
هتسرد نامر یاه تراپ ❗❗ هجوت هجوت ❗❗

تحار یخلا اب ههابتشا اه تراپ شرامش طقف

دینوخب ونوتنامر

لوا لصف

کوبات

ورد هدرک ما هرود هک یتیعمج هب هدز تلا جخ

ورس مدرک هاگن دننز یم داب ار دوخ قاتا یامرگ

. متخادنا نییاپ

رون ریز مزیر ناتسد رد مگنر طالیی یاهوگنلا

هک یهاگیاج یور هدز قوذ ، دندز یم قرب باتفآ

هرجنپ مد



یم مج دنا هدرک تسرد هناخ ناویا یگنر

و هدز هنوگ ریز تسد ترسح اب مردام مدروخ

. دنک یم مهاگن

مه هب یزیچ و هدرک چپ چپ یشوگ اهرد نامهم

. مداد ناکت ار متسد قوش و قوذ ،اب دنتفگ یم

ار حملا میاه وگنلا گنیریج گنیریج یادص

یل یل لوغشم شیپ هقیقد دنچ درک، یم بوخ

مدوب ندرک یزاب

ار متسد نامراوید هبراوید هیاسمه موصعم هک

یشاب هتشاد وگنلا یهاوخ یم رگا تفگ و دیشک

یلدنص یور دیاب

اج همه زا مه نم ییوگب هاتوک هلب کی و ینیشنب

. مدرک لوبق ارچ و نوچ یب ربخ یب

دوب هداتسیا رد مد هک نانز زا یکی داد یادص اب

. دنداتفا ووال لوه هب همه



. دینزب رس ور نوتروچقاچ رداچ دموا داماد _

گرزب ابیرقت یدرم منیبب ار داماد ات مدرک دنلب رس

هشیمه هیدهم متسود ِردپ لثم تسرد دوب

ترسح

تفگ یم مردام اما متشاد ار ردپ کی نتشاد

دش روبجم مه مردام هدرم وا مدوب دازون یتقو

رهوش اب

یب یب گرم زا سپ هتبلا دنک جاودزا شا همع

هدش هک مه همع رهوش نیمه ،اما زرمایب ادخ

دوب

دز. یمن رس ام هب مه راب کی سیلا یهام مردپ

ریز همه مفرح نیا ؟!اب تساجک سورع سپ _

داماد دش، هتفرگ رس اهزا چپ وچپ هدز هدنخ

تسشن یلدنص یور مرانک

متفرگ وا زا مشچ و هدز شیور هب یداشگ دنخبل



و نیرز یاه وگنلا نآ اب مدش لوغشم زاب

تسرد شیارب ییاج عیرس دمآ لخاد مالهک ابیز

میاهاپ ، دندناشن هچکشت یور ار ووا هدرک

. مداد یم بات ار

. منک یزاب مرب ماوخ یم ؟ سپ مرب یراذیم _یک

مشوگ مد هتشاذگ میاهاپ یور تسد موصعم

: تفگ

؟ره تهب متفگ یچ هتدای رتخد نکن ینوطیش

شدعب هشاب وگب ور هلب متفرگ تنوگشین تقو

نک. یزاب تساوخ تلد ردقچ ره ورب

لثم ؟ هشیم مدوخ دوخ اهملا وگنلا شدعب _

مزا؟ یریگ یمن مناخ سدقا

تمی وابمال هداد ناکت یفنم هناشن ارهب شرس

: تفگ



. مریگ یمن هن

میاه وگنلا ات مدرک یم تسار مخو ار متسد زاب

مهاگن یمشچ ریز درم دهد، ادص یگنیریج

. مدیسرپ زان واب هدرب رسباال درک، یم

_رات کوبات _ لوا _ لصف #

تراپ

#2

سورع سپ یداماد وت نتفگ انیا وک تسورع _

؟ یرادن

یمن ار ناشینعم هک یتاملک ندناوخ مالردحلا

شا ینیب یور ار تسد داماد دوب، مدیمهف

متسناوت یمن اما نم منک توکس ات تشاذگ



. مرادرب تنطیش زا تسد

. ملیکو مناخ سورع _

. مداد باوج تنطیش و یشوخرس اب

. هدموین شسورع داماد _

یور تسد موصعم دز گنچ ار شتروص مردام

یزیچ دزات هراشا شرسپ وهب هتشاذگ مناهد

. دندیدنخ یم زیر زیر هیقب دیوگب

هلب. وگب هلب یگب دیاب ییوت سورع سیه _

_هلب.

هاچ نورد رس اب هتسنادن و هتفگ هلب هتسنادن

چیه دنتسناد یم هک ییاه نآ همه ،اما مداتفا

یضارتعا

ار میاهاپ زاب نتفگ هلب رابود زا سپ ونم دندرکن

نتسشن تکرح یب تقاط مداد ناکت تنطیش اب



ار

. متشادن

مندرگ رود یدنبندرگ تفرگ ار متسد موصعم

نم مدش مدیدج دنبندرگ هریخ فعش اب تسب

هاگچیه

میارب اه زیچ نیا متشادن یزاب بابسا طالای

. دندوب روآ یداش

یدب شوگ مفرح هب یشاب یبوخ رتخد _هگا

هک کتسد رتفد ورب حاال مرخ یم زیچ همه تارب

. نزب تشگنا ور تولج هراذیم مال

ار دوب هتفگ هک یراک مداد ناکت مارآ ار مرس

تساوخ یم ندرک یزاب ملد اما مداد ماجنا

تسود

یزاب هیدهم و هفطاع اب مورب هچوک هب زاب متشاد

. منک



رارف دصق و مدوب هتسخ ندز اضما زا رگید

هتفرگ تسد اررد مناوزاب موصعم هک متشاد

یگنر تشگنا اراب تاحفص مامت درک مروبجم و

. منک نیزم ما

ار مرس نادجو باذع اب دمآ مکیدزن مردام

دز. مرس یور یا هسوب درک، شزاون

ینومب لضفلا وبا شیپ دیاب ادرف سپ زا رتخد _

؟ هشاب

. مدیبسچ شیاپ هب سرت اب دندیزرل میاه بل

. مشاب وت شیپ ماوخ یم مریمن _هن

وناز میاپ لباقم و هداد تروق تخس ار شقازب

دز.

