیاب

یب اشاس ربارب رد ات مدنومیم باتفآ رانک و متشاذیم

. هشابن عافد

، منومب شرانک دیاب یتبسن هچ اب متسنودیمن یتح

دشیم مک نم اب شینمشد سح زا یمک لقادح شاک

کمک شهب و مشب دراو یتسود رد زا متسنوتیم ات

منک.

نوا عفال مریگب رس زا نیمار اب ور م هطبار دیاب

هک ییاج نوا وات تسام نیب کرتشم دروم اهنت

. نکیدزن باتفآ هب یلیخ منودیم

هب عیرس یمیهاربا موناخ و باتفآ ندش دنلب اب

. متشگرب نوشتمس

؟ دیربیم فیرشت ییاج _

. نتخادنا مهب هاگن نوشتفج

. میایم دوز میراد یراک هی هلب شتسار بخ _



. مدرک نوشهاگن یدج

! منکیم نوتیهارمه _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس باتفآ

. میریم نومدوخ ، تسین المز هن _هن

دوب. وکالهف هدز تلا جخ راگنا

. مدش دنلب اج زا

نیا طسو دیتفویب هار اهنت مدب هزاجا منوتیمن _

. تعامج

هار غاب نوریب فرط هب و ندرک تسد تسد یمک

. نداتفا

ور مسفن ندوب هتفرگ شیپ رد هک یریسم ندید اب

. مداد نوریب مکحم

یا هشوگ یتشادهب سیورس هب ندیسر زا لبق

. مدنوم رظتنم و مداتسیا

اب باتفآ یلو داد همادا شهار هب یمهاربا موناخ

. داتسیا مرانک و درک فقوت منداتسیا

: تفگ و مور هب ور یرمرم نوتس هب دز ور ش هیکت

. مسرپب نوتزا یلا وس هی منوتیم

. مدش هریخ ش هرهچ هب ترسح اب

یدایز مششیپ هک یرخآ بش ناونع هب مدرکیم سح

. مرود شزا

شزا یمک ی هلصاف وت و متشادرب شتمس هب یمدق



. مداتسیا

. سرپب ات _ود

. تخادنا نییاپ ور شرس

هدح. هچ رد شوایس و رحس ی هطبار دینودیم امش _

عجار داوخب مدرک یمن رکف اعقاو ، مدیشک یقیمع سفن

هنزب فرح نم اب یزیچ نینچ هب

. مگب شهب یزیچ متسنوتیمن ناوخن نوشدوخ ات

زکرمت ی همه هرادن یطبر نم هب اتود نوا ی هطبار _

. همدوخ طباور یور نم

. تفگ یموه و تفرگ ورباال شرس

. هنوتیگدنز یوت یسک راگنا دینزیم فرح یروج _

شتمس هب یمک و متشادرب شتمس هب یا هگید مدق

. میدوب مه تفچ ابیرقت مدش مخ

؟ تسین مولعم اجک _زا

. دیشک بقع ور شدوخ یمک و درک یا هفرس کت

. دیشاب افرح نیا لها دایمن نوتهب ال صا هخآ بخ _
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مدز. دنخبل

؟ مایم رظن هب تخمز ردقنا _

مورآ ، متروص یوت دش شخپ شسفن ، تفرگ ش هدنخ



. مدیشک ییادص یب سفن و متسب ور ماه مشچ

؟! هشاب شخب یگدنز تسنوتیم شمدزاب زا نتفرگ مد

قیقحت امش هب عجار یباسح نم دوبن نیا مروظنم _

. تسین نوتیگدنز وت ینز چیه ، مدرک

. تفرگ م هدنخ

درک. یم رتشیب ور متئرج شندزن فرح

بقع ور شتروص یور یاهوم مورآ و مدرب ولج تسد

مدز.

اه؟ یدرک قیقحت نم هب عجار یباسح سپ _

یابل یور دش خیم هرابود مهاگن درک، جک ور شابل

دوب. هتفرگ گنر یکشرز ابرژ هک شرپ و کیچوک

. همروظنم یراک ِقیقحت _

. مدرک شهاگن هدش جیگ

دوب. یچ هب عجار ثحب دمویمن مدای ال صا

هن؟ هگم ینویدم نم هب : متفگ طبر یب

درک. مهاگن بجعتم

؟ ینک ناربج ور مدرک تساو هک ییاراک یاوخ یمن _

یلو مداد ماجنا شساو یراک هچ یتح متسنودیمن

ور مگیم هک یراک متشاد جایتحا تدش هب هظحل نیا

گنچ متشاد هک یبانط اهنت هب نیمه یارب هدب، ماجنا

. متخادنا

متسد زا یراکره متفگ هک نم ارچ : تفگ یجیگ اب



. منکیم دایبرب

هب یتناس دنچ ی هلصاف زا و مدرک جک ور مرس

. مدش هریخ شاه مشچ یقدنف

همه ات ینکب م هساو یراک هی ماوخیم تزا _حاال

. هشب ناربج زیچ

. دموم زاب مه زا شاه بل

. مدش هریخ شهب و مدیشک یدنت سفن

هک یکیچوک داب ره دوب هدرک قرع مندرگ و ینوشیپ

منک. زرل دشیم ثعاب دمویم

دوب هدیمهف مه نوا راگنا دش، عمج شدوخ یوت یمک

. تسین یداع عاضوا هک

؟ یراک _چ...هچ

. متفرگ هلصاف شزا یمک

یاضعا ور هگید ات مدنبب ور ماه مشچ متساوخیم

. هخرچن شتروص

و شندیسوب ، شندییوب ، رتخد نیا ترسح تسین رارق

. هنومب ملد یور شنتفرگ شوغآرد

منک. لر تنک ور مدوخ دوب رتهب سپ

یگنر دیفس لا متسد و مدرک متک بیج یوت ور متسد

. متفرگ شتمس وهب مدروآ نوریب ور

یفرش یب ره هاگن تسین بسانم عاضوا اجنیا _

مه یلا وس و نک شگنرمک افطل ، هنکیم ینیگنس نوتور



! سرپن

درک. مهاگن تهب اب

ویچ : تفگ هکوش و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

منک؟ گنرمک

دنچ راو شزاون و مرن ، مدروآ باال مورآ ور لا متسد

. متفرگ شتمس هب هرابود و مدز شابل یور راب

. تفرگ مزا ور لا متسد هدز تام

! دزیم ضبن م هقیقش

. مدوب راشف تحت یباسح

. هشن بذعم ات مدنودرگرب ومور هارکا اب

. مدیشک مدرک قرع ندرگ هب یتسد

... دیابن مدنومیم اهنت شاهاب دیابن

دش. مومت : تفگ ینوزرل یادص اب هیناث دنچ زا اب

گنرمک اتبسن ، متخادنا شهب یهاگن متشگرب شتمس هب

! دزیمن قرب هگید لقادح دوب هدش

. متفگ شتسد زا ور لا متسد

درک. مهاگن بجعت اب

لا متسد نیا دعب هب زااالن دیمهفیمن تقوچیه نوا

! هشب ادج نم زا تسین رارق

. متفرگ هلصاف شزا یمک دمویم هک ییامدق یادص اب

. مداتفا هار زا رتولج یمیهاربا موناخ ندید اب

. مدش مرس تشپ نوشندرک چپ چپ هجوتم



. متشاذگ مبیج یوت طايتحا اب ور لا متسد

لثم داتفا دادرهم هب ممشچ یلدنص یور نتسشن اب

دوب. هتشگرب هتقو یلیخ هک نیا

. تخادنا نومهب یا هریخ هاگن

ییاتود دوب نیرز و میکح موناخ یور ممشچ

ینیریش و هویم باقشب هی نوشتسد یوت هکیلا حرد

. ندمویم زیم تمس هب دوب

دیاوخیمن اموناخ : تفگ و تسشن یلدنص یور نیرز

؟ دینک یهارمه

. اتسین دب مه دینکیم رکف هک ردق نوا دینک رواب

هنرگو تسین لیم باب شاگنهآ : تفگ هدنخ اب باتفآ

؟ ادیش هن هگم میدزیم یخرچ هی

. مدرک شهاگن یدج و ماجرس متسشن فاص

. هشاب هدوب یخوش هی طقف شفرح مدوب راودیما

و ندز مهب یکمشچ یجراخ داش گنهآ هی عورش اب

. ندش دنلب اج زا

. مدش اپ یلدنص یور زا عیرس هاگآدوخان

اب تفریم یمیهاربا موناخ و باتفآ فرط هب هک نیرز

؟ دیصقرب دیاوخیم مه امش : تفگ بجعت

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس عیرس

. مشاب نوترانک هرتهب ، هرادن تینما اجنیا طقف _هن

. مدرکیم سح مدوخ یور ور همه هریخ هاگن



دوب. حاضتفا م هنوهب و عیاض متکرح

متسنوتیم هن مریگب ور شولج متسنوتیم هن یلو

یب نشیم هریخ شور هک ییاه هاگن هب و منیشب

. مشاب هجوت

و هداتفا یزور هچ هب نوشسییر نمهفیم همه شرخآ

نم اب هرارق نوا ننودیم همه هک نیا زا منم یخلا

! هشیم تحار ، هشاب

مرظن هب : تفگ و دش دنلب مه دادرهم ام ندش دنلب اب

. ماین و منیشب اجنیا نم هگا همتس یلیخ

. نداتفا هار غاب طسو تمس هب همه

نوشدوخ نداد نوکت هب عورش و نداتسیا یا هشوگ

هب ور نوشولج و متشادرب یندیشون ناویل ، ندرک

. مداتسیا تیعمج
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هب ور نیرز و دادرهم و ونم و ندوب هشوگ هی نوچ

. نتشادن دید یسک هب میدوب هداتسیا نوشور

هریخ شندیصقر هب و مدرب مبل تمس هب ور ناویل

. مدش

و دز یمیهاربا موناخ ی هنوش هب یا هبرض هدنخ اب

درک. هراشا ییاج هب



متشگنرب هک مدوب شندیدنخ و تاکرح وحم ردقنا

! هدنخیم یچ هب هراد منیبب

تشذگ یا هقیقد دنچ

هشیم غولش هراد نومرود مک مک مدرک سح

اهر یکیرات یوت یریت و مدرشف مهب ور ماه بل

. مدرک

؟ نیدشن هتسخ اهامش منیشب مریم _نم

ارچ : تفگ و تخادنا باتفآ هب یهاگن یمیهاربا موناخ

. نرایم ماش االن هگید میایم مه ام

درک. دییات مه باتفآ

. مدیشک یتحار سفن

میکح موناخ تمس هب وام ندنوم و دادرهم و نیرز

. میتشگرب

مدوب هتخادنا هار ور تکرش یتقو زا میکح موناخ

هبرجت اب نم یادنمراک نیرتهب زا یکی و دوب نومرانک

دوب. دایز یا

رخآ ات دمویم رظن هب بذعم هک نیا اب مه االن

. درکیم نومیهارمه دنخبل واب دوب هتسشن نومرانک

ماش ندرک عاالم مک مک یلدنص یور نومنتسشن اب

. نرایم

زا ریما ندموا زا لبق هک نیا زا دش تحار ملا یخ

. میریم اجنیا



. متشادن ور هگید شنت هی لمحت

. نتشگرب مه دادرهم و نیرز فلس زیم ندش رپ اب

نوتارب ام دیدب شرافس دیشب دنلب تسین المز امش _

. میریگیم

سورخ شکبک یباسح زورید زا هک نیرز هب یهاگن

متخادنا دنوخیم

زیم تمس هب دادرهم و نیرز واب مدش دنلب اج زا

. میداتفا هار فلس

و مداتفا باتفآ دای زیم یور یراخوس غرم ندید اب

. مدیشک شارب یرادقم

موناخ شرافس و تفرگ شتسد یوت ینیس هی نیرز

. تشاذگ شوت وراه

، میدیچ نوشولج وراهادغ میداتفا هار زیم تمس هب

. متسشن شرانک و متشاذگ باتفآ یولج ور غرم

. متشاذگ شولج و مدرک زاب ور هباشون رد

. مدرکیم سح ور یمیهاربا موناخ هنافاکشوم هاگن

. هراد ربخ ییازیچ هی زا متسنودیم

ی هنماد رگا و متشادن هیضق نیا یور یتیساسح

رت هدرتسگ نتشاد طاالع ام ی هطبار زا هک ییاسک

. متشادن یلکشم مه دشیم

. مشکب همه خر هب ور متیکلا م تساوخیم ملد عقاورد

هک مدن نوشن هیقب هب دشیم ثعاب هک یلیلد اهنت



دوب. باتفآ تسه نومنیب یزیچ

دوب. یزیچره زا رت مهم مارب نوا یوربآ

کی قشع هب مشب مهتم مدوب رضاح یتح نم دنچره

همه و متشاد مبیقر نيرتگرزب رايتسد هب هک یا هفرط

مسا رانک ناخ شواچ مسا ندینش اب ات نشب ربخ اب

ننک! رذگ مه شرانک زا یتح ننکن تئرج نوا،

. ندوب نوشاذغ ندروخ لوغشم مورآ همه

شارب هک یراخوس غرم مدرک شهاگن یمشچ ریز

. دروخ هت ات ور مدوب هدیشک

! دروخ یم اذغ مک هشیمه مدز، یمورآ دنخبل

نودب دوب راک لا بند ش همه ، دشیمن تیوقت بوخ

! تحارتسا

درک! یم منارگن

هک مدش فزوج و دراودا هجوتم اذغ ندش مومت اب

. ندمویم نومتمس هب

. دمویم باسح هب نومرادید نیرخآ اال متحا

. ندش دنلب اج زا همه

بوخ زیچ همه : تفگ و داد نوکت مارتحا هب یرس

؟ دوب

؟ دیربیم فیرشت االن

تایریگیپ همه هساو : تفگ هدنخ اب یبل ریز باتفآ

. هدرک تیارس مانیا هب ام یافراعت منک رکف ، یسرم



مدز. یگنرمک دنخبل

منونمم نوتزا رایسب تقو دنچ نیا ییاریذپ تباب _

نوتارب مینوتب ات هتفویب ناریا هب نوترذگ مراودیما

! مینک ناربج

دز. یکمشچ و مدروآ ولج ور شتسد

رتدوز هچ ره مراودیما : تفگ یمورآ نحل و یناملآ هب

نیا دینک جاودزا تسه نوتیگدنز یوت هک یموناخ اب

! میشاب نوتنومهم مینوتیم رتدوز یروج

. تخادنا باتفآ هب یهاگن و تفر بقع یمک

! دیتسه مه ی هدنزارب یلیخ _

دش. درگ ماه مشچ

یچ؟ _

هیقب اب ات تشگرب و دز م هنوش هب یتسد دنخبل اب

هنک. یظفاحادخ

دوب! هدیمهف یروجچ ، مدرک شهاگن توهبم

؟! هزیگنارب کش متاکرح ردقنا ینعی

. مداد تسد فزوج واب مدیشک یقیمع سفن

هب : متفگ دراودا هب ور نرب نومرانک زا نتساوخ یتقو

دوب غولش نوشرس یلو میدنوم نوشرظتنم دیگب ریما

. میدرگرب دوز میروبجم

. تسب ور شاه مشچ

. نوتمنیبب رتدوز مراودیما امتح، _



. مداد نوکت شارب ور مرس

: متفگ و مدرک اه هچب هب یا هراشا نوشنتفر اب

اج ماوخیمن میراد زاورپ حبص ادرف میرب رتدوز هرتهب

. مینومب

یجورخ تمس وهب میدش دنلب اج زا همه تقفاوم اب

. میداتفا هار غاب

مه نم و درکیم یرود نم زا حوضو هب باتفآ

مدب نوشن یلمعلا سکع هیقب یولج متسنوتیمن

دادرهم نیشام اب رفن هس ره ، یندموا سکعرب

. نتشگرب

یهآ و متخادنا شیلا خ یاج هب یهاگن هنیآ یوت زا

. مدیشک

! مدرک یور هدایز منک رکف

هب ور شلخاد و منک زاب ور شنهذ متسنوتیم شاک

رکف یچ نم هب عجار منیبب ات منک واک و دنک تقد

. هنکیم

یلر تنک لباق ریغ تاکرح و مبشما یرگ هضح مال یب اب

هجوتم حلا هب ات امتح ، مداد ماجنا رفس نیا یوت هک

دوب. هدش شدوخ یور متیساسح

. مدنور لته تمس هب تعرس مامت اب ور نیشام

. متفر قاتا لخاد و مدیسر لته هب هیقب زا لبق

. مدیشک زارد تخت یور



. متسشن ماج رس عیرس یزیچ یروآدای اب

شهب هظحل دنچ و مدروآ رد مبیج زا ور لا متسد

! مدرک شزاون ور شابل در یور مورآ مدش، هریخ

مدنومیم میدق یار دوخ و هاوخدوخ درم نومه شاک

! شندوب هشیمه یارب متشادن یا هغدغد یروج نیا

هک مدنوم هریخ متسد یوت لا متسد هب ردقچ مديمهفن

دش. مرگ ماه مشچ
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یوت تسدب نودمچ همه ، متخادنا اه هچب هب یهاگن

. ندوب هداتسیا فص

. مدرک اج هب اج ور متسد یوت ور طیلب

تمس هب و میداد لیوحت ور زیچ همه هک حبص زا

اهنت شاهاب متسنوتن مه هظحل هی میداتفا هار هاگدورف

. مشاب

هی دیاب ، مدرک شسمل مورآ و مدرک مبیج یوت تسد

ور نوا دوب نکمم هک یزیچ اهنت ات مدرکیم ادیپ یهار

. منوسرب شتسد هب ور هزادنب رفس نیا و نم دای

مدق یمیهاربا موناخ اب هشیمه لثم همه زا رت بقع

. ندوب تشگرب یاهراک هیقب لا بند هیقب دزیم

. متشادرب نوشتمس هب یمدق دنچ



! باتفآ : متفگ و ایرد هب مدز ور لد

. نتشگرب متمس هب بجعتم نوشتفج

. مدرک نوشهاگن بذعم و کالهف

: متفگ یا هنامرتحم نحل اب یمیهاربا موناخ هب ور

؟ مشاب اهنت نوشاهاب هظحل دنچ منوتیم

. تخادنا شهب یمشچ ریز هاگن و دز یدنخبل

. امتح سییر بانج _هلب

. داتفا هار یسنلا هگید تمس وهب تشگرب عیرس

هدش هریخ مهب لا وس رپ و رظتنم تدم مامت باتفآ

دوب.

مشوگ وت نتفر ِگنز یتقو زا ، مدرک شهاگن قیمع

شرود ماه مشچ یولج زا مه هظحل هی درک؛ ادص

! مدرکن

یور شرس نتفرگ مورآ ، یکیدزن همه نیا زا دعب

هرگ ، درکیم ور ومتسد تشاد هک یا هسوب ، موزاب

یوت روز هب هک شاتسد یمرگ و اه سفن ندروخ

. مدرکیم شلفق ماه تسد

هدش عورش هزات نم یازع و میدرگرب دوب رارق حاال

دوب.

مد مرب متسنوتیم مدرکیم زاب مشچ یتقو هن نوچ

وماپ یتقو هن منک، شهاگن رد یمشچ زا و قاتا

رهاظ ممشچ یولج تنطیش اب تکرش وت متشاذیم



! دشیم

. مدیشک ور شتسد هرادرب یمدق هک نیا زا لبق

نک! ربص _

هک یتسد ونم هب بجعت اب هک شیقدنف یاه مشچ اب

درک. هاگن دوب هدرک شریسا

هنک! تداع دوبن رارق راگنا

هراتس هک یدبتسد و مدرب متک بیج یوت ور متسد

رد ور ندوب نوزیوآ شزا یقارب و کیچوک یاه

. مدروآ

شهاگن و درک جک ور شرس یمک دبتسد ندید اب

درک.

تمس ور شتسد تمی ابمال مدرمش تمیتغ ور تصرف

. متشاذگ شتسد رود ور دنبتسد ، مدیشک مدوخ

نیا : تفگ تهب واب دیشک بقع ور شدوخ یمک

ارچ... هخآ دوب، نوترهاوخ هساو

. مدش هریخ شاه مشچ هب

وت یارب ، دنوم هریخ شور تهاگن هک یلوا نومه _زا

دوب!

ورپژه وت هک ییاکمک رطاخب رکشت هی باسح هب رازب

! یداد ماجنا

! تسین لوبق لباق هینورگ رکشت یلو : تفگ مورآ

م هراشا تشگنا راو شزاون ، متخادنا ور دنبتسد لفق



. مدیشک شتسد یمرن یور ور

! یدرک مارب وت هک هییاراک زا رت شزرا یب _

درک. هاگن دنبتسد وهب دیشک بقع ور شتسد

نم؟ : تفگ ساوح یب

! مدرک راکیچ هگم نم

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

! یدیبات میگدنز هب

با ــ تفآ

دوب متسد یور شاتشگنا شزاون ترپ مساوح

زا ور متسد تساوخیمن ملد یا هنامرش یب زرط هب

. مشکب نوریب شتسد یوت

ندوب نوزیوآ اوه یور متسد یور دنبتسد یاه هراتس

. ندروخیم نوکت و

. نوریب مدیشک ور متسد مورآ و متفرگ زاگ ور مبل

یاوخیمن : تفگ و تفرگ هلصاف نومنیب ثحب الزا ماک

. ینک رکف مداهنشیپ هب عجار هرابود

. متخادنا نییاپ ور مرس

! متفرگ ور مدوخ میمصت _نم

داد. نوکت یرس

؟ ینکیم باختنا ور تخس هار یراد _



. مدرک شهاگن یلا وس

دوب نیا شنوسآ هار : تفگ و درک شبیج یوت تسد

. یدرکیم لوبق ور داهنشيپ هغدغد یب هک

. هشب تخس نومودره هساو زیچ همه هرارق حاال

شوخ مهب هرارق ردقچ یرادن ربخ متخادنا باال ییوربا

! هرذگب

زا هک مدش دادرهم هجوتم منزب یفرح هک نیا زا لبق

. متفرگ هلصاف شزا یمک دمویم شواچ تشپ

یضعب یتح میشب هدید مه رانک دوبن مهم شساو

هدیم ماجنا ییاراک هی دصق زا مدرکیم رکف اه تقو

ننک. کش هرادن دوجو هک یزیچ هب هیقب ات

! بشید لثم

چیه مشچ زا شندرک زاب هباشون و نم رانک شنتسشن

دوب! هدنومن رود سک

نیا مدید شزا شلبق هک یراتفر هب هجوت اب دنچره

. دمویم رظنب یداع مدوخ یارب راک

یتح و دروخیمن نوکت مرانک زا ینومهم نامز لک

دنول رتخد همه نوا دوجو اب مدیصقریم متشاد یتقو

دوب! نم هب شساوح ی همه نوا نومرود باذج و

یتقو مدیمهف هزات درک نومیهارمه ور هار لک یتقو

دش! رود شرانک زا هشیمن هروج چیه هساسح درم هی

یامرگ ، مندب یور شندش مخ و مه اب نومندش اهنت



بل یور ش هریخ هاگن و متروص یور شاه سفن

! هشب غاد منت ی همه دش ثعاب ماه

ایند! کی ّدق متشاد دامتعا شهب

اپ زا تسد و میدوب اهنت مه اب هک ییاهزور دادعت

یا هگید سح هی راگنا بشید یلو دوبن مک درکن اطخ

! دنوزرل منم بلق یتح هک یزیچ هی دوب طسو

رتخد نم ، متشادن یسح نینچ میگدنز یوت تقوچیه

یلو مدب او دوز هک مدوبن یسک مدوبن یفیعض

شزا متسنوتن مریگب ور مبلق شزرل یولج متسنوتن

! منکن شوگ شفرح وهب مریگب هلصاف

دامتعا مدیمهف مدینش مدوخ زا ور ششهاوخ یتقو

! دوبن لیلد یب متشاد شهب هک یدح زا شیب

مروبحم یراک هب وهن دوب ناتساد ی هدب مدآ هن نوا

یرج ونم شندزن فرح اب طقف ... طقف نوا درکیم

! مدب شرازآ رتشیب هک درکیم
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اميپاوه یتشپ هب ور مرس و مدیشک یقیمع سفن

. مداد هیکت

مینیشب مه رانک ادیش و نم ات دوب هدرک یراک مه زاب

. میشاب تحار و



دنچره یلو دوب رت فرط نوا یلدنص ات دنچ مشدوخ

. مدرکیم سح ور شهاگن ینیگنس هظحل

و ندرکیم نومهاگن یمشچ ریز مه هیقب انلع هگید

. دیدنخیم زیر زیر و مولهپ هب دزیم یه ادیش

. متسب ور ماه مشچ و مدش اج هب اج ماج یوت یمک

لسنک زا فرح و تفرگ سامت ماهاب شوايس یتقو

منک. رواب ور شفرح متسنوتیمن ورپژهدز ندش

! درکیم ور راک نیا دیاب ارچ نوا ال صا

تشگرب همه زا رتدوز هک منزب فرح شاهاب متساوخ

. لته

مدش نئمطم مدید ور شخسار هفایق هک شدعب زور

قش هلک نیا و هدوب تسرد شوایس یاه فرح

یا ورپژه نم، ی هناقمحا یخوش رطاخب تساوخیم

هنک! وغل ور دوب هتسب شهب زیچ همه هک

شهب هک دوب نیا مدب ماجنا متسنوت هک یراک اهنت

غورد ماه فرح ی همه و منومیمن اجنیا منومهفب

دوب!

، شمنیبب هگید دوبن رارق و میتفریم میتشاد هک حاال

تیساسح زا یضعب درکیم فارتعا مبلق هت یسح هی

! یگنتلد لثم یسح دوب،هی نیریش شاه

مشچ و تخیر ملد هظحل هی دش دنلب اميپاوه یتقو

لبق ی هعفد لثم یلو مداد راشف مهب مکحم ور ماه



. دشن دب حملا

هب دش ثعاب دش دنلب مرانک زا هک یمورآ یادص

. مدرگرب شتمس

؟ هبوخ _حتلا

نوکت رس مورآ و متخادنا شنارگن ی هرهچ هب یهاگن

. مداد

. تخیر ملد هظحل هی طقف مبوخ _هرآ

دز. دنخبل یصاخ حتلا واب متمس دش مخ یمک

! تخیر ملد منم _

. سپ هیداع : متفگ و مداد نوکت رس

و دوب هتسشن مرانک ادیش دوب مورآ نومتفج یادص

دوب. ششوگ یوت نوفده

؟ نوتلا بند دایم شوایس : متفگ و مدرک هاگن شهب

. تشگرب متمس هب لماک منوا

. دایم اهنت شدوخ هرآ هشاب هدادن طاالع یسک هب _هگا

. متفگ یموهوا

مدوب هداد طاالع لبق زا هبوخ ، متفرگ شزا ور مهاگن

. ناریا مسریم یک

ملا. بند ندمویم رحس و شرآ و نامام طقف اال متحا

یباسح مدوب هدش رادیب باوخ زا دوز حبص نوچ

ششزوس ات متسب ور ماه مشچ ، تخوسیم ماه مشچ

درب. مباوخ مک مک هک هشب مک



. مدرک زاب ور ماه مشچ مورآ شواچ یادص اب

. میدیسر وش دنلب موناخ باتفآ _

. مدیشک ماه مشچ یور یتسد و متخادنا شهب یهاگن

ور مدیبوک تسد تشپ واب متشگرب ادیش تمس هب

دوب. باوخ هک ادیش یوزاب

درک. مهاگن مخا واب دیرپ باوخ زا

. میدیسر وشاپ : متفگ و مدیشک یا هزایمخ

لومعم قبط یلو مدوب شواچ ی هدنخرپ هاگن هجوتم

هلصوح و مدوب الق خادب مدشیم دنلب باوخ زا یتقو

. متشادن ور یسک ی

سنلا تمس هب و میدش جراخ امیپاوه زا نوممه

. میداتفا هار هاگدورف

. میتفرگ لیوحت وراه نودمچ

منیبب ور انیا نامام ات دوب فارطا هب ممشچ رود زا

لا بند ور نودمچ هیقب هب هجوت نودب دنت یامدق اب

. مدیشکیم مدوخ

ماهاب باالو دوب هدروآ ور شتسد هک رحس ندید اب

درگ. قوذ زا ماه مشچ درکیم یاب یاب

مدیشکیم اوه یور ور نودمچ و مدییودیم امسر

داتفا شرآ هب ممشچ مسرب نوشهب هدنوم مدق دنچ

کی نم ندید واب دوب هدیبسچ نامام یاپ هب هک

. دموا ولج مدق



هدش گنت شارب ملد یدح ،هب مدوبن هیقب هجوتم ال صا

نودمچ اج نومه دمویمن ممشچ هب سک چیه هک دوب

شمدیشک مکحم و مدز وناز شولج و مدرک لو ور

. ملغب یوت

رود ور شتسد دوب هدش عمج ماه مشچ یوت کشا

دوب. هتخادنا مندرگ

. مدیسوب ور شرس یور راب دنچ

ملد مگنشق رسپ ، ملگشوخ ِینامام مرب تنوبرق یهلا _

دوب. هدش هرذی تارب

شزان یاه مشچ وهب متفرگ ماتسد یوت ور شتروص

. مدرک هاگن

؟ یدموین بش ارچ ، یدوب اجک ینامام _

دش. هدرشف ملد

. مدیسوب راب دنچ ور شتروص

؟ هشاب مریمن هگید منامام دیشخبب _

. هتشیپ هشیمه ینامام

. متفرگ باال بجعتم ور مرس نیمار یادص اب

. رتخد دش کشخ نومتسد هگید ایب چون _

اب دوب هتفرگ شتسد یوت هک یلگ ی هقلح ندید اب

. تفرگ م هدنخ یکشا مشچ

. مدش دنلب و مدرک لغب ور شرآ

ش هنوگ و مدرک لغب مکحم یروج نومه ور نامام



. مدیسوب ور

هقدص نوبرق هب عورش و دیسوب ور مینوشیپ مه نوا

درک. نتفر

مدرکیمن رکف متخادنا رحس و هنوپ و نیمار هب یهاگن

. نایب

دوب. هدش گنت نوشارب ملد یباسح

شلغب یوت ور مرس و دموا ولج هدنخ اب نیمار

. تفرگ

. شوزاب هب مدز راب دنچ

. نیمار مدش هفخ نک ملو _

یوت روز هب درک یعس و تفرگ هنوپ زا ور لگ هقلح

. هزادنب مندرگ

تارب نوملد نوولهپ توق ادخ دالرو یشابن هتسخ _

! ولوگ یز یز دوب هدش گنت

. مدرک رارف شتسد ریز زا هدنخ و روز اب

. تفرگ متسد زا ور شرآ

. مدنولچ ملغب یوت یباسح ور رحس و هنوپ

شلغب یتقو و دوب هدش گرزب ولوچوک هی هنوپ مکش

. دشیم سح یگدمارب نیا گنشق مدرک

؟ هزادنیم مکتفج خهلا رگیج مدرگب یهلا _

. متشپ دز هدنخ اب

. هروخیم نوکت هرذی تیبرتیب هیچ کتفج _



. مدروآ ورباال متسد

کتفج طقف نیمار ی هچب دینکن ثحب نم الاب _صا

! هزادنیم

ناج نامام ااا : تفگ و تفرگ زاگ ور شبل نامام

! هتشز

هب دز شتسد یوت لگ ی هقلح اب صرح اب نیمار

. موزاب

! یتدوخ اپراهچ _

ییانشآ یادص هک میدوب مهاب ندز هلک و رس لوغشم

. میدرگرب بقع هب همه دش ثعاب
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؟ مرتخد باتفآ _

شتمس هب یمدق شنوبرهم دنخبل و وناب ندید اب

. متشادرب

دش! نشور نوممشچ هب هب رادید قاتشم وناب _سالم

. تفرگ متمس هب ور شتسد

. نیدموا شوخ یلیخ ریخب رفس مرتخد _سالم

نوبرق : متفگ هدنخ واب متشاذگ م هنیس یور تسد

. میدیسرن تمدخ لوا هدنمرش ناج، وناب امش

عورش و دموا ولج دوب انشآ وناب اب لبق زا هک نامام



درک. یسرپ لا وحا هب

ات هس و شوایس اب هک مدش شواچ هجوتم هزات

هب نشاب شارهاوخ و ردام دمویم رظن هب هک موناخ

. دمویم نومتمس

زا دش مرگ یسرپ لا وحا سالمو رازاب نوشندیسر اب

مشچ هک دوب شوایس لمعلا سکع رت جبلا همه

. دزیم قرب یباسح شاه

یبوخ ییابیز یاموناخ هچ نشور ام مشچ هب _هب

؟ باتفآ

. متشادن راظتنا یرارقرب و وسالتم حیحص و منیبیم

. هدنخ ریز ندز همه شافرح ندش مومت اب

دوب شینشاچ مخا یمک هک یدنخبل اب مه شواچ

. درکیم نومهاگن

و حیحص هک دوب ییادخ ناخ، شوایس سالم کیلع _

تیعضو زا یتشاد ربخ هک امش هنرگو متشگرب سملا

دوب. هدنب نیمک رد هنامز مجلم نبا اجنوا

مه. وت تفر شواچ یاه مخا شوایس ندش رجفنم اب

نیا تساوخ یمن ملد منک یخوش شاهاب متساوخيم

مخا اب بوخ ی هرطاخ همه نوا اب یرخآ یاه هظحل

. هشب مومت مخت و

هزم اب یلیخ هللا شام : تفگ یشوخ نحل اب قیاقش

؟ دینکیم راک انیا مشاداد تکرش یوت نوج باتفآ دیا



و دوب نیهش شمسا منک رکف هک شرهاوخ یکی نوا

همه نم منکیمن رکف : تفگ درکیم دروخرب نیگنس یمک

! مسانشیم ور شاداد یادنمراک ی

مدز. شهب یدنخبل

یادنمراک زا یکی متسین نوشیا دنمراک هدنب _هن

. متسه نوشکیرش تکرش

. تفگ یناهآ قیاقش

هب عقاو رد درکیمن تکرش ثحب یوت دایز نوشردام

هدزن یا هگید فرح یسرپ لا وحا سالمو نوا زج

دوب.

تقو هگا مرتخد : تفگ نم هب ور یمی مال نحل اب وناب

. هریگیم ملد ماهنت نزب رس نم هب امتح یدرک

اهنت... ییام هنوخ هک امش : تفگ هدنخ اب شوایس

دش. تکاس شاپ هب وناب یاصع ندش هدیبوک اب

یور یدنخبل و دوب هتخادنا نییاپ ور شرس شواچ

دوب. شبل

یگدنز اه هچب نیا ی هنوخ عفال ناج ردام _هرآ

. مندید دیایب شواچ اب دعب ی هعفد ، منکیم

. مشوگ تشپ مداد ور ماهوم

ور ناخ شواچ هک تسه یراب نیرخآ اال متحا عقاورد _

یاه تیذا تسد زا دعب هب نیا زا منک رکف منیبیم

. نشیم تحار نم



دص : تفگ و داد نوکت ور شرس دنت دنت شوايس

. مشیم تحار منم هزات هتبلا

درک. شهاگن پچ پچ شواچ

، دیتساوخ تقوره و دوب دهاوخن راب نیرخآ انئمطم _

! وناب ندید نوتمرایم موناخ جاح ی هزاجا اب

دیراد رایتخا : تفگ و داد نوکت یرس مارتحا اب نامام

نیا بقارم هک منویدم نوتهب یلیخ هیفرح هچ نیا

دوب. یتخس راک منودیم ، دیدوب هچب

مه. وت تفر م هفایق گنشق

صا هتافاکم : تفگ و داد نوکت رس دنت هدنخ اب نیمار

هابتشا هن؟ دیدنوم بقع منوتاراک فصن زا امتح ال،

. شنیتشاذیم اج امیپاوه وت دیاب دیدرک

! اروعشیب مدرک شهاگن مخا اب

کمک یلیخ اقافتا داد: باوج تناتم اب شواچ

تعرس هب ورپژه یاراک ندش ثعاب و ندوب نومتسد

هرب. شیپ

نانچ متشادن شزا ور یفرح نینچ عقوت ال صا هک نم

هداتسیا مرانک هک هنوپ و رحس مدرک شهاگن قوذ اب

. تفرگ نوشدنخ ندوب

ال. صا تفرگ طال وروت دیاب تنهد نوا نوبرق

متشاذن و مدرک شتیذا گس لثم منودیم هک نم حاال

درک. جرخ مارم یلیخ یلو هباوخب مورآ بش هی



! منکیم ناربج شوایس یسورع هللا شیا

هشراتسرپ اب هنوخ اتهم : تفگ یدج نحل اب نیهش

. میدرگرب رتدوز هرتهب

دروآ رد ور شادا یلا حاب نحل اب یبل ریز هنوپ

. متفرگ زاگ ور مبل مکحم

. میدرک یظفاحادخ نوشزا یکی یکی و مدز یدنخبل

ور شتسد شوایس نتفریم نتشاد هک رخآ ی هظحل

دزیم هراشا رحس هب یه و ششوگ رانک دوب هتفرگ

! نزب گنز نزب، گنز

! ادخب تسین نم رود لا مرن مدآ هنودی

درمان یادیش نیا منیبب ات مدنوخرچ ور مرس یمک

. تساجک

هب مدش هریخ و نیمار تسد مداد ور نودمچ

و دوب هدش نوزیوآ لپت یاقآ هی یوزاب زا هک ییادیش

. تفریم هار شرانک زاب شین اب

. مداتفا هار نوشرس تشپ و متفرگ ملغب یوت ور شرآ

! شاب ورام قیفر مداد نوکت فسات اب یرس

هی ال صا تفر شدای ورام دید وشنوج رهوش

! درکن مه یظفاحادخ

. بقع تشگرب هعفدی دوب شهب ممشچ هک روط نومه

ور شرهوش تسد و دز یگرزب دنخبل نم ندید اب

. دموا نومتمس وهب دیشک



ناج باتفآ تسود مادیش نم یگمه هب _سالم

. دمحم اقآ مدزمان منوشیا

. ندرک یسرپلا وحا هب عورش مه هیقب مدز یدنخبل

! متقوشوخ نوتاهاب ییانشآ زا دمحم اقآ _سالم

درک. مخ ور شرس یکمن اب دنخبل اب

، مدینش ادیش زا ور نوتفیرعت یلیخ ، موناخ نینچمه _

ماسرس شنتفگ ناخ شواچ تسد زا هک شلوا وهللا

! هباتفآ شنوبز درو هک االمن متفرگیم

نیا رس وت دزیم ور شواچ یه مهفن ، تفرگ م هدنخ

ادخ. هدنب

. نراد فطل یلیخ نوج ادیش _

قح هیرگیج هچ : تفگ و دیشک ور شرآ پل ادیش

شظفح ادخ دوب تنوبز درو شرآ مسا یه یتشاد

هنک.

؟ دیدوب نم باتفآ یقاتا مه امش : تفگ دنخبل اب نامام

دوب! ممرج کیرش و تسدمه یقاتا مه رب عالهو

دز. دنخبل تناتم اب ادیش

مه یباسح میدوب قاتا هی وت نوج باتفآ اب _هلب

. میتشاد ومه یاوه
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داد. نوکت رس نامام

بوخ تسد ور مرتخد ، مرتخد هدب تریخ ادخ _

. مدرپس ییاسک

تفریم رد شواچ نهد وت تخادنیم ونم بوخ هرآ

هدب! شرجا ادخ

. میدش جراخ هاگدورف زا هدنخ و یخوش اب همه

نیمار مه و رحس مه دوب دایز نومدادعت نوچ

. ندوب هدروآ ور نوشانیشام

هی و دوب هتسشن ماپ یور شرآ مه نیشام یوت یتح

. مدرکیمن شادج مدوخ زا مه هظحل

دوب. هریخ نوریب هب هک متخادنا نامام هب یهاگن

کاپ شابل یور زا دنخبل دوب هدید ونم یتقو زا

. دمویم رد مه شکشا هقیقد دنچره یلو دشیمن

دوب. یبیرغ روج هی شلا ح راگنا

! هیگنتلد زا امتح

. مدرک اج هب اج ملغب یوت ور شرآ یمک

یام؟ هنوخ دیایم نوتمه بشما رحس _

. تخادنا مهب یهاگن

ونم هتشاذگ راب ینوجنسف هی خهلا میایم هک همولعم _

. ینک نوریب ینوتیمن مه لول ود گنفت اب

. مداد نوکت یرس

دیاوخیم نم رطاخب مدرک رکف هظحل هی ، مگیم _



. دینومب

. متمس هب دش جک یمک هدنخ اب

دیشروخ ، مقشع تسه مه وت رطاخب هک همولعم _

! مسّفن ، میگدنز

رانک. مدرک شترپ صرح اب

رو یاوخیم یچ زاب یدز، مهب وملا ح رو نوا ورب _ایب

هرو؟

نومهاگن دنخبل اب هک نامام هب یهاگن هنیآ وت زا

. تخادنا درکیم

. ماوخب یزیچ هگا وت ناج _هب

ال. صا یرادن تقایل

. مدرک شهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

! تسه شیگرم هی نيا منودیم هک نم

. میدش هدایپ نیشام زا هنوخ رد هب ندیسر اب

هاگن چاه هب قوذ واب متشاذگ نیمز یور ور شرآ

. مدرک

! شتوپاک ور مدرک شخپ ور مدوخ و شتمس مدیود

دوب. هدش گنت شاندرب وربآ و ندرک رخ رخ هساو ملد

متسد هدنخ اب دوب هدش هدایپ نیشام زا هزات هک هنوپ

ننکیم رکف همه االن وش دنلب : تفگ و دیشک ور

. یتسه یزیچ یا هنووید

نیا زا هک اج نوا : تفگ و درک زاب ور هنوخ رد رحس



اه؟ یدرکن اراک

ام. هساو یتشاذگ وربآ لا قثم ود

. طایح وت مدیشک و متشادرب ور منودمچ

رطاخ ردقچ دینودب هگا نیدرک رکف یچ نم هب عجار _

! مدرک ادیپ هاوخ

یزاب هرخسم واب تسب نومرس تشپ ور رد نیمار

ارچ دش وت هاوخ رطاخ دش رخ یکی هک حاال : تفگ

؟ ینک تحار ورام یدنومن اجنومه سپ

. مدرک شهاگن یپچ پچ

هگا ال صا ، متسشن وت رس ور هگم ، تیبرتیب تبسن _بال

رب ور نوتاه یتاغوس دینک عیاض ونم هگید راب هی

! مدوخ هساو مرادیم

دش. زاب نوششین همه دموا یتاغوس مسا ات

! یدیرخ یچ نم یارب ینامام _

. مدیشک ور شپل

. مدب تهب وت میرب _

. نیمز یور میتسشن همه و میتفر هنوخ لخاد هب

هیقب ، هنزب رس ادغ هب ات هنوخزپشآ یوت تفر نامام

دنت و مدرک زاب ور لوا نودمچ ندرک هرود ونم مه

مدروآ ور شرآ یاه یزاب بابسا و اه سابل دنت

. نوریب

! تسامش ی هساو ش همه انیا ینامام _ایب



وت دیشک و درک عمج ور شاه یزاب بابسا عیرس

. شلغب

قشع رانک، مدز شتروص وت زا ور شاهوم دنخبل اب

. هچب نیا دوب نیشام

! درکن مهاگن مدیرخ شساو هک ییاسابل هب

زا ور دوب تسد فک هی ی هزادنا هک یسابل قوذ اب

. نوشاه مشچ یولج متفرگ و مدروآ نوریب نودمچ

. شتمس درک هلمح و دیشک یفیفخ غیج رحس

! هیلوگوگ ردقچ منوج _یا

زان ردقچ شارب مدرم باتفآ یوو : تفگ قوذ اب هنوپ

! هئولوچوک و

. تفرگ رحس تسد زا ور سابل نیمار

نم؟ تسد هزادنا ؟ هیردق نیمه شییادخ _

. دیشک شمکش ور یتسد هنوپ

! مینک شلغب یروجچ س هجوج یلیخ _

هدیرخ شیگلماح یارب هک یلگشوخ نهاریپ و مدیدنخ

. مدیشک نوریب ور مدوب

نهاریپ هی هب ممشچ مدمویم متشاد هک رخآ ی هظحل

دوب هدش راک روت شاب هقی و نیسآ یور هک دنلب

. شمدیرخ هنوپ یارب و دوب هداتفا

. شتفرگ متسد زا دنخبل اب

سکع هساو یرهاوخ یسرم هلگشوخ ردقچ یاو _



! شمشوپیم میگلماح

مدیدیم یتقو مدرکیم فیک ، مدرک شاگن دنخبل اب

! نتخبشوخ ردقنا

. مداد شنوشن و مدروآ رد مه ور رحس زیموش

باتفآ متشادن راظتنا اعقاو : تفگ و تفرگ ور متسد

؟ حیرفت ای ینک راک اجنوا یتفر وت یلو

. مدرک شاگن یکپچ

یدیرخن یزیچ نم هساو : تفگ مه رد یامخا اب نیمار

؟

. شاپ هب دز مورآ هنوپ

. تفرگ م هدنخ

؟ مرخب یزیچ تساو دوب رارق هگم _

. تخوس ملد مه وت تفر شتروص نیچمه

. شتروص ولج متفرگ مدروآ رد ور شسابل هدنخ اب

نم مرگ تمد : تفگ و شتفرگ تشادرب زیخ

؟ تسه نم زیاس ، هریمن تای ونم متسنودیم

هشکب نوریب شنت زا ور شزولب هربب وشتسد تساوخ

. شتسد یور دیبوک عیرس هنوپ هک

؟ اجنیا نیمار _

! هگید شیشوپیم هنوخ میریم

؟ هشب اباب دوب رارق نیا اعقاو ، مدرک شهاگن فسات اب

. مدرک شناحتما اباب س هزادنا _



؟ تدوخ : تفگ هدنخ اب رحس

. متفر شهب یا هرغ مشچ

! شمتفرگ هزادنا ناخ شواچ اب _هن

. هدنخ ریز دز یقپ نیمار

؟ شواچ _

؟ رهمگرزب ؟ نومدوخ شواچ

. مداد نوکت رس

؟ میراد شواچ ات دنچ هگم _

شور زا یتفر شییادخ : تفگ و داد نوکت یرس

؟ یتفرگ هزادنا

! یدرک ش هنووید مدنبب طرش مرضاح

. مدرک جک ور مبل

همه اب شدوخ ، متشادن شاهاب یراک ال صا نم مریخن _

دوب. ریگرد

. دیدنخ مورآ رحس

. تتسانشن وگب یکی تهب همع نوج _
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هک فرط ره زا راگنا دوب، نوا زا ثحب اج همه

. دشیم نوا ریگرد مرکف هرابود منک رارف متساوخیم

اه هچب : تفگ و شلا ش یوت داد ور شاهوم رحس



! هشوایس دلوت هگید ی هتفه

ولج. دیشک ور شدوخ نیمار

بخ؟ _

؟ ینک یراگتساوخ شزا یاوخیم

هتخیر نوریب اه لياسو هیقب اب هک ونم راولش رحس

. شتمس درک ترپ دوب

؟ دینکیم کمک منک شزیارپوس ماوخیم _هن

. متشادرب ور مراولش و ولج مدیشک ور مدوخ

اه. وربآ یب

؟ ینک راکیچ یاوخیم _

درک. مهاگن مولظم

! ینک کمک مهب یایب وت مدوب رظتنم ش همه _

. مدیشک ماهوم هب یتسد

؟ یاوخیم محلا _رخ

داد. نوکت رس دنت دنت

! تیبرتیب

ریگ ور ناخ شواچ هرامش ینوتیم : تفگ نیمار هب ور

؟ یرایب

. مدرک شهاگن بجعتم

ارچ؟ نوا هرامش _

منک! رکف مراد نم

انوا ی هنوخ وشدلوت مریگب کمک شزا ماوخیم _



ور زیچ همه و مینکیم نیيزت میریم نومدوخ ، میریگب

. اجنوا میرب زور هی هدب هزاجا طقف . مینکیم بترم

هرامش موناخ باتفآ : تفگ و درک یا هفرس کت نیمار

؟ یدروآ اجک زا ور شواچ ی

. متفرگ شزا ور ماه مشچ

دز گنز مهب دوب هدرک ریگ اج هی یراک لئاسم _رس

. هگید دنوم میشوگ وت شرامش دعب

درک. مهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

! هنکیم له ور مدآ روعشیب ااا

رس و کشخ یلیخ اه هنک لوبق منکن رکف یلو _

! هتخس

درک. مهاگن ابنهلا رحس

؟ مراد جایتحا تهب یچ هساو یدرک رکف سپ _

؟ هگيد ینکیم شیضار

دش. درگ ماه مشچ

یطابترا رد نم اب همهفب نیا منک؟ ینویم رد اپ نم _

اه. هشیم مومت تدب هساو

. تفرگ ش هدنخ

نوریب یشکیم خاروس زا ور رام وت هگید نکن تیذا _

نکب تقیفر قح رد یفطل هی و ایب ، تنوبز نوا اب

ال. کیراب

ماش ی هساو نامام مگب یزیچ هک نیا زا لبق



درک. نومادص

. مدش دنلب اج زا وکالهف مدرک یفوپ

عورش یپلود و متسشن هرفس رود نوجنسف ندید اب

. مدرک ندروخ هب

اذغ نوتهب اجنوا اگین ور هنشگ : تفگ هدنخ اب نیمار

؟ ندادیمن

. ندادلن نوحنشیف : متفگ رپ نهد اب

. ندرک مهاگن یجیگ اب

دوب. موهفمان مکی منک رکف

هزیرب اذغ هریگن م هدنخ هک متفرگ ور منهد یولج

. نوریب

نوجنسف هگیم : تفگ هدنخ واب موزاب وت دز رحس

! ندادن

درک. مهاگن فسات اب نامام

. هچب نزن فرح رپ نهد اب مگیم راب دص _

ور ندروخ اذغ هیور نومه هرابود نوشهب هجوت یب

. متفرگ رس زا

! یتنعل ی هزمشوخ

هدیبسچ مهب هک شرآ هب ور اذغ ندش مومت زا دعب

؟ یرایم ونم یشوگ ینامام شرآ : متفگ دوب

. هفیک یوت

. دیود قاتا تمس وهب تفگ یلگشوخ ی هشاب



. متسشن اه هچب رانک

اهاجک منیبب وگب : تفگ و تسشن مور هب ور هنوپ

؟ نیدرک راکیچ نیتفر

؟ تفر شیپ بوخ زیچ همه

. مداد نوکت رس عیرس

مدیشک حرط هی هنوپ دوب بوخ یلیخ زیچ همه یاو _

نداد داهنشیپ مهب یتح دوب، هدیرب نوش همه فک

. منومب اجنوا

. یتفگ یچ وت بخ : تفگ عیرس نامام

ماپ یور و متفرگ شرآ تسد زا ور یشوگ

. شمدنوشن

، بیرغ تكلمم وت هیچ مدرکن لوبق نم هگید یچیه _

. دیدوب اجنیا هک مشرآ و امش

! متشاد مایپ ، متخادنا یشوگ هب یهاگن

! باتفآ یدنومیم شاک _

. متفرگ ورباال مرس بجعت اب

یچ؟ _

؟ نامام ینکیم یخوش

درک. یعونصم ی هدنخ

یبوخ تیعقوم نینچ دیابن مگیم طقف ناج ردام _هن

میدوب اجنیا مه شرآ ونم ، یدادیم تسد زا ور

! هگید نومدوخ



. مدرک هاگن اه هچب توکس و نامام هفایق هب کوکشم

دوب سانشان هرامش یشوگ تمس ديخرچ مهاگن هرابود

! دمویم انشآ رظنب یلو

. مدش هریخ شاوتحم اب بجعت واب مدرک زاب ور مایپ

؟) یدیسر )

؟) یدیمن باوج ارچ )

(! قدنف )

دش. درگ ماه مشچ رخآ ی هملک ندید اب

! شواچ

لا سرا هتقو یلیخ و دوب هاتوک اه مایپ ی هلصاف

دوب. هدش

دوب. ینابصع نتفرگن باوج زا یباسح انئمطم

هک نیا زج متشاد ور یزیچره راظتنا مدوب هکوش

مهب نومندش ادج زا دعب تعاس دنچ تسرد شواچ

هدب. مایپ

وت ترس دشیچ :االن تفگ یبلا ج نحل اب نیمار

؟ ینزیم دنخبل تدوخ هساو یکلا هیشوگ

و متخادنا تسشیم هویم تشاد هک نامام هب یهاگن

. متفر شهب یا هرغ مشچ

اه؟ مدیدنخ اجک _نم

! تسین سکچیه ، ینزیم تمهت ارچ

. دیشک ولج ور شدوخ یمک رحس



. منیبب هدب تسین یسک _هگا

. مدرک رود شزا ور میشوگ

ادعب تسین شتقو االن هگید تسین یسک مگیم _د

. مدیم حیضوت نوتساو

مرس و رانک مدیشک ور مدوخ مورآ نامام ندموا اب

. مدرک پیات دنت دنت میشوگ وت مدرک ور

امش؟) (سالم،

، مدرک ندنک تسوپ هب عورش و متشادرب لا قترپ هی

! هگید مضیرم
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. متشادرب مدوخ ور شفصن و شرآ هب مداد ور شفصن

. متسد وت شمتفرگ عیرس یشوگ ندیزرل اب

ییورین هی یلو مدوب اه هچب یکریز ریز هاگن هجوتم

یچ منیبب ات دنوشکیم یشوگ تمس روز هب ور متسد

. هتشون

(! قدنف هگیم تهب یسک نم زا ریغ هگم )

. ديمهف یوو ، متفرگ زاگ ور مابل و دش درگ ماه مشچ

نرپن اه هچب ات منک یداع ور م هفایق مدرک یعس

مرس.

؟ ربخچ  موناخ باتفآ مهع _



مدز. یدنخبل و متفرگ ورباال مرس

؟ هبوخ راب و راک امش؟ دیبوخ یتم، _سال

ام دیاوخیم هغولش نوترس : تفگ و دز یدنخبل نیمار

. میایب ادعب میرب

. مداد نوکت ور مرس دنت دنت

. دینکیم فراعت ارچ حاال نیدوب _

! وررپ هچب : تفگ هدنخ اب رحس

اب هک یشوگ تمس مربب ور متسد هرابود متساوخ

. مدربن نامام هرغ مشچ

هتسرد ونم هک مدن ونیا باوج االن نم اباب یا

. هروخیم

: متفگ هنوپ هب ور و متخادنا منهد هب یلا قترپ

؟ رسپ ای هرتخد هدشن صخشم

. تخادنا ورباال شرس

. میمهفیم هگید تقو دنچ ات یلو _هن

! ساباب رتخد : تفگ راختفا اب نیمار

درک. یمخا هنوپ

. هشیم تحاران هونشیم هشاب رسپ هگا نیمار وگن _

درک. نوشاگن هدنخ اب رحس

دیدب همادا هنوخ وت ور سول ثحب نیا دیراد تسود _

؟

. مدرک شهاگن هدش زیر یاه مشچ اب



؟ یریمن هگم _وت

درک. یا هفرس کت نامام

مرتخد نوممشچ ور تمدق هک هنیا باتفآ روظنم _

. ینومب اجنیا بشما ینوتیم

! مشاب هتشاد یروظنم نینچ منکب طلغ

دیاش متسه هک بشما : تفگ و دز یگرزب دنخبل رحس

. منوج باتفآ اب مراد راک یلک منومب مبشادرف

هی مگب شواچ هب ییور هچ اب نم هخآ ، مدیشک یهآ

متسود هدب ضرق ام هب وتنوخ تعاس راهچ و تسیب

! هرادنب هار رودود ردد شرسپ تسود هساو داوخیم

هار ور یظفاحادخ طاسب مک مک هنوپ و نیمار

. ندش دنلب اج وزا نتخادنا

. مداتفا ور نوشرس تشپ

، اتشذگیم شوخ یلک نیدنومیم بش مه امش شاک _

. دیدیشک تمحز یلیخ اه هچب یسرم

درک. مهاگن پچ پچ هنوپ

شاجنیمه ات نومنوخ یدموین زونه تسه مساوح _

. مدموا نیمار تطاسو اب مه

مدز. یکمشچ نیمار هب ور

تسین قرب هب تنک سچ تنز نیا لثم مرگ تمد _

دش تولخ مرس هک نیا ضحم هب مدیم لوق شاداد

. مایب



زا هدنخ اب نوشتفج و دیبوک موزاب هب یتشم هنوپ

. ندش جراخ هنوخ

مدوخ هساو گرزب باوختخر اتود و قاتا یوت متشگرب

. متخادنا شرآ و رحس و

واب قاتا یوت دموا نامام هب ندرک کمک زا دعب رحس

. باوختخر یور ندرک ترپ ور نوشدوخ شرآ

. مدرک نداد مایپ هب عورش و متفرگ ور یشوگ عیرس

دوب. هتفرگ مضرم یباسح

؟!) ییوت ديعس )

. هدنخ ریز مدز یقپ مایپ لا سرا زا دعب

ندنوخ هب عورش و دروآ ولج ور شرس عیرس رحس

درک. اه مایپ

. هنکب ور شیلوضوف گنشق ات شتمس متفرگ ور یشوگ

؟ باتفآ هیک هگید نیا : تفگ هدش درگ یاه مشچ اب

؟ قدنف

هیک؟ دیعس

اب تشاد ، شرآ تمس دش مخ و مدرک زاب ور مشین

. درکیم یزاب مدیرخ شساو هک ینیشام

مراد هیک منودیمن مدیعس ِناخ شواچ هک _نیا

! منکیم شتیذا

درک. ماگن هکوش هظحل دنچ

؟ قدنف هگیم تهب _



؟ ینکیم شتیذا

. متمس تشادرب زیخ هعفدی

اه؟ هلفن هنوتنیب یچ اجنیا هربخچ منیبب وگب _

. متسشن وناز راهچ عیرس

یمهفب داتفا ییاقافتا هی رحس یاو ، ادخب یچیه _

! یرایم رد خاش

. دروخ گنز ملیابوم هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

. متفرگ زاگ مکحم ور مبل ش هرامش ندید اب

! مدرک نم دوب یطلغ هچ نیا هدب مگرم ادخ

مشوگ رانک مورآ و مدرک سمل ور یشوگ ی هحفص

. متشاذگ

مهب. دیبسج عیرس رحس

هیک! دیعس _

فاص مشوگ یوت شیدج و کشخ یادص ندیچیپ ای

. متفرگ زاگ ور مبل مکحم و متسشن

سالم! مموا _

یشوگ مدش روبجم هک یروج باال تفر شادص هعفدی

. مدب هلصاف مدوخ زا ور

! هیرخ مودک دیعس مگیم تهب _د

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب رحس

. یشوگ هب میدش هریخ هدز تهب نومتفج

طقف ادخب یکچیه : متفگ دیزرلیم یمک هک ییادص اب



! مدرکیم یخوش متشاد

درک. ثکم هظحل دنچ

یارب یتمیق هچ هب هنکمم اه یخوش یضعب ینودیم _

؟ هشب مومت مدآ هی

. متسب ور ماه مشچ

. دیشیم تحاران ردقنا متسنودیمن _

. دیشک یا کالهف سفن

! مگیم یچ نم یمهفیمن _

. منکیم ورتالیف تراک نیا شعقوم هب

؟ تکرش یریم ادرف

یه و یشوگ هب دوب هدیبسچ ادص یب هک رحس هب

. مدرک هاگن درکیم رییغت ش هفایق

. منزیم رس اه هچب راک،هب یارب هن یلو ، مریم _

سح شوت شیپ هقیقد دنچ یخلت زونه هک ینحل اب

؟ یریم دنچ تعاس : تفگ دشیم

؟ یراد نیشام

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ هگم روطچ _

دش. تخس شادص هرابود

هدب! ونم باوج _

مد حبص تفه ادرف ، یایم یک یریم یک ممهفن

! منوتنوخ



دش. درگ دح نیرخآ ات یاه مشچ

شقایق تشادن تداع شواچ یاراتفر هب نوچ رحس

دوب. رت نوغاد نم زا هجرد ود هی

بقلا رد مه هگید هدش مومت مه اب ام راک منک رکف _

. دیرادن یتیلوسم هدنب

ندینش لباق مه یشوگ تشپ زا شدنخشین یادص

دوب.

و نم هار دش مومت تکارش نیا هک نیمه تلا یخ _هب

؟ هدش ادج مه زا مه يلا عبانج

حاال ، موناخ باتفآ هشب رتدب یلیخ زیچ همه هرارق

یتفویم هار دنچ تعاس ادرف وگب بوخ رتخد هی لثم

؟!
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مه. وت تفر ماه مخا

؟! مگن _

. مولهپ هب دز مکحم رحس

دش. دنلب شواچ یبصع یادص

یراکره یدش رود نم سرتسد زا هک حاال نکن رکف _

یرب مه ایند نیا هت ،ات باتفآ یدب ماجنا ینوتیم

. منوتنوخ مد حبص ادرف هترس باال نم ی هیاس



مه یور ور ماه مشچ مکحم دش عطق هک یشوگ

. مداد راشف

! دایب اعقاو هنکن

س! هنووید درم نیا ایادخ یاو

ولج دروآ ور شرس دوب کوش وت هيناث دنچ ات رحس

شوایس تسود شواچ نومه نیا باتفآ : تفگ مورآ و

؟ دوب

. مداد نوکت ور مرس راو هراچیب

؟ تشاد تیکلا م سح ردقنا شندز فرح ارچ _

؟ دوب ینابصع ردقنا ارچ

! هدشیچ منییب وگب

هک یتاقافتا فیرعت هب عورش مورآ متفرگ زاگ ور مبل

. مدرک دوب هداتفا

و دشیم ضوع ش هفایق متفگیم هک یا هملک ره اب

درگ. شاه مشچ

دوب. هدرب شباوخ مک مک شرآ

. مریگب روتكاف اهزیچ یلیخ زا مدوب روبجم

شساو تاییزج نودب ور دوب هداتفا هک ییاه قافتا

. مدب حیضوت

داد ناجیه رپ ور شسفن ماه فرح ندش مومت زا دعب

. نوریب

. شبلق ور تشاذگ و تفرگ ور متسد



زا مدرم گنشق هنزیم دنت ردقچ نییب باتفآ یاو _

وت. یراد یتئرج و لد هچ ناجیه

ناخ. شواچ نیا هیشحو هچ

! هداتفا ییاقافتا هچ نوتنیب اعقاو

. تشلا ورب مدرک ترپ ور مدوخ مکحم

و اراتفر مدش، جیگ رحس منودیمن ممدوخ ادخب _

. هنکیم منووید هراد شافرح

مارب مه ماسک نیرت کیدزن یتح هک درک مارب ییاراک

یراک شاه تبحم نیا باوج رد منوتیمن یتح ، ندرکن

. مشیم شنویدم رتشیب و رتشیب مراد یه منک،

رانک. دز مینوشیپ یور زا ور ماهوم و مرس باال تسشن

یدیدن هتفر هدش تنووید هرسپ نیا مگیم هک _نم

؟ یشوگ تشپ درکیم زلو و زلج یروجچ

! هرادنب هار یزیر وربآ اجنیا دایب ادرف هشن اپ

باتفآ یوو : تفگ و درک درگ ور شاه مشچ هعفدی

. قدنف مگیم تهب

یا هعفد دنچ نوا دای ، متسب ور ماه مشچ مکحم

هدرک مادص یروجنیا رشت ای تمی مال اب هک مداتفا

دوب.

یب شنتفگ قدنف ربارب رد متسنوتیمن هجو چیه هب

. مشاب توافت

! متسنودیمن مه شنتفگ قدنف نیا ی هفلسلف یتح



! مدنوچیپ امسر مدیسرپ شزا هک مه یراب هی نوا

؟ ایور وت یتفر دشیچ : تفگ و دز موزاب هب یا هبرض

مک نم هنزیم فرح تاهاب هزماب یلیخ شییادخ یلو

منک! هتکس دوب هدنوم

؟ قدنف هگیم تهب

گالیب! دزیم مادص نومطبار لوا هتفه ود ات شوایس

رطاخب منودیم هک نم یلو ارچ تفگیمن هک شدوخ

! هملکیه

یوت ور مرس هدنخ زا مدرک شغ فرح ندش مومت ای

،گالیب! مدرک ورف تشلا ب

یلو : تفگ و بقع دیشک ور مرس روز هب هدنخ اب

؟! یرادن شهب یسح تدوخ شییادخ باتفآ

. مدرک شهاگن یدج و دش عمج مک مک مدنخبل

رانک مدوخ اب منوتیمن رحس منودیمن ممدوخ زونه _

نوا یلع زا دعب هک منودیم ردق نیمه طقف ... مایب

منک! هیکت شهب متسنوت هک دوب یدرم اهنت

. دیشک زارد مرانک و درک مهاگن تبحم اب رحس

. باتفآ مسرتیم _

یچ؟ :زا متفگ مورآ

داد. راشف مهب ور شاه بل

! هشب دیما ی هیضق لثم زیچ همه هک نیا _زا

شدعب یدیماان نوچ مدب، یکلا دیما تهب ماوخیمن



چیه زونه یتح نوا یلو هنکیم دوبان ور مدآ یلیخ

. هدزن مه یفرح

؟ هشاب شاب بظاوم سپ

. مدیشک یهآ

، هدرک خاروس ور مدوخ زغم هتم لثم هک هییارکف _انیا

شهب دح زا شیب مدب هزاجا منوتیمن هک هنیمه هساو

. مشب هتسباو

! شمسانشب ماوخیم

. مدیشک یقیمع سفن

؟ دیدیسر اجک هب شوایس و _وت

. دیدنخ

هب میسریم دعب نک لح ور تدوخ یایتخبدب لوا _وت

نم.

؟ هنکیمن هک تتیذا _

! شتّردب شواچ مگب وگب هنکیم تیذا هگا

یولج تشاذگ ور شتسد عیرس ، هدنخ ریز دز یقپ

. شنهد

هدنب نوا زا دعب هشب یعطق زیچ همه رازب لوا _وت

نک. یرازبا هدافتسا ادخ

اه؟ هگید هلح هنوخ هیضق باتفآ یتسار

. ینک روج ام هساو خیلا هنوخ هی ینوتیم منیبب

مدز. شهب یدگل هدنخ اب



ورای نیا هک عفال ، ینکیم فرحنم ور مدآ نهذ ارچ _

فرح شاهاب دش رت مورآ تقوره شرس هب هدز

. منزیم

مزا ور شور هزایمخ اب و تخادنا باال یا هنوش

. دنودرگرب

و ثعاب هک یسک نشیمن مورآ یروجنیمه هک ادرم _

هنک! شمورآ دیاب ِشورخ یناب

رحس یاه فرح وهب مدرک ورف تشلا ب یوت ور مرس

. مدرک رکف

هنک! شمورآ دیاب ِشورخ یناب و ثعاب هک یسک

یلومعم مدآ هی لثم هقیقد دنچ متسین دلب یتح نم

! منزب فرح شاهاب

ردقچ متسنودیم ملد هت هت مدرکیم راکنا هک ردقچره

. دمویم مشوخ ش هنودرم یاهراک زا یضعب زا

. مدیشک یهآ

و دوب هدزن شسح زا یفرح مه هملک کی یتح نوا

مورآ هساو لح هار لا بند مدوخ هساو متشاد نم

. متشگیم شندرک

اهزیچ نیرت ینتفاین تسد هب نوشاهایور یوت ارتخد

نیمه یلو ننکیم هبلغ مه تاقافتا نیرت یندشن و

. هنکیم نوشریذپ بیسآ هک ساهایور

منهذ زا ور شرکف مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ



منک. نوریب
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یوت مدوخ هساو یکلا دوب حبص هن یادودح تعاس

. مدروخیم لوو باوختخر

رتدوز تقو دنچ نیا تداع هب نم و ندوب باوخ همه

. مدوب هدش رادیب هشیمه زا

مدز. متروص هب یبآ و مدش دنلب اج زا

هتسهآ هب و ادصیب ور ماهراک ی همه مدرک یعس

. مدب ماجنا لکش نیرت

ور هب ور شواچ واب نوریب منزب هنوخ زا مدیسرتیم

. مشب

شفرح یور هک تسه قش هلک ردقنا متسنودیم

. هنومب

نم ندیدن اب و هشاب هدموا اتاالن هنکمم ال صا

! هشاب هتشگرب

. منارگن یکلا نم و هدوب دیدهت ش همه دیاش ای

. مدرک یمی مال شیارآ و مدز یا هداس پیت

ور شینوشیپ شرآ یور مدش مخ و متشادرب ور مفیک

. مدیسوب

اب مدیشک بقع ور مدوخ عیرس ، دروخ نوکت یمک



نوریب هنوخ وزا مدیشک یقیمع سفن شندش تباث

. متفر

. متخادنا فارطا هب یهاگن یمشچ ریز

! دوبن شزا یرثا

شروتکارت هک دوب هگا مدرک هاگن ور مفارطا تقد اب

! ماجنیا نم دادیم ادن هار راهچ رس زا

. متفرگ ورباال مرس و مدیشک یقیمع سفن

هار نوبایخ تمس هب و مدش نیشام راوس عیرس

. مداتفا

نوم هنوخ مد دایب تساوخیم ثمال هدوب دیدهت طقف

هنک! راکیچ

هریخ ور هب ور هب و مداد راشف زاگ یور ور ماپ

. مدش

دوب. هدش گنت تکرش یاه هچب یارب ملد یباسح

. مدیسرپیم رتدوز ور دنمجرا یاقآ حلا شاک

مریگب تقبس متساوخ مدز ییولج نیشام یارب یقوب

. مرانک دیچیپ تعرس تیاهن اب ینیشام هک

هب ور نومرف عیرس دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

. مدنودرگرب مدوخ تمس

لباق هشاب ایند یاجره هک شواچ نیشام ندید اب

ترپ یساوح مدش،اب هریخ شهب تهب اب هصیخشت

. مدرک هاگن شدرسنوخ خر مین هب هدش



قوب یادص واب دیشکن لوط رتشیب هیناث دنچ متلفغ

عیرس هدز لوه دوب، مور هب ور هک ینیشام ی هدیشک

یکاخ یوت و مدش جراخ لباقم النی زا یتخس هب و

. مدیچیپ

! شهب منزب دوب کیدزن یتنعل

. متخادنا هدش شوماخ نیشام هب یهاگن

مرس تشپ یانیشام قوب یادص ، دیبوکیم مکحم مبلق

دوب. مشوگ یوت زونه

و تسد دیشکن لوط مه هقیقد کی اقافتا نیا مومت

. دیزرلیم یباسح ماهاپ

. متسب ور ماه مشچ و نومرف یور متشاذگ ور مرس

دشیمن مرواب مدوب هداد تسد زا ور مزکرمت یباسح

اعقاو ، شمنیبب مدوخ نیشام اب سامم اقیقد اج نوا

درک! محر ادخ

، نیشام یوت شرطع ندیچیپ و نیشام رد ندش زاب اب

باال ور مرس دوبن المز هگید هشواچ مدش هجوتم

. مریگب

شیبصع و نارگن یادص و تسشن م هنوش ور شتسد

. دیچیپ مشوگ یوت

؟ باتفآ _

؟ هبوخ حتلا هدب باوج باتفآ

. مور دش مخ و درک ادج نومرف زا ور مرس عیرس



دنچ زا دعب دیعلب ور متروص زج هب زج شهاگن اب

یمخز ، رکشورادخ : تفگ و دیشک یقیمع سفن هیناث

؟ باتفآ هبوخ حتلا یدشن

؟ هدرس ارچ تتسد

. منیبب وش هدایپ ، هداتفا تراشف منک رکف

دوب. هدش رس یباسح ماهاپ و تسد

. منکیم شهاگن هکوش زونه دید هک هیناث دنچ زا دعب

ولج یمدق داد نوریب ور شسفن صرح رپ و کالهف

رود ور شتسد تمی مال واب متمس دش مخ ، دموا

. دیچیپ مرمک

رطع ، متسب ور ماه مشچ و مدیشک و ینوزرل سفن

نوا مک مک دش ثعاب شدح زا شیب یکیدزن و شنت

هرب. نیب زا ندش رس ساسحا

. مدیبسچ ش هنیس هب مدش هدایپ هک نیشام زا

و دوب هدرک هقلح م هنوش رود ور شتسد مکحم

منک. تکرح هندازآ دادیمن هزاجا

. مریگب هلصاف شزا یمک ماوخب دش ثعاب شنت یامرگ

باتفآ تاجرس نومب : تفگ مکحت واب دادن هزاجا

! زیرن مهب ونم ناور نیا زا رتشیب

دوب. شدوخ ریصقت هبوخ ! مدرک یمخا

درک. زاب ور ورد دنوشک شنیشام تمس هب ونم

شور یکتشلا ب دنوباوخ ور یلدنص و دش مخ مخا اب



دز. هراشا مهب و تشاذگ

. مرخب نیریش زیچ هی مرب نم شکب زارد اجنیا _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! هشیم مرید تسین _المز

. دموا متسد راک باسح هک تخادنا مهب یهاگن نانچ

هنک بترم ور یلدنص درکیم یعس هکیلا ح رد مخا اب

. دزیم فرح یبل ريز

رب ینتسکف تکرش نوا رس زا تسد هرب شنوج _

مدموا مدرک لو ور مهم ی هسلج هی هک ینم ، هرادیمن

نیا... تقو نوا متسین نارگن

. تشاذگ شبل یور ور شتسد هک مگب یزیچ متساوخ

! تسه هتخیر مهب مباصعا یفاک هزادنا هب نزن فرح _

درک. شلفق و تسب مکحم ور رد

. منکیمن هک رارف ینکیم لفق ارچ ور رد

! راگنا مدروخ ریت

اوعد لا یخیب دید ور مفعض و شغ دش بوخ زاب

دش. ندرک

و مدیشک زارد شنیشام گرزب یلدنص یور هقیقد دنچ

. متسب ور ماه مشچ

مبلق هت یزیچ هی ، دموا مبل یور یمورآ دنخبل مک مک

. دایم هک دوب نئمطم

. هرازب باوج یب ونم بشید راک هرادن ناکما



مدوب هدیسرت هرذی طقف دوبن دب مه یلیخ حملا

هک دزیم رغ مرس و دوب هدش نارگن هزماب ردقنا یلو

منک! شمومت متساوخیمن

. مدرک عمج ور مدنخبل عیرس نیشام رد ندش زاب اب
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و تسشن مرانک یلدنص یور عیرس هک منیشب متساوخ

. مور دش مخ

. هدموین اج حتلا زونه شکب زارد باتفآ نیشن _

ور ونم ات مبوخ مگیم مدوخ نم ، هگید ایب هاتوک اقآ

! تسین نک لو هراذن هلبق هب

مرانک و دروآ باال ور دوب شتسد هک یکیتس پال

. تشاذگ

منئمطم باال هرب تراشف هدروخ هی روخب ورانیا _ایب

ممهفیمن ، یدروخن مه هنوحبص تقو دنچ نیا لثم

! یراد وت هیحاضتفا تداع هچ نیا

رد یا هویمبآ دزیم رغ مرس مخا اب هک روط نومه

درک. شزاب و دروآ

هدش منارگن یروجنیا درم هی هک یراب نیرخآ یتسار

؟! دوب یک دوب

دموا شتسد مدش، زیخ مین و متفرگ شزا ور هویمبآ



هرابود و درک ثکم هظحل دنچ یلو هنک کمک هک ولج

! بقع تشگرب

هدروخ هی زورما دوب هدش هجوتم شدوخ منک رکف

! هدرک یور هدایز

. منونمم : متفگ مورآ متفرگ شتسد زا ور هویمبآ

درک. هاگن مهب هریخ و داد نوکت یرس

؟! مولگ وت هرپب دیراد تسود : متفگ و مدز یدنخبل

. تفرگ مزا ور شهاگن و درک یمخا

مدوخ نکن هلجع : تفگ و دیشک یقیمع سفن

! تمنوسریم

دش. درگ ماه مشچ

یچ؟ _

. مشیمن امش محازم مریم مدوخ نیشام اب هن

دش مخ یمک و تشاذگ یلدنص یتشپ یور ور شتسد

. متمس

؟ درکیم ینوبز لبلب یشوگ تشپ بشید دوب _یک

رطخ ساسحا هیچ ، ینزیم فرح ملق ظفل هچ االن

؟ یدرک

. متفرگ هلصاف شزا یمک

ال صا دیگیم روز دیراد امش هخآ متفگن یزیچ هک _نم

؟ مدب امش هب ور مدمآ و تفر رامآ دیاب نم ارچ

درک. مهاگن یدج



هدیمن دق تیقدنف زغم االن یمهفیم ش هعقوم _هب

ردق نیمه طقف منک، حیلا تهب ور یزیچ ماوخب

مایم یدب رسبال باوج مهب هک دعب ی هعفد ، نودب

! نوتنوخ مد

. مدنوخرچ شارب یمشچ

؟ یگیم یچ نومنوخ مد یایم _

دز. یدنخشین

رکشت هدرک تیبرت هک یا هچب تباب تنامام _زا

! منکیم

! ینوخرچیم مشچ رتگرزب هی یارب هیتشز راک یلیخ

باال. دیرپ شاهوربا مدرک شاگن مخا اب نانچ

هراد نیا ، یراد نوبز رتم شیش نگیم نم هب دعب

ونم! هروخیم

دیرتگرزب نم زا یلیخ امش حلا ره رد بخ _هلب

نسمه هچب هی االن دیدرکیم جاودزا یگلا س هدزنوپ

! ماوخیم رذع یلیخ ، دیتشاد نم

. تخادنا مهب یمخا رپ هاگن

! هیعونصم شمخا مدرکیم سح بیجع

یلو هراد دوز و رید منکیم تتسرد نم شرخآ _

وت؟ یتفر یک ،هب هرادن زوس و تخوس

. مدنک ماپ یور کیک زا یا هکیت

م. خهلا _هب



درک. هاگن مندروخ هب هریخ

؟ هنزیم فرح وت لثم منوا _

. مداد نوکت رس

دز. یجک دنخبل

؟ هلچک شرهوش _

دش. درگ ماه مشچ

؟ دیدیمهف اجک زا امش _

. دیشک شاهوم یوت یتسد درک یا هدنخ کت

هریخ ش هنوچ یور چلا هب و مدرک جک ور مرس

؟ شوت درک تشگنا دشیم مدش،

درک. نشور ور نیشام

! هشیم نوتتمحز دینک هدایپ ونم افطل : متفگ عیرس

داد. نوکت یرس

. مراد هسلج دنمجرا اب مدوخ _

... هنیبب مه اب ورام یسک هگا هخآ : متفگ مورآ

درک. مهاگن یدج

تارب یدوب مشیپ حبص ات لته یوت هک یبش نوا _

. دوبن مهم ازیچ نیا

. متفرگ زاگ ور مبل

ور مابل هتفرگ رگ درک، مهاگن یصاخ روش واب هریخ

بش نوا : متفگ و مدرک دازآ ماه نودند راصح زا

دوب. دب نوتلا ح امش ، درکیم قرف



رد تکرح هب ور نیشام و تشادرب مزا مشچ کالهف

. دروآ

هدب! حتلا وت _االمن

و تمرازب طيارش نیا وت نم هنکن روطخ مترکف هب

مرب!

! مدییاز مکش ود راگنا حاال مدیشک یهآ

. مدوب هدش سالح علخ ال ماک

یراک اهنت ، تشاد مساو یباوج هی مدزیم یفرح ره

اب ورام یسک منک اعد هک دوب نیا منکب متسنوتیم هک

! هنیبن مه

؟ دوبن مهم شارب یزیچ ارچ مدرکیمن کرد اعقاو

یمشچ ریز و متشاذگ رانک وراه یکاروخ کیتس پال

. مدرک شهاگن

. هبوخ نوشلا ح وناب _

داد. نوکت یرس

؟ نتسه امش ی هنوخ وت زونه موه _

. تخادنا هنیآ هب یهاگن

؟ شینیبب تمربب یاوخیم _هرآ،

. متفرگ شولج ور متسد

. میدید ومه دوب هاگدورف وت زورید نیمه _هن

دز. یگنرمک دنخبل

نومرادید نیرخآ اال متحا یتفگیم هک زورید نیمه _



؟ دوب دهاوخ

. مداد لخاد ور ماهوم مورآ

ولج نوخ سورخ حبص امش مدرکیمن رکف هدنب بخ _

! دیشاب رظتنم نوم هنوخ رد

. تفگن یزیچ و تخادنا باال ییوربا

ریز متسد عفال منک هاتوک ور منوبز مکی مدرک یعس

. متفرگیم شزا ور هنوخ دیلک دیاب و دوب شگنس

زورما منک تساوخرد شزا هگید زور هی متفرگ میمصت

! میتشاد ثحب یفاک هزادنا هب
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شملا نییاپ اب یزاب لوغشم و نییاپ متخادنا ور مرس

. مدش

عجار ور ترظن یاوخیمن : تفگ و دیشک یقیمع سفن

؟ ینک ضوع نم اب ندرک راک هب

. مدش هریخ شخر مین هب

. مدرکیمن کرد ور شرارصا همه نیا لیلد

. هنومه مباوج _

دز. شنومرف هب یا هبرض

! یشن نومیشپ مراودیما _

نوا یوت ینوتیم هسییر دنمجرا یتقو ات طقف یلو



هگید دش شنیشناج شرسپ یتقو ینک، راک تکرش

! یرادن یقح نینچ

. مدرک شهاگن بجعتم و مدش مخ یمک

؟ تقو نوا هنکیم نییعت ور قح نیا _یک

ارچ؟ و

! منکیم نییعت نم : تفگ مکحم

! ینک راک هکیترم نوا تسد ریز ماوخیمن نوچ

یروجنیا شواچ مدوب هدیدن حاتاال دش، درگ ماه مشچ

هرپ! شلد یباسح هک نیا لثم ، هنزب فرح

. هرادن یطابترا نم هب نوشیا اب امش لکشم _

درک. مهاگن یدج

. هراد طبر يلا عبانج هب اقیقد نوا اب نم لکشم اقافتا _

. مدرک مخا

ارچ؟ _

دش. هریخ ور هب ور هب

! هریم زره شهاگن _

باال. دیرپ ماهوربا تفج

االن ات اعقاو نم هنکیم تقد ییازیچ بجع هب

! مدوب هدشن هجوتم

. متخادنا باال یا هنوش

ننکیم راک تکرش نوا وت موناخ دنمراک همه نوا _

. هنکیم یقرف هچ هگید منوشوزج منم



. تخادنا مهب یمخا رپ هاگن

؟ ییانوا لثم نم ی هساو _وت

. مداد نوریب ور مسفن و متفرگ زاگ ور مبل

زاب ور شنوبز لفق تینابصع جوا وت متسنوتیم دیاش

منک!

! میشاب هتشاد یتبسن مه اب امش ونم منکیمن رکف _

درک. مهاگن یبصع

. مدرک هاگن نوبایخ هب نارگن

هی دح رد داتفا نومنیب هک یقافتا همه نوا زا _دعب

؟ یرادن ملوبق مه انشآ

؟ تارب متسین مه نیمار لثم یتح

! داتفا نومنیب هک یقافتا همه نوا

مدز! یدنخزوپ

تساوخیم هک یزور ای دوب، مندرک لغب شروظنم

؟ هسوبب ونم هزاجا نودب

؟ دینک هاگن ولج هب هشیم : متفگ مورآ

! باتفآ ینکیم میبصع دز: رشت

هدب. ونم باوج

داد. راشف زاگ یور ور شاپ

. مدیبسچ نیشام یلدنص هب هدیسرت

؟ دیشاب نوا لثم مارب دیاوخیم همشاداد لثم نیمار _

دز. نومرف هب یمکحم ی هبرض



هدن! نم رسباالهب باوج _

زمرت اب و تکرش گنیکراپ یوت دیچبپ صرح اب

درک. کراپ ور نیشام یمکحم

یبصع هب درم، نیا یاه تیساسح و اراتفر هب نم

فرح زرط ، ندرک راک عقوم شباذج تس ،ژ شاندش

! متشاد عالهق مدوخ اب شتوافتم ندز

یدرم چیه یتنعل و فرخزم یاراتفر هب مروخیم مسق

. متشادن عالهق نوا لثم

. مدرک شهاگن نیگمهس فارتعا نیا زا کالهف

امش... _

دوب. هتفر باال شادص متمس دش مخ

امش! وگن نم _هب

اه؟ دایم اجک زا تندز فرح یمسر همه نیا

؟ یدب مرازآ یاوخیم

. مدرک هاگن شینابصع تروص هب تهب اب

... شواچ _

و مدیرپ اج زا دروخ نیشام هشیش هب هک یا هقت اب

. متشگرب هشیش تمس هب سرت اب

مشچ هشیش تمس دوب هدش مخ هک زاناس ندید اب

دش. درگ ماه

هللا. مسب

. مشب هدایپ هک مدرک زاب ور رد عیرس هدش لوه



هب دوب هدیبسچ هک زاناس ینوشیپ وت دروخ مکحم رد

. هشیش

. درکیم نومهاگن هدش درگ یاه مشچ اب شواچ

ور! شندوب یکاش تفر شدای ال صا ادخ هدنب

. مدرک شلغب مکحم مندش هدایپ ضحم هب

ملد ، یتشگرب هرخ باال باتفآ یاو : تفگ یفیفخ غیج اب

دوب. هدش هرذی تاندرک ادص و رس هساو

. مدرک شهاگن قوذ واب مدش ادج شزا

نیشام لخاد وهب درک جک ور شندرگ یمک نوا یلو

درک. هاگن

دش. درگ شاه مشچ شواچ ندید اب

. دموا نومتمس وهب دش هدایپ نیشام زا شواچ

نیا... نیا باتفآ : تفگ بجعت اب زاناس

مدیم حیضوت راین رد یزاب رادار زاناس : متفگ عیرس

. ادخب

. تخادنا و زاناس و نم هب یا کالهف هاگن شواچ

_سالم!

هدش. رید دنمجرا ماب هسلج باال مریم نم باتفآ

. مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

! یضوع ، یضوع

ات دز ادص کیچوک مسا هب ونم زاناس یولج دصق زا

. هیربخ هنومهفب شهب



هب و تخادنا باال ییوربا میصرح ی هفایق هب ور

. تفر روسناسآ تمس

هاگن هدز تهب ِزاناس هب صرح نومه واب متشگرب

. مدرک

! تکرش یدموا رید ردقنا ارچ الوت _صا

. شوزاب وت مدز مکحم درک یا هدنخ نیچمه

! مریگب ترسپ تسود اب وروت چم تساوخ ادخ _

تمس شمدیشک و متفرگ شوزاب زا یمکحم نوگشین

. روسناسآ
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نیا هب یچیه نم ال صا ، یدروآ رد رسپ تسود هیچ _

؟ هشاب هتشاد رتخد تسود دایم تهبا نیا اب ادخ هدنب

! لزنم هنک شادص هشاب هتشاد نز هی دیاب نیا

. روسناسآ وت تفر هدنخ اب

هک! هشیمن لیلد _

دزمان مدرکن رپ اج همه ات هیچ هیضق وگب شاب دوز

! نیدرک

اه؟ نیدموا مه اب یحبص لوا ارچ

. شولهپ وت مدز صرح اب

ور شیف تال دموا حبص شباصعا ور متفر بشید _



! هرایب رد مرس

درک. ماگن رخسمت اب

؟ دینزیم فرح مه اب مه ابش هگم _

رس نوا زا هدرک لو دنمجرا اب وش هسلج نیا دعب

فک هرازب وروت باسح هک هدموا هداتفا هار نارهت

؟ تتسد

قلا! خلا لج

هشاب مدای مدیشک یهآ و متفر نوریب روسناسآ زا

هطبار زا یزاریش ظفاح راوگرزب هب منزب گنز هی ادرف

منک! شراد ربخ شواچ ماب

فیرعت ور زیچ همه ریگب نهد هب نوبز تعاس _ود

! تساو منکیم

. مدیبوک مینوشیپ یور یزیچ یروآدای اب

هب و دوب هدنوم اج نیشام یور منیشام چیئوس

دوب. هتشاد شرب شواچ دایز لا متحا

. مریگب شزا یروجچ حاال یاو

. مدرک کراپ اجک ور نیشام دمویمن مدای تسرد یتح

دوب. هدش یطاق یباسح زیچ همه

. مدرک دنت اپ شفرط هب یتشم ندید اب

؟ هبوخ نوتلا ح یتشم _سالم

دوب! هدش هرذی نوتشبد یاه هنوحبص یارب ملد

دز. یقرب شاه مشچ



ناج؟ اباب هروطچ حتلا ریخب ندیسر مرتخد _سالم

: متفگ و مدز یگنرمک دنخبل اباب ی هملک ندینش اب

؟ نقاتا یوت دنمجرا یاقآ امش، نوبرق

داد. نوکت یرس

. نتسه هسلج قاتا یوت رهمگرزب یاقآ اب مرتخد _هن

. نراد هسلج مه اب داتفا مدای هزات

. مدرک رکشت و مدز یدنخبل

مسرب قاتا هب ،ات مداتفا هار دنمجرا قاتا تمس هب دنت

تشپ ابیرقت مزاناس ، مدرک یسرپلا وحا یرفن دنچ اب

. دیودیم مرس

! هراد نایرج شاهگر وت نوخ نوچمه یلوضوف

ور قاتا رد تسین قاتا یوت یسک هک نیا یخلا هب

. مدرک زاب اوه یب

دوب هتسشن یلدنص یور دنخبل اب هک دادرهم ندید اب

شتمس هب لماک و دوب هداتسیا شرانک هک ییارتیم و

. دیرپ باال ماهوربا دوب هدش مخ

ندرک روج و عمج ور نوشدوخ نوشتفج نم ندید اب

. دیشک بقع ور شدوخ ارتیم و

! یسرب هار زا یتشاذیم

قح شواچ منک،وهللا عمج ور مدنخزوپ مدرک یعس

! تشاد

ندیسر نوج باتفآ :سالم تفگ حضاو یمخا اب ارتیم



هن؟ دیرادن ندز رد هب تداع ، ریخب

. متسب زاناس تروص وت ور ورد مدش قاتا دراو

، منزب رد مشیم مدوخ قاتا دراو یتقو مرادن تداع _

راک لحم نوریب دیربب فیرشت دیراد یصخش راک

. هراد تمرح

متسشن یلدنص یور و متشاذگ زیم یور ور مفیک

دوب. هدش زمرق ارتیم

دینکیم رکف هک یروج : تفگ یبصع نحل اب دادرهم

. دیدش مهافتوس راچد تداعس موناخ تسین

. مدرک زاب ور زیم یوشک و متخادنا باال یا هنوش

. هرادن یطابترا نم هب اعقاو _

یطابترا وت هب هک همولعم : تفگ یدنخزوپ اب ارتیم

. هرادن

دنز! موناخ : تفگ مکحت اب دادرهم

. نوتراک رس دیربب فیرشت افطل

راک یباسح ، متخادنا زیم یور یاه هدنورپ هب یهاگن

دوب. هتخیر مرس

یتح ، مدرکیم سح ور ارتیم ترفن رپ هاگن ینیگنس

. مدرکن دنلب ممرس

نهد هب نهد نوا لثم یمدآ اب دوبن نم ناش رد

! مشب

. مدش ارتیم نتفر هجوتم رد ندش هتسب اب



مدآ یلیخ مدرکیم رکف مدز، متارکفت هب یدنخشین

مشوخ مه شندوب مارماب زا یتح هیملا س و بوخ

هنوتیم درم هی طقف نگیم تسار اعقاو دوب، هدموا

! هسانشب ور شدوخ سنجمه تاذ و هاگن

دوب. هدنومن رود شواچ مشچ زا هک یهاگن

ترپ مساوح و مدوب اه هدنورپ قرغ ردقچ منودیمن

. متفرگ ورباال مرس شندش کیدزن سح اب یلو دوب

؟ تداعس موناخ _

. مدرک شهاگن بجعتم

م هجو ماوخیمن تسین دینکیم رکف هک یروج هیضق _

. هشب بارخ تکرش یوت

. مدرک شهاگن یدج

نوج زا نوتردپ هک یتکرش یوربآ دیاوخیمن هک هبوخ _

نوتطباور هرتهب یلو ! دیربب ور تشاذگ هیام شساو

و مدیدن یزیچ هدنب دینک لر تنک تکرش زا نوریب ور

! مرادن امش اب مه یراک

مخ تشاذگ زیم یور ور شتسد اتود و درک یمخا

اب رت تحار مینوتب مدرکیم رکف : تفگ و متمس دش

نم... میایب رانک مه

و شواچ و دش زاب رد شفرح ندش مومت زا لبق

! نتفرگ رارق رد بوچراهچ یوت رهمگرزب یاقآ

. ندش هریخ ام نیب ی هلصاف هب هدز تهب نوشتفج



هدروخ اج مه نوا هک دادرهم هب یهاگن اقمحا لثم

. متخادنا دوب

نیا هب یمهافتوس یلو مریمب هظحل نیا مدوب رضاح

هظحل هب هظحل شتروص هک شواچ یارب یکانتشحو

. داین شیپ دشیم رت یبصع شاه مشچ و رت زمرق

تفرگ هلصاف مزا دادرهم و مدش دنلب اج زا عیرس

! مرتخد یدموا شوخ : تفگ و دز یدنخبل دنمجرا

هدش کشخ زونه شواچ متخادنا شهب ینوزرل هاگن

دوب. هداتسیا رد مد

. درکیمن رواب دید هک ور یزیچ زونه راگنا

. مرکچم یلیخ دنمجرا یاقآ سالم _س...

شتمس هب دش ثعاب شواچ هیبصع و کشخ یادص

. میدرگرب

. مدرگیمرب هدش مومت اجنیا نم _راک

مهب مکحم ور رد هگب یزیچ یسک هک نیا زا لبق

! تفر و دیبوک

شچیئوس دوب هدش بارخ منیشام : متفگ هدز لوه

مرب نم نوتازاجا اب هدنوم اج ناخ شواچ تسد

! مدرگیم رب دوز شلا بند

نوریب قاتا زا تعرس تیاهن اب نوشاه مشچ یولج

. متفر

تمس هب و متخادنا روسناسآ ی هتسب رد هب یهاگن



. مدیود اه هلپ

. ایادخ هرن، ایادخ
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یوت ، تیعقوم نوا یوت ارتیم و دادرهم ندید اب مدوخ

مدز. تمهت نوشهب و تفرگ لکش دب رکف اترازه منهذ

دنومهف مهب ادخ هک تشذگن متعاس دنچ تقو نوا

نیمز ، یدیم رارق یدب تیعقوم یوت ور یسک یتقو

رارق تیعقوم نومه یوت وروت ات هخرچیم و هخرچیم

هدب!

. مداتفا سفن سفن هب مسرب اه هلپ هت هب ات

و درک زاب ور نیشام رد شاخرپ اب هک شندید اب

. مدرک دنت اپ شتمس هب هشب راوس تساوخیم

! شواچ _

متمس هب یظیلغ مخا واب درک ثکم هظحل دنچ

. تشگرب

؟ یاوخیم یچ اجنیا _

. مدرک شهاگن سرت واب متفرگ زاگ ور مبل

هدش! مهافت وس ادخب _

. تشادرب متمس هب یمدق

؟! مقمحا نم ترظن _هب



هدب! ونم باوج ماوت اب

هن؟ دوب نیا ندنوم هساو ترارصا لیلد سپ

هک... لا غشآ نیا هخآ

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس و دش عمج شتروص

صخشم دیشکیم تشاد هک یرجز شخرس ی هرهچ زا

دوب.

مهب... تساوخیم زیم ور دش مخ نوا ادخب _

متفر مدق هی ، مینوشیپ هب دیبوک هراشا تشگنا اب

. بقع

! وتنهد دنبب طقف نزن دنگ رتدب یه نزن فرح _

. دروایم موجه ماه مشچ هب تشاد کشا مک مک

؟ هشاب مدب حیضوت رازب _

هدب. تصرف مهب هقیقد هی طقف

یدیماان حتلا واب داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. تشگرب نیشام تمس هب

! محر یب

. هونشب ور مافرح هظحل هی دوبن رضاح یتح

. شنتفر زا مدیسرتیم متشاد

مبظاوم هگید هک نیا زا مهب، هنک کش هک نیا زا

هک نیا زا ، هشابن ساسح مور ملا، بند داین ، هشابن

! مشاب هدرک شدیماان

ور شتک تشپ وزا متشادرب شتمس هب یدنلب یمدق



. مدیشک

درک. تالش نوا ردق هچ ره دوب سب

، مداتفا زور نیا هب شندوبن هظحل هی رکف زا هک ینم

؟ هتسکش دامتعا نیا ندز دنب هساو منکن یش تال ارچ

شتک زا متسد مکحم تشگرب متمس هب تنوشخ اب

شنیشام هب مکحم و تفرگ ور مه هنوش درک، ادج

. دیبوک

رانک زا کشا هرطق هی ، متسب درد زا ور ماه مشچ

. دیکچ نییاپ ماه مشچ

. مدرک سح مشوگ ریز ور شغاد یاه سفن

تهب مشیم کیدزن تهب هشیمه نم هک یا هزادنا _هب

دوب! هدش کیدزن

اه؟ هراد ور قح نیا درم مودک نم زج هب

؟ باتفآ درم مودک

؟ هنزب لز تهب هلصاف نیا زا هنوتیم یک

. یدرک مدیما ان

. مدرک رود شزا ور مرس

. تسب درد اب ور شاه مشچ مدش هجوتم

. شندیشک درد زا متفرگیم شیتآ متشاد

زج و درک یم مخ ور همه رس شرادتقا هک یدرم

درد تشاد یروجنیا ، مدیدن شزا یزیچ یگنودرم

نم! تقامح رطاخب ، دیشکیم



مدوخ تمس هب ور شرس متفرگ ور ش هقی

. مدنوخرچ

ینکیم رکف هک یزیچ هدش مهافت وس مدز: بل مورآ

! تسین

درک. مهاگن زمرق یاه مشچ اب

و ندید هابتشا هک منک روک ور امشچ اتود نیا ینعی _

؟ ندرک کش تهب

ور ش هقی و مدرک کاپ ور ممشچ ی هشوگ کشا

. متفرگ ، مکحم

هی اب ونوا نم ، شواچ متسین یدب رتخد نم ادخب _

هب هنک مدیدهت هک ولج دموا نوا دعب مدید رتخد

نم... ادخب ، مروخیم مسق مگن یزیچ یسک

دش. جیگ و تام شهاگن

؟ یگیم یراد یچ _

هیک؟ هرتخد

. دمویمن باال مسفن مداد نوکت مفرط ود هب ور مرس

و تفرگ ور موزاب فرط ود شاه تسد اب عیرس

داد. منوکت

؟ ینزب فرح یاوخیم تصرف یتفگن هگم ماوت _داب

منکیم رواب یگب یچره نم هگید وگب وگب، وشیقب

! مدرک هابتشا نم وگب طقف ، مروخیم مسق

هک یتقو تسرد ارچ ، مداد راشف مهب ور ماه بل



مشچ زا یراد ، یدیم تسد زا ویکی یراد یمهفیم

! هدوب مهم تارب هک یشیم هجوتم هزات یتفویم شاه

قاتا وت متفر نم دوب تکرش یادنمراک زا یکی _ی...

یزیچ مدرک رکف نم دعب ، ندوب کیدزن مهب یلیخ

یسک هب هک هنک مدیدهت دموا دش دنلب نوا هنوشنیب

. مگن یزیچ

داد. نوکت رس مورآ ماه مشچ هب دش هریخ

! منکیم رواب _

492_ تسپ #

دشیم مورآ تشاد هک یهاگن تشذگن مه هیناث دنچ

مه لبق زا یتح مدرکیم سح دش، کانسرت هرابود

هدش! رت هنووید

ارچ! هخآ

درک؟ تدیدهت _

! یتئرج هچ ؟اب باتفآ درک دیدهت وروت نوا

دش. درگ ماه مشچ

تمس هب دنلب یاه مدق اب و درک لو ور موزاب

. داتفا هار روسناسآ

. متفرگ ور شوزاب هرابود و مداتفا هار شتشپ عیرس

هک یروج نوا ادخب ، منکیم شهاوخ شواچ نکربص _



. ماهاب تشادن یراک ال صا تسین ینکیم رکف

. تخادنا مهب یکانسرت هاگن

! دوبن هدنز هک تشاد تاهاب یراک _هگا

دیدهت شایراک تفاثک رطاخب وروت یقح هچ هب نوا

ناه؟ درک

! مراین رد شرس وشیف تال متسین شواچ

. مدوب هدرک لغب ور شوزاب ابیرقت

! شواچ _

هرب؟ موربآ یاوخیم نکن متیذا ردقنا

؟ یزادنب هار اوعد وت نوا یرب یاوخیم

داد. راشف ور روسناسآ ی همکد

هگید هک مریگب شزا مشچ رهز هی ماوخیم طقف _هن

! هکلپب ترود هنکن تئرج

. مدرک شهاگن هدنومرد

هرابود مدوخ تمس مدنودرگ شرب یا هراچیب حتلا اب

دوب. هدش سیخ ماه مشچ

مهافتوس نوا نتفرن نیب زا و سرت تدش زا

شاراتفر اب منوا دوب هدنومن منت وت نوج کانتشحو

. درکیم دراو بارطضا مهب رتشیب یه

دش. مولظم هاگادوخان مهاگن

! شواچ ، منکیم شهاوخ _

درک. هاگن مهب یظیلغ مخا اب



دوب. رگشاخرپ و هدنومرد شهاگن

وس طقف : تفگ و دز مینوشیپ یور یمورآ ی هبرض

بخ؟! نک هدافتسا

دش. لش متسد یمک

. هشب کیدزن تهب ردق نوا یتشاذیم دیابن _

. مدیشک یهآ

یا. هنوهب ره هب هنک خیلا یکی رس هتساوخیم طقف

یلو هئوت یوربآ رطاخب االن امدموا هاتوک نکن رکف _

فک مرازیم ور شباسح یروج هی مرایم شریگ اج هی

. هدروخ اجک زا همهفن هک شتسد

دیبوک تشم واب دیشک نوریب متسد زا ور شوزاب

. شتسد فک

روز هب تفو دنچ نیا ور فرش یب هنکیم شمدآ _

. شمتشکیم لوا نومه دیاب ، مدرک شلمحت

شدوخ ندرک مورآ ی هساو وراه فرح نیا راگنا

. دزیم

. مدرک شهاگن سرتسا اب

رظن هب یداع ال صا و دوب شاخرپ زا رپ شتلا ح

. دمویمن

منک. شرود اضف نیا زا مدرک یعس

؟ تسامش تسد منیشام چیئوس _

یب فرح راگنا هک یروج درک هاگن مهب هظحل دنچ



. درکیمن کرد ور مطبر

. همنیشام _وت

؟ مهب دیدیم : متفگ مورآ

. تخادنا رسباال

ا نیمه ایب ال صا ، نوتنوخ مد نرایب اه هچب مگیم _هن

باال یدرگرب یدرک هک متکیلع سالمو تمربب الن

. یشیم مشچ وت مشچ هکیترم نیا اب هرابود

. لوا ی هلپ رس هدرگیم رب هراد هرابود مدید

حبص زا امش ال صا : متفگ و مداد راشف مهب ور مابل

؟ دیدروخ یزیچ

. دیشک شندرگ هب یتسد

_هرآ!

. متخادنا رسباال

یچ؟ _

درک. مهاگن مخا اب

! صرح _
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. تفرگ م هدنخ

اج نوتنیشام یوت دنتشاذگ مساو هک ییایکاروخ _

؟ میروخب مه اب میرب دش منشگ منم دنوم



دش. زاب مه زا یمک شاه مخا

؟ هتنشگ _

! میروخیم اذغ نوریب میریم وش راوس

. مدنوخرچ فرط ود هب ور مرس یرس

رید هشیمن امش لا بند مایم متفگ دنمجرا یاقآ هب _هن

دیاب مراد هدنوم بقع راک هملا ع هی مدید هزات منک،

. مدرگرب

رس ور تکرش نیا شرخآ : تفگ و دیشک یفوپ

وش! راوس منک، یم بارخ نوشمه

. مدش نیشام راوس و متفر دنت

هی هش مرگ شرس متساوخیم طقف ادوبن ممنشگ حاال

. دایب هاتوک هدروخ

نم یوربآ رطاخ هب اجنیا هنکمم متسنودیم دنچ ره

! هرایم رد ور شیف تال ییاج هی یلو هشاب هدموا هاتوک

شزاب ، دروآ رد کیتس پال یوت زا یا هویمبآ و کیک

. تفرگ متمس وهب درک

. متفرگ شتسد زا رکشت اب

یهاگن درک یم هاگن طقف دروخ یمن یزیچ شدوخ

. هگید دیروخب مه امش : متفگ و متخادنا شهب

نوریب کیتس پال یوت زا کیک هی و داد نوکت یرس

. دیشک

. مدرک ثکم هظحل دنچ



کت منوبسچب هغاد رونت ات تساوخ یم ملد یلیخ

نوتزا یزیچ هی منوتیم : متفگ و مدرک یا هفرس

؟ ماوخب

درک. مهاگن یدج

! هاوخب نم ،زا یاوخیم یچ _ره

یمن مدوخ هساو دینیبب شتسار : متفگ تلا جخ اب

ضرق ور نوتنوخ زور هی هساو فوووپ یلو... اماوخ

. ماوخیم

درک. مهاگن هدیرپ باال ییاهوربا اب

ور؟ نم ی هنوخ _

ارچ؟

شلا. لخاد مداد ور ماهوم

میاوخیم هشوایس دلوت هگید زور دنچ شتسار _

. مینک شزیارپوس

باال. دیرپ شوربا

؟ ینک شزیارپوس یاوخ یم _وت

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس عیرس

هن! _نم

نوتزا نم تفگ طقف هنک شزیارپوس داوخیم رحس

. مریگب ور دیلک

، مینکیم تسرد وراج همه میایم نومدوخ حبص زا

. دینک رواب ، میریم مینکیم زیمت ور زیچ همه مشرخآ



داد. نوکت یرس

! تسین یلکشم هشاب _

. مدرک شهاگن بجعتم

درک؟ لوبق اعقاو

. متفگیم بشید نومه متسنودیم ، تحار هچ

. دیدرک فطل یلیخ یسرم _

. دیشک یقیمع سفن

هشاب هتشاد هطبار تتسود اب هک نیا زا لبق شوایس _

ماجنا شیلا حشوخ یارب یراکره هدوب نم رادرب ،

. مدیم

وناب و قیاقش مگیم هشابن نوتتخس هک نیا یارب طقف

. نشاب هنوخ زور نوا مه

. مدش هدنمرش اعقاو هگید چون

تمحز هب ماوخ یمن تسین یجایتحا ال صا _هن

... نومدوخ ام دیتفویب

! تسین یتمحز : تفگ یدج

. مدادن همادا ور ثحب و مدش تکاس هگيد

هی کال متخادنا دوب هدرک شزاب هک یکیک هب یهاگن

دوب. هدروخ شزا هکیت

نوریب ور زیچ همه دنت دنت و متشادرب ور کیتس پال

. متخیر

. مدرک زاب شساو هنود وهی رانک متشاذگ ور م هویمبآ



نیا فده ، هگید دیروخب : متفگ و متفرگ شتمس هب

اشامت ونم ندروخ دیتسشن ، ادیروخب ورانیا امش دوب

؟ دینک یم

دش. هریخ ور هب ور وهب دادن مهب یباوج

. شتمس مدش مخ یمک

. امتسه امش _اب

. دادن لحم مهب

! میدرک ثحب مه اب عوضوم نیمه رس حبص _رس

. نزن فرح نم اب یمسر ردقنا

. مداد راشف مهب ور مه بل

هک نیا و دیرتگرزب زا امش دعب ، مدرک تداع هخآ _

دروخرب هنامیمص نوتاهاب دیاب نم یتبسن هچ اب بخ

منک؟
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درک. مهاگن مخا اب

هديسرن هک یتسه یمیمص ردقنا نیمار اب روطچ _

؟ تندرگ رود هزادنیم تسد

تفایرد یباوج نم زا ینزیم فرح یروجنیا یتقو ات

! ینک یمن

! هرادن اپ شغرم ال صا نیا ، مدرک شهاگن هدنومرد



منک. کرد ور نیمار یور شتیساسح متسنوتیمن اعقاو

! دیشک یم طسو ور نوا یاپ دشیم یزیچ ات

زا یتح دوب، نم هب درم نیرت کیدزن نوا نوچ دیاش

رت! کیدزن مه شواچ

کمک دایم مه نیمار شوایس دلوت هساو همهفب هگا

! هنکیم هتکس اال متحا

رتدب مه شرآ زا شراتفر هک یدرم اب منک راکیچ نم

؟ هدش

! شواچ : متفگ و متفرگ شتمس هب ور هویمبآ

. تفرگ درد متسد ؟ ینک لیم ینک فطل هشیم

. تفرگ مزا ور هویمبآ فرح یب و تخادنا مهب یهاگن

. تسشن مبل یور ییارذگ دنخبل

ور یعقاو ردام هی تبحم شواچ مدرکیم سح بیجع

یردقنوا وناب دوجو اب یتح ، هتشاد مک شیگدنز وت

! هشاب تبحم زا زاین یب هک هدشن باریس

دوب. تخس شاهاب ندز فرح یمسر ریغ

ور تشاد مزا هک یا هتساوخ اهنت متسنوتیمن یلو

. مریگب هدیدان

. مدرک رید یفاک هزادنا باالهب مرب ماوخیم _

. تفرگ ور موزاب و تشگرب متمس هب عیرس

. باتفآ نومن اهنت هرسپ نوا اب هجو چیه _هب

نم هب طقف درک تسرد یرسدرد ای دز یفرح هگا



. نزب گنز

. مدرک زاب ور نیشام رد

. مایم رب شسپ زا مدوخ _

. درشف ور موزاب

! باتفآ ینزیم گنز مهب _

مدز. شهب یدنخبل

... مشیقب مدموا رب المت کشم سپ زا ییاهنت _اتاالن

. مفرح وت دیرپ

. مدوبن نم _اتاالن

. مدرک هاگن شاه مشچ یوت و ولج مدرب ور مرس

امش؟! ، دیشخبب _

. تفرگ شیتآ مدرک سح هظحل هی یوت

یم ور ملا وس باوج طقف ، مدرک شهاگن ممصم

. متساوخ

هنک! صخشم نم یگدنز یوت ور شفیلکت متساوخ یم

هشاب فیلکت وبال قلعم میگدنز یوت یسک دایمن مشوخ

! مدب شاج اجک دیاب منودن و

. دیشک شدوخ تمس هب راشف اب ور موزاب

وت مدش ترپ نم و دوب هدنوم زاب نیشام رد

. شتروص

! یشحو مه و دوب مورآ مه شهاگن بیجع

مینیب هب ور شینیب کون مورآ و دروآ ولج شرس



. دیشک

! داتسیا مبلق

باوج یدوز هب دز: بل یصاخ روش اب اج نومه

! قدنف یریگیم ور تلا وس

تشاد رارق ماه مشچ یتناس دنچ  تسرد شاه مشچ

. دشیم شخپ متروص یوت شغاد یاه شفن و

. دیشک بقع ور شدوخ توخر واب درک یثکم

مدموا دنب سفن متسنوت هزات دیشک بقع هک ور شرس

منک. دازآ ور

. درکیم هاگن مهب یبیجع حتلا هی اب

نوا دشیمن مرواب ، دزیم نوریب ترارح متروص زا

درک؟! راکیچ

واب مدش هدایپ نیشام زا عیرس شهاگن ینیگنس ریز

. مدنوسر روسناسآ هب ور مدوخ دنلب یاه مدق

. متشگنرب بقع هب مه هظحل هی یتح

و متسشن اجنومه روسناسآ رد ندش هتسب ضحم هب

. متشاذگ مبلق یور ور متسد

مشچ و مدرک شزاون ور مینیب کون متشگنا اب مورآ

. متسب ور ماه

درک؟ راکیچ نوا

هیچ؟ بیجع سح نیا

... هشب رود مزا هک نیا یاج هب متشاد تسود ارچ



. مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

. مدیبوک ماپ هب یتشم

! یداتفا زور نیا هب هداس تکرح هی اب قمحا ، قمحا

درک! مومت شدوخ عفن هب ور یزاب شرخآ
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و مدش دنلب اج زا عیرس روسناسآ رد ندش زاب اب

. مدرک روج و عمج ور مدوخ

،االن مداتفا هار هنوخرادبآ تمس هب عیرس یاه مدق اب

یسک اب ندز فرح نوج مشاب اهنت متساوخ یم طقف

. متشادن ور

. متسشن یلدنص یور و متخیر مدوخ یارب یبآ ناویل

اپ اه هنووید لثم ارچ هخآ متفرگیم ور شولج دیاب

! متشاذگ رارف هب

منک! هاگن شاه مشچ هب یروج هچ هگید ال صا

! شاه مشچ یاو

. دمویم رظن هب مورآ ردقچ هلصاف نوا یوت

نوا نم زج هب رفن دنچ ینعی ، مدیشک یقیمع سفن

؟! ندرک هاگن هلصاف نیا زا وراه مشچ

فرط ود هب ور مرس و مدیشک رس ور بآ ناویل

هرب. نوریب منهذ زا هناقمحا یارکف نیا ات مداد نوکت



شتمس هب و مدیرپ نوریب مراکفا زا یتشم یادص اب

. متشگرب

؟ ینکیم راکیچ اجنیا ، مرتخد _

مدز. یدنخبل

. مروخب بآ ناویل هی مدوب هدموا ، دیشابن هتسخ _

. تفر روامس تمس هب

؟ رتخد هش مرن تولگ مزیرب ییاچ _

. مدش دنلب اج زا

. هنکن درد نوتتسد یتشم _هن

. مسرب ماهراک هب مرب نم نوت هزاجا اب

دنمجرا یاقآ قاتا تمس وهب مدش جراخ هنوخرادبآ زا

. مداتفا هار

و نم یتقو منک هاگن نوا مشچ وت یروجچ حاال بخ

! هدید یتیعقوم نینچ یوت ور شرسپ

! دادرهم هللا شیا هسرن تنون هب تنون مدیشک یهآ

. مدرک شزاب مورآ و مدز رد هب یا هقت

دش. تحار ملا یخ دادرهم ندیدن اب

دش. دنلب اج زا دنخبل اب دنمجرا یاقآ

. مرتخد وت _ایب

. مدش قاتا دراو

. مدرک ثکم هظحل دنچ

لا وحا و سالم بوخ دشن هدنمرش سییر _سالم



... دادرهم اقآ هزیچ نم دینودیم هخآ ، مینک یسرپ

. مفرح وت دیرپ

هچ داد حیضوت مساو دادرهم یگب یزیچ تسین _المز

. منیبب نیشب ایب هداتفا یقافتا

. مدیشک یقیمع سفن

! دادرهم هدب تریخ ادخ بخ

داد. همادا و تسشن مور هب ور متسشن لبم یور

مورآ و ادص و رس یب یلیخ تکرش یدوبن یتقو _

دوب.

؟ مدرگرب دیاوخ _یم

جلف متسار تسد راگنا نوج، رتخد هن : تفگ دنخبل اب

ضیرم هک منم هسرب اراک هب دوبن یسک دوب هدش

. مدنوم بقع زیچ همه زا یباسح مدوب

مرب. تنوبرق یتساوخیم تزوک منودیم هلب

! یتشاک لگ هرابود مدینش _

ور. تتیقفوم مه ، مگیم کیربت

. تکرش یوت تدیدج تیعقوم مه

ی عالهق دروم ثحب هب میدیسر باال، دیرپ ماهوربا

نم!

؟ مدیدج تیعقوم _

داد. نوکت یرس

ریدم یاج و یبد هدرگرب هرارق نیرز وت فطل _هب



! هنومیم خیلا تکرش یلخاد

شهاگن یبلط هاج واب لبم هب مداد ور م هیکت

. مدرک

بخ! _

درک. مهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

مروظنم ینودیم تدوخ نوج هچب نکن یزاب نم _اب

هیچ!

! ریدم موناخ مگیم کیربت

. متفرگ زاگ قوذ زا ور مبل

! ههههنیا

. مدش دنلب اج زا عیرس

؟ یریم اجک : تفگ بجعت اب

منک. نوریب مقاتا زا ور نیرز مریم : متفگ قوش اب

درک. یا هدنخ کت

عمج ور شلیاسو هراد شدوخ ادخ هدنب ، باتفآ نکن _

. هنکیم

. متخادنا متروص هب ینیچ

. نوریب منک شترپ مدوخ دوب نیا هب شفیک

مه ندید مشچ سلا دنچ نیا یوت هک ینوخ نمشد

! میتشادن ور
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ملیاسو نم سپ : متفگ و مداتفا هار مزیم تمس هب

منک. عمج ور

. مدرک ملیاسو ندرک عمج هب عورش

. مداتفا شواچ رارصا و یراشفاپ دای هظحل هی

ی همه یولج مدوخ تالش اب دوب مهم نم یارب

ی همه ، ندوب متشپ و ندرک مقیوشت هک ییاسک

خیلا ور ماپ ریز و ندرک مهاگن ترفن اب هک ییاسک

! مسرب تیعقوم نیا هب ندرک

زا هک یمک یتخانش رطاخب افرص شواچ متساوخ یمن

هدب، شتکرش یوت مهب باال ماقم هی داوخب هراد، نم

! تشادن مساو یشزرا چیه نیا

یم تذل نوا رانک ندرک راک زا منک یمن راکنا یلو

. مدرب

یدح هب مدوبن شدنمراک نم هک نیا اب تدم نیا یوت

متشپ و تشاد ور ماوه راک طیحم و تاسلج یوت

زا ور شتیامح نیا مدشیم هسوسو متشاد هک دوب

. منکن غیرد مدوخ

، مدرک هاگن ماه لیاسو هب و مدیشک یقیمع سفن

لفق یتقو ات دیابن منک، شریگرد ور مرکف ردقنا دیابن

. هشب کیدزن مهب مدب هزاجا شهب هدرکن زاب ور شنهد

و درک یم لفق ور مندب یروج هی دشیمن راگنا یلو...



. تفریم مدای زیچ همه هک مدنومیم تام شیکیدزن زا

. مدیشک یقیمع سفن

منک. نوشلقتنم ادرف ات مدیشک یرانک ور ملیاسو

بقع یاهراک یسررب هب عورش و متسشن زیم تشپ

. مدرک هدنوم

مرکف هک ىردق نوا مدش راک یایند قرغ یتعاس دنچ

. تشذگ تعاس دنچ مديمهفن و دش خیلا زیچ همه زا

. متخادنا متعاس هب یهاگن

مدرگرب رتدوز متساوخ یم مدش دنلب اج زا عیرس

. هنوخ

هک تسه اورپ یب و ممصم یردق نوا متسنود یم

هب ور ییاناوت هجو چیه هب نم و ملا بند دایب داوخب

! متشادن ور شاهاب ندش ور

. مدرک یظفاحادخ دنمجرا یاقآ وزا متفرگ ور مفیک

. هنزب گنز سنا هبآژ متساوخ زاناس زا

مدز. نوریب تکرش زا عیرس نیشام ندموا ضحم هب

نیشام راوس و متخادنا فارطا هب یهاگن طایتحا اب

. مدش

هرادنرب ور نیشام چیئوس شدوخ مدرک یم اعد اعد

. نومنوخ مد هرایب

ور هب ور شدوخ اب یروج هچ رانک هب نامام باوج

! مدشیم



هدایپ و مدرک باسح ور هیارک هنوخ هب ندیسر اب

. مدش

. مدرک زاب ور ورد متخادنا دیلک

اتاالن هک هنوگ هچب دیدج شفک تفج هی هجوتم

. مدش مدوب هدیدن

. مدرک زاب ور هنوخ ورد متخادنا باال ییوربا

_سالم

؟ نییاجک شرآ ، نامام

. ندموا نوریب هنوخزپشآ زا نوشتفج

دوب. کشالت ات ود شرآ تسد یوت

. هشیم بارخ هچب نیا یانودند شرخآ

. تفرگ ور مفیک و دز یدنخبل نامام

. یدموا شوخ مرتخد یشابن هتسخ _

. شرآ تمس مدش مخ و مدیسوب ور ش هنوگ مکحم

؟ هروطچ نم سنرپ _

؟ هدیرخ تارب نوج نامام ، هلگشوخ کرابم ون شفک

. دیرخ شرآ ییاد : تفگ یا هنوگ هچب نحل اب

. تفر مه یوت ماهوربا و دش درگ ماه مشچ

! نامام _

. هنوخزپشآ تمس تشگرب نامام

. مداتفا هار شرس تشپ

؟ هچب نیا هگیم یچ _



هرازب اجنیا ور شاپ هرادن قح هکیترم نوا متفگن هگم

؟

درک. مخا

؟ متسبیم شتروص یوت ور رد مدرکیم راکیچ هشییاد _

! هنیمه شتقایل یتسب یم هک هلب : متفگ یصرح

مدز. شرآ هب یا هراشا

. نامام اجنیا _ایب

. دموا دنت

؟ اجنیا دموا یک اقآ نوا _

درک. رکف مکی

. دمویم هشیمه _

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ زورره ینعی هشیمه _

داد. نوکت ور شرس یشوگیزاب اب

؟ دموا یک راب نیرخآ _

درک. هاگن نامام هب

؟ ندموین هتقو یلیخ : تفگ و درک یفوپ نامام

مدز. یدنخزوپ

؟ دیشک هت نوشاتبحم _وهی

. تفر لا چخی تمس هب

و امک وت تفر گرزب یناطلس هعفدی موناخ باتفآ _هن

! ندرک شباوج ارتکد
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. مدرک شهاگن هدز تام

؟ یتفگ یچ یچ؟ _

؟ هدرم یچ ینعی

. دیشک یهآ

اب نفلت تشپ تشاد یتقو مرانیمه ردام منودیمن _

دش. مریگتسد تفریم هلجع واب دزیم فرح یکی

. متسشن یلدنص یور نوج یب

نوا تسد ندش زاب اب دوب فداصم یناطلس گرم

. شرآ نتفرگ یارب فرشیب

. داتسیا مرانک نامام

ننوتیمن انوا باتفآ میتسه شرآ یردپ هداوناخ _ام

. ننکب یراک چیه

. مدیشک یهآ

نم! یخلا شوخ ردام

هرطق هی مداد هزاجا و متفرگ متسد یوت ور مرس

هنک. طوقس کشا

یتح ، تشذگن مندرک یداش زا متعاس دنچ یتح

. مگب یزیچ نامام هب متسنوتن

مداد هب تسین یسک ارچ منک، راکیچ نم حاال ایادخ



! هسرب

هدرگرب شقاتا هب هک درک شرآ هب یا هراشا نامام

باتفآ : تفگ تمی وابمال تشاذگ م هنوش یور تسد

هگم... یتخاب ور تدوخ هدشن یچیه ارچ وت ردام

. متفرگ ورباال مرس عیرس

. دروخ اج ماه کشا ندید اب

لوپ هدیم باوج هک یزیچ اهنت تکلمم نیا وت نامام _

وسملا حیحص مه هچب نیا ردپ هگا یتح ، هیتراپ و

! شنتفرگیم انوا دوب اجنیا

اه؟ نومدوخ زا میراد یچ ام نامام

و برد نیشام هی ای هکناب ورگ شدنس هک هنوخ هی

هدایپ روتوم هریم هار هک یرتمدص ره هک نوغاد

؟ هنکیم

؟ میتسه یک ام

شیکی باالو نس رطاخب شیکی هک یاهنت نز اتود

. نشاب هچب هی میق ننوتیمن ندوب درجم رطاخب

. تسین یچیه هگید میتخاب ام نامام

مدز. قه

یچیه ام نامام نریگیم نراد ومشاداد راگدای اهنت _

! میسیاو نوشولج میاوخب هک میرادن

دوب. هداتفا هیرگ هب منامام هگید

شلغب یوت ور مرس و تسشن یلدنص یور مرانک



. تفرگ

هتسشن هنوخزپشآ طسو هدنومرد یاهنت نز اتود لثم

نومسک نیرتزیزع راگدای نتفر تسد زا یارب میدوب

. میتخیریم کشا

مدوبن شرآ رانک تقوچیه نم نامام : متفگ ضغب اب

دوب هدش میگدنز ی همه نم ، مدشن ریس شزا ال صا

، مراذن یلع ی هچب هساو یرسک و مک ات راک و راک

یم هزات یتنعل ِتکرش نیا دشرا ریدم مدش هزات نم

نوترانک زا متساوخ یم منک، فیک میگدنز زا متساوخ

. ادخب تسین مقح نیا مربب تذل ندوب

ال ماک شدیما حاال مدوب شدیما عبنم نم هک ینامام

. دمویم رظن هب رتدب نم زا شلا وح دوب هتفر امغی هب

نداد تسد زا فرح یتقو یلو مدوبن یفیعض مدآ نم

و دیزرلیم ماهوناز ، دشیم متشاد نوشسود هک ییاسک

. مداتفا یم هیرگ هب دوز

هی هک ییانیمه نمرود یامدآ نیمه نم فعض هطقن

منک. یگدنز نوشندوب نودب منوتیمن مه هظحل

. مداد راشف ور نامام تسد

عمج اتاالن هک وپالیی ی همه ، نامام نکن هیرگ _

؟ هشاب میریگیم ور لیکو نیرتهب ش هساو مدیم مدرک

نتفرن و ندش نومیشپ دیاش ال صا ، شنربب میراذیمن

هن؟ هگم هاگداد



. دیشک یهآ نامام

. هنکیم نومکمک ادخ نکب ینوتیم یراکره مرتخد _هرآ

. تفر ییوش فرظ تمس وهب دش دنلب اج زا روز هب

. متفر قاتا تمس وهب مدز متروص و تسد هب یبآ

دش. هزات مغاد هرابود شرآ ندید اب

منک. راکیچ نم حاال ایادخ

. متفرگ متسد یوت ور میشوگ و متسشن شرانک

مدز. گنز و متفرگ ور نیمار هرامش

زا یمک ماه مخا نفلت تشپ شداش یادص ندینش اب

دش. زاب مه

ور هرامش هنکن ، یدرک مگ هار موناخ باتفآ هب _هب

؟ یتفرگ هابتشا

. مراد تزا لا وس هی نیمار : متفگ مورآ

دش. یدج یمک شادص

؟ یدروخ امرس _

. مدیشک یقیمع سفن

_هن.

؟! یدرک هیرگ سپ _

. مدش کالهف

یربخ منودب ماوخ یم هدن، یکلا ریگ نیمار هن مگیم _

؟ یراد یناطلس زا

درک. ثکم یمک



بخ... ؟ یناطلس _

. هنودیم ییازیچ هی مدش نئمطم

! نیمار هگید نزب فرح _

! هدرم _

. تفر داب هب مدیما ی همه ، مدیشک یهآ
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زا ربخ یب هک شرآ وهب راوید هب مداد هیکت ور مرس

. مدرک هاگن دوب مرگرس شدوخ هساو زیچ همه

؟ هشیم یچ _حاال

یراک چیه ، میتشیپ همه ام باتفآ هشیمن یزیچ _

. ننکب ننوتیمن

مدز. یگنرمک دنخبل

؟ نبوخ هجوج و هنوپ _

دش. ضوع شادص

منم! هدب شلا ح هک یسک اهنت نبوخ همه _هرآ

! هشیم دب شلا ح شتمس مریم

دش. رت گنررپ مدنخبل

! میشکیم یچ ام نیبب _حاال

دنلب فرط نوا زا هنوپ یادص هک هگب یزیچ تساوخ

دش.



؟ دینزیم فرح نم رس تشپ _

! ظفادخ تمراپسیم ادخ هب نیمار : متفگ عیرس

. مدرک عطق ور یشوگ

. مدش غمد هرابود و دش گنرمک مدنخبل

. متخادنا شهب یهاگن میشوگ هحفص ندش نشور اب

ناخ! کخلت زا متشاد سا ما سا هی

عبر هی نوتنوخ مد هرایب ور نیشام مدرپس یکی _هب

ورای ریگب لیوحت ور چیئوس رد مد ورب هگید

! هینانیمطا

! نیمه

دوب. هداد مایپ شیپ هقیقد دنچ مدیشک یفوپ

نامام هب ور متفرگ ور موتنام و مدش دنلب اج زا

زا یکی زاناس نوبایخ رس مریم نم نامام : متفگ

. مایم مریگب شزا هدروآ وراه هدنورپ

هفصن باتفآ یایب دوز : تفگ یدنلب یادص اب نامام

. هچوک وت نومن هبش

. مدیشوپ ور ماه شفک و متفگ یمشچ

تخیریم منهد زا تابن و لقن لثم غورد هللا شام

هنک! ریگ تسین هک قانح

. مداتفا هار نوبایخ تمس هب نونز مدق

هی ماتسیا ماج رس دمویم رود زا هک منیشام ندید اب

یاپ ریز ور منیشام داد تسد مهب یبیرغ سح هظحل



. مدید هگید رفن هی

. دایب ات مدنوم رظتنم و متفر رتولج یمک

زا تعرس اب هک متشادرب ولج هب یمدق مهب ندیسر اب

. تفر هچوک هت تمس وهب دش در مرانک

! زمرت ور دز نوم هنوخ مد اقیقد

. یبش فصن میدرک یریگ بجع ایادخ مدیشک یهآ

. متشگرب ور هدموا هار

و دش هدایپ نیشام زا هک یمادنا تشرد درم ندید اب

دش. درگ ماه مشچ هنزب ور هنوخ رد ات تفر

ربص اقآ اقآ : متفگ و مدرک دنت اپ شتمس هب عیرس

ور! گنز دینزن دینک

ماپ ات رس هب یهاگن و تشگرب متمس هب بجعت اب

. تخادنا

! لوسوس هچب بخ هیچ

! شور وتنام هی اب دوب منت ی هنوخ وت سابل

؟ شلا بقتسا هچوک وت مایب هتلکد اب تشاد راظتنا

؟ تداعس موناخ _

. مداد نوکت رس

. متسه مدوخ _هلب

دز. دنخبل هنامرتحم

زا نایمیهو زورهب متسه ناخ شواچ تسود هدنب _

! متخبشوخ امش اب ییانشآ



! بانج مه زین نم

هنز. یم فرح یباتک ردقنا ارچ نیا

و متسه تداعس موناخ دیشاب انشآ هدنب اب منک رکف _

مارب ور نیشام و دیدیشک تمحز مرکچم یلیخ

. دیدروآ

درک. مهاگن یدج

! موناخ دوب هفیظو منک، یم شهاوخ _

. متفرگ شزا ور چیئوس

. میدرک یرصتخم یظفاحادخ هنابدوم

درک یمن تئرج مدآ دوب حور یب و کشخ ردقنا

هگب! یزیچ

. متشگرب هنوخ لخاد هب عیرس

تشلا ب رانک زا ور میشوگ و مدروآ رد ور موتنام

. متشادرب

. متشاد هگید مایپ هی

؟ یتفرگ لیوحت ور چیئوس _

! هعبر هی یدنوم اجک _

. مربب مدوخ اب ور یشوگ دوب هتفر مدای

. متشون شساو

. نونمم ، متفرگ لیوحت _هلب

شوماخ اب هدب یباوج ات مدش رظتنم هظحل دنچ

. شمتشاذگ مرانک و مدرک یمخا یشوگ هحفص ندش



یشوگ هربیو یادص اب هک تشذگن رتشیب هیناث دنچ

اه. هضیرم ، متشگرب شتمس هب هرابود

. مدرک زاب ور یشوگ هحفص

. ریخب بش ، باوخب دوز _

هب مه امش بش : مدرک پیات و متفرگ زاگ ور مبل

ریخ.

هب ور یشوگ و مدرک پیات رت هدیشک یمک ور امش

. متخادنا یرانک

. متفر هنوخزپشآ تمس وهب مدش دنلب اج زا

؟ یرادن باوخ نامام شرآ _

. تخادنا رسباال

_هن.

مدز. دنخبل

تقو ،زا هریگیم تباوخ منوخب الالیی تارب میرب _ایب

. ملگشوخ هتشذگ تباوخ

درک. هاگن نامام هب

. متخادنا باال ییوربا

! منیبب اجنیا ایب ؟ وررپ هچب ینک رارف یاوخیم _

. نامام تشپ دیود شتمس متشادرب زیخ هک نیمه

. مدیود نامام رود رود، هی
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غیج واب مدرک شلغب مکحم ندیخرچ رود دنچ اب

متسد زا درکیم یعس ش همه ، قاتا تمس شمدرب

هنک. رارف

هک ییاه مشچ وهب باوختخر ور شمتشاذگ هدنخ اب

. مدرک هاگن دوب یلع مشچ گنرمه

یتالمش همه ، میشوخلد نریگب نم زا وروت مرازیمن

! منکیم تنتشاد ی هساو ور

. مدیسوب ور شینوشیپ و مدش مخ

میرب میاوخیم یشرآ : متفگ شساوح ندرک ترپ یارب

! یدلوت

. تفرگ مورآ یمک

؟ دلوت _

؟ مینک توف عمش

. مدیسوب ور ش هنوگ

، میروخیم کیک ، مینکیم توف عمش ، مقشع _هرآ

نم؟ اب یایم ، میصقریم

داد. نوکت رس دنت

؟ یشاب یبوخ رسپ یدیم لوق _

درک. میاق م هنیس یوت ور شرس

. لوق _

. مدیسوب ور شاهوم مکحم



؟ منوخب الالیی نم مرب ملگشوخ رسپ نوبرق _

. موهوا _

. مدنوخ الالیی شساو راب دنچ کال دایمن مدای

ردقنا مدوخ نوچ مدوبن یبوخ ردام تقوچیه نم

و نکب هب زاین هشیمه هک هظح مال یب و مدوب هچب

! متشاد نارگيد یاه نکن

بیسآ ثعاب عوضوم نیا مراودیما ، مدیشک یهآ

. هشن شدوجو یوت ردام دوبمک ساسحا و یحور

هنوهب ریگن مشرآ هنوپ لگ الالالال

هباوخب داوخیم مشرآ الهل لگ الالالال

ومع هرادن مشرآ وب بش لگ الالالال

الالالال...

* * * *

شواچ هک یسردآ هب یهاگن و مدرک نشور ور نیشام

. مدرک دوب هداتسرف مارب حبص لوا

ور رحس ی هرامش و مداتفا هار تکرش تمس هب

. متفرگ

باوخ یادص اب هرخ هکباال مدشیم دیماان متشاد هگید

داد. باوج ور یشوگ یدولآ

_ولا؟اه؟

. مداد مینیب هب ینیچ

! تیبرتیب _



هنم؟ اب ندز فرح عضو هچ نیا

درک. یا هفرس کت

. مباوخب مرب ماوخ یم باتفآ هگید وگب _

! هشاب وررپ هنوتیم ردقچ

میریگب نوشنوخ ور دلوت درک لوبق ناخ شواچ _

دش. رت رایشوه یمک شادص

یچ؟ _

؟ یتفگ یچ

؟ اعقاو

. متفگ یمهوا

میرب یایم ادرف ادخب منکیم ناربج رتخد مرگ تمد _

؟ میدب شرافس کیک و میرخب سابل و نییزت لیاسو

. متفرگ زاگ ور مبل

؟ میرب بش _

مرس. هتخیر دایز اراک تکرش

موناخ باتفآ کرابم دیدج تسپ ههههب : تفگ عیرس

. یریگ یمن لیوحت یدش نیگنس مگیم

. دیرپ باال ماهوربا

؟ یدیمهف اجک زا _وت

مدوخ یاه یذوفن منم هگید هگید : تفگ یبلا ج نحل اب

. مراد ور

. مدروآ رد ور شادا



منودیم هک نم اباب ورب ، مراد ور مدوخ یاه یذوفن _

انشآ مه اب ورامش دیابن ملوا زا هراکاپ زاناس نوا راک

! مدرک یم

؟ یدیم روس یک یشیم ریگ وج ارچ حاال بخ _

. مدرک داب ور مپل

! متسنودیم _

کمایپ تساو ور هنوخ سردآ سرب تباوخب ورب

. منکیم

یاب. ، مدوخ مدلب : تفگ هدنخ اب

! شدوخ هدلب اطلغ هچ ، مدرک هاگن یشوگ هب بجعت اب

هیقب یاه مشچ یولج تکرش هب ندیسر ضحم هب

. مداد لا قتنا نیرز قاتا هب ور ملیاسو ی همه

مدز. یدنخبل و متسشن یلدنص یور

دش! زاغآ هدنب تموکح هلب

یور ور دوب هتشاذگ هفصن هک ییاه هدنورپ یکی یکی

. مدرک نوشهاگن و متشاذگ زیم

هحفصن یاه هدنورپ ندرک لح لوغشم ردقنا بش ات

. مدموا مدوخ هب ممکش یادص اب هک مدوب نیرز ی

! مروخب اذغ تفر مدای یتح

درد مندرگ ندش مخ وزا مدوب هدش هتسخ یباسح

دوب. هتفرگ

مناوت زا رتشیب متساوخ یمن دوب یفاک زورما ی هساو



دنمجرا یاقآ هب ور مدوخ دیاب ، مشکب راک مدوخ زا

. مدوخ ندرک دوبان اب هن یلو مدرکیم تباث
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مداتفا هار تکرش نوریب تمس وهب متشادرب ور مفیک

. مداد رحس هب یکمایپ هار یوت

؟ مینیبب ومه اجک بشادرف _

داد. باوج عیرس

( ژ( اساپ _

. میریگب مت دیاب

. مدرک پیات و مدش نیشام راوس

. ریگب تم و تپ ای یتروص گنلپ _

. تشون و تشاذگ هدنخ رکیتسا ات دنچ

، میریگیم نیمار هساو ورانوا اه همقشع روشیب _

. هاشداپ مریگب گنیک شساو ماوخیم

. متخادنا هار ور نیشام و مداد نوکت فسات اب یرس

! هکلم نومیشکن _

. هکانرطخ منیشام راوس مرب نم

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ و متخادنا رانک ور یشوگ

. مدزیم فرح بوخ لیکو هی هب عجار نیمار اب دیاب

زا ور م هیحور و متخاب ور مدوخ هظحل ی هساو نم



هنم اب تیولوا شرآ یرادهگن یارب یلو مداد تسد

یارب و هشب هتفرگ نم زا قح نیا مدیمن هزاجا

! مریگیمن ازع هداتفوین هک یقافتا

ور ماسابل و مدروخ ادغ هنوخ هب ندیسر ضحم هب

. ییوشسابل یوت متخیر

یزپشآ و یراد هنوخ مهب دوب هداد ریگ نامام ادیدج

! مشاب هنوخ زا نوریب دیاب مراک درم نم اباب هدب دای

نگب متسد ندب بآ فرظ هی نم هیچ یزپشآ

! شمرایم منوزوسیم نوشوجب

کمک هی درکن مدرک نهپ طایح وت هنود هنود وراسابل

مر هچب نوا یگتسخ زا مدرم حبص زا هنکب مهب

ال. صا مدیدن نومرد و تسرد

هدیباوخ تخت شرآ متشگرب قاتا لخاد و مدرک یفوپ

دوب.

یور هظحل دنچ ور ماه مشچ و مدیشک زارد شرانک

مرب مش دنلب شدعب منک تحارتسا ات متشاذگ مه

منک. وتا ور ماسابل

. متفر ورف یقیمع باوخ هب مک مک دشیچ مدیمهفن

زا دروخ یم ممشچ هب میقتسم هک یباتفآ اب حبص

. مدیرپ اج

یباسح و مرازب گنز یور ور تعاس دوب هتفر مدای

دوب. هدش مرید



یوت زا ینوتک شفک هی و مدیشوپ ور ماسابل عیرس

. متشادرب دمک

نینهآ شفک تفج کی لصا رد رحس اب ندرک دیرخ

. داوخ یم

ندیسر ضحم هب ، مداتفا هار تکرش تمس هب عیرس

مقاتا تمس هب و مدرک یرسرس یسرپلا وحا سالمو

. مداتفا هار

ماجنا وراهراک نکمم حتلا نیرت عیرس اب متساوخ یم

متسنودیمن یتح منوسرب رحس هب ور مدوخ ات مدب

. مشوپب یسابل هچ دیاب و هگرزب دح هچ ات شنشج

میدرکیم نییزت ور هنوخ میتفریم حبص زا دیاب دنچره

مدب ماجنا یراک متسنوتیمن یسلجم سابل اب نم و

. شمدیشوپیم اجنوا و مدربیم دیاب سپ

دوجو تشاد دوجو طسو نیا هک یساسا لکشم اهنت

ندش مشچ وت مشچ هروآ تلا جخ سح نوا و شواچ

دوب! شاهاب

. شتکرش هرب میسرب ام هک نیا زا لبق مدوب راودیما

باوج و متخادنا شهب یهاگن میشوگ ندروخ گنز اب

. مداد

؟ رحس مناج _

. امنکیم تکرح مراد نم ؟ یایم یک باتفآ _

. متخادنا تعاس هب یهاگن



عفال. متکرح منم یکوا _

. متفر زاناس تمس وهب مدیرپ اج زا عیرس

هب ینوتیم مراد راک مریم مراد رتدوز نم نیبب زاناس _

؟ یگب دنمجرا

درک. یچون

وگب. تدوخ هنزیم نم رس ور شرغ نزن مشفرح _

. مدرک شهاگن مولظم

پوت ربخ هی یزادنب هار ور مراک وت نوج مراد هلجع _

. تساو مراد

. تخادنا باال ییوربا

؟ هفرصیم منیبب وگب لوا _

. مدیشک یفوپ

! یتوعد ناخ شواچ ی هنوخ هشوایس دلوت موه _

دش. درگ شاه مشچ

یچ؟ _

؟ ندرک توعد نوشدوخ نم؟

یاوخیم ، سردآ یتوعد رحس فرط زا هن : متفگ عیرس

. زادنب هار ومراک

. تفر مهب یا هرغ مشچ

ح هنرگو منیبب ونوشنوخ مراد تسود یلیخ فیح _

. منکیم روج یا هنوهب هی مدوخ ورب مدرکیم تیلا

مدز. نوریب تکرش زا عیرس و مداتسرف شارب یسوب



. مداتفا هار ژ اساپ تمس وهب مدش نیشام راوس
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دوب داد هیکت شنیشام ژهب اساپ مد هک رحس ندید اب

. مدرک کراپ ور نیشام و مدز شارب یقوب

. دموا متمس هب عیرس نیشام زا مندش هدایپ اب

ور تفیرشت رید ردقنا ارچ ؟ یبوخ ملگ رهاوخ _سالم

؟ دروآ

. متخادنا باال یا هنوش

یچ مینیبب میرب مدنوجیپ روز هب مه شردق نیمه _

. میرایب ریگ مینوتیم

ره درک عورش لوا ی هزاغم زا میدش هک ژ اساپ دراو

. درکیم ورپ ودب ودب دیدیم هک یسابل

. میدوب لطعم تعاس مین یشورف شفک ره مد

ی هقیلس قبط و عیلا زیچ  همه تشاد تسود

. هشاب شدوخ

لوا میرب ایب رحس : متفگ و مدیشک یقیمع سفن

لا بند دش رخآ ات میایم دعب میرخب ور نییزت لیاسو

. سابل

؟ یداد شرافس کیک یتسار

داد. نوکت یرس



. شابن نارگن مدرک ور زیچ همه رکف _هرآ

؟ رحس : متفگ مورآ

؟ موه : تفگ ساوح یب و تخادنا نیرتیو هب یهاگن

؟ یراد تسود ور شوایس _

درک. مهاگن و تشگرب

ردقنا هرادن شسود هک یسک ندرک زیارپوس یارب _مدآ

؟ هرارق یب و همورآان

. متفرگ زاگ ور مبل

یچ؟ نوا _

. تخادنا باال یا هنوش

یچ؟ نوا _

مسود دیاب منوا هگم مراد شسود ور نوا نم نوچ

؟ هشاب هتشاد

منوت یمن هک شبلق وت مششیپ تقو ماوخیم طقف نم

هی لقادح هک مشب راگدنوم شزغم یوت ردقنا یلو

دای شنهذ ی هشوگ هی تاقوا یهاگ ییاج هی ییازور

! هتفویب نم

یک ات منود یمن هیبلط عونت مدآ یلیخ نوا هخآ

! هنومب هرارق

. مدرک شهاگن هدز تام

هن؟ ینکیم تیذا یراد _

درک. یا هدنخ



؟ هشب قشاع دای یمن تراع یب قیفر هب هیچ _

زا درک صخشم نم اب ور شفیلکت شلوا نومه نوا

دیابن دوب، مدوخ ریصقت هیرارف تدش هب جاودزا

. مدش یم شقشاع

. هزاغم هی تمس دیشک و تفرگ ور متسد

؟ هیروجنیا ندش قشاع ینعی _

ور تخیر ش هدرک گنر یاهوم درک جک ور شرس

. شصقن یب و لگشوخ تروص

رسپ هی یتقو هنکیم قرف مه اب امدآ ندش قشاع _

تالش شقشع ندروآ تسد یارب و هشیم قشاع لوا

! هباذج یلیخ هنکیم

! نشیم شقشاع همه

تسدب هساو و هشیم قشاع لوا رتخد هی یتقو یلو

! نوزیوآ نگیم شهب هنکیم تالش هرسپ ندروآ

. مراد شسود همهفب مدیمن هزاجا تقوچیه منم

. هزاغم یوت مداتفا هار شلا بند یتحاران اب

! هخلت ردقنا ارچ یگدنز

وت هنزیم قیاقح یروج هی ینیبب یشوخ گنر یایم ات

! ینومیم تام اه تعاس ات هک تتروص

قشاع دنومیمن یرسپ اب هام هی زا رتشیب هک یرحس

! هیرارف قشع زا هک هدش یرسپ

ندوب یرارف لیلد متسنوتیم شاک ، مدیشک یهآ



. ممهفب ور هداوناخ لیکشت زا شوایس

ال هنوخ نییزت یارب هنکمم درک یم رکف هک یزیچ ره

دوب. هدیرخ هشب مز

باسح ور شلوپ و نم تسد داد کیتس اتپال دنچ

درک.

. میداتفا هار مه رانک

دیبوک دنخبل اب هک دوب یروجچ م هفایق منود یمن

ورانیا ، هنووید یتفرگ دابمغ هتچ : تفگ و موزاب هب

اه یدرگب نم اهاب هدرم هنن نیع رخآ ات هک متفگن

و میمصت هتفویم یقافتا ره نک او ور تامخا

یرادن قح سپ ملا حشوخ نم و همدوخ باختنا

! یشاب تحاران

. مدرک شهب یمخا

مشیم مورآ دعب منک شمضه هرذگب تعاسود رازب _

مهب هدننک هکوش ربخ همه نیا هعفد هی هیچ وخ

. دروآ موجه

یلگشوخ یسلجم یاه نهارسپ هک یا هقبط تمس

. میداتفا هار تشاد

همه؟ _نیا

؟ هيناطلس گرم تروظنم فووا

؟ باتفآ ینک راکیچ یاوخ یم

. مدیشک یهآ



هی لا بند منزب فرح نیمار اب مرب دیاب رحس منودیمن _

! مدرگب بوخ لیکو

دز. یدنخشین

رس هشیمن بوخ لیکو هی اب طقف ور یناطلس رسپ _

متردق و لوپ و یتراپ دیاب مک همک شگنَت درک، نوگن

! نشاب شمهارمه
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. مدنوخرچ شارب یمشچ

؟ مرایب ماجک _زا

درک. زاب ور ششین

! تبلق وت _زا

. مدرک شهاگن یلا وس

؟ هنکیمن یکمک ، مگیم ور ناج شواچ _

. متفرگ شوزاب زا ینوگشین

؟ تقو نوا یتبسن هچ رام،اب رهز و ناج شواچ _

؟ هتفرگ ندرگ ونم هگم ورای

منک! یمن شزا یتساوخرد نینچ تقوچیه نم مشدعب

درک. مخا

هک یسک اهنت ام یایرو و رود رانک، رازب ور یزاب _دغ

! هشواچ هتسیاو یناطلس ولج هنوتیم



هی همولعم هرسپ نیا باتفآ هگیمن هن ینک رت بل

. تسه شیزیچ

رت بل متسین رضاح نم هک هنیا لکشم : متفگ یدج

منک!

. منکیم شتسرد مدوخ رحس لا یخیب

. تفگن یزیچ هگید و درک توکس

. میتفر دوب ژ اساپ رخآ هک یا هزاغم تمس هب

زا یکی تفگیم رحس دوب یکیش و گرزب ی هراغم

. هدرک یفرعم شاتسود

ره نديشوپ لوغشم یکی یکی دش دراو هک نیمه

دش. دمویم ششوخ شزا هک یسابل

. متسشن یلدنص یور

ور ورپ قاتا ورد دیشوپیم وراه سابل هقیقد دنچ ره

. درکیم زاب

. مدرک در مدوخ وراسابل فصن

دنچ لخاد تفر یروت دیفس نهاریپ هی اب راب نیرخآ

. هشب مومت شراک ات دیشک لوط یا هقیقد

. متفرگ برض نیمز یور اپ اب

نهاریپ داتفا ممشچ ، مدنوخرچ ور مرس هلصوح یب

دوب. نیرتیو یوت هک یپرک یکشم

زاب ورپ قاتا رد هک مرب شتمس هب مدش دنلب اج زا

دش.



رتشیب سکعرب هک دنلب نهاریپ نوا اب رحس ندید اب

دز. قرب یاه مشچ دوب هدیشوپ عقاوم

. رحس یدش هام یاو _

مدش اسورع هیبش منکیم سح : تفگ و دز یخرچ

! باتفآ

یاهروت اب هک نهاریپ یا هلیپ و دنلب نماد هب یهاگن

. متخادنا دوب هدش هطاحا دنلب

قوف لک رد یلو ینکیم رکف یروط نیا هدیفس نوچ _

یدب نوشن همه هب یروج هی دیاب رحس، یدش هداعلا

! هگید هیک مسارم یلصا بحاص

. تخادنا باال وربا نوطیش و دز یدنخبل

زا ات دنچ میاوخب ناخ شواچ زا میدیسر هک حبص _

اج همه ماوخ یم هنک، توعد ور شوایس یاتسود

. هراد بحاص ناخ شوایس هشب شخپ

. مداد نوکت فسات هب یرس

. هنووید _

وزا متفر دوب هتفرگ ور ممشچ هک ینهاریپ تمس هب

. شترایب مساو متساوخ هدنشورف

ورپ. قاتا لخاد متفر و متفرگ ور نهاریپ

؟ یدرک باختنا باتفآ : تفگ و دز رد هب راب دنچ رحس

. هگید منیبب منم نک زاب

بخ! مشوپب نک ربص هظحل _هی



و مدرک زاب ور رد دش سکیف منت یور هک نهاریپ

هب میدز لز هنیآ وت زا نومتفج هنیآ تمس متشگرب

منت. یوت سابل

ی هلا بند شنییاپ هک پرک سنج دنلب یکشم نهاریپ

یربلد هقی اب هداتفا و تخل نماد ، تشاد یکیچوک

شیلصا لدم و هنوش یور داتفا یم هک زاب یمک

دوب! شلگشوخ و لش ی هقی نومه

نیتسآ و سابل هقی ندوب زاب تشاد هک یلکشم اهنت

و دوب باذج و هدیشوپ ال ماک ش هیقب دوب شاه

شیامن هب یبوخ هب ور مندب یاه یدنلب یتسپ

. تشاذیم

هرشحم : تفگ و تخادنا مهب یا هریخ هاگن رحس

! باتفآ

داوخیمن ال صا نومیم ننک هاگن وت هب همه مسرت یم

. شیرخب

. مداد مدوخ هب یخرچ هدنخ اب

؟ اعقاو هگنشق _

؟ تسین زاب هدروخ شهی هقی

درک. مهاگن یپچ پچ

هدوخ تس یکشم ریرح شلا هی شقوف عهیلا میلیخ _

! هشیم کیش میلیخ ت هنوش ور یزادنیم سابل

یا هداس لدم هک نیا اب مدیخرچ مدوخ رود یمک



تمسق اصوصخم دوب مشچ یوت یلیخ یلو تشاد

و سابل یکشم گنر داضت و دوب تخل هک ییاه

. دادیم نوشن یبوخ هب ور مندب تسوپ

. مدرک باسح ور شلوپ و مدروآ رد منت زا ور سابل

میدیرخ ور میتشاد المز هک ییاه هزیر هدروخ ی هیقب

ژ اساپ نیریز ی هقبط هک یناروتسر هب ماش یارب و

. میتفر دوب

دش. مومت نومراک هک دوب بش فصن ابیرقت

. تفر و دش شنیشام راوس رکشت یلک زا دعب رحس

. مداتفا هار هنوخ تمس هب منم

مگب نامام هب متسنوت طقف مدیسر هک نیا ضحم هب

نودب نیمز یور مدرک ترپ ور مدوخ و مدروخ ماش

درب. مباوخ نیمز یور اج نومه باوختخر نتخیر
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تسد واب مدرک اج هب اج متسد یوت ور کیتس پال

. هشابن نوبایخ طسو هک رانک مدیشک ور شرآ م هگید

هب هک رحس نیشام ندید اب هچوک رس هدش مخ یمک

. مدرک یمخا دمویم نومتمس

هدرک لطعم نوبایخ طسو هچب هی واب نم عبر کی

دوب.



مخ و مدرک زاب شرآ یارب ور بقع رد شندز زمرت اب

. متسب ور شدنبرمک مدش

. متسب مکحم ور ورد ولج متسشن

خهلا؟ یبوخ نوج شرآ رت، مورآ یوه _

. مدرک شهاگن یپچ پچ

؟ یدرکیم راکیچ ایدرک تدوخ لطعم ونم هتعاس _هی

دوب. کیفارت _

. متفگ یموهوا

. متخادنا مدوخ هب یهاگن هنیآ زا

دوب. م هرهچ یور یگنرمک شیارآ

راولش هی اب مدوب هديشوپ یکشرز لگشوخ زیموش هی

دون. دق یکشم

تانییزت و هنوخ هب و میرب یروجنیمه دش رارق

شیارآ و میشوپب ور نوماسابل مسارم عقوم ، میسرب

! هشن بارخ عقوم نوا ات میدب ماجنا ور

یاوخیم یروجچ : متفگ و متخادنا شرآ هب یهاگن

؟ هنکن کش یراد هگن نوریب بش ات ور شوایس

درک. مهاگن یجیگ اب

؟ مینک راکیچ تفر مدای ال صا منودیمن _

. مدرک شهاگن فسات اب

. مینکیم شیراک حاالهی اجنوا میرب _

راگنا میدشیم کیدزن رهش باال یاه هلحم هب یچ ره



. مدشیم رت نیگمغ

حضاو یردقنا نییاپ باالو یاه هلحم نیب توافت

نوشن یبوخ هب ور رشق ود نیا الف تخا هک دوب

. دادیم

. متشادرب ور هب ور ی هنوخ زا مشچ

ام هنوخ هب شدوخ ی هنوخ زا تساوخیم شواچ هگا

. دوبیم هار یوت دیاب تعاسود لقادح دایب

؟ دوب حضاو ردقنا مه نوا مشچ یوت الف تخا نیا

شگرزب رهاوخ و ردام راتفر رانک هب اه نیا ی همه

! میدوب هاگدورف یوت هک یزور

هقیقد دنچ ننک، سالم نومهب دمویم نوشروز یتح

شواچ هداتفا اپ شیپ ی هنوهب هی اب دیشکن لوط مه

. ندرک رود اج نوا زا ور

. تسشن مبل یور یدنخزوپ

ناگیاش رتخد لثم یکی نوشباختنا حطس هک ییاسک

راتفر یروجنیا مه دیاب دوب تورث و ملا همه نوا اب

ننک!

زا یوالیی سکول ی هنوخ هی یولج نیشام فقوت اب

. مدموا نوریب رکف

هیناث دنچ دروآ رد ادص هب ور گنز و دش هدایپ رحس

غاب ، تفگ هشیمن هک طایح دراو و دش زاب رد دعب

. میدش



تخرد زا رپ شفرط ود هک یکاخ فاص ی هداج هی

دوب. هدش نشور راد هیاپ یاه غارچ واب دوب

و کیش نومتخاس هب دیسریم یکاخ ی هداج هت

مشچ یوت یباسح شقارب و یرمرم یامن هک یسکلبود

دوب.

فارطا هب یرسرس هاگن و مدش هدایپ نیشام زا

. متخادنا

اب مدرک زاب ور شرآ دنبرمک و مدرک زاب ور تشپ رد

نومتخاس یدورو رد تمس هب مهاگن شندش هدایپ

دش. هدیشک

! شواچ

هکرام دزیم داد هک یکیش یکشم راولش و ترشیت اب

. دموا یم نییاپ اه هلپ زا

. مدرک شهاگن هریخ

. شمدیدیم یتحار سابل یوت دوب راب نیلوا

شوخ : تفگ و درک مهاگن هیناث دنچ دموا نومتمس هب

! لخاد دییامرفب ، نیدموا

دز. یدنخبل رحس

. دیدرک فطل اعقاو رهمگرزب بانج مرکچم یلیخ _

شرآ و نم تمس هب و داد نوکت رحس یارب یرس

. تشگرب

. متفرگ شزا ور مهاگن



امش؟ دیبوخ _سالم

دش. جراخ یدج حتلا نوا زا شادص

! موناخ باتفآ سالم کیلع _

ناج؟ شرآ یبوخ

دز. یتلا جخ دنخبل شرآ

ومع. مبوخ _

. تفرگ ور شرآ تسد و دموا ولج یمک

تحار شلا یخ مک مک یلو دیشک تلا جخ یمک شرآ

. دموا هار شاهاب و دش

. میداتفا هار هنوخ تمس هب همه

هک ییانشآ رطاخب یلو دوب یتلا جخ ی هچب کال شرآ

. درکیم یرتشیب یتحار سح تشاد شواچ اب لبق زا

ور ییاج منوتب هک نیا زا لبق هنوخ رد ندش زاب اب

. متفر ورف یمرگ لغب یوت منیبب

ور امش هام یور نم بجع هچ مگنشق رتخد _سالم

. مدید

هقلح شرود ور متسد و تسشن مبل یور یدنخبل

. مدرک

نیریش نحل یدح هب دوب هتشرف هی کش یب نز نیا

تساوخیمن تلد هک دادیم شیمارآ مدآ هب ششوغآ و

! یشب ادج شزا
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. متفر بقع مدق کی رحس یادص اب

! رهمگرزب موناخ _سالم

دز. ینوبرهم دنخبل وناب

. دییامرفب یدموا شوخ یلیخ مرتخد _سالم

دز. قرب شاه مشچ داتفا شرآ هب هک شهاگن

نومعمج هب مه قیاقش شواچ رهاوخ هظحل نومه

دش. هفاضا

! هشاب هدنوم نوتدای مراودیما مقیاقش نم _سالمسالم

. نوتمنیبب هرابود متشاد تسود یلیخ

. مداد تسد شاهاب ییور شوخ اب

نیا یاو : تفگ قوذ اب و شرآ تمس دش مخ

هیک؟ یندروخ یولوچوک

! هزان هچ

مدز. یدنخبل

. ملگشوخ رسپ نک _سالم

درک. مهاگن و تفرگ ورباال شرس بجعت اب

؟ تسامش رسپ _

اپ رس ور انومهم : تفگ و درک یا هفرس کت شواچ

. دینیشب دییامرفب قیاقش رادن هگن

. مینیشب درک فراعت و تفر رانک وناب



لبم رانک ور دوب نومتسد یوت هک ییاه کیتس پال

. میتشاذگ

. تفر هنوخزپشآ تمس هب قیاقش

. مزادنب فارطا هب یهاگن مدرک تقو هزات

دوب. زیمت و بترم ال ماک اج همه

یسوط یکشم لیاسو اب هک کیش و گرزب سنلا هی

دوب. هدش هدیچ

یوت هک دوب گرزب یزاب هاگتسد هی ید یس لا رانک

. دشیم مدآ بجعت ثعاب همه زا رتشیب هنوخ نیا

دمویم تبرش ناویل ات دنچ اب هک قیاقش ندید اب

زیزع دیدیشک تمحز ارچ یاو : تفگ عیرس رحس

! میدش نوتمحازم یباسح

: تفگ دوب عتسشن نومور هب ور لبم یور هک شواچ

مهب دوب یراک منومیم هنوخ زورما ، تسین یتمحز

. نیگب

رس : تفگ و تشادرب ینیس یوت زا یتبرش رحس

؟ مینک مرگ یروجچ ور شوایس

مدوخ : تفگ دشیم دنلب اج زا هک روط نومه شواچ

. دیشابن نارگن امش مدرک شتسرد

درک. شنشور و تفر یزاب هاگتسد تمس هب

اجنیا ایب ومع شرآ : تفگ و دز شرآ هب یا هراشا

هرن. رس ت هلصوح نک یزاب نیشب



. تخادنا مهب یهاگن شرآ

. مداد نوکت رس

. تفر شواچ تمس وهب دش دنلب اج زا

هریخ شواچ تاکرح هب فرح یب قیاقش و وناب

. ندوب

. دنوشن لبم یور و درک لغب ور شرآ

درک. یزاب نداد دای هب عورش و شتسد داد ور هتسد

ردپ هچ : تفگ مورآ و دز مولهپ هب یا هبرض رحس

. باتفآ هیبوخ

. مدرک شهاگن جیگ

؟ نایم یک نتفگن نیمار و هنوپ ، موهوا _

. تخادنا باال یا هنوش

منک. رکف نسریم بورغ _ات

. مداد نوکت یرس

. میدروآ رد ور لیاسو و میدش دنلب اج زا مک مک

هنک. تحارتسا ات تفر شقاتا هب وناب

کنکداب ندرک داب و نییزت هب عورش رحس و قیاقش اب

. میدرک اه

حاضتفا شاج ، متخادنا سنلا طسو زیم هب یهاگن

دوب.

ولج. تمس هب مداد شله یمک و مدش مخ

هب دش ثعاب شواچ یادص هک مدب له مزاب متساوخ



. مدرگرب شتمس

شدنلب یراد ییاهنت ارچ نوا هنیگنس منیبب نک ربص _

! ینک یم

و مدیشک راک زا تسد ش هنارگ خیبوت نحل ندینش اب

. مداتسیا زیم رانک فاص راک اطخ مدآ هی لثم

دوب. ام هب نوشساوح یمشچ ریز رحس و قیاقش

درک. دنلب ور زیم و دموا متمس هب

زیم نزو رطاخب هک شاهوزاب تمس تفر ممشچ

. ندوب هدش هدمآرب

؟ شمرازب اجک _

. هشابن واپ تسد یولج هشوگ نوا دیرازب : متفگ مورآ

یسنلا. هشوگ دیشک ور زیم

رت زاب اضف هک درک اج هب اج مه وراه لبم زا ات دنچ

. هشب

. متفر یلصا نوتس تمس وهب متشادرب کنکداب اتود

. مدرک لصو ور نوشیکی و مداتسیا اپ کون یور یمک

. دیسر یمن مدق و دشیم لصو باالرت دیاب یمود

تشپ زا یتسد باال مرپب هرابود هک نیا زا لبق

. متسد زا ور کنکداب

ریگ شواچ و نوتس نیب متشگرب بقع هب بجعت اب

. مدوب هدرگ

دش. کنکداب ندنوبسچ لوغشم نم هب تیمها یب



نوشندید اب متشگرب رحس و قیاقش تمس هب عیرس

سفن ندوب نوشدوخ راک لوغشم سنلا فرط نوا هک

. مدیشک یتحار

هب ماه مشچ لباقم شواچ یاه مشچ نتفرگ رارق اب

. مدموا مدوخ

وگب! مدوخ هب یتشاد یراکره متفگ تهب راب _هی

وت! اب منود یم نم دایب ترس بالیی ادخ هب

. تام متروص و دش درگ ماه مشچ
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یوت میقتسم دشیمن مور زور نوا هیضق رس زونه نم

منک. هاگن شاه مشچ

تحار ردق نیا و دوب هداتسیا مولج نوا تقو نوا

! درکیم یهن و رما مهب

! مشن بآ ینتسب لثم هگید دز تسد مهب ات دوب رارق

. مدرک شهب یمخا

: تفگ یدنلب یادص اب منک زاب ور منهد هک نیا زا لبق

منک. تسرد یزیچ هی مریم

درک. شهاگن بجعت اب رحس

نک نوشکمک ورب باتفآ ، دیشکیم تمحز ارچ اباب _یا

. مزیزع



. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

منک؟ شکمک مرب نم نم؟

تشپ مدش روبجم هک دموا مساو ییوربا و مشچ

. متفویب هار شرس

. مدنوم رطتنم و مداتسیا یرانک

. نوریب تشاذگ و دروآ رد تشوگ ات دنچ

زیم. یور تشاذگ و دیشک نوریب ور ساالد لیاسو

تسرد ساالد ینوت یم : تفگ و تخادنا مهب یهاگن

؟ ینک

! مدلب هگید هک ونیا او دروخ رب مهب

. مدرک عورش و یلدنص تشپ متسشن

دش. دنلب هنوخزپشآ نوریب زا رحس یادص

شوایس کیک یور ندز گنز هیدانق نیا زا باتفآ _

؟ نسیونب یچ

زا هرارق هگا : متفگ و مدنودرگرب ور مرس ساوح یب

رم... هسیونب وگب یسیونب نم فرط

دش. دنلب شادص عیرس

یزیچ هی مدوخ ال صا مسیونیمن وت فرط زا هن _هن

! مگیم

. تفرگ م هدنخ

تشپ زا هک یتسد ود هک منک شتیذا یمک متساوخ

! مشب تکاس دش ثعاب تسشن زیم یور رس



. دیشک نوریب متسد زا مورآ ور وقاچ

یم : تفگ مشوگ مد مورآ و متمس دش مخ یمک

ور تتسد هیقب ِندرک تیذا و یشوگیزاب طسو مسرت

! یربب

منک! یم تسرد مدوخ ور ش هیقب

! متفرگ رگ

ور هصرع هک مشب دنلب اج زا متساوخ هدز تلا جخ

. دادن تکرح ی هزاجا و درک گنت مساو

! هتفویب تنت هب شخ ماوخ یمن هخآ _

ندش دنلب مدش،اب دنلب اج زا عیرس و مداد شله

شلخاد تافلخم یرادقم و دش جک ساالد فرظ معیرس

. مسابل یور تخیر هجوگ بآ و

. مدرک هاگن شحیرفت رپ هفایق هب هچاپ تسد

! یدرک راکیچ نیبب _

! هئوت ریصقت ش همه

. دروآ رتولج ور شرس و دز یجک دنخبل

؟ یدش لوه هنم هریصقت _

درک! یم یزاب ماهاب تشاد

نم؟ نیمز یوت تخادنیم ور پوت

سال علخ و مزا هربب لد مدب هزاجا متشادن دصق هگید

هنک! مح

. مدش کیدزن شهب ولج مدرب ور مرس هشیمه سکعرب



یمورآ نحل واب مدرک دازآ شتروص یوت ور مسفن

منک؟ راکیچ حاال مدرواین یسابل مدوخ :اب متفگ

متروص یازجا هب یتناس دنچ ی هلصاف زا هدش خسم

دش. هریخ

! شوپب نم یاسابل _زا

شله مورآ شو هنیس یور متشاذگ تسد راو شزاون

. بقع مداد

داد. یمورآ راشف و تفرگ ور متسد عیرس

؟ ینک متیذا یاوخ _یم

. مدرک جک یمک ور مرس

_نم؟

؟! مدرک راکیچ هگم
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درک. متسد شزاون هب عورش

! یدرک مبارخ یفاک هزادنا هب _

. شوپب مدب ور ماه سابل زا یکی میرب

. مدیشک نوریب شتسد زا ور متسد و مدرک مخا

! دشیمن میلست هروج چیه

. مداتفا ار شرس تشپ

هدشیچ تسابل اا : تفگ بجعت اب مندید اب رحس



؟ باتفآ

. متفر شهب یا هرغ مشچ

! ادایمن رب یچیه نم تسد زا هنودیم

ساالد هب دروخ متسد : تفگ یدج نحل اب شواچ

. نوشیا یور تخیر

. متفویب هار درک هراشا و تفرگ ولج ور شتسد

. مداتفا هار درک هراشا هک یتمس هب

یقاتا یا هوهق رد یور هب ور متفر اهباال هلپ زا

درک. شزاب و داتسیا

. مدش دراو و داتسیا رانک

. متخادنا قاتا هب یهاگن

هدیچ شروکد هتخوس یا هوهق گنر اب هک یبترم قاتا

دوب! هدش

زیم تخت رانک ، تشاد رارق قاتا طسو یگرزب تخت

و اه هدنورپ زا دوب رپ شور هب ور هک دوب یگرزب

اه! باتک ی هسفق

هار هشاب شسابل دمک مدزیم سدح هک یدمک تمس هب

. داتفا

دش. درگ ماه مشچ درک زاب هک ور شرد

دوب. دمک یوت تک و نهریپ و سابل زا رپ گرلا هی

نوریب شلخاد زا یا هریت یسوط زولب و تشگ یمک

. دیشک



! هزیمت شوپب ونیا عفال ایب : تفگ و تشگرب متمس هب

. مدرک یمورآ رکشت

. تسب ور ورد تفر نوریب قاتا زا

. مدیخرچ قاتا یوت رود هی

. متفر نییاپ باال شور راب دنچ و متسشن تخت ور

یور ونم و ملا بند هدرگرب مدیسرتیم مدش دنلب اج زا

. هنیبب شتخت

داد.و مهب هک یسابل و مدروآ رد منت زا ور زیموش

. مدیشوپ

. مداتسیا هنیآ یور هب ور

نهریپ نیا زا هنود هی تساوخ یم ملد هشیمه

. مشوپب نشوپیم املیف وت ارتخد هک اه هنودرم

! هدرک طلغ ملد بخ یلو ، مرازب زاب مش همکد هزات

ماپاترس هب یهاگن و مدز باال جنرآ ات ور شاه نیتسآ

. متخادنا

راولش اب یباسح و دوب موناز باالی بجو هی ات

دوب! هدش تس دون دق یکشم

. متسب راد لدم تروص وهب متشادرب ور شملا

یروج مرس تشپ متخادنا لش تروصب ور شفرط ود

دوب! نوریب شلا زا ماه شوگ و ماهوم هک

هیکت قاتا یور هب ور مدید مدرک زاب هک ور قاتا رد

. هیشوگ یوت شرس و راوید هب هدز



درک. مهاگن تام هیناث دنچ دروآ هکباال ور شرس

ور متسد هک مرب سنلا تمس هب متساوخ متسب ور رد

. راوید هب داد ور م هیکت مورآ و تفرگ

؟! ینکیم راکیچ _

هنک! عورش تساوخ یم هرابود

. دیشک منییاپ فیدر یاه مژهی یور تسد

! دایم وت ،هب رتشیب نم _زا

. مدرک رود ور مرس

. نزن تسد _مهب

درک. مخا

راوید یور متروص فرط ود و درب بقع ور شتسد

. تشاذگ

. دیشک یقیمع سفن و متروص تمس دش مخ

! هدیم تسد تهب یدب سح _

ال صا : متفگ جل اب و مداد راشف مهب ور ماه بل

ماهاب یتبسن چیه هک مرحمان درم هی مرادن تسود

! هشب کیدزن مهب ردقنا هرادن

دش. زاب مه زا یمک شاه مخا

همرمز یغاد نحل واب مشوگ تمس درب ور شرس

یچره ال صا ، میراد داوخب تلد ات هک تبسن درک:

لکشم ، مدیم تبسن مدوخ هب وروت نم هشب داوخیم

؟ هتیمرحم



هلصاف نیا یوت ترارح و روش رپ نحل نیا اب یتقو

نتفرگ باوج راظتنا دزیم تبسن و لصا زا فرح

؟ تشاد

ماهوزاب فرط ود شگرزب و مرگ یاه تسد اب مورآ

. تفرگ ور

. درکیم م کالهف تشاد مشوگ یوت شاه سفن

مرب! نک ملو ، ماوخیمن _

. مندرگ تمس تفر شرس بات یب

؟ بهذم ال یرب اجک _

ور؟ حملا ینیبیمن

. دیشک موزاب یور شاه تشگنارس اب راو شزاون

درک. اهر ور رخآ ریت و تفر رتولج شرس

ور مندرگ تسوپ هک شسیخ همین و غاد یاه بل

مندرگ یدوگ یوت هک شنیگنس یاه سفن درک، سمل

! تفر مسفن دش، شخپ

! دیزرل ماهوناز و درک ثکم

مدب، واو هشب هتسب ماه مشچ هک نیا زا لبق یلو

و بقع مداد شله مکحم ، مشب اوسر هک نیا زا لبق

! مدیود اه هلپ تمس هب
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ناخ شوا چــ

شزا مشچ دیود نییاپ تعرس هب هک اه هلپ زا

. متشادرب

. متسب ور ماه مشچ و مداد هیکت راوید هب ور مرس

زا هظحل هی مداد ماجنا شیپ هیناث دنچ هک یتقامح

! تفر یمن رانک ماه مشچ یولج

ینتساوخ ردق هچ هک شمدید نهریپ نوا یوت یتقو

. مرایب موود متسنوتن هدش

یبات یب نیا هب هک هنوهب دش تقو دنچ نیا یگنتلد

. مدب شمارآ

و تفرگ تسد هب ور ملر تنک مندب یک مدیمهفن

سولم زا مجح نیا هب مداد نوشن شنکاو هاگآدوخان

! شندش

ماه. بل تمس تفر م هراشا متشگنا

یور تشاذگ غاد شیپ هیناث دنچ نیمه هک ییاه بل

ش! هدیشک و دیفس ندرگ

،ع شندنوم تکرح یب ، مشوگ یوت شاه سفن یادص

هب ور مراسفا مدیشکیم نونج هب تشاد هک یا الهق

. تفرگ تسد

نودب ؛ درکیمن رارف و دادیمن مله هگا تفر یمن هگا

شتت مدرک شلر تنک اه سلا هک یا هزیرغ یور لر تنک



! مدادیم لسغ ور

ور مینوشیپ قرع و مدیشک ماهوم یوت تسد مکحم

. مدرک کاپ

! رتخد نیا یارب میرارق یب و نم هب تنعل

. مدب او دوز ردقنا دوبن رارق

هدز مزا هگا مدشیم نئمطم ش عالهق زا دیاب لوا

یچ؟! دایب شدب نم زا هشاب هدش

هب شیتآ درک هنوخزپشآ یوت هک یراک اب شدوخ

! تخادنا منوج

! نوا ربارب رد هن یلو ، مدوب یراد دوخ مدآ نم

لبق ات لقادح مدرکیم ور راک نیا دیابن مدیشک یهآ

هن! شرآ ی هیضق ندرک لح زا

! هشب تسه هک ینیا زا رت ریگرد شنهذ متساوخ یمن

ی هنوش یور هزادنب ور درد نیا ینیگنس متساوخ یم

! مشب شندش تیذا ثعاب ممدوخ هک نیا هن نم

دوب مور راشف ، مدوب شگنتلد هک دوب نیا مدرد نم

مه درکیم نوديرف هک ییاتیذا و تکرش فرط زا مه

! باتفآ فرط زا

هک ش هنوخ ای تکرش مد متفریم راب دنچ یزور

؟ شمنیبب

باتفآ تروص هب تروص یروج نوا ور دادرهم یتقو

! مداتفا حیلا هچ هب مدید



نیا ریز یتقو مدش هنووید دیرپ مرس زا لقع نم

رن هی رانک ور درکیم ممورآ هک یسک اهنت راشف همه

! مدید مرفنتم شزا هک رخ

تمورآ هنوتیم هک یسک اهنت هک هنیا زیچ همه زا رتدب

! هدرک تبارخ هک هینومه هنک

فاص مدوب هتشاذگ نوشارب هک ییاذغ یروآدای اب

. مداتفا هار هلپ تمس وهب مداتسیا

. متخادنا فارطا هب یهاگن

لا غشآ نوشیرپ یا هفایق و مهرد ییاه مخا اب باتفآ

. درکیم عمج ور دوب هدش هتخیر سنلا طسو هک ییاه

هار هنوخزپشآ تمس وهب مدش هریخ شهب هیناث دنچ

. مداتفا

. متشاذگ زیم یور و مدروآ رد رفورکیام زا ور اذغ

یوت و مدرک تسرد ور دوب هدنوم هفصن هک ساالید

. متشگرب سنلا

هب یبجعتم هاگن هنوخ گنز ندموا رد ادص هب اب

. متخادنا نوفیآ

نایم نتفگ نانیا نیمار منک رکف : تفگ عیرس رحس

. کمک هساو

. مدرک زاب ور ورد مداد نوکت یرس

شاه مشچ درکیم یعس یه و درکیمن هاگن مهب باتفآ

نم زا اعقاو ای دیشکیم تلا جخ منودیمن هدزدب ور



دوب! هدموا شدب
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. نشب لخاد ات مدنوم رظتنم اه هلپ باالی

طایتحا واب شنز رمک رود دوب هتخادنا تسد نیمار

. دمویم اهباال هلپ زا

ملد ور ازیچ یلیخ ترسح متساوخ یمن ، مدیشک یهآ

یوت ور یسک همه هک ینس یوت متساوخ یمن هنومب

. مشاب اهنت ردقنا نراد نوشیگدنز

رتشیب مبلق یوت ی هرفح و ییاهنت نوا راگنا حاال

درک. یم متیذا

متساوخیمن مدش یدج اه هلپ باالی نوشندیسر اب

. نوخب متروص زا ور متاساسحا یسک

. نیدموا شوخ یلیخ _سالم

. دروآ ولج ور شتسد و دز یدنخبل نیمار

محازم توعد یب هدنمرش گرزب ناخ شواچ _سالم

! عیطم مه وام ندرک رما اموناخ میدش

بانج سالم : تفگ و درک مهاگن هنامرتحم شموناخ

! رادید قاتشم رهمگرزب

. مداد نوکت یرس

. نتسه نوترظتنم اه هچب لخاد دییامرفب _



. داتفا هار هب ام زا رت ولج شموناخ

هب رحس و باتفآ موجه هجوتم میدش هک سنلا دراو

. مدش تس هنوپ شمسا مدیمهف هزات هک یرتخد تمس

انومهم اب رت رید مک هی موناخ هنوپ سالم کیلع _

! نیدرک هدنمرش دیدروایم فیرشت

یاه مشچ : تفگ و درک کزان یمشچ تشپ هنوپ

نک روغلب دعب نیبب ونم تیعضو نک او ور تلگشوخ

! مزیزع

. ندرک یسرپلا وحا هب عورش و دموا ولج قیاقش

هی میرب نویاقآ ام : تفگ و تخادنا مهب یهاگن نیمار

. ندرکن عورش ات مینیشب نومدوخ هساو اج

. مدرک شییامنهار لبم تمس هب

نیچب ور زیم قیاقش : متفگ و قیاقش تمس متشگرب

. هرضاح ادغ

دش. دنلب اج زا عیرس

؟ نیدرک تسرد اذغ : تفگ هتفر باال یوربا اب نیمار

! میدوبن تمحز هب یضار وهللا

! هدرک کمک مه باتفآ هزات : تفگ یبلا ج نحل اب رحس

. هدنخ ریز ندز مه اب شنز و نیمار

؟ باتفآ _یک؟

. کمن یب ای هشیم روش ای هنک تسرد ورمین نیا

داد. شینوشیپ هب ینیچ باتفآ



. دموا رد شادص قافتا نوا زا دعب هرخ باال

؟ یدروآ ور وداک ناج هزمشوخ _

. شفیک وت درک تسد عیرس هنوپ

! شلا بند میتشگ مردقچ ریگب ایب _هرآ

و ندوب هتسشن هرفن ود لبم یور نیمار و هنوپ

. نوشرانک ی هرفن کت لبم یور باتفآ

تسد هب و تفرگ هنوپ زا ور هیده هبعج نیمار

داد. باتفآ

هدز فرح تاهاب هک لیکو هیضق هب عجار نیمار _

؟ ینک ادیپ ور یسک یتسنوت مدوب

. مدرک نوشهاگن یدج

رفن ود یکی :اب تفگ و شاج رس تسشن فاص نیمار

هفرح داوخ یم ملد هک یردق نوا دنچ ره مدز فرح

نینچ مه شاه یا هفرح نوا بخ یلو نتسین یا

. ننکیمن لوبق ور یا هدنورپ

یچ هیضق مدزیم سدح تفر مه یوت ماه مخا

. هشاب

. مدرشف مهب ور ماه بل

؟ دیاوخ یم یراک هچ یارب لیکو _

راک هی : تفگ هزادنب مهب یهاگن هک نیا نودب باتفآ

! هیصخش

دوب! هتسب ور زا ور ریشمش
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. مدرک شهاگن هریخ

دوب. هتخود نیمز هب مشچ

دیاوخب یا هفرح و دلب راک لیکو هگا حلا ره _هب

. منزب فرح شاهاب منوتیم تسه نم تکرش لیکو

: تفگ عیرس نیمار هگب یزیچ باتفآ هک نیا زا لبق

؟ یفسوی باهش

ىگداوناخ هدنورپ هی دینئمطم ، هتسرد شراک یلیخ اباب

؟ هنکیم لوبق ور

راک نیا هب یضار دایز راگنا هک دوب باتفآ هب مهاگن

. دوبن

! هدیم ماجنا ماوخب شزا _نم

دش. هریخ باتفآ هب نیمار

ناج؟ باتفآ هیچ ترظن _

شاهاب یاوخیم منکیم شدییات هصخش هب مدوخ نم

؟ ینک تاق مال

درک. شهاگن کالهف باتفآ

و دوب هدش بذعم هیچ، شلکشم متسنودیم

. هنزب فرح نم اب تساوخیمن

طاالع نوتهب ور ش هجیتن منزیم فرح شاهاب ادرف _



. مدیم

. متشگرب شتمس هب قیاقش یادص اب

زیم. رس دیرایب فیرشت هرضاح اذغ _

. متخادنا نیمار هب یهاگن ندش دنلب اج زا همه

؟ دیتسشن ارچ _

. دروآ ورباال شتسد

میدموا میدروخ اذغ هنوخ ام اقآ امش نابرق _

. هشب تیاعر دیاب نراد ییاذغ رژمی موناخ

تمس هب و مداد نوکت نوشارب یرس مارتحا اب

. مداتفا هار هنوخزپشآ

رد ییاه مخا اب دوب هتسشن نم زا هطقن نیرت رود

. هتفرگ یا هفایق و مه

مورآ و دادن لحم هک دز شولهپ هب یا هبرض رحس

درک. اذغ ندروخ هب عورش

ات متشاذگ نوشرانک ور اذغ و مدیشک یقیمع سفن

. نشاب هتشاد یسرتسد شهب رت تحار

قشاق دنچ زا رتشیب متسنوتن و دوب هدش روک ماهتشا

. مروخب یزیچ

نوتدوخ هشیمه هرادن فرح نوتتخپ تسد هللا شام _

؟ دینکیم تسرد اذغ

. متخادنا دوب هدز ور فرح نیا هک رحس هب یهاگن

هلب. تاقوا رتشیب ییوجشناد ی هرود _زا



؟ هدلب مه شوایس _

. متخادنا باال ییوربا

! هشکب مدآ هنوتیم _

. دیدنخ مورآ قیاقش

یتسار هنک، یزپشآ راذن تقوچیه هگیم تسار _

؟ نایم مه نوتاتسود هیقب شاداد

. مداد نوکت یرس

نایم ، مداتسرف ماغیپ کرتشم یاتسود زا ات دنچ _هب

اال. متحا

داد. شینوشیپ هب ینیچ قیاقش

؟ هارمه _اب

. مدوب هدرکن رکف شهب

. نریمن ییاج هارمه نودب ال ومعم منودیمن _

درک. یفوپ

یضار نوشریبکیا یارتخد تسود نومه هب هبوخ _زاب

نوشدوخ زا رتدب اتراهچ ِینومهم ننکن رکف نشب

. نرایب نرادرب

. مداد رادشه

! موناخ قیاقش _

درک. یمخا

؟ هگم مگیم غورد _

هاگن نومهب یواکجنک اب شتسود و باتفآ تدم مامت



. ندرکیم

ورباال شرس رتخد نیا دش ثعاب یزیچ هی زاب هبوخ

! هریگب
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عمج هب عورش باتفآ و قیاقش اذغ ندروخ زا دعب

. ندرک اه فرظ ندرک

. نرایب ور کیک هنزب گنز تفر رحس

. ندیسریم دیاب مه انومهم مک مک هگید

. متخادنا شهب یهاگن میشوگ ندیزرل اب

هرد. تشپ دوب هداد مایپ زورهب

زورهب ندیسر اب مدنوم نوشرظتم و مدرک زاب ور رد

دش مومت نوشراک مه باتفآ و قیاقش اه هلپ هبباالی

. نتسویپ ام وهب

: تفگ و دز یدنخبل زورهب ندید اب باتفآ

؟ دیبوخ نایمیهو یاقآ _سالم

عمج یوت یلو دوب یکشخ و یدج مدآ راک یوت زورهب

اه هچب ی همه و دوب خوش یلیخ هناتسود یاه

! شنتخانشیم

؟ دیبوخ امش نونمم تداعس موناخ امش تمدخ _سالم

؟ هبوخ نوتنیشام



. دیدنخ باتفآ

قباس مدآ نوا هگید دیتسشن شوت امش یتقو _زا

. دشن

! زارد نوبز مدز، یدنخبل

دش. سنلا دراو هللا ای نتفگ واب داد نوکت یرس زورهب

هچب ی هیقب یارب متشاذگ زاب ور یدورو و غاب رد

اه.

منک، ضوع ور ماه سابل ات مداتفا هار قاتا تمس هب

باوخ شدیدج یاصرق مدزیم رس مه وناب هب دیاب

. ندرک شنیشن هنوخ یباسح و ندوب روآ

نوچ دادن نوشن ینومهم یوت تکرش هب یا عالهق

. مدرکن یرارصا متسنودیم ور شتیعضو

تخت یور هک شسابل هجوتم قاتا یوت نتشاذگ اپ اب

. مدش دوب

اوه! هب رس ی هرتخد تسشن مبل یور یدنخبل

باالی متشاذگ مدرک وات متشاد شرب تخت یور زا

. هشن مگ ات دمک

زولب و یکشم راولش و تک و مدرک زاب ور دمک رد

. مدیشک نوریب یسوط

. دروایم راشف مندرگ هب متسب یمن تاورک ال ومعم

یارب نویپاپ اب کیش یا همرس راولش و تک تسد هی

. متشاذگ نوریب شوایس



شدای زیچ همه هک دشیم زیارپوس ردقنا منئمطم

. تفریم

طال حرط اب هک کیچوک ی هبعج یوت ور شوداک

. مداد شرارق زیم یور و متشاذگ دوب هدش هدیشوپ

رظن رد ور وداک نیا شساو شیپ تقو یلیخ زا

. مدب شهب متسنوت هک دش یا هنوهب هرخ وباال متشاد

هک یدرم دوب شاداد ، دوبن قیفر مساو طقف شوایس

! مدنومیم گنل ایند هت ات دوبن هگا

. دیشک لوط ماهراک نداد ماجنا یتعاس مین

. مداتفا هار رد تمس وهب مدیشک ماهوم هب یتسد

انشآ ییاه هرهچ ندید اه هلپ زا مندموا نییاپ اب

. مدرک بجعت یا هظحل

! ندیسر یک انیا

درک. دنلب یتسد مندید اب ناساس

تاق مال ور امش ام بجع هچ رهمگرزب ناخ شواچ _

اقآ. میدرک

. متفرگ شتمس هب ور متسد

دش. عمج نومتمس هب اه هجوت ی همه مک مک

. ندموا نوریب هنوخزپشآ زا قیاقش و رحس و باتفآ

دوب. مه وت یباسح قیاقش یاه مخا

. دمویمن ششوخ اینومهم و اعمج روج نیا زا دایز

! روطنیمه منم



شاه تسود دشیمن و دوب شوایس بش بشما یلو

. درکن توعد ور

بقع هب بجعت اب مدینش متشپ زا هک یغیج یادص اب

. متشگرب

؟! شواچ _

زا هک یتقو زا دوب هدش هرذ هی تساو ملد رسپ یاو

! تمدیدن هگید میتشگرب ناملآ

انلا!

! مدوب هدرکن توعد ور نوا ال صا هک نم

نوشدوخ لوق هب ای شوایس یمیمص یاتسود زا یکی

هب اج همه میدوب ناملآ یتقو هک شییامتجا تسود

دوب. نوماهاب یا هنوهب هی

ور نوشمودک چیه مداد حیجرت نومنتشگرب زا دعب

! منیبن

مدرک ظفح شاهاب ناملآ زا ور م هطبار هک یسک اهنت

دوب. ناساس

. مدرب باال یمک ور مادص

! دیدموا شوخ یلیخ یگمه _سالمهب

. مدرک یسنلا هشوگ فلس هب یا هراشا

ییاریذپ نوتدوخ وزا دیش مرگرس شوایس ندموا _ات

. دینک
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نومتمس هب و تفرگ ور رحس و باتفآ تسد قیاقش

. دموا

هک! یدرکن توعد ور اه هقیتع نیا یتفگ _

. مدرک یفوپ

! مدرکن _

مهب شوایس یاتسود ی همه ینودیم هک تدوخ

. نلصو

هب دزیم فرح ناساس اب تشاد هک انلا عقوم نومه

. دیخرچ نومتمس

؟ مینک ضوع ور نوماسابل تساجک تقاتا شواچ _

! وتنام نیا وت مدرم

نم اب درکیم یعس هک نیا زا مدوب رفنتم ، مدرک یمخا

! دایب رظن هب یمیمص یلیخ

. مدش باتفآ رس ندموا باال هجوتم

هدش بترم اه نومهم هساو قاتا نیرخآ یباال هقبط _

اج. نوا دیرب دینوتیم

دش. هریخ اه رتخد وهب درک یا هدنخ ناساس

... هشیمه لثم _

دش. لفق باتفآ ور شاه مشچ هظحل هی

. مدرک شهاگن هریخ



نهریپ نیا : تفگ بجعتم و درک زیر ور شاه مشچ

؟ تسین شواچ هساو

هرب یباال هقبط هب تساوخیم هک انلا شفرح نیا اب

درک. هاگن باتفآ هب یواکجنک واب تشگرب

. تخادنا نم هب یهاگن هدش بذعم باتفآ

. مدرک ناساس هب یمخا

ندش روبحم دوب هدش فیثک نوشسابل هنم ملا _هرآ

. نشوپب ونم یاسابل زا یکی

درک. یراد ینعم ی هدنخ انلا

! هدیعب یساوسو شواچ ؟زا اعقاو _

. مدرکن شهب یهجوت

ره هنکمم ، دیشب هدامآ مک مک باال دییامرفب مه امش _

. هسرب رس شوایس هظحل

؟ یدلب هک ونم قاتا باتفآ

دز. ینیریش دنخبل

هاگن مهب یتح اتاالن بورغ زا دش درگ ماه مشچ

االن..! تقو نوا درکن مه

! یداد منوشن تدوخ _هلب

شهاگن بجعت اب مه هیقب یتح باال دیرپ ماهوربا

. ندرکیم

ليلد یب هنوتیمن نتسبن عمج و یمیمص نحل نیا

! هشاب



مدش باتفآ تسد ندیشک و رحس ی هدنخ هجوتم

هب مه قیاقش نداتفا هار اه هلپ تمس هب نوشتفج

. نوشلا بند

! تداسح ، تسشن مبل یور یگنر مک دنخبل مک مک

نتشگرب یارب تکرح نیرت کرحم هنوتیم تداسح

. هشب شلومعم حتلا زا رتخد هی راتفر

نم اب انلا ندز فرح زرط رطاخب باتفآ دشیمن مرواب

داد! نوشن یلمعلا سکع نینچ

. تخادنا مهب یراد انعم هاگن ناساس

! منیبیم دیدج یازیچ _

. مدرک شهاگن هلصوح یب

! لخاد مرایب ور کیک مریم _

مرس تشپ مدرک هراشا زورهب وهب متفر رد تمس هب

. دایب

زورید زا اقآ : تفگ و تفرگ تسد هب یور کیک

دوب ریگرد نوترکف مگب، نوتهب یزیچ هی متساوخیم

! دشن

. نوتهب مگب هدشن رید یتقو ات متفگ

. مدرک شهاگن یدج و مداتسیا

؟ زورهب هدشیچ _

هتفر ، مریگب وشِیپ دیتفگ هک یناطلس اشاس ورای _نیا

دایب هیراضحا هک سازور نیمه هدرک تیاکش هاگداد



! موناخ ی هنوخ مد

. مدیشک ماهوم هب یتسد کالهف

! فرش یب

ور باهش مدرکیم یضار ور باتفآ رتدوز یچره دیاب

نم هب ور زیچ همه و هنک لوبق لیکو ناونع هب

! هرپسب
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. مداد نوکت یرس

مشکب راگیس هی نم لخاد ربب وراه کیک هشاب _

. مایم

. تشاذگ نیمز یور اج نومه ور کیک

راگیس امش مدن هزاجا مداد لوق نم دینزن مشفرح _

! هراد ررض نوتارب دیشکب

. مدروآ نوریب مبیج زا یراگیس

! متفگ وت ورب مایم مشکیم خن _هی

داد. نوکت رس

! نایب مگیم موناخ هب مریم هشاب _

ربخ نم فعض هطقن زا هگید منیا مدرک شهب یمخا

. تشاد

، هنیبب ندیشک راگیس حلا رد ونم باتفآ هدنوم نیمه



! هشب زارد مور مشنوبز و هنزب شرس هب سوه

وراه کیک زا یکی و نوریب مدرک ترپ ور راگیس

؟! دوب هقبط دنچ یتنعل ، متشادرب

. مدش زورهب بل یور دنخبل هجوتم

؟ هگید یدرک باسح تدوخ ور کیک لوپ _

ندرک رارصا یلیخ موناخ رحس اقآ هلب : تفگ عیرس

ننک. باسح مدادن هزاجا یلو

! هبوخ _

. متخادنا سنلا رس ات رس هب یهاگن

! هراد هگن تکاس ورانیا هرارق یک

بترم و سنلا هب نداد نوماس و رس لوغشم یعبر هی

. مدش اج همه ندرک

زادنب هار ور متسیس : متفگ و مدرک زورهب هب یا هراشا

. مینک شنشور دموا

هیک اب شوایس اقآ : تفگ و درک لش یمک ور شتاوارک

االن؟

. متخادنا اه هلپ هب یهاگن

. اجنیا نایم مه اب ساراس و هبوبحم _اب

. تفگ یناهآ

اه هلپ زا شرآ اب هک مدش رحس و قیاقش هجوتم

. ندموا یم نییاپ

. مدرک هاگن نوشرس تشپ هب



! دوبن باتفآ

. متفر نوشتمس هب

نوا : متفگ قیاقش هب ور و مدرک شزاون ور شرآ رس

وک؟ نوتیکی

؟ نومیکی مودک : تفگ یصاخ نحل اب رحس

. مدرک یمخا

! ِباتفآ هب مروظنم ؟ هگم دیدوب رفن دنچ _

هنوخزپشآ تمس هب و تفرگ ور شرآ تسد قیاقش

. تفر

. هدشن رضاح زونه تس _باال

. فلس تمس متشگرب و مداد نوکت یرس

! ندروآ رد ور زیچ همه هت اه هچب

ننک. رپ وراه فرظ هرابود مگب دیاب

دش. دنلب مرانک زا انلا یادص هک مدرک یفوپ

اه! یدش هتسخ یباسح _

هدوخ زاب ، یتسین اه زیچ نیا لها ال صا هک مه وت

زیچ! هی دوب شوایس

درک. هاگن انلا هب یمشچ ریز رحس

. دیسانشیم ور شوایس یلیخ همولعم _

نودب : تفگ یدیق یب واب تخادنا باال یا هنوش انلا

مه صقر ی هیاپ ،کال میتفریمن ینومهم چیه مه

شمدیدن هتقو یلیخ متشگرب ناملآ زا هزات منم میدوب



. هشب زیارپوس یباسح منک رکف

. مدش شمهرد یاه مخا و رحس ندش زمرق هجوتم

. تخوس شساو ملد هظحل هی

. هراد سح شوایس هب ممهفب مسنوتیم

شدوخ زا ردقنا هداس ی هطبار هی یارب یرتخد چیه

! تشاذیمن هیام

! شوایس هبارخ نهذ و یکاکش نیا زا ناما یلو

تاهاب یمهم راک منک رکف تشگیم تلا بند ناساس _انلا

. هراد

دز. ییامن نودند یدنخبل و تشگرب

! شلا بند مریم _

! مدرگیم رب دوز

. مدرک شهاگن توافت یب

. درکیم شلمحت یروجچ شوایس ممهفیمن

منک. شهاگن دش ثعاب رحس یادص
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نوتهب تسود هی یلو هن هک رهاوخ هی ناونع _هب

زا یتخس هب هیساسح رتخد یلیخ باتفآ ، مگیم

! دایم نوریب هشرود هک یتخس ی هتسوپ

وت هدرگیم رب هرابود هنک یرطخ ساسحا نیرتکچوک



کسورع نیا اب دیاوخب هک نیا رکف سپ ، شتسوپ

! دیزادنب نوریب نوتنهذ زا دینک شکیرحت یناملآ

. مدرک شهاگن بجعت اب

. داتفا هار هنوخزپشآ تمس وهب تشذگ مرانک زا

دوب! هدیمهف مه نوا سپ

تمس هب ور باتفآ ات منکیم یراکره دوب هدیمهف

! شمشاب هتشاد مدوخ یارب و مشکب مدوخ

یلمعلا سکع دصق وزا تسنودیم مه باتفآ دیاش

هدب! مرجز ات دادیمن نوشن

مزا ور ماه یقلخ دب ی همه ماقتنا تساوخیم دیاش

! هریگب

. تسشن مبل یور یدنخزوپ مک مک شفرح یروآدای اب

! دیدیم هگید یاهدرم لثم ور نم نوا

تداسح ِروآ درد سح ندروآ دوجو هب اب هک ییاهدرم

. نشکیم نوشدوخ تمس هب ور نوا نز کی یوت

منک. تیذا ور نوا متسین رضاح تقوچیه نم

تداسح شهب نم باتفآ هک تسین نیا القی سک چیه

! سک چیه هنک،

! تساه فرح نیا زا رت شزرا اب مساو نوا

دیاب تساهنت هک حاال مداتفا هار اه هلپ فرط هب

. مدزیم فرح شاهاب و شمدیدیم

. مدیبوک شهب هبرض دنچ و مداتسیا مقاتا رد مد



هنک. زاب ور رد ات دیشک لوط هیناث دنچ

مرظتنم مدوخ قاتا رد تشپ یزور هی مدرک یمن رکف

. متسیاو

ارچ... رحس _ااا

. دنوم شنهد یوت فرح نم ندید اب

. مدرک شهاگن هدش کشخ

دوب. شنت یکشم گنر هب یدنلب نهاریپ

و تشرد رف شهت دوب، هتشاذگ زاب لماک ور شاهوم

. تشاد یلگشوخ

وابر دوب هدیشک شاه مشچ تشپ یکزان مشچ طخ

دوب. هداد گنر ش هرهچ هب یخرس ژ

تساوخیم ملد هک دوب شقن شوخ و فیرظ ردقنا

شهاگن و مسیاو اجنومه هیقب مشچ زا رود اه تعاس

منک.

زا مودک چیه هنزب مکشخ دش ثعاب هک یزیچ یلو

! دوبن اه نیا

دش، ثعاب شندرگ و اهوزاب تخل تمسق و زاب ی هقی

منک. شهاگن روابان هقیقد دنچ ات

یور یظیلغ مخا مک مک دش، وحم مساو زیچ همه

. دموا متروص

تشادرب بقع هب یمدق عیرس ، درکیم مهاگن تهب اب

و متفرگ ور شولج یبصع هک هدنبب ور رد تساوخ



! مداد شلوه بقع هب

. متشادرب شتمس هب یمدق و متسب مرس تشپ ور رد

درک. مهاگن سرت اب

هب یمدق و تشاذگ ش هقی زاب تمسق یور تسد

. تشادرب بقع

. تخادنا منوج هب شیتآ هیناث مدص یوت

هگا هک نیا رکف ، دزیم ضبن م هقیقش و دیرپیم مکلپ

نیا یولج دمویم تیعضو نیمه اب شغارس مدمویمن

! درکیم میناور تشاد هنشگ مدآ همه

شاهوزاب و مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب مدق هی اب

. دیشک یفیفخ غیج مدرک ریسا ور

؟ یدیشوپ هیسابل هچ _نیا

؟ نییاپ یایب یتساوخیم عضو نیا اب

؟ تخل ندرگ و رس نیمه اب

هیاپ هب شاپ بقع مدرک شترپ هک هگب یزیچ تساوخ

! داتفا تخت یور مکحم درک ریگ تخت
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. شتمس متشادرب زیخ

؟ یدش مرش یب ردقنا _

نیا شیپ یایب یروجنیا یتساوخیم نم مشچ یولج



رخ؟ هرن همه

درک. مهاگن هدز تهب

! ادخب هن _هن

. شور مدش مخ و متشاذگ تخت یور ور موناز

یچ؟ _هن

؟ ینزیم فرح همین هفصن ارچ

ونم سابل یرایم رد تنت زا وباحاص یب سابل نیا

؟! یدیمهف یشوپیم

هروخن مهب هک نیا یارب و دوب شندب فرط ود ماتسد

. دروخیمن نوکت شاج زا

دوب. مک مه اب نوم هلصاف

زا مه و تینابصع زا مه دزیم نوریب ترارح مندب زا

! یکیدزن نیا

ی هیاس دوب مشچ یوت رتشیب شتروص تاییزج حاال

و... شمشچ تشپ یرتسکاخ

تفر مهاگن دش شخپ متروص یوت هک شقیمع سفن

. شاه بل تمس

نم! زا رت غاد دوب،هن غاد شندب

! مدوب هدروآ شلا مدوخ مایب یروجنیا متساوخیمن _

! تفگ لوه اب وراه فرح نیا ی همه

و زاب هب مساوح تاملک ینعم هب هجوت یب نم یلو

دوب! شاهبل ندش هتسب



منک! مومت ور زیچ همه االن نیمه هگا هشیم یچ

؟! شمسوبب هگا هدیم نوشن یلمعلا سکع هچ

نومه کیدزن ، دروخ نوکت یمورآ هب شولگ کبیس

دوب! شور م هسوب در هک ییاج

منک. کرد ور شفرح موهفم ات تشذگ هیناث دنچ

. مدیشک بقع و متفرگ شزا هاگن یتخس هب

یچیه نییاپ تفریم یروجنیا هگا ، مدوبن نئمطم زونه

! دنومیمن نم زا

؟ تساجک شتلا منیبب وش دنلب _

. دیشک نوریب متسد زا ور شوزاب و دیرپ اج زا عیرس

؟! یدرکیم راک تشگ بقالوت انايحا _

. هراد ینعم هچ اهراک نیا

نییاپ نوا هک ییارتخد کت کت دیاب هک هشاب یروجنیا

! دینک نوریب ور نتسه

دوب. زیم یور هک شفیک تمس شمدیشک

! هشیم یروجچ منیبب رادنب ور شتلا شاب دوز _

. دیشک نوریب متسد زا ور شوزاب یبصع

سپ منک شوگ تفرح هب دیاب ارچ ال صا ماوخیمن _

ی... هیقب

یا؟ هیقب وت هگم مدز: مداد شتروص وت یبصع

اه؟ مدیسوب ور نییاپ نوا یارتخد زا کی مودک نم

؟ مدش ساسح نوشمودک ور



نوشندیشوپ سابل زرط هک متشاد ور نوشمودک یاوه

؟! هشاب مهم مارب

. مدزیم سفن سفن

یاه بل و دوب زمرق شتروص درک، مهاگن تهب اب

! ندیزرلیم شزیگنا هسوسو و خرس

. مدیشک مدرک قرع ندرگ هب یتسد

زا ، تینابصع زا ، صرح زا ، دیبوکیم مکحم مبلق

! هتساوخان و میقتسم ریغ فارتعا نیا ناجیه

نیمه شدصق مسق وهللا هب تشکیم ونم تشاد نوا

دوب.

نوکت فرط ود هب ور شرس تشادرب بقع هب یمدق

داد.

قاتا زا تعرس واب تشادرب فیک یوت زا ور شلا ش

درک. رارف

! هرذگب مورآ دوبن رارق بشما راگنا

. متسشن تخت یور

. هرذگب یروجنیا متساوخیمن

دوب. دایز جنشت نومنیب

فارتعا نم یلو هشاب هتشذگ تخس نوا هب دیاش

بش نیرتهب زا یکی اه لا جنج نیا ی همه اب منکیم

دوب! میگدنز یاه

. مدش دنلب اج زا عیرس همهمه یادص ندينش اب



. هدیسر شوایس اال متحا

. متخادنا اه هچب هب یهاگن و متفر نییاپ اه هلپ زا
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. دموا نوریب هنوخزپشآ زا کیچوک کیک هی اب رحس

تسود ی هیقب و شرآ رانک باتفآ ، مدنوخرچ مشچ

دوب. هداتسیا شاه

داد. صیخشت یزیچ دشیمن ش هرهچ زا

. نرد مد اقآ ، ندموا : تفگ و سنلا وت دیود وهی زورهب

نک. شوماخ وراه قرب : متفگ ناساس هب عیرس

. دیشاب تکاس هظحل دنچ یگمه

لبم تشپ و ندموا رت ولج اه هچب و نیمرآ

. نداتسیا

دش. شوماخ اه قرب

دنچ طقف هک باتفآ خر مین هب و مدرک جک ور مرس

. مدش هریخ تشاد هلصاف مزا مدق

دوب. رد هب هریخ ناجیه اب

. تسشن مبل یور یجک دنخبل

. دشیم هدز ناجیه کیچوک قافتا هی اب دوز ردقچ

شنهذ زا تاقافتا ی همه هظحل نیا یوت هک یردقنا

شوایس رظتنم یزیچره هب هجوت یب و دوب هدش کاپ



دوب!

. مدیشک یقیمع سفن

دش. کیدزن اه مدق یادص مک مک

دنلب مه هبوبحم یادص دشیم زاب رد هک روط نومه

دش.

ت... هنوخ میایب بش یتفگ دش بوخ منوج شوایس _

قرب ی همه و داتفا رحس تسد زا کیک هظحل نومه

دش! نشور هنوخ یاه

. میدرک هاگن مهب تهب اب همه

ور هک یتیعمج هب هدش درگ ییاه مشچ اب شوایس

یوزاب زا هک هبوبحم هب یروابان اب رحس دوب، شور هب

. ندوب هریخ اتود نوا هب همه و دوب نوزیوآ شوایس

دش. درگ ماه مشچ

سک چیه لصا رد دوب هدیدن ور هبوبحم حاال ات رحس

هب عجار یسک تساوخیمن شوایس نوچ دوب، هدیدن

... ندرکیم رکف همه وحاال هنودب یزیچ ش هداوناخ

س دراو هبوبحم و شوایس تشپ زا هک اراس یادص اب

. ندموا رد کوش زا همه دش نلا

؟! نیداتسیا ارچ هدشیچ ییاد ، نامام _

درک! دایز ور گنهآ یادص عیرس زورهب

هی هک دش اپ هب یا همهمه نانچ هظحل دنچ یوت

. تفر رد متسد زا زیچ همه هظحل



شوایس ی هناور هک ییاه کیربت و اه فرح یادص

. دشیم

،زا ندوب هداتسیا شرانک دنخبل اب هک اراس و هبوبحم

حتلا زا هک دوب شوایس دوخ ی هفایق رت جبلا همه

دش. لیدبت یگرزب ی هدنخ هب مک مک سرت و تهب

هدش خرس یتروص واب دوب هداتسیا شرانک رحس

. دادیم راشف ور شوزاب

شوایس و تفگیم ششوگ مد یزیچ دنت دنت باتفآ

. دیدنخیم دنلب

هاگن نیمز یور هدش هتخیر کیک هب و مدیشک یهآ

. مدرک

دش! هدز یدنگ هچ

. متخادنا زورهب هب یهاگن

زیمت ور طسو نیا نایب وگب اه هچب زا یرس هی _هب

ننک.

ییازیچ هی دنت دنت و دوب هداتسیا رحس رانک شوایس

رس هظحل دنچره یلو دادیم حیضوت شارب ور

. تشگیم نم لا بند اال متحا ، دنوخرچیم

. داتفا مهب شمشچ هک متشادرب شتمس هب مدق دنچ

درک. دنت اپ متمس هب عیرس و تفگ رحس هب یا هلمج

درک. هقلح ماه هنوش رود ور شتسد مکحم

همه منودیم هک نم مرگ، تمد شاداد مترکاچ _خآ



! هتدوخ راک ش

. مدرک هقلح شرود ور متسد

ور یلصا تمحز نمض رد س هفیظو منکیم یراکره _

. هدیشک تنز

یادص هک هگب یزیچ تساوخ دیشک بقع ور شدوخ

دش. دنلب نومرانک زا انلا

ـز! پوـیار _ـس

. تشگرب شتمس هب بجعت اب شوایس

_انلا؟!

! رتخد ینکیم راکیچ اجنیا وت

. تفرگ ور شوایس یوزاب یگرزب ی هدنخ اب

؟ مدب تسد زا ور تدلوت هشیم هگم _

! مدنوسر ور مدوخ ودب ودب مدینش ات

درک. شهاگن یلا حشوخ اب شوایس

دوب! یبوخ زیارپوس اعقاو تندید زا ملا حشوخ یلیخ _

دوب. یندش مضه و یداع نوشدوخ یارب طباور نیا

ور شتسد باتفآ ، متخادنا رحس و باتفآ هب یهاگن

هریخ رحس مشچ یلو دادیم راشف مورآ و دوب هتفرگ

! شوایس یوزاب رود انلا ی هدش هقلح تسد هب دوب

دوب. مولعم یبوخ هب شاه مشچ یوت مغ

مدرکیم شکرد یسکره زا رتشیب عمج نیا یوت دیاش

! مدوب قشاع منم نوچ



یراد تبلق مکلا یور هک یتیساسح رطاخب مدیمهفیم

مادم هبیرغ هی یتقو هشاب روآ باذع هنوتیم ردقچ

! هکلپیم شرود
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. تسشن م هرهچ یور یمخا

شوپب ورب تقاتا یوت متشاذگ ور تاسابل شوایس _

نک. ییامنهار مه ور اراس و هبوبحم ، درگن یروجنیا

درک. مهاگن هریخ انلا

لثم وت هگا منودیمن ، شواچ یرکف اب هشیمه لثم _

! دروایم شدوخ رس هچبالیی یدوبن ایس رس باال اردپ

مدز. هنوش هب یا هبرض شوایس

منک. ناربج هشب تمسق شاداد یسرم _

مدز. یجک دنخبل

نیمه رسپ، یدرک ناربج نم یارب یفاک ی هزادنا هب

اب و مشب ور هب ور مساسحا اب یتشاذگ هک

رمع رخآ ات مدن تسد زا ور قشع یهاوخدوخ

! متنویدم

و درک هلوک و جک ور شتروص یمک انلا شنتفر اب

؟ دینکیمن ورس بورشم : تفگ

. مداد نوکت فرط ود هب یرس



هن! نم ی هنوخ _وت

. دیشک یفوپ

رتشیب ور گنهآ یادص وگب لقادح یراخب یب یلیخ _

. میصقرب ننک

یهاگن ندرکیم اج هب اج ور اذغ یافرظ هک انکراک هب

. متخادنا

وگب! زورهب _هب

ارتخد رود هک مدوب دیجم و ناساس ی هجوتم

. ندرکیم ییوگ هلذب و نتشگیم

و باتفآ یولج تسرد هعفدنیا هک دوب اجنیا لکشم

! ندوب هداتسیا شاه تسود

. متفر نوشفرط هب یدج

هدش. هفاضا نوشعمج هب رفن هی مدش هجوتم

پاب درک هاگن مهب تشاد ییانشآ ی هفایق هک رتخد

هدنب مگیم کیربت رهمگرزب بانج سالم :اا تفگ لوه

. دنمجرا یاقآ یشنم متسه نیعم زاناس

. تسانشآ ردقنا ارچ وگب سپ ، دیرپ باال موربا

! دینک ییاریذپ نوتدوخ زا دیدموا شوخ یلیخ _

هراد جایتحا کمک هب یمک زورهب دیجم ناساس

؟ دیشکیم ور شتمحز

هب و مدرک مخا نوشهب ، نتخادنا هگیدمه هب یهاگن

. متشگرب باتفآ تمس



پل عیرس دشیم هک مشچ وت مشچ ماهاب ارچ منودیمن

! تفرگیم ور شهاگن و تخادنیم لگ شاه

هب نومهاگن همه یجراخ دنت گنهآ هی ندش شخپ اب

دش. هدیشک سنلا طسو تمس

راد هنشاپ یاه شفک نوا اب هک دوب انلا رفن نیلوا

. شرس تشپ مه هیقب درک، ندیصقر هب عورش

یادص نیبب نزب وناب هب رس هی : متفگ قیاقش هب ور

. هنکیمن شتیذا گنهآ

. تفگ یمشچ

ناخ؟ شواچ : تفگ یمورآ نحل اب رحس

. مدرک شهاگن یلا وس

شتسار بخ... دوب نوتاهاب هک یرتخد نوا ... نوا _

... شوایس اب یا هطبار

. شفرح وت مدیرپ

_هن!

ناملآ یوت طقف اه نوا تسین نوشنیب یا هطبار چیه

تیمیمص و انلا راتفر و ندوب یکیدزن یاه تسود

هدش! گرزب شوت هک هیگنهرف رطاخب شدح زا شیب

دز. یدنخشین باتفآ

ور! نوتیلومعم تسود دیسانشیم بوخ هللا شام _

؟ تسین اه فرح نیا لها ایس متفگ یدید

ال؟ صا هنکیم هاگن نوا هب رخ



درک. شهاگن مخا اب رحس

! خیم هب یکی هنزیم لعن هب یکی تفرگ م هدنخ

هی دز هنعط رحس و نم هب نیچمه هلمج کی یوت

. مدنوم تام هظحل

! هچب نیا نوبز تسد زا هسرب نم داد هب ادخ

مورآ مدوب هتشاذگ شارب هک یراولش تک اب شوایس

. دموا نییاپ اه هلپ زا

پیت واب دزیم ور شاهوم رود ادیدج فرش یب

دوب! هدش باذج هداعلا قوف شزورما

. داتسیا رحس رانک و دموا نومتمس هب تسار هی

چپ چپ هب عورش و درک هقلح شرمک رود ور شتسد

دش. ندرک

نم! زج درکیم هاگن اجره هب متخادنا باتفآ هب یهاگن

اراس و هبوبحم و دوب شنز زا ییاریذپ لوغشم نیمار

. نشب هدامآ باالات ندوب هتفر

دوب! غولش یباسح طسو

یناریا گنهآ هی ندش شخپ و گنهآ ندش مومت اب

. دمویم نومتمس هب هک مدش انلا هجوتم

؟ میرب مه اب ور تصقر نیلوا ایس _

سسنرپ اب ور گنهآ نیلوا هشاب رتهب منکیم رکف _

! نصقرب مسارم

هتفرگ ههبج یباسح هک باتفآ هب هتفر باال ییوربا اب



. مدرک هاگن دوب
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درک. یا هدنخ کت ایس

دعب! ی هعفد هشاب نگیم تسار موناخ _

ور دوب هدش زاب شتروص یمک هک ور رحس تسد

. دیشک طسو و تفرگ

شنحل درکیم یعس هکیلا ح رد نوزیوآ یا هفایق اب انلا

؟! میصقرب شوا :ـچ تفگ دایب رظن هب سول

. مدش باتفآ مه رد یاه مخا ی هجوتم

دوب هدش زمرق شتروص رحس و ایس صقر هب هریخ

. هینابصع یباسح دوب مولعم و

. مدرک ربص هظحل دنچ

هک شوایس هساو تسشن مبل یور یدنخزوپ مک مک

نم..! تقو نوا دادیم رج هقی دوب هبیرغ تشپ تفه

زا هلمج دنچ یتخس هب نم ، مدیشک یقیمع سفن

دوبن رضاح یتح نوا و مدرک فارتعا م عالهق تدش

هدب. نوشن لمعلا سکع مارب شوایس ی هزادنا هب

! مداد لوق یا هگید سک هب : متفگ انلا هب ور

دش. درگ شاه مشچ

منک شدر یا هگید ی هنوهب اب تشاد راظتنا اال متحا



! مصقر یمن تقوچیه نم نوچ

مکحم ور باتفآ تسد ش هدز تهب یاه مشچ یولج

سنلا. طسو شمدیشک و متفرگ

دوب. ام یور تیعمج فصن هاگن ینیگنس

مهاگن زمرق یتروص و هدش درگ یاه مشچ اب باتفآ

درک.

؟! مدآ همه نیا یولج ینکیم راکیچ _

. تساهنت شرآ مرب نک لو

هرب، هنوتن ات متشاد هگن شرمک زا هلصاف اب ور متسد

. مدرک شهاگن صیرح

؟ مصقرب شاهاب دوبن مهم تساو ال _صا

؟ مدوبن مهم تارب شوایس ّدق

دوب. هدش رت مالمی گنهآ

مرهاوخ ندشن تحاران هساو ور شوایس هیضق _

مزادنب ور مدوخ یچ هساو امش رس ، مدرک تلا خد

؟! دیرادن یریگ میمصت تردق نوتدوخ ؟ طسو

. مدرک زیر ور ماه مشچ

؟ مدیصقریم نوا اب هگا یتشادن یلکشم ینعی _

درک. مهاگن فاطعنا یب و یدج

ریخ! _

مورآ ردقنا دروخ مهب تتسد هک دعب ی هعفد طقف

. مدرک یمن دروخرب



. مدرک شهاگن بجعتم هظحل دنچ

دش. زاب مه زا ماه مخا مک مک

ملد هب یدح هب یلو ، هدنبوک و دوب عطاق شباوج

! تفر مدای زیچ همه هک تسشن

مورآ شمدیسوب و مدرک شلغب هک یتقو ی همه ینعی

؟ دوب

! مکیدزن ردقنا هک هنوا هب طقف نم دوب نئمطم نوچ

ی هعفد دیدیم ور شدوخ زج یسک هب میکیدزن هگا

! تسشیمن مورآ دعب

! بلج ی هرتخد

! هریخ ، متخادنا شهب وطالین هاگن

! شاپ ات رس زا

. تفرگ زاگ ور شبل

. متفرگ سفن

اه! همولعم زونه تاه تسد _

درک. مهاگن یصرح

؟ هشیم تحار تلا یخ منک نوشعطق _

. مدش کیدزن شهب یمک

یزیچ هگید ، شور یشوپب ور متک هیفاک طقف _هن

! مگیمن

. دنوخرچ یمشچ

هب هک نوزیوآ یاه هراتس اب یدنبتسد هجوتم هزات



. مدش دوب هتسب شتسد

. مدرک شهاگن مرگ و قیمع

نییاپ ور شرس و دش زمرق یمک ، تفرگ ور مهاگن در

. تخادنا

بقع هشکب تساوخ متفرگ ور شتسد چم اوه یب

! متشاذن

شزاون ور شتسد ضبن یور ، دنبتسد تشپ مورآ

. مدرک

! دزیم دنت

نم! بلق زا رت دنت هن یلو

. مدرک شهاگن حیرفت اب

! متکرش ایب ادرف _

دوب! ماه تسد نویم شولوچوک و فیرظ تسد زونه

ارچ؟ _

! تلکشم هب عجار مینک تروشم ملیکو _اب

. ششوگ تشپ دز ور شدنلب یاهوم

! نوطیش رتخد ، دمویم اجک زا زان همه نیا

. مشاب هدرک لوبق دایمن مدای _

. مدرک شهاگن یعونصم یتيدج اب

! مشاب هتساوخ رظن دایمن مدای _

درک! درگ ور شاه مشچ

. نتفر رانک یکی یکی اه هچب و دش مومت گنهآ



. متفرگ هلصاف شزا

هدیرپ باال ییاهوربا و هدنخ اب هک شاتسود هب یهاگن

. دیشک یهآ و تخادنا ندرکیم شهاگن

. تفر نوشفرط هب هزماب و یعافد حتلا هی اب

رارب رد هک تسه زارد نوبز و سخت ردقنا متسنودیم

! هراین مک نوشاه کلتم

518_ تسپ #

. تشاد همادا نانچمه یبوکیاپ و صقر

. دیصقر اراس و هبوبحم اب یرود دنچ ایس

هی هبوبحم داد هزاجا یروجچ هکیترم نوا متسنودیمن

. هنومب هنوخ زا نوریب بش

شساو هبوبحم و شوایس ی هطبار یتقو زا رحس

! دروخیمن نوکت نوشرانک زا دوب هدش نشور

ات مداد باهش هب یمایپ و متفرگ متسد ور یشوگ

. تکرش دایب ادرف

یب ات مدب رکذت شهب زیچ همه هب عجار شلبق دیاب

هنک. لوبق ور تلا کو ارچ و نوچ

مه نوا یارب یناطلس رسپ یور وت نداتسیاو دنچره

! دایم رظن هب تخس

یتامدخ تکرش زا هک یراکتمدخ رس هب یا هراشا



مدز. دوب هدموا

هب دینک ییامنهار وراه نومهم ، دینیچب ور اذغ زیم _

. ییاریذپ سنلا

. داتفا هار هنوخزپشآ تمس هب عیرس و تفگ یمشچ

ناساس اب ندز فرح لوغشم ، متفر شوایس تمس هب

دوب.

دوب. بوخ شلا ح یباسح بشما

. رسپ هماش تقو دینک مومت ور طاسب ایس _

. شوایس ندرگ رود تخادنا تسد ناساس

هبش. رس هزات دوز _هچ

مدز. دنخبل و متخادنا تعاس هب یهاگن

! تساه االف بش رس _هرآ

. دمویم مرانک زا هک دش یدنلب یاه هدنخ ترپ مساوح

یور یفیرظ مخا ، ندوب شاه تسود و باتفآ

ادیپ شدوخ یاپ مه رفن هی هیفاک تسشن مینوشیپ

زا مه ییاهنت دنچره هنک، رجفنم وراج همه ات هنک

! دایم رب شسپ

یاتسود زا : تفگ و دز شوایس هب یکمشچ ناساس

هنک! رتشیب ادخ هللا شام ؟ نموناخ رحس

. تسشن متروص یور یظیلغ مخا

. مدرک شهاگن یدج

. شینوشیپ ور دیبوک مورآ شوایس



! ناساس نیبب ونم _

. تشگرب مفرط هب بجعت اب

. متفرگ شفرط هب ور م هراشا تشگنا

نوشتمس تشل نت ، تهاگن ، تتروص منیبب طقف _

! هنیبتاکلا مارک اب تباسح هخرچب

. تفرگ باال میلست حتلا هب ور شتسد

؟! ینکیم یطاق ارچ میتفگن یزیچ هک ام شاداد هشاب _

درک. یا هدنخ کت ایس

یلا صتا ییادخ هدنب هی هب شامیس هیتقو دنچ _هی

! هدرک

ایس! مدز: رشت

نم؟ گرم : تفگ یمیظع تهب و ناجیه اب ناساس

؟ شواچ هخآ هشیمن مرواب ادخ یاو ، نارق هب وگب

اه؟ هنوشمودک

هن؟ دوب شنت تسابل هک ینومه اسیاو اسیاو

منک. شهاگن گنشق هگید راب هی رازب کلک یا

. مدوخ تمس مدنودرگرب ور شتروص عیرس

! نیبب ور رو نیا ینک شاگن هدرکن _المز

هطبار نیا زا هک یدارفا ی هریاد زورره هک نیا لثم

. دشیم رت هدرتسگ ندشیم علطم

ماش ات ییاریذپ سنلا وت دیرب ایزاب هرخسم نیا یاج _

. هشب ورس



ییاه مشچ اب ناساس نتفریم نتشاد هک شرخآ ات

چپ چپ ایس شوگ ریز یه و درکیم مهاگن قارب

. درکیم

. مداد نوکت فسات هب یرس

. نتفر ییاریذپ سنلا تمس هب اه هچب ی همه

س عاضوا هب یمک ندرگرب هیقب ات متساوخ انکراک زا

! هنوخ هب دوب هدز گرگ راگنا ندب، نوماس و رس نلا

. متشادرب ور شوایس یوداک و متفر یباال هقبط هب

. منکن شمگ هک تسد مد یاج هی شمتشاذگ

پیپ هی ملد رتشیب متشادن ماش ندروخ یارب ییاهتشا

یارب لح هار هی منوتب هک مورآ یاج هی و تساوخیم

منک. ادیپ باتفآ لکشم

. نتشگرب سنلا لخاد هب اه هچب ی همه مک مک

تسود و باتفآ راب نیا تفر باال گنهآ یادص هرابود

. نتسویپ اه هدنصقر عمج هب مه شاه

هک ردق نوا دیصقریم لگشوخ ، مدرک شهاگن هریخ

یارب طقف و متسشیم اجنیا اهنت مدوخ تساوخیم ملد

. دیصقریم نم

هک شرف و دنلب یاهوم دوب، شنت تیف هک یسابل

یزان و نودنخ تروص ، دروخیم بات و چیپ اوه یوت

شدوخ وحم ونم ردقنا ، تخیریم ندیصقر عقوم هک

! تفر رد متسد زا ناکم و نامز هک دوب هدرک



مشچ وت ور قوشعم هی یتشاذگ تقو ردق هچ ایادخ

نامیا تتانئاک ی همه هب هک ینک ابیز ردقنا ، قشاع هی

؟! هرایب

. متشادرب شزا مشچ انشآ ییادص اب

ننک ضوع ور گنهآ دیگب هشیم ناخ شواچ مهع... _

؟ مرایب ور کیک مک مک نم

دوب! رحس

. دزیم جوم هدنخ شاه مشچ یوت

. مدرک شهاگن یدج

زیچ همه مرپسیم اه هچب هب دیشب هدامآ امش ات _هلب

ننک. هدامآ ور
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و درک ضوع ور گنهآ عیرس مدز، زورهب هب یا هراشا

ننک. خیلا ور طسو تساوخ اه هچب زا

یگنر یاه غارچ و درک شوماخ وراه غارچ یکی یکی

درک. نشور ور یزادرپ رون

هاگن رحس هب قرب رپ ییاه مشچ اب هک شوایس رانک

. مداتسیا درکیم

هرذگیم یچ هچب نیا نهذ وت دوبن مولعم

شاه راتفر قمع هب یدرکیم هاگن هک شاه مشچ هب



اب یلو تشاد عالهق رحس هب راگنا یدرکیم رکف هک

!... شنوبز

هار شوایس مک مک دیصقر سنلا یوت رود هی رحس

هک یرحس تمس هب تفریم زیر رق ،اب شتمس داتفا

. هدنخ زا ندوب هدرم همه دوب سنلا فرط نوا

دنب رحس تسد دروآ رد شبیج وت زا لوارت ات دنچ

. شنهد وت هنکب وپالور روز هب تساوخیم ایس و دوب

! هنووید ی هرسپ ، تسشن مبل یور یدنخبل

هتشاذگ نیمز کیک مه اب صقر رود هی زا دعب شرخآ

. ندرک کرابم تدلوت ندنوخ هب عورش اه هچب و دش

هقبط دنچ کیک تشپ تسد هب وقاچ ایس و رحس

تروص فرط هی کیک ندیرب ضحم هب ، نداتسیا

دش! یکیک شوایس

عدش هریخ شراک هب تیاضر اب هک یباتفآ هب هدنخ اب

دوب هداتسیا شاجرس هدز تهب شوایس مدرک هاگن دوب

! درکیم کاپ ور شتروص یشوخرس اب رحس و

هشیمن هگید همسر افگ: و تخادنا باال ییوربا باتفآ

. درکن شارجا امش ندش پیتشوخ یدایز رطاخب

نم هب یهاگن درک زیر ور شاه مشچ شوایس

. تخادنا

هللا! شنا هشیم ناربج _

. مداد نوکت فرط ود هب یرس



. ندرک نوشاهوداک نداد هب عورش هنود هنود اه هچب

یشرافس دوب مولعم هک تس دنبندرگ هی شهب رحس

همه یولج مه شوایس داد، هیده ندوب هتخاس

. دیسوب و تفرگ ورباال شتسد

زا دوب مولعم دوب مشچ وت یلیخ باتفآ دنخبل

! هداش یباسح شتسود یلا حشوخ

تسد ور دوب کرام تعاس هی هک ور شوداک دنخبل اب

داد. شوایس

. مدیشک نوریب ور هبعج و متفر زیم یوشک تمس هب

. ندوب هداد ور نوشاهوداک همه ابیرقت

هب ور هبعج و متفر تمس هب مکحم یاه مدق اب

. متفرگ شفرط

. منیبب وتایداش شاداد کرابم تدلوت _

. دیشک شاهوم هب یتسد

یباسح شن اال نیمه ات متشادن راظتنا هدهاش ادخ _

. یدیشک تمحز

درک. یا هدنخ کت انلا

، یرادن یراظتنا چیه شواچ زا وت تمع نوج _هرآ

دوب هتفر شدای ور تدلوت هک یرس نوا تسین تدای

تدوخ یشکزان دموین مرخآ ؟ یدوب رهق هتفه هی ات

! یتشگرب

درک. شهاگن یپچ پچ شوایس



ندروآ رد لد یزا هقیرط ی هجوتم تقوچیه امش _

! هیتسوپ ریز و صاخ مکی دیشیمن شواچ

زاب ور شرد دنخبل واب تفرگ متسد زا ور هبعج

درک.

مهب بجعت اب دز قرب شاه مشچ چیئوس ندید اب

؟ نیا هیچ چیئوس : تفگ و درک هاگن

. مدرک یتشپ طایح هب یا هراشا

درک. شزاب و تفر رد تمس هب دنلب یاه مدق اب

. نداتفا هار شرس تشپ یواکجنک اب مه هیقب
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دنچ هک ش عالهق دروم نیشام ، یکشم یارزآ ندید اب

دش. درگ شاه مشچ دوب شدیرخ رکف یوت یتقو

دش. دنلب ندیشک وووا یادص

درک. یا هدنخ کت و ديخرچ نیشام هرود رود هی

! یقشع هدوخ نارق _هب

هی هدعب هام منم دلوت اباب : تفگ صرح اب ناساس

. افطل سيسنج

راب یارب و دموا متمس هب دنلب یاه مدق اب شوايس

درک. ملغب مکحم بش نیا یوت مدنچ

؟ هخآ مدرکیم راکیچ متشادن وروت _



؟ یریگب ومدوخ هشیمن

. بقع مداد شله هک هسوبب ور م هنوگ تساوخ

! شابن ضیرم دایم مدب ینودیم _

دش. دنلب یکی یکی اه هچب ی هکیت یادص

منز دوب مدلوت شیپ هام دنچ منم سناش هدب ادخ _

. متسه ملچک ،حاال دیرخ راوشس مساو

باال. تفر اه هچب ی هدنخ یادص

یکی اه کیک سنلا، یوت متشگرب و مداد نوکت یرس

دش. شخپ نوشنیب یکی

اب متفر باتفآ تمس هب و مدیشک مندرگ هب یتسد

؟ سپ تساجک شرآ : متفگ شرانک شرآ ندیدن

درک. لبم هب یا هراشا

م. هچب درب شباوخ _

. مدرک ثکم یمک

. نوتمنوسرب ، یدرواین نیشام _

. تفرگ زاگ ور شبل

هنک؟ راکیچ نم اب تساوخيم اقیقد بشما

هرب؟ نوریب هنوخ نیا زا سملا دمویمن شلد ینعی

! میدرگیمرب شدوخ اب تسه رحس _

. مدرکن یرارصا و مداد نوکت یرس

. دایب متفگ ملیکو هب شاب تکرش حبص هد ادرف _

: تفگ مورآ و تخادنا نییاپ ور شرس دوب بذعم



. نوتساو دش تمحز یلیخ یسرم ، هشاب

. مدرکن یراک هک زونه _

دز. ششوگ تشپ زان اب ور شاهوم

! تسه مساوح مدوخ دینکب یراک تسین ممز _ال

. مدرب مراولش بیج یوت تسد

؟ یناطلس رسپ یور ولج یتسیاو اهنت دوب رارق هگم _

یب ثحب نیا ی همادا : متفگ هک هگب یزیچ  تساوخ

هملک هی نیا یه رازن همولک کی نم فرح س، هدياف

! تشوه هب منکیم کش هک منک رارکت تساو ور

دز. یدنخبل

هخآ ، هنیشیمن منهذ وت س هملک کی نوچ اقافتا _

! نوتین وطال و ارغ و یاه ینارنخس هب مدرک تداع

! شاب یبوخ رتخد _

. مربیم تذل طقف نم ینک تیذا ونم نکن یعس ردقنا

درک. یمخا

! مشوپب ور موتنام مریم _

ات ور تخت ور یدوب هتخادنا یروج نومه هک تسابل _

. یرادرب هرن تدای دمک باالی متشاذگ مدرک

دش. خرس یمک

! مدوبن تمحز هب یضار _

! شندش دیفس و خرس خآ

! هشاب بترمان مقاتا وت یزیچ  دایمن مشوخ _



یباال هقبط تمس هب مخا اب دنوخرچ مارب یمشچ

. تفر

شراشف تحت دوبن ،المز شمنیبب هرابود دوب رارق ادرف

! هنومب ادج نم زا هنوتیمن هتقو یلیخ مرازب

عورش و ندرک عمج ور نوشاه لیاسو همه مک مک

. یظفاحادخ و نتفگ کیربت هب ندرک

هب دوب ریگرد شرس یور شلا اب هک روط نومه انلا

. دموا نومتمس

مدادیم حیجرت دوبن شواچ یاه تیساسح نیا _هگا

مروبجم یلو نوریب میرب مه اب ادرف منومب اجنیا بش

. لته مرب

. تخادنا باال ییوربا شوایس

. ینک تحارتسا یرب هرتهب هگید مینیبیم ومه ادرف _
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. مدرکن شهب یهجوت

هک هبوخ و مدادیمن یا هزاجا نینچ تقوچیه انئمطم

. هسانشیم ونم

. تکرش دایب هتفوین هار ادرف مراوديما طقف

تمس هب دوب هدموا نییاپ اه هلپ زا هزات هک یرحس

. تفر ورف شلغب یوت و تفر شوایس



هنک. شلغب ات تفر شرآ تمس هب باتفآ

ور انلا یادص متفریم شتمس هب هک روطنیمه

. هنزب هنعط رحس هب تشاد یعس هک مدینشیم

ناج؟ ایس هدیدج یکی _نیا

؟ دیمه اب یک زا

. متفرگ ور شوزاب ، باتفآ ندش مخ زا لبق

. هنیگنس ، نیشام مد ات شمرایم نم نک ربص _

. متفر رد تمس وهب مدرک شلغب مورآ ور شرآ

لوغشم نانچمه رحس یلو داتفا هار ملا بند مه باتفآ

دوب. انلا اب لک لک

یظفاحادخ هنوپ و نیمار اب ات داتسیا یمک باتفآ

هنک.

. مدرک اج هب اج ملغب یوت یمک ور شرآ

تشاد نیمار و ندوب هتفر رتدوز شاه تسود هیقب

هنک. عمج ور شلیاسو درکیم کمک شرسمه هب

غاب تمس هب باتفآ واب مداد نوکت نیمار یارب یرس

. میداتفا هار

یور طايتحا اب مدرک زاب ور رد میدیسر نیشام مد

. مداد شزارد یلدنص

هک یلیکو ممموا : تفگ و داتسیا نیشام رانک باتفآ

؟ هنئمطم نیدز فرح شهب عجار

! مدرکیمن شیفرعم هک دوبن نئمطم _



درک. عمج ور شوتنام یولج

. مریگب یتعاس یصخرم دیاب _

. مدرک شهاگن یدج

هب یدوبن روبحم االن یدرکیم لوبق ور مداهنشیپ _هگا

. یدب سپ باوج یرمق هنن ره

درک. مهاگن سخت

. مدادیم سپ باوج امش هب مکلا مامت دیاب تقو نوا _

دوب. هتخیر نوریب شلا ریز زا شرف یاهوم

؟ شلکشم _

؟ نداد سپ باوج نم هب هراد ناش و رسک

درک. یفوپ

... یلیخ طقف تسین هلئسم ریخن _

دوب. هدش هچاپتسد هرابود ، مدرک شهاگن ترارح اب

شزاون ور شاهوم تشگنا تشپ واب مدرب ولج تسد

. مدرک

؟ ماوگروز نم یگب یاوخیم _

! باتفآ متسین وگروز نم ، یتسین هجوتم

یشب جراخ نم ی هدودحم زا یرادن قح طقف وت

هنکمم منکیم سح ، منکیم رطخ ساسحا یرود یتقو

! مشاب تبظاوم منوتن و منودن نم و هنک تتیذا یسک

! متساو ترس باال روز فرح اب مروبجم نیمه یارب

يدازآ ، شاب منکیم نییعت نم هک یا هدودحم وت



! ینکب داوخيم تلد یراکره

مهاگن هدش جک یرس واب نیشام هب دوب هداد هیکت

. درکیم

دش! هکوش یفاک هزادنا هب شبشما یارب دوب سب

دوب. هدنوم زاب مه زا شاه بل

وراه یگالس نیا دزیم فرح نم اب هک تقوره

! تشاذیم زاب ندروخ هساو یروجنیمه

بل یور تصش تشگنا اب مورآ و مدرب باال ور متسد

. مدیشک شنییاپ

مندب لک وت تسشن شمرن و سیخ بل یور هک یزرل

. دیچیپ

! یندز زاگ و دوب خرس شاه هنوگ

! دشیم منهج تشاد اوه هرابود

. مداد تکرح ور متشگنا

؟ تسین تطاسب وت یس یگال زج یا هگید گنر _

! وراه بل نیا زادنن قرب ردقنا

دش. درگ شاه مشچ

و مدرک زاب ور مسابل لوا ی همکد م هگید تسد اب

. مداتسرف نوریب تدش هب ور مسفن

ربص! هدب، ربص ایادخ

هدش! راد زان ردقنا بشما ارچ رتخد نیا

. ندمویم نییاپ اه هلپ زا هک شوایس و رحس ندید اب



بقع و مداد اج شلا ش ریز ور شاهوم رف کالِف

. مدیشک
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هلپ زا ندرک عورش مورآ شنز و نیمار نوشرس تشپ

. ندموا نییاپ اه

هب درک عورش و دز یکمشچ نومهب ندیسر اب شوایس

. ندموا وربا و مشچ

. مدرک یمخا

؟ ندوب هدید یزیچ ینعی

لئاسم زا یسک دمویمن مشوخ ، دموین شوخ مقاذم هب

! هشب ربخ اب نومرفن ود ی هطبار و یصوصخ

دیدرک فطل اعقاو منونمم نوتزا یلیخ ناخ شواچ _

! مینک ناربج مینوتب هللا شیا

دز. شهب یکمشچ شوایس

... نودب هدش ناربج امش _

. شوزاب هب مدز مورآ

! دوبن یتمحز منکیم شهاوخ _

ایب. عقوم هب مرظتنم ادرف باتفآ

. دیشک بقع یمک

. هزاجا ،اب مشچ _



. ندش نیشام راوس و ندرک یطفاحادخ

. ندیسر نومهب شموناخ و نیمار

باال. دیرپ ماهوربا ندرکیم هاگن یروج هی نوشتفج

مینوتب مزاب مراودیما دوب یبوخ یلیخ بش یسرم _

! یمیدق کیرش میشب عمج مه رود

. مدرب ولج تسد

! دیدروآ فيرشت نیدرک لا حشوخ _

یتشادهب مزاول یرس هی شخپ هب عجار یتسار

یتشاد ور شطیارش هگا منزب فرح تاهاب متساوخیم

. ریگب سامت ماهاب

داد. نوکت یرس

! امتح _

. مراد تقو هشیمه امش یارب

کیربت مزاب : تفگ ییور شوخ اب شوایس هب ور هنوپ

دیسرب دیاوخیم یچره هب هللا شیا شوایس اقآ مگیم

نم. قیفر رانک رد هتبلا

دز. یدنخبل شوایس

تیعضو نیا اب دیدرک فطل یلیخ موناخ امش نوبرق _

. دیدروآ فیرشت

درک. زاب ور نیشام ورد داد نوکت یرس نیمار

! رادهگنادخ نویاقآ ناج، هنوپ نیشب _

هک ندوب ییاه رفن نیرخآ ابیرقت هنوپ و نیمار



. میدرک نوشیهارمه

شاپ و تخیر هب یهاگن میداتفا هار سنلا تمس هب

. متخادنا اه

هنوخزپشآ و سنلا لک وگب نوشرس باال اتسیاو زورهب _

دعب هدب مکلا و مامت منوشدزم تسد ننک زیمت ور

ورب.

. تفگ یمشچ

. مداتفا هار مقاتا تمس هب

دش. قاتا دراو مرس تشپ شوایس

عورش و داتسیا متشپ متسشن یلدنص یور هک نیمه

درک. ماه هنوش نداد ژ اسام هب

اب زورما تشذگ شوخ ادش، سیورس تنهد یباسح _

اه؟ هچب موناخ

. مدیشک بقع ور م هنوش

ایس. نکن _

. مدیم ژت اسام مراد _

هنک. مسمل دایز یسک دمویمن مشوخ

یاپ و تسد شاب هار هی لا بند یدب ژ اسام داوخیمن _

. میدنبب ور یناطلس رسپ

. متمس دش مخ

ارچ؟ _

؟ هدش رسدرد



. نوشنوخ مد دایب هیراضحا سازور نیمه _

. تسشن مرانک

! بجع _

؟ مینزب فرح باهش اب ادرف

. مداد نوکت یرس

. دایب متفگ مه باتفآ هب _هرآ

دز. یکمشچ

؟ هگید زیچ ای راک هساو طقف _

. بقع مداد له ور شرس

شود مرب ماوخیم نوریب ورب وشاپ هچب هچ وت _هب

. مریگب

. دیشک یفوپ

، یدرک نومراپ الیق خادب زا زور دنچ نیا هدهاش ادخ _

؟ یدش خسن تفر االن ایدوب هدش هتشرف بشما نیمه

؟! هنکیم مدرد تنت
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. مدرک شهب یمخا

ور درد ندب ات هشاب تدوخ ی هطبار هدنب ترس _

. مدادن نوشن تهب یلمع

دز. یدنخشین



؟ هراد تسود یشحو _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

تنت تدوخ منکیمن راتفر وت لثم هک نوا اب _

! هتقح هراوخیم

درک. مهاگن یواکجنک اب درک درگ ور شاه مشچ

؟ یرخیم مشزان نم ناج ؟ ینکیم راتفر مالمی نوا _اب

. مدرک شهاگن زیمآ دیدهت

هنک تادیپ هنوتن یسک منک تمگ یروج ای یشیم _مگ

؟

. تخادنا باال ییوربا و دش دنلب اج زا

! شوخ بش ینیبب ور شباوخ یبیب یکوا _

. مدرک شهاگن فسات اب

مدروآ م هقیقش هب یراشف و مدیشک زارد تخت یور

! بشما دوب یقافتا رپ بش هچ

ندز هلک و رس یارب ور رناژمی ات متسب ور ماه مشچ

منک. هریخذ باتفآ اب

* * *

، مدوب باهش رظتنم هتعاس مین ، متفرگ برض زیم یور

دوب. هدنوم اج کیفارت تشپ

همه منوتن و هسرب باتفآ زا دعب تساوخیمن ملد

منک! گنهامه شاهاب ور زیچ

هدیسرن زونه مه شوایس متخادنا تعاس هب یهاگن



! هنزب رود دوب هتفر شنیشام واب دوب

دوب. باهش اال متحا دروخ رد هب یا هقت

. دییامرفب _

. تفر مه یوت ماه مخا ایحم ندش دراو اب

یرفظ یاقآ وراه هدنورپ نیا رهمگرزب بانج _سالم

. دینک اضما مرایب نتفگ نداد

. متفرگ شزا وراه هدنورپ

مدوخ مه داد رارق نیا رس : تفگ و دز یدنخبل

. مداد ماجنا ور شیفیک یاهراک و مدوب نوشاهاب

. مداد نوکت یرس

! هبوخ _

. مدرک اه هدنورپ یسررب هب عورش یکی یکی

؟ یردپ ی هنوخ دیربیم فیرشت بشما ممموا _

. مدرک شهاگن یدج

؟ هگم روطچ ، تسین صخشم _

دز. دنخبل لیلد یب

زانهم هب منم دیاش هخآ منودب متساوخ یروجنیمه _

! میرب مه اب مینوتیم دیاوخب هگا منزب یرس هی نوج

وررپ و هداتفا تسنوتیم ردقچ مدرشف مهب ور ماه بل

اب و مدوب رفنتم هداوناخ نیا لک زا انلع ، هشاب

! نتفریمن ور زا مه شنتسنود

رس نوشهب مدوخ ماوخب هگا نم دیربب فیرشت امش _



! منزیم

. تفگ یناهآ و دش وحم شدنخبل

. دروخ گنز نفلت

. ندروآ فیرشت تداعس موناخ سییر _ولا

. لخاد دینک نوشییامنهار : متفگ عیرس

! دیسر باهش زا رتدوز مشرخآ

دروخ رد هب یا هقت مدرک اضما هک ور هدنورپ نیرخآ

دش! زاب مدب دورو ی هزاجا هک نیا زا لبق و
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. مدرک شهاگن هریخ قاتا هب شندش دراو اب

هب ار هک ییاه وشلا دون دق یاراولش نیا شرخآ

! منزیم شیتآ ور ندروخیم رس شرس زا هار

. تشادرب متمس هب یمدق

_سالم!

. تخادنا ایحم هب ینئمطمان هاگن

. تفر شفرط وهب دز یدنخبل ایحم

شورف لوئسم متسه ناگیاش ایحم هدنب _سالم

. تکرش

مدرک سح درک، شهاگن هریخ هظحل دنچ باتفآ

هدش. ردک شهاگن



. متسه تداعس باتفآ ، متخبشوخ _

دنلب اج زا و مداد ایحم تسد ور هدنورپ نیرخآ

. مدش

شور هب ور مدوخ و هنیشب مدرک هراشا باتفآ هب

. متسشن لبم یور

دش. جراخ قاتا وزا تفگ یا هزاجا اب ایحم

با ــ تفآ

لبم یور یبذعم حتلا واب مدش اج هب اج یمک

! هرتخد نیا فورعم ناگیاش ایحم سپ ، متسشن

یحیلم ی هرهچ شمدیدیم کیدزن زا دوب راب نیلوا

یرسور ات هتفرگ شدنلب هنشاپ یاه شفک ،زا تشاد

دوب! کرام ش همه شرس یور یمشیربا

و هلب و دزیم فرح شواچ اب دنخبل اب تدم لک یوت

! داتفا یمن شنهد زا مشچ

! هداوناخ نیا لیم باب اقیقد

واک و دنک مدآ دوجو وت گنشق شیکشم یاه مشچ

! ندرکیم

؟ ندرواین فیرشت یفسوی بانج _

. دیشک متمس هب ور کشالت ی هساک

. ندنوم کیفارت یوت ایوگ _هن،

. نرایب هفاکسن متفگ روخب ونیا



. مدرک یرکشت

؟ هدیسرن نوتتسد هب یا هیراضحا زونه _

صا مراودیما هن : متفگ یراودیما واب متخادنا رسباال

! نشاب هدرکن تیاکش ال

دز. یدنخشین

! نوج رتخد شابن یخلا شوخ _

! هرذگیمن شتیکلا م زا یتحار نیا هب یناطلس رسپ

. متخادنا باال ییوربا

امش! لثم تسرد _

دز. یجک دنخبل

! یسانشیم ونم بوخ _

داد. باوج و مدش دنلب اج زا شنفلت ندروخ گنز اب

. میرظتنم رتفد لخاد دایب وگب _

؟ ندموا یفسوی یاقآ _

یدرم و درک ادص رد هنزب فرح هک نیا زا لبق

دش. قاتا دراو شوپ شوخ

درم رظن هب مدرک سالم هنابدوم و مدش دنلب اج زا

. دمویم یمرتحم

؟ یبوخ ناج شواچ _سالم

ِنیما و لیکو متسه یفسوی هدنب مرتحم موناخ سالم

. رهمگرزب بانج

مدز. یدنخبل



. متسه تداعس ، متخبشوخ _

. هنیشب درک فراعت شهب شواچ

مدوب هتسشن نم هک یا هرفن ود لبم یور شدوخ

. تسشن

رد يگداوناخ هدنورپ مدینش ، متمدخ رد هدنب بوخ _

؟ دیراد یناطلس ی هداوناخ اب هطبار

اشاس اب یا هطبار هچ اقیقد امش مسرپب منوتیم

؟ دیراد یناطلس

. مدش اج هب اج یمک

! متسه نوش هداز رهاوخ ی همع _

داد. نوکت یرس

دوب! امش سورع یناطلس هتشرف موحرم سپ _

؟ هدیسر نوتتسد هب یا هیراضحا

داد. نوکت یرس شواچ

ينبم یتیاکش ایوگ ، هدرک قیقحت زورهب یلو هن، زونه _

هیراضحا هک تسازور نیمه ، هتفرگ لکش دروم نیا رب

! هسرب

هیضق نیا هب عجار زورهب ، مدرک شهاگن بجعت اب

؟! دوب هدرک قیقحت
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. دوبن اه لا وس نیا نديسرپ تقو االن

. مدش هریخ شنهد هب سرتسا اب

هدنورپ نینچ تردن هب هدنب ننودیم ناخ شواچ _

مباسح فرط یتقو اصوصخم ، منکیم لوبق ور ییاه

و لوپ اب ننوتیم تحار یلیخ هک یناطلس هداوناخ

! هشاب نرخب ور یضاق یار نوشذوفن

درک. شهب یمخا شواچ

ینوتیم هک یتسه یسک اهنت مدرک سح نوچ اقیقد _

ینوتیمن هگا مدرک تساوخرد تزا یسیاو نوشولج

مه...

. شفرح وت دیرپ عیرس

مگیمن هن تهب هک نم رسپ یرایم شوج ارچ _اباب

. منزیم فرح راک یاه یتخس زا مراد طقف

داد. نوکت یرس شواچ

راکره همهم نم یارب یلیخ هدنورپ نیا باهش ، هبوخ _

! تسه زورهب ینوناقریغ ای ینوناق هشاب یقیقحت و

تسد وت ور هدنورپ هدش یروطره ماوخیم تزا

! یریگب

. تخادنا باال ییوربا

امش؟ یارب هدش مهم ردقنا هدشیچ _

هاگن پچ پچ هجوتم یلو متخادنا نییاپ ور مرس

. مدش شواچ ندرک



. دینک اضما وراه هگرب نیا دییامرفب یکوا _

و... هنیزه طقف دیشخبب _

. مفرح وت دیرپ شواچ

. مینکیم یط مه اب شابن شنوا نارگن امش _

. مدرک یمخا

مدوخ اب تسه یچره افطل هشیمن هک ور یروجنیا _

. دیرازب نویم رد

. دیخرچیم شواچ و نم نیب جیگ شاه مشچ

! منکیم تربخ دموا هیراضحا ، باهش یرب ینوتیم _

. مدرک شهاگن یصرح

کرت ور قاتا یظفاحادخ نتفگ واب دش دنلب باهش

درک.

هبیرغ اتراهچ یولج ییازیچ نینچ رس ماوخیمن هگید _

! ینک ثحب نم اب

دش. درگ ماه مشچ

؟ دیتفرگ شیپ وتسد _

! هیقطنم هک هنم فرح االن

مرس قطنم وت رس نم : تفگ یدج و دش دنلب اج زا

! هشیمن

. مدرک ورزر زیم راهان هساو میرب

. دروخ رد هب یا هقت هرابود هک منک ضارتعا متساوخ

وت! دایم هزادنیم وشرس یک ره راگنا سارسناوراک



دوب! ایحم هرابود

دوب. رت هریخ و قیقد یمک نم یور شهاگن راب نیا

. مدادن شهب یتیمها

دوب! هدنوم اج اه هدنورپ زا یکی دیشخبب _

اضما عیرس و تفرگ شتسد زا ور هدنورپ شواچ

درک.

م منوتب بش مراودیما : تفگ و درک شهاگن تناتم اب

منک! نوتتاق ال

! مدش کشخ

. مدرک شهاگن هیناث دنچ و متفرگ ورباال مرس

ی هنوخ تسین مولعم هک متفگ : تفگ مخا اب شواچ

سبالتم! هن، ای منزب یرس یردپ

. مداد راشف مهب مکحم ور ماه بل

هشیمه هرتخد نیا هک نیا زا دوب، هتفرگ مجل

و هنزب فرح شاهاب ، هشاب شواچ رانک تسنوتیم

هنک! بلج ور شرظن

مک مک : متفگ یصاخ نحل اب رکف یب ، تکرح هی یط

؟! شواچ میرب هگید

درک. مهاگن بجعتم

. مدش ش هریخ هاگن و ایحم ثکم هجوتم

هیک! سییر اجنیا همهفب هرتهب

. تخادنا باال ییوربا



. موناخ میریم منک مومت وراه هدنورپ زا یکی _راک

مدز. شهب یزان رپ دنخبل

قاتا زا شندش جراخ و ایحم مکحم یاه مدق هجوتم

. مدش

. تسشن مبل یور یدنخشین

تساوخ یم ارچ و تفرگیم خن اجک زا منودیمن

هبرض و هدب نوشن یمیمص شواچ اب ور ش هطبار

. هنزب نم هب کیچوک دنچره یا

. هتخانشن ور باتفآ زونه بخ یلو

شصاخ و هاگ یب و هاگ هاگن و شواچ ترپ مساوح

دش.

االن مدروخ یطلغ هی نم اباب یا ، متفرگ زاگ ور مبل

! هیربخ هنکیم رکف

هجوتم لوا نوا مرازب ارمع یلو تسه هک یربخ هتبلا

شاراک اب مشیروج نیمه ال صا هراد ینعم هچ ، هشب

. دنوشکیم شلا چ هب وملد هار هب هار
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هظحل کت کت شراک قرغ و باذج خر مین هب هریخ

! تسب شقن ممشچ یولج زورید ینومهم یاه

ضحم وهب مندرگ یور تشاذگ غاد هک یا هظحل زا



هب مدیشکیم تسد تسین مور شهاگن مدیدیم هک نیا

ریز مالمی ور ماهوم هک یا هظحل ،ات شاه بل یاج

شهب شدوخ زج یا هبیرغ مشچ ات درک میاق شملا

. هنومن هریخ

شرمع زا سلا دنچ هک یدرم مدرکیمن رکف تقوچیه

زیچ همه هب ردقنا ، هدنورذگ دازآ یروشک یوت ور

یاه تمسق هب هشکب شیتآ شبصعت اب هک هدب تیمها

منت! ی هدنوم زاب و تخل

هتخیسگ راسفا هاگن ِمرش قرع زا هشب سیخ منت هک

ش! هتفیش و

ش هریخ هاگن تسنوتیمن مه تینابصع جوا وت یتح

منت! و تروص ور هخرچن هک هنک لر تنک ور

طقف هک یس یگال تفص دوب، نم یارب طقف هک یهاگن

یوت طقف هک ینیریش سح و دش هدرب راکب نم یارب

! دیچیپ نم لد

. مدرک مخا دروخ گنز شنفلت هک راب نیا

. هرتخد نوا مدرکیم سح یلو ارچ منودیمن

؟ قاتا یوت داین یسک هگید یگب هشیم _

هک روط نومه درک مهاگن بجعت اب هظحل دنچ

داد. باوج ور نفلت دوب هریخ مهب شهاگن

هن هجو چیه هب هگید تعاس مین ات یمیلس موناخ _

، دیدب هار لخاد ور یسک هن و دیدب باوج ور ینفلت



! هجو چیه هب دوب هک یسکره

درک. عطق ور نفلت

؟ دایب یسک یشیم تیذا _

. متخادنا باال یا هنوش

مرب. نم هشکیم لوط نوتراک _هگا

درک. مخا

. منکیم شمومت ،االن زادنن باال هنوش _

نک. ربص هگید هقیقد دنچ

. متخادنا نییاپ ور مرس و متفگ یا هشاب

. تخادنیم ملد هب یدب سح بیجع رتخد نوا

نتساوخیم هک ییارتخد ندوب دایز تقو دنچ نیا یوت

!.. یکی نیا یلو نایب شواچ مشچ هب

ظاحل همه ،زا تخادنیم ملد یوت سرت رتشیب راگنا

اب هک نتشاد رارصا مه شداوناخ یتح دوب تکفرپ

هنک. جاودزا نوا

. نشاب هنوخ هی یوت مه اب دوب رارق بشما یتح

. مدرک غب هاگادوخان

یرازب هنوخ نوا یوت ور تاپ مرازب بشما هگا ال صا

! نوشن نیا طخ نیا ، متسین مردپ واالد

یهاگن م هتفرگ تروص هب و تفرگ باال ور شرس

. تخادنا

یلدنص یور وزا درک ترپ زیم یور فصن ور هدنورپ



دش. دنلب

ینوزیوآ ی هفایق نوا اب زورما هک ،وت میرب وش دنلب _

مربب شیپ زا یراک نم یراذیمن یتفرگ تدوخ هب هک

! میسرب نومراهان هب لقادح

. مدش دنلب اج وزا متفرگ ور مفیک

دیزادنیم ارچ دیرادن ندرک راک هلصوح نوتدوخ _

نم؟ ريصقت

. مشب در ات داتسیا رانک و درک زاب ور رد

؟ تسین تشز میرب مه _اب

درک. مهب یعونصم مخا

هزاجا و یایب نم تکرش ات رهش رس نوا زا هک _نیا

یا هرذ هک هیقب فرح ،هن هتشز یرب راهان نودب مدب

! هرادن تیمها مارب

دوب! مادخ زا هک نم

هار گنیکراپ تمس هب شرانک و متخادنا باال یا هنوش

. مداتفا

منیشام اب نم : متفگ مورآ میدش هک نیشام راوس

. مدموا

داد. نوکت رس

. رادرب ور تنیشام تکرش مد تمرایم تشگرب _

. هدرک ور زیچ همه رکف دایم مشوخ

شرخآ مدیمهفن اال، متحا هشوایس اب ینیشنمه تارثا زا



یناملآ کسورع رحس لوق هب ای نوج انلا اب نوشفیلکت

! دشیچ

درک! نوممه تفوک ور مسارم بشید هنت هی
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. مدموا مدوخ هب شادص ندینش اب

تشیپ تسنوتن دایز بشید ! هریگیم ور تغارس وناب _

! شندید یرب رتشيب داوخیم هشاب

دوب. سدقم و زیزع نز نیا ردقچ مدز، یدنخبل

. مشیم محازم دش تولخ مرس هللا شیا نراد فطل _

یوت یصاخ رورغ و مغ هی دش، هریخ ور هب ور هب

دوب. شادص

شواچ ی هنوخ وت ینکیم رکف زونه همه نیا زا _دعب

؟ یمحازم

هریخ شخر مین هب و یلدنص هب مداد هیکت ور مرس

. مدش

؟ متسین _

داد. نوکت فرط ود هب یقیمع مخا اب ور شرس

مدز. دنخبل

! نکن مخا _

مه زا شاهوربا ی هرگ مک مک درک مهاگن یمشچ ریز



دش. زاب

؟ قدنف یدنخیم _

خ تبل رانک رایش یاج دش، زاب منم یاه مخا یدید

! ابصم ال نیا هروک ی هرگ نیب هیلا

. دیبوکیم هنیس هب مکحم مبلق ، مدیزگ بل

! ینزیم فرح نیگنس _

دز. نومرف هب یا هبرض

تزغم وت هک یروج منزیم فرح منیا زا رت نیگنس _

رانک ِناخ مداد هزاجا شهب هک یسک هساو ، هجنگن

! هنزب طخ ور ممسا

. مدیشک موهفمان یاه طخ مراولش یور متسد اب

هتشاد رادیرخ هک یزان ، تساوخیم ندرک زان مکی ملد

هدیرخ قلقدب و یشان درم هی طسوت هک یزان ، هشاب

! هشب

یلک و هشاب باتفآ هی زور هی درکیم شرکف یک

هک الیق خادب و یدج درم هب عجار ، هنورتخد یایور

! دایمن رانک شاهاب هروج چیه مزونه

؟ یدش تکاس ارچ _

هک! یدرکیم ینوبز لبلب

. مدیدنخ مورآ

دش! هراپ منود کیج _

و یصاخ ینحل واب مداد راشف مهب ور ماه بل



! شوا :ـچ متفگ درکیم قرف هشیمه اب هک هدیشک

یلیخ ، دوبن هشیمه لثم منوا هاگن ، متمس تشگرب

و یبات یب روج هی هنکیمن مهاگن هشیمه لثم هتقو

متشپ هشیم ثعاب هک هشاه مشچ یوت یصاخ یغاد

! هشکب ریت

! شواچ نوج : تفگ یفاطعنا یب و یدج نحل اب

یوت تدش هب نوخ مدرک سح دش، درگ ماه مشچ

جوا مضبن و دش مرگ مندب درک، ادیپ نایرج ماه گر

! شفرح و نحل صقانت زا تفرگ

! ینکیم هلمح یروجنیا ارچ یتنعل

هی راگنا هک یروج ، هریگن مدرک یعس هک ییادص اب

هزرل هب مدوجو لک هک یفرح هن هدز مهب یداع فرح

رکشت تزا متساوخیم شتسار نم :م.. متفگ هدروآ رد

یدرک مارب هک ییاراک ی همه تباب منک

و هنکیمن لوبق ور یا هدنورپ ره منودیم هک یلیکو

منئمطم هک یتلا کو قح ، یتخادنا ور شهب نم رطاخب

هک نیا یارب طقف تسه هک یزیچ زا رتمک یلیخ

منک! شتخادرپ ات یگیم مهب ینک متکاس

! تسین یندرب مان هک هگید هزیچ ات رازه و

درک. مهاگن و تشگرب

یتیاغ شتشپ هک ننکیم رکشت یتقو اراک نیا هساو _

نیمه ماوخب تزا یزیچ هک نیا هن ، هشاب هدشن میاق



! همّسب ینزن وران مهب و نکن میاق مزا ور یزیچ هک

. متفرگ شزا ور مهاگن ، دیرپ مکلپ

ی هیضق هگا دش هرهلد زا رپ مدوجو لک هاگآدوخان

وت تقوچیه هگید ادخ یاو ، همهفب ور هدنورپ نوا

. هنکیمن هاگن ممتروص

. ضبقنم متروص و دش تشم ماه تسد
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شتمس هب تسشن متسد یور هک شغاد یاه تسد

. مدیخرچ

وهی! یدش مورآ ان دشیچ _

مدز. یلوه دنخبل

دش! مدرس یچیه _

! تفرگ ور متسد هرابود و درک دایز ور یراخب

و درک تشم شتسد یوت ور متسد مورآ راب دنچ

! هشب مرگ رتدوز ات داد راشف

همهفب یزیچ تقوچیه تسین رارق نوا

تکرش شیپ هام دنچ یانیبرود نرب نتسین هک راکیب

! تقوچیه همهفب تسین رارق نوا هرآ ننک، کچ ور

. میدش هدايپ نیشام زا ناروتسر مد ندیسر اب

دیدج ی هچیرد هی متفریم نوریب شاهاب هک راب ره



نوشن مهب مغ یب یدایز یارادلوپ مدآ نیا یگدنز زا

. دادیم

و طالیی یاه هراوف اب شفرط ود هک یناروتسر دراو

. میدش دوب هدش نیازید زوسن یاه عمش

شواچ یلیماف و دموا نومفرط هب عیرس تمدخشیپ

نومییامنهار زیم تمس هب عیرس شندینش اب دیسرپ ور

درک.

شدوخ و دیشک نوریب مارب ور یلدنص شواچ

مرانک دوب مور هب ور هک یعقاوم ی همه سکعرب

! تسشن

! راهان ورس یارب دوب رید یمک و میدوب هار وت یدایز

بشما مدن هزاجا یروجچ دوب نیا یپ مساوح ی همه

! هسرب هنوخ نوا هب شاپ

دیاب هدب شرافس : تفگ و تفرگ متمس هب ور ونم

! میدرگرب رتدوز

؟ نیدرگرب : متفرگ مدوخ هب یبجعتم ی هفایق

. تخادنا باال ییوربا

؟ ینومب هرارق وت هگم میدرگرب مه _اب

. متخادنا ونم هب یهاگن توافت یب

یلیخ یراک راشف و شرآ ی هیضق تقو دنچ _نیا

امش مدرگب فارطا نیا مکی متساوخ ، هدرک متیذا

. دیربب فیرشت



یچ؟ ینعی : دیسرپ زیت دش، یدج ش هفایق

؟ یدرگب لو نوریب یرب یاوخیم اهنت

. متخادنا باال یا هنوش

. هگید _هرآ

درک. مهاگن کانسرت و داد هیکت یلدنص هب

ینکیم یعس هبوخ یچ همه یتقو ارچ منودیمن _

! ینزب هرگ مهب ونم یبصع یاه لولس

هدیم هزاجا هک ینیبیم یگر یب مدآ هیبش ونم ارچ

؟! یخرچب لو تدوخ هساو اهنت

. مراد هگن هتسب ور منهد متسنوتن

مدرکن رکف مدصرد هی ؛ دیتشاد رارق بشما هک _هن

. دیدب رده نم یارب ور نوتتقو هنکمم

نییاپ یسخت اب هک ور مرس و تفرگ ور م هنوچ

. دیشک شدوخ تمس هب مدوب هتفرگ

بشما نم یشابن هچ یشاب هچ وت هچب نیبب ونم _

! مرازب هنوخ نوا یوت ور ماپ تسین رارق

. یراد نم شیپ لپت ی هزیاج هی گرزب درم بخ

و دوب هدش رید یلو هنزن قرب ماه مشچ مدرک یعس

درک. یم مهاگن تذل اب هک دوب نوا حاال

قح ، مدوسح نم همهفب هرادن قح نوا ، مدرک مخا

متیذا داوخب هنک هدافتساوس نم تیساسح زا هرادن

! منکیم تالیف شدوخ زا رتدب مسق ادخب هنک،



تبث شور ممسا هک هنومب مور دوسح بقل ردقنا رازب

هساو طقف شایگنودرم هک یسک مدیمن هزاجا یلو هش

! دایب یا هگید هرتخد مسا رانک مشمسا هدوب مدوخ

هرت راه یوت هنودرم تریغ زا نم ی هنونز تداسح

! بانج

داب تتریغ گر و یرایب رد یزاب ساسح وت ردقچ ره

هک یهاگن هساو هکرتیم رتشیب نم یزابجل گر هنک؛

! هتور
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مدوجو شهاگن هک روط نومه دیشک مزا ور شتسد

کیلشیش اتود دایب، دز هراشا نوسراگ هب دیواکیم ور

داد. شرافس

دوب! هدش هدیچ زیم یور لبق زا یندیشون یاه ماج

؟ هکرد میرب : متفگ و مدز مشوگ تشپ ور ماهوم

. تخادنا ماپات رس هب یهاگن

! هشیم درس لصف نیا وت تسین بسانم تسابل _

. متخادنا شدوخ هب یهاگن

اب یکشم یکسا هقی زولب و یرتسکاخ تکروا هی

دوب. هدیشوپ شگنرمه یراولش

. مدرک جک ور مرس یمک



. متفرن هتقو یلیخ نم هگید میرب _

درک. مهاگن ثکم اب

! میریم هشاب _

و ارچ و نوچ نودب اعقاو ینعی دش، بجعتم مهاگن

درک؟! لوبق یزاب ردلق

لوغشم توکس یوت نومتفج اذغ ندروآ مدز،اب دنخبل

. میدش

رپ م هدعم مدرک سح هک مدروخن رتشیب فصن ات

. مدنوم رظتنم و متشاذگ رانک ور باقشب هدش

. تخادنا مباقشب هب یهاگن و دروآ باال شرس

؟ یدروخن یزیچ ارچ _

. مدش ریس دوب دایز _

درک. مخا

! یدنوم الرغ ردقنا هنیمه _

. تشاذگ مولج ور باقشب

! میریم یدرک شفاص یتقو _

دش. درگ ماه مشچ

! منوتیمن هگید مدش ریس _

دوب! یدج یلیخ ش هفایق

هن؟ ای هکرد میرب داوخیم تلد _

. مداد نوکت رس هرآ ینعم هب

. یروخیم ور ش همه سپ _



هیک! سییر هنک تباث دیاب هشیمه ، مدرک یمخا

شهاگن مولظم و مدروخ هگید شقشاق ات دنچ روز هب

. مدرک

اه! هریگیم درد _ملد

داد. راشف مهب ور شاه بل

نم اب ور تییاذغ هدعو هی یزور دعب هب نیا _زا

! ینورذگیم

. میرب وش دنلب

وشب تسرد نیا مدش، شاهاب ندرک ثحب لا یخیب

! تسین

یادص شبات یب یاه مشچ یولج هکرد هب میسرب ات

و مدیشک نییاپ ور اه هشیش ، مدرک دایز ور گنهآ

. هچیپب ماهوم وت داب مداد هزاجا

شاهاب دنلب دنلب دنوخیم هدنناوخ هک یتیب ره

. مدیدنخیم و مدنوخیم

دنخبل تذل واب درکیم مهاگن تشگیمرب هیناث دنچره

! دزیم

سپ : مدیسرپ نوطیش و مدرک مک ور گنهآ یادص

. تفررس م هلصوح میسریمن ارچ

. تخادنا مهب یبجعتم هاگن

؟ تفررس تلصوح _

یدنوکرت ور نیشام بمب نیع میدرک تکرح یتقو زا



! هچب

. مدرک زیر ور ماه مشچ

. نیداد حلا یباسح هیاپ هک مه امش _

. دیدنخ

تاجرس و ینک رس وتلا ش مدرکن تروبجم هک نیمه _

! هنوسریم ونم تاعارم جوا یریگب مورآ

! دصرد دص هک نوا _

! مدیدن تکرش وت ور شوایس یتسار

. دیشک یقیمع سفن

؟ یراد راکیچ شوایس _اب

. متخادنا باال یا هنوش

. مديسرپ یروج نیمه _
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داد. نوکت رس مخا اب

! سرپن یروجنیمه _

ِتقوچیه سرپن هگید درم دوبن و دوب هب عجار نم زا

! باتفآ تقوچیه

هنوسرب ور شروظنم مدآ هرازیمن دوب، هدش یدج

! هنکیم یطاق عیرس

؟ نوتتکرش ندروآ فیرشت موناخ انلا زورما _



درک. کراپ یا هشوگ ور نیشام

نم هب یلخد مه هشاب هدموا ، متسین نایرج _رد

! هرادن

. شرس تشپ منم دش هدایپ نیشام زا

هدوب انلا اب ور زور لک شوایس هنکمم هک نیا رکف

نوشاهاب مشواچ یتح داوخب ملد دشیم ثعاب ، هشاب

! شندرک توعد نومهم نوا اب منزب ، شیتآ

ال! صا همدآ هدوخ سومان نیع قیفر سومان

یزوس بجع اتفگیم تسار مدش عمج مدوخ یوت یمک

اوه. هراد

. مداتفا هار شرس تشپ هاتوک و دنت یامدق اب

هس هک تفر یا هنوخ هرفس تمس هب تسار کی

ی هنوخدور هی باالی اقیقد یلقن قیچ آال اتراهچ

! تشاد لگشوخ

یمیدق یروامس زا نتخیر یاچ لوغشم هک یدرم ریپ

هب عیرس و دز قرب شاه مشچ شواچ ندید اب دوب

درک. دنت اپ نوتمس

هچ ، یدروآ افص یدموا شوخ یلیخ مرسپ _سالم

دموا بلج ی هرسپ نوا یچره بجع هچ بجع

! تساو تفرگ گنت نوملد یدوبن شهارمه

مارتحا واب دش مخ درک، شهاگن تبحم اب شواچ

. دیسوب ور درمریپ ی هنوش



ام زا یتداعس مک ادخب م هدنمرش میحر جاح _سالم

! هدوب

یایم تقو ره هللا شام ور تنوج اقآ هزرمایب ادخ _

! یشیم شهیبش رتشیب راگنا

دش. بجعتم شتروص داتفا نم هب هک شمشچ

ورام ناج اباب یدش راک هب تسد ادص و رس یب _هچ

؟ یتسنودن مرحم

مهب یباذج هاگن و دیشک شندرگ هب یتسد شواچ

. تخادنا

جات رفن نیلوا هک امش هنرگو ، هدشن یمسر زونه _

! دیرس

دش. درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

. متخادنا فارطا هب یهاگن

هب هشاب هدرک میاق اه هشوگ نیا هشاب هدرواين دقاع

! هربب هنک مدقع روز

. مدرک شهاگن هناراکبلط

یدموا شوخ : تفگ و دز مهب دنخبل میحر جاح

زا ام ناخ شواچ نیا ، یهلا یشب تخب دیپس مرتخد

! هراگزور یادرم

. مداد نوکت یرس

. دیراد فطل یجاح نونمم _

. متخادنا شواچ هب یهاگن



! تنعل شرکنم _رب

:آال تفگ و درک هاگن یجاح وهب دز یدنخشین شواچ

؟ یجاح یراد خیلا قیچ

دوب رت رود همه زا هک یقیچ هبآال یا هراشا تسد اب

درک.

یراخب مایم خهیلا،االن امش یارب هشیمه هگید اجنوا _

! مریگیم منوتشرافس هنکیم نشور ور یقرب

. میداتفا هار قیچ آال تمس وهب میدرک یرکشت

. مدش دراو لوا و مدروآ رد ور مشفک

شور و دوب هدیشک کیتس پال قیچ آال رود ات رود

. ندوب هتخادنا یزمرق شقن شوخ ی هچراپ

و دوب هدش هتخاس لپ یور هب ور هپت یور اقیقد

یاتخرد اب تفریم شریز زا هک یبآ و لپ ی هرظنم

یامن دوب هتخیر نوشاپ ریز یگنر یاه گرب هک تخل

! دروآ یم مدآ مشچ یوت ییایور هداعلا قوف

یراخب هی و دوب نوماپ ریز یزیمت و یمیدق میلگ

! قیچ یآال هشوگ شوماخ یقرب
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. متسشن یا هشوگ

متمس هب و دروآ رد ور شتک روا نتسشن زا لبق



. تفرگ

نک! یزابجل طقف هشیم درس اوه متفگ ، شوپب _

مگ شوت ابیرقت ، مدیچیپ مرود و متفرگ شزا ور تک

! مدش

! هزرا یم شتیباذج _هب

. یتشپ وهب داد هیکت و تخادنا باال ییوربا

. متفرگ ههبج عیرس یزیچ یروآدای اب

هشیم مهافتوس االن دیدز یجاح هب فرح نوا ارچ _

! نوشارب

درک. مهاگن یخلا یب

؟ یمهافتوس _هچ

!.. نوتمه ادرم امش ال صا مدز: رغ مخا اب

. مفرح وت دیرپ

باب دش عورش کنگ هدروخ هی ت هلمج منیب اسیاو _

؟ هدوب تیگدنز وت مه یا هگید درم هگم ، دوبن ملیم

درک. هنول مدوجو وت نوطیش

یچ؟! هشاب هدوب _هگا

دش. هریت شهاگن

شور گرم دح رس هک یا هیضق رس نکن تئرج _

! یشکب شلا چ هب ونم مساسح

! یشحو ، مدیزگ بل

. تفر رانک رداچ ی هشوگ منزب فرح هک نیا زا لبق



ینیگنس مور زونه شواچ ی هریخ و کانسرت هاگن

! درکیم

ات راگنا یدج و درس دوب، لیاوا لثم شاه مشچ

! تفرگ یمن مورآ دینشیمن ور مباوج

. رایب رادرب وشتفج تفج یراد یچره زا یجاح _

طاتحم دوب هدش لخاد جنشتم وج هجوتم هک یجاح

؟ مرایب منویلق : دیسرپ

و ایرد هب مدز ور لد ، هنکیم در عیرس متسنودیم

! افطل ولا بلآ بیسود هی : متفگ

. تفر مه وت تدش هب شاه مخا

موزاب و متمس تشادرب زیخ یجاح نتفر ضحم هب

! دیشک مکحم ور

دعب هساو هشاب تیراک طلغ یکی نیا هیبنت _

سومانیب ات دنچ نم لبق هدب، ونم لا وس باوج االن

؟ ندوب تیگدنز وت

ردقنا ارچ مدرک طلغ نم ال صا ، مدرک شهاگن هدیسرت

دوب! ینابصع

شباصعا یب و غاد یاه سفن ، شتروص وت تروص

. دشیم شخپ متروص یوت

. دیچیپ مینیب یوت شرطع هرشحم یوب

غیج متساوخیم راگنا هظحلر ه هک یروج ناجيه اب

هدوبن ینکیم رکف هک یروج : متفگ منک رارف و مشکب



! مروخیم مسق

شگرزب تسد یوت ور متروص لک ش هگید تسد اب

. تفرگ

رفن؟ دنچ ، مرذگیم یدروخ هک یمسق رطاخب _

مشاب هدرک یدب راک هک راگنا ، مدیدزد شزا مشچ

! ادخب یکی : متفگ

و دش ضبقنم شکف نامزمه داد، راشف ور متروص

! لومعم دح زا رت هایس شاه مشچ

! منزب فرح منوتب ات مدرک سیخ ور مبل

بل ور یصرح رپ حتلا شاب هراشا تشگنا کون اب

. تفرگ ور شیسیخ و دیشک منییاپ

دش. غاد ماه هنوگ و درک نایغط مبلق

؟ تهب دز تسد _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

_هن!

! متروص اب سامم ، دیشک رتولج ور شرس

؟ یروجنیا تزا تفرگ سفن _

. تفرگ ممدزاب زا یروشرپ و قیمع مد
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. تفر مسفن ، مدزن مد هگید



؟ ملوَه هگم _

؟ هنزب تسد مهب مرازب دیسر یکره

ش همه منامام نوج هب دروخن مهب مشتشگنا کون

لو مراد هچب دیمهف هک دعب دوب، ندرک تچ راب دنچ

زیچ همه متشادن شهب یا عالهق چیه ، تفر و درک

دوب! هداتفا اپ شیپ یلیخ

دش، هدیچیپ مرمک رود و دش هدنک موزاب زا شتسد

. مدش مگ شلغب وت امسر

! تفر هک گس ِکرد _هب

! تقایل یب

: تفگ یباتیب واب داد هیکت م هنوش هب ور شینوشیپ

وگن! وشیقب

وگن مارب یضوع نوا زا مدرک رارصا یچره هگید

! باتفآ

! تتسد مدیم راک ، ممهفیمن ، مشیم یبصع

یور دش شزاون شتسد و دیبسچ ش هنیس هب مرس

. مرمک

یابرلد و گنشق ی هرظنم هب مدش هریخ خر مین زا

! نوریب

نیلوا سپ : تفگ یغاد نحل واب دیشک یقیمع سفن

منم؟ ترفن

هنکیم حتف و هربیم امغی هب هک یا هنشت درم اهنت



منم؟!

دش! قیمع شاه سفن دش، هدیرب هدیرب مسفن

؟ ینکیم هاگن لا یرس _

. مدرک شهاگن شنحل رییغت زا بجعت اب

! زمله کولر _ش

زور دنچ ، ندوب هچب اتود شاه تمسق زا یکی یوت

! صیرح و هنشگ یباسح ندنوم اذغ یب

نیب تخادنا ور هچب ات ود نیا اراکف خال نیا زا یکی

یروخیم یچره هک ییات کشال نیا کشالت،زا رابنا هی

! هراد هویج شوت نوچ یشیم رت هنشگ

! یریمیم هک ینکیم قرغ نوشاهاب وتدوخ ردقنا مشهت

ووت! نم ناتساد هدش

متشاد هزات هک یتخس و ییاهنت همه نوا زا دعب

و همهمه طسو یداتفا هعفدی ؛ مدموا یم رانک شاهاب

نم! یگدنز راد و ریگ

رت هنشت مشچیم وندوب نیا ی هزم رتشیب یچ ره

! مشیم

تنتشاد هساو ونم ردقنا هک هتدوجو وت یچ منودیمن

! هنکیم صیرح

؟ هشیم متخ اجک هب شهت

و دش گنچ مندرگ رود ، دموا باال مرمک زا شتسد

. مینوشیپ هب دش رهم شینوشیپ



؟ موه _

! هئوت هریصقت نوچ یریگب ندرگ دیاب هشب هک یچره

؟ هغاد ردقنا ارچ یتنعل

شهاگن نوزرل ییاه بل و سرتسا رپ یاه مشچ اب

. مدرک

؟ شواچ _

! شواچ نوج : تفگ بهتلم و تسب مشچ

. مدرکیم ادیپ ومدوخ دیاب ، مدیشک بقع یمک

؟ هفارتعا االنهی _نیا

دز. مینیب یور مورآ

! هتجح مامتا نیا ، قدنف ش هعقوم هب هشاب نوا _

یهللا یادص هدب همادا ور شفرح هک نیا زا لبق

. دموا یجاح

یآال هشوگ و متفرگ هلصاف شزا هدز لوه و عیرس

. مدش عمج مدوخ وت قیچ

دش. هدز رانک هک کیتس پال

مک مباهتلا زا یمک دش ثعاب و دیچیپ یکنخ داب

. هشب

ربارب رد ات مدرکن لر تنک ور مدوخ ردقنا مرمع یوت

نینچ هلصاف نیا یوت هک شواچ تیباذج اب یدرم

! مدن او هنزیم مهب یریگسفن یافرح

. تشاذگ نومطسو ور نویلق یجاح



یاچ و یکاروخ زا رپ ینیس هی و رد رانک زا دش مخ

تخادنیم بآ ور مدآ نهد یباسح هک وبل قابالو و

. تشاذگ تخت یور

زا مدوب نئمطم یلو هشاب یداع م هفایق مدرک یعس

منورد ییاغوغ هچ همولعم متخادنا لگ یاه هنوگ

. هراد نایرج

نومرانک زا دیشاب شوخ نتفگ واب دز یدنخبل یجاح

! تفر
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هب ور نویلق و دیشک متمس هب ور ینیس شواچ

. شدوخ تمس

؟ هخَا نم هساو طقف مدرک یمخا

؟ یداد شرافس نویلق یا هزاجا هچ هب امش _

ور نویلق گنلش سخت و مدش مخ دز هک ور لوا کپ

. مدیپاق شزا

نوتارب هراد ررض ، مدادن شرافس امش هساو انئمطم _

! هتفویب یقافتا هنکمم

مشکیم اهنت وشمه منکیم یناشف ناج مدوخ نم

الکالزا صا نم، نوج هب هتفویب هضرم و درد یچره

دیرازب منیا مدوب یرادافو و هتشذگدوخ زا مدآ یگچب



یاپ... هب

دوب. هتفر مه یوت شتروص

؟ تفرگن تسفن _

. مدیشک شزا هرذی مخا اب

! دیشب هیضق لا یخیب هش مرگ نوترس متساوخ _هن

داد. نوکت یرس

درک. زاب نویلق گنلش رود زا ور متسد مورآ

. دیشک قیچ یآال هشوگ و تفرگ ور نویلق ی هنت

هساو هک ردق نومه ، هدیم ور معط نیمه مش هیقب _

هی نک رکف ، تسه مه يلا عبانج هساو هرضم نم

تسد یمهفیمن ، یرایب تدوخ رس بالیی مرازب دصرد

؟! یتناما تدوخ

یه درکیم یعس تشاد ارچ ، مدیشک یقیمع سفن

هنک؟ هتفیش شافرح اب ونم رتشیب

دوب! راکعمط و صیرح اعقاو

رد شدوخ کلمت تحت ور مبلق ی همه تساوخیم نوا

عورش ور یا هنافصنم ریغ یزاب شنتفرگ یارب و هرایب

دوب. هدرک

. یریگب نوج روخب ورانیا _ایب

مدز. یدنخبل

راگیس یدرک ماپ هلک تکرش موب تشپ یور یتقو _زا

مزا یاوخیم منویلق ، هزرلیم ماپ و تسد منیبیم



. یریگب

درک. مهاگن تقد اب

نک! هاگن تبثم رییغت هی مشچ هب شهب _

یرادن یملا س حیرفت چیه مدرگیم یچره یلو

نیا منکیم یعس مراد مدش انشآ تاهاب یتقو زا

منک! رود تزا ور تشز یاتداع

تسار تفرگ ممدنخ دوب هتفرگ مصرح هک نامزمه

ادخ. هدنب هگیم

یوژیگ اب متساوخن تقوچیه ایر، یایرد نیا هب _فت

ووهلا هتفیش متساوخن ، دیشب انشآ م هداعلا قوف یاه

شوایس نوج هب هنرگو دیتفویب یگدنز زا و دیش

. متسین بابان مدقنوا

. دیدنخیم شاه مشچ

رازب ، یدرکن ور وتتبثم یاه یوژیگ زونه هک هبوخ _

رشحم هی دعب ننک نفد وتاه هدرم هتشک نوا لوا

نک. اپب هگید

شلا ح هک یعقوم ادخب ، هدنخ ریز مدز اعقاو هگید

یچره نتخادنا تسد و لک لک رس دوب بوخ

! دروآ یمن مک و دوب هیاپ رخآ ات یتفگیم

نوشن وشاتدنچ هی میتشگرب نک هرخسم امش _حاال

دنمجرا یاقآ اب هک یا هسلج نیرخآ ینک، فیک مدیم

ژ نیع دیدنخیم یتشوگ لپم لپت دوب ییاقآ هی میتفر



شزا دشیم یکرت بابک هاگتسد هس ادخب ، دیزرلیم هل

زا نم فرط زا دنمجرا هب داد ریگ درک، تسرد

یاقآ ، میدنبب ور داد رارق ات نک یراگتساخ ترایتسد

روبجم شرخآ ساپمآ وت دوب هدنوم ادخ هدنب مدنمجرا

شلکیه اب یراک دش، لا یخیب ورای ات ملهاتم هگب دش

گرزب نطاب مهم متسین ینیب رهاظ مدآ کال نم امرادن

هگید دوب .... تکرش سییر بخ یلو دوب شضیرع و

شدوخ هساو دوب یراجت لوغ دینایرج رد هک نوتدوخ

رد متساوخ داین، رد یسک مشچ هشابن دوخ زا فیرعت

! دیشاب نایرج

تروص هب هریخ هیناث دنچ دش ثعاب ش هدنخ یادص

ش هنوچ یور چلا منک هاگن ش هنودرم باذج

دوب. هدش قیمع یباسح

حضاو ردقنا ور ش هدنخ یادص دوب راب نیلوا

بحاص هک دوبن باذج نیا لثم یچیه ، مدینشیم

قرب شاه مشچ نم رانک طقف اه هدنخ نیا یادص

! دشیم مرگ شهاگن و دزیم

و تیامح سح و مدرک هیکت شهب راب نیدنچ نم

یاپ ات ابیرقت راب هی ، مدرک هبرجت شفرط زا ور تریغ

، متفر مهافتوس هی رس مدوخ هب شهاگن ندش دب

تداسح شرود یارتخد هب ینلع ریغ تروص هب اهراب

انعم یاه هاگن هار نوا هب مدز ور مدوخ اهراب ، مدرک



. متفرگ هدیدان ور شراد

یسح ندرک لوبق یارب اورپ یب و دغ مدآ هی مــن

یندرگ سپ هی هب زاین مراد کش شهب مزونه هک

! متشاد دیدش

یتدم مامت ، مدرکن هیکت مردارب زج یدرم هب تقوچیه

مزا مدرکیم سح هک یعقوم یتح میدوب مه اب هک

سوسحمان شاهراک ردقنا تشاد ور ماوه دایم شدب

و تسوپ ریز هرذی طقف مدرکیمن نوشسح نم هک دوب

لثم رشت هی اب هعفد هی ات ندوب هدش عمج منوج

مهب ونم و ندب نوشن ور نوشدوخ شیگشیمه ندوبن

! نزیرب
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هریخ شهب هک تسه یا هقیقد دنچ مدش هجوتم هزات

دوب هدش یدج حاال هک ییاه مشچ اب منوا مدش،

! درکیم مهاگن

نم ، تمربیمن مدوخ اب تاسلج زا مودکچیه یوت سپ _

راتفر درسنوخ ردقنا متسین ترود یامدآ ای دنمجرا

شرس یور ور ورای تکرش هخرچب تتمس هاگن منک

! منکیم بارخ

. متشادرب ینیس یوت زا ور وبل



! هشیم زاب نوتتکرش هب ماپ نیبب لوا امش _

درک. مهاگن عطاق

یتسه االن هک ییاج وطالین تدم تسین رارق _

اب شزاس و تمی مال ینک هدامآ وتدوخ هرتهب ، ینومب

. هشاب ترس باال روز دیاب امتح باتفآ هدیمن باوج وت

یوت وبل هکیت هی و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. متشاذگ منهد

. شتمس تفر مهاگن میشوگ نتفر هربیو اب

دوب. زاناس

ترس ریخ هشکیم وشدوخ هراد دنمجرا باتفآ ییاجک _

؟ یدیمن وشباوج ارچ دوب یتعاس یصخرم

. مداتفا هفرس وهب مولگ دیرپ وبل

، متشپ دز مورآ راب دنچ درک مهاگن بجعت اب شواچ

مارب بآ ناویل هی و درک زاب ور یندعم بآ یرطب

. تخیر

! شاب بظاوم یدش لوه ارچ دشیچ _

شتمس هب ور یشوگ هحفص و مدروخ بآ زا یمک

. متفرگ

! ینم اب وگب : تفگ و درک مهاگن درسنوخ

. متشاذگ منهد یوت ور وبل زا هگید یا هکیت

هب هنکیمن تداع ارچ اعقاو ، هنکیم ملچک دنمجرا یاقآ _

. دشیم بآ دوب مگنس نم؟ یاراک



. تفرگ متمس هب یلا متسد

هساو یهار هی زاب ینزیمن ،رژ وتابل نک کاپ ریگب _

؟! ینکیم ادیپ تابل ندرک نوخ

مابل یور و متفرگ شزا ور لا متسد هدز تلا جخ

. مدیشک

. دوبن مساوح دش یقافتا _

درک. مهاگن یدج و داد نوکت رس

! تسین یچیه هب تساوح تقوچیه _

قمع هب مدرک یعس و مدرک هاگن یشوگ هحفص هب

. منکن رکف شفرح

دموا شیپ یتوف یروف راک هی : مدرک پیات دنت دنت

هنک رکف تبثم وگب مدنمجرا ،هب تهب مگیم حاال مایم

منوتیمن هتسکش ماتسد تفج مدرک فداصت دیاش

اه؟! مدب وشباوج

دش،اب هدیشک متسد ریز هک دوب یشوگ وت مرس

. مدرک شهاگن بجعت

. مدادیم ور زاناس باوج متشاد نیدرک نیچمه ارچ _

. تشاذگ شبیج یوت و درک شوماخ ور یشوگ

ثحب ش هیقب یداد حیضوت یفاک ی هزادنا _هب

نوریب تنهذ زا ور هیقب ینم رانک یتقو س هفاضا

نک!

. مدرک شهاگن هریخ و یتشپ هب مداد ور م هیکت



یچ؟ امش _

. تخادنا باال ییوربا

یچ؟ _نم

یعس هک یروج مشوگ و تشپ مداد ور ماهوم

یراد هک ییامش : متفگ هشاب توافت یب منحل مدرکیم

وت رفن دنچ دیدیم رج هقی نم ی هتشذگ هساو

؟ ندوب نوتتشذگ
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دنچ هک ییاج دوب، اغوغ منورد درک، ثکم هظحل دنچ

تیباذج و شیلا م تیعضو ، درکیم یگدنز شوت سلا

نشاب شفارطا یدایز یارتخد دوب هدش ثعاب شیرهاظ

! درکیم میبصع نوشیکی اب نتشاد هطبار رکف یلو ،

! سک چیه _

! هدوبن نم یگدنز یوت ینز چیه وت زا لبق

دش. درگ ماه مشچ

ــی! کلا _

. تسشن شبل یور یجک دنخبل

ی هنوخ دیسر ماپ هک یعقوم ،زا موناخ قدنف _هن

. متشاد ندوب هفاضا سح نوج اقآ و وناب

تقو همین راک هی متفرگ نوج مکی هک یردق نوا



یناربج یکالس هنوهب هب و مدرک روج مدوخ هساو

یسک ولج متسد تقوچیه مدز، نوریب هنوخ زا زورره

دایز لوپ مداتسیا مدوخ یاپ یور نوچ هدوبن زارد

جرخ رتمک ات مدروخ مک و مدیشوپ مک نم یلو دوب

! مشن هدنمرش ردقنا و منک

ارتخد واب نداتفا نوا و نیا لا بند تقو تقوچیه

! مدوبن مشمدآ ینعی متشادن ور ندیکلپ

! نوج اقآ

. دیشک یقیمع سفن

. مدرک شهاگن هدز تهب

راب هلوک هی اب دوب دیقم مدآ هی زرمایب ادخ نوج _اقآ

! زمرق طخ و داقتعا

ندرک یگدنز لیصا و فیرش درم هی لثم طقف نم

هک متسشن شافرح یاپ ردقنا متفرگ دای شزا ور

! مدوجو یوت دنوود هشیر یراد سومان

هب یتح هن و متفر یرتخد لا بند تقوچیه هن

. مدرک هاگن ندمویم متمس هک ییارتخد

درم هی مدادیم حیجرت زیچ همه زا مدوب دیماان نم

هک نیا ات شتروص هب هدز یگنس باقن هک مشاب اهنت

! یدموا وت

ناتساد وحم ردقنا مدرب رتولج ور مرس واکجنک

شهب مدیبسچیم متشاد مک مک هک مدوب هدش شیگدنز



هساو و دوب هدنز شنوج اقآ تساوخیم ملد بیجع ،

منک! تاق مال ور درم نیا هدش میگدنز یوت مراب هی

بخ؟ _

. تخادنا م هفایق هب یهاگن

دش. زاب مه زا ماه مخا مدرک سح

؟ دشیچ تیگدنز وت مدموا هک نم یچ ش هیقب بخ _

دز. مینیب هب یمورآ رگنلت تشگنا کون اب

. مدرک مخا

ریگ مه امش هشب لمع دیاب نم غامد شیروجنیمه _

! شور ینزیم یه یداد

. تخادنا متروص هب یثکم ورپ قیقد هاگن بجعت اب

؟ هشب لمع _

! منیبیمن تتروص وت یلکشم هک نم ارچ؟

. مدیچرو ور مبل

منک! برساالش و کیچوک ماوخیم _

ور مینیب و تشادرب زیخ هعفدی ، تخادنا باال ییوربا

داد. راشف و تفرگ شطسو و هراشا تشگنا ود نیب

ملو مدز:یآ غیج دوب هدش یغامد وت مادص هکیلا ح رد

! ینکیم راکیچ شیدنک نک

: تفگ یبلا ج نحل اب و دیشک بقع ور شتسد

لمع یگیم هک یروجنیا هگا مدب نوشن تهب متساوخ

غیج غیج هکاالن یروج یروبجم ترمع رخآ ینک؛ات



! ینزب فرح یدرکیم

. مدیلا م ور مغامد هدنخ اب

؟ نوج انلا لثم _

. یتشپ هب داد ور ش هیکت

هیچ؟ هرتخد نیا اب تلکشم _

دش. یدج م هفایق

! هکلپیم شوایس رود یدایز _

. تفر مه یوت شاه مخا

؟! یلا عبانج هب شطبر _
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، هنکیم تحاران ور رحس دایمن مشوخ : متفگ طایتحا اب

! هگیمن یزیچ مه شوایس

داد. نوکت یرس

! همولعم نوشدوخ اب اتود نوا فیلکت _

شوایس یاناتساد هت نکن نوشریگرد ور تدوخ وت

! هلدم شهی همه

مدز. یدنخزوپ

؟ هلدم شهی همه _

شتزادنیم و هنوکشیم ور هشقشاع هک یکره لد ینعی

رود؟



. درشف مهب ور شاه بل

قفاوت شلوا همه اب یلو ، منکیمن دییات ور شراک _

ای هدنبیمن لد شهب و هگنرز یکی هی حاالای هنکیم

! هشیم راتفرگ یروجنیا وت تسود لثم یکی

شسود اعقاو رحس هدرمان یلیخ یلو : متفگ مورآ

! هراد

وشولج ارچ دینزیم تفارش و یگنودرم زا مد هک امش

؟ دیریگیمن

دش. کشخ و فاطعنا یب شتروص

منکیمن تلا خد هیقب هیصخش لئاسم یوت _نم

اب ارتخد نوا ، هطوبرم مدوخ هب طقف متاداقتعا

شوگ ریز منزب مرب نشوایس اب نوشدوخ تساوخ

شهت دیشن هطبار دراو هرسپ نیا اب مگب مدرم هرتخد

؟ هنکیم نوتلو

. مدیشک یهآ

هک مدوب رحس نارگن ردقنا دوب، یقطنم شفرح

. مدرک هلیپ ادخ هدنب نیا هب یدوخیب

هیچ؟ شوایس لکشم _

؟ هنومب دنباپ داوخیمن ارچ

. تفر مه یوت شتروص

یور شتشگنا تشپ واب دروآ ولج ور شتسد مورآ

درک. شزاون ور م هقیقش



! دزیرب و دزیرگب ، میوگ هوک هب رگا _مغ

میراد هتشذگ زا هک یمخز اب یعون هب میراد نوممه

رابره تسین یندش شومارف مخز نیا ، مینکیم یگدنز

هدنک شتسوپ هنکیم دروخرب ییاج هب هابتشا هب هک

زا مودک ره ، هتفویم یزیر نوخ هب هرابود و هشیم

یریصقت چیه هک هراد یا هتشذگ رد هشیر ام یاراتفر

! میتشادن شوت

هک ور شاه فرح زا هملک ره ، مدرک شهاگن نیگمغ

مزغم یوت شدوخ کاندرد ی هتشذگ رتشیب مدینشیم

! دزیم شدوخ هب ور ور، افرح نیا راگنا ، دزیم گنز

. مدموا مدوخ هب شادص اب

هیچ؟ یاج _نیا

رانک م هقیقش یور زا ور ماهوم مدش هجوتم هزات

دوب! مینوشیپ رانک یگتفرگ هام ور شتسد و دوب هدز

تلا جخ شزا هشیمه هک یلکش هالیل یگتفرگ هام

. هشن مولعم ات شور متخیریم ور ماهوم و مدیشکیم

تسود ، مدیشک بقع ور مرس بذعم و مدرک یمخا

! شتنیبب متشادن

! منیبب اسیاو چون _

؟ هیگتفرگ هام

. مداد نوکت رس مورآ

؟ ینکیم شمیاق ارچ _



. مشوگ تشپ مدز ور ماهوم

. مرادن شسود _

شزاون ور شور یراد ینعم ثکم واب مورآ راب دنچ

درک.

ینوشیپ ور هک ولوچوک هام نیا یرادن قح هگید _

؟! یدیمهف ینک نوهنپ ور هدییور دیشروخ

هام هزماب ردقنا سک چیه حاال مدز،ات یسولم دنخبل

دوب! هدرکن فیصوت ور میگتفرگ

یور تشاذگ ور دیشروخ مسا بوخ مشوایس _نیا

نم!

. تسب مشچ

یوت هک مه وت هرازب مسا مدرم ور هدلب بوخ _

! یرایمن مک شباوج

نیا منکن رکف هشیم درس هراد اوه ؟ میدرگرب مک مک

! هشاب وگباوج یراخب
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دش ماجنا متیرومام هک نم بخ مدز شهب یدنخبل

! هگید میرب

عقوم هب لقادح متفرن هک متکرش میرب مک مک _هلب

. هنوخ مسرب



ور مشفک و مدش دنلب اج زا دز رانک ور کیتس پال

. مدیشوپ

هچ ، مدرک اج هب اج م هنوش یور ور شتک یمک

. دمویم مه یزوس

. تخادنا مهب یهاگن شواچ

دنبب وشاه همکد ششوپب ، هزرلیم هراد یروجچ نیبب _

! ینکیم زرل هنزیم داب هزاب شولج

. مدرک ورف شانیتسآ یوت ور ماتسد اتود

تک ی همکد نتسب هب عورش و داتسیا مور هب ور

درک.

هدش هدز دنگ دنلب و داشگ تک روا نیا اب هک نیا اب

دوب! ملد یوت مه یصاخ قوذ هی یلو مپیت هب دوب

اب هظحل دنچ ره مداتفا هار هب مورآ شرانک

. مدیبوکیم مهب ور تک دنلب یانیتسآ یشوگیزاب

دز. یدنخبل رود زا نومندید اب میحر جاح

. تخادنا مهب یقرب رب هاگن شهب نومندیسر اب

هتخادنا لگ تروص وت زا یگدنزرس مرتخد هللا شام _

هللا. شیا دیشب تخبشوخ تساديپ ت

هیمدآ بجع تفرگ م هدنخ مه مدیشک تلا جخ مه

! شواچ نیا

. دندش رود مزا یمک میحر جاح و شواچ

جاح و درک شبیج یوت تسد شواچ مدش هجوتم



ییامدآ و لپ وهب متشگرب ، دنودرگرب ور مخا اب میحر

هاگن ندوب هدش یرارف امرس تدش زا ام لثم هک

. مدرک

هدننک لسک تدشب هک یزورما درکیم ور شرکف یک

. هشب متخ اجنیا هب شهت دوب هدش عورش

. هیریگلفاغ زا رپ مدآ یارب شزورره یگدنز اعقاو

. متشگرب بقع هب شاپ یادص ندینش اب

یباسح شندب منئمطم ندوب هدش زمرق شاه شوگ

دوب. درس

ادخ. هدنب یخآ

! هگید هراد مبقاوع نیا ندوب نملتنج یدایز

. میدش راوس و میداتفا هار نیشام تمس هب

درک. مک ور شادص و تشاذگ یمی مال گنهآ

یباسح یلو مدوب هدرکن یصاخ راک زورما هک نیا اب

مندب م هرود هب ندوب کیدزن رطاخب و مدوب هتسخ

دوب. هتفوک

لثم شواچ یافرح یروآدای اب یشیمق شوایس یادص

درک. ماه مشچ ندرک هتسب هب روبجم ونم الالیی

منکب تمسق یسک اب ور وت هک متساوخن زگره

منکب تبحص هظحل هی مدوخ اب یتح وت زا ای

منکب تداع وت نتشاد هب هک متساوخن زگره



منکب تراسج وت هب ینم ملا طقف مگب

ینکشیم هزره هاگن کی اب هک یفیرظ ردقنا

ینم ملا طقف اهنت مدوخ تولخ وت اما

منکب تداع وت نتشاد هب هک متساوخن زگره

منکب تراسج وت هب ینم ملا طقف مگب

هنومب مهاگن یاج تنت ور هک هنیا مسرت

هنومب مهآ رابغ تاشچ هشیت یور ای

ینکشیم هسوب اب یتح باوخ لثم هداس و کاپ وت

ینم باوخ مسجت ماهوزرآ همه لکش

یشیمق شوایس تداع *
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. مدرک یمخا متروص یور یتسد شزاون سح اب

هربیم مباوخ هرذی ات مرامخلا مئاد نم ننودیمن انیا

! هخآ ننکیم مرادیب ارچ

زاب ور ماه مشچ مورآ دش ثعاب شادص ندش دنلب

منک.