راد نیچ سابل یشب سورع یرادن تسود هگم _

؟ یشوپب

یمن اما متشاد تسود مدرک شهاگن کش هب ود



. موش ادج وا زا متساوخ

وت. شیپ مایب ماوخ یم _هن

لضفلا دوب،وبا هدز لز مردام هب مخا اب موصعم

شا یقامخچ لیبیس دش مخ وناز یور

شرس یور ار شه کال تفر یم باال شدنخبل اب

: تفگ ینابرهم واب هدرک فاص

حاالوکات شدیربب مناخ هیمس هرادن بیع

هی شلا بند مایم مدوخ هدنوم زور ود یسورع

روج

منک. یم شیضار

#3

دنلب یارب و هتخادنا نییاپ رس مرش اب مردام

هاک رپ لثم هک مدوب کبس ردق نآ دش مخ مندرک



. درک مدنلب

نآ یور ممشچ درب یم نوریب ارم هک یا هظحل ات

ردق نآ دش یم مردپ وا شاک دنام، درم

هک دوب هدمآ مشوخ شکمن اب تروص نآ زا

شیاه لیبیس نآ مزادنایب تسد متشاد تسود

. مشکب و مریگب تسد اررد

هک ییاه هچب رسپ هب ممشچ میتفر نوریب رد زا

کی دنام، تباث دندوب یزاب پوت لوغشم

خهلا لوغشم هک هفطاع و هیدهم هب ممشچ هعفد

. داتفا دندوب یزاب

. منک یزاب مرب ماوخیم نیمز مراذب نامام _

دیاب دشاالن مومت ازیچ نیا هگید هیچ یزاب _

. ترهوش یارب ینک یزپشآ هنوخ ینومب

دگل شمکش دز،اتهب مرمک هب مکحم یا هبرض

اب یزاب یارب دنک میاهر ات مدز واپ تسد ، منزن



ویب دیبسچ رت تفس ار مرمک مردام اما اه نآ

. درب هناخ هب ارم میاه هیرگ قتالاهو هب هجوت

هک ینک یزاب یرب یاوخ یم هتیسورع ادرف سپ _

؟ ینک نومماع و صاخ هرخسم یچ

لغب مغ یوناز و مدوب هتسشن یا هشوگ تحاران

نزوس لوغشم نم هب هجوت یب مردام متفرگ

وگنلا یتح رگید دوب مدرم یاه سابل یارب ندز

تشلا ب یور رس نتشادن تیباذج میارب مه میاه

. مدیباوخ هصغ واب متشاذگ

لضفلا وبا مدرک زاب مشچ یتقو زور نامه یادرف

مه شرهاوخ و ردام مدید مرس ارباالی

. دندوب هدمآ وا هارمه

ژناراب یسکا ، مداد ژ اسام تسد اراب میاه مشچ

میاه تسد نامزمه و مداتسرف هنیس هب هزایمخ

. مدیشک فرط ود وزا هدرک ادج منامشچ ارزا



اتود نیا یسورع ادرف مناخ هیمس بوخ _

دزمان تدم وطالین انووج تسین بوخ هنووج

ننومب

. مرادن هیزیهج عقوت امش زا منم

پال یکسورع شتسد لیبنز لخاد زا لضفلا وبا

هریخ قوذ اب داد متسد وهب هدروآ رد یکیتس

شا

. مدیسرپ و هدش

هنم؟ _ملا

رپ دنخبل درک، دییات ار مفرح شنامشچ نتسب اب

. مدرشف شوغا اررد نآ مدز یروش رشو

دزادنایب نم هب یهاگن هک نیا نودب مرهوش ردام

داد. همادا

نوا هرتهب هنک تیبرت مدآ دوخ ور سورع _

وت یاقل هم دایم رد روج مداوناخ اب یروط



مرسپ اب هنک ادخ وسلا نس مک هک مه

. هشب تخبشوخ

و مناخ هموصعم نیب ار شهاگن توکس رد مردام

شیور هب یلا حشوخ دنخبل دنادرگ یم نم

. دنیبب مه اتوا متفرگ ارباال مکسورع و هدز

یم زیچ هی طقف مناخ هموصعم هللا.... شنا _

. هرادن ور یسک نم زج رتخد نیا هک دینود

ار مساوح درک هاگن مردام هب مهرد یاه مخا اب

. مدوب هدرک اه نآ عمج ال ماک راب نیا

. هرذگب تخس شهب مراذ یمن تحار تلا _یخ

#4

. هدب نوتریخ ادخ _

زا یمک هلصاف ورد هدش رت کیدزن لضفلا وبا هب



. متسشن وا

وک؟ مسورع سابل سپ ؟ متسورع یتفگ زورید _

هاگن شردام وهب دیشاپ میور هب ینابرهم دنخبل

یبوچ لیبنز لخاد زا یسابل مناخ موصعم درک

. تفرگ متمس و دروآ رد

یتحاران .اب ِیعقاو سورع سابل نامام یاو _

متساوخ متفر ولج درک، جک ورس هدرک مهاگن

هک مریگب شناتسد ارزا سابل

. دیشک بقع ار نآ

مد یم هزاجا ینکن ینوطیش ادرف سپ _هگا

؟ هشاب شیشوپب

یب دنخبل موصعم مدرک سابل هاگن ترسح اب

. درک همزمز همادا دزورد یمحر

هرارق هگید ینک یظفاحادخ دیاب مه تردام _زا



! ینک یگدنز ابام

و درک هزات یسفن ، مدرک تنامام هاگن تشحو اب

: تفگ شتبحص همادا رد

؟ یراد تسود ام رتخد یشیم

ادج نم زا متشادن تسود مدش مردام هریخ

مدرب هانپ ششوغآ وهب هدرک هزات یسفن دوش

. مداد خساپ دوز

. منامام شیپ منومب ماوخ یم مایمن _نم

رس سرت زا مردام درک مهاگن پچ پچ موصعم

هب یهاگن لضفلا دوب،وبا هتخادنا نییاپ

: تفگ ینابرهم اب هتخادنا متروص

؟ مینک یزاب مه اب نم شیپ یایب یاوخ یمن

تهب میدب مینوت یمن مه سورع سابل یاین _هگا

. مینک یم ادیپ هگید سورع هی میر یم



مدش هریخ ال یکش یدج نامشچ هب تشحو اب

هک دش تباث یسورع سابل یور ممشچ سپس

رد

. دروخ یم بات مناخ موصعم ناتسد

یسورع شاک یلو راوید هب مور مناخ موصعم _

نوتدوخ دیگیم هتسرد دیتفرگ یم رترید ور

دید یم زاهج

تداع زونه نم یاقل هم هزات نگیم یچ مدرم اما

. هدشن مه

تدوخ و نم هگم نوج هیمس هیچ افرح نیا _او

بجر میدرکن رهوش یندوب انیمه هزادنا

میراگتساوخ

رتخد نیمه نیع نتفگن نم هب یچیه یندموا

نومه مه ور میسورع دقع هرفس رس مندنوشن

خالهص بش



. ندرک

: تفگ و داد ناکت رس یتیاضران اب مردام

. دیگب امش یچ ره

یعقوت هک ام یدیرخ امش میگیم مزاهج هبوخ _

. نوتزا میرادن

مورب شتمس هب هک درک هراشا تسد اب لضفلا وبا

زا مداد ناکت یفنم هناشن ارهب مرس

دززا قرب منامشچ دروآ رد کشالیت شبیج لخاد

نام هیاسمه سدقا هک دوب ییاه نامه

دوب. هداد نم اب

#۵

شناتسد ارزا ونآ هدش شکیدزن طایتحا اب

مرس یور یتسد متسشن هک شرانک ، متفرگ



دز. یراد ینعم دنخبل موصعم دیشک

نیا لثم هراد قلغ طقف دایم هار دوز ترتخد _

. هداتفا شرهوش تسد منوا هک

یچ؟ ینعی قلغ _

ناشنتفر اب درک توکس و هدز ینابرهم دنخبل

اب تفر نوریب هقردب یارب مردام

نوریب هچوک هب نتفر یارب یتشپ رد زا تنطیش

. مدیزخ

هدز قوذ هفطاع و هیدهم میاه تسود ندید اب

یمخا ود ،ره متفر ناشتمس هب مدز تسد

و هدیئود ناشتمس هب دندش رود نم وزا هدرک

. مدز ادص ار ناشمان

یزاب خهلا دیایب دیر یم اجک هیدهم ، هفطاع _

. مینک



مخا و تجاجل دز،اب شرمک هب یتسد هیدهم

: تفگ

. مینکن یزاب ابوت هتفگ منامام _

؟ ینک یزاب ینوت یمن یدش سورع هگید وت _هرآ

. منک یزاب نوتاهاب مراد تسود نم _اما

شیاهرهاوخ و لضفلا وبا هظحل نامه تسرد

اب هیدهم و هفطاع هب ور دندمآ نامتمس

: متفگ زپ

امش مراد سورع سابل نم مش هزات دیاین هشاب

. شمدیمن نوتنوشن لگشوخ مسابل ردقنا دیرادن

و هیدهم ، مدروآ رد ییادا و هدرک یزارد نابز

هک دنوش مکیدزن دنتساوخ ینامیشپ اب هفطاع

هک ردحیلا مردام دشو زاب هناخ یتشپ رد

متمس دوب، هتفرگ نادند ارهب شا یگنر دقراچ

و دمآ



رداراب درک تیاده هناخ فرط هب تفرگ لغب ارم

. درک رغ رغ هب عورش و تسب برض

رهوش هگید االن هچوک یرب یرادن قح هگید _

؟ یدیمهف یراد

و هتسشن یا هشوگ رهق حتلا هب هنیس هب تسد

: متفگ صرح اب

. ماوخ یمن رهوش هگید ال منک؟صا راکیچ سپ

. درک مدیدهت هب عورش و هدرک مهاگن مخا اب

نیا همه دایب یکی مگیم االن هشاب یاوخ یمن _

سپ هربب و ندروآ تارب هک ییاه هفحت

. شرتخد هب هدب سدقا مدیم متسورع سابل هدب

. مریمن هگید هشاب نوشربن _هن

وهب هدرک جراخ هنیس زا صرح اراب شسفن

ارزا مکسورع ، تفر هناخزپشآ فرط



ییاوماک یاهوم و متشادرب ییاریذپ طسو

.. مدرک شزاون ار شگنر یکشم

رت مکحم ار شا یلیچ و کرچ یاه شتسد

واب درک یمخا درد زا مدیشک هسیک

دز لز نم هب شرگشاکنک تشرد یاه مشچ نآ

دز.

#۶

شناتسد ارزا ونآ هدش شکیدزن طایتحا اب

مرس یور یتسد متسشن هک شرانک ، متفرگ

دز. یراد ینعم دنخبل موصعم دیشک

نیا لثم هراد قلغ طقف دایم هار دوز ترتخد _

. هداتفا شرهوش تسد منوا هک

یچ؟ ینعی قلغ _



ناشنتفر اب درک توکس و هدز ینابرهم دنخبل

اب تفر نوریب هقردب یارب مردام

نوریب هچوک هب نتفر یارب یتشپ رد زا تنطیش

. مدیزخ

هدز قوذ هفطاع و هیدهم میاه تسود ندید اب

یمخا ود ،ره متفر ناشتمس هب مدز تسد

و هدیئود ناشتمس هب دندش رود نم وزا هدرک

. مدز ادص ار ناشمان

یزاب خهلا دیایب دیر یم اجک هیدهم ، هفطاع _

. مینک

مخا و تجاجل دز،اب شرمک هب یتسد هیدهم

: تفگ

. مینکن یزاب ابوت هتفگ منامام _

؟ ینک یزاب ینوت یمن یدش سورع هگید وت _هرآ



. منک یزاب نوتاهاب مراد تسود نم _اما

شیاهرهاوخ و لضفلا وبا هظحل نامه تسرد

اب هیدهم و هفطاع هب ور دندمآ نامتمس

: متفگ زپ

امش مراد سورع سابل نم مش هزات دیاین هشاب

. شمدیمن نوتنوشن لگشوخ مسابل ردقنا دیرادن

و هیدهم ، مدروآ رد ییادا و هدرک یزارد نابز

هک دنوش مکیدزن دنتساوخ ینامیشپ اب هفطاع

هک ردحیلا مردام دشو زاب هناخ یتشپ رد

متمس دوب، هتفرگ نادند ارهب شا یگنر دقراچ

و دمآ

رداراب درک تیاده هناخ فرط هب تفرگ لغب ارم

. درک رغ رغ هب عورش و تسب برض

رهوش هگید االن هچوک یرب یرادن قح هگید _

؟ یدیمهف یراد



و هتسشن یا هشوگ رهق حتلا هب هنیس هب تسد

: متفگ صرح اب

. ماوخ یمن رهوش هگید ال منک؟صا راکیچ سپ

. درک مدیدهت هب عورش و هدرک مهاگن مخا اب

نیا همه دایب یکی مگیم االن هشاب یاوخ یمن _

سپ هربب و ندروآ تارب هک ییاه هفحت

. شرتخد هب هدب سدقا مدیم متسورع سابل هدب

. مریمن هگید هشاب نوشربن _هن

وهب هدرک جراخ هنیس زا صرح اراب شسفن

ارزا مکسورع ، تفر هناخزپشآ فرط

ییاوماک یاهوم و متشادرب ییاریذپ طسو

.. مدرک شزاون ار شگنر یکشم

رت مکحم ار شا یلیچ و کرچ یاه شتسد

واب درک یمخا درد زا مدیشک هسیک



دز لز نم هب شرگشاکنک تشرد یاه مشچ نآ

دز.
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دوخ یزیمت زا یبوخ سح مداتفا هار هناخ ات

تقد اهاب درم مداتسرف لخاد ار میاهوم ، متشاد

مهار وهب هدرک یظیلغ مخا دندرک یم مهاگن

مه رداچ یور زا ناراد هزاغم مشچ ، مداد همادا

یور زا

دش. یمن هدنک نم

کی هللا بذوعن هک راگنا دندید یم هک هویب نز

هکاپهب یا هیاس سح ،اب دندید یم هنهرب درف

زا نم یاپ

تولخ یا هچوک لخاد دوب هدمآ اج نیا ات مامح

. متشگرب شتمس و هدش



هتخادنا نییاپ رس سهلا یس ادودح ناوج یدرم

. دیشک شراد کالههبل یور یتسد و

درک، دنلب رس ؟! یایم ملا بند یچ یارب هکیترم _

هدروخ مرک و درز یاه نادند هب ممشچ دیدنخ

اب مکحم و هداد مینیب هب ینیچ داتفا هک شا

. مدز شرس یور لیبنز

. دیشک داد و درک شتروص رپس ار شتسد

اقل. هم نزن _خآ

راب هی فرش یب ینود یم اجک وزا نم مسا _

ترس وت منز یم نیچمه یرایب ور ممسا هگید

ادص

. یدب گس

ترپ یا هشوگ و تفرگ متسد ارزا لیبنز یبصع

. مدیشک یدنلب غیج سرت زا دش مکیدزن درک



. کمک مدرم _یآ

ار وا هدمآ کیدزن راد هزاغم نادرم زا نت دنچ

یور تسد فک اب یا هبرض یصرح ، دندنار بقع

مدز دوب تشپ رپ دنفسوگ مشپ نیع هک شیاهوم

دبس لخاد ار ما هدش هتخیر نوریب لیاسو

. متخیر

راثن هک دوب یشحف و متخیر یم کشا بضغ زا

. مدرک یم کدرم نآ

دزو کدرم نا هب یلیس یبصع اه درم زا یکی

دز. داد

. مرایم رد وتردپ یریم مدرم سومان لا _بند

ار ناشیاه اوعد یادص ات مدش رود اج نا زا

اب هناخ ات متشادن یشوخ الحلا صا مونشن

تیعضو نامه

رهوش ردپ و رهوش ردام و راوید ردو هب متسیرگ



هناد هب هناد کت هب کت میاه رهوش رهاوخ و

.. مداتسرف تنعل

" هتشذگ

یارب و مدیخرچ یم هناخ رد مسورع سابل اب

تفر یم هرغ مشچ مردام مداد یم رق مدوخ

بشما

اب داد لوق بشید لضفلا وبا دوب میسورع بش

. دیایب ملا بند هب بسا

رد دمآ یم هچوک زا هک ییاه ندز هریاد یادص اب

مردام هک مورب نوریب متساوخ و هدرک زاب ار

. دنار لخاد وهب هدیشک ار متسد مشخ اب

؟ یریم اجک منیبب وت _ایب

. مرب ماوخ _یم



رد مد نکن یزیر وربآ نایم نوشدوخ _االن

متفر لخاد ارابجا . ِلوه سورع نگیم یسیاو

شدوخ و هتفرگ تسد رد تفس ار متسد مردام

هدامآ و رضاح مه

. دوب هداتسیا مرانک

، دندوب هداتسیا بیترت الهب یکش و اریمح ، اریمس

. دندمآ ولج نم ندید اب دندرک زاب لماک ردار

رب روت یرگید و درک منت کچوک یدیفس تک یکی

یاه هویگ ال یکش رخآ رد تخادنا مرس

ناتسد ارزا متسد ، دناشوپ میاهاپ هب دیفس

. دندرک ادج مردام
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هک یبسا هب قوذ اب دمآ ام دنب تشپ مه مردام

و زمرق روت مدرک هاگن ندوب هدرک نیئزت میارب



دیفس

لیماف زا رفن دنچ ، دندوب هتسب بسا ندرگ رود

رس رب دیدج یاه هفحت ینیس مه لضفلا وبا یاه

هنوخ تمس داماد یاه لیماف هعفد کی دنتشاد

گنچ موصعم یاپ هب هدز تشحو دندرب موجه

. تفرگ مشوغآ دشورد مخ مدز

ِمسر نرادرب هلیسو ات دنچ نتفر مرتخد سرتن _

یروج نیا ننک یدزد سورع هنوخ زا

. یشیم ترهوش فرح هب شوگ رخآ ات

ونز درم زا معا لضفلا وبا یاه لیماف نتشگرب اب

هتشادرب یناویل و ویپهلا هساک مادک ره هک

دش دنلب هریاد و هراقن و زاس یادص هرابود دندوب

رعش یادص درک؛ لفق وردار تشگرب مردام ،

اب گنهامه تفرگ اهباال لیماف نامزمه ندناوخ

عقوم هک نام یلحم رعش ندناوخ هب عورش مه



. دندرک دندناوخ یم سورع ندرب

راوید یاپ هدموا کسورع

رایب ور نهاریپ یمهنک هراشا

یاه یاه تابن هخاش ، یاه یاه کسورع

وماباروج یمهنک هراشا راوید یاپ هدمآ کسورع

رایب

یاه یاه تابن هخاش یاه یاه کسورع

وماشفک یمهنک هراشا راوید یاپ هدمآ کسورع

رایب

یاه یاه تابن هخاش یاه یاه کسورع

ومرداچ یمهنک هراشا راوید یاپ هدمآ کسورع

رایب

ور منماد یمهنک هراشا راوید یاپ هدمآ کسورع

نامز رد تسا نیچرپ نماد عون کی هتیلش ( رایب



لصو نماد نییاپ ارهب هباشون یزلف رس میدق

) دهدب ادص دنصقر یم یتقو هک ندرک یم

یاه یاه تابن هخاش یاه یاه کسورع

یمهنک هراشا راوید یاپ هب هدمآ کسورع

رایب وملا متسد

یاه یاه تابن هخاش یاه یاه کسورع

ی رسپ دندیصقر و ندناوخ داماد هناخ مد ات

مناخ موصعم دنتشاذگ بسا تشپ مدوخ نسمه

مرانک بسا تشپ رسپ یسورع زور هگا تفگ یم

. دوب دهاوخ رسپ ملوا دنزرف دنیشنب

ام هناخ ات شا هناخ هلصاف هک لضفلا وبا هناخ هب

یدرم اج نآ میتفر دوب راوید کی اهنت

و هتشاد هگن شبل نیب وقاچ دنلب یاه لیبیس اب

دز. نیمز یدنفسوگ

رس دهاوخ یم متسناد یم متسب مشچ سرت اب



ارم مناخ موصعم دربب ار اون یب ناویح

نایم هراچیب دنفسوگ یادص تشاذگ نیمز یور

شاک دش یمن هدینش هیقب ندناوخ رعش

. مهد شتاجن متسناوت یم

ىمديآ لکــــه اب سورعديآ ىم لَفــــه ىوب ىآ

) زوغآ هلَف)

ىمديآ شعـهو اب سورعديآ ىم ـه تشر ىوب ىآ

ىمديآ زا ابنــــ سورعديآ ىم يپـــزا ىوب ىآ

ىمديآ ســــر اب سورع ىمديآ ودر گــ ىوب ىآ

ىمديآ شعـهو اب سورع ىمديآ ـه تشر ىوب ىآ

ىمديآ زا ابنــــ سورعديآ ىم يپـــزا ىوب ىآ
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س هدزناپ ابیرقت یاهرتخد زا یکی یدورو رد مد



ما هریخ هصغ اب مردام تشاذگ بآ هساک کی هلا

دش.

. بآ هساک هب نزب تاپ _اب

مشچ دوب هدز ار فرح نیا هک اریمح هب راب نیا

شنورد تایوتحم مدز بآ هساک واپهب متخود

یور

یلگ ار نیمز زا تمسق نآ هتخیر یکاخ نیمز

. درک

هب دمآ نییاپ بسا زا نم ندید اب لضفلا وبا

،هب تفرگ تسد یوت ار متسد متفر هک شتمس

شیاه مشچ

هوهق یاه مشچ نآ اب مدش هریخ دز یم قرب هک

. درک دصر ارم شنشور یا

شیوناز ات ابیرقت درک یم شتیذا نامدق هلصاف

اب دنادرگ رب دوخ تمس ارم دش مخ ، مدوب



: تفگ ینابرهم

میریم بش مدیرخ تارب لگشوخ کسورع هی

؟ هشاب وگن یسک هب طقف شمدیم تهب قاتا

تفر مه رد شتروص مدیسوب ار شتسد قوذ اب

: تفگ یتحاران واب

؟ هشاب نکن وراک نیا هگید تقوچیه

نم زا متشادن تسود مداد ناکت سرت اراب مرس

. دوش رطاخ هدرزآ

نم اب امناخ غاب هت رابنا ربب ور ادرم بجر _

. دیایب

هب وا نامرف هب شوگ همه مرهوش ردام یادص اب

یرابنا ود اررد ینامهم میتفر هک طایح هت تمس

رد ودرگ یاه تخرد ، دندوب هدرک رازگرب ناشگرزب

دیآ یم مدای درک یم ییامن دوخ طایح رس رسات

یم باال غاب راوید زا مناتسود اب هنایفخم لا سراپ



اب میدیچ یم ریجنا و ولا ،یگالسوبلآ میدمآ

اه نامه

یلوپ امهن میدرک یم یزاب خهلا یکاروخ ناونعب

یارب یا هویم هن یکاروخ دیرخ یارب میتشاد

ندروخ

دراد لوپ مناخ موصعم تفگ یم مردام اما

نآ یزور مه نم دش یم ینعی دایز مه یلیخ

هتشاد تورث ردق

مدیرخ یم دوخ یارب یکاروخ یلک ات مشاب

تسود هویم یلیخ نم نوچ هویم اصوصخ

. متشاد

شفک میدش هنانز تمسق دراو ونم لضفلا وبا

یرس رسات زمرق یاه شرف ، میدروآ اررد نامیاه

یور

ودات رابنا ییاهتنا تمسق دندوب هدرک نهپ نیمز

. دندوب هتشاذگ نیمز یور هچکشت



یروخ یمن مج ینیش یم مرانک مسارم _لک

؟ هشاب

رد تعاس دنچ دش یم رگم مدرک شهاگن مخا اب

. تسشن یتکرح چیه نودب اج کی

. مصقرب ماوخیم نم هخآ _

؟ هشاب یصقر یم داد هزاجا منامام تقو _ره

،رس مداد ناکت تبثم هناشن هب مارآ ار مرس

اه نامهم یور ممشچ میتسشن هک نامیاهاج

یاه هچب دوخ اب ییات جنپ مادک ره دیخرچ یم

دش یم شاک دندوب هدروآ تشرد و زیر

. منک یزاب اه نآ اب

. منک یزاب دش یم شاک _

، دیشک مرس یور تسد دزو ینابرهم دنخبل

تقو چیه متشاد تسود ار شیاه شزاون

وا شاک ، دشن یتبحم نم هب درم کی طسوت



. دوب مردپ

یدش گرزب هگید وت تساه هچب ملا یزاب _

مدوخ متشیپ هشیمه یشیم نم نز بشما

تاهاب

؟! هبوخ منک یم یزاب
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دیسوب ار ما هقیقش هشوگ مداد ناکت رس قوذ اب

سانکسا هتسد کی درب شبیج لخاد یتسد و

ینیس هک ییاه نآ هب دش دنلب اج زا هدروآ رد

داد. لوپ دندناخرچ یم صقر اراب نامیاه وداک

همزمز مشوگ ومد تشگرب شیاج رس هرابود

. درک

. ینومیم نم شیپ هگید بشما _



؟ هشیم یچ سپ منامام _

زاب هک نیا سرت زا دش مه رد شیاه مخا

کسورع نآ زونه مدرک توکس دوش تحاران

یم ملد دوب هدادن نم ارهب تفگ یم هک ییابیز

. منیبب ار نآ تساوخ

نز همه دش لخاد بسا هب هیبش سابل اب یدرم

یگنر یاه هچراپ دنتفرگ باجح اه

دزووا یدنخبل لضفلا وبا دوب لصو وا هب یگنر

عورش لضفلا وبا زا شاباش نتفرگ اب

زاب دندز یم تسد شیارب همه درک ندیصقر هب

. دوب هدش دنلب ینز هریاد یادص مه

ولج متشاد تسود مدرک هاگن ار وا قوش قوذ اب

یوزرآ موصعم منزب تسد وا وهب هتفر

طسو و تفرگ ار متسد و هدرک هدروآرب ار ما ینآ

نز هریاد هب ور نامزمه مصقرب ات درب



: تفگ

. نزب رت دنت مناخ ابیز

اوه رد منماد یاه نیچ مدیخرچ و هداد یرق

دوب نم یور لضفلا وبا نامشچ دندیخرچ

شیر یور تسد هاگ وهگ هدش ما هریخ تقد اب

. دیشک یم شیاه

یذغاک یاه لوپ و هدمآ متمس هناد هناد تیعمج

سانکسا همه نا حلا ،اتهب دنداد یم متسد هب

هب یرتشیب قوش اب مدوب هدیدن اج کی ار

هدرک نت هب بسا سابل هک یدرم نآ اب ندیصقر

دوب

. مدش هارمه

دزو یم دنت ما یشیامن تاکرح رطاخب مبلق

یوت هسیک مناخ موصعم مدز، یم سفن سفن

شتسد



: تفگ و هدرک زاب ار

وپالور. اج نیا زیرب

دوخ اهارهب سانکسا و متخادنا باال ییوربا

متکرح نیا هب لد هت زا لضفلا وبا مدنابسچ

دیدنخ

دز. بل شردام هب ور

نک. شلو نامام _

چپ چپ اب اما درک مهاگن پچ پچ مناخ موصعم

. دنزب یکروز یدنخبل درک یعس هیقب

. مراد تراک مرتخد نوریب _ایب

راشف مکحم ار متسد چم رد مد متفر شلا بند هب

تفرگ مدرد دیشک متسد اهارزا لوپ و هداد

هریخ هنیک و صرح اب تخوس یم متسد چم

هک راگنا یگنر یاه لوپ نآ تفرگ مدش،اب شا

همه



هظحل کی هک نیا لثم دیدزد نم ارزا مزیچ

نآ همه دب قافتا کی واب ینک یتخبشوخ سح

یتخبشوخ

. دوش دوبان

هرتخد ؟ یدینش اینزن فرح نم فرح ور هگید _

زاهج هساو مکشخ بوچ هی دیفس مشچ وررپ

. هربب هنک عمج مه ور اشاباش داوخ یم هدرواین

) کلومرام .( هسپلک _

؟ هسپلک یتفگ یک هب یچ _

تمس تعرس واب هدز شیوناز هب یدگل یبصع

نا
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تمس تعرس واب هدز شیوناز هب یدگل یبصع



. متشگرب لضفلا وبا رانک رابنا

ندید اب دوب اه هویم ندرک شخپ ردحلا مردام

درک، مهاگن کوکشم و هدرک دنلب رس نم

لضفلا وبا

تیدج واب دیشک مسیخ تروص هب یتسد

. دیسرپ

؟ یدرک هیرگ _

ردحیلا مناخ موصعم مداد نوکت مارآ ار مرس

ضغب اب دمآ لخاد دوب، شیوناز یور شتسد هک

: متفگ لضفلا وبا هب ور

دش؟ یچ متسد نیبب ور همه تفرگ وپالمور

اراب ما هدش زمرق تسد چم و هدرب ارباال متسد

نم ربارب هس ابیرقت هک شگرزب تسش تشگنا

ار یزمرق یاج و هدرک مخ داد،رس شزاون دوب

. دیسوب



تزا هک یردقچ ره مدیم لوپ تهب مدوخ _

؟ هبوخ تفرگ

، مداد ناکت تیاضر اب هارمه مغ اراب مرس

یتخس هب دوب هتفرگ خرس یا ارههلا شنامشچ

زا مشچ

داد. نوریب ار شسفن و هتفرگ نم

و دوب شوج و بنج ردحلا مردام ماش عقوم ات

هک یتخس دوجو اب مه نم ، تسشنن یا هظحل

هک یکسورع رکف اب اما مدیشک یم حتلا نا رد

. متفرگ یم مارآ دوب، هداد نم ارهب شا هدعو

یگمه ، دندرک نهپ گرزب رابنا نآ رد یگرزب هرفس

یاه ینیس میاه رهوش رهاوخ دنتسشن نآ رود

گرزب یاه هساک نآ نورد هک یزلف گرزب

هرفس ورد هدرک شخپ هیقب نیب دوب تشوگبآ

یاه نان



هدش دنلب ممکش روق و ،راق دنتخادنا ار شاول

. مدوب هدروخن مه راهان زورما دوب

. همنشگ یلیخ _

هب وور درب باال تسد لضفلا وبا مفرح نیا اب

اب دیایب کیدزن دزات هراشا شرهاوخ اریمس

. تشادرب میارب هساک کی وا ندمآ

. هتشز شاداد یاو _یِا

. رایب منون هکیت هی هشنشگ اقل ارچ؟هم _

هک نان مدش، شا هتفیش رتشیب شتیامح نیا اب

متخیر هساک نورد اهار شاول دندروآ نامیارب

، مدرک ندروخ هب عورش علو دزاب مه میارب ار نآ

وا متشاذگ یم مناهد رد تشم تشم ار یزبس

نان ردق نآ تقوچیه درک، یم مهاگن قیوشت اب

تفرگ یم نان کی ردام میتشادن ندروخ یارب



ادخ ، میدرک یم فرصم نامزور ود یارب ار نآ

یارب یزیچ هشیمه هک دهد ریخ ار مناخ سدقا

. دید یم کرادت نامماش و راهان

بآ یناویل تیاهن ورد هدروخ ماش ریس لد کی

یارب دوب یکمن یمک ناشتشوگبآ مدیشک رس

. مدوب هدش هنشت نیمه

دوب هدرک عورش نم زا رترید هک لضفلا وبا

ار شیاذغ دوز یلیخ دوب،اما لوغشم نانچمه

مامت

رت عیرس ار هرفس دزات هراشا شردام وهب درک

تسود کسورع تساوخیم امتح دننک عمج

ملا حشوخ و دناسرب نم هب رتدوز ار ما ینتشاد

دنک.
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روج و عمج لماک تعاس مین ضرع اررد هرفس

نوریب تساخرب اج زا لضفلا ،وبا دندرک

نم ارهب یلا وس ندیسرپ تصرف یتح تفر

. دادن

مه ونم دنتفگ یم کیربت هناد هب هناد اه نامهم

موصعم مدرک یم ناشهاگن تباث روط نیمه

و هفطاع داد،خهلا یم ار ناشباوج نم یاج

ار متروص راختفا واب دندمآ ولج هبوبحم

. دندیسوب

منم یشب تخبشوخ رتخد هللا کیراب _ هبوبحم

هللا شنا مدرک رهوش یندوب وت یاه نس مه

لضفلا وبا

. رهوش مه تارب هشاب اباب لثم مه

نیع و هدیسوب ارم مه مکچوک میاه خهلا رتخد

، دنداتفا هار طایح فرط ناشردام لا بند هب کدرا



ینعی

دندوب هدمآ مه لیلخ و دیواج و دومحم ییاد

مه اه نآ امتح سپ دنا هدمآ میاه ییاد نز

اب رهق زا تسد

. دنا هتشاد هللارب سمش اب جاودزا رطاخب مردام

اه نامهم نیرخآ وزج هک میاه خهلا نتفر اب

مرهوش رهاوخ ال یکش مدش دنلب اج زا دندوب

متمس

طایح تمس اههب نآ ندش رود زا سپ ارم هدمآ

تسد هب سوناف نوریب همه درک تیاده

. تفر یم یکیرات هب ور اوه دندوب هداتسیا

لباقم هک ییاه ینیس هجوتم متفر هک رتولج

دوب اه نیا مناخ موصعم یلغب هناخ

. دندوب هدیچ

نیا مناخ موصعم تفگ یم مردام هک تسا مدای



هناخ تسا هتشاذگ رانک شرسپ یارب ار هناخ

یوربور تسرد

. دوب هناخ گنر یبآ ینهآ برد

، مدید ناویا مد تسرد تسد هب رانا ار لضفلا وبا

ما خهلا رتخد فرط وهب درک دنلب ار لوا رانا

هیقب هب تبسن و هدرک جاودزا هک هدیاه تخادنا

ار دز،نآ یدنخبل دوب رت ناوج میاه خهلا رتخد

رد

: تفگ همشرک و زان اب تفرگ اوه

هدب. ور سورع نز اپ
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تخادنا اوه رد فده یب ار موس رانا لضفلا وبا