؟ قدنف _

؟ ینک زاب ور تاه مشچ یاوخیمن

! میدیسر هتعاس مین



مهاگن حیرفت واب دوب هدش مخ مور هک شندید اب

ممشچ تسد تشپ واب ماج رس متسشن فاص درکیم

. مدیلا م ور

ور تيعقوم متسنوت ات مدرک هاگن مفارطا هب یمک

. مدب صیخشت

؟! میدیسر _ااا

درک. زاب ور نیشام رد

هلب! همولعم هک روط _نیا

؟ ینک یگدننار ینوتیم ینئمطم

. مداد نوکت رس

. مریم هتسب مشچ ور نارهت یانوبایخ نم اباب _هرآ

. تخادنا باال ییوربا

. مداتفا هار مدوخ نیشام تمس وهب مدش هدایپ

اب مشب نیشام راوس هک نیا زا لبق و داتسیا مرانک

بظاوم بوخ نک، یگدننار مورآ : تفگ یدج ی هفایق

و تسد هب بآ هی رانک نزب دموا تباوخ هگا شاب

... یدیسر نزب، تتروص

. دیشک یفوپ

؟ تمنوسرب مدوخ یاوخیم ال _صا

. تفرگ م هدنخ

! هبوخ هبوخ حملا نم تسین المز اعقاو _هن

. متخادنا منت یوت تک هب یهاگن



. تفریم مدای تشاد یتسار _اا

هب و مدروآ رد منت وزا مدرک زاب ور تک اه همکد

! متفرگ شتمس

تک! تباب یسرم ، دییامرفب _

داد. نوکت یرس

هدب. مایپ یدیسر ، منکیم شهاوخ _

هتکس ینارگن زا مسرب ،ات مدرک جک ور مرس دنخبل اب

ادخ. هدنب هنکیم

! مشچ _

: تفگ یکشخ نحل واب تفر رانک نیشام رد یولج زا

بال. یب تمشچ

و مدش نیشام راوس ، مدنخن ات متفرگ زاگ ور مبل

. مدش جراخ گنیکراپ زا عیرس و مدز یقوب شارب

. تسشن مبل ور یدنخبل مک مک

هک یتاملک و یبات یب زاربا مدوب هدش هجوتم زورما

ال ماک نحل ،اب نتفرگیم تاشن شیتسوپریز سح زا

! ندشیم نایب یکشخ و یدج

و درکیم یگبیرغ افرح نیا نتفگ اب راگنا هک یروج

زاربا یتح ، هزیرب تمی مال شادص یوت تسنوتیمن

دوب! تیدج اب مه شینارگن

رکف نیا هب یتقو ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

زا وراه فرح نیا هک متسه یرتخد اهنت نم مدرکیم



رت ظیلغ ملد یوت نیریش سح هدینش شواچ نهد

. دشیم

شدوخ و شواچ یگدنز یا هگید دید اب زورما نم

تیصخش راگنا تشذگیم هک یزورره متخانش ور

. دشیم نايامن شزا یدیدج

نوبایخ هب یهاگن و مداتسیا زمرق غارچ تشپ

رو نوا هک یکیش پاش یفاک هب ممشچ ، متخادنا

شهب مرظن دش ثعاب شبلا ج حرط داتفا دوب نوبایخ

. هشب بلج

! رهمداش پاش، یفاک یتسار پاش، یفاک

ردقنا مدب مگرم ادخ دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

! تفر مدای ور هناورپ لمع لک هب مرس دوب هتخیر راک

وگدنلب یور ور یشوگ و رهمداش هب مدز گنز عیرس

. متشاذگ

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ و دش زبس غارچ

باوخ یادص هک هشب عطق یشوگ دوب کیدزن اییرقت

. دیچیپ یشوگ یوت شدولآ

؟ موه _

؟ یداش _

دش. رايشه یمک شادص

. مرهمداش ، یداش رام رهز _
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دش. جک منهد

. ادخب م هدنمرش ؟ هروطچ هناورپ حلا ! رهمداش _

امش. یایسرپ لا وحا _زا

. مدیشک یهآ

یناطلس مدیمهف ، مدموا یتقو زا هک ینودیمن رهمداش _

متیاکش نگیم شرآ نتفرگ لا بند هداتفا مشرسپ هدرم

ینودیم هک متکرش یاراک ، منکیم قد مراد هدرک

مرس. هتخیر یروجنوا

. دیشک یا هزایمخ

. مساو درک فیرعت وشمه نیمار منودیم _

دش. رکوپ مفایق

؟ ینکیمن کرد یراد ضرم سپ _

! مدرک فک

. تفرگ ش هدنخ

یباسح ، هدزن سپ شندب رکشورادخ هبوخ مه هناورپ _

. هراد تبقارم هب زاین یلو هلا حرس

. شندید میایم اه هچب اب امتح رکشورادخ _

درک. یچون

. هراد ررض شساو ناجیه هتفگ رتکد دیایب داوخیمن _

. مدرک کراپ ور نیشام و مدز ور امنهار



؟ میشیم شندموا ناجیه هب ثعاب _االنام

هراد ررض شساو ناجیه و سرت هتفگ رتکد _هن

! هنکیم فوخ هنیبب ور وت هفایق

. متشاذگ مشوگ رانک و متشادرب ور یشوگ

اپ راهچ هی اب ندز فرح متسنودیم دیاب لوا نومه _

؟ یرادن یراک ، هشیم یچ ش هجیتن

دز. یدنخشین

. یدرک مرادیب یدز گنز ،وت متشادن یراک ملوا _زا

. مدرک عطق شور یشوگ صرح اب

لگ شیگزم شوخ هدش بوخ شلا ح هناورپ هک حاال

. باصعا ور هریم رتشیب هدرک

یارب ترپ و ترخ اتدنچ و ریش و یرپوس وت متفر

. مدیرخ شرآ

یارب سابل تسد دنچ و نوریب متفریم تساوخیم ملد

. متشادن تقو ال صا یلو مدیرخیم نامام و شرآ

تمس هب و مدش نیشام راوس ، مدیشک یقیمع هآ

مداتفا هار هنوخ

مدرکیمن راک هگا نوشمنیبب متسنوتیمن مدرکیم راک هگا

منک. مهارف ور نوشهافر متسنوتیمن

االن نیمه ات متشاذگ تکرش یوت ور ماپ هک یزور زا

مین ره تباب ؛ متفرگ هک یصخرم تعاس هی ره تباب

نتفر نوریب ماتسود واب نتفر رد راک ریز زا تعاس



. مداتسیا یراک هفاضا تعاس ندیدنچ

زا اتسود عمج یوت ، مدیدنخیم دنلب یلو مدوب هتسخ

. مدوب نم رتداش حلا نیع ورد رت نوغاد همه

. مدرکیم نیمات ور ماه سک نیرت زیزع هافر دیاب نوچ

دش هام هی یوت ششاداد سول و یجنران کزان رتخد

! هداونوخ روآ نون

رس مه یلع و اباب هب هک دوب هام نیدنچ یتح نم

. مدوب هدزن

خیلا اه هدقع نیا دوب رارق یک سپ مدوب هتسخ نم

؟ هشب

هرب؟ رانک میگدنز یور زا سرت ی هیاس دوب رارق یک

؟ نریگب مزا منت ی هراپ دوب رارق یچ مرج هب

؟ ندوب رتخد مرج هب

دوبن ش همانسانش وت هچب و رهوش مسا هک یرتخد

دوب! ردام مک، ردقچ ره دوب ردام دوب هنوخ نز یلو

هدز هقلح کشا مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

منک. کشخ تسد تشپ اب ور ماه مشچ یوت

یگدنز یایتخبدب ی همه و دوب م هرود کیدزن مه زاب

دوب. هدش راوآ ملد ور

. متسب ور ورد مدش طایح دراو

هب تشپ هک مدش نامام هجوتم مدرک زاب هک ور رد

هتشادرب هچقاط ور زا ور یلع سکع دوب هداتسیا نم



. شور دیشکیم تسد ادص یب و دوب

هگید دوب هدرم شحور نامام ، تفرگ شیتآ رتشیب ملد

مه ور رد یادص یتح درکیمن شلا حشوخ یچیه

! دینشن

؟ نامام _

شزمرق یاه مشچ ندید ،اب تشگرب متمس هب عیرس

. متفرگ زاگ ور مبل

دز. مهب یدنخبل

؟ نوج نامام یبوخ _

ارچ؟ یدرک رید

. مدوب نوریب ماتسود زا یکی :اب متفگ مورآ

! هگید دشیم بوسحم متسود مشواچ بخ
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داد. نوکت رس

. هرضاح ماش هگید تعاس هی _ات

ماش؟ هکاالن هبش رس هزات _

؟ تساجک شرآ

یوت ی ژهل فرظ اب شرآ ی هلک و رس هظحل نومه

دش. ادیپ هنوخزپشآ زا شتسد

. تسشن مبل یور یعقاو دنخبل شندید اب



؟ هروطچ نامام قشع _سالم

دوب. فیثک تدشب شبل رود

درک. تسرد ژهل مارب نوج نامام مبوخ _

. مدیسوب ور شینوشیپ مکحم و شتمس مدش مخ

. هنکیم سول ومرسپ یه هنکن درد ینوج نامام تسد _

درک. مهب یمخا نامام

هیچ؟ سول _

! ساقآ مچب

تشپ ور دوب هدش دنلب یمک هک ور شرآ یاهوم

مدز. مششوگ

نوج خهلا شیپ یتعاس دنچ هی ادرف هنوخ یاقآ _

؟ هنومیم شرحس

. دروخ ش زاژهل یقشاق و داد نوکت رس

. کراپ هربیم ونم رحس _خهلا

. مدیسوب ور شفیثک تروص هگید راب هی

. کراپ تتربب مگیم شهب مه ادرف _

درک. مهاگن لا وس رپ نامام

. مگیم شهب ادعب مدز هراشا و متسب ور ماه مشچ

. متفر قاتا تمس وهب متشاذگ هنوخزپشآ یوت لیاسو

قاتا دراو نامام هک مدوب سابل ندرک ضوع لوغشم

دش.

؟ ادرف هربخچ هشاب ریخ _



. مدرک ماپ ور مراولش

! رازم رس میریم _

درک. مهاگن ثکم اب هظحل دنچ

؟ هداتفا یقافتا _

ماباب رازم رس مرب نم هک هتفویب یقافتا هرارق هگم _

؟ مشاداد و

دش. ردک شهاگن

. هغولش یلیخ ترس هخآ _هن

. متفرگ ور شتسد و متفر شتمس هب

مرن ادرف یاوخیم ال صا نم رس قرف وت هروخب _راک

منوریب شهت مدب نوتصرح یه نوتلد گنت سب منیشب

؟ دینک

دش. زاب هدنخ هب شاه بل مک مک

؟ ینومیم _

منک. سکیف مبل یور ور دنخبل مدرک یعس

همه هشکب ونم ادخ دش حلا شوخ ردقچ مدرگب یهلا

هگید هیقاحلا هی هک مه ادیدج راک، هدش میگدنز ی

! رهمگرزب شواچ مان هب دوب هدش هفاضا مهب

! منومیم هک _هلب

! هچب هشابن اهنت هنوخ وت دایب مرحس نزب گنز _

دنمجرا هب ات متفر یشوگ تمس هب و متفگ یمشچ

. مرایب اج هب ور میلا هچاپ بتارم و منزب گنز



یدج یادص هک دروخن قوب مه لماک رابود یشوگ

. دیچیپ شوت دنمجرا یاقآ

؟ دییامرفب _هلب

؟ دنمجرا یاقآ : متفگ مورآ

امش؟ : تفگ یتوافت یب نحل اب

دوب! هتسب ور زا ور ریشمش

هی دیدیم راختفا ارآرهم بانج یشنم متسه _جالیل

؟ میشاب هتشاد مه اب هسلج

؟ یزادنیم تسد ونم مراد وتاباب نس _

. متفرگ زاگ ور مبل

رت فیطل نومنیب فیطل یاضف متفگ دوب هدنخ ضحم _

. هشب

دش. دنلب شیصرح یادص

! ینم سییر وت ای ماوت سییر نم منودیمن _

؟ یرازیم قلا ونم یدیمن ور ماه نفلت باوج
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؟ تسه حیضوت ی هزاجا _

دش. مورآ شادص

. هشیم مک تقوقح زا مرتخد _هن

. مدیشک یهآ



! یتخود مناهد _

مینک هچ دینک در قوقح یب یصخرم مه ور ادرف

! عناق و میشیورد هگید

دش. دنلب شادص

؟ ادرف _

اب یتساوخیم هک شرآ رطاخب طقف زورما باتفآ نیبب

... ادرف مداد ور هزاجا نیا ینزب فرح شلیکو

. مدرک مالمی ور مادص یمک

! میتفرن هتقو یلیخ رازم رس میرب میاوخیم _

دش. عطق شادص

نیا زا نم دوب، یکزان لد مدآ تیاهن یب دنمجرا یاقآ

سح تاقوا یضعب یلو مدرکیمن هدافتسا عوضوم

هب شلد ردقچ مراد هک الیت کشم ندید اب مدرکیم

. تشذگیم اه زیچ یلیخ وزا دمویم محر

.. یسیاو راک هفاضا دیاب تقو رخآ ات ادرف سپ _

مدز. یگرزب دنخبل

صا هدرک دنمجرا یاقآ هب لیدبت ورامش نوتاراک نیمه _

! شواچ تکرش مریمن هک سانیمه هساو ال

دش. توکس هظحل دنچ

! شواچ تکرش دش، زاب ماه مشچ و متسب ور منهد

؟ یریمن اجک _

؟ هداد داهنشیپ تهب هرسپ نوا



. مدرک رپ داب مپل یوت

! هریگن وج هریگب گس ور مدآ

_هن!

ام هن متفگ متشادرب ور مزوم منم دز فراعت هی طقف

! میتسین شلها

درک. فاص ور شادص

یلو ینزیمن مرود منودیم باتفآ هتحار تزا ملا _یخ

هدافتسا یا هنافصنم هار زا ناخ شواچ شاب بظاوم

. هنکیمن

مدز. یدنخبل

. دنمجرا یاقآ مشچ _

درک. یثکم

مه یزیچ نوسرب شرآ و تنامام هب ونم _سالم

وگب! یتشاد جایتحا

. ظفاحادخ ، دیشاب نوتدوخ بظاوم مشچ _

. مدیشک یقیمع سفن و مدرک عطق ور نفلت

. متشگرب حلا هب هرابود

؟ هدموین یزیچ یا هیراضحا زورما نامام _

. مدنوشن زیم ور و مدرک دنلب ور شرآ

یا؟ هیراضحا هچ مرتخد _هن

؟ هگم هدش ربخچ

. متخیر ناویل یوت و متشادرب ور ریش



هشب یتساوخیم یچ یریگیم سرتسا یکلا ارچ _

! هگید یناطلس عوضوم نیمه

. مداد شرآ تسد هب ور ریش ناویل

. دیرپ شگنر

اکش... هگم _

. مداد نوکت رس

همه متفرگ بوخ لیکو هی شابن نارگن نم ردام _هرآ

. هریم شیپ عیلا زیچ

اب هک میشب اهنت هشوگ هی میرب دوب رظتنم یه

. مگب شساو یرتشیب تاییزج

وشمه ناج نامام : متفگ و مدرب ورباالرت شرآ تسد

. روخب

درک. عمج ور ش هرهچ

. مرادن تسود منوتیمن _

. مدرک بترم ور شاهوم

نم ی هنوخ درم هگم مشب تلگشوخ یامشچ نوبرق _

؟ یتسین

یشاب ینوج نامام بظاوم یشب گرزب رتدوز یاوخیمن

؟

. مدیسوب ور شرس یور داد نوکت رس دنت دنت
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ربخ اب زیچ همه زا نامام متشادن لیامت دایز شتسار

ییادخ شدعب و هنک شوخ لد دایز ماوخیمن مه هشب

متساوخیمن مه و دایب رد اپ زا هک هشب یزیچ هدرکن

!.. شواچ و نم ی هطبار زا

. مدب مایپ شهب تفر مدای دش درگ ماه مشچ هعفدی

. متشگرب قاتا هب نامام بجعتم یامشچ یولج عیرس

هک مهار وت دیرخ اب مدوب هدیسر دشیم یتعاس کی

. هنکیم یرکف هچ تسین مولعم حاال دیشک لوط یلک

! مشنزرس یباسح و هنزب گنز مهب مدوب رظتنم دنچره

! مسرتب دش ثعاب رتشیب شتوکس نیمه یلو

. متفر رو یشوگ اب یمک

ردقچ ، متسنوتن یلو متسرفب مایپ متساوخ راب دنچ

دوب! نارگن

مایپ هی اب طقف هگا هشب رتشیب ممرج مدیسرتیم

. مدیسر مگب شهب

. منزب گنز مدرکیمن متئرج

گنز شهب هسرتیم مدآ هک هرادن خاالمق ، مدیشک یفوپ

! هنزب

راشف ش هرامش یور ور متسد و ایرد هب مدز ور لد

. مداد

دوب رخآ یاه قوب هگید متفرگ زاگ ور مبل سرتسا زا



متسشن مورآ و متسب ور رد ، تشادرب ور نفلت هک

. یلدنص یور

یا هظحل نومه ینعی هدب؛ ربخ یدیسر مگیم یتقو _

یدب ربخ دیاب هنوخ وت یتشاذگ ور تاپ هک

تاهراک ی همه نکمم شور نیرت مورآ اب هک نیا هن

هب ینزب گنز یدرک تقو هگا شهت و یدب ماجنا و

. هتنارگن هک یسک

. متسب مکحم ور ماه مشچ

هی ادخب یدزن گنز تدوخ ارچ ال صا بخ ... شتسار _

ال. صا تفر مدای داتفا یقافتا

هن! ای هتفویم تدای شهت منیبب مساوخیم _

! هدنمرش : متفگ مورآ

. دیشک یقیمع سفن

؟ هداتفا یقافتا هچ منیبب وگب _حاال

یوت و یلدنص ور متشاذگ ور ماهاپ و مدیشک یهآ

. مدرک عمج ملد

. شواچ هدش گنت _ملد

درک. توکس یمک

ال صا ، دشیمن گنت سک چیه هساو ملد تقوچیه انلبق _

! مدرکیمن کرد ور یگنتلد سح

گنت تلد :االن متفگ و موناز یور متشاذگ ور مرس

؟ هشیم



؟ هدش گنت یک هساو تلد : تفگ و دیشک یقیمع سفن

. تسشن مبل ور شثحب ندنوچیپ زا ینیگمغ دنخبل

! مشاداد ماباب ، میگدنز یادرم اهنت _

. دموا طخ فرط نوا زا ییادص

تیگدنز یاه درم اهنت داد: باوج هیناث دنچ زا دعب

؟ نتردارب و تردپ

. مدیشک طخ مراولش یور متسد اب

هک تسه مه هگید رفن هی هن، مگب شهب هروطچ

! منکیم هیکت شهب هتقو یلیخ

منک. عمج ور ثحب شدوخ لثم مدرک یعس

! گنرز مدآ

! رازم رس میرب میاوخیم نامام اب ادرف _
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دش. یدج شادص

؟! اهنت _

. دموا قاتا رد یادص

. متسشن ماجرس خیس

ماش. ایب ردام باتفآ _

... هظحل هی دیشخبب : متفگ عیرس

. متشاذگ یشوگ یور تسد



ناج. نامام مایم _االن

. مدیشک یقیمع سفن تسب ور ورد تفر نوریب

. مداد رارق مشوگ یور ور یشوگ

. میریم اهنت هشیمه بخ ، هدنمرش _

دیروخن بش هب هک دیرب رتدوز ، دیشاب بظاوم _

! هکانرطخ

! روخب لماک ور تاذغ نمض رد

مدز. یدنخبل

ریخ. هب نوتبش سپ هشاب _

! شوخ بش _

مدز. یدنخبل و مدرک عطق ور یشوگ

یوت متفر عیرس و مدیرپ اج زا نامام یادص اب

. ییاریذپ

. متسشن نوشرانک

. دیشک اذغ شرآ یارب دعب و نم یارب لوا نامام

شرآ ندروخ اذغ ریگ مهاگن رتشیب متشادن اهتشا دایز

دوب.

دادیم اذغ شهب و تفرگیم شتسد زا ور قشاق نامام

سپ نامام زا ور شقشاق درکیم یعس هرابود دعب

. هریگب

یلیخ نیا و دوب مورآ یدایز هچب هی ناونع هب شرآ

. درکیم منارگن



. مدیشک رانک و مدروخ قشاق ات دنچ روز هب

. تخادنا مهب یبجعتم هاگن نامام

ناج؟ نامام یدرکن مومت ور تاذغ ارچ _

. مداتفا شواچ دای هظحل مدز،هی یگنرمک دنخبل

! روخب لماک ور تاذغ

ش! هچب هراچیب دوب، ساسح ردقچ

. هریس ممکیش میدروخ دایز ترپ و ترخ نوریب _

داد. نوکت یرس

. مدرک عمج ور ماه فرظ و مدش دنلب

. نامام مروشیم ورافرظ _نم

درک. یمخا

رو. نوا ورب ایب یدنوکش ناویل ات ود راب نیرخآ _

دش. درگ مامشچ

ـنا! _مـما

منک! یسامح ور هیضق متساوخ

یدش یبوخ رتخد یگب یاوخیم هک نیا رس داوخیمن _

. یدب داب هب ونم ی هیزیهج

هک متسه ییامدآ نوا زا نم ، بقع متشگرب مدق هی

ردقنا ؛ مرادن تسود هک ندیم مهب ور یراک هی یتقو

! نگن یراک مهب هگید هک منکیم یراکبارخ شوت

تسد ش هنوخ یوت هرازیمن نامام هبرجت نوا هب انب

! منزب دیفس و هایس هب



شرآ تمس هب و مدیشک مدنلب یاهوم هب یتسد

. مدیخرچ

. درکیم عمج ور گنچاال قشاق تشاد

م. هچب هیراک هتفرن نم الهب صا هک مرب شنوبرق خآ

؟ میشکب یشاقن میرب نامام شرآ _

. نیمز تخیر وراقشاق

. مدلب نم ، میرب _

مدز. یدنخبل

زا دادم ات دنچ اب یشاقن رتفد و متفر قاتا تمس هب

. مدروآ رد دمک یوت

! هدلب یچ ملگشوخ رسپ منیبب اجنیا _ایب

. دیلا م ور شاه مشچ و تسشن مرانک

. گنخ ردام هی اب ندز هلک و رس بقاوع زا

میشاقن نم هدش زمرق شامشچ هچب یبش هفصن

. هتفرگ

هنک! سح ونم دوجو رتشیب متشاد تسود بخ

شاه یطخ طخ هب یهاگن و مدیشک زارد شرانک

. متخادنا

؟ یشکب ور نوج نامام و تدوخ و نم یدلب _

: تفگ دوب ندیشک لوغشم ناجیه اب هک روط نومه

. مشکب مدلب مه ور اشاس ییاد یتح ینامام هرآ

مه. وت تفر ماه مخا



هللا! شیا هشاب اشاس ییاد هرخآ

مدز. شهب یعونصم دنخبل

. طقف شکب ور نومدوخ نومه _هن

درک. ندیشک هب عورش و تشادرب یجنران دادم

و متشاذگ متسد یور ور مرس ، دزیم ور ممشچ شگنر

. دیشکیم ذغاک یور هک ییاه طخ هب مدش هریخ

هتشاد نوشهگن زاب رارصا اب یلو تخوسیم ماه مشچ

. منیبب ور شیشاقن رخآ ات مدوب

یزیچ و دش هتسب ماه مشچ مک مک دشیچ مدیمهفن

. مدیمهفن
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. مدش دنلب باوخ زا یبیجع درد ندب اب حبص

ب هی و مرس ور وتپ هی متخادنا مفارطا هب یهاگن

نیمز یور دوبن یزیچ مریز یلو دوب مرس ریز تشلا

دوب. مدرد ندب لیلد نیمه و دوب هدرب مباوخ

دوب! هدیباوخ نم یاپ هب اپ متخادنا شرآ هب یهاگن

. دوبن مرس باال نامام بجع هچ دوب هدش رهظ ابیرقت

ح زا مدز متروص و تسد هب یبآ و مدش دنلب اج زا

وت هراد هک مدش نامام هجوتم متفر نوریب هک لا

. هنکیم تسرد اذغ هنوخزپشآ



. مدرک شلغب تشپ وزا متفر شتمس هب دنخبل اب

. مدش شنت شزرل هجوتم

زا ییادص ینها هی رتخد مدیسرت ، باتفآ عیییه _

. رایب رد تدوخ

ش. هنوش ور متشاذگ تشپ زا ور مرس

. نامام دوب هدش گنت تارب _ملد

متسد تشگرب متمس وهب تشاذگ زاگ یور ور ریگفک

دش. زاب شرود زا

. تفرگ ور متسد و تخادنا متروص هب یقیقد هاگن

هیچ؟ هساو تاه هنوهب نیا ؟ مرتخد هدشیچ وگب _

! طقف دوب هدش گنت ملد هک تسین یزیچ : متفگ مورآ

، مدرکیم ییاهنت ساسحا طقف نم درک، مهاگن کوکشم

ور یشنت نیرتکچوک لمحت هگید دوب، مور یدایز راشف

! نیمه دوب هدش گنت ملد و متشادن

. مدیشک یهآ

؟ هشیم رضاح یک اذغ _

؟ دایب رحس منزب گنز

داد. نوکت رس

؟ یتفگن شهب بشید _

. متفر لا چخی تمس و متخادنا باال یا هنوش

االهف! هشیمه هک نوا هنکیم یقرف _هچ

. تفرگ زاگ ور شبل



! باتفآ _

ناج. نامام هتشز

بخ. هگید مگیم تسار

. مدرک رادیب ور شرآ مورآ و متفر قاتا تمس هب

رحس خهلا االن روخب یزیچ هی وشاپ نامام وشاپ _

. ادایم

مهاگن هدیشک زارد یروجنیمه و دیلا م ور شاه مشچ

. مدیسوب ور شپل مکحم درک،

یگنز و متشادرب تشلا ب ریز زا ور میشوگ مدش مخ

مدز. رحس هب

. باتفآ سالم _ولا

. بجع هچ ، متخادنا باال ییوربا

؟ ییاجک _سالم

. مشاب ماوخیم اجک هگید م هنوخ _وت

. هدرک تسرد اذغ نامام اجنیا ایب وشاپ _

دش. لا حرس شادص

اذغ؟ هیچ _

. تفرگ م هدنخ

میاوخیم یرادهگن دیاب مشرآ ایب مرهاوخ س همیق _

؟ نوریب میرب

؟ اجک _

. مدرک دنلب اج زا ور شرآ



. رازم _

. تفگ یناهآ

االن. مایم سپ هشاب _

. ظفاحادخ تادف _

درک. عطق ور یشوگ و درک یظفاحادخ

ور ش هنوحبص متفر و ییوشتسد مداتسرف ور شرآ

منک. رضاح

زا راموط هی دایب هچب نیا هگید منودیم نم حاال

! هراد نیرفن و نهلا شوایس

و قاتا ندرک روج و عمج لوغشم هسرب رحس ات

. مدش هنوخ

مریگب ربخ مه هنوپ و نیمار زا تساوخیم ملد تدشب

. هشب نییعت نوشچب تیسنج ازور نيمه دوب رارق
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هنوخ ندرک زیمت و شرآ اب ندز هلک و رس لوغشم

. دموا رد گنز یادص هک مدوب

. متفر طایح تمس وهب مدرک زاب ور رد

دش. دراو یکاروخ زا رپ کیتس هیپال اب رحس

؟ کین کیپ یدموا هگم رحس هربخچ وووا _

شرآ اب مدیرخ : تفگ و داد متسد هب ور کیتس پال



هرن. رس نوملصوح مییاهنت

. مداد نوکت فسات هب یرس

؟ یدیرخ رناژیاز شرآ هساو _

درک. مهاگن بجعت اب

؟ هرادن تسود _

. مدیشک یهآ

ینکیم ور اراک نیمه هدن صرح ونم ردقنا وت _ورب

! هگید یداد یرارف ومدرم نووج

درک. زاب ور هنوخ رد یصرح

هشوگ هتفویب هش ملق شاهاپ تفج مدرم نووج _

هدادن ونم باوج زورید لک هک هللا شیا هنوخ

نم هدرک رکف ، مدوب باوخ هگیم هداد باوج شهت

ش... هنن لثم

وموربآ شینهد دب عورش اب ات شولهپ وت مدیبوک دنچ

. هدربن

. دیرب ور شادص نامام ندید اب

هدش هرذی نوتارب ملد ایند، زپشآ نیرت رهام _سالمرب

دوب.

. دیسوب ور شینوشیپ دنخبل اب نامام

شسود ردقنا نامام هنکیم ور اراک نیمه ملا، هچاپ

. هگید هراد

رد لیتساپ ات دنچ کیتس پال وت زا شلغب وت دیرپ شرآ



. شتسد داد و دروآ

هدامآ ور راهان لیاسو ات متفر هنوخزپشآ تمس هب

منک.

. داتفا هار مرس تشپ و نیمز تشاذگ ور شرآ رحس

؟ نیروخن بش ؟هب سپ دیریم _یک

. مدیشک نوریب لا چخی زا ور هباشون چراپ

. میریم راهان زا _دعب

؟ دوب اجک شوایس زورید یدیمهفن شرخآ

دز. یدنخزوپ

رهش یوت درب ور هرتخد نوا مدزیم سدح یلو _هن،

. مشن ساسح ثمال هک تفگن نم هب هنودرگب

میرکفنشور مدآ نم هک هنیا دروآ هک یسناش اهنت

ربخ نوشزا بخ هک مراد یلومعم تسود یلک ممدوخ

! هرادن

. ینزب فرح تفگ ناخ شواچ هک یلیکو اب یتسنوت

. مداد نوکت یرس

فرح شاهاب شواچ ننکیم فیرعت شزا یلیخ _هرآ

. هگید هشیم یچ مینیبب ات هدرک لوبق هک عفال دز

. تخادنا باال ییوربا

! یتنعل باذج ، شواچ منوج _

رانک. مداد شله هدنخ اب

. نکن تسرد هیشاح وش _مگ



. دیشک متسد زا ور هرفس

؟ منکیم تسرد هیشاح نم ، دیملا ع عیاض اتود امش _

. شتمس متشگرب راکبلط

مد؟ ای میراد خاش میدرک راکیچ هگم _

. تخادنا باال یا هنوش

دیدمویم مشچ هب رتمک دیتشاد مد و خاش _وهللا

یدادیم وجالن شلغب وت ور نشج بش لک شییادخ

؟ یراکبلط ردقنا یسفن هب دامتعا هچ اب

. شنهد ور متشاذگ تسد صرح اب

! یشاب لوضف ینک ربخ اب ور نامام ینوتیم منیبب _

ندرک نییاپ وابباال تشادرب بقع یمدق هدنخ اب

تمس هب دوب یرارد صرح یلیخ تکرح هک شوربا

. تفر ییاریذپ

. مداتفا هار شلا بند ینیس نتشادرب واب مدرک یفوپ

ای میتفویب انوبز یور یروجنیا تساوخ یمن ملد

و گرزب تکرش هی سییر شواچ ، هشاب نومتشپ یفرح

شترهش هب اه فرح نیا دوب نکمم هک دوب قفوم

وهللا! متسین یسک مک هک منم هنک دراو همطل

داد رکذت شواچ هب دشیمن هجو چیه هب بخ یلو

و صرح تدش زا یمک ای هنک ظفح ور ش هلصاف

هنک! مک شراتفر یوت علو
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نامام مدش، دنلب اج وزا مدروخ ماذغ زا قشاق دنچ

ور مراک تدشب نم یلو ، تشادن یلطعم شندش رضاح

. مدادیم ماجنا مورآ

یگنرمک ورژ مدیشوپ یا هداس و هریت راولش وتنام

رس ور میکشم شلا مدز متروص ندوبن حور یب یارب

. متفر نوریب قاتا وزا مدرک

؟ یریم اجک نامام : تفگ مندید اب شرآ

. متخادنا درکیم عمج ور هرفس هک نامام هب یهاگن

خ شیپ امش میراد راک نوریب میریم نوج نامام _اب

. میایب ات شاب رحس هلا

. تفرگ هنوهب

. مایب منم _

یور یتسد و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدیشک شاهوم

. میدرگیمرب دوز تسین اه هچب یاج مدرگب ترود _هن

داد. نوکت شرآ هب ور ور شیشوگ رحس

هملا ع هی متخیر تارب یزاب یلک نوج خهلا _ایب

. دایب نامام ات مینکیم یزاب و میروخیم یکاروخ

. تخادنا نومهب یلد ود هاگن شرآ

. دموا مفرط وهب درک شرس ور شیکشم رداچ نامام



. مرتخد میرب _

. مریگیم ماش نوریب زا شاب شرآ بظاوم رحس _

. منکیم تسرد یزیچ هی مدوخ : تفگ هدنخ اب

. مدرک شهاگن پچ پچ

ورن! مه هنوخزپشآ تمس _

. مدنوشن شرآ پل ور یمورآ سوب

. میدش نیشام راوس و میدز نوریب هنوخ زا

دوب. هدرک نوم کالهف یباسح کیفارت

. مشب مورآ یمک ات متشاذگ یمی مال یگنهآ

. تفر مهب یا هرغ مشچ نامام

؟ یتشاذگ گنهآ یسورع میریم میراد هگم _

دش. درگ ماه مشچ

؟ نامام هراد یطبر _هچ

نک! ششوماخ _

زا نوما ابجع ، مدرک ششوماخ و مدرب ولج تسد

. ایمیدق نیا قطنم

. مدرک ادیپ کراپ یاج نتشگ یلک اب

. میدش هدایپ نیشام زا

هی و متفر تخورفیم گوالب امرخ هک یدرم تمس هب

. مدیرخ امرخ وگالبو ینیریش هبعج

درک. اعد ندنوخ هب عورش و داتسیا رد مد نامام

. متخادنا فارطا هب یهاگن



یلع و اباب رازم تمس ونم هاگآدوخان ماهاپ

. ندنوشکیم

هک یلع و متشاد شزا ور تارطاخ نیرتمک هک ییاباب

. تشاد میگدنز تارطاخ وت ور شقن نیرتشبب

. دوبن یچیه هب ینعی دوبن نامام هب مساوح

هب مدزیم ور مدوخ رازم رس مایب متساوخیم تقوره

یراک ره مدزیم فرح زیچ همه هب عجار هار نوا

هدش! یداع مارب هگید مدب نوشن هک مدرکیم

یب زا هگید ، منکیمن هیرگ هگید ، مشیمن تیذا هگید

. منکیمن قد یردپ

دنزرف تداعس یلع موحرم مدیسر نوشرس باالی

مشچ زا کشا هرطق هی 1368 دلوتم تداعس دومحم

. دیکچ ماه

، تداعس دومحم موحرم رت، فرط نوا مدق کی تسرد

، مدوب هدیشک ور ردپ نداد تسد زا درد رابود نم

هشیمه نوچ  متشادن اباب زا یبوخ ی هرطاخ تقوچیه

دوب. ضیرم

. متشاذگ موناز یور ور مرس و ربق ات ود نیب متسشن
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. مدش ندشیم کیدزن مهب هک ییاه مدق هجوتم



دوب. رپ یباسح ملد

! رتگرزب لوا ، مدیشک اباب ربق یور تسد

رتخد معط ترتخد یتشاذن یتفر دوز هک تدوخ _اباب

تطاسو باال نوا لقادح هشکب ور ندوب اباب سول

. نریگن نومزا ور مشاداد یدرکیم

نورد زا یلو دوب مورآ هشیمه ، مرانک تسشن نامام

هدش! دروخ و بوشآ

. موزاب ور دیشک تسد

دوز هک دوبن شدوخ تسد یراد هلِگ تاباب زا هشیمه _

وت تسد مدیدیم یتقو مدیشک مک نم هگم تفر

همه هب یتشاد یعس و هسردم یتفریم یلع تسد

؟ یراد اباب مه وت ینومهفب

مدز. قه مورآ

شیتآ وت هساو مرگیج مدوخ زا رتشیب تفر هک یلع _

دمویم مدب مدوخ ،زا یدش اباب یب هرابود هک تفرگ

زا تلد ور غاد نوا اب وت هک مداتفا اپ زا یروج هی

و یدرک لو ور تسرد ، یتفرگ ور شرآ ، یدش دنلب اج

! هنوخ درم یدش

نامام ی هنوش ور و متشادرب موناز ور زا ور مرس

. متشاذگ

؟ مرادن اباب زا یبوخ ی هرطاخ چیه نم ارچ _

. مسانشیم یلع یافرح زا ونوا ش همه



دوب. هتفرگ شادص

هغدغد یب هرفنراهچ ی هداوناخ هی ، یدوب هچب یلیخ _

شگنر دشیم دب شلا ح دوب تقو دنچ تاباب ، میدوب

زور هی ، نومتخاس رس هرب تسنوتیمن و دوب هدیرپ

گنر یاه مشچ و نوغاد یتروص اب داد شیامزآ تفر

یکاخ هچ حاال متدنمرش یرهم تفگ هنوخ دموا نوخ

. شکب ونم ایادخ مزیرب مرس وت

میتفر نومتفج یدوب یلع لغب یوت وت مدوب هدیسرت

دیزرلیم ماتسد متمس تفرگ ور شیامزآ باوج شتمس

و درک زاب نهد شدوخ یتقو ات منک رواب متسنوتیمن

. شمیخدب عون زا منوا هراد ناطرس هتفگ رتکد تفگ

هاگن تسکش مدوجو وت یزیچ هی هک دوب اج نوا

فیعض زورره بش نوا زا تاباب و تخاب گنر یلع

دش. رت

ور و گنر یگدنمرش تدش زا شیرامیب زا رتشیب

نم شخبب یرهم تفگیم ش همه ، شساو دوب هدنومن

شخبب ینومیم اهنت تسد وت اهاب هچب نیا مرب هرارق

هگید روج هی وروت باتفآ خآ ، تساو مدوبن یبوخ درم

وب و درکیم تلغب یروج هی زورره تشاد تسود یا

. هرخآ زور راگنا هک تدیشکیم

. دیزرلیم هیرگ زا ماه هنوش

. دمویمن ورد دوب راد شخ مادص



. تفگ مهب یلع ور ش هیقب _

لوپ ات نیدرکیم راک بش ات حبص یروجچ تفگ

رت بآ تلا جخ زا زورره اباب و دیرایب رد وشاهوراد

دیتشگرب راکرس زا هک زور هی شرخآ تفگ ، دشیم

دوب! اهنت ردقچ زور نوا دیتفگ ، هشکیمن سفن دیدید

منودیمن یتح نم ، نامام تسین فاصنا نیا ادخب یلو

نوشاهاباب زا مایرو و رود ی همه هیروجچ نتشاد اباب

مرضاح نم ننودیمن انوا یلو رحس ، هنوپ نلا نیم

نتشاد اباب منودب زور هی طقف ات منکب یراکره

. یروجچ

ش هنوش یور زا ور مرس ، درکیم هیرگ مورآ نامام

دش. رتشیب ش هیرگ یادص ، متشادرب

نداتسیا ِروز یتقو زا نتفگ روز مهب یتقو زا نم

نتشادن ردپ مدیمهف متشادن ور درم ات دنچ لباقم

هک ماپ و تسد یب ردقنا نم مدیمهف ، هکانسرت ردقچ

نم یلو نریگب مزا ور میگدنز مدآ نیرت زیزع ناوخیم

کمک مهب سات هبیرغ هی هب مهاگن و مداتسیا طقف

هنک!

و دروآ رد شفیک یوت زا ینآرق نامام مدش هجوتم

دوب. شیگشیمه راک درک، ندنوخ هب عورش

مشچ یولج زا شتارطاخ و دوب یلع ربق هب مهاگن

. درکیم روبع ماه



، مشکن یتخس نم ات دزیم شدوخ زا هک ییاتقو مامت

ماهاب ندموا راکرس وزا يگتسخ دوجو اب هک ییاتقو

دموا هک یراب نیلوا ، یزاب رهش مدربیم ای درکیم یزاب

ششوگ یوت یناطلس هک یلیس هدش، قشاع تفگ و

! هتشرف شرتخد رطاخب دز

هتشرف ندموا ، هتشرف رارصا هب نوش هنایفخم جاودزا

هک یفداصت رخآ رد و شندش ردپ ربخ ، نومنوخ هب

. تفرگ ور شنوج

مه یگچب زا دیدن شیگدنز یوت شوخ زور هی یلع

زا تساوخیم یچ هگم ، دنوخیم سرد مه درکیم راک

گنر سلا دنچ طقف هگا دشیم یچ ؟ یگدنز نیا

. دیدیم ور یتخبشوخ

ش هنوش یور نیگنس راب هب یتقو متفرگیم شیتآ

رمع مدرکیم رکف نیا هب یتقو ، مدرکیم رکف

شندش ردپ و جاودزا ی هزادنا هب طقف شیتخبشوخ

دوب.

ماه مشچ یولج هم تروصب تارطاخ نیا ی همه

دوب.
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یلع مدرکیم رکف نوچ متشادن تسود ور هتشرف نم



دوب یلع یگدنز یوت مهاگ هیکت اهنت ، هتفرگ مزا ور

دوب. ردارب دوب، ردپ دوب، قیفر مارب نوا

دش. مک نم هب شهجوت دموا هتشرف یتقو زا

. دوبن مه لبق لثم هگید یلو تفرگیمن م هدیدان

رتهب هتشرف ماب هطبار مشیم همع مراد مدینش یتقو

. مدرکیم ریس انومسآ وت راگنا دش

ی هنوخ نتفریم هتشرف و یلع هک زور هی یلو

و ندب شهب ور نوشندش راد هچب ربخ ات یناطلس

. ندرک فداصت هار یوت ننک یتشآ مهاب

ندرگ مزادنب ور تاقافتا ی همه متشاد جایتحا نم

منک. خیلا ور مدوخ منوتب ات یسک

رفنتم شزا هشیمه یارب دوب، هتشرف صخش نوا و

اب یکشاوی هک درکیمن رارصا هگا دوبن نوا هگا مدش،

شردپ اب هک درکیمن رارصا هگا هنک، جاودزا یلع

! تشاذیمن ماهنت تقوچیه یلع هنک یتشآ

یتح هک دش رتشیب هداوناخ نوا زا یتقو مرفنت

زا دعب ،حاال ننیبب مه هظحل هی ور شرآ ندشن رضاح

ی همه نم هک یا هچب ناوخیم و نتشگرب سلا دنچ

! نریگب مزا متشاذگ شارب ور منوج

متروص یور زا ور ماه کشا و مدیشک یقیمع سفن

. مدرک کاپ

درم ود هب منک خیلا ور ملد مدوب هدموا طقف زورما



نشب هدنمرش مرازیمن ، منومیم اپرس مدب لوق میگدنز

! هدرک شتیبرت یلع هک میباتفآ نم

یور زا تشاد مندب مک مک و دوب هدش درس اوه

. تفرگیم درد نتسشن نیمز

. مدش متسد رانک لیاسو هجوتم هزات

و ینیریش ، متخیر ربق یور مدرک زاب ور گالب رد

. مدش دنلب اج وزا متشاذگ نوشور ور امرخ

. میرب وش دنلب هگید هتسب نامام _

. مدش م هتفرگ یادص هجوتم هزات

داد. نوکت یرس نامام

شفیک یوت و دیسوب ور نآرق هظحل دنچ زا دعب

دش. دنلب اج وزا تشاذگ

. میگب هحتاف هی مه هتشرف کاخ رس میرب _

. متخادنا باال یا هنوش

نوتسورع یتنطلس هربقم تمس دیربب فیرشت امش _

. مرایب رد کراپ زا ور نیشام مریم نم

دب حملا دشیم ثعاب اه یناطلس زا یکی ندید رکف

! هشب

زا ور نیشام و مداتفا هار گنیکراپ تمس هب هدایپ

. مدروآ رد کراپ

. دایب نامام ات مدنوم رظتنم هشوگ هی

مدوخ هب یهاگن هنیآ یوت درکیم درد تدشب مرس



. متخادنا

و هدرک مرو ماه مشچ و هدیرپ گنر یباسح متروص

. ندوب زمرق

. درکیم ینیگنس ملد ور ازیچ یلیخ زونه

شنتسشن اب دموا نامام ات مدنوم رظتنم یعبر هی

. مدرک یمخا نیشام یوت

؟ دیشک لوط ردقنا ارچ _

. دیشک یقیمع سفن

. مدید ور شرسپ اب یناطلس موناخ _

. متخادنا هار ور نیشام یبصع

؟ نتفگیم یچ _

نتفگ و نتشاذگ مارتحا مهب یلک ناج نامام یچیه _

. ننیبب ور شرآ نایم ازور نیمه

مدز. یدنخشین

؟ شنربب ای ننیبب نایم _

. ننوشدوخ اال غشآ نیا زا رت ور ود

. دیشک یهآ

ور رتگرزب اب ندز فرح یروجنیا یک منودیمن _نم

. هداد دای تهب

نومثحب متفگیم یزیچ مدش، هریخ ولج هب یصرح

. دشیم

شنوج ی هراپ ندموا س، هداس نم ردام نیا ردقچ



هنم! نتشاذگ مارتحا نارگن نریگیم شزا نراد ور

. متفرگ ماش یارب اذغ سرپ دنچ و مداتسیا هار رس
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کراپ یاج زاب ، مدیشک یفوپ هچوکرس هب ندیسر اب

هچوکرس ور نیشام مدوب روبجم و ندوب هتفرگ ور

. مرازب

منکیم کراپ ور نیشام نم هنوخ ورب ناج نامام _

. مایم

زاب ور نیشام رد و تفرگ ور اهاذغ ، تفگ یا هشاب

درک.

. دیرابیم من من نوراب و دوب هدش درس یباسح اوه

هللا شام ، مرایب ریگ کراپ یاج متسنوت ات مدز رود هی

! غولش اج همه و دوب هبنشجنپ بش

هک مش هدایپ نیشام زا متساوخ متشادرب ور مفیک

. مدینش ور یشوگ گنز یادص

، متخادنا شهب یهاگن و مدروآ شرد فیک یوت زا

. تخوسیم مامشچ و دیشکیم ریت مرس

دوب! شواچ

دش. عطق مدب ور شباوج هک نیا زا لبق

هتفر تسد زا یاه سامت دادعت هب یبجعتم هاگن



. متخادنا

ناخ! کخلت زا هتفر تسد زا سامت هدزاود

اجنیا وات مدوب هتشاذگ اج نیشام یوت ور مفیک یاو

. مدشن یشوگ ندروخ گنز هجوتم مه

عیرس یشوگ ی هحفص ی هرابود ندش نشور اب

. مداد باوج

_ولا؟

؟ شواچ

دوب. سح یب و درس شادص

... مودک اقیقد اتاال رهظ رس _زا

. دیشک یصرح رپ سفن

اه؟ یدوب اجک _

هروکد هساو یدیمن وبصم گس یشوگ نوا باوج ارچ

؟ نوا

. متفرگ زاگ ور مبل

دوب! هدنوم اج نیشام یوت _

. دیچیپیم یشوگ یوت داب یادص

؟ ییاجک _االن

م! هچوک وت : متفگ مورآ

. دیشک یقیمع سفن

؟ یروخن بش هب ایب دوز متفگن هگم _

زا لبق ات متفریم مورآ مدز ماپ یولج گنس هب یدگل



! منزب فرح شاهاب مسرب هنوخ هب هک نیا

نومرید دوب نیگنس کیفارت یلو میتفر دوز رهظ _رس

؟ ییاجک تدوخ ال صا دش،

ردقنا و ینک هجوت تفارطا هب مکی : تفگ یدج

! مترس تشپ هعبر هی یمهفیم ، یشابن ترپ ساوح

تسرد متشگرب بقع هب عیرس و دش درگ ماه مشچ

دوب. هداتسیا ممیدق دنچ یوت

؟ ییاجنیا یک :زا متفگ یشوگ یوت جیگ

دنلب مدق دنچ واب تشادرب ششوگ مد زا ور یشوگ

مله و دیشک مکحم ور موزاب ، دنوسر مهب ور شدوخ

قرب ریت رون زا هک هچوک کیرات ی هشوگ تمس داد

دوب! هدنوم رود

دوب. هدش رتشیب شتدش نوراب

ات تخادنا هیاس متروص یور شلکیه اب مور دش مخ

. هنکن مسیخ نوراب

. یدادن ور ماه گنز باوج یتقو _زا

تقد واب درک زیر ور شاه مشچ ، مدرک شهاگن جیگ

. یبصع و دوب هریت شاه مشچ دش، هریخ متروص هب

؟ هزمرق ارچ تاه مشچ _

؟ یدرک هیرگ

هک دوب یدرم نیلوا ، مولگ یوت تسشن ضغب مک مک

هار همه نیا ، تشاذیم هیام مارب ردقنا یلع زا دعب



شاه گنز باوج نوچ اجنیا دوب هدموا دوب هدیبوک

دوب. منارگن نوچ ، مدادن ور

؟ منکن هیرگ _

؟ مرادن مقح نیمه

ریز دیشکراب دنچ راو شزاون و دروآ باال ور شتسد

ور ماه مشچ مورآ ششزاون م،زا هدرک مرو مشچ

. متسب

. مدیشک یقیمع سفن هرن ول مضغب هک نیا یارب

دوب. هدش رتمورآ شنحل

؟ یرادن ندرک هیرگ قح هتفگ _یک

؟ یدرگیم هنوهب لا بند

؟! مشب ت هنوهب

ور م هنوچ یور ات ماه مشچ ریز زا شتشگنا اب مورآ

هب مدش هریخ و مدرک زاب ور ماه مشچ ، دیشک حسم

! شنت یوت رویلپ ی هقی

متروص یور درکیم هکچ شتروص و اهوم زا بآ

! میدوب سیخ نومتفج ، تخیریم

یرگنلت رظتنم نم و درکیم و مشزاون اه هچب لثم

یلع! شوغآ سنج زا مدوب

تروص راجفنا هی لثم زیچ همه هعفد هی ، دیزرل مبل

منوهنپ ضغب و دش هدرشف شلغب یوت مرس ، تفرگ

! دیکرت
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ش! هنیس یغاد زا مدرک زرل

هک یروج دیچیپ مرود کچیپ لثم مکحم ور شتسد

. دادیمن مهب یتکرح چیه یاج

شوزا هنیس یور متشاذگ ور مرس تحار یخلا اب

. مدرک هیرگ لد هت

یور شتسد شزاون هجوتم هزات هیناث دنچ زا دعب

. مدش مرس

. دیکرتیم تشاد مه نوا لد راگنا تشاد مغ مششزاون

راوید هب داد هیکت و تشگرب ، مداتفا هک قه قه هب

دیشک باال ور منت و شدوخ هب دنوبسچ ونم رتشیب

منوتب وت شاهاپ یور مرازب ور ماهاپ مدش روبجم

! منومب نیمز یور

س هیرگ زا دعب هیشک زان رظتنم هک یا هچب لثم

. مدش هلا چم شلغب یوت

نوکت هب عورش راو هراوهگ تروصب ، هتسهآ یلیخ

درک. شلغب یوت منداد

مبلق هب هک یسح قرغ و دش هفخ مادص مک مک

. مدش دوب هدرک قیرزت

یوت درس و کیرات بش یوت نم درکیم ور شرکف یک



هیرگ حلا رد شاهاپ یور هداتسیا ناخ، شواچ لغب

ح رد راو رعش ِمورآ یاه نوکت نیا اب نوا و مشاب

؟ هشاب مندرک مورآ لا

هک شسفن ، دیچیپ مشوگ یوت هک شراد شخ شادص

ماه مشچ ، دیشک ریت مبلق دش؛ شخپ متسوپ یور

! متفر امغا وهب دش هتسب

یراد هصغ هک اهبش هنکیم کاپ وتاکشا یک

یرادن ونم یتقو هشکیم یک تاهوم ور تسد

هرابود هشیم تقه قه مهرم یک هنوش

هراتس یب یابش یریگیم هنوهب یک زا

شزاون و دش رت هتسهآ شادص یب و مورآ یانوکت

رت. قیمع ماهوم یور شاه تشگنا

هتسشن تار هب مشچ یک زییاپ یانوزیر گرب

هتسخ و درز یاهگرب هنکیم عمج تاپ ولج زا

ادلی یابش یتح هنومیم رظتنم یک

ادرف هب هسرب بش دایب تابل ور هدنخ ات

مرس. هب داد هیکت ور شینوشیپ



هزاسیم تارب هصق نوراب دورس یک زا

هزارد هار هک یتقو هنوخیم یقشاع زا

هراذیم مه وشامشچ نوراب هراتس زا یک

هراین ور وت دای دایب ییا هراتس هنکن

هراین ور وت دای دایب ییا   هراتس هنکن

یور وطالین و باتیب شغاد و رت یاه بل یتقو  

و دش هدز مبلق هب رخآ ی هبرض ، تسشن مینوشیپ

! تفر مدای زا زیچ همه

***

و دوب هدیچیپ مرود وتپ هکیلا ح رد ادصیب و تماص

. مدش هریخ ور هب ور راوید هب مدیزرلیم نورد زا

مرس یور و دروآ ور هدش غاد ی هلوح عیرس نامام

هنک. کشخ ور ماهوم ات تشاذگ

نوراب یدید یتقو یچ هساو رکف یب ی هرتخد _

بجاو ردقنا ینعی یداتسیا هچوک رس هدیدش ردقنا

؟ دوب

رت بجاو مزامن زا منک... رکف ، مدیشک یقیمع سفن

دوب!

رظتنم دیاب امتح دوب یراک هلئسم نامام مبوخ _

. متفرگیم ور هدنورپ مدنویم

هرغ مشچ و دموا متمس هب غاد ریش ناویل اب رحس



. تفر مهب یا

ملا! مب هریش متسنوتیمن ور نوا رس املسم

ورف هسلخ یوت هک یتقو تسرد شیپ هقیقد دنچ

یایند نوا و دروخ گنز منفلت یشوگ مدوب هتفر

ور منفلت ات مدش ادج ، شزا تخاب گنر مارب یلا یخ

هک ور میشوگ مشب رود شزا تشاذن یلو مدب، باوج

ماج! رس دنودرگ مرب مداد باوج

مدش روبجم دوب، هدش مندرک رید نارگن دوب، نامام

هسوب یغاد یلو یلو... منک مهرس یا هنوهب و مدرگرب

! دشیم سح مینوشیپ یور زونه ش

لثم تفگ مهب نتفر زا لبق هک یا هلمج نیرخآ

! دروخیم گنز مشوگ یوت سوقان

طقف تندرک هیرگ ناکم هشیمه هب ات دعب هب نیا (زا

(! تساجنیمه طقف و

ماه مشچ و مداد هیکت مرس تشپ راوید هب ور مرس

. متسب ور

؟ یباوخب یاوخیم : تفگ مورآ رحس

. روخب یزیچ هی لوا وشاپ

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

؟ یدیم مهب تشلا وب وتپ _هی

. هزوسیم ماه مشچ

. تفر دمک تمس وهب دیشک یفوپ



اینک. فیرعت مساو ور زیچ همه دیاب ادرف _

. تخوسیم مولگ

اجنومه ، متفرگ شزا ور تشلا وب مداد نوکت یرس

مشچ یلا حیب تدش زا مک مک مدیشک زارد نیمز یور

دش. هتسب ماه
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هاگن ، مدیرپ باوخ زا هتفشآ و مهرد یاه باوخ اب

. متخادنا مفارطا هب یجیگ

، متشاد یگنگ سح ، ندوب باوخ مرانک شرآ و رحس

. درکیم درد مرس و تخوسیم مولگ

هب نتفر یارب دیاب مک مک متخادنا میشوگ هب یهاگن

. مدشیم هدامآ تکرش

! دشیم یکاش دنمجرا هگید مدروایم هنوهب ور زورما

ور متروص و تسد درس بآ واب مدش دنلب اج زا

. مشب لا حرس ات متسش

ات مدرک یگنررپ ابیرقت شیارآ و مدیشوپ ور مسابل

. هشن مولعم میگدیرپ گنر

حلا مدز نوریب هنوخ زا مورآ ، ندوب باوخ همه

مدنوم رظتنم و سنا آژ هب مدز گنز متشادن یگدننار

. هسرب ات



دوب. درس یباسح اوه

. دیسر دوز و دوب کیدزن هنوخ هب سنا آژ رکشورادخ

یامرگ مدیشک یقیمع سفن و مدش نیشام راوس

. درکیم قیوشت باوخ هب تدش هب ونم نیشام عوبطم

. متشاد هگن زاب ور ماه مشچ روز هب یلو

هدایپ و مدرک باسح ور شلوپ نیشام نتشاد هگن اب

. مدش

روگ مدید هک یا همهمه اب تکرش هب منتشاذگ اپ اب

. مدنک ور مدوخ

دوب! ربخ هچ تسین مولعم زاب

دنمجرا یاقآ قاتا تمس هب لوا یگشیمه تداع هب

دادرهم دییامرفب یادص ندینش اب مدز رد و متفر

. مدش دراو و مدنوخرچ یمشچ

دوب هتسشن نم بوبحم یلدنص یور قد ی هنیآ نیع

. دنوخیم هدنورپ تشاد ثمال و

مخا اب هک دنمجرا یاقآ هب متفر شهب یا هرغ مشچ

. مدرک هاگن درکیم مهاگن

ایند! سییر نیرتهب _سالمرب

؟ هریمن نییاپ هکباال راشف ؟ هبوخ نوتلا ح

درک. مهاگن هریخ و داد نوکت رس

! داتفا مراشف تمدید هک _االن

. مدش دادرهم ی هدنخ هجوتم



متسشیم هک مدوبن ضیرم ، مدرک شهاگن حلا یب

گالیب! مدرکیم تنهپ

باال! هرب نوتراشف دینک هاگن ور نوتنیریش رسپ _

؟ هغولش ردقنا سنلا وت ارچ ؟ هیربخ

و تخادنا درکیم مهاگن مخا اب هک دادرهم هب یهاگن

دز. دنخبل

تاسلج زا ، دیرایم فیرشت راب هی یا هتفه هک _هن

! موناخ راکرس دیرادن ربخ تکرش مهم

! مینابزیم ، میراد هسلج نمجنا اب

باال. دیرپ ماهوربا

هدنورپ دیتسشن اجنیا ارچ امش سپ دادرهم اقآ ههد _

؟ دینکیم ور و ریز ونم یمیدق یاه

؟ هبترم زیچ همه ناجک هیقب

یرکاش یاقآ : تفگ یدج و داد نوکت یرس دادرهم

. نتفرگ هدهع رب ور ییاریذپ تیلوئسم

. مریگب ور م هدنخ ولج متسنوتن هگید شییادخ

مریگیم تسد هب ور راک هیقب نم نوتازاجا _اب

! مینک ییاریذپ انومهم زا یتروص روکد اب ماوخیمن

. ندرک مهاگن بجعت اب نوشتفج

گنر قشاع نم قباس قشع ننودیمن هک انوا بخ

! هیتروص

سنلا هب هب ات متفر یباال هقبط هب و مدیشک یهآ



. مزادنب یهاگن ییاریذپ هوحن و هسلج
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و یراثن موناخ هجوتم مدیسر هک یباال هقبط هب

رفن ود نیا ندوب زا مدرک رکشورادخ مدش، زاناس

. نداد ماجنا نوشدوخ وراهراک ی همه اال متحا

. دیشابن هتسخ اموناخ _سالم

؟ یدروخ امرس هتفرگ هچ تادص مرتخد _سالم

. مداد نوکت یرس

منک. رکف _هرآ

. تخادنا باال ییوربا زاناس

هگید انشآ لا سما تسود لا سراپ موناخ باتفآ _هب

. یریگیمن لیوحت

. مدنوخرچ شارب یمشچ

؟ نبوخ یدباع یاقآ هگیم یک هب یک نیببب _

درک. کزان یمشچ تشپ

. نوتتمدخ نراد _سالم

دز. یدنخبل یراثن موناخ

؟ میروخب ینیریش میایب یک یتسار _

میشب انشآ یمکی حاال هدنوم : تفگ هدز تلا جخ زاناس

مریگیم میمصت شهب عجار دعب



اه! هرایم رد بلا هراد حاال تراز

نم هب ور ینیریش دنخبل واب درک یا هفرس کت

یلا وس هی هسلج سنلا یوت یایم ناج باتفآ : تفگ

. متشاد تزا

. متخادنا باال ییوربا

االن. مراد راک وت نوج _

. تفرگ مکحم ور متسد

هیاپ ماکحتسا هب عجار امش ایب هرت بجاو نم _راک

مه اب هرارق تکارش نیون یاه شور اب تکرش یاه

. مینزب فرح

. مداتفا هار شلا بند هدنخ واب متفرگ زاگ ور مبل

شاه مشچ یراثن موناخ زا نومندش رود ضحم هب

. دنوخرچ مفرط هب یصاخ حتلا اب ور

اهنت اهنت ناخ شواچ اب ور زور فصن منیبب وگب بخ _

؟ کلک یدرکیم راکیچ

هن؟ هرایم فیرشت مزورما یتسار

. هدنخ ریز مدز یقپ

ا متحا دایم زورما هنمجنا وزج هرآ یتسار ، زاناس ریمب _

ال!

درک. زیر شاه مشچ

. یدرک شیارآ یروجنیا و یتسنودیمن ثمال _االن

. مداد نوکت ور مرس



زورما متسنودیم اجک زا تکرش مدموین هزور _ود

س؟ هسلج

. دیشک و تفرگ ور متسد

. هروطچ سنلا روکد نیبب ایب ، مدرک رواب نم هشاب _

. متخادنا سنلا هب یهاگن

؟ دیداد شرافس ینیریش و هویم هگید هبوخ _

هلح. زیچ همه _هرآ

. هشاب هتشاد وراهراک یاوه متفگ یدهم هب

. مدرک شهاگن بجعت اب

هیک؟ یدهم _

درک. کزان یمشچ تشپ

! هگید یدباع _

باال. دیرپ ماهوربا تفج

اباب! _هن

هیچ؟ نوتچب مسا

یراد ور تیق خال وت نوج ! زانهم دیرازب ونوتچب مسا

. زانهم هشیم زاناس و یدهم عمج

. تخادنا نم ی هدز قوذ تروص هب یهاگن

مسا یتساوخیم مامت راکتبا اب هک عقوم نومه _

هب هدیکاچ یرازب ور ناخ شواچ امو تکرش یتکارش

. مدرب یپ تتیق خال

. مدرک شهب یمخا



ونم یتشادن مشچ لوا نومه نک هرخسم وتمع _

! ینیبب

. میداتفا هار اه هلپ تمس هب

. میتشگرب بقع هب نومتفج یرکاش یاقآ یادص اب

امش یاتمحز ی همه زورما وناب نیدموا شوخ یلیخ _

دوب. مراختفا ثعاب دنچره ، هدنب ندرگ داتفا

زا زاناس دش ثعاب هک دز شفرح یاهتنا رد یکمشچ

. هریگب زاگ ور شبل هدنخ تدش

تــف! سناش نیا هب فت

هب ور یریطخ ی هفیظو نینچ منونمم نوتزا یلیخ _

. دیتفرگ هدهع

. دیشک شاهوم هب یتسد

! مداد شماجنا امش رطاخ هب یلو دوب تخس _

یرس مدش مرس تشپ ییاه مدق یادص ی هجوتم

منیبب ات متشگیم رب هکیلا ح رد و مداد نوکت شارب

دیشابن امش ال صا دیتکرش دبس رس لگ امش : متفگ هیک

... منوتیمن نم

هریخ مهب هتفر باال یاهوربا اب هک شواچ ندید ای

! مدش الل ندوب شرس تشپ هک یرفن دنچ و دوب
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شوخ : تفگ ییور شوخ واب دموا ولج عیرس زاناس

. افطل دییامرفب نیدموا

. درکیم هاگن مهب دنخبل اب دوب نوشرانک مه دادرهم

. مداتسیا یرانک و متشادرب شزا مشچ

. هفرط نیا زا هسلج قاتا _

. مدرک هاگن شواچ هب یمشچ ریز

تسد و داتفا هار سنلا تمس هب رکفتم یا هفایق اب

درک. شبیج یوت

. یدادن همادا ور تفرح هک هبوخ : تفگ مورآ زاناس

. متسب مشچ

فت! سناش نیا وت _فت

یور مایپ و متفرگ زاگ ور مبل میشوگ ندیزرل اب

. مدرک زاب ور هحفص

! یرکاش ؟ ینوتیمن یک نودب _

یدج ور زیچ همه ردقنا ارچ نیا ، مدیشک یهآ

. هریگیم

فرح یچ هب عجار منودیمن : متشون شساو عیرس

! منکیم بیذکت تدشب ، ینزیم

شهب هطقن نیرت رود یوت و مداتفا هار نوشرس تشپ

. متسشن

هاگن شیشوگ هب مخا واب دوب هتسشن یلدنص یور

. درکیم



. دیزرل میشوگ دعب هظحل دنچ

مسانشیم بوخ مه وروت و تشاد زنط ی هبنج نوچ _

ور تندز فرح زرط نیا ماوخیمن هگید ، مریگیم دیدن

! منیبب ییاج

متشاد هنودیم ، مدرک هاگن یشوگ ی هحفص هب یصرح

. هزیرب دیاب ور شرهز امدرکیم یخوش

یلد هت یزا هسطع هاگآدوخان و مدیشک یقیمع سفن

مدز.

یمورآ نوکت دوب هداتسیا اه هدنورپ اب مرانک هک زاناس

. دروخ

مه هیقب ، مدرکیم هسطع دنلب کال تفرگ م هدنخ

لوغشم نوشدوخ راک هب هرابود و نتخادنا مهب یهاگن

. ندش

لز هنافاكشوم دشن هتشادرب مور زا شواچ هاگن یلو

نوکت هدشیچ یانعم هب ور مرس ، متروص هب دوب هدز

. مداد

. تفگ شوایس هب یزیچ و درک یمخا

! لوگوگ ؟ ینکیم زان هاو

تسین :المز تفگ و مولج تشاذگ ور هدنورپ زاناس

نیا الس ماع ریدم هساو هسلج یشاب هتشاد یراک

هدب. باوج شور زا ندیسرپ یلا وس هگا طقف هشاب

. مداد نوکت یرس حلا یب



شخپ مشیارآ بخ یلو مدزیم بآ متروص هب دیاب

. دشیم

. هتفوک مندب و دوب نیگنس یباسح ماه مشچ

دوب. هدرک ور شدوخ راک بشید نوراب

شدوخ هب یمسر لکش هسلج دنمجرا یاقآ ندموا اب

. تفرگ

تکاس ، متسشن مفرط ود یرکاش یاقآ و یراثن موناخ

ایلدنص ندش رپ هساو معال و میدوب هتسشن هشوگ هی

هسلج وت ندوب هتساوخ نومزا راک کالس نتفر وباال

. میشاب

شیپ زا یاهداد رارق و نتخودیم و ندیربیم نوشدوخ

. ندرکیم اضما ور هدش نییعت

. مباوخب و زیم ور راذب ور مرس تساوخیم ملد

. مدموا هوتس هب یگف کال تدش زا هگید هسلج یارخآ

دوب. ارآرهم هب نوشساوح همه

عیرس شرس هک شواچ هجوتم مدش، دنلب اج زا مورآ

یلو دوب رظتنم شهاگن مدش تشگرب متمس هب

تسین بوخ حملا هک مدب حیضوت شهب متسنوتیمن

و رس یب و مداد راشف مهب ور ماه کلپ مورآ رابکی

. مداتفا هار دوب مرس تشپ هک سنلا رد تمس هب ادص
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راوید هب ور متسد هظحل دنچ مدز نوریب هک سنلا زا

دوب. هدش رتدب حملا حبص ،زا متفرگ

هقبط ی همکد متفر روسناسآ تمس هب و مدرک یفوپ

هجوتم رد ندش هتسب زا لبق ، مداد راشف ور مود ی

لوا ، دمویم نوریب هسلج سنلا زا هک مدش شواچ

یتشاذیم هقیقد ود مدرک ثکم بجعت زا هیناث دنچ

! دوبن شرس تاعارم مه هرذی ، هرذگب

هتسب ات متفرگ روسناسآ رد یولج ور متسد عیرس

. هشن

مرانک و دنوسر مهب ور شدوخ دنلب یاه مدق اب

. داتسیا

؟ هدش یزیچ هدیرپ متگنر ؟ نوریب یدموا ارچ _

. هنکیم درد مرس مکی طقف مبوخ :سالمهن متفگ مورآ

دروآ باال ور شتسد ، داتسیا مور هب ور و درک یمخا

یور هک شتسد فک ، مدرک هاگن شهب بجعت اب

. تفر مه یوت شاه مخا تسشن مینوشیپ

! رتخد یراد _بت

تحارتسا هنوخ یدنومیم هخآ راکرس یدموا یچ هساو

. یدرکیم

. مدیشک بقع ور مدوخ یمک

س. هداس یگدروخ امرس هی تسین میزیچ _



یوت ور متروص راب نیا و دروآ ولج ور شتسد هرابود

متروص یوت ینارگن درک،اب لفق شاه تسد تفج

! نزن فرح : دیرغ

. رتکد میریم ینکیم عمج وتلیاسو

. مدرک درگ ور ماه نشچ

منوتیمن مه امش اب راکرس مدموین هزور ود منوتیمن _

. رتکد مرب

لفق شتسد یوت مکحم ور متسد درک لو ور متروص

درک.

هن. ای ینوتیم مینیبب میرب _

دش. درگ ماه مشچ

. نوریب میرب ات دیشک ور متسد دش زاب روسناسآ رد

هشاب هشاب : متفگ و مدیشک بقع ور مدوخ عیرس

نک. لو ور متسد مایم مدوخ

لو ور متسد مورآ و دش هریخ مهب یدج هیناث دنچ

درک.

نم قاتا تمس هب زاناس ی هدش درگ یاه مشچ یولج

. میتفر

راگنا تفریم هار مرانک مکحم یاه مدق اب توافت یب

! هشاهاپ ریز ایند هک

. متخادنا فارطا هب یسرتسا رپ هاگن

عیرس وت هرب مدنوم رظتنم و مدرک زاب ور مقاتا رد



. متسب ور ورد مدش دراو شرس تشپ

! هنوخ مدوب هدروآ رسپ راگنا یتنعل فوه

رکف نیا یطیارش چیه ،وت متفرگ زاگ هدنخ زا ور مبل

. تفریمن نوریب نم نهذ زا اه

متمس هب و تخادنا قاتا هب یقیقد هاگن شواچ

. تشگرب

؟ یدنخیم یچ _هب

. متشادرب شتمس هب مدق وهی متخادنا باال یا هنوش

! نومندنوچیپ یکشاوی _هب

دز. یجک دنخبل

! یتخادنا یزور هچ هب ونم نیبب _

موناخ مرخب هیده تارب دوبن مدای مگیم کیربت یتسار

! ریدم

. متخادنا باال ییوربا

. هدشن رید مزونه _

دش. رتشیب ش هدنخ

؟ هخآ هشتقو االنهن ،اللقا قدنف شابن سخت ردقنا _

، ریگن فرح هب ونم : تفگ و دیشک یقیمع سفن

. میرب نک عمج ور تلیاسو

. متفر مزیم تمس هب

؟ یشکیمن پیپ هگید _

درک. مهاگن یدج



_هن!

نک! عمج ور تلیاسو

. مدرک شهاگن یگراچیب اب

یدموا یدش اپ هعفدی هشب مومت هسلج رازب لقادح _

. ننکیم کش همه وخ مرب تکرش زا هعفدی منم نوریب

درک. مخا

! مرادن ییابا یسک زا _نم

تحار یکی نم یخلا ال صا نمهفب رازب منهج هب

! هشیم

مشاهاب ندز فرح ، دموا رانک تحار دشیمن درم نیا اب

! تشاد درگش

نم! رطاخب _

؟ تسین مهم تارب منم ندش تیذا

درک. مهاگن یبصع

ثکم هظحل دنچ زا دعب دوب، هدش کالهف یباسح

تعاس مین : تفگ و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

! شاب گنیکراپ وت هگید

. مداد نوریب مورآ ور مدش سبح سفن

. تسب ور ورد دز نوریب قاتا زا

مرب ولج یزاب نیا یوت شاپ هب اپ متساوخیم هگا نم

. ندوب هدیمهف همه اتاالن

! دایب هار نم طیارش اب هدش مه یمک دوب رتهب
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هدنوم یتعاس دنچ یتنعل ، متخادنا تعاس هب یهاگن

. تکرش یلیطعت ات دوب

. تفریم جیگ تشاد مرس مک مک

هی زا یتنعل یگدروخامرس نیا لبم، یور متسشن

اب ندز هلک و رس ، تفرگیم ور مدآ رناژی فرط

! هگید فرط زا مه شواچ

. زاناس هب متخادنا کت وهی متشادرب ور میشوگ

دموا و درک زاب ور رد عیرس هک تشذگن هقيقد دنچ

. لخاد

دموا و تسب ور رد دزیم قرب امسر شاه مشچ

. متمس

مهع... _

. مدرک شهب یمخا

یناس زیرن ضرم _

تمنیبب منوا لغب یوت وروت نم هخآ : تفگ هدنخ اب

نکن،االن تسرد هیشاح دوب یراک هلئسم یگیم شهت

زا راکبلط ی هفایق اب یروجنوا هک تشاد تراکیچ

اه؟ سنلا هب تشگرب و نوریب دز تقاتا

هدب. حملا یناس مراد بت : متفگ و مدرک جک ور مرس



. دموا متمس وهب دش نارگن شهاگن

؟ یدموا یدش اپ ارچ سپ _او

. مینوشیپ یور تشاذگ تسد

. متفرگ زاگ ور مبل

مدموین هزور ود ، مدادیم یچ ور دنمجرا باوج _

. راکرس

درک. یفوپ

. یدرک شیارآ ردقنا ارچ وگب سپ هغاد هک متینوشیپ _

. ینک راکیچ یاوخیم االن

لبم. هب مداد هیکت ور مرس

! تساج نیمه هتکن _

دش جراخ قاتا زا یراکبلط ی هفایق اب هک ییاقآ نیا

اب ات مشاب گنیکراپ وت هگید تعاس مین ات ندرک رما

! رتکد میرب مه

دش. درگ شاه مشچ

_او

؟ یتفگ یچ ؟وت هدیمهف اجک ناخ؟زا شواچ

. مدرک هاگن شهب یمک

االن یلو مایم متفگ ، دیمهف م هدیرپ گنر زا ممموا _

. منکب یطلغ هچ منودیمن

. دیشک یفوپ و تسشن مرانک

راگنا هک منکیم یزاب شقن یروج هی نم ورب وت بخ _



. شابن نارگن یتفرن

. مدرک شهاگن و متسشن فاص

نم؟ نوج _

. تخادنا باال ییوربا

هیچ؟! شواچ تاب هطبار وگب لوا _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن هظحل دنچ زا دعب

نم! هن هنزیم یفرح نوا هن زاناس منودیمن ممدوخ

شرآ یاراک یتح ، هشیمن لفاغ مزا مه هظحل هی یلو

هعفدی راگنا ، هدیم نوماس و رس هراد شدوخ مه

! هریگ یم شتسد یوت ور میگدنز رایتخا هرادو هدموا

داد. نوکت یرس

یتقو ،ات درکیم راتفر یروجنیمه واالش مه یدهم _

مباوج زا و تخانشن ور م هداوناخ و نم بوخ

مهب شساوح رود زا طقف دزن، یفرح دشن نئمطم

دوب!

یرظن ناخ شواچ رکف زرط هب عجار هشیمن بخ یلو

س! هدیچیپ یلیخ داد
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. مدوب هدرک رکف اه نیا ی همه بقالهب ممدوخ



مراچیب متسین همهفب هعفدنیا اه یدن یتوس زاناس _

. هنکیم

. متشپ هب دز

رتکد هار زا شاب متدوخ بظاوم ، تحار تلا یخ _ورب

اه. هنوخ ورب تسار کی

. تفرگ م هدنخ

شساوح نوا هشابن مساوح منم نوج نامام ورب _ایب

. تسه

درک. زیر ور شاه مشچ

؟ دایم تشوخ شزا _

. مدنوخرچ مشچ

نم؟ _یک؟

. دایم نوششوخ نوا زا همه هللا شام

ش. هنوچ ریز تشاذگ تسد

هن؟ هگم یرت ولج مدق هی وت بخ یلو _

. مدش دنلب اج زا حیلا یب واب متخادنا باال یا هنوش

شهب عجار مدیم حیجرت هشن نشور شرآ فیلکت _ات

رس مرازب ور رناژمی ی همه ماوخیم منکن رکف دایز

. شرآ نتفرگ سپ

داد. نوکت یرس

نیا شابن مدنمجرا نارگن سبالتم ورب ، منکیم کرد _

هساو تقو منک مرگ ور شرس نانچ تعاس ود یکی



. هشاب هتشادن ندنوراوخ رس

. مدیسوب ور ش هنوگ مکحم مدش مخ

! شغ ار وت _نم

. ینلعف

داد. نوکت مارب یتسد هدنخ اب

فارطا هب یهاگن طایتحا واب مدش جراخ قاتا زا

. متخادنا

. مدنوسر گنیکراپ هب ور مدوخ اه هلپ زا

. مدزیم سفن سفن ابیرقت

دش. زاب روسناسآ رد مدیسر شنیشام رانک هک نیمه

مدیشک ور مدوخ ، هشاب یا هگید سک هک نیا سرت زا

. نیشام تشپ کیرات تمس

هار شواچ رانک دنت دنت هک شوایس یادص ندینش اب

. مدیشک یقیمع سفن تفریم

االن هگید دوب مومت یدرکیم ربص هقیقد جنپ بخ _

وت نوریب یدروآ نوشک نوشک یتفرگ ونم تسد ارچ

. یرادن تکرش وت یراک هک

. متخادنا نوشهب یهاگن رس تشپ زا

مراک ، ینزیم فرح ردقچ : تفگ و دیشک یفوپ شواچ

هرت! بجاو یتفوک هسلج نیا ؟زا یمهفیم هبجاو

دش! یروج هی ملد شفرح ندینش اب

: تفگ مخا واب دروآ رد شبیج یوت زا ور شیشوگ



! سپ دنوم اجک هرتخد نیا

نیشام تشپ زا عیرس هنزب یفرح هک نیا زا لبق

. نوریب مدموا

! ماجنیا _نم

. تشگرب متمس هب عیرس و دیشک ینیه شوایس

؟ ینکیم راکیچ اجنیا وت رتخد مدروخ _رف

. تخادنا ماپ ات رس هب یهاگن شواچ

؟ یرظتنم هتقو یلیخ _

. مداد نوکت ور مرس

. مدموا هزات _هن

. تخادنا نومهب یا هدنخ رپ هاگن شوایس

! بجع _

؟ دینوچیپیم مه اب دینکیم گنهامه

. متشادن ندرک لک لک حلا
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دش. هجوتم شواچ هک نیا لثم

االن رتخد نیشب : تفگ و درک زاب ور نیشام رد عیرس

. یریم حلا زا

. تخادنا مهب یهاگن شوایس

؟ هگم هدشیچ _



؟ هدب ؟حتلا باتفآ

. متفر نیشام تمس هب

. هریم جیگ مرس طقف تسین یصاخ زیچ _هن

مش. راوس ات درک یا هراشا شواچ

شوایس هب و تسب ور نیشام رد مندش راوس اب

ور هنیشب نک رارکت باتفآ هن ، موناخ باتفآ : تفگ

! تنوبز

؟ هنوخ یریم یک

. تخادنا باال یا هنوش

یداع نک رارکت ریگن تخس اباب هنومدوخ دیشروخ _

. تارب هشیم

؟ هشیم گنت تلد هیچ اال، متحا بش رخآ

! هرادن یمود هیکجیلم هی تفرگ م هدنخ

ایب دوز : تفگ یدج و درک نشور ور نیشام شواچ

. هنوخ

. مدرک مخا

هن! ای یرحس شیپ منیبب منزیم گنز _

درک. نومهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

؟ اهامش هنوتچ هگم م هچب _

تفرگ نومدنخ نومتفج ، متخادنا شواچ هب یهاگن

. دادیمن حلا مدآ هب شوایس ندرک تیذا لثم یچیه

یاه مخا یولج وزا تخادنا هار ور نیشام شواچ



. میتشذگ شوایس مه رد

. یلدنص یتشپ هب مداد هیکت ور مرس

ی همه هب مه عوهت حتلا سح نیشام نداتفا هار اب

دش. هفاضا ماه حتلا

. مداد راشف مهب ور ماه نودند مکحم

. مدش متسد یور تسشن هک ییامرگ هجوتم

. مدرک شنارگن یاه مشچ هب یهاگن

؟ باتفآ هدب _حتلا

. رتخد یغاد ردقچ یتنعل ؟ رانک منزب یاوخیم

؟ ینومب یراک میات رخآ ات یتساوخیم یروجنیمه

. تایراگنا لهس و وت هب مگب یچ نم

. دروآ متسد هب یمک راشف صرح اب

ارچ یتناما تدوخ تسد وت متفگ تهب راب _هی

؟ یتسین تدوخ بظاوم

تسین بوخ حملا نم : متفگ یریگلد نحل واب مورآ

؟ ینکیم مه ماوعد یه

درک. مخا

؟! ینکیم متیذا ارچ فوووپ ، طقف مدرکن تاوعد _

. مدنودرگرب ور مرس

! ینزیم داد مرس یراد هرس سهی هقیقد _ود

درک. شزاون مورآ ور متسد و دیشک یفوپ

. یدش کزان لد یضیرم ، مدزن _داد



. مدش هریخ نوریب وهب متفگن یزیچ

دش. رتدب معوهت حتلا سح نوریب هب ندش هریخ اب

. هشب دب حملا شواچ یولج متساوخیمن

. مدرشف مهب ور ماه بل هدرک ضغب

دش فقوتم مورآ نیشام هک تشذگن رتشیب هقیقد دنچ

. مدرک هاگن نوریب هب بجعت اب

. مدرکیم سح متروص یور ور شهاگن ینیگنس

. دموا متمس وهب دش هدایپ نیشام زا

درک. زاب ور نیشام رد

. شیبصع و نارگن تروص هب مدش هریخ

؟ دایمن رد تادص هدب حتلا یتقو ارچ وش هدایپ _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. هشب دب حملا اجنیا ماوخیمن ، مبوخ ماوخیمن _

زا و موزاب رود تخادنا تسد صرح و ینارگن اب

درک. مدایپ نیشام

یا؟ هبیرغ نم اب ردقنا ارچ _

میفرح ، هشابن تلا یخ نیع بخ؟ هدب مصرح طقف

! طقف نک رهق منزیم تهب

... فوووپ زا ناما باتفآ خآ

. هروخب ترس هب اوه هی لقادح نوریب ایب
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ی هداج ی هشوگ تمس هب مدش هدایپ نیشام زا مورآ

. مدیشک یقیمع سفن و متفر یکاخ

. منزب داد ترس متساوخیمن _

. مدرک شهاگن یریگلد اب

ردقنیا رتکد میربب مدرکن تروبجم هک نم یدز، یلو _

. ینزیم رغ مرس

. دیشک یهآ

، تفرن و دموین نم یگدنز یوت یکشیه سلا ات _سلا

منک،حا تبحم مدلب هن مدب نوشن ور مینارگن مدلب هن

هک متریغ هب هداتفا مریگ میکی سلا همه نیا دعب ال

رغ هگیم مینارگن هب ، نداد ریگ هگیم هشوجیم شساو

! ندز

رس ام یمسر ریغ ثحب نیلوا ، مدیشک یقیمع سفن

. تفرگیم لکش تشاد هداتفا اپ شیپ هلئسم هی

اعقاو ای هنم خاالق رطاخب نوا لوق هب منودیمن

! شدوخ نداد ریگ رطاخب

هنکیم درد مرس میدن همادا ور ثحب ایب : متفگ مورآ

. مشاب مدوخ فرح مراد تسود طقف

مخا اب دیشک شدوخ تمس هب و تفرگ ور م هنوش

! یدج یتروص و

طقف و یدب همادا ور تهار نیا مراذیمن هک _نم



! تاهاب منکیم ارادم اجنیمه ات هشاب تدوخ فرح

؟ هدش رتهب حتلا

؟ تارب مرخب نیریش زیچ هی

هقیقش و هنوگ ور و دیشک ور شتسد تشپ مورآ دعب

م.

. باتفآ یراد _بت

. مرخیم یزیچ هی تساو هار وت میرب رتدوز نیشب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. طقف میرب مروخب یزیچ منوتیمن االن مدش رتهب _هن

هار تعرس هب ور نیشام و میتسشن نیشام یوت

. تخادنا

یقیمع سفن ، هشخاش ور لوپمآ ات دنچ متسنودیم

. مدیشک

هن! لوپمآ ایادخ

ال صا ، داتسیا نیشام هک دیشک لوط ردقچ منودیمن

. مسرتیم لوپمآ زا مگب شهب دشیمن مور

ساسحا شاهاب زونه نم دوب شواچ اب قح شتسار

شساو هک تشاد قح یهاگ مرظنب و مدرکیم یگبیرغ

! هشاب ینابصع و هشب مومت نیگنس

س وت مک تیعمج ندید اب میدش هک رتکد بطم لخاد

. مدیشک یتحار سفن نلا

. مریگب تبون تساو مرب یلدنص ور نیشی _ایب



. متسشن و مداد نوکت یرس

شاهاب ندز فرح هب عورش و تفر یشنم تمس هب

درک.

و مدروآ شرد مبیج زا کالهف یشوگ ندروخ گنز اب

. راوید هب مداد هیکت ور مرس

؟ رحس _هلب

دوب. هتفرگ شادص

؟ باتفآ ییاجک _ولا

. متسب ور ماه مشچ

. رتکد مدموا _

درک. یفوپ

؟ یتفر یک اب ، یروخیم امرس شرخآ متسنودیم _

؟ مایب منم یاوخیم

تادص ارچ وت هدشیچ ، مشواچ اب هن : متفگ حلا یب

س؟ هتفرگ

؟ شواچ : تفگ مورآ

هدموا هداتفا هار شتکرش زا ادخ هدنب نوا باتفآ

؟ رتکد هربب وروت

... ثعاب شدوخ هشفیطو : متفگ مخا اب

عطق ور مفرح مرس یور شواچ ی هیاس نداتفا اب

. مدرک

؟ دشیچ اسیاو _



دوب هدموا شواچ بشید دش ثعاب شدوخ یچ ینعی

؟ نوتنوخ مد

عفال. ، منزیم گنز تهب ادعب : متفگ عیرس

رظتنم هقیقد دنچ : تفگ طایتحا واب تسشن مرانک

؟ هشیمن دب حتلا ینومب

! هشب نارگن نامام ماوخیمن میرب رتدوز هن، : متفگ مورآ

درک. یمخا

ترب دش رتهب حتلا هرتکیدزن نم ی هنوخ میریم _

تنامام مه ینکیم تحارتسا مه ، هنوخ منودرگیم

. هشیمن نارگن
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دش. درگ ماه مشچ

یتبسانم هچ هب امش ی هنوخ مایب نم هخآ هن یاو _

. هنوخ دیربب ونم رتدوز طقف وناب، هب مگب یچ

. دیشک یفوپ

شون مد ات ود ، شابن نارگن هسرپیمن تزا یزیچ وناب _

یکلا متنامام هشیم بوخ هبوخ حتلا هراذیم تساو

نم! ی هنوخ میریم ، هشیمن نارگن

باال. متخادنا وربا

؟ یگیم روز یراد _االن



درک. مخا

؟ متفگ روز تهب حاال ات _نم

. یدرک شلوبق مه ووت مداد داهنشیپ هی

. مدرک شهاگن صرح اب

منک، لوبق ینکیم مروبجم یراد امش مدرکن لوبق _نم

. نوتنوخ مایب منوتیمن نم اعقاو

. تفرگ مزا ور شهاگن توافت یب

اگین ور ش هفایق ، مبوکیم گنس وت خیم مراد راگنا

دغ! هگیم نم هب دعب ادخ وروت

. مدش دنلب اج زا نوممسا ندرک ادص اب

؟ مرب اهنت هشیم : متفگ مورآ و متشگرب شتمس هب

مرت. تحار یروجنیا

داد. نوکت یرس

. شاب بظاوم ورب، هشاب _

هگم! هشب یچ هرارق هار مدق ود هخآ ، تفرگ م هدنخ

. مدش قاتا دراو و مدز رد

:س تفگ و دز یدنخبل دوب یا هداتفا اج درم هک رتکد

. دییامرفب موناخ الم

. متسشن شرانک یلدنص یور

؟ دیراد یمئ عال هچ بخ _

جیگ مرس ، مدروخ امرس منک رکف مموا : متفگ مورآ

تبرش هی ، مراد عوهت وحتلا بت حملا، یب و هریم



! هیفاک دیسیونب مارب رب بت و یگدروخ امرس

. تخادنا باال ییوربا

. منیبب نک او ور تنهد ،حاال رتکد موناخ مشچ _

ینتسب بوچ نوا هگید هرذی ، مدرک زاب ور منهد مورآ

! مدروایم باال شور دادیم راشف ور

امرس نوتصیخشت قبط هلب : تفگ و داد نوکت یرس

و... لوپمآ نیا ، دیدروخ

. شفرح وت مدیرپ عیرس

و صرق طقف منکیم شهاوخ ، منزیمن لوپمآ نم رتکد _

. مروخیم تقو رس ور ش همه دیدب تبرش

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

. هشیم دنک نوتنامرد دنور یروجنیا هشیمن _

! منریمن لوپمآ نم هن : متفگ مخا اب

رد تمس هب نومتفج دروخ رد هب هک یا هقت اب

. میتشگرب

زاگ مکحم ور مبل رد بوچراچ یوت شواچ ندید اب

. متفرگ

امش؟ : تفگ یبجعتم نحل اب رتکد

. تسب ور ورد دموا لخاد شواچ

دیگب نم هب تسه یا هیصوت ره ، متسه نوشرسمه _

. هدیم ماجنا مشیم نئمطم

. مدرک هاگن رتکد هب سمتلم ییاه مشچ اب



نوشنامرد دنور عیرست یارب : تفگ شواچ هب ور یدج

دنچ ، ننکیمن هک ننک هدافتسا مرس و لوپمآ زا دیاب

! مینکیم ثحب مه اب نیمه رس میراد س هقیقد

نحل اب دعب هیناث دنچ تخادنا مهب یجیگ هاگن شواچ

؟ یسرتیم ؟ باتفآ : تفگ یبلا ج

. مدرک شهاگن صرح اب

. مریگیم سرتسا مسرتیمن _

. مدرکیم سح شابل یور ور دنخبل

مبظاوم رتکد دیسیونن لوپمآ : تفگ و داتسیا مرانک

! هروخب عقوم هب ور شاصرق

یولوچوک رتخد داد: همادا یرتمورآ و مالمی نحل اب

! وسرت

. مدش هریخ مور هب ور هب مخا واب هنیس هب تسد

عیاض مشرخآ ایب ، هنومب نوریب متفگ هک نم ال صا

! دیمهف هگید مدش
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ور شواچ یتقو زا هک مسول یور نیا زا تشاد حملا

مه ، دروخیم مهب درکیم نایامن ور شدوخ رتشیب دید

متخادنا هار هک یزاب سول نیا زا مدیشکیم تلا جخ

! دیشکیم ور مزان بخ بخ... مه



هک نیا سرت زا مرادن حلا ای مضیرم یتقو یک ات

؟ داین رد مادص و مریگب نوخ هفخ نشن نارگن هیقب

؟ تسین مقح مه ردق نيمه

یولوچوک باتفآ زان هدش ادیپ یکی حاال تسین مقح

؟ هرخب ور دیرخن یسک هتقو یلیخ هک ور منورد

زا ارچ هدش ادیپ شدقن هب تسد یکی هک حاال

؟! مدب شتسد

درک. مدنلب اج وزا تفرگ ور موزاب مورآ

ریز زا شاب تموناخ بظاوم : تفگ و دز یدنخبل رتکد

قیوعت هب شندش بوخ نووج هرن رد اهوراد ندروخ

. هتفویم

درک. مهاگن یمشچ ریز و دز یجک دنخبل شواچ

شیراک هب روبجم هنوتیمن یسک داوخن شدوخ _ات

! هنکب

هیکت شوزاب هب ور مدوخ تفریم جیگ تشاد مرس

. مدرک یظفاحادخ رتکد وزا مداد

رارسا مرحم هک نیا یاج هش فالن تغورد مسق نوا

! رتکد هک یندرب وربآ راک وت رتشیب هشاب

ندوب هتسشن بطم یوت هک ییاسک مشچ یولج زا

. میتشذگ

هرابود عقوم هی ات دوب هتفرگ ور موزاب مکحم شواچ

هرن. جیگ مرس



ج مارب تشذگیمن شدح زا یداع عقاوم وت هک نیا

ضیرم هنوهب هب تسنوتیم تحار یلیخ دوب، بلا

تقوچیه یلو هنک هقلح مرمک رود ور شتسد مندوب

رد شتسد زا زیچ همه رایتخا راگنا هک یعقاوم زج

! تشذگیمن شدح زا دشیم باتیب و تفریم

: تفگ و درک زاب ور شرد عیرس میدیسر هک نیشام هب

. رتخد مریگب ور تاهوراد مرب نم نیشب

. مدش نیشام راوس و مداد راشف مهب ور ماه مشچ

. هدرگرب ات مدش رظتنم و متسب ور ماه مشچ

متسنودیمن و مدوب هدش شتمحز ثعاب یباسح زورما

لا یخیب ماوخب شزا هشن تحاران هک یروج یروطچ

ش! هنوخ مرب نم هک هشب نیا

یولج یتبسن هچ اب نم هخآ دشیمن مور ال صا شتسار

؟! مدشیم هنوخ نوا دراو وناب

یکیتس ابپال هرخ باال ندش لطعم هقیقد دنچ زا دعب

. دموا نیشام تمس هب دوب وراد شوت هک

یرتسکاخ راولش و تک ، متخادنا شاه سابل هب یهاگن

شپیت زورما ی هسلج رطاخب ، هریت یسوط تاورک اب

دوب. هدنوم هریخ شور ایلیخ هاگن و دوب یمسر

داد متسد وراهوراد کیتس پال نیشام یوت شنتسشن اب

. دیشک نوریب شوت زا یا هتسب شلبق و

. مدرک شهاگن بجعت اب



هیچ؟ هساو _نیا

مهب یهاگن هک نیا نودب و درک نشور ور نیشام

ینک رتمک ور تشیارآ هک هنیا هساو : تفگ هزادنب

؟ هتیگدیرپ گنر رطاخب دوب هشیمه رت ظیلغ زورما

. مداد نوریب ادص اب ور مسفن

نیا لا یخیب ،ای هدشن هجوتم ال صا مدرک رکف وگب ونم

هشقن شدوخ هساو وگن لطاب یخلا یهز هدش، دروم

! هتشاد

. کیتس پال یور متشاذگ ور هتسب

. منکیم شگنرمک حاال هشاب _

وت هک االن نیمه هشیمن مولعم هیدود اه هشیش _

نک. شمک یتسشن نیشام

! دوبن وشب لا یخیب

، متشادن ندرک ثحب هلصوح ال صا دوب جیگ مرس ردقنا

مورآ راب دنچ و مدیشک نوریب شوت زا یلا متسد

یهاگن و مدرک گنرمک یمک ،رژمم متروص ور مدیشک

. متخادنا هنیآ یوت مدوخ هب

هک هشیمن هگید دوب بوخ یلو دوب هدشن مک میلیخ

هیحور ات متسنودیم دنچره ، هشاب شدوخ فرح ًاقلطم

! هشیمن لا یخیب هنکن اضرا ور شروط روتاتکید
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کیدرن اجنیا شهب هنوخ هار تفگیم تسار مه اعقاو

دوب. هلصاف یلیخ یام هنوخ وات دوب رت

زج : متفگ و مدیشک یقیمع سفن رد مد هب ندیسر اب

؟ تسه مه هگید سک وناب

دش. غاب دراو

دایمن اجنیا یسک نم ی هزاجا نودب ، تسین یسک _هن

ی هنوخ لثم وراجنیا ینک یبیرغ ساسحا ماوخیمن ،

. نودب تدوخ

. تخادنا مهب یهاگن و درک کراپ هشوگ هی ور نیشام

؟ یشیمن هدایپ _

طاالع نودب یروجنیا مشکیم تلا جخ هخآ : متفگ مورآ

... یلبق

هب دش مخ یمک و یلدنص تشپ تخادنا ور شتسد

. متمس

؟ موناخ باتفآ یشکیم تلا جخ : تفگ یا هزماب نحل اب

. مدرک مخا

؟ مشکب تلا جخ دایمن _مهب

شاه هدنخ دادعت دروآ ولج ور شتسد و دیدنخ

، تفریم رد متسد زا تشاد دوب مرانک هک ییاه هظحل

. دیشک و تفرگ شتشگنا اتود نیب ور مپل

، یدیشک تلا جخ دایز نم شیپ دایم، تهب میلیخ ارچ _



تلا جخ رتشیب منکیم یراک هی یه هک لگشوخ یردقنا

! یشکب

. مدیدزد ور مهاگن و متفرگ زاگ ور مبل

ولج ور شتسد ، تسشن شاهوربا نیب یگنرمک مخا

منییاپ بل هب یمورآ راشف شتسش تشگنا واب دروآ

هنک. شدازآ ماه نودند ریز زا ات دروآ

االن! لثم تسرد _

هک ور مبل عیرس مدش، ماه هنوگ ندش زمرق هجوتم

مرس و مدرک لو ور دوب هدرک شتخرک شتشگنا سمل

. مدیشک رانک ور

ثعاب تدشب و ماه بل یور دوب هتسشن هریخ شهاگن

دوب. هدش مندش مرگ

درک. نیمک ماه مشچ یور و دموا باال شهاگن

دش هریخ یصاخ ِظح اب متروص ی هطقن هب هطقن هب

رد هب هتفرگ رگ ، تفر ماه بل تمس هب هرابود و

. مدیبسچ

. دیشک بقع و دیشک یصرح رپ سفن

... شاپ ات رس هللا رفغتسا _

درک، همزمز بل ریز هسوسو لثم یزیچ و درک ثکم

دش. هدایپ نیشام زا یبصع و تعرس هب هعفدی

مبوذ تشاد یتنعل ، متشاذگ ماه هنوگ ور تسد عیرس

مشچ نداد یزاب ،اب شهاگن اب تشاد هک ادخب ، درکیم



. درکیم مبوذ متروص تناس هب تناس یور شاه

طلسم مدوخ هب مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

. مدش مه نوا ندرک ثکم هجوتم مشب

و دموا متمس هب دنلب یاه مدق اب هقیقد دنچ زا دعب

درک. زاب ور نیشام رد

شهب یهاگن یمشچ ریز و مدش هدایپ نیشام زا مورآ

. متخادنا

! هنکیم نومهاگن هرجنپ تشپ زا هراد وناب لخاد میرب _

. مدرک شهاگن سرتسا ورپ هدش درگ ییاه مشچ اب

ور شاه مشچ شمارآ اب هک دش مروظنم هجوتم راگنا

! تسه رتشیب مساوح نم ، دوبن شلبق : تفگ و تسب

. مداتفا هار شرانک و مدیشک یتحار سفن
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مه رورغ اب هچ ، هدنخ ریز منزب دوب کیدزن هظحل هی

! هنکیم مراختفا ، تسه مساوح شابن نارگن تفگ

مه یلیخ مگنر مراودیما ، مدیشک ماهوم هب یتسد

متسنودیمن و مدوب هدز تلا جخ یباسح ، هشابن هدیرپ

. مگب دیاب یچ نم هسرپب یزیچ وناب هگا

هلپ زا نم هب کیدزن ال ماک مکحم یاه مدق اب شواچ

دنخبل اب وناب هک یدورو رد هب یهاگن ، تفر اهباال



. متخادنا دوب هداتسیا شولج

. دموا ولج مدق وهی دز ینوبرهم دنخبل نومندیسر اب

دش، ینوغارچ هنوخ ، مگنشق رتخد یدموا شوخ _

! دایم هراد ممرتخد یدادن ربخ رتدوز ارچ شواچ

. مدیسوب ور شتروص مدش مخ و مدز یدنخبل

. مدش محازم هدنمرش مرب نوتنوبرق وناب، _سالم

. دیشک ور متسد و درک یکمن اب مخا

تهب دیلک هی وهللا هتدوخ هنوخ اجنیا ، امونشن هگید _

! نزب رس مهب ایب زورره ال صا مدیم

هداتسیا و هک شواچ راکبلط و جیگ هفایق هب یهاگن

. متخادنا درکیم هاگن نومنتفر وهب دوب

اب وناب دش، م هدنخ ثعاب شدوسح و یکاش تروص

یقیقد هاگن تشگرب بقع هب نم ی هدنخ زا بجعت

اجنوا ارچ مرسپ او : تفگ و تخادنا شواچ هب

. لخاد ایب ؟ یداتسیا

یکاش نحل نومه واب تخادنا باال ییوربا شواچ

! بجع هچ : تفگ

جیگ ، دموا شتمس هب شواچ و درک شهاگن هریخ وناب

. متفر بقع هب یمدق نوشیزاب هاگن زا هدش

. دیسوب ور وناب ینوشیپ و دش مخ شواچ

تماق ی هنحص ردقنا دش، عمج مدنخبل هاگآدوخان

شردام ی هدیکورچ ینوشیپ ات دش مخ هک یا هنودرم



توکس یوت هک دوب دنمشزرا و سدقم مارب هسوبب ور

! مدنوم هریخ نوشهب

هب شمشچ هزات هک وناب تفرگ هلصاف یمک شواچ

: تفگ ینارگن اب دوب هداتفا شواچ تسد یوت یاهوراد

هیچ؟ هساو وراد

؟ هدش یزیچ

درک. هراشا لخاد وهب داد نوکت یزس شواچ

هدرس اوه وت میرب عفال مدیم حیضوت نوتساو ادعب _

! دیروخیم امرس

هناور متمس هب امرگ زا یجوم میدش هک هنوخ دراو

شنس زا هک یزرف اب وناب مدیشک یقیمع سفن دش

دینیشب : تفگ و تفر هنوخزپشآ تمس هب دوب دیعب

منکیم تسرد نوتارب غاد ی هدنوشوج هی نم اه هچب

هرب. نوریب نوتنت زا امرس ات

لبم ی هتسد یور و دروآ رد ور شتک شواچ

باال جنرآ وات درک زاب ور شنیتسآ ی همکد ، تخادنا

یور و درک زاب مه ور شزولب لوا ی همکد ، دیشک

. تسشن یتحار هپاناک

مدش، هریخ شاتکرح کت کت هب یوحم حتلا هی اب

هداتفا اپ شیپ یاهراک نیمه هنودرم و باذج ردقنا

! دشیم وحم هاگآدوخان مدآ هک دادیم ماجنا ور

هیکت هپاناک ی هبل هب ور شرس مه رد ییاه مخا اب



یعس ، تسب ور شاه مشچ هیناث دنچ یارب و داد

لبق ، مرادرب شتروص ی هبذج زا ور ماه مشچ مدرک

دش. دنلب شادص یراکره زا
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زا مگب دیاب دش مومت تندرک هاگن هریخ هریخ _هگا

یسک ندز دید زا لبق هراد، دید اجنیا هب هنوخزپشآ

! تداپیمن هنوخزپشآ ی هشوگ زا شردام وش نئمطم

هنوخزپشآ تمس هب عیرس و مدیشک یدنلب ــن یه

همه هب تقد اب هدش درگ ییاه مشچ ،اب متشگرب

وناب و هزاب هنزور مودک منیبب ات مدرک هاگن شاج

. هنیبب ونم هنوتیم

، متشگرب شواچ تمس هب یجیگ اب عبنم ندرکن ادیپ اب

و دوب شبل یور دنخبل هکیلا ح رد زاب ییاه مشچ اب

دوب. هدش هریخ مهب درکیم ییامندوخ یباسح شلا چ

، مایب رد یگنگ حتلا نوا زا ات دیشک لوط هیناث دنچ

ور مادص مدرکیم یعس هکیلا حرد صلا خ صرح اب

ویچ دیتساوخیم هک،االن اعقاو : متفگ مراد هگن نییاپ

؟ هباذج تارب نم نتخادنا تسد ردقنا ؟ دینک تباث

دش. هریخ مهب یبلا وج هتفیش هاگن اب

یباسح و یدزیم دید یتشاد منک تباث متساوخیم _



ح نوا اب یتقو تتروص ندید ینودیمن ، یدیسرت مه

دوبن هک یتشگیم یزیچ لا بند سرت رپ و هزماب تلا

! هشاب هدننک مرگرس هنوتیم ردقچ

مدز: رشت دوب هدش بآ ملد یوت هک یدنق و مخا اب

! شواچ

هتفرگ شدوخ هب هک یدج حتلا واب دز یدنخشین

؟! شواچ نوج : تفگ دوب

دش. درگ ماه مشچ

یکشخ حتلا اب ور شرس مدیمن یباوج دید یتقو

: تفگ و درک زاب ور شسابل یدعب ی همکد درک جک

نتخادنا هساو طقف تنتفگ شواچ یلدم نیا هگا

نم ، هرادن همادا تفرح و هدوب نم نوج هب تدوخ

م. کالهف یباسح هک مریگب شود مرب

رصق یوت دوب هدموا ، مدیدزد شزا ور مهاگن عیرس

یباسح شاه فرح درکیم یهاشداپ امسر و شدوخ

دوب. هدرک م هدز تلا جخ

زا دعب و دش دنلب اج دش،زا هجوتم شدوخ راگنا

. تفر اه هلپ تمس هب یا هیناث دنچ یثکم

. مدیشک ییادص رپ سفن شنتفر اب

شینلع حیرص یاه فرح زاربا و شواچ ییاورپ یب

مدادیم حیجرت نم و دادیم نومتفج تسد راک تشاد

نیا ، نومب رود شزا لئاسم یرس هی ندشن نشور ات



هصرع ، دشیم ور تشاد مک مک هک شواچ ناهنپ دعب

نم و دوب هدرک رت گنت شربارب رد تمواقم یارب ور

یوت ش، هنوخ یوت اهزور ی همه زا رت عافد یب

! مدوب هداتفا ریگ شگنچ

بقع هب ییاپ یادص ندینش اب هقیقد دنچ زا دعب

یلیخ تگنر : تفگ و دز ینوبرهم دنخبل وناب ، متشگرب

؟ هبوخ حتلا مرتخد هدیرپ

وتشیارآ هدب ریگ یه حاال ایب ، مدرک یگنرمک یمخا

نک. کاپ

نوراب ریز س هداس هیگدروخ امرس هی شتسار مبوخ _

. مدش سیخ مدنوم

. تشاذگ زیم یور ور ینیس و دش مخ

سال رکف الهب صا انووج امش ارچ منودیمن یتفگ _خآ

هنوخ دوب هدموا بشید مشواچ ، دیتسین نوتیتم

. تقو هی هنکن بت مدوب نارگن حبص ات دوب بآ سیخ

، مریگب ور مشین ندش زاب یولج ات متفرگ زاگ ور مبل

مدروخ امرس نم هک هلیلد نیمه هب اقیقد هنافساتم

ناج! وناب

. تسشن لبم یور مرانک

؟ تفر اجک شواچ یتسار _
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ساسحا ردقنا ارچ منودیمن متسشن ماجرس بذعم

. مدرکیم یگبیرغ

. نریگب شود نتفر منک رکف _

داد. نوکت یرس

نیلوا دایم هک نوریب زا دوب هتفر مدای ارچ _هرآ،

، ندایز شاه تیساسح ، هنتفرگ شود هنکیم هک یراک

هخآ منکیم تقد یباسح منکیم تسرد اذغ مراد یتقو

تیساسح اه تقو یضعب ، هروخیمن ور یتخپتسد ره

و تحاران رتشیب یچره ، نراد یبصع ی هشیر شاه

! هشیم ساسح یزیچ هی یور رتشیب هشاب ینابصع

هچرتفد هی متشاد عالهق تدشب ، دیرپ باال ماهوربا

، مدرکیم تبث ور شاهراتفر کت کت و متفرگیم متسد

نیا وناب ارچ هک دوب نیا مارب رت جبلا نوا زا هتبلا

! هگیم نم هب وراه فرح

تیساسح یرس هی هجوتم یراک طیحم یوت _هلب

. مدوب هدش نوشاه

. تخادنا مهب یا هریخ هاگن

. درکیم هاگن شواچ لثم ارچ دش، سبح مسفن

ترس : تفگ شمارآ واب تشاذگ شاپ یور ور شتسد

! اجنیا رازب ور

. مدرک شهاگن هدروخ اج



ناج؟ _

درک. هراشا هرابود

ردقنا یتقو مرادن تسود مینزب فرح مه اب ماوخیم _

ور شرس اتقو یضعب مه شواچ یتح ، یرود مزا

ماپ! ور هرازیم

ور مدید یتقو و مدرک هاگن شهب یمک مدش بذعم

شاهاپ یور ور مرس مورآ هداتسیاو عطاق شفرح

. متشاذگ

. مدیشک یتحار سفن نیمز یور مرمک نتفرگ رارق اب

. درکیم متیذا رتمک مرس ینیگنس حاال

هب عورش تمی مال واب دموا ماهوم تمس هب شتسد

درک. ششزاون

یور هدموا شاهاب نوریب زا هک یسابل اب تقوچیه _

، هنکیم ضوع ور یتخت ور مه هباوخب ، هباوخیمن تخت

هک یسک اهنت ، هشوپیمن راب هی زا رتشیب وراسابل

تخپتسد دایم شیپ تردن هب ، هشوایس هراد شلوبق

... هروخب وراه هبیرغ

ارچ؟ _

درک. ثکم هیناث دنچ میناهگان لا وس اب

؟ هراد وراهراتفر نیا ارچ _

؟ دیگیم نم هب ورانیا ارچ و

. دیشک یهآ



دموا هک شیگچب نومه ،زا هیفرح مک مدآ شواچ _

، دزیم فرح هملک دنچ کال زور رد هنک یگدنز ام شیپ

فرح تهب عجار زورره هدش انشآ وت اب یتقو زا

! هنزیم

! تخیر مبلق

. متسب ور ماه مشچ و متفرگ زاگ ور مبل

؟ هگیم ماتیذا _زا

دش. هدنخ رپ شادص

هک یدوب نکن شوگ فرح یغاط هی شارب هرآ لیاوا _

یلو ، هشب خالص ترش زا رتدوز هچره تشاد تسود

دوب، شاه فرح تشپ ینعم یلک مه اه عقوم نومه

. تسین لیلد یب شاه تینابصع تقوچیه شواچ

. متشاذگ مه یور کلپ

یچ؟ _االن

درک. ثکم

همولعم یلو هنکیم رکف رتشیب ، هنزیم فرح رتمک _

شدوخ ور ازیچ یرس هی ، هگنج وت شدوخ اب یباسح

! مشردام طقف نم هگب و هرازب هیام دیاب

. مدیشک یقیمع سفن

؟ دوب یروجچ دوب، هچب یتقو _
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. درکیم رکف تشاد راگنا دش فقوتم شتسد شزاون

شنوج اقآ و نم رانک شیپ تقو یلیخ زا شواچ _

دنک، لد ش هداوناخ زا یگچب نومه ،زا هنکیم یگدنز

ی همه لثم ، مدیمهفیم هک ادخب مدیمهفیم نم یلو

درک یم مشچ مشچ دوب ضیرم یتقو هگید یاه هچب

هشاب شرس باالی شردام هک

هشاب رت باال همه زا اناحتما وت ش هرمن یتقو

یم ور سیلا هی یتقو ، هرخب هیده شارب شردپ

، نشاب شرانک ش هداوناخ باالرت سلا هریم و هنورذگ

دوبن سک چیه تقوچیه ندوبن یلو

وزا اهنت رهوش و نز هی مه شنوج اقآ و نم یتح

زا مودک چیه وت میتسنوتن هک میدوب هداتفا راک

. میشاب شرانک تاظحل

یروجنیا ور شواچ متسنوتیمن ، مدرک ضغب هظحل هی

دوب. تب هی لثم مساو نوا منک روصت

هک دوب هدش یداع شارب تشادن یعقوت هگید مک _مک

شترایب و هسردم شتربب هدننار شردام و ردپ یاج

زیچ! همه هب تبسن دش، درس مک مک

تساوخیمن شلد نوچ تشادن یتسود چیه تقوچیه

همهفب یزیچ شیگدنز زا یسک



هی شارب طقف هشابن مهم شارب یسک هک نیا شلوا

! فطع هطقن هی دش دعب یلو دوب تداع

یسک هک تشادن یفعض هطقن چیه شیگدنز وت هگید

شارب نیا و هنزب بیسآ شهب نوا قیرط زا هنوتب

. هشابن مهم شارب سک چیه هک سرد هی دش

دوب! شوایس ، رادرب ، قیفر ، تشپ دش شارب یسک اهنت

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل شوایس یروآدای اب

شزا یمک ، تشادرب زیم یور زا ور نوجنف و دش مخ

تروق ور شضغب تشاد راگنا هک یروج ، دیشون

. دادیم

شاینوطیش اهو یتساک و مک ی همه اب رسپ _نیا

هنیش یم لد هب بیجع

هک شهب دیبسچ ردقنا دوب هنک دب شواچ لوق هب

نوا درک،زا زاب شدوخ یارب شیگدنز یوت ییاج هی

! هروخیمن نوکت شرانک زا هگید دعب هب

ندز فرح هب عورش شواچ هک نیا ات تشذگ یلیخ

درک! رتخد هی هب عجار

شزا و مدرگرب متساوخیم ، تفر مه یوت ماه مخا

فرح یرتخد مودک هب عجار شواچ یک؟ مسرپب

؟ هنزیم

نیا ، مدیشک یتحار سفن شفرح ی همادا ندینش اب

دوب! هدرک مجیگ یباسح یضیرم



ادخ زا یچیه هگید مدرک سح مدید هک وروت _

مشچ زا همهم شساو هک تسه یکی حاال ماوخیمن

! منوخیم شاه

هطقن نیرتگرزب ور هشاب مهم شساو یسک هک نیا

واالنهب دوب یرارف شزا هشیمه و تسنودیم فعض

شاپ ، شفعض هطقن نیرتگرزب یدش شدوخ تساوخ

ردقچ ره ، اسیاو ندش زیزع نیا یاپ ، باتفآ اسیاو

تنایخ نزن، وران یلو دایم تلا بند نک رارف یاوخیم

! هنکیمن متهاگن تمایق ات هک نکن

تساوخیم ملد ، دیزرلیم شاه فرح اب مدوجو ی همه

، مشب خیلا ات منک هیرگ ردقنا و هشوگ هی منیشب

ريزارس متمس هب شاه فرح اب هک یمغ سح یادج

ملد هتقو یلیخ هک ییاه فرح ینیریش یادج دش،

ریگ مولگ خیب یخلت سح ، مونشب یکی زا تساوخیم

منک. شمورآ متسنوتیمن یقطنم چیه اب هک دوب هدرک
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. مدموا مدوخ هب وناب یادص اب

هساو هدش مرلو روخب نیا زا مکی مرتخد وش دنلب _

. هبوخ تولگ

نم ، مدیرپ اج زا هدوب باوخ هک یمدآ هی لثم



یلمعلا سکع عفال و متشادن وراه فرح نیا یگدامآ

. دمویمن رب متسد زا ندش جیگ زج

شپت و دوب هداتفا منوج هب هک یزرل دشیمن دنچره

درک! نامتک ور مبلق مکحم

، متفرگ متسد یوت ور نوجنف و متسشن ماج رس

لثم نیریش مه دوب خلت مه ، مدیشون شزا یرادقم

نم! االن تیعضو

دوب. هدش نیریش تابن اب هک یخلت ِلصا

دوب. هتخیر رود ماهوم و دوب هداتفا مرس زا شملا

دز. مهب یدنخبل وناب

. یراد یدنلب و لگشوخ یاهوم _هچ

. مدرک جک ور مرس

یروجنیمه یگداوناخ هتبلا ، همنامام یاهوم لثم _

منامام دوب هک رت هچب مشاداد هتشپ رپ نوماهوم

سکع هشیمه ، تسبیم یبسا مد درکیم دنلب وشاهوم

. میدرکیم شتیذا و میدرکیم هاگن ور شاه

م هدنخ دوب هدش زاب یباسح هک شتروص ندید اب

. تفرگ

! مدش ریگ وج نم زاب

! منودب تزا رتشیب داوخیم ملد وگب مارب تدوخ _زا

ناخ شوا چــ



. مدیشک ماهوم یوت یتسد و مدرک منت یسوط ترشیت

نوریب ور نلکدا ی هتسب دمک ریز زا و مدش مخ

و شمدوب هدرواین رد ش هبعج یوت زا هبوخ ، مدیشک

. متشاذگ هنوخ یوت ور شیکی

یرتشم هشیمه و دوب ولا تیا کرام تادیلوت نیلوا زا

! تشاد صاخ یاه

صاخ یوررپ هچب هب هب مدرکیم ش هیده دیاب منم

! مدب شهب ور شندش ریدم ی هیده دوب هتفر مدای هک

فک ور میگدنز لک یباسح وناب اتاالن متسنودیم

. هتشاذگ شتسد

شلد همهم مارب ردقچ باتفآ دوب هدیمهف یتقو زا

. هشاب اهنت شاهاب تساوخیم

! هشاب هدادن ول نم سح زا یزیچ مراودیما طقف

رد ماهاب هرس هی زورهب ، متخادنا میشوگ هب یهاگن

اشاس هک ینوناق ریغ یاهراکو کرادم و دوب سامت

شرازگ ور دوب هداد ماجنا روشک زا جراخ یناطلس

. درکیم

ثعاب هنکمم کرادم نیا ندرک ور دوبن مهم مارب

نشب نمشد ماهاب ایلیخ ،ای هشب نودنز یوت شنداتفا

باتفآ یخلا ندش تحار مهم طقف نتفویب پچ و

دوب.



متکرش ینلع ریغ میرحت اب نودیرف مه فرط هی زا

یاپ درگ هب تقوچیه ، تشاذیم راشف تحت ونم تشاد

تشاد ور ناگیاش تیامح نوا بخ یلو دیسریمن نم

زا رفنتم شرتخد ندش هدز سپ رس مه ناگیاش و

نم!

! راگنا ندوب نمشد نم اب ایند همه

اتاالین دش عورش مدلوت نامز زا یراگزاسان رس نیا

! هراد گنج رس رادلد و مداد داب لد هک

. مداتفا شزورید تیعضو دای

نونج ، متفرگن یباوج و مدز گنز راب تسیب یتقو

مدنور هرس هی و مدش نیشام راوس ینارگن زا متفرگ

! هسرب ات مدنوم رظتنم ردقنا ش هنوخ مد ات

ور مینارگن منک، شاوعد ، منزب داد شرس متساوخیم

! متسنوتن یلو منک خیلا شور
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و ندرک ادص زرط ، شولگ یوت هتسشن ضغب نوا

دشیچ مدیمهفن دنک، اج زا ور مبلق شندش راد هنوهب

. دروآ رد ملغب زا رس اجک وزا

درس یاوه نوا وت مدید و مدموا مدوخ هب هظحل هی

منت هب منوج نیع دایمن رد مسفن یغاد تدش زا



! مدرمیم دشیم هدنک هگا هک دوب، هدیبسچ

یوت ش هدروخ سیخ یاهوم یوب زونه مدرکیم سح

یوت دایب شمسا هشیمه یارب یتقو ، هچیپیم مینیب

من یاهوم اب منکیم شروبجم زورره نم، ی همانسانش

هنک! یربلد هنوخ یوت راد

ریز هک یگدیرپ گنر هجوتم تکرش یوت یتقو زورما

مدش دوب هدش ناهنپ شظیلغ شیارآ نوا

یاراتفر نیا ی همه مسا نوا ، مشن شنارگن متسنوتن

هک یا سهلا هدزنوپ رتخد نیع نداد ریگ تشاذیم ونم

طقف نم دیمهفیمن یلو دوب، ساسح شاباب یافرح هب

! مشنارگن

ملد ارچ هک مداتسرف تنعل مدوخ هب راب دص حبص زا

تکرش یوت شمرایب روز هب مریگب ور ششوگ دایمن

تفه ی هزاجا هب زاین عقاوم روج نیا هک مدوخ

! هشاب هتشادن هبیرغ تشپ

و داتفا منوج هب نیشام یوت زورما هک یا هسوسو

مدن ماجنا یتکرح ات مدرک هبلغ شهب هک ملا حشوخ

! هنکب ینماان ساسحا هک

دیمهف هک یتقو ،زا دزیم افرح یلیخ وناب ابش نیا

ور زیچ همه هدش ثعاب هک تسه نومایگدنز وت ینز

دنوشیم ور شوایس ونم بشره ابیرقت ؛ میریگب یدج

،زا نتفگ انز زا درکیم عورش و شدوخ یور هب ور



دیاب یروجچ هک نیا زا نوشایقلخدب ،زا نراد هک یزان

! ننکشن هک درک راتفر نوشاهاب

یباسح ، دشیم هتفرگ و یبصع ش هفایق شوایس

زا یچیه مدرکیم رکف نیا هب نم و رکف وت تفریم

واب منودیمن ندوب ردپ زا یچیه ، منودیمن یراد نز

هی درم هک مزاسب ور مدوخ دیاب یروجچ دوجو نیا

یا هداوناخ وت تقوچیه مدوخ یتقو مشاب هداوناخ

! مدوبن

منیسحت همه هشیمه ، مدوب لوا زیچ همه یوت نم

هک نیا ات مدرکیمن فعض ساسحا تقوچیه ندرکیم

و توافتم یایند هی اب نز هی مدش، انشآ نز هی اب

شاپ هب اپ متشاد هک ینم و زاین و زان زا رپ یگنر

منک! قیرزت شهب ور مسح هرذ هرذ ات متفریم شیپ

یانعم هب متسنوتیمن ینعی مدوبن یندش ضوع نم

! مدب رییغت ور مدوخ یعقاو

یقلقدب و اه خاالق اتقو یضعب زونه متسنودیم

تیدودحم و یگفخ سح هشیم ثعاب هک مراد ییاه

تیکلا ،م متشذگیمن سح نیا زا هروج چیه یلو هنک،

ور هگا دش، لیکشت شاهاب نم سح هک هیلوا مدق

یسک یزور هی هگا ، مشاب هتشادن طست شاراک کت کت

نونج هب مراک انئمطم ممهفن نم و هنک شتیذا

! هشکیم



؛ هشاب هدنوزوس ور م هشیر ات شهب مسح مردقچ ره

منوتیمن نم نوچ دایب رانک ازیچ یرس هی اب دیاب

! مرذگب نوشزا

هلپ تمس هب و متشاذگ زیم یور ور نلکدا ی هبعج

هی دیاب ، ندوب اهنت مه اب یفاک ی هزادنا ،هب متفر اه

یولج متساوخیمن یباال، هقبط شمدیشکیم یا هنوهب

هکیت مهب شدای هب اه هتفه ات هک منزب یتکرح وناب

شوایس اب تقو دنچ نیا یوت یفاک هزادنا ،هب هزادنب

! ندرک میمخز
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مورآ مدیسر هک هلپ نیموس رس ، متفر نییاپ اه هلپ زا

دز. مکشخ اج یوت

یاهوم ، ندوب هتسشن هپاناک یور مه اب وناب و باتفآ

هدنخ زا شتروص دوب هتخیر شرود و دوب زاب شدنلب

تخیریم شاهوم دشیم مخ یتقو و دوب هدش زمرق

، درکیم شهاگن یصاخ ظح هی هب وناب ، شتروص یوت

! رتخد نیا دوب یگدنز زا رپ

یوت هاتوک و یکشم پات هب و رت نییاپ تفر مهاگن

منوج هب شیتآ هظحل هی دش درگ مامشچ داتفا شنت

شیلا ح هچب نیا ، متفرگ شزا ور مهاگن عیرس داتفا



هنکمم هظحل ره و تس هنوخ یوت درم هی تسین

یچ! هنوخ دمویم شوایس هگا ال صا ، هشب شادیپ

یقیمع سفن و متفر ورباال هدموا یاه هلپ مدق دنچ

هقی ، یکشم روت نوا یوت شدیفس تسوپ ات مدیشک

هدش شخپ ش هنوش یتخل یور هک ییاهوم و زاب ی

هرب! مدای زا دوب

وناب، : متفگ یدنلب یادص واب مدرک یا هفرس کت

؟ هدموین زونه شوایس

و مدش یشوج و بنج هجوتم ، مدرک ثکم هیناث دنچ

دش. دنلب هک وناب یادص دعب

! تسین هنوخ مرسپ _هن

. مدرک یط وراه هلپ هتسهآ یاه مدق اب

ماه مشچ مدرک یعس و متخادنا باتفآ هب یهاگن

. هنومن هریخ شور

زاب یاهوم اب مه ور وشلا دوب هدیشوپ ور شوتنام

دوب. هتخادنا شرس یور

فرط ود هب ور مرس مدوب هریخ شهب هک روط نومه

شزا هنهرب همین ی هنت یباال هنحص ات مداد نوکت

هرب! نوریب منهذ

متساوخیمن دوب، هتفر مه یوت ماه مخا هاگآدوخان

کاپ هب و مدوب دنبیاپ شهب ردقنا هک یسح روصت

! هزیرب مهب منهذ یوت متشاد نامیا شندوب



مدوخ نز ور نوا مکلا و مامت هک مه مردقچ ره

! منودب

شهب هک یکاپ سح هب ممنهذ و رکف یوت متسنوتیمن

منک! تنایخ مراد

؟ مرسپ هدش یزیچ : تفگ یدیدرت رپ یادص اب وناب

یا؟ کالهف یبصع ردقنا ارچ

. مدش مدوخ هب باتفآ هاگن هجوتم مدرک شهاگن عیرس

! هداتفا منوج هب شیتآ هتقو دنچ تسین یزیچ _

؟ دیتفرن رتکد ارچ؟ : تفگ بجعت اب باتفآ

! دیراد بت دیاش ؟ دینکیم امرگ ساسحا

لبم یور و متخادنا شنارگن تروص هب یهاگن

. متسشن

! مشیم بوخ هدرس شبت ، تسین رتکد _راک

زا لبق رایب مدای : مداد همادا و مدز شهب یا هراشا

! مدب تهب ور مدوب هتفگ هک یا هدنورپ تمربب هک نیا

. تخادنا مهب یبجعت رپ هاگن

؟ هدنورپ مودک _

دوب. هزماب شایزاب گنخ ، مدیشک یهآ

دنمجرا تسد هب دیاب هنوتدوخ تکرش هب طوبرم _

. شینوسرب

. تخادنا مهب یا هریخ هاگن وناب

. تدوخ اب نییاپ شیدروایم بخ _



. مدرک شهاگن یدج

. داتفا مدای شمدید یتقو _

. تفرگن ور ثحب ی همادا

حیضوت هب رضاح دروم نیا وت نوچ درک، یتسرد راک

. مدوبن نداد
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عطق نوشافرح مدموا نم یتقو مدیشک یقیمع سفن

! نیگنس وج و دش

؟ مدب شرافس دیروخیم یچ اذغ _

دز. یدنخبل وناب

هساو هشیمن تقو یلو متخپیم مدوخ متشاد تسود _

هدب. شرافس غرم ولچ نم

. متشادرب یشوگ و مداد نوکت رس

ور باتفآ رظن : تفگ و درک یا هفرس کت وناب

؟ یسرپیمن

باتفآ مخا رپ هاگن هب هجوت یب و مداد نوکت رس

دوف تسف شلد منک شلو هضیرم باتفآ : متفگ

شرافس پوس هساک هی و ولپ یهام شساو ، داوخیم

! مدیم

. ماوخیم ازتیپ نم یلو : تفگ مورآ باتفآ



. مدرک وناب هب یا هراشا

درد تولگ تساو هراد ررض امش ، متفگ دیدید _

. هریگیم

. تخادنا باال یا هنوش

. هریگیمن درد هگید نداد یهایگ یوراد مهب وناب _

! مرادن تسود پوس نم

. مدرک شهاگن میقتسم

نوریب میتفر دعب ی هعفد ، موناخ باتفآ نکن _جل

. مرخیم ازتیپ تارب

. تخادنا وناب هب یعیرس هاگن و دش درگ شاه مشچ

هی ،اب مدیشک یقیمع سفن دروخ وناب هب هک ممشچ

هدش هریخ باتفآ و نم هب انعم رپ و نیریش دنخبل

ور دنب مدزیم فرح شاهاب یروجنیا دیابن موه دوب،

درک! شیراک دشیمن هگید و مدوب هداد بآ

مییاهنت یتقو هک یروج یسک یولج متساوخیمن

شومارف ور وناب روضح ال ماک یلو منزب فرح شاهاب

! مدوب هدرک

دش. متوکس ثعاب گنز یادص هک مگب یزیچ متساوخ

. متخادنا وناب هب یلا وس رپ هاگن

؟ دایب دوب رارق یسک _

دش. دنلب اج زا وناب

یزیچ یسک هب هک نم هیک منیبب مرب نک ربص _



! متفگن

مدز. باتفآ هب یا هراشا

! هشاب شوایس دیاش شتلا ریز نکب ور تاهوم _

درک. مهاگن سخت

اه! هدش رت وررپ هدید ور رفن ود اگین

. مدش دنلب اج زا وناب سرتسا کرپ نارگن یادص اب

؟ مرسپ شواچ _

. مدرک شهاگن یلا وس

؟ دوب یک ؟ وناب هدشیچ _

نومهاگن بجعت اب هک باتفآ وهب تفرگ زاگ ور شبل

درک. هاگن درکیم

! تاباب _

مه یوت ماه مخا مک مک مدرک شهاگن هدش کشخ

ناخ! نودیرف : متفگ یبصع نحل اب تفر

ور شاپ هدب طاالع هک نیا زا لبق یا هزاجا هچ هب

نم؟! ی هنوخ یوت هتشاذگ

داد. نوکت ور شرس

مورآ نوج اقآ کاخ وروت هتارهاوخ و تردام اب _

! مرسپ شاب

. متفگ یتنعل

دش. دنلب مرس تشپ زا باتفآ بارطضا رپ یادص

نیا وت مندوب منکن رکف دیشخبب مرب، هرتهب هگید _نم



! هشاب بوخ یگداوناخ عمج
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. شتمس متشگرب

هرب دیاب هک ینوا ، تمنوسریم مدوخ تاجرس نیشب _

. تساج نيمه تاج امش س هگید یکی

میناور شنتفر اب باتفآ تیعقوم نیا وت هدنوم نیمه

هنک.

ندش هتخاس ، بشما هساو متشاد همانرب یلک نم

نم! یگدنز هب ندز دنگ هساو

زا رت هدیرپ شگنر درکیم هاگن مهب سرتسا اب باتفآ

دوب. هدش لبق

مدوبن رضاح هجو چیه هب یلو هبذعم متسنودیم

. هدرگرب اهنت مدب هزاجا

یارب دوب تیعقوم نیرتهب مرطنب مه فرط کی زا

! نسانشب نم یگدنز یوت ور باتفآ هاگیاج هک نیا

نم ی هنوخ یوت ور شاپ االن ات ناخ نودیرف

ور هب ور یبوخ زیچ اب هنکمم متسنودیم دوب، هتشاذن

مدوبن عافد یب ی هچب رسپ نوا هگید نم یلو میشن

! دمویمن رب نم سپ زا تقو چیه و مسرتب شزا هک

اه هلپ زا ات دنوم رظتنم و درک زاب ور یدورو رد وناب



. نایب باال

جاو و جاه شاج رس هک باتفآ تمس هب یمدق

متسد یوت ور شاهوزاب مورآ و متشادرب دوب هداتسیا

. متفرگ

یقافتا تسین رارق یشاب هتشاد سرتسا تسین _المز

هنزب یفرح وت هب هرادن هزاجا مه سک چیه هتفویب

بخ؟

. هنوخ تمربیم وگب یشیم تیذا یراد یدید هگا

مهب شتشرد یاه مشچ واب تفرگ باال ور شرس

دش. هریخ

. هدشن کاپ ال صا ششیارآ فصن مدش هجوتم هزات

! قترس

مشاب اجنیا دیاب یچ هساو و یتبسن هچ اب نم هخآ _

؟ متسه یک نم هگم

و مدرک ادج شوزاب زا متسد مدرک شهاگن یدج

نکمم نحل نیرت مکحم ،اب متشادرب بقع هب یمدق

! یزیچ همه وت : متفگ

. مدرک ثکم

زیچ! همه _

! ندوب اجنیا هب تبسن یرت قحم همه زا

. متشگرب بقع هب نم و دنوم زاب مه زا شاه بل

یتح ، مدنوسر وناب هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب



. ندوب نوشاهاب مه اتهم و نامرآ

یوت ور شدوخ و دموا ولج قیاقش نومهب ندیسر اب

. تخادنا ملغب

. شاداد _سالم

تسد نامرآ واب مدرک هقلح ش هنوش رود ور متسد

. مداد

! ربخیب هچ ، نیدموا شوخ _

دز. یدنخبل زانهم

. مینک تزیارپوس میتساوخ _

عیلا. زیارپوس هچ مدز، یدنخشین

دوب هتفرگ لغب روز هب ور اتهم هکیلا ح رد نیهش

داد. نوکت مساو یتسد

ما! هراک چیه نم ادخب _

هک نودیرف هب یهاگن و مدرک رود مدوخ زا ور قیاقش

مهاگن دبتسم یا هفایق واب دوب هداتسیا همه زا رخآ

. متخادنا درکیم

؟ مگب دمآ شوخ شهب و ولج مرب تشاد راطتنا
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شوخ : تفگ و تشادرب ولج هب یمدق عیرس وناب

. هدرس اوه وت دیایب نم یاریزع دیدموا



قیاقش و نیهش هاگن ، نتشذگ رانک زا یکی یکی همه

دوب. دیدرت زا رپ

. ننزب یدنگ هی بشما هرارق مدوب نئمطم

زا رتولج و مدیشک یقیمع سفن باتفآ یروآدای اب

. مداتفا هار نوشمه

تشاذگ هنوخ یوت ور شاپ هک نیا ضحم هب قیاقش

دز. قرب شاه مشچ

؟ ییاجنیا مه وت نوج باتفآ یاو _

باتفآ واب تساجنیا قیاقش لقادح مدوب لا حشوخ

. هنکیم دروخرب یمیمص

هب یبجعتم هاگن دز، نوشکشخ رد مد نیهش و زانهم

. نتخادنا هگب دمآ شوخ ات دوب هداتسیا هک باتفآ

دز. یمی مال دنخبل باتفآ

! رهمگرزب موناخ _سالم

:سالم تفگ و دز یدنخبل دموا شدوخ هب عیرس زانهم

امش؟ یبوخ مرتخد

اب هارمه و تخادنا باتفآ هب یبیجع هاگن نودیرف

. تسشن لبم یور هیقب

شاپ یور ور اتهم درکیم یعس هکیلا ح رد نامرآ

موناخ دینکیمن یفرعم ناج شواچ : تفگ مورآ هنوشب

ور؟

. مدرک شهاگن یدج



! نتسه موناخ باتفآ _

مدب، حیضوت رتشیب هک نتخود مشچ منهد هب همه

دوب. یفاک نوشارب ردقنیمه بخ یلو

یاو : تفگ قوذ اب دوب هتسشن باتفآ رانک هک قیاقش

شزا هک هشاداد راکمه نومه نوج باتفآ نامام

. مدرکیم فیرعت

. تخادنا باال ییوربا زانهم

نیا میدوب هدرک تاق مال مه هاگدورف یوت ورامش _اهآ،

؟ تسین روط

هلب : تفگ هنابوجحم و تفرگ باال ور شرس باتفآ

. رهمگرزب موناخ

مدشیم نومیشپ متشاد نم و دوب نیگنس یباسح وج

. باتفآ نتشاذگ راشف تحت زا

نوتارب مریم نم : تفگ و تخادنا نومهب یهاگن وناب

هدش. نوتدرس یباسح امتح مرایب مرگ یندیشون هی

مایم نم : تفگ و دش دنلب عیرس شرس تشپ باتفآ

! نوتکمک

. داتفا هار نوشرس تشپ هجوج لثم مه قیاقش

. دیود متمس وهب دموا نییاپ نامرآ لغب زا اتهم

یور و مدرک شلغب مدش مخ مدز، شهب یگنرمک دنخبل

. شمدنوشن ماپ

ناج؟ ییاد یبوخ _



دش. دنلب نودیرف یادص هظحل نومه

س؟ هراکیچ هرتخد _نیا

؟ داوخیم یچ اجنیا

. مدیشک اتهم یاهوم یور یتسد

تنحل ینزیم فرح هک شبجار هراد مسا هرتخد _نیا

هبجاو متمارتحا ینومهم اجنیا امش نک، تسرد ور

! یرازب مارتحا نم نومهم هب دیاب یلو

اب یراد هرتخد نیا رطاخب : تفگ یدنخزوپ اب نیهش

؟ ینزیم فرح یروجنیا تداوناخ

. متخادنا شهب یزیت هاگن

یرازن اجنیا ور تاپ هرتهب هتخس تساو شلمحت _

! هنیمه دعب هب نیا زا نوچ

درک. مهاگن هدروخ اج
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نیا هب عجار میدموین : تفگ و درک یا هفرس نودیرف

مینوتیم هداتسرف ماغیپ ناگیاش ، مینزب فرح ازیچ

. شرتخد یراگتساوخ میرب

. مدرک شهاگن هدش ضبقنم کف اب

! شیراگتساوخ ورب تدوخ هساو یراد عالهق ردقنا _

هب تندموا لیلد هگا مدز، تهب ور مافرح راب هی بقال



! یرب االن نیمه هرتهب هتافرخزم نیمه اجنیا

درک. مهاگن زیت

س؟ هرتخد نیا رطاخب _

. مینابصع ردقچ مدن نوشن رهاظ یوت مدرک یعس

. درکیم میناور باتفآ هب عجار شندز فرح

هرآ! : متفگ یعطاق و کشخ نحل اب

نوا هب ماپ نم تشادن ناکما مه دوبن هگا یلو

! هشب زاب نجل ی هداوناخ

ی هداوناخ : تفگ مورآ زانهم دش، درگ همه یاه مشچ

... ینئمطم نیتیصخش اب

ترسح نیا هک خآ ، متخادنا شهب یفسات زا رپ هاگن

یا هداوناخ نیا مگب شهب و منزب داد دنومیم ملد هب

تسود هک ینز نوا ، تیصخش اب یگیم نوشهب هک

! تیگدنز هب دز هوگ شیتسنودیم تدوخ

دوب! مرخآ فرح _

؟ یشیمن نومیشپ ینئمطم : تفگ یدب نحل اب نودیرف

. تسین راگدنوم اه هشابن شوخ هرتخد نیا هب تلد

. درکیم لئود ماهاب تشاد

س، هرتخد نیمه هشوخ شهب ملد هک یسک اهنت _

! منکیم شراگدنوم

هنک! شهاگن پچ هک منزیم مینوا نهد وت

دش. دنلب اج زا مشخ اب



. هرذگب یروجنیمه مراذیمن شواچ منکیم تنومیشپ _

شهاگن درسنوخ و مداد لبم یتشپ هب ور م هیکت

. مدرک

یاوخب وت هک تسافرح نیا زا رت کاپ مباسح _نم

ناگیاش نهد شاب یهار هی لا بند عفال ینک، منومیشپ

نم تکرش دیداتسرف هک شقمحا رتخد نوا ، یدنبب ور

منیبب نوریب منکیم شترپ ازور نیمه ور یسوساج

! هدنب اجک هب نوتتسد

ور شرس درک، مهاگن هیناث دنچ هدش خرس یتروص اب

هنوخ زا رد مکحم ندیبوک اب و داد نوکت دیدهت

! تفر نوریب

زا مودک چیه یلو مدوب مه هیقب نتفر رظتنم

! ندروخن نوکت نوشاجرس

هدموین هداس یسرپلا وحا سالمو هی هساو متسنودیم

دوب. شندموا تعرس نومه اب شنتفر

منکیمن یرارصا نم : تفگ و دیشک یقیمع سفن زانهم

هب تساوح یلو یدب ماجنا ور یرادن تسود هک یراک

! یسانشیم هک ور نودیرف هشاب تدوخ

شنامام تمس هب ور اتهم و مداد نوکت یرس

. مداتسرف

هگن هنوخزپشآ یوت ور باتفآ وناب مدرک رکشورادخ

! هشابن ثحب نیا دهاش ات تشاد
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شاهاب اجک حاال : تفگ یا هدنخ رپ یادص اب نامرآ

؟ یدش انشآ

. تفر شهب یا هرغ مشچ نیهش

دح زا شیب و دوب هتفر نودیرف هب شاق خاال ی همه

یروجنیا تساوخیمن ملد دوب، کیدزن هداوناخ نوا هب

! شمنیبب

! هدنمجرا هرایتسد _

دش. درگ دح نیرخآ ات شاه مشچ

... یروجچ هخآ مدروخ رف یجاح _

و باتفآ و وناب هدب همادا ور شفرح هک نیا زا لبق

. ندش سنلا دراو هوهق و ینیریش اب قیاقش

بل و تخادنا نودیرف خیلا یاج هب یهاگن وناب

. دیزگ

؟ تساجک اباب سپ :اا تفگ بجعت اب قیاقش

. تشادرب زیم یور زا هوهق ینوجنف و دش مخ زانهم

هرب. دش روبجم دموا شیپ شارب یروف راک _هی

. دیدزن رس نومهب هتقو یلیخ ؟ هبوخ نوتلا ح وناب

نوتنوخ وج سب زا : تفگ و تسشن باتفآ رانک وناب

. اجنوا مایب هنیشیمن ملد الهب صا س هفخ



اب نوش هطبار هشیمه ، تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

ور زانهم تسنوتیمن تقوچیه وناب دوب، یروجنیمه مه

. هشاب هتشاد تسود

گرزبردام امش حلا ره هب : تفگ و درک یمخا زانهم

. دیایب نشیم لا حشوخ دییاه هچب

: تفگ و تشاذگ باتفآ یارب هوهق و ینیریش هی وناب

. مرتخد یریگب نوج روخب

گرزبردام طقف : تفگ و تخادنا زانهم هب یهاگن دعب

؟ متسین ترهوش ردام ماه؟ هچب

؟ اجنوا هب مندموا زا نشیم لا حشوخ اه هچب طقف

دش. زمرق شتروص زانهم

. هتفرگ ش هدنخ نامرآ مدش هجوتم

ششوخ یسک زا هگا شنوبرهم لد الف خرب وناب

. هنوزچب ور مدآ تسنوتیم یباسح دمویمن

وناب دوبن نیا نامام روظنم : تفگ دیدرت اب نیهش

... طقف

دایمن رد تنهد زا مه هداس فراعت هی یتح هک _وت

! رتخد نزن فرح

دش. دنلب نامرآ و قیاقش ی هدنخ یقپ یادص

م هدنخ منم تخادنا نامرآ هب یهاگن نانچ نیهش

. تفرگ

تفرگیم زاگ ور شبل هک باتفآ هب یهاگن یمشچ ریز



. متخادنا هدنخن ات

هدشن شتیذا ثعاب متفرگ هک یمیمصت اب مراودیما

! مشاب

یلو متشادن تسود ور تیعضو نوا اب نودیرف نتفر

زا یراک ییاهنت ، هشندنوم زا رتهب شنتفر متسنودیم

مرها ناونع هب هیقب وزا تساوخیم و دربیمن شیپ

هنک. هدافتسا راشف

و نیلوا متفرگ ور ممیمصت هتقو یلیخ نم یلو

دوب! دهاوخ باتفآ میگدنز نز نیرخآ

مه ام : تفگ و دیشک یهآ زانهم هوهق ندروخ زا دعب

. راگنا میدش محازم مه عقوم دب هگید میرب مک مک

. مداد نوکت یرس

. دیتسین محازم هنوتدوخ ی هنوخ _

دز. مهب یدنخبل

. مرسپ منزیم رس تهب رتشیب دعب هب نیا _زا

اب ام هک نیا لثم : تفگ و دش دنلب اج زا نامرآ

نومیگدنز هب میرب دیشاپ میسریمن ییاج هب ناگیاش

! میسرب

. مدیشک یقیمع سفن

نیا هزودب ور شنهد تسنوتیمن مه هظحل هی هک خآ

. رسپ

. متشاد زاین نیهش یاه هرغ مشچ هب تدشب



دوب هدز لز نامرآ نهد هب هک باتفآ هب یهاگن

هناقمحا یاه هعیاش نوا اب هدنوم نیمه ، متخادنا

! هشب ساسح هیضق نیا رس باتفآ
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زا لبق نیدنومیم ماش هساو : متفگ و مدش دنلب اج زا

. مدب شرافس منزب گنز متساوخیم دیایب هک نیا

هزادنا هب : تفگ دوب هداتفا ولج هک روط نومه نیهش

. هنکن درد نوتتسد ناج شاداد میدروخ یفاک

. مدن شهب یباوج مدرک یعس

امش : تفگ و درک یمخا دشیم در هک باتفآ رانک زا

؟ دیتسه اجنیا بشما

؟ نوتمینوسرب هار وت دیاوخیم

. مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

دنخبل هنک نوشقردب ات دوب هدش دنلب اج زا هک باتفآ

هک نیا زا لبق منم : تفگ و دز شهب یعونصم

نوا اب وناب مدید ، متفریم متشاد دیرایب فیرشت

ننک ییاریذپ امش زا ندش دنلب نوشیرامیب و تیعضو

منک! کمک ات مدنوم بدا یور زا

! هرایب مک ارمع ، تسشن مبل یور یجک دنخبل

هنوش رود ور متسد و متشادرب نوشتمس هب یمدق



هقلح درکیم هاگن باتفآ هب مشخ اب هک نیهش یاه

. هنزن یا هگید فرح ات شمدیشک رد تمس وهب مدرک

نم نومهم نارگن منوسریم هنوخ ات ور نوشیا مدوخ _

! دیشابن

باتفآ و وناب ی هنوگ دیدنخیم زیر هکیلا ح رد قیاقش

. داتفا هار نومرس تشپ و دیشک ور

؟ یایم رانک نوبز نیا اب یروجچ : تفگ مورآ زانهم

! تسب منیهش نهد

درک. رت دنت ور شاه مدق نیهش

. مگب یزیچ شاداد رطاخب متساوخن مدوخ _

دیود نیهش رس تشپ دیدنخیم هک روط نومه نامرآ

درک. زاب ور نیشام لفق و

هریخ نوشهب و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدش

نوشسود یلو مدوبن یمیمص نوشاهاب تقوچیه

! شمرایب نوبز هب متسنوتیمن دنچره متشاد

. ندش نامرآ نیشام راوس همه

یرس ، تشذگ مرانک زا و دز یا هدیشک قوب نامرآ

. مداد نوکت نوشساو

هجوتم سنلا هب مندش دراو اب متشگرب هنوخ تمس هب

دوب. هداتسیا یدورو مد تسد هب فیک هک مدش باتفآ

؟ سنا هبآژ دینزب گنز افطل هشیم _



! نومنوخ مدرگرب ماوخیم

. مدرک شهاگن مخا اب

اجنیا ایب ، باتفآ تمربیم مدوخ متفگ تهب راب _هی

. یدروخن مه یزیچ زونه منیبب

تمس تسد دوب هتفشآ و کالهف ییاروج هی راگنا

گنز مشیمن نوتمحازم سپ : تفگ و درب شلیابوم

ملا. بند دایب رحس منزیم

راشف تحت یفاک ی هزادنا هب زورما مدش ینابصع

. مدوب

یباال. هقبط تمس شمدیشک و متفرگ ور شتسد چم

. تشادن ام هب یدید و دوب هنوخزپشآ یوت وناب

. دیشک ور شتسد جل اب

. مایب ماوخیمن دوب هابتشا مندموا اجنیا ال صا نک ملو _

. متسب ور ورد مداد شلوه قاتا یوت

؟ هچب هیچ تباسح فرح منیبب وگب _حاال

؟ یدروآ شوج هعفدی ارچ

مدز: رشت و مداتسیا شولج هک رد تمس هرب تساوخ

! باتفآ

االن، مدب هزاجا هک میمدآ نم ترظنب وهی؟ دش تچ

؟ ینک کرت ور م هنوخ یتحاران واب نم نودب

دش. هریخ ماه مشچ هب مخا اب

نوشهاگن ريز یلیخ طقف ، متسین تحاران اعقاو _نم



ونم دز مهب ترهاوخ هک ییافرح و مدوب راشف تحت

اه؟ منکیم راکیچ اجنیا نم ال صا ، دروآ مدوخ هب

. مداتسرف نیهش هب یتنعل

دوب. تحاران اعقاو شاه مشچ
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نیا و نم ی هنوخ هب دوب هدموا اهنت راب نیلوا یارب

دوب. شتیعضو

: متفرگ ور شاه هنوش فرط ود و مدرب ولج متسد

دیابن وت ، باتفآ دوب ینابصع یا هگید یاج زا نیهش

لمعلا سکع یروجنیا نم زا ریغ سک چیه فرح هب

! نیمه ینک مورآ ونم هک ییاجنیا ،وت یدب نوشن

درک. مهاگن شتشرد یاه مشچ اب

تمس شمدیشک مکحم هک تشادرب بقع هب یمدق

. مدوخ

. مدیشک یقیمع سفن منیس هب شرس ندیبسچ اب

هلگ ره ، یگب ور تافرح ینوتیم رت تحار یروجنیا _

؟ یتحاران یچ زا وگب نک خیلا اجنیمه یراد یضغب و

مرت ینابصع یه تاندرک رارف و یراک نوهنپ نیا اب

. مدموا هار تاهاب یلیخ مشاجنیا ات ینکیم

ی هبرض تفرگ شیتآ راگنا دش مومت هک مافرح



؟ یدموا رانک : تفگ و مدز هنیس هب یمکحم

، هشب ردکم نوترطاخ مدش ثعاب هک دیشخبب ؟ اعقاو

! ینک ملغب یرادن قح ال صا نک ملو

. مداد شراشف مدوخ هب رتشیب

؟ هنکیم نییعت ور قح نیا _یک

! مگیم نم : تفگ جل اب

رانک، مداد رس شاهوم یور زا ور شلا ش درسنوخ

بقع ور مرس یمک و مداد ششوگ تشپ ور شاهوم

امش؟ : متفگ شینابصع یاه مشچ هب هریخ و مدرب رت

. تخادنا شینیب هب ینیچ

_نم؟

! یدرک هقلح شرود ور تتسد هک میندب باحاص

هک نیا زا لبق و مدرک زاب شرود زا ور متسد کی

هقلح یارب : متفگ مدب راشف متشگنا ود نیب ور شینیب

هزاجا هب زاین همدوخ ملا هک یندب رود ماتسد ندرک

! مرادن یدحا چیه ی

دش. دنلب شغیج یادص مدروآ شینیب هب هک یراشف اب

لفق ال ماک شندب ، دیشک بقع ور شرس تینابصع اب

زا هکیلا ح رد ، هروخب نوکت تسنوتیمن و دوب منت

تزا دز: داد یصرح دوب هدش کالهف یگدنومرد تدش

! مرفنتم

. مدرک شهاگن مخا واب یدج



؟ یتفگ یچ _

هک یفرح قمع هب ندرب یپ اب درک مهاگن هیناث دنچ

. دموا مدرد وخ : تفگ هنامولظم دز

مدق هی لداعت یب مدرک زاب شرود زا ور متسد هعفدی

. دروخ له بقع هب

، مشکب درد ، مزوسب ینکیم یراک اتقو یضعب مه _وت

! تقوچیه ، مشیمن رفنتم تزا تقوچیه یلو

! نزن ور فرح نیا مه یخوش هب یتح هگید

درک. مهاگن فرح یب

نوا و مدرک یور هدایز نم دوب، نیگنس مساو شفرح

. رتدب

ییوداک هب داتفا ممشچ هک متشادرب بقع هب یمدق

. مدوب هدرک هدامآ شساو هک

یک هگید دوبن مولعم متفریم و مدنودرگیم رب ور هگا

. مدب شهب ور وداک نوا متسنوتیم

. شمتشادرب زیم یور وزا متشذگ شرانک زا فرح یب

هاگن متاکرح هب نومیشپ و دوب هداتسیا قاتا طسو

. درکیم

و شقن شوخ هبعج و متشادرب شتمس هب یمدق

. متفرگ شتمس هب ور گنر یا هزوريف

هک هدروخ ردقنا یچ زا تباصعا منودیمن زونه _

تساو تانتخادنا دگل لبق ونیا ، ینزیم شین یروجنیا



. ریدم موناخ مدوب هدرک هدامآ

درک. مهاگن هدنمرش

شرانک زا تحاران و یبصع و مداد شتسد ور هبعج

. متشذگ
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تشگنا هسرب رد ی هریگتسد هب متسد هک نیا زا لبق

ماه ولهپ یور غاد ی هریگتسد ات ود لثم شاه

دز. گنچ ور مسابل و تسشن

تساوخ هب دوب راب نیلوا ، مداتسیا هدش کشخ ماجرس

مندب تشاد شاتسد ترارح ، دشیم کیدزن مهب شدوخ

. دنوزوسیم ور

دوب! هابتشا مفرح _

ور مصرح یلیخ طقف مشیمن رفنتم تزا تقوچیه نم

! مگیم یچ مدیمهفن مدرک یطاق ، یدروآ رد

متشاذگ تسد و مداد راشف مه یور ور ماه مشچ

متشگرب و مدرک نوشادج مدوخ زا شاه تسد یور

. شتمس

. مدوخ تمس شمدیشک و مداد رد هب ور هیکت

ور یروخ لد نیا ، مرخیم نوج هب ور هانگ نیا نم

ادج مشوغآ زا یا هظحل مرازیمن یلو ، منزیم شیتآ



. هشاب

م. هنیس ور تسشن شاتسد دش هک رت کیدزن مهب

! متسب ور ماه مشچ هظحل هی یارب

رس هچبالیی تاكرح نیا اب تسنودیمن دوبن درم نوا

. دایم درم هی یاسح

دوب. مولگ بیس هب شهاگن ، مدرک شهاگن قیمع

هیچ؟ ناگیاش ی هیضق _

نوا اب مداتسرف نامرآ هب یتنعل و مدیشک یدنت سفن

یوت ییارکف هچ. تسین مولعم هناقمحا یاه هعیاش

. هديخرچ شولوچوک رس

شهب عجار ندز فرح اب هک تسین مهم یردق نوا _

! هشب بارخ هظحل نیا

دش، هریخ ماه مشچ هب و تفرگ باال ور شرس

جک ور شرس یمک و داد رس م هنیس یور ور شتسد

نوشن شندموا زان هب یلمعلا سکع مدرک یعس درک،

! ندنک نوج لثم دوب، تخس مدن،

. مدیسرپیمن تقوچیه دوبن مهم _هگا

تکرح دوب، اپ هب شیتآ منورد مدرک شهاگن یدج

ماه متسد تفج ،اب مدرکیم سح مندب یور ور قرع

. مدرک ریسا ور شاتسد چم

باختنا نم زا ندیشک فرح هساو ور یبوخ شور _

شمومت ور هوشع و زان نیا هتعفن هب ، قدنف یدرکن



. مدشن متسه هک ینیا زا رت قحم ات ینک

دش. درگ مییوگ کر زا شاه مشچ

. متشاذن هک بقع هشکب تساوخ

ش همه ، تسین یعقاو و یدج زیچ چیه نم هساو _

هدننک رجزنم مه امدآ نوا اب ندز فرح هملیف و شقن

چیه ماوخیم تزا سپ نوشمسانشیم بوخ نم س،

. یریگن یدج ور یونشیم هک ییافرح نیا تقو

مدروآ باال ور متسد و مدرک مخا درک رت ور شبل

ارچ منودیمن ، متفرگ متسش تشگنا اب ور شبل یسیخ

. تکرح نیا یور مدوب هدش ساسح

. دیشک بقع مخا اب ور شرس

؟ هنکیم راک تتکرش وت ارچ سپ _

. موناخ دوسح مدز، یگنرمک دنخبل

و نراد سوساج نم تکرش وت ننک رکف ماوخیم _

نگنرز ننکیم رکف هک نیا ، هشاب تحار مزا نوشلا یخ

، هدیم تسد مهب یبوخ سح ناپیم ونم نراد و

هک ازور نیمه هشیم مومت هراد شخیرات دنچره

. نوریب شمزادنیم دش ور شتسد

؟ دموا تشوخ ت هیده زا
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. تشگرب بقع هب عیرس

منک. شزاب تفر مدای _

ندید اب درک شزاب و تشادرب زیم یور زا ور هبعج

درک. ثکم ولا تیا کرام

_نیا...

نیلوا اب درک زاب ور نلکدا رد و تخادنا مهب یهاگن

دش. شخپ اوه وت شوب درک دراو شهب هک یراشف

. تشگرب متمس هب هدش درگ یاه مشچ اب

تکرش مسا و ديتخاس هک ینلکدا نیلوا نومه _نیا

؟ هدش هتفرگ ماهلا شور زا

. مداد راشف مه یور هرآ یانعم هب ور ماه کلپ

. دیشک قوذ زا یفیفخ غیج

شزا یکی متشاد تسود هشیمه ، هشیمن مرواب یاو _

هتخورف شصاخ یایرتشم هب طقف یلو مشاب هتشاد

! هشیم

: متفگ شقوذ رپ تروص هب هریخ و مداد نوکت رس

وت رطاخ هساو طقف دعب هب نیا زا مگب یاوخیم

؟ شنزاسب

تکرش بحاص یراد : تفگ دنخبل واب دز یزان کمشچ

؟ یشکیم مخر هب ور تندوب

. مدرک شهاگن یدج

االن مشکب تخر هب ور متردق متساوخیم هگا _نم



. یدوبن اجنوا

هک یدوب ییاج : مداد همادا و مدرک هراشا مدوخ هب

! ماوخیم نم

مورآ و درک مهاگن هدز تلا جخ ، تخادنا لگ شاه پل

؟ مدروآ رد یزاب یلوک یلیخ : تفگ

مدز. یوحم دنخبل

! مدرکیمن مشرکف ال صا یدوب موناخ یلیخ اقافتا _هن

م هرخسم : تفگ دوب هدش قيفلت هدنخ اب هک یمخا اب

؟ ینکیم

نیمز یور زا ور شلا ش متشادرب ولج هب یمدق

شکاخ و درگ ات مداد شهب مکحم نوکت هی ، متشادرب

هرب.

یاوخیمن هگید ؟ تسین باال تگر نوا ؟ یمورآ _االن

هک؟ یرب

. متفرگ شتمس هب ور شلا

دروخرب مهب یمکی طقف ، مدرک راکیچ هگم حاال _او

! هراد نوبز بوخ نوترهاوخ هللا شام

مدز. دنخبل

یدروآ مک یلیخ ، یراد یشین بوخ مه امش هللا شام _

هک. دروخیم صرح تشاد رد مد ؟ات

شلا و تخادنا باال یا هنوش ، دیدنخیم شاه مشچ

. تفرگ ور



. نکزان لد یدایز نوشیا نشب تحاران متساوخیمن _

ود هب ور مرس و مدش هریخ شسخت تروص هب یمک

. مداد نوکت فرط

! هسرب نم داد هب ادخ

هشیم حاال : تفگ و درک بترم شرس یور ور شلا ش

؟ ینوسرب ونم

. یدروخن یزیچ زونه _

. مروخب یزیچ منوتیمن مرادن اهتشا اعقاو : تفگ مورآ

. مدرک شهاگن رکفتم

. تمربیم نک عمج ور تلیاسو هشاب _

مترشیت ی هبل نامزمه ، مداتفا هار سابل دمک تمس هب

. شمدیشک نوریب منت وزا متفرگ ور

دش. دنلب مرس تشپ زا باتفآ فیفخ غیج یادص

! شوا چــ مرس هب کاخ _

مشچ یور تسد هدش خرس ، متخادنا شهب یهاگن

دوب. هتشاذگ شاه

. ینکیم نیچمه ارچ رتخد همنت یباکر _

مهب نوشنیب وزا داد هلصاف مه زا ور شتشگنا اتود

درک. هاگن

نومه و تشادرب شمشچ یور زا ور شتسد مک مک

: تفگ دوب م هنیس یور یبوکلا خ هب شمشچ هک روط

. مدیخرگ هدب طاالع هی لبق زا وخ



. مدیشک نوریب دمک یوت زا یرتسکاخ زولب

. مدموا ینک یظفاحادخ وناب _اتاب
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مرکچم : تفگ و تفرگ شتسد یوت ور نلکدا ی هبعج

منک. شناربج منوتب یزور هی مراودیما ، هیده تباب

. مداد نوکت رس

! شابن نارگن ینکیم ناربج _

سابل عیرس تفر نوریب و درک زاب ور قاتا رد

. متفر نییاپ اه هلپ زا شلا بند و مدیشوپ

هخآ دیریم دیراد اجک : تفگ مخا اب مندید اب وناب

هک. دیدروخن میزیچ

. مداد نوکت یرس

هنک، تحارتسا هنوخ شمربیم هشوخان یمکی باتفآ _

. نکن تسرد یزیچ امش مریگیم اذغ تشگرب عقوم

؟ یتفرگ ور تاهوراد باتفآ یتسار

وناب مدش محازم دیشخبب ، همفیک یوت هرآ : تفگ مورآ

تقو مه اب یباسح هگید تقو هی هللا شیا

. مینورذگیم

. دیسوب ور باتفآ ینوشیپ دنخبل اب وناب

و تسرد ی هسوب هی ، مدرک نوشهاگن ترسح اب



هچب نیا هک سب زا نوملد ور دوب هدنوم مه یباسح

مه اب تعاس ود زا رتشیب هنوناق ال صا ، هزادنیم دگل

و تسرد نافوط هی دیاب شدعب میشاب شمارآ یوت

! هشب اپب یباسح

. مدرک زاب ور نیشام ورد مداتفا هار طایح تمس هب

: تفگ و تسب ور شدنبرمک باتفآ نومندش راوس اب

اقآ هب امش ، نبرشم شوخ و نوبرهم یلیخ وناب

؟ نیتفر نوتنوج

دش. کشخ نومرف یور متسد

؟ مخلت تشوگ خاالقو دب نم ینعی _االن

دش. درگ شاه مشچ

دب روظنم هب امش مگیم یچره نم ارچ اباب _یا

؟ دیریگیم

. متخادنا هار ور نیشام

ماهاب عمج لا عفا اب هرابود یثحب ره زا دعب ارچ _

؟ ینزیم فرح

درک. مهاگن رکفتم

. مدوب هدرکن تقد حاتاال ایگیم تسار _

. مداد نوکت یرس

. ینکیم تقد مدیرب ور تنوبز هک هعفدنیا _

درک. مخا و شنهد وت درک عمج درد اب ور شابل

. تفرگ مدرد مشروصت _زا



. تفرگ م هدنخ شمه یوت هفایق ندید زا

! ولوچوک قدنف

هک یناروتسر تمس هب متفر و مدرک ضوع ور ریسم

. میتفرگیم اذغ شزا هشیمه

یریم هابتشا یراد : تفگ و تخادنا مهب یبجعتم هاگن

. تسین یرونیا نومنوخ

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

؟ مشابن دلب ور نوتنوخ سردآ _نم

. ییاج مراد راک

. تفگ یناهآ

. مدرک کراپ ور نیشام ناوتسر هب ندیسر اب

. مایم االن نیشب اجنیمه _

ناوخشیپ تشپ هک یدرم متفر ناروتسر تمس هب

. دیود متمس هب عیرس دوب هداتسیا

. دیدموا شوخ دییامرفب رهمگرزب بانج _سالم

وراه شرافس یکی یکی و مداد نوکت شساو یرس

. مدرک تئارق

طایتحا ضحم هن ای هنوشنوخ مرحس متسنودیمن

. مداد شرافس منوا هساو هداوناخ ی هیقب اب هارمه

وراه شرافس ات مدنوم رظتنم و متسشن یلدنص یور

. نرایب
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ات دنچ اب ودب ودب نوسراگ نتسشن هقیقد دنچ زا دعب

. دیسر مهب شتسد یوت هبعج

هب ور پوس کیتس وپال دموا شرانک مه هگید رفن هی

. مدرک باسح وراه ادغ لوپ داد، متسد

. مرایم نیشام مد ات نوتساو _اقآ

. داتفا هار هب مرانک و مداد نوکت یرس

هداد هیکت ور شرس هک باتفآ هب داتفا ممشچ رود زا

دوب. هتسب ور شاه مشچ و یلدنص هب دوب

یلدنص یور متشاذگ وراهاذغ مدرک زاب ور نیشام رد

هدرک کمک هک یرسپ هب ور و مدروآ رد یلوارت ، بقع

. متفرگ مرایب وراهاذغ دوب

دز. یقرب شاه مشچ

هدب. تکرب ادخ اقآ یسرم _

. مدش نیشام راوس و مداد نوکت یرس

یا؟ هتسخ _

. تخادنا بقع هب یهاگن

لحم لک یاوخیم ، تسه ممدرس هنکیم درد مرس _هن

؟ یدب ماش ور

باال. مدرب ور امد هجرد

، متفرگ متسد یوت و متشادرب شاپ یور زا ور شتسد



دوب. غاد

. یدرک زرل و بت ، یتنعل _

. مداد راشف متسد یوت ور شتسد

دیاب حبص ،ات هنزب یزیچ یمرس یتشازیم لقادح _

. یشب هیوشاپ

درک. مخا

. هراد درد ماوخیمن _

. مدیشک یقیمع سفن

. منومب شرانک متسنوتیم شاک

ور، تاهوراد مشدعب روخب پوس هنوخ یتفر _

. یروخب تقورس مدیم مایپ تهب مراد ور نوشاتعاس

نک. تحارتسا هنوخ نومب راکرس ورن ادرف

. مدموا رانک مشانیا زا رتدب _اب

. مدرک هاگن شلا یخیب خر مین هب مخا اب

! مدوبن نم عقوم نوا _

. تخادنا باال ییوربا

؟ یتسه _االن

ییاناوت یتیعقوم چیه وت ، مدروآ شتسد هب یراشف

. دادیمن تسد زا ونم باصعا یور نتفر

، مدوب هدینش تزا ور فرح نیا مه هگید راب _هی

نیا وت نکن ینوبز لبلب ، باتفآ امنکن تنیشن هنوخ

. تیعقوم



. تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل مدرک سح

. درکیم تالیف تشاد ور دروخ هنوخ وت هک یصرح

کراپ نوشنوخ مد و مدرب هچوک لخاد ور نیشام

. مدرک

دش. هدایپ عیرس و تخادنا فارطا هب یهاگن

. متشاذگ نوش هنوخ مد و مدرک هدایپ ور لیاسو

. تخادنا مهب یهاگن بجعت اب

؟ سام هساو _انیا

. مداد نوکت رس

. تکمک نوریب نایب نزب ،رد مریم نم _هرآ

یلیخ یسرم : تفگ مورآ و دیشک شلا ش هب یتسد

... یضار یدیشک تمحز

هساو رازب ور فراعت : متفگ و مدرک زاب ور نیشام رد

! رتخد هدرس نوریب وت ورب نزب دعب،رد

ات مدموا نوریب هچوک وت وزا مدرک نشور ور نیشام

. هشب هنوخ دراو رتدوز

هنوخ رد تشاد هک متخادنا شهب یهاگن هنیآ وت زا

. درکیم زاب ور

مدیشک یتحار سفن رد مد دموا هک شردام ندید اب

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ و
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یشوگ نتشادرب اب مدز شوایس هب یگنز هار یوت

. دیچیپ مشوگ یوت گنهآ دنلب یادص

هیچ؟ یادص نیا ایس هدنب ترس یروخآ مودک _

. دمویم رظن هب هدیشک یمک شادص

. هنوخیم هضور هراد هحادم ادص _

. مدرک یمخا

؟ یتسم _

یمه رود هی همیچ هساو تسم اباب هن : تفگ هدنخ اب

. هکیچوک

. مینزب فرح هنوخ ایب ، همولعم گنهآ ادص _زا

. دیشک یقیمع سفن

. مایم رید بش _

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ

تشپ تیعضو نوا ،اب منکیم تراکیچ نیبب ایب _رید

ایب. ریگب سنا آژ نیشن لر

لا. یخیب هگید هدش مرگ منت طقف متسین هک لیتاپ _

هدب سردآ وت، ینکیم کشخ ونم نوخ : متفگ یصرح

. تلا بند مایب

رب مدوخ سپ زا متسین هک هچب : تفگ یدج نحل اب

. مدوخ مایم رت رید ، ماین

ور شلیلد هک شوایس دب حلا زا ، مدوب یبصع



. متسنودیمن

. شهب هدب ویشوگ ؟ یتفر االیغ مودک _اب

دعب و دیچیپ یشوگ وت گنهآ و شخ شخ یادص

. شوایس یادص

. هراد تراک شواچ ایب ،االغ ناساس یوه _

. دیچیپ یشوگ وت ناساس یادص هظحل دنچ زا دعب

؟ شاداد منوج _

مدز. رشت یبصع

متفگن تهب راب دص ؟ هرابود شیدرب اجک یتشادرب _

؟ شکب طخ ایراک تفاثک نیا هساو ور شوایس رود

. داتفا هتپ هتت هب

هک... نم درک رارصا شدوخ ادخب _

. نوریب دزیم ترارح متروص زا

. شلا بند مایم هدب سردآ _

درک. تئارق ور سردآ عیرس و تفگ یمشچ

. متشاد یکانتسحو سح ، مدوب نارگن

تفریمن ناساس یاینومهم هب دوب تقو یلیخ شوایس

، تشگرب قرو هعفدی یلو دوب هتفرگ هلصاف نوشزا و

دزیمن فرح ات یلو تسه شیگرم هی متسنودیم نم

. دمویمن رب متسد زا یراک

. مدرک تکرح تفگ هک یسردآ تمس هب

دوب. نارهت فارطا یاغاب یوت ابیرقت



مدرک کراپ ور نیشام سردآ قیقد لحم هب ندیسر اب

. مدش هدایپ و

. متفرگ ور ناساس دوخ ی هرامش هعفدنیا

. نوریب شرایب مرد _مد

درک. عطق ور یشوگ و تفگ یمشچ

هک یگرزب رد ندش زاب اب مدش رظتنم یا هقیقد دنچ

. مدیخرچ شتمس هب دوب مور هب ور

وهب دوب هتفرگ ور شوایس یوزاب هک ناساس ندید اب

مینوشیپ یور یظیلغ مخا شدروایم نم تمس

. تسشن

؟ ناساس هتسم _

داد. نوکت رس

دیاش ، مدیسریم انومهم هب متشاد نم ادخب منودیمن _

. تسین یداع دایز هدیشک نداد یزیچ یفلع اه هچب

یوزاب رود تسد دش درگ تینابصع زا ماه مشچ

. مداد له بقع هب ور ناساس و متخادنا شوایس

هکیت وروت نم هشب شیزیچ ناساس رو نوا وش _مگ

. منکیم تراپ

. تشادرب بقع هب یمدق

: تفگ کشخ ییادص اب و درک یا هفرس شوایس

؟ یدوخیب ینزیم شوج ارچ اداد هک هدشن یزیچ
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. دیشک یدنت سفن ناساس

تساوخ سردآ دز گنز شدوخ مدرکن یراک نم ادخب _

منزیم سدح طقف مدوبن شرانک نم مدموا یتقو ،زا

. هشاب هدیشک

. دیشک نوریب متسد زا ور شوزاب شوایس

هک. هدشن یزیچ یتخادنا هار هدیشک هدیشک یه هیچ _

. مدرک ناساس هب یا هراشا

. تمنیبن مرو و رود عفال تراک در —ورب

نیشام تمس هب و متفرگ ور شوایس یوزاب هرابود

. شمدیشک

هچ ینیبب وت مشکب وروت نوریب مدموا نم _اباب

، یشکب هرتخد نیا زا تسد هتخیر وت نوا ییافاد

! هنکیم تتخبدب ایریگب نز یشن رخ نیبب

. متسب ور ورد نیشام وت مداد شلوه

سردآ مگیم راب دص ور ناساس نیا هنک تنعل ادخ

هدن. شوایس هب ور اینومهم روجنیا

. متشاذگ زاگ یور ور ماپ و مدش نیشام راوس

هنزیم گنز یه رحس : تفگ و یلدنص یور دیشک شل

هااا. هگیم یچ نیبب هدب باوج ایب حبص زا

. متفر شهب یا هرغ مشچ



وگب هدب باوج مدآ نیع تدوخ ، هتنز ترس ریخ _

. یدوب یروگ مودک

درک. یمخا

و صقرب نزب هرذی مدرکن هک لتق ؟ هگم مدوب اجک _

. هگید دوب وحلا قشع

. مداد نوکت رس

دز، فرح تاهاب هشیمن وش،االن مدآ ایس وش _مدآ

. متسین شواچ هتگرم هچ ممهفن نم

ولا؟ : تفگ و ششوگ مد تشاذگ ور یشوگ

شوم ؟ مزیزع یرهق ؟ دایمن تادص ارچ رحس ولا؟

نوج مشواچ شیپ ؟ یدیمن باوج نم؟ یولوچوک

ملد هگید هدب باوج هک تسین مرود رتخد مدوخ

هدش. گنت تادص هساو

متفرگ شزا ور یشوگ و مداد نوریب ادص رپ مسفن

متسنودیمن داتفا هک یشوگ ی هحفص هب ممشچ

دوب. هدشن لصو ال صا سامت ، مشب ینابصع ای مدنخب

مشوگ یوت یغیج یادص مداد باوج هک ور یشوگ

. یدیچیپ

ادخب ؟ یدیمن ونم باوج حبص زا هک ییاجک اقیقد _

ردقنا یاوخیمن ونم هگا یتنعل شوایس یدرک منووید

مریم تیگدنز زا وگب مدآ نیع نکن یمارتحا یب مهب

. نوریب



! مشواچ ؟ موناخ رحس : متفگ و مدرک یا هفرس کت

درک. ثکم هیناث دنچ

؟ دییامش _ش...

! هشواچ ایب باتفآ

! نمه رک هک قحلا ، مدرک یا هدنخ کت

! موناخ رحس _

هنوتیمن عفال تسین بوخ شلا ح هنم شیپ شوایس

. هنزب فرح

؟ تسین بوخ شلا ح ارچ : تفگ مورآ

؟ هراد بت ؟ هدش یزیچ

. مدیشک یهآ

. هنزب گنز نوتهب مگیم دش رتهب هک شلا ح _هن

،اب مرظتنم نم سپ هشاب : تفگ و دیشک یقیمع سفن

. دیرادن یراک باتفآ

. مدیشک متروص هب یتسد

. منزیم گنز شهب مشاب هتشاد یراک ریخ، _

دش. دنلب طخ نوا زا چپ چپ و هدنخ یادص

. نوترادهگنادخ ناخ شواچ یسرم هشاب _

هب هک شوایس تمس ور یشوگ و متفگ یطفاحادخ

درکیم هاگن مهب هریخ و دوب هداد هیکت نیشام رد

. مدنودرگرب

! یراد یباذج خر مین _هچ
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. مدرک شهاگن فسات اب

؟ یدیشک ای یدروخ _

. تخادنا باال یا هنوش

. مشکیمن یزیچ راگیس زج _نم

. مداد نوکت ور مرس

؟ یدیشک راگیس یاج یدیچیپ لور ، منودیم _

. هدنخ ریز دز هعفدی

! تسین ام راک ایزاب هدرز ود مخت نیا اباب _هن

. مدیشک یهآ

؟! هخآ وناب ولج مربب وروت یروجچ _نم

دساف روگنا وگب شهب : تفگ هدش خرس یتروص اب

. هدروخ

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یپ... مدیرخ مه اذغ شساو متفر وگب ونم _

زا مریمیم مراد مدرک هرک وت نوج اذغ؟ شوک اذغ؟ _

! یگنشگ

. مدرک شهاگن یپچ پچ

هنوخ میرب اسیاو هتشپ نوا مدیشکن یزیچ وگب _دعب

. تسین لا گنچ قشاق اجنیا



. بقع تمس دش مخ

! شاب یکاخ ، شاب یتشم شاد لح _

. مدرک زاب ور شرد و تشاذگ شاد یور ور ادغ

تفر ورف اجنرب یوت هک شتشگنا ات جنپ مدید اب

دش. درگ ماه مشچ

تسین مولعم تتسد نوا یروج نوا روخن ایس نکن _

! هدروخ اهاجک هب

شنهد یوت ور همقل هک نیا زا لبق و داد نوکت رس

. شاداد هدروخ یسدقم یاهاج هب : تفگ هنکب

. مداد نوریب صرح اب ور مسفن

دوب شوایس مدید میگدنز وت هک یمدآ نیرت تسم دب

الس! یواو هک هشاب هدیشک مه یزیچ شرانک حاال

مدز. رشت مخا اب

فک منکیم تروبجم حبص ادرف ایس، نیشام وت زیرن _

! ینزب سیل ونیشام

. هدنخ زا درک شغ هرابود

تاه هدنخ تسه تیگرم هی وت منودیم هک _نم

. منکیم تتسرد هنوخ میرب هملیف شمه

و مدش غاب دراو نیشام واب مدرک زاب ور هنوخ رد

. مدرک شکراپ هشوگ هی

رتولج و دش هدایپ نیشام زا نم اب نامزمه شوایس

. داتفا هار اه هلپ تمس هب



شوایس تمس وهب مدروآ رد نیشام وت زا ور اهادغ

. مدرک دنت اپ

وناب شیپ ایس : متفگ و متفرگ ور شوزاب تسد هی اب

هتسخ مگیم تقاتا وت ورب تسار هی اینزن فرح

! یدوب

یچ؟ اذغ سپ : تفگ مورآ

. شمدیشک رد تمس هب

هک! یدروخیم یتشاد اجنیا _ات

هتسشن لبم یور هک وناب هجوتم میدش هک هنوخ دراو

. مدش تفابیم ینتفاب و دوب

! مدوب نوترظتنم ؟ نیدموا هرخ _باال

نیا زا لبق تفر وناب تمس وهب دز یدنخبل شوایس

. شمدیشک بقع تمس هب مکحم شتسوبب هش مخ هک

. تخادنا نومهب یبجعتم هاگن وناب

؟ هدش یزیچ _
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تسین یزیچ هن : متفگ و متشاذگ زیم یور وراهاذغ

س. هتسخ یمکی ایس

مشچ هگب یزیچ تساوخ تخادنا مهب یهاگن شوایس

. متفر شهب یا هرغ



تحارتسا مریم نم : متفگ اهو هلپ تمس مداد شله

منک.

؟ یروخیمن یزیچ _

وناب هن : متفگ متفریم اهباال هلپ زا هک روط نومه

. دیروخب ور نوتاذغ امش

مدیشک مدوخ اب ور دزیم قل و قت یمک هک شوایس

. شقاتا یوت مداد شله و

نم اباب هتچ : تفگ منک نشور ور قرب هک نیا زا لبق

هب ینوبسچب یدب له متسین هک تنز هرتخد نوا

یش... مخ و راوید

دش. عطق شفرح و شندرگ سپ مدز مکحم

هب ینک دنب شهت هک روخن هرخ رخ ات یروجنیا _

هتچ! منیبب نیشب نم، سومان

. شرانک متسشن لبم ور درک ترپ ور شدوخ

ممهفن ،ات متسشن اجنیا حبص ات نم ایس نزب فرح _

. مروخیمن نوکت اج زا هدوب تچ تقو دنچ نیا

لبم. یور تسشن وناز راهچ

هشیمه لثم نم ینکیم شگرزب ارچ اباب هدشن یزیچ _

م!

. مدرک شهاگن هریخ

؟ یدروخ رب یلکشم هب رحس _اب

لبم. هب داد هیکت ور شرس و تسب ور شاه مشچ



. رحس رحس، رحس، _

. مدرک مخا

ایس. نزب فرح ینک، رارکت وشمسا یه هک متفگن _

درک. زاب ور شاه مشچ

؟ یشکب فرح مزا یاوخیم متسم یدید _االن

. مدیشک یقیمع سقن

یاوخن هگا مه یتسم وت هک یکلومرام ردقنا _وت

! دیشک نوریب تزا یزیچ هشیمن

. دوبن هشیمه لثم شاه هدنخ درک، یا هدنخ کت

یور تخادنا ور شدوخ و درک جک ور شرس

م. هنوش

. مغامد وت دز لکلا یوب

. شواچ مدرکیم ور طلغ نیا دیابن _

. مدرک هاگن شتروص زاباالهب

؟ راکیچ _

. تسب ور شاه مشچ

میراکره ، منومیشپ گس نیع ، مدرکیم ش هغیص دیابن _

. مزیرب مرس وت یکاخ هچ منودیمن هریمن منک

. مدرک یمخا

وت یتخادنا داب نکن متفگ هک مدیدیم متازور نیمه _

، میضار نومودره داوخیم ونم نوا یدز داد ولگ

وت هی مشیپ یدرگرب یش نومیشپ متفگ تهب اجنومه



هشیمن منکیم تاگن یچره یلو ، یروخیم مزا یشوگ

هدز! ادخ وروت ایس دز

. دیشک یهآ

. یدزیم عقوم نومه شاک یتفگ _خآ

. مدیشک شاهوم هب یتسد

هچ شیاوخیم مه وت منودیم ؟ هگم هدشیچ _االن

ایس؟ هتگرم

. دیدنخ مورآ

ام. لد راگن و شقن همه ، تسا درد و غاد _
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. مدرک شهاگن هلصوح اب

ورافرح نیا وت ونم یک ایس؟زا ینکیم یبیرغ نم _اب

. میدوب افرح نیا زا رت رادن مه؟ام اب میتشاد

. مدش شییوهی ضغب هجوتم شادص زا

کاخ مزابب لد منم دوبن رارق ادخب شواچ دوبن رارق _

، هرتخد نیا اب منک یطلغ هچ نم حاال منک مرس رب

رخ هرن هی لغب وت هرب منک لو ور منز یروجنیمه

نیا وت شواچ هشیم هراپ هراد مگر نم ؟ هگید

یلا. یخیب

وباالرت متفرگ ور ش هنوش مدرک شهاگن بجعت اب



. شمدیشک

؟ ینک شلو یراد ضرم هگم ایس؟ یگیم یراد یچ _

هیچ؟ تدرد روطنیمه مه وت هراد تسود هک نوا

دوب. هدش زمرق شاه مشچ

یاهاپ اب منک شروبجم مدوخ یاتسد اب یروجچ _

؟ یروجچ هرب میگدنز زا شدوخ

. مداد شنوکت یبصع

هتچ؟ تسه مولعم _

اه؟ هرب ینک شروبجم دیاب ارچ هیچ شلیلد

ریت مبلق دش، عمج شنوخ گنر یاه مشچ وت کشا

. مدرک شهاگن روابان ، دیشک

؟! شاداد ، شوایس _

داد. هیکت م هنوش هب ور شینوشیپ

سک چیه همگرم هچ نم ینودیمن ،وت قیفر ینودیمن _

. مروبجم شواچ مروبجم طقف ، هنودیمن

ماوخب ملد هت زا ویسک اعقاو یزور هی مدرکیمن رکف

. ندنوم ناوت هن مراد نتفر یاپ هن

روط نومه دوبن نزب فرح شوایس نیا ، مدیشک یهآ

هراد شلد وت یزیچ و دزن یفرح سلا همه نیا هک

. منودیمن منم یتح هک

حلا رطاخب مه درکیم ینیگنس ملد یور یگرزب مغ

. منتسنود مرحمان مه و شوایس



. تفریم تشاد شاه مشچ مک مک

لک شمدرب تخت تمس هب و مدرک شدنلب اج زا

تخت یور شمتخادنا دوب، هتخادنا نم یور ور شنزو

. مدیشک نوریب شنت زا ور شتک و

. مدیشک بقع و مدروآ رد ور شدنبرمک و تعاس

ات نم ، مدیشک یقیمع هآ شتسب یاه مشچ ندید اب

. مایمن هاتوک هشچ رسپ نیا ممهفن

مدز. نوریب قاتا وزا مدرک شوماخ ور قرب

نکسم تمس هب متفر تسار هی مدش هک قاتا دراو

زیم. یور یاه

ور ماه مشچ و مداتفا باتفآ یاصرق دای هظحل هی

هک دوب اوه هب رس ردقنا ، مداد راشف مه یور مکحم

دوب. هتفر شدای زا منئمطم

: مداد مایپ شهب و ندروآ رد مبیج یوت زا ور یشوگ

! هتشذگ تعاس کی تاه صرق ندروخ تقو زا

مدیشک زارد تخت یور ، متشادن نتفرگ شود هلصوح

. مداد راشف مه یور ور ماه مشچ و

مرگ ماه مشچ مک مک هک مدوب باتفآ باوج رظتنم

دش.
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ماه مشچ دیباتیم ماه مشچ یوت هک یرون سح اب

. مدرک زاب ور

. متخادنا تعاس هب یهاگن و متسشن ماج رس عیرس

دوب! حبص هن

هک مدش دنلب اج زا عیرس مباوخب ردقنا تشادن هقباس

و متشادرب تخت یور زا ور یشوگ مداتفا باتفآ دای

. مدرک نشور ور هحفص

یگنرمک دنخبل دوب هحفص یور هک یمایپ ندید اب

. تسشن مبل یور

! دیداد مایپ مهب عقوم هب هک مردقچ _

دوب. مدای مدوخ

م؟ هتعاس کی یشومارف زا درکیم هلگ

نم. مدیشک یرجز هچ بشید هک خآ

شوایس قاتا تمس وهب متخادنا زیم یور ور یشوگ

. مداتفا هار

. مدش دراو و مدرک زاب ور شقاتا رد مورآ

ورف تشلا ب یوت ور شرس و دوب هدیباوخ مکش یور

دوب. هدرک

شود دیاب مدز نوریب قاتا وزا مدیشک یتحار سفن

. متفرگیم

رطاخب زور دنچ نیا دوب هتخیر مرس یدایز راک زورما

. مدوب هدرک لیطعت ور تکرش و راک باتفآ



دب شلا ح ردقنا ندش رادیب زا دعب انئمطم هک مشوایس

. هسرب مه شدوخ یاراک هب تسنوتیمن هک دوب

زا هنوحبص ندروخ زا دعب و متفرگ یعیرس شود

مدز. نوریب هنوخ

عیرس مدش میشوگ ندروخ گنز هجوتم هار یوت

. نیشام شخپ هب مدرک شلصو و مداد باوج

؟ رهمگرزب بانج _ولا؟

. یرفظ وگب _

درک. ثکم هظحل دنچ

تکرش زا ... شتسار میدیسر هک حبص زا نابرق _

داد رارق و ندموا هدنیامن اتود زاتشیپ و ارآرهم

! ندرک خسف ور شورف

. تفر باال مادص و تسشن مینوشیپ یور یظیلغ مخا

... ودره هعفدی هشیم هگم یرفظ یچ ینعی _

هب یمکحم تشم و دش عطق مادص هیناث دنچ یوت

. مدیبوک نومرف

! یتنعل نودیرف

زا نوا هدش، راک هب تسد دوز ردقنا دشیمن مرواب

هتسنوت دوز ردقنا هک هتسنودیم ور نم باوج لبق

هنک. دراو ور ش هبرض نیلوا

؟ هداتفا یقافتا رهمگرزب بانج _

. مدیشک یقیمع سفن



. مایم مراد مدوخ دیراد نوشهگن اج نومه عفال _هن

نم. یاهرسدرد زاغآرس دش نودیرف تکرح نیا

مهب سلا طسو داد رارق دنچ خسف اب هک یراشف

دوب. هزادنا یب دوب هدش لیمحت

مدوب ارآرهم اب ندز هلک و رس لوغشم ور زور لک

رد شگنچ زا هک یبد ورپژه دوب نیگنس شساو

نم هب ندز هبرض یارب شور نیرتهب نیا و میدروآ

دوب.

درب. شیپ زا یراک دشیمن ییاهنت

هک دوب هدش رابنلت یاهراک مرگ مرس ردقنا بش رخآ ات

. مایب مدوخ هب متسنوت هرخ باال میشوگ ندروخ گنز اب
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. مدش لصو عیرس شوایس ی هرامش ندید اب

رسپ هدش بش هدزای تعاس اباب شواچ ییاجک _ولا

؟ نوریب ینزب یتفوک تکرش نوا زا یاوخیمن

راهان یتح ، متخادنا زیم یور یاه هدنورپ هب یهاگن

. مدوب هدروخن مه یباسح و تسرد

تکرش یایب دیاب ادرف ، متکرش یاراک ریگرد ایس مایم _

. هتخیر مهب یباسح عاضوا

دش. نارگن شادص



؟ شواچ هدشیچ _

. منکیم فیرعت تساو هنوخ مایم _

. مدش دنلب اج وزا متشادرب یلدنص یور زا ور متک

ات متشادرب ور هدشن لیمکت یاه هدنورپ زا ات دنچ

منک. نوشلیمکت هنوخ یوت

ک یباسح مدش، نیشام راوس و مدز نوریب تکرش زا

هلک و رس و راک یوت هک نیا اب حبص زا مدوب الهف

تروص مه هظحل هی مدوب هدش قرغ هیقب اب ندز

دنچ نیا ، تفریمن رانک ماه مشچ یولج زا باتفآ

هدش تداع دب یباسح دوب مرانک ش همه هک یزور

یگف کال ساسحا شدوبن سح اب زورما و مدوب

درکیم لصو شهب ونم هک یزیچ اهنت ، متشاد یدیدش

دوب! شاهوراد ندروخ تعاس یروآدای

کش متشاد مک مک نم و دوبن یناطلس اشاس زا یربخ

! شتین هب مدرکیم

نوریب هک یا هبیرغ نیشام هجوتم هنوخ هب ندیسر اب

. مدش دوب هدش کراپ

. مدش هدایپ نیشام وزا مدش طایح دراو

اب مدنوسر یدورو رد هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

مه هب ور اقیقد هک وناب و رحس و شوایس ندید

. دیرپ باال ماهوربا ندوب هتسشن لبم یور

دش. دنلب اج زا عیرس مندید اب رحس



عقوم نیا هدنمرش ؟ هبوخ نوتلا ناخ،ح شواچ _سالم

دادیمن باوج ور شیشوگ شوایس مدش، محازم بش

مایب مدش مروبجم هداتفا یقافتا شساو مدرک رکف

. اجنیا

. متخادنا شوایس هب یدب هاگن

رواب ور شبشید دب حلا متسنودیمن قمحا ی هرسپ

ور. شن اال هیزاب ضوع ای منک

یدموا شوخ هیفرح هچ نیا : تفگ و دز یدنخبل وناب

شزا دوب اجنیا زورید باتفآ اقافتا ملگشوخ رتخد

. متفرگ ور تغارس

مدش. کشخ هظحل هی هک منیشب لبم یور متساوخ

. تشگرب نم تمس هب عیرس شوایس و رحس هاگن

؟ دوب اجنیا بشید باتفآ _ااا

. مدرک نوشهب یمخا

هب ندرک دنب دوب هتفر نوشدای نوشدوخ لکشم االن

. باتفآ و نم

لح ور نوتت ال کشم دیاوخیمن اتود امش دوب، اجنیا _هلب

؟ دینک

. نتخادنا هگیدمه هب یهاگن

. میرادن یلکشم هک ام : تفگ عیرس رحس

. متخادنا شوایس هب ینیگنس هاگن

هک یلومعم ی هطبار هب : تفگ و دز یعونصم دنخشین



هرخ باال مه میاین رانک ، هگید هراد لکشم و اوعد شوت

! مینکیم شیراک هی

مومت یارب دیچیم همدقم تشاد مک مک مدز یدنخزوپ

! هطبار نیا ندرک

. تخادنا شهب یدیدرت رپ هاگن رحس

دب هراد مینیبب میدیمن یتخس نومدوخ هب ام _هرآ

! نومدوخ یگدنز یپ میریم هرذگیم

هب وراه فرح نیا درسنوخ ال ماک یرهاظ اب نوشتفج

. ندروایم نوبز
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. تخادنا نوشهب یبجعتم هاگن وناب

هگا امیدق ادخوروت نک هاگن ور یزورما یانووج _

یروجنیا میدرکیم شلح مه اب ییاتود دوب یلکشم

نوشوربا هب مخ دوب،االنات رتشیب منومقشع ماود

عقوم هی ات ننک کاپ ور هلئسم تروص ناوخیم دایم

. نشن تیذا

درک. هاگن نوشتفج هب یپچ پچ

؟ دیدرک رادیب باوخ زا ونم یبش فصن نیمه رطاخب _

درک. شهاگن هدنمرش شوایس

نم نوتتخت هب دیدرگرب امش ماوخیم ترذعم اعقاو _



. مدرگیم ورب منوسریم ور رحس

وج هی ادخ مراودیما : تفگ و دش دنلب اج زا وناب

ور نوتیگدنز یروجنیا هک هدب نوتات هس ره هب لقع

. هنومن اوه

! نرفن ود هک انیا متخادنا وناب هب یبجعتم هاگن

متسه مدوخ موس صخش هک نیا ندش هجوتم اب

. تسشن مینوشیپ یور یظیلغ مخا

طقف دوب مولعم ملد و مدوخ اب مفیلکت هک نم هخآ

تسرد ور زیچ همه ات مبسانم تیعقوم هی رطتنم

منک!

. متخادنا تفریم اهباال هلپ زا هک وناب هب یهاگن

وهت رس یب یروجنیا ور هطبار نیا دیاوخیم یک _ات

. دیدب همادا

دیسرتیم راگنا تخادنا مهب یا هناسمتلم هاگن رحس

هنزب شوایس هشب نتفرگ نوماس و رس زا یفرح هگا

هنک. شلو زیچ همه ریز

. هرذگب شوخ یتقو _ات

شوایس نومه نیا دشیمن مرواب مدیشک یقیمع سفن

. هشاب

موناخ نیا نفلت همدنچ راب راین رد یزاب هرخسم ایس _

مد دایم ای نم هب هنزیم گنز ای یدیمن باوج ور

؟ هنوخ



رتخد نیا یلو س هرفنود ی هطبار هی نیا هتربخچ

! هربیم شیپ هرفن هی ور زیچ همه هراد

. تخادنا مهب یدرسنوخ هاگن شوایس

همه شدوخ هشاب یضاران تیعضو نیا زا هگا رحس _

. هنکیم مومت ور زیچ

. تخادنا شوایس هب یا هکوش هاگن رحس

ال صا منودب ماوخیم طقف ، متسین یضاران نم _هن

نیا یارب ای ینک رییغت نم رطاخب یتسین رضاح

؟ ینکب یش تال هطبار

هب یصاخ دیما اب شساو تخوس ملد هظحل هی

دوب. هریخ شوایس

ینوکت شولگ کزوق درک شهاگن هیناث دنچ شوایس

. تمنوسرب میرب وش دنلب : تفگ مورآ دروخ

. دیرپ رحس هاگن زا دیما قرب نوا مدرک سح

. مدش هریخ شوایس هب فسات اب

نوریب هنوخ زا یمهرد ی هفایق واب دش دنلب رتدوز

دز.

دز. ینوزرل دنخبل و تخادنا مهب یهاگن رحس

هطبار نیا دینک کمک نومهب دیاوخیم منودیم ، منونمم _

رتشیب مسرتیم هشیمن یرفن هی یلو میزاسب ون زا ور

هرتهب هک هتفویب نیا رکف هب رتدوز و منک یراشف اپ

. منوتنویدم هشیمه نم حلا ره ،هب هشب ادج مزا
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. مداد راشف مهب ور ماه مشچ

! هراد تسود شوایس _

هی طقف مدآ یشکن تسد زاتالش مراودیما طقف نم

دعب ، داوخیم ور رفن هی شلد هت زا شیگدنز یوت راب

هی شولج دایب مه ایند مدآ نیرتهب هگا یتح نوا زا

ماوخیم ونومه نم هنزیم داد شبلق هت هت زا یزیچ

. شکن تسد شزا تقوچیه ، ننکیمن مورآ ونم درد انیا

دز. یضغب رپ دنخبل

؟ نیدیشکن تسد باتفآ زا هک امش لثم _

و مدرشف مهب ور ماه بل ، مدرک شهاگن هدروخ اج

اب هک ینم لثم هرآ : مدرک فارتعا هیناث دنچ زا دعب

هب مه هظحل هی نومنیب ِتوافت و گنج همه نوا

. مدرکن رکف شزا ندیشک تسد

رد تمس هب عیرس درکیم شادص هک شوایس یادص اب

. تشگرب

. نوتزاجا اب زیچ همه تباب نونمم _

. مداد نوکت یرس

قاتا تمس هب و مدیشک مندرگ هب یتسد نوشنتفر اب

. مداتفا هار



دوب. هدرک ور باتفآ یاوه ملد

تعاس ندید اب یلو منزب گنز شهب متساوخیم

. مدش نومیشپ

دوب! باوخ امتح

هب لا حم رما هی مساو هشن نم یارب باتفآ هک نیا

دوب! هانگ مه شبجار ندرک رکف یتح دیسریم رظن

مرکف یباسح رحس و شوایس ی هدشن دنب ی هطبار

دوب هتخادنا لوه ییاروج هی دوب، هدرک لوغشم ور

. مشب راک هب تسد رتدوز هچ ره هک منوج هب

زا رتشیب نوا ندش هدامآ هساو نم ندرک تسد تسد

. دوبن معفن هب نیا

ات هشاب شور نم زا یمسا هدش روط ره متساوخیم

! هنکن ینیگنس شور یدحا چیه هاگن

هراد ناکما هظحل ره هک االین هگا مدوب نئمطم

هب لیدبت نوشیگدنز و نوشنوخ مد دایب هیراضحا

هنکیمن لوبق منزب جاودزا زا یفرح ؛ هشب گنج نودیم

داوخب هیضق نیا زا همه ندش ربخاب اب هنکمم یتح و

نیا نم و هریگب هلصاف نم زا شرآ نتفرگ زا دعب ات

. متساوخیمن ور

سپ هریگب رارق راشف تحت نیا زا رتشیب متساوخیمن

ادیپ شور نتشاذگ نوشن یارب ور یا هگید هار دیاب

هک نیا نودب یروجنیمه مدب هزاجا منوتیمن نم منک،



هی مشچ هب هیقب و هدرگب هشاب شور نم زا یمسا

ننک! هاگن شهب درجم رتخد

موجه نومهب رسدرد ردقنا شدعب یاهزور و دعب زور

هب نودیرف هک یدنگ ندرک عمج لوغشم و دروآ

شوایس اب هگید تفر مدای یتح هک میدوب دز تکرش

م یاه باتک و باسح قرغ یباسح ودره ، منزب فرح

دنگ نیا تراسخ نیرتمک اب میتشاد یعس و میدوب یلا

. مینک عمج ور

. متخادنا میشوگ هب یهاگن و مدیشک یقیمع سفن

هیکت یلدنص یتشپ هب ور مرس مدز یگنرمک دنخبل

. مداد
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یمایپ ،ات دزیمن گنز مدزیمن گنز ات هچب نیا زا نوما

. دادیمن مایپ مدادیمن

لصا رد یلو هرتشیب نم زا شرورغ درکیم رکف نوا

نوا هب تبسن نم قشع دوب رتشیب یلیخ هک یزیچ

دوب!

نوا دوب رتهب متفرگن شزا یربخ چیه زوریرپ زا

بذعم سح نوا و هدیشک شدوخ یولج هک یراوید

! هرازب رانک ور ندوب



شهب دیاب نم هک دوب هدنوم اهراک اهو فرح یلیخ

. مدادیم دای

نیا زا رت هبرجت یب دادیم نوشن شاه یزاب جل نیا

دیاب نم و هشب لماک ی هطبار هی دراو هک سافرح

. مدرکیم ش هدامآ

نودب ، شادص ندینش نودب زور نیدنچ متسنوتیم نم

دنچ نیا هک یتارطاخ اب دنچره مرایب موود شندید

زج هب زج هب مهاگن یگتسباو دوب هتخاس مارب تقو

دوب، رت تخس مه گرم زا مساو شزا یرود ، شندب

شوغآ یغاد هک نیا یارب یرود نیا دوب، المز یلو

ور ماه هسوب در هب هک نیا یارب هنک، مضه ونم

دوب! المز هنک تداع شندب

و هنکشب ور راوید نیا شدوخ ات مدنومیم رظتنم دیاب

! هسرب نم هب

. متفرگ ورباال مرس عیرس قاتا رد ندش زاب اب

دوب! شوایس

هرب ارآرهم مدرک یراک هی : تفگ و تخادنا باال ییوربا

خسف داد رارق هب اب هدرک رکف هکیترم هسیلب وشدوخ

ادخ. هشیم نوا و نییاپ میریم ام ندرک

. مدیشک یرانک وراه هدنورپ

؟ دشیچ دنمجرا _

دز. یکمشچ



میتسب نوشاهاب لپت نیچمه داد رارق هی شاداد هلح _

، دروخ نومدرد هب یلیخ نوشاهاب نومتکارش نوا

منوشدوخ دنچره ، نداد ششوپ وراه ررض فصن ابیرقت

! ندرکن دوس مک

. مدرک شهاگن تقد اب

نتشاد روضح هسلج ردص منوتنوبز لبلب موناخ _

داتفه ور زیچ همه دنک ور یرفظ و نم تسوپ ادخب

داد، تیاضر هاجنپ هاجنپ هب روز هب تساوخیم یس

! ادخب هنرق ی هبوجعا شواچ هسرب تداد هب ادخ

. مدرک یا هدنخ کت

اجنیا ات مک نس نیا اب یروجچ ینکیم رکف سپ _

دیماان شزا هک دمویمن رب یرفظ و وت سپ ؟زا هدیسر

. مدشیم

درک. یمخا

هنهک رازاب هب دموا هک ون هگید هنکن درد امش تسد _

دوز هچ مدوب نم تلوا نوبز نیریش رازآ، لد هدش

! تورم ال هتفر تدای

. تفرگ م هدنخ

! مدموا یم نوتاهاب ممدوخ دیاب _

. تخادنا شتروص هب ینیچ

ینک شلر تنک ینوتیم تدوخ طقف یدمویم شاک _

باال هسیاو هرب هریگب نفورکیم هی دوب هدنوم مک هگید



و کرک دوب هتسشن هشوگ هی الل هک دادرهم زیم،

. ادخب هدنب دوب هتخیر شرپ

ود ات منهد درکیم یچ هی منزب فرح مدمویم ات منم

شزا ردقنا ادخ هدنب هک مه یرفظ ، مدشیم الل هقیقد

. دایمن رد شادص شتنیبیم هدروخ شکرت

دش. رتشیب م هدنخ

مدوخ رانک هنیشب دایب دیاب مگیم هک هنیمه هساو _

ال! صا تساج نیمه شاج
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درک. یمخا

هنم... بیقر شینکب یرایب یاوخیم _

. دروخ رد هب هقت دنچ شفرح ندش مومت زا لبق

. متفگ یدییامرفب

. تفرگ اج بوچراچ یوت ایحم رد ندش زاب اب

. دیشابن هتسخ رهمگرزب بانج _سالم

. مداد نوکت یرس

موناخ سالم کیلع : تفگ دنلب و دز یدنخشین شوایس

ام؟ یاتمحز اب ننکیم هچ ؟ نتسه بوخ ردپ ناگیاش

درک. شهب مخا ایحم

؟ یتمحز هچ مدشن هجوتم دیشخبب ، نبوخ _هلب



. تخادنا شهب یرخسمت رپ هاگن ایس

. مدرک یا هفرس کت

؟ هداتفا یقافتا _

متساوخیم نم شتسار بخ : تفگ و درک مهاگن عیرس

. منزب فرح نوتاهاب

! یصوصخ : تفگ و تخادنا شوایس هب یهاگن

شیب ونم تقو دییامرفب دیراد یضرع تسین هبیرغ _

! هتخیر راک یلک هک دینیبیم دیریگن نیا زا رت

. دمویم رظن هب یبصع یمک

. مگب نوتدوخ هب طقف امتح دیاب هیرورض یلیخ هخآ _

دش. دنلب اج زا شوایس یفرح ره زا لبق

. نزب گنز یتشاد یراک شواچ نوریب مریم _نم

. مداد نوکت شارب یرس

دش. رت سکلیر شوایس نتفر اب

منودیم نم : تفگ یمی مال نحل واب تسشن لبم یور

و هدرک میرحت ییاروج هی ور نوتتکرش مردپ هک

زا یراک اعقاو ماوخیم رذع هیضق نیا تباب نوتزا

. دایمن رب متسد

. مدرک شهاگن یدج

بخ؟ _

بخ : تفگ مورآ و دز ششوگ تشپ ور شاهوم

هگا منودیم تیعضو نیا رصقم ور مدوخ نم شتسار



تسرد ی هساو یداهنشیپ هی ماوخیم دیشاب لیام

! مدب عاضوا ندش

. مدیشک یقیمع سفن

! بلطم لصا نکن، یزاب تاملک اب ردقنا _

درک. مهاگن هریخ

نیا تکرش اب یچ رطاخب مردپ منودیم نم _نم...

... مرظن وهب هدرک ور راک

مه اب دیایب : تفگ عیرس و درک ثکم هظحل دنچ

! مینک جاودزا

شهاگن هریخ ، تفر مه یوت یدب زرط هب ماه مخا

. مدرک

نک! شرارکت هرابود _

طقف نم ادخب دیریگن دب تین هب : تفگ سرت اب

مه اب مینوتیم ، دیشب خالص تیعضو نیا زا ماوخیم

زا هک اه بآ هک تقو دنچ زا دعب مینک جاودزا

! میشب ادج یقفاوت داتفا بایسآ

. مدرک شهاگن یبصع دش، تفچ مهب ماه نودند

ی هشقن ، مریگیم هدینشن ور ت هناقمحا فرح _نیا

هب مشرکف ییاجنیا یتقو ات نک یعس ؟ هنوتدیدج

! یدب یزاب ونم یاوخب هک هنکن روطخ تنهذ

: تفگ دوب هدش داشگ سرت تدش زا هک ییاه مشچ اب

نم... ادخب ب...



مدز. رشت

و وت گنل متکرش ندرک اپ رس هساو نم ترظن _هب

؟ مینتسکف تکرش نوا و تاباب

! هدموین باال نم گس یور نوا ات نوریب ورب
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قاتا وزا دش دنلب نوزرل ، سرت زا رپ ییاه مشچ اب

. دیود نوریب

. تسشن مبل یور یدنخزوپ

، هنزب نم هب یفرح نینچ داد تئرج شدوخ هب روطچ

مرش! یب قمحا ی هرتخد

دوب نشور مارب زور لثم نوشتین و دصق اهو هشقن

. درکیم رفنتم نوشزا ونم رتشیب نیمه و

رس زا هشیمه یارب راب هی هداوناخ نیا ی هیاس شاک

! دشیم مک مداوناخ و نم

مورآ دیاب یمسج مه و یحور مه مدوب هتسخ تدشب

. مدشیم

یاه شون مد نوا زا هنودی و سکوب هسیک طقف االن

. درکیم ممورآ وناب

قدنف ی هملک هب ممشچ میشوگ غارچ ندش نشور اب

. داتفا دشیم شوماخ و نشور هحفص یور هک



رتخد تمواقم هرخ باال تسشن مبل یور یوحم دنخبل

دوب! هتسکش مولوچوک

. مداد باوج ور یشوگ هیناث دنچ تشذگ زا دعب

_هلب؟

. دیچیپ مشوگ یوت شسرتسا ورپ مورآ یادص

_ولا؟سالم.

راگنا ، مدیشک یقیمع سفن و متسب ور ماه مشچ

درس و مندش مورآ یارب دوب یفاک شادص ندینش

! شیتآ نیا ندش

؟ قدنف یبوخ _

؟ یبوخ ،وت مبوخ : تفگ یزیر یادص اب

... ممموه هک مسرپب مدز گنز ممموا

فرح یارب متساوخیمن هدب، همادا ور شفرح متشاذن

ره وت همهفب دیاب هشاب هنوهب لا بند نم اب ندز

هب هنوتیم یلیلد چیه یب داوخب هک ینامز و تیعقوم

! هنزب گنز نم

! یتشاذگ مومت گنس یباسح زورما مدینش _

هک هرایب دای هب تساوخیم راگنا درک، ثکم هظحل دنچ

دوب! هداتفا یقافتا هچ زورما

وهللا ، مدرب شیپ داد رارق یور زا وراراک طقف _

! بانج نیجنران کزان یلیخ امش یانواعم

مبل یور یدنخبل شاعدا ورپ سخت یادص ندینش اب



. تسشن

ینوبز لبلب زونه منیبب مایم مدوخ دعب ی هعفد _

هن! ای ینکیم

. تفگ یموه

مگ ور ماپ و تسد یایب دح، نوا رد هگید _هن

! منکیم

. یلدنص هب مداد هیکت

هرآ؟ ینکیم مگ ور تاپ و تسد _هک

هک! متسین یسک مک ینک مگ مدیاب

ور مصرح یاوخیم االن منودیم نیبب : تفگ هدنخ اب

مورآ ی هملا کم نیا زا رازب هدن همادا افطل ، یرایب رد

. میربب تذل

. متخادنا باال ییوربا

؟ یربیم تذل یراد _االن

! شواچ ااا : تفگ صرح اب

. متسب مشچ

؟! شواچ نوج _

درکیم توکس ال ومعم اه تقو روجنیا درک، توکس

تلا جخ مه دیاش هگب،ای دیاب یچ تسنودیمن راگنا

! دیشکیم

یزیچ هب ندرک رکف اب تسشن مینوشیپ یور یمخا

. مدش تیذا



تهاگن هراد هتسشن ترانک یک ؟االن یدیشک تلا جخ _

؟ هنکیم

. دروخ هکی مادص ندش یدج زا

و یدباع یاقآ و زاناس یا، هشیش راوید نیا زا بخ _

و... دادرهم

اب متساوخیمن ، مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

زان هن ور، شاه هنوگ یزمرق هن منک، میسقت یسک

یاه مشچ و تروص هن ور، شاه هدنخ یوت

ور! شادص یتح وهن ور شلگشوخ

ننک! تاگن راذن درگرب _

. دیدنخ زیر زیر

! یدب همادا ینوتیم ،حاال هنیبیمن یسک هگید ، متشگرب _

. مدیدنخ دنلب هک مدوب نم هعفدنیا

! یدش _بال

تسه مساوح تمنیبب یشیم ریش یروجنیا نفلت تشپ

! تاراک نیا هیبنت هب

592_ تسپ #

؟ ینعی یِک : تفگ یمورآ یادص اب

سفن و متخادنا همین و فصن یاه هدنورپ هب یهاگن

. مدیشک یقیمع



. ماوخب نم تقو _ره

. تفرگ شصرح هرابود

. ماوخن نم هگید دیاش عقوم نوا _

. متخادنا باال ییوربا

هاگن مدوخ لیم هب نم ، تسین نم لکشم هگید نوا _

هظحل ره ماوخیم هشاب نم لیم هب هگا و منکیم

! مدوخ رانک یشاب اجنیا

بوخ منییاپ تمرایب نوطیش رخ زا یروجچ هک نیا

ینک درگ وراه یقدنف نوا هرابود هک نیا زا لبق ، مدلب

! هنکیمن تهاگن یسک هک وگب

دز. رغ

ونم ندیبسچ ندرک لو ور نوشراک همه راگنا _حاال

ننک! هاگن

رتفد یرسارس هرجنپ تمس هب و مدش دنلب اج زا

. متفر

راک نیمه مدوب اج نوا هگا میتخس رس همه اب _نم

یسک اب ور راک نیا رکف یتح ماوخیمن ، مدرکیم ور

هک؟! یهجوتم مش، کیرش

. تشاد زان یمک شنحل

راک ، راکرس مدموین زور ود م هتسخ یلیخ فوووه _

حبص زا نم رس نتخیر نتفرگ ور نوشهام کی

هچ نیا دوب، روتینام وت مرس ردقنا دش زمرق مامشچ



؟ هخآ ننکیمن یگدیسر ارچ نیلوسم هشعضو

. مدش یدج

؟ منزب فرح دنمجرا اب منزب گنز یاوخیم _

عقوم هی هن یاو : تفگ عیرس دعب درک ثکم هیناث دنچ

. مدرکیم یخوش متشاد ینزن گنز

. مدرک یمخا

مشیمن هجوتم نم ، هشاب تور راشف ردقنا ماوخ یمن _

دوب، وت شود یور اراک لک زورما ی هسلج وت ارچ

اجنوا شگندلا رسپ نوا رانک هب دنمجرا دوخ ال صا

؟! هشب زمرق تامشچ دیاب وت هک هنکیم یطلغ هچ هراد

. دیشک یهآ

! هگید هشیم نیمه یشاب دلب راک یدایز _

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل و دش وحم ماه مخا

؟ هداتفا یقافتا شوایس و رحس نیب یتسار _

یزیچ منکیم سح هشدوخ یوت یلیخ هزور دنچ رحس

هدش.

. مدیشک یقیمع سفن

نوشدوخ زج ور اتود نیا نیب سح ، باتفآ منودیمن _

یتسرد ی هجیتن هب مراودیما هنکیمن کرد یسک

! نسرب

هبرض رتشیب طسو نیا هک یسک وهللا : تفگ مورآ

شلا یخ نیع هللا شام هک ناخ شوایس هرحس هروخیم



. تسین

نوریب وشک یوت زا ور پیپ و متفر زیم فرط هب

. مدیشک

شوت هک یهاگیاج و رفن ود نیا هطبار تواضق _

ادیپ یاج هب هرتهب ، باتفآ تسین ووت نم راک نتسه

. نوشدوخ تسد میراپسب ور زیچ همه رصقم ندرک

. مدیشک نوریب زیم رانک زا ور نوتوت

هک ینوا مشاب مورآ منوتیمن ، متحاران رحس هساو _نم

هنم! رهاوخ هنیبیم همدص هطبار نیا یوت هراد

مدب متسنوتیمن یحیضوت چیه ، متسشن یلدنص یور

هدید ، مدوب هدید مشچ هب ور شوایس تخل حور نم

ارچ متسنودیمن یلو هراد رحس هب یسح هچ مدوب

مارب هیضق نیا نداد حیضوت و هنکیم رارف شزا

دوب. تخس

نیا یوت هدرک باختنا شدوخ رحس هرب تدای دیابن _

! هرازب مدق هار

. دیشک یهآ

! هروط نیمه هنافساتم _

. مدرک توکس دموا طخ فرط نوا زا هک ییادص اب

یوت هظحل هی دیرایم فیرشت تداعس موناخ _

. هدموا شیپ یلکشم هاگشیامرآ

دش. دنلب باتفآ یدج یادص



. مایم االن دینک ربص هظحل هی هشاب _

؟ شواچ _

مدز. یدنخبل

. راین راشف تدوخ هب دایز سرب تراک هب _ورب

عفال! سپ هشاب : تفگ عیرس
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هب ور پیپ ، متخادنا زیم یور و مدرک عطق ور یشوگ

. متفرگ شزا یمد و مدرک کیدزن مبل

هغیص ی هیضق زا باتفآ مدوب نئمطم ییاروج هی

راتفر شن اال حتلا زا رتدب یلیخ هنرگو هرادن ربخ

! درکیم

هاگن هرامش هب کالهف میشوگ ی هرابود ندروخ گنز اب

دوب! زورهب ، مدرک

؟ زورهب _ولا؟

. دیسر مشوگ هب وطالین یثکم زا دعب شادص

ریگرد یباسح زور دنچ نیا هدنمرش اقآ، _سالم

ردقنا ، مدوب اشاس ورای نیا یاه یزاب هتخوسردپ

مرب. نوشمودک لا بند منودیمن هراد یباریز هدنورپ

. تسشن مبل یور یدنخبل

تسد هب کردم یتسنوت مودکره زا زورهب هبوخ _



باهش نم لیکو تسد ینوسریم تسار هی یرایب

. یفسوی

. دیشک یفوپ

زیچ همه بوخ دایم تسد هب تخس هک کردم _وهللا

هدش روط ره نم دیشابن نارگن یلو هدرک کاپ ور

. منکیم ادیپ

یروج هی ماوخیم زورهب ینکیم راکیچ منیبب ، هبوخ _

! شیپ هار هن هشاب هتشاد سپ هار هن میزادنب شریگ

مرود یامدآ نیرت روخب درد هب زا زورهب ، تفگ یمشچ

سپ زا و دوب هسنارف راچآ لثم ییاروج هی دوب

تفایرد مه یبوخ قوقح هتبلا و دمویم رب یراکره

! درکیم

هک ییاه هدنورپ مدرک یعس نفلت ندرک عطق زا دعب

منک. عمج ور ندوب هدنوم متسد یور

ادیپ باتفآ ندید یارب خیلا تقو هی مدادیم حیجرت

منک.

هی نفلت تشپ یاه فرح و نم هب شندز گنز

! مشب شبات یب رتشیب دوب هدش ثعاب ییاروج

و دشیم رتشیب رتخد نیا زان تشذگیم رتشیب یچ ره

رت! نییاپ نم ربص ی هناتسآ

هتشاذگ ور تکرش یاراک کال مدزیم فرح ایس اب دیاب

! یشایع یپ دوب هتفر و رانک دوب



تکرش روما دیاب منواعم هک ینارحب نامز نیا یوت

راب نیمه و مدوب هدنوم اهتت تفرگیم تسد هب ور

. تشاذیم مشود یور ور یرتشیب

یلصا سنلا زا متفر نوریب رتفد وزا مدش دنلب اج زا

. مداتفا هار شوایس قاتا تمس وهب متشذگ

متمس هب داتفا مهب شهاگن هک رود زا یمیهاربا موناخ

درک. دنت اپ

... هظحل هی رهمگرزب بانج _

! مراد راک یمیهاربا موناخ :االنهن متفگ عیرس

شتمس هب نومتفج شوایس قاتا رد ندش زاب اب

. میتشگرب

یوت ماه مخا دموا نوریب شقاتا زا هک یسک ندید اب

. تفر مه

مدوخ تمدید دش بوخ ناج شواچ سالم _اا

. منزب رس تهب مایب متساوخیم

ور شدوخ هک متخادنا یمیهاربا موناخ هب یهاگن

انلا تروص هب دوب هدز لز هک روط نومه و درک عمج

. تشذگ نومرانک زا

دش جراخ هک سنلا زا یلو هشب در لماک مدوب رظتنم

هیاس یلو دشیمن هدید شلا یخ درک،هب فقوت رد رانک

دوب. صخشم ال ماک ش

اجنیا یچره متسنودیم مداد نوکت فسات اب ور مرس



! هریگیم رارق باتفآ تسد فک میقتسم هرذگب

؟ ینکیم راکیچ اجنیا _

دز. یدنخبل

میباسح و تسرد راک و بسک هی لا بند شتسار _

زا مدموا منک یراذگ هیامرس ناریا وت ماوخیم

. مریگب تروشم شوایس

. یدب راختفا هگا داد:ووت همادا و دز یکمشچ

. مدرک شهاگن یدج

هک میتسین یطیارش وت عفال شوایس هن و نم _هن

هگید هنیا رب محیجرت ، مینکب یکمک یسک هب میاوخب

اال شوایس هک ینودیم ، تمنیبن متکرش و شوایس رود

. هراد دهعت یکی نهب

درک. یا هدنخ کت

؟ یگیم ور ینومهم یوت هرتخد نوا _هوا

؟ هشاب یدج ینکیمن رکف هک وت شواچ لا یخیب

ینودیم هک تدوخ مه دعب ؟ شوایس اب یرتخد نینچ

! هیروجچ شوایس و نم ی هطبار
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زا هشیمه ، درکیم دب ور حملا تشاد شندز فرح زرط

یتقوم یاه هطبار لا بند و درکیم هاگن همه هب باال



یا؟ هطبار نینچ یارب شوایس زا رتهب یک و دوب

؛ ینزیم فرح شهب عجار یراد یروجنیا هک یرتخد _

رطاخ هب هک ، تسافرح نیا زا رت تیصخش اب یلیخ

نیرت کیدزن االن مگب دیاب و هدرک یراک همه قشع

. هرتخد نومه شوایس هب صخش

قمحا شوایس نوا دیاش : مداد همادا یدنخزوپ اب

هب تسح زا نم یلو همهفن وراهزیچ یلیخ و هشاب

یشکیم شوایس یگدنز زا ور تاپ مراد ربخ نوا

و همردارب هیگدنز رس نیا ، مدرکن شملق ات نوریب

هنک! شبارخ یدحا چیه مدیمن هزاجا

. تشادرب بقع هب مدق کی

دعب هب نیا ،زا یشیم ینابصع ارچ میلست اباب هشاب _

داوخیم ملد یلیخ یلو مرادن یراک شوایس اب نم

شفرط مه وت یتح هک یرتخد شاب هطبار هت منودب

! هشیم یچ یراد شلوبق و یتفرگ ور

ینومهم وت هک س هرتخد نوا تسود نوچ هنکن منیبب

؟ یراد ور شاوه ردقنا دوب تاهاب

. متخادنا شهب یتوافت یب هاگن

مه هلمج ود یتح یداع حتلا وت نم هک ینودیم _

مه مدرک تباسح هک شاجنیا ،ات منریمن فرح تاهاب

صخشم تساو زمرق طخ یرس هی هک دوب نیا هساو

. یرب ینوتیم منک،حاال



درک. مهاگن ریقحت زا هدش زمرق یتروص اب

تهاگن یوت یهاوخدوخ و رورغ نیا ناوات یزور _هی

. رهمگرزب ناخ شواچ بانج یدیم سپ ور

. تفر نوریب سنلا زا عیرس یاه مدق واب تشگرب

دنلب یاه مدق دوب،اب هدش تشم متسد تینابصع زا

شزاب ندز رد نودب و متفر شوایس قاتا تمس هب

. مدرک

دز. شکشخ تسد هب یشوگ

. متخادنا شهب یبصع هاگن

و درک یظفاحادخ دوب طخ تشپ هک یسک زا عیرس

دش. دنلب زیم تشپ زا

رف هدش یروجنیا ت هفایق ارچ ؟ شواچ هدش یزیچ _

! هظحل هی مدروخ

بخ؟ منیبن مرو و رود ور هرتخد نیا هگید ایس _

! شمنیبن هگید

. دموا متمس وهب تخیر بآ ناویل هی

شاب مورآ اباب هشاب ؟ تباصعا ور هتفر ردقنا انلا _االن

وهی؟ دشیچ هخآ ، شینیبن هگید مدیم لوق

. متفر شهب یا هرغ مشچ

ترس تشپ رازب ؛ شاب تدوخ یایند یوت وت یچیه _

. نشب دوبان یکی یکی همه

دش. درگ شاه مشچ



؟ هخآ هراد یطبر هچ نم هللاهب مسب _

ور ششزرا منک زاب نیا زا رتشیب ور ثحب متساوخیمن

! تشادن

هدنورپ ی همه : متفگ و مدیشک رس ور بآ ناویل

اه داد رارق ایس س هفصن هدنوم مزیم یور هک ییاه

تدوخ تسد مراپسیم ور ش همه هدش، وغل همه

. مریگرد یتقو دنچ االهی متحا

درک. مهاگن بجعت اب

یچ؟ ریگرد _

لبم. هب مداد ور م هیکت

! باتفآ _

دش. زاب مه زا شتروص

ام یکوا وفالن اه هچب موناخ ریگرد هگید _هرآ

شواچ شاب بظاوم یلیخ طقف ، هرذگب شوخ میترکون

هی و هتمانسانش وت همسا ینیبیم یایم تدوخ هب وهی

مه... هچب

. دروخ ور شفرح هک مدرک شهاگن یپچ پچ
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مدوخ نم یشاب ازیچ نیا نارگن تسین المز _وت

یاراک هب ترس ، هشاب ممانسانش وت همسا منیا بارخ



منک. راکیچ هرتخد نیا اب دیاب منیبب ات هشاب تکرش

. هدنخ ریز دز یقپ

ثمال... درک هشیم اراک یلیخ هک هرتخد نیا _اب

وت دروخ میقتسم شتمس مدرک ترپ مکحم ور یشوگ

دش. مخ ولج تمس هب عیرس ش، هنیس قانج

نکن یخوش نم اب ازیچ نیا هب عجار مگیم راب دص _

ایس!

؟ یریگب ونم یاوخیم وت مش صقان وخ ینزیم ارچ _

. مدیشک مندرگ هب یتسد

وت مدز هلک و رس همه اب متیفرظ زا رتشیب زورما _

! شابن مهفن نوبز هیقب لثم هگید

باال. درب ور شاه تسد تفج

هی نوریب میرب یاوخیم ، یگب وت یچره شاداد مشچ _

؟ هروخب ترس هب ییاوه

. منکیم شلح مدوخ ترس یادف مه اه هدنورپ نوا

. مداد نوکت یرس

جایتحا باوخ و مرگ بآ شود هی هب هنوخ مریم _

. مراد

؟ یایمن نامحر جاح شیپ _

مدوب اج نوا باتفآ اب هک یراب نیرخآ یروآدای اب

شنهد متسنودیم ، تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

! هصرق



نتفر نوریب هلصوح ورب اهنت تدوخ ور زورما _هن

. مرادن

زیم یور هک شنیشام چیئوس و مدش دنلب اج زا

. متشادرب ور دوب هداتفا

درک. مهاگن بجعت اب

؟ یربیم اجک ور منیشام چیئوس _

. مداتفا هار رد تمس هب

! هرذگب شوخ ، مریم وت نیشام اب هرادن نیزنب منیشام _

دز. داد مرس تشپ

یچ... اب نم سپ _

. مداتفا هار مرتفد تمس وهب متسب مرس تشپ ور رد

هنوخ دایم هدنوم نیشام یب هک حاال متسنودیم

مزاب مدیسرتیم یلو منک شلر تنک نس نیا یوت دیابن

یدج هعفدنیا و هشب زاب ناساس یاه ینومهم هب شاپ

! دایب شرس بالیی

هنوخ تمس وهب مدش نیشام راوس ملیاسو نتفرگ اب

ور ش هنوخ ی هنوهب وناب دوب یزور دنچ ، مداتفا هار

شدوبن تفریم هگا و تشگیم رب دیاب ، تفرگیم

. دمویم مشچ هب یباسح

هنومب اهنت مدادیم هزاجا عاضوا نیا یوت دیابن

همه نیا هک نیا زا نوج اقآ لثم شهت متساوخیمن

! مشب نومیشپ مدوب رود شزا تدم



سفن شوماخ یاغارچ ندید و هنوخ هب ندیسر اب

. مدیشک یقیمع

لا یخیب دوب باوخ وناب و هنوخ مدوب هدیسر رید مزاب

مدیشک زارد هپاناک یور اجنومه و مدش ندروخ ماش

هگید ماه مشچ ندش هتسب اب هک مدوب هتسخ یردقنا

. ممهفن یزیچ
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با ــ تفآ

وهب مدز یگنرمک بل رژ عیرس میشوگ گنز یادص اب

هنوخزپشآ یوت زا نامام یادص مدیود مفیک تمس

. دمویم

هک نک کوک رتدوز ور کسامسام نوا هرذی _وخ

! یسرب هنوحبص هب لقادح

. هنوخزپشآ تمس مدیود

دعب مشکیم مدآ رتشیب باوخ هقیقد هد هساو _نم

؟ مشاپ باوخ زا رتدوز دیگیم مهب

ور همقل و متخادنا باال یا هنوش درک، مهاگن فسات اب

. مدیپاق شتسد زا

مکحم ور دوب باوخ زونه هک یشرآ قاتا یوت مدیرپ



. مدیسوب

هنوخ یوت گنز یادص هک نوریب مرب قاتا زا متساوخ

. متخادنا نامام هب یبجعتم هاگن ، دیچیپ

؟ نامام دایب دوب رارق یسک _

داد. نوکت یرس

؟ حبص تقو نیا هخآ هیک وهللا _هن

رد ندش زاب اب متفر نوریب عیرس و مدیشوپ شفک

ور تشاد نت هب مرف سابل هک ینووج رسپ اب طایح

. مدش ور هب

؟ هدنسپهاش یرهم موناخ لزنم اجنیا موناخ _سالم

. دییامرفب هلب : متفگ دیدرت اب

. تفرگ متمس هب یا هتسب

. دینک اضما وراجنیا افطل موناخ دیراد هتسب _

. مدرک اضما عیرس و متفرگ شتسد زا ور راکدوخ

دوب. متسد یوت ی هتسب هب مهاگن

منک. شزاب مدیسرتیم

. دموا مرس تشپ زا نامام یادص

؟ باتفآ دوب _یک

. شتمس متشگرب و متشاذگ مفیک یوت عیرس ور هتسب

مریم مراد نم دوب هدموا هابتشا ور سردآ یکچیه _

ناج. نامام

. متسب ور ورد مدز نوریب هنوخ زا



. مدش راوس و مدنوسر نیشام هب ور مدوخ عیرس

. مدش هریخ شهب و مدروآ رد مفیک یوت زا ور هتسب

هدش! تیعقاو هب لیدبت ماه سوباک هک وگن ایادخ

. مدرک زاب ور هتسب و مدرب ولج تسد سرتسا اب

یور ور ماه مشچ مکحم هیراضحا ی هگرب ندید اب

مبل و دروآ موجه ماه مشچ هب کشا ، مداد راشف مه

. دیزرل

. مدرک هاگن هیراضحا نتم هب هدیسرت

! دشیمن مرواب راگنا

حاال مدوب هداتسیا یگدنز زا هطقن نیا یوت هک حاال

هس ی هداوناخ زا رفن هی تساوخیم امسر رفن هی هک

یپ هعجاف قمع هب هزات هنک ادج مزا ور نومرفن

. مدرب

مینوشیپ و مرانک یلدنص یور مدرک ترپ ور هیراضحا

. نومرف یور متشاذگ ور

. دروخ لق متروص یور مورآ کشا

یچ؟ نتفرگیم ور شرآ هگا

؟ دمویمن رب لیکو تسد زا یراک هگا

! مدروخیم تسکش هرابود هگا

. متشادن ور شتقاط عگید نم

نوریی مفیک زا ور میشوگ عیرس لیکو هب رکف اب

. متفرگ ور شواچ ی هرامش و مدیشک



باوج یب و دروخیم مه رس تشپ هک ییاه قوب

. دشیم مندش دیماان ثعاب تشاد مک مک دنومیم

یوت و هشیمه و مدوب هدرک تداع هک راگنا ... راگنا

راگنا دادیمن باوج هگا ، دوبن هگا ، هشاب یطیارش ره

! تخیریم ورف ملد یوت مکحم یزیچ هی
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و هتفرگ یادص هک منک عطق ور یشوگ متساوخ

. دیچیپ مشوگ یوت یدولآ باوخ

؟! باتفآ _ولا؟

! شادص خآ ، متفرگ زاگ ور مبل

شواچ : متفگ ینوزرل یادص واب مدیشک یقیمع سفن

؟!

یشوگ یوت شنارگن یادص دعب درک ثکم هظحل دنچ

. دیچیپ

؟ شواچ نوج _

؟ باتفآ یدرک هیرگ ؟ هزرلیم ارچ تادص

هب هک ور ادرم تفگیم رفن هی همدای دش رتشیب مضغب

یامدآ نیرت قلخدب نشیم ینک رادیب باوخ زا روز

سایند مدآ نیرت قلخدب یداع حتلا وت هک یدرم ایند،

شدای زا زیچ همه هونشیم ونم نوزرل یادص یتقو



! هشیم منارگن یروجنیا و هریم

. هنوهب رپ هعفدنیا مدز شادص هرابود

؟ شواچ _

هب مدز دنخبل ، دشیم ینابصع تشاد مک مک شادص

. شندش ربص مک

؟ هدرک تتیذا یسک ، هگید نزب فرح د باتفآ هدشیچ _

؟ هداتفا یقافتا

! نومنوخ مد هدموا هیراضحا : متفگ مورآ

. دیشک یقیمع سفن

؟ هداتفوین تساو یا هگید قافتا ینئمطم ؟ نیمه طقف _

. مدرک مخا

ملد ، منکیم قد مراد نم ؟ تسین یمهم قافتا _نیا

! هکرتیم هراد

االن؟ ییاجک : تفگ یبصع

مدنوخ ور هیراضحا نیشام وت مدموا نومنوخ _مد

. همهفب نامام ماوخیمن

. مایم االن نم روخن نوکت نومب اج نومه هشاب _

درک. عطق ور یشوگ هک مگب یزیچ متساوخ

متشاذگ نومرف یور ور مرس هرابود و مدیشک یهآ

؟ دوب هتشذگ شمدید هک یراب نیرخآ زا زور دنچ

و دوب غولش مرس یباسح مدوخ دمویمن ممدای یتح

یتح ندوب هدرک میرحت ور شتکرش راگنا رتدب نوا



! دزیمن مه گنز مهب

ایرد هب مدز ور ملد شهت هک ندموا روز مهب یردقنا

! درواین ممور هب یتح مدز گنز شهب لیلد یب و

دوب! سامت نیا رظتنم راگنا

یور یگرزب دنخبل شاهاب ندز فرح زا دعب زور لک

یتقو هک ییانوا اه،زا یگشیمه نوا زا هن دوب مبل

شیپ تیگدنز یوت دنیاشوخ و هرظتنم ریغ قافتا هی

یکی یرادن شراظتنا هک ییاج زا یتقو ، ینزیم دایم

! هنکیم ور و ریز ور تاه رواب ی همه و دایم

ات ندموا شتکرش فرط زا یرفظ و شوایس هک یزور

رکف شلبق زور لک مدش دیماان ال ماک ندنبب داد رارق

دموین یلو دایب شدوخ هنکمم مدرکیم

هک یزیچ زا شتکرش لکشم مدیمهف هک دوب اجنوا و

هرت! قیمع مدرکیم رکف
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دنلب ور مرس عیرس دروخ هشیش هب هک یا هبرض اب

. مدیشک ماه مشچ هب یتسد و مدرک

درک. مهاگن هریخ و درک زاب ور نیشام رد

وزا تفرگ ور متسد هک مدوب ش هریخ هاگن وحم

. دیشک نوریب نیشام



و تفرگ شتسد هی اب ور هتسب و فیک دش مخ

درک. لفق ور نیشام

رد شتروص یاشیر مدرکیم هاگن شتبیه هب هدش خسم

یتح زور دنچ نیا یوت ینعی نیا و ندوب هدموا

! هتشادن مه ور شدوخ هب ندیسر تقو

هب شهاگن هک روط نومه شراک ندش مومت زا دعب

شنیشام تمس هب و تفرگ ور متسد دوب فارطا

. دیشک

، مدرکیمن کرد ور هفرط ود توکس نیا یانعم نم و

دوب! یگنتلد زا دیاش ... دیاش

یاه فرح ننوتیم رت تحار توکس یوت اه مدآ

ننک! لقتنم مهب ور هتفگان

. مشب راوس دنوم رظتنم و درک زاب ور نیشام رد

، متخادنا شخرس هاگن و مخا رپ تروص هب یهاگن

! دیرابیم شتروص زا یگتسخ

دش، راوس و تسب ور رد مدش هک نیشام راوس

تمس هب و درک تشم شتسد یوت ور نومرف

. داتفا هار دابآاجکان

هنودرم خر مین هب و یلدنص هب مداد هیکت ور مرس

. مدش هریخ ش

دش. زاب مه زا ماه بل هرخ باال

؟ شواچ _



یعمط و صرح رپ نحل اب ولج هب هریخ ، درکن مهاگن

! مرادن تقاط دعب، میسرب رازب نزن فرح درک: همزمز

. مدرک شهاگن بجعت اب

داد. راشف زاگ یور رتشیب ور شاپ

هنوخ هی شهت هک تولخ نوبایخ یوت دیچیپ هعفدی

! دزیمن رپ مه هدنرپ دوب، هکورتم غاب

متمس هب و درک کراپ یروک هطقن یوت ور نیشام

. تشگرب

هنوش رود شتسد دادن مهب مندیشک سفن تقو یتح

! شمرگ شوغآ یوت مدش ترپ مکحم و دش هقلح ماه

ور ماه مشچ ، تفر مندب رود شاهوزاب راشف زا مسفن

. دروخ ش هنیس هب مکحم مینوشیپ و متسب

، نوریب مایب شلغب زا متساوخ بقع مدیشک ور مرس

مهگن شلغب یوت مکحم شاج هب ! تشاذن ، مدوب بذعم

! تشاد

ورف مندرگ یوت ور شرس و درک لش یمک ور شملا

دش. زاب دح نیرخآ ات ماه مشچ درب،

اجنیمه هکرتیم هراد تلد ، ینکیم قد یراد یتفگ _

تساج نیمه تقح طقف و طقف نک مورآ ور تدوخ

مغ ور هشوگ هی ینیشب ییاهنت منیبن هگید ، باتفآ

منیبن هگید ؟ یدیمهف ینوکرتب لد و یشکب مهلا تاه

! باتفآ



. مدیشک یقیمع سفن و مداد نوکت ور مرس دنت دنت

دش! ريزارس مندب مومت وهب دش عورش مبلق زا امرگ

شیر رطاخب هک ور شتروص دوب هدش رت مورآ شادص

. دیشک م هنوگ یور دیسریم رظن هب ربز شاه

. ندش وبل لکش ماه هنوگ مدوب نئمطم

! تزا ماوخیم باوج هدن نوکت _رس

باال ور مرس و متشاذگ ش هنیس یور ور م هنوچ

. متفرگ

هریخ مهب یغاد هاگن واب دیشک بقع یمک ور شرس

دش.

؟ هنکیمن تتیذا تاشیر : متفگ یمی مال نحل اب

درک. مهاگن و دیشک شاه شیر هب یتسد بجعت اب

؟ هگم روطچ _هن

: متفگ مریگب ور م هدنخ یولج مدرکیم یعس هکیلا حرد

! هدروآ رد ونم ردپ یلو

هعفدی دش هریخ مهب اناوخان یهاگن اب هیناث دنچ

دش. دنلب ش هدنخ یادص

ضرع رد تسنوت یروجچ مدش، هریخ شهب دنخبل اب

زا ور ینارگن و هروشلد و مغ همه نوا هقیقد دنچ

؟ هراکب تینما شاج و هربب هروشب ملد
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مشچ هب دزیم قرب هک ییاه مشچ اب دعب هیناث دنچ

دش. هریخ ماه

. دیشک م هنوگ یور مورآ و دروآ ورباال شتسد

هدش! زمرق _

هک یروجنیا ؟ هنومیم مشزاون هی در تتروص ور

! مشاب نارگن دیاب هشیمه

. مدرک شهاگن جیگ

؟ یشاب یچ نارگن _

درک. مخا و دیشک یا کالهف سفن

هب طقف یلو هئوت هب عجار هک ازیچ یرس هی نارگن _

! هطوبرم نم

. مدرکیم شهاگن گنخ یامدآ لثم زونه

هی طسو مدوخ ینودیمن ؟ مارب ینکیم حرط امعم _

؟ مدرک ریگ وت رازه

یا هقباس یب تیدج اب داد مشوگ تشپ ور ماهوم

و مشیم مگ ، وترازه نیا یوت مریم تاج نم : تفگ

یامعم طسو هشیمه وت یلو ! مرازیم نوبایب رس

میش! باسح یب باسح ات نک شلح نومب نم یگدنز

نوکت شندز فرح اب هک شندرگ بیس هب یهاگن

ممگردرس رتشیب یراد یه : متفگ و متخادنا دروخیم

! ینکیم



! درکیم م هسوسو تشاد ، شتمس تفر مهاگن هرابود

داد. راشف شتسد یوت ور موزاب

مراب هی مدوب هنشت و نودرگرس نم تدم همه _نیا

وت!

، متشاد دیدرت شندرگ تمس مدرب تسد ساوح یب

. مدیشک شولگ کبیس یور ور متشگنا مورآ

دش. ضوع شهاگن گنر

شیتآ یوت تشاد راگنا ! ندوب منهج لثم ، شاه مشچ

. تخوسیم

. دروخ نوکت متسد ریز شکبیس

یلیخ ؟ یراد انیا زا : متفگ طبر یب و ساوح یب

... هشیمه هلا حاب

لوه درک ادج شندرگ زا ور متسد یبصع و صرح اب

. مدرک هاگن شیمنهج یاه مشچ هب هدز

یب ، یدنخیم محر یب ، ینکیم زان محر یب یلیخ _

نم! هساو یمحر یب یلیخ یرایم رد یزاب هچب محر

ور متروص فرط ود مکحم و درک لو ور متسد

یبیجع نحل اب شتسد یوت ندش عمج ماپل تفرگ

؟ مشاب محر یب وت لثم منم یاوخیم داد: همادا

؟ ننیبب هیقب هک هنومن تزا یزیچ هگید یاوخیم

یوت یصاخ یباتیب و صرح هی ، مدرک شهاگن سرت اب

دوب. شهاگن



. مرادرب متروص یور زا ور شتسد مدرک یعس

. یدش بیجع یلیخ ، مسرتیم مراد نک ملو _

مخا واب تفرگ باال ور مرس ، رتمک شاه تسد راشف

؟! بیجع : تفگ

یراک منودن یور زا هک ییاراک ،اب یدش ثعاب تدوخ

! یدیم ماجنا

و نک هاگن قیقد ، گنشق نک، هاگن نم یاه مشچ هب

! ینیبیم یچ وگب

دنب مسفن ناجیه ،زا شریت یاه مشچ یوت مدز لز

دوب! هدموا

! ومدوخ : متفگ طایتحا واب مورآ

درک، رت کیدزن مهب یمک ور شتروص و داد نوکت رس

! متروص یوت دش شخپ ش هنودرم یادص اهو سفن

هن؟ هیداع _

! تسین بیجع ، ینیبیم ور تدوخ

نم یاه مشچ هب یتقو مه هیقب ینودب دیاب یلو

! هبیجع هک هنیا ننیبیم شوت وروت ننکیم هاگن

دوب! یدج ال ماک شتروص
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نیا هب منک تداع دوب رارق ، مدرک شهاگن هدش تام



؟ شاه فرح

نیمه یوت ندوب نونجم ِیلیل ، ندوب ولماش ِیادیآ

هن؟ دشیم خالهص اه فرح

راگنا مدوبن زیچ چیه شریذپ ی هدامآ زونه نم

! شیتنعل یدایز یافرح زا مدیسرتیم

یگنرمک دنخبل دید هک ور متوهبم و جیگ ی هفایق

. تسشن شبل یور

! منیبب هدب ور هیراضحا _

هراد یچ هب عجار ممهفب ات دیشک لوط هیناث دنچ

مدیشک نوریب شلغب زا ور مدوخ عیرس ، هنزیم فرح

. مداد شتسد هب ور هیراضحا تکاپ متشگرب و

لوغشم تقد واب قیقد یاه مخا واب درک شزاب

دش! شدنوخ

رب هرابود و دیچیپ م هنوش رود مه ش هگید تسد

ِیرود هب دوبن یضار راگنا ، مدوب هک ییاج دنودرگ

! نومیتناس دنچ

. مدش هریخ شیدج تروص هب نییاپ زا

مهب ندرک هاگن نودب هک دوب هتشذگن رتشیب هیناث دنچ

ماجنا تسرد ور مراک رازب نکن ترپ ور مساوح : تفگ

! مدب

نیشام یدود ی هشيش وزا مدیدزد ور مهاگن عیرس

. مدش هریخ نوریب هب



. دیشک یقیمع سفن

لا بند هرب متساوخ زورهب ،زا باهش هب منزب گنز دیاب _

کردم شزا یردق نوا یناطلس اشاس هرسپ نیا یاراک

درک! شموکحم هشب تحار هک تسه سرتسد رد

رس هب تلا جخ رپ یتوکس وت هظحل نوا ات هک نم

! تارب هشن رسدرد : متفگ مورآ مدربیم

. تخادنا مهب یدج هاگن

نیا ندش لح نیا زا ریغ یزیچ نم ، شابن نارگن _

! تسین مهم مارب هیضق

مدز. یگنرمک دنخبل

زیچ. همه تباب نونمم _

داد. نوکت رس

! ینکیم ناربج هک متفگ _

؟ تکرش یریم

. مدیشک یقیمع سفن

امش تیعضو هغولش نومرس یباسح ازور نیا _هرآ

؟ هروطچ

درک. نشور ور نیشام و درک زاب مرود زا ور شتسد

نیا رتدب اب دنورذگ هشن هک تسین دب یردق نوا _

. میدموا رانک شاه

. مدیشک یهآ

... یتساوخ یکمک هگا حلا ره _هب



درک. مهاگن و دز یجک دنخبل

؟ ینک کمک نم هب یاوخیم _

. مدرک یمخا

همچ؟ نم هگم هرآ بخ _

دش. هریخ ور هب ور وهب تخادنا باال ییوربا

رد ونم مدرکیم سح ، مدنودرگرب ور مور صرح اب

منک. کمک شهب ماوخب هک دیدیمن یدح

. تخادنا ممهرد هفایق هب یهاگن

! هیفاک زور ترد هتعاس دنچ ندید نیمه _

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

؟ هیفاک یچ هساو _

دش. هریخ ور هب ور هب یدج

مهب. ندرک کمک هساو _

! متفرگ زاگ ور مبل مورآ

یروج شتروص اه فرح نیا ندز رابره زا دعب فوه

همادا دادیمن تئرج مهب هک دشیم تخس و یدج

. مریگب ور فرح

وراه فرح نیا هگم بخ ، تسین یداع شیچیه ادخب

؟ نگیمن دنخبل و تمی ابمال

! ندرک شروبجم راگنا ؟ ینکیم مخا ارچ
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ادرف : دیسرپ مورآ دوب هدش تخس ش هفایق هکیلا حرد

؟ دیرب ییاج هرارق

دش. درگ ماه مشچ

؟ دینودیم اجک زا امش _

داد. راشف مهب ور شاه بل

! تفگ شوایس _

. مدرک شهاگن هتفر باال یاهوربا اب

هی میدوب هتخیر همانرب اه هچب اب شیپ زور دنچ زا

ی هفاک یوت مه رود میدق یاه یهاگشناد مه اب زور

! میشب عمج رهمداش

زا تسد متفرگ میمصت هرخ باال تدم همه نیا زا دعب

اه هچب رانک و مرادرب مدوخ ندرک نوهنپ و رارف

. مشاب

لو ور مهاگشناد و سرد یرت واال فده رطاخب نم

ی هچب رتخد هی هن مدوب قفوم ریدم هی واالن مدرک

یقاب ندش نوهنپ هساو یفرح هلئسم نیا و یتلا جخ

! تشاذیمن

کیچوک یمهرود هی قباس یاه یهاگشناد مه _اب

. میراد

داد. نوکت یرس

؟ نتسه نوش همه _



. مدرک شهاگن جیگ

نوشتوعد نیمار نتسه نومایس کال مه ی همه _هرآ

! هدرک

دوب. هتفر مه یوت یدب زرط هب شاه مخا

نئمطم دنچره ، منزن فراعت هی هگا هتشز مدرک سح

هنک! لوبق ارمع هراد هک یراک مجح نوا اب مدوب

لا حشوخ یلیخ همه دیرایب فیرشت دیدب راختفا _هگا

. میشیم

: تفگ یدج دوب ور هب ور هب شهاگن هک روط نومه

نک! کمایپ مارب ور تعاس و سردآ

مسرپب متساوخیم دش، درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

؟ یایب یاوخیم اعقاو

ارچ اعقاو هخآ متفرگ ور مدوخ یولج روز هب یلو

ام؟ ییوجشناد یمهرود هب دایب دیاب

همه هک هرخ باال بخ مدش، هریخ نوریب هب یجیگ اب

! نراد ور هارمه هی ندرک توعد قح

! تفریمن مرس یوت شراک لیلد هروج چیه یلو

ریغ شاه میمصت هشیمه ، مدیشک متروص هب یتسد

دوب! ینیب شیپ لباق

زا ور منهذ مدرک یعس و متفرگ شزا ور مهاگن

منک. خیلا سرتسا

اشاس ندش نومیشپ هب یدیما چیه هک نیا اب نم



ردقنا نم یتقو هیراضحا ندموا اب متشادن یناطلس

سکع هچ اقیقد همهفب نامام هگا منودیمن مدش لوه

! هدیم نوشن یلمعلا

. گنیکراپ یوت دیچیپ عیرس تکرش مد ندیسر اب

. مدش هدایپ نیشام وزا متخادنا فارطا هب یهاگن

. مدش مه نوا ندش هدایپ هجوتم

هی ی هلصوح اعقاو مدرک هاگن فارطا هب هرابود

. متشادن ور هگید رسدرد

هگب یزیچ تساوخ ، دموا متمس هب مکحم یاه مدق اب

دش! دنلب مرس تشپ زا ییادص هک

! رهمگرزب یاقآ _

هک دادرهم ندید اب متشگرب بقع هب سرت اب عیرس

مندب دوب هدش هدایپ شنیشام زا هزات مه نوا یراگنا

دز! خی
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. دزیم جوم هنعط شهاگن یوت

نوتاه نیشام زا مه اب ییوهی االن نیمه هک دیگن _

! هیقافتا نوترادید و دیدش هدایپ

اب شبل ی هشوگ و تخادنا شهب یزیت هاگن شواچ

. تفر باال رخسمت



نیب و دش اج هب اج شاج یوت یمک مدش هجوتم

. تفرگ رارق دادرهم ونم

باوج تهب ماوخب هک یشاب یردق نوا منکیمن رکف _

! مدب سپ

مد متفر اقافتا ، منکیم در ور تفرح بخ یلو

، شراکرس شمدنوسر و شمدرک منیشام راوس نوشنوخ

بخ؟!

مکحت رپ ردقنا شادص ، مداتسیا ماج رس هدش کشخ

وت یسک هک نیا مدش،زا الل امسر هک دوب یبصع و

دوب. رفنتم هنک تلا خد نومطباور

نم تمس هب دادرهم تبحص ریسم مدش هجوتم

. تشگرب

یروج نیمه یدیم ماجنا ور تراک یراد بوخ ، هبوخ _

هدب! همادا

مکحم شواچ هک تشادرب بقع هب یمدق دنخشین اب

. تفرگ ور شتسد چم

؟ یدرک یطلغ هچ _االن

هیچ؟ تروظنم

. تخادنا باال ییوربا دادرهم

امش... بانج دیمهف ، دیمهفیم دیاب هک ینوا _

باال شواچ تسد هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

. مدیشک ور شتک و شتمس متشادرب زیخ عیرس ، تفر



! شواچ _

درب. باال نومه ش هدش تشم تسد

هدرمش هدرمش دادرهم ی هدیسرت یاه مشچ وت هریخ

فرح فده ور باتفآ امیقتسم هشاب ترخآ راب : تفگ

شاه مشچ وت ماوخیمن یتح هگید ، یدیم رارق تاه

؟ یدیمهف ینزب فرح و ینک هاگن

درک. شهاگن توکس یوت دادرهم

یبصع نحل اب داد شنوکت مکحم و تفرگ ش هقی زا

! مأوت دز:اب رشت

رانک شواچ تسد زا ور شدوخ و داد نوکت یرس

. دیشک

متساوخیمن نم دوب هدش رس یباسح ماه تشگنا کون

دنچ هک دادرهم یاه هیانک و هکیت نیا هک منزب سدح

، هروخیم بآ اجک زا هرادیمن رب مرس زا تسد هیتقو

! هشابن دوب مرکف وت هک ینوا مدرکیم اعد طقف و

تمس هب شواچ ی هریخ هاگن ريز و تشگرب دادرهم

. تفر روسناسآ

هب شواچ دش جراخ نومدید زا هک نیا ضحم هب

. تشگرب متمس

؟ داوخیم وت نوج زا یچ هکیترم _نیا

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! منودیمن _ن...



درک. مخا

؟ هنکیم تتیذا _

. ادخب هن : متفگ عیرس

ور شدوخ متشاذیم دیاب راگنا دوب؛ ینابصع زونه

هنک. خیلا دادرهم یور

شیلا خ مه نم یور تساوخیمن هک نیا لثم دنچره

هب یا هتفشآ تروص اب هک روط نومه نوچ هنک

تدوخ بظاوم : تفگ مهب ور تفریم شنیشام تمس

. تمنیبیم ادرف ، شاب

جراخ گنیکراپ زا هک شنیشام هب هظحل نیرخآ ات

. مدش هریخ دشیم
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ور منهذ هک یلا وس و تکرش یوت مرب متساوخیم

یرای ماهاپ یلو مسرپب دنمجرا زا ور درک لوغشم

! شباوج زا مدیسرتیم ییاروج هی درکیمن

و مداد راشف متسد یوت ور مفیک مدیشک یقیمع سفن

. مداتفا هار روسناسآ تمس هب

هزاجا نیا نم هزیرب مهب یروجنیا زیچ همه دوبن رارق

مه ور میگدنز شمارآ ردقنیمه هک مدیمن یسک هب ور

. هریگب مزا



. مداتفا هار دنمجرا قاتا تمس هب تسار کی

مشاب باوج رظنتم هک نیا نودب و مدز رد هب یا هقت

. مدرک شزاب

اب دوب شور هب ور یاه هدنورپ یوت شرس هک دنمجرا

درک. هاگن مهب بجعت

؟ هیروج نیا تفایق ارچ ، باتفآ هدشیچ _

. متفر شتمس وهب متسب ور رد

ینیسح و تسار دنمجرا یاقآ نوتزا مراد لا وس _هی

! دیگب ور شباوج

. دموا متمس وهب دش دنلب اج زا ثکم اب

یا؟! هتفشآ ردقنا ارچ هدشیچ منییبب اجنیا نیشب _ایب

دش. رقتسم مرانک و متسشن لبم یور

شزا هک یسکع و هدنورپ ی هیضق زا نوترسپ _

؟ هراد طاالع متفرگ

. تفر مه یوت شاه مخا

؟ هدرک یراک ؟ هگم روطچ _

؟ هراد طاالع ینعی سپ : متفگ یدیماان اب

متساوخیمن نم : تفگ یگدنمرش واب داد نوکت رس

هک... دشیچ مدیمهفن مرتخد م هدنمرش مگب یزیچ

. متفرگ متسد یوت ور مرس

یچ؟ هگب شواچ هب یزیچ هگا دنمجرا یاقآ یاااو _

! مشیم هراچ یب ادخب



. دیشک شتروص هب یتسد کالهف

تدیدهت ام فرط زا یرطخ چیه مدیم لوق _نم

! مدیم لوق باتفآ هنکیمن

یچ همهفب هگا یاو ، تسشن مولگ یوت ضغب مک مک

مهب شدید ات منکب یراکره مدوب رضاح ، هنکیمن مماگن

هدموا تسدب یتخبدب اب هک یدامتعا ،ات هشن ضوع

! هشن لیاز

تمس هب دوب ملد یوت هک یسرت و سرتسا نومه اب

. متشگرب دنمجرا

؟ دیریگب ور نوترسپ یولج دینوتیم دینئمطم _

. تخادنا منوغاد تروص هب یهاگن

؟ باتفآ همهم تارب ردقنا _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یچ؟ _

درک. مهاگن تمی ابمال

ناخ! شواچ ندیمهفن ای ندیمهف _

مگ ور تاپ و تسد یروجنیا هک همهم تارب ردقنا

؟ هدیرپ تگنر و یدرک

. متفرگ زاگ ور مبل

تکرش زا نم زا هنک تیاکش مسرتیم طقف نم _م...

هرب! داب هب نومزیچ همه و

دز. یگنرمک دنخبل



لثم مارب سلا دنچ نیا لک هک ونم رس یراد _االن

؟ یلا میم لوگ ور یدوب مرتخد

. مدرک شهاگن تلا جخ اب

! مرادن یفرح _

داد. نوکت یرس

شواچ یاراتفر و اه تکرح ینزن یفرح هک مه _وت

مدآ ، هدیم نوشن دوخ هیدوخ هب ور زیچ همه ناخ

ور شراتفر رد رییغت زا مجح نیا هک هشاب قمحا دیاب

! هشاب هدیمهفن دیتشگرب رفس زا یتقو زا

سیخ مدرکیم سح ، متخادنا نییاپ ور مرس هدنمرش

! مدش قرع
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مندوب بذعم نازیم زا یمک ثعاب شبل یور دنخبل

. هشب هتساک

االن لا جنج و اوعد نوا زا دعب جهبلا یلیخ مارب _

سح رکنم منوتیمن دنچره ؛ منیبب یروجنیا ور نوتتفج

نومنیب هک ینمشد و تباقر نیا مشب میلا حشوخ

یگنودرم زا یزیچ ناخ شواچ میرازب رانک ور تسه

نم تکرش زا وت ندیشک نوریب رکف طقف ، هرادن مک

وت هریم نوم کال یباسح هک هنک نوریب شرس زا ور



مه!

. مدیدنخ شاه فرح هب هدش خرس یتروص اب

و نوریب هشکب تجنیا زا ونم هراد رارصا ال ماک اقافتا _

تمواقم یباسح نم بخ یلو شدوخ تکرش هربب

! سییر مراد ور نوتاوه مدرک

. تفر مه رد شتروص

! مدرک رطخ ساسحا _

! مینک مومت ور نومتکارش اج نیمه مدیم حیجرت

. مدش دنلب اج وزا مدیدنخ مورآ

؟ هگید هشاب تحار ملا یخ نم سپ ، سییر منونمم _

. تشاذگ مه یور نانیمطا اب ور شاه مشچ

یتقو مه نوا ، مرتخد هسرب تهب یبیسآ مراذیمن _

هربب یپ عوضوم نیا هب رگا ناخ شواچ منودیم

! هشب کانرطخ هنوتیم ردقچ

. مدرک شهاگن تبحم واب مدیشک یتحار سفن

! مسرب اهراک هب مرب نم نوتزاجا اب سپ _

داد. نوکت یرس

_سبالتم!

، متشادرب مفیک یوت زا ور میشوگ متشگرب مقاتا هب

! متفرگ ور رحس ی هرامش عیرس

رح. ـس مدز: غیج ناجیه اب شنداد باوج اب

دش. دنلب شرغ رغ یادص



؟ یحبص رس هتچ رام رهز _

زورما : متفگ عیرس و مدرک سبح هیناث دنچ ور مسفن

! نومنوخ مد دموا هیراضحا

ناجیه ردقنا االن هدموا هیراضحا : تفگ بجعت اب

؟ یلا حشوخ یراد

. مدیشک یفوپ

وت! یگنخ ردقچ اباب _هن

. دیشک یهآ

؟ باتفآ هدشیچ _

فیرعت هب عورش دنخبل اب و متسشن یلدنص یور

. مدرک داتفا قافتا هک ییاهارجام ی همه ندرک

دش. توکس طخ تشپ مفرح ندش مومت زا دعب

؟ یتسه ؟ رحس : مدیسرپ طایتحا اب

هدروخ لوه دیچیپ مشوگ وت شغیج یادص هعفدی

! مدرک رود مدوخ زا ور یشوگ

ـبا! تفآ _

ناخ شواچ نیمه ؟ شواچ ؟ یگیم تسار نم نوج

دایب داوخیم یچ هساو ادرف عیه درک؟ تلغب نومدوخ

اب یلیخ هریم نوموربآ شل همدآ همه نوا ولج هخآ

! ناجیه زا مدرم باتفآ یاو ژه یتسرپ

نک هیلخت ور تناجیه رت مورآ مکی : متفگ هدنخ اب

! یشحو بخ



اعقاو هخآ دایب داوخیم ارچ منودیمن ممدوخ شییادخ

ننک! یراد وربآ همه هنک ادخ دوب دیعب شزا

. دیشک یقیمع سفن

؟ باتفآ یشوپیم یچ دایم، شوایس اب امتح _

. مدیشک ماهوم هب یتسد

هنک. تتنعل ادخ متفرگ سرتسا منم رحس منودیمن _

دعب فرش یب یریگب سرتسا مدیاب : تفگ صرح اب

هتفرگ وروت شمشچ هدش تنعل ِنملتنج هی یرمع

طسو ثمال نک رکف یاو ، نوریب دیرب مه اب هرارق

هنک! یراگتساوخ تزا هنزب وناز هفاک

. تفرگ م هدنخ مه شروصت زا

! رحس وتنهد دنبب _
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: تفگ وهی دیدنخیم شدوخ هساو هک روط نومه

؟ باتفآ

هلب؟ : متفگ مورآ

لثم منوا هنکن ینئمطم شواچ سح زا وت مگیم _

... شوایس

رواب رحس تسین یمدآ نیچمه نوا هن هن : متفگ عیرس

متیر منوتیمن مشرانک یتقو اعقاو نم نم... نک،



هی ال صا باال هریم مبلق نابرض منک لر تنک ور ماسفن

! رحس هیسح ره یارو یزیچ

؟ باتفآ یتسه یچ نوا ی هساو وت : تفگ مورآ

مدز. یمورآ دنخبل

راگنا هسریم هک نم هب طقف ... طقف رحس، منودیمن _

! شننیبیم ایند همه هک ینوا اب هراد قرف

شادص هک نم یلو س هلب و موه شساو همه باوج

! شواچ نوج مشیم ... منکیم

درک. توکس هیناث دنچ

شروصت منوتیمن یتح مدرگب تندرک قوذ رود یهلا _

رانک ادرف مراد تسود ، منوج هگب یسک هب منکب ور

! نوتمنیبب مه

. مدیدنخ مورآ

وت رس هللا شیا ، مدیشک تلا جخ هگید هش مگ _ااا

ناج! شوایس

. تفگن یزیچ و دیدنخ

؟ مسرب مباوخ ی همادا هب مرب نم بخ _

. میلدنص هب مداد هیکت

یروج هی دیاب مدرک ترادیب هدنمرش ورب موهوا _

! مدرکیم هیلخت ور مناجیه

! ینلعف وررپ هچب هیفرح هچ _نیا

هیکت یلدنص هب ور مرس یشوگ ندرک عطق زا دعب



زا مودک چیه مراودیما ، متسب ور ماه مشچ و مداد

! هشابن باوخ اه قافتا نیا

یاهایور و تاساسحا ندرک لر تنک لوغشم زور لک

مراد مدیمهفیمن یتح مدوب مرس یوت ی هنورتخد

مدمویم مدوخ هب هک تعاس دنچره ، منکیم راکیچ

رکف شواچ هب مراد و همبل یور دنخبل هی مدیدیم

. منکیم

مارب مه هیراضحا ی هیضق نوا، ی هناویتشپ هب یتح

دوب. هدرک ادیپ دومن رتمک

و شیارآ زج یا هغدغد چیه هک ییارتخد لثم حاال

ادرف دوب هدش مرکذ و رکف ی همه نرادن نخان گنر

! مشوپب یچ

قاتا زا و متشادرب ور مفیک اهراک ندش مومت اب

هاگن مدش مه دادرهم ندش جراخ هجوتم ، متفر نوریب

یمک تفر روسناسآ تمس وهب تخادنا مهب یا هریخ

. مسرب شهب ات درک ثکم

. متفر اه هلپ تمس هب شهب نداد تیمها نودب

نیا مدروآ هک یسناش اهنت ، همدآ مدرکیم رکف وگب ونم

هک درکن دنب و تفرگن شیدج دایز شواچ هک دوب

! هدوب یچ دادرهم روظنم همهفب

هنومهفب دادرهم هب هنوتب دنمجرا یاقآ مدوب راودیما

یتنعل ورپژه نیا دراو یسوساج رطاخب تقوچیه نم



! مدشن

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدش نیشام راوس

هن. ای مگب نامام هب ور هیراضحا هیضق مدوب لد ود

نوا قح نم زا رتشیب و دیمهفیم هک هرخ باال دنچره

طقف نم نوچ هشاب هتشاد روضح هاگداد یوت هک دوب

روط وهب متشاد ور شرآ تسرپرس و ردام مسا ًامسا

! هدوب نامام قح نیا یبتک و یمسر

606_ تسپ #

. مدش هنوخ دراو و مدیشک یقیمع سفن

، دنوخیم زامن تشاد و دوب هتسشن هداجس رس نامام

یشاقن رتفد تشاد و دوب هتسشن شرانک مه شرآ

. دزیم گنر ور مدوب هدیرخ شارب هک ییوگلا

هدنخ واب دش دنلب دز قرب شاه مشچ نم ندید اب

. متمس دیود

. هچوک وت مدوب هتفر زورما نم ؟ یدموا وت ینامام _

. مداتفا هار قاتا تمس وهب مدرک شلغب مدش مخ

؟ سفن یچ هساو وکهچ _وت

داد. نوکت ناجیه اب ور شاه تسد

. مدرک یزاب اه هچب _اب

! بجع هچ ، متخادنا باال ییوربا



. مدیسوب ور شینوشیپ و شمتشاذگ نیمز یور

یسک ؟ یدروخن هک نیمز ؟ ینامام تشذگ شوخ _

؟ درکن تتیذا

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

دوب دمحم منوشیکی مسا دوب اجنوا هچب هملا ع هی _هن

داد! له ونم راب هی طقف

. مدروآ رد منت زا ور موتنام

؟ یدرک راکیچ وت بخ _

! دیسریمن مروز یلو شمنزب متساوخیم _

. مدرک شهاگن هدروخ اج

؟ ینزب _

داد. نوکت رس عیرس

مه وت دز یکره دوب هتفگ مهب اشاس ییاد _هرآ

! شنزب

: متفگ بل ریز و مداد راشف مه یور ور ماه نودند

! هگید نایشحو رابت را

مدز. دنخبل و ششوگ تشپ مداد ور شاهوم

دیابن امش نامام لگشوخ درک هابتشا اشاس ییاد _

، تسین یگنشق راک ال صا ینک دنلب یسک یور تسد

؟ هشاب یشاب تسود همه اب نک یعس

یاتسود اب هچوک وت ورب رتشیب مه دعب هب نیا زا

نک. یزاب تدیدج



. هشاب : تفگ و دش هریخ مهب شتشرد یاه مشچ اب

ور یاه مشچ یور مکحم شارب تفر فعض ملد

. مدیسوب

نم! مرب تنتفگ هشاب نوا نوبرق _

. متفر شتمس وهب مدش دنلب اج زا نامام یادص اب

؟ یدموا ردام باتفآ _

مدز. یدنخبل

! هشاب لوبق منوج نامام _هرآ

دزیم ات ور رداچ هک روط نومه و دش دنلب اج زا

ورادغ نم اسیاو یدموا شوخ ردام قح لوبق : تفگ

! یدنوم هنشگ مشکب

. شندیشک یشاقن رس تشگرب هرابود شرآ

. متفر هنوخزپشآ یوت نامام رس تشپ

؟ نامام _

ناج؟ _

. متخادنا دیشکیم جنرب دنت دنت هک شتسد هب یهاگن

ینارگن یاج ال صا نیبب مگب، تهب یزیچ هی ماوخیم _

بخ؟ یشاب مورآ هدب لوق طقف تسین

مهب و تشاذگ رانک ور ریگ فک ینارگن و بجعت اب

دش. هریخ

ووال لوه هب ونم رتشیب هک ناج؟وت نامام هدشیچ _

! یتخادنا



راب. هی مه نویش راب هی گرم ، مدیشک یقیمع سفن

! هدموا هیراضحا هاگداد _زا

شتمس هب مدق هی ، دیرپ شگنر و دش تام شتروص

. متشادرب

؟ نامام _

. دموا ولج شتسد

وگن! یچیه باتفآ وگن یزیچ سیه _

مهاگن هدز مغ یاه مشچ واب یلدنص یور تسشن

درک.

. مداد شتسد وهب متخیر بآ ناویل هی عیرس

نم ایروخن هصغ ، روخب ونیا ایب منوج نامام ؟ نامام _

. منکیم شتسرد مدوخ متفگ هک

یکروز دنخبل یلو دوب هدش عمج کشا شاه مشچ وت

مدش هکوش طقف منودیم مرتخد منودیم : تفگ و دز

. تسین یزیچ

دش. دنلب اج زا عیرس و دروخ ور بآ زا یرادقم

یور زا هک شزیت و دنت تاکرح هب و مدیشک یهآ

. مدرک هاگن دوب یگدش لوه

درک. هدامآ ورافرط نوزرل یاه تسد اب

. مدیچ ور هرفس و مدش دنلب اج زا
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ریز و مدیشک ادغ شرآ یارب میتسشن هرفس رود

. مدرک هاگن نامام هب یمشچ

زا مدش نومیشپ هظحل هی ، دزیمن یچیه هب تسد

هتکس هرابود هدرکن ییادخ ، هشب یزیچ هنکن ، شنتفگ

! هنکن

، مداتسرفن ور هفاک سردآ داتفا مدای باوخ زا لبق

سا شواچ یارب و متشادرب زیخ میشوگ تمس عیرس

. مدرک شسا ما

دنچ حبص ات بش ، مدنورذگ سرتسا اب ور بش لک

کچ ور شندیشک سفن و نامام رس باال متفر راب

دوب. هدیسرت ممشچ ، مدرک

داتفا یم یقافتا نامام یارب غشاال نوا رطاخب هگا

. مدزیم شیتآ ور نوشمه

مه یور مشچ متسنوت مک مک هک دوب حبص یامد مد

! مرازب

م هتفشآ یاه باوخ زا تسد یشوگ گنز یادص اب

یتسد رحس ی هرامش ندید ،اب مدیرپ اج وزا مدیشک

: مداد باوج هتفرگ یادص واب مدیشک ماه مشچ هب

هلب؟

؟ یدوب باوخ باتفآ _ولا؟

هیآ! : متفگ شطسو و مدیشک یا هزایمخ



هدن، ونم باوج ندیشک هزایمخ طسو : تفگ صرح اب

وت هرهظ زا دعب ود تعاس هنووید وش رضاح وش دنلب

! یراد فیرشت باوخ زونه

دش. درگ ماه مشچ

؟ هدنچ تعاس _

شهب یهاگن و مدرک رود مدوخ زا ور یشوگ عیرس

نوشن ور مین و ود تعاس یاه هبرقع متخادنا

. ندادیم

نتفر تکرش دصق و دوب لیطعت زور دش بوخ

! متشادن

عفال! مش رضاح مریم مراد _

دنچ شدوخ اجنوا هب نومندیسر و نم ندش رضاح

! دیشکیم لوط تعاس

. متخادنا مومح یوت ور مدوخ و مدش دنلب اج زا

. مدیرپ نوریب عیرس و متفرگ یرسرس شود

ور شرآ تسد نامام رهظ عقوم نیا متسنودیمن

دوب! هدرب اجک دوب هتفرگ

مدز. قرب هب ور وم وتا و مدیشک راوشس ور ماهوم

. مدرک ندیشک مشچ طخ هب عورش هنیآ یور مدش مخ

. مدوب هتفرگ ساوسو راگنا ال صا

یهاتوک ی هلا بند اب تفلک مشچ طخ ممشچ فرط ود

مشاب هشیمه زا رت صقن یب تساوخیم ملد ، مدیشک



دوب. مبلق یوت یصاخ سرتسا و روش هی

مدوخ هب و مدیشک ماه بل یور یا هریت زمرق رژ

. هشاب هدشن ظیلغ یلیخ مدوب راودیما ، مدرک هاگن

وتا ور ماهوم دوب هدش غاد ال ماک حاال هک ییوتا اب

دایب مداد مایپ رحس هب نیح نومه رد و مدیشک

ملا! بند

ماسابل هب یجیگ هاگن مداتسیا دمک یور هب ور

. متفرگ ور رحس هرامش و متخادنا

! مداتفا هار دیسر تمایپ _

. مدیشک یفوپ

؟ مشوپب یچ سابل نم رحس هک مدزن گنز نوا هساو _

. دیشک یهآ

ور هدیفس دنلب وتنام نوا بخ یراد سابل همه _نیا

. شوپب

. مدرک عمج ور متروص

! ماوخیمن ؟ هگم هنیمار هنن یسورع _

. دیدنخ مورآ

یچ؟ هیسوط ، منکن ترس وت کاخ _

دش. جک مبل

. متفویم مییامنهار مود ی هسردم وتنام دای _هن

؟ یکشم ممموا _

! هیمسر یلیخ چون _



یاوخیم هک ینومه زا نزب گنز : تفگ صرح اب

! سرپب ینک پیتشوخ شساو

. مدیبوک نیمز یور اپ

! رحس _

یبآ وتنام نوا ، مدیم هگید داهنشیپ هی طقف یکوا _

یبآ شفک فیک و دون دق یل راولش اب ههاتوک ینبراک

! ادخب هرشحم ، ینبراک

؟ تسین یترق یلیخ : متفگ دیدرت اب

حاال وات یتسین یترق ال صا هک :حاالهن تفگ لا یخیب

! تتدیدن اه پیت نیا اب

! منکیم ناربج متسود یسرم حاال، بخ _

! بمجب منوتنوخ مد هگید عبر هی _ات

ییاه سابل هنود هنود و مدرک عطق ور یشوگ عیرس

. مدیشک نوریب ور دوب هتفگ رحس هک

. متخادنا مدوخ هب یهاگن هنیآ یوت نوشندیشوپ اب

یتنعل سرتسا نیا لا یخیب ، مدوب لود ود مکی زونه

هنوخ زا نامام یارب یتشاددای نتشاذگ واب مدش

مدز. نوریب

رحس نیشام ات مدش رظتنم هچوک یوت یا هقیقد هد

. داتسیا ماپ یولج یدنلب فاکیت اب

. مدش نیشام راوس و متفر شهب یا هرغ مشچ

. میدش هریخ مهب هیناث دنچ و متشگرب



! اولقاب وت یدیشیچ فووا _

. شوزاب وت مدز هدنخ اب

رحس یدش زان هچ ، یدش زیه یادرم نیا هیبش وشمگ _

اه! ینوزوسب لد یاوخیم یباسح بشما

دش. هریخ مهب دزیم قرب هک یهاگن اب

ینومهم لا یخیب متفگیم مدوب شواچ هگا وت نوج _

! هنوخ میرب درگرب

یفیفخ غیج دش،اب درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

. مریگب شنوگشین ات مدرک هلمح

. انکن طلغ هگید ، تیبرتیب یایح یب روعشیب _

رانک دیشکیم ور شدوخ نانک خآ خآ هک روط نومه

ارچ دوب شحف شات شیش یتفگ هملک ات جنپ : تفگ

دش. رید میرب نک لو وتسد وت، یراه

. میلدنص یور متسشن فاص

. داتفا هار رهمداش هفاک تمس هب یدایز تعرس اب

هنوپ مه راب ودره دروخ گنز شیشوگ رابود هار یوت

ارچ اهامش ندموا اه هچب فصن تفگیم هک دوب

! نیدیسرن
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هفاک تمس هب و میدش هدایپ نیشام زا نومندیسر اب



دوب کراپ هفاک مد هک ینیشام ات دنچ ، میداتفا هار

. ندموا اه هچب زا یرس هی دادیم نوشن

موجه متروص هب امرگ ریذپلد جوم نومندش دراو اب

هار اه هچب تمس هب و مدیشک یقیمع سفن دروآ

. مداتفا

هوا : تفگ و دز یتوس رود زا نومندید اب رهمداش

؟ دیریگیم مزاگ اموناخ نیبب وراگنلپ

نوشهاگن یپچ پچ رحس هدنخ ریز دز یقپ نیمار

. مدرک لغب ور هنوپ و متفر ولج درک

؟ هروطچ ین ین لگ موناخ نامام _سالم

امش! یایسرپ لا وحا _زا

هدش مولظم یاه مشچ اب و مدرک جک ور مرس

. مدرک شهاگن

! هگید شابن تحاران منوج هنوپ مراتفرگ هک ینودیم _

لبق هک هاگشناد یاه هچب زا ات دنچ اب تشاد رحس

. درکیم کیلع سالم ندوب هدموا ام زا

هب مدادیم نوکت تسد نیمار هساو هک روط نومه

. متفر نوشرحس تمس

اه! هچب _سالم

ام بجع هچ وهوا : تفگ دیرپ باال یاهوربا اب انیت

! موناخ مدیدید ورامش

. مدرک شلغب و مدش مخ هدنخ اب



دوب دایز اه هلغشم یلو دوب هدش گنت نوتارب _ملد

! دیتشادن تداعس هگید

. نومتمس دیشک ور شدوخ یمک نیما

! باتفآ یدش گرزب هچ ، منیبب اسیاو _

دنلب هنشاپ شفک : تفگ و مرانک دش مخ دیعس

! هنومدوخ یچیئوساج نومه هنرگو اباب هدیشوپ

. متفر نوشهب یا هرغ مشچ

! ادینکن عورش هدموین _

مدز. هراشا و رهمداش تمس متشگرب

وک؟ هناورپ _

. تخادنا باال یا هنوش

هک. دایب تسنوتیمن هتحارتسا لمع زا دعب هام دنچ _

هشوگ هک یگرزب و یرسارس زیم تشپ و متفگ یناهآ

. متسسن اه هچب رانک دوب هدرک لا غشا ور هفاک

؟ نیتفگیم نیتشاد یچ بخ _

ش هدرک گنر یاهوم و درک لش یمک ور شلا ش میرم

. تخیر نوریب ور

اجک تقو همه نیا یلا، عبانج یتفرعم یب هب عجار _

حاال؟ یدوب

رد نومزا یزیچ هک قشم و سرد وت ، مزیزع راکرس _

راک! وت منزب متفگ دموین

ور دایمن مشوخ ثحب نیا زا دایز تسنودیم هک رحس



؟ دشن مولعم زونه تیسنج یتسار : تفگ هنوپ هب

دش. عمج هنوپ تروص

و مد هب دوب هدرک تشپ میتفر مه یرس نیا اباب _هن

. رسپ ای هرتخد دشن مولعم هاگتسد

همولعم االن نیمه : متفگ و مدز نیمار هب یا هراشا

. هتفر یک هب

. هدنخ ریز ندز یقپ اه هچب

دش. زاب هفاک رد هک هگب یزیچ تساوخ نیمار

زبس مشچ یرتخد تسد یوت تسد هک یدرم ندید اب

دز! مکشخ یا هظحل دش هفاک دراو دنلب دق و
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نوشزا مشچ متسنوتیمن اه قمحا نیع ییاروج هی

هدش. در مندب زا هشعر هی مدرکیم سح ، مرادرب

منوا مشب نئمطم ات متخادنا رحس هب یهاگن

. نوشتدید

و تفرگ زاگ ور شبل دوب، هدیرپ گنر منوا تروص

توعد منوا نیمار متسنودیمن نم ادخب : تفگ مورآ

... هنرگو هدرک

فرط ود هب ور مرس و مداد راشف مهب ور ماه بل

تفر مهاگن و نوشتمس متشگرب هرابود ، مداد نوکت



درم هنوتیم مدرکیم رکف یزور هی هک یدرم تمس

.، هشاب میگدنز

! رهمدار دیما

تحار یلیخ و دوب نم ی هتشذگ یوت هک یرسپ اهنت

! تشذگ مزا

رانک رد یگشیمه دنخبل اب و باذج هشیمه لثم

همه اب هشاب شرسمه دمویم رظن هب هک یرتخد

! درکیم شب و شوخ

مه نوا راگنا دش رت گنرمک شدنخبل نم ندید اب

! مشابن هشیمه لثم نم تشاد راظتنا

. میتفگ دمآ شوخ نوشهب و میدش دنلب اج زا رحس اب

درک. مهاگن هریخ هظحل دنچ

انشآ لا سما تسود لا سراپ ؟ موناخ باتفآ یبوخ _

! تفرعم یب دوب هدش گنت تارب نوملد

مدز. یگنرمک دنخبل

هتفرگ ور متقو ی همه مچب و یگدنز و راک هگید _

! مزادرپب یا هیشاح لئاسم هب متشادن تقو دوب

. مدش رحس دنخبل هجوتم

. تفگ یناهآ و داد نوکت ور شرس

یزان رپ نحل واب دروآ ولج ور شتسد شرسمه

نوتییانشآ زا ناج دیما دزمان متسه هتشرف : تفگ

. متخبشوخ



ولج ور متسد مبل یور هدش سکیف دنخبل نومه اب

. مدرب

یاه یس کال مه زا یکی مه هدنب ، مزیزع متخبشوخ _

! متسه دیما اقآ میدق

یوت مسفن ، نتسشن نومور هب ور زیم یور نوشتفج

! تسه اج همه نیا بخ دش سبح هنیس

متشادن دیما هب یسح چیه هظحل نیا یوت ادبا نم

دیاش ، دادیم مرازآ تشاد شندوب ارچ منودیمن یلو

دوب! متروص یور ش هریخ هاگن رطاخب

. مدموا نوریب رکف زا هتشرف یادص اب

ناج؟ باتفآ دیراد هچب امش _

. مدیشک یقیمع سفن

. مراد نیریش یولوچوک رسپ هی مزیزع _هلب

دز. قرب شاه مشچ

یتسار ماه هچب قشاع نم شیدروایم شاک یاو _

؟ نتسه اجنیا مه نوترسمه

شهب یباوج هچ متسنودیمن مدرک شهاگن هدروخ اج

بخ : تفگ و دروآ هتشرف تسد هب یراشف دیما مدب،

هراکیچ یتفر هاگشناد زا هک نیا زا دعب ناج باتفآ

؟ تشاد ور ششزرا ؟ یدش

نیا وساالی رابگر ریز زا ونم یکی شاک ، مدوب بذعم

. دادیم تاجن رفن ود



! متسه هدیکچ یتشادهب مزاول تکرش یلخاد ریدم _

و رس رپ توس دوب ام هب شساوح راگنا هک نیما

. دیشک ییادص

، یتفرگیمن لیوحت ارچ وگب ریدم موناخ اباب وووا _

هک ییام ، یدش تدوخ مرت راد هیام نوممه زا ادخب

میتسشن تولج ساپ و سآ االن همه میداد همادا

هنک. باسح نیمار مه نوم هوهق لوپ میرظتنم

. دیشک بقع ور شدوخ نیمار

هی ارچ وگب اتسین عمط یب گرگ سالم مگیم _نم

رخ نیمار ولج هک رو نوا ورب نم؛ هب هدیبسچ هتعاس

طاسب رد هآ هشب رفن هس مجرخ هرارق نم ندرک غاد

. مرادن

رحس دوب اه هچب لک لک هب مساوح هک روط نومه

؟ باتفآ : تفگ مشوگ ریز و دش مخ

. مدرک شهاگن یلا وس

؟ هراد ربخ دیما ی هیضق زا شواچ _

. مداد مشوگ تشپ ور ماهوم

! هنودیم هتسبرس ییازیچ _هی

. دیشک رتولج ور شدوخ

؟ هدوب تقباس یاه یس کال مه زا هنودیم ینعی _

. مداد نوکت دییات اب ور مرس

! هنودیم _هرآ



درک. زیر ور شاه مشچ

قباس یاه یس کال مه اب هرارق یتفگ شهب وت _دعب

؟ میشب عمج مه رود

ماه مشچ هک منک دییات ور شفرح متساوخ هرابود

دش. درگ

_نــه!

داد. راشف مه یور ور شاه مشچ

هرآ! موناخ باتفآ _هرآ

یچ هساو هلغشم و یراتفرگ همه نوا اب ترظنب سپ

هشاب هتشاد روضح ام فرخزم عمج یوت تشاد رارصا

؟

. یلدنص هب مداد ور م هیکت

اجنیا دیما بشما هنکمم ديسرن منم رکف هب یتح _

... ردقنا منکن رکف اباب هشاب

داد. ورباال شاهوربا

ریگیپ وت هساو ینکب ور شرکف هک یزیچ زا رتشیب _

! هزیت و
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ای مریگب ور ملد نتفر فعض یولج ، مدنخب متسنودیمن

رتشیب شندموا هساو مسرتسا هگید حاال منک، هیرگ



دوب. هدش

یادص دوب هتشذگ نومندموا زا یتعاس کی دودح

دوب. هتفر باال یباسح اه هچب یخوش و هدنخ

! مدشیم دیماان شندموا زا متشاد مک مک هگید

. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب دیعس یادص

هب یدرک ریگ هاگشناد طسو هک یزور نوا باتفآ _

؟ هتدای ور دش هراپ رمک ات ولهپ زا توتنام تخرد

. هدنخ ریز دز رحس

. متفر نوشهب یا هرغ مشچ صرح و تلا جخ زا

منم ؟ دشیچ دشیچ : تفگ و متمس و دش مخ نیما

؟ هراد هدنخ ردقنا شیچ دش هراپ شوتنام همدای

. هفاک یدورو هب متخود مشچ یعونصم مخا اب

سابل زج وتنام ریز هک دوب اجنیا شباذج ی هنحص

مرود رحس و دیعس مطقف و مدوب هدیشوپن یزیچ ریز

شهت ، هتخل هتخل دزیم غیج هقیقد ود ات دیعس ندوب

و دروآ رد ور شنت تک و تسب ور شنهد روزب رحس

هرطاخ زور نوا ،زا هشن مولعم میگراپ ات درک نم نت

دیعس یزاب موناخ و هاگشناد طسو نم ندش تخل ی

ات! هس نومدوخ وسژهی دوب هدش

رد ندش زاب اب هک مدوب تارطاخ یروآدای و حلا رد

. مدموا مدوخ هب هفاک

هک رحس تسد هب یگنچ عیرس شوایس ندش دراو اب



مدز. دوب هتسشن مرانک

ور دشیم دراو هک یدعب رفن ات دزیم ود ود ماه مشچ

. منیبب

راولش تک و یگشیمه تیدج اب شواچ ندید اب

دادیم نوشن هک هدش لش یتاورک و یمسر یکشم

هدموا نوریب و هدش دنلب هسلج رس زا االن نیمه

دش! سبح مسفن

هفاک یوت هک یتوکس و نیگنس وج هجوتم هظحل هی

! مدش دش داجیا

نیا هب هروج چیه هک یا هبیرغ دراو هزات ود هب همه

. ندوب هریخ ندروخیمن یمسر ریغ و شل عمج

س توکس یلدنص یور زا رحس و نیمار ندش دنلب اب

دش. هتسکش نلا

نیتشاذگ ام مشچ یور مدق نیدموا شوخ یلیخ _اقآ

اجک! اجنیا اجک امش

. دموا ولج یدنخبل اب شوایس

امش؟ یبوخ نیمار شاد رکاچ _

نم یور ات دیخرچ هفاک هرود رود هی شواچ هاگن

. تسشن

دش. مرگ مندب مدرک سح

. تفر ولج ییوگ دمآ شوخ دصق هب رهمداش

ناج؟ نیمار ینکیمن یفرعم : تفگ بجعت اب نیما



. تشگرب اه هچب تمس هب عیرس نیمار

نوشیا ولا تیا تکرش لماع ریدم نتسه رهمگرزب یاقآ _

! نوشنواعم ناج شوایس مه

. مدش اه هچب ندروخ اج هجوتم

دش. دنلب اج زا عیرس دیعس

! دییامرفب دیدموا شوخ یلیخ بانج _سالم

هراپ هکیت فراعت و ییوگ دمآ شوخ رازاب مک مک

ندرک عمج ور نوشدوخ یمک اه هچب دش، مرگ ندرک

. ندرک زاب اج و

هار میدوب هتسشن شرود هک یزیم تمس هب نویاقآ

. نداتفا

و مدش دنلب اج زا شوایس و شواچ ندیسر اب

مدز. یدنخبل

رکف اعقاو شتسار : تفگ و داتسیا مرانک رحس

. دیرایب فیرشت و دینک رختفم مدرکیمن

. تخادنا شهب یدج هاگن شواچ

! مدرکیم در ور باتفآ توعد هگا دوبن گنشق _

یمک دش هریخ نم هب و تشادرب رحس زا مشچ

؟ موناخ : تفگ یصاخ نحل واب درک جک ور شرس

! مدش بآ هملک یعقاو یانعم هب

راگنا یلو منک روج و عمج ور مدوخ مدرک یعس

: متفگ یگنرمک دنخبل واب مدیشک یقیمع سفن ، دشیمن



! دییاجنیا هک ملا حشوخ
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داد. نوکت رس

! منزیمن مافرح ریز تقوچیه ، مشاب اجنیا دوب رارق _

. تسشن رحس رانک و دیشک نوریب یلدنص ایس

نوشارب طباور نیا راگنا نتخادنا مهب یهاگن اه هچب

دوب. مهبم

اج نم رانک یلدنص یور شواچ هک ینامز تسرد

خالص ریت ؛ تسشن مهب هطقن نیرت کیدزن ووت تفرگ

کوش یوت همه و دش هدز اه هچب بجعتم هاگن هب

! نتفر

ضوع ور وج درک یعس و درک یا هفرس کت نیمار

هنک.

شاداد رهماش ؟ نیدوب هداد شرافس یچ اه هچب بخ _

عضو نیا ؟ دشن رضاح ام موناخ هتسپ ریش نیا

؟ شیریگب یاوخیم وت هش چول مچب ؟ هنداد سیورس

. تفر شهب یا هرغ مشچ هنوپ

نم لثم سرتن ، هشیم وت هیبش هزات تقو نوا _

هنک! جاودزا شاهاب دایب هک هدایز هنووید

یدج ای ننکیم یخوش نراد انیا نتسنودیمن اه هچب



هدش. نوشثحب

ندموا نوشدوخ هب همه رحس و نم ی هدنخ قپ اب

. هدنخ ریز ندز و

: تفگ و درک مهاگن یا هرخسم یگتفیش حتلا اب نیما

! یدنخیم ابرلد میدق لثم زونه

هک ونم ندیدنخ زرط هشیمه مدرک شهاگن یپچ پچ

هرخسم ور دوب روتوم ندز لدنه هیبش شرظن هب

. درکیم

اه هجوت و تشگیمرب لبق حتلا هب تشاد مک مک وج

دوب. هدش هتشادرب ام یور زا

مورآ تسشن مشوگ یوت هک یدج و مرگ یادص اب

. مدرک جک شتمس هب ور مرس

؟ هزیریم کمن یروجنیا هیک هرسپ _نیا

. مدرک شهاگن هتفر باال یاهوربا اب

مامت اب رهمگرزب بانج دوب هتفر مدای ال ماک هلب

دوب هدش عفلا دح زا شیب هک یرادار و تیساسح

! هتسشن مرانک

هرسپ همیدق یاتسود زا یکی : متفگ یمی مال نحل اب

! هنکیم یگزمشوخ ساسحا مکی طقف هیبوخ

تمس هب هرابود شهاگن و داد نوکت ور شرس مخا اب

. تشگرب عمج

و دنک شهاگن اب ور عمج یادرم ی همه ییاروج هی



! متفرگ سرتسا هظحل هی هک درکیم واک

هاگن یوت دروخ هرگ مهاگن مدنودرگرب هک ور مرس

دوب. لفق شواچ و نم یور هک دیما واکجنک

مشچ زرط هب دوب هتسشن نم رانک شواچ یتقو زا

هاگ یاه هاگن یلو دوب هداد حیجرت ور توکس یریگ

! دزیم نماد مسرتسا هب شهاگیب و
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ور شرس دوب هدش شوایس لا یخبب هزات هک رحس

جــِنا جــنا، فوووا : تفگ مورآ و مشوگ رانک دروآ

مدوخ مشچ اب ات ینعی باتفآ مدرم تاج نم موناخ

! مدرکیمن رواب مدیدیمن

ینتسب نیع اگین ور میرم و انیت ؟ باذج ردقنا مدآ

! نرادیمن رب ور نوشهاگن هظحل ندش،هی بآ

. مدرک هاگن نوشهب مخا اب عیرس و متسشن فاص

. مرایب رد ور نوشدیرد یاشچ نوا مرب اگین اگین

درک. ورف مشوگ وت رتشیب ور شرس رحس

شارادار هچ ورای نیا ، شابن عیاض مه یروجنوا _حاال

هلا؟ عف

مخا واب دموا مکلقلق مشوگ یوت شندز فرح زا

یوزاب هب موزاب ندروخ اب ، مدیشک رانک ور مدوخ



درک. مهاگن یلا وس و تشگرب متمس هب شواچ

مدز. شهب یدنخبل و ماج رس متسشن فاص هرابود

عطق مه اب نومهاگن طابترا دش ثعاب دیعس یادص

! هشب

؟ مدوب هتفگ تهب باتفآ یتسار _

! یدوب هتفگ هرآ : متفگ و مدرک شهاگن یکپچ

درک. مهاگن صرح اب

ارچ مگب ماوخیم یچ نم ینودیمن هک وت اه؟ ویچ _

؟ ینزیم حلا دض یه

. متخادنا باال یا هنوش

. دایمن رد وت زا نومرد و تسرد زیچ کال نوچ _

داد. نوکت فسات اب ور شرس

! مگب تساو تالیق داتسا زا متساوخیم وگب ونم _

. مدرک شهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

میدروخ هرگ مهب رابود یکی هک ینومه تالیق؟ داتسا _

؟

داد. نوکت رس هدنخ اب

داتسا ی هدقع یتفگ شهب لوا زور هک ینومه _هرآ

! یراد ندش

تاییزج اب ردقنا یاوخیم وت دش،حاال درگ ماه مشچ

وگن.

یواکجنک حتلا اب مدرک هاگن شواچ هب یمشچ ریز



. درکیم هاگن دیعس هب هریخ

ام لا بند داتفا یتفر هک نیا زا دعب هتفه هی تسرد _

هساو ونم مدرک رکف لوا وگب ونم ، هریگب ور ترامش

تساوخیم وت هساو ونم وگن داوخیم مدوخ

، یدزیم اوه ور ونم یاسناش یدوب هدرم لیلذ هشیمه

دش مچیپاپ ردقنا راکنا نم زا رارصا نوا زا خالهص

هک تومع رسپ ی هدیرب فان متفگ شهب رخآ هک

هزاجا منوا یدش نومه نز شهت ، یدوب هشورف یزبس

مشچ یوت ور تسکش ادخب ، هاگشناد یایب هگید دادن

... مدید شیدرمز یاه

هک نیا زا لبق ندوب هدش زمرق هدنخ زا اه هچب

مد هک یزیچ نیلوا هب هربب وموربآ نیا زا رتشیب

. شتمس مدرک ترپ و متخادنا گنچ دوب متسد

هراد شواچ یولج دشیمن مرواب مدرکیم هتکس متشاد

! هربیم ور موربآ اوق مومت اب

. مدرک شهاگن یراز واب متشگرب اعقاو هگید

شاه مشچ یوت یلو دوب شتروص یور یظیلغ مخا

. متفرگ ور شزا صرح اب دزیم جوم هدنخ

چیه نودب دون ی هقیقد تشاد تداع باتفآ راگنا _

هرب. هرازب قلا ور همه ینوشن

ندش، تکاس همه دز دیما هک یا هدیجنسن فرح اب

دشیمن مرواب ، ندرک خیلا مور درس بآ چراپ هی راگنا



هک هنزب نم هب یفرح نینچ داوخب شدزمان یولج

و درک لو هک یسک نوچ مدوبن مه شقحتسم یتح

نم! هن دوب نوا تفر
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دعب و مدش زیم ریز شواچ تسد ندش تشم هجوتم

دش. دنلب دیما هب باطخ هک شادص

مدرک راک باتفآ اب هک تدم همه نیا دعب ینودیم _

؟ مدش یچ هجوتم

، مداد راشف و متشاذگ شتشم یور ور متسد سرت اب

. تخادنا مهب یهاگن مین

! سامدآ تقایل بسح رب شندنومن ای ندنوم هک _نیا

شاه مشچ وت زا یلو دوب سح یب ال ماک شتروص

. دیرابیم شیتآ

دنخبل دوب هدرب وب ییازیچ هی راگنا هک هتشرف

یاقآ وراثحب نیا دینک لو حاال : تفگ و دز یعونصم

رطع نوا زا میدش انشآ مه اب هک حاال ، رهمگرزب

؟ دیشورفیم مه ام هب نوتفورعم یولا تیا

منک! شناحتما راب هی مراد تسود یلیخ

یمک مرحس گنر یتح ندش، رت سکلیر یمک اه هچب

دوب. هدیرپ



هک تفگ یزیچ و رحس شوک مد دش مخ شوایس

منوا راگنا داد نوکت فرط ود هب ور شرس دنت رحس

دوب. هدرک کش

و هراد ور شدوخ صوصخم یاه یرتشم رطع نوا _

زا هگا هدش، هیده مهم یلیخ مدآ هی هب طقف اتاالن

هیفاک امتح، دوب نوترظن دم یزیچ الت وصحم هیقب

! دیربب ونم مسا

. تخادنا باال ییوربا نوطیش رحس

وت زورره منئمطم مهم یلیخ مدآ نوا حلا هب شوخ _

. هریگیم شود شاهاب هنوخ

یولج مدرک یعس تخادنیم هکیت نم هب تشاد تفاثک

. مریگب ور م هدنخ

هزماب تداسح واب شتمس هب دش مخ یمک شوایس

مدیم هیده تهب انیمه زا هنودی منم بخ : تفگ یا

! یدوب هتساوخن مزا حاتاال وت

درک. شهاگن بجعت اب رحس

باال. تفر اه هچب یادص

؟ ییامش نگیم هک سناشرخ رحس وووا _

هب یا هرغ مشچ شوایس و هدنخ ریز دز دنلب رحس

! هدیم داب هب ور شرس هچب نیا رخآ ، تفر نیما
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، درکیم متیذا تشاد متروص یور شواچ هاگن ینیگنس

دیما فرح تشپ روظنم هجوتم مدش نئمطم هگید

یدب راک هک نیا اب هنکیم هاگن یروجنیا هک هدش

هاگن شاه مشچ یوت و مدرگرب مدیسرتیم مدوب هدرکن

منک.