رت ولج یمدق ال یکش تسد هراشا اب ونم



تیاهن ورد رخآ رانا یارب دندرب موجه همه متفر

. دروایب گنچ ارهب نآ تسناوت دومحم ییاد رسپ

هدنام یقاب یاه ینیس هب دیسر یم تبون حلا

هدیچ هناخ یلصا رد مد ات نوراو روط نامه هک

دندوب

هویگ نآ اب دندوب رظتنم هک شیور یاه ماداب و

. منک اهارهل نآ مگنر دیفس یاه

ندش دروخ یادص متشاذگ موس ینیس یور اپ

زاب ار میاه تسد دندز تسد همه دش دنلب ماداب

مدرک

زیچ منک ظفح راک نیا همادا یارب ار ملداعت ات

کیراب یاه هشوگ زا نتفر هار لثم دوبن یتخس

نیمز

اب یزاب ماگنه هک دوب یزرواشک هدز مخش

. متفر یم اج نآ هب مناتسود



هک ما خهلا هفطاع متسکش هک اهار ماداب مامت

هللاهار شام هللا، شام دوب هداتسیا مردام رانک

. دوب هتخادنا

متمس هب یلا متسد ینیس نیرخآ یور لضفلا وبا

: تفگ و هتفرگ

اقل. هم ریگب

لا بند هب ارم متفرگ ار لا متسد رس هدرک تعاطا

رد بوچ راهچ رد دیسر هک رد مد هب دیشک دوخ

رارق

و دندز یم تسد همه درک اهر ار لا متسد ، تفرگ

نآ موش دز شیاهاپ نیب اتزا دندرک یم مقیوشت

نم اب دنتساوخ یم همه مدرک یم رکف اه زور

هک متسناد یمن اما دننک ممرگرس و دننک یزاب

هچ

. تشاد دوجو هدرپ تشپ ییاه زیچ



هدرک روبع وناز راهچ لضفلا وبا دنلب یاهاپ نیب زا

میارب هک یبوچ کسورع ندید زا متفر لخاد و

هتسب رد مدز یدنخبل دوب هتشاذگ هچقات یور

تمس مدرک زارد تسد نم دیباوخ اهادص دشو

کسورع

نیا متساوخ یم هک دوبن یزیچ وا اما میاهای ور

مسورع سابل تشپ یاه دنب ندش زاب زا سپ ار

هجوتم

.... مدش
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هدرک روبع وناز راهچ لضفلا وبا دنلب یاهاپ نیب زا

میارب هک یبوچ کسورع ندید زا متفر لخاد و

هتسب رد مدز یدنخبل دوب هتشاذگ هچقات یور

تمس مدرک زارد تسد نم دیباوخ اهادص دشو



یم هک دوبن یزیچ وا اما میاهایور , کسورع

تشپ یاه دنب ندش زاب زا سپ ار نیا متساوخ

هجوتم مسورع سابل

دیسوب یم ار منت لر تنک نودب لضفلا ....وبا مدش

ار شیولج ات متشگرب شتمس هب هدز تشحو ،

ار مناتسد مریگب

. تفرگ تسد رد

؟ یراد تسود ور تکسورع _

. هبیع رونوا _ورب

. میمرحم مه هب هگید مترهوش _نم

هب هدش هقلح یاه تسد متشاد یعس راجزنا اب

صیرح وا نم یاه ابقتال اما منزب سپ ار مرود

دش. یم رت

ضغب ،اب دیسوب مرن ار میاه هنوگ و هدمآ کیدزن

داد همادا شراک هب نم هب هجوت یب مدرک شهاگن



مدیسرت یم

نم هکاب یتشز راک هجوتم هیقب و منزب دایرف

. دنوشب داد یم ماجنا

درم رگا هک دوب هتفگ نم هب یگچب زا مردام

منت ایهب دسوبب ار میاه بل تساوخ یا هبیرغ

عیرس دنزب تسد

. مهد ربخ وا هب

نک. ملو مگیم منامام _هب

راک هک ام مراد تسود ردقچ نم نیبب اقل _هم

ادرف داد هزاجا مهب تنامام مدعب مینک یمن یدب

رهش تمرب یم

سورع یدرکن لوبق هگم ؟وت هشاب تمنودرگ یم

؟ یشب

قیمع دنخبل نامه زاب مداد ناکت ار مرس ضغب اب

ار شا یقامخچ یاه لیبیس نآ رگید اردز،اما



متروص هک

. متشادن تسود داد یم رازآ ار

. منامام شیپ مرب راذب ایب متکسورع ماوخ یمن _

یاه مخا نآ ات متسب مشچ درک مهاگن یبصع

هب رت تحار ملمع نیا ووااب منیبن ار شکانسرت

شدوصقم

یور هک گرزب یاه تسد اب قه قه یادص ، دیسر

دش. هفخ دوب هتفرگ رارق مناهد
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تشلا هبب رس هدرک وا هب تشپ رهق حتلا هب

دنلب هقیقد دنچ زا سپ شفپ رخو یادص مدرشف

دش.

مکچوک یاه تسد اب درک یم درد ادیدش ملد ریز

یکسورع هب ممشچ ، متخیر کشا و هدیلا ارم نآ



هشوگ هک

شتسود رگید ال صا داتفا دوب هداتفا نیمز

. متشادن

درب، مباوخ هک مدرک ضغب و هتخیر کشا ردق نآ

مدش، رادیب باوخ زا سورخ یادص اب حبص

هب لضفلا وبا

درک یم مهاگن باذع واب هداد هیکت شتسد جنرآ

مخا واب متشاذگ شسیخ یاه هنوگ یور تسد ،

: متفگ

؟ ینک یم هیرگ ارچ _

مدنلب و هتفرگ تسد اررد مرغ ال یاه تسد چم

داد. باوج درد اب دیشک قیمع یسفن درک،

. تسین بوخ حملا منک یمن هیرگ _

مدرس یمک مدیشوپ و هتشادرب ار میاه سابل

. مدرک ضغب بشید تاقافتا یروآدای دوب،اب هدش



. نوریب میرب وش رضاح _

،کالهف متخادنا رسباال سرت اب مدیچ رب بل

. دیشک شیاه لیبیس یور یتسد

. منزب دیاب ور _انیا

نم یاباب گنشق یلیخ التهک یبیس یچ؟ هساو _

. هرادن لیبیس ال صا

دمآ مکیدزن و هداد ملیوحت یباذع رپزا هدنخ

تسود دش، یم رتدب شلا ح دید یم هک ار مسرت

شا ینامیشپ متشاد

. متفر رت بقع زاب نیمه یارب ار

؟ هشاب رازاب تمربب ماوخ یم شوپب ور تاسابل _

. میدروخن هنوحبص هخآ _

دنلب ممکش روق و راق یادص درک مهاگن قشع اب

دز. داد طایح رد هتفر نوریب قاتا زا دوب هدش



. نامام _

شوگ هب رود زا مناخ موصعم نتفگ هلب یادص

. دیسر

. مرسپ هیچ _

نک. رضاح ور هنوحبص _

رود ، تسا هدش گنرمک مدرد دیآ،لد یم لخاد

یم تبحص هب عورش مغ واب دنیشن یم نم زا

. دنک

اقل. _هم

_هلب.

. هتشز هنیب یم دایم منامام نک عمج ور اهاج _

کشت فاحل یدروآ عمج لوغشم و هدرک تعاطا

وا هب ور مدرک عمج ار فیثک ومالهف مدش اه

. مدیسرپ



. هفیثک _نیا

. هروشب منامام مدیم هشوگ نوا راذب _
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. هروشب منامام مدیم هشوگ نوا راذب _

لخاد تسد هب هرفس مناخ هموصعم دش زاب رد

نامشچ زا رود نم هب یا هرغ مشچ و دمآ

لضفلا وبا

هک اریمح دعب یدنچ و تخادنا ار هرفس ، تفر

تسد هب ینیس دوب هداوناخ درجم رتخد اهنت

دش. لخاد

. شاداد سالمنز شاداد _سالم

سالم مدرک تیبرت یروج و مارتخد رکشورادخ _

. هریمن نوشدای نداد



یزیچ لضفلا ،وبا متخادنا نییاپ رس هدز تلا جخ

. تفر رد هروک زا ووا تفگ شردام هب بل ریز

هن ِرتخد هساو نداد زاهج واالهن یچ ینعی _

ورب وت ردام اریمح هدمویم مزان تساو یزیچ

اب نم نوریب

. مراد فرح هرتخد نیا

متمس مناخ موصعم ، تفر و هتفگ یمشچ اریمح

وت رتخد یاهآ ، دیشک ار متسد مشخ واب هدمآ

نز

شوگ هگیم یچ ره دیاب یمهف یم یدش مرسپ

تنروخب اگس نوریب تمزادنا یم واال ینک

؟ یدیمهف

یور یبصع دش مشخ هب لیدبت متشحو

نیا زا سپ هلصاف ،بال متخادنا فت شتروص

یمکحم یلیس متکرح



. دناباوخ مشوگ ریز

یور تسد دش، دنلب درد زا ما هیرگ یادص

دز. داد یبصع لضفلا ووبا مدرشف مغاد تروص

مگیم نم دیسر هچب هب تروز نامام نک شلو _

دعب هتفگن شهب یزیچ یسک نزب فرح شاهاب

؟ ینک یم شدیدهت

هدش تشرد مشخ زا شنامشچ مناخ موصعم

فرط و هتفرگ میوزاب زا ینوگشین ، دندوب

لضفلا وبا

دمآ لضفلا دش،وبا رت دنلب مغیج یادص درک مترپ

رد ندش هدیبوک یادص هک دنزب رگید یرشت

ار نامهجوت

دز یم رد یور مکحم تشم اب یسک درک بلج

. مدز قه وا شوغآ ورد مدیلا م ضغب اراب متسد

یروج نیا هیک منیبب هنکن رز رز ریگب ور شنهد _



. هنز یم رد

و درک میاهوم نداد شزاون هب عورش لضفلا وبا

. دیسوب یم یپایپ ار شردام یلیس یاج

. هنک یم درد متسد _خآ

هشیم بوخ منک یم شسوب االن هرادن بیع _

؟ هشاب نکن هیرگ

و داد تسد نم هب یدردمه سح شفرح نیا اب

هک مردام یاه دایرف یادص مداد رس هیرگ هرابود

طایح رد

. مدرک توکس هاگآوخان دش شخپ

. میرب وش رضاح اقل _هم

وهب هدش دنلب اج زا متساوخ دز یم ادص ارم

مرمک رود لضفلا وبا ناتسد هک مورب شفرط

دش. هقلح



نم رتخد هب ور تضیرم رسپ فرش _یب

. موصعم هنک تتنعل ادخ یتخادنا

رظنب هتفگ یزیچ نیچمه یک افرح هچ عاو _

نیا انمشد ، ادوسح دایم ضیرم نم رسپ تدوخ

ور ازیچ

. مزیزع نتفگ

دشو دنلب لضفلا وبا مناخ موصعم غیج یادص اب

هظحل نامه میدوشگ ردار شدنب تشپ مه نم

یگنچ مردام

. دیشک غیج هتخادنا مرهوش ردام تروص هب

تفگ م هنوخ مد دموا تیلبق سورع وش هفخ _

هک هرسپ نیا هب یداد ور ترتخد یچ هساو

تسین سملا شبلق

. هدرکن جاودزا یدوب هتفگ هک وت ِیشغ و
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دایرف و هدز شرس هب یا هبرض تسد فک اب

. دیشک

دش تدوخ لثم مترتخد هیمس تخب هایس _یا

عیرس ردقنا ور یسورع و دقع نومه هساو

ناه؟ دیتفرگ

ار مردام یوزاب موصعم !؟ یدیسرتن ادخ زا

هجوت هک دنک تیاده رد فرط هب تساوخ تفرگ

شتسد دش بلج نم هب مردام

و دمآ متمس دیشک نوریب وا تسد راضح ارزا

یاج هک ار مخرس تروص دزو وناز میاپ شیپ

یلیس

دیشک شوغآ رد ارم ینآ درک شزاون دوب موصعم

ور هیقب مرهوش ردام هک دربب نوریب تساوخ و

. درک راد ربخ



. کمک دیایب اریمح ال، یکش _

موصعم و دیشک یم ارم فرط کی زا مردام

هدز تشحو اهنت نم رگید فرط زا لضفلا وبا

غیج

دوب هدرک غاد متروص مدز یم قه و مدیشک یم

دز. یم دنت مبلق و

مردام ناتسد و هدیسر اریمح الو یکش تیاهن رد

نیمز یور مردام دنتخادنا نوریب ار وا هدیشک ار

و غیج یادص دز دایرف ار ممان و هداتفا یکاخ

اپ تسد و مدرک یم قتال دوب هدش دنلب ما هیرگ

. مدز یم

ومد داد راشف مناهد یور ار شتسد لضفلا وبا

: تفگ یمارآ یادص اب مشوگ

تخل رس شکن غیج نونش یم اه هیاسمه سیه

هناخ لخاد ارم ودب هنوخ وت ورب ؟ نوریب یدموا



هتخادنا

لبق رتزا هدز تشحو درک دیلک تشپ ردارزا

یولگ طقف مشارخ شوگ یاه غیج ، مدیشک دایرف

ار مدوخ

یاه ندز رد دندوب نوریب هیقب نوچ داد یم رازآ

نیرفن و نهلا دمآ هرابود دعب هقیقد دنچ مردام

هک ییاه

رد درک یم شا هداوناخ و لضفلا وبا ناج هب

هچب دوب هدیمهف مه وا ینعی ، دیچیپ یم مشوگ

مرس هب ییاه ال

. تسا هدمآ

دوز ینعی تسا ضیرم لضفلا وبا تفگ یم

رکف نیا اب موش یم اهنت موصعم اب ونم دریمیم

جوا مقه قه

هک دوب هتشذگن مه عبر کی زونه تفرگ



درک. زاب ردار لضفلا وباا

#18

و یدج دمآ نم تمس و هتسب شرس تشپ ردار

تفگن یزیچ تسشن هرفس درک،رس مهاگن مخا اب

متساوخ

دز. ادص ار ممان یبصع هک مورب رد تمس

راک هی مرادن هلصوح هرفس رس نیشب ایب اقل _هم

منک لفق بش ات مرد قاتا نیا وت تمزادنب نکن

هنوخ مرب

. منامام

متسشن هرفس رس هدش هدیچرب یاه بل اب ارابجا

، متفرگ رینپ و نان کچوک یاه همقل دوخ یارب

مادم

. مدرک یم هاگن رد هب



. ششیپ مرب ماوخ یم ؟ تفر اجک منامام _

حتلا ارهب همقل تفگن یزیچ و هدرک مخا یدج

متشادرب ار مکسورع و هتخادنا هرفس یوت رهق

هب

اب دیبوک مهب ردار مشخ هکاب مورب رد تمس

. دمآ متمس شکانتشحو یاه مخا نامه

شتمس هب هجرد دون دیشک یبصع ار میوزاب

تفرگ یتخس ارهب میاه هناش مدیخرچ

یاه وربا نآ اب نیگمشخ

. درک مهاگن مدیسرت یم نآ زا ادیدش هک یمهرد

اپ نم هزاجا یب هرفس رس زا هشاب ترخآ یرس _

؟ یدیمهف یشیم

اب دوبن رادرب تسد اما دنک مدازآ ات مدرک یم قتال

. مداتفا هیرگ هب هدز تشحو دز هک یا هرعن

. منز یم فرح مراد _ابوت



، دیشک یم ریت دب تاقافتا همه نیا زا مرس

،رد مداد ناکت ار مرس دنت دنت هدز تشحو

مدیسرت یم ، دیشک مشوغآ

مسفن شا هرابود یرابجا یاه ندش سمل زا

رگید ار شا یکلوپ یاه تبحم دوب هدش سبح

متشادن تسود

ردات تشپ هک یردام متساوخ یم ار مردام طقف

ار مدوخ نماد هک درک ینیرفن و نهلا تعاس دنچ

زا لوا

هدنیا ".. تفرگ همه

ینورق کی نتفرگ زا سپ هناد هناد اهار یرتشم

یم لوپ یور لوپ ، مداد یم هار لخاد هب

. متشاذگ

ذوفن زا یریگ ولج یارب ناشلماک دورو زا سپ

مدش مامح لخاد ناشهارمه ، متسب ردار امرس

زورما



گنلش ، متفرگ یم ار شومچ دزد نآ دیاب رگید

یفخم راوید تشپ و درک میاق ار ما هدش هدیرب

مدش

همه درک هاگن تقد اهاراب یرتشم کت کت

رکف رهاظ رد یسک و دوب ندرک مامح لوغشم

. دوبن یدزد

؟ یشکب هسیک ور نم تشپ نیا نایم نوج یهم _

اب مدز دنخبل هاگآدوخان هناحیر یادص ندینش اب

شناتسد ارزا هسیک متفر شفرط هیقب هب کش

. متفرگ

ههام هی تسه اج نیا وت دزد هساک هی هناحیر _

یمشچ راهچ ور تساوح مزادنب شریگ متسنوتن

زودب

رو. نوا رو نیا

ناکت ار شرس دش زاب قیمع یدنخبل یارب ششین



عاضوا نیرتدب رد مناخ سدقا شردام داد،واو

لا وحا

نآ هب دندوب هدیسر مداد وهب هتشاذگن اهنت ارم

. مدوب نویدم یلیخ اه

هدزد یم هساک وت مومح زا هک یتخب دب _هچ

مارک هناب تسادخ هناب شباسح یزادنب شریگ

نیبتاکلا

. تس هنووید یهم اب

نیا اب لحم وت هدنوم منیمه راذن مور مسا _

ننک. مادص ازیچ

#19

مدیشک شدیفس رمک یور ولد ناج اراب هسیک

، متشادرب اه کرچ یزیمت یارب بآ یا هساک

ممشچ نامزمه



هیقب و نم هب تشپ هک دوب دیفس و قاچ ینز هب

یرس تخیر یم بآ کچوک هساک اب شرمک یور

یا هساک دعب

یم رب ضوح رود زا شرمک نتسش یارب دیدج

. تشاد

یم بآ هک نامزمه تسد اراب هناحیر رمک

. مدز بل ششوگ ومد هدرک زیمت متخیر

) کلومرام .(* مدرک شادیپ ور هسپلک * منک رکف _

ار مگنلش و هتخادنا کچوک هساک رانک ار هسیک

تکرح شتمس اپ کون یور هدرک میاق متشپ

. مدرک

تشحو مدز شا هناش یور تسد اب یا هبرض

یتکرح ناوت هک نیا زا لبق دشو اجاپ زا هدز

دشاب هتشاد

ضوح لخاد و هدروخ رس نیمز یور شیاپ



یکشم هسیک دش بلج ام تمس همه هجوت داتفا

زاب ار شگنر

هب یدنخزوپ هبامرگ هباشم هساک ندید واب هدرک

ولک هداتسیا ضوح طسو تشحو هکاب ییوا

سیخ شنت

. مدرک هاگن دوب هدش

. دزد هساک نوریب _ایب

هاگن ، مدناخرچ متسد اررد گنلش نامزمه

ندز فرح ناوت دوب مگنلش یور شا هدز تشحو

. تشادن مه

دز. بل هتپ هتت اب

ور هساک طقف نوج یهم مدیدزد یچ نم _نم

. هشن هیقب یطاق مرد هسیک وت متشاذگ

تنتسش هساو یتشادرب دیدج هساک ارچ سپ _

وت یداتفا یدرک لوه ترس باال مدموا ارچ



؟ ضوح

تشرد مشخ رطاخب هشیمه لثم هک ار مهاگن ریت

هک نیمه متفرگ هناشن شتمس دش، یم لبق رتزا

میاپ

هب مه ونم درک رارف متشاذگ ضوح اررد

اپهب نیمز یور و دمآ نوریب ضوح زا شلا بند

رارف

نیا مدوب رادرب تسد رگا هک ادخ هب تشاذگ

یمن شا هحرش هحرش ات دوب تناما متسد مامح

تسد مدرک

. مدوبن رادرب

هاگ هگ شلا بند مه ونم دیود یم هبامرگ رود

یارب داتسیایم فاص سپس و دروخ یم زیل

ندیود

مدز یم سفن سفن ، متفر یم شلا بند صرح اب



یم تخس هک دوب زرف ردق نا شلپت لکیه نآ اب

متسناوت

ار گنلش ینآ تکرح کی رد نیمه یارب شمریگب

یادص و دروخ شندرگ نیب تسرد ، مدرک ترپ

شداد

دش. دنلب

راهچ نیمز یور متشادرب ار گنلش متفر کیدزن

اب هتفرگ تشپ ارزا شندرگ متفر هار واپ تسد

: متفگ یسرپزاب

یم هایس وتراگزور ؟ یدزد یم ور نم یاه هساک

( یغیت هجوج .(* هرقنزب * منک

شتشپ هب گنلش اب مکحم یا هبرض روط نومه

: تفگ سرت واب هدیرپ اج زا مدز

. نوج یهم مدرک طلغ یآ

. هرادن هدیاف هگید یروخب _گ*و*ه*م



هدش اتسور دراو هزات امتح متخانش یمن ار وا

یارب همه دروخ یم سهلا تسیب ابیرقت دوب

یرگ یجنایم

. دندمآ ولج

. یگرزب هک شخبب امش نوج یهم نک شلو _

#20

مشخ اب هدیشک ار ششوگ اه نآ هب هجوت یب

: متفگ

نوگنلد * یدنوچیپ اتحاال هساک ات دنچ

) نوزیوآ (*

لثم مدز شیاهاپ هب یرگید تابرض شتوکس اب

یور شیاپ راشف دیرپ و درک اپ نآ واپ نیا غرم

سح میاپ



: متفگ تیدج اب مدرک

هبمچ * هدب ونم باوج رادرب قوب ور زا ور وتاپ

قاچ.( درف (*

دیشک شیاهاپ هدش زمرق یاهاج یور ار شتسد

اراب شفتک و ندرگ نیب تسد دشاب مخ درد اب

شرس و مداد راشف مزارد الرغو یاه تسد نآ

کشا دش مخ هدنگ لکیه نآ اب متفرگ ارباال

. تسشن شنامشچ نورد

نوا ور اج نیمه یدن باوج ات کدیفس نیبب _

. منک یم تنوزیوآ نوتس

ات. راهچ _

: متفگ و هدز شتشپ هب رت مکحم یا هبرض

اتحاال شیش هشیم زورما اتاب جنپ اتهنو راهچ

تمدب منک تراکیچ اه هساک نیا ندیدزد هساو

وپال شخپ ننک؟) تراپ و ترات * نایب ینابرهش



) تا

همه مرب راذب ادخ ور وت نوج یهم مدرک طلغ _

هنوخ میرب مه الاب صا منودرگ یم رب وتاه هساک

وشلک

. تهب منودرگرب

شلا ح هب ملد متخادنا باال تیدج اب ییوربا

داد رگید رفن دنچ و هناحیر لیوحت ار ،وا تخوس

: متفگ رشت واب

رود ارزا دیلک اهامش و منود یم نم دینک شلو

رد مدرک ترپ هناحیر تمس و هدروآ رد مندرگ

هتفر نکتخر فرط هب هلصاف بال تفرگ ار نآ اوه

. مدیشک رس روچقاچ و مدز نت ار میاه سابل

. تنوخ مد میرب شوپب وتاسابل _

همزمز مشوگ مد ینارگن واب دمآ مکیدزن هناحیر

. درک



. نراین ترس ،بالمال رتخد شاب بظاوم _

اب مدیسوب ار شا هنوگ و هدز یقیمع دنخبل

: متفگ ینابرهم

االن هدموا نم رس بقال ینک وشرکف هک رهبالیی

تقو و گنلش ریگب مرادن سرت یزیچ زا هگید

هب دوخ باال ریگب ونیا نوریب نتفرن دش مومت

. تزا نرب یم باسح دوخ

مرب. تنوبرق هشاب _

#21

هدناشوپ ار شیاه سلبل هک ار نز نآ هتفر نوریب

متمس هار نایم ،رد مدرب دوخ هارمه دندوب

هتشگرب

: تفگ تخیر یم حاسمت کشا هک وردحیلا



یم مروبجم میا هریش رهوش ادخب نوج یهم

. منک یدزد هنک

همادا مهار هب منک شهاگن یتح هک نیا نودب

یاه قه قه ، مدیشک دوخ یپ ار ووا هداد

شا یگتخاس

. تفرگ باال

نودیم طسو اج نیمه ینک رز رز یاوخب _

؟ یتفنش مرب یم وتوربآ

یا هچوک داد،هب ناکت تیمولظم اراب شرس

درک فقوت یا هناخ رد ،مد میدیسر کیراب

ارباال شناتسد

. درک هراشا گنر مرک رد هب تفرگ

مزا رذگب ترهوش نوج ور وت مناخ تساج _نیا

. هنک یم م هراپ هکیت همهفب دمم لضفلا وبا هب

. مدز رشت و هتفر شتروص هب ظیلغ یا هرغ مشچ



نک. یدزد هگیم نوا یتفگ یم هک _وت

یادص مدز، ورد هتفر ولج دیرپ شخر زا گنر

مهب ار مباصعا نیمز یور ییاپمد ندش هدیشک

رد هک یداتعم درم ندید زا دش زاب هک رد تخیر

ار متروص دوب شراگیس هدنام هت ندیشک حلا

واب تخادنا یا هشوگ ار راگیس مداد نیچ

. درک ارهل نآ شا یکیتس پال ییاپمد

. _رما

مهاگن کی مدرک یظیلغ مخا شا یبدا یب زا

دمم هک ییوا یور مرگید هاگن و دوب کنز یور

. دوب مان

مریگب ور انوا مدموا متسد هراد یتناما هی تنز _

. منک تمحز عفر

یاه نادند دیدنخ یرو کی کنز نآ ندید _اب



. دیشک خر ارهب شدرز تسدکی

وت. امرفب _

: متفگ تیدج وااب شوگ ومد هدش مخ

یشاب نم ندنوچیپ رکف .... رایب ور اه هساک _ورب

. مراذ یمن تارب وربآ هچوک نیمه وت

تفر هک لخاد داد ناکت سرت واب مارآ ار شرس

هقیقد دنچ ، تسب شیور ردارهب داتعم درم

نادیم هب لیدبت یا هعفد کی شنتفر و توکس

دنلب نز یاه سامتلا اهو دایرف یادص دش گنج

. مدیبوک رد یور تشم یبصع دوب هدش

نآ مدینش یم باوخ ار شیاه ندز کتک یادص