و مدش دوب شتسد یور زونه هک متسد هجوتم هزات

. مدیشک بقع ور مدوخ مورآ

ثعاب و تشاذگ شواچ یولج ور هوهق نوجنف نیمار

. مدیشک یتحار سفن ، هشب هدنک مور زا شهاگن دش

زاب نوتور و گنر نیتشگرب یبد زا یتقو هللازا شام _

نویدم ور تداعس نیا دینزیم رس ام هب مرتشیب هدش

؟ میتسه یچ

یمخا اب شواچ هدنخ ریز ندز یقپ رحس و شوایس

دوب هتسشن شتروص یور لبق هقیقد دنچ زا هک

درک. شهاگن

نیا زا رتشیب ات مریگب ور م هدنخ ولج مدرک یعس

اب منیمار هک س هیاض ردقچ نک رکف هشن ینابصع

! دیمهف شیزغم لش ی همه

یور زا ور ش هوهق نومنودنخ عمج هب توافت یب

یک! هن، یچ نویدم : تفگ و تشادرب زیم

یک؟ بخ _



اب هنک کیدزن شاه بل هب ور هوهق هک نیا زا لبق

! باتفآ : تفگ یبیجع مکحت

هنوگ هب نوخ موجه دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

ماپ. هب دز مکحم قوذ اب رحس ، مدرکیم سح ور ماه

دوب هدروخ اج شواچ ییوگ گر زا یباسح هک نیمار

مرب نم سپ یکوا روط! نیا هک : تفگ یبلا ج نحل اب

! مسرب اه هچب هیقب هب

شیا درم میدش تتریغ هدنمرش : تفگ هدنخ اب رحس

! مینک ناربج هللا

درک. شهاگن یپچ پچ نیمار

منک؟ راکیچ بخ میراد داد رارق نوشاهاب _

. تفر هنوپ تمس باالوهب تخادنا ور ش هنوش دعب

منک. هاگن شواچ وهب مدرگرب مدیشکیم تلا جخ

نم هب عجار میقتسم ردقنا عمج یوت دوب راب نیلوا

همه شوایس و رحس نوطیش هاگن و دوب هدز فرح

. درکیم رتدب ور زیچ

دایز هاوخ اوه هللا شام : تفگ یبیجع نحل اب شوایس

هک هرسپ نیا زا نیا نیمار زا نوا موناخ باتفآ ایراد

! هریم هرغ مشچ نومهب میدموا یتقو زا

نیا شوایس یش الل خآ ، متفرگ زاگ مکحم ور مبل

! هصقریم هدزن شدوخ

مدرگرب شتمس هب دش ثعاب شواچ یبصع یادص



دوب. دیما ی هریخ یاه مشچ لفق شهاگن

رهز هاگن اب ینودیم ، شهاگن هراد رهز هرسپ _نیا

؟ ننکیم راکیچ هنیشیم مدآ سومان یور هک یراد

هریخ مهب شکانسرت و درسنوخ تروص واب تشگرب

سومان ی هملک رود مبلق و نهذ هکیلا حرد دش،

؟ ننکیم راکیچ : متفگ مورآ دیخرچیم

. تفر باال رخسمت اب شبل ی هشوگ

! نریگیم ور ش هرهز _

نآرق هب هنک محر ادخ دش، سبح هنیس وت مسفن

. اوعد هساو درکیم درد شرس درم نیا بشما

زا عیرس نامام مسا ندید و میشوگ ندروخ گنز اب

نیا زا ات مداتفا هار نوریب تمس وهب مدش دنلب اج

مش. خالص هفخ وج
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. مداد باوج ور یشوگ و مدز نوریب هفاک زا

؟ نامام مناج _

. مداتفا هار هفاک رانک تولخ کراپ تمس هب نانز مدق

؟ یایم یک مرتخد ییاجک _

دش. شخپ اوه یوت راخب هک مدیشک یقیمع سفن

؟ هگم روطچ _



دیلک مدیسرتیم نوریب مرب ماوخیم یبورغ رس _زا

. ینومب رد تشپ یشاب هتشادن

مدز. یدنخبل

. سرب تراک هب ورب ناج نامام مدروآ دیلک مدوخ _اب

. دموا مرس تشپ زا ییاپ یادص

... بظاوم سپ هشاب _

بقع هب عیرس هدش کیدزن مهب یلیخ ادص مدرک سح

! متشگرب

مرس تشپ هدشن نشور یراگیس اب هک دیما ندید اب

. مدروخ اج دوب هداتسیا

عفال! مدرگیم رب دوز شابن نارگن نامام _

زا توافت یب متساوخ هش، تسرد رسدرد متساوخیمن

ور موزاب و دیخرچ هظحل هی یوت هک مشب در شرانک

. تفرگ شتسد یوت مکحم

مدآ ونم زاب هک اجنیا مایب مدنوچیپن ومدآ همه _نیا

! یربرد و ینکن باسح

. مدیشک بقع ور مدوخ یظیلغ مخا اب

رانک! ورب مرادن یفرح امش اب _نم

دوب. نیگمغ شاه مشچ دز یدنخزوپ

دای مَلیف هرابود تمنیبب یزور هی هگا مدرکیمن رکف _

هنک! نوتسدنه

یکی تسد وت مقلح هن؟ ملا غشآ یلیخ داد: همادا خلت



زا رت لا غشآ یلو منکیم رکف وت هب مزاب یلو س هگید

اپ تشپ زیچ همه هب نم ی هلمج هی اب هک ییوت نم

نم دیاش یدرکن ربص مه هتفه هی یتح ، یتفر و یدز

غاد سهلا دنچ منک یضار ور م هداوناخ منوتب

نم؟ لد یور یتشاذگ

مدوب یبصع و کالهف یباسح درکیمن لو ور متسد

تشاد ریقحت زا ورپ یتنعل تارطاخ نوا یروآدای اب

. تخیریم مهب ور حملا

اود ور یدرد شزرا یب تارطاخ نوا ندز مخش _

تحار هک یدوبن شقی ال امتح شواچ لوق هب ، هنکیمن

! یراد نز وت قمحا نک لو ور متسد متشذگ تزا

دنوبسچ مهب ور شدوخ و تشادرب متمس هب یمدق

نز هگا ینعی : تفگ متروص ووت نییاپ دروآ ور شرس

؟ دوب لح متشادن

هک هکیترم نوا تسد ور یدوب هتشاذگ تسد بوخ

... شمورآ

دش لفق ماه مشچ نوچ مدیمهفن ور شفرح ی هیقب

ییاه مشچ و کانتشحو یا هفایق اب هک یشواچ یور

دوب. هداتسیا دیما رس تشپ نوخ گنر هب

دش! رس ماپ و تسد و تخیر مبلق

هب شتسد هسرب نایاپ هب شفرح هک نیا زا لبق

هرگ شرس تشپ و دش هدیشک موزاب یور زا تدش



. دروخ

نیه دیشک هک یداد و شتسد ندش دروخ یادص اب

نوشهب سرت زا رپ ییاه مشچ واب مدیشک یدنلب

. مدش هریخ

هدب! همادا ؟ یدروخیم یهوگ هچ یتشاد بخ _

مشچ شادص ندینش واب دوب شواچ هب شتشپ دیما

هک روط نومه شواچ دش، درگ دح نیرخآ ات شاه

ش هگید تسد اب دوب هدنوچیپ مکحم ور شتسد

دش. ترپ ولج هب هک دز شرمک هب یمکحم هبرض
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تسّجن تسد نیا اب : دیرغ هدش خرس یتروص اب

؟ یدوب هتفرگ ونم نز تسد

شدوخ تمس هب دوب هدش لا حیب درد زا هک ور دیما

هدبرع و دیبوک شنهد یوت یمکحم تشم و دنودرگرب

و یدیشک نوشن و طخ شساو نهد نیمه :اب دیشک

؟! شیدنوسرت

کشا رپ ییاه مشچ باالاب تفر هک شیدعب تشم

. متخادنا نوشنیب ور مدوخ و متشادرب زیخ

ادخب نم نوج نک، شلو نآرق وروت شوا چــ شوا _چــ

! هرادن ور ششزرا



عمج نومرود نتشاد مک مک هک یرفن دنچ هب یهاگن

. متخادنا ندشیم

. زادنن هار یزیر وربآ ادخ وروت _

رد نوبز ت هنابیتشپ هب هک یتسه ینومه وت سپ _

؟ هدرک ادیپ تئرج و لد و هدش تکرش ریدم ، هدروآ

کمشچ و درک کاپ شبل هشوگ نوخ ، شتمس متشگرب

دز. مهب یرفنت رپ

ارچ... وگب سپ یرپیم ابباالاه بوخ _

شواچ یولج تسنوتن منم یاه سامتلا یتح هعفدنیا

یور مدروخ یردنکس هک رانک داد مله نانچ ، هریگب ور

. مداتفا نیمز

هک دوب یشواچ مدیدیم هک یزیچ اهنت دعب یا هیناث

زرط هب هب و دوب هتخادنا نیمز یور ور دیما

دوب! هداتفا شنوج هب دگل و تشم اب یا هنایشحو

هفاک یوت زا اه هچب مک مک مدرم یادص و رس اب

متروص یور مه رس تشپ ماکشا ، نتخیر نوریب

. تخیریم

منک. راکیچ یگراچیب تدش زا متسنودیمن

تمس هب ارسپ هیقب هارمه و تفگ ییادخ ای شوایس

هنک. شادج دیما زا ات دیود شواچ

زا ییادص چیه هدروآ شرس بالیی هی مدوب نئمطم

تشم یولج تسنوتیمن سک چیه و دمویمن رد دیما



تروص وت تردق واب مه رس تشپ هک شواچ یاه

! هریگب ور دروخیم دیما

. دیشک شلغب یوت ور مرس و دیود متمس هب رحس

دیزرلیم سرت زا هک ییابل و قه قه اب

دموا دیما دعب ب... نوریب مدموا نم رحس س... : متفگ

شواچ اچ... تفرگ مکحم ومتسد ... سد درک متیذا

! شتشکیم تشاد اد... دید

. مداتفا هکسکس هب

. دیسوب ور مرس یور راب دنچ رحس

یچیه سرتن ، یرهاوخ سرتن ، فرشیب دوب شقح _

. هشیمن

نیمار و شوایس مدش هجوتم متفرگ هکباال ور مرس

مه دیعس و نیما ، ندوب هدرک رود دیما زا ور شواچ

شدنلب روز هب و دوب هتفرگ ور دیما غبالی ریز

. ندرکیم

نیمز یور یفت حاضتفا تیعضو نومه اب دیما

منکیم تیاکش تزا منکیم تراچیب : تفگ و تخادنا

... شاب رظتنم طقف

نیمار و شوایس هک شتمس تشادرب زیخ شواچ

. شنتفرگ عیرس

اب دیما تروص لثم تسرد دوب نوخ رپ شاه مشچ

یاتسد ور نک رکشورادخ ورب : تفگ یدیدهت رپ نحل



هلمح تهب هک دعب هعفد هنوخ یدرگیم رب یراد هیقب

یطلغ ره ورب ، هریگیمن تندرگ مشک شعن منک

! سومان یب هکیترم نکب یاوخیم
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و دیزرلیم مندب ی همه مدش دنلب اج زا یتخس هب

دوب. کشا رپ ماه مشچ

. تفرگ ور متسد ی هگید فرط هنوپ

و متفرگ مرس هب تسد سیلپ آژری یادص ندینش اب

! میدش تخبدب یااااو : متفگ مورآ

نومه دیرپ مخر زا گنر نیشام زا نوشندش هدایپ اب

رود هک هیقب و شوایس هب و مدوب هداتسیا هشوگ

یزیچ دنت دنت ندرکیم یعس و ندوب هدش عمج راکرس

. مدرک هاگن ننومهفب شهب

هنکب تیاکش تساوخیم هک دیما داد یادص طسو نوا

یروجچ هک دنامب و دشیم دنلب هقیقد دنچره مه

هلمح شهب اه سیلپ یولج ات ندرک لر تنک ور شواچ

. هنکن

هتشرف ی هدیرپ گنر تروص هجوتم متشگرب هک نیمه

شارب ملد هظحل هی مدش شکشا زا رپ تروص و

. تخوس



شمورآ و هرب شتمس هب ات مدز میرم هب یا هراشا

هنک.

هب لوا : تفگ صرح واب تفرگ ور موزاب رود رحس

. شاب هیقب رکف هب دعب نک هاگن تدوخ یور و گنر

دش. دنلب هنوپ سرتسا رپ یادص

. نوشنربیم نراد ادخ یاو _

ندشیم سیلپ نیشام راوس نتشاد هک نوشندید اب

. هیرگ ریز مدز هرابود

شارب هگا ینودیم هنم، ریصقت شمه مرس وت کاخ _

؟ هروخیم شرابتعا هب یا همطل هچ هشب تسرد هدنورپ

؟ مینک یطلغ هچ حاال رحس هریم شوربآ

باتفآ رحس : تفگ عیرس و دموا نومتمس هب شوایس

یچره دیاب س هیحان نیمه یرتن ،کال میرب دیش راوس

! هشب هسلج تروص یگب یدید

هک یتمس هب و میدش شوایس نیشام راوس عیرس

هیرگ زیر زیر نانچمه هار یوت میداتفا هار تفگ

. مدرکیم

مکی میدموا نومرس ریخ : تفگ و دیشک یهآ رحس

! دشیچ نیبب هش ضوع تیحور

. تخادنا بقع هب یهاگن مخا اب شوایس

یزیچ هب یکلا شواچ ؟ مهب ندیرپ یروجنیا دشیچ _

؟ هکیترم نوا تفگ یچ هدیمن ریگ



دموا مرس تشپ نوا دعب نوریب متفر نم : متفگ مورآ

دش. نوشاوعد دید مشواچ دش ممحازم

. تفر مه یوت رتشیب یاه مخا

یدش دنلب یچ هساو ال صا ؟ ینزیم فرح یطسق ارچ _

التو همه نوا هک یکراپ رانک منوا ، نوریب یتفر اهنت

دش؟! تبوخ االن هتخیر شوت تول

ش همه تفگیم تسار دش، دنلب مقه قه یادص

دوب! نم ریصقت

؟ هندز فرح زرط هچ نیا : تفگ یکاش نحل اب رحس

هتفویب یقافتا نینچ هرارق تسنودیم اجک زا هچب نیا

؟! ینزیم فرح یروجنیا شاهاب وشلا ح ینیبیمن ؟

. ندش تکاس ودره و تخادنا شهب یدنت هاگن شوایس

هب ، دیشک لوط یمک هنک ادیپ ور ریسم شوایس ات

. مدرک زاب ور رد یرتن کال مد هب ندیسر ضحم

باتفآ اسیاو ، اسیاو : تفگ و دش هدایپ عیرس ایس

هنکیم اپ هب رش هرابود هنیبب وت نوا اهنت وروت شواچ

اجک منیبب مرب نک ربص هشیش وت نیدرک ونم نوخ

! نوشندرب

تفر شوایس میتفر یرتن کال لخاد شوایس و رحس اب

یلدنص یور مه رحس نم و نوشلیکو هب هنزب گنز

. میتسشن

ور اهرتخد ، ندیسر مه هیقب و هنوپ و نیمار مک مک



. هنوخ ندوب هداتسرف

نومتمس هب کالهف شوایس عبر کی دودح زا دعب

. دموا

شزا فرش یب س هراکرس ورای نیا قاتا یوت _عفال

باتفآ دایب، لیکو مینومب رظتنم دیاب هدرک تیاکش

هب وم ور هداتفا قافتا یچره قاتا وت ورب وش دنلب

هدب! حیضوت نوشساو وم
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. مدش دنلب اج زا عیرس

هیضق ال صا ؟ تساجک دیما : تفگ یبصع نحل اب نیما

؟ دوب یچ رس

رکشورادخ هناتسرامیب : تفگ یصاخ بصعت اب شوایس

دوب! یسومان مه هیضق هنومب اپرس تسنوتن

! شسومان هساو هنزیم گرهاش ام ِشاداد

یتمس هب عیرس دوب ام یور اه هچب ی هدز تهب هاگن

رپ هاگن ریز زا وت متفر دوب هتفگ شوایس هک

. مشب خالص نوشفرح

قاتا دراو دییامرفب ندینش واب مدز رد هب هقت دنچ

. مدش

قاس یور ور ینوخ لا متسد هک شواچ ندید اب



. مدرک شهاگن تهب اب دادیم راشف شتسد

ندید اب یلو هشاب هدموا شرس بالیی مدرکیمن رکف

منت زا نوج ش هنوچ یور یدوبک و ینوخ لا متسد

. تفر

دش. هریخ مهب و دروآ ورباال شهاگن

؟! شوا :ـچ مدرک همزمز دیزرلیم ضغب زا هک ییادص اب

ادص رپ ور شسفن و درک مهاگن هدرشف مهب یکف اب

داد. نوریب

اه؟ ینکیم راکیچ اجنیا ؟ هنوخ یتشگن رب یچ هساو _

؟ ینک هنووید ونم یاوخیم

. داتفا منوج هب هزرل شیبصع نحل زا

تداعس موناخ : تفگ و درک یا هفرس کت راکرس

قافتا هک یتانایرج وم هب وم دینیشب دیرایب فیرشت

هگرب نیا یور مه شدعب ، دیدب حرش ور هداتفا

! دینک رهم دهاش ناونع وهب دیسیونب

:ال تفگ دزیم جوم بصعت شوت هک ییادص اب شواچ

ماوخیمن یسیونیمن هگرب نوا یوت یچیه هدرکن مز

شوایس هب وش دنلب هشب زاب ییاهاج نیچمه هب تاپ

! هنوخ تتربب مگیم

داد: همادا مشخ نومه واب راکرس هب درک ور دعب

لوپ هرایم هقیثو و هسریم هگید هقیقد دنچ ات ملیکو

! منکیم لبقت هشب ردقچره مه هید



هک هشیمن یروجنیا : تفگ و دیشک یقیمع سفن راکرس

ریز عیجف لکش نوا هب ور هچوک وت داتفا هار یکره

مه لوپ اب ور شهت و رس و یریگب دگل و تشم

. موناخ دییامرفب ، نووج یرایب

شهاگن سامتلا اب هک هگب یزیچ تساوخ شواچ

. مدرک

! شواچ منکیم شهاوخ _

مورآ و متفرگ شزا مشچ ضغب درک،اب مهاگن یکاش

. مدرک ارجام مومت ندرک فیرعت هب عورش

اب شواچ یلو دادیم شوگ ور همه یروبص اب راکرس

نیا هراب نیلوا هک راگنا متفگیم هک یا هلمج ره

تفس شتشم و رت دوبک شتروص دینشیم ور تاقافتا

دنچ ره شنوخ رپ یاه مشچ زا هدیسرت و دشیم رت

. تفریم رد متسد کالمزا هتشر هظحل

: تفگ و دش دراو یزابرس دروخ رد هب هک یا هقت اب

! ندروآ فیرشت اقآ نیا لیکو
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دایب وگب ، هشاب : تفگ و داد نوکت ور شرس راکرس

. دیربب فیرشت دینوتیم امش موناخ . لخاد

. مدرک هاگن شواچ وهب مدش دنلب اج زا دیدرت اب



. مایم دوز نم نیشام وت دیرب دینیشن هاگساپ _وت

ندوب اجنیا نارگن مه تیعقوم نیا یوت مدیشک یهآ

دوب! نم

تمس وهب مدش جراخ قاتا زا نوج یب یاه مدق اب

متمس هب و دش دنلب عیرس شوایس ، متفر اه هچب

. دموا

؟ دوب بوخ شلا ح شواچ ؟ باتفآ دشیچ _

متسد ندش هدیشک واب مداد نوریب نوزرل ور مسفن

. متسشن یلدنص یور رحس طسوت

دوب ینوخ شتسد ، متفگ ور مدوب هدید هک یچ _ره

هدش هدیشک ییاج هی هب راگنا منودیمن شتسد قاس

هدرم نوخ مش هنوچ یور تفریم نوخ شزا یه دوب

دوب. هدش

هک ینامز لک یوت مدش، مادص یوت ضغب هجوتم هزات

و رس نوا دوب،اب شواچ هب مهاگن مدوب قاتا یوت

الت هیبش رتشیب هدش هراپ ی هقی و هتخیر مهب عضو

! نردم تکرش هی سییر ات دوب ینوبایخ یاتول و

هرابود هنیبیم اجنیا ورام دایم نوریب میرب دیشاپ _

اه! هشیم ینابصع

دنلب مه هیقب مدش دنلب اج زا فرح نیا نتفگ اب

. میتفر انیشام تمس وهب ندش

شاداد : تفگ هنابدوم و نیمار هب درک ور شوایس



دیدیشک تمحز یلیخ مه اجنیا ات هنکن درد نوتتسد

. مینکیم لح نومدوخ ور ش هیقب هگید دییامرفب امش

میدش هدنمرش یباسح : تفگ و دیشک یهآ نیمار

ایب مه وت باتفآ ، نیدب ربخ ام هب امتح داتفا یقافتا

! تمینوسریم هار رس میرب ام اب

شواچ هگا متسنودیمن مداد نوکت فرط ود ور مرس

سکع هچ هنکمم مشرطتنم اجنیا نم هنیبن و دایب

هدب! نوشن یلمعلا

هن : تفگ یزیچ تیاعر نودب و یگف کال اب شوایس

نوغاد باصعا نیا االناب نم ، ینومب وت هرتهب باتفآ

هتدوخ راک ، متسین بارخ هلک نیا ندرک مورآ ِمدآ

! طقف

زا ییاروج هی همه و دوب هتشذگ نم رس زا بآ هگید

دص هچ بجو هی هچ حاال ندوب هدروآ رد رس ایاضق

! بجو

راوس رحس واب میدرک یظفاحادخ هیقب و نیمار اب

. تشگرب یرتن کال لخاد هب مه شوایس ، میدش نیشام

یور یگنرمک دنخبل هکیلا حرد و دروآ ولج شرس رحس

، تخادنا هار میراک کتک ترطاخب : تفگ دوب شبل

؟ یگدنز نیا زا یاوخیم یچ هگید ، تفر منودنز

. مدیشک یهآ

هساو ردقچ ینودیم ، تهب مگب یچ هگید یزغم لش _



؟ هشیم دب شتکرش مسا و شواچ رابتعا

؟ دوب ینابصع ردقچ شوایس یدیدن

نیا ردقنا هک تشکیم ونم دزیم شتسد یدادیم دراک

! هروک وت مرازن وشقیفر

درک. مخا

هسب نم رگیج وت هنکیم دراک نومه هدرک طلغ _

نم زا لبق دنچره هنزب یفرح وت هب هراد تئرج

! هنکیم ش هراپ شواچ نومه

یچ هب نم ، متفر ششوخرس نحل هب یا هرغ مشچ

یچ! هب نیا منکیم رکف
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دوب تقو یلیخ دوب هدش کیرات یباسح اوه

. میدوب نوشرظتنم

اعقاو هنک شاوعد شوایس و هنزب گنز دیسرتیم رحس

، دشیم وکالهف یبصع یتقو هک دوب ییادرم نوا زا

شواچ تسود هگم دیچیپ شاپ و رپ هب دشیمن

! هشابن

ندش جراخ هجوتم هک تفرگیم مباوخ تشاد مک مک

یرتن زاکال یفسوی یاقآ نوشلیکو و شواچ و شوایس

ماج. رس متسشن فاص عیرس مدش



! باتفآ ندموا ااا : تفگ و هشیش تمس دش مخ رحس

مشچ هب هللا شام هنووج هچ ؟ هنیا نوشلیکو

! یرهوشردارب

. مدش هریخ نوشهب و مداد له بقع هب ور شرس

داد تسد نوشودره اب ندز فرح یمک زا دعب یفسوی

. تفر شنیشام تمس وهب

هب هتسخ و کالهف ییاه هفایق اب شوایس و شواچ

. ندموا نیشام تمس

یاو : دیسرپ عیرس رحس نوشندش راوس ضحم هب

؟ دشیچ نیدرک رید ردقچ

درک. نشور ور نیشام و دیشک یفوپ شوایس

تسرد ور زیچ همه یفسوی ، میتشاذگ هقیثو _عفال

! هنکیم

مه یوت یکانتشحو زرط هب هک ییاه مخا اب شواچ

. تساج نوا منیشام هفاک ربب ورام : تفگ دوب

ی هجوتم منوا دوب مولعم ، تفگن یزیچ شوایس

هدش دوب هدنوم شواچ دوجو یوت زونه هک یتینابصع

! هنکن شکیرحت درکیم یعس هک

دش. هدایپ نیشام زا شواچ هفاک مد هب ندیسر اب

. هشب رت مورآ یمک ات منومب مداد حیجرت

! تشادن دوجو یباختنا قح راگنا بخ یلو

دز. هراشا و درک زاب ور نیشام رد



! تمنوسریم وش، هدایپ _

. متخادنا رحس و شوایس هب یدیدرترپ هاگن

هنک! خیلا نم رس ور شتینابصع داوخب مدیسرتیم

. مدموا مدوخ هب دز هک یرشت اب

! مگیم وش هدایپ ؟ ینکیم هاگن یک _هب

نارگن و کالهف شوایس مدش، هدایپ نیشام زا عیرس

. هشیش تمس دش مخ

ک... ربص شواچ _

تلا خد وت : تفگ و تخادنا شوایس هب یکانسرت هاگن

! هموناخ نیا و نم نیب یزیچ ایس،هی نکن

. دیشک شنیشام تمس وهب تفرگ ور متسد چم

! مدرکن یراک هک نم هخآ ، دیرپ مگنر سرت زا

یعس و مدیشک یقیمع سفن نیشام یوت نومنتسشن اب

هک نیا اعقاو هخآ مریگب بناج هب قح تس ژ مدرک

. دوبن نم ریصقت ملا بند دوب هداتفا هار دیما

هار و درک نشور ور نیشام هنزب فرح هک نیا نودب

. تخادنا

دوب! رت کانسرت شتوکس

، متفرگ زاگ مکحم ور مبل و متخادنا شتسد هب یهاگن

! یهلا مریمب

هک یا هناخوراد ندید واب متخادنا فارطا هب یهاگن

، اسیاو : متفگ عیرس میدشیم در شرانک زا میتشاد



! شواچ رادهگن اسیاو

هدشیچ : تفگ مخا واب دیشک یا هشوگ ور نیشام

؟ ینزیم داد ارچ

. مدرگیم :االنرب متفگ مورآ

وهب مدش هدایپ نیشام زا هنزب یفرح هک نیا زا لبق

. متفر هنوخوراد تمس

. مدیرخ نیداتب و هبنپ و بسچ و دناب اتدنچ

تسین ایب هاگنومرد شنوغاد باصعا نیا اب متسنودیم

. مدشیم راک هب تسد مدوخ دیاب سپ

. مدرک زاب ور ورد متفر نیشام تمس هب

و درک مهاگن یخیبوت متسد وت کیتس پال ندید اب

؟ یدیرخ هیچ نیا : تفگ

. متفرگ شاه مشچ یولج ور کیتس پال

! تشاد یزیر نوخ تتسد _

؟ شمدنبب تساو ینک کراپ هشوگ هی هشیم

رانک. درک ترپ ور کیتس پال یدب حتلا اب

و فاطعنا یب نحل اب و تخادنا هار ور نیشام

. مبوخ نم ، هدرکن :المز تفگ ینشخ

نم! ی هنوخ میریم
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دش. درگ ماه مشچ

هچ... وناب هخآ مایمن امش ی هنوخ _نم

ش! هنوخ هتشگرب وناب _

! رتدب هگید ، مدرک مخا

ش؟ هنوخ مرب شاهاب اهنت و کت مشاپ

ییاروج هی یلو مشاب هتشادن دامتعا شهب هک نیا هن

. مدوب بذعم

... یمن _نم

دش. هفخ مولگ وت مادص شداد یادص اب

هساو زادنن هار مایمن مایمن یه ، متساوخن رظن تزا _

هزادنا هب زورما مباصعا هب نزن دنگ رتشیب یه نم،

! مدیشک یفاک

دش! هریخ نوریب هب هدرک غب

، دموین رد مادص درکن کراپ ور نیشام هک یتقو ات

. مدوب هدش تحاران مه و مدوب هدیسرت مه

هدش ضوع ماهاب شراتفر ردقنا هک حاال مدرکیم سح

هنکیمن متیذا و هنزیمن داد مرس ، هشیمن ینابصع هگید

! لطاب یخلا یهز یلو

. دوبن مه وشب ضوع دوب نیمه شواچ تاذ

زا عیرس هرادنب هار دادیب و داد هرابود هک نیا زا لبق

ش هنوخ تمس هب شرس تشپ و مدش هدایپ نیشام

. مداتفا هار



نوا ،بقال مدنوکشیم ور ماه تشگنا دنت دنت سرت زا

یبیجع زرط هب و مدوب هدید ور شکانسرت یور

. هریگب ور منماد هرابود هرارق مدوب نئمطم

. هنوخ وت مرب دنوم رظتنم و درک زاب ور رد

هنوخ دراو و مدش در شرانک زا نوزرل یاه مدق اب

. مدش

یادص و متسد ندش هدیشک ؛ هدیسرن سنلا طسو هب

. هنزب مکشخ ماجرس دش ثعاب شداد

دز؟ تسد تاجک _هب

شخرس یاه مشچ هب تشحو واب متفرگزاگ ور مبل

هگن اجنیا ات یروجچ ور مشخ همه نیا ، مدرک هاگن

؟! تشاد

تسد تاجک هب نکن ماگن یروج نوا تامشچ نوا _اب

اه؟ دز

سرت اب متشادرب بقع هب یمدق شداد یادص زا

متشاذگ دیما یاه تسد یاج اقیقد موزاب یور تسد

؟! ینزب یاوخیم : متفگ سرت زا ورپ هدش جیگ و

کتک یلو تفر رد منهد زا فرح نیا ارچ منودیمن

هظحل هی دش ثعاب شن اال تینابصع و دیما ندز

هنک! روبع منهذ زا یرکف نینچ

؟ یتفگ یچ : تفگ هدز تهب یتروص اب

. مدرک شهاگن ضغب اب



! تفرگ ور متسد نوا ادخب مدرکن یراک هک _نم

لباق ریغ یتینابصع واب تفرگ ور ماهوزاب فرط ود

داد! منوکت مکحم فصو

هـا؟ منک دنلب وت یور تسد منوویح هگم نم _د

هب تشزاون هساو زج تسد نیا هگا مرتمک گس زا

! دایب تتمس

منزب داد متساوخیم ، مدرک شهاگن یکشا یاه مشچ اب

! دیکرتیم تشاد مرس شکن هدبرع ردقنا ادخوروت
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زا یمین مدرکیم سح ارچ ، متروص یور دش مخ

هنم؟ رس شتینابصع

هـا؟ نوریب یتفر یگب نم هب هک نیا نودب ارچ _

؟ تفرگ ور تتسد یتقو یدزن داد ارچ

تدوخ مدیسرپن تزا نم یتقو ات ارچ ال صا ال... صا

؟! تسه منوا هک ییاج یرب هرارق یتفگن

درد مدیمهفیم متشاد هزات ، دنوم زاب مه زا ماه بل

هیچ! شیلصا

دمع یور زا وراهراک نیا نم درکیم رکف نوا ... نوا

! مداد ماجنا

دصق ،زا متفگن شهب و تساج نوا دیما متسنودیم



! منزب فرح دیما اتاب مدنوم

. مدرک شهاگن یروابان اب

؟ یرادن دامتعا _مهب

دوب. درد ورپ کالهف شتروص

یراک تقوچیه ، یدرکن منئمطم تدوخ زا تقوچیه _

نم! سکعرب منک، دامتعا تّسح هب هک یدرکن

. دیزرلیم ضغب مزا هنوچ

؟! ینکیم ییارکف نینچ نم هب عجار اعقاو _وت...وت

، موزاب هب دز گنچ و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

دوب زمرق شتروص و نوریب دوب هدز شندرگ یاگر

درکیم یعس هک روط نومه و دیشک یقیمع سفن

بخ وگب : تفگ هنزن داد و هراد هگن مورآ ور شدوخ

! بهذم ال هگید وگب مارب هدب حیضوت نم، زیزع

ره مشچ ، یدوب هدش لگشوخ یلیخ زورما وت...

! دنومیم هریخ تور یسکان

همه انیا شیارآ زرط و نوا اسابل نوا ونم... یتشک

... هساو

دوب! وت هساو مدز: داد ضغب اب شفرح وت مدیرپ

هدنک ماهوزاب زا شاه تسد و دش تام شاه مشچ

دش.

هن انیا ی همه دوب وت هساو : مداد همادا صرح اب

یا! هگید سک چیه



وت ، تسه ینومهم یوت منوا متشادن ربخ ال صا نم

طقف ، یدیمن نم هب مندز فرح تصرف یتح تقوچیه

! ینوسرتیم ونم ... ینکیم موکحم ، ینزیم داد

هجنپ مکحم ردقنا ، دیشک شاهوم هب یتسد کالهف

هدنک مدیسرتیم هک درکیم ورف شاهوم یوت ور شاه

. نشب

! تمنوسرتب متساوخیمن _نم...نم

دز؟ تسد تاجک هب

. مدرب ولج ور متسد

! موزاب _

رود! شیزادنب ینکب یاوخیم هنکن

. تفرگ ور موزاب و درک یمخا

! منکیم مراک نیمه هشاب _المز

صرح رپ درکیم شزاون ور متسد هک روط نومه

! هدازمورح داد: همادا

دش. درگ ماه مشچ

یچ؟ _

. تفر مهب یا هرغ مشچ

! یریگب ور شفرط یاوخیم هنکن هیچ؟ _

. مدرک در عیرس

ال! صا یدرک بوخ ، ادخب هن _هن

تمس هب دوب شتسد یوت موزاب هک حلا نومه رد



. متدیشک لبم

: متفگ و متشادرب ور کیتس پال نیمز یور زا مدش مخ

! مدنبب ور تتسد رازب رانک ینکیمن شترپ هرابود هگا
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لبم یور و دیشک یقیمع سفن درک، مهاگن نومیشپ

. تسشن

؟ باتفآ : تفگ دوب مهب شهاگن هک روط نومه

یلا وس و مدروآ رد کیتس پال یوت زا ور هبنپ و نیداتب

. مدرک شهاگن

س! هظحل هی مدص ات رفص نم ینودیم _

وت یلو ، مشیم مورآ شدعب یلو مرایم شوج عیرس

! راذن تقوچیه دایب، شیپ اتیعقوم نیا هگید راذن

قد نکن، اوعد نم رطاخب هگید ادخ وروت : متفگ مورآ

! رخآ منکیم

. مدرک مخا شهب دز، رانک مرس یور زا ور شملا

! هشاب مدش تریغ یب تقوره _

یور متشاذگ هرس هی ور نیداتب هب هتشغآ هبنپ

. تفر مه یوت درد زا شاه مخا ، شمخز

. متشادرب ور هبنپ عیرس

؟ دموا تدرد _



نیمه رازب نک شلو : تفگ و دیشک متسد زا ور هبنپ

! شیدنبب داوخیمن هنومب یروج

دش. جک مبل

رایب ور تتسد ، شور منزیمن ونیا هگید ال صا هشاب _

! طقف شمدنبب ولج

. دروآ ولج ور شتسد و درک یفوپ

هب عورش تقد ،اب متفرگ ور شتسد و متفر رتولج

. مدرک شتسد یچیپ دناب

هاگن مهب هریخ باال زا ، مدرک شهاگن یمشچ ریز

. درکیم

تمس هب ور متسد دش مومت هک شتسد یچیپ دناب

هنک. ملغب ات دیشک شدوخ

؟ هنکیمن درد توزاب _

. مدیشک بقع ور مدوخ

ملو مایب ماوخیمن ، متسین هک یجنران کزان هرذی طقف _

! شواچ نک

. مدروخ اج هظحل هی درک مهب یمخا نانچ

اجنیا ایب ، فرش یب مدنوکش ور شتسد دوب شقح _

نم! هساو هنکیم سول منیبب

تکرح هی اب منزب شسپ ماوخب هرابود هک نیا زا لبق

درک مدنلب ، دیچیپ مرمک رود ور شیمخز تسد عیرس

! دنوشن شاهاپ یور و



م هنوگ هب تدش مامت اب نوخ و دش درگ ماه مشچ

. دروآ موجح

مروبجم و درک هقلح مندب رود تشپ زا ور شتسد

. مدب هیکت ش هنیس هب درک

دنلب شلغب یوت زا مدرک یعس هدز تلا جخ و بذعم

مش.

! مدرکن یطاق هرابود ات تاجرس نیشب _

زاگ ور مبل ششطع رپ و مکحم یادص ندینش اب

. مداد هیکت ش هنیس هب مورآ و متفرگ

بخ؟ نک تداع _

ِرد هب ینزیم دعب ، ینکیم ممورآ تدوخ طقف ینودیم

؟! منومب مورآ یراد راظتنا و یمهفن

یقیمع سفن هک مدش اج هب اج شاپ یور یمک

. دیشک

میاق شلغب یوت و مدرک عمج ور مدوخ تلا جخ زا

. مدش

درک. ورف ماهوم یوت تشپ زا ور شرس

. دروآ متسد هب یمکحم راشف

راد! شخ شادص و دوب غاد شنحل

! قدنف ملغب وت یشن مگ یروج _نیا

624_ تسپ #



. متفگ یمورآ خآ

درب. متروص تمس وهب تشادرب ور شتسد عیرس

؟ یدش تیذا ؟ باتفآ دشیچ _

. دنوخرچ شدوخ تمس هب ور متروص

درد موزاب هرذی : متفگ دمویم رد روز هب هک ییادص اب

. تفرگ

درک. یظیلغ مخا

! هنکیمن درد یتفگ هک _وت

ور ملر تنک متشاد مک مک مدرک هاگن شاه مشچ یوت

همه نیا هرایم موود یک یتنعل ، مدادیم تسد زا

ور! یکیدزن

دوب! هدش زانرپ و نوطیش هاگآدوخان منحل

شوغآ هب لد هت زا ینکیمن هک لغب طقف هخآ _

وخ! هشیم هفخ مدآ ، یشکیم

زا هک یمدآ دشیمن مرواب دز، قرب شاه مشچ

هی اب یروجنیا حاال دوب نونج زرم یوت تینابصع

راکیچ دیاب نم دوب، هدش مورآ ردقنا هداس شوغآ

درم؟! نیا یارب مدرکیم

م هقیقش تمس هب شاه بل و دیشک یقیمع سفن

درک. تکرح

یکی ، یشیمن لح منکیم تلغب مکحم مردقچ ره هخآ _



! هنکیم مرت صیرح نیمه ماهاب یشیمن

. دیزرل مندب تسشن م هقیقش یور هک شاه بل

درک. هقلح مرود رت مکحم ور شاهوزاب و دیمهف

شاباتک زا یکی دنوخیم باتک یلیخ نوج اقآ همدای _

هب هلمج هک یروج تشاد تسود همه زا رتشیب ور

دوب! ریهز شمسا دوب، ظفح زا ور ش هلمج

یچ؟ ینعی ینودیم

هب یزیر ی هسوب ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

مورآ ماه مشچ هک دز مینوشیپ یور یگتفرگ هام

! منومب اجنیمه دبا ات دشیم شاک دش، هتسب

نوا اب راب نیلوا یارب یتقو هک یسک ای یزیچ _

یمهنک،ات لا غشا ور ترکف مکمک ینک، یم ادیپ طابترا

رکف نوا زج یا هگید زیچ هب ینوت یمن هک ییاج

! ینک

ای سالهتم ای یراچد شهب هک حیلا نیا مسا حاال

! نونج

ور مسفن ، تسشن مینوشیپ یور شمود ی هسوب

! محر یب ، دیربیم تشاد

هیچ؟ شمسا نم حلا نیا ترظنب _حاال

؟ نونج ای سالتم

مارب وت ور درم نیا ایادخ دزیم نویم رد یکی مبلق

؟ ینکیم یزاب یتراپ ؟ یداتسرف



درب، باال ور مرس و تفرگ م هنوچ هب ور شتسد

! دزیم قرب شاه مشچ

؟ مگیم یچ یا هجوتم _

مدز. یمورآ دنخبل

! متسین هک جیگ ممهفیم _

داد. هیکت مینوشیپ وهب دروآ ولج ور شرس

وت! ینم ِجیگ ، یتسه _

. مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

_نم؟

: تفگ بات یب و تشاذگ متروص فرط ود ور شاتسد

؟ هشواچ ِنوج یک وت زج
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خیلا شتروص یوت ور شمدزاب و مدیشک یقیمع سفن

. مدرک

. تفرگ سفن روش واب دز دنخبل

_خآ!

مشچ داد، مراشف شدوخ هب و دز مرمک هب یگنچ

زا رتشیب متسنودیم ، زمرق شتروص و دوب هتسب شاه

ادخب ، متشادن نانیمطا مدوخ هب یلو هریمن شیپ نیا

! متشادن هک



درک زاب ور شاه تسد ، مدیشک بقع ور مدوخ عیرس

تقوچیه تساوخیمن هگا هک مرب داد هزاجا و

! مشب ادج شلغب زا متسنوتیمن

! همیخو ردقچ عاضوا دوب هدیمهف شدوخ راگنا

ترارح مزا شدوخ نیع و دوب قرع سیخ مندب

. دزیم نوریب

! نومنیب هموس رفن هب تنعل

! هنکیم درد تتسد ؟ تساو منک تسرد اذغ نم _م...

ترچ هب تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل مدرک سح

! مدوب هداتفا ییوگ ترپ و

زمرق ییاه مشچ واب لبم هب داد هیکت ور شرس

درک. مهاگن

؟ هگم یدلب _

اپ هنوخزپشآ تمس هب له وزا مداد نوکت رس عیرس

. مدرک دنت

! هرادن یزیچ هگید هک پوس هی _هرآ

هنوگ یور ور متسد هنوخزپشآ یوت ندیسر ضحم هب

. متشاذگ ماه

مدش مورآ ات مدیخرچ مدوخ رود ردقنا دوب، غاد

نم زا شلا ح درک ملو نوا هک یعضو نوا اب منئمطم

! هرتدب

ور دوب پوس ندرک تسرد بسانم هک یلیاسو دنت دنت



. مدیشک نوریب لا چخی زا

مدوخ حاال ات یلو مدوب هدید دایز نامام تسد ور زا

دایب رد بوخ هنک ادخ ، مدوب هدشن لمع دراو میقتسم

و رشحم یزپشآ نوا اب شواچ یولج متساوخیمن

! مرایب مک هزپیم هک یجراخ یاهاذغ

یواسمان و جک لا کشا اب ور ینیمز بیس و چیوه

هملباق یوت تافلخم هیقب اب هارمه و مدرک دروخ

ود زا یتسد هک مرازب ور هملباق رد متساوخ ، متخیر

، متشگرب بقع هب عیرس هدرک له دش، در مولهپ فرط

دوب! هتخادنا مریگ زاگ و شدوخ نیب

! دزیم قرب شاه مشچ

؟ مشب در : متفگ مورآ و مدز یموهفمان دنخبل

ماه مشچ متمس دش مخ و دش رت کیدزن مهب یمک

دش مخ یمک مدش، عمج مدوخ یوت عیرس و دش درگ

درک. مک ور زاگ ی هلعش مرانک وزا

؟ شینوزوسب یاوخیم راک لوا نیمه _

؟ ینک تسرد اذغ مساو یتساوخیم یروجنیا

. مدرک شهاگن هدز تلا جخ و متفرگ زاگ ور مبل

! یدرک ترپ ور مساوح منک شمک متساوخیم مدوخ _

زاگ یولج زا ات تفرگ ور موزاب و تخادنا باال ییوربا

. متشکب رانک
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. دموین رد مادص یلو تفر مه یوت درد زا متروص

هدش ینابصع هرابود دیشک بقع ور شتسد عیرس

دوب.

هدشیچ  منییب یرایب رد هشیمن وبصم ال یوتنام _نیا

! هشعضو هچ ، تتسد

متسنودیم هک نیا اب مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

دوب منت هک یا همین فصن پات رکف یلو هگیمن یدج

ردقنا هدب مگرم ادخ ، هریگب گنر ماه هنوگ دش ثعاب

! مدش ایح یب

رد شتسد ریز زا تنطیش واب مدز یمورآ دنخبل

درک. مهاگن حیرفت واب تخادنا باال ییوربا ، متفر

یتفویب ریگ هک مود راب یلو ینک، رارف یراد هزاجا _

! یتیذا

. مدرک شهاگن یسخت واب زیم هب مداد ور م هیکت

هنک! تیذا ونم داوخب هدشن هدییاز ردام _زا

متمس هب یمدق و درک نییاپ و باال ور شرس

. تشادرب

روط! نیا _هک

عورش نوا اب نامزمه و مدرک رطخ ساسحا یمک

! ندیخرچ زیم رود مدرک



هقلح مرمک رود شاه تسد تشادرب هک یزیخ نیلوا

! دروآ ماه ولهپ هب یراشف و دش

مدیشک یفیفخ غیج دش، درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

! هدنخ ریز مدز دنلب

تروص وهب دنودرگرب شدوخ تمس هب ونم بجعت اب

دش. هریخ منودنخ

: متفگ ینوزرل یادص واب مدرک عمج ور مدوخ یمک

! میکلقلق

ولهپ یور مورآ ور شتسد درک، مهاگن یصاخ دنخبل اب

تشاد مه ، مدرک شهاگن طایتحا اب داد تکرح ماه

و هنودرم یاتسد ، مدیشکیم تلا جخ مه دمویم مکلقلق

دیشک باال ملغب ریز ات راو شزاون و مالمی ور شگرزب

مدیشک یفیفخ غیج درک، مدنلب عیرس تکرح هی واب

ماهاپ هکیلا ح رد هنوخزپشآ زیم یور دعب ی هظحل و

! مدوب هتسشن دوب شواچ فرط ود

دوب، هدز نوریب منزو راشف لمحت رطاخب شاهوزاب

مشچ یوت میقتسم دشیمن مور مدش بذعم یباسح

منک. هاگن شاه

زیم هب لماک و تشاذگ مندب فرط ود ور شتسد

وت نوا یباسح مبلق مدیشک یقیمع سفن ، دیبسچ

وت یروجچ نم هخآ دوب، هدرک اپب نشج شدوخ هساو

مسفن و منک هاگن شاه مشچ هب هلصاف نیا



؟! داین دنب

، تشاذگ مندب یور و دروآ ولج مورآ ور شاه تسد

درک! مشزاون و دیشک مولهپ یور غاد و عمط رپ

هب مشچ عیرس دش ثعاب شمکحم و شخ رپ یادص

تشاد هلصاف مزا تناس دنچ طقف هک ییاه مشچ

! مزودب

سابل یلدم نیا تقوچیه نم رطاخب یتح هگید _

بخ؟! شوپن

باالرت ور شتسد هشاب باوج رظتنم هک نیا نودب

ماه مشچ هب یا هدش باسح و مکحم هاگن ، دروآ

دیشک مبل یور طایتحا اب ور شتسش تشگنا ، تخادنا

زج یسک شیپ ورانیا هگید درک: همزمز باهتلا رپ و

؟ هشاب نکن یگالس لکش نم

قرع منت ی همه مدیشک بقع ور مدوخ هدز تلا جخ

دوب! هدرک

رود تنوشخ اب ور دوب مولهپ یور هک ش هگید تسد

درک. مکیدزن شدوخ هب هرابود و دیچیپ مرمک

نکن، یرود مزا تقوچیه یملغب وت یروجنیا یتقو _

! شکن بقع ور تدوخ

و دیشک بقع دوب هدش زمرق هک ور شتسش تشگنا

صرح رپ نحل اب دربیم شبل تمس هب هک روط نومه

! ینکیم میبصع : دیرغ یا هتفیش و



رگ منت ی همه ، تسشن شاه بل نیب هک شتشگنا

! متخوسیم ششیتآ یوت متشاد اعقاو راگنا تفرگ
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ی هسوب دوب ماه بل یور شهاگن هک روط نومه

، دیکرتیم تشاد مبلق ، دنوشن مبل رژ در یور یغاد

یقیمع سفن ، شتروص یازجا تمس تفر ماه مشچ

! دیشک

نورق ات میملا ظ راکبلط نم مهب یراکهدب یلیخ _

ییاه هظحل ی هیناث هب هیناث ، مریگیم تزا ور شرخآ

و... مدرک تسمل مدرک رکف تهب هک

. دیشک یقیمع سفن

، یراکهدب نم هب وراه هظحل نیا ی هیناث هب هیناث _

! هشاب نم هب تساوح

درم نیا هشیم هگم ، مدرک شهاگن یصاخ قوش اب

هگم تساوخن ور سادخ شاه عالهق زاربا هک یتنعل

؟! هشیم

یصاخ صرح واب تفر بقع یمدق مهاگن ندید اب

. دیدنخ

نم تسد راک سرب تندرک تسرد اذغ هب ورب _ایب

! میجر ناطیش هدن



هب و مدیرپ نییاپ زیم یور زا تلا جخ و هدنخ اب

ریخبت لا حرد نم لثم دمویم رظن هب هک یپوس تمس

! مدیود هشاب ندش

یتقو ، متشادرب ور شرس و مدرک مک ور شریز عیرس

یور مدش هجوتم منک ادیپ وراه فرظ متشگرب

. هنکیم هاگن متاکرح هب هریخ و هتسشن یلدنص

ماجنا هلجع واب عیرس ور ماراک همه ، مدرک لوه

! منزب بر شوت دوب هتفر مدای یتح مدادیم

! هگید هضیرم هساو هرادن یبیع بخ

و ضیرم االن مدروآ سناش ، تفرگ مدنخ هظحل هی

دوب. یمخز

تست و بر یب پوس هساک هی دش یتالمش هجیتن

! هدشن

! هرایب مور هب منکن رکف هشب مه هزمدب هگا یتح بخ

دوب لفق مور زونه هک یهاگن اب متشگرب یتقو

. مدش ریگلفاغ

ناویل هی اب ور پوس عیرس و مدز یا هچاپتسد دنخبل

! متشاذگ شولج بآ

و دز هراشا شرانک یلدنص هب ، پرک مهاگن تذل اب

! منیبب اجنیا نیشب : تفگ

اعقاو ، مدرک شهاگن یمشچ ریز و متسشن شرانک

هخآ ، درکن پوس هب یضارتعا هک مدوب نونمم شزا



! یدرک تسرد پوس شساو دوب هدروخ امرس هگم

یوت شاه مخا درک شنهد دراو هک ور قشاق نیلوا

. دروخ بآ هدروخ وهی درک یا هفرس کت تفر مه

. مدرک شهاگن سرتسا اب

؟ هدش دب یلیخ _

. تشاذگ هساک یوت ور قشاق و دز یجک دنخبل

_هن!

حاضتفا لصا رد داد: همادا و دیشک یقیمع سفن

هدش!

هدروخرب مهب هک یروج مخا اب دش درگ ماه مشچ

قشاق هی و مدیشک شولج زا ور پوس هساک دوب

هجوتم ال صا دوب هتفرگ مصرح ردقنا ، مدروخ شزا

! هینهد شقشاق مدوبن

راشف مهب مکحم ور ماه بل قشاق نیلوا ندروخ اب

. مداد

! مدرک تسرد نم هیدنگ هچ هگید نیا

هک! دروایم مور هب دیابن هشاب یچره ال صا بخ یلو

نوا حاال : متفگ یتحاران واب مداد شتروق روز هب

مور وت یروجنیا لقادح هک هدشن حاضتفا مردق

! یدزیمن

و درک مهاگن بجعت اب دروخ اج یمک مدرک سح

؟ یدش تحاران : تفگ



هک غورد شیروخب یتسنوتن متدوخ یتح ... هخآ

! مگب منوتیمن

شندز فرح یلدم نیا هساو دوب هتفر فعض ملد مه

هدش سول دوب مالمی ماهاب زیچ همه وت سب زا مه

! مدوب

هشاب : متفگ هدیچرو یابل واب متخادنا باال یا هنوش

! هگید یرادن تسود ، یتحار روجره

ور متسد چم عیرس هک مرادرب ور هساک متساوخ

. تفرگ

؟ ینکیم یخوش یراد _االن

وتور یرادن قح ادایمن مشوخ اراک نیا زا نم

! ینک رهق ای ینودرگرب
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هقیقد ود ، متسب ور ماه مشچ و مدیشک یقیمع سفن

شاراتفر هک مردقچره هرذگب شمارآ یوت تشاذیمن

دوبن شلیم باب یزیچ یتقو یلو دوب هدش بوخ

لبق! خاالق دنگ مدآ نومه دشیم

ینوتیم یروجچ مدز: رغ و مدنوخرچ ور ماه مشچ

؟ هنکن رهق یاوخب رتخد هی زا

ور ینهد قشاق و دیشک متسد زا ور پوس ی هساک



بل تمس هب ور قشاق نیلوا هک روط نومه تشادرب

هزاجا طقف ، ماوخیمن شزا : تفگ مکحت اب دربیم شاه

هنک! رهق مدیمن

شساوسو تمس تفر مرکف ینهد قشاق ندید اب

تسین حاالالمز : متفگ مورآ و متفرگ زاگ ور مبل

س! هزم دب یلیخ یروخب

. تخادنا مهب یدج هاگن

! مروخیمن هک متفگن ، هحاضتفا متفگ تهب _

! شیتخپ وت

؟ متخپ نم نوچ دش بآ ملد وت دنق ولیک ولیک

دیمهفیمن مدآ دزیم همین و فصن ور شافرح مردقنا

هن! ای هنکب قوذ ، هنیمه شروظنم اعقاو

هدروخ اج دمویم غاب یوت زا هک ینیشام یادص اب

. مدرک شهاگن

؟ هشوایس _

. تخادنا مهب یهاگن

! هرادن وراجنیا دیلک یسک شوایس _زج

نیع ، تفر نوریب هنوخزپشآ زا و دش دنلب اج زا

مدیشکیم تلا جخ مداتفا هار شرس تشپ هجوج

ضحم هب ، هنیبب اهنت مه اب اجنیا ورام شوایس

رحس دنلب یادص و دش زاب رد سنلا هب نومندیسر

. دیچیپ



اجنیمه ندموا اال متحا هک متفگ ایس هگید ایب رت _دنت

... شیراک هنک ادخ

و دروخ ور شفرح ی همادا شواچ و نم ندید اب

. دموا متمس هب نارگن

؟ باتفآ یبوخ یاو _

واب متشادرب ور دوب هداتفا هپاناک یور هک شملا

؟ مشاب دب دوب رارق هگم : متفگ بجعت

بخ بخ... : تفگ مورآ و تخادنا شواچ هب یهاگن

! هخآ

هدید شواچ زا هک یتلا ح نوا اب دوب هدیسرت ، مدیدنخ

! هشخاش ور یشوگ رد هی امتح درک رکف دوب

یکیتس ابپال شوایس متخادنا مرس یور هک ور شلا

دش. هنوخ دراو دوب شتسد هک

زا نوشلا ح شابن انیا نارگن متفگن تهب موناخ امرفب _

هتسرد ومقیفر نیا مسانشیم نم ، هرتهب مه وت و نم

! هگید فرط هی زا یلو س هنووید

شهاگن یپچ پچ شواچ متفرگ زاگ هدنخ زا ور مبل

؟ یدیرخ اذغ : تفگ و درک

داد. نوکت رس شوایس

! رخب یداد مایپ تدوخ هگید _هرآ

ماه مخا مک مک و متخادنا شواچ هب یبجعت رپ هاگن

متشاد نم هک یعقوم نوا ینعی ، تفر مه یوت



اذغ دوب هتفگ شوایس هب نوا متخپیم پوس شساو

؟ هرخب

. مدرک شهاگن یصرح

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس و دز یجک دنخبل

هب دیاب مدش هجوتم تلبق هعفد یزپشآ ی هبرجت _زا

منک! افتکا هگید عبنم هی
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هی نوا منکن هلمح شهب دش ثعاب هک یزیچ اهنت

! دروخ ماه مشچ یولج هک دوب یپوس هساک

. تخادنا مهب یجیگ هاگن رحس

؟ مینیچب ور زیم میرب _

! همنشگ یباسح نم

. مدش در شواچ رانک زا مخا واب متفگ یا هشاب

پوس : تفگ بجعت اب زاگ یور پوس ندید اب رحس

؟ هگیم یچ

. مدرک جک ور مبل و مداد مشوگ تشپ ور ماهوم

! شمتخپ مدوخ مرس ریخ _

ریز دز یقپ و درک مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

. هدنخ

هک وگن منک، شناحتما داوخیمن ملد یتح نک رواب _



! یداد ادخ هدنب نوا دروخ هب ور هساک نیا

. تفرگ م هدنخ ممدوخ

دب مردقنوا حاال شدروخ مشن تحاران هک نیا هساو _

هک! دوبن

! ملکیه دق مدزیم الف

. میدرک زیم ندیچ هب عورش دنت دنت

مرس یور داتفویم یه هک شیلا هلصوح یب راب دنچ

م هدنخ ماراک زا ممدوخ اتقو یضعب ، مدرک تسرد ور

ورای ولج ایسورع وت هک مدوب ییانوزا نم تفرگیم

نومنوخ دمویم مدآ نومه هگا دعب متشگیم تخل رس

! مدرکیم رس شلا متفریم ودب ودب

. مدوجو وت دوب هدش هنیداهن هنادجو باذع نیا

درک ادص ور شوایس دنلب رحس زیم ندش رضاح اب

. نروخب ماش نایب هک

نامام هب داتفا مدای هزات زیم تشپ نتسشن ضحم هب

. مدیشک یفوپ مایم رت رید مدادن ربخ

کال وج هنوخزپشآ یوت شوایس و شواچ ندموا اب

دش. ضوع

مدآ دشیم ثعاب مه دنورپیم شوایس هک ییاه هکیت

یاه هرغ مشچ ، هریگب ش هدنخ مه هشکب تلا جخ

! دوبن زاس راک شایزاب کمن شوخ هساو مه شواچ

اب میدرک عمج وراه فرظ ماش ندروخ زا دعب



نامام هب تفر مدای نم : متفگ رحس هب ور بارطضا

بش فصن هراد هگید هنوخ میرب مایم رت رید مگب

! هشیم

دش. جراخ هنوخزپشآ وزا تفگ یا هشاب

هار شرس تشپ و مدرک بترم مرس یور ور شملا

. مداتفا

؟ دیربیم فیرشت : تفگ و تخادنا مهب یهاگن شوایس

شوخ یمهرود نوریب میرب رس هی متفگ هبش رس هزات

. مینورذگب

مدز. شهب یدنخبل

نارگن نامام مدرگرب رتدوز هرتهب شوایس یسرم _

! منومب نوریب بش هشیم

زا یرکشت و تفرگ ور شفیک رحس داد، نوکت یرس

درک. شواچ

شیدج هاگن ندید اب و متشگرب شواچ تمس هب

لوق شاب قلخ شوخ هدب او هرذی وخ مدز، یدنخبل

! مشن وررپ مدیم

تباب نونمم نک، ضوع امتح ور تتسد نامسناپ _

! ظفاحادخ ممموا و بشما

هار نوریب تمس هب نومییاتراهچ دش دنلب اج زا

. میداتفا

؟ میایب نوتاهاب دیاوخیم ؟ دیسرتیمن اهنت _



یلکشم دیشکن تمحز نونمم هن : تفگ عیرس رحس

! تسین

شساو و متخادنا شواچ نارگن ی هرهچ هب یهاگن

. مداد نوکت رس

نوشرانک زا یقوب کت ندز واب میدش نیشام راوس

. میدش در
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شوخ : تفگ و تخادنا مهب یمشچ ریز هاگن رحس

؟ نوطیش تشذگ

. مدرک زاب شارب ور مشین

وساالی نیا زا نم هگم هشاب تدوخ یگدنز وت ترس _

؟ مسرپیم تزا یتارکنم

ینوتیمن هگید مه یاوخب : تفگ یدنلب ی هفرس اب

نیا هساو هدنومن سفن و نوج هگید هشارخآ ، یسرپب

! هطبار

مه اب هک امش ؟ یدش هنووید او : متفگ بجعت اب

! دیبوخ

. تخادنا باال یا هنوش

شوایس میرب شیپ یتسود لدم نیمه اب رخآ ات _هگا

هک جاودزا زا فرح یلو خاالهق شوخ و هیاپ یلیخ



منک راکیچ بوخ ، هزیریم مهب زیچ همه طسو دایم

مدب همادا ور هطبار نیا یلدم نیمه منوتیمن هک نم

! مشیم رت هتسباو مدب شلوط رتشیب میچره

. شتمس مدش مخ نارگن

؟ رحس ینک راکیچ یاوخیم _

دش. هریخ ولج هب

. تهب مگیم دش یعطق حاال مراد ییارکف _هی

. مدیشک یهآ

. دایمن رب متسد زا مه یراک وهللا مگب یچ _

ییادخ هدنب هی لوق هب : تفگ یصاخ ی هدنخ کت اب

! دهاوخیمن ارم اصخش وا دیناهاوخب وا هب ارم

. مدرک مخا

! هریگیم ممغ رتشیب یدنخیم یتقو رحس دنخن _

اب دموا هک یتعرس نومه دش،اب مومت ش هدنخ

. تفر متعرس نومه

ور هیقب همدوخ هساو طقف ماندروخ هصغ همه _نم

منک فیک اتود امش ندید زا رازب لقادح ، منکیمن رپ

! هشب زاب ملد

. مدرک جک ور مبل

. هشوخ تلد اباب _ورب

ات مدرک یعس و یلدنص هب مداد هیکت ور مرس

. مباوخب یمک میسریم



تاقافتا ات مدروآ تسدب یتصرف شاج هب دربن مباوخ

منک. یج حال ور زورما

شرخاوا هگا هتبلا دوب یکانتشحو و سرتسا رپ زور

. میریگن رظن رد ور

شزا گرم دح رد اه تقو یضعب منکیم فارتعا

! مدیسرتیم

یباسح منهذ دش ثعاب دز مهب بشما هک یفرح

! هشب ریگرد

نوا هک مدادن ماجنا یراک تقوچیه نم تفگ نوا

نیا هب مدرکیم رکف هک ردقچره هنک، دامتعا مهب

! هشواچ اب قح هک مدیسریم هجیتن

حاتاال نم دوب متشپ هروج همه هک نوا سکعرب

شهب م یعالهق هنوشن هک مدوب هدادن ماجنا یتکرح

. هشاب

سح میتسه شوت االن هک یدب یطیارش زا ادج

نیا یوت نم یفاطعنا یب و ندوب لعفنم مدرکیم

دوب! هدش شواچ توکس ثعاب هطبار

اهدرم یایند زا رود هب رتخد هی ناونع هب نم هساو

! شواچ هب ندش کیدزن دوب کانسرت و تخس

،ای هشن هدز مزا ،ای مشابن یتسد مد هک نیا سرتسا

زا شدامتعا مهب ندش کیدزن یدایز اب مدن هزاجا

و تخس هیحور سکعرب دوب، ماهاب هشیمه هرب تسد



! نوا سفن هب دامتعا اب

مدیسوب ور رحس ی هنوگ مکحم نیشام ندرک زمرت اب

. مدرک یظفاحادخ شزا و

راودیما ، مدرک زاب ور هنوخ رد و مدیشک یقیمع سفن

مزا ور زورما یاقافتا زیر هب زیر داوخن نامام مدوب

! هشکب نوریب

هرفن ود باوختخر یور هک شرآ و نامام ندید اب

زا اپ کون یور و مدیشک یتحار سفن ندوب باوخ

. متشذگ نوشرانک

باوختخر یور ور مدوخ و مدرک ضوع ور مه سابل

یگتسخ و راشف زا دیشکن هیناث هب و مدرک ترپ

! متفر باوخ هب زورما
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نوریب و راک یوت ور مدوخ ور دعب زور دنچ لک

هک هاگداد زور هب رتمک ات مدرک قرغ شرآ اب نتفر

منک. رکف دشیم رت کیدزن زورره

اه مایپ مدوبن ربخ یب مه شواچ زا نویم نیا یوت

اعقاو دوب هدش ثعاب نومهاگیب و هاگ یاندز فرح و

! مشب هتسباو شهب

نئمطم شلیکو و نوا تسد مدوب هدرپس ور زیچ همه



هدیم ماجنا هدنورپ نیا یوت ندرب یارب یراکره مدوب

! درکیم ممرگلد شواچ تردق نیمه و

هب ور هک هنوپ هب و متسد یور متشاذگ ور م هنوچ

هریخ دروخیم ینتسب مامت تذل واب دوب هتسشن مور

. مدش

! یشب ریس روخب نون _اب

. دیسر مشوگ هب رحس ی هتفرگ یادص

یه! متفویم شدای هشوایس ی هکیت نیا وگن _

. مدرک زیمت ور شرآ نهد متسد یوت لا متسد اب

! یکلا یتفرگ دابمغ هک هدرمن _

درک. ماگن یپچ پچ

! ریگب زاگ ور تنوبز هنکن ادخ _

وت هک شرآ هب هرابود و متخادنا باال یا هنوش

. مدرک هاگن تشادن هنوپ زا یمک تسد ندروخ

؟ هتفگ مه یزیچ ورای نیا حاال باتفآ مگیم _

. مدرک هاگن دوب هداتسیا نومرس هکباال نیمار هب گنگ

؟ ورای مودک _

: تفگ مخا واب متمس دش مخ زیم ور زا رهمداش

! هگید نوتشواچ نیمه

. مداد نوکترس

یچ؟ هب عجار _

نیا ندش یدج و یراگتساوخ : تفگ یدج نیمار



! هیضق

حیجرت عفال هن : متفگ و مدیشک یفوپ هلصوح یب

! شمسانشب رتشیب مدیم

. تخادنا مهب یقیمع هاگن نیمار

هب هراد دایز مدنگ یاق خاال یلو هیبوخ مدآ یلیخ _

! مدشیمن شنز مدوب رتخد هگا هصخش

. تفرگ م هدنخ

مایپ شواچ دیاش هک نیا رکف اب میشوگ ندیزرل اب

ی هرامش ندید اب یلو متشادرب ور یشوگ هداد،

! مدرک یثکم سانشان

باالی ناخ کخلت مسا ندید هب مدوب هدرک تداع

. میشوگ هحفص

هریخ یشوگ هحفص هب بجعت اب مایپ ندش زاب اب

. مدنوم

! مینزب فرح مه اب دیاب سردآ نیا هب ایب ادرف _

دوب! هتشون ور پاش یفاک هی سردآ مه شنییاپ

هرامش نیا نیبب : متفگ و متفرگ رحس تمس ور یشوگ

؟ یسانشیم ور

وهللا. هن : تفگ و تخادنا یشوگ هحفص هب یهاگن

دش. رهاظ هحفص یور مود مایپ عقوم نومه

داوخب تلد منکن رکف هک هیلئاسم یایب اهنت هتعفن _هب

! هشب علطم نوشزا یسک تدوخ زج هب



هدش هفاضا مه سرت مبجعت حتلا هب مک مک حاال

دوب.

. تخادنا مهب یگنگ هاگن رحس

؟ باتفآ هیک : دیسرپ واکجنک نیمار

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. هتفرگ هابتشا منک رکف منودیمن _

. متخادنا مفیک یوت ور یشوگ لوغشم یرکف اب

ی هریخ هاگن ندید اب یلو هنزب یفرح تساوخ رحس

. دنوم تکاس اه هچب
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رحس هب ور و مدرواین تقاط هقیقد دنچ زا دعب

یلیخ راکرس مرب دیاب ادرف هنوخ میرب رتدوز : متفگ

م. هتسخ

نوکت یرس هرت نارگن مه نم زا دوب مولعم هک منوا

دش. دنلب اج زا عیرس و داد

دیرادن یراک بخ ، مراد راک یلک منم رتخد میرب _هرآ

اه؟ هچب

ی هشوگ هب ور شرآ هنک یظفاحادخ اه هچب زا ات

بآ ریش رس ور شتروص و شتسد و مدرب هفاک

. متسش



! دمویم رظن هب رادوب یلیخ هیضق

مورآ و دنوسر مهب ور شدوخ دنلب یاه مدق اب رحس

هیک! مینیبب نزب گنز نوریب میرب : تفگ

. میدز نوریب هفاک زا عیرس و مداد نوکت یرس

ور هرامش متساوخ نیشام یوت نتسشن ضحم هب

هب لوا تسین رتهب ترظنب : تفگ وهی رحس هک مریگب

؟ میگب شواچ

. مدرک شهب یمخا

رس مدوب لقتسم رتخد هی تقو همه نیا مرس ریخ _

زا مرب هشابن ای هشاب هابتشا تسین مولعم هک مایپ هی

؟ مشب هگید رفن هی نوزیوآ سرت

. دیشک یفوپ

هدب. مایپ باتفآ نزن گنز یلو ، هگید یرخ _هلک

امش؟ : مدرک پیات و متفگ یا هشاب

. میدش هریخ یشوگ هحفص هب نومتفج یا هقیقد دنچ

دیشک ولج ور شرس دوب هتفر رس شلصوح هک شرآ

؟ نامام میریمن ارچ سپ : تفگ و

یشوگ هحفص یور یمایپ هک مدب ور شباوج متساوخ

. تسب شقن

فرح مه اب دیاب شرآ هب عجار ، متسه یناطلس _

! مینزب

! مرادن تیراک یمومع ناکم وت سرتن ایب اهنت



: تفگ مخا اب رحس ، متفرگ زاگ مکحم صرح زا ور مبل

هنک؟ یطلغ هراد تئرج نیا هنزیم رز یچ

. هنزب فرح تسرد شولج هک مدز شرآ هب یا هراشا

مینیبب میرب : متفگ صرح رپ و مدیشک یقیمع سفن

زا لبق زور هی اقیقد حاال ، سانسن نیا هگیم یچ

! هدیسرت هنکن ؟ هرازب رارق داوخیم هاگداد

انیا : تفگ و هتخادنا هار تعرس اب ور نیشام رحس

وترس مایم تاهاب مدوخ ادرف ننج ِمخت زا نوشمه

بآ. ریز ننکن

. تفرگ م هدنخ

؟ هگم هگنج ؟ هخآ یمومع ناکم _وت

داد. نوکت رس

مدآ ورای هدیسرت ممشچ وهللا باتفآ امیدج _نم

. تفگیم شزا ایچ شوایس ینودیمن هک تسین

هدن همادا شرآ ولج هک مدموا شساو ییوربا و مشچ

منک. بارخ ور هچب تینهذ متساوخیمن

. میدرک یظفاحادخ رحس زا هنوخ هب ندیسر اب

زج هب نوچ مگن نامام هب یزیچ متفرگ میمصت

. تشادن شارب یچیه سرتسا

زا نامز هک مدز هلک و رس شرآ اب ردقنا بش رخآ ات

. تفر رد متسد

شرآ اب ور متقو رتشیب و مدنومیم راکرس رتمک ادیدج



ور نوشندوب ردق اعقاو ،اتاالن مدنورذگیم نامام و

! متسنودیمن

تسنودیم نوچ دادیم ریگ مهب رتمک دنمجرا یاقآ

تمحز تکرش نوا ی هساو مراد متیفرظ زا رتشیب

. مشکیم

نوممه و دیسریمن رظنب بوخ دایز شلا ح ادیدج

دادرهم هب ور تیریدم فسات مکلا رد میدوب رظتنم

! هراپسب
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متسب ور ماه مشچ و متشاذگ تشلا ب یور ور مرس

زا دش ثعاب میشوگ گنز یادص هک مباوخب متساوخ

. مرپب اج

مک مک و دش درگ ماه مشچ ادیش ی هرامش ندید اب

. تسشن مبل یور یدنخبل

؟ ینیبیمن ونم هرذگیم شوخ تفرعم یب موناخ ههههب _

دش. دنلب ششوخرس یادص

شواچ هک نیا سرتسا زا لقادح مروج هچ _هوا

. مدش تحار هنک مجارخا ناخ

. مدیچرو بل

. ینک فراعت متشاد راظتنا شییادخ فیثک نئاخ _



. دیدنخ دنلب

! یفآ هدشیچ ینودیمن یاو واب، نکن ترپ و ترز _

متسنوتیمن دوب ضیرم هدنگ سرخ نیا هزور دنچ نیا

. منزب فرح تاهاب منزب گنز

. مدنوراوخ ور مرس بجعت اب

ممود یلوضف زا مدرم هدشیچ وگب هک نیا لوا _

؟ تسیک زا زاجم هدنگ سرخ

! همارگ رسمه زا زاجم _

. هدنخ ریز مدز یقپ

لا تناس هرتخد نیا هب عجار ، هظحل هی وخ دنخن _

! هناخ شواچ و ناخ شوایس اب هلا تناپ

دش. عمج م هدنخ هیناث مدص یوت

؟ هرتخد مودک _

س، هزنرب هراد، یجراخ هجهل هک ینومه : تفگ عیرس

و... هیرتچ شاهوم

انلا؟! : شفرح وت مدیرپ

. دیشک یقیمع سفن

اجنیا دوب هدموا شیپ زور دنچ ، هنیمه منک رکف _هرآ

ناخ. شوایس قاتا وت تفر ندز رد نودب تسار هی

قاتا هرب داتفا هار ناخ شواچ دعب تعاس مین هی

دش. ور هب ور هرتخد نیا اب هک ناخ شوایس

ناخ شواچ و ناخ شوایس نیا هشیم : متفگ کالهف



! تشپ نیا نم مدرم ؟ رانک یرازب ور نتفگ

تسش ور هرتخد خالهص ، هشاب هشاب : تفگ هدنخ اب

دنب! ور درک نهپ

هنکیم شملق شتکرش وت هرازب وشاپ تفگ شهب

ور هرتخد هفایق دیاب هکاپن شوایس هرود مه هگید

. شدوخ هساو دوب ییاغوغ یدیدیم

هک متشاذگ منهد ور تسد عیرس ، هدنخ ریز مدز دنلب

هرن. توریب مادص

هنزیم هریم هار هک مرب شیگس خاالق نوبرق نم _خآ

همه! کجرب وت

ایح یب مونشیم دیدج یافرح هب هب : تفگ هدنخ اب

! یدش

ورب! ورایحم نک لو ونیا حاال

. ماجرس متسشن فاص

؟ تساج نوا زونه هرتخد نوا ؟ هگم هدشیچ _

مه. یوت تفر ماه مخا

اجره ناخ شواچ مد هدش رانک هب هک تساجنیا _هوا

، هتفویم هار شلا بند ندوب شورف ریدم هنوهب هب هریم

نیا منودیمن وهللا شهب هدیمن گس لحم ناخ شواچ

! هگید هدب لو وخ س هنک ردقنا ارچ هرتخد
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مدز. وتپ هب یدگل صرح زا

اجنوا وت ال صا شواچ تشپ هتفویم هار هدرک طلغ _

! ونوبنت شک هچاپب شنوخ نزب نیچمه یا؟ هراکیچ

. هدنخ ریز دز یقپ

یرایب فیرشت ینوتیم ملگشوخ حاال روخن صرح _

هیک! سییر تدوخ لوق هب یدب نوشن شهب تکرش

. مدیشک یقیمع سفن

! ینکیم مکیرحت یراد _

مرب نم باتفآ هدموا مدمحم : تفگ یشاشب یادص اب

! ینلعف ؟ یرادن یراک

درک. عطق مور ور یشوگ منزب یفرح هک نیا زا لبق

! هدیدن رهوش

مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ مهرد یاه مخا اب

. مباوخب

یفالن! هرتخد مرایم رد ور شاه مشچ مریم

باوخ زا میتشاد اشاس اب هک یرارق سرتسا اب حبص

اج وزا مدرک هاگن مفارطا هب جیگ هظحل دنچ مدیرپ

. مدش دنلب

یبیجع سرتسا هی مندش رضاح لوط مامت یوت

ور مولگ متفگن یزیچ شواچ هب هک نیا رطاخب



دوب. هدیبسچ

هنکمم منک نوهنپ شزا ور یزیچ هگا مدرکیم سح

. درکیمن متیذا نیا لثم یچیه و هنک ماوعد

یهاگن و مدیشک یقیمع سفن و مداد رحس هب یمایپ

یوتنام اب دون دق یکشم راولش ، متخادنا مدوخ هب

دوب. منت یدنلب یکشم

هک دوبن یصاخ مدآ لصا رد و دوب یا هداس پیت

منک. تیذا ور مدوخ شرطاخب ماوخب

رهظ عقوم نیا داد ریگ یراب دنچ نامام منتفر زا لبق

ور شلا یخ یرسرس ی هنوهب ات دنچ اب مریم مراد اجک

مدز. نوریب هنوخ وزا مدرک تحار

هک رحس تمس هب عیرس نیشام قوب یادص ندینش اب

. متفر دوب هداتسیا هچوک رس

. مدش نیشام راوس و مدرک زاب ور رد

. مدرک ریسا مه ور وت هدنمرش رهاوخ _سالم

درک. یمخا

متریغ یب نم یدرک رکف هیچ ریسا سالم کیلع _

اصوصخم هکیترم نوا شیپ یرب اهنت وت هدیم هزاجا

! هتفرگ تزا لبق هعفد هک یا هنیک اب

. مدیشک یهآ

؟ لخاد یایم مه _وت

درک. یچون



نیشام وت نوریب نیمه راکیچ مایب نم اباب _هن

. یایب ات منیشیم

. متفرگ سرتسا رتشيب اشاس اب ندوب اهنت رکف زا

و داد یشن رخ داد یزیچ یلوپ داهنشیپ هگا مگیم _

هدافتساوس منيمه زا ادرف سپ ، ایزادنب هار دادیب

. هکلومرام یلیخ هنکیم

. مداد نوکت رس

نیمه ات عوضوم هنک ادخ طقف تحار تلا یخ اباب _هن

. هنزیم روش ملد ردقنا ارچ منودیمن هشاب دح

داد. راشف شتسد وت ور متسد

گنز هنکب یفاضا طلغ شاب هتشادن سرتسا یکلا _

هنک. یکی ور شنییاپ باالو دایب شواچ مینزیم

. تفرگ م هدنخ

دوب! هتفر رد شدب هقباس م هچب

زا هروس یچره بل ریز تفگ هک یسردآ هب میسرب ات

. مدنوخ ور مدوب دلب نآرق

نک! ظفح راوخ نوخ موق نیا تسد زا ونم ایادخ
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گرزب نوبایخ هب یحطس هاگن نیشام ندش فقوتم اب

. متخادنا تولخ و



ور نوبایخ فرط نوا هک باالیی لدم یکشم نیشام

دوب کراپ کابالس هداعلا قوف پاش یفاک هی یور هب

دوب. مشچ وت یباسح

! امندوخ یامدآ

. متشگرب رحس تمس وهب مدز یدنخزوپ

ت هلصوح هگا منک شمومت رتدوز منکیم یعس _

ملا. بند اجنیا ایب دعب نزب رود هی ورب تفررس

. دروآ رد ور شیشوگ و دز مهب یکمشچ

منک مرگ ور مدوخ رس یروجچ مدلب نم شابن نارگن _

. شاب متدوخ بظاوم ورب ،

مدش هدايپ نیشام وزا متفگ یا هشاب

. درکیم ممرگلد اجنیا رحس ندوب

اب مداتفا هار هفاک تمس هب مکحم و دنلب یاه مدق اب

. مدش هفاک یداعریغ یتولخ هجوتم رد ندرک زاب

هب تشپ هک اشاس ندید اب متخادنا فارطا هب یهاگن

دوب هتسشن هفاک زیم تشپ یتحار یلدنص یور نم

شتمس هب سفن هب دامتعا واب مدیشک یقیمع سفن

. مداتفا هار

مشوگ یوت شادص شرس باالی ندیسر ضحم هب

. دیچیپ

! ریخات هقیقد هدزیس _

. مدرگرب متساوخیم مک مک



شهب درسنوخ و متسشن شور هب ور یلدنص یور

. مدش هریخ

هب یباسح هک دوب شنت ینشور گنر راولش و تک

! دمویم ژش یتسرپ

یدیشک اجنیا ات ونم شرطاخب هک یزیچ منئمطم _

ریخات متعاس هی هگا یتح هک تسه مهم یردقنا

! یدروخیمن نوکت تاج زا متشاد

دز. یدنخشین

! هیبوخ زیچ نک رییغت ، هخلت زونه تنوبز _

. متفرگ ش هریخ یاه مشچ ور زا ور مهاگن

ماوخب هک مدیدن تزا یزیچ اتاالن لبق تاق مال _زا

! مدب رییغت تاهاب ور مراتفر

درک. مهاگن یدج و تخادنا باال ییوربا

! بلطم لصا رس مریم تافیرشت نودب _

. ماوخیم ور شرآ نم

. مدرک یدنلب ی هدنخ کت

! شربب ایب مچیپیم تارب زورما _

درک. مهاگن یظیلغ مخا اب

! میدج _نم

. مداتسرف نوریب ادص رپ ور مسفن

هتساوخ رطاخب هک تسین کاال هکیت هی نم ی هچب _

منوشدوخ ی هچب هب هک نادجو یب مدآ تشم هی ی



فرح سپ نوا و نیا هب مدب شساپ ننکیمن محر

. مهفب ور تنهد

زیم. یور دش مخ کالهف

مراد نیبب ، مراد تسود ور شرآ یوت هزادنا هب منم _

یزابجل هتعفن هب منک راتفر زیمآ تملا سم منکیم یعس

ینک راتفر یقطنم و رانک یرازب ور

ی همه لقادح هرت تخبشوخ اعقاو ام اب هچب نوا

! هنیمات شاهزاین

. مدرک شهاگن مخا اب

قطنم یب مشیم ، هشیم مازیزع زا فرح یتقو _نم

ایند! مدآ نیرت

مهارف شساو مدوخ داوخب هک یچره نم ی هچب

تشاد زاین نوتهب هچب نیا هک تدم همه نیا ، منکیم

... هداتفا نوتدای هزات دوب دنب روخآ مودک هب نوترس
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ثعاب شدنلب یادص دش، تشم زیم یور شاه تسد

. مشب تکاس دش

بسن و لصا یب ی هرتخد مهفب ور تنهد فرح _

. هرادیم رب رود رتشیب مایم هاتوک نم یچره

. مدش هریخ شهب رفنت اب



؟ نگیم یک هب بسن و لصا یب ام فرط ینودیم _

یسک هب : مداد همادا مکحت واب مدشن شباوج رظتنم

! هزادنیم رود بزهلا نیع ور ش هچب هک

دوب! هدش زمرق شتروص ، تفرگ شیتآ هظحل هی یوت

. مدیشک بقع ور مدوخ هک متمس دش مخ

! یلیخ مدرک فطل تهب یلیخ _اتاالن

! متفگ یک نیبب مدیم داب هب ور تنامدود نم

دوب هدش دایز شزا مرفنت ردقنا مدز، شهب یدنخزوپ

منک. شلمحت متسنوتیمن مه هظحل هی هک

هب هساو دوب، هدرک خیلا ور هفاک ارچ ممهفیم هزات

و تسیب یاهنت رتخد هی رس شتردق ندیشک خر

هلا! سدنچ

بوکخیم ثعاب شادص هک مش دنلب اج زا متساوخ

دش. مندش

نک! ربص _

! هدشن مومت تاهاب مراک زونه

شهجوتم هزات و دوب هتفرگ رارق زیم یور هک یتکاپ

درک. ترپ متمس هب ور مدوب هدش

شرد و شمتفرگ مخا اب دعب مدرک ثکم هیناث دنچ

هک تکاپ یوت سکع نیلوا هب ممشچ ، مدرک زاب ور

دز. خی مندب ی همه داتفا

همه ، منیبب ور ش هیقب ات مدز رانک وراه سکع عیرس



، توافتم یاه ناکم یوت شواچ و نم زا اه سکع ی

یوت شرس ، مندیسوب حلا رد ، مندرک لغب حلا رد

شو... هنوخ هب نتفر عقوم ، نیشام یوت مندرگ

شروفنم تروص هب و متفرگ باال ور مرس یروابان اب

. مدرک هاگن

ارچ... نوشیدروآ اجک زا انیا _یا...

درک. یزیمآ رخسمت یا هدنخ کت

هچب نوریب شکب نم شفک وت زا ور تاپ متفگ تهب _

نیا زا ترسپ تسود هک وتآ اتود اب یدرک رکف نوج،

؟ ینک بارخ ونم ینوتیم هدرک عمج نوا و رو

؟! یریگب تيح صال مدع مکح نم یارب یاوخیم

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس تهب اب

شرآ مراد لیکو نم ینکب یراک ینوتیمن وت _وت...

! یضوع ینوتیمن ، ینوتیمن هنم ی هچب

درک. مهاگن حیرفت واب داد یلدنص هب ور ش هیکت

. دیزرلیم تینابصع و سرت زا مندب ی همه

زور ات یرادرب رود متشاذگ و متسشن رظتنم ردقنا _

یراک هگید ،االن منوسرب تتسد هب ور اسکع نیا رخآ

! دایمن رب تتسد زا

تسد ، دشیم عمج ماه مشچ یوت تشاد کشا مک مک

. زمرق متروص و دوب هدش تشم ماه

هب یتسار : تفگ دنخشین واب متمس دش مخ یمک



نیدرک عمج نم هیلع رب یکرادم زا یفرح هتعفن

؟ هشیم یچ هک ینودیم هنرگو ، هشن هدیشک طسو

! ادرف رابخا لوا رتیت داد: همادا و تخادنا باال ییوربا

! ییاوسر

رایتسد اب ولا تیا تکرش لماعریدم عورشمان هطبار

! شبیقر نیرتگرزب

! ینودیم

ای هشاب یلعج ، هشاب یگتخاس رابخا نیا تسین مهم

هک یمهفیم ، ننکیم رکف مدرم هک هیزیچ مهم ، تیعقاو

؟! مگیم یچ

؟ هشب شخپ رابخا نیا هشکیم لوط ردقچ ترظنب

رارق ، هزیرب تزیزع رسپ تسود تکرش رابتعا و تزع

! دوبان شتکرش و هشب وغل اداد

نمهفب همه هشکیم لوط ردقچ رانک هب نوا ال صا

وروت همه و هدوب یک هطابترا رد شاهاب هک یصخش

... اجره هی لکش هب

وش هفخ مدز: داد صرح اب مداد تسد زا ور ملر تنک

هب ور تتشپ تفه و تدوخ بقل وش، هفخ لا غشآ

ادرف، دشن زورما ، منکیم ت هراچیب وروت نم هدن نم

هگید سهلا هی هن هگید هام هی ، هگید هام هی دشن ادرف

هایس کاخ هب منکیم یراک هی مشاداد کاخ هب یلو

! ینیشب



نودب واب مدز زیم یور یاه سکع و مفیک هب یگنچ

هفاک زا یبصع و نوزرل یاه مدق اب شهب ندرک هاگن

مدز. نوریب

حملا! فیصوت یارب دوب مک نتفرگ شیتآ
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مدوخ مناوت ی هدنوم یقاب اب رحس نیشام ندید اب

. متسشن نیشام یوت و مدنوسر شهب ور

متمواقم ی همه نیشام یوت نتسشن ضحم هب

. مداتفا هیرگ هب لد هت وزا تسکش

. ميدش تخبدب رحس ... رحس _

. میرب اجنیا زا ادخ وروت میرب

. متمس دش مخ سرت اب رحس

اسکع نیا ینکیم هیرگ ارچ ؟ باتفآ هدشیچ ادخ _ای

هیچ؟

لا وس ورب طقف رحس میرب اجنیا مدز:زا داد هیرگ اب

! سرپن

زاگ یور ور شاپ و درک نشور ور نیشام عیرس

. تشاذگ

کشا مدرک یعس و متشاذگ متروص یور ور متسد

منک. کاپ ور ماه



. تشگیم رب متمس هب هظحل دنچره رحس نارگن هاگن

نوبایخ ی هشوگ ور نیشام و درواین تقاط شرخآ

درک. کراپ

شتسد یوت ور ماهوزاب و متمس تشگرب یبصع

. تفرگ

داتسیاو مبلق بخ هدشیچ نکن هیرگ ادخ وروت باتفآ _

هیچ؟! انیا ،

! دیشک ور دوب هدش هلا چم متسد یوت هک ییاه سکع

زاگ مکحم ور مبل ش هدز تهب یاه مشچ ندید اب

. متفرگ

رادن رحس اب نم متخادنا نییاپ ور مرس تلا جخ زا

! مدوب

یلو دوب شتسد فک میگدنز ی همه هک یردقنوا

اه سکع نیا یور ور ش هدز تهب یاه مشچ یتقو

. مدش بآ تلا جخ زا مدید

ییوربآ ، دیزرل منت اه سکع نیا ندش شخپ رکف زا

یاو اهانشآ و اتسود نیب هریم مزا تکرش یوت هک

! همهفب نامام هگا ، منامام یاو

درک یگدنز وربآ و تزع واب دنک نوج شرمع ی همه

! تقامح هی اب نم تقو نوا

ور ماه هیرگ رحس ات متفرگ متسد یوت ور متروص

. هنیبن



هی تدوخ منک راکیچ ایادخ مشرآ اب منک راکیچ نم

. رازب مور شیپ یهار

یوت شنوزرل یادص و تسشن موزاب یور رحس تسد

. دیچیپ مشوگ

؟ باتفآ _آ...

؟ هیعقاو اسکع نیا

؟ هنکیم راکیچ اشاس تسد انیا

. متشادن رب متروص ور زا ور متسد

. دیشک شدوخ تمس هب ور ماتسد اتود مکحم

یکاخ هچ هتفگ یچ منیبب هدب باوج باتفآ ماوت _اب

هدش! نومرس وت

زا مادص ، شلغب وت مدرک ترپ ور مدوخ ضغب اب

. دمویمن رد هیرگ تدش

ش همه مدب، یلیخ نم رحس میدب رتخد یلیخ _نم

؟ هشیم یچ ،حاال مدادیم هزاجا دیابن هنم ریصقت

. دیشک مرمک یور ور شتسد

هب نم ال صا رحس، هریم موربآ : مداد همادا قه قه اب

لا وس ریز هریم شرابتعا ی همه یاااو شواچ رانک

یچ؟! ینعی عورشمان هطبار یمهفیم

ور! زیچ همه رحس مدرک بارخ ور زیچ همه
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طلغ مرب تنوبرق : تفگ مورآ و درک شزاون ور متشپ

هک یقشاع ، یتسین یبوخ رتخد وت هگب یکره هدرک

یهابتشا راک چیه ملد،وت زیزع شاب مورآ تسین مرج

هار تلد اب تدم همه نیا زا دعب طقف باتفآ یدرکن

تقوچیه دوب، نکمم راک نیرتهب مرظنب و یدموا

! نکن شنزرس هیضق نیا رطاخب ور تدوخ

واب مدیشک بقع ور مرس مورآ ، مدیشک یقیمع سفن

. مدش هریخ شهب تیمولظم

یدب راک ؟ متسین یدب رتخد نم ینعی ؟ یگیم تسار _

؟ مدرکن

رحس ات راگنا هنک مدییات ات شاه بل هب مدز لز

! مدشیمن مورآ تفگیمن

. دشیمن مومت مباذع نیا

نم دایب رد تنهد زا یفرح نینچ هگید راب هی _هگا

! باتفآ ووت منودیم

ال دزب نیع س هدازمورح هکیترم نوا ریصقت ش همه

هنک؟ عمج وتآ هک هتفرگ سکع نوتزا رود زا هداتسیاو

. تلیکو و ناخ شواچ شیپ میرب دیاب ، هدنوخ روک

و تسد ردقنا دوب راب نیلوا ، مدرک شهاگن سرتسا اب

. مدوب هدرک مگ ور ماپ

؟ مگب یچ _مرب



ور رازب وتوربآ ، هدموارد نوماسکع مگیم کیربت مگب

نک؟ رارف تلوک

. تسشن شبل ور یدنخبل مدرک سح

! ساتود زا رتهب رکف اتراهچ هرخ باال یلو _هن

. داتفا هار و درک نشور ور نیشام

نوشن یسک هب وراسکع نیا هشیمن مور ال صا _نم

! یاااو هنیبب هگا شواچ هدوخ مدب

. متشاذگ متروص یور ور متسد

هن یدشیم دیفس و خرس یروجنیا عقوم نومه دیاب _

هک! االن

. مدرک شهاگن هدرزآ

! رحس _

. تخادنا باال یا هنوش

. مدش هریخ نوریب وهب متفرگ زاگ ور مبل

؟ مدرکیم یگدنز یروجچ نم نتفرگیم ور شرآ هگا

. مدرکیم هاگن نامام یاه مشچ یوت یروجچ

. دیشوج ماه مشچ یوت کشا هرابود

زا سهلا دنچ یگدنز نیا هساو مدنک نوج نم ایادخ

هک متشذگ میچ همه زا مینووج زا ، ماهوزرآ همه

، مشن مشاداد هدنمرش هک هشاب هتشادن مک یزیچ مشرآ

. نریگب مزا ور مچب رازن

ور ماه مشچ و مداد هیکت نیشام هشیش هب ور مرس



. متسب

هروج چیه هگید دشیم شخپ اسکع نیا ادرف هگا

ور شرآ مه تفریم نوموربآ مه درک شعمج دشیمن

. نتفرگیم نومزا

تسکش و میدرکیمن ور ور، کرادم ام هگا یلو

یسناش یدعب هاگداد یارب ضارتعا اب دیاش میدروخیم

اه سکع حلا هب یرکف ای تشاد دوجو نومارب

. میدرکیم

هدب ماجنا ور راک نیا دیاب یک تسنودیم یضوع نوا

هتخاس نومزا یراک هگید ات دون ی هقیقد تسرد

! هشابن
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یقیمع سفن سرتسا اب تکرش مد هب ندیسر اب

هشب هدایپ تساوخ و درک عمج وراسکع رحس ، مدیشک

. مدیشک شتسد زا عیرس هک

. مفیک وت مرازب ورانیا نم _هدب

درک. مهاگن بجعت اب

. هگید مدروایم متشاد _او

نیا وت : متفگ مخا اب مدش هدایپ نیشام زا هک نومه

اسکع هشب یچ هی نکن، طلغ هگیم تاپ نوا هب تاپ



اشاس لبق منک مرس وت یکاخ هچ هتفویب تتسد زا

؟ ینک نومزیارپوس یاوخیم تدوخ

درک. لفق ور نیشام ورد درک جک ور شابل

اج هی متسنوتیم شاک ، مدیشک متروص هب یتسد

. مروشب ور متروص

شتسد یوت ور متسد رحس میدش هک تکرش دراو

: تفگ هنابدوم رحس میتفر یشنم زیم تمس ،هب تفرگ

؟ مینک تاق مال ور رهمگرزب بانج مینوتیم دیشخبب

هاگن دوب یمیلس موناخ شیلیماف منک رکف هک یشنم

. تخادنا نومهب یبجعتم

هب نتفگ نتسه مهم هسلج هی یوت رهمگرزب بانج _

. میشن نوشمحازم هجو چیه

دینیشب دییامرفب داد: همادا و تخادنا نم هب یهاگن

. هشکب لوط نوشسلج اال متحا تداعس موناخ

. متخادنا رحس هب یدیماان هاگن

شوایس و دش زاب رتفد رد هک هنزب یفرح تساوخ

. دموا نوریب

. میتفر شتمس هب قوذ اب یجان هی ندید اب نومتفج

درک. نومهاگن بجعت واب داتسیا شاج رس

؟ دینکیم راکیچ اجنیا امش باتفآ رحس _

؟ یدرک هیرگ باتفآ : تفگ و درک مخا یمک

؟ هداتفا یقافتا



؟ منیبب ور شواچ هشیم : متفگ مورآ

... ینعی بخ هداتفا یقافتا هی

. مدرک شهاگن یگدنومرد اب

قاتا وت میرب : تفگ و درک نومرس تشپ هب یا هراشا

سنلا. طسو دیتسیان یروجنیا نم

نم دیرب : تفگ و درک نومییامنهار شقاتا تمس هب

مینک ربص دیاب منک رکف ، منکب منوتیم راکیچ منیبب

! هشب مومت هسلج

شوا چــ

موناخ هب و مداد راشف مه یور مکحم ور ماه کلپ

هریخ دوب ورپژه حیضوت حلا رد طلست اب هک میکح

. مدش

تشم هی عمج یوت نتسشن یاج هب مدادیم حیجرت

ات نشیم عمج اجنیا راب هی یهام هک تسرپ لوپ مدآ

هپاناک یور هنوخ یوت ؛ نشاب میهس تکارش دوس یوت

یور یتنعل بش نوا لثم ور باتفآ و مشاب هداد مل

! مراد هگن ماهاپ

زکرمت مدرک یعس و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

منک.

و تدوخ هتخس هنکشیم اهزيچ یرس هی یوبات یتقو



هرن! شتمس هک ینک لر تنک ور ترکف

شهب ور مهاگن شوایس ندش دراو و رد ندش زاب اب

. دیسریم رظن هب هتفشآ ، متخود

. دموا متمس وهب داد نوکت هیقب یارب یرس

. مدرک شهاگن بجعت اب

مشوگ مد مورآ و دش مخ یمک دیسر هک مرس باال

! تساجنيا باتفآ : تفگ

. تفرگ درد یمک مندرگ ، متفرگ ورباال مرس عیرس

؟ هداتفا یقافتا ؟ هنکیم راکیچ اجنیا _

و... هنیبب وروت داوخیم تفگ طقف منودیمن ممدوخ _

. مدرک شهاگن نارگن

؟ شوایس یچ _

دوب. هتشگرب ام تمس هب همه هاگن

دوب! زمرق شاه مشچ _

دنلب اج زا عیرس تسشن م هرهچ یور یظیلغ مخا

دش. ترپ بقع هب یلدنص مدش،

هب یگنچ ،کالهف داتفا عمج بجعتم هاگن هب ممشچ

تسد هب ور هسلج ی هیقب : متفگ و مدز ماهوم

مرب! دیاب هدموا شیپ یروف راک ،هی مراپسیم منواعم
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جراخ هسلج سنلا وزا مداد نوکت شوایس یارب یرس

. مدش

زبس مور یولج ایحم مدیسر هک یمیلس موناخ زیم هب

دش.

... نوتاهاب یراک هی نم رهمگرزب یاقآ دیشخبب _

هب ور کالهف شهب هجوت یب و مدرک عطق ور شفرح

؟ تساجک باتفآ : متفگ یمیلس موناخ

درک. مهاگن یلا وس و بجعت اب

موناخ مدز: رشت صرح اب و مدیشک یقیمع سفن

. هقاتا مودک یوت تداعس

... یناف یاقآ قاتا یوت : تفگ عیرس

یاه مدق اب نوشتفج ی هدز تهب هاگن هب هجوت نودب

. متفر شوایس قاتا تمس هب دنلب

زج هب یچیه شاه مشچ یزمرق ربخ ندینش زا دعب

هنک. ممورآ تسنوتیمن شتروص ندید

مدآ هی یارب منوتب دح نیا ات مدرکیمن رکف تقوچیه

! مشب نارگن

ی هدیسرت تروص مدرک زاب مکحم ور رد هلجع اب

منک. ثکم هظحل دنچ دش ثعاب رحس و باتفآ

. ندش دنلب اج زا عیرس نوشتفج

قآ... _س...سالم

؟! باتفآ هدشیچ _



، یقطنم لیلد هی لا بند و دوب نارگن و مکحم منحل

. شاه مشچ ندوب زمرق و ندرک فپ یارب

مورآ و تخادنا نومتفج هب یسرتسا رپ هاگن رحس

. مرازب نوتاهنت نم نوتزاجا :اب تفگ

دش. جراخ قاتا وزا دش در متشپ زا عیرس

! درکیم کرد هک هبوخ

متسشن و مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

. شرانک

دش. یکشا شاه مشچ هرابود مندید اب

مدنودرگ شرب هلصوح واب متفرگ ور شاه هنوش

. مدوخ تمس

؟ هیکشا ارچ تامشچ منیبب وگب موناخ باتفآ _

. اشاس ندید متفر زورما درک: همزمز ضغب اب

مه. یوت تفر ماه مخا مک مک

هگب! نم هب هک نیا نودب

. مدروآ شاه هنوش هب یراشف

؟ اهنت _

! رحس _اب

مشچ یوت تمی مال زا یربخ هگید ، مدرک شهاگن یدج

. دوبن ماه

. دیزرل ش هنوچ

درک! مدیدهت _



وباال متفرگ مکحم متشگنا اتود اب ور ش هنوچ

. مدیشک

! هزرلن ت هنوچ ینزیم فرح نم _اب

باسح مدآ یتقو درک، دیدهت هک دیدنخ شردپ روگ هب

یطلغ ره دوخرس یشیم اپ ، یدیمن ربخ ، ینکیمن

! هشیم نیمه ینکیم

درک. ادص ور ممسا ضغب اب

! شواچ _

. مدب ور شباوج هک مدوب افرح نیا زا رت یشیتآ

درب. بقع ور شرس و دیشک یقیمع سفن

درک. زاب ور شپیز و تفرگ ور شفیک

هریخ ماه مشچ یوت مولظم دعب درک ثکم هیناث دنچ

؟ ینکن اپب رش یدیم لوق : تفگ مورآ و دش

نم ، مشیم هراچیب هگید هشیم رتدب یچ همه ادخب

... یرکف هی مدوخ

هدشیچ منیبب وگب مدز:د رشت تقاط یب و یبصع

! یدرک مبل هب نوج ، رتخد

هب و دروآ رد شفیک یوت زا تکاپ هی سرتسا اب

. تفرگ متمس
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. مدرک زاب ور شرد و مدیشک شتسد زا ور تکاپ

. متخادنا شهب یهاگن و زیم یور مدرک شیلا خ

کمدرم دوب؛ زیم یور هک ییاسکع کت کت ندید اب

. تشم ماه تسد و دش داشگ مشخ زا ماه مشچ

هب وراه سکع و متخادنا باتفآ هب یروابان هاگن

. متفرگ تسد

یاه حتلا و اه هیواز وت باتفآ و نم یاسکع

ود یاه هظحل نیرت یصوصخ لصا رد و فلتخم

! نومیرفن

ور ماه نودند و مدیشک م هدش غاد ندرگ هب یتسد

. مداد راشف مهب

یادص دیاب ، درکیمن ممورآ ازیچ نیا مدرواین تقاط

. مدینشیم ماتسد ریز ور شندرگ ندش دروخ

ات مدیشک نوریب منت زا ور متک و مدش دنلب اج زا

. هشب رود منت زا یشحو یامرگ نیا

. دیرپ اج زا عیرس باتفآ

هدن ماجنا یراک شاب مورآ منکیم شهاوخ شواچ _

. هشیم رتدب عاضوا ادخب ؟ هشاب

. متشگرب شتمس هب دزیم ضبن هک یرس اب

. مدش رجفنم دشیچ مدیمهفن

؟ مشاب مورآ _

؟ باتفآ مشاب مورآ یاوخیم مزا



رت... یصوصخ یتنعل یاسکع نیا

یور ور شتسد فک هیرگ واب متمس تشادرب زیخ

داد. راشف ماه بل

نم ال صا نزن نداد شواچ نزن داد وگن، ادخ وروت _

همه ، مداد نوشن تهب ورانیا اجنیا مدموا مدرک طلغ

هار یزیر وربآ یراد تسود یکره نوج وروت نونشیم

. زادنن

. مدرک شهاگن یبصع

زاگ ور شبل ، مدوب هداتفا سفن سفن هب مشخ زا

منک تلغب ، هخآ یشیمن مورآ ارچ دز: قه و تفرگ

؟ یشیم بوخ

. مدش هریخ شندرک هیرگ هب رجز اب

هسوب و متشادرب مبل یور زا ور شکیچوک تسد

مدز. شتسد فک یور یکیچوک

هک تشاد دوجو ناروف ی هدامآ ناشف شتآ هی منورد

! باتفآ رس هن یلو دوب راجفنا هدامآ هظحل ره

هب ور شرس و تشاذگ مولهپ فرط ود ور شتسد

داد. هیکت م هنیس

مدوخ هب و مدیشک شنت رود مکحم ور ماتسد

. مداد شراشف

! فرشیب نوا ات تمدنوسرت رتشیب نم منک رکف _

داد. نوکت ور شرس مورآ



مخا اب هک منوشب شینوشیپ یور یا هسوب متساوخ

دوب، سیخ یاه مشچ زونه ، دیشک بقع ور شدوخ

هابور هدام دیسریم رظن هب هدننکش و فیعض ردقچ

نم!

هکید دش یروجنیا وت یاندرک لغب هار هار نیمه _رس

نک! ملو

. مدیشک یقیمع سفن و متخادنا باال ییوربا

لر تنک رتشیب ور مدوخ دیاب هنم ریصقت ش همه _هرآ

. مدرکیم

: تفگ یصرحرپ و هنوگ هچب نحل واب دیشک یهآ

. هریمب شیناب و ثعاب هللا شیا
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. مدرک شهاگن قیمع و یدج

؟ یشیم مورآ وت مریمب نم _االن

؟ ینکیمن هیرگ هگید

درک. مهاگن یبیجع حتلا واب دیزرل شاه مشچ

! دایمن دنب م هیرگ تقوچيه هگید نم یریمب وت _هگا

دوب! اشاس مروظنم

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

دوب! میراگنا لهس و نم ریصقت زیچ همه لصا رد



زیچ همه همرانک باتفآ یتقو هک دهاش ادخ طقف یلو

! متسین نوا زج هب یزیچ هجوتم هشیم وحم مساو

هب قاتا رد مدب نوشن یلمعلا سکع هک نیا زا لبق

دش! دراو شوایس و دش زاب تدش

مداد راشف مه یور ظیغ واب مکحم ور ماه مشچ

ی هدش زاب شین ، تفرگ هلصاف مزا عیرس باتفآ

راب دص مدز: رشت صرح اب مدید هک ور شوایس

؟ وشن قاتا دراو ندز رد نودب متفگن

قاتا : تفگ یطاتحم نحل واب دنوراوخ ور شرس

! هخآ همدوخ

یکی مشب هجوتم هک نیا زا لبق ، مدیشک یقیمع سفن

اب نم نتشادرب زیخ ، تشادرب ور زیم یور یاسکع زا

دش. یکی باتفآ فیفخ غیج

. ینیبب داوخیمن نم هدب ایس،د نکن _

هدش رید یلو ، مدیشک شتسد یوت زا ور سکع عیرس

دوب!

درکیم هاگن باتفآ ونم هب هدز تهب یتروص اب شوایس

اقمحا لثم و تفرگ نومتمس هب ور ش هراشا تشگنا

ییازیچ هی رحس ادخب : ندز فرح هب درک عورش

مه... اب اتود امش ، دشیمن مرواب اتفگیم

مدز. رشت عیرس

! وتنهد دنبب ایس _



شاپل هک یباتفآ هب یمشچ ریز دش، تکاس عیرس

. مدرک هاگن دوب هتخادنا لگ یباسح

دش. دراو و دز رد هب یا هقت رحس

؟ هدشیچ : تفگ و تخادنا نومهب یجیگ هاگن

؟ دینک راکیچ دیاوخیم دیتفرگ میمصت

و تسشن لبم یور دوب هداتفا شدای هرابود هک باتفآ

. تفرگ شاه تسد یوت ور شرس

. متفر شتمس وهب مدیشک یقیمع سفن

عف هرتهب مرظنب یلو مینک تروشم باهش اب دیاب لوا _

هی دیاب هنک، شکیرحت هک مینزن یراک هب تسد ال

هسلج مینوتب ات میرایب ریگ یباسح و تسرد کردم

! مینک شتام و شیک هاگداد مود

هگا اعقاو هرآ : تفگ و داتسیا رد رانک اج نومه رحس

دیاب هشیم مومت زیچ همه هنک ور ، وراسکع نیا ادرف

وربآ یروجنیا مینک لوکوم دعب هسلج هب ور زیچ همه

امش... رابتعا و

. شفرح وت مدیرپ و متخادنا شهب یدج هاگن

ننک هتخت ور تکرش نیا رد نایب االن نیمه _هگا

یسک مدیمن هزاجا یلو ، هرادن تیمها یا هرذ مارب

شهاگن پچ ای هشب ضوع باتفآ هب تبسن شدید

هنک!
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مدرک سح دز، یگنرمک دنخبل و تخادنا باال ییوربا

هجنسب ونم لمعلا سکع هک دز یفرح نیچمه دصق زا

! هشابن باتفآ تسود هگم ،

منم رظن هب : تفگ مورآ باتفآ هک مدرک یمخا

دینئمطم یلو هشاب اسکع ندشن شخپ دیاب نومتیولوا

؟ هدیمن ور رخآ یار هاگداد ادرف

. مدرک شهاگن نانیمطا اب

؟ یتفرگ مک تسد ونم لیکو _

با ربب ور تتقاط یمک طقف هشیمن یزیچ شاب نئمطم

ور هاگداد میروبجم ادرف هدن، نوشن فعض و ال

هساو کیچوک ینیشن بقع نیا اب ، مینک راذگاو

! شابن نارگن میرخیم تقو نومدوخ

. تفگن یزیچ و دیشک یقیمع سفن

. تخیریم مهب ور مناور شتروص یوت یدیماان و مغ

نوت هسلج دیشخبب : تفگ یا هتفرگ یادص اب باتفآ

. میرب دیاب هگید مدز،ام مهب مه ور

. مدرک شهاگن یدج

درک. رحس هب یا هراشا و دش دنلب اج زا

اه سکع هرتهب : متفگ هک هرب زیم تمس هب تساوخ

! هنومب اجنیمه



جراخ قاتا زا داد،ات نوکت رس و درک مهاگن دیدرت اب

. مدرک شلا بند مهاگن اب هشب

تخادنا ور شدوخ شوایس رد ندش هتسب ضحم هب

یب هکیترم ، مینکب یطلغ هچ حاال : تفگ و لبم یور

. هتفرگ مییاسکع هچ نیبب سومان

زیم یور زا وراه سکع و متفر شهب یا هرغ مشچ

. مدرک عمج

؟ شاداد ینک راکیچ یاوخیم هاگداد زا _دعب

ال؟! صا تسه یهار

. مدیشک مندرگ هب یتسد و متسشن شرانک

زیچ همه یلو منودیمن یچیه عفال ایس.... منودیمن _

! هروخب هصغ مراذیمن هگید ، منکیم تسرد ور

یطاق مگب یزیچ هی : تفگ و درک مهاگن یلد ود اب

؟ ینکیمن

. متخادنا شهب یهاگن

؟ هشاب یچ هراد یگتسب _

... دینک دقع هگا : تفگ و درک زیر ور شاه مشچ

مدیرپ یبصع ، تسشن مینوشیپ یور یظیلغ مخا

. شهب

! تزا مونشن مه هگید ی هملک هی ایس هدن همادا _

. دیشک یفوپ

... وتعفن هب بخ _



باال. تفر مادص

رکف نیا یدرک رکف ایس، هدن همادا متفگ تهب _

؟ ديسرن مدوخ نهذ هب هناقمحا

داهنشیپ هرتخد هب مرب ؟ مفرش یب و درمان ردقنا نم

مهب ش هچب نتفرگ هساو یراچان ور زا منوا مدب

؟ هدب تبثم باوج

ونم! نیبب : مداد همادا صرح اب

مکلا و مامت دیاب منک جاودزا شاهاب ماوخب هگا نم

ونم شدوخ لد اب ساب ، هشاب شدوخ تساوخ اب

؟ هتیلا ح تحلصم و رابجا رس زا هن داوخب

باال. درب ور شاه تسد تفج

چهلا زا مک هللا شام مدروخ یطلغ هی نم اباب هشاب _

! ایرادن اینودیم
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. شتشپ مدز

نم، فعض هطقن ور یراذیم تسد یدرگیم یدرگیم _

رد هروک زا ارچ یگیم دعب هروک وت یرازیم ومدآ

؟ یریم

. تفرگ ش هدنخ

نکب باهش اب تروشم هی وت سپ هشاب _



؟ ینک راکیچ یاوخیم اشاس ورای نیا اب

. مداد نوکت رس

رد رسق اتاالن یچره رس شارب مراد بوخ هک ونوا _

دیشک اهنت و کت ور باتفآ هک نیا رس ؛ هشاب هتفر

دیاب اتاالن مریگیم ور شسفن درک شدیدهت و نوریب

مراد باتفآ یگدنز وت یشقن هچ نم هک هشاب هدیمهف

! هزیچ همه نم یارب نوا و

دز. یدنخبل

مریمب ماوخیم یدش رت باذج یدش قشاع یتقو _زا

. تارب

. مدرک شهاگن یپچ پچ

؟ یدرک راکیچ ور هسلج _

. تخادنا باال یا هنوش

. مدموا میکح موناخ تسد مدرپس درواین تقاط _ملد

روخ تفم همه نوا نیب یتشاذگ ورادخ هدنب نوا _

! مراد نواعم هشوخ ملد ؟ نوریب یدموا

بخ! مدش نارگن _

ت. همع نوج _

. یدز رس اراس و هبوبحم هب یتسار

دز. یدنخبل

رحس رس دروخ ونم خم ، مدوب نوشنوخ بشید _هرآ

هدش یضار یتسار ، یراگتساوخ میرب ایب هداد ریگ



. ارجا هرازب ور ش هیرهم

. مداد نوکت یرس

! نییاپ دایم نوطیش رخ زا هراد هبوخ _

؟ یدب او یاوخیمن ؟ هدموا ششوخ رحس زا

دش. دنلب اج وزا درک یا هدنخ کت

وتدوخ یدوخیب ننکیم فالن مرد انز نیمه مدب _او

هشکیم نم زا مک مک مه هرتخد نیا نکن، تیذا

. مراد راک یلک مرب نم اقآ نوریب

. تسین شهار ندرک رارف _

اتقو یضعب : تفگ تفریم رد تمس هب هک روط نومه

س! هراچ نیرتهب

. مداد هیکت لبم هب ور مرس و مدیشک یفوپ

. مساو دیرابیم فرط ره زا

مینک یقشاع میدموا میدش قشاع نومرمع وت راب هی

! دشیچ نیبب

زا هزاجا یب هک مدوخ زج دوبن سک چیه رصقم

یکی هساو متشاذگ شیپ اپ تیمرحم و شرتگرزب

وت شندب ی هرذ هرذ ندش تبث هساو ، نومندش

! مشوغآ

شیپ یروجنیا نم یقشاع و یگدنز ناتساد دوبن رارق

تسرد ور زیچ همه یلو مغ و هابتشا زا رپ هرب

! منکیم
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. مسرب ماهراک هیقب هب ات مدش دنلب اج زا

. متشادن زکرمت زیچ چیه یور

سامت باهش دوب،اب ادرف هاگداد مرکذ و رکف ی همه

، مدرک فیرعت شساو وراه سکع هیضق و متفرگ

هجوت اب منوا یلو هدب یلح هار هنوتب مدوب راودیما

. درپس مدوخ هب ور میمصت اسکع ندوب یصخش هب

یتح نم و دوب دهاوخ باتفآ یارب یتخس زور ادرف

هتشاد روضح شرانک دیاب یناونع هچ اب متسنودیمن

! مشاب

هب مبسچیم مشیم راخ هک منودیم ور زیچ هی طقف

یمخز ور هشب زارد شتمس هک یدرمان ره تسد شنت

! هشب هدنک شزا کربلگ هی مرازیمن یلو منکیم

تکرش دیاب مک مک ندرک راک و ساوح عاضوا نیا اب

! مدرکیم راذگاو ور

. وشک وت مدرک ترپ وراه هدنورپ و مدش دنلب اج زا

هار هنوخ تمس هب مدب ربخ شوایس هب هک نیا نودب

. مداتفا

هک دوبن مه وناب یتح هگید ، ریگلد و دوب کیرات هنوخ

! هراد هگن نشور وراجنیا



. مدیشک زارد هپاناک یور و مدرک ترپ یرانک ور متک

درب! مباوخ اجنومه مشب هجوتم هک نیا نودب مک مک

* * *

یقوب کت دمویم نییاپ اه هلپ زا هک باهش ندید اب

. دموا نیشام تمس هب عیرس و دش هجوتم مدز،

. مداد نییاپ ور هشیش

یتح ینکیم راکیچ اجنیا حبص عقوم نیا شاداد _

. ندموین مفرط ود هداوناخ

. مداد نوکت رس کالهف

. مدب ماجنا دایم رب متسد زا یراک منیبب مدموا _

. تخادنا فارطا هب یهاگن

شاداد طقف دعب، هسلج هساو هنومیم ام راک _وهللا

ات ننزب تکرح نرایب رد لوبماب انیا مسرتیم نم

. نوشدوخ شیپ نربب ور هچب نیا هاگداد یدعب هسلج

. مدرک یمخا

؟ ننوتیم _

داد. نوکت رس

! هقلق دب یضاق _

! باتفآ خآ ، مدیشک یهآ

دوجو و منک تسرد ور زیچ همه مدوب هداد لوق

یوت دوب هدز دنگ ساسح ههرب نیا یوت تسرد مدوخ

زیچ! همه



نینچ میرازب مینوتیمن باهش نکب ور تش یتال همه _

! هتفویب یقافتا

نم هزاجا اب هسریمن شاهاجنوا هب هک هللا شنا مشچ _

. لخاد مدرگرب

. مداد نوکت یرس

_سبالتم.

نیشام یتشپ هب ور مرس و مدیشک باال ور هشیش

. مداد هیکت

شوایس یارب یتشاددای ندش رادیب ضحم هب حبص

مدز. نوریب هنوخ وزا متشاذگ

هجوتم ات مدنوم رظتنم نیشام یوت یتعاس کی

! مدش رحس نیشام

و باتفآ درک کراپ ور شنیشام هک نیا ضحم هب

. ندش هدایپ نیشام زا شردام

هب هجوت نودب ، ندوب هتفشآ تدش هب نوشات هس ره

! نداتفا هار هاگداد نومتخاس تمس هب فارطا
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هب مکحم یاه مدق اب و مدش هدایپ نیشام زا

. متفر نوشتمس

! تداعس موناخ _



لفق مهاگن ، نتشگرب متمس هب بجعت اب رفن هس ره

دز: بل و دز قرب شاه مشچ مندید دوب،اب باتفآ

! شواچ

. متشگرب شردام تمس وهب مداد نوکت شساو یرس

؟ موناخ دیبوخ _

دز. یگنرمک دنخبل

؟ دینم رتخد تکرش سییر امش مرسپ مبوخ _

؟ دینکیم راکیچ اجنیا

. مدیشک مندرگ هب یتسد

دیاش متفگ و نتسه هدنب ناتسود زا یکی نوتلیکو _

. هنکب نوتهب یکمک مروضح

یب یلو متشادن مروضح یارب یرتهب ی هنوهب چیه

ور ش هلا بند هک دوب اه فرح نیا زا رت ساوح

. هریگب

درک. مهاگن ینادردق اب

یولج مینوتب دینکب یکمک هی امش هگم مرسپ نونمم _

هب ندرک نوملد هب نوخ ، میریگب ور اسانشن ادخ نیا

ادخ.

. مدرک هراشا و متفرگ ولج ور متسد

! هدرس اوه ، مینکیم تبحص لخاد دیربب فیرشت _

شیپ الت کشم یرس هی یلو منک نوتنارگن ماوخیمن

رد ور کرادم یرس هی میش روبجم هنکمم هک هدموا



ماوخیم نوتزا طقف میدب هئارا دعب ی هسلج

. دینک ظفح ور نوتیدرسنوخ

یزیچ باتفآ دوب صخشم دش سرت زا رپ شهاگن

. هتفگن شردام هب ایاضق نیا هب عجار

ور یزیچره یگدامآ االن نیمه زا مدادیم حیجرت یلو

! ندن نوشن فعض دایز و نشاب هتشاد

مایپ باهش هب و مدرک نوشیهارمه هاگداد یورهار ات

. هنوسرب ور شدوخ رتدوز ات مداد

؟ نیتشاذگ اجک ور شرآ _

نوم هنوخ ندموا نیمار و هنوپ درک: زاب بل باتفآ

. میدرگرب ات ننومیم شرآ شیپ نتفگ

. مداد نوکت رس

ور شدوخ هشب عورش هاگداد ات مشوایس ، هبوخ _

. هنوسریم

دز. یگنرمک دنخبل

رت تحار شلا یخ دوب شرود رتشیب مدآ یچره راگنا

دوب!

مدق ورهار یوت کالهف راب دنچ و مدیشک یقیمع سفن

مدز.

یتح دوب، هدرک منوغاد یباسح باهش یافرح

منک. هاگن باتفآ یامشچ وت متسنوتیمن

زا رتشیب متخادنا شردام هتفرگ متام هفایق هب یهاگن



نم یراک منودن رطاخب مدوب نز نیا هدنمرش همه

! هشب ادج شرسپ راگدای اهنت زا دوب رارق

ضبقنم مکف مرس تشپ زا یروفنم و انشآ یادص اب

دش.

دیدش عمج مه رود هداوناخ ی همه منیبیم هب _هب

! رادید قاتشم

شپچ تمس ، متشگرب شتمس هب یظیلغ مخا اب

هبیرغ درم هی ش هگید تمس و دوب هداتسیا شردام

! لکیه تشرد ی

ور ش هریخ هاگن ات مداتسیا شردام و باتفآ یولج

. هریگب نوشزا

نیا رد هن یلو یتئرج و لد رپ یلیخ مدوب هدینش _

دح!

هساو یداتسیاو مولج یروجنیا و یتخانش ، یدید ونم

یردلق نمهم نم یارب یباسح هک موناخ ات دنچ

؟ ینکیم

درک. مهاگن هتفر باال ییوربا اب

ت هزاوآ یلو تمدوب هدیدن فورعم رهمگرزب بانج _

... اسکع یوت زا ور

متشم وت ش هقی هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

دش. هلا چم

تانودند ات هدب همادا ور یدزیم هک یرز ، یدش _الل



! فرش یب تنهد وت هشب دروخ

بقع هب تشپ زا هک یتسد و اموناخ غیج یادص

. مایب مدوخ هب دش ثعاب متدیشک

وروت نک لو شواچ : دیچیپ مشوگ وت باهش یادص

؟ یزادنب هار اوعد یاوخیم هاگداد یورهار وت نآرق

ال! صا هنیمه شدصق نیا بقع ایب نکن نومتخبدب

یدرم هب دز یدنخشین و درک فاص ور ش هقی اشاس

هرب. رانک ات دز یا هراشا دوب هداتسیا شولج هک

اب باتفآ ردام و نومرانک مدوب هداتسیا رحس و باتفآ

. درکیم نومهاگن هدیرپ یگنر

نوشندب و نت و مدب سشک نیا زا رتشیب متساوخیمن

! مفعض هطقن ور دوب هتشاذگ تسد یلو منوزرلب ور
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نوریب تدش هب ور مسفن مرانک زا نوشندش در اب

. مشب مورآ یمک ات مداتفا هار نوریب تمس وهب مداد

یوت زا یراگیس دوب، هدنوم عورش ات یعبر هی زونه

. مدرک شیتآ و مدروآ رد مبیج

. منزن دنگ نیا زا رتشیب هک نوریب مدمویم دیاب

رتدب یاه زیچ دوب نکمم مدرکیم لر تنک ور مدوخ دیاب

نم لا معا ندوب هدشن لر تنک نیا ، مونشب مه نیا زا



دوب! هدنوشک هطقن نیا هب ورام

تدش هب هک مرازب مبل یور ور راگیس هرابود متساوخ

شتمس هب مخا دش،اب هدیشک ماه تشگنا الی زا

زاب مه زا یمک ماه مخا شوایس ندید اب متشگرب

دش.

؟ یدید رود ونم مشچ _زاب

؟ هگید هتقیفر نیا مشابن نم ینعی

! نئاخ هکیترم

دش. لیامتم باال تمس هب یمک مبل

دب! مدروخ بکر دب ایس مرادن هلصوح _

هرارق یک ات نیبب مدرک یراگنا لهس میگدنز وت راب هی

. مروخب شاپ

م. هنوش ور تشاذگ تسد

یروجنیمه ، مینکیم شتسرد شاداد هشیم تسرد _

! هرذگیمن

نز ردام و هچب و نز یاوه ساب االن وت میرب نزب

! ینکیم راکیچ اجنیا یشاب هتشاد ور

. مداتفا هار شرانک و مدز یگنرمک دنخبل

درکیم هاگن شفارطا هب یگتفشآ اب هک باتفآ ندید اب

. مدرک رت دنت ور ماه مدق

، نیدنوم اجک : تفگ و دیشک یتحار سفن نومندید اب

! لخاد نتفر رحس و نامام هدش عورش



. هشب لخاد مدز هراشا و مداد نوکت یرس

زا یزیچ مدش هجوتم هزات میتسشن هک یلدنص یور

! متفگن دادیم شرآ نتفرگ هب عجار باهش هک یلا متحا

یلدنص یور هک باتفآ هب و مدیشک یقیمع سفن

. مدش هریخ دوب هتسشن مرانک

و متفرگ شزا ور مهاگن هاگداد هسلج ندش عورش اب

. مداد هدنورپ یضاق هب

دادیم هئارا یکرادم و دوب هداتسیا ولج نوا باهش

کرادم دوبن اب منودیمن و دوبن زاب دایز شتسد یلو

. هربب شیپ ور هاگداد تساوخیم روطچ یلصا

عورش ینلع روط هب هسلج ات دیشک لوط یتعاس مین

. هشب

،اب دیسر یناطلس لیکو هب تبون باهش یافرح زا دعب

و تفریم رت نییاپ باتفآ رس تفگیم هک یا هملک ره

. دشیم عمج شاه مشچ یوت کشا

ی هداز رهاوخ ، بانج نراد ضارتعا نم لکوم _

موناخ ود طسوت دعاسم ان طیارش کی یوت نوشیا

. ندش گرزب تسرپرس نودب درجم و هویب

رارق هداوناخ نیا میلا تیعضو نایرج رد ورامش

یاهزاین و جاتحیام نیمات هب رداق تمحز هب میداد

! نتسه کدوک نیا هیلوا

ششزاون مورآ و متشاذگ باتفآ تسد یور ور متسد



. مدرک

یاضعا زا یکی لا معا رد تنوشخ و یرگشاخرپ _

نم لکوم هشیم کدوک یحور بیسآ ثعاب هداوناخ

سکع اب یلو نتفر نوش هداز رهاوخ ندید هب اهراب

ندش ور هب ور یدنسپان و تشز لمعلا

شییاد هلا سراهچ هس، ی هچب هی یولج موناخ نیا

نیا یارب یتح ندرک نوریب هنوخ زا یشاحف اب ور

نیا تسین صالح نیا زا رتشیب میراد مه دهاش راک

هنک! یگدنز یا هداوناخ نینچ یوت هچب
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دش. ضبقنم مکف

هدرک وراج همه رکف دوب هشقن ش همه سپ فرش یب

دوب!

زا هک یکشا هرطق ندید ،اب متشگرب باتفآ تمس هب

دش. تشم متسد تخیر شاه مشچ

هدب! ربص تدوخ ایادخ

سپ سومان یب نیا زا ور شاکشا کت کت صاقت

! مریگیم

هک باتفآ یاه کشا زا مشچ دش ثعاب باهش یادص

. مریگب درکیم نوشکاپ تسد تشپ اب



زا یربخ چیه سلا هس هداوناخ نیا یضاق بانج _

نیا هک یدیدش یفطاع یگتسباو ، نتفرگن هچب نیا

یتح و هراکنا لباق ریغ نراد یردپ هداوناخ هب هچب

نیا افطل هنکیم افیا شارب ور ردام شقن نوش همع

زا نوشندرک ادج اب هک دیشاب هتشاد رظن رد مه ور

کدوک نیا ناور و حور هب یا همطل هچ هنکمم مه

. هشب دراو

درک. ثکم یا هظحل یضاق

، مدادیم نوج متشاد ، دیزرلیم ضغب زا باتفآ ی هنوچ

شادص طقف مدرکیمن هاگن مه یضاق هب هگید یتح

دوب. باتفآ مهب هریخ هاگن و مدینشیم ور

هداوناخ دهاوش و هدش هئارا کرادم هب هجوت _اب

اراد ور کدوک نیا زا یرادهگن ییاناوت نوشیا یردام

یناطلس یاقآ هک یلئاسم ی هرابرد دیاب یلو نتسه

، هشب هئارا یرتشیب کرادم نتسه یعدم نوا هب عجار

رد تداعس موناخ تمواقم و یراتفر دب تلع هب

هاگداد یدعب ی هسلج ات هتفرگ تروص هک ییاهرادید

هدرپس یناطلس ی هداوناخ هب تداعس شرآ یتسرپرس

هون ندید یارب هتفه رخآ نراد قح نوشیا و هشیم

کرادم تفایرد اب ییاهن میمصت ننک، مادقا نوش

! دوشیم لوکوم دعب هسلج هب رت مکحم و رتشیب

دنلب باتفآ ردام یادص یضاق فرح ندش مومت اب



دش.

یعس باتفآ و تخیریم شتروص یور شاه کشا

هنک. شمورآ شاه هنوش نتفرگ اب درکیم

امش دینک ربص منکیم شهاوخ یضاق یاقآ _اقآ...

مدش گرمنووج رسپ راگدای اهنت دینوتیمن ... دینوتیمن

میشوخ لد اهنت ادخب هضیرم مبلق نم ، دیریگب مزا ور

مدرک شکشخ و رت مدوخ س هچب نیمه ایند نیا وت

نامام هگیم نم هب نم.. هب مدرک شگرزب مدوخ

شنامام زا هگا م هچب نامام هگیم مباتفآ ...هب نوج

نوتروز هخآ دینک محر ادخ وروت هنکیم قد هشب ادج

. ادرمان هدیسر اهنت نز اتود هب

، ندوب هتفرگ رارق ریثات تحت رضاح دارفا ی همه

دش. جراخ قاتا زا یفرح چیه ندز نودب یضاق

نتشادن یرتهب حلا مه نوشدوخ هک باتفآ و رحس

. نتشاد شردام ندرک مورآ رد یعس

هداتسیاو همه متفر نوشتمس هب و مدش دنلب اج زا

هک مدرک باهش هب یا هراشا ندرکیم هاگن و ندوب

هنک. نوشقرفتم

شدنلب یلدنص یور زا و متفرگ ور شنامام یوزاب

تسد ،اب تفرگ ور ش هگید فرط مه شوایس مدرک

مکحم یاه مدق واب متفرگ ور باتفآ تسد م هگید

یسک مشاب هدرم نم هگم ، مدرک نوشجراخ قاتا زا



هنک! نوشاشامت تیعضو نیا یوت
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ردام میتشاذگ نوریب ور نوماپ هک نیا ضحم هب

. تفر حلا زا باتفآ

شرارق نم نیشام یوت شوایس اب هیقب هب هجوت یب

. میداد

. تسشن شردام رانک عیرس باتفآ

نومرس تشپ شوایس نیشام اب مه رحس و شوایس

. نداتفا هار

شنامام رس ، دمویم بقع زا باتفآ زیر قه قه یادص

یوت مکحم ور شتسد و شاپ یور دوب هتشاذگ ور

. دادیم راشف شاه تسد

، هشکب ریت مبلق دشیم ثعاب شمورآ یاه همزمز یادص

! مدینشیمن و مدوب رک شاک

نم نک زاب ور تاه مشچ ادخ وروت منامام ... نامام _

ش همه دیشخبب ، هریگن درد تبلق هگید وت مریمب

یروج هچ هگید نم هشب تیزیچ وت هگا هنم ریصقت

وت منک... هاگن مدوخ یور وت یروجچ منک یگدنز

کاخ هب منودرگرب ور شرآ مدیم لوق وش بوخ طقف

ادخ وروت ال... صا مدیم یباتفآ لوق یلع شاداد



... نامام

مودک چیه هک یردام واب دزیم راز سامتلا اب ردقنا

نومه یوت هک دزیم فرح دینشیمن ور شاه فرح زا

. مدرک گرم یوزرآ راب دص هقیقد دنچ

هب یلو مدرک لمحت ور باذع نیا ردقچ منودیمن

هدایپ نیشام زا عیرس ناتسرامیب هب ندیسر ضحم

. مدیشک یقیمع سفن و مدش

رواژ تمسق هب عیرس اه راتسرپ و شوایس کمک اب

. شیمدنوسر سنا

. نداتفا هار نومرس تشپ نانک هیرگ رحس و باتفآ

یاه یلدنص یور شمدنوشن و متفرگ ور باتفآ تسد

. ناتسرامیب یورهار

دوب مولعم شتروص زا یگف کال هک شوایس هب ور

شور هب گنر رایب رخب نیریش زیچ هی ورب : متفگ

. هدنومن

نوریب ناتسرامیب زا عیرس و تفرگ ور رحس تسد

. ندز

مدوخ هب مکحم و مدرک هقلح باتفآ رود ور متسد

هزاجا ، تشاذگ م هنیس یور ور شرس مداد شراشف

اه کشا نیا ، هشب سیخ شاه کشا اب منهاریپ مداد

هدش هتخیر هچب هی و ردام هی یاپ هب تشاد تمرح

! دشیم مورح یروجنیمه دیابن دوب



، مدیسوب ور شرس یور مورآ و مدرب نییاپ ور مرس

مکحم ردقنا متساوخیم دوبن مهم مارب زیچ چیه هگید

یاه یدب ی همه زا هک مچیپب شرود ور ماه تسد

منک. شظفح ایند

یاه مشچ مواب هنیس یور تشاذگ ور ش هنوچ

هداد لوق وت وت... : تفگ هدیرب هدیرب درک، مهاگن زمرق

. شنربب یرازن یداد لوق ... شواچ یدوب

مه یور یگدنمرش و درد زا مکحم ور ماه مشچ

ادخ زا یا هلگ چیه مدرمیم هظحل نیمه هگا مدرشف

. متشادن هک وهللا ،هب متشادن

. مداد هیکت شدرس تروص هب ور م هدش غاد ینوشیپ

ردقنا ریواصت نیا ای دوبن ورهار وت یسک منودیمن

هب یراک یسک هک دوب یداع اه ناتسرامیب یوت

شوغآ و یکشا یاه مشچ نیا راگنا ، تشادن نومراک

اه ناتسرامیب یوت ینیریش یاجره زا رتشیب درد رپ

! تشاد قنور

تسب ور شاه مشچ هک مدیشک یقیمع سفن

کاپ ور ش هنوگ یور کشا تشگنا کون اب مورآ

هک ییادخ نومه هب : مدیرغ مکحم یلو درد ،اب مدرک

باال نومه هب ، مراد نامیا شدوخ ی هزادنا تیکاپ هب

مدش، هبیرغ شاهاب هتقو یلیخ و شیتسرپیم هک یی

! مسق ترس هب نک لو ورانیا ی همه ال صا



! تلغب وت مرازیم وسملا حيحص ور ت هچب

! مدرمان باتفآ منومن مافرح ور هگا مدرمان
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درد ، هشیتآ ملد : تفگ مورآ و دز مسابل هب یگنچ

! شواچ هنکیم

. مداد شلد هب لد

! شواچ نوج هب تدرد _

درک. کاپ مکحم ور شاه کشا تسد تشپ اب

. هریگیم ممغ رتشیب یگیم یروجنیا _

یاه تسد و مدرک ادج شتروص زا ور شاه تسد

. مدرک شنیزگیاج ور مدوخ

. هشیم زمرق تتروص نکن کاپ یروجنیا _د

یط ور یاه کشا در ماه تشگنا هک روط نومه

دش. هریخ متروص هب درکیم

مدش، هریخ شهب منم و راوید هب مداد هیکت ور مرس

ش، هدیبسچ مهب یاه مژه هب ، شقارب یاه مشچ هب

ردقنا ، شگنر یب یاه بل و هدیرپ گنر تروص هب

اب ، دموا نوریب رتکد یک مدیمهفن هک مدش قرغ

هب و مدش دنلب اج زا رتکد تمس هب شرس تکرح

. متفر شتمس



؟ هروطچ ام رامیب حلا دیشابن هتسخ _

. داتسیا مرانک باتفآ

یبلق یرامیب نم نامام هدنسپهاش یرهم شمسا _

... طقف رتکد یاقآ هراد

نارگن : تفگ رتکد هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

نوشراشف طقف هبوخ نوشلا ح مرتحم موناخ دیشابن

طقف نراد یدعاسم االنحلا رکشورادخ هنییاپ یلیخ

رارق از سرتسا طیارش تحت دیابن هجو چیه هب

! نریگب

و تسب ور شاه مشچ باتفآ ، مدیشک یا هدوسآ سفن

. رکشورادخ : تفگ مورآ

؟ دینکیم نوشصخرم بشما _

. تخادنا نومهب یهاگن رتکد

هلب. داوخب ادخ _هگا

ور شرآ هک ادرف هگا : تفگ ینوزرل یادص اب باتفآ

! هشیم دب شلا ح هرابود هشاب هنوخ نامام نربیم

؟ مینک شیرتسب ادرف ات هشیم

. مدرک شهاگن یدج

؟ باتفآ ینئمطم _

! هشاب شرآ شیپ نتفر زا لبق داوخب تردام دیاش

درک. یمخا

هی طقف هرب هشیمه ی هساو شرآ هک تسین رارق _



،االنحلا هنوخ شمرایم مه هتفه رخآ ، ههاتوک تدم

! هتیولوا وت مساو نامام

ششیپ بشما رحس هبوخ شلا ح نامام هک حاال

منک رضاح ور شرآ هک هنوخ مریم نم هنومیم

... هساو

مه ، درکن ادیپ همادا هگید و تسکش شلوگ وت شفرح

لمحت ور شرآ مغ مه دوبیم شنامام بظاوم دیاب

ندرگ ور شاه مغ ی همه متسنوتیم شاک ، درکیم

! هشیمه ، مرتخد نیا سپاولد هشیمه ات نم ، مریگب

نومتمس هب رپ کیتس پال هی اب هک شوایس ندید اب

. مداد نوکت رتکد یارب یرس دمویم

هیچ؟ انیا هربخچ ایس نیدرک رید ردقنا ارچ _

. تخادنا باال یا هنوش

دموا متسد مد یچره مرخب یچ متسنودیمن _وهللا

. مدموا متفرگ

ناتسرامیب ور بشما یلو هبوخ دنسپهاش موناخ _حلا

باتفآ نم دیشاب نوششیپ موناخ رحس و وت ننومیم

. هنوخ منوسریم ور

ور باتفآ یاه تسد و تشادرب ولج هب یمدق رحس

. تفرگ

؟ باتفآ هبوخ _حتلا

؟ مشاب تشیپ مایب منم یاوخیم



! ناتسرامیب دایب بش اه هچب زا یکی منزیم گنز

یشاب تدوخ هن : تفگ یا هتفرگ یادص اب باتفآ

یزیچ نامام نوج و وت نوج رحس هرت تحار ملا یخ

؟ هشاب نزب گنز مهب امتح دش

. تفرگ شلغب یوت ور باتفآ و داد نوکت یرس رحس

. مرایب رد کراپ زا ور نیشام ات مداتفا هار رتولج

هایس کاخ هب دیشوجیم مرکف وت هک یزیچ اهنت

ندرک مورآ االن یلو دوب، یناطلس اشاس ندنوشن

دوب. رت مهم یزیچره زا نم یارب باتفآ

اب باتفآ متشاد هگن ناتسرامیب یولج هک ور نیشام

دش. راوس و دنوسر مهب ور شدوخ عیرس یاه مدق
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با ــ تفآ

زا ، مدنوبسچ نیشام درس ی هشیش هب ور متروص

دوب! اپ هب یمنهج منورد یلو مدیزرلیم امرس

ماه مشچ یولج هاگداد ی هنحص ی هظحل هب هظحل

هگید یتح ، مدیزرلیم یتحاران و مشخ تدش وزا دوب

. مریگب ور ماه کشا یولج هشیمه لثم متسنوتیمن

متسنودیم نم هدرگیم رب یدوز مشرآ متسنودیم نم



! هفرح شواچ فرح

چیه و تسین نوا ریصقت یچیه متسنودیم نم

هدرک یراکره اتاالن هرادن نم بقلا رد یا هفیظو

هک معناق دیاب دادیم لوق مهب دیاب یلو هدوب فطل

دیماان ، مدشیمن مورآ تقوچیه نم دوبن نوا لوق هگا

نیا هظحل نیا وت هگا مدوب یکاخ نیمز نیا مدآ نیرت

متشادن ور شلوق و دوبن متشپ درم

قد ، مدوب هتفرگ مورآ نیمه ی هناویتشپ هب ظقف

مدزن هجز مدید حلا نوا یوت ور منامام یتقو مدرکن

مش! رود مشرآ زا تدم هی هرارق مدیمهف یلو

! هنوخ هب میسرن تقوچیه شاک

یچ ور نامام باوج ، مدرشف مهب مکحم ور ماه بل

! مدب

نداد همادا تیفرظ هگید هشن دب شلا ح هرابود شاک

. مرادن

دنمجرا یاقآ ، متخادنا شهب یهاگن میشوگ ندیزرل اب

یتح نم و دوب هتفرگ سامت راب دنچ حبص دوب،زا

. متشادن منداد باوج نوج

هب ندش کیدزن ،اب متشاذگ ادصیب یور ور یشوگ

. تفرگ یرتشیب تدش ماه کشا هنوخ

متمس هب و درک کراپ یرانک ی هچوک وت ور نیشام

. تشگرب



یوت یقیمع باذع و مغ هی درکیم مهاگن هک رابره

ور شزیچ همه ، درکیم منوغاد رتشیب هک دوب شهاگن

همه رصقم ور شدوخ حاال و دوب هتشاذگ نم یاپ

. تسنودیم زیچ

دشن رضاح هک دوب نم یوربآ رطاخب متسنودیم یتح

یا هرذ شدوخ رابتعا و هشب شخپ اه سکع نوا

! تشادن تیمها شارب

یور یاه کشا و دروآ ولج ور شتسد ینارگن اب

درکیم تبحم مهب رتشیب یچره درک، کاپ ور متروص

هروخیم یتقو هک یا هچب نیع مدرکیم ضغب رتشیب

شرود رتشیب یچره هشیم مخز شتسد و نیمز

! هنکیم هیرگ رت دنلب یدرگب

یاوخیم هدش، زمرق تامشچ ، باتفآ نکن هیرگ ردقنا _

؟ تتنیبب یروجنیا شرآ

؟ شینوسرتب یاوخیم

! یشاب یوق هشیمه لثم ماوخیم نک، کاپ ور تتروص

. متشاذگ متروص یور مکحم ور متسد اتود

. منکیم قد شمنیبب ادخب منوتیمن _

درک. شزاون مورآ و تفرگ ور ماه تسد چم

هساو ییولوچوک یلیخ هیدایز ی هتساوخ منودیم _

نک هیرگ ینم شیپ یتقو ، یزیچ نینچ ندرک لمحت

! نزب ال صا نزب داد



زیزع تسین اربخ نیا زا شرآ شیپ یریم یتقو یلو

تزا هراد جايتحا شمارآ هب االن هچب نوا نم

! ینک ش هدامآ هاتوک ترفاسم هی هساو ماوخیم

. داتفا نییاپ متروص یور زا متسد

؟ یایب مه وت هشیم _
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درک. ثکم یمک

! متسه هشیمه _

. مدش هدایپ نیشام وزا مدز یگنرمک دنخبل

. میداتفا هار هنوخ تمس هب ییاتود و داتسیا مرانک

اب رد ندش زاب مدش،اب رظتنم و مدز ور هنوخ گنز

. مدش هجاوم دوب رد مد یگرزب دنخبل اب هک نیمار

. مدش هنوخ دراو و مدرک زاب ور رد هلصوح یب

امش ناخ شواچ ، منیبب نک ربص باتفآ ؟ هدشیچ _

... اجنیا

. مدش قاتا دراو هجوت یب و مدرک زاب ور هنوخ رد

شرمک هب شتسد هکیلا ح رد هویم باقشب هی اب هنوپ

. دموا نوریب هنوخزپشآ زا دوب

... نیدموا هرخ _اااباال

هزمرق ارچ تامشچ داد: همادا مورآ متروص ندید اب



؟ باتفآ هدشیچ

. منزب رانک ور مادص یوت ضغب مدرک یعس

، هنومب انوا شیپ دیاب شرآ هاگداد یدعب ی هسلج _ات

م؟ هچب ساجک

دز. هراشا

. هنکیم تسرد لزاپ هراد هقاتا _وت

هک شرآ ندید اب متفر قاتا تمس هب مدیشک یهآ

دوب ندرک یزاب ییاهنت وت شرس مورآ هشیمه لثم

. مدرک ضغب

دوب مولظم و مورآ ردقنا درکیمن غولش تقوچیه شرآ

شیپ شمربب مرس هب دزیم تاقوا یضعب هک

! سانشناور

یلیخ دمویمن رد شادص مه دوب ضیرم یتقو یتح

ی همه متفگیم مدوخ هب تاقوا یهاگ دزیم فرح مک

هنم! ریصقت انیا

ردام و تسین هنوخ یوت بش ات حبص هک یردام

ور هچب اب ندز هلک و رس هلصوح هک یریپ گرزب

هب یریگ هشوگ و یوزنم هچب نینچ هک همولعم ، هرادن

! ندیم لیوحت هعماج

. مدیسوب ور شرس یور مورآ و متفر ولج

درک. مهاگن بجعت واب دروآ ورباال شرس

مدز. شهب یدنخبل



؟ هروطچ نامام قشع _

هلمج اب هشیمه لثم درک، هقلح مندرگ رود ور شتسد

زور تافافتا ندرک فیرعت هب عورش همین هفصن یاه

درک.

ندموا ین ین اب نیمار ومع و هنوپ خهلا ینامام _

وت ، میدروخ سپیچ هملا ع هی هنوپ خهلا ونم اجنیا

دش. گنت تارب ملد یدموین

. مدیسوب ور شپل مکحم و مدش مخ هرابود

ور ممشچ هب کشا ندز شین یولج مدرک یعس

. مریگب

هب ردقنا هک مشکب ور هنوپ خهلا نیا شوگ دیاب _نم

هدن! سپیچ امش

. دموا رد مد زا هنوپ یادص

خ ایب هرایب راب هزیروتساپ ور هچب داوخیم اباب ورب _

. زونه میدروخن منومکفپ ناج هلا

دش. دنلب اج زا شرآ هک متفر شهب یا هرغ مشچ

ناخ شواچ ، باتفآ : تفگ مورآ و دز یا هراشا هنوپ

؟ میرب ای مینومب ام تساجنیا

دنلب اج ،زا مدوب هدرک شومارف ور شروضح هظحل هی

. مداتفا هار ییاریذپ تمس وهب مدش

نیا اب مه وت مداد تمحز نوتهب حبص زا دیرب امش _

. یراد تحارتسا هب جایتحا حلا



داد. نوکت یرس

و دز یداش دنخبل ییاریذپ یوت شواچ ندید اب شرآ

مال واب دش مخ شواچ ، داتفا هار شتمس هب عیرس

درک. شلغب تمی

؟ ومع یبوخ ، هنوخ درم سالم _هب
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درک. یا هدز تلا جخ ی هدنخ شرآ

؟ تساجک شوایس ومع ومع، _سالم

دز. شهب یدنخبل شواچ

! شدروخ گس _

اب نحل هب یدنخبل ، تفرگ نوش هدنخ نیمار و هنوپ

مدز. شواچ ی هزم

ور شوتلا پ هک روط نومه و دز مهب یکمشچ هنوپ

نوت هزاجا اب هگید بخ : تفگ دوب هتفرگ شتسد یوت

! مراد راک یباسح هنوخ هک میربب فیرشت مک مک ام

دوبن یضار دایز نیمار ، میدرک هراپ هکیت فرعت یمک

دش قفوم هنوپ رخآ رد هرب اجنیا زا شواچ دوجو اب

درک. جراخ هنوخ زا ور نیمار روز وهب

درک اج هب اج شلغب یوت ور شرآ شواچ نوشنتفر اب

شرافس یچ ماش بشما ناخ شرآ بخ : تفگ و



؟ ندیم

! ازتیپ : تفگ عیرس و تخادنا نم هب یهاگن شرآ

رگ! هدافتسا وس

ررض... دوف تسف ناج نامام _هن

هش. هدیرب مقطن دش ثعاب شواچ یادص

هروخب دوف تسف شرآ اقآ هرازیم ور هبشما شنامام _

هن؟ هگم

رس نوشنیگنس هاگن ریز ندش، هریخ مهب نوشتفج

. مداد نوکت

! مگب هن منوتیم هگم هخآ

هب دز گنز و تشاذگ نیمز یور ور شرآ شواچ

یوت عیرس و متفرگ ور شرآ تسد ، یدوف تسف

. مرایب هویم و یاچ ات متفر هنوخزپشآ

لگ سکع شرود هک هگرزب فرظ نوا نامام شرآ _

. یرایم نییاپ تنیباک وت زا ور هراد

یوت و مدیشک نوریب وراه هویم لا چخی یوت زا عیرس

. نوشمروشب ات متخیر کنیس

درک. زارد ور شتسد و دموا متمس هب ودب ودب شرآ

دوب! یزاب بآ قشاع مدز، شهب یدنخبل

، دشیم نومه دیاب تساوخیم شرآ هک یچره بشما

شواچ اب قح هرب هنوخ زا یلا حشوخ اب متساوخیم

هساو متشاذیم ور ماه هصغ و اه کشا دیاب دوب



. شرآ یولج هن متولخ

ات شور متشاذگ ور شرآ و ولج مدیشک ور یلدنص

. هسرب بآ ریش هب شدق

هب عورش مه واب متشاذگ یرانک کنیس یور ور دبس

. میدرک اه هویم نتسش

ندید ،اب متشگرب بقع هب یهاگن ینیگنس سح اب

نومهاگن یصاخ تذل اب راوید هب هدز هیکت هک شواچ

دش. درگ ماه مشچ هنکیم

. تشادرب نومتمس هب یمدق

. میروشیم ور ش هیقب شرآ و نم رانک _ورب

. مدرک شهاگن هدز تلا جخ

نم... تسین المز _هن

. مشب در درک هراشا و داتسیا مرانک

دایز و درکیم راتفر یداع ماهاب شرآ یولج هک نیا

شرآ اب شاراتفر و دوب جبلا مارب دشیمن کیدزن مهب

! درکیم رت جبلا ور هیضق یتح

. تخادنا یلدنص یور دروآ رد ور شتک

یمک ، داتسیا شرآ رانک و دز باال ور شسابل نیتسآ

داد. ورباال شرآ سابل نیتسآ

مروشیم نم ، یروخیم امرس وتدوخ یدرک سیخ _

دبس. وت رازب امش امش، هب مدیم

. تفگ شهب یمشچ شرآ



هب تذل واب مدوب هداتسیا شواچ یاج رس نم حاال

هاگن مه اب نوشدروخرب زرط و لکیه و دق توافت

! مدرکیم

باالی یراز اب محبص ات دوبن مرانک شواچ رگا بشما

! تشذگیم شرآ رس
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یهت ساسحا ، مدرک مد یاچ و متفر روامس تمس هب

رد ماه مشچ یولج ملیف لثم زیچ همه مدرکیم ندوب

هرارق مگب شرآ هب دوب رارق بشما دوب، نارکا حلا

. هشابن ام شیپ یتقو دنچ

نامام ای نم زا رود تسنوتیمن مه بش کی هک یشرآ

مدوخ ات هشاب مرانک مدوب هتساوخ شواچ ،زا هنومب

طیارش نیا وت دوب یقطنم نوا منک، میاق شتشپ ور

تسرد هدب نوشن یلمعلا سکع هچ دیاب تسنودیم

نم! سکعرب

و شدوخ یاه تسد شواچ نوشراک ندش مومت اب

و مدیچ یروخ هویم یوت ور هویم درک، کاپ ور شرآ

. متشاذگ هنوخزپشآ زیم یور تسد شیپ ات دنچ اب

ات متشادرب لا قترپ هی ، میتسشن زیم رود نومات هس ره

منک. تسوپ شرآ یارب



؟ یبوخ دز: بل و تخادنا مهب یقیقد هاگن شواچ

. مداد نوکت رس مورآ

: تفگ تمی مال واب دیشک شرآ یاهوم یور یتسد

نامام و اشاس ییاد ردقچ شرآ اقآ منیبب وگب بخ

؟ یراد تسود ور گرزب

هاگن نم هب دعب تخادنا شهب یا هنوگچب هاگن شرآ

. هملا ع هی : تفگ و درک

. شتسد مداد ور لا قترپ

؟ نوشینیبب زورره یراد تسود _

داد. نوکت رس

درک. شهاگن تبحم اب شواچ

؟ هنوبرهم تاهاب ییاد _

هرآ : تفگ شواچ هب و درک هاگن نم هب هرابود شرآ

تخیر وشمه نامام دیرخ هزیاج هملا ع هی نم یارب

. نوریب

نوا هک ننک مرس وت کاخ ، متفرگ زاگ ور مبل مورآ

! دنوم هچب نهذ وت یروجچ متکرح

مه نوا اال متحا تسشن شواچ بل یور یگنرمک دنخبل

دوب. هداتفا زور نوا دای

؟ ینیبب ور نوشنوخ یراد تسود _

گرزب بات هی طایح یوت هیگنشق یاج یلیخ مدینش

. نراد



درک. هاگن نومهب هدش جیگ شرآ

؟ نراد بات طایح _وت

؟ نراد یچ هگید ؟ نوشنوخ میرب مه اب ینامام

مدز. ینوزرل دنخبل و مدیشک یقیمع سفن

نوشنوخ ، نراد یزاب بابسا و نیشام زا رپ قاتا _هی

ینک یزاب و ییودب شوت ش همه ینوتیم هگرزب ردقنا

هک هراد زان یولوچوک هبرگ هی اشاس ییاد یتسار ،

! هنکیم یگدنز هنوخ وت نوشاهاب

و قاچ هبرگ هی نوشنوخ وت اه عقوم نوا همدای

سیلا! مان هب نتشاد دیفس

. هشاب هدنز زونه مدوب راودیما

قوذ مافیرعت زا یباسح دزیم قرب شرآ یاه مشچ

! هنیبب وراجنوا تشاد تسود و دوب هدرک

ادرف یراد تسود : متفگ مورآ و مداد تروق ور مضغب

؟ ینیبب ور نوشنوخ یرب

گنز ش همه هدش گنت تارب شلد یلیخ گرزب نامام

! نومشیپ دایمن شرآ ارچ هگیم هنزیم

. دروخ ور شلا قترپ زا چاق هی

؟ اجنیا دایمن ارچ _

. دشیم ریزارس ماکشا مدزیم فرح هگید هملک هی

گرزب نامام : تفگ مورآ و تخادنا مهب یهاگن شواچ

هرب هار هنوتیمن هنکیم درد شاهاپ هدش ضیرم یمکی



و هلگشوخ هبرگ نوا شمنیبب نم دیرایب ور شرآ هتفگ

. مدب نوشن شهب مطایح وت بات

درک. مهاگن یلا وس شرآ

؟ ینامام _مرب

و مدش دنلب اج زا هنیبب ور ماه کشا هک نیا زا لبق

. متفر روامس تمس هب

ورب! مرب تنوبرق _هرآ

یور تخیریم هک ییاه کشا تسد تشپ اب مکحم

. مدرک کاپ ور متروص
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مینک شتسرد مه اب یرایب ور تلزاپ یریم ومع شرآ _

؟

یور زا شندش دنلب دعب مندینش ور شرآ زیر یادص

. یلدنص

رتشیب شندوب نک شوگ فرح و یمورآ فرح نیا زا

. تفرگ م هیرگ

م هرصاحم امرگ زا یمجح هی تشپ زا دشیچ مدیمهفن

درک.

! تمنیبب _

هیرگ هرابود و مدرگرب متساوخیمن مدرک تمواقم



! هنیبب ور مندرک

یلو منومب یروجنومه داد هزاجا مهب ، دیمهف ور مسح

درک! ملغب مورآ

هگید تسد و ماه هنوش رود ور شاه تسد زا یکی

درک. هقلح ممکش رود ور ش

متروص یور ور متسد و مدرک هیکت شهب تشپ زا

. متشاذگ

مشوگ یوت ششخب شمارآ یاه همزمز یادص

. دیچیپیم

ترس ،هب تیکاپ هب هک ینومه باالیی نوا اتقو یهاگ _

هربیم ور تهاگن ؛ مدروخ مسق شدوخ هب زارط مه

هنکیم ت هریخ نومسآ وهب شدوخ تمس

و رجز ی همه ّدق تاپ ولج هراذیم چهلا هی دعب

! قیمع ردق نومه ، تیگدنز یایتخبدب

هک ینک هاگن نیمز هب و یریگب شزا ور تهاگن هگا

باالیی نوا زا هاگن س، هتخاس تراک چهلا وت یتفین

! هنکیم عطق تزا ور شهاگن یریگب

شهاگن ینیگنس زا نانیمطا اب شزا ریگن ور تامشچ

منم نم، یاوه هب رس ورب چهلا وت ورب تدوخ یور

مرازیمن منکیم تمورآ یلو ، مشیم یمخز ، مایم تاهاب

مومت تمیق هب یتح ، مرایم ترد هشب تیزیچ وت

! مدیم لوق ، مدوخ ندش



. مدیشک یقیمع سفن

زا هکیت هی تنوج اقآ منکیم سح اتقو یضعب _

! هتشاذگ اج تبلق یوت ور شدوجو

. مدرک سح ور شدنخبل

راتفر اهاباب نیع مروبحم یلقسف نیا و وت رانک طقف _

منک.

ونم تحار ردقنا تسنوتیم یروجچ ، مدیدنخ مورآ

! هیرگ همه نوا زا دعب ، هنودنخب

هدش رتمک مبلق ینیگنس دوب هدرک ممورآ شاه فرح

مراپسب ور زیچ همه ات هگب مهب دوب یفاک راگنا دوب

ادخ! تسد

. تفرگ هلصاف مزا شرآ یادص ندینش اب

. مدروآ شاهانیا ومع _

. تفر شتمس وهب دز شرآ هب یدنخبل

. دموا رد گنز یادص هظحل نومه

منک رکف : تفگ و دیشک شرآ رس هب یتسد شواچ

. میریگب لیوحت میرب ندروآ وراه ازتیپ

تمس هب ناشوخ شوخ و تفرگ ور شتسد شرآ

. داتفا هار طایح

سب زا دوب جبلا مارب شواچ اب شرآ ی هطبار

نیا تفرگیم وخ همه اب رید و دوب اوزنا یوت هشیمه

! هشب مرگ مبلق دشیم ثعاب شواچ اب شتمیمص سح



مرن ردقنا اه هچب اب شواچ مدرکیمن رکف تقوچیه

هجرد داتشه و دص شراتفر راگنا ال صا هنک، راتفر

! اهاباب لثم درکیم رییغت

نوشتسد یوت گرزب غود هی و ازتیپ ات هس اب

. نتشگرب

رس مدروآ ناویل ات دنچ و متخادنا ور هرفس عیرس

. هرفس

ندروخ هب عورش و تسشن نوماتود طسو شرآ

و مدرکیم هکیت شساو ور ازتیپ وقاچ اب درک شازتیپ

رتشیب مروخب یزیچ دیشکیمن ملد ، متشاذیم شولج

دوب. شرآ ندروخ هب ممشچ

! هروخب ماش نم رانک دوبن رارق هگید بشادرف

ازتیپ یا هکیت دایب رد م هیرگ هرابود هک نیا زا لبق

. متشاذگ منهد یوت

بل هشوگ و تشادرب یلا متسد شواچ مدش هجوتم

درک. زیمت ور شرآ

هب شهاگن هرازب نییاپ ور لا متسد تساوخ هک نیمه

. داتفا نم

هب و دروآ رد یا هگید لا متسد دز، یگنرمک دنخبل

. تفرگ متمس

. هتفر یک هب هچب نیا وگب ، وتبل نک کاپ _

مورآ و متفرگ شتسد زا ور لا متسد ، تفرگ م هدنخ



. مدیشک مبل رود

نییاپ ور مرس تلا جخ زا هک درک مهاگن یروج هی

! متخادنا

مدوخ مدرک یعس و متخود شرآ هب ور مهاگن عیرس

. مدب نوشن شهب نداد اذغ مرگرس ور
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متخادنا تعاس هب یهاگن هرفس ندرک عمج زا دعب

شرآ یاه مشچ باوخ تقو و دوب هدش بش رخآ

. نوشدیلا میم یه و دشیم زمرق تشاد مک مک شرآ

؟ نامام یباوخب : متفگ مورآ و مدیسوب ور شینوشیپ

دوب ام هب شمشچ هک شواچ هب یهاگن داد، نوکت رس

. متخادنا

وت مریم : تفگ یقیمع سفن واب دش دنلب اج زا

، منوتبظاوم متسه اجنومه حبص ات سرتن ، نیشام

. مایم منم هنوخ مد ندموا

و شواچ هگا متسنودیمن مدز شهب یگنرمک دنخبل

. مدرکیم راکیچ دیاب دوبن شاه تیامح

مشچ لثم ، هنومب اجنیا منک فراعت متسنوتیمن یتح

یبوخ ی هجو مه یلو متشاد نانیمطا شهب ماه

هبیرغ درم هی هک نیا مدرکیم سح مه و تشادن



ریثات شرآ رکف یور هنکمم هنومب ام رانک اهنت بش

. هرازب

؟ یرب دعب شباوختخر وت مربب ور شرآ _

درک. هتسب و زاب دییات ی هنوشن هب ور شاه مشچ

. متخیر ور شباوختخر و مدرب قاتا هب ور شرآ

نم ات ینومیم : متفگ و شمدیسوب راب دنچ مدش مخ

منک؟ هقردب رد مد ات ور ومع

؟ دایم مزاب ومع _

. مداد نوکت رس

. دایم ادرف ملد زیزع _هرآ

؟ دایم یک نوج نامام : تفگ شمولظم یاه مشچ اب

. مدیشک یقیمع سفن

، هشاب شبقارم زانهم خهلا هنوخ هتفر نوج نامام _

! هدروخ امرس زانهم خهلا هخآ

. دایم هگید زور هس

دنلب اج زا هسرپب یا هگید لا وس هک نیا زا لبق

. مدش

هار طایح تمس هب عیرس هنوخ یوت شواچ ندیدن اب

تسد هب راگیس ضوح کیدزن هک شندید ،اب مداتفا

. مدیشک یهآ دوب هداتسیا

شتمس هب مورآ و مدیشوپ ور ماه یتشگنا ال ییاپمد

. متفر



؟ هزیج و خَا نم هساو طقف لمع یب عملا بانج _

شنشور طقف : تفگ و داد ینوکت ور شتسد وت راگیس

! مشکن مداد لوق یزیزع هی هب مدرک

. متخادنا باال ییوربا

؟ وناب یک؟ _هب

. تخادنا باال یرس

. شتمس مدش مخ یمک و مدرک مخا

؟ یداد لوق یک هب سپ _

دز. یجک دنخبل

. تسین رت زیزع وت زا سرتن _

ندموا شک یولج مدرک یعس و مدیشک بقع ور مرس

. مریگب ور مبل

مردقنا یداد لوق شهب هک هیک هک، هشیمن لیلد _

! یداتسیاو شور تخس و تفس

درک. هقلح م هنوش رود ور دوب راگیس شوت هک یتسد

! شوایس _

. مدیشک ولج ومدوخ هدروخ هی

ور. ماهوم ینوزوسن یچ؟ شوایس _
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ریگب مورآ هقیقد ود منوزوسیمن : تفگ دنخبل اب



. مداد لوق شوایس هب مگیم ، تاجرس

. متفگ یناهآ

؟ هشاب نکن هیرگ هکیترم نوا یولج ادرف _

. شتسد هب مداد هیکت ور مرس

؟ مدب منوتیم شحف _

. تسشن شینوشیپ یور یعونصم مخا

وت بسانمان راتفر و یشاحف ماهتا تهب یاوخیم _زاب

؟ ننزب مومع

. مدنوخرچ ور ماه مشچ

. منکیم ور راک نیمه مزاب بقع میدرگرب دوب شقح _

داد. راشف شاتشگنا اتود نیب ور مینیب

. ساهنت مه هچب هدرس اوه وت ورب ، وشن قترس _

. متفرگ هلصاف شزا

؟ تارب مرایب وتپ و تشباب _

دز. دنخبل

مه یور ور ماه مشچ منوتب حبص ات منکن رکف _

نوریب نیمه باوخب تحار یخلا اب ورب ، مرازب

. منوتبظاوم

. متسب ور ماه مشچ

مارب هک ییاراک نید ریز زا منوتیمن تقوچیه ، نونمم _

. مایب نوریب یدرک

درک. مهب یمخا



. راین رد ور اگرزب مدآ یادا نم هساو ، هچب وت _ورب

. متشگرب بقع هب یمدق

. تفر نوریب طایح وزا داد نوکت مارب یرس

* * *

،باالی متشگرب هنوخ لخاد هب هداتفا ییاه هنوش اب

. مدیشک شاهوم یوت تسد و متسشن شرآ رس

. دروآ موجه متمس هب اه مغ ی همه هرابود

؟ نامام یدیباوخن _

؟ ینوخیم الالیی مساو _

شطسو و مرایب موود منوتن مدیسرتیم مدز، دنخبل

دوب! نیگمغ مبشما یاه هدنخ ردقچ ، هکرتب مضغب

؟ ینامام منوخب یچ _

هیرگ هنوخیم ابش یضعب نوج نامام هک ینومه _

. هنکیم

. متفرگ زاگ ور مبل ضغب زا

، دیمهفیم دادیم نوشن هک یزیچ زا رتشیب هچب نیا

یاوه هب شرآ رس باال هک نیا رس نامام اب هشیمه

! میتشاد ثحب هنکن هیرگ یلع

. مدرک شلغب و مدیسوب ور شتروص مورآ راب دنچ

؟ دوب یلع هیبش ردقنا ارچ مدش هریخ شتروص هب

  هنوخ رد هتفر تاباب هنوپ لگ الالالال



  یشاب مرب رد هشیمه یشاب ملگ الالالال

ولآ  درز و بیس تخرد ولآ لگ الالالال

  شارمه ادخ هتفر تاباب شاخشخ لگ الالالال

  هریجنز هب شاتسد تاباب هریز لگ الالالال

همع و نم میراد تسود هبنپ لگ الالالال

  یتشگرب وت نتفر همه یتشد لگ الالالال

  یشاب ممدمه یش گرزب یشاب الالالالملگ

  مدنزرف غاد منیبن مدرز الالالاللگ

  یرادیب وت نباوخ همه یراتس وت ادنوادخ

  یراد هگن ار مزیزع یرادیب و باوخ قح هب

  شارمه ادخ هتفر تاباب شاخشخ الالالاللگ

ماه کشا شرآ یاه مشچ ندش هتسب اب نامزمه

، مدیسوب ور شینوشیپ راب دنچ مدش مخ دش، ریزارس

اج زا عیرس شتروص یور تخیر کشا هرطق دنچ

. هنکن شرادیب مادص ات مدش دنلب

دمک تمس هب دیزرلیم هیرگ زا ماه هنوش هکیلا حرد

. مدیشک نوریب ور شاسابل یکی یکی ، متفر شاسابل

حالمل مشاداد مدوبن یبوخ رادتناما نم دیشخبب یلع

نک.

یروجچ مدوبن دلب نم دمک هب مداد هیکت و متسشن

یروجچ مدوبن دلب منک، عمج ور م هچب یاسابل دیاب



تسد شمراپسب یروجچ مدوبن دلب منک، یطفاحادخ

! هگید رفن هی

مدز. قه مورآ و مدرب متروص تمس هب ور شزولب

یرادیب وت نباوخ همه یراتس وت ادنوادخ

یرادگن ور مزیزع یرادیب و باوخ قح هب

شارمه ادخ هتفر تاباب شاخشخ لگ الالالال
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اج زا دیچیپ مشوگ وت هک یناذا یادص اب حبص

منوما یب یاه هیرگ طسو دمک هب هداد هیکت ، مدیرپ

دوب. هدرب مباوخ

. درکیم درد یباسح مدیشک مندرگ هب یتسد

هب یبآ ات مدش دنلب اج وزا مدیلا م ور ماه مشچ

نوغاد متروص یباسح مدوب نئمطم ، منزب متروص

هدش.

هنیآ یوت و متخیر متروص یور راب دنچ ور درس بآ

و هدرک مرو یباسح ماه مشچ ، مدرک هاگن مدوخ هب

یب ماه بل و دزیم یدیفس هب متروص گنر دوب، زمرق

دوب. گنر

یوت هک ییاه سابل و مدرک کشخ هلوح اب ور متروص

. مدروآ رد ور دوب هدش کورچ منت



یفاک هزادنا ،هب مایب رظنب نوغاد و هداتفا متساوخیمن

، مشاب یوق انوا یولج دیاب ندوب هدید ور منتسکش

! مداد لوق شواچ هب نم

و مدروآ رد لا چخی زا هدز خی دوخن کیتس پال هی

. هباوخب شمرو ات متشاذگ ماه مشچ و تروص یور

. هشب مدآ لکش م هفایق ات دیشک لوط یتعاس مین

زونه نم و شلا بند نایم دوز حبص ندوب هتفگ

. مدوب هدرکن عمج ور شلیاسو

و مدز ات ور شاه سابل یکی یکی ونهلا کشا نودب

. متشاذگ کاس یوت

یوت ور ش عالهق دروم یاه یزاب بابسا اهو نیشام

. مدادن یتیمها مبلق ندش هدرشف وهب متخیر هبعج

همه مداد ماجنا یسح یب تیاهن اب ور ماهراک ی همه

ور گنز یادص هک یتقو ات دوب هدش رس مدوجو ی

! مدینش

عورش ماه تسد ، دروخیم گنز مرس یوت گرم سوقان

مسب نتفگ واب مدیشک یقیمع سفن درک، ندیزرل هب

. متفر رد تمس هب یهلا

مدش هریخ شهب و مداتسیا رد تشپ هیناث دنچ

منک! رد ندرک زاب هب روبجم ور ماه متسد متسنوتیمن

وت دوب هتسشن مولگ یوت حبص رس زا هک یضغب

رب نم تسد زا یراک هگید و دوب نتسکش ی هناتسآ



. دمویمن

. مدرک زاب ور طایح ورد مدرک عمج ور مناوت ی همه

رد مد هتفشآ و هتسخ و یتروص اب شواچ ندید اب

. مداد نوریب ور م هدش سبح سفن

! شلا بند ندموا : تفگ و تخادنا مهب یا کالهف هاگن

نیشام هب ممشچ متخادنا فارطا هب یسرت رپ هاگن

نومه ، داتفا دوب کراپ هچوک رس هک باالیی لدم

دنلب یاه مدق واب دش هدایپ نیشام زا اشاس هظحل

. داتفا هار نومتمس هب

شواچ : متفگ مورآ و مدرک هاگن شواچ هب هرهلد اب

. ماوخیمن نم نم...

دش. کیدزن مهب و تسشن شتروص یور یظیلغ مخا

زا ! باتفآ نزن فرح نحل نیا اب یروجنیا شششیه _

ی هشیر مه تتسد یتفرگ زیت رس ود غیت هی بشید

؟ ینکیم مخز ور تدوخ تسد مه ینزیم ونم

مورآ هکیترم نیا یولج رتخد ریگب مورآ هقیقد ود

. متبظاوم نم ریگب

ور مدوخ امسر و مداد راشف مهب مکحم ور ماه بل

منک. یریگولج منداتفا زا ات مدنوبسچ شهب

واب تخادنا نومهب یهاگن نومولج ندیسر اب اشاس

؟ تساجک شرآ : تفگ هتفر باال یاهوربا

. مدرک فاص ور مادص



! هباوخ _االن

دوب. زیت شهاگن درک، مهاگن میقتسم

! شمربیم منکیم شلغب وت مایم ای نک شرادیب _

درک. تکرح ولج هب یمک شواچ

، وشن هریخ موناخ هب نک هاگن وراجنیا ینزیم فرح _

؟ شمرایم مدوخ نیشام وت نیشب متفگن تهب هگم

؟! هنوخ مد یدموا یدشاپ یچ هساو

اج منم یتح هک دوب هدنرب و مکحم یدح هب شادص

. مدروخ

دنچ زا دعب و داد راشف مهب ور شاه نودند اشاس

. نیرایب ور شرآ اوعد لا بند مدموین : تفگ هظحل

: تفگ نم هب ور شهب ندرک هاگن نودب شواچ

؟ یرایم ور شلیاسو

. مداد نوکت رس

... بابسا هبعج هی شکاس وت متخیر ور شاسابل _

دش. دنلب اشاس یادص هشب مومت مفرح هک نیا زا لبق

رود، زیرب ور ش همه میرادن تافرخزم نیا هب یزاین _

... هنوخ وت شرتهب
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دروخ هک یشوگ وت اب شفرح هک دوب نوا هعفدنیا



دش! عطق

شواچ درسنوخ تروص هب هدش درگ یاه مشچ اب

. مدرک هاگن

هک اشاس ی هنوش یور مورآ نادنچ هن هبرض ات دنچ

. دیبوک دوب ششوگ یور شتسد یروابان اب

هب نیا منم،زا تتبحص فرط مداد رکذت تهب راب _هی

. ینزب فرح یروجچ موناخ هی اب یریگیم دای دعب

بقع هب یمدق هک دز ش هنوش هب یمکحم ی هبرض

دش. ترپ

! تمنیبن اجنیا نیشام وت _ورب

ِکشا ندروآ رد هساو یردقنا یشاب هک ممشچ ولج

مدوخ منک، تراپ هکیت ماتسد اب مراد هریگنا مزیزع

! مرایم ور شرآ

هب یترفن رپ هاگن و تشادرب بقع هب یمدق اشاس

. تخادنا شواچ

! رهمگرزب ناخ شواچ شاب تراک نيا باوج رظتنم _

. تفر نیشام تمس هب دنلب یاه مدق واب تشگرب

شهب هیناث دنچ کانرطخ و یبصع یهاگن اب شواچ

. تشگرب بقع هب دعب و دش هریخ

ور رد و داد مله هنوخ لخاد هب ، تفرگ ور متسد

! تسب

! ششوگ وت دز یدج یدج دشیمن مرواب



نوکت فرط ود هب ور مرس و مدیشک یقیمع سفن

. مداد

یاج هب شواچ هاگن نوا اب مدوب اشاس یاج منم

تیاضر ینیشن بقع هب شاهاب ندش خاش هب خاش

. مدادیم

: تفگ و تفرگ تسد هب ور شرآ لیاسو و هبعج

انوا رانک هگا ، یدب حیضوت شهب و ینک شرادیب هرتهب

! هسرتب یباسح منک رکف هرپب باوخ زا

. متفر شرآ تمس وهب مداد نوکت رس

. مدرک شرادیب شزاون و سوب واب متسشن شرانک

وشاپ مرب تنوبرق وش رادیب ؟ ینامام ؟ شرآ _

. ندموا اشاس ییاد و تگرزبردام

درک. هاگن مهب و دیلا م ور شاه مشچ راب دنچ

. دایم مباوخ _

هی وشاپ ، مدرک شدنلب اج وزا مدز رانک ور شاهوم

بشید هتدای ، هرپیم تباوخ نزب تتروص هب بآ

؟ گرزب ردام هنوخ یرب یراد تسود یتفگیم

یرب هرارق زورما هتشاد هبرگ تشاد بات نوش هنوخ

. ینورذگب شوخ یلک

هک دوب باوخ جیگ ردقنا دموا ملا بند فرح یب

. دادیم نوشن ماه فرح هب یشنکاو

شتروص عیرس شمدروآ نوریب و مدز شتروص هب یبآ



ندرک ضوع هب عورش و مدرک کشخ هلوح اب ور

. مدش شسابل

رظتنم اجنومه و رد مد دوب هدرب ور شلیاسو شواچ

دوب. هداتسیا

همقل هی و مدرک شنت شرآ یاه یقلقدب اب وراسابل

. متفرگ شارب ودرگ رینپ نون

. هروخب ور ش همقل ات یلدنص ور شمدنوشن

هش زبس فلع شاپ ریز هک هنومب رظتنم ردقنا رازب

مساو هنوخ مد دایب هنکیمن تئرج منودیم هک نیمه

! هیفاک

؟ هشاب اینکن تیذا اج نوا یتفر ینامام _

. تشیپ مایم یدوز نم

درک. مهاگن بجعت اب

؟ یایمن وت هگم _

دش. سبح مسفن

مایب منوتیمن ینامام راکرس مریم نم هک ینودیم _

؟ هدش گنت تارب شلد یلک گرزب ردام مدوب هتفگ

دعب هرذگیم شوخ یلک نوشنوخ یزیم زور دنچ طقف

؟ هشاب نم شیپ یایم

. دنودرگرب ور شرس جل اب

. مریمن نم سپ _

. مدیشک یقیمع سفن



؟ ینک تحاران ونم یاوخیم _

هنک؟ رهق شنامام اب داوخیم ملگشوخ رسپ

. امنکیم هیرگ

. متمس تشگرب عیرس

. نکن هیرگ _هن

. شمدیسوب راب دنچ و متفرگ ور شتسد

اقآ نیا ارچ هگیم یه هرظتنم رد مد شواچ ومع _

؟ ششیپ میرب ، شمنیبب دایمن شرآ

یلدنص زا و دش مرن یمک شواچ مسا ندینش اب

. دموا نییاپ

. مدرک شاپ ور شاه شفک عیرس
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اقآ ریخب حبص : تفگ و تخادنا نومهب یهاگن شواچ

؟ هدروخ شوم منیبب ور تنوبز شرآ

ماوخیمن نم هدروخن هن : تفگ و درک شهاگن شرآ

مرب.

تسد شمدرپس دایب رد م هیرگ هک نیا زا لبق

. شواچ

همه وت تامخا ارچ ؟ ییامش نگیم هک هنوخ درم _

؟ ومع



دز. اشاس نیشام هب یا هراشا

دایم تلد تلا، بند هدموا ینیشام هچ اب تییاد نیبب _

؟ هشب تحاران تتسد زا گرزب نامام

. تخادنا نومهب یسرت رپ هاگن شرآ

. دیسوب ور شرس و درک شلغب تکرح هی اب شواچ

تلا بند میایم هگید زور هس تنامام و نم مدیم لوق _

؟ هشاب

کیدزن اشاس نیشام هب هک ردقچ ره مدرک سح

. هنکیم ضغب هراد مک مک شرآ میشیم

یفیرظ مخا واب تخادنا ش هفایق هب یهاگن شواچ

تنامام ولج منیبن هنکیمن هیرگ هک درم ومع ااا : تفگ

. هنکیم تاگن هراد متییاد نیبب اینک هیرگ

. تشاذگ نیمز یور ور شرآ

دز. شرآ هب یگرزب دنخبل و دش هدایپ نیشام زا اشاس

؟ ییاد یبوخ _

. دنوبسچ نم هب ور شدوخ شرآ

یوداک و تفر بقع یلدنص تمس هب عیرس اشاس

. دروآ رد شوت زا یگرزب

. مدیرخ مرسپ لگ هساو یچ نیبب _ایب

. هدایز ترس زا مه ییاد بقل ، مدرک شهب یمخا

اشاس هب یواکجنک اب هک شرآ هب یا هتخانشان مغ اب

. مدرک هاگن دوب هریخ شتسد یوت یزاب بابسا و



نوج ییاد ایب ؟ مدیرخ تارب یچ ینیبب یاوخیمن _

گنت تارب نوملد یلیخ اه هترظتنم هنوخ گرزب ردام

دوب. هدش

. ادخوروت اگین ور هچب اب شندز فرح

شتمس هب یمدق مداد له ولج هب یمک ور شرآ

. تفر

داد. شرآ تسد هب ور وداک و دز یدنخبل اشاس

. مدنوشن یلدنص یور و متفرگ ور شرآ تسد

زا دعب داتسیا نومرانک و دموا نومتمس هب شواچ

. تسب ور شدنبرمک و دش مخ هظحل دنچ

مهب ضغب اب دوب هتشگرب شسرت سح هرابود هک شرآ

درک. هاگن

ایب. مه وت نامام _

منزب فرح متسنوتیمن مه هملک هی ، متفرگ زاگ ور مبل

منک. هنوور هیرگ اب ور هچب متساوخیمن

عمج شاه مشچ یوت کشا هراد مک مک مدرک سح

. هشیم

. مدرک روج و عمج ور مدوخ روز هب دوب هتفر مسفن

نودب هک نم نوج، نامام مایم یدوز نم ورب _وت

هرب دیاب ینامام هک ینودیم منومب منوتیمن مرسپ

مرب. تنوبرق ورب راکرس

درک. نشور ور نیشام اشاس



دش. هتسب ورد متشادرب بقع هب یمدق

کشا و تسکش متقاط مدید هک ور شرآ یاه کشا

دش. هنوور ماه مشچ زا

تشپ زا تشگرب بقع هب شرآ داتفا هار هک نیشام

ندموا دنب دصق هک یا هیرگ درک،اب مهاگن هشیش

. مداد نوکت تسد شساو تشادن

م هچب ایادخ ، مداتفا قه قه وهب دش مخ ماه هنوش

. ندرب ور

مندب زا ناوت هچوک چیپ زا نوشندش در ضحم هب

دش. مخ ماهاپ و تفر

( دوریم مناج هک مدید نتشیوخ مشچ هب (نم

لخاد هب و مرمک رود تخادنا تسد عیرس شواچ

مرس و رد تشپ متسشن قه قه ،اب متدنوشک هنوخ

دش! مومت زیچ همه هگید ، موناز یور متشاذگ ور

. متخیریم کشا هرس وهی مشچ دوب هدش مدوجو لک

هیکت شوزاب هب ور مرس مورآ و تسشن مرانک شواچ

داد.

، شواچ درکیم هیرگ تشاد م هچب : متفگ ضغب اب

. مریمب نم یهلا هرب تساوخیمن

منک. خیلا ور مدوخ داد هزاجا و تفگن یزیچ

، هشکب غیج ، هنزب داد داوخیم هک یمدآ هی هیبش مدش _

یاهرات هتفیم شدای هعفدی یلو هنک خهلا ور شدوخ



! دایمن شادص هدش، هراپ شیتوص

! دایمن رد مادص ، شواچ دایمن رد مادص
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دوب. هدش اهاباب لثم مرس، یور دش شزاون شتسد

رت مورآ هظحل هب هظحل و دیچیپ مشوگ یوت شادص

. مدش

هب تامشچ هب ترس ،هب باتفآ تهب مدروخ مسق _نم

یلومعم فرح هی یتقو نم ، تبل رانک رایش هب تاهوم

ردقنا منکیم هتکید راب هی ور یلومعم مدآ هی هب

هاگن مشاپ ولج یتح هگید هک هشیم تحار شلا یخ

، هداتسیاو شافرح رس شواچ هنودیم نوچ ، هنکیمن

ت هچب هدش روطره هک متبظاوم هک مدروخ مسق نم

منوتیمن ، باتفآ نک خیلا ور تلد سپ منودرگیمرب ور

مشکیم یچ نم ینودیمن ، تمنیبب هدنومرد ردقنا

! ینودیمن باتفآ

حتلا نومه یوت هقیقد دنچ و مدیشک یقیمع سفن

. مدنوم

ور مدوخ یمک مدش روبجم شیشوگ ندروخ گنز اب

. مشکب بقع

داد. باوج و دروآ رد شبیج زا ور یشوگ



وگب! _

_

؟ هبوخ دنسپهاش موناخ ،حلا شدرب _هرآ

_

یرادن یراک ، شلا بند میایم نومدوخ تسین ،المز هشاب _

؟

. مدرک شهاگن یلا وس یشوگ ندرک عطق اب

شرآ هب عجار دوب، ایس : تفگ و دش دنلب اج زا

؟ تنامام لا بند میرب ، ديسرپ

. مدیشک یهآ

هدش! هنووید اتاالن منئمطم میرب _هرآ

. مشوپب ور موتنام مرب نم

. داتسیا رظتنم و داد نوکت یرس

ضوع ور وشملا وتنام و متفر هنوخ لخاد هب عیرس

. مدرک

مدیرپ گنر تروص هب هجوت یب مدز، متروص هب یبآ

. مدیشوپ شفک و متفر نوریب

نوریب مه اب دنوم رظتنم و درک زاب ور رد شواچ

. میرب

میرب ، یدروخن یباسح و تسرد یاذغ زورید _زا

؟ ناروتسر

. متخادنا ورباال م هنوش و مدش نیشام راوس



؟ دوب اجک ناروتسر حبص تقو نیا ، مرادن اهتشا _هن

هچاپ هلک : تفگ و دیشک ش هتفشآ یاهوم هب یتسد

؟ یروخیم

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

! یروخیم وت هک وگن _

. تفر مه وت یمک شتروص

! مرخیم تساو یلو _هن،

. دموا شک رتشیب مدنخبل شمهرد تروص ندید اب

. هریمن نییاپ مولگ زا یزیچ االن تسین _المز

. دیروخب هنوخ دیتفر مرخیم _

شخر مین هب و مداد هیکت نیشام یلدنص ور مرس

. مدش هریخ

؟ ندیسر االن ترظنب _

. دیشک یقیمع سفن و درک ثکم هظحل دنچ

هدرک زاب ور شوداک اتاالن امتح یلو ، منودیمن _

هلا! حشوخ مه یلیخ

؟ یگیم تسار _

. تخادنا مهب یهاگن مین

نم؟ زا یدینش غورد حاال _ات

ملا یخ : متفگ مورآ و مداد نوکت ور مرس دنت دنت

! هبوخ ینعی یگیم وت یتقو دش، تحار

متمس هب و درک کراپ نوبایخ ی هشوگ ور نیشام



ماه مشچ و متخادنا غولش نوبایخ هب یهاگن ، تشگرب

. مدرک درگ ور

؟ ینکب یاوخیم راکیچ _

هنک! ملغب داوخیم مدرک سح هظحل هی

ماوخیم سرتن : تفگ و تخادنا مهب یا هدنخ رپ هاگن

! مرخب هچاپ هلک تساو مرب

، متسب ور ماه مشچ مکحم رد مدش هتسب یادص اب

منک! معیاض رس وت کاخ
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ناخ شواچ

هتسب ور اذغ هدنشورف ات مدنوم رظتنم هزاغم نوریب

هنک. یدنب

یاهزور نیرتدب زا یکی زورما و زورید منکیم فارتعا

نوا مدید ور باتفآ یبات یب یتقو ، ندوب میگدنز

اب ور شرآ ات متشاد ور اشاس نتشک ییاناوت هظحل

! هربن شدوخ

، دادیم نوشن هک دوب یزیچ زا رت هدننکش یلیخ باتفآ

دوب. هدرک تمواقم یدایز مه شن اتاال

یاذغ و متشگرب لخاد هب هدنشورف ندرک ادص اب



. متفرگ ور هدش یدنب هتسب

. مداد باتفآ تسد وهب مدش نیشام راوس

درک. رکشت و دز یگنرمک دنخبل

دوب! نم گرم شنیگمغ و یعونصم یاه دنخبل نیا

هار ناتسرامیب تمس هب و مدرک نشور ور نیشام

. مداتفا

ور شرس ، دشن لدب و در نومنیب یفرح چیه هار یوت

هریخ نوبایخ هب فده یب و دوب هدنوبسچ هشیش هب

دوب. هدش

نیا وت متسنودیمن هک مداتسرف یتنعل مدوخ هب

لباقم فرط یروج هچ ای منزب یفرح هچ اه تیعقوم

! مدب یرادلد ور

. مدش هدایپ و مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

: تفگ و دنوسر مرانک ور شدوخ هداتفا یاه هنوش اب

! هشکیم ونم منامام

مدز. ش هنوگ هچب نحل هب یگنرمک دنخبل

هرت! یقطنم تدوخ ،زا هنکیم کرد یدیم حیضوت _

ور وج متساوخیم درک، درگ مارب ور شاه مشچ

. هشاب تحاران و رکف وت هرب رتمک ات منک ضوع

؟ میقطنم ریغ نم ترظن _هب

! عقاوم دصرد داتشه : متفگ و مدش هریخ ولج هب

وت منکیم لمع یقطنم هک یدصرد تسیب نوا بخ _



؟ هیدراوم هچ

میدش ناتسرامیب یورهار دراو

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

. دیابن هک یعقوم نومه تسرد _

! هطسو تاساسحا زا فرح یتقو

. تفرگ ش هدنخ

مدوجو وت قطنم مدصرد تسیب نومه مدرکیمن رکف _

! یدرک مراودیما هشاب

دش. ترپ شهب مساوح شوایس یادص اب

ناج؟ باتفآ یبوخ ؟ نیدموا _

باتفآ یور شنارگن هاگن ، متخادنا شهب یقیمع هاگن

. دشن مدرک ترپ شتمس هک یریت هجوتم و دوب

طیارش نیا متسین هک هچب ، مبوخ شوایس نونمم _

. تسین یمئاد

داد. نوکت یرس

ور ناتسرامیب یاراک میدوب تنارگن یلیخ رکشورادخ _

سابل تنامام هنکیم کمک هراد رحس مداد ماجنا

! هشوپب

تمحز یلک ادخب هدنمرش : تفگ تلا جخ اب باتفآ

. مدش نویدم نوتهب یباسح نوتشود ور داتفا

اب شوایس میداتفیم هار قاتا تمس هب هک روط نومه

همه انیا وناب، هیفرح هچ نیا داد: باوج یسولپاچ



. هروخیم یدرد هچ هب لیماف هرخ سباال هفیظو

. ندز نم هب یکمشچ و تشگرب دعب

یراگتساوخ امش حاال : تفگ یگنرمک دنخبل اب باتفآ

ور نوتدوخ دعب دیریگب ور هلب دیرایب فیرشت ور

! دینوبسچب
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. میدش هریخ مهب یجیگ حتلا اب شوایس و نم

و هتفیب اج مجک ی هکس ات دیشک لوط هظحل دنچ

و نم هن هشوایس و رحس هب شروظنم مدیمهف

! شدوخ

ور هیضق شزغم ات تشاد اج شوایس بخ یلو

هنک. لیلحت

بشید ایدز اوه ور بخ شاداد هگید هلح سپ هههب _

راک...

باتفآ دش عطق هک شادص ، شولهپ هب مدیبوک مکحم

. تخادنا نومهب یبجعتم هاگن

. مدشن هجوتم دیشخبب _

. متخادنا ورباال مرس

ات نیا نک، کمک تنامام هب وت ورب تسین یزیچ _

! هگیم نویذه هدوب رادیب حبص



دش. قاتا دراو و تخادنا باال یا هنوش

. متفر شوایس هب یا هرغ مشچ

یچ وت هب نم هخآ نم هساو یتشاذن وربآ هگید _

؟! مگب

! نومدوخ هن دوب رحس و وت هب شروظنم باتفآ

درک. یا هدنخ کت مفرح ندش مومت اب

زیچ، همه هلح هگید هدش نپوا مدرک رکف وت نوج _

؟ دیدیباوخ مه شیپ

. مدرک هاگن ش هدنخ رپ یاه مشچ هب راو دیدهت

؟ میمدآ نیچمه نم رسپ فابن هوای ورب _ایب

. دیرپ باال شاهوربا

میلا وخ کشخ نیچمه همولعم اسکع نوا _وهللازا

! یتسین

. متشادرب شتمس هب مدق هی

نیا وت مقاتا و تخت تسین تسرد حملا نم ایس _

یش راگدنوم اجنیمه تمنزیم نیچمه هدایز ناتسرامیب

اه!

. تفر قاتا تمس هب مدق هی

داهنشیپ خیلا قاتا و تخت مهب هنودیم تموناخ _

؟! ینکیم

! همهفیم ینزب فرح رت دنلب هرذی هگا یلو _هن

هاگن قاتا رد هب و تشاذگ شنهد یور ور شتسد



درک.

. هساسح یلیخ هرتخد هروخیم مدآ ، همهفن رحس _

. تفرگ م هدنخ

نم تمس هب یمدق شوایس قاتا رد ندش زاب اب

. تشادرب

ور شردام لغب ریز هک روط نومه رحس و باتفآ

. ندموا نوریب قاتا زا ندوب هتفرگ

؟ دیرتهب هدن دب ادخب ، دنسپهاش موناخ _سالم

درک. مهاگن هدیرپ یگنر اب

هدنب زا یدب هدیمن دب هک ادخ وهللا مرسپ مبوخ _

. میدش تمحز ثعاب هرابود ادخب م هدنمرش ، هشاه

. متخادنا نییاپ ور مرس

اپرس نیشام وت میرب دیرایب فیرشت ، هیفرح هچ _نیا

. دینومن

زاب ؟ دیدرواین ور شرآ : تفگ و داد نوکت یرس

؟ هراچیب هنوپ و نیمرآ شیپ دیتشاذگ

هنوخ میرب : تفگ و درک فاص ور شولگ باتفآ

. نامام مدیم حیضوت

. تخادنا شهب یکوکشم هاگن

؟ هگم هدشیچ یدیم حیضوت یچ ینعی _

فیرشت : تفگ و درک زاب ور شنیشام رد شوایس

. نوتارب مگیم نم دیش راوس دیرایب



مدز. شهب یا هراشا

. نوشمربیم مدوخ تسین _المز

. تخادنا ورباال شرس

مدوخ هار مدق ود یا هتسخ هنوخ ورب شاداد _هن

. منوسریم

اب متساوخیمن ، مدرک توکس و مدرک شهاگن یپچ پچ

منک! ساسح ور شردام طیارش نیا وت اج یب رارصا

ور شنامام تسد و داد نوکت مساو یرس باتفآ

. تفرگ

ماه مشچ ، مدیشک یقیمع سفن ندش هک نیشام راوس

مدوخ مدادیم حیجرت یلو تخوسیم یباوخیب زا

حلا هرابود هیضق ندیمهف اب دوب نکمم ، نوشمنوسرب

. مدوبن شرانک نم و هشب ودب شردام

، مداتفا هار هنوخ تمس هب و مدش نیشام راوس

مراد یلو مرب تفگ مدوخ رطاخب ایس متسنودیم

رارق هدش ماجنا لمع یوت دمویمن مشوخ ، شارب

. مریگب
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رس تکرش هب و مدرکیم تحارتسا تعاس دنچ دیاب

هدنوم بقع اهراک زا زور ود یکی نیا وت ، مدزیم



تکرش ساسح تیعقوم یارب یراگنا لهس نیا و مدوب

موناخ و یرفظ ییاناوت هب دنچره دوب، کانرطخ نم

. متشاد نانیمطا یباسح میکح

هی دیاب ، متخادنا فارطا هب یهاگن هنوخ هب ندیسر اب

زیمت ور هنوخ دایب متساوخیم یرهاوج موناخ زا زور

هنوخ لک هب ندز دنگ یارب ییاهنت هب شوایس هنک،

دوب. یفاک

رتمک مرس و ندرگ درد ات متفرگ یشود باوخ زا لبق

دوب. هدموا راشف مهب یباسح بشید هشب

***

؟ شواچ _

؟! رسپ یباوخ زونه شواچ

باالی هک شوایس هب و مدرک زاب مه زا ور ماه کلپ

. مدش هریخ دوب مرس

؟ هدنچ تعاس _

بش! هن : تفگ و دروآ ورباال شتسد چم

یدش ضیرم ؟ یدوب باوخ االن ات عقوم نوا زا

بت... هنکن ؟ شواچ

. مدش دنلب اج زا

درب مباوخ هعفدی دشیچ مدیمهفن ، تسین میزیچ _هن

. تکرش متفریم دیاب یتنعل

. دیشک یقیمع سفن



ور تدوخ تقو دنچ نیا وت یدنوم باوخ هک رتهب _

. یدرک هالک

زا یروجنیا دشیمن مرواب مدز، متروص و تسد هب یبآ

. مشاب هدش لفاغ زیچ همه

؟ دشن دب دنسپهاش موناخ _حلا

درک. یچون

هراچیب دش، مورآ یلو دیشک لوط درک یباتیب مک _هی

! رتخد نیا راگنا دش فصن زورید زا باتفآ

. مدیشک یهآ

المز یزیچ منیبب منزیم رس نوشهب زور دنچ _نیا

شیپ مربیم ور باتفآ متسین مه هتفه رخآ ، نرادن

. شرآ

نیا شواچ : تفگ و درک ترپ یلدنص یور ور شتک

یلیخ ؟ ینک راکیچ یاوخیم ور هیاس تکرش ورپژه

نیا یریگیم لش یراد منکیم سح ، همهم نومارب

یلیخ هک ینودیم شوت هشیم هدز رت هرب شیپ یروج

! تکرش هساو همهم

هئوت اب قح : متفگ و متشاذگ ش هنوش یور تسد

هب هروخیم دنگ مرب شیپ یروجنیا ماوخب نم ایس

. تکرش هدنیآ ورپژهو

داد. نوکت یرس تحار یخلا اب

... یدموا لقع رس هک هبوخ _



. شفرح وت مدیرپ شو هنوش هب مدز هگید راب هی

وت ماه یترپ ساوح اب ماوخیمن هک ییاج نوا _زا

، تدوخ تسد شمراپسیم میروخب تسکش ورپژه نیا

وروت تسد شاتاق مال رارق اهو همانرب ی همه ادرف زا

! مسرب باتفآ هب مریم منم ، هسوبیم

مشوگ یوت شروابان یادص متشذگ هک شرانک زا

. دیچیپ

! هدرک تروخ زیچ هرتخد نیا ادخب _
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یاهاذغ زا یکی متفر نییاپ اه هلپ وزا مدز یدنخبل

. مدروآ رد ور هدش زیرف

ور شدوخ اسابل نومه اب هک دوب شوایس هب ممشچ

. تخادنا لبم یور

باوج دعب و دش هریخ یشوگ هحفص هب هیناث دنچ

هلب؟ داد:

. متفر شتمس هب متشادرب لا چخی زا یندیشون اتود

؟ مدب حیضوت دیاب ، اجره _

. متسشن شرانک لبم یور و مدرک شهاگن بجعت اب

. هرپب باال ماهوربا دش ثعاب یا هنورتخد دنلب یادص

نم هک یروط نومه یدب حیضوت دیاب هک همولعم _



مک مک مدب، حیضوت تساو ور ماراک ی همه مروبجم

هب مکی ایس ینزیم مهب ور حملا تاراک نیا اب یراد

تهب هک هشاب یتصرف نیرخآ نکن یراک ایب تدوخ

! مدیم

فداصم شوایس هب اه فرح نیا ندز ، مدیشک یهآ

. شندش یشحو اب دوب

دوب! متخانش رب یدییات شوایس تروص ندش تخس

مهب وتلا ح شهت منکیم وتیلا مح مراد اتاالن حبص _زا

؟ ینکیم دیدهت ونم ؟ منزیم

هریم مدای متمسا حبص ادرف مباوخب بش هی نم

یرب مه اجره هرادن یگنر نم هساو هگید تانح

. یدرگیم رب تدوخ شهت

. مدرک زاب ور یطوق ورد مدیشک یقیمع سفن

. دیچیپ مشوگ یوت رحس صرح رپ داد یادص

وت منکیمن هاگن ممتشپ مرب هعفدنیا مسق نآرق _هب

؟ یتسه یک یدرک رکف

یتفگ یچره یدرک تدوخ لچم ونم تقو همه نیا

، متفرگ هزاجا تزا متفر اجره ، مشچ متفگ

تحاران راب ره ، مداد حیضوت تساو دش یمهافتوسره

دایب، رد تلد زا مدز شیتآ و بآ هب ور مدوخ یدش

اه؟ یچ وت

یتقو لقادح دوب نیا تزا معقوت نیرتگرزب نم



، یرازب رانک ور راک نوا مشیم تحاران یراک زا ینیبیم

یرایب رد ملد زا هدش مراب هی مدش تحاران یتقو

زا مدوخ هک ینکیم یلحم یب مهب ردقنا ش همه یلو

مریمیم درد وت هشوگ هی نم ، مدرگرب یگنتلد تدش

! مدرگیمن رب هگید ، تشیپ مدرگیمن رب یلو

مدنسپ لا غشآ بلق هب ور میتنعل رورغ هگید

زا ور تاه یگزره هک نیا زا لبق مه وت ، مشورفیمن

! یریمب منکیم وزرآ یریگب رس

هک یدازآ قوب دعب و دش دنلب شقه قه یادص

. دیچیپ

هب ور راوید تام هک یشوایس هب ور م هدز تهب هاگن

. متخود دوب شور

یروابان واب دروآ نییاپ ششوگ رانک زا ور یشوگ

درک. شهاگن

داد. صیخشت شهاگن زا ور یزیچ دشیمن

. تشگرب نم تمس هب شاه مشچ

؟ دوب هیقب لثم منیا یدید _

! ندرکیمن گرم یوزرآ ایلبق لقادح ، تفر درک لو شهت

بجعت هشاب هتشاد تقیقح دزیم هک ییافرح _هگا

! درکن تلو انیا زا رتدوز ارچ منکیم

. تخادنا باال یا هنوش

! مدرکیم راتفر یروطنیمه مایلبق اب _نم



. مداد موکت یرس

، یدوبن مهم نوشارب نوچ نتفگیمن یزیچ ایلبق _

! ندوبن تقشاع

درک. یچون

. ریگن تخس اباب هدرگیم رب هگید زور _ود

! مراودیما _

. تشگرب متمس هب عیرس یزیچ یروآدای اب

لا بند ، دانسا رتفد متفر رس هی شیپ زور دنچ یتسار _

بآ راگنا متشگیم ینیچ یاتکرش اب اهدادرارق زا یکی

! نیمز ریز هتفر هدش

. ماجرس متسشن فاص

؟ هدش مگ دادرارق هیزاب هرخسم هگم یچ ینعی _

؟ دوب شلصا

داد. نوکت رس

طقف مدرک یسررب ور هسفق لک مدش کوکشم _هرآ

دیدپان مه اه هدنورپ زا هگید اتدنچ ، دوبن یکی نیا

. تکرش وت هداتفا شوم شواچ ندش

. مدیشک متروص هب یتسد

؟ یدرک کچ وراه نیبرود _

داد. نوکت ور شتسد

دروم یلو مدرک کچ ور دیدج یاه ملیف زا یرس _هی

ام و نتسین هتقو یلیخ منک رکف ، مدیدن یکوکشم



! میدشن هجوتم

. هشب کچ دیاب مه یمیدق یاملیف

. مدرک شهاگن یدج

ایس! هدب ماجنا الهمز یراک _ره
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. تخادنا باال مساو یرس

، هگید تسین تکرش هب تساوح مگیم هنیمه هساو _

س! هرتخد نیا ریصقت ش همه

. مدرک شهاگن مخا اب

! موناخ باتفآ هن، هرتخد _نیا

! اتمشچ وت هتفر هدش راخ

دش. دنلب اج زا

یدینش ونیمه طقف هلمج لک ،زا هدرک گنت مماج _هرآ

! هگید

منک. مرگ ور ماش مریم

مدش، مخ یمک و متشاذگ ماه وناز یور ور مجنرآ

مرس هب دوب هدز کاپ راگنا تفگیم تسار شوایس

! مدوب هتشاذگ رانک ور میگدنز و راک ی همه

دوبن راگنا دنچره ، متشادن یربخ ممداوناخ زا یتح

. دمویمن اه نوا مشچ هب نم



زا هک ییاه هدنورپ شوایس ماش ندروخ زا دعب

ات تفر شدوخ و داد متسد هب ور دوب هدروآ تکرش

هنک. تحارتسا

تکرش یوت ور ماپ هک نیا ضحم هب شحبص ادرف

مرانک شوایس ، تخیر مرس یور راک یلک متشاذگ

. تفرگ تسد هب ور هیاس ورپژه و دنوم

یباسح مدز هلک و رس ادنمراک اب تعاس دنچ منودیمن

. مدوب هتسخ و نوغاد

یور تفریم رتشیب طسو نوا مه ایحم یاتکرح

. مباصعا

ندرک کچ هنوهب هب دوب یشکرس تبون هک رابره

رکذت ایس هب یراب دنچ داتفیم هار نوملا بند سانجا

هنک. شکَد نم رود زا مداد

هب درک ترپ زیم یور شوایس هک یا هدنورپ اب

. متشگرب شتمس

؟ شواچ مینک راکیچ انیا _اب

یاداد رارق ، ننکیم تسرد رسدرد نومارب نراد یه

؟ مینک راکیچ ور هدش خسف

. مداد یلدنص هب ور م هیکت

عفال منک، هدافتسا رخآ ریت زا ماوخیمن _حاالحاالاه

هی ، شابن نارگن میتفرگن رارق انگنت یوت مه یلیخ

اه سنج ندرک شخپ هب عجار نزب نیمار هب گنز



ور زیچ همه ات شکب کچ عفال نک تبحص شاهاب

منک! تسرد

درک. هاگن شیشوگ وهب دیشک یفوپ

ام یارب یطاسب هچ نیبب نودیرف هنک تتنعل ادخ _

هک هوگ ی هداوناخ نیا نراد یچ هخآ یدرک تسرد

! نوشهب یدیبسچ یروجنیا

. متخادنا شهب یقیقد هاگن

نک. تحارتسا هنوخ ورب ایس یدش هتسخ یلیخ _

درک. مهاگن کالهف

. تسین نوا هساو اباب _هن

؟! یقلخدب و یگف کال نیا هیچ هساو سپ _

هن بشید زا هرتخد نیا : تفگ و درک ثکم هیناث دنچ

، هدرک بالمک مه اج همه هداد،زا مایپ هن هدز گنز

! هدرک ؟بالمک هشیم ترواب

شنهد ش هنوخ مد متفریم هک مدوب شمدآ هگا ینعی

. مدرکیم سیورس ور

. مدیشک بقع ور یلدنص

! یدرکیم طلغ _

تدای مشمسا حبص یدیباوخیم بش هک وت هدشیچ

! تفریم

درک. یمخا

؟ هلفاق قیفر ای یدزد کیرش _االنوت



دشیم نومیشپ دعب درکیم رهق تعاس ود نیا

! هرایم رد ادا هراد ارچ ممهفیمن نم تشگیمرب

. متخادنا شهب یقیمع هاگن

مقح! فرط _نم

هی هرخ باال تلا بند هئودب رمع رخآ ات هک تسین رارق

یتح هگید عقوم نوا ، هشیم هتسخ هرایم مک ییاج

هدوز ،حاال هرادن هدیاف یریگب ور شتسد مه وت هگا

! ندروخ ترسح هساو

. تفر ورف رکف یوت و داد نوکت یرس

شدوخ یور هب یلو دوب مغ زا یدرگ شتروص یور

. دروایمن

667_ تسپ #

. مداد دورو ی هزاجا رد هب هبرض دنچ ندروخ اب

مورآ و تخادنا نم هب یهاگن ایحم ندید اب شوایس

داد. نوکت رس

؟ هداتفا یقافتا ناگیاش موناخ دییامرفب _

یا هدنورپ هب عجار مدموا : تفگ و دز یدنخبل ایحم

اه دوبمک یرس هی ، مینزب فرح دیدوب هداد مهب هک

اه... دنب زا یضعب و هراد دوجو هدنورپ یوت

یگدیسر مدز._ هراشا شوایس هب و متشادرب ور متک



زا منیشام هروخب مرس هب اوه هی مریم نم نک

. مرارد گنیکراپ

درک. مهاگن یرورش دنخبل اب

اه؟ هچب موناخ شیپ یربیم فیرشت شاداد مشچ _

فرط ود هب ور مرس و تفر باال یمک مبل ی هشوگ

. مداد نوکت

شرانک زا ایحم بجعتم هدز تهب تروص هب هجوت یب

مدز. نوریب تکرش وزا مدش در

نیمز هب من من نوراب ، مدروآ رد مبیج زا یراگیس

یوت ندیشک نودب و مدرک ششیتآ ، درکیم دروخرب

. متشاد شهگن متسد

یفاک طقف باتفآ لثم ، درکیم ممورآ مه یروجنیمه

یارب نم ، مشب مورآ ات منک شهاگن و هشاب مرانک دوب

! متشاد زاین امرگ هب یگدنز ی همادا

! تولخ اه هچوک دوب، درس و کیرات اوه

ور ییاهنت نیا و اوه نیا تیباذج تقوچیه مدرم نیا

. ندرکیمن کرد

رانک هک ینوبایخ تمس هب و مدیشک یقیمع سفن

. مداتفا هار دوب تکرش

دیچیپ هک ینیشام هجوتم هک متشادرب یمدق دنچ

مداد همادا ور مهار و مدرکن یهجوت مدش، هچوک یوت

هتسهآ ماه مدق مرانک نیشام تعرس ندش مک اب یلو



دش. رت

دمویم رانک هک یهایس نیشام هب یهاگن یمشچ ریز

. مداتسیا ماج رس و متخادنا

رت بقع مدق دنچ مه نیشام نم ندرک فقوت اب

هدایپ نیشام زا هک یرفن راهچ هب بجعتم ، داتسیا

. مدرک هاگن ندش

هفایق هب یدج یهاگن ، متشادن نوشهب یبوخ سح

یور یشوگ هک نوشیکی متخادنا نوشتخمز یاه

میدرک شادیپ : تفگ و تخادنا مهب یهاگن دوب ششوگ

اقآ!

دش. کیدزن مهب یمدق

شخپ یور و تفرگ نم تمس یمک ور یشوگ

. تشاذگ

و یشوگ هب یظیلغ مخا واب مداتسیا شور هب ور

هریخ دشیم شخپ شزا هک یروفنم و انشآ یادص

. مدش

مرادن تداع ، شاب تراک باوج رظتنم هک مدوب هتفگ _

! منومب راکهدب یسک هب یدایز تدم

یمک مرس دروخ متروص هب هک یمکحم ی هبرض اب

زا دعب ، مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم تفر جیگ

ور مدروخ هک یا هبرض و مدموا مدوخ هب هظحل دنچ

! مدرک ناربج



ریگرد مه واب ندموا متمس هب مه هگید رفن ود

منم یلو مدوب هدرک ریگ یدب تیعضو یوت ، میدش

باال نیرمت همه نوا مایب هاتوک تحار هک مدوبن یمدآ

! دروخیم درد هب ییاج هی دیاب هرخ

ترپ بقع هب یمدق دروخ ماه هدند هب هک یتشم اب

، نتفرگ ور ماه هنوش مکحم تشپ زا رفن ود مدش،

و مدز مور هب ور درم هب اپ اب یمکحم ی هبرض

و تخوسیم مبل هشوگ ، مدرگرب بقع هب مدرک یعس

. دمویم باال روز هب مسفن
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هتفرگ تشپ زا ور ماه تسد هک یسک نداد له لبق

. دیشخب مهب یا هزات نوج شوایس داد یادص دوب

! شوا _چــ

. فرش یب نک شلو

، دیچیپ مشوگ یوت هک ییاه هبرض و شندیود یادص

دز. منوش هب یا هبرض و داتسیا متشپ

؟ شاداد یبوخ _

هب نانز سفن سفن هک یرفنود هب و مداد نوکت رس

مدش، هریخ ندوب هداتسیا مولج نوغاد ییاه هفایق

یلو دیرابیم مور و رس زا بآ و دیشکیم ریت مولهپ



! نسرب نوشفده هب مدب هزاجا تشادن ناکما

هقیقد دنچ میدز مهب هک ییاه دگل تشم و یریگرد

دوب مولعم هک یدیفس ینیشام رون هک دیشکن لوط

دش. مولعم نوبایخ هت زا هدنلب یساش

دوب هداتفا نیمز یور هک هدننار ، نیشام ندید اب

هنک شنشور درک یعس و دنوسر نیشام هب ور شدوخ

رارف و ندب له ور شوایس ندرک یعس هگید یاتود ،

دوب هداتفا نیمز یور وناز اب هک ینوا ی هقی ننک

شینوخ یاه مشچ یوت مدرک شدنلب مکحم و متفرگ

نم راک وگب تسییر هب : متفگ یبصع و مدش هریخ

شدوخ هساو روج و عمج ربق هی ، هدشن مومت شاهاب

! هنَّکب

. داتفا نیمز یور هک مداد شله بقع هب مکحم

منهد یوت هک ینوخ ، دیسر نیشام هب هک نوششل نت

، متسشن نوبایخ طسو و مدرک فت نیمز یور ور دوب

، مدوب سیخ و دوب هدش هراپ ال ماک متک ی هقی

، نوبایخ طسو دیشک زارد و تسشن متشپ شوایس

یور رس سکعرب فرط ودره و مدیشک زارد شرانک

مک مک تشذگ هک هظحل دنچ ، میتشاذگ مه یاه هنوش

دش. دنلب شوایس ی هدنخ یادص

دروخ و دز هی دوب تقو یلیخ وماع داد حلا یلیخ _

! گنشق مدرک نوشراپ یدرک حلا میتشادن یباسح



مدز. شیشوخرس هب یدنخبل

ت هدنخ زادنب تینوخ تروص و رس هب هاگن _هی

هیچ! ساو

درک. اج هب اج ور شرس

تفر تشلپ دوب زورهب منک رکف دش در هک هنیشام _

. یلغب هچوک وت

و نومسآ هب و متشاذگ مکاندرد یولهپ یور تسد

. مدش هریخ هتفرگ هم یاوه

؟ هدیمهف اجک زا زورهب _

دز. سفن سفن

باوج دز گنز زورهب یتشاذگ اج تکرش ور تیشوگ _

راک تفگ ، یروخب اوه تکرش مد یتفر متفگ مداد

ور مدادیب و داد یادص تلا بند مدموا منم هراد یمهم

هب رفن دنچ ادرمان ، دموا داتفا هار اال متحا دینش هک

یچ؟! مدیسریمن رس هگا رفن هی

ال؟ صا ندوب یک اه هدازمورح

. مدرک یا هفرس کت

. اشاس ی هتسد و راد _زا

نیا هب متسد نم : تفگ و داد یروجان شحف یبصع

! لدزب لا غشآ شرس ور مشکیم وشکتشخ هسرب

. هشیم کیدزن نومهب هراد نیشام هی مدرک سح

! هکیترم هدن سومان شحف _



ِزیچان ، یکوا : تفگ دوب یطاق هدنخ شوت هک یمخا اب

! رادقم یب

! خاتسگ ی هکیترم

هب نیشام رون هک مدش دنلب اج زا یا هدنخ کت اب

. دروخ ممشچ

! یرادیمن رب تسد مگرم _مد

درک. هاگن زورهب نیشام وهب تسشن

درک ادیپ ور هار هرخ باال اقآ نتشک ورام رود _هی

نیا! تسد یدیم هک نون هفیح

نومتمس هب تعرس هب و دش هدایپ نیشام زا زورهب

. دیود

اقآ؟ هدشیچ لضفلا وبا _ای

؟ هینوخ نوتتروص ارچ
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ور شوایس مه مدش،اب دنلب اج وزا تفرگ ور متسد

یمک و دوب رتدب نم زا شعاضوا میدنوشک باال

یوت روز هب غبالشو ریز متخادنا تسد ، دیگنلیم

. شمدنوشن نیشام

اقآ؟ هاگنومرد مرب : تفگ و تسشن نومرف تشپ زورهب

. متخادنا شوایس هب یهاگن



نم. هب هدب ور لا متسد نوا ، میرب _هرآ

، متشاذگ مبل یگراپ یور نوریب مدیشک لا متسد ات دنچ

شعضو و رس هب هک شوایس تسد مداد م هشیقب

. هسرب

ور ماه مشچ و مداد هیکت نیشام یلدنص هب ور مرس

درکیم درد مولهپ ، دیشکیم ریت م هنیس هسفق ، متسب

شوایس متساوخیمن ، مدرواین مدوخ یور هب یلو

! هشب نارگن نیا زا رتشیب

ور شوایس یوزاب هاگنومرد هب ندیسر ضحم هب

ینوخ هجوتم هزات ، میدش هدایپ نیشام وزا متفرگ

نارگن مدش، دوب هتفرگ نایرج ششوگ تشپ زا هک

دایم نوخ هراد ترس : متفگ و مدرک دنت ور یاه مدق

ایس! دایمن رد تادص ارچ

. دیشک ششوگ تشپ یتسد بجعت اب

! مدشن هجوتم ال صا مدوب غاد _

هب هشاب هتشاد ور شوایس یاوه مدز هراشا زورهب هب

. مدرک شادص و متفر و راتسرپ تمس

و مدیشک یتحار سفن هاگنومرد یوت شوایس ندرب اب

. متسشن یلدنص یور

رکف اقآ : تفگ و تشگرب متمس هب اهراتسرپ زا یکی

ح دینئمطم ، دیراد جایتحا نامسناپ هب مه امش منک

؟ هبوخ نوتلا



. مداد نوکت رس

شرس منک رکف دینک کمک اقآ نوا هب ، مبوخ _نم

! هتسکش

. تخادنا مهب ینارگن هاگن زورهب

نوا اب دیشب هنیاعم هی میرب دیایب مه امش _اقآ

... هیلک تیعضو

هک متفگ دموا دنب یزیر نوخ زورهب تسین _المز

! مبوخ

راوید هب ور مرس ، دادن همادا ممکحم یادص ندینش اب

متشاد درد یمک ، متسب ور ماه مشچ و مداد هیکت

هنک رتهب ور حملا تسنوتیم غاد بآ شود هی یلو

! منومب ناتسرامیب یوت متساوخیمن

مینوشیپ رانک دوب، هدش کشخ مبل ی هشوگ نوخ

االات متحا هدرک مرو مدرکیم سح متشاد درد ساسحا

دوب! یحطس ش همه یلو دشیم دوبک حبص

، دموا شوج هب منوخ مداتفا هک اشاس یدرمان دای

وتال ولج دایب شدوخ درکن تئرج یتح تخبدب لدزب

هنک! یف

مه حاال باتفآ لوا دوب، هدش رپ شطخ بوچ

. شوایس

درکیم یراک هی میگدنز یازیزع نداد رازآ اب تشاد

منک! رتسکاخ ور شزیچ همه



رود دایز صاقت تقو هسریم ، مدیشک ییادص رپ سفن

! تسین

مشچ دشیم کیدزن نومهب هک ییاپ یادص ندینش اب

دنلب اج زا عیرس رتکد ندید اب مدرک زاب ور ماه

. مدش

و تخادنا نم ی هتفشآ تیعضو هب یبجعتم هاگن

حلا رد هیئزج یگتسکش هی اقآ، دیشابن نارگن : تفگ

مه یدوبک و یگتفوک یاج ات دنچ ، نتسه ندز هیخب

نامز رورم هب مسیونیم دامپ هک تسه نوشندب یور

! نشیم رتهب

زا ، متسشن یلدنص یور هرابود و مداد نوکت یرس

متشادن ندرک اشامت و نداتسیا اج هی عقوت شوایس

هنکب ور راک نیمه مدادیم حیجرت یلو

کت کت ندش دروخ زا مارب نوا ندیشک درد ندید

ور مرس هلصوح یب و نوغاد دوب، رتشیب مانوختسا

ریت م هنیس هسفق مندش مخ هب ، متفرگ متسد یوت

دوب! هدید برض اال متحا ، دیشک

اب ندز فرح و رتشیب تاحیضوت یارب دوب هتفر زورهب

. نابهگن و رتکد

. مداد راشف مه یور ور ماه مشچ مکحم

. نرایب ور شوایس ات متسشن یتعاس مین
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ندید اب دوب هدیشک زارد تخت یور هک روط نومه

ود هب ور مرس درک، ندیدنخ هب عورش رود زا نم

. مداتفا هار شتمس وهب مداد نوکت فرط

هب هدیکرت تتروص تمدوب هدیدن دوب کیرات شواچ _

. مدرک فوخ هظحل هی ادخ

. دیشک ریت مبل هک مدز شیگدول هب یدنخبل

! زونه یدیدن وتدوخ هفایق _

؟ یراد درد

ور شرس یور دناب درک یعس و تخادنا باال ییوربا

. هنزب رانک

ندرک هراپ هقوش کشا همتروص ور هک ییانیا _هن

! گنشق نوتخود

. هدنخ ریز دز یقپ اراتسرپ زا یکی

ات مرس سپ زا : تفگ و دز شهب یدنخبل شوایس

موناخ دنخب یدز کوک نزوس خن اب زیر زیر ومشوگانب

! دایب ترس هللا شیا هک دنخب

ور شرس دمویم رظن هب یبوجحم موناخ هک راتسرپ

. تفگ یدیشخبب عیرس ور نییاپ تخادنا

مدز. یا هراشا هک هدب همادا تساوخ شوایس

بش فصن میرب وشاپ هرتهب نم زا حتلا رکشورادخ _



دش!

یوت زا ور شیشوگ و دش اج هب اج شاج رس یمک

. دروآ رد شبیج

رو هیناث دنچ زا دعب و تفرگ شدوخ زا یفلس ات ود

. دموا نییاپ تخت ور زا شیشوگ اب نتفر

. هگید میرب بخ : تفگ یتحار یخلا اب

هب میسرب ،ات متفرگ ور شوزاب شندز گنل ندید اب

. تخادنا م هنوش یور ور شنزو لک نیشام

گنز هب عورش شیشوگ میدش نیشام راوس هک نیمه

درک. ندروخ

هریخ یشوگ هحفص هب یرورش دنخبل اب هقیقد دنچ

یادص اب هشیم عطق هراد دش نئمطم یتقو و دش

؟ رحس مناج داد: باوج حیلا مک و هتفرگ

یطیارش ره ،زا مداد نوکت شساو فسات اب ور مرس

! هنکیم ور هدافتسا نیرتهب

یزغم یزیر نوخ ناکما تفگ رتکد ، مراد درد یلیخ _

زا حبص ات راب دنچ درک شرافس شواچ هب یتح هدوب

هنک. مرادیب باوخ

. مدش شوایس هب هنیآ زا زورهب بجعتم هاگن هجوتم

دوب! هدنوم رشب نیا ندرک یزاب ملیف رحبت وت منوا

رت مواقم نم ،حلا میدش ریگرد اشاس یامدآ اب _هرآ

میرب میدش روبجم شواچ رطاخب رتشیب مدوب



! دشیم یچ دوبن مولعم مدوب هدیسرن هاگنومرد

و دز مهب یکمشچ مدرک شهاگن هدیرپ باال یاهوربا اب

تمس هب ور متروص هرغ مشچ اب ، داتسرف یسوب

! هشب مدآ هگا ارمع ، مدنودرگرب نیشام هشیش

رحس یروج هی ات درکیم یزاب شقن تشاد هک نیا زا

! مدش راودیما یمک هنودرگرب ور

و دش هدایپ نیشام زا زورهب هنوخ هب نومندیسر اب

. دایب هنوخ لخاد هب ات درک کمک شوایس هب

و تسد هب یبآ ات متفر و مدرک نشور وراه قرب

یوت هک زورهب هجوتم منتشگرب اب ، منزب متروص

یور مه شوایس مدش، درکیم مرگ اذغ هنوخزپشآ

. درکیم یزاب شیشوگ واب دوب داد مل هپاناک

هپاناک یور شرانک و متخادنا نییاپ ور شاهاپ

. متسشن

. تسشن و درک اج هب اج یمک ور شرس

تخیر مدآ دوب یشیتآ تزا ردقنا ورای یدرک راکیچ _

؟ ترس
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ور م هنیس هسفق درد نازیم ات مدش مخ یمک

. مجنسب



! ششوگ وت مدز _

م هنیس یور تسد تشپ واب درک یا هدنخ کت

زا یخآ درد تدش زا رایتخا یب هظحل هی ، دیبوک

هراد، رسپ نیا هیدنگ تداع هچ نیا ، دیرپ نوریب مولگ

هشرانک یکره تمس هب ور شاپ و تسد هدنخ طسو

! هنکیم ترپ

؟ شواچ دشیچ : تفگ نارگن و شاج رس تسشن فاص

؟ دموا تدرد

. مدیشک یمورآ سفن

! هدید برض مکی منک رکف ، مبوخ _هن

هنک. زاب ور مسابل یاه همکد ات متمس دش مخ عیرس

هشاب هتسکش هگا یناور یدادن نوشن رتکد هب ارچ _

! منیبب رازب یچ

. بقع مداد شله

... یزیچ هک متفگ هدرکن _المز

دنب مسفن دیبوک م هنیس هسفق هب هک یا هبرض اب

دش. عطق مادص و دموا

درک. زاب وراه همکد هیقب دنت دنت

! تسه یزیچ هی یدید _

نومهب یبجعتم هاگن و دش جراخ هنوخزپشآ زا زورهب

. تخادنا

صرح واب درک یمخا م هنیس هسفق ندید اب شوایس



؟! هگم یسمل : تفگ

ور شدرد ینکیمن سح عقوم نوا زا هنزیم یدوبک هب

؟!

هشاب هتشادرب وم هگا ال صا دایم رد تسفن یروجچ

یچ!

مهب یهاگن و دموا نومتمس هب دنلب یاه مدق اب زورهب

. تخادنا

؟ ناتسرامیب میدرگرب _اقآ

هک ییاهزور رطاخب ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

رفنتم طیحم نوا زا هشیمه مدوب یرتسب ناتسرامیب

! مدوب

مشکب سفن منوتیمن هک هشاب هتشادرب وم تسین _المز

. دینکن شغولش یکلا هیگدید برض هی

. تخادنا زورهب هب یا کالهف هاگن شوایس

؟ ینک هیهت یزیچ یدامپ هناخوراد زا ینوتیم نیبب _

تهب نیشن یروجنیا ؟ یراد درد ؟ هرخب منکسم شواچ

نوخ ، شکب زارد تقاتا وت میرب وش دنلب دایم راشف

ی هرتخد نوا و وت نم گرم لماع یدرک کشخ ونم

! هگید وش دنلب دیدیفس مشچ

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

رادرب وتتسد یرایم رد هیچ یزاب مبیرغ نم _هنن

! مریم مدوخ



تمس هب و مدش دنلب اج ،زا دیشک رانک ور شدوخ

یزیچ باتفآ هب رحس مدوب راودیما ، مداتفا هار مقاتا

باذع و ندوب نویدم سح نوا هرابود ماوخیمن هگن

! هدرگرب شهب نادجو

باوج یب دوب، اوس انیا ی همه زا مه اشاس باسح

! دوبن نم مارم وت نتشاذگ

. مدیشک زارد تخت یور و مدروآ رد منت زا ور زولب

دشیچ مدیمهفن منک، رکف یمک ات متسب ور ماه مشچ

! متفر ورف یقیمع باوخ هب مک مک

اج زا عیرس م هنیس یور یدرس ی هیام سح اب

و مدرکن یهجوت دیچیپ مندب یوت هک یدرد هب مدیرپ

هاگن ندوب مرس باالی هک زورهب و شوایس هب مخا اب

. مدرک

مورآ شواچ منم : تفگ و درب باال ور شتسد شوایس

ت. هنیس هسفق یور ملا مب مدروآ دامپ ، شاب

. مدیشک ماه مشچ هب یتسد

. نوریب دیرب امش منزیم مدوخ _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس شوایس

ریگب هگید متسه نم تارب هشیم تخس نزن مشفرح _

ور تقاتا نوریب مریم مدوخ دش مومت باوخب

هک. مروخیمن

نوشروضح یخلا یب هک دوب مرگ ماه مشچ ردقنا



هدیلا م منت هب هک یدامپ یدرس هب هجوت یب و مدش

. متفر باوخ هب دشیم
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یحطس درد و مینوشیپ یور یمرن یاه بل سح اب

. دیزرل ماه کلپ دیچیپ مرس یوت هک

اب هک ییاتشگنا دادیم صیخشت یلو دوب باوخ مزغم

یاتسد انئمطم دشیم هدیشک مینوشیپ یور شزاون

! هشاب تسنوتیمن شوایس

هب و مداد هلصاف مه زا ور ماه کلپ یتخس هب

هریخ دوب هتسشن مرس هکباالی یا هدیرپ گنر باتفآ

. مدش

یخهلا، و باوخ مدرک رکف متسب ور ماه مشچ هرابود

منیبیم هک یا هرظنم نیلوا و مشاب رادیب باوخ زا

؟ هشاب باتفآ

؟! دیسوب ور مینوشیپ هک دوب نوا

ات ماه مشچ دیچیپ مشوگ یوت هک یفیرظ یادص اب

دش. زاب رخآ

باال حبص زا ینودیم یش؟ رادیب یاوخیمن ؟ شواچ _

؟! متسشن ترس

زا وتپ تشلا ب هب مداد ور هیکت و مدش دنلب تهب اب



. تفر رانک مندب یور

. مدرک هاگن باتفآ هب تهب واب مدادن یتیمها

؟ ینکیم راکیچ اجنیا _

مشچ هک روط نومه و ششوگ تشپ داد ور شاهوم

! حبص ات مدرک قد : تفگ دیدزدیم ور شاه

! مدرک قد ... ادخب هدموا نوترس هچبالیی تفگ رحس

دمویم ترس بالیی هگا هگا... هدش دوبک تینوشیپ

نم...

رظن هب هدننکش ردقچ ، مدرک هاگن ضغب رپ تروص هب

. دیسریم

! هدوبک ممبل هشوگ _

یاج تلا جخ و دش درگ دح نیرخآ ات شاه مشچ

هک هسوب هی درد همه نیا زا ممهس ، تفرگ ور ضغب

! هشاب تسنوتیم

مدز یگنرمک دنخبل شتلا جخ ندید اب

هک! متسین درم مروخن مکتک ترطاخب هگید _

. تفرگ زاگ ور شبل

هنومیم یچ مارب هگید نم هشب تیزیچ مه وت _هگا

؟ شواچ

نم هب یراد یتوافت یب تدوخ هب تبسن ردقنا یتقو

! ینکیم تنایخ

ی هبل زا مدیشک مدوخ تمس وهب متفرگ ور شتسد



. تفرگ هلصاف تخت

؟ یدرکن مرادیب رتدوز ارچ _

. شندرگ یور تخیر شاهوم درک، جک ور شرس

! دموین _ملد

ردقنا ، دیبوک م هنیس هب لومعم دح زا رت مکحم مبلق

! یتنعل شابن ینتساوخ

. دیدزد ماه مشچ زا ور شهاگن ، مدرک شهاگن نیگنس

؟ رتکد میرب ؟ هنکیمن درد هدش دوبک اجنوا _

: تفگ و مداد راشف ور شتسد یمک مدز، یجک دنخبل

؟ هدش دوبک اجک

درک. م هنت هبباال یا هراشا

نوشن رتکد هب وتدوخ زورید ارچ هگید اجنوا ، چون _

... ینودیم ال صا ؟ یدادن

هرهچ ینارگن ترپ مساوح مدینشیمن شاه فرح هیقب

دوب! ش هدیرپ گنر یابل یو

باال حبص زا اجنیا و دموا هار همه نیا نم رطاخب

هنک! مرادیب دمویمن شلد نوچ تسشن مرس

! شماوخن یروجچ

؟ مگیم یچ یونشیم _

مهاگن و دوب هدش مومت شافرح ، مدموا مدوخ هب هزات

. دیخرچیم شاه مشچ یور فده یب

هک یزیچ نیلوا و ینکیم زاب ور تاه مشچ یتقو _



یور ولوچوک رتخد هی لگشوخ یابل ینکیم سح

! ینک زکرمت یزیچ یور ینوتیمن املسم هتینوشیپ

هزیچ یچ... : تفگ دنت دنت دیشک بقع ور شتسد

... نارگن ردقنا هخآ هدنمرش

منودرگ شرب متساوخ متشاد هگن مکحم شتسد چم

و تفر رد شریز شزا هگید تسد هک شاج رس

. دموا دورف م هنیس یور مکحم

هیناث دنچ هساو و دش هتسب درد زا مکحم ماه مشچ

. تفر مسفن

دش! دروخ لماک مهاالن دوب هدروخن کرت هگا
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. دیشک بقع یدنلب وابـهنی دش دنلب مور زا عیرس

هتسکشن ادخ ؟ای تفرگ تدرد ؟ دشیچ شواچ یاو _

! یشکیم ارچ هخآ هشاب

... مگب شوایس هب مرب نم

. مریگب ور شولج مدرک یعس دموا هکباال مسفن

ینکیم غیج غیج ارچ تسین یزیچ سرتن سرتن _

! رتخد

نم ، مدرک تنوغاد مدز : تفگ و شینوشیپ ور دز



! راکیچ یاوخیم نمشد هگید متسه

زا ور شتسد ، تفرگ م هدنخ درد همه نوا طسو

هسوب ، مدوخ تمس مدیشک و متشادرب شینوشیپ یور

یب نزن : متفگ و متشاذگ شتسد فک یور یزیر ی

مسفن هقیقد هی شقوف ترس یادف دایم، درد نادجو

! هگید دموین باال

درک. مهاگن هتفرگ گنر یاه هنوگ اب هیناث دنچ

! ینکیم متداع _دب

. مشوپب ور مسابل ات مدش دنلب تخت یور زا

! طقف نک تداع ازیچ نیمه _هب

مدرک منت و مدیشک نوریب گرلا یوت زا یدیفس زولب

. هشن بذعم نیا زا رتشیب ات

هی شتسار : تفگ مدزیم ال ور شنیتسآ هک روط نومه

! مگب تهب متساوخیمن نم هک هدش یزیچ

دش. کشخ سابل نیتسآ یور متسد

؟ یگب نم هب یتساوخیمن ارچ ؟و هدشیچ _

درک. مهاگن ممصم و دش دنلب اج زا

ایاضق نیا یطاق وروت نیا زا رتشیب هک نیا رطاخب _

. داین ترس بالیی هرابود هک نیا هساو منکن

منیس وت درد هرابود ات مشکن قیمع سفن مدرک یعس

. هچیپن

؟ ینک تظفاحم نم زا یاوخیم _االنوت



. دیشک شتروص هب یتسد

. منکیم شساو مه یراکره هشاب _هرآ،المز

. متفر شتمس هب صرح اب

؟ دوبن تتسب شیپ هعفد یراک نوهنپ _

تلا یخ ات ینک تخبدب ونم دایب ترس بالیی دیاب امتح

؟! هشب تحار

هلح هگید متفگن تهب یزیچ شیپ هعفد یدرک رکف

؟ مدموا رانک شاهاب سکلیر زیچ همه

تیعضو نوا وت هک مدروخ ور مدوخ ردقچ ینودیم

نوهنپ رکف هگید هک منوچیپن ور تشوگ یروج هی

؟! هنزن ترس هب یراک

رد شروش هگید مه هچب نیا یلو دوب دنت منحل

دوب. هدروآ

ور شرس رهق واب درک مهاگن یروخلد حتلا هی اب

هرب. نوربب قاتا زا ات دنودرگرب

. مدنودرگرب مدوخ تمس هب مکحم متفرگ ور شوزاب

! مدب راشف دموین ملد

دوب. هتشگرب شسخت یور نوا هرابود

مدرک بوخ مه هعفد نوا ال صا انک لو ور متسد _

کشم سپ زا مدوخ نم مگیمن مه هعفدنیا ، متفگن تهب

اه! هیربخ نکن رکف مایم رب المت

. مدرک شهاگن یخزرب



شواچ نومه زونه نم نکن یشحو ونم باتفآ _

رابود ، یشکب سفن مشیپ یتشادن تئرج هک ممیدق

هـا؟ یدرک رکف یچ تدوخ یخلا هب مدیشک ور تزان

! ماوت اب

دوب. فاطعنا یب و یدج منحل

نیع دشیمن درک، راتفر مورآ شاهاب دشیمن هقیقد ود

اه هشن هک نیا هن میشب مورآ مه رانک مینیشب مدآ

! تشاذیمن

درک، مهاگن سرت رپ و هدز نوریب یاه مشچ اب

هطبار و تقو دنچ نیا تاقافتا زا دعب دشیمن شرواب

المز یلو منک، راتفر شاهاب یروجنیا ماوخب نم نوم

نوهنپ نیا و ههابتشا شراک ردقچ هشب هجوتم دوب

! هنومودره ررض هب شایراک
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االن منودیم : تفگ و داد راشف مهب ور شاه نودند

! منکیم کرد سپ یا وکالهف یبصع یراد درد

! مگیم تهب یدش مورآ هک ادعب مه هلئسم نیا

. مداد نوکت مرن ور شندب

هن،االن! ادعب _

. هدرک جل دوب مولعم ، تخادنا باال یا هنوش



! یراد ونم لوق مگیم ادعب _

. مدرک شهاگن یدج

. هنکیم منارگن رتشیب تنداد لوق نیمه _

درک. مهاگن مخا اب

دز. گنز مهب حبص یناطلس موناخ _

بخ! _

مهب ییازیچ هی هاگداد زا دعب زورید هتساوخیم تفگ _

تاق مال رارق هی هتسنوتن هدوب هنوخ اشاس یلو هگب

. تشاذگ ماهاب

. متخادنا شهب یزیت هاگن

؟! یدرک لوبق مه _وت

؟ مدرکیم راکیچ بخ : تفگ مورآ

متسنوتیمن شواچ تسین یدب مدآ یناطلس موناخ

. مزادنب نیمز ور شور

. مداد نوکت یرس رکفتم و مدرک لو ور شوزاب

! همهفب دیابن اشاس هک هگب تهب داوخیم یچ ممهفیمن _

. هرایب ترس بالیی هنکن

. دنوخرچ یمشچ

هتشاد نم هساو یرطخ هچ داوخیم اهنت نز ریپ _هی

! هخآ هشاب

. مدرک شهب یمخا

ناکم و زور و تعاس طقف هشابن تیراک انیا هب _وت



نک. کمایپ مارب ور تاق مال

درک. یفوپ

یرت سملا نم ،زا مسرپب ور حتلا مدوب هدموا _ثمال

! ینکیم مماوعد هزات

: متفگ مکحم متفریم رد تمس هب هک روط نومه

نم هک مدرک کیچوک یروآدای هی طقف مدرکن تاوعد

سپ هدشن ضوع یزیچ و ممدآ نومه زونه

! نکن هدافتساوس

مولعم داتفا هار مرس تشپ یصرح رپ یاه مدق اب

ندز فرح تئرج یلو هنکیم یروخدوخ هراد دوب

. تشادن

شوایس و رحس هب ممشچ اه هلپ نییاپ هب ندیسر اب

دوب هتسشن لبم یور شوایس یور هب ور رحس ، داتفا

یب مه شوایس ، درکیم هاگن شیشوگ هب مخا واب

! دروخیم ور شتسد یوت سانانآ توپمک توافت

شواچ دیبوخ : تفگ و دش دنلب اج زا مندید اب رحس

. میدش نوتنارگن ردقچ دینودیمن هدن دب ادخ ناخ؟

، مدرگرب شتمس هب دش ثعاب شوایس دنخزوپ یادص

. تخادنا باال یا هنوش

هریگب ونم ربخ دوب هدموا مه باتفآ اقافتا هرآ _هرآ...

! هدروآ نم هساو متوپمک میدرک مه یسوب ور

درگ یاه مشچ اب باتفآ ، متفر شهب یا هرغ مشچ



یشکیم ونم یاپ ارچ دیراد اوعد مه :اب تفگ هدش

. تسین مهم نم هساو تدرم هدنز ال صا ادخب طسو

هندز رشت نوا منک رکف درک هاگن نم هب لوه اب دعب

! تشاذگ ریثات شور یلیخ

! تتروخب مراذیمن نم تشپ ایب حاال یسرتن روجنیا _

. مدرک شوایس هب یمخا

؟ هگید یرادن درد ؟ هرتهب ترس _وت
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داد. رس یکروز نهلا

یاج ، مدیلا نیم حبص ات بشید دموا رد مریپ اباب ارچ _

نیا هخآ مدوب ترس باال نم یشاب مبظاوم هک نیا

؟ هفاصنا

. مداد نوکت رس

! یراد رناژی ردقنا هنکیم درد ترس هک هبوخ _

ورام هک نیمه یدیدن هزات : تفگ تنطیش اب باتفآ

. هنزب کتشپ دوب هدنوم مک دید

هراشا نم هب صرح اب شوایس و دیدنخ زیر رحس

دز.

هــا! وگب شهب زیچ _هی

. مداد نوکت شارب یرس فسات اب



هدامآ ندروخ یارب یزیچ ات متفر هنوخزپشآ تمس هب

منک.

. داتفا هار مرس تشپ مه باتفآ

؟ یاوخیم یزیچ _

، یریم هار ردقنا حتلا نیا اب ارچ تارب مرایم نم وگب

هگید نک تحارتسا شکب زارد هشوگ هی شوایس لثم

؟ یدیمن شوگ فرح ارچ اباب یا

. متشگرب لا چخی تمس وهب مدرک نشور ور زاس یاچ

؟ یدروخ هنوحبص دیروخب مرایب یزیچ هی نیشب _ورب

درک. یچون

، اجنیا میدموا میدش اپ باوخ زا هک نیا ضحم _هب

میدوب اجنیا ردقنا هللا شام منکیم رضاح نم نیشب

! میدلب ور زیچ همه یاج هنوخبحاص هیبش

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

و شیر موناخ امرفب : متفگ و متشگرب شتمس هب

! هشن تندرک تسرد پوس لثم طقف امش تسد یچیق

درک. درگ مارب ور شاه مشچ

نوشساو مدوخ یاتسد اب نم راب هی نریمیم مدرم _

هاو. هاو منک تسرد اذغ

. تفر مه یوت متروص

هساو طقف هشاب هک مرهز امش ، ننکیم طلغ مدرم _

! ینکیم تسرد نم



سنلا هب دش، راک هب تسد و دز یلگشوخ دنخبل

مدز. متروص هب یبآ و متشگرب

هتفرگ ی هفایق هب هجوت یب ، دمویم گنز یادص

هرهچ ندید اب متفر نوفیآ تمس هب رحس و شوایس

. متخادنا باال ییوربا زورهب و میکح موناخ ی

. متشگرب شوایس تمس وهب مدرک زاب ور رد

هرسپ نیا نهد ، ندموا تکرش یاه هچب ایس وش دنلب _

! نآرق هب هرادن تفچ

با ــ تفآ

. مدش هناحبص ندرک رضاح لوغشم دنت دنت

مورآ یروجچ مدید و مدش شقاتا دراو یتقو

شرادیب دیاب مدرکن رکف نیا هب مه هظحل هی هدیباوخ

ریس لد هی و شرس باالی منیشب مدادیم حیجرت منک،

یداع حتلا یوت هک یراک منک هاگن شومخا تروص هب

. مدب شماجنا متسنوتیمن

. دربن مباوخ حبص ات بشید شندید بیسآ رکف اب

نکمم هک بالیی روصت و دوب یکانرطخ مدآ اشاس

. هزرلب مندب مومت دشیم ثعاب هرایب شواچ رس دوب

ور مدوخ رابدص ش هنیس هسفق یور یدوبک ندید اب

. مدرک تنعل



و مدش مخ اوه یب مدوخ اب نتفر راجنلک یلک زا دعب

باوخ زا مدرکیمن مه شرکف ، مدیسوب ور شینوشیپ

منک راکیچ دیاب تلا جخ زا متسنودیمن ، هرپب

درک. متیذا یباسح و دروآ مور هب یتقو اصوصخم

دنب ممدوخ سفن ، تفر شسفن و شور مداتفا یتقو

منزب دوب هدنوم مک شدرد رپ تروص ندید ،اب دموا

! هیرگ ریز

متفرگ میمصت هظحل هی هک مدش شنارگن یدح هب

. مگن شهب ور یناطلس موناخ هحبص سامت هیضق

و هنکیم رتدب ور عاضوا منتفگن متسنودیم بخ یلو

. هرادن یبوخ تبقاع شواچ زا یراک نوهنپ

و هشب الق خادب میدق لثم هرابود شواچ هک نیا

مدوب رضاح و دوب سوباک لثم مارب هنزب داد مرس

، هدرگنرب شکانسرت یور نوا هرابود ات منک یراکره

! هدرگنرب نم هساو لقادح

رانک دوب حضاو همه زا رتشیب هک یزیچ یلو

دوب! مه اب نومندموا

میدوب هدش تخُا مه اب یدایز هتشذگ هب تبسن

هاتوک نومتفج ، درکیمن ادیپ شک یکلا نوماه ثحب

تحاران ور هگیدمه دمویمن نوملد راگنا میدمویم

! مینک
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، متشگرب سنلا هب شوایس و شواچ یادص ندینش اب

دش. درگ ماه مشچ شوایس فرح ندینش اب

شارب مرخب دیاب یباسح و تسرد دنب هزوپ _هی

ور باتفآ و رحس انیا اب مینک راکیچ اماالن وخ

؟ مینک حیجوت یروجچ

؟ هدموا یک هگم هدشیچ _

هچب : تفگ و تخادنا یکی نوا یور ور شاپ رحس

! نوشتکرش یاه

میگیم سرتن ، هدرک لوه ردقنا شوایس ارچ منودیمن

هک میرادن مه یا هطبار میسرپب ونوتولا ح میدموا

! هرپن یدعب ییاه سیک هدرکن ییادخ

درک. زاب ور یدورو رد شواچ

. مدرک هاگن رحس هب پچ پچ سرتسا اب

ونوشلا ح میدموا عقوم نیا وت ونم هگم، نجیگ _

؟ یگیم کج ارچ مینوشراکیچ ال صا ؟ میسرپب

دز. خی ماپ و تسد اه هچب اب ندش ور هب ور رکف اب

هوگ هپک هی سناش یاج مدش نئمطم هگید رابنیا

م! هساک وت نتشاذگ

مدوخ هب یتکرح میکح موناخ و زورهب ندش دراو اب

رد هب منزب دوب رتهب دش هدز هک دوب یدنگ هگید مداد



! ییوررپ

مدز میکح موناخ یلا وس و بجعتم تروص هب یدنخبل

. مدرک یسرپلا وحا هب عورش و

هب دامتعا و تشگرب م هیحور یمک ادیش ندید اب

زا دعب هک یصخش ی هرهچ ندید یلو متفرگ سفن

دب یاسح مومت دش ثعاب تشاذگ اپ لخاد هب ادیش

! نرایب موجح متمس هب هرابود

مدز. یکروز دنخبل

. تمدیدن هتقو یلیخ ؟ نوج ادیش یبوخ _

یلو و جک هفایق واب دز موزاب هب یا هبرض ادیش

مرب. تنوبرق یتفرعم اب سب :زا تفگ

دنودرگ ور شاه مشچ و تفرگ زاگ ور شبل دعب

رطاخب دوب هتفرگ شدوخ هب هک یهانگ یب حتلا

شواچ و ایس تمس هب زاب یور اب هک دوب ییایحم

دوب. هنک یسرپلا وحا نوشاهاب ات تفریم

مدز. دنخبل و متفرگ شوزاب زا ینوگشین

؟ هنکیم یطلغ هچ نم شواچ هنوخ وت هتیرفع _نیا

. تفرگ هلصاف مزا روز هب

تشپ دیبسچ هنک نیع شدوخ دوبن نم ریصقت ادخب _

. داتفا هار نومرس

؟ دیدش راد ربخ اجک زا امش مرتخد باتفآ _

هاگن میکح موناخ هب لوه واب مدش ادیش لا یخیب



. مدرک

نم تسود هن ای دینایرج رد منودیمن شتسار بخ _

، نتشاد ینوهنپ یدزمان هی شوایس اقآ اب ناج رحس

هداتفا یقافتا هچ میدش ربخ اب هک نیا ضحم هب

شمرایب مدوخ مدش راچان منم دش دب شلا ح رحس

کمن و نون هرخ باال مسرپب مه حیلا هی متفگ ، اجنیا

! میدروخ ومه

مدرکن ییانتعا شوایس و رحس ی هدز تهب تروص هب

وت تسین نوختسا هک غورد ، مدرک ظفح ور مدنخبل و

هنک! ریگ مدآ ولگ

هرت! مهم وربآ ظفح عفال

ادیش و رحس نم اب نامزمه دش ثعاب ایحم یادص

. مینزب لز شهب رمش لثم مه

شواچ ، دیتخیر مهب یباسح شوایس اقآ هدن دب ادخ _

؟ هبوخ نوتلا ح امش ناخ

هدروخن ینانچنآ ی هبرض نوتتروص هب رکشورادخ

؟ دیشب پاکچ دیتفر ناتسرامیب

یگب یایب وزوگ هئوت دوب رظتنم هن : تفگ مورآ ادیش

هرب. دعب

متشاد ور نیا تیلباق ، مداد نوریب ادص اب ور مسفن

! مروخب لق سنلا طسو هدنخ زا

رکشورادخ میتفر مه پاکچ هلب : تفگ عیرس شوایس



ات هار همه نیا دیدیشک تمحز ارچ امش دوبن یلکشم

. دیدروآ فیرشت اجنیا

یتمحز هچ : تفگ شواچ هب ور و دز یحیلم دنخبل

. مدش نارگن ردقچ دینودیمن دوب م هفیظو

دییامرفب : متفگ یدرس دنخبل واب مدرک یا هفرس کت

! هدرس یباسح نوریب مرایب هوهق نوتارب دینیشب

دوب هدش نشور شلا مج هب ممشچ هزات هک یرفظ

... نومدوخ ام موناخ ارچ امش : تفگ عیرس

. شفرح وت دیرپ شواچ

. دییامرفب امش سانشآ هنوخ نیا اب رتشیب باتفآ _

،زا متفرگ زاگ تلا جخ زا ور مبل شفرح ندش مومت اب

درک یباسح و تسرد یریگلا ح هی شفرح اب هک نیا

میکح موناخ شیپ یلو دش کنخ ملد هت یباسح

! مدوب بذعم
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ایحم تروص ، نتسشن لبم یور ادصیب مه هیقب

شدوخ یور هب درکیم یعس یلو دوب مه یوت یباسح

. هراین

هنوخزپشآ تمس هب شواچ واب مدز یگنرمک دنخبل

. مداتفا هار



. مدرکیم تسرد هنوحبص متشاد هزات _

داد. راشف شتشگنا اتود نیب ور مغامد

! موناخ روخن صرح میروخیم نتفر یتقو _

. مدرک یا هرخسم ی هدنخ

یگب مدوب رظتنم طقف روخن صرح هگیم _هه...

و یتفگ هک یسرم مروخن صرح هگید ات روخن صرح

! یداد متاجن

مدق هی دموا ولج مدق کی و تخادنا باال ییوربا

. دموا ولج

. تنیباک هب مدیبسچ

! نومتنیبیم یکی ،االن ینکیم نیچمه ارچ چون _

هعفدکی هیچ تلکشم :االن تفگ و درک مهاگن هریخ

. مینکیم شلح مه اب وگب یدش سول و قنع دب ردقنا

مدرک شهاگن ظیلغ مخا هی واب هریخ شدوخ لثم

شبصعت واب هشیم یتریغ هک ییاه عقوم لثم تسرد

! هنکیم مفخ

ت؟ هنوخ هدموا حاال _ات

رت. ولج دروآ ور شرس

_یک؟

. مدرک جک ور مبل

! مگیم ور شوایس _

. تفر باال یمک شبل ی هشوگ



ارچ : تفگ یصاخ نحل واب درک زیر ور شاه مشچ

؟ هدش یلکش نیا تفایق

. مدیشک متروص هب یتسد عیرس

؟ ینوچیپیم ور ثحب ارچ _

م؟! هفایق هگم هدش یروجچ

: تفگ یباذج نحل اب و درک جک ور شرس یمک

! دوسح یارتخد ههیبش ... هیبش

مرمک هب ور متسد و مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

مدز.

نم هک تسه یدح رد نوا ال صا ؟ یتفگ یچ یچ؟ _

منک؟! تداسح شهب

دوب. مه رس تشپ و دنت دنت مافرح

ور نیمه منم : تفگ تیدج واب داد نوکت ور شرس

! مگیم

باال نوشزا هک ننکیم تداسح یسک الهب ومعم مدرم

نرادن انوا هک هشاب هتشاد ور یزیچ و هشاب رت

شهب وت هک تسین نیا القی سک چیه مرظن هب

! ینک تداسح

مدنخبل نیرت لگشوخ دش بآ ملد وت دنق هظحل هی

. مدرک جک مرس و مداد شلیوحت ور

؟ ینعقاو _

زا لبق مدش، هنوخزپشآ راوید رانک یا هیاس هجوتم



مخ شواچ مدب نوشن یلمعلا سکع ماوخب هک نیا

ور دوب هتخیر مینوشیپ یور هک ییوم رات و دش

! دیسوب

مساوح منک تسرد ور هوهق رازب رانک ورب منوج _ورب

! هچب نکن ترپ ور

. مدروخ اج ایحم یادص اب هک مدیدنخیم زیر متشاد

! دیشخبب _

شتمس هب هریگب هلصاف مزا هک نیا نودب شواچ

. دیخرچ

. دییامرفب _

دنخبل درک یعس و تخادنا شهب یرهز رپ هاگن ایحم

. هنزب

؟ مرادرب منوتیم متساوخیم بآ ناویل _هی

ور مغامد دیدوب اهنت اجنیا درواین تقاط ملد وگب

. هربخچ منیبب وت مدرک

. تفرگ مه یباوج بوخ رکشورادخ
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. مدیشاپ شتروص وت شدوخ زا رتدب یدنخبل

. مرایم نوتارب مدوخ نم دینیشب دینومهم امش مزیزع _

تاقوا یضعب تداسح اعقاو دش، وحم شدنخبل مک مک



! هنکیم روعشیب ور مدآ یلیخ

یب ! هنزب تسد نومنوخ لیاسو هب داوخیمن ملد بخ

. متفر لا چخب تمس هب منورد یریگرد دوخ هب هجوت

هبیرغ نومهم هی زا رتشیب یزیچ مه امش منکن رکف _

مدوخ دیشکب تمحز تسین المز ناج باتفآ دیشاب

! منوتیم

منهد شهب تشپ دز هک یفرح و دب نحل ندینش اب

. مدرک جک ور

متشگرب و متخیر نک درسبآ زا بآ ناویل هی

هریخ هیناث دنچ دنخبل نودب ، متفر شتمس هب یمدق

. مدرک شهاگن

! یدج

هنک! عافد شورملق زا داوخیم هک ینز لثم

یبیقر اب ور رد ور مدوب هسلج طسو هک راگنا

. تخسرس

درومرد نومهم موهفم ملد، زیزع تساج نیمه هابتشا _

هنیمه یارب هراد، هلصاف مه اب ایند ایند امش و نم

... ینومب رظتنم و یتسیاو هشوگ هی یروبجم امش هک

مدز. مدوخ هب یا هراشا

نودب و هزاجا نتفرگ نودب ماوخب یچره هب نم _و

مدازآ ماوخب هک یراکره و مراد یسرتسد یعنام چیه

. مدب شماجنا هنوخ نیا وت



هب یا هراش شخرس و هدز تهب تروص هب هجوت یب

مدز. متسد یوت بآ

. نوتبآ دییامرفب _

مهب یدب هاگن و داد راشف مهب ور شاه نودند

هنوخزپشآ زا و تشگرب بآ نتفرگ نودب ، تخادنا

. تفر نوریب

زا پولق هی یگنرمک دنخبل واب متخادنا باال ییوربا

ات هک دوب یبآ نیرت هزمشوخ ، مدیشون متسد یوت بآ

ندش عطق اب طولخم لسع ی هزم یتنعل مدروخ حاال

! دادیم ور مدآ ی هنوخ زا نمشد یاپ

. مروخب اج دش ثعاب مندب رود یتسد یامرگ سح

. هراد دوجو مرس تشپ مه یشواچ داتفا مدای هزات

کال هک مدوب هرتخد ندرک راوخشن لوغشم ردقنا

قطن ورانیا ی همه شواچ یولج مراد مدرک شومارف

. منکیم

یوت متشاذگ ور بآ ناویل و شتمس متشگرب عیرس

. شتسد

! دمویم رظنب حیرفت زا ورپ شوخرس ش هرهچ حتلا

انومهم شیپ مرب نم هشب رضاح هوهق ات هزیچ _

. هتشز منیشب

. تفرگ متمس هب ور بآ ناویل

یاوخیم یدرک فک منک رکف دوب ییارغ ینارنخس _



؟! یروخب بآ رتشیب

. مدرک درگ بقع عیرس و متفرگ زاگ ور مبل

؟! مرایب تور هب ور شوایس هب تاتداسح منم هبوخ

سح ور ایحم هاگن ینیگنس یلدنص یور منتسشن اب

هزادنا هب منک رکف مدادن شهب یتیمها یلو مدرک

. مدنوسر شهب ور موهفم یفاک

ی هرغ مشچ اب هک میرب درک هراشا یراب دنچ رحس

دش. ور هب ور نم کانتشحو

تشادن ناکما نتشاذیمن نوریب اجنیا زا ور نوشاپ ات

منک. کرت ور اج نیا

و دوب اهنت هنوخ نامام ، مدرک اپ نوا و اپ نیا یمک

زا رتشیب متساوخبمن ، مدرگرب رتدوز مدوب هداد لوق

هنک! ییاهنت ساسحا نیا

یواکجنک یلک زا دعب هرخ باال تعاس مین دودح زا دعب

میمصت هرخ باال ندروآ رد ور هیضق یوت و هت و

. نرب نتفرگ

عقوم میدرک نوشقردب رد مد وات میدش دنلب اج زا

مورآ مشوگ مد و درک ملغب مکحم میکح موناخ نتفر

هعفد مراودیما مرتخد دوب هدش گنت تارب ملد : تفگ

! تمنیبب ناخ شواچ رانک تکرش یوت دعب

. مدرک شهاگن هدز تلا جخ

مه انوا هللا شنا هک ندیمهفن لحم روک یاغ کال طقف



. نشیم رادربخ یدوز هب

دش. در مرانک وزا دیسوب ور م هنوگ

ایحم هجوتم هک مدرکیم یظفاحادخ ادیش اب متشاد

. مدش

. تشذگ نومرانک زا عیرس ام هب ندرک هاگن نودب

مدز. یگنرمک دنخبل

؟ شاهاب یدرک راکیچ _

هدش هدرک مر واگ هیبش نوریب دموا هک هنوخزپشآ زا

! هسرپب یزیچ درکن تئرج یسک دوب

. متخادنا باال ییوربا

متشاذگ متشادرب دوب هدرک رت زارد شمیلگ زا وشاپ _

! شاجرس

رس تشپ م هنوگ ندیسوب واب درک یا هدنخ کت

. تفر نوریب هنوخ زا هیقب
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مدیشوپ ور موتنام دش تحار نوشنتفر زا هک ملا یخ

. مدرک بترم مرس یور ور وشملا

یدش یضار هرخ :باال تفگ و دیشک یقیمع سفن رحس

؟ میرب

درک. نومهاگن رخسمت اب شوایس



! میدق یارتخد مرتخد ام قیفر نیا زا هک هنکیمن _لد

مدب یباوج متسنوتن یلو مدرک شهاگن یپچ پچ

نومه اه نومهم هقردب دوب هتفر هک شواچ نوچ

دش. دراو هظحل

. دیدروخن یزیچ هک زونه ؟ دیریم اجک _

مدز. شهب یدنخبل

، هشب تحار نوملا یخ مینزب رس هی میدوب هدموا طقف _

مه اذغ اال متحا ساهنت نامام هنوخ میرب رتدوز دیاب

! هرظتنم هدرک تسرد

داد. نوکت یرس

هک نیا زا لبق باتفآ ، دینوسرب نوشهب ونم _سالم

دیاب نک، گنهامه نم اب امتح یناطلس تاق مال یرب

. هشب تحار ازیچ یرس هی زا ملا یخ

. مداد نوکت شارب یرس یلو مدشن شروظنم هجوتم

زونه رحس میدز نوریب هنوخ وزا میدرک یطفاحادخ

دوب. هریخ نوریب هب مخا رپ یا هفایق اب

سچ نوریب شکب تسین شوایس هگید نوریب میدموا _

بلا بلا تشاد حبص ات بشید هبوخ حاال ور، نک

! دزیم

. تخادنا باال یا هنوش

هشابن شدوخ هک هیتقو هساو هندز بلا بلا نوا _

ملا یخ هک حاال اسیاو هدش، راه مدرک شوررپ یدایز



! وسانسن مدیم شنوشن هبوخ شلا ح دش تحار

. تفرگ م هدنخ

هیچ؟ هشقن منیب وگب حاال هشرو هی هب هک مردقچ _

هک یراک هشفعض هطقن ور نتشاذگ تسد هشقن _

مارب یهار هگید یلو مدب شماجنا متساوخن تقوچیه

منوا مدیشک نم هک یتخس فصن لقادح رازب هتشاذن

. هشکب

. متخادنا باال ییوربا

؟ هراد فعض هطقن مشوایس هگم _

درک. کزان یمشچ تشپ

شگر نوا هلا یخیب و راع یب نکن شهاگن یروجنیا _

! ینک هاگن شامشچ وت فاص ینکیمن تئرج باال هنزب

دیاش منکیم سح یلو باتفآ هشاب تقامح مراک دیاش

مدب تصرف شهب تداسح و ندرک کیرحت اب منوتب

و رورغ نیا زا رت مهم شارب شتریغ دیاش ، هدرگرب

! هشاب هدش شراتفرگ هک یزابجل

ولج هب فاص و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدش هریخ

درم هی تریغ اب تقوچیه ، منکیمن تتیامح ال _صا

! نکن یزاب

! هکانتشحو یلیخ مدیشچ وشمعط

وت مزادنیم ریت هی هتشذگ مرس زا بآ هگید _نم



و راب هگید مدروخن ، هشاب مکرابم هک دروخ یکیرات

! مریم منکیم عمج ور ملیدنب

. مدرک شهاگن یکپچ

هیا! هلجع هچ حاال میرب مه اب اسیاو _

. تفگن یزیچ و دیدنخ مورآ

با دموین مدرک رارصا یچره هنوخ رد هب نومدیسر اب

ال.

هک نیا مدش،اب هنوخ دراو عیرس و مدرک یظفاحادخ

زوس نانچمه اوه یلو دشیم مومت تشاد نوتسمز

. تشاد

. متشادن ور امرس لمحت تقوچیه

هک نامام ندید اب متسب ور رد و مدش هنوخ دراو

هب و مدیشک یقیمع سفن دوب هتسشن هداجس رس

. مدیسوب ور ش هنوگ و مدش مخ ، متفر شتمس

؟ مرب تنوبرق یبوخ _

؟ یدروخ هنوحبص

. تفگن یزیچ

. مدرک هاگن شیدج هرهچ هب بجعت اب

؟ نامام هدش یزیچ _
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. دیخرچ متمس هب ثکم اب هیناث دنچ زا دعب

. مدینش رحس اب نفلت تشپ ور تافرح _

دش. سبح هنیس وت مسفن

ناخ! شواچ تسیئر هرسپ نوا هب عجار هب... عجار _

، متسشن شرانک و مداد نوریب مورآ ور مسفن

تشادرب نومافرح زا دح هچ ات منودب متساوخیم

. هدرک

؟ یدوب نوا شیپ اتاالن حبص _زا

. مداد تسد زا ور مملکت تردق دش، درگ ماه مشچ

ریز منزب نفلت تشپ ینارگن تدش زا دوب هدنوم مک

! همهفیم هک همولعم هیرگ

! دیشخبب _

یک؟ _زا

درک. هاگن مهب یظیلغ مخا اب

؟ دیراد هطبار مه اب یک _زا

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس عیرس

صا ام نامام تسین ینکیم رکف هک یروج نوا ادخب _

ال...

؟ مقمحا نم ترظن _هب

! هرذگیم شیگدنز و راک زا وت رطاخ هب هرسپ

یلکشم هیفاک بش هفصن و بش تقو یب و تقو

هجوتم یدرک رکف ، هنوسرب ور شدوخ ات دایب شیپ



؟ مدشن وت هب شاه هاگن

؟ هرذگیم یچ وت لد وت منودیمن یدرک رکف

؟ متسین ردام نم هگم

یزیچ یتساوخیم یک ات مدرواین تور هب مدوخ هگا

؟ یگن

. متخادنا نییاپ ور مرس هدنمرش

! هدشن ینلع یزیچ زونه هخآ _

مدرم رسپ هنوخ یدوب هتفر حبص رس زا نیمه هساو _

؟

. متخود نیمز هب ور مهاگن

. دموا شرس بال نیا نم رطاخب _

. تخادنا شرس زا ور شرداچ

! میتفریم مه اب یتفگیم _

رس هک متسین مه یمدآ هیدب رسپ مگیمن نم باتفآ

شینیبب یرادن قح مگب یقطنم یب و یزابجل

شیگنودرم االن ات شمدید هک لوا نومه اقافتا

رطاخ هب یمدآ مودک هخآ تسشن ملد هب یباسح

شیتآ و بآ هب ور شدوخ یروجنیا هبیرغ مدآ اتراهچ

؟! هنزیم

ییاهنت وت هشیمن لیلد یلو هرادن مک یچیه رسپ نیا

ش. هنوخ یرب یتفیب هار

دوب. مرحس ، مدوبن اهنت : متفگ مورآ



. تفر مهب یا هرغ مشچ

! رتدب هگید _

دوب. روطچ نوشلا ح منیبب وگب

هدز رس مزا یگرزب یاطخ دوب، نییاپ مرس نانچمه

. مدش هدنمرش رتشیب نامام ندیمهف واب دوب

، تشاد یدوبک مه هدروخ هی تسکش شرس شوایس _

دشن رضاح نوچ یلو دوب رتهب زاب ناخ شواچ عضو

. تشاد درد یباسح منک رکف رتکد هرب

. دیشک یهآ

وت نتشاذگ ونوشاپ یتقو زا یهلا هنکشب نوشتسد _

. میدیدن شوخ هزور هی ام یگدنز

، دیشکیمن هآ یسک تشپ هداجس رس تقوچیه نامام

دوب قیمع ردقنا دوب هدنوم ش هنیس یور هک یغاد

درک! زاب تیاکش هب نوبز هرخ هکباال

تمس هب همرگ شرس ات متساوخ مدش، دنلب اج زا

دش. دنلب شادص هک مرب قاتا

اتاالن هک ییاه قافتا کت کت ینیشیم زور _هی

نکن رکف باتفآ ، ینکیم فیرعت مارب هداتفا نوتنیب

ییاهنت یرادن قح مه هگید مرذگیم تزا یروجنیمه

ش! هنوخ یرب

. مدرک دنت اپ قاتا تمس وهب متفگ یمشچ

فارتعا نامام شیپ اه فرح نیا زا رتدوز یلیخ دیاب



نادجو باذع شهب نتفگ غورد رطاخب هشیمه ، مدرکیم

. متشاد
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یوت یباسح شرآ دوبن ، متخادنا مفارطا هب یهاگن

. دزیم مشچ

اب مورآ و دوب هتسشن قاتا هشوگ هی اال متحا دوب هگا

. درکیم هاگن نویزولت ای درکیم یزاب شاه یزاب بابسا

. هشاب هدرک ادیپ شنتفرگ سپ یارب یهار شواچ شاک

نیا هنانیب شوخ یارکف و یرادلد اب منوتیمن هگید

! مراد هگن اپ رس ور هنوخ

. مداتفا یناطلس موناخ حبص سامت دای

دزیم فرح مورآ و دوب برطضم یباسح شادص

وراه فرح یرس هی داوخیم هک هتقو یلیخ تفگ

. دادیمن هزاجا شهب اشاس دوجو یلو هنزب مهب

! مدوب هتفرگ سرتسا یباسح

هعفد لثم متساوخیمن شواچ ندید متفریم شلبق دیاب

همهفب شرخآ دوب رارق هک یزیچ رطاخ هب لبق

! هشب نومثحب

هدنوم بقع یاه هدنورپ ی همه و زیم تشپ متسشن

. مدیشک نوریب مفیک یوت زا ور دوب هدنوم هک یا



هدرک منوریب حاال ات دوب دنمجرا یاقآ زج هب یسکره

دوب.

شتسد هب وراه یزیر همانرب رتدوز هچ ره دیاب

. مدنوسریم

ور شتقو رتشیب شیرامیب رطاخ هب مه نوا دنچره

دوب هداتفا شاهراک ی همه و دنورذگیم هنوخ یوت

. دادرهم شود یور

هرانک هراد دنمجرا همهفن شواچ مدوب راودیما طقف

هنومرس باالی دادرهم رضاح حلا رد و هنکیم یریگ

! درکیم مراچیب انئمطم

. مدوب یزیر همانرب اهو هدنورپ لوغشم ور زور لک

هب یبآ و مدش دنلب اج دوب،زا لوغشم مرکف یلو

و باسح فصن اال متحا تیعضو نیا اب مدز متروص

. دمویم رد بآ زا طلغ اه باتک

ماش ندرک تسرد حلا رد یا هتفشآ حتلا اب نامام

دوب

. هنوخ یوت ندوب هتخیر هدرم کاخ راگنا

زیم یور یاه هدرک خرس ینیمز بیس زا همقل دنچ

.، قاتا یوت مدیپچ هرابود و مدروخ

ور ماه مشچ و متخادنا باوختخر یور ور مدوخ

. متسب

مدوب هتخیر مرس هک ییاه یتخبدب ی همه یوت



. درکیم ینیگنس ملد یور مرحس ی هصغ

راودیما هنکیم ریخ هب ور رتخد نیا تبقاع ادخ

. هشن تسه هکاالن ینیا زا رتدب شوایس مدوب

، متسنوتیمن یلو متفرگیم ور شاهراک یولج دیاب نم

شروبجم و ششوگ وت مدزیم دوب لبق هام دنچ هگا

هنک. شومارف ور شوایس مدرکیم

،هی هشیمن متسنودیم مدوب هتخابلد مدوخ هک االن یلو

و یریگب ور شولج ینوتیمن هگید هزرلیم تلد هک راب

وت ننزب مدآ و عملا هگا یتح هشاب هتشادن شسود

! تشوگ

* * *

مدادیم نوکت رس نامام یافرح هساو هک روط نومه

. مشوپب ور مشفک ات مدیود طایح تمس هب

دوب. مرظتنم رد مد شواچ

هرهش زا نوریب میتشاذگ رارق هک ییاج دیمهف یتقو

مرب. اهنت مرادن قح و ملا بند دایم شدوخ تفگ

هک شرخآ ، متشادن تفلا خم تئرج هک دوب یدج ردقنا

! درکیم ور شدوخ راک

هار نوبایخ تمس هب و مدرک یظفاحادخ نامام اب

. مداتفا

مک ، متحادنا نییاپ ور مرس و مداتسیا نوبایخ رس

مشوپب ینوتک ای منزب ترپسا پیت دمویم شیپ



رد ممشیارآ یتح متشادن یزاب یترق هلصوح زورما

دوب. بل ورژ لمیر هی دح

تمس هب و دروآ باال ور مرس قوب یادص ندینش اب

. متفر شواچ نيشام

یاه مخا مه شمشچ یور یدود کنیع دوجو اب

دوب. مولعم شمهرد

! دوبن ناخ کخلت لیم باب یچ زاب تسین مولعم
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. مدرک وسالم متسشن نیشام یوت

. دروآ رد ور شکنیع

هار ور نیشام و تخادنا مهب یمشچ ریز هاگن

. تخادنا

و رس نیا اب یک زا هچوک رس این مدزن گنز ات متفگ _

؟ یداتسیا هچوک رس عضو

مه یلیخ هبوخ هسرب مداد هب ادخ ، مدیشک یهآ

. مدرکن شیارآ

. یشن لطعم متفگ مدیسر هزات ، تسین تقو یلیخ _

. ندرک لغب ومه شاهوربا هرابود

وت؟ یدیمن شوگ فرح ارچ مشب لطعم رازب بخ _

نیا اب هدیم قد ونم شرخآ ، مدنوخرچ یمشچ



. شاراتفر

هی متک بیج وت بقع یلدنص درگرب نوخرچن مشچ _

. رایب شرد تسه هبعج

متشادرب ور شتک و متشگرب ، مدرک شهاگن بجعت اب

. متفرگ شتمس وهب مدروآ رد ور هبعج

نک. زاب ور شرد _

. مدرک هاگن شهب یجیگ واب مدرک زاب ور هبعج

هیچ؟ هگید _نیا

هراد یزیچ تفیک یولج : تفگ و تفرگ متسد زا

؟ شهب ینک لصو

. مدرک شهاگن یلا وس

! نیبرود ، هنیبرود : تفگ و دیشک یقیمع سفن

هنزب فرح تاهاب اشاس زا ربخ یب داوخیم یتقو

یسک شوگ هب دیابن هک یمهم تاع طاال رارق ینعی

هک میراد زاین یزیچ هی هب سپ هگب تهب ور هسرب

. مینک شطبض

. هدنخ ریز مدز یقپ

؟ دینکیم هاگن دایز ییانج ملیف _

ییایند مرادلوپ امش دیدرک ادیپ اجک زا ونیا هخآ

. انوتدوخ هساو دیراد

درک. مهاگن فسات اب

یتقو طقف شاب هتشادن ازیچ نیا هب یراک _وت



مه بوخ یاج هی هدش نشور وش نئمطم یدیسر

. هتفیب حضاو ریوصت شرازب

ادخ. هب هشوخ نوشلد ، متفگ یا هشاب

نیشام زا دوب هداتسرف هک یوالیی سردآ هب ندیسر اب

. مدش هدايپ

ماجنیمه نم باتفآ : تفگ و رد تمس دش مخ یمک

. نزب گنز دش یزیچ

، متفر هنوخ رد تمس هب و مدرک دنلب تسد شساو

. مداد راشف ور گنز و مدیشک یقیمع سفن

. دیچیپ مشوگ یوت یا هبیرغ نز یادص

. تداعس موناخ دییامرفب _

متشگرب دش، زاب رد یکیت یادص اب

دوب هداتسیا نم زا رت رود یمک هک شواچ هب یهاگن

. متشاذگ هنوخ لخاد هب اپ نانیمطا واب متخادنا

اشاس ندید هب هک یتقو نیب تشاد توافت ردق هچ

اب هک واالین مدیزرلیم سرتسا و سرت وزا متفر

تیامح یارب رد نیا تشپ هک یماح درم هب نانیمطا

! متشاذگ هنوخ نیا هب اپ هنکیم یراکره نم زا
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. دموا متمس هب یکشم تسدکی سابل اب یرغ ال موناخ



. نرظتنم موناخ لخاد دییامرفب _

. مدرک هاگن شهب بجعت اب تشاد سرتسا منوا راگنا

! اجنیا هربخ هچ بخ

میتشذگ دوب طایح طسو هک یگرزب رختسا رانک زا

هدش کشخ شرود یاتخرد و دوب فیثک یباسح شبآ

. ندوب

. دیسریمن طایح نیا هب یسک دوب ساهلا راگنا

. متفر درک هراشا نز هک یتمس وهب مدش هنوخ دراو

حتلا و دوب طالیی گنر هب هنوخ تانییزت ی همه

. دزیم مشچ یوت یباسح یتنطلس

هب دوب هتسشن لبم یور هک یناطلس موناخ ندید اب

. متفر شتمس

گنر تسوپ ، دیسریم رظن هب والرغ هدیکت یباسح

. تشاد یرتشیب دومن یکشم سابل نوا یوت شدیرپ

دوب. هدنومن شارب تهبا و رورغ نوا زا یچیه

! تشادن یگدنز گنر شاه مشچ

دش. دنلب اج زا نم ندید اب

مدوخ رانک اجنیا ایب یدموا شوخ ، مرتخد _سالم

. نیشب

و متشادرب شتمس هب یمدق ، مدرک شهاگن دیدرت اب

. متفرگ ور شتسد

؟ هبوخ نوتلا ح یناطلس موناخ _سالم



. مگیم تیلست

داد. نوکت یرس

. مزیزع نونمم _

درک. دنلب یمک ور شادص

. رایب هوهق نوجنف ات ود هفیرش _

. متسشن لبم یور شرانک مورآ

درک. ثکم یمک

. یدموا و یدرک لوبق ور متوعد هک منونمم تزا _

ملد همک، تقو یلو مرتخد مراد تاهاب یدایز یافرح

منودیم یلو مگب تهب زیچ همه زا داوخیم

مدوخ ماوخیم طقف هروشیمن ور ماهانگ شمودکچیه

منک! کبس ور

راگنا مدش اهنت و هديسرت یلیخ نم خرهاش نتفر اب

. مرادن ور یراک چیه تردق هگید

لصو مفیک یور يگدمآرب هب هک ینیبرود هب یتسد

. مدیشک دوب

نودب مونشب دیراد یفرح ره هک اجنیا مدموا _نم

! ندرک تواضق

! دینکن تیذا ور نوتدوخ افطل

راوید هب هک نوشیگداوناخ سکع هب و دیشک یهآ

درک. هاگن دوب هدش باق

خهلا رسپ ، یگچب نومه زا متشاد تسود ور خرهاش _



لیاوا مینک جاودزا مه اب داد داهنشیپ ماباب دوب م

شاهاب مک مک یلو دوبن تلصو نیا هب یضار دایز

ای... دش روبجم منودیمن ، دموا رانک

! متشاد شسود حلا ره هب دوب هک یچ ره

. مدرکیم یگدنز ایور یوت ازور نوا

متخانشیمن اپ زا رس هگید دموا ایند هب هک هتشرف

خرهاش ، مدوب نیمز ی هرک یور نز نیرت تخبشوخ

فرح دیاب هشیمه دوب خاالق دب و دبتسم هشیمه

دوب منم ریصقت دوبیم شدوخ ِفرح

زا مشچ و مدمویم هار شاهاب تفگيم هک یچره

. داتفیمن منهد

دش! شلا س راهچ هتشرف ات تشذگ و تشذگ

و هنوخ دموا دازون ی هچب رسپ هی اب خرهاش زور هی

شگرزب وت دعب هب نیا زا هنم رسپ هچب نیا تفگ

! تدوخ ی هچب لثم ینکیم

مشچ درک، مهاگن و متمس تشگرب یکشا یاه مشچ اب

دیبوکیم م هنیس هب مکحم مبلق و دوب هدش درگ یاه

! دوبن یناطلس موناخ ی هچب اشاس ینعی

ینز ، هدوب شیا هغیص نز رسپ اشاس ، مدیمهف اه _دعب

! هتفر ایند زا نامیاز رس و هدوب شقشاع هشیمه هک

نم و دش رت قلخدب و رت خلت خرهاش دعب هب نوا زا

داتفیمن منهد زا مشچ مه زونه مدش، بآ هرذ هرذ



یلو...
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. تشاذگ شبلق یور ور شتسد

. مدوب هدرک خی نورد ،زا دزیمن مبلق یلو _

تسود ور گرم هک یا هدرم هی لثم متشاد شسود

. هراد

هک ییاه کشا هجوتم هزات ، مدیشک متروص هب یتسد

هی لثم هنوتیمن سک چیه مدش، تخیریم متروص یور

هنک. سمل دوجو مامت اب ور تنایخ نز

هن : تفگ و دیشک ینوزرل هآ دیزرلیم شاه تسد

یتقو یدب همادا ینوتیم هن یرب، یرازب ینوتیم

یزیچ هی دشیم عمج مندب هنزب تسد مهب تساوخیم

درکیم م هفخ و مولگ یور تخادنیم تسد نورد زا

هنکن ، درکیم شزاون و زان یروجنیا منوا هنکن ... هنکن

... نوا یخلا اب

. دیشک شتروص هب یتسد

یکی اه سلا زا دعب ور، هدرم تارطاخ نیا نک شلو _

مدرکیمن رکف شارب مگب قشع زا هک مدرک ادیپ ور

! هشاب روآدرد ردقنا

شارب ملد ، مدوخ ی هچب لثم مدرک گرزب ور اشاس



ذزیم هل هل ریش یارب و تشادن ردام هچب تخوسیم

منک. شلو دموین ملد مدوب ردام منم

ش همانسانش تسین مرسپ اشاس همهفب یسک متشاذن

مه ور زیچ همه وهت رس و متفرگ مدوخ مسا هب ور

. مدروآ

درک. ثکم هظحل دنچ هوهق ندروآ اب

. مرتخد مرایم درد ور ترس مراد دیشخبب _

. مدرشف متسد یوت ور شتسد

. یناطلس موناخ هیفرح هچ _نیا

هنیک چیه هگید راگنا هک دوب هتخوس شارب ملد ردقنا

! متشادن نز نیا زا یا

دز. یگنرمک دنخبل

هدش، قشاع تفگ و دموا هتشرف زور هی ات تشذگ _

! شیس کال مه قشاع

هک تسشن ملد هب ردقنا مدید ور یلع هک راب نیلوا

مرتخد مدوب نئمطم ، دوبن مهم مارب یا هلصاف چیه

دوب، انعم مامت هب درم هی هنکیم تخبشوخ ور

، درکیم هاگن هتشرف هب قشع اب یروج هچ ینودیمن

. ندوب مه ی هتفیش

! خرهاش یزابجل زا ناما یلو

هیرگ شقاتا مد بش ات حبص مدز شیتآ ور مدوخ

مدیاش ، دوبن نم ریصقت هک ادخب ، تشاذن یلو مدرک



نوا ، دوبن زیزع شارب مرطاخ یلو مدوب شنز نم دوب

هنک! شوگ ماه هجض هب هک مدوبن مهم شارب یردق

همه امش ی هنوخ دموا و درک دقع یلع اب هک هتشرف

دش! رتدب زیچ

. هنوخب سرد ات تفر اشاس هک دوب انومز نومه

هچب ربخ یتقو هتشرف دوب هدش مرکذ و رکف ی همه

هک مدروایم رد بلا متشاد مدینش ور شندش راد

یلو... نوشمنیبب

. داتفا قه قه هب

! ندروآ مارب ور مرتخد ی هزانج شاج هب یلو _

مرگیج یروجچ مدیشک یچ نم ینودیمن ... ینودیمن

نوا یتقو مدید ور مرتخد ی هزانج یتقو تخوس

منک. لغب ور م هون راب هی یتح تشاذن محر یب

متخیر شارب بآ ناویل هی دوب زیم یور هک یچراپ زا

هدرک نوغاد مه ور مدوخ حلا تارطاخ نوا رورم ،

مرب! هنوخ نیا زا متساوخیم طقف دوب

زا مدیشک یچره نم : تفگ و دیشکرس ور بآ ناویل

تهب نک یلو مشکیم مراد مزونه هدوب خرهاش رورغ

ور! زیچ همه مگب تهب ور زیچ همه دیاب منویدم

هب عورش دش علطم شیرامیب زا خرهاش هک یزور

درک. ش همان تیصو نتشون

تساوخیم دوب، هدیرپ شگنر دوب هدیسرت یباسح



ح امش زا دایب تساوخیم یتح هدب ماجنا اراک یلیخ

هزاجا شرورغ یلو هنیبب ور شرآ و هریگب تیل ال

. دادن

بش کی خرهاش هشاب شردپ شیپ ات تشگرب اشاس

همان تیصو ندنوخ هب عورش و درک عمج ور نوممه

درک. ش

شرآ مسا هب ور تکرش و شلا وما فصن نوا ... نوا _

دز!

! شنادجو باذع و شاهانگ راب ندرک مک هساو هار هی
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. مدیشک بقع ور مرس یروابان اب

یچ؟ _

... ینعی یناطلس موناخ مشیمن هجوتم نم یچ ینعی

داد. نوکت یرس

مدرک سح زور نوا زا ... مرتخد یدز سدح تسرد _

یراشف اپ هب درک عورش و دش ضوع اشاس راتفر

! شرآ نتفرگ یارب

ور یتنعل تکرش نوا طقف نوا هیچ شدرد متسنودیم

هب تسنوتیم شرآ یتسرپرس اب مه طقف و تساوخیم

. هرایب شتسد



. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

؟ دیتفگن نم هب ارچ _چ...

م... هچب ادخ یاو دیتفگن نم هب ورانیا رتدوز ارچ

مهب ور ماه مشچ مکحم و متفرگ متسد یوت ور مرس

. مداد راشف

دوب هتفرگ باال خرهاش و اشاس یاهاوعد رخاوا _نیا

شبارخ ی هقباس خالفو یاراک و اشاس یایراک دنگ

هدرک شیشیتآ یباسح و دوب هدیسر خرهاش شوگ هب

دوب.

زا یکی طسو هک دروخ صرح ردقنا مه شرخآ

درم! و درک هتکس اه اوعد نیمه

! یرامیب هن تشک شرسپ ور خرهاش ینیبیم

! تمدید هک لیاوا نوا : تفگ و دیشک مرس یور تسد

خرهاش یولج یرورغ هچ اب یروجچ مدید یتقو

تزا ، یتفر و یتفرگ ور ت هداز ردارب تسد یداتسیا

! دموا مشوخ

! یشب مسورع تساوخ ملد مگب غورد ارچ

ص اب ور زیچ همه و هداوناخ نیا یوت یایب متساوخ

و رس ممرسپ و هون یروجنیا ینک تسرد تتب ال

. نتفریگیم نوماس

اج تشگرب هقباس و تیعضو نوا اب اشاس یتقو یلو

! فیح رتخد نیا فیح متفگ مدز،



نیا دشیم شاک ، مداد راشف مه هب مکحم ور مبل

! مدن شواچ لیوحت ور نیبرود

وت ماوخیم هشب گرزب تدوخ شیپ شرآ ماوخیم _

هدنیآ راذن اشاس تسد هتفیب راذن ، باتفآ ینک شتیبرت

هب ور هچب هی هدرک دب اشاس ، هشب هابت هچب نیا

نوا تفگیم خرهاش هدرک ادج شردام زا لوپ رطاخ

هروج چیه هک هتشاد یراکبارخ ردقنا هدوب هک رو

و مایم هشاب اجره درک، کاپ ور ش هقباس هشیمن

. تدوخ شیپ ربب ور هچب نیا طقف مدیم تداهش

. مدیشک یقیمع سفن

مه لوا مومه یناطلس موناخ منکیم ور راک نیمه _

و وملا لوپ نوا ، هنومب شرآ مدب هزاجا دوبن رارق

هدوخ ینوزرا هتشاذگ ثرا هب یناطلس بانج هک یلا نم

! هشرآ قح دنچره ناخ اشاس

. منکیم تسرد ور زیچ همه نم دیشابن نارگن امش

دوب. هتشذگ تقو یلیخ متخادنا تعاس هب یهاگن

. یناطلس موناخ مشب صخرم نم نوت هزاجا _اب

. داتسیا شاهاپ یور عيرس

حالل وگب هملک هی طقف نک ربص باتفآ نک ربص _

؟ ینکیم

هاگن شسیخ یاه مشچ وهب متفرگ زاگ مکحم ور مبل

هب شکشخ یاه بل شهب هدیکورچ تروص ،هب مدرک



ی همه و دید رتخد غاد دید تنایخ هک یردام

. دیشک درد شیگدنز

ندش تیذا همه زا رتشیب نامام و شرآ نویم _نیا

متسین یسک نم دیریگب تیل حال دیاب انوا زا منک رکف

هک...

. تفرگ ور متسد

ت هدنیآ و یگدنز نم ی هون رطاخ هب هک یدوب _وت

رازب ینکیم حالمل هک وگب یدید ردارب غاد و دش هابت

. مرایم اج هب متردام قح ادخب هشب کبس مبلق

. مدرک همزمز دوب هدش عمج مولگ یوت هک یضغب اب

! مدرک حالل ور مقح نم ... موناخ مدرک _حالل
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مرس یوت ، مداتفا هار و متسب ور رد گنم و جیگ

ماه مشچ مدوب هتخیر کشا سب زا ندیبوکیم لبط

. دیدیم رات

. متخادنا هنوخ هب یهاگن و متشگرب

ییادرد هچ اه مدآ صقن یب و مغ یب رهاظ تشپ

هدش! نوهنپ

رکش! ور تبصم ایادخ

. متشگرب بقع وهب دروخ هرگ موزاب رود یتسد



... سیا اجنیا ارچ _

. دروخ ور شفرح متروص ندید اب

؟ یدرک هیرگ ارچ باتفآ _

؟ ندرک یراک ؟ هدش یزیچ ، هزمرق تامشچ

... منیبب اسیاو

. متفرگ ور شوزاب هک هرب رد تمس هب تساوخ یبصع

فیرعت تساو میرب تسین یزیچ شواچ نک ربص _

. منکیم

. تخادنا مهب ینارگن هاگن

... تامشچ هخآ _

مدز. یگنرمک دنخبل

مدینش ییازیچ هی طقف هدرکن یراک ماهاب یسک میرب _

هک...

. مدادن همادا و مدیشک یهآ

هب تفرگ ور متسد درک، مهاگن تقد اب هظحل دنچ

. میدش راوس و میتفر نیشام تمس

! ینک هیرگ هدش ثعاب یچ نک فیرعت حاال بخ _

. متفرگ شتمس وهب مدرک ادج مفیک زا ور نیبرود

نوشن یفسوی یاقآ هب افطل ، تسه وت نیا زیچ همه _

المز هگا تفگ درک، یا هدافتسا شزا هشیم نیبب هدب

. هدیم تداهش و دایم هشاب

. دیشک شاهوم هب یتسد



؟ ینزب یفرح یاوخیمن ینعی _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

شهاوخ مشب تیذا هشیم ثعاب نوش هرابود رارکت _

. سرپن یزیچ منکیم

. تفگن یزیچ و دیشک یقیمع سفن

نیا اب منوتیمن رحس هنوخ مریم : مدرک همزمز مورآ

. هنوخ مرب تیعضو

. تخادنا هار ور نیشام و تفگ یا هشاب

دنچ دح رد طقف ، مدنورذگ توکس یوت ور هار لک

. مدش تکاس و متفگ شهب ور هنوخ سردآ هلمج

هگب یزیچ تساوخ راب دنچ دوب، کالهف یباسح شواچ

: تفگ و درواین تقاط شلد شرخآ دش، تکاس یلو

؟ رتکد میرب یاوخیم ؟ هبوخ حتلا ینئمطم

. مدش هریخ شیدج خر مین هب

. مبوخ _

ندز فرح زا تسد متلا ح نیرتدب یوت هخآ _

! یدیشکیمن

مدز. یگنرمک دنخبل

منود کیج عفال ، ندزن فرح زا مشیمن هفخ سرتن _

هدش! هراپ

. تخادنا مهب یهاگن

تاه کشا شزرا هملیف نیا یوت هک یزیچ مراودیما _



. هشاب هتشاد ور

. هراد ور ششزرا هشاب شرآ ندنودرگرب تمیق هب _هگا

هدايپ مداد سردآ هک یا هچوک رس و داد نوکت یرس

درک. م

؟ تلا بند مایب بش _

. متخادنا ورباال مرس

. منومیم اجنیمه _هن

. مدرک زاب ور نیشام رد

. شاب تدوخ بظاوم _

. مداد راشف مه هب ور ماه مشچ مکحم

؟ هرتهب حتلا یتسار _

؟ یرادن درد هگید

داد. راشف و تفرگ شاتشگنا نیب ور مپل

! هچب ورب یشاب نم یادرد نارگن تسین _المز
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. مدرک مخا شهب و مدیشک بقع ور مرس

. دایم مدب شکن ور _مپل

. متمس دش مخ و تخادنا باال ییوربا

... منیب اجنیا ایب متفرگیم هزاجا دیاب _ااا

نیشام زا دایب متمس هرابود شتسد هک نیا زا لبق



. مدیرپ نییاپ

. مداد نوکت شارب یتسد هدنخ اب

هدنوم زاب هک نیشام رد دش مخ و دز مهب یدنخبل

. تسب ور دوب

ور شدحاو گنز و متفر رحس ی هنوخ تمس هب

. مداد راشف

یروجنیا درکیم یگدنز هقبط دنچ نامتراپآ هی وت

دوب. رتشیب شتینما

. دموا نوفیآ تشپ زا شادص هقیقد دنچ زا دعب

؟ باتفآ ییوت _

وت. ایب

. مدش روسناسآ راوس عیرس دش زاب هک رد

ماه شفک دوب هتشاذگ زاب یروج نیمه ور هنوخ رد

. مدش دراو مدروآ رد ور

رد یور هب ور لبم یور هک هنوپ و نیمار ندید اب

. مدروخ اج ندوب هتسشن

؟ دییاجنیا مه امش _

درک. مهاگن مخا اب هنوپ

هک یرایب فيرشت مینزب گنز میتساوخیم هزات _هلب

! یریگیمن لیوحت هک يلا عبانج یدموا تدوخ

ور هنوپ یاهادا و زان ی هلصوح ال صا ، مدیشک یفوپ

. متشادن



؟ یدرک هیرگ اعقاو ای منیبیم هابتشا مراد نم باتفآ _

. مدرک هاگن نیمار وهب متخادنا لبم یور ور مدوخ

. مدینش یچ نم زورما دینودب _هگا

. دموا نوریب هنوخزپشآ یوت زا رحس

؟ هدشیچ منیبب دیسیاو _

؟ یدرک هیرگ باتفآ

لبم. ور متسشن ونازراهچ و مداد نوکت ور مرس

. یناطلس موناخ ندید مدوب هتفر زورما _

. مور هب ور نتسشن ییات هس

بخ؟ _

ندرک فیرعت هب عورش دنت دنت و مدیشک یقیمع سفن

. مدرک دوب هداتفا قافتا یچره

، درکیم رییغت نوشاه هفایق متفگیم هک یا هلمج ره اب

رد نوشنهد زا مه هملک کی دشن مومت مافرح ات

. دموین

و دیشک شکشا رپ یاه مشچ هب یتسد هنوپ رخآ رس

ردقنا ادخ هدنب نیا هدیشک یچ مریمب یهلا یاو : تفگ

. دمویمن شهب ال صا ادخب درک ظفح بوخ ور شرهاظ

دایم اعقاو :حاال تفگ و دیشک شرس هب یتسد نیمار

؟ هدب تداهش

. متخادنا باال یا هنوش

! هملا ع ادخ _



موناخ تداهش و ملیف نوا اب هشیم منودیمن ال صا

... تفگ شواچ هن، ای درک تباث ور یزیچ یناطلس

. مفرح وت دیرپ نیمار

؟ دوب مه ناخ شواچ هگم _

یا هزماب نحل واب تخادنا مه یور ور شاهاپ رحس

ییاج اهنت موناخ هدب هزاجا دصرد هی نک رکف : تفگ

هرب!

درک. زیر ور شاه مشچ هنوپ

اجک ات هیروجچ نوتطبار منیبب وگب هاک ریز بآ _یا

؟ نیتفر شیپ

درک. درگ ور شاه مشچ نیمار

. امتسشن اجنیا نم اه ایح _یب

، یجابناخ خهلا مینیب نیشب : متفگ هدش جک یتروص اب

؟ دشیچ هچب نک لو ونوا

ور شتسد هک روط نومه و طسو دیرپ هرابود نیمار

یججم یججا دش، رتخد : تفگ سول دوب هنوپ مکش

. ییاباب نک سالم هلخ خهلا هب

لکیه و هفایق نوا اب هدنخ زا میدیکرت نومات هس

رد ادا و درکیم کزان ور شادص نیچمه هنودرم

. دیدنخن دشیمن هک دروایم
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؟ دیرازب یچ دیاوخیم ور شمسا :حاال متفگ هدنخ اب

! هزیارپوس : تفگ و درک کزان یمشچ تشپ هنوپ

. متخادنا ورباال ماهوربا تفج

اه؟ نوتاتود مسا زا یبیکرت نیموپ رازب _

درک. مهاگن مخا اب نیمار

، ساکینار شمسا افطل هدن جرخ هب تیق خال _وت

اباب! یاکینار

. شولهپ هب دیبوک هنوپ

دوب. زیارپوس یتفگ ارچ _ااا

. دنوراوخ ور شرس نیمار

. دیرپ منهد زا دیشخبب _

دز. نوشهب یدنخبل رحس

! هخرچب شخرچ هشاب کرابم _

. میدرک هاگن رحس هب بجعت اب نوممه گنز یادص اب

؟ دایب دوب رارق یسک _

هتسد یور هک ور شوتنام و وشلا دش دنلب اج زا

. دیشوپ دوب هتخادنا لبم ی

منزیم روز یچره مدید مدوب هنوخزپشآ وت اباب _هن

. نرایب ازتیپ مدز گنز دایمن رد مزا یزیچ

. مداد نیچ ور مغامد

هب یدب دایب رد تزا یزیچ هی یدزیم روز یتشاد _



ورب دموین رد یزیچ میدروآ سناش ام؟وهللا هدروخ

! رایب رادرب ور ازتیپ

نومه رحس و درک عمج شدنچ اب ور ش هفایق هنوپ

. مندرگ سپ دز هدنخ اب رد تمس تفریم هک روط

. میداتفا هشوگ هی همه ماش ندروخ زا دعب

شل رازب نویلق رحس : تفگ و دیشک یا هزایمخ نیمار

. مینک

هنکلا ب یور : تفگ و ماپ ور تشاذگ ور شرس رحس

مرگ. تمد نک فیدر تدوخ

دش. دنلب اج زا رغ رغ اب نیمار

هقبط جنپ نامتخاس هی مود ی هقبط رحس ی هنوخ

دوب.

هی و تشاد گرزب ییاریذپ هی اب باوخ قاتا ات ود

تسود یلیخ ور رحس یگدنز ، یلقن ی هنوخزپشآ

! وجبلا هیشاح یب ، متشاد

نویلق هنوپ یارغرغ هب هجوت نودب عبر هی یوت نیمار

. تسشن هپاناک یور نومرانک و درک قاچ ور

هب عورش میشوگ هک دوب هتشذگن رتشیب هقیقد دنچ

درک. ندیزرل

. ندش تکاس همه اه هچب

. مدش هریخ هرامش وهب ماجرس و متسشن فاص

دوب! شواچ



بش تقو نیا مدش نارگن متخادنا تعاس هب یهاگن

دوب. هدز گنز

. متشاذگ مشوگ رانک ور یشوگ

؟ مناج _

. دیچیپ مشوگ یوت شادص و درک ثکم هظحل دنچ

! مترظتنم نییاپ _ایب

دش. درک ماه مشچ

؟ ییاجک یچ؟وتاالن _

. دیشک یقیمع سفن

. مگب تهب ات یشاب مشیپ دیاب مراد تراک نییاپ _ایب

دش. عطق یشوگ منزب یفرح هک نیا زا لبق

هدش هریخ مهب یواکجنک اب هک اه هچب هب یمشچ ریز

. مدرک هاگن ندوب
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بش؟ تقو نیا دوب یک : تفگ مخا اب نیمار

هنک. خیلا ونیا داب داوخیم یک حاال مدرک یفوپ

دوب! شواچ _

؟ تشاد راکیچ بش؟ عقوم _نیا

. مدیشوپ ور وشملا وتنام و مدش دنلب اج زا

. هداتسیا نییاپ هراد مراک تفگ _



دش. دنلب اج زا عیرس

. مایم منم _

. تفرگ ور شوزاب هنوپ

رخ رس یرب یاوخیم یراد نوشراکیچ منیبب نیشب _

. نراد یصوصخ راک دیاش یشب

. دیشک ور شتسد نیمار

ور هرب بش تقو نیا هنکیمن لوبق متریغ نم _هن

. گرگ نهد وت متسرفب

ش هدوخ نیا ایب هاتوک اباب : تفگ هدنخ اب رحس

. هرظتنم رد مد ورای هرب رازب هروخیم گرگ هلا، غش

شهاگن پچ پچ متفریم رد تمس هب هک روط نومه

. مدرک

. ترس وت هروخب هنک تیامح نم زا داوخیمن _وت

ریگ هرابود نیمار هک نیا زا لبق و مدرک زاب ور رد

. مدیود نوریب هدب

هب هنوخ لخاد زا نیمار دنلب یادص رخآ ی هظحل

. دیسر مشوگ

. اتسه نوتهب مساوح نوفیآ وت زا باتفآ _

شنیشام هب هک شواچ هب و متفر نوریب هنوخ زا

. مدرک هاگن دوب هداد هیکت

متمس هب یمدق مندید اب و دروآ باال ور شرس

. تشادرب



. دمویم رظن هب هتسخ شتروص

: مدیسرپ یمی مال نحل واب مدنوسر شهب ور مدوخ

بش؟ تقو نیا هدش یزیچ

. دیشک نیشام رانک و تفرگ ور متسد

؟ تمنیبب مایب هشب یزیچ دیاب امتح _

. مدیشک تلا جخ

... طقف _هن

دز. یدنخبل

؟ هدش یزیچ هی انثتسا ور هعفدنیا _

. متخادنا نوفیآ هب یهاگن

یچ؟ _

نیا هگا تفگ باهش ، میدرک هاگن باهش اب ور ملیف _

زا هک یکرادم اب هجوت اب هدب تداهش دایب موناخ

نتفرگ میراد شروشک زا جراخ ینوناق ریغ یاراک

! هیمتح شرآ

ور مدوخ و مدیشک قوذ زا یغیج دز قرب ماه مشچ

مدیرپیم نییاپ هکباال روط نومه شلغب وت مدرک ترپ

یسرم ؟ یگیم تسار یاو یاو : مدیسرپ غیج غیج اب

! یسرم شواچ
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درک یعس و درک هقلح مرمک رود ور شتسد هدنخ اب

. هراد مهگن تباث

! هچوک وت نزیریم مدرم االن مورآ رتخد شاب مورآ _

شزا یزیر ی هدنخ واب منهد یور متشاذگ ور متسد

. متفرگ هلصاف

ینوراب هراتس هچ : تفگ دنخبل واب دیشک ور مپل

. لگشوخ ، شامشچ هدش

شهب دوب مدوجو یوت هک یمارتحا و قشع مامت اب

. مدش هریخ

شرس و دنوخرچ ور شاه مشچ یبلا ج حتلا هی اب

داد. نوکت فرط ود هب ور

نم. نوج هب زادنن رش یروجنیا نکن یربلد _ورب

اب ندز فرح و هرکاذم اب هنیا مداهنشیپ نم باتفآ

ولج! میرب اشاس

اب ور کرادم هنک شخپ وراسکع هنک تقامح هنکمم

ترظن مینکیم هلماعم شاهاب هشتسد هک ییاسکع لصا

هیچ؟

مدز. کلپ

؟ هرتهب یروجنیا منودیمن _

داد. نوکت رس

هگید کردم کرادم نوا زج هب هک نیا هب هیکت _اب

هدیم نومهب وراه سکع میرادن شرآ نتفرگ هساو یا



شزا نوا هک میراد هدنرب گرب هی طسو نیا ام یلو

! میدز نوشن ود هب ریت هی اب یروج نیا هرادن طاالیع

. مداد راشف مکحم و متفرگ متسد یوت ور شتسد

؟ هشیم ینعی _

هاگن مقوذ هب هریخ و داد راشف مهب ور شاه مشچ

درک.

مدرک هاگن نوفیآ وهب متشگرب عیرس نیمار یروآدای اب

ملد. هب دوب هتخادنا سرت روعشیب

یه هیچ : تفگ و دنودرگرب شدوخ تمس هب ور مرس

؟ ینکیم هاگن وراجنوا یدرگیم رب

. مدرک عمج ور متروص

یه تسه نومهب شساوح نوفیآ وت زا تفگ نیمار _

. نتنآ هنکیم نوماگن هراد منکیم رکف

دز. یگنرمک دنخبل

؟ تساجنیا مه نیمار _

کقلد نیا اباب هرآ : متفگ هدنخ اب مداد نوکت رس

هنوپ حلا هب شوخ هرذگیمن شوخ ال صا هک هشابن

! هشیمن ریپ ال صا

: تفگ و دیشک ش هنوچ هب یتسد دش یدج شتروص

؟ دایم تشوخ وگ هلذب ییامدآ زا

؟ هشاب نیمار لثم ترهوش داوخیم تلد

. دمویم درسنوخ رظن هب



شهاگن هدش زیر یاه مشچ واب مدرک جک ور مرس

. مدرک

یب و تقو هک مییامدآ ی هنووید نم مزیزع ریخ _

نبصعتم و دبتسم تدش ،هب ننزیم داد ترس تقو

صا ، نرایمن مک یکچیه شیپ یگدندکی و یقلخدب وت

یامدآ تمس یرب ینک لو ورامدآ نیا هشیم هگم ال

! هرفک هک ادخ هب تننودنخیم ش همه هک ینوبرهم

درک. مهاگن هدش ضبقنم یکف اب

. مدید شرخآ ات ور ملیف نوا _

دش. عمج مک مک مدنخبل

بخ! _
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درک. ادج شندرگ زا ور شزولب هقی یمک

تشاد ییازیچ هی ارخآ نوا یناطلس موناخ _نیا

و تسد هب هچیپیم ردقنا اشاس هنیمه هساو ، تفگیم

؟ تاپ

. مداتفا هکسکس هب

یچ؟ _چ...