هک مدوب میاه هساک نارگن نز زا رتشیب طسو

یم ار ملد ناشنداتفا نیمز گنیج گنیج یادص

. دنازرل



. منیبب نک زاب ورد _

مشخ واب دمآ نوریب داتعم کدرم دش زاب رد

یور ار یزلف یاه هساک زا یکی ، دیشک داد مرس

دز. مرس

؟ هطیلس یاوخ یم یچ هیچ ناه _

دایرف یادص دش یراج میناشیپ یور زا نوخ

دش. دنلب شنز

و مدرم نز یچ هساو ردام و ردپ یب شنزن _

هک هانگ داوخ یم ور شلا ؟م ینز یم کتک

. هدرکن

رسو هک تفگ یم اهارردحیلا فرح نیا

. دوب دوخ نوخ رد قرغ شتروص

دایرف و هداد راشف مرس یور مکحم ار متسد

. مدیشک



هنک یدزد یگیم تنز هب یشک یمن تلا جخ _

. یمهف یم مدرک ربخ ور ینوبرهش یتقو

هت زا غیج دیشک مرس زا رداچ هک مرب متساوخ

هک منک عافد مدوخ زا متساوخ و مدیشک یلد

دش. دنلب هکیترم نآ داد یادص راب نیا

گ*و*ه مدرک طلغ یفطصم جاح یآ یآ _یآ

. مدروخ

#22

درم مدوب هتشاذگ مرداچ یب رس یور تسد

انشآ شیادص ردقچ دز یگنفم کدرم نآ هب یدگل

دوب

مبلق هب یگنشق سح مرس یور رداچ نتخادنا اب

دش. قیرزت



) هتشذگ ؟!). یجبآ یبوخ امش _

یم دوخ وهب هدز همتابمچ یا هشوگ ضغب اب

مار نوخ زور دنچ نیا رد لضفلا وبا مدیزرل

رد مناخ موصعم متسناد یمن دوب هدرک هشیش رد

دمآ یم هک هناخ درک یم یزو زو هچ ششوگ

کی

ردام درمان میوگب تسا رتهب دش یم یرگید درم

درک یم هدقع نم زا هک ییاه فرح مامت مرهوش

ار

یم شلیوحت و تشاذگ یم شیور مه ات دنچ

. داتفا یم نم ناج هب مه وا داد

تفر مرس ریگن هروغ بآ ردق نیا هگید هسب _

. تمدز مدرک هابتشا

فاحل تمس متشاذگ مناتسد یور رس هدرک مخا

ریت ملد ریز ، متخود مشچ قاتا لخاد یاه کشت



یم روبجم ارم تقو دنچ نیا رد دیشک یم

یعقاوم مهد، ماجنا ار هناخ یاه راک مامت دندرک

زا هک مه

زا لضفلا وبا مدوب نداد ناج هب ور یگتسخ

واو هب یگدیسر تبون ، دیسر یم راکرس

. دوب شیاه هتساوخ

و بیع هنکن وت یشیمن تداع ارچ یتسار _

ناه؟ یراد یزیچ یداریا

میوگن یزیچ ات مدرک عمج ار میاه بل ترفن اب

هک متسناد یم ، تسشن مرانک و دمآ مکیدزن

نامیشپ

هتساوخ هب دهاوخ یم طقف هظحل ونآ تسین

وراب شزاون تسش اراب ما هنوگ دسرب شا

رد ترفن

. تخوس یم متروص مدش عمج دوخ



منامام اب متفگ هعفد دص هگید هتدوخ ریصقت _

. نکن ود هب یکی

یم فرح و یفرح ره نوا مرادن شیراک هک _نم

. هنک

. مداد همادا یظیلغ ضغب اب

. منزب منامام هب رس هی دیراذ یمن لقادح _

هکینز نوا شیپ یرب منک تلو هدنوم منیمه _هرآ

زور دنچ یدموا لبق یرس ، یشب ییاوه زاب

منامام هب یشک طالقوطالق فرح شدعب

. یدزیم

. ادخب تفگ غورد _

. دروآ راوباال دیدهت ار شتسد و داتسیا ملباقم

هک یرام هی تنامام نوا هگیمن غورد نم ردام _

یرش هچ یسورع ادرف یدیدن هرادن هگنل



. درک هباپ

. مدیشک غیج صرح واب هدش دنلب اج زا

نز یدوب ضیرم وت دیدوب هتفگ غورد نوچ _هرآ

خرس شنامشچ ... تفرش یب ردام نوا یتشاد

منتفرگ یارب تشادرب زیخ دندوب هدش خرس

و هدیئود باوخ قاتا تمس هدز تشحو

دزو مکحم یا هبرض مدیبسچ رد هب متسب ار نآ

. دیشک دایرف

ات نوریب ایب مضیرم نم ، ِفرش یب نم ردام _

تنون جرخ ت هنن نوا هیک فرش یب مدب تنوشن

یم یک مدوبن نم تخب دب تشادن مه ور

. تتریگب تساوخ

رتزا دب وا یهاگ درزآ یم ار مبلق شیاه فرح

مشچ زا مه اهار نیا مامت دش یم یمدآ ره

. مدید یم شردام موصعم
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نآ هب هدیبسچ هک ردحیلا ونم دیبوک یم ردار

هگن مکحم و صرق شرف یور ار میاپ مدوب

هچبالیی دیایب لخاد رگا هک متسناد یم متشاد

. دروآ یم رس هب

نک. زاب ورد _

دز،اب یم رد ارهب شدنم تردق یاه تشم

دوبن رادرب تسد مدیزرل یم رد تشپ تشحو

ممشچ منک تمواقم متسناوت یمن نیا زا رتشیب

متسناوت یم داتفا قاتا لخاد کچوک هرجنپ هب

هگن اتردار دوبن یسک اما منک رارف اج نآ زا

. دراد

؟ هشاب این متفگن ات منک یم زاب رو نوا ورب هشاب _



یاه تسد واب هتفر هرجنپ تمس هب درک توکس

: متفگ حلا نامه رد مدرک شزاب نازرل

. اینکن زاب

فرط هب ود واب مداد روبع هرجنپ نیب ارزا دوخ

یادص مدرک زاب هک ار یجورخ رد متفر طایح

دش. دنلب مرهوش ردام دایرف و داد

هتفرگ رگیج زج تیعضو نیا اب یریم اجک _

وک؟ تروچقاچ

هب هک ردحیلا نام هناخ رد هب ور تشگرب

. دیشک دایرف داد یم بآ اه تخرد

. هنک یم رارف هراد تنز ودب ... لضفلا _وبا

مردام هناخ تمس وهب مدش هچوک دراو هنهرب اپ

دق نآ هکاب مدید یم رود ارزا لضفلا وبا مدیئود

مدز ار مردام هناخ دمآ،رد یم متمس هب شزارد

تمس هدز تشحو نیمه یارب درکن زاب یسک



دش، یم مکیدزن هظحل هب هظحل متفر رازاب

ار تصرف نیا مردام هناخ رد مد مفقوت رطاخب

تسد هب

. دوب هدروآ

؟ تیعضو نوا اب یریم اجک اسیاو اقل _هم

یم اعطق تفرگ یم ارم رگا دز یم شپت رپ مبلق

اشامت ارم و هدمآ نوریب اه راد هزاغم تشک

مناخ سدقا رهوش سنوی اقآ ندید ،اب دندرک یم

تفس ار شنهریپ مدش، میاق شتشپ هدز تشحو

یم تدش هب مناتسد هک حلا نامه ورد هدیبسچ

. مدز داد دیزرل

. هنزب مکتک داوخ یم سرب مداد هب سنوی _اقآ

نتفگ یارب ار شحیبست و تفگ هللای الهلااال

فقوت وا لباقم لضفلا ،وبا دناخرچ هرابود رکذ

درک



شکراولش و یباکر دندوب خرس خرس شنامشچ

. تخادنا یم هدنخ هب حلا نآ رد ارم

اقل. _هم

شتروص هب یهاگن سنوی درشف مه یور نادند

. درک تبحص هب عورش تاولص وابسالمو درک

؟ ینز یم کتک و رتخد نیا وت رسپ _

اب سنوی اقآ هب ور مرش واب هتفرگ نم زا مشچ

داد. باوج دوب هدش مولظم حلا هک شیادص نآ

. سنوی اقآ هدیمن شوگ فرح _
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. سنوی اقآ هدیمن شوگ فرح _

هدش عمج یاه درم هب یا هراشا سنوی اقآ

: تفگ و درک نامرود



دنچ نیبب تسین تسرد اراک نیا رسپ شاب درم

یراوید راهچ وت دیاب نوتاوعد ندش، عمج رفن

متشاذ یمن یتح نم نوریب هن هشاب نوت هنوخ

. هدش مثحب منز اب همهفب ممردام

نییاپ رس هدز تلا جخ و نیگمرش لضفلا وبا

سنوی ،اقآ تشاذگ شبلق یور تسد و هتخادنا

: تفگ شمارآ اب تشگرب نم تمس

درم؟ هن هگم هرادن تیراک رتخد ورب

داد،اب ناکت تبثم هناشن هب یرس لضفلا وبا

هک رش دز یم دنت مبلق متفر شتمس طایتحا

همه دیباوخ

رخآ هظحل ات دنتشگرب ناشیاه هزاغم لخاد

ار متسد لضفلا وبا دنام سنوی اقآ هب ممشچ

. درشف مکحم

، تخادنا یم سرت هب ارم شیاه سفن سخ سخ

. متشادن مه ار لا وس ندیسرپ تعرج اما



هب وراج مناخ موصعم میتفر هک هناخ لخاد

لضفلا وبا هک دوب هداما مندز کتک یارب تسد

دز. رشت

. نامام سرب تراک هب _ورب

دندوب هتسب خی مناتسد داد له هناخ لخاد ارم

متساوخ ، دندز یم ضبن سرتسا زا میاه هقیقش

تمس

هب تیدج اب دیشک ار متسد هک مورب باوخ قاتا

. درک هاگن منامشچ

موربآ اب ینک یم یراک ره نکن وراک نیا هگید _

. نکن یزاب

باق ار متروص مداد ناکت دنت دنت سرت اراب مرس

تشحو اراب میاه تسد ، دیشک مشوغآ رد تفرگ

هک هشیمه سکع رب موش ادج وا اتزا مدروآ باال

دش. ادج درک یم یهجوت یب میاه نتساوخن هب



...رد مدزن زاطالق یفرح نم ادخب لضفلا _وبا

شرانک دش هریخ رگید یا هطقن هب توکس

تیمولظم ،اب مدرک شهاگن سرت واب هتسشن

تسد

لز شتروص هب روط نامه هتشاذگ ما هنوگ ریز

. تخادنا نم هب یهاگن مین و تشگرب متمس مدز

. مداد همادا وا هب ور یسول یادص اب

رهوش مه وت منک یم رهق تاهاب منم ال _صا

. یتسه یدب یلیخ

موجه متمس وهب هدرواین تقاط مفرح نیا اب

دمآ یم مکلقلق درک هسوب قرغ ار متروص و دروآ

دز. ههقهق لد هت زا

رتخد هی مریم منم هشاب نم؟ اب یرهق یک _اب

. مریگ یم هگید

تشپ و هدرک یمخا یدج میاه هدنخ طسو



. درک زیر هناثیبخ ار شنامشچ مدرک کزان یمشچ

هیچ؟ _

؟ یریگب هزات نز یاوخ _یم

لثم هشاب یکشم مشامشچ هزات ورت نز هی _هرآ

تشز دیاب رتخد هربب ور همه لد هشابن یبآ وت

وت. لثم هن هشاب

، مدرک شهاگن پچ پچ و مدز شسپ تداسح اب

با تمس وهب هدرک لفق شتسد اررد مناتسد چم

ال

داد. همادا تیدج نامه اب درک تیاده

و نم فرح ،هب هنکن ینوطیش ردق نیا هک یکی _

هدب. شوگ مردام
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یدج یدج ار شیاه فرح تسشن ملد یوت سرت

ارم امتح دروآ یم یرگید نز ،رگا مدرک رواب

متشگ یم رب دیاب عقوم نآ تخادنا یم نوریب

و هدرک شهاگن ضغب هللااب سمش شیپ

هنامولظم

: متفگ

نز هی ادخور وت منک یم شوگ نوتافرح هب هگید

تسود ونم هگید ینعی لضفلا وبا ریگن هگید

؟ یرادن

یچ ره هک نم ؟ یاوخ یم یکشم مشچ نز

نم زا نوا اما مدیم ماجنا هگیم ) ردام ( تانآ

ش همه دایم شدب

. هدیم شحف ور منامام اباب

دش. مه رد یا هظحل یارب شیاه مخا

؟ یگیم تسار _



. مهد یم ناکت ار مرس هنامولظم

. مسر یم وشباسح مدوخ _

؟ میدیشخب سپ _

هک تمنزب متساوخ یمن ونم؟ یدیشخب _وت

. درک مینابصع منامام

. مداد باوج هنابلط حلص و هناکدوک نحل اب

هگید شفرح هب یلو یرس نیا هرادن بیع _

. هدن شوگ

هک یراجزنا اب دنابسچ ما هنوگ ارهب شا هنوگ

هغیت متسب مشچ متشاد شندرک یفخم رد یعس

ششیر یاه

داد. یم رازآ ار مفیطل تروص

یم نم ، مبوخ تاهاب منم یشاب یبوخ رتخد _

. تردام شیپ یرب ینک لو و نم مسرت



مروم روم ... نکن یروج نیا ادخ...ها هب مریمن _

. هشیم

هب مروز تفرگ نادند هب وبل هدرب ارباال شرس

دش زاب نام هناخ رد هعفد کی ، دیسر یمن هک وا

. دیشک نامندید زا یغیج مناخ موصعم

. اهایح یب مرس هب کاخ یاو _یا

مرش دش، ادج نم زا دوب هدش خرس لضفلا وبا

نوریب رد هناخ زا لضفلا وبا مدش دنلب اج زا هدز

تفر

. دنار نوریب هب مه ار وا راک نیا واب

ینوگ زا مدرک یم رضاح یزیچ راهان یارب دیاب

ینیس ،رد متشادرب ینیمز بیس ود قاتا هشوگ

اه لا غشآ ینوگ اررد شلا غشآ هدنک تسوپ ار نآ

. متخیر

یتروص اب لضفلا دشووبا زاب رد هظحل نامه



بیس هک ردحیلا سرت دمآ،اب لخاد هتفرگ

اه ینیمز

مدرک یم دروخ کچوک یزلف ینیس نورد ار

: متفگ

؟ شتفگ یچ دش یچ

؟ یراذ یم یراد راهان یچیه _

. _هرآ

تسشن مکیدزن و داد نوریب یگف ارابکال شسفن

بیس یتخس هب هک دوب مناتسد هب شمشچ ،

اه ینیمز

. دوب ؛ دندرک یم دروخ ینیگن هنوگ نآ ار

نک. شلو _
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. همنشگ یگیم هگید هقیقد دنچ هک هشیمن _

. مراد اذغ _عفال

. مدیسرپ و هدرک شهاگن بجعت اب

؟ هتخپ تنامام _وک

راگنا هن راگنا تفرگ ار شا هدنخ یولج روز هب

کی میتساوخ یم شیپ هقیقد دنچ نیمه هک

. مینک هکت هکت ار رگید

؟ یدنخ یم یچ هساو _

وت. ییوت نم یاذغ _

. مدرک شهاگن پچ پچ دزو یدنخبل

هیچ؟ افرح نیا درم نک ایح _

لوغشم وا هب تشپ و متفرگ نادند ارهب مبل

یم مشچ ریز وزا هدش دنلب اج زا مدش مراک

زا یقارب یتروص یتشلا ب شمدییاپ



درک ات شتسد ریز دیشک نوریب اه کشت فاحل

. درک زارد روط نامه ار شزارد یاهاپ

ور نک ایح نیا ، تنهد وت تشاذگ فرح منامام _

یزیچ ات دعب هب نیا زا یاوخیم حاال یتفرگ دای

. شیرایب نوبز هب ماوخب

یارب و هتشادرب ار هدش دروخ یاه ینیمز بیس

نم یور شهاگن رد مد ،ات متفر نوریب ناشنتسش

. دوب

هناخ هب متساوخ و هدیشک بآ اهار ینیمز بیس

اب دوب بآ ریش رانک هک مرهوش ردام هک مدرک زاب

هب یا هرغ مشچ صرح

تفگن یزیچ بجعت مکلا رد اما تفر نم

دز یمن شین هک یزور متشگ زاب هناخ هب بجعتم

دش. یمن زور شیارب زور نآ

رکف نیا هب مادم ، متفر لخاد و هداد ناکت یرس



ار شنابز وا هک هداتفا یقافتا هچ هک مدرک یم

. تسا هدرک غالف ساسح تیعقوم نیا رد

فرظ و هدرک نشور ار گنر زبس درگ کینکیپ

یهایگ نغور یرادقم متشاذگ شیور ار یسم

قشاق اب متخیر شنورد

. مدز شمه

. ایریگ یم درد رمک زاب نیشن یروج نوا _

درک کشخ یاه هفرس مدز، مه ار نغور قشاق اب

متسناد یم درک مهاگن کوکشم روط نامه و

مشچ هشوگ ،زا دیوگب دهاوخ یم یزیچ

غاد هک ییاه نغور هب مساوح نامزمه شمدییاپ

بیس ندش خرس یارب دندوب هدش رضاح و

. دوب اه ینیمز

؟ لضفلا وبا یگب یاوخ یم یچ _

. تنامام _



یچ؟ منامام ! منامام _

@sheniooonn
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دوب هدش خرس شتروص تفرگ نادند هب بل

نورد نغور هک موش دنلب متساوخ هدز تشحو

هباتیهام

باال مغیج یادص ، تخیر متسد یور و تشگرب

داد و هتشادرب زیخ متمس هب لضفلا وبا تفر

. دیشک

دش؟ یچ _

هدش عمج متسد تسوپ مدوب توم هب ور درد زا

ات مداد یم ناکت مادم ار متسد ، تخوس یم و

. دزوسب رتمک



. منیبب _هدب

، مدرک نتسیرگ هب عورش و هدیشک سپ ار متسد

ندز تسد تارج یتح متفرگ یم شتآ متشاد

دوب، هدش دنلب ما هیرگ یادص ، متشادن ار نآ هب

تمس ار ونآ هتفرگ ار میوزاب کالهف لضفلا وبا

یمن مه هاگن متسد هب دایز مهو زا دیشک دوخ

توف ار متسد و هتفرگ مکحم ار مچم ، متخادنا

. درک یم

لخاد نانک رغ رغ مرهوش ردام دش، زاب هناخ رد

. دمآ

؟ هتشادرب ور هنوخ لک تادص زاب هدش یچ _

. رایب درس بآ نگل هی نامام تخوس شتسد _

دلب هدنوم بقع ،یا یتفلچ واپ تسد _یا

؟ یزپ یم یچ هساو یزپب اذغ یتسین

دش. دنلب لضفلا وبا یبصع داد یادص



تسافرح نیا تقو تیعضو نیا وت نامام _ِا

. مرایب مشاپ مدوخ یرایمن هخآ،بآ

ار شیاه وبل تخادنا باال ییوربا مناخ موصعم

دوب مکیدزن هظحل نآ تساوخ یم ملد درک عمج

رسار شقن هک یدنق ولیک کی نآ هب ردق نآ ات

. دوش دروخ ات منزب تشاد شندب یور

. یدنق _هلک

یچ؟ _

هیرگ هب عورش وزاب هدرک لضفلا وبا هاگن سرت اب

دربب و دروشب ار مدوب هداد هک یتوس ات مدرک

هتفر لضفلا وبا رشت اب عقوم نامه مناخ موصعم

. دمآ درس بآ نگل کی اب دعب یدنچ و

هیرگ رتشیب و هدرک سول مرهوش یارب ار مدوخ

درک یم توف ار متسد یتحاران ووااب مدرک یم

سپس درک، کچ ار شیامد درب؛ بآ لخاد یتسد



. درب ورف بآ لخاد مارآ ار متسد

درد زا انامه مغیج ندش دنلب انامه ندرب ورف

نوریب ار متسد متساوخ یم و مدز یم دایرف

یبآ نگل نورد تفس ار مچم لضفلا وبا اما مشکب

تشاد قرف یلومعم بآ اب شگنر یمک هک

. دوب هتشاد هگن

یم ییازب وت هبوخ هشک یم میغیج هچ یاو _

. ینوزرلب تادص وراب هنوخ عقوم نوا یاوخ

دز. یم سفن سفن یبصع لضفلا وبا

یزیچ هی ورب وت نامام ... هگید مکی نک لمحت _

دنچ میایم اقل وهم نم نک هدامآ راهان هساو

. دعب هقیقد

و هتفر ظیلغ یا هرغ مشچ دشو دنلب اج زا

. متشادن ار وا هب نداد باوج داد،حلا شحف



. مرایم مدوخ یایب هدرکن _المز

سامتلا و هدرک لضفلا وبا هاگن وهآ ضغب اب

. مدرک
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. هرادن بیع یشیم بوخ _

ریت مندب یاه گر مدوب هدرک فعض دایز درد زا

هتسشن مرمک هریت یور درس قرع و دندیشک یم

دوب

ارزا مقه قه و هدرشف شا هنیس یور ار مرس

. مدیسرپ حلا نامه رد هتفرگ رس

؟ هدش یچ منامام یتفگن _

شار یپایپ یاه هسوب و هدرک شزاون ار مرس

دز. مرس زاب هشیمه قرف نیب



. تس هلماح _

. مشیم راد شاداد ینعی نوج یچ؟خآ _

یم یزیچ وا راگنا داد ناکت هدنخ اراب شرس

نینچ ندینش اب درد ، متسناد یمن نم هک تسناد

ربخ

. دوب هتفر و هتسب رپ یشوخ

؟ ینک یم هاگن نیچمه ارچ هدش یچ _

هناچ و هدرک کاپ متروص یور ارزا میاه کشا

هگن شا هراشا و تسش تشگنا نیب ار منازرل

و هتشاد

: تفگ تقاط یب

یم ملد ینتخیر کشا هلوگ هلوگ یروج نیا

. منک تپچ همقل هی داوخ

اهار ،نآ مدرک نازیوآ درد و ضغب اراب میاه بل

ار متروص درک، راکش گنرد یا هظحل نودب



. درک هسوب قرغ شدنب تشپ

ارزا شساوح هک نیا یارب دش وور ریز ملد

و هدرک بآ نگل هب یا هراشا منک ترپ مدوخ

: متفگ

هگید ممتسد ، اتسین بآ هیبش هبآ نیا لضفلا وبا

. هدش رتدب یراگنا هنوزوس یم هراد یلیخ

تشگنا درک، نگل هاگن و هتخادنا باال ییوربا

دروخ ار نآ هدرک بآ لخاد ار شگرزب هراشا

. مدرک عمج ار متروص راجزنا اب

؟ ینک یم ِیراک هچ نیا شیا _

هدش خرس صرح دوب،زا هدش مه رد شیاه مخا

: تفگ و هدروآ نوریب ار متسد دوب

. مایب ات شراد هگن نوریب یروط نیمه

نودب و درک زاب ردار تفر نوریب هتشادرب ار نگل



هداتسیا رد لباقم یسک هچ دنک هاگن هک نیا

ردام غیج یادص تخیر نوریب ار بآ نگل

دش. دنلب مرهوش

هللا. شیا ینومب ردام یب هدرم لیلذ _

لضفلا وبا متفاین هدنخ اتهب متفرگ نادند هب بل

: تفگ یگدنمرش اب

یم راکیچ رد ولج وت تمدیدن نامام دیشخبب

؟ ینک
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بآ قرغ شتسد رد اذغ ینیس هک مناخ موصعم

هداد ناکت ار شتسد شوج و صرح دوب،اب هدش

دز. دایرف و

. نوتقلح وت دیزیرب مدب تفوک مدوب هدموا _



فرط هب یبصع هک مدید یم هتشاذگ زاب رد زا

یور بضغ اراب شیاهاپ تفر یم ناش هناخ

دز یم نیمز

ار شردام تفر ریسم سرت و بجعت اب لضفلا وبا

لصاح لماک نانیمطا هک شنتفر زا دش رگ هراظن

. درک بآ رپ ون ارزا شلخاد و تسش ار نگل درک

دوب لا حشوخ دوب حیلا هچ االنرد مردام ینعی

دوش،اب رسپ شدنزرف مدوب راودیما تحاران ای

کیدزن

. مدمآ نوریب رکف زا هناخ هب لضفلا وبا ندش

. هریگ یم وب شرف ور یزیرن _

نک. عمج وتاپ تسه مساوح _

دوب نشور زونه هک یزاگ وهب مدیچ اررب میاهاپ

. مدش هریخ

نیمز ار بآ نگل و... زاگ نک شوماخ لضفلا _وبا



هریخ روط نامه درک، شوماخ ار وزاگ تشاذگ

داد. همادا و هدرک مهاگن

. بآ وت راذب ور تتسد _

و درک یظیلغ مخا متخادنا رسباال ضغب اب

زا بآ یکنخ سح درب، ورف بآ لخاد ار متسد

. تساک ممخز شزوس و درد

کمن هگم _... یلبق وت دوب هتخیر کمن منامام _

؟ هشیم یچ هزیرب

منامام هنک یم تبوخ دوز اما هنوزوس یم مکی _

. ییجنران کزان تسنود یمن

: متفگ هاگآوخان و مدرک شهاگن صرح اب

. شرس ور یتخیر و بآ سپ یدرک بوخ

نوریب بآ ارزا متسد و هدرک مهاگن پچ پچ

کون تشادرب یسم فرظ زا نغور یرادقم ، دروآ

دز. شا هراشا تشگنا



؟ ینکب یاوخ یم راکیچ _

. تتسد هش بوخ منزب نغور _

؟ منامام هنوخ بشما میرب _

متسد یور دایز شمارآ اراب نغور هک ردحیلا

. دیشک قیمع یا هزایمخ مدیلا، یم

بش؟ وکات هشیم یچ مینیبب _حاال

هفصن نومراک ور زورما یایب هار ماهاب وت هگا

... دنوم هراک

مرش واب هدش هجوتم ار شروظنم دز یکمشچ

. متفرگ نادند هب بل
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تسد اب شیوزاب یور یتشم درک مهاگن هناثیبخ

قشع واب تخیر مهب ار مزاب یاهوم مدز، مملا س



شقیمع یاه هدنخ نایم دیدنخ

. درک مخا ناهگان

مرب دیاب رازاب یتفر یدش اپ زاب یاهوم نیا _اب

زا ور تندید یروج نیا هک ییانوا همه مشچ

. مرایب رد هساک

تساوخ یم اعقاو ، دندش داشگ سرت زا منامشچ

یمن نوریب یرسور یب شاک دنکب یراک نیچمه

. متفر

بوخ رتدوز هرتهب میراد هگن زاب ور تتسد _

هب هبسچ یم هچراپ عقوم هی میدنبب هشیم

. تمخز

اب هرابود ار مچم دز، هنوش تسد اراب میاه وم

. درک توف و تفرگ تسد یوت هلصوح

دش هلماح عقوم دب هچ متنامام امینومدوخ _

. شرتخد نداد رهوش دعب تسرد



مراد تسود یلیخ هک نم هشچ هگم _

نامه اب تقاط ویب هدیشک ار و...مپل مشاداد

: تفگ شا هدرک فعض دنخبل

نم؟ رانا هنود هشاداد ینود یم اجک زا

منامام هب شاداد هی ادخ مدرک اعد نم هخآ _

. هدب

ار مدنلب یاهوم قشع واب درک شزاون ار ما هنوگ

. تخادنا شوگ تشپ

ور مباوج ...حاال مدرک اعد اضر ماما مرح یوت _

داد.