. دروآ رتولج ور شرس

؟ متفگ یچ یدینشن _



. مرایب دنب ور م هکسکس ات مدیشک یقیمع سفن

هچ! نم الهب صا ، متشادن ربخ نم ادخ _هب

داد. نوکت رس

اهنت نکن، خلت نیا زا رتشیب ونم تاقوا وت ورب _ورب،

. مایب نم نزب گنز اجنوا ورن مه

یا هشاب تسین ینابصع هک نیا زا تحار یخلا اب

. متفگ

، یتشاذن اجنوا یتشاذگ وتاپ اهنت میدج باتفآ _

تدوخ هب رتشیب متساوح هرتشیب ملکشم لبق االنزا

. یدش الرغ هشاب

. متشادرب بقع هب یمدق

؟ هگید رما ، مشچ مشچ _

دز. هراشا

. مگیم وشن رش ورب اپب، وتولج _

. مدیود هنوخ لخاد وهب مداد نوکت شارب یتسد

اب هک دوب مهم شارب ردقنا عوضوم نیا مدز، یدنخبل

ات دوب هدموا اجنیا ات هار همه نیا شیگتسخ ی همه

هگب! مهب ور هیضق ور رد ور شدوخ

با وراه هلپ قوذ واب یکی اتود روسناسآ هب هجوت یب

. متفر ال

! هنیبب ونم تساوخیم طقف شدوخ لوق هب مه دیاش

دوب. رحس مدش ور هب ور شاهاب هک یرفن نیلوا



رحس : متفگ و شلغب وت مدرک ترپ ور مدوخ غیج اب

هرب داوخیم هریگب سپ ور شرآ هنوتیم تفگ شواچ

. هنزب فرح اشاس اب

درک. ملغب مکحم هدنخ اب

اه؟ یشیمن شنز ارچ باتفآ مرب، تنویرق _

لیجآ لثم یتنعل هنکیم لح ونومت ال کشم ی همه

. تساشگ لکشم

درک. ملغب ش هدمآ رب مکش واب دموا ولج هنوپ

نوفیآ زا داین متشاد هگن ور هکیترم نیا روز _هب

. باتفآ تارب ملا حشوخ یلیخ ، هنکن نوتهاگن

. مدرک هاگن نیمار هب یپچ پچ

طقف مدب، داب هب وت رس ور مدوخ دوب کیدزن _

. نآرق هب یرسدرد

درک. مهاگن بجعت اب

. مدرکن هاگن هک نم هچ نم _هب

. متفر نویلق فرط وهب متشاذن لحم شهب

ثحب هی هنرگو مدوب هدیشکن شندموا زا لبق هبوخ

! میتشاد نوا یوب رس زاب یباسح
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ور شادرف میدیدنخ و میتفگ اه هچب اب ور بش لک



دوب. کوک مفیک یباسح هنوخ متفر هک

هساو یباسح شلوا ، متفگ نامام هب ور هیضق یتقو

نیا دیمهف یتقو یلو دروخ هصغ یناطلس موناخ ی

یلک میریگب نوشزا ور شرآ مینوتیم رت تحار یروط

دش. لا حشوخ

ی همه مدیشوپ ور ماسابل و متفرگ یرسرس شود

. مدب تکرش لیوحت ات ملغب ریز مدز ور ماه هدنورپ

ملد ، متشاذگ تکرش یوت ور ماپ زور دنچ زا دعب

هچب زاناس ندرک لغب زا دعب دوب هدش گنت همه هساو

دنمجرا یاقآ قاتا تمس هب و متفگ یا هزاجا اب اه

. مداتفا هار

. مدرک شزاب عیرس و مدز رد هب یا هقت

دوب هتسشن دنمجرا یاقآ زیم تشپ هک دادرهم ندید اب

ثکم هیناث دنچ درکیم مهاگن هدیرپ باال ییاهوربا واب

. مدرک

. دنمجرا بانج _سالم

داد. یلدنص هب ور ش هیکت

. دیدموا شوخ دییامرفب یلو مدادن هک دورو ی هزاجا _

ور رد ، مدرکیم راتفر نیگنس شاهاب دوب تقو یلیخ

. متشاذگ شزیم یور وراه هدنورپ و متسب مرس تشپ

ور دوب هدنوم هفصن هدنب دوبن رد هک یاه ورپژه _

. دییامرفب مدرک لماک



داد. نوکت یرس

؟ دینکب یراک دیتسنوت دوب، نوتنارگن یلیخ _اباب

. مدرک اج هب اج متسد یوت ور مفیک

نم ،اب مدیم طاالع نوشهب منزیم گنز نراد فطل _

؟ دیرادن یراک

داد. راشف مهب ور شاه بل

نوتاه تبیغ هگا مشیم نوتناد ردق یلیخ طقف ریخ، _

. دینک رتمک ور

مدز. شهب یدنخبل

! هزاجا هدش،اب گنهامه گرزب دنمجرا یاقآ _اب

قاتا زا مدب ندز فرح لا جم شهب هک نیا نودب

. مدش جراخ

مسیئر دادرهم هک هیضق نیا اب متسنوتیمن تقوچیه

. مایب رانک هشاب

نیا زا مه نم اال متحا دنمجرا یاقآ نتفر زا دعب

منیِد مدوب روبجم هک یسک اهنت نوچ متفریم تکرش

. شرسپ هن دوب دنمجرا یاقآ منک ادا شهب ور

. متسشن مزیم تشپ و مدرک زاب ور قاتا رد

هنوهب ات مدیسر ماراک هب و مدنوم رتفد یوت بش ات

. مدن دادرهم تسد

مدرک عمج ور ملیاسو یرادا تعاس ندش مومت زا دعب

مدز. نوریب تکرش وزا



. مدوب هدز قوذ شرآ شیپ نتفر و ادرف هساو

یکاش یباسح هنرگو متفگیم شواچ هب شلبق دیاب

. دشیم

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدش نیشام راوس

یولج مرخب وداک شرآ ی هساو داتفا مدای هار یوت

. مدش دراو و متشاد هگن ژ اساپ هی

یزاب بابسا زا اتدنچ متسنوت نتشگ تعاس مین زا دعب

. مرخب ور شرآ ی عالهق دروم یاه

هنک. شوداک متساوخ هدنشورف زا

. مداتفا هار هنوخ تمس هب شلوپ ندرک باسح زا دعب

مارب زیچ همه ، مدوب هدنورذگ رس زا ور ییازور هچ

نیا یتردق هچ اب مدیمهفیمن دوب، باوخ هی لثم

. مدوب هداتسیا ماهاپ یور یروج

گنر و هشب تسرد زیچ همه دوب رارق اعقاو ینعی

؟ منیبب میگدنز یوت ور شمارآ
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خـنا شوا چــ

یزاب لا بتوف و دوب هتسشن لبم یور هک شوایس هب

. مدرک هاگن درکیم



مینزب یطرش تسد هی ایب : تفگ و دز مهب یا هراشا

. یشکیم پیپ یتسشن ادرم ریپ نیع هشوگ هی هیچ

. متشاذگ لبم رانک زیم یور ور پیپ

. یسریم اجک هب مینیبب نک ینووج _وت

. دنودرگرب مارب ور شاه مشچ

دای زارد نوبز ی هرتخد نوا زا یدادیمن باوج _بقال

. ایتفرگ

. مداد نوکت رس

وت زا رتدب یکی ریگ االن متشادن ور ت هلصوح _بقال

یکی نیا شیپ باال، هتفر ملمحت ی هناتسآ مداتفا

س. هکرعم سپ کالم مایب هاتوک

درک. یا هدنخ کت

زا سرپب شهب هدب مایپ هی نیبب ، نآرق هب هبلج _خآ

بالمک. هرابود هرادن یربخ رحس

. تفر باال مبل ی هشوگ

ینودب االن نک یگدنز ورب وشاپ ندرک ینووج یاج _

؟ هنکیم اود تزا یدرد هچ تساجک

درک. مهاگن رورغ اب

هیرگ مارب هراد ینشیزوپ هچ وت منودب ماوخیم _

. هنکیم

باتفآ هب و متفرگ ور یشوگ ، مدرک شهاگن فسات اب

؟) تساجک رحس هگیم شوایس ) مداد مایپ



هرب هنکیم شیارآ هراد مور ولج ) داد باوج عیرس

(. ینومهم

. مریگب ور م هدنخ یولج متسنوتن

. دموا ولج یواکجنک اب شوایس

؟ دشیچ _

؟ شهب یتفگ

مایپ ندید ،اب متفرگ شتمس هب ور یشوگ هحفص

دش. درگ شاه مشچ

فولب مدنبیم طرش ماهوم رس ، هرادن ناکما _هه

. هنزیم

یلو ، داتفا هار شبوبحم لبم تمس هب هرابود دعب

. دیود متمس هب عیرس و تشگرب هار یاطسو

. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

! هریم یک اب سرپب نم نوج _

. تفرگ م هدنخ

دزیم فولب : متفگ توافت یب و رانک متشاذگ ور یشوگ

هک!

. سرپب شدوخ زا ورب

. مرانک تسشن

... هریمب نت نیا ایس نوج _

. مدرک شهب یمخا

امش هب دیاب راب دنچ هخآ ِد هدن مسق مگیم راب دص _



... امهفن نوبز

زاب ور یشوگ هحفص و مداد نوریب مکحم ور مسفن

. مدرک

. مدرک پیات شساو عیرس ور شوایس لا وس

رسپ تسود هب منک رکف ) داد باوج دعب هقیقد دنچ

(! ریما شیلبق

متساوخیمن یتح ، مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

. هدیم نوشن یلمعلا سکع هچ شوایس منک روصت

هچ هب دوب، شوایس نز هشب هک یچ ره نوا ال صا

... هگید درم هی اب یتئرج

. مدش هریخ یشوگ هحفص هب هدش ضبقنم یکف اب

دش مخ عیرس مدیمن نوشن یشنکاو دید یتقو ایس

. یشوگ تمس
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شتروص ، هتخس شساو ردقچ متسنودیم ، مدرک شهاگن

هب هیناث دنچ ، تشم شاه تسد و دوب هدش خرس

. دیرپ اج زا وهی و دش هریخ یشوگ هحفص

همنز هنم، نز زونه ... یقح هچ هب قمحا نوا ... نوا _

! همنز شواچ

تشاد شندرگ گر ، دیخرچیم شدوخ رود کالهف



. دیشک شاهوم یوت مکحم یتسدود دشیم رجفنم

دنلب شداد یادص هرابود هک دیشکن لوط هیناث دنچ

دش.

منک؟ راکیچ نم حاال شواچ یاااو _

؟ منکب یطلغ هچ

. شدوخ رس یوت دز مکحم راب دنچ

؟! مزیرب مرس وت یکاخ _هچ

شهگن تباث روز وهب متفرگ متسد یوت ور شاهوزاب

. متشاد

وت تدوخ اب ینکیم راکیچ ایس ، شاداد شاب مورآ _

؟ یتساوخیمن ونیا هگم تدوخ

هنک؟ تشومارف و هرب یتساوخن

درک. مهاگن هدنومرد و لبم ور تسشن

هرخ نوا هرب، دیاب شواچ ماوخیم ونیمه _هرآ

! ممهفیم هک نم نم، اب هشیم تخبدب همهفیمن

نجل هب ور شدوخ یروجنیا هرادن قح یلو یلو...

! هرادن قح شواچ هشکب

. مدیشک متروص هب یتسد کالهف

میصاع ادخ هب وت، تسد زا منک راکیچ نم ایس _

زا یراکره هگا مدرمان نم منک راکیچ وگب رسپ یدرک

. منکن دایب رب متسد

. تفرگ شاه تسد نیب ور شتروص



هرب، رازب متریغ یب نم نک ضرف شواچ نک شلو _

دش. مومت هگید متریغ یب نم هرآ

. دیزرلیم ضغب تدش زا شادص

. مدرک ادج شتروص زا ور شتسد

ورب وشاپ ایس تسین تریغ یب نم ردارب هخآ _

. رسپ وشاپ شلا بند

تمس داتفا هار و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. درکیم میاق بورشم شدمک یوت یکشاوی هک یقاتا

. مدرک شهاگن مغ واب مدیشک یهآ

مه هنکب ور راک نیا ماهاب باتفآ هک نیا روصت زا

هدنومن شوایس زا یچیه مدوب نئمطم ، مدشیم هنووید

... شاک تسکشیم ور عقوم یب توکس نیا شاک ،

مداد مایپ باتفآ وهب متشادرب زیم یور زا ور یشوگ

تتسود هب هلمج هی طقف مرادن سک چیه هب یراک )

یارب هرازب هدش بارخ نوا یوت ور شاپ هگا وگب

! هدیم تسد زا ور شوایس هشیمه

مه یشاه هشقن ی همه ِتشپ هک ییوت باسح هب

(! مسریم ادعب

تشپ دوب، هتفر شوایس هک یقاتا تمس مداتفا هار

. مدش نومیشپ هک منک زاب ور رد متساوخ مداتسیا رد

هنک. شمورآ تسنوتیمن یتفوک نومه زج یچیه االن

. رسپ نیا هدش شچ هخآ هیدنگ یگدنز هچ نیا



مدرک رکف لوا مدرک یمخا میشوگ ندروخ گنز اب

ماهوربا باهش هرامش ندید اب یلو هشاب باتفآ دیاش

. دیرپ باال

؟ باهش هدشیچ _

یشوگ یوت باهش یادص دعب و شخ شخ یادص

. دیچیپ

، هشاب هدش یزیچ یرظتنم ش همه ینارگن ردقنا ارچ _

نوتارب تاق مال رارق هی مدرک تبحص یناطلس لیکو اب

نوتدوخ ور یصخش لئاسم و ملیف هرتهب ، متشاذگ

. دیگب شهب

هک یتمسق نوا ماوخیم ور ملیف رخآ تمسق طقف _

نک. فذح ملیف زا ور تسین شرسپ اشاس تفگ

؟ دیرایب ور هچب دیریم تداعس موناخ اب ادرف ، مشچ _

؟ هگم روطچ _هرآ

ور تاق مال شدوخ یصخش هنوخ یوت بشادرف هساو _

هنک؟ نویتهارمه مگب زورهب هب دیاوخیم هداد بیترت

مدز. یدنخشین

ور شاه دراگیداب نوا مراودیما یلو ، هدرکن المز _هن

. هرایب

ریخ هب هیضق دیراذب دیشن ريگرد منکیم شهاوخ _

. دینکب دیتساوخ یراکره دعب هرذگب

. مدرک زاب ور ورد متفر مقاتا تمس هب



؟ یرادن یراک تباسح هب هنیشیم ادرف ات لوپ _

. دیشک یهآ

! شوخ بش _هن
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، متفرگ ور وناب ی هرامش یشوگ ندش عطق ضحم هب

تسد اب شهت متساوخیمن دوب هدش رس متقاط هگید

. تسه االن شوایس هک ییاج هب مسرب ندرک تسد

تسد دیاب دوب هدش تحار مه شرآ زا ملا یخ هک االن

هتفیب یا هگید قافتا هک نیا زا لبق و مدنوبنج یم

! مدرکیم مدوخ ملا هشیمه یارب ور باتفآ

. متسشن تخت یور وناب نداد باوج اب

متفگ یداتفا نم دای هب بجع هچ ، مرسپ ملد ناج _

! یدرک شومارف ونم رازاب هب دموا هک ون

. متخادنا نییاپ ور مرس هدنمرش

یتح هغولش مرس یلیخ ازور نیا وناب متدنمرش _نم

هتخادنا یباسح ونم هک مترسپ مرادن متحارتسا تقو

! لچه وت

. دیشک یهآ

نت هراد طقف هک هرذگن فلخان رسپ نیا زا ادخ _

و تخپ مایب یاوخیم ، هنوزرلیم ربق یوت ور شردپ



؟ دینومن هنسرگ منکب ور نوتزپ

مدز. یگنرمک دنخبل

ام تسین بوخ حتلا تدوخ امش ، مدرگب ترود _هن

. متشاد نوتراک شتسار میسریم نومدوخ حلا هب

دش. دنلب قياقش رغ رغ یادص رو نوا زا

هار مرب مرب هیچ اجنیا دیدموا هزور ود هزات وناب _

ام زا رتشیب ور شواچ هشیمه امش ال صا دیتخادنا

. دیتشاد تسود

؟ وناب دییاجنوا _

مه انوا هک هرتهب نک شخپ یور دیراذب ور یشوگ

. نونشب

؟ مرسپ هدشیچ _

. دایم مه تردام االن نک ربص هظحل هی

متساوخ و متفرگ ور شمیمصت بقال ، هیمهم یزیچ _

. دینک هدامآ ور نوتدوخ مدب طاالع نوتهب

دش. دنلب طخ رو نوا زا زانهم یادص

؟ مینک هدامآ ور نومدوخ یچ یارب _

. مدیشک یقیمع سفن

! یراگتساوخ _

دش. دنلب نوشات هس ره یادص

فرح نوتاهاب هیضق نیا هب عجار شیپ تقو یلیخ _

مشتقو زا لصا رد ینعی هدیسر شتقو مدز،االن



منک! تسد تسد یکلا ماوخیمن هتشذگ

؟ هرادن هچب هرتخد نوا هگم : تفگ عیرس زانهم

هن؟! هرتخد نیا تفگن تاباب هگم

یچ؟ ایحم سپ

بش هساو فیح ، مداد راشف مهب ور ماه کلپ مکحم

. فیح ، مراد جایتحا نوشهب یراگتساوخ

یرشب ینب چیه هب نم، ی هچب هشیم نوا ی هچب _

نیا هب هسرب هچ ؛ منکیم راکیچ نم هرادن طابترا مه

رظن میگدنز هلئسم نیرت یصوصخ هب عجار داوخب هک

هدب!

! هرتخد نیا نم یگدنز ِنز نیرخآ و نیلوا

هنارگن یلیخ تشادرب رود نودیرف هدوخ مه ایحم رس

م ردقنا سرتن هنک ادیپ شساو هگید رهوش هی هدرگب

. هنکن داب نوشتسد ور هرتخد هک نراد ونملا لا
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. دموا رد زانهم یادص

هب... یضار دایز نم یلو _

. شفرح وت دیرپ وناب

زانهم یشاب تلصو نیا هب یضار وت هرادن یجایتحا _

ییارتخد زا ندرگ و رس هی هنم، دییات دروم هرتخد



، هموناخ هرت رس مه دیتفرگ رظن رد شساو اهامش هک

! موناخ

هللا... شام مشلکیه خاالق مه هراد ور و رب مه

! وناب : مداد راطخا مشاب یدج مدرکیم یعس هکیلا ح رد

دیگب مه نیهش هب ، دیشب تاییزج دراو تسین المز

! نشاب هتشاد روضح یراگتساوخ بش دیاب همه

یچ؟ اباب یلو... : تفگ مورآ قیاقش

. مدیشک یقیمع سفن

! هشدوخ اب میمصت یلو... مرادن یلیامت _

دش. دنلب وناب ناجیه رپ یادص

حاال؟ تسه _یک

نم؟ مشوپب یچ سابل

. دیرخ میرب دیاب وناب یتفگ یوو _

. دیرپ باال ماهوربا

راولش وتنام هیراگتساوخ دیریمن هک یسورع نشج _

! دینیشیم اجنوا دیایم دیشوپیم

و مدب ماجنا دیاب مدوخ هک تسه اراک یرس هی لوا

. منکیم نوتربخ دش شتقو مشب نئمطم

زا یریگب ور هلب یاوخیم ااا : تفگ تنطیش اب قیاقش

؟ دعب موناخ سورع

. متشاذگ تشلا ب یور ور مرس

عفال. مرب، دیاب مراد راک نم ، هچب هنک مک وتور هگید _



ماه مشچ هب یتسد و متشاذگ زیم یور ور یشوگ

. مدیشک

شزا دیاب مدوخ درک، ریگرد ور مرکف قیاقش فرح

؟! مدرکیم یراگتساوخ

، مداد راشف مهب ور ماه مشچ و مدیخرچ تخت یور

یتح هک مدوب هبرجت یب ازیچ نیا یوت ردقنا

مدب ماجنا یراک هچ دیاب تیعقوم نیا وت متسنودیمن

... مردام هگا

زا وراه رکف نیا مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

منک. نوریب مرس

* * *

دوب. رهظ کیدزن ابیرقت مدش هک رادیب

باتفآ وزا متشادرب ور میشوگ مدرک هک یراک نیلوا

هب و مدش دنلب اج ،زا شرآ ندید هریم یک مدیسرپ

هدرب شباوخ هپاناک یور شوایس ، متفر نییاپ هقبط

دوب.

متفر هنوخزپشآ تمس هب تیعضو نوا یوت شندید اب

اال متحا ، مدرک تسرد مرگ ی هنوحبص هی و هوهق و

هدب. یباسح شلا ح هشب رادیب

. متفر هپاناک تمس وهب مدیچ ور زیم

ایس؟ _



ماش بشید روخب یزیچ هی وشاپ شاداد وش دنلب

. یدروخن

. دیباوخ زاب قاط و دروخ ینوکت

شتروص یور هک شاهوم یوت یتسد و مدش مخ

. مدیشک دوب هتخیر

نک ملو : تفگ و درک زاب ور شخرس یاه مشچ یمک

. مریمب ماوخیم

. مدرک شدنلب روز وهب متفرگ ور شوزاب

. یریمن هنشگ روخب زیچ هی وشاپ _

. تفرگ ش هدنخ

. هراد یقرف هچ یریس و یگنشگ مریمب ماوخب هگید _

تراک ایب وش دنلب : متفگ و متفر هنوخزپشآ تمس هب

. منزب فرح تاهاب یزیچ هی هب عجار ماوخیم مراد
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اوه و حلا نوا زا یمک متسنوتیم یروط نیا دیاش

. مرایب شرد

هار ملا بند هروشب ور شتروص و تسد هک نیا نودب

. تسشن یلدنص یور و داتفا

هب ... بشید : دیسرپ رخآ رد و درک نم نم هرذ هی

؟ تفر اعقاو ترظن



. شولج متشاذگ ور هوهق نوجنف

. منکیمن رکف _

. رتولج دیشک ور شرس

؟ ینودیم اجک _زا

. مدرک شهاگن توافت یب

تسد زا هشیمه یارب وروت هرب هگا مدرک شدیدهت _

. هدیم

. تسشن شبل یور یدنخبل مک مک

. تفر شهب یا هرغ مشچ

دوب هتشاذگ یزیچ دب یور تسد نوچ ور هعفدنیا _

نم زا یرادن قح دعب هعفد یلو ایس مدرک تکمک

. یشاب هتشاد یزیچ راظتنا

. تخادنا باال یا هنوش

یراکره هچ نم هب ال صا هرادن دوجو یدعب هعفد _

هک منک لطاب ور هغیص رازب شلبق طقف ، هنکب داوخیم

. یشابن ماه هنوش ور یراب هگید

. مدرک هاگن شییوررپ هب هتفر باال ییاهوربا اب

عورش دعب هرب رد تنت ور زا بورشم دنگ یوب راذب _

! امنزیم شیتآ ور قاتا نوا نم دعب هعفد ایس نک،

. دیشکرس ور ش هوهق و دنوراوخ شرس

؟! یگب مهب یتساوخیم یچ تدوخ حاال نک _لو

. مدرک شهاگن یدج



! یراگتساوخ مرب ماوخیم _

: تفگ شاه هفرس طسو ، شولگ وت دیرپ هوهق

یک؟ یراگتساوخ

. متفر شهب یا هرغ مشچ

یک؟ ترظن _هب

ال؟ صا هشاب یک یراد تسود وت

. تفرگ ش هدنخ

. مدرک بجعت بخ یباصعا یب ردقنا ارچ _

. دموا متمس وهب دش دنلب اج زا هعفدی

... مینیبب ور نوت اه هچب هللا شیا اقآ هشاب کرابم _

حاال؟ تسه یِک داد: همادا درکیم ملغب هک روط نومه

. مدیبوک ش هنوش یور مورآ

تحار ملا یخ مروخب ور تدوخ یراگتساوخ ینیریش _

. منزب فرح شدوخ اب دیاب لوا ، هشب

. دیسوب ور مینوشیپ و دش مخ قرب رپ ییاه مشچ اب

یدوب درم ینعی ایدش درم گنشق مرب تنوبرق نم _خآ

ام نیب دایب هرارق کجورو نوا ، یدش رت درم االن

؟ هزادنب هلصاف

، تفگ شهب یزیچ هشیمن هشیم مشاداد نز ادخ یا

رب شنوبز سپ زا یروج هچ یرفن ود وت و نم هخآ

؟ میایب

شادج مدوخ زا مدرک یعس و مدرک یا هدنخ کت



منک.

ور تاذغ نیشب ورب ، هنزب فرح نم نز تشپ _مک

! رسپ یدرک م هفخ روخب

. تفر بقع و دنوخرچ یمشچ

ربخ مشحور سورع ، هیسورع دامود هچوک وت منیبیم _

؟ یگب شهب یاوخیم یک منیبب وگب ، هرادن

. مدیشک ماهوم هب یتسد کالهف

هنیرتهب نم یگدنز زور نیرتهب ماوخیم ایس، منودیمن _

دیاب متسین یضار مه یزیچره هب هشاب مه نوا

. بسانم یاج هب لا بند مدرگب

دش. رت گرزب شبل یور دنخبل

ی هساو بسانم ی هلمج هی لا بند یدرگب دیاب رتشيب _

شزا تکرش وت شربب مرظن هب ، شاهاب ندز فرح

. هراد تسود یراک طیحم نک یراگتساوخ

. مدرک شهاگن فسات اب

یساسحا لئاسم هب عجار ننیشب درم اتود یتقو _

تکرش هخآ ش هجیتن هشیم نیا شهت ننزب فرح

ایس؟

! مشاب هتشاد متبثم باوج راطتنا دیاب امتح

. هراد غارس ور ییاج منیبب منزیم فرح زورهب اب

. تخادنا باال یا هنوش

ترپ و ترچ هب مداتفا قوذ تدش زا بخ هیچ _



زا متساوخ دیریم اجک وگب منم هب ایس ناج ، ییوگ

ود هساو مشلوپ منک، هدافتسا منک یراگتساوخ یسک

هب تسد تیعضو نیا اب نم هگید هک نک باسح رفن

. مشن بیج
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هب شوایس هب هجوت یب یشوگ ندموا رد ادص هب اب

. متفر زیم تمس

دوب! باتفآ

دوب، هداتسرف مارب ور تعاس و سردآ یمسر یلیخ

. تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

لوغشم مرکف ، متفرگ یشود و متفر یباال هقبط

دوب. دوب، هداتسرف باتفآ هک یمایپ

؟ هتحاران بشید رطاخ هب ینعی

تعاس هب یهاگن و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مداتفیم هار دیاب مک مک ، متخادنا

کفپ و دوب هداد مل لبم یور هک شوایس ندید اب

. مدرک شهب یمخا دروخیم

؟ ینزب تکرش هب رس هی دیابن ترظن _هب

. هشاب شساوح نومرفن هی لقادح مراد راک زورما نم

. دیشک یا هزایمخ



هرذ هی شییادخ ینکیم یراک مک یراد یلیخ مقفاوم _

تسکشرو هدشن سلا رس یدرگب هرتخد نیا اب هگید

؟ هرادن راک شدوخ منودیمن ، میشیم

. متشادرب ور نیشام چیئوس

سپ زا باتفآ و نم هشاب تدوخ راک وت ترس _وت

. میایم رب نوماراک

: تفگ و تسشن فاص عیرس دز قرب شاه مشچ

؟ ینودیمن وت یتسار

. مدرک شهاگن واکجنک

ویچ؟ _

. هریگب ور ش هدنخ ولج درک یعس

هگیم تهب هنودب صالح هگا شدوخ نک شلو یچیه _

! متسین هک راکاپ نم

. مدرک شهاگن یدج و متشادرب شتمس هب یمدق

مرادن طاالیع شزا نم و ینودیم وت ِباتفآ هب عجار _

؟

! دیدش یمیمص مه اب یلیخ ایوگ

. دروآ ورباال شتسد عیرس

هب عجار ، تسین یروج نوا هیضق ال صا ادخ هب _هن

فرح نم اب تسرد هملک ود ال صا نوا هنوشتکرش

؟ هگب یزیچ داوخب هک هنزیم

. مدرک شهاگن مخا اب



هیچ؟ منیبب وگب _

. تخادنا ورباال شاهوربا

! مگب ات یدیم ردقچ وگب ، هرادن هار وت نوج _

دش. تخس متروص

! شوایس _

مدآ هچب لثم ای مرادن یخوش یسک اب باتفآ رس نم

ای... ینکیم زاب نهد

. مفرح وت دیرپ عیرس

ور تتمواقم حطس متساوخیم مگیم بخ بخ... _

ح تسه یا هتفه دنچ دنمجرا ورای نیا ، ادخب مجنسب

سیئر دادرهم معال االن هریمن تکرش ال صا هدب شلا

یارب هن ... هنکیم راک نوا یارب هراد باتفآ و هتکرش

وت!

یلو ، تفگ ضرغ اب ور رخآ ی هملک مدش هجوتم

دوب. یفاک نم ندز شیتآ ی هساو نیمه

واب مداد راشف متشم یوت مکحم ور نیشام چیئوس

. مدش جراخ هنوخ زا رد ندیبوک

نم هنودیم نوا دوب، هدرک رارکت ور راک نومه هرابود

ندوب هک نیا رکف اب هنودیم ، مرفنتم یراک نوهنپ زا

نوا ، مشیم هنووید هدب حیجرت هگید یکی هب ونم رانک

! دادرهم یک، مه

! هشیم رت روفنم ممشچ یولج هراد زورره هک یسک



699_ تسپ #

ی هنوخ تمس هب و مداد راشف زاگ یور ور ماپ

. مداتفا هار باتفآ

منک، مورآ ور مدوخ ات مدیشک قیمع سفن اتدنچ

ود هرارق و هدش لح زیچ همه هک حاال متساوخیمن

. مزادنب هار راوه و داد هرابود مینیبب یشوخ گنر زور

! تشاذیمن شدوخ ، تشاذیمن یلو

منک شاوعد دمویمن ملد نم

مدیدیم ور شروابان هفایق و مدزیم داد شرس یتقو

هاتوک ، مدشیم هنووید هدیجنر مزا یروج هچ هک

! مدمویم

زا ایس شیپ تقو دنچ هک یرعش دای هظحل هی

. مداتفا دوب هداتسرف مارب جاهتبا گنشوه

مساسحا هب مریجنز ردقنآ یلو ، مرورغم هچ

ار مهار وت ِتمس منک یم جک یوش یم در ات هک

تهابش رعش نیا هب نم ندش قشاع ی هصق ردق هچ

. تشاد

نوا یاه یشکرس و مدوخ رورغ زا متسنوتیم هن

! مبلق زا وهن مرذگب



! مدیمهفیم ، تشاد سح نم هب باتفآ

! تشاد داب شرس وت زونه یلو

. دمویمن هاتوک و درکیم یزابجل

یوت مدرک کرد نم هک یقشع زا یموهفم زونه

. دوبن شدوجو

! هراد قرف ادرم اهاب نز ندرک یقشاع دیاش

منکیم منهج ور ایند هشاب تحاران نوا هگا نم

هنک رواب هک نیمز مرایم ور نومسآ هنک یدوسح هگا

تسین شیباتفآ هاگن ِتداسح القی سکچیه

هنومب دنب گنس ور گنس مراذیمن هنکشب شلد هگا

! مدوخ نتفر لا وس ریز تمیق هب یتح

، هشکیمن و هدیم مرجز هرذ هرذ نوا یلو یلو...

ور یگنس بلق نیا و هدیم حیجرت نم هب ور یسکره

! هریگیم هديدن

! هنکیم یراک نوهنپ

تدش زا هنکیم یراک ، مفعض هطقن ور هراذیم تسد

نیع ، تسین شلا یخ نیع و مشکب نونج هب تریغ

! هرایم مـدر هی رس هب یچ تسین شلا یخ

! هراد قرف ادرم اهاب نز ندرک یقشاع دیاش

منک فارتعا شهب ور مسح هک نیا زا ییابا نم

. متشادن

ردق هچ مداد نوشن شهب معال اجنیا هب ات



همادا یروجنیا دعب هب ییاج هی زا یلو شماوخیم

! هنکیمن ادیپ

ینوج ات هد ره ، نندینش قشاع اه نز وناب لوق هب

ننیبب وشراب هی هنکمم ؛ یدیم نوشساو هک

و نوشاه مشچ وت ینزب لز راب هی هیفاک یلو

فرح و هاگن نوا رمع رخآ ات ینک فارتعا ور تقشع

! ننکیمن شومارف ور

! نتفرگ مورآ رمع وهی هرارقا هی

چیه دیابن منک، مورآ ور شلد دیاب شلبق یلو

! هشاب هتشاد شیگدنز وت نم زج یا هغدغد

زا نتشذگ مراد شهب هک ینتساوخ سح ی همه اب

! تسین نم راک شاه یشکرس
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و مدرک کراپ یا هشوگ نوش هچوک رس ندیسر اب

. مدیسر هک مداد مایپ شهب

. مدنوم رظتنم یتعاس مین

یور زا شراک متسنودیمن ، مدشیم کالهف متشاد مک مک

رواب لباق ریغ مارب دوب، هدشن هدامآ زونه ای دوب دمع

ندش رضاح رظتنم نیشام یوت اه تعاس ماوخب دوب

. منومب موناخ هی



یباسح متسنوت هک دوب نیا تشاد هک یبوخ یلو

منک. مورآ ور مدوخ

اب دوب مرانک تفگ شوایس هک یا هظحل نومه رگا

ثحب هی انئمطم مراد مدوخ و نوا زا هک یتخانش

یمک متسنوت نامز تشذگ اب یلو ، داتفیم هار گرزب

نوا یوت شندنوم زونه دنچره منک عمج ور مدوخ

وراجنوا رد مدوخ شرخآ و دوبن یقطنم مارب تکرش

. مدرکیم هتخت

متمس هب ومخا یتروص اب هچوک هت زا هک شندید اب

. تسشن متروص یور یگنرمک مخا دمویم

اب هشیمه سکعرب تسب ور رد و دش نیشام راوس

. نودرگرب ور شرس و درک سالم یمورآ یادص

شیتحاران ندید اب دوب یا هگید تقو هگا دیاش

رت یکاش مدوخ االن یلو مدرکیم راتفر مالمی شاهاب

! مدوب

هار ور نیشام توکس یوت شهب نداد باوج نودب

. مدرک تکرح اه یناطلس ترامع تمس وهب متخادنا

قیفر زا : تفگ یدرس نحل اب دش اج هب اج یمک

ربخ؟! هچ نوتقیفش

. تخادنا هار ور شیتآ شدوخ

طاالع موناخ ربخ هچ نوتتکرش دیدج سیئر _زا

! یدوب هدادن



عیرس تفر ورف یلدنص یوت و درک ثکم یمک

هنک. ضوع ور ثحب تساوخ

... یروج نوا نم اب شوایس رطاخ هب _وت

. متخادنا شهب یدنت هاگن

نم ی هطبار هب یطبر رفن ود نوا یصوصخ لئاسم _

... ینک اوعد نم اب شرطاخ هب یاوخب هک هرادن وت و

! ینک اوعد نم ؟اب یهجوتم

. تفرگ زاگ مکحم ور شبل

 شور راذب مسا هی وت و نم ی هطبار مودک اقیقد _

؟ مشیم تیچ نم

؟ مراد ور ترتخد تسود شقن االن

. مدرک شهاگن روابان یا هدنخ اب

؟! رتخد تسود _

رتخد تسود لا بند وسملا نس نیا اب دایم نم هب

؟ مشاب یزاب

. مدیشک ماهوم یوت تسد راب دنچ صرح اب

؟ مراد رتخد تسود رهمگرزب شواچ _نم

درک. هاگن مهب راکبلط روط نومه

هگید : مدیرغ دیکات واب متفرگ شتمس هب ور متشگنا

نیا رد نکن، رارکت ور فرح نیا اج چیه تقو چیه

مرادن شوخ یلو تسین یکش هئوت یور نم مسا هک

نومطبار یور ور هنوگ هچب و فرخزم یاه مسا نیا



بخ؟ یراذب

! مهفب سافرح نیا زا رت سدقم یام هطبار

دش. رود مه زا شاهوربا یمک مدرک سح

هنم؟ ور یلا عبانج مسا یک _زا

. مدش یدج

! ملغب وت یدرک ترپ ور تدوخ هک یراب نیلوا _زا

درک. درگ ور شاه مشچ

... طقف نم نم... تلغب وت مدرکن ترپ ور مدوخ _نم
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. متفرگ باال توکس ی هنوشن هب ور متسد

منکیم صخشم ور هطبار نیا فیلکت هگید ی هتفه _ات

مسا شور یدب جرخ هب راکتبا تسین المز هگید ،

. یراذب

همزمز صرح واب دنودرگرب هشیش تمس هب ور شرس

! منکیم مولعم ور شفیلکت درک:

! ملیب تسد اجنیا نم راگنا

یزیچ یروآدای اب یلو تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

دش. وحم عیرس

! باتفآ نکن ضوع ور ثحب _

تکرش وت ور شاپ هگید دنمجرا یتفگن نم هب ارچ



؟ هتسیئر دادرهم و هراذیمن

؟ ینک شنوهنپ یتساوخیم یک ات

؟! مرفنتم تراک نیا زا متفگن راب دص نم

. تخادنا باال یا هنوش

ودب هشیم نومتکرش وت یچره هک ملوضف نم هگم _

؟ مدب ربخ مایب ودب

. مداد راشف مه هب مکحم ور ماه بل

باتفآ هدن یزاب ونم هار نوا هب نزن ور تدوخ _

هیچ! ور مریگ االن نم ینودیم بوخ

درک. مهاگن و دنودرگرب ور شرس

ناخ! شواچ _

! مرتخد هی نم رهمگرزب بانج

! مدوب اهنت تندموا زا لبق یاه سلا مومت

رتشیب یتح مدرک تالش مراک و میگدنز هساو مدوخ

! یسانشیم هک یدرم ره زا

همه راسفا نم هشیمن ثعاب میگدنز هب درم هی ندموا

شتسد هب ور مدروآ تسد هب اتاالن هک ییازیچ ی

شکرس و اورپ یب منوتیم ردق هچ نم ینودیم مدب،

خاال نیا اب منکیم سح و المل قتسا ی هنشت نم مشاب

المل قتسا تالشو هب و ینک مدودحم یاوخیم تاق

! ینک نیهوت

! شلیلد هنیا



تهب ور میگدنز لئاسم زا یلیخ نم هک نیا لیلد

! هنیا مگیمن

یور متسنوتیمن هگید دش، کشخ نومرف یور متسد

ور مرس تهب واب شتمس متشگرب منک زکرمت میگدننار

. مداد نوکت

! باتفآ فووا ، باتفآ _

اپ شیپ یارکف هچ منزب سدح منوتیم اقیقد االن

! هتکیچوک رس نوا یوت یا هداتفا

تکرش نوا زا روز هب هرارق نم ینکیم رکف وت

تمحز چیه نودب ، مدوخ شیپ تمرایب نوریب تمشکب

مدب یلخاد ریدم تمس تهب یا هنيمز شیپ

رکف همه مدب هزاجا مشاب و متشاد لماک طلست تور

؟ یدیسر هاگياج نیا هب نم ی عالهق رطاخ هب وت ننک

هک نیا زا منکیمن راکنا ، منکیمن راکنا هک وهللا هب

تذل یتفین رسدرد یوت مشاب بظاوم و یشاب مرانک

! مربیم

! یزیچ هی طقف نم هساو وت یلو

مارتحا اب نم دش ثعاب هک ییازیچ نیلوا زا یکی

مایب مدوخ حاال دوب ترورغ و تردق منک هاگن تهب

؟ مریگب تزا ور مارتحا نوا

؟ یدرک ضرف یچ ونم

درک. هاگن مهب قارب ییاه مشچ اب



راتفر ساسا رب نم یاه نامگ و سدح ی همه _

یلیخ وت یدوبن رصقم هک نکن رکف ال صا دوب تریخا

! یبلط راصحنا

. مدرک رتشیب ور متعرس مخا اب

؟ مگب غورد ارچ _

هک ییوت یارب هن یلو مبلط راصحنا یلیخ متسه هرآ

منک گنت تساو ور هصرع رتشیب ردق هچ ره منودیم

هنکمم یتح و ینک رارف متسد زا ینکیم تالش رتشیب

تتیوه ینکیم رکف هک نیا رطاخ هب هسرب یزور هی

! یشب رفنتم مزا متفرگ تزا ور

هب عجار هک یزیچ اهنت متفگ تهب راب هی : تفگ مورآ

نیب یرازب هحلسا هی هگا یتح هک هنیا منئمطم وت

! مشیمن رفنتم تزا ماهوربا اتود

702_ تسپ #

ثحب زا ات مریگب هدیدان ور مبلق شزرل مدرک یعس

. مشن جراخ

رفص زا هشب زاب نم تکرش هب تاپ هشاب رارق _هگا

دراو هساو نم یادنمراک هک ینودیم ، ینکیم عورش

و ناحتما ، هتشاد یصاخ طیارش دیاب متکرش هب ندش

ینثتسم هدعاق نیا زا مه یلا عبانج و نشیم شنیزگ



! یتسین

نک یعس و نک نوریب تنهذ زا ور ارکف نیا سپ

دوز ای رید نوچ ینک، زکرمت تدوخ ندرک تباث یور

و هبرجت دیاب یا هگید تکرش ره ای نم تکرش

تدوخ رطاخ هب همه ات ینک تباث همه هب ور تتردق

! تنریذپب تدادعتسا و

هشاب نم تکرش زج یا هگید تکرش دوبن رارق دنچره

منک. لقتنم شهب یدب سح متساوخیمن یلو

سپ هشاب : تفگ وکالهف داد نوکت ور شرس راب دنچ

! مینک عورش لوا زا ایب

بوخ شلا ح هتدم هی نومتکرش لماع ریدم شتسار

دق هک شیتفلچ واپ تسد رسپ شاج هب سپ تسین

. هتسشن شاج هدموا تسین شراب مزاناس

ی هدنیآ نارگن یلیخ دوجو نیا اب نم مگب دیاب و

، تخاس تالش همه نوا اب دنمجرا یاقآ هک میتکرش

تابث هب زا دعب و منومب اج نوا متفرگ میمصت سپ

! مریگب میمصت نتفر ی هرابرد طیارش ندیسر

مدرک کراپ اه یناطلس ترامع یور هب ور ور نیشام

. متشگرب شتمس وهب

حضاو ردق نیمه داوخیم ملد دعب هب نیا زا هبوخ _

رت تحار یروجنیا یراذب نویم رد ماهاب ور تتامیمصت

منک. تفرصنم منوتیم



! شواچ : تفگ صرح اب دنوم زاب مه زا شاه بل

هرتخد ، مدیشک ور شپل مکحم و مدز یگنرمک دنخبل

. هزمشوخ ی

! شواچ نوج _

. مینزیم فرح مه اب تشگرب وش هدایپ

. دیشک بقع ور شرس و داد شاه مشچ هب یشدرگ

هنکیم مزیج منامام اه هعونمم یتسد یخوش _اا

! بانج

. دیرپ باال ماهوربا

؟ تنامام _

ور ش هدنخ یولج شبل نتفرگ زاگ اب درک یعس

. هریگب

یدوب هتفر تفگ درک متفخ ادخ یور ولج زامن _رس

؟ مدرم رسپ هنوخ

یوت همهفیم هتشز وگن ادخ ولج مگیم یه نم حاال

رت زاب ور هیضق یه ، مساو هشیم دب یهلا هاگرد

دنبرمک مدروآ سناش ، مدروخ طلغ یلک خالهص درکیم

. دزیم هنرگو دوبن سرتسد رد مزرمایبادخ اقآ

شیپ سلا دنچ نیمه ات ادخ هب امنکیمن یخوش

حاال ، درکیم دیدهت شاهاب ور یلع و نم شتشاد

هب لیدبت دوخ هب دوخ ای هداد هزوم لیوحت منودیمن

هدش... تفن



. مدرک شهاگن هدنخ اب

هرو؟ رو یدرک عورش _زاب

! مراد تمز ال ! سفن شکب سفن

یلو درکیم فیرعت ور زیچ همه یخوش اب هک نیا اب

! هرادن یبوخ سح تیعضو نیا زا دوب مولعم

یمسر دیاب رتدوز زیچ همه سپ : مدرک همزمز بل ریز

! هشب

یچ؟ : تفگ مورآ

یگشیمه شحل نومه واب مدز شهب ینئمطم دنخبل

ــز! یارپروس تدوخ لوق هب : متفگ شدوخ

درک. جک ور شاه مشچ

یرایم رد ونم یادا یدیسر نافرع زا هجرد نیا _هب

وخ... یادا مگب ؟ مگب

رتخد میرب ودب : متفگ و مدرک زاب ور نیشام رد عیرس

. یراد نتفگ هساو فرح وت مینیشب حبص ات ودب

. تسب ور ورد دش هدایپ هدنخ اب
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رد ادص هب ور ترامع گنز میداتسیا رد یور هب ور

. مدروآ

. دموا رد ندش زاب یادص



االنو یلو دش ضبقنم اشاس ندید روصت زا متروص

! دوبن شتقو باتفآ یولج

ترامع یاه هلپ نییاپ و میتشذگ غاب یاه هلپ زا

. میداتسیا یلصا

دنت اپ نومتمس هب دوب هداتسیا رد مد هک یراکتمدخ

درک.

نوترظتنم ترامع یوت اقآ باال دیرایب فیرشت افطل _

. نتسه

. مدرک شهاگن یدج

وگب نوتاقآ هب دیتفین تمحز وت مه امش ، تسین _المز

. نوریب میریم هرایب ور شرآ

نهد هظحل دنچ زا دعب دوب، ناسون رد نومنیب شهاگن

ات دیشاب رظتنم اجنیا امش سپ مشچ : تفگ و درک زاب

. نایب نش رضاح اقآ

. مداد نوکت شساو یرس

داد یاه مشچ هب یخرچ باتفآ درم نتفر ضحم هب

دوش! ربتعم ادگ هک رادم اور بر :ای تفگ هنعط واب

. تسشن مبل یور یدنخبل

: تفگ ینوبز لبلب اب و تخادنا باال ور شاهوربا

. متفگیم تدوخ هب ایچ لیاوا نوا ینودب هگا ؟ دنخیم

. مداد نوکت دییات هنوشن هب ور مرس

بل ریز هک هیناخ کخلت نوا تروظنم هگا موناخ _هلب



! ندینش همه شابن نارگن یتفگیم

مراظتنا سکعرب ، هشکب تلا جخ هدروخ هی االن متفگ

یونشیم متسنودیم هگا : تفگ ترسح واب دیشک یهآ

متفگیم رت دنلب مه ور هیقب

ملد؟ یور دوب هدنوم فرح ردق هچ ینودیم

. مدرک شهاگن یپچ پچ

! امشکیم ور تشوگ _

وت رس ادخب هگید وشن یدج : تفگ یا هزماب نحل اب

یحطس یاشحف ، مدرکیمن زاب ومنهد قیمع یروجنیا

. مدادیم

همتروی اه هلپ زا نامارخ هراد هک اشاس هرس هب تزان

! دایم

ور هشب جراخ مولگ زا دوب کیدزن یا هدنخ یولج

نییاپ اه هلپ زا شرآ اب هک اشاس هب مخا واب متفرگ

. مدش هریخ ندمویم

شرآ ، هسرب شرآ هب ات درک دنت ور شاه مدق باتفآ

. دیود شتمس هب باتفآ ندید اب

! ینامام _

، نتفر ورف مه لغب وت ودره مهب ندیسر ضحم هب

شرآ ندیسوب هب عورش ضغب رپ یتروص اب باتفآ

درک.



اج همه ، شاه مشچ ش، هنوچ ، شینوشیپ ، شتروص

. دیشکیم وب قیمع و دیسوبیم ور

هدش بیکرت قشع اب مأوت یقیمع ضغب اب شادص

دوب.

یدش الرغ مدرگب ترود نم خآ ، ینامام لد نوج _

؟ یروخیمن ادغ ؟ مرسپ

راب کی دشیم شاک دز، گنچ ملد هب ینیریش تداسح

ات هشاب ردام مساو ، مقوشعم ، مربلد ، مقشع یاج هب

منوا هب هنکیم لغب ور شرآ یسح هچ اب منیبب

ی هديدن ردام هنم هب تنعل هخآ ، هشیم میدوسح

! دوسح
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مرظن میقتسم روط هب هک یراب نیلوا همدای یتح

هب تکرش یوت هک دوب یزور نومه دش؛ بلج شهب

تشادن تئرج یسک هک ینم رس ش هچب رطاخ

دز! داد هنک مهاگن میقتسم

! تفرگ ور ممشچ هک یردام رهم نومه

نییاپ هجوتم هک مدوب شرآ و باتفآ قرغ ردقنا

. مدوب هدشن اه هلپ زا اشاس ندموا

هاگن اب نم لثم مه نوا ، متخادنا شهب یدج هاگن



دوب. شرآ و باتفآ هب هریخ یرکفتم

یا هراشا ، مداتسیا شور هب ور و متفر شتمس هب

مدز. شهب

رتشیب ، هنکیمن هاگن لز لز هک مدرم مِلا هب _مدآ

نوشندنوم ننم ملا نوشودره ، شارب هشیم ترسح

هنول وت یدرگرب ینوتیم هراد،حاال اضقنا خیرات اجنیا

ت!

درک. مهاگن یظیلغ مخا واب دروآ ورباال شرس

منئمطم ینوسرتب ونم ینوتیمن یکلا یادیدهت نیا _اب

یکردم چیه مه تفگیم تلیکو هک یملیف نوا یوت

! تسین

. مدرک نییاپ باالو دیدهت اب ور مرس

. اجنیا هن مینزیم فرح هیضق نیا هب عجار بش _

و یشابن یا هگید هار لا بند منکیم داهنشیپ تهب یلو

... یریگب سپ ور تتیاکش یدعب هاگداد ات ینک یعس

مدز. هراشا باتفآ وهب مدز شهب یکمشچ

نوچ هروخب تدرد هب هگید اه سکع نوا منکن رکف _

رتخد نوا ینکب یراک ینوتب یتح هک نیا زا لبق

هدش! نم ی هنوخ ِموناخ

! هشیمن دودحم اه ملیف نومه هب طقف منم کرادم

نیا زا رتشیب هچب و باتفآ ات متشگرب بقع هب یمدق

. ننومن لطعم



دوب، هدش هتخود ام هب شیوشت رپ باتفآ هاگن

زا رتشیب ات مزادنب هار یثحب نوا یولج متساوخیمن

. هسرتب نیا

انیا حلا ره هب یشابن نیب شوخ مه یلیخ هرتهب _

... شرآ لیاسو

وراه لا غشآ نیا : متفگ شهب ور و متخادنا باال ییوربا

! هشدوخ ی هنوخ شلیاسو شرآ تدوخ هساو راد هگن

تمس وهب متشگرب مزادنب شهب یهاگن هک نیا نودب

. متفر باتفآ

ال ماک هنزب فرح اشاس اب یتح دشن رضاح باتفآ

نوشن شرآ مرگرس ور شدوخ و تفرگ ش هدیدان

داد.

مدز. شهب یدنخبل و مدیشک شرآ رس هب یتسد

؟ ومع یبوخ رسپ لگ نیا هدش یدرم ریش _هچ

؟ تشذگ شوخ ترفاسم

درک. مهاگن قوذ اب

؟ هنوخ دیربیم ونم ، شواچ ومع _سالم

ترامع طایح یجورخ تمس هب و متفرگ ور شتسد

. میداتفا هار

. هنوخ میریم میراد نوج ومع _هرآ

نوا باتفآ ، تخادنا مهب یلد ود و یدیدرت رپ هاگن

. داتفا هار هب نومرانک و تفرگ ور شرآ تسد یکی



اه؟اه؟ هتشذگ شوخ تهب یلیخ مدینش _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس شرآ

دوب. هدش گنت _ملد

زاب ور رد ، دیسوب ور شرس مکحم و دش مخ باتفآ

. نرب نوریب مدش رظتنم و مدرک
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دوب هداتسیا اه هلپ یور هک ییاشاس هب ور رخآ هاگن

ور رد و متخادنا دوب هریخ نومهب یقیمع هاگن اب

. متسب مرس تشپ

هدننار یلدنص یور و مدرک زاب نوشارب ور نیشام رد

. متسشن

تفگیم یزیچ هی شرآ هب بقع تشگیم رب یه باتفآ

ور نیشام و مدز نوشهب یدنخبل ندیدنخیم مه واب

. متخادنا هار

. نشاب قرغ نوشدوخ یایند یوت متشاذگ

یور و دش هتسخ شرآ مک مک تعاس مین زا دعب

. دیشک زارد یلدنص

یور ور دوب هداتفا بقع هک متک و دش مخ باتفآ

. دیشک شرآ

دوب، هتفر رد متسد زا ماه دنخبل دادعت هرابود زورما



ور یعقاو هداوناخ هی نتشاد معط متشاد راگنا

هداوناخ ی هدننک لیمکت شرآ و باتفآ و مدیشچیم

. دوبن تقوچیه هک ندوب یا

دوب هدش تحار شرآ نديباوخ زا شلا یخ هک باتفآ

درک. مهاگن نیگمغ یتروص واب تشگرب

دز. رپ مبل زا دنخبل هاگآدوخان

لا حشوخ ؟ بوخ رتخد هراد هصغ ارچ تاه مشچ _

؟ هتشیپ ترسپ یتسین

هن؟ هرب هرابود هرارق : تفگ یموصعم و مورآ یادص اب

رارکت هرابود اه هرطاخ نومه هک شمیدروایمن شاک

! هشب

و مدرب ورف شتسد یاه تشگنا نیب ور ماه تشگنا

. مدیشک مدوخ تمس هب

؟ هدش مولظم ردقنا نم بلج و قترس رتخد یک _زا

. تشاد هگن ور متسد مکحم

، هریگب ور مقح هک هدش ادیپ هگید یکی یتقو _زا

زا رت گنت لد زورره منک، تحارتسا دیاب م هتسخ

هی ، شرآ گنتلد راب هی ، مدوخ گنتلد راب هی مزورید

... گنتلد راب

. دادن همادا و درک توکس

و هنک رس هب نوج ونم رارق رتخد نیا متسنودیم نم

شلگشوخ نهد لفق هشن یمسر نومنیب زیچ همه ات



مشچ یوت زا ور شفرح مه هتفگن نم یلو هشیمن زاب

. مدنوخیم شاه

ور باتفآ تسد ، متخادنا بقع هب یهاگن هنیآ زا

. مدنوشن شاه تشگنا یور یمرن ی هسوب مدنودرگرب

اب بشما هرب، ییاج شرآ تسین رارق هگید سرتن _

! منزیم فرح اشاس

دوب مولعم عمج، شاه تشگنا و دش ضبقنم شندب

و عمج ور شدوخ یمک هتخیر مهب شزکرمت ال ماک

ورن اهنت منکیم شهاوخ : تفگ سرتسا واب درک روج

... ترس بالیی شواچ

درک. توکس ، مداد راشف ور شتسد

متردق و نم هک یدعب هعفد ، یشب نارگن هک متفگن _

هک یسک ، یشیم هیبنت یباسح یریگب مک تسد ور

ِنوج هب نوچ هنوا هشاب شنوج نارگن و هسرتب دیاب

هدز! بیسآ نم

درک، سبح ور شسفن و داد راشف مهب ور شاه مشچ

تشپ شاه تشگنا رادبرض شزاون هیناث دنچ زا دعب

! تسشن متسد
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ریسم هار لک هدب، همادا شراک هب هک مدرکن شهاگن



دنخبل و ندرکیم یط ور متسد تشپ شاه تشگنا

دوب. هتسشن ماه بل یور یوحم

هی تمالمط، ورایرد نیا و درکیم نایصع هظحل هی

خوسر مبلق یوت و دشیم شمارآ هب لیدبت هظحل

! درکیم

دعب یا هظحل و درکیم یصاع ور مدوجو هظحل هی

نم! ِیغای رگنایص ،ـع دشیم مدوجو لیلد شدوخ

... شوایس ترظن ،هب شواچ _

. مدرک یمورآ شیه

مینزب فرح هیضق نیا هب عجار تسین شتقو _االن

. یدعب راديد یارب شمیراذب ایب

نمض رد : متفگ و متخادنا شاپ ات رس هب یهاگن

سابل یروج نیمه هشیمه تپیت زا مدوب یضار زورما

. شوپب

درک. یمی مال مخا

مداد لوق مدوخ هب اقافتا سابل نیا وت مدش هفخ _

هرب. شمزادنب مدروآ شرد هک نیمه

. متخادنا شکیش و دنلب یوتنام هب یهاگن

، مرخیم تارب ور شرت دنلب ات دنچ مدوخ هرادن یبیع _

هرب. زادنب تسه مه گنت هدروخ هی اقافتا

دز. یصرح رپ دنخبل

مدیمن ت هلت هب مد سپ ینکیم یخوش یراد منودیم _



. مینومب مورآ هقیقد ود راذب

! متفگ یدج ال ماک نم یلو ، دیرپ باال ماهوربا

و مدرک کراپ یا هشوگ ور نیشام هنوخ هب ندیسر اب

. مدش هدایپ

لغب ور شرآ تساوخ و درک زاب ور بقع رد باتفآ

مدز. هراشا هک هنک

هگید هدش گرزب هنیگنس مگب راب دنچ باتفآ رانک _ورب

. لخاد شمرایم نم رانک ورب

. داتسیا یرانک و تفگن یزیچ

هار هنوخ تمس هب و مدرک لغب مورآ ور شرآ

. میداتفا

رانک و دروآ رد ادص هب ور نفیآ گنز راب دنچ باتفآ

. داتسیا

قوذ رپ یادص ندش شخپ اب رد ندش زاب یادص

دش. یکی نفیآ یوت زا شردام

. منیبب وت دیایب ؟ نیدموا ردام باتفآ _

درک، زاب ور رد و درک اپ نوا و اپ نیا یمک باتفآ

هدش. بذعم هراد ربخ شردام هک حاال متسنودیم

. تسب ور ورد میدش طایح دراو

نم ندید اب دوب هداتسیا یدورو رد یولج هک شردام

دش. درگ شاه مشچ و درک ثکم هیناث دنچ

هدب مگرم ادخ ، نیتسه مه امش مرسپ شواچ اوا _



؟ یتفگن رتدوز ارچ باتفآ

مدز. شهب یدنخبل

هللا؟ شنا هرتهب نوتلا ح دنسپهاش موناخ _سالم

. هشن باوخ دب هچب لخاد مربب ور شرآ نوتزاجا اب

لثم ، دزیم قرب شاه مشچ دموا نومتمس هب عیرس

! باتفآ یاه مشچ

. دیسوب ور شرآ رس یور مکحم و دش مخ

اب مدوخ متسنودیم نوتارب دش تمحز مرسپ امرفب _

. متفریم باتفآ

رد ور ماه شفک ، تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

. مدش قاتا دراو و مدروآ

هی دوب رتهب نمض رد ، دوبن یتمحز هیفرح هچ _نیا

. هشاب شهارمه درم

دنت دنت دوب هدش هنوخ دراو رتولج هک باتفآ

یور هتسهآ و مدش مخ درک، نهپ ور شرآ باوختخر

. شمتشاذگ باوختخر
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، دمویم رس تشپ زا شردام و باتفآ چپ چپ یادص

. نشاب تحار ات مدرک ثکم یمک

شردام هب ور مدوخ ات اجنیا مدموا دصق زا شتسار



هتشاد نم هب عجار یدب سح متساوخیمن منک، تباث

. متسه شرتخد زا هدافتساوس رکف هب هنک رکف و هشاب

دش. دنلب دنسپهاش موناخ یادص متشگرب ضحم هب

یلیخ ام یارب امش منونمم نوتزا اعقاو مگیم مزاب _

نوتهب یتمحز میاوخیمن اعقاو هگید ، دیداد ماجنا اراک

. میدب

مرایب هویم و یاچ دینیشب افطل : تفگ مورآ باتفآ

. نوتارب

. متسشن و مداد نوکت شارب یرس

شرآ رطاخ ، متساوخ مدوخ دوبن راک رد هک یرابجا _

. دیرادرب فراعت زا تسد افطل هزیزع نم یارب مه

. هنوخزپشآ یوت دنوپچ ور شدوخ عیرس باتفآ

ور مرسپ و مرسمه یتقو زا نم دیاوخب ور شتسار _

لوبق ور یا هبیرغ چیه کمک تسد مداد تسد زا

هک هنیا یارب یگدنمرش راهظا و تافرعت نیا ، مدرکن

مه یناربج هار چیه و مرادن راک نیا هب تداع

. دیتشاذن

. مدرک شهاگن یدج و مدیشک یقیمع سفن

امش هک یردق نوا ، موناخ جاح نوشتزرمایب ادخ _

یا هدنیآ رد و متسین هبیرغ هدنب مه دینکیم دیکات

، مشاب تداعس موناخ دیدج سیئر نم هرارق کیدزن

نیا میاوخب یلو مراد یباسح مه ور مادنمراک یاوه



ضرغ ماه کمک یارب هدنب رانک میراذب ور لئاسم

لد رطاخ هب اه نیا ی همه و مراد مه یصخش

! همدوخ

درک. مهاگن هدروخ اج

مدصق ماوخب میقتسم ردقنا نم دشیمن شرواب راگنا

منک رکف : تفگ و دش اج هب اج یمک منک، نایب ور

هداز رهاوخ ، دیدرک رتدب نوتافرح نیا اب ور زیچ همه

اجنیا ور شدوخ دعب ی هتفه ات هرارق نایک نم ی

ندرب نوریب و یدعب یاه هاگداد یارب هک هنوسرب

تنویدم نیا زا رتشیب ماوخیمن ، هشاب نومرانک باتفآ

هب... روبجم رخآ رد هک میشب

مدنومهف دب ور مروظنم نم ، مدرک شهاگن هدش جیگ

! هتوافتم مه اب اهدرم اهو نز ییاریگ زرط ای

ینویدم هب عجار ور نوتروظنم ال صا دنسپهاش موناخ _

رکف هک متفگ ورانیا طقف نم ، مشیمن هجوتم رابجا و

هب... یکیدزن زا یدب دصق دینکن

شهاگن کالهف هنوخزپشآ زا باتفآ ندموا نوریب اب

. رتخد دوب شتقو االن هخآ ، مدرک

ور دوب هدموا شیپ هک یمهافتوس رتدوز هچره دیاب

هب نم کمک هدرک رکف االن نوا اال متحا ، مدرکیم لح

مدصق هب منوتب ات همدوخ هب انوا ندرک نویدم رطاخ

. مسرب



مدز! یدنگ نینچ دشیمن مرواب

لوغشم یرکف درک،اب فراعت ییاچ و متمس دش مخ

. مدرک رکشت متشادرب ناکتسا هی

یتحاران زا ینوشن چیه دنسپهاش موناخ تروص

یقافتا چیه هک راگنا دوب توافت یب ال ماک و تشادن

مناحتما تشاد هنکن مدرک کش هظحل هی ، هداتفین

! درکیم
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ره ، هدموا رد طسو نیا هک هیک نایک ال صا نم یادخ

! دسریم یرب غاب نیا زا مد

. اجنیا مداتسرفن ور وناب لوا هک دوب نیا مگرزب هابتشا

! نمهفیم رتهب ور هگیدمه نوبز اه نز اعقاو

نامام سپ زا مدرک رکف هک دوب نیا مه ممود هابتشا

! مایم رب باتفآ

! هتفر یک هب مدیمهف هزات

بجعت اب باتفآ مدش، دنلب اج زا هقيقد دنچ زا دعب

... یزیچ هک زونه دیربیم فیرشت اجک : تفگ

. مداد نوکت شارب یرس

دیاب مراد یمهم تاق مال رارق هک ینودیم منونمم _

... مسرب شهب



باتیب منودیم : مداد همادا دنسپهاش موناخ هب ور

ات هشیم یلو مدش نوتمحازم و دیتسه شرآ ندید

! دینک میهارمه رد مد

دش. دنلب اج وزا تخادنا هدز تهب ِباتفآ هب یهاگن

هنک، تکرح رتولج ات متفرگ شتمس هب ور متسد

شهب ور ، متخادنا برطضم باتفآ هب یهاگن و متشگرب

! مبظاوم ، شاب مورآ مدز: بل

. مدش مدق مه شردام واب مدیشوپ ور ماه شفک

نم یلو هتفگ نوتارب نم زا ردق هچ باتفآ منودیمن _

دب ور مافرح اال متحا و متسین ینکش تمرح مدآ

. مدرک لقتنم نوتهب

ملد هت زا اهراک نیا ی همه دینودب متساوخ طقف

. مداتسیاو شاپ مه شرخآ وات هدوب

نوچ دیدن تمحز نوتداز رهاوخ هب هرتهب مه امش

مدق باتفآ رانک مدوخ زج یدرم مدیمن هزاجا نم

! مشبظاوم مدوخ و هرادرب

. مداتسیا یرانک و مدرک زاب ور طایح رد

. منوخب شتروص زا یسح چیه متسنوتیمن

ونم دییات عقوم نوا یدرک تباث ور تاهاعدا تقوره _

عنام هک هنیا منکب منوتیم هک یراک اهنت ،االن یراد

! مشابن

. مداد راشف مهب ور ماه بل



! دیشاب نئمطم نم _زا

نینچ یوت اصوصخم متسه یبلط تصرف مدآ نم

هرب! رد متسد زا مدیمن هزاجا یصاخ عوضوم

! هزاجا اب

درک. میهار تهارمه هب ادخ ی هلمج نتفگ اب

دوب هداتسیا هرجنپ تشپ هک باتفآ هب یهاگن مین

. مدش جراخ هنوخ وزا متخادنا

، مدیشک یقیمع سفن متسشن نیشام لخاد هک نیمه

! مسرپب نایک هب عجار باتفآ زا امتح هشاب مدای

دوب رتهب مرظن هب هشاب رظتنم ات مداد مایپ باهش هب

و متشادن ور یفاضا تاحیضوت هلصوح دایب، ماهاب

. هسرب نایاپ هب قفاوت اب عوضوم نیا متساوخیم طقف

وسال دش راوس عیرس باهش تکرش مد هب ندیسر اب

درک. م

هک! ماین نم دوب رارق _

. مدرک یمخا

ور زیچ همه و منک لر تنک ور مدوخ منوتن دیاش _

. هریگب ور مولج هشاب یکی متفگ منک بارخ

دز. یدنخبل

. متشاد هرهلد یباسح یدرک یراک بوخ _

. یدرواین ور شوایس ارچ

. مدیشک یقیمع سفن



لر تنک ور نوا ات مدروایم دیاب مه هگید رفن هی نوچ _

هنک!
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شاجرس فاص و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. تسشن

نیرخآ مدوب راودیما هایس، ترامع نومه هب میتشگرب

گنز ضحم هب ، مراذیم اجنیا ور ماپ هک هشاب یراب

دش. زاب رد ندز

درک. نومییامنهار و دیود نومتمس هب راکتمدخ

شرانک هک اشاس لیکو هجوتم سنلا هب نتشاذگ اپ اب

! دوبن خیلا تسد مه نوا سپ مدش، دوب هتسشن

هب ور و مداد نوکت یرس ندش، دنلب اج زا ودره

. متسشن نوشور

. تسشن لبم یور و تخادنا مهب یددرم هاگن باهش

... تهج رد کرادم زا یرس کی هئارا یارب _

ور شفرح و مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

. مدرک عطق

ماوخیم تزا ، بلطم لصا رس مریم تسار _هی

لکش هب عاضوا یراذب و یریگب سپ ور تتیاکش

نس هب شرآ هک یتقو ات تروص نیا ،رد هدرگرب قباس



ور تدوخ یراد یتکرش یراد هزاجا هسرب ینوناق

زا دعب ینک هرادا ور ینزیم شیتآ و بآ هب شارب

! هشرآ دوخ اب شمیمصت نوا

یدعب هاگداد یوت هرن شیپ تملا سم اب زیچ همه هگا

زا یزیچ و یزابیم ور تزیچ همه هک نیا رب عالهو

نوا یاه یراک تفاثک کرادم ؛ هسریمن تهب تکرش

تداد هب ادخ هک س هعقوم نوا و هشیم ور مترو

! هسرب

یور یمخا مک مک دش هتسب و زاب راب دنچ شنهد

. تسشن ش هدز تهب و هدیسرت تروص

! ینزیم فرح یچ هب عجار ممهفیمن _

. مدرک شهاگن وکالهف مدیشک متروص هب یتسد

هن؟ میسرپب نوتلیکو زا هرتهب _

تسد یناطلس یمسر همان تیصو یدمرس یاقآ

؟ تسامش

نم فرط هب دعب و تخادنا اشاس هب یهاگن یدمرس

. تشگرب

_هلب!

. مداد نوکت یرس

مان هب شلا وما فصن هدرک تیصو یناطلس هک _نیا

ریخ؟ ای هتسرد هشب شرآ

درک. ثکم هظحل دنچ



تسین یلکشم : مداد همادا و مدز باهش هب یا هراشا

یروبجم داوخب هاگداد یتقو یلو ینک توکس ینوتیم

تساجنيا ارجام هتکن ،و یدب لیوحت ور همان تیصو

فارتعا هاگداد وت هرضاح هک مراد دهاش هی نم هک

مشچ شهب هک هیتکرش شرآ نتفرگ زا تدصق هنک

. هراد یگتسب تدوخ شهب هیقب هگید یتخود

یدمرس تمس هب ور شتسد یوت یاه هتسب باهش

داسف و دهاش فارتعا مليف زا یپک هی : تفگ و تفرگ

هدنب لکوم ، سیلگنا رد یناطلس اشاس ومیلا خاالیق

مرظن هب نداد نوتهب یهجوت لباق و بوخ داهنشیپ

سپ ور تیاکش هرتهب همهم نوتارب نوتوربآ هگا

! دیریگب

مهاگن ترفن واب درشف مهب ور شاه نودند اشاس

زیچ همه دیاب لوا : تفگ تينابصع اب هیناث دنچ درک،

تسد یچ هک ینایرج رد مه شدعب منک، یسررب ور

؟ یراد نم
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. مدرک شهاگن یدج و مدش دنلب اج زا

هسرب نم تسد هب ادرف ات اسکع نوا لصا هرتهب _

. هتفیب یقافتا هچ شدعب تسین مولعم نوچ



هجو چیه هب نمض رد : مداد همادا یکانرطخ نحل اب

تسد مرسمه و مدوخ یصوصخ یاسکع داوخیمن ملد

! هشاب وت لثم یفرش یب

اج و یبصع شتروص دش، دنلب اج زا یظیلغ مخا اب

دوب. هدروخ

ربخ یدرک رکف ؟ یدروآ ریگ رخ ونم یرسمه _هچ

... مرادن

یمکحم تشم هدب همادا ور شفرح هک نیا زا لبق

. متمس دیود عیرس باهش مدز، شنهد یوت

دوب! شرآ و باتفآ رطاخ هب _نیا

ی هگید فرط ور یدعب تشم و متفرگ ور ش هقی

. مدیبوک شتروص

! مقیفر رطاخ هب منیا _

یدمرس و باهش دش تفچ ش هقی رود هک متسد

. نتفرگ ور ماهوزاب فرط ود مکحم

ات نمض رد ، یتفر رد رسق نم تسد زا نکن رکف _

لبق هشیم نم رسمه امسر باتفآ ؛ یدعب هاگداد زا لبق

و منک هفاضا کرادم نیا ور هگید اتود هک نیا زا

نم یارب وراسکع نوا مرخب ور تمادعا مکح

؟ یدیمهف یتسرفیم

. مدیشک بقع روز هب یدمرس

... گرزب مرج امش راک نیا رهمگرزب یاقآ _



سومان یب ماوت :اب مدیشک هدبرع اشاس تروص یوت

منک؟ تیلا ح هگید روج هی ای یدیمهف

دوب، شینوخ ینیب یور شتسد ، تفر بقع هب مدق هی

. تشاد مهگن تشپ زا روز هب باهش

نوخ هب ییاه مشچ اب و داد نوکت یرس اشاس

کرادم نیا لصا مه وت هک یطرش هب : تفگ هتسشن

! یدب مهب ور

. مدیشک نوریب باهش یاتسد نیب زا ور مدوخ

جایتحا یساسا نوکت هی هب ، یدش لقاع حاال هبوخ _

رکف هب مه وت اجنیا هدرگیمن رب هگید شرآ ، یتشاد

! شاب تتیاکش نتفرگ سپ

رد مسفن مشخ تدش زا مدرک زاب یمک ور مسابل هقی

! شارب متشاد یلو دوب هدنوم ملد ور یروجدب ، دمویمن

، مدرک هدیرپ گنر باهش هب یا هراشا و متشگرب

جراخ زا لبق ، تفر اشاس تمس هب لا متسد اب یدمرس

هبعج راکتمدخ زا هک شداد یادص هنوخ زا ندش

. دیچیپ مشوگ یوت تساوخیم ور هیلوا یاه کمک

هک یدهاش همهفب یتقو منودب تساوخیم ملد یلیخ

نوشن یلمعلا سکع هچ هشردام منزیم فرح شزا

! شینتان ردام هتبلا ، هدیم

ملیف زا هکیت نوا مدوب هتساوخ باهش زا هک دنچ ره

ور زیچ همه دوبن یرورض مرظنب هنک، شیاریو ور



... ردام هرخ باال دوب یفاک شارب ردق نیمه هونشب

مرس تشپ مکحم ور ترامع رد مدیشک یقیمع سفن

. مدش نیشام راوس و متسب

یور یباسح مدزیمن هگا ، متخادنا متسد هب یهاگن

دوب. شمک دنچره دنومیم ملد

. تخیر مهب ور مرکف باهش یادص

یتشاذگ هن یدروآ تدوخ اب ونم یچ هساو منودیمن _

راک هک مشرخآ مریگب ور تولج متسنوت هن منزب فرح

! یدرک ور تدوخ

. متخادنا هار هب ور نیشام

یدوبن هگا یدرک تمواقم بوخ دوب، بوخ تراک مزاب _

. تخیریم مهب ال ماک زیچ همه

. تخادنا باال ییوربا

دروم اوعد طسو اج هی مندنوخ سرد ملا حشوخ _

! تفرگ رارق هدافتسا

. مدش هریخ ولج وهب مدز یگنرمک دنخبل

ات هسرب متسد هب اه سکع نوا لصا دوب یفاک طقف

! هشب تحار باتفآ زا ملا یخ
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مراودیما ، مدرک کراپ تکرش گنیکراپ یوت ور نیشام



. میتشاد راک شاهاب یباسح هشاب هدموا شوایس

. میتفر نومتخاس تمس وهب میدش هدایپ نیشام زا

شزا و مداد نوکت یرس یمیلس موناخ ندید اب

؟ ندموین یناف یاقآ : مدیسرپ

ارچ : تفگ و درک اج هب اج ور شتسد یوت ی هدنورپ

نوشارب ور هدنورپ نیا نتفگ اقافتا ندموا امش زا لبق

ناگیاش موناخ تسد هک نتساوخ مه هگید یکی ، مربب

... وشهب نم دوب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

ور هدنورپ نیا دیدب حیضوت تسین المز هشاب ، هشاب _

. نوشارب مربیم نم دیدب

شوایس قاتا فرط وهب متفرگ شتسد زا ور هدنورپ

. مداتفا هار

. مدش دراو و مدز رد هب یا هقت

ندید اب دوب هوهق ندروخ حلا رد شقاتا یلدنص یور

ورامش بجع هچ : تفگ و تخادنا باال ییوربا نم

. میدرک ترایز

رظن هب لا مرن دایز ، متخادنا شعضو و رس هب یهاگن

. دیسریمن

هک یزیچ نیلوا راگنا ... شاسابل و دوبن بترم شاهوم

هب ور شدوخ ات درک مه رس ور دوب هدیسر شتسد

. هنوسرب تکرش



مربخ ارچ یایم یریم تدوخ هساو هسآ هسآ بوخ _

؟ مریگب ور هکیترم نوا حلا مایب یدرکن

. متخادنا زیم یور شولج ور هدنورپ

دوب. ماهاب باهش _

؟ هدش رت کیدزن نم زا باهش هگید _االن

. مدرک شهب یمخا

رت یقطنم نوا ندرب یریگیم هنوهب اه هچب لثم هیچ _

یدمویم وت درکیم لر تنک ور عاضوا دیاب رفن هی دوب،

. داتفیم هار اوعد

. تشاذگ زیم یور ور هوهق ناویل

نوا مقیفر زا نیا همدآ ال صا هگم شوایس هگید _هرآ

ونم ال صا منودیمن ، دیفس مشچ ی هرتخد نوا زا

! نوتارب مدش یئرمان ای دینیبیم

. متسشن شور هب ور یلدنص یور

هب ور هدیمن تلحم هرتخد هک نیا تسین رارق _االن

. متشاد تراک تلا بند مدموا ایدب، طبر مدآ و عملا

درک. یفوپ

هک هنیا رس مفرح نم هراد یطبر هچ هرتخد نوا _هب

؟ تشاد مراکیچ نک شلو ال صا ارچ...

. مدوب هدش کالهف شاه یریگ هنوهب زا

رتهب مرازاب هرت کیدزن ارتخد هب ت هقیلس وت متفگ _

! میرخب هقلح هی میرب یسانشیم



درگ. درگ ور شاه مشچ

نم؟ ناج _

؟ ینک یراگتساوخ هرارق دش مومت ینعی گنیر ؟ هقلح
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. مداد نوکت یرس

هراجا ای ورزر وراج هی زورهب منزب گنز زادنب مدای _

. هنکیم داهنشیپ یرتهب یاهاج نوا هنک

دز. یدنخبل

هی هک میرب وشاپ وشاپ شاداد مترکون نم مشچ _

. میداتفا یسورع

. تفرگ م هدنخ

؟ یلا حشوخ ردقنا ارچ وت منک جاودزا هرارق _نم

دز. مهب یکمشچ

همتشم وت هرتخد میشب هک لیماف نوشاهاب هگید _

هنک! رارف هنوتیم اجک منیبب ماوخیم

دش زاب و دروخ رد هب یا هقت هک مگب یزیچ متساوخ

دوب! رکیپ و رد یب ال ماک شوایس قاتا ،

! ناگیاش ایحم

دز. یدنخبل نم ندید اب

! دییاجنیا متسنودیمن رهمگرزب بانج _سالم



! مدروآ نوتارب ور دوب متسد هک یکرادم یناف یاقآ

: تفگ یشوخ رس اب و زیم ور دش مخ شوایس

... منکیم شیسررب ادعب مزیم ور دیراذب

هقلح مریم مراد عفال داد: همادا و دز یکمشچ

منک! باختنا

تشاد یضرم هچ مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! رشب نیا

. تخادنا شهب یددرم هاگن ایحم

؟ دینکیم جاودزا دیراد هشاب کرابم _

دز. نم هب یا هراشا

یراگتساوخ دعب هتفه هللا شنا یلو هن هک _نم

! هنوتسیئر

و نم نیب ینارگن اب ایحم ی هدش درگ یاه مشچ

دز. خرچ شوایس

؟ دینکیم یخوش دیراد یچ ینعی _ی...

؟ رهمگرزب یاقآ هراد تقیقح

. مدرک شهاگن یدج

! موناخ هدش مومت اجنیا نوتراک منک رکف _

درک. مهاگن هدش تام هظحل دنچ

شاه مشچ یقیمع سفن واب تشادرب بقع هب یمدق

. دیدزد ور

! هزاجا _اب



قاتا زا شنتفر نوریب دوب،اب شادص یوت یمک شزرل

نیچمه ارچ : تفگ و تخادنا باال ییوربا شوایس

هراذب هربب مدب حیضوت شساو گنشق یتشاذیم یدرک

هش! داش نومحور نودیرف و شاباب نوا تسد فک

. مدش دنلب اج زا

دایمن مشوخ نمض رد ، نافرح نیا زا رت شزرا _مک

، هشب راد ربخ میگدنز یصوصخ لئاسم هب عجار یسک

! هقلح لا بند میرب وش دنلب

دش. دنلب اج وزا تفرگ ور شتک عیرس

هنک. فیدر اج هی زورهب مینزیم گنز هار وت میرب _

و میکح موناخ هب وراه راک زا یرس هی نتفر زا لبق

تقو دنچ نیا یلو دوبن تحار ملا یخ ، مدرپس یرفظ

. متشادن یا هراچ
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یشورف یطال هقطنم تمس هب و مدش نیشام راوس

. مداتفا هار دوب هتفگ شوایس هک

دنسپ فیرظ و هنورتخد ی هقیلس هی هب تدش هب

شوایس مدآ نیرت تسد مد عفال و متشاد جایتحا

دوب!

کراپ دوب شوایس تسود ملا هک یشورف طال یولج



. میدش هدایپ نیشام وزا مدرک

یوت ال ومعم و تشاد باالیی یعامتجا طباور شوایس

. تشاد دایز انشآ یفنص ره

یلا سنایم درم یشورف طال یوت نتشاذگ اپ ضحم هب

. دموا نومتمس هب

ارو؟ نیا زا دیدروآ افص ایس اقآ دیدموا شوخ _هب

داد. تسد شاهاب دنخبل اب ایس

هک ور تکلمم عضو ادخب ایس مور دوواد اقآ _سالم

هساو شتسار ، هتخیر مهب یباسح تکرش ینایرج رد

. میدش محازم یوخا یارب هقلح ندیرخ

. تفرگ متمس هب ور شتسد و داد نوکت یرس دوواد

بوخ هچ افافتا ، دییامرفب اقآ دیدموا شوخ یلیخ _

تشپ یاه هقلح نوا رسپ داهرف ، نیدموا مه یعقوم

اقآ. یارب رایب رادرب ور

نومییامنهار هزاغم تشپ تمس هب هک روط نومه

کت نیا زا اقآ هدیدج حرط میدز هک انیا : تفگ درکیم

، هنایلر ب همه شانیگن یلو هدش دم ادیدج هک اه نیگن

. دینک دنسپ دییامرفب امش باالس یباسح مه شرایع

. تخادنا هسفق یور هدیچ یاه هقلح هب یهاگن ایس

هیچ؟ انیا یور ترظن مگیم _

یدروایم شاک ، نرخیم انیا زا ایجراخ همه اه هدم

هنک. باختنا شدوخ



. مدرک شهاگن یپچ پچ

! دیمهفیم ور زیچ همه هک یروجنیا _

! هنکیم باختنا شدوخ ور یدعب یاه هقلح

درک. مهاگن بجعت اب شوایس

؟ تسین هقلح هنودی طقف هگم _

. مدرک شهاگن هدش جیگ

رتشگنا یلک هشیمه نیهش و زانهم هخآ ، منودیمن _

. هنوشتسد

؟ ینکیمن هاگن مه ملیف یتح : تفگ فسات اب شوایس

اتود نیا نیب ایب نم ردارب س هنود هی طقف هقلح

. مینک باختنا ور یکی

نیگن ودره ، متخادنا تفگ هک ییاه هقلح هب یهاگن

رون ریز هک نتشاد یلکش یطورخم و یگرزب یاه

رود شیکی هک دوب نیا نوشقرف ، دیشخردیم یباسح

زیر یاه نیگن زا رپ هگید یکی و دوب هداس ش هقلح

دوب!

! هشاب شتسد ی هزادنا مدوب راودیما ندوب گنشق

مرظن هب : تفگ و درک زیر ور یاه مشچ یمک شوایس

هرت باذج هرادن زیر نیگن شرود س هداس هک ینیا

. ندش دنسپ هداس اهزور نیا مه ارتخد

سپ اقآ : متفگ هدنشورف هب ور و مداد نوکت یرس

! دیدب ور هراد نیگن نوا



. تشادرب ور هقلح عیرس و تفگ یمشچ

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب شوایس

؟ سپ یدروآ ونم یچ هساو اقیقد _

. داماد هساو هدب ور ش هداس تس هی دوواد یتسار

رس ایاضق نیا زا یزیچ امسر مدیشک مندرگ هب یتسد

. میدروایمن رد

دوب. هداس منکیم سح _

درک. درگ ور شاه مشچ

! شواچ هنایلر _ب

مدادیم حیجرت ، مداد نوکت شندرک کد هساو یتسد

. منیبب شاه تشگنا یور رت قرب و قرز رپ زیچ هی
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و زمرق یا هقلح اج ، میدش لطعم یتعاس مین ابیرقت

. تشاذگ شوت وراه هقلح و درک هیهت ییابیز

. متفرگ هدنشورف تمس وهب مدروآ رد ور تراک

زیر و دیشک یتوس شوایس هقلح تمیق ندینش اب

ال؟ صا هزرا یم هربخچ یتنعل : تفگ

زیم یور زا ور هبعج و متفر شهب یا هرغ مشچ

. متشادرب

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدش نیشام راوس



رارق یتسار : تفگ و دنوباوخ ور یلدنص یمک شوایس

. زورهب هب ینزب گنز دوب

هقلح ریگرد مرکف ردقنا ، مدروآ رد ور میشوگ عیرس

. تفر مدای زیچ همه دوب

. دیچیپ مشوگ یوت شادص قوب دنچ ندروخ اب

اقآ؟ مناج _

. متشاد تساو یتمحز هی زورهب _

دش. یدج شادص

. متمدخ رد دییامرفب _

هچ لا بند متسنودیمن ممدوخ ، مدیشک مندرگ هب یتسد

. مدرگیم مراد ییاج

. شخپ یور متشاذگ ور یشوگ

. ینک هزاجا بش هی هساو ور ییاج هی ماوخیم نیبب _

درک. ثکم هظحل دنچ

؟ هنوخ _

مه هنوخ راک وت : تفگ و هدنخ ریز دز یقپ شوایس

؟ یتشم یتسه

کیتنامر یاج هی هدیسرن اهاجنوا هب زونه شاداد هن

. یراگتساوخ هساو میاوخیم

شینوشیپ هب یا هبرض مخا دش،اب درگ ماه مشچ

. مدیبوک

ینوتیم نیبب زورهب هشاب دازآ یاضف ایس، وتنهد دنبب _



. یرایب ریگ نومرد تسرد و بوخ یاج هی

کرابم اقآ ممشچ ور : تفگ یا هدنخ رپ یادص اب

. نوتیسورع ینیریش هللا شنا هشاب

هزایمخ شوایس یشوگ ندش عطق زادعب ، مدرک یرکشت

زا شتخمز خاالق نوا اب نیا هخآ : تفگ و دیشک یا

؟ هرایم رد رس ازیچ نیا

کنکداب ور شلک هنکیم هراجا ناروتسر هریم شهت

. هدنبیم یکشم

ماوخیم ایس، ازیچ نیا لا بند مرب مرادن تقو _نم

هی یه هگید مدش هتسخ هشب لح عیرس زیچ همه

ریخ هب ات منومب رظتنم دیاب نم و هتفیم یقافتا

هرسکی ور راک رتدوز هچ ره ماوخیم هعفدنیا هرذگب

منک.

. تفرگ ش هدنخ

لا سراهچ یلو ال صا وت یسناش یادخ یگیم تسار _

تدوخ هب یراد االن هک یا هلجع نیا رطاخب هگید

. یتسرفیم تنعل

. مداد نوکت ور مرس فسات اب
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. مدرب غاب لخاد ور نیشام هنوخ هب ندیسر اب



هب یترسح رپ هاگن و دش هدایپ نیشام زا شوایس

. تخادنا هنوخ و غاب

اج. نیا زا مرب منک عمج دیاب مک _مک

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ یرب یاوخیم اجک _

متشاذگ مک هی رانک مدوب هتشاذگ هک ور نیشام لوپ _

مرب. منک عمج مک مک مدید هنوخ اج ات دنچ شور

اجک یچ ینعی : متفگ مخا واب متفرگ ور شوزاب

ایس؟ یگیم یچ یمهفیم ؟ یرب یاوخیم

جاودزا یراد بخ نک رکف مکی هنووید : تفگ هدنخ اب

؟ مباوخب تنز و وت طسو مایب ینکیم

نهذ هب ارچ ، مدرک شهاگن رکفت واب مدش تکاس

... شوایس هخآ دوب، هدیسرن مدوخ

مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ و مدیشک یهآ

منکیم یگدنز یمیدق قیفر نیا اب نم سهلا دنچ

. هشن گنت ملد و منیبب ور شیلا خ یاج یروجچ

. مدش دراو و مدرک زاب ور هنوخ رد

حاال؟ تسه اجک _

هب دموا مک لوپ اریگب هنوخ فارطا و رود نيمه ایس

وگب. نم

لبم. یور درک ترپ و دروآ رد ور شتک

؟ هشیم گنت تلد هیچ _



. مداتفا هار هنوخزپشآ تمس وهب مدرک شهب یمخا

؟ نیدیسر اجک هب رحس _اب

. هنوخزپشآ یوت دموا مرس تشپ

ونم هرتخد امسر ینعی ، یچیه هب یچیه _عفال

فرح هراذیم هن هدش لطاب هغیص هن هتفر هتشاذگ

هچ نیبب ایب شاتسنیا متفر کیف تناکا هی ،اب مینزب

، ینورذگ شوخ و نوریب بشره هللا شام دوب ربخ

دوب. شاهاب مه باتفآ اه سکع زا ییاتدنچ وت هتبلا

دش. کشخ لا چخی رد یور متسد

؟ ینومهم ؟ دوب اجک باتفآ _

؟ نوشرود دوب مه درم

ورب ایب ینکیمن عمج ور تنز نیا ارچ وت ال صا

ور باتفآ یاپ یچ ینعی ، هگید نک نشور ور تفیلکت

نوماوعد امش رس دوب کیدزن زورما ، طسو نیشکیم

! هشب

. تفرگ ش هدنخ

دوبن مرسپ ندوب یزابرهش نم ردارب وشن یشیتآ _اباب

لئاسم هیقب هگید ، متشکیم مدوخ هک دوب ینعی

دیرظتنم امش هرادن یطبر نم هب مه نوتیصوصخ

متدوخ تسد ینعی مهب، دیرپب هروخب یقوت هب یقت

تسود رتشیب ور یکره عالهتق زاربا هویش اتسین

. ینکیم شتیذا و یدیم ریگ شهب رتشیب یشاب هتشاد



یا هرغ مشچ و متشادرب زاگ یور زا ور اذغ فرظ

. متفر شهب

ونم؟ هراپ شیتآ نوا ای منکیم تیذا ونوا _نم

ور؟ شنوبز ینیبیمن

داد. نوکترس دنت دنت

زا مدرم ونوا میروخب رایب ، شییادخ یراد قح _هرآ

. یگنشگ

شور هب ور و متشاذگ زیم یور ور اذغ فرظ

اب هک دوب ییاهزور نیرخآ دشیمن مرواب ، متسشن

. میدروخیم اذغ ایس یاه یزاب هرخسم
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دوب هداتفا لبم یور هک متک اذغ ندروخ ضحم هب

مرب. مقاتا هب ات متشادرب ور

شوایس هب یبجعتم هاگن نوفیآ گنز یادص اب

. متخادنا

؟ یدرک توعد ور یسک بش؟وت تقو نیا هیک _

نوفیآ تمس هب و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. تفر

؟ مناج _

مایب نم دیتفگن ارچ ، دیدموا شوخ وناب هلب هلب



وت. دییامرفب نوتلا بند

بش؟ تقو نیا وناب باال، دیرپ ماهوربا

هلپ زا تشاد ، مدرک شزاب و متفر رد تمس هب عیرس

. دمویم اهباال

لثم راگنا یلو تسشن شبل یور یدنخبل مندید اب

! دوبن هشیمه

. مدرک دنت اپ شتمس هب

؟ دینکیم راکیچ اجنیا اهنت بش تقو نیا وناب _

. مدیسوب ور شرس و مدش مخ ، متفرگ ور متسد

داماد وت ردام هدرگب ترس رود مرب، مرسپ نوبرق _

؟ مشابن ت هنوخ نم و یشب

منک. تسرد ور زیچ همه مدوخ مدموا

هرب. باال وراه هلپ مدرک شکمک و مدز یدنخبل

نودیرف اب نوتلا بند مدمویم نیدزیم گنز شاک _

؟ دیدموا

. دیشک یهآ

. تارب منکیم فیرعت لخاد میرب مرسپ _هن

. مدرک شهاگن نارگن

هب یگرزب دنخبل اب شوایس میدش هک هنوخ دراو

. دموا وناب تمس

وت راگنا دیدوبن ینعی دیدروآ افص ناج وناب سالم _هب

خآ ، زاوشیپ مایب دیتفگن ارچ ، ندیچاپ هدرم کاخ هنوخ



وت! رب مرش شواچ

. تفرگ ور شوایس تسد هدنخ اب وناب

؟ مرسپ یبوخ تفر مرس نوج هچب نک سب _

؟ هبوخ سورع

هرآ بخ : تفگ و درک شهاگن مگرد رس یمک شوایس

. هنوسریم سالم هبوخ منوا

میلبق قاتا مریم : تفگ و داد نوکت یرس وناب

. منومیم اجنیا یراگتساوخ تقو منک،ات تحارتسا

داد. نوکت یرس شوایس

نم رس ور ایب امش ال صا مامشچ تفج یور نوتمدق _

نک. یگدنز

نارگن یلو تفرگ م هدنخ شوایس یاه میلا هچاپ زا

. هداتفا یقافتا مدرکیم سح مدوب

. مدش شقاتا دراو و مداتفا هار وناب رس تشپ

وت هک نیا لثم : تفگ مهب ور و تسشن تخت یور

، منیبب وگب مسورع زا اجنیا ایب ، یرادن باوخ بشما

؟ یدب ماجنا شرآ یارب یراک یتسنوت

دوب. شرآ ی هیضق نایرج رد شیب و مک وناب

. متسشن تخت ور شرانک

؟ وناب هداتفا یقافتا طقف ، هبوخ زیچ همه _هرآ

. دیتسین حلا رس منکیم سح

. دیشک یقیمع سفن



هن؟ یشیمن لا یخیب یمهفن _ات

! یدوب یروج نیمه یگچب زا

. مدرک شهاگن یلا وس

نوا هک نیا رکف شواچ منومب اجنوا تساوخن _ملد

میگدنکفارس ثعاب هتنوج اقآ ونم تیبرت لصاح رسپ

. مرسپ یتسه وت هک هبوخ ، هشیم

. مدرک یمخا

؟ هدرک یراک زاب وناب هدشیچ _
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. تسب ور شاه مشچ

ور تشوخ یاهزور نیا ای منک تینابصع ماوخیمن _

! ینودب دیاب یلو مزیرب مهب

عورش تشادن یداع ،حتلا هنوخ دموا نودیرف بشما

ندرک هلمح زانهم هب و ندرک دادیب و داد هب درک

زانهم ور هک شتسد ، تشادن هگن منم تمرح یتح

، نوریب مدموا ش هنوخ وزا مدرک شقاع دش دنلب

. شواچ دیکرتیم تشاد ملد

. مدرک شهاگن یروابان واب دش تشم ماه تسد

دش؟ دنلب زانهم یور شتسد _

ارچ... هخآ وناب یچ هساو



. دیشک شکاندرد یاهوناز هب یتسد

ربخ مه فرط هی زا هدروخ لکشم هب ناگیاش _اب

... ایحم هرتخد نوا مه شدعب و باتفآ اب وت جاودزا

یچیه و دوب غاد مرس مدش، دنلب اج زا یبصع

. مدیمهفیمن

اه هدازمورح نوا رطاخ هب وناب یگیم یراد یچ _

؟ هدرک دنلب نم ردام یور تسد زانهم ور تسد

... شمشکیم وناب شمشکیم نم

دیود شبارخ حلا نوا اب هک رد تمس متشادرب زیخ

. تفرگ ور منهریپ تشپ زا مکحم و

تنوج اقآ حور وروت ، نآرق وروت شواچ نک ربص _

هب مزادنب شیتآ یروج نیا هک متفگن ریگب مورآ

... طقف نم تنوج

. شولج متفرگ ور متسد فک و متشگرب

! وناب نک سب _

هدن! ممسق ردقنا نوج اقآ نومه هب وروت هدن، مسق

؟ ننجل ردقچ هداوناخ نیا ینودیم ال ال...صا صا وت

تسین انوا ریصقت : تفگ ضغب واب تفرگ ور متسد

... فلخان نم هرسپ

مدز: مداد و شفرح وت مدیرپ یلر تنک یب تینابصع اب

و دوب نودیرف اب سحن بش نوا هک ینز ینودیم

؟ دوب یک دیشک دنگ هب ور نومیگدنز



؟ ینودیم هرآ

دوب. روابان هدز تهب نوا تروص هعفدنیا

ناگیاش نز : مداد همادا ترفن ،اب تخوسیم ماه مشچ

ناوخیم هداوناخ نوا لک هک یرتخد نومه ردام دوب،

ی هداوناخ نومه منک، جاودزا شاهاب ننک مروبجم

هرآ ، ندیشک دنگ هب ور نومکت کت یگدنز هک یتفاثک

لثم ور شرس هک یزانهم یمیمص تسود نز نومه

! هشرهوش اب سهلا نیدنچ فرب وت هدرک کبک

باال شسفن مدرکیم سح دوب، هدش درگ شاه مشچ

دوب! شوایس دمویم ندز رد یادص ، دایمن

. مداد وناب هب ور مهاگن و مدرکن یهجوت

اب تفر شبلق تمس هب هک شتسد دوب هدیرپ شگنر

. شتمس متشادرب زیخ سرت

؟ وناب _

؟ هبوخ حتلا وناب

. دیرپ قاتا لخاد وهب درک زاب ور رد شوایس

. شواچ هدشیچ ادخ _ای

مدز. داد عیرس

هدب. شفیک یوت زا ور شاه صرق ایس... صرق _

هک یصرق عیرس و مداد زارد تخت یور ور وناب

. متشاذگ شنوبز ریز ور داد شوایس

ور ترفن و زار نیا شاک نم هب تنعل نم... هب تنعل



! مدربیم روگ هب مدوخ اب
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زمرق شاه مشچ رود و دوب هدش دیفس شگنر

. متفرگ متسد یوت ور مرس و تخت یور متسشن

دش گنچ موزاب یور وناب تسد هقیقد دنچ زا دعب

: ديسرپ ندز سفن سفن اب متشگرب شتمس هب عیرس

؟ شواچ یتفگ یچ

سلا همه نیا ارچ سپ ؟ دوب نز نوا ینئنطم وت

؟ یتفگن یزیچ

. مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

! یراذب نوماهنت هشیم شوایس _

هیناث دنچ زا دعب و تخادنا نومهب یا هدنومرد هاگن

. تفر نوریب قاتا زا

شرظتنم هاگن هدب، هیکت تشلا هبب مدرک کمک وناب هب

دوب. میبصع تروص یور

مدیسرتیم مدوب هچب ، متفگیم یزیچ دیابن مه شن _اال

زانهم یاه هدنخ هب ممشچ مدش هک گرزب گنن، نیا زا

دوب هگا و دوبن نتفرگ طالق لها زانهم هدش، کشخ

هک... ینم رطاخب لقادح عقوم نومه

هب درد هی متساوخن مینکن زاب ور هتشذگ نک شلو



هداوناخ نوا یگدنز هگید لصا رد منک هفاضا شادرد

! تشادن یطبر نم هب

دش. نوور شاه مشچ زا کشا

هچ ایند نوا نم هچب نیا اب هنک تنعل ونم ادخ _

وت یکاخ هچ ایادخ ، هرذگیمن مزا سکچیه مدب یباوج

هشیم هنووید همهفب زانهم شواچ ... شواچ مزیرب مرس

تسود مسا هب سلا همه نیا هناطیش هدوخ نز نوا

مه... رخآ تشاد دمآ و تفر زانهم اب رهاوخ و

. متخیر شارب چراپ یوت زا بآ ناویل هی

ایب هشیم دب حتلا مدرگب ترس رود وناب، شاب مورآ _

! هدوب باوخ نک رکف باوخب ال صا نک تحارتسا مکی

درک. کاپ ور شاه کشا

نیا اهنت هرابود وت هک باوخ هب منزب ور مدوخ _نم

؟ یشکب شود هب ور راب

نیا اب یترفن هچ اب سلا همه نیا هشیمن مرواب

ربخ وت هک هنودیم نودیرف ، یدش ور هب ور هداوناخ

؟ یراد

. مداد نوکت ور مرس

! هنودیمن سکچیه _هن،

باذع هگید وت هرذگب یروج نیمه مراذیمن هگید _

منکیم تسرد ور زیچ همه مدوخ نم ، مرسپ شکن

مدوخ دوب مدوخ رسپ ، منزب فرح زانهم اب دیاب مدوخ



ندرگ ور شتیلوئسم ممدوخ مدرک شگرزب یروجنیا

ِفلت و ینابرق مدوخ سنجمه نز هی مراذیمن مریگیم

. هشب مرسپ

مرس مدش، دنلب اج وزا مدیشک ماه مشچ هب یتسد

. دیشکیم ریت

متشاذگ ور نوتصرق ، دیدب ماجنا صالهح هب یچره _

. ریخب بش ، دینک مادص دش دب نوتلا ح هگا زیم یور

زا منک لمحت ور هفخ یاضف نوا متسنوتیمن هگید

دوب شتقو ، مدیشک یقیمع سفن و مدز نوریب قاتا

هدب! سپ صاقت نودیرف
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دوب. ریگرد مرکف حبص یاکیدزن ات

هب یفرح هگا متسنودیم مه و مدوب وناب نارگن مه

. هشیم اپ هب یتمایق هچ هنزب زانهم

وهب متفرگ ور یشوگ باوخ زا ندش رادیب ضحم هب

مدز. گنز باتفآ

هار هب دوب رارق هک ینافوط یوت متسنوتیم لقادح

. مرخب مدوخ یارب شمارآ یمک هتفیب

. دادن باوج یلو دروخ قوب راب دنچ یشوگ

یارب عیرس مدش، دنلب اج وزا مدیشک یقیمع سفن



. مدش هدامآ تکرش هب نتفر

یلدنص یور دولآ باوخ یا هفایق اب شوایس

دوب. هتسشن هنوخزپشآ

. اللقا یتسشیم ور تتروص _

مباوخ نک شلو : تفگ و زیم ور تشاذگ ور شرس

. مداتفا هسردم متفریم هک ییاه عقوم دای دایم،

شولج و مدیشک نوریب لا چخی یوت زا ور ریش تکاپ

. متشاذگ

. مدرک شهب یمخا ، دیشک رس ور ش همه ناویل نودب

؟ میراد هسلج دنمجرا اب هتفه رخآ _

داد. نوکت رس

؟ زورهب هب یدز گنز دایم، مه دنمجرا هدوخ _هرآ

. متسشن شور هب ور

! زونه _هن

ترظن هب مگیم : تفگ مورآ و شاج رس تسشن فاص

؟ یراگتساوخ هساو تسین یدب تیعقوم االن

... تداوناخ و بشید هیضق هخآ

. مدرک شهاگن یدج

ایس،هب منکیم ور مراک نم دایب نیمز هب مه نومسآ _

ور زیچ همه ، شاب هتشادن یراک مبارخ حلا و نم

مدیم حیجرت هشیمن ضوع متیولوا یلو منکیم تسرد

. مسرب باتفآ هب لوا تقو همه نیا زا دعب



. تفگن یزیچ و دیشک یهآ

دنلب اج درک،زا ندیزرل هب عورش زیم یور میشوگ

سنلا هب ایس واکجنک هاگن هب هجوت نودب و مدش

. متشگرب

؟ مناج _

دنخبل ، دیچیپ یشوگ یوت شدولآ باوخ یادص

. تسشن مبل یور یگنرمک

! مدش نارگن یدوب هدز گنز ؟ شواچ _

. مدیشک یقیمع سفن

؟ هتفیب یفافتا هرارق هگم ارچ؟ نارگن _

؟ مینودرگ شرب تسین ...المز شرآ طقف هن : تفگ مورآ

! مگب شهب دوب هتفر مدای

اب تمدنوسر هک نیا زا دعب زورید تسین المز _هن

هدش. تسرد زیچ همه شابن نارگن مدز فرح اشاس

. دیچیپ یشوگ شوت هدز قوذ یادص

منک ناربج یروجچ نم ، یگیم تسار اعقاو یاو یاو _

؟ شواچ

. متسب ور ماه مشچ و متسشن لبم یور

؟ یدوب باوخ _
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درک. فاص ور شادص

. راکرس مرب ماوخیم ، مدوب رادیب همین _هن

مدز. یدنخبل

. ریگب دای یزپشآ مکی تنامام شیپ هنوخ وت نیشب _

هک یمدآ هی نز مریم : تفگ ینیریش یزابجل اب

مرس متنم هشاب هار هب ماذغ هک مشیم هراد ناروتسر

! هشابن

. مداد نوکت رس

! بجع _

منک؟ تنفد اجک اقیقد یراد تسود تقو نوا

ینک نفد ور هنود هک ینایرج رد : تفگ یزارد نوبز اب

اه. هنکیم سیورس وتنهد دایم رد هنزیم هشیر

. مدیدنخ دنلب

. منیچیم ور تنوبز شرخآ ، لبلب _

یا؟ هراکیچ هتفه رخآ

، میراد هسلج امش اب منک رکف : تفگ و درک ثکم یمک

مایم نم تسین شراب یزیچ ولوچوک دنمجرا ورای نیا

. هربخ هچ منیبب

ماج. رس متسشن فاص

هک دادرهم ، تسین یمهم ی هسلج ، یایب تسین _المز

. ننکیم فیرعت شزا یتسد ریز یاتکرش هبوخ شراک

هگم ههاشداپ مشچ هی اروک رهش وت : تفگ رخسمت اب



ننک. فیرعت شزا انومه

. مدیشک یهآ

! قدنف وت نوبز تسد زا منک راکیچ _

. نوریب میرب تلا بند مایم شاب هدامآ هتفه رخآ هساو

ارچ؟ نوریب _

. متخادنا باال ییوربا

همه وروت ، هرپیم ش هزم مگب یمهفیم تدوخ میرب _

ور مدآ رس میسرب ات هنرگو درب هتسب مشچ دیاب اج

! یروخیم

نوشساو طقف نم نشکیم فص مدرم : تفگ هدنخ اب

رد ینک لو ینوتیم یتحاران شاداد منک ینوبز لبلب

یر.

. مدرک یفیرظ مخا

هار نم هگم ال صا وت... اب ننکیم اج یب مدرم _

؟ تزا مراد تشگرب

دینومب هدش هتسب هارگرزب عفال هگید هن : تفگ هدنخ اب

. مدب طاالع ات

هب عیرس و مدش یدج دش سنلا دراو هک شوایس

گنهامه تاهاب منزیم گنز زور نومه : متفگ باتفآ

. شاب تدوخ بظاوم ، منکیم

مرهاوخ رسپ تسود و تدوخ بظاوم مه وت ، مشچ _

! شاب منوج وبالی



. مدرک عطق ور یشوگ هدنخ اب

ام بجع هچ : تفگ و تخادنا باال ییوربا شوایس

! میدید ور رام رهز جرب ی هدنخ

. مدش دنلب اج زا

مدب نوماس و رس ور اراک مکی تکرش میرب وش دنلب _

. متسین مه هتفه رخآ اال متحا

. تشادرب ور شتک و دش دنلب اج زا

! تشاد امرس یمک زونه یلو دشیم یراهب تشاد اوه

و مدرکن هجوت یزیچ هب تکرش هب ندیسر ضحم هب

راک یور متشاذگ ور مزکرمت ی همه

و میکح موناخ شود یور اه تیلوئسم ی همه

همه دیاب هک مدوب مدوخ نیا رخآ رد یلو دوب یرفظ

. مدرکیم دییات و کچ ور زیچ

یاهراک و مدشن جراخ قاتا زا مه راهان يارب یتح

. مدرک مومت ور هداتفا بقع

دشیم کیرات تشاد اوه مدموا هک مدوخ هب

مدز. گنز باهش وهب متشادرب ور یشوگ
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داد. باوج ور یشوگ قوب ات دنچ زا دعب

_ولا؟



. یلدنص هب مداد هیکت

؟ داتسرف ور اه سکع _

حبص لوا تحار نوتلا یخ هلب هلب : تفگ عیرس

کرادم لصا منم دوب، شلصا مدرک کچ مدرب نداتسرف

. مداد شهب ور ملیف و

. مداد نوکت رس

یاج هی ور یتشاد هگن تدوخ شیپ هک یکرادم هیقب _

، هریگیم سپ ور شتیاکش وش نئمطم و نک هدامآ نما

یلیخ هشابن راک یوت یراگنا لهس نیرتکچوک باهش

. مریگ هیضق نیا ور

عمج ور شزوک هساک ورای تحار نوتلا یخ مشچ _

هرب. رد اجک هنودیمن هدرک

عفال. هدب نم هب ور شربخ سپ هشاب _

. مدرک عطق ور یشوگ و درک یظفاحادخ

یور زا نیگنس راب هی راگنا ، مدیشک یقیمع سفن

دش. هتشادرب مشود

هب یا هراشا متفر نوریب قاتا وزا مدش دنلب اج زا

دزیم فرح یمیهاربا موناخ اب سنلا طسو هک شوایس

. دایب متمس هب ات مدرک

دب شلا ح مبشید تساهنت وناب هنوخ مریم نم ایس _

ایب. یدرک فیدر ور اراک نومب ، مشنارگن دوب

هب گنز هی هشاب : تفگ و تخادنا فارطا هب یهاگن



. هدرک فیدر ناکم نیبب نزب زورهب

. متشذگ شرانک زا هدنخ واب شوزاب هب مدز

زا شادص ، زورهب هب مدز گنز و مدش نیشام راوس

. دیسر مشوگ هب روز هب یغولش نویم

اقآ؟ مناج _

دوب... رارق هک ییاج نوا زورهب _

هساو بش هی س هچایرد مدرک ادیپ اج هی اقآ هلح _

مه ینوغارچ و یزاب شیتآ ، مدرک هزاجا هتفه رخآ

. هرگتیچ منک رکف اسیاو ، تحار نوتلا یخ هراد

وش نئمطم رادرب میصخش باسح زا وشلوپ هشاب _

. هشابن رسک و مک یزیچ

درک. عطق ور یشوگ و تفگ یمشچ

مامت اب متسنوتیمن یلو دوب مبل یور یگنرمک دنخبل

، دزیم ور زانهم و وناب روش ملد ، مشاب لا حشوخ دوجو

نشب هجوتم ایاضق نیا زا یزیچ ارتخد متساوخیمن

یولج مدآ تب یتقو ، نتشاد تسود ور نودیرف انوا

قباس مدآ نوا تقوچیه هگید هنکشیم شاه مشچ

! هشاب ردپ تب نوا هگا اصوصخم ، هشیمن

،اب مدرب غاب لخاد هب ور نیشام هنوخ هب ندیسر اب

رتدوز وناب ، مدرک ثکم هظحل دنچ زانهم نیشام ندید

هدش راک هب تسد مدرکیم ور شرکف هک یزیچ زا

دوب.
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طیارش نیا طسو هک مدزن یفرح سلا همه نیا

. مدیسر شهب شرخآ یلو مشابن

منک، زکرمت ات مداد راشف مهب ور ماه مشچ هظحل دنچ

متشادن طیارش نیا وت ور زانهم ندید تقاط هک ادخب

... هشاب هدرکن یردام مارب هگا یتح

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدش هدایپ نیشام زا

دش. رهاظ مولج زانهم تروص رد ندرک زاب ضحم هب

ش هتسارآ و کیش رهاظ نوا زا هشیمه سکعرب

! دوبن یربخ

یا هعجاف نوشن شکشخ یابل و هدیرپ گنر تروص

دوب. هدنورذگ رس زا هک

دش، کیدزن مهب تابث یب و دنلب یاه مدق اب مندید اب

. دشیمن زکرمتم اج وهی دوب زمرق شاه مشچ

. تفرگ شتشم یوت ور متک فرط ود ، دیزرلیم شاهاپ

هن؟ هغورد _

دروآ ترس نودیرف هک ییاه بال ماقتنا هک یتفگ غورد

؟ یریگب ور

ینکن جاودزا ناگیاش هرتخد اب مدرک لوبق هک نم

؟ یتخادنا هار ور یزاب نیا ارچ هگید



یتفگ غورد وگب ماوخیم ترذعم نودیرف فرط زا نم

... ردام وگب

تشیم مبل یور تشاد هک یدنخزوپ یولج مدرک یعس

! ردام ، مریگب ور

. مدرک شهاگن هریخ

! زانهم _

؟ یدینش غورد نم حاالزا ات

؟ هداد دای ندز تمهت و نتفگ غورد نم هب نوج اقآ

یور یمکحم یاه تشم دنوم زاب مه زا شاه بل

. دنوشن م هنیس

اب وراک نیا هنم تسود هشال وش تکاس وش، تکاس _

اه؟ یگب غورد یتفرگن دای ارچ وت هخآ ، هنکیمن نم

. تفرگ متروص یولج دروآ ولج ور شتشگنا

... یتفگ غورد وگب ور راب هی نیمه طقف راب _هی

سیخ ور شتروص شاه کشا دز قه یدنلب یادص اب

دوب. هدرک

ادخ، وروت منکیم تسامتلا وگب ردام وگب شواچ _

تفگ هدوب تسم تفگ درک تنایخ نم هب نوا ... نوا

دوب ممکش وت هک یا هچب رطاخب هراد، تسود ونم

همه نیا متسنودیمن ادخب متسنودیمن نم شمدیشخب

اب... سلا

ملغب یوت مکحم ، مدرواین تقاط ور شندز هجز



. شمدیشک

تسنودیم ، مگیمن غورد تقوچیه نم تسنودیم نوا

هنک! شراکنا تشاد یعس و

. دروآ راشف مولگ هب ضغب

... شاک متفگیمن یزیچ شاک _

. دیرپ مفرح یوت ینوزرل یادص اب وناب

نیا هک یتفگیمن دوب، تتوکس تهابتشا مه _اتاالن

تسد هتخاس شارب نم رسپ هک ینجل یوت رتشیب نز

؟ هنزب واپ

اب و درک ادج م هنیس یور زا ور شرس زانهم

و نیهش نمهفن ماه هچب ادخ وروت : تفگ یگدنومرد

. ننکیم قد قیاقش

دوب! هدش میلست و تشادن تمواقم نوج هگید راگنا

دوب. انوا رکف هب مه طیارش نیا یوت
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یمکحم نحل واب متفرگ متسد یوت ور شاه هنوش

یچ؟ هک شرخآ : متفگ

؟ یشب ادج شزا یاوخیمن ینعی

زورره و ینومب تکاس تاه هچب رطاخب یاوخیم زاب

؟ یشب مشچ وت مشچ هکینز نوا اب یغورد یادنخبل اب



یشب ادج هک دوبن تتشپ یسک عقوم نوا

یگب هک یراکره ممرمع رخآ ات متسه نم هک االن

نوشن تندنوم االن نودب ونیا یلو ، منکیم تساو

طخ ونم رود هشیمه یارب یتشگرب هگا هتتقامح

. یشکیم

زا ور شدوخ میلگ هک هدش گرزب یردق نوا نیهش

نئاخ ردپ هی شاب نئمطم مه قیاقش ، هشب نوریب بآ

! متسه شرانک نم داوخب مه یماح ، داوخیمن

! زانهم ینک هدارا هیفاک طقف وت

شرانک و شمدنوشن لبم یور درک مهاگن یگدنومرد اب

. متسشن

. متسد داد دنق بآ ناویل هی وناب

. زانهم تمس شمتفرگ

ندیدن رطاخ هب یلع والی هب هدب حتلا منودیم _

یتقو یلو مدرک توکس سلا همه نیا حتلا نیمه

هدرک دنلب تور تسد اروخش ال نوا رطاخ هب مدیمهف

دنلب زانهم تسین نتسكش تقو ،االن مدرواین موود

ردقچ ره شدعب متتشپ نم ریگب ور تقح وش

! نزب ونم ال صا نزب داد نک هیرگ یاوخیم

داد. هیکت موزاب هب ور شرس

. هشیمن مرواب _

. راوید یور یشاقن هب دوب هدنوم تام شهاگن



. شبلق تمس تفر شتسد

هديشخب نم ، شواچ هریگیم شیتآ مراد مبلق _

وت زا نومیگدنز و نوا رطاخ هب قمحا هنم ... شمدوب

... متشذگ

درک. مهاگن یکشا یاه مشچ باالواب دروآ ور شرس

هک دوب سملا دنچ نم هگم ... شواچ متشذگ مرسپ _زا

درک؟ ماهاب ور راک نیا

تفگیم ماباب مریگب طالق تشاذیمن سک چیه

هب رتشیب هدشیچ هگم حاال ، هروخیم مهب نوشتکارش

! سرب ترهوش

. داتفا قه قه هب هرابود

مراد مک یزیچ هی منکیم سح ش همه عقوم نوا _زا

هن؟ تفگ ونیا مهب هک مصقان نم امتح

هرابود هک نوج اقآ شیپ تمراذب مدش روبجم نم

منامام کاخ هب ادخب ، هراین ترس بالیی نودیرف

. مدرکیم تاگن ناتسراميب هشیش تشپ زا هشیمه

زمرق ماه مشچ ، دشیم رجفنم تشاد م هقیقش گر

. دمویمن یکشا یلو دوب

. مدرک زاب ور مسابل لوا همکد مدشیم هفخ متشاد

زانهم مدرک کرد و متشذگ هتقو یلیخ _نم

هتشذگ ایب یدوبن ردام مساو میراد لوبق نومودره

هساو یراد لیلد یفاک هزادنا هب ، مینکن ربق شبن ور



. ندروخ هصغ
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دز. ینیگمغ دنخبل شاه هیرگ طسو

! مدیدن متندش گرزب یتح _

زا هشیمه یلو یتشادن ملوبق متقوچیه مدوبن ردام

! مدوب تقشاع و مدرکیم تاگن رود

درم یردقنا حاال مدز ور شدیق یزور هی هک یرسپ

؟ هدب تاجن منهج زا ونم داوخیم هک هدش

منک؟ کمک تساوخرد تزا مراد قح

مهب یاه بل ،اب دوبن ندز فرح یارب یناوت هگید

. مداد نوکت رس هدرشف

. تشاذگ زانهم ی هنوش یور تسد وناب

؟ زانهم هبوخ _حتلا

. هدیرپ یروجدب تگنر

. دیخرچ شتمس هب مهاگن

تشاد راگنا و دوب هدیرپ یباسح شگنر تفگیم تسار

. تفریم حلا زا

و هروخب رخآ ات ور دنق بآ مدرک شروبجم عیرس

. شمدنوباوخ هپاناک یور

و قیاقش هب و تفرگ شتسد یوت ور یشوگ وناب



دز. گنز نیهش

. رتکد میرب هدب حتلا هگا : متفگ و متسشن زانهم رانک

طقف ، تسین المز هن : تفگ یدیماان و کشخ یادص اب

یزور دنچ ، نمهفب یزیچ نیهش و قیاقش ماوخیمن عفال

لیلد داوخیمن ملد ال صا منک نوشدامآ دیاب هنوخ مریم

... منزب فرح لا غشآ نوا اب دیاب نمهفب ور نومییادج

هب مدوخ منجل هکینز نوا قح درک: همرمز ترفن اب

، منکیم دوبان ور شیگدنز شتسد فک مراذیم شعقوم

یگدنز رود شتزادنب هلا فت هی لثم ناگیاش منکیم یراک

زا شوخ بآ مدیمن هزاجا دیشک دنگ هب هک ونم

هرب. نییاپ شولگ

. مدیشک یقیمع سفن

شاهاب منودیم مدوخ نم تسد رپسب ور نودیرف _

هراد طبر تدوخ هب مه هیقب باسح منک، راکیچ

نیا یلو زیرب مهب ور زیچ همه یاوخیم رذگب یاوخیم

وت هرارق هک هشاب منیهش و قیاقش هب تساوح طسو

. نزوسب ینک تسرد یراد دصق هک یشیتآ نیا

. تسب ور شاه مشچ مکحم و دیشک یهآ

زا یزوسلد زج یراک هک دوب هتسکش و هدنومرد ردقنا

. دمویمن رب متسد

مدز. متروص و تسد هب یبآ و مدش دنلب اج زا

ور نوشدوخ نیهش و قیاقش تعاس مین زا دعب



. ندنوسر

و مدرک شلغب مورآ ، دیود متمس هب مندید اب اتهم

. مدیسوب ور شرس

؟ سسنرپ یبوخ _

هب ور شنویم رد یکی یاه نودند هک یا هدنخ اب

. دیسوب ور متروص تشاذیم شیامن

. مداتفا شرآ دای هظحل هی

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

یام هنوخ یایمن ارچ ییاد دوب هدش گنت تارب _ملد

؟

تییاد : تفگ دادیم تسد ماهاب هک روط نومه نیهش

. هدرگیم نورتهب ام زا اب هنودیمن لباق ورام
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. مدرک لغب ور قیاقش و مدرک شهاگن یپچ یپچ

. سرب تردام هب ورب نتخادنا هکیت یاج _

. تفر زانهم تمس وهب دنوخرچ یمشچ

؟ نامام یبوخ _

. نکن متفگ ردقچ هسکاتوب تارثا همه انیا ادخب

، متفر نوشتمس هب و متشاذگ نیمز یور ور اتهم

. تسشن لبم یور و دش دنلب زانهم



درک. شهاگن نارگن قیاقش

؟ هبوخ ؟حتلا نامام یدشیچ _

درک. یمخا زانهم

منوتاباب االن هگید هنوخ میرب دیش دنلب هدشن یزیچ _

ونم شلا قیاقش ، هشیم یکاش خهیلا هنوخ هنیبب دایم

هدب.

زانهم ندرک اشامت هب نم لثم و داتسیا مرانک وناب

هنک! یزاب شقن تسنوتیم بوخ ردقچ دش، لوغشم

هار و نتفرگ ور زانهم فرط ود قیاقش و نیهش

. نداتفا

زا نوشندش جراخ ،اب مدرک نوش هقردب رد مد ات

. متسشن لبم یور و مدیشک یقیمع سفن هنوخ

؟ هتسرد مینکیم هک یراک نیا نوترظن هب وناب _

. داتفا هار هنوخزپشآ تمس وهب درک یمخا

یزیچ هی ایب شواچ منکیم راکیچ مراد منودیم _نم

؟ هدنوم اجک شوایس ، روخب

. مدش دنلب اج زا

. شوخ بش دایم، رت رید یمک هتکرش ، مرادن اهتشا _

پیپ ، متسشن تخت یور و متفر قاتا تمس هب

. مدیشک نوریب زیم یوشک وت زا ور مبوبحم

دش، نوور ممشچ یولج تارطاخ زا یلیخ بشما

مربب دای زا ات دیشک لوط سلا دنچ هک ییاه هنحص



. مدروآ دای هب هرابود کیچوک رگنلت هی اب

روآ. باذع و دوب خلت زیچ همه

نیا هب یتح و مدوب هتخیر مهب ال ماک یناور ظاحل زا

ور یراگتساوخ هیضق حلا نیا یوت هرتهب مدرک رکف

یارب هک یرارق یب و کلمت سح یلو مزادنب قيوعت هب

. منزب رانک وراهرکف نیا دشیم ثعاب متشاد نوا

نیا دوبن رارق یطیارش ره یوت و هدش روط ره

. هروخب مهب همانرب

زارد و متشاذگ رانک ور پیپ تعاس مین زا دعب

. مدیشک

ات مدوب نئمطم مرس یوت یاه یخلا و رکف دوجو اب

. دایمن ماه مشچ هب باوخ حبص

هب تقو همه نیا هک یراب ی هتسخ دوب، هتسخ محور

رتدوز هچ ره ایاضق نیا مدوب راودیما دیشک شود

. مسرب شمارآ هب اه سلا زا دعب ات هشب لح

بآ شود ماه مشچ ندرک زاب ضحم هب دعب زور

مشچ و مدوب هدیباوخن مه تعاس مین متفرگ یدرس

دوب. زمرق یباسح ماه

هنوخ زا تشاد هنوحبص نودب هک شوایس ندید اب

نم زا رتدب مه نوا حلا مدرک بجعت دزیم نوریب

یلو هن ای تکرش هریم متسنودیمن دوب، هتفرگ یباسح

. مدشن شچیپاپ



لمع اهنت مدوب هاگشیامزآ لوغشم تکرش یوت زور لک

دوب. زورهب زا سردآ نتفرگ مداد ماجنا هک یراک ریغ

نارگن ، دموین تکرش هب شوایس زور لوط مامت یوت

رحس هب مدرکیم سح نوچ مدزن گنز شهب یلو مدوب

یتلا خد رفن ود نیا یگدنز یوت دوب رتهب و هطوبرم

. منکن
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مداتفا هار هنوخ تمس هب اهراک نداد ماجنا زا دعب

یلو متفرگ سامت شوایس اب یراب دنچ هار یوت

. دادن باوج

، مدیشک یقیمع سفن وناب ندیدن و هنوخ هب ندیسر اب

. زانهم هنوخ هتفر مدوب نئمطم

دوبن مولعم هنک ریخب انز نیا اب ونم تبقاع ادخ

ننک. راکیچ نتساوخیم

متسشن لبم یور منک نشور وراه قرب هک نیا نودب

ور منهذ مدرکیم زکرمت دیاب ، متسب ور ماه مشچ و

. ادرف تافافتا یارب مدرکیم بترم

ماه مشچ مدوب هتسشن یکیرات یوت یتعاس مین

دش. زاب هنوخ رد هک دشیم مرگ تشاد

اه هلپ تمس هب مورآ هک شوایس ی هیاس ندید اب



بش؟ تقو نیا ات یدوب اجک : متفگ تفریم

. تشگرب متمس هب هدش لوه

قرب ارچ ، مدرک سجن ومدوخ درم هنک تتنعل ادخ _

. یدرکن نشور وراه

. ممشچ وت هنزیم رون هنکیم درد مرس _

وراه قرب تفریم هنوخزپشآ تمس هب هک روط نومه

درک. نشور مه

شدوخ و تشگرب بآ ناویل هی و نکسم صرق هی اب

. تخادنا مرانک ور

. مدوب اراس و هبوبحم _اب

. متفرگ شتسد زا ور ناویل

؟ دوب روطچ نوشلا ،ح یشک تنم یتفر مدرک رکف _

: تفگ دولآ باوخ یاه مشچ واب دیشک یا هزایمخ

زا تفگیم هبوبحم نبوخ یلذالس، نز هساو یشک تنم

ملا حشوخ هدش، رتهب کباب راتفر هرواشم نتفر یتقو

دنوم اشرالنات نوا یاپ هب یلیخ شواچ شارب

. هسرب داوخیم هک یزیچ هب شهت مراودیما

. مداد نوکت یرس

؟ هدنچ تعاس هسلج ادرف ، رکشورادخ _

. مراد رارق بش مریم رتدوز نم

. تسب ور شاه مشچ و دز یدنخبل

نم ورب نک لو هسلج طسو یتساوخ تقو ره _وت



؟ مایب منم هشیمن ، متسه

منک. هاگن طقف منیشب هشوگ هی مدیم لوق

. مدش دنلب اج وزا مدز شوزاب هب یا هبرض

ادرف ماوخیمن مدیباوخن زورید زا منک تحارتسا مریم _

منک. یراگتساوخ شزا زمرق یامشچ اب

داد. نوکت مارب ظفاحادخ یانعم هب ور شتسد

. مداتفا هار قاتا تمس وهب مدرک شهاگن فسات اب

زارد تخت یور و مدرک ترپ یلدنص یور ور متک

ماوخیم هک یروط نومه زیچ همه مراودیما ، مدیشک

هرب! شیپ
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مندرگ هب یتسد و مداتسیا اه سابل دمک یور هب ور

شوت زا یدیفس زولب و یکشم راولش و تک ، مدیشک

. مدیشک نوریب

و مدیشک نوریب دمک یوت زا وراه هقلح کیچوک هبعج

. متشاذگ متک بیج یوت

رس لقادح یلو مدوب هدش رادیب لومعم دح زا رت رید

. متشادن درد

تمس هب و متخادنا فارطا هب یرسرس یهاگن

. مداتفا هار هنوخزپشآ



دوب هتفر حبص لوا ای دوب باوخ شوایس متسنودیمن

دوب هدیکچ تکرش هب طوبرم هک ییاه هدنورپ ، تکرش

هار تکرش تمس هب و متشادرب زیم یور زا ور

. مداتفا

مدق اوه یور راگنا مدرک زاب ور ماه مشچ یتقو زا

. متشادیم رب

یزیچ هی ترسح ، دمویم رظن هب یعقاو ریغ زیچ همه

روابان ور مدآ شهب ندیسر هنومیم لد یور دایز هک

! هنکیم

راشف زاگ یور ور ماپ و متخادنا تعاس هب یهاگن

متساوخیمن هشکن لوط دایز نوشراک مراودیما ، مداد

. هزیرب مهب ماه همانرب

. مدش هدایپ و درک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

هب یمیلس موناخ مدش تکرش دراو هک نیا ضحم هب

. دیود متمس

تعاس مین ات نیدموا رید ردقچ رهمگرزب بانج _سالم

... هسلج یارب سک چیه نسریم دنمجرا یاقآ هگید

هنک. توکس ات متفرگ ورباال متسد

االن مه نم نشب هعمج هسلج سنلا وت وگب هیقب _هب

میکیرش میتسین هک نمشد هیچ هساو نوتسرت ، مایم

. میربب نیب زا ور نومت ال کشم زا یمک هرارق طقف

. تفگ یمشچ



زا ور یبد ورپژه یاه شرازگ عیرس و مدش قاتا دراو

ییادز ماهبا دیاب زیچ همه ، مدروآ رد زیم یوشک وت

. هسرب نایاپ هب تکارش نیا ات دشیم

، داتفا شوایس هب ممشچ هسلج سنلا هب ندش دراو اب

ات رس هب یهاگن دوب هدموا تکرش هب نم زا رتدوز

مشچ شهب هک هشکب یتوس تساوخ و تخادنا ماپ

. متفر هرغ

متسشن هک یلدنص یور مداد نوکت یرس همه هساو

ور انعر وت وباالی دق : تفگ و متمس دش مخ عیرس

ادرف یریگب ور هلب زورما نیمه یدرک تمه ، مزانب

؟ هگید ینک دقع یربب

تارب هنوخ میرب هللا شام تمدید دز قرب ماشچ

... پسا

. بقع مداد شله

، ننکیم نومهاگن نراد همه ایس راین رد یزاب هرخسم _

هدب. نوشلیوحت تدوخ ریگب وراه شرازگ نیا ایب

ینودیم : تفگ و دیشک رتولج ور شدوخ یزاب وررپ اب

؟ تساجک شبلا ج یاج

. مدرک شهاگن یلا وس

هک نیا : تفگ هدنخ واب داد شاه مشچ هب یخرچ

! هسلجرس نرایب فیرشت بیقر تکرش اب موناخ سورع

موناخ ، متفرگ ورباال مرس ییاه مدق یادص ندینش اب



ندموا : تفگ و دموا سنلا تمس هب هميسارس یمیلس

ننک نوشییامنهار یرفظ یاقآ متفگ رهمگرزب یاقآ

. اجنیا

. مدش دنلب اج وزا مداد نوکت شساو یرس
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، مدروخ اج یباسح دنمجرا ی هدیرپ گنر ندید اب

تاعياش ی همه و تشادن یتسرد حلا اعقاو راگنا

یاضعا زا رفن دنچ و دادرهم شرس تشپ دوب، تقیقح

. ندش سنلا دراو نوشتکرش

. مدرب ولج ور متسد و متشادرب شتمس هب یمدق

مال هرابود ملا حشوخ ، دنمجرا بانج دیدموا شوخ _

. منکیم نوتتاق

. تفرگ مکحم ور متسد و دز یدنخبل

عقوم دب هغولش مه همه رس سلا رخآ ، مرسپ نونمم _

تسین دعاسم حملا دایز ازور نیا یلو مداد تساوخرد

. میدنبب ور هدنورپ نیا مدشن هداتفا یتقو ات متساوخ

. مداد نوکت یرس

. دینومن اپرس دینیشب دییامرفب ، دیراد قح _هلب

شوایس تسد ور زیچ همه هسلج ندش عورش اب

. مدرپس



زیچ همه مدرکیم سح و دوب هتشذگ یتعاس دنچ

رب تاف ال تخا یرس هی هب هشیم هداد شک هراد یدایز

. نشاب یمهم عوضوم دمویمن رظن هب هک میدوب هدروخ

نیا ، مدیشک یقیمع سفن و متخادنا تعاس هب یهاگن

متسنوتیمن منم و تشاد همادا حاالاه حاال هسلج

مرب. و مراذب شطسو

. مدش دنلب اج وزا مدرک یهاوخ ترذعم

ور باتفآ ی هرامش و متفر نوریب هسلج سنلا زا

. متفرگ

اه هقلح هبعج سمل ،اب مدرک ورف مبیج یوت ور متسد

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

یشوگ یوت شداش یادص قوب ات دنچ ندروخ اب

. دیچیپ

دوز تسین باسح امتسین رضاح زونه نم _اقآ

! یدموا

مدز. یدنخبل

هشب رید مدرگرب هرابود و تلا بند مایب ات مسرتیم _

یسرب وت ات تفیب هار متسرفیم تارب سردآ هی باتفآ

؟ هشاب ماجنوا نم

متفیم هار یپوز نم سپ هشاب : تفگ و درک یموا

. یظفادخ

نک. یگدننار مورآ شاب تدوخ بظاوم _



. متشگرب هسلج سنلا وهب مدرک عطق ور یشوگ

عمج ور عوضوم رتدوز هک مدرک ایس هب یا هراشا

هنک.

وزا دوب هدیسر نایاپ هب نوشراک نومدوخ یاه هچب

. ندوب هدنوم شوایس و یرفظ طقف ، ندوب هتفر سنلا

. تفر روتک ورپژ تمس وهب دش دنلب عیرس یرفظ

ور تاحیضوت ساالدی نیرخآ نوتزاجا اب سپ _

! هشب تحار نوتلا یخ ات مینک ضرع نوتتمدخ

دش ضوع هحفص هظحل هی روتک ورپژ ندش نشور اب

اه هدنورپ یدنب هتسد هب عورش و مدادن یتیمها

. مدرک

شوایس ی هدش تام هاگن هجوتم هظحل دنچ زا دعب

ندید ،اب متشگرب بقع هب بجعت مدش،اب هحفص یور

و مدش دنلب اج زا هدز تهب هحفص یور باتفآ ریوصت

! مدش هریخ دشیم شخپ مور هب ور هک یملیف هب
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قش عــ یب هدازه شــ موس لصف

دوب! نم راک قاتا

رتفد دراو یک نوا هخآ مداد نوکت ور مرس یروابان اب



! مدشن هجوتم نم و دش تکرش یوت نم یلصا

، تفر تشاد رارق زیم یور هک یا هدنورپ تمس هب

رد ور شیشوگ ، منوخب ور هدنورپ یور مدرک یعس

درک. تاحفص زا نتفرگ سکع هب عورش و دروآ

ترکس ی هدنورپ ، متفرگ زیم هب مکحم ور متسد

زرم هب دش ثعاب و تفر ول هک یرطع الی ومرف

! میسرب یگتسکشرو

یتقو هک ییانشآ یوب دز، هقرج منهذ یوت یزیچ هی

مدرک رکف و مدرک سح مدش قاتا دراو زور نوا

! همهوت

ورپ و تشادرب زیخ شوایس یتکرح ره ماجنا زا لبق

هب قاتا کانتشحو توکس درک، شوماخ ور روتک ژ

نماد دوب هتفرگ لکش مرکف یوت هک یتشز راکفا

. دزیم

دنمجرا تمس وهب مدیشک متروص هب ور متسد مکحم

دوب یراک یباسح دش هدز مهب هک یا هبرض ، متشگرب

دوب. تخس ماهاپ یور نداتسیاو

؟ هراد تقیقح _

یارب نم تکرش هب دوب هدموا باتفآ ملیف نیا نیا...

؟! یسوساج

تسنوتیمن راگنا دوب لبق زا رت هدیرپ دنمجرا گنر

. هنزب یفرح



شیپ زور دنچ شوایس هک مداتفا ییاه هدنورپ دای

داد. نوشندش دیدپان زا ربخ

مهب ور ماه مشچ هب مکحم ، متشگرب شتمس هب عیرس

. مداد راشف

خیرات هدش دیدپان یتفگ هک اه هدنورپ نوا ایس _

؟ دوب یک ملا شیبیرقت

. تخادنا مهب یا هدنومرد هاگن و دش دنلب اج زا

... شتسار نم نم... شواچ _

زاب وتنهد نکن نم نم ردقنا دش: دنلب م هدبرع یادص

! منیبب نک

. تسب ور شاه مشچ مکحم

نومندش کیرش زا دعب دوب اخیرات نیمه ملا ادودح _

اب...

نیمز یور روتک ورپژ ندش ترپ اب شفرح ی همادا

دش. عطق

. هگید هدن همادا وش تکاس ایس، وش تکاس _

. تشادرب متمس هب یمدق دنمجرا ندیرپ اج زا همه

... باتفآ مرسپ شاب مورآ هدش مهافتوس ادخ _هب

. متفرگ ور ش هقی یبصع و شتمس متشادرب زیخ

یدرک شروبجم وت ... راین وشمسا بخ وتنهد دنبب _

؟ یسوساج نم تکرش دایب

... کیدزن نم هب هک یداد ماقم و تسپ ی هدعو شهب



متسب ور ماه مشچ درد واب بقع مداد شله مکحم

زا ریوصت همه نیا هیچ، تشز یارکف نیا ایادخ

باوخ دیاب هباوخ ش همه مامشچ یولج هیچ باتفآ

ورف یروجنیا ملیف هی اب تسین رارق دامتعا نیا ، مشاب

! هزیرب
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. دموا متمس هب عیرس مدق ود اب دادرهم

قح هدوب شدوخ تساوخ هب هدرک هک یراکره باتفآ _

! ینک هذخاوم شرطاخ هب ور مردپ یرادن

. مدیبوک شتروص یوت یمکحم یتشم

راین تنوبز هب ور شمسا و ریگب نوخ هفخ یکی _وت

اه؟ یدزیم یرز هچ نوتتکرش مد زور نوا سپ

؟ هدیم ماجنا بوخ ور شراک هراد ؟ یتفگیم یچ

؟ هگید نم هرآ؟اب مدز: داد

ات داتسرف ور یرفظ و دیود متمس هب شوایس

هنک. نوریب سنلا زا وراهدنمراک

مینزیم فرح شاب مورآ درم، شاب شمورآ شواچ _

؟ هشاب

دیش مگ نوتمه مدز: داد و شرسپ و دنمجرا هب ور

نوتتخبدب دینک مگ ور نوتروگ نم تکرش ،زا نوریب



! منکیم نوتراچیب یلع والی هب منکیم

هیلخت ور سنلا همه ، تشاد مهگن تردق اب شوایس

. ندرک

. مداد متسد هب ینوکت

منیبب ویک ره مگس االن نم نک لو ایس نک _لو

! شابن نم رود مدیم شمورح طسو نیمه

. تفر بقع یمدق

ماهوم یوت یمکحم گنچ و مدیخرچ مدوخ رود

ممدوخ مدزیم فرح مدوخ اب بل ریز ، متخادنا

دوب. نویذه راگنا مدیمهفیمن

هن مدید یزیچ هن هک ادخب مدش رک مدش، روک نم

همرظتنم هرآ منک یراگتساوخ شزا مرب هرارق مدینش

! همرظتنم االن مباتفآ

نم رمع یقشاع یازور ، هغورد زیچ همه ینعی ادخ

! هغورد

هار نوریب تمس هب تسس و نئمطم ان یاه مدق اب

. مداتفا

هشیمه هراد عالهق مهب تفگن نم هب تقوچیه نوا

درک... میاق ور شدوخ

دادیب و داد هب هجوت یب و مدش نیشام راوس

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ شوایس

! هشاب هتشاد تقیقح هنکن



مرکف مدرک یعس مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! دشیمن یلو منک مورآ

هرادن ناکما تفگیم ملد دنوخیمن مه اب ملد و زغم

شور هشب هک دوب یزیچ زا رت یعقاو ام تارطاخ

مگ و ملیف نوا مزغم ، تشاذگ ندوب یگتخاس بیع

دزشوگ مهب ور دادرهم فرح و اه هدنورپ ندش

! درکیم

دوب هدش نومیشپ ای تشادن یسوساج دصق اعقاو رگا

تفگن یزیچ ارچ دزن، مهب یفرح تقو همه نیا ارچ

نیرتدب شیپ ، نکمم طیارش نیرتدب یوت داد هزاجا و

ور تقیقح نکمم یاج نیرتدب یوت و نکمم یاه مدآ

! ممهفب هیک منودیمن یتح هک یصخش طسوت

تفآ لثم ، درکیم یش تمال ور مزغم تشاد راکفا نیا

. درکیم دساف هشیر وزا منوج و لد هب دوب هدز

هک یچره و مدیگنجیم مدوخ اب نوا رس متشاد نم

! مدوبن نم هدنرب دشیم
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ور ماپ ندزیم قوب هک ییاه نیشام هب هجوت یب

ور هداج بوخ ماه مشچ ، مداد راشف زاگ یور رتشیب

هدنز دیاب ، مداد راشف مهب ور ماه کلپ مکحم دیدیمن



شزا یروج نیمه منوتیمن ، مسرپب شزا دیاب مسرب

. مرذگب

کراپ نوبایخ ی هشوگ ور نیشام ندیسر ضحم هب

. مدیود هطوحم لخاد وهب مدرک

دوب! هداتسیا هچایرد هب ور دموا دنب مسفن شندید اب

و دوب هتفرگ هچایرد رود ینهآ ظافح هب ور شتسد

هاگن شرس باالی یزاب شیتآ هب شموصعم ی هرهچ اب

. درکیم

و شتروص یور ندوب هتخادنا رون یگنر یاه غارچ

یولج دوب، هتفرگ یزاب هب ور شیشحو یاهوم داب

مدش هریخ شهب هیناث دنچ و مداتسیا دش رات مدید

ملیف نوا تفگ هگا مروخیم مسق ، متفرگ میمصت

تنعل یاه مشچ و مدوخ هب هدوبن نوا راک و هغورد

نوا زا هقمحا هروک نگب راذب منک، شرواب و متسرفب

! تسین رت مهم هک

ماه مدق یادص ندینش ،اب متفر شتمس هب مدق دنچ

شخرس یابل یور یلگشوخ دنخبل ، تشگرب متمس هب

مشچ اب درک یط ور نوم هلصاف مدق کی ، تسشن

دش. هریخ مهب شتشرد یاه

؟ یدموا هرخ _باال

متساوخیم هک دوب یتم کال تدش زا درکیم درد مولگ

! منزب داد



؟ هراد تقیقح _

درک. مهاگن بجعت اب

یچ؟ _

! شواچ تسین بوخ حتلا راگنا ؟ هداتفا یقافتا

. متفرگ متسد یوت ور شاهوزاب

؟ ینم نارگن _وت

؟ هراد تقیقح ماوت اب

درک. مهاگن هدیسرت

؟ شواچ ینزیم فرح یچ هب عجار _

. مشاب مورآ متسنوتیمن دیرپیم مکلپ

؟ یسوساج یارب نم تکرش یدوب هدموا _وت

و... یتفرگ سکع اه هدنورپ زا

. مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

. داتفا شرانک و دش سح یب ماتسد ریز شوزاب

. مداد شنوکت یبصع

هدب. ونم باوج ماوت _اب

درک. مهاگن هدیرپ یگنر اب

مگب تهب متساوخیم مدوخ نم ادخب ... ادخب شواچ _

... مدیسرت یلو

مدیما یوس روک نومه دش، هدنک شاهوزاب زا متسد

. مدرک شهاگن یروابان ،اب تفر امغی هب

؟ باتفآ دوب هشقن و ملیف زیچ همه ینعی _



زیچ؟ همه

. تسکش ولگ وت مادص

! مامشچ هب مدرک کش هنانیب شوخ هچ
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داد. نوکت فرط ود هب ور شرس سرت اب

تساو راذب ینکیم هابتشا یراد شواچ هن _هن...

. مدب حیضوت

دشیم رجفنم درد زا تشاد مرس ، بقع مداد شله

. دوبن مدوخ تسد مادص لر تنک

یتسنوتیم یدب حیضوت یتسنوتیم تقو همه _نیا

... یدش الل یلو

. مدیبوک شرس تشپ ظافح هب یمکحم تشم

اه؟ یدش الل ارچ _

رواب نم یگب یچره یتسنودیم هک وت باتفآ ارچ

هگم نم، نوج هب یتخادنا کش تتوکس اب ارچ منکیم

؟ یتشادن ربخ نم دنگ خاالق زا

هرب؟ شیپ اجنیا ات یتشاذگ ارچ

. دیکچ نییاپ شاه مشچ زا دنت دنت کشا

. متروص وت دز من نوراب

دز: داد هیرگ واب تفرگ مکحم ور متک فرط ود



یرادن قح شواچ ینک کش نم هب یرادن قح نیبب

نم نم... مدب حیضوت راذب منکیم شهاوخ ، یتنعل

کیدزن تهب نیا رطاخ هب نآرق هب متسین سوساج

... تهب مگب متساوخ یم یم... مدشن

: مدیشک هدبرع و مدز سپ ور شتسد هنایشحو

هریم رد منوج نم یتسنودیمن هگم مورح هب کمن ِد

اه؟ یدب همادا وتفاثک نیا یتساوخیم یکات تساو

دز. قه

! یشخبن مدیسرتیم نآرق هب مدیسرتیم _

نوراب و داب نیا وت دش رتشیب شفرح نیا زا ممشخ

. متخوسیم متشاد امرسو

مومسم مراکفا منوج هب دوب هتخير یدامتعا یب رهز

دوب! هدش

؟ ترظنب دش رتهب _االن

منک؟ ترواب هک یراد دیما االن

یروج هچ نم ور یدیشک دنگ هب هک یدامتعا نیا

اه؟ مزاسب

هتسب مشچ متشاذگ ورگ لد نم سلا همه نیا دعب

دوب هتسب تهب منوج نوچ ؛ تغیت ریز متشاذگ ومندرگ

هنود هی و یگنودرم ور مراذیم اپ هک یتسنودیمن وگن

! تنهد وت منزیم

؟ یراد نتخاس هرابود راظتنا حاال



دوب. هدرک غاد مرس مدزیم سفن سفن

منک! دنلب تور تسد مرتمک گس زا متفگ تب راب _هی

. دموا دورف ظافح یور هرابود متشم

خیلا ومدوخ واالن متفگیمن شاک متفگیمن شاک _

یرخ چیه هک مدرکیم دوبک وتیتنعل تروص ، مدرکیم

! هنکن تاگن نم هدعب

اب هجوت یب یلو دوب سرت زا رپ شاه مشچ یوت

شتروص ، تفرگ ور متروص فرط ود شاه تسد

حلا هب هک ینوراب زا مه کشا زا مه دوب هدش سیخ

. دزیم راز تشاد ام

درک. مهاگن تشحو اب

شاب مورآ نم نوج ، شواچ شاب مورآ ادخ وروت _

. ینکیم هتکس یراد

. دیبوکیم مکحم م هقیقش گر

باتفآ یدرک مریپ میگدنز یاه سلا لک ی هزادنا _هب

! یدرک مریپ نآرق هب
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درک. کاپ ور شتروص مکحم تسد تشپ اب

، مدرک ور راک نوا هک هظحل نومه مدش نومیشپ _

و یمهفب هک نیا سرتسا اب مراد ههام دنچ ادخب



مراد ههام دنچ منکیم یگدنز یشب نیبدب مهب تبسن

... شواچ منکیم قد

تروص هک روط نومه متروص ور دیشک ور شتسد

نحل واب درک جک ور شرس درکیم کاپ ور مسیخ

؟ هشاب ماوخیم ترذعم درک: همزمز یضغب ورپ مورآ

. ماوخیم ترذعم

منورد مشخ زا مه هرذ هی مدیشک بقع ور متروص

! دشیمن مک

س هشیش نتسکش هساو هملک هی ماوخیم ترذعم _

ترذعم هی واب ینوکشب ور یسک دامتعا ینوتیمن وت

! یرایب مه وشهت و رس یهاوخ

؟ یداد ش همادا ارچ یدوب نومیشپ هگا

بوخ وتراک یراد تفگ تهب تکرش مد دادرهم ارچ

اه؟ یدیم ماجنا

؟ هرابود هتملیف االن

عمج درد زا شتروص داد نوکت فرط ود هب ور شرس

دوب. هدش

هتفگ شدوخ زا نوا شواچ مدرکن یراک نم ادخب _

نم؟ فرح هب یدیمن شوگ ارچ هخآ

هریخ شهب یصاخ صرح اب ظافح هب شمدنوبسچ

. مدش

. دیکچیم نومتفج تروص و رس زا بآ



و دوب نوخ هرپ ماه مشچ مدشیم هنووید متشاد

ور دوب هتشاذگ اپ اقیقد یتنعل نوا ، مدیمهفیمن یزیچ

ماه! فعض هطقن

یوت زورما باتفآ یتشک ملد، ور یتشاذگ ترسح _

یلو... متشاذگ ش همه ونم،زا یتشک دب عمج نوا

نم هب ونیا ، بهذم ال هئوت ، تفرعم یب هئوت یلو

! یراکهدب

هک یدرد ی همه و تنوشخ اب هظح مال یا هرذ نودب

! متفرگ مابل نیب ور شاه بل مکحم ؛ متشاد

دش زاتالمط رپ نم دوجو و دنوم تام شاجرس نوا

مبلق هیناث هی یارب و دش کشخ منت یوت نوخ ،

یوبات نیا روابان مدوجو ی همه ، دیشک شراک زا تسد

دوب. هدش هتسکش

نوکت کوش تدش زا و دوب هدش سبح شسفن

. دروخیمن

شغاد منکب لد هک دشن یلو هشاب هظحل هی دوب رارق

و متخادنا شرمک هب یگنچ دوب، هتشاذگ ملد هب ور

! شمدرشف مدوخ هب

، دیشک هنوبز رتشیب شطع نیا مدیسر بآ هب هک حاال

مشخ جوا وت یتح دوب گرم لثم مساو نتفرگ هلصاف

! تشادن یمومت نتساوخ نیا مه کش و

! باذع دوب، باذع طقف نم هساو نت نیا



سفن و داد شدوخ هب ینوکت ماه بل تکرح اب

نوراب یسیخ اب صرح و ترارح زا ،رپ دیشک ینوزرل

منت ی همه ، هزرلن هک شمتفرگ رت مکحم ، شمدیسوب

ایند مودک یوت و تشذگ هقیقد دنچ مدیمهفن دوب غاد

و نوزرل یاه بل ردقچ مدیمهفن ، مدوب روانش

هک یلا یخ هب مداد لد و مدیشک ماک هب ور شکیچوک

دوب. نم اب زورره

مدوخ هب م هنیس یور شکیچوک یاه تشم سح اب

. مدموا

سفن سفن و مدنوشن شاه بل یور یکیچوک هسوب

دوب هدش هسوب نیلوا ، مدیشک بقع ور مدوخ نونز

خلت! ردق نیمه هسوب نیرخآ

! دادیم لسع ِنارکوش ی هزم

مدش هریخ شیقدنف یاه مشچ هب جنر واب رادبت

زا دوب هتفر شسفن ، دزیم سفن سفن متروص یوت

درک! ریگ نیمز ونم هک یا هسوب

مشچ وت یا هریخ هک هسوب زا دعب هظحل دنچ نوا

! هراد یبیرغ و بیجع ِتذل و ظح هچ شاه

االن؟! ارچ
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یباسح شاهوم دوب، صرح و مرش زا رپ شتروص

!... شاه بل و دوب تخیر مهب

! دوبن رژش گنر زا هگید شاه بل یخرس

هسوب ات دص اب هک دوب یتنوشخ و صرح هچ نیا

! دشیمن دعاقتم و ناربج مه

یور تدش اب ور شتشگنا و بقع داد مله مکحم

. داتفا هار شاه کشا هرابود ، دیشک شبل

داد صرح اب دوب هدش هنووید نم لثم مه نوا راگنا

؟ شواچ ینکیم راکیچ نم اب یراد دز:

؟ ینکیم متیذا ردقنا ارچ یرادن مرواب هک وت

م. هنیس یور دیبوک تشم اب

یلو مدیم ور شناوات مدوخ ادخب ، هسب هگید هسب _

! نکن یروجنیا

تنیشام وت هک بش نومه زا نم یراد ربخ ال صا

مشوگ وت هک یتنعل یافرح نومه زا ، یدرک ملغب

؟ منیبیم وت یامشچ وت ومدوخ زونه یدنوخ

؟ یرادن مسود هگم

؟ محر یب یرادن مسود هگم

نم؟ هب ینکیمن محر ارچ

نوا راگنا دوب، هدش هدنک مبلق زا یزیچ هی راگنا

مغ! و دوب مغ طقف واالن دوب هتخیر ورف مشخ

دش! عورش یتنعل سح نیمه زا زیچ همه _



باحاص یب بلق نیا ، منکیم هراپ ور هنیس نیا نم

راب هی هگا منکیم شهل و مشکیم نوریب شزا ور

! هریگب برض وت دای هب داوخب هگید

داد. راشف مهب مکحم ور شاه بل

! یرادن قح _

دش. گنچ مبلق یور شتسد

هنم! ملا بلق _نیا

متسد یوت مکحم ور ش هنوچ و مدرب ولج ور مرس

. متفرگ

وت! _ملا

اج اجنیمه تسین نم ملا هگید وت بلق یلو ربب نکب

، مافرح نیا زا رت نادجو یب نم ، مریم و شمراذیم

ناوات یراکره ایند نیا وت یتفگ مهب یزور هی هتدای

نداد سپ ناوات شزرا هک شاب یراک ماجنا لا بند هراد

؟ هشاب هتشاد

مراد االن هک یناوات شزرا متشاد تهب هک یدامتعا

! تشادن هک ادخب تشادن ور مدیم شاپ

هدب! سپ ور شصاقت و نومب تراک یاپ حاالوت

. تفرگ ور مسابل سرت اب

ورن طقف ، شواچ هنیگنس مارب یلیخ صاقت _نیا

؟ یرادن دامتعا مهب ارچ هخآ ، منکیم یگب یراکره

نوریب ور هقلح هبعج و مبیج یوت مدرک تسد



. مدیشک

نوشراشف مه یور مکحم یلو تفرگ من ماه مشچ

. مداد

منک؟ دامتعا تهب هک یدرک راکیچ _

هرخس اب وت باتفآ یدرک ،دب هشیم هراپ هراد مبلق نم

نم یلو یدش کیدزن مهب هشقن یور زا و نتفرگ

! تمتساوخ یعقاو

. مدرک ترپ نیمز یور ور هقلح ی هبعج

زا هکیت هی منتفر اب هگا یتح ، راگدای هنومب _نیا

! هریمب مدوجو
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هب هجوت یب و مدرک ادج متک زا ور شدرس یاتسد

. متشگرب بقع شهب هدز تهب یاه مشچ

هظحل هی مرس تشپ زا شقه قه یادص ندینش اب

و مدرک عمج ور مناوت ی همه یلو دش تسس ماهاپ

! مدش رود شزا

هدوب نوبرهم یزور هی دیاش هلدگنس هک یسک

هدوب نووج یلیخ یتقو وشدامتعا نتسکش

تسین سب هنکیم سح مزاب هگنجیم هک هزادنا ره



تسین سکچیه رظتنم هک شییاهنت هدیعبت لثم

هدرک بارخ ادمع   شدوخ وتشگرب پالی دیاش

هدرک باختنا و هایس هتخاب دیفس اب راب رازه

هدیجنر یروجدب شزا هتسب لد یک ره هب دیاش

هدیشخبن وش هتشذگ دیاش هلدگنس هک یسک

هزومرم و ریگ هم  هگا شافرح وت همحریب هگا

هزوسیم هراد لگنج هی بش وت هبش هی شامشچ وت

هنیگمغ هشن مولعم هک هنیا زا شرارف مزاب

هنیبدب هناقشاع هب نتفگ غورد شهب دقنوا

هدرک بارخ ادمع شدوخ وتشگرب پالی دیاش

هدرک باختنا و هایس هتخاب دیفس اب راب رازه

هدیجنر یروجدب شزا هتسب لد یک ره هب دیاش

هدیشخبن وش هتشذگ دیاش هلدگنس هک یسک

هدرک بارخ ادمع شدوخ وتشگرب پالی دیاش

هدرک باختنا و هایس هتخاب دیفس اب راب رازه

هدیجنر یروجدب شزا هتسب لد یک ره هب دیاش

هدیشخبن وش هتشذگ دیاش هلدگنس هک یسک

ور زا هک ینیشام اتود رون مدش جراخ هک هطوحم زا

دز. ماه مشچ یوت ندمویم ور هب

ماه مشچ یور یتسد دز زمرت ماپ یولج هک نیشام



متمس هب و دش هدایپ نیشام زا شوایس ، مدیشک

. دیود

. تفرگ ور موزاب فرط ود نارگن

؟ شاداد یبوخ ... شواچ یاو یاو _

. شمدز رانک و مداد نوکت یرس

. دموا نومتمس هب دیرپ نوریب یدعب نیشام زا رحس

؟ شیتشک هرآ ... شیتشک باتفآ _

درک. مهاگن سرت اب

؟ تساجک باتفآ وگب ادخ وروت _

. مداتفا هار شوایس نیشام تمس هب شهب هجوت یب

تمس هب و تخادنا شوایس هب یگنگ هاگن رحس

. دیود هچایرد هطوحم

دش تحار هک ملا یخ ، متخادنا شهب یهاگن هنیآ زا

هیکت یلدنص هب ور مرس و متسب مکحم ور ماه مشچ

. مداد

. تشاذگ زاگ یور ور شاپ و دش راوس عیرس شوایس

یشخب مارآ چیه دشیم رجفنم تشاد درد زا مرس

هب یدامتعا یب و کش زا درد نیا ، درکیمن ممورآ

ردقچ نم تسنودیم هک یباتفآ دوب،زا هداتفا منوج

یلو دوب هدیشک ور شرهز و مساسح یراک نوهنپ هب

هب رتشیب نیمه درک، شرارکت تعسو نیا اب مه زاب

. دزیم نماد مکش



شیگشیمه یاج هک یراگیس و دروبشاد تمس دش مخ

. مدیشک نوریب ور دوب اجنوا

دوب! نمهب

ایس! یمیدق تداع

. مدرک شیتآ و متفرگ شریز کدنف

متروص هب نوراب و داب ات نییاپ مدیشک ور هشیش

. هروخب

در ماه مشچ یولج زا تعرس اب هک یگنر یاه رون

! ندوب نوا ندیسوب شیامن هحفص ندشیم

شیتآ ای دش یزاب شیتآ مرس وت هظحل نوا منودیمن

دوب! یعقاو یزاب

! مدوب هدروآ نونج هک ادخ هب مدروآ نونج
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هک یروج متفرگ راگیس زا یمحر یب و قیمع ماک

! متفرگ ماک نوا زا هک روطنومه ، تخوس شفصن

ندش زاب ی هنحص و یلدنص هب مداد هیکت ور مرس

ور شمه دیاب ، مدروآ دای هب ور شلگشوخ یاه مشچ

شاهاب ور یدایز یابش دوب رارق مدرکیم تبث بوخ

منک! رس

ردقچ و مدیشک راگیس خن دنچ ، تشذگ ردقچ منودیمن



فقوت یا هشوگ نیشام هک دش هتسب و زاب ماشچ

درک.

. دزیمن رپ کک یکیرات یوت هک دوب دازآ یاصف هی

. مدش هدایپ نیشام وزا مدز راگیس ی هتسب هب یگنچ

مور هب ور یکیرات هب و نیشام رد هب مداد هیکت

. مدش هریخ

. تفرگ رارق م هنوش یور ایس تسد

داد اجنیا تمدروآ شواچ یشیم هفخ یراد منودیم _

مک تزا یزیچ هک ادخب نک، خیلا ور تدوخ شکب

. هشیمن

. متفرگ راگیس زغ یماک

ایس مزوسب راذب ، هنتخاس هرابود و نتخوس درم _راک

شوماخ روز هب شیتآ نیا اوخن یه هشب یط راذب

. هشکیم هنوبز هی زا هرخ باال ینک

. دیشک ماتشگنا الی زا ور راگیس

! شکن نمهب لقادح شکن ایس نوج شواچ شکن _

. مدیشک متروص یور ور متسد فک

؟ هنکیم یقرف _هچ

. تشادرب نیشام رد زا ور ش هیکت

نمهب هک ییانوا منکیم رکف ش همه ، دیشکیم ماباب _

مشچ ریز نشیم نوغاد نشیم ریپ رتدوز نشکیم

! هشیم دوبک نوشاه



. دروخ نوکت مبل

؟ یشکیم ارچ تدوخ سپ _

. دیشک یهآ

هک ایندب ،ام مدموا اجک وزا مدوب یک هرن مدای _هک

! ندیرب یهایس اب ور نومفان میدموا

ایس. م هتسخ یلیخ هتفرگ ومنوج _

دعب راد شهگن تدوخ رانک شواچ شهب نک شوگ _

نک! تواضق

. متسب درد اب ور ماه مشچ

؟ مراد شهگن مدوخ رانک _

؟ هشابن نم وملا منک شهاگن زورره

! هاگن نوا هشاب مورح

. دیشک نوریب تکاپ یوت زا یراگیس

و نم مگیم مدوخ هب یه منیبیم هک وتاراتفر _نیا

! هخآ میفرش یب ردقچ نم لا ثما

! سنجان هگید نکن مدوخ ی هدنمرش ور مدوخ ردقنا

مرس. وت دیچیپ راگیس یوب مدیشک یقیمع سفن

هن؟ مدازآ مشکب یچره بشما _

. متسد یدب ینک شیتآ دیاب تدوخ
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. تفرگ متمس هب ور شتسد یوت راگیس

یصاخ ضح اب جیگ و اوه یب و مداد نوکت یرس

هک یروج هی ، شماوخیم یروج هی ایس خآ : متفگ

! مقشاع سهلا دص راگنا

نوا زا لبق ات هک میدرم نومه نم راگنا هن راگنا

! دیزگیمن مکک مه درمیم مولج یکی

هشیمه همدآ تلصخ هدش رتدب زیچ همه راگنا االن

! شیاوخیم رتشیب ور یرادن هک ویزیچ

... شتاذ یلو اه هربلد زونه مگب تهب ماوخیم ینعی

! هدرمان شتاذ

. تخادنا شاهوم هب یگنچ کالهف

اال منودیم هدش، متدوخ هساو هدب تصرف هی شواچ _

هگید زور ود یلو تسین تیلا ح یچیه هغاد ترس ن

شزا نک اتراهچ اتود ود نک رکف نیشب یدش مورآ هک

همه هب شکن دنگ یروج نیمه طقف ، شکب باسح

تدوخ زج یدرم االن نیمه منودیم هک نم زیچ

! یروجنیا تدوخ اب نکن یشیم هنووید هشب شکیدزن

یبصع و هدش زیر یاه مشچ واب مدنودرگرب ور مرس

. مدرک شهاگن

؟! مشیم هنووید _

! منکیم شکاخ هدنز هدنز

ونم قدنف هب ندش کیدزن قح یا هدازمورح چیه



! هرادن

. تخادنا مهب یصرح رپ هاگن

نوا تخبدب ، یشحو نیا اب منک راکیچ نم ایادخ _

هن هنومیم شاهاب شدوخ ،هن هداتفا وت ریگ هک رتخد

تبقاع و رخآ ادخ هشب کیدزن شهب یسک هراذیم

هنک. ریخ هب انیا اب ورام

شیپ یروج نیمه زیچ همه مدز شراکفا هب یدنخزوپ

منک! راکیچ شاهاب مریگب میمصت نم یتقو ات هریم

راوس شهب هجوت یب و مدرک هل ماپ ریز ور راگیس

. مدش نیشام

. مندشن هنووید هب درک کمک دازآ یاوه نیا

* * *

با ــ تفآ

ور متسد تشپ مکحم و مداد هیکت متشپ ظافح هب

یوت مکحم ور هقلح هبعج ، مدیشک مسیخ تروص یور

ارچ مدش، هریخ فارطا ینوغارچ هب و متفرگ متسد

دیسریم رظن هب ییایور یلیخ اجنیا مدمویم یتقو

؟ هکانسرت و تشز ردقنا االن یلو

یتح مداد راشف مدوخ هب رتشیب ور هقلح هبعج

و مدرکیم شزاب هگا منک، زاب ور شرد متشادن تئرج



یچ؟ مدشیم قشاع هرابود

یتقو هک اه یگچب لثم شاک مدوب هچب شاک

مدرکیم میاق ور شاه شفک دمویم نومنوخ ینومهم

منک میاق ییاج هی ور شاه شفک متسنوتیم هرن، ات

. هشکب لوط شنتفر لقادح ات

ور شساسحا و هشکب تسد نم زا داوخب اعقاو هگا

مهب ندیشک سفن مشیم هفخ منم هنک هفخ هفطن وت

! هشیم مورح

یوت نوخ ، هشیم سکعرب زیچ همه شمنیبن هگید هگا

هشکیم ریت ماپ فک هنکیم ادیپ نایرج سکعرب مندب

، نشیم دیماان ماهوناز ، تساجنوا مبلق هک یراگنا

! نونجم مزغم و هشیم یقطنم ملد ، هنکشیم مدیما

یابل هب یتسد ندوب هدش یطاق نوراب اب ماه کشا

شپت زونه ، متسب ور ماه مشچ مورآ و مدیشک مبهتلم

یارب دوب، هدشن فقوتم نیریش ی هثداح نیا زا مبلق

مرش ،زا مدرک مگ ور همه ور ادخ ور مدوخ هظحل هی

؟! هسوب نيلوا ِیکاپ تذل ای متخوس
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منهذ یوت هک یرکف اهنت دش، ینعم یب مارب زیچ همه

دوب! نوا یگشیمه نتشاد دیخرچیم



هاگن نوا رطاخب ، دیشکیم هلعش تشاد منوج ی همه

؟ مدوب هدرک بت اعقاو ای دوب راد بت

، هنکیمن شومارف ور شاه نیلوا تقوچیه مدآ هی

! هسوب نیلوا ، شوغآ نیلوا ، قشع نیلوا

صاقت مزا شاهاب دشیم هک دوب یهیبنت نیرت تخس

. هریگب سپ

! بهذم ال شدوخ لوق وهب محر یب

تشاذگ و دیسوب ونم هسوب نوا اب راگنا یلو یلو...

رانک!

هنم؟! هساو تسنودیمن هگم یتنعل نوا

! تفر و درک ملو تحار ردقنا یقح هچ هب

متخانشیم ور شواچ هک نآرق هب مدرک هابتشا نم

یبوخ لمعلا سکع متفگیم شهب مه مدوخ هگا یتح

! شندیمهفن هب متشاد دیما طقف دادیمن نوشن

زیچ همه رصقم دوب هنوهب اه نیا ی همه دنچره

دوب! نم سرت

نوج دشیم کیدزن مهب هک ییاه مدق یادص ندینش اب

... متسنودیم متفرگ باال ور مرس عیرس تفرگ یا هزات

! هنکیمن ملو یروج نیمه متسنودیم

فرط هب ندیود هب هیبش یتلا ح اب هک رحس ندید اب

هتفر ینعقاو راگنا دش، رت ماه مشچ هرابود دمویم

دوب!



هنوهب لا بند ملد تفرگ تدش م هیرگ رحس ندید اب

هنک. ملغب ات مدرک زاب ور ماه تسد دوب

. دیچیپ مرود ور شاه تسد مکحم

باتفآ میرب وش دنلب یزرلیم یراد نم مرب تنوبرق _

. یروخیم امرس وش دنلب

دوب هداتفا نیمز یور مفیک درک مدنلب اج زا روز هب

متشاد هگن ملغب یوت ور هقلح ، تشاد شرب و دش مخ

. مدش هدیشک رحس لا بند نوج یب و

! نومتفج میدوب لا حشوخ ردق هچ مندموا ی هظحل

ماه نودند تسشن منت هب زرل مدش هک نیشام راوس

رخآ ات ور یراخب و دش مخ رحس ، دروخیم مهب مکحم

درک. دایز

مرس امرس و کوش تدش وزا دوب هدموا دنب م هیرگ

دوب. گنم

یراک هی وگب یزیچ هی ادخ وروت باتفآ ... مریمب یهلا _

! مسرتیم مراد ادخب ال صا نک هیرگ نکب

هراپ ور نومسآ شوگ م هیرگ یادص مدز: بل ضغب اب

... رحس درک

. مدرک شهاگن مغ اب

هگم هگم... دیسرن ادخ شوگ هب ، هدیاف هچ یلو _

هرت؟! کیدزن ندرگ گر زا نگیمن

. تفرگ شتسد یوت مکحم ور متسد



مدز. متروص هب یا هبرض

سوباک مراد مه یرادیب وت ینعی ... رحس مباوخ هنکن _

؟ منیبیم

نوشن شهب تیمولظم واب مدرب ولج ور هقلح هبعج

. مداد

هنک، یراگتساوخ مزا تساوخیم رحس نیبب ... نیبب _

دوب! هدرک لگشوخ ردق نوا نم رطاخ هب ور اج همه

. دیزرل مبل

هشخبب ور راب نیا هگا ادخب رحس، مشیم فلت مراد _

... نیبب ، منکن نوهنپ شزا ور یزیچ هگید مدیم لوق

ی همه ال صا دوبن ملوا راب مدیم قح شهب نم نیبب

... هشاب نم یارب نوا یلو نوا یارب ایند یاه قح

. مدرک شهاگن هدش خرس یاه مشچ اب

نم زا ور شدوخ هناگچب هابتشا هی رس مراذیمن _

! هریگب

شدوخ ی هتسباو ونم هرذ هرذ یروج هچ ینودیم

درک؟

. تخوسیم متروص ، مدرک کاپ وماکشا مکحم

شایق ال خادب هب شاتیامح هب مدش داتعم نم نم... _

تروص و یتسوپ ریز یاتبحم هب ، شایقلق دب و

لولس کت کت اب یروجچ مدیمهف هزات ، شیدج هشیمه

! رحس هنکیم درد منوج ی همه هدش نیجع ماه



* * *
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متسد مکحم و درک کاپ شتروص زا ور شاه کشا

. تفرگ ور

! زورما میتشاد قوذ ردقچ ، یهلا نم مریمب _

ارچ تهب دادن شوگ ارچ ینزب فرح تشاذن ارچ هخآ

؟ نمحر یب ردقنا ادرم نیا

نوشتفج هلا غش ردارب درز گس نگیم تسار هک ادخب

! نمه رک

شمه ادخب هراد قح رحس یروجنیا وگن : متفگ مورآ

هنم! هریصقت

مکحم راب دنچ یلدنص یور مدیشک زارد حلا یب

. متشاد یگفخ سح مداد راشف ور مولگ

؟ منومیم یوت هنوخ بشما یگب منامام هب هشیم _

... هبارخ معضو یلیخ هنیبب یروجنیا ونم هنکیم هتکس

. ماجرس متسشن عیرس یزیچ یروآدای اب

بت هنکن دوب، سیخ شاپات رس شواچ رحس یاو _

؟ تقو هی هشابن شدب هیلک هساو هنک

؟ هشاب شبظاوم حبص ات یگب شوایس هب هشیم

درک. مهاگن دیدرت اب



منکیم شهاوخ : متفگ ینارگن واب مدرک جک ور مرس

! رحس

. منکیم قد نم هشب شیزیچ هگا ادخب

درک. یفوپ و داد راشف مهب ور شاه بل

. مدیم مایپ شهب هشاب _

عمج ممکیش یوت ور ماهاپ و مدروآ رد ور ماه شفک

بش یکیرات هب و موناز یور متشاذگ ور مرس ، مدرک

. مدش هریخ

درک، دایز ور گنهآ یادص و درب ولج شتسد رحس

. تسکش منم ضغب گنهآ یادص نتفرگ جوا اب هارمه

رد  وت یب ما هدنامرد یلو مهوک

تسا ناشفشتآ وچ نم ی هنیس

تسد هب نم اروت مراب و گرب یب وت یب نک مهاگن

مراپسیم ادخ

وچمه مدای زا رگید یا هدرب قشع یب ی هدازهش

مداد هب وت یسریم رخآ یا هناسفا

یرود درد منامیم وت هار هب مشچ قشع یب ی هدازهش

مناوختسا رب وت یب رخآ تسشن

نم مشکیمن اروت مبلق رد مشوخان حلا هب میرگیم

مشابن افو یب وت نوچ

نم نزب مشتآ وت یعمش نوچ مظفاح فلا وچ منیگمغ



مشابن اهر تمغ زا

وچمه مدای زا رگید یا هدرب قشع یب ی هدازهش

مداد هب وت یسریم رخآ یا هناسفا

یرود درد منامیم وت هار هب مشچ قشع یب ی هدازهش

مناوختسا رب وت یب رخآ تسشن

؟ ینک ششوماخ هشیم رحس : متفگ هتفرگ ییادص اب

ور شادص عیرس و تخادنا مهب یهاگن ساوح یب

درک. عطق

منک، عطق ور م هیرگ هک متشاد ور نیا تیلباق شاک

ی هدازهش ، تخادنا منوج هب شیتآ رتشیب گنهآ نیا

! قشع یب

! هاوخدوخ و رورغم درم نوا هب دمویم مردقچ

ور مدوخ یمک باوخ یوت ات متسب ور ماه مشچ

هک تخوسیم و درکیم درد ردقنا ماه مشچ منک، مورآ

. مدیرپیم باوخ زا هقیقد دنچ ره

زاب مارب ور رد و دش هدایپ رحس ، هنوخ هب ندیسر اب

درک.

و مدرک لغب ور م هقلح طقف زیچ همه هب هجوت یب

یور نوریب یاه سابل ،اب متفر باوخ قاتا تمس هب

. متسشن تخت

ردقچ مدز، یخلت دنخبل و متخادنا مدوخ هب یهاگن



! مدوب هدیسر مدوخ هب زورما یارب

740_ تسپ #

رغ یلک اب رحس هک یگنشق یشیارآ و دیدج یاسابل

! دنوشن متروص یور

هریخ قاتا دیفس فقس هب و مدیشک زارد تخت یور

داد شساو هک یناوات شزرا نم نتشاد تسود مدش،

! تشادن ور

ا حلا هک نوا دزیم فرح نداد ناوات زا تحار ردقچ

. تشادن ونم الن

یارب صاقت نیرتدب نتساوخ جوا یوت ندش هدز سپ

! هرتخد هی

سپ رکف هب نم و دوب ندنک لد رکف هب نوا

! شنتفرگ

! یخلت صقانت هچ

رد ، مدرک لغب ور مدوخ و مدیچیپ مرود زا ور وتپ

و درک زاب ور قاتا رد رحس دوب، مدرس نتخوس نیع

. مداد همادا مریخ هاگن وهب مدرکن یهجوت دش، دراو

. دیشک یهآ و تسشن و مرانک

کاپ ور ماه کشا ات دیشک م هنوگ یور تسد مورآ

هنک.



. تشادرب ور شتسد عیرس هک دیشکن لوط یا هیناث

! باتفآ یراد بت هدب مگرم ادخ _

. مدرکن شهاگن

. متمس دش مخ نارگن

؟ هتدرس تور یتخادنا وتپ ارچ _

؟ یدرک زرل و بت

. منکیم هتکس االن باتفآ وگب یزیچ هی ادخ وروت

. مدرک وتپ ریز ور مرس

ها. یراد مراکیچ رحس مریمب راذب _

فرح یادص ، دیود نوریب قاتا وزا دیرپ اج زا عیرس

! راگنا مدینشیمن و مدینشیم ور نفلت اب شندز

یک راب نیلوا ، مدوب قرغ مدوخ تارطاخ و ایند یوت

؟ مرادن رارق و مورآ شمنیبیم یتقو مدرک سح

؟ تساوخیم ونم ردق نیمه منوا اه عقوم نوا

! دیسوب و... درک ملغب ، تفرگ ور متسد هک یراب نیلوا

داد؟ نوج منوا

! درکیم زرل منت دمویم مه شندیسوب مسا یتقو یتح

نیا یوت هک یزیچ اهنت و دوب هدش خیلا متشپ راگنا

هب مدوبن رضاح هک دوب نیا متسنودیم یگنم تاظحل

! مدب شتسد زا یتمیق چیه

همه ، داتفا مه یور مک مک یرامخ تدش زا ماه مشچ

، مدیدیم باوخ راگنا دوب، موهفمان و مهرد زیچ



! ایور و سوباک

یوت شواچ نونجم و هریخ هاگن زا کاندرد داضت هی

! شنتفر دعب یا هظحل و ماه مشچ

مراد ای هیعقاو مدیمهفیمن ، دیچیپیم مرس یوت اهادص

! منیبیم باوخ
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؟ باتفآ _

! باوخب دعب روخب ونیا ملد زیزع وش دنلب هظحل هی

دوب! هنوپ

تشاد منت ، مدرک زاب مه زا ور ماه مشچ روز هب

. تخوسیم

. ندوب هتسشن مرس باالی نیمار و هنوپ

ور یصرق هنوپ و منیشب تخت یور درک مکمک نیمار

داد. مدروخ هب روز هب

. مدرک ضغب نوشندید اب

درک؟ ملو یدید _

. متروص یور دیشک تسد هنوپ

ینکیم یروج نیا ارچ مرب تلگشوخ تروص نوبرق _

. هشیم تسرد ادخب هشیم تسرد ، تدوخ اب

. متفر ورف نوشلغب یوت هیرگ ،اب دیزرل م هنوچ



نوملغب مکحم و تفرگ ور نوموزاب فرط ود نیمار

درک.

یروج نیمه هنکیم طلغ هکیترم ، یرهاوخ نکن هیرگ _

هب وشنن نم، رهاوخ یور هتشاذگ مسا هرب هنک لو

! منوشیم شاذع

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

یراک لوا ومچب هدرکن حاالالمز : تفگ ضغب اب هنوپ

و مد خاش یب لوغ نوا سپ زا راگنا ینک، اباب یب

. دایم رب

. مدرک نوشهاگن هدرزآ

! هریگیم شیتآ ملد دیگن یروجنیا _

. مشکب زارد درک مروبجم و درک مرود شدوخ زا نیمار

عافد نوا زا دعب نیبب هنیآ یوت ور تور و گنر _وت

تورین نکن ینوبز لبلب تیعقوم نیا وت باوخب نک،

مدیسرپ خملا رسپ زا مدز گنز ، یدیم تسد زا ور

. یروخب میدب وراصرق نیا تزرل و بت هساو تفگ

نیا یباوخب نک یعس : تفگ و متمس و دش مخ رحس

روط نومه مزپیم مه پوس تساو ، هروآ باوخ اصرق

هدش! کرپ یوج اب یراد تسود هک

ور ماه مشچ مورآ و مدز نوشهب ینیگمغ دنخبل

. متسب

! محر یب ، یتخادنا یزور هچ هب ونم نیبب شواچ خآ



لصا رد و هربب مباوخ ات دیشک لوط رتمک راب نیا

و دوب هدرک رثا اه شخب مارآ ؛ مدیشک رجض رتمک

. مدش رو هطوغ ایور یب باوخ کی یوت

اه هچب مدش هجوتم مدیرپ باوخ زا هک یراب دنچ

ور ماه مشچ متسنوتیمن یلو نتسشن مرس باالی زونه

. مراد هگن زاب

و باوخ حتلا نیا زا هرخ باال تعاس دنچ زا دعب

ماسابل ، منیشب ماج رس متسنوت و مدموا نوریب رادیب

دوب! هدش ضوع

دوب. هدزای تعاس ، متخادنا میشوگ هب یهاگن

مدش روبجم تفر جیگ مرس مدش، دنلب اج زا عیرس

منک. ربص هظحل دنچ

هاگن دش، دراو رحس مسرب قاتا رد هب هک نیا زا لبق

یدش دنلب یچ هساو : تفگ و تخادنا مهب یبجعتم

! هدشن بوخ حتلا لماک زونه باتفآ

رید مه شن اتاال هشیمن هن : متفگ لوه واب عیرس

مهب منک شروبجم دیاب ، شواچ شیپ مرب دیاب هدش

عجار شرکف نیا زا رتشیب مراذب منوتیمن هنک شوگ

. هشب بارخ نم هب

. منیشب تخت یور درک مروبجم و تفرگ ور ماه هنوش

اب ندش ور هب ور ناوت وتاالن ادخب باتفآ نک ربص _

هینابصع االن نوا هتشذگ نوا ،زا یرادن ور شواچ



شدوخ داوخیم طقف هنکیمن راک بوخ شزغم نک رواب

هنک! خیلا ور

رتهب سپ دایب شدوخ هب ات هشکیم لوط یزور دنچ

؟ یراذب رگیج ور نودند یمکی تسین
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. متفرگ متسد یوت ور مرس

راکیچ هشب رید هگا هشیم رید ادخب رحس منوتیمن _

اه؟ منک

یچ؟ داوخن ونم هگید هریگب میمصت هگا

داد. راشف ور متسد مورآ

؟ هریگب یمیمصت نینچ هنوتیم شواچ باتفآ _

؟ هنوتیم اه؟

مدید درم نیا زا نم هک یزیچ نوا اب مسق ادخ هب

! هشیمن گنرمک وت هب تبسن شبصعت هرذگب ایند ایند

. متفرگ زاگ ور مبل

یلیخ شیدیدن بشید هک وت ینودیمن هک وت هخآ _

سح شاه مشچ ... شاه مشچ رحس دوب هدش کانسرت

رارق تقوچیه هگید راگنا هک یروج هی تشاد گرم

هنک! دامتعا مهب تسین

م. هنوش رود تخادنا تسد



! هنزب فرح تاهاب داوخیم ، اجنیا دایم هراد شوایس _

. متفرگ ورباال مرس عیرس

یچ؟ هب عجار _

. تخادنا باال یا هنوش

لوا هرتهب مرظن هب هگید شقیفر هب عجار ، منودیمچ _

ور شواچ ام زا رتهب هرخ باال ینزب فرح نوا اب

. هسانشیم

. مداد نوکت یرس

! رحس یسرم _

؟ نتسه مه هنوپ و نیمار

داد. نوکت یرس

یلیخ نرب ندش روبجم نتشاد رتکد تبون حبص _هن

ن باوخ وت یروج هچ بشید ینودیمن ، ندوب تنارگن

. یدرک رمع فصن ور نوممه باتفآ یدرکیم هلا

. مدرک شهاگن یگدنمرش اب

ور؟ نوتاه تیامح نیا منک ناربج یروجچ _

! مارب دیقیفر زا رتشیب

دش. دنلب اج وزا دز منوش هب یا هبرض

. مرایب ور تپوس مریم نزن، تفم فرح هگید _

دیاب ، مدوب رارق یب ، مداد هیکت تشلا ب هب شنتفر اب

خیلا ور مدوخ یمک ات دنمجرا تکرش متفریم لقادح

منک.



! دادرهم

یزاب هچب هی رس شتسد فک متشاذیم منوا قح دیاب

اوعد نیا وت تخادنا یشیتآ نانچ اج هب ان فرح و

منک! ششوماخ منوتیمن منم یتح هک

هبعج هب داتفا ممشچ هک تخت ی هبل متسشن کالهف

زیم. یور هقلح ی

. مدش هریخ شهب فده یب هیناث دنچ

. دیزرل شنتفرگ یارب متسد

دوب متسد یوت هقلح نوا االن دوبن نم تقامح هگا

زیم! یور هداتفا فیثک و یلگ هن

. متشادرب ور هبعج و مدرب ولج ور متسد مورآ

و لگشوخ مه ش هبعج یتح مدز یگنرمک دنخبل

دوب! فیرظ

تفارظ نیا ، مدرک مخا هرابود ندز دنخبل طسو

اب نم ریغ ویک ینعی هشاب شواچ هقیلس تسنوتیمن

؟! دوب هدرب شدوخ
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و ییابیز زا هظحل دنچ مدرک زاب هک ور هبعج رد

هرطق هی ، مدنوم توهبم و تام هقلح یگدنشخرد

مشچ موت شقرب و تخیر هقلح نیگن یور زا کشا



دز. ماه

هسفق راگنا ، دزیم جوم م هنیس یوت یگرزب مغ هی

ره اب یلو دوب یداع زیچ همه دوب، هتسکش م هنیس

. مدشیم هدنز و مدریمیم مدیشکیم هک یسفن

هریخ شهب و مدیشک نوریب هبعج یوت زا ور هقلح

هک دوب یراک ، متسد یوت شمزادنب دمویمن ملد مدش،

. دادیم شماجنا دیاب شواچ

واب مدرک هاگن شرانک تس ی هنودرم ی هقلح هب

دوب. هدرک ور شاج همه رکف ، مدیدنخ هیرگ

تروص ندیاب دش، قاتا دراو پوس ی هساک اب رحس

هب شمشچ هک هگب یزیچ تساوخ درک، یمخا میکشا

. داتفا اه هقلح

. تسشن مرانک و تشاذگ زیم یور ور ینیس

همولعم ور، شنیگن هوا باتفآ هلگشوخ ردقچ یاو _

اه. هنورگ یلیخ

االن دوب رارق : متفگ و متفرگ شتروص یولج ور هقلح

جر یروج نیمه ونم لا بقا و تخب ، هشاب متسد یوت

لد هی شطسو طقف رمتسم یگتفشآ و مغ هی ندز،

ور ملد رتشیب هک هریگیم مزا و هدیم مهب یشوخ

. هنوزوسب

. مدیشک یهآ

هدجس ردقچ هنودیم شدوخ ادخ ، امنکیمن یرکشان _



م هچب ندنودرگرب یارب ، شساو مدروآ اج هب رکش

یلو ، تشذگ ایور لثم مارب هک یتدم هی نیا یارب

! هنکیم هلگ ، هریگیم هعفدی هگید هلد بخ

. دیشک ماهوم یور تسد و دز ینیگمغ دنخبل

وهللاام یدیسر هلحرم نیا هب لقادح نک رکشورادخ _

. میرادن مه هرطاخ نیمه

تسار ، تفرگ شیتآ رحس هساو ملد رتشیب مدوخ زا

هگا یتح داوخیم ونم شواچ مدوب نئمطم نم تفگیم

یروابان مکلا رد ، هشاب هداد تسد زا مهب ور شدامتعا

هدیسوب ونم یقطنم یب و مشخ زا مجح نوا یوت

دوب!

... رحس یلو متشاد تشگرب یارب کیچوک هنزور هی نم

یاج وراه هقلح ، مدیشک نوریب مندرگ زا ور مدنبندرگ

ات دوب رتهب شمتسب مندرگ هب هرابود و متخادنا پالک

هزادنب متسد یوت ور نوا شیلصا بحاص هک یتقو

! مراد شهگن مبلق هب هطقن نیرت کیدرن یوت

ات درک مروبجم و تشاذگ ماپ یور ور پوس رحس

. مروخب ور شرخآ

مدروخ ور داد مهب هک ور یصرق پوس ندروخ زا دعب

. هسرب شوایس ات متفرگ مورآ و

یربخ شواچ زا ات دیشوجیم هکرس و ریس لثم ملد

. مریگب
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رحس مدش، دنلب اج زا عیرس نوفیآ یادص ندینش اب

وزا مدیشک ماسابل هب یتسد هنک زاب ور رد ات تفر

مدز. نوریب قاتا

شهاگن ینارگن و ضغب اب ، شوایس ندش دراو اب

. مدرک

؟ شوایس _

و شوایس : دیپوت یبصع و تفر مهب یا هرغ مشچ

رتخد یدرک وت دوب یراک هچ نیا هللا، رفغتسا ِرهز...

. یدنوشن هایس کاخ هب ور نوممه

درک. شهاگن مخا اب رحس

! هیروجچ تیعضو منیبب نیشب ایب ندرک شنزرس یاج _

. متسشن لبم یور و متفر ولج تلا جخ اب

دوب. مه یوت شاه مخا نانچمه شوایس

؟ یرادن لقع هرذ هی وت رتخد _

؟ یسانشیمن ور ورای نیا هوگ خاالق

؟ دوب یتیعضو هچ یوت حبص ات بشید ینودیم

. مدرک شهاگن هچاپتسد و نارگن

درک؟ بت ایس هدشیچ یچ... _

. یهلا مریمب نم ؟ دوب دب یلیخ شلا ح



. دیشک یقیمع سفن

. هرادن هدیاف مه ریم و گرم هگید _االن

! تفر و دش مومت

نوا یاپ هب اپ باتفآ تخوس حبص ات یلو ، درکن بت

یلع! هب دش رتسکاخ دیشک هک یراگیس هتسب ود

ح نومه اب حبص : تفگ و دیشک شاه مشچ هب یتسد

هک دنومن یمدآ ، تکرش دموا داتفا هار نوغاد لا

! شزا هشاب دروخن شکرت

نم ندادیم سرت زا دز داد همه رس ردقنا حبص زا

متفگ درک جارخا مرفن ود مدب، شلیوحت وراه هدنورپ

. ندرگرب هرابود هش مورآ ات نرب زور ود یکی عفال

. متفرگ زاگ ور مبل

نم... ، شاپن کمن ردقنا هرتدب مدوخ حلا ادخب ایس _

؟ منزب فرح شاهاب نم

داد. نوکت ور شرس عیرس

هک نکن اپ هب شیتآ هتوراب االن نوا باتفآ هن _االن

! هریگیم ور نوممه نماد شرش

. ننیبن ور ماه کشا ات متشاذگ متروص یور ور ماتسد

هن؟ هدوب وت راک مه اه هدنورپ نوا _الدب

. متفرگ ورباال مرس عیرس

یچ؟ _

اه؟ هدنورپ مودک



. دیشک ولج یمک ور شدوخ

اه هدنورپ زا یرس هی نومتکارش زا دعب تدم _هی

راک مه انوا هنکیم رکف شواچ االن ینعی ندش، بیغ

! هدوب وت

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس عیرس

ربخ هیضق نیا زا ممحور نم مچب نوج هب ایس _هن

هدنورپ نوا زا نتفرگ سکع ، هدوبن نم راک ادخب هرادن

دوب! متقامح نیرخآ و نیلوا

. دیشک یهآ

؟ هنکیم رواب نوا هگم االن هگید یداد بآ ودنب _

. مدرک شهاگن هتفرگ یتروص اب
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دش. مرن یمک شاه مشچ

شاداد نز وروت مشن اال نیمه نم هک ادخب ، باتفآ _

هروج چیه تحیصن وت هب نم زا ، منودیم مدوخ

هشیمن مومت هداس ردقنا هک قشع هخآ وشن لا یخیب

. رتخد

همشاداد نوچ نکن رکف نک تباث شهب ور تدوخ

هگا هگیم هسانشب ور شواچ هک یکره ونیا هن امگیم

و هصغ مزاب تلغب ندب ور ایند لک یدب شتسد زا



سکعرب نوتاج هگا هک وهللا هب ، هشیمن مومت تترسح

شدوخ ات دزیم هنیپ نومسآ هب ور نیمز شواچ دوب

هنک. تباث تهب ور

. مدرک شهاگن مکحم یلو دوب سیخ زونه متروص

ایس؟ یتخانش یروجنیا ونم _

هی هدرگرب منکن شروبجم ات هشاب نومدهاش ادخ

نوا نودب اعقاو نم نم... ، مریگیمن مورآ هظحل

یدوب نوماه هظحل کت کت یوت تدوخ وت ، منوتیمن

یدرک سح ور دوب نومنیب هک یا هطبار نوا وت ایس

مدب همادا شواچ نودب منوتیم نم هگم یدرک شسمل

؟

واب متفرگ متشم یوت ور م هنیس یور یاه هقلح

! مریگیم شزا ور مقح مسق شدوخ هب : متفگ صغب

دز. یگنرمک دنخبل

! دینونجم مه نیع نوتتفج _

: تفگ عیرس هشاب هداتفا شدای یزیچ هک راگنا رحس

؟ هدنوسر شواچ تسد هب وراه ملیف نوا یک یتسار

داد. هیکت لبم وهب درک یفوپ شوایس

، متسین نئمطم یلو مراد کش رفن هی هب نم شتسار _

یاه ملیف یسررب لوغشم رخاوا نیا هک یسک اهنت

ور راک نیا ضرغ یور زا هتسنوتیم و دوب نیبرود

! سایحم هشاب هدرک



دش. درگ ماه مشچ

... یتیعقوم نینچ وت دیاب ارچ نوا هخآ _

شتسار : تفگ و داد راشف مهب مکحم ور شاه مشچ

شواچ هساو میاوخیم مداد ول هقلح ندیرخ عقوم نم

! یراگتساوخ میرب

. تفرگ ملد هرابود

نوا هب متسد : تفگ صرح واب درک یمخا رحس

لک وت ماتشگنا رود مچیپیم ور شاهوم هسرب هتیرفع

. شمنوخرچیم تکرش نومه

درک. شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب شوایس

هساو شواچ اب وت : متفگ و متفرگ ورباال مرس عیرس

؟ یتفر هقلح باختنا

داد. نوکت دییات ینعم هب یرس

شوایس دش، تحار فیرظ ی هقیلس نوا زا ملا یخ

! سنجان

هیکت ماهوناز هب ور ماه تسد هرابود و مدیشک یهآ

نیا ندینش اب یتح دوب هدشن رتهب زیچ چیه ، مداد

. مدرکیم هولج رت نوغاد اهربخ

ولج ور شدوخ یمک درک، مهاگن یتحاران اب شوایس

درک. هقلح رحس رود ور شتسد و دیشک

. میدرک شهاگن بجعت اب

وروت : تفگ یدولآ مغ نحل واب تسب ور شاه مشچ



هب یمقیفر سومان مدب یرادلد منک تلغب منوتیمن هک

. منکیم لغب ونیا شاج

درک. درگ ور شاه مشچ رحس

؟ یدرکیم لغب دوبن تقیفر سومان هگا ینعی _
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شهاگن یمشچ ریز و تخادنا باال یا هنوش شوایس

درک.

! هزاب یثنوم سنج ره هب ور یرادلد یارب نم شوغآ _

درک. شهاگن صرح اب رحس

؟ هگید یرادلد _هع

هک. وت نوج هب : تفگ درسنوخ شوایس

مدز. نوشلک لک هب یدنخبل

نزن تسد نم هب رو نوا ورب روعشیب تمع نوج _

. مدرک مومت تاهاب نم

نم یدرک مومت وت : تفگ هدنخ واب تفرن ور زا ایس

تسد منوتیم هفرط هی سپ ، مدرکن مومت زونه هک

! هزیج اینزب تسد ینوتیمن وت یلو منزب

! مگب هن هگا مرخ مه یتساوخ هگا هتبلا

و دیبوک ش هنیس هب یمکحم هبرض صرح اب رحس

. دیشک بقع مخا اب ور شدوخ



هاگن مهب بجعت اب نومات هس نوفیآ گنز یادص اب

. میدرک

تشاد شرب و تفر نوفیآ تمس وهب دش دنلب رحس

هع : تفگ هدرک لوه هک دید رد تشپ یچ منودیمن

؟ ییوت ریما

! شمریگیم مایم االن هشاب ، مدوبن تمحز هب یضار

همه هظحل هی شوایس کانتشحو و درس هاگن ندید اب

. تفر مدای مدوخ یایتخبدب

؟ هنکیم یطلغ هچ اجنیا هرسپ _نیا

درک. شهاگن مخا اب رحس

! هرادن یطبر وت _هب

زا عیرس ، تفر رد تمس وهب دش دنلب اج زا شوایس

. مدیرپ اج

نم تسین یروج نوا ادخ هب اسیاو ایس اسیاو _

. مدیم حیضوت تساو

منیبب راذب هن : تفگ و داتسیا شولج یدج رحس

هنک! راکیچ داوخیم

مد هدموا نم قباس رسپ تسود هک هچ وت هب هخآ

م؟ هنوخ

؟ یمراکیچ

درک. شهاگن هریخ یدب حتلا اب هیناث دنچ شوایس

؟ متراکیچ _



! راین رد وشدنگ سپ متراکیچ نم ینودیم تدوخ

هرب. نوریب رد زا ات تشگرب و تفگ ییاباب ورب رحس

. شلا بند داتفا هار شوایس

. متشادن ور هگید شنت هی تقاط اعقاو ، مدیشک یهآ

هیکت راوید هب نوزرل یاهاپ واب مدش نوشلا یخیب

. مداد

. مدش هریخ نوشریوصت وهب متشادرب ور نوفیآ

. تفر ریما تمس وهب دش جراخ رد زا رحس لوا

و یبصع تدشب هفایق هی ،اب شوایس مه شرس تشپ

شوج یتقو شوایس تفگیم تسار رحس ، کانسرت

. دشیم کانتشحو یباسح دروایم

؟ ینکیم یطلغ هچ رحس هنوخ مد _وت

هب ور هتسب هزادنب ایس هب یهاگن هک نیا نودب ریما

. تفرگ رحس تمس

مومت یتفگن هگم هنکیم راکیچ اجنیا هکیترم _نیا

؟ نیدرک

نتفگ نیه یادص دز شهب شوایس هک یشوگ وت اب

دش. دنلب نامزمه رحس ونم

بخ؟ شکب بآ وتنهد _

شدوخ هب هرادن قح یدحا چیه مینزن ای مینزب مهب

ش! هنوخ مد دایب هدب هزاجا

؟ هتیلا :ح دیرغ هدش خرس یتروص واب بقع داد شله
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: تفگ سامتلا اب رحس هک هگب یزیچ تساوخ ریما

هب وت میرب ایب ایس ، ریما ورب دینک سب ادخ وروت

تارب وت میرب هدب ور مسابل دوب هدموا طقف نآرق

. منکیم فیرعت

. تخادنا ایس هب یفسات رپ هاگن و دش تکاس ریما

یتح ، متفرگ ماه تسد یوت ور مرس و مدیشک یهآ

هنک. متنعل ادخ دوب، نم ندرک دیرخ ریصقت منیا

هاگن هک روط نومه و تفرگ ور شوایس تک رحس

. شدیشک هنوخ لخاد هب دوب ریما یور ش هریخ

یهجوت تفریم جیگ یمک مرس مدش، ادج نوفیآ زا

هی ایس یارب ات متفر هنوخزپشآ تمس هب و مدرکن

! هبارخ هلک نومه قيفر هک قحلا ، مرایب بآ ناویل

ییاریذپ هب و متشادرب بآ لا چخی یوت زا عیرس

. متشگرب

دوب. هداتسیا رد مد یخلت تاقوا اب لبق سکعرب ایس

ارچ هخآ : متفگ و متفرگ شتمس هب ور بآ ناویل

رتخد هی هنوخ مد هک نیا ، ینکیم تواضق هتسنودن

زیچ ترظن هب هشب نوشاوعد درم ات ود درجم

؟ هیگنشق



تمس هب شوایس هب هجوت یب و درک یمخا رحس

. تفر قاتا

یچ هرسپ نیا : تفگ و درک شلا بند هاگن اب شوایس

؟ اجنیا تساوخیم

. متفرگ شزا ور بآ ناویل

مینک دیرخ نم هساو ژ اساپ میدوب هتفر هک زورید _

میرخب شفک میتفر ، سافرط نومه شزاغم شمیدید

ادخ هدنب نیا تشاذگ اج اج نوا ور شوتنام رحس

ور رحس یوتنام اجنیا ات دموا دیبوک هار همه نیا مه

هدب.

. دروآ رد ییادا یقلخدب واب درک جک ور شتروص

قباس رسپ تسود دیا هداس امش ردقچ ادخ، هدنب _خآ

هدموا هتشادرب هار همه نیا یهاوخ ریخ ور زا موناخ

؟ دیدرک ضرف رخ ونم ، اجنیا

. مدرک شهب یمخا

ثمال. منک باوث متساوخ ال، صا هچ نم هب _او

قترس نوزا مریم مراد نم : تفگ و داد نوکت یرس

نک. یظفاحادخ مه

. مدنوخرچ شارب یمشچ

عف ، درکیم یظفاحادخ دنومیم شدوخ تساوخیم _هگا

ال!

نوریب رد وزا دنودرگرب ور شور یا هرغ مشچ اب



. تفر

. متشگرب قاتا اب شنتفر اب

دوب،اب هتسشن تخت یور هتخادنا لگ یتروص اب رحس

. مدرک شهاگن بجعت

وت؟ هتچ _

دز. یدنخبل

دش؟ یتریغ مور یدیدن _

منت ور موتنام و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدرک

. دنمجرا تکرش مریم نم هدب، تافش ادخ _

دش. دنلب تخت یور زا

! هگید هنوخ وت نیشب حتلا نیا اب اجک _او

ات مداتسیا هنیآ یولج و متخادنا مرس یور ور شملا

منک. بترم ور مدوخ

مدروخ ریت ینکیم رارکت ونیمه حبص زا یه هیچ _

یلو هشب مورآ شواچ ات منومب رظتنم دیاب هگم،

رظتنم یضوع دادرهم نوا حلا نتفرگ یارب منوتیمن

میچیه مراین تسدب ور شواچ ات نم سرتن ، منومب

! هشیمن
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دز. یدنخبل

غامد ولج ورب مدوخ یگشیمه باتفآ نومه یدش _

! کاخ هب مبلا ور نوشمه

. مدش رضاح عیرس و مدز شهب یدنخبل هنیآ وت زا

. متشگرب رحس تمس هب عیرس یزیچ یروآدای اب

نیشام ،االن متشگرب مه وت اب متفر سنا ابآژ بشید _

؟ تساجک تچیئوس مرادن

ادعب راد، شادرب هزیم ور : تفگ وحم دنخبل نومه اب

. یدرگرب اجنیا ات تسین المز مریگیم مایم

وهب تفرگ هدنخ اب هک مداتسرف شارب اوه ور یسوب

. دنوبسچ شبلق

. متفر نوریب هنوخ زا عیرس و مدز یدنخبل

بشید نوراب ضراوع وزا درکیم درد یباسح مرس

دوب.

من مامشچ هرابود ات منکن رکف بشید هب مدرک یعس

هزاجا و مدوب هدرک ور ماه هیرگ حبص ات هریگب

. هسرب نایاپ هب یکشک ردقنا قشع نیا مدادیمن

هزادنا ،هب مراذب رانک ور نتفگ تبیصم رکذ دوب شتقو

مدز. دنگ یفاک

و هفصن هطبار نیا یارب نوا هزادنا هب منوتیم لقادح

ور زیچ همه باسح دیاب لوا یلو منک تالش همین

. متفرگیم سپ



ره دادرهم یروآدای ،اب مداد راشف زاگ یور ور ماپ

شواچ ، تفریم ورف مه یوت ماه مخا رتشیب هظحل

نوا هک ینیزنب و تشاد نوا یور یدایز تیساسح

دوب! هدرک رت میظع ور راجفنا نیا انئمطم تخیر

. مدش دراو و مدرک کراپ تکرش مد ور نیشام

. درکیمن بوخ ور حملا لبق لثم هگید طیحم نیا

نودب و متفر دنمجرا قاتا تمس هب همه هب هجوت یب

. مدرک زاب ور رد ندز رد

شزیم تشپ دنمجرا دوخ تقو دنچ نیا سکعرب

دوب. هتسشن

دش. دنلب اج زا عیرس نم ندید اب

؟ باتفآ _

دوب. نارگن شتروص

؟ مرتخد هبوخ _حتلا

. یدادن باوج ور تیشوگ مدز گنز یچ ره ارچ

. متسشن لبم یور

؟ هبوخ _حملا

! محاضتفا

منماد یروج نیا هابتشا نوا مدرکیمن رکف تقوچیه

. هریگب ور

درک. مهاگن یگدنمرش واب تسشن مور هب مور

یداد ماجنا ور راک نوا متکرش ونم رطاخ هب منودیم _



! متفر گرم مد ات زورید نم ادخب هنییاپ مرس باتفآ

. مدیشک یهآ

بخ یلو دوب، مدوخ هابتشا ش همه هیفرح هچ _نیا

! دروآ رد یزاب یضوع یلیخ نوترسپ یلو دیشخبب

. دیشک شینوشیپ هب یتسد

. یراد قح یگب یچره _

؟ تهب تفگ یزیچ ناخ شواچ

. مدرک شهاگن خلت

هدش، دوبان میگدنز هک دینودب دح نیمه رد ، میرذگب _

! هشب قباس لثم یزیچ هگید منکن رکف

زاب قاتا رد هک هگب یزیچ تساوخ درک، مهاگن تحاران

دش.

. مدش دنلب اج زا عیرس دادرهم ندید اب

. تخادنا باال ییوربا

... فیرشت موناخ بجع _هچ

مدوخ دنلب دنچ اب هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

یلیس یلمعلا سکع ره زا شیپ و مدنوسر شهب ور

. مدنوشن شتروص یور یمکحم
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مهاگن دوب هدش کشخ کوش تدش زا هک یتروص اب

درک.

ات مدز ونیا : متفگ مکحم و متفرگ شولج ور متسد

هناقمحا یزابجل هی رطاخ هب دعب هعفد یریگب تربع

یشکن دنگ هب ور ایور هی ، ینکن بارخ ور یگدنز هی

! ینوکشن ور دامتعا وهی

! ممهفیمن یگیم یراد یچ : تفگ تهب اب

. مدرک شهاگن یصاخ ترفن اب

بخ؟ مگیم مراد یچ مهفب _

شواچ ونم نیب ی هطبار زا منودیم ، شمهفب بوخ

طقف نزن، هار نوا هب ور تدوخ سپ یتشاد ربخ

روطچ دنمجرا یاقآ لثم یدرم رسپ هنیا زا مبجعت

! هشاب لا غشآ ردقنا هنوتیم

درک. مهاگن هتخورفارب یتروص اب

... وتنهد فرح رتخد یه _

دش. تکاس دنمجرا یادص اب

نینچ تزا هقح رتخد نیا فرح ، دادرهم نک سب _

نیا تیریدم هساو زونه همولعم متشادن یراظتنا

یا! هچب یلیخ تکرش

درک رامق شیگدنز یور نم تکرش رطاخ هب رتخد نیا

! تخاب نم رسپ رطاخ وهب



! نکن م هدنمرش نیا زا رتشیب

مهب یدب هاگن و درشف مهب ور شاه بل دادرهم

مکحم ور رد و تفر نوریب قاتا زا یبصع تخادنا

هب و مدیشک متروص هب یتسد ، تسب شرس تشپ

. متشگرب دنمجرا تمس

دوب. شراوازس یلو ماوخیم ترذعم نوتزا اعقاو _نم

ناخ شواچ اب نم باتفآ : تفگ و داد نوکت یرس

عفر وراه مهافت وس نیا منکیم یعس و منزیم فرح

نارگن مدیم ماجنا دایب رب متسد زا یراکره منک،

. شابن

. متخادنا باال یا هنوش

مراودیما طقف ، هینابصع یلیخ االن هرادن یا هدیاف _

هنک! تیاکش داوخن

درک. زیر ور شاه مشچ

؟ هنکمم ترظن هب ینعی _

هرادن ناکما مرظن هب مسانشیم نم هک یدرم ینعی

. هزادنب رسدرد یوت وروت داوخب

. متشادرب لبم یور زا ور مفیک

نوت هزاجا ادخ،اب هب میضار تشکن ونم هک نیمه _

. مسرب ماه راک هب مرب نم

مه شیروج نیمه مرتخد راین راشف تدوخ هب دایز _

. هدیرپ تگنر



. مدش جراخ قاتا وزا متفگ یمشچ

هب یگتسب میگدنز ، متشادن یتسرد حلا مه اعقاو

مودک ره و دوب زمرق شمیس ود ره هک تشاد یبمب

! دادیم خر راجفنا میدربیم ور

ور الت کشم نامز تشذگ و یروبص اعقاو متسنودیمن

، مینک تداع نوشهب هشیم ثعاب طقف ای هنکیم لح

تسد وزا یروبص ، مدوب یریذپ کسیر مدآ نم یلو

ینعم مارب دوب نم یایند ِنیرت گنررپ هک یمدآ نداد

! تشادن
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هقیقد دنچ ره ، مدوب ماهراک ماجنا لوغشم زور لک

فرطرب م هجیگرس ات زیم یور متشاذیم ور مرس

. هشب

میگدنز و مدب ماجنا ور ماهراک ی همه متساوخیم

! شواچ نتفرگ سپ یارب مراذب ور

فرح مه وناب اب دیاب ش، هنوخ مرب ادرف متساوخیم

متساوخیمن ، تشاد شواچ یور یدایز ذوفن نوا مدزیم

مدیچیپیم شاپ و رپ هب ردقنا مراذب شارب یرارف هار

هنک، ماه مشچ ریسا ور شدوخ هش روبجم شهت هک

! مدوخ شور اب هتبلا



رحس نیشام راوس یراک تعاس ندش مومت زا دعب

گنر یمک متروص ، مداتفا هار هنوخ تمس هب و مدش

نارگن ور نامام متساوخیمن ، دمویم رظن هب هدیرپ

منک.

شهب تبسن مهجوت و تقو دوب هتشگرب شرآ یتقو زا

تسد زا ور یزیچ هی ات اعقاو راگنا دوب، هدش رتشیب

مهب بوخ راگزور ونیا ، ینودیمن ور شردق یدن

! مراگزور ندرک هایس زا دعب هتبلا ، دنومهف

ات مدز ماه هنوگ یور راب دنچ هنوخ هب ندیسر اب

شرآ مدش، هنوخ دراو نودنخ یتروص ،اب نریگب گنر

. دیود متمس هب قوذ اب

؟ یدموا منوج نامام _

شیپ دش، گنت تارب ملد نم یدموین ارچ بشید

. مدیباوخ نوج نامام

. مدرک شلغب دنخبل واب مدش مخ

دیشخبب ، هشیم گنت شلد ردقنا شنامام هشب شادف _

مایب متسنوتن دوب تقو رید مدوب رحس خهلا هنوخ

. ایباوخیم نم شیپ هگید بشما

درک. سوب مکحم ور م هنوگ

. مشچ _

. مدیسوب ور شاه مشچ یور

. منامام هشاب بال _یب



درک. وسالیم دموا نوریب هنوخزپشآ زا نامام

. یدرک رید ردقچ مرتخد یشابن هتسخ _

. دیشک لوط نامام دوب دایز ماراک موه _

. تخادنا مهب یقیقد هاگن

؟ هدیرپ ارچ تگنر _

؟ هدش یزیچ هزمرق متاه مشچ

رکف ناج نامام هن : متفگ و مدز شرآ هب یا هراشا

مدروخ ماش نوریب نم دیشخبب ، مدروخ امرس منک

. مباوخب مریم

، مدرک دنت اپ قاتا تمس هب هک هگب یزیچ تساوخ

یولج ندرک یزاب ملیف ییاناوت نیا زا رتشیب هگید

. متشادن ور دوب عملا ریگ چم هک ینامام

. متشاذگ مرانک شرآ ی هساو تشلا هیب

نیرخآ نوماه مایپ وت متفر و مدرک نشور ور میشوگ

ییاج نیرخآ سردآ دوب هدرک لا سرا مساو هک یمایپ

. میدید ومه هک دوب

نوماه مایپ ی همه یگنرمک دنخبل واب باالرت متفر

تناتم اب ردقچ و مدرکیم شتیذا ردقچ ، مدنوخ ور

! دادیم ور مباوج

! متشاد میشوگ یوت شزا سکع هی لقادح شاک

ود هب ور مرس دعب یلو دز هقرج مرس یوت یرکف

. مداد نوکت فرط



هنک! م هرخسم شوایس مراد رمع ،ات متساوخیمن
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دش. قاتا دراو شرآ هک مدیخرچ ماج یوت یمک

تتربیم نوج نامام ادرف مرب، تنوبرق میباوخب _ایب

ایش. رادیب ینوتیمن دهم

. تخادنا ملغب یوت ور شدوخ

ور شینوشیپ و متشاذگ موزاب یور ور شرس

. مدیسوب

مه هقیقد جنپ ، مدرک ناتساد ندنوخ هب عورش مورآ

. تفر شاه مشچ هک دیشکن لوط

منک، زکرمتم ور مرکف ات مدرک هاگن شتروص هب یمک

عورش هزات نیا و دشیم کیدزن تشاد یلع درگلا س

دوب. نم یاه ینوشیرپ

! مدوب رفنتم دیع زا هشیمه

مدز یتلغ و مدیشک نوریب شرس ریز زا ور متسد

درک. ذوفن مرس یوت هنایروم لثم رکف نوا هرابود

. مدرک زاب ور یشوگ هحفص و مدیشک یقیمع سفن

اتسنیا منیبب ات مدیخرچ شوایس یاروولا ف وت لوا

. ندوب رتخد نوشفصن هللا شام هن ای هراد

درم! هدب وس تامشچ هب ادخ



مه یدیما نادنچ مدیشک یهآ شواچ مسا ندیدن اب

. هشاب هتشاد مارگاتسنیا هک متشادن

؟ یتسه :سالم مداد مایپ و شوایس تکریاد یوت متفر

اال تفرگ م هدنخ داد باوج عیرس هیناث دنچ زا دعب

ف.

تکریاد زا هراد ؟ هدموا فرط مودک زا باتفآ هب _هب

؟ هباتیم نم

مشب نومیشپ هک نیا زا لبق و مدرک ثکم هیناث دنچ

ور شواچ یاسکع زا ات دنچ هشیم : مدرک پیات عیرس

؟ یتسرفب مساو

هب نیبب ایادخ مدز، لز یشوگ هحفص هب سرتسا اب

هدنخ رکیتسا ات هد باالی هعفدی ، مداتفا یتفخ هچ

. داتسرف مارب

ینزب نهلا دعب ینک شزان سکع یور زا یاوخیم _

تفر نییاپ یشوگ هحفص و مدیشک تیاهوم رب تسد

؟

هراد ملد اجنیا نم ، تفرگ مصرح شایزاب هرخسم زا

طقف شزا تلا جخ زا مجح نیا واب هکرتیم هصغ زا

... نوا یلو ماوخیم سکع هی

. مدادن شهب یباوج

تارب االن نکن رهق اباب هشاب : تشون هیناث دنچ زا دعب

. متسرفیم



مارب مه رس تشپ سکع ات دنچ ، مدرک ربص یمک

یدج تروص ندید ،اب مدرک زاب ور لوا سکع ، داتسرف

،زا تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل شمخا نودب یلو

تساهلا س راگنا هک مدوب هدش رود شزا ردقنا بشید

! شمدیدن

ی هنوش یور تسد اج هی ، مدرک زاب ور یدعب سکع

نامز دای ، دیدنخیم لد هت وزا دوب هتخادنا شوایس

. دیدنخیم نم رانک طقف هک مداتفا ییاه

یوق متساوخیم دز، شین ممشچ هب کشا مک مک

! مدیسرت متسنودیم ملد هت یلو منومب

ات ونم مه و دوب هدرک شوخ ور ملد مه هسوب نوا

دوب! هدنوسرت گرم دح

هزیریم ملد هظحل ره شرورم اب هک یا هسوب

هظحل یارب ، تشاد هک یصقانتم سح همه نوا اب

داد! یگدنز هزیگنا مهب و درک مادج ایند نیا زا یا

! توافتم و نیریش خلت دادیم ومیل معط

! مدرکیم شتبث منهذ یوت هشیمه یارب دیاب
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هب بجعت ،اب مدرک زاب ور یدعب سکع و مدیشک یهآ

زا یکی دمویم رظن هب مدش هریخ سکع یوت تیعمج



! هشاب یلخاد یاه شیامه

و درس یتروص ،اب متشگ شواچ لا بند ماه مشچ اب

ایحم ندید دوب،اب هدش هریخ نیبرود هب توافت یب

و دوب هداتسیا شواچ رانک یزان رپ یدنخبل اب هک

نوا ندرکیم هاگن نیبرود هب نتشاد همه هکیتروصرد

نیرخآ ات ماه مشچ دوب هدش هریخ شواچ تروص هب

دش! درگ دح

! هدیرد مشچ ی هرتخد

دشیم یچ منک شوحم نيمز یور زا تساوخیم ملد

متسنوتیم وت و سکع وت مربب ومتسد متسنوتیم

. مدب راشف ور شندرگ

ور مرس متساوخیم ، مدموا نوریب هحفص زا صرح اب

! مشکب غیج منوتیم وات تشلا ب یوت منکب

دوب یسکع هچ نیا هخآ متفرگیم شیتآ متشاد

! ضیرم ی هرسپ ، شداتسرف نم یارب ناشوخ ناشوخ

، هشب مدآ تسین رارق تقوچیه هنک شتنعل ادخ

. رحس اون یب و تخبدب

ناتسرامیت ربب ور تدوخ : مدرک پیات شساو عیرس

! ضیرم نک یفرعم

. تشلا ب ریز مدرک ترپ ور یشوگ و مدرک شک بال

دز رگنلت مهب یروج حاضتفا یحور تیعضو نیا وت

. نییاپ مداتفا رس اب هک



هناقشاع هاگن مدرک یعس و متسب مکحم ور ماه مشچ

نوا زا یروج ادخ هب منک، نوریب منهذ زا ور ایحم

! هتفیب ندرک طلغ هب هک منک شنوریب تکرش

. مداتسرف مدوخ هناقمحا رکف و شوایس هب یتنعل

مک مک هک مدروخ صرح و مدز رغ مدوخ شیپ ردقنا

درب. مباوخ

* * *

هب هنیآ یوت و مدنوشن متروص یور یگنرمک شیارآ

روش شواچ اب دروخرب زا ملد هت مدش، هریخ مدوخ

! منزب اج متسنوتیمن یلو دزیم

ش! هنوخ مرب متساوخیم

یور یدایز ذوفن هک ینز مدزیم فرح وناب اب دیاب

مدوخ یارب ور نوا تیامح دیاب ، تشاد شواچ

هک دوب تبحم واب یقطنم ردقنا منئمطم مدیرخیم

هنک! کرد ور مسح و ونم

مدوخ نوچ مدشیم ور هب ور شواچ اب ییاهنت دیاب

هرذی هب یلو مدز یگرزب نیا هب یدنگ ییاهنت هب

. متشاد جایتحا بلقت و یمرگلد

ی هقلح ، متخادنا مندرگ یوت یاه هقلح هب یهاگن

تمی مال واب متفرگ متسد یوت ور شواچ ی هنودرم

شبحاص تسدب دیاب هقلح نیا ، مدیشک ماه بل یور



! هسرب

زاب ور وشک ورد مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

دوب هداد هیده مهب شواچ هک یرطع ندید ،اب مدرک

رس تشپ راب دنچ ، تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

هشیمه هک نیا ،اب مداتسرف مماشم هب ور شوب مه

! تسشیمن ملد هب هگید راگنا یلو مدوب وب نیا قشاع

هیده رطع تزیزع هب تقوچیه تفگیم هشیمه نامام

! هزادنیم ییادج نوتنیب نوچ هدن

ور زیچ همه متسنوتیم و مدوب یتافارخ مدآ شاک

! دنمشزرا یدایز هیده نیا یسحن ندرگ مزادنب
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متشاذگ شاجرس ور رطع و مدیشک یقیمع سفن

هنوخ زا نامام زا یظفاحادخ واب متشادرب ور مفیک

مدز. نوریب

شواچ ی هنوخ تمس وهب مدش مدوخ نیشام راوس

. مداتفا هار

متساوخیم هک ییاه فرح هب مدوب هار یوت هک ینامز

ور مدوخ ای مفابب غورد متساوخیمن ، مدرکیم رکف منزب

یتح و مدوب نومیشپ اقیمع نم یلو مدب هولج هانگیب

. مدیم ناوات مراد مدرک هک یراک زا رتشیب



هدش هک مه هقیقد دنچ یارب یتح مدوب راودیما

مدوجو زا تمسق هی دنچره ، منیبب ور شواچ منوتب

و درکیم مریقحت هگا ، دیسرتیم شلمعلا سکع زا

منهذ یوت متشاد شزا هک یروصت هگا ، درکیم مدروخ

یولج شیماح هشیمه ِریوصت نوا هگا ، تخیریم ورف

لکش یبصع درم هی شاج هب و تسکشیم مور

! متشادن ور تسکش نیا ِبات نم تفرگیم

کراپ هشوگ هی ور نیشام شنوخ مد هب ندیسر اب

. مدش هدایپ و مدرک

ینعی ، متخادنا نوفیآ هب یهاگن و مداتسیا رد یولج

؟ هشاب هنوخ االن تشاد ناکما

. مداد راشف ور گنز و متشاذگ رانک ور دیدرت

. دیچیپ مشوگ یوت وناب یادص هیناث دنچ زا دعب

. ردام وت ایب ؟ ییوت مناج باتفآ _

مک مسرتسا زا مکی ، مدرک زاب ور رد و مدز یدنخبل

دش.

هب ور مدوخ عیرس و مدرک یکی هب ود ور اه هلپ

ضحم هب ، مدنوسر دوب هداتسیا اه هلپ باالی هک وناب

. متخادنا شلغب یوت ور مدوخ شتروص ندید

متسب ور ماه مشچ ، دیشک متشپ ور شتسد راب دنچ

. مدرک شلغب رت مکحم و مدیشک یقیمع سفن و

نیع وت، یبات یب ردقنا ارچ ، مرتخد مرب تنوبرق _



! تتفج

. مدش ادج شزا مورآ و متفرگ زاگ ور مبل

س؟ هنوخ :االن متفگ مورآ

. دیشک یهآ

مدیدن ال صا ور هچب نیا یور هزور ود نم مرتخد _هن

هدش. اه هدز نونج نیع

عقوم نوا ات نم ، هنوخ دموا هس تعاس بشید

تفر و درک سالم هی دموا هک نیمه مدوب شرظتنم

! شامشچ وت هنوخ هساو دش نوخ ملد ادخب قاتا وت

! مدرگب یهلا ، مدرک شهاگن ضغب اب

مکزیزع وت میرب ایب : تفگ و تخادنا متشپ ور شتسد

. متشاد تهگن رد مد

درک فراعت مداتفا هار ییاریذپ تمس هب شهارمه

. منیشب لبم یور شرانک

ور زیچ همه امش : متفگ و مدرک شهاگن تلا جخ اب

؟ دینودیم

. تخود مهب تقد اب ور شاه مشچ

درک، فیرعت مارب هتسبرس ور ییازیچ هی شوایس _

. شمونشب تدوخ نهد زا ماوخیم

و متفگیم دیاب یلو ندز، فرح دوب تخس مساو

! مدرکیم خالص باذع نیا زا ور مدوخ

هک یتاقافتا فیرعت هب عورش و مدیشک یقیمع سفن



. مدرک داتفا

مورآ یتروص و یروبص اب مندز فرح تدم مومت یوت

. دادیم شوگ ماه فرح هب

و تفرگیم مصرح وای مدرکیم ضغب اه تقو یضعب

ماه فرح ، مراد یسح هچ دوب صخشم ال ماک منحل زا

هراد من ماه مشچ مدش هجوتم هزات دش مومت هک

. مدرک شهاگن یمشچ ریز و مدیشک متروص هب یتسد
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دعب و دیشک یهآ دوب یتحاران و مغ زا رپ ی هرهچ

شواچ هک حاال مدرکیم رکف : تفگ ثکم هظحل دنچ زا

شلد هراشف تحت ردقنا و هشیگدنز نارود نیرتدب یوت

یتقو ، هنومب مکحم وت دیما هب و هشاب مرگ وت هب

زا تساوخیم مبلق هنک یراگتساوخ تزا هرارق تفگ

دوب! هدش درم دوب هدش قشاع مرسپ دایب، رد اج

مه هک یا هعجاف یتح باتفآ دزیم قرب شاه مشچ

هریگب شاه مشچ زا ور قرب نوا تسنوتن داتفا قافتا

هرایب موود یروجچ دوب،االن مرگ وت هب شلد نوچ

! هرادن وس هک ییاه مشچ اب

. مدرک شهاگن تهب اب

؟ هدشیچ هگم _



؟ هداتفا شواچ یارب یقافتا هچ

درک. مهاگن ددرم

ای مگب تارب دیاب هداتفا هک یتاقافتا نیا اب منودیمن _

هن!

عاضوا االن باتفآ ینومب شواچ تشپ دیاب وت یلو

یممصم رگا مرظن سوهب هشیمه زا رت تخس شارب

ربخ هلئسم نیا زا هتقح ینومب شواچ یگدنز یوت

. یشاب هتشاد

دوب هداتفا یقافتا هچ ینعی ، مدرک هاگن شهب سرت اب

دوب! هدرک نوغاد هگیم وناب هک یردقنا ور شواچ هک

دش. هریخ ماه مشچ وهب دیشک یقیمع سفن

ردپ اب شیپ اه سلا هک هینز نومه ناگیاش رسمه _

هدش هنوخ زا زانهم رارف ثعاب و هتشاد هطبار شواچ

هداد خر شواچ ی هساو ینودیم هک شدعب تاقافتا و

! هدیرب نوشنوخ زا هشیمه یارب ور نوا یاپ و

یوت یتح هک دوب یزیچ ، مدرک شهاگن یروابان اب

منک! شمضه متسنوتیمن دیجنگیمن مرکف

؟ سایحم ردام ام... نوتروظنم ناگیاش _نز

نوکت رس یقیمع یتحاران و هدش خرس یتروص اب

داد.

ردقنا هعجاف نیا مدیشک ماهوم یوت تسد راب دنچ

ح هب یاو تحادنا حلا نیا هب ونم هک دوب رب سفن



لا...

دوب! ردام نوا یلو

ایحم یاج ور مدوخ هظحل هی متسنوتیمن نم یادخ

شرس بالیی هچ تقیقح نیا ندیمهف اب هک مراذب

! دمویم

. متفرگ ماه تسد یوت ور متروص

؟ هتفگ نوتهب یک ونیا _نیا...

و متشادرب متروص یور زا ور متسد درک، توکس

. مدرک شهاگن یلا وس

. درشف مهب ور شاه مشچ

! تساج نیمه ارجام کانتشحو ی هتکن _

نیا و هیک نز نوا هتسنودیم لوا نومه زا شواچ

، هتشاد هگن شبلق یوت ور هنیک و رفنت نوا سلا همه

شیپ ور زیچ همه و هرایب موود متسنوتن هک یبش ات

درک! فارتعا نم

ووت نم نراد ربخ ارجام نیا زا هک ییاسک اهنت االن

. میتسه شواچ و زانهم و

هدش دراو کوش مهب یدح هب هقیقد دنچ نیا یوت

. دیزرلیم ماهاپ هک دوب

! هتسنودیم ور زیچ همه شواچ یاو

هتسنودیم ور زیچ همه هک شواچ بخ : متفگ مورآ

؟ هدب ردقنا شلا االنح ارچ سپ



! زانهم رطاخب _

هنک تظفاحم ش هداوناخ زا ات تفگن یزیچ تقوچیه

نودیرف زا ات هشاب شتشپ داوخیم شزا زانهم وحاال

! هشب ادج

و تردق ی همه هشب عوضوم نیا هجوتم هگا نودیرف

هب ور شتکرش و شواچ ات هنکیم عمج ور شاه طبار

شواچ نوا رابتعا نودب هنک تباث و هنوشب ایس کاخ

! تسین یچیه
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فیح دش رتشیب مه لبق زا شردپ هب تبسن مترفن

! فیح ، مدوب وناب یولج

هدرک تنایخ ش هلماح نز هب مدوب هدیمهف یتقو زا

هدز؛ کتک گرم دح ات ور شرسپ یتسم جوا وت و

دوب فصو لباق ریغ متشاد شهب هک یراجزنا سح

دوب! راجزنا یارو یزیچ االنهی یلو

هجوتم :االن تفگ و تشاذگ متسد یور ور شتسد

شتشپ هک دوب تحار وت زا ملا یخ مگیم ارچ یا

؟ یتسه

هچ شیحور حتلا نیرتدب یوت شواچ هک یا هجوتم

؟ هدروخ یا هبرض



درک راکیچ دیاب منودیمن منم یتح ... مرتخد منودیمن

شوایس هنزیمن فرح مه هملک کی یتح رسپ نیا

! هدرک راگیس و راک قرغ ور شدوخ هگیم

! یدوبن دلب وشمسر ، مکزیزع هراد مسر یقشاع

یور یتشاذگ اپ هراد موسر و بادآ یلک ندوب رادلد

! تاهاب دایم رانک تخس ، نوشمه

دایم رانک هرخ باال یلو دایم، رانک تخس : متفگ سرت اب

هن؟

درک. مهاگن تبحم اب

جوم قشع شوت هک ییاه مشچ نیا منوتیم هگم _

منک؟ دیما ان ور هنزیم

شواچ یگدنز ِرخآ و لوا هک مدوبن نئمطم هگا

. متفگیمن تهب یزیچ تقوچیه یتدوخ

. مدوب وناب دییات رظتنم طقف راگنا

انیا متسنودیم ، تسشن مبل یور یدنخبل هاگآدوخان

یلو شندروآ تسدب یارب مراد هار یلک هفرح همه

دوب! هدرک مرگ ور ملد منیمه

درگ ماه مشچ نیشام و طایح رد ندش زاب یادص اب

. مدرک هاگن وناب هب هدش لوه دش،

! تشادن نم زا یمک تسد مه نوا

یزیچ باتفآ شاب مورآ : تفگ و تسب ور شاه مشچ

. منکیم شتسرد نم تسین



یوت یگنتلد و سرت زا یجوم هنوخ رد ندش زاب اب

. تسشن مدوجو

درک، سالیم هرایب باال ور شرس هک نیا نودب

ثکم هیناث دنچ وهی هک هرب اه هلپ تمس هب تساوخ

درک.

. تشگرب نومتمس هب عیرس و دیشک یقیمع سفن

و قلخدب وهی ش وکالهف هتسخ تروص نم ندید اب

دش. ینابصع

. مدرک شهاگن هرهلد اب

... اجنیا وت : تفگ مهرد ییاه مخا اب

. شفرح یوت دیرپ وناب

هنم! نومهم _

م. هنوخ مریم وگب مرادن ندرک توعد نومهم قح هگا

نومهب هدرشف مهب ییاه بل واب دش ضبقنم شکف

یزیچ شخرس یاه مشچ زا متسنوتیمن درک، هاگن

دوب! سح یب ال ماک منوخب

مه رد یتروص واب داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. تفر اه هلپ تمس هب مکحم ییاه مدق و

مریمب نم ، مداتسرف نوريب مکحم ور مدش سبح سفن

! شنوشیرپ یاهوم و هدرکن الح صا یاشیر نوا هساو

. متخود وناب هب ور مبرطضم هاگن

! باتفآ هشتقو : تفگ و درشف مهب ور شاه مشچ



هب ، گنجب شاهاب ورب و نک اپ ور تینهآ یاه شفک

ینوتب ات هدب شتسکش و گنجب شاهاب شدوخ رطاخ

! ینک شمورآ و ینومب شرانک

. مدنک ور مبل متسوپ

... ینابصع یلیخ هخآ _االن؟

تزا شرمع رخآ ات هک هراد ونیا لیسناتپ شواچ _

باال شابن درم نیا ندش مار دیما هب ، هشاب ینابصع

تسین یسک هک االن یشب ور هب ور شاهاب دیاب هرخ

! هتصرف نیرتهب
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هک حاال دوب، وناب اب قح یلو دزیم روش ملد

متسنوتیمن هشرس یوت یبوشآ هچ متسنودیم

منک. شاهر یروجنیمه

ییاه مدق اب مدیشک یقیمع سفن و مدش دنلب اج زا

اجنومه ، مدنوسر اه هلپ باالی هب ور مدوخ دنلب

. مدرک هاگن وناب وهب متشگرب مداتسیا

. درشف مهب دییات هنوشن هب ور شاه مشچ

رت مورآ ماه مدق مدشیم کیدزن شقاتا هب ردقچ ره

. دشیم

شهارمه هشیمه هک یدرد زج هب متشاذیم دیابن نم



! هشکب شود هب منم درد هدوب

مدز. رد هب یا هقت و مداتسیا شقاتا رد تشپ

دش. دنلب شادص ریگ سفن ی هیناث دنچ زا دعب

! وناب وت _ایب

تئرج یردقنا درکیمن رکف ًانئمطم ، متفرگ زاگ ور مبل

! شقاتا مد مایب هک مشاب هتشاد

ور قاتا رد مورآ و متشاذگ هریگتسد یور ور متسد

. مدرک زاب

و دوب شنت یوت یکشم یباکر هی دوب مهب شتشپ

دوب. یشوگ یوت شرس

. دیخرچ شتمس هب مهرد یاه مخا مومه اب

اب... مناج _

دش. عطق شفرح مندید اب

. تخادنا مهب یخلت هاگن و تفر مهرد شتروص

؟ رتخد نم قاتا یوت یتشاذگ وتاپ ییور هچ _اب

. مدرک شهاگن مورآ یتروص واب متفرگ ورباال مرس

هگم یتفر و یدیرب مکح هفرط هی یدز وتافرح _وت

؟ تسین هفرط ود هطبار

؟ نرادن ندز فرح قح رفن ود هگم

؟ ینیبیم ور تدوخ طقف ارچ سپ

. تشادرب متمس هب یمدق

عافد تدوخ وزا ینزب فرح یتشاد تقو هام دنچ _



؟ ینک

هتفر ت هگید فرط هرادن یا هدیاف هگید حاال

دش! مومت هنک شوگ تافرح هب تسین یسک

دش ثعاب منومب قاتا یوت دوب هداد هزاجا هک نیمه

. هشب رتشیب متعاجش

مدزیمن ور مفرح و مدشیمن ور هب ور شاهاب ات نم

! متفریمن

ی هلصاف دنلب مدق ود واب متسب مرس تشپ ور رد

. متشادرب ور نومنیب

دش. هریخ مهب یبصع ییاه مشچ اب

، سرتب هدروخ هی هدیم تتسد راک تراسج نیا شهت _

نم! زا سرتب

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ تزا مسرتب ارچ _

؟ ینزب بیسآ مهب هرارق هگم

! تفر باال مادص هاگآدوخان

هراد وشاوه هشیمه هک یدرم اهنت زا مدآ هگم _

؟ هسرتیم

. دروآ ولج ور شتروص

دوب! هتفر مدای هرآ ، ییوت هنزیم بیسآ هک ینوا _

؟ هتخس یچ ینودیم

منک، تباث ومدوخ متشاد یعس اهزور نوا ی همه هک



نودرگرس تشیپ ات منک ادیپ ور مدوخ مدرک یعس

. منکن هولج

! یدوب وت دوب هدش مگ هک ینوا مدیمهف شهت یلو

! نزن شمه نیا زا رتشیب رتخد ورب

نم ، رتخد رتخد وگن نم هب ردقنا مدز: داد صرح اب

... شواچ ممیدق ربب هدام نومه نم مقدنف نم مباتفآ

. تفر لیلحت مادص

هگم متزیچ همه نم نم... رایب، تدای یتنعل _

؟ یتفگن تدوخ

هاگن مهب هریخ خلت یتوکس یوت دش ضبقنم شکف

! یتسین یچیه هگید االن هگب هک یا هنعط لثم درک،
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. متفرگ ممرگ یاه تسد نیب ور شتروص هدیسرت

! مهرم مشیم مدوخ مدز مخز مدوخ _

تنومرد مدوخ مدیم لوق مسق یچ همه ادخ،هب هب

. منکیم

. دیشک بقع یمک ور شتروص

! ینک مرخ هرابود تسین المز وتتسد رادرب _

واب تفرگ ور شهاگن ، مدرک شهاگن هدرشف یبلق اب

. دیشک بقع ور شرس مخا



نک! هاگن نم یامشچ ،وت شواچ نک هاگن نم _هب

هن؟ ینکیم یفاصنا یب یراد ینودیم

دش! رجفنم هرابود و دش تشم شاه تسد

اه؟ یتفگن ارچ سپ _

زمرق طخ یور یتشاذگ اپ ارچ یداد همادا ارچ سپ

نم؟

ارچ؟ هریمن مرس وت نم

. دیزرل ضغب زا مبل مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

هب ات متشاذگ شبلق یور مکحم و مدرب ورباال متسد

! مروخب مسق منیرت زیزع

دوبن نم راک اه هدنورپ نوا نتشادرب مروخیم مسق _

! شواچ

منکیم فارتعا مهاوخدوخ نوچ متفگن تهب

! مهاوخدوخ

لد هساو طقف وروت نم مدب تتسد زا مدیسرتیم

! متساوخ مدوخ

مشچ یور مکحم ور ش هراشا و تسش تشگنا اتود

داد. راشف شاه

نودب هطبار هی هکرتب تساو مملد هگا یتح _نم

! هدیدنگ هشیر زا ماوخیمن دامتعا

شبارخ و هطبار نیا ی هشیر هب یدز تفآ نیع

! یدرک



هاگن شاه مشچ یوت مکحم و مدش رت کیدزن شهب

. مدرک

! منکیم رارکت ور راک نوا مزاب بقع میدرگرب _هگا

! متسین نومیشپ راک نوا ماجنا زا نم

! باتفآ : دیرغ یبصع یادص اب

دز ادص ور ممسا هرخ ،باال تسشن مبل ور یوحم دنخبل

؟ ینک تمواقم یاوخیم یک ،ات

روبجم تقوچیه مدرکیمن ور راک نوا نم _هگا

! یشب کیرش نوماهاب یدشیمن

معط زگره نم و میدشیمن کیدزن مهب ردقنا ووت نم

! مدیشکیمن هاتوک مه ردق هچ ره وروت نتشاد

راک نوا نم بقع میدرگرب مه هگید راب دص هگا سپ

دامتعا نداد تسد زا مینومیشپ اهنت و منکیم رارکت ور

دوب! دهاوخ وت

هرب! شیپ یروج نیا مدیمن هزاجا نم دنچره

هشاب مقح هک یزیچ زا ممیدق باتفآ نومه نم

! مرذگیمن

. تسب ور شاه مشچ مکحم

دش! شخپ متروص یوت هک دیشک یبصع سفن

یرسک رد دش، هدیشک شاه بل یور مهاگن هاگآدوخان

هقرج ماه مشچ یولج بش نوا ی هرطاخ هیناث زا

. دروخ



هب رتشیب ورام دوب هدنوم اج هک یتارطاخ و درد

. دیشکیم مه تمس

، مدرک هاگن شهب و مدیدزد شاه بل زا مشچ عیرس

دوب! کالهف یزیچ هی زا مه نوا راگنا

ورب : تفگ یبصع و داد نوریب ادص رپ ور شسفن

هشدخ مه نومنیب تمرح ردق نیمه راذن ورب ، باتفآ

. هشب راد

بقع هب یمدق مدرب یپ عاضوا تماخو هب یتقو

. متشادرب

ندرک رکف هساو یتقو هگید نوچ نکب وتارکف بوخ _

! مراذیمن تارب

ِموتامیتلوا نیا ، مشاب نم تاه هظحل ی همه وت هرارق

! هرخآ

! تفر مه یوت مشخ زا شتروص

اب هنک مدیماان و هنزب یفرح هرابود هک نیا زا لبق

نوریب رد زا و متشگرب بقع هب مکحم یاه مدق

. متفر

هب ور م هیکت نوج یب رد، ندش هتسب ضحم هب

. متشاذگ مبلق یور ور متسد و مداد راوید
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هک ییافرح ینیگنس زا تشکیم ور شدوخ تشاد

مدروآ منوبز هب راب نیلوا یارب هک یفارتعا مدز، شهب

دوب! رواب لباق ریغ ممدوخ یارب و

متشاد شهب تبسن هک یتکیلا م سح زا مجح نیا

! دنوسرتیم ونم تشاد

خوسر منورد هرذ هرذ دوب هدرک شدوخ لثم ونم نوا

دوب! هتشاذن یقاب لبق باتفآ زا یچیه و دوب هدرک

و یگف کال سح نوا هب دیزرا یم ش همه یلو

! دزیم جوم شتروص یوت هک یمگردرس

ایند ، هدوبن نم راک هک دینشیم مدوخ نوبز زا دیاب

! درکیمن رواب درم نیا ندروایم هیآ و مسق شساو ایند

. مدنوسر اه هلپ نییاپ هب ور مدوخ عیرس یاه مدق اب

دش. دنلب اج زا عیرس مندید اب وناب

؟ باتفآ دشیچ _

؟ نیدز فرح

ورگ ، میدز فرح منودیمن وناب منودیمن : متفگ مورآ

! میدرک دیدهت ، میدز داد ، میدرک یشک

! هنورذگب ریخب ادخ طقف

. تفرگ ور متسد

زا مک یقش هلک زا مه وت ، رتخد تخیر نم _لد

؟ تیعقوم نیا وت هخآ یرادن شواچ

. متفرگ زاگ ور مبل



رتدب هنیبب ونم نییاپ دایب هیشیتآ زونه مرب نم هرتهب _

. نوتشیپ مایم مزاب هشیم

. دیشک مرس یور یتسد درک ملغب

رب لکشم هب اجره مرتخد شاب تدوخ بظاوم _

. نزب گنز نم هب یدروخ

. مدرک هاگن اه هلپ وهب مدز یبرطضم دنخبل

. ظفاحادخ عفال سپ مشچ _

متشگیم رب هظحل دنچ ره مدز، نوریب هنوخ زا عیرس

تشذگیم رتشیب یچره ، مدرکیم هاگن بقع هب و

! مدربیم یپ مدز شهب هک ییافرح قمع هب رتشیب

ح ات نوچ ، مدوب هدشن انشآ مدوخ یور نیا حاالاب ات

! مدوب هدشن قشاع اال

هار رحس ی هنوخ تمس هب و مدش نیشام راوس

هب عجار مه متفرگیم تروشم شزا دیاب مه ، مداتفا

! مدوب هدش افو یب ، میدزیم فرح شوایس اب شلکشم

مدای رحس مغ هک مدوب مدوخ الت کشم قرغ ردقنا

دوب! هتفر

هب و مدرک کراپ یا هشوگ ش هنوخ هب ندیسر اب

. متفر نامتراپآ تمس

راوس ، متسب ور رد و متفر لخاد دوب، زاب یدورو رد

. مداد راشف ور همکد و مدش روسناسآ

یادص مدرک سح مدش جراخ روسناسآ زا هک نیمه



هچ هگید ایادخ تخیر ملد ، مدینش ییانشآ داد

؟ هخآ تسین سب زور هی هساو هدموا نومرس یتبیصم

رحس ی هنوخ مد هب ور مدوخ دنلب ییاه مدق اب

. مداد راشف گنز یور ور متسد نارگن و مدنوسر

و دش زاب هنوخ رد سرتسا زا رپ هیناث دنچ زا دعب

. تفرگ رارق مولج شوایس لکیه

اب نم ندید دوب،اب هتفرگ و یبصع یباسح شتروص

نوبز امش منک شیلا ح منوتیمن هک نم : تفگ صرح

حیضوت مهفن نوبز نیا هب ایب وت دیمهفیم رتهب ومه

ربص! هنک ربص هدب

دوب! ینابصع ردقنا ارچ ، مدرک شهاگن توهبم و تام

. مدش هنوخ دراو و مدرک زاب ور رد عیرس

دوب هداتسیا مولج نویرگ یتروص اب هک رحس ندید اب

! متفر او
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نتفر زا نوشن دش هتسب مکحم مرس هتشپ هک یرد

. دادیم شوایس

. مدرک شلغب و متفر رحس تمس هب عیرس

؟ مرب تنوبرق هدشیچ _

؟ هدرک یراک ؟ ینکیم هیرگ ارچ رحس



شرانک عیرس ، تسشن نیمز یور و داد نوکت یرس

مدز. وناز

مرب. ماوخیم : تفگ قه قه اب

. مدرک شهاگن هدیسرت و نارگن

؟ یرب اجک _

! رحس نزب فرح یگیم فرخزم ارچ

. دیشک شتروص یور ور شتسد

رو،اب نوا مریم هریگب تماقا مساو مگیم نامام _هب

اجنیا ات مشکیم باذع رتمک منک یگدنز شرهوش ونوا

. مشاب

. دیرپ مگنر سرت ،زا نیمز یور متسشن هدش رِس

ماهنت داوخیم هریم هراد مرحس نم یادخ یچ ینعی

! هراذب

اجنیا ام یرب یاوخیم اجک اهوگن ترپ و ترچ رحس _

؟ ینعی میتسین یچیه تساو

امتح مریگب رتولج تفگیم نک ربص تفگیم شوایس

هن؟ هگید ینومب تساوخیم منوا

داد. هیکت م هنوش یور ور شینوشیپ

یراک هی هرارق نم هگیم هدموا ، باتفآ هدرک م هتسخ _

، منکیم صخشم ور نومفیلکت مایم هشب یکوا هگا منک

! هگید مرب هنکیم ملو مه دشن یکوا امتح

ریقحت دیاب مراد شسود نوچ ؟ مکسورع نم هگم وخ



میمصت میگدنز هساو نوا منومب رظتنم دیاب مشب

؟ هریگب

لثم منوا راذب باتفآ هزوسب راذب مریم مدوخ هعفدنیا

. هریگب شیتآ شرگیج نم

. مداد راشف ور شتسد مکحم

اه؟ یرب دیاب ارچ رحس،حاال _

هدن وشباوج ، هشب مومت راذب رذگب نک شلو طقف

یرب ییاج تسین الالمز صا نک ضوع ور تنوخ

مرب. تنوبرق

ضغب ،اب درکیم م هنووید رحس نداد تسد زا رکف

. مدنوم شباوج رظتنم و مدرک شهاگن

دوب. نم زا رت هدنومرد شتروص

دیاب منوتیمن باتفآ منومب اجنیا منوتیمن نم _نم...

رو! نوا مرب

. داتفا هار ماه کشا

شیپ اجنیا ینوتیم یتقو وگب نم هب بخ رحس ارچ _

؟ یرادن شسود هک ییاج یرب دیاب ارچ ینومب ام

شاه مشچ یوت کشا الهی هی درک، مهاگن دیدرت اب

. تسب شقن

یلو دشیمن مور ادخب ینعی مگب مدیسرتیم شمه _

نم... باتفآ مگب دیاب

. متفرگ متسد یوت ور شتروص شتوکس اب



هنکیمن مرت نوغاد تنتفر زا هگید مرب تنوبرق وگب _

هک!

زا کشا هرطق هی هک روط نومه تفرگ زاگ ور شبل

ش هغیص نم دز: بل دروخیم رس ش هنوگ یور

! مدش

م،باال هنیس هت هب دیبسچ هظحل دنچ یارب مسفن

! دمویمن

دوب دایز ردقنا هدش دراو کوش و زورما تاقافتا مجح

. دیشک توس مرس هک

؟ یتفگ یچ یچ... : متفگ روابان و کشخ ینحل اب

؟ یدرک راکیچ وت
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. دیزرل هیرگ زا شاه هنوش

باتفآ نآرق هب مگب، مدیسرت تهاگن نیمه زا ادخب _

ب یسک نوچ هک تسین یروجنیا متسین یدب رتخد نم

مشاب هدرک وراک نیا هدوبن مرس اال

باتفآ مشقشاع نم یلو یلو... مدرک تقامح منودیم

مشقشاع طقف نم هگید یارتخد تمس هرب متساوخیمن

! نیمه

رجز واب دروخ رس نییاپ شتروص یور زا متسد



تقامح نیرتگرزب یارب هلیلد اهنت قشع : مدرک همزمز

عملا! یاه

اهنت ندش، شرامیب ندش، تبمال ندش، راچد ، قشع

رپ یگدنز هی عورش هنز هی یاه یگنووید عورش لیلد

هن یدرک یگدنز نوا یارب طقف ،وت قطنم یب و نونج

؟

... نوا یلو ینک یگدنز نوا یارب ات یداد وتزیچ همه

باال. تفر مادص

اه؟ رحس یتفگن یزیچ نم هب ارچ _

؟ مدوبن تتسود نم هگم یدرکن مباسح مدآ لخاد ارچ

دوب. نوزرل یدایز ، تفرگ مکحم ور متسد

زا هک نیا زا مدیسرت ندش تواضق زا باتفآ مدیسرت _

اهامش زج هب هک نم هخآ ، مدیسرت متفیب تمشچ

اه؟ مدرکیم راکیچ مرادن ور یسک

؟ یدیسرتیمن نم یاج راذب وتدوخ وت

دوب! توراب مرس ، مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

، منزب فرح رکف اب مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

دیماان ایند ی همه وزا دوب نم نهد هب شمشچ نوا

دوب. هدش

؟ رحس منک تواضق وروت ماوخب هک مشاب یک _نم

هچ هب ور مدآ قشع ممهفیم مقشاع مدوخ هک ینم

وت ملد زیزع نکن هیرگ ، هنوشکیم تقامح زا یقمع



یکره رکف هنکب طلغ یمدوخ ِرحس نومه هشیمه

! هشب ضوع تهب تبسن

ور شتشپ مورآ درک، ترپ ملغب یوت ور شدوخ

تبون وحاال دوب هدیخرچ نودرگ خرچ ، مدرک شزاون

منک. شمورآ ات دوب هدش نم

روخن هصغ وت رحس ور ترطف تسپ نوا شمشکیم _

ال. صا مشاب هدرم نم هگم یریمن مه اج چیه

. دیشک یقیمع سفن

. متساوخ مدوخ نم هک هرادن یطبر نوا _هب

. تخادنا نبیاپ ور شرس تلا جخ اب

، مشاب رتخد نم درکیمن ور شرکف یتح نوا شتسار _

و هدش لد ود و مگ رد رس ردقنا االن نیمه هساو

نادجو باذع بانط نوا ماوخیم منم ، هشیمن ادج مزا

هرب ات منک زاب شندرگ زا ور

هفرط ود قشع یانبم رب تسه یزیچ هگا متساوخیم

شیگدنز یوت روز هب هنک رکف تقو هی ماوخیمن ، هشاب

. مدنوم

! دوبن شمسر نیا ادخ یا ، متفرگ زاگ مکحم ور مبل

. مداد هیکت لبم هب مورآ

درک. مهاگن و تشاذگ شاه وناز یور ور شرس

؟ نیدش ادج و نیتشادن مهافت یگب همه هب یاوخیم _

؟ ینک روگ و مگ ور تدوخ مه شدعب



همه هب ماوخیم هن : تفگ نیگمغ و دز یگنرمک دنخبل

... ارجام مامت دوب نیا مگب،

. دیزرل شادص

ارم! تساوخن شمتساوخیم _

. ننکیم چیپ لا وس رتمک یروجنیا ، دیفم و رصتخم

رحس تقوچیه شادص ِزوس هساو تفرگ شیتآ ملد

یتقو یتح ، تقوچیه مدوب هدیدن نوغاد ردقنا ور

هک یراب نیلوا یتح ، هدرک جاودزا شنامام دیمهف

! هنومب اهنت هشیمه دیاب دیمهف و دموین هنوخ شردپ
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. ملغب یوت شمتفرگ مورآ

دایم لقع رس نوا رحس،ای هشیم تسرد زیچ همه _

وت! ای

ملد و تسد یه نزن، نتفر زا فرح هگید طقف وت

. ادخب هزرلیم

. دیشک شتروص هب یتسد

هگید هک وت ، تسین مولعم نم فیلکت باتفآ منودیمن _

مهب. هدب قح یدیمهف ور زیچ همه

. متفگن یزیچ و مداد راشف مهب ور ماه بل

دوب. هتفر مدای مدوخ ی هصغ و مغ کال



ایب : متفگ و مدز شهب م هنوش اب هقیقد دنچ زا دعب

گنت تارب نوشلد نامام و شرآ ام ی هنوخ میرب

! شواچ ی هنوخ مدوب هتفر زورما یتسار هدش،

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

؟ اعقاو _

؟ دشیچ بخ

. متخادنا باال ییوربا

فیرعت تساو هار وت میرب شوپب وتنام هی وش دنلب _

. منکیم

االن مدآ نیع وخ دز: رغ دشیم دنلب هک روط نومه

. مایب ماوخن نم دیاش هگید نک فیرعت

. قاتا وت شمدیشک و مدش دنلب

وت اهنت هنوخ وت ینیشب ، یایب یاوخن ینکیم طلغ _

؟ هکیترم نوا رطاخ هب یروخب وتدوخ یه

منک. فیرعت تساو مداد هفوکش یلک زورما میرب

درک. شسابل ندیشوپ هب عورش رغ رغ اب

زا دیاب منک، فرحنم ور شرکف یمکی مدوب هتسنوت

نم یاه هصغ همه ال صا شمدیشکیم نوریب هنوخ نیا

. هریگب مورآ مکی رتخد نیا راذب کرد هب

کون ، تشگرب متمس هب نیشام یوت نتسشن ضحم هب

مهب شاه ومژه دوب زمرق شاه مشچ و شغامد

چیه هشیمه سکعرب شگنشق تروص دوب، هدیبسچ



. تشادن یشیارآ

یزیزع هی هشیمه یارب هک درکیم راتفر ییاسک لثم

! نداد تسد زا ور

؟ دوب هنوخ شواچ دشیچ هگید نک فیرعت بخ _

وت هک نیا ،اب ندرک فیرعت هب مدرک عورش ناجیه اب

شساو یروج هی دیکرتیم تشاد ملد اه هظحل نوا

دوب! میگدنز قافتا نیرت هزم اب راگنا مدرکیم فیرعت

مدز رشت شتروص وت متفر شدوخ نیع هگید _خالهص

هشوجن نم هساو هک یگید کاخ، ایملا ینم ایملا

مدیاش غشلا، مدیاش هشوجب شوت گس رس ماوخیم

! هنکیم ملا حشوخ نوشمه حلا ره هب شوایس رس

دوب هرک مخا نیچمه یدیدیم وشتروص دیاب رحس یاو

منوزیوآ هرجنپ زا هک االهن متفگ ، درکیم هتکس تشاد

هنک.

وتتخیر نوریب ورب تفگ کالم کی طقف هگید یچیه

نیچمه وباال دنلب ینارنخس نوا زا دعب منم ، منیبن

! دروخرب مهب

قاتا مدیمهف هک منک شنوریب قاتا زا مدوخ متساوخ

کزان شساو مشچ تشپ هی نيگنر نیگنس ، هشدوخ

ات هنک عمج وشدوخ هک مداد موتامیتلوا هی و مدرک

! نوریب مدموا دعب ، شغارس مرب

مدز. هنوش هب یا هبرض دیدنخیم هک روط نومه



یتفر هراد یتئرج و لد هچ رتخد ییوررپ وت ردقچ _

. یدز فرح شاهاب یروجنیا

متخادنا باال ییوربا و مدرک شهاگن یمشچ ریز

ور شناوت هگید مدید هک مایب یپق هرابود متساوخ

. مرادن

مدوب هدیسرت گس نیع یاوخب ور شتسار _

رحس زرل زا دشیمن تسار ماه وناز نوریب مدموا

ورای نیا ، تفر اه دادیب و داد نوا اب رناژمی ی همه

ال! صا مدروآ سناش هک تسین یداع مه
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داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

هک ،حاال ینکیم یبوخ راک یراد مرظن هب باتفآ یلو _

هساو هفیح ، شساو نک ستالش هفرط ود قشع نیا

! ادخب هفیح هشب مورح یروجنیا هک قشع نیا

. مدیشک یهآ

راک نتخاس هرابود یلو س هیناث هی راک ندرک بارخ _

ور قطنم یب و زابجل تب نیا هشیمن ، تسین یسکره

یوت ور رورغ و یتخسرس نوا حضاو زورما ، تسکش

نم هک یعقوم لثم تسرد مدید شاه مشچ

هنک! تباث ور شدوخ متساوخیم



داد. هیکت یلدنص یتشپ هب ور شرس

تسح و یقشاع نوا نوا دق مه وت دید دیاب _حاال

هن. ای هراد ور نتخاس هرابود تردق

لح یزیچ ندز فرح ،اب متفگن یزیچ و مدیشک یهآ

. دشیمن

ور متشاد شهب هک یسح و مدنومهفیم شهب دیاب

. مدرکیم کح شبلق یور

. میدیرپ نوریب نیشام زا عیرس هنوخ هب ندیسر اب

یهایس یمک ماه مشچ هنوخ هب ندش دراو زا لبق

. تفر

دوب هدش دراو کوش مهب مه رس تشپ زورما ردقنا

. متشادن ور شاهاب ندموا رانک تصرف هک

رکف یتح دوب، باوخ زورما تاقافتا ی همه شاک

تشاد شوایس یدرمان و درک رحس هک یراک هب ندرک

. درکیم م هنووید

هب روبجم ور نوا شوایس دوب رحس اب قح مه دیاش

راکفا یلو دوب شدوخ باختنا دوب و هدرکن یراک

تواضق تسرد دادیمن هزاجا متشاد هک یا هنابصعتم

منک.

لغب وت قوذ اب شرآ قاتا هب نتشاذگ اپ ضحم هب

. دیرپ رحس

هدرک تداع مهب یلیخ شرآ و رحس مدز، یدنخبل



ضوع ور ش هیحور یمک هنوتب بشما مراودیما ندوب

هنک.

هب ات هنوخزپشآ یوت متفر و مدرک ضوع ور ماسابل

منک. کمک نامام

اتود امش : تفگ مورآ و تخادنا رد هب یهاگن نامام

؟ بشما هنوتچ

؟ هنوخ دیدموا نوغاد ردقنا ارچ

. متفرگ زاگ ور مبل

شلد دیاش هرحس هیصخش لئاسم هب عجار موه _

ناج. نامام مگب داوخن

. تفگ یناهآ

ننکیم ملظ شهب نراد مه هراچیب هرتخد _نیا

ندرک لو اهتت ور هرتخد ، هیردام و ردپ هچ نیا هخآ

یه دایب شیپ شساو یلکشم دایب شرس بالیی نگیمن

ادخ.

. مدرک توکس و مدیشک یهآ

هب و متشادرب ور هرفس میدرک رضاح ور ماش عیرس

. هنومن اهنت رحس ات متشگرب قاتا

دصق رحس اه فرظ نتسش و ماش ندروخ زا دعب

درک. نتفر

هنومب اجنیمه بش مدرک شروبجم و مدادن هزاجا

اهنت هنوخ یوت تیعضو نیا وت مدب هزاجا متسنوتیمن



. هشاب

یور میدیشک زارد متخادنا اج نومتفج هساو

باتفآ : تفگ و تخادنا مهب یهاگن رحس باوختخر

بال مدوخ منک کچ وشاتسنیا ماوخیم یدیم وتیشوگ

. مدرک شک

. تفرگ هدنخ

. مدرک شک بال منم _

دنچ زا دعب و مدرک شهب یمخا درک، مهاگن بجعت اب

ور دوب هداتسرف مارب شوایس هک یروفنم سکع هیناث

. متفرگ شتمس هب

یچ هاگن هدب شواچ زا سکع ات دنچ متفگ شهب _

هضیرم نیا ادخب هممک مروخب ور شنوخ ، هداتسرف

. هنکیم تتخبدب نک شلو

داد. نوکت یرس هدنخ اب

هک وت باتفآ هسرب هرتخد نیا هب متسد نم یلو _

یرایمن رد یزاب هطیلس و یس کال یاه شقن وت یریم

شتسد فک مراذیم مرایم رد وشامشچ تفج نم یلو

! هنکیم هاگن داماد هب یروجچ اگین ، وسجن

. مدیشک شتسد زا ور یشوگ هدنخ اب

. راکرس مرب دیاب حبص ادرف نم رتخد باوخب ریگب _

درک. تشلا ب یوت ور شرس و تفگ یریخب بش

ریگرد مرکف ی همه دربن مباوخ حبص ات نم یلو



دوب! رحس و شوایس و شواچ

! شواچ ردپ تنایخ یتح و

ی همه دشیمن مرواب ، مدشیم هنووید متشاد مک مک

وحاال دوب نافوط زا لبق شمارآ ، بوخ یاهزور نوا

سپ دوبن مقح یراگنا هک ور یشمارآ ناوات متشاد

! مدادیم
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هناحبص ندروخ نودب ندش رادیب ضحم هب حبص

مدز. نوریب هنوخ زا نیچرواپ

. مشاب اهنت مکی متساوخیم

نیا دوب،زا هدش هداعلا قوف اوه و دوب دیع کیدزن

! مدوب رفنتم اوه و دیع

قوذ اب هتشرف و یلع اب هک ییازور هب دربیم ونم

دیع! دیرخ میدوب هتفر

! مدرکیم یدوسح هتشرف هب

و مدیشکیم مدوخ لا بند و متفرگیم ور یلع یوزاب

هنک. باختنا سابل مساو مدرکیم شروبجم

نیا هک دوب شوخ یازور نوا زا دعب زور دنچ تسرد

. دموا نومرس هب تبیصم

. مدوب رازیب دیع زا هشیمه نیمه یارب



میدشیم کیدزن یلع توف درگلا س هب رتشیب یچ ره

. دشیم خیلا منورد یزیچ هی

! مدشیم یهت متشاد راگنا

یک مدیمهفن هک مدوب هدش قرغ تارطاخ وت ردقنا

. تکرش مد مدیسر

هب تسار هی و مدرک کراپ ور نیشام رد مد نومه

. متفر دنمجرا قاتا تمس

دز. رود ور زیم و دیرپ اج زا عیرس مندید اب زاناس

دوب رپ تپوت ردقنا ارچ زورید یدوب هدشیچ باتفآ _

؟ هداتفا یقافتا

. مدرک شلغب دنخبل اب

لح نک اعد هکیچوک مهافتوس هی مرب تنوبرق _هن

؟ هدش رتهب تنامام یروطچ ،وت هشب

. تخادنا باال ییوربا

انیا یدهم بشیرپ یتسار موه رکشورادخ هبوخ _هرآ

. ییانشآ هساو نومنوخ ندموا

اوه. دیرپ ماهوربا تفج

؟ هیدباع تروظنم _

داد. نوکت رس دنت دنت

شنامام ، نشب انشآ مهاب اه هداوناخ ندموا هگید _هرآ

هاگن نومهب یروج هی دوب اه یسچ نوا زا مکی

مدرک فیک دوب اقآ ردقنا شاباب سکعرب یلو ، درکیم



خیم مدآ تشاد یا هبذج هی درم نیا فیح متفگ

! هتفر یک هب یدهم خاالق وگب دشیم

. تفرگ م هدنخ

ردپ قشاع رتخد هک مداتفا ییانامر نیا دای زاناس _

! هشیم شباذج و رادلوپ رهوش

. دیبوک موزاب یور مکحم تشم اب

م هدنخ متفیم شدای شمنیبیم وگن باتفآ یریمب _

شق خاال زا ادج شییادخ دوب اجک تیباذج ، هریگیم

نیا ندوب هدش در شتروص ور زا نوقرف اب راگنا

ردقنا هتفر موناخ سچ نومه هب شفایق مه یدهم

هدش. لگشوخ

هدنز ور مدآ حور رتخد نیا ال صا دش، رتشیب م هدنخ

. درکیم

هنن ور هونشیم نوج یدهم رتمورآ رتخد یشن هفخ _

اه. هشیم تحاران یتشاذگ مسا ش

؟ نینکیم دقع یک حاال

. تخادنا باال یا هنوش

مرظتنم هگید میشیم انشآ میراد ثمال اباب منودیمچ _

. میدب داهنشیپ نومرد و تسرد

. مداد نوکت رس

هب دیسر زاناس نزب داد نوشنوخ یور هب ور _ورب

ایب. یدهم ایب یدهم ایشرت



. هدنخ زا دیکرت

. متشذگ شرانک وزا مدز شهب یا هبرض

راکیچ منیبب مرب یدرک ملطعم هتعاس هی رانک _ورب

یربخ تکرش عاضوا زا هتقو یلیخ دنمجرا نیا هدرک

. مرادن

. مدرک شزاب و مدز رد هب یا هقت

. متخادنا باال ییوربا خیلا قاتا ندید اب

هب خیلا قاتا میتفرگیمن رظن رد ور دادرهم هگا هتبلا

! دمویم رظن
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. تخادنا مهب یدب هاگن مندید اب

؟ دیتشاد یراک _

. مدش قاتا دراو و متسب ور رد

یاه هدنورپ هک ییوشک تمس نوا، هب هجوت یب

. متفر تشاد رارق شوت هنازور

سیئر :اب متفگ مدرکیم زاب ور وشک رد هک روط نومه

. مشاب هتشاد یراک امش اب دیاب ارچ متشاد راک تکرش

درک. جک ور شرس

؟ ینزیم تسد یراد یچ _هب

مردپ یدرک رکف موناخ منم تکرش نیا هدنیآ سیئر



؟ هنکیم رانکرب ونم وت رطاخب

. مدرک نوشهاگن یکی یکی و متشادرب وراه هدنورپ

مدوب نئمطم هک یروج دوب توافت یب ال ماک منحل

. هنزیم ششیتآ

خاالق زا یدوبن تردپ کیدزن دایز هک ییاجنوا _زا

هک یتمحز و شتکرش یور نوا ، یرادن طاالیع شاه

ور امدآ تقایل راک یوت و هساسح یلیخ هدیشک

بانج یرادن امش هک یزیچ ور، نوشتبسن هن هجنسیم

! کچوک دنمجرا

دش. دنلب یلدنص یور زا یبصع

یایب مرظتنم طقف خآ یرذگیم تدح زا یراد هگید _

نم! تسد ریز

. مدرک شهاگن یگنرمک دنخبل اب

تسایر زیم هب تاپ شاب نئمطم ماجنیا نم یتقو _ات

! هسریمن

رّحبت مدرم یگدنز هب ندز دنگ و یسوساج یوت

! بانج یراد یرتشیب

مدز. اه هدنورپ هب یا هراشا

یاه هدنورپ انیا مگب دیاب ینودیمن هگا نمض _رد

سیئر ،ات دایمن رب تتسد زا منودیم نتکرش هنازور

! مزادنیم نوشهب یهاگن هی مدوخ هسرب

درک. مهاگن صرح واب دز زیم هب یا هبرض



ور یلا عبانج یراک دنگ هتفر شابن تسیئر رظتنم _

هنک. عمج

دش. بلج شهب مهجوت

هیچ؟ تروظنم _

. تسشن شیلدنص یور تیمها یب

تیاکش نومزا هنکمم تتقامح رطاخ هب هک ینودیم _

فرح نوتِناخ شواچ اب هتفر هرب، نوموربآ و ننک

! هنزب

. مدرک رت ور مبل

! رایب تنهد هب تسرد ور شمسا _

؟ هگب یچ هتفر

. تخادنا باال ییوربا

. سرپب شدوخ زا دموا یتقو منودیمن _

زا اه هدنورپ واب مداد تروق روز هب ور منهد بآ

. مدش جراخ قاتا

! هشب رت دب زیچ همه هنکن ، مدوب هدیسرت

و وربآ هنک تیاکش تکرش زا داوخب و هنک جل عگا

. هنومیمن نومارب یرابتعا

هنم! هریصقت ش همه
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. مدش نومیشپ یلو منزب گنز شهب متساوخیم

مدوخ رود و مدرک نییاپ باال وراه هدنورپ راب دنچ

. مدیخرچ

تقو ره منک دیکات ات مدز گنز زاناس هب مه راب ود

هنک. ادص ونم دموا دنمجرا

. دشیم رتشیب مسرتسا یه و دوب هتشذگ یتعاس دنچ

. هشکب لوط ردقنا دیاب ارچ هخآ

. مداد باوج عیرس میشوگ ندروخ گنز اب

. هدموا دنمجرا ایب وشاپ باتفآ _ولا

مدز نوریب قاتا زا منک عطق ور یشوگ هک نیا نودب

. مداتفا هار دنمجرا قاتا تمس هب عیرس و

. تخادنا مهب یبجعتم هاگن زاناس

. مدش دراو و مدرک زاب ور قاتا رد فرح نودب

. مدنوم تباث ماج رس دنمجرا ی هدیرپ گنر ندید اب

! مرتخد ینکیم راکیچ اجنیا باتفآ _

. متفر شتمس هب ینارگن اب

؟ دنمجرا یاقآ هبوخ نوتلا _ح

؟ هدیرپ نوتگنر ارچ

داد. نوکت یرس

االن مدروخ ور ماصرق هداتفا مراشف منک رکف ، مبوخ _

. مشیم رتهب

دوب. هداتسیا شردپ رانک مخا رپ تروص اب دادرهم



؟ هتفگ یزیچ شواچ _

؟ هخآ هداتفا نوتراشف ارچ

. تخادنا دادرهم هب یهاگن

؟ منیبب ونوا مدوب هتفر نم هتفگ تهب _یک

. متخادنا باال یا هنوش

. هشاب هنوتیم یک راک دزیم سدح شدوخ

فرح باتفآ اب یصوصخ دیاب شاب نوریب دادرهم _

. منزب

. مدرک شهاگن سرتسا اب

. منیشب یلدنص یور دز هراشا

نوریب قاتا وزا تخادنا مهب یفرح رپ هاگن دادرهم

. تفر

! دیدرک مبل هب نوج هدش، یچ دیگب ادخ وروت _

. دیشک یقیمع سفن

درم! نوا شیپ متفر یشب هجوتم متساوخیمن _

دوب! هنودرم هرارق هی

دش. سبح مسفن

؟ دیتفگ مه هب یچ هگم ممهفب نم دیتساوخیمن ارچ _

ور! زیچ همه _

شیپ یدموا ضغب اب هک یزور ات لوا زور نومه زا

! یدرک فارتعا ور زیچ همه و نم

. مدرک شهاگن هناراودیما



؟ تفگ یچ بخ _

درک؟ رواب

داد. نوکت فرط ود ور شرس

ال! ماک _هن

ریغ درم ناخ شواچ بخ یلو متشادن مه یراظتنا

سدح ور شاه لمعلا سکع هشیمن هینیب شیپ لباق

دز!

فاطعنا و تخس رس ردقنا ارچ ممهفيمن اعقاو

! هریذپان
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؟ تفگ یچ هگید دیگب بخ : متفگ کالهف

؟ تخادنا هار دادیب و داد

. متمس هب دش مخ یمک

نم و یتسین تکرش نیا سوساج وت متفگ شهب _نم

داهنشیپ تهب یماقم و تسپ چیه راک نیا لباقم رد

دوب! تهابتشا نیرخآ و نیلوا نیا و مدادن

. متفرگ زاگ ور مبل

مه ور امش فرح هملسم درکن رواب متفگ نم یتقو _

. هگید هدرکن رواب

داد. نوکت رس دییات هنوشن هب



هک یتراسخ مدرک داهنشیپ یتح نم هروط نیمه _هلب

یلو... منک تخادرپ مه ور هدش دراو نوشهب

. دمویمن رد مسفن

یچ؟ یلو _

. تسب ور شاه مشچ

! درکن لوبق _

لوبق ور شداهنشیپ هرادن ناکما متفگ شهب نم نیبب

؟ هشاب منک

! مرتخد شابن یچیه نارگن وت

. مدرک شهاگن هدش جیگ

؟ یداهنشیپ _هچ

؟ هتفگ یچ هگم

. دیشک یقیمع سفن

یا هطبار و یتسین تکرش نیا سوساج وت هگا تفگ _

تیاکش هنرگو منک، تجارخا یرادن تکرش نیا اب

! هریگیم ور شتراسخ مرابتعا نتخیر زا دعب و هنکیم

دز. خی منت ی همه

؟ هتفگ یچ یچ... _

هنک؟ تیاکش نوتزا داوخیم ؟ دینک جارخا ونم

داد. نوکت رس ینارگن اب

دنمراک وت هنک، تیاکش راذب باتفآ مدرکن لوبق _

وراک نیا نم ندشن تسکشرو رطاخ وهب ینم تکرش



هیضق نیا رس وت مدب سپ ناوات دیاب منم سپ ، یدرک

! یدید بیسآ تیصخش یگدنز یوت یفاک هزادنا هب

یوت یزیچ هی راگنا ، متشاذگ متروص یور ور متسد

. دشیمن مرواب ال صا دوب هدرک ریگ مولگ

! ینک راکیچ یاوخیم یاو شواچ یاو _

شلح منریم فرح شاهاب هرابود باتفآ شاب مورآ _

! مینکیم

. متشادرب متروص یور زا ور متسد

دنمجرا یاقآ مرب دیاب نم هشیمن هگید هن _هن

یاپ دیتشاذگ ور نوترمع همه امش هشیمن یروجنیا

نم... هابتشا رطاخ وحاالهب تکرش نیا

. مدیرپ اج زا عیرس

هنک لح ور هیضق نیا هنوتیمن مدوخ زج سک چیه _

مرب. دیاب نم

درک. مهاگن بجعت اب

نک! ربص باتفآ یریم اجک _

زورما : متفگ و متفر رد تمس هب دنلب یاه مدق اب

و نم نیب طقف نیا هشب صخشم ام فیلکت دیاب

! هشدوخ

متفر مقاتا تمس هب عیرس شاندرک ادص هب هجوت یب

. متشادرب ور مفیک و

درم نیا تسنوتیمن مدوخ زج سک چیه هک ادخب



همه دیق دیاب متسنوتیمن هگا هنک، مرن ور هدز ناروب

. مدزیم ور زیچ

تکرش تمس هب تعرس اب و مدش نیشام راوس

. مداتفا هار شواچ

. مدوب هتفرگ برض نومرف یور یبصع هاگآدوخان
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یتساوخرد نینچ ارچ اعقاو ، دشیمن مرواب مه زونه

؟ تشاد

؟ مدرکیم یزاب شدوخ لثم دیاب منم

هنک؟ تیاکش نومزا داوخب تشاد ناکما ینعی

متشاد مک مک هزات ، تفریم داب هب نومزیچ همه

عقوم نومه رگا مدشیم مداد ماجنا هک یکسیر هجوتم

ا زاب دوب، هدنومن نومزا یچیه ،اتاالن دشیم هجوتم

! هشب میقتسم یطارص هی هب هرخ باال مراد دیما الن

کراپ یا هشوگ روز هب ور نیشام تکرش هب ندیسر اب

. مدش هدایپ و مدرک

. دیبوکیم منهد یوت مبلق سرتسا زا

. مدش تکرش دراو دنلب یاه مدق اب

. مدرکن یهجوت دنوم هریخ مور هک ییاه هاگن هب

نوشارب مدوبن نوشکیرش هگید هک ینم روضح ليلد



دوب! مهبم

. مداتفا هار شواچ قاتا تمس هب ثکم نودب

دش. دنلب اج زا عیرس دوب یزرف موناخ هک یشنم

... هسلج رهمگرزب یاقآ تداعس موناخ _

. مدرک اگن شهب انتعا یب و مداتسیا ماج رس

! هیزیچ ره زا رتمهم نم ِراک ، نوا یارب _

. مدرک زاب ور ورد مداتفا هار شقاتا تمس هب ممصم

ندوب هتسشن نومور هب ور هک یرفن جنپ ندید اب

. مدرک ثکم هظحل دنچ

. ندرکیم مهاگن بجعتم یتلا ح اب همه

. متشگ شواچ لا بند و مدنوخرچ مشچ

. دنوم هریخ مهب توافت یب و هدز خی یتروص اب

! منزب فرح نوتاهاب دیاب _

. دیچیپ قاتا یوت مدنلب و عطاق یادص

اال مرتحم موناخ : تفگ یمورآ نحل اب نویاقآ زا یکی

ن...

دش. عطق شقطن شواچ یادص اب

! میدیم همادا ادعب ور هسلج نوریب دیربب فیرشت _

. نتخادنا مهب یبجعتم هاگن همه

مدش، هریخ شدرس یاه مشچ هب رورغ رپ یتروص اب

مرادن یشزرا شساو هک ینم رطاخ هب مدآ همه نیا

؟! ندش نوریب قاتا زا



یور نوشهاگن نرب، نوریب همه ات مداتسیا رانک

. دادیم مهب یگفخ سح متروص

دوب ییاه مشچ لفق هظحل نیرخآ ات ماه مشچ یلو

! هرذگیمن میشکرس زا دادیم راطخا هک

ور زیچ همه ای مدوب هدموا زورما دوبن مهم مساو

! دابآ ای منک نوریو

یاه مدق واب متسب ور رد نوشنتفر نوریب ضحم هب

. متفر شتمس هب مکحم

. دروخن نوکت شاجرس زا

رتشیب نیمه و دوب هریخ مهب توافت یب نانچمه

! درکیم میصرح

نوا یور ور ماپ و متسشن لبم یور شور هب ور

. متخادنا ماپ یکی

منک. لر تنک ور مدوخ مدرک یعس

؟ هراد تقیقح تفگ دنمجرا یاقآ هک ییاه فرح _

. هشب خیس منت هب وم دش ثعاب شادص

هی طسو ، متکرش وت یراذب اپ مداد هزاجا تهب _نم

نحل نیا واب مقاتا یوت یایب هزاجا نودب مهم هسلج

؟ ینزب فرح ماهاب

. مداد راشف مهب ور ماه بل

نم یدرک مهاوخدوخ تدوخ ، یتساوخ ونیا تدوخ _

چیه ریصقت نیا و منودیم تتیولوا ور مدوخ هشیمه



، تسین یداد اهب مهب دح نیا ات هک ییوت زج سک

و درد ات رازه تداع کرت هک ینودیم و یداد متداع

! هراد شتشپ ضرم
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ماج رس عیرس دش، دنلب اج زا مه رد یاه مخا اب

ظفح هنک هاگن مهب زاباال هگا مدرکیم سح مداتسیا

! هشیم تخس مسفن هب دامتعا

هن هگید : تفگ مخا واب تشادرب متمس هب یمدق

ی همه ، متبظاوم هن تسه تهب مساوح هن ، یتیولوا

مهب ِیزاب نیا سپ یتفرگ تدوخ زا وراه نشپا نیا

نک! نومت ور یتفرگ شیپ رد هک یتارطاخ ندز

. متخادنا باال ییوربا

؟ تافرح ریز ینزیم یراد یچ رس _االن

؟ هدوب هتشذگ هساو شمه هک یعوضوم هی

هک یفرح : متفگ مکحم و مدرک هاگن شاه مشچ وت

! یدب تروق دیاب ور یسیاو شرس ینوتیمن

! باتفآ دز: رشت هدش خرس یتروص اب

مدز. شنیس هب یا هبرض

هن؟ هراد درد هیچ _

؟ ندینش تشرد هتخس



. دموا دورف مدوخ ی هنیس یور متسد

مشکیم یچ نم نیبب ، هریگیم شیتآ هراد مرگیج منم _

! یدرک مراب هک یتفلک یافرح زا

فرط ود هب ور شرس و درک زیر ور شاه مشچ

داد. نوکت

دوجو واب مداتسیا مورآ تور هب ور هکاالن نیمه _

تکرش نیا زا یدرک هک ییاه یراک نوهنپ ی همه

ینعی باتفآ منکیم محر مراد ینعی منکیمن تنوریب

یدموا هگا ، متشاد هگن ور مراد تهب هک یسح تمرح

فرح یگب یزیچ مدز دنمجرا هب هک یفرح هب عجار

رابتعا ی همه و منکیم تیاکش هنیمه مرخآ و لوا

شوخ نوبز هب هک نیا هگم ، مزیریم ور تکرش نوا

! یشب جراخ یدز رود ونم شرطاخ هب هک یتکرش زا

هک هتدای : تفگ هنعط واب دیشک رت ولج ور شرس

اه؟ یتخورف یچ رس ونم

هی شدیدج روژن ، مداد راشف مهب مکحم ور ماه بل

! دشیمن ادیپ قطنم شوت مه هرذ

تهب هک یسح هن مراد تهب هک یسح دوب هتفگ

! متشاد

کت کت هب یراد انعم و رادشک هاگن ، ممصم و ثکم اب

. متخادنا شتروص یازجا

اجک هب ونم دوب رارق هنودرم ی هرهچ نیا تیباذج



؟ هشکب

ترارح رپ یاه مشچ هب ور مهاگن هظحل دنچ زا دعب

. متخود شیبصع و

مدب ماجنا متساوخیم هک یراک زا مهاگن متسنودیم

! هنزیم قرب

رانک مایب هک هنک مجارخا یتساوخ نیا هساو هنکن _

؟ مشاب تدوخ هب هطقن نیرت کیدزن ،وت تدوخ

منک؟ رواب دیاب ینعی

. مدرک جک یمک ور مرس

ناخ؟ شواچ _

دوب هدش زمرق شندرگ دزیم نوریب ترارح شتروص زا

هگا یچ؟ هشاب روطنیا هگا : تفگ یرادشین نحل ،اب

یاه هظحل کت کت هک مدب ترجز ردقنا ماوخب

؟ ینکیم راکیچ هشب یعادت تساو مبش نوا نتخوس

. مدرک شهاگن رورغم و مکحم

! مزوسیم _

دش. مکحم و درس شنحل

؟ یسیاو تتقامح یاپ یاوخیم ینعی _

؟ تندش رتسکاخ تمیق هب یتح

دوب هشیمه زا رت هریت هک ییاه مشچ هب هناشکرس

. مدش هریخ

! شواچ متسه مهابتشا یاپ _نم



شیتآ و بآ هب ومدوخ تدامتعا ندروآ تسدب هساو

دلوتم ون زا یلو مشیم رتسکاخ و مزوسیم ، منزیم

نوا منکیم نایصع و مریگیم جوا سونقق لثم ، مشیم

مــن ِنایص وعــ یرگ یغای یاپ دیاب وت هک س هعقوم

! یسیاو

رداق هنووید نز هی هک ییاراک ی هجیتن دیاب هک ییوت

! یریگب ندرگ ور هشنداد ماجنا هب

یوت ور متروص لک و دموا ولج یمدق صرح اب

ششیه : دیرغ هدش دنت ییاه سفن ،اب تفرگ شتسد

ممسا رانک زا ناخ رمع هی هک ینم خر هب ور تتردق

هرابود ، تنتشاد هساو نکن مکیرحت یه ، شکن هداتفین

! هنکمم ریغ هن، تخس نتخاس

نیا زا رتشیب میشب اهر نوریو روط نیمه راذب

! نکن شبارخ

نانیمطا اب اما مورآ و مدیشک شتسد یور ور متسد

منکیم نکمم ور نکمم ریغ نیا نم : متفگ

! سیئر منکیم دابآ ور هنوریو نیا

یطیارش ره اب تزیم ور راذب ور داد رارق حبص ادرف

! منکیم شاضما
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شهاگن گنر مک مک شتسد یور دش شزاون هک متسد

دش! هریخ مهب قیمع و شطع ،رپ تشگرب

هبذاج عفد یارب وتالش یگریخ هظحل دنچ زا دعب

. دیشک یقیمع سفن و تفرگ هلصاف مزا مورآ ، نومنیب

ضوع شرظن نیا زا لبق و متشادرب بقع هب یمدق

زا دنلب یاه مدق اب هرب رده متامحز ی همه و هشب

مدز. نوریب قاتا

م دنخبل ، متفرگ ورباال مرس نیشام هب مسرب یتقو ات

شوحم متسنوتیمن هروج چیه هک دوب مبل یور یمی ال

منک.

ی هدنخ کت هاگآدوخان نیشام یوت نتسشن ضحم هب

هب ونم ندنوخ زجر و کیرحت اب شواچ ، مدرک یدنلب

متسنوتیمن ممدوخ هگید و دوب هدرک توعد شورملق

هرابود یروج هی مدب، شتاجن منورد ناطیش تسد زا

شساو ندش ادج هک شمزاسیم و منکیم شقشاع

! هشب مورح

و مدیشک نوریب نیشام دروبشاد زا ور یدود کنیع

مدز. ممشچ یور

درک. ندروخ گنز هب عورش یشوگ

؟ یرحس منوج : مداد باوج عیرس رحس مسا ندید اب

؟ یتکرش ؟ ییاجک باتفآ _ولا

. مدرک یموه



راک لحم مدموا ، دنمجرا تکرش هن یلو متکرش _

! مدیدج

دش. بجعتم شادص

؟ دیدج _راک

. مشیمن هجوتم هدب حیضوت حضاو هیچ تروظنم

مدز. یدنخبل

هب ، منزب فرح شاهاب ات شواچ تکرش مدموا _

تیاکش شزا ای هنکیم جارخا ونم ای هتفگ دنمجرا

مدوخ هب هک منک تسرد ور عاضوا مدموا منم هنکیم

اقیقد منک،حاال راک شتکرش مرب هرارق مدید مدموا

! ونوا نم ای ماد وت تخادنا ونم نوا مدیمهفن

درک. یدنلب ی هدنخ

اج ور تدوخ یتسار یتسار رتخد یبلج وت ردقچ _

؟ شتکرش وت یدرک

ور شرطن هنوتیم تحار یروجنیا هک هبوخ یلیخ

. ینک بلج

. مدیشک یقیمع سفن

، مشاب شرانک متساوخن مدوخ لد هساو نم رحس _

اوه ور مزیچ همه درک شمورآ دوب نافوط میگدنز

مراد ور زیچ همه حاال درک متیامح و دنوم متشپ دوب

! نوا ِاال

و مدب ور مشمارآ ی همه مدیم حیجرت منکیمن راکنا



رطاخ هب انیا ی همه زا لبق یلو مریگب سپ ور نوا

یوت االن نوا ، منومب شرانک ماوخیم هک هشدوخ

ادا ور منیِد دیاب نم تسین یبوخ یحور تیعضو

ممورآ اه هیناث کت کت یوت نوا هک روط نومه منک

نیا وت تسین فاصنا هک وهللا هب منک شمورآ درک؛

ماوخیم طقف شاه هنوش یور مشاب راب هی تیعقوم

! نیمه منک شکمک

و تدوخ بظاوم مرب تنوبرق هشاب : تفگ مورآ

. هنکیم یراکبارخ هراد شرآ مرب نم ، شاب شواچ

. مدرک عطق ور نفلت دنخبل اب

نیا دوب،زا یچ زا ملد هت بوخ سح نیا منودیمن

هک نیا زا ای هراد مسود هک درکیمن راکنا شواچ هک

رانک ور ماه هظحل کت کت دعب هب نیا زا دوب رارق

نومدوخ تکرش زا ندیشک تسد دنچره ، منورذگب نوا

تخس مساو اعقاو هرطاخ همه نوا زا ندنک لد و

دوب.
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هاگن ،اب مایب نوریب کراپ زا هک متفرگ بقع هدند

یوت هک ییانشآ نیشام هب داتفا ممشچ هنیآ هب ندرک

. دیچیپ تکرش گنیکراپ



یخلا یب متساوخ متسشن ماجرس و مدرک ثکم یمک

یلو متسنودیمن قحم ور مدوخ مرذگب و مشب

. مرایب تقاط متسنوتن

. متسب مکحم ور ورد مدش هدایپ نیشام زا

یاه هیرگ درد ندرک خیلا هساو درکیم درد مرس

! رحس ِبشید

تمس هب و متفر لخاد گنیکراپ زا دنلب یاه مدق اب

. مداتفا هار دوب هدش هدایپ نیشام زا هزات هک یشوایس

مهب بجعتم و تخادنا شفارطا هب یهاگن مندید اب

دش. هریخ

هریخ شهب یظیلغ مخا واب مداتسیا شور هب ور

. مدش

؟ هدش یزیچ : تفگ و دیشک شندرگ تشپ یتسد

؟ ینکیم راکیچ اجنیا

. مدرک شهاگن خلت

؟ یناف بانج منکیم راکیچ اجنیا ترظن _هب

؟ مدوب روک نم ای یدوب یضوع ردقنا هشیمه

هدرشف مهب ییاه بل اب و درک ثکم هظحل دنچ

درک. مهاگن

داد. نوریب ادص رپ ور شسفن

ور؟ هیضق تفگ تهب _

تدش ،زا مدیبوک ش هنوش هب یمکحم هبرض تشم اب



. تفر بقع مدق هی درد و کوش

یشکیمن تلا جخ یتسپ و درمان ردقچ تفگ _هرآ

یزاب هب ور نتسین شرس باال ردام و ردپ هک یرتخد

؟ یرادن رهاوخ تدوخ یریگیم

درک. مهاگن هدزمرش

. مدیبوک شهب یرت مکحم ی هبرض

رحس ولج ورب هک، یشکب تلا جخ دیابن نم یولج _

نک! جک ور ترس و نییاپ زادنب ور تاشچ

! یدرَم متفگ ، مدوب هدرک زاب تور یباسح هچ وگب ونم

! دشیمن مرواب یلو هراد ضغب مدرک سح

. دمویم رد روز هب شادص داد نوکت رس هدنمرش

نزب رت مکحم همقح _

دید هک وملا ح دوب، مشاداد هنزب داد لوق مشواچ

مدوخ لد هک دز یکی هرخ دشباال بوخ تخوس شلد

! هشب کنخ درد نیا زا

! شارب مریمیم نم شدوخ نوج هب یلو...

هب نم، رهاوخ هشدوخ هرطاخ منکیم هک یطلغ ره

! تسه هک ادخ

ادخب شوایس هشدوخ رطاخ هب یچ : متفگ صرح اب

راب هد هتشاذگ نوتنیب یچ مدیمهف هک زورید نم

؟ هتحار ردقنا تنادجو یروجچ مدش هدنز و مدرم

داد. نوکت رس یبصع



ور یراک رحس رطاخ هب دوب تحار منادجو هگا _نم

مدز! زاب رس شماجنا زا سلا همه نیا هک مدرکیمن

نم دنبن لد متفگ ، شابن متفگ شهب لیاوا نومه

دنباپ منم هاگن ور نومعضو حاال یلو متسین یندنوم

! تسین نوا زا رتهب حملا منم هک ادخ هب هدرک

. مدیشک متروص هب یتسد کالهف

هی ، هرایمن رد هراد شسود هک ور یسک کشا _مدآ

یدیم سپ ور شاه کشا کت کت ناوات یزور

یشاب هتشاذگ یتشگرب هار تدوخ یارب مراودیما

! هنکیم تکرت یدج هراد هک هنوا هعفدنیا نوچ
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خـنا شواچ

و مدز ماهوم هب یمکحم گنچ رد ندش هتسب زا دعب

! مداد له اپ اب ور یلدنص

تسد یاج یور هک یباذم هب تبسن مدرک یعس

. مشاب توافت یب دوب هتفرگ نایرج شاه

ماه تیساسح کت کت یرتخد اب منک راکیچ نم ادخ

هب ور میبصع یاه گر ی همه و هریگیم یزاب هب ور

! هرایم رد شبنج



! مدرک شهاوخدوخ مدوخ

مهب هسرتب مزا هک نیا یاج هب مدرک یراک مدوخ

یور وت شیرگ یغای زا مدوب یکاش هنک،حاال هیکت

! مدوخ

درب امغی هب ور نم بلق و درک نایصع

تسین مدوخ هساو هتقو یلیخ نم بلق

یرتخد هب منک دامتعا دیابن هگیم مقطنم و رورغ یلو

هک دز هبرض ییاج وهب مفعض هطقن زا تسنودیم هک

! مدرگرب مدوخ هب منوتن

! شاه یگنووید نیا زا خآ

لز سفن هب دامتعا اب یتقو شیشکرس و رورغ

! هگیم نتساوخ وزا ماه مشچ یوت هنزیم

دوجو ی همه اب ات مریگب ور مدوخ یولج یروجچ

! هممورح هک یزیچ هب مشن هریخ

زان شندب و نت اهو مشچ واب هنکیم جک رس یتقو

شتسد ریز زا تسد و مدزدب مشچ یروجچ دایم؛

! مشکب نوریب

ینکیمن ور شسوه یشاب هدیشچن ور یزیچ یتقو ات

دعب و هتفیب تنهد هب ش هزم هک یزور ناما یلو

شتمس هب تنید و لد ی همه ، هعونمم تساو یمهفب

! هشیم هدیشک

رس و دیمهفیم شدوخ ، تشاد شطع شهب مهاگن



! دیشکیم بقع هاگنزب

دوب هدرکن مک مسح زا یا هرذ شهب میدامتعا یب

! نداد همادا دیدرت و کش اب مارب دوب نکمم ریغ اما

هب هک هشب یدرد مهرم تساوخیم نومرد یب درد نیا

. تخادنا منوج

! متشاد شرواب

یب دوجو اب دروخ مسق هک یراب نیلوا نومه اب

اه هدنورپ نوا مدرک رواب دوب مدوجو وت هک یدامتعا

تباث مهب ات متشاد کردم هب زاین یلو دوبن باتفآ راک

. هشب

یتحار نیمه هب منوج هب دوب هداتفا هک یا هروخ

! تشادیمن رب مزا تسد

ور شافرح ات مدوب هدز مهب ور یمهم نیا هب هسلج

. دایم یشیتآ متسنودیم مونشب

مداد دنمجرا هب ور داهنشیپ نیا هک یعقوم نومه

ماه مشچ یولج ور ش هدش خرس تروص متسنوتیم

منک. روصت

اهارجام نیا مامت زا دعب مدب هزاجا متسنوتیمن یلو

هب شسیئر واب هنومب یقاب یتنعل تکرش نوا یوت

هب شندروآ تمیق هب هگا یتح ، هدنخب نم شیر

! هشب مومت هفقو یب باذع نیا ديدمت و مدوخ تکرش

نوریب هب و مداتسیا قاتا یدق ی هرجنپ یور هب ور



. مدش هریخ

یگدنز و راک یوت مدش قرغ دمویم رظن هب زور لک

هب ندرک رکف زا تسد یا هظحل یلو مقباس نیتور

! متشادن رب مفارطا یاه قافتا لیلحت و نوا

صیخشت و باتفآ راتفر کیکفت ریگرد منهذ یردقنا

دیسرن مرکف هب یتح هک دوب شاه فرح ندوب یعقاو

نینچ نم ی هسلج قاتا یوت زور زا تقو نوا یک

همه وهب هنک شخپ ور ملیف نوا هک هتشاد یسرتسد

! هنزب دنگ میگدنز ی

و یهایس وزا تفرگیمن ور متسد ایس بش نوا هگا

یک ات دوب رارق منودیمن ، دیشکیمن نوریب راگیس دود

منک! یزاب قشع شتارطاخ واب مگب نویزه
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نوریو و متشاذگ رس تشپ ور زیچ همه هک یبش

؛ متشاذگ نوبایب هب رس هنهک بلق نیا ندرک ربق لا بند

هطقن نیا یوت دعب زور هس مدرکیمن رکف تقوچیه

! مشاب هداتسیا

ندموا وابباال درم حبص ات محور زا یمین هک یبش

همه هب ات مدرک عمج ور مدامتعا یب کدبلا دیشروخ

! ممیدق ناخ شواچ نومه نم منک تباث



دوب یخوش ش همه ادخ هب هگب دموین هک لوا زور

ینک؛ فیک ات مشب نیریش هشیمه لثم متساوخیم

! متسکش بش نوا زا رتشیب

وا هچ یارب ) هگیم هک مداتفا ولماش فرح نوا دای

؟ تشادن هناقشاع زاین و قوش نم ردق هب

(! قشاع هن تسا قوشعم وا هک نیا یارب

هب رکف ، نتساوخن و یهار هب مشچ دب سح قیفلت

رهم و هنک معناق ات هدرگنرب تقوچیه هنکن هک نیا

؛ شتیفرعم یب یارب نومایفارطا چپ چپ ور هنزب دییات

مامت گرم یاه هیناث نیرخآ لثم تشذگ تخس

! یدرک یگدنز شاهاب رمع کی هک ییاهایور

هار مراذب مه یور مشچ هک نیا نودب مود زور

زا ور مدوخ و متفر هار ردقنا نوبایخ یوت مداتفا

تدش زا تکرش هب دیسر ماپ یتقو ات متخادنا نوج

منک! خیلا هیقب رس ور مدرد منوتن یگتسخ

! مدش منادجو ی هدنمرش و دشن مه زاب یلو

سفن مدرک تقو هزات راگنا هنوخ هب دیسر هک ماپ

. مشکب

رو هطوغ نامز یوت هرابود و دیچیپ هک یرطع یوب

اب هک یا هطقن و دیشک لوط اه سلا هک یثکم مدش،

! مدش ور هب ور شانشآ یقدنف یاه مشچ

شدورو هک دوب یا هنوخ یوت شروضح زا میروابان



یور دوب هتشاذگ اپ هرابود نوا و دوب عونمم اقلطم

! میگدنز زمرق طخ

یمسا چیه دیچیپ مدوجو یوت هک یمولعمان سح

دروآ موجه مهب داضتم جوم ود نامزمه ، تشادن

و تفرگیم همشچ رس میدامتعا یب زا هک یشجنر

دوب! هتفر ههاریب هب هک یقشع

نم قاتا یوت ور شاپ هک دوب ینامز یدعب ی هبرض

تشاد مشخ ایند ی هزادنا هب هک یدرم قاتا ، تشاذگ

! شلماع زج درکیم خیلا یسکره رس و

شهب متسنوتیمن تقوچیه و دوب مزیچ همه هک نیا

راکنا متسنوتن و دیبوک متروص یوت ور منوسرب یبیسآ

دوب! قح شفرح نوچ منک

نیا هرابود ات تفر و هنکیم تباث ور شدوخ تفگ

یاپ و شراک وت متخادنا هرگ یلو هزاسب ور دامتعا

دروخ دوب نیگنس مساو ، مدیشک طسو ور دنمجرا

منوج نم نتسنودیم نوشکت کت هک یعمج یوت مندش

! رتخد نیا هساو هریم رد

وت تشاذگ اپ داب یرپ هلک و رگنوسفا حتلا نوا اب

درک! اپ هب کاخ و درگ و متکرش

شرود هک یا هشقن طسو دموا شدوخ تساوخ هب

! مدیشک

و مدوخ هب شیکیدزن زا درک تحار ور ملا یخ نیمه



نایرج رد مفارطا هک یبیهم تاقافتا زا شندش رود

نم فعض هطقن ور نوا هک ییانمشد و دوب

یسرتسد یارب ور نوشتسد متساوخیم هن ، نتسنودیم

زا تحار هک مدب اهب نوا هب هن و مراذب زاب نوا هب

هزاجا شهب هک نیا سپ ، متشذگ هدرک هک یراک رانک

نیا یوت ور شاپ هدرک باختنا شدوخ هنک رکف مدب

دوب! هراچ هار اهنت هراذب تکرش
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روتسد یزیچره زا لبق دیاب ، مدیشک یقیمع سفن

روتینام هب هشب بصن میقتسم شقاتا نیبرود مدادیم

یزاب قش هلک یولج منوتب رت تحار ات مدوخ رتفد

. مریگب ور شاه

سدح رتخد نیا اب ور متبقاع متسنوتیم االن نیمه زا

. منزب

مزیم تمس هب متساوخ ، متخادنا نوبایخ هب یهاگن

و دش هدایپ نیشام مدش،زا باتفآ هجوتم هک مدرگرب

دش. تکرش گنیکراپ دراو عیرس

! هشاب هتفر دیاب اتاالن مدرکیم رکف

یوت یتح دوب نکمم راک نیرت تخس شنتفرگ هدیدان

و هشاب ممشچ یولج متساوخیمن هک تیعضو نیا



! مدوب دامتعا یب شهب تبسن

مدش، هریخ نییاپ هب و مدنوم رظتنم یا هقیقد دنچ

اج همه نوبایخ یتولخ رطاخ هب یلو دوب دایز عافترا

. دشيم هدید یبوخ هب

زا یبصع و کالهف یتلا ح اب یتدم زا دعب هرخ باال

مکحم ور رد و دش نیشام راوس دش جراخ گنیکراپ

. دیبوک مهب

یگدننار هب و مدرب ورف مراولش بیج یوت ور متسد

نییاپ نوا منودب متساوخیمن مدش، هریخ ش هنایشان

،ات دیسریم مهب شربخ هرخ باال نوچ هدوب ربخ هچ

هک نیا یارب مدوخ رانک شنتشاد هگن اب مه اج نیمه

لمعلا سکع یدایز مه هنزن یبیسآ شهب نودیرف

! مدوب هداد نوشن

نودیرف و زانهم یاوعد و لئاسم یطاق ور مدوخ

زا و هنومب م هنوخ یوت مداد هزاجا طقف ، مدرکن

زا دعب هنک، هدافتسا شاهراک ندرب شیپ یارب ممسا

ادج ی هنوخ هی قیاقش و نوا یارب دیاب ایاضق نیا

. متفرگیم

زانهم ییادج تساوخرد و اوعد تلع سک چیه زونه

. تسنودیمن ور

یقاب هشال یارب یچیه معال زانهم دوب هتفگ وناب

شوربآ ش هنوخ مد و دوب هدز شکتک دوب، هتشاذن



دوب! هدرب ور

مه نیمه یلو ندوبن هنوخ شرتخد و ناگیاش هتبلا

دوب! دیعب ژش یتسرپ نوا اب زانهم زا

دوب! ناگیاش اب ندز فرح مه شیدعب مدق اال متحا

نداد ول یارب نم مسا زا هدافتسا و شاراک نیا اب

و دوب هداد رارق هاگترپ ی هبل ونم امسر زیچ؛ همه

ونم ات هنک هدافتسا یمرها ره زا نودیرف دش ثعاب

هک ییاهزیچ زا مناوت همه اب منم و هدب له نییاپ هب

! مدرکیم تبقارم ندوب دنمشزرا میگدنز یوت

اب هشب هراپ مراکفا ی هتشر دش ثعاب رد ندش زاب

و کالهف تروص ندید ،اب متشگرب بقع هب بجعت

. دیرپ باال ماهوربا شوایس ی هتسخ

؟ هیعضو هچ نیا هدشیچ _

. دیبوک مهب مکحم ور رد

؟ درکیم راکیچ اجنیا باتفآ _

. متفر مزیم تمس هب

؟ دیدز فرح مه اب گنیکراپ یوت _

؟ یدیمهف اجک _زا

. مدرک شهاگن توافت یب

هک مه وت تشگرب یبصع و گنیکراپ وت دموا مدید _

! هنومیمن یفرح یاج سپ یدموا هزات

تسد اب ور شرس و تخادنا لبم یور ور شدوخ



داد. ژ اسام شاه

. هدیمهف ور هغیص ی هیضق _

. مداد نوکت یرس

. درشف مه هب ور شاه بل

ور زیچ همه هرتخد نیا مگیم وت یدش رِس ارچ _

زونه دگل و تشم ریز متریگب دوب هدنوم مک ، هدیمهف

! هنکیم درد شاه هبرض زا ماه هنوش

هدام نیا دوب هدش یشحو ، تفر مه یوت ماه مخا

ربب! دوب هتشاذگ ور شدوخ مسا هک هابور

متامخا یداد نوشن یلمعلا سکع هی بجع _هچ

اب ینکیم حلا ردقچ منودیم هک نم ، هخآ هراد راديرخ

! شاه یزاب هلک یب نیا
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. مدرک ضوع ور ثحب

؟ شرخآ ینک راکیچ یاوخیم _

. تشادرب ور زیم یور یاه کشالت زا یکی و دش مخ

... شدرد مدیم ژ اسام ور ماه هنوش مکی یچیه _

. متسب مکحم ور ماه مشچ

دوب! تنز مروظنم ایس، مگیمن ونوا _

درک. عمج یمک شتروص



ینکیم یروآ دای یریم هار یه هسریم تهب یچ _االن

؟ همنز

. مدیشک نوریب زیم یوشک یوت زا یراگیس

! مراد شاداد نز هنکیم یروآدای _مهب

داد. نوکت صرح اب ور شرس

ایند هی یراد وتآ تدوخ ینکیم تیذا یروجنیا _

! امنکیم دبتالیف منم هشاب تساوح ، نشیمن شفیرح

. مدرک نشور ور راگیس

؟ هنکیم راک اجنیا دایم ادرف زا نک میظنت داد رارق _

. دیرپ باال شاهوربا تفج

_یک؟

. مدنوخرچ ماه تشگنا الی ور راگیس

! نشیمن شفیرح ایند هی هک ینومه _

. متمس دش مخ عیرس

؟ باتفآ _

؟ اجنیا شیرایب یاوخیم

! دیشک ریت ماپ فک یجاح

یراگیساج یوت کالهف مشکب هک نیا نودب ور راگیس

. مدرک شوماخ

هک یلماک لزاپ لثم دوب مک یزیچ هی راگنا ش همه

دوب حضاو لا کشا ی همه دوب، هدش مگ ش هعطق هی

! دمویم مشچ هب دایز مه هعطق کی نوا دوبن یلو



هشیم هنک، گنت ور یسک یاج تسین رارق سرتن _

بخ؟ ، مدوخ رایتسد

! مدوخ طقف

هدب! شهب مدوخ کیدزن قاتا هی

داد. لبم هب ور ش هیکت

وت؟ رایتسد ارچ _حاال

هدش رارق یب مدز، متک هب یگنچ و مدش دنلب اج زا

. مدوب

لوا ،زا هریگب دای راک هشاب مدوخ تسد رانک ماوخیم _

مـن! تایق خاال واب

رانک ی هدامآ ،االن هشقی ال هک یزیچ هب هسریم شدعب

! تسین نم تکرش نیناوق اب ندموا

دز. یگنرمک دنخبل

هنکیم رکف مدنبیم طرش هبارخ شزغم رشب نیا ردقنا _

! ینکب ور راک نیا یاوخیم ینک شتیذا هک نیا یارب

منک. شهاگن بجعت اب

منک؟ تیذا ور باتفآ _نم

هنومیم مدوخ کیدزن هرت تحار ملا یخ طقف یروجنیا

! هنزب یبیسآ شهب هنوتیمن نودیرف و

، هریگب دای دیاب هک تسه اهزیچ یلیخ مه یفرط زا

هدرک راک و هدوب ور هب ور شاهاب نوا هک یلئاسم

شیراک هیرجت نیلوا یوت ماوخیمن هتوافتم ال ماک



منک! ش هدامآ دیاب سپ هروخب تسکش

. تفگ یناهآ

هی لثم و میتسه یا هفرح راک طخ وت االن سپ _

؟ ینکیم هاگن شهب دنمراک

؟ یریگب هدیدان ور تسح ینکیم یعس یراد ثمال

. متشادرب زیم یور زا ور نیشام چیئوس

عجار یدرک لح تنز اب ور التت کشم هک نیا زا _دعب

دینک میظنت ور داد رارق ، مینزیم فرح هیضق نیا هب

مه شقاتا نیبرود ، هشاب مزیم یور حبص ادرف

نم! روتینام هب هشیم لصو میقتسم
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زا دوب هتفرگ شدوخ هب هک یا هفایق هب هجوت یب

. مدش جراخ رتفد

زاین ، مداتفا هار هنوخ تمس هب و مدش نیشام راوس

نیا اب ندش ور هب ور یارب متشاد اوق دیدجت هب

! تفرگیم ور رناژمی ی همه ، رتخد

زا دوب هتفر مدای مه زاب ، تفر مه رد متروص

ملیف ی هیضق تشپ هک یسک هب عجار ماوخب شوایس

هنک. قیقحت هدوب

تشاذیم ساوح و شوه مساو هچب نیا هگا ادرف



. مدرکیم لح ور هیضق نیا مدوخ

یهآ دوب مرظتنم هنوخ االن هک زانهم یروآدای اب

هدش هگید مدآ هی راگنا اه قافتا نیا زا دعب ، مدیشک

ات دنومیم مرظتنم دوب هدموا هک یزور دنچ نیا دوب،

یور ردقنا و درکیم مرگ اذغ مساو ، هنوخ مسرب

ردقنا اه تقو یضعب ، هشب مومت ات تسشیم یلدنص

سح ، تفرگیم ش هیرگ شطسو هک دزیم لز مهب

تشاد مه قح هتبلا تسین یداع شاه راتفر مدرکیم

هک یراشف هرایمن موود یطیارش نینچ یوت سک چیه

شتیذا رتدب مه نتشاذیم شور قیاقش و نیهش

! متفرگیم شارب هرواشم تقو هی دیاب ، درکیم

یدایز شیکی تقوره هک هنیا نتشاد مخز دایز یبوخ

ات ینکیم مرگ یدعب مخز اب ور ترس ؛ دروآ راشف تهب

هرب! تدای یلصا نوا

مدش، هدایپ و مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

حملا یمک یلو دوب مور یدایز راشف هک نیا اب زورما

دوب. رتهب

لبم یور هک وناب و زانهم ندید اب مدش هنوخ دراو

. مداد نوکت یرس ندوب هتسشن مه رانک

نیمه هنوخ هی درکیم ور شش یتال همه تشاد ایس

رارف هنونز یاضف نیا وزا هنک واپ تسد فارطا

. دمویم هنوخ هب باوخ یارب مه طقف هنک،



؟ تساو منک مرگ اذغ یدموا شوخ مرسپ _سالم

. مداتفا هار هلپ تمس هب

! مرادن لیم یزیچ _عفال

. اجنیا نایم تارهاوخ ادرف _

. مداد نوکت یرس

مدوخ منکیم یعس دیدب شرافس نوریب زا اذغ هشاب _

. منوسرب ور

نودیرف راک زا هک شارتخد یور هب ور تساوخیمن

هتفرگ ور نوا فرط هناروک روک و ندوب ربخ یب

! هشاب اهنت ندوب

ناونع هب همه ربارب رد نم زا مدادیم هزاجا شهب نم

نم نویدم ور شدوخ نوا و هنک هدافتسا رپس کی

مساو هروبجم راک نیا یارب درکیم رکف و تسنودیم

! هرایب رد ور اهردام یادا

شهب تبسن منوتن تقوچیه دشیم ثعاب نیمه

منک. یکیدزن ساسحا

، متسب ور ماه مشچ و مدیشک زارد تخت یور

همه ، دمویمن راک رس عقوم هب دوب یتقو دنچ شوایس

. دوبن عمج شساوح ای تشاد ریخات شای

هی لثم میگدنز ، منزب فرح شاهاب و منیشب متسنوتن

هک ور مودک ره دوب روک ی هرگ ات دنچ کالفاب

هی اب مدشیم قرغ شوت رتشیب منک زاب متساوخیم



و دروخیم هرگ مه هب میگدنز ی همه هابتشا میمصت

! متفریم ورف الت کشم یوت رتشیب

مورآ یمک باوخ عملا وت ات متشاذگ مه یور مشچ

. مریگب

* * *

تفر مرکف مدرک زاب ور ماه مشچ هک نیا ضحم هب

تمس هب و مدش دنلب اج زا عيرس ، شوایس تمس

هب ور خیلا قاتا اب مدرک زاب هک ور رد ، متفر شقاتا

. مدیشک یقیمع سفن مدش، ور

دوب! هدموین هنوخ مه بشید

، مداتفا هار تکرش تمس هب عیرس و متفرگ یشود

دوب. هدش مرید یمک هشیمه سکعرب

ور یشوگ مدز، گنز شوایس هب راب دنچ هار یوت

! دادیمن باوج

شهب یلیخ تخیریم مه هب تشاد مابصعا مک مک

راگنا رسپ نیا یلو دایب رانک شدوخ اب مداد تقو

! هشب تسرد تساوخیمن
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مایپ شوایس وهب مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

! هنزب گنز مهب دش مومت شراک مداد



. مداتفا هار مرتفد تمس وهب مدش تکرش دراو

رهظ... زا لبق ات باتفآ اال متحا

ی هتشر ییانشآ و دنلب ی هدنخ یادص ندینش اب

دش! هراپ مراکفا

تقد واب متشگرب بقع هب ور هتفر مدق ود بجعت اب

. مدرک هاگن یدورو سنلا هب

یمیهاربا و میکح موناخ رانک هک باتفآ ندید اب

درگ ماه مشچ نیدنخیم دنلب ییات هس و دوب هداتسیا

دش.

مدنوخ هچب نیا اب ور تکرش نیا هحتاف امسر

! هراد مه هاوخ اوه یلک اجنیا هک اصوصخم

ور همه ،ات مدنوسر نوشهب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

منک. نوشتکاس ندرکن راد ربخ

شدوخ عیرس دوب هداتسیا نم هب ور هک میکح موناخ

دش. یدج و درک عمج ور

دوب! نوتریخ رکذ ، رهمگرزب بانج _سالم

. نتشگرب متمس هب عیرس یمیهاربا و باتفآ

! نابرق _سالم

باتفآ هب ییارذگ هاگن و مداد نوکت نوشساو یرس

دوب! هتخادنا لگ شاه پل ، متخادنا

و دون دق یراولش اب یمرک دنلب اتبسن یوتنام هی

. مدرشف مهب مکحم ور ماه بل دنلب، هنشاپ یاه شفک



دوب. هدش هریخ مهب یصاخ تنطیش و دنخبل اب

! سیئر _سالم

. مشب انشآ اه راکمه اب مدموا رتدوز نوتزاجا اب

. مداد نوکت یرس

! میدرکن اضما داد رارق زونه _

یناف یاقآ ات دیشاب هتشاد فیرشت ادص و رس یب

. ندب لیوحت نوتهب ور داد رارق

. تخادنا میکح موناخ هب یهاگن

؟ منومب رظتنم اجک _

خ شارب ور قاتا مودک متسنودیمن ، مدنوخرچ ور مرس

. ندرک یلا

و مدروآ شرد متک بیج زا میشوگ ندروخ گنز اب

. متخادنا هرامش هب یهاگن

دوب! شوایس

. متفر قاتا تمس وهب متفرگ هلصاف نوشزا مدق دنچ

ایس؟ _ولا

؟ رسپ وت ییاجک

. دمویم رظن هب فیغض شادص

متفگ هک نومه منک، همانلوق هنوخ مدموا شاداد _

هرت. نییاپ هچوک ،هی دموا مشوخ مدید زورید

. مدیشک یقیمع سفن

. مایب نم وگب یتساوخ کمک ایس ، هشاب تکرابم _



. مدرک شفیدر زیچ همه هلح _هن

. متخادنا بقع هب یهاگن

؟ یدرک میظنت ور داد رارق ایس مگیم _

؟ دیدرک هدامآ ور قاتا مودک

درک. ثکم هیناث دنچ

داد! رارق _اهآ

زا قاتا ات دنچ مه شقاتا ، یرفظ تسد شمداد هرآ

مه روتینام ، شابن نارگن هراد هلصاف تدوخ رتفد

هلح!

مدز. یگنرمک دنخبل تیاضر اب

یلوا زور ات مرب نم ، منکیم ناربج شاداد مرگ تمد _

. درکن بارخ نومرس یور ور تکرش

درک. یا هدنخ کت

ورب ، تارب مریمب شواچ تسین یندروخ تدرد _

. شاب تدوخ بظاوم

یمیلس موناخ هب یا هراشا و مدرک عطق ور یشوگ

مدز.

. رتفد نرایب فیرشت داد رارق اب دیگب یرفظ یاقآ _هب

. تفگ یمشچ عیرس

شدوخ یور هک ور مهاگن ، متشگرب باتفآ تمس هب

. دموا ولج هب یمدق دید

و داد رارق االن هدنب رتفد یوت دیرایب فیرشت _



. نرایم ور طیارش
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واب تشگرب مدش هجوتم مقاتا تمس نتفر زا لبق

، تفگ یمیهاربا و میکح موناخ هب یزیچ چپ چپ

. مدش قاتا دراو و مدادن یتیمها

. نایب ات مدنوم رظتنم و متفر مزیم تمس هب

هحفص ور ریوصت رظتنم و مدرک نشور ور روتینام

مدنوم

اب دوب هداد شهب هک یزابلد و بترم قاتا ندید اب

. مداد نوکت رس تیاضر

قاتا دراو باتفآ و یرفظ و دروخ رد هب یا هقت

. ندش

رارق نیا دییامرفب ریخ هب زور رهمگرزب بانج _سالم

. منوسرب امش تسد هب نتفگ یناف یاقآ ور داد

،زا دیخرچیم ذغاک یور یواکجنک اب باتفآ یاه مشچ

. متخادنا شهب یرسرس هاگن و متفرگ شتسد

. مراد تراک مرتفد ایب هگید تعاس _مین

هب مشچ نتفگ واب تخادنا باتفآ و نم هب یهاگن

. دیخرچ رد تمس

ربخ دوب هدرک باتفآ هک یراک هیضق زا هک یسک اهنت



هی ات متسبیم ور شنهد دیاب و دوب یرفظ تشاد

. هشن شخپ ییاج تقو

دش. هدیشک شتمس هب مهاگن باتفآ ندموا ولج اب

؟ منوخب ور دادرارق منوتیم _

. متخادنا شاپات رس هب یثکم رپ هاگن

؟ دیدید ور نومتکرش موناخ یادنمراک سابل مرف _

: تفگ و درک مهاگن هیناث دنچ دش هتسب زاب شاه بل

نم... یلو مدید هلب

هک ییاه فرح : متفگ مکحم شاه مشچ هب هریخ

متکرش دنمراک هرارق نوچ هتکرش نیناوق وزج منزیم

! رتمک هن رتشیب هن یشاب

چیه سپ ، هریگیم قلعت تهب مه ایازم ی همه

تکرش نیا نکن، یقلت یصخش ضرغ ور شمودک

رهاظ یگتسارآ یور هراد، ور شدوخ صاخ طیارش

ناشن اه دنمراک رهاظ نوچ هشیم یصاخ دیکات

یرهاظ ره هن یلو تسه مه تکرش راک تیفیک

نوتششوپ ی هقیرط امش هب مرکذت اهنت تداعس موناخ

هدش! هداد رکذت همه هب هک یزیچ تسه

درک. مهاگن شمارآ اب

ریدم مدوخ نوچ متسه انشآ طیارش ی همه _اب

نوچ مدش رهاظ یروجنیا زورما ، مدوب یتکرش نیچمه

یاضما یارب طقف و هشاب میراک زور مدرکیمن رکف



! سیئر مدوب هدموا داد رارق

ادا یصاخ تنطیش واب هدیشک ور سیئر ی هملک

! درکیم

. متفرگ شتمس هب ور هگرب و مداد نوکت یرس

رس تبحص هرخ باال نک ش هعلا طم تقد واب نیشب _

! هیراکمه سلا ود

. دموا باال بجعت اب سرس

سلا؟ _ود

. تسشن یلدنص یور و تفرگ متسد زا ور هگرب

دش، دادرارق طخ هب طخ ندنوخ هب عورش تقد اب

. مدوب شضارتعا یادص ندموا رد رظتم هظحل ره

درک! مریگ لفاغ هشیمه لثم مروصت سکعرب

؟ مشب ترایتسد یاوخیم _

؟ منومب ترانک هشیمه هک

! مدروخ اج منکیم فارتعا

. تخادنا باال ییوربا

؟ منیبن یصخش ضرغ منیا یراد راظتنا _

؟ تدوخ رایتسد ارچ تسه ماقم و تسپ همه نیا

. متفر شور هب ور لبم تمس وهب مدش دنلب اج زا

؟ ینودب ور شلیلد یاوخیم _

دش. اج هب اج شاج رس یمک

؟ یدب ملیوحت غورد یاوخیم _



. مدرک شهاگن هریخ و متسشن شور هب ور

دنمجرا هرایتسد یدرکیم ور متکرش یسوساج یتقو _

هن؟ یدوب

! تکرش یلخاد ریدم یدش مه دعب

هب راک نیا طسوت هک یماقم و تسپ اب ماوخیمن

زا هتدوخ عفن هب ، یشب نم تکرش دراو یدروآ تسد

. یتشاذگ جک ور لوا رجآ نوچ ینک عورش لوا

دای تهب ور تسرد راک نوناق ات یشیم نم رایتسد

ره هب هن یلو هئوت ملا یاوخیم هک یزیچ مدب،

تدوخ هب هنیآ وت ینوتب ادرف سپ هک یروج یتمیق

! هشاب تحار تنادجو و ینک هاگن
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. تسشن شینوشیپ یور یفیرظ مخا

! شساو دوب تخس تقیقح ندرک لوبق

! هنکیمن لو مدآ مشچ وت هنکن دز:ات رغ مورآ بل ریز

هچب زا مجح نیا نوریح ، مدینش هک مدرواین شور هب

! مدوب شیزاب وررپ

هرابود هظحل دنچ زا دعب و هگرب یوت درک ور شرس

سلا؟ ود ارچ : تفگ

. مدب شتسد وتآ تشادن ناکما ، مدرک شهاگن یدج



دای لماک ور زیچ همه ات هشکیم لوط سلا ود نوچ _

... یاوخب تدم نیا لوط رد هنکمم نمض رد یریگب

. مفرح وت دیرپ

! تسین نیا مروظنم _هن

؟ هدودحم داد رارق نامز ارچ مگیم

! مشاب اجنیا هشیمه هگید هرارق هک نم

. دنوم منهد یوت فرح

! هچب نیا نوبز زا نوما

! منکیم ديدمت مدید المز _هگا

. تشاذگ زیم یور ور هگرب

یاپ یور ور شاپ کی و داد لبم هب ور ش هیکت

. تخادنا ش هگید

یمک هک مدرک شهب یگنرمک مخا شراولش نتفر ابباال

درک. عمج ور شدوخ

بخ : تفگ سفن هب دامتعا واب درک یا هفرس کت

شقوقح اب یلو دایم رظن هب لوبق لباق تطیارش

. مراد لکشم

جرد ردقچ قوقح رادقم مدوب هدشن هجوتم ال صا

هدش.

. مداد نوکت یرس

؟ ینکیم داهنشیپ ردقچ _

. تخادنا باال ییوربا



! هریگیم نوتتکرش یلخاد ریدم هک هزادنا نومه _هب

یزیچ نم یارب غلبم نیا مدش، هریخ شهب هظحل دنچ

هنک تباث داوخیم یروجنیا متسنودیم یلو دوبن

! هشب هرارق هک هیزیچ زا رتشیب شتقایل

! هلوبق _

. مدیم شرییغت نک اضما

درک. اضما ور داد رارق و داد نوکت یرس

. مدش مخ شتمس هب یمک

؟ یدرک اضما و یدش غلبم تبث لا یخیب فرح هی _اب

! یتشاذگ اپ ریز ور تراجت لوصا زا یکی االن نیمه

ششوگ تشپ ور شاهوم زان واب دز یگنرمک دنخبل

داد.

شدوخ یور وت شرطاخ هب هک یدرم رطاخ هب _نم

تسین یزیچ هک نیا ، منکیم اراک یلیخ مداتسیاو

! سیئر

هوشع و هزان نیا دوبن رارق هگا ، مدرک شهاگن یدج

. میدروخیم رب لکشم هب یباسح هراذب رانک وراه

؟ یدز فرح هیضق نیا هب عجار تقباس سیئر _اب

دش. هتفرگ شهاگن

یلیخ ینک تیاکش شزا هگب تهب دایب تساوخیم _

دش! عناق ات مدز فرح شاهاب

. مدرک یشهاوخ هی شزا راب نیرخآ یارب یلو



. مدرک شهاگن هریخ

هدنیآ هگا متفگ شهب : تفگ و تفرگ باال ور شرس

هنک لوبق ور مشهاوخ نیرخآ همهم شارب تکرش نوا

تکرش نوا لماع ریدم دادرهم تقوچیه هدن هزاجا و

! هشب

. مدش دنلب اج زا

وت ،زااالن هرادن یطابترا نم هب تکرش نوا لئاسم _

ور تطابترا ماوخیم یتسه نم تکرش دنمراک طقف

. داین شیپ یمهافت وس تقو هی هک ینک مک نوشاهاب

. تسشن شتروص یور یگنرمک مخا

ور مقاتا منوتیم دایب، شیپ یمهافتوس مدیمن هزاجا _

؟ منیبب

متساوخیمن یلو نداد شهب ور قاتا مودک متسنودیم

نیمه منک، شساسح یلوا زور و شمربب مدوخ

هب ور زیچ همه میقتسم ریغ روط هب شیروج

تباب هک یسک ناونع هب ، دادیم طبر نومطبار

لمع رسدوخ یلیخ هدش دیعبت اجنیا هب شهابتشا

! درکیم
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زا ور نفلت ، متفر زیم تمس هب و مدش دنلب اج زا



. متفرگ ور یشنم هرامش و متشادرب زیم یور

هب ور تداعس موناخ دیدب طاالع یمیهاربا موناخ _هب

انشآ تکرش اب ور نوشيا و ننک ییامنهار نوشقاتا

ننک.

مین ات نتفگ ندرک نفلت یناف یاقآ ، نابرق مشچ _

اصخش نوشدوخ ناوخیم ، تکرش نسریم هگید تعاس

! نشاب هتشاد روضح ارآرهم هسلج وت

. متسشن یلدنص یور

تاسلج سنلا هب ندموا هک اه نومهم ، هشاب _

. دینک نوشییامنهار

. مدرک هاگن باتفآ وهب مدرک عطق ور نفلت

. دروخیم خرچ قاتا روکد یور شهاگن

؟ تسین هدرسفا و هریت مکی قاتا یاضف نوترظن _هب

هدرکن رکف شهب حاال ،ات متخادنا شهب یبجعتم هاگن

. مدوب

؟ روطچ _

. تخادنا باال یا هنوش

یفنم رثا یرتشم یور هنکمم هدرسفا و هریت یاضف _

نتسب داد رارق یارب یمک تبغر هگا یتح و هراذب

هیحور وت یتح هنک، شنومیشپ ال ماک هشاب هتشاد

هراد، ریثات مه هنکیم راک طیحم نوا یوت هک یسک

! نیبب وتدوخ ثمال



اجک هب ور ثحب وشاراتفر هاگن دش، درگ ماه مشچ

! دنوشک

. مدرک شهب یمخا

مراد رحبت ردقنا شابن نم یاه یرتشم نارگن امش _

. مراذب ریثات نوشنهذ ور قاتا یاضف زا رتشیب هک

درک. عمج ور شکیچوک نهد

نوتییاناوت هب مکی هگا ینعی سیئر تنعل شرکنم _رب

ناونع هب طقف ، مدوبن اجنیا االن هک متشاد کش

هی متفگ امش هب درف نیرت کیدزن و نوترایتسد

رییغت ور قاتا روکد مکی ادرف دیاوخیم مدب داهنشیپ

؟ مدب

؟! دمویمن ارچ یمیهاربا موناخ

نیا اب تساوخیم ، دشیم مومت تشاد ملمحت مک مک

؟ هسرب یچ هب اه ینوبز شوخ

، هیفاک رهمگرزب یاقآ سیئر وگن مهب نحل نیا اب هگید _

... رییغت هب یزاین مه قاتا روکد

. دروخ رد هب یا هقت

باتفآ قاتشم یاه مشچ لباقم و مدرک ثکم یمک

. مداد دورو ی هزاجا

هب یهاگن و دش قاتا دراو طایتحا اب یمیهاربا موناخ

. تخادنا باتفآ و نم

؟ دیبوخ _سالم



نونمم : تفگ و دیدنخ زیر باتفآ ، مدرک شهاگن یدج

؟ نتسه بوخ دمحم اقآ ؟ یبوخ امش میبوخ ام

ارچ منودیمن درک، هاگن نم هب لوه اب یمیهاربا موناخ

! دیسرتیم نم زا هشیمه

همه واب دیدب نوشن نوشهب ور تداعس موناخ قاتا _

زا ، دینک نوشانشآ تکرش یاه شخب و نانکراک ی

. ننکیم عورش ور نوشراک یمسر روط هب ادرف

دز. یگرزب دنخبل

. امتح نابرق مشچ _

رد تمس هب هک زوط نومه و دش دنلب اج زا باتفآ

! سیئر هزاجا :اب تفگ یا هدیشک نحل اب تفریم

. مداد نوریب ادص اب ور مسفن

، مدیشک متروص هب یتسد رد ندش هتسب یادص اب

هنک! ریخب ونم تبقاع ادخ
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ندش قاتا دراو هک نیمه ، متخادنا روتینام هب یهاگن

سفن ، ندرک لغب ومه و ندیشک یغیج نوشتفج

. مدرک شوماخ ور روتینام و مدیشک یقیمع

تاظحل ندید هن دوب شاهراک ندرک کچ هساو طقف

! شیصوصخ



، مدوب اه هدنورپ ندرک یسررب لوغشم یتعاس کی

تقوچیه هنک، بترم باتفآ نوشمدادیم دیاب ادرف

ور ییاهراک هچ متسنودیمن و متشادن یصخش رایتسد

و دمویم ماهاب اج همه دیاب طقف ، مراپسب شهب دیاب

راک مخ و مچ اب ات دنوخیم وراه داد رارق ی همه

. هشب انشآ نم

دراو و هنک زاب ور رد باتفآ مدوب رظتنم هظحل ره

! دوبن شزا یربخ چیه یلو هشب

شیتآ تکرش وت تشاد ای هنوخ دوب هتشگرب منودیمن

. دنوزوسیم

. متشادرب زیم یور زا ور میشوگ و مدش دنلب اج زا

،اب متفرگ باال ور مرس عیرس دروخ رد هب یا هقت

. مداد باال ییوربا شوایس ندید

. شوایس اقآ میدید ور امش ، بجع _هچ

نیا وت ینودیم ال صا : تفگ و درک درگ ور شاه مشچ

؟ هربخج تکرش

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ هگم هدشیچ _

درک. هراشا نوریب هب تسد اب

؟ تکرش وت یداد لو موتامیتلوا یب ور هرتخد _نیا

، شدوخ هساو هتخادنا هار ییوگ دمآ شوخ مسارم

فالح! یرفظ اب هنکیم یدنخب وگب هچ نیبب ورب



دز. مکشخ هظحل دنچ

؟ هنکیم راکیچ هراد _

هنک. شانشآ تکرش اب متفگ یمیهاربا هب نم

مدز. نوریب رتفد زا دنلب یاه مدق اب

هقبط ندوب هتفر اال متحا ، دمویمن ییادص لوا ی هقبط

. مدشن هجوتم ارچ وگب سپ یباال

ور شدوخ عیرس شوایس مدز ور روسناسآ همکد

. روسناسآ وت تخادنا

! تقو هی ایگن شهب یزیچ شواچ _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

مدوخ ینک عافد نم یولج نوا زا وت تسین _المز

ما. هجوتم

. تخادنا باال یا هنوش و دنودرگرب ور شرس عیرس

همهمه یادص منتفر نوریب و روسناسآ رد ندش زاب اب

هاگشیامزآ تمس هب هاگآدوخان دش ثعاب ادص و رس و

. متفیب هار

ور ش هدنخ رپ و دنلب یادص نت اج نیمه زا

. مداد صیخشت

مدق ود مویراوکآ وت میتفر هک نیمه هدهاش ادخ _

غیج ردقنا شلوا هک نم دش، خیلا نوماپ ریز هتفرن

مهاگن پچ پچ نوترهمگرزب بانج شرخآ ات مدیشک

ممشچ طسو نیا رانک هب انیا ی همه یلو ، درکیم



هبرع ورای هی نوزیوآ دوب هتفر یرفظ یاقآ هب داتفا

ور مدوخ کال نم درکیمن شلو دیشکیم غیج دوب هدش

... هدنخ ریز مدز نیچمه تفر مدای

مدنوسر نوشهب ور مدوخ مکحم و عیرس یاه مدق اب

زور نیمه وت شاه ینوبز شوخ نیا اب تسین مولعم

رفس نوا یوت ارچ ال صا درب، ور رفن دنچ لد لوا

! ندشیم یمیمص مه اب ردقنا دیاب

؟ اجنیا هربخچ _
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. نتشگرب متمس هب هدش درگ یاه مشچ اب همه

تمدخ میدوب هدموا نابرق یچیه : تفگ عیرس یرفظ

. مینک بدا ضرع تداعس موناخ

. داتفا هار متمس هب هک مدز باتفآ هب یا هراشا

نوتهب ور تداعس موناخ دیعمج اجنیا هک _حاال

نوشیا اب همه یلبق براجت االزا متحا ، منکیم یفرعم

نوشیا دالیلی هب انب ، دیتسه انشآ نوشاه تراهم و

هتشاد یراکمه ام اب یصاخ طیارش رد نتفرگ میمصت

! نشاب

هار یمهرود یروجنیا هگید ات دیدب طاالع مه هیقب هب

. نزادنن



میرب اه هچب ، نابرق مشچ : تفگ مورآ میکح موناخ

. اجنیا هدش غولش یباسح نومراک رس

. نداتفا هار نوشدوخ رتفد تمس هب همه

. مدرک هاگن باتفآ هب یکاش و متشگرب

درک. زاب فرط ود هب ور شتسد

! نیمه میشب انشآ مه اب رتشیب متساوخ طقف _

. مداد نوکت رس

ور تراک زااالن ینوتیم دیراد خیلا تقو ردقنا _هگا

. ینک عورش

. تخادنا باال یا هنوش

ییادخ ماوخیمن ، تسین تکرش بسانم ِمرف مسابل _

. مشاب هدرک یتمرح یب فیرش راک نیا هب هدرکن

شهب یمخا باتفآ دروآ رد هدنخ زا ییادص شوایس

درک.

! نوتقاتا دیربب فیرشت ، مشیم لئاق انثتسا ور هعفدنیا _

نوکت رس یبلا ج ی هفایق واب تخادنا باال ییوربا

داد.

لئاق انثتسا مرطاخب یه لوا نیمه زا دیاوخب _هگا

هتفگ مرادن وشبنج نم اه هشیم مومت دب شهت دیشب

! مشاب

انلع هگید شوایس ، هتفیب هار ات متفرگ ولج ور متسد

دوب. هداتفا هار نومرس تشپ هدنخ اب



؟ تساجک تقاتا ینودیم _

دش. روسناسآ دراو و داد نوکت رس

هیگنشق یاج ، نداد نوشن مهب یمیهاربا موناخ _هلب

. دیدیشک تمحز

راشف ور روسناسآ همکد داتسیا مرانک هک شوایس

. مداد

نم! هن دوب شوایس _راک

. هنزب یفرح شوایس اب تساوخیمن زونه درک، توکس

. دنوم رظتنم و تفر نوریب روسناسآ نداتسیا اب

؟ مریگب امش رتفد زا وراه هدنورپ دیاب _

؟ الهمز مه نوتدوخ یاضما

؟ نراد نتفرگ تنیرپ هب زاین اهداد رارق

؟ هصخشم نوتادرف تاسلج تعاس

لا... بند متسرفب دیاوخیم

. شفرح وت مدیرپ

لئاسم نیا زا یمین رت، مورآ منیبب نک ربص نک ربص _

، مرادن کمک هب یجایتحا منک لح منوتیم مدوخ ور

هدش یناگیاب لا سراپ زا هک ییاه هدنورپ ماوخیم عفال

اقیقد ندش مگ هک ییانوا ینیبب و ینک یسررب ور

! ندوب یداد رارق هچ هب طوبرم

. مدرک زاب ور ورد مرتفد تمس هب میداتفا هار

میرب مه اب بش : تفگ و درک مهب یا هراشا شوایس



. مدیم تهب ور هنوخ سردآ شواچ

رتفد دراو باتفآ اب هارمه و مداد نوکت شساو یرس

. مدش

ور رظن دروم یاه هدنورپ و متفر مزیم تمس هب

. مدیشک نوریب

؟ هدیرخ هنوخ شوایس _

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

! سرپب شدوخ _زا

. تسشن شینوشیپ یور یفیرظ مخا

. هشرکف هب یک _زا

رتخد هی اب هرارق شقیفر دیمهف یتقو زا : متفگ خلت

هنک! یگدنز فقس نوا ریز
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مه شسفن مدرک سح هظحل هی دش، عطق شادص

دش. عطق

هب دوب هتخیر رهز شدوخ یلو منزب مخز متساوخیمن

نوا زا یا هنوشن هی متفگیم هک یا هلمج ره ، مماک

دوب. ادیپ شوت اه یخلت

هگید تفر دش مومت دوب یزیچ هی درک: همزمز مورآ

! ینکیم متیذا ردقنا ارچ



شاهاب تکرش نیا وت متساوخیمن ، مدیشک یقیمع سفن

نیگنس مساو شفرح یلو مشاب هتشاد یثحب نینچ

دش. مومت

دروخ معط هک هدوب ینونجم و قشاع نوا هک راگنا

دبا ات درکیم رکف هک یسک زا منوا ، هدیشچ ندش

! هشدوبعم ، هشتشپ ، هشقوشعم

مربیم عفن مراد و میضار تیعضو نیا زا نم هک راگنا

نم... هک راگنا هن راگنا ،

. مدرک شهاگن یدج

! میدوب تکرش ات ود طقف ، دوبن یصاخ زیچ _هرآ

! میدوب بیقر

یتساوخ و یدروآ رد یزاب گنرز تدوخ یخلا هب

! یدش مه قفوم یدرک رکف ینزب نیمز

. مدرک ثکم

قشع طقف وت یدربن ور یزاب وت هک ینودیم یلو...

! یتخاب ور درم هی

وراه هدنورپ درک، مهاگن هدش کشخ ی هفایق نومه اب

ماه مشچ زا ور شنیگمغ هاگن ، متفرگ شتمس هب

. تخود اه هدنورپ وهب تفرگ

واب تفرگ باال ور شرس هعفدی هیناث دنچ زا دعب

زونه نم : تفگ دوبن نیگمغ هگید هک ییاه مشچ

هلصاف ایند هی ندش توا کان ،اب متخابن ور یچیه



یلو مدرک ریگ یتنعل دنار هی یوت میمخز نم ، مراد

! هدادن دای نتخاب مهب مشاداد

مراد دیما : تفگ مکحم دیشک متسد زا وراه هدنورپ

! شواچ هرن تدای یدرک زاب مساو ور هار تدوخ نوچ

مکحم یاه مدق واب تشگرب ، مدرشف مکحم ور مکف

. تفر نوریب

نم! هب تنعل

هب مدرک نشور ور روتینام و مدیشک یقیمع سفن

شاخرپ اب وراه هدنورپ شقاتا هب ندش دراو ضحم

اب یلدنص یور نتسشن زا دعب و درک ترپ زیم یور

. تشاذگ شاه تسد یور ور شینوشیپ یتحاران

لوا ی همکد یبصع و مدش دنلب یلدنص یور زا

موود ، مدرکیم شهاگن رتشیب هگا ، مدرک زاب ور منهریپ

! مدروایمن

! مدروایمن موود هک ادخب

، متسشن لبم یور و مدز یلدنص هب یمکحم ی هبرض

هابتشا ، مداد راشف ماه تسد نیب ور مرس راب دنچ

دوب ضحم تقامح تکرش نیا هب شندروآ ، مدرک

. مدیشکیم باذع رتشیی مدوخ

کال تقو دنچ نیا ، مدیشک نوریب مبیج زا یراگیس

. مدوب هتشاذگ رانک ور تاعارم

هیکت لبم هب ور مرس و مدرک ترپ زیم یور ور کدنف



. مداد

زا یقیمع ماک و مداد فقس هب ور م هریخ هاگن

هب ماه مشچ یور هب ور یظیلغ دود ، متفرگ راگیس

. دموا رد تکرح

؟ متشاد شسود ردقنا ارچ

؟ مرذگب تحار هیقب لثم متسنوتیمن ارچ

دوز زج دوب هداد دای مهب ور زیچ همه نوج اقآ

ور! ندیشخب

سپ ور نوشهابتشا ناوات دیاب امدآ تفگیم هشیمه

فرح ردقنا ارچ ، ننکیم شرارکت هرابود هنرگو ندب

؟ دزیم گنز مزغم یوت بوخ شاه

؟ مشوگ یوت دوب انشآ شاه رعش ردقنا ارچ

دوب هتسشن یبوچ یلدنص یور مرانک االن نیمه راگنا

. درکیم همزمز ریگلد و هتسخ ییادص واب

شمرادیم رت تسود ناج زا هکنآ

شمرازآ یم خلت ِنابز اب

شمرازآ یم خلت ِنابز اب

شمرازآ یم خلت ِنابز اب

هنک یمحر ادخ شاک مرس، وت هشن رارکت ردقنا شاک

! کاکش ِهایس لد نیا هب
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راگیس تشپ راگیس هتسب یاه مشچ اب ردقچ منودیمن

دش. زاب هزاجا نودب رد هک مدرک نشور

داد هک دیشکن لوط رتشیب هیناث دنچ ، دوبن ییادص

. دیچیپ قاتا یوت شوایس

؟ یدیشک وت ور راگیس همه نیا شواچ ادخ، _ای

. مدرک شهاگن هتسخ ییاه مشچ اب

. مایم مدوخ مش هار هب ور ایس نوریب _ورب

متسد زا ور راگیس و تشادرب زیخ متمس هب صرح اب

. دیشک

. مدرک شهاگن یبصع

درک. درگ ور شاه مشچ

هرذ هی یش مورآ دیاش نزب منم شوگ وت ایب هیچ _

اه؟

ربق وت زا دیاب ور شیقب هنیا تفیلکت یلوا زور وت

؟ نوریب تمشکب

دز. گنز وناب مدروآ سناش ادخ یاو

. مدیشک مکاندرد رس هب یتسد

ارچ؟ وناب _

. ناجنوا تارهاوخ هنوخ یرب راهان هدوب رارق یراگنا _

. مدش دنلب اج زا عیرس

وک؟ مچیئوس ایس تفر مدای یاو _



مدآ. یارب هراذیم ساوح و شوه هگم هرتخد نیا

. تفرگ ور ماه هنوش

لا بند شاداد نتفر و ندروخ مشگید هت منیب نیشب _

وت! یدرگیم یچ

. متسشن لبم یور هرابود کالهف

اج نوا یرب شواچ نم ی هنوخ میرب ایب بشما _

تباصعا شاب رود انز نیا زا مکی ، ننکیم ت هنووید

. هشب رت مورآ

. میرخب هلیسو میرب دیاب اج نوا هک یرادن یزیچ _

درک. یمخا

هیزیهج مرب مسورع هزات هگم اباب س هلبم هنوخ _

منک؟ رپ ور هنوخ مرخب

مایب دیاب منکیم یکوا ادرف هک تشاد مک زیچ ات دنچ

متفر ور شفصن هتبلا ، مرادرب هنوخ زا المم یاسو

! مدیسر رید نیمه هساو متشادرب

. متفرگ متسد یوت ور متروص

هنک تتنعل ادخ ایس، هخآ دوب نتفر تقو هچ _االن

درم.

. تشاذگ م هنوش یور تسد

ردقچ هگم اباب م هنوخ مد نم ینزب توس هی _وت

سح مدوبن مراذیمن شابن نارگن ال صا ، میراد هلصاف

. هشب



دود. نیا وت میدشن هفخ ات میرب وش دنلب

. متشادرب ور متک و مدش دنلب اج زا

کیرات زا لبق وگب ایس، نک شوماخ ور روتینام نوا _

. هنوخ ندرگرب همه اوه ندش

و درک شوماخ ور روتینام دیدنخیم هک روط نومه

هتداعس باتفآ موناخ نومه همه زا تروظنم : تفگ

؟ هگید

فرح شهب عجار و یدنبب وتنهد هنوخ ات ینوتیم _

؟ مرب مدوخ ای ینزن

یور پیز هی و درب باال میلست حتلا هب ور شتسد

. دیشک شنهد

مدز نوریب قاتا وزا مداد نوکت فسات اب ور مرس

تشپ زا شوایس یادص مدز هک ور روسناسآ همکد

دش. دنلب مرس

عاالم ادرجم اصوصخم اموناخ همه هب یمیلس موناخ _

هچوک ، نوشاه هنوخ ندرگرب اوه یکیرات زا لبق دینک

! هراد ولول

نامزمه هدب، ربص نم هب ایادخ ، متسب مکحم ور مشچ

زا هراد یباسح دوب مولعم دش، روسناسآ دراو نم اب

. هنکیم فیک تیعضو نیا

. مدادن همادا ور ثحب
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هار ش هنوخ تمس وهب میدش شوایس نیشام راوس

دوب. تخس مارب یگدننار و درکیم درد مرس ، میداتفا

گنهآ بل ریز درک عورش شوایس هقیقد دنچ زا دعب

. ندنوخ

ره دادیم نوکت رس و دزیم نومرف یور شدوخ هساو

هاگن نم هب هدنخ اب تشگیم رب مه هقیقد دنچ

. درکیم

ور ماه مشچ و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. متسب

دش. دنلب شندنوخ یادص مک مک

ماوخیم وت هب هسرن باوخ تامشچ نوا هب بش _

... هگید هک اج نوا اج نوا میرب ، هسرن باتهم

تسد وت هب داد: همادا و درک رت دنلب ور شادص

! هسرن باتفآ

. مدرک شهاگن و مداد نوریب ادص اب ور مسفن

اه؟ یش مدآ مک هی نک یعس ایس _

. هدنخ ریز دز دنلب

؟ میقیفر مه اماب سهلا دنچ ینودیم شواچ _

یدادن نم تسد وسژه راب هی وت سلا همه نیا یوت

خ ور مدوخ هدروخ هی راذب ، مزادنب تتسد ماوخب هک



بخ! منک یلا

یلو هدز ادخ وروت هرتخد نیا دوجو اب منودیم ینعی

! منزن نماد شهب ماوخب نم هشیمن مه لیلد

هریخ نوریب هب و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدش

یتیمها دنوخیم گنهآ بل ریز شدوخ هساو نانچ مه

. متسب ور ماه مشچ هرابود و مدادن

مشچ یولج زا شنیگمغ ی هرهچ ریوصت هظحل هی

. تفریمن رانک ماه

تیساسح یتقو هشکن طسو ور ثحب نیا هگید شاک

! هنیبیم ونم

ماه مشچ نیشام فقوت اب هک تشذگ ردقچ منودیمن

. مدرک زاب ور

. متخادنا فارطا هب یهاگن

! دمویم رظن هب انشآ شنوبایخ

. میدش هدایپ و درک کراپ ور نیشام شوایس

درک. هراشا ور هب ور ینامتراپآ ی هنوخ هب

! مینوکرتب هرارق بشما هک میرب نزب _

. مدرک شهاگن یپچ پچ میدش هک نامتراپآ دراو

. اداین رد تادص ایس مباوخب ماوخیم _

درک. یمخا و داد راشف ور روسناسآ همکد

هچ سلا همه نیا مدنوم ، شواچ حیلا دض بیجع _



. مدروآ موود تشیپ یروج

هگا : متفگ و مدش جراخ شزا روسناسآ نداتسیا اب

! مباوخیم اجنیا مایم مبش ادرف یشاب یبوخ هچب

درک. زاب ور ورد تخادنا دیلک

مبشما بشادرف ِیشوخ زا یگیمن یتداعس هچ هب _هب

؟ هربیمن مباوخ

. مدش هنوخ دراو و مدز شرانک رد یولج زا

یگرزب ی هنوخ ، مدرکیم نیسحت ور ش هقیلس هشیمه

! حور یب هن یلو دوب

،اب کیچوک هنوخزپشآ هی و تشاد باوخ قاتا ات ود

، تفرگ م هدنخ نویزولت رانک سکاب سکیا ندید

. تشذگیمن یزاب هلیسو نیا زا تقوچیه

یاوخیم : تفگ و درک اه قاتا زا یکی هب یا هراشا

ییادص چیه شواچ قاتا نوا ورب ینک تحارتسا

؟ تساو مرایب صرق یاوخیم ، دایمن

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

هدب. باوج دروخ گنز میشوگ هگا مباوخب مریم _هن
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. تفر لا چخی تمس وهب تخادنا باال یا هنوش

هرس هی حبص ات یدروخیم یزیچ هی لقادح _



. یدیباوخیم

یراد یزیچ یشخب مارآ صرق هی مروخیمن یزیچ _

نم؟ هب یدب

. تخادنا لا چخی رد هب یهاگن

ترد هب نیبب ایب متشاد روآ باوخ هی مدوخ _

. هروخیم

هار قاتا تمس هب بآ ناویل هی واب متفرگ شتسد زا

. مداتفا

! مراذب مه یور مشچ متسنوتیمن صرق نودب بشما

شوایس یاه سابل زا تسد هی صرق ندروخ زا دعب

ور ماه مشچ و مدیشک زارد تخت یور ، مدیشوپ ور

. متسب

دح زا هک مدرکیم نییعت نومنیب یزرم هی دیاب ادرف

. مشن شیتحاران ثعاب و هرذگن

تمواقم باوخ لباقم رد متسنوتن هقیقد دنچ زا دعب

. داتفا مه یور ماه مشچ و منک

مشچ روز هب ماه مشچ یوت دیشروخ رون ندروخ اب

تعاس هب یهاگن و مدش دنلب عیرس ، مدرک زاب ور ماه

. متخادنا

وزا مداتسرف شوایس هب یتنعل دوب، هدش رید یباسح

! مدرکن شادیپ هنوخ یاج چیه ، متفر نوریب قاتا

متشادن تقو مدیشوپ ور زورید یاه سابل عیرس



! هنوخ مدرگرب

، منزب نوریب ش هنوخ زا ات دیشک لوط یتعاس مین

منک. لفق ور رد متشادن دیلک یتح

. دادن باوج یلو متفرگ ور شرامش راب دنچ

. مدش نیشام راوس و مدرک یفوپ

بونج شخپ یاه تکرش زا یکی اب مهم ی هسلج هی

مدوب راودیما دوب، هدش مرید یباسح نم و میتشاد

! مسرب عقوم هی

هار تکرش تمس هب و مداد راشف زاگ یور ور ماپ

. مداتفا

یزیچ چیه هب معال و دوب باتفآ یراک لوا زور

شهب هدنورپ دنچ زورید رکشورادخ ، تشادن یسرتسد

منک. مرگ ور شرس ات مدرپس

ات متشادن تقو دایز یلو مدیسر تکرش هب عقوم هب

. مشب گنهامه اه هچب اب

. مداتفا هار مرتفد تمس وهب مدش هدایپ نیشام زا

و یرفظ یاقآ هب : متفگ عیرس یمیلس موناخ ندید اب

زا لبق دیدب ربخ یزاریش و میکح موناخ و یناف

! نشاب نم رتفد اه رادیرخ

. تفگ یمشچ

هب مدرک زاب ور رد عیرس و متفر قاتا تمس هب

دز! مکشخ اج نومه مرس ندروآ باال ضحم



زا یچیه معال ینعی دوب، هدش ضوع ال ماک قاتا روکد

دوب. هدنومن مقاتا

زاب هرجنپ دوب، هدش ضوع اه یلدنص و لبم یاج

مه پیپ و ندوب هدش هدیچ بیترت هب اه هشوپ دوب،

سوتکاک لگ ات هس زیم... یور ، دوبن یگشیمه یاج

. تشاد رارق

رانک یقیمع دنخبل اب هک هعجاف نیا لماع هب تهب اب

. مدرک هاگن دوب هداتسیا زیم

. متفر شتمس وهب متسب مکحم ور رد

؟ یدرک راکیچ نم قاتا اب _وت

؟ نزن یچیه هب تسد متفگن هگم

درک. مهاگن مولظم

. یتفگن _

. مدرک یکانتشحو یمخا

دنوم هفصن دز رد ادیش یلو یتفگیم یتشاد ینعی _

ور! شهت مدینشن هک نم

. مدیشک متروص هب یتسد کالهف

. اجنیا اب منک راکیچ مراد هسلج االن نم یاو _

زیم. یور زا نک عمج ورانیا شاب دوز
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درک. مهاگن بجعت اب

؟ هخآ ارچ _

؟ هدش زابلد ردقچ قاتا نیبب

هنکیم رود ور یفنم رناژی هبوخ یلیخ سوتکاک هزات

. هبوخ مه الیق خادب هساو

. متشادرب زیم یور زا عیرس وراه هدنورپ

؟ هبوخ خاالق هساو هتفگ یک اقیقد _

. تخادنا باال یا هنوش

دوب! مدوخ _زا

. تشاذیم شزیم یور هشیمه دنمجرا یاقآ

. متخادنا شهب یدب هاگن

. راین نم یولج ور تقباس سیئر مسا _

. تفگن یزیچ و تخادنا باال ییوربا

اال مونشب تکرش نوا هب عجار یزیچ تساوخیمن ملد

! شارب مدوب نم طقف ن

ور زورید سابل ارچ : تفگ وهی هقیقد دنچ زا دعب

؟ یدیشوپ

هدش! کورچ تتک اگین

تقو حبص مدوب ایس هنوخ بشید : متفگ ساوح یب

؟ یدرک راکیچ وراه هدنورپ نیا ، هنوخ مدرگرب دشن

درک. ثکم هظحل دنچ

. مدرک شهاگن و متشگرب



دوب. هدش هریخ مهب یبیجع هاگن اب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

تلوا یوشک یوت شمتشاذگ : تفگ و دز یگنرمک دنخبل

هرت! گنشق نهریپ نومه اب رایب رد ور تتک ،

. مدیشک یقیمع سفن و متخادنا شهب یهاگن

. دوبن هک ادخ ،هب دوبن یداع راتفر نیا

هک ییاه هدنورپ خالهص هسلج زا دعب ، تقاتا یتفر _

. رایب ور ینک یسررب مداد تهب زورید

. داتسیا مولج

. امتسه هسلج وت منم _

. مدرک شهاگن بجعت اب

هتشاد روضح تاسلج نیا یوت یرایتسد ره هفیظو _

. هشاب

هزات ، متخادنا شاپ ات رس هب یهاگن و مداد نوکت رس

یسوط یوتنام هی مدش، دوب دیشوپ هک یسابل هجوتم

دق هشیمه سکعرب رکشورادخ ، یکشم راولش و دنلب

! دوبن دون

طقف ، ینومب ینوتیم هشاب : متفگ دش تحار هک ملا یخ

نک. تقد ماوخیم تزا ور هسلج زا دعب یرادرب تن

دز. ینیریش دنخبل

. سیئر مشچ _

! سیئر تفگ نحل نیا اب هرابود



. دروخ رد هب یا هقت هک مگب یزیچ متساوخ

هاگن ندید دش،اب زاب رد و مداد دورو ی هزاجا

ندوب شرس تشپ هک هیقب و میکح موناخ بجعتم

یارب دوب هدش رید یلیخ هگید ، مدیشک یقیمع سفن

زیچ! همه ندرک تسرد

! دشیم تجح مامتا رتخد نیا اب دیاب یلو

دوب! هدش یغای و دوخرس

. ننیشب اه یلدنص یور مدرک هراشا تسد اب

یارب نامهم میت ندرک دعاقتم نوتکت کت هفیظو _

و هدش ماجنا راک نیا اهراب ، هلوصحم شخپ شریذپ

مدیمن یا هگید حیضوت سپ دیتسه طلسم عوضوم هب

. ماوخیم ور داد رارق یاضما طقف

تسه هزاجا رهمگرزب بانج : تفگ عیرس یزاریش موناخ

؟ منزب فرح نوشاهاب نم

. مدش مرانک یتکرح هجوتم

نیا وت یرتشیب هبرجت میکح موناخ هب مراپسیم _

؟ نتسه اجک یناف یاقآ نراد عوضوم

رکف نوشمدیدن حبص زا داد: باوج شدوخ هرابود

. ندرواین فیرشت منک

. تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

! رشب نیا دوب اجک حبص زا

. متشاذگ یلدنص تشپ و مدروآ رد ور متک



دوب هداتسیا هک باتفآ هب و متسشن یلدنص یور

. هنیشب شوایس یاج مرانک یلدنص یور مدز هراشا
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یدج و ومخا هقایق اب دعب و درک ثکم هیناث دنچ

اتاالن مدرک شهاگن بجعت ،اب تسشن یلدنص یور

دوب. بوخ شلا ح هک

نامهم تکرش هب عجار یتاحیضوت و یرفظ یادص اب

دش. ترپ شهب مساوح دادیم

یزیچ هی زا راگنا باتفآ منک زکرمت بوخ متسنوتیمن

دوب! تحاران

عوضوم منودب هک نیا نودب عبر کی دودح زا دعب

تداعس موناخ هیچ امش رظن : متفگ اوه یب هیچ ثحب

؟

شساوح نم لثم مه نوا راگنا درک، مهاگن هدروخ اج

! دوبن هسلج هب

! مقفاوم ال _ماک

. مدش هریخ شهب تقد اب مدرک جک ور مرس یمک

؟ دیقفاوم یچ _اب

. منودب دروم نیا یوت ور نوترظن مراد تسود

. تخادنا یهاگن همه هب هدش جیگ



سیئر منودیمن طیارش نیا دجاو ور مدوخ ال صا _نم

هب دیریگب تسد هب ور هسلج نیا هرارق امش هرخ باال

همه هساو هک میونشب ور امش رظن لوا هرتهب مرظن

! هتفیب اج

منم تسنودیم بلج ی هرتخد ، مدروخ ور مدنخبل

نیمز یوت تخادنا ور پوت دوبن هسلج هب مساوح

نم.

درک. مهاگن رظتنم و دنخبل اب

و دروخ رد هب یا هقت منزب یفرح هک نیا زا لبق

دش. دراو یمیلس موناخ

. ندروآ فیرشت نوشاه هارمه و یدجام یاقآ نابرق _

. مدش دنلب اج زا

. لخاد نک نوشییامنهار _

، متسشن یلدنص یور اه نومهم زا لا بقتسا زا دعب

و هسلج یور متشاذگ ور مساوح ی همه هعفدنیا

باتفآ تمس هب مهاگن کوت و کت ، نوشندرک دعاقتم

تشاددای حلا رد مه رد یاه مخا اب دشیم هدیشک

دوب. یرادرب

قفوم ریگ سفن و هفقو یب ثحب تعاس کی زا دعب

. میدنبب یلداعتم طیارش اب ور داد رارق میدش

. مداد هیکت یلدنص هب هتسخ و مدیشک یقیمع سفن

دیدش هتسخ یباسح : تفگ و دز یدنخبل یزاریش



نوتولگ دیروخب بآ ناویل هی دییامرفب رهمگرزب بانج

! تفرگ

همه هگرب نیرخآ یور ندز رهم واب مداد نوکت یرس

. مدرپس یرفظ تسد هب ور زیچ

دنچ و میدرک یظفاحادخ نوشمیت و یدجام یاقآ اب

ننک. نوش هنور لته تمس هب مداتسرف ور رفن

دنخبل میکح موناخ رتفد یوت نتشاذگ اپ ضحم هب

دز. یگرزب

هب تمحز همه نیا هرخ باال رهمگرزب یاقآ هشاب کرابم _

! تسشن رمث

مدز. یگنرمک دنخبل

هی هام نیا دیدب طاالع همه هب امش زا نونمم _

. دیراد نم شیپ شاداپ

ندرک عمج ور نوشلیاسو اه هچب مک مک درک یرکشت

. ندش جراخ رتفد وزا

هک یا هگرب ات دنچ دش، عمج باتفآ هب مساوح هزات

. تفرگ متمس هب یبصع ور دوب شتسد یوت

تن ور ش همه هسلج مهم بلا طم زا یا _خالهص

؟ رهمگرزب بانج دیرادن یا هگید رما مدرک یرادرب

نایب یصاخ رخسمت و یگدیشک اب ور رخآ ی هملک

درک.

. مدرک یگنرمک مخا



تحارتسا و تقاتا یدرگرب ینوتیم دوب، بوخ تراک _

. هتشذگ مه راهان تقو زا ینک
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. تخادنا باال یا هنوش

فیرشت دیتحاران هگا مروخیم اذغ مسیئر الای ومعم _

! رهمگرزب بانج مربب

. متفر زیم تمس وهب مدیشک ییادص رپ سفن

. دایمن مشوخ نکن مادص نحل نیا _اب

. تخادنا باال ییوربا

ارچ؟ _

؟ بانج منک نوتادص یروجنیا دیشیم تیذا

. مداد راشف مه هب ور ماه مشچ مکحم

! ممهفیمن ینکیم جل یراد یروجنیا یچ رس _االن

. تشادرب زیم یور زا ور نفلت و دموا متمس هب

شاب تحار امش منکیم ش هلح مدوخ تسین مهم _

! بانج

هظحل دنچ زا دعب و تشاذگ ششوگ ذانک ور یشوگ

تمحز یب مرب نوتنوبرق یمیلس موناخ سالم : تفگ

دیدب شرافس تشوگ اب ولپ هلقاب سرپ ود هشیم

؟ نرایب



! رادهگن ادخ مرکچم

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ رتخد ینکیم راکیچ یراد _

؟ یمیلس موناخ هب یدز گنز ال صا ارچ

درک. درگ تینابصع اب ور شاه مشچ

اذغ مه اب همهفب یسک یرادن تسود هنکن هیچ _

؟ میروخیم

دوب هدش شچ ، مداد راشف مه هب ور ماه مشچ مکحم

! رتخد نیا

اب تیریگرد تقو ره منک یسررب ور اه تن مریم _

. مینزب فرح راک هب عجار ایب دش مومت تدوخ

یور ، مدرکیم سح مدوخ یور ور شنیگنس هاگن

. مدش هریخ شاه یرادرب خالهص وهب متسشن یلدنص

زا یتح یلو دوب صقن یب و تایئزج اب هشیمه لثم

یگتفشآ هی راگنا دوب هتشون رت طخ دب مه لبق هعفد

دوب. اه هتشون یوت یمظن یب و

هریخ اه هگرب وهب مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدش

؟ تشاد تبثم رناژی ردقچ قاتا زورما یدید _

دش! روج داد رارق عیرس

دش. ترپ شتمس هب مساوح

االن دعب منک، نوشیضار متسنوت ات دموا رد مردپ _



داد رارق یلا عبانج یاه سوتکاک رطاخب یگب یاوخیم

دش؟ هتسب

. تسشن مور هب ور لبم یور مخا اب

فرح راک هب عجار یتفگ تدوخ دوبن نیا مروظنم _هن

. دیسر منهذ هب نیمه طقف منم هگید مینزب

! هدنبب عمج دادیمن تمحز شدوخ الهب صا

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

؟ یداد ماجنا تسرد ور مدوب هدرپس تهب هک یراک _

. تخادنا مه یور ور شاپ

؟ مدب شماجنا هابتشا نم هک تسه میراک هگم _

. نشن مگ هک متشاذگ وشک یوت ور اه هگرب

ماجنا لکش نیرت تسرد هب متاهابتشا یتح امش _هن

! یدیم

ندروخ گنز ،اب تفگن یزیچ و درک مهاگن مخا اب

. متخادنا شهب یهاگن میشوگ

دوب! زانهم

؟ زانهم _هلب

. دیچیپ یشوگ یوت شمورآ یادص

؟ هنوخ یایم یک مرسپ _ولا

. متخادنا تعاس هب یهاگن

؟ یراد یراک بش، اال متحا _

اجنیا تارهاوخ هنوخ یایم راهان هساو یتفگ زورید _



. ندوب

هب ور و مدش دنلب باتفآ واکجنک یاه مشچ یولج

. مداتسیا هرجنپ یور

؟ دوب روطچ عاضوا بخ _

! حاضتفا _

ننودیم زیچ همه رصقم ونم انوا دش نومثحب مه اب

هک وت تسد زا یتح ... هدرک نوشرپ نودیرف منودیم

. نیکاش مه یتفرگ ونم فرط
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. مدرک یمخا

! ندرک طلغ _

رت دوز هشیم ... نایم مه زورما منک رکف : تفگ عیرس

؟ یایب

. مداد نوریب ادص اب ور مسفن

عفال. منک عطق دیاب ، مایم دوز هشاب _

. تهارمه هب ادخ ، نونمم _

دوب ریگرد منهذ مدنوم ماج رس تماص یا هقیقد دنچ

وشتسش ور اتود نوا زغم یباسح نودیرف امتح ،

دوب. هداد

؟ هنوخ یرب یاوخیم _



. مدرک هاگن شرظتنم یاه مشچ وهب متشگرب

. مریم راهان زا _دعب

. تفگن یزیچ و دز یگنرمک دنخبل

و متسشن زیم یور ، ندروآ ور راهان هتسب عبر هی دعب

. متشاذگ شولج لا گنچ و قشاق اب ور فرظ

ارچ دز: رغ مورآ هک مدرک لش یمک ور غود رد

! دیرخن هباشون

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

! هراد ررض _

دوب هدش یداع راگنا ، تفگن یزیچ و دنوخرچ یمشچ

. مساو تکرح نیا

. مدرک شهاگن راهان لوط یوت راب دنچ

هناحبص هشیمه لثم امتح ، دوبن نم هب شساوح ال صا

مدرک یفوپ دوب، هدرک فعض ردقنا هک دوب هدروخن مه

. مدیشک بقع و

. تفرگ باال بجعت اب ور شرس

؟ یروخیمن ارچ دشیچ _

. مرادن لیم _

داد. له بقع هب ور شاذغ

ور! تامشچ ریز نیبب هگید یدش الرغ هنیمه _

؟ یروخیمن اذغ هنوخ

؟ نسریمن تهب



. متشادرب زیم یور زا ور یشوگ و مدش دنلب اج زا

تمسج هب ردقچ ره ، هشاب هنشگ هک مدآ بلق و حور _

! ینک رپ ور خیلا یاج یتوتیمن یسرب

. هشیم تسرد زیچ همه روخن هصغ : تفگ مورآ

یگنرمک دنخبل دروآ نوبز هب هک یا هناکدوک فرح زا

مدز.

. تخادنا لطس یوت وراه فرظ و دش دنلب اج زا

. تمنیبیم ادرف ، مسرب ماراک هب مریم نم هگید بخ _

. مداد نوکت رس

تکرش وت ، هشاب مزیم یور اه هدنورپ تقو لوا _

، یمیهاربا موناخ رتفد ورن مه هقیقد ره ، ریگن هکرعم

سبالتم.

یزیچ نتفگ نودب هیناث دنچ زا دعب و درک مهب یمخا

. تفر نوریب قاتا زا

راوس مدز، نوریب رتفد زا و مدرک عمج ور لیاسو

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدش نیشام

دوب هدادن ور ماه سامت زا مودک چیه باوج شوایس

. مدشیم نارگن متشاد مک مک و

هنوخ مد مرب مدشیم روبجم دادیمن باوج بش ات هگا

ش!
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یوت هک نیهش نیشام اب هنوخ هب ندیسر ضحم هب

. مدش ور هب ور دوب کراپ غاب

. مدنوسر هنوخ لخاد هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

. دوبن دنلب نادنچ یلو دمویم ثحب یادص

رس زا هک یتبیصم رب عالهو تخوسیم زانهم یارب ملد

یارب و دزیم هلک و رس مه اتود نیا اب دیاب ؛ دنورذگ

یفخم ور زیچ همه دوب روبجم نروخن هبرض هک نیا

هنک.

مندید اب دوب هداتسیا زانهم یور هب ور هک نیهش

درک. مخا عیرس

. دموا شدوخ امرفب _

. مدرک شهاگن یلا وس

؟ یتفرگ هکرعم نم ی هنوخ وت نیهش هدشیچ _

. تشادرب بقع هب یمدق

نامام رس وت و مه نوج هب یتخادنا ورانیا _وت

هن؟ هریگب طالق یتخادنا

. مدرک شهاگن یدج

! نزب فرح تسرد _

ور شق طال متشگرب هک عقوم نومه متساوخیم هگا

. هدموا لقع رس شدوخ باختنا هب مه ،االن متفرگیم

شاداد هدموا لقع رس یچ ینعی : تفگ مورآ قیاقش



؟ ینکیم یروج نیا ارچ

. مدرک شهاگن تمی ابمال

؟ تساجک وناب _

! شقاتا وت تفر تفرگ درد رس دش یبصع _

. مدیشک یقیمع سفن

؟ ینزب رس شهب یریم _

درک. مهاگن ضغب اب

؟ مشابن نم یاوخیم _

شدنلب لبم یور زا و متشادرب شتمس هب یمدق

. مدرک

هنوخ هک ترهاوخ هساو ور ازیچ یرس هی ماوخیم _

قحم ور شاباب و شدوخ و شرس ور هتشاذگ ور

. یشب تیذا ماوخیمن منک، یروآدای هنودیم

اه هلپ تمس هب یمشچ نتفگ واب درک مهاگن لد ود

. تفر

اب هک ییاه مشچ هب و متشگرب نیهش فرط هب

. مدش هریخ دزیمن وم نودیرف

؟ ینکیم اباب اب ور راک نیا ارچ _

. مداد راشف مهب ور ماه مشچ مکحم

ور شاه مشچ مروز هب ور هنیبب داوخیمن هک یمدآ _

هن؟ یروک هب هنزیم ور شدوخ ینک زاب

هدرک راکیچ ماباب هگم هیچ تروظنم : تفگ صرح اب



؟ دینکیم راتفر یروجنیا هک

درک. مهاگن سرت اب زانهم

. مدیشک یقیمع سفن

هب هن هطوبرم نوشدوخ هب هدرک هک یراکره تاباب _

وت!

؟ یتسین نز وت

؟ نیهش یتسین ردام نیا رتخد وت

ور نودیرف یاراتفر ، تردام ندیشک رجز سلا همه نیا

یدرک رپس هنیس اجنیا یدموا االن هک یدیدن شاهاب

؟ هدرک راکیچ ماباب هگم

هب ؛ یشاب تردام نتفرگ مورآ رکف هب هک نیا یاج

هداوناخ شیپ توربآ نریگب طالق هنکن ینیا رکف

هرب؟ ترهوش

نم شیپ مسانشیم تدوخ زا رتهب وروت نم نیهش

. نکن یزاب ور سانش هفیظو یاه هچب نیا ملیف

. تشادرب بقع هب یمدق و دیزرل شاه بل

نم... هن _هن...

. متشاذگ مبل یور ور م هراشا نشگنا

ور تادص یرادن قح هگید نیهش نزن فرح سیه _

ور تنوبز هک مدوبن مزورید ، یربب باال زانهم هساو

! هشاب ترخآ راب یلو منیچب

مشتشپ هظحل نیرخآ ات نم هشب ادج داوخب هگا زانهم



بیج وت هنومب ورای نوا لوپ داوخیمن مه هیرهم ،

قیاقش جرخ و مریگیم هنوخ نوشساو مدوخ شدوخ

اجنیا ور تاپ ینوتیم ینامز طقف وت یلو مدیم ور

هزادنا هب زانهم یرادرب ندز شین زا تسد هک یراذب

! تسه راشف تحت یفاک
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. تشادرب زیم یور زا ور شفیک

، دوبن ییادج رکف هب ال صا نامام تندموا زا لبق _ات

یرادن قح یلو یراد اباب زا یا هنیک هچ منودیمن

! ینک دوبان ور نوشیگدنز

! میرب ایب قیاقش

راتفر هک دوب روآ تلا جخ ، متخادنا شهب یفساتم هاگن

دوب. نودیرف هب هیبش ردقنا شاه

؟ مرتخد اجک : تفگ هتفرگ یادص اب زانهم

ریصقت ش همه نک رواب ورن یروجنیا ادخ وروت

. مدش هتسخ هگید مدوخ ، همدوخ

ترسپ هنوخ زا تقوره : تفگ یرگشاخرپ اب نیهش

هب نومرادید هنرگو مینزیم فرح مه اب نوریب یدموا

. تمایق

هب نیهش و زانهم هاگن و دموا نییاپ اه هلپ زا قیاقش



دش. لفق مه

. دایب هاتوک هشیمه لثم زانهم متشاد راظننا

دوب! شارتخد قشاع نوا هرب، اج نیا زا یتح ای

! مراذیمن نوریب مرسپ ی هنوخ زا ور ماپ _نم

متفگ دیتفگ یچره نوتاپ هب مدنوم سلا همه نیا

دگل هی رخآ متشاذگ نوتارب ومیردام رهم ی همه ، مشچ

! یریم یراد و یدز

شقح رد هک یدب همه نوا اب هک مرسپ مارم هب زاب

! دنوم متشپ مدرک

درد زج هک تاباب شیپ ورب تهانپ و تشپ ادخ ورب

. تشاذن مارب یزیچ ریقحت و

دش. دازآ م هنیس زا سفن هظحل هی

هرب! دوبن رارق زانهم

میرب اجک یجبآ هدشیچ : تفگ ینوزرل یادص اب قیاقش

؟

. هشاب رت مورآ یمک منحل مدرک یعس

تسین نتفر هب یرارصا ، قیاقش ینومب اجنیا ینوتیم _

. مریگب هنوخ نوتارب ات شاب زانهم شیپ تقو دنچ

. تخادنا نومهب یددرم هاگن قیاقش

درک. زاب ور رد نیهش

ندب وشتسش مه وروت زغم ناوخیم قیاقش تفیب _هار

. میرب ودب



. دیشک نم تشپ ور شدوخ یمک قیاقش

؟ منومب نامام شیپ زور دنچ هشیمن _

. شتیمولظم هساو تخوس ملد

اباب. شیپ هنوخ تمربیم مگیم میرب ، ینکیم طلغ _

. متخادنا نیهش هب یکانتشحو هاگن

تهب یزیچ هی ات ورب نیهش راین باال ونم یور نوا _

! هنومب اجنیا هنوتیم داوخب تقو ره ات قیاقش ، متفگن

هب مکحم ور رد و تخادنا قیاقش هب یفرح رپ هاگن

. دیبوک مه

تخیریم شاه هنوگ یور هک ییاه کشا اب قیاقش

. تخادنا ملغب یوت ور شدوخ

؟ شاداد هشیم یچ _حاال...

یباسح مشچ رود ، دموا نومتمس هب ضغب اب زانهم

دوب. زمرق

. روخن هصغ ولوچوک هشیم تسرد زیچ همه _

دز مهب تکرش یوت باتفآ هک یفرح دای هاگآدوخان

! مداتفا

زاب شارب ور م هگید تسد زانهم هریخ هاگن ندید اب

شرواب راگنا درک، مهاگن ضغب اب هیناث دنچ ، مدرک

! دشیمن
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مشچ واب درک یط ور هلصاف مدق کی طایتحا اب

! تشاذگ م هنیس یور ور شرس یکشا ییاه

. مدرشف مدوخ هب ور نوشتفج

نوشتاجن نافوط نیا زا دیاب ندرک هیکت نم هب یتقو

اهنت و نتشاد هانپرس هی هب جایتحا ، مدادیم

! دوبن نم راک نوشنتشاذگ

نوشزا دمویم نییاپ اه هلپ زا هک وناب یاپ یادص اب

. مدش ادج

. زانهم یدرک تیبرت یروج هچ ور هطیلس نیا مدنوم _

. دیشک یهآ زانهم

داوخیمن و هشردپ قشاع طقف هکاپ شلد م هچب _

هنک! لوبق ور شتاهابتشا

. مدیشک یقیمع سفن

رس مراودیما هشب شادیپ افرط نیا هگید منکن رکف _

. دایب لقع

؟ مینومیم اجنیا یک :ات تفگ زانهم هب ور قیاقش

. دیشک شرس هب یتسد زانهم

هسرب هاگداد تقو و هشب دعاسم عاضوا یتقو _ات

هنک. تسرد رسدرد نودیرف مسرتیم

. مدرک یمخا

! هفرط نم اب ور هعفدنیا هنکب هنوتیمن یطلغ چیه _



درک. مهاگن قارب ییاه مشچ اب

هار مقاتا تمس هب دعب و مدرک ثکم هیناث دنچ

. مداتفا

. متسب ور ماه مشچ و مداتسیا مومح شود ریز

و دوب هتفر شوایس دوب، هدش سکعرب زیچ همه راگنا

ییانشآ نوشوخ و قلخ اب هک نز ات هس االناب نم

. مدرکیم یگدنز هنوخ هی یوت متشادن

جایتحا مکمک هب دیاش ، مدرگرب رتدوز مدوب روبجم

. نشاب هتشاد

شساو دیاب دوب، هدش هفاضا مه قیاقش یاراک هزات

؟ هاگشناد شمدربیم مدوخ ای مدیرخیم نیشام

دوب! باتفآ رت میخو همه زا

راکیچ شزا یرود و رتخد نیا یاتنطیش اب نم

؟ مدرکیم

و دنلب یاسابل دوب، رت لگشوخ هشیمه زا ازور نیا

ممشچ هب یلو مگب یزیچ منوتن ات دیشوپیم بترم

هی هب تساوخیم ملد هظحل ره هک دوب گنشق ردقنا

! مدب ریگ شیزیچ

عملا راک نیرت تخس شرانک زا ندش در توافت یب

مرذگب متشادن تداع دوب، تحاران و قلخدب زورما دوب،

یلا وس میقتسم متسنوتن مه زاب یلو شایتحاران زا

. مسرپب



، مدیشک زارد تخت یور و مدموا نوریب مومح زا

زا یربخ زونه متخادنا یشوگ هحفص هب یهاگن

. دوبن شوایس

منک! مورآ ور منهذ مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ

* * *

شوایس مه زاب متشاذگ تکرش یوت اپ هک دعب زور

! دوبن

یراب دنچ باتفآ ، مدوب هار هب مشچ زور لوط لک

درک رس میگلصوح یب ندید دش،اب قاتا دراو هدز رس

مساوح هنک، ضوع ور حملا ندش چیپاپ و یخوش اب

دوب ایس لا بند ملد تشادن هدیاف مزاب یلو دش ترپ

. دزیم روش یباسح و

ال صا ، مدوب هدنوم ربخ یب شزا ردقنا دوب راب نیلوا

شرس بالیی هگا هرب هنوخ زا مدادیم هزاجا دیابن

یچ! هشاب هدموا

منک مومت ور تکرش یاهراک هک مدروآ موود بورغ ات

مدز نوریب تکرش وزا مدز چیئوس هب یگنچ شدعب

. منزب رس ش هنوخ هب ات
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دوب ناتسرامیب هگا ، منودیم هداتفین شساو هک یقافتا

یتشآ رحس اب مه دیاش ، نتفرگیم شامت ماهاب هک

. هنوا ی هنوخ و هدرک

! هدرک زک هنوخ یوت و هدش نوشاوعد هرابود ای

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ کالهف

اوه مسرب ش هنوخ مد هب ات دیشک لوط یتعاس کی

. دشیم کیرات تشاد

. متخادنا نومتخاس هب یهاگن و مدش هدایپ نیشام زا

و مدیشک یتحار سفن دوب، کراپ رد یولج شنیشام

. مشکیم ور رسپ نیا نم ، مداتفا هار رد تمس هب

، دادن باوج یسک و مدز ور هنوخ گنز راب دنچ

ور اه هیاسمه زا یکی گنز و مدز رد هب یدگل یبصع

روسناسآ لطعم ور مدوخ ننک، زاب ور رد ات مدز

. متفر اهباال هلپ زا عیرس و مدرکن

رد هب یتشم یبصع هنوخ مد شاه شفک ندید اب

. مداد راشف گنز یور ور متسد راب دنچ و مدیبوک

! درکیمن زاب ور رد

ایس مدز: رشت یبصع و مدیبوک رد هب تشم ات دنچ

گس نیا نک زاب شمنوکشیم ادخ هب ینکن زاب ور رد

! وبصم

ثکم یمک ، دموا رد تشپ زا ییادص هیناث دنچ دعب

رهاظ و دش زاب ماه مشچ یولج مورآ رد مدرک



دش! رهاظ ممشچ یولج شوایس کانتشحو

زمرق یاه مشچ و دنلب یاه شیر اب ناروخ ولت ولت

داد. هیکت رد هب

و راگیس دنگ یوب و شاه مشچ ریز هایس ی هقلح

. درکیم میناور تشاد بورشم

ات لخاد مداد شله و مدز ش هنوش هب یا هبرض

. شننیبن عضو نیا اهاب هیاسمه

ولو شور و دنوسر هپاناک هب ور شدوخ ناروخ ولت

. مدیبوک مه هب مکحم ور رد

؟ یتخاس تدوخ هساو هیعضو هچ نیا وت هتگرم _هچ

؟ یدب نتشک هب ور تدوخ یاوخیم

هشیش تمس تفر شتسد دش، هریخ مهب سح یب

زیم. یور بورشم

نم! درد زا همهفیم هچ یسک _

. نیمز یور مدرک ترپ و مدیشک شتسد زا ور هشیش

اه میدیمهف مه اه مهفن نوبز ام دیاش نزب فرح _وت

؟

،اب هشوگ هی درک عمج ور شدوخ و داد نوکت رس

متشم یوت مکحم ور ش هقی و شرانک متسشن صرح

. متفرگ

ینودیم ، یدادن باوج مدز گنز یچره زورید زا ارچ _

؟ مدش نارگن ردقچ



. هشکب بقع ور شدوخ درک یعس

. طقف همهم وت هساو منوج منک رکف _

. بقع مداد شله

مساوح هظحل هی زورید زا قمحا همهم هک همولعم _

دیدز رحس اب زاب ، هدشیچ منیبب وگب تسین شاجرس

مه؟ پات و پیت هب

هک ییاه مشچ واب داد نوکت فرط ود هب ور شرس

درک. مهاگن دوب هتشاد نوشهگن زاب روز هب

. شواچ هتخس یلیخ اه هتخس _

دروخیم ات تساوخیم ملد ، مدیشک یقیمع سفن

. شمنزب

ایس؟ هتخس یچ _

زا یراکره هگا متسین درم نزب فرح رحس نوج وروت

یضار ور رحس مریم مدوخ ال صا منکن دایب رب متسد

هیچ! تدرد وگب طقف وت شاداد هدرگرب منکیم
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. تسب ور شاه مشچ

، شواچ هرت کانسرت مرحس زا یتح وت هب شنتفگ _

ور هب ور نوشیگدنز سرت نیرتگرزب اب یروج هچ امدآ



؟ نشیم

مدز. ماهوم هب یگنچ

. هنیشب فاص درک یعس و درک زاب ور شاه مشچ

همه نوا زا دعب یکی هساو مدش زیزع هرخ باال منم _

تخس یلیخ ، نتشاذگ ندش صقان بیع مور هک سیلا

... شواچ دوب

یتشپ هب ور شرس هرابود و تفرگ من شاه مشچ

داد. هیکت هپاناک

م هرخسم همه سلا همه نوا دوب تخس یلیخ _

هصغ مماباب یتح ، یتسین درم نتفگیم مهب ندرکیم

! درکیم مریقحت محرت ور زا دروخیم

. متفرگ ور شوزاب کالهف

درم وت هتفگ یکره هدرک طلغ شاداد یگیم یچ ایس _

بخ؟ یتسین

! شمشکیم مدوخ هدرک طلغ

نوششکب ، ندرک طلغ هرآ : تفگ ضغب اب راو نویزه

تلا جخ زونه نم شکب ور نوشمه نم یاج شواچ

. مشکیم

هنیس زا تشاد مبلق مداد راشف مهب ور ماه نودند

میگدنز یوت ایس زا هک دوب حیلا نیرتدب ، دزیم نوریب

. مدوب هدید

فداصت هک دوب سملا هدزنوپ مدیاش ، هدراهچ ، هدزیس _



دش طقاس یگنودرم زا هرسپ نتفگ مد رد ارتکد ، مدرک

! هشیمن راد هچب هگید ، لسنلا عوطقم ،

و دنوم اوه یور متسد هک دوب یراک یدح هب هبرض

مزغم و دینشیم ماشوگ ، مدنوم هریخ شهب هدز کوش

! تشادن شافرح زا یکرد

رباص شمسا دوب نوشیکی شواچ خآ ماهومع رسپ _

هک هتفه هس زا دعب راب هی دوب رت گرزب همه زا دوب

سپ : تفگ هدنخ اب تشگرب مدش صخرم ناتسرامیب زا

؟ هگید یدش نز االن

؟ میدب ور تیبترت نیمز ریز میربب مینوتیم

؟ شواچ یمهفیم ؟ یمهفیم

ولج ارچ ، مدیدزد شزا مشچ و دش تشم متسد

منک! دروخ ور نوشکت کت ندرگ ات ندوبن مامشچ

مش، اپ رس ماوخب نم هگید هک تفر عقوم نوا _زا

مصقان ؛ مدرکیم رکف ممدوخ هک یردقنا اندرکیم متیذا

، دشیمن دنلب مرس مرش تدش زا مراد مک یزیچ هی

یزیچ نآرق هب ینعی مدوب قمحا عقوم نوا منودیم

؟ هگم دوب سملا دنچ دشیمن میلا ح مه

زا یگنهرف یب هک نوغاد و برد هداوناخ هی زا

؟ دوب یراظتنا هچ تخیریم نوشراتفر و تخیر

شاک مدز، ششیتآ و متشادرب زیم یور زا ور راگیس

. شتسد مدادیم مدوخ و نیمز متخیریمن ور شبورشم



مدز. راگیس هب یقیمع کپ

قیفر ردقنا سلا همه نیا هک هنک تنعل ونم ادخ _

! یگب نم هب ور تدرد هک مدوبن

درک. یا هفرس کت

هتاراختفا حول هک هدشن مومت زونه وت نک شوگ _هن

مدز یراک طلغ ره هب تسد دعب هب ییاج هی نم،زا

! مدرم منک تباث هک

فیرعت همه ولج مراختفا اب مدروخیم یهوگ ره ینعی

... مدرکیم

! مدش انشآ وت اب یتقو ات

! هاگشناد لوا سلا

ندوب درم مدیمهف هزات مدید وروت یتقو نم شواچ

زور ره یوت ور یگنودرم هک مرس رب کاخ یچ، ینعی

هک... نم رس رب کاخ متسنودیم ندوب رتخد هی اب

ش. هنوش ور متشاذگ تسد

هدن! همادا یلع هب ور وت ایس نک سب _

گنچ مولگ هب هب یگفخ ، متشاذگ مینوشیپ یور تسد

یلیخ متفریم نوریب هدنز هگا بشما دوب، هتخادنا

دوب. فرح

زونه یلو مدش مدآ یمک هی نم ات تشذگ ، میرذگب _

هگیم همهفب یسک هگا هک ینومه دوب، ماهاب هسرت نوا

! مگب وت هب دشن مور تقوچیه یتح ، متسین درم
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ییامن دوخ شکلپ رانک هک یکشا هرطق هجوتم هزات

مدز. راگیس هب یمکحم کپ مدش، درکیم

. دیزرل شادص

یگدنز و نز تمس تقوچیه متفرگ ور ممیمصت _

یچ هساو دوب نیمه مدوخ هب ملوق ینعی ، متفریمن

رحس منک، تخبدب مدوخ رطاخ هساو ور هگید یکی

لد ینودان ور زا هغیص هی دوب،اب میچ همه هگید هک

، هشیمن یگب یاوخیم حاال ، مداد داب هب ور منید و

و شیگدنز یپ هرب هک ینوکشب لد ساب یگن یاوخیم

وت متسین ندش تنعل القی نم وگب وت هدب، مدآ یشب

؟ تیعقوم نیا

. تفرگ ور موزاب مکحم و دیرپ هعفدی

تمس ور ماپ سلا همه نیا ، شواچ متفگن رحس _هب

مزغم ، دشیمن مور نوچ متشاذن نومرد و اود و رتکد

مرود هک ایضوع نوا یافرح شواچ هدش ضیرم

نومه همه هنکن هروخیم ور مزغم هروخ لثم ندرکیم

! ننکیم مهاگن یروج

، مدرک شهاگن درد اب و مدرک شوماخ ور راگیس

و تسم یرایشوه نیع رد ، دوبن یداع شاتکرح



دوب! شوهیب

یرارق یب واب دیبوک شینوشیپ هب یا هبرض هعفدی

نم تفریم درکیم لو ونم نیا رطاخب منوا هگا : تفگ

. دنومیمن مزا یچیه

. دیبوک شینوشیپ هب یا هگید ی هبرض

مزا! دنومیمن یچیه ادخب _

دش. رت مکحم یدعب ی هبرض

! دنومیمن وهللا هب _

هراد قرف ایند همه اب نوا هخآ

؟ تفرعم اب ردقنا رتخد هخآ

؟ هنومیم نجل هنم یاپ همه نیا یقمحا مودک

نم! هساو هفیح

ال... صا نم متسین درم نم هرب هراذب

فرح متشاذن و متفرگ ماهوزاب نیب مکحم ور شرس

. هنزب

هدن! همادا یتنعل هدن همادا ایس وتنهد دنبب شیییه _

، مدید میگدنز وت هک یتسه یمدآ نیرت درم وت ادخب

؟ هرذگیم شدوخ زا قشع رطاخ هب یک ایس

هگید یکی ات هروخیم یدرمان گنن و نوبز مخز یک

؟ هشب تخبشوخ نوا نودب

تقیفر ناونع هب هک وهللا هب یتشک ونم بشما ایس

! مدرم بشما نم



یراگیس و درک کاپ ور شیکشا تروص تسد تشپ اب

. دیشک نوریب تکاپ یوت زا

تفگ ورای شیامزآ نتفرگ هساو رتکد متفر هک زورید _

! یلیخ همک یلیخ شلا متحا دصرد

دیما ملوا نومه زا ینعی ، مدوخ هب مدن یهاو دیما

رحس هگید هعفدنیا ینعی ، متسکش هرابود یلو متشادن

! دیرپ تفر

یلو مریگب ور ماه مشچ نتفرگ من یولج مدرک یعس

! مدش مومت هظحل نیمه یوت اج نیمه نم دشیمن

تلو هچب رطاخ هب رحس ینکیم رکف هگا یقمحا _

؟ تهب هدشن تباث شقشع زونه ، هنکیم

دوب. هتفرگ دود ور هنوخ

هنومب هنکمم منودیم ، متسین القی نم یلو هدش تباث _

سلا راهچ هگا یلو متسین نئمطم دایز مزاب هتبلا

یچ؟ هرایب مور هب ای هشب نومیشپ هگید

درک؟ یگدنز هگید هشیم هگم

هب هظحل دنچ ره مدوب روابان و هدروخ هکی زونه

تقوچیه هک یهجوت رطاخ هب مداتسرفیم تنعل مدوخ

. مدرکن جرخ

؟ شاداد منک راکیچ نم ایس _

مهب! وگب طقف یش مورآ ات منک راکیچ

دش مومت هک تنامرد یاراک ناملآ میدرگرب یاوخیم



؟ میایب

. دیشک شاه مشچ یور مکحم ور شتسد

! منزب ور رحس دیق دیاب کال هک یروج نوا اباب _هن

هگید یارتکد شیپ مریم منکیم شیراک هی اج نیمه

زیچ همه تسار و کر مریم هک دش هگا ، منزیم رس

هک... مدشن مگیم شهب ور

. مدیشک یقیمع سفن

؟ شردام شیپ هدرگرب داوخیم یتفگن هگم _
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درک. مهاگن تیمولظم اب

هن؟ هگم هک هریمن _

! هنوسرتب ونم داوخیم هشیمه لثم امتح

. مداد نوریب ادص رپ ور مسفن

ایس؟ هنک تنعل ویک ادخ مگب _

ات ادخب ، یشیم تخبدب هریم ینکیم تسد تسد ایس

یرود نآرق هب هتخس یشکیم ینومیشپ ترمع رخآ

! یلیخ ، هتخس یلیخ

داد. تروق روز هب ور شنهد بآ

عمج ور مدوخ هشب بوخ ،حملا شاهاب منزیم فرح _

هنزیم ای هگید هشیم یچ هی هرخ باال منک روج و



هن؟ منزب فرح دیاب ، هزاسیم ای هنکیم مرت نوغاد

؟ شواچ مگب دیاب

. مدرک هاگن شینودرگرس هب کالهف

میمصت دش رتهب هک حتلا باوخب ورب وش دنلب _عفال

. تسین بوخ حتلا شاداد وش دنلب مریگیم

. مدرک شدنلب روز وهب متخادنا مندرگ رود ور شتسد

و تسشن تخت یور ، داتفا هار مرانک حیلا یب اب

. تفرگ شاه تسد یوت ور شرس

صرق هی شلا چخی یوت وزا متفر هنوخزپشآ تمس هب

. متشگرب قاتا وهب متشادرب بآ ناویل وهی نکسم

درک. مهاگن دوب رت زمرق مه لبق زا هک ییاه مشچ اب

ومال. هب مترکون یلیخ شاداد یسرم _

. متسشن شرانک

. ورافرح نیا نک لو ، طقف وش بوخ _

. دیشک زارد تخت یور و دیشک رس ور بآ ناویل

متساوخیم ، متفر هپاناک تمس هب و متشادرب یتشلا ب

هنک. رکف شدوخ وهب هشاب تحار بشما

. دایب نومتفج مشچ هب باوخ دوبن رارق حاالحاالاه

. مدش هریخ فقس وهب مدیشک زارد هپاناک یور

. مداد موجه ی هزاجا مراکفا هب

! دشیمن مضه

یعس یلیخ ، دشیمن مضه یروابان و کوش تدش نیا



زا دعب هک نیا یلو مشاب قیفر منک راتفر یداع مدرک

سرت زا و تشاد شلد ور یغاد نینچ سلا همه

ونم تشاد درکیمن زاب بل نتفرگ رارق رخسمت دروم

. تشکیم

! تشکیم ونم تشاد مغ نیا

دوب هتفر مدای مدوخ نوغاد یگدنز التو کشم ی همه

رحس دصرد هی هگا ، شوایس زا دوب هدش رپ منهذ

! دشیم دوبان ایس درکیم شدر

. دشن هتسب ماه مشچ یخلا و رکف تدش زا حبص ات

تشپ زا باتفآ هک مدیچیپ مدوخ هب درد زا ردقنا

. هنوخ یوت تخادنا رون هدرپ

راشف مه هب ور تخوسیم یباوخیب زا هک ماه مشچ

متفر شوایس قاتا تمس هب مدش دنلب اج وزا مداد

. مداتسیا شرس وباالی

لد هب نوخ بشید هک راگنا هن راگنا دوب، باوخ مورآ

! شلا یخیب تروص نیا اب درک نم

سفن ، مدیسوب ور شرس یور مکحم و مدش مخ

هرخسم اب دوب رادیب هگا ، منکن ضغب ات مدیشک یقیمع

. دروخیم ور مرس شاه یزاب

هنک میناور شاه یخوش و اراک اب زورره مدوب رضاح

. شمنیبن یروجنیا یلو

ندرک رادیب نودب و مدز متروص و تسد هب یبآ



. مداتفا هار تکرش تمس هب شوایس
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متسنوتیمن هروج چیه دوب ملد یوت یقیمع مغ هی

. مریگب مورآ

نوا ی هدز متام ی هفایق ندید هنوخ مرب متساوخیمن

متساوخیمن ، تخیریم مهب ور مبابصعا رتشیب تعامج

منک راتفر روطچ متسنودیمن نوچ مشاب شوایس رانک

! همحرت یور زا هنکن رکف هک

دوب! تکرش هنیزگ اهنت

لقادح دشیم مرگ مرس یلو متشادن یصاخ راک

منک. مرگ یمیدق یاه هدنورپ اب ور مرس متسنوتیم

هب ور راوید هب و مدرک کراپ تکرش گنیکراپ یوت

. مدش هریخ مور

اجنیا باتفآ نوچ مدموا دوب غورد ماه هنوهب ی همه

دوب!

ونم هنوتیم مه شهب ندرک هاگن متسنودیم زونه نوچ

! هشکب نوریب ایند نیا زا

یا هرذ هک یسح ، مراین مدوخ یور هب مردقچره

! هیندشن راکنا هدشن مک شهب تبسن

تشاد منم سح راگنا شدیدج یاراتفر و اهراک اب



. دشیم رتشیب

هک هیتکرش وت نم رطاخ هب مدیدیم هک حاال راگنا

دوب هدش رت زیزع شرطاخ ؛ هراذب ور شاپ دوبن رضاح

! رتشیب نم شطع و

ور ماه مشچ مکحم و متشاذگ نومرف یور ور مرس

متسنوتیمن یلو داتفیم مه یور ماه مشچ ، متسب

. مباوخب

. مدرک دنلب رس کالهف دروخ رد هب هک یا هقت اب

نیشام هشیش هب دوب هدیبسچ هک باتفآ ندید اب

. دیرپ باال ماهوربا

. مدش هدایپ و مدرک زاب ور نیشام رد

؟ ینکیم راکیچ اجنیا _

درک. مهاگن یواکجنک اب

هدایپ مدید مدوب نیشام وت ترس تشپ عبر _هی

. هشاب هداتفین یفافتا منیبب متفگ یشیمن

؟ هزمرق ردقنا ارچ تامشچ

ضوع ور تاسابل هریم تدای ،کال یایم رظن هب هتسخ

وخ... یتفرن مبشید دیاش هن؟ای ینک

. متفرگ ورباال متسد

؟ هتربخ هچ رتخد یکی یکی رت شاوی _

داد. شبل هب ییانحنا

. مدوب کالهف یفاک هزادنا ،هب متفرگ شزا مشچ



. هداتفا یقافتا دیاش مدرک رکف بخ _

. هتفیب هار مدز هراشا

م. هتسخ مکی طقف تسین یزیچ _هن

نوبز واگ لگ تساو مگب نوتیجاح اقآ نیا _هب

هنک؟ تسرد

. داتسیا روسناسآ یوت مرانک

. مداد راشف روسناسآ همکد

. تسین المز _هن

مساوح روسناسآ هنیآ ،زا تفگن یزیچ و درک توکس

دوب. شهب

. دیشک موزاب یور مورآ و دروآ باال شتسد دیدرت اب

! متنارگن نم ... هزمرق تامشچ _

زاین ی همه رتخد نیا منک لر تنک ور مدوخ متسنوتن

دوب! نم
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و متشاذگ دوب موزاب یور هک شاتسد یور ور متسد

. متسب ور ماه مشچ مدوخ هب شندرشف اب

مشیم بوخ یلو ... هنکیم درد مرس باتفآ م هتسخ _

. شابن نارگن

: تفگ مورآ و درک جک ور شرس ، تفرگ تئرج یمک



؟ یمسج ای یحور هتسخ

دش. زاب روسناسآ رد

! شودره _

و درک جک ور شهار میدش جراخ روسناسآ زا ودره

دش. ورهار دراو هگب یزیچ هک نیا نودب

. متفر مرتفد تمس وهب متخادنا شهب یا هتسخ هاگن

، متسشن یتحار هپاناک یور و مدش وبمال زیم لا یخیب

. مدش مخ یمک و متفرگ ماه تسد یوت ور مرس

. منزب واپ تسد هصغ مودک وت متسنودیمن

. دربیم مباوخ تشاد مک مک و دوب هتسب مامشچ

، مدرک زاب ور ماه مشچ ، دوبن باوخ یاج اجنیا یلو

. مدیسریم ماهراک هب دیاب

منک. رد یگتسخ یمک ات متسشن یعبر هی

... یسک شوایس زج دش، زاب یا هقت ندروخ نودب رد

. مدیشک یقیمع سفن باتفآ ندید اب

و نوجنف هی شور هک دوب شتسد یوت ینیس هی

دوب. تابن

دوب! ششود یور زونه شفیک

تمورآ هنک، تسرد نوبز واگ لگ تساو یجاح متفگ _

. هنکیم

. مراد راک ، دوبن _المز

لح هب عورش و زیم ور تشاذگ ور ینیس عیرس



درک. تابن ندرک

حتلا وت ، مدیم شماجنا مدوخ هیراک هچ وگب طقف _

. تسین بوخ

داد. متسد هب ور نوجنف

زا یگب ینوتیم مدب، نوشماجنا دیاب مدوخ ینوتیمن _

؟ نرایب ور ناب هیاس یاه هدنورپ یناگیاب

. مداد شتسد هب ور خیلا نوجنف

هب شفیک نتفرگ واب ور شتشاذگ زیم یور شمارآ اب

. دموا متمس

یلا وس درک، زاب ور شفیک پیز و داتسیا مرس باالی

. مدرک شهاگن

رد شوت زا یکیچوک یندرگ تشپ کتشلا ب دیدرت اب

. دروآ

انیا زا منک تحارتسا یلدنص یور متساوخیم انلبق _

! شمراد مدوخ اب هشیمه ، مدرکیم هدافتسا

. مندرگ تشپ شتشاذگ مورآ و دش مخ

، مدیشک یقیمع سفن دش، شخپ متروص وت شرطع

! شروضح هب متشاد زاین ردق هچ

درک مروبجم و تشاذگ ماه هنوش یور ور شتسد

. مشکب زارد هپاناک یور

. مدش هریخ شهب هتسخ ییاه مشچ اب

و یریگلد هب هجوت یب ، متساوخیم ور هجوت نیا نم



تسنوتیمن نوا لثم یچیه دوب نومنیب هک الیت کشم

هنک. ممورآ

؟ هشاب منکیم فیدر ور زیچ همه مدوخ _

! باوخب طقف شابن یچیه نارگن

حتلا نیرت ینتشاد تسود واب داتسیا مرس باالی

درک. مهاگن نکمم

یلو منک هاگن شهب منوتیم هک ییاج ات متساوخیم

. تخادنا مه یور ور ماه مشچ یگتسخ

. تشذگ ردقچ منودیمن

،اب مدرک سح متروص یور ور یتسد مورآ شزاون

ماهوم و تروص لوط رد شتسد ینارود یتکرح

. درکیم مسمل و دیشکیم

دوب، هدش قیرزت نیفروم مندب هب راگنا هیک، متسنودیم

هدب. همادا شراک هب ات مدرکن زاب ور ماه مشچ

قیرزت مهب ور شمارآ ماهوم یور شتسد تکرح

. درکیم
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هب یتنعل دش، زاب شرس تشپ دروخ رد هب یا هقت

. مداتسرف مسناش

دش. کشخ ماهوم یوت باتفآ تسد



ی هزاجا تقوره ینومب رظتنم دیاب ینکیمن رکف _

؟! یشب دراو یتفرگ دورو

، هشب سبح مسفن دش ثعاب باتفآ یدج یادص

یلو هنزیم فرح روط نیا یک اب متسنودیمن

مزا ور شتسد ماه مشچ ندرک زاب اب متساوخیمن

هطبار ربخ ندیچیپ زا رتمهم مارب شمارآ نیا ، هشکب

دوب. متکرش یوت یام

شواچ ندید یارب ، دیراد فیرشت اجنیا متسنودیمن _

. مدموا ناخ

ج مارب ، مدرکن ثحب هب یهجوت ایحم یادص ندینش اب

. هتسشن مرانک نانچمه باتفآ دوب بلا

هن هرهمگرزب یاقآ طقف شاهدنمراک یارب شواچ _

! رتشیب

مسرتیم متشاد نوتاهاب یضرع ؛ نوریب میربب فیرشت

. هشب رادیب شواچ

سفن رد تمس هب شنتفر و مرانک زا شندش دنلب اب

دش. دازآ م هدش سبح

و مدیشک متروص هب یتسد رد یادص ندینش اب

. متسشن ماجرس

نم شیاسآ و باذع لماع نیا یک ،زا اجنیا هربخ هچ

هدش! یعدم ردقنا تکرش نیا یوت

هک نیا اب وررپ هچب تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل



هب هک دوب هتشاذگ م هنشت ردقنا دوب؛ زیچ همه رصقم

. مدوب یضار مه نیمه

ور روتینام ، متفر مزیم تمس هب و مدش دنلب اج زا

. دایز ور ادص و مدرک نشور

،اب شدیشک نوریب یروج نوا ارچ دوب لا وس مارب

. تسب شرس تشپ ور رد قاتا هب نوشندش دراو

ردقنا مدرکیمن رکف : تفگ و دز شهب یدنخبل ایحم

. ینک اج تکرش یوت ور تدوخ تحار

درک. شهاگن یدج و درک جک ور شرس باتفآ

ندرک شخپ اب تلا یخ هب هن؟ دروخ گنس هب تریت _

منکیم رارف و ملوک ور مراذیم ور ممد نم ملیف نوا

؟ هشیم نم لا یخیب مه شواچ

! دزیم فرح یچ هب عجار ، یلدنص یور متسشن فاص

دش. عمج ایحم دنخبل

ندش هدز سپ ینزیم فرح یچ هب عجار منودیمن _

هن! هدرک ت هنووید

. تسشن مینوشیپ یور یظیلغ مخا

هب و دز ایحم ی هنوش هب یمکحم ی هبرض باتفآ

. دزیم جوم شادص یوت رورغ داد، شله بقع

ومرس نم یزور هی هگا یتح هرذگب ایند ایند _هگا

هب ات هرایمن باال شرس شواچ ؛ مریمب و نییاپ مراذب

ارچ؟ ینودیم هنک، هاگن یسک



ممنوج هنم، تسد منوا هک هراد بلق هی طقف نوچ

! همقح نوچ مدیمن شسپ هرب رد

ینزب دنگ یدرک یعس هک نیا زا دعب ارچ یدرک رکف

یوت و دروآ شتکرش هب روز هب ونم نومیگدنز هب

؟ تشاد مهگن شدوخ هب هطقن نیرت کیدزن

یتح شواچ نوچ داد: همادا مکحم و هدرمش هدرمش

مزا هنوتیمن هرب مه منهج هت ات نم رطاخ هب هگا

کیچوک ور تدوخ نیا زا رتشیب سپ ، هشکب تسد

هنک تنوریب تکرش نیا زا شدوخ هک نیا زا لبق نکن

! وشمگ تدوخ یاهاپ ،اب

800_ تسپ #

شخپ ینعی ، مداد راشف متسد یوت مکحم ور مرس

؟ دوب ایحم راک املیف نوا

ممرکف هب هک مدوب هدنومرد ردقنا تقو دنچ نیا

. درکیم کچ وراه ملیف هک دوب نوا ، دیسرن

مداد ماجنا ور مراک دوبن ندنوم هب مرارق ملوا _زا

تلد دارم هب حاالاه حاال منکن رکف مه وت ، مریم

اب اصوصخم سافرح نیا زا رت یا هنیک شواچ ، یسرب

اقافتا نوا همه زا دعب هک اه هدنورپ ندش مگ هیضق

. هنکیمن ترواب تقوچیه دوب



دش. خرس باتفآ تروص

هن؟ یتشادرب وراه هدنورپ نوا _وت

نیا نم یدب نوشن هک اه ملیف نتشاذگ اب نامزمه

؟ مدرک ور راک

دشیمن مرواب ، مداتسیا ماجرس و دش تشم متسد

! مدوب ربخ یب نم و داتفا ییاقافتا هچ مرس تشپ

یوت مکحم ور متسد و مدش هملا کم همادا لا یخیب

متشادن یکردم مه زاب متشادن یکردم ، مدیشک ماهوم

منک. تباث هک

منهذ یوت یزیچ هظحل هی هتسب ور ماه مشچ کالهف

باتفآ دای هک مرب یشوگ تمس هب متساوخ دز، هقرج

. مداتفا

و نم نیب الف تخا زا مدادیمن هزاجا سک چیه هب

هنک. هدافتسا شنداد رازآ یارب باتفآ

نودب و مدنوسر شقاتا هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

. مدرک شزاب ندز رد

. نتشگرب متمس هب هدش کشخ ییاه هفایق اب نوشتفج

دوب. تحاران و ینابصع باتفآ

. تفر مه یوت ماه مخا

؟ ینومیم مرس باالی مشب رادیب ات یتفگن هگم _

؟ دوب رت مهم نم زا تراک مودک

هدرشف مهب ییاه بل اب ایحم دش، بجعتم شتروص



درک. نومهاگن

یارب نوا رورغ یلو منزیم فرح یچ زا تسنودیمن

دوب. رت مهم مدوخ یروخلد زا نم

. متفرگ ور شتسد و متفر شفرط هب

متراک ، یروخیمن نوکت مرانک زا هگید مقاتا میرب _

هدب. ماجنا اجنومه

. مدرک شهاگن یظیلغ مخا واب ایحم تمس متشگرب

نوریب نم قاتا زا هک نیتشاد یراک باتفآ _اب

؟ شیدیشک

! دیگب یناف یاقآ هب دیراد یراک مدوب هتفگ بقال

هنرگو رهمگرزب بانج ندوبن یناف یاقآ : تفگ عیرس

. مدشیمن محازم

. مداد نوکت رس

نیا هراد، زاین یساسا نوکت هی هب تکرش _نیا

کیدزن دیتشاد مه یراک ، هنکیم متحاران هراد تیعضو

نوشهب نم هک ییاهراک طقف نوشیا دیشیمن باتفآ

. دیرب دینوتیم ، ندیم ماجنا ور مگیم

نوریب رد زا عیرس و تشگرب هدش سبح یسفن اب

. تفر

ح ینئمطم : دیسرپ مورآ و درک جک شرس یمک باتفآ

؟ هبوخ تلا

. مدرک لو ور شتسد



هب یچ نوبز واگ لگ یاج هب تسین مولعم ، منودیمن _

. یداد نم دروخ

درک. درگ ور شاه مشچ

ترس بالیی مدرک رکف یدش لبق لثم رکشورادخ _

. هدموا
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نم هب عجار هک ییاه فرح تساوخیم ملد تدش هب

ول نوچ دشیمن یلو مرایب شور هب ور دز ایحم هب

. تسه نیبرود قاتا یوت تفریم

نئمطم شدوخ هب تبسن نم قشع هب ردقنا هک نیا

تسنودیم و دزیم فرح و اعدا رپ یروجنیا هک دوب

دوب دنیاشوخ ! منودیمن ، منکیم یراکره شرطاخ هب

! مارب

لکشم اجره سرب تاراک هب اجنومه نم قاتا میرب _

. مدیم حیضوت تارب وگب یتشاد

دز. یدنخبل

. مایم مرادرب وراه هدنورپ _

قاتا زا عیرس ، مدنومن شرظتنم و مداد نوکت یرس

. متفرگ ور زورهب ی هرامش و مدش جراخ

. دیچیپ شادص قوب دنچ ندروخ دعب



اقآ؟ منوج _

. متسب ور ورد مدش مرتفد دراو

لیاف ای ملیف ره هنوتب مدرگیم یکی لا بند زورهب _

هشاب باال شتینما هک مردقچره ور هدش فذح

؟ یراد غارس ور یسک هنک یرواکیر

درک. ثکم هظحل دنچ

. نوتهب مدیم ربخ اقآ مسرپب اج دنچ منزب گنز دیاب _

. مدیشک یقیمع سفن

. یراد نم شیپ قلتشم هی زورهب نک ادیپ _

اقآ. ممشچ _ور

زاب و دروخ رد هب یا هقت مدب باوج هک نیا زا لبق

هزاجا : تفگ تنطیش اب و دروآ لخاد شرس دش،

؟ سیئر تسه

. مداد نوکت شساو یرس

. متسه تربخ رظتنم سپ هشاب _

عفال. اقآ مشچ _

. متخادنا شهب یهاگن

هگید ایب مه ش هیقب ؛ لخاد دموا ت هفصن هک _وت

؟ ینم ی هزاجا رظتنم ثمال

. تسب ور ورد تخادنا باال یا هنوش

یور ور شتسد یوت یاه هدنورپ و تسشن لبم یور

ور شاتکرح ماه مشچ درک،اب زاب و تشاذگ زیم



. مدرکیم لا بند

؟ مگب تهب منوتیم متشاد المز کمک هکا یتفگ _

. متشاذگ زیم یور ور یشوگ

. مدیم حیضوت تساو وگب یدیمهفن ور زیچ ره _هرآ

دز. قرب تنطیش زا شاه مشچ

راکیچ دیاب منودیمن ال صا مدشن مودکچیه هجوتم _نم

؟ یدب حیضوت مساو مشیپ ینیشب هشیم منک،

دز. هبرض شرانک لبم هب تسد اب

! ینیشب اجنیا احیجرت _

. مدرک شهاگن بجعت اب

یاه هدنورپ ش همه رتخد هرادن یراک هک _انیا

س! هداتفا اپ شیپ و یحطس

نم بخ : تفگ یصاخ نحل واب درک جک ور شرس

هگید هدب حیضوت ایب ، یدیم حیضوت یتفگ متسین دلب

زا متفریم هنرگو تقاتا یدنوشک ونم تدوخ ال صا

. مدیسرپیم فالح یاقآ
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. مداتفا هار شتمس وهب متفر شهب یا هرغ مشچ

یم فالح یاقآ زا ، هنکیمن رکف هنزب فرح داوخیم

! مدیسرپ



هدنورپ یسررب هب عورش و متسشن لبم یور شرانک

. مدرک اه

طقف هیللملا نیب یاه تکرش زا یکی یارب _نیا

... تراظن ینوتیم

شهب و مدرک عطق ور مفرح ش هریخ هاگن سح اب

. مدرک هاگن

دوب هدز لز کیدزن ی هلصاف زا یلگشوخ دنخبل اب

راک! زج هب تسه یچره شفده دوب مولعم و مهب

؟ منکن تهاگن یاوخیم هگید هدب همادا دشیچ _

هدنورپ حیضوت لوغشم هرابود و مداد نوکت ور مرس

. مدش

تخادنیم اپ یور ،اپ درکیم مهاگن یصاخ دنخبل اب

دزیم ششوگ تشپ ور شاهوم ، درکیم جک ور شرس

. ندرک شوگ زج هب درکیم یراکره و

. مدرک شهاگن هدش یصاع و کالهف

هدنورپ یلک ، مسرب مدوخ یاراک هب مرب یدیمن شوگ _

مرس. هتخیر

ماج. رس تسشن فاص

ش همه مدیم شوگ هک همولعم ینزیم تمهت ارچ _او

هدنوم یکی نیمه شاهانیا ، متفرگ دای واو هب واو ور

. همومت یدب حیضوت

. مدیشک یقیمع سفن و مدرشف مهب ماه بل



. مدرک ثکم هیناث دنچ و مدرک هاگن هدنورپ هب

. مگن هک دمویمن ملد دوب هدنوم ملد یور یزیچ هی

شلوبق و مدرک تواضق هابتشا ، مدوب هدرک شتیذا

. مدوخ هساو دوب تخس

! دوبن وت راک اه هدنورپ نتشادرب منودیم _

دنچ درک، مهاگن دوب هدنوم زاب مه زا هک ییاه بل اب

هنک. مضه ور مدز هک یفرح ات دیشک لوط هیناث

؟ ینودیم یک _زا

. مدرک شهاگن

یدروخ مسق و ماه مشچ یوت یدز لز هک یزور _زا

نئمطم شدعب یلو ، دوبن هک متسنودیم دوبن وت راک

. مدش

دش. هدیشک شتمس هب مهاگن هک درک رت ور شبل

. مداتسرف نوطیش هب یتنعل

. متفرگ هلصاف شزا یمک

چیه دوب، وت راک هدنورپ نوا زا نتفرگ سکع یلو _

! تسین یراکنا هار

یک؟ _ات

. مدرک شهاگن یلا وس

. دیزرل شاه بل

؟ یدب رازآ ور تدوخ و مدوخ یاوخیم یک _ات

. متشادرب شزا مشچ



! تخاس هرابود هشیم مشب نئمطم یتقو _ات

درک. جک یمک ور شرس

؟ تسه یدیما _

شمسوبن ردقنا و مشن مخ ات متفرگ ور مدوخ یولج

. دایب دنب نومتفج سفن هک

؟ ینکیم رکف یچ تدوخ _
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داد. نوکت رس یصاخ حتلا واب تفرگ زاگ ور شبل

و هدش سبح یسفن دوب،اب هدش شاهراک تام مهاگن

. شزا مدشیمن ریس ، مدرکیم شهاگن هریخ

هنک. ضوع ور ثحب درک یعس هدش لوه

! هراد زاورپ رحس بشادرف _

. مدرک شهاگن ثحب ندش ضوع زا مدروخ اج

یچ؟ _

؟ هریم اجک

ایس شینتان ردپ و شنامام شیپ : تفگ تحاران

هرب. داوخیم رحس هنودیم

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ هممصم _

داد. نوکت رس



نوا یاپ هب هنومب ات هرتخد هدش هتسخ بخ _هرآ

ان...

! باتفآ _

درک. توکس ممکحم و یدج یادص ندینش اب

نزن فرح یروج نیا شوایس هب عجار تقوچیه _

! تقوچیه

. تسشن شینوشیپ ور یظیلغ مخا

؟ ینکیم عافد نوا زا یراد تاعدا همه نوا اب اعقاو _

. مدش دنلب اج زا

قح یتفرن ور شهار یسک یاه شفک اب یتقو _ات

! ینک تواضق یرادن

. ینک مومت ترتفد یوت ینوتب ور تراک هیقب منک رکف

زا یفرح نتفگ نودب و درک عمج ور شلیاسو مخا اب

دز. نوریب رتفد

ایس هب دزیم یدرمان رهم و تشادن ربخ یزیچ زا نوا

تشادن قح یسک ، مرایب تقاط متسنوتیمن نم یلو

! باتفآ یتح هنزب فرح یروجنیا ایس هب عجار

راب زا دعب و مدیشک نوریب زیم یوت زا ور پیپ

همه ی هساو دیاب ، مداتسیا هرجنپ یور هب ور شندز

تام و گنم دوب سب ، مدرکیم یزیر همانرب ماهراک ی

و دوب نم راک عورش هزات اجنیا نداتسیا هشوگ هی

. نشب دیماان منازیزع مدادیم هزاجا دیابن



یناطلس اشاس متفرگ باهش زا هک ییاهربخ نیرخآ اب

ادرف و زورما نیمه و دوب شتیاکش نتفرگ سپ لا بند

. دیسریم نوششوگ هب

مه اب ملد یور دنوم ترسح یلو مداتسیا ملوق یور

! میریگب نشج هچب نوا نتشگرب یارب هگید

زاب رتفد رد هک مدوب المت کشم هب ندرک رکف ریگرد

ور مرس عیرس هتشگرب باتفآ هک نیا رکف اب دش

. مدنودرگرب

رکف ، مدرک شهاگن هدروخ هکی شوایس ندید اب

اب هک دوب راب نیلوا راگنا ال صا ، راکرس دایب مدرکیمن

! شمدیدیم تقد

نومه و دوبن ش هزور دنچ شیر زا یربخ هگید

دوب. هتشگرب شوپ شوخ شوایس

تسکشرو ور تکرش هرتخد نیا اب نم نودب منیب _

هک؟ نیدرکن

! یهکا دوب هتسشن نم یاج هسلج وت مدینش
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. مدموا مدوخ هب

! شاداد یدموا شوخ _

شخپ داد رارق یدوبن ندنوسر نوتضرع هب هابتشا



س! هفرص هب یلیخ تندوبن نیا ، میتفرگ ور بونج

لبم. یور درک ترپ ور شدوخ هدنخ اب

دیشن هفخ یشوخ وت اهامش هک متسه نم ال _صا

. هگید

؟ هروطچ نوت هطبار

؟ دوب روطچ نومطبار اعقاو ، مدرک رکف زورما هب

! مفیلکت ،بال منودیمن ممدوخ _

لبم. یور متسشن

درک. مهاگن رکفتم

یرود یاج یشخبب ، شواچ هنکیم دوبان وروت کش _

تدوخ هگید هک نیا هگم تدوخ لغب هدرگیم رب هریمن

! یشاب هدرک شومارف ور سح نوا

نیا یوت راگنا شمدیدیمن یلو هریخ ، مدرک شهاگن

یزیچ یزوریپ زج هک تسکش نیا لوبق و مدوبن ایند

دوب! تخس تشادن مارب

متخ یتوافت یب هب هک یقشع ، هشب مومت هک یقشع _

ور شاج هگید یکی و هشب شومارف هک یقشع ، هشب

! هدوبن قشع تقوچیه هریگب

هار ماهاب ملد و متسنوتیم یتقو مدرک شمومت هگم

؟ دمویمن

؟ شاراتفر هب منومب توافت یب متسنوت هگم

منک؟ شومارف متسنوت نم هگم



هراد و منت رود هدیچیپ کچیپ لثم هک یتنعل نیا

ایس؟ تسین ، هقشع شمسا هنکیم م هفخ

. دیشک شاهوم یور ور شتسد

مدآ! لد هب ینزیم شیتآ ردقچ _

هرن ات ود نیا زور هی یدرکیم رکف تقوچیه شواچ

مه یور هب ور ننیشب ؛ هشیمن نوشفیرح ایند هک لوغ

وا زا دوسرف ناج هک ربلد زا زاین و مغ اب یروجنیا

؟ ننزب فرح

مدز. یدنخبل

ور؟ یناوخ ظفاح و یراکیب یاتقو نوا هتدای _

شیپ میتسشیم و میتشگیم رب ناملآ زا هک الیت یطعت

! نومساو هنوخب ات نوج اقآ

؟ اجنیا هب میسرب درکیم ور شرکف یک

هنووید هتفه هی هک رعش نیا ور تندز یلفق هتدای

؟ یدرک نوم

. مدیشک قیمع و متشادرب زیم یور زا ور پیپ

وا زا دوشگن ملد ماک وا زا دوسرف ناج هک ربلد _

دنک یرادلد هک دشاب وا زا دوب ناوتن دیمون

دنک! یرادلد هک دشاب خآ

مهایس لد اب ور مفیلکت نم ات ایس اه هریم هراد

ینودیم هتفر ینیبب یاین تدوخ هب وت منک؛ هرسکی

هبش؟ ادرف شزاورپ



. دروخ یا هکی هشاب هدش هراپ شراکفا خن هک راگنا

یچ؟ _

؟ دوز ردقنا ارچ هریم اجک

؟ تهب هتفگ یک ال صا
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دوب. رخآ رگنلت هگید نیا ، مدرشف مهب ور ماه بل

! تفگ باتفآ _

، هریم هشیمه هساو هراد هدرک عمج ادص و رس یب

ایس. هشیمه هساو

. تفرگ شتسد یوت ور شرس هرابود

تسرد مراک ات هنک ربص متفگن نم هگم یاو یاو _

. هشب

. مدرشف ور ش هنوش و مدش مخ

هتشاد نم زا ونیا ایس یتدوخ یسکره زا رت درم _

هن هرب یراذب ، یرذگب هک یقشاع ردقنا لقادح ، شاب

ونوا مه یراد شهگن تدوخ رانک نم لثم هک نیا

رخآ و لوا فرح یلو ور، تدوخ مه یدب باذع

دنلب رس ینوتیمن هگید یشب هدنمرش هک تلد شیپ

. ینک

درک. مهاگن یگدنومرد اب



ایس یتفگ یلو هرت تخس یگب نم هب هک نیا یتفگ _

ولج یدش رت درم و رت زیزع هک نیا زج ، دشیچ االن

. مامشچ

یراکره هنکیم قرف قیفر ، یمقیفر وت هخآ : تفگ مورآ

! ینومیم ماپ منک

متاهاب ایند هت ات نم : متفگ شاه مشچ یوت هریخ

ور ترسح رمع هی سرت هراد تقیفر نیمه یلو ایس

! تلد هب هزادنیم

هساو یتفگ راب هی ، ماوخیمن ور وت دب هک نم

! قشع هساو وگب راب هی نومتقافر

هک یگتشذگدوخ وزا قشع نوا اب مسق متفارش هب

ایس هریمن ، هریمن مدید رتخد نوا یامشچ وت نم

؟ یمهفیم هراد تسود

هگب سرت یب تامشچ وت هنزب لز تسین یزیچ مک

! هراد تسود

ندشن هتشاد تسود و تنایخ زا سرت و ندش درس

! شاداد شابن رخ وت نکن ،وت نتفر هب هدرک شراداو

. دیشک شاهوم هب تسد مکحم

؟ مرب یگیم ینعی _

راب؟ هی نویش راب هی گرم

. مدرشف مهب دییات هنوشن هب ور ماه مشچ

. شاداد یدرگرب شوخ ربخ اب _ورب



میرب وشاپ ینک یراک تسین مه المز یدموا هک رید

. مینک ضوع اوه مینزب رود هی نوریب

. شمدرب نوریب تمس وهب مدیشک ور شتسد

دوب. نوغاد و کالهف یباسح

ح مدرکیم سح هک اجره ، میحر تشم شیپ شمدرب

دوب هدش اهنت یلیخ رسپ نیا ، هنکیم ضوع ور شلا

. شمنیبب یروج نیا متساوخیمن

هنیزه اب کباب ، ندزیم رس شهب رتمک اراس و هبوبحم

ایس تشاد تبقارم هب جایتحا و پمک دوب هتفر ایس

نوشدوخ حلا هب دوب هتشاذگ و دشیمن کیدزن نوشهب

. نشاب

شهب یهاگن رهش یوت ندروخ رود تعاس دنچ زا دعب

. متخادنا

؟ هنوخ میرب _

داد. نوکت رس

یدیباوخن بوخ بشید منودیم یا هتسخ مه وت _هرآ

. تارب هتخس هپاناک

. مداتفا هار ش هنوخ تخس وهب مدیشک یقیمع سفن

. مدرک شادص ندش هدایپ عقوم

ایس؟ _

درک. مهاگن یلا وس

زا همه و هریگب شیتآ ایند دایب، نیمز هب نومسآ _هگا



هک؟ ینودیم متتشپ نم نرب ترود

هنوش هب یا هبرض و داد راشف مکحم ور شاه مشچ

مدز.

! شاداد یدرم یلیخ _

تمس هب و مدیشک یقیمع سفن رد ندش هتسب اب

. مداتفا هار هنوخ

! دایب شدوخ هب مدوب راودیما
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شوایس

موجه مهب هک یسح نیلوا شنتفر تعاس ندینش اب

مه اب هک یتارطاخ ی همه و سرت دوب، سرت دروآ

یشوخ لد اهنت نتفر تسد زا و سرت ، میتشاد

! ندش اهنت هرابود و سرت ، میگدنز

! هنکیم نومکرت هراد و هدش هتسخ درکیمن رواب مبلق

؟ شمدید اجک راب نیلوا

زا ات دوب هدموا رپ پوت اب یتقو تکرش گنیکراپ یوت

هنک! عافد شقیفر

شاندموا زان و تکرش ینومهم بش

نم! هجوت ندرک بلج هساو دادرهم اب شدنخب وگب



! هیقب لثم دوب یمرگرس دوب، یزاب زیچ همه شلوا

تسین یندنوم منیا هریم و دایم زور ود هی متفگ

مدوخ اب نوچ هشاب یندنوم هک ماوخیمن نم ینعی

. منکن رکف هداوناخ لیکشت هب تقوچیه متسب دهع

شزا ندنک لد هنک هشیر و دایب یتقو متسنودیم هچ

؟ هشیم ندنک نوج لثم

هک ههانپ یب هچب هی نم لثم منوا متسنودیم هچ

هنک! هیکت شهب هرادن ور یسک

؟ هنکیم مقشاع و هشیم مقشاع متسنودیم هچ

لک لک دوب، هداس نتفر نوریب راب دنچ طقف شلوا

تشذگیم شوخ دوب، هیاپ مدرکیم یخوش ره درکیم

. شاهاب

، مانتفر ینومهم یور ، مرود یارتخد یور دوب ساسح

مدیمن اهب یردق نوا مرتخد تسود هب نم متفگ شهب

هنک! لتخم ور میگدنز داوخب هک

و ماه مشچ وت دش هریخ شتشرد یاه مشچ اب

! مشیم تنز سپ : تفگ

هراد هشیمه لثم هیخوش مدرکیم رکف ، مدیدنخ دنلب

. هرایم رد یزاب هرخسم

. تفگیم یا هگید زیچ شاه مشچ یلو

دوب! یدج دوب، اقشاع هیبش شاه مشچ

؟ مرس هب دوب هدز



شطع هی شارب نیا و هنپوا یدایز مدرکیم رکف ای

؟ هتفیم شرس زا هک هرذگدوز

شزا یرسرس و متفرگ هدنخ هب ور میگدنز ی همه

. متشذگ

. دمویم رظن هب راد هدنخ شلوا منیا

و یدج زیچ همه ، تشادن هدنخ هگید مک مک یلو

دوب. هدش کانسرت

هب مدید مدموا مدوخ هب زور هی هک کانسرت ردقنا

! مدرگیم رب یبد زا مراد شندید رطاخ

و مرتخد یاه تسود ی همه تسیل هک کانسرت ردقنا

شوخ ی همه و دوب هدش فذح میگدنز زا اینومهم

! رحس هب دوب هدش دودحم ماینورذگ

تنز بظاوم تفگیم مهب شواچ هک کانسرت ردقنا

! شاب
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شوایس

! رگنلت هی دش مساو هلمج نیمه

منز!

دوب! نم نز نوا



دیشک تسد ماپ، ور تشاذگ ور شرس هک یزور نیلوا

دوب! منز هراد مسود تفگ و ماه شیر یوت

سرت زا حبص وات میدش یکی مه اب هک یبش نیلوا

یخلا رکف وزا مدنوم رادیب شرس باالی ینارگن و

دوب! منز مدش، یناور مدرک هک یراک

ی همه هک هدش مهم مساو یدج یدج مدیمهف یتقو

اب ات مدنوچیپیم ور اه یمهرود و تکرش تاسلج

! مشاب رحس

! دیدنخیم یلو دوب اهنت هشیمه رحس

شارب طقف شردپ ، دیدیم ور شردام راب هی سیلا

دوب! اهنت یلیخ نوا ، داتسرفیم لوپ

هدش ثعاب متشاد شاهاب تبسن هک یدردمه ساسحا

هدش روطره و منزن هبرض شهب ، مایب مدوخ هب دوب

. شزا مش رود

دوب فیح ، میگدنز و نم یارب دوب فیح رتخد نیا

هنک! شومارف نم رطاخ هب هب ور ندوب ردام داوخب

نم و دوب هتشذگ نومودره رس زا بآ دوب، رید یلو

! مدوب هدیشچ ور هعونمم بیس معط

لگشوخ یاسابل نوا ، شاندز فرح ، شاه هدنخ ، شنت

دوب! نم هساو ش همه دیشوپیم مولج هشیمه هک

بیجع هک یتریغ و ملد ؛ مشب رود شزا مدمویم ات

لصو شهب ونم هرابود دیشوجیم راب نیلوا یارب



. درکیم

یراک یلو دوب رگنلت مساو باتفآ و شواچ یاه هکیت

. دمویمن رب متسد زا

! نیمه هشاب تخبشوخ نوا متساوخیم طقف نم نم...

مشیمن لبق لثم تقوچیه هگید نوا زا دعب متسنودیم

متسنودیم ایند، درم نیرت نیگمغ مشیم متسنودیم ،

نوچ هخرچیمن نوا ریغ یرتخد چیه تمس مرس هگید

یتخبشوخ یلو ، مدوب هدرک ادیپ ور میعقاو تفج نم

دوب! رت مهم نوا

هشیمه ، مدوب هدیشک درد رتشیب مدوخ تدم نیا یوت

! مدوب نم ناتساد ی هدب مدآ

. مدوب نم دنوکش لد هک ینوا

ینوا ، مدوب نم شنهد هب دز لفق مرش زا هک ینوا

! مدوب نم تفگن یزیچ و دینش نوبز مخز هک

یتسم وت بش هی و دش رپ منم ی هنومیپ هرخ باال

دش! ور شواچ هساو متسد

! متشاد مرش

تشم هی ینووجون یوت هک یبیع زا دوب نییاپ مرس

مدرکیم رکف هشیمه و ندوب هتشاذگ مور تفص یب

! هتسرد نوشفرح

تسد نوا زا دعب هک دوب مک مسفن هب دامتعا ردقنا

! مدرم منک تباث ات مدزیم یراکره هب



یگنودرم مدیمهف و مدش انشآ شواچ اب هک یتقو ات

یچ! ینعی یعقاو

مه هبوبحم یتح مدرک یگدنز مدوخ هساو هشیمه نم

نیا یلو هنک، تلا خد میگدنز وت هدیمن قح شدوخ هب

هب ات دادیم مله و درکیم تلا خد دیاب رفن هی راب

. مایب مدوخ

. مشن ملد ی هدنمرش ماوخیم طقف

هش، ضوع مهب شدید راذب ، هشکب هت شقشع وهی راذب

راذب ، تماوخیمن هگب و ماه مشچ وت هنزب لز راذب

تخبدب نوا مه شاج هب ، هرذگب مزا دعب هنک مدروخ

هک هرورغ هی طقف ، مروخیمن ترسح نم مه هشیمن

! هریمیم هک هبلق هی هنکشیم

منوبز لفق ندرک زاب تباب مدب یگرزب ناوات دوب رارق

هنک! محر مهب ادخ
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، مدنوم رظتنم و مدرک کراپ هنوخ مد ور نیشام

دوب. قرع سیخ مینوشیپ

و مدش ور هب ور میگدنز سرت نیرتگرزب اب راب هی



راب نیا یلو مدرکیم ور راک نیا مه هگید راب هی دیاب

. مدب شتسد زا متساوخیمن هک یرتخد ربارب رد

. مداد راشف ور نوفیآ همکد و مدش هدایپ نیشام زا

. دیچیپ مشوگ یوت رحس یادص دعب هقیقد دنچ

؟ ینکیم راکیچ اجنیا ؟ ییوت شوایس _

. متخادنا فارطا هب یهاگن

. مگیم وت مایم ور رد نک _زاب

ش هنوخ مد هب هلپ هار زا ور مدوخ دش زاب هک رد

. مدنوسر

مدب شلوط یمک هک مدرک باختنا ور هلپ هار دصق زا

منک. هدامآ ور مدوخ منوتب و

و دش زاب رد ، منزب ور هنوخ رد هک نیا زا لبق

. تسب شقن مور یولج رحس شیارآ نودب تروص

. متخادنا شاپات رس هب یهاگن

دوب. نتفر ی هدامآ راگنا دوب، هدیشوپ ینوریب سابل

وت؟ مایب _

یمرهوش ثمال ایب، : تفگ خلت و دیشک رانک ور شدوخ

! زونه

و متشذگ شرانک ،زا مدرشف مهب مکحم ور ماه بل

. متسشن هپاناک یور

مدز. شهب یا هراشا

. مراد تراک نیشب اجنیا _ایب



دوب. هدش درک،الرغ مهاگن و تسشن مرانک مورآ

؟ یدموین هک ندرک هاگن هساو هشیم رید مزاورپ _

. دیشک یقیمع سفن

؟ ینک یظفاحادخ یدموا هنکن _

ورن! مگب مدموا : متفگ مورآ

؟ یرب دموا تلد یروجچ ال صا

دش. خلت هرابود شهاگن

؟ مرب ینک مروبجم دموا تلد یروج _هچ

. مدیشک متروص هب یتسد

! منزب فرح تنتفر لبق یتشاذن _

. هپاناک هب داد هیکت هنیس هب تسد

هک هچب ایس، مونشب ور تافرح متسشن اجنیا _نم

اه؟ مرب منک لو وهی لیلد نودب متسین

. متفرگ ور شوزاب

. منوغاد مدوخ نم رحس نزن نوبز مخز _

. تخادنا متسد هب یهاگن

؟ یدب نم لیوحت یرارکت یافرح یدموا _االن

یلو ماوخیمن مدوخ نم ، مشیم نوغاد مراد مدوخ نم

م هتسخ یروبجم ارچ وگب رام هرهز وخ ، مروبجم

بوخ نیبب ، میدیسر طخ رخآ دش،هب مومت ایس یدرک

! مریم مراد ایس... مریم مراد نم نک هاگن

دوب. هدرک ضغب هرابود



ره هگا راگنا ، مدیشک مدرک قرع ینوشیپ هب یتسد

! دیشکیم هت متئرج متفگیمن رتدوز هچ

. مدش هریخ شهب تقد اب

؟ یراد تسود ونم رحس _

دش. بجعتم شنیگمغ یاه مشچ

؟ یراد ینهذ و یلقع تیدودحم ایس _

یگب شهب راب دص یزور یتقو مه مهفن مدآ هی

! یراد شسود هک همهفیم یراد شسود

. متفرگ مکحم ور شوزاب فرط ود

هب یراد مسود ردقچ رحس، هدب باوج تسرد _

؟ یرذگب یچ زا یرضاح مرطاخ

. هشکب نوریب متسد زا ور شوزاب درک یعس

یتیمها تساو مدیمهف یتقو زیچ،زا همه _بقالزا

بآ ناویل هی و یشاب نتفرگ شیتآ حلا رد هگا ، مرادن

وات مرادیم رب ور بآ ناویل نوا نم هشاب ت هراچ

! مشکیم رس هت

. مدوب هدش کالهف

یتیمها نم یارب وت هتفگ یک ، رتخد ریگب مورآ _د

؟ یرادن

! مدوبن اجنیا االن یتشادن هگا

متفرگیمن ور مزیچ همه و مدوبن هدنک رپ غرم لثم

! متسیاو تهار ولج هک مایب



یراکره مرضاح هک مراد تسود یردق نوا نم نیبب

؟ هشاب یگب وت هک یراکره ، مشیپ یدرگرب ات منکب

یزیچ نیرت دنمشزرا زا نم رطاخب یرضاح وگب طقف

؟ یرذگب هشب تبیصن هنکمم هک
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داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

یدموا ارچ تممهفیمن ادخب ایس، یگیم یچ ممهفیمن _

؟ ینک نوخ ونم لد یرخآ ی هظحل

هگید متشذگ مدوخ و موربآ زا ترطاخ هب راب هی نم

؟ نیا زا باالرت یچ

نم؟ زا یاوخیم یچ

فرح مدشیم هفخ ، متشاد مدرشف مهب ور ماه نودند

! دمویمن باال مولگ زا

! یگب یتسنوت شواچ هب یتح وت یتنعل شاب مورآ

دوب، ردارب دوب، ردپ دوب، تب هی لثم نم یارب شواچ

دوب. قیفر

هگید راگنا واالن دوب نوا ندیمهف مسرت نیرتگرزب

دوب! هدش رتمک یمک تقیقح نیا ینیگنس



هک ینحل نیرت مکحم واب ماه مشچ یوت مدز لز

ندش ردام زا نم رطاخ هب یرضاح : متفگ متسنوتیم

؟! یرذگب

دوب کانسرت شاه مشچ یوت تهب دش، کشخ شهاگن

. مساو

سرت هی مه هن، ای شتتفگ زا منومیشپ متسنودیمن

هتشادرب مشود زا یراب هی مه و دوب ملد یوت یقیمع

دوب. هدش

دش. هریخ مهب تقد واب دیشک بقع ور شدوخ یمک

ایس؟ یچ ینعی _

وت... یگب یاوخیم

. مداد راشف مهب ور ماه مشچ

هک یفداصت رطاخب نم ، هتنهذ وت هک ینومه ینعی _

! مشیمن راد هچب داتفا قافتا مارب شیپ سلا دنچ

. دادیمن هزاجا و سرت ضغب مشاب مکحم مدرک یعس

ور شاه تسد داد، نوکت فرط ود هب ور شرس

. تفرگ شاه تسد یوت ور شرس و دیشک بقع

. متخادنا نییاپ ور مرس دش، تشم متسد

! مدوب ندش هدز سپ رظتنم ، مدرکیم تراقح ساسحا

یوت ندوب هتخیر باذم داوم راگنا تخوسیم مامشچ

تشذگ ندنک نوج اب هک هیناث دنچ زا دعب ، مولگ

. دروآ ورباال شرس هعفدی



ایس؟ دوب نیمه _

یدز مسپ و یداد مباذع ردقنا هیضق نیا رطاخ هب وت

؟

. متخادنا نییاپ ور مرس یگدنمرش اب

... راظتنا مزا ؟ هیمک صقن نیا رحس _

. منهد ور تشاذگ ور شتسد فک

رطاخب وت دنبب، وتنهد طقف وش تکاس ایس سسیه _

! یدرک متیذا ردقنیا هیضق نیا

. مداد نوکت رس مورآ

. دیبوک متروص هب یمکحم یلیس یتکرح ره زا لبق

. مدرک شهاگن هدروخ اج

و ینک زاب نوبز دمویم تمرش هک نیا رطاخ هب _وت

؟ یدنوشک اجنیا هب ونم ینزب فرح

م. هنیس هب دیبوک تشم اب

؟ یدرک هنووید ونم _

. دیرپ اج زا یبصع ، دوبن مضه لباق شارب راگنا

. مدرک شهاگن ینارگن اب

نیمز یور مکحم و تشادرب ور زیم یور بآ چراپ

. دیبوک

! هروخیم مهب ...حملا شوایس هروخیم مهب تزا _حملا

دوب. هدش سیخ هیرگ زا شتروص

. متفرگ ور شاه هنوش و مدش دنلب عیرس



وتاپ االن شاب مورآ ادخ وروت رحس شاب مورآ _

! رتخد هدش تچ یربیم

. دیشک بقع ور شدوخ و تخادنا مندرگ هب یگنچ

؟ مدیشک یچ نم ینودیم وت ایس _

ور شرورغ ردقنا هتخس ردقچ رتخد هی هساو ینودیم

؟ هراذب اپ ریز

ی همه و مدوب قرع سیخ ، مدیشک متروص هب یتسد

. دیزرلیم مندب
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هنوش هب ندز تشم اب متشاذگ و شمتفرگ رت مکحم

هنک. مورآ ور شدوخ م

؟ هشاب رحس مدرک طلغ _

. طقف وش مورآ ،وت مدرک طلغ

دوب، خرس شاه مشچ ، تفرگ باال هیرگ اب ور شرس

. دیزرلیم شابل

؟ منکیم رکف یچ هب ینودیم ایس _

نم یتفگیمن و یدشیم تکاس هرابود هگا هک نیا هب

! مدوب رو نوا ادرف ات



همه نوا وزرآ همه نوا ، تفریم داب هب زیچ همه

تفریم داب هب وت یتنعل ی هنوهب رطاخ هب طقف قشع

؟ نومدوخ اب یدرک راکیچ ایس،وت

ور ماه مشچ یوت کشا ندز هقلح یولج متسنوتن

. مریگب

. مداد هیکت شینوشیپ هب ور مینوشیپ

شاج نیمه ات نم یتسین هجوتم رحس یمهفیمن _

نیا هک یزار و مایب ات مداد له ور مدوخ یروجچ

مدیسرتیم مگب، ور متفگن سک چیه هب سلا همه

؟ یدزیم سپ هگا رحس

؟ مدشیم دروخ هگا

... سین درم نم یتفگیم هگا

بل هب ور شاه بل مکحم مفرح ندش مومت زا لبق

. تخود ماه

دوب، سیخ شاه ،مژه شمدیسوب زاب یاه مشچ اب

! زمرق شاکلپ تشپ

هفخ هسوب نیا سح یوت ات مدرک شلغب رت مکحم

! مشب

نوا ی همه هک ردقنا ، شمدیسوب قیمع و تدش اب

هرب. مدای زا یتنعل یاه سرت

. مدش ادج شزا ندز سفن سفن اب هظحل دنچ زا دعب

؟ یرذگب ینوتیم وگب نم هب نزب فرح ... رحس _



؟ ینومیم وگب مرادن لمحت هگید ادخب

یوت کشا هرابود داد، راشف مهب ور شخرس یاه بل

دز. هقلح شاه مشچ

، یسرپیم زا ور لا وس نیا زونه هک هنک تتنعل ادخ _

مهب ملکیه یگیمن یتنعل ال صا تساوخ هچب یک

؟ هزیریم

مدش، ریپ مدوخ منک گرزب ور لقع یب هئوت نم ال صا

؟ مرذگیم تزا هچب رطاخ هب نم یدرک رکف وت...

؟ دوبن یفاک تنانیمطا هساو مقشع

. مدیسوب ور شرس یور راب دنچ ، مدرک شلغب مکحم

رس ردقچ ینودیمن رحس، مدیشک یچ نم ینودیمن _

هدیسرت طقف نم مدروخ فرح همه زا هیضق نیا

تقوچیه یدرکیم ملو نیا رطاخ هب هگا ... مدوب

منک. هاگن مدوخ هب هنیآ یوت متسنوتیمن

. تفرگ شاه تسد یوت ور متروص

هک ییاه بال کت کت ادخ هب یلو منومیم نم ایس _

مسود مدرکیم رکف نم ، منکیم تالیف ور یدروآ مرس

هچ یمهفیم یاوخیمن ونم مدرکیم رکف ش همه ، یرادن

؟ یتنعل متشاد مدوخ هب تبسن یدب سح

! یراد مسود وگب حاال

نک رارکت یدز مسپ هک ییازور ی همه ناربج هب

! یراد مسود



. مدیدنخ ضغب اب

. مدیسوب ور شسیخ یاه مشچ یور و مدش مخ

. مدرک شدنلب و شرمک رود متخادنا تسد

تسود ، مسک همه مراد تسود ، موناخ مراد تسود _

! مراد

نامرد لا بند متفریم رحس رطاخ هب دوب یتقو دنچ

شماجنا تسین رارق تقوچیه مدرکیم رکف هک یراک

هب روبجم ور نم رحس نداد تسد زا سرت یلو مدب

درک. راک نیا

نوچ منک شراودیما و مگب شهب االن متساوخیمن

دوب! مک یلیخ نامرد دصرد

. مدشیم نئمطم دیاب لوا
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. دیچیپ مندرگ رود ور شتسد

. منکیم تراچیب ادخب ایس تمشخبیمن _

. مدیدنخ مورآ

... نکب ماهاب یاوخیم یراکره مقلطم میلست _نم

. مدرک ثکم



؟ ینئمطم رحس طقف _

... هچب

دز. منوش هب صرح اب

وت هگا ال صا ، ندرک هچب نوا یاباب روگ هگید نک سب _

مه یتساوخن ، میرایم هاگشرورپ زا میریم یتساوخ

! مرادن گنو گنو هلصوح نم رتهب

. مدیدنخ مورآ

! هنووید منم شاباب _

شتمس هب نومتفج هاگن یشوگ ندروخ گنز یادص اب

. تشگرب

. شمتفرگ مکحم هک نییاپ دایب ملغب زا تساوخ

مرت. مهم نم االن یدیم باوج ادعب نک شلو _

درک. درگ ور شاه مشچ

بل یور ور ماه بل عیرس هک هگب یزیچ تساوخ

ملغب وت هک روط نومه هناروک روک ، متشاذگ شاه

. مداتفا هار باوخ قاتا تمس هب مدوب هتشاد شهگن

. دیشک بقع ور شرس مدرک زاب ور رد هک نیمه

الم یاسو همه ، مراد راک یلک نم ایس ینکیم راکیچ _

... مدادن ربخ باتفآ هب هدنوم طسو نوا

. تخت یور مدرک شترپ

نزب حلا دض یتساوخ ردقچ ره شدعب هساو هشاب _

؟ هدش تقو دنچ ینودیم



. کرتخد تارب مریمیم مراد

. دیدنخ مورآ

. متخادنا شدنلب یوتنام هب یهاگن

هساو هدیشوپ مه یباوخ سابل هچ هللا شام _

. مدیم فک زا نانع یگیمن ، شرهوش

. دیدنخ دنلب

. مدرک شهاگن و مدیشک زارد تخت یور شرانک

کیدزن مهب ور شدوخ و دش عطق یاه هدنخ مک مک

درک. رت

، مدوب هاگدورف هار وت دیاب االن نم ایس، هشیمن مرواب _

! ضغب راورخ هی اب

. مدرک شزاون ور شتروص مورآ تسد تشپ اب

زارد مرانک منز مان هب یکی ،االن هشیمن مرواب منم _

ح رد باالیی ینومهم هی طسو دیاب االن نم ، هدیشک

... مدادیم رق متشاد و بورشم متسد هی هکیلا

ماپ. وت دیبوک دگل اب

هن؟ یش تسرد یاوخیمن _

. مدرک عمج درد زا ور متروص

یاج هب ملا حشوخ مگب، مشیقب بخ راذب نم، ِیشحو _

ور همنز شمسا هک لگشوخ موناخ هی االن منهج نوا

! مراد ملغب یوت

. دیدنخ مورآ مو هنیس یور تشاذگ ور شرس



ت هرخسم لیلد نوا رطاخ هب ارچ ممهفیمن زونه _

! تمتشکن

ندرک زاب هب عورش مخا واب مدیشک یقیمع سفن

. مدرک شوتنام یاه همکد

ریشمش مخز هی یلو ، یمقشاع نوچ ، دایمن تلد نوچ _

ات هنکیم یزیر نوخ هراد زونه مندرگ ور یتخادنا

. نوریب هنزیم شزا مدور حبص

812_ تسپ #

شوایس

متشادرب زیخ عیرس هرب، رد درک یعس و دیدنخ مورآ

شوتنام مراد شهگن مدرکیم یعس هک روط نومه و

. مدیشک نوریب شنت زا ور

یگرزب دنخبل شوتنام ریز یگنر دیفس پات ندید اب

مدز.

هب! _هب

درک. درگ ور شاه مشچ

ایس؟ ینکیم یروط نیا ارچ _

. مدرک شهاگن مخا اب

هرهلد و سرت نودب مدآ، هچب نیع اه تدم زا _دعب



یاوخیم رهبالیی شدعب رحس نکن تیذا میمه رانک

هک نکن یخوش نم اب دروم نیا وت طقف رایب، مرس

! مشکیم مدآ شرس

ود حلا ، دیدنخیم مه درکیم ضغب مه مافرح اب

میدرکیم یعس و میدوبن یداع ، دوبن بوخ نومات

مضه ور هیضق زونه متسنودیم ، مینک راتفر یداع

طقف هراین شدوخ یور هب هنکیم یعس هراد و هدرکن

ایند نیا زا ور نومودره تعاس دنچ هساو متساوخیم

منک! ادج

یور دعب ، مدیسوب ور شینوشیپ و مدرب ولج رس

ور! شاه بل یور دعب ور، شینیب

هطبار نیا هب تشاد زاین منوا راگنا دوب، هتفرگ مورآ

و هتسخ تدشب هک یحور یایحا و اضرا یارب

دوب! هدنومرد

، مدیشک سفن و مدرب ورف شندرگ یوت ور مرس

ورف ماهوم یوت ور شتسد و دیشک ورباالرت شدوخ

درب.

رکف لبق هقیقد دنچ وهب مدیسوب ور شنت یاج یاج

یگدنز ، مدوب ندش هدز سپ رظتنم یتقو تسرد ، مدرک

بلط و دوب ریگلد مزا ایند هی ردق ، دنودرگرب مهب ور

! دموا هاتوک دید ور مبارخ حلا یتقو یلو تشاد

؟ دوب یروجنیا نز هی قشع



سح هک مدوب رکف یب ردق هچ ، دشیمن مرواب زونه

فرح هملک کی یتح نودب ، هریم و هنکیم ملو مدرکیم

داد. هار ششوغآ هب ونم

و مدرکن زاب بل تقو همه نیا و مدرک یتقامح هچ

! مداد باذع ور نومودره

رتخد نیا تقایل تقوچیه نم مدوب رصم مه زونه

! متشادن ور

، مشکیم هک یسفن نیرخآ ات مروخیم مسق یلو

شلد یوت زیچ چیه ترسح مراذن و منومب شقشاع

! هنومب

* * * *

ر ـــــ حس

یور راب دنچ درک، ملغب مکحم و دیشک زارد مرانک

لک یوت ، مدیچیپ شهب ور مندب ، دیسوب ور مینوشیپ

مارب شرواب ، تخیریم ماه کشا هاگآدوخان هطبار لوط

شومارف تقوچیه داتفا هک ییاه قافتا دوب، تخس

! مدوب یمخز نم و دشیمن

. مدیلا م شوزاب هب ور متروص

درک. ماهوم شزاون هب عورش شتسد

هن متشاد یردپ هن دوب، هدقع زا رپ میگدنز ی همه



! یردام

هنودرم و هزم اب شاراتفر ، دمویم مشوخ شوایس زا

تقوچیه راگنا مدیدنخیم مدوب شاهاب تقوره دوب،

! متشادن یمغ

یب یور زا نم و تفگیم مزیزع تداع یور زا نوا

و درکیم تبحم هدنخ اب نوا ، تفریم فعض ملد یسک

. دیزرلیم مبلق یدج نم

یگدنز و اباب ندزن گنز هگید مدوب نوا اب یتقو

. درکیمن متیذا نامام دیدج
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ــر حس

متسد راک دوبمک و ندیشک یسک یب همه نوا شرخآ

دوب هداد موتامیتلوا هک نیا اب مدش شقشاع داد،

! مشن

شهب ور منت متفرگ میمصت ملد اب هن ملقع اب نم

نتشاذگ ور هناقشاع میمصت نیا مسا همه ، مراپسب

! شدوخ یتح تقامح

؟ مدشن نومیشپ راک نوا زا تقوچیه نم ارچ سپ

؟ نتفر ی هظحل یتح



مدنوم یلو شمدیشخبن لماک ، تشاد مخز یلیخ ملد

مبلق هنزب فرح متشاذیمن و متفریم هگا نوچ

! دیشخبیمن ونم تقوچیه

هب داد هزاجا مزغم هزات متسب مکحم ور ماه مشچ

منک. رکف دز شوایس هک یفرح

هدرکن مضه ور هیضق نیا زونه یلو مدزن یفرح

. شندیمهف دوب یدایز مارب مدوب

یدایز ندز فرح عقوم ایس یاه مشچ یوت مغ و درد

ماه یروخلد ی همه زا مدوب رضاح و نم یارب دوب

شزا هچب رطاخب هنکن کش مه هظحل کی ات مرذگب

! مداد هار ملد هب دیدرت و مدش درسلد

! هچب

هک هفاضا دوجوم هی ناونع هب هشیمه هک یزیچ

؛ شمدیدیم هنکیم هنووید ور مدآ شگنو گنو یادص

لیلد دوب، هدموا مدب دوجوم نیا زا رتشیب راگنا حاال

نم! یاه جنر

نوچ هریگب میمصت شدوخ مداد هزاجا شهب

دیاب راگنا یلو دشیمن مرواب ، هشب ساسح متساوخیمن

زا هچب هی تساد تسود هگا ، میتفرگیم میمصت شارب

هتفرشیپ هب نامرد یارب هن هگا میدروایم هاگشرورپ

دوجو تساوخیمن مزاب هگا و میتفریم اه روشک نیرت

دوب! یفاک میگدنز ی هیقب یارب اهنت شدوخ



کت دیاب ، مدرکیمن شومارف ور درک ماهاب هک ییاراک

نیا زا مدادیمن هزاجا ، دروایم رد ملد زا ور شکت

شزا یرود یلو هرب رد رسق مبلق نتسکش و هیضق

! دوبن نکمم نم یارب مه

متشاد نوا زج هب ور یسک و مدوبن هتسباو ردقنا هگا

دوب. رت نوسآ مارب شیرود لمحت دیاش

. مدموا مدوخ هب تسشن مینوشیپ یور هک یا هسوب اب

؟ ینکیم رکف یچ _هب

. مدرک هاگن شدنلب یاه ومژه یا هوهق یاه مشچ هب

مدن، ور نفلت باوج هگید راب هی هگا هک نیا _هب

! نومرس باال دایم باتفآ

درک. زاب مرود زا ور شاه تسد و دیدنخ مورآ

. ایدرگرب دوز هدب، باوج ورب ودب _

. مدیزخ نوریب شلغب وزا مدیسوب ور شوزاب

متفر میشوگ تمس هب و مدیچیپ مدوخ رود ور وتپ

مزغم اه مایپ و خساپ یب یاه سامت دادعت ندید اب

. دیشک توس

. تساجنیا هار وت دوب هتفگ شمایپ نیرخآ یوت

مایپ شارب عیرس متشگیم رب ماجرس هک روط نومه

شوایس یایب تسین المز باتفآ شابن نارگن : مداد

! تساجنیا

دش! لسنک منتفر



ش هنیس یوت هرابود درک، زاب ور شاه تسد شوایس

. مدش مگ

. مدرک زاب ور مایپ عیرس ، دیزرل یشوگ

؟ یریمن اعقاو هراد راکیچ اج نوا شوایس _

قافتا یلک منکیم فیرعت تساو ادعب : مدرک پیات

. هداتفا

. دیشک ولج ور شرس یمک شوایس

؟ مهب دیگیم یچ _
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ــر حس

. متشاذگ رانک ور یشوگ

! منکیم فیرعت شارب ور نایرج ادعب متفگ یچیه _

درک. مهاگن هدیرپ باال ییاهوربا اب

؟ رحس ینکیم فیرعت _

شهت وت هک متفگن سک چیه هب سلا همه نیا نم

راد ربخ ور یسکره و مدآ و ؛عملا تعاس هی زا دعب

! ینک

. مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

! تسین یسکره هک باتفآ _



! همتسود

. دیشک شتروص هب یتسد

نوهنپ مه زا ور یزیچ دینوتیمن ارتخد امش ارچ _

ادخ! یا دینک

مراگزور زا رامد تکرش دموا هک شیپ ی هعفد نومه

؟ دوبن سب دروآ رد

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ نوتتکرش مد دموا باتفآ _

نم؟ رطاخ هب

داد. نوکت رس مخا اب

، شواچ تخبدب ، تفر درک نهپ ، تسش ونم دموا _هرآ

! شواچ تخبدب خآ

! همدوخ مارم اب قیفر : مدیدنخ مورآ

. دیشک یقیمع سفن و تشاذگ م هنیس یور ور شرس

؟ رحس تساجنیمه نگیم هک تشهب _

. مدیشک شاهوم وت تسد

! منودیمن ور هیقب تساج نیا هک نم هساو

؟ شوایس

؟ منوج _

مدز. دنخبل

؟ مگب یچ _هی

. تفرگ باال شرس



وگب! یچ _ود

. متفرگ زاگ ور مبل

. متسه تقشاع نم هک تعسو نومه هب _

بخ؟ _

! یقمحا ردق نومه _وت

. دروآ ورباال شرس یکاش

! ینزب یزیچ یا هناقشاع فرح هی یاوخیم االن متفگ _

. مدیشک ور شاهوم

! سنجدب ، شابن شرظتنم هدشن بوخ حملا یتقو _ات

. دنودرگرب شاهوم یوت و تفرگ ور متسد

رحس مگیم مزونه میضوع ، مقمحا ، مسنجدب نم _هرآ

. مساو یدایز

. مدرک مخا

؟ مراد وت زج ویک نم هگم ایس وگن یروج _نیا

تقوچیه هک یتسه ییانوا ی همه یاج االن وت

! متشادن

... مرهاوخ ، مردام ، مردپ

! ینیبیم مه یردارب مشچ هب ونم هک وگن _

مدز. ش هنوش هب یا هبرض هدنخ اب

! ینزیمن مهب هناقشاع یافرح ارچ وگب _دعب

راوخ اب مدآ : تفگ یدج یلیخ و دیلا م ور ش هنوش

؟ هخآ هنکیم راتفر یروجنیا شدوخ ردام



. مدیدنخ دنلب

. مدش ش هریخ هاگن هجوتم هیناث دنچ زا دعب

! تاه هدنخ نوا نوبرق _

! یدنخیمن لد هت زا نم رطاخ حاالسهب ات یک
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منک. ضوع ور ثحب مدرک یعس

! نایب ماباب و نامام منزیم گنز نومدقع هساو _

. دیشک باالرت یمک ور شدوخ

اه؟ هگید مینک یکی ور یسورع و دقع _

نومدوخ ی هنوخ وت میرب ، مرادن تقاط هگید وت نوج

هچ ، مریمن تکرش هتفه ود ات هک خآ اهنت ییاتود

هدب! یفیک

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یراگتساوخ دایمن مدای یلو ، منکیم لا بقتسا تدش _هب

! یشاب هدرک

! شاج رس تسشن فاص و دش دنلب

! منکیم یگب یراکره هاوخب نوج _

. متسشن شور هب ور



؟ یراکره _

داد. نوکت رس یدج

مه هگید روخن بورشم نک، ضوع ور تتراک میس _

ورن! ینومهم

درک. درگ ور شاه مشچ

دح! نوا رد هگید _هن

. مدرک شهاگن یتحاران اب هظحل دنچ

. شهب مدرک ور متشپ و مدیشک زارد

؟ رحس دشیچ _

؟ رتخد تمنیبب

نیا هب داوخب ، مدرکیمن رکف یلو مدوب هدرکن رهق

هدب! همادا شاراک

درک. ملغب تشپ زا مورآ

لسع یدرک رهق ، یسانشیم هک ونم اباب مدرک یخوش _

اباب؟

. مدنودرگرب شتمس هب ور مرس

؟ مفرح هب یدیم شوگ _

. دیسوب ور مینوشیپ تبحم واب دش مخ

! مشکب سفن یتقو _زااالنات

ی همه سکعرب ایس ، مدیچیپ شندرگ رود ور متسد

هطبار یوت دوب ندرک تیذا حلا رد هک اه تقو

همولج هک یدرم راگنا دوب هظخ وابمال نوبرهم یلیخ



مشچ یوت ، یگشیمه شوایس اب درکیم قرف ایند هی

نم! لثم تسرد دوب یگدنز زا رپ شاه

! مراد تسود یلیخ _

. دیشک یقیمع سفن

! نکن مدنمرش رتخد تهب مراکهدب یلیخ _

! هنییاپ مرس شیروج نیمه

. مدیسوب ور شبل ی هشوگ

! هشاب نییاپ شرس دیابن نم درم _

نییاپ نیا هخآ : تفگ دیزرلیم هدنخ زا هک ییادصراب

! هشیم ادیپ یرت گنشق یازیچ

ود هزات هیناث دنچ زا دعب مدرک شهاگن بجعت اب

. داتفا اج مجک یرازه

مدیچیپیم مدوخ رود ور وتپ هک روط نومه

. بقع مداد له ور شینوشیپ

. ادخب یتسین وشب تسرد _

. دیزرلیم هدنخ شزا هنوش

هرارق هشلوا هزات نم،حاال اب یشیمن ریپ هک هبوخ _

! مینورذگب شوخ مه اب یلک

. متخادنا شور ور مندب فصن و مدیخرچ دنخبل اب

ال! صا تشذگن ، متشذگن شوخ شاب طقف _وت

دز. هراشا مهب و دز یکمشچ

نک لو ایس وگب دعب ایدیم خن یراد تدوخ نیبب _



! تسین

مه مرب ماوخب ینعی متسین ورب ییاج نم سرتن

خیب نوغاد و برد ،ملا هریگیمن ندرگ ونم یسک

! هشباحاص شیر

؟ هگید ینم مدز:ملا بل مورآ و مدرک جک ور مرس

. دیسوب ور ماه مشچ یور و دش مخ

! هشیمه رحس،ات میمه _ملا

! مدیم لوق

نم

، ماوت زا ییزج

گرم وهن نامز هن رگید

ارم شطع کی چیه

تلا یخ و دوجو ی همشچرس زا

... دنکیمن زاین یب

ولماش _ دمحا #
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با ــ تفآ



مدرک هاگن یشوگ هب هدش درگ یاه مشچ اب هیناث دنچ

! درکیم راکیچ اجنوا شوایس ،

متشاد هرس هی هار طسو نیمه ات مداتفا هار یتقو زا

طسو شهت هرب، داوخیم جیگ نیا هک مدرکیم هیرگ

مشیم هفخ ینارگن زا مراد هک ینم هب وحلا قشع

! تساجنیا مورای این این هداد مایپ

! دیفس مشچ

هب دشیمن کاپ مبل یور زا هک یدنخبل واب مدز رود

. مداتفا هار هنوخ تمس

! ندرک یتشآ ینعی هرب دوبن رارق رحس

ور ایس هرابود دوز ردقنا رحس هک نیا زا متسنودیمن

داش هریمن هک نیا زا ای مروخب صرح درک لوبق

! مشاب

یشوخ زا متشاد ، مداد راشف زاگ یور رتشیب ور ماپ

شوایس هگا مدیشک متروص هب یتسد مدشیم هنووید

حا میدروخیمن صرح ردقنا دشیم راک هب تسد رتدوز

! شارب مراد ال

ور رد ادص و رس اب هنوخ مد هب ندیسر ضحم هب

. مدرک زاب

؟ نامام _

! مراد بوخ ربخ هی ایب ییاجک

. دموا نوریب قاتا زا عیرس



. دیباوخ هزات هچب رتخد هتچ سیه _

؟ رحس لا بند یدوب هتفرن هگم وت

. متفرگ مکحم ور شتسد

هدش. نومیشپ هریمن رحس نامام _

درک. مهاگن بجعت و یلا حشوخ اب

؟ اعقاو _

دش؟ نومیشپ رخآ ی هظحل ؟ هگم روطچ

. مداتفا هار مقاتا تمس هب یشوخ رس اب

نیا زا یرود دید داتفا نم خر هب شمشچ هگید _هرآ

دش. نومیشپ تسین اور هتشرف

. دموا ییاریذپ یوت زا شادص

! رتخد ینزن مشچ ور تدوخ نک دود دنپسا _هی

. مدرک ضوع ور مسابل عیرس و مدز یدنخبل

ور شینوشیپ مدش مخ و مدیشک زارد شرآ رانک مورآ

. مدیسوب

مدز. لز فقس وهب مدرک ترپ تشلا ب یور ور مدوخ

تشذگ نوشنیب یچ ممهفب تساوخیم ملد تدش هب

، دوبن شتقو االن یلو

. مدیشک یقیمع سفن

؟ هنودیم شواچ ینعی

یوت ور یشوگ و متخادنا باال ییوربا تنطیش اب

. متفرگ متسد



مورآ زور هی متشاذگ شتکرش یوت ور ماپ یتقو زا

. مدوب هتشاذن شساو
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یوت ور مادص زور هی هگا هک مدیچیپ شهب ردقنا

! هشب هنووید هونشن شرتفد

دامتعا هنوهب هب داوخیم یک ات منیبب متساوخیم

هنک! یرود مزا نتشادن

شارب میمصت زا یتقو دنمجرا یاقآ لمعلا سکع دای

. مداتفا متفگ

دش عناق یتخس دوب،هب نادجو باذع زا ورپ کالهف

اهنت دش هجوتم یتقو مه نوا هدب نتفر ی هزاجا

! هشواچ ندروآ تسدب منتفر لیلد

ماه بل و مدیشک شواچ ی هرامش یور ور متشگنا

. مداد راشف مهب سرتسا اب ور

پیات شساو عیرس مشب نومیشپ هک نیا زا لبق

؟ تساجک شوایس ینودیم : مدرک

. هشاب رادیب مدوب راودیما ، متخادنا تعاس هب یهاگن

میشوگ ندش ولهپ نوا هب ولهپ نیا هقیقد دنچ زا دعب

. دیزرل

؟ هگم روطچ هن : مدرک زاب ور مایپ عیرس



! منودیم نم یلو : متشون دنت دنت

. مدش هریخ یشوگ هب ناجیه اب

وت ، مدشن هجوتم یچ ینعی داد: باوج عیرس هعفدنیا

؟! تساجک شوایس ینودیم اجک زا

لوه شندیسرپ لا وس زرط زا دش، درگ ماه مشچ

. مدرک

. هروخب صرح گنشق ات مدرک ثکم یمک

تفگ داد مایپ رحس : متشون شساو هقیقد دنچ زا دعب

هدش! لسنک شنتفر ، هنوا شیپ

. دادن یباوج ، مدرک ربص هقیقد دنچ

. مدرک جک ور مبل مخا اب

 یور شمایپ دش کشخ ممشچ هک هقیقد دنچ زا دعب

هب ادرف باوخب دوز ، هبوخ دش: رهاظ یشوگ هحفص

! شوخ بش ، راکرس یسرب عقوم

. تخادنیم هکیت راک رس منتفر رید هب

خاالق! دنگ مدب، شوخ ربخ متساوخ وگب ونم

ور مرس و متفرگ یرهق حتلا ریخب بش هی نتشون اب

. مدرک ورف تشلا ب یوت

! دیدیم نوا راگنا حاال

ور مباوج تکرش زا نوریب طیحم وت هک نیمه یلو

ولج! هب مدق هی ینعی دوب هداد

مدیدیم مدوخ ربارب رد ور شهاگن ندش مالمی یتقو



. شنتفرگ سپ یارب متفرگیم هزات نوج راگنا

هنووید لثم دز مهب ایحم یولج هک یفرح یروآدای اب

نومطبار نمهفب هیقب هک نیا زا رونه مدز، دنخبل اه

! تشادن ییابا چیه تسین یداع

هزاجا هک یسک اهنت زونه و دشیم مورآ نم رانک زونه

هگنشق ردقچ و مدوب نم هشب شمیرح دراو تشاد

مه یروخ لد و یریگلد جوا وت یشب هجوتم یتقو

! یدرم هی ِمرحم اهنت

باوخ هب ادرف هب ندرک رکف واب متسب ور ماه مشچ

. متفر
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، متخادنا مدوخ هب یهاگن و مداتسیا هنیآ یور هب ور

قيبطت تکرش نوا یاه درادناتسا اب ور مدوخ هک نیا

. مدوب باتفآ منم یلو دوبن ینوسآ راک مدب

هگید ضوع رد دوب هدرک رییغت یمک مششوپ زرط

. هرایب یا هنوهب تسنوتیمن

یمی مال رازآ مدز، نوریب هنوخ وزا متشادرب ور مفیک

مدرکیم دراو ش هدروخ مخز ناور و حور هب هک

دوب. ششنکاو ثعاب

یب هک نیا ات هنزب داد و هشب یبصع مدادیم حیجرت



هنک. مهاگن توافت

یلو هرادیب مدیمهف ، مدیشکیم شاهوم یوت هک تسد

شرس باالی هشوگ نوا مدوب روبجم سملا هد هگا

یافرح هساو ملد ردقنا ؛ مدروایمن شور هب منیشب

هک دوب هدش گنت شیتسوپ ریز یاه شزاون و گنشق

! مدوب یضار منیمه هب

تمیق هب منک شمورآ هتحاران هک حاال مدوب یضار

کت کت هریمن مدای تقو چیه نوچ مدوخ یتحاران

مسق و مدرک هیرگ ششوغآ یوت هک ور ییاهزور

درک! و هنک کاپ ور ماه کشا دروخ

مدوخ هک یدامتعا هگا ، منکن مورآ ور درم نیا هگا نم

همه زا ینعی مرذگب شزا هگا مزاسن ور شوت مدز دنگ

لثم یچ چیه نوا زا دعب هک ادخب و متشذگ ایند ی

! هشیمن قباس

مور راکنا دوجو اب و هراد مسود ردقنا یتقو ات

باالی هگب مهب یسک هدیمن هزاجا یتقو ،ات هساسح

شزا منم همتشپ شیروخلد الف خرب و هعوربا تمشچ

. مشکیمن تسد

میدقت شتقادص ی همه اب ور شلد هک درم هی هگم

؟ هنومب ریگلد هنوتیم ردقچ ات هدرک

؟ هرایب رد ندوبن قشاع یادا هنوتیم ردقچ ات

و مدرک کراپ ور نیشام تکرش مد هب ندیسر اب



. مدش هدایپ

هار شواچ رتفد تمس هب لوا یگشیمه تداع هب

. مداتفا

دز. یدنخبل مندید اب یمیلس موناخ

. ندروآ فیرشت هزات مه رهمگرزب یاقآ مزیزع _سالم

. مداد نوکت شساو یرس ییور شوخ اب

؟ هبوخ نوتلا ح یمیلس موناخ _سالم

هی مرب نم زورما نیدموا ور و رب هب هچ هللا شام

. سیئر تسد هدموین هنوهب ات منک بدا ضرع

. مدش دراو و مدز رد هب یا هقت

زاب شولج هدنورپ ات دنچ و دوب هتسشن لبم یور

دوب.

مین : تفگ و دز شتسد یور تعاس هب یا هراشا

. مداد رکذت تهب بشید ، یدموا رید تعاس

مدز. شهب ینیریش دنخبل

ینوتیمن سپ ، تفگ یمیلس موناخ یدموا هزات متدوخ _

یروآدای تباب نونمم و یریگب یداریا تدنمراک هب

! بشید ريذپلد هملا کم

؟ هدموین شوایس

. هدیمن ور مباوج بشید زا رحس

درک. مهاگن یدج و لبم هب داد هیکت

یوت دیاب مرایتسد مایم هک زور زا تقو ره _نم



. هشاب مرطتنم مرتفد

هیچ؟ زورما همانرب

. مدنوخرچ یمشچ

شدعب ههاتوک شنامز نابات تکرش اب دیراد هسلج _

و... راهان میریم

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

تکرش نوا یاه دنمراک ی همه یایمن نم اب امش _

. تسین بسانم شطیحم نتسه درم
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. متسشن لبم یور

؟ نتسه درم شاهدنمراک ی همه هک هراد یصاخ لیلد _

همه هک مدوب یطیحم یوت مراک مدآ نم مه شدعب

. مراد مه شسفن هب دامتعا نشاب نویاقآ

. تشادرب ور زیم یور ی هدنورپ هجوت یب

! یدب ماجنا ور مدرپس تهب هک ییاراک ینومب هرتهب _

. مدرک شهاگن هدرشف مهب ییاه بل اب

. یتحار روجره هشاب _

مدز. شهب یزان رپ دنخبل درک، مهاگن بجعت اب

هدنورپ لوغشم و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

دش ش



یروج نیا ینوتیم منیبب هرذگب لپ زا مرخ راذب حاال

! ینک یردلق

هک یمخا واب درک یثکم شواچ ، دروخ رد هب یا هقت

داد. دورو ی هزاجا دوب شزکرمت نتخیر مهب زا لصاح

هک زیزع یانیبم نومه ای یزاریش موناخ ندید اب

. مدرک یمخا هشیم نود نود منت مامت شمنیبیم یتقو

یوت نتفگ میکح موناخ نوت هزاجا اب رهمگرزب بانج _

منک. نوتیهارمه نابات تکرش هسلج

. ماجرس متسشن فاص

مسا هب تسبیم هک یا هوشع رپ بانج نوا زا ادج

نیا اب مدوب هدش ساسح شور یباسح و شواچ

. دروآ رد ور شروش هگید تکرح

منکب دیفس مشچ یایحم نوا لثم منیا هگیم هنوطیش

. ینوگ وت

:المز تفگ هزادنب شهب یهاگن هک نیا نودب شواچ

. مربیم مدوخ اب ور یرفظ ، تسین

مدز. یگنرمک دنخبل هاگآدوخان

هاگن یتقو یلو دوبن مدوخ تسد شلوا مروخیم مسق

ندموا شک مدید مدوخ یور ور ناج انیبم یبصع

دوب. مدوخ تسد مدنخبل

طلغ ینز و هنم ملا ندیمهفیم دیاب همه هگید مک مک

هگم هرب، ییاج شاهاب و هسیاو شرانک داوخب ینکیم



! مشاب هدرم نم

اب هرایمن باال ور شرس یتح شواچ دید یتقو

دش. جراخ رتفد وزا تشگرب یتحاران

نم :اب متفگ یصاخ نحل واب مدرک فاص ور مولگ

؟ بانج دیرادن یراک

درک. دنلب ور شرس

. دایمن مشوخ نکن مادص یروجنیا مگیم همود _راب

. متخادنا باال ییوربا

؟ شواچ یرادن یراک نم _اب

درک. مهاگن یدج

. یرب ینوتیم _هن

! متشاد یرت دب لمعلا سکع راظتنا

دش زاب مکحم رد مشب دنلب اج زا متساوخ هک نیمه

ندید ،اب متشگرب رد تمس هب هدش درگ یاه مشچ اب

. مداد نوریب ور م هدش سبح سفن شوایس

هشب دیماان شدوخ زا دیابن مدآ مگب ماوخیم ینعی

. تسه منم زا رت نوغاد

هدنیآ زیزع ریدم و لماع ریدم منیبیم هب _هب

نم؟ یب هرذگیم شوخ هعمج نوشعمج

دنچ نیا یدرک رپ ونم یاج بوخ موناخ دیشروخ

. اتقو

مدز. شهب یضرغ رپ دنخبل



منکن شرپ نم هک نکن خیلا ور تاج ردقنا امش _

ادیپ تکرش شوت هلک و رس ال صا تکرش ریدم یتقو

ماجنا ور شاراک هک هشاب یکی دیاب هرخ باال هشیمن

هن؟ هگید هدب
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. دشن مک ش هدنخ زا یا هرذ مراظتنا سکعرب

ینوتیم ات منکیمن تتیذا سپ هشوخ حملا زورما _

! نوزوسب

. تفرگ م هدنخ

؟ تساجک رحس _

درک. فاص ور شولگ

! نوشاقآ هنوخ _

. متفر شهب یا هرغ مشچ

انیا رس ردقچ منک هفخ ور نوشتفج تساوخیم ملد

. مدروخ لد و نوخ نم

دز. ایس هب یا هراشا شواچ

ماهاب مه یرفظ ، نابات تکرش مریم رهظ زا دعب _نم

. اهامش اب هنومیم رابنا یاهراب ندرک کچ دایم

نم رانک لبم یور و تشاذگ ش هنیس یور تسد ایس

. تسشن



تراک هدب ادن هی یدموا طقف شاداد هاوخب نوج _

. مراد

. مدش دنلب اج وزا متشادرب لبم یور زا ور مفیک

. دینک مربخ داتفا یقافتا مسرب ماراک هب مریم _نم

فرح مه اب یباسح رفن ود نیا مدرکیم رکف بیجع

. نتسین تحار نم دوجو واب نراد

موناخ یارب یرس متفر نوریب و مدش دنلب اج زا

. متفر مقاتا تمس وهب مداد نوکت یمیلس

و مدروآ رد ور میشوگ یلدنص یور نتسشن ضحم هب

مدز. گنز رحس هب

یرحس دش ثعاب یچ ، درکیم م هفخ تشاد یواکجنک

. هشب فرصنم نتفر زا رخآ میس هب دوب هدز هک

یشوگ یوت شدولآ باوخ یادص قوب دنچ ندروخ اب

. دیچیپ

! منوج _

مدز. یدنخبل

بال. یب تنوج _

درک. فاص ور شادص

. هشوایس مدرک رکف ییوت باتفآ _هع

. متفر یشوگ هب یا هرغ مشچ

تاساسحا اب یروجنیا زادنب هرامش هب هاگن هی رامرهز _

! نکن یزاب مدرم



؟ دوب ربخچ بشید

دش. دنلب یشوگ تشپ شزا هزایمخ یادص

ونیمه یدرک مرادیب باوخ زا یدز گنز یلیکو ادخ _

؟ یسرپب

. مگن یسک هب مداد لوق ایس هب

. ماجرس متسشن فاص

یگیمن منم هب ینعی درک لگ میلوضف رتدب رحس یاو _

؟

وت هب متفگ شهب یتسین یسکره هک وت هگید _هن

! مینک شلیلحت هیزجت مه اب مینیشب دیاب مگیم یکی

. دموا رد منوج هگید وگب بخ : متفگ صرح اب

هیضق نیا رطاخب نم : تفگ ثکم هظحل دنچ زا دعب

رطاخ هب شوایس ، مشکیم باذع مراد ههام نیدنچ

راظتنا دعب ، هشکیم باذع هراد سهلا نیدنچ هیضق نیا

طخ راهچ وت نم ور یمهم نیا هب عوضوم یراد

؟ مدب حرش تساو نفلت تشپ

. مدیم حیضوت تساو لکش مسر اب تمنیبب راذب
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. مدنوراوخ ور مینوشیپ

ونیا هگید مگیم یلو یگیم یچ مدیمهفن هک _نم



؟ هشاب شدوخ حلا هب مراذب منوزچن

شهب یگن یزیچ هراد هانگ مچب باتفآ هن : تفگ عیرس

دوب. لا حشوخ ردقنا تفریم تشاد حبص

منزب گنز تفگ درک، یراگتساوخ مزا بشید مشزات

هک مشدعب و یراگتساوخ دایب امسر نایب انیا نامام

. یسورع و دقع

دوب، ملد یوت یقیمع مغ مه و مدوب لا حشوخ مه

. تفریم هنوخ زا تشاد مرهاوخ راگنا

. یرحس هللا شنا یشب تخبشوخ نم مرب تنوبرق _

! منیبب ور تدوخ یازور _نیا

مدز. یگنرمک دنخبل

تباوخ هب ورب ، یدیدیم اتاالن متخادنیمن دگل _هگا

عفال. ، سرب

. تفرگ ملد مدرک عطق ور یشوگ

نم تفریم شیپ بوخ زیچ همه بش نوا هگا اعقاو

شقشع یزور هی هنکن هک نیا زا سرت یاج هب االن

! مدوب شرسمه ؛ هشکب هت

یلیخ مدوب لا حشوخ یلیخ شوایس و رحس یارب

. ندیشک یتخس

. مدیدیم ایس یاه مشچ یوت ور قشع منم

نوشدوخ هب رحس ششخب و دوب هک یچره شلیلد

ات منک اعد نوشارب متسنوتیم طقف نم و دوب طوبرم



. ننومب تخبشوخ مه رانک سایند ایند

. مدیسر ماهراک وهب مدرک بترم ور مزیم یمک

یارب متفریم شوایس اب دیاب منم متسنودیمن اقیقد

دوب. نویاقآ یاج طقف مه اج نوا ای رابنا ندرک کچ

هار شواچ رتفد تمس هب و متشادرب ور میشوگ

. مداتفا

. مدش دراو و مدز رد هب یا هقت

تشگنا عیرس ایس منزب یفرح متساوخ هک نیمه

تکاس دنومهف مهب و شینیب هب دنوبسچ ور ش هراشا

. مشاب

ششوگ مد یشوگ و دوب هداتسیا ام هب تشپ شواچ

دوب.

یادص یاب هعفدکی هک مدوب هداتسیا جاو و جاه

. مدموا مدوخ هب دیشک هک یداد

هار دادیب و داد نم ی هنوخ مد هدموا یچ ینعی _

امش؟ دییاجک ،االن هدرک طلغ هتخادنا

. مدرک هاگن شوایس هب هدیسرت

! نودیرف دز: بل مورآ

دش. درگ ماه مشچ

دز. یلدنص هب یمکحم هبرض و تشگرب

االن نم هنوخ وت دینیشب هدرک دیدهت هدرک طلغ _

نم... اب ینکیم ثحب ارچ دینیشب متفگ مایم



. تشذگ نومرانک زا تینابصع اب

جراخ رتفد زا دزیم داد نفلت تشپ هک روط نومه

دش.

زا یتقو ، متشادن ندروخ نوکت تئرج کوش تدش زا

و شندرگ زا هدز نوریب یاگر ندید اب تشذگیم مرانک

. مدیسرت یباسح ش هخرس تروص

! درکن ممهاگن یتح

. مدموا مدوخ هب شوایس یاه نوکت اب

. میدش تخبدب باتفآ ودب ودب _

. مداتفا هار شلا بند جیگ و هتسنودن
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. مدرک ثکم هطحل هی

؟ مایب ارچ نم ایس هدشیچ _

. دیشک مکحم ور مسابل نیتسآ و درک مهاگن یپچ پچ

؟ هگم یدینشن _

هتخادنا هار یزیر وربآ شواچ هنوخ مد هتفر نودیرف

میرب نیشب شتشکیم هریگب نیا شواچ ، هدرک دیدهت

. شلا بند

. مدش نیشام راوس نوزرل یندب اب

ایس مایب ارچ نم ال صا : متفگ یبصع هظحل دنچ دعب



! هیگداوناخ اوعد نیا

زونه ینک شمورآ ینوتیم وت طقف نوچ دز: داد

؟ یدیمهفن

. مدرک شهاگن یلدنص هب هدیبسچ

داد. نوکت رس راو کیت

نهد سلا همه نیا دعب هنکیم اپ هب نوخ زورما _نیا

! طقف هسرب زور نیا هب هک درک زاب

. مدرک شهاگن سرت اب

شهب رتدوز هدب زاگ ادخ وروت ایس یگیم یچ _

. میسرب

شواچ ی هفایق ، دیبوکیم م هنیس هب مکحم مبلق

دوب. هدش کانتشحو یلیخ

تسد اب مکحم ور موتنام ی هشوگ میسرب یتقو ات

. مداد راشف م هدرک قرع یاه

. میدیدیم شمارآ گنر میتشاد هزات ایادخ

شاپ تدش هب شوایس هنوخ مد هب ندیسر ضحم هب

داد. راشف زمرت یور ور

. میدش هدایپ نیشام زا عیرس

درب. متام هظحل هی ور هب ور ی هنحص ندید اب

نم ی هنوخ مد نم، کلم وت یدموا یدرک اجیب _وت

منک تنفد و مشکب اجنیمه ینکیم دیدهت ونم ردام و

؟ هریگب ونم یولج هنوتیم یک



اه؟ هریگب ونم ولج هنوتیم یک : دیشک هدبرع

ح شواچ یاه تسد یوت ناخ نودیرف ی هقی ندید

درک. رتدب ور ملا

یوت یترفن نینچ و راتفر نینچ مرود تقوچیه نم

. مدیدن هداوناخ هی

شور هک شواچ لثم یمدآ دوبن ریذپ رواب مساو

هک... هشاب ترفن زا رپ ردقنا مدروخیم مسق

هب شدادیب و داد یادص و شوایس نتفر ولج اب

. مدموا مدوخ

ایب هاتوک تنوج اقآ حور وروت شواچ نک شلو _

! یتنعل هتردپ شیتشک

. متشگرب نوشتمس هب یمدق عیرس

هب ور شوایس و درک لو ور ناخ نودیرف شواچ

داد. له بقع

؟ _نیا

هنم؟ ردپ نیا

اهنت ِنز اتراهچ هساو مردپ هک ایس نم یور وت فت

. هنوزرلیم ور نوشنت و هنکیم یشک هدبرع

فرط هب ور شتسد هدش خرس یتروص اب نودیرف

. تفرگ شواچ

یتقو زا منکیم ت هراچیب وروت نم رسپ دنبب وتنهد _

مداوناخ و موربآ و میگدنز هب یدز دنگ یدرک زاب نهد



نم... نوج زا یاوخیم یچ
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درک. شهاگن مشخ اب شواچ

اه؟ هداوناخ نیا هب دز دنگ _یک

، نوبایخ طسو نکن زاب ونم نهد ، نودیرف دز دنگ یک

هدش. شردپ لتاق هرسپ نگب نکن یراک

دز. شهب یبصع دنخشین نودیرف

یدرک رکف رو نوا یدیشک وتدوخ و نم ی هنن _االن

؟ یدرک عمج مدآ

نم. تمس ندرگیم رب هدیشکن زور ود انیا

؟ هخآ داوخیم وروت یک

شدوخ یگدنز رطاخ هساو دوب تردام هک تردام

رود! تتخادنا سلا همه نیا

منم! شرخآ

؟ یدیم رجز ور تدوخ نیا زا رتشیب ارچ

! داتسیا هظحل هی مبلق شفرح نیا اب

هریگب ور شواچ یولج تسنوتن هگید شوایس

تمس هب شنتشادرب زیخ و شواچ داد یادص اب

. مدرک ترپ نوشنیب ور مدوخ نودیرف

؟ شواچ _



نک. شلو ادخ وروت مرب تنوبرق نک شلو

، مدیشک نوریب شگنچ زا روز هب ور نودیرف ی هقی

نییاپ ماه مشچ زا دنت دنت کشا ، دیزرلیم منت ی همه

. تخیریم

... مدرگب ترود نک شلو باتفآ نوج _

ییادص اب مدرک شلغب مکحم و بقع مداد شله

... مدرگب ترود : مدرک همزمز هیرگ زا نوزرل

تدش شزا هنیس ، دیچیپ مرمک رود مکحم ور شتسد

. دشیم ولج و بقع مکحم مشخ

زاب ور شرد و تفر شنیشام تمس هب یمدق نودیرف

درک.

نیا : تفگ یصاخ نحل واب درک هراشا هب تسد اب

س؟ هرتخد نومه

؟ شیراگتساوخ یرب یتساوخیم هک ینومه

یدز هدبرع و تتسد یتفرگ لبط هک ینومه

؟ یدرک اوسر ور تدوخ و شماوخیم

دش؟ یچ شهت

! دموا رد بآ زا درز وت منیا

وت... اما تتساوخن منیا

ات نیشام یوت داد شله تنوشخ واب یبصع ایس

هش. تکاس

نم! رمک رود دوب هدش کشخ شواچ یاه تسد



متاجن سح نوا زا تسنوتیمن مه گرم یتح نم و

مدوخ هب نداتسرف تنعل و هیرگ ایرد هی دق ملد هدب،

. تساوخیم

یتقو دوب، نیگنس شساو تفگیم یتقو مدیمهف هزات

ور شرمک تسنوتن هگید بش نوا زا دعب تفگیم

یچ! ینعی هنک تسار

. متفرگ ورباال مرس یگدنمرش و ضغب اب

درک. مهاگن هلگ ورپ درد اب

نم... اب یدرک راک یچ نیبب _

وت هک یا هلولگ مخز هب هنزیم دگل هی هشیم در یکره

! یدرک کیلش

! رتخد یدرک راک یچ نیبب

. تسکش شادص

! مدرم هلمج نومه یوت هظحل نومه نم و
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. دیزرل مبل

. رذگب مگب متساوخیم ، ماوخیم ترذعم مگب متساوخیم

یداد ماپ هب ور تزیچ همه هک شخبب مگب متساوخیم

وهب یراد مسود ردقچ ندیمهف مدآ و یعملا همه و

! یدش دروخ نم هب تسح رطاخ



نوا ریز قشع قرب یلو دوب، ریگلد و ضغب رپ شهاگن

! مشکب سفن ماوخب دشیم ثعاب درد

هنکیم زیزع دقنیا وروت هک تاشچ وت یچ

هنکیم ضیرم وت یب ونم هراد هلصاف نیا

ماوت راتفرگ ینعی منکیمن تاگن هکنیا

ماوت رادفرط هکنم سرتن یلو همه نتفر

تشادن رثا نم بلق ور دش غولش مرس یچره

تشادن رگاشامت راگنا نم یایند وت نودب

یتنعل رورغ نیا اب دز سدح هشیمنونم

یتحاران هظحل وت مینیبب متساوخن تقوچیه

درک فیرعت تزا یکی تمشخبن متساوخیم

درک فیلکت بال ونم وت ییاهنت ندید

دش بارخ هک ینشج زا هاوخب ترذعم و ایب

رهمداش _ رادفرط

میدوب هریخ ریگلد نوبایخ نوا طسو ردقچ منودیمن

نوملا ح وهب تخادنا نییاپ ور شرس ایس ردقچ مهب،

هراپ نومهاگن دنب قیاقش غیج یادص اب ات دروخ هصغ

دش.

یراکره هدش دب شلا ح وناب ایب شاداد ، شاداد _

! هنکیمن زاب ور شاه مشچ مینکیم



هب همه و میدش ادج مه زا قیاقش ی هیرگ ندید اب

. میدیود هنوخ تمس

. دنوسر وناب هب ور شدوخ همه زا رتدوز شواچ

. متفر شتمس هب مدق دنچ سرت اب

نیا ندید اب دوب ضیرم مه شیروج نیمه ادخ هدنب

... شرسپ یاهراک و یزیر وربآ

درک. شدنلب مورآ و تخادنا شرس ریز تسد شواچ

دوب. هداتسیا شرس باال هیرگ اب زانهم

هبباالی ور مدوخ روز دوب،هب هدرک خی ماپ و تسد

. مدنوسر شرس

. هشاب هدشن شیزیچ ایادخ دوب، هدش دیفس شگنر

. دزیم گنز مشوگ یوت نوشاه دادیب و داد یادص

نوشن یلمعلا سکع ندید هک هقیقد دنچ زا دعب

. هدیمن

دوب. هدموا دنب منوبز دش، عمج ماه مشچ یوت کشا

نوریب تمس هب و درک شدنلب اج زا عیرس شواچ

. دیود

جراخ رد زا نوشرس تشپ شوایس و قیاقش اب

. میدش

درک. قياقش و نم هب یا هراشا شوایس

. دیشیمن اج نیشام نوا یوت دیایب نم اب اتود امش _

. میدش نیشام راوس عیرس



ش هنوش یور ور متسد ، درکیم هیرگ مورآ قیاقش

. متشاذگ

! تخوسیم شارب ملد

مبلق مداتفا هک شواچ نارگن و کالهف تروص دای

دش. هدرشف رتشیب

شیزیچ وناب هگا دوب شور راشف همه نیا مریمب یهلا

. دشیم نوغاد شواچ دشیم
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. مدیشک متروص یور ور متسد

مهب زیچ همه دوب هدنوم زورما یاه هسلج ی همه

منک. راکیچ دیاب متسنودیمن دوب هتخیر

. مدادیم نوکت ور ماپ دنت دنت سرتسا زا

لقادح رکشورادخ یلو مریگب دشن تقو هک ور مفیک

دوب. متسد میشوگ

. میدش هدایپ عیرس نیشام فقوت اب

لخاد ور وناب نتشاد و ندوب هدیسر ام زا رتدوز

. ندربیم ناتسرامیب

. مداتفا هار دنلب یاه مدق اب نوشرس تشپ

متسنودیمن ال صا و مدوب هراک چیه طسو نوا امسر

و شواچ تمس مرب مدیسرتیم یتح ، مراد یشقن هچ



. هزیرب مهب رتشیب شباصعا مندید اب

یس هب داد روتسد هنیاعم زا دعب و دموا عیرس رتکد

ننک. شلقتنم وی یس

. مدش کیدزن نوشهب مورآ و متشاذگ رانک ور سرت

واب دوب هتشاذگ شرس یور ور شتسد هی شواچ

دوب. هدز هیکت راوید هب هتسب یاه مشچ

؟ هدشیچ یچ... _

. تخادنا مهب یهاگن شوایس

وی. یس یس شندرب هدوب یبلق هتکس رتکد صیخشت _

دز. شواچ هب یمورآ ی هراشا دعب

نیا ی همه نم دشیمن مرواب ، مدرک شهاگن ضغب اب

کت کت یوت و مدوب هدنورذگ نامام رطاخب ور اهزور

. مدوب هتفر نییاپ باالو ناتسرامیب یاه ورهار

اه زور نوا تقوچیه هک دوب اسرف تقاط هبرض ردقنا

. مدرکیمن شومارف ور

ندوب هداتفا هار رتکد تشپ هک شردام و قیاقش

. نتسشن یا هشوگ هدز متام و نتشگرب دیماان

کیدزن شواچ وهب منک شوگ شوایس هب متسنودیمن

. هشب مورآ شدوخ مدب هزاجا ای مشب

تفر نوشقیاقش تمس هب و دش در مرانک زا شوایس

. میشاب اهنت ات

تحاران یفاک دح هب مدوخ ، مدرک اپ نوا اپ نیا یمک



نیا ندید یلو دوب زیزع یلیخ مه نم یارب وناب مدوب

. دروایم رد ور مکشا رتشیب شواچ حلا

و دنومن ناخ نودیرف هک مدرکیم رکشورادخ طقف

دنومیم شواچ یاه مشچ یولج هگا دوبن مولعم ، تفر

. دمویم راب هب یا هعجاف هچ

مورآ ، مداتسیا شولج و متفر شتمس هب یمدق

؟ شواچ مدز: شادص

هاگن مهب وکالهف درک زاب ور ش هتسخ یاه مشچ

درک.

دوب. هتفشآ و جیگ

! تسین بوخ شلا ح وناب _

. متفرگ زاگ ور مبل ضغب اب

! شاب مورآ وت هشیم بوخ ادخب ، شواچ هشیم بوخ _

راوید زا ور ش هیکت هعفدکی و داد نوکت ور شرس

. تفرگ

. متشادرب بقع هب یمدق

؟ شواچ هبوخ _حتلا

؟ هشاب وگب نم هب یاوخیم یچ ره ؟ یاوخیم یزیچ

هنک مهاگن هک نیا نودب و دیشک شتروص هب یتسد

. داتفا هار ناتسرامیب یجورخ تمس هب

! دوبن ایند نیا یوت راگنا
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فرط ود هب ور مرس درک، مهاگن یلا وس شوایس

. مداتفا هار شرس تشپ و مداد نوکت

راوس نم هب هجوت یب مسرب شهب هک نیا زا لبق

ور شاپ یلو مدیود شنیشام تمس هب دش، نیشام

! تشذگ مرانک زا تعرس واب داد راشف زاگ یور

. مداتسیا ماجرس هدز تهب

ور شوایس یادص هک دوب هتشذگن رتشیب هظحل دنچ

. مدینش مرس تشپ

؟ تفر اجک باتفآ دشیچ _

؟ یتفرن شاهاب ارچ وت

رتشیب مسرتیم : متفگ مورآ و متشگرب شتمس هب

. مدیسرن شهب شلا بند مدیود ، هشب ینابصع

. دیشک شاهوم هب یتسد مکحم

. هنکیم دوبان ور شدوخ االن نیا میرب نیشب _

. مدرک ثکم

؟ مایب منم _

. تخادنا مهب یبصع هاگن

منک؟ شمورآ مرب ماوخیم لوغ رن هنم _

. رتخد ودب یا، هراچ وت طقف االن

نیشام راوس عیرس و متفرگ نوج شفرح نیا اب



. مدش

هک ییاهاج ی همه هب ات دیشک لوط یتعاس ود

. میدز رس هشاب دزیم سدح

. مدادیم نوکت سرتسا اب ور ماپ

! دوبن اج چیه

مک مک اوه درک کراپ یا هشوگ و درک یفوپ ایس

. درکیم یکیرات هب ور تشاد

. تشاذگ نومرف یور ور شرس

؟ یسانشیمن ور یا هگید یاج : متفگ مورآ

هرب! هشاب دب شلا ح یتقو هک اج هی

درک. مهاگن دیدرت واب درک دنلب ور شرس هعفدی

! مسانشیم ور اج _هی

ال! صا شمدرب مدوخ دوب، دب یلیخ شلا ح هک اج هی

. یتنعل داتفین مرکف هب رتدوز ارچ

. تخادنا هار مولعمان یدصقم تمس هب ور نیشام

. مداد راشف متسد یوت ور میشوگ

؟ شیدرب اجک ؟ دوب دب شلا ح ارچ _

. تخادنا مهب ییارذگ هاگن

شلا ،ح دروخ مه هب نوتنیب زیچ همه هک بش نوا _

خیلا هساو هک ییاج هی شمدرب دوب بارخ یلیخ

و دیشک راگیس اج نوا حبص ،ات متفریم مدوخ ندرک

هشاب هتشگرب شدب حلا زا منزیم سدح تفگ نویذه



اج. نومه

. تخادنا گنچ مولگ هب ضغب

و مدش هدنمرش ردقچ زورما ، دموین رد مادص هگید

هصغ تخادرپ شواچ هک ینیگنس ناوات یارب ردق هچ

. درکیم روک ور ممشچ تشاد تقیقح ، مدروخ

؟ ششخب دوب تخس شساو هک هنیمه هساو

نوشن یلمعلا سکع هچ دیدیم ناکم نوا یوت ونم هگا

! دادیم

. مشاب شرانک داوخن و هنزب مسپ مدیسرتیم
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نیشام تفگیم شوایس هک ییاج هب ندیسر ضحم هب

دش. صخشم رود زا شواچ

دوب. یسرتسد لباق ریغ و ترپ یاج اعقاو

. مدش هدایپ عیرس نیشام ندش فقوتم اب

یلا وس و متشگرب بقع مدش،هب شوایس ثکم هجوتم

. مدرک شهاگن

انوا ناتسرامیب مدرگیم رب نم : تفگ و دش مخ یمک

. نیدرگرب مه اب یدرک مورآ ور شواچ تقوره ، ناهنت

دش. درگ ماه مشچ

؟ یرب و یراذب اهنت شواچ اب ونم یاوخیم _



تقوچیه هک وگن : تفگ و تخادنا اج ور هدند

! یدوبن تصرف نیا هرظتنم

یاوخیم هگا باتفآ رایب شتسد هب هرابود و ورب

. هشتقو االن ینک ناربج

. مدرک شلا بند هاگن اب هقیقد دنچ نیشام نداتفا هار اب

. متشگرب بقع هب دش جراخ مدید زا یتقو

شواچ نیشام هب طایتحا واب مدش در نوبایخ زا

. مدش کیدزن

. مریگب ور مندب شزرل یولج ات مدرک لغب ور مدوخ

ش هگید تمس هب ور مدوخ و مدز رود ور نیشام

. مدنوسر

ش هیکت و دوب هتسشن نیمز یور هک شواچ ندید اب

دز. مکشخ ماجرس دوب هداد نیشام هب ور

گنر تروص و دشیم و دود هظحل ره هک یراگیس

؟ دوب نم شواچ ملا دیرابیم شزا مغ هک یا هدیرپ

رکف یب ، تخیر ملد هب عملا ود ی هصغ شندید اب

. متشادرب شتمس هب یمدق

مرس هنزب داد هگا هرادن یبیع

هشکب هدبرع هگا هرادن یبیع

هنودب رصقم ونم هگا هرادن یبیع

! هشب رفنتم مزا ال صا راذب

منودیم ور نوا یاپ ندنوم تبقاع نم



نایب لحاس هب هک نیا زا لبق مه اه گنهن یتح

! هگرم شهت ننودیم

هب نومتفج شلقادح یلو هشکب ونم شافرح اب راذب

! میسریم شمارآ

. متشاذگ شوزاب یور تسد و مدز وناز شرانک

ایند نیا وت ال صا راگنا ، تشگرب متمس هب هدروخ هکی

. دوبن

یشیوشت رپ نحل واب تخادنا مهب یا کالهف هاگن

منک؟ راکیچ هریمب هگا : تفگ

شاک هنم ریصقت ش همه ، مزیرب مرس وت یکاخ هچ

... شاک ، مدرکیمن زاب بل

ملغب یوت ور شرس مکحم شفرح دش مومت زا لبق

. مدیشک

وت ادخ وروت هشیمن یچیه شواچ شاب مورآ ششیه _

. شاب مورآ

داد. نوکت رس و درک ادج مزا ور شدوخ

اب هگید مدیم لوق ، طقف هشن شیچیه باتفآ _

هگا باتفآ مساو درک یردام ، منکن اوعد نودیرف

... هشب شیزیچ

. تخیر مبلق و دیبوک شینوشیپ هب ور شتسد فک
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. مداد هیکت نیشام وهب متسشن شرانک

تسرد منورذگ وراهزور نیا ی همه یعقوم هی منم _

یلع. گرم زا دعب

یوت ههام دنچ هچب هی اب نم و درک هتکس نامام

. مدرک هیرگ و مدز اپ ور ناتسرامیب لک متسد

ور سک چیه ندادیمن منومباوج یتح ناتسرامیب یوت

! سک چیه شواچ میتشادن

. دموا دورف م هنوش یور درد رپ شرس

. دوبن یسک ارچ هراد، درد یلیخ _

. متفرگ زاگ ور مبل

فرط ، مینک لوبق ور یلع هید لوپ میتساوخ یمن _

، تشاد حبق ندروخ ور هدرم ی هید انیا نامام

نم یلو... ندرکیم هاگن دب مدرم یتح دوب! نوگشدب

! نامام لمع لوپ تباب مداد و مدرک لوبق ور هید

. هشکیم سفن نیگنس مدرک سح

. ندوب هدرک رپ ور متروص ماه کشا

! عقوم نوا مدوب اجک یتنعل _ِنم

. مدیشک شاهوم یوت ور متروص

. هنومیم شمغ یلو هگید هتشذگ _

وت ، نتتشپ هوک لثم هک یراد ترود مدآ یلک وت

درم؟ یسرتیم یچ زا یا همه هانپ و تشپ تدوخ



. دیشک یقیمع سفن

. مدش شاه مشچ ندش هتسب هجوتم

. مدیباوخن مورآ هتقو یلیخ _

. مدیشک ش هنوگ یور تسد

؟ تارب منوخب _الالیی

داد. راشف مهب ور شاه بل

، هدوب فیفخ امتح هدرک هتکس ، دنوخیم هشیمه وناب _

بوخ ، یتنعل طیحم نوا یوت مدرگرب داوخیمن ملد نم

هن؟ هشیم

. مدرک شزاون ور شاهوم ضغب اب

! شادص دوب هدنومرد ردق هچ

عورش شارب بل ریز و مورآ زیچ، همه هب هجوت یب

. مدرک ندنوخ هب

هگنشق تباوخ باوخب نک _الالیی

هگنر ات رازه ابش باتهم لگ

هصق باوخ زا یشن رادیب تقو هی

هصغ رهش وت یراذن اپ تقو هی

هرادیب شامشچ نامام نک الالیی

هراويد تشپ ولول بشره لثم

هرادن خن وت کدابداب هگید

هراپ هراپ ربا هب هسریمن



هدوبن یکی و دوب یکی یچ همه

هدوسح ایرد هگیم تامشچ نم هب

هب ام اب نوطیش دایم ایرد بآ وت یزادنب گنس هگا

اوعد و گنج

نریگیم نم زا وروت اربا هگید

نریمیم وت یب نوم هچغاب گالی

نک الالیی نک الالیی

هراذیمن تاهنت نامام

هراد تسود هراد تسود

هراوهگ یاپ هنیشیم

الالیی؛ هی یاپ هب اپ راب نیلوا مدرکیمن رکف تقوچیه

! مراد شسود مگب

! تشادن تقوچیه هک یردام لثم

هیقشع هچ نیا ایادخ ، مراد شسود ردقنا یروج هچ

نم! لد هب یتخادنا
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هباوخ ، مدرک شهاگن و مدش مخ هنوش یور زا یمک

دوب! باوخ

هنوگ هچب الالیی نیا اب یروج هچ مدز، یگنرمک دنخبل



. هتفرگ شباوخ نم ی

دوب! هدش الرغ زور دنچ نیا یوت

یک دوب،زا مه یوت شاه مخا و دیشکیم سفن قیمع

. مدوب هدشن هریخ شهب تقد اب یروج نیا

مدوب رضاح یلو دوب هتفرگ درد م هنوش دوب، مدرس

. منومب مورآ شرانک یروج نیمه رمع هی

یروج نیا ور درم نیا لد دایم نوشلد یروج هچ

. ننوزوسب

ات هباوخ ات متساوخیم ، شاهوم وت مدیشک تسد

منک. خیلا ور تقو دنچ نیا یگنتلد ، تسین شساوح

یافرح تمس هرب شرکف و هشب رادیب مدیسرتیم

هرابود متقو دنچ نیا تالش لک تقو نوا ، نودیرف

. دشیم چوپ

، هزیرب ورف رگنلت هی اب مزاسیم هک یدامتعا متساوخیمن

. تخس یلیخ دوب، تخس شواچ لثم یدرم اب نتخاس

هدش رس م هنوش مک مک یلو تشذگ ردقچ منودیمن

دوب.

و دوب هدش کیرات اوه یلو دوب هدش مومت نوتسمز

نم نت مه دیاش منودیمن ، تشاد زوس دزیم هک داب

. تشاد زوس

دش بوخ تسشیم ملد یوت تشاد سرت مک مک

دوب! نشور نیشام یاغارچ



. متشگرب شتمس هب عیرس دروخ هک ینوکت اب

رد یتروص واب تشادرب م هنوش یور زا ور شرس

. دیشک شندرگ هب یتسد مه

نم هب دعب فارطا هب لوا ور شزمرق یاه مشچ

. تخود

. تفرگ گنر شنودرگ رس هاگن مک مک

مرادیب ارچ اوه هدرس هدش کیرات ، یتسشن اجنیا ارچ _

. یدرکن

. مدرک هاگن ش هتخیر مه هب یاهوم هب

. یدیباوخن بوخ هتقو یلیخ یتفگ _

. دیشک شتروص هب یتسد

. یدنوخیم الالیی شرآ هساو یتشاد راگنا _

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل شثحب ندرک ضوع زا

. هتخیر مهب تاهوم ، یرادن شرآ زا مک _االن

. دیشک شاهوم هب یتسد مخا اب

؟ ناتسرامیب میرب : متفگ طایتحا اب

درک. مهاگن ثکم واب دنوم شاهوم یوت شتسد

. تفرگ رابغ شهاگن مک مک

دزن؟ گنز یسک _

. مدش دنلب اج زا

. ندادیم ربخ هنرگو هتباث شتیعضو منک رکف _هن
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دش. دنلب اج وزا داد نوکت یرس

. یرادرب ور تلیاسو تکرش تمنوسریم نیشب _

ور نیشام مدش، نیشام راوس و مدرک زاب ور رد

. داتفا هار و درک نشور

، مداد ژ اسام ور م هنوش یور شمشچ زا رود راب دنچ

دوب. هتفرگ درد یباسح

. متخادنا شهب یهاگن

نیا یوت راگنا یلو دوب هداج هب هریخ شاه مشچ

. دوبن ایند

ناخ... نوديرف : مدرک همزمز مورآ

. تشگرب متمس هب شهاگن

. مونشب یزیچ ماوخ یمن ششیه _

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ مگب همدوخ هب عجار تسین نوا هب عجار _

دش. زاب شاه مخا زا یمک ، دیشک یقیمع سفن

وگب. _

دشیم هک ینحل نیرت مالمی اب شخر مین هب هریخ

یور مشاب راب هی عاضوا نیا یوت ماوخ یمن : متفگ

و دوب هابتشا دز هک ییافرح ی همه ینودیم ، تشود

تدامتعا ی هرابود ندروآ تسد هب یارب مرضاح نم



هن؟ مدب ور مزیچ همه

یافرح دای و هنکیم تتیذا مندوب طیارش نیا وت هگا

... یتفیم نوا

. تفرگ ورباال شتسد فک

دعب هب نیا زا بخ؟ تسین مهم هگید شافرح _

! هشیم هتسب هیضق نیا هدنورپ

هگید هلئسم نیا سپ مدرک تاوعد یفاک هزادنا هب

زا هریم نم ِدروخ هب هک مه ییافرح نیا دش، مومت

. تسین وت رطاخ وهب هضرغ یور

... هنکیمن تیذا تندوب

درک. ثکم

! طقف نومب _

. مداتسرف نوریب مورآ ور مدش سبح سفن

. مریگب ور مندز دنخبل ولج مدرک یعس

هنرگو منومیم ینکیم رارصا یلیخ نوچ ممموا _

مایب ادرف یاوخیم ، متسین یندنوم مدآ نم هک ینودیم

؟ ناتسرامیب

منک؟ تکرش اه هسلج وت تکرش مرب ای

؟ وناب شیپ هنومیم یک بشما

؟ دنوم هشیم وی یس یس الوت صا

ای نم تسد کمک تکرش دایم ادرف شوایس یتسار

؟ ناتسرامیب هنومیم



؟ هشاب متسه نم شابن نارگن ال صا وت

... یور راذب ور تزکرمت ی همه

فرط ود هب ور شرس و دیشک شتروص هب یتسد

داد. نوکت

! باتفآ ... باتفآ _

. مدرک شهاگن درگ یاه مشچ اب

؟ دشیچ _

. دیشک یقیمع سفن

یدازآ داوخیم تلد یراکره هدن، همادا طقف یچیه _

. یدب ماجنا

درک. مهاگن مکحم و هریخ

! نکن منومیشپ طقف _

. مدرک شهاگن توکس یوت

. تفرگ مزا ور شهاگن دز یتشپ نیشام هک یقوب اب
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و مدرک زاب ور نیشام رد تکرش هب ندیسر ضحم هب

نیشام اب مرادرب ور ملیاسو نم وناب شیپ ورب : متفگ

. هنوخ مدرگیم رب

. تخادنا مهب یدیدرت رپ هاگن

. شاب بظاوم سپ هشاب _



. مدش هدایپ نیشام وزا مداد نوکت شساو یرس

تمس هب هک روط نومه مدوب وناب حلا نارگن یباسح

هرامش مرادرب ور ملیاسو و فیک ات متفریم مقاتا

. متفرگ ور شوایس

ولا؟ داد: باوج هرخ باال یلطعم هقیقد دنچ دعب

دوب. ادص و رس یباسح طخ رو نوا

؟ یراد ور مادص شوایس _ولا

؟ هروطچ وناب حلا

. متشادرب زیم یور زا ور مفیک ور مدش مقاتا دراو

. دیچیپ شادص دعب درک ثکم هظحل دنچ

یزور دنچ دیاب هدش عفر رطخ رکشورادخ تسین _دب

شواچ ، هشب یداع عاضوا ات هنومب وی یس یس وت

؟ هروطچ

گنیکراپ تمس وهب مدروآ رد مفیک یوت زا ور چیئوس

. مداتفا هار

. رکشورادخ _

منکیم رکف االن یلو دوب نوغاد یلیخ ایس منودیمن

. ناتسرامیب تمس دایم هراد هرتهب

. دیشک یفوپ

یراک هک اجنیا هنوخ هرب یدرکیم شروبجم دیاب _

. هزیریم مهب شباصعا رتدب هدب ماجنا تسین

. مدرک شنشور و مدش منیشام راوس کالهف



؟ هنکب یراک هب روبجم ور شواچ هنوتیم _یک

. دیشک یقیمع سفن

متشاد راظتنا تزا دح زا شیب زورما ، یراد قح _

. یدیشک تمحز اعقاو

. تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

! اینزیم فرح یک اب یراد هتفر تدای هک نیا لثم _

. دیدنخ

هب قلعتم شواچ ال صا ، مدرک هابتشا هدنب هلب _هلب

! تسامش

مدز. یگنرمک دنخبل

؟ تکرش دیایمن ادرف _

هن! دایز لا متحا _هب

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ مدب ماجنا وراهراک دیاوخیم _

هدن. انف هب ور تکرش اشهاوخ طقف دیراد رایتخا _

. مدرک جک ور مبل

. منکیم یگدننار مراد مرب _نم

درک. یچون

سبالتم. ورب ، یتفگن رتدوز ارچ _

. ظفاحادخ نیدب طاالع نم هب دش یربخ _

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ یشوگ ندرک عطق زا دعب

اب تفر مدای یتح هک دش مه رد زیچ همه ردقنا



ملا یخ دوب بوخ نوشلا ح هک نیمه ، منزب فرح رحس

دوب! تحار

ادرف، تاسلج یور متشاذیم ور مزکرمت دیاب عفال

. ندوب هدرپس نم هب ور تکرش دشیمن مرواب

منوتیم ماوخب یراکره تفگ و درک دامتعا مهب شواچ

! منکن شنومیشپ یلو مدب ماجنا

! تصرف نیا یارب مدرکیم یراکره
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. متسب ور ورد مدش هنوخ دراو

راب دنچ و مدرک شلغب دنخبل دوب،اب طایح یوت شرآ

. مدیسوب ور شتروص مکحم

؟ هروطچ نامام قشع _

. دیسوب ور م هنوگ منوا

یلک مساو دوب هدموا نوج نامام زورما ینامام _

. دیرخ یزاب بابسا

دوب! اجنیا یناطلس موناخ ، دیرپ باال ماهوربا

ملد. زیزع هشاب کرابم _

؟ یدروخ ماش

. تخادنا ورباال شرس

. میدوب ینامام رظتنم _



هدش نیگنس یباسح مدش، هنوخ دراو و مدرک شلغب

دوب.

رید : تفگ درکیم نهپ ور هرفس هک روط نومه نامام

. مرتخد یدموا

. متشاذگ نیمز یور ور شرآ

موناخ ، نوتارب منکیم فیرعت داتفا قافتا یلک زورما _

؟ ندوب اجنیا یناطلس

. دیشک شرآ رس هب یتسد

زیچ همه هراد، هچب نیا هیتداع هچ نیا منودیمن _نم

میرایب ورب ماش لیاسو ایب هنک فیرعت تارب دیاب ور

. هرفس رس

کمک هب و متخادنا یلدنص یور ور مفیک و موتنام

. متفر نامام

؟ یتفگن _

داد. شرآ تسد ور نون

اهنت ، تفر و دنوم شرآ رانک یتعاس دنچ دموا _هرآ

دوب.

. مداد نوکت رس

اجنیا ور شاپ هشیم شور شیضوع رسپ نوا ال _صا

. هراذب

وهی و متسشن هرفس رس ، تفگن یزیچ و دیشک یهآ

. هدرک هتکس وناب ، نامام : متفگ



درک. مهاگن یلا وس

. مداد راشف مهب ور ماه بل

یوت هک یموناخ نومه ناخ شواچ گرزبردام وناب، _

... هاگدورف

دش. درگ شاه مشچ

هک دوب اپرس ادخ هدنب ارچ یاو ، دموا مدای _اهآ

وهی. دشیچ

. متخادنا باال یا هنوش

شواچ مایب رید مه ادرف اال متحا وهللا، مگب یچ _

. هتخیر نومرس یور راک یلک تسین تکرش ناخ

درک. یمخا

ارچ مدیمهفن نم شرخآ هدب، افش ادخ هللا شنا _

راک اجنیا یدموا و یدرک لو ور دنمجرا یاقآ تکرش

. ینک

ار... زونه هک نوا و وت نیب مگیم نم ینعی

. مدیرپ شفرح یوت

! افطل ، نامام _

شدشر ناکما و ایازم دوبن نوا رطاخ هب هک متفگ

. هگید دوب یضار شدوخ مه دنمجرا یاقآ دوب رتشیب

داد. نوکت فرط ود هب شرس

یدوب هک اجنوا یلو مرایمن رد رس ازیچ نیا زا _نم

صالح تدوخ یچره مزاب دوب رت تحار ملا یخ



. ینودیم

. متفرگ همقل شرآ یارب و مدرک توکس

تسه یلکشم شواچ و نم نیب تسنودیم نامام

یزیچ مدادیم حیجرت ، دزیم شوج ردقنا نیمه یارب

ی هصغ متساوخیمن دوب ضیرم یفاک هزادنا هب همهفن

. هروخب منم

هک دوب مولعم مییوهی یاندرک ضوع ثحب نیا زا یلو

. تسین تسرد یزیچ هی
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زا و متسش وراه فرظ هرفس ندرک عمج زا دعب

هنک. تحارتسا متساوخ نامام

مرکف ، دربیمن مباوخ حاالاه حاال یلو مدوب هتسخ

دوب. شواچ و وناب حلا ریگرد

. متفر مقاتا وهب مدرک شوماخ وراه قرب

. هباوخب نامام شیپ دوب هتفر شرآ

. مدیشک زارد باوختخر یور و مدیشک یفوپ

هک درکیم مییامنهار طیارش نیا یوت و دوب یکی شاک

منک. راکیچ

نیمار و هنوپ زا دوب تقو یلیخ ، مدیباوخ ولهپ هب

. مدوب هدش یدب قیفر هچ متشادن یربخ



. منزب فرح رحس اب مدرکن تقو یتح

شیمرگلد هب نم، شیپ تکرش دایب هنوتب ادرف شاک

. متشاد جایتحا

ادرف تسنوت هگا مداد مایپ شهب و متفرگ ور میشوگ

. مشیپ تکرش دایب

. دادن یباوج یلو مدرک ربص هقیقد دنچ

دوب. باوخ امتح

نیا اب مدرک یعس و مدرک ورف تشلا ب یوت ور مرس

مرب. باوخ هب هتفشآ تیعضو

* * *

هنیآ یوت زا و مدرک کراپ تکرش مد ور نیشام

. متخادنا مدوخ هب یهاگن

رهظ ات دوب هداد مایپ رحس مدش دنلب هک حبص

! متفرگ هزات نوج هی راگنا ، هنوسریم ور شدوخ

. مداتفا هار تکرش یدورو تمس وهب مدش هدایپ

ثکم هیناث دنچ یرفظ هب داتفا ممشچ سنلا یوت

، یرفظ یاقآ دیشخبب : متفگ شهب ور دیدرت واب مدرک

؟ منکب نوتزا یتساوخرد هی منوتیم ریخ هب نوتحبص

. تشگرب متمس هب ییور شوخ اب

. دییامرفب _هلب

و تیریدم شخب ی هیقب و میکح موناخ هب افطل _

هب نشب عمج هسلج سنلا یوت دیدب طاالع شیامزآ



. مراد جایتحا نوشکمک

. تخادنا مهب یبجعتم هاگن

. امتح مشچ _

ی همه ، مدرک زاب ور رد و متفر شواچ قاتا تمس هب

ور ندوب زور دنچ نیا راک ی الهمز هک ییاه هدنورپ

. متشاذگ شزیم یور و مدرک عمج

. مدرک هاگن لیاسو هب هدش جیگ

ور یشوگ مدوخ اب نتفر راجنلک هقیقد دنچ زا دعب

مدز. گنز شواچ وهب متشادرب

یوت ش هتسخ یادص دروخ هک یلوا قوب نومه

. دیچیپ یشوگ

_هلب؟

؟ یبوخ ؟ شواچ ولا : متفگ مورآ

درک. یا هفرس کت

؟ باتفآ ییوت _

؟ هداتفا یقافتا مبوخ هرآ

... مسرپب ور وناب حلا مدز گنز طقف هن : متفگ عیرس

لا وس ات دنچ یلو س هعقوم دب منودیم هک نیا و

. متشاد تزا

دش. رت حلا رس یمک شادص

یلکشم هدش، عفر یلصا رطخ نوا ینعی شلا ح هرتهب _

؟ هدموا شیپ تکرش وت



. متسشن شیلدنص یور

هدنورپ تقاتا مدموا ت هزاجا اب ممموا طقف _هن

وراه هدنورپ مسا هشیم ، مرادرب ور زورما یاه هسلج

یک هب ور مودک ره یدب حیضوت و منوخب تساو

؟ مراپسب
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درک. ثکم هظحل دنچ

... مدوخ نم باتفآ ینک تیذا ور تدوخ تسین _المز

. شفرح وت مدیرپ

وت منک کمک ماوخیم مدوخ تسین یتیذا اعقاو _هن

. هشاب تحار اجنیا زا تلا یخ

. دیشک یقیمع سفن

نک. عورش سپ هشاب _

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

مساو ور زیچ همه ات دیشک لوط یا هقیقد هد دودح

هدب. حیضوت

همه هک دوب مهم مساو ، مدرک شوگ تقد اب ور همه

. مدب ماجنا یتسرد هب وراه راک

رظتنم بجعت اب درک ثکم هیناث دنچ شافرح طسو

دزن. یفرح یلو هدب همادا ات مدنوم



؟ شواچ مدز: شادص طایتحا اب

ناج؟ _

هخآ ناج یگیم یدج ردقنا ارچ ، متفرگ زاگ ور مبل

. تخیر مبلق

دش؟ مومت _

. دیشک یقیمع سفن

. نکن هتسخ ور تدوخ _هرآ

. متشاذگ رانک وراه هدنورپ

. اجنوا مایب یاوخیم دش... مومت هک مراک _

درک. ثکم هرابود

مه هتسخ ، هکانرطخ هشیم بش تسین المز _هن

. اجنیا ایب میکح موناخ هب راپسب وراهراک ادرف یتسه

؟ هبوخ حتلا _وت

دش. یدج شادص مدرک سح

دیاب نم هدموا رتکد شاب تدوخ بظاوم مبوخ _هرآ

مرب.

سبالتم. روط نیمه مه ،وت هشاب : متفگ عیرس

. مدموا مدوخ هب هزات یشوگ ندش عطق اب

. ندوب هدش عمج سنلا یوت همه اتاالن امتح

تاسلج سنلا تمس هب و متشادرب وراه هدنورپ عیرس

. متفر

. مدش دراو و مدرک زاب ور سنلا یا هشیش رد



دنلب اج زا متسد یوت اه هدنورپ ندید فالحاب یاقآ

. نوشتفرگ متسد وزا دش

اجنیا هک یسرم ، یگمه تمدخ ریخب حبص _سالمو

یارب هن ای دیراد طاالع منودیمن شتسار دیدش عمج

اال متحا و هدموا شیپ یلکشم یناف و رهمگرزب یاقآ

ی هزاجا اب هدنب ، نایب تکرش هب یزور دنچ ننوتیمن

هب ات متفرگ ور تاسلج تسیل و هدنورپ نوشیا

. منوسرب نوتتسد

. دموا رد یزاریش موناخ یادص رفن نیلوا

امش زا رت هبرجت اب هرخ باال دیشکب تمحز امش ارچ _

. نتسه اجنیا مه

مناج هدش گنهامه نم :اب تفگ دنخبل اب میکح موناخ

نتفگ و نتفرگ سامت نم اب نوشدوخ رهمگرزب یاقآ ،

هدنب نتشاد المز یکمک هگا تداعس موناخ هب ندرپس

. متسه نوشتمدخ رد

. مدرک زاب وراه هدنورپ و مدز میکح موناخ هب یدنخبل

هتشاذن ماهنت مه اجنیا هک دوب یشواج ریگرد مرکف

. هشاب هتشاد ور ماوه دوب هدرپس یکی وهب دوب

تاسلج تعاس و هدنورپ حیضوت هب عورش یکی یکی

. مدرک

دوب یرفظ یاقآ و میکح موناخ شود یور راب رتشیب

دوب. نوشتسد کمک رتشیب هیقب و
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تدش زا شطسو ، دیشک لوط یتعاسود ابیرقت هسلج

. متسشن یلدنص یور یگتسخ

همه ی هساو اهراک شوایس و شواچ نودب اعقاو

دوب. نیگنس و تخس

هب و دیشک یتحار سفن ادیش هسلج ندش مومت اب

داد. هیکت یلدنص

نیا یروج هچ اهادخ هدنب مدنوم ندرگرب رتدوز شاک _

یزیچ زا مدآ همه نیا ندادیم ماجنا اهنت ور راک همه

نیا مدرکیم رکف ش همه وگب ونم ، میرایمن رد رس

. ندیم روتسد و نزادنیم اپ یور اپ طقف اتکرش سیئر

. تفرگ نم تمس وهب تسب ور هدنورپ یرفظ یاقآ

نیا یوت هک دوبن نوششود یور تمحز همه نیا _هگا

. ندیسریمن یهاگیاج نینچ هب نس

. مداد نوکت دییات هنوشن هب ور مرس

نوشاه قاتا تمس وهب ندش دنلب اج زا همه مک مک

. نتفر

دوب. نیگنس یباسح همه تیلوسم زور دنچ نیا

هب طوبرم هک یا هدنورپ ات دنچ و مدش دنلب اج زا

مقاتا تمس وهب متشادرب زیم یور زا دوب مدوخ راک



. متفر

دوب. مشچ یوت یدایز ناگیاش ایحم خیلا یاج

هگید و دش هدیچ شمد هک نیا زا مدوب لا حشوخ

! هکلپیمن فارطا نیا

راک اه هدنورپ نتشادرب تسنودیم شواچ هک نیمه

و دوب هدش هتشادرب مشود یور زا یراب هی هدوبن نم

هی هنوتب هک دوب شوایس هب مدیما ی همه حاال

. هدوب ایحم رس ریز هنک تباث یروج

و مندرگ دوب اه هدنورپ یوت مرس تعاس دنچ منودیمن

دوب. هتفرگ درد یباسح ماه مشچ

. متفرگ ورباال مرس دروخ رد هب هک یا هقت اب

ات ود اب رحس و دش زاب رد مدب هزاجا هک نیا نودب

دش. قاتا دراو ازتیپ هبعج

دز. قرب مامشچ شندید اب

. دیسر مشوگ هب ممکش یادص هزات

. تفرگ ورباال شتسد

. متفرگ یمیلس موناخ زا ور ترتفد سردآ _

. متفر شتمس وهب مدز شهب یدنخبل

دوب هدش گنت تارب ملد ردقچ مرب تنوبرق نم _خآ

. ادخب مدرمیم یگنشگ زا متشاد

درک. ملغب و تشاذگ زیم یور ور ازتیپ هبعج

االن؟ یدش نوبرهم ردقنا ازتیپ هی رطاخ _هب



. مدیسوب ور ش هنوگ و متخادنا ورباال ماهوربا

. یدش رت زیزع یرب یاوخیم مدیمهف یتقو زا _هن

. تسشن لبم یور و دیدنخ

هساو ات هریمب هتفیب ای هرب دیاب مدآ امتح ینعی _

؟ هشب زیزع شازیزع

مدز. ش هنوش هب یا هبرض و متسشن شرانک

. هنکن ادخ ریگب زاگ ور تنوبز _

؟ یرادن یربخ هنوپ زا یتسار

. تشاذگ شولج و درک زاب ور ازتیپ هبعج

. هشنامیاز هگید هام ؟هی هگم تفگن _

. متفرگ زاگ ور مبل

هتحاران مزا یلیخ امتح متفرگن وشربخ هتقو یلیخ _

هن؟

هنودیم تسین هک مهفن اباب هن داد: باوج رپ نهد اب

تشواچ نوا شیپ ورب وشاپ ، شهب متفگ یراد لکشم

. انیدرک هتسخ هگید هنوخ دایب ام رهوش

. متفر شهب یا هرغ مشچ

نیا وت دیاب ، یتسه وت یلو اتسین مهفن هنوپ _

مسریم ماراک هب زورما هشاب شقیفر شیپ تیعقوم

. ششیپ مریم ادرف

داد. نوکت یرس

. هشب لح مامش لکشم هللا شیا _



مدیدید ومه یتفگ : متفگ و متشادرب ازتیپ زا شرب هی

؟ شوایس دوب شچ دوب، یچ هیضق یگیم

اباب یچیه : تفگ یلا یخیب واب تخادنا باال یا هنوش

! دشیمن راد هچب ، هرخسم

ازتیپ ی هکیت شفرح ندش مومت اب هظحل کی یوت

. مداتفا هفرس هب کوش تدش وزا دیرپ مولگ یوت
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رتهب هک ،حملا متشپ دیبوک راب دنچ و تشگرب عیرس

. تفرگ متمس وهب درک زاب ور هباشون رد دش

سکع نم زا رتشیب وت وهللا تقو هی یریمن هتچ _

. یدروخ هبرض یلیخ منک رکف یداد نوشن لمعلا

. مدرک شهاگن هفرس زا هدش سیخ یاه مشچ اب

؟ دوب یدج یتفگ هک ینیا _االن

یوت ور ازتیپ یقیمع سفن واب درک ثکم هظحل دنچ

. تخادنا ش هبعج

. نکن ماگن یروج _نیا

نم یلو دوب توافت یب شتروص ، متشادرب شزا مشچ

یزاب شقن تشاد ، هرذگیم یچ شلد وت مدیمهفیم

! درکیم

. متشاذگ شتسد یور ور متسد



هدرک فداصت هدوب هک هچب داد: همادا و درک مهاگن

هگب. مهب هدشیمن شور

ردق هچ یهلا مریمب ، متفرگ زاگ مکحم ور مبل

. مدرک شتواضق

هن؟ یدرک لوبق _

داد. راشف مهب ور شاه بل

؟ یدرکیمن یدوب _وت

! مدرکیم : مداد باوج ثکم نودب

؟ یدموا رانک شاهاب دوب، ییاج یب لا وس

هرآ، نوا رانک : تفگ مورآ و تخادنا نییاپ ور شرس

هشیم اولب منهذ وت مشیم اهنت هک هقیقد ود یلو

نم! ی هداوناخ اصوصخم همهفب دیابن سکچیه ، باتفآ

. هساسح یلیخ شوایس

. مدرک زاب شارب ور ماتسد

منک؟ تلغب _

. تشاذگ م هنوش یور ور شرس یگنرمک دنخبل اب

: متفگ و مدیشک ش هتخیر نوریب یاهوم یور تسد

هگا هگرزب یلیخ تلد رحس یتسه یوق یلیخ وت

دوب نکمم مه قشع دوجو اب دوب وت زج یسکره

نیب سح تقوچیه ، هرذگب ندش ردام زا هنکن لوبق

؟ هشاب ریگن مک تسد ور شوایس و تدوخ

داد. نوکت رس



سح بش نوا زا ال صا باتفآ مراد شسود یلیخ _

مهب زورره هک نیا ، مایند رتخد نیرت تخبشوخ منکیم

مهب یه شاه یریگرد جوا وت ای هراد مسود هگیم

، هنکیم مرگ ور متشپ تسه مهب شساوح و هدیم مایپ

انیمه ادخب ؟ یگدنز نیا زا ماوخیم یچ هگم نم

. همتسب

ماوخیمن هنوا یاه یتحاران هساو مندروخ هصغ نم

. هراد نیِد مهب تبسن هنک سح و هشاب هدنمرش ردقنا

. مدرک شهاگن و مدش مخ

زونه رحس هدموا دیدج ژی ولونکت و شور یلک _

! دیتسب ور هدنورپ اهامش ارچ هدشن یچیه

هنیا دش لا وس مارب هک یا هگید دروم هی مه شدعب

لکش مسر اب یتساوخیم یروج هچ اقیقد وت هک

؟ ینک نشور مساو هشیم یدب حیضوت ور هیضق

. بقع داد مله هدنخ اب

وهی. دیرپ منهد زا تیبرتیب وش _مگ

. متخادنا باال یا هنوش

یولج هشاب بظاوم متسه یریگیپ مدآ نم _خالهص

نم هب یکمک هی وشاپ ،حاال یدن اه یتوس نیا زا نم

. ششیپ مرب ماوخیم ادرف مدب، ماجنا ماهراک نوسرب

. تخادنا باال ییوربا

؟ ورای شیپ _



. مدرک شهاگن یپچ پچ

ناخ! شواچ هیچ، ورای _

. نیشن راکیب وش دنلب
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یکی ، دموا مزیم تمس هب و دش دنلب اج زا هدنخ اب

شساو ور درکیم دیاب هک ییاهراک ی همه یکی

. مداد حیضوت

هک دوب دایز ماهراک ردقنا دنوسر مساو ادخ ور رحس

. مسرب شواچ هب مه ادرف یتح مدرکیمن رکف

. میدوب اهراک ماجنا ریگرد نومتفج بش ات

عمج میتشاد مک مک و دوب هدش مومت نومراک هزات

. دروخ رد هب یا هقت هک میدرکیم

. دییامرفب _

دش رضاح رد بوچراچ یوت هک شوایس ندید اب

دش. زاب رحس ی هرهچ

. زیزع یاموناخ _سالمهب

تفایق ردقنا ارچ داد: همادا و درک رحس هب یهاگن

یدروآ ریگ تزوک ونم نز موناخ باتفآ س، هتسخ

؟ شندرگ یتخادنا ور تاراک

مدز. شهب یدنخبل



هک نیا زا لبق ، نیدموا شوخ شوایس اقآ _سالم

مه نم هب ندرک کمک هنم، قیفر هشب امش موناخ

ی هطبار دیاوخب امش هک نیا حاال هشفیاظو وزج

شثحب دینزب مهب اه تمهت نیا اب ورام ی هنارهاوخ

. سادج

دش. درگ شاه مشچ

راک ردقنا ال صا ، ینکیم شگرزب ارچ اباب مدرک یخوش _

... تنوج دینک

درک. عطق ور شفرح رحس ی هرغ مشچ اب

نکن نم مرب امشچ نوا نوبرق مزیزع منوج نوج، _

. مسرتیم یروج نوا

. هدنخ ریز مدز مورآ

. رشب نیا دوب رناژی یادخ

؟ مزیزع یشب ام راک محازم یدوب هدموا _

داد. نوکت رس یدج شوایس

زا لبق هتسب راک هدموا روتسد زاباال مگب مدموا _هن

. دیدرگرب هشب کیرات لماک اوه هک نیا

؟ هبوخ شواچ حلا شوایس : متفگ عیرس

؟ هدرکن یرییغت وناب تیعضو

شتیعضو وناب : تفگ ثکم واب دیشک یقیمع سفن

نوکت ناتسرامیب زا مینکیم یراکره مه شواچ ، هتباث

متسه نم ادرف ، ادخب هدش نوخ شامشچ ، هروخیمن



؟ ششیپ یرب ینوتیم تکرش

. مدرک شهاگن یتحاران اب

. متشاد مه دصق نیمه _هرآ

تحارتسا یمک هی هنوخ هرب نک شیضار افطل طقف _

هنک.

دش. بش هگید میرب دینک عمج مه امش

. مداد نوکت یرس

. منکیم ور _تالمش

دش. هتسخ یباسح مرحس میرب هرتهب هرآ

نیا اباب هن : تفگ عیرس دوب ام هب شهاگن هک رحس

و هشاب وت رانک مدآ ، متسین هتسخ ال صا هیفرح هچ

؟ هنومب شنت هب یگتسخ

عمج ور هدنوم فصن یاه هدنورپ و مدز شهب یدنخبل

. مدب نوشماجنا حبص وات هنوخ مربب ات مدرک
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و دز مهب یا هراشا ایس تکرش زا نومنتفر نوریب اب

بوخ ناروتسر هی نوتمربب میرب نم نیشام :اب تفگ

. دینک افص

. مدرک شهاگن یگتسخ اب

هنوخ نم هرذگب شوخ دیرب امش هنکن درد نوتتسد _



مه هتسخ یمک مدب ماجنا دیاب هک مراد راک یلک

. متسه

. نتخادنا مهب یهاگن

. شاب تدوخ بظاوم سپ هشاب _

ی همه ، مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدرک یظفاحادخ

. درکیم درد و دوب هتفوک یگتسخ زا مندب

ات مدرکیم مومت حبص ات وراه راک ی همه دیاب یلو

. منومب شواچ شیپ منوتب ادرف

، مدرک سالیم یگف کال اب هنوخ هب ندیسر ضحم هب

عیرس و مدروخ اذغ همقل دنچ ییاپرس لا چخی رس

. قاتا یوت متشگرب

راک قرغ هرابود و مزیم یور متخیر وراه هدنورپ

. مدش

. مدموا مدوخ هب هک دوب حبص جنپ هب کیدزن تعاس

. متشادن ور ماه مشچ نتشاد هگن زاب ییاناوت هگید

ثکم یا هظحل نودب و مدیشک زارد باوختخر یور

درب. مباوخ

مگ ور ناکم و نامز هظحل هی مدیرپ هک باوخ زا

. مدرک

. مدیرپ اج زا عیرس تعاس ندید زا دعب

راهان تشاد هنوخرپشآ وت نامام دوب، رهظ کیدزن

. درکیم تسرد



. متفر شتمس وهب مدز متروص و تسد هب یبآ عیرس

؟ نیدرکن مرادیب رتدوز ارچ _

درک. مهاگن بجعت اب

رکف یدشن رادیب هک متدوخ یدوب لوغشم حبص _ات

. ینک تحارتسا یاوخیم مدرک

. مدرک چیودناس هدرک خرس ینیمز بیس مدوخ هساو

ناتسرامیب مریم نوتزاجا ...اب شتسار ، تکرش مریمن _

. مریگب ور وناب ربخ

. متشگرب شتمس هب مورآ درک، توکس

! درگرب دوز _

ور مدوخ هگب یزیچ هک نیا زا لبق و متفگ یمشچ

. مدنوپچ قاتا

دوب. یزاب پوت لوغشم طایح وت شرآ

شنوبرق مدز، دنخبل و متخادنا شهب یهاگن هرجنپ زا

یتقو مدرکیم فیک دوب هدش گرزب ردقچ مرب

. شمدیدیم

هتفرگ سپ ور شتیاکش یناطلس مدوب هدینش یتقو زا

لیکو یفسوی یاقآ ور ینوناق یاهراک ی همه و

مدوخ تسوپ وت یلا حشوخ زا دوب هداد ماجنا شواچ

. مدوب درم نیا نویدم هشیمه یارب ، مدیجنگیمن

هب و مدرک یگنرمک شیارآ ماه سابل ندیشوپ زا دعب

. مداتفا هار طایح تمس



. دموا متمس هب هدنخ اب مندید اب شرآ

؟ نوریب میرب ینامام _
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. مدرک شهاگن بجعت واب مداتسیا ماج رس

؟ نامام _االن

داد. نوکت رس

نم یزابرهش نرب ناوخیم بش انیا شنامام اب ایلیا _

مه؟ اب نوریب میرب هشیم ماوخیمن یزابرهش

. مدرک شهاگن هدروخ اج

یاه هداوناخ تشاد هزات شرآ ، مدوب هدش الل راگنا

. دیدیم ور شفارطا

. تشاد راطتنا مزا و درکیم هسیاقم

شهب ور تقیقح مشب روبجم هک یزور زا مدیسرتیم

دوب. نم سوباک زور نوا مگب،

. متفر شفرط وهب مدز شهب یدنخبل

ضوع وتاسابل میرب ودب ینامام مدرگب ترود _هرآ

. نوریب میرب مه اب مینک

. میدش قاتا دراو شرآ واب مدروآ رد ور مشفک

؟ یتشاذگ اج یزیچ زاب : تفگ مندید اب نامام

نوریب دیفس زولب هی و هریت یل راولش هی دمک یوت زا



منزب ور شسابل یاه نیتسآ هک مدوب نیا قشاع مدروآ

. دشیم یندروخ یلیخ باال

. میرب شرآ اب میاوخیم ناج نامام _هن

؟ ناتسرامیب : تفگ بجعت اب

: متفگ مدرکیم شنت ور شرآ یاه سابل هک روط نومه

هنومب ششیپ نییاپ دایب هقیقد هد هی مگیم قیاقش هب

. مینومب ندیمن هزاجا هک مرتشیب ،

. هنوخ وت تفرگ شلد م هچب

یاه شفک و مدیشک شتخل یاهوم هب یا هنوش

. مدیشوپ ور ماه شفک هرابود ، مدرک شاپ ور شترپسا

واب متفرگ ور شرآ تسد نامام زا یظفاحادخ اب

. میداتفا هار نیشام تمس هب مه

. متسب ور شدنبرمک و مدرک زاب ور نیشام رد

؟ نامام هتحار تاج _

داد. نوکت رس

. متشاذگ زاگ یور ور ماپ و مدش نیشام راوس

؟ یتحار ینامام شرآ _

؟ تسین ت هنسرگ یتسار

درک. هاگن نوریب هب هرجنپ زا

. ینامام _هن

. یهلا مریمب ، راگنا تشاد قوذ ش هرهچ

؟ مرخب تارب یاوخیمن یزیچ شرآ _



؟ تهب هرذگیم شوخ کدوک دهم

. دوبن وساالم نم هب شساوح ال صا

. شواچ ومع شیپ میریم میراد مرسپ اقآ منوج شرآ _

. دنودرگرب متمس هب ور شرس هرخ باال

؟ شواچ ومع هنوخ میریم _
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. مداد نوکت ور مرس

، تساجنوا منوا هک ییاج هی میریم مرب تنوبرق _هن

؟ یراد تسود ور شواچ ومع

هب هنک زاب ور روبشاد رد درکیم یعس هک روط نومه

درک. نییاپ ورباال شرس هرآ ینعم

نومنوخ هگم مرسپ مراد شسود منم ، تفرگ م هدنخ

! هشابن یکی

وهب مدرک کراپ یا هشوگ ناتسرامیب مد هب ندیسر اب

مدز. گنز قیاقش

؟ یبوخ ناج باتفآ _سالم

. مدرک زاب ور نیشام رد

؟ دیناتسرامیب االن امش مگیم مش تادف _سالم

؟ روطچ مزیزع _هرآ

. متسب ور نیشام رد



یولج نم شتسار متشاد تساو یتمحز هی هدنمرش _

دنچ یایب ینوتیم هماهاب مه شرآ مناتسرامیب رد

؟ مدرگرب منزب وناب هب رس هی نم یشاب ششیپ هقیقد

. امتح هرآ : تفگ عیرس

نوج باتفآ داد: همادا و درک رت مورآ یمک ور شادص

نوغاد یلیخ ادخ هب هنوخ یربب ور مشاداد ینوتیم

هنک تحارتسا مکی هی هریمن مینکیم یراکره هدش

هدش. نوخ رپ شاه مشچ

. مدیشک یهآ

. منکیم ور تالمش مزیزع _هرآ

. مایم االن _نم

یچیئوس اج اب هک یشرآ تمس مدش مخ هشیش زا

: متفگ و درکیم یزاب دوب هدروآ رد دروبشاد یوت هک

شوایس ومع دلوت هتدای ور قیاقش خهلا نامام شرآ

؟ دوب نوماهاب

؟ هشاب دینک یزاب مه اب یلک تشیپ دایم هراد

درک. مهاگن شتشرد یاه مشچ اب

؟ یریم اجک _وت

مدز. شهب یدنخبل

؟ ینامام هشاب مایم یدوز ، شواچ ومع لا بند مریم _

نوکت شساو یتسد دمویم رود زا هک قیاقش ندید اب

. مداد



درک. ملغب مکحم مهب ندیسر ضحم هب

؟ نوج قیاقش یبوخ _

؟ هرتهب شلا ح وناب

یس یس زا نتفگ رکشورادخ هرآ : تفگ هدش ادج مزا

هنومیم یرتسب شخب وت یزور دنچ نوریب دایب هک وی

نوا ات تیعضو نیا اب هگا هتبلا ، ننکیم شصخرم دعب

. هنومب اپرس شاداد عقوم

. مدیشک یقیمع سفن

. مایم یدوز نم اه ینکن تیذا ینامام شرآ _

. مداد نوکت یتسد شساو

. مشبظاوم نم شابن نارگن ناج باتفآ _ورب

. مداتفا هار ناتسرامیب تمس وهب مدرک یرکشت

ادیپ ور رظن دروم شخب ات دیشک لوط یا هظحل دنچ

منک.

یور هک یشواچ ندید اب مدش هک ورهار نیلوا دراو

راوید هب ور شرس یگتسخ واب دوب هتسشن یلدنص

. مدرک ثکم دوب هدز هیکت

لا یخیب هک دوب هتسخ ردقچ ساوسو همه نوا اب

دوب. هدش طیحم ندوب هدولآ
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شرس وباالی متفر شتمس هب مورآ یاه مدق اب

. مداتسیا

مشچ یقلخ دب اب داتفا شتروص یور هک یا هیاس اب

درک. زاب ور ماه

مدز. یدنخبل و مدرب ورباال متسد

_سالم.

. دیشک شتروص هب یتسد و درک مهاگن بجعت اب

؟ ینکیم راکیچ اجنیا _

. یشاب تکرش دیابن هگم

. متسشن شرانک و متخادنا ش کالهف تروص هب یهاگن

نوشهب مه هیقب یاهراک مداد ماجنا ور ماهراک _

. منیبب ور وناب اجنیا مدموا مدرپس

دوب. مه یوت زونه شاه مخا

. تخادنا مهب یهاگن و تشگرب

؟ ینیبب ور وناب طقف _

ورب. هدب نوکت تسد نک شهاگن ورب س هشیش تشپ

نیا و شتداسح زا مه و شییوهی خاالیق دب زا مه

م هدنخ نوا هن ماجنیا وناب یارب طقف درکیم رکف هک

. تفرگ

. شتمس مدش مخ یمک

مدموا ، هرتهب یلیخ شلا ح رکشورادخ تفگ قیاقش _

. هنوخ میدرگرب وت لا بند



داد. نوکت یرس

هب یتقو هشاب هتشاد ور شاوه تسین یسک اجنیا _

. مشاب ششیپ نم هدیم حیجرت دایب شوه

. متشاذگ شتسد یور ور متسد طایتحا اب

عیرس هشب یزیچ هگا شواچ تسه اجنیا تنامام _

یراد تحارتسا هب زاین وتاالن نیبب ، هدیم ربخ نومهب

؟ تتنیبب هتسخ و نوغاد تیعضو نیا اب وناب یاوخیم

. شاه مشچ یولج مرب ور متروص

ونم! نیبب _

ینکیم تحارتسا تعاس هی یروخیم اذغ هنوخ یریم

بخ؟ یدرگیم رب هرابود دعب

نیدنچ یارب یروبجم یاین هگا ، هشکیمن لوط یلیخ

اینک. لمحت ونم ندرک قطن تعاس

دش. زاب مه زا یمک شاه مخا

تسه یکی نییاپ نوا مشزات : مداد همادا ناجیه اب

. شینیبب مدروآ هدش گنت تساو شلد

درک. مهاگن یکاش

یلا، مب هریش مرس یاوخیم یروجنیا متسین هک هچب _

حلا... تسه یک

شواچ زا له اب دش دنلب مرس تشپ زا ییادص اب

. متفرگ هلصاف

اجنیا ات یداتفا تمحز ناج،هب باتفآ یدموا شوخ _



. یدموا
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. مدش دنلب یلدنص یور زا

؟ هبوخ نوتلا ح رهمگرزب موناخ _سالم

. دمویم رظن هب رت هدیرپ گنر شیارآ نودب

؟ شواچ لا بند یدموا نوج، زانهم نک مادص _

هبرجت زا بخ ، متخادنا شواچ هب ینئمطمان هاگن

ششوخ نم زا نادنچ شردام منکیمن رکف لبق تاعفد

. دایب

. داتسیا مرانک و دش دنلب اج زا

هنوخ مریم یتعاس دنچ هی نم شیپ هدموا _هرآ

. مدرگیمرب دوز منک، تحارتسا

. شاب وناب بظاوم

. مدش بذعم هک تخادنا نومهب یثکم رپ هاگن شردام

یور مشچ زورید زا ینک تحارتسا دیاب اقافتا هشاب _

. یدروخن مه ادغ ، یتشاذن مه

. منومیم بشما نم یاوخب هگا

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس عیرس

. نزب گنز نم هب دش یربخ ، مدرگیم رب بش ات _هن

. دیشک یهآ



. شاب تدوخ بظاوم هشاب _

مدز. یطاتحم دنخبل

. نوج زانهم رادهگن ادخ _

داد. نوکت رس و دز مهب یدنخبل

سفن و مداتفا هار شواچ رانک عیرس یاه مدق اب

. مدرک دازآ ور م هدش سبح

باوج هک دوب ینوا شواچ دوخ مدوب لا حشوخ

یتیعقوم نینچ یوت متسنودیمن اعقاو داد ور شردام

. مدرکیم راتفر روطچ دیاب

رانک نم دوجو اب منکیم رکف ، هکانسرت تنامام _

. هدموین

. تخادنا مهب یهاگن یمشچ ریز

؟ زانهم _

؟ یراد هیقب راکیچ مایب رانک تاهاب نم طقف هنیا مهم

. میدش جراخ ناتسرامیب زا

. مداد راشف مهب ور ماه بل

؟ یدموا رانک _

درک. مهاگن میقتسم و تشگرب

؟ شواچ یدموا رانک نم _اب

نوکس دشیمن سح یچیه شتوکس یوت ، شهاگن یوت

دوب. قلطم

نومهاگن بجعت اب و نتشذگیم نومفارطا زا مدرم



. ندرکیم

ولج یروجنیا هک ن هنووید نتفگیم نوشدوخ اب دیاش

مه، یاه مشچ یوت ندز لز و نداتسیا ناتسرامیب رد

! ننیبیمن ور سک چیه هک راگنا

و میداد تسد زا ور یزیزع ننکیم رکف مه دیاش ای

نداد تسد زا مغ ، هتفرگ درگ و هتسخ یتروص اب

! مینکیم میسقت مه اب ور یزیچ

! تاهاب مایم رانک نم ، شاب مرانک طقف _

دوب، هدنومرد یلیخ شانتفگ نومب طقف ازور نیا

! دربیم لد یلیخ

رارکت ور فرح نیا زور دنچ نیا یوت راب نیمود یارب

درم نیا هساو تفر ملد راب نیمود یارب نم و درک

! ینتشاد تسود قلخدب
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وت تسد ، میدموا نومدوخ هب نومتفج شرآ یادص اب

ومع شرآ و ندمویم نومتمس هب نتشاد قیاقش تسد

. دزیم ادص ور ششواچ

. میتفرگ هلصاف مه زا یمک

مخ و تفر نییاپ هلپ دنچ یگنرمک دنخبل اب شواچ

. شرآ تمس دش



دوب. هدش گنت تارب ملد ردقچ خآ ومع مناج _

دز. قرب ماه مشچ درک شلغب هک نیمه

یهاگن و تشگرب دوب شلغب یوت شرآ هک روط نومه

. تخادنا نم هب

؟ یایب یاوخیمن _

و مدرک یط ور هلپ ات دنچ عیرس و مدموا مدوخ هب

. مداتسیا نوشرانک

تلا جخ هظحل هی قیاقش ی هدز قوذ هاگن ندید اب

. مدیشک

. میداتفا هار نیشام تمس وهب متفرگ زاگ ور مبل

: متفگ و متفرگ ور دوب شواچ لغب وت هک شرآ تسد

دیرب مه امش ، تکرش میریم شرآ و نم هگید بخ

. دینک تحارتسا هنوخ

درک. یمخا شواچ

یرب تدوخ هک نوریب یدروآ یتشادرب وت نوا زا ونم _

؟ تکرش

! منیبب دیش راوس

. مدرک شهاگن یلد ود اب

دز. مهب یا هراشا

دعب میروخیم یزیچ هی نم ی هنوخ میریم وش راوس _

. ریگب ور تنیشام ناتسرامیب تمرایم

هگید تشادن یداریا دوب نوماهاب مه قیاقش هک حاال



. میتفر هک شنیشام تمس هب

. تسشن بقع و درک لغب ور شرآ قیاقش

ور مهاگن عیرس هک دز مهب یکمشچ رد نتسب عقوم

. متفرگ شزا

. عیاض ردقنا مدآ هخآ

متسد وت ور مفیک بذعم و متسشن ولج یلدنص یور

حاال. دوب راب نیلوا راگنا ، مداد راشف

تخادنا مهب یهاگن یمشچ ریز شواچ دعب هقيقد دنچ

؟ دیروخیم یچ راهان : دیسرپ و

یزیچ هی هنوخ میریم حاال : متفگ سفن هب دامتعا اب

. نوتساو منکیم تسرد

درگ. مهاگن بجعت واب دنودرگرب متمس هب ور شرس
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: تفگ یا هدش دازآ سفن واب درک ثکم هظحل دنچ

یزیچ هی نوریب نومه یشکب تمحز داوخیمن هن

. میروخیم

اه؟ هچب دیروخیم یچ

. یلدنص ور متسشن فاص مخا اب

شرآ هب یهاگن هنیآ وت زا ازتیپ مسا ندروآ اب

یاه رکذت کال هشب مرگ یکی هب شتشپ هیفاک ، متخادنا



رانک. هراذیم ونم

درک. هاگن نم وهب تشگرب

؟ مدب شرافس یروخیم یچ _

. متخادنا باال یا هنوش

. ازتیپ نومه منم _

نوبایخ رس دوف تسف هب و تشادرب ور یشوگ

هنک. ش هدامآ اجنوا میسرب ات داد شرافس

نوریب هب و مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ور مرس

. مدش هریخ

مه یور هظحل ره ماه مشچ و مدوب هتسخ یلیخ

. داتفیم

. متفر ورف باوخ هب ماه مشچ ندش مرگ اب مک مک

یوت هک ییانشآ رطع و مینوشیپ ندش مرگ سح اب

. دروخ نوکت ماه کلپ ؛ دیچیپ مینیب

! دیسوبیم ونم تشاد یکی

یوت شواچ ندید ،اب مدرک زاب ور ماه مشچ عیرس

. مدیشک یفیفخ غیج متروص یتناس دنچ هلصاف

دوب. مورآ شاه مشچ ، دیشک بقع ور شدوخ

نتفر ازتیپ اب اه هچب منک، ترادیب متساوخیم طقف _

یش. رادیب ات مدنوم نم وت

هب بجعت اب و مدیشک مینوشیپ یور ور متشگنا

. مدرک هاگن فارطا



. میدوب ش هنوخ گنیکراپ یوت

بق لثم قیمع و صاخ دوب، نم هب هریخ شهاگن زونه

ال.

. متشادرب مینوشیپ یور زا ور متسد هدز لوه

؟ هدشیچ _

دش. زاب مه زا شاه مخا

. میرب وش هدایپ باتفآ هدشن یزیچ _

؟ یدوب هتسخ یلیخ

. مدرک هلگ هب عورش و مدیشک یهآ

ور همه تیلوسم تکرش متفر دوز حبص زورید _

یرتفد یاراک فصن مه دعب ، مدرک دزشوگ نوشهب

مه ش هیقب دیشک لوط بش ،ات مداد ماجنا وراهامش

زورما هک مدرک شمومت حبص جنپ ات هنوخ مدروآ

. ناتسرامیب مایب منوتب

دش مخ یمک و تفر مه یوت شاه مخا هرابود

. متمس

یتخس تدوخ هب تسین المز متفگن وت هب نم هگم _

هک یداد ماجنا ییاهنت ور راک همه نوا یتسشن ، یدب

؟ هشب یچ

. هشاب تحار تلا یخ ، هشن ریگرد ترکف هک : متفگ مورآ

داد. نوریب ادص رپ ور شسفن

هساو هشن تحار ملا یخ ماوخیم رتخد هللا، رفغتسا _



؟ تدوخ هب یداد یباوخ یب ردقنا یچ

نک. تحارتسا روخب یزیچ هی وت میرب ایب
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. مدیچ رب بل

. هخآ دوب وت رطاخ شهب همه _

یوت ور تروص فرط ود و متمس تشادرب زیخ

. تفرگ شتسد

هاگن هب مدش هریخ هدش درگ یاه مشچ ،اب تخیر ملد

. شمرگ

رطاخ هب ماوخیمن ، رتخد دوب نم رطاخ هب منودیم _

؟ هشاب مدیم نوشماجنا مدوخ یش تیذا نم

تدوخ تابثا هساو ور اراک نیا ی همه ، مدرک لوبق

یا هرذ ماوخیمن هگید یلو یداد ماجنا تکرش یوت

! یشکب یتخس

. متفرگ ور شتسد چم متسد اب

هب مدش هجوتم بخ دش، هلا چم متروص نک _لو

. یگیم مدوخ رطاخ

. دیشکن بقع یلو درک مک ور شتسد راشف

دوب. شاتسد نیب مپل فرط ود نانچمه

زورید یاراک یدرک تحارتسا هک نیا زا دعب وت میرب _



هدب. شرازگ مهب ور

. ندش جک شتسد تمس هب ماه مشچ

. مینزب فرح مینوتیم مه ینک لو ور _مپل

و تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل م هفایق ندید اب

درک. لو ور متروص

. نرظتنم اه هچب وت میرب _

. مدش هدایپ و مدرک زاب ور نیشام رد عیرس

مدیشک متروص فرط ود هب یتسد هنیبب هک نیا نودب

نومه دش بوخ ، متفرگ زاگ مکحم قوذ زا ور مبل و

! متفرن او اج

. میداتفا هار نومتخاس فرط هب ودره

هرابود ، مشاب یداع منوتب تساوخیم تردق یلیخ

دوب! هتفرگ ور مپل یتح دوب، هدش منارگن

هک یروج میتفریم هار مهب هلصاف نیرت کیدزن یوت

. دروخیم مهب نوماهوزاب

! دروخیم نوا جنرآ هب نم یوزاب هتبلا

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

ور مهاگن هدش لوه هنم، هب شهاگن مدش هجوتم

! مدش ریگلفاغ مدیدزد

؟ درکن تتیذا یسک هک زورید _

. متفر اهباال هلپ زا

تکرش یاراک وت درک دیکات همه هب میکح موناخ _هن،



. یدرپس نم هب ور

مهب تساوح هک تسه مساوح مدنومهف شهب میقتسم

. تسه

داد. نوکت رس

داد. ور تاراک شرازگ میکح موناخ بشید ، هبوخ _
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. مدرک شهاگن مخا واب مداتسیا رخآ هلپ یور

؟ یتفرگ میکح موناخ زا ونم راک شرازگ _

؟ مراذب رسک و مک یزیچ یدیسرت

هب مدنک نوج ردقچ وگب ونم : مداد همادا یروخلد اب

... رطاخ

. تفرگ ورباال شتسد فک

تحارتسا ، یدروخ راهان مدیسرپ شزا ورن دنت ردقنا _

هن! ای یدرک

. مداد راشف مهب ور ماه بل

... مدرک رکف نم ینعی بخ... _

: تفگ وکالهف داد نوکت فرط ود هب ور شرس

نم یلو باتفآ دز ترس هب یفرخزم رکف هچ منودیم

تسین مهم مارب هگید ایاضق نیا هک منوغاد ردقنا

یتقو ، مراد هگن مدوخ رانک ور منازیزع ماوخیم طقف



ات راهچ ولج مایمن تتسد مدرپس مدوخ ور یزیچ هی

نوشزا ور تندرک راک رامآ و لا وس ریز تمربب هبیرغ

! مریگب

. متخادنا نییاپ ور مرس هدنمرش

_نم...

درک. نومادص قیاقش هشب مومت مفرح هک نیا زا لبق

. تفر هنوخ فرط هب مهرد یاه مخا نومه اب شواچ

هقیقد ود بخ هدب ربص نم هب ادخ ، مدیشک یهآ

هگب! داوخیم یچ ینیبب یدرکیم ربص

متشگ اه هچب لا بند و مدش هنوخ دراو شرس تشپ

. دمویم هنوخزپشآ یوت زا نوشادص

باتفآ : تفگ دنخبل اب قیاقش مدش دراو هک نیمه

؟ مدب اذغ شهب هنیشب نم شیپ شرآ نوج

. مدرک شهاگن بجعت اب

. مزیزع هنیشب _

. متسشن شواچ رانک خیلا یلدنص یور

دوب. هدزن تسد شهب یلو دوب شولج اذغ

دنچ ره ، مدرک مولج یاذغ ندروخ هب عورش مورآ

. مدرکیم شهاگن یمشچ ریز هیناث

، میشابن بذعم ام هک دوب هتسشن زیم تشپ طقف راگنا

. تفرگیمن ورباال شرس مه هظحل هی

واب متخادنا دوب شرآ مرگرس هک قیاقش هب یهاگن



. متشاذگ شتسد یور ور متسد زیم ریز زا دیدرت

تشگنا تکرح دز،اب شکشخ مدرک سح هظحل هی

هب یا هراشا ، تخود مهب ور شهاگن شتسد یور ماه

. مدرک شباقشب

تکرح درک، مهاگن مخا واب درک ثکم هظحل دنچ

هنک، ماوعد هک االهن مدرک سح دش فقوتم متسد

! مدوب هدرک شتیذا هرابود

نیب مورآ ور متکرح یب تسد و دیشک یقیمع سفن

درک. شاذغ ندروخ هب عورش و تفرگ شاه تسد

دوب عیاض یلیخ ، مریگب ور مدنخبل یولج مدرک یعس

مساو یلو میدروخیم اذغ تسد کی اب ودره حاال هک

و منک ظفح ور ملداعت متسنوتیمن هگا یتح ، دوبن مهم

! مدیلا میم متروص هب ور سس یه

847_ تسپ #

متسد میدوب هتسشن زیم تشپ هک یا هظحل نیرخآ ات

. دروخ ور شاذغ شمارآ واب درکن لو ور

زیچ همه اعقاو ینعی ، مدوب نومسآ یوت کال هک منم

؟ دوب هدش لبق لثم

شتسد ریز زا ور متسد مورآ اذغ ندروخ زا دعب

منک،ات عمج وراه فرظ ات مدش دنلب و مدیشک نوریب



دوب. نم هب شهاگن هظحل نیرخآ

هنوخزپشآ زا و دش دنلب اج زا هقیقد دنچ زا دعب

. تفر نوریب

دوب. هدرکن مومت ور شاذغ زونه شرآ

وراه فرظ نم : تفگ مورآ و دز مهب یا هراشا قیاقش

! هنوغاد یلیخ ینک شباوخ ینوتیم نیبب ورب مروشیم

راکیچ متسنودیمن اعقاو مدنوم ماجرس هظحل دنچ

منک.

! دوبن ، متشگرب ییاریذپ وهب مدیشک یقیمع سفن

! شقاتا دوب هتفر امتح

. متفر اهباال هلپ وزا مدرک اپ نوا اپو نیا یمک

مدرکیم شروبجم دیاب مدوب عطاق ممیمصت یوت

یمسج و یحور تیعضو نیا اب هنک، تحارتسا

. درکیم دوبان ور شدوخ

اب مدز رد هب یا هبرض و مداتسیا شقاتا رد تشپ

قاتا دراو و مدیشک نییاپ ور هریگتسد شادص ندینش

. مدش

مولعم و دوب هتسشن قاتا هپاناک یور تسد هب هدنورپ

. هنکیم یسررب هراک هب طوبرم هک ور یزیچ هراد دوب

. دیرپ باال شاهوربا مندید اب

. یدموا شوخ _

قاتا نیا یوت ور ماپ هک مداتفا یراب نیرخآ دای



: متفگ تمی مال واب مدرشف مهب ور ماه بل ، متشاذگ

یا هتسخ یدیباوخن زورید ینک،زا تحارتسا دوب رارق

؟ یدرگرب یاوخیمن بش هگم

داد. نوکت یرس

! میتشادن یرارق نینچ _

هشب تحار ملا یخ مدب ماجنا دیاب تسه اراک یرس هی

. مریم دعب

. متسشن هپاناک یور شرانک و متفر شتمس هب

نک. تحارتسا ورب وت مدیم نوشماجنا نم _هدب

. تخادنا مهب یا هریخ هاگن

؟ هتسخ تروص و زمرق یامشچ نیا _اب

تحارتسا هنوخ ینومیم راکرس یرب یرادن قح ادرف

. ینکیم

. مریگب شتسد زا ور هدنورپ مدرک یعس

! هشیمن ، نومتسد ور هدنوم راک یلک _

. مدش رت کیدزن شهب و دیشک بقع ور شتسد

رتهب وناب تیعضو هگا ادرف سپ نکن، لک لک نم _اب

اهراک ی همه هب تسین المز تکرش مایم مدوخ دش

. یسرب

،زا شلغب وت مداتفیم گنشق ولج متفریم هگید مک هی

رت. بقع دوب هدیشک ور هدنورپ دصق

ماج رس متشگرب مورآ و مدرک زیر ور ماه مشچ



. متسشن

. یتحار روجره هشاب _

درک. مهاگن بجعت اب

هب تحار امش هنوخ میریم مک مک مه شرآ و _نم

. دیسرب نوتاراک
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. تفر مه یوت یسوسحم روط هب شاه مخا

سبالتم. ، دیشاب بظاوم هشاب _

. مدرک شهاگن بجعت اب

درک، زاب شور یولج ور هدنورپ و هرابود و تشگرب

وهی! دشیچ

. شتمس مدش مخ مورآ

شلا س هس ابیرقت دوب، رت هچب شرآ هک عقوم نوا _

شرآ اب هک یسک اهنت دوب هدرسفا یلیخ نامام دوب.

ادج ملغب زا مه هظحل هی ، مدوب نم دزیم هلک و رس

مایب و هنوخ شمراذب زورره مارب دوب تخس دشیمن

. راکرس

ملغب و دمویمن متمس متشگیم رب هک راک رس زا ابش

ونم مامت زور هی هک نیا زا دوب تحاران راگنا ، درکیمن

هجوتم دوب هچب نوا تشاد مه قح بخ هدیدن



رطاخ هب شزا مندش رود ، هشدوخ رطاخ هب دشیمن

و هنوخ مدمویم هتسخ بشره هک نیا ، هشدوخ

منک تمسق شاهاب زور لوط رد ور مقشع متسنوتیمن

! همیگدنز مدآ نیرت زیزع نوچ هشدوخ رطاخ هب

ور شزان ، متفریمن شتمس درکیم هک رهق ماهاب

رظتنم رد مد نوریب یاسابل اب یروج نومه ، مدیشکیمن

ثعاب نیمه مرب هرارق هرابود هنک رکف ات مدنومیم

. هشب شرهق لا یخیب و متمس هدرگرب دشیم

نوا مدروایم رد ور نرب ناوخیم هک ییامدآ یادا نم

ات درکیم ملغب و تشگیمرب و درکیم مومت ور شرهق

مرن...

رود شاه تسد هنک ادیپ همادا مفرح هک نیا زا لبق

دش! هقلح مندب

متفگیم هگا دوب یمرش یب ، متفرگ زاگ مکحم ور مبل

نیا ندش، هدرشف نیا ، شوغآ نیا یامرگ یارب ملد

؟ دوب هدش گنت شنت یور یگشیمه پیپ یوب

ناوت هگید مدوب هتسخ دش، رت مکحم مرود شتسد

نیا مرمع رخآ ات طقف متشادن تمواقم و ندش رود

. متساوخیم ور شمارآ

هک تنتفر هب ینک دیدهت شرآ لثم ونم یتساوخیم _

؟ یرن ات منک تلغب

. متشاد ضغب ، متسب مکحم ور ماه مشچ



شواچ _

. دیشک یقیمع سفن

! شواچ نوج _

مدز. شادص زاب و دیزرل مادص

شواچ _

. دروخ نوکت شولگ کبیس درک ثکم

! شواچ نوج _

. مداد نوریب ور مسفن

. شمونشب متساوخیم طقف ، یچیه _

دش غاد هک مینوشیپ ، دیشک بقع هب ور م هنوش یمک

ای دزیم نویم رد یکی مبلق ، مدرک زاب ور ماه مشچ

مومت هرخ باال راگنا منک هیرگ متساوخیم ، دزیمن ال صا

دوب. هدش

مینوشیپ هب زونه شغاد یاه بل ، مدیشک یقیمع سفن

دوب. هدش رهم
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نانچمه یلو تفرگ هلصاف مینوشیپ زا یمک شاه بل

. مدوب شلغب یوت

هنیا مه شرتدب همه ،زا مراد دایز دب یاق خاال _نم

مایب مدوخ هب ات هروخب مکحم رگنلت هی مهب دیاب هک



نوچ مدیم شرازآ رتشیب هشاب زیزع رتشیب مارب یکره

نم هک یردق نومه مراد راظتنا ، مراد راظتنا شزا

! هشاب رادافو مهب مه نوا منکیم شارب یراکره

هنکشب متخاس هک یتب هک یزور زا ناما اما

باالیی نوا هراد، هگن رود دبا ات ونم هنوتیم شدرد

مدوخ هب هک هنزب هبرض مهب یعقوم هچ هنودیم بوخ

ال تخا یتح منکب یراکره مدوب رضاح هظحل نوا ، مایب

شیزیچ وناب یلو رود مزیرب نودیرف اب ور ماه ف

. هشن

مشوغآ زا هگید ات منکب یراکره مرضاح هظحل نیا

زا ورپ هشاب هایس منهذ مردق هچ ره ، یریگن هلصاف

یوت ور رفن هی نوچ منکب یراک منوتیمن مبلق کش؛اب

! مومت و هتساوخ شدوخ هساو شیگدنز

هرابود ایب باتفآ مریم هار هاگترپ هبل مراد زونه نم

! میزاسب

ممشچ ی هشوگ زا هک یکشا هرطق یولج متسنوتن

یسح زا دوب هدرک فیرعت گنشق هچ ، مریگب ور تخیر

عطق تقوچیه هک یبانط ، درکیم لصو نم هب ونوا هک

! دشیمن

ملد یوت هک یقشع ی همه واب مدیشک بقع ور مرس

. مدرک شهاگن دوب

؟ میزاسب هرابود _



اب متسب ور ماه مشچ مکحم ، دروآ نییاپ ور شرس

یمورآ سفن تسشن ماه کلپ یور هک ش هسوب سح

. مدیشک

مورآ یشاب مرانک ، شاب نومرد وت ، باتفآ م هتسخ _

تداع هدیمن تیاضر نتشگرب هب ملقع زونه مشیم

یرود بات یلو منومب مدوخ نما هقطنم یوت مدرک

بخ؟ نک مورآ ور م هتسخ حور وت مرادن مه

. مدرک کاپ ور ممشچ ریز

یش بوخ منکیم یراکره شواچ مدنوم نیمه هساو _

هیلک تیعضو ال صا ال... صا شاب مورآ طقف وت بخ؟

؟ شواچ هروطچ ت

؟ ینکیم رکف تدوخ یرامیب هب

؟ یتسه تدوخ بظاوم یروخیم وراد

. دیشک شتروص هب یتسد و دیشک یقیمع سفن

ال. صا مدرک شومارف داتفا قافتا ردقنا _

یوت هعفدی مدوب هدرک شومارف منم ، مدیشک یهآ

فرصم ور شاهوراد ال صا شواچ دز هقرج منهذ

! درکیمن

ملد. یوت داتفا سرت

. متفر بقع و مدز سپ ور شتسد ینارگن اب

هب ینکیمن سح یدرد ال صا تفر مدای هک یچ ینعی _

راکیچ یراد یمهفیم شواچ یدیمن یتیمها تدوخ



؟ ینکیم

مقمحا ردق هچ نم یادخ ، مدوب هدش نارگن و کالهف

نوراب ریز هک یبش نوا یتح دوب، هتفر مدای روط هچ

... راگیس همه نوا دوب، هدنوم

نم... هشب تیزیچ هگا شواچ یاو _

مضغب رپ تروص هب مخا واب تفرگ باال ور شتسد

درک. هاگن

ینکیم شغولش ردقنا ارچ رتخد هک هدشن یزیچ _

! متسشن تولج سملا نیبب
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:االن مداد همادا ناجیه واب مدرک درگ ور ماه مشچ

راک زا ور ت هیلک هنزب هعفدکی هشب عمج هگا یملا س

یچ؟ هزادنب

. تخادنا باال شوربا

؟ یریم یراذیم تقو نوا _

. تسشن مینوشیپ یور یگنررپ مخا

! دروخرب _مهب

؟ ینکیم رکف یروج نیا نم هب عجار اعقاو

. متنارگن طقف نم

مرس یور ور شملا و دز مشوگ تشپ ور ماهوم



درک. تسرد

الرغ ارچ شاب تدوخ بظاوم ، شابن نم نارگن _

. یدش

. متخادنا باال یا هنوش

! یسرپب شلماع زا دیاب _

هب و مدرشف مهب ور ماه بل درک، مهاگن یلا وس

. مدرک هراشا شدوخ

زا لبق ، دروآ ولج ور شتسد و مدرک یگنرمک مخا

تشگنا نیب ور مینیب مشکب بقع ور مرس هک نیا

داد. راشف و تفرگ شاه

مرب نم یاوخیم اه، هنکیم دشر هراد تنوبز هرابود _

. ینک تحارتسا اجنیا نوریب

بقع ور متروص مدرک یعس و متفرگ ور شتسد چم

. مشکب

رس هنوپ هب هار وت مدیاش هنوخ مرب ماوخیم _هن

. منزب

. دیشک بقع ور شتسد

. مرادن ور نیمار ربخ هتقو یلیخ _

هگید هام : متفگ دنخبل واب مدیشک متروص هب یتسد

. دایم ایند هب نوشینین

درک. مهاگن بجعت اب

؟ اعقاو _



. مداد نوکت رس قوذ اب

. اکینار نتشاذگ مشمسا هرتخد هرآ، یاو _

هتفر نیب زا شاه مخا مه نوا دز، قرب شاه مشچ

دوب.

؟ یراد تسود هچب _

درگ. ماه مشچ و دش عمج مدنخبل

_اه؟

. تفرگ ش هدنخ مدرک سح

یا. هچب تدوخ رتخد یچیه _

. مردام هی نم یلو : متفگ مورآ

درک. مهاگن هریخ یگنرمک دنخبل اب

. دایمن رب مشدوخ سپ زا هک ولوچوک نامام _هی

ی همه راگنا مدوب لا حشوخ ، مدرک یعونصم یمخا

فرح ش هغدغد اهنت و دوب هتفر شدای زا شت ال کشم

! دزیم دنخبل یتح دوب، نم اب ندز

. ساهنت هنوخ نامام هشیم مرید شواچ مرب هگید _نم

دش. دنلب اج وزا دیشک یقیمع سفن

. اجنوا ات نوتمربیم هدنوم ناتسرامیب مد تنیشام _

. مدرک یچون

ثمال تسین المز میریم میریگیم سنا آژ اباب _یا

. ینک تحارتسا هنوخ تمیدروآ

درک. مهب یمخا دیشوپیم ور شتک هک روط نومه



. دیرب نوتمتسرفب اهنت هدنوم نیمه طقف _

یشابن روبجم هک مایمن نیا هساو مه نیمار هنوخ ات

. نوتمدنوسریم مدوخ هنرگو یدب سپ باوج
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اتود داوخیم یچ ادخ زا روک بخ متفگن یزیچ هگید

مشاب شرانک رتشیب دوب مادخ زا هک نم انیب، مشچ

. مدوب شیگتسخ نارگن طقف

جراخ هک نیا زا لبق مدرک شزاب و متفر رد تمس هب

بقع هب مکحم و دش هدیشک متسد هرابود ؛ مشب

درگ ماه مشچ ششوغآ یوت ندش هدرشف ،اب متشگرب

دش.

همه نیا مدروآ موود یروج هچ ، باتفآ مشیمن ریس _

. تقو

شمارآ واب مداد هیکت ش هنیس هب ور م هنوچ

. مدرک شهاگن

کال. یراد یندشن مومت رناژی نم ندرک تیذا هساو _

. تسشن شبل هشوگ یگنرمک دنخبل

حبص ات هشاب نم هب هگا هشیم ترید میرب وررپ هچب _

. متشادیم تهگن اجنیا

. تفرگ م هدنخ



. متفریم متشاد یدب هزاجا _هگا

تشاد هگن مارب ور رد و درک زاب مرود زا ور شتسد

. مشب جراخ قاتا زا ات

تروص و نم دنخبل میدموا نییاپ اه هلپ زا مه رانک

هرخ هکباال دوب یتخبشوخ زا نوشن شواچ مخا نودب

. دادیم نوشن شوخ یور نومهب تشاد

و تشاد دیدرت یمک مه زونه شواچ هک دنچره

همه یلو دایب رانک هطبار نیا اب لماک تسنوتیمن راگنا

شدوخ هک روط نومه ، میدرکیم تسرد مه اب ور زیچ

. تفگ

لبم یور یلا یخیب اب هک قیاقش و شرآ ندید اب

. مدیشک یقیمع سفن ندیشکیم یشاقن و ندوب هتسشن

، دموا متمس وهب دش دنلب لبم یور زا مندید اب شرآ

. مدرک شلغب و مدش مخ

تمحز هب یباسح زورما دیشخبب ناج قیاقش نونمم _

. یداتفا

درک. یمی مال مخا

ماه، هچب قشاع نم نوج باتفآ هیفرح هچ نیا _او

. یدرک ام هب وت زورما ور یلصا فطل لصا رد

درک. هراشا شواچ هب وربا و مشچ اب مه دعب

هب شمشچ مدرک هاگن شواچ وهب مدز شهب یدنخبل

دوب. شرآ و نم



. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. دروآ ولج ور شتسد و درک یثکم

. هریگیم درد ترمک هنیگنس نم لغب شدب _

ندرک فراعت لا یخیب دوب، هدش نیگنس شرآ مه اعقاو

شواچ هب هرادن یضارتعا شرآ مدید یتقو و مدش

. شمدرپس

مبل درکیم نومهاگن یصاخ قوذ اب هک قیاقش ندید اب

هساو یزیچ هگید میدوب عیاض امسر ، متفرگ زاگ ور

! تشادن دوجو ندرک نوهنپ

نوریب هنوخ زا عیرس و میدرک یرسرس یظفاحادخ

. میتفر

واب تشگرب مفرط هب شواچ میدش هک نیشام راوس

؟ هفیعض و الرغ ردقنا ارچ شرآ : تفگ یگنرمک مخا

. مدرک شهاگن بجعت اب

یچ؟ _

، تخادنا شرآ هب یهاگن هنیآ و درک نشور ور نیشام

شزا یلیخ یلو هشرآ وسلا نس مه ابیرقت مه اتهم

شنزو شرآ منکیم سح هرت نیگنس و رت تشرد

؟ تسه تساوح تسین لا مرن
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. مدروخ اج شندش یدج زا

شساو یچیه ینعی هسریم شهب هشیمه نامام بخ _

یگدنز هلا سراهچ ی هچب ات دنچ اب هگم ، هراذیمن مک

اتاالن هلا مرن شرآ مدرکیم رکف هشیمه حاال ات مدرک

. تسین فیعض شندب هتشادن مه یصاخ یرامیب

داد. نوکت رس کالهف

تساوح ارچ ، هبوخ هشب پاکچ هی نانیمطا ضحم _

؟ تسین هچب نیا هب

دش. درگ ماه مشچ

؟ ینزیم فرح یروج نیا نم اب یراد اعقاو شواچ _

مساوح متشاذگ شساو ور میگدنز ی همه هک ینم

هلئسم نینچ هب هعفدی ارچ ممهفیمن االن تسین شهب

! یدرک دنب یا

. تخادنا شرآ هب یهاگن هنیآ یوت زا

... دارب هتناما هچب _نیا

رسک و مک یزیچ ماوخیمن طقف باتفآ یشردام وت

. نیمه هشاب هتشاد

دیاش مدرکیم رکف نیا هب هشیمه ، مدیشک یفوپ

جاودزا دیق کال سپ دایب رانک شرآ اب هنوتن مرسمه

رطاخ هب هک مدوب هداتفا یدرم ریگ ،حاال مدوب هدز ور

هلا مرن دح زا رتمک شرآ نزو درکیم رکف هک نیا

! هسرب نم داد هب ادخ ، درکیم مشنزرس و خیبوت



رتشیب ممساوح دعب هب نیا زا پاکچ شمربیم هشاب _

؟ یشیم ینابصع ارچ منکیم عمج

دش. هریخ ولج اب

. مشنارگن طقف ، مدشن ینابصع _

هب و مداد هیکت یلدنص هب ور مرس یگنرمک دنخبل اب

هنم، ملا درم نیا مومت مدش، هریخ شیدج خر مین

یانداد زان ، شیتسوپ ریز یاه تبحم ، شتیامح

ملا طقف ش همه ، شدنگ یاق خاال یتح شیکشاوی

دوب. نم

شمتشاذیم ماه تسد یوت نتشاذیم ور ایند هگا

مشوغآ یوت ور نوا میلا خ یاه تسد واب نیمز

! متفرگیم

مهب نزن لز یروج نوا : تفگ مورآ هیناث دنچ زا دعب

. هتسشن نیشام وت هچب

فرح ،اب متفرگ شزا ور مهاگن و دش درگ ماه مشچ

. شیتآ ی هروک وت تخادنیم ور مدآ شاه

شاک شمارآ نیا زا مدیسرتیم ملد هت زونه نم یلو

. هشاب هتشاد همادا دبا ات

رانک ور نیشام ناتسرامیب هب ندیسر ضحم هب

درک. کراپ منیشام

اوه ندش کیرات زا لبق دیشاب نوتدوخ بظاوم _

. هنوخ دیدرگرب



. مدرک زاب ور نیشام رد

بخ؟ شواچ نک تحارتسا هنوخ ورب مه ،وت هشاب _

داد. نوکت رس

. هنوخ مدرگیم رب دعب منیبب ور وناب رس هی _مرب

ال خرب و مداد نوکت شارب یتسد ، مدیشک یتحار سفن

. مدش هدایپ نیشام زا میبلق ی هتساوخ ف

هار مدوخ نیشام تمس هب و متفرگ ور شرآ تسد

. میداتفا

ناتسرامیب رد یولج مزادنب هار ور نیشام هک یتقو ات

. درکیم نومهاگن و دوب هداتسیا

شرآ هب یهاگن ناتسرامیب رد زا ندش جراخ اب

. متخادنا

؟ هدشن گنت نیمار ومع و هنوپ خهلا هساو تلد _

، تفرگ م هدنخ تخادنا باال هن ینعم هب ور شرس

. سب زا نبسچن

ین ین یتسنودیم ینامام نوشنوخ میریم میراد _

؟ نراد

درک. مهاگن بجعت اب

ین؟ _ین

. مداد نوکت رس عیرس

. دایم هگید هام هی تسین نوششیپ االن یلو _هرآ

. دنوراوخ ور شاه مشچ



؟ تساجک _االن

. متخادنا نوبایخ هب یرکفتم هاگن

! شدروخ هنوپ خهلا درکیم ینوطیش یلیخ _

درک. مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

. متخادنا باال یا هنوش

. هروخیمن وراه هچب خهلا سرتن ینامام مدرک یخوش _
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؟ هتفر اجک سپ : تفگ یواکجنک اب

یباوج هچ متسنودیمن ، مدوب هدرک ریگ اعقاو بخ

. مدب

ونوا ادخ هشب شتقو ات هرظتنم سادخ شیپ _االن

. شاباب و نامام هب هدب

دش. مخ یمک

؟ یلع اباب لثم _

مکحم متخادنا شهب یهاگن و متشگرب مدش، الل

مدش، هریخ نوریب وهب مداد راشف مهب ور ماه مشچ

دوب! شتوف درگلا س دعب ی هتفه

یلع. اباب لثم _هرآ

فاص ور مولگ راب دنچ و مدیشک ماه مشچ هب یتسد

هیرگ دیابن شرآ یولج یلو مدوب هدرک ضغب ، مدرک



. مدرکیم

ور نیشام عیرس هنوپ ی هنوخ مد ندیسر ضحم هب

. هروخب مرس هب دازآ یاوه ات مدش هدایپ و مدرک کراپ

هب ، متفرگ ور شتسد داتسیا مرانک و دش هدایپ شرآ

. مداد راشف ور هنوخ گنز و متفر نومتخاس تمس

. دیچیپ نوفیآ یوت نیمار یادص هیناث دنچ زا دعب

مدای تشاد ت هفایق تفرعم یب موناخ هب _هب

. رتخد تفریم

مدز. یدنخبل

ور میشوگ تاه سامت و گنز تقو دنچ نیا هک _هن

. منیبب ور رد نک زاب دوب، هدرک خاروس

درک. زاب ور ورد دیدنخ

. مداد راشف ور همکد و میدش روسناسآ راوس

تسد هک هنوپ اب روسناسآ زا ندموا نوریب ضحم هب

. میدش هجاوم دوب هداتسیا رد مد هنیس هب

هدموا رد تزا هگید هنوپ هی راگنا ؟ ییوت هنوپ _هوا

تسین ولق ود ینئمطم رتخد یدش رت لپخ ردقنا ارچ

؟

درک. زاب مارب ور شتسد دنخبل اب

دوب. هدش گنت تارب _ملد

ریثات شور ردق هچ یگلماح ، مدرک شهاگن بجعت اب

دوب. هتشاذگ



. مدیسوب ور ش هنوگ و مدرک شلغب

. تفرگ ور شرآ تسد و درک زاب لماک ور رد نیمار

وت دیرایب فیرشت نیدروآ افص نیدموا شوخ هب _هب

. نیداتسیا رد مد ارچ

: متفگ هدنخ واب متخادنا هنوپ ی هنوش رود تسد

. هتفرگ ور رد لک وت، مایم هدب هار تموناخ هگا

دز. مرمک هب یا هبرض

. منیبب وت ایب نک هرخسم وتدوخ وررپ هچب _

. میتسشن لبم یور و میدش هنوخ دراو

تفریم هنوخزپشآ تمس هب هک روط نومه نیمار

؟ یاچ ای تبرش مرایب دیروخیم یچ : تفگ

مدز. دنخبل

ملگ. رایب تبرش ایدش وناب دک هللا شام _

درک. مهاگن یپچ پچ

ادینومب دیاب ماش هساو : تفگ یصاخ قوذ اب هنوپ

. میشاب مه رود دایب مرحس منزیم گنز

. مداد نوکت رس

نومهم تحار ینکیمن تسرد هک تدوخ بخ _هرآ

نک. توعد

؟ یدید ومچب قاتا باتفآ نک لو یاو _

ماج. رس متسشن فاص

خهلا. لگشوخ نیا اب یدرک هچ مینیبب میرب نوج _یا
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ناخ شواچ

یاهوم و الرغ تروص هب ترسح اب هشیش تشپ زا

یور هشب بوخ شلا ح طقف شاک ، مدرک هاگن شدیفس

وت بآ مدیمن هزاجا هگید مرادیم شهگن ماه مشچ

اقآ یراگدای اب مدرک راکیچ نم ، هروخب نوکت شلد

! نوج

نینچ هک تشاد ناوت ردق هچ نز ریپ نیا بلق هگم

یس هیقب شاک هنزن مد و هنیبب ش هچب زا یتقامح

نفد مدوخ شیپ ور زار نیا مه میگدنز یاه لا

. مدرکیم

. مدموا مدوخ هب تفرگ رارق موزاب یور هک یتسد اب

هنوخ یرب دوبن رارق هگم یتشگرب ارچ ؟ مرسپ یبوخ _

؟ ینک تحارتسا

. متخادنا شهب یهاگن

رتکد ، هنوخ مدرگیم رب منزب شهب رس هی مدموا _

؟ هدیم تاق یمال هزاجا یک تفگن

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

شخب شنرایم هشب دعاسم یمک شعاضوا ، زونه _هن



. شابن نارگن

تمس هب زانهم اب مدقمه و متخادنا وناب هب هگید هاگن

. مداتفا هار ناتسرامیب یجورخ

. مدرگیم رب نم نزب گنز یدش هتسخ تقوره _

؟ تساجک هرتخد نوا _

. متخادنا شهب یبجعتم هاگن

؟ هرتخد مودک _

. تشگرب مفرط وهب داتسیا اه هلپ یور

! هنوخ یتشگرب شفرح هب هک ینومه _

؟ شمسا دوب باتفآ

. مدرشف مهب ور ماه بل

. هنوخ نتشگرب _

؟ هراد هچب : دیسرپ یفیرظ مخا اب

، هششاداد ی هچب : متفگ ندش چیپ لا وس زا کالهف

هچب ندرک توف شیپ سلا دنچ شاداد نز و شاداد

رسپ لثم ، هنکیم یگدنز شردام و باتفآ شیپ نوش

. هراد شسود شدوخ

درک. یموه

. هینیریش رتخد ، هبوخ _

. مدرک شهاگن هتفر باال یاهوربا اب

دز. یدنخبل

هربب ونم رسپ لثم یخلت تشوگ لد هنوتب هک یسک _



! هگید هنیریش یلیخ امتح

. مریگب ور مدنخبل یولج مدرک یعس

گنز مهب دش یربخ ای هتشاد یراک هنوخ مریم _نم

. نزب

. دیشک یهآ

. هرادن ربخ زونه نودیرف _

. مدرک یمخا

! هدیمن ربخ شهب سک چیه _

وناب ، هشب ادیپ فارطا نیا ش هلک و رس ماوخ یمن

. هشیم دب شلا ح هرابود شتنیبب

داد. نوکت دییات هنوشن هب ور شرس

ورب هگن، یزیچ شهب یسک هرتهب هنیمه مرظن منم _

. هرابیم تتروص زا یگتسخ مرسپ نک تحارتسا هنوخ

. تمنیبیم بش ، شاب تدوخ بظاوم _

. مداتفا هار منیشام تمس وهب تفگ یتم سبال
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. مداتفا هار هنوخ تمس وهب متسشن لر تشپ

و باتفآ هگا ، تشذگ گرم لثم مارب زور دنچ نیا

. مدروایم موود یروج هچ منودیمن ندوبن شوایس

مارب یچیه هگید هک دز هبرض مهب یروج قافتا نیا



دوبن مهم

مارب هک ییاسک ات متشاذگ ور مناوت ی همه طقف

. مراد هگن مدوخ رانک ور ندوب دنمشزرا

گنرمک مساو باتفآ هب تبسن میدامتعا یب یتح هگید

ور شاج قباس راو هنووید سح نومه و دوب هدش

دوب. هتفرگ

دوب! هتفرگ ششود یور ور تکرش یاهراک همه

روج هی راب نیا یلو مدرکیم شنیسحت هشیمه

یراکره متسنودیم نوچ مدرکیم راختفا شهب یصاخ

! هنومدوخ یارب ، هشدوخ تابثا یارب هنکیم هک

مرازآ ثعاب مه درکیم راک تکرش یوت هک تدم نیا

. نداد همادا یارب یا هزیگنا و میشوخ لد مه دوب

. تشذگیمن هک راگنا درکیمن مینابصع زور هی هگا

رظن هب نک شوگ فرح درکیم یعس هک نیا نیح رد

. دادیم ماجنا ور شدوخ راک رخآ رد یلو دایب

شهب یزیچ دمویمن ملد هک دوب هزم اب ردقنا شتاکرح

. مگب

ی همه و هدب ماجنا ور یراک یکریز ریز درکیمن یعس

ثعاب شاهراک نیمه درکیم شرازگ مهب ور تاقافتا

. مشب رت مرن دشیم

یولج هشیمه ات مدوخ تکرش هب شمدوب هدروآ

یلو هشب هیبنت هدرک هک یراک تباب و هشاب ممشچ



دوب. هدش رت زیزع مارب مه لبق زا یتح

الالیی و مرگ یادص اب زور نوا و دوبن هگا هک

و دزیمن فرح ماهاب هگا ، درکیمن ممورآ شنیریش

یزور هچ هب اتاالن منودیمن درکیمن مرگ ور متشپ

. مدوب هداتفا

ریز شیتآ و دز ور فرح نوا نودیرف هک یا هظحل

ور یراکره لیسناتپ درک؛ هدنز هرابود ور رتسکاخ

! متشاد

سپ متشاد مشوغآ یوت ونوا یلو مدش نوغاد

یفاک هزادنا هب نوا مدب نوشن یلمعلا سکع متسنوتن

دوب. هدش هیبنت شراک یارب

شماوخیم ردق هچ نم نتسنودیم وعملا مدآ ی همه

. مشکیمن تسد شزا هشب مه یچ ره و

یوق سح و دشیم هتخاس مک مک تشاد دامتعا نیا

. درکیم مکحم ور هطبار نیا یاه هیاپ متشاد شهب هک

همه هک یدرم هگم متشادن یرود لمحت نیا زا رتشیب

هچ هداد رتخد هی یاپ هب ور شبلق و شیگدنز ی

هنک؟ تمواقم هنوتیم ردق

و هدنخب مساو ، هشاب ماه مشچ یولج دوب رارق یک ات

یب نم و هنک تالش مندنودرگرب هساو هنک یربلد

؟ منومب توافت

. مساو دوب رت تخس یباذع ره زا شلمحت هک ادخ هب



شهب تبسن هک یششک دوب، مرس یوت نوا نونج نم

متسنوتیمن هگید درکیم ینعم یب مارب ور ربص متشاد

سمل و ندییوب نودب ، مدوخ مارب شنتشاد نودب

! منومب شرانک شندرک

متشاد خال ساسحا دوبن مرانک یتقو یحور ظاحل زا

مدوب هدرک مگ ور یزیچ هی دوب، مک یزیچ هی راگنا

باریس یچیه اب هک یحور یگنشت و شطع روج هی

. دشیمن

! مدوب هتسباو نوا هب تایح ی همادا هساو نم
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دراو و مدرک کراپ ور نیشام هنوخ هب ندیسر اب

. مدش نومتخاس

یوت یگتسخ زا مه نوا اال متحا دوبن قیاقش زا یرثا

دوب. هدرب شباوخ شقاتا

. متشگیم نوشارب ازجم و بوخ هنوخ هی لا بند دیاب

مه یفرط ،زا نتسین تحار یلیخ اجنیا دوب مولعم

نوشیلبق هنوخ زا هک ننک یگدنز ییاج متساوخ یمن

دیاب ، نشاب هتشاد دوبمک ساسحا ای هشاب رت کیچوک

. مدرکیم کچ ور مباسح

کی ،ات مدیشک زارد تخت یور و مدروآ رد ور متک



هتسخ مه یباسح و متشگیم رب دیاب هگید تعاس

. مدوب

منک. تحارتسا یمک مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ

* * *

ماه مشچ عیرس دروخیم متروص هب هک یرون سح اب

هدش حبص ، متخادنا فارطا هب یهاگن و مدرک زاب ور

دوب!

دوب رارق ناتسرامیب مدرگرب مدوب هداد لوق بشید

یروج هچ مدیمهفن منک، تحارتسا تعاس کی طقف

درب. مباوخ

. متشادرب ور هلوح و مدیرپ اج زا عیرس

ندید اب مدز نوریب قاتا زا شود نتفرگ زا دعب

تسرد هنوحبص هنوخزپشآ یوت تشاد هک قیاقش

، قیاقش یدرکن مرادیب بشید ارچ : متفگ عیرس درکیم

؟ ناتسرامیب دنوم اهنت زانهم

. تشاذگ زیم یور و تخیر هوهق نوجنف هی

منکن ترادیب تفگ هدرب تباوخ دیمهف نامام _

نتفگ ارتکد شاداد هک هدشن یزیچ ینک، تحارتسا

شوه هب بش ات هراد ناکما هدش رتهب وناب تیعضو

ورب. دعب روخب یزیچ هی ایب دایب،



. متسشن زیم تشپ دش، رت تحار یمک ملا یخ

؟ دشن یربخ نیهش و نودیرف _زا

. تسشن مور هب ور

، هنزب گنز ارمع هدغ ردق هچ یسانشیم هک ور نیهش _

. تسین شزا یربخ عفال مه اباب

. مدرک شهاگن یدج

هار نمهفب وناب تیعضو زا مه هملک کی ماوخ یمن _

نک. عمج ور تساوح ، اجنیا نایب نتفیب

. تسه مساوح شاداد مشچ : تفگ عیرس

مقاتا هب و مدش دنلب اج زا هوهق ندروخ زا دعب

هار ناتسرامیب تمس هب و مدیشوپ ور ماسابل متشگرب

. مداتفا

. متخادنا شهب یهاگن یشوگ ندروخ گنز اب

دوب! زورهب

. زورهب _هلب

. دیچیپ مشوگ یوت شیدج یادص

مدآ هی دیدوب هتساوخ هک روط نومه اقآ، _سالم

نیبرود یاه ملیف ندنودرگرب یارب مدرک ادیپ دلبراک

؟ شمرایب تکرش نیتسه
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دوب. هتفر رد متسد زا زیچ همه ، مدیشک یقیمع سفن

تسه شوایس اما زورهب متسین تکرش االن _نم

ایس. هب رپسب ور ش هیقب تکرش شربب

درگ... نودند یلیخ طقف _اقآ

. شفرح وت مدیرپ

ملیف نوا هدب شهب داوخیم یچره زورهب هرادن یبیع _

. همهم یلیخ نم هساو اه

. هزاجا اب سپ اقآ مشچ _

سالتم. _هب

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ یشوگ ندرک عطق زا دعب

هی مهب هتسب رس ، مداتفا شلکشم و شوایس دای هزات

هدب. حیضوت لماک دشن تقو یلو دوب هتفگ ییازیچ

لوبق ارچ و نوچ یب رحس مدیمهف هک ردق نیمه

دوب. یفاک مارب هنومب شوایس یاپ هب هدرک

هدنخ تقوچیه هگید درکیم شاهر و درکیمن لوبق هگا

نیا وت منک رکف مدیدیمن ور قباس شوایس نوا ی اه

نیرتهب ، مدوب نویدم رتخد نوا هب مه نم دروم

. دنودرگرب مهب ور متسود

دوب. نیمه میمرگلد اهنت تبیصم همه نیا یوت

مدرک کراپ ور نیشام ناتسرامیب هطوحم هب ندیسر اب

. مدش هدایپ و

. مداتفا هار دوب یرتسب وناب هک یشخب تمس هب



یور هک زانهم ندید اب ورهار ندرک در ضحم هب

اج دوب شتسد یوت اعد باتک و دوب هتسشن یلدنص

! شمدیدیم یتیعقوم نینچ یوت دوب راب نیلوا ، مدروخ

هب ور شاج و دوب هدش دوبان یلبق زانهم اعقاو راگنا

دوب. هداد دیدج مدآ هی

. متفر شتمس هب مکحم یاه مدق اب

دش. دنلب اج زا نم ندید واب تفرگ ورباال شرس

؟ یدموا _

. شابن نارگن ال صا هبوخ شلا ح وناب

. متفرگ شتمس هب ور نیشام چیئوس و مداد نوکت رس

بشید نک، تحارتسا هنوخ درگرب نم نیشام _اب

. یدنوم اجنیا یدرک هابتشا

. یتشاد تحارتسا هب جایتحا _

. مدرک یمخا

امش. هزادنا هب _هن

دز. یگنرمک دنخبل و تفرگ متسد زا ور چیئوس

؟ یدش نم نارگن _

یباوج متساوخ یمن مدش، هریخ شهب توکس یوت

. مدب

. دیشک یقیمع سفن هظحل دنچ زا دعب

هدب. ربخ داتفا یقافتا ، هنوخ مریم _نم

! شاب تدوخ بظاوم _



. متفرگ متسد یوت ور مرس و متسشن یلدنص یور

ناتسرامیب وت وناب دوب، نم اب مدآ همه نیا تیلوسم

م هداوناخ دوب، اوه یور باتفآ اب م هطبار دوب،

مدآ یلک و دوب هدنوم خیلا تکرش ، ندوب هدنومرد

زا متشاد نم و شننزب نیمز هب ات ندوب هتخود مشچ

. مدشیم هنووید یخلا رکف همه نیا تدش

مکی نم و درکیم زاب ور شاه مشچ وناب طقف هگا

مارب تسنوتیم الت کشم هیقب ندرک لح ، مدشیم مورآ

. هشب رت تحار

،زا متفر وی یس یس تمس هب و مدش دنلب اج زا

دوب، هتسب شاه مشچ مدش هریخ شهب هشیش تشپ

رطاخ هب دوب نکمم هک مدرکیم رکف نیا هب یتقو

هگید اه مشچ نوا یتنعل یاوعد نوا و نم تقامح

. دزیم خی ماه گر یوت نوخ هشن زاب

. مدیشخب یمن ور مدوخ تقوچیه املسم
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دوب. رهظ مد ابیرقت ، متخادنا تعاس هب یهاگن

. متسشن یلدنص یور هرابود و متشگرب

. متفرگ ور شوایس ی هرامش

داد. باوج قوب ات دنچ زا دعب



؟ منوج _

؟ تکرش دموا زورهب ایس _

. دروآ نییاپ یمک ور شادص

ورای مگیم باال، نوشمداتسرف دموا ورای هی اب _هرآ

؟ شواچ هنئمطم

. مدیشک یقیمع سفن

هچ تکرش یاراک ،زا هنئمطم امتح هدرک یفرعم زورهب _

ربخ؟

. تسه نومساوح شابن نارگن ، هبوخ _

زا هتسشن تیلدنص یور همور هب ور االن نیمه باتفآ

. منکیم شهاگن مراد هشیش تشپ

. متخادنا باال ییوربا

؟ هتسشن نم یلدنص یور نم قاتا _وت

رانک. هتشاذگ منم ، هنومسیئر هگید هرآ : تفگ هدنخ اب

. نابات تکرش هرب تساوخیم زورما یتسار

اجنوا ورب تدوخ ایس هرب یراذن : متفگ عیرس

. ندرم همه شاهدنمراک

وروت مسانشیم متسین هک هنووید متشاذن اباب _هن

. هگید

؟ هرتهب وناب یتسار

شوه هب بش ات هنکمم نتفگ ارتکد رکشورادخ _هرآ

. دایب



هنزیم هراشا باتفآ مرب نم شاداد بخ هللا، شنا _

عفال. راگنا هراد مراک

. مدنودرگرب مبیج یوت ور یشوگ و مدرک یظفاحادخ

ادیپ ور رفن هی هک حاال دوب یبلط تحار مدآ کال ایس

ششود یور هزادنب ور شاهراک ی همه ات دوب هدرک

دوب. فیک رس یباسح

مرس دوب هداتسیا یلدنص رانک هک یراتسرپ یادص اب

. متفرگ ورباال

شوه هب ندوب وی یس یس یوت هک نوترامیب _اقآ

. ندموا

. مدیرپ اج زا عیرس

؟ نوشمنیبب مینوتیم _نم

. هشب تباث نوشتیعضو دیاب دینک ربص یمک _

. ترکش ایادخ ، مدیشک یقیمع سفن

ور قیاقش هرامش و مدیشک نوریب ور یشوگ عیرس

. متفرگ

هب وناب قیاقش : متفگ عیرس شنداد باوج ضحم هب

. ناتسرامیب دیایب هدموا شوه

؟ یگیم تسار شاداد یاو _

. میایم نامام االناب رکشورادخ

. متشگرب و متفر ور سنلا لوط راب دنچ

دنلب یاه مدق اب راتسرپ نومه ی هرابود ندید اب



. مدنوسر شهب ور مدوخ

؟ ننزب فرح ننوتیم ؟ هبوخ نوشلا االنح موناخ _

؟ نوشمنیبب مینوتیم زورما

دیاب هراد ررض تیاهن یب نوشارب سرتسا طقف _هلب،

ات دیشاب هتشاد فیرشت عفال دیشاب بظاوم یلیخ

. مینک نوتربخ

. متسشن یلدنص یور کالهف
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مدرک یعس و مدیشک ماهوم یوت ور متسد راب دنچ

نکمم متخادنیم هار دادیب و داد اجنیا ، منومب مورآ

ور نوشراک نراد مه ادخ هدنب نیا هونشب وناب دوب

. ندیم ماجنا

. مدنوم رظتنم وکالهف مهرد یتروص اب یتعاس مین

تمس هب مدش دنلب اج وزا مدرواین تقاط شرخآ

هک نیا زا لبق یلو مداتفا هار یراتسرپ هاگتسیا

س هت زا هک مدش قیاقش و زانهم هجوتم مسرب نوشهب

. ندمویم متمس هب هلجع اب نلا

: تفگ عیرس دزیم سفن سفن هک روط نومه قیاقش

؟ شخب شندروآ شاداد تساجک یاو

. لخاد مریم نم مینومب رظتنم دیاب نتفگ _هن



؟ ندیم هار ور یسک هگم : تفگ مورآ زانهم

. تقو هی هشن تیذا

. مداد نوکت رس

هرضم شارب بارطضا نتفگ طقف هشیمن یزیچ _هن

. دیراین ششیپ نودیرف زا یمسا ال صا هشاب نوتساوح

رانک هک یراتسرپ یادص نگب یزیچ هک نیا زا لبق

دش. دنلب دوب هداتسیا یراتسرپ هاگتسیا

طقف دینیبب ور نوتردام دیربب فیرشت دینوتیم _اقآ

اج نومه داین، راشف رامیب هب عیرس یلیخ افطل

یور دیاب هک هدیم صوصخم سابل هی نوتهب راتسرپ

. دیشب وی یس یس قاتا دراو دعب دیشوپب نوتسابل

، مداتفا هار وی یس یس تمس هب نوشهب هجوت یب

دراو و مدیشوپ ور سابل تفگ راتسرپ هک یزیچ قبط

. مدش قاتا

و مدیشک یتحار سفن وناب زاب یاه مشچ ندید اب

. متشادرب شتمس هب یمدق

! دشیمن مرواب

شینوشیپ و مدش مخ ، مداتسیا شرس باالی تخت رانک

. مدیسوب ور

. وناب ونم یتشک ؟ مرب تنوبرق یبوخ _

تخیر نییاپ شمشچ رانک زا مورآ کشا هرطق هی

. مدرب رت کیدزن ور مرس دوب، مورآ یلیخ شادص



؟ دشیچ ... نودیرف _

. مدیشک یقیمع سفن

نوا نکن رکف ازیچ نیا هب وناب تارب همس بارطضا _

مورآ طقف یناتسرامیب وت هرادن مه ربخ هشنوخ االن

؟ هشاب ، شاب

داد. راشف مهب هشاب ینعم هب ور شاه مشچ

. متفرگ متسد یوت ور شتسد

ممزیچ هگا ، مدوخ ی هنوخ مرب ماوخیم : تفگ مورآ

. مشاب مدوخ ی هنوخ وت دیاب دش

. تسشن مینوشیپ یور یمخا

بوخ حتلا تفگ رتکد وناب هشب تیزیچ تسین رارق _

. هنوخ میدرگیم رب هگید زور دنچ ات هشیم

. منکیم تسرد ور زیچ همه مدوخ شابن یچیه نارگن

. ردام یدش _الرغ

. مدیسوب ور شینوشیپ هرابود

مکاروخ و دروخ یزور ود یکی نیا وت تسین یزیچ _

. مشیم بوخ هنوخ یدرگرب دوب اوه ور
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دز. یگنرمک دنخبل

. ردام شاب تدوخ بظاوم _



دمویم مرس تشپ زا هک راتسرپ یادص ،اب مدیشک یهآ

ور وناب تسد و مدرشف مهب مکحم ور ماه مشچ

. مدرک اهر مورآ

تدوخ هب نکن رکف یچیه هب وناب، مرب دیاب _نم

. میریم اجنیا زا دوز راین راشف

. درشف مهب دییات هنوشن هب ور شاه مشچ

قاتا زا ملیم خالف ورب متخادنا شهب ور رخآ هاگن

. مدش جراخ

و زانهم تمس هب و مداد راتسرپ لیوحت ور سابل

. مداتفا هار قیاقش

. ندش هریخ مهب رظتنم ودره

مدز. یگنرمک دنخبل

هنزب فرح ماهاب هملک دنچ تسنوت هرتهب شلا _ح

. دیشابن نارگن

تفگ میدیسرپ شرتکد زا : تفگ قوذ اب قیاقش

. شخب شنرایم ادرف هش رتهب هک شطیارش

دش. تحار یمک ملا یخ

هب رس هی نم ات اج نیا دینومیم اهامش ، رکشورادخ _

؟ هشب تحار ملا یخ منزب تکرش

داد. نوکت یرس زانهم

هک مه ام هدش رتهب وناب حلا هک حاال ورب مرسپ _هرآ

تیگدنز و راک هب مکی ور تساوح وت میتسه اجنیا



. یداتفا بقع تزیچ همه زا هزور دنچ هدب

. مدرشف مهب ور ماه بل

دموا شیپ یلکشم ، دیشاب نوتدوخ بظاوم سپ هشاب _

عفال. ، دینزب گنز نم هب

هار نیشام تمس هب و مدرک یظفاحادخ نوشزا

. مداتفا

هدنورپ و انیبرود و تکرش یاراک لا بند ملد یباسح

دوب. اه

. مدوب هدرک کسیر مه شن اتاال

تحار یخلا اب دوب هدموا شوه هب وناب هک حاال

. مشاب ماهراک لا بند متسنوتیم یرت

. مداتفا هار تکرش تمس وهب مدرک نشور ور نیشام

هی هلصوح نشاب هدزن دنگ یزیچ هب مدوب راوديما

. متشادن ور دیدج رسدرد

دوب. هتخیر مهب میصخش یگدنز یفاک هزادنا هب

! دشیم ییاوه مملد یه ایتخبدب نیا وت

هدرک ریسا یروجنیا ونم هک تشاد یچ رتخد نیا

دوب.

مدروایم موود یروج هچ متکرش دمویمن هگا منودیمن

لد رو هک حاال یتح یتقو ؛ شمنیبن تقو همه نیا

. هنکیم ور شاوه ملد ش همه مه همدوخ

کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام تکرش هب ندیسر اب



. مداتفا هار مرتفد تمس وهب مدرک

! دوبن شاج رس یمیلس موناخ

مدرک زاب ور رتفد ورد متخادنا باال ییوربا

یور مصوصخم یبط کنیع اب هک باتفآ ندید اب

؛ درکیم یسررب وراه هدنورپ و دوب هتسشن میلدنص

. مداتسیا ماجرس هظحل دنچ

یمی مال نحل اب هرایب باال ور شرس هک نیا نودب

؟ یمیلس موناخ مناج : تفگ

داد. یگنرمک دنخبل هب ور شاج مک مک مبجعت

دوب. هدرک بحاصت ونم یاج کال وررپ هچب
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وربا شرس تشذگ توکس یوت هک هیناث دنچ زا دعب

. دروآ ال

. دیرپ اج زا عیرس و دش درگ شاه مشچ نم ندید اب

؟ ینکیم راکیچ اجنیا شواچ یاو _

. مدرک عمج یتخس هب ور مدنخبل

و... متکرش مایم مراد مدادیم طاالع دیاب _

مدز. شهب یا هراشا



؟ مقاتا یوت _

. دموا نوریب زیم تشپ زا مورآ

هشاب خیلا هک شزیم و سیئر قاتا نتفگ میدق _زا

یلدنص متفگ ، هنکیم ندوب باحاص یب ساسحا تکرش

. یایب ات مراد هگن مرگ ور

. متخادنا لبم یور ور متک

؟ هتفگ یک ؟ نتفگ میدق _زا

نوتنس امش : تفگ یزارد نوبز واب داتسیا مزیم رانک

! هدیمن دق

. متفر شتمس وهب مداد نوکت یرس

؟ موناخ سهتلا دنچ امش _

. تخادنا باال یا هنوش

مدش هتسخ مدادیم ماجنا وتاراک متشاد بخ اباب _یا

هک. شمدروخن منیشب هقيقد ود متفگ

. مداتسیا شور هب ور

؟ مدرک یضارتعا نم هگم _

مدرک سح یدرک هاگن یروج هی یلو هن : تفگ مورآ

. یراد ضارتعا

هرابرد متساوخیم هک دوب یزیچ نیرخآ عوضوم نیا

. منزب فرح ش

ایب ترس یادف : متفگ مخا واب مدیشک ور شتسد

. منیبب اجنیا



شهاگن دش اج ملغب یوت یتقو درک، مهاگن بجعت اب

. دیدزد مزا تلا جخ اب ور

جايتحا شمارآ نیا هب اعقاو هشاب تحار مداد هزاجا

. متشاد

. هدموا شوه هب وناب _

. دروآ ورباال شرس عیرس

؟ شواچ یگیم تسار یاو _

. مدرک اعد شارب یلک رکشورادخ

. دزیم قرب یلا حشوخ زا شاه مشچ

ادرف ات اال متحا هرتهب شلا ح ، ماجنیا نیمه هساو _

. ننکیم شصخرم دش رتهب هک یمک شخب شنرایم

هش. اج هب اج ملغب یوت یمک درک یعس

؟ شمنیبب مایب منوتیم نم شخب شندرب _

. مدش هریخ شایقدنف هب یتناس دنچ ی هلصاف زا

. یایب ینوتیم تساوخ تلد تقوره _

درک. جک زان اب ور شرس

منوخ شیپ زور دنچ ،ات یدش نوبرهم هعفد هی _هچ

هک. یدشیمن ریس یدروخیم ور

. تسشن مینوشیپ یور یگنرمک مخا

رتهب تدوخ ، ینزیم یفرح نینچ هشاب ترخآ _راب

منکیم یعس مراد هک حاال دوب یچ شلیلد ینودیم

؟ ینکن یروآ دای یه تسین رتهب مایب رانک شاهاب



. تفرگزاگ ور شبل هدنخ اب

. هریم ش هزم یروج _نیا

. مدرک زیر ور ماه مشچ

؟ هچب یریمن ور هن؟زا تارب هشیمن تربع _
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تسشن مبل یور یدنخبل ش هدنخ یادص ندینش اب

دش. کشخ رد ییوهی ندش زاب اب هک

... باتفآ _

هدش درگ یاه مشج اب نم لغب یوت باتفآ ندید اب

درک. نومهاگن

یتعرس هچ اب منودیمن ، تفرگ هلصاف مزا عیرس باتفآ

دش. زمرق یروج نیا شتروص

! نزب رد قاتا وت یایم مگیم تهب راب دص _

شاه مشچ یور ور شتسد یزاب هرخسم اب ایس

شاه تشگنا الی زا هک روط نومه و تشاذگ

مدیدن یچیه نم هدب مگرم ادخ : تفگ درکیم نومهاگن

طلغ هک دیمه اب متسنودیم ساهنت باتفآ مدرک رکف ،

. مشب در قاتا رد ولج زا مدرکیم

. مدرک شهب یمخا

مدآ ساهنت قاتا یوت موناخ هی یتقو رتدب هگید _



؟ هشیم دراو ندز رد نودب

درک. یچون

نیا باتفآ و نم میدش لیماف االن هگید هدن _ریگ

هک. میرادن مه اب ورافرح

شاهاب نم : تفگ عیرس هک متخادنا باتفآ هب یهاگن

نم هک میتسین لیماف ال صا ام ، مراد ورافرح نیا

. مریگیمن ندرگ

: تفگ مورآ تفریم زیم تمس هب هک روط نومه ایس

. شورف مدآ

مریگب ور شتسد تساوخیم ملد ، مدیشک یقیمع سفن

ور باتفآ منوتب هرابود ات نوریب شمزادنب قاتا وزا

تال متساوخیم راگنا دوب هدرک مداتعم شنت منک، سمل

. مرایب رد ور یرود تقو همه نیا یف

لبم یور باتفآ مدش، هریخ شوایس هب یدب هاگن اب

زیم یور یاه هگرب لوغشم ور شدوخ و دوب هتسشن

داد. نوشن

دنلب ور شرس ساوح یب هقیقد دنچ زا دعب شوایس

درک.

درک. ثکم هظحل دنچ نم ی هریخ هاگن ندید اب

ینعی ، مسرتیم مراد مک مک ینکیم هاگن یروجنیا ارچ _

؟ دوب بارخ عاضوا ردقنا

هار باتفآ تمس هب و متفر شهب یا هرغ مشچ



. مداتفا

یوت یاه هگرب هب یهاگن و متسشن لبم یور شرانک

. متخادنا شتسد

! مدرک نوشادیپ _اع

نم دوب یرورض هدنورپ ات دنچ لا بند مدوب هدموا

... مومتان یاهراک هب مه امش مرب نوتزاجا اب هگید

! شوایس _

طقف ، تفر رد تمس هب عیرس باالو درب ور شتسد

هرب! نومتیعضو هب هنزب دنگ دوب هدموا

زور. ود یکی نیا وت یدرک راکیچ منیبب _

دوب. هدز تلا جخ یمک زونه راگنا

حيضوت هب عورش مورآ و داد متسد هب وراه هگرب

درک. نداد

مارب ال صا دوب، شاه بل و تسد تکرح هب ممشچ

چیه دوب هتسشن مرانک نوا یتقو هگیم یچ دوبن مهم

هنک. بلج ور مهجوت تسنوتیمن یا هگید زیچ
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واب تشادرب ندز فرح زا تسد هظحل دنچ زا دعب

دش. هریخ مهب یقیمع دنخبل

س؟ هنوهب تساو نم نداد شرازگ _االن



نم؟ هب ینزب لز رخآ ات یاوخیم

. مدرک شهاگن یدج و مداد هیکت لبم هب

ندوبن دلب هنوهب هب دموا هک لياوا نوا دوب رفن _هی

ور یتسد مد یاراک مومت هقیقد لهچ درک مروبجم

لز هنک شوگ هک نیا نودب و مدب حیضوت شساو

نم! هب دوب هدز

؟ تشذگ مهب یچ ت هریخ هاگن ریز ینودیم

! یداد او مه یلیخ :حاال تفگ مورآ

. مدش دیماان یگدنز زا یدرک راتفر یروج هی

یلو منک شزاون ور شتروص ات مدرب ولج ور متسد

! مدیشک بقع و مدش نومیشپ هار ی هنویم

مدرکیم شسمل و مدشیم کیدزن شهب رتشیب یچره

! شمتساوخیم رتشیب یه

رت هنشت یه و هروخیم روش بآ هک یا هنشت لثم

رت شیب مرب، شیپ رتشیب تساوخیم ملد ، هشیم

منک! شسمل

مدوخ هب هگید نم یلو تشاد دامتعا نم هب نوا

. متشادن دامتعا

دشیم رت یوق زورره هک یسح نیا ، یرود نیا

مسق متسنوتیم ، تفرگیم تسد هب ونم لر تنک تشاد

مرت! قشاع شیپ هقیقد کی االنزا نم مروخب

نیا زا دیاش مدش، شتروص یگتفرگ و بجعت هجوتم



داد. تسد شهب یدب سح مراک

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

. میداتفیم بقع اهراک ی همه زا مدادیم همادا _هگا

درک ورف ور شرس عیرس و درک درگ ور شاه مشچ

. شور هب ور یاه هگرب وت

موناخ ورانیا : تفگ و تفرگ متمس هب ور نوشیکی

شاپ ناگیاش موناخ زور دنچ نیا هداد ماجنا میکح

. تشاذن تکرش یوت ور

و ایس زا تفر مدای ال صا ، دیرپ مبوخ سح ی همه

هن. ای دموا نوشریگ اه ملیف زا یزیچ مسرپب زورهب

هاگن مهب هک نیا نودب داد، راشف مهب ور شاه بل

داوخیمن ملد ، مرادن شهب یبوخ سح : تفگ مورآ هنک

. مشیم تیذا هکیدزن وت هب هشاب اجنیا

فرط ود و مدرب ولج ور متسد مدرواین تقاط هگید

. متشاذگ شتروص

، دوبن یندنوم هشب جارخا هک دوب هدموا ملوا _زا

ور شلیاسو دموا هک هعفد نیا شابن یچیه نارگن

نوشهب یلک هداوناخ نیا هرارق ، هریم هنکیم عمج

. هرذگب تخس

درک. مهاگن ینارگن اب

. تارب هشن رسدرد شواچ نک شلو _

. مدیشک ور شپل مورآ



زا مه ور امحازم نیا رش ، هشیمن یچیه قدنف سرتن _

. هشیم تسرد زیچ همه منک مک مداوناخ رس

. تشادرب شتروص یور زا ور متسد

بظاوم حلا ره هب ینودیم صالح تدوخ روج _ره

دایم رب یراکره امدآ نیا زا شاب

هی هرابود ماوخیمن ینودیم هک مه ور وناب عضو

شمارآ گنر میراد هزات شواچ دایب شیپ هگید لکشم

. مینیبیم ور
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هریخ زیم یور یاه هگرب هب رکفتم و مدرک توکس

. مدش

هک دوب ازیچ یرس هی یلو مدوبن دیدج رسدرد لا بند

. متفرگیمن مورآ مدرکیمن شلح ات

هب تدم نیا لوط رد هک یا هبرض و راشف اصوصخم

. هراد همادا مه زونه و درک دراو تکرش

رد رسق نودیرف و نوا مدب هزاجا دوبن ممارم وت

! نرب

. مدش دنلب اج زا هظحل دنچ زا دعب

. مدرگیم رب مراد راک ایس اب نومب اج نیمه _

درک. مهاگن و تفرگ ورباال شرس



دیاب هدنوم تراک زا یلک مرب ییاج تسین مرارق _

. مدب ماجنا

. مداد نوکت یرس

. سرب تدوخ یاراک عفالهب مدیم ماجنا مدوخ مایم _

دش. دنلب اج وزا دیشک شاهوم هب یتسد

میرب ماجنیا حبص زا همدوخ قاتا وت ماه هدنورپ _نم

منک. نوشعمج

قاتا هب نتفر یارب میتفر نوریب قاتا زا مه رانک

. میدشیم در باتفآ قاتا زا دیاب لوا شوایس

و یمیهاربا و میکح موناخ ندید اب باتفآ سنلا یوت

. داتسیا شاجرس یرفظ

. یگمه دیشابن هتسخ _سالم

. نتخادنا مهب یدیدرت رپ هاگن هس ره

شنا نرتهب نوتردام هدن دب ادخ رهمگرزب بانج _سالم

هللا؟

هک ییاتمحز زا نونمم ، رکشورادخ هدش عفر رطخ _هرآ

امش هنوش یور اهراک ی همه دیدیشک زور دنچ یوت

دوب.

نابرق س هفیظو هیفرح هچ نیا : تفگ عیرس یرفظ

نداد ماجنا تداعس موناخ وراهراک رتشیب لصا رد

! رحبت همه نیا زا مدرک ظح اعقاو

مدز. یگنرمک دنخبل



: تفگ یا هزم اب نحل واب تخادنا باال ییوربا باتفآ

ماجنا دمویم رب متسد زا یراکره دیدن متلا جخ هگید

؟ مرتفد یایم ناج ادیش ، مداد

ییوربا و مشچ یمیهاربا موناخ ، متخادنا شهب یهاگن

هناتسود طباور نرادن قح نتسنودیم همه داد، نوکت

مسا هب ور هگیدمه و نشکب تکرش هب ور نوش

ننک. ادص کیچوک

. دادیمن شهب یتیمها نیرت کچوک باتفآ هک یزیچ

باتفآ و نم نیب یصاخ روظنم اب میکح موناخ هاگن

دوب. شخرچ رد

. مدرک یا هفرس کت

. دیشاب تحار امش مراد هسلج یناف بانج اب _نم

یقیمع سفن و مداتفا هار شوایس قاتا تمس هب

دوب، نيگنس یلیخ میکح موناخ راد انعم هاگن ، مدیشک

درک. بجعت دیاب هشاب هدشن یزیچ هجوتم اتاالن هگا
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. مدش ایس قاتا دراو و مدز رد هب یا هقت

. دیدنخ مورآ مندید اب

هساو شاداد ینکب لد حاالاه حاال مدرکیمن رکف _

؟ یدرک نوریب ونم یروج نوا هقیقد هد نیمه



. متفر شتمس وهب متسب ور قاتا رد

؟ هنکب یراک تسنوت ورای ایس دشیچ اه نیبرود ملیف _

. دیشک نوریب یشلف و درک شبیج یوت تسد

باتفآ یاوخن دیاش متفگ یلو مگب تهب متساوخیم _

شادیپ ، شمدب تهب میدش اهنت متشاذگ هنودب یزیچ

! میدرک

یاه هدنورپ ندیدزد حلا رد ناگیاش ایحم هک یملیف

. شواچ هشب یا وسژه هچ هوا هوا ، هتکرش مهم

. متفرگ شتسد زا ور شلف

زاب تکرش نیا هب شاپ فده نیمه اب مه لوا _زا

زا هنوتیم یروج هچ ناگیاش منودب ماوخیم دش،حاال

هرب. رد نم تسد ریز

لبم. هب داد ور ش هیکت یصاخ قوذ اب

ولج؟ یریم یک وت یاتکرح نیا هساو مریمیم _نم

. متشاذگ مبیج یوت ور شلف

یب ماوخیمن هنما نم شیپ شاج عفال شلف _نیا

و ناگیاش هساو یرتهب ی هشقن عفال منزب بآ هب رادگ

هرارق مه انیا تکارش ی هرود هرخ ،باال مراد نودیرف

. دایب رس هب

. دیشک یتوس

؟ ینک راکیچ یاوخیم _

مدز. شهب یدنخبل



نوماس و رس ور هنوخ عاضوا دیاب عفال ، یمهفیم _

یدرک ادیپ ور ییاج قیاقش و زانهم هساو یتسار مدب

؟

داد. نوکت یرس

یاج ننک دنسپ نرب متسرفیم ور سردآ اج دنچ _هرآ

مدید متفر مدوخ تسه مه نوتدوخ کیدزن هیبوخ

. هنئمطم

هزات هساو هشب خیلا دیاب مک مک هگید مه هنوخ نوا

! دامود و سورع

. متفر شقاتا هرجنپ تمس وهب مدرک شهب یمخا

؟ هگم مگیم غورد شییادخ هیچ _

رتخد نیا تسد هگید زور ود تسین نیا تدصق وت

؟ شمارآ وج هی لا بند هنوخ نوا وت یربب یریگب ور

. مدش هریخ ماپ ریز رهش وهب مدرک یثکم

! تساطخ تلا وس یسرپ و یناد _وچ

زاف وت ینزیم هشیم هک باتفآ و هطبار زا فرح _اهآ

؟ هگید نم ندنوچیپ و یرعاش

متسین شوایس هک هربخ هچ وت لد وت منودن نم

؟ هدشن مومت زونه تهیبنت

اب مدآ ور یدرک رتخد نیا اب وت هک یراک وهللا

. هگید ایب هاتوک هنکیمن شنمشد

. متشگرب شتمس وهب مدیشک یقیمع سفن



ملد یتح نم ینودیم هک وت ایس شابن فاصنا _یب

... دمویمن

. مدادن همادا ور مفرح

هرادن تسب و تفچ تنهد وت هک هنیا ممتوکس لیلد _

هب منوا تنز تسد فک یراذیم یربیم ور زیچ همه

! هگیم باتفآ

درک. مهاگن یلا یخ یب اب

یریگب نز تدوخ حاال ادخب تسین نم ریصقت _

نشکیم فرح مدآ نوبز ریز زا یروج هچ یمهفیم

هک... هنومیمن تمواقم

دب... هک مه باتفآ نوا داد:حاال همادا هدنخ اب

. متفر شهب یا هرغ مشچ

! یدب رظن باتفآ هب عجار تسین _المز

مریم منم ناگیاش اب نک روج هسلج هی مساو عفال

. دشیچ وناب فیلکت منیبب
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قاتا زا و مداد نوکت شساو یرس ، تفگ یا هشاب

متسنودیمن متخادنا باتفآ قاتا هب یهاگن ، متفر نوریب

هن. ای نم رتفد هتشگرب

شخب ندب لا قتنا ور وناب رتدوز هچره مدوب راودیما



ننک. شصخرم مه دعب

هرابود داوخب نودیرف مدوب نارگن مه فرط کی زا

. هشب شلا ح ندش رتدب ثعاب و هنزب یراک هب تسد

. دوبن باتفآ مدش، دراو و مدرک زاب ور مرتفد رد

نشور ضحم هب ، متسشن زیم تشپ و مدیشک یهآ

. تسب شقن هحفص یور باتفآ قاتا ؛ روتینام ندرک

ش هنوش یور شلا ش هک روط نومه ساوح یب

دوب. اه هدنورپ ندرک عمج لوغشم دوب هداتفا

ور شنیبرود ملیف دیاب هگید مدرک شوماخ ور روتینام

یروج نیا مدرکیم عطق مدوخ قاتا روتینام یور زا

دوب. رتهب

رد نودب تقو هی هشاب شساوح مداد مایپ ایس هب

دش چیپ اپ مک هی لوا ، هشن باتفآ قاتا دراو ندز

. تفرگن یباوج یلو

یتساک و مک و مدوب تکرش یاراک لوغشم بش ات

. مدرکیم لح وراه

دوبن مولعم و مدرکیم تاق مال ناگیاش اب دیاب ادرف

نوما هب ور زیچ همه هن ای تکرش مایب منوتب هرابود

. مدوب هدرک لو ادخ

واب مدیشک ندرگ هب یتسد اهراک ندش مومت زا دعب

. مدش دنلب اج زا یگتسخ

ور شاهراک هیقب اج نیا و هدرگرب باتفآ دوب رارق



! دموین یلو هدب ماجنا

چیئوس و متک نتفرگ زا دعب و مدش دنلب اج زا

. مداتفا هار باتفآ قاتا تمس هب نیشام

. مدرک ثکم هظحل دنچ و مدز رد هب یا هقت

! متفرگن یباوج

اب مدرک ربص رتشیب یمک و مدز یا هبرض هرابود

. مدش نارگن یمک باوج نتفرگن

. مدش دراو و مدرک زاب مورآ ور قاتا رد

و دوب هتشذگ زیم یور ور شرس هک باتفآ ندید اب

. مدیشک یهآ دوب هتفر ورف باوخ هب

هدنورپ ات دنچ هدب ماجنا ور شاهراک دوب هدموا ثمال

نم. شیپ هدرگرب هنک عمج

دوب. باوخ رتخد نیا ور یراک تاعاس فصن منک رکف

هک ییاه هدنورپ ، متفر شتمس وهب متسب مورآ ور رد

و مدیشک نوریب هتسهآ ور دوب هدنوم شتسد ریز

هدنوم هراک همین نوشاتدنچ ، متخادنا نوشهب یهاگن

دوب.

ممشچ ، متخادنا نوشهب یهاگن و متسشن لبم یور

رظن هب هتسخ مه باوخ یوت هک شتروص تمس تفر

راشف یلیخ زور دنچ نیا وت دوب مولعم ، دیسریم

. هدوب شور

نایاپ هب اه هدنورپ راک ات دیشک لوط یا هقیقد دنچ



. دیسر

وربا مرس یزیچ ندروخ نوکت و شخ شخ یادص اب

. متفرگ ال

هاگن مهب دولآ باوخ و جیگ یاه مشچ اب باتفآ

. درکیم

؟ یتسه یعقاو ای منیبیم باوخ مراد _

. تفرگ م هدنخ
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. تفر مه یوت شتروص

منیبیم سوباک راکرس ندیباوخ عقوم ردقنا ادخ _هب

وزج مه وت دیاش مدرک رکف هتفرگ ور مچم مسیئر

. ییانومه

. متخادنا باال ییوربا

تاه سوباک یوت وت ننیبیم نوشاهایور وت ونم مدرم _

؟

. تفر مه یوت شتروص

! ننکیم طلغ مدرم _

. دیرپ باال ماهوربا

. دموا متمس وهب دش دنلب اج زا

؟ ینکیم راکیچ _



. متفرگ شفرط هب وراه هگرب

هرتهب هدش مومت یرادا تقو ، مداد ماجنا ور تاهراک _

. ینک تحارتسا هنوخ یرب

: تفگ یبلا ج نحل واب تفرگ متسد زا وراه هگرب

! یدلب بوخ ور تراک دموا مشوخ هبوخ

. مدرک شهاگن یپچ پچ

زا رت کیرات اوه ات نک عمج تلیاسو ، هچب وشن وررپ _

. هنوخ درگرب هدشن نیا

یریمن تدوخ : تفگ و تشادرب زیم یور زا ور شفیک

؟ هنوخ

یش. رادیب باوخ زا مدوب رظتنم ، مریم _

نومیشپ هک هگب یزیچ تساوخ دز، ینیریش دنخبل

دش.

یایم مه ادرف یتسار ، هگید میرب هعمج ملیاسو _نم

؟ تکرش

. متفر رد تمس وهب مدش دنلب اج زا

هرتخد نیا ناگیاش غارس مریم اال متحا ، تسین مولعم _

هن؟ دموین راکرس زور دنچ نیا

درک. یمخا

؟ هگم روط هچ رکشورادخ _هن

هرب. نوریب مدش رظتنم و مدرک زاب ور قاتا رد

دایب هنکیمن تئرج مدیمهف ییازیچ هی نم ندرب _وب



هدب. بآ شوگ و رس

هار روسناسآ تمس هب مرانک و تخادنا باال یا هنوش

. داتفا

اجنیا ور شاپ هگید هک نیمه مرادن یراک شنوا _هب

. هیفاک مارب هراذیمن

هنودیم هبوخ دوسح ی هرتخد مدز، یگنرمک دنخبل

هزماب ردقنا و دایمن ممشچ هب شدوخ زج سک چیه

. هدیم نوشن تیساسح

داد. راشف ور گنیکراپ همکد و داتسیا روسناسآ لخاد

. مدش هریخ ور هب ور وهب مداتسیا شرانک

؟ ناتسرامیب یدرگرب یاوخیم _

. متشگرب شتمس هب

؟ هگم روطچ _

بترم ور مسابل هقی مخا واب دروآ ولج ور شتسد

درک.

مه تدوخ رکف هب مک هی نک تحارتسا هنوخ _ورب

یس یس وت ندیمن هار بش فصن هک ور یسک ، شاب

یلدنص یور حبص ات بش یریم یچ هساو وی

؟ تسین دعاسم حتلا تدوخ یتسین هجوتم ینیشیم
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راشف مورآ و متفرگ ماه تشگنا نیب ور شینیب کون

راک! نیا هب مدوب هدرک تداع ، مداد

مریم شخب شندروآ هگا ادرف ، هنوخ مرب متساوخیم _

. ششیپ

ور متسد چم و درک ادج مسابل ی هقی زا ور شتسد

،اب دشیم کالهف تشاد هنک مرود شتروص زا ات تفرگ

هک یرفظ ی هرهچ ندید و روسناسآ رد ندش زاب

دز! نومکشخ ات هس ره دوب هداتسیا رظتنم

تکرش یسک عقوم نیا مدرکیمن مه شرکف اعقاو

. هشاب هدنوم

. داتفا نییاپ متسد و تفرگ هلصاف مزا عیرس باتفآ

درک. مهاگن ووال لوه اب یرفظ

هدنورپ زا یرس هی مقاتا مرب متساوخیم نم _نم...

. مریم اه هلپ زا نوتزاجا اب دنوم اج اه

دوز ای رید هک دوب یزیچ هگید ، مدیشک یقیمع سفن

. ندشیم هجوتم همه

،اب هشب جراخ لوا باتفآ ات متفرگ ولج ور متسد

یعس دوب، هتخادنا نییاپ ور شرس هدش خرس یتروص

. مریگب ور مندز دنخبل یولج مدرک

. یرفظ یاقآ دیرب روسناسآ اب دییامرفب _

دش. در نومرانک زا عیرس و تخادنا نییاپ ور شرس

و نم نیب شجیگ هاگن هشب هتسب روسناسآ رد ات



دوب. شدرگ رد باتفآ

دوب. اه نیرت نیچ ربخ زا نویاقآ نیب یرفظ

نشیم ربخ اب هیضق نیا زا همه ادرف ات مدوب نئمطم

. مدنوچیپیم ور ششوگ هک نیا هگم

هگید ش هفایق ندید اب متشگرب باتفآ فرط هب

راکبلط حتلا هی ،اب مریگب ور م هدنخ یولج متسنوتن

دوب. هدش هریخ مهب یا هزم اب

همه هریم االن نیا یدنخیم یراد ارچ تفر نوموربآ _

غامد هب وت یاتشگنا ارچ ال صا بخ، هنکیم شخپ اج

اباب. یا ندرک یلا صتا نم

. مدرک شهاگن یگنرمک دنخبل اب

ور راک نوا منم یروایمن رد یزاب هزمشوخ ردقنا _هگا

هب منوچیپیم ور ششوگ روخن صرح مدادیمن ماجنا

. نمهفیم همه هک هرخ باال دنچره هگن یسک

ات وگب : تفگ تفریم شنیشام تمس هب هک روط نومه

. هگید میعیاض سب ،زا هدیمهفن یک حاال

هنک. نشور ور نیشام مدنوم رظتنم و مداتسیا شرانک

درک. مهاگن و دیشک نییاپ ور هشیش

وگب نم هب دش یچره ش هجیتن ناگیاش شیپ یتفر _

. مایب رد ینارگن زا

. مداد نوکت رس

یدیسر شاب مه تدوخ بظاوم ورب ، شابن نارگن _



هدب. مایپ

درک. تکرح و تفگ یا هشاب
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هنوخ تمس هب و مدش نیشام راوس شنتفر زا دعب

مهب اب ناگیاش تاق مال متفریم دیاب ادرف ، مداتفا هار

نم هب ازیچ یلیخ نودیرف و نوا تکارش ندروخ

! دیسریم

تخت یور و متفرگ شود هنوخ هب ندیسر ضحم هب

. مدیشک زارد

زیم یور زا دوب نشور هک یشوگ هحفص ندید اب

هداد مایپ باتفآ ، مدرک هاگن ور هحفص و متشاد شرب

. هدیسر دوب

مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ تحار یخلا اب

منک. مورآ ور مرکف

* * *

ملع دق مور هب ور هک یدنلب نومتخاس هب یهاگن

. متخادنا دوب هدرک

! ناگیاش اضر دمحم یراجت تکرش



تاق مال هی شمنیبب ماوخیم دینش هک نیا ضحم هب

داد. بيترت شتکرش یوت

زا دعب ارچ تشاد بجعت یاج شارب یلیخ اال متحا

م یروضح روط هب شاهاب متساوخ نم تقو همه نیا

. مشاب هتشاد تاق ال

. مداد راشف ور همکد و متفر روسناسآ تمس هب

دنلب شاج زا عیرس یشنم روسناسآ زا مندش جراخ اب

دش.

دیربب فیرشت نیدموا شوخ رهمگرزب بانج _سالم

. نتسه نوترظتنم ناگیاش یاقآ لخاد

دراو رد هب یا هقت ندز واب مداد نوکت شارب یرس

. مدش قاتا

یور زا دعب و درک ثکم هظحل دنچ مندید اب ناگیاش

دش. دنلب شیلدنص

رظن هب هشیمه زا رت تشپ مک شیمدنگ وج یاهوم

. دمویم

دوب. هدش رتشیب شاه مشچ رود یاه کورچ

ناگیاش لثم یدرم مدرکیم رکف نیا هب اه تقو یهاگ

هب عجار هگا اه رجات نیب مسر و مسا و تهبا نوا اب

! دایم شرس هب هچبالیی همهفب یزیچ شنز تنایخ

دوبان ور مدآ مه شروصت یتح تخوسیم شارب ملد

. درکیم



. تفرگ متمس هب ور شتسد و تشادرب ولج هب یمدق

نیا زا دعب بجع هچ ادیپ، مک ناخ شواچ هب _هب

! یداد راختفا ام هب تقو همه

. مدرب ولج ور متسد

هدوب یروج نومطباور منکن رکف ، ناگیاش بانج _سالم

یارب مه االن میشاب هتشاد رادید هب جایتحا هک هشاب

منک. تاق مال نوتاهاب متساوخ یبلطم ندرک نشور

داد. نوکت یرس

. هدنوشک اجنیا ات ور وت یچ منیبب نیشب ایب ، ممهفیم _
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. مدرک شهاگن یدج و متسشن شور هب ور

تکارش دش،زا عورش اجک زا ام تاف ال تخا منودیمن _

رس هک دوب همه عفن هب هک یتلصو ای نودیرف و امش

لئاق نوتارب یدایز مارتحا هشیمه نم بخ یلو هریگن

. دیدوب یدنمتردق مدآ یراک ی هطیح وت مدوب

دز. یدنخبل

؟ هنکیم فیرعت نم زا هراد رهمگرزب شواچ _

. نایم رظن هب جبلا مونشب هرارق هک ییاهزیچ

. مدش مخ شتمس هب یمک

مه زا ور نوتاه نمشد و تسود یمک متساوخ طقف _



. دیدب صیخشت

داد. شیلدنص هب ور ش هیکت

؟ هنودیرف تروظنم _

. دیرپ باال مبل ی هشوگ

، هریم نوا تمس هب نوتنهذ رفن نیلوا هک هبوخ _

دوب نوا ی هشقن مه ترتخد و نم جاودزا ینودیم

؟ نوتلا ونم ملا ندیشک باال یارب

. تخادنا باال ییوربا

؟ یراد مه یکردم تتاراهظا یارب _

. متشاذگ زیم یور و مدروآ رد مبیج زا ور میشوگ

. مریمن ییاج خیلا تسد تقوچیه _نم

هدش طبض یادص مداد هزاجا و مدرک سمل ور همکد

. هشب شخپ قاتا یوت نودیرف و مدوخ ی

! مگیم نم هک یسک اب ینک جاودزا ماوخیم _

! ایحم ، ناگیاش رتخد اب

هگا هدش یللملا نیب یاتکرش زا یکی رادماهس ناگیاش

هب ینک نیمضت ورام تکارش و یشب شداماد ینوتب

، یشیم ادخ تدوخ هساو یسریم یاوخب هک یچره

شهب عجار نیهش یدید ور هرتخد بقال منک رکف

بوخ هعفد نیا یدادن لحم یلو دز فرح تاهاب

تسد هب ور تیعقوم نیا ینوتب رگا نک رکف شور



! هنغور وت تنون یرایب

دش، اج هب اج یمک دیسر هک هملا کم یاجنیا هب

دوب. هدش دیفس چگ لثم شتروص

؟ زانهم و وت جاودزا لثم _

یچ؟ _

چیه هب ماوخیم هک یزیچ هب ندیسر هساو _نم

یزیچ نک، ورف تاشوگ وت بوخ ونیا مرادن زاین یدحا

. مرایب شتسد هب ییاهنت هب منوتن هک تسین

! هیبوخ تیعقوم یشیم نومیشپ _

، مشیمن نومیشپ مریگیم هک یميمصت زا تقوچیه _نم

وت! سکعرب اقیقد متسه نوشاپ مرخآ ات

هب هک مدب داهنشیپ هی تهب مدموا نوج رسپ نیبب _

باال درکیمن یقرف نم یارب ینک لوبق دوب تدوخ عفن

! مرایم تسد هب ور یریپ نوا تکرش یروج هی هرخ

ییاه تمسق و نودیرف یافرح مدوب هتساوخ زورهب زا

ناگیاش تروص هنک، ادج مساو ور هشیم المز هک

سکع نینچ مدرکیمن رکف دوب هدش خرس یباسح

هدب. نوشن یلمعلا

؟ هیضوع نودیرف نوا یادص نیا _نیا...
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مرس تشپ لبم هب ور م هیکت و مدرک عطق ور ادص

. مداد

تسود یادص صیخشت سلا همه نیا زا دعب ینعی _

؟ تساو هتخس تزورما کیرش یمیدق

داد. راشف مهب ور شاه بل

رکف نم نم... داد ور جاودزا داهنشیپ شدوخ نوا _

... مدرکیم

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

تلصو نیا زا تساوخیم دیدرکیم رکف هابتشا _

رکف هنک تیبثت امش رانک ور شتیعقوم ات هنک هدافتسا

نوتن اال تیعقوم دیشاب هدش هجوتم دیاب حاال ات منک

! دیتسه نم نویدم ور

منکن رکف دشیم زاب نوتتکرش و یگدنز هب شاپ هگا

. دنومیم یقاب نوتزا یزیچ

و کالهف یباسح ، دیشک شتشپ مک یاهوم هب یتسد

دوب. هدش یبصع

اب دوب نم یمیدق قیفر کدرم نوا هشیمن مرواب _

ور تکرش ماهس زا کیچوک تمسق هی یباریز ات رازه

شیپ اجنیا ات داوخب مدرکیمن رکف یلو مداد شهب

هرب.

. مدیشک یقیمع سفن



هراد هک یمک ذوفن نومه اب نودیرف حلا ره _هب

مدآ منم یلو هراذب راشف تحت ونم تکرش درک یعس

ور امش یاه مشچ مه ات اجنیا مدموا ، متسین ندز اج

تکرش فیلکت هک نیا نیا مه منک زاب زیچ همه هب

منک! صخشم امش اب ور مدوخ

دیرادرب نم تکرش میرحت زا تسد هنوتعفن هب

. میشب ریگرد مه اب نیا زا رتشیب ماوخیمن

یوت متسنوتیم ، تسشن شینوشیپ یور یفیرظ مخا

. هراد نودیرف هساو یا هشقن هچ منوخب شاه مشچ

یندش مومت یراجت یاه تکرش نیب تباقر باسح _

اب تدوخ تردپ یاج هب هروطچ ناخ شواچ تسین

. یشب کیرش نم

دنمتردق یاکرش ندرک هفاضا رکف هب یتیعقوم ره یوت

دوب. شتکرش و

تکرش هب ور شرتخد شرطاخ هب دوب رضاح یتح

. هنکیم ریقح یلیخ ور مدآ تردق و لوپ ، هتسرفب نم

. مدش هریخ شهب و مدرک ثکم هظحل دنچ

نیا منوتیم دیاوخب هگا ناگیاش بانج مرادن یلیامت _

. متسرفب نوتارب ور لیاف

هب ور شتسد و دش دنلب عیرس مدش دنلب هک اج زا

. تفرگ متمس

لا حشوخ نووج یدموا شوخ نک، شلا سرا امتح _



. تمنیبب دوز هب دوز مشیم

. مداد نوکت شساو یرس

مال رت مک ور هگیدمه ردق هچ ره نم رظن هب یلو _

. هنومودره عفن هب مینک تاق

دز. یگنرمک دنخبل

. دزیم جوم شاه مشچ یوت صرح و یگف کال
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. مدیشک یقیمع سفن و مدش جراخ تکرش زا

دنچره ررض شتکرش نودیرف زا ناگیاش ندش ادج اب

مه یتسس ردق نومه یلو دشیم لمحتم ور یکیچوک

دوب. یفاک نم یارب

تکرش ندروآ رد راشف ریز زا یارب مه ور یتقو دیاب

یزاب نوشدوخ لثم ، مدرکیم فرص ماه دنمراک و

ربص. همه نیا دوب سب مدرکیم

ات مداتفا هار ناتسرامیب تمس وهب مدش نیشام راوس

. مشب ربخ اب وناب حلا زا

* * *

با ــ تفآ



ور شراک یاه هدنورپ دنت دنت هک شوایس هب دنخبل اب

رحس شیپ هرب و هراپسب نم تسد هب ات درکیم عمج

. مدرک هاگن

شود ور متشاذگ وراراک همه یگن شواچ هب باتفآ _

ناربج یتقافر مرگ تمد ونم هدنبیم ریت ،هب امتفر وت

. منکیم

. متفگن یزیچ و مدرک شهاگن

. تشگرب متمس هب

؟ ینکیم هاگن هیچ _

راب هی هک نیا ،اب مداد شواچ یلدنص هب ور م هیکت

زا متشاد تسود وراج نیا یلو دوب هتفرگ ور مچم

دوب. رت باذج مدوخ قاتا

یروج هچ یلیلذ نز زا مجح نیا منکیم رکف مراد _

هدش. اج لکیه نیا وت

. تفرگ ش هدنخ

هتساوخ هب طقف متسین لیلذ نز نم نکن هابتشا _

. مراذیم مارتحا مموناخ یاه

؟ ناتسرامیب یریمن هشیم صخرم وناب ادرف یتسار

. متخادنا باال ییوربا

شخب شندروآ زوریرپ هزات متشادن طاالع ، رکشورادخ _

؟ شندش صخرم هساو هیفاک زور هس



داد. نوکت رس

تساوخ هب بخ یلو هرتهب هک شتیعضو _هرآ

ناتسرامیب تساوخیمن وناب ندرک شصخرم نوشدوخ

. شدوخ ی هنوخ هرب داوخیم هنومب

. متفگ یناهآ

. مریم دش مومت هک اهراک هشاب _

تاج نم : تفگ یدج و تشاذگ زیم یور وراه هدنورپ

وماپ یاج متفریم هداوناخ سورع ناونع هب مدوب

یتسین دلب همه مشچ وت مدشیم راخ مدرکیم تفس

هک.

. هدنخ ریز مدز یقپ

؟ یدلب یرگ هنتف یروجنیا یدوب سورع سلا دنچ _

. متسین نوشسورع هک نم نمض رد

. تفر رد تمس وهب دز یکمشچ

و تخوس یلو هراد دوز و رید ، یشیم هک هرخ _باال

ادخب ، هربق وت ماج مسانشن ور شواچ نم هرادن زوس

میایم هنوخ ینومب یریگب یصخرم زور ود

هک! ینومیمن یلو یراگتساوخ
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. مدرک شهاگن یپچ پچ



منوتیم نم رس یور یزیرن ور تاراک زور ود ادخ _هب

. هنوخ مرب رتدوز

درک. مهاگن فسات واب درک زاب ور رد

نیمز ونم یور یراد یراگتساوخ هی رطاخ هب _االن

؟ ینکیمن مرش یلیکو هللا ؟ یزادنیم

. مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

! رحس منزب گنز ای یریم ایس _

. تفر نوریب و درک زاب ور رد هدنخ اب

ییاهنت شدوخ سلا همه نیا مرظن هب شواچ هراچیب

زا رت هتسسگ مدآ ینعی درکیم یگدیسر زیچ همه هب

نم. مدیدن حاال ات رشب نیا

یلدنص یور و مدرک عمج زیم ی هشوگ وراه هدنورپ

. مدش اج هب اج

ای ناتسرامیب مرب ادرف هک مدرکیم رکف نیا هب متشاد

ور ماپ یتبسن هچ اب هخآ ، دشیمن مور بخ یلو هن

شواچ ردام یاه هاگن ریز هک اصوصخم مراذب اجنوا

. مدشیم بذعم یباسح

ک یباسح ، مدرک هاگن زیم یور روتینام هب هلصوح یب

مرگرس یارب راک زج هب یزیچ هی هب مدوب هدش الهف

. متشاد جايتحا مندش

. مدرک شنشور و مدرب ولج ور متسد

یواکجنک اب تسب شقن هحفص یور هک یقاتا ندید اب



اب ثکم هظحل دنچ زا دعب مدرب ولج ور مرس

دش. درگ ماه مشچ مک مک مدوخ قاتا صیخشت

ميقتسم دعب دوب هتشاذگ نیبرود نم قاتا هساو

! شدوخ رتفد روتینام هب دوب هدرک شلصو

یک؟ الزا صا

یا هدیشک یاو و متشاذگ متروص یور ور متسد

. متفگ

ای مشاب ینابصع شواچ تسد زا االن متسنودیمن

هچ مدوب قاتا یوت اهنت هک ینامز منک رکف منیشب

مدز. ییادنگ

، متسب ور ماه مشچ مکحم و مدیشک یقیمع سفن

ور یسک یادا ، مدادن شحف دنلب ، مدزن ترچ ، مدیصقرن

اصوصخم هیقب هب عجار یلک ادیش اب یلو ، مدرواین رد

. میدرک تبیغ یزاریش موناخ

هزماب و گنخ دایم مشوخ یرفظ زا متفگ مراب هی هزات

! هشاب هدیدن ورانیا هنک ادخ س،

راک نیبرود نم قاتا یوت دیاب ارچ ال صا ، مدرک یفوپ

مهب ای هنک کچ ور ماهراک هک نیا هساو تشاذیم

! تشادن دامتعا

هب هدموین نم هب ، مدیشک مولج وراه هدنورپ کالهف

منک. رکف یا هگید زيچ هب ندرک راک زج

مه راهان فرص یارب یتح مدوب لوغشم یتعاس دنچ



. متفرن نوریب
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واب مدرک عمج ور ملیاسو دوب، یراک تعاس یارخآ

و میشوگ ندروخ گنز اب مدش دنلب اج زا یگتسخ

یور یگنرمک دنخبل شور ناخ کخلت مسا نتسب شقن

دش. وحم مدنخبل نیبرود یروآدای اب یلو تسشن مبل

. مداد باوج ور یشوگ ثکم هظحل دنچ زا دعب

_سالم.

. دیچیپ مشوگ یوت شمکحم و مرگ یادص

؟ هبوخ حتلا موناخ سالم کیلع _

مدرک ور میعس ی همه ، متفر او یلدنص یور مورآ

. هشاب درس یمک منحل

؟ یدز گنز هدش یزیچ ، متسین _دب

درک. توکس هظحل دنچ

یدرگرب رتدوز منک یروآدای متساوخ هدشن یزیچ _هن

. ینکن هفخ راک اب ور تدوخ هنوخ

. مریم مراد مدرک عمج ور ملیاسو _

دش. یدج شادص

. یتسین هشیمه لثم منکیم سح ؟ هداتفا یقافتا _

. متفرگ زاگ ور مبل



. هدشن یصاخ زیچ هن موه _

! باتفآ _

منک. زاب نوبز دش ثعاب شرادشه رپ یادص

. مدرک نشور ور تقاتا روتینام زورما _

. دنومیمن ملد وت یچیه

! یدرک یهابتشا _راک

. تفر مه یوت ماه مخا

_نم؟

ات... متشاذگ راک نیبرود موناخ هی قاتا وت نم

دش. کانسرت یمک شادص

لیاوا نیبرود نوا ، نییاپ رایب ور تادص سسیه _

، تدوخ یاه تیلا عف ندرک کچ یارب دش هتشاذگ

هک یراک اب هدب قح مهب منکیمن ناهنپ مه ور یزیچ

منک! دامتعا تهب تحار متسنوتیمن یداد ماجنا

. مدرشف مهب ور ماه بل

نیا زونه هک یدامتعا یب مهب ردقنا مشن اتاال ینعی _

؟ هلصو نم قاتا وت نیبرود

دش. رت مورآ شادص ، دیشک یقیمع سفن

اقافتا نیا یلو منک شتسرد متساوخیم رخاوا _نیا

راک عقوم طقف شابن نارگن ، دشن تقو و دموا شیپ

. مدرکیم تهاگن ندرک
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نیمه دمویمن مملد یلو مدب ششک دایز متساوخیمن

. مرذگب تیعقوم نیا زا یروج

موناخ هی قاتا وت دوب هابتشا تراک حلا ره _هب

تبیغ ترس تشپ متشاد نم هگا یتشاذگ راک نیبرود

یچ؟ مدرکیم

؟ دشیم نوماوعد هرابود ردق هچ ینودیم

. تفرگ ش هدنخ مدرک سح

جراخ مقاتا زا هک یرس ره ، یتفگیمن یزیچ هک _هن

هچ دمویم تادص یدیبوکیم مکحم ور رد و یدشیم

! ینزیم متشپ ییافرح

منک عطق نم : متفگ یمورآ یادص دش،اب عمج متروص

. مراد راک یلک هنوخ مرب دیاب

؟ یدب همادا تضارتعا هب یاوخیمن _

هار. نوا هب مدز ور مدوخ

یرادن قح یلو ینزیم فرح یچ هب عجار منودیمن _

رویتنام هب و یراذب نیبرود نم زج یسک قاتا وت

هک مشاب یسک اهنت مدوخ ماوخیم ینک شلصو تقاتا

. هنکیم تتیذا

مبل یور یدنخبل مدینش هک ور ش هدنخ یادص

. تسشن



ترپ منم ساوح رتخد یروخن بش هب هنوخ _ورب

. مسرب ماهراک هب مرب دیاب نکن

یوت ور مفیک و مدرک عمج زیم یور زا ور ملیاسو

. متفرگ متسد

. شاب تدوخ بظاوم متفر نم سپ هشاب _

هب و مدش نیشام راوس یشوگ ندش عطق زا دعب

. مداتفا هار هنوخ تمس

و تسیب ، همدنچ زورما دایب مدای ات مدرک زكرمت یمک

! مراهچ

راک یوت ور مدوخ هگید مک هی مدیشک یقیمع سفن

، تفریم مدای زیچ همه متفیب اپ زا ات مدرکیم هفخ

مرگرس هگید یازیچ اب ور مدوخ دیاب مه دیاش

و مریگب هکرعم لا سره لثم متساوخیمن ، مدرکیم

منک. دوبان ور مدوخ

دوب! یلع توف درگلا س هگید زور راهچ تسرد

سلا مدرکیم راتفر یداع و مدیدنخیم هنامحر یب هچ

داتفیم هار لیس ماکشا زا اهزور نیا یوت شیپ یاه

. مدرکیم تیذا ور شرآ و نامام یلک

لقادح یلو دشیمن شومارف ، مدمویم رانک دیاب مک مک

. مرادرب منایفارطا رازآ زا تسد متسنوتیم

. مدش هنوخ دراو و مدرک کراپ ور نیشام

دش. زاب مه شزا هرهچ مندید اب نامام



؟ یدروخ یزیچ ردام هدرگب ترود _

؟ مشکب ور ماش تسین تنسگ

مدز. شهب یدنخبل

یلیخ ادرف مباوخب دوز ماوخیم همنشگ نامام شکب _

. مراد راک

دوب، هدش رت طاتحم مه نامام راتفر ازور نیا

ح دنچره متسین یبوخ یحور تیعضو وت تسنودیم

. دوبن نم زا رتهب مه شدوخ لا
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و رکف وت شمه تشذگ روطچ مبش نوا منودیمن

لوغشم ور مدوخ مدرکیم یعس و مدوب قرغ یخلا

. مراد هگن

مدرکیم سح وناب شیپ مرن عفال متفرگ میمصت

نوشراک چیه امسر نم نوچ هرادن یشوخ تروص

یتقو دوب رتهب دوب یگداوناخ اجنوا وج و مدوب

. نوشتاق مال میتفریم اراکمه اب هنوخ شندرب

سابل و مدش دنلب ماج زا هشیمه زا رتدوز حبص

. مدیشوپ یمسر

راک همه نیا هک دوب یزور نیرخآ زورما اال متحا

. شراکرس تشگیم رب شواچ ادرف زا متشاد



. مداتفا هار تکرش تمس وهب مدش نیشام راوس

اال متسنودیمن ، مدوب تابث یب و نودرگرس ییاروج هی

یمسا چیه نومطبار ، مراد شواچ اب یا هطبار هچ ن

ریگرد ردقنا دوبن مه نوا ریصقت دنچ ره ، تشادن

نیا هب عجار میدوب هتسنوتن هک دوب وناب و ناتسرامیب

. مینزب فرح مه اب هیضق

هن. ای هديشخب ونم لماک متسنودیمن یتح

خالف رب راب نیا مدش، هدایپ نیشام وزا مدرک یفوپ

ادص و رس یب و متفر و مدوخ قاتا تمس هب هشیمه

. مدش ماهراک ماجنا لوغشم

زا دعب متساوخیم دوب هدموین مه شوایس یتح زورما

و رس اب هک منزب ادیش هب رس هی ماهراک مامتا

دش. بلج مهجوت دمویم سنلا زا هک ییادص

هی نم رتفد نوچ مدش، ورهار دراو دراو عیرس

رتدوز دوب شواچ رتفد هب قاتا نیرت کیدزن ییاروج

. مدش دادیب و داد هجوتم

. مدیود شواچ رتفد تمس هب عیرس

و دوب هداتسیا سنلا طسو هک ناخ نودیرف ندید اب

ماج رس دزیم ادص ور شواچ مسا یدب نحل اب

دز. مکشخ

قاتا رد و دوب هتخیر نییاپ یمیلس موناخ زیم لیاسو

دوب! زاب مه شواچ



. متفر شتمس هب عیرس و مدموا مدوخ هب

دیتسه هجوتم چیه هربخ هچ اجنیا رهمگرزب بانج _

! افطل دیایب نوتدوخ هب دینکیم راکیچ دیراد

کد هنوشن هب ور شتسد دوب، یبصع و یدج منحل

؟ هرسپ نیا تساجک : تفگ و داد نوکت ندرک

. مرادن یراک وت اب نم نوریب دایب وگب

. مدرک یمخا

. نرادن فیرشت تکرش _

. تشادرب ولج هب یمدق

؟ تساجک سپ _

وت دعب هدیشک دنگ هب ناگیاش اب ونم تکارش هتفر

؟ هدش میاق خاروس

! منزیم شیتآ ور تکرش نیا نم

درک. دنلب ور شادص

! دایب وگب شهب نزب گنز _
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. متفرگ شولج ور متسد عیرس

اب هدنب قاتا دیرایب فیرشت رت، مورآ منکیم شهاوخ _

ییاج هب دادیب و داد اب یروج نیا مینزیم فرح مه

. دیسریمن



دوب هدز شکشخ یسنلا هشوگ یمیلس موناخ

ولج هداتسرف وروت رتخد وش تکاس دز: داد هعفد هی

اه؟ هسرتیم یچ زا هدش میاق تتشپ

رش... یب مداوناخ ونم یگدنز هب هدز دنگ

، مدروآ شوج هشب مومت شافرح هک نیا زا لبق

منک، لمحت متسنوتن هک دوب قحان ردقنا شافرح

نیهوت شواچ هب نم یولج یسک منیبب متسنوتیمن

هنک.

تلا جخ نوتدوخ زا یمکی دینودب ونوتدوخ دح افطل _

و ملا گنس دیداتسیا طسو نیا امش هک االن دیشکب

ناتسرامیب یوت نوتردام دینزیم هنیس هب ور ایند نملا

امش! رطاخ هب منوا هیرتسب

تقو همه نیا یگیم دب شتشپ یراد هک یدرم نوا

هگن شاه مشچ مخت یور ور نوتردام امش یاج هب

. دیشاب نوتندز فرح بظاوم سپ تشاد

زا ماه تسد مدرک سح ور متروص هب نوخ موجه

دوب. هدش تشم تينابصع و صرح تدش

. درکیم مهاگن تهب واب دوب هدش کشخ شاجرس

راک متسنودیمن ، مداد راشف مهب مکحم ور ماه بل

یدب قافتا مدوب راودیما هن ای متفگ هک مدرک یتسرد

. هتفین

؟ هدش شچ وناب رتخد یگیم یچ یچ... _



. تشذگ مرس زا بآ هک نم مدیشک یقیمع سفن

دیتخادنا هار اوعد شواچ هنوخ مد هک یزور نوا _

یوت زور دنچ دوب دب یلیخ شلا ح درک، هتکس وناب

دوب. یرتسب وی یس یس

. دیشک شتروص هب یتسد سرت اب

؟ هناتسرامیب مودک تساجک _

هرخ ،باال متشاد ور یگتفشآ زا مجح نیا راظتنا

. نزیزع تارب تردام و ردپ یشاب هک یمدآ روجره

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

ور امش هب نتفگ هزاجا مه متسنودیم ، منودیمن _نم

. متشادن

درک. زیر ور شاه مشچ

هن؟ هگن نم هب یسک هتفگ هرسپ نوا _

. منکیم هراچیب ور نوتکت کت

. تفر نوریب تکرش زا یبصع و دنلب یاه مدق اب

. متخادنا یمیلس موناخ هب یهاگن

و هزادنب هار اوعد هرابود هنکن ، مدوب هديسرت تدش هب

. هشب دب وناب حلا

یچ. هشب ینابصع مزا شواچ هگا یاو

تمس هب لوغشم یرکف واب مدیوج ور مبل راب دنچ

شوج و مدش یبصع ردقنا هظحل نوا ، متشگرب مقاتا

. مدرکن رکف اه زیچ نیا الهب صا هک مدروآ
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. متفرگ متسد یوت ور مرس و متسشن زیم تشپ

مدوب هتفرگ سرتسا یباسح مدزیمن یفرح شاک

. هزادنب هار یزیر وربآ تکرش یوت مدیسرتیم اعقاو

. مرایب موود متسنوتن تعاس تعاسود زا رتشیب

. متشادرب ور مفیک و مدش دنلب اج زا هظحل هی وت

. مدیود نیشام تمس وهب متخادنا تعاس هب یهاگن

. دیشوجیم هکرس و ریس نیع ملد

. مداتفا هار ناتسرامیب تمس وهب مدش نیشام راوس

. متفرگ برض نومرف یور سرتسا اب مسرب ات

شدوخ هک نیا زا لبق متفگیم شهب رتدوز مدوخ دیاب

. هشب ینابصع رتشبب و همهفب

زا عیرس و مدرک کراپ ناتسرامیب رانک هچوک یوت

. مدش هدایپ نیشام

. مداتفا هار ناتسرامیب سنلا تمس هب

. متفر شتمس هب عیرس قیاقش ندید اب

؟ قیاقش _

شاه مشچ ندید اب تشگرب متمس هب سرت اب

. تخیر ملد شیکشا

؟ ینکیم هیرگ ارچ ... هدشیچ _



. تفرگ زاگ ور شبل

اباب هنوخ میربب هک میدرکیم رضاح ور وناب میتشاد _

دش. نوشاوعد شاداد اب هرابود ناتسرامیب دموا

. دیرپ مگنر

؟ دیمهف وناب ادخ، _ای

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

ديمهف منودیمن یلو دش دنلب نوشدادیب و داد یادص _

لبق زا رتدب شلا ح یلو درواین شدوخ یور هب هن ای

هی هرتهب تفگ درک شکچ رخآ راب هساو هک رتکد هدش

. هشب صخرم دعب هنومب هگید زور

شواچ یبصع یادص منزب یفرح هک نیا زا لبق

. مشب کشخ ماجرس دش ثعاب

! باتفآ _

. متشگرب شتمس هب عیرس

درس تروص ندید ،اب دموا متمس هب دنلب یاه مدق اب

. مدیزرل مدوخ هب شمهرد و

؟ هناتسرامیب وناب یتفگ نودیرف هب وت منیبب _

اب دعب تکرش دوب هدموا ادخب نم :م... متفگ مورآ

... ثحب مه

. تفر باال شادص

هن؟ ای یتفگ وت متفگ _
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. دیزرل مبل

_هرآ

داد. راشف مهب مکحم ور شاه مشچ

هچ... _هب

. دیشک یقیمع سفن

. طقف شابن ممشچ ولج االن ورب باتفآ _ورب

زا ادخب شواچ : متفگ عیرس دوب هدش خرس شتروص

... تکرش دوب هدموا دیرپ منهد زا دوبن دصق

یمهفیم مونشن ور تادص متفگ دز: رشت یدب نحل اب

... ماوخیمن هنوخ یریم االن نیمه

داوخیم یچ دوب صخشم یلو درک عطق ور شفرح

. مدش هریخ شدرس یاه مشچ هب یریگلد اب هگب

اب مه قیاقش ، تشگرب نومتمس هب یرفن دنچ هاگن

. درکیم نومهاگن سرت

درگ بقع هداتفا نییاپ یرس و هدش خرس یتروص اب

. مداتفا هار یجورخ تمس وهب مدرک

هک نم ، مدیشک قیمع سفن ات دنچ ، مدوب هدرک ضغب

ردقنا هیضق متسنودیمن هک نم ، متشادن یدب دصق

مرس مدآ همه نوا یولج دشیمن مرواب ، همهم نوشارب

و... دز داد



، متشاذگ نومرف یور ور مرس و مدش نیشام راوس

نیا و منک یریگولج تکرش یوت یزیر وربآ زا مدموا

. مدش بابک یروج

هرابود وناب حاال نوچ تشاد قح مه دیاش منودیمن

یوت هگید زور هی دوب روبجم و دوب هدش دب

. هنومب ناتسرامیب

ملد مدب، یرادلد ور مدوخ اه فرح نیا اب متسنوتن

هک مدوب نیگمغ ردقنا مه شیروج نیمه دوب هتسکش

. منکشب ات دوب یفاک رگنلت هی

. داتفا هار متروص یور ورآ ماه کشا

. مدیشک متروص یور تسد تشپ اب راب دنچ

رانک ور نیشام دوب، هدش تخس مساو ندیشک سفن

. مروخب اوه یمک ات مدیشک نییاپ ور هشیش و مدز

مدز. گنز یمیلس موناخ وهب مدروآ رد ور میشوگ

یا هتفرگ یادص اب یشوگ یوت شادص ندیچیپ اب

یزور دنچ نم هراد ناکما یمیلس موناخ سالم : متفگ

. دیدب طاالع افطل تکرش مایب منوتن

درک. دیدرت یمک

؟ مزیزع هداتفا یقافتا _

. مدیشک یقیمع سفن

. مراد تلا سک یمک تسین یصاخ زیچ _هن

یناف یاقآ عفال هشب بوخ نوتلا ح رتدوز هللا شنا _



مدرک یرکشت مدیم طاالع نوشیا هب نم نتسه تکرش

. مدرک عطق ور یشوگ و

. متفرگ ور رحس ی هرامش هعفد نیا

؟ یباتفآ منوج _

. تفرگ م هیرگ هرابود شادص ندینش اب

. تشیپ مایب ماوخیم رحس ییاجک _

دش. نارگن شادص

؟ باتفآ هدش یزیچ _

؟ تلا بند مایب یاوخیم مانیا هنوپ ی هنوخ نم

اج. نوا مایم مدوخ هن : متفگ مورآ
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زوما #یــکاــ رخآ لصف

رد هام رون ساکعنا یانعم هب یکرت رد هملک نیا )

. تسا بآ یور رب بش

(. دوشیم طاالق زین قوشعم هب هملک نیا

شوا چـــ

متسد یوت ور مرس و متسشن ناتسرامیب یلدنص یور

. دیشکیم ریت ماه مشچ ، متفرگ



هقیاقش راک مدرک رکف مدید اجنیا ور نودیرف هک لوا

مهب یباسح هتفرگ رامآ باتفآ زا تفگ یتقو یلو

. متخیر

شلا یخ تشکیمن ونم ،ات دوبن وشب تسرد هچب نیا

. دشیمن تحار

شیپ یروخلد نومنیب هک مدزن گنز شهب هظحل نوا

متسنوتن دش رهاظ مولج شدوخ یتقو یلو داین

منک. لر تنک ور مدوخ

ناتسرامیب نیا مه هگید بش هی دوب روبجم وناب

هنک. لمحت ور یتفوک

باال ور مرس هتسشن مرانک یسک هک نیا سح اب

. متفرگ

هب شاداد : تفگ مورآ م هریخ هاگن ندید اب قیاقش

؟ یدرکن یور دایز مک هی ترظن

. مدرک شهب یمخا

. نکن تلا خد تسین طوبرم تهب هک یزیچ _وت

. دیشک بقع یمک ور شدوخ

... ضغب اب یروج نوا دش تحاران یلیخ منک رکف _

تفرگیم لکش منورد مک مک تشاد هک یباذع سح اب

مدز. قیاقش هب یرشت

مهب یفاک هزادنا هب مباصعا هن؟ ای ینکیم سب _

س. هتخیر



. تفگن یزیچ و تخادنا باال یا هنوش

متسب ور ماه مشچ مکحم و مدیشک یقیمع سفن

هقیقد هی منک شروخلد ای منزب داد شرس دوب یفاک

مدوجو یوت یتنعل دب سح نیا دیشکیمن لوط مه

. تفرگیم لکش

و دوب هدرک عمج ور شطاسب نودیرف ندید اب زانهم

. هنوخ دوب هتشگرب

. میدنومیم ناتسرامیب قیاقش و نم بشما

. مدش دنلب اج زا

شاب وناب شیپ ورب مریگب یزیچ هی ماش هساو مریم _

. هشب دب شلا ح هرابود هنکن یخلا و رکف

؟ دوب هدموا باتفآ مگب _

. مدرک شهاگن یپچ پچ

تسد همه راگنا داتفا هار قاتا تمس وهب درک یفوپ

. نزاسب ونم زورما ندوب هداد مه تسد هب

. مداتفا هار ناروتسر تمس وهب مدش نیشام راوس

رانک ممشچ یولج زا ش هرهچ ریوصت هظحل هی

. تفریمن

رتشیب ور مدوخ راگنا مدشیم شیتحاران ثعاب تقوره

. مدرکیم هیبنت

رضاح اذغ روطچ مدیمهفن هک دوب ریگرد مرکف ردقنا

ناتسرامیب تمس هب و مدرک باسح ور شلوپ دش،



. متشگرب

شتکارش ندروخ مهب و شتکرش تباب تشاد نودیرف

هدموا شدوخ لوق هب دنچره ، درکیم هتکس ناگیاش اب

ششیتآ راگنا دید ور نم ات یلو هنیبب ور وناب دوب

. نوریب هرب درک شیضار روز هب نابهگن مه رخآ ندز،
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، مداد شهب ور اذغ و مدنوسر قیاقش هب ور مدوخ

. متسشن نیشام یوت و متشگرب

. متسب ور ماه مشچ و مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

متشگیم رب هنوخ مدنوسر ور وناب هک نیا زا دعب ادرف

. مدزیم فرح باتفآ واب تکرش

هی دشیم رتشیب میتحاران هظحل ره ارچ منودیمن

اال نیمه تساوخیم ملد دزیم روش ملد راگنا ییاروج

. ششیپ مرب ن

هظحل یوت متشاد نم هک دوب یدنگ خاالق هچ نیا

ینومیشپ و باذع تدش زا شدعب و مدروایم شوج

. مدرکیم شک رجز ور مدوخ طقف

متسنودیمن هعفد نیا و مدوب هدرک یور هدایز مه زاب

. مرایب رد شلد زا یروج هچ

. مریگب مورآ یمک ات متسب ور ماه مشچ



درب. مباوخ و دش مرگ ماه کلپ مک مک

اج زا دروخ نیشام هشیش اب هک یا هبرض یادص اب

و مدیشک متروص هب یتسد قياقش ندید اب مدیرپ

. مدیشک نییاپ ور هشیش

شیپ نم ، هنوخ یتفریم شاداد یدیباوخ اجنیا ارچ _

. هگید مدوب وناب

هلیپ وناب هنک ش هنیاعم هرابود دایم االن رتکد وت ایب

. هریگیمن مورآ هظحل هی هنوخ هرب داوخیم هدرک

، مداتفا هار قیاقش رانک و مدش هدایپ نیشام زا

اضف نیا تسنوتیمن وناب ننک شصخرم مدوب راودیما

غاب نوا نیب ش هنوخ تشگیم رب هگا هنک لمحت ور

. دشیم رتهب شلا ح شلبلب و لگ و

دیسر ام اب نامزمه رتکد میدیسر قاتا هب هک نیمه

. هشب مومت ش هنیاعم ات مدنوم رظتنم نوریب

هرخ باال ندیشک راظتنا و یگف کال تعاس مین زا دعب

. متشادرب شتمس هب یمدق ، دموا نوریب قاتا زا رتکد

نم هرتهب نوشلا ح : تفگ و داد نوکت یرس مندید اب

یرتسب مه هگید بش کی نانیمطا یارب مدیم حيجرت

صخرم رتدوز هچ ره نراد رارصا نوشدوخ یلو نشاب

. نشب

نوشندوب مهرد هجوتم هزات ، مدیشک ماهوم هب یتسد

. مدش



تسین کانرطخ امش رظن زا هگا تسین یلکشم _

. هرذگیم تخس نوشهب یلیخ اجنیا ، دینک نوشصخرم

یاهراک و یرادباسح دیربب فیرشت افطل سپ هشاب _

اب مه شتیلوسم دیدب ماجنا ور رامیب صیخرت

. هنوتدوخ

مدز. قیاقش هب یا هراشا و مداد نوکت یرس

ماجنا ور صیخرت یاراک مریم نم نک رضاح ور وناب _

. هشب لوط مک هی هنکمم مدب

. تفگ یمشچ

. مسرب اهراک ماجنا هب ات متفر یرادباسح تمس هب

هتسشن رطاخ هب مندرگ و مدوب هتسخ یباسح

رتدوز هچ ره تساوخیم ملد ، درکیم درد ندیباوخ

فرح باتفآ اب ات تکرش مرب و مدب ماجنا وراهراک

. منزب

هرخ باال مدش لطعم یباسح هک یا هقیقد لهچ زا دعب

هار وناب قاتا تمس هب و مداد ماجنا وراهراک ی همه

. مداتفا
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یگنرمک دنخبل دوب هتسشن رچلیو یور هک شندید اب

مدیسوب ور شرس هک نیمه ، متفر شتمس هب و مدز



: تفگ قیاقش هب ور و دیشک مه یوت ور شاه مخا

یدروآ هیچ رچلیو نیا مرب هار منوتیم متفگ تهب

. رتخد

دوب. هدرک شقلخدب یمک ندنوم ناتسرامیب یوت

ارچ هگید مدروآ حاال نوتهب دایم راشف متفگ بخ _

. دینکیم ماوعد

هب ور وناب رچلیو و متشادرب نیمز یور زا ور لیاسو

. مداد له نوریب تمس

یمک راگنا یتح دادن نوشن یشنکاو چیه مندید اب

رطاخ هب دیاش مدیشک یقیمع سفن دش، ینابصع

هدش. جنر دوز یمک شطیارش

لیوحت ور رچلیو و هنیشب نیشام یوت مدرک شکمک

. مداد

هشیش تمس هب ور شرس مدش نیشام راوس هک نیمه

. دنودرگرب

هار هب ور نیشام دعب و مدرک ثکم هیناث دنچ

. متخادنا

راتفر یروج نیا وناب هک هیچ لکشم مدشیمن هجوتم

. هنکیم

نیشام یوت شفیعض و درس یادص هقیقد دنچ زا دعب

. دیچیپ

. ناتسرامیب دوب هدموا زورید باتفآ مدینش _



هرغ مشچ هنیآ وت وزا مداد راشف مهب ور ماه بل

. متفر قیاقش هب یا

. دیدزد مزا ور شهاگن عیرس

نم! تاق مال دایب یدادن هزاجا یتح مدینش _

. هنوخ شیداتسرف و یدرک شتحاران

نیمه مدش، هریخ ور هب ور هب یظیلغ مخا اب

تیفرظ اعقاو مدوب یبصع هیضق نیا رس شیروج

. متشادن ور ندینش شنزرس

دوب. نوا و مدوخ نیب یا هیضق _هی

دش. زیت شادص

دوب هدموا یلو هرادن یطبر نم هب امش نیب یایاضق _

منوا هرب، یاوخب شزا یتشادن قح وت نم و تاق مال

. تشادن نم یارب یشزرا چیه هک یزیچ رس

. متفگن یزیچ و مداد راشف مکحم ور نومرف

داوخن هگید هگا هراد قح داد: همادا بل ریز صرح اب

شلد ، هنزیم داد یفیرظ نوا هب رتخد رس مدآ تتنیبب

وت دشیم ترس یقشاع و قشع هگا وت ، هنوکشیم ور

... یروجچ یدوب دلب هگا

! وناب دینک شمومت : متفگ مکحت اب

ور قیاقش شوگ دیاب ، متخود ور هب ور مهاگن

. هنکن ینیچ ربخ یروج نیا هگید هک مدیشکیم

مدرک کمک وناب هب و مدش هدایپ هنوخ هب ندیسر اب



هرب. اه هلپ تمس هب

هدش کالهف یباسح ، درکیمن ممهاگن ریسم لک یوت

. مدیدیم شزا یراتفر نینچ دوب راب نیلوا ، مدوب
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وناب تخت یور و مدرک اج هب اج ور نوشاه لیاسو

و دوب هداد تخت یتشپ هب ور ش هیکت وناب ، متسشن

هک نیا زا لبق دوب، هتشادرب ور زیم یور ظفاح باتک

. وناب شابن تحاران : متفگ مورآ هنک شزاب

. دیشک یقیمع سفن

منئمطم االن هچب نوا یلو متسین تحاران _نم

. هتحاران

. متفرگ متسد یوت ور مرس

شتسرد مداد تسد زا ور ملر تنک هظحل هی ، منودیم _

. شندید مریم االن وناب منکیم

. دیشک یهآ

تلر تنک هرارق یک ات تسین راب نیا رس طقف تبحص _

رکف یب و یرایب شوج هعفدی یدب تسد زا ور

؟ ینک شتحاران

راب هش مومت هشخبب یه هک هراب ود راب کی هگم

؟ شواچ هتمدنچ



هریم هراذیم هنکشیم شلد یعقاو هشیم هتسخ هرخ باال

. مرسپ دوب نتفگ نم زا

. مدرک شهاگن مخا اب

خیلا ونم لد هت ردقنا ، مدیم لوق وناب مشیم بوخ _

. مرایم رد شلد زا مریم نکن

؟ وناب هدش تقو دنچ

تسرد ور زیچ همه یاوخب یه م کالهف منم ادخب

نوماس و رس یاوخب هزرلب تلد یس سلا زا دعب ینک،

وش بوخ ،وت ترس یور هش راوآ ایند مغ وهی یریگب

هش مدوخ ملا رتدوز هچ ره یراگتساوخ میرب وناب

! هشیم تسرد زیچ همه

. دیبنج یدنخبل هب شبل مدرک سح

هرذ هی منکیم سح مک مک رسپ، نک ایح مک _هی

هگا هتبلا ، یربیم تدوخ اب شیدزدیم هشکب لوط هگید

. هشب تنز داوخب نوغاد خاالق نیا اب

مدز. ادص ور شمسا یکاش

شتسرد مریم مه االن متسین یروج نیا هک هشیمه _

. شابن نارگن امش منکیم

دز. رد هب یا هراشا

رتدوز هچ ره هنومب شلد وت دایز یروخلد راذن _ورب

. هرتهب هشب عفر

. مدش دنلب اج وزا مداد نوکت یرس



دوب. شراک رس اال متحا دوب تکرش یرادا تعاس االن

و زانهم هب مدزیم نوریب هنوخ زا هک روط نومه

. نشاب وناب بظاوم مدرک شرافس قیاقش

. مداتفا هار تکرش تمس وهب مدش نیشام راوس

دوب. منهذ یوت وناب یاه فرح ش همه هار یوت

؟ هشب هتسخ خاالماق زا زور هی دوب نکمم ینعی

. مداد راشف زاگ یور رتشیب ور ماپ

منک! رکف شهب متساوخیمن یتح

مقاتا تمس هب و مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

رد و مداد نوکت یمیلس موناخ یارب یرس مداتفا هار

سکعرب ، متخادنا قاتا هب یهاگن و مدرک زاب ور

! دوبن نم قاتا یوت مراظتنا

. متشگرب و مدیشک مندرگ هب یتسد کالهف

نوشدوخ رتفد یوت تداعس موناخ ، یمیلس موناخ _

؟ نتسه
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درک. مهاگن سرتسا واب دش دنلب اج زا عیرس

. نتسین _هن

. تفر مه یوت ماه مخا

؟ تساجک سپ _



دش ثعاب دش دنلب مرس تشپ زا هک شوایس یادص

. هشب بلج شهب مهجوت

! هداد افعتسا _

. مدرک یمخا و متشگرب شتمس هب

دایب دیاب ، تسین هک هشاب مه افعتسا رب رارق _هگا

هنک! تساوخرد مدوخ صخش شیپ

دز. یدنخشین

رکف هب دعب هدیم باوج ور تنفلت نیبب لوا _وت

تحار تلا یخ ،االن سیئر بانج شاب افعتسا بتارم

زیچ؟ همه هب یدز دنگ دش

هب مدروایم رد مبیج زا ور میشوگ هک روط نومه

. متفر روسناسآ تمس

ایس. وگن فرخزم _

دش. روسناسآ دراو و داتفا هار مرس تشپ

؟ تهب دروخ رب هیچ _

؟ یریم یراد اجک االن

. مداتفا هار نیشام تمس وهب متفرگ ور ش هرامش

. نوشنوخ _مد

. دادیمن باوج دروخیم قوب ردق هچ ره

ملد. یوت داتفیم سرت تشاد مک مک

. دایب رد تسرد وناب فرح هنکن

هب تتسد مه اج نوا یسریم اجک هب منیب _ورب



. تسین دنب یزیچ

. متفرگ ور شتک ی هقی صرح واب شتمس متشگرب

ایس؟ ینودیم یچ _وت

. تسین شتقو ال صا االن نم خم ور ورن یروج نیا

. دیشک بقع ور شدوخ

رکف و ینکیم زاب ور تنهد رکف یب هک عقوم نوا _

هدرگیمرب زاب ینک شراب یچره هرخ هرتخد ینکیم

! یدرکیم ور ازور نیا رکف دیاب

. بقع مداد شله یبصع

... یدرک نیهوت ایس نزب فرح مدآ نیع _

. بقع داد مله مکحم هک دوب نوا هعفد نیا

یاوخیم ویکره لد ، ینکب داوخیم تلد یطلغ ره _وت

هرآ؟ نش هفخ هیقب ینوکشب

وش،هب مدآ مگیم تهب نم هعفد نیا شواچ وش مدآ

! یسرب شهب ات ودب حاال هتقح هک ادخ

دش. ضبقنم تینابصع زا مکف

وت؟ هتگرم هچ ایس وتنهد دنبب مدز: داد اوه یب

. تخادنا ورباال شرس

؟ یتخادنا هار اوعد گنیکراپ طسو هتگرم هچ تدوخ _

! تسین نوشنوخ مد ورن یدوخیب

. دزیم ضبن مینوشیپ

؟ سپ تساجک تسین ینودیم اجک زا _وت
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. تشادرب بقع هب یمدق

زورید لک دوب، دب یلیخ شلا ح تفگ دز گنز رحس _

؟ شواچ یدرک راکیچ درکیم هیرگ تشاد هرس هی ور

. مدرشف مهب مکحم ور ماه مشچ

؟ تساجک _

ونیمه طقف هنودیمن مه رحس یتح ، تساجک منودیمن _

هدز. ور تدیق هک منودیم

یردنکس هک یروج مدز شسپ مکحم مهار رس زا

. هتفیب نیمز یور دوب کیدزن و دروخ

! هنکیمن وراک نیا تقو چیه نوا وش هفخ _

هار نوشنوخ سردآ تمس هب و مدش نیشام راوس

. مداتفا

. مداد راشف متسد یوت ور نومرف راب دنچ

و ایس یافرح دوب، مبلق وت هک یبیجع تشحو سح

. درکیم م هنووید تشاد وناب

... هنکن

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

لد هگم ، هرادن قح ال صا هش نم لا یخیب هنوتیمن نوا

هرب. و هراذب ونم داوخب تقوره هیهاوخب



. مرایب رد شلد زا مرب متساوخیم هک نم هخآ

؟ هتفر اجک ال صا

ش. خهلا هنوخ هتفر هتشاذگ هنکن

! تشاد درجم رسپ شهی مدز،خهلا ماهوم هب یگنچ

نم! هب تنعل

. مدشیم هفخ یخلا و رکف یوت متشاد

. دادن باوج و مدز گنز مه هگید راب دنچ

. مدیشک یقیمع سفن و مدرک کراپ هچوک رس

مریگب ور شغارس یک زا ای مرب اجک متسنودیمن

! تساجک هنودیمن مه رحس یتح تفگیم ایس

ماه مشچ هظحل دنچ و مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

. متسب ور

ال صا هنوخ تشگیم رب بش االات متحا دوب هک اج ره

دایم هنوخ زا هک هرخ ،باال هشاب هتفرن ییاج دیاش

. نوریب

. مدنوم رظتنم نیشام یوت یتعاس دنچ

دوب. هدش کیرات اوه

کرد هب ال صا ، مدشیم هنووید متشاد ینارگن تدش زا

بش تقو نیا ات رتخد نیا هنیبب ونم داوخیمن هک

! هدنوم اجک

مدنوم حلا نوا یوت و تشذگ هگید ردق هچ منودیمن

وزا ایرد هب مدز ور لد ، مدرواین تقاط هگید یلو



. مدش هدایپ نیشام

. مداتفا هار هنوخ رد تمس هب

. متخادنا فارطا هب یهاگن و مدرک ثکم هظحل دنچ

مارب یچیه هگید یلو هن ای هتسرد مراک متسنودیمن

! دوبن مهم

دنچ ات هگا ، شردام اب ای مدزیم فرح شدوخ اب ای

یقاب مزا یچیه مدنومیم ربخ یب شزا هگید تعاس

! دنومیمن

. مداد راشف ور نوفیآ گنز و مدرب ولج ور متسد

مشوگ یوت شردام یادص ات مدرک ربص هظحل دنچ

. دیچیپ

_هلب؟

886_ تسپ #

. مدرک تشم ور متسد

! دنسپهاش موناخ متسه رهمگرزب _

شادص تشذگ رمع کی لثم هک هظحل دنچ زا دعب

. دیچیپ مشوگ یوت

دییامرفب مدرواین اج هب هدنمرش رهمگرزب یاقآ _سالم

... لخاد

دش. عنام رد ندش زاب یادص هک مگب یزیچ متساوخ



. مدش طایح دراو و مدرک زاب لماک ور رد

شرس یور ور رداچ هک روط نومه دنسپهاش موناخ

. دموا متمس هب درکیم بترم

. یدموا شوخ یلیخ مرسپ وت امرفب _

. مدرک شهاگن هدنمرش

ین... زورما تداعس موناخ شتسار ، مشیمن محازم _

دایب اج حتلا تهب مدب تبرش هی نیشب وت _ایب

فرح یلک هشاب طایح وت نومهم هرادن تیبوخ مرسپ

... نووج مه اب میراد

* * *

متسد یوت ور مرس و متسشن کراپ تکمین یور

دوب هدش خرس ماه مشچ یباوخ یب تدش زا متفرگ

. درکیم درد مرس و

نوا زا لوق هی و نوغاد حلا اب هک بش رس زا

دوب! هدش نیگنس ماه هنوش راگنا نوریب مدز هنوخ

کراپ تکمین یور نم و دوب حبص راهچ تعاس

مطلغ و تسرد یاه میمصت ی همه وهب مدوب هتسشن

هب دوب، مولعمان مدوخ هساو شقمع هک یسح هب ،

! مدرکیم رکف هدنیآ وهب مدنوکش لد هک ییاه تقو

وتالش مدز شسپ هک ییازور کت کت زا مساو

! تفگ هنودرگرب ور مدامتعا هرابود ات درکیم



یاه هیرگ ی هصغ دیمهفیم ور شرتخد مغ دوب ردام

درکیم ینیگنس شلد یور زونه شرتخد ی هنوبش

هتسخ باتفآ تفگ ، تشاذگ غاد نم یور نیمه هساو

توف درگلا س ادرف تفگ هراد، ضغب ، هتسکش شلد س،

وربا مرس متسنوتن یگدنمرش تدش زا نم و هشردارب

. مریگب ال

شزرا یب یازیچ رس ور باتفآ تقو همه نیا نم

ونم! نوا و مدرک هیبنت

هک ییازور نوا ی همه ،زا متفگ زیچ همه زا شساو

ور شتئرج ، مدیشکیم سپ واپ متساوخیم ور باتفآ

تالش ردق هچ هک تخیر مهب زیچ همه مدرک ادیپ هک

دشن یلو منکن بارخ ، مشن دب ، مشابن هاوخدوخ مدرک

درک! بارخ نوا نوچ

زا دش نوخ ملد هک تفگ باتفآ وزا درک هلگ ردقنا

نیا هب ات متفر هار ردقنا و نوریب مدز هنوخ نوا

! مدیسر هطقن

، شهب ندیسر هساو مدزیم لد لد ردقنا هک ینم

؟ دمویم رب متسد زا یراک مه شنتشاد هگن هساو
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ور نومدوجو ی همه میدوب نیمه هشیمه امدآ ام



هب یتقو رفن هی ندروآ تسد هب یارب میراذیم

مینکیم رکف نوچ مینکیم شاهر میدیسر نومتساوخ

! هنوسریم ور مدآ هی تقامح جوا نیا ، هیمتح شندنوم

و هنومیم ماپ هب هشیمه مدرک رکف هک ینم تقامح

هدرم پژ یهجوت یب اب مه اه لگ نیرت مواقم مدیمهفن

! نشیم

رتخد نوا مزیچ همه نم ، متسنودیم راكهانگ ور مدوخ

هک یردق نوا مدرکیم شتیذا رتشیب همه زا یلو دوب

ور شردام مروبجم و هدیمن ممباوج یتح هگید

منک. هطساو نومنیب

تخس ، مدرک هاگن نومسآ هب و متفرگ باال ور مرس

دش! یعادت منهذ یوت ارجام تمسق نیرت

دوب. شجنر زا ورپ مورآ شتروص

؟ نووج یتسه یک _وت

کشا ندش نوور لماع نم؟ رتخد یتحاران لماع

؟ شاه

نوج هب یدرد هچ ممهفیم بوخ یلو مدش ریپ نم

بقال لثم و هردک شاه مشچ هتقو دنچ همرتخد

؟ هنکیمن ینوطیش

؟ هامود هام؟ کی

دموا هدیرپ گنر اب هک یزور ینودیم رتهب تدوخ



زیچ همه باسح هنک راک وت یارب هرارق تفگ و هنوخ

هگب. شدوخ ات مدرک یروبص یلو دموا متسد

ور مرس متشادن مدوخ زا عافد یارب یفرح چیه

،زا مداد راشف مهب مکحم ور ماه بل متخادنا نییاپ

هک مسح زا یلو منک عافد متسنوتیمن مدوخ

! متسنوتیم

! مراد شسود یلع والی _هب

. تفر مه یوت شاه مخا

یدرک شلد هب نوخ تقو همه نیا و یتشاد شسود _

؟

دوب. هدرک قرع مینوشیپ یگدنمرش زا

. مدوب تحاران شزا _

هراد شسود هروخیم مسق یلع هب هک یسک زا _مدآ

؟ هشیم تحاران

هلمح یروج نیا ارچ دش، هتسب منهد لفق هرابود

. مدوب هدروآ مک سفن ، درکیم

. مفعض هطقن ور تشاذگ تسد دز وران _مهب

هب باتفآ هب هیبش ردق هچ ، دیشک شرداچ هب یتسد

. دشیم هریخ مدآ

دز؟ وران تهب و دوب تقشاع نم؟ رتخد _

دش. ضبقنم مکف

! دوبن مقشاع عقوم نوا _



داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

هک درک؛االن یطبخ هی دوبن تقشاع هک عقوم نوا _

مک هنک بت هک یدرک شهیبنت یروج هی یشقشاع

هرب؟ هرازب هرایب مک نم هرتخد هرایب

؟ یقشاع مسر هنیا

و دش تشم متسد ، تفریمن نیا زا رت نییاپ مرس

! مکحم مادص

هی هن قشا عـــ درم هی ناونع هب نم مدرک هابتشا _

مدرک هابتشا منکیم فارتعا هاوخدوخ هرورغم درم

یمیمصت ناوات هسانشیمن قوشعم ِرازآ و رورغ قشع

سپ لکش نیرتدب هب هراد مبلق ور متفرگ ملقع اب هک

دینک یردام مارب امش هدوبن مرس باال ردام نم ، هدیم

هب منکیم شتخبشوخ نوتارب مشیم درم رمع رخا ات

! مسق متفارش

! تصخر و... ماوخیم سردآ هی طقف

مهاگن بجعتم یتروص و کشا زا رپ ییاه مشچ اب

درک.

؟! تصخر _
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شرتخد یتخبشوخ لوق مزا و متساوخ هزاجا شزا



! تساوخ ور

دوب! هتفرن اج چیه باتفآ

هنوخ دوب هتفر رهش، نیمه نومسآ ریز دوب اج نیمه

کمک دوب شلمح عضو کیدزن هک شرسمه هب ات نیمار

هنک!

یلو باتفآ تمس هدب له ونم ات تفگ غورد شوایس

! سرت نیا دوب مقح اعقاو ، مدوبن ینابصع شتسد زا

. مشوایس نویدم ور میگدنز

زرم ات ونم کوش و ینارگن تدش زا رابره هک یقیفر

زا هک نیا زا لبق دشیم ثعاب یلو داتسرف گرم

. مایب مدوخ هب منک طوقس هاگترپ

میدرکیم بارخ مه زاب هگا دوب شرخآ هگید راب نیا

هدب. تاجن ور هطبار نیا تسنوتیمن یسک هگید

. مداتفا هار نیشام تمس وهب مدش دنلب اج زا

هک دوب یگدنمرش مرکذ و رکف ی همه هنوخ هار یوت

. متشاد شهب تبسن

شردام یتقو ، مدینش ایس زا وراه فرح نوا یتقو

ونم و تفرگ متمس هب ور ماهتا تشگنا یروج نوا

زا یزیچ هی راگنا ؛ تسنود باتفآ ندش هدرم پژ رصقم

هک یمغ و هتخانشان یازع هی دش، مگ مدوجو

هک یمهبم ی هملک منک یراوگوس شارب متسنوتیمن

. تشادن یلداعم یسراف فورح یوت راگنا



تمس هب و مدش هدایپ نیشام ندرک کراپ زا دعب

. مداتفا هار نومتخاس

زانهم و دش زاب هنوخ رد متفریم باال هک اه هلپ زا

دش. رهاظ رد بوچراچ یوت نارگن یا هرهچ اب

بش تقو نیا ات یدوب اجک هدن گرم ونم ادخ _

؟ هدش یزیچ هدیرپ تگنر ارچ ؟ شواچ

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

؟ دیرادیب حبص تقو نیا ات ارچ امش ، تسین یزیچ _

. تفر رانک رد یولج زا

؟ میرادیب ارچ یسرپیم هزات _

یدادن باوج میدز گنز یچره تفر هار رازه نوملد

تلد یچیه نم ،حاال ییاجک تسنودیمن مه شوایس

... رامیب زا هزات یگیمن تخوسن وناب هساو

مرس زانهم ادرف هساو راذب ور اه تحیصن هیقب افطل _

مدموا هدب ربخ وناب هب منک تحارتسا مریم هنکیم درد

. هنوخ

. متسب ور ورد مدش قاتا دراو

حیضوت مزا املسم وناب شیپ مرب االن متساوخیمن

یارب یفرح هک دوب بارخ حملا ردقنا و تساوخیم

. متشادن نتفگ

. متسب ور ماه مشچ و مدیشک زارد تخت یور

! متشاد شیپ رد وطالین زور ادرف



* * *

متشپ هک قیاقش و زانهم هب یهاگن هنیآ یوت زا

. مدرک بترم ور مسابل هقی و متخادنا ندوب هداتسیا

یچره ، هشاب بترم زیچ همه بشادرف هساو ماوخیم _

هیهت الهمز یباسح و تسرد یراگتساوخ هی هساو هک

یارب دنسپهاش موناخ هب دینزب گنز مه زورما دینک

. هزاجا بسک

درک. مهاگن هکوش زانهم

؟ منزب گنز _نم

. مداد نوکت رس

هنک. تبحص وناب هدب یاوخیمن هگید _هرآ

ا نیمه ال صا امتح هشاب ماوخن ارچ ارچ، : تفگ عیرس

. منزیم گنز مریم الن

نوشتمس هب و متسب ور مسابل نیتسآ رس یاه همکد

. متشگرب

ربخ رتدوز ارچ : تفگ مهرد ییاه مخا اب قیاقش

تسه راک یلک مدش ریگ لفاغ االن نم بخ یدادن

. مدب ماجنا دیاب هک
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. متخادنا باال یرس

االن دعب دیشاب رضاح منکیم دیکات مراد ههام دنچ _

؟ یراد راک یلک هداتفا تدای

شرظتنم ردقنا هک یراگتساوخ وت یاراک رطاخ االنهب

؟ مزادنب بقع ور مدوب

. ندز یگرزب دنخبل نوشتفج

لقادح اباب اه، هداد فک زا نانع نومشاداد هب _هب

. مشوپب یچ سابل دیگب

قاتا زا هک روط نومه و مدرک شهاگن یپچ پچ

ونم دمک وت یاراولش تک زا یکی : متفگ متفریم نوریب

! شوپب

تلا جخ ارتخد امش دیراد نوتیگدنز وت الیت ضعم هچ

! شکب

هار وناب قاتا تمس هب شندز رغ همادا هب هجوت یب

. مداتفا

. مدش دراو و مدز رد هب هقت دنچ

ثکم هظحل دنچ ش هدیرپ گنر تروص ندید اب

. مدرک

دز. یدنخبل

؟ یداتسیاو رد مد ارچ مرسپ وت _ایب

عقوم نوا ات یدوب اجک یدرک راکیچ بشید منیبب ایب



؟ یدید ور باتفآ

. متسشن تخت ی هبل و متفر شتمس هب

مدز. فرح شردام اب دوبن هنوخ ، شمدیدن _

دش. بجعتم شتروص

لصا رس یتفر تسار هی هتفرگن هرتخد زا ور _هلب

. ارجام

. متفرگ متسد یوت ور شتسد

هساو مه یراگتساوخ ی هزاجا یراک یاجک هزات _

. متفرگ بشادرف

دش. درگ شاه مشچ

؟ هرادن ربخ باتفآ االن ینعی _

. مداد نوکت رس

. منزب فرح شاهاب مریم مراد ، هرادن ربخ _هن

؟ اجک _

. مدیشک یقیمع سفن

! شردپ و ردارب یولج _

مه شاهرت گرزب هیقب زا ور ش هزاجا دیاب هرخ باال

مریگب

درک. مهاگن یلا وس

رس هریم ، هشردارب توف درگلا س زورما : مداد همادا

! ششیپ مریم ، ساهنت تفگ شردام کاخ

داد. راشف مورآ ور متسد



. تهارمه هب ادخ ، مرسپ _ورب

* * *

مدنوم باتفآ رظتم یدورو زا رت رود یمک نیشام یوت

. دیسریم دیاب مک مک ،

رود زا هک ور شنیشام ات دیشک لوط یا هقیقد دنچ

. مدید دمویم

دش هدرشف مبلق شندید اب دش هدایپ هک نیشام زا

سابل یوت شندید رطاخب مه و یگنتلد تدش زا مه

. یکشم اپ ات رس

دوب! اهنت

هنوخ هب وراه نوا نیا زا دعب تفگیم شردام

شردارب اب ات کاخ رس تشگیم رب هرابود دنوسریم

. هشاب اهنت

. مداتفا هار شزا هلصاف واب مدش هدایپ نیشام زا

یکشم ربق گنس اتود طسو هقیقد دنچ زا دعب

. تسشن

درکیم همزمز بل ریز ییازیچ هی ، مدرک شهاگن رود زا

یور ور شرس هظحل دنچ زا دعب ، مدیمهفیمن یلو

. تشاذگ شوناز

. مداتفا هار شتمس هب نیگنس یاه مدق اب



رتولج هک مدق ره ، تفر مه رد متروص مغ تدش زا

. دشیم رت حضاو ش همزمز یادص متفریم
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نیا ینودیم منوج شاداد میدش اهنت مه اب مه _زاب

رپ مبلق نوچ دوب هشیمه زا رتشیب یلیخ ماه هلگ راب

یلیخ تدم نیا وت ندرک رپ ور مبلق ینعی دوب، رت

یتح منایفارطا اب مدوخ اب مدیگنج یلیخ مدش تیذا

هک... یسک اب

شیپ هشیمن مور داد: همادا ضغب واب دیشک یهآ

زا دعب مدرکیم رکف هشیمه نم ، منزب فرح شزا امش

هرادن ور میگدنز هب دورو هزاجا یدرم چیه هگید وت

هب منک تداع هک هشب یماح یسک متساوخیمن ینعی

شندوب

تقوچیه متسیاو مدوخ یاپ ور هشیمه متساوخیم

هی زیچ همه تسین هگید مه االن هتبلا دوبن یسک

... هگید نم دوب لطاب یخلا

مدش، هریخ شهب و متسشن کاخ یور شور هب ور

. دروآ ورباال شرس عیرس و درک ثکم هظحل دنچ

هگید و دوب یهاو یخلا هی یگیم هک مدرم نم هگم _

؟ تسین



شزا م مسا ات دش زاب مه زا شاه بل راب دنچ

. دموا نوریب

؟ شواچ _

. متسشن مدوخ لثم و مدش رت کیدزن شهب

! شواچ نوج _

. تخادنا فارطا هب یهاگن

؟ ینکیم راکیچ اجنیا وت _وت...

. مدرک شهاگن یدج

. هزاجا بسک یارب مدموا _

یچ؟ هزاجا : تفگ بجعت اب

مدز. یگنرمک دنخبل

متساوخیمن لیاوا وبال موناخ دوب یرتخد _هی

، هشاب ممشچ یولج هشیمه ماوخیم االن یلو شمنیبب

هشاب مدوخ ملا هگید هک شیراگتساوخ مرب ماوخیم

نیا ماوخیم ، مشاب هتشادن ور شنداد تسد زا سرت

هدب! تبثم باوج مهب بشادرف هرتخد

. تفرگ مزا وشور

؟ هدشن ضوع شرظن هرتخد نیا ینودیم اجک _زا

نامام همدای ، شواچ یزادنیم اه هچب دای ونم وت

کسورع یا هچب هی هساو زور هی درکیم فیرعت

ال یا تفگیم یدادیم شراشف یتقو هک انیا زا ندیرخ

تبظاوم شزا ، تشاد شسود یلیخ لیاوا وی و



هک مک هی ، شدنوباوخیم شدوخ رانک ابش یتح درکیم

شسود لیاوا لثم ور کسورع نوا هگید تشذگ

مه زاب کسورع یلو درک شبارخ راب هی ، تشادن

ات تشذگ و تشذگ هراد شسود تفگیم شهب زورره

ور کسورع دش، ینابصع رفن هی زا هچب یتقو

دنچ درک دگل ور شور مکحم رابدنچ و نییاپ تخادنا

درک لغب ور شکسورع و تشگرب نومیشپ دعب تعاس

هگید ، دنوخیمن هگید دادیم شراشف ردقچ ره یلو

اه مدآ ام راتفر و یگدنز هراد، شسود تفگیمن شهب

. هیروج نیمه نومنایفارطا اب مه

درک. مهاگن یکشا یاه مشچ اب

! شواچ مراد یسح نینچ _االن
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. مدرک شهاگن تهب رپ یتروص ،اب دیشک ریت مبلق

! یفاصنا یب هک وهللا هب باتفآ یفاصنا یب ... یلیخ _

؟ یدوب کسورع نم هساو وت

یلو مدرک هابتشا یلیخ هطبار نیا وت مراد لوبق نم

مسق ، مدرک تالش منم یدرک تالش وت هک ردق نومه

نم... تنتشاد هگن هساو مدرک تالش یلیخ مروخیم

منک، راتفر روط هچ رتخد هی اب متسین دلب طقف نم



؟ یمهفیم باتفآ مدشن قشاع حاال ات طقف نم

. دیزرلیم ش هنوچ زونه یلو دموا دنب شاه کشا

هک. هشیمن لیلد _

ماوخیم یراکره مگب تهب ماوخیم یچره منم هبوخ

لوصا کالس نم هخآ دیشخبب اوا مگب شهت منکب

! مرادن هبرجت مدرکن ساپ ور یراد رسپ تسود

چیه وت ، مریگب ور مندز دنخبل یولج مدرک یعس

. تشادیمن رب شافرح نیا زا تسد یتیعضو

ادخ مه یلیخ متسین ترسپ تسود نم هک نیا لوا _

، مرکاش یرادن مه یا هبرجت هک هیضق نیا تباب ور

تدم نیا وت یدروآ بال نم رس مک وت هگم رتخد هخآ

؟

ادخ هب مخرچیم سرت یب و دازا نیبن یروجنیا ونم

تسد زا سرت ردقنا مدش، ریخست و مار مبلق هت ات

لا! وس ریز هتفر مقطنم هک هدرک هنول ملد وت نداد

ملا روز هب طلغ، یچ هتسرد یچ منودیمن هگید

تدوخ مراذب و منک یقشاع مدآ نیع ای یشاب مدوخ

! متسین یمدآ نیچمه نم باتفآ هشیمن ، یریگب میمصت

مشیم قلق دب ، مشیم قلخدب ، منکیم تتیذا منودیم

تقو ره هدهاش ادخ یلو مرایب شوج هعفدی هنکمم

. منکشیم رتشیب مدوخ مدرک تتحاران منیبیم

تیذا طقف یدوبن دلب ندرک یقشاع نم لثم مه وت



! میدب مه ِدای ور ندنوم ایب یدرک

. دیاین مه بشادرف منکیمن یتشآ ، ماوخیمن : تفگ مورآ

. مدش کیدزن شهب یمک و مدیشک یهآ

ور ت هزاجا تردارب و ردپ زا ات اجنیا مدموا زورما _

وت یارب هک یزیچ ، نمهم تارب ردق هچ منودیم مریگب

. رتخد رانک راذب ور یزابجل همهم منم یارب همهم

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

؟ یمهفیم شواچ متحاران یلیخ _نم

هنکمم هک نیا هب ندرک رکف م، هدنیآ نارگن یلیخ

ینزب داد مرس یاوخب ، هشب رارکت اهراتفر نیا هرابود

! هنکیم متحاران یشب ینابصع عیرس یزیچره رس ای

هک یتینهذ مدوب هدز دنگ ، مدرشف مهب ور ماه بل

یزیچ زا رتدب مدرک تبث شنهذ یوت و متخاس شساو

. مدرکیم ور شرکف هک دوب

مه رانک هک ییاهزور نیلوا اب ونم االن راتفر باتفآ _

نک! هسیاقم میدوب

؟ یدیدن رییغت یا هرذ ؟ مشواچ نومه نم ترظن هب

. دیشک شاه مشچ یور تسد

قرف نومسآ ات نیمز ی هزادنا یدرک رییغت ارچ، _

یلو... شواچ یدرک

. مدرک یمخا

هگید راتفر نیا باتفآ یراد ونم لوق وت ، هرادن یلو _



! مسق متفارش هب هشیمن رارکت تقوچیه
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درک. مهاگن یروخلد اب

. مدرب شتروص تمس هب ور متسد

هگید نارق هب امشچ نوا اب نکن ماگن یروج نوا _

! مشیمن نیا زا رت بارخ هنوخ

درک. درگ ور شاه مشچ

! مشاداد و ماباب ولج یروجنیا نکن _

. مدیشک یهآ

مه. زا میدش رود ردق _هچ

. یدش رود هک یدوب هن،وت ام : تفگ مورآ

. مدیشک بقع ور متسد

مال یب یلیخ تدم نیا هنم ریصقت زیچ همه _هرآ

تولخ مرس هک مه هظحل هی یلو مدوب خلت و هضح

یبوخ مدآ نم وت، تمس دمویم مرکف ش همه دشیم

یلو... متسین

. مفرح وت دیرپ

دای تهب سک چیه طقف شواچ یتسه یبوخ مدآ _وت

نم ، یدب نوشن ور تندوب بوخ یروج هچ هدادن

مه ور ردقنا متحاران یلیخ ازیچ یرس هی زا طقف



بقع وهی ، مداتفا زور نیا هب االن هک دش رابنلت

مه اب هشیمه ات هرارق هنکن مدش نارگن وهی مدیشک

، راگنا هدموین شمارآ ام هب ال صا مینومب یروج نیمه

تور هب ور فرط هک نیا یتح یشیم ینابصع یتقو

! ینوکشیم ور مدآ لد یروجدب هرادن یریثات تور منم

. مدیشک متروص هب یتسد یتحاران اب

. منودیم _

. یدش دب یلیخ داد: همادا ضغب اب

. مدیشک یقیمع سفن

. منودیم _

درک. مهاگن سیخ ییاه مشچ اب

. یدرک متیذا یلیخ _

. مدش هریخ شهب نارگن

. منودیم _

. تفرگ زاگ ور شبل

... یلیخ _

. شفرح وت مدیرپ کالهف

نیا ی همه نیب یلو ... منودیم ور ش همه منودیم _

! نودب ور یزیچ هی مه وت اه ینتسنود

درک. مهاگن یلا وس

ویچ؟ _

. مدرک شهاگن یدج



! تماوخیم یلیخ ماندوب یدب همه _اب

دش. خرس شتروص هیناث دنچ ضرع رد

هن؟ هگم ینودیم بوخ تدوخ ونیا _

ثعاب منکیم تیذا ، مشیم خاالق دب اتقو یضعب نم

سک چیه ینودیم بوخ تدوخ یلو مشیم تیتحاران

! تداوخب نم لثم هنوتیمن
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. متشاذگ مرانک ربق یور تسد

یلیخ منودیم هک تردارب و تردپ رانک اج نیمه _

. باتفآ منک تتخبشوخ مروخیم مسق یتشاد شسود

دش. دنلب اج زا عیرس ثکم هیناث دنچ زا دعب

. مدش دنلب اج وزا مدرک شهاگن بجعت اب

. نومنوخ مرب ماوخیم _

. شاب هدامآ بشادرف هساو : متفگ عیرس

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس یزابجل اب

یک زا ور ش هزاجا ال صا ، متسین هنوخ بشادرف _نم

؟ دیتفرگ

. متخادنا باال ییوربا

! دنسپهاش موناخ _زا

نوشدوخ زا مه هلب باوج سپ : تفگ صرح اب



! دیریگب

. داتفا هار یجورخ رد تمس وهب تشگرب

. مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

؟ یریم اجک منیبب اسیاو _

. دادن ور مباوج

هچ هچب هرذ هی نیبب مدروایم شوج متشاد مک مک

. هنوشکیم شدوخ لا بند ور مدآ یروج

زا ور شتسد هک هرب شنیشام تمس هب تساوخ

. مداتفا هار مدوخ نیشام تمس وهب متفرگ تشپ

. هشکب نوریب ور شتسد درک یعس

؟ ینکیم راکیچ شواچ نک ملو _

یدوب هتفگن هگم ال صا مایب تاهاب ماوخیمن مگیم

ملو ینیبب ور متخیر مشاب تامشچ یولج یاوخیمن

. هگید مرب نک

وت. مداد شله و مدرک زاب ور نیشام رد

، متفگ یچ دایمن مدای : متفگ یدج و شتمس مدش مخ

هرب! تدای مه وت منکیم یراک هی

. مدش نیشام راوس عیرس و مدیبوک مهب ور رد

. متخادنا شهب یهاگن

دوب. هدیرپ گنر شتروص

دوب. هدش حور یب و زمرق شاه مشچ

ونم؟ یربیم اجک _



. مچب شیپ مرب ماوخیم

. متفرگ شتمس وهب مدروآ رد مبیج زا یلا متسد

یزیچ هی نوریب میرب نک، کاپ ور تاه کشا ریگب _

دعاسم یگدننار هساو ،حتلا هنوخ تمربیم دعب روخب

. تسین

مایب تاهاب داوخیمن ملد ، تسین منشگ ماوخیمن _

؟ یمهفیم

. مشاب اهنت راذب طقف نک ملو

. مدرک شهاگن مخا اب

مدوخ متفگ ریگن هنوهب ردقنا باتفآ نک سب _

. هنوخ تمنوسریم

دش. هریخ نوریب وهب تفرگ مزا ور شهاگن

. مدیشک ییادص رپ سفن یگتسخ اب

مدای ، قترس نیا اب ندز هلک و رس هتخس ردق هچ

هنک. رهق مدن هزاجا تقوچیه هشاب

شیضار یروج هچ مدیشک یهآ بشادرف یروآدای اب

یچ! درکیمن لوبق اعقاو هگا مدرکیم
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. هشاب زیمآ تملا سم منحل مدرک یعس

... بشادرف هب عجار _



. نزن مشفرح ال _صا

. مدرشف مهب مکحم ور ماه مشچ

! باتفآ _

ماوخیم ، شواچ مرادن ور شیگدامآ نم : تفگ عیرس

هنوخ متفر تقو دنچ دیاش منودیمن مشاب رود تزا

خملا.

یظیلغ مخا اب ، دیخرچ شتمس هب مندرگ عیرس

. مدرک شهاگن

دوب رارق ینعی دوب رود یلیخ اجنیا شزا خهلا هنوخ

رب ،عالهو هشکب سفن متسین شوت نم هک یرهش وت

درکیم یگدنز هنوخ نوا یوت مه درجم رسپ هی نوا

! نکمم ریغ ینعی نم یارب نیا و

منودیم نم نآرق هب باتفآ یراذیمن اج نوا ور تاپ _

؟ یدیمهف ووت

درک. درگ مساو ور شاه مشچ

؟ شواچ یدرک عورش االن نیمه _زا

منک. رکف ماوخیم هک متفگ

. مداد نوکت یرس

ردقچ ره دعب ، یدیم ور هلب باوج مایم بشادرف _

یش! مورآ ینک رکف ینیشب ینوتیم یراد تسود

دز. یدرس دنخبل

یلو هداد ور هزاجا نیا مردام نوچ دیایب دینوتیم _



اب مه نوا یشاب هتشاد تبثم باوج راظتنا ینوتیمن

. تریخا تقو دنچ یاه راتفر

. مداد راشف متسد یوت ور نومرف

. مدرک کراپ ناروتسر هی یولج

؟ یروخیم یچ _

لیم یزیچ : تفگ دوب هدش هریخ نوریب هب هکیلا ح رد

. مرادن

و مدرک زاب ور نیشام رد ثکم هظحل دنچ زا دعب

. مدش هدایپ

هک دوب نیا رتدب همه زا دوب هدرک میبصع یباسح

هک مشاب هتشاد شاهاب یراتفر هچ دیاب متسنودیمن

. هنکن رتدب

. مداد شرافس ادغ عون دنچ و مدش ناروتسر دراو

. مدنوم رظتنم و متسشن لبم یور

رهش نیا زا ور شاپ هک منکب یراکره مدوب رضاح

میدش مرحم هک نیا ضحم هب ال صا ، هراذن نوریب

نومهب یدحا چیه تسد هک ییاج شمدربیم مدوخ

. هسرن

یگدنز مینوتب و میشاب رود وهایه نیا زا زور دنچ

ی همه عفال یلو شروضح یوت مش قرغ منوتب ، مینک

. مدروآ شیپ هک دوب یروخلد عفر ریگرد مرکف

هک نیا لثم رابنیا یلو مدوب هدز دنگ هشیمه لثم



باال تسد ور مدوخ یلیخ ، دوبن ششخب زا یربخ

نومنیب یتنعل الت كشم رطاخ هب تدم هی ، متفرگ

یوت رهز لثم هلصاف نیا مدیمهفن و داتفا هلصاف

. هنکیم شدوبان هراد و هدش شخپ نومطبار
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دیشک تمحز تقو دنچ نیا ردق هچ ، مدیشک یهآ

هشابن تکرش ریگرد مرکف ات درک ور شش یتال همه

هداتفا بقع یاهراک هب و هنوخ تفر هتسخ بش ره

درک. یگدیسر نم ی

. مداد ور شاهراک باوج یروج نیا نم تقو نوا

ملد یور باذع نیا رتشیب تشذگيم رتشیب یچره

یروج نوا دموا ملد روط هچ هخآ درکیم ینیگنس

. مدنگ یاق خاال و نم هب تنعل ، منزب مداد شرس

قح هشاب ینابصع و هنک یقلق دب داوخب ردق هچ ره

. هراد

مدوخ هساو دیاب مه شاهادا و زان و رهق ال صا

هچب درکیم یربلد مه شمهرد یاه مخا اب ، هشاب

. وررپ

هزاغم زا ندرک باسح زا دعب و متشادرب ور اذغ

. متفر نوریب



هداد هیکت هشیش هب ور شرس ، مدرک شهاگن رود زا

دوب. ندرک رکف قرغ و دوب

هب یلو متخادنا شهب یهاگن و مدش نیشام راوس

. تشگن رب متمس

؟ باتفآ هبوخ _حتلا

؟ تساو همهم _

دوب. هتفرگ و درس شادص

. مداتفا هار نوشنوخ تمس هب

. منوج زا رتشیب _

درک. ضوع ور ثحب

. دنوم اج نومه منیشام _

نم. هدب ور چیئوس هرایب تساو زورهب مگیم _

هارمه ، تفرگ متمس هب ور نیشام چیئوس و درک یفوپ

. متفرگ مه ور شتسد چیئوس اب

؟ باتفآ یدرس ارچ _

. هشکب نوریب ور شتسد درک یعس

. هنزیم خی منت منکیم ینماان ساسحا تقو _ره

. متخود شهب ور منوریح هاگن و مدرک لو ور شتسد

؟ ینکیم ینماان ساسحا نم رانک االن باتفآ _

منک؟ تتیذا هرارق ینکیم رکف

. یدرک متیذا مک هگم _

. مدیشک ییادص رپ سفن



! یدش فاصنا یب ردقنا ارچ _

مساو شتسار مدش، هریخ ور هب ور هب یتحاران اب

. شتکرح نیا دوب نیگنس

قح یلو مدادیم قح شهب شاهراتفر کت کت هساو

زا یادج ، هشاب مرانک داوخن ای هسرتب نم زا نشادن

عالهق شهب ردقنا تسنودیم نوا ماهراتفر ی همه

. منزیمن شهب یبیسآ نیرت کچوک تقوچیه هک مراد

. مدرک توکس میسرب هک یتقو ات

شتمس هب لماک هچوک رس نیشام ندرک کراپ اب

. متشگرب

نکن هیرگ هگید هنوخ یتفر ، هشاب تدوخ بظاوم _

هگید هعفدنیا شاب هدامآ یباسح مه بشادرف هساو

هرب. رد متسد زا یچ همه مراذیمن

درک. زاب ور نیشام رد یگنرمک مخا اب

. رهمگرزب بانج شاب یخلا نیمه _هب

. مدش هریخ شنتفر وهب مدیشک مندرگ هب یتسد

! قترس نیا اب منک راکیچ نم

مرب متساوخیمن ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یباسح مشب ور هب ور شیلا خ یاج اب و تکرش

. شدوخ هب دوب هداد متداع

هار شوایس هنوخ تمس هب و مداد رییغت ور مریسم

. مداتفا
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. مدش هدایپ و مدرک کراپ ش هنوخ مد ور نیشام

نودب هیناث دنچ زا دعب مداد راشف هک ور نوفیآ گنز

دش. زاب رد یفرح چیه

. مداد راشف ور همکد و مدش روسناسآ دراو

ارچ منودیمن میتشاد مه اب راب نیرخآ هک یثحب اب

مرانک دیاب راگنا االن یلو شتمس مدوب هدموا هرابود

! هشاب

یا هفایق اب مدش هجوتم مدش جراخ هک روسناسآ زا

. هرظنتم و هداتسیا رد مد یلا یخ یب

فرط ود زا ور شاه تسد مداتسیا هک شور هب ور

درک. زاب

؟ یدز دنگ ای یریش درم، منیبب _ایب

باوج یب ور شاه تسد و مدز یگنرمک دنخبل

. متشاذن

دنگ منزیم سدح یلو متسین نایرج رد مه مدوخ _

. مشاب هدز

. دیشک رانک رد یولج زا ور شدوخ

متشادن تزا یا هگید راظتنا هدهاش رس ادخ _



ش همه یساسحا لئاسم وت مراذب گر مرضاح ینعی

. یندز دنگ حلا رد

. متسشن لبم یور و مدرک یمخا

مه باتفآ متشاذگ یراگتساوخ رارق بشادرف هساو _

ایس؟ منک راکیچ هدب، هلب ارمع تفگ

. هدنخ ریز دز یقپ

ارچ ،حاال منودیمن منم یتح ور هعفد نیا ادخ _هب

دعب. دینک یتشآ یتشاذیم یدش لوه ردقنا

. مدیشک مرس هب یتسد

زا مدیسرت مدرک ینماان ساسحا هعفدکی ، منودیمن _

. مدب شتسد

دیاب اه تقو روج نیا : تفگ و تسشن مور هب ور

. هشب مورآ ات یشاب روبص

. متسب ور ماه مشچ و مدیشک یقیمع سفن

منک؟ ربص _

متسین دلب یروبص هگید هک هتقو یلیخ نم ایس

مه تسد یاه تشگنا ردق میگدنز مهم یامدآ

. نتسین

منکیمن یروبص نوشنتشاد هگن هساو نم

ای هشب هدز هگید دنگ هی ات منکیمن تقامح هرابود نم

! هسب هگید هرایب شرد متسد زا هش ادیپ یرخ هی

اج... نومه مدروآ موود یتخس هب شاج نیمه ات



ملا دیاب شماوخیم مدیمهف هک یا هظحل نومه اقیقد

. دشیم نم

دش ثعاب ینزیم فرح شزا هک هناقمحا یروبص نیمه

. متفیب زور نیا هب

نم اب هریگب میمصت و هنک رکف هشوگ هی هنیشب هگا

؟ یمهفیم ایس هشیم یچ تسین تخبشوخ

یچ ینعی نداد تسد زا ینودیم یمهفیم وت ونم حلا

. مرادن ونوا زا یرود لمحت هگید نم

. دیشک یهآ

شن اال نیمه ات شییادخ شواچ یگیم یچ ممهفیم _

نزب فرح یدج ورب بشادرف ، یدروآ موود یلیخ مه

نک رکف هدش هتسخ یفیلکت بال نیا زا مه نوا شاهاب

نیا مومت ندرک مومت یارب هتصرف نیرخآ بشادرف

. نوا اب یگدنز هی عورش و اهارجام

شدعب هلب هگب هملک هی طقف یلو هنومب تحاران راذب

! یرایب رد شلد زا هک ودب رمع رخآ ات
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. مداد نوکت رس

. یایب ماهاب دیاب مه _وت

دز. یدنخبل



سلجم ردص داماد ردارب ناونع هب مایم هک همولعم _

هی مشهت هش، نوتراوس هطیلس سورع مراذیمن متسشن

رس تلصو دیروخیمن ام هب امش مگیم مرادیم رب زوم

اه. هراد ندید شتروص خآ میرب دیشاپ هریگیمن

. مدرک شهاگن یپچ پچ

ایس. نزب فرح تسرد _

داد. هیکت لبم وهب درک یفوپ

رحس ردام و ردپ دعب هتفه هک نوتروضح هب مضرع _

. مینک دقع هگید هتفه ود اال متحا نایم

. مدرک شهاگن بجعت اب

یچ؟ یراگتساوخ سپ ییوهی ردقنا ارچ _

. دنوراوخ ور شرس

هب دایمن ششوخ یراگتساوخ مسارم زا تفگ رحس _

. هیتافیرشت زیچ هی هک حلا ره

هساو طقف و میاوخیم ومه ام هتفگ ش هداوناخ هب

سناشدب امش لثم ام خالهص نرایب فیرشت دقع

. هنودیم ور نومردق نومنز شاداد میتسین

. متخادنا لبم هتسد یور و مدروآ رد ور متک

مه ام راک ، دیشب تخبشوخ شاداد هشاب کرابم _

نودب نوا هن منوتیم نوا نودب نم هن هشیم تسرد

نم.

. تفر باوخ قاتا تمس وهب درک یا هدنخ کت



هنکیم نم نَم مدآ اجک هنیبب هنیشیم ادخ یتسنودیم _

؟ نیمز شتنزب اج نومه زا ات

. مداد لبم هب ور م هیکت

هگید مارب هدش تربع سرد یچ همه تقو دنچ _نیا

. شابن نارگن منزیمن بآ هب رادگ یب

هب یتحار سابل تسد کی و دموا نوریب قاتا زا

. تفرگ متمس

زا ینومیم اجنیا بشما هدب ربخ اه هچب موناخ _هب

نیا لثم یایم مینک هدافتسا یدرجم یابش نیرخآ

؟ میریگب یدرجم زا یظفاحادخ ینومهم ایجراخ

. مدرک زاب ور ماه همکد و متفرگ شتسد زا ور سابل

؟ تسه یچ _

بورشم و طاسب نتسه نوماقیفر طقف هک انیمه _زا

مه... فاد و رد ات دنچ تسه

. متفر شهب یا هرغ مشچ

وت؟ یشیمن _مدآ

درک. ترپ لبم یور ور شدوخ

ازیچ نیا تمس ارمع ، وشن یشحو اباب مدرک یخوش _

نومیگدنز و نز رس میرب مرادن وشلصوح هگید مرب

ور سابل نوا شوپب اباب یا ... نآرق هب مینک قشع

شنهد بآ مدآ نوریب هزادنیم وزاب و لب یه هگید

. هتفیم هار
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. متسب ور ماه همکد و مدیشوپ ور سابل هدنخ اب

یدوب مدوخ ملا وت یش هرتخد نوا تفوک خآ _خآ

مدرک فلا خم سنج ریسا ور مدوخ ارچ وگب ونم درم،

منیشام یتشاد مه هنوخ ، یدادیم ور مجرخ یدوب وت

بخ؟ دوب یچ مدرد یتشاد هک

مریمن بش مدادیم مایپ قیاقش هب هک روط نومه

. شکب تلا جخ ایس ور تنهد دنبب : متفگ هنوخ

درک شخپ ور شدوخ یزاب هرخسم واب دیشک یهآ

لبم. ور

مدش نومیشپ مدید هک ور وزاب و لب نیا نم _اقآ

ال. صا هرتخد نوا هب تمدیمن

مینوشیپ یور تسد و مدیشک زارد هپاناک یور

. متشاذگ

ایس. میراد راک یلک ادرف باوخب ریگب _

هی هگید : تفگ هدنخ واب زیم یور تشاذگ ور شاهاپ

نم. ردارب هرادن وراهادا نیا هک نتفرگ یفنم باوج

مدرک یعس و مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

. مریگب هديدان ور شاه فرح

یریگب شزا هک ور شدیما س هدنز دیما هب یمدآ



زج هب هراد زیچ همه یتفرگ شزا ور شاهاپ راگنا

. نداد همادا یاپ

و مدوب راودیما سح نیا همادا هب هطبار نیا هب نم

. مدادیم ماجنا شندروآ تسد هب یارب یراکره

یمک مدرک یعس و مداد راشف مهب ور ماه مشچ

. هشاب زمرق ماه مشچ ادرف متساوخیمن منک تحارتسا

* * *

باتفآ

یولج متشاذگ و مدرک لیمکت ور مور هب ور یشاقن

شرس یور و مدش مخ شطسو هنک، شگنر ات شرآ

. مدیسوب ور

نیا دوب میگدنز دیما ، دشیم یلع هیبش رتشیب زورره

منوتب و منک راک هک متشاذیم ور متقو ی همه ، هچب

منک. نیمات ور ش هدنيآ

، منورذگب شاهاب ور یرتشیب تقو متسنوتیم شاک

نز اتود ناونع هب هنک کرد دش گرزب یتقو مراودیما

بیسآ یارب و میدوب هدننکش ردقچ هعماج نیا وت اهنت

. مدوب ندرک راک هب روبجم هشیمه ندیدن

زورما تاقافتا قرغ و متخود یلع سکع هب ور مهاگن



. مدش

مدنکیم لد ایند نیا زا یلع درگلا س زور هشیمه

هصغ و مدرکیم هیرگ طقف و هشوگ هی متسشیم

دنچ ات درک یراک ماهاب زورما شواچ یلو مدروخیم

. مدرک شومارف ور زیچ همه تعاس

سرتسا اقمحا لثم ندرک هیرگ یاج هب مه االن یتح

. مراد ور بشادرف

ور شیزیمآ گنر مدرک کمک شرآ هب و مدش مخ

هنک. لیمکت

مدوخ حلا هب رحس و هنوپ شیپ حبص ات هک یبش

ضیفتسم وراه درم ی همه یباسح و مدرک هیرگ

نیا هرابود هنوتب مدرکیمن ور شرکف تقوچیه میدرک

. هنوزرلب ور ملد یروج

! داوخیم ونم دوب هتفگ مهب

! یسکره زا رتشیب

نیا ، هنکیم متخبشوخ دروخ مسق مردارب و ردپ شیپ

بات هک دوب نیگنس و شزرا اب مساو ردقنا شراک

. مدیرپ اج زا عیرس و مدرواین

منم مگب و منزب داد اه هنووید لثم متساوخیمن

مه اب یارب یراکره مرضاح شدوخ لثم و شماوخیم

. منکب نومندوب
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یوت هک یتحاران سکعرب ، مدیشک مبلق یور ور متسد

و رد هب ور شدوخ راو هنووید مبلق دوب مدوجو

. دیبوکیم راوید

مدز داد نم و یراگتساوخ دایب بشادرف دوب رارق

هگید زیچ ملد یلو مدیمن تبثم باوج شهب تقوچیه

. تفگیم یا

نیا نداد شک یلو ایند هی ّدق ، مدوب روخلد شزا

. دزیم مهب ور حملا تشاد ییادج

جیگ یباسح مرذگب درک هک یراک زا تحار ممتسنوتیمن

. مدوب هدش

مسا متخادنا شهب یهاگن میشوگ رون ندش نشور اب

دوب. هتسب شقن هحفص یور رحس

. مداد باوج عیرس

؟ رحس منوج _

. دیچیپ مشوگ یوت شغیج یادص

؟ هگیم تسار ایس باتفآ یاو _

ویچ؟ _

دایب داوخیم شواچ بشادرف : تفگ یروابان اب

؟ یراگتساوخ

. مدیشک یفوپ



هک. نیا لثم _هرآ

؟ یمورآ ردقنا ارچ وت هنووید : تفگ عیرس

یراگتساوخ نایب داد داهنشیپ شدوخ ؟ یراد سابل یاو

؟

؟ تفگ اجک تفگ یروج هچ

. مدنوخرچ یمشچ

. نوتسربق _

درک. ثکم هظحل دنچ

_اه؟

. تفگ مهب اباب و یلع کاخ _رس

هیک! هگید نیا اباب باتفآ مدرک پک : تفگ مورآ

؟ ینک راکیچ یاوخیم

و زامن ندنوخ حلا رد نامام متخادنا رد هب یهاگن

دوب. نآرق

. مدنوم ممدوخ ادخب منودیمن : متفگ مورآ

دش. طاتحم یمک شادص

. میدرک یراک هی وت هزاجا نودب ایس و نم باتفآ _

. مدرک یگنرمک مخا

؟. نیدرک راکیچ _

درک. نم نم یمک

و یداد افعتسا تکرش زا وت تفگ شواچ هب ایس _

سک چیه و یتفرن مه هنوخ بش نوا زا یتح یتفر



. ییاجک هنودیمن

تشاد داد کیشک نوتنوخ مد بش ات دموا مه نوا

و نوتنوخ مد تفر یدموین دید یتقو دشیم هنووید

دز. فرح تنامام اب
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ماج. رس متسشن فاص هدش درگ یاه مشچ اب

؟ نیدرک راکیچ _

؟ هراد ربخ یچ همه االنزا منامام

شتسار دوب نوتدوخ رطاخ هب میدرک یراکره ادخ _هب

. یسرپب شدوخ زا دیاب منودیمن هگید ونوا

. مدرک یفوپ

افعتسا تکرش زا نم هنکیم رکف شواچ االن سپ _

؟ مدز ور شدیق و مداد

. دیشک یقیمع سفن

نک لو ورانیا باتفآ نوزاتب یباسح مرظن هب موه، _

؟ یراد یچ سابل بشادرف هساو

. متفرگ سرتسا هعفدکی

یاو نک، شرتشیب یه مراد یتخبدب مک رحس یریمب _

وگب ور گنخ هنم دوب یروج هی نامام هاگن مگیم

نامام زا یراگتساوخ ی هساو تفگ شواچ یتقو



یچ سابل یاو مدشن شچیپاپ ارچ هتفرگ هزاجا

؟ مشوپب

. تفرگ ش هدنخ مدرک سح

هک ییاطلغ هب مدآ نیع نوریب ورب یدش تخبدب _

میدوب هتفر هک شیپ هام دنچ نیبب نک، فارتعا یدرک

هتحار مه یدوب هدیرخ یا هرقن هرسکی سابل هی دیرخ

. شوپب ونوا تسه مه هدیشوپ لگشوخ مه

. مدرشف مهب سرتسا اب ور ماه بل

هک یسک ناونع هب مایمن رظن هب قاتشم یلیخ مگیم _

؟ تسین یضار ال صا

مینک راکیچ بخ ، یقاتشم یگن یگب : تفگ هدنخ اب

اب یراگتساوخ مسارم وت یزابجل هی رس هک هشیمن

یدرگب یا هنوخ وت سابل

ترهوش ردام و رهوش رهاوخ هنومیم اسکع وت رخآ ات

. ننکیم هرخسم

. متفر یشوگ هب یا هرغ مشچ

منک؟ راکیچ نامام وت،اب یروعشیب ردقنا ارچ _

منک؟ راکیچ شواچ اب بشادرف

. متخبدب ردق هچ نم یاو

نم ملگ مراذیم اهنت تاه یتخبدب اب وروت : تفگ عیرس

عفال. تخوس اذغ مرب

دش. عطق یشوگ منزب یفرح هک نیا زا لبق



متخادنا درکیم مهاگن یواکجنک اب هک شرآ هب یهاگن

. مدش کیدزن شهب یمک و

دوب هدموا شواچ ومع هک زورما ارچ هجوج منیبب _

؟ یتفگن یزیچ نم هب اج نیا

درک. مهاگن بجعت اب

؟ دموا یک ومع _

؟ یدوبن هنوخ هگم هگید زورما _

. منزب خی دش ثعاب نامام یادص

م. هچب دوب باوخ یلو دوب هنوخ ارچ _

هیرگ تدش زا شاه مشچ متشگرب شتمس هب عیرس

دوب. هدرک مرو و زمرق

؟ دییاجنیا یک زا نامام _ِا

دز. مهب یا هراشا

. مراد تراک نوریب ایب وش دنلب _
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،ک مداد ماجنا لتق راگنا مدرک شهاگن سرت اب نیچمه

وت داوخیم حاال هکانسرت یلیخ اه نامام یاوعد ال

. یشاب ینسره

ومب... ششیپ نم ساهنت شرآ _

. مفرح وت دیرپ



ور یدیشک شساو هک ییاه یشاقن هنیشیم شرآ _

. مرتخد ایب هنکیم یزیمآ گنر

. متسد هنکشب خآ

. متفر رد تمس هب مورآ و مدیسوب ور شرآ رس

ا مدیسرت یروج نیا مدرکن مه یطلغ چیه هبوخ حاال

. مداتفا زور نیا هب هک مدرک اراکیچ هنکیم رکف الن

. مدرک شهاگن یمشچ ریز و متسشن نیمز یور مورآ

دوب. شینوشیپ یور یفیرظ مخا

ینزب فرح ماهاب و یایب هک مدنوم رظتنم یلیخ _

! دموا درم نوا شاج هب یدموین یلو

. مارب نک فیرعت بخ

. متفرگ زاگ ور مبل

؟ هتفگ نوتارب ور شدح هچ ات مموا _

درک. زیر ور شاه مشچ

؟ یدح هچ ات هیچ تروظنم _

هگب ماه مشچ وت هنزب لز االن تخیلا خهلا یاج

! دراد رنه هچ رتخد دراد ربخ هچ ردام

. متفرگ زاگ مکحم ور منوبز

منک. نوتتحاران متساوخیمن ، دیشخبب _

. دیشک یقیمع سفن

هنک؟ تاریخ یلع هساو یتفگ نیمار هب حبص _

. شباسح هب متخیر مه ور لوپ متفگ هرآ : متفگ مورآ



داد. نوکت یرس

؟ یتفر اجک شدعب _

. مدیشک مسابل نییاپ هب یتسد

مدوخ هرابود دعب کاخ رس میتفر امش لا بند مدموا _

. متفر اهنت

داد. نوکت یرس

؟ شیدید ام ندنوسر زا دعب سپ _

نادجو باذع ، مدرکن هاگن شاه مشچ هب میقتسم

اهزيچ نیا هب عجار دیاب یلع درگلا س زور ارچ متشاد

. میدزیم فرح

. کاخ رس دوب هدموا _هرآ،

درک. هاگن ماه مشچ هب میقتسم

تندش تخبشوخ هساو یراکره هراد، تسود تفگ _

! هنکیم

لثم ور شرآ هشمشچ یور شرآ و نم مدق تفگ

تساو یراکره تفگ ، هنکیم گرزب شدوخ ی هچب

ا یلو درک جل منوا و یدز تسد ور شهب یلو درکیم

! یاوخیمن وت تداوخیم هک الن

جل هگیم یلو باتفآ یراد شسود وت منودیم نم

دیدرک رکف ، دیتخادنا هار امش هیچ یزاب نیا یدرک

ور نوتیگدنز فصن هک دینک رمع سلا دنچ هرارق

؟ هتشذگ یزابجل



رسپ هب هک رایب رد لوپ یتمیق ره هب متفگ وت هب نم

دامتعا تهب هنوتن هگید یدرک یراک و یدز وران مدرم

هنک؟

؟ باتفآ یدرک ور راک نیا ماقم و لوپ رطاخ هب

؟ یلع یاه تمحز و نم تیبرت هجیتن دوب نیا

؟ ممهفب ور ازیچ نیا دیاب االن نم

ادخ؟ هدنب نوا نهد زا مه نوا
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. هیرگ ریز مدز مورآ

ادخ هب ، نامام طسو یشکیم ور یلع یاپ ارچ _

مشاپ مدوب قمحا هدوب میدق هساو مدرک یراکره

مدرک یراکره مدینش فرح همه زا مه یباسح مدروخ

ریصقت زیچ همه منودیم ، هدوب نومدوخ یگدنز هساو

مدیشک رجز یلیخ مدش تیذا یلیخ منم یلو هنم

. نامام

شدوخ تمس هب ونم و درک مهاگن یتحاران اب نامام

. دیشک

ارچ یتفگن رتدوز ورانیا ارچ ردام ِنوج هب تدرد _

راب ییاهنت یراد یعس ردقنا ارچ نم اب یدزن فرح

؟ یشکب شود هب ور یگدنز نیا



. شاپ یور متشاذگ ور مرس هتسکش یصغب اب

وت یکاخ هچ نم هشب نوتیزیچ هگا دیضیرم امش _

؟ مزیرب مرس

. دیشک مرس یور تسد

راگنا امدآ زا یرس هی ینودیم ، باتفآ تساقآ یلیخ _

. هنوشنوخ وت یقشاع

ماجنارس هب ور قشع تلا سر هک ندموا ایند هب

ننوسرب

! شواچ لثم ، نشاب نوتس ، نشاب یماح

فرح تزا یتقو دزیم جوم شاه مشچ یوت قشع

. هقشاع هک سهلا نیدنچ رشب نیا راگنا ، دزیم

. مدرک ورف شنماد یوت ور مرس مدیشک تلا جخ

قلقدب القو خادب اتقو یضعب یلو ساقآ یلیخ موه _

. هشیم

. دیشک مرس یور تسد

دایب یتقو باتفآ نراد باوخ گر هی اهدرم ی همه _

هگم مگیم یمرتخد نوچ درم، نیرتهب نشیم تتسد

؟ یراد خاالقدب مک تدوخ

یسک یزابجل رود ور یتفیم هوک ی هزادنا یراد رورغ

عناق یچیه هب هک یصیرح ردقنا ؛ تسین تفیرح

تقو ره یندرک یباوجمه حلا رد مه هشیمه ، یشیمن

ینابصع تهج یب و دوخیب یشیم دنلب باوخ زا مه



! یتسه

یراب دنچ منئمطم یراد مه هگید دب یاراتفر یلک

ی همه اب یلو یدنوزوس ور ادخ هدنب نوا یباسح

هدرک ضارتعا تهب مه راب هی تداوخیم تدب و بوخ

؟

. مدرک شهاگن یکاش

بشادرف یگیم هیچ افرح نیا امترتخد نم نامام _

هرب. موربآ یگن نوشولج ورانیا

درک. یمخا

و مشب تنمشد منوتیمن یتسه هک یتسه مرتخد _

یرس هی دیاب هک مراذب شوپ رس تدب یاق خاال یور

. مگب تهب وراه زیچ

زرط ات مدرک شتسرد مه ور هرسپ نوا شابن نارگن

. هریگب دای ونم رتخد اب ندرک راتفر

. مدرک کاپ ور متروص یور هدنوم یقاب یاه کشا

؟ نایم بشادرف اعقاو نامام تفگ یچ اقیقد _

. تفر مهب یا هرغ مشچ

منک لوبق متساوخیمن لوا نایم هرآ ، رتخد نک ایح _

دادن تفلا خم ی هزاجا مهب شندز فرح زرط یلو

. باتفآ هروعش واب هبذج اب یلیخ

. مداد نوکت رس

. هرادن خاالق شاج _هب



درک. مهاگن یدج

رد. نوا هب نیا ، مرتخد یرادن مه _وت

. متسشن و مدش دنلب صرح اب

اه هتشگرب تتسود رسپ هیحور نوا هرابود نامام _

هگید دایب نوا هک ادرف سپ امتح نوا، ای متچب نم

. هریم تدای کال ونم

درک. زیر ور شاه مشچ

طقف یتفرگ متمیمصت ینعی ؟ دایب نوا هرارق هگم _

؟ دیفس مشچ ینکیم زان یراد
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ارچ ال صا ریخ هن : متفگ جل واب متفر رت بقع یمک

تقو نوا هیلع توف درگلا س زورما ؟ نایب دیداد هزاجا

؟ هنوخ نیا وت دایب راگتساوخ نم هساو بشادرف

. ناین دیگب دینزب گنز هدرکن المز

تسین المز وت : تفگ دشیم دنلب اج زا هک روط نومه

یشاب ازیچ نیا رکف هب

نیشب بشما طقف هشیم داش مه تردارب حور

یاوخیم نیبب نک اتراهچ اتود ود نکب ور تارکف

! یگدنز نیا اب ینک راکیچ

نیرخآ بشادرف مگب دیاب هیزاب هچب یور ترارصا هگا



اجنیا ش هداوناخ اب ور شاپ هرسپ نیا هک هیراب

. ریگب ور ترخآ میمصت سپ هراذیم

هشیمن هک هعفدکی نامام یگیم یچ : متفگ بجعت اب

. هگید ینک منوریب یاوخیم امسر وگب

. تفر قاتا رد تمس هب

! هنیمه اقیقد _

. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

قاتا تمس هب شرآ هارمه شتسد یوت باوختخر اب

. تفر رانک

. هباوخیم نم شیپ شرآ بشما ، ینکیم رکف اهنت _

اب حبص ات هک نیا یاج هب بشما راگنا ، مدیشک یهآ

میمصت م هدنیآ ی هساو دیاب منک هیرگ یلع مغ

. متفرگیم

ترپ باوختخر یور ور مدوخ و مدش قاتا دراو

. مدرک

باختنا دیاب و دوب یزاب نایاپ هطقن هگید اجنیا راگنا

. مدرکیم

اب رسدرد نودب و مورآ یگدنز هی متسنوتیم اعقاو

؟ مشاب هتشاد شواچ

! مدرکیم راکیچ درم نیا اب دیاب نم

مدیدیمن اج نیا ور شواچ و دشیمن بشادرف ات راگنا

دوب یخلا زیچ همه دشیمن یعقاو مساو اه فرح نیا



. هروخب مهب متشاد راظتنا هظحل ره و

هرگ نیا ی همه ، مدوب هدش نیبدب هطبار نیا هب یدایز

زاب نومدوخ تسد هب طقف دوب نومیگدنز وت هک ییاه

. دشیم

مه هظحل هی یلو مدوب ریگلد شواچ زا زونه

منک. رکف شزا ییادج هب متسنوتیمن

هروشلد مه دزیم نویم رد یکی بشادرف رکف زا مبلق

. دزیم جوم یقیمع یداش هی ملد هت سرت مه متشاد

نتشاد یارب و نومنوخ مد دموا رهمگرزب ناخ شواچ

. تفرگ هزاجا مردام زا نم

رت مکحم مبلق مداتفا هک شزورما یاه فرح دای

. تفرگ برض

. متخادنا دوب قاتا زیم یور هک یلع سکع هب یهاگن

مشلا! میدوب هتفر

لد هت زا و دوب هتخادنا مندرگ رود ور شتسد

. دیدنخیم

، مینزب فرح مه اب یلک میتسنوتیم دوب االن هگا

. شواچ یارب دشیم تخسرس بیقر هی منئمطم

ماهاب دیاب مه شرآ متفریم نم هگا ، مدیشک یهآ

. دمویم

دوب. ریگرد مرکف یباسح مداد راشف مهب ور ماه مشچ

اب دیاب ، هشب دازآ مرکف ات مباوخب یمک مدرک یعس



. مشب مورآ یمک ات مدزیم فرح شواچ
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مرس باال رمش لثم هک هنوپ و رحس هب یهاگن

. متخادنا ندوب هداتسیاو

مدآ لکش مینک تشیارآ ایب مومح ورب وش دنلب باتفآ _

تتروص لک روعشیب یدرک هیرگ ردق هچ بشید ، یشب

هک. هشیم نومیشپ هرسپ وخ س هدرک مرو

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس رحس

هفایق اب ونیا ساه فرح نیا زا رت هنووید نوا چون _

. هدشن لا یخیب هدید مه نیا زا رتدب

درک. شهاگن یپچ پچ هنوپ

هی مومح ورب هرایب وراه دیرخ نیمار ات باتفآ وشاپ _

. ریگب شود

. مدش دنلب اج زا مخا واب مدیشک یفوپ

هنوخ زا ور نوش همه هک متشاد ور نیا لیسناتپ

. مباوخب بش وات منک نوریب

نتشاد هرس هی نتشاذگ هنوخ وت ور نوشاپ یتقو زا

. ننزیم رغ

بوخ : تفگ عیرس رحس متفریم هک مومح رد تمس هب

اه. ینزب قرب ماوخیم باتفآ باسب ور تدوخ



دز. شهب یا هبرض هنوپ

نومه ظقف عفال گنخ تسین هک یسورع بش _

. هتسب هشب مدآ هچب لکش شتروص

ور مومح رد و متفر نوشتفج هب یا هرغ مشچ

. متسب مکحم

دش. دازآ مرکف یمک بآ شود ریز نتفرگ رارق اب

یور مایپ اتود ماه مشچ ندرک زاب ضحم هب حبص

دوب. میشوگ

نیمار و رحس اب نراد دوب هداد ربخ هک هنوپ زا یلوا

دوب. شواچ زا مود مایپ یلو نایم اج نیا هب

دوب هتفگ ، دزیم جوم تیدج مه شمایپ یوت یتح

هب و منک هدامآ ور مدوخ یباسح بش ی هساو

هیهت مساو ات مدب ربخ شهب متشاد جایتحا یزیچره

هنک!

یتح ! دشیمن مرواب زونه راگنا ، مدیشک یقیمع سفن

هنک تکرش میراگتساوخ مسارم یوت متشادن ور یسک

ات ندیسر مداد هب نیمار و هنوپ و رحس هشیمه لثم

منک. ییاهنت ساسحا رتمک

. متفر نوریب مومح وزا مدیچیپ مدوخ رود یا هلوح

اب دوب مسابل ندز وتا لوغشم هک روط نومه رحس

دموا رد لگ دش، نشور نوممشچ هب هب : تفگ هدنخ

. مومح زا دموا رد لبلب مومح زا



وت دمویم شتسد یوت دنپسا اب هک روط نومه هنوپ

. تشلپ لبلب هن هلبنس نوا : تفگ

داد. رود مرس یور راب دنچ ور دنپسا

ات مینک ربص سلا هد هرابود هش هلفن شور یزیرن _

. دایب شساو راگتساوخ هی

درک. مهاگن قوذ واب تفر بقع هب هنوپ

مرب. تنوبرق هللا شنا تیسورع مومح _

ایند نیا یوت راگنا ال صا ، مدرک نوشهاگن هدش جیگ

. مدرکیمن کرد ور نوشاهراک ینعم و مدوبن
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هنیمار امتح : تفگ عیرس هنوپ دموا هک نوفیآ یادص

مه وت ، هشاب هدیرخ تسرد ور لیاسو منیبب مرب نم

وش. رضاح شاب دوز هنزن تکشخ اجنیا

هب تشپ هیناث دنچ زا دعب و مدیشک یقیمع سفن

. مدش ماه سابل ندیشوپ لوغشم رحس

قاتا دراو نامام هک مدوب ماهوم ندرک کشخ حلا رد

دش.

هچب مدوخ منیبب ور تیتخبشوخ ردام هدرگب ترود _

منک. گرزب ور تاه

. تفرگ م هدنخ



ارچ هک مرب منک رهوش تسین رارق االن نيمه نامام _

وک؟ مچب یتسار اهامش دینکیم نیچمه

درک. نوریب هب یا هراشا

. لخاد نایم نراد دیرخ دوب هتفر نیمار _اب

. متفر نوریب قاتا وزا مدیچیپ ماهوم رود ور هلوح

شتسد نیگنس کیتس پال اتود هک روط نومه نیمار

هب هب : تفگ هدنخ واب دز یکمشچ نم ندید اب دوب

هب مدب ومبلق مدموا یراگتساوخ یارب نوتنوخ مدموا

! کلک ایدرک روت یهام هاش بوخ ، یراگدای

درک. شهاگن یپچ پچ هنوپ

مه یلیخ هدرک روت ورام رهاوخ ورای نوا لصا _رد

هرس. شزا

ور شرآ مدش مخ و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مدرک لغب

درک. مهاگن یصاخ حتلا واب دنوراوخ ور شرس

. ینامام یشیم سورع یراد تفگ نیمار ییاد _

. متخادنا شهب یجیگ هاگن دوب، یبیجع تیعقوم

. ندوب هدرک توکس همه

؟ مشب سورع نم هشاب رارق هگا یشیم تحاران _

درک. ثکم هظحل دنچ

؟ هشیم لا حشوخ هشیم سورع _مدآ

. مداد راشف مهب ور ماه بل



. هشیم لا حشوخ _هرآ

. دیدنخ مورآ

مشیم لا حشوخ منم یشیم لا حشوخ وت هگا سپ _

. ینامام

دنب دز هک یفرح زا منوبز اعقاو ، دیرپ باال ماهوربا

. مگب یچ متسنودیمن دموا

. متخادنا ندرکیم نومهاگن دنخبل اب هک هیقب هب یهاگن

نوور شمشچ ی هشوگ زا هک یکشا یرسور اب نامام

درک. کاپ ور دوب هدش

تمس هب لیاسو واب داد نوریب ور شسفن نیمار

. داتفا هار شلا بند مه نامام تفر هنوخزپشآ

؟ ینک یسورع یک اب هرارق ینامام _

. مدب یباوج مدیسرتیم ، مدرک شهاگن دیدرت اب

ومع اب : تفگ مورآ مدرک توکس نم دید هک رحس

. شواچ

دز. قرب شرآ یاه مشچ مدرک سح

اب مه نوا دعب هب نیا زا سپ ، شواچ ومع نوج _خآ

. هنکیم یگدنز ام

یگدنز وت اعقاو رت گرزب ناونع هب درم هی دوجو

دوب! مک شرآ
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. هدنخ ریز دز یقپ رحس

هچ ندب رهوش ناوخیم ور ش هنن هنودیمن هچب _

. هنکیم یقوذ

. تفرگ م هدنخ

یچ مباوج تسین مولعم ال صا رحس، وشن تیبرت _یب

. هراد شدوخ راتفر هب یگتسب هک هشاب

ور هلب نیچمه مسانشیم نم هک ینوا : تفگ دنخبل اب

مینک ترضاح میرب ، یدروخ اجک زا یمهفن هریگب تزا

. میراد راک یلک

. میتشگرب قاتا یوت مه واب دیشک ور متسد

هب عورش داتسیا متشپ راوشس ،اب متسشن یلدنص یور

درک. ماهوم ندرک کشخ

الک واب تسشن مور هب ور یلدنص هی یور مه هنوپ

ماه نوخان هب نداد نوماس و رس هب عورش یا هرقن

درک.

هدش رتمک متروص فپ ، مدرک هاگن مدوخ هب هنیآ یوت

ملد هدیشوپ یچ شواچ منودب متشاد تسود دوب،

توافت یب دوب تخس یلیخ و دزیم رپ رپ تشاد

. مدوخ نداد نوشن

ندیشک یتخس یلک زا دعب هرارق یتقو یرتخد مودک

! هنومب درس هنوتیم هسرب هشقشاع هک یدرم هب



، میشب قشاع هک میدش هدیرفآ اه نز ام راگنا ال صا

! مینک شومارف و میشخبب

یزابجل یمک ندوب نز اب هارمه نم دوجو یوت دنچره

! دزیم جوم مه

ندرک رف هب عورش ماهوم ندرک کشخ دعب رحس

اتود و تخادنا ماهوم ریز یتشرد رف درک، ماهوم

درک. رف مه ور مولج یاهوم زا هتسد

هب ور مراذب مرس یور دوب رارق هک شیلا ال صا

. تشاد ینیئزت هبنج رتشیب دنچره دروایمن باسح

. هشب کشخ اتالمک متسشن یمک

نوریب نیبب ورب : تفگ و دز هنوپ هب یا هراشا رحس

و رس ور هچب نیا تروص نم ات نرادن المز یزیچ

. مدب نوماس

. تفر نوریب قاتا وزا تفگ یا هشاب هنوپ

زیم یور ور شیارآ لیاسو هک روط نومه رحس

؟ باتفآ ینک راکیچ یاوخیم : تفگ دیچیم

کتفج و ترورغ تسد یدب وتراسفا یاوخیم زاب

؟ یزادنب

هب یلو هدشن هیبنت یفاک هزادنا هب ترظن هب منودیم

دیسرب شمارآ هب هرارق هرخ باال نک رکف االن تیعقوم

مه تدوخ مه راذب زیچ همه هب ننزن دگل شییادخ

لا. جنج نیا زا میش تحار ام



. مدیشک یهآ

هی یلو هیضار منم لد نیضار همه رحس مگب یچ _

مراد هداتفا دب قافتا سب زا مراد بارطضا ییاروج

هگا ترظن هب ، ندوب بوخ همه نیا هب منکیم کش

؟ هنکیمن رارکت ور شراتفر هگید شمشخبب

تشپ هیاس ندیشک هب عورش و متمس دش مخ یمک

درک. ممشچ

راتفر مدآ نیع دوب تنت یوت نم گر زا مک هی شاک _

تساو ور ایند باتفآ یگب هلب شهب ادخ هب ، یدرکیم

یداتسیاو هیضق نیا طسو هک وت ، هشکیم شیتآ هب

مداتسیا نوریب نیا هک ینم ینیبب بوخ ینوتیمن

و هراد عالهق تهب ردق هچ ادخ هدنب نیا ما هجوتم

ور تسرد میمصت مراودیما هنکیم تساو یراکره

. یریگب
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هی دیاب ارچ ، هگید یکی ماباب س هگید یکی م _هنن

؟ هگم هیکرت ملیف هشاب منت یوت وت گر زا مک

! هراد مسود ردق هچ منودیم مدوخ

هب یا هبرض هک مداد لم لم شساو ور ماه مشچ

دز. مرس



تمشچ طخ نیشب فاص هرادن ندز فرح وت _اب

. هشن بارخ

ور متروص مدیسرتیم نوچ یلو مدرک شهب یمخا

. متفرگ ور منوبز یولج هنک بارخ

هی میریمن هک یسورع مدش کشخ هگید هتسب _

. هگید نریم مینزیم فرح ، هیراگتساوخ

مه یراولش ریز دایم دقاع اب مسانشیم نم هک ینوا _

نک. هاگن هن یگیم هنومیم اج نیمه بش هرایم

. هشن بارخ ممشچ طخ هک متفرگ ور م هدنخ یولج

. نتفرگیم تسد شساو همه دوب لوه سب زا

. متخادنا مدوخ هب یهاگن و مدش دنلب اج زا

مشچ تشپ یدنلب و کزان مشچ طخ اب یا هرقن هیاس

قرب یباسح ور ماه بل زمرق وابرژ دوب هدیشک ماه

دوب. هتخادنا

یرهاوخ یسرم : متفگ تیاضر واب مدیخرچ رود هی

هدش. بوخ یلیخ

داد. نوکت یرس

. دارد زانهم و نیهش مشچ _ات

. مدرک شهاگن یپچ پچ

نوتنهد زا بش دیگیم دب نوشتشپ ردقنا رحس هتشز _

. هریم نوموربآ هرپیم

نوریب قاتا زا هک روط نیمه و تخادنا باال یا هنوش



نسریم هگید تعاس کی ات داد مایپ ایس : تفگ تفریم

. هشابن رسک و مک یزیچ نیبب شوپب ور تاسابل

قاتا زا رحس رس تشپ و مدیرپ اج زا هدز لوه

. مدش جراخ

؟ تساجک شرآ نیمار : متفگ عیرس نیمار ندید اب

منک. شرضاح دایب وگب

دز. هنوخزپشآ هب یا هراشا

. دروخیم لا قترپ بآ تشاد _

. متفر هنوخزپشآ تمس هب عیرس

؟ دیرضاح امش نامام _

میرب ایب نامام شرآ ، انسریم هگید تعاس هی ات

منک. ضوع ور تسابل

مرتخد یدش لوه ردقنا ارچ : تفگ دنخبل اب نامام

. میسریم اهراک ی همه هب شاب مورآ

. متفر نوریب هنوخزپشآ وزا متفرگ ور شرآ تسد

یهاگن نیمار میتفریم قاتا تمس هب هک روط نومه

. تخادنا مهب

یگنوخ وت سابل اب یلو اه هبوخ تاهوم و تروص _

زیچ هی هروخیمن مهب تنییاپ ،باالو یدش یروج هی

بخ. شوپب نومرد تسرد

. متفر شهب یا هرغ مشچ

طسو نک کمک تنز هب وشاپ نم ندرک تیذا یاج _



. هدرک شل هنوخ

یلدنص هب ور شرس و تسب ور شاه مشچ رغ رغ اب

داد. هیکت

هتسخ ردق هچ فوا : تفگ و تسشن شرانک همه هنوپ

. تفرگ درد مرمک مدش

دز. دنخبل و دیشک هنوپ رمک یور ور شتسد نیمار

یل راولش و دیفس زولب هی و مدش قاتا دراو عیرس

. مدیشک نوریب شرآ یوشک یوت زا

ور شسابل نیتسآ و متسب شندرگ رود یکشم نویپاپ

مدز. باال

ور تاهوم ایب مرب، تنوبرق یدش لگ تسد لثم _

منک. هنوش

. دیشک بقع ور شرس

. هلگشوخ هتخلش تفگ نیمار ومع _هن
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شبترم تسد اب یمک و متخادنا شاهوم هب یهاگن

. مدرک

نم هساو یشاب روجره وت ال صا دش، رتهب _االن

مرب. تنوبرق ینیرت لگشوخ

؟ مشوپب سابل هنک مکمک دایب یگیم رحس خهلا هب



داد. نوکت یرس دوب متروص هب شهاگن هک روط نومه

. مدیسوب ور شتروص مکحم و مدش مخ

. هشیم بارخ ماهوم ینامام _

. مدرک کزان شارب یمشچ تشپ

خهلا هب ودب هنزیم افرح هچ نیبب ور هجوج هرذی _

. دایب وگب رحس

. تسب ور ورد تفر نوریب قاتا زا ودب ودب

. مدنوم رحس رظتنم و متسشن یلدنص یور

. متخادنا مقاتا هب یهاگن

لد هنوخ نیا زا دیاب دوب تبثم مباوج هگا ینعی

؟ مدنکیم

. دشیم یچ نامام فیلکت سپ

مه هب نیا لباقم دوب عنام ردق هچ مدیشک یهآ

. ندیسر

دش. قاتا دراو رحس و دش زاب رد دعب هظحل دنچ

هداد ریگ نیمار باتفآ یاو ، یتسشن ارچ منیبب وشاپ _

یارب نوتنوخ مدموا نوشساو هنوخ وت نایم نراد

. دینک شخپ یراگتساوخ

ود هب ور مرس ور مدش دنلب اج ،زا تفرگ م هدنخ

. مداد نوکت فرط

. دموا متمس و دروآ رد گرلا یوت زا ور سابل

شنز رخ تفرگیمن روز هب ور هنوپ هگا نیا ینعی _



. دشیمن

. مدش تکاس و تفرگ مضغب مک مک هدنخ طسو

درک. هاگن مهب بجعت اب رحس

؟ رتخد هدشیچ باتفآ _

. متخادنا نییاپ ور مرس

یچ اهامش ، هنوخ نیا ؟ هشیم یچ نامام مرب نم _هگا

؟

. تشاذگ یلدنص هتسد یور ور مسابل

؟ هنووید یدرگن رب هگید یرب یاوخیم هگم _

هک ایس و نم ، ینزیم رس تنامام هب یایم زورره

ارچ ننوزیوآ کال هک منیمار و هنوپ مییامش اب هشیمه

ش همه انیا شابن نارگن مرب، تنوبرق یدرک ضغب

. هنکیم تمورآ دایب ورای نوا راذب هسرتسا هساو

مورآ ور مدوخ مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

منک.

. شمشوپب درک مکمک و تفرگ متمس هب ور مسابل

. متخادنا مدوخ هب یهاگن

و عبر هس یاه نیتسآ اب یا هرقن ی هرس هی سابل

تشادن یدروم یلو دوب مولعم ماهاپ چم لش، یا هقی

. دوبن عمج وت هبیرغ نوچ

. متخادنا یلع و اباب سکع هب یهاگن و متشگرب

؟ مدش لگشوخ ییاباب یلع، : متفگ بل ریز



. مشب سورع هرارق منک رکف دیشاب هتشاد ور ماوه

درک. ملغب مورآ رحس

ایند سورع نیرت لگشوخ ، شاب نئمطم نکن رکف _

! یشیم
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نوفیآ گنز یادص اب مدز، شهب یگنرمک یدنخبل

. میدیرپ اج زا هدش لوه نومتفج

. متخادنا مرس یور زاب تروص هب ور شملا عیرس

ارچ وت : متفگ تشگیم شدوخ رود هک رحس هب ور

. هگید نوریب میرب ایب یدرک لوه ردقنا

درک. بترم شرس یور ور شلا ش

شهب مرب شنوبرق ، نوشاهاب تسه مه شوایس هخآ _

اب مدیشوپ یبآ منم هشوپب یتفن یبآ راولش تک متفگ

. مینک تس مه

. متخادنا مدوخ سابل هب یهاگن

هنرگو مینک تس متفگن شواچ هب نم دش بوخ _

هک قارب یاه یسوط راولش تک نوا زا دشیم روبجم

. هشوپب ور دیشوپیم سورع ردارب امیدق

. هدنخ ریز دز یقپ

مه... شروصت یتح _



وت. دروآ رد زا ور شرس هنوپ

دیگب دمآ شوخ هی نوریب دیایب نیدنخیم یچ _هب

وت. نایم نراد هگید

نوریب قاتا وزا میدرک روج و عمج ور مدوخ عیرس

. میتفر

زا شوایس یادص تافراعت و یسرپلا وحا یادص یوت

دوب. رت اسر همه

لخاد میرب دیداتسیا اپ رس ارچ موناخ جاح دییامرفب _

؟ دیشروخ ، تساجک موناخ سورع نیا ،

. دیدنخیم زیر زیر رحس دش، درگ ماه مشچ

اه هلپ باالی ییاتود و میدرک زاب ور هنوخ رد عیرس

. میداتسیا

زا رتولج هک موناخ زانهم هب داتفا ممشچ رفن نیلوا

دوب. هداتسیا شتسد یوت ینیریش اب همه

! تخاس ور مبش گنشق

. دییامرفب نیدموا شوخ یلیخ _سالم،

، تفرگ ور متسد دنخبل واب دموا ولج موناخ زانهم

زا یلو ندوب شوایس و قیاقش مه شرس تشپ

. دوبن یربخ شواچ

. ندش هنوخ دراو نامام فراعت اب

اجک ناخ شواچ سپ : تفگ و داتسیا رد مد نیمار

؟ ندرواین فیرشت ؟ نتسه



. دیشک شبل هب یتسد شوایس

دایم هنک کراپ ور نیشام دوب هدرواين ریگ کراپ یاج _

. دیرایب فیرشت امش

. دروخ طایح زاب همین رد هب یا هقت هظحل نومه

منودیمن هنیبن ونم ات هنوخ وت مرپب عیرس متساوخیم

دوب! هدش رید یلو ، مدیشکیم تلا جخ ردقنا ارچ

هظحل هی بش گنر راولش تک نوا یوت شندید اب

مهب و درک ثکم طایح طسو هظحل دنچ ، مدنوم تام

یمک شبل ی هشوگ ، دزیم قرب شاه مشچ ، دنوم هریخ

. دروخ نوکت

هک نیمار واب دموا شدوخ هب هیناث دنچ زا دعب

داد. تسد دوب هداتسیا شولج

یتح دوب یسح هچ منودیمن متشگرب لخاد هب مورآ

هدموا دنب منوبز اعقاو راگنا منزب فرح متسنوتیمن

و اهوم ، هشاب باذج ردقنا تسنوتیم یروج هچ دوب،

و شوج شندید اب دوب هدرک رت هاتوک ور شاه شیر

دوب. هدش لر تنک لباق ریغ مبلق شورخ
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شوایس هب هک روط نومه رحس هب مداد ور مهاگن

. تفرگ شزا ور لگ هتسد تفریم هرغ مشچ



راولش تک ندید اب مدرک هاگن شوایس هب بجعت اب

دوب رارق ثمال ، متفرگ زاگ هدنخ زا ور مبل شدیفس

. نداد صرح هساو دوب هدش هداز ، هشوپب یبآ

دنلب اج زا همه دش قاتا دراو نیمار اب هک شواچ

. ندش

دوب، هتفرگ برض مبلق ، مداتسیا رحس رانک هشوگ هی

هار هک ییاغوغ هجوتم و هنک مهاگن مدیسرتیم

! هشب دوب هتخادنا

. دنودرگ مشچ و درک مخ ور شرس یمک نامام هب ور

مشچ وت مشچ مه اب مایب مدوخ هب هک نیا زا لبق

ام هب همه هاگن مدرک سبح ور مسفن مورآ ، میدش

دوب.

دز. یگنرمک دنخبل و دش هریخ مهب هیناث دنچ

دش. خرس ماپ ات رس

دز. مهب یمورآ هبرض رحس

ناخ؟ شواچ دیبوخ _

. دیداتسیا اپرس ارچ دینیشب دییامرفب

نوریب هب مورآ ور مسفن رحس فرح ندش مومت اب

. مداتسرف

ات رود ، مدرک هاگن تيعمج هب و متسشن رحس رانک

گنشق دوب هتفر شرآ ، ندوب هتفرگ ور هنوخ رود

. شواچ و شوایس طسو دوب هتسشن



کت شوایس تشذگ توکس وت هک هیناث دنچ زا دعب

؟ نرایمن ییاچ موناخ سورع : تفگ و درک یا هفرس

؟ نرایم ییاچ زونه هگم دش، درگ ماه مشچ

! یسک ور مزیرن هدایز دادعت

یدج نحل اب نامام مشب دنلب اج زا هک نیا زا لبق

؟ رهمگرزب بانج ندرواین فیرشت نوتردپ : تفگ

ور هیضق هک نامام مدش، کشخ ماج رس مورآ

ارچ... هخآ تسنودیم

. نتخادنا مه هب یهاگن شواچ و موناخ زانهم

ور نوشدوخ نتسنوتن الت کشم زا یرس هی رطاخ _هب

. ننوسرب مسارم هب

دز. یدنخبل نامام

هرت؟ مهم مدآ رسپ یراگتساوخ مسارم زا یلکشم _هچ

مه یوت یمک شتروص درک، ثکم هیناث دنچ شواچ

دوب. هتفر

تسار ور مه اب لوا نیمه هرتهب دنسپهاش موناخ _

و مرادن مردپ اب یطابترا چیه هنافساتم هدنب میشاب

! هشاب مهارمه یمسارم چیه یوت تشاد عقوت دیابن

ماهنت مه رخآ وات ولج مدموا اهنت مدوخ و ممدوخ

ردام و دینیبیم مرانک بشما هک یرفن دنچ زج هب

نرایب فیرشت نتسنوتن نوشطیارش رطاخ هب هک مگرزب

! مرادن ور هگید سک



درک. شهاگن تقد اب نامام

مه نم رتخد ینایرج رد تدوخ امش شواچ _اقآ

شردارب شیگدنز درم اهنت ، هدوبن شرس باالی یردپ

و گنچ اب نم دوبن ایند هب شرمع مه نوا هک هدوب

یاپ و تسد واب مدرک گرزب ور هچب نیا نودند

. مداد ور شیراگتساوخ ی هزاجا نوزرل

تسد ور هچب نیا متساوخیمن تفریم رد منوج

داد جرخ هب تأرج امش دوخ هک نیا ات مراپسب یسک

بسک یارب یدموا قاتا نیا یوت و هنوخ مد وات

! یداد لوق مه یدروخ مسق مه ، هزاجا

رطاخ هک یکی داد اضر ملد ات مدرک یروخ دوخ ردقنا

، هراذب هنوخ نیا وت ور شاپ هزیزع شساو مرتخد

مگیم هزیزع تساو هک یعمج نیمه یولج اج نیمه

نم رتخد یامشچ زا کشا هرطق هی امش رطاخ هب هگا

! منکیمن حالتل ردام هنم هزیرب
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دوب یدج شتروص ، مدرک هاگن شواچ هب یمشچ ریز

درکیم یعس یلیخ راگنا ، دادیمن زورب ور یزیچ و

هنک. لر تنک ور شینورد تاساسحا

یباسح ندوب هدموا یتقو زا نامام تخوس شارب ملد



دوب. هداد شرارق راشف تحت

موناخ مراد رطاخ هب ور مدز هک ییافرح کت _کت

منزیمن یفرح تقوچیه نم دیشاب نئمطم دنسپهاش

منک! لمع شهب منوتن هک

: تفگ مورآ و درک فاص ور شادص موناخ زانهم

مدوبن شرانک شواچ ندش گرزب لوط رد نم شتسار

. مدرک اشامت رود زا طقف و

متسه هدموا دوجو التهب کشم نایرج رد شیب و مک

هدوب شرصقم شواچ هک ییاقافتا زا یلیخ منودیم و

نم هک نیا رطاخ هب هدوب شیگبرجت یب رطاخ هب

لئاسم نیا ی همه هنافساتم منک شییامنهار ات مدوبن

منک نیمضت منوتیم مه ردق نیمه یلو مراد لوبق ور

نوترتخد ندرک تخبشوخ یارب یراکره شواچ هک

. هنکیم

هدنخ اب هدش نیگنس یمک وج دش هجوتم هک شوایس

هجیتن هب هک نز ردام و رهوش ردام هگید بخ : تفگ

. افطل ییاچ اموناخ وتسد نزب یچ، همه همومت نسرب

و نم هب یا هراشا دزیم تسد هک روط نومه نیمار

. میرایب ییاچ میرب هک درک رحس

. میدش دنلب اج وزا میتخادنا مهب یهاگن نومتفج

دراو عیرس مدشیم بآ متشاد هاگن همه نوا ریز

. میدش هنوخزپشآ



هروخیم هرگ مهب دایز تاپ و تسد وت باتفآ _

هک مینکیم ینیس اتود یزیرب وراه ییاچ مسرتیم

... عورش انیا ترهوش ردام تمس زا وت هش کبس

. مدرک شهاگن یپچ پچ

ردام دیگیم یه هک مداد باوج نم هگم ال _صا

. مریگیم سرتسا مونشیم ور مسا نیا ترهوش

درک. ییاچ نتخیر هب عورش و تفگ ییاباب ورب

یچ ممهفب هک مدش کیدزن هنوخزپشآ رد هب یمک

. نگیم

زا راگنا دوب مورآ یلو دمویم نامام ندز فرح یادص

ام شوگ هب هک دوب هدروآ نییاپ ور شادص دصق

. هسرن

ور اه ییاچ رحس ات مدش نوا اپ نیا هقیقد دنچ

. هزیرب

یدعب و داد نم تسد ور ییاچ یاه ینیس زا یکی

. تفرگ شدوخ ور

. مدش قاتا دراو هللای مسب نتفگ اب

هی وج مدرکیم سح ، تشگرب نومتمس هب اه هاگن همه

. هیروج

مولعم زاب ، دوبن قاتا یوت شرآ ، متخادنا نوشهب یهاگن

. وررپ هچب هنکیم یراکبارخ هراد اجک تسین

موناخ زانهم تمس هب طاتحم و مورآ یاه مدق اب



. متفر
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. مداد رحس هب ور مهاگن یمشچ ریز

هگیدمه هب نیچمه تفر شوایس تمس هب رفن نیلوا

منم هاگآدوخان هک ندموا وربا و مشچ و ندز دنخبل

. تفرگ م هدنخ

داد. نوکت رس و تشادرب ور ییاچ شوایس

خآ موناخ رحس نوتدوخ یراگتساوخ یاچ هللا شنا _

اه. هراد ندروخ ییاچ نیا خآ

موناخ زانهم هب ور یاچ و متفرگ زاگ مکحم ور مبل

. مدرک فراعت

زیر و ندوب هتشاذگ رانک ور تلا جخ نیمار و هنوپ

. ندیدنخیم اتود نیا یاراک هب زیر

تنطیش هب هجوت یب یشواچ یور هب ور ور یاچ

. متفرگ دوب هریخ نم هب رحس و ایس

؟ قدنف دز: بل مورآ و درک ثکم هظحل دنچ

! مدب باوج دشیم شاک دیزرل یمک متسد

ماه مبل ، دیشک بقع ور شدوخ هدروخ هی مدرک سح

مدیم لو ور ییاچ االن درک رکف ، مداد راشف مهب

! مراد یبارخ هقباس ردقنا شرس



داد. نوکت رس مورآ و تشادرب یاچ ناویل هی

اال متحا دیسریم رظن هب رت هتفرگ یمک مسارم لوا زا

نامام و شدوخ نیب هک دوب ییاه فرح رطاخ هب

. تفرگ تروص

نایاپ هب شوایس و رحس هیزاب سول هک نیا زا دعب

یدج نحل واب درک فاص ور شادص شواچ دیسر

منک. تبحص باتفآ اب اهنت ماوخیم نوتزاجا :اب تفگ

. تخادنا نومتفج هب یهاگن نامام

دیدز ور نوتافرح هک امش تفگیم راگنا هک یروج هی

! راکرس دیراذیم ور تلم ارچ هگید

دز. یگنرمک دنخبل نامام

قاتا دیتسین تحار مه رگا تسه یلدنص طایح یوت _

... اتفآ

رتهب مرظن هب طایح نومه : تفگ هدنخ اب شوایس

... طيحم هزاب اضف هرخ باال هشاب

دش. دنلب اج وزا تفر ایس هب یا هرغ مشچ شواچ

درک. هاگن شوایس هب هدش جیگ نامام

خرس و مدن نوشن شنکاو شفرح ربارب رد مدرک یعس

! هریگب تسد مساو ادعب هک مشن دیفس

شواچ رانک عیرس اه هچب نودنخ تروص هب هجوت یب

. مداتفا هار طایح تمس هب

. متفیب هار رتولج دز هراشا و تسب ور هنوخ رد



. مدرک شهاگن و متسشن ضوح رانک یلدنص یور

هب یصاخ ظح واب اورپ یب و دوب هداتسیا مرس باال

. درکیم هاگن ماپ ات رس

؟ یدش لگشوخ ردقنا ارچ بشما _وت

ی همه فرط هی ،زا ینزیم فلا خم زاس فرط هی زا

؟ ندرک یربلد هساو یراذیم ور تناوت

! رتخد یمحر یب یلیخ وهللا هب

موجه ، دموا دنب مسفن شاه فرح ینیگنس تدش زا

! مدرکیم سح حوضو هب ور ماه هنوگ هب نوخ
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. متخادنا نییاپ مورآ ور مرس

. متمس هب دش مخ یمک و تسشن مرانک یلدنص یور

هدب لوق یلو دایم تهب هگنشق یلیخ مسابل _نیا

نوا مساو میدش اهنت و نومنوخ وت میتفر هک اهدعب

بخ؟ یشوپب ور یدیرخ یبد زا هک اه یلگ لگ سابل

مدنوم رظتنم یلیخ ، منکیم انومه هرپ ور تدمک ال صا

. تنت یوت شندید هساو

هریخ شهب شدوخ لثم و مدرک جک یمک ور مرس

. مدش

ناوخیم باوخ سابل فرط زا اه تقو روج نیا مدرم



یلگ! لگ نهریپ ناخ شواچ ،

ربارب رد ارچ هتوافتم رشب نیا ندرک یقشاع ردقنا ارچ

! مشیم الل شافرح نیا

؟ ینک تخس مساو ور نتفگ هن یاوخیم _

متروص یولج ، دیشک مورآ ور مرف یاهوم زا هتسد هی

درک. ندروخ نوکت هب عورش

! منکیم شنکمم ریغ تساو هن، تخس _

. مدرک شهب یزان رپ مخا

یور شتسد هرابود تکرح اب دز، یگنرمک دنخبل

نیمار و هنوپ و رحس منکیم سح : متفگ مورآ ماهوم

ننک. ادیپ یسرتسد نومهب هشوگ هی زا هنکمم

هاگن فارطا هب بجعت واب دیشک بقع ور شتسد

هنک. هاگن رس تشپ هب تشگرب هک نیمه درک،

. مدیدنخ زیر زیر ، دروخ نوکت عیرس مقاتا هدرپ

. تسشن شاجرس فاص و درک یمخا

تحار قاتا وت میتفریم دروایمن رد یزاب ایس _هگا

. میدزیم ور نومافرح

. مدرک هاگن شمهرد تروص هب

تأرج هگید یدش هجوتم هک ندیمهف شابن نارگن _

. نایب ننکیمن

. تشگرب متمس هب هرابود و داد نوکت رس

ینزب فرح ماهاب یتساوخیم یچ هب عجار : متفگ مورآ



؟

هدش هاتوک شیر و اهوم نوا اب کیدزن ،زا دیشک یهآ

مکحم متسنوتیم شاک دیسریم رظن هب رت باذج

منک! ورف شاهوم یوت ور متسد

. تخادنا مهب یرادشک و ترسح رپ هاگن

! تارب مگب تندوب بارس زا متساوخیم _

. مدرک شهاگن هدش جیگ

؟ بارس _

یصاخ ترسح واب دش هریخ طایح یوت ضوح هب

! بارس زا هرآ : تفگ

لا صو هساو ندنک نوج ،زا ندیسرن و ندرک زاتالش

زیچ! همه ندوب یهاو و

ور ملد هک نحل نومه واب تشگرب متمس هب هعفدکی

مدیود ردقنا مداتفا اپ زا داد: همادا دروایم درد هب

ردقنا باتفآ شاب یعقاو هدش مراب هی هساو تتمس

! شابن بارس

نیا زا نک مص وخال ایب مشیمن باریس منکیم یراکره

! شطع
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. مدرک یزاب یشملا هبل واب متخادنا نییاپ ور مرس



یچره دوب، بادرم شواچ دوبن بارس ام نیب سح _

قشع یوت میتفر ورف رتشیب میدز واپ تسد رتشیب

نوچ مدرگب رصقم لا بند ماوخیمن الت، کشم یوت اه هن

کرد و مدینوکش لد نومتفج ، میدز دنگ نومتفج

هی طقف یمدآ ره و هبان سح نیا ردق هچ میدرکن

! هنکیم ش هبرجت یگدنز یوت راب

: تفگ یقیمع سفن واب متسد تشپ دیشک ور شتسد

ینماان ساسحا یمشیپ یتقو هگید ، همرگ تتسد

؟ ینکیمن

. مدرک شهاگن هدنمرش

هظحل نوا ، مدرکن ینماان ساسحا ترانک تقوچیه _

منک خیلا ور مدوخ متساوخیم طقف مدوب یبصع

. نیمه

. دروخ نوکت یمک شبل

! رتخد ملد یور دنوم تفرح نیا یروج _دب

لها ینودیم متسار ور و رادن مدوخ اب نم باتفآ

مه وت اب سپ ینم دوجو زا هکیت هی وت متسین غورد

! متسار ور

متفریم نیتور هی تشذگیم یلومعم یگدنز وت زا لبق

ور دنور نیا ردقنا متساوخیم و هنوخ مدمویم راکرس

ارچ؟ ، مریمب هک یزور ات مدب همادا

هزیگنا چیه و یگدنز نوا هب مدوب هدرک تداع نوچ



! متشادن رییغت هساو یا

ینکیم یعس و یدیم یداهنشیپ مدآ هی هب یتقو

نیرت عیرس و نیلوا ینک ضوع ور شیگدنز ریسم

! تسه هن ینکیم تفایرد شزا هک یباوج

دوب، رییغت هب نتفگ هن وت زا نم ندرک یرود لیلد

هک دوب نیا متشاد تهب هک یسح و وت راکنا لیلد

دایب روش و رش رتخد هی هرارق منک لوبق متساوخیمن

! هزیرب مهب ونم یگدنز ی هشقن لک و

یب رییغت نیا یولج تمواقم مدیمهف یتدم هی زا دعب

هجوتم یلو مدرکیم تمواقم رهاظ هب نم س، هدیاف

ریز و هرذ هرذ متشاد تهب هک یسح وت، هک مدوب

و تشوگ زا هراد ، هنکیم ذوفن منوج هب هراد یتسوپ

هک دوب اج نوا و هسرب بلق هب ات هرذگیم نوخ

مدوجو ی همه اب نوچ متشادرب تمواقم زا تسد

! یدوب هدش نیجع

دوب راب نیلوا ندش، عمج شتسد یوت ماه تشگنا

. تفگیم نم هب شسح زا میقتسم ردقنا

مه زا ور ماه تشگنا و دروآ ولج ور ش هگید تسد

درک. زاب

مهب منک تروبجم ای منک تبذعم هک مگیمن ورانیا _

اه نیا زا رتدوز یلیخ هک هییافرح یدب تبثم باوج

! دشیم هدز دیاب



اهنت المت کشم و اهداقتعا ی همه خالف رب نم باتفآ

زیچ همه اب مدرک یعس ، مدرک باختنا ور میگدنز نز

... یشاب هتشاد یدب ساسحا مدن هزاجا و مایب رانک

مدب، قفو هتخانشان سح نیا اب ور مدوخ مدرک یعس

و هبرجت نیا لوط رد یلو منکن تتحاران مشن یبصع

... یلیخ مدرک بارخ اهاج یلیخ ندش هتخپ

و داوخیم ملد هک یروج مدرکیم یعس ییاج هی ات

یسک ینک، راتفر هشیم مدوخ یخلا ندش تحار ثعاب

تسرد یلو ... یشاب نم یایند ینودنز و هشابن ترود

و رد هب ور مدوخ و متفرگ هلصاف تزا هک یتقو

! تسین یقشاع ال صا نیا مدیمهف مدز راوید

مدب هزاجا متفرگ میمصت مبلط راصحنا تاذ خالف رب

! ینک باختنا تدوخ

زا مدوخ هگا یتح هشب یاوخیم وت هک یزیچره

. مشکب رجز تباختنا
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یتح دوبن زیذپان فصو متشاد مبلق یوت هک یسح

دق مامت مه دزیم فلا خم زاس ماهاب ش همه هک یزغم

دوب. هدش شواچ قشاع

. دیزرلیم مادص



. ایشب یقطنم ردقنا دایمن تهب _

دش. هریخ ماه مشچ هب یدج

تبظاوم هک متسه درم یردق نوا یرب هک ایند هت _ات

هشب مک تزا وم رات هی مراذن و مشاب

! هشب یاوخیم وت یچره ماوخیم طقف سپ

رید ور نیا هراد یفلتخم تاجرد قشع قدنف ینودیم

روز اب زیچ همه مدش هجوتم هرخ باال یلو مدیمهف

! یزابجل ردقنا هک وت لد اصوصخم دایمن تسد

اجره تمشچ یشیم ساسح طقف هزرلیم تلد هک لوا

هشیم هدیشک شتمس هریم

! لماک یهاوخدوخ و بصعت هشیم شدعب

ماجنا ماوخیم نم هک یراکره دغ یولوچوک رتخد نیا

دوب! نوماه الف تخا جوا هطقن هک ییاج هدب

لیم هب یاوخیم طقف و یتسین نوا یتحار رکف هب

تدوخ ملا داوخیم تلد یلو س هنامحر یب هشاب وت

! تفرگ ور سح نیا یولج هشیمن تقوچیه ، هشاب

یچ، ینعی یقشاع یمهفیم یشیم هتخپ هک شرخآ

و تتقامح هب ، ینیبیم هک ور شندش رود و یتحاران

هب یسریم ؛ یربیم یپ یتخاس شرود هک ینودنز

! هخرچب نوا رود دیاب ایند ال صا یگیم هک ییاج

رمع رخآ ات نم و هشب داوخیم نوا هک یچره

دوب! مهاوخ شبقارم



قوشعم رطاخب تدوخ یتحار زا ینوتب هک یتقو

! یقشاع یرذگب

ور یهاوخدوخ نیا هک دوب رگنلت هی مساو ییادج نیا

مراذب رانک

هک یطیارش وت و مدب لقیص هرذ هرذ ور مساسحا

! مشب رت قشاع هرایم مک هشاب یکره

خاالاق یرس هی منک تالش مه ردقچره بخ یلو

مکی دیاب مه وت منک رکف هدش، هنیداهن هک تسه

! ولوچوک یشکب یتخس

و میگچاپتسد متساوخیم متسنودیمن ، مدیدنخ مورآ

ور! مخرس تروص ای منک نوهنپ شزا ور مبلق شپت

هروج چیه هک یراد ییاق خاال هی یراد لوبق متدوخ _

هن؟ هشیمن تسرد

درک. مهاگن یا هزم اب مخا اب

منک رکف مدزن هناقشاع فرح ردقنا میگدنز لک _وت

نوا ... مدرک فرصم ور منپوک سیلا دنچ هی هساو

ور هلمج هی نیمه طقف وت فرح نوا همه نیب تقو

؟ یدینش

دش هریخ مهب یگنرمک دنخبل ،اب هدنخ ریز مدز یقپ

شزا هک ییاه فرح دوب فرح رپ و قیمع شهاگن

! دربیم یگنووید زرم ات ونم تخیریم نوریب

یشیم رت لگشوخ تتروص یور هتفیم هک هام _رون



! ینم راصح یوت هک یتقو لثم تسرد

شزا یکیچوک هبعج مورآ و درک شبیج یوت تسد

. دیشک نوریب
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. دیشک نوریب هبعج یوت زا یلگشوخ و فیرظ دنبندرگ

نیا! هیبش _

ره ،اب تفگیم باذج و مکحم نحل هی اب ور شافرح

تسنوتیم یروج هچ ، دشیم هدنک اج زا مبلق ش هملک

هنک! عالهق زاربا یدج ردقنا

. مدرک هاگن دزیم قرب رون ریز هک دبندرگ هب

شرافس اال متحا دشیم ادیپ یروج نیا یحرط رتمک

ات رود هک دیشروخ هی حرط ، شنزاسب هک دوب هداد

ریگ هام هالل یوت و دوب هدش نیئزت ساملا ای شرود

و دوب هام شوغآ یوت راگنا ییاروج هی دوب، هداتفا

! درکیم تظفاحم شزا هام نوا

یام. هطبار فیصوت لثم تسرد

یگنرمک دنخبل و مداد تاجن منودند تسد زا ور مبل

مدز.

. هلگشوخ _

دز. قرب شاه مشچ



. تندرگ هب شمدنبب درگرب _

ریجنز یوت هک یا هقلح اتود راک نیا اب متساوخیمن

. هنیبب ور دوب نوزیوآ مندرگ

. متفر بقع یمک

؟ شمدنبب ادعب مدوخ هشیم _

یکی منکیم سح یه مبذعم هدروخ هی یروج نیا

. هنکیم نومهاگن هراد

دنبندرگ و درک توکس یلو تفر مه رد یمک شتروص

. تشاذگ متسد یوت ور

دبندرگ هک روط نومه ، هشکب بقع ور متسد متشاذن

. متشاد شهگن مکحم دشیم هدرشف نومتسد وت

هن؟ مریگلد تزا زونه ینودیم _

تفر فعض ملد داد، نوکت رس مهرد تروص نومه اب

. شمخت و مخا هساو

لماک و منک یکی ور ملد و لقع منوتیمن ینودیم _

هن؟ هگم تمشخبب

داد. راشف مهب ور شاه بل

. منودیم _

و مکحم شدوخ لثم و مدش هریخ شاه مشچ یوت

ایند یاه ینتسنود ی همه نیب یلو : متفگ و هدرشف

هگید مجنرب تزا و هرذگب ایند ایند هگا هک نودب منیا

منت یوت تدوخ لوق هب ، مشکب تسد تزا منوتیمن



یاه تسد نم ساسحا نم، بلق نم، نت یدش لح

! ننزیم سپ وروت زج یسکره

. دروآ متسد هب یمورآ راشف

، منکیم ملق ور دایب تتمس نم زا ریغ یکره یاتسد _

. ینزب شسپ یاوخب وت هک هسریمن ییاج هب

. تفرگ م هدنخ

! ینکیم دیدهت نم یساسحا هلمج طسو _

. دموا رد تخس حتلا نوا وزا دش مرن شهاگن

تسد هرارق نم رتخد ینکیم یربلد ردقنا بشما ارچ _

! تدوخ هساو رخب محر مک هی اه هشب زاب وبملا

هاگن م هتفرگ رگ تروص هب و درک ثکم هظحل دنچ

درک.

دقع یاهراک هب یتقو ات دایب دقاع مینزب گنز بشما _

؟ هشاب نومنیب تیمرحم هی میسرب

؛ یدش نم ملا هک نیا ضحم هب مداد لوق مدوخ هب

رود یرفنود ییاج هی نوریب مینزب و مریگب ور تتسد

شیتآ اج همه راذب اوعد و گنج و وهایه نیا زا

! مارب هتسب میشاب ووت نم طقف هش بارخ و هریگب
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دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ شافرح ندینش اب



یوت نیمار دنلب یادص مدب یباوج هک نیا زا لبق

. دیچیپ مشوگ

دش هجوج مچب ادخ هب میداد لگ ؟ دشن مومت _اقآ

! هگید دیایب

درک ثکم هیناث دنچ شواچ مدش، دنلب ماج زا عیرس

زا دوب باوج نتفرگن زا یشان هک یگنرمک مخا واب

دش. دنلب اج

ودره دوب هداتسيا رد مد هک نیمار نیگنس هاگن ریز

. میدش هنوخ دراو

ور نومنهد دشیچ : تفگ عیرس نومندید اب شوایس

؟ میرب میرادرب زوم هی ای مینک نیریش

. تفرگ م هدنخ

. تخادنا ورباال شاهوربا

فک دینزب اقآ دش، مومت یداد ور هگید یدیدنخ _اع

ومع نک شخپ ینیریش رپب موناخ رحس ور هگنشق

. هنیبب

خرس اپاترس ، ندرک ندز تسد هب عورش هدنخ اب همه

ندرکن مروبجم مدوب لا حشوخ فرط هی ،زا مدوب هدش

مگب نتخیر قرع یلک زا دعب ریز هب رس یارتخد لثم

هلب.

راکیچ متسنودیمن یتح و مدوب هداتسیا روط نومه

منک.



رانک زیم یور ور دبندرگ ، متفر نامام تمس هب مورآ

. منکن شمگ هک متشاذگ رد

درک. موناخ زانهم هب یا هراشا شواچ

زاب ور شفیک پیز عیرس هک روط نومه موناخ زانهم

نومسورع تسد نوشن هی ام نوتزاجا :اب تفگ درکیم

. میسرب دقع یاراک هب هللاات شنا مینکب

میراد دایز راک دقع :ات تفگ یا هفرس کت اب شواچ

میشب مرحم مهب ادرف تسین رتهب هشکب لوط هنکمم

؟ میسرب دقع یاهراک هب شمارآ اب دعب

؟ ادرف نیمه : تفگ بجعت اب نیمار

؟ تسین دوز مکی

درک. یگنرمک مخا شواچ

هساو هسرب رظن هب هلجع واب دوز اهامش یارب دیاش _

هدش. مه رید مدنوم رظتنم هتقو یلیخ هک ینم

گرم ونم ادخ ، مدرک میاق م هقی وت ور مرس امسر

. نفرحنم ردقنا مایرو و رود هک هدب

: تفگ دزیم جوم هدنخ شوت هک ییادص اب شوایس

رد نومدوخ ام ادخ هب ینزیم ورام ارچ شاداد هشاب

هزاجا نوشردام و موناخ سورع زا دیاب عفال مینایرج

. دینک بسک

. درپس شواچ تسد هب ور هقلح موناخ زانهم

دوب. نامام و نم هب شواچ رظتنم هاگن



هب یمشچ ریز دوب، یروآ تلا جخ تیعقوم اعقاو

هگب! نامام یچره : متفگ مورآ و مدرک هاگن نامام

متفگیم ، دشیم تحاران یباسح شواچ هن متفگیم هگا

شواچ زا هک نتخادنیم متسد یلک اه هچب مه هرآ

ندرگ متخادنا ور زیچ همه نیمه هساو مرت لوه

. نامام

. دشیم بآ دنق تشاد ملد هت دنچ ره

شواچ و نم نیب ور شهاگن هظحل دنچ نامام

. دنوخرچ

اب نتفر نوریب یارب اقافتا مرادن یفرح منم _وهللا

. نتسه مه رت تحار مه

. دیشک یتحار سفن شواچ مدرک سح هظحل هی
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ی همه داتسیا مور هب ور و تشادرب متمس هب یمدق

دوب. ام هب اه هاگن

! سح زا رپ دیشخردیم شهاگن دش هریخ مهب

نیا نوممودک چیه راگنا ، دیزرلیم یمک ماه تسد

هار باوخ هی یوت هک راگنا ، میتشادن رواب ور هظحل

هب هقلح هی ات دوب هداتسیا مولج هک یدرم ، متفریم

مدربیم ولج ور متسد هگا دوب باوخ هی هزادنب متسد



! دشیم مومت زیچ همه متفرگیم ور شتسد و

ور نامام سابل هک شرآ هب هراشا و مدنوخرچ مشچ

مدز. دوب هديبسچ مکحم

. دیبسچ ور مسابل نییاپ و متمس دموا عیرس

. متساوخیم شمارآ یمک طقف مدرک شزان مورآ

ولج ور شتسد و دز نومهب یگنرمک دنخبل شواچ

. دروآ

یفاک ردق هب سفنت همادا یارب ژن یسکا مدرک سح

شواچ و نم طقف و داتسیا ایند هظحل هی تسین

. میدوب هداتسیا قاتا یوت

تدوخ ایادخ ، متخادنا یلع و اباب سکع هب یهاگن

! شاب قشع نیا هانپ و تشپ

و گرزب یاه تسد یوت مورآ ور منوزرل یاه تسد

یاه تشگنا کون زا یبیجع نایرج متشاذگ شمرگ

درک! شدوخ ریگرد ور نوخ تسوپ و دیچیپ متسد

تسد تسوپ گنر و هزادنا نیب دوب یصقانت هچ

دشیم شاک مداتسرف نوریب ادص یب ور مسفن ، نوماه

هظحل نیا یوت هشیمه یارب و هنکن تکرح نامز

! مینومب

. دروآ متسد هب یمورآ راشف

هدش قرغ مریوصت یوت هک ییاه مشچ هب ور مهاگن

رپ شاه مشچ یوت تفگیم تسار نوا ، متخود دوب



نم! زا دوب

درک. کیدزن متشگنا هب مورآ ور رتشگنا

هک نورگ یباسح و تشرد هقلح نیا ، متشادن شسود

تسود ور تسین شدوخ هقیلس هب دمویم رظن هب

! متشادن

هب ترسح اب تقو همه نیا یرتشگنا تساوخیم ملد

نیا متساوخیم ؛ هزادنب متسد هب ور متخادنا مندرگ

دوب! ام یعقاو هقلح نوا ، هشب مومت یزور هی ترسح

هک ییاه هقلح نومدقع رس متساوخیم شزا دیاب

متسد هب ور متشاد نوشهگن مبلق رانک تساه تدم

! هزادنب

قرب و قرز رپ و نیگنس رتشگنا نوا یک مدیمهفن

هک یغیج و تسد یادص ،اب تفرگ رارق متشگنا یوت

! مدش یعقاو یایند دراو هعفدی دیچیپ قاتا یوت

مومت یرود و هصغ همه نوا هرخ رخآ،باال سناکس

! میدش مه مسا دش،هب

یلا یخ هچ یوت تسنودیم راگنا ، درکن لو ور متسد

هنک. ممورآ تشاد یعس و منزیم واپ تسد

. مدیشک شاه مشچ زا تسد رحس یادص اب

؟ دینک نیریش ور نوتنهد دیاوخیمن _

دوب هتفرگ متمس هب هک ینیریش زا هنود هی دنخبل اب

. متشادرب



هظحل دنچ نانیمطا هنوشن هب هرب هک نیا زا لبق

. درشف مهب ور شاه مشچ

. دیسوب ور مینوشیپ و دموا ولج یمدق نامام

. یهلا یشب تخب دیپس ردام، هدرگب ترود _

شندرک یفخم رد یعس یلو دوب سیخ شاه مشچ

. تشاد
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و دش مخ متمس هب یمک شواچ مدز، ینوزرل دنخبل

؟ باتفآ تمنیبب : تفگ مشوگ مد تمی ابمال

اب روز هب االن نیمه ماوخیمن بوخ رتخد هشاب مورآ

یروخب هصغ ینکب یکلا رکف ینیشب هک؛ تمربب مدوخ

ووت! منودیم نم

مدز. کلپ مورآ و مدرک هاگن شهب

هی دش ییوهی یلیخ زیچ همه طقف ، شواچ مبوخ _

! مدروخ اج مک

هب و مدز شهب یگنرمک دنخبل درک، مهاگن ینارگن اب

. مدرک هاگن ور هب ور

زانهم ، ندرک نتفگ کیربت هب عورش همه نوا زا دعب

. دیسوب ور نومودره و دموا ولج موناخ

حتلا وت هک نیا اب منم دز شهب یدنخبل شواچ



. مداد ور شباوج متشاد رارق یگنم

حا بخ : تفگ هدنخ واب درک نم هب یا هراشا نیمار

؟ مراذب گنهآ ال

بشما ونم یوربآ ،ات مدرک درگ شساو ور ماه مشچ

. ندشیمن لا یخیب ندربیمن

. مدیشک ینوشن و طخ شساو ماه مشچ اب

و تشادرب رحس تسد زا ینیریش هنود هی شوایس

؟ مینوخب ور هغیص میرب اجک بخ : تفگ

هساو هدز کل ملد خآ تسه یک شخیرات دقع نشج

. یباسح و تسرد یسورع هی

دش. زاب مه زا ماه بل

... شتسار _

ور متسد تشپ شواچ ، تشگرب متمس هب همه هاگن

. دنوم هریخ مهب رظتنم و درک شزاون

ادج ور یسورع و دقع نشج ماوخیمن : متفگ مورآ

هتسخ هشاب زور هی وت ش همه مدیم حیجرت میریگب

تقو مه یلک دیرخ مرب مودکره هساو ادج مشیم

. هشیم فرص

ینئمطم : تفگ و دیشک شتروص هب یتسد شواچ

؟ باتفآ

تیمرحم نیا هساو مرظن هب یاوخیم روط نیا هگا

یدزمان بسانم هب ینومدوخ نشج هی هتفه رخآ



. هشیمن هک یروج نیا میریگب

دییات رس اب دنت دنت همه متخادنا اه هچب هب یهاگن

. ندرک

. مرادن یلکشم منم هشاب _

: تفگ هدنخ باالواب دروآ ور شتسد هرابود شوایس

. نوتهب مگب دیاب یه نم هگید دینزب تسد اقآ

هشدوخ یراگتساوخ بش راگنا دوب لا حشوخ یروج هی

دوب! شواچ ی هساو یبوخ قیفر اعقاو ،

تسوپ وت یلا حشوخ زا اه هچب مدز نوشهب یدنخبل

. ندیجنگیمن نوشدوخ

. مدیسوب ور شینوشیپ شرآ شیپ مدش مخ

. دیدنخ

؟ یدش سورع ینامام _

. متفرگ زاگ ور مبل

شزاون ور شرآ یاهوم دوب ام هب شهاگن هک شواچ

درک.

هدش! نم سورع تنامام نوج ومع _هرآ
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موناخ زانهم رانک رت فرط نوا مدق دنچ نامام

. درکیم نومهاگن دنخبل واب دوب هداتسیا



. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب قیاقش داش یادص

ندمویم یتقو دوب شتسد گرزب ییوداک هبعج ات دنچ

نیشام یوت زا هزات اال متحا شمدوب هدیدن هنوخ یوت

. شندروآ

هک ور هلب یراگتساوخ مسارم هساو میراد مسر _ام

، میربیم وداک نوشداوناخ و سورع هساو میتفرگ

هک درک شرافس یباسح وناب امش تمدخ نیا دییامرفب

هرن! نومدای

ملد. زیزع دیدیشک تمحز ارچ : تفگ مورآ نامام

. مدرک شهاگن هدش زیر یاه مشچ اب

؟ هتبثم نم باوج یتسنودیم اجک _زا

. تخادنا رسباال هدنخ اب

هرادن ناکما هدید اتود امش زا هک یزیچ اب تفگ وناب _

اب ور اهوداک طایتحا ضحم منم دیشب مه لا یخیب

. مدروآ مدوخ

. تخادنا قیاقش ی هنوش رود تسد شواچ

مرادن یربخ تاموسر زا دایز نم یدرک یراک بوخ _

دوب. شساوح شلا ح نوا اب وناب هبوخ

داد. نوکت یرس نامام

. هشب بوخ نوشلا ح رتدوز هچ ره هللا شنا _

نم هب کمک هی ارتخد : تفگ هنوخزپشآ یوت زا هنوپ

. مدش هتسخ نیدیم



کمک هنوپ هب ات مداتفا هار هنوخزپشآ تمس هب عیرس

. مدیشک راک ادخ هدنب نیا زا ردق هچ زورما منوسرب

مور شواچ هاگن متفریم هک هنوخزپشآ تمس هب

میتسنوتن قاتا یوت میتشگرب یتقو زا درکیم ینیگنس

نم اب هظحل ره شهاگن یلو مینزب فرح مه اب دایز

دوب.

جوم شهاگن یوت یصاخ یبات یب و روش عون هی

وت مشچ شاهاب دایز مدرکیم یعس ش همه دزیم

تلا جخ شاورپ یب و هریخ هاگن زا مه ، مشن مشچ

یسح هچ هشب هجوتم متساوخیمن مه و مدیشکیم

. مراد

مرس تشپ مه رحس مدش هنوخزپشآ دراو هک نیمه

. داتفا هار

ییاریذپ یوت زا ادص و رس و همهمه یادص یباسح

یراک غولش قیاقش و نیمار و ایس مه وکال دمویم

. ندرکیم

هکباالو روط نومه و درک ملغب تشپ زا عیرس رحس

مومت باتفآ یوو : تفگ یلا حشوخ اب دیرپیم نییاپ

هب نیا زا میداد رهوش مه وروت هشیمن مرواب یاو دش

یلیخ میا هگیدمه تفچ نومات هس هگید دعب

. یشب تخبشوخ هللا شنا یرهاوخ تارب ملا حشوخ

. دموا متمس هب دنخبل اب هنوپ



؟ هشابن تخبشوخ هنوتیم هگم قشاع درم نوا _اب

. تفرگ ور نوماتود تسد و دموا رتولج

رت زابجل و رت هچب نوتود ره زا مدوخ نم اه هچب _

تسین ینتفگ یگدنز یوت اه هبرجت زا یرس هی ! مدوب

طقف دیتسه قش هلک ردق هچ مسانشیم ور نوتتفج

هک یچره یگدنز وت دیتفر یتقو مگب نوتهب ماوخیم

شیتمسق و هشیم فصن دیاوخیم یتخبشوخ زا

دوجو زا یمین هک روط نومه هشیم نوتارهوش بیصن

هشیم امش یارب اه نوا یگدنز و

هاگن رحس، مدید وت هب ور شوایس یاه دنخبل نم

نوشبلق وت قشع ردقنا مدید باتفآ هب ور شواچ یاه

تخبشوخ زا نوتتفج مروخب مسق مرضاح هک مدید

نوا دیاب ییاه تقو هی ، دیشیم ایند یاه نز نیرت

اب اهدرم دیشاب مورآ و رانک دیراذب ور یقش هلک گر

! نشیم مورآ شمارآ ،اب شزاون و زان

دیایب هاتوک دیابن دش هک یچره مه اه تقو یضعب

بقع دیاب هک نتسه انوا یهاگ دیدب دای نوشهب دیاب

ور شبسانم نامز هک نیا ننک، مورآ ورامش و نتسیاب

! تسامش رنه دینک ادیپ
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داد. راشف ور نومتسد و دز یدنخبل

عقوم نومه مه یسورع بش تاقافتا هب عجار _

! منکیم نوتتحیصن

هب یا هبرض تلا جخ ،اب هدنخ ریز دز مورآ رحس

مدز. شوزاب

هتفر هزات یزیریم مهب ور مدآ نهذ ارچ ایح _یب

. سح وت مدوب

. تسشن یلدنص یور و دیدنخ مورآ هنوپ

مرمک ردق هچ فوه : تفگ و دیشک شمکش هب یتسد

رو نوا و رو نیا یلیخ زورما ، هتفرگ درد ملد ریز و

نم دیربب ورانیا هویم و تبرش و کیک نیا امش مدرک

. مایم منیشب یمک هی

. مدرک شهاگن ینارگن اب

. هنوپ میش تخبدب ییازن طسو _نیا

درک. نومهاگن رکفتم رحس

ننک. هراپ ور شمکیش نربب دیاب هنوتیمن اج نیا _هن

. تفر رحس هب یا هرغ مشچ هنوپ

یروج هی منت هیچ ننک هراپ روعشیب وگن یروج _نیا

دش.

. شمتشادرب و متفر هویم فرظ تمس هب هدنخ اب

وراه تبرش و تخادنا باال یا هنوش مه رحس

. تشادرب



مدش، جراخ هنوخزپشآ وزا متخادنا هنوپ هب یهاگن

اب متشگ نیمار لا بند و مدنوخرچ مشچ قاتا یوت

مدز. شهب یا هراشا شندید

هک هریگب ور هویم فرظ تساوخ و دموا متمس هب

. مدیشک بقع ور متسد

شاب هنوپ بظاوم هنوخزپشآ ورب نیمار نک لو ونیا _

دش. هتسخ یلیخ زورما هنکیم درد شرمک هدروخ هی

دش. نارگن ش هرهچ مدرک سح

. سپ تفگن رتدوز ارچ اباب _یا

. تفر هنوخزپشآ تمس هب نانک رغ رغ

مشچ وت مشچ شواچ اب مدنودرگرب هک ور مهاگن

مهاگن مهرد ییاه مخا و یلا وس یتلا ح اب مدش،

. درکیم

باال شاهوربا هک مدرک کزان شساو یمشچ تشپ

. دیرپ

تفر هک رتشگنا هگید ، تشک هلجح مد دیاب ور هبرگ

شزا زونه راگنا هن راگنا هدش رس باال اقآ متسد وت

! متحاران

زوم هی متفرگ هک شوایس یولج ور هویم فرظ

دوب نیا نومرارق ام اقآ : تفگ هدنخ واب تشادرب

نوچ یلو میرب میرادرب زوم هی یرفن اج نیا میایب

هی طسو نیا میدش روبجم دیدروآ رید ور زوم



هللا شنا هنکن درد امش تسد ، مینکب مه یراگتساوخ

. نوتیسورع زوم

. مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

نیمه زا مریگب ور م هدنخ یولج مدرک یعس یلیخ

شهب شواچ هک ییاه هرغ مشچ متسنوتیم اج

منک. سح ور تفریم

ریس روخب نون اب ناج ایس تنوج شون : متفگ مورآ

. یشب
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اج زا شوایس مرب شواچ تمس هب هک نیا زا لبق

. تفرگ متسد زا ور هویم فرظ و دش دنلب

؟ مرسپ ینکیم راکیچ : تفگ بجعت اب موناخ زانهم

دش. یدج شوایس هفایق

هنیگنس هویم فرظ هریگیم درد شرمک موناخ سورع _

. مدیم رود نم ور ش هیقب

هک نیا هساو دوب مولعم گنشق ، مدرک شهاگن مخا اب

هضیرم رشب نیا درک وراک نیا شواچ تمس مرب هراذن

ال. صا

هب هریگب ور شولج تسنوتیمن هک یدنخبل اب رحس

نیع ام قیفر دنوزوسیم شیتآ هرهوش ، دموا متمس



! درکیم فیک رخ

،اب متفر شرآ تمس هب و مدرک شهاگن یپچ پچ

یلو مشب ادج شزا تسین رارق متسنودیم هک نیا

. دشیم گنت شساو ملد یه بشما

. مدرک شلغب مورآ و مدش مخ

داد. ژ اسام ور شاه مشچ یمک

؟ مزیزع دایم تباوخ _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

. دایمن مباوخ _هن

باوخ ربارب رد ردقنا اه هچب نیا ارچ منودیمن

! ندیم نوشن تمواقم

جیگ مک مک شدوخ مداد هزاجا و متشادن شیراک

. هربب شباوخ ملغب یوت ات هشب باوخ

. متخادنا ش هحفص هب یهاگن میشوگ ندیزرل اب

! متشاد شواچ زا مایپ هی

مرایب رد ور شصرح گنشق هک مدرک ربص هظحل دنچ

هک نیا لوا ). مدرک زاب ور هحفص یروبص اب دعب

ینوتیم مه ولوچوک نامام تس ابژ نکن یربلد ردقنا

یظفاحادخ عقوم هک نیا رخآ ! ینک هنووید ونم

(. مراد تراک طایح وت نومب رفن نیرخآ

هریخ یشوگ هحفص هب و مدرک هچنغ ور ماه بل

اهنت هظحل هی هگا بشما نوا بات یب هاگن ،اب مدنوم



هللا شام دروایم مرس بالیی هچ دوبن مولعم میدشیم

دشیمن تولخ یوت دوب یدج و اقآ عمج وت یچره

متسد وت تفر ش هقلح هک بشما درک،زا شلر تنک

هنک! ریخ هب ادخ هگید هک

اب نم شرخآ و لوا ). مدرک ندرک پیات هب عورش

ال.) صا هشاجرس زونه ممرهق بانج مشیمن اهنت امش

یهاگن و متفرگ باال ور مرس مدرک لا سرا هک ور مایپ

. متخادنا شهب

هحفص هب ور شهاگن شیشوگ ندموا رد ادص هب اب

. تخود

نودب هظحل دنچ زا دعب دش، یدج شتروص مک مک

مایم ادرف نم : تفگ هعفدی هنک هاگن مهب هک نیا

! نوخ شیامزآ یارب میرب مه اب باتفآ لا بند

! نوخ شیامزآ ، دیرپ مگنر مدرک سح هظحل هی

. مداد مایپ شهب و تفر یشوگ تمس متسد هاگآدوخان

(! هیفنم مباوج دش ضوع مرظن نم )

نوتدوخ روج ره مرسپ هشاب : تفگ تمی مال اب نامام

. دینودیم صالح
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یمک ). مدرک شزاب عیرس دیزرل میشوگ هظحل نومه



و هن ترابع هرارق هگید یداتفا شرکف هب رید

نک یعس هشب فذح نومیگدنز زا هشیمن و ماوخیمن

( یندروخ قدنف ... ینک تداع شهب

باوج متسنوتن یتح هگید هک دیزرل مبلق یروج هی

هدش... نوخ گنر متروص هرابود مدوب نئمطم مدب،

: تفگ یبذعم یادص اب موناخ زانهم هقیقد دنچ زا دعب

لئاسم نیا و اهبریش و هیرهم هب عجار شتسار

و ننکیم تسرد باتفآ اب نوشدوخ نتفگ ناج شواچ

. دنسپهاش موناخ دیرادن یرظن امش مینکن یتلا خد اهام

هاگن دش، بذعم موناخ زانهم زا رتشیب راگنا نامام

. متخادنا شواچ هب یبجعتم

نیب هک یزیچ مرادن یرظن منم هن شتسار بخ _

نم حلا ره هب هنوشدوخ یگدنز هب عجار و نوشدوخ

هب نوشدوخ هرتهب مدیمن یتلا خد هزاجا مدوخ هب مه

. نسرب هجیتن

هک یزیچ نیرخآ اعقاو مدرشف مهب ور ماه بل

همه اب دوب عوضوم نیمه منک رکف شهب متسنوتیم

شیپ هلئسم هی نیا مدیشک مه اب ام هک ییاه یتخس

دوب. هداتفا اپ

فرح باتفآ اب ادرف : تفگ و داد نوکت یرس شواچ

. مینک مک ور تمحز مک مک نوتزاجا ،اب مینزیم

اه ندرک هراپ هکیت فراعت شواچ فرح ندش مومت اب



دش. عورش

اه نومهم هقردب لوغشم و ندش دنلب اج زا همه

. ندش

هک درک مهب یا هراشا شواچ ، متفر رد مد ات نوشاهاب

بجع تفرگ م هدنخ هظحل هی ، لخاد مدرگن رب

اه. هدرک تسرد یطاسب

و داد موناخ زانهم هب ور چیئوس میدیسر هک رد مد

ندموین نیمار و رحس ، نیشام وت نرب هک درک هراشا

. ندنوم هنوپ شیپ و نوریب

دز. یدنخبل نامام

ادخ دینوسرب سالم وناب هب ، دیدموا شوخ یلیخ _

. رادهگن

داد. نوکت یرس موناخ زانهم

منوسریم یگرزب مشچ دنسپهاش موناخ نونمم مزاب _

ریخ. هب امش بش

. مدنوم هریخ نوشندش بیغ هب جیگ

یعس هک یا هفایق واب تفرگ ور شرآ تسد نامام

. تفر هنوخ تمس هب هشاب یدج درکیم

روظنم هک مه قیاقش و شوایس و موناخ زانهم

نیشام تمس هب عیرس ندوب هدیمهف ور شواچ

. نتفر نوشاه

. متفرگ زاگ تلا جخ زا ور مبل



ادرف بخ یدرک کد ور همه یروج نیا هتشز شواچ _

. هگید مینیبیم ور هگیدمه
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دید زا ات دیشک رت بقع یمک و تفرگ ور متسد

. میشب جراخ

اه نتخیر زان و هفایق و تخیر نیا اب بشما _نم

! هچب هربیمن مباوخ بش هک منکن تلغب

. مدیشک ینیه ششوغآ یوت ندش هدیشک اب

. هریم نوموربآ هنیبیم یکی االن شواچ یاو _

سفن ، دروآ نییاپ ور شرس و درک ملغب رت مکحم

. دروخیم مینوشیپ هب شمرگ

؟ تسین تتسد وت نم هقلح هگم ننیبب بخ _

هن؟ هدشن ترواب زونه وت هک نیا لثم

. مدیبوک ش هنیس هب یتشم هدش خرس

. شواچ هگید وگن _

ش یور زا مه تشپ راب دنچ و دروآ نییاپ ور شرس

. دیسوب ور مرس لا

هنووید ونم یاوخیم بشما ، رتخد تتلا جخ نوبرق _

؟ ینک

نیا یروآدای ،اب متفر ورف شلغب یوت و مدیدنخ زیر



درگ ماه مشچ مشاب رهق شاهاب زونه دوب رارق هک

ور مدوخ و متفرگ ور م هدنخ یولج روز هب دش،

. بقع مدیشک

زونه هتفر تدای اه تلغب مایب نم تسین رارق ال _صا

؟ مرهق تاهاب

دش. هریخ مهب یصاخ روط و درک زیر شاه مشچ

! مدرک تلغب نم هک، ملغب یدموین _وت

. مدرک شهاگن جیگ

؟ هراد یقرف _هچ

هب و درب نییاپ ور شهاگن هدب باوج هک نیا نودب

. تخود متسد

. مدش هریخ شهب یواکجنک اب

ور متسد و درک زاب مرمک رود زا ور شتسد کی

. تفرگ شاهاب

هک یدنبتسد ندید اب و دروآ باالرت مک ور متسد

دز. یگنرمک دنخبل دوب هدیرخ مارب شدوخ

؟ اندرب لد نیا هساو یتخیر هشقن لبق _زا

. مدیشک یقیمع سفن

... نیمه هساو دمویم مپیت هب بخ ... ممموا _

یور وطالین و مرن ی هسوب و درب باال ور متسد

. دنوشن مچم

. مدرک اهر هفصن ور مفرح و مدش الل امسر



هدب! نتشک هب ونم تساوخیم بشما

دعب و تشاد هگن متسد یور ور شاه بل هظحل دنچ

درک. هاگن ماه مشچ هب

! مدیسرپن تزا ور شلیلد _

. تشاد شزرا مساو تراک نیا

. متخادنا نییاپ ور مرس مورآ

غیج یادص ندینش اب هک دوب شتسد یوت زونه متسد

. مدیرپ بقع هب مدق هی هدیسرت هنوپ
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. میدش هریخ مه هب هظحل دنچ تهب اب

شتسد زا ور متسد مکحم ، مدموا مدوخ هب هعفدی

. مدیود هنوخ تمس وهب مدیشک نوریب

ور ی هنحص ندید اب مدرک زاب ور هنوخ رد هک نیمه

. تخیر ملد ور هب

دوب. هدرک قرع یمک و دوب هتسشن یلدنص یور هنوپ

هداتسیا شرود هدیرپ گنر اب نامام و رحس و نیمار

. ندوب

؟ دیشک غیج ارچ هنوپ ، هدشیچ _

هنوخ دراو هیقب و شوایس و شواچ هظحل نومه

. ندش



هتشاد درد یبش رس زا رتخد نیا ادخ هب منودیمن _

شادص هیداع هدرک رکف مه نیا هدرک لو هتفرگ یه

هدش. دیدش شدرد هعفدی االن هدموین رد

ور شبل مکحم هک هکیلا ح رد و دش مخ یمک هنوپ

هار یلیخ رورما نوچ تسین یزیچ : تفگ تفرگیم زاگ

تسین شتقو هک االن هخآ هدش یروج نیا امتح متفر

... هتفه ود تفگ رتکد

یهآ درد زا هرابود هشب مومت شفرح هک نیا زا لبق

. دیشک

. متفر شتمس هب عیرس نوزرل یاهاپ اب

میرب طایتحا ضحم مزیزع تسین یزیچ منودیم _

هنوپ یوتنام نیمار ، هنکب ت هنیاعم هی ترتکد شیپ

. شاب دوز رایب ور

هدرک زک هشوگ هی هدیسرت هک شرآ هب ممشچ هزات

. داتفا دوب

هنوخ دراو هیقب و شواچ مگب یزیچ هک نیا زا لبق

. ندش

شلغب و تفر شتمس هب شرآ سرت ندید اب شواچ

درک.

مه ام دیاوخیم : تفگ ینارگن نحل اب موناخ زانهم

مک مک س هقیقد دنچ ره االن درد نیا هخآ میایب

ناتسراميب میرب رتدوز هشیم مک ادرد نیب هلصاف



. هتحار نوملا یخ اج نوا لقادح

. تشگرب هنوپ یاسابل اب نیمار

دوب. هدش دیفس چگ نیع شگنر

نوتمربیم نم : تفگ و درک لغب ور شرآ شواچ

. هنوخ نوسرب ور اه هچب وت ایس ، ناتسرامیب

. دیشکن تمحز امش میریم نیمار :اب تفگ نامام

مرادرب وتنام ات متفریم قاتا تمس هب هک روط نومه

دش. دنلب شوایس یادص

؟ نیمار _

دنب شاهاپ ور ، دازیم هراد شدوخ راگنا ادخ هدنب نیا

وراه هچب نم دینکن لطعم دیرب دیشاپ هشیمن

. مایم عیرس منوسریم

مدیود مدمک تمس هب و متخادنا قاتا یوت ور مدوخ

گنچ ور دیسر متسد هب هک ییوتنام نیلوا ساوح یب

مدز.

مدش هجوتم متشاذگ نوریب قاتا زا ور ماپ هک نیمه

. طایح وت ندرب ور هنوپ

رس نیا :اب تفگ وکالهف درک یمخا مندید اب شواچ

؟ باتفآ یایم یراد اجک عضو و

میراد نک کاپ متتروص نک ضوع ور تسابل ودب

مدآ! همه نوا یولج میریم
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بسانم ال صا معضو و رس ، متخادنا مدوخ هب یهاگن

. دوبن نتفر نوریب

مراد مدیمهفیمن ممدوخ هک مدوب هدیسرت و جیگ ردقنا

. منکیم راکیچ

قاتا یوت عیرس مه واب درک مهب یا هراشا رحس

. میتشگرب

تيعقوم نیا وت باتفآ ورای نیا هساسح هچ فوا _

. نوریب یرن یروج نیا دوب شساوح مه

یاو : متفگ مدرکیم ضوع ور ماه سابل هک روط نومه

. هرادن یگدامآ نم تقو هی دازن هنوپ رحس،

هچب هرارق وت هگم : تفگ و دیشوپ ور شوتنام رحس

باتفآ بشما دش یبش بجع یلو ، هنووید ینک یراد

! دایب ایند هب وت یراگتساوخ بش هنوپ هچب نک رکف

تشونرس بش بجع اعقاو تفرگ م هدنخ ممدوخ

. بشما دش یزاس

لوط مه هقیقد دنچ نومعضو و رس ندرک بترم

. دیشکن

نوریب رد زا هب و مدیشوپ ور نوماه شفک عیرس

. میدز

. نیشام یوت ندوب هدنوشن هزات ور هنوپ



ادخ هدنب هک نیمار ، نومشیپ دنوم شواچ دش بوخ

هدش لوه ردقنا مه رحس و نم امک وت دوب هتفر

. مینیشب نومرف تشپ میتسنوتیم ارمع هک میدوب

نیشام رانک دوب شلغب یوت شرآ هک روط نومه نامام

. داتسیا

هنوخ وت دیدب ربخ نم هب دینزب گنز ادخ وروت _

. مهار هب مشچ

. هچب هسرتن وت ربب ور شرآ نامام مشچ : متفگ عیرس

. مدیسوب ور شرآ رس و مدش مخ

رب یدوز ش هنوخ مینوسریم ور هنوپ خهلا ینامام _

. میدرگیم

تمس متشگرب مشاب باوج رظتنم هک نیا نودب

. نیشام

و ندوب هتسشن هنوپ و فرط ود تشپ رحس و نیمار

. ندادیم ژش اسام و ندزیم فرح شاهاب

. متسشن ولج یلدنص یور و مدرشف مهب ور ماه بل

دعب و دش هریخ ماپ ات رس هب هظحل دنچ شواچ

. دروآ رد تکرح هب ور نیشام

دوب مولعم شتروص ،زا مدرک هاگن هنوپ هب و متشگرب

. هراد درد یباسح

ندنوخ اعد هب عورش بل ریز دزیم روش ملد تدش هب

. مدرک



هرامش شیشوگ اب دنت دنت هک روط نومه نیمار

ور هنوپ تسد مکحم ش هگید تسد اب تفرگیم

دوب. هتفرگ

درد وزا داد هیکت یلدنص یتشپ هب ور شرس هنوپ

. مدرک شهاگن ینارگن ،اب تسب ور شاه مشچ مکحم

نیمار و داد باوج ور یشوگ هنوپ رتکد هرخ باال

درک. طيارش نداد حیضوت هب عورش

: تفگ ینوزرل یادص اب درک عطق ور یشوگ هک نیمه

ور شدوخ نوا ناتسراميب شمیربب تفگ رتکد

. هنوسریم

: تفگ سرت واب تخادنا نیمار تسد هب یگنچ هنوپ

؟ هشتقو االن ینعی

. میدرواین ور هچب کاس نیمار یاو یاو

؟ مینک راکیچ دیاب االن ادخ یا مسرتیم نم

... مرمک خآ

. دمویم رد تشاد مکشا مک مک

منوج هنوپ روخن ورانیا صرح وت : تفگ عیرس رحس

لیاسو و کاس میریم مه اب دموا شوایس هک نیمه

. میرایم ور هچب

؟ هشاب یشاب مورآ نک یعس طقف

. شتمس مدش مخ یمک

حبص ادرف ات هرارق نک رکف نیا هب مرب تنوبرق _



! هشاب تلغب یوت تولوچوک رتخد

گنررپ هک نیا زا لبق یلو تسشن شبل یور یدنخبل

مه یوت شتروص و تشگرب شدرد هرابود هشب رت

. تفر
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داد. راشف زاگ یور رتشیب ور شاپ شواچ

هب میسرب ات دیشک لوط یا هقیقد لهچ ابیرقت

دوب. تولخ اه نوبایخ رکشورادخ ناتسرامیب

هک نیا ضحم هب دشیم رتشیب شدرد هظحل ره هنوپ

و دش هدایپ نیشام زا نیمار میدیسر ناتسرامیب هب

. هشب هدایپ مه هنوپ درک کمک

درب. گنیکراپ تمس هب ور نیشام شواچ

. متفرگ ور شوزاب و مداتسیا هنوپ ی هگید فرط

. مرایب یزیچ یرچلیو هی مرب نم : تفگ عیرس رحس

مدای ال صا نم یاو : تفگ و دیبوک شینوشیپ هب نیمار

. مدب ربخ انیا نامام هب تفر

مریم مراد نم نیمار یچ ینعی : تفگ یبصع هنوپ

؟ هشاب مرانک دیابن منامام منک نامیاز

هدش. حبص نایب ات هگید نزب گنز شاب دوز

عورش و تفرگ تسد هی اب ور شیشوگ عیرس نیمار



درک. هرامش نتفرگ هب

رچلیو یور ور هنوپ دیسر هار زا رحس هظحل نومه

. میداتفا هار ناتسرامیب تمس وهب میدنوشن

نیمار دوب هقبط دنچ و گرزب یصوصخ ناتسرامیب هی

. داتفا هار ینابهگن تمس هب دنلب یاه مدق اب

. هنوپ تمس مدش مخ

؟ هنوپ یرادن المز یزیچ _

؟ مرایب بآ تارب یاوخیم

ود هب ور شرس مهرد تروص و هتسب یاه مشچ اب

داد. نوکت فرط

. دیشکیم یقیمع سفن درد تدش زا هظحل دنچ ره

: تفگ و دموا نومتمس هب ود اب نیمار دعب هظحل دنچ

باال مریم هنوپ اب نم دینومب اج نیمه امش اه هچب

ور شیرتسب یاهراک میرب دیاب هدیسرن زونه شرتکد

. میدب ماجنا

هنوپ شیپ یک سپ اراک غارس یریم وت : متفگ عیرس

. هگید دایب ام زا یکی راذب هنومب

. تفرگ ور متسد رحس

اهنت اج نیا دایم شواچ االن باتفآ مریم _نم

. یشاب وت هرتهب هنومیم

. مدرشف مورآ ور هنوپ ی هنوش

! هشیمن یچیه ایسرتن مرب تنوبرق _ورب



دز. دنخبل و درک مهاگن حلا یب

روسناسآ تمس هب عیرس و داد له ور رچلیو نیمار

. نداتفا هار

سرتسا تدش زا متسشن یلدنص یور و مدیشک یهآ

. مدادیم نوکت ور ماهاپ دنت دنت

دش. ادیپ شواچ ی هلک و رس دعب هقیقد دنچ

مدق اب مندید ضحم هب دنوخرچ سنلا رود ور شهاگن

. دنوسر مهب ور شدوخ دنلب یاه

؟ لمع قاتا شندرب ؟ باتفآ دشیچ _

. مدیشک متروص هب یتسد

شريذپ یاهراک نتفر عفال هدیسرن زونه شرتکد _هن

. ندب ماجنا ور

. تسشن مرانک

؟ نیداد ربخ ش هداوناخ _هب

. متسب ور ماه مشچ مکحم و متفگ یموهوا

. تفرگ رارق موناز یور یمرگ تسد دعب هیناث دنچ

؟ ینکیم یروج نیا ارچ باتفآ شاب مورآ _

! هدیرپ متگنر هک هتفیب یقافتا تسین رارق
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. متفرگ ور شتسد مکحم



یچ.. هگا هگا... ، شواچ مسرتیم _

درک. یمی مال مخا

دیاب االن رتخد ینکیم رکف دب یازیچ هب ردقنا ارچ _

هصغ منیبن هگید یشیم خهلا یراد یشاب لا حشوخ

. ایروخب

ش. هنوش یور متشاذگ مورآ ور مرس

دوب. هدیرپ شگنر یباسح نیمار _

هتفرگ یزاب هب ور متسد یوت ی هقلح هک روط نومه

. تفگ دوب

هنووید منکیم رکف نومدوخ یازور نیا هراد،هب قح _

. میشیمن راد هچب تقو چیه ، هکانتشحو اعقاو مشیم

ورف شوزاب یوت ور مرس متسب مکحم ور ماه مشچ

. مدرک

. هگید وگن شواچ _ِا

. دیشک یقیمع سفن

مه هظحل هی ، هچب تاهاب منکیم تجح مامتا مراد _

نینچ لمحت ، نیمار یاج مراذب ور مدوخ منوتیمن

هرب تتسد هب راخ هی هجراخ نم ناوت زا یسرت

! هنومیمن نم زا یچیه

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

؟ هنزیم افرح نیا زا یراگتساوخ بش _مدآ

هنک. مهاگن رت تحار ات دش مخ یمک



ات هنشیم ناتسرامیب وت دایم یراگتساوخ بش _مدآ

؟ دایب ایند هب شنز رهاوخ هچب

. تفرگ م هدنخ

ت همانسانش وت ممسا هبوخ حاال هنکیم منز منز _هچ

. هتفرن

درک. مخا

هب هتقو یلیخ نکن، یخوش نم اب ازیچ نیا _رس

. ینم نز وت همه مشچ

شهاگن یلا وس و شوزاب ور متشاذگ ور م هنوچ

. مدرک

همه؟ _

دز. یگنرمک دنخبل

زج هب نتسنودیم نومنایفارطا ی همه تدم مامت _

یگدنز هرارق یروج هچ شوه رادقم نیا ،اب تدوخ

؟ قدنف مینک

. مدرک کزان شارب یمشچ تشپ

... یضاران هدشن رید زونه _

! متسین _

. منزب دنخبل هرابود دش ثعاب شعطاق باوج

دوب هدرک ترپ زیچ همه زا ور مساوح یباسح

اه ندرک تیذا نیا اب هیچ شدصق متسنودیم

! مسرتب رتمک هنک کمک تساوخیم



شیدج و باذج تروص هب ندرک هاگن قرغ ردقنا

. مدش لوه یباسح شوایس یادص ندینش اب هک مدوب

هی یلوا بش هچب نیا هبوخ هتفکشون لگ هب _هب

دوی کبس شمدق اپ هچ امش، یارب درک تسرد ناکم

اراک؟ نیا هساو تسین دوز مگیم

... یمرش موناخ سورع

. شفرح وت دیرپ شواچ

؟ یدنوسر ور اه هچب ایس، هتسب _
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ود هب صرح اب ور شرس و تسشن نومرانک ایس

داد. نوکت فرط

، ینکیم م هفخ هفطن وت مریگیم ور تچم تقو _ره

؟ هدموین هچب نوشمدنوسر هرآ

. مدرک یفوپ

. زونه _هن

؟ تساجک رحس _

. مداد یلدنص هب ور م هیکت

اهنت هدیم ماجنا وراهراک نیمار ات هنوپ شیپ تفر _

دیاب هریگب میمصت هسرب شرتکد نرظتنم االن هشابن

ننک. راکیچ



. تفگ یناهآ

هب عورش شوایس و شواچ هک هقیقد دنچ زا دعب

رحس ی هلک و رس ندرک یراک لئاسم هرابرد تبحص

دش. ادیپ

. متفر شتمس وهب مدش دنلب عیرس

؟ رحس دشیچ _

ننکیم ش هدامآ نراد دروآ فیرشت هزات شرتکد _

متفرگ ورانیا نیمار هنوخ دیلک ایس لمع، قاتا هساو

. میرایب ور هچب لیاسو و کاس میرب وش دنلب

دش. دنلب اج زا عیرس ایس

. میرب موناخ مشچ _

. متخادنا شواچ هب یهاگن

هک نوشداوناخ ، یداتفا تمحز یوت یباسح هدنمرش _

. هنوخ میدرگیم رب ندموا

درک. مهاگن قیمع

! ینکیم فراعت نم اب ردقنا ارچ وت رتخد یتمحز _هچ

دز. یکمشچ شوایس

اب یراد یشیم هجوتم نیبب ور تتسد وت هقلح _

عقوت مک ردقنا اباب هشفیطو ینکیم تبحص ترهوش

. هرایم رد ماپ زا مه ماشفک هراد ور رحس اگین شابن

. تفرگ م هدنخ

. دیشک ور شتسد و دز شوزاب یهب هبرض رحس



یاسابل سرتسا یلک هنوپ زیرن هزم میرب تفیب _هار

. تشاد ور هچب

. متسشن یلدنص یور هرابود نوشنتفر ضحم هب

دوب. هدش مه رتشیب مبارطضا حاال

. تخادنیم مهب یهاگن هظحل دنچ ره شواچ

هب هچب هشکیم لوط ردق هچ ترظن هب : متفگ مورآ

؟ دایب ایند

درک. مهاگن بجعت اب

؟ مشاب هتشاد طاالع دیاب نم ینکیم رکف ارچ _

. مدرک یمخا

وج مسرپب یزیچ هی متفگ طقف بخ منودیم _هچ

هش. ضوع

درک. مهاگن فسات اب

؟ یروخب مرخب یزیچ هی تارب _مرب

. مدرک یچون

تفگ نامام یتسار هوا ... هریمن نییاپ مولگ زا یزیچ _

! مدب ربخ منزب گنز شهب

ور نامام ی هرامش و مدروآ رد ور میشوگ عیرس

. تشادرب ور یشوگ دروخ قوب راب دنچ زا دعب متفرگ

دوب. هدنوم رادیب بش عقوم نیا ات

و تفرگ مورآ یمک هنوپ تیعضو نداد حیضوت زا دعب

مه اب هتحار ملا یخ هتشیپ شواچ هک حاال : تفگ



هنوخ دیدرگرب ندیسر ش هداوناخ تقوره دینومب

نوتندنوم لخاد ندیمن هار دایب ایند هب مه هچب نوچ

. هرادن یا هدیاف هگید

عفال. شابن نارگن هگید باوخب امش سپ نامام هشاب _
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. متشگرب شواچ تمس هب یشوگ ندرک عطق زا دعب

ور هب ور هب یدج یتروص و مهرد ییاه مخا اب

دوب. هریخ

نیلوا هک ایروپ هب مدیسر متفرگ هک ور شهاگن در

دوب! هدش ناتسرامیب سنلا دراو هشال خهلا هارمه رفن

. متفر نوشتمس وهب مدش دنلب اج زا عیرس

؟ مرتخد تساجک ناج باتفآ یاو _

. میسرب ات مدش بل هب نوج

. متفرگ ور شتسد

هساو ندرکیم ش هدامآ نتشاد خهلا شابن نارگن _

. زونه شمدیدن تس باال مه نیمار لمع قاتا

داد. نوکت تسد

منزیم فرح شریذپ مریم مرایمن تقاط اج نیا _نم

مه هدیدن ریخ نیسح نیا یاو باال مرب ندب هزاجا

. تسین مراد جایتحا شهب تقو ره هتیرومام بشما



شریذپ تمس هب ودب هشاب باوج رظتنم هک نیا نودب

. تفر

. مدش دوب هداتسیا مرانک هک شواچ هجوتم هزات

ایروپ هب شمشچ مخا رپ و یدج تروص نومه اب

دوب.

فیرشت امش رهمگرزب یاقآ دیداتفا تمحز یوت یباسح _

ور باتفآ مدوخ نم دموا ایند هب هک هچب دیربب

. منوسریم

هنک. یطاق شواچ هک االهن متفگ دش، درگ ماه مشچ

شتسد و دروخ نوکت یمک شبل رانک مروصت سكعرب

دش. هقلح مرمک رود طایتحا اب

مدوخ نوتینارگن تباب نونمم دوب، م هفيظو _

. هنوخ شمنوسریم

. تسشن شواچ یوزاب یور مورآ متسد

دوب هدش هقلح مرود هک شواچ یوزاب زا ایروپ هاگن

. تسشن متسد یوت هقلح یور و تشذگ

. دروخ اج یمک مدرک سح

امش... : تفگ و درک مهاگن جیگ

هدب. همادا تسنوتن و دش کشخ شنهد یوت فرح

هریخ شهب بلط تردق یهاگن واب درسنوخ شواچ

دش.

میتفگن یزیچ یسک هب شتسار دوب نومیدزمان بشما _



مراوديما میراد کیچوک نشج هی هتفه رخآ یارب

. دیرایب فیرشت

ملد ، تخوس ایروپ هاگن هساو ملد هظحل هی هساو

نیا زا دعب هشاب نیگمغ یبش نینچ یوت تساوخیمن

مشچ یوت تشاد مهب هک یا عالهق زونه تقو همه

دوب. هدش ساسح شواچ نیمه یارب دوب مولعم شاه

درک. یا هفرس کت ایروپ

؟ یدج _

تخبشوخ مراودیما دوب هتفگن یزیچ نومهب مه هنوپ

. دیشب

مدز. شهب یدنخبل

شبلط راصحنا هیحور ، دروآ مرمک هب یراشف شواچ

! هشب گنرمک دوبن رارق ال صا

! میتسه نوترظتنم هتفه رخآ سپ ایروپ اقآ نونمم _

. مدیشک یهآ

تس. هنووید درم نیا ادخ هب

منیبب مرب نم نوتزاجا اب مایم امتح منوتب هگا مشچ _

هن. ای لخاد هرب تسنوت نامام

دش. رود نومزا دنلب یاه مدق واب تشگرب

زیت یاه مشچ ، متخادنا شواچ هب یهاگن یمشچ ریز

. تخود نم وهب تشادرب ایروپ زا ور ش هدنرب و
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شوا چــ

االن تسنودیم ، متخادنا شتوافت یب هرهچ هب یهاگن

نتفرگ هفایق اب درکیم یعس و مینابصع ردق هچ

هنک. شرتدب

تاهاب ردقنا هدیم هزاجا شدوخ هب ارچ هرسپ _نیا

هنک؟ راتفر یمیمص

. تخادنا باال یا هنوش

نومدوخ پیکا ،وت میدوب روج یلیخ مه بقالاب هخآ _

. دشیمن ادج نومزا ال صا دوب

. مدرک شهاگن رخسمت اب

دش؟ ادج نوتزا هعفدی هک دشیچ تقو نوا _

مهاگن یمشچ ریز و تخادنا ششوگ تشپ ور شاهوم

درک.

. درکیم نیگنس و کبس ور یزیچ هی تشاد راگنا

هگید مه نوا مداد یفنم باوج میراگتساوخ دموا _

! هشاب هک تساوخن

رد مادص تینابصع تدش مدش،زا کشخ هظحل هی

. دمویمن

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس



یاه مشچ یوت ینزب لز ینکیم تأرج یروج _هچ

؟ شمشکب یسرتیمن یگب تقباس راگتساوخ وزا نم

نیا : تفگ تفریم یلدنص تمس هب هک روط نومه

شات هداوناخ هک هنزیم نم هب هراد یسک ور فرح

؟ هگید یکی یراگتساوخ هرب نتشاد رارصا شیپ هامود

. مدرک یمخا

قرف نومسآ ات نیمز شکن طسو ور هیضق نیا یاپ _

... یمن هجو چیه هب نم هنکیم

. مفرح وت دیرپ

منم هداس ردق نیمه نم، زیزع متساوخیم منم بخ _

ارچ مدرک شدر نیمه هساو متشادن شهب یسح چیه

؟ ینکیم تخس ور زیچ همه ردقنا

ملد زونه یلو مدش مورآ یمک شفرح ندینش اب

. منیبب باتفآ فارطا ور هرسپ نوا تساوخیمن

ممهفیم مدرم هی نم هشاب هتشذگ مه ردق هچ ره

مشچ و هراد یسح هچ هنکیم هاگن باتفآ هب یتقو

. هنزیم قرب شاه

. مدرکیم هاگن باتفآ هب یبصع و مدرک یفوپ

یدش ینتساوخ ردقنا هک تسین وت ریصقت منودیم _

؟ یدرکن کاپ ور تبشما شیارآ ارچ یلو

بش نیمه زا ینعی ال، یواو هگید یدرک رف متاهوم

؟ مشکب وت تسد زا دیاب نم لوا



. دیدنخ مورآ

مهب ونم باصعا رتشیب یه باتفآ دنخن مدز: رشت

زان ردقنا وت هراد یموزل هچ ال صا ممهفیمن نم ، زیرن

هساو هگید یتسه لگشوخ یفاک هزادنا هب یایب ادا و

. هسب نومتفج

دش. رتشیب ش هدنخ

مه هب هزات شواچ ینکن هتکس یلوا بش نیمه _حاال

؟ هنوخ میرب یک مگیم ، نومدوخ هب نک محر میدیسر

باال مدیمن هار هک مه ور ام هگید ندموا انیا خهلا

م. هتسخ یلیخ ؟ میایب ادرف میرب

. مدش دنلب اج زا

میرب یاوخیم ، یتفگن رتدوز ارچ بخ میرب وش دنلب _

هرت. کیدزن اج نیا نم؟هب هنوخ
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درک. زیر ور شاه مشچ

هنک؟ م هنووید منامام یلوا زور نیمه یاوخ _یم

. هشب دنلب ات متفرگ شتمس هب ور متسد

! یمنز _

ور متسد و داد راشف مه هب ور شاه مشچ کالهف

. تفرگ



هسورپ هب دیاب مشب امش رسمه نم ات ناخ شواچ _

مایب منوتیمن نم هشن یط یتقو ،ات هشب یط یا

؟ هشاب منومب تنوخ

. مدرک شهب یمخا

! یدیمن حیضوت هک هچب هساو _

رخآ هساو متخادنیمن ور یتنعل تیمرحم نیا شاک

. مرایب موود یروج هچ عقوم نوا ات هتفه

تمس هب دوب هتفرگ ور متسد مکحم هک روط نومه

. میداتفا هار یجورخ

دوب! کیچوک شاه تسد ردق هچ

. متفرگ ور شاه تسد هرابود میدش هک نیشام راوس

! متشادن نوشندوب یعقاو هب یدیما

تاه مشچ یتقو یگدنز هظحل نیرت کیرات یوت یهاگ

باال ور ترس هعفد هی یشیم قرغ یراد و یتسب ور

! یریگیم

! هدرک عولط دیشروخ ینیبیم و یریگیم ورباال ترس

. مداد شتسد هب یمورآ راشف

! باتفآ متنویدم هشیمه یارب _

درک. مهاگن بجعتم

ارچ؟ _

ملد یوت هتقو یلیخ هک یفرح و مدز یگنرمک دنخبل

. مدروآ نوبز هب ور دوب



! یدیبات میگدنز هب نوچ _

دش. زمرق شتروص

؟ یدب متلا جخ تاه فرح نیا اب هشیمه ات هرارق _

مرحم یتقو : متفگ یدج و متخادنا هار ور نیشام

یچ! ینعی یعقاو تلا جخ یمهفیم یدش

وگن شواچ : تفگ هدیشک و تفرگ زاگ مکحم ور شبل

! یروج نیا

شنهذ وت یتح ، متخادنا شهب یباتیب و قیمع هاگن

یراک و متسشن اج نیا یلر تنک هچ اب دیجنگیمن مه

! مرادن شاهاب

نونج اب یروج هچ یمهفب ات ینومب مرانک بش _هی

! منکیم ارادم تنتساوخ

اپ ترطاخ هب هک ینم یولج نزن تیمرحم زا فرح

ردق نومه یگب هیفاک ، متشاذگ هزمرق طخ یچ ره ور

یعملا همه زا مشزرا اب تساو تماوخیم نم هک

! تهب مشیم رت مرحم

. متفرگ زاگ ور شبل

. متسب ور ماه مشچ مکحم

رت مک متقاط مدشیم کیدزن شهب رتشیب یچره

. دشیم

یدنول و زان ربارب رد هنوتیم ردق هچ درم هی هگم

هنک؟ تمواقم شقوشعم



اب مه ور نوا رخآ و متخوسیم شیتآ نیا وت متشاد

هساو یتح و دوب زیربل نم ربص ، مدنوزوسیم مدوخ

! دوبن یلمحت و بات مه زور دنچ نیا
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. دیچیپ مشوگ یوت شمی مال یادص هظحل دنچ زا دعب

میشب مرحم رتدوز یتشاد رارصا ردقنا ارچ _

. مشن ییاوه هرابود هک مدرکن هاگن شهب

ییاتود میش رود اج نیا زا یزور دنچ ماوخیم _

. مراد زاین شمارآ ،هب وهایه نیا زا نوریب مینزب

نیا زا مینکیم عمج یدش ممرحم هک نیا ضحم هب

. باتفآ نوریب مینزیم اج

. دزیم قرب شاه مشچ ، متمس دش مخ یمک

یک؟ _ات

. مدرک شهاگن منک شیفخم متسنوتیمن هک یسح اب

! یاوخب وت هک تقو ره _ات

دز. یدنخبل

مشلا؟ میریم _

. مدرک هاگن ور هب ور هب

ملد هتقو یلیخ ، منکیم رکف نتفر هب هتقو یلیخ _هن،

شقشاع مدیم لوق مشاب اهنت وت اب اج نوا داوخیم



! یشیم

. درکیم ینیگنس مخر مین یور شهاگن

؟ هشب قشاع رابود هنوتیم مدآ هی هگم _

اب ور مسفن و مداد راشف متسد یوت مکحم ور نومرف

. مداتسرف نوریب ادص

زا تساوخ تلد ردق هچ ره ینوتیم هتفه رخآ _ات

هتسب متسد عفال یرب رد رسق و ینزب اه فرح نیا

س!

فرط ود هب ور مرس و مدرک شهاگن یمشچ ریز

. مداد نوکت

هک یزور باتفآ حتلا هب یاو خآ حتلا هب یاو یلو _

! میشب اهنت مه واب یش ممرحم

باال مبل ی هشوگ ، یلدنص ی هشوگ دش عمج مورآ

. دیرپ

لر تنک لباق ریغ : تفگ مورآ و درک هچنغ ور شابل

. مباوج ور مشاب هتشاد رظن ديدجت هی یدش

. مدرک کراپ هچوک یوت ور نیشام

! زادنب تتسد وت هقلح هب هاگن هی یداتفا رکف هب _رید

شدنخبل مدرک سح دش لفق ش هقلح یور شهاگن

دش. گنرمک

. متفرگ ور شتسد نارگن

؟ هدشیچ _



؟ مینک شضوع یاوخیم ؟ یرادن شسود

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس دنخبل اب

یا هقلح دای هظحل هی طقف ، مراد شسود هلگشوخ _

. مداتفا یتفرگ نومدوخ یارب لبق هعفد هک

دش. ردک مهاگن

رکف سحن بش نوا هب مه هظحل کی تساوخیمن ملد

منک.

هشاب هبرجت هک ردق نیمه رانک میراذب ور هتشذگ _ایب

! هرادن یگنشق زیچ شیروآدای هیفاک

یکی ای ندش مگ االاتاالنای متحا مه اه هقلح نوا

. نوشتشادرب

یلو هگب یزیچ تساوخ ، دروخ نوکت شاه بل

دش. نومیشپ

934_ تسپ #

ادرف بخ : تفگ و دز یدنخبل هظحل دنچ زا دعب

ملا؟ بند یایم دنچ تعاس

. مداد راشف ور شتسد

لوط هاگشیامزآ میسرب ات ماج نیا تشه یادودح _

. هشکیم

درک. یفوپ



ینعی ، نیزادنیم یتافاکم هچ هب ور مدآ نیبب اباب _یا

مروخب ملوپمآ اج نوا مایب مرذگب مزان باوخ زا نم

؟ هنودی طقف هخآ ، رهوش هی رطاخ هب طقف

دش. درگ ماه مشچ

هی نکن اپ هب رش یلوا بش نیمه وت ورب ایب باتفآ _

اتدنچ اتدنچ مدرم تسد راگنا ، امگیم تهب یزیچ

منیا تمحز همه نیا تباب یسرم نگیم ندیم رهوش

! تزیاج

. هدنخ ریز دز یقپ

. دامود هاش یایم ظفل بوخ ، ایداتفا هار هللا شام _

. تفرگ م هدنخ

یور و مدروآ باال ور شتسد یناهگان تکرح هی یوت

. مدنوشن یمی ومال مرن ی هسوب ش هقلح تشگنا

هشکب بقع ور شدوخ تساوخ و دش عمج شتسد

. مدادن هزاجا یلو

تلا جخ تروص هب و مدز شتشگنا ور یزیر ی هسوب

. مدش هریخ ش هدز

؟ ینکیم تکاس ونم ینوبز لبلب _اب

! قدنف امربب ور تنوبز یروج هچ مدلب منم

درک. زاب ور نیشام رد عیرس

. یباوخب بوخ شاب تدوخ بظاوم _

. مدرک لو ور شتسد



سالتم. هب _ورب

. دیود هنوخ تمس وهب دش هدایپ

دوب. ییارجام رپ بش هچ ، مدیشک ییادص رپ سفن

. مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدرک نشور ور نیشام

بش تقو نیا یلو منزب فرح وناب اب متساوخیم

دوب. باوخ

همه بشما مدزیم واپ تسد تیعقاو و ایور یوت

مرواب مه االن یتح دوب، باوخ لثم مساو زیچ

ی همه دشیمن مرواب هدش نم نز هگید نوا دشیمن

اب منوتیم واالن میتشاذگ رس تشپ وراه یتخس نوا

نوا منومهفب همه وهب مریگب ور شتسد تحار یخلا

هنم! ملا

هک االن اصوصخم مساو دوب تخس شزا ندش ادج

نوا یتقو زا راگنا ، متشاد شهب یبیجع ششک هی

هتشاد هک دوب مقح متخادنا شتسد یوت ور هقلح

. شمشاب

،اب داتفا نوا هب ممشچ رفن نیلوا مدش هک طایح دراو

قاتا دراو و تشگرب عیرس زیر یاه هدنخ و تلا جخ

. شارب تفر نم لد راب نیمدنچ یارب یلو دش

و یرفرف یاهوم اب هک شلگشوخ یدایز تروص نوا

یاه هنوگ و یس یگال یاه بل دوب، هدش باق نشور

نومه زا هک نداد مه تسد هب تسد همه شخرس



! مشب ییاوه لوا ی هظحل
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رود ات رود ندش وحم مارب همه مدش هک هنوخ دراو

. متشگ شلا بند مشچ اب ور قاتا

دوب هتسشن شردام رانک نیتم و موناخ هک شندید اب

یور یدنخبل هاگآداوخان درکیم مهاگن یمشچ ریز و

. تسب شقن مبل

نیا مشاب نیگنس و یدج بشما مدرکیم یعس یچره

! تشاذیمن هلزلز

اضف مه تخادنیم هار هب هار شوایس هک ییاه هکیت

. درکیم رتدب مارب ور

هی ديسرپ مداوناخ و نودیرف هب عجار شردام یتقو

یوت دیاب هرخ باال متسنودیم دنچره مدروخ اج هظحل

. مریگب رارق تیعقوم نیا

نم دز شیتآ ور ملد یروجدب دز مهب هک ییاه فرح

مودک چیه یلو مدش باتفآ رازآ ثعاب اه تقو یلیخ

هچ هتفیب شهب شارخ هی مدوبن رضاح دوبن دمع هب

! شکشا ندروآ رد هب هسرب

یادص تفر هنوخزپشآ هب باتفآ هک نیا ضحم هب

. دموا نییاپ دنسپهاش موناخ



! دزیم گنز مشوگ یوت زونه شاه فرح

تشاذگ هیام ام یگدنز یارب شدوخ زا یدایز باتفآ _

شرآ و نم و شندنوم لد ود لیلد متسه هجوتم نم

هتفرگ شهار یولج نیا زا رتشیب مدیمن هزاجا ، میتسه

نومدوخ یگدنز و مینومیم اج نیمه شرآ و نم هشب

. میراد ور

عوضوم نیا ربارب رد دیاش هیقش هلک رتخد باتفآ

قح هچب نیا متفرگ ور ممیمصت نم یلو هنک تمواقم

طقف هنک ام ریگرد ور شیگدنز نیا زا رتشیب هرادن

... تخبشوخ ماوخیم

دش. عطق شفرح رحس و باتفآ ندموا اب

یلو مدب هیضق نیا هب عجار یعطاق باوج متساوخیم

. دشیمن طیارش نیا یوت االنو

شزرا اب شارب هک ییاسک ی همه اب ور باتفآ نم

هرذ مدب هزاجا مدوبن رضاح و مدوب هتفریذپ ندوب

! هشب نیگمغ اه نوا زا یرود یارب یا

هب ور هلئسم نیا هب عجار ندز فرح مداد حیجرت

منک. لوکوم دعب هعفد

لیام ، منزب فرح و مشاب اهنت باتفآ اب متساوخیم

شطع نیا منوتب رت تحار ات شقاتا یوت میرب مدوب

مورآ ششوغآ اب ور منوج هب دوب هداتفا هک یگنتلد و

منک.



نیا زا رتشيب متساوخن دز ایس هک یفرح اب یلو

دوب! هدش خرس شابل لثم شاه هنوگ مدب، شتلا جخ

، نتخاس یارب دوب تالش نیرخآ بشما یاه فرح

فرح اب مداد هزاجا و مبلق تسد مداد ور مراسفا

هک یا هیاس و هشب هدز تلا جخ ، هسرب جوا هب ماه

! هنزب رانک ور دوب هداتفا نم هب شساسحا یور

یوت شتسد یمرن زا و تشذگ ردق هچ مدیمهفن

. مدرب تذل متسد

منوتیمن بشما هک مدیشک ترسح و تشذگ ردق هچ

. مدب شفاوط مشوغآ یوت حبص ات

متسد هب زور دنچ نیمه هک نیمه هک یدنبندرگ یک

هیاس نداتفا اب یک و مداد شتسد هب ور دوب هدیسر

. مدیسر نونج جوا هب شتروص یور هام ی
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نومادص نیمار هک مدموا مدوخ هب یا هظحل طقف

دز.

. تفر شیپ هتسهآ و تخس زیچ همه نوا زا دعب

هب ور هقلح ات تشذگ سلا دنچ مارب هظحل ره

. مشکب یتحار سفن و مزادنب شتسد

دوب! هدش نم ملا هرخ باال



تسنوتیمن تفرگیم رارق مور هب ور مه ایند هگا یتح

دوب نم دوجو زا یئزج نوا هریگب نم زا ور نوا

هک ییادخ اب زارط مه ، محور و مسج زا رت کیدزن

! دیرفآ نم یارب طقف و طقف ور نوا

شتقو وحاال مدوب هداد لوق مدوخ هب ور نوا نم

منک! لمع ملوق هب دوب

نیا زا رتشیب متسنوتن هنوخ زا نومنتفر نوریب عقوم

منک. لر تنک ور مدوخ

. شور مه راب نیا مدوب هدش اوسر همه شیپ نم

دعب و نراذب نوماهنت متساوخ نوشزا وربا و مشچ اب

. مدرک شسبح مکحم مشوغآ یوت تدم زا

یاهوزاب باق راگنا دوب فیرظ ندب نوا بات یب منت

دوب! مدوخ

یغیج یادص اب هک مدوب قرغ شنت یغاد یوت

. تفرگ هلصاف مزا هدیسرت

هشیمه سکعرب متشاد فده هی میگدنز هساو نم حاال

دوب. هتفرگ گنر زیچ همه

و مرگ ور مایند میگدنز هب شندیبات اب رتخد نیا

درک. یگنر

یرامش هیناث یزیچ ی هساو میگدنز یوت نیلوا یارب

. مدرکیم

یوت ور مزاین و سح دیاب هک روط نوا مدوبن دلب نم



هک یبات یب و قوش نیا یتح منومهفب شهب کالم

یسح تابثا یارب همک مه هنزیم جوم ماه مشچ یوت

. مراد هک

کی و مدرک کراپ ور نیشام هنوخ هب ندیسر اب

. مداتفا هار مقاتا تمس هب تسار

. نباوخ همه دوب صخشم و دوب شوماخ اه قرب

زا هک یرون هب داتفا ممشچ مدیسر هک قاتا رد هب

. دمویم وناب قاتا

. مداتفا هار قاتا تمس هب بجعت اب

. مدرک شزاب مورآ و مدز رد هب یا هقت

ینآرق و دوب هتسشن تخت یور هک وناب ندید اب

. مدیشک یتحار سفن تشاد شتسد یوت یکیچوک

؟ دیرادیب بش تقو نیا وت ارچ _

. دیسوب ور نآرق و دز یدنخبل

تمدیدیمن ات هدش دامود مرسپ ، مدوب وت رظتنم _

. ردام اج نیا ایب دمویمن ممشچ هب باوخ

. متسشن تخت یور شرانک و مداتفا هار شتمس هب

ور مینوشیپ ات دش مخ متمس هب شلا ح نوا اب

. هسوبب

. مدیشک رتولج ور مدوخ عیرس

و مدوب بشما شاک ردام دیشب تخب دیپس یهلا _

تسورع زا ور هلب باوج یتقو ور تاه مشچ قرب



. مدیدیم یتفرگ
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امش مدرکیم ربص دیاب وناب م هدنمرش : متفگ مورآ

هرب. متسد زا مدیسرت یلو یشب بوخ

داد. راشف ور متسد

یک زا ینودیم متشاذیمن نم یدرکیم ربص متدوخ _

؟ منیبب ور مسورع مرظتنم

گنت شاه تنطیش هساو ملد ؟ مشیپ شیرایم ادرف

هدش.

. تسشن مبل یور یدنخبل

هگا هدش، گنت شاه تنطیش هساو ملد ممدوخ _

. ناتسرامیب میرب دیاب میایم رت بورغ دوبن هتسخ

داد. نوکت یرس

یهار یک قیاقش و زانهم ، نشاب سالتم هللا شنا _

؟ نوشدیدج هنوخ نشیم

. سورع هزات هساو مینک هدامآ ور اج نیا دیاب مک مک

. مدرک یا هفرس کت

، هممشچ یور نوشمدق ننومب ناوخب تقوره _ات

دزن؟ گنز نوتهب نیهش

. دیشک یهآ



یک ات ییاهنت هساسحا یب شاباب لثم مه هچب _نیا

گنت اتهم هساو ملد ردق هچ ، هنودیم ادخ هرایب موود

هدش.

. مدیشک متروص هب یتسد

تسد نیهش ات یلو وناب هدش گنت شساو ملد منم _

هنوخ وت ور شاپ هرادن قح هشکن شتشز یاهراتفر زا

. هراذب نم ی

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

هنک. تهار هب رس یمک هرتخد نوا لقادح مراودیما _

. مدرک یمخا

میرب دیاب حبص منک، تحارتسا مرب نم نوتزاجا _اب

. شیامزآ لا بند

. تفرگ لکش هرابود شدنخبل

زیچ همه و یدرک لوه ردق هچ درک فیرعت قیاقش _

. یدش هتسخ یلک بشما مرسپ ورب یتخادنا ولج ور

نیمه دوب مدوخ تسد هگا دش، زاب مه زا ماه مخا

دشیم ممرحم و مدرکیم مومت ور زیچ همه بشما

شلد هب یزیچ ترسح تقو هی متساوخیمن یلو

. هنومب

. مدش جراخ قاتا وزا متفگ یریخب بش

تخت یور نتفرگ شود نودب و متفر قاتا تمس هب

. مدیشک زارد



مهب رتشیب یحور یگتسخ و مدوب اپ رس حبص زا

دوب. هدرک دراو راشف

تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل ، متسب ور ماه مشچ

نوا تروص ماوخب ماوخیم یتقو دعب هتفه زا ینعی

؟ ملغب یوت نوا نت و همور یولج

باوخ هب راکفا نیمه واب مدیشک متروص هب یتسد

. متفر
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ور نیشام چیئوس و مدرک بترم ور مسابل ی هقی

. متشاذگ مبیج یوت

مایپ باتفآ هب و متشادرب زیم یور زا ور یشوگ

. تلا بند مایم مراد ؟ موناخ یرضاح : مداد

هدب. باوج ات دیشک لوط هقیقد دنچ

زورهب هک یهاگشیامزآ سردآ هب یهاگن تدم نیا یوت

. متخادنا داتسرف مارب

دنخبل دیسر متسد هب باتفآ زا هک یمایپ ندید اب

ولا! باوخ ، تسشن مبل یور یگنرمک

بشید هک یدید دایم مباوخ یلیخ نم ؟ میرن هشیم )

میریگب مسارم رتريد زور هی ال صا هنوخ میدیسر رید

هگم!) هشیم یچ



وت : متشون شساو و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

هچوک رس مسریم هگید هقیقد لهچ ات رتخد مهار

! شاب هدامآ

. مدش نیشام راوس و مدز نوریب هنوخ زا

. مداتفا رتکد شمدرب رابجا هب هک یزور دای

ور زورما ادخ دیسرتیم نزوس و لوپمآ زا تدش هب

هنک! ریخ هب

نیا کت کت ، دزیم جوم یصاخ قایتشا هی مرس وت

کح منهذ یوت ور نوشمه دیاب ندوب یعقاو اه هظحل

نیا هب ندیسر یارب میدیشک یتخس یلیخ مدرکیم

. اهزور

یعملا همه متساوخیم ، تکرش میتفریم مه اب ادرف

هنم! ملا رتخد نیا ننودب

یک مدیمهفن شاه هدنخ و اه تنطیش هب رکف اب

مدرک شوماخ ور نیشام نوش، هچوک رس هب مدیسر

. مدنوم رظتنم

یلو مدیسر هک مداد مایپ شهب هقیقد دنچ زا دعب

. مدرکن تفایرد یباوج

. مداد هیکت یلدنص هب ور مرس و مدرک یفوپ

وزج دیاب هک نیا لثم یلو دمویمن مشوخ راظتنا زا

. تفرگیم رارق میگدنز یاه همانرب

یمکحم هیرض هک دشیم مرگ تشاد ماه مشچ مک مک



. مدرک زاب ور ماه مشچ عیرس ، دروخ نیشام هشیش هب

درکیم زاب ور نیشام رد هدنخ اب هک باتفآ ندید اب

. تسشن مینوشیپ یور یگنرمک یمخا

بانج سالم : تفگ تنطیش واب تسشن یلدنص یور

؟ یدنوم رظتنم یلیخ

هار ور نیشام و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. متخادنا

عبر! هی دودح _

؟ تقو همه نیا یدرکیم راکیچ

. دیدنخ زیر

روز هب نامام درب مباوخ هرابود مداد هک مایپ تهب _

درک. مرادیب

! هگید یایم یروج نیمه متراکرس : متفگ فسات اب

االن هزات : تفگ و داد هیکت یلدنص هب ور شرس

. هشیم مه رتدب عاضوا همسیئر م هدنیآ رهوش

هچ دوب دلب بوخ وررپ هچب مدز، یگنرمک دنخبل

هنک. مورآ ونم یروج

تلد تقوره ای یاین ال صا ینوتیم یاوخب _هگا

! یایب تساوخ

درک. مهاگن یمشچ ریز

؟ ینکیم هدافتساوس تماقم زا یراد _

! اقیقد : متفگ یدج



؟ هشکب یتخس منز و مشاب سیئر
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درک. عمج یلدنص یوت ور شدوخ

، دموا مرس مدیسرتیم شزا هشیمه هک یزیچ ینودیم _

هب نوچ ننک رکف هیقب متشادن تسود تقوچیه

مدرگرب هشب شاک ، مدیسر یماقم هی هب مکیدزن سیئر

. دنمجرا یاقآ تکرش

. دیکشخ ماه گر یوت نوخ

مشاب شقشاع هک مه ردق هچ ره مداد رکذت شهب نم

یوت تسرد مدب رییغت منوتیمن ور ماهراتفر یرس هی

! مفعض هطقن یور دوب هتشاذگ تسد زور نیلوا

ور هب ور هب هریخ و مداد نوکت فرط ود هب مرس

اه؟ دنمجرا تكرش یدرگرب : مدرک همزمز

یدن تدوخ هب دمآ و تفر تمحز ال صا هروط هچ

نوا نم اج نوا یراذب ور تاپ هک نیا زا لبق نوچ

. منکیم یکی کاخ اب ور تکرش

. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب ش هدنخ یادص

ارچ شییادخ منیبب ور تلمعلا سکع متساوخیم _

؟ یساسح تکرش نیا هب ردقنا

. هیبوخ مدآ منویدم یلیخ دنمجرا یاقآ هب نم



. مدرک شهب یمخا

قدنف تسین گنشق مه شیخوش اه فرح _نیا

شاوه نومدوخ تکرش نیمه زا ینویدم شهب ، موناخ

نوشهب رانک میراذیم ور ینمشد ال صا شاب هتشاد ور

! یریمن اج نوا یلو مینکیم مه کمک

. متمس دش مخ

ارچ؟ بخ _

. مدرک یفوپ

ور همه یرکاش ورای نوا ، دادرهم هرسپ نوا رطاخ _هب

؟ مگب دیاب

دش. رتشیب ش هدنخ

. شواچ یروخیم صرح هزماب یلیخ _

تسد وررپ هچب ، متخادنا شهب یهاگن یمشچ ریز

مندش ینابصع هب دعب نم فعض هطقن یور هراذیم

! هدنخیم

. میدش هدایپ نیشام زا هاگشیامزآ مد هب ندیسر اب

و مدز یگنرمک دنخبل درک، اپ نوا اپ نیا هظحل دنچ

. مدرک لفق ماه تسد نیب ور شتسد

مکحم یروج نیا ارچ منکیمن هک رارف : تفگ مورآ

. یتفرگ

. مداتفا هار هاگشیامزآ تمس هب

اب راذب ارچ، هاگشیامزآ زا یلو ینکیمن رارف نم _زا



. قدنف مینورذگب تحار یخلا

. داتفا هار مرس تشپ هتسهآ یاه مدق اب

دوب. هتفرگ م هدنخ ش هزماب یاهراتفر زا

مدرک یفرعم یشنم هب ور مدوخ میدیسر هک نیمه

. دیشکن لوط رتشیب عبر هی اهراک ماجنا

دوب. هدرک قرع متسد یوت باتفآ یاه تسد

مدیشک نوریب شتسد میتفر هک شیامزآ قاتا تمس هب

. مدرک شزاون ور شتسد فک و

. یشیمن هجوتم ال صا هشیم مومت دوز رتخد سرتن _

؟ یریمن وت : تفگ سرتسا واب تسشن یلدنص یور

. متسشن شرانک و مداد موکت یرس

. هشب مومت وت راک لوا منومیم رظتنم _هن

باال. نزب ور تنیتسآ

شمولظم تروص هب یدنخبل درک، ثکم هظحل دنچ

. مدیشک ورباال شوتنام نیتسآ و مدز

940_ تسپ #

و مدیشک شتسد گر یور راب دنچ ور متسش تشگنا

وطالین و مرن و مدش مخ ، متخادنا رد هب یهاگن

. مدیسوب ور شتسد گر یور

. دایمن تدرد هگید یروط _نیا



هیناث دنچ یوت شاه پل مدش، هریخ شتروص هب

دوب. هتخادنا لگ یباسح

. هنیبیم یکی شواچ نکن _

شاهراک هب یدنخبل شلا ش وت دوب هدرک ورف ور شرس

مدز.

نک! تداع _

شتسد گنرس اب راتسرپ هنزب یفرح هک نیا زا لبق

دش. دراو

هب ور شدوخ و تخادنا شهب یا هدیسرت هاگن باتفآ

درک. کیدزن نم

ور شتروص باتفآ تشادرب ور گنرس رس هک نیمه

. تفرگ ور متسد مکحم و درک ورف موزاب یوت

یسرتیم : تفگ دنخبل اب دوب ینسم موناخ هک راتسرپ

؟ مرتخد

درک. هاگن شهب یمشچ ریز باتفآ

؟ هرادن یا هگید هار مگیم هرذ، _هی

؟ دیرادن رت کیچوک لوپمآ

. دینزب دایز یسح یب هشیم

. مدنودرگرب مدوخ تمس هب ور شتروص هدنخ اب

نم هب هشیم مومت دوز رتخد س هظحل دنچ طقف _

نک. هاگن

:الل تفگ مورآ بل ریز و تسب مکحم ور شاه مشچ



ال صا هیتبیصم هچ نیا تفگ هلب هک ینهد نوا هش

. راکیچ میاوخیم هچب

شتسد یوت ور باتفآ تسد و درک یا هدنخ راتسرپ

رد شادص هرابود تفرگ ور شتسد هک نیمه تفرگ

. دموا

. شواچ هزوسیم یآ _یآ

اهراتسرپ نیا اب دش بوخ ، متفرگ زاگ ور مبل هدنخ زا

یارب هراذیمن تیثیح هچب نیا زورما متشاذن شاهنت

نم!

هیناث دنچ طقف ، متفرگ ملغب یوت مکحم ور شرس

. هشکب نوریب شگر زا ور گنرس راتسرپ ات دیشک لوط

زان ردق هچ زورما یارتخد ، موناخ لگشوخ دش مومت _

. ندش یزان

شتسد هب یهاگن و دیشک رانک ور شرس باتفآ

. تخادنا

! هخآ میراد شک _زان

. دیرپ باال ماهوربا

وزا داد نوکت رس دیدنخیم هک روط نومه راتسرپ

دش. جراخ قاتا

شتسد یور هبنپ هب هراشا ، متخادنا باتفآ هب یهاگن

. دیچرو بل تیمولظم واب درک

. دموا مدرد _



متسب ور ماه مشچ ، شارب تفر فعض ملد هظحل هی

. مدیشک یقیمع سفن و

مکحم و مدش مخ مشب دنلب اج زا هک نیا زا لبق

. مدیسوب ور ش هقیقش

. مایم دوز نومب اج نیمه _
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دش. شتسد ور ی هبنپ لوغشم و داد نوکت یرس

نارگن رتشیب ، دیشکن لوط رتشیب هقیقد جنپ نم راک

هرب. جیگ شرس ای هنک فعض مدیسرتیم مدوب باتفآ

نییاپ ور مسابل نیتسآ عیرس مراک ندش مومت زا دعب

اب هک شندید ،اب مداتفا هار باتفآ تمس هب و مداد

دنخبل دوب هتخادنا هار دنخب وگب راتسرپ نومه

فاص روط نومه زونه تسشن مبل یور یگنرمک

دوب. هتشاد هگن ور شتسد

دش. دنلب اج زا عیرس مندید اب

. نوتزاجا اب نوج هتشرف نونمم _

. متفرگ ور شتسد و مداد نوکت راتسرپ یارب یرس

دوب. هتشاد هگن اوه ور فاص ور شتسد نانچ مه

؟ نییاپ یرایب ور تتسد یاوخیمن _

درک. یچون



شنوکت مسرتیم هشب میمرت مگر هرذگب هرذ هی راذب _

هش. هراپ مگر مدب

. مدرک هاگن ش هدیسرت تروص هب هدنخ اب

. راهچ هرامش سنلا دیربب فیرشت بانج _

. مدرک هاگن دز ور فرح نیا هک یموناخ هب بجعت اب

هب ام یسرم هن : تفگ و دز مهب یا هنعط باتفآ

. هروخیمن نومدرد

هیچ. هیضق ممهفب ات دیشک لوط هظحل دنچ

ومآ... یارب دیربب فیرشت دیاب یلو _

ونم تسد هک روط نومه و شفرح وت دیرپ باتفآ

. میدلب نومدوخ یسرم هن : تفگ دنت دنت دیشکیم

دش! درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

م هدنخ یادص میتشاذگ نوریب ور نوماپ هک نیمه

دش. دنلب

؟ قدنف ورانیا یدلب تدوخ _

شتلا جخ زا هک یتبنابصع و هدش خرس یتروص اب

منهد زا اباب یا ، دنخن شواچ : تفگ تفرگیم تاشن

منک. شکد متساوخیم بخ دیرپ

. مدرک زاب شساو ور نیشام رد

دش. راوس عیرس دوب ش هقی وت هک یرس اب

م هدنخ متسنوتیمن هک دوب هدش هزماب شتروص ردقنا

منک. لر تنک ور



. شدوخ یوت دش عمج مورآ مدش نیشام راوس نیمه

هک ررض هچب یتفرگیم دای زیچ اتود یتفریم بخ _

. تشادن

. مباوخیم مراد نم : تفگ مورآ و تسب ور شاه مشچ

نیدنچ ات تساوخیم ملد ، مدیشک متروص هب یتسد

هریخ ش هدز تلا جخ تروص هب و منیشب تعاس

. مشب

تدای مدوخ هدنومن رتشیب زور دنچ یتسین یلکشم _

! مدیم

هب یتشم غیج واب هنک لمحت تسنوتن هعفد نیا

دز. موزاب

ایب ال صا یدرک م هنووید هگید وگن شواچ یاو _

. رادرب نم رس زا تسد وت نومه میدرگرب

. متفرگ ور مندیدنخ یولج یتخس هب شتروص ندید اب

تدوخ ، هچب شاب مورآ منکیمن تتیذا هگید هشاب _

. یدرک شعورش
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. تفرگ مورآ یلدنص یور

؟ اکینار و هنوپ شيپ ناتسرامیب میرب _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس



دعب ، ینکیم فعض میروخب یزیچ هی میرب لوا _

. ناتسرامیب تمربیم

درک. جک ور شرس

مینزب هویمبآ و کیک هی ناتسرامیب نومه میرب هشیمن _

؟

. شمنیبب میرب رتدوز داوخیم ملد

یروخب یزیچ هی ناروتسر تمربیم لوا هشیمن _هن

. میریم دعب

هیکت نیشام یلدنص هب هنیس هب تسد و درک یفوپ

داد.

دش. دنلب شمی مال یادص هیناث دنچ زا دعب

؟ شواچ _

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

؟ شواچ ناج _

. تفرگ زاگ ور شبل

؟ میریگب اجک ور نشج _

. مدیشک ماهوم هب یتسد

فیدر یباسح و تسرد یاج هی مگب زورهب هب دیاب _

دش. ییوهی زیچ همه هنک،

. دیدنخ زیر

؟ مدب داهنشیپ هی نم ، بانج یدوب لوه تدوخ _

. متخادنا شهب یهاگن



! یرایتخا بحاص تدوخ _

دایز ماوخیمن منم هگید هکیچوک نشج هی نیبب _

؟ میریگب تدوخ ی هنوخ وت هشیم هشاب تیعمج

. هبوخ یلیخ شاضف

. مداد نوکت رس رکفتم

اه هچب هب تسین یلکشم یاوخیم روط نیا وت _هگا

ننک. هدامآ ور هنوخ مگیم

هک یروج نوا میایب ارتخد اب نومدوخ : تفگ قوذ اب

منک؟ شنیئزت داوخیم ملد

زا ماه دنخبل دادعت زورما مدز، شقوذ هب یدنخبل

دوب. هتفر رد متسد

! نکن هتسخ ور تدوخ طقف یاوخب وت روج _ره

داد. هیکت یلدنص وهب دز یدنخبل

و مدرک کراپ یرانک ور نیشام ناروتسر هی ندید اب

هش. هدایپ مدز هراشا

هار نوبایخ فرط هب عیرس یاه مدق واب دش هدایپ

. داتفا

دنلب یاه مدق واب مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

متسد یوت ور شتسد مورآ ، مدنوسر شهب ور مدوخ

. مدرک لفق

مکحم دز، یزیر دنخبل و درک هاگن نوماه تسد هب

داد. راشف ور متسد



دوب، هدش ترسح ندیسر مهب و یکیدزن نیا ردق هچ

! میدوب شوخ لد مه رانک یا هنوهب نیرت کچوک هب

. مداد شتسد هب ور ونم میدش هک ناروتسر دراو

؟ میروخب ازتیپ میرب دشیمن : تفگ مورآ

دنچ نیمه رتخد روخب یوقم زیچ هی هن : متفگ یدج

. یداتفیم یتشاد شیپ هقیقد

یهام نم سپ بخ : تفگ و درک هچنغ ور شابل

. مروخیم
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. مدرک شهب یمخا

! ینک یهام هیبش ور تابل تسین _المز

. مدرک نوسراگ هب یا هراشا

. افطل تافلخم آالاب لزق اتود _اقآ

. مدرک شهاگن هرابود و متشگرب

؟ یاوخیمن یا هگید زيچ _

دش. هریخ ونم هب

زیچ هک هریگیم اج اذغ ردق هچ لکیه نیا وت هگم _

. ماوخب مه یا هگید

. متخادنا شاپات رس هب یهاگن

اب ور تییاذغ یاه هدعو دعب هب نیا ،زا یدش _الرغ



. یریگب نوج مک هی یروخیم مدوخ

دز. مهب یدنخبل

ال ماک زونه شواچ میگدنز وت هدموا تاپ هی طقف _

تحت ور زیچ همه یاوخیم لوا نیمه یدشن دراو

؟ یریگب لر تنک

. متخادنا باال ییوربا

ام نتفرگ لر تنک تحت دیگیم شهب امش هک ینوا _

! موناخ قدنف ینارگن میگیم شهب

. تفگ یناهآ

روط! نیا هک سپ _

یتقو متسه ینارگن مدآ کال نم مدنیآ رسمه ینودیم

تفارطا ور زیزع یزاریش موناخ ای ایحم هرتخد نوا

تکرش زا رید اه بش یتقو ، مشیم نارگن منیبیم

هار و یشیم یبصع یتقو ، مشیم تنارگن هنوخ یریم

ور تنامرد یتقو ، مشیم تنارگن یشکیم راگیس هار هب

ینکیمن فرصم تقو رس ور تاهوراد و یدیمن همادا

تنارگن ینکیم ثحب تردپ اب یتقو ، مشیم تنارگن

مشرکف ینوتیمن هک هگید یاه ینارگن یلک و مشیم

زاربا لئاسم نیا هب عجار زورره منوتیم ... ینکب

منک؟ ینارگن

؟ یشیمن هک کالهف

! منکیم تلر تنک مراد ینکن رکف تقو هی



. مدرک شهاگن هدیرپ باال ییوربا اب

هی یط زورره ینوتیم هیقطنم تاه ینارگن بخ _

! ینک دز شوگ مهب صاخ طیارش

. تسشن هنیس هب تسد

؟ یطیارش هچ تقو نوا _

مدز. یگنرمک دنخبل

همه وهب تکرش یایب ماهاب حبص ادرف ینوتیم _ثمال

نوا جارخا مکح دعب یسیئر موناخ امش مینک عاالم

مه اب هنوخ وت یتقو ینک،ای اضما تدوخ ور هرتخد

یلگ لگ نهاریپ نوا زا یکی هک حیلا رد میدش اهنت

ور ماهوراد تقو و ینیشب مولج یدیشوپ ور تاه

زا راگیس یملغب وت تخت یور یتقو ینک،ای دزشوگ

... متسد

. مفرح وت دیرپ و دروآ ولج ور شتسد عیرس

اج نیمه ایب یتفرن شیپ نیا زا رتشیب ات اشهاوخ _

! مینک شفقوتم

. مداد نوکت رس یدج

هساو میرب شیپ مه اه نیا زا رتشیب یلیخ هرارق _

نک. تکرش کالاس وت متفگ تهب نیمه

هنزب یفرح هک نیا زا لبق درک درگ ور شاه مشچ

. دروآ ور اذغ نوسراگ

درک. ندروخ هب عورش مورآ و درک توکس



مدز. شهب یا هراشا

یربخ ناتسرامیب زا ینکن فاص ور تباقشب باتفآ _

. تسین

. مدشن هجوتم هک دز یرغ بل ریز مخا اب
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ش هحفص هب یهاگن میشوگ گنز یادص ندینش اب

. متخادنا

دوب! میکح موناخ

دوب. هتفر مدای ور اهراک و تکرش لک هب

یوت شبرطضم یادص مداد باوج هک ور یشوگ

. دیچیپ مشوگ

_ولا؟

امش؟ دییاجک رهمگرزب بانج

مه زورید میراد هسلج بورغ ، میراد راک یلک زورما

منک؟ راکیچ دیاب نم دیدموین

. مداد هیکت یلدنص وهب متسب ور ماه مشچ

، تکرش مایم ادرف منوسرب ور مدوخ منوتیمن زورما _

. دیشاب هتشاد ور اهراک یاوه نوتدوخ

مه زورید یتح رهمگرزب یاقآ : تفگ یبجعتم نحل اب

تسد نم هخآ ندرواین فیرشت مه یناف یاقآ دیدوبن



. مسرب زیچ همه هب یروج هچ اهنت

واکجنک تروص هب یهاگن ، متفرگ نادجو باذع یمک

ور میکح موناخ یمک هک نیا یارب و متخادنا باتفآ

شیامزآ تبون زورما : متفگ یمورآ نحل اب منک عناق

. مایب متسنوتن متشاد

. دیشک یهآ

یچ؟ شیامزآ ، هدموین مه باتفآ یتح _

؟ هدموا شیپ یلکشم هدرکن ییادخ

. مدرک فاص ور مولگ

هنم. اب مه باتفآ _

یچ؟ ینعی : تفگ یروابان واب درک ثکم هظحل دنچ

وت هک یزیچ ادخ یاو ... شیامزآ دیتفر باتفآ و امش

. هتسرد هنم رکف

. منزیم فرح یک اب همهفب ات درک جک ور شرس باتفآ

میایب میتسنوتن لیلد نیمه هب مه زورید ، هتسرد _هلب

. تکرش

منک. رود مشوگ زا ور یشوگ دش ثعاب شدنلب یادص

؟ ییاجک رتخد اج نیا ایب ادیش ... ادیش _

هیک؟ شواچ هدشیچ : تفگ مورآ باتفآ

مدز. یشوگ هب یا هراشا

! همیکح موناخ _

دش. درگ شاه مشچ



مدای دش یا هلجع زیچ همه ردقنا مرس هب کاخ یاو _

ونم. هشکیم ادیش مگب نوشهب تفر

متسد یوت زا ور یشوگ مگب یزیچ هک نیا زا لبق

. تفرگ و دز پاق

_ولا؟

نوا مه ادیش نم مرب نوتنوبرق میکح موناخ سالم

؟ شخپ ور دیراذیم ور یشوگ ؟ تساج

و متخادنا متسد یوت یشوگ خیلا یاج هب یهاگن

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

درک. م کالهف یمک شندز فرح دنلب و ندیدنخ یادص

. متفگن یزیچ و متخادنا فارطا هب یهاگن

رانک ور باقشب ، مروخب متسنوتن رتشیب همقل دنچ

. متخود مشچ باتفآ وهب متشاذگ

و دنخب وگب حلا رد نانچمه ایند نیا یخلا یب

دوب! بشید یایاضق فیرعت

دوب. هدرکن مومت مه ور شاذغ فصن

. مدنوم رظتنم و مدیشک یقیمع سفن
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و نم هب شهجوت مک مک موناخ هقیقد دنچ زا دعب

دش. بلج مرظتنم هاگن



هگید نم اه هچب بخ : تفگ عیرس و دز مهب یدنخبل

؟ دیرادن یراک مرب

دز. مهب یدنخبل یشوگ ندرک عطق زا دعب

یا هعفدی ارچ ننودب ندوب واکجنک یلیخ هدنمرش _

. میدرک وراک نیا

یلا وس ، متفرگ شتمس هب ور متسد و مداد نوکت یرس

درک. مهاگن

! ینکیم فطل ور میشوگ _

هب مورآ و تخادنا شتسد یوت یشوگ هب یهاگن

. تفرگ متمس

لر تنک زا هعفدی مدیپاق ور تیشوگ هدنمرش مموا _

... ینودیم هخآ مدش جراخ

. مدیشک یقیمع سفن

نم ینکب داوخیم تلد یراکره ینوتیم تسین یلکشم _

! مترهوش

. میرب نک مومت ور تاذغ

ندروخ هب عورش و دز مهب یا هدز تلا جخ دنخبل

درک. شاذغ

له یرانک ور باقشب درکن مومت ور شاذغ مه شرخآ

هتعاس هی میرب شواچ منوتیمن هگید نم : تفگ و داد

. مدیدن ور هچب زونه یدرک ملطعم اج نیا

دش. درگ ماه مشچ



؟ مدوب هتخادنا هار ینار نخس نفلت تشپ _نم

دش. دنلب اج زا عیرس

. ینزیم فرح یچ هب عجار منودیمن _

. مداد شتسد هب ور چیئوس

نم نیشب نیشام وت ودب یراد هلجع ردقنا هک _حاال

. مایم منک باسح

. تفرگ متسد زا ور چیئوس و دز یزان دنخبل

. مداد شهب ور تراک و متفر رادباسح تمس هب

دشیم در نوبایخ زا ساوح یب هک باتفآ هب مهاگن

دوب.

هب هجوت یب و دوب هتفرگ شتسد یوت ور شیشوگ

قوب و نتشذگیم شرانک زا تعرس اب هک ییاه نیشام

دش. در نوبایخ زا ندزیم

یروج نیا ارچ هچب نیا ، متخود شهب مشچ ینارگن اب

هخآ نومتسد هدب راک داوخیم یلوا زور نیمه هنکیم

اوه! هب رس ردقنا مه رتخد

. مدنوسر نیشام هب ور مدوخ عیرس و متفرگ ور تراک

. مدرک شهب یمخا متسشن لر تسپ هک نیمه

ینک یراک یاوخیم شابن اوه هب رس ردقنا باتفآ _

هدب. فارطا هب ور تساوح

درک. دنلب شیشوگ یوت زا ور شرس

؟ هگم مدرک راکیچ _



. مدرک نشور ور نیشام و مدیشک یهآ

! یدرک مک نم رمع زا سلا تسیب _
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یوت ور شرس هرابود و تخادنا باال یا هنوش لا یخیب

درک. ورف شیشوگ

هک دوب یزور نیلوا ، هشب مومت زورما تساوخیمن ملد

روج هی ، میتفریم نوریب مهاب منز و دزمان ناونع هب

نوج اقآ ، دشیم اقلا مدآ هب یتوافتم رورغ سح

هشب قشاع هک یتقو ات هشیمن لماک درم هی تفگیم

ندش لماک زا ور شروظنم ،حاال هشاب شقشاع ینز و

هدیسر تابث هب یحور ظاحل زا راگنا مدشیم هجوتم

! مدوب

یشوگ یوت زا ور شرس ناتسرامیب هب میسرب ات

. درواین نوریب

. مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام

. میدیسر موناخ وش هدایپ _

دش. هدایپ نیشام وزا تخادنا فارطا هب یهاگن

شرانک و مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

. مداتفا هار

. تفرگ ور متسد ی هکیچوک تشگنا و دز مهب یدنخبل



. میدش ناتسرامیب سنلا دراو مه اب

دنلب نوشارب یتسد باتفآ شوایس و رحس ندید اب

درک.

نومهب ور شدوخ و درک زیر ور شاه مشچ شوایس

. دنوسر

؟ دیشکیمن تلا جخ یلیکو ادخ _

بخ. هنوخ دیریم دیراد دیادیم ربخ هی بشید

. مدیبوک ش هنوش یور مدازآ تسد اب

. میدوب ریگرد یلیخ ایس تفر مدای ال _صا

درک. درگ ور شاه مشچ

؟ شواچ تفر تدای ونم _

؟ یدوز نیمه هب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

با ییوربا تنطیش اب باتفآ مگب یزیچ هک نیا زا لبق

هنوتیم یروج هچ مشاب شرانک نم یتقو : تخادنا ال

هنک! رکف هیقب هب

. تفر مه وت یمک شوایس تروص

هابتشا میدادیم تلذ هب نت زوم هی رطاخ هب دیابن _

. میدرک

هنک ادیپ همادا ثحب هک نیا زا لبق ، تفرگ م هدنخ

هقبط نزب نوشهب رس هی ورب ودب باتفآ : تفگ رحس

هرارق بورغ ات ، هکلپیم سنلا وت نیمار نمراهچ



. یدموین ارچ هک دز رغ یلک هشب صخرم

. دیشک ور متسد باتفآ

ونم. هشکیم هنوپ ، شواچ میرب ایب یاو _

؟ مایب منم : متفگ بجعت اب

داد. راشف ور روسناسآ همکد و درک یمخا

؟ ینیبب ور هچب یاوخیمن _

. یایب دیاب هک همولعم

دوب. قوذ زا رپ شتروص ، میدش روسناسآ دراو

وهب دیرپ نوریب عیرس دش زاب روسناسآ رد هک نیمه

. داتفا هار سنلا تمس وهب

هب نومندید اب دوب هداتسیا یقاتا یولج هک نیمار

. داتفا هار نومتمس

یباسح هنوپ هک وت رپب باتفآ ، نیدموا شوخ _سالم

. هیکاش

. قاتا یوت دیود عیرس باتفآ

مه و ماوخیم ترذعم مه بشید تباب ناخ شواچ _

مگ ور ماپ و تسد اعقاو دیدوبن اهامش منونمم

. مدرکیم

مدز. یگنرمک دنخبل

نیمار مگیم کیربت یلیخ یتسار درم، هیفرح هچ _نیا

ناج.

. دیشک شینوشیپ هب یتسد و دیدنخ



. مینک ناربج هشب امش تمسق هللا شنا _

ملد یوت یبیجع و نیریش سح شفرح ندینش اب

قایتشا نیا اب مه نم هک یزور دایم ینعی ، دیچییپ

... شردام هک یا هچب ردپ ، مشب ردپ

نوریب قاتا زا یتروص یوتپ هی اب هک باتفآ ندید اب

. مدش هدیشک نوریب مراکفا زا دمویم

طقف هک دوب هدیچیپ وتپ یوت ور هچب یروج هی

دوب! مولعم شتروص یدرگ
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: تفگ و تفرگ متروص یولج ور هچب یصاخ قوذ اب

. هزان هچ شنیبب شواچ یاو

ور اتهم یتح نم تسشن مبل یور یدنخبل شندید اب

. مدیدن دموا ایند هب یتقو مه

. هنکشب هسرتیم مدآ هکیچوک ردق _هچ

. هچب تمس هب دش مخ یمک نیمار

؟ مدرکن شلغب زونه هشیم ترواب _

! مسرتیم

. تفرگ ش هدنخ باتفآ

تزا تانئاک مامت فرط االنزا نیمه نم نوج _خهلا

هب یدش فیح هدش تردپ نوشیا هک ماوخیم ترذعم



ادخ.

درک. شهب یمخا نیمار

مداد نوکت فرط ود هب ور مرس نوشاه لک لک طسو

. مدیشک نوریب متک بیج زا ور ملوپ فیک و

. متشاذگ هچب یوتپ ریز و مدروآ رد لوارت ات دنچ

هیراک هچ نیا : تفگ و تفرگ ور متسد عیرس نیمار

. دینکیم هدنمرش ارچ اباب یا ناخ شواچ

مدز. یدنخبل

. مگیم کیربت مه زاب ... هینشور مشچ _

. دیشک شاهوم هب یتسد

هللا شنا دیدرک هدنمرش یلیخ هنکن درد امش تسد _

. مینک ناربج

. مداد نوکت یرس

مک؟ مک میرب باتفآ _

تاق مال تعاس دنوم اج نیا هشیمن دایز دایم رظن هب

. تسین

. تخادنا فارطا هب یهاگن

. میرب مایم هنوپ شیپ مرب هظحل _هی

. تفر قاتا تمس وهب تشگرب

. دیشک یهآ نیمار

هگید تعاس مین هی یلدنص ور نیشب شاداد _ایب

. دایم



. متخادنا اه یلدنص هب دعب و قاتا هب یهاگن

هک. دایم دوز تفگ _

. تخادنا ورباال شرس

عبر هی شدوز هدوز هرب االن یسانشیمن ور اه موناخ _

هچب هک ندب رظن نیا هب عجار ننیشب تس،ات هگید

. هشکیم لوط یلک هیک هب هیبش شاجک

: تفگ یدج نحل اب نیمار میتسشن هک یلدنص یور

. هنکیم تسکشرو هراد ناخ نودیرف مدینش

. مدش هریخ ور هب ور هب

. مرادن _طاالیع

تیعضو مدینش هتبلا هاچ هت هداد شله ناگیاش _

. تسین بوخ دایز مه شدوخ

. متشگرب شتمس هب

؟ هکلپیمن نم تکرش رود هتقو دنچ هنیمه هساو _

درک. دییات

ششخپ یاهراک ، هرادن ور قباس تردق نوا هگید _هرآ

هی اب ماوخیمن ، مدرک راذگاو هگید تکرش هی هب ور

منک. راک هدنزاب

. مدرشف مهب ور ماه بل

نم هب یتساوخ کمک هگا ، ینکیم یا قاعالهن _راک

. نزب گنز
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اه میرحت و رازاب تیعضو ی هرابرد یا هقیقد هد

دش. ادیپ باتفآ ی هلک و رس مک مک ات میدز فرح

هب یهانگ یب هقایق و داد نوکت تسد مارب رود زا

. تفرگ شدوخ

. تشاد جایتحا مکمک هب هنوپ دش رید هدنمرش _

دش. دنلب اج وزا درک زیر ور شاه مشچ نیمار

هب هچب یاه مشچ همهفب تفرگیم کمک تزا تشاد _

نم؟ ی هداوناخ هب ای هتفر شدوخ

. تفرگ ش هدنخ باتفآ

و رجز همه نیا نک رکف ادخ هدنب هراد قح بخ _

هی هرب ترهوش هداوناخ هب هچب شهت یشکب یتخس

. شاج راذب ور تدوخ هظحل

. تفر مه یوت نیمار تروص

منک! شروصت ماوخیمن یتح _

. تخادنا باال ییوربا باتفآ

؟ شواچ میرب نزن، رغ سپ ال کیراب _

. مداد نوکت رس

. میرب هدش مومت تراک _هگا

جراخ ناتسرامیب زا و میدرک یظفاحادخ نیمار اب

. میدش



شهاگن یمشچ ریز میدش نیشام راوس هک نیمه

. مدرک

؟ نرب وت هب نوماه هچب یراد تسود _

. تفرگ زاگ ور شبل

یوت نم ینودب دیاب ینیبب ور متلا جخ یاوخیم _هگا

! بانج میدج ال ماک عوضوم نیا

هی هشاب هقیلس شوخ هرب، وت هب دیاب نومرسپ

و هنک جاودزا شاهاب هنک باختنا نم لثم راکهاش

! هشب تخبشوخ

. مدرک شهاگن بجعت واب متشگرب

؟ تدوخ ای یدرک فیرعت نم _االنزا

. تخادنا باال یا هنوش

! مزیزع دوب هبعش ود _ریت

. مداد نوکت دییات هب یرس

یچ؟ دوب رتخد هگا تقو نوا _

هقیلس مدب هزاجا منوتیمن اعقاو : تفگ و دیشک یهآ

هشاب هنوخ وت شواچ اتود نک رکف هرب نم هب ش

بخ! هشیم هنووید مدآ

دوب. هتفرگ مه مدنخ اوه دیرپ ماهوربا تفج

! وررپ هچب _

تفگ وناب باتفآ : متفگ و متخادنا فارطا هب یهاگن

داوخیم تفگ هدش، گنت شلد ششیپ تمربب زورما



. هنیبب ور شسورع

داد. ششوگ تشپ ور شاهوم

؟ میرب _االن

. مداتفا هار هنوخ تمس هب

دیاب ادرف زا میرب هدازآ نومتقو هک االن مرظن _هب

یباسح هک مه شدعب مسارم یاهراک لا بند میرب

. میریگرد
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؟ شواچ تسین تشز : تفگ مورآ

... مایب نم دعب میدشن مرحم زونه ام هخآ

. مدیشک ییادص رپ سفن

رانک ور اه فراعت نیا یاوخیم یک مشیمن هجوتم _

هابتشا ال صا ینم نز هک رخآ و لوا ، باتفآ یراذب

زورما نیمه مدادیم ور هتفه رخآ داهنشیپ دیابن مدرک

زور ود تمدربیم متفرگیم ور تتسد یدشیم ممرحم

. هزیرب تندوب بذعم سح نیا هک میشاب اهنت مه اب

درک. هچنغ ور شاه بل

ور هتفه رخآ داهنشیپ تدوخ ینکیم ماوعد ارچ بخ _

وب... مادخ زا هک نم یداد

دش! تکاس هعفدی



. متخادنا شهب یهاگن بجعت اب

... زورما هک دوب تادخ _زا

امسر ، مدادن همادا ش هدش خرس تروص ندید اب

دوب. هدرک ورف ش هقی وت ور شرس

مدز. ماهوم هب یگنچ

هشاب مه اب یسورع و دقع یاوخیم یتفگ نوچ _

یزیچ هک میشاب هتشاد مه یدزمان نشج هی متساوخ

یتخس هب مه شن اتاال هدهاش ادخ ، هنومن تلد یور

درس ور شیتآ نیا وت رطاخ هب نم ، مدروآ موود

! مدرک

درک. شاه تشگنا اب یزاب هب عورش

زور دنچ طقف هک درک شیراک هشیمن هگید حاال بخ _

. تسین مهم دایز میمه اب مه ش همه هدنوم هگید

. مدش هریخ ولج هب فرح یب

تسین مهم نوا یارب هنکن مسمل و هشاب مرانک هک نیا

منوتب هتسشن مرانک هکاالن نیا ، همهم نم یارب یلو

مدوخ یارب و منک شسمل یتیدودحم چیه نودب

! همهم نم یارب شمشاب هتشاد

مه ش عالهق دروم رتخد هک همهم یدرم ره ی هساو

قلعت ساسحا شهب یمسج مه و یحور ظاحل زا

لر تنک ور مدوخ متسنوت تقو همه نیا ، هشاب هتشاد

یلو دش رتشيب شهب مزاین مسح ندش رتشیب اب منک



. تشاد تیمها نوا ساسحا نم یارب مه زاب

. مدرک کراپ طایح یوت ور نیشام هنوخ هب ندیسر اب

رود ور شتسد و دموا متمس هب شدوخ هعفد نیا

درک. هقلح موزاب

ور هنوخ رد تفرگ نایرج ملد یوت هک یبوخ سح اب

. مدرک زاب

و قیاقش دمویمن رظن هب ، متخادنا فارطا هب یهاگن

. نشاب هنوخ زانهم

وناب قاتا تمس هب تسار کی و مدش نتشگ لا یخیب

. مداتفا هار

داد. راشف ور موزاب باتفآ مدیسر هک رد تشپ

شواچ یاو ... تقو هی میشن شتحارتسا محازم _

. مراد سرتسا

. مدرک شکیدرن مدوخ هب دنخبل اب

؟ ینیبیم ور وناب هتراب نیلوا هگم قدنف یسرتسا _هچ

. تخادنا ورباال شرس

... سورع ناونع هب هک هراب نیلوا یلو _هن

و مدش مخ یقیمع دنخبل اب درک عطق هک ور شفرح

. مدیسوب ور شینوشیپ

شسح ات متسب ور ماه مشچ و مدرک ثکم هیناث دنچ

منک.
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بقع ور مدوخ یمک ، دروخ لوو ماه تسد یوت مورآ

. مدیشک

؟ هدیم ینعم سرتسا ینم لغب یوت ینم رانک یتقو _

تفریم فعض ملد هظحل دنچ ره دز، یلوجخ دنخبل

شهگن ملغب یوت ردقنا تساوخیم ملد ، شتاکرح هساو

. دایب رد شادص هک مراد

دوب! نم نز هگید نوا

مدز. رد هب یا هقت

. لخاد میایب مینوتیم وناب _

. دیچیپ مشوگ یوت وناب مالمی یادص

. منوترظتنم هتقو یلیخ اه هچب لخاد دیایب _

. هشب دراو باتفآ مداد هزاجا و مدرک زاب ور رد

رپ تشاد ملد هک اج نیا ایب ، ملگشوخ سورع _سالم

. نوتمنیبب مه رانک دیشکیم

. متسب ورد مدش قاتا دراو

دش مخ دنخبل واب تسشن تخت یور وناب رانک باتفآ

. دیسوب ور ش هنوگ و

؟ هرتهب نوتلا ح ناج وناب _سالم

دیشک شدوخ تمس هب ور باتفآ یصاخ قوذ اب وناب

. دیسوب ور شینوشیپ و



لثم مرب تنوبرق نم یهلا ، میلا ع دییاجنیا هک امش _

. ینومیم باتفآ ی هجنپ

. دیراد فطل یلیخ ، هنکن ادخ : تفگ هدز تلا جخ باتفآ

. متسشن تخت رانک یلدنص یور و متفر رتولج

روضح یراگتساوخ بش متسنوتن مرتخد م هدنمرش _

... دمویم دیاب رت گرزب هی دوبن هک شردپ مشاب هتشاد

. تفرگ ور شتسد باتفآ

دعاسم نوتلا ح امش مینکیم کرد وناب هیفرح هچ _نیا

نوتلا ح ات میدرکیم ربص یمک دیاب ام شتسار هدوبن

. هشب رتهب

. تخادنا نم هب یهاگن وناب

مه شدوخ هگا ، مدرک ور مرسپ لد رکف _نم

اپ نم نودب مدرکیم شروبجم هنک ربص تساوخیم

نیا یوت ردق هچ مدید مشچ هب نوچ هراذب ولج

هدش. هتسکش تدم

. مدرک یا هفرس کت

. دینزب ور نوتاه فرح تحار امش نوریب مریم _نم

. متفر مدوخ قاتا تمس وهب مدش دنلب اج زا

مشچ ، مدیشک یتحار سفن و مدیشک زارد تخت یور

. تخوسیم یگتسخ تدش زا ماه

. متخادنا تخت رانک و مدیشک نوریب منت زا ور مزولب

فرح ات منک رد یگتسخ هقیقد دنچ متساوخیم طقف



یگتسخ زا یروج هچ مدیمهفن یلو هشب مومت نوشاه

درب. مباوخ
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. مداد نوکت ور مرس یمک متروص یور یکلقلق سح اب

مک مک ماه مشچ ، تسشن ماه مژه یور یفیرظ مسج

هلصاف مه زا ور ماه کلپ یمی مال مخا ،اب دروخ نوکت

دوب هتسشن مرس باالی دنخبل اب هک یباتفآ وهب مداد

. مدرک هاگن

! باوخ تعاس _

اه. یش رادیب مرظتنم همین و تعاس ود

. متشگ میشوگ لا بند و مدیشک ماه مشچ هب یتسد

. رتخد یدرکن مرادیب رتدوز ارچ _

. دیدنخ زیر

تتروص ردق هچ یشیم رادیب باوخ زا شواچ یاو _

. هرامخ زونه تاه مشچ هشیم هزم اب

متشادرب زیخ هعفدی و مدرک شهاگن هیناث دنچ

. شتمس

نیب هنک رارف هک نیا زا لبق ، دیشک یفیفخ غیج

. مدرک شلفق ماهوزاب

رادیب باوخ زا هک زورره هگید زور دنچ ات راذب _



! ینیبیم تاه مشچ یولج ور هفایق نیمه یشیم

ور ش هدنخ یولج مدرک یعس و تفرگ زاگ ور شبل

. هریگب

نتشادن قح یسورع زور ات میدق یاهداماد مه داماد _

مشچ وت ینریم لز امش تقو نوا ، ننیبب ور سورع

؟ ینزیم افرح نیا زا نم یاه

درم! نک ایح

مورآ راشف و مدنوسر شاهولهپ هب مورآ ور متسد

دش درگ شاه مشچ هدشن هیناث دنچ ، مدرک دراو شهب

. هدنخ ریز دز دنلب و

هتشز ادخ وروت یاو ، مدرم نک ملو شواچ یاو _

... هونشیم وناب شواچ

هعفدی ، تفر تخت یور شدوخ نداد نوکت هب عورش

یولج شدیفس و مرن ندرگ و تفرگ باال ور شرس

دش. رهاظ ممشچ

شندرگ یور یهاتوک ی هسوب و مدش مخ اوه یب

. متشاک

واب تشاذگ م هسوب یاج یور ور شتسد عیرس

درک. مهاگن ندوب سیخ هدنخ تدش زا هک ییاه مشچ

. مدش هریخ شخرس تروص هب تذل اب

لد لگشوخ نکن، هاگن لگشوخ ، دنخن لگشوخ ردقنا _

. رتخد ربن



درک. جک یمک ور شرس

هراد مه ور ارسدرد نیا یتفرگ لگشوخ نز هگید _

. هگید

. مدیشک ور شینیب

! موناخ لگشوخ _

درک. هقلح مندرگ رود ور شتسد تلا جخ یب

تقو چیه یتفر و یدرک لو ونم هک بش نوا _زا

رکف میشاب تیعقوم نیا وت یزور هی مدرکیمن رکف

دش. مومت زیچ همه مدرکیم

952_ تسپ #

دش. ردک مهاگن

. شمدنوشن ماهاپ یور و متفرگ مکحم ور شرمک

یزور هی متسنودیم مه بش نومه یتح نم یلو _

متخانشیم ور مدوخ نوچ نم، هب یدرگیم رب هرابود

! مدوبن وت زا ندنک لد مدآ

درک. ورف مندرگ یوت ور شرس

بش نوا نم ، یتشاد یشوخ لد هی حتلا هب شوخ _

. مدرک هیرگ یلک حبص ات

. درکیم دروخرب مندرگ هب شاه سفن دزیم هک فرح

. مدیشک راگیس یلک حبص ات بش نوا منم _



میباکر زا هدز نوریب یبوکلا خ یور مورآ ور شتشگنا

. دیشک

ننوتیمن یتقو اهدرم هگید هدیم ینعم هی شتفج _

. نشکیم راگیس ننک هیرگ

. مدیشک یقیمع سفن

نیگمغ ثحب نیا زا ور نم نهذ یراد تراک نیا _اب

! ینوشکیم یا هگید تمس هب

مدرک شهاگن یدج ، تفرگ باال ور شرس یمگردرس اب

مدز. شتسد هب یا هراشا و

. دیبوک م هنیس هب یتشم و دش درگ شاه مشچ

! شواچ _

. متشاک شینیب یور یعیرس ی هسوب

! شواچ ناج _

یاه مشچ واب داد هیکت م هنیس هب ور ش هنوچ

دش. هریخ مهب شتشرد

داب تسد وت هشیر یب تخرد هی لثم یدوبن یتقو _

دوز ، دنوشکیم شدوخ اب ونم تفریم هک اج ره ، مدوب

مدرکیم هیرگ دوز مدشیم ینابصع دوز مدشیم تحاران

دوب! لیلد یب ماهراک رتشیب

مکحم مدنوود هشیر کاخ یوت یدموا وت یتقو زا

مرگ متشپ هسریمن مهب داب روز هگید ، نیمز هب مدش

! مدش راد هشیر هدش،



یقیمع سفن واب شمدیشک مدوخ تمس هب مکحم

. مدرک ورف شاهوم یوت ور مرس

! باتفآ مدوب یچ وت زا لبق _نم

همه زا ردق هچ ، مدوب حور یب و هدز خی ردق هچ

نیا هک یدرم هشیمن ترواب ، مدوب یرارف و هدیرب

رتدوز شاک همیدق درم نومه هدرگیم ترود یروج

ملد تاه هدنخ هک عقوم نومه شاک ، مدرکیم تادیپ

ادخ هدوخ و وت طقف ، یدشیم نم ملا دیدزد ور

! تماوخیم ردق هچ نم دینودیم
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نودب ، ندوب هدیچیپ شندب رود کچیپ لثم ماهوزاب

هرایب شدوخ یور هب ور راشف و درد نیا هک نیا

درک. ملغب رت مکحم

... دشن نیا زا رت رید هک هبوخ _

؟ شواچ

ور شندب یامرگ مدرک یعس و متسب ور ماه مشچ

منک. تبث منهذ یوت

؟ یربب اجک ونم هرارق یگب یاوخیمن _

. مدیشک سفن قیمع و مدیسوب ور شاهوم یور

! هزیارپوس _هن،



قاتا رد هک هگب زیچ تساوخ ، تفر مه یوت شتروص

. دموا رد ادص هب

وت؟ مایب تسه هزاجا میدموا ام منوج شاداد _

ور نم باتفآ هیناث مدص یوت قیاقش یادص ندینش اب

زا هطقن نیرت رود هب ور شدوخ و داد له بقع هب

! دنوسر تخت ی هبل ینعی نم

. مدرک شهاگن بجعت اب

ناج. قیاقش وت _ایب

و درک زاب ور رد مورآ باتفآ یادص ندینش اب قیاقش

دش. دراو

. یدروآ افص نوملگشوخ سورع سالم هب _هب

درک. لغب ور قیاقش دنخبل واب دش دنلب باتفآ

؟ ندموا مه موناخ زانهم ملد... زیزع _سالم

داد. نوکت رس قیاقش

. یدموا شاداد اب مه وت هرادن ربخ هنییاپ _هرآ

میتشاد مک مک هگید ام : تفگ هدش لوه باتفآ

؟ شواچ هن هگم ، مینیبب ور وناب میدوب هدموا میتفریم

. متخادنا باال ییوربا

؟ مینومب ماش _

ور شتسد غیج غیج اب قیاقش هک هگب یزیچ تساوخ

. دیشک

مینکیم رضاح ور ماش عیرس هگید دینومب هرآ یاو _



. هشیم زیارپوس یلک تتنیبب نامام نییاپ میرب ایب

، دیشکیم نوشن و طخ مساو شاه مشچ اب باتفآ

درک. مخا هک مدز شهب یکمشچ

! همنز ، هنومب مشیپ رتشیب تساوخیم ملد

هن، ای شمنیبب منوتب بوخ هتفه رخآ ات تسین مولعم

! نومرس تخیریم راک یلک ادرف زا

وهب متشادرب هتخیر مهب ی مالهف یور زا ور میشوگ

. تشادرب ور یشوگ قوب دنچ زا دعب مدز گنز زورهب

؟ زورهب _ولا

اقآ؟ ناج _
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. مدش دنلب تخت یور زا

؟ دایم یک اه شیامزآ باوج _

؟ ینک شفیدر رتدوز ینوتیم

هب منوسریم ادرفسپ ات اقآ امتح مشچ : تفگ عیرس

. نوتتسد

سامت یتسنوت دوب هداد تهب ایس هک یسردآ _نیا

؟ نومارب ینک ورزر ور ییاج و ینک رارقرب

؟ هگید دیتساوخیم بش هی هساو اقآ _هرآ

راهچ وت ماوخیمن هرآ : متفگ و مدرک منت ینهریپ



و رداچ یاراک رفعج اقآ هب نزب گنز مینومب یراوید

هنک. فیدر ور پمک

و مک نم زورهب هشاب لماک تازیهجت اب زیچ همه

زا مه ور لوپ هشاب تحار ماوخیم ، منیبن یرسک

. یرادیم رب میصخش باسح

همه نم زا نیدید صقان راک حاال ات هگم اقآ مشچ _

. ممشچ شور ش

. مدرک شزاب و متفر رد تمس هب

؟ یرادن یراک بال یب تمشچ _

. طفاحادخ اقآ _هن

. متفر نییاپ اه هلپ وزا متشاذگ مبیج یوت ور یشوگ

هتسشن مه رانک هک زانهم و باتفآ و قياقش ندید اب

مدز. یگنرمک دنخبل ندوب

. هبذعم یمک باتفآ مدرک سح

؟ هنوخ تمربب یا هتسخ هگا باتفآ _

اجک هن : تفگ عیرس زانهم هگب یزیچ هک نیا زا لبق

قیاقش هب دعب، میروخب ماش لوا هک هشیمن شیربب

هنک. هدامآ ور اذغ متفگ

. متخادنا باتفآ هب یهاگن

. تفگن یزیچ و درشف مه هب ور شاه مشچ

. میتسشن زیم رود همه ماش ندش رضاح زا دعب

. مدیشک اذغ شساو و مدنوشن مدوخ رانک ور باتفآ



زانهم اب میدق یاه دروخرب رطاخ هب مدرکیم سح

. هنکیمن یتحار ساسحا

تدص هب نوفیآ گنز هک میدوب اذغ ندروخ لوغشم

. دموا رد

دش. دنلب اج زا قیاقش

هیک. منیبب مریم _نم

رد هب یهاگن ، دشن شزا یربخ و تشاذگ هقیقد دنچ

. مدش دنلب اج وزا متخادنا هنوخزپشآ
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. مدش اتهم و نیهش هجوتم سنلا یوت نتشاذگ اپ اب

ودب مندید اب اتهم ، تسشن مینوشیپ یور یگنرمک مخا

. دموا متمس هب ودب

... مینومب وت شیپ میدموا ام منوج ییاد _

. مدرک شلغب مکحم و مدش مخ

. یرتخد نم مرب تنوبرق _

م هنوگ مکحم و درک هقلح مندرگ رود ور شاه تسد

. دیسوب ور

دوب هدش گنت تساو ملد ردق هچ نوج ییاد یاو _

شرخآ ، تشیپ دروایمن ونم متفگیم ینامام هب یچره

ور متروص تاشیر ییاد یاو ... مدرک هیرگ هملا ع هی



. دروآ درد

دوب هتسشن مبل یور شینوبز نیریش زا هک یدنخبل اب

. مدرک شدنلب اج زا

. منیبب ور وناب مدموا : تفگ و درک نومهب یمخا نیهش

جراخ هنوخزپشآ زا هک زانهم و باتفآ هجوتم هزات

. مدش ندوب هدش

... مرتخد نیهش _

متفگ : تفگ یدنت نحل واب زانهم فرح یوت دیرپ

. مرادن یراک نوتمودک چیه اب منیبب ور وناب مدموا

تندز فرح بظاوم : مداد رادشه شهب یدج نحل اب

. نیهش شاب

هار اه هلپ تمس هب تساوخ دنودرگرب ور شتروص

. داتفا باتفآ هب شمشچ هک هتفیب

؟ هنکیم راکیچ اج نیا بش تقو نیا هرتخد _نیا

تقوره میایمن نومشاداد هنوخ سلا ات سلا ام وهللا

... موناخ نیا میراذیم اپ مه

. تسشن مینوشیپ یور یظیلغ مخا

اج نیا هرت کیدزن نم هب امش االنزا موناخ _نیا

تفیب هار دعب نیبب ور وناب ورب نیهش ، هشنوخ مه

. نزن مهب ور هنوخ نیا شمارآ تنوخ ورب

. تشادرب متمس هب یمدق

... هنکن هرتکیدزن نم هب امش زا هک یچ ینعی _



. دیرب ور شادص داتفا باتفآ هقلح هب هک شهاگن

دوب. هدش زمرق یباسح شتروص

دیتفر دیدب ربخ نم هب هک نیا نودب ال... کیراب _

لثم متشادن راظتنا امش زا نامام ، دیدروآ مه سورع

! مدرم نوتمه هساو اباب لثم منم هک نیا

باتفآ هب یهاگن و مداد راشف مه هب ور ماه بل

هنوخزپشآ رد یولج هدیرپ گنر یتروص ،اب متخادنا

دوب. هداتسیا

رارصا دیابن ، مداتسرف یگدنز نیا و مدوخ هب یتنعل

نیا نومیدزمان زور نیلوا هنومب اج نیا میدرکیم

... یروج

ینزیم هیفرح هچ نیا : تفگ یمورآ نحل اب زانهم

هچ اج نیا یدموا هک یراب نیرخآ تسین تدای نیهش

؟ یتشاد یراتفر

هک یداد باوج مدز گنز تیشوگ هب یچره نم هگم

؟ ینکیم هلگ االن

نیا رهاوخ ینم رتخد وت رانک راذب ور اهراتفر نیا

. هنیبیمن یکی نودیرف اب ور وت یسک ییاه هچب
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اهب هلپ زا عیرس و تخادنا نومهب یبصع هاگن نیهش



. تفر اال

باتفآ هب متساوخیمن ال صا ، متسب ور ماه مشچ مکحم

منک. هاگن

تروص هجوتم هزات ملغب یوت اتهم ندروخ نوکت اب

. مدش شتحاران

؟ دیدرک اوعد نامام اب ییاد _

. مداتفا هار هنوخزپشآ تمس وهب مدیشک یقیمع سفن

ماش منیبب میرب ایب میدرکیم یخوش ناج ییاد _هن

؟ یدروخن هک

درک. یچون

. مدرک هیقب هب یا هراشا

. دیروخب ور نوتاذغ هیقب میرب _

. مدنوشن شور ور اتهم و مدیشک بقع ور یلدنص

. متشاذگ شولج و مدیشک شارب ور اذغ

. مدوب هداد تسد زا ور ماهتشا ، نتسشن زیم رود همه

دوب. نم هب شمشچ ، متخادنا باتفآ هب ییارذگ هاگن

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

، تسب ور شاه مشچ و تشاذگ ماپ یور ور شتسد

. مدش مورآ یمک تکرح نیمه اب

هدشن تحاران بشما تاقافتا رطاخ هب مدوب راودیما

. هشاب

هب عورش باتفآ و قیاقش ماش ندش مومت زا دعب



. ندرک زیم ندرک عمج

. دایب سنلا هب نم اب مدز هراشا زانهم هب

بشما نک لح نیهش اب ور تلکشم یروج هی زانهم _

مگن،هب شهب یزیچ هک متفرگ ور مدوخ یولج یلیخ

شاه مشچ و یگب شهب ور تقیقح لک هرتهب مرظن

هطبار مه هدب شدوخ هساو مه حلا نیا ینک زاب ور

. هدرک دوبان ام اب ور ش

. دیشک یهآ

هب هشیم هنووید شواچ مگب شهب یروج هچ هخآ _

. هراد تسود ور نودیرف ردق هچ ینودیم هک وت ادخ

مدز. ماهوم هب یگنچ

... مدوخ نم زانهم منودیمن _

. مفرح وت دیرپ

زانهم زانهم ینکیم رارکت یه مه وت هگید هتسب _

! یدرک م هتسخ

تمس هب و دنودرگرب ور شور یروخلد حتلا اب

. تفر هنوخزپشآ

همه ارچ زورما ، مدرک هاگن شنتفر ریسم هب بجعت اب

! ندش یروجنیا

. دموا متمس هب عیرس باتفآ زانهم نتفر ضحم هب

؟ شواچ میرب _

. مدیشک یا هتسخ سفن



. تمنوسریم شوپب ور تسابل _

دوب لبم یور هک شوتنام تمس هب و تفگ یا هشاب

. تفر

. داتفا دوب شنت هک یبذج سابل هب مهاگن هزات

فرط ود هب ور مرس و متخادنا شهب یا هریخ هاگن

. مداد نوکت

ردق هچ مدشن هجوتم دروآ رد هک ور شوتنام ارچ

! دایم شتروص هب یهبلگ سابل نیا
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دمویم نییاپ اه هلپ زا هک نیهش یادص ندینش اب

. متفرگ شزا ور مهاگن

رب دینکیم مومت ور یزاب هرخسم نیا یک نامام _

؟ هنوخ دیدرگیم

: تفگ و دروآ نوریب هنوخزپشآ یوت زا ور شرس زانهم

. متفرگ ور ممیمصت نم نیهش هرادن دوجو ینتشگرب

. تشادرب ور شفیک و تفر لبم تمس هب نیهش

زا دعب نگب نایب مراد وربآ نامرآ هداوناخ یولج _نم

؟ ندش ادج مه زا شاباب و نامام سلا یدنا

؟ دینک هدنکفارس ونم دیاوخیم

ی ههبج یوت دیدیشک هک مه ور وناب هللا شام



ور. اباب هن هنکیم باسح مدآ ور نم هن نوتدوخ

نوا :ات تفگ و دش جراخ هنوخزپشآ زا مخا اب قیاقش

راتفر یروج نیا وت اب هشیمه وناب همدای هک ییاج

ارچ؟ ینودیم تسه مه تقح ، درکیم

مک و تدوخ زپ و کد رطاخ هب یهاوخدوخ نوچ

ترهوش تیصخش یب ی هداوناخ یولج ندرواین

! هشکب باذع شرمع رخآ ات نامام یرضاح

تمس تشادرب زیخ هدش خرس یتروص اب نیهش

. متفرگ ور شولج عیرس هک قیاقش

؟ یدرک یطلغ _هچ

هی یتقو ینزب فرح هداد هزاجا وت هب یک ال صا

نکن تلا خد رت گرزب ات دنچ راک وت یمهفیمن ور یزیچ

. نداد یزغم یوشتسش مه ور وت

. متخادنا دوب هدش میاق زانهم تشپ هک اتهم هب یهاگن

ی همه نکن یراک نیهش ورب ریگب ور اتهم تسد _

ور زیچ همه زانهم ادعب ورب ، منوکشب ور اه تمرح

. هگیم تساو

. تخادنا مهب ینابصع هاگن

. تمشخبیمن تقوچیه شواچ هئوت ریصقت زیچ همه _

. مدرک شهاگن یدج

دوب المز هک یزیچ ره ، یشخبب ونم وت مرادن یزاین _

هریگب ور تتسد دایب ترهوش منزب گنز ای یریم متفگ



؟ تتربب

هب مکحم ی هبرض ات دنچ تشم اب اه هنووید لثم

. دیبوک م هنیس

اه؟ ینوسرتیم یچ زا ونم _

شدای هزات هک تردام زا وت زا ... مرفنتم نوتمه زا

زا ور و مشچ یب قیاقش نوا زا هراد رسپ هداتفا

. مرفنتم نوتمه

. متشاد هگن مکحم ور شاه تسد

! تشادن یبوخ یحور حلا اعقاو نیهش

شادج نم زا و ندموا ولج عیرس قیاقش و زانهم

. ندرک

بقع هب هک نیا زا لبق تسشن موزاب یور یتسد

یاه مشچ و هدیرپ یگنر اب هک وناب هجوتم مدرگرب

. مدش دوب هداتسیا اه هلپ باالی نویرگ

هدنوشک اج نیا هب ور نوا نیهش داد و غیج یادص

دوب.
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، مداتفا هار وناب تمس وهب مدز رانک ور نیهش عیرس

. مدش دمویم مرس تشپ هک باتفآ هجوتم

. متخادنا وناب یوزاب ریز ور متسد



؟ هبوخ حتلا وناب _

لثم نیهش نکن تیذا ور تدوخ ؟ هشاب تسین یزیچ

. هدرک یطاق هشیمه

تحارتسا تقاتا وت میرب ایب نوریب یدموا ارچ هخآ

نک.

زا وناب یلو تفرگ ور وناب ی هگید یوزاب باتفآ

. دروخن نوکت شاج

مشچ زا کشا هک روط نیمه و تفرگ باال ور شتسد

ور مریش نم : تفگ نیهش هب ور تخیریم نییاپ شاه

یب شدوخ لثم مه ور وت هک منکیمن نودیرف حالل

اب تنوج اقآ اب سلا همه نیا ... هدروآ راب ور و مشچ

؛ هرفس یور میدروآ حالل نون میدرک یگدنز یراد وربآ

مسورع یولج یتح نم یارب تشاذن تیثیح درم نیا

مدوخ هک یا هچب رطاخ هب م هدنمرش ماه هون و

مخز یور کمن ردقنا ورب نیهش ... مدرک شتیبرت

، میریگب مورآ ام راذب شاپن هداوناخ نیا و تردام

ورب!

ور اتهم تسد ، تخادنا نومهب یا هدنومرد هاگن نیهش

دنلب یاه مدق اب یبصع و تحاران حتلا واب تفرگ

دش. جراخ هنوخ زا

. متخادنا وناب تروص هب یهاگن

ح نکن هیرگ وناب، روخب ور تاه صرق قاتا وت میرب _



. هشیم دب تلا

. تفر شتمس هب قیاقش و تسشن لبم یور زانهم

. میدرب شقاتا تمس هب ور وناب

. مدرکن هاگن باتفآ تروص هب مه زاب

ناویل هی واب مدروآ رد اج زا ور شاه صرق عیرس

. متفرگ شتمس هب بآ

باتفآ هب باطخ دوب وناب هب ممشچ هک روط نومه

. هنوخ تمنوسریم رادرب ور تفیک : متفگ

درک. یطفاحادخ وناب واب تفگ یا هشاب

. تفر رد تمس هب مرن یاه مدق اب

نیا وت ور شاپ یلوا بش هرتخد دش تشز ردق _هچ

دش. اپ هب یلا جنج نینچ تشاذگ هنوخ

. مدیشک یهآ

ینک، تحارتسا نک یعس وناب مرایم رد شلد _زا

. مدرگیم رب دوز و منوسریم ور باتفآ

مدز. نوریب قاتا وزا مدش دنلب اج زا

هک داتفا باتفآ هب ممشچ مدمویم نییاپ هک اه هلپ زا

دوب. هداتسیا زانهم رانک شتسد وت فیک اب

دب شلا ح تقو هی هنومن اهنت وناب شیپ ورب قیاقش _

. هشیم

. تفگ یمشچ

مدز. باتفآ هب یا هراشا و متشادرب ور نیشام چیئوس



. میرب _

هار مرانک عیرس و درک یطفاحادخ قیاقش و زانهم اب

. داتفا
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مفرط هب میتسشن نیشام یوت هک نیا ضحم هب

. تشگرب

. مدش هریخ ور هب ور وهب متخادنا هار ور نیشام

. دیچیپ مشوگ یوت شطاتحم مالمی یادص

؟ ینکیمن ماگن ارچ شواچ _

. مدیشک یقیمع سفن

... بشما یاه قافتا تباب _

. دیرپ مفرح یوت

ره یوت اه ثحب نیا ؟ داتفا ییاقافتا هچ هگم بشما _

زا ور تهاگن نیمه رطاخ هب هراد دوجو یا هداوناخ

؟ یتفرگ نم

. مدرک توکس

؟ شواچ _

دوب. قیمع و هتفرگ مادص متشگرب شتمس هب

؟ شواچ ناج _

تسین رارق نم هگم ، تناج نوبرق : تفگ تلا جخ نودب



؟ مشب تنز

مبل یور یگنرمک دنخبل دش مرگ مبلق هظحل هی یارب

همه یربلد اب دوب دلب گنشق هچ سول کرتخد ، تسشن

هنک! کاپ مدآ نهذ زا ور زیچ

؟ یشب منز هرارق یقدنف _هرآ

درک. مهاگن یدج و متمس دش مخ

هزاجا هک نیا یاج هب اه تقو روج نیا ارچ سپ _

ینکیم رارف مزا و یدزدیم ور تهاگن منک تمورآ یدب

؟

. مداد راشف مه هب ور ماه بل

. مدرکن تداع زونه _

درک. مخا

نم؟ _هب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

کیرش هگید رفن هی اب ور ماه درد هک نیا هب _هن،

تمسق تاهاب ور ماه یداش طقف مدیم حیجرت ، مشب

منک!

ولج یمک ور شتسد دش، زاب مه زا مورآ شاه مخا

درک. شزاون ور موزاب تمی وابمال دروآ

یگیم یچ مهجوتم ناخ کخلت متسین قطنم _یب

وت ورن و نکن مخا ، مشب تحاران نم یاوخیمن منودیم

ینعی کرتشم یگدنز یشب هجوتم الهمز یلو هفایق



هن؟ هگم یچ

یداش اه و هصغ و مغ ی همه یوت هرارق وت و نم

هک یتقو طقف ماوخیمن نم میشاب مه کیرش اه

بخ؟ مشاب ترانک یلا حشوخ

هب ور تاهدرد مدیم حیجرت ماوخیمن یگدنز نینچ نم

منوتیم هک هشاب تحار ملا یخ شاج هب مرخب نوج

مخ ترمک راشف همه نوا ریز ییاهنت هک منک، تمورآ

شود یور یگدنز نیا ینیگنس هدب هزاجا ، هشیمن

بخ؟ هشاب نومودره
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. متخادنا شهب یفرح رپ هاگن و متشگرب

هرادن یبیع حاال : تفگ مورآ و درک جک ور شرس

منودیم یلو لوبق هشاب وت شود یور مه شرتشیب

ات دزیمن فرح مه اب ایاضق نیا هب عجار وناب هگا

ترس هب ایچ یدرکیمن فیرعت مساو مه نومرمع رخآ

. هدموا

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ کالهف

بوخ مه وت هساو ، تسین نتفگ لباق اه زیچ یضعب _

. یشیم تیذا شندینش تسین

درک. هاگن نوریب هب هرجنپ زا درک یفوپ



فرح کرتشم یگدنز هب عجار مراد س هقیقد _هد

؟ مبوکیم نواه وت بآ منزیم

مدز. دنخبل و متفرگ ور شتسد

تبحص هیضق نیا هب عجار ادعب قدنف شابن تحاران _

اینک. بوخ ور حملا یتساوخیم ثمال مینکیم

. تفگن یزیچ و داد راشف ور متسد

... تکرش میرب تلا بند مایم شاب رضاح ادرف _

یاهراک یرس هی مه میدب ور نومیدزمان ربخ مه

لا بند میریم دعب میدب شماجنا مراد هداتفا بقع

؟ هشاب تاشرافس و دیرخ یاهراک

؟ هشاب میرخب سابل وت هساو میرب لوا ، هشاب _

. تفرگ م هدنخ

! مراد راولش و تک یلک _نم

درک. یمی مال مخا

شباختنا دیاب مدوخ هنکیم قرف یداماد راولش تک _

منک.

. مداد نوکت رس

. هشابن نشور شگنر طقف _

درک. یچون

. مینک تس مه اب یشوپب دیفس ماوخیم اقافتا _

مدز. نومرف هب یمورآ ی هبرض

! نکن مه شرکف _



. تخادنا باال یا هنوش

. امشیمن تنز هشن نم فرح _

حلا داوخیم متسنودیم ، متخادنا شهب یصرح رپ هاگن

یور تشاذیم تسد گنشق یلو هنک ضوع ور ماوه و

نم. یاه فعض هطقن

. هشیم یچ شهت نیبب تاراک نیا هب هدب همادا یه _

. دیدنخ زیر و تخادنا باال یا هنوش یلا یخ یب اب

. متفگن یزیچ و مدیشک یهآ

داد نوکت مساو ور شتسد نوشنوخ مد هب ندیسر اب

. دیرپ نییاپ نیشام زا عیرس و

. متشکیم نامام هک مرب _نم

. مداد راشف مهب ور ماه مشچ

ریخ. هب تبش سالتم، هب _ورب

تمس وهب مدرک نشور ور نیشام دش، هک هنوخ دراو

یخلا و رکف هرابود راگنا نوا نودب مداتفا هار هنوخ

. ندوب هداتفا منوج هب اه
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با ــ تفآ

. مدش دراو مورآ و مدرک زاب ور هنوخ رد



دوب. مرظتنم هلا طسو اقیقد نامام

! یدموا _رید

و مدرک ثکم هظحل دنچ ماج، رس مداتسیا فاص

بشما ینودیمن نامام یاو : متفگ ناجیه اب هعفدی

دوب! هدشیچ

درک. زیر ور شاه مشچ

؟ دوب هدشیچ _

. متفر شتمس وهب مدرک سیخ ور مبل

وناب ربخ هک شنوخ دوب هدموا نیهش شواچ رهاوخ _

راکیچ نم هوا هوا داد، سپ دروخ ور همه هریگب ور

؟ رهوش رهاوخ نیا اب منک

رانک شاهاب هشیم هدش رتهب شراتفر شنامام زاب

. دموا

داد. نوکت رس

وت ات متسه اهادخ هدنب نوا نارگن رتشیب _نم

؟ یدرک رید ردقنا ارچ وگب حاال

. مدرک اپ نوا اپ نیا

! نیمه رطاخ هب هگید متفگ بخ _

. تفرگ متمس هب ور ش هراشا تشگنا

مراذن نیدشن مرحم یتقو ات نکن یراک باتفآ _

دیفس مشچ ی هرتخد اه هتفیب شمشچ هب تمشچ

نیا ات هدشن یچیه زونه مرایم رد ور تاه مشچ



دش! کشخ رد هب ممشچ ، ینوریب شاهاب بش تقو

. هدنخ ریز مدز یقپ دعب مدرک بجعت لوا

دش. یمشچ وت مشچ _هچ

درک. مهاگن یپچ پچ

؟ یدروخ اذغ هباوخ شرآ رتخد رت مورآ _

ماه سابل متفر مقاتا تمس هب عیرس و متفگ یموهوا

و نامام رانک ، متشادرب ور متشلا وب مدرک ضوع ور

. مدرک نوشهاگن یگنتلد واب مدیشک زارد شرآ

درک، زاب مارب ور شاه تسد و دز مهب یدنخبل نامام

. مدیشک یقیمع سفن و شلغب یوت متفر

دوب! تخس ندنک لد ردق هچ

* * *

شواچ ، متخادنا مدوخ هب هنیآ یوت ور هاگن نیرخآ

هساو یلک نم یلو دوب رظتنم رد مد یا هقیقد تسیب

نشور گنر یمسر سابل هی ، متشاد سرتسا زورما

دوب. رتشیب یمک هشیمه زا مشیارآ و مدوب هدیشوپ

درز گنر ور ماهوم دیاب دزیم داد منورد یزیچ هی

! مدش سورع هشیمن مولعم هنرگو منک یرانق

و متشادرب ور مفیک ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

مدز. نوریب هنوخ زا عیرس

شتمس هب دنلب یاه مدق اب شواچ نیشام ندید اب



. متفرگ اج یلدنص یور عیرس و متفر

درک. مهاگن وکالهف ديخرچ مفرط هب

وت رد مد ایب مگیم منزیم گنز تهب نم یتقو باتفآ _

هن؟ یشیم رادیب باوخ زا هزات

سابل و مدرکیم شیارآ متشاد اقآ هن : متفگ دنخبل اب

هگم حاال دیشک لوط یمک هی مدرکیم باختنا

! هدشیچ

ات رس هب یهاگن و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. تخادنا ماپ
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. دیشک یقیمع سفن

؟ تسین مشچ وت هدروخ _هی

. متخادنا ورباال ماهوربا

شیر هت ، راولش تک ندیشوپ زا امش تقو _ره

ندرک هاتوک و تدوخ دیلوت یاه رطع ندز ، نتشاذگ

هگید هدب طاالع نم هب یدیشک تسد تاهوم

! مشابن مشچ ووت پیتشوخ

داد. راشف زاگ یور ور شاپ

نم؟ ندرک عناق هساو یتفرگ دای دیدج شور _

. متخادنا باال یا هنوش



مشاب ساسح لئاسم نیا یور منوتیمن نم بخ هیچ _

؟

داد. نوکت رس

، هشابن مشچ یوت ردقنا دعب هعفد یلو مدش عناق _

؟ دیرخ هساو یراد غارس ور ییاج زورما قدنف بخ

. مدرک زاب ور رحس مایپ و مدروآ رد ور میشوگ

سابل یارب داتسرف مارب سردآ ات دنچ رحس _هرآ

رتدوز هراد مه هنودرم سابل اه فرط نوا ، یدزمان

باوج یتسار ، مینزب رس میرب هدب ماجنا ور تاهراک

؟ دایم یک اه شیامزآ

. تشاذگ شدوخ یاپ یور و تفرگ ور متسد

! ادرف سپ ادرف، _

شتسد یوت ور متسد هک مشکب بقع یمک متساوخ

داد. راشف

منک! تسح راذب _

روط نیا هب متشادن تداع ، مدیشک تلا جخ هرذ هی

مرانک مدزمان ناونع هب ور نوا هعفدی هک نیا اه سمل

! هبیجع مارب یلیخ مراد

درک. کراپ نوبایخ هشوگ دعب هقیقد دنچ

. مدرک شهاگن بجعت اب

درک. زاب ور رد

هچب هساو مریگب ینیریش هبعج دنچ مریم ، نیشب _



. تکرش یاه

. متفگ یا هشاب

راد ربخ همه زورما دوب ملد یوت ینیریش یا هروشلد

هنم! ملا شواچ ندشیم

ضوع یچیه اب ور شندوب نم ملا سح نیا

. مدرکیمن

هب ینیریش هبعج ات دنچ اب هقیقد هد دودح زا دنچ

تشپ یلدنص یور ور اه نوا دموا نیشام تمس

. تسشن نومرف تشپ و تشاذگ

. تشاذگ شاپ یور و تفرگ ور متسد هرابود

سح نیا مداد هزاجا و مدرکن یتفلا خم هعفد نیا

. هشب شخپ مدوجو یوت نیریش

. میدش هدایپ نیشام زا تکرش گنیکراپ هب ندیسر اب

دراو لوا دز هراشا و تشادرب وراه ینیریش هبعج

. مشب روسناسآ
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مهب یدج هاگن و تفرگ ور موزاب روسناسآ یوت

. تخادنا

؟ یراد سرتسا ارچ _

منکیم سح منودیمن طقف مرادن سرتسا : متفگ مورآ



طقف مشیم تکرش دراو تدزمان ناونع هب هیروج هی

منکیم سح و تکرش نیا یوت مدموا هتقو دنچ

اه... هاگن هنکمم

. درشف ور موزاب

! باتفآ _

طسو زا میداتسیا مه رانک اج نیا وت و نم هک االن

اه قافتا یلیخ زا همخز نومبلق زونه ، میتشذگ شیتآ

؟ یمدرم هاگن نارگن وت دعب

میدیشک هک ییاه یتخس هب نک، هاگن بقع هب درگرب

؟ هییاز سرتسا زیچ نوشلباقم رد هیقب هاگن

دش. زاب روسناسآ رد مگب یزیچ هک نیا زا لبق

جراخ روسناسآ زا ثکم یمک واب مدز شهب یدنخبل

. میدش

موناخ مدش، یرفظ یاقآ و ادیش هجوتم سنلا هت زا

دش. دنلب اج زا عیرس نومندید اب یمیلس

کرابم ، راکرس دیایب زورما متشادن راظتنا ادخ یاو _

زا نم ادخ هب دیشب ریپ مه یاپ هب هللا شنا هشاب

... مدید مه رانک ورامش هک لوا نومه

موناخ و ادیش زا دیابن املسم ، مدرک شهاگن تهب اب

شیپ ور هیضق نیا مشاب هتشاد راظتنا میکح

. نشاب هدرک میاق نوشدوخ

هک یرفظ یاقآ و ادیش هساو و مدز شهب یدنخبل



نوکت رس نسرب اج نیا ات ندوب هتشاذگ هقباسم راگنا

. مداد

... فطل یلیخ یمیلس موناخ نونمم _

یوت دیرپ غیج غیج اب ادیش مفرح ندش مومت زا لبق

. ملغب

تتسد زا یباسح ، هشاب کرابم مرب تنوبرق یهلا یاو _

... هخآ یدادن ربخ رتدوز ارچ میکاش

. تشگرب شواچ تمس وهب دموا نوریب ملغب زا

سلا همه نیا مگیم کیربت نوتهب یباسح سیئر _

! تشاد ور ششزرا اعقاو نیدنوم درجم

هار یرفظ و ادیش هک ییادص و رس اب مک مک

. نتخیر نوریب مه هیقب نتخادنا

اه فیرعت طسو ، مدشیم بآ تلا جخ زا متشاد مک مک

دز. یرفظ هب یا هراشا شواچ نوشاه کیربت و

نک. شخپ ور اه ینیریش نیا ایب یرفظ _

نک دود دنپسا ورب یتشم : تفگ قوذ اب میکح موناخ

. دیایم مه هب ردق هچ هللا شام یاو نروخن مشچ

موناخ یاه مشچ تفگ دش بوخ خآ مدز شهب دنخبل

هنک ادخ نوریب دزیم تشاد مک مک هگید یزاریش

! میسرب هدنز هنوخ ات لقادح

: تفگ و درک زیر ور شاه مشچ فالح یاقآ شنتفر اب

؟ نیدیم یک ور یلصا ینیریش رهمگرزب یاقآ بخ



. تفرگ ش هدنخ شواچ مدرک سح

ننک... هفاضا نوتقوقح هب هام رخآ مگیم _
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ولوپآ حاال هربخ هچ متسین یضار نم اقآ افرح _هچ

هیچ؟ هساو جرخ همه نیا نیدرکن اوه هک

عناق ینیریش نیمه هب دینکن عمجت اه موناخ نویاقآ

... امریگیم نوتزا هک دیشاب

میتشگرب شتمس هب همه شوایس فرح ندش مومت اب

شیتآ ات دوب هتشاذگ نوریب روسناسآ زا ور شاپ هزات

! هنوزوسب

ربخ دینکن رکف یناف یاقآ : تفگ ینوبز لبلب اب ادیش

ور ام اه هنوتیراگتساوخ دعب ی هتفه مه امش میرادن

باسح نورگ امش اب هک دیزادنن نتفرگ ینیریش زا

! مینکیم

درک. یشوخ رس ی هدنخ ایس

... هتفگ امش هب یک ممهفب نم _خآ

! تفگ شدوخ رحس : تفگ عیرس ادیش

درک. درگ ور شاه مشچ شوایس

! مگب متساوخیم مه مدوخ اقافتا تفگ درک بوخ _

دز. مهب یدنخبل و درک مهاگن شواچ ، تفرگ م هدنخ



نیب وج ردقنا مدرک رکشورادخ و مدیشک یقیمع سفن

نوا مامت هک نداد تبثم رناژی و دوب یمیمص اه هچب

. تفر نیب زا مرس یوت یفنم تارکفت

ات نوخرچ ور دنپسا نومرس باالی رود دنچ یتشم

. میروخن مشچ هک هشب تحار شلا یخ

یدج نحل اب شواچ دش رت مورآ یمک هک ادص و رس

یباسح هک نوتاراک رس دیربب فیرشت هگید بخ : تفگ

دش. هتفرگ نوتتقو

سپ : تفگ ینوطیش دنخبل واب دیشک ور متسد ادیش

ضرق تعاس دنچ هی ور نوتموناخ هدنب نوتزاجا اب

. مریگیم

ور شوزاب شوایس هک هگب یزیچ تساوخ شواچ

هتعاس دنچ طقف درم میرب ایب : تفگ هدنخ واب دیشک

. شینیبب ینوتیم هشب مومت اهراک ،

تمس میداتفا هار ادیش واب مدز شواچ هب یکمشچ

. مقاتا

شدوخ غیج غیج اب مدرک زاب ور قاتا رد هک نیمه

. تخادنا نم یور هرابود ور

هرخ باال مریمیم قوذ زا مراد هک ینودیمن باتفآ یوو _

ردقنا دمحم یراگتساوخ هساو ینعی نیدیسر مه هب

یانیبم نوا هقایق خآ خآ وت، نوج متشادن قوذ

؟ یدید ور یریبکیا



ش هفایق تکرش دایمن ایحم هتقو دنچ دش فیح

... ینعی تشاد ندید زورما

. مداد شله بقع هب روز هب

اب یاوخیم ارچ وت یدرک مفخ اباب ادیش شاب مورآ _

! هخآ یرایب رد ور همه مشچ نم ندرک رهوش

درک. درگ ور شاه مشچ

؟ یدرواین ارچ ور تبکن رحس نوا _

دعب هسرب شاهراک هب شواچ تعاسود یکی میدموا _

دیتوعد نوتمه یتسار ، یدزمان یاهراک لا بند میرب

. متسرفیم ور نوتتراک

داد. نوکت یرس

؟ نتوعد مه تکرش یکی نوا یاه هچب _

... کرش مودک _

هنوگ هب یا هبرض اه هچب و دنمجرا یاقآ یروآدای اب

. مدیبوک م

تفر مدای یتح مجیگ ردقنا ارچ نم هدب مگرم ادخ _

مدای دش بوخ یاو مدب، ربخ دنمجرا یاقآ هب

! هراد مندرگ هب قح ادخ هدنب ادیش یتخادنا
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ی هرامش عیرس و مدروآ رد مفیک یوت زا ور یشوگ



. متفرگ ور دنمجرا یاقآ

داد. باوج ور شنفلت قوب ات دنچ زا دعب

ور امش ی هرامش گنر ام موناخ باتفآ بجع _هچ

؟ یدز گنز هابتشا هنکن میدید یشوگ نیا یور

دیگن یروج نیا دنمجرا یاقآ یاو : متفگ یگدنمرش اب

یتح داتفا قافتا یلک تقو دنچ نیا یوت ادخ هب

. تفر مدای ممدوخ مسا

؟ یقافتا هچ مرتخد هشاب ریخ _

. مدیشک موتنام نییاپ هب یتسد

... دیاب تسه هک ریخ _

نوطیش رخ زا قش هلک ی هرسپ نوا هرخ هکباال وگن _

! دموا نییاپ

. تفرگ م هدنخ

! دموا نییاپ اقیقد _

درک. یا هدنخ کت

درکیم تمواقم نیا زا رتشیب ینعی باتفآ متسنودیم _

ینیریش میایب یک منیببب وگب دوب،حاال بجعت ثعاب

؟ میروخب

هنومیدزمان نشج هتفه نیمه رخآ : متفگ تلا جخ اب

. متسرفیم توعد تراک نوتارب

. دیشک یقیمع سفن

یتخبشوخ نیا تقایل نوتتفج مرتخد هشاب کرابم _



ندز هلک و رس و یزابجل نودب مراودیما ، دیتشاد ور

. دیایب رانک مه اب

. مدیدنخ زیر

. دنمجرا یاقآ مریگن ور نوتتقو هگید ، مراودیما منم _

. مرتخد _سبالتم

و رس ادیش اب یتعاس کی یشوگ ندرک عطق زا دعب

یمایپ هک تفریم رس ملصوح تشاد مک مک ، میدز هلک

. دموا میشوگ هب

تراک مرتفد ایب ) مدرک زاب ور ش هحفص عیرس

(. مراد

. متخادنا باال ییوربا

. هراد مراک سیئر رتفد مرب رس هی نم ادیش _

دش. زاب مه زا شتروص

تساوح طقف ورب ، مزیزع ناج شواچ و هن سیئر _

ادص و رس هتکرش مه اج نیا دیرخ دیرب دیاب هشاب

. دینکن

. مدیبوک شینوشیپ هب یا هبرض

. میتسین یروج نوا مه ال صا ام روعشیب نک مرش _

. دیشک شینوشیپ هب یتسد هدنخ اب

اهزور نیا مه دمحم و نم نک گنر ور تدوخ _ورب

هدنب نوا هساو هدنومن یبات و بت هک ودب میتشاد ور

ادخ.



مدش، لک لک یخلا یب و متفر شهب یا هرغ مشچ

دوب. رت مهم شواچ عفال

هار شواچ رتفد تمس هب و مدز نوریب قاتا زا

. مداتفا

دش. دنلب اج وزا دز یدنخبل یمیلس موناخ

؟ مدب طاالع نوشهب نتسه اهنت قاتا یوت _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. هنایرج رد شدوخ مزیزع _هن
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. مدش قاتا دراو مورآ و مدز رد هب یا هقت

؟ سیئر تسه هزاجا _

دش. دنلب یلدنص یور زا دزیم قرب هک ییاه مشچ اب

! رتخد نکن ینوطیش وت _ایب

تمس هب ونم و دموا متمس هب مدش هک قاتا دراو

مداتفا ادیش یاه شرافس دای هظحل هی ، دیشک شدوخ

. تفرگ م هدنخ و

. دیشک ور متسد و تسشن لبم یور

؟ یدنخیم ارچ _

. مدیشک یفیفخ غیج متفیب شاپ یور هک نیا زا لبق

... شواچ نکن یاو _



داد. راشف شاهوزاب نیب ور منت و درک ملغب مکحم

ارچ؟ _

نوموربآ منزیم غیج مرادن هبنج نم : متفگ هدنخ اب

! هریم

ماه مشچ یوت هک تفرگ باال تمس هب ور متروص

هنک. هاگن

وت هقیقد ود متفگ قدنف منک تراکیچ ماوخیم هگم _

اهاجک ترکف ، مینک تحارتسا نومتفج ینیشب ملغب

؟ هخرچیم

مدز. ییاپ و تسد و تفر مه یوت متروص

ش همه ال صا ، مدرکیمن رکف یچیه هب نم ریخ _هن

. مدوب یکاپ هچب نم ادخ هب سادیش ریصقت

مینوشیپ هب ور شاه بل و دش مخ درک، ی هدنخ کت

. دنوبسچ

رت طاتحم مه یراگتساوخ زا لبق زا اهزور نیا ارچ _

؟ منکیم راتفر

زیر ور ماه مشچ ، درکیم دروخ رب مینوشیپ هب شسفن

. مدرک

یدن میرارف یشاپب نود االن یدیشک هشقن مرظن _هب

! ینکب ور متسوپ تیمرحم زا دعب هک

و درک ورف مندرگ یوت ور شرس دش، رتشیب ش هدنخ

عمج ور مندرگ عیرس ، تشاک مندرگ یور یا هسوب



. مدرک

زا هشیم شاعدا دعب دایم کلقلق شواچ نکن یوو _

یتساوخیم راکیچ هگید هنکیم طایتحا رتشیب لبق

زا یرادن رب مولهپ یور زا ور تتسد شواچ ، ینکب

اه. هریم توربآ منکیم شغ هدنخ

داد. هلصاف شدوخ زا ور نم یمک

! دایم رد تغیج عیرس هک دز تسد تهب هشیمن ال _صا

. مدش اج هب اج یمک

؟ دشن مومت تراک بخ، ینکیم متیذا _وت

؟ دیرخ میرب یک

. تسب ور شاه مشچ

کال تمدید ، میرب هدش مومت مراک مگب تهب متساوخ _

دش. ترپ مساوح

ور موتنام و وشلا مدموا نییاپ شاپ یور زا عیرس

. مدرک بترم

ات نومراک هنکمم شواچ مدنسپ تخس یلیخ _نم

ماوعد یباسح نامام هک میرب رتدوز هشکب لوط بش

. هنکیم

درک. یمخا

؟ هنکیم تاوعد یچ هساو _

. مدرک شهاگن یمشچ ریز و متشادرب ور مفیک

... مشاب نوریب تاهاب بش رخآ ات هک نیا هساو _
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. تخادنا مهب یدج هاگن و تشادرب ور چیئوس

هداتفین اج تردام یارب نومطبار زونه منکیم کرد _

مدوخ هشاب رتهب منک رکف هنکیم ینارگن ساسحا

! یایم باسح هب نم دزمان وتاالن منزب فرح شاهاب

هرذگیم هزور دنچ نیمه شواچ لا یخیب : متفگ عیرس

. یریگیم یدج ارچ هگید

درک. زاب ور رتفد ورد تفرگ ور متسد

هنک! اوعد وروت هرادن قح یسک نوچ _

هب : متفگ میتفریم روسناسآ تمس هب هک روط نومه

ور نوشاه هچب رمع رخآ ات نراد قح اهردام مرظن

. تسین یعقاو نوشاهاوعد نوچ ننک اوعد

منودیمن : تفگ توافت یب میدش هک روسناسآ دراو

. متشادن ور ش هبرجت

عوضوم نیا هب مساوح ال صا مدرک ثکم هظحل دنچ

. دوبن

منک. ضوع ور وج مدرک یعس

یلک هک مینکیم اوعد مه اب ردقنا نومجاودزا زا _دعب

! ینکیم بسک هبرجت

دز. یدنخبل



وت اب مه ندرک اوعد لصا رد منکیمن شراکنا _

! هنیریش

. مداد نوکت رس

. هشکن ییادج هب هک ییاج ات هتبلا _

درک. زاب ور نیشام ورد میدش گنیکراپ دراو

! هشکب مراذیمن مراد ور مدوخ یاهدرگش _نم

. متفرگ مدوخ هب یرکفتم تروص و مدش راوس

ینوتیمن رهق و اوعد طسو عقوم نوا هک هبوخ _

! یراگتساوخ یایب یشاپ

. تخادنا هار ور نیشام و درک یا هدنخ کت

ندرک لح یارب یرتهب یاه لح هار عقوم نوا _

! مراد عوضوم

. متخادنا باال ییوربا

_ثمال؟

. تخادنا مهب یبلا ج هاگن

میش! راد هچب مینوتیم رهق و اوعد طسو _ثمال

شدوخ ، هدنخ ریز منزب ای مشکب تلا جخ متسنودیمن

! دیدنخ مهب یباسح م هدنومرد تروص ندید اب هک

. دوبن مهم مارب یچیه دیدنخیم نم یارب هک یتقو ات

. مدیبوک شوزاب هب یتشم دنخبل اب

! مدیم تنوشن میشب مرحم راذب _

درک. مهاگن بجعت اب



؟ قدنف دوبن نم دیدهت نیا انایحا _

! ینکیم دیدهت هابتشا یراد

. تفرگ م هدنخ ممدوخ

هتشاد هشقن یلک تساو منم دیاش هتفگ یک ریخ _هن

. مشاب

داد. نوکت یرس

اه... هشقن نیا زا هشاب _ات

هک مدیدنخ و میدرک لک لک مه اب ردقنا میسرب ات

متیذا و دمویم ولج نم یاپ هب ،اپ متفرگ درد لد

. درکیم

هداپی نیشام زا مدوب هداد هک یسردآ هب ندیسر اب

. میدش

شهب یمی مال راشف و تفرگ ور متسد تداع قبط

درک. دراو

؟ میرب اجک لوا بخ _
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. متخادنا فارطا هب یهاگن

مه دعب میرخب راولش تک وت ی هساو میرب لوا _

نم! سابل غارس میرب

تسرد هک یا هراغم تمس هب ود ره ، تفگ یا هشاب



. میداتفا هار دوب نوبایخ فرط نوا

زاگ ور مبل فلتخم یاه گنر اهاب راولش تک ندید اب

اه نکنام تمس وهب مدیشک ور شواچ تسد ، متفرگ

. شمدرب

هیچ؟ راولش تک گنر نیا هب عجار ترظن _

دش. هریخ یگنر یاهراولش تک هب مهرد یتروص اب

. مدرک زیر ور ماه مشچ

هن ای هزمرق نوا ای هراد یلدرخ فیط هک ینوا نیبب _

... هقارب یسوط نوا

تمس هب ور متسد هشب مومت مفرح هک نیا زا لبق

! نزن مشفرح : تفگ و دیشک یا هگید ی هزاغم

نم هک ییاج میریم دعب میرخیم ور وت سابل لوا

. هروخیمن نم درد هب انیا مدیم شرافس سابل هشیمه

پیتشوخ یاقآ دوب مولعم ، مداتفا هار شلا بند هدنخ اب

. هرادن یخوش ال صا دروم نیا یوت

دوب هدرک یفرعم رحس هک یکیش و گرزب ژ اساپ دراو

. میدش

ور مرظن یصاخ زیچ میدش هک هزاغم نیلوا دراو

. درکن بلج

مشوخ سابل چیه زا میتشگ ور لوا ی هقبط لک

زاب یلیخ یکی ، نتشاد یبیع هی مودکره راگنا دموین

و... دوبن متساوخیم هک یزیچ شگنر یکی دوب



دعب ، تشذگ لا ونم نيمه هب مه موس و مود ی هقبط

هزات : تفگ و تخادنا مهب یهاگن شواچ هقیقد دنچ زا

ینعی مدش، هجوتم ندوب ریگ تخس زا ور تروظنم

؟ دموین تشوخ مودک چیه زا هزاغم همه نیا یوت

. مدرک یچون

هقبط دنچ نایمن نم هب مدرک سح بخ هگید _هن

دوبن بوخ هگا میدرگب مه ور هیقب حاال هدنومن رتشیب

! یرانک ژ اساپ میریم

درک. مهاگن تهب اب

نک ناحتما لقادح دایم، تهب زیچ همه هک وت هخآ _

. هیروج هچ تنت یوت مینیبب

. متخادنا باال یا هنوش

. منکیم ناحتما دایب مشوخ یزیچ _زا

؟ ترظن هب هروطچ نیا نیبب ایی

درک. هاگن مداد نوشن شهب هک یسابل هب تقد اب

؟ مینک ورپ وت میرب هگنشق _

. مدرک مخا

صا تسین ماوخیم نم هک ینوا شگنر نیبب هگید _هن

! مزیزع ینکیمن تقد ال

فرط ود هب ور شرس و دیشک شتروص هب یتسد

داد. نوکت

شلیوحت یکمن اب دنخبل و مداد راشف ور شتسد



. مداد

میایم نومیگدنز وت راب دنچ هگم هگید روخن صرح _

؟ یدزمان دیرخ

دز. یا کالهف دنخبل

. هراد یچ هگید مینیبب وت میرب مدزن یفرح هک _نم
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بوخ ردقنا شیگف وکال یربص یب خالف رب هک نیا

شواچ لثم یدرم یارب دوب، باذج مارب درکیم راتفر

دمویم نم یاپ هب اپ یلو دوب تخس اهراک نیا لمحت

دوب. مورآ مه نم یاه ندز رغ ربارب ورد

راگنا مدرکیم شتیذا ادمع مه اه تقو یضعب شتسار

هب یروبص یلو مجنسب ور شلمحت رادقم مساوخیم

! تفگیمن یچیه و دادیم جرخ

یریش ینهاریپ هب ممشچ هرخ باال نتشگ یلک زا دعب

. دزیم قرب یباسح نیرتیو تشپ هک داتفا

نیرتیو یولج و مدیشک مدوخ اب ور شواچ یوزاب

. میداتسیا

هیچ؟ سابل نیا هب عجار ترظن _

نم فرط هب دعب و درک هاگن سابل هب هظحل دنچ

. دیخرچ



؟ هشابن یاوخیم هک یگنر نوا هنکمم _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مراد تسود ور شگنر _هن

داد. راشف مه هب ور شاه بل

؟ هرادن _فپ

. مدرک ورف شملا یوت ور ماهوم

. هشاب فپ نودب میدزمان سابل مراد تسود اقافتا _هن

درک. ثکم هظحل دنچ

؟ یرادن تسود ور ش هلا _بند

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

هک. لگشوخ یلیخ شلا بند یور یاه روت هن یاو _

. تفر مه رد شتروص

هیچ؟ شلکشم سپ _

. متخادنا باال یا هنوش

دموا مشوخ یلیخ هراد یلکشم متفگن هک _نم

هیچ! وت رظن منودب متساوخ

هریخ مهب یظیلغ مخا واب دنوم زاب مه زا شاه بل

شیب زورما ، مریگب ور مندیدنخ یولج مدرک یعس دش،

دوب. هدروخ صرح شناوت زا

دموین تشوخ ش هلا بند و گنر زا وت هگا هتبلا _

. میدرگب زاب مینوتیم

وت میرب تسین :المز تفگ و درک زاب ور هاگشورف رد



نک! ورپ

هک هدنشورف مدش، هاگشورف دراو یقیمع دنخبل اب

. دموا نومتمس هب دوب باالیی نس موناخ

منک؟ نوتکمک منوتیم مزیزع _سالم

؟ هنوترظن دم یصاخ لدم

. مدرک سابل هب یا هراشا

ور نیرتیو تشپ گنر یریش سابل نوا موناخ _سالم

. متساوخیم

. تخادنا مهب یهاگن

؟ زیزع هدنچ نوتزیاس _

ات تفر هاگشورف تشپ تمس هب مزیاس نتفگ زا دعب

. هرایب مارب ور سابل

هاگشورف طسو یلدنص یور مدب مل تساوخیم ملد

هک شواچ دوجو یلو دوب هتفرگ درد یباسح ماهاپ

نیا زا عنام درکیم مهاگن و دوب هداتسیا قر و قش

دش! راک

متمس وهب دروآ ور سابل هدنشورف هقیقد دنچ زا دعب

. تفرگ

منک؟ نوتکمک شندیشوپ هساو دیاوخیم _

سابل هساو متسنوتیم ارمع ، متخادنا شواچ هب یهاگن

. مدشیم بآ تلا جخ زا ماوخب کمک شزا ندیشوپ

! مشیم نونمم _
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رارق هاگشورف رخآ هک یا هدرپ تمس هب ور شتسد

. تفرگ تشاد

درک ضوع سابل هشیم تحار هدرپ نوا تشپ _

. دیرایب فیرشت

. متفرگ شواچ تمس هب ور مفیک

. منکیم تادص مدش مومت _

زا ور فیک ات دروآ ولج ور شتسد و داد نوکت یرس

. هریگب متسد

. مدیشوپ ور سابل یتخس وهب مداتسیا هدرپ تشپ

. متخادنا منت یوت سابل هب یهاگن هنیآ زا

ساسحا یمک دشیم ثعاب هک دوب یربلد ش هقی

هدش راک روت تفارظ اب شنیسآ لک ، منکب ندوب بذعم

مه سابل ی هلا بند و رمک تمسق یور روت نومه دوب

مولعم مندب زا یمک دشیم ثعاب هک دوب هدش راک

! هشاب

و دز یدنخبل هدنشورف ، مدیخرچ رود هی هاگآداوخان

مگب مزیزع هتسشن تنت هب بوخ ردق هچ : تفگ

؟ نایب نوترسمه

. مداد نوکت رس



. نونمم یلیخ _هلب،

یاه تشگنا واب مدرک زاب ور ماهوم هسرب شواچ ات

. متخیر ماه هنوش یور و مدرک نوشبترم

. متشگرب بقع هب مورآ تفر رانک هدرپ هک نیمه

درک ثکم هیناث دنچ دش، کشخ شاج رس اج نومه

دش. هریخ مهب یبیجع هاگن واب

! میدرگیم زاب میریم رایب شرد تسین بوخ _

دش. درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

؟ هشچ هگم شواچ ارچ _ا

هزاب ش هقی : تفگ وکالهف دیشک شاهوم هب یتسد

. دایم تهب مه یلیخ ، هروت شاج همه

هب : متفگ زان واب مدیخرچ شاه مشچ یولج رود هی

منت هک هشاب روت ، هراذب زاب ور ماهوم مگیم رگشیارآ

ثمال مشدعب هنزیم هیاس مک هی طقف هشیمن مولعم

. هگید مشاب رت گنشق همه زا دیاب مسورع

درک. زیر ور شاه مشچ

! یرت گنشق همه زا مه شیروج نیمه _

. متفرگ زاگ ور مبل

! دایم مهب یلیخ نک لوبق _

هب هنکیم میبصع شنیمه ، مراد لوبق : تفگ یدج

! یتسه مشچ وت یفاک هزادنا

متشاذگ ش هنیس یور ور متسد و مدز شهب یکمشچ



: متفگ مدادیم شله هدرپ تشپ هب هک روط نومه ،

شفک سرپب دش لح هگید میدیسر قفاوت هب سپ

؟ نراد سابل نیا اب تس

. تشادرب بقع هب یمدق و دیشک یهآ

زیر زیر و مدرک هاگن مدوخ هب هنیآ یوت هرابود

. مدیدنخ

اه هچب و نامام هب ور مسابل مرب ات مدرمیم متشاد

سابل هیبش مدوب سابل کبس نیا قشاع مدب، نوشن

هساو تساوخیم ملد دنچره دوب ییاپورا یاه سورع

هی یدزمان یارب یلو هشاب راد فپ مسابل میسورع ی

. مدادیم حیجرت ور رت هداس زیچ

اب دز رانک ور هدرپ هدنشورف موناخ هقیقد دنچ زا دعب

دش. دراو شفک تفج دنچ

شاهاب هک ینوا و مدرک ناحتما وراه شفک یکی یکی

هک شفک رهاظ ، متشادرب ور مدب رق متسنوتیم تحار

دوب! شیتحار مهم دشیم یفخم سابل ریز
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یدنب هتسب ور اه سابل یلطعم یلک زا دعب هرخ باال

تمس هب ور شتراک شواچ داد، نومتسد هب و درک

درک باسح ور سابل لوپ و تفرگ هدنشورف موناخ



نوریب هاگشورف زا و تشادرب ور دیرخ هبعج دعب

. میتفر

نم درگب ور اه هزاغم نیا مک هی یاوخیم هگا باتفآ _

شیدنب هتسب مایب نیشام یوت مراذب ور هبعج نیا مرب

. میدرگب شاهاب ژ اساپ لک هشیمن هگرزب

فارطا یاه یشورف سابل تمس هب و متفگ یا هشاب

. مداتفا هار

زا ییادص هک مدوب ندز مدق لوغشم یا هقیقد دنچ

. دموا مرس تشپ

! موناخ دیشخبب _

س دنچ و تسیب رسپ هب بجعت واب متشگرب بقع هب

. مدرک هاگن دوب هدرک مادص هک یا هلا

! دییامرفب _

. مدرک شهاگن یدج هک دز مهب یدنخبل

نیا دینودیم : تفگ و تفرگ متمس هب یا هگرب عیرس

؟ تساجک سردآ

هلپ زا تشاد شواچ ، مداد راشف مهب مکحم ور مبل

منک هاگن هگرب هب هک نیا نودب ، دمویم باال یقرب

. متسین هقطنم نیا لها نم اقآ هن : متفگ

درک. رارصا

. دموا انشآ نوترظن هب دیاش دیزادنب هاگن _حاالهی

یور یمخا دوب هداتفا ام هب شمشچ هزات هک شواچ



نومتمس هب دنلب یاه مدق واب تسشن شینوشیپ

. دموا

. مدیشک یهآ

... انشآ هقطنم نیا اب هک متفگ دیربب فیرشت _اقآ

؟ هداتفا یقافتا _

دش. عطق مفرح شواچ یدج یادص اب

. تخادنا شواچ هب یهاگن و تشگرب بقع هب هرسپ

! متشاد راک موناخ _اب

. مدرک شهب یمخا

فارطا نیا ملا نم متفگ نوشهب نتساوخیم سردآ _

! متسین

نوا منیبب : تفگ یا کالهف حتلا واب داد نوکت رس

. مشاب دلب نم دیاش ور سردآ

ذغاک عیرس هک هشکب بقع ور شتسد تساوخ هرسپ

. دیپاق شتسد زا ور

نانچ تشگرب شتروص گنر درک زاب ور ذغاک هک نیمه

. مدروخ اج هظحل هی هک دش ینابصع

هن؟ ذغاک ور یتشون ور تربق سردآ _

شادص هک دنوباوخ هرسپ شوگ وت یا هدیشک نانچ

! دیچیپ ژ اساپ سنلا یوت

. مدرک نوشهاگن تهب واب مدیشک یدنلب نیه

و تشاذگ شتروص یور سرت اب ور شتسد هرسپ



: تفگ درکیم کاپ ور شغامد نوخ هک روط نومه

؟ ینزیم یچ هساو هگم هدشیچ

هدش خرس یتروص واب تشادرب زیخ هرسپ تمس هب

. تفرگ ور ش هقی

. ندشیم عمج نومرود نتشاد مک مک مدرم

هرامش راد رهوش نز هب : دیرغ یکانتشحو یادص اب

هدشیچ هگم یگیم نم یاه مشچ وت ینزیم لز یدیم

؟

؟ فرش یب منک نهپ ور ت هزانج اج نیمه

. دیبوک ششوگ یوت یا هگید یلیس

_هرآ؟!
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یوزاب و متفرگ زاگ ور مبل مکحم ، داتفا هیرگ هب هرسپ

. دیزرلیم تشاد منت ، مدیشک ور شواچ

... میرب ایب ادخ وروت شواچ نک شلو _

دش. دنلب مه ییاقآ هی یادص

یطلغ هی هلهاج هنووج اقآ ایب هاتوک نک یگرزب امش _

هرب. نک شلو هدرک

یچ متروص یوت منودیمن ، تخادنا مهب یهاگن شواچ

. تشگرب متمس وهب درک لو ور هرسپ هک دید



؟ هبوخ _حتلا

! هدیرپ تگنر

مشچ ، مدینش یلو دوب دننام همزمز و نارگن شادص

وروت مشیم بوخ میرب : متفگ و متسب مورآ ور ماه

! نوریب میرب اج نیا زا ادخ

یکانتشحو هاگن و داد راشف مهب مکحم ور شاه بل

شرود اج نیا زا نتشاد هیقب حاال هک یرسپ هب

. تخادنا ندرکیم

هی اج... نیا زا میرب : تفگ و تفرگ ور موزاب ریز

ننزب دنگ ، میدیم ماجنا ور اه دیرخ هیقب هگید یاج

! شناش نیا هب

هاگن ینیگنس میتفریم نییاپ تمس هب هک روط نومه

. مدرکیم سح نومدوخ یور ور اه

همه مدرکیم رکف متشاد هزات ، مدیشک یقیمع سفن

هرارق و هدش ضوع شق خاال شواچ هدش، مورآ زیچ

! میشاب شمارآ یوت ال ماک

؟ باتفآ هبوخ _حتلا

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

؟ یدرک یروج نیا ارچ مدیسرت یلیخ _

درک. یمخا

متریغ یب نم هگم یدرک یروج نیا ارچ یچ ینعی _

منک؟! هاگن مسیاو هدب هرامش منز هب هکیترم



. مدرک یمخا

! هگید هنم سناش _

. مدش راوس عیرس درک زاب ور نیشام رد هک نیمه

اوعد هب ندرک هاگن هشیمه ، دیزرلیم یمک منت زونه

دوب. روآ هرهلد مارب

؟ شواچ میریم اجک _

دش. هریخ ولج هب یبصع و یدج تروص نومه اب

! مدیم شرافس ور ماه دیرخ هک ییاج نومه _

ش هدش تفس ماهوزاب یور ور متسد مدیشک یهآ

دوب. ضبقنم شاه تسد زونه ، متشاذگ

دیدیمن ونم حلا هگا ندش، خیلا هساو تشاد اج

. درکیم منهج نومساو ور زورما

شضابقنا مک مک ات مدرک شزاون ور شوزاب راب دنچ

. تفر نیب زا

! شابن ینابصع هگید دش مومت _

دز. نومرف هب یا هبرض

؟ هگم هیکلا منوتیمن _

، مدیسوب ور شوزاب یور مورآ و مدرب ولج ور مرس

و مداد هیکت شوزاب هب ور م هنوچ هیناث دنچ زا دعب

. مدش هریخ شخر مین هب

یچ؟ _حاال
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دوب. مه یوت شاه مخا نانچمه

، دیسوب ور ماه تشگنا کون یور و تفرگ ور متسد

. مدرک عمج ور متسد یمک تخیر ملد

! مشیم بوخ _

هک نم مدش تلا جخ و ندوب بذعم سح لا یخیب

هرابود ، مدرک اج هب اج زورید ور یزاب وررپ یاهزرم

. مدش هریخ شهب و مداد هیکت شوزاب هب ور م هنوچ

دش. زاب مه زا شاه مخا یمک

! مینکیم فداصت باتفآ نکن هاگن یروج _نیا

. مدیدنخ مورآ

؟ هنوخ میرب دیرخ زا دعب مدش هتسخ یلیخ شواچ _

. تخادنا مهب یهاگن

یچ؟ هقلح سپ _

؟ تسین دقع رس ملا طقف هگم : مدیسرپ بجعت اب

یلصا دقع هساو ، هتقوم طقف هگید هدقع مه _نیا

. میرخیم مه

یور دوب بش نوا ملا هک یا هقلح رکف هظحل هی

نیا هب عجار هک یراب نیرخآ درک، ینیگنس م هنیس

مه یوت تفر شاه مخا مدز فرح شاهاب اه هقلح

. هشب یروآدای شساو بش نوا تساوخیمن شلد راگنا



. مدیشک یهآ هاگآدوخان

؟ هنکیم تتیذا یزیچ ، رتخد یشکیم هآ ارچ _

شباصعا نیا زا رتشیب متساوخیمن مدز، یگنرمک دنخبل

. هزیرب مهب

؟ سپ میسریم یک اقآ، ریخ _

ت هنوخ مایم اه هچب اب ادرف نم شواچ یتسار

؟ هشاب مینک راکیچ مسارم هساو ور نویساروکد مینیبب

ال ماک و گرزب یلیخ ژ اساپ هی یور هب ور ور نیشام

درک! کراپ الیت مجت

زور هس ، کمک نایب مگیم ایس و زورهب هب منم هشاب _

اراک. هیقب لا بند مرب دیاب دیرخ زا دعب هدنومن رتشیب

. مدرک یچون

هک! یشیم هتسخ یباسح _

درک. مهاگن تبحم اب

یاوخیمن ، شابن نارگن نم یارب تسین یراک هک _انیا

یش؟ هدایپ

دش. درگ ماه مشچ

مینیبب میرب ، میدوب هدموا یچ هساو تفر مدای ال _صا

یگنر یاه راولش تک زا ونم هاگن هنوتیم یزیچ

. هرادرب

دش. هدایپ نیشام وزا درک یا هدنخ کت

ژ اساپ دراو و متفرگ متسد یوت تذل اب ور شوزاب



. میدش

ور نومزور هک هتفین یقافتا هگید اج نیا راودیما

هنک. بارخ

هاگشورف تمس هب هگید یاه هزاغم هب هجوت یب

. تفر تشاد رارق ژ اساپ رخآ هک یسکول

هک هدنشورف درم درک زاب ور هاگشورف رد هک نیمه

دش. دنلب اج زا تشاد ینووج هقایق

دنچ انشآ لا ثما تسود لا سراپ ناخ شواچ هب _هب

! مارم یب یدموین ام تمس هتقو
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دش. درگ شاه مشچ داتفا نم هب شهاگن هک نیمه

؟ نتسه نوترهاوخ _

دز. شهب یگنرمک دنخبل شواچ

! یدزمان سابل دیرخ میدموا ریخ ، داهرف اقآ _سالم

درک. ثکم هظحل دنچ

تمواقم شندرک شرواب ربارب رد ردقنا ارچ منودیمن _

هللا... شنا دیشب تخبشوخ ، منکیم

! موناخ هشاب کرابم

مدز. شهب یدنخبل

. داهرف اقآ نونمم _



درک. نومییامنهار یباال هقبط تمس هب

ره تسامش رايتخا یباالکالرد هقبط میرب دییامرفب _

. متمدخ رد هدنب دیگب دش دنسپ مودک

داد. نوکت یرس شواچ

رود هی ، سرب اه یرتشم هب ورب ناج داهرف نونمم _

. منکیم تربخ مینزب

. تفر نییاپ اه هلپ وزا تفگ یمشچ

. متخادنا فارطا هب یهاگن

! هراد یکیش یاسابل _هچ

. تخود اه سابل هب ور شهاگن

یگنر یاه راولش تک نوا لا یخیب دایم رظن _هب

. یدش

و مدرک تفس شوزاب رود ور متسد ، تفرگ م هدنخ

ممشچ لوا نومه زا هک یکشم راولش و تک تمس هب

. مداتفا هار دوب هتفرگ ور

؟ شواچ هیچ ترظن _

داد. نوکت یرس

! هبوخ _

! نرادن دیرخ هساو یقوذ چیه اهدرم ارچ

؟ شیشوپیم _

. تخادنا باال ییوربا

شرافس شدوخ هراد ور زیاس ال ومعم تسین المز _هن



. هتسرفیم ور

مدوب هتسخ یباسح ممدوخ ، متخادنا باال یا هنوش

میرب دعب و هقلح و لا بند میرب رتدوز مدادیم حیجرت

. مینک تحارتسا هنوخ

! دایم شهب مدوب نئمطم هک حلا ره هب

دوب نکنام نت هک یراولش و تک هب یا هگید هاگن

یوت و دوب یرتسکاخ گنر هب شریز نهاریپ ، متخادنا

هب راد حرط هچراپ هی دوب ش هنیس یور هک یبیج

دوبن تحار هگا دوب، هدش هتشاذگ لکش نومه

یلدم نیمه راگنا هشب تاوارک نتسب لا یخیب تسنوتیم

دوب! رت باذج

یلیخ نم میرخب مه هقلح میرب رتدوز سپ هشاب _

. شواچ م هتسخ

. میداتفا هار نییاپ هقبط تمس وهب تفرگ ور متسد

راولش تک ندرک یدنب هتسب هب عورش عیرس داهرف اقآ

درک.

توافت اه موناخ و نویاقآ و دیرخ نیب ردق هچ

. تشاد دوجو

و مک نامز نیا یوت متسنوتیمن مه مدرمیم هگا نم

ور نومه و منک باختنا ور یزیچ هاگن هی اب طقف

! مرخب

دیرخ و دیشک لوط زور فصن ابیرقت نم دیرخ



! دشن مه تعاس مین شواچ

نیشام تمس هب عیرس داهرف اقآ زا رکشت زا دعب

. میتفر

هی میرب یاوخیم : تفگ و تخادنا مهب یهاگن شواچ

اه؟ هقلح لا بند میرب دعب میروخب یزیچ

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

امتح تفگ هتشاذگ راب یزبس همرق راهان هساو نامام _

. میشاب مه اب هنوخ میرب

هشب تقو منکن رکف : تفگ و تخادنا هار ور نیشام

موناخ زا نشج کرادت لا بند مرب دیاب باتفآ مایب

نک. رکشت دنسپهاش
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. مدنوخرچ یمشچ

! سرب نوشهب ادعب _حاال

ور غاب دیاب کال هک ادرف موناخ باتفآ : تفگ هدنخ اب

میراد یراک هزیر یلک مه ادرف سپ ، مینک نیئزت

مسرب اراک هیقب هب یک نم اقیقد هنشج هک مه شدعب

؟

. هیقطنم شفرح مدرک سح

رسک و مک یزیچ شاب بظاوم شواچ هشاب بخ _



هربب شوایس یدیم ور اه تراک یتسار اه، هشابن

هنک؟ شخپ

داد. نوکت رس

نوشتسد هب رتدوز سیونب ور اه نومهم تسیل _هرآ

. مینوسرب

. تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل مدرک سح

؟ یدنخیم یچ هب دشیچ _

دز. نومرف هب یا هبرض

. نومیسورع یاه یتوعد _هب

؟ هگم هنوشچ _

هی هب : تفگ درکیم هاگن فارطا هب هک روط نومه

هساو میدیسر هک مه هب مداد لوق ییادخ هدنب

منک. شتوعد نومیسورع

یک؟ : متفگ یواکجنک اب

. تخادنا مهب یراد انعم هاگن

! سرتیوپ دراودا _

دش. درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

؟ هتسنودیم اجک زا هگید نوا هخآ _

. تفرگ برض نومرف یور شاه تشگنا اب

نوا زا توافتم گنهرف هی کالاب ورای ، هگید نیمه _

یسک اهنت دوب هدش وت هب نم سح هجوتم ایند رس

! یدوب تدوخ تشادن ربخ هک



؟ مگنخ نم یگب یاوخیم ینعی : متفگ مخا اب

. تخود فارطا هب ور شهاگن

زا تدوخ تشادرب هنکمم مدزن یفرح نینچ _نم

! هشاب عوضوم

. مدرک شهاگن صرح اب

داتفیم هار ش همه ارچ یفوس هرتخد نوا ال _صا

وت؟ لا بند

دیاب اقیقد ارچ دوب اج نوا مدآ همه نوا ممهفیمن نم

وت؟ هب درکیم دنب

ال... صا ش هفایق دوب هدیشرت تسام هیبش

درک. مهاگن تهب اب

! باتفآ _

؟ یشکیم طسو ور یعوضوم نینچ یراد اعقاو

مراد وت التاب کشم لیبق نیا زا ردق هچ نم ینودیم

منک؟ ثحب تاهاب شرس منوتیم ایند رخآ ات هک

. یلدنص هب مداد هیکت هنیس هب تسد

ملد هب یلیخ یلو مدش، ینابصع مداتفا شدای هعفدی _

! ینومهم یدربن ونم بش نوا دنوم

تیذا ردقنا هک منومب یتشاذن ممدوخ : تفگ هدنخ اب

. متشگرب عیرس یدرک

. مدرک زیر ور ماه مشچ

؟ شواچ یدوبن تسم بش نوا یلیکو ادخ _



درک. یمخا

_هن!

؟ یدرک متیذا ردقنا ارچ سپ : متفگ صرح اب

درک. مهاگن یدج

! مشب کیدزن تهب متساوخیم هنوهب _هی

هاگن هی میرب دایم بوخ رظن هب اج نیا بخ

... میزادنب

درک هک ییاراک هب عجار دوبن رضاح دوب رورغم ردقنا

ضوع ور ثحب عیرس هنزب فرح هشاب نم اب ات

! درکیم
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دم هک ییاه هزاغم تمس وهب میدش هدایپ نیشام زا

شفرط ود لماک نوبایخ هی ، میداتفا هار دوب شرظن

غارچ ریز طالاه قرب دوب، یشورف طال زا هدیشوپ

. دزیم ور مدآ مشچ اه هزاغم یاه

لومعم قبط و درپس نم هب ور باختنا مه راب نیا

. دموین نومریگ یزیچ لوا ی هراغم ات دنچ یوت

نیمه یارب س هتسخ یباسح و هراد راک متسنودیم

. متشاذگ رانک ور میریگ تخس یمک

اج درم هک هدنشورف ، میدش یگرزب ی هزاغم دراو



دش. دنلب اج زا دوب یا هداتفا

. بانج متمدخ رد دیدموا شوخ یلیخ _سالم

. تخادنا فارطا هب یا هتسخ هاگن شواچ

دنسپ موناخ دقع رس هساو متساوخیم هقلح تس _هی

ننک.

هبعج ات دنچ نیرتیو یوت وزا دز یدنخبل هدنشورف

. متخادنا اه هقلح هب یهاگن ، دیشک نوریب

یرارکت دای نوشمه متشادن نوشسود ارچ منودیمن

نوشلدم ای مدوخ ی هقلح کت هب هیبش و ندوب

دوب. یمیدق

. تخادنا مهب یتقد اب هاگن هدنشورف

نیدب هزاجا ، نتسه ریگ تخس یلیخ موناخ همولعم _

صا مرایب نوتارب هدیسر دیدج یاه سنج یرس هی نم

یاه نیگن ، تسانیرتهب زا حاال ات هدروخن مشچ ال

! هرهاوج ش همه شور

. تشاذگ نومولج ور اه یا هقلح اج زا یکی

، هلصا نایلر ب شور یاه نیگن دینیبیم ور هقلح _نیا

نیئزت رهاوج اب مه شرود یاهزیر نیگن نوا یتح

هدش.

بلج ور مرظن هک یتس و مدیشک ور شواچ یوزاب

. مداد نوشن شهب ور دوب هدرک

؟ شواچ هروطچ _



یکی مهب هیبش هقلح اتود ، تخادنا اه هقلح هب یهاگن

و ندوب هتفرگ رارق مه رانک هک تشرد نیگن ات هس اب

هدیشوپ نوشرود و ندادیم لیکشت ور ثلثم کی لکش

هنودرم تس ، ندزیم قرب هک دوب یزیر یاه نیگن زا

دوب. رتمک شقرب و قرز اه نیگن دادعت ش

متشگنا یوت و دروآ رد یا هقلح اج یوت زا ور هقلح

. تخادنا متسد هب یقیقد هاگن درک، ورف

؟ یراد شسود دایم، تتسد _هب

. متفرگ ور شتسد و تشادرب ور هنودرم هقلح عیرس

! مدوب هتحادنن شتسد یوت هقلح حاال ات نم

. درکیم نومهاگن یا هزم اب دنخبل هی اب هزاغم بحاص

. متخادنا شتسد یوت ور هقلح و مدز شهب یکمشچ

. هنودرم ی هزنرب تسد یور هداس و باذج هقلح هی

مدز. قوذ زا یدنخبل

قح هگید شواچ تتسد وت هبوخ ردق هچ یاو _

. ایرایب شرد یرادن
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. تخادنا م هدز قوذ تروص هب یهاگن

چیه تسد زا اه هقلح نیا هگید تسین رارق _

! دایب رد نوممودک



! بانج هشاب نوتکرابم _

داد. نوکت درم یارب یرس شواچ

چیه ، تفگ ور زمر و تفرگ شتمس هب ور شتراک

میتشاذگ و میدرواین رد نومتسد زا ور اه هقلح مودک

. هنومب

یقیمع سفن و متشاذگ مفیک یوت ور هقلح هبعج

نومتارطاخ یوت اه هقلح نوا دوب رارق راگنا ، مدیشک

. نشب نفد

شندرگ هب یتسد شواچ ، میتفر نوریب هزاغم زا

. دیشک

ونم یراد رتخد میروخب اذغ مه اب اج هی میرب _ایب

؟ یشورفیم یزبس همرق هب

تسود یزبس همرق بخ مدش، نیشام راوس دنت دنت

! مراد

هشیمن اعقاو هبوخ یلیخ منامام تخپ تسد هخآ _

. تشذگ شزا

. تفرگ ش هدنخ مدرک سح

؟ قدنف هتفرن تنامام هب تتخپ تسد ارچ _

دش. درگ ماه مشچ

پوس هچ تسین تدای ، هبوخ مه یلیخ متخپتسد _

؟ مدوب هتخپ تساو یا هزمشوخ

. مزپیم تارب یاوخب یچره هدب شرافس دعب هب نیا زا



دیاب : تفگ یدج و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

! هشیمن یروج نیا مراذب تساو کالس هسلج دنچ

! هرایب مور هب دیاب ،حاال مدرک شهاگن مخا اب

متسد تشپ و درک هاگن ممخا رپ تروص اب هدنخ اب

. دیسوب ور

. مدیشک بقع ور مدوخ هدز تلا جخ

. مشیم یروج هی یسوبیم ور متسد شواچ نکن _

. تخود مهب ور شهاگن

نم یاه بل اب تنت ی هرذ هرذ هرارق نک، تداع _

! نریگب سنا

زاگ ور مبل دش ثعاب متروص هب نوخ موجه تدش

. مریگب

! شواچ _

. درشف شتسد یوت ور متسد

؟ شواچ ناج _

یاو منک، توکس مدرک یعس و مدش عمج مدوخ یوت

هنووید شاه فرح اب میشب مرحم هک یزور حلا هب

! هنکیم م

فرح طقف عقوم نوا داد رادشه مدوجو یوت رفن هی

! تسین

مشچ مک مک ، مداد هیکت نیشام یلدنص هب ور مرس

دربیم مباوخ تشاد هک یرخآ ی هظحل دش مرگ ماه



مروخب اذغ شاهاب متفرن شرخآ مدرکیم رکف نیا هب

هروخب یزیچ بش رخآ ات ییاهنت شدوخ تسین مولعم

نادجو باذع سح نیا زا رتشیب تشاذن باوخ هن، ای

دش. هتسب ماه مشچ و هنک دشر منورد
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ادص ور مسا هک یسک و موزاب یور یتسد شزاون اب

. مدرک زاب مه زا ور ماه مشچ روز هب دزیم

. میدیسر دوز ردق _هچ

. تشادرب موزاب یور زا ور شتسد

زا رت رید تعاس هی میدوب کیفارت یوت ور هار _لک

. میدیسر هشیمه

. مدوب باوخ جیگ ، مدیشک ماه مشچ یور ور متسد

؟ یرب دعب یروخب یزیچ هی یایمن _

تسرد مرس یور ور دوب بترمان یباسح هک شملا

درک.

ورب مروخیم یزیچ هی ادعب مسرب اهراک هب مریم _هن

. میراد راک یباسح ادرف هک نک تحارتسا هنوخ

تسود ور درم نیا ردق هچ ، مدرک شهاگن تقد اب

. متشاد

تروص نومه واب شتمس و مدش مخ هاگآداوخان



زا ممدوخ ، مدیسوب ور ش هنوگ مکحم ولا باوخ

. تفرگ م هدنخ شادص

درک. مهاگن دنخبل و تهب نیب یتلا ح اب

. متخادنا باال یا هنوش

اب یلیخ زورما میریگب روتکاف هک ور اوعد نوا _

. یدوب خاالق شوخ و هلصوح

. تفر نیب زا شتهب

؟ دوب م هزياج االن _نیا

. متخادنا باال تنطیش اب ور ماهوربا

هنک. تسوب یروجنیا یسک دایم تدب منودیم _

. دیسوب ور مینوشیپ و دش مخ

مدب نم یسوبب یروج ره ، یتسین یسکره هک _وت

مه رتهب رت فرط نوا رت فرط نیا یمک هی دایمن

! هشیم

زاب ور نیشام رد عیرس و مدز شوزاب هب یا هبرض

. مدرک

یایب تسین المز ادرف ، شاب تدوخ بظاوم متفر _نم

. میایم رحس اب ملا بند

داد. نوکت یرس

. باوخب بوخ بش ، هشاب _

. متشادرب یلدنص یور زا ور سابل هبعج

هار هنوخ تمس هب و مدرک یاب یاب شاهاب متسد اب



. مداتفا

شنیشام نداتفا هار یادص مدرک زاب هک ور هنوخ رد

. مدینش ور

. دشیمن کاپ مبل یور زا دنخبل

. دموا متمس هب عیرس نامام هنوخ رد ندرک زاب اب

هشکب لوط رتشیب نوتادیرخ مدرک رکف مرتخد یدموا _

. یدیرخ یچ منیبب اج نیا ایب

لغب ور شرآ قوذ واب مداد شتسد هب ور هبعج

. مدرک

؟ ینامام هیچ _نیا

مدز. یدنخبل

ناج. نامام هسورع سابل _

یوت زا نامام هک یسابل هب بجعت و یواکجنک اب

درک. هاگن دیشک نوریب هبعج

نیشب تخبشوخ یهلا ردام هلگشوخ ردق هچ یاو _یا

. شمنیبب تنت وت رتدوز هنزیم رپ رپ ملد

؟ هدشن تسرد یزبس همرق نامام مرب تنوبرق _

. دایم ممباوخ یگنشگ زا مدرم

. شمتشاذگ نیمز یور و مدیسوب ور شرآ ی هنوگ

اذغ دموین مداماد ارچ ، مشکیم االن هرضاح ارچ _

؟ هروخب

. تفرگ م هدنخ



؟! نامام تداماد _

. نوشلا بند هرب تشاد هلجع هدنوم نشج یاراک زا یلک
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همه : تفگ تفریم هنوخزپشآ تمس هب هک روط نومه

ادخ. هدنب نوا شود یور یتخادنا ور اهراک ی

. مدرک عمج ور مسابل و متخادنا باال یا هنوش

یتسار ، هگید هریگب دای دیاب هشب مرهوش هرارق _

. میدیرخ مه هقلح نامام

دش. دنلب هنوخزپشآ یوت زا شادص

. هفاضا جرخ هیچ هگید نیدیرخیم دقع هساو _

. هرایب ور اه فرظ مدرک کمک

نیبب میرخب دیاب تفگ شدوخ ، متفگ شهب منم _

؟ هلگشوخ

. تخادنا هقلح هب یهاگن و تفرگ ور متسد

هنورگ یلیخ راگنا یلو ردام دایم تتسد هب ردق _هچ

هن؟

ترهوش : متفگ یخوش هب و مدنوشن مرانک ور شرآ

... هگید هنیمه هشاب رادلوپ

. تفر مهب یا هرغ مشچ

ور... ادخ هدنب یکلا ترس هب هنزب منیبن باتفآ _



. شفرح وت مدیرپ عیرس

؟ هخآ میمدآ نینچ نم نامام _

جرخ هراد تسود شدوخ بخ ، مدرکیم یخوش متشاد

ارچ هخآ ماوخیمن مگیمن منم هنک شاپب و زیرب هنک

؟ مگب دیاب

تسین المز کیچوک یدزمان هی هساو متفگ شهب یتح

. میریگب شدوخ ی هنوخ یوت نیمه هدرگب غاب لا بند

؟ هگید تسه تباسح وت لوپ ردام، یدرک یراک بوخ _

. مداد نوکت رس

منکیمن تأرج ال صا منم منک جرخ هراذیمن یلو تسه _

. منزب یفرح

. دیشک یهآ

ریخ هب ور اتود امش تبقاع ادخ هراد رورغ یلیخ _

هنک.

مدوخ شرآ یارب اذغ ندیشک زا دعب و متفگن یزیچ

. مدرک ندروخ هب عورش مه

فرظ یخلا یب مدوب هتسخ ردقنا اذغ ندروخ زا دعب

لو باوختخر یور ور مدوخ تسار هی و مدش اه

. مداد

تساوخیمن ملد ال صا مدنوباوخ مدوخ رانک مه شرآ

. هباوخب ادج مزا اه بش نیا

؟ مارب یگیم هصق ینامام _



. مدیسوب ور شینوشیپ و مدز یدنخبل

ملد زیزع _هرآ

... دوبن یکی دوب یکی

ش هداوناخ یارب یراکره هک دوب ینوبرهم درم هی

اه نوا زج دوب شرهاوخ و شردام قشاع نوا ، درکیم

ياقآ نیا هک دیسر یزور ، تشادن ور یسک چیه

دش... هتشرف هی قشاع نوبرهم

درک. مهاگن بجعت اب

؟ یعقاو هتشرف _

. مداد نوکت رس

نوا لد یارب دوب هدموا اه نومسآ زا هتشرف _هرآ

! نوبرهم درم

دادن هزاجا دوب یدنمتردق مدآ یلیخ هک هتشرف یاباب

هنک... جاودزا یداع مدآ هی اب شرتخد

درک یعس و تشاد هگن شدوخ شیپ ور شرتخد

شومارف ور نوبرهم درم نوا ات هنک مرگ ور شرس

هدرم پژ زورره تساوخیمن یچیه رتخد نوا یلو هنک،

ات نوبرهم درم امتح درکیم رکف یتح دشیم لبق زا رت

... هدرک ششومارف االن

ش هتشرف زا ربخ هی رظتنم زورره نوبرهم درم یلو

دوب!

دنوسر هتشرف ی هنوخ هب ور شدوخ یکشاوی زور هی



شلد یلیخ دید نویرگ و تحاران ور نوا یتقو

یزیچ اهنت میداع مدآ هی نم تفگ هتشرف ،هب تسکش

تقشاع هشیمه ات هک هنوبرهم بلق هی مراد هک

؟ مشاب تیگدنز درم اهنت نم یدیم هزاجا هنومیم

... تفگ قشع واب دیدنخ هتشرف

ثکم دوب هداتفا مه یور هک شرآ یاه مشچ ندید اب

. مدش متروص ندش سیخ هجوتم هزات ، مدرک

. مدیشک یهآ و متخادنا یلع سکع هب یهاگن

یور ماه مشچ یگتسخ تدش زا هقیقد دنچ زا دعب

. داتفا مه
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دمویم مفیک یوت زا هک میشوگ گنز یادص ندینش اب

. مدیود نوریب و مدرک ماپ ور ماه شفک عیرس

دوب... هدرک م هنووید تعاس مین نیا یوت رحس

نامام یلو مربب مدوخ اب مه ور شرآ متساوخیم

. دادن هزاجا

ور شاوه متسنوتیمن دایز و دوب دایز راک زورما

. هشب شیزیچ یغولش نوا یوت مدیسرتیم مشاب هتشاد

یلدنص یور و مدرک زاب ور رد یگرزب دنخبل اب

. متسشن



شواچ نم هدن، نم لیوحت ایربلد هدنخ نیا زا یکلا _

. هدرک لطعم ونم هتعاس هی روعشیب امتسین

. مدرک زان ور شوزاب دنت دنت

مریم مراد هگید مدرکیم لگشوخ دیاب مرب تنوبرق _

. مدزمان ی هنوخ

. تشاذگ زاگ یور ور شاپ

ریز؟ نوا یدیشوپ یچ _

نشاب مه انیا زورهب اقآ هنکمم تفگ نوچ ینودیم _

نیمار ی هنوخ دوب هزمرق نومه ، مدیشوپ نوفاراس

. هریگیم ور منساب ریز دوب،ات منت انیا

. تفگ یناهآ

االن نم یلو دمویم متهب هلگشوخ تنت وت هبوخ _

تدزمان هساو ینیشب اج نوا یرب وت هرارق مدیمهفن

؟ مینک یلا مح رخ ام ینک یربلد

ینزب یزیچ هب تسد تسین رارق اباب : متفگ هدنخ اب

یرس هی و میدیم رظن نویساروکد هساو طقف ام هک

. میدیم ماجنا ور ایراک هزیر

داد. نوکت ور شرس

دوب. هقیلس شوخ یلیخ خیلا هنوپ یاج _

. مدیشک یهآ

؟ مسارم دایب هنوتیم ترظن _هب

داد. نوکت رس



هب یباسح یلو دایم هدش مه رچلیو اب نوا اباب _هرآ

. هنزیم رغ ترس شسابل و لکیه رطاخ

. مدرک یمخا

هن متشاد تسد شدیلوت لحارم وت هن هچ نم _هب

. دموا دوز شدوخ شدیلوت زا سپ

دز. موزاب هب یا هبرض هدنخ اب

انیا نامام دعب ی هتفه رخآ یتسار ، هگید یتیبرتیب _

. ناریا نایم

. دیرپ باال ماهوربا

؟ میروخب ور امش ینیریش یک ملد زیزع یتم سال _هب

. تفر مه رد شتروص

نرب، همه هش مومت عیرس مینک دقع رضحم ماوخیم _

اباب مه فرط نوا زا دایب شرهوش اب هرارق نامام

هتخس یلیخ نشیم مشچ وت مشچ مه اب یه تسه

. مشیم تیذا مارب

. مداد نوکت رس تحاران

؟ یتفگ ایس _هب

طقف هک هرادن ور یسک هشادخ زا منوا موهوا _

انیا. شواچ ی هداوناخ و هشرهاوخ

. مدش ماه تسد اب یزاب لوغشم

شدوخ اب ونم داوخیم یدزمان زا دعب تفگ شواچ _

. هربب



؟ اجک _

. متخادنا باال یا هنوش

. منودیمن _

زور؟ دنچ : تفگ بجعت اب

! منودیمن منوا _

. دیشک یفوپ

؟ هگید دیسریم ام دقع هساو _

. مدرک شهاگن یپچ پچ

؟ رحس یگنخ _

ادیپ ور مهار مشاب ممنهج وت هگا نم وت دقع هساو

. مایم و منکیم
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داد. راشف شتسد یوت ور متسد و دز یدنخبل

هب و متشادرب ور یشوگ نوشنوخ مد هب نديسر اب

مدز. گنز شواچ

باوج ور یشوگ هک دوب هدروخن رتشیب قوب ات دنچ

داد.

ناج؟ _

مدز. یدنخبل

هرایب ور نیشام رحس ینزیم ور رد مديسر ام _اقآ



؟ لخاد

دش. دنلب رو نوا زا شوایس داد یادص

. موناخ منکیم زاب ور _االنرد

. مدرک عمج ور متروص

؟ هشخپ ور یشوگ _

. دموا شوایس یادص هرابود

ور متشاذگ مداد باوج نم هدنب شتسد شواچ _هرآ

هنشگ هنکیم تسرد اذغ موناخ هساو هراد اقآ ، شخپ

. دینومن

زا ونم تشک رحس هک نزب ور رد ، هنکن درد شتسد _

. تفر هرغ مشچ سب

؟ دوب یک : تفگ عیرس رحس دش زاب هک طایح رد

ور یشوگ دوب دنب شتسد شواچ دوب شوایس _

. شخپ ور دوب هتشاذگ

: تفگ درکیم کراپ یا هشوگ ور نیشام هک روط نومه

مرب. شنوبرق

. مدش هدایپ نیشام وزا مدرک جک شارب رور منهد

. میتفر اهباال هلپ زا عیرس نوماتود

. شوایس تمس دیود رحس میدرک زاب ور رد هک نیمه

ندوب هداتسیا سنلا لخاد هک ییاه هچب هب یهاگن

. متخادنا

. میدش نوتمحازم هدنمرش یگمه _سالمهب



دز. یدنخبل و زورهب

. تسام راختفا ثعاب تداعس موناخ هیفرح هچ نیا _

. یشوخ و ریخ هللاهب شنا نوج باتفآ هشاب کرابم _

. ناساس تشپ دیبوک هدنخ اب ایس

هنکیم تسیورس شواچ وش مدآ هیچ نوج باتفآ _

اه..

هب عیرس دوب هدموا نییاپ اه هلپ زا هزات هک قیاقش

. دموا متمس

دوب. هدش گنت تارب ملد موناخ سورع سالم هب _هب

. مدرک شلغب تبحم اب

تس؟ باال وناب ملد زیزع مرب تنوبرق _

داد. نوکت رس

ور نومدوخ ی هنوخ هتفر منامام ، هديباوخ _هرآ

اهآ ، تسانووج یاج هگید اج نیا تفگ هنک بترم

دوب. هنوخزپشآ وت منک رکف مشاداد

. مداتفا هار هنوخزپشآ تمس وهب مدز شهب یدنخبل

. داتفا تمحز وت ردقنا تشاداد هب منک سالم هی _نم

بخ هیچ ، ندرک مهاگن نوطیش یاه مشچ اب همه

منک. سالم ماوخیم طقف

لوغشم مدش هجوتم مدش هنوخزپشآ دراو هک نیمه

دمویم رد تمس هب تشاد هشاه تسد ندرک کشخ

دز. شکشخ نم ندید اب هک
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ور شاه تسد و درک یمخا ، مدرک شهاگن دنخبل اب

درک. زاب مه زا

سالمو هی هب میریگیم اقترا هداس سالم هی زا بخ

! هداس لغب

یوت ور مدوخ و متفر شتمس هب دنلب یاه مدق اب

. تفر بقع هب مدق هی هدنخ ،اب مدرک ترپ شلغب

. قدنف ت هنوخ هب یدموا شوخ _

. مدرواین نوریب شلغب یوت زا ور مرس

هداس سالم هی ،زا دیسوب ور مرس یور و دش مخ

! هداس سوب و لغب هی هب میدیسر

هسیر نیا مزا هساو : متفگ و متفرگ باال ور مرس

و اتخرد ور مینک لصو یرخیم ولوچوک قرب یاه

؟ طایح یاه هتوب

دز. یدنخبل

! مرخیم تارب یاوخب یچ _ره

تحارتسا ورب دعب نک باختنا ور نیازید طقف وت

. ندیم ماجنا اه هچب ور ش هیقب نک

بقع مدادن هزاجا و مدرک اج شلغب یوت ور مدوخ

. هشکب



درک. شزاون ور مرمک یور راب دنچ

؟ ینکیم یربلد یراد _

مدز. یدنخبل

؟ مدرب ور تلد ، منودیمن _

مهب یصاخ هاگن واب دیشک بقع یمک ور شدوخ

مخ تشادن تقاط راگنا هک یروج هی وهی دش، هریخ

م هنوچ یور شزوس ساسحا ،اب متروص تمس دش

. مدیشک یفیفخ غیج

نک. ملو شواچ _یآ

رارف شتسد زا مدرکیم یعس هدنخ اب هک روط نومه

. دیچیپ مشوگ یوت رحس داد یادص منک

رتارف دیراد هداس کیلع سالمو هی زا منک رکف _

؟ باتفآ کمک مایب دیریم

. تفرگ هلصاف مزا یبلا ج دنخبل اب شواچ

! موناخ رحس شمرایم مدوخ _

. مدیشک م هنوچ یور دنت دنت ور متسد

یچ! هنومب شاج هگا شواچ یاو _

هار هلا تمس وهب تخادنا باال یا هنوش یدج یلیخ

. مدرک شهاگن صرح ،اب داتفا

! اگین ور شاه عالهق زاربا ادخ وروت

ندرک عمج حلا رد اه هچب ، مداتفا هار شرس تشپ

. ندوب هفاضا لیاسو و اهزیم اهو لبم



درک. هراشا سنلا هشوگ هی وهب دموا متمس هب رحس

زیم... اج نوا هیچ ترظن _

هنوچ : دیسرپ هدش زیر یاه مشچ واب درک ثکم یمک

؟ هزمرق ردقنا ارچ ت

. مدیشک ینیه

؟ یگیم غورد _

. تفر مهب یا هرغ مشچ

رس. رب کاخ _

نومتمس هب هک روط نومه قیاقش ، تفرگ م هدنخ

نیئزت یروج هچ ور غاب ترظن هب باتفآ : تفگ دمویم

؟ مینک

زیم رود هک هبوخ یتنطلس لدم یاه یلدنص نیا زا

اه؟ رتگرزب هساو مینیچب

. مداد نوکت یرس

اب اه هسیر نیا زا متفگ شواچ هب هبوخ ارچ _

ادم ات دنچ غاب، لک نیئزت هساو هریگب زیر یاغارچ

هب دوب گنشق یلیخ نیئزت هساو مدید اتسنیا یوت

اه. هچب یارب هدیم حیضوت مداد نوشن مه رحس
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نوج باتفآ دیشخبب : تفگ و تخادنا مهب یهاگن



؟ هزمرق ارچ ت هنوچ اه هشابن یلوضف

. هدنخ ریز دز یقپ رحس

. هنوتشاداد ناخ _راک

. مدیبوک شولهپ هب یا هبرض

مه و دوب هدش خرس مه هک روط نومه قیاقش

؟ اعقاو : تفگ دیدنخیم

دوب... هزم اب یلیخ یاو اراک نیا هدیعب شاداد زا

یور ور متسد راب دنچ و متفر نوشهب یا هرغ مشچ

. مدیشک م هنوچ

شوایس اصوصخم نویاقآ مشچ زا مدرک یعس کال

یب ور مدآ هنزیم هک هرادن ایح و مرش ، منومب رود

. هنکیم تیثیح

. متخادنا فارطا هب یهاگن دوب، هدش الخیلا ماک سنلا

زیم هساو هریم کال هک سنلا یا هشوگ نوا بخ _

. سیورس فلس

. تفرگ ورباال شتسد ایس

. منکیم شرپ مدوخ نم، اب نوا _

درک. یمخا شواچ

. ایشکیم طخ ور طاسب و دنب و بورشم رود ایس _

داد. نوکت یتسد ایس

هرذگیمن شوخ ال صا هک طاسب و دنب نودب یسورع _

. هتفیب یقافتا مراذیمن شابن نارگن



. متخادنا فارطا هب یهاگن نوشثحب هب هجوت یب

قیاقش هک اه یلدنص نومه زا دیاب ور ش هیقب _

هک مه سنلا طسو ، مینیچب داد داهنشیپ غاب هساو

. هشاب خیلا صقر یاج هساو

. نداد نوکت رس همه

. متخادنا غاب هب یهاگن

هک نشاب سنلا یوت اه رت گرزب رتشیب هیچ نوترظن _

میتسرفب ور هیقب هنکن نوشتیذا انووج یادص و رس

غاب؟ وت

. ینک نهپ غاب هشوگ ور تطاسب ینوتیم مه وت ایس

دز. یگرزب دنخبل

گنز متفرگ موناخ سورع زا ور ش هزاجا هگید بخ _

. مدیم شرافس منزیم

. تفرگ م هدنخ شواچ یاه مخا ندید زا

. دادیم ریگ همه هب اهاباب لثم

غاب تمس وهب ندش لا یخیب ور سنلا یاهراک اه هچب

ات تشادن یصاخ راک سنلا ننک، شبترم ات نتفر

. میدب ماجنا یراک میتسنوتیمن دمویمن لیاسو

ندرک زیمت یارب ییاقآ هی راب هی یا هتفه نوچ

نیگنس دایز شندرک بترم دمویم طایح و غاب طیحم

. دوبن

. متخادنا شواچ هب یهاگن



؟ هگید هبترم زیچ همه ادرف شواچ _

. مینومن بقع اه هنشج ادرف سپ

. تشاذگ متشپ ور شتسد

هرضاح اذغ ، مدرک گنهامه ور زیچ همه شابن نارگن _

غارس میرب دعب نروخب یزیچ هی نایب وگب اه هچب هب

؟ یتفرگ هیلتآ و هاگشیارآ تقو وت یتسار ، اهراک هیقب

. متخادنا باال یا هنوش

سردآ ات دنچ هنوپ ،زا مسانشیمن ور یصاخ یاج _نم

یکوا ، نوشاهاب هنک گنهامه رحس دش رارق میتفرگ

. تهب مگیم دش
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مدب ربخ اه هچب هب ات اه هلپ تمس متفر ودب ودب

باال. نایب

غیج هی واب دروخ جیپ ماپ هدیسرن مود ی هلپ هب

. مدموا دورف هلپ نومه یور فيفخ

دعب دش دنلب رحس غیج یادص دموا دنب مسفن درد زا

. تفرگ ور مرمک عیرس تشپ زا رفن کی

؟ باتفآ ادخ _ای

هدب! باوج رتخد یدشیچ

، متخادنا ماپ هب یهاگن و مدرک زاب ور ماه مشچ



. تفرگ ور ماپ عیرس رحس

؟ هدروخ چیپ تاپ مگرم ادخ _

یروج هچ یاو تقو هی هشاب هتفرن رد ؟ هنکیم درد

. یشوپب دنلب هنشاپ شفک

اب نوشمه منزب فرح متساوخیمن درد زا نانچمه

یتح نم و ندوب هداتسیا مرس باال نارگن یاه تروص

یاج هی تسین اج نوا یلصا درد مگب متسنوتیمن

هدش! تخت هگید

هداتسیا متشپ هک شواچ منزب یفرح هک نیا زا لبق

تسد مرمک یور تشاذگ ور شتسد کی عیرس دوب

. تخادنا موناز ریز ور ش هگید

دوب. هدیرپ یباسح شگنر

مقاتا یوت شمربیم نم دیروخب ور نوتاذغ دیرب امش _

. مدنبیم مه ور شاپ هنک تحارتسا

یسک هک دوب ینابصع و مه یوت شاه مخا یروج هی

. مدنوم تکاس ممدوخ یتح ، هنزب یفرح درکن تأرج

اه هلپ تمس هب و داد راشف شدوخ هب مکحم ونم

. داتفا هار

ینعی دوب، هداتفا هار قرع هرطق دنچ شینوشیپ یور

؟ دوب سرت رطاخ هب

! دایم شیپ هشیمه هک هدشن یزیچ هخآ

و مدرب ولج ور متسد تفر مدای مدوخ درد ال صا



. مدرک کاپ ور شینوشیپ یور قرع

تخت یور مورآ ونم دش، دراو و درک زاب ور قاتا رد

درک مروبجم و تشاذگ مرانک یمرن تشلا ب تشاذگ

. منیشب شور

ور مبل مکحم ، دموا مدای ماپ درد و نساب درد هزات

! هنکیم درد ماجک دیمهف اجک ،زا متفرگ زاگ

شاه تسد یوت ور شرس و تسشن تخت یور

. تفرگ

... شواچ _

هن؟ یتسین وشب تسرد _

. مدش تکاس شینابصع یادص ندینش اب

هک... دصق _زا

. متمس تشگرب صرح اب

دصق زا ور اهراک نیا ی همه باتفآ هدصق زا ارچ _

زا تاه یطایتحا یب و نم ندرک نوج فصن ، ینکیم

اه؟ وت اب منک راکیچ نم وگب تدوخ خآ هضرغ یور

. دنوم زاب مه زا ماه بل

هک... هدشن یزیچ هخآ _

داد. نوکت و تفرگ مکحم ور م هنوش

؟ هدشن یزیچ باتفآ _

دیاب نم نییاپ یتفریم رس اب ور هلپ همه نوا هگا

هقیقد ود ور زور ود نیمه ینوتیمن ، مدرکیم راکیچ



؟ ینوتیمن ؟ ینیشب تاجرس

هک تفگیم صرح واب مکحترپ یروج هی ور شتاملک

دش. درگ ماه مشچ
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. مدیچرو ور ماه بل

؟ ننکیم دروخرب یروج نیا حورجم مدآ هی _اب

مدوخ و مدیشک یفیفخ غیج ، متمس دش مخ هعفدی

. تخت یور مدرک ترپ ور

. مدیسرت ینکیم راکیچ _

یور ال ماک هک یروج دیشک رتولج ور ش هنت مین

. تخادنا هیاس مندب

؟ یدیسرت _

یسح هچ و هیروج هچ ندیسرت ینودیم ال صا وت

؟ هراد

یوت راخ هک هئوت ب ممشچ هی هشیمه ازور نیا نم

ییاهراک و یشوگیزاب رس مش...زا هراچیب هک هرن تنت

تلد هک نیا سرت زا دایب رد نم رفک هک ینکیم

مگیمن تهب یچیه هروخن نوکت تلد یوت بآ هنکشن

ینعی منک لر تنک ور مدوخ نم هک نیا یمهفیم ال صا

یچ؟



. مداد راشف مه هب ور ماه بل

مورآ تراتفر هک نیا زا مدوب هدش لا حشوخ هزات _

هدش.

درک. زیر ور شاه مشچ

زرم وت هظحل ره هدشن مورآ مراتفر نم باتفآ _

هجوتم هک یتدوخ لوغشم ردقنا یمهفیمن یلو مراجفنا

هنم. یور یراشف هچ وت رس یتسین

رتشیب مدیسرتیمن مه و مدیسرتیم شراتفر نیا زا مه

. تخیریم وهی ملد هت

تحت تدوخ طقف ینکیم رکف نم زیزع ناخ، شواچ _

ور و ریز میگدنز وهی زور دنچ یوت هرارق منم یراشف

دیاب هظحل ره هک میگدنز یوت دایب یدرم هی وهی ، هشب

یور اپ مشاب بظاوم دیاب ، مشاب شراجفنا رظتنم

یب و دیق یب مدآ کال هک ینم مراذن شاه تیساسح

یگدنز یاه نوناق اب منکیم یعس مراد متسه یلا یخ

؟ یتسه هجوتم مایب رانک وت

درک. مهاگن عمط واب دروآ ولج ور شرس

هن؟ هبمب هی هیبش نم یگدنز یراد لوبق سپ _

مزا نکن یعس مه هظحل هی یبمب نوا نماض مه وت

هی نوچ ینزب بیسآ تدوخ هب ای یریگب هلصاف

. دایم راب هب هعجاف

شهب ور مدوخ و مدرک هقلح شندرگ رود ور متسد



. مدرک کیدزن

میش رود مه زا مراذیمن هشاب ردق نیمه نوملصاف _

. نومب مورآ یروج نیمه طقف

زا رپ شهاگن دش هریخ متروص یازجا وهب درک مخا

دوب. یبات یب و صرح

! یراذیمن هک یراذیمن _

نم... رس یرایم رد یزاب یه

ترپ ور تدوخ ، ینزیم زمرق ،رژ یشوپیم زمرق سابل

تساوح شهت ینکیم ینوبز نیریش ، ملغب وت ینکیم

. یرایم تدوخ رس هیبالیی ینزیم تسین

؟ هتفیب بقع یدزمان یاوخیم

. شسابل هقی تمس مدرب ور متسد

؟ هتفیب بقع ترظن ،هب منودیمن _

. تفرگ ور متسد و تخادنا مهب یبصع هاگن

هدنوم زور ود تسرد هک مدرکن ربص تقو همه _نیا

هک منکب ور یراک و زیچ همه ریز منزب تیمرحم هب

! دیابن
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. متفرگ یزاب هب ور شسابل هقی هرابود

دایم مشوخ ینکیم لمع ریت نودب سالح لثم _االن



! یشیم ینابصع

داد. راشف مهب ور شکف

نیا هن هتشاد هگن تمرح طقف اتاالن هحلسا _نیا

! داین رب شتسد زا یراک هک

دش. سبح مسفن هک دیشک ماهولهپ یور ور شتسد

؟ یجنسب ونم ربص یاوخیم _

. مدرک یچون و متفرگ مکحم ور شاه تسد

ماپ ینودیم ، منکیمن کسیر هشیم یچ شهت منودیم _

؟ هنکیم درد زونه

مور زا عیرس و تشادرب مرمک یور زا ور شاه تسد

دش. دنلب

. منیبب نک ربص ، یتفگن رتدوز ارچ _

. مدرک دازآ مورآ ور مسفن

. نیمز مدروخ دب هدروخ چیپ _

. داتفا هار رد تمس وهب درک یمخا

هرابود یاوخیم زادنن مدای ور هنحص نوا ردقنا _

؟ یزیرب مهب ور مباصعا

نوریب تفر هک رد ،زا مدنوم تکاس و مدرک یچون

تخت امسر یتنعل مدیشک متشپ هب یتسد و مدش دنلب

. مدش

شنوکت یتقو طقف ، مدرک هاگن ماپ چم وهب مدش مخ

. تفرگیم درد مدادیم



مه ماپ هگا ینعی دیدن ونم هک هلپ نوا هش روک

رس اصع اب درکیم مروبجم شواچ منئمطم تسکشیم

! منیشب دقع هرفس

ی هسیک اب شواچ و دش زاب رد هقیقد دنچ زا دعب

دش. قاتا دراو شتسد یوت

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ نوا هیچ _

. تسشن نیمز یور مرانک و دموا مفرط هب

. هنکن مرو تاپ یور هشاب هقیقد هد ،هی هخی _

. مدرک شهاگن بذعم

! مراذیم مدوخ _

. تشاذگ شوناز یور ور ماپ مورآ

نیا هساو مدرک هبرجت تاهاب مه شانیا زا رتدب _

؟ یشکیم تلا جخ

عمج ور مدوخ عیرس تشاذگ ماپ یور هک ور خی

. مدرک

ور. ماپ نک لو شواچ مدز خی یوو _

راشف شاه تشگنا واب داد هلصاف ماپ زا ور خی

. دروآ ماپ هب یمورآ

؟ هریگیم _درد

خی یامرس زا ای منک رارف شتسد یغاد زا متسنودیمن

. دادیم باذع رتشیب ونم نوا ادخ ،هب



. هریگیم درد هرذی _

مشچ هب ور ش هریخ هاگن و درک جک یمک ور شرس

یاپ چم یور ور شتسد نیح نومه رد ، تخرود ماه

شگرزب یاه تسد هب یهاگن داد، نوکت مفیرظ

دوب! دصق زا شاه ندرک تیذا نیا ی همه ، متخادنا
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. مدیشک مدیکشخ یاه بل یور ور منوبز

ور خی یدرس هرابود هک دوب هتشذگن رتشیب هیناث دنچ

. مدرک سح ماپ یور

خی همه نوا لمحت ، مدرک رارف هن مدیزرل هن هعفد نیا

و یغاد سح زا رت تحار مندش رس و ماهاپ یور

دوب! شاه تسد شزاون

. دموا رد مادص هرخ باال هقیقد دنچ زا دعب

دش. رس ماپ هگید هتسب _

یور زا ور خی زونه دش هریخ ماه مشچ هب مخا اب

دوب. هتشادن رب ماپ

. تندوب اوه هب رس تباب هتهیبنت _

هاتوک هرخ باال متفگن یزیچ و مدرک زیر ور ماه مشچ

دامجنا سح ماهاپ درک ادج ماپ زا ور خی و دموا

دوب. هدش سیخ مه ال ماک تشاد



ورب ماپ مورآ ، هراذب زیم یور ور خی ات دش مخ یمک

و تفرگ ور ماپ عیرس ، مدیشک شندرگ یور مدرب اال

. دیشک بقع ور شدوخ

! نوطیش ی هچب _

نیب زا ور ماپ هدش خرس یمک شتروص مدش هجوتم

. مدیشک بقع شاه تسد

؟ مرایب اذغ تساو : تفگ و دیشک یقیمع سفن

. مدرک یچون

نک. ملغب _

دش. دنلب اج زا

! یشوگیزاب زا شکب تسد ، هچب هیچ تفده منودیم _

. مدیدنخ و تخت یور مدرک ترپ تشپ زا ور مدوخ

. یدرک عورش ور فیثک یزاب نیا تدوخ _

دش. یدج شادص

. مرایب اذغ تارب مریم _

نیا ، متسب ور ماه مشچ و مدش  هریخ قاتا فقس هب

قاتا مه قاتا نیا و نم هنوخ هشب دوب رارق اج

! نومکرتشم

لیم باب دایز شنویساروکد متخادنا فارطا هب یهاگن

ی هرفن ود تخت ، هشب ضوع مدادیم حیجرت دوبن نم

دوب هدش هدیشوپ یگنر هریت یتخت ور اب قاتا طسو

. درکیم اقلا مدآ هب ور ینیگنس سح قاتا یامن کال



. متسشن تخت یور عیرس دش زاب هک قاتا رد

دز. زیم هب یا هراشا

اج. نیا ایب نروخیمن اذغ هک تخت یور _

. مدرک ندز رغ هب عورش

ور م هناحبص حبص زورره ماوخیم نم یچ ینعی _

مایب منوتیمن اج نوا ات نم ال صا ، مروخب تخت یور

. هریگیم درد ماپ
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یاه مدق اب دعب درک، ثکم هظحل دنچ و دیشک یهآ

. تشاذگ مرانک ور ینیس و دموا متمس هب دنلب

مرایب هناحبص تارب نم زورره یراد راظتنا امتح _

! تخت یور

. متخادنا باال یا هنوش

؟ مراد وت زج یا هگید رهوش نم هگم _

بص... یکی نوا وگب مراد هگا

تشگنا نیب ور مشوگ هشب مومت مفرح هک نیا زا لبق

. دیشک مورآ و تفرگ شاه

هدب! همادا بخ _

. مدرک عمج ور متروص

یبوخ ردقنا هک حاال ال صا مدرک یخوش یآ _یآ



نم! اب هناحبص حبص زورره

ور شاه تشگنا و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

. تشادرب مشوگ رود زا

هیقب هنوخ تمربیم نک تحارتسا یمک هی روخب _

. ندیم ماجنا اه هچب ور اهراک

. تسشن تخت یور مرانک

ندروخ لوغشم و متشادرب تخت یور زا ور ینیس

مدوخ یور ش هریخ هاگن هجوتم ندروخ طسو مدش،

شهب ور ماه مشچ و مدرک یا هفرس کت مدش

. متخود

اه. هریمن نییاپ مولگ زا ینکیم مهاگن یروج _نیا

دوب. ادیپ شتروص یور یگف وکال مخا راثآ زونه

یولج منیشب هرارق زورره نییاپ هرب نک تداع _

. یروخب لماک ور تاذغ ات تمشچ

. متشاذگ نییاپ ور قشاق

؟ یروخیمن ارچ تدوخ _

. مروخیم ادعب _

. مدرک هچنغ ور ماه بل

مه وت مروخب منوتیمن نم هخآ هشیمن هک یروج _نیا

! یروخب مرانک دیاب

. دروآ رت ولج ور شرس فراعت یب

هک! دوب یساوسو ،بقال مدرک شهاگن ددرم



بل ، متفرگ شتمس هب و مدرک جنرب زا رپ ور مقشاق

مبل یور یگنرمک دنخبل تفرگ هلصاف مه زا هک شاه

. تسشن

هب مارب درکیم راتفر همه زا توافتم نم اب هک نیا

هديرب ایند زا مدآ هی لثم دوب باذج ینیشن لد زرط

هدروآ تسد هب ور شیگدنز سناش نیرتگرزب هک مدوب

! هسرب یدبا یتخبشوخ هب شاهاب ات

ور شرس یمک مدرب شتمس هب هک ور مود قشاق

. دیشک بقع

روخب تدوخ مدروخ شزا دیایب هک نیا زا لبق _

. باتفآ

دوب خیم نم یور هک شهاگن ریز و متفگ یموهوا

. مدروخ ور ماذغ
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ماهاپ یور زا ور ینیس اذغ ندش مومت زا دعب

. تشادرب

تحارتسا وت منک کمک اه هچب هب نییاپ مریم _نم

. هنوخ تمنوسریم دش مومت هک اهراک نک

. دمویم مباوخ مه یباسح اقافتا ، متفگ یا هشاب

رت باال ور مدوخ دش هتسب رد هک نیا ضحم هب



. مدرک ورف شتشلا ب یوت ور مرس و مدیشک

. مدیشک یقیمع سفن و متسب ور ماه مشچ

مک هک مدرک هفخ شتشلا ب رطع یوت ور مدوخ ردقنا

درب. مباوخ مک

مدیرپ باوخ زا تشحو اب رد ندش هدیبوک یادص اب

. متسشن ماج رس عیرس و

هک شوایس و شواچ شرس تشپ و رحس ندید اب

. مدش هریخ نوشهب جیگ ندش قاتا دراو

. هدنخ ریز دز یقپ مندید اب رحس

! یدرک پک ارچ ور ش هفایق _

. مدیشک ماه مشچ یور یتسد و مدرک شهب یمخا

بخ. مدرک هتکس ننکیم زاب ور رد یروج _نیا

یرس هی هدنوم موناخ سورع میدرک زیمت ور اج همه _

مینکیم باختنا مه اب بشما مه دقع هرفس ، تانیئزت

. ننیچب ور شلدم نایب

، مداد نوکت ور ماپ یمک و مدموا نییاپ تخت یور زا

. تفرگیمن درد لبق لثم

. متشگرب شتمس هب شواچ یادص اب

؟ یرب هار ینوتیم باتفآ هرتهب تاپ _

. مداد نوکت یرس

هیکوا زیچ همه هک حاال هک، هدشن یزیچ اباب _هرآ

. میسرب نوماراک هب هنوخ میرب



هک زیر یاه والپم هسیر حرط نوا شواچ یتسار

هرن. تدای متفگ تهب

؟ تمنوسرب هنک، شفیدر متفگ زورهب _هب

هگید نوشنوخ مرب هرارق نم هن : تفگ عیرس رحس

. هیراک هچ شمربیم مدوخ

! مدش لا یخیب یلو مرب شواچ اب متساوخیم بخ

درک. یا هفرس کت شوایس

؟ مباوخب ماوخیم م هتسخ نم سپ دیریم _یک

. میدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب رحس و نم

؟ یباوخب شواچ قاتا وت یاوخیم هگم _هاو

تخت یور ور شدوخ ماه مشچ یولج و دز یدنخبل

درک. ترپ

نیا هدش گنت شارب ملد مباوخیم اج نیا هک هلومعم _

. مراد تسود تخت یور ور شرطع یوب

. مدرک شهاگن یپچ پچ

انک. عمج ور ترهوش رحس _

. تخادنا باال یرس شوایس

نیمه هش یلا عبانج اتملا هدنوم زور ود زونه هیچ _

؟ شیریگب مزا یاوخیم مزور ود

یروج نیا نم اب یدیم هزاجا شهب روط هچ شواچ

هنک! دروخرب

درک. شهاگن هدنخ اب شواچ



یرس هی نییاپ میرب وشاپ ایس راین رد یزاب هرخسم _

. زونه هدنوم اهراک زا
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ادرف : تفگ و دیشک یا هزایمخ دشن دنلب شاج زا

. دموا رد نومردپ هگید دش بش اباب میدیم ماجنا

. متفرگ ور رحس تسد

هتسخ همه ادرف هساو هشاب اهراک هیقب شواچ _هرآ

. هنوخ میریم نومدوخ مه ام ندش

داد، نوکت یرس و تخادنا فارطا هب یا کالهف هاگن

ور شباصعا یگتفشآ و یگمانرب یب نیا متسنودیم

قبط و مظنم زیچ همه تشاد تداع هتخیر مهب

هرب. شیپ همانرب

یظفادخ اه هچب اب درک نومیهارمه نیشام مد ات

. میداتفا هار هنوخ تمس وهب میدرک

؟ دشیچ انیا هیلتآ و هاگشیارآ رحس _

درک. مهاگن یپچ پچ

کال مدرک یکوا مدوخ متفرگ هنوپ زا سردآ ات دنچ _

لد رو یدیبسچ مینک تلو باتفآ یرود هب عملا زا

. شاب انیا رکف هب لقادح شواچ

. مدیچ رو ور مبل



یکلا شلد رو مبسچب ماوخیم مرمع رخآ _زااالنات

هظحل هی هشب ثعاب هنوتیمن یچیه هگید تسین هک

. هشب ادج شزا

. تخادنا باال ییوربا

ینکیم اعد اعد هگید سلا هی اباب ایب هاتوک ، وهوا _

! هریگب مورآ تباصعا نوریب هرب تعاس دنچ طقف

شهاگن هدنخ واب مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

. مدرک

رحس تسین قشع نوشیگدنز وت هک هییاسک ملا _نیا

؟ تسین قشع اهام نیب

هنیا متفرگ دای هک یزیچ نیرت گنشق میگدنز لک وت

ور یسک هشیمن ال صا ینعی مشاب شواچ قشاع هک

هنزیم داد مبلق قشع مگیم نم تشاد تسود نوا زج

؟ یمهفیم ، شواچ

دش. گرزب شدنخبل

. قشاع موناخ نومیشکن هب _هب

مدز. شهب یکمشچ

! میشاب نونجم انوا یاج ام مراب هی راذب _

. دیشک یهآ

مدروآ رد مه ور یزاب نونجم ی هرخسم هک _نم

. ینکیم هچ وت منیبب

اب نامام مدش، دراو قوذ اب هنوخ هب ندیسر اب



دز. یگرزب دنخبل نومندید

زا تارب بشما مرتخد یدموا شوخ دیشابن هتسخ _

. متشاذگ یراد تسود هک ییاه همیق نوا

. متخادنا درکیم قوذ یچ لثم هک رحس هب یهاگن

یباسح اقافتا نم مرب تنوبرق نوج خهلا یسرم یاو _

. مدوب هدرک سوه

دش. عمج متروص

درد مرمک و تشپ ی همه م هتسخ یلیخ نم نامام _

. هنکیم

دروخ اه هلپ ور زا درکن یراک چیه هگیم غورد _

و هایس هب تسد تشادن قاتا وت شدرب نوشاقآ نیمز

. ندرک راک زا دموا رد نومرگیج ام هنزب دیفس

. مدنودرگرب ور ماه مشچ عیرس

؟ ییاجک ینامام شرآ _

؟ هنکیم درد تییاج االن ردام یدشیچ باتفآ _

دید برض ولوچوک هی ماپ نامام هن : متفگ عیرس

. تسین یزیچ

. دیود متمس وهب دیرپ نوریب ییوشتسد زا شرآ

. ینامام _سالم
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منک. شلغب متسنوتیمن درکیم درد یمک متشپ زونه

. مدیسوب ور ش هنوگ مکحم و مدش مخ

؟ یدروخ اذغ نامام هدرگب ترود _

داد. نوکت رس

داد. اذغ مهب نوج نامام مدوب هنسرگ _

. مرسپ تنوج شون _

. متخادنا نامام هب یهاگن

دقع هرفس میرب میاوخیم هدب ادغ مه ام هب نامام _

. مینک باختنا

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

یلصا دقع هیچ یارب شاپب و زیرب همه نیا ممهفيمن _

. تسین هک

. متفگن یزیچ و مدرک هچنغ ور مابل

وک؟ تسابل باتفآ یتسار _

. شمنیبب میرب ایب

قاتا تمس هب و متفرگ ور شرآ تسد قوذ اب

. نوشمدیشک

شتمس هب و مدروآ رد ور دوب رواک یوت هک سابل

. متفرگ

هک اه ییاپورا لدم نیا زا هلگشوخ ردق هچ نیبب _

ریگ شاه روت هب شواچ دش بوخ ، متشاد تسود

مراودیما یلو دشیمن مولعم دوب مک رون اج نوا دادن



. هشابن امن ندب شروت قرب و قرز و سنلا وت

. تفرگ شتسد یوت ور سابل قوذ اب

هرخ ،باال مزیزع هشاب تکرابم باتفآ هزان ردق هچ یاو _

تسین هک رتشیب بش هی تسه امن ندب هک هرذی هروت

. مزیزع لا یخیب

. متخادنا باال یا هنوش

هی میرب ، هگید منکیم شمورآ یروج هی یخلا _یب

ی هیقب و دقع هرفس رس مایب دعب میروخب یزیچ

. ازیچ

. تفگ یا هشاب

؟ یروخیم یزیچ ام شیپ نامام شرآ _

. تخادنا ورباال شرس

. مریس _هن

. متفرگ ور شتسد

گنت تارب ملد تمنییب نیشب نم رانک هرفس رس سپ _

. نامام دش

ماپ. هب دیبسچ

دوب. هدش گنت ملد منم _

. شمدیسوب مکحم و مدش مخ هرابود

هدیچ ور ماش هرفس نامام میتفر نوریب هک قاتا زا

دوب.

. قاتا یوت میدیپچ هرابود میدرک مومت هک ور ماش



نوشن مهب ور اه سکع ات شیشوگ رس تفر رحس

یرتسکاخ راولش و هقیلج ات دمک رس متفر منم هدب

تقو و مدوب هدیرخ شرآ یارب شیپ تقو دنچ هک

. مرایب نوریب ور میشوپب ییاج دوب هدشن

یا هشوگ و مدرک باختنا شریز یارب یدیفس زولب

منک. شوتا هرن مدای ات شمتشاذگ

. دیزرل میشوگ مدیشک زارد شرآ و رحس رانک هک نیمه

زاب ور یشوگ هحفص عیرس دوب، شواچ زا مایپ هی

و سابل تسد دنچ مدب طاالع تفر مدای ). مدرک

ندنوخ زا دعب رادرب تدوخ یارب یصخش لیاسو

(! مینکیم تکرح هغیص
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نوا شواچ او ): مدرک پیات عیرس دش درگ ماه مشچ

اب منم هک تفر درک لو هشیمن تسه نومهم همه

شحبص ادرف ، مشیم تیذا تیعضو و سابل نوا

(. میرب

هشاب ). دیزرل میشوگ هرابود هقیقد دنچ زا دعب

هغیص ندنوخ زا دعب تعاس کی نک عمج ور تلیاسو

، مینکیم تکرح دعب یریگیم شود هی نوتنوخ میریم

و ننزب نوشدوخ هساو حبص ات نشاب مه اه نومهم



اهنت هک ییاج هی میریم بش نوا وت و نم نصقرب

(. میشاب

نیلا نردآ االن نیمه زا متفرگ زاگ ور مبل یدنخبل اب

! مینوچیپب ور اه نومهم دوب رارق ، تفر باال منوخ

. مدادن همادا ور ثحب و متفگ یا هشاب

هرفس ات مدنودرگرب شتمس هب ور مرس رحس رغ رغ اب

. منیبب ور دوب شرظن دم هک یدقع

یلک ادرف هشب مومت دوز نم اب شراک مدوب راوديما

. دشیم ماجنا دیاب هک متشاد یصخش یاراک

شوا چــ

تشاد هک شوایس وهب مدرک بترم منت یوت ور تک

هاگن درکیم یراکتسد ور نیشام یور یاه لگ زا یکی

. مدرک

و باتفآ لا بند هاگشیارآ متفریم دیاب هگید تعاس کی

دوب. هدنوم راک یلک زونه

روط نومه زیچ همه ، متخادنا غاب طیحم هب یهاگن

یلدنص و زیم دش، هدامآ دوب هداد شرافس باتفآ هک

و یجید هاگیاج فلس، زیم غاب، رود ات رود یاه

! طایح رساترس قرب زیر یاه والپم هسیر

هدیچ سنلا لخاد مه تانیئزت ی هیقب و دقع ی هرفس



دوب. هدش

داد. متسد هب ور چیئوس و دموا متمس هب شوایس

اهراک هیقب هب ام شاداد باتفآ لا بند ورب _وت

هگا هنکیم ور نومتسوپ هرتخد نوا ، مینکیم یگدیسر

. یسرب رید

مدز. ش هنوش هب یا هبرض هدنخ اب

. رسپ نزب فرح تسرد باتفآ هب عجار مگیم راب دص _

درک. زیر ور شاه مشچ

! ووه ؟ یمهفیم همووه هشیمن _

. شمدز رانک مهار یولج زا

ندموا همه منز، لا بند مرب راذب هچب رانک ورب _ایب

؟ هگید

داد. نوکت رس

هک نیا لثم ش خهلا رسپ و باتفآ ی خهلا _هرآ،

نیسرب امش ات هیقب نتسه مه انوا ندیسر بشید

. نایم

. مدش نیشام راوس و متفگ یا هشاب

هار ور نیشام و متخادنا هاگشیارآ سردآ هب یهاگن

. متخادنا

م کالهف مه هیلتآ و رادرب ملیف هب ندرک رکف یتح

. درکیم

یتقو متسنودیمن ، مدوب هدیدن ور باتفآ بشیرپ زا



یروج هچ مدآ همه نوا یولج شمنیبب سابل نوا یوت

! مرایب موود

میرب مهاب میدنوخ ور هغیص هک نیا ضحم هب شاک

. هشابن سک چیه هک ییاج
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هدایپ و مدرک کراپ ور نیشام هاگشیارآ رد یولج

دوب! کراپ رد مد رحس نیشام مدش،

. متفرگ سامت باتفآ واب مدروآ رد ور میشوگ

؟ نییاپ یایم مرد مد نم موناخ _ولا

باال یایب دیاب امش نییاپ مایمن نم هن : تفگ هدنخ اب

تس. باال مه رادرب ملیف ایب ملا، بند

. مدیشک یقیمع سفن

باال. مایب دینک زاب ور رد هشاب _

روسناسآ تمس هب دش زاب طایح رد هظحل دنچ زا دعب

. مداد راشف ور موس ی هقبط همکد و متفر

یوت گنهآ یادص متفر نوریب روسناسآ زا هک نیمه

. دیچیپ مشوگ

ور مدوخ دنلب یاه مدق واب مدرک ثکم هظحل دنچ

زاب عیرس هک مدز رد هب هقت ات دنچ مدنوسر رد هب

دش.



. مدش هریخ مور هب ور هب بجعت اب رد ندش زاب اب

هداتسیا مور هب ور اقیقد تسد هب نیبرود رادرب ملیف

تسد حلا رد مه هبیرغ و انشآ موناخ ات دنچ و دوب

. ندوب ندیشک لک و ندز

منک. ظفح ور مشمارآ مدرک یعس

. مدش دراو و مداد نوکت یرس

سنلا لخاد موناخ سورع دییامرفب داماد _اقآ

. نرظتنم

. متخادنا هیقب و رادرب ملیف هب یهاگن

وت. مریم اهنت ، دیشاب نوریب افطل _

سکع زا دیاب هک هشیمن یاو : تفگ عیرس رادرب ملیف

. هنومب یراگدای مریگب ملیف نوتلمعلا

. متفرگ شتمس هب ور متسد

. لخاد دیاین هرتهب _

یصوصخ زا یکی تساوخیمن ملد دوب، یدج متروص

کیرش یا هگید سک اب ور میگدنز یاه هظحل نیرت

. مشب

! دزیم نویم رد یکی مبلق

متسب ور رد عیرس مدش دراو و مدرک زاب ور سنلا رد

دوب هدش هدیشک سنلا طسو هک یا هدرپ تمس هب و

. متشادرب مدق

؟ دموا شواچ رحس یاو _



. متشادرب ولج تمس هب یا هگید یمدق

؟ باتفآ _

درک. توکس

ی هدرپ شدوخ مرادرب یا هگید مدق هک نیا زا لبق

ناربج ور هدنوم اج هب یاه مدق و دز رانک ور سنلا

درک.

شدوخ هک سورع سابل زا یکیچوک مجح هب هدنخ اب

. مدرک هاگن دوب هدرک اج ملغب یوت ور

! منیبب ور شتروص تسرد دادن هزاجا یتح

سفن و مدیچیپ شفیرظ ندب رود مکحم ماه تسد

. مدیشک یقیمع

و مشیارآ هیلتآ زا لبق ات منکن یراک چیه تفگ رحس _

یروط نیمه هشب بارخ راذب یلو هشن بارخ ماهوم

؟ هشاب منومب تلغب وت

؟ ینکیم ملغب رت مکحم

یور راب دنچ و مدیچیپ شرود رت مکحم ور متسد

. مدیسوب ور دوب هتخیر شرود زاب هک ور شاهوم

هدم مه هتخیر مهب عضو و رس اب هدیلو ژ سورع _

! هگید
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. دیزرلیم شادص

! شواچ هشیمن مرواب _

. مدرک زان ور شاهوم

ینم یارب هگید هشیمه ات زورما زا باتفآ هشب ترواب _

؟ تمنیبب یراذب یاوخیمن ،

ملغب یوت زا ور شدوخ مورآ و درک ثکم هظحل دنچ

. دیشک نوریب

! مدش هریخ شهب بیجع یسح و هدز تهب یتروص اب

منک... رواب ور مور هب ور ی هتشرف دوجو متسنوتیمن

نیب هک یزمرق یاه لگ ، شنشور و دازآ یاهوم

اب هک ش هزماب و درگ تروص دوب، هدش راک شاهوم

نم یارب دوب رت لگشوخ هشیمه زا راگنا شیارآ نیا

دوب! هتخاس شتسرپ لباق یتب

؟ مدش لگشوخ _

هب یهاگن و متشاذگ شتروص فرط ود ور ماه تسد

گنر یرتسکاخ یاه هیاس اب هک شابرلد یاه مشچ

. متخادنا دوب هتفرگ

! یدش هام لکش _

مرف شوخ یاه بل تمس هب ماه مشچ ، دیدنخ مورآ

دش. هدیشک شس یگال گنر و

؟ مرایب موود ور یربلد نیا یروج _هچ

هک! یدرک یگالس گنر ور تاه بل زاب



درک. جک ور شرس

فرح نیا زا رت زابجل منم یلو دوب قلقدب هرگشیارآ _

تسود وت هک یگنر نیا ور رژم مدرک شروبجم اه

. هنزب یراد

شزاون ور شتروص یاه هشوگ متسش تشگنا اب

. مدرک

! تشادن هدیاف تمواقم هگید

یاه بل یور یقیمع و مورآ ی هسوب و مدش مخ

! مدنوشن شخرس

نیا ترارح هب هدش کشخ ، تفر باال مبلق نابرض

. مدرکیم رکف شغاد یاه بل و هسوب

درکن فرطرب ور مشطع هک نیا رب عالهو هسوب نیا

قوش و روش و یگنتلد سح زا رپ درک، مرت هنشت

! هسوب نیلوا سکعرب دوب، ندیسر

هدش عورش مسارم نیا ندش مومت یارب یرامش هیناث

دوب.

. مدش ادج شاه بل زا هیناث دنچ زا دعب

دوب! هدش خرس مه شیارآ نوا ریز شتروص

! تشذگ هزات یگالس نیا زا دشیمن _

. دیدنخ مورآ

؟ دشن شخپ _

شتمس هب ور متسد و متشادرب بقع هب یمدق



. متفرگ

! مدوب بظاوم _

... هشب دراو رادرب ملیف مدادن هزاجا دش بوخ

درک. هقلح موزاب رود ور شتسد

؟ یدرک یقلخدب _

. مداد نوکت یرس

نیا هشب نومیصخش میرح دراو یسک متساوخن _

! هشیم کح نومدوخ بلق یوت هشیمه یارب اه هظحل

دوب. هدش هریخ مهب مندز فرح لوط رد

! یدش باذج یلیخ _

! یدرک هاتوک ور تاه شیر و اهوم
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. مدرشف ور شتسد

! میرب هشکب کیراب یاهاج هب راک هک نیا زا لبق _ایب

! تخیر ورف نم لد هرابود ،و دیدنخ مورآ

یادص میتشاذگ نوریب سنلا رد زا ور نوماپ هک نیمه

دش. دنلب اه ندز غیج اهو ندیشک لک

زا عیرس مدرک یعس و متخادنا نییاپ ور مرس

. مشب در نوشنویم

مه نوا متسنودیمن داتفا هار نم زا رت دنت مه باتفآ



هب ای تشادن ور ادص و رس و یغولش نیا هلصوح

شیپ عیرس زیچ همه درکیم یعس نم یگف کال رطاخ

هرب...

تسد زا ندش وخالص ندیشک تافاکم یلک زا دعب

مدیشک یقیمع سفن ، میتسشن نیشام یوت رادرب ملیف

. مداتفا هار هیلتآ تمس وهب

شواچ یاو : تفگ قوذ واب تفرگ ور متسد باتفآ

. نییاپ هدب مه ور اه هشیش نک دایز ور گنهآ یادص

ور گنهآ یادص و مدرک هاگن شناجیه هب هدنخ اب

. مدرک دایز

زا یتمسق و شتسد نییاپ مداد ور هشیش هک نیمه

رحس نیشام هب ور و درب نوریب نیشام زا ور شندب

غیج هب عورش ندوب شلخاد هک یرتخد ات دنچ و

درک. نداد نوکت تسد و ندیشک

نیشام زا ور نوشرس باتفآ اب نامز مه اه نوا

. ندرک ندز قوب هب عورش و ندروآ نوریب

طقف ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس و مدیشک یهآ

! هزورما نیمه

و ندز قوب هب عورش مه نومرود یاه نیشام مک مک

زا مه دوب هتفرگ م هدنخ مه ندرک نداد غارچ

! مدروخیم صرح شاهراک

و متفرگ ور شتسد مرایب تقاط متسنوتن شرخآ



. لخاد شمدیشک

ود دیدروآ دنب ور هداج رتخد نیشام وت نیشب باتفآ _

بخ! ریگب مورآ هقیقد

نانچمه شدوخ یلو درک رتمک یمک ور کیزوم یادص

دوب. هدش زمرق یباسح شتروص ، دزیم غیج

شیگدنز وت راب دنچ مدآ هگم شواچ یخلا یب یاو _

هنت هی مدوخ تساوخیم ملد هشیمه ، هشیم سورع

! هگید هدن ریگ منوکرتب ور منشج

هنک. دایز ور گنهآ یادص هرابود متشاذن

ور اج همه یراد ییاهنت تدوخ ال صا نم زیزع هشاب _

و شیارآ ریگب مورآ هیلتآ میسرب ات لقادح ، ینکیم دابآ

. میشب لطعم اج نوا زاب نشن بارخ تاهوم

. تسشن شاج رس مورآ و دیشک یفوپ
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. مدرک شهاگن یمشچ ریز

هشب روج و عمج زیچ همه رتدوز هیلتآ میتفر باتفآ _

یمن مه یصوصخ و فلج یاه تس ژ نیا زا اه،

مدآ! همه نوا یولج میریگ

. دیشک یهآ

دایز دایمن مشوخ مه مدوخ نم، زیزع میریگ یمن _



! هگید وشن خلت مشیم کالهف میشب لطعم

. متفگن یزیچ و مداد نوکت یرس

مک مک تشاک م هنوگ یور هک یمکحم ی هسوب اب

. تفرگ ور شاج یوحم یدنخبل و دش گنرمک ممخا

. میدش هدایپ هیلتآ هب ندیسر اب

درک. شاه تسود و رحس هب یا هراشا باتفآ

نومراک هنکمم ام هنوخ تمس دیرب امش اه هچب _

. دیشن لطعم هشکب لوط

نومرانک زا نیشام اب وزا نداد نوکت تسد نوشمه

. نتشذگ

هب ینووج یاقآ و موناخ میدش هیلتآ دراو عیرس

. ندموا نومتمس

دیرایب فیرشت لگ داماد یاقآ و موناخ سورع _سالم

و غاب هی یساکع سنلا نیا تشپ ، یرانک سنلا

میراد نتفرگ سکع یارب زبس رس هطوحم

لوا هتبلا مینزب رس هی مه اج نوا دیشاب لیام هگا

منکیم یکوا نوتارب ور سنلا یوت یاه سکع

. دییامرفب

شسابل یور هک یتک باتفآ ، میدش یگرزب سنلا دراو

نومرانک ساکع درم هب یهاگن دروآ رد ور دوب

. متخادنا

؟! ننک یرادرب سکع موناخ طقف هشیم _



درک یم کمک باتفآ هب هک یموناخ هب ور شهاگن

. تخود هشب رضاح

هلب. دیتسین تحار و دیراد لکشم _هگا

. مداد نوکت یرس

! مشیم نونمم _

سفن متسنوت هزات تفر نوریب سنلا زا هک نیمه

. مشکب یتحار

هب مک مک ات دش عورش هداس تس اتژ دنچ اب یساکع

. دیسر دیابن هک ییاهاج

دز. نومهب یا هراشا

سورع یتنطلس یلدنص نیا یور دینیشیم _اقآ

. نوتاپ ور هنیشب یموناخ

، مداد ماجنا ور تفگ هک یراک و مدیشک یقیمع سفن

شولهپ رود ور متسد ماهاپ یور تسشن هک باتفآ

. مدرک هقلح

درک شخپ نومرود ور شسابل ی هلا بند عیرس ساکع

... تخیر زمرق یاه گربلگ هلا بند یور و

حتلا نییاپ دیرایب یمک ور نوترس داماد یاقآ _

ترس نک هقلح شندرگ رود ور تتسد موناخ سورع

داماد اقآ ، هشاب هتسب مه تاه مشچ بقع ربب ور

! سوبب ور شندرگ

ساکع هب یهاگن نومتفج دش، درگ ماه مشچ



مارب هبیرغ مدآ هی یولج اهراک نیا ماجنا ... میتخادنا

دوب! تخس

رود ور شتسد دعب دروآ موزاب هب یراشف باتفآ

درب. بقع یمک ور شرس و درک هقلح مندرگ
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تسد همه زورما متخادنا شباذج تروص هب یهاگن

! نجنسب ور نم تقاط هک ندوب هداد مه تسد هب

راب! کی نیمه طقف

راشف شندرگ یدمآرب یور ور ماه بل و مدش مخ

. مداد

مسفن اوه یب مدش ماهاپ یور شندب شزرل هجوتم

! مدرک خیلا شندرگ یوت ور

مزا عیرس باتفآ دش دنلب نیبرود یادص هک نیمه

. تفرگ هلصاف

مهاگن هک نیا نودب دوب، هدش خرس یباسح شتروص

ساکع تمس هب و دش دنلب ماهاپ یور زا عیرس هنک

. داتفا هار

یزیچ و درک هاگن نیبرود یوت یاه سکع هب راب دنچ

ور شفرح و داد نوکت یرس مه نوا تفگ ساکع هب

درک. دییات



یاه تس ژ یخلا یب ساکع راب نیا هک نیا لثم

مه رس تشپ سکع ات دنچ زا دعب و دش شتوافتم

. دیشک رانک

هرخ اهباال سکع ندش مومت و غاب یوت نتفر زا دعب

. دموا متمس وهب دیشوپ ور شتک باتفآ

دش! رید یلیخ نرظتنم همه هگید میرب شواچ یاو _

متخادنا دوبن ام هب شساوح هک رادرب مليف هب یهاگن

. متفرگ ور شتسد و

رادرب ملیف و یرایب تدوخ یور هب هک نیا نودب _

. نوریب میرب سنلا زا هشب هجوتم

راوس هک نیمه ، داتفا هار مرانک دنت دنت و دیدنخ زیر

. مداد راشف زاگ یور ور ماپ میدش نیشام

! میتحار شتسد زا اج نوا ات لقادح _

. دیدنخ دنلب

هدنب هراد هانگ اه هتخیر مه هب ور تباصعا یباسح _

. دایب رد بآ زا بوخ نومملیف هنکیم تالش هراد ادخ

منک؟ دایز ور گنهآ یادص _

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

! نوریب هدن ور ترس یلو نک دایز _

. متمس دش مخ

قوب هملا ع هی مه وت شاج هب ، مدیم لوق هشاب _

؟ ینزیم



. تفرگ م هدنخ

. منزیم _هرآ

زا تسد ات مداد راشف قوب یور ور متسد رابدنچ

دوب شدوخ ی هساو ال ماک هگید زورما ، هرادرب مرس

! درکیم هفخ یشوگیزاب یوت ور شدوخ تشاد امسر

اه هچب هیقب و شوایس هجوتم هنوخ هب ندیسر اب

. مدش ندوب هداتسیا رد مد هک

. مدیشک نییاپ ور هشیش و مدرک مک ور متعرس

دش. شخپ نیشام یوت دنپسا یوب

. متفر باتفآ تمس وهب مدش هدایپ نیشام زا

دنپسا اب دمویم هبیرغ رظن هب هک یلا سنایم موناخ

. دموا نومتمس هب شتسد یوت

هدایپ مدرک کمک باتفآ هب و مدرک زاب ور نیشام رد

هش.

مرسپ ادخ، هب یدش هام لکش خهلا مدرگب ترود _

ور. دنپسا نیا ریگب
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نومتمس دمویم تشاد هک شوایس تسد ور دنپسا

داد.

نتخوس واب درک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب ایس



. تشاذگ نیمز ور فرظ عیرس شتسد

. مدرک شهاگن هدنخ اب

و دش مخ دوب باتفآ خهلا منک رکف هک یموناخ

. دیسوب ور باتفآ مکحم

. مرتخد یشب تخب دیپس _

. تشگرب نم تمس هب

؟ مرسپ یبوخ _

یراگتساوخ بش وهللا متسه ناج باتفآ ی خهلا نم

شام میشب انشآ مه اب میدوبن نایرج رد ال صا ام هک

. لخاد دییامرفب نیایم مه هب ردق هچ هللا شام هللا

مدز. یدنخبل

. نرظتنم هیقب میرب ناج خهلا نونمم _

لک و غیج اب باتفآ یاه تسود رانک تفر هک نیمه

. شرس نتخیر ندیشک

. دایب متمس هب مدز هراشا شوایس وهب مدیشک یهآ

؟ ندموا اه نومهم و یجید ایس _

یچ؟ دقاع

شیک ور ارتخم رتخد نیا شاداد هرآ : تفگ عیرس

! همومت هیضق ماد وت شمیزادنب مینوتیم میدب

. مدیبوک ش هنوش هب یا هبرض هدنخ اب

دش، هدیچیپ موزاب رود باتفآ فیرظ یاه تسد

. میداتفا هار تیعمج تمس وهب مدز شهب یدنخبل



یلدنص یور زا همه ندوب غاب یوت اه نومهم رتشیب

. ندوب هدش دنلب اه

داد. نوکت تسد یرفن دنچ ی هساو باتفآ

ور نایفارطا ندرک توعد دوب انشآ اه هرهچ ی همه

! مدوب هدرپس شوایس هب

و نیهش هجوتم میدیسر هنوخ رد مد هب هک نیمه

. مدش ندوب هداتسیا یسنلا هشوگ هک اتهم

هبوخ ، متشادرب شزا ور مهاگن ثکم واب مدیشک یهآ

دوب! هدموا هک

وزا وناب و قیاقش و زانهم دش غولش نومرود مک مک

. ندرک نومرود باتفآ کیدزن یاهانشآ هگید فرط

هب ات منک نوریب سنلا زا ور همه مدادیم حیجرت

. میسرب نومدقع

و دش مخ باتفآ دیبسج باتفآ نماد هب مکحم شرآ

مدز. نوشهب یدنخبل ، شدیسوب

نییاپ ور شرس و دوب هتسشن دقع ی هرفس رانک دقاع

دوب. هتخادنا

. متخادنا تیعمج هب یا کالهف هاگن

فرح هیقب مینکن لطعم ور دقاع نیا زا رتشیب _

دقع. زا دعب هشاب نوتاه

. تسشن یلدنص یور وناب

! یدش قلخ دب ارچ هنکیمن هک رارف مرسپ وشن لوه _
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و دیدنخ مورآ دنسپهاش موناخ ، مدرک یا هفرس کت

نوا ناج رحس اه هچب دیرب ، مرسپ هراد قح : تفگ

هب هدب مه ور اهدنق رایب رادرب ور دیفس هچراپ

. قیاقش

دز. مهب یکمشچ باتفآ

مینیشب نوماج رس طایتحا اب هداتفین یقافتا ات _ایب

. مشیم یسرتسا مراد هگید شواچ

. شمدرب دقع ی هرفس تمس هب متفرگ ور شتسد

یدنودرگ یم رب نم تمس هب ور ترس هظحل _هی

م کالهف هتعاس مین هک هنیمه هساو یدشیم هجوتم

! تمدزدب ماوخیم مینزب دنس موناخ میرب

داتسیا باتفآ رانک شرآ تسشن یلدنص یور هدنخ اب

. دشیمن ادج باتفآ زا مه هظحل هی

هنوتیمن هک ور هشدوخ هب قلعتم هک یزیچ _مدآ

! متدوخ ملا هگید مکلا و مامت ، داماد بانج هدزدب

. مداد راشف متسد یوت ور شتسد تقاط یب

درک. دنق ندیباس هب عورش نومرس باالی قیاقش

درک. ندنوخ هب عورش دقاع هرخ باال

فک مورآ دوب هدرک قرع ماه تسد یوت باتفآ تسد



. مدرک شزاون ور شتسد

دش. سبح مسفن دقاع یادص اب

تداعس باتفآ موناخ راکرس همرکم همرتحم هزیشود _

شواچ یاقآ تقوم دقع هب ار امش ملیکو هدنب ایآ

دیجم هللا کالم دلج کی هیرهم و قادص هب رهمگرزب

و رازه هیرهم و تابن خاش کی نادعمش و هنیآ کی

و... داتفه و دصیس

باتفآ نتفگ نیه یادص شفرح ندش مومت زا لبق

دش. دنلب

! میدزن یفرح هیرهم هب عجار ال صا هک ام یاو _

. میتشگرب شتمس هب بجعت اب همه

. مداد راشف ور شتسد مورآ و مدرک یا هفرس کت

هشب مومت هبطخ راذب مدز فرح اقآ جاح بقالاب _نم

. مینزیم فرح ادعب

رس اقیقد ، مدرک شهاگن یدج هک هگب یزیچ تساوخ

دیاب هچب نیا ؛ هدنوم هیناث دنچ طقف هک دقع ی هرفس

، میدزن یفرح هیرهم هب عجار ال صا هک داتفیم شدای

دوب تقوم دقع یلو تسین یضار دایز متسنودیم

تساوخیم شلد شدوخ هک یچره مئاد دقع یارب

هنک. باختنا تسنوتیم

یب دادیمن هتکس ینارگن زا ور نم هگا زورما دنچره

! دشیمن یخلا



تباث نید مرکم جوز همض هب هیرهم هک طرش نیا _اب

تشاد دنهاوخ میلست عیلا راکرس هب هبلا طملا دنع تسا

ایآ مروآ رد هدوب نیفرط قفاوت دروم هک یطورش و

؟ ملیکو هدنب

ینزب یفرح هک نیا زا لبق متخادنا شهب یهاگن

دش. دنلب نومرس زاباالی قیاقش یادص

! هنیچب لگ تفر سورع _هع

. تفرگ نوشدنخ همه هک دوب سرتسا رپ شادص ردقنا

. متخادنا نییاپ ور مرس و مدیشک یهآ

؟ ملیکو هدنب ایآ : دیسرپ هرابود دقاع
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هدب هزاجا هک نیا نودب ، درکن ثکم باتفآ راب نیا

یقشع رپ هاگن واب تشگرب ، هنزب فرح یا هگید سک

سفن تردق هک یهاگن دش، هریخ ماه مشچ هب

درک. بلس نم زا ور ندیشک

هلب! اهرتگرزب ی هیقب و مردام ی هزاجا _اب

مبل یور یگنرمک دنخبل و دش دازآ م هنیس زا یسفن

. تسشن

یخلا زا بارس هب ندروخ و ندیود یلک زا دعب یتقو

ت هتساوخ هب تیعقاو یوت و یایم نوریب ایور و



هشیم تخس تساو شرواب یسریم

هدیم کلقلق ور تلد هت هک نیریش و خلت سح هی

لا صو و تیکلا م زا نیریش ، ترسح و یروابان زا خلت

! یگشیمه

ریغ هشیمه هک ایور هی لثم زیچ همه نوا زا دعب

رد تکرح هب ماه مشچ یولج دوب سرتسد لباق

. دموا

تسد مکحم هک ییاه تسد زج هب زیچ چیه هگید

! دوبن مهم مارب ندوب هتفرگ شوغآ رد ور ماه

دش. هتفرگ متمس هب هقلح ی هبعج

. مدنوشن شتشگنا یوت مورآ ور هقلح

مشچ مدرک سح دز، یدنخبل و تفرگ زاگ ور شبل

ور شاه مشچ یلمعلا سکع ره زا لبق هراد من شاه

. دیدزد مزا

ور هقلح و تفرگ شفیرظ یاه تسد نیب ور متسد

تروص هب نانچمه م هریخ هاگن تخادنا متشگنا یوت

دوب لا حشوخ ینیگمغ زرط هب دوب ش هنوگ هتشرف

نم! لثم تسرد

ور شینوشیپ تیعمج هجوت یب و مدش مخ اوه یب

. مدیسوب

. دیچیپ مشوگ یوت تیعمج توس و غیج یادص

ترس رود مدز: بل مورآ و مدرک ثکم هظحل دنچ



یوت ور کشا یدش نم ملا هرخ ،باال موناخ مدرگب

و مریگیم ور تتسد االن نیمه هک منیبن تاه مشچ

! تمربیم مدوخ اب

: تفگ هدش زمرق یتروص واب دیشک بقع ور شدوخ

میرب میروخب یزیچ هی دعب میصقرب هرذ هی لقادح

. امایمن یروج نیا نم

. مدرک شهاگن هدنخ اب

هدایز اراک نیا هساو تقو دینکیم چپ چپ دیگیم یچ _

! دینورچب زاغ دیاب مه لد رو رمع رخآ ات اباب

دنخبل اب ، متشگرب شوایس تمس هب و مدش دنلب

درک. ملغب مکحم یگنرمک

یبش نینچ دوب موزرآ هک خآ شاداد هشاب تکرابم _

نیا هب تمدیشخب هک نیا زا منودیمن منیبب ور

مشچ یوت هک یقرب زا ای مشاب تحاران میجر ناطیش

لا! حشوخ هداتفا تاه

ور رهمگرزب ناخ شواچ زور هی درکیم شرکف یک هخآ

! هنیبب یروج نیا

. مدیشک بقع ور مرس بجعت اب

؟ مدش یروج هچ هگم _

دز. متشپ هب یا هبرض هدنخ اب

تسد هگید تعاس هی ات هرارق راگنا هک یروج _هی

یتلا خد نم مه ش هیقب ینک رارف و یریگب ور هرتخد



. منکیمن

. مداد شله بقع هب صرح اب

وش. مدآ ایس تتسد زا مدش _ریپ

داد. نوکت رس

! تیسورع یوداک هساو هشاب _

هیجنران نوا نیبب زیم ور متشاذگ ور وداک یتسار

اه هشن یطاق شور متشون مه ممسا هنم هساو

! شساو مدرک جرخ یباسح

ور شرس هک نیمه ، مدرک شلغب هرابود و مدیدنخ

. تفر شاه مشچ تمس هب شتسد دیشک بقع

. مداد راشف ور ش هنوش مکحم

: تفگ هدنخ واب داد نوکت فرط ود هب ور شرس

ممشچ وت هتفر هدش راخ موناخ سورع تسین یزیچ

. هراد مراک رحس منک رکف مرب نم

مدقع رس هک دوب یقیفر هب هظحل نيرخآ ات نم هاگن

! درکیم هیرگ یلا حشوخ زا
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دش. بلج شهب مهجوت قیاقش یادص اب

. نیدروخن لسع زونه هک امش _

دقع رس هساو هگم یچ هساو لسع : متفگ بجعت اب



؟ طقف تسین

هب شساوح مومت یلو دوب هداتسیا رحس رانک هک ایس

زا ور نیدروخ هک یرامرهز هزم : تفگ عیرس دوب ام

. قیفر یشاب ماک نیریش بش رخآ ات روخب هربیم نیب

دش. دنلب یرفن دنچ ی هدنخ یادص

فرظ و درک هاگن ایس هب یپچ پچ دنخبل اب باتفآ

. تفرگ متمس هب ور لسع

ورف لسع فرظ یوت ور متشگنا دوب، ام هب همه هاگن

تیعمج نیا هگا ، مدرک ثکم هظحل دنچ و مدرک

دوب! تحار مارب یلیخ ندوبن نومرود

زا شنوبز اب ور لسع و درک زاب مه زا ور شاه بل

مندب مدرک سح هاگآدوخان درک، کاپ متشگنا یور

نوریب ور متشگنا عیرس داد نوشن لمعلا سکع

. مدیشک

سفن ، دروآ متمس هب ور شتسد و دز مهب یکمشچ

مداد راشف ماه بل نیب ور شتشگنا و مدیشک یقیمع

درگ شاه مشچ هک متفرگ شتشگنا زا کیچوک زاگ هی

. دیشک بقع ور شتسد هدنخ دش،اب

! یدب یلیخ _

. مدرک شهاگن یبات یب اب

! مدرک تالیف منم ، یدرک تیذا هگید روج هی _وت

. دیچرو ور شابل



. مدرکن تیذا ال صا هک _نم

. دیشک ور شتسد رحس منزب یفرح هک نیا زا لبق

، نرظتنم اه نومهم غاب وت میرب دیش دنلب باتفآ _

هنک. عورش داوخیم مه یجید

دش. دنلب عیرس و تفرگ ور موزاب باتفآ

یکی هرارق یتم ال سان شواچ اه نومهم شیپ میرب _

. میشابن مه االن هتشز میرب هگید تعاس ود

اب مدرک هقلح شرمک رود ور متسد مدش، دنلب اج زا

. میداتفا هار اه هلپ تمس هب مه

کیربت یادص زا ندش دنلب اج زا هرابود اه نومهم

. مدوب هتفرگ ماسرس اه توس تسد اهو

هک ییاج میرب و مریگب ور شتسد مدوب رظتنم طقف

شرمک هب یمورآ راشف ، هسرن نومهب سک چیه تسد

. هشب تحار ملا یخ شروضح تیعقاو زا ات مداد

دیشکن یلوط دوب، لا حشوخ و شاشب یباسح شتروص

یاقآ و شاه تسود فرط هب و دش ادج نم زا هک

مادص زورهب هک مرب شلا بند متساوخ تفر دنمجرا

درک.

؟ زورهب هدشیچ _

گنهآ یادص دنوسر مهب ور شدوخ دنلب یاه مدق اب

. دروآ مشوگ کیدزن ور شرس نیمه یارب دوب دایز

نوتسناش زا هفیدر ارسناوراک یاراک نتفگ رفعج _اقآ



نارگن تسین المز تسین سک چیه امسر هتولخ بشما

هساو ، هدرک فیدر مه بشادرف یاهراک ، دیشاب تیعمج

مدرک ورزر نوتساو زهجم لته هی مه تشگرب هار ی

. دینک شدیدمت دینوت یم دیتساوخ تقوره ات
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. متشاذگ ش هنوش یور تسد

تسین المز هگید دش تحار ملا یخ ، یدرک یبوخ _راک

نتسه شوایس و ناساس هشاب اهراک هب تساوح

نک. تحارتسا

داد. نوکت یرس

. متفر نم سپ نونمم _

، دوبن دنمجرا رانک مزادنب باتفآ هب یهاگن ات متشگرب

دش لفق تعیمج طسو ممشچ هک مدنوخرچ ور مهاگن

! دیصقر یم تشاد ،

هک یا هریاد نیب و دوب هتفرگ ور شنماد ی هبل

دنخبل ، دیخرچ یم ندوب هدرک تسرد شساو تیعمج

انیا زا یروج هچ نم حاال تسشن مبل یور یگنرمک

یارب یچ ره هگید هتسب ، شمربب مدوخ اب منک شادج

نم یارب دیاب طقف شهاگن مک مک دوب عمج نیا

! هشاب



یا هریخ هاگن اب و مداد هیکت زیم ی هشوگ هب

. مدرک شاشامت

دوب! نم سورع نوا بشما

زان اب تعیمج طسو دیفس سابل نوا اب هک یرتخد

دوب! نم سورع دیدنخ یم و دیصقر یم

یارب ور یزور نینچ یسک شیپ سلا دنچ هگا دیاش

هدش هنووید اعطق متفگ یم درک یم ینیب شیپ نم

مدوب هداتسیا هدننک هنووید قافتا نیا طسو االن یلو

مدوب رضاح هک یردقنا ، مدوب یضار هعقاو نیا وزا

فقوتم اج نیمه هظحل نیا ات مدب ور میگدنز فصن

! مشب هریخ شهب اه تعاس و هشب

هب مدوب رگا هک مدوبن عمج یوت عالهق زاربا مدآ نم

مرانک االن مشب هریخ شهب رود هار زا هک نیا یاج

شدنخبل اب یزابقشع یاج هب دوب، مشوغآ یوت دوب،

! مدوب شندیسوب حلا رد هفقو یب

مدروآ شتسد هب هک یبش ی هیناث هب هیناث کش یب

! مریمب هک یا هظحل ات دیاش دشیم کح منهذ یوت

ییوربا دمویم متمس هب هک شنوطیش تروص ندید اب

. متخادنا باال

تفرگ متمس هب ور شتسد دوب ام هب نوشهاگن همه

دز. یکمشچ و

ملغب یوت شمدیشک مورآ و متفرگ ور شتسد دنخبل اب



یمورآ گنهآ و دش شوماخ اه غارچ ی همه هعفدی

راک اه نیا ی همه متسنود یم ، دیچیپ غاب یوت

هقیقد دنچ نیا رطاخ هب شزا مدوب نونمم ، هشوایس

! ییاهنت و یکیرات و توکس

ماج زا نم یلو غاب طسو ندموا اه هچب مک مک

! متشاد شهگن ملغب یوت اج نومه ، مدروخن نوکت

رود شاه تسد ، مدرک هقلح شرمک رود ور متسد

هنیس هب ور ش هنوچ هیقب سکعرب دش هقلح مندرگ

هریخ ماه مشچ هب یباذج هاگن اب هب و داد هیکت م

دش.

یزابقشع نومهاگن اب بش لک هک دوب هدش ردقم راگنا

! مینک
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رس ریز مه زیچ همه مدیمهف گنهآ ندش عورش اب

! هدوبن شوایس

لز و دروخ نوکت شاه بل دز، قرب باتفآ یاه مشچ

درک. همزمز هب عورش مهب هدز

مکحم مبلق دیچیپ یم مرس یوت هک یا هملک ره اب

موود حبص ات یروج هچ دیبوک یم هنیس هب رت

! رتخد نیا یاه یربلد تسد زا مدروایم



رتابیز ورایند نم ات یدیسر نم داد هب ییاج بجع

منیبب

ات ور مایور تاهاب منومب هدنز ماوخب ردقنوا نم ات

منیبب رخآ

ییاهنت ورایند نم ات یدیسر نم داد هب ییاج بجع

مدرگن

ساسحا شاهاب تقو چیه هک یتسه یمدآ اهنت وت

مدرکن ییاهنت

مره ننکیم ترورم مشیم گنتلد مریم تشیپ زا ات

ماه سفن

ادخ زا وت زج هب مرادن یساسحا وت زج یکچیه هب

ماوخیمن یزیچ

یک هنکیم یقرف هچ مرانک مراد وروت هک یتقو ات

تسین یک و تسه

چیه نوماتسد نیب هک مینیب یم یرادیب وت میراد وگب

تسین یعنام

زا هک منکن یراک ات مداد جرخ هب یروبص ور زور لک

هداز رتخد نیا ، متسنوتن یلو هجراخ مدوخ زمرق طخ

نم! یگدنز یاه نوناق ندرک در یارب دوب هدش

بل نیب ور شاه بل یصاخ مکحت واب مدش مخ



هب هگید ی هیناث دنچ ظقف هگا ، مدرک ریسا ماه

همه دادیم همادا مشوگ یوت گنهآ نیا ندرک همزمز

! متخاب یم ور مزیچ

و گنهآ یخلا یب میدرک ثکم تیعمج طسو ود ره

شاه بل ایند نیا زا غراف نومرود یاه مدآ و صقر

! مدیسوب ور

ی هدننک رک غیج و توس یادص اب هظحل دنچ زا دعب

. دیشک بقع یمک ور شرس تعیمج

باق شاه تسد اب ور متروص دیزرلیم شاه بل

دز: بل ماه مشچ یوت نودرگرس یهاگن اب تفرگ

! شواچ مراد تسود

ممسج ، مرکف مبلق، دعب هب زورما زا مروخیم مسق

هزاجا تقوچیه هگید ایب هئوت هب قلعتم مکلا و مامت

یگدنز رطاخ هب هن هزادنب ییادج نومنیب یزیچ میدن

نم! رطاخ هب ایند نیا و

مشاب هتشاد یداع یگدنز وت نودب منوتیمن هگید نم

! میرذگن مه زا دموا رد نومولج مه ایند هگا ایب

یوت مکحم ، هشیم غاد هراد ماه مشچ مدرک سح

مشچ درک میاق م هنیس یوت ور شرس شمدیشک ملغب

. مداد راشف مهب ور ماه

همه وت ، باتفآ مرذگ یمن وت زا مرذگب مه منوج _زا

! رتخد یمزیچ
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. ندش ادج مه زا همه و دش مومت گنهآ هرخ باال

کرادت نومارب هک یزیم تمس وهب متفرگ ور شتسد

. میداتفا هار ندوب هدید

تدوخ ردقنا هبش رس هزات نک تحارتسا هقیقد _ود

. میراد راک یلک حبص ات نکن هتسخ ور

. میتسشن یلدنص یور

دش. درگ شاه مشچ

؟ هگم میراد راکیچ حبص _ات

. مدرک هاگن ش هتفرگ دراگ حتلا هب بجعت اب

؟ هتفر تدای میشاب هار وت یتعاس دنچ هرارق _

. تفگ یناهآ

مبظاوم هار وت شابن نارگن مراد رناژی یلک اباب _هن

. هربن تباوخ مه وت

. تسشن مبل یور یبیجع دنخبل

؟ یتفرگ دراگ یروج نیا هک یدرک رکف یچ _هب

هنوگ بخ یلو تخود فارطا هب ور شهاگن عیرس

. دادیم ول ور زیچ همه شخرس یاه

نم؟ _یک؟

؟ یدراگ هچ یدش هجوتم هابتشا



. مدش هریخ شخر مین هب یدج

! تسین شتقو بشما ، شابن نارگن _

گنر شتروص لک هعفد نیا و دش درگ شاه مشچ

. تفرگ شدوخ هب نوخ

تکرح بش یتشاد رارصا ردقنا ارچ مگیم مموا _

. مینک

. دنوشک یا هگید یاج هب ور ثحب هنایشان یلیخ

تهب بش یوت ور میریم هک ییاج ماوخیم نوچ _

تسود هراد یا هداعلا قوف زادنا مشچ مدب، نوشن

. منیبب ور تتروص یشیم هریخ شهب یتقو مراد

درک. مهاگن یواکجنک اب

اج؟ نوا یتفر یک حاالاب _ات

! شوایس _

داد. شمشچ یخرچ

شوایس یدر هی نوم هناقشاع یاه هظحل ی همه _وت

ارچ؟ تسه

یلوا قشع لثم ایند وت یقشع چیه نگیم نوچ _

! تسین

باالی هک شوایس ندید اب میتشگرب بقع هب نومتفج

رس اقیقد ، مدرک شهاگن هدنخ اب دوب هداتسیا نومرس

دوب. هدیسر هاگنزب

دش. غولش طسو و تفر باال هرابود گنهآ یادص



دش. هریخ ایس هب دیدهت اب باتفآ

و لوا مکلا شاب عناق شندرک هاگن رود زا نومه _هب

. امریگب تزا مه شنیمه راذن منم، شبلق رخآ

دوب! هدش شیدوسح یدج یدج دش، رتشیب مدنخبل
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درک. درگ ور شاه مشچ شوایس

؟ هطیلس ردقنا مه ووه _

نکن یراک امنکیم ازع هب لیدبت ور نشج نیا بشما

. هتفیب هار یشک سیگ و سیگ

هقلح شوایس یوزاب رود ور شتسد دنخبل اب رحس

درک.

یک؟ اب یشک سیگ و سیگ _

. تخادنا باال یا هنوش شوایس

! مقباس قشع یاه هدرم هتشک _اب

نیا شهت منیبب میصقرب میرب ایب مزیزع نک شلو

! هسریم اجک هب هدیدن رهوش

مورآ هک هدب ور شباوج صرح اب تساوخ باتفآ

. مداد راشف ور شتسد

حبص ات رشب نیا یگب یچره باتفآ نک شلو _

. هنکیم لک لک تاهاب هنیشیم



درک. یمخا

اج یلک ، یراد هرطاخ شاهاب ردقنا ارچ وت ال _صا

اعقاو نیا هنودیم ور تاه تداع ی همه یتفر شاهاب

! تسین فاصنا

. مدیشک متروص هب یتسد

یلک ووت نم هرارق رمع رخآ زااالنات هک هنیا مهم _

میرب یراد تسود وت هک ییاجره ، میزاسب هرطاخ مهاب

! هنودیمن سک چیه هک مینودب مه زا ییاهزیچ و

ور شنماد نییاپ شرآ هنزب فرح هک نیا زا لبق

. تفرگ

؟ ینامام _

یور و درک شلغب و دش مخ دز، شهب یدنخبل باتفآ

. شدنوشن شاهاپ

بدش پیتشوخ ردق هچ مدرگب ترود ینامام نوج _

. بشما

درک. لغب ور باتفآ مکحم شرآ

؟ یدش سورع ینامام یدش لگشوخ مه _وت

. دیسوب ور شرس یور باتفآ

؟ یتسین هتسخ هدش، سورع ینامام مزیزع _هرآ

تیعضو نوا اب ور شرآ هشتخس باتفآ مدرک سح

. هراد هگن شاهاپ یور

. مدرب ولج ور متسد



نامام نیشب نم لغب وت اج نیا ایب ناج ومع شرآ _

. هریگیم درد شاهاپ

درک. هاگن باتفآ وهب درک یثکم هشیمه سکعرب

داد. راشف مه یور ور شاه مشچ باتفآ

. ینامام _ورب

. تسشن ملغب یوت و درک زارد ور شتسد شرآ

. مدرک بترم ور شاهوم تمی ابمال

؟ یدروخ یزیچ ؟ شزآ تسین ت هنسرگ _

. دیشک شاه مشچ هب یتسد

. همنسرگ ارچ _

. متشادرب ینیریش زیم یور وزا مدش مخ

زا یکی هک دوب ام هب ندرک هاگن حلا رد باتفآ

. دیشک ور شتسد و دموا شتمس هب شاه تسود

. نترظتنم همه موناخ سورع طسو میرب _ایب

تباب زا شلا یخ یتقو تخادنا ام هب یهاگن باتفآ

تیعمج تمس هب و دش دنلب عیرس دش تحار شرآ

. داتفا هار

یولوچوک نامام ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

! شوگیزاب

! هخآ منک لر تنک ور رتخد نیا دوب رارق یروج هچ نم
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ـبا تفآ

هریاد طسو و متفرگ ور زاناس تسد زاناس هدنخ اب

هراشا هنوپ هب مشچ واب داد یرق رحس ، مدیخرچ

درک.

، باتفآ ترس وت هنزیم ور هیضق نیا رمع رخآ _ات

هدب. شرق و طسو دایب تیدزمان نشج یوت تسنوتن

. متخادنا ورباال م هنوش

یم نم هگم دروآ فیرشت یترز دوب ش هچب ریصقت _

ات میزادنب بقع ور یدزمان مگب شواچ هب متسنوت

؟ هصقرب هنوتب هنوپ

. مخرچب ات تفرگ ور متسد و داد نوکت یرس

! شییادخ _هن

داتفا دمویم متمس هب هک ینایک هب مهاگن هک نیمه

دش. مرگ ماه مشچ

تشذگ مه اب نایک و یلع و نم هیگچب ی هرود لک

خهلا اب بشید هزات مدوب رفن ود نیا نوزیوآ هشیمه

نوشهب رتدوز ارچ هک ندرک هلگ یلک و ندوب هدیسر

هدش یا هلجع اعقاو زیچ همه بخ یلو میدادن طاالع

دوب.

درک. زاب ور شاه تسد دیسر مهب هک نیمه



هچ ام یولوچوک رهاوخ نیبب مدرگب ترود خآ _خآ

! خهیلا یلیخ بشما یلع یاج هدش، یسورع

دوب هتفرگ ور ماه مشچ تشپ هک یکشا یولج

. مدرک شلغب تبحم واب مدرک تمواقم

ور یلع هک دوب اج نیا رفن کی لقادح بشما هبوخ

هنک. هدنز ماه مشچ یولج

همه نوا اب مدرکیمن رکف شتسار نایک شاداد یسرم _

. مدش لا حشوخ یلیخ یایب ینوتب یراد هک یراک

. تخادنا فارطا هب یهاگن گنهآ ندش دنت اب

! ماین هک دشیم هگم _

ور مدرم ندیصقر یولج میداتسیا صقر تسیپ طسو

. رتخد رانک میرب ایب میتفرگ

هار انیا خهلا تمس هب دز هراشا و دیشک بقع شتسد

. میتفیب

دش. کشا زا رپ شاه مشچ مندید اب هرابود نامام

مریگب ور م هیرگ یولج منوتیمن ردام، یدش هام نیع _

. هشیمن مرواب

. تشاذگ نامام تشپ ور شتسد خهلا

ییاقآ نوا هب هرسپ رهاوخ یشاب مه لا حشوخ دیاب _

! تاوه هب رس ِرتخد رهوش هشب هرارق

. دیدنخ مورآ نایک

شنوبز ،کال مروخب صرح هی مدنخب متسنود یمن



هاگآدوخان هنکب مه فیرعت تزا تساوخیم تشاد شین

! دروخیم رب تهب

. مدیبوک نایک یولهپ هب یا هبرض

دینکیم فیرعت شواچ زا یروج هی نوج خهلا یاو _

داماد دیراد دصق مدرکیم رکف دوبن رسپ نایک هگا

! هشب نوتدوخ

. تفرگ ش هدنخ نامام هعفدنیا

عقوم نوا زا ترهوش شیپ ورب ایب رتخد نک _لو

هنکیم خاروس ور ام یاپ ریز شاه مشچ اب هراد

یدموا تدوخ ادخ هدنب نوا شیپ یتشاذگ ور شرآ

رهوش وت هب ال صا نم رتخد وش گرزب مکی ؟ یدب رق

! مدادن دای یراد
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شواچ یدج یاه مشچ اب متشگرب بقع هب هک نیمه

. مدش ور هب ور دوب هریخ مهب هک

. تسشن مبل یور یدنخبل

داد ربخ و میدز فرح مه اب ینفلت طقف زورید لک

ملا. بند دموا هک زورما ات هتفرگ ور شیامزآ باوج هک

مشیارآ زا مدیسرتیم ، مدشیم بآ سرتسا زا متشاد

! داین ششوخ



مبلق مدید ور ش هدش وحم یاه مشچ یتقو

یم هک دوب هدش باذج ردقنا ، داتفا وپاکت هب یباسح

شهاگن طقف نم و مینومب اج نومه ییاتود متساوخ

منک.

ماه بل ات دش مخ و تسکش شتمواقم هرخ باال یتقو

ور ندرک یگدنز هرابود ینعم هرخ باال هسوبب ور

. مدیمهف

لثم مارب هیلتآ و هاگشیارآ زا نومندموا تاظحل مامت

مشچ حتلا نوا و مندرگ ندیسوب ، تشذگ ایور کی

یوت نوماه فرح دوب، هدش هریخ مهب یتقو شاه

! نومندیصقر و نیشام

و مدوب هدز فرح ایس اب گنهآ نیا هب عجار لبق زا

تدش متسنوتن دش کیرات هک اضف ، میدوب گنهامه

یوت ی هدزن یاه فرح و نوا یاه مشچ یوت قشع

ور دوب ملد یوت یچره هرخ وباال منک لمحت ور مبلق

! متخیر نوریب

شتمس هب دنلب یاه مدق واب مدش هیقب یخلا یب

. مداتفا هار

هدش نیئزت قرب کیچوک یاه هسیر اب نومرود ات رود

یتح متشاد تسود هک یروج نومه تسرد دوب

دوب! هدرک نم یارب ور اهراک نیا ی همه رت، گنشق

. تخادنا مرمک رود ور شتسد مدیسر شهب هک نیمه



هگید تسد و دوب هدرک لغب ور شرآ شتسد کی اب

دوب. هدش هقلح نم رود ش

وت تقوچیه هگید : تفگ مشوگ یوت مورآ و دش مخ

ورن! نم زا ریغ یا هگید درم لغب

هریخ شاه مشچ هب کیدزن یا هلصاف وزا متشگرب

. مدش

ور متاساسحا متسنوتن مداتفا یلع دای شمدید یتقو _

. میدوب مه اب هشیمه ات هس منک،ام لر تنک

داد. نوکت رس ثکم یمک اب

! مفساتم _

. یشاب نیگمغ یبش نینچ ماوخیمن

مدز. شهب یگنرمک دنخبل

! متسین وت، دوجو _اب

داد. نوکت یرس

یزیچ هی باال میرب یلو یدشن ریس صقر زا منودیم _

؟ میتفیب هار مک مک دعب یروخب

هک ییاج میرب رتدوز هچ ره دوب مادخ زا اعقاو

دوب. هداد بيترت شواچ

تمس هب هیقب مشچ یولج و متفرگ ور شتسد

زیم هب ممشچ میدش دراو هک نیمه ، میتفر نومتخاس

. داتفا فلس

. دموا نومتمس هب عیرس موناخ زانهم



؟ لخاد نیدموا ارچ اه هچب هدشیچ _

دز. زیم هب یا هراشا شواچ

. میتفیب هار دیاب مک مک میروخب یزیچ هی میدموا _

. تفگ یناهآ

تحار امش نم هب دیدب ور ناج ور شرآ سپ هشاب _

. دیروخب ور نوتاذغ

هب ور شرآ دعب تخادنا نم هب یهاگن لوا شواچ

. درپس موناخ زانهم تسد
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دز. اه یلدنص هب یا هراشا شواچ

. مرایم اذغ تارب نم نیشب _

. متسشن یلدنص یور و متفگ یا هشاب

یباسح ماهاپ یلو تشادن هنشاپ دایز مشفک هک نیا اب

دوب. هتفرگ درد

دنچ ، مداتفا ش هداوناخ و دنمجرا یاقآ اب مرادید دای

لا حشوخ ردقنا ندوب هدموا مه تکرش یاه هچب زا ات

. هشدوخ رتخد یدزمان یراگنا هک دوب هدش

داد، وداک و دموا ولج شموناخ مه دقع رس یتح

دایمن مدای هک دوب هدرک ترپ ور مساوح ردقنا شواچ

! متفگ یچ یک هب



اذغ لدم همه هک یباقشب اب شواچ هقیقد دنچ زا دعب

. دموا متمس هب دوب هدش زاس اج شوت

، مدرک ندروخ هب عورش و متفرگ شتسد زا ور باقشب

دوب. هدش م هنسرگ یباسح

؟ هروج و عمج تلیاسو اهو سابل باتفآ _

؟ یراد مه نتفرگ شود هب جایتحا

. متخادنا مدوخ هب یهاگن

نیا و شیارآ نیا اب مشیم هنووید شواچ هرآ یاو _

هدش، خیلا متروص و رس یور هک ییایمیش داوم همه

! هیکوا یدب تقو مهب تعاس مین دح رد

؟ میشاب هار وت هرارق ردق هچ یتسار

دز. مباقشب هب یا هراشا

. تعاس هس ود نک، مومت ور تاذغ _

. مدش دنلب اج وزا مدرک مومت ور ماذغ عیرس

؟ یدش ریس یروخ یمن هگید _

. مداد نوکت ور مرس

یظفاحادخ مه اه نومهم اب دیاب هگید میرب _هرآ

یدزمان دوخ زا رتشیب نومنتفر هساو شواچ یاو مینک

! مراد قوذ

غاب هب هرابود و تفرگ ور متسد ، تفرگ ش هدنخ

. میتشگرب

نیع موربآ یب یاتسود میتفر یم نییاپ هک اه هلپ زا



توس و غیج هب ندرک عورش ور هعفد دنچ نیا

. ندیشک

. هراد هگن تسد ات دز یجید هب یا هراشا شواچ

. نتشگرب نومفرط وهب ندرک توکس همه

هک نوتمه زا منک رکشت متساوخیم هک نیا لوا _

ترذعم ضرع ،اب دیدش کیرش ام اب ور بشما یداش

دیدب همادا داماد و سورع نودب ور مسارم یقاب دیاب

مراودیما ، میشاب هتشاد هرفنود رفس هی هرارق ام نوچ

و... هرذگب شوخ یگمه هب

ور نوتسورع هراد داماد امیریمن ترفاسم : متفگ عیرس

! هدزدیم

هدنخ اب هداتسیا نومرانک هک ایس عمج ی هدنخ نویم

؟ نتفریمن یسورع زا دعب ور لسع هام هگم : تفگ

. تفر شهب یا هرغ مشچ هدنخ اب شواچ
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هب یهاگن دش، شاه فرح ی همادا یخلا یب هگید

متسد یوت هرخ هکباال یلگ اوه یب و متخادنا تیعمج

ترپ دوب مکیدزن هک زاناس لغب یوت ور مدوب هتفرگ

ور دیشک یفیفخ غیج شلغب یوت لگ ندید ،اب مدرک

. متخادنا ورباال ماهوربا رابود یدباع یاقآ هب



. هدنخ زا درک شغ رحس

ونیا دیاب بشما ساپمآ وت یتشاذگ ور ورای امسر _

! هریگب

درک. هقلح مرمک رود ور شتسد شواچ

دعب ینکب ور تاه ینوطیش یاوخیم هظحل نیرخآ _ات

. رتخد هگید ایب ؟ ینک نوشلو

طسو زا مه واب مداد نوکت اه هچب هساو یتسد

همه زا ردقنا رد یولج میسرب ،ات میدش در تیعمج

. مدرک فک مداد نوکت رس و مدرک رکشت

انیلم شیپ هک نایک هجوتم میدشیم جراخ هک رد زا

ماه مشچ عیرس مدش دوب هداتسیا دنمجرا یاقآ رتخد

. مدرک درگ ور

. دیشک ور متسد شواچ

؟ یداتسیا ارچ زاب رتخد میرب _ایب

درک. مهاگن نارگن هک مدیشک یدنلب ینیه

؟ دشیچ _

اج نیا نم رایب ور نیشام ورب مزیزع یچیه _

. مترظتنم

. دایب رتولج مدز هراش نامام هب عیرس شنتفر زا دعب

هتیرفع نوا ورب هشب نم تفوک بشما راذن نامام _

ناج. نامام ورب نک ادج نایک زا ور

هدنخ انیلم ندید اب تشگرب بقع هب بجعت اب نامام



درک. یا

رتخد نیا اب یگتشک ردپ هچ وت هخآ مرتخد هتشز _

. هشیم گنت تارب ملد یلک منیبب اجنیا ایب یراد

. مدرک شلغب هتخیر مهب یباصعا اب

یادرم هب موناخ وسف سف نیا متشادن تسود بخ

. هشب کیدزن مفارطا

راب دنچ و مدرک لغب ور شرآ نامام زا دعب

. هنکن تیذا ور نامام مدرک شرافس و شمدیسوب

، متشگرب بقع هب نیشام قوب یادص ندینش اب

. ندوب هتشادرب نیشام یور زا ور تانیئزت

زاب مارب ور نیشام رد ، دموا متمس هب عیرس شواچ

. مشب راوس درک کمک و درک

نوکت رد مد ندوب هدموا هک ییاه هچب یارب یتسد

. میتشذگ نوشرانک زا یقوب کت واب میداد

هتفین یقافتا بشما مدرک رذن میدمویم هک هار _وت

. متسرفب تاولص اتدص

. تفرگ ش هدنخ

ور نومبش لک یدرکن یراکبارخ تدوخ هک نیمه _

. موناخ تخاس

،حاال متفر شهب یا هرغ مشچ و مدرک هچنغ ور مبل

منم! شیگدنز یاه قافتا ی همه لماع راگنا
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. مدش لک لک یخلا یب هک مدوب هتسخ ردقنا

. هنوخ هب میسرب ات متسب ور ماه مشچ هظحل دنچ

ور هار لک یاوخیم : تفگ و دروآ موزاب هب یراشف

؟ یباوخب یراذب اهنت ونم

. مدرک زاب ور ممشچ کی

اج نوا ات دعب منک تحارتسا یمک هی هنوخ ات طقف _

. منومیم رادیب تاهاب

داد. نوکت ور شرس

. یباوخب مدیمن هزاجا هگید شدعب نک تحارتسا هشاب _

. متسب ور ماه مشچ عیرس

نومرفن ود ترفاسم نیلوا یوت دمویمن ملد مه مدوخ

هک. مباوخب

ماه مشچ یرادیب و باوخ یوت نیشام ندرک فقوت اب

. مدرک زاب ور

درک. زاب مارب ور ورد دش هدایپ نیشام زا

. تفرگ متسد زا ور دیلک و دیچیپ مرود ور شتسد

منک؟ تلغب یاوخیم _

تسد وهی میدش دراو هک نیمه درک، زاب ور هنوخ رد

درک. ملغب و مرمک رود تخادنا

هوک رتخد هتچ ، مومح تمربب دیاب مدوخ منک رکف _



. یدنکن هک

مدز. ش هنوش هب یا هبرض

، امرادیب حبص شیش تعاس زا مدش هتسخ بخ _

. میدیباوخ رید یلیخ ندوب مشیپ اه هچب مبشید

دز هراشا و تشاذگ نییاپ ونم میتفر هک هنوخ یوت

. مرایب رد ور مه شفک

مشچ هزور هس هچب یدرکیم راکیچ یدوب نم یاج _

تاه لیاسو ایب، ریگب شود رپب ، متشاذن مه یور

؟ نیشام یوت نوشمربب ناجک

. مدرک ترپ یا هشوگ ور ماه شفک

. مرایم االن اسیاو همقاتا یوت _

هک یلیاسو هک یکاس و متفر مقاتا تمس هب عیرس

متشگرب هک بقع هب ، متشادرب ور مدوب هدرک هدامآ

. هنکیم مهاگن هراد و هداتسیا رد یولج مدش هجوتم

یلیخ متشاد تزا رت هتخیر مهب قاتا هی راظتنا _

. هبترم

. مدرک یمخا

م؟ هتخلش نم یگب یاوخیم ینعی _

. تشاذگ نیمز یور و تفرگ متسد زا ور کاس

. درگرب _
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طیحم هزات ، مدرک هاگن شیدج یاه مشچ هب بجعت اب

مهب شواچ و نم دشیم حضاو مارب تشاد فارطا

. مییاهنت هنوخ هی یوت واالن میدش مرحم

ارچ؟ _

دز. مهب یا هراشا

تتسد هک تدوخ منک زاب ور تسابل تشپ ماوخیم _

. هسریمن

سفن ، دنوم زاب مه زا ماه بل ، مدرک ثکم هظحل دنچ

. متشگرب بقع وهب مدیشک یقیمع

دش! نیگنس وج هعفدکی ردق هچ

شتسد ، دیشک ماه هنوش یور ات ور ماهوم شزاون اب

. تسشن منت یوت یزرل دروخ مندرگ هب هک

سح درک،اب زاب ور سابل روت تشپ ی همکد مورآ

دش. سبح مسفن مندرگ یور شاه سفن ندش شخپ

درک. یم قرع تشاد ماه تسد فک

متسوپ زا هدش هنهرب تمسق یور شغاد یاه بل

. تسشن

! قدنف سرتن _

. متفرگ زاگ ور مبل

. مرادن تداع شهب ، مشکیم تلا جخ ... طقف مسرت یمن _

درک، زاب ور مود ی همکد و تشادرب ور شاه بل



. مدرک سح مرمک یور ور یغاد و مرن مسج هرابود

عافد تردق شمه رس تشپ یاه ندز نوخیبش

. دادیمن

انشآ نم یاه بل اهو تسد اب تنت دوبن رارق هگم _

؟ هشب

؟ مینکن عورش وراالن شتمسق هی

! یدعب ی هسوب و یدعب ی همکد

ندرک رکف ،زا تشاد همادا مرمک یاطسو وت اه همکد

. تسشن مندرگ یور یدرس قرع شهب

: متفگ ینوزرل یادص اب درک زاب هک ور یدعب ی همکد

. منوتیم مدوخ ور ش هیقب هگید هتسب

یاج طایتحا اب شاه تشگنا تشپ اب دیسوبن هعفدنیا

درک. سمل ور شاه هسوب

دوز نیمه هساو ، هساسح ، هفیرظ ، همرن ، هدیفس تنت _

؟ هشیم زمرق

. متشادرب ولج هب یمدق دوب، بات یب و غاد شنحل

هن؟ ینک لسنک ور رفس ی همانرب یراد میمصت راگنا _

درک. مخ یمک ور شرس

! مدرکیم لسنک شاب نئمطم مدوب هدادن لوق _هگا

؟ مرایب رد ور تسابل یاوخ یمن ینئمطم
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مومت گنس یباسح مه اج نیا ات هن : متفگ عیرس

. یسرم یتشاذگ

ولج ور شتسد هعفد نیا ، تفرگ ش هدنخ مدرک سح

درک. زاب عیرس ور هدنوم یقاب همکد ات دنچ و دروآ

. میرادن تیراک هگید رتخد _ورب

زاب سابل یاه دنب ،کال متفرگ ور ماه هنوش فرط ود

شیروت نیتسآ شو هقی رطاخ هب طقف و دوب هدش

دوب. هدنوم منت یور دوب هدش لش ال ماک هکاالن

ود زونه مدیود مومح تمس هب هدش لوه و عیرس

وو ماپ ریز تفر سابل نماد هک مدوب هتشادنرب مدق

یسناش اهنت دش، هدیشک نییاپ مندب ی هفصن ات سابل

زا هرذ هی هک ندوب سابل یروت یاه نیتسآ مدروآ هک

مه یریثات دایز دنچ ره ندرک ظفح ور مفرش

! نتشادن

تشپ زا عیرس مروخب نیمز هک نیا زا لبق شواچ

درک. ملغب

مه ردق نوا رتخد ینکیم راکیچ تدوخ اب یراد _

نم زا ندرک رارف هساو یاوخیم هک متسین کانسرت

! یدب نتشک هب ور تدوخ

هنت باال انلع دوب، هدرک رییغت شندز فرح و ادص نحل

دوب. هدش مگ شلغب یوت متخل ی



ش همه ال صا دایم مکلقلق نک ملو شواچ یاو _

! هئوت ریصقت

درک. ملغب و ماپ ریز تخادنا ور شتسد هرابود

منیبب مومح یوت ات تمنوسرب سملا مدوخ راذب _

شهت ای هشب مومت یشوخ و ریخ هب بشما یراذیم

. یدیم نومتسد راک

. مدرک میاق ش هنیس یوت ور مرس هدز تلا جخ

. دزیم جوم بیجع سح وهی هدنخ شادص یوت

؟ ینیبیم _

رارف و یشب رود نم زا ینک تالش رتشيب ردق هچ ره

؟ مدوخ لغب یوت یدریگیم رب رتشیب ینک

. تسین تنت مه سابل یتح هعفد نیا

. شمدز مورآ

! تسه زونه مسابل فصن نییب _

شتروص مدرک شهاگن ، متشاذگ نیمز یور مومح یوت

شدوخ یور هب درکیم یعس یلو دوب خرس یباسح

. هراین

نومتفج یخلا میرایب رد مه ور ش هیقب یاوخیم _

؟ هشب تحار

. دیخرچ م هنهرب نت یور شغاد هاگن

. متشاد هگن باال تلا جخ اب ور مسابل

یسرم بانج مشکیم مدوخ هگید ور ش هیقب تمحز _



. یدش تیذا یباسح

دوب، هدش هریخ مهب زونه تشادرب بقع هب یمدق

شبات یب هاگن ریز زا ور مدوخ متسنوتیمن هروج چیه

ور متسوپ تشاد شاه مشچ اب راگنا منک خالص

هچ : تفگ تسبیم ور رد هک روط نومه ، درکیم بوذ

دوب! حیرفت ش همه ولوچوک یتمحز
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. مدیشک یقیمع سفن مومح رد ندش هتسب ضحم هب

مورآ مدرکیم یعس و مدیشکیم تلا جخ رتشيب یچره

ضرعم رد مندب امسر ، مدزیم دنگ رتشیب میرب شیپ

درک، حیرفت مه ردق هچ شدوخ لوق هب دوب شدید

کرادت هک ییاج میریم بشما داد لوق مدروآ سناش

! میدادیم بآ ور دنب امتح هنرگو هدید

زاب مرس زا ور اه هریگ نکمم تعرس نیرتشیب اب

. متفرگ شود و مدرک

. متفر مومح رد تمس هب عیرس و متسب ور بآ ریش

، مدرک ثکم تفر هریگتسد تمس هب متسد هک نیمه

م؟ هدنز ارچ نم ال صا

و سابل تفر مدای یتح هک دش یطاق زیچ همه ردقنا

. مرایب هلوح



. مدرک زاب ور مومح رد یمک هی

؟ شواچ _

. مدینشن یباوج

. مدرب ورباالرت مادص

ایب. هظحل هی یتفر اجک ؟ شواچ _

دش. دراو و دش زاب قاتا رد

؟ هدشیچ _

مدز. ماه سابل دمک هب یا هراشا

؟ یدیم ور م هلوح مرایب سابل و هلوح تفر مدای _

. تفر مدمک تمس هب دعب و درک ثکم هظحل دنچ

. متسب ور ورد لخاد متشگرب عیرس

راگنا ال صا ، دزیم دنت ردقنا مبلق ارچ منودیمن

نم و میمرحم مه اب یتقو هنوخ نیا یوت شروضح

دوب. زیگنا ناجیه مارب میتیعضو نینچ وت

. دروخ رد هب یا هقت هقیقد دنچ زا دعب

ایب. دوز منک، نشور ور نیشام مریم رد مد مراذیم _

. متفگ یا هشاب

نوریب ور مرس عیرس مدینش ور رد یادص هک نیمه

. مدرب

زاگ ور مبل دوب هدروآ مارب هک یسابل و هلوح ندید اب

یبد زا هک یلگ لگ یاه نهاریپ نوا زا یکی ، متفرگ

مدوخ اب درکیم یروآدای مهب تشاد ، مدوب هدیرخ



زا یکشم ریز سابل تس هی کیش یلیخ ، نوشمربب

ونم تساوخیم امسر دوب هتشاذگ مارب مه روت سنج

! هشکب تلا جخ زا

. مدیشوپ ور ماه سابل و نوریب مدیرپ

وتنام ندیشوپ اب و مدرک کشخ ور ماهوم عیرس

. مدیود نوریب هب راولش

. مدش شلا یخ یب یلو تشاد من یمک زونه ماهوم

نوریب هنوخ وزا متشادرب اه هلپ یور زا ور مفیک

مدز.

مهب یهاگن شواچ نیشام یوت نتسشن ضحم هب

. تخادنا

. یروخیم امرس باتفآ یدرکن کشخ بوخ ور تاهوم _

و رحس هک یلیاسو و کاس ، متخادنا بقع هب یهاگن

هتشاذگ یلدنص یور ور ندوب هدرک هدامآ مارب نامام

دوب.

هشاب راد من ماهوم دایم مشوخ ، مراد تداع _

. منکیمن نوشکشخ لماک تقوچیه

دعب هب نیا زا : تفگ یدج و تخادنا هار ور نیشام

. منکیم نوشکشخ لماک مدوخ

هنوش هنک، کشخ ور ماهوم شواچ هک نیا روصت اب

. تسشن مبل یور یمی مال دنخبل هفابب یتح و هنک
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درک. مهاگن یمشچ ریز

؟ یدیشوپ ور مدوب هتشاذگ تساو هک ییاه سابل _

سبح مسفن دش ثعاب متروص هب امرگ و نوخ موجه

. هشب یخلا یب تساوخیمن ال صا ، هشب

تحار مشوپب هار یوت متسنوتیمن هک ور هنهاریپ نوا _

. مشوپب اج نوا میتفر مفیک وت متشاذگ مدوبن

داد. نوکت یرس تیاضر اب

میهار یوت یتعاس دنچ هی نک تحارتسا ، هبوخ _

. یشیم هتسخ

و مدش مخ عیرس ، تسشن مبل یور ینوطیش دنخبل

. متشاذگ شاپ یور ور مرس

. دروخ ینوکت

؟ رتخد ینکیم راکیچ _

. مدش هریخ شتروص هب نییاپ زا

ریگ یرت تحار یاج منم منک تحارتسا یتفگ تدوخ _

. مدرواین

. دیرپ باال شبل ی هشوگ

یرارف هار ینودیم رتخد یقترس ردقنا ارچ ، نوطیش _

؟ ینکیم یزاب شیتآ اب زاب و یرادن

. مدیشک ششیر یور ور متسد و مدیدنخ زیر



؟ میرب میاوخیم اجک یگیمن _

. تفرگ ور متسد

همه نیا هرادن هدیاف یایب هوشع و زان یچ _ره

؟ مدب ول رخآ ی هظحل مدرک تمواقم

. مدرک هچنغ ور مابل

مشلا؟ میریم _

. تخادنا باال ییوربا

_هن!

. مدش یواکجنک یخلا یب و مدیشک یفوپ

نک. مرادیب میدیسر مباوخیم _نم

داد. نوکت یرس

؟ مرخب تارب یروخیم یزیچ _

ورف شمکیش یوت ور مرس و مدش اج هب اج یمک

. مدرک

. مباوخب ماوخیم طقف _هن

هیناث دنچ زا دعب و دش ضبقنم هظحل دنچ شت ال ضع

. تشگرب یداع حتلا هب مک مک

رادیب و مراذن شاهنت هار یوت مدوب هداد لوق ثمال

! منومب

یلا یخ واب داتفا مه یور یگتسخ زا ماه مشچ

. متفر باوخ هب تحار

ماک فارطا طیحم مدیرپ باوخ زا یراب دنچ هار یوت



. مییاجک مدشیمن هجوتم و دوب کیرات ال

دوب، هدش هریخ ولج هب یدج یتروص اب مه شواچ

یرتشیب لیلحت هیزجت تردق هک مدوب هتسخ ردقنا

. دربیم مباوخ هرابود و متشادن
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مزان زاب دنچ و تفر ورف متخل یاهوم یوت یتسد

درک.

. مدش اج هب اج یمک و مدرک زاب ور ماه مشچ

جیگ هیناث دنچ متروص یولج شواچ ی هرهچ ندید اب

. مدرک شهاگن

؟ میدیسر _

منئمطم هک ماه مشچ یور ور شتسد یاه تشگنا

داد رس مینیب یور هنوگ شزاون ، دیشک دوب هدرک فپ

. دیسر ماه بل وهب

هرهچ نیا منکیم زاب مشچ هک حبص زورره ینعی _

؟ هممشچ یولج

. مدیدنخ مورآ

دش؟ دنسپ _

. دیسوب ور ممشچ یور دش مخ

! هتقو یلیخ _



رد یولج ادخ هدنب رفعج اقآ رتخد وش هدایپ

. هنومرظتنم

قلطم یکیرات ، متسشن ماج رس و مدش دنلب بجعت اب

دوب.

. مدیلا م ور ماه مشچ و مدش هدایپ نیشام زا

تشادرب نیشام وت زا ور مفیک و کاس ات ود شواچ

دش. هدایپ و

زوس یباسح اوه اج نیا یلو دوب دیع هگید زور دنچ

! تشاد

. متخادنا شهب یهاگن

؟ شواچ تساجک اج _نیا

. تخادنا نومسآ هب یهاگن

! ریوک _

ور هرظنم ندید اب هک متفرگ باال ور مرس بجعت اب

غیج هاگادوخان ، دنوم زاب مه زا ماه بل مور هب

قوش واب مدیشک یگدز تریح و قود زا یفیفخ

لیاسو عیرس ، مدرک ترپ شواچ لغب یوت ور مدوخ

منت رود مکحم ور شاه تسد و تخادنا نیمز ور

. مدرک هقلح شرمک رود ور ماهاپ اوه یب ، دیچیپ

دوب. نومسآ هب مهاگن نانچمه

ریوک حلا هب ات نم س، هکرعم نیا... شواچ یاو _

! مدوب هدموین



هک ناشخرد و کیدزن ردقنا دوب هراتس زا رپ اج همه

نوشیریگب و ینک زارد تسد یتساوخیم هظحل ره

! تتشم یوت

. مدرکیم سح مدوخ یور ور ش هریخ هاگن

! مراد ندرک هاگن هساو یرت گنشق ی هرظنم _نم

قرب هک ییاه مشچ هب و مدروآ نییاپ ور مرس

. مدش هریخ ندزیم یبیجع

ساسحا کی هرظتنم ریغ نایلغ لثم متشاد هک یسح

شزا هک یقشع زا راجفنا سح دوب، دیدج و بان

و صقانت سح زا رپ و ظیلغ ردقنا و یدش عابشا

! یدب شنوشن یروج هچ ینودیمن هک هیلا حشوخ

و غاد یاه بل یور ور ماه بل مکحم و مدش مخ

مدق شیپ مدوخ راب نیلوا یارب ، مداد راشف شصیرح

هک یقیمع نتشاد تسود و یرارق یب سح ات مدش

قیرزت شبلق هب ور دوب هداتفا شپت هب مدوجو یوت

منک!
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زا رت عمط رپ و دادن تسد زا ور تصرف مه نوا

درک. مندیسوب هب عورش مدوخ

، تفر رد نومتسد زا نامز هک میدوب مه لوغشم ردقنا



شراد من یاه بل یور زا ور ماه بل سفن سفن اب

. مدیشک بقع ور مرس و متشادرب

دش. زبس فلع شاپ ریز رفعج _اقآ

مهاگن دوب هدش بات یب و غاد هک ییاه مشچ اب

درک.

ور! زیچ همه ... مدرک شومارف هظحل _هی

. مداد رس نییاپ شلغب زا ور مدوخ مورآ

دوخ زا مدآ وهی نتخیر یچ اضف نیا وت منودیمن _

. هشیم دوخیب

دیلوت لحم ریوک ال صا : تفگ یدج و داد نوکت یرس

! هشاوه رطاخ هب مه طقف هلثم

ریز مدز وهی و مدرک شهاگن هدش زیر ییاه مشچ اب

ترپ و ترچ یدح هب مدشیم لوه هک یعقوم ، هدنخ

. تفرگیم م هدنخ مه مدوخ هک متفابیم

لیاسو و داد نوکت فرط ود هب ور شرس دنخبل اب

. تشادرب نیمز یور زا ور

میرب هار هقیقد جنپ هی تسین رود دایز ارسناوراک _

. تسین ور نیشام هار نیا ، شهب میسریم

. مداتفا هار شرانک و متفرگ ور شوزاب

؟ میرهش مودک یوت _

. تخود فارطا هب تقد اب ور شهاگن

. باجنرم یاه فرط ، ناشاک _



. مدرک ورف شتسد یوت قوذ اب ور ماه نوخان

رس و مینک هنهرب ور نوماهاپ نش یوت میریم ادرف _

؟ میروخب

نومسآ دیاب مباوخیمن ارسناوراک یوت بشادرف نم

. هشاب نومرس باالی فقس

داد. نوکت ور شرس

ی همه نوریب یشکب موزاب زا ور تاه نوخان _هگا

. مینکیم وراه راک نیا

. مدیدنخ زیر

. ایدروخ مخز نم یاه نوخان زا یلیخ حاال _ات

. ندموا شک رتشیب ماه بل

؟ مینکیم مه یراوس رتش _

. تفگ یا هرآ و دیشک یهآ

ینوغارچ یاهراوید اب یلگ ی هنوخرفاسم هی رود زا

هک یکیش و یمیدق یاه کبس نیا زا دوب مولعم

. نتفرگ سکع هساو هدیم نوج

؟ هراد یچ هگید اهاج _نیا

درک. رت دنت ور شاه مدق

! لگنج مه هراد هچایرد _مه

دش. درگ ماه مشچ

؟ اعقاو _

؟ ریوک وت



درم هب ممشچ ارسناوراک رد هب میدیسر مک مک

. داتفا دوب نومرظتنم رد یولج هک یلا سنایم

یکی هک اج نیا تمدروآ هراد زیچ همه ولوچوک _هرآ

مدب نوشن تهب ور تعیبط یاه هبذاج نیرت گنشق زا

اج نیا ور نومیگدنز یاهزور نيلوا تساوخیم ملد

. مینورذگب
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نوکت دوب نومور هب ور هک ییاقآ یارب یتسد شواچ

داد.

. دیشابن هتسخ رغعج اقآ _سالم

و دنوسر نومهب ور شدوخ مدق دنچ اب رفعج اقآ

درک. لغب ور شواچ

. نیدروآ افص نیدموا شوخ دامود هاش هب _هب

. تشگرب نم فرط هب

زوس اوه لخاد دییامرفب ، موناخ سورع هشاب کرابم _

. هراد

مدز. ش هزماب تروص هب یدنخبل

. رفعج اقآ نونمم یلیخ _

نومتخاس فرط هب مرس میدش طایح دراو هک نیمه

ردقنا راجاق دهع هب میدوب هدموا راگنا ، دیخرچ



فیک مدآ هک دوب ینارون و باذج انب و تانیئزت

. درکیم

مدوب شطسو ضوح و گرزب طایح ندز دید لوغشم

درک. اه قاتا زا یکی هب یا هراشا رفعج اقآ هک

نوتارب ور یگشیمه قاتا نومه ناخ، شواچ دییامرفب _

شیامرف هب اه ومالهف قاتا لیاسو لک ، مدرک تسرد

هلیمکت تاناکما هدش رپ مه لا چخی ندش ون نوتدوخ

ربخ هلیمج و نم هب دیتشاد یرسک و مک یچره

. دیدب

. تشاذگ رفعج اقآ هنوش یور ور شتسد شواچ

. مینک تحارتسا میریم ام دیدرک فطل یلیخ نونمم _

دز. یدنخبل رفعج اقآ

ریخ. هب امش بش نوتزاجا اب سپ _

دراو و درک زاب ور رد شواچ رفعج اقآ نتفر زا دعب

. میدش قاتا

. دیخرچ قاتا رود ات رود مهاگن

یلدنص و زیم قاتا ی هشوگ ، یمیدق کبس قاتا هی

. تشاد رارق زمرق یسرک هی یتح و یتنس

ینیئزت یاه لعشم زا رپ راوید یور قاتا رود ات رود

رارق کیچوک لا چخی هی قاتا ی هگید ی هشوگ دوب،

هی اب هرفن ود تخت هی قاتا طسو اقیقد و تشاد

ییامندوخ زمرق کیچوک یاه کتشلا وب زمرق شکور



. درکیم

. متخود شواچ هب ور مهاگن یمشچ ریز

منک! ضوع سابل اجک حاال

ور شتسد و تشاذگ یرانک بترم ور اه کاس شواچ

. دیشک شندرگ تشپ

؟ ینکیم یبیرغ ، یداتسیا نوا ارچ _

. رتخد وت ایب

منهد تفر هک شنهریپ یاه همکد تمس هب شتسد

اب مه تیمرحم زا لبق یتح هبوخ دش،حاال کشخ

! هنیگنس اوه ردقنا ارچ هخآ ، شمدوب هدید یباکر

یم ، مدوب هدیشوپ تحار یکشم پات هی موتنام ریز

ور تشاد تسود شواچ هک ینهاریپ نوا متساوخ

اجک. متسنودیمن اعقاو یلو مشوپب

. مدرک زاب ور شپیز و متفر مکاس تمس هب

رد ور شنهریپ متخادنا شواچ هب یهاگن یمشچ ریز

. تخادنا یلدنص یور و دروآ
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ور مدوخ یمک منوتب مه نم دش ثعاب نوا یدرسنوخ

منک. روج و عمج

متشگرب و مدیشک نوریب کاس یوت زا ور سابل



. شتمس

؟ شواچ _

. تخادنا مهب یهاگن

ناج؟ _

. متفرگ شولج ور مسابل

منک؟ ضوع اجک _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

! دایب رد دیاب هک حلا ره هب یریگیم تخس ارچ _

. تفر مه یوت متروص

. مرایمن شرد مباوخب نیمه اب ماوخیم _هن

قدنف یرایب شرد تسین رارق وت : تفگ یدج یلیخ

. مرایم شرد نم

ارچ مفرحنم نهذ نیا اب نم ، مدرک ثکم هظحل دنچ

؟ مدیمهفن ور شروظنم لوا نومه

ندیم ول ور متاساسحا مدش زمرق تروص متسنودیم

نکن تیذا : متفگ مورآ و مدرک یعونصم مخا یلو

. شمشوپب راذب درگرب شواچ هگید

مسابل داد هزاجا و تشگرب ثکم هظحل دنچ زا دعب

و متشاذگ کاس یور مراولش و وتنام ، مشوپب ور

. متخادنا منت یوت نهاریپ هب یهاگن

یمک و دوب گنت شرمک یور دوب، زاب یمک ش هقی

همین ات ابیرقت دوب زاب و شولک ال ماک شنماد رت نییاپ



دوب. صخشم ماپ قاس ی

؟ دشن مومت _

مدز. ینوطیش دنخبل

. ایدرگنرب هن یاو _

مکحم هعفدی و متفر شتمس هب مورآ مورآ درک، ثکم

. مدرک شلغب تشپ زا

. تشگرب بقع هب بجعت اب

مدز. شهب یدنخبل

مدز! تلوگ _

مدنلب و تخادنا مرمک رود ور شاه تسد و دش مخ

. مدرک هقلح شرمک رود ور ماهاپ عیرس درک،

لگشوخ ، یدش مدرکیم روصت هک یلکش نومه تسرد _

! موناخ

هنوش یور ور مرس و مدیچیپ شندرگ رود ور متسد

. متشاذگ

درک، دازآ دنب زا ور ماهوم و دروآ رد ور وم شک

. دیشک یقیمع سفن و درب ورف ماهوم یوت ور شرس

و یشکیم ور یزیچ ترسح وطالین تدم هی یتقو _

سمل نودب یراد تسود یرایم شتسد هب یتخس هب

ینک شاگن طقف اه سلا و ینیشب هشوگ هی ندرک

مه ینم ملا هک االن یتح ، باتفآ تزا مشیمن ریس

هی هک مراد تهگن مکحم منک یعس ماوخیم ش همه



! متسد زا ینکن رارف ، یشابن یخلا و رکف تقو
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هب یتناس دنچ ی هلصاف وزا مدیشک بقع ور متروص

. مدش هریخ شاه مشچ

مدآ هب هصاخ یدایز مدآ یگدنز یاه نیلوا هشیمه _

نوریب یرب داوخیم تلد هک یردقنا ، هدیم یگدنز سح

هیسک رارق یب تبلق ردق هچ ینزب داد همه یولج و

جر هناقشاع یاه فرح تشوگ یوت راب نیلوا یارب هک

! هنزیم

. تسشن تخت یور و تشادرب بقع هب یمدق

داد. راشف ور ماهولهپ مورآ

نیمه هک هتفرگ رارق و مورآ یرارق یب نیا ردقنا _

یوزرآ ؛ هشن زاب ماه مشچ هگید هگا مه حبص ادرف

. هدنومن ملد هب یزیچ

. مدیسوب ور شاه بل عیرس و مدش مخ

منک؟ قد یاوخیم نزن، اه فرح نیا زا هگید افطل _

،اب دیشک شدوخ یور ونم و دیشک زارد تخت یور

. مدرک عمج ور مدوخ یمک تلا جخ

. مدرکیم هبرجت ور ییاه سح نینچ دوب راب نیلوا

یور مندب یاه یدنلب یتسپ ندش هدیشک و سامت



! دروایم دنب ور مسفن یعنام چیه نودب  نوا ندب

. دیشک باال تمی وابمال تفرگ ور م هنوچ

قح ینم نز هگید وت ولوچوک باال رایب ور ترس _

! یشکب تلا جخ نم زا یرادن

مشچ هب نوزرل یاه سفن واب متفرگ زاگ ور ماه بل

. مدرک هاگن شاه

! مبذعم هرذ هی طقف مموا مشکیمن تلا جخ _

ور ماهوم یور و درشف شدوخ هب رتشیب ور منت

. دیسوب

مسرت ثعاب هک دوب غاد و صیرح شهاگن ردقنا

! دشیم

، مدیشک یبات یب ، مدرک یروبص تقو همه _نیا

دوب رت کیدزن تهب نم زا هک مدید ترود ور یسکره

زا متفرگ نونج باتفآ یمزیچ همه وت مدش، هنووید

بخ؟ شاب هتشادن تاعارم عقوت نم زا هگید تتسد

حتلا نومه اب یلو تفرگ متیر مبلق و مدش خرس

. مدرک هچنغ ور ماه بل میگشیمه سخت

هچ نم هب یریگب هلب باوج مزا یتسنوت یمن تدوخ _

امگیم منامام هب منزیم گنز ینک متیذا بخ،االمن

ناخ! کخلت

تسد درک ضوع ور نوماهاج و تشادرب زیخ هعفدی

هیناث دنچ ضرع رد و درک لفق مرس باالی ور ماه



دش. حیرفت زا رپ شاه مشچ

جنپ طقف هک دشیچ مدرک شهاگن هدش لوه و جیگ

. دیشک اج نیا هب نومثحب ؛ ندیسر زا دعب هقیقد

1020_ تسپ #

مندب یور نوا و مدوب هدیشک زارد تخت یور نم

ات مسابل نماد دایز قتالی رطاخ هب دوب، هدز همیخ

ور ماه تسد نوچ یلو دوب هدموا باال نور یور

منک. شتسرد متسنوت یمن دوب هتفرگ مکحم

ور مبل وحلا سح نیا یوت ندش قرغ و تلا جخ زا

ماه بل تمس هب ششطع ورپ هریخ هاگن ، متفرگ زاگ

. تفر

؟ تنامام هب یگب یچ یرب یاوخیم اقیقد _

یمکحم ی هسوب و تفر مینوشیپ تمس هب شهاگن

. دنوشن شور

هرارق هک یشواچ ، مشمرحم هک یسک ، مرهوش یگب _

ور مینوشیپ هنک فشک ور مندب ی هطقن هب هطقن

؟ دیسوب

و قشع زا رپ ردقنا شهاگن دوب، هدرک رییغت شادص

. شارب مدرمیم متشاد هک دوب تیدج

. درکیم تکرح مندب یور مه شتسد نامزمه



یرارق یب و غاد ی هسوب و تفر رت نییاپ شاه بل

ملمحت متشاد دش، سبح مسفن ، دنوشن ماه بل یور

. مدادیم تسد زا ور

ور؟ ماه بل _ای

هب و داد تکرح م هنوچ یور ور شغاد یاه بل

سمل هک ور متسوپ زا ییاجره ، دیشک نییاپ تمس

! شور نشاب هتخادنا لا غز هک راگنا تخوسیم درکیم

دوب! هدش نشخ یمک شتاکرح

زا دعب و درشف شاه بل نیب ور مندرگ کزان تسوپ

ور؟ مندرگ دز:ای بل هظحل دنچ

زاگ ور مبل مکحم متفین سفن سفن هب هک نیا یارب

،اب مزغم اب هنک یزاب نم اب یروج هچ دوب دلب ، متفرگ

! مندب مبلق،اب

مه هب ردقنا دوب راب نیلوا دوب هدرک قرع شینوشیپ

. میدوب کیدزن

یوت هک وحاال مدروخ ور شنتشاد ترسح رمع هی

متشاد تسود ساسحا ناروف تدش زا مدوب شلغب

منک! رارف

. شساو تفر ملد و مدرک هاگن شرامخ یاه مشچ هب

یارب منوتب نحل نیا اب ور اه نیا ی همه منکن رکف _

! مگب یسک

، دوبن یداع نومتفج یارب نتساوخ زا مجح نیا



! تساوخ یمن ملد هت یلو هدن همادا مگب متساوخیم

تلا جخ رطاخ هب متساوخ یمن دوب، مرهوش نوا

زا ور یکیدزن تذل نیا و منک مورحم شزا ور مدوخ

نیا هک یبلق اب منم هشیم یچ منک غیرد نومتفج

. مایب هار هدیشک یتخس همه

رود ور متسد ، دیسوب ور ماه مشچ یور و دش مخ

. مدرک هقلح شندرگ

ینک فیرعت سک چیه یارب ینوت یمن هک همولعم _

یروج هچ ، منکیم راتفر یروج هچ منز اب نم هک نیا

یوت طقف منکیم یزابقشع یروج هچ ، منزیم فرح

نیا یارب االن هک نیا یتح هنومیم نومدوخ تولخ

دیاب مدن تتروق و منک محر تهب ، ینومب سملا هک

یوت مزادنب ور مدوخ و طایح یوت مرب زوس نیا یوت

! هنومب اتود نومدوخ نیب دیاب طقف مه ضوح
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هسوب و دش مخ تفر فعض شلد ، هدنخ ریز مدز دنلب

. تشاک م هنوگ رانک رایش یور وطالین ی

. رتخد نیا هراد زان ردقنا مدرگب شرود _

دش. گنرمک دنخبل

هک یکی هب عجار یراد راگنا یگیم یروج هی ارچ _



هاگن ماشچ وت متولج هک مدوخ ، ینزیم فرح تسین

! مدرگب ترود وگب نک

اج هب اج یمک ، دیشک زارد مرانک و تفر رانک مور زا

یور زا ور ماهوم ، دیشک رت باال ور شدوخ و دش

راک هب هیضق : تفگ یقیمع سح واب دز رانک متروص

ملد وت مدرک تداع ، هتداع هیضق ، تسین ریمض ندرب

وت مبطاخم تقوچیه نوچ منزب فرح تاهاب یروجنیا

! یدوب بیاغ صخش لوا عقوم نوا یدوبن

مدیدیم ور تاه ندرک یربلد اهو ینوطیش هک اجره

! مدرکیم تادص یروج نیا ملد یوت

هسب : متفگ مورآ و مدرک میاق شلغب یوت ور مرس

یتفگ تاه ندیشک ترسح و عالهق زا وت یچره هگید

! مزیرب نوریب مبلق زا ور زیچ همه هک هنم تبون حاال

بلج تهب مهجوت دش ثعاب هک یزیچ نیلوا ینودیم

؟ دوب یچ هشب

. دیچیپ مندب رود ور شتسد

! مزیچ همه املسم _

. مدرک شهاگن مخا واب مدرب ورباال مرس

دشیم دوب مدآ هگا سفن هب دامتعا متفگیم هشیمه _

! رهمگرزب شواچ

. تفرگ ش هدنخ

! رتخد هدب همادا بخ _



زا ش همین هک یبوکلا خ تمس هب متسد هاگادوخان

. تفر دوب هدز نوریب شیباکر

! تتردق _

! هشیمن فیعض یاهدرم بذج نم لثم یرتخد

منکیم تبقارم شزا یتقو هک متساوخیم ورفن هی نم

منکیم تباث شهب یتقو هنک، تبقارم مزا رتشیب نوا

! داوخیم ونم هک هنک تباث رت مکحم نوا شماوخیم

مشرانک شایتحاران عقوم و متسه شتشپ نم یتقو

زا نوا مشنارگن یتقو ، هشاب نم هب شساوح ی همه

یتح نم یارب هک یسک ، هشاب رت نارگن نم یارب نم

! هتسیاب مدوخ یولج

دنمتردق مه مدوخ زا مدنمتردق نم یتقو هک یسک

هشب مه نوا منکیم شمورآ یتقو هک یسک ، هشاب رت

نم! شمارآ عبنم

! شواچ یدوب اه نیا ی همه ،وت یگداس نیمه هب

و یگدنز یوت ردقنا منودب مدوخ هک نیا نودب

، مایب مدوخ هب مدرکن تصرف هک یدرک ذوفن متارطاخ

! متشاد تتسود شیپ تقو یلیخ زا مدیمهف نوچ
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همادا شبیجع هاگن هب هریخ و متفرگ باال ور مرس



! نکش تب مدش نم و یدوب تب همه یارب وت : مداد

مدآ هی راوید نیا تشپ تفگیم مهب یسح هی شتسار

! هشب خالص نودنز نیا زا هک هتسشن رظتنم هگید

نیب یلو تمزاسب ون زا متساوخ و یدوب نوریو

تص خال متساوخ ، متشاذگ اج ور مدوخ تاه هنوریو

مرادرب تدوجو زا ماوخیم هک یچره یداد هزاجا منک،

رید ندرک رارف یارب یلیخ دش، رید یلو منک رارف و

ور ملد اوه یب منم تبلق ندیدزد یازا رد دوب هدش

؟ متخاب لد هداس ردق هچ ینیبیم ، متشاذگ اج

قشع واب دش مخ دزیم یخرس هب یمک شاه مشچ

. دیسوب ور مرس یور

رد ور یکی نم ردپ قدنف دوبن مه هداس نیچمه _

هک! یدروآ

. مدش دنلب تخت یور زا عیرس

. شواچ مرادن تقاط هگید _نم

درک. مهاگن و تسشن تخت یور بجعت اب

؟ یرادن ور یچ تقاط هدشیچ _

. متفر مفیک تمس هب عیرس

؟ رتخد یریم اجک منیبب اسیاو _

یوت زا ور دوب شلخاد نوماه هقلح هک یدنبندرگ

. متشگرب تخت تمس وهب مدیشک نوریب فیک

! ورانیا ندرک نوهنپ تقاط _



مدیشک نوریب ریجنز زا هک ییاه هقلح هب یروابان اب

دش. هریخ

؟ هنکیم راکیچ وت شیپ _انیا...

بش نومه : متفگ مورآ و متسشن تخت یور شرانک

! متشادرب نیمز یور زا ور اه هقلح

مندرگ رود نوشمتخادنا و مریجنز یوت نوشمتشاذگ

زورره ینودیم ینک، متسد ور هقلح نیا یزور هی ات

نینچ راظتنا و مدرک هاگن اه هقلح نیا هب ردق هچ

؟ مدیشک ور یزور

یوت هک نتسه ییاه هقلح نیرت لگشوخ انیا مرظن هب

یوت یراذب ور هقلح نیا وت هک نیا مدید میگدنز

! مارب دش ترسح بش نومه زا متسد

. تفرگ ور ماهوزاب و دیشک ولج ور شدوخ

رتدوز ارچ : تفگ مخا واب دیشک ییادص رپ سفن

؟ یتفگن

. متخادنا نییاپ ور مرس

سکع مدز فرح تاهاب بش نوا هب عجار هک راب _هی

! یرادن نوشسود مدرک رکف یدادن نوشن یبوخ لمعلا

طوبرم وت هب هک یزیچ ره نم : تفگ یمکحم نحل اب

تارطاخ روآدای هگا یتح ، باتفآ مراد تسود ور هشاب

! هشاب خلت

. متفرگ شتمس هب ور اه هقلح



ی همانسانش وت تفر نوممسا یتقو ور انیا هشیم _

؟ ینک متسد مه

نوریب متشگنا زا ور یلبق ی هقلح و تفرگ ور متسد

. دیشک

لوط عقوم نوا ات تندیشک ترسح ماوخیمن _هن

نک. تتسد االن نیمه هشکب

یور یشمارآ رپ دنخبل دیشخرد متشگنا یوت هک هقلح

. تسشن مبل

درک! ادیپ ور شیعقاو یاج هرخ باال راگنا _
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. دیسوب ور شتشپ و درب ورباال متسد

! هشیم نشور هراد اوه _

. متخادنا نوریب هب یهاگن

. مشاب باوخ رهظ زا دعب ات هرارق منک رکف _

ور مرس ، تفرگ ور مرمک و دیشک زارد تخت یور

. متسب ور ماه مشچ و شگرزب یوزاب یور متشاذگ

ماه مژه یور شاه تشگنا هک دربیم مباوخ تشاد

درک. تکرح

هرت. موصعم تتروص شیارآ نودب _

مدز. دنخبل



؟ یدیدن شیارآ نودب لماک ونم حاال _ات

. تفرگ ش هدنخ

_هن!

. مدرک شهاگن مخا اب

؟ یدیدنخ ارچ _

هچ نیا مدیدن شیارآ اب ور وت حاال ات منم شاج هب

شنز مشچ هک هسرب شدوخ هب دیاب درم هشعضو

... هگید یاج

منهد یور ور شتسد فک هدنخ و مخا زا یقیفلت اب

. تشاذگ

! نکن عورش رتخد هسب _

شتسد عیرس هک شتسد فک یور مدیشک ور منوبز

درک. مهب یمخا و تشادرب ور

گنر تاه مشچ یدعب باتفآ عولط ات داوخیم تلد _

؟ هنیبن ور باوخ

. مدرک میاق شوزاب یوت ور مرس هدز تلا جخ

! میباوخب _

درک. ملغب مکحم

یا! هتسخ قدنف باوخب _

ور ماه مشچ و متشاذگ ش هنوش یور ور متسد

ریز دیسر نایاپ هب یروج نیا نومبش نيلوا ، متسب

یدرم دوب، ممرحم هک یدرم یاه شزاون و اه هسوب



! مدوب شقشاع هک

مشچ یتخس هب یشوگ گنز یادص ندینش سح اب

. مدرک زاب ور ماه

یوت زا مورآ دوب، هدش هقلح مرود شواچ یاه تسد

رس اییرقت ، متشادرب ور میشوگ و مدموا نوریب شلغب

دوب! رهظ

یوت زا هک نیا زا دعب ، متخادنا شواچ هب یهاگن

شاه مشچ یور ور شتسد نوریب مدموا شلغب

مبل یور یدنخبل درب، شباوخ هرابود و تشاذگ

. هزرلب مبلق دشیم ثعاب شتکرح نیرت کیچوک ، تسشن

باوج متسنوت یم هک ینحل نیرت مورآ اب ور یشوگ

. مداد

_هلب؟

ناج! باتفآ سالم _ولا

. دیرپ باال ماهوربا موناخ زانهم یادص صیخشت اب

امش؟ دیبوخ موناخ زانهم _سالم
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درک. ثکم هظحل دنچ

حتلا مدز گنز شتسار مرب، تنوبرق مزیزع نونمم _

! مسرپب ور



. مدنوراخ ور مرس بجعت اب

. هبوخ حملا دیدرک فطل یلیخ _

لثم منم مرتخد شکن تلا جخ : تفگ یمورآ یادص اب

نیا ات یلو مدرکن یردام هک شواچ هساو تدوخ ردام

مدب ماجنا نوتارب منوتیم هک ور دح

وگب! نم هب امتح یراد درد ای یراد یلکشم هگا

هب عجار هراد منک شزادرپ ات دیشک لوط هظحل دنچ

نوخ و دش درگ ماه مشچ مک مک ، هنزیم فرح یچ

. دروآ موجه متسوپ حطس هب

نینچ هک ندید ام یوت یچ هگم هدب گرم ونم ادخ

!... هتفوک و هتسخ یلوا بش هخآ ندرک یرکف

ام... تسین دینکیم رکف هک یروط نوا هن _هن...

نوا زا بخ یدش لوه ارچ مزیزع هرادن یبیع _

منز تسد دیاب بش نومه تفگ شواچ هک یتیعضو

میدیمهف همه ، میشاب اهنت مه اب اج هی مرب مریگب ور

منودیم ینک تیذا ور تدوخ تسین الالمز صا هگید

... یلیخ م هچب هشواچ ریصقت

. مدیشک یهآ و متفرگ متسد یوت ور مرس

! داتفین یقافتا ال صا بشید دینک رواب _

و بجعتم یاه مشچ اب مدروآ باال هک ور مرس

؟ نیا زا رتدب دنگ هگید مدش، هجاوم شواچ دولا باوخ

هشاب ... مدرکیمن ور شرکف هخآ ادخ هب هدنمرش یاو _



تمحازم هگید نم مرتخد سرب تتحارتسا هب ورب

، ریگب سامت نم اب دموا شیپ یلکشم ره یلو مشیمن

! ظفاحادخ شاب تدوخ بظاوم

امش ، نونمم : متفگ دمویم رد مولگ هت زا هک ییادص اب

! رادهگنادخ روط، نیمه مه

داد. تشلا هبب ور ش هیکت و دش دنلب شواچ

؟ دوب _یک

. مدرک شهاگن هدز تام هظحل دنچ

مدرک هلمح تشلا وابب مدیشک یفیفخ غیج هعفدی

. شتمس

! شواچ هئوت ریصقت ش همه _

نیب ونم و دیشک متسد زا ور تشلا ب هدنخ اب

درک. لفق شاهوزاب

؟ رتخد هدشیچ _

. شاهاپ ور متسشن مورآ

همولعم ینکیم هاگن نم هب وت هک یروج نوا ال _صا

! هگید ننکیم کش همه

درک. بترم ور ماهوم

. منکیم تهاگن یروج هچ نم هگم _

. تفرگ م هدنخ

! یدب متروق یاوخ یم راگنا هک یروج _هی

داد. نوکت رس یدج



! هتسرد _

صرح ردقنا هک تفگ یچ و دوب یک منیبب وگب حاال

؟ یروخیم

. نییاپ متخادنا ور مرس

دوب. تنامام _

. تخادنا باال ییوربا بجعت اب

؟ زانهم _

؟ تفگ یم یچ بخ
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مشچ شاهاب شات هنیس هب مداد هیکت ور مینوشیپ

. مشن مشچ وت

هتسد شرسپ هنیبب تساوخیم ، مراد درد دیسرپ _مزا

هن! ای هداد بآ هب لگ

، هدنخ یم هراد مدش هجوتم مرس ندروخ نوکت زا

. مدیبوک ش هنیس هب ور مینوشیپ مورآ

! تفر موربآ هگید دنخن _

. دیچیپ ماه هنوش رود ور شتسد

صرح ردقنا هتفیم قافتا هرارق دوز ای رید هک هیزیچ _

. ولوچوک روخن

فک ، مدیبوک ش هنیس هب ور مینوشیپ رت مکحم



داد. راشف مورآ و تشاذگ مینوشیپ یور ور شتسد

اذغ میرب وش دنلب ، هریگ یم درد ترس رتخد نکن _

! میراد راک یباسح هک میروخب مایب مریگب

. مدش دنلب شاهاپ یور زا مورآ

و مرب ات تسه یتشادهب سیورس قاتا نیمه رانک _

نک تنت یزیچ هی یتسار ، سرب تاهراک هب مایب

بآ دایم یهاگ رفعج اقآ یلو تسین یسک هتسرد

هنک. زیمت ور ضوح

. متفگ یا هشاب

ات دنچ و دیشوپ ینهاریپ تفر شکاس تمس هب

. تفر رد تمس وهب تشادرب مه هگید هلیسو

منک؟ هيهت تارب یاوخیم یزیچ باتفآ _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. مشاب اهنت مرادن تسود درگرب دوز طقف _هن

. تخادنا مهب یغاد هاگن هلصاف نومه زا

رب دوز یشاب اهنت نم، نودب مرادن تسود منم _

. مراد زیارپوس یلک تساو بشما مدرگیم

رد زا هک مسرپب یزیچ متساوخ مدرک جک ور مرس

. تفر نوریب

...؟ هنکن هراد یزیارپوس هچ ینعی

بش هی ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس عیرس

یوت دایم هیچ یفرحنم یاه رکف نیا امدیباوخ ششیپ



مرس.

هاگداوخان دشیم هدیشک بشید تمس هب هک مرکف

. تفر یم باال مندب ترارح

هک ییاج تسرد متشاذگ مینوشیپ یور ور متشگنا

بل و ینیب زا مدروآ رت نییاپ ، دنوشن ور هسوب نیلوا

شاه هسوب یاج ، مدیسر مندرگ یور و متشذگ ماه

! تخوس یم زونه

، تفرن شیپ نیا رت رتشیب مدوب نونمم شزا اعقاو

! تخانشیم ور نم نت تيفرظ هک راگنا

هتسشن مبل یور یدنخبل اب بشید یخلا و رکف یوت

. دروخ گنز میشوگ هک مدوب

متیذا هراد نوج ات داوخ یم متسنود یم دوب، رحس

هنک!

متفر متشاذگ مشوگ مد و مداد باوج ور یشوگ

منک. ضوع ور ماه سابل ات کاس تمس

؟ منوج _

؟ موناخ سورع لا وحا هب _هب

ولق؟ دنچ

. تفرگ م هدنخ

! رحس دشن یچیه مگب االن نیمه ، رامرهز _

زیچ هملا ع هی منود یم هک نم : تفگ یمورآ یادص اب

شابدوز یگن یسک هب درک تدیدهت ورای نوا یلو دش



هگید تفر یدش موناخ ، دموین تنامام ات نک زاب نهد

؟
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نوخن نم شوگ ریز ور اه فرح نیا یه وش _مدآ

یتفر مدیم داب هب ور مدوخ مرایم رد یزاب فرحنم

یام؟ هنوخ

... یشوگ قاتا وت دموا تنامام هرآ هرآ : تفگ عیرس

؟ نیدیسر سالتم ناج ردام باتفآ _ولا

مدز. یدنخبل

؟ تساجک شرآ ، دیشابن نارگن نامام _هرآ

االن ندرک یزاب رحس اب یلک دش رادیب حبص تشه _

. هدرب شباوخ یگتسخ زا

دش. دنلب طخ رو نوا زا رحس یادص هعفدکی

؟ نیتفر اجک رخآ ، مسرپب تفر مدای باتفآ یتسار _

ور میتشادهب لیاسو و متخادنا مرس یور ور شملا

. متشادرب

. ناشاک ، ریوک میدموا _

؟ دیتفر مه نوریب ، ییایور ردق هچ یاو : تفگ عیرس

هتفوک و هتسخ میدش رادیب باوخ زا هزات اباب _هن

. میدوب



مه نامام هک نیا یروآدای درک،ای ثکم هیناث دنچ

زاگ ور مبل تلا جخ زا هونش یم ور نومافرح هراد

. متفرگ

نوا مداماد ، دیشاب نوتدوخ بقارم ناج نامام بخ _

؟ تسین اج

. هنوریب هن : متفگ مورآ

سرب تاراک هب ورب میش یمن محازم هگید هشاب _

. دیشاب نوتدوخ بظاوم

. مدیشک یقیمع سفن

. ظفاحادخ روط نیمه مه امش مشچ _

مینوشیپ هب یا هبرض مورآ و مدرک عطق ور یشوگ

مدز.

، متخادنا فارطا هب یهاگن متفر نوریب قاتا زا عیرس

هجوتم هزات تشاد یرتهب یامن انب لک ییانشور یوت

نوشتمس هب متساوخ ، هیهام زا رپ ضوح یوت مدش

. هدرگیمرب االن شواچ داتفا مدای هک مرب

تروص نتسش زا دعب و متفر سیورس تمس هب عیرس

! متشگرب قاتا هب ماهراک ماجنا و

ات هک یتحار کراولش و ترشیت هی اب ور ماه سابل

و رس و اهوم و مدرک ضوع دوب ماپ قاس یور

. هسرب شواچ ات مدرک بترم ور معضو

شواچ و دش زاب قاتا رد هک مدوب هنیآ یولج نانچمه



دش. دراو شتسد یوت ینیس اب

االن دنچره هنوحبص و هزات نون زا نیا ، موناخ _ایب

هزات مریگن نیگنس یاذغ متفگ یلو هراهان تقو هگید

میر یم میراد هشن تیذا تدعم یدش رادیب باوخ زا

. میروخیم راهان هار وت میدرگب

ماپات رس هب یهاگن و تشاذگ زیم یور ور ینیس

. مدیشک تلا جخ یمک ، تخادنا

؟ یدروآ رد ور تیلگ لگ نهریپ _

. متسشن یلدنص یور شرانک و مداد نوکت یرس

دوب! هدش کورچ موهوا _

. دنوبسچ شدوخ هب ونم و مندب رود تخادنا تسد

: متفگ یسول نحل واب مداد هیکت شوزاب هب ور مرس

؟ یریگیم همقل مساو

ونم یور نیا دوب راب نیلوا درک، مهاگن بجعت اب

هب ور شرس هدنخیم شاه مشچ مدرک سح دیدیم

. تفرگ متمس هب همقل وهی داد نوکت فرط ود

. تفرگ م هدنخ

هگم! هردقچ منهد هگرزب یلیخ _
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. دروآ ماه بل تمس هب ور همقل



. مروخ یم نم ور ش هیقب دنوم یچره _

مدنوم رظتنم و مداد هیکت شهب ور مرس یروج نومه

ینیس یوت ور همقل هعفدی ، هرایب رتولج ور همقل

! تخادنا

شاهاپ یور ونم عیرس و مرمک رود تخادنا تسد

. دنوشن

؟ هچب یدرک ناتساد ونم _

بآ اجک زا تاهادا و زان نیا ممهف یمن یدرک رکف

؟ هروخ یم

؟ یجنسب ونم ربص یاوخ یم

دوب. یصرح یباسح شنحل

. مدرک ورف شلغب یوت ور مرس هدنخ اب

همقل هی شساو داوخب شرهوش زا هنوت یمن مدآ _هاو

لگشوخ نز نک تداع مزیزع روخن صرح ، هریگب

! هگید یشکب مه شروج دیاب یتفرگ

. دموا رد مغیج هک درک رتشیب مرود ور شتسد راشف

یقاب نم زا یزیچ میدرگرب ات منیبب شواچ مدش _هل

؟ یراذیم

امسر تفرگ مشوگ زا یزاگ و داد مراشف رت مکحم

ماه بل یور ور شتسد هک مدرکیم غیج غیج متشاد

. تشاذگ

قاتا ات تادص رتخد شکن غیج ردقنا باتفآ هتسب _



! هربخ هچ ننکیم رکف االن تفر مه رفعج اقآ

ور دوب هتفگ هک یا همقل و دش مخ هک مدیدنخ مورآ

! تشاذگ منهد یوت

! درکیم م هفخ تشاد امسر

هفرس هب متشاد مک مک مدروخ ور شفصن روز هب

دز،اب زاگ ور همقل فصن و مور دش مخ هک مداتفیم

. مدرک شهاگن هلصاف نوا زا هدش درگ ییاه مشچ

شواچ دوجو یوت مدوخ اب هطبار رد نم هگا ادخ هب

! مشاب هدید ساوسو

داد. مدروخ هب روز هب مه یدعب و موس و مود همقل

نیا مدعم مشیم دنلب باوخ زا شواچ هگید هتسب _

! هگید میرب وش رضاح وشاپ ال صا هشکیمن ور اذغ همه

منهد یوت روز هب مه هگید ی همقل ات دنچ هجوت یب

ی هزاجا مدوب هدش لفق شلغب یوت امسر ، دنوپچ

! دادیمن مهب ندروخ نوکت

دنلب داد هزاجا مهب نتفر راجنلک یلک زا دعب هرخ باال

. مشب

وش رضاح مدب سپ مربب ور اه فرظ و ینیس _ات

هدش! نومرید یباسح باتفآ

. متفر مکاس تمس وهب متفگ یا هشاب

شریز کیچوک همکد اتود هک دیفس زاب ولج یوتنام هی

شریز متشادرب تشاد یکزان سنج و دوب هدش یفخم



! هشابن امن مندب هک مدیشوپ پات هی مه

یوت زا ور دوب دون دق هک ینشور گنر یبآ یل راولش

یعس و دوب مرگ ییاسح اوه ، مدیشک نوریب مکاس

. نشاب هتشاد یکزان سنج ماه سابل ی همه مدرک

دراو شواچ مدیشک نوریب کاس زا ور شملا هک نیمه

دش. قاتا

مراولش یور هرابود و تخادنا ماپات رس هب یهاگن

دش. لفق

اب درکیم زاب ور شنهریپ یاه همکد هک روط نومه

نیا اتاالن تمدید هک یا هظحل نومه :زا تفگ مخا

گس ور شچاپ ندوب نم باصعا یور تاه راولش

؟ هگم هدیوج

؟ یرادن رت دنلب
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. مدرک هچنغ یمک ور ماه بل ، تفرگ م هدنخ

ماپ چم زا هرذی حاال اوه همرگ مزیزع هگید هدن _ریگ

؟ هشیم یچ هشاب مولعم

. تخادنا لبم یور ور شزولب

یدج نحل اب دروایم رد ور شیباکر هک روط نومه

نم تریغ هدروخ هی طقف هشیمن یصاخ زیچ : تفگ



! دایم شوج هب

، مدرک هاگن شین ال ضع ندب هب هدش درگ یاه مشچ اب

هنوش وو هنیس یور ات هک یبوکلا خ تمس هب ممشچ

زا لماک روط هب حاال ات تفر دوب هدش هدیشک ش

! شمدوب هدیدن حضاو ردقنا و کیدزن

و متشادرب ولج مدق دنچ شمخت و مخا هب هجوت یب

. مدیشک ش هنیس یور ور متسد یواکجنک اب

هک ندوب یراو هریاد و چیپ رد چیپ یاه طخ نوشمه

. ندوب هتفرگ رارق مه رانک یمظنم یوگلا اب

مدرکیم لا بند ور اه طخ در متشگنا اب هک روط نومه

؟ هراد یصاخ ینعم شقن نیا : مديسرپ

. دیشک یقیمع شسفن

نیا یوت هک یمدرم ایلا، رتسا یوت س هليبق هی دامن _

دامتعا اهنت ، نوشتیقفوم هار و هنکیم ىگدنز اهنت هليبق

! هنوشدوخ هب نتشاد

. مدرک شهاگن و متفرگ ورباال مرس دش، کشخ متسد

! یتسین اهنت هگید هک وت یلو _

هب ور یسک هگا هرایم درد ، هرایم مهو ییاهنت

ییاهنت هب ور یگدنز اج هی هرخ باال یدن هار تتولخ

! یزابیم

. تفرگ متسد زا ور وشلا دز یقرب شاه مشچ

هار مییاهنت هب وروت مربب یگدنز نیا زا هک نیا یارب _



؟ یرادن تسود ور یبوکلا خ نیا ، مداد

خ یور زا ور متسد تخادنا مرس یور ور شملا

یگدنز هن ور شینعم : متفگ مورآ و متشادرب شیبوکلا

هتشذگ مدآ یلو هنکیم یروآدای تارب ور نم زا لبق

هی هشیمه هراذب دیاب هنک کاپ هنوتیمن هک ور ش

مراد تسود ور شیرهاظ لکش ، هنومب شبلق زا هشوگ

شلماک لکش تساوخ یم ملد هشیمه ، هباذج یلیخ

. منیبب ور

دز. یگنرمک دنخبل

؟ یراد تسود یچ هگید _

مدب باوج هگا متسنود یم ، مدرک زیر ور ماه مشچ

هنک. م هدز تلا جخ یباسح داوخیم

ور فارطا مه اب ات میرب رتدوز هچ ره مراد تسود _

. میدنورذگ قاتا یوت ور نومتقو بشید زا مینیبب

هک روطنومه و دروآ رد یدیفس زولب و یباکر

دنچ نیا لک مدیم حیجرت هشاب نم هب : تفگ دیشوپیم

منک. تینودنز قاتا یوت زور

دروآ نوريب کاس یوت زا یکشم راولش تفرگ م هدنخ

. مداتفا هار رد تمس هب مفیک نتشادرب اب هک

ایب. مشوپب ور ماه شفک نم _ات
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. دایب شواچ ات مدنوم رظتنم و مدیشوپ ور ماه شفک

هک ینووج رتخد هجوتم هک دوب فارطا هب مهاگن

مدز شهب یدنخبل مدش، دیشکیم کرس ضوح فارطا

قاتا زا شواچ عقوم نومه تفرگ مزا ور شهاگن هک

. دموا نوریب

داد. نوکت رس و دز یگنرمک دنخبل کرتخد ندید اب

؟ هبوخ حتلا موناخ راگن _سالم

رتولج مدق دنچ دوب راگن شمسا ایوگ هک کرتخد

. دموا

ناخ. شواچ منونمم _

نوشیا : تفگ و تشاذگ مرمک تشپ ور شتسد شواچ

موناخ مه نوشیا ، نتسه رفعج اقآ رتخد موناخ راگن

! نتسه هدنب

داد. نوکت رس و درک مهاگن یدرس دنخبل اب راگن

. متخبشوخ _

منم متفرگن یبوخ سح شدرس راتفر زا ارچ منودیمن

. مدرک همزمز یمتخبشوخ مورآ

؟ دیدموا اهنت _

نیا میدموا هرآ : تفگ و داد نوکت یرس شواچ

. مدب نوشن باتفآ هب ور فارطا

. تفگ یناهآ



عفال. مشیمن محازم نم سپ هرذگب شوخ هشاب _

هراشا تسد اب شواچ ، میداد ور شیظفاحادخ باوج

. میتفیب هار یجورخ فرط هب دز

؟ دیسریم رظن هب تحاران _هچ

. دیشک یهآ

فيرعت تارب ادعب تسین شتقو هراد،االن ناتساد _

. منکیم

ات هشتقو االن اقافتا ، تفر مه یوت مورآ ماه مخا

! هشیم رامرهز مساو تدم نیا هک هشب شتقو

یفنم یاهرکف ریگرد ش همه میشب نیشام راوس ات

. مدوب

؟ میتسین رهوش و نز ام هگم ال صا

و بلق و حور ات نداد دهعت مه هب هک رفن ود هگم

و عنام نودب و ننک یکی مه اب ور نوشمسج رکف

اب ور نوشینهذ یاه هغدغد اج یب یزابجل و رورغ

؟ نراذب نویم رد مه

یراک نوهنپ کانتشحو شور نیا هرابود نم ارچ سپ

متفرگ شیپ رد ور نومدوخ ندرک تیذا و یقلخدب و

؟!

؟ شواچ _

فارطا هب یهاگن و تخادنا هار هب ور نیشام

. تخادنا



؟ شواچ لد ناج _

. تسشن مبل یور یعقاو دنخبل هی

؟ مگب یچ اقآ،هی بال یب تلد و نوج _

؟ قدنف داوخیم نتفرگ هزاجا هگید _نیا

نک. ینوبز لبلب مساو حبص ات نیشب

. متفر راجنلک مدوخ اب یمک

وراال یگیم ادعب یتفگ هک هیضق نیا هشیم ... هشیم _

؟ یگب ن

. هنکیم متیذا هراد

یا هسوب مخا واب تشادرب ماپ یور زا ور متسد

. دنوشن ماه تشگنا یور

؟ هنکیم تتیذا یتفگن رتدوز ارچ _

هب مه یطابترا چیه هک هداتفا اپ شیپ زیچ هی رس

؟ هدش تیذا هقیقد هد مقدنف هرادن ام
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مدز. شوزاب هب یا هبرض هدنخ اب

! هگید نکن مسول _

رطاخ هب : تفگ و تفرگ شتسد یوت هرابود ور متسد

دوب! تحاران شوایس ندموین

دش. رتشیب م هدنخ و دیرپ باال ماهوربا



یباسح و تسرد هاوخ رطاخ اتراهچ شوایس وهوا _

؟ هراد مه

... نوا لثم مدیدید شرود یچره هک وهللاام

؟ دوب یچ شمسا

. دنوخرچ فارطا هب شهاگن

_انلا؟

. متفر شهب یا هرغ مشچ

وگب! رت ظیلغ هدلب مه شمسا _هچ

. دیدنخ دنلب و دش درگ شاه مشچ

یکی ، هدوب ام اب ناملآ یوت سلا نیدنچ موناخ باتفآ _

یروط هچ نم هخآ هدوب شوایس یاه تسود زا

. مشابن دلب ور شمسا منوتیم

. مدرک یا هفرس کت

؟ ناملآ هتشگنرب یتسار هک، هشیمن لیلد _

؟ هطابترا رد ایس اب زونه

طاالیع : تفگ دنوخ یم ور اه ولبات هک روط نومه

. مرادن

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

! یدیرب تتکرش زا ور شاپ یروج هچ تفگ اديش _

. تخادنا مهب یهاگن

؟ مراد سوساج متکرش یوت _

؟ یشاب هتشادن ربخ شزا هک تسه یزیچ



. هئوت فرط مه وناب یتح

مدز. یدنخبل

همه هشاب هک برشم شوخ و یعامتجا مدآ هگید _

. نراد شسود

درک. رتشیب ور رلوک ی هجرد و تفگ یناهآ

بش یلو همرگ یلیخ اوه اهزور لصف نیا یوت _

. هراد زوس یباسح شاه

. متخادنا نوریب هب یهاگن

؟ میریم اجک _

! هچایرد _

؟ ریوک لد وت هچایرد : متفگ قوذ اب

داد. نوکت رس

ی هرظنم یلو هرادن بآ دایز کمن ی هچایرد _هرآ

. هراد یگنشق

؟ هراد مه رتش _

. تفرگ ش هدنخ

. رتخد رتش هب یداد یریگ _هچ

. متخادنا باال یا هنوش

. مراد تسود یراوس رتش _

. هراد مه رتش ولوچوک _هرآ

هک یا هچایرد هب میدیسر دعب هقیقد تسیب دودح

دوب. هدرک هراشا شهب شواچ



هب ور م هدز تهب هاگن و مدش هدایپ نیشام زا عیرس

ابیز ردقنا ریوک مدرکیمن مه شرکف ، متخود فارطا

! هشاب

؟ هروخ یم نوکت هراد راگنا هچایرد نیا ارچ شواچ _
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. داتسیا مرانک و تخادنا مرمک رود تسد

دید. یاطخ نگیم شهب هروخ یمن نوکت _

و متفر رتولج مدق دنچ مدرک هاگن فارطا هب تقد اب

. مدرک ورف بآ یوت ور متسد مورآ

مه هگید نیشام ات دنچ متخادنا فارطا هب یهاگن

دوب. نومرود

امتح منک، هفخ نتفرگ سکع اب ور مدوخ متساوخبم

. میدمویم اج نیا رود هی مه اه هچب اب دیاب

یور بآ هرطق دنچ هک مدوب فارطا ندز دید لوغشم

. دیشاپ متروص

. مدیشک یفیفخ غیج هدش لوه

؟ هسیخ ارچ شبآ نیا یاو _

هعفدی و درک مهاگن بجعت اب هظحل دنچ شواچ

دوب. هتفرگ م هدنخ مه مدوخ درک، ندیدنخ هب عورش

اعقاو ننکیم قرف ام اب نوشاه بآ انیا منود یمن _



! هبیجع

شباذج تروص هب و مدز شوزاب هب یتشم هدنخ اب

نهریپ نوا اب شمشچ یور یدود کنیع مدش، هریخ

هدنخ دوب، هدز باال جنرآ ات ور شاه نیتسآ هک دیفس

هفعض لد دش ثعاب شداش تروص و قیمع یاه

هقلح شرود ور متسد داوخب ملد ثعاب یتح ، مریگب

نم زا ریغ سک چیه ات مریگب ور شولج و منک

! هنکن شهاگن

هرت بوخ ردق هچ و هدنخیمن دایز هک هبوخ ردق هچ

! هدنخیم یروج نیا نم ی هساو طقف هک

. قدنف مشیمن ریپ وت اب _نم

. متفرگ شتمس هب ور میشوگ

؟ یریگیم سکع _مزا

داد. نوکت رس و تفرگ ور میشوگ

. نکن هچنغ متاه بل هچایرد رانک اسیاو _هرآ

شساو اوه یوت یسوب و مدرک هچنغ ور ماه بل

درک. هاگن نومفارطا هب عیرس هک مداتسرف

اج زا ور اه بل نوا نم میشب اهنت باتفآ نکن _د

. امنکیم

و هرادن یخوش هگید متسنود یم هک ییاج نوا زا

تس ژ هی و مدش یخلا یب هنکب ور راک نیا هنوتیم

. هریگب سکع مزا ات متفرگ باذج



امسر هک تفرگ سکع مزا فلتخم یاه حتلا وت ردقنا

دش. کالهف

. متفرگ شتسد زا ور میشوگ و متفر شفرط هب

؟ میریگب مه یرفنود سکع ات دنچ میرب _

یور ور نیبرود داتسیا مرس تشپ و تفگ یا هشاب

. شلغب یوت متفر تشپ وزا مدرک ميظنت یفلس

. نزب دنخبل هگید نکن مخا شواچ _

سکع ات دنچ دز یگنرمک دنخبل و دیشک یقیمع سفن

یم متفرگ نومدوخ زا فلتخم یاه حتلا یوت هگید

هی هک یدرم هب داتفا ممشچ هک مدب همادا متساوخ

عیرس ، دیشک یم شدوخ اب شلیدنب و راب اب ور رتش

. مدیشک ور شواچ یوزاب

نابراس یا تفر ودب نتفرن ات ایب رتش ، شواچ یاو _

نار! هتسهآ

ور شواچ تسد مدیودیم هدنخ اب هک روط نومه

. شمدیشک یم روز هب مدوخ رس تشپ و مدوب هتفرگ
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یادص اب دوب هتفرگ تسد هب ور رتش راسفا هک ییاقآ

. تشگرب بقع هب بجعت اب نم یاغیج غیج

درک مروبجم و دروآ متسد هب یمورآ راشف شواچ



مرب. هار رت هتسهآ

. یروج نیا ودن باتفآ رت مورآ _

. متخادنا شهب یهاگن

ایب. شابدوز هگید شابن اهاباب هیبش _

. داتفا ور مرس تشپ و دیشک یهآ

نوکت درم یارب یرس شواچ میدیسر نوشهب یتقو

داد.

... هنوتیم مموناخ ، دیشابن هتسخ اقآ جاح _سالم

مریم مراد :االن تفگ دوب قلخدب یمک هک درم ریپ

هدش. هتسخ مه رتش نووج منک تحارتسا هنوخ

. مدرک هاگن شواچ هب نوزیوآ یتروص اب

مغ ی هرهچ ندید اب یلو هشب یخلا یب تساوخ لوا

هب عورش و دیشک یا هشوگ هب ور درم نم ی هدز

درک. ندز فرح

ش هفایق هنک رارصا یزیچ یور دمویمن ششوخ کال

کالهف یباسح تفریم راجنلک اقآ نوا اب تشاد یتقو

دوب. هدش هزم واب

رد شبیج یور زا ور شلوپ فیک هراد مدید یتقو

. مدیشک یتحار سفن هرایم

بش متفریم اج نیا زا یراوس رتش نودب نم هگا

یصخش تج راوس نراد وزرآ مدرم ، دربیمن مباوخ

مدز. یلفق رتش یور نم تقو نوا نشب



زا لياسو نتشادرب زا دعب و تفر رتش تمس هب درم

. شدنوشن نیمز یور شور

. متخادنا شواچ هب یهاگن

؟ یایمن وت مرب اهنت نم شواچ یوو _

. تفر مه یوت شتروص

تهب مساوح نییاپ نیا نم هشیمن تیزیچ ورب _هن

. تمریگیم نم زادنب ور تدوخ درک مر رتش تسه

. مدرک شهب یمخا

. هنکیم مر مه رتش هگم _

لطعم هگا : تفگ مشب راوس دوب رظتنم هک یدرم

. هریگیم مه زاگ هنومب

یور شواچ کمک هب و متفر شتمس هب عیرس

. متسشن ندوب ندرک تسرد هک یهاگیاج

هنکن مر ، متفرگ سرتسا دش رود مزا شواچ هک نیمه

! تقو هی

دنلب لماک داوخب ات دش زیخ مین شاج رس زا رتش

، مدیشک یفیفخ غیج و مدیبسچ شهب مکحم هشب

یلیخ مدرکیم سح منک هاگن نییاپ هب مدرکیمن تأرج

باال. متفر

غیج مدوب هدش هریخ ولج هب میقتسم هک روط نومه

نک یعس مزا یریگب هرن تدای سکع شواچ مدز:

سکع هی مداتفا باال نیا زا هگا هشاب یرنب لدم



. دیشاب هتشاد مسارم هساو یباسح و تسرد

دوب. تیدج و هدنخ زا یقیفلت شادص

. تمریگیم هشب یزیچ مبظاوم نم، ِزیزع سرتن _
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مرس قرف هب میقتسم باتفآ متخادنا نومسآ هب یهاگن

. دزیم مه یدنت داب شاج هب یلو دروخ یم

توافت یب هک رتش هب و مدرک مخ یمک ور مرس

زا ینوشن چیه مدرک هاگن دادیم نوکت ور شنهد

. دوبن ادیپ شتروص یوت تینابصع

. متخادنا نییاپ هب یهاگن و مدرک تأرج رتشیب یمک

روط نومه دیشکیم ور رتش راسفا هک یدرم اب شواچ

. ندوب ندز فرح حلا رد نتفریم هار مه رانک هک

رتش هب تفس و ماج رس متسشن فاص هرابود

قوذ متشاد و دوب هتفر نیب زا مسرت مک مک مدیبسچ

نیشام تمس هب هرابود و دز رود رتش هک مدرکیم

. میتشگرب

تفس مشن اپ هلک شنتسشن عقوم هک نیا هب رکف اب

. متسشن ماج رس

. میداتسیا میدیسر نیشام رانک هب هک نیمه

مورآ ور رتش ات دموا ولج و درک لو ور رتش راسفا



هنک.

هک متفرگ یتس وژ مداد نوکت تسد شواچ هساو

. مسرتیمن ال صا هگید

مدیشک یغیج درک نتسشن هب عورش رتش هظحل نومه

. شهب مدیبسچ مکحم و

یمن نوکت هگید مدرک سح تشذگ هک هظحل دنچ

زیخ مین رتش و میدوب قلعم اوه و نیمز یور ، هروخ

. تشادن نتسشن دصق هدش

و دموا ولج عیرس ، متخادنا شواچ هب یهاگن سرت اب

؟ هدشیچ : تفگ

: تفگ درکیم شزاون ور رتش ندرگ هک روط نومه درم

هقیقد دنچ هی هدرک لفق ش هتسخ نوویح هک متفگ

. هنیشیم دینک ربص

. تفرگ ش هدنخ شواچ مدرک سح

یم زیل ادخ هب مبسچب ونیا منوت یمن نم شواچ _

. ریگب ونم ایب نییاپ متفیم مروخ

درک. دنلب ور شتسد و دموا مفرط هب

؟ یرپب ینوتیم _

. مدرک شهاگن ديدرت اب

مدیشک شتمس هب ور م هنت وباال مدش زیخ مین یمک

تافاکم واب مرمک رود تخادنا ور شتسد عیرس ،

. دیشک نییاپ ونم



دش؟ تحار تلا یخ هگید _

؟ یراوس رتش مرب یگیم مه زاب

رود منم یاه تسد دوب منت رود نانچمه شاه تسد

دوب. هدش هقلح شندرگ

! تشذگ شوخ یلو _

نیمز یور ونم مورآ و درک زیر ور شاه مشچ

. تشاذگ

یور و دروآ رد شدوخ زا ییادص رتش هظحل نومه

، متفر شهب یا هرغ مشچ و متشگرب تسشن نیمز

هنک! هرخسم ونم تساوخیم طقف

درک. یرکشت شزا و تفر درم فرط هب شواچ

مدز. یگرزب دنخبل تشگرب هک نیمه

؟ میرب اجک _حاال

. تخادنا فارطا هب یهاگن

هنکیم بورغ دوز دیشروخ باتفآ میریگب اذغ میرب _

. هشکب لوط هنکمم ریوک لد وت تمربب ماوخیم

؟ هشیمن بش : متفگ عیرس میدش هک نیشام راوس

دز. یدنخبل

دید. ور اج نوا دیاب بش اقافتا _

. متفگ یناهآ
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و درک کراپ ور نیشام یناروتسر یولج دعب هقیقد هد

هدایپ نیشام زا مروخ یم یچ دیسرپ هک نیا زا دعب

دش.

نیلوا یوت دشیمن مرواب ، متخادنا مفارطا هب یهاگن

، ریوک مدموا مشقشاع هک یسک اب مندش لهاتم زور

یزیچ اهنت و میدوب اهنت یکاخ نیمز نیا یوت نومتفج

دوب. صلا خ شمارآ درک شسح دشیم هک

زا اذغ هتسب ود اب شواچ عبر کی دودح زا دعب

و تشاذگ یلدنص یور ور اذغ دموا نوریب ناروتسر

. تخادنا هار هب ور نیشام

ارچ منود یمن ، درکیم بورغ تشاد مک مک دیشروخ

یوت زونه زورید یوپاکت درگ راگنا مدوب هتسخ ردقنا

دوب. هتسشن منت

ور ماه مشچ و مداد هیکت نیشام یلدنص هب ور مرس

. متسب

قاتا یایم ، منکیم ضوع ور ترتفد میتشگرب یتقو _

نم! نواعم یشیم و مدوخ یرانک

دش. زاب ماه مشچ

یچ؟ _

ریز ش همه یروج نیا مرادن تسود نم شواچ

یور هظحل هب هظحل هک هشیمن هخآ ، مشاب ت هطلس



س هدننک کالهف یشاب هتشاد تراظن ماهراک ی همه

. هدیم تسد مدآ هب یگفخ سح نم هساو

. تسشن شینوشیپ یور یگنرمک مخا

هشیمه داوخیم ملد هک منم طقف اج نیا منک رکف _

نم هب هطقن نیرت کیدزن یوت اعقاو ، یشاب مرانک

؟ هشیم تیتحاران ثعاب ندوب

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

یگدنز باسح ، ینکیم تشادرب هابتشا یراد نیبب _هن

یگدنز یوت نم ملد زیزع نک ادج ور نومیصخش

وت هب هطقن نیرت کیدزن یوت داوخیم ملد ییوشانز

هشاب نومنیب یا هلصاف و زرم چیه ماوخ یمن ، مشاب

م هنووید وت زا نتفرگ هلصاف هظحل هی رکف یتح

! ینم سیئر وت هنکیم قرف یراک لئاسم یلو هنکیم

ره هک مرس یور هیاس هی لثم هنم سیئر هک یرسمه

نیا همه منک بسک تیقفوم و منک تالش ردق هچ

نم، زاتالش هن ننیبیم وت مشچ زا ور اه تیقفوم

س! هیضق نیا اب نم لکشم

دش. هریخ نوریب هب توافت یب

رانک منز مدیم حیجرت مدرگیمن رب ممیمصت زا _نم

! هشاب مدوخ

. مدش هریخ ولج هب هنیس هب تسد

یخلا مدب افعتسا نم داوخیم تلد همولعم گنشق _



. هشب تحار نومتفج

داد. نوکت رس

وت ینیشب ینوتیم هنیا تباختنا هگا هیبوخ رکف _

! یسرب نومیگدنز هب تحار یخلا اب هنوخ

. مدرک شهاگن صرح اب

. درکیم گنج عاالم تشاد امسر

ی هرهچ واب مدرک توکس یلو مگب یزیچ متساوخ

. مدش هریخ نوریب هب یتحاران
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درک. مادص هک دوب هتشذگن رتشیب هظحل دنچ

! باتفآ _

ور هنوپ یاه فرح متشاد هزات ، مدادن یباوج هرابود

و نیرتدب توکس اه تقو یضعب مدرک یم کرد

. هلباقم درف یارب باوج نیرت کرحم

یتقو و دوب ساسح تدش هب لئاسم نیا یور شواچ

. تشاذیم رانک ور قطنم ال ماک دشیم یثحب

تقوچیه مدرک یمن توکس هگا تیعقوم نیا یوت

اب قح هنک رکف دوب نکمم یتح و دشیمن مدق شیپ

! هنوا

بخ؟ مینزب فرح هیضق نیا هب عجار دیاب _



مدب هزاجا منوت یمن طقف منک تتیذا ماوخ یمن نم

هقیقد هی یتح ، یشاب رود نم زا مدق هی یتح

تشادن یربخ تاهراک زا هظحل هی یتح و تمنیبن

ادغ ، مشابن ترانک نم و هنک تتیذا یسک ، مشاب

ترس رود منوتیمن ، هشابن تهب مساوح نم و یروخن

؟ یهجوتم مدرگب

! مدرگب ترس رود

هچ درک، یم رارکت ور هلمج نیا هک دوب یراب نیمود

اب دش مرن مبلق ردق هچ و دوب هتسشن ملد هب ردق

! شندینش

. مدرک شهاگن یمشچ ریز

و تنوشخ اب ردقنا هشیم یلو یمنارگن منود _یم

؟ ینکن شزاربا ییوگروز

. دیشک یقیمع سفن

لا حشوخ وت ندش تحاران زا نم ینکیم رکف اعقاو _

؟ مشیم

تسد هنم فعض هطقن ییازیچ هی ینود یم تدوخ

! ینکیم کیرحت ور مباصعا شور یراذیم

. مدیشک طخ مراولش یور ماه تشگنا اب

، مینکن شبارخ اه ثحب نیا اب ور اه هظحل نیا _ایب

یلک هیضق نیا هب عجار مینوتیم میتشگرب یتقو

تسد زا ور اه هظحل نیا ماوخ یمن ، مینک تبحص



. مدب

هب عورش توکس یوت و تشاذگ شاپ یور ور متسد

درک. مشزاون

یلک هرارق شواچ یاه تیساسح نیا اب متسنود یم

مینک ثحب دایز مه اب و دایب شیپ نومنیب لکشم

همه نوا مدوب نیب شوخ نومنیب قشع هب نم یلو

درک. یم وحم ور زیچ

یکاخ هداج یوت دیچیپ هک دوب هدش کیرات ابیرقت اوه

نیشام نیا اب تسنوت یم هک هبوخ دش، ریوک دراو و

. هنورب نش یور

هب یواکجنک ،اب میدوب هار یوت یا هقیقد هد دودح

. مدرکیم هاگن نوریب

زا هک یغارچ رون هجوتم دش مک هک نیشام تعرس

. مدش دز یم ممشچ یوت رود

. مدیرپ نییاپ عیرس و دش فقوتم نیشام

مرواب یوت ییابیز همه نیا ، متخادنا نومسآ هب یهاگن

. دیجنگ یمن
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دوب! تتشم یوت ناشکهک لک راگنا

هک یلیاسو ی همه نیدموا شوخ ناخ شواچ _سالم



. متشاذگ رداچ یوت ور دیدوب هتفگ

هزات هک رفعج اقآ تمس هب و مدرک لغب ور مدوخ

. متفر مدوب هدش شهجوتم

یوت یباسح هنکن درد امش تسد رفعج اقآ _سالم

. دیداتفا تمحز

اب دوب مور هب ور رداچ هب مهاگن هک روط نومه

نیا دیشابن هتسخ رفعج اقآ سالم س... : متفگ بجعت

؟ تسام یارب رداچ

داد. نوکت یرس دنخبل اب

هدامآ ندوب هتفگ هتقو یلیخ ناخ شواچ موناخ _هلب

هچب موناخ ارسناوراک مدرگرب نم نوتزاجا اب مینک ش

. نرظتنم اه

و دش شنیشام راوس میدرک یظفاحادخ هک نیمه

دش. رود نومزا

یلیخ ریوک نیا بش لد یوت تشاد زوس یباسح اوه

. دمویم رظن هب کانسرت

! شواچ همدرس _

نوریب نیشام یوت زا ور اهاذغ هک روط نومه

. مایم مراد نم رداچ یوت ورب : تفگ دیشکیم

. مدش رداچ دراو و مدروآ رد ور ماه شفک عیرس

گنر یب فقس دش بلج شهب مهجوت هک یزیچ نیلوا

یاه بش ندید یارب طقف دصق زا راگنا دوب رداچ



. نتخاس گنر یب ور شفقس ریوک

یا هشوگ ور مفیک دوب مرگ یباسح رداچ لخاد

هک یفقس هب و مدیشک زارد طسو نومه ، متخادنا

. مدش هریخ دوب مرس باالی نومسآ

دوب نیا سپ ، دزیم رون تعرس اب قوذ زا مبلق

ییاتود دوب رارق ور بشما تفگیم شزا هک یزیارپوس

؟ مینک حبص ییایور فقس نیا ریز مه اب

رداچ طسو هک ینم هب شمشچ دش دراو هک نیمه

. داتفا مدوب هدیشک زارد

یم زارد ییاتود دعب روخب یزیچ هی قدنف وش دنلب _

. مینک یم هاگن نومسآ هب مه اب حبص ات میشک

. متسشن و مدش دنلب اج زا یتخس هب

تشوگ درک، زاب ور شرد و تشاذگ مولج ور اهاذغ

مولج ور فرظ و درک هکیت هکیت مساو ور اه

. تشاذگ

. مدرک هاگن مفارطا هب مدروخ یم هک روط نومه

یارب و یتساوخ یم هک یچره دوب زهجم اعقاو

. دشیم ادیپ رداچ نیا یوت دوب یرورض ترفاسم

. تشاذگ رانک ور اه فرظ شواچ اذغ ندروخ زا دعب

ی هشوگ هک ییاهوتپ و تشلا وب دش دنلب اج زا

درک. نهپ طسو ور ندوب رداچ

اه سابل نیا اب متسنوت یمن ، متخادنا مدوخ هب یهاگن



! مباوخب
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. تخادنا مهب یهاگن شنهریپ ندروآ رد زا دعب شواچ

ور، تلا جخ نیا رانک راذب رتخد متسین هک مرحمان _

. یشیم کالهف حبص ات رایب رد ور توتنام

. مدرک زاب مورآ ور موتنام یاه همکد

. تفرگ ش هدنخ

منزیمن تسد تهب هک تعاس دنچ هیروج نیا تلدم _

لوا زا دیاب هرابود هنوخراک تامیظنت حتلا وت یریم

منک؟ عورش

. یروط نیا هک هشیم تخس

مدز. ش هنوش هب یا هبرض هدنخ اب

ات مدرم اه هتشذگ بش هی طقف بخ نکن م هرخسم _

تقو نوا نریگیم ور مه زا تیمرحم زا دعب هتفه هی

یب ردقنا مه درم ، یدرک اراکیچ یلوا بش نومه نیبب

! هخآ مرش

نوریب منت زا ور موتنام لماک و متمس تشادرب زیخ

. دیشک

؟ یرادن یلکشم تراولش _اب

هن : متفگ عیرس مدیشکیم زارد شرانک هک روط نومه



! متحار

یور ور مرس هک نیمه ، تفرگ متمس هب ور شتسد

تسین یلکشم : تفگ یباذج نحل اب متشاذگ ش هنیس

حاال. دایم رد هدایز تقو حبص ات

یب واب مکحم هک مدرک ورف ش هنیس یوت ور مرس

درک. ملغب یبات

منک؟ رواب _

. مدرک شهاگن و متفرگ زاگ ور مبل

؟ ندش مه ملا نیا هشیمن ترواب زونه ینم لثم _

. دنوشن یا هسوب ماهوم شیور طخ یور

طقف ، یتسه یزیچره زا رت یعقاو وت نم هساو _

. میسرب هظحل نیا هب ات تشذگ تخس یلیخ

نیا مه رتدوز یدیشخب یم ونم رتدوز هگا مدز: رغ

. یدرک یم هیرجت ور اه هظحل

، دیشک رت باال یمک ور مندب و دیشک یقیمع سفن

ال ضع ندب هب هديبسچ مرادن و راد ی همه شنت تفج

دوب. شین

. مدش عمج مدوخ یوت یمک هدز تلا جخ

، مراد داقتعا یلیخ زیچ ود هب هطبار یوت نم قدنف _

! دامتعا و تمرح

یدنویپ ، هشابن هطبار یوت یدامتعا و تمرح یتقو

یتقو ، تسین یقشع ، هشابن یدنویپ یتقو ، تسین



رانک وت هگا و یتسین نم رانک هگید وت ، هشابن یقشع

، هرادن نداد همادا شزرا هگید یگدنز نیا یشابن نم

؟ یهجوتم

! هراد هگن هدنز ور یگدنز هی هنوتیم دامتعا و تمرح

وهب تفر یم نیب زا تشاد ووت نم نیب هک یزیچ

. شمیزاسب هرابود ات میتشاد جايتحا هفقو هی

رتشيب حاال تفرگ ور منوج هک یرود و قافتا نوا اب

تهگن مدوخ تفج داوخیم ملد رتشیب ، هديسرت ممشچ

! تنتشاد هگن یارب منک یم تالش رتشیب و مراد

فرح ، مدوب هدش یتاساسحا ، متسب مورآ ور ماه مشچ

ملبق تمسق نیرت قیمع یور دز یم هک ییاه

منت ی هرذ هرذ هب ور امرگ نابرض ره واب تسشیم

. درکیم شخپ

. مدیسوب ور ش هنوش یور مورآ حتلا نومه یوت
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درک. مهاگن زمرق ییاه مشچ واب دنودرگرب ور شرس

! نکن م هنووید _

! باتفآ تسین مراد ولج یچیه

. متفرگ زاگ ور مبل تنطیش و هدنخ اب

یم هچب ، یضاران یاباب روگ یضار وت یضار _نم



؟ ینوسرت

شنت ریز ور نم یصاخ صرح واب تشگرب هعفدی

. دیشک

هتقو یلیخ نم ربص ی هساک باتفآ جنسن ونم ربص _

ینک، یقش هلک ، یایب زان یاوخب هعفد نیا هدش، زیربل

مه بآ سونايقا هی اب نم شطع یرب رد ینک کیرحت

! سرتب و مهفب هشیمن شوماخ

. متشاذگ ش هنیس یور ور متسد اورپ یب

هگا متسنود یم دوب هتشاد هگن تمرح اعقاو شواچ

هنزیمن مه تسد مهب یسورع بش ات ماوخن نم

دوب! درم هی نوا متسنوت یمن یلو...

هب ور شمرحم نت تدم همه نیا زا دعب هک یدرم

دوب! هدیشک شوغآ

زا ادج هزوسیم شیتآ نیا یوت منکن شمورآ نم رگا

هی ماوخب دوب مقح دوب مرهوش نوا اه نیا ی همه

و منک یزاب قشع ششوغآ یوت حبص ات ور بش

منک! مورآ ور نومتفج

رد االن متشاد میمصت هک دوب یزیچ نیرخآ تلا جخ

منک! رکف شهب شواچ اب هطبار

. تفر شتروص تمس هب اوغا ورپ راو شزاون متسد

ینک تمواقم نم هب ندز تسد هساو یاوخ _یم

؟ شواچ



؟ هتدای مدش تنز بشید نیمه

. دیشک ییادص رپ سفن ماه بل هب هریخ

ننکیم قتال ندش هدروخ هساو اهزمرق یهام _نیا

؟ هگید

یم هوشع و زان یروج نیا هک ینئمطم نم زا ردقنا

؟ رتخد مارب یزیر

. مدیشک شاه بل یور ور ماه تشگنا

؟ تسه مه وت زا رت نئمطم یمدآ هگم _

یمن ملو وت منک، لو ور مدوخ مه مدوخ هگا یتح

وت مشاب هتشادن تسود ور مدوخ مه مدوخ هگا ینک،

هب یکی ماوخن ور مدوخ مه مدوخ هگا ، یراد مسود

و بوخ یاه خاالق ی همه اب هک تسه شواچ مسا

نانیمطا مه مدوخ هب هگا یتح داوخ یم ونم مدب

! مراد رهمگرزب شواچ هب مشاب هتشادن

و تسب ور شاه مشچ دش، سبح هنیس یوت شسفن

داد. هیکت مرس هب ور شینوشیپ

دوب! منهج دوخ شندب و دشیم عطاس امرگ شنحل زا

! تسه تهب مساوح ، مدرگب ترود تسه تهب مساوح _

سفن تشاذگ ماه بل یور هک ور شغاد یاه بل

هجوت نوماه بل یزاب هب متسنود یمن ، مدیشک یقیمع

! مندب یور شتسد تاکرح ای منک
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اب یلو دش ضبقنم تلا جخ و سرت زا یمک مندب

رد ضابقنا حتلا زا مک مک شاه شزاون عورش

. مدموا

مدرس تسوپ وهب درک رذگ مسابل زرم زا شاه تسد

مسفن هظحل هی منت یور نتشاذگ غاد راگنا ، دیسر

دش! سبح

دش هریخ ماه مشچ وهب درب رت بقع یمک ور شرس

دوب ریگسفن و قیمع اعقاو هعفد نیا ش هسوب ،

. تفرگ مزا ور ندرک رکف تصرف هک یروط

هنم! رطاخب هدش دنت تبلق نابرض _

منت هب یزرل ، دیشک متخل مکش یور ور شتسد

. تسشن

هنم! رطاخ هساو تاه مشچ یرامخ و زرل _نیا

دوب! تیکلا م سح زا رپ شنحل

مشچ زا هک یزیچ اهنت ، متفرگ زاگ تلا جخ زا ور مبل

دوب! ترارح و قشع دشیم عطاس شاه

یور شرادمن یاه بل درب ورف مندرگ یوت ور شرس

شتسد ، ندرک یزابقشع مندرگ ساسح و کزان تسوپ

عمج مدوخ یوت یمک ، تفر مریز سابل لفق تمس هب

دش! هجوتم مدش



شاه شزاون هرابود و دیشک بقع ور شتسد مورآ

! تفرگ رس زا ور

تقو همه نیا یروج هچ رتخد تماوخ یم یلیخ _

! مدرک رس وت نودب

درک سمل ور م هوقرت و تفر نییاپ شاه بل

متسنوتن هک ردقنا درک دراو مهب یقیمع کوش شسمل

هاگن واب تفرگ ورباال شرس ، مریگب ور مادص یولج

دش. هریخ ماه مشچ هب یغاد و عمط رپ

مدق هی هدب، ربص نم هب ادخ طقف دعب هب نیا _زا

. مشب ادج تزا منوت یمن مه

ور ندوب بذعم و تلا جخ دش ثعاب یچ منود یمن

. منزب رانک

! یشب مراذیمن _

! ماوخ یم تزا ور اه هسوب اهو فرح نیا زورره

هب ور شرس و مدرب ورف شاهوم یوت ور متسد

هب ور ماه بل مدوخ زا رتدب ، مدیشک شدوخ تمس

قرغ ، درکیم قرف ش هسوب معط هعفد نیا دیشک ماک

هیب مدوب نئمطم هک یردقنا ، یبات یب و دوب تنوشخ

! دایم ماه بل رس الیی

. مدروخ بات و چیپ شنت راوآ ریز هناربص یب

هک مدوب شاهوم نتخادنا گنچ وهب هسوب قرغ ردقنا

. میداتفا سفن سفن هب ودره



؟ قدنف هبوخ _حتلا

؟ یتسین تیذا

دوب. هدرک قرع یباسح شینوشیپ

شهاگن دوب هدروآ موجه شهب نوخ هک یتروص اب

روش زا رپ هک داضتم یاه سح نیا منود یمن ، مدرک

منک. مضه روط هچ ور دوب تلا جخ سرت و قایتشا و

! مبوخ منک رکف نم _م...

. دیسوب ور مرس و دش مخ

دز یم جوم نتساوخ و قشع شهاگن یوت درگ، مهاگن

مدینش یم شزا دوب راب نیلوا هک یمکحم نحل اب

م هرخ باال یصاع ی هتخيسگ راسفا کرتخد نیا : تفگ

هرگ وت هب نم دوجو ی هرذ هرذ هدش، مدوخ لا

مسق یمشوغآ یوت هک هظحل نیا تسادق هب هدروخ

هرذ و هنیشب تاه مشچ یور مغ مدیمن هزاجا هگید

! ینک یهانپ یب و ییاهنت ساسحا یا

ماه مشچ یور دش، کشا زا رپ ماه مشچ هاگادوخان

هسوب ی همادا واب درکن فقوت هعفد نیا ، دیسوب ور

درک! فاوط ور منت ش هفقو یب یاه

زا یکشا هرطق مرس باالی هراتس رپ فقس هب هریخ

ممشچ رانک زا دزیم جوم مبلق یوت هک یقشع تدش

درک! زاب ور شهار

ی هنیس تمس هب ور مدوخ شاه تسد ندش زاب اب



و دروخ هرگ مهب نوماه نت ، مدیشک ش هنهرب

. میتفرگ مورآ مه شوغآ یوت نومتفج
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شوا چــ

متروص یمک ماه مشچ هب باتفآ دیدش رون دروخرب اب

دش. عمج

. درکیم ینیگنس م هنیس ور یزیچ هی

ی هنهرب ندب ندید ،اب تفرگ هلصاف مه زا ماه کلپ

شتروص دش، سبح هنیس یوت مسفن ملغب یوت باتفآ

شهب باتفآ رون ات دوب هدرک میاق م هنیس یوت ور

! شمنیبب بوخ متسنوت یمن نیمه یارب هروخن

یوت و مدرک ششزاون ، مدیسوب ور شرس و مدش مخ

یعقاو کردم هی هب راگنا ، شمدرشف مدوخ هب ملغب

! شروضح رواب یارب متشاد جايتحا

. تفر ورف باوخ هب هرابود و دش اج هب اج یمک

هب یقیمع سح ،اب تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

. مدش هریخ دوب متروص تمس حاالهب هک شخر مین

تساوخ یم نوا هگا هک متشاد عالهق شهب ردقنا نم

. مدرک یم ربص شساو ایند رخآ ات



واب درک یربلد ملغب یوت یروج نوا یتقو بشید

یتقو ، دنوزرل ور مبلق راب نيمدنچ یارب شاه فرح

یولج نیا زا رتشیب متسنوتن دش مدق شیپ شدوخ

منک! تمواقم شزان رپ یاه مشچ

و دوب شطیارش هن ، متفرن رتارف یدح هی زا دنچره

یوت نم رطاخ هب متساوخ یمن یبسانم نامز هن

! هشب تیذا تسین یتاناکما چیه هک یناکم نینچ

نوریب تشلا ب ریز زا ور میشوگ دوب دازآ هک یتسد اب

. مدیشک

دوب! رهظ کیدزن

ششزاون و متشاذگ باتفآ ی هنوش یور ور متسد

. مدرک

؟ قدنف _

یش؟ رادیب یاوخ یمن موناخ باتفآ

یور زا ور شرس و دروخ نوکت شاج یوت یمک

. تشادرب م هنیس

ورف تشلا ب یوت ور شرس ، مداد مدوخ هب یتکرح

درک.

ور ندوب هدش کورچ یمک حاال هک ییاه سابل

. متشگرب باتفآ تمس هب هرابود و مدیشوپ

؟ موناخ باتفآ _

درک. یچون



! شواچ م هتسخ هگید نک ملو _

مدرک ادج تشلا ب یور زا ور شرس و مدش مخ

راو هناوید و مدنودرگرب مدوخ تمس هب ور شتروص

... شمدیسوب راب دنچ

درک. عمج ور شتروص یدننام هیرگ حتلا اب

ام... هگم یمحر یب ردقنا ارچ دایم مباوخ زونه _نم

یور زا ور مالهف درک یم یعس هک روط نومه

شنت یوت یسابل هک نیا ندیمهف اب هنزب رانک شدوخ

درک. عطق ور شفرح تسین

دنخبل دش، زمرق شاه هنوگ یتعرس هچ اب مدیمهفن

. تسشن مبل یور یوحم

:االن تفگ و دیچیپ مالهف اب ور شدوخ مورآ یلیخ

؟ یدیدن ور ماه سابل وت مگیم ... مشیم دنلب

واب مکحم مریگب ور م هدنخ یولج متسنوتن هگید

. مداد شراشف ملغب یوت ترارح

هگید راب هی نکن یراک رتخد شابن هزم شوخ ردقنا _

... داوخب ملد

وگن ادخ وروت مشیمن هزمشوخ هگید هشاب هشاب _

! هگید

نانع هرابود درک یم یراک تشاد شمرش رپ تروص

! مدب فک زا
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ور شاه سابل یکی یکی و متخادنا فارطا هب یهاگن

. مدرک عمج نیمز یور زا

. متخادنا شهب یغاد هاگن و متفرگ شتمس هب ور همه

؟ یشوپب منک تکمک _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس عیرس

. مشوپ یم مدوخ _هن

. تفرگ م هدنخ

؟ تلا جخ _

؟ میرب شیپ رتشيب مه بشید زا هرارق هگم

درک. ترپ متمس هب ور شریز سابل صرح اب

یتح نم وحلا سح نوا و تاملظ نوا وت بشید _

دیشروخ زورما ، مدید یم یتخس هب مه تتروص

حضاو و فاص زیچ همه نومامشچ مخت وت هنزیم

هتشاد بشید یایح یب درف اب یقرف هی دیاب همولعم

! هگید مشاب

دش. رتشیب م هدنخ

؟ دوب تایح یب لدم بشید _اهآ

هظحل هی تفگ یم زیر زیر هقیقد ود ره دوب یک

... نکن مهاگن

دش. دنلب شغیج یادص



هیلع رب مافرح زا متسنود یم هگا شواچ یدب یلیخ _

! مدزیم بسچ ور منهد حبص ات ینک یم هدافتسا م

. متفرگ شتمس هب ور شسابل و مداد نوکت رس

ونم تاه هسوب اب یتساوخ یم یروج هچ تقو نوا _

؟ ینک هنووید

. تفرگ ور شسابل تلا جخ اب

؟ ینک متیذا یروج نیمه هرارق هعفد _ره

. مدش دنلب اج زا

؟ ینک یربلد یروج نیا هرارق هعفد _ره

دز. دنخبل و تخادنا باال یا هنوش

، متخادنا فارطا هب یهاگن و متفر نوریب رداچ زا

رداچ رانک زاین دروم لیاسو و بآ یرطب ات دنچ

دوب. هداتفا

مدز. متروص و تسد هب یبآ شمتفرگ و مدش مخ

. دموا نوریب رداچ زا باتفآ دعب هقیقد دنچ

ارس؟ ناوراک میدرگیم _االنرب

یباسح دوب نشور شگنر منک ضوع ور مسابل دیاب

هدش. فیثک

شور و تسد ات مدرک کمک شهب و مداد نوکت یرس

. هروشب ور

روج و عمج یمک مه ور لیاسو مینکیم ضوع سابل _

لخاد ، هگید یحیرفت یاج ات دنچ تمرب یم مینک یم



هب رس هی لته میرب میاوخیم هراد مه راشبآ رهش

. مینز یم مه اج نوا

دز. مهب یدنخبل

؟ یدوب اهزور نیا رکف هب یک _زا

هام تبحم واب مدیچیپ شنت رود ور ماه تسد مورآ

. مدیسوب ور شینوشیپ یور کیچوک یگتفرگ

تزا ماوخب هک یراب نیلوا زا لبق یتح ، هتقو یلیخ _

منک. یراگتساوخ
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ور باتفآ فیک و مدرک عمج رداچ یوت زا ور لیاسو

هب قوذ اب مدش هجوتم مدموا هک نوریب ، متشادرب

. هنکیم هاگن فارطا

؟ مرایب رد ور ماه شفک _

. مدیسوب ور شرس و مدش مخ

ینومن هنسرگ مرخب اذغ تساو میرب رتدوز ، موناخ _هن

،ک تسه همانرب بشما ریوک میدرگ یم رب هرابود دعب

. تدوخ هساو درگب شفک نودب ال

هب هریگب ور شفیک هک نیا نودب و دز یگرزب دنخبل

. تفر نیشام تمس

نیشام لخاد ور نوشمه و متخادنا لیاسو هب یهاگن



. متشاذگ

و مدش هدایپ میدیسر هک یزورید ناروتسر نومه هب

. مدیرخ لصفم یاذغ هی

ور رد رفعج اقآ میدیسر ارسناوراک هب هک نیمه

درک. زاب نومساو

زا هورگ هی یحبص رس ، نیدموا شوخ اقآ دییامرفب _

. دینکن بجعت طایح یغولش زا ندموا روت یاه هچب

. مداد نوکت یرس

عمج ور لیاسو ام تسین یلکشم ، رغعج اقآ _سالم

میر. یم مینک

. هزادنب هاگن لخاد هب ات دوب هدش مخ یمک باتفآ

مشوگ هب ادص و رس یادص میدش دراو هک نیمه

یمیمص نوشاهاب یباسح دوب شوایس هگا ، دیسر

. دشیم

مهورگ هی و ندوب ندنوخ گنهآ لوغشم هدع هی

. ندرک ادص و رس و ندیشک نویلق لوغشم

درک. یم نوشهاگن دنخبل اب باتفآ

مرب نم شواچ : تفگ عیرس میدش قاتا دراو هک نیمه

. مرادن یبوخ سح مریگب شود

. متفگ یا هشاب

تمرب یم نم هرانک نیمه مومح رادرب ور تاه سابل _

ورن. خیلا مکش اب روخب یزیچ هی لوا نک ربص ،هن



درک. یچون

مرب لوا شواچ منوت یمن یروط نیا ال صا _هن

. مومح

. مدرک شیهارمه مومح لخاد وات مداد نوکت یرس

گنز شوایس هب و مدش قاتا دراو تفر هک نیمه

مدز.

اه هتفر تدای ورام بوخ ، دامود هاش لا وحا هب _هب

ور ترس زونه یا هدنز هلا، ور زیچ همه هرذگیم شوخ

؟ هدروخن

نوا زا م هدنز زونه هرآ زیچ همه هبوخ تنوبرق _

؟ هروطچ تکرش عاضوا ربخ هچ فرط

. دیشک یفوپ

هک یزور ود نیا وت هک ندوب هدش جیسب همه راگنا _

ننک. سیورس ور ام نهد یتفر

. دیرپ باال ماهوربا

؟ هدشیچ منیبب وگب _

عاضوا نداد حیضوت حلا رد یتعاس مین دودح

هک حیلا رد باتفآ و دش زاب رد هک دوب تکرش

دش. قاتا دراو دوب هدیچیپ ور شدوخ یباسح

توکس یوت مدوب ندز فرح حلا رد هک نم ندید اب

شرس یور زا ور هلوح تفر شلیاسو تمس هب

، تخیر شاه هنوش یور شسیخ یاهوم و تشادرب



دوب. هدیشوپ ور شاه یلگ لگ نهریپ نومه زا یکی

تاکرح وحم ، تفرگ ور شاهوم من و درک ثکم یمک

مدیمهف یمن یتح مدوب هدش ش هنورتخد و مرن

. هنزیم فرح یچ هب عجار هراد شوایس

زیم یور تقد واب تفر اذغ یاه فرظ تمس هب

یوت اه هنحص نیا زورره دوب رارق ینعی ، نوشدیچ

؟ نشب رورم نومنوخ

؟ مینزب فرح ادعب ایس _

؟ مرب دیاب

درک. توکس هظحل دنچ

؟ هداتفا یقافتا _

. مدیشک یقیمع سفن

. هداتفا مهم قافتا هی _هرآ

فرح منزیم گنز ادعب هشاب بخ موه : تفگ بجعت اب

عفال. مینزب

هب ور مدوخ دنلب یاه مدق واب مدرک عطق ور یشوگ

. مدنوسر دوب شدوخ یایند قرغ هک باتفآ

اب هک یصرح و هفعض لد سح نیا متسنوت یمن

دمویم مغارس هب اهادا و زان نیا اب مه نوا شندید

منک! لر تنک ور
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، شمدرشف مدوخ هب و مدرک شلغب تشپ زا مکحم

. هدرگرب متمس هب درک یعس و دیزرل شندب

! شواچ مديسرت یاو _

. مدرب ورف شاهوم یوت ور متروص

نیا یاوخب یتیعقوم ره یوت ، اجره دعب هب نیا _زا

یمن تزا ، هنیمه عاضوا ینک زان نم هساو یروج

. باتفآ مرذگ

. دیدنخ زیر

هنووید وهی یروج نیا مدرکن یراک زونه هک _نم

. یشیم

. مدیسوب ور شندرگ تسپ

هیفاک طقف هرایم دنب ور مسفن مه تندز کلپ یتح _

سابل نیا اب مدوب هتفگ ، هشاب وت هب طوبرم عوضوم

؟ یشیم لگشوخ یلیخ

داد. نوکت رس مورآ

. موهوا _

الهل هب مبل هک روط نومه و مدیسوب ور ششوگ ریز

یتح سابل نودب : مدرک همزمز دروخ یم سشوگ ی

! یرت لگشوخ

. تفرگ هلصاف مزا عیرس و دیشک ینیه

منیشب صرح یاج راذب نکن عورش هرابود شواچ _



. مروخب ور ماذغ

مدز. شهب یا هراشا و متسشن یلدنص یور

! شابن ینتساوخ ردقنا رتخد هتدوخ ریصقت _

. دیشک ور اذغ و تسشن مور هب ور هدنخ اب

زا هدیلوپ هدیلو ژ یلدم نوا یتقو هک وت یولج _

هشیم یروج هچ هریم فعض تلد مشیم رادیب باوخ

؟ دوبن ینتساوخ

و متفرگ شتسد زا ور لا گنچ قشاق ، تفرگ م هدنخ

. مدرک اذغ ندروخ هب عورش

نوا زا ییاهراتفر هچ ندید تسنود یم هچ هچب نیا

یروج هچ و دمویم رظن هب نکمم ریغ نم یارب

هک یمدآ ره و رحس و ایس و شرآ اب یتح شطباور

! دشیم متداسح ثعاب دوب شفارطا

یاه مشچ اب هشیم دنلب باوخ زا حبص یتقو هک نیا

اه تعاس و منیشب هدیلو ژ ییاهوم و هدرک فپ

رد ش همه و تس هتسخ یتقو هک نیا منک، شهاگن

حتلا نیرت سول وت هک نیا منک، شلغب هندز رغ حلا

زور لوط یوت هک نیا ، هشاب ندز قن حلا رد نکمم

یاهراک ماجنا حلا رد مرسمه ناونع هب نم یولج

وزج هتقو یلیخ ؛ مربب تذل نم و هشاب هرمزور

! هدوب هدش میگدنز یاه ترسح

رکف و دشیم در اه فرح نیا رانک زا هدنخ اب نوا



سفن یتح دوبن هجوتم ، هیخوش ش همه درک یم

نیا هب هسرب هچ هینتساوخ نم یارب مه شندیشک

. کیچوک و یداع شدوخ لوق هب یاهراک

مه نم میدرک عمج ور اه فرظ راهان ندروخ زا دعب

زا لیاسو اب هدشن بورغ و متفرگ عیرس شود هی

. میدز نوریب ارسناوراک

و مدوخ قوتاپ هک یهاگ حیرفت تمس هب تسار کی

یا هدننک مرگرس یاهزیچ منئمطم ، مداتفا هار دوب ایس

. تشاد دوجو باتفآ یارب
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شفک و دش مخ باتفآ میدش هدایپ هک نیشام زا

. دروآ رد شاپ زا ور شاه

واب تشگرب تفر ورف نش یوت شاهاپ هک نیمه

دز. دنخبل قوذ

. رایب رد ور تاه شفک مه وت ایب شواچ یاو _

. مدروآ رد ور ماه شفک منم و مدز شقوذ هب یدنخبل

شتسد مدازآ تسد واب متفرگ شزا ور شاه شفک

. متفرگ ور

. یرتخد میرب _

دز. یم قرب شاه مشچ



هب ور ام زا هلصاف اب هک یتیعیمج تمس هب ییاتود

. میداتفا هار ندوب هتسشن یلگ نومتخاس یور

ات اه بش میدوب هدرک دهع راگنا دوب، هدش بورغ

، میباوخب رهظ گنل ات اهزور و مینومب رادیب حبص

زور نیا هب مباوخ تعاس میگدنز یوت دوب راب نیلوا

دوب. هداتفا

ی هرهچ ات دنچ هب ممشچ میدش رت کیدزن هک نیمه

ور ام فارطا نیا همه شوایس رس هقدص ، داتفا انشآ

روت. تباث یاه هچب اصوصخم نتخانش یم

یمک دوب هتشگرب ام تمس هب هک اه هچب زا یکی

و دش هریخ مهب هظحل دنچ درک زیر ور شاه مشچ

؟ دیتسین ناخ شواچ امش : تفگ عیرس

هاگ؟ حیرفت نیدمویم یرس ره ایس اب هک ینومه

. مداد نوکت رس

؟ یبوخ نیسح اقآ _سالم

درک. ندوب هداتسیا شتشپ هک اه هچب هب یا هراشا

. نیدموا شوخ موناخ ،سالم نونمم یلیخ امش نوبرق _

؟ هدموین ایس منیبب

مدز. یدنخبل

مه اب همه دعب هعفد هللا شنا مدموا موناخ اب _هن

. میایم

. تفر باال شاهوربا



یوت دیایب دیدب راختفا دامود هاش هشاب اکرابم هب _هب

. بشما میراد همانرب یلک دیشاب ام عمج

. مداد نوکت یرس

. مینز یم رس نوتهب تشگرب ماب میرب رس _هی

. تشاذگ ش هنیس یور تسد

. بانج میشیم لا حشوخ مشچ یور نوتمدق _

تمس هب ییاتود و مداد نوکت شارب یرس دنخبل اب

. میداتفا هار ماب

؟ دیسانش یم اجک زا ورانیا _

. مدیشک یقیمع سفن

! شوایس _

. دیشک یفوپ

زا اج چیه ادخب شوایس هدش نم یگدنز _لک

. متسین ناما رد شتسد

. تفرگ م هدنخ

دیا. هگیدمه ی هگنل نوتتفج _

درک. درگ ور شاه مشچ

؟ یدش مقشاع مدوب تلوا قشع هیبش نوچ هنکن _

دش. رتشیب م هدنخ

،حاالحا هگید دیمه ی هگنل مگیم هک هنوتاراک نیمه _

یارب نوتودره نوچ دینک لمحت ور هگیدمه دیاب الاه

. دیزیزع یلیخ نم



. دیشک یهآ

رحس زا یروج هچ منک یضار منوتب مه وروت _

منک؟ شادج

. هرتخد نیا هدش یلیل امسر

مدز. یگنرمک دنخبل

ادیشکن درد هک مه ام قیفر هدش، نونجم مه ایس _

رضحم نریم هتفه نیا رخآ یتسار ، موناخ باتفآ

دقع. هساو

دیاب سپ : تفگ دوب فارطا هب شهاگن هک روط نومه

هرابود و هرب منت زا یگتسخ ات نم ، میدرگرب رتدوز

یلک ندیرخ سابل و هاگشیارآ یاراک لا بند لا بند مرب

. هشکیم لوط

. مدیشک یهآ لحارم نوا ی همه یروآدای اب

نوا ور تفایق یایب تسین :المز تفگ و دز یدنخبل

. مریم اه هچب اب نکن یروج
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موب تشپ تمس هب تحار هنوتب ات متشاد هگن ور رد

هرب.

دنچ متساوخ یم ... طقف متسین تحاران نیا هساو _

. مینومب رتشیب یزور



. دیدنخ مورآ و تفرگ زاگ ور شبل

و ور هب ور هب شمشچ هدب باوج هک نیا زا لبق

. داتفا نومسآ ی هرظنم

ضوع گنر نومسآ راگنا مییاجنیا هک یبش ره ارچ _

؟ هنکیم

هب لوپ یرادقم و مدروآ رد مبیج زا ور ملوپ فیک

. مداد دوب هتسشن یدورو رانک هک یدرم

رانک ور اه بش نیا دوبن فیح ، هنیمه ریوک تیصاخ _

؟ منکن اشامت وت

هدش. ربارب دنچ شییابیز

دز. یدنخبل

بالل شدعب مینک هاگن ور نومسآ پوکسلت اب میرب _

یچ؟ یشیتآ ینیمز بیس ؟ میروخب

؟ مینیشب نوششیپ میرب ننزیم راتیگ نراد نییاپ نوا

. تفرگ م هدنخ

ماجنا یکی یکی ور اهراک نیا ی همه نم ِزیزع هشاب _

! یراد هلجع ردق هچ مید یم

قوذ : تفگ تفریم پوکسلت تمس هب هک روط نومه

منک! نوشبرجت وت اب هرارق هخآ نوشکت کت یارب مراد

یم شلد هک یراکره مداد هزاجا و مدز شهب یدنخبل

هدب. ماجنا داوخ

نوا نوا، تروص وحم نم و دوب اه هراتس وحم نوا



و دوب شینتشاد تسود یاه یکاروخ ندروخ لوغشم

و راتیگ یادص هب نوا ، شاهادا و زان هب هریخ نم

یادص هب نم و درک یم شوگ اه هچب ندنوخ زاوآ

! نوا

ررکم رارکت ایور نیا دوب نیریش و نیشنلد ردق هچ

و اه هدنخ و مه اب نومندوب اهنت اه، هظحل نیا

! یکشاوی یاه هسوب

هرت زیزع تساو تنوج زا هک یسک نتشاد تسود

شزا هشیمن هنومیم بلق یاه گر ندز ضبن لثم

هظحل طقف ، یروخلد شزا هک ینامز یتح دیشک تسد

! یشابن تایح رد هک هشیم فقوتم یا

مشچ هیناث دنچ ره باتفآ دوب، نتفر تقو مک مک

زاب یلو دوب هدش زمرق هک یروج دیلا م یم ور شاه

یباسح راگنا ، هشکب تسد اج نوا زا تساوخ یمن مه

دوب. هتشذگ شوخ شهب

شولهپ یور مورآ ور دوب هداد هیکت شهب هک متسد

؟ باتفآ میرب : متفگ ششوگ ریز و مدیشک

. یدش هتسخ رظن هب

داد. نوکت ور شرس

رتدوز دیاب ادرف هتفرگ مباوخ یلیخ شواچ هرآ یاو _

رهش. یوت میرب میش رادیب

زا یرفن دنچ اب میدش دنلب اج وزا متفرگ ور شتسد



یظفاحادخ میدوب هدش انشآ نوشاهاب هزات هک اه هچب

. میدرک

ور یلدنص باتفآ میتسشن نیشام یوت هک نیمه

. دیشک زارد و دنوباوخ

اج نومه هنرگو میدرگرب مدرک فراعت دش بوخ _

. یدشیم شوهیب

. دیشک یموه

هساو راگنا مشیم هتسخ دوز ردقنا ارچ منود یمن _

. دایم مباوخ ش همه تساوه و بآ

. متخادنا شهب یهاگن و متخادنا هار ور نیشام

سهلا هد راگنا هک یروج دوب هتسب ور شاه مشچ

. هدیباوخن

ردقنا شاک ، تکرش هب دمویم هرابود میتشگرب یتقو

درک یمن یزابجل لقادح تفرگ یمن تخس شدوخ هب

تحارتسا ات هنوخ تشگ یم رب تکرش زا رتدوز و

هنک.

حلا رد ش همه دروایم راشف شدوخ هب یلیخ

دیاب ، هنیرتهب هنک تباث هک تساوخ یم و دوب تباقر

دیاب یگدنز زا ندرب تذل یارب یهاگ مدرک یم شعناق

نارگید هب تدوخ ندرک تباث و مدرم فرح یخلا یب

دوب لقتسم و یوق نز هی نم مشچ هب نوا ، یشاب

هشاب هتشاد نامیا شدوخ هب مه شدوخ متساوخ یم



. هراذب رانک ور ندز فلا خم زاس و
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شهاگن و متشگرب ارسناوراک ی هداج هب ندیسر اب

. مدرک

دوب. هتفر باوخ هب قیمع یلیخ

. مدرک زاب شارب ور ورد مدش هدایپ نیشام زا

؟ قدنف _

. میدیسر رتخد وش دنلب

. تفرگ هلصاف مه زا یتخس هب شاه کلپ

؟ ینکیم ملغب ، همتسخ _

اهراک هساو تفر یم فعض ملد رتشیب هظحل ره ارچ

! شبیجع و هزات یاه تساوخرد و

نم. هب هدب ور تفیک _

دایب مدز هراشا و متشگرب داد، متسد هب ور شفیک

ماه. هنوش یور

درک هقلح مندرگ رود ور شتسد درک ثکم هظحل دنچ

هنوش یور ور شرس هک نیمه مرمک رود ور شاهاپ و

. دیچیپ مشوگ یوت شادص تشاذگ م

هراد، مه ور ایازم نیا نتشاد رهوش هک هبوخ _هچ

. میگدنز یوت یدمویم رتدوز شاک



هار ارسناوراک تمس هب و مدرک لفق ور نیشام رد

. مداتفا

منک؟ تلغب یدش هتسخ یتقو هک نیا یارب _

یوت مسفن دش ثعاب هک دنوشن مشوگ رانک یا هسوب

. هشب سبح هنیس

منک! هیکت تهب مدروآ مک اجره هک نیا یارب _

زا ملا یخ االن دوبن مرگ یسک هب ملد دوب تقو یلیخ

وت هشب دوبان زیچ همه هگا یتح هتحار ایند ی همه

، شیزاسیم هرابود نم یارب تشخ هب تشخ و لوا زا

یلع! لثم

فرح نیگمغ مدش، کشخ هظحل هی شنحل ندینش اب

دوب! رپ شردارب ندوبن زا شلد زونه راگنا دز، یم

یهاگن دش، نیگنس م هنوش یور شرس مدرک سح

دوب. هدش هتسب شاه مشچ ، متخادنا شهب

یسک رکشورادخ مدش، ارسناوراک دراو و مدیشک یهآ

. دوبن طایح یوت

تخت یور طایتحا اب میدش قاتا دراو هک نیمه

نوریب شنت زا ور هفاضا یاه سابل و شمتشاذگ

. هشاب تحار ات مدیشک شور ور ،مالهف مدیشک

زارد تخت یور شرانک و مدرک ضوع ور ماه سابل

. مدیشک

نیمه ملغب یوت شمدیشک مورآ مرایب موود متسنوتن



یداع مبلق نابرض تفرگ رارق موزاب یور شرس هک

بش ود نیمه شاجرس دوب هدموا هزات راگنا دش،

دوب! هدرک متداعدب باوخ

االن یبات یب و یروبص و درد همه نوا ی هجیتن

دوب. باوخ تحار یخلا اب نم لغب یوت

هرذ هی متساوخ یم یلو تخوس یم ماه مشچ

هگید منک، هاگن شباوخ رد قرغ تروص هب رتشیب

، دوبن نتخیر هوشع و زان و ینوبز لبلب نوا زا یربخ

دز. یم جوم تیموصعم طقف ش هرهچ یوت

کلپ مک مک هک مدوب هریخ شهب ردق هچ منود یمن

. داتفا مه یور ماه
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یتخس هب متروص تسوپ یور یکلقلق سح اب حبص

یولج باتفآ نودنخ تروص ، مدرک زاب ور ماه مشچ

مدرک شهاگن هدش جیگ هظحل دنچ دش، رادیدپ ممشچ

. مدموا مدوخ هب مک مک و

یعس تشاد و دوب هدش رادیب نم زا رتدوز وررپ هچب

هنک. متیذا درک یم

شولهپ هب مورآ ور متسد هیکلقلق یباسح متسنود یم

عیرس دش دنلب هک شاه هدنخ و غیج یادص ، مدنوسر



. مدرک ضوع مه اب ور نوماج

رد شادص هدنخ تدش زا نم نت ریز نوا حاال

. دمویمن

. مدرک هاگن شخرس تروص هب دنخبل اب

شواچ ممیلست نم هشاب .... هشاب : تفگ هدیرب هدیرب

نک! ملو ییوشتسد متفرن زونه ادخ وروت

. مدرک ادج شولهپ زا ور متسد و تفرگ م هدنخ

ترس هب نم ندرک تیذا دصق هگید یشاب وت _هک

. ولوچوک هنزن

. دیود رد تمس وهب تفر رد متسد ریز زا عیرس

نوریب و درک زاب ور رد هک مدرک شهاگن بجعت اب

! نوطیش دش، رت گرزب مبل یور دنخبل ، دیرپ

زا دعب مدرک ضوع ور ماه سابل و مدش دنلب

ات نوریب متفر و مداد ماجنا ور ماهراک شندموا

. مرخب هنوحبص

دوب، ندرک شیارآ حلا رد هنیآ یولج متشگرب یتقو

. مدرک شهاگن و مداد هیکت رد هب ور م هنوش

؟ ینک یم شیارآ ارچ یلگشوخ ردقنا هک _وت

درک. مهاگن هنیآ وت زا

دایز بقال ، هنکیم ضوع ور م هیحور دایم مشوخ _

یاقآ تکرش دراو یتقو مدوبن ندرک شیارآ لها

مه شدعب مشب هیقب هیبش مدش روبجم مدش دنمجرا



دش. حيرفت هی هب لیدبت مک مک

. مداد نوکت رس

مدیم حیجرت هراد، دوجو مه یرت گنشق یاه حیرفت _

! یدرگرب تلبق حتلا هب

. تشگرب مفرط وهب دنک هنیآ زا لد

عورش هگید یکی هرارق دشن لح تکرش هیضق زونه _

؟ هشب

شتمس هب یدج و متشاذگ زیم یور ور ینیس

. متشگرب

یلو هیراک یگدنز هب طوبرم تدوخ لوق هب تکرش _

یهجوتم هراد طبر نومیصخش یگدنز هب عوضوم نیا

هک؟

هک هگب یزیچ تساوخ داد، راشف مه هب ور شاه بل

درک. ندز گنز هب عورش میشوگ

زانهم مسا ندید اب متخادنا یشوگ هحفص هب یهاگن

. دیرپ باال ماهوربا

. مایم مدب باوج روخب ور ت هنوحبص _

درک. مهاگن یواکجنک اب

، متفر نوریب قاتا وزا متشاذگ مشوگ رانک ور یشوگ

هدز! گنز نم هب زانهم هک هداتفا یمهم قافتا امتح
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هتفرگ یادص متشاذگ مشوگ مد ور یشوگ هک نیمه

دش. دنلب ش

؟ ردام شواچ _

. تفر مه یوت متروص

؟ زانهم هدش یزیچ _

س؟ هتفرگ ارچ تادص

. دیزرل ضغب زا شادص

مشب تمحازم طیارش نیا وت متساوخ یمن ادخ _هب

فرح شاهاب و منک هیکت شهب مرادن ور یسک یلو

... شواچ ییوت مهانپ اهنت منزب

. شفرح وت مدیرپ یبصع و نارگن

! یدرک مبل هب نوج زانهم هدشیچ وگب _د

. دیشک یقیمع سفن

هب عجار هرابود اج نیا دوب هدموا نیهش زورید _

عاضوا مدید منم ، هنزب فرح نودیرف و نم ییادج

ور هیضق تسه هک مه شتصرف و هناما و نما

دش هنووید دش مومت هک مفرح مدب، حیضوت شساو

. ندرک داد و غیج هب درک عورش شواچ

. مدیشک متروص هب یتسد

بخ! _

. دیشک یهآ



و میدرک شمورآ وناب و نم روز و برض رازه _اب

هنوخ تفر مه نوا همهفن یزیچ قياقش مداد شمسق

ناگیاش ی هنوخ مد هتفر دیسر ربخ زورما ش،

! هتشاذن وربآ نوشساو

دش. درگ ماه مشچ

؟ هدرک راکیچ اقیقد _

هش هنوخ یوت تفر : تفگ شیوشت واب درک یا هفرس

نیا یلو درک شراب تسنوت یچره و دز کتک ور ال

و ناگیاش متفر نم هک یراب نوا سکعرب هعفد

هونشیم هک ور نیهش یافرح ، ندوب هنوخ ش هداوناخ

هشال ، هناتسرامیب مه االن هنکیم هتکس اجرد درم ریپ

هب ناگیاش هدش رد هب رد امسر و هدرک رارف هنوخ زا

. هنکب ور شدوخ ربق دیاب نودیرف دایب شوه

. مدیشک یهآ

منوت یمن ، هنوم یمن یقاب ربا تشپ تقو چیه _هام

هداتفا حیلا هچ هب ناگیاش منکب مه شرکف یتح

! تخوس شساو ملد یگدنز یوت راب نیلوا یارب

؟ تخوسن تردام هساو تلد _

. مدرک ثکم

مدز یمن شیتآ و بآ هب ور مدوخ هک دوب هتخوسن _

! مریگب ور طالتق ات متسیاب نودیرف یولج

. مدرگرب رتدوز هچره منک یم یعس



ور... نوتترفاسم متساوخ یمن مرسپ دیشخبب _

سامت ماهاب دموا شیپ یلکشم ای داتفا یقافتا _ره

! مراد تقو هشیمه م هداوناخ هساو نم ، ریگب

فرح تاهاب مدش مورآ یلیخ ردام مشچ : تفگ مورآ

نوتدوخ بظاوم نوسرب باتفآ هب ونم سالم مدز،

. رادهگنادخ مشن محازم هگید دیشاب
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ات مداتسیا یا هقیقد دنچ یشوگ ندرک عطق زا دعب

. هروخب اوه مرس هب

زیم ندرک عمج حلا رد باتفآ متشگرب هک قاتا هب

دوب.

. رتدوز هگید میرب روخب زیچ هی ایب شواچ _

یباسح مرکف ، متسشن یلدنص یور و مداد نوکت یرس

شیپ یلکشم نیهش یارب مدیسرت یم دوب هدش ریگرد

مراودیما نراشف تحت یلیخ نوشمه االن امتح دایب،

! هشاب هدیمهفن یزیچ قیاقش

ناخ؟ کخلت _

دز؟ گنز دوب یک همه وت تاه مخا ارچ

یگنرمک دنخبل و متخادنا شداش تروص هب یهاگن

مدز.



دوب! زانهم _

ور شفیرظ یاهوزاب و تسشن یلدنص ی هتسد یور

. دیچیپ م هنوش رود

؟ همهرد تتروص ردقنا ارچ تفگ یم یچ بخ _

ریگرد ور شرکف متساوخ یمن ، مدیشک یقیمع سفن

منک.

! تسین یصاخ زیچ _

. دیشک مندرگ یور ور شتسد

؟ یدش خلت یروج نیا و دوبن یصاخ زیچ _

. هداتفا یقافتا هی امتح مسانش یم ور مشواچ نم

. مدیسوب ور شینیب یور و مدش مخ

ایب یسانش یم ور تشواچ بوخ ردقنا هک _حاال

! هشب رتهب شلا ح ات شلغب وت نیشب

مدوخ هب مکحم ، تسشن ماپ یور مورآ و دیدنخ زیر

قیمع ور شندرگ و مدرب نییاپ ور مرس ، مداد شراشف

. مدیشک وب

؟ شواچ _

؟ شواچ ناج _

. تفرگ شاه تسد نیب ور متروص

؟ مینک ثحب عوضوم نیا رس دیاب هرابود _

! متنز نم

؟ مینک ميسقت مه اب ور زیچ همه دوبن رارق هگم



نم ِزیزع هگید وگب تدوخ وت یزیر یم یه ارچ

! مشیم تیذا مراد اعقاو

ملغب یوت رتشیب و مداد لبم یتشپ هب ور م هیکت

. مداد شراشف

یقیمع سفن هک هک درک ورف مندرگ یوت ور شرس

. مدیشک

یروج هچ میدوب هتفرگ دای بوخ زور دنچ نیمه یوت

ومه و میریگب تسد یوت ور هگیدمه یاه فعض هطقن

! مینک مورآ

هب طقف هنکیمن اود ور یدرد شنتفگ ، تسرد یمنز _

زا طقف وت هشیم ریگرد نوشرکف رفن ود رفن هی یاج

ربب. تذل رفس

ور مندرگ یصاخ روش واب درک ثکم هظحل دنچ

. دیسوب

زا منزب گنز دیاب شرخآ هخآ هصرق تنهد ردقنا ارچ _

؟ مسرپب وناب

! هشیم فصن تایریگرد یگب نم هب هگا مدیم لوق

. مداد هلصاف شزا ور مرس یمک

ریز زا هنونز یاه هلیح اب ینکیم یعس یراد _االن

؟ یشکب فرح منوبز

! رتخد نک عورش دعب هرذگب هتفه هی راذب

درک. مهاگن یا هزماب مخا واب تفرگ ورباال شرس



؟ یدیمهف ارچ _

! مدش تحاران

ظح اب مدیسوب ور شینوشیپ مدز، شهب یدنخبل

نیا دادیم یگدنز معط ، مداد شراشف مدوخ هب یصاخ

! رتخد

نز و نودیرف هطبار هب عجار ور زیچ همه نیهش _

... هتخادنا هار اوعد نوشنوخ مد هتفر هدیمهف ناگیاش

! نوریب هدز هنوخ زا مه نز نوا هدرک هتکس ناگیاش

دز. شکشخ ملغب یوت
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درک. هاگن ماه مشچ هب هکوش هظحل دنچ زا دعب

؟ اعقاو _

؟ دیمهف مه ایحم ؟ هشیم یچ حاال

مدز. رانک شتروص یور زا ور شاهوم

هب ناگیاش مینک ربص دیاب ، هشیم یچ منود یمن _

. دایب شوه

. هدوب هنوخ هک نیا لثم دیمهف هرآ

. تفرگ زاگ ور شبل مکحم

یمهفب نک رکف شواچ مدش تحاران ردق هچ یاو _

یناور مدآ مه شرکف ال صا نک شلو یاو ... تنامام



هدب! شمارآ شهب ادخ منکیم اعد لد هت هنک،زا یم

دوب! فاص شلد رتخد نیا ردق هچ

. مدیشک شبل یور ور متشگنا یگنرمک مخا اب

اه! هشاب ترخآ راب ریگن _زاگ

اه هدنورپ ندیدزد مليف متساوخ یم هزات دش فیح

منک! ش هراچیب و مدب شنوشن ور

سبح مسفن دیسوب ور دوب شبل یور هک ور متسد

... هچب نیا فوه ، دیزرل مولگ کبیس و دش

! شواچ میرذگب _ایب

یوت االن انوا وش، یخلا یب مه وت مديشخب نم

نوشارب ملد اعقاو نتسه نکمم حتلا نیرت کانتشحو

واب رسدرد نودب و میرذگب نوشزا ایب هزوس یم

ی هدنورپ داوخ یم ملد مینک یگدنز هشوگ هی شمارآ

. هشب هتسب هیضق نیا

. مدرشف مه هب ور ماه بل

... شلبق یلو مرذگ یم نوشزا وت رطاخ _هب

زاگ ، تسب ور شاه مشچ عیرس شتمس مدش مخ

بل عیرس دیشک یغیج هک متفرگ ش هنوگ زا یمکحم

بل ، مدرک شتکاس و متشاذگ شاه بل یور ور ماه

تفر ماهوم تمس هب شاه تسد یلو دیزرل یم شاه

هب یدایز ی عالهق مدیمهف بشید درک، میهارمه و

! هراد نم یاهوم نتخیر مهب و ندز گنچ



دوب. هدش خرس ش هنوگ دش، ادج مزا سفن سفن اب

! تایراک نیریش و یربلد ی هجیتن مه _نیا

دش. نومرید رتخد میرب وش دنلب

زا دیشک یم ش هنوگ یور ور شتسد هک روط نومه

دش. دنلب اج

یریگ یم مزا هک ییاهزاگ نیا ی همه ماقتنا شرخآ _

! مریگ یم تزا ور

رتدوز تسین رتهب عاضوا نیا اب شواچ یتسار

؟ میدرگرب

! نراد زاین تهب تداوناخ االن منک یم سح

. مدش لیاسو ندرک عمج لوغشم و مدش دنلب اج زا

ی همه میدرگیم رب ادرف سپ ادرف لته میریم بشما _

نک. عمج ور تلیاسو

درک. شلیاسو ندرک عمج هب عورش و تفگ یا هشاب

رفعج اقآ ی هنوخ تمس هب و میدز نوریب قاتا زا

. مینک رکشت شزا ات میتفر

هریخ نومهب قارب ییاه مشچ اب هک شرتخد ندید اب

تخوس یم شساو ملد ، مدیشک یقیمع سفن دوب هدش

دوب! هچب و هداس یدایز

. دموا نومتمس هب عیرس رفعج اقآ

اقآ؟ دیریم دیراد _

. متفرگ شتمس هب ور متسد



نوتهب یباسح رفعج اقآ نونمم زور دنچ نیا تباب _

یور راک یلک میدرگرب دیاب مک مک میداد تمحز

. هتخیر نومرس

دز. یدنخبل

. شواچ اقآ دیتمحر امش _

. مدیشک یقیمع سفن

نوتهب شموناخ و شوایس اب دعب ی هعفد هللا شنا _

. مینزیم رس

داد. راشف ور متسد مورآ باتفآ

. دموا باال شرس عیرس راگن

؟ شوایس اقآ رسمه _

. مداد نوکت رس

. هنوشدقع هتفه نیمه رخآ _هلب

تسد هفرط کی قشع نیا زا دوب شدوخ صالح هب

هک یدرم هب هشاب شوخ شلد دوب رارق یک ات هرادرب

! هنکیم جاودزا هراد

تخس مه شندرک شومارف تشذگ یم رتشیب یچره

تقیقح هجوتم رتدوز دوب شدوخ عفن هب دشیم رت

. دایب رانک شاهاب هنوتب و هشب

هگب یزیچ تسنوتن یلو درک شهاگن ینارگن اب باتفآ

. میدز نوریب ارسناوراک زا یظفاحادخ زا دعب
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یم هک وت : تفگ مورآ میتسشن نیشام یوت هک نیمه

حیرص ردقنا یتسنوت یروج هچ هراد شسود یتسنود

. شساو تخوس ملد دوب هدیرپ شگنر یشاب

نیا تداع وهب متخادنا هار هداج تمس هب ور نیشام

. متفرگ ور شتسد تقو دنچ

هی لهاتم درم هی دیما هب یدیم حیجرت وت منیبب _

ور تقیقح ای ینک شوخ ور تلد و ینک یقشاع رمع

؟ یایب رانک شاهاب و یریذپب

دش. رت کیدزن مهب و درک یمی مال مخا

منک! رکف شهب ماوخ یمن یتح _

. مداد راشف ور شتسد

ی هساو ت عالهق دروم درف یمهفب هک نیا منود _یم

رتهب یلو هنومیم سوباک هب هیبش هشب یا هگید سک

. ینزب لوگ ور تدوخ شلا یخ و رکف اب هک هنیا زا

درک. رکف هظحل دنچ

متفرگ یم میمصت وج و طیارش نوا تحت نم _هگا

؟ یدرک یم راکیچ منکن جاودزا تاهاب

. تسشن مبل یور یدنخبل

. دیشک متسد یور شنوخان اب

؟ یدنخ یم ارچ _



؟ ینکیم م هرخسم

. مدیشک بقع ور متسد یمک

میسرب شکن طخ نم نت یور تاه نوخان اب ردقنا _

. امزاذیمن تنت یور سملا یاج هی لته

. دیشک بقع ور شتسد تلا جخ اب

! شواچ _

و یراذب نم فعض هطقن ور تسد یه هک نیا یاج

هدب. ور ملا وس باوج ینک مزمرق

. متخادنا باال ییوربا

! یرت هزمشوخ یروج _نیا

یب مگب هگا هتخوس رس ود هک یدیسرپ یلا وس بخ

مگب هگا یشیم تحاران متفر یم و مدشیم یخلا

تحاران مه زاب مدرک یم مدوخ ملا روز هب وروت

! یشیم

. تفرگ ش هدنخ

! شمونشب ماوخ یم وگب، ور هتلد یوت هک یچره _

. مدش هریخ ور هب ور هب

هب یدرگرب تدوخ و یشب مورآ ات مدرک یم ربص _

نم! تمس

، تسین نتفر تسد زا ثعاب مه هشیمه ندرک ربص

ربص سلا اه نویلیم رمق هی لیکشت یارب ناشکهک

سلا اه نویلیم تعیبط لیکشت یارب نیمز ، هنکیم



؟ نسریم یچ هب نوشتفج شهت هنکیم ربص

! هزجعم هب

رضاح نم هشیمن ادیپ ناهج یاج چیه هک ییابیز هب

نتشاد یارب منک ربص اه سلا وت نتشاد یارب مدوب

اه نویلیم زا ممشچ یوت هک یسک نتشاد ، هزجعم هی

هرت! ابیز ناشکهک

فرح یروج نیا شاهاب متشادن تداع ، مدرکن شهاگن

فرح ، مشب هریخ شاه مشچ یوت مدرگرب و منزب

! تفرگ یم همشچرس مدوجو تیدج زا هک دوب ییاه

تسشن مندرگ یور هک وطالین و غاد ی هسوب اب

مدز. یگنرمک دنخبل

؟ مریگ یم بلق شپت ینزیم هلمح دض وهی یگیمن _

! تراب کی تقو دنچ یافرح نیا هساو هریم ملد

1052_ تسپ #

. مدیشک متروص هب یتسد

. امینکیم فداصت رتخد رانک _ورب

. دیدنخ زیر

؟ شواچ میسر یم یک سپ _

. متخادنا فارطا هب یهاگن

تحارتسا یاوخ یم هگا ، هگید ی هقیقد لهچ ابیرقت _



. میسرب ات نک

داد. هیکت یلدنص هب ور شرس و درک یموه

نودیرف و تکرش لوغشم مرکف و مدش هریخ ولج هب

دش. زانهم و

مدادیم هزاجا دیاب درک یراک دشیمن تیعضو نیا یارب

هنهک ور اه مخز نیا و هنک تسرد ور زیچ همه نامز

هنک.

، مدوب شندموا شوه هب زا دعب ناگیاش میمصت نارگن

هچب متساوخ یمن هزادنن هار یزیر وربآ مدوب راوديما

. نریگب رارق راشف تحت نیا زا رتشیب اه

یباسح ، متخادنا فارطا هب یهاگن راشبآ هب ندیسر اب

دوب. تولخ

! هدیع بشادرف سپ داتفا مدای وهی

دوب. هتفر مدای مه وداک ندیرخ

! مدوب رفنتم یگتفشآ و یگمانرب یب زا ردق هچ

. مدرک رادیب ور باتفآ مورآ

فارطا هب یهاگن ، تسشن شاجرس و دش دنلب

. تخادنا

؟ راشبآ وک سپ _

هدایپ دیاب هراد هلپ درب راشبآ ات هشیمن ور نیشام _

. میرب

دش. هدایپ نیشام وزا تفگ یناهآ



سفن سفن هب هک میدوب هتفرن مه ور اه هلپ فصن

شواچ یاو : تفگ و داد هیکت نم هب ور شدوخ داتفا

؟ هشیمن ادیپ رت فاص هار هی

! یگتسخ زا مدرم

. متخادنا فارطا هب یهاکن

یم اذغ مه هفارطا نیمه هنوخ هرفس وت میرب _ایب

ردق هچ ، مینک یم تحارتسا یمک هی مه میروخ

زورره دیاب میتشگرب هک نیا ضحم هب رتخد وت یلبنت

! مینک شزرو مه اب نیمز ریز تمربب

مینک تجح مامتا االن نیمه ، مباوخ مایمن حبص _نم

رت رید متکرش ال صا ، مساسح یلیخ مباوخ یور نم

؟ تسین مرهوش مسیئر هگم مایم

. هشب یبوچ قیچ آال دراو ات مدرک زاب ور رد

چیه هب ماوخ یمن یتفگ یم هک یدوبن ینومه امش _

منک؟ راک مرهوش ی هیاس ریز هجو

؟ ینکیم هدافتساوس تماقم زا یراد حاال

زان واب درک لغب ور موزاب ، متسب ور رد هک نیمه

درک. مهاگن

تنز دایم تلد وت هخآ ، هنکیم قرف شعوضوم نوا _

؟ هشکب یتخس

درک. هتسب زاب ور شاه کلپ مه رس تشپ راب دنچ

ملغب یوت و متفرگ ور شولهپ مکحم ، تفرگ م هدنخ



یتقو کیچوک مجح نیمه دوب یچ ، مداد شراشف

میگدنز یاه ترسح فصن مدرک یم سح ور شدوجو

نامیا شروضح هب لبق زا رتشیب رابره ، تفریم نیب زا

. مدروایم

! قدنف نم هساو این ادا و زان ردقنا ، دایمن _هن
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. شتروص یور تخیر شاهوم هک درک جک ور شرس

؟ مایب رت رید سپ _

. مدرک شهاگن یدج

_هن!

. دیشک بقع ور شدوخ مخا اب

شمد هک یریش زا رت کانسرت اه هگیم تسار رحس _

! هشیمن زیچ هوشع و زان اب هک هیدرم یدیشک ور

. مدرک شهاگن یدج نانچمه

؟ هشیمن زیچ _

تسین رارق موناخ باتفآ نومب یدز هک یفرح رس

یتسه یصاران متسیئر نم هک نیا زا ردقنا یتقو

دروخرب تاهاب هیقب لثم یرب، و یایب یاوخب تقوره

. هشیم

درک. هچنغ ور شاه بل



یتخس و مدرک راک سلا همه نیا هک نم ال صا هشاب _

! شور مه ش هیقب مدیشک

دش. مرن ملد یمک شفرح ندینش اب

. مدرک ششزاون و متفرگ ور شتسد

ینکن یکلا لک لک نم اب عوضوم نیا رس ردقنا _هگا

هنومچب و وت هساو تکرش نوا منک، یمن تتیذا منم

! ینکب شاهاب ینوت یم داوخب تلد هک یراکره

. شمکش تمس تفر شتسد هاگادوخان

؟ نومچب _

دش، مرگ مبلق و تسشن مبل یور و یگنرمک دنخبل

مدب یباوج هک نیا زا لبق ، مدیسوب ور شتسد تشپ

دش. زاب و دروخ قیچ ردآال هب یا هقت

؟ دیدرک باختنا یزیچ نابرق _سالم

. متخادنا باتفآ هب یهاگن

. مروخ یم گرب بابک : تفگ و درک ثکم هظحل دنچ

. مداد وکت رس

. تافلخم اب یرایتخب وهی گرب _هی

. تسب ور ورد تفگ یمشچ

شواچ دش گنت شرآ هساو ملد یلک هچب یتفگ یاو _

مدز گنز هک شیپ هعفد منزب گنز شهب زادنب مدای

دوب. باوخ

بش شردام هک یفرح دای ش هلمج ندش مومت اب



. مداتفا دوب هدز یراگتساوخ

، هزیریم مهب یباسح شندینش اب باتفآ متسنود یم

هب عجار یباسح و تسرد دشن تقو یتح نوا زا دعب

نیا هدش روط ره دیاب ، مینزب فرح هیضق نیا

. مدرک یم لح ور عوضوم

منک، لمحت ور باتفآ یتحاران هرابود متسنوت یمن

! هشب عمج شاه مشچ یوت کشا مدیمن هزاجا هگید

تدوخ هقیلس هب ور هنوخ روکد میتشگرب یتقو _

نک! باختنا قاتا مه تردام و شرآ یارب نک ضوع

. تفر مه رد یمک شتروص

، هنکب لد هنوخ نوا زا هشب یضار نامام منکن رکف _

مراذب منوت یمن هراد هلصاف ام ی هنوخ اب مه یلک

؟ شواچ مینک راکیچ هنومب اهنت

یوت یبلا ج وحلا سح ام ی هنوخ ظفل ندینش اب

. داتفا هار مدوجو

! مینک یم تسرد ور زیچ همه شابن نارگن _

. دیشب تیذا مدیمن هزاجا

. دیسوب ور م هنوگ مورآ و دروآ ولج ور شرس

؟! مدرک یم راکیچ وت نودب سلا همه نیا نم ، یسرم _

زا زورره هک هیزیچ مدش، هریخ شهب یقیمع سح اب

! مسرپ یم مدوخ

ندروخ هب عورش توکس یوت نومتفج اهاذغ ندروآ اب



. میدرک

1054_ تسپ #

، میداد همادا نومهار هب هرابود اذغ ندش مومت اب

شغیج غیج یادص هرابود میدیسر راشبآ هب هک نیمه

دوب! تولخ ابیرقت راشبآ فارطا دش، دنلب

هرطق نیلوا درک بآ زا رپ ور شاه تسد و دش مخ

متشگرب بقع هب مدق هی تخیر مور هک ور بآ یاه

. مدرک شهاگن تهب واب

. دیشاپ بآ مور هرابود و دیدنخ دنلب متروص ندید اب

شتمس هب یمدق ، دمویمن مشوخ راک نیا زا اعقاو

هک نیا رکف اب نوا یلو منک شفقوتم ات متشادرب

، دیرپ بقع غیج واب دیسرت منک شتیذا ات مریم مراد

! نامه بآ یوت شندش ترپ و انامه شنتفر بقع

شرس مدیسرت یم متشادرب ولج هب یمدق ینارگن اب

هدرک دروخرب یا هرخص ای گنس هب شاپ و تسد ای

! هشاب

یادص اب مه ندوب فارطا هک یرفن دنچ نومه

و هدنخ واب مدیشک یهآ ، نتشگرب نومتمس هب شغیج

. مدرک هاگن شتیعضو هب فسات

رس بالیی هی هنک رارف نم تسد زا دمویم تقوره



. دروایم شدوخ

! دزیم واپ تسد بآ رتم مین یوت تشاد امسر

هک روط نومه مدرک شدنلب ولهپ زا و مدش مخ

درک. مهاگن سیخ یتروص اب دزیم سفن سفن

. مدشیم هفخ متشاد شواچ یاو _

. مدرک هاگن شاپاترس هب یدج و شمتشاذگ نیمز یور

موناخ باتفآ هشیمن قرغ بآ رتم مین یوت یسک _

تدوخ بظاوم ارچ یدرک راکیچ تدوخ اب هاگن

؟ یتسین

متساوخ یم هگم هدیشک بآ شوم لثم یدش

نیا اب مدآ همه نیا یولج هخا منک، تراکیچ

... تیعضو

. تخادنا شدوخ هب یهاگن

! ینک هلمح مهب یاوخ یم مدرک رکف _

. مدش سیخ مینک راکیچ حاال شواچ یاو

. مدیشک یقیمع سفن

تساج نوا مه تاه سابل نیشام یوت میدرگرب _

. ینکیم ضوع

یوت ور شدوخ عیرس و تخادنا فارطا هب یهاگن

درک. اج ملغب

. مداد راشف مهب مکحم ور ماه مشچ

! رتخد نکن _



. دیدنخ زیر

امش هروخب امرس هشب سیخ تنز هدیم ینعم _هچ

تاواسم دیاب زیچ همه کرتشم یگدنز یوت یروخن

! مرهوش هشب ميسقت

شراشف مدوخ وهب مدرک هقلح شرمک رود ور متسد

. هشب لقتنم شهب مندب یامرگ ات مداد

. ههار یلک میدرگرب دوز هدز خی تنت دوب درس شبآ _

نیا ات مدش سیخ هک نم شواچ هن یاو : تفگ عیرس

؟ هشاب میرب دعب میریگب سکع ات دنچ میدموا مه اج

. مداد نوکت رس و مدرک ثکم هظحل دنچ

رت. عیرس طقف _
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وت یتح دیشک لوط یا هقیقد تسیب شنتفرگ سکع

دوب،کالهف هدشن یزاب بآ یخلا یب مه نامز نیا

. هروخب امرس مدوب نارگن رتشیب یلو مدوب هدش

ات رس هک مور هب ور سول ی هچب رتخد هب یهاگن

شراک زا تیاضر واب دوب هدرک سیخ ور شدوخ یاپ

نیا اب دوب رارق یروج هچ نم ، متخادنا درکیم قوذ

مدرک یم ربص دیاب لوا منک یگدنز بلج ی هچب

! هشب گرزب



راد هچب مینوتب ات هشکب لوط سیلا دنچ هی اال متحا

مراد ور شندش تیذا و ندیشک درد تقاط هن میشب

تبقارم مه اب هچب ات هس زا هنوخ یوت منوت یم هن

منک!

، میدرگرب هک داد تیاضر یشوگیزاب یلک زا دعب هرخ باال

هار نیشام تمس هب دنلب و عیرس یاه مدق اب

. میداتفا

تولخ یاج هی : متفگ شهب ور میدش راوس هک نیمه

ربص لته ات ای ینک ضوع ور تسابل رانک منزب

؟ ینکیم

وت هتخس منکیم ربص : تفگ و درک لغب ور شدوخ

. ندرک ضوع سابل نیشام

تمس هب ور نیشام و مداد راشف زاگ یور ور ماپ

. متخادنا هار دوب هدرک یفرعم زورهب هک یلته

. مشن ینابصع و منک هاگن شهب متسنوت یمن

بال تدوخ رس ردقنا ارچ باتفآ مگب یچ وت هب _نم

یگنس هب ترس هگا ، شابن اوه هب رس ردقنا یرایم

یچ؟ دروخ یم یزیچ

دصق زا بخ : تفگ مورآ و درک مولظم ور شاه مشچ

هگید ردق هچ ، مداتفا مدرک رارف مدیسرت دوبن هک

هزرلن اقآ لد ات هشن میزیچ هک منک عمج ور مساوح

؟ هشن نارگن و



. مدیشک یقیمع سفن

، هنارگن هشیمه هدش انشآ وت اب یتقو زا اقآ _نیا

وبال وت نارگن االن دوب شلد و شدوخ نارگن لیاوا

. یرایم تدوخ رس هک ییاه

. مدرکیم سح مخر مین یور ور شنیگنس هاگن

! منارگن هشیمه منم _

. مدرک شهاگن

یچ؟ نارگن _

، تیحور تیعضو ، تیمسج تیعضو وت، نارگن _

نارگن ، یگیمن نم هب و یزیریم تلد یوت هک ییازیچ

، یشب هتسخ ماه یزابجل و اه یزاب هچب زا هک نیا

... نارگن

. مدرک دراو شهب یمورآ راشف و متفرگ ور شتسد

یزور هی هنکمم نم ، هدروم یب تاه ینارگن ی همه _

وت زا یلو مشب ریس منوج ،زا مشب هتسخ یگدنز زا

هن!

. باتفآ هدرس تاه تسد

. تفرگ رت مکحم ور متسد

! مراد تسود _

مدنچ راب یارب و مداد راشف مهب مکحم ور ماه بل

دش. سبح مسفن

نیمه ، قدنف هدن نومنتشک هب متسشن نومرف تشپ _



نک! شرارکت هرابود لته میدیسر هک

دش. مورآ شادص

مدیم لوق ، منکیم شرارکت زورره نومرمع رخآ _ات

! یزیچ همه مساو هرب تدای مدن هزاجا

نامز زا هقیقد ره ، مداد راشف متسد یوت ور نومرف

رت قشاع لبق ی هقیقد هب تبسن نم تشذگ یم هک

! مدوب

هدرک شدوخ راتفرگ ونم ردقنا یروج هچ رتخد نیا

هی اب رهمگرزب شواچ نم یقطنم هچ اب هخآ دوب،

! مدشیم رارق یب و هتخیسگ ماجل ردقنا هلمج
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عیرس و مداد ور تاع طاال لته هب ندیسر ضحم هب

. میداتفا هار دوب هدرک ورزر زورهب هک یقاتا تمس هب

رد و متشاذگ نیمز یور ور باتفآ یاه سابل و کاس

. متسب ور

خی مراد : تفگ و دروآ رد کاس یوت زا ور شاه سابل

بآ شود هی مرب هتسشن منت هب امرس شواچ منزیم

. مریگب مرگ

. مدرک شبیقعت مهاگن واب مداد نوکت یرس

دمویم رظن هب هک یرد تمس هب دنلب یاه مدق اب



. داتفا هار هشاب سیورس

هزات دوب زهجم و سکول ال ماک ، متخادنا قاتا هب یهاگن

. مدشیم جراخ ندوب بذعم حتلا زا متشاد

نوریب منت وزا تفر مزولب یاه همکد تمس هب متسد

. شمدیشک

مومح رد تمس هب مرس بآ ندش زاب یادص اب

. دیخرچ

شود ریز یششوپ چیه نودب وت نوا االن ینعی

یم شندب یور بآ یاه هرطق و دوب هداتسیا

؟ ندیصقر

و مدش دنلب اج دوب،زا هدرک م کالهف یباسح زورما

. مدنوسر مومح رد هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

متروص هب مومح راخب مدرک زاب ور رد هک نیمه

یندب اب نم هب تشپ هشیش فرط نوا ، دروآ موجه

دوب. هتفرگ ورباال شرس و دوب هداتسیا بآ ریز تخل

مهاگن ، متفر شتمس وهب مدروآ رد ور اه سابل یقاب

هرذ هرذ هب ندرک هاگن زا دشیمن هدنک شندب یور زا

رت غاد مرس هظحل ره ، مدشیمن ریس شفیرظ نت ی

! تفریم امغی هب مبلق و دشیم

هب تساوخ مدش، دراو و مدرک زاب ور یا هشیش رد

تشپ زا یصاخ تنوشخ واب عیرس هک هدرگرب بقع

! متفرگ شدیفس ندرگ زا یمد و مدرک شلغب



ماه تسد راشف دشن ثعاب مه شفیفخ غیج یادص

ش هنووید یفاک ی هزادنا ،هب هشب مک شندب رود زا

دوب. نم دوجو زا یمین دوب منز االن نوا مدوب هدش

. دیزرل شندب

؟ ینکیم راکیچ شواچ مدیسرت _

یاه ندب و دوب هدش عمج نومرود یباسح راخب

. دشیم هدیشک مه هب نومسیخ

امرس هشب مرگ تندب رتدوز منک تکمک مدموا _

! یروخن

متمس هب و دروخ زیل ماه تسد نیب یهام لثم

تلا جخ اب ور شرس درکیم یعس روط نومه دیخرچ

نک شوماخ ور قرب لقادح : تفگ هنک میاق ملغب یوت

! شواچ

. دموا رد تکرح اب شندب یور متسد

بل و اه تسد اب هک هدنوم تندب زا ییاج هگم _

؟ نشاب هدشن انشآ نم یاه

مدز. هنیس هب مورآ و تفگ ینیه

یور یمک متشادرب ور وپماش ، مدیشک ییادص رپ سفن

دنت ، مدرک شرس نتسش هب عورش و متخیر شاهوم

. دادیم نوکت فرط ود هب ور شرس دنت

. هزوس یم ماه مشچ شواچ نک ملو یوو _
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. متخیر شتروص یور بآ یمک

! ولوچوک دنبب ور تاه مشچ هگم یا هچب _

تسد زا ور ملر تنک متشاد مک مک ، دیبسچ مهب هرابود

. منومب مورآ مدرک یعس یلو مدادیم

یلو دوب وب شوخ ، تفر شندب وپماش تمس هب متسد

. مدیدنسپ یم رتشیب ور شنت رطع

درک یعس شلوا ، مدیشک شندب یور ور متسد

ماه تسد مالمی شزاون اب مک مک یلو هنک تمواقم

. درپس مهب ور شدوخ و دش سکلیر

ماه سفن و دیبوکیم م هنیس هسفق هب مکحم مبلق

و ششوپ یب ردقنا یتقو یروج هچ دوب، هدش دنت

یم بات و چیپ ملغب یوت شصقن یب نت اب هنادازآ

؟ مدروایم موود دروخ

شتارقف نوتس یور ور متسد راو شزاون و بات یب

. مدیسوب ور شرمک یور خلا مدش مخ و مدیشک

. هدرگرب هرابود درک یعس و داد شدوخ هب ینوکت

؟ شواچ _

؟ نوریب میرب

. تشگرب مفرط هب

دوب! نتساوخ و شطع زا رپ نومتفج هاگن



متشادرب نکتخر زا ور هلوح و مدیشک بآ ور شندب

. متفرگ شتمس وهب

مریگب شود هی نم نوریب ورب ، ینکن خی ترود چیپب _

. مایم

. تفر نوریب مومح زا عیرس و تفگ یا هشاب

نتفرگ واب مداتسیا و درس بآ شود ریز هقیقد دنچ

. متفر نوریب هلوح

عمج وتپ ریز تخت یور ور شدوخ سیخ یاهوم اب

دوب. هدرک

کشخ ور تاهوم نک ربص یروج نوا باوخن قدنف _

منک.

. تسشن هنیآ یولج و تفر رغ رغ واب دیشک یفوپ

هب مهاگن هزات مداتسیا شرس باالی تخل ی هنت ابباال

. داتفا شسابل

یباسح هک دوب هدیشوپ یروت زمرق کراولش و پات

. دزیم قرب شفیرظ و دیفس تسوپ یور

یمن بشما هچب نیا راگنا ، مدیشک یقیمع سفن

هنک. محر شدوخ و نم هب تساوخ

زا دعب منک مرگ شمرن یاهوم اب ور مرس مدرک یعس

ور راوشس شاهوم یوت ندیشک تسد هقیقد دنچ

. مدرک شوماخ

نیا رات هب رات سمل یارب مدیشک ترسح ردق _هچ



. اهوم

شدوخ یمک و داد شاهوم هب یبات دش، دنلب اج زا

. دیشک ورباال

وطالین و زان اب ور م هنیس یور یبوکلا خ شقن

درک: همزمز ینوطیش و رگاوغا نحل اب و دیسوب

! مزیزع یسرم

یرس هریخ واب تشاذگ م هنیس یور ور ش هنوچ

؟ مراد تتسود مدوب هتفگ داد: همادا

نیا هک دوب نایرج رد نومنیب یا هدنشک و غاد سح

! دزیم نماد شهب رتشیب شاهراک اب کربلد

هب یگنچ و متخادنا شندرگ رود تسد اوه یب

شبوطرم و خرس یاه بل هک ماه بل مدز شاهوم

دیاب مدیمهف تعاس دنچ زا دعب هزات تفرگ رب رد ور

! مشکب سفن

دوب! نم نوج رتخد نیا

، شمدیسوب رت قیمع درک، زاب مه زا ور شاه بل

. تفر تخت تمس هب بقع بقع
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یم هنووید کش یب دش یمن نم ملا بشما هگا

! مدش



شاک دوب، هتفر جارات هب شایربلد اب مساوح و شوه

درک. یمن تیذا ردقنا

و زان مدز،اب همیخ شور مورآ دیشک زارد تخت یور

شاهاپ و درک هقلح مندرگ رود ور شاه تسد هزمغ

! مرمک رود ور

ریز ، منکب لد شنیریش یاه بل زا مدوب هتسنوتن زونه

! مدش هنووید هک دروخ یبات منت

یب مدوجو ی همه ، مداد هیکت شرس هب ور مینوشیپ

دوب. شبات

قدنف نم اب ینکیم راکیچ ینیب یم تساو مدرک _بت

؟

بهذم ال هئوت مدیم تسد زا ور مناوت مراد هرذ هرذ

نم! نومرد یب درد یدش شرخآ

نم اب تقو همه نیا یدیمهف یم شاک ، مهاگ هلبق

! یدرک راکیچ

نوج هب هک یروج نیا ، شیتآ هدوخ رتخد یشیتآ وت

مرادولج یزیچ هگید ینوزوس یم یراد و یداتفا نم

یم نفد اه هلعش نیا یوت ور نومودره یراد تسین

! یرتخد ینک

درب، بقع ور شرس دزیم سفن سفن هک روط نومه

یدنول واب تفرگ شفیرظ یاه تسد نیب ور متروص

زان همه نیا تقو همه نیا رتخد نیا دش، هریخ مهب



دوب! هدرک میاق اجک ور ادا و

نیا راذب ، شواچ منک مورآ ور نومودره بشما راذب _

نومنوج و مسج هب ردقنا ات منک درس یمک ور شیتآ

! هنزن

. مدرک شهاگن یصاخ علو و صرح اب

؟ باتفآ ینئمطم _

؟ یشیمن تیذا ؟ یراد ور شیگدامآ

. تفرگ زاگ ور شبل

هن؟ هگید یمبظاوم _وت

. ندیسوب ور شاه کلپ تشپ و مدش مخ ترارح اب

! مرمع رخآ _ات

هشن تنوشخ هب لیدبت مدرک یم شلر تنک هک یسح اب

ور شدیفس تسوپ ، مدرب ورف شندرگ یوت ور مرس

شاه مشچ ، متفر رت نییاپ و مدرک ریسا ماه بل نیب

دز. سفن سفن مورآ و تسب ور

سفن سفن یتقو هنیا عالمقی زا یکی مدیمهف هزات _

ور تاه مشچ مدیم تهب نم هک یتذل وزا ینزیم

منک! تهاگن اه تعاس ، یدنب یم

ور میبوکلا خ یاج و دیشک م هنیس یور ور شتسد

نوا ی عالهق دروم راک مه نیا راگنا درک شزاون مورآ

زا رپ نومتفج درک، مهاگن زاب همین ییاه مشچ دوب،اب

. میدوب زاین و بت



و سمل اب تاه فرح ،اب شواچ نکن م هنووید _

یرود همه نیا زا دعب نم نکن م هنووید تاه تسد

! مرادن ور تهب یکیدزن زا مجح نیا لمحت

. مدنوبسچ مدوخ هب ور شنت

! مدیم تتداع بشما _

هنم ملا هک یغاط کرتخد نیا هساو ممنوج نم

! مدیم

بش گربلگ هی ، ینیچ ی هدروخ شقن فرظ هی لثم

شهب یبیسآ مدوب نارگن دوب، ینتسکش و فیرظ وب،

تیذا هجو چیه هب مدب هزاجا متساوخ یمن ، منوسرب

زا مه شن اال نیمه نوا یتحار یارب مدوب رضاح هشب

! مزوسب و مرذگب زیچ همه

یور ماه تسد و دش شخپ نیمز یور نوماه سابل

ور شدوخ ، دموا رد تکرح هب شمرن و فیرظ تسوپ

متسد هب ور ش هنهرب نت و درک اهر مشوغآ یوت

مک و تفرگ برض شنت تسوپ یور ماه بل ، درپس

؛ قشع و نونج و یبات یب زا طولخم ییاضف اب مک

!... دیچیپ مه هب نومکانمن و راد بت یاه ندب
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زا سیخ و خرس تروص نویم ، شنت راصح نیب



سفن یادص نیب شراد من یاه مشچ یوت ، شقرع

سح نیمه یوت نم ، متشگ یم مدوخ لا بند شاه

! مدوب هدش مگ یگتفیش زا ولمم

مشچ مکحم و دوب هتشاذگ م هنیس یور ور شرس

. دادیم راشف مهب ور شاه

هرفح راگنا ، دزیم ضبن م هقیقش ، مدیشک یقیمع سفن

رپ هرخ باال دوب هدنوم یقاب مبلق یوت اه تدم هک یا

دوب! هدش

مدز فرح شاهاب ردقنا ، شمدیسوب و مدرک ششزاون

دش! مورآ ات متشگ شرود و

زا دعب واالن دوب هدش نم ملا مکلا و مامت نوا

نایاپ زا دعب ، نومحور و مسج ندیسر شمارآ هب

بارس هک یسک هب ندیسر و ترسح همه نوا نتفرگ

دوب! ینارگن دوب هدنوم مارب هک یسح اهنت دوب

هدیرپ گنر و هدرشف مه هب یاه مشچ یارب ینارگن

رارق شاه نودند موجه دروم هک ییاه بل ش،

عمج شدوخ یوت رتشیب یه هک یندب و ندوب هتفرگ

! دشیم

زا رپ و صیرح منحل مدیسوب ور شرس یور مورآ

دوب. تیکلا م سح

! ولوچوک یدش مدوخ ملا هرخ _باال

دش. دنلب ش هتفرگ یادص



چیه و سک چیه هگید رمع رخآ ینم،ات ملا مه _وت

هنک. ادج مه زا ورام هسریمن شروز زیچ

زیخ مین یمک و مدیشک شمرن یاهوم یوت ور متسد

. مدش

! مشاب هدرم نم هک نیا هگم _

؟ قدنف

؟ هبوخ ؟حتلا موناخ

درک. نییاپ ورباالو شرس مورآ

! تمنیبب ماوخ یم نک زاب ور تاه مشچ _

هاگن مهب هنامولظم و درک زاب مورآ ور شاه مشچ

گنر تشاد مک مک ش هدیرپ گنر یاه هنوگ درک،

. تفرگیم شدوخ هب یخرس

؟ مدرگب ترس رود یراد _درد

؟ یتیذا

درب. ورف م هنیس یوت ور شرس

هرذ! _هی

ماه! هتساوخ و نم هب تنعل

ات مشکب نوریب ملغب یوت زا ور شرس مدرک یعس

. مشاب طلسم شندب یور

؟ هنکیم درد تاجک باتفآ تمنیبب کجورو وشن میاق _

! ملغب ریز دز: رغ مورآ

؟ دوب اجک فده



. تفرگ م هدنخ هظحل هی

، تسین دب حتلا مه یلیخ راگنا دش تحار ملا _یخ

؟ قدنف یراد یمن رب تسد مه تیعقوم نیا وت هخآ

نک. عورش دعب هرذگب هقیقد جنپ راذب

. دیشک نوریب ور شدوخ مک مک

، مدوب باذج یدایز رهوش بانج هتشذگ هقیقد _هد

تدوخ هب زونه تشذگ دوز تساو نامز یدش قرغ

! یدموین

ریز ور متسد تمی ابمال هک روط نومه و مدش مخ

. مدیسوب ور شینوشیپ مدیشک یم شلد

ور ماه مشچ نم، لد هساو یدوب باذج یدایز هرآ _

! مدرک یم راتفر رت مورآ دیاب یدرک روک

. تشاذگ متروص یور ور شتسد

. هیعیبط مه درد ردق نیمه یدوب مبظاوم _وت

یباسح مدیسوب ور شاه مشچ یور و مدش مخ

دوب. هدرک منارگن

اج نیمه مرب تندیشک درد و اه مشچ نوا نوبرق _

! مرخب تساو یزیچ ینکسم نوریب مرب نم نومب
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درک. هچنغ یمک ور شاه بل



ملا بند نایب اه هچب منزب گنز متساوخ یم اقافتا _

ردد! میرب

هاگن مدیشوپ یم ور ماه سابل هک روط نومه

. متخادنا شهب یکانرطخ

مگب تهب یزیچ منوت یمن االن موناخ باتفآ نوزاتب _

! هرذگیم هک درد نیا یلو رتخد هریم رد هراد منوج

درک. مهاگن زاب همین ییاه مشچ اب

! درگرب دوز _

. مدرک ثکم هظحل دنچ

هلصاف تزا مه مدق کی طیارش نیا یوت ماوخ یمن _

هرت! مهم تندیشک درد یلو مریگب

درک. مهاگن یزابجل اب

! یرب تسین س،المز هرذ هی طقف _

. متسب ور مسابل یاه همکد

؟ یراد درد ردق هچ هد ات کی _زا

. دیچیپ ش هنهرب ندب رود ور مالهف

هشیم یریگن تفس ور شریز جنپ و داتفه و راهچ _

! جنپ

هک مدوب یبصع و نارگن و دوب هتفرگ حملا ردقنا

. مدنخب شایخوش هب متسنوتن

مهب امتح داتفا یقافتا موناخ ربلد مدرگیم رب دوز _

! نزب گنز



مدز. نوریب لته زا عیرس و متفرگ ور چیئوس

دروبشاد یوت زا یراگیس مدش نیشام راوس هک نیمه

. مدرک شنشور و مدروآ رد

هب االن شمسج و حور و بلق هک نیا یلا حشوخ

و درد نیا یولج یلو دوب فرط کی تشاد قلعت نم

متسنوت یمن مه ور دوب هدروآ موجه مهب هک یباذع

! مریگب

و دوب رت ریذپ بیسآ و رت کزان مه لگ گرب زا نوا

! مدش شندیشک درد ثعاب نم

زا عیرس هنوخوراد ندید واب مدیشک یا کالهف سفن

. مدش هدایپ نیشام

هشاب هتشاد جایتحا شهب مدرکیم سح هک یزیچره

. مدرک هیهت ور

مدش یخلا یب یلو مریگب مه اذغ شساو متساوخ

نم نودب ردقنا متساوخ یمن و مدشیم لطعم دایز

یدب سح مدیسرت یم ، هنومب اهنت طیارش نوا یوت

لته ناروتسر زا ادعب متسنوت یم هدب تسد شهب

! مدب شرافس

یوقم یکاروخ اتدنچ و مداتسیا هزاغم هی یولج

نکمم تعرس نیرتشیب اب هقیقد دنچ زا دعب و متفرگ

. مدنوسر لته هب ور مدوخ

هب مداد شرافس اذغ لدم دنچ قاتا هب نتفر زا لبق



. نتسرفب نومقاتا

شمسج خیلا مجح هجوتم مدرک زاب ور رد هک نیمه

هظحل هی دوب، نشور همین زونه قاتا مدش، تخت یور

و متشادرب زیخ تخت تمس هب ديسرن مزغم هب نوخ

! رتخد ییاجک باتفآ مدز: ادص ور شمسا دنلب

و زیر یادص هرادرب ندز زا تسد مبلق هک نیا زا لبق

. مشکب سفن منوت یم هتفیب مدای دش ثعاب شمورآ

یم شواچ ینز یم داد ارچ درب، ولول ور تنز _

؟ ینک راد ربخ ور همه یلوا بش یاوخ
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. تفرگ درد مندرگ هک متشگرب شتمس هب یروج

تشگنا و دوب هدرک زک لا چخی رانک هک شندید اب

مدق واب مدیشک یتحار سفن دوب ال تون زا رپ شاه

. متفر شتمس هب عیرس یاه

یبصع شاهراک تسد زا یلو دوب هدش تحار ملا یخ

. درکیم هنووید ونم شرخآ مدوب

شدنلب ملغب یوت مورآ و مدیچیپ شندب رود ور متسد

. مدرک

نم! ِزیزع یتسشن اج نیا ارچ هخآ _

؟ شواچ نوج هب تدرد یشیم تیذا رتشیب یگیمن



ور؟ تدوخ مه ینکیم تیذا ونم مه

. شمدنوشن تخت یور مورآ

مقشاع رتشیب زور هب زور هک منک تتیذا ردقنا هرارق _

! یشب

حلا یب هک شقارب و نوطیش یاه مشچ هب یهاگن

تیفرظ ردق هچ هگم لد نیا ، متخادنا دمویم رظن هب

ادا. و زان زا مجح نیا یولج هرن فعض هک هراد

! ینتساوخ _

درک. جک یمک ور شرس

تاهوم هک رابره ، قدنف نکن نم لد اب وراهراک _نیا

راگنا یزیر یم تتروص یوت زان اب یروج نیا ور

! مشیم تقشاع هرابود

زا رتشیب ینزیم کلپ هک راب ره : تفگ یباذج هاگن اب

کلپ هظحل هی مگب تهب هشیم مشیم تقشاع لبق راب

؟ ینزن

! هگید منکیم راک یچ یگدنز نیا یوت مراد منیبب راذب

. مدرک شهاگن یرارق یب اب

بشما لقادح رتخد ریگن هدیدان ونم هاگن یوت نونج _

! ریگن ش هدیدان مدرک در ور یگنووید زرم هک

. تفرگ متمس هب ور شاه تشگنا مورآ

؟ یروخ یم ال _تون

مخ ، مدرک هاگن شاهراتفر و حتلا رییغت هب تذل اب



ماه بل نیب دوب وئاکاک زا رپ هک ور شتشگنا مدش

. متفرگ

هرت! معط شوخ تدوخ _نت

زا هک یلیاسو و مدش مخ ، دیشک بقع هدز تلا جخ

. متشادرب نیمز یور زا ور دوب هدیرخ هزاغم

. مداد شتسد هب بآ ناویل هی اب ور نکسم

ثعاب قاتا رد یادص هک متخادنا فارطا هب یهاگن

. مدرگرب شتمس هب دش

. ندوب هدموا عقوم هب اقیقد

و مدیسوب ور شتشگنا کون درک، مهاگن یلا وس باتفآ

. مدش دنلب اج زا

. هلته تامدخ _

. متفرگ لیوحت ور اه سیورس و متفر رد تمس هب

. متشاذگ شولج ور اذغ فرظ

. ینکن فعض روخب ورانیا _

. دموا رد شادص مدش دنلب اج زا هک نیمه

یچ؟ تدوخ سپ _

! قدنف االن مایم روخب _

متخادنا دشیم دنلب راخب شزا هک یبآ فرظ هب یهاگن

. مدرک خیلا مرگ بآ هسیک لخاد ور بآ و
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. متفر شتمس وهب متشادرب ور هسیک

؟ یدرکن عورش زونه ارچ _

درک. تشرد ور شاه مشچ

. مینک عورش مه اب یایب مدوب رظتنم _

مدرک هقلح شرمک رود ور متسد ، مداد هیکت تشلا هبب

هدب. هیکت مهب مدرک شروبجم و

. متشاذگ شلد ریز مورآ ور مرگ بآ هسیک

درک. عمج ور شدوخ یمک

. شواچ هغاد _

. مدرک شلفق ماهوزاب نیب

مک ور تدرد ینک، یم تداع نک ربص هظحل دنچ _

هنک. یم

هب عورش و دش سکلیر مک مک ات تشاذگ هظحل دنچ

هی و تشگیم رب هظحل دنچره درک، شاذغ ندروخ

دوب هتشگرب شور و گنر ، تشاذیم نم نهد مه همقل

. دیسر یم رظن هب رتهب شلا وح

درک اج هب اج ملغب یوت یمک ور ش هنهرب همین ندب

دز. بقع ور ینیس و

! هدموا رد دیشروخ شواچ دایم مباوخ هگید هتسب _

رانک ور مدوخ و متشاذگ زیم یور ور اذغ ینیس

. هشکب زارد تحار ات مدیشک



؟ یروخ یمن مدیرخ یکاروخ تساو _

درک. زاب ور شاه تسد

نک! ملغب ایب ، مروخ یم مشب رادیب میباوخب _

هتخیر مهب یباسح اج همه ، متخادنا فارطا هب یهاگن

دوب بترمان مالهف دوب هتخیر نیمز یور اه سابل دوب،

نیا متسنوت یمن ندوب زیم یور اذغ یاه فرظ و

شلغب تساوخ یم نوا یلو منک لمحت ور تیعضو

منک!

هب منهریپ ندروآ رد زا دعب و مدیشک یقیمع سفن

هنوگ تفرگ رارق ماهوزاب نیب هک نیمه متفر شتمس

درک. ورف مندرگ یوت ور شرس و دیسوب ور م

؟ باتفآ هرتهب _حتلا

؟ یرادن المز یزیچ ینئمطم

داد. نوکت رس مورآ

؟ یدیم ور میشوگ هظحل هی مبوخ _

هب و متشادرب زیم یور زا ور شیشوگ مدش مخ

. مداد شتسد

درک. ثکم هظحل دنچ ش هحفص ندرک نشور زا دعب

! هدیع بشما _

. دیرپ باال ماهوربا

؟ لیوحت _سلا

! تفر رد متسد زا نامز کال



. تخادنا یرانک ور یشوگ

هملا ع هی اه هچب اب میتخیر یم همانرب یلک سلا _ره

لیوحت سلا زور یتح لا ثما یلو میتشاد دیع دیرخ

! مئوت رانک شاج ،هب تفر مدای مه ور

مدز. یگنرمک دنخبل

. یرایب تسد هب ور رناژتی دیاب نک تحارتسا _

و درک هقلح مندرگ رود ور شاه تسد ، تفگن یزیچ

. تسب ور شاه مشچ
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باتفآ

، مدیشک شتروص ی هزور دنچ شیر یور ور متسد

! هیگتسخ زا امتح دوب زمرق یمک شاه کلپ تشپ

رارق ممکش یور مرگ بآ ی هسیک اب زونه شتسد

هنودرم یاه راتفر ی هقدص نوبرق ملد یوت ، تشاد

دش. لفق شاه بل یور ممشچ هک متفر یم ش

یولج بشید یاه هنحص کت کت و تفرگ رگ مندب

. تسب شقن ممشچ

یوت هنوقشاع یاهاوجن واب مالمی ردق نوا یتقو

و هرابود یروج هچ هنک ممورآ درکیم یعس مشوگ



؟ مدش یمن شقشاع هرابود

شراتفر لر تنک یهاگ شاه هسوب و اه شزاون طسو

مهرد م هرهچ هک نیمه یلو تفریم رد شتسد زا

نم ات درکیم ربص و درک یم لر تنک ور شدوخ دشیم

! مشب مورآ

شدنت بات و بت و اه هظحل نوا نوا یوت ردقنا

یمن سح ور شدوجو زج یزیچ هک مدوب هدش قرغ

! مدرک

جوا یوت زیچ همه ، میدش لماک مه رانک بشید

کت کت توهبم و تام زونه و داتفا قافتا یروابان

! مدوب میدوب هدنورذگ مه اب هک ییاه هظحل

اب نم و دوب هدرک زاب نم یور هب ور شبلق رد نوا

مبلق هب ور صلا خ یقشع هک تلا صا اب یدرم ندید

ونم یزرم و دح چیه نودب مداد هزاجا دوب هدیشخب

! هنوسرب شمارآ هب ششوغآ رد

هرذ هرذ هک شنارگن تروص یلو متشادن ینادنچ درد

دوب هتفرگ رظن ریز یصاخ ساوسو هب ور منت ی

منک! زان شارب داوخب ملد دش ثعاب

نیا داتفا نومنیب هک یقافتا همه نیا اب متسنود یمن

متسنوت یمن اعقاو یلو هن ای هیقطنم تلا جخ سح

منک. لر تنک ور مدوخ

ی هسیک ، متفر ورف شمرگ و گرزب لغب یوت رتشيب



رانک و مدیشک نوریب شتسد یوت زا ور مرگ بآ

. متشاذگ

دیدج سلا دوب رارق نم و دشیم لیوحت سلا بشما

شمسا نیا منک عورش درم نیا لغب یوت ور

؟ تسین یتخبشوخ

ور مدوخ یمک ، تفریم رس تشاد ملصوح مک مک

یور ی هدمآرب بیس مدیشک باال شین ال ضع ندب یور

یاه طخ ندرک لا بند هب عورش ، دروخ ینوکت شولگ

. مدرک ماه تشگنا اب شیبوکلا خ

مک و دروخ ینوکت هک دوب هتشذگن رتشيب هظحل دنچ

درک. زاب ور شاه مشچ یفیرظ مخا اب مک

؟ موناخ ربلد ینکیم راکیچ _

مدش، هریخ شرامخ مشچ هب و متفرگ باال ور مرس

هتفر یباسح هک ور شولگ بیس و مدش مخ هعفدی

مک نوا هگم ، متفرگ ماه نودند نیب مخم یور دوب

؟ تفرگیم زاگ ونم

. هشکب بقع ور شدوخ درک یعس

! نوطیش نکن _

شدوخ زا ونم و تفرگ ور ماهوزاب شاه تسد اب

درک. ادج

. دیبسچ هچ تبیس _

. دیدنخ مورآ



نم هب هبسچ یم ردق هچ تدوخ معط ینود یمن _

یم درد یتشاد شیپ تعاس دنچ نیمه ، کجورو

؟ یریگب مورآ تاج رس یاوخ یمن یدیشک

؟ هرادن ییانعم تساو نتسشن مورآ هشوگ الهی صا

؟ مشکب تاینوطیش تسد زا نومیگدنز رخآ ات هرارق

و تروص یور ماهوم هک شندب یور مدش مخ

. تخیر شندرگ

؟ یدنسپ یم روط هچ تدوخ _

تمی مال اب ور م هنوچ ریز و دروآ باالرت ور شرس

. دیسوب

تسبح منوت یم ،هن مارب یسفن لثم یتلا ح ره یوت _

هظحل هی منوت یم هن مرذگب تزا منوت یم هن منک،

! مشیم هفخ نوچ ، تماوخن

! ولوچوک نم یارب هقلطم گرم تندوبن هظحل دنچ
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سفن ی هلمح نیا ات متسب ور ماه مشچ هظحل دنچ

منک. مضه ور ریگ

یتلا ح ره یوت رفن هی اه هیبلا ج سح یلیخ یلو _

تغامد هک هیرگ زا دعب یتح ، هشاب هتشاد تسود

یمن یتح و یشیم رادیب باوخ زا یتقو ای هنوزیوآ



سول یتقو ینک،ای هاگن تدوخ هب هنیآ یوت ینوت

ای... ینزیم رغ هرس وهی یشیم

داد. نوکت رس هدنخ اب

تاظحل نیا کت کت یوت نم هرآ کرتخد مدیمهف _

هگا یتح ، مراد تسود میگدنز یاه هیناث ی هیقب لثم

مشب روبجم و ینک کالهف ونم هک یشاب هتخلش ردقنا

یم هک ییاه سابل ات متفیب هار ترس تشپ زورره

منک! عمج ور هنوخ طسو یزادن

. مدنوخرچ شارب یمشچ

هگید هک مه ردقنا اه هدب نم هب تبسن تدید یلیخ _

! متسین هتخلش

درک. مهاگن نئمطم

! یتسه _

. مگیم هک مدید

. تفرگ م هدنخ

رهوش بانج هک یرایب مور هب دیابن یلو متسه هشاب _

ور شموناخ تشز یاراک هک هینوا بوخ رسمه ،

هدب. اهب شت مکاال وهب هنک گنرمک

. تسشن تخت یور و دش دنلب

مدب شرافس یروخ یم یچ اذغ بوخ رسمه بخ _

؟ نرایب

. مدرک مومت ور شهب نداد ومل متسشن



مینک یم تکرح اذغ زا دعب ، مراد تسود یهام موه _

؟

. تشادرب ور تخت رانک نفلت

؟ مینک تکرح یراد تسود _وت

؟ یشیمن تیذا هار یوت

؟ میرب بش یاوخ یم

نیرت کیچوک یارب و دوب منارگن یروج نیا یتقو

نم ی هتساوخ و یتحار درک یم یعس ییاهزیچ

سکعرب ، شارب مریمب تساوخ یم ملد هشاب شتیولوا

یباسح نومجاودزا زا دعب مدرک یم رکف هک بقال

نیا میشاب هتشاد رظن الف تخا و ثحب مه اب هرارق

نوا یهاگ میدنورذگ یم شمارآ اب مه رانک ور اهزور

نم! یهاگ و دمویم هاتوک نومیگدنز و قشع یارب

هار و مینک روج و عمج ور نومدوخ ات مرظن _هب

. میتفرن مه مومح هزات هشیم بش شدوخ میتفیب

شتروص یلو دش جک یمک شبل ی هشوگ مدرک سح

. دیسریم رظن هب یدج نانچمه

هک مگب یزیچ متساوخ ، مدرک شهاگن کوکشم

. دروخ گنز شیشوگ

دش دنلب اج وزا تخادنا یشوگ هحفص هب یهاگن

هشوایس : تفگ دیشوپ یم ور شسابل هک روط نومه

یرادن درد باتفآ ، هداتفا یقافتا تکرش یوت زاب امتح



؟ یرادن جایتحا یزیچ هب

اذغ مه نییاپ نومه زا مدب ور نفلت باوج مرب نم

. مایم و مریگیم

. مداد نوکت یرس

ایب. دوز طقف ورب، مبوخ _

. دیسوب ور مینوشیپ رانک یگتفرگ هام و دش مخ

؟! مایب رید منوت یم هگم _

مدز. شیتقاط یب هب یدنخبل

! داتفا هار رد تمس وهب داد باوج ور یشوگ

درم نینچ هب نم مشچ هب یک زا رهمگرزب شواچ

؟ دوب هدش لیدبت یا هداعلا قوف و باذج

تسد هب یارب همه هک یسک نتشاد رطاخ هب دیاب

هب مدوخ رانک ندنوکش یم تسد و رس شندروآ

؟ مدیلا ب یم مدوخ

دوب! هدش نم قشاع ردقنا درم نیا اعقاو

یاه مشچ و راتفر یوت هک یروابان سح متشاد هزات

هیعقاو سح نیا ، مدرکیم کرد ور دزیم جوم شواچ

! هتخاب یسک هب ور شلد دوجو مامت اب هک دوب یمدآ
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شود هی دایب هک نیا زا لبق ات متفر مومح فرط هب



منک. بترم ور معضو و رس و مریگب

رتدوز تساوخ یم ملد ، مدوب هدش حلا رس یباسح

مه هنوپ مشاب رحس رانک اهزور نیا ات میدرگرب

یباسح رحس متسنود یم و دوب یروج نوا شتیعضو

. هدنوم اهنت

نوریب مومح زا و مدیچیپ مدوخ رود ور هلوح

. مدموا

شواچ و دش زاب رد هک مرب مکاس تمس هب متساوخ

دش. قاتا دراو

باب یزیچ مدرک سح درک، ثکم هظحل دنچ مندید اب

. تسین شلیم

متمس هب دنلب یاه مدق واب تشاذگ زیم یور ور اذغ

. دموا

؟ مایب نم ات یدرکن ربص ارچ _

. مدرک شهاگن بجعت اب

میدروخ اذغ مشب رضاح نم یایب یرب ات متفگ _

. میشن لطعم یکلا هگید مینک تکرح

یلدنص یور درک مروبجم و تفرگ ور موزاب فرط ود

. منیشب

یمن تیاعر ارچ منک، تکمک مایب یدرک یم ربص دیاب _

یچ! دمویم شیپ تارب یلکشم هگا رتخد ینک

. متخادنا باال یا هنوش



ادخ. هب مبوخ شواچ ینکیم نیچمه ارچ _

درک، ماهوم ندرک کشخ هب عورش یگنرمک مخا اب

مرادن و راد ی همه مدیشک رت باال ور هلوح یمک

دوب. نوریب

یوت زا کراولش و پات هی ماهوم ندرک کشخ زا دعب

هب یا همرس تس ریز سابل هی واب تشادرب کاس

داد. متسد

هب هنیشیم امرس نیشن یروج نیا شوپب دوز _ایب

. تنت

شهاگن وکالهف ددرم و متفرگ شتسد زا ور اه سابل

. مدرک

. مشوپب دز هراشا و درک یمخا مهب هریخ

. مدیچرو یمک ور ماه بل

هک یدید یمن بوخ دوب کیرات همین بشید هخآ _

. هگید درگرب

دش. جک یمک شبل مدرک سح

یم ، یتفرگ مک تسد ونم ییانیب ی هوق منک رکف _

منک؟ تکمک مایب ای یشوپ

ولج هب یمدق درسنوخ دید ور مندرک للعت هک نیمه

درک. زاب ور هلوح یولج و تشادرب

. متفرگ ور هلصوح عیرس و دش درگ ماه مشچ

. مراین رد یزاب هگید مدیم لوق مشوپ یم هشاب هشاب _



نوریب متسد ریز زا ور هلوح تحار و داد نوکت یرس

. دیشک

هریخ و غاد هاگن ریز عیرس و متشادرب ور ماه سابل

. مدرک ندیشوپ هب عورش ش

هاگن درک، یم تیذا ور مدوخ طقف یتنعل تلا جخ نیا

. دادیم سفن هب دامتعا مهب شصیرح و قارب

؟ ینکیم مهاگن یروج نیا ارچ _

ور مسابل دنب ات درک کمک و تشادرب ولج هب یمدق

. هدنبب تشپ زا

؟ یروج _هچ

. مدرک جک شتمس هب ور مرس یمک و مدز یدنخبل

رتخد نیرت لگشوخ هک راگنا تقاط یب و هنسرگ _

! هتور ولج ایند

ماپ کون یور مدید هک ور ش هنوچ یور چلا

. دروخ یم متروص هب شسفن ، شمدیسوب و مداتسیا

! هروط نیمه نم مشچ هب نوچ _
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ور مبل ی هشوگ تمی مال واب دش مخ ، مدیدنخ زیر

. دیسوب

! ینک یم فعض روخب ور تاذغ میرب _



. متفر اهاذغ تمس وهب مدموا نوریب شلغب وت زا

یم هفاضا ییولیک هد هی مینک یگدنز مه اب هام _هی

ندروخ اذغ ینک یم رکف شهب هک یزیچ اهنت منک

هنم.

. تشاذگ مولج ور اذغ و یلدنص یور تسشن

یمن اذغ بوخ ییاهتشا مک دوب تهب مساوح هشیمه _

! ینزب بیسآ تدوخ هب مدیمن هزاجا تهب هگید یروخ

یور یاذغ ندروخ هب عورش و متخادنا باال یا هنوش

. مدرک زیم

ات تفر شواچ دش مومت نوماذغ هک نیا زا دعب

اه و سابل ندرک عمج هب عورش مه نم هریگب شود

. مدرک نوملیاسو

خیلا یلکشم کیتس پال یوت ور لطس یوت االی غشآ

. مدرک ادج ور هتسشن یاه سابل س همه و مدرک

ماه سابل و مدوب هتخلش یباسح تشاد قح شواچ

دوب. هدش یطاق مه اب

. مدرک اج هب اج مه ور شواچ  یاه سابل

مدوب هتخادنا نیمز یور بشید هک یپات ات مدش مخ

. دموا نوریب مومح زا شواچ هک مرادرب ور

هجوتم هک مدوب ش هنهرب ی هنت باال وحم ردق نوا

. مدشن شتروص یور مخا

لیاسو ارچ ال صا یدش مخ یروج نوا ارچ وت باتفآ _



، زورما وت یدرک کشخ ونم نوخ یدرک عمج اهنت وراه

شکب زارد ورب تارب تسین بوخ مگیم یه هگید نکن

! منیبب تخت یور

. متخادنا شینابصع ی هرهچ هب یهاگن

هک دوبن یراک هدشیچ هگم حاال ینکیم ماوعد ارچ _

. تقو هی هشن نومرید متفگ

. منیشب تخت یور درک مروبجم

یکاروخ نیا اج، نیا نیشب ، هشب رید راذب کرد _هب

نوشروخب ، یدروخن ور مدیرخ تساو بشید هک ییاه

! میرب منک عمج ور زیچ همه نم ات

وت ور مرس و متسشن تخت یور تحار یخلا اب

. مدرک ورف اه یکاروخ ی هسیک

یم شوگ تفرح هب مراد نییب هگید نکن الیق خادب _

منک.

: تفگ دوب شاه سابل ندیشوپ لوغشم هک روط نومه

راب هد ینک، شوگ فرح ات ینک یم هنووید ور مدآ

منک! رارکت ور هلمج هی دیاب

. مدرک شهب یمخا

! مروخ یمن ال _صا

. دموا متمس وهب دیشک یقیمع سفن

رهق تقو االن مرب تنوبرق روخب نم ِزیزع روخب _

یچیه نم هشاب نویم رد وت یاپ یتقو تسین ندرک



! تسین میلا ح
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یوت ور دوب نوشهب ممشچ هک ییاه یکاروخ هرابود

. متفرگ ملغب

! نکن اوعد ور مدوخ ، مدوخ رطاخ هب هگید _

. مینز یم فرح ونوا روخب _

یزیچ هی یور هنک، عورش هرابود ات مروخب دوب رظتنم

یم ور مدوخ هگید دوب ساسح ینعی دوب ساسح

! دشیمن ضوع مه متشک

یقاب لیاسو هیقب دیشوپ لماک هک ور شاه سابل

درک. عمج مه ور هدنوم

سلا مدیسرت یم و دشیم کیرات تشاد اوه مک مک

. میشاب هار یوت ور لیوحت

متمس وهب دروآ رد مکاس یوت زا یتحار راولش وتنام

. تفرگ

. یشاب تحار هار یوت شوپب ور انیا _ایب

مدز. شهب یدنخبل

! یرسمه یسرم _

. دیسوب ور مرس یور و دش مخ ، تفرگ ش هدنخ

! نوبز نیریش _



ندید اب مدش دنلب اج زا مدیشوپ هک ور ماه سابل

دز. هقرج منهذ یوت یزیچ هعفدی لیاسو

! میدیرخن یتاغوس یسک هساو ام شواچ یاو _

زکرم اج دنچ هار یوت : تفگ و درک ثکم هظحل دنچ

. میرخب رانک منزیم دیرخ

مفیک تشادرب نیمز یور زا ور لیاسو متفگ یا هشاب

. میدز نوریب لته زا ودره و متفرگ ور

راوس درک یگدیسر لته یاراک هب هک نیا زا دعب

. میداتفا هار دیرخ زکرم تمس وهب میدش نیشام

منکن شلطعم و مدن جرخ هب ساوسو دایز مدرک یعس

رس شاب دوز دمویم رد شادص مه هقیقد دنچ ره ،

! هشیم عورش تدرد هرابود شابن اپ

نامام یارب هیضق لصا دش مومت نوماه دیرخ هرخ باال

متسنوت رکشورادخ هک دوب موناخ زانهم و وناب و

مه هیقب هساو مرایب ریگ یگنشق یاه هچراپ و سابل

. مدیرخ یتانیئزت لیاسو و نهاریپ مدوخ ی هقیلس هب

نیا یوت منودیمن ، مداتسیا شواچ رظتنم نیشام رانک

دوب. هدز شبیغ اجک هقیقد دنچ

متمس هب رود زا دنلب یاه مدق اب هک شندید اب

مدز. یدنخبل دمویم

هدید یمسر یاه سابل اب ردقنا وباالش، دق نوبرق

دیشوپ یم ترپسا طقف هک زور دنچ نیا یوت شمدوب



. شساو تفر یم ملد یه

. تشگرب متمس هب عیرس میدش نیشام راوس هک نیمه

؟ هنکیمن درد تییاج _

. زورما یتفر هار یلیخ

. مدیبوک یلدنص یتشپ هب ور مرس

درد مه هرذ هی هگا نم نک رواب شواچ هن یاو _

درد ترس هک منک یم غیج غیج ردقنا مشاب هتشاد

! هبوخ الحملا ماک هریگب

. تخادنا هار ور نیشام و تخادنا مهب یا هگید هاگن

دنچ لیوحت سلا ی هظحل ات دوب هدش کیرات اوه

. میتشاد هلصاف یتعاس

. میدرگ یم رب میراد میدوب هدادن ربخ سک چیه هب

؟ شواچ میر یم اجک _االن

: تفگ یدج دوب هدش هریخ ولج هب هک روط نومه

! نومدوخ ی هنوخ
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هنوخ میرب هشیمن ، لیوحت سلا هساو هخآ : متفگ مورآ

هدش. گنت ملد یام؟

. تخادنا مهب یهاگن

؟ نتسین باوخ میسرب تقو رید هنکمم _



. مدرک یچون

. نرادیب هک همولعم اه هلیوحت _سلا

هنوخ زا ملا یخ یتقو تفگن یزیچ و داد نوکت یرس

مداد هیکت نیشام یلدنص هب ور مرس دش تحار نتفر

منک. تحارتسا یمک میسرب ات مدرک یعس و

و مباوخب ور هار لک ندموا عقوم لثم متساوخ یمن

مدش رادیب یتقو ارچ منود یمن یلو مراذب شاهنت

! میدوب نارهت یوت

. متسشن ماجرس فاص و مدنولا م ور ماه مشچ یمک

. تخادنا مهب یهاگن

. موناخ باتفآ باوخ تعاس _

مدز. شهب یدنخبل

هتعاس ود : تفگ و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

! مدب تهب ور تیدیع یش رادیب مرظتنم

دش. درگ ماه مشچ

؟ یدیرخ یدیع مساو یاو _

؟ هتفر لیوحت سلا هگم منیبب اسیاو

. تخادنا ورباال شرس

... هیقب یولج هخآ تهب مدب مییاهنت ات متفگ طقف _هن

. دادن همادا و داد نوکت ور شتسد

درکیم سیورس ونم نهد نومتولخ وت ، تفرگ م هدنخ

هن راگنا دشیم یدج نیچمه دیسریم هک عمج هب یلو



گنس یباسح یدزمان بش دنچره ، هشواچ نومه راگنا

هشاب یراب نیرخآ و نیلوا منک رکف یلو تشاذگ مومت

یم ظیلغ یاه عالهق زاربا نیا زا شزا عمج یوت هک

! منیب

؟ منیبب بخ _

ور شتسد درک کراپ یا هشوگ ور نیشام و دز امنهار

نوریب کیچوک ی هبعج هی و درب ورف شبیج یوت

. دروآ

. دموا شک مدنخبل

؟ یتشاک نیشام مد ونم نیا هساو _

. تفرگ متمس هب ور هبعج

یزیچ نیلوا مدش روبجم ینومن لطعم هک نیا هساو _

منک! باختنا ور تفرگ ور ممشچ هک

ی هراوشوگ تفج هی ، مدرک زاب ور هبعج رد قوذ اب

هک یدنبندرگ هب هیبش یزیچ هی هدیرخ هام هالل حرط

دوب! هداد هیده مهب یراگتساوخ بش

مشچ هب یقارب هاگن اب ندیچ هسیر ملد یوت راگنا

. مدش هریخ شرظتنم یاه

! مدش شقشاع شواچ س هداعلا قوف _

مینوشیپ و دش مخ تسشن شبل یور یگنرمک دنخبل

. دیسوب ور

فرح نم اب هطبار رد یتقو طقف ور قشع ی هملک _



! قدنف کرابم تدیع ربب، راک هب ینزیم

رتشیب و متفرگ ور ش هقی بقع هرب هک نیا زا لبق

ش هنوگ یور ور مبل ، شمدیشک مدوخ تمس هب

. شمدیسوب مکحم و متشاذگ

ناخ! کخلت کرابم مه وت دیع _
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. مدنوراخ ور مرس تشپ یمک

. مدیرخن یدیع تساو هک نم یلو _

اه هچب هگم : تفگ دنخبل واب تخادنا هار ور نیشام

؟ ندیم یدیع مه

. مدنوخرچ شارب یمشچ

. ایراد تسود هچب _

. تخادنا مهب یهاگن

هن؟ هک ارچ هشاب وت _زا

هچ شهت نیبب متفرگ شزا ور مهاگن هدز تلا جخ

! هنکیم تکاس ور مدآ یروج

. متشاذگ مفیک یوت ور اه هراوشوگ

. مدیرپ نییاپ نیشام زا هنوخ رد هب ندیسر ضحم هب

دیرخ یاه کیتس وپال مکاس و دش هداپی مه شواچ

. دروآ تشپ زا ور



. متخادنا بقع یلدنص هب یهاگن

هب ور میدیرخ هک ییاهوداک هرن تدای شواچ _

؟ مشاب دیاب منم ترظن هب اه یدب تداوناخ

داد. راشف ور هنوخ گنز و داد نوکت یرس

نوشدوخ ی هنوخ نتفر نوشمه اال متحا ، تسین _المز

. منوسر یم نوشتسد هب نوشمدید ادعب

. مدرک شهاگن نوطیش و مدیدنخ زیر

؟ سپ خهیلا هنوخ _هعاالن

ییادص هک هگب یزیچ تساوخ دش درگ شاه مشچ

. دیچیپ نوفیآ یوت

؟ یتدوخ باتفآ یاو _

. مدرک هاگن هنوخ رد هب بجعت اب

؟ یرادن یگدنز هنوخ ییاجنیا ارچ وت رحس _

ایب ریگن تخس هگید همدوخ ی هنوخ لثم مه اجنیا _

. مدوب ترظتنم یباسح هک وت

شواچ دیدهت زا ورپ نیگنس هاگن ریز دش زاب هک رد

. مدش هنوخ دراو هدنخ زا رپ یتروص اب

هب شرآ و رحس و نامام مدرک زاب ور رد هک نیمه

رد رانک هک شوایس ندید اب ، ندروآ موجه متمس

ماه مشچ هگید دوب هداتسیا تسد هب ییاچ هنوخزپشآ

! نرتچ امسر یگداوناخ دشیمن نیا زا رت درگ

مکحم ور شرآ و مدیسوب ور نوشمه یور دنت دنت



. مدرک لغب

تارب ملد ردق هچ ینودب هگا ردام مدرگب ترود _خآ

. مدیرخ یچ تارب نیبب ایب دوب هدش گنت

دوب هدش مومت هیقب اب شیسرپلا وحا هزات هک شواچ

داد. متسد هب ور اه دیرخ ی هسیک

و گنچ اب یکی هسیک وت مدرک ور متسد هک نیمه

. شدیشک متسد زا نودند

. متشادرب شواچ تمس هب یمدق بجعت اب

؟ سپ وک نم یتاغوس _

دیرخ هسیک مخا اب هک شوایس یکاش تروص ندید اب

. هدنخ ریز میدز دنلب همه درکیم ور و ریز ور

ملا انیا : تفگ و تفرگ شتسد زا ور هسیک شواچ

. مدیم تهب هنیشام وت شوایس اقآ تسین امش

تخپتسد یتقو زا منم : تفگ و داد نوکت یرس ایس

ورب مدش هداوناخ نیمه هچب مدروخ ونوج نامام

فاحجا منییب هدب مهب اج نیمه رایب ور میتاغوس

مقح! رد هشاب هدشن

. متفر شهب یا هرغ مشچ

هیچ؟ نوج نامام _

یم یه منکیم لمحت روز هب نم ور رحس نیمه

نم! نامام هب هبسچ

. نتفگ مهب ییاباب ورب نوشتفج



! دینم یاه هچب نوتمه : تفگ عیرس نامام

. تخادنا مهب یدج هاگن شواچ

هار. وت یدش هتسخ نومن اپ رس مینیشب _

تدرد وت منودیم هک نم ، تفرگ م هدنخ هظحل هی

درم! هیچ
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مدز. شهب یدنخبل

سابل مرب نم ات یدب نوشهب ور اه وداک ینوتیم _

؟ مشوپب یتحار

نوکت یرس طقف دش فرصنم هک هگب یزیچ تساوخ

. تفرگ ایس تسد زا ور اه دیرخ و داد

یچ ت هساو تنامام نیبب نوج ومع ایب شرآ _

! هدیرخ

وت. دیرپ یقرق نیع رحس مدش قاتا دراو هک نیمه

؟ یداد داب _هب

. هدنخ ریز مدز مورآ شییوهی و میقتسم لا وس زا

! شکب تلا جخ یتیبرتیب یلیخ رحس یریمن _

نم ور شتلا جخ هدرک هگید یکی ور شلا وح قشع _

؟ مشکب

تلا جخ مدوخ بشره یاراک تباب مفظوم طقف نم



. منیبب نک فیرعت مشکب

ات رس هب تقد رپ هاگن ،اب مدروآ رد منت زا ور موتنام

درک. هاگن ماپ

. مدرک ضوع ور مراولش و متفرگ ور منت یولج عیرس

تلا جخ مدآ بخ روعشیب نکن هاگن یروج نوا رحس _

! هشکیم

راد نیتسآ سابل هی ات مدروآ رد ور مپات هک نیمه

درک. زیر ور شاه مشچ مشوپب

! متفای _

. بقع مداد شله

ویچ؟ _

مرج! _راثآ

زومرم یا هدنخ واب دیشک مندرگ ریز ور شتسد

درک. مهاگن

؟ کلک هیچ یاج اه یزمرق و کل _نیا

رد. هب هدروخ : متفگ هدنخ اب

دز. متسد هب یا هبرض

؟ انایحا یتفریم زیخ هنیس رد _ور

نومه مدز شهب یگرزب دنخبل و مدیشوپ ور مسابل

رکف وت یچره : متفگ متفر یم رد تمس هب هک روط

! هراد تقیقح هتفیثک

دراو هگید یلو متمس هب تشادرب زیخ و تفگ ینیه



تشاد دوبن هتخاس شتسد زا یراک و مدوب هدش هلا

. یواکجنک تدش زا درمیم

دوب حالل منوخ دیمهف یم شواچ مه شاج نیا ات

نومیصوصخ لئاسم زا یسک تشاد دیکات مه ردق هچ

! هنکیم قرف رحس بخ یلو هشن راد ربخ

شساو هک ییاه یزاب بابسا اب هک شرآ ندید اب

شواچ ور ش همه مدز یدنخبل درک یم یزاب میدیرخ

دوب. هدرک باختنا

اه هچب : تفگ عیرس نامام منیشب متساوخ هک نیمه

ات هگید دینیچب مه ور هرفس ، طسو دیرایب ور زیم

یم ماش شدعب هریم لیوحت سلا هگید تعاس مین

. میروخ

. دیشک یا هزایمخ ایس

؟ میروخب ماش شلبق هشیمن _

. دموا رد شواچ یادص هک زیم تمس مرب متساوخ

یم یگدیسر اهراک هب میتسه ام دینیشب امش باتفآ _

ایس. وش دنلب ، مینک

مدز. شوایس ی هتفر او تروص هب یدنخبل

دز. زیم یور ی هچراپ اهو سابل هب یا هراشا نامام

. اعقاو دوبن المز مرتخد دیدیشک تمحز _

هگید هیتاغوس ناج نامام هیفرح هچ نیا : متفگ عیرس

هگا نیبب ورب مدیرخ سابل مه وت هساو رحس یتسار



. مرادرب مدوخ تسین تزادنا
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شتسد ایس هک هرب اه سابل تمس هب تساوخ رحس

. تفرگ ور

یروجدب میروخب اذغ رایب ور هرفس لوا یلیکو ادخ _

. همرس وت شوب

. تفرگ ش هدنخ نامام

دنچ ناج شوایس میروخ یم اذغ میدیچ هک ور زیم _

. رایب موود هقیقد

،ات مدنوشن ملغب یوت ور شرآ و متسشن هشوگ هی

شرآ اب ایند ی همه زا غراف لیوحت سلا ی هظحل

یم شزور دنچ نیا یاهراک زا و مدزیم فرح

. مدیسرپ

هکبا ور مرس ، دموا رد همه یادص شطسو هک ردقنا

لوغشم هک روط نومه شواچ مدش هجوتم مدروآ ال

. تسام هب شمشچ هشوایس اب ندز فرح

شلوا ، دادن نوشن یلمعلا سکع هک مدز شهب یدنخبل

دایز نوچ داتفا اج میرازهود مک مک مدرک بجعت

مه! وت هتفر یروج نیا مدرکن هجوت شهب

هنوهب هب نم و ندیچ ور هرفس عیرس رحس و نامام



. مدزن یزیچ هب تسد هار یگتسخ

. داتفا تعاس هب ممشچ هک میدوب ندروخ اذغ طسو

رود مینیشن اه هشیم لیوحت سلا هگید هقیقد _هد

زیم؟

درک. یچون ایس

میشاب هرفس رود هرب راذب اباب میدرک عورش هزات _

! هرتشیب شتکرب

درک. شهاگن یپچ پچ رحس

زورره هک نم مدیمن اذغ شهب راب هی سیلا راگنا _

! منکیم تسرد اذغ تساو

دز. یحور یب دنخبل ایس

ود ره هايس، لفلف هناد و هايس نايورهم _خلا

؟ اجك نآ و اجك نيا اما تسا زوسناج

نم لثم مه رحس تخپتسد هدنخ ریز مدز یقپ

. تشادن یفیرعت نادنچ

هب ور شجنرآ و تفر نم هب یا هرغ مشچ رحس

. دیبوک ایس یولهپ

نایورهم خلا تهب مگیم یدنوم هنشگ دعب هب نیا _زا

! هدیبسچ اجک

اقیقد هک شواچ مریگب ور م هدنخ یولج مدرک یعس

هاگن مهب هریخ دوب هتسشن شوایس رانک مور هب ور

درک.



یزیچ و درک یمخا ، مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. تفگن

یتقو زا هک نم ، مدنوراخ یمک ور مینوشیپ ی هشوگ

! هنکیم نیچمه ارچ مدرکن یراک میدموا

باال هک لیوحت سلا هب دوب هدنوم هقیقد دنچ طقف

. میتسشن زیم رود همه هرخ

دوب. هتسشن یا هشوگ و دوب نامام تسد نآرق هی

دوب رتهب ، مدرک رت کیدزن شواچ هب ور مدوخ یمک

نیا یوت ،االنو مسرپب شزا ادعب ور شیقلخدب لیلد

. هزادنب هلصاف نومنیب یزیچ متساوخ یمن هظحل
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. متشاذگ شتسد یور ور متسد مورآ

. تخادنا مهب یهاگن یمشچ ریز

؟ شواچ _

. دیشک یقیمع سفن

؟ شواچ ناج _

شناج مه یگتفرگ نیا یوت مدز، یگنرمک یدنخبل

. مدوب

؟ ینک یم مخا مهب ارچ _

؟ ینومب رهق ماهاب ور سلا لک یاوخ یم



داد. راشف شمکحم و یوق یاه تسد یوت ور متسد

بش متشادن راظتنا طقف ، قدنف ساه هچب هساو _رهق

. هنوخ یایب نم اب متساوخ یم ینومب اج نیا ور

و مدرک جک ور مرس یمک ، متفرگ زاگ هدنخ زا ور مبل

؟ مزیزع : متفگ یا هدیشک نحل اب

دش. هریخ ماه مشچ هب تمی ابمال

یامرگ اب هک بش دنچ نیا زا دعب هک یرادن راظتنا _

لغب نودب منوتب بشید تاقافتا و دش رحس وت نت

؟! مباوخب تندرک

مگب متساوخ مدش، هریخ شهب یگتفیش و قایتشا اب

منکن رکف هک مدرک تداع تنت رطع هب یردق نوا منم

! مراذب مه یور مشچ وت نودب مه بش کی منوتب

زا مدرک ادیپ تروضح هب هک یدایتعا مگب متساوخ

هک ییادص یلو هرت ششک رپ و رت یوق ینویفا ره

ور ندز فرح ی هزاجا دادیم ور ون سلا عورش دیون

درک! بلس مزا

. ندرک یسوبور هب عورش و ندش دنلب اج زا همه

ور رحس ی هنوگ مکحم و دش مخ تحار یلیخ ایس

هاگن رحس ندش خرس هب هدنخ اب متشاد دیسوب

کیدزن اج نومه دش، مرگ م هقیقش رانک هک مدرکیم

لد! ناج کرابم تدیع دز: بل مشوگ هب

. متشگرب شتمس هب نوراب هراتس ییاه مشچ اب



ی هنحص نیا زا میریگب سکع هی نک ربص نک ربص _

خر راب هی سلا دص ره نک هدافتسا دیشروخ ، یخیرات

اه. هدیم

ی همه اب شوایس یاه ندرک تیذا هب هجوت یب

. مدش هریخ شهب مقشع

مد مربب رس مگب، یزیچ عمج نوا یوت متسنوت یمن

کون یور ای مشقشاع ردق هچ مگب شهب و ششوگ

متسنوت یم هک یراک اهنت شمسوبب و متسیاب ماهاپ

یارب هار نیرتهب اه مشچ یهاگ دوب، ندرک هاگن منکب

مدآ هی ی عالهق قمع نداد نوشن و ندز فرح

! نتسه

یدیع نوممه هب یکی یکی نامام و شوایس و شواچ

کالهف یباسح و تفرگ یم شباوخ تشاد شرآ ، نداد

و شواچ هک دوب هدش در بش هدزاود زا تعاس دوب،

. ندرک نتفر مزع ایس

لا بند میرب ادرف ات هنومیم اج نیا تفگ مه رحس

. هدنوم یقاب یاهدیرخ

مه سابل تسد کی یتح نم و دوب شدقع ادرف سپ

! مدوب هدیرخن

یتقو اصوصخم مرب شواچ اب تساوخ یم ملد

شطیارش اعقاو یلو مدید یم ور شیگدروخ باصعا

. دوبن



. میدرک نوشیهارمه رد مد ات

و متشاذگ شواچ یوزاب یور تسد رخآ ی هظحل

یلک مه مدوخ تکرش میایم دیرخ زا دعب ادرف : متفگ

. مراد هدنوم بقع راک

داد. نوکت یرس

یم یا، هتسخ ادرف مدیم نوشماجنا شابن نارگن _

! یایب نم ندید یارب ینوت

! دیشابن اپرس و دینکن رود رود دایز
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. متفگ یمشچ

ودره یظفاحادخ زا دعب داد، راشف مورآ ور متسد

. نداتفا هار و ندش نوشاه نیشام راوس

. میتشگرب باوخ قاتا یوت رحس اب

یوت مباوخ یم زور هس ات ینک ملو م هتسخ ردقنا _

مسر یباسح دوب مشود یور راب یلیخ هام نیا

دش. هدیشک

مه ور شرآ میدیشک زارد باوختخر یور نومتفج

. مداد اج نومدوخ نیب

یخلا یب یسورع زا دعب هام شیش ات مدوب تاج _

یم و مدروخ یم هنوخ ، مدشیم نتفر تکرش



. مدیباوخ

؟ دیریگ یم ور یسورع یک یتسار

. مدیشک یموه

هتبلا منک، ادج راک طیحم زا ور مدوخ ماوخ یمن _

منک! یم رتمک شرآ رطاخ هب ور یراک یاه تعاس

زاآ دایمن مشوخ میریگ یم ور یسورع هگید هام هی

هنوخ تفریم بشما مه شواچ ، ندوب نوخ واال نوخ ال

دوب. جک شقلخ

. تفرگ ش هدنخ

هب تقو همه نیا زا دعب ادخ، هدنب تشاد مه قح _

نوریب ندیشک شلغب زا ور دارم یترز دیسر دارم

. هزیریم مهب شباصعا هشاب یکره

مدز. شاپ هب یا هبرض

ردق هچ مدوخ ینودب هگا فوا ، باتفآ و هن دارم _

! شارب هگنت ملد

درک. میاق تشلا ب یوت ور شرس

! ینزیم مه هب ور حملا یراد هگید باوخب _

دوب ملغب یوت شرآ هک روط نومه و مدرک جک ور مبل

. متخادنا میشوگ هحفص هب یهاگن

لوا یاه هظحل نومه شواچ هک یمایپ ندید اب

سابل ارچ دش.( درگ ماه مشچ دوب هداد نومندموا

؟) ینومب یاوخیم ؟ یدیشوپ یتحار



دوب! مهرد ردقنا شتروص ارچ وگب سپ

دش هجوتم و درک کرد ور طیارش شدوخ ملا حشوخ

رحس روضح و نامام و شرآ یارب یگنتلد دوجو اب

ور بشما دوب هدنوم نوماهدیرخ و نم رطاخ هب هک

! منورذگب شرانک منوت یمن

مک مک هک مدوب شواچ هب ندرک رکف ریگرد ردقنا

درب. مباوخ

زاب مه زا ماه مشچ روز هب رحس یاه نوکت اب حبص

دش.

هتعاس هی دش، هدزای تعاس باتفآ هگید وشاپ _

. راگنا یشوهیب یش رادیب یه مرظتنم

دنلب اج زا روز هب و مدیشک ماه مشچ هب یتسد

. مدش

. متشادن مه ندز فرح ی هلصوح یتح

. مشب حلا رس یمک ات مدز خی بآ متروص هب راب دنچ

شرآ ندید اب میدموا نوریب سیورس زا هک نیمه

. مدرک شلغب مکحم

دوب، هدش گنت تارب ملد ردق هچ ردام مدرگب ترود _

؟ نوریب میرب نم اب یایم زورما

. دیسوب ور م هنوگ

. مایم یرخب کفپ مساو _

. مدرک زیر ور ماه مشچ



؟ وررپ هچب یریگیم _جاب

. دموا رد شغیج هک متفرگ شپل زا یزاگ

میدش هنوخزپشآ دراو عیرس رحس رغرغ ندش دنلب اب

. میتفیب هار و میروخب ور نوماذغ ات

هار نیشام تمس هب عیرس و مدرک هدامآ ور شرآ

. میداتفا

رحس ی نهلا یادص میتسشن نیشام یوت هک نیمه

ردق هچ اهزور نیا ینودیمن باتفآ یاو دش: دنلب

هدموا شرهوش اب نامام هدموا اباب ، هرذگیم کانتشحو

ور مه اب ادرف مسرتیم یلیخ لته، نتفر مه نوشمه

هنوپ ینودیمن یاو دایم شیپ یتحاران و نشب ور هب

هک باتفآ نشج وت تفگیم دز رغ مرس ردق هچ

یدرک هلجع نوا زا رتدب مه وت منکب یراک متسنوتن

انح! یوت یتشاذگ ونم تسد

زا ایس دییاهامش و شوایس االن میشوخلد اهنت

و هتفرگ نوماس و رس هبوبحم شرهاوخ یگدنز یتقو

هدش تسرد نتفر هرواشم یلک اب شرهوش راتفر

میبصع ش همه نم یلو هدش رت مورآ یلیخ شباصعا

یخلا یب متساوخ شزا یتح منزیم رغ مراد و

و میدب هداس راهان هی طقف میشب دقع زا دعب مسارم

نم روجره تفگ مه نوا شدوخ ی هنوخ هرب یکره

یلو... متحار



. شفرح وت مدیرپ

یاه لکشم ی همه ریگب سفن نم رهاوخ رت مورآ _

هب هیبش تساو االن مه یور یدرک رابنلت ور کیچوک

همه ندرک گرزب و سرتسا نیا ندش گرزب لضعم هی

تسرد زیچ همه مرب، تنوبرق هیداع دقع زا لبق زیچ

مه اب یلک زورما نکن تیذا ور تدوخ ردقنا هشیم

، هشیم خیلا تسرتسا میدرگ یم و مینز یم فرح

! هتشگرب تموناخ باتفآ سرتن
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. دیشک یهآ

ریغ ویک یدرگرب مدوب هار هب مشچ ش همه ادخ _هب

تشیپ هک دش مرگ ملد مه بشید هگم، مراد وت زا

وت ایس شیپ مرب متفگیم مدوخ هب یه ینعی منومب

هگیدمه شیپ نوتلد متسنود یم شواچ شیپ یرب

عفر ماتسود اب طقف ماهزور نیا یاه یریگرد یلو س

. هشیم

. متشاذگ شوزاب یور تسد

و نامام شیپ نم مه یتفر یم وت هگا مرب تنوبرق _

تفر ش هفایق مک هی مه شواچ مدنوم یم شرآ

تسین شطیارش هک درک کرد شدوخ یلو مه یوت



. مشدوخ هلد رو هگید هرذگب زور دنچ نیا راذب

. تفگن یزیچ و دز یدنخبل

هدایپ نیشام زا ییات هس ژ اساپ هب ندیسر ضحم هب

. میدش

. تفرگ ور نوماتود تسد و داتسیا نومطسو شرآ

مدش، یصاع هک میدیخرچ اه هزاغم ی همه یوت ردقنا

هک میدرک لغب ور شرآ رحس و نم ور هار فصن

. هشن هتسخ

راولش و زولب تسد هی رحس یاهدیرخ لیمکت زا دعب

. مدیرخ شرآ یارب یمسر

مینوتب هک هشکن لوط دایز مدوخ دیرخ مدرک یعس

. مینوسرب تکرش هب ور نومدوخ رتدوز

نماد و تک هک مدوب اه سابل نیب نتشگ لوغشم

و دوب هاتوک شتک ، تفرگ ور ممشچ یمسر همین

، تشاد مه هنورتخد یزتناف حتلا هی دنلب همین شنماد

رادحرط زولب و یرتسکاخ گنر هب نماد و تک دوخ

رضحم یوت دوب رارق دقع دوب، دیفس گنر هب شریز

باروج هی هگا نتشادن مه یمسارم هشب ماجنا

یباسح لیاتسا نیا مدیشوپ یم نماد ریز یراولش

! دیسر یم رظن هب کیش

مدز. رحس هب یا هراشا

مشوپب میرب رحس هکیش هچ نماد و تک نیا نیبب _



؟ هیروج هچ منت وت منیبب

دز. قرب شاه مشچ

. ینکیم نوملطعم بش ات هنرگو هشاب بوخ مراودیما _

. مدش هزاغم دراو و متخادنا باال یا هنوش

یدادن نوشن مهب ور تدقع سابل زونه تسه مساوح _

اه.

دز. یقوذ رپ دنخبل

و هزاب کال مه ش هقی تس هرسکی دیفس نهاریپ _هی

س هنوخ هراد مه هلا بند هزات ماه هنوش یور هتفیم

. هگید ینیبیم منت یوت ادرف

. مدرک هاگن شقوذ هب دنخبل اب

ات تفگ دوب هداتسیا هزاغم طسو هک ییاقآ هب عیرس

. هرایب نومارب ور نماد و تک

بقع هب هنیآ یوت وزا متشگرب شندیشوپ ضحم هب

. مدرک هاگن

یلیخ : تفگ هدنخ واب دروآ ولج ور شرس یمک رحس

یزیچ تهب شواچ هگا هتبلا باتفآ هگنشق تنت یوت

. هگنت یلیخ مه نیا هساسح هدروخ هی هگن

. مدیشک یموه

نوشن لماک حوضو اب ور مدآ رادن و راد ی همه _

نومنیب هک مشچ دب مدآ و هبیرغ یخلا یب ، هدیم

! هشب تیذا و بذعم مدآ تسین



داد. نوکت یرس

مینک باسح نوریب رپب شزا میضار یلیخ هک _نم

. میرب

هگا هک دوب یروج ، دیشک توس مرس غلبم ندینش اب

هداس نشج هی هساو تساوخ یم یلومعم مدآ هی

رانک ور شهام کی قوقح فصن دیاب هرخب سابل

نراد هچب اتدنچ هک ییانوا داد هب ادخ تشاذیم

! هسرب

ندروخ زا دعب میدز نوریب ژ اساپ وزا میدیرخ سابل

تکرش تمس هب و میدش نیشام راوس هس ره اذغ

. میداتفا هار

هدب. نوشن ایس هب ور شاهدیرخ تساوخیم مه رحس
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هب ییاچ اب هک یتشم تکرش هب ندش دراو ضحم هب

درک. جک نومتمس هب ور شهار تفریم ورهار تمس

فیرشت دیدروآ افص یلیخ تکرش یاموناخ سورع _هب

. مرایب نوتارب مد هزات یاچ هی نم دیشاب هتشاد

مدز. یدنخبل

. نوتارب هشیم تمحز هنکن درد نوتتسد یتشم _سالم

درک. جک یمک ور شرس رحس



یوت ناجک ناخ شواچ و شوایس ، یتشم _سالم

؟ نقاتا

داد. نوکت یرس

اب رهمگرزب یاقآ یلو نتسه نوشقاتا یوت یناف یاقآ _

. نراد هسلج شخپ یاتکرش زا اتدنچ

. میدرک یرکشت

تسد مه نم و تفر شوایس قاتا تمس هب رحس

. مداتفا هار تاسلج سنلا تمس وهب متفرگ ور شرآ

راظتنا قاتا یوت شرآ اب دوب هشیش سنلا رود ات رود

. مدرک جک ور مرس یمک و میتسشن

دوب هداتسیا یدج و یمسر یلیاتسا اب هک شندید اب

شوحم دادیم حیضوت روتینام یور زا ور یزیچ و

! مدش

؟ هنوخ میریم یک ، تفر رس ملصوح ینامام _

. متفرگ ملغب یوت ور شرس

هرن؟ رس تلصوح هک مینکب هزم اب راک هی یاوخ _یم

داد. نوکت ور شرس

. متفرگ زاگ ور مبل هدنخ زا

تشاددای هچرتفد هی شوت وزا مفیک یوت مدرب تسد

متشون شور یگرزب تنوف اب مدیشک نوریب راکدوخ و

. مدیشک سوب و بلق سکع شرانک و مراد تسود

نیبب : متفگ راختفا و هدنخ واب شرآ تسد شمداد



س نوا هب ور رت فرط نوا ورب مدق ود ناج نامام

؟ هشاب هدب شنوشن ونیا هداتسیا شواچ ومع هک ینلا

زا ور هگرب دعب و درک مهاگن بجعت اب هظحل دنچ

. تفرگ متسد

هب ور هگرب هدنومرد و جیگ و تفر سنلا تمس هب

. تفرگ هسلج یا هشیش قاتا تمس

دید ام هب هک دوب هداتسیا یفرط میقتسم شواچ

نوج انیبم و ادیش و میکح موناخ مه شرانک تشاد

دوب. ام هب نوشتشپ مه هیقب ندوب هتسشن

هب شمشچ ادیش هک دیشکن لوط رتشیب هیناث دنچ

. تفرگ زاگ هدنخ زا ور شبل و داتفا شرآ

ات مدش مخ رتشیب یمک ، تخادنا شواچ هب یهاگن

. منیبب ور شواچ لمعلا سکع

مشچ شرآ ندید اب دروآ باال ور شرس هک نیمه

دش! درگ دح نیرخآ ات شاه

و داد نوکت ور شرس دعب درک ثکم هظحل دنچ لوا

هب هک شاه مشچ ، تسشن شبل یور یدنخبل مک مک

مدز. شهب یکمشچ دیخرچ نم تمس

دوب. صاخ سح وهی دیدهت زا رپ شهاگن

یارب یرس و تفگ یزیچ میکح موناخ هب ور عیرس

داد. نوکت اضعا

اب تشاذگ نوریب هسلج سنلا زا ور شاپ هک نیمه



درک. شلغب و تفر شرآ تمس هب دنلب یاه مدق

امش هدرک ینوطیش تنامام زاب ومع مرب تنوبرق _

؟ شرایتسد یدش

داد،زا شواچ تسد هب ور هگرب و دیدنخ مورآ شرآ

. متفر نوشتمس وهب مدش دنلب اج

و دش مخ شواچ میدش جراخ هک سر ریت زا

. دیسوب ور مینوشیپ

نم ندرک هنووید دصق کالهب نوطیش یدموا شوخ _

هن؟ هگید یدموا

مدز. شهب یکمشچ

شنیا ادخ هب یشیم هنووید منک متهاگن نم شواچ _

. تسین نم تسد هگید

رد ور شرتفد هار و داد راشف مرمک رود ور شتسد

. تفرگ شیپ

! فیح هنومشیپ هچب فیح _
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درک شرافس میتشذگ یم هک یمیلس موناخ رانک زا

. لخاد هدن هار ور یسک

و تفرگ مکحم ور مرمک میدش قاتا دراو هک نیمه

و ملغب یوت تخادنا مه ور شرآ هپاناک یور داد مله



درک. نومنداد کلقلق هب عورش ییوهی یلیخ

نومرس بالیی نینچ هراد تکرش یوت دشیمن مرواب

! هریم

ی هدنخ و غیج یادص هک تشذگن مه هیناث دنچ

. دیچیپ قاتا یوت شرآ و نم

یم اقیقد شرایتسد و ولوچوک نوطیش نیا بخ _

؟ نرایب نم رس هچبالیی نتساوخ

تتسد زا زور هی تسین رارق هگید تکرش نیا یوت

هن؟ مشاب شیاسآ یوت

و دوب هدش عمج ماه مشچ یوت کشا هک روط نومه

. مدیشک یم بقع ور مدوخ روز هب

هتشز نکن ادخ وروت مدرم شواچ نک لو یاو _

. نوریب هریم نومادص

یباسح شاه مشچ دوب، نم یور شتسد راشف رتشیب

شور هب ور ی هنحص زا تشاد ال ماک راگنا دزیم قرب

درب! یم تذل

نک. ملو هتفرگ مشیج ومع _

بقع ور شدوخ دش کشخ اوه یور شواچ تسد

. تخادنا شرآ هب یهاگن و دیشک

یسک یراد زاین هقاتا ی هشوگ یتشادهب سیورس _

؟ هشاب تهارمه

فاص و منک روج و عمج ور مدوخ متسنوت هرخ باال



. منیشب ماج رس

. مدلب مدوخ _هن

لخاد سیورس تمس هب عیرس یاه مدق واب دش دنلب

شتتفر اب دوب شرآ هب شمشچ هک شواچ ، تفر قاتا

. دیشک شلغب یوت ونم مکحم و تشادرب یزیخ

؟ میدوب اجک بخ _

. مدرک جک ور مرس

تروق اصع نوا طسو تارب مدروآ یمرگرس هی _هدب

دش؟ ضوع ت هیحور یلک اه هداد

. تشگرب متمس وهب تخادنا سیورس رد هب یهاگن

دوب. رارق یب و غاد یباسح یهاگن

منوج یراد رتخد مدیشک یچ بشید زا ینود یمن _

! یشک یم نوریب منت زا ور

یاه بل نیب ور ماه بل گنتلد و مکحم دش، مخ

گنچ ماهوم نیب شتسد هک نیمه درک، ریسا شمرگ

. شمدیسوب مورآ و مدموا مدوخ هب دش

روبجم شرآ رطاخ هب هک دیشکن رتشیب هیناث دنچ

. میریگب هلصاف مه زا میدش

شاه مشچ هب یتسد ، شندموا نوریب ضحم هب

. دیشک

. تفرگ مباوخ م هتسخ نم ینامام _

دوب، نم هب هریخ نانچمه متخادنا شواچ هب یهاگن



زونه مساوح منک، لر تنک ور مبلق شزرل مدرک یعس

دوب. هدموین شاجرس

نیمه ینوت یم : تفگ و تفر شرآ فرط هب شواچ

هگید هقیقد دنچ ات ینک تحارتسا هپاناک یور اج

. هنوخ میریم هشیم مومت مراک
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یور تحار درک شکمک و درک لغب ور شرآ شدوخ

ریز ور لبم یاه نسوک زا یکی هشکب زارد هپاناک

. تخادنا شور ور شتک و تشاذگ شرس

هریخ نوشهب قشع واب مدز هنوچ ریز ور متسد

. مدش

. تشگرب متمس هب دش مهاگن هجوتم هک نیمه

. هزادنیم مرس یوت ییارکف هی هراد تهاگن ینیگنس _

مدز. یدنخبل

! دایم تهب ندوب _اباب

مدش هک عفال : تفگ یباذج هاگن واب داد نوکت یرس

ره مه شیموس هساو ولوچوک نوطیش اتود یاباب

. مینکیم مادقا هشاب صالح تقو

ات مدرکیم لر تنک ور مدوخ متشاد ، متفرگ زاگ ور مبل

. مدن ماجنا یتسیاشان تکرح هرادیب شرآ



و دروخ رد هب یا هقت مگب یزیچ متساوخ هک نیمه

. ندش قاتا دراو شوایس و رحس دعب هظحل دنچ

. تفرگ م هدنخ ایس شاشب ی هرهچ ندید اب

اه هنوخ یم سورخ تکبک بوخ دامود هاش _سالم

. یدرک روت یهام هاش

. دیشک شاهوم هب یتسد

یم ونم نت تسوپ هراد لتاق ی هسوک هدش هک _عفال

ادا و سرتسا ردقنا دقع زا لبق مه وت باتفآ ، هروخ

؟ یتشاد لوصا

. تشاذگ شینیب یور تسد شواچ

ال صا باتفآ ، هباوخ یم هراد هچب رت مورآ سیه _

هنک؟ رکف دقع زا لبق سرتسا هب تشاد تقو

. دیشک شهاتوک یاه شیر هب یتسد ایس

دوب له ردقنا ییادخ هدنب هی یگیم تسار _اه

دقع و یراگتساوخ و داهنشیپ ی هلصاف ال صا تشاذن

! هشکب هتفه هی هب

درک. شهاگن یپچ پچ شاچ

. داتفا هار شرآ تمس هب هجوت یب ایس

یم هراد ایس ور هچب نک لو : تفگ عیرس رحس

. یراد شراکیچ هباوخ

یم نومهاگن بجعت واب دوب ام فرط هب شرس شرآ

ادص و رس نیا یوت تسنوت یم هگا ارمع درک



. هباوخب

وش دنلب : تفگ و درک دنلب هپاناک یور زا ور شرآ ایس

میرب دوب هدش گنت تارب ملد ردق هچ نوج ومع منیبب

هرن؟ رس تلصوح میدرگب تکرش وت

. میرب یم نومدوخ اب مه ور ورغ رغ خهلا نیا

دز. شوزاب هب یا هبرض رحس

هب ور ماه مشچ درک، هاگن نم هب و تشگرب شرآ

. مداد راشف دییات ی هنوشن

هشیم باوخدب نتفر عقوم مه هباوخن االن رتهب نومه

. هنومیم رادیب بش رخآ ات مه و

دشیم جراخ قاتا زا لغب هب شرآ هک روط نومه ایس

هدنورپ یقاب هب مه امش : تفگ و دز نومهب یکمشچ

! دیسرب اه

ور رد و دیدنخ زیر رحس میگب یزیچ هک نیا زا لبق

. تسب شرس تشپ
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دوی هدش عمج درد زا شتروص هک روط نومه شواچ

هپاناک هب ور شرس و تشاذگ شندرگ یور ور شتسد

داد. هیکت

هار زا یک ره نم هساو هک یتشاذن نومیا و نید _



! هنکیم ام راب هکیت هسریم

تشپ هب ور مدوخ و مدش دنلب ماج ،زا مدیدنخ مورآ

. مدنوسر هپاناک

مشچ متشاذگ شاه هنوش یور ور متسد هک نیمه

دش. زاب شاه

تشود یور منم یاهراک یدش هتسخ یلیخ زورما _

دوب.

. دیشک شاه مشچ هب یتسد

یاهزور رتخد تسین یزیچ نم هساو هک اهراک _نیا

تسد تکرح یاوخ یم ، متشاد مه ور نیا زا رتدب

؟ ینک رت مکحم ور تاه

! ینکیم زان یراد راگنا

ینود یم االن مندرگ هب هروخ یم مه تاه سفن

؟ هگید ینکیم راک یچ یراد

زور دنچ نیا تاقافتا زا دعب میدوب هدش اهنت هک حاال

لغ لغ مدوجو یوت یتنطیش زا ورپ صاخ سح هی

درک. یم

شندرگ رود ور متسد و شتمس مدش مخ تشپ زا

. مدرک هقلح

هتشاد یمک سامت ششوگ اب ماه بل هک یروج مورآ

؟ هنوخ میرب مدز: بل هشاب

دوب. ضبقنم شندب ، درشف مهب ور شاه مشچ



زا یصاخ تنطیش واب مدرب ولج ور متسد مورآ

شراد شخ یادص مدرک زاب ور شزولب ی همکد تشپ

دش. دنلب

هنوخ میرب نکن، یربلد ، قدنف تسین شاج اجنیا _

! نکن شنیگنس ردقنا اه هنم اب تباسح

تشاد مدوجو یوت هک دوب یسح هچ نیا منود یمن

تیذا حتلا،زا نیا زا مدرب یم تذل ، تفرگ یم لکش

و هنم یارب االن رهمگرزب شواچ هک نیا ،زا شندرک

نم هک یراک تهبا همه نوا اب شتکرش یوت یتح

! هدیم ماجنا ور ماوخب

. مدیشک ش هنیس یبوکلا خ یور تمی ابمال ور متسد

؟ منکن تمورآ _

دش. زاب مه زا مورآ شاه مخا

! ینکیم مرت هتفشآ _

؟ ینک یمن ملغب : متفگ زان اب

وزا هتفرگ باال ور شرس درک، زاب ور شاه مشچ

مشچ دش، هریخ مهب یگتفیش اب یتناس دنچ ی هلصاف

! مدنوزوس یم شیتآ رتشیب نم و دیشکیم هلعش شاه

درک. لو متروص یوت ور شغاد سفن

! تفرگ رگ مورآ مورآ مندب

رود تخادنا تسد ، بقع تشگرب یناهگان یتکرح اب

یب ، دنوشن شاهاپ یور ونم و درک مدنلب اج زا مرمک



شیه : دیرغ ترارح اب مشوگ رانک مدیشک یغیج اوه

! هلزلز رت مورآ

نم! هساو یتشاذن تیثیح هگید تکرش نیا وت

ماه بل یور دش خیم شهاگن ، مدیدنخ مورآ

یوت دش گنچ متسد دش، سبح هنیس وت مسفن

دش! هتسب ماه مشچ هاگآدوخان و شاهوم

یور مورآ شاه بل ، دموا ولج شتروص مدش هجوتم

درک. یم متیذا ششیر هت ِیربز درک تکرح متروص

زا تسد شاه بل ات دیشک لوط یا هقیقد دنچ

! تشادرب متروص تناس هب تناس اباب یزابقشع

دنخبل مقاتشم یاه مشچ ندید دش،اب رود مزا یمک

! تفر مسفن هک دز یباذج

یب و غاد یاه بل واب تشاذن مرظتنم هعفد نیا

فرصت هب ور مزاب همین و هنشت یاه بل ، شبات

! دروآ رد شدوخ
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هچ ، شاهوم یوت دش گنچ متسد ردق هچ منود یمن

اهنت درک م هنووید شاه بل واب درک مشزاون ردق

مکحم ی هبرض ات دنچ هک میدموا نومدوخ هب یتقو

. دروخ رد هب



. متفرگ هلصاف شزا ندز سفن سفن اب

و تشاذن یلو مشب دنلب شاهاپ یور زا متساوخ

. تشاد مهگن شلغب یوت مکحم

دوب منوزرل و خرس یاه بل هب شهاگن هک روط نومه

هلب! داد: باوج

دش. دنلب یمیلس موناخ یادص

ور نفلت منک رکف رهمگرزب بانج مدش محازم دیشخبب _

نیا راتساوخ هتشذگ هسلج تقو ،زا دیدیشک قرب زا

یدنب عمج ور داد رارق عوضوم نوتدوخ هک ندش

. دینک

مه هب مکحم ور شاه بل و تسب ور شاه مشچ

داد. راشف

! سناش نیا هب تنعل _

. مشب دنلب شاهاپ یور زا داد هزاجا هعفد نیا

ییاهوم هب یتسد و درک بترم ور شسابل و داتسیا

. دیشک نوشمدوب هتخیر مهب هک

یم مدرگ یم رب دوز : تفگ و تخادنا مهب یهاگن

! هنوخ نوتمنوسر

. متفگ یموه و مداد نوکت یرس

. دیسوب ور مینوشیپ و دش مخ

همادا متشگرب شابن هتفرگ مه یروج نیا _حاال

! هچب میدیم



هب میصرح تروص هب هجوت یب هک مدیشک ینیه

. داتفا هار رد تمس

! یدرگرب متسین رظتنم مچیه _

مهاگن دشیم جراخ قاتا زا تشاد هک رخآ ی هظحل

جوم هدنخ و حیرفت سح یباسح شتروص یوت درک

! دزیم

بخ... ، منکن عیاض ور مدوخ یروج نیا مشاب نم هک

و تولخ یاج هی یکشاوی مراد تسود همرهوش بخ

منک! یزابقشع شاهاب ناجیه واب مرایب ریگ کسیر رپ

زا معضو و رس ندرک بترم اب هقیقد دنچ زا دعب

مداد نوکت یمیلس موناخ یارب یرس مدز نوریب قاتا

منک. ادیپ ور شرآ ات متفر شوایس قاتا تمس وهب

دش. دنلب رحس یادص ات مدیبوک رد هب راب دنچ

. دییامرفب _

ب ماهوربا قاتا یوت ادیش ندید اب مدش دراو هک نیمه

. دیرپ اال

. موناخ کرابم ون سلا تساج نیا یک نیبب هب _هب

درک. ملغب مکحم و دش دنلب اج زا دنخبل اب ادیش

لا وحا ، نینچمه یتفرگ ییور و گنر هچ مناج _یا

؟ موناخ سورع

اب تفگ رحس منزب رس تهب مایب متساوخ یم وهللا

لوغشم دیاش متفگ دییاهنت قاتا یوت ناخ شواچ



هقش ود ونم نوتاقآ مطبخ تباب و دیشاب هقاش لا معا

هنک!

. مدیبوک شتشپ هب هدنخ اب

. وشن هرخسم _

یلو هدنلب اشاح راوید : تفگ و دز مهب یکمشچ رحس

؟ هخأ هدش نوغاد ارچ تابل هک میتسین روک مه ام

رد؟ هب یدیلا م ور رژت

درک! مسوب طقف ادخ هب : متفگ عیرس هدش لوه

. هدنخ ریز ندز دنلب و ندرک هاگن مه هب نوشتفج

. متفر نوشهب یا هرغ مشچ

؟ ناجک شرآ و ایس رامرهز _

حاال. نایم ننزب یرود هی نوریب نتفر _

تکرش عاضوا زا ربخ هچ : متفگ و متسشن لبم یور

؟ ادیش

داد. نوکت یرس

هک یعقوم ناهآ هتبلا ، هشیمه لثم دوبن یصاخ ربخ _

عمج ور شطاسب هسآ دموا ایحم هرتخد نیا نیدوبن

دوب. هدیرپ یباسح شور و گنر تفر و درک

ات هرارق هراد زاورپ راگنا تفگ یم انیبم هرتخد نیا

نیا یایند بآ رو نوا هرب هرپب هگید زور دنچ

؟ ینیبیم ور اهرادلوپ

هتبلا داوخ یم نوشلد هک ییاجره نریم ننزیم نکشب



شواچ منکن رکف یلو هگید تفر تخیر ور شرهز

. هنکیم سیورس ور نوشمه نهد هشاب نکب لو ناخ

رهاظ یور زا تشاد ، مداد راشف مه هب ور ماه بل

یشوخ راگنا هک یروج درک یم تواضق ور شیگدنز

. شلد ریز هدز

هعجاف نیا زا تشاد تخوس یم شارب ملد تدش هب

ایاضق نیا ندیمهف زا دعب دوبن مولعم درک، یم رارف

! هدموا شناور و حور رس هچبالیی
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مرگ نومرس و میدز فرح فلتخم لئاسم زا ردقنا

. تشذگ تعاس مین یک میدیمهفن هک دش

یشوایس ندید اب دروخ رد هب هک یا هقت دنچ زا دعب

نومدوخ هب هزات ندش قاتا دراو شرآ هارمه هک

. میدموا

ملغب یوت و دموا نم تمس هب تسار کی شرآ

. تسشن

ادرف منک رکف ینامام اه یدنورذگ شوخ زورما بوخ _

. یباوخب رهظ ات

. دیشک یا هزایمخ

. میدروخ کیک و ینتسب یلک ایس ومع _اب



. متشگرب شوایس فرط هب

. یدرک فطل یلیخ ایس نونمم _

. تخادنا باال ییوربا

. امتسه شومع یتم ال سان هیفرح هچ _نیا

ور شواچ یتسار : تفگ عیرس هک مدز شهب یدنخبل

. ششیپ دیرب هدش مومت تراک هگا مگب تفگ مدید

. مدش دنلب اج وزا متفرگ ور شرآ تسد

هاگشیارآ سردآ رحس ، هگید نوتمنیب یم ادرف هشاب _

نک. کمایپ مساو ور

شواچ قاتا فرط هب هدز قوذ و میدرک یظفاحادخ

. مداتفا هار

هک مدش انیبم هجوتم شرتفد هب ندیسر ضحم هب

. هشب قاتا دراو تساوخ یم و دوب هداتسیا رد تشپ

موناخ دیتشاد یراک : متفگ و مدرک یا هفرس کت

؟ یزاریش

هب دعب نم هب لوا درسنوخ و دیخرچ متمس هب عیرس

درک. هاگن شرآ

رهمگرزب یاقآ یارب ور داد رارق یاه هدنورپ متشاد _

. مدرب یم

؟ هتدوخ رسپ ناج باتفآ هوا

دوب. رخسمت و یخوش زا رپ شنحل

شرآ ردام نم مزیزع هرآ : مداد باوج یدج نم یلو



! متسه

درک. مهاگن هدروخ اج

؟ اعقاو _او...

! دایمن تهب

. مدرب ولج ور متسد و مدز شهب یدنخبل

مرب. یم شساو ور اه هدنورپ ، شواچ شیپ مریم _

. درپس متسد هب ور اه هدنورپ ددرم

قاتا دراو ندز رد نودب و مداد نوکت شساو یرس

. مدش

دنلب شور هب ور یاه هگرب یور زا ور شرس شواچ

درک.

ور شچیئوس و دش دنلب اج زا شرآ و نم ندید اب

. تشادرب

یباسح زورما هچب هنوخ نوتمنوسرب رتدوز میرب _

. شرآ اقآ ملغب ایب هدش، هتسخ

شتسد دیلا میم ور شاه مشچ هک روط نومه شرآ

درک. زارد ور

هرب. یم شباوخ نیشام یوت مدوب نئمطم

هنوش یور ور شرس شرآ و درک لغب ور شرآ شواچ

. تشاذگ ش

مدز. یگنرمک دنخبل

هچب اب ردقنا هنوتب شواچ مدرک یمن رکف تقو چیه



هنک! راتفر بوخ اه

هب تفگ داد یزاریش موناخ ور اه هدنورپ نیا یتسار _

. منوسرب تتسد

داد. نوکت یرس

! میرب منک، یم یسررب ادعب زیم یور راذب _

هقلح مرمک رود ور شتسد شواچ ، متشادرب ور مفیک

. میدش جراخ قاتا زا مه اب هس ره و درک

یزاریش موناخ رب عالهو ندوب سنلا وت هک یرفن دنچ

هب دوب شاه لا وس باوج لا بند زونه راگنا هک زیزع

. نتشگرب نومتمس

مال واب دوب هدرک لغب ور شرآ هک شواچ ندید اب

کوش یوت نوشتروص تفر یم هار نم رانک تمی

. تفر ورف یبیجع

انشآ شواچ یور نیا اتاالناب مودک چیه راگنا

! ندوب هدشن
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یا هطقن یوت اقیقد ، مدرک رت کیدزن شهب ور مدوخ

هگید هگب شدوخ هب هنوت یم مدآ هی هک مدوب

! مشیمن نیا زا رت تخبشوخ

. مدش شوایس و رحس هجوتم میدیسر هک گنیکراپ هب



و هنک زاب ور شنیشام رد ات مدز رحس هب یا هراشا

. مرادرب ور ماه دیرخ نم

تمس هب و میدرک یظفاحادخ اهدیرخ نتفرگ زا دعب

. میداتفا هار نیشام

یور و تشاذگ بقع یلدنص یور ور شرآ شواچ

. تسشن هدننار یلدنص

و متسشن شرآ شیپ تشپ یلدنص یور مه نم

. هباوخب هنوتب تحار ات ملغب یوت شمتفرگ

. تخادنا نومهب یهاگن هنیآ یوت زا شواچ

. مینک هدامآ شرآ یارب هنوخ یوت ور قاتا هی دیاب _

. مداد نوکت یرس

هشب ضوع شروکد دیاب مه نومدوخ باوخ قاتا _

؟ مینک راک یچ ور یسورع شواچ یتسار

مشچ ندید اب تخادنا شرآ هب یهاگن هنیآ یوت زا

قاتا یگیم یلدم نیا یگیمن : تفگ ش هتسب یاه

؟ هشیم جک هنوخ تمس هب مهار نومدوخ باوخ

. تفرگ م هدنخ

! بشادرف _

درک. مهاگن یدج

حبص ات بشید تمدرب یم روز هب مه یتفگ یمن _

! رتخد مدیشک یباوخ یب

ور نومیسورع یاوخ یم هتدلوت دعب هام یارخآ



زور؟ نومه میزادنب

دز. قرب ماه مشچ

؟ ینعقاو _

. تفر ملد هک دز مهب یکمشچ هنیآ یوت زا

! یشاب هتشاد وداک اتود ینوت یم هزات _

. مدیدنخ زیر

! یدرک رتشیب ور م هزیگنا یسرم _

مینارگن اهنت تفر یم بوخ تشاد زیچ همه هک حاال

! دوبن تخسرس ردقنا شاک دوب، نامام ندرک یضار

و دش هدایپ نیشام زا شواچ هنوخ مد هب ندیسر اب

لغب ور دوب هدش نیگنس ال ماک شباوخ هک ور شرآ

درک.

. مدش هدایپ نیشام وزا متشادرب ور اهدیرخ منم

نامام دنلب رد مد وزا مدرک زاب دیلک اب ور هنوخ رد

؟ نامام مدز: ادص ور

! میدموا ام ییاجک

. دموا نوریب هنوخ زا شرس یور زامن رداچ هب نامام

. تفکش شلگ زا لگ شواچ ندید اب

. لخاد دییامرفب یدموا شوخ یلیخ مرسپ _سالم

دز. یدنخبل شواچ

هگا مشن نوتمحازم هگید نم دنسپهاش موناخ نونمم _

... تسین یتمحز



. شفرح وت دیرپ عیرس نامام

هب ینومب اج نیا دیاب بشما نزن مه شفرح ال _صا

ور نتفگ دنسپهاش موناخ نیا ، مشیم تحاران هک ادخ

یا! هنوخ نیا داماد یتم ال سان مرسپ راذب رانک مه

دراو و داد نوکت یرس یسیاو رد ور یوت شواچ

دش. هنوخ

مودک چیه راگنا یلو س هتسخ یباسح متسنود یم

! ندوب مه رانک زا میتشادن یضارتعا

. تشاذگ باوختخر یور ور شرآ شواچ

لوغشم زرف و دنت نامام میتشگرب هلا هب هک نیمه

دش. هرفس ندیچ

. متفر شکمک وهب مدروآ رد ور وشملا وتنام

سح مدوخ یور تشپ زا ور شواچ ی هریخ هاگن

. دنوزوس یم ور منت تشاد امسر مدرک یم

رمک ات مدوب هدیشوپ موتنام ریز یکشم یدنب پات هی

دوب. تخل ال ماک مه

و دش یخلا یب یلو هگب یزیچ تساوخ لوا نامام

درک. لماک ور ش هرفس
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. میتسشن مه رود و میدیچ ور هرفس عیرس



. دیباوخ هنشگ م هچب _

. تخادنا مهب یهاگن نامام

دش رادیب بش فصن مباوخ یم شرآ شپی بشما _

. مدیم شهب منک یم مرگ ور شاذغ

. میدرک اذغ ندروخ هب عورش و مدرک یرکشت

ات نوچ دروایمن باال ور شرس ال صا هرفس رس شواچ

هقی هب دروخ یم هرگ شهاگن دروخ یم نوکت یمک

. مسابل زاب ی

ور ماذغ منک شعمج مدرک یم یعس هک یدنخبل اب

. مدرک مومت

کی معط متسین نئمطم متخادنا شواچ  هب یهاگن

. هشاب هدش هجوتم مه ور اذغ زا همقل

دش. دنلب شاج زا شواچ دش عمج هرفس هک نیمه

... حبص باتفآ ، متفیب هار مک مک نم نوتزاجا _اب

؟ مرسپ اجک _

هار یاوخ یم اجک یگتسخ نیا اب بش تقو نیا

بشما هدش خرس مه تاه مشچ اگین یرب یتفیب

. ینوم یم اج نیمه

مبل هدنخ زا هک روط نومه و مداتسیا نامام تشپ

مدز. شهب یکمشچ متفرگ یم زاگ ور

ریگ یسیاو رد ور راگنا هک یروج و درک ثکم یمک

! منوم یم هشاب : تفگ هشاب هدرک



زا رتشیب راگنا یلو هنک تمواقم یمک متشاد راظتنا

دوب! شادخ

قاتا یوت ور باوختخر ات دز نم هب یا هراشا نامام

منک. نهپ

. یدروخن هویم و یاچ زونه مرسپ نیشب _

متفر یم قاتا فرط هب هک نم هب یهاگن شواچ

. تخادنا

مینک تحارتسا میرب هزاجا اب ، مرادن لیم نونمم _

مه باتفآ دوب هتخیر نومرس یور راک یلیخ زورما

س. هتسخ یباسح

ملد یوت متخیر یم ور اه باوختخر هک روط نومه

هتسخ باتفآ هرآ ، مدیشک یم نوشن و طخ شساو

رد ونم ردپ میشب اهنت رتدوز یاوخ یمن مه ال صا س،

. یرایب

یلک دوز حبص ادرف دینک تحارتسا دیرب مرسپ هشاب _

. میراد راک

هب یا هقت شواچ دش مومت هک اه باوختخر نتخیر

دش. قاتا دراو و دز رد

تاکرح شمرگ هاگن اب هک روط نومه و تسب ور رد

داد. هیکت رد هب درکیم لا بند ونم

. متفر شتمس وهب مدز یدنخبل

؟ یتحار انیمه مدب،اب تهب مرادن یا هنوخ وت سابل _



یزیچ هی مدش هجوتم دش، هریخ مهب توکس یوت

یمدق مورآ و مدرک شهاگن هظحل دنچ ، تسین تسرد

. متشادرب بقع هب

نکن هاگن یروج نوا هونش یم ور نومادص نامام _

! شواچ 

یم تشاد ملد مورآ مورآ درک جک یمک ور شرس

. تفر

! هراد ادص نم هاگن هگم _

. متشادرب باوختخر تمس یهب هگید مدق

هرآ. نم هساو _

. تشادرب متمس هب یمدق

؟ هگیم یچ بخ _

دوب. هدش کانرطخ یباسح ، متفرگ زاگ ور مبل

! ینک رارف هتعفن هب هگیم _

هشیمه لثم هک نیا زا لبق ، متمس تشادرب زیخ وهی

ماه بل یور ور شتسد کی مشکب غیج ناجیه زا

، تفرگ ور مرمک مکحم ش هگید تسد واب تشاذگ

یور ودره هک دیشکن لوط رتشیب هظحل دنچ

! میدرک طوقس باوختخر

. مداتفا سفن سفن هب شنت یغاد و ناجیه تدش زا
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تیراک شاب مورآ رتخد شکن غیج دز: چپ مشوگ ریز

. مرادن

تشادرب ور شتسد هک نیمه ، مداد نوکت رس مورآ

. مدرک خیلا شتروص یوت ور مقیمع سفن

دز. دنخبل و تسب ور شاه مشچ

! شیخآ _

. مدیدنخ زیر

ریز مراد ، هنوخ یم سورخ شکبک اج نیا رفن _هی

؟ ینایرج رد امشیم هل تنت

دوب. یدج شتروص ، تشادرب ور شنزو یمک

هگید داوخ یم یچ  هشاب هتشاد ینز ردام نینچ _مدآ

موود بشادرف ات دوب رارق یروج هچ منود یمن ،

! مرایب

. مدیشک شندرگ یور ور متسد

درم. شابن تقاط یب ردقنا _

دش. روم روم مندب ، دیسوب مورآ و تفرگ ور متسد

؟ یراذیم تاهراک اب وت هگم _

نک! یربلد مک مزا یتفرگ تقاط

. مدیسوب ور شولگ کبیس و مدرب ورباال مرس یمک

! رسمه یشکیم هلعش یراد _

مهب دشیم عطاس ترارح نوشزا هک ییاه مشچ اب



دش. هریخ

تقو نوطیش ریگب مورآ ، شور زیرب نیزنب رتشیب یه _

قاتا نیا نوریب مدآ تسین اهراک نیا و یزاب دزمان

. هدیباوخ

. هدنخ ریز مدز مورآ

یچ؟ هیزاب دزمان _

نز دیاب وتاالن و نم هشکب یدزمان هب یتشاذگ هگم

! مینک یزاب رهوش و

یدج حتلا زا شتروص مک مک و دش درگ شاه مشچ

. دموا رد کشخ و

! هچب مربب هانپ یک هب وت تسد زا _نم

. متفرگ زاگ ور مبل

تتاجن نم تسد زا هنوت یمن مه ادخ یتح هگید _

! متشیر خیب رمع رخآ ات هدب

. دیسوب ور مینوشیپ و درک مخ ور شرس

راذب زیرب نیزنب وت هدب متاجن یسک ماوخ یمن _

! هماه مشچ یور طقف مه تاج منت، هزوسب

. مدرک لغب ور شرس مکحم

؟ مدرگب ترس رود مگب منم _

. دیشک زارد و تشاذگ ممکش یور ور شرس

ونیا ینکیم هدافتسا هعونمم تاملک زا یراد هگید _

! مگب وت هب منوت یم نم طقف



ممکش ور شرس ، مدیشک شاهوم یوت ور متسد

یوت اه تعاس مدوب رضاح یلو درک یم ینیگنس

شمارآ نتفرگ نایرج لثم شسح ، مینومب حتلا نیمه

دوب. منوخ یوت صلا خ

درم! وگب تگنت لد دهاوخ یم هچ _ره

. تسب ور شاه مشچ مورآ و دیشک یراد ادص سفن

نوشنیب مورآ تفر شاهوربا تمس هب ماه تشگنا

. متخادنا هلصاف

؟ میباوخب _

مدوخ یوت هک دز ممکش یور یا هسوب و تشگرب

. مدش عمج

نیمه دیچیپ مندب رود ور شتسد و دیشک زارد مرانک

مشوگ یوت شادص مدرک ادیپ شلغب یوت ور ماج هک

. دیچیپ

نم! زیزع باوخب _

، مداد هیکت شوزاب هب ور مرس و متسب ور ماه مشچ

درب. مباوخ شلغب یوت مورآ هک درک مشزاون ردقنا

1084_ تسپ #

رود و متخادنا مدوخ هب یهاگن هاگشیارآ ی هنیآ یوت

لدم اب متروص یور مالمی شیارآ ، مدیخرچ مدوخ



هرهچ دوب هدش ثعاب دمویم مهب یباسح هک زاب یوم

. دایب رظن هب رت هنوگ هچب م

دوب! خرس یمک زونه ماه مشچ

باوخ زا شواچ اب رد ندش دنلب یادص اب حبص

هدش، نومرید یباسح مدش هجوتم هزات ، میدیرپ

هنک. یم ور متسوپ رحس مدوب نئمطم

و غیج و غیج واب مدش شواچ روضح یخلا یب

. مدرک ندش رضاح هب عورش مامت یگتخلش

روابان و هدز تلا جخ یاه مشچ یولج مه شواچ

هک یلیاسو و اه سابل ی همه مرس تشپ نامام

درک! یم عمج ور مدرک یم ترپ نیمز یور بترمان

دموا رد شادص هک دروخ صرح ردقنا نامام شرخآ

و مدوخ رتدوز ات درک ندرک کمک هب عورش شدوخ و

. متفیب هار هاگشیارآ تمس وهب منک روج عمج ور

هنوخ تفر و درک هدایپ هاگشیارآ یولج ور نم شواچ

. هریگب شود ات

نومتفج و دوب هدش مومت ابیرقت رحس و نم شیارآ

. میدوب شوایس و شواچ رظتنم

. متخادنا رحس هب یهاگن و متشگرب بقع هب

س! هراچیب ایس رتخد یدش زان یلیخ _

. دیخرچ شدوخ رود

؟ باتفآ مدش بوخ اعقاو _



مدز. شهب یدنخبل

دایم تهب یباسح التی شیارآ کبس نیا ، یدش _عیلا

نهار یوت وش رضاح رتدوز و شوپب ور تتک یتسار

. نایم نراد

. هشوپب منک کمک ات داد متسد هب ور شتک

لگشوخ ردقنا دوب، شنت تیف یباسح شدیفس نهاریپ

یلو شمسوبب مکحم تساوخ یم ملد هک دوب هدش

دش! یمن بخ

. مدرک شلغب مورآ شتک ندیشوپ زا دعب

همه نوا زا دعب یدید مرب، تنوبرق یشب تخبشوخ _

؟ نیدیسر مه هب مه امش هرخ باال یتخس

. دیچیپ مرود ور شتسد

زیچ همه شاک باتفآ مراد سرتسا مه ملا حشوخ _مه

هرب! شیپ بوخ

زیچ همه بظاوم شواچ و نم مزیزع شابن نارگن _

! میتسه

. مدش ادج رحس زا میشوگ گنز یادص ندیچیپ اب

؟ شواچ مناج _

. دیچیپ مشوگ یوت شیدج یادص

ور نوشاه ملیف باالات دایم هراد ایس بال، یب تناج _

. میرب رتدوز نییاپ ایب مه وت نریگب

االن. مایم مزیزع هشاب _



. متشگرب رحس تمس هب عیرس

. دایم هراد ایس رحس یاو _

اب هیقب هب هجوت یب رحس دموا هک رد گنز یادص

هظحل دنچ ، دنوسر رد هب ور شدوخ دنلب یاه مدق

درک. زاب ور رد مورآ دعب و درک ثکم

اب دوب هداتسیا رد تشپ تسد هب یشوگ هک ایس

دش. رحس وحم هدز تام یهاگن

هساو ملد ییوهی ردق هچ مدز، نوشتلا ح هب یدنخبل

دش! گنت نومدوخ دقع زور
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نوزرل یکمدرم واب تشادرب لخاد هب یمدق شوایس

. دیسوب ور رحس ینوشیپ

و مدز رحس هب یا هراشا دموا ولج هک رادرب ملیف

شواچ هب ور مدوخ ات مدش در نوشتشپ زا مورآ

. منوسرب

هار نییاپ هقبط تمس وهب مدش روسناسآ راوس عیرس

. مداتفا

هیکت شواچ مدش هجوتم متفر نوریب رد زا هک نیمه

. هشکیم راگیس هراد و هداتسیا نیشام هب هداد

. مدرک شهب یمخا



. مدش کیدزن شهب دنلب یاه مدق اب

نودب میدوب دنلب نومتخاس هی موب تشپ یور _هگا

. نییاپ مدرک یم تترپ منک ثکم یا هظحل هک نیا

. دیرپ باال شبل ی هشوگ

! ولوچوک یدش یشحو _

، مریگب شزا ور راگیس ات ولج مدرب ور متسد یبصع

یور ماه تشگنا دش ثعاب هک دیشک بقع ور شتسد

! هنیشب دوب هدش خرس شیتآ اب هک راگیس غاد تمسق

بقع هب یمدق و مدیشک ینیه متسد شزوس سح اب

. متشادرب

تسد منیبن هگید ، رتخد یدش زیج یدرک دب راک نیبب _

. ایراذب زمرق لیاسو ور

. متخادنا ماه تشگنا هب یهاگن درد اب

. هزوس _یم

. تفرگ ور متسد عیرس و تخادنا نییاپ ور راگیس

؟ اعقاو یتخوس _

. دشیم یبصع و نارگن تشاد مک مک ش هرهچ

راگیس بقع یدیشک ور تتسد مرایمن رد هک _ادا

! دنوزوس ور متسد

درک. زاب ور نیشام ورد دیشک ور متسد مورآ

و دروآ رد دروبشاد یوت زا بآ کیچوک همقمق هی

. تخیر ماه تشگنا یور مورآ



. تخادنیم مهب یمخا ورپ کالهف هاگن هیناث دنچ ره

رغ دوب مخرس یاه تشگنا هب ممشچ هک روط نومه

راگیس اب ونوا نم راگنا هنک یم هاگن یروج هی مدز:

. مدنوزوس

دش. رت ینابصع یمک مدرک سح

! مزوس یم مراد وت زا رتشیب _

؟ هراد درد یلیخ

ولج! یدروآ ور تتسد ارچ

یچ نیبب شور مراذب غاد متفرگن ور تتسد هک نم

! تدوخ اب یدرک راک

. مدرک هچنغ ور ماه بل

! یشکیمن هگید رود شیتخادنا شاج _هب

. تخادنا مهب یزیت هاگن

... هگیم هنوطیش _

شیتم سال عجار شفرح وت مدیرپ سخت و یشحو

! دوبن مولعم زونه ش هیلک تیعضو ، مدمویمن هاتوک

منیبب هک تقو ره هنیا تهیبنت دعب هب نیا الزا _صا

! منوزوس یم ور مدوخ یشک یم راگیس یراد

یخلا یب هگید دیاش ، یشک یم درد رتشیب یروج نیا

! یداد تیمها نم نوج هب تدوخ هب یمک هی یدش

دش. ضبقنم شکف

تنوشن ور یعقاو ههیبنت هنوخ هسرب تاپ بش _



ندنوسر بیسآ زج هب مرذگ یم یزیچره زا نم مدیم

! تدوخ هب

رصقم مودک منود یمن ، شاه مشچ یوت مدش هریخ

یلو میریگب سپ باسح میتساوخ یم مودک و میدوب

دوب! هتشگرب نومودره بلط تردق یور نوا راگنا
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یادص دش نیشام راوس و داد متسد هب ور همقمق

شوایس و رحس ندموا زا نوشن ندیشک لک و غیج

. دادیم

. تخادنا هار رضحم سردآ تمس هب رتدوز ور نیشام

تخوس یم یمک زونه ، متخادنا ماه تشگنا هب یهاگن

. مراین مدوخ یور هب مدرک یعس یلو

و دموا ولج شتسد و دوب هتشذگن رتشیب هقیقد دنچ

. دیشک شدوخ تمس هب ور متسد

ور شور راب دنچ درب شبل تمس هب ور ماه تشگنا

درک. توف

مدادن نوشن یلمعلا سکع ، مدرک شهاگن یمشچ ریز

هب تشادن قح نوا مدوب یدج ال ماک هیضق نیا یوت

رتشیب االن متسنود یم دنچره هنزب همدص شدوخ

هنم! نتخوس رطاخ هب شتینابصع



کون یور ور شبل مورآ ندرک توف هقیقد دنچ زا دعب

. دیسوب و تشاذگ ماه تشگنا

مهب یکانتشحو هاگن هک مشکب بقع ور متسد متساوخ

. تخادنا

! هشاب ترخآ _راب

زا ور تتسد یرادن قح مه نکمم طیارش نیرتدب یوت

. ینک غیرد نم زا ور تدوخ و یشکب نوریب متسد

هدش روم روم مندب طقف نم یلو دش، درگ ماه مشچ

! مدیشک تلا جخ و دوب

ور متسد مکحم و مدرک یمخا شندرک اوعد رطاخ هب

هک نک سوب و نک توف ردقنا ال صا ، مدنوبسچ شبل

! دایم مدب نم راگنا یشب ریس

هدنولچ شاه تسد نیب ماه تشگنا میسرب یتقو ات

. مدرک یمن سح یشزوس و درد هگید هک یروج دش

میدنوم رظتنم یا هقیقد دنچ رضحم مد هب ندیسر اب

. نسرب ات

یارب مدزیم سدح دوب کراپ رد مد نیشام اتدنچ

. هشاب رحس هداوناخ

هی دش هتفرگ میمصت رخآ هک دز رغ ردقنا رحس

اج نوا میرب دقع زا دعب هک ننک هراجا ناروتسر

. نوشاه هنوخ نرب همه دعب و میروخب راهان

هدایپ نیشام زا عیرس دیسر سورع نیشام هک نیمه



منک. شکمک ات متفر رحس تمس هب میدش

نم باتفآ یاو : تفگ مورآ متفرگ ور شتسد هک نیمه

تسه ماباب مه باال میرب االن سرتسا زا مریمیم مراد

داین شیپ یثحب تقو هی شرهوش و منامام مه

هرب. نوموربآ

. مداد راشف ور شتسد و مدرک یچون

چیه اه نوا رحس نکن یخلا و رکف یکلا ردقنا _

نوشرتخد دقع نوشاه الف تخا رطاخ هب نایمن تقو

هگید تعاس مین ات هگید شاب مورآ ننک بارخ ور

. همومت زیچ همه

االن موناخ رحس ، دینکیم چپ چپ مه شوگ مد یچ _

اج نیا ایب تتسود هن هشاب نم شوگ وت ترس دیاب

. منیبب

شتاوارک یروج هی ، مدرک هاگن شوایس هب یپچ پچ

و وگب همه اب مامت یراع یب و دوب هدرک لش ور

سرتسا زا هراد شنز راگنا هن راگنا ال صا درکیم دنخب

. هشیم هفخ

؟ رحس دیدرک لطاب ور هغیص یتسار _

داد. نوکت رس

دوب. نومساوح ور یکی نیا رکشورادخ _هرآ

دش. دنلب شوایس یادص هرابود

؟ ینکیم شنومیشپ یراد باتفآ هگید دیایب _د



. شوایس تمس مداد له ور رحس صرح اب

! دییازن ترهوش ات ورب _ایب

شوایس تمس هب دوب هتفرگ ش هدنخ هکیلا ح رد

. تفرگ ور شوزاب و تفر

شواچ هب مساوح مرمک رود یتسد ندش هدیچیپ اب

دش. عمج
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اهباال هلپ زا مه واب متشاذگ شتسد یور ور متسد

نومدوخ نیب داتفیم نومنیب هک مه یقافتا ره ، میتفر

جک هیقب یولج ماوخب تشادن یلیلد دنوم یم اتود

، هشب راد ربخ نومنیب لئاسم زا یسک و منک یقلخ

نیرت کیچوک و دوب یداع شراتفر مه نوا هک هبوخ

! دشیمن هدید شتروص یوت یمخا

اهو کیربت یادص دقع قاتا هب نومندیسر ضحم هب

. تفرگ اهباال یسرپلا وحا

نوشاهاب و متفر رحس ردام و ردپ فرط هب

و نامام ندید ضحم هب شواچ ، مدرک یسرپلا وحا

درک. لغب ور شرآ و تفر نوشتمس هب شرآ

یور شوایس و رحس اه فراعت ندش مومت زا دعب

نامام و شواچ تمس هب مه نم نتسشن یلدنص



. مداتسیا نوشرانک شرآ ندیسوب واب متفر

شرس یمک و درک هقلح مرمک رود ور شتسد شواچ

درک. مخ متمس هب ور

. راگنا ننوخب ور هبطخ ناوخ یم رحس شیپ یریمن _

. متخادنا نوشهب یهاگن

نوترانک مک هی منک روج و عمج ات متفگ مریم ارچ _

. مشاب

داد. نوکت یرس

هنم! تسد اهوداک _

! وداک مرس هب کاخ دش، درگ ماه مشچ

. مدوب هدرکن رکف هیضق نیا الهب صا ارچ

اهنت دوب هدیرخ وداک مه نامام امتح مداد نوکت یرس

. مدوب نم دزیم جیگ طسو نیا هک یسک

زا هک یدنق اتوداب و متفر شوایس و رحس تمس هب

. مداتسیا نوشرس باالی متفرگ موناخ هبوبحم

ور ماه مشچ نانیمطا اب هک تخادنا مهب یهاگن رحس

یلکشم چیه نودب زورما مراودیما ، مداد راشف مه هب

ردقنا رحس یزور نینچ یوت متساوخ یمن هرذگب

! هشکب سرتسا

تمس هب مهاگن درک هبطخ ندنوخ هب عورش هک دقاع

درک. یم هاگن نم هب میقتسم مه نوا تفر شواچ

تفرگ ونم هاگن چم نوا منود یمن دش مرن مبلق یمک



ور! نوا هاگن چم نم ای

دش. بلج شهب مهجوت دقاع یادص اب

شوایس یاقآ مئاد دقع هب ار امش ملیکو هدنب _ایآ

؟ مروایب رد یناف

یادص منک ینوبز لبلب مدموا ات تشذگ هیناث دنچ

دقع قاتا یوت دوب هدرک شکزان ال ماک هک شوایس

. دیچیپ

هلب! لیم مکلا _اب

هبطخ تساوخ دقاع دش درگ دح نیرخآ ات ماه مشچ

ی هدنخ قپ یادص اب هک هنوخب مه داماد یارب ور

ریز ندز دنلب و ندموا رد کوش زا مه هیقب نم

. هدنخ

ینعی دیبوک شوایس یوزاب هب صرح اب راب دنچ رحس

نیا زا تسد مه شدقع ی هرفس رس رشب نیا

! تشاد یمن رب شاهراک

شرس نودنخ ییاه مشچ اب هک دوب شواچ هب ممشچ

داد. یم نوکت شوایس یارب فسات اب ور

مدنوخ هب عورش هرابود دقاع وج ندش مورآ زا دعب

درک. هبطخ

شوایس یاقآ مئاد دقع هب ار امش ملیکو هدنب _ایآ

؟ مروایب رد یناف

. مدرک فاص ور مولگ



... سورع _

هگب! ور هلب هرظتنم هتسشن اج نیمه _

مرب وناز اب هک نیا زا لبق ، متسب مکحم ور ماه مشچ

رحس یصرح و هدز لوه یادص شوایس یولهپ وت

دش. دنلب

هلب! _هلب

درک، ندیشک لک هب عورش یدنلب یادص اب هبوبحم

چیه نودب و یدج ال ماک دیسر هک شوایس هب تبون

. تفگ ور هلب یزاب هرخسم

یب و دش مخ شوایس دزیم قرب نوشتفج یاه مشچ

. دیسوب ور رحس راب دنچ هیقب هب هجوت

مدوخ دقع زور ی هزادنا هب مدرک نوشهاگن قوذ اب

! متشاد قوش
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، متفر رحس تمس هب عیرس اهاضما ندش مومت زا دعب

هیرگ هک دوب هدامآ راگنا و دزیم ود ود شاه مشچ

. مدرک شلغب مکحم هنک

دیشب تخبشوخ هللا شنا یرهاوخ نم مرب تنوبرق _

. منکیم وزرآ تارب ور انیرتهب

. دیشک یقیمع سفن



هرخ... دشباال مومت زیچ همه باتفآ هشیمن مرواب _

! موناخ باتفآ اه یزادنب هیرگ هب ونم نز منیبن _

! شوایس اقآ اینزب فرح یروج نیا نم نز اب منیبن _

و شواچ هب هدنخ و ضغب واب میدش ادج مه زا

. میدرک هاگن شوایس

درک. شلغب مکحم و تفر شوایس فرط هب شواچ

. دیشب تخبشوخ شاداد هشاب کرابم _

هدش سکعرب ال ماک نوماج اتاالن شیپ ی هتفه زا

دوب!

رد شتک بیج یوت زا کیچوک ی هبعج اتود شواچ

داد. رحس و ایس تسد وهب دروآ

مه رانک رد یشوخ هب سلا یاه سلا ات مراودیما _

! دینک یگدنز

. دیبوک شواچ ی هنوش هب ایس

یضار نم یروج نیا درم یدرک یم باسح یدقن _

. متسین

ش هقدص نوبرق متساوخ درک، یا هدنخ کت شواچ

. مدرک لر تنک ور مدوخ هک مرب

ریغ یکی هساو یتقو دشیم میدوسح مه فرط هی زا

راگنا هن راگنا مه ال صا ، دیدنخ یم یلکش نیا نم زا

! هتخوس نم تسد هک

تولخ ور نوشرود شواچ و نم دعب هقیقد دنچ



ندب ور نوشاهوداک و نگب کیربت مه هیقب ات میدرک

و نم هب ور شرآ هگب کیربت تساوخ هک نامام

. درپس شواچ

. میداتسیا فرح یب مه رانک

متسد مورآ و دروآ ولج ور شتسد هظحل دنچ زا دعب

و درک شزاون ور ماه تشگنا یور راب دنچ تفرگ ور

یم زونه : تفگ دیمهف یزیچ شزا دشیمن هک ینحل اب

؟ هزوس

. مدیچرو ور ماه بل یمک

! یلیخ _

. تفر مه یوت شاه مخا

؟ رتکد میرب _

درگ. ماه مشچ

دح. نوا رد هگید _هن

. تشگرب متمس هب هرابود و تخادنا شرآ هب یهاگن

! هنوخ میدرگ یم رب مه راهان ندروخ ضحم هب _

. مدرک ثکم هظحل دنچ

فرح یلک مینومب رادیب دیاب حبص ات هرابود منک رکف _

مه. اب میراد

درک. مهاگن یمشچ ریز

! هیبنت و فرح یلک _

. مدرک یمخا



! هتخوس متسد _

یطایتحا یب رطاخ هب یدروایم ولج ور تتسد دیابن _

! یشیم هیبنت مه تدوخ هب ندز همدص و

. مداد راشف مه هب مورآ ور ماه نودند

؟ مشب هیبنت هرارق نم یدرک وت ور دب _راک

! متخوس یمن ردقنا مدیشک یم مدوخ هگا

دش. هریخ ور هب ور هب یدج

هجو چیه ،هب هریمن راگیس تمس مه ترکف هک امش _

! یلیخ هزمرق طخ یلیخ

! دوبن مهارمه پیپ ، مدوب وکالهف هتسخ زورما
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ممرن یمک هدب حیضوت درک یم یعس تشاد هک نیمه

! میتفر ولج مدق کی راگنا درک

هب هک یتقو ات هیداع ایند نیا یوت زیچ همه دوجو _

وت! زمرق طخ هشیم تقو نوا ، هسرب نم

شزرا تساو نم هک یردق نومه یتسین هجوتم اعقاو

هک یزیچ ره مه ردق نومه و یدنمشزرا مساو مراد

نم؟ زمرق طخ هشیم هنزیم بیسآ وت هب

. تشگرب نم تمس الهب ماک شرس

ندرک تباث یارب ،تالش هنزیم بیسآ وت هب دایز _راک



وت یلو هنزیم بیسآ وت هب ایند ی همه هب تدوخ

هاگن مدوخ گرم هب و منیشب ات ینکیم موکحم ونم

و هنزیم بیسآ وت هب هک تسه لئاسم زا یلیخ منک،

یراذیم تسد تحار هدیم باذع ونم هک هیزیچ نیا

نم! فعض هطقن و هعونمم طاقن یور

یلو منومهفب تهب ونیا منکیم ور میعس ی همه نم

مه وت یشیم رود مزا مدق هی و یریگیم دراگ طقف

؟ یهجوتم ونیا

ات مدرک شهاگن دوب هدنوم زاب مه زا هک ییاه بل اب

رطاخ هب شواچ دیاش مدوب هدرکن رکف نیا هب حاال

بیسآ و ندش هتسخ زا سرت نم، یارب ینارگن

هاگن شزا همه ، مشاب شرانک داوخ یم هک همندید

راگنا هک یروج مدرک یم یسررب ور هلئسم یا هگید

و هریگب شدوخ ی هطلس ریز ونم داوخ یم نوا

دنچ نیا !لک هشاب هتشاد طلست مهب یطیارش ره تحت

ردقنا و دوب هتشاد هگن شلد یوت ور هیضق نیا زور

یتیعقوم اجو نینچ یوت هرخ اتباال دوب هتفر راجنلک

هگب! مهب ور هلئسم نیا یور شاه یریگتخس لیلد

یتح دوبن ام هب یسک چیه هاگن وهایه نوا یوت

دوب. داماد و سورع هب هریخ هداتسیا مه شرآ

_نم...

! مینزیم فرح هنوخ میتفر _



. مدرک توکس و مدیشک یقیمع سفن

مدوب یکاش شزا راگیس هیضق رس زونه هک نیا اب

زور دوبن گنشق منک، توکس مداد حیجرت عفال یلو

ات هشاب تحاران و ریگرد مرکف متسود نیرتهب دقع

و میونشب ور هگیدمه یاهرظن میتشاد تقو حبص

! مینک لح ور نومت ال کشم

تمس هب همه رضحم ندش تولخ و اهوداک نداد دعب

. میداتفا هار نوماه نیشام

هک یناروتسر سنلا اتاالنهب امتح اه نومهم ی همه

. ندوب هدیسر دوب هدش هراجا زورما یارب

هرب ناروتسر هب تسار کی داد حیجرت مه هنوپ یتح

اپ رس تسنوت یمن دایز نوچ داین رضحم هب و

. هتسیاب

. میداتفا هار دش نیشام راوس نامام هک نیمه

میسرب ات مینزب یفرح نامام یولج میتسنوتن هار یوت

قوب قوب و شرآ یاه ینوبز نیریش اب ناروتسر هب

نوشنیشام یوت زا شوایس یاه یزاب هرخسم و ندرک

. میدش مرگرس

. میدش هدایپ نیشام زا ناروتسد مد هب ندیسر اب

و تسد یادص ندش دراو شوایس و رحس هک نیمه

ارتخد و هنوپ هب یهاگن تفر اهباال ندیشک غیج

همه مداد نوکت تسد نوشارب هدنخ واب متخادنا



! ندوب نومدوخ ی هیاپ و جیگ پیکا

داتفا مدای هک مرب نوشتمس هب غیج غیج اب متساوخ

موناخ همن هی دیاب نامام لوق هب میدموا هداوناخ اب

! مشاب

رطاخ هب مداد نامام تسد وهب مدروآ رد ور موتنام

متشاد یدب سح راگنا و مدوب بذعم یمک سابل یگنت

مشچ گنر ندش ردک و شواچ ی هریخ هاگن هجوتم

یقیمع سفن اب و تفگن یزیچ یلو مدش شاه

. تفرگ نم زا ور شهاگن

مدرواین تقاط میدش رقتسم اه یلدنص یور هک نیمه

. مدیرپ اج وزا

ینار میدموا یتقو زا هنوپ شیپ مریم مراد نم یاو _

. مدیدن ور

منیبب مرب مه نم : تفگ و دش دنلب اج زا مه نامام

هنک. یبیرغ هشاب هتشادن یراک رحس مرتخد

. تخادنا نومتفج هب یهاگن شواچ

! متسه شرآ بظاوم اج نیا _نم
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هار ارتخد تمس هب نامام رانک و مدز شهب یدنخبل

. میداتفا



مک قشاع ردقنا مدآ باتفآ نودب ور ترهوش ردق _

وت زا ریغ راگنا هنک یم تهاگن یروج هی هشیم ادیپ

! تسین نوا یارب ایند یوت یسک

سک چیه دب، مه نراد بوخ یاق خاال مه اه مدآ

یبوخ یوزارت هفک ینیبیم یتقو تسین قلطم بوخ

نومه ینک ارادم شاهاب نک یعس هرت نیگنس شاه

شهجوتم نم و هنکیم ارادم تاهاب نوا هک روط

! متسه

؟ ینیب یم ور شرآ اب شراتفر

همه زا ملا یخ شتسد مراپس یم هک ور هچب ادخ هب

لباق و ریذپ تیلوسم درم نیا سب زا هتحار اج

! هدامتعا

. تسشن مبل یور یگنرمک دنخبل

مه نم نک رواب ناج نامام یگیم یچ ممهفیم _

یاه یتساک و مک و مزاسب منک یم یعس یلیخ

میراد زاین اه تقو یضعب یلو منک رپ ور نومیگدنز

یرس هی رس نوچ ندرک یروبص و ندز فرح هب

! میایب رانک مه اب مینوت یمن لئاسم

درک؟ اوعد ونم شرآ رطاخ هب راب هی هشیم ترواب

داد. نوکت یرس

درک! یراک بوخ دش، تحار ملا _یخ

دش. درگ ماه مشچ



؟ نوا ای منم ت هچب نامام _

: تفگ تفر یم رحس تمس هب هک روط نومه

! نوتودره

هک یردق نومه مگب شواچ هب مرب متساوخ یم

زا نراد ور ماوه هشیمه نوا نایفارطا و هداوناخ

مگب شهب منوت یمن هک هراد ردق یماح هی منم فرط

! هعوربا شمشچ باالی

مدیسر قیاقش و ادیش و زاناس و هنوپ هب هک نیمه

. ندرک ملغب غیج غیج اب نوشاتراهچ

اب دیدج هللاسلا شام کرابم ون سلا اموناخ _سالم

؟ نیتشاد وله هب ولول لیدبت دنیارف دیدج یاه هفایق

هشیمن مرواب حاال، ات یدوب اجک دیفس مشچ یاو _

و گنر هچ اگین نیدروآ نومرس بالیی نینچ دقع بش

. هتفرگ مه ییور

. هدنخ ریز مدز مورآ

هام میدوب هتفر شوایس لوق هب ایدش، تیبرت _یب

! لسع

دز. مولهپ هب یا هبرض زاناس

ایح. _یب

و مدش مخ نوشاه ندرک غیج غیج هب هجوت یب

. مدرک لغب ور اکینار

؟ یدوخن هزادنا ارچ وت نم مدرگب ترود خهلا منوج _



وک؟ نیمار هنوپ یتسار

باتفآ شریگب تسرد ، لخاد دایم االن هرد _مد

، تقو هی یدن شراشف دایز ، هشاب بظاوم ور شندرگ

... شرس

. متفر شهب یا هرغ مشچ

یم مراد یطلغ هچ منیبب راذب وش تکاس هقيقد _ود

نم! مدیدن هچب حاال ات راگنا رو رو رو یه هگید منک

. هدنخ ریز ندز یقپ قیاقش و زاناس

گنس گنس طقف مگیم هشیمه باتفآ مرگ تمد _خآ

هب یدمویم دیاب وت ال صا مه لوا نومه هرب، یم ور

نومتسد هچب مینک یم شسامتلا هتعاس مین ادخ

بخ! هتچ شمیروخب هرارق راگنا هدیمن

. مدرک هاگن هنوپ هب بجعت اب

؟ هنوپ هگیم تسار _

؟ یدش یساوسو رتخد ینک یم نیچمه ارچ

ور تدوخ یلو شاب بظاوم نتشاد اهزور نیا زا همه

نتفیم زور نیا هب همه لوا ی هچب رس نکن تیذا

! رتخد شابن نارگن

هراد سرتسا یدوخیب مگ یم شهب یه منم ادخ _هب

هگیم یه هنکیم رییغت ش هیرگ لدم هرذ هی هچب

هدش! شیزیچ امتح رتکد میرب

. مدرک هاگن دوب هدیسر هزات هک نیمار وهب متشگرب



امش؟ لا وحا ردپ یاقآ سالم _هب
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. دیشک شاهوم یوت ور شتسد هدنخ اب

؟ ساجک نوتاقآ رسمه موناخ یرتهب امش _

. مدموا وربا و مشچ

. هنکیم یراد هچب هراد _

دش. درگ شاه مشچ

؟ یدوز نیمه _هب

؟ هگم زپ دوز وت شتیتشاذگ

ی هدنخ یادص ،اب مدرک شهاگن بجعت هظحل دنچ

هیچ. شروظنم مدیمهف هزات اه اچب

! قانح _

شور مه بآ ناویل هی یداد تروق ور ایح و مرش

دوب! شرآ موظنم

. تخادنا باال یا هنوش

شساو ملد هقیقد هد نیا وت ور مرتخد نم _هدب

دش. هرذی

... یگب مورآ شاب بظاوم _

. مدرک هاگن هنوپ هب یپچ پچ

هدنب هشکب سفن راذب شرس ریخ هشاباب انکن، عورش _



ادخ.

و شرآ دای هک میدوب اه هچب اب ندز فرح لوغشم

. مداتفا شواچ

یخلا یب ، متشگ نوشلا بند مشچ واب متشگرب بقع هب

. ندز یم فرح مورآ و ندوب هتسشن مه رانک ایند

شولج و دوب هدنک تسوپ هویم شرآ یارب شواچ

ی هقدص نوبرق رود هی دوب، هتشاذگ ینیریش

یارب هک دشیم ییاهاباب نوا زا شواچ متفر نوشتفج

! متشادن یمغ چیه هچب نتشاد هگن

رکف و شواچ زا رتخد هی نتشاد رکف اب هظحل هی

دنچ یلو تفر فعض ملد نوشنیب گنشق ی هطبار

هب هگا مدش، نومیشپ هک دیشکن لوط رتشیب هظحل

هشکب راوشس ور نوا یاهوم هشیمه داوخب نم یاج

یچ؟! هدرگب نوا رود و

! هگیدمه هساو میتسه یفاک اتود نومدوخ ال صا

هار نوشتمس هب و مدش اه هچب رغرغ یخلا یب

. مداتفا

یگنرمک دنخبل مندید واب دروآ باال ور شرس شواچ

. همرظتنم دوب مولعم دز

مدش روبجم و مدش ور هب ور ایروپ اب هار یوت

. مشاب هتشاد شاهاب یرصتخم یسرپلا وحا

و دوب هدش وحم شدنخبل مدیسر هک شواچ رانک



دوب. یدج شتروص

. متخادنا شرود ور متسد و متسشن شرآ رانک

؟ منکن مه یسرپلا وحا _

داد. راشف مه هب ور شاه نودند

. مدزن یفرح هک _نم

. مدرک ثکم

! هتمخا رپ تروص وت فرح یلک _

داد. نوکت رس

هن؟ هنزیم داد مفایق مه مدوخ یوت مزیرب _

یدروآ رد ور توتنام یتقو زا مگب مه نیا راذب سپ

تاقوا منک یم یروخدوخ مراد مدید ور تسابل و

یلو... هنکشن تلد و یشن تیذا ات منکن یخلت

؟ یتحاران عقوم نوا _زا

متسنود یمن ال صا درک، توکس و دیشک یقیمع سفن

مه رحس زورید یتح مدب نوشن یلمعلا سکع هچ

ور مرادن و راد ی همه و هگنت یمک سابل نیا تفگ

شزا یرسرس و متفرگن یدج دایز یلو هدیم نوشن

یارب دنوم تحاران و درک توکس مه شواچ ، متشذگ

یروج هنک مروبجم داوخ یم منکن رکف نم هک نیا

منک. راتفر داوخ یم شلد نوا هک

داد یم حیجرت مدش، هریخ م هدز الک یاه نوخان هب

هگن نم هب یلو هشکب باذع و هشاب تحاران شدوخ



تمس هب مدق هی نم ارچ سپ هعوربا تمشچ باالی

؟ متشاد یمن رب نوا

یمن مک نم زا یزیچ سابل نیا ندیشوپن ای ندیشوپ

دوب! منیرت زیزع رازآ ثعاب یلو درک

مچناپ لدم و ریرح یوتنام مدش زیچ همه یخلا یب

ور تشادن یسلجم سابل زا مک شدوخ هساو هک ور

. متشاذگ زاب ور شولج و مدیشوپ مسابل یور

یبوخ سح مدوخ مه یتقو مدرم فرح یاباب روگ

نارگید هاگن زا هدنب منوج هب هک یسک مه و مرادن

! هشیم تیذا نم هب
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نم... رطاخ _هب

یتقو ، متشادن یبوخ سح شواچ همدوخ رطاخ _هب

هدش تشجنر ثعاب و یتسه یبصع مه وت مدید

یتقو دعب هب نیا زا منک تحار ور نومتفج متساوخ

مدیم لوق نزب فرح ماهاب هنک یم تتیذا یزیچ

! تدوخ وت زیرن افطل طقف مشن تحاران و مریگن ههبج

متروص یور ور ش هریخ هاگن یلو مدرکن شهاگن

. مدرک سح

. مدیسوب ور شرآ رس یور و مدش مخ



ناج؟ نامام یرادن المز یزیچ _

. ماوخ یم ماش _

مدز. دنخبل

! هراهان تقو االن مزیزع هن ماش _

هشب رضاح ماش ات یروخ یم ینیریش و هویم هرذ هی

؟

. تفرگ ش هدنخ شواچ

! راهان اهولوچوک هن ماش _

. مداد نوکت فرط ود هب ور مرس هدش جیگ

نم! مدش یروج نیا ارچ راهان هرآ یاو _

. دروخ نوکت شبل ی هشوگ

! هبشما قوذ زا امتح _

شهاگن هدش زیر ییاه مشچ واب متفرگ زاگ ور مبل

. مدرک

! فیح هتسشن هچب فیح _

هب دیدهت حتلا هب ور شرس و دش رتشیب ش هدنخ

مدشیم نومیشپ متشاد مک مک داد نوکت فرط ود

نم رس بالیی هچ تساوخ یم بشما دوبن مولعم

! هرایب

دنلب اج زا ییات هس شوایس و رحس یاه هراشا اب

. میتفر نوشتمس وهب میدش

هتسشن مه زا هطقن نیرت رود یوت رحس ردام و ردپ



. ندوب

تشگ یم شوایس و رحس رود یه موناخ هبوبحم

درک، یم مهارف نوشارب نتشاد المز هک یچ ره و

دوب! ینوبرهم موناخ اعقاو

هرخسم ردقنا ایس میدنوم نوشرانک یا هقیقد دنچ

دوب هتفرگ درد منهد هدنخ زا هک دروایم رد یزاب

شروش و رش یور نوا هشیمه زا رتشیب زورما راگنا

دوب. هدش نايامن

نوماهزیم تمس هب همه ، ندروآ ور راهان هرخ باال

. میتسشن یلدنص یور و میتشگرب

هب شواچ و نم ساوح رتشیب ندروخ راهان لوط رد

دوب. شرآ

عمج ور نومدوخ مک مک همه اذغ ندش مومت زا دعب

هی اب نتشاد میمصت شوایس و رحس ، میدرک روج و

و نرایب مه ور زیچ همه وهت رس روج و عمج دقع

ننک. ناربج یباسح یسورع یارب شاج هب

یارب و میدش دنلب اج زا نومدوخ ندرک عمج زا دعب

. میتفر اه هچب تمس هب یظفاحادخ

و دموا شتمس هب دنخبل اب شواچ ندید اب نیمار

داد. تسد شاهاب

دیرایب فیرشت ام تمس رتشیب میدش قانجاب هک _حاال

. میشیم لا حشوخ وهللا بانج



. درشف ور شتسد و داد نوکت یرس شواچ

اه هچب اب دیزیرب همانرب زور هی ناج نیمار امتح _

. میشاب مه رانک

نم؟ نودب اجک منیب دینک ربص _

شواچ ی هنوش یور ور شتسد تشپ زا شوایس

. تخادنا

افص سلجم هک یشابن یتباث هیاپ تدوخ هک _وت

. هرادن

مخ ور شندرگ یمک تشذگ ش هنیس یور تسد ایس

درک.

. نیمار اقآ مییامش کیچوک _

دز. دنخبل نیمار

! یراوگرزب _

درک. یا هفرس ایس

مه... رود بشما هیچ نوترطن بخ _

! هسریمن رظن هب بسانم بشما _

شتمس هب بجعت اب همه شواچ یدج رظن راهظا اب

. نتشگرب

مهاگن کوکشم هنوپ هک متفرگ زاگ هدنخ زا ور مبل

درک.

ارچ؟ _

. تخادنا نامام هب یهاگن شواچ



و تسد یوت هرتهب مه وت میا هتسخ همه بشما _

یمک هی تنسانشب رتهب یشاب تنز ردام و نز ردپ یاپ

! هرظتنم تنامام میرب باتفآ ، شاب سانش تیعقوم

داد. نوکت یرس ایس

ورب ناخ شواچ لثم دیشاب سانش تیعقوم _هلب

! مدش گرزب تاهاب نم درم نک هایس ور تدوخ

ور شتسد یدرسنوخ اب شوایس هب هجوت یب شواچ

درک. هقلح مرمک رود

. متفرگ ور شرآ تسد مه نم

... دیشب ریپ مه یاپ هب مگیم کیربت هرابود _

! مشب ریپ نیا تسد هب هرارق _نم

شلغب و مداد نوکت رحس یارب ور مرس هدنخ اب

. مدرک

! هدشن رید زونه _

درک. زیر ور شاه مشچ ایس

. شربب ریگب ور تنز تسد شواچ _

. میرب رتدوز ات دیشک ور مرمک هدنخ اب شواچ

زا هرخ باال اه هچب ی همه اب یظفاحادخ زا دعب

. میدز نوریب ناروتسر
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شوا ـچ

دوب باوخ ال ماک هک شرآ ، متخادنا نوشهب یهاگن

یم رظن هب هتسخ یباسح مه شردام و باتفآ

. ندیسر

یظفاحادخ شردام اب میدیسر هک نوشنوخ رد هب

مرب نم شواچ : تفگ و درک زاب ور رد باتفآ ، مدرک

. بشما هساو مریگب یتحار سابل تسد هی

. متفگ یا هشاب

. هشیم اجالمز نوا یشاب هتشاد ریگب تسد دنچ _

دش. هدایپ نیشام وزا تفگ و یموهوا

دوب هتخیر راک نومرس یباسح میدوب هدموا یتقو زا

بوخ ال صا نیهش و زانهم وحلا هنوخ دوب هتفر وناب

. دوبن

، هدشن یزیچ هجوتم زونه قیاقش هک مدوب لا حشوخ

دیاب هدموا شوه هب ناگیاش نداد ربخ مندموا زا لبق

. مدوب یم مداوناخ و تیعقوم نیا بظاوم یباسح

اما ، متخادنا باتفآ هب یهاگن نیشام رد ندش زاب اب

و هنیبن یبیسآ باتفآ هک دوب نیا همه زا رت مهم

. هشن ششجنر ثعاب یزیچ

؟ ینک یم هاگن یچ هب هگید میرب _

وت! _هب



درک. نییاپ باالو راب دنچ ور شاهوربا

رای خر قرغ ینوت یم حبص ات مدنوچیپ ور منامام _

! دناوخ یم ارام خیلا هنوخ هک میرب نزب حاال یشب

هنوخ تمس وهب مداد راشف زاگ یور ور ماپ هدنخ اب

. مداتفا هار

دش. دنلب شمورآ یادص

؟ یروخب مینک تسرد یزیچ هی مه اب هنوخ میتفر _

. یدروخن یزیچ ناروتسر یوت مدش هجوتم

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ یدیمهف اجک _زا

درک. ثکم یمک

تلیم هگید رانک یتشاذگ دوب تقشاق یور هکل _هی

دوب! تهب مساوح یروخب اذغ دیشکن

. دیرپ باال ماهوربا

. بجع _

هب هک میتسه ییامدآ نوا زا ام یدرک رکف هیچ _

؟ ننک یمن هجوت نوشرسمه

! یتفرگ هابتشا اقآ ورب

منک؟ راک یچ تاه تیساسح نیا اب نم شواچ یلو

؟ یروخب اذغ هتتخس هبیرغ یاج اعقاو

لوبق ور یسک توعد ییاذغ هدعو هساو یاوخ یم

هک میروخب اذغ نومدوخ ی هنوخ وت طقف و مینکن



؟ یشاب تحار

مدز. شهب یدنخبل

طقف تسین میخو عاضوا مه ردق نوا قدنف _هن

! شابن نارگن دایم شیپ تاقوا یهاگ

تشپ مدرک سح هک دوب هتشذگن رتشیب هظحل دنچ

. تخوس متسد

ور شاه نوخان باتفآ متخادنا مرانک هب یهاگن عیرس

دوب! هدرک ورف متسد تشوگ یوت

؟ یشکیم لوجنپ ارچ هچب ینک یم راکیچ _

دش. عمج شتروص

! یریگب ور متسد تفر تدای _

راشف و متفرگ متسد ریز ور شتسد بجعت و هدنخ اب

. مدرک دراو شهب یمورآ

نک هاتوک هدنوم منت و تسد یور تاه هجنپ یاج _

ونم تسوپ نیا زا رتشیب ات ور تاه نوخان نوا

! یدنکن

. تفرگ زاگ ور شبل

لوق هب یریگ یم زاگ ونم ش همه مه وت شاج _هب

! ینکیم عالهق قیرزت تدوخ
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متفگن یزیچ و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

. تشاد شنیتسآ وت یباوج هی هشیمه

یتقو ،زا میدش هدایپ نیشام زا هنوخ هب نديسر اب

تشاذیم نومنوخ یوت ور شاپ دوب راب نیلوا دش منز

! میدوب اهنت مه واب

عیرس و مدش مخ میدیسر اه هلپ مد هب هک نیمه

فيفخ غیج ، متخادنا شرمک و اهاپ ریز ور متسد

تذل اب ، دنوبسچ م هنیس هب ور شدوخ و دیشک

. مدیسوب ور شتروص ی هشوگ هب هشوگ

! شواچ ینکیم راک یچ _

هی : متفگ متفر یم اهباال هلپ زا هک روط نومه

! همسر

ش هنوخ دراو شرهوش یاه تسد ور سورع هزات

! هشیم

زیر و دادیم نوکت اوه یور ور شاهاپ هک روط نومه

. دیسوب ور مندرگ دیدنخیم

وت هک نیا زا حملا شوخ ردق هچ مدوب هتفگ _

؟ یمرسمه

. مداد نوکت رس یدج

یور منوت یم یدش هتسخ تقوره هک نیا هساو _هرآ

منک! تلمح ماه تسد

شدیفس ندرگ و تفر بقع شرس هدنخ تدش زا



دش. نايامن

درم! ینک ملمح یاوخ یم متسین هک _راب

هکاال ور شندرگ مکحم و مدش مخ شراک هبتالیف

. متفرگ زاگ دوب سرتسد نرد

ندز واپ تسد هب عورش و دش دنلب شغیج یادص

درک.

مدرک زاب ور هنوخ رد و مدروآ ورباال مرس هک نیمه

دز! مکشخ دوب هنوخ یوت هک زانهم ندید اب

ملغب یوت هک یباتفآ و نم هب هدز تام مه اه نوا

ینیشام نم ارچ سپ ، ندرکیم هاگن دوب هدنوم توهبم

! مدیدن طایح یوت

. دموا نوریب ملغب زا عیرس و دموا شدوخ هب باتفآ

! کرابم نوتدیع _سالم

. تفرگ م هدنخ شندش لوه زا

شوخ یلیخ کرابم مه امش دیع مزیزع _سالم

هی طقف متفر یم متشاد مک مک نم هدنمرش نیدموا

مدوب هدموا دوب هدنوم قیاقش یاه سابل زا یرس

! مریگب

چیه مدب نوشن یلمعلا سکع هچ متسنود یمن ال صا

منک ریگ یتیعقوم نینچ یوت مدرک یمن رکف تقو

... طسو تسرد هخآ

. مایب مدوخ هب ات دیشک لوط هظحل دنچ



! نوتساو مدروایم یدادیم ربخ _سالم،

. تفر شتمس هب عیرس باتفآ

، مدید ومه هزات دیریم دیراد دوز ردق هچ اباب _یا

؟ ناجک یدوب هداد ور اهوداک نوا شواچ

تساوخ زانهم ، دیسریم رظن هب هدز تلا جخ یباسح

. نوشمرایم االن هقاتا یوت اهوداک : متفگ هک هگب یزیچ

یلک دقع رس دیدوبن ارچ زورما نوج زانهم یتسار _

. مدوب نوترظتنم

هب و متشذگ نوشرانک دوب،زا نم هب شمشچ زانهم

اه هلپ یور شباوج ندینش اب یلو متفر اه هلپ تمس

. مدرک ثکم

مدرک ربخ ور وناب مه نم دوب هدموا اه هچب _ردپ

! مینزب فرح مه اب میتسشن

یچره و مدنوسر قاتا هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

. متشادرب رد رانک زا ور دوب هدیرخ باتفآ هک

. ندوب ندز فرح حلا رد زونه متشگرب یتقو

. مرایب موود نیا زا رتشیب متسنوتن

؟ تشاد راکیچ تاهاب نودیرف _

درک. مهاگن و دیشک یقیمع سفن

هراد یباسح ناگیاش یراگنا ، هدرگرب داوخ یم تفگ _

هک تسادرف زورما نیمه هشک یم ور شاهاپ ریز

. هشورفب ور ش هنوخ هشب روبجم



شتحار ناگیاش متسنود یم ، دیرپ باال ماهوربا

. هراذیمن

؟ دشن یربخ شنز _زا

. تخادنا ورباال شرس

هک یتیعضو زا مگیمن ، نیمز وت هتفر هدش _بآ

و هنیگنس تنایخ ناوات یلو ملا حشوخ ندش شراتفرگ

ملا. حشوخ تباب نیا زا شتزادرپب دیاب هرخ باال یسکره
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. مدرک شهاگن یدج

تهب تنایخ زا تسد نودیرف مدوب نئمطم _هگا

یارب ور زار نیا دیاش هدیمن ترازآ هگید و هتشادرب

هجوتم هتقو یلیخ یلو متشادیم هگن نوهنپ هشیمه

یم یتح هدیم همادا ش هطبار هب زونه نودیرف مدش

وت یور تسد شرتخد و نز نوا رطاخ هب تساوخ

هنک! دنلب

وناب هب نتفگ طقف منک لر تنک ور مدوخ متسنوتن

شدوخ و هنک ربخ ور همه داوخب نوا ات دوب یفاک

هنک! ارجا ور تلا دع

. دیشک یقیمع سفن

هک نونمم ، مدوب هتفر ورف ینوتسمز باوخ یوت _



تدوخ انیا زا رتدوز دیاب یداد متاجن و یدرک مرادیب

! مرسپ یدرک یم خالص هنیک نیا زا ور

یبلا ج مدآ نادنچ دش رتهب مه ناگیاش یارب یتح

! دوبن نوا لثم ینز اب ندرک یگدنز شقح یلو تسین

. مدرک توکس و مداد نوکت یرس

یزیچ مدرک سح درک، اپ نوا و اپ نیا هظحل دنچ

. هددرم و هدیسرن یلو هگب داوخیم

؟ نوج زانهم هداتفا یقافتا _

رانک نوا ندید اب راگنا تشگرب باتفآ فرط هب زانهم

. تفرگ یا هزات نوج شدوخ

؟ منکب نوتزا یتساوخرد هی هشیم _

. میدرک شهاگن رظتنم

؟ دینکن ادص مسا هب ونم هگید دعب هب نیا زا هشیم _

درکیم هدافتساوس باتفآ ندوب زا تشاد ، مدرک ثکم

مسا هب و مراذب رانک ور هتشذگ هنک روبجم ونم ات

! منکن شادص زانهم

هتبلا یاو داد: باوج ینوبرهم واب دز یدنخبل باتفآ

، مراد نامام اتود دعب هب نیا زا هن هک ارچ هشیم هک

نم نامام هب دیاب مه امش دعب هب نیا زا ناخ شواچ

هروخیم صرح ردق هچ یرس ره ینودیم نامام یگب

؟ دنسپهاش منوخ یگیم شهب یتقو

نوا دوب تخس دوب، نم نهد هب نانچمه زانهم هاگن



یتقو دمویمن مه ملد یلو دوبن نم ردام تقوچیه

باتفآ یولج ، هتفرگ رارق زیگنا تقر تیعقوم نیا یوت

همرگ یماح هی هب شلد هک رظتنم هاگن نیا و

! شمنکشب

! هشیم _

؟ هشیم یچ یچ... : تفگ عیرس هدش جیگ

؟ ینکیمن ادص زانهم ونم هگید

. مداد نوکت رس

! منکیمن تادص زانهم هگید _هن

درک. دیدرت

یچ؟ سپ _

. متفرگ شقارب یاه مشچ زا ور مهاگن

؟! تسین ردام ی هملک ندینش یارب تهاگن نیا هگم _

اه تدم زا دعب ، تسشن شبل یور یدنخبل مک مک

! مدید یم ور شدنخبل هک دوب راب نیلوا

باتفآ دشیمن کاپ شتروص زا هک یلا حشوخ اب هرخ باال

یظفاحادخ هی واب تفرگ ور اه یتاغوس درک لغب ور

! تفر تبحم ورپ وطالین

اب باتفآ تشاذگ نوریب هنوخ زا ور شاپ هک نیمه

. تسشن ملغب یوت و دموا ولج یکانمغ هاگن

باذع هگید شاک شواچ هراد هانگ یلیخ تنامام _

. هشاب لا حشوخ دعب هب نیا وزا هشکن



شراشف مدوخ هب و مدیچیپ شندب رود ور متسد

. مداد

! مراودیما _

تدوخ ی هتساوخ هب یگتسب تندوبن ای ندوب داش

! هراد

نیون و دیدج یگدنز هی زاغآ ور ییادج ینوت یم

یدب همادا تریسم هب هیحور واب ینودب رتهب یاهزور

تدوخ هشوگ هی یگدرسفا واب ینزب فلا خم زاس ای

راو وزولا چوپ طباور زا ندموا نوریب ، یدب رازآ ور

هدنیآ هساو هشتقو یداد شماجنا یتقو یلو هتخس

یش! لئاق شزرا ت

ییاه مشچ واب داد هیکت م هنیس هب ور ش هنوچ

درک. مهاگن هدش زیر

؟ یدنوخ یسانشناور _

! متفرگ رارق ریثات تحت یلیخ

. مدیسوب ور شیگتفرگ هام یور و مدز شهب یدنخبل

الت کشم هب عجار دوب رارق وراه فرح نیا نک _لو

. مینزب فرح نومدوخ

! مینک تسرد اذغ تساو دوب رارق شلبق هتبلا _

بل یور و تشذگ شتروص یازجا کت کت زا مهاگن

دش. لفق شاه

و مشب ریس هگید یاهزیچ اب منوت یم نم ثمال _ای



؟ میسرب نوماه فرح هب دعب

فرح هنوتب هک نیا زا لبق درک زیر ور شاه مشچ

هک یگنتلد واب مدش مخ هنک لیلحت و هیزجت ور ماه

، شمدیسوب مکحم و غاد دوب مدوجو یوت بشید زا

یب ، هشیمه زا رت بات یب دموا شدوخ هب هک نیمه

هب عورش یرارق یب اب اه، هغدغد ی همه یخلا

درک! مندیسوب
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شنت زا ور شوتنام دشیم هک یتلا ح نیرت عیرس اب

. متخادنا یا هشوگ و مدرک جراخ

هب ور مصیرح هاگن و مدیشک بقع یمک ور مرس

. متخود شنت

! میشب تحار زاس رسدرد سابل نیا رش زا _ایب

هقلح مندرگ رود و تشذگ م هنوش یور زا شتسد

دش.

! مینزب فرح دوب رارق _

. مدرک یمخا

رش زا ندش خالص زا رت مهم االن یتنعل هلئسم _هچ

؟ هراد دوجو سابل نیا

! مدوب هدش یبصع



هشیم سپ هشاب : تفگ مورآ و تفرگ زاگ ور شبل

تتیذا ای یتحاران یزیچ هی زا هگا منک شهاوخ تزا

؟ ینکن شناهنپ و یگب نم هب هنکیم

منک. کرد ور شفرح ینعم ات مدرک ثکم هظحل دنچ

هب ای ینکن رهق و یریگن ههبج مه وت هک یطرش _هب

ملر تنک تحت ماوخ یم نم هک ینکن رکف یلیلد ره

! یشاب

یعیرس هسوب دروآ کیدزن شرس تنطیش واب مرن

نوشن یلمعلا سکع هک نیا زا لبق دنوشن مبل یور

. دیشک بقع ور شرس عیرس مدب

یربلد و ترارح رپ نحل واب درک جک ور شندرگ

کمن نم یاهرهق ، منکن رهق مدیمن لوق یلو مشچ : تفگ

؟ زاین درم و هزان نز نگیمن هگم ال صا هنومیگدنز

درم؟ هشاب شکب ور مزان مه وت منکیم رهق نم

. مدرک شهاگن دزیم ود ود هک ییاه مشچ و دنخبل اب

زیرب هوشع نک، رهق نک، یربلد ، شاب زان وت هشاب _

زاین فیلکت یلو... مرخیم نوج هب ور ش همه منم

! هشیم یچ نم

؟! یسریم شهب وت

تاقافتا اب دش رت ظیلغ مدنخبل دش، خرس شتروص

! دیشکیم تلا جخ زونه بش دنچ نیا

وربا شرس شدوخ اب نتفر راجنلک هظحل دنچ زا دعب



تزاین نم یاوخب هگا : تفگ یباذج نحل واب دروآ ال

! مشیم

ره تنوج و مسج هب متفیم و مشیم شیتآ زورره

شوماخ منت رطع اب ور تشطع و منکیم ترامیت بش

؟ هلوبق منکیم

دش. هدیرب ماه سفن

. دنوبسچ مولگ کبیس هب ور شبل و درک جک ور شرس

شیتآ نیا هن ینک یراکره ، قدنف مشیمن باریس _

! مشیم ریس تزا نم وهن هشیم شوماخ

مشوگ تمس هب یرگ اوغا و تمی ابمال ور شاه بل

. تفرگ شاه بل نیب ور مشوگ ی والهل دیشک

. دموا رد تکرح هب شندب یور متسد

سح دز: بل یصاخ ترارح و نحل اب مشوگ رانک

... نومنیب اه فرح یرس هی زونه منکیم

طسو مشود یور شمتخادنا و مدش دنلب اج زا عیرس

و متفر اهباال هلپ زا دنلب یاه مدق اب شندز غیج

. مدش باوخ قاتا دراو

هظحل هی مه شنوبز دزیم واپ تسد هک روط نومه

. داتفیمن راک زا

وهی ارچ وت هک متخیرن تفن زونه نم یرهوش _

هقیقد ود لقادح ، داتفا راک تروتوم یدش یشیتآ

هب مشوپب تساو ور ماه لگشوخ سابل نوا هدب نوما



تخت راک وت یرب ییوهی یاوخب بش ره هگا ادخ

هک مدیرخن باوخ سابل همه نیا منکیم رهق تاهاب

... شهت

دش! عطق شادص تخت طسو مداد شله هک نیمه
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. مدش هریخ شهب تذل واب شندب یور مدز همیخ

! یدرکیم ینوبز لبلب نم هساو یتشاد هدب همادا بخ _

متشاد هگید نیمه : تفگ مورآ ماه مشچ هب هریخ

رد منت زا هدیشوپن هرارق هک ماه باوخ سابل هصغ

! مدروخ یم ور ور نایب

. مدیسوب ور شاه مشچ یور و مدش مخ

؟ تکرش یایم ادرف _

درک. هچنغ ور شابل

؟ میرب رت _رید

. مباوخب تلغب وت ماوخ یم

. دیرپ باال مبل ی هشوگ

هی ناونع هب امش یلو مرب رت رید منوت یم _نم

هشاب شرهوش هیاس ریز داوخ یمن هک یلومعم دنمراک

! یشاب تراک رس دوز حبص دیاب

متروص یاج همه دنت دنت و درک مولظم ور شتروص



. دیسوب ور

نوج هب ور گنن نیا دروم نیا یوت هرادن یبیع _

؟ منوج یرسمه تسین مهم ال صا مرخیم

. مدرک شادج مدوخ زا هدنخ اب

یلو راکرس یایب رید یتساوخ هک تقوره ینوت _یم

زا دایز یرادن قح هک هنیا مه مطرش ، مراد طرش

! ینک هتسخ ور تدوخ و یشکب راک تدوخ

: تفگ هوشع واب داد نوکت فرط ود هب ور شرس

؟ مگب هن نم و هگب یزیچ هی نوماقآ هشیم هگم

. مدش هریخ شهب کوکشم و مدرک زیر ور ماه مشچ

! وشن بلج _

لک لک نودب وت هرادن ناکما ینکیم رکف یچ هب یراد

. ینک لوبق ونم یافرح

عیرس تکرح هی واب رانک داد مله شدوخ یور زا

. تسشن م هنیس یور

؟ نیتفگیم نیتشاد یچ شواچ اقآ بخ _

زاف هک شتروص هب ظح اب متشاذگ مرس ریز ور موزاب

. مدش هریخ دوب هتفرگ یدنمتردق

! یمنوج _

درک. مهاگن جیگ

. دیزخ شسابل ریز مورآ مدازآ تسد

! یمنوج وت متفگیم متشاد _



. دروآ ولج ور شتروص و دیشک یقیمع سفن

؟ یتفگیم تلد یوت _

! شمدینشن هک نم

. مدیشک نوریب شنت زا ور شسابل

؟ هچب یونشیمن ونم بلق یادص _وت

؟ ینکیم راکیچ وت نوا سپ

مورآ و درک هچنغ ور شاه بل ! دروآ ولج ور شرس

هتسب تذل زا ماه مشچ هک درک توف متروص یوت

دش.

! یربلد _

شاپ ات رس هب عمط واب دش زاب عیرس ماه مشچ

. مدش هریخ

ور منهریپ یاه همکد هک روط نومه دش، مخ رتشیب

. دیزخ رت نییاپ و دیسوب ور م هنوچ ریز درک یم زاب

یعس اوق مامت اب دادیمن مه ندرک رکف تصرف یتح

! تشاد مندرک هنووید رد

دایرف ور نتساوخ مندب ی همه و دوب هدش غاد مرس

مدوخ ی هساو و منت ریز شمشکب متساوخ ، دزیم

تشاذگ م هنیس یور ور شتسد یلو شمشاب هتشاد

ییاه مشچ اب دزیم سفن سفن هک روط نومه و

! شواچ مدیمن هزاجا : تفگ یرامخ

وت! ملا نم ،هن شاب نم ملا وت بشما



مدوخ هب مکحم و مدز ش هنهرب نت هب یگنچ

دوب! نم نونج رتخد نیا ، شمدرشف

، تشاذگ ماه بل یور ور شاه بل و دش مخ هرابود

یمن ، مدیچیپ شنت رود تردق اب ور ماه تسد

م هنووید شدوخ یلو منزب همدص شهب متساوخ

دیشک یم هنوبز مدوجو یوت هک یتنوشخ دوب، هدرک

دوب! شبهذم ال دوخ راتفر ی هرمث
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هب ور نومودره و دروخ بات و چیپ منت یور ردقنا

یقاب ندروآ رد واب مدرواین موود هک دیشک شیتآ

ور مرس و مدیشک مدوخ ریز ور شنت شاه سابل

هک یعمط و تیکلا م سح ، مدرب ورف شندرگ یوت

هدیشک هلعش ینامز ره زا رتشیب متشاد شهب تبسن

ی هرذ هرذ یور نم یاه بل در متساوخ یم و دوب

هنک! ییامن دوخ شنت

یزاب قشع اب هک یا هسوسو و شنت رطع یوت ردقنا

هک مدش قرغ دوب هتخادنا منوج شهب هنهرب ندب و

! تشذگ همین زا بش یک میدیمهفن

هتسب یاه مشچ واب دوب هدیشک زارد مندب یور

! دادیم راشف م هنیس یوت ور شرس



. شمدیسوب و مدرک مخ ور مرس یمک

؟ قدنف یبوخ _

. دیشک یموه

! همنشگ ، مبوخ _

. مدیشک ش هنهرب رمک یدوگ یور تمی ابمال ور متسد

منک؟ تسرد یزیچ هی تساو مرب یشیم دنلب _

هن دز: رغ و داد راشف ملغب یوت رتشیب ور شدوخ

. مایب نوریب تلغب زا ماوخ یمن

یمک ، مدیشک شتارقف نوتس یور مورآ ور ماه تشگنا

هی شواچ نکن یوو : تفگ هدنخ واب دروخ نوکت

درم! نکن هع دایم مکلقلق مشیم یروج

. مدرک شهاگن یگنرمک دنخبل اب

منک تسرد اذغ تساو منوت یمن هک یشن دنلب _

! قدنف

اب نک ملغب مرظن هب سپ : تفگ مورآ و دش زیخ مین

! میرب مه

شتمس هب ور منهریپ مدش، دنلب و مداد نوکت یرس

! نییاپ میرب شوپب : متفگ و متفرگ

و رس ندرک بترم دعب درک شنت ور سابل عیرس

جک ور شرس و درک زاب ور شاه تسد نومعضو

درک.

اینک. ملغب یداد لوق _



دعب مدیسوب ور شرس یور لوا مدیشک یقیمع سفن

ور شاهاپ عیرس ، مدیچیپ شرمک رود ور ماه تسد

. تشاذگ م هنوش یور ور شرس و درک لفق مرود

ماج! رس مدموا شیخآ _

سفن و مدیسوب ور ششوگ رانک راب دنچ یگتفیش اب

. مدیشک یقیمع

هساو هگید نم ولوچوک ربلد ور اهراک نیا نکن _

! مرادن اج ندش هنووید نیا زا رتشیب

درک. ندیدنخ هب عورش زیر دش مومت مفرح هک نیمه

. مدرک شهاگن مشچ ریز و متفر نییاپ اه هلپ زا

نم؟ یگنووید ، ولوچوک یدنخ یم یچ _هب

در هب هن : تفگ مورآ و دیسوب ور متخل ی هنوش یور

! ترمک یور ماه نوخان

. متشگرب شتمس وهب مدرک ثکم هظحل دنچ

وت مگیم نم رتخد رانک راذب ور اه یزاب سخت _نیا

. اینکیم زیت ور تاه نوخان دصق زا

دز. یگرزب دنخبل و داد نوکت ور شاهاپ

هک! یتشاذن مک مه هللاوت شام روخن صرح _حاال

و مداد نوکت فرط ود هب ور مرس هدنخ اب

زیم. یور شمدنوشن

مرگ رفورکیام وت مراذیم مراد یرضاح اذغ نیشب _

! هشب



درک. مهاگن رظتنم و دیشک یموه

، مدرک ش هدامآ و مدروآ رد لا چخی یوت زا ور اذغ

. مدرک یم سح مدوخ یور ور ش هریخ هاگن

؟ یدیم دای یزپشآ نم _هب

یم تسرد اذغ مساو وت ش همه مشک یم تلا جخ

. ینک

. متشاذگ رف یوت ور اذغ و مدز یگنرمک دنخبل
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. متخادنا شهب یا هریخ هاگن و متشگرب

. مرادن یلکشم _نم

. تفر مهرد شتروص

نوا زا نکن تمواقم مریگب دای دوز مدیم لوق _

. مراذ یمن تولج هزمدب یاهاذغ

ششوگ تشپ ور شاهوم متشادرب شتمس هب یمدق

. مدرک شزاون ور شتروص و مداد

دای تهب منوت یم یشاب هتشاد تسود تدوخ _هگا

تدوخ و یریگب دای نم رطاخ هب ماوخ یمن یلو مدب

! ینک تیذا ور

هن : تفگ یدج و داد نوکت فرط ود هب ور شرس

یلو متشادن ور شنامز تقو چیه ، مراد تسود مدوخ



منوچیپب منوت یم رت تحار همسیئر مرهوش هک حاال

منک! یگدیسر مراد تسود هک ییاهراک وهب

هک مدب ور شباوج متساوخ مدرک زیر ور ماه مشچ

. متشگرب بقع هب رمیات یادص ندینش اب

یور یندیشون واب مدیشک ادج فرظ هی یوت ور اذغ

. متشاذگ زیم

یور داد رس ور شدوخ متسشن یلدنص یور هک نیمه

. ماهاپ

رپ یور نیا منود یمن ، مداد شراشف مدوخ هب مکحم

دوب! هدرک میاق اجک ور شادا و زان

! سول کرتخد _

ور متسد درک، شاذغ ندروخ هب عورش و دیدنخ زیر

ژ اسام و شزاون هب عورش مورآ و مدرب شسابل ریز

. مدرک شندب نداد

ور اذغ زا همقل هی و تشگ یم رب هظحل دنچ ره

. تشاذ یم نم نهد یوت

یوت و مدرک عمج ور اه فرظ شاذغ ندش مومت اب

. متشاذگ کنیس

م هتسخ : تفگ و دیشک شاه مشچ یور ور شتسد

. هگید میباوخب میرب

شلغب ، متفر شتمس هب و مدش اه فرظ یخلا یب

. متشگرب قاتا وهب مدرک



یور ور شدوخ میدیشک زارد تخت یور هک نیمه

مندرگ ، تشاذگ م هنیس یور ور شرس و دیشک مندب

. تسب ور شاه مشچ و دیسوب زیر ور

. تفر ورف شاهوم یوت متسد

! موناخ ربلد باوخب بوخ _

درب. نومباوخ ودره هک مدرک ششزاون ردقنا

. مدیرپ باوخ زا تعاس گنز یادص اب

ورف تشلا ب یوت ور شرس مخا اب هک باتفآ هب یهاگن

. متخادنا درب یم

. مدش دنلب اج وزا مدیشک متروص هب یتسد

هب هرابود هناحبص ندرک رضاح و نتفرگ شود زا دعب

. متشگرب قاتا

ی هرهچ هب یهاگن دوب، هدیباوخ تحار یخلا اب

و مدش مخ یصاخ ی عالهق واب متخادنا شموصعم

. مدیسوب ور شینوشیپ

لد؟ ِناج یش رادیب یاوخ یمن _

درک. زاب ور شاه مشچ الی روز هب

مدوخ ، یدرک م هتسخ یلیخ ادخ وروت مباوخب راذب _

. مایم مدش رادیب

. مدیشک شندب یور لماک ور مالهف

هب نم تکرش این یتساوخ نک، تحارتسا قدنف هشاب _

منک. یم یگدیسر تاهراک



شاه مشچ هرابود و دموا رد شزا یموه یادص

دش. هتسب

مدشیمن ریس ، شمدیسوب هرابدنچ هرابود و مدش مخ

یوت ور شدوخ یروج نیا هک ولوچوک دوجوم نیا زا

دوب. هدرک عمج تشلا ب

. منکب لد شزا مدش روبجم تعاس هب ندرک هاگن اب
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مدز، نوریب هنوخ زا و متشادرب ور نیشام چیئوس

و باتفآ ی هنوخ متفر یم دیاب اهراک ماجنا زا دعب

مدز! یم فرح شردام اب

و هنزب شرآ و باتفآ ییادج زا یفرح متساوخ یمن

یفاک ی هزادنا هب هچب نیا هشب باتفآ یتحاران ثعاب

هزاجا هدش یتمیق ره هب دوب هدیشک یتخس و مغ

عمج شموصعم یاه مشچ یوت کشا هرابود مداد یمن

! هشب

ات متفر مرتفد تمس هب عیرس تکرش هب ندیسر اب

باتفآ ندموا زا لبق و مدب ماجنا رتدوز ور اهراک

مرب.

. متخادنا تعاس هب یهاگن

هب اهراک ندرک مومت نودب و متفرگ ور نیشام چیئوس



. مداتفا هار نوش هنوخ تمس

تشپ هظحل دنچ مدش، هدایپ و مدرک کراپ ور نیشام

دوب یزیچ نیرخآ یگداوناخ یاه ثحب ، مدرک ثکم رد

راب نیا یلو مدب تلا خد شوت ور مدوخ ماوخب هک

! دشیمن

تشذگن رتشیب هظحل دنچ متشاذگ گنز یور ور متسد

. دیچیپ مشوگ یوت دنسپهاش موناخ یادص هک

؟ مناج _

. مدیشک یقیمع سفن

! مشواچ _

* * *

هی اب ندز فرح ، متخادنا شمهرد یاه مخا هب یهاگن

هنکب لد شتارطاخ زا تسنوت یمن هک هدیدغاد ردام

نم هک یزیچ تساوخ یم یروبص دوب، تخس

. متشادن

... پهاش موناخ _

. مرسپ یدب تقو مهب دیاب _

. مدرک توکس

نم داد: همادا نوزرل ییادص واب دیشک یقیمع سفن

! مدرک دب

هابتشا یلو منک یم یتسرد راک مراد مدرک رکف



دوب. ضحم

هک یلع ، مدرک شیراگدای و یلع دنباپ ور باتفآ نم

! کرحتم ی هدرم هی دوب هدش باتفآ تفر

ی هشوگ داتفا و رانک تشاذگ ور هاگشناد و سرد

و تسرد راک متسنود یمن درواين تقاط ملد ، هنوخ

بوخ میحور و یمسج تیعضو مه مدوخ هیچ طلغ

مرایمن موود مدوب نئمطم ییاروج هی اهزور نوا دوبن

رس ور باتفآ رتدوز هچ ره متساوخ یم نیمه هساو

منک! اپ

دوب مه رد یباسح ماه مخا ، مدیشک متروص هب یتسد

مونشب باتفآ یاه ندیشک یتخس زا متسنوت یمن ،

! مدوب شرانک اه عقوم نوا شاک منومب مورآ و

و مدروآ ور شرآ زور هی داد: همادا و تفرگ یسفن

! یشردام وت متفگ ، باتفآ لغب یوت متشاذگ

هک هتشاذگ راگدای هب وت هساو ور شرآ یلع متفگ

! ردام هگیم وت هب هچب نیا دعب هب نیا زا هنک تمورآ

ی هچب هساو نک روج و عمج ور تدوخ وش دنلب

تشاداد یولج ترس ایند نوا راذب نک یردام یلع

. هشاب دنلب

داتفا موب رو نوا زا یلو دش اپرس مک مک باتفآ

رد هب رد و رانک تشاذگ دیسوب ور هاگشناد و سرد

دش. انشآ دنمجرا یاقآ اب یتقو ات تشگ راک لا بند



یزاب پوت طایح یوت هک یشرآ و دش دنلب رد یادص

دش. هنوخ دراو درک یم

. دموا متمس هب هک مدز یگنرمک دنخبل شندید اب

؟ دایم یک ینامام شواچ ومع _

. مدیشک شاهوم هب یتسد

ناج. شرآ هنومیم تشیپ دایم بش _

دنسپهاش موناخ تمس هب داد نوکت یرس قوذ اب

. تسشن شاپ یور و تفر
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. مدرک شهاگن رظتنم

ردام و ردپ ادخ داد: همادا و درک ثکم هظحل دنچ

ور باتفآ یاوه یباسح هزرمایب ور دنمجرا یاقآ

تحاران یلو تشاذیمن مک مه باتفآ دنچ ره تشاد

! مدوب

یتح درک یم هفخ راک اب ور شدوخ تشاد هچب نیا

همه هدش یگدرسفا راچد مدرک یم سح یا هرود هی

درک یم رکف دوب، شرآ ی هدنیآ شرکذ و رکف ی

یتقو هک هرایب رد لوپ ردقنا و هنک راک دیاب طقف

! هنومن شلد یور زیچ چیه ترسح دش گرزب شرآ

یلو مدرک یم تبحم شرآ هب مدوجو ی همه اب نم



. تساوخ یم ور باتفآ نوا دوبن یفاک شارب نیمه

هک یهار درک یم سح دوبن یهاگ و دوب یهاگ باتفآ

یم هدروآرب ور شرآ میلا یاهزاین هتسرد هریم هراد

شاهاب ور شتقو زا تعاس دنچ یزور و درک

یردق نوا ندش هتسباو مه هب تیاهن یب ، دنورذگیم

ور شاه راگتساوخ ی همه شرآ رطاخ هب باتفآ هک

درک... در

مینوشیپ یور یفیرظ مخا دیسر هک اج نیا هب

دوب هدش شمحازم هفاک یوت هک یرسپ دای ، تسشن

شرآ رطاخ هب هک هبوخ دش، ضبقنم مکف و مداتفا

درک! یم در ور نوشمه

. تشاذگ شاهوناز یور تسد

یم قرب شاه مشچ مدش هجوتم هک نیا ات تشذگ _

راگنا دوب ترپ شساوح هنوخ دمویم هک زورره هنز،

. دوبن اج نیا شهجوت ی همه

یهاگ دشیم یصرح شتروص یهاگ رکف، وت تفر یم

! دنخبل زا رپ یهاگ و نيگمغ

! میمهف یم بوخ اهردام ام

هب نم یلو نشیمن هجوتم هیقب دینک یم رکف اهامش

هب یتقو ور باتفآ ی هتحادنا لگ تروص مدوخ مشچ

یدرم نوراب هراتس یاه مشچ ، مدید درک یم هاگن وت

ور دز یم قرب درک یم هاگن مرتخد هب یتقو هک ور



! مدید

زا ایند ی همه اعقاو هک راگنا ، مدرک مخ یمک ور مرس

! نتشاد ربخ ام قشع

دش. ضغب زا رپ مک مک شادص

! هگید هسب _

هگید درک ادا شردارب یگدنز هب ور شنید رتخد نیا

رس ام هب دینوت یم زورره هشب ام زوساپ ماوخ یمن

مدیمن هزاجا نم یلو مشچ یور هب نوتمدق دینزب

! میشاب نوتیگدنز محازم شرآ و مدوخ

. مدرک شهاگن یدج

رود طقف دیتسین ام یگدنز محازم شرآ و امش _

ثعاب هک هنکیم مک ام یگدنز زا ور یزیچ نوتندوب

هنم! نز یاه مشچ یوت مغ نتسشن

هبوکب ور کانرطخ هار نیا زورره باتفآ یرضاح امش

اج؟ نیا ات دایب

باذع ای هشاب گنتلد زورره و هنوخ وت هنیشب ای

؟ هشاب هتشاد ور شرآ زا یرود نادجو

مهب راک نیا اب یباسح هک شرآ ی هیحور هب ال صا

؟ دیدرک رکف هزیریم

. مشب مورآ ات مدیشک یقیمع سفن

یوت ور ماپ گرزب تساوخرد هی یارب هراب نيمود _

! مراذیم هنوخ نیا



مدن هزاجا هگید مدروخ مسق نوتدوخ یولج راب هی

! مدیمن و هنیشب باتفآ مشچ یوت کشا

امش یلو ممشچ یور هب ردام مگب نوتهب دیتفگ مهب

مشچ هب ونم هگا مدیم مسق هملک نیمه تمرح هب ور

هب و دیراین فرح یور فرح دینیب یم نوترسپ

! دینک شوگ مگیم هک یزیچ
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. تفرگ ور شاه مشچ ریز من

فرح زا دیزرل منم لد هک ادخ هب نووج مگب یچ _

مراد تسود و یزیزع مساو مدوخ رسپ لثم تاه،

. ردام یاوخ یم یچ وگب

. مدیشک یقیمع سفن

نیمه دیراد ربخ نم یگدنز زا دح هچ ات منود یمن _

ات دنچ مدوخ ردام یارب نم هک مگب نوتارب یردق

ینوکسم دحاو هی نومدوخ ی هنوخ زا نییاپ نوبایخ

متساوخ دیرادن نم ردام اب یقرف مه امش ، مدیرخ

لکش نیمه هب هنوخ نیا دیشاب لیام رگا مدب داهنشیپ

نومدوخ فارطا هنوخ هی مه امش یارب ، هنومب یقاب

لقادح و هشاب رت تحار دمآ و تفر ات مینک هیهت

نیا منکن رکف دینیبب ور هگیدمه دینوتب راب دنچ یزور



. دایب شیپ یلکشم نوتارب هگید یروط

ات رود هب یهاگن ، تسشن شینوشیپ یور یفیرظ مخا

شرهوش سکع یور شمشچ و تخادنا هنوخ رود

. دنوم هریخ

. دروخ نوکت شاه بل

؟ مرب و منکب لد هنوخ نیا _زا

هلا؟ حشوخ یروج نیا باتفآ

. دمویمن رب متسد زا یراک یلو دموا درد هب ملد

هنوم یم یقاب هدروخن تسد یروج نیمه هنوخ _نیا

... اوخب تقو ره

تلوبق مرسپ ناونع هب وهللا هب ناج شواچ هشیمن _

هگید یکی ور م هنوخ لوپ تسین اضر ملد یلو مراد

هتخورف دیاب هنوخ نیا هشاب نتفر رب رارق هگا هدب

! هشب

. تفر مه یوت ماه مخا

! دنسپهاش موناخ _هن

منز و مدوخ یتحار هساو نم هک هیداهنشیپ نیا

دینکب یراک نینچ دیاوخب مدیمن هزاجا مداد نوتهب

. دینکن هدنمرش نیا زا رتشیب ونم افطل

ود هب ور شرس و داد راشف مه هب ور شاه بل

داد. نوکت فرط

نم هدیشک مد هگید ییاچ هللا شنا مینک یم شتسرد _



مرب...

. مدرب ورباال متسد

مدرگرب دیاب نم دیشکن تمحز افطل نونمم یلیخ _

ییوب چیه ماوخ یمن ، هسرب باتفآ هک تسان اال تکرش

هک دینزن یفرح شهب مه امش افطل هربب هیضق نیا زا

. هشب ریگرد شرکف

یرکشت ، منومب هک درک رارصا رتشیب و داد نوکت یرس

مدز. نوریب هنوخ وزا مدرک

یمن ، مداتفا هار تکرش تمس وهب مدش نیشام راوس

تساوخ یم ملد یلو هن ای هدیسر اتاالن متسنود

هرب. رد ماه یگتسخ و شمنیبب

دایب هاتوک هنوخ دیرخ یارب شردام مدوب راوديما

شاج نیمه ات هک دنچره دشیم تخس عاضوا هنرگو

! مدوب نونمم شزا مه

یمن ملد هگید دوب هدش تسرد زیچ همه هک حاال

! هنیشب باتفآ ی هرهچ یور مغ درگ تساوخ

. مداتفا هار مرتفد تمس هب عیرس تکرش هب ندیسر اب

دوب دیع لوا یازور متخادنا خیلا یورهار هب یهاگن

یارب میدوب بقع و دوب هتخیر نومرس یدایز راک یلو

هب ماوخب اه هچب زا اتدنچ زا مدش روبجم نیمه

. نایب تکرش

تداعس موناخ ... تفآ : مديسرپ یمیلس موناخ هب ور



؟ ندرواین فيرشت

دز. یدنخبل

؟ نایب مدب طاالع نوشهب نوشرتفد یوت نتفر _هلب

. مدرک شهاگن یدج

! نسرب نوشراک هب هرتهب ریخ، _

یوت متساوخ یمن ، متسب ور رد و مدش رتفد دراو

یصخش و یراک لئاسم هرارق ننک رکف همه تکرش

! نشب یطاق

هک مداد مایپ باتفآ هب عیرس و مدروآ رد ور میشوگ

! دایب مقاتا هب

1103_ تسپ #

رد هب هبرض دنچ ات متسشن هپاناک یور یا هقیقد جنپ

. دروخ

هزاجا : تفگ دنخبل واب دروآ لخاد مورآ ور شرس

؟ مناج سيئر تسه

. تفرگ م هدنخ

! نکن سول موناخ لگشوخ وت _ایب

. تسب ور ورد دش قاتا دراو دنخبل نومه اب

یرما مناج ، سیئر مباوخب یتشاذگ حبص هک یسرم _

؟ دوب



. تسشن مینوشیپ یور یفیرظ مخا

! سیئر وگن مهب مییاهنت یتقو _

. متشاد تراک هرآ

شلا ،ش تخادنا باال ور شاهوربا و درک جک ور شرس

. داتفا شاه هنوش یور و دروخ رس شرس یور زا

؟ سیئر یراک _هچ

زا هچب نیا هک یزور زا ناما ، مدیشک یقیمع سفن

! هریگب فعض هطقن مدآ

مدز. ماپ یور یا هبرض

! مگب اجات نیا نیشب _

داد. نوکت فرط ود هب ور شرس

؟ هیدنمراک فیاظو وزج _

. مدرک هاگن شاپات رس هب ساوسو و تقد اب

! هیرسمه فیاظو وزج _هن

؟ یدوب مومح

دش. کیدزن مهب و تشادرب ولج هب یمدق

. مدموا دعب متفرگ شود هی موهوا _

! یتفر دوز فیح داد: همادا و دز مهب یکمشچ

! هرُبب ور مسفن تساوخ یم مدز، شتنطیش هب یدنخبل

. شمدنوشن ماهاپ یور و مدیشک ور شتسد

مه اب دعب ی هعفد تسین یا هلجع هدایز تقو _

! میریم



. دیدنخ مورآ و درک زیر ور شاه مشچ

دش زاب تدش هب قاتا رد وهی هک هگب یزیچ تساوخ

. ندیرپ لخاد ادص و رس اب رحس و ایس و

دوب! نوشراب نيمود

و دمویم شوایس اب تشادن یراک تقوره مه رحس

. اتود نیا ندوب هدش نوج ،بالی درکیم کمک شهب

ایس دش، دنلب ماپ یور زا عیرس و دیشک ینیه باتفآ

. ندرک هاگن نومهب هدش کشخ رحس و

دوب هتسشن شاه بل یور هک یا هدنخ اب شوایس

داد. نوکت یرس

ح نیا وت میدرک یمن رکف دوبن دصق زا هدهاش ادخ _

؟ یکوا شاب مورآ دیشاب تلا

! یدیدن یدید رتش نوریب میریم مه االن

. مدرک شهاگن هریخ

: تفگ هدش خرس و تفرگ باال ور شتسد باتفآ

. دیرب دیاوخ یم اجک منیبب وت دیایب تسین یلکشم

. تفر باتفآ تمس هب عیرس رحس

... هنوخ مینک نوتتوعد راهان ادرف میتساوخ _یم

دش. ترپ نوشزا مساوح دز مهب ایس هک یا هراشا اب

دز! رپ نودیرف هدموا شوه هب ناگیاش شواچ _

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ هدشیچ منیبب نک فیرعت تسرد _



. تسشن لبم یور مرانک عیرس

زا بآ رو نوا هرب داتسرف هک ور هرتخد هگید یچیه _

هداتفا رد هب رد طقف درواین رد مشادص شوربآ سرت

هایس کاخ هب ور نودیرف هوا هوا س، هنز لا بند

درک یراک و تفرگ شزا ور ماهس لک شواچ دنوشن

ننک! خسف شاهاب ور اهدادرارق همه

. تشگرب نومتمس هب یواکجنک اب مه باتفآ

؟ هروطچ رهمگرزب یاقآ تیعضو االن سپ _

. تفر مهرد متروص شمسا ندموا اب

شرس تشپ لبم هب و تخادنا باال یا هنوش ایس

داد. هیکت

هنک ناربج ور اه تراسخ هتحورف ور ش هنوخ _

هرب داوخ یم هکلپ یم وناب ی هنوخ رپ مد مدینش

هنک! قارتا اج نوا
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. تسشن متروص یور یمخا

. هراذب وناب ی هنوخ ور شاپ هرادن قح _

. تشاذگ موزاب یور ور شتسد مورآ باتفآ

دیاب وناب دوخ شواچ تسین ام اب شمیمصت _نیا

ای هدیم هار ش هنوخ یوت ور شرسپ هریگب میمصت



هن!

زاب ننکب مه ییاطخ ره اه هچب هردام هشاب یچ ره

دایم درد هب نوشندیشک رجز ندید زا ردام و ردپ لد

انتعا یب شرسپ هب تبسن یاوخب وناب زا ینوت یمن

! هشاب

. مداد نوریب ادص رپ ور مسفن

اشاس هرسپ نیا ،زا مونشب یفرح شزا ماوخ یمن _

؟ هتفر ربخ هچ

دش. عمج ال ماک شساوح باتفآ

داد. نوکت یرس ایس

نیا مینک ور میراد شزا هک یکرادم دیسرت ، هتفر _

موناخ راگنا ننک شجورخلا عونمم هتفیب ریگ فرط

؟ باتفآ هن هنزیم رس شرآ هب یهاگ یناطلس

داد. نوکت یرس باتفآ

یدروخرب شاهاب دایز نم دنچ ره هنزیم رس _هرآ

رش رکشورادخ یلو هطابترا رد نامام اب رتشیب مرادن

دش. مک نومرس زا ورای نیا

اب ادرف شواچ داد: همادا عیرس هک مداد نوکت یرس

. دایم مه اکینار امیتوعد انیا رحس هنوخ اه هچب

مدز. یگنرمک دنخبل

. میریم هشب تقو هشاب _

درک. یمخا ایس



هنومدقع روس دیایب دیاب شواچ میرادن هشب تقو _

هب ورام یدیع لوا زور ور شاراک ینیب یم ال، صا

دنوشک اهدادرارق زا نداتفا بقع و دایز راک هنوهب

مه هب دیچیپ زیچ همه لسع هام تفر شدوخ ، راکرس

! میشکب ور شروج دیاب ام

نراد هانگ نداماد و سورع هزات تفگن لقادح

؟ دشیچ نوتیسورع یاراک یتسار

. دیشک یفوپ باتفآ

یمن اهراک لا بند میرب دیاب االن زا دعب هام داتفا _

. هشب یرسرس زیچ همه ماوخ

دز. یدنخبل ایس

دوز! هچ دعب، هام نیمه _هوا

دیرب ریگب ور یسورع رتدوز رهاوخ یراد قح وهللا

اب ات هشب هتسب شاپ و تسد نوتیگدنز هنوخ رس

. هدشن انشآ تور نوا

درک. شهاگن یپچ پچ باتفآ

شابن نارگن امش هئانشآ ور و ریز الاب ماک شواچ _

رکذ یباسح ارسناوراک وت میدوب هک ریوک یتسار موه

! ندنوسر سالم تهب یلک ناخ شوایس دوب تریخ

ور ثحب درک یعس و درک یا هفرس کت شوایس

هنک. ضوع

شواچ مشیمن ور و ریز هلئسم دراو دایز نم _حاال



یفیرعت یدید ور اجک هگید ، هنکیم سیورس ور منهد

! مدروخرب شوخ و مارم اب سب زا هشابن نم زا

ندوب هتفرگ فعض هطقن مه زا ، مدرک شهب یمخا

. نداد یم همادا بش ات یدرک یم نوشلو

نیا دیدموا نیدیسر نوتاهراک هب اه هچب هگید هتسب _

؟ دینک یم لک لک اج

دش. دنلب اج زا عیرس ایس

یدموا یدیسر تاراک هب موناخ باتفآ تسامش _اب

؟ یتسرف یم بلق تاه مشچ اجاب نیا

درک. درگ ور شاه مشچ باتفآ

! شنیبب شواچ ، هنایرج رد شدوخ مسیئر _

. متخادنا شوایس هب یهاگن

. نکن اپ هب رش ایس ورب ، شمدید _

. دیشک نومارب ینوشن و طخ شاه مشچ اب باتفآ

. نتفر نوریب قاتا زا ود ره یظفاحادخ زا دعب
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با ــ تفآ

چیه ، مدرک یم هاگن شواچ هب پچ پچ نانچمه

نوممودک چیه فرط ایس و نم یاه لک لک وت تقو



درک یم ور نکمم راک نیرتهب دنچ ره تفرگ یمن ور

هساو ندرک زان هساو لیلد هی نم دشیمن لیلد یلو

! مدب تسد زا ور ناخ کخلت نیا

؟ شواچ هنکیم متیذا هچ ینیب _یم

. دیشک شینوشیپ هب یتسد

درد یباسح مرس ، هنکن تتیذا هگید مگ یم شهب _

هنک! یم

. متفر شتمس هب نارگن

هگم... ارچ _

درک. ملغب مکحم و دیشک ور متسد عیرس

یم زیل یهام لثم یه هیچ ، هچب مدروآ تریگ _

تاج هک رخآ و لوا یریم رد متسد ریز زا یروخ

! قدنف تساج نیمه

هلصاف شزا یمک مدرک یعس و متخادنا رد هب یهاگن

. مریگب

! شواچ نکن متیذا نک لو یوو _

درک. ملفق شلغب وت

دیاب یدج هعفد نیا وت دایمن یسک هگید سرتن _

. منوچیپب ور ایس شوگ

. مداد هیکت شهب و دش رت گرزب مدنخبل

؟ مینک لفق ور رد دعب هب نیا زا هروط _هچ

. تفرگ ش هدنخ



؟ دعب هب نیا _زا

؟ باتفآ ینک متسکشرو یاوخ یم

. مدرک عمج ور مابل

یب هدرکن ییادخ یراک لئاسم هساو مگیم یلک _هن

. هشن محازم یسک میباجح

دش. رتشیب ش هدنخ

تفر موتنام یاه همکد تمس هب مورآ شاه تسد

دش. درگ دح نيرخآ ات ماه مشچ

یب و رورش یاه مشچ ندید اب متشگرب شتمس هب

سح هرابود تساوخ یم دش، سبح مسفن شاورپ

هنک. رادیب ور منورد ی هتفخ یاه

یلو منک رارف شنورد روتاتکید تسد زا متساوخ یم

. دنوبسچ شدوخ هب ور منت تفس دادیمن هزاجا

هدافتسا نودب یروج نوا ینیب یم ور پیپ نوا _

؟ هداتفا مزیم یور

. مدرک شهاگن بجعت واب مدرک دنلب ور مرس

بخ؟ _

هپاناک یور شاهاپ نیب ات درک ماج هب اج یمک

. منیشب

! یدموا وت هک نیا ات دشن ادج نم زا سلا تشه _

. مدش هریخ شهب یرتشیب قوذ اب

درم؟ یدش رد هب دوخ وزا مدموا _نم



. دیدنخ مورآ

وت هب رتشیب وحاال رانک متشاذگ ور نوا یدموا _وت

! مدش داتعم

و ینیب یور ات شینوشیپ وزا مدرب ولج ور متشگنا

. مدیشک شاه بل

؟ یدش داتعم یچ _هب

زا شاه بل دروآ ولج ور شرس و دز مرمک هب یگنچ

. هروخب نوکت متشگنا دش ثعاب هک دش زاب مه

؟ تنت رطع _هب

؟ تبل معط هن ای

دوب شاه بل یور متشگنا هک روط نومه و مدش مخ

درک! مخا هک مدیشک بقع ور مرس عیرس ، شمدیسوب
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بشما منک رکف : متفگ طایتحا واب متفرگ زاگ ور مبل

. هنوخ مرب دیاب

تفلا خم داوخ یم مدرک سح درک ثکم هظحل دنچ

هنک.

ورب! هشاب _

. دیرپ باال ماهوربا



! یدرکیم تمواقم دیاب وتاالن ورب هک یچ ینعی _او

شهاگن رمک هب تسد و مدش دنلب شاپ یور زا عیرس

. مدرک

؟ یدش ریس مزا دوز ردقنا _

درک. هاگن مهب هدنخ زا ورپ جاو و جاه

تلد دیاش متفگ طقف رتخد ینزیم هیفرح هچ _نیا

هتشاد یراک تنامام ای هشاب هدش گنت شرآ هساو

. مدن ترارق راشف تحت هشاب

هرابود و تفرگ ور متسد هک مدرک زیر ور ماه مشچ

. دنوشن شدوخ رانک ونم

منم دیاش بشما نکن، رارف ملغب زا یروج نیا هگید _

! نوتنوخ مایب

تقاط شلد متسنود یم تسشن مبل یور یدنخبل

. هرایمن

هنوپ ادرف شاک ، مسرب ماهراک هب مرب نم سپ هشاب _

تروشم شزا یسورع یاهراک هساو نشاب مه انیا

. هبوخ مه ش هقیلس هراد هبرجت مریگب

داد. نوکت رس یدج

. یریگب دای شزا مه یراد هچب نک یعس _

. مدرک کزان شساو یمشچ تشپ

ونم اال متحا میشب راد هچب میاوخب زور هی _هگا

مه طقف یریم ینکیم لفق ور رد قاتا هی وت یراذیم



حاال نم مروخن نوکت ات رد تشپ یراذیم اذغ مساو

! مرادن ور یگدنز نینچ ندش هجاوم یگدامآ حاالاه

. دیسوب ور مرس یگنرمک دنخبل اب

هک عفال ولوچوک منک یمن هک تینودنز یلو متبظاوم _

مدوخ اب منکیم یعس عقوم نوا ات یا هچب تدوخ

! مایب رانک

. مدش دنلب اج وزا مدیسوب ور شندرگ عیرس

بش ات منومب هگید هقیقد ود شواچ هگید مرب _نم

مه! وت میش یم قرغ منیش یم اج نیمه

داد. نوکت یرس

. میرب منکیم تادص دش مومت اهراک هشاب _

نودنخ یاه مشچ ریز و مدز نوریب قاتا زا عیرس

. مداتفا هار مقاتا تمس هب یمیلس موناخ

نیا هب هگید تقو دنچ طقف هگا شواچ لوق هب

یفاک دشیم تسکشرو تکرش میداد یم همادا اهراتفر

هب نومرکف ندرک راک یاج ات میشاب مه رانک دوب

! هشب هدیشک مه نتشاد تمس

یا هقت اب دیشک لوط یتعاس دنچ ماهراک ندش مومت

. مدموا مدوخ هب دروخ رد هب هک

دش. قاتا دراو شواچ و دش زاب رد

هتسخ یدرک راک دایز هدش بورغ باتفآ هگید میرب _

شتسرد ادعب نم رانک راذب هدنوم یچ ره یشیم



. منکیم

هدنورپ ندرک عمج واب مدیشک ماه مشچ هب یتسد

. مداتفا هار شتمس وهب متفرگ ور مفیک اه

ندنوم رظتنم یباسح مه انیا نامام امتح اقآ میرب _

. هنوخ مدرگ یم رب مداد ربخ شهب حبص

درک. زاب ور قاتا رد

االن یلو یداد مه طاالع یتفرگ ور تمیمصت حبص _

؟ یتفگ نم هب

. متفرگ زاگ ور مبل مکحم

یگیم یراد ضرغ ور زا هک یروج نوا هن مموا _

... متفگ مدوخ اب نم ینعی مزیزع تسین

لوبق شواچ و ماوخب یزیچ نم هرادن ناکما یتفگ _

هن؟ هنکن

. مدرک جک یمک ور مرس میدش روسناسآ دراو هک نیمه

یم هگا یلو ریگب ندرگ هگید یدرک مسول تدوخ _

مدنومیم تشیپ مایمن متفگ یم نامام هب ورن یتفگ

هک... ینود یم

. دنوشن مبل یور یعیرس و مرن ی هسوب و دش مخ

هگنت تقو ، مدرک یم تتیذا متشاد قدنف مدیمهف _

! تبلط هشاب ش هیقب

مدش ریگلفاغ یباسح شراک زا متشادن ور شراظتنا

روسناسآ رد ندش زاب ،اب مدیدنخ زیر و متفگن یزیچ



. میداتفا هار نیشام تمس هب
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فارطا هب یهاگن میتسشن نیشام یوت هک نیمه

ور شبلط ی هیقب و متروص یور دش مخ تخادنا

دوب! شدوخ درم نیا زا رت صیرح ، تفرگ

. مدیشک بقع و شمدیسوب مورآ

درم؟ دش روج تبلط _

تقو چیه : تفگ و درک نشور ور نیشام درسنوخ

! رتخد مراد بلط تزا نم ایند هت ات هشیمن روج

. مداد هیکت یلدنص هب ور مرس

؟ وناب شیپ رس هی میرب _

! هشن تحاران میتفرن دیع هساو

داد. نوکت رس

هنوخ متفگ شندید دوب هدموا شماوقا زا یکی راگنا _

رس هی میرب االن هیچ ترظن ، میرب دعب هشب تولخ

؟ نوتنوخ میرب دعب مینزب

. متخادنا معضو و رس هب یهاگن

. مرادن یفرح نم میرب _

وناب ی هنوخ تمس هب ور ریسم و تفرگ ور متسد

داد. رییغت



رت مهم هیضق نیا عفال یلو دمویم مباوخ یباسح

دوب.

نکمم مرظن هب و میدوب هتفرن وناب ی هنوخ زونه

! هسرب رظن هب یمارتحا یب دوب

حلا رس زونه یلو مدرک تحارتسا یمک میسرب ات

. مدوبن

فارطا هب یهاگن و دش هدايپ نیشام زا شواچ

. تخادنا

. نشاب اج نیا مه نیهش و زانهم منک رکف _

هنووید نیهش هرابود مدوب راودیما ، دیرپ باال ماهوربا

یمن مه و متشادن ور شلا ح مه هراین رد یزاب

. هشب تحاران شواچ متساوخ

. نامام و هن زانهم _

داد. راشف ور گنز و درک مهب یمخا

. متخادنا باال یا هنوش

. یمام یگب شهب یداد لوق تدوخ هچ نم _هب

یادص هک هگب یزیچ تساوخ دوب هدش یکاش یباسح

دش. عنام قیاقش

؟ دییامش شاداد نوج باتفآ یاو _

. میراد نومهم نیبب ایب وناب

دراو و میتخادنا مهب یهاگن دش زاب هک طایح رد

. میدش



مد ندموا موناخ زانهم و وناب هدیسرن هنوخ رد هب

رد.

ردق هچ نیدروآ افص ملگ سورع یدموا شوخ هب _هب

. مدوب نوتراطتنا مشچ مه

. مدیسوب ور شتروص و متفر شتمس هب دنخبل اب

زا یهاتوک ادخ هب هدنمرش کرابم نوتدیع وناب _سالم

دوب. ام

. دیسوب ور میشینوشیپ تبحم اب

نوشاهاب ات متفر قیاقش و موناخ زانهم تمس هب

دوب! هدموین نوریب ال صا نیهش منک، یسرپلا وحا

یصاخ قشع اب هک شندید اب متفر شواچ تمس هب

مبل یور یگنرمک دنخبل دوب هتفرگ شلغب یوت ور وناب

. تسشن

. تادف هب ردام یدموا شوخ مداماد هزات ، مرسپ هاش _

هب مه واب دیسوب ور وناب رس یور دنخبل اب شواچ

. نداتفا هار رد تمس

! تفر شدای ونم ،کال دیرپ باال ماهوربا

. تفرگ متمس هب ور شتسد و تشگرب هديسرن رد هب

. دیداتسیا نوریب ارچ هگید دیایب _

مه موناخ زانهم و قیاقش ، متفرگ ور شتسد دنخبل اب

. ندش هنوخ دراو ام اب

غیج واب دیود شتمس هب عیرس شواچ ندید اب اتهم



درک. شلغب غیج

ور شدوخ نم رهوش لغب وت یلدم نوا سول کرتخد

دوب. هداد اج

درک. سالم مورآ و داد نوکت یرس نومندید اب نیهش

ور تسرد شواچ یلو مداد ور شباوج مورآ مه نم

درک. شهاگن مخا واب داتسیا شور هب

راکیچ اج نیا س هگید مه وت تاه مخا ارچ _زاب

؟ ینکیم
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یم مه هب یتقو رفن ود نیا متفرگ سرتسا یمک

. دشیم دنت نوشق خاال اعقاو ندیسر

دوب. هتفرگ نانچمه شتروص دش، دنلب اج زا نیهش

مه تدقع رس ات وهللا ناخ شواچ منک راکیچ _

منک نهپ زمرق شرف یاوخ یم یتفرگن لیوحت میدموا

؟

واب درک اج هب اج شلغب یوت ور اتهم یمک شواچ

. دیبوک نیهش ینوشیپ هب یا هبرض ش هبابس تشگنا

! یشب بدا دیاب دوب تقح _

درک. یمخا نیهش

. تمدیشخبن زونه _



؟ موناخ یرف یرق ارچ هگید : تفگ یصرح قیاقش

هدنب نیا هگید نک لو هدروخ رب تهب هدشیچ زاب

ور. اهادخ

. تخادنا باال یا هنوش نیهش

دیاب هک هییازیچ یرس هی ینک، تلا خد تسین المز _وت

! دشن تشاداد ناخ فطل وهب دشیم هتفگ رتدوز

وررپ و یقطنم یب زا مجح نیا ، مدیشک یقیمع سفن

! دیجنگیمن منورد ندوب

. متفرگ ور شواچ یوزاب

؟ مزیزع مینیشب _

دش. نیهش یخلا یب وکال ديخرچ متمس هب شهاگن

. هنوخ میریم هگید تعاس مین ات نیشب _هرآ

ور بشما دیرب دیاوخ یم اجک او : تفگ عیرس وناب

. مراذب ماش ماوخ یم دینک ربص دینومب اج نیا

لبم یور مرانک و تفرگ باال ور شتسد شواچ

. تسشن

ردام ی هنوخ میریم نک فاعم ور بشما وناب _هن

! هگید تقو هی هشاب ، باتفآ

هب هک روط نومه و داد نوکت ور شرس هدنخ اب وناب

شومارف ور ام بوخ : تفگ تفریم شقاتا تمس

تدای یدش راو یعلا هگید االن ناخ شواچ یدرک

. هتراطتنا مشچ اج نیا مه یردام هی هتفر



هچ نیا : تفگ و تشاذگ نیمز یور ور اتهم شواچ

نایرج رد دوب دایز اهراک تقو دنچ نیا وناب هیفرح

دعب هب نیا زا مایب دشن یتسه هک مه ایس دقع

. مینز یم رس رتشیب

قاتا زا ییوداک هتسب ود اب هقیقد دنچ زا دعب وناب

. دموا نوریب

هک هیدیع نیلوا : تفگ دمویم متمس هب هک روط نومه

. نومداوناخ هب یدموا شوخ سورع ییام رانک

مزیزع امرفب یداد رون مرسپ یگدنز هب تدوجو اب

. هلباقان

. شمدیسوب هرابود و مدش دنلب اج زا

تمحز یلیخ هیراک هچ نیا ناج وناب نونمم _

. دیدیشک

متسنود یمن نم :وهللا تفگ هدز تلا جخ موناخ زانهم

دنچ ره مدروایم ور اهوداک هنرگو دیایب هرارق بشما

دش. مه رید

درک. هاگن نم وهب داد نوکت یرس شواچ

. مدید بسانم ور تصرف و دیرپ باال ماهوربا

! نوج زانهم ی هنوخ میرب رود هی دش بجاو سپ _

وت متسنود یم ، هشب رتهب نوشطباور تساوخ یم ملد

. شمربب منوتب ارمع یداع حتلا

یام هنوخ دیایب شاداد هرآ یاو : تفگ عیرس قیاقش



ال صا هنوخ نوا وت میدرب ور نوملیاسو یتقو زا

! یدزن رس نومهب

درک. ثکم یمک

نیا تسین یربخ نودیرف ،زا تسین یا هلجع میایم _

؟ هدموین اج

. داتفا هفرس هب وناب

یچ؟ _

. دیشک یقیمع سفن شواچ

. هکلپ یم ارو نیا هزور دنچ منود _یم

. قیاقش هب درک ور موناخ زانهم

. تشاداد نز و شاداد هساو یدرواین ینیریش و یاچ _

وناب تمس هب موناخ زانهم تفر قیاقش هک نیمه

. دیخرچ

؟ هگیم تسار شواچ _

؟ هدوب اج نیا نودیرف

داد. راشف مهب ور شاه بل وناب

هی شهب دیاش هرب تشادن ور ییاج هدش، تسکشرو _

شدوخ هساو ور ییاج هنوتب مدب ضرق لوپ رادقم

هنک. واپ تسد

. دیشک یهآ نیهش

. مدوخ ی هنوخ شمرب یم دایب _هگا

درک. یچون وناب



هب مه نم ی هنوخ مد ات تسافرح نیا زا رت رورغم _

یسک یگدنز هساو هگید هرب شمتسرف یم ، هدموا روز

. هنکن داجیا تمحازم

سرت یمک مه مدوخ تسام هب شروظنم متسنود یم

ور ش هبرض اج هی و هشاب هدرک هنیک هک دوب ملد هت

! هنزب نومهب
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درک. شهاگن یدج شواچ

یراک مه نوا وناب یدب جاب یسک هب یتسین روبجم _

هدنومن شارب یتردق هگید ینعی دایمن رب شتسد زا

. دیشابن نارگن هنکب یراک داوخب هک

؟ باتفآ میرب

بذعم ردقنا ارچ راب نیا هشیمه سکعرب منود یمن

دوب. نیهش یاه هاگن رطاخ هب دیاش مدوب

. میرب _

درک. درگ ور شاه مشچ قیاقش

هک. دشن تعاس مین _او

دش. دنلب اج زا شواچ

حبص زا مشب ربخ اب نوتلا ح زا متساوخ یم طقف _



رتشیب دعب هب نیا مزا هتسخ یمک متشاد دایز راک

! مینیب یم ور هگیدمه

. میدز نوریب هنوخ زا نوشزا ندرک یظاحادخ اب

هرتهب ، میدمویمن هنرگو تسه مه نیهش متسنود یمن _

. هشب مورآ ات میشاب رود مه زا تدم هی

. مدش نیشام راوس

ح هراد قح داد نامز شهب دیاب دوب یگرزب کوش _

وروت هشیمه ارچ منک یمن کرد یلو هشاب بارخ شلا

یم ور شنهد دوبن ترهاوخ هگا هنودیم رصقم

. متخود

. تخادنا هار ور نیشام و داد راشف ور متسد هدنخ اب

خاال یضعب هگیم وناب دوب روط نیمه هشیمه نیهش _

لو هنک هنیک یزیچ هی ،زا هتفر نودیرف هب شاه ق

! تسین نک

. متخادنا باال یا هنوش

همه حاال ات هگم نکن تحاران ور تدوخ یخلا _یب

؟ هتفرن شیپ میتساوخ هک یروج و هدشن تسرد زیچ

. مینک یم تسرد مه اب مه ش هیقب

رکف یوت هرابود یلو نوکت رس و دز مهب یدنخبل

. تفر

شنهذ یوت الت وهجم اب مداد هزاجا و مدشن شمحازم

. دایب رانک



. مدش هدایپ نیشام زا یگتسخ اب هنوخ هب ندیسر اب

م. هتسخ یلیخ شواچ مشیم شوهیب مراد مک _مک

داد. راشف ور گنز و درک هقلح مرمک رود ور شتسد

نک! تحارتسا هنوخ نومب متفگ تهب _

روز هب هداتفا بقع یاهراک رطاخ هب زور دنچ نیا

زا شاج هب مدرک دنب تکرش یوت ور اه هچب یاپ

زا مداد راک هفاضا و یلیطعت رتشیب نوشهب فرط نوا

. تکرش دیایب تسین المز ادرف

_هلب؟

دش. ترپ شواچ زا مساوح

. نامام نک زاب میشواچ و _نم

. میدش طایح دراو دش زاب هک رد

؟ یرب هرارق وت هگم دیایب تسین المز یگیم ارچ _

. دروآ رد ور ششفک و داد نوکت رس

هداتفا بقع یاهراک مریم ادرف سپ یلو هن ور ادرف _

. مراد دایز

. مدرک جک ور مرس و متفرگ ور شوزاب

. مایم تاهاب زورره منم سپ _

زاب ور یدورو رد نامام هدب یباوج هک نیا زا لبق

درک.

... داماد یدموا شوخ اه هچب _سالم

. مدرک زیر ور ماه مشچ



یچ؟ نم سپ _

داد. نوکت ور شتسد

ارچ ناج شواچ وت ایب یممشچ یولج هشیمه هک _وت

. یداتسیا رد مد

! مدوسح نم نگیمن تفر مهرد یمک متروص

. متفر شرآ تمس وهب مدش توشلا یخ یب

ترود خآ هدیشک ییاه یشاقن هچ مرسپ نیبب هب _هب

! یدادعتسا اب مدوخ لثم ردام هدرگب

. شمدیسوب مکحم و مدش مخ

یدرک مسیخ : تفگ و تشاذگ شتروص یور ور شتسد

. ینامام

. متخادنا باال یا هنوش

؟ نیدروخ اذغ _

مکش هتبلا دیسرب میدوب رظتنم هن داد: باوج نامام

. مدرک ریس یمک ور شرآ

. هنیچب ور هرفس مدرک کمک نامام وهب متفگ یناهآ

. دیسر یم رظن هب هتسخ یباسح مه شواچ تروص

1110_ تسپ #

دش. دنلب نامام یادص هک میدوب ماش ندروخ لوغشم

! متفرگ یمیمصت هی _نم



هب بجعت اب دعب و متخادنا نامام هب یهاگن لوا

. مدش هریخ شواچ

؟ هدشیچ یمیمصت _هچ

. تشاذگ رانک ور شاذغ

. مشورفب ور هنوخ نیا ماوخ _یم

. مدش دیشک شواچ هک یقیمع سفن هجوتم

. مدرک ثکم هظحل دنچ

ارچ؟ _

. تخادنا شرآ و شواچ و نم هب یهاگن

مه شرآ میشاب مه رانک مریگب هنوخ هی امش کیدزن _

هش! تیذا هشابن دمآ و تفر شرد همه

. تفر مه یوت متروص

؟ یشورفب ور هنوخ هک هراد یلیلد هچ بخ _

؟ نامام یتفرگ یمیمصت نینچ وهی هک دشیچ ال صا

. دیشک یقیمع سفن

یم یچ ، هشب روج هنوخ لوپ هک نیا هساو _

یتساوخ یمن ور نیمه مه تدوخ هگم هشب یتساوخ

؟

نتخورف تمیق هب هن یلو متساوخ یم : متفگ مورآ

یتسین یضار تلد هت زا منکیم سح ، هنوخ نیا

ور... هنوخ لوپ مدوخ نم نیبب نامام

داد. نوکت ور شتسد



. نزن مه شفرح _

نحل اب دوب هتسشن توکس یوت اتاالن هک شواچ

هرادن یموزل مه نم رظن هب : تفگ نامام هب ور یدج

باتفآ یگچب تارطاخ هرخ باال هشب هتخورف هنوخ نیا

یور دینوت یم س هنوخ نیا تسوپ ریز همه امش و

یقافتا تسین رارق دینک رواب دینک باسح ام کمک

! هتفیب

. متخود نامام هب ور مرظتنم هاگن

؟ هشاب نامام مینوت _یم

همه نم هنوم یم یقاب نوممه هساو اجنیا هنوخ نیا

نم! شیپ ایب طقف وت منکیم لح ور زیچ

درک. ثکم هظحل دنچ

وت... هخآ مگب یچ منود یمن _

لا حشوخ ملد هت ،زا مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

شراظتنا ال صا دایب ام اب هدرک لوبق نامام هک مدوب

ثحب و مریگب ازع یلک دیاب مدرک یم رکف متشادن ور

! مینک

! شرآ و نم رطاخ هب نامام منکیم شهاوخ _

داد. نوکت رس

. روخن هصغ وت مرتخد مینک یم شتسرد مه اب هشاب _

اهنت دشیمن مرواب ، مدرک هاگن شواچ هب یروابان اب

لح تشاد تحار ردق نیمه مه میگدنز یلکشم



. دشیم

و نامام هب مداد یم ور متدم نیا زادنا سپ ی همه

نیا میدیرخ یم هنوخ شساو نومدوخ ی هنوخ تفج

! میدوب مه شیپ زورره یروج

. مدیسوب ور شتروص مکحم و مدش مخ

! منوج نامام یسرم یاو یاو _

مداد شراشف مدوخ هب یلک و مدرک لغب مه ور شرآ

ینعی دشیمن مرواب زونه ، دموا رد شادص هک یروج

دوب! هدش لیمکت میتخبشوخ اعقاو

زا رپ و هریخ ، دروخ شواچ یاه مشچ هب مهاگن

هدرک فیک مه نوا راگنا درکیم مهاگن صاخ یسح

! قوش و روش نیا زا دوب

عمج ور اه فرظ مدش ماذغ هیقب ندروخ یخلا یب

. مدرک نوشنتسش هب عورش مدوخ و مدرک

ور مدوخ متساوخ یم هزات متخانش یمن اپ زا رس

یلیخ منک هدامآ نامام اب تخس لا دج هی یارب

یداهنشیپ نینچ و دموا شدوخ وهی هک دوب بیجع

داد.

هقلح مرمک رود تشپ زا یتسد هک دوب لوغشم مرکف

دش.

. متشگرب عیرس سیخ یاه تسد واب مدیشک ینیه

دنچ زا دعب مدیشک یقیمع سفن شواچ ندید اب



عیرس هک متشاذگ شندرگ یور ور مسیخ تسد هظحل

. تفر بقع هی مدق هی

! قدنف ینکیم راکیچ _
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مدز. شهب یگرزب دنخبل هدز قوذ

ناج؟ رسمه یدیباوخن _

درک. ملغب و دموا ولج هرابود

وت؟ نودب _

. یایب مرظتنم هتعاس مین یداد شلوط ردقنا ارچ

. مدیشک رانک ور مدوخ

هشیم ترواب شواچ یاو مدش، قرغ یخلا و رکف _وت

؟

. دیشک رانک کنیس یولج زا مورآ ونم

؟ هشن و داوخب تلد یزیچ هی وت هشیم هگم _

. مدرک شهاگن کوکشم و مدرک جک ور مرس

هب هدب یداهنشیپ نینچ وهی نامام مدرک یمن رکف _

؟ تسین کوکشم یمک ترظن

و تشاذگ یا هشوگ ور هدنوم یقاب فرظ ات دنچ

هنیبب ور شاه هچب یرارق یب دادن تقاط شلد : تفگ

. هرادن بجعت هک نیا



ور متخل یوزاب تشگرب متمس وهب تسب ور بآ ریش

منک. زرل دش ثعاب هک تفرگ شتسد یوت

هنک؟ لوبق ور نومکمک ینک شیضار ینوت _یم

. مداد نوکت ور مرس

هگید هدش مرن نامام نودب هدش لح ور هیضق _نیا

. هدرگیمن رب شرظن زا

درک. ملغب و داد نوکت یرس

ملا. حشوخ هبوخ _

. شمدیسوب و مدرک ورف ش هنیس یوت ور متروص

تمراد مدوخ ی هساو و یمرانک هک هبوخ ردق _هچ

. شواچ

. تشاک یا هسوب مرس قرف یور

؟ قاتا وت میرب _

. مداد نوکت یرس

؟ نباوخب نتفر ای نتسشن انیا نامام _

. تخادنا متشپ هب یهاگن

! نباوخب نتفر مه انوا وت شیپ مدموا _نم

و مدرک زاب مه زا ور ماه تسد دش رت گرزب مدنخبل

اقآ؟ ینکیم ملغب : متفگ یسول نحل اب

درک هقلح مرمک رود ور شتسد و دز یگنرمک دنخبل

یور یا هسوب مدیچیپ شرمک رود ور ماهاپ هک نیمه

. داتفا هار قاتا تمس وهب تشاک مندرگ



. هشابن هلا وت یسک منیبب ات مدرک جک ور مرس یمک

ور نومچم موناخ زانهم هک راب هی تفرگ م هدنخ

. هنامام تبون راگنا راب نیا تفرگ

هب : تفگ چپ چپ ای شواچ میدرک زاب ور رد هک نیمه

؟ کجورو یدنخیم یچ

. متفرگ زاگ ور مبل

ور نومچم تنامام ت هنوخ میتفر هک یزور _هب

! تفرگ سیف وت سیف

هک یباوختخر یور تشاذگ ونم مورآ ، تفرگ ش هدنخ

دوب. هدرک نهپ نامام

. دیسوب ور مینوشیپ و دش مخ ، دروآ رد ور شنهریپ

مدرک ثکم یمک ش هنیس یور متشاذگ ور مرس عیرس

ور دوب هدنوم منهذ یوت هتقو یلیخ هک یفرح دعب و

. مدروآ نوبز هب

؟ ینک راکیچ یاوخیم ت هیلک هب عجار شواچ _

... ناتسرامیب یرب ای ینک لمع تسین المز

! تسین المز _هن

. متفرگ ورباال مرس

؟ ینکیم جل یراد شواچ یچ ینعی _

. دیرپ باال شاهوربا

دب مه ردق نوا عفال عاضوا مگیم رتخد ارچ _جل

یکوا هگا هنامرد ی هرود هی منومب رظتنم دیاب ، تسین



هزیگنا هی هگید االن شابن نارگن ، منکیم لمع دشن

. مراد همادا هساو

. مدیسوب ور شولگ کبیس و مدز یدنخبل
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ندب هگید راگنا ، مدرک ورف شلغب یوت رتشیب ور مدوخ

دوب. هدروخ هرگ مهب نوماه

. دایم مه اکینار اه، هچب شیپ میر یم ادرف _

دش. ماهوم یهار شتسد

؟ یراد تسود هچب ردق هچ یدرک تقد _

. مداد نوکت دییات هنوشن هب ور مرس

تسود ور نارگید هچب رتشیب هتبلا ، یلیخ موهوا _

. هنزیم گنو حبص ات بش هیچ مراد

! میریگ یم راتسرپ _

. مدیبوک ش هنیس هب ور مرس

. منکیم گرزب ور م هچب مدوخ نزن، مه شفرح _

. تشاذگ شرس ریز ور شتسد

. هسریمن منهذ هب یا هگید لح _هار

. مدرک هچنغ ور مبل

تحار وت مرادیم شهگن نم اه بش وگب بخ _

. موناخ باوخب



. تفرگ ش هدنخ

. میراد یم شهگن مه اب هشاب _

. دیسوب ور مشوگ رانک و دیشک ممکش یور ور شتسد

دش؟ قفاوت _

مدش، مشچ وت مشچ شاهاب و متشگرب شتمس هب

لمعلا سکع ممکش یور شتسد یامرگ هب مدرک یعس

. مدن نوشن

، هچب لیکشت هسورپ هساو هن یلو دش هک قفاوت _

! شیرادهگن رس طقف

. دنوبسچ مینوشیپ هب ور شرس هدنخ اب

زا یقیمع مد مه تروص یوت دروخ یم نوماه سفن

. دزیم قرب یکیرات یوت شاه مشچ ، تفرگ ممدزاب

هب جر هک ییاج هب میدیسر ِینمشد و یزاب بیقر _زا

! مدش دلب ور تنت زا جر

. تشاذگ متروص یور ور شتسد

نم! زا رتشیب _هن

مدز. دنخبل شباذج یاه مشچ هب

؟ مدرکیم راکیچ نم یدوبن هگا شواچ یمنوج _

دش. زاب مه زا شاه بل مدیسوب هک ور شتسد یور

زا رتشیب مدآ هشیم هگم مسرپ یم مدوخ زا یهاگ _

؟ هشاب رفن هی قشاع شتیفرظ

! مریگ یم ور ملا وس باوج منکیم هاگن هک وت هب



تاظحل میدرک یرپس مه اب هک ییاه تقو یلیخ

یلو هنیک و ضغب زا ،رپ میدوب نیگمغ ، ندوبن یگنشق

یم ور تاه هدنخ مه تاظحل نومه کت کت یوت نم

. مدیتسرپ

. هرایم موجه ماه مشچ هب هراد کشا مدرک سح

هک هناقشاع یاه فرح یدوب الق خادب و درس سب _زا

! هریگ یم م هیرگ ینزیم

یوت ونم مکحم و درک شزاون ور ماه کلپ تشپ

. دیشک ششوغآ

تقو چیه مداد لوق هک مدرگب اه کشا نوا رود _

ننک. زاب تاه مشچ هب ور نوشهار مدن هزاجا

مشچ یوت کشا اعقاو هگید ، مدرک شلغب رت مکحم

دوب. هدش عمج ماه

! مراد تسود _

اب تسشن ماه بل یور شتقاط یب و مرگ یاه بل

مه هقیقد هی مدرک شندیسوب هب عورش یبات یب

. دروخ رد هب هقت دنچ هک دوب هتشذگن

شرکف ، متفرگ هلصاف شزا سرت واب مدیشک ینیه

نومقاتا رد مد یسک بش تقو نیا مدرک یمن ور

. هشب رهاظ

_هلب؟

دش. دنلب نامام یادص



هباوخب بوخ هنوت یمن شرآ شتسار ردام، منم _

. داوخ یم وروت هریگ یم هنوهب

. تفرگ م هدنخ و متخادنا شواچ هب یهاگن

رد تمس هب و دش دنلب اج ،زا دیشوپ ور شنهریپ

. تفر

متمس هب عیرس نم ندید اب شرآ درک زاب هک ور رد

درک. اج ملغب یوت ور شدوخ و دموا

. مدش نوتمحازم بش تقو نیا ادخ وروت دیشخبب _

. دیمحارم هیفرح هچ _نیا

. ریخب نوتبش _

. میتفگ نامام هب یریخب بش

، مدنوباوخ نومدوخ نیب ور شرآ تفر هک نیمه

هریخ نومهب تذل واب دیشک زارد نومرانک مه شواچ

دش.
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هک ییاه بش لثم و مداد اج ملغب یوت ور شرآ

. مدرک الالیی ندنوخ هب عورش تفرگ یم هنوهب

ور نومودره و تشاذگ مرس ریز ور شتسد شواچ

داد. اج شلغب یوت

مدنوخ یم الالیی شرآ یارب مورآ هک ینم هب هریخ



درک. ماهوم شزاون هب عورش

ور الالیی هک راگنا مدش هریخ شاه مشچ هب قشع اب

و دش هتسب شاه مشچ مک مک مدنوخ یم نوا یارب

هب دوب هدنوم ماهوم نیب شاه تسد هک روط نومه

! تفر باوخ

هریخ نوشتفج هب تذل واب مدرک ثکم هظحل دنچ

نم! یگدنز یاهدرم مدش،

و مدیشک زارد رت تحار مه نم شرآ نتفرگ مورآ اب

یولج یابرلد ی هرظنم هب ردقنا مدیخرچ ولهپ هب

دش. هتسب ماه مشچ مک مک هک مدش هریخ ماه مشچ

رابدنچ ، مدیرپ اج زا عیرس میشوگ گنز یادص اب

. مدرک دنلب ور مادص رکف یب مداد نوکت ور شواچ

. هشیم نومرید تکرش میرب دیاب وش دنلب شواچ یاو _

. دیرپ باوخ زا مه شرآ شواچ رب عالهو

زورما : تفگ مورآ و درک مهاگن جیگ هظحل دنچ

؟ ینک یم راکیچ یراد باتفآ هلیطعت

داتفیم راک هب تشاد مزغم هزات مدرک شهاگن بجعت اب

درک. یریگ هنوهب هب عورش شرآ ،

شواچ مدنوراخ یم ور مرس تشپ هک روط نومه

یور راب دنچ و دنوباوخ شاج رس ور شرآ مورآ

دز. شرمک

! باوخب تسین یزیچ ناج اباب باوخب مناج _



یور شرآ یاه مشچ هرابود ات دیشک لوط هظحل دنچ

. هتفیب مه

. مدوب هتسشن نوشلباقم وناز راهچ

هب یهاگن و دیشک زارد دوب هدش زیخ مین هک شواچ

. تخادنا شیشوگ تعاس

باوخ دب ور هچب یحبص لوا رتخد باوخب ریگب _ایب

اج. نیا ایب یدرک

تکرش زورما دوب هتفگ بشید شواچ داتفا مدای هزات

. هلیطعت

،حاال مداد اج شلغب یوت ور مدوخ و متفر شتمس هب

. مدوب هديباوخ شواچ و شرآ نیب نم

لوط مه هظحل دنچ هک مدوب باوخ جیگ ردقنا

. داتفا مه یور ماه مشچ هرابود هک دیشکن

زاب ور ماه مشچ روز هب مندرگ ریز کلقلق سح اب

و دوب هتسشن مرس باالی هک شرآ ندید اب مدرک

یاو مدز: یرغ درکیم نومهاگن هدنخ اب هک یشواچ

. دایم مباوخ زونه نم دینک ملو

. دیشک ور ماهوم زا رات دنچ مورآ شواچ

حا یباوخب یتشاذن تاه غیج غیج اب وت یحبص _رس

! هگید تسام تبون ال

. مدرک زیر ور ماه مشچ

؟ دوب هشقن سپ _



یادص ، متفرگ شرآ ی هنوگ زا یزاگ و مدش مخ وهی

تشپ وزا دش مخ شواچ دش دنلب هک شرآ غیج

. تفرگ ور مرمک

! نوطیش نک شلو هدیسر هچب نوا هب تروز _

نتفرگ یتشک لوغشم هدنخ و ادص و رس اب ییات هس

. دروخ رد هب هقت ات دنچ هک میدوب

اه؟ هچب دیبوخ _

؟ باتفآ یشکیم غیج ارچ

رت دنلب همه زا نم یادص راگنا ، متفرگ زاگ ور مبل

دوب.

شرآ و شواچ ینامام یچیه : متفگ یمولظم نحل اب

. دموا رد مغیج ندرک متیذا

داد. راشف ور مرمک مورآ شواچ

اه؟ میدرک تتیذا ام _هک

. رتخد وت یدیم سرد ور نوطیش

. متخادنا باال شساو دنت دنت ور ماهوربا

ی هنوخ میرب دیشب هدامآ رتدوز طقف مرتخد هشاب _

. ساهنت تسد مینک کمک مچب هب مک هی رحس

! مچب ، مدرک جک ور مبل

. نامام مشچ _

و میدش دنلب اج زا نداد یلطعم یلک زا دعب هرخ باال

. میدرک ندش رضاح هب عورش



هناحبص یرهظ مد هگید هک هناحبص ندروخ زا دعب

سابل ات متشگرب قاتا تمس هب دمویمن باسح هب مه

. مشوپب
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دراو شواچ مدیشوپ ور شرآ یاه سابل هک نیمه

دش. قاتا

. هنوخ مریم رس هی نوتمدنوسر هک نیا زا _دعب

: مديسرپ بجعت واب متشادرب زیم یور زا ور هنوش

؟ ینوم یمن راهان هساو هگم ارچ او

داد. نوکت رس

. مدرگ یم رب دوز مریگب شود هی مریم _

شاهوم ندرک هنوش زا هشیمه هک شرآ هظحل نومه

هلا تمس هب و درک رارف متسد ریز زا دمویم شدب

. تفر

تحار اج نیا مرایب سابل تسد دنچ هی تساو دیاب _

. یشاب

لثم دوب یگنشق و جبلا سح ردق هچ درک، توکس

ور شاه سابل دوب رارق یعقاو رهوش و نز اتود

رانک ور اه بش هک اج نیا مرایب و منک عمج مدوخ

زا مه هظحل کی دوبن المز هگید اعقاو مینورذگب مه



! میشاب ادج هگیدمه

زیم یور و مدیشک نوریب دمک یوت زا ور مسابل

مدای مدیشک نوریب منت زا ور مزولب هک نیمه ، متشاذگ

. هنکیم هاگن مهب هراد شواچ داتفا

درسنوخ و هتسب ور رد مدش هجوتم متشگرب هک نیمه

مهاگن تذل واب رد هب هداد هیکت هنیس هب تسد و

. هنکیم

دزیم جوم یگتفیش شوت هک ییاه مشچ هب هریخ

. متفر شتمس هب مورآ یاه مدق اب مدیشوپ ور مکینوت

کیدزن شهب ور مرس ، تخادنا ماپاترس هب یهاگن

. مدرک

دیزرل شاه مشچ کمدرم هک مدرک شتروص یوت یتوف

دوب! رظتنم راگنا ،

هشیم : متفگ یا هدنخ رپ نحل واب متفرگ زاگ ور مبل

؟ یدنبب ور مسابل تشپ ی همکد

یزاب ملیف یلو شمدنبب هک دیسر یم متسد مدوخ

االن هک شباذج تروص ندید هب دیزرا یم ندرک

دوب. هتفر مه یوت یباسح

یدروآ دب ینیب یم شهت یدیم یزاب ونم یروج _نیا

! شاب یبوخ رتخد اه،

دیسوب ور مندرگ یور و تسب ور مسابل تشپ همکد

. متشگرب شتمس وهب مدرک عمج ور مدوخ یمک



ت هنووید بش ات هدیم یبلط تردق یوب تاه فرح _

درم! منکن

. دیسوب ور مینوشیپ و دز یجک دنخبل

نز! م هنووید نم مه ینکن یراک چیه _

تمس هب و مدروخ رس شتسد ریز زا مدیدنخ مورآ

. متفر موتنام

رود ور متسد مفیک نتفرگ اهو سابل ندیشوپ زا دعب

شرآ تسد قاتا زا ندش جراخ ،اب مدرک هقلح شوزاب

. میدش جراخ هنوخ زا نامام هارمه و متفرگ ور

و تشاذگ یداش گنهآ شواچ نیشام یوت نتسشن اب

درک. دایز ور ادص

هرغ مشچ ریز انیا رحس ی هنوخ مد میسرب یتقو ات

میدیصقر و میدیشک غیج شرآ اب یلک نامام یاه ی

دنخبل واب تشگ یم رب هیناث دنچ ره مه شواچ

. درکیم نومهاگن

یظفاحادخ شاهاب تشاد هگن ور نیشام هک نیمه

. میدش هدایپ میشام وزا میدرک

هار ور نیشام و دز یقوب ، مداد نوکت شارب یتسد

شساو ملد هرارق اه هنووید لثم متسنود یم تخادنا

! هدرگرب هک هشاب رد هب ممشچ ردقنا و هشب گنت

ات دیشک لوط هظحل دنچ مداد راشف ور نوفیآ گنز

هنوخ دایب، رد ندش زاب و رحس غیج غیج یادص



! دیسریم رظن هب غولش

نامام میدیسر هک دحاو رد هب مدرک لغب ور شرآ

داد. راشف ور گنز

مدآ همه نوا ندید اب دش زاب هنوخ رد هک نیمه

. دیرپ باال ماهوربا

؟ متشادن ربخ دیتفرگ یتختاپ طسو هربخ هچ هب _هب

درک. نوملغب و دیشک ور متسد هدنخ اب رحس

دوب هدنوم نوشرمک وت رق اه هچب وت ایب هنووید _هن

اه هياسمه هک االهن طسو ندرک هلمح ندید دناب اتود

هنک! نومعمج دایب یرتن کال ننزب گنز
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یاه هرهچ ی هجوتم هنوخ لخاد هب نتشاذگ اپ اب

، ندوب نومدوخ یاه هچب زا همه ابیرقت مدش انشآ

رت تحار ش هداوناخ روضح نودب رحس یخلا راگنا

دوب.

شرس تساجک شواچ منیبب ام شاداد نز _سالمرب

؟ یدرک شلا چ یدروخ ور

. مدیدنخ مورآ

دوز هریگب شود هنوخ هتفر ناج رهاوخ رهوش ریخ _

دنب تدوخ کدبلا رد یلا حشوخ زا منیب یم دایم،



هتخاس یراد نز هنکیم زاورپ انومسآ وت تحور یتسین

؟ تهب

یوزرآ نم نتشاد : تفگ و تفرگ یا هنودرم تس ژ

... ایلیخ

دش. تکاس دروخ شولهپ هب هک یا هبرض اب

تسابل ورب باتفآ وت دیایب امش، اب ندرک طلغ ایلیخ _

خهلا نم هب هدب مه ور شرآ ایب مزیزع نک ضوع ور

دیداتسیا اپ رس دینیشب لبم یور دیایب مه امش نوج

. دیشیم درد اپ

. دیرپ باال ماهوربا

! یدش یا هنوخ موناخ _هچ

تخادنا باال ییوربا و داد ششوگ تشپ ور شاهوم

. متشذگ شرانک وزا شینوشیپ ور مدز مکحم هک

ریگ! _وج

سالمو اه هچب ی همه اب قاتا لخاد هب مسرب ات

عمج یوت هناورپ و رهمداش ندید اب ، مدرک کیلع

شب و شوخ شاهاب یلک مدش لا حشوخ یباسح

قاتا هب ور مدوخ متسنوت هزات عبر کی زا دعب و مدرک

. منوسرب

دق یکشم راولش و مدرک بترم منت یوت ور کینوت

و مدروآ رد مفیک یوت زا ور دوب سابل تس هک دون

. مدیشوپ



ندرک گنررپ واب متخادنا مدوخ هب هنیآ یوت یهاگن

. متشگرب عمج لخاد هب مبل رژ

هچب هساو یلدنص و زیم اتدنچ متفر نکلا ب تمس هب

نیمار هنوپ و دوب هدش هدیچ اج نوا نومدوخ یاه

اکینار قوذ واب متفر نوشتمس هب ندوب هتسشن مه

. متفرگ نیمار تسد زا ور

نم یلپخ مناج خهلا یتفرگ نوج هچ مدرگب ترود _

نم... یارب دنخب

وک؟ سالتم هک هدنخ یمن نس نیا وت هچب _

ندرکیم مهاگن رظتنم هک نیمار و هنوپ هب یهاگن

. متسشن شرآ رانک و متخادنا

؟ دیبوخ دوبن امش هب مساوح ال صا یاو _یا

. تفر مهب یا هرغ مشچ هنوپ

؟ موناخ نیریش وک ترهوش _

. متخادنا باال ییوربا

نم زا هرایمن تقاط شلد دایز دایم دوز هنوخ هتفر _

میسورع یاه همانرب همه هنوپ یتسار ، هنومب رود

هب اج هی هرارق هرخ اهباال هسوب یم ور تدوخ تسد

نز! یروخب درد

. تشگرب نیمار تمس وهب تفگ یشیا

لوغشم شرآ ،اب مدرشف مدوخ هب رتشیب ور اکینار

. تسشن نومرانک رحس هک میدوب هچب اب یزاب



ور. کجورو نیا منییب نم _هدب

. تشگرب مفرط وهب تفرگ شلغب یوت ور اکینار

. دروآ نییاپ ور شادص دعب و درک ثکم هظحل دنچ

؟ باتفآ _

. مدرک مخ شتمس هب ور مرس

؟ مناج _

! میتفرگ یمیمصت هی _ام

. مدرک شهاگن رظتنم

؟ شوایس و _وت

؟ یمیمصت هچ

. تفرگ زاگ ور شبل

. ناملآ میرب میاوخ _یم

منک. کرد ور شفرح ینعم ات دیشک لوط هظحل دنچ

یچ؟ _

ارچ؟ هخآ

. دزیم جوم سرت و تهب مادص یوت

. تقو دنچ طقف هشیمه هساو هن : تفگ عیرس

. هریگب م هیرگ دوب هدنوم مک

؟ تقو دنچ _

یچ؟ هساو هخآ

مکحم شتسد هی واب تشاذگ شاهاپ یور ور اکینار

. تفرگ ور متسد



هک ییارتکد زا یکی نیبب ، میریم نومیسورع زا _دعب

ناملآ هک رابت یناریا رتکد هی نوششیپ تفریم ایس

تفگیم ، هدرک یفرعم نومهب ور هنکیم یگدنز

میرب هرادن ناکما الهت کشم نیمه یوت شصصخت

ههام دنچ ی هرود هی طقف ، میریگن باوج و ششیپ

! میدرگ یم رب عیرس و میریم س

؟ دیشب راد هچب دیاوخیم عیرس :حاال متفگ مورآ

یچ؟ هدن باوج هدرکن ییادخ هگا

. دیشک یقیمع سفن

هب لکوت هشیمن ای هشیم ای باتفآ هشدوخ باختنا _

ادخ.

یولج مدرک یعس ، مدیسوب ور ش هنوگ و مدرک شلغب

. مریگب ور مضغب

هنشور ملد نم هدیم باوج امتح رهاوخ مرب تنوبرق _

! هنکیمن دیماان ور اه قشاع ادخ

. باتفآ نومساو نک _اعد

یادص هک مگب یزیچ متساوخ ، مداد نوکت ور مرس

دش. دنلب رهمداش

رق اتود رتخد دیسوپ نوملد هگید ایب هغجغج ییاجک _

. هشب ضوع اضف میدب
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. منزب دنخبل مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

شرق نم اب یاوخ یم یتفرگ هزاجا تموناخ زا امش _

؟ یدب

. تخادنا بغبغ هب یداب

... تعامج نز هب _نم

سپ باسح : تفگ مورآ و تخادنا فارطا هب یهاگن

. مدیمن

:حا متفگ و مدرک مورآ شدوخ لثم ور مادص مه نم

؟ ینزیم فرح مورآ ارچ ال

! هباوخ هچب هخآ : تفگ و درک اکینار هب یا هراشا

. مدش دنلب اج وزا مداد نوکت فرط ود هب ور مرس

ماه هصغ و مغ ی همه راگنا گنهآ یادص ندینش اب

. تسشن مبل یور یدنخبل مک مک دش شومارف

ور شدوخ هتساوخ ادخ زا نومندید اب مه شوایس

. تخادنا طسو

نوفیآ گنز یادص هک میدوب هدیصقرن رتشيب گنهآ هی

دش. دنلب

دز. قرب ماه مشچ

! منکیم زاب نم همرهوش یاو _

. ندرک مهاگن هدنخ اب شوایس و رهمداش

! شندزدن ودب ودب _



مد ات یسرب هدنز شاب مورآ اباب تقو هی هنکن رارف _

نگب تمدیدن شلیوحت هتسکش اپ و تسد ، نوفیآ

دوب. هدیدن رهوش

متفر نوفیآ تمس هب نوشایزاب هرخسم هب هجوت یب

مه شرکف مدز، یدنخبل رد تشپ شریوصت ندید اب

هتسباو شهب ردقنا تقو دنچ نیا یوت مدرک یمن

! مشب

هاگن ی همه مدش هجوتم متشادرب ور نوفیآ هک نیمه

ب ایب : متفگ یداع و مدرک فاص ور مولگ هنم، یور اه

. مزیزع اال

یب تسین منتخادنا تسد هساو یا وسژه ندید یتقو

. ندش نوشدوخ راک لوغشم و ندش یخلا

. مدرک زاب ور ورد متفر ورهار تمس هب

، داتفا نم هب شمشچ دش جراخ روسناسآ زا هک نیمه

هداس یسوط زولب هی ، متخادنا شاپ ات رس هب یهاگن

هساو تفر فعض ملد دوب هدیشوپ یکشم راولش اب

. شلکیه و پیت

درک. هقلح مرمک رود ور شتسد و دموا ولج

. ایدش موناخ _

مدز. دنخبل

مرایب تبرش تساو میرب ، یدید ور شاجک هزات _

! یرسمه



میدش دراو هک نیمه درک، مهاگن یگنرمک دنخبل اب

اه هچب کت کت اب شواچ ندش دنلب اج زا همه

ایب : متفگ و متفرگ ور شوزاب عیرس درک یسرپلا وحا

. ناجنوا اه هچب شواچ نکلا ب یور میرب

. تخادنا دوبن نومساوح هک اه هچب هب یهاگن

. مراد تراک میشاب اهنت رایب ریگ قاتا هی لوا _

. مدرک شهاگن بجعت اب

تمس وهب متفرگ ور شتسد ، متخادنا بقع هب یهاگن

. شمدیشک مدوب هدرک ضوع شوت ور مسابل هک یقاتا

بل و دش هدیبوک رد هب متشپ دش هتسب رد هک نیمه

مسفن هظحل هی تفرگ رارق ماه بل یور مکحم شاه

نیمه ، مداتفا نوم هسوب نیلوا دای تدش ،هب دموا دنب

دوب! ریگ سفن و ییوهی ردق

یرتشیب تدش واب مدرب ورف شاهوم یوت ور متسد

ندیسر نایاپ هب زا دعب متسنود یم ، مدرک شیهارمه

هزیر یم مهب نومعضو و رس یباسح نوم هسوب

نم! بل ورژ نوا یاهوم اصوصخم

هک راگنا درشف شدوخ نت هب ونم و درک ملغب مکحم

ردقنا ارچ منودیمن ، میشب یکی مه اب میتساوخ یم

دوب! رارق یب

دش، مورآ نوم هسوب مک مک ات تشذگ یا هقیقد دنچ

ی هیقب تمس هب و نتشذگ ماه بل زا شاه بل



مورآ ور مینیب یور ندش، هدیشک متروص یازجا

هک ور شسفن ، هنوگ یور دعب درک ثکم یمک دیسوب

. متسب ور ماه مشچ درک خیلا متروص یوت

! تتسد زا مدش هنووید درم ینکیم راکیچ یراد _

. تسشن م هنوچ یور شیدعب ی هسوب

طسو یدیرپ نیزنب گنلا هی اب هنهرب اپ تقو _ره

دوب مدوخ تسد ، یسریم نم حلا هب هزات شیتآ

یم مدوخ واب مشود یور تمتخادن یم االن نیمه

! نومنوخ تمدرب

ود یکی نیمه یوت هک نم اب یدرک راکیچ وت هخآ

... ردقنا تعاس

داد. نوریب صرح رپ ور شسفن و درک ثکم

، مدیسوب ور شولگ بیس و مدش دنلب یاپ هجنپ یور

دوب. هدش متداع راگنا

! متخود شاه مشچ هب ور مرگنایصع و مرگ هاگن

! تماوخ یم منم _
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. تفرگ رگ رتشیب شنت مفرح نیا اب هک راگنا

روز هب االن ماوخب رتخد نم نوج هب زادنن هنتف _

نکن م هسوسو ردقنا نومارب هنوم یمن وربآ تمربب



نومه هیقب مشچ یوت و عمج یوت یمک هی راذب

! منومب یگشیمه شواچ

بقع ور شرس یمک هک متفرگ شولگ کبیس زا یزاگ

. دیشک

یربب ونم نوشک نوشک ماوخیم لد هت زا هک نیا _اب

ینک سبح اج نومه اه هام ور نومودره و هنوخ

هی رهمگرزب ناخ شواچ هتشز مارتحا مکلا رد یلو

! نگیم یچ مدرم بانج شاب راددوخ یمک

یگتفیش و قشع زا رپ ینحل واب دروآ ولج ور شرس

هی مدرم نیا هک هنیا منود یم هک یزیچ اهنت دز: چپ

شواچ هک ننکیم تبث خیرات زا ییاج هی یوت یزور

و ،وهلا نوتفم دوب، شنز ی هنووید رهمگرزب ناخ

نم هک یسح یور نراذب یمسا هچ یراد تسود ادیش

؟! کرتخد مراد تهب

مکحم دنخبل و ضغب نویم یزیچ دش بیجع حملا

ش هنیس یور ور مرس و مدیچیپ شرود ور متسد

. متشاذگ

راب دنچ و درک زان ور ماهوم ، دیمهف ور حملا راگنا

. دیسوب ور مرس قرف

: متفگ مورآ و مدرشف ش هنیس هب رتشیب ور متروص

هشیم شخپ مشیارآ مینومب یروج نیا هگید هقیقد هی

. تسابل ور



درک. هاگن متروص وهب تفرگ هلصاف مزا یمک

دعب و دیشک ماه مشچ ریز ور شتسد مورآ راب دنچ

مبل رود هک رژی راو شزاون شمرگ یاه تشگنا اب

درک. کاپ ور دوب هدش شخپ

دوب! یگنر یمک ، مدرک هاگن شاه بل هب

بقع ور شدوخ یمک هک مدرب شتمس هب ور متسد

. دیشک

. نوریب میرب دیاب قدنف نکن _

. تفرگ م هدنخ

وراک نیا دیاب نوریب میرب میاوخ یم نوچ اقافتا _

! منکب

. دیرپ باال شاهوربا

. ولوچوک اه یرتدب منم _زا

. متفرگ زاگ ور مبل

ترکف ارچ درم منک کاپ ور تبل رود رژ ماوخ _یم

؟ هکلپ یم هگید یاج

و دروآ باال ور شتسد تفرگ ش هدنخ مه شدوخ

. دیشک شبل یور راب دنچ

دیاب طقف درم ال صا اه یتفیم هار یراد مک _مک

میرب میاوخ یم نک شکاپ هنک لگشوخ شنز هساو

مدآ! همه نیا ولج

هب ور شرس و درک مهاگن دیدهت زا رپ ییاه مشچ اب



داد. نوکت فرط ود

! هنوخ میریم هگید تعاس هس ود _

. دیسوب ور مینوشیپ و دش مخ دعب

. نوریب میرب _

. میدش جراخ قاتا زا ود ره و مدرک زاب ور رد

یتح دوب، ام یور تیعمج فصن ی هدنخ زا رپ هاگن

هک ام اباب یا ، درکیم نومهاگن یروج هی مه نامام

! دوبن نومهب شساوح یسک وت میتفر یم

لماع مدش هجوتم هزات شوایس یادص ندش دنلب اب

هیک. هعجاف

؟ دیشاب تحار امش نوریب میرب ام دیاوخ _یم

دش. درگ ماه مشچ

هنک. ضوع ور شسابل میدوب هتفر _هن

رود مورآ ور شتسد و تخادنا مهب یهاگن شواچ

داد. راشف مرمک

نیشب ایب ، هدیشوپ ور شاه یسلجم سابل مگیم _اهآ

. میتفگن یزیچ هک ام مرتخد

شتکاس یروج هی دشیم شاک دش، خرس ماپ ات رس

درک.

هب یدج یهاگن اب و درک یا هفرس کت شواچ

داد. له نکلا ب تمس هب ور نم شوایس

شرآ شیپ نکلا ب ور میر یم ام ، دیسرب ینومهم _هب



اه. هچب و

مشچ درکیم نومهاگن نکلا ردب هب هداد هیکت هک رحس

. تفر شوایس هب یا هرغ

مدز. شوزاب هب یا هبرض میدیسر شهب هک نیمه

تشاذن تیثیح تایح یب رهوش نوا اب ننزب تدنگ _

ام. هساو

. دیدنخ زیر

تلم وت نوا نیدیپچ هعبر هی هنوتدوخ ریصقت _وهللا

! عیاض یدزن هک ،رژمت نتسین هک مهفن

مدای ارچ ، مداتفا هار یلدنص تمس هب و مدش تکاس

! منزب ور رژم دوب هتفر

. هراذیم ساوح مدآ هساو هگم
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ربخ یتسار : تفگ هدنخ اب نیمار میتسشن هک نیمه

؟ تکرش هتشگرب شدوخ دنمجرا دیراد

زونه تفگ تفرگ دادرهم تسد زا ور زیچ همه کال

! شساو هدوز هرادن هبرجت

. تسشن مبل یور یدنخبل

! تفر او جنرب ریش دش کنخ _ملد

درک. مهاگن و تخادنا باال ییوربا شواچ



؟ جنرب ریش _

. متخادنا باال یا هنوش

. مگیم ور دادرهم _

داد. نوکت یرس

یم ور شاج شرسپ هگا دش رتهب شدوخ هساو _

هزادنا هب متسب یمن یدادرارق نوشاهاب هگید تفرگ

! میراد دب تارطاخ نوشزا یفاک

مدز. یگنرمک دنخبل

هک ییاج ، امیتشاد مه بوخ تارطاخ پیکا نیا _اب

، میدش کیدزن مه هب مک مک و میدوب مه رانک ودره

نوا هساو هدش گنت ملد ردق هچ یاو یبد تاپالگ،

. اهزور

رود ور شتسد و تسشن رحس رانک هدنخ اب شوایس

درک. هقلح ش هنوش

؟ اقیقد هدش گنت یچ هساو تلد _

؟ شواچ اب تاهاوعد و گنج

؟ تدوخ یاه یزابجل ای شاه الیق خادب

مراد نوتساو لح هار یلک مه شن اال نیمه نم وهللا

مه ام هساو دیدرگرب ناجیه رپ یاهزور نوا هب ات

. اشامت مه فهلا مه هشیم باذج

مدز. شواچ یولهپ هب یا هبرض و مدرک هچنغ ور مابل

همه یدرک یم یقلخدب اقآ اه هزادنیم هکیت امش _هب



! یدرک یم معیاض مهب یدیرپ یم ش

. تخادنا ورباال شاهوربا

لیلد ننودن هک نزب ور فرح نیا یعمج هی یولج _

! موناخ باتفآ هدوب یچ نم یاهراتفر

. دیدنخ مورآ هنوپ

بال یلیکو ادخ مدیم ناخ شواچ هب ور قح _نم

نومارب هک ور یدروآ ادخ هدنب نیا رس هک ییاه

یباسح مه وت تخوس یم ملد یلیخ یدرکیم فیرعت

؟ هتفر تدای رتخد ایدوب نوطیش و سخت

رود ور شتسد شواچ ، تفرگ م هدنخ مه مدوخ

و دوب شاه بل یور یگنرمک دنخبل ، تخادنا م هنوش

و دای یوت مه نوا راگنا دزیم قرب شاه مشچ

ریگ دزیم هقرج نومنیب قشع هک اهزور نوا ی هرطاخ

دوب! هداتفا

، دموا نومتمس هب و دش دنلب اکینار رانک زا شرآ

ور شرس و دنوشن شاهاپ یور ور شرآ شواچ

. دیسوب

ییاه هچب ، ندرکیم هاگن نوشهب یصاخ هجوت اب همه

یم و ندوب شرآ اب نم ی هدنیآ نارگن هشیمه هک

حاالاب همچب نم ندرکن جاودزا لیلد اهنت نتسنود

هاگن شرآ اب مرهوش گنشق ی هطبار هب یلا حشوخ

! ندرکیم



ایس یتسار : تفگ و درک جک یمک ور شرس شواچ

هلبم متفگ هراد غارس بوخ ی هنوخ فارطا نیا تفگ

هرایب ور شدوخ لیاسو داوخب تنامام هگا هشابن

. دیزادنب هاگن هی نوتمربب وگب ادعب هشن تیذا

. مداد راشف ور شوزاب

؟ تساجک _

! نومدوخ ی هنوخ فارطا _

. مدرک شهاگن قشع اب

نیا وت مدرکیم راکیچ نم یدوبن وت اقآ نونمم _

! یگدنز

دش. هریخ مهب یصاخ سح اب

1119_ تسپ #

قشع اب هنوپ و نیمار ، متخادنا مفارطا هب یهاگن

ور شرس شوایس ، ندوب اکینار اب ندرک یزاب لوغشم

چپ چپ شاهاب مرن و دوب هدرب ورف رحس شوگ یوت

! تخاس یگدنز مساو رحس یاه مشچ قرب درک یم

واب دوب هتسشن نامام و هناورپ شیپ لخاد رهمداش

یم درکیم فیرعت رهمداش هک یا هرطاخ هب مه

هتشاذگ شواچ ی هنوش یور ور شرس شرآ ، ندیدنخ

هب هجوت یب مه شواچ هباوخب درکیم یعس و دوب



دوب هدیبسچ شسابل هب هک شرآ کشالیت تروص

متسنوت یمن ، درکیم ششزاون و دوب هدرک شلغب مکحم

. مریگب ور ماه مشچ ندز من یولج نوشندید اب

دش. مرگ مینوشیپ هک مدوب نوشهب ندرک هاگن قرغ

... مدرگب ترس رود هدشیچ _

! هراد من تاه مشچ

. مداد هیکت شوزاب هب ور مرس

! هقوش کشا _

. مدرکیم رورم ور نومتارطاخ مدرکیم هاگن اه هچب هب

. تخادنا ماه مشچ هب یهاگن

کشا یتح ، هشابن یکشا کرتخد هتایح عبنم _انیا

! قوش

؟ تارطاخ مودک

. متفرگ ور شتسد

! نوش همه _

ندینش یتح ، میدش انشآ مه اب هک یا هظحل نیلوا زا

. مشب ینابصع دشیم ثعاب تمسا

. دیرپ باال شبل ی هشوگ

یمن وت لثم سک چیه یدوب وررپ هچب سب _زا

اب دوب هدنوم مک هرایب شوج هب ونم نوخ تسنوت

! ینک متسکشرو تنوبز لا قثم مین نیمه

. مدیدنخ زیر



هراد ور اه رسدرد نیا مه نتشاد ردق بیقر هگید _

مرطاخ هب یروج هچ ور ورای هتدای تاپالگ یوت ، هگید

؟ دگل و تشم ریز یتفرگ

. تسشن شینوشیپ یور یمخا

! شمتشک یم دیاب هنکیم مینابصع مه شیروآدای _

یم دش بلج تهب مهجوت هک دوب اه عقوم نومه

. مدروایم مک یه یلو منک تمواقم متساوخ

تیکلا م زا رپ و صاخ یسح اب هک ییاه مشچ هب

. مدرک هاگن دوب هدش هتخود مهب

یلو منک رارف تزا مدرکیم یعس یبد، میتفر یتقو _

بطق هیبش شلیاوا ، مدشیم بذج تهب رتشیب یه

منود یمن میدرک یم عفد ور هگیدمه ابر نهآ یاه

! میدش ریسم مه هعفدی هک دشیچ

مشوگ تشپ ور ماهوم و دروآ ولج ور شدازآ تسد

نوج اهزور نوا یروآدای اب مه نوا بلق راگنا دز،

دوب. هتفرگ

یمن خآ ، یدنوم مرانک حبص وات مدرک بت هک یبش _

یلو ینک منومرد یدنوم ، ولوچوک مدیشک یچ ینود

! یدرک رتشيب ور مبت و درد

. تسشن مبل یور ینوطیش دنخبل

دیاب هنرگو یدنبیاپ لوصا هب یدایز مدروآ سناش _

! میدرک یم جاودزا انیا زا رتدوز یلیخ



داد. نوکت فرط ود هب ور شرس هدنخ اب

! نوطیش _

. مدرک شهاگن یگتفیش واب مدرب رتولج ور مرس

؟ یدرک شلوبق هک دشیچ _

یسک درک هاگن اه هچب هب و دیشک یقیمع سفن

درک. شزاون ور م هنوگ یور ، دوبن ام هب شساوح

هب مادقا اج نیا مدآ یگدنز تاقافتا نیرت قیمع _

ننکیم نداتفا

درک. شبلق هب یا هراشا

تدوخ تسد هتفیم قافتا نیا زا نوریب یزیچ یتقو _

هک یا هعجاف یلو ینکیم رارف شزا و یریگیم ور

درک؟ رارف شزا هشیم ، هدیم خر تنورد

ینوت یمن ینک، رارف ینوت یمن تدوخ زا وت هن،

ینک نوهنپ شزا ور یزیچ و ینزب لوگ ور تدوخ

درک! شلوبق دیاب طقف س هدیاف یب تمواقم سپ

هب دادن مله مک مه شوایس منکیم فارتعا هتبلا

! تتمس

نیا ردق هچ ، مدرک هاگن شوایس هب و مدز یدنخبل

دزیم جوم یگدنز شاه مشچ یوت هک هدنزرس ِرسپ

! میدوب نویدم شهب ردق هچ دوب، زیزع نوممه یارب
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ر ـــــ خآ تسپ

. مدرشف مهب ور ماه بل

تساو ملد مدوب رود تزا هک یزورره میتشگرب یتقو _

یمن هک دوب مراتفر یوت یبات یب روج هی دشیم گنت

مک مک هک نیا ،ات هریگیم همشچرس یچ زا متسنود

! مدش تقشاع روطچ مدیمهف و مدموا مدوخ هب

. تخس شهاگن و دوب مالمی شنحل

ات تریسم یوت مدمویم زورره نومنتشگرب زا _دعب

یارب هشیمه هساو متساوخ و دادن تقاط ملد تمنییب

زیچ همه بش هی متخیر همانرب تمشاب هتشاد مدوخ

نوا هک یشب نم ملا ماوخب تزا و منک فارتعا ور

... قافتا

. متشاذگ شبل یور ور م هراشا تشگنا

! مینک رورم ور نومبوخ تارطاخ هرارق شیه _

یاهزور نیرتهب زا شدعب یاهزور و یراگتساوخ بش

ردقنا مدرک یمن رکف تقو چیه شواچ دوب میگدنز

هیکت شهب ماوخب و مشب درم هی قشاع راو هنووید

منک!

دش ثعاب هک دیسوب ور دوب شبل یور هک متشگنا

. مشکب بقع ور متسد هدز تلا جخ



و زورما هرارق هنوخ میرب منکیم یرامش هیناث _خآ

نم و میشاب مه اب ایند هت ات زورره ادرف سپ و ادرف

وت منک، تجرخ ور مبلق یوت هدنوم اج یاه هناقشاع

! هریاد ور زیرب یراد یربلد و زان یچره مه

دوب! یتقاط یب زا ورپ غاد شنحل

مورآ مدوخ هب تبسن ور درم نیا نیا دیاب یروج هچ

! متشاد یم هگن

لغب یوت ینامزره زا رت تحار متخود مشچ شرآ هب

دوب. هدرب شباوخ شواچ

دیبات یم تدش هب باتفآ ، متخادنا نومسآ هب یهاگن

شباتفآ ردقنا ارچ منود یمن یلو دوب دیع لوا هزات

. دنوزوس یم ور مدآ

مرگ ور اج همه و هباتیم باتفآ نیا هک روط نومه _

یضعب ، رتخد یدیبات میگدنز هب هرادیم هگن نشور و

مورآ هک ییاتقو ینزیم مشیتآ و یشیم رش اه تقو

! هشیم مدرس یشیم

منک! تسح راذب باتفآ باتب میگدنز هب هشیمه

مشچ هب ، مدرک هاگن شتروص هب قارب ییاه مشچ اب

مژه شهب هنودرم یاه بل ،هب شاریگ و باذج یاه

! شدنلب یاه

هدش عمج ماه مشچ یوت کشا هرابود مدرک سح

و تسوپ اب مدوب درم نیا قشاع دوجو مامت اب نم



گرم لثم مارب شزا ییادج و دوب هدش نيجع منوخ

دوب!

یور یگنرمک یمخا ماه مشچ یوت کشا ندید اب

یور و دش مخ هیقب هب هجوت یب ، تسشن شینوشیپ

و داتفا مه یور ماه کلپ ، دیسوب ور ماه مشچ

یمد شدوخ مسر هب دش شخپ متروص یوت شسفن

! هشب مورآ باهتلا نیا ات متفرگ شمدزاب زا

ماه مشچ دش دنلب هک اه هچب ی هدنخ و غیج یادص

دش. زاب مه زا

دیایب همه اقآ هشب تبث میریگب سکع هی دینک ربص _

ناخ شواچ زا دایم شیپ مک هردان اقافتا نیا رداک وت

! مینیبب

. میدش ادج مه زا هدنخ اب شوایس یادص ندینش اب

اج رداک یوت ات ندیشک ولج ور نوشاهرس عیرس همه

. نشب

دوب. لفق نم یور زونه شواچ مرگ هاگن

شواچ مراد تسود یلیخ مدز: چپ مورآ شتروص یوت

ناخ!

! منوج زا رتشیب

ندش ریزارس ات یزیچ دش، زیربل قشع زا شاه مشچ

، دامتعا ، یرارق یب ، یگتفیش دوب، هدنومن نومنیب سح

نومبلق یوت هک دوب یزیچ اهنت نتساوخ و نونج



! تشاد نایرج

ملد! ِناج مراد تسود منم _

یوت همه ، مدرک هاگن دش هتفرگ نومزا هک یسکع هب

رپ هاگن و ندرکیم هاگن نیبرود هب هدنخ اب مه لغب

مه سکع نیا دوب، مه لفق شواچ و نم بات و بت

ی هطقن نیرت قیمع یوت یگدادلد تارطاخ مامت لثم

یقاب نومنیب هک یسح اهنت و دشیم نفد نومدوجو

دوب! قشع دنومیم

و رود ییایور رد ییوگ مدرکیم ریس اه نامسآ رد

ما هدوب روانش ینتفاین تسد

رد اه نآ اب اون مه و مدرکیم زاورپ اه رتوبک رانک

دمآ وا هک نیا ...ات مدشیم قرغ نامسآ توکس

دوبن دنیاشوخ میارب اه رتوبک اب زاورپ رگید

دوبن نارکیب میاهوزرآ فقس و دوبن هناخ میارب نامسآ

و مدوب دلب زاورپ هن رگید درک ریجنز نیمز هب ارم وا

متشاد رس رد جوا قوش هن

شنتشاد یارب نم دوب... ندوب وا اب نم یوزرآ تیاهن

مدوخ زا یتح و دیشروخ ،زا اهربا یبآ،زا نامسآ زا

تسود یرگید روج ار نیمز وا اب نوچ ... متشذگ

متشاد



ِبش رد دش خالهص مینامسآ یایور و دمآ وا

!... شنامشچ

نا ــــــــــ یا پـــــــ

1399 زییاپ