؟ راکیچ یتساوخ یم ور شاداد _

: متفگ و هتخادنا نییاپ رس مغ اب

هشاب مدآ باالرس درم هی هگا تفگ یم منامام

هنوخ تقوچیه هللا سمش ،اما هتحار شلا یخ

هک دموا یمن



دوب رازاب شاپ هی همین هفصن منوا راب هی یهام

شاداد مهب ادخ متفگ نیمه هساو هنوخ شاپ هی

. هنک نومتیذا یسک هراذن دش گرزب یتقو هدب

دمآ، شک شیاه دشوبل منامشچ هریخ مغ اب

دز. بل مغ واب هتفرگ شوغآ رد ارم

نیا نارگن مدرُم نم هگم منوج هب تدرد _

. ییازیچ

لثم ینوبرهم یلیخ وت هیچ افرح نیا هنکن ادخ _

دوب یروجنیا مه هیدهم یاباب ینومیم اهاباب

یم کسورع شارب درک یم شلغب تشاد شسود

. تماوخ یم یلیخ نم ادخب لضفلا وبا دیرخ

، متفرگ لغب مکچوک یاه تسد اراب شیوزاب

هناچ ریز تسد دزو مرس فک هب قیمع یا هسوب

یاه مشچ اب دروآ ارباال ونآ تخادنا ما

دز. لز مسیخ و هدیرپ گنر تروص هب شرامخ



منامشچ ارهب شیاه بل هدروآ نییاپ ار شرس

. درک همزمز تبحم اب درک کیدزن

نیا مشب تگنر شوخ مشچ ودات نیا نوبرق _

. انیا نودب مریمیم ایریگن نم زا ور امشچ

. ییاج مر یمن مریگ یمن _

اب راب نیا ار ما ینیب و هدروآ نییاپ مرن ار شرس

یکی ات مدرب بقع ار مرس درک، مرگ شیاه بل

و موش اهر هتشذگ و هدنیآ هب رکف وزا میوش

. منامب تشاد دوجو هک حیلا نامز نیا رد اهنت
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منک یم زاب مشچ لضفلا وبا یاه تسد شزاون اب

هدرک فپ یاه مشچ واب هتسشن مرس باالی

شیاه مشچ ندش رادیب زا سپ دنک یم مهاگن

. دندرک یم فپ هشیمه



هتعاس هی سرخ لثم ولا باوخ هگید وشاپ _

. یدیباوخ

. یتدوخ سرخ _

هسوب و درک عمج تسد اب میاه دزوبل یدنخبل

دش دنلب ما هدنخ یادص ، تشاک نآ یور یا

. درک مدنلب و هتفرگ ار متسد

زمرق زمرق نیبب وشامشچ ، نوطیش منیبب وشاپ _

. ینک یم هیرگ هک ردق نیا هدش

باوخ ساوح اررد متسد متسشن میاج رس

تسد ما ینیب هب هدش مک ششزوس دوب،زا هتسب

. منز یم رمک هب تسد ییوررپ واب مشک یم

تعاس راهچ و تسیب یرادن وراب راک وت منیبب _

یا. هنوخ

متروص هب یکمشچ و هتخادنا ارباال شیاه وربا

دز.



. ییوت نم وراب راک لسع هام مدموا _چن

تصرف زا تنطیش واب مدز ییامن نادند دنخبل

. مدرک هدافتسا ءوس

؟ منامام هنوخ میرب _

داد نوریب تخس ار شسفن تفر مه رد شتروص

یم دز یم شفرح ریز االن امتح تخیر ملد

: تفگ یلد ود واب متسناد

هساو درک نومتوعد دموا مانآ هشیمن بشما

. ماش

دیاب حلا مدرک یظیلغ مخا و هتسشن فاص

مردام هناخ هب میتساوخ یم ام هک بشما امتح

یور یتسد کالهف درک یم ار راک نیا میورب

و هتفرگ رارق متشپ لضفلا وبا مدیشک میاهوم

یا هنوش

لیبیس ندز هناش یارب شبیج لخاد هشیمه هک



ار میاهوم هتشادرب ار دوب هتشاذگ اج نآ شیاه

دز. هناش تقد اب

هشیمه منامام یفابب وماهوم یدلب _

. هدش گنت شارب یلیخ ملد تفاب یم

، مدرک نایب هنوگ نیا ار میتحاران ار متاساسحا

یمن اهار مناخ یاه فرح تقوچیه اه درم اما

مدیمهف هرخ اماباال مدیمهف رید ار نیا دنمهف

. دوب وا زا ریغ هک یدرم اب هتبلا

یم نم ندوب هک هچب ور ماه یجبآ یاهوم _

یمن تقو شدوخ دوب هداد مدای منامام متفاب

. هفابب ور نوشات هس ره یاهوم درک

و هدرک عمج تسد اررد میاه وم تقد اب

درک زاوآ ندناوخ هب عورش نامزمه دش، لوغشم

نم یارب وا مدرک شهاگن قشع واب هدرک جک رس

ار میاوه یزور ره زا رتشیب زورما دوب، نیرتهب



اقآ یاه فرح ریثات تحت منک یم رکف تشاد

. دوب هدش نابرهم دح نیا وات هتفرگ رارق سنوی

نیا متفاب رخآ ات یدنبب یزیچ اب داوخ یمن _ایب

. هرتهب یروج

واب مکحم ار شپل و هتخادنا شندرگ رود تسد

ار مرس تسد فک اب زاب ،وا مدیسوب قشع

تسد و هدرک رس گنر زمرق یرسور درک شزاون

مناخ موصعم هناخ لخاد لضفلا وبا تسد رد

بوخ زورما انثتسا شلا ح هک نیا لثم ، میدش

نانچ ام دورو ،اب تفکش یم شلگ زا ولگ دوب

هناخ مدرک یم نامگ هک درک یسرپ لا وحا سالم

ادیپ یزیچ یجنگ امتح میا هدمآ یهابتشا ار

دوب هدرک

. تشگ یم مرخ و شوخ روط نیا هک
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تسد تبون وهب میتفر مرهوش ردپ فرط هب

ار شناتسد متساوخ مارتحا هناشن هب میداد

دادن هزاجا هک مسوبب

. دوب رفنتم راک نیا زا لضفلا وبا لثم مه وا

یمن تتیذا هک مرسپ نیا سورع یدموا شوخ _

. هنک

اب مناخ موصعم میتسشن شرانک یتشپ هب هیکت

رضاح لبق زا مدز یم سدح هک ییاچ ینیس

دش. ییاریذپ دراو دوب هدرک

هب شرازآ نم رسپ هیفرح هچ نیا بجر _او

. هسر یمن مه هچروم

اما دسر یمن هچروم هب شرازآ متفرگ لد رد

عورش ار ینارپ دگل ینزب شنزوس وت هک ینامز

یزیچ یدگل کی یهد رازآ رگا مه زبار دنک یم



. دنز یم

؟ ندموین ناجک ایجبآ نامام _

فعش دزواب قرب زاب مناخ موصعم نامشچ

: تفگ

. ننک دیرخ اریمح اب نتفر

یچ؟ نسحم و دمحم ؟ هیربخ هشاب ریخ _

و نامیلس جاح مرسپ هریخ نتفر مه _اب

؟ یسانشیم

زا دعب ، تفر ورف رکف ورد هدز هناچ ریز تسد

: تفگ میهفت دزواب ینکشب هیناث دنچ

هک نومه ؟ یگیم ور هنن لگ نامیلس جاح ناهآ

؟ نوشنوخ میتفر یم

یارب درک یراگتساوخ ور اریمح مرسپ _هرآ

. شرسپ



رس اب لضفلا ،وبا مدرک ناشهاگن یواکجنک اب

دز. دنخبل و هداد نوکت یرس یشوخ

. رکش ور ادخ هیبوخ یلیخ رسپ یفطصم _

وت مدوب یراغت هت نیا نارگن ش همه مرسپ _هرآ

متفرگ هچب هی راگنا ، یدرواین سناش نز زا هک

ینک گرزب تارب

هگید رتخد هی لا بند روخن هصغ هرادن بیع یلو

. تارب مدرگ یم

یبصع بجر دش،اقآ مه رد لضفلا وبا یاه مخا

دز. رشت مناخ موصعم هب ور

رفغتسا تاذغ رس ورب وشاپ نز هیچ افرح _نیا

هللا.

تفگ رکذ ون وزا هدناخرچ شتسد اررد حیبست

: تفگ حلا نامه ورد دیدنخ مناخ موصعم



. یجاح منک یم یخوش مراد

شفده اهنت دوب یدج وهن درک یم یخوش هن

هک داد یم راطخا تشاد دوب، نم هب ندز شین

رگا

یم مرس هچبالیی دنوش رارکت زورما تاقافتا

. مدرک لضفلا وبا هاگن تداسح و ضغب اب دروآ

اب مشوگ ومد تخادنا ما هناش رود تسد

: تفگ نانیمطا

هگید سک غارس مرب منک لو ور وت مشاب رخ هگم

. انشب نوزیوآ تابل منیبن دنخب

هاگن موصعم هب ترفن اب متشادرب ار ییاچ ناویل

لوغشم شوخ ورس یخلا یب هک مدرک یم

تروه

. دوب ییاچ ندیشک

هدش دنلب اج الزا یکش و اریمس و اریمح ندمآ اب



لا حشوخ ردق نآ اریمح ، میدرک یسرپلا وحا و

مداتفا مدوخ دای تخانش یمن رسزااپ هک دوب

نم متسناد یمن یتح مسارم رس شیپ هام ود

سورع

. متسه لضفلا وبا
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یادص ات نک منامام کمک وش اپ رکف وت یتفر _

. هدشن عورش شدادیب و داد

مدش، دنلب اج وزا هداد ناکت یرس یتحاران اب

ار یاه باقشب و هتشادرب مدق هناخزپشآ تمس

زا

یارب دندوب هدرک نهپ شریز هک یا هرفس یور

دادعت هب مه قشاق و هتشاد اهرب نآ بآ بذج

. متشادرب



نم هب ور شآ ندز مه ردحلا مرهوش ردام

: تفگ

زیمت ور هنوخ مکمک ایب رهظ زا دعب ادرف اقل هم

. نایم اراگتساوخ مینک

. منامام هنوخ میرب هرارق ادرف _

. تفر ظیلغ یا هرغ مشچ دزو رمک هب یتسد

دیدج زیچ هک کنز نوا شیپ یرب هشاب مشوخ _

. هدرکن المز زاب یریگب دای

میتساوخ یم میر یم ادرف تفگ لضفلا وبا _اما

دش. وت ریصقت ش همه اما میرب زورما

: تفگ یبصع دزهو هملباق هبل ارهب مالهق

نم هناب مگیم نم یه ابوت درک طلغ لضفلا وبا

؟ ینک یم ثحب

. هرادن یطبر وت الهب _صا



هب تفرگ ار شنامشچ یولج نوخ مفرح نیا اب

رود ار میاهوم تفاب و هتشادرب زیخ تمس

. دیچیپ شتسد

ردپ؟ یب یدوب یک _اب

تالش متشاد ندش دازآ رد یعس و هدیشک غیج

نتفرگ گنچ اتاب دسرب شچم هب متسد مدرک یم

دش یم دراو مرس قرف هب هک یراشف زا شتسد

. موش اهر

و داد یادص اب لضفلا نک...وبا مکمک لضفلا _وبا

تشپ مه هیقب دیئود هناخزپشآ تمس هب مدادیب

. دندمآ لخاد شدنب

شرس رب یبصع و هتفرگ ار شردام تسد چم

دز. دایرف

م هنووید ادخب یتفایم رد اقل هم اب یدش هچب _

. دیدرک



مرس یور ار متسد دوب هدش دنلب مقه قه یادص

. دوش مک شدرد اتزا مداد یم راشف

مناخ موصعم درک دنلب تکرح کی رد ارم

هجوت هک نیا یارب دوب خرس خرس شتروص

لضفلا وبا

و هتشاذگ شبلق یور یتسد دنک بلج دوخ ارهب

. دندرک شا هرود شیاه رتخد تسشن یا هشوگ

هداد هیکت راوید هب یا هشوگ ارم کالهف لضفلا وبا

هب تشحو و ضغب اب تفر شردام تمس و

مامت دمآ یم شرس بالیی رگا مدرک هاگن وا

. دنتخادنا یم نم ندرگ اهار ریصقت

همه ارمدیلا شرسمه هناش سرت اب بجر اقآ

هک ردحیلا هشیمه رتزا اهنت نم دندوب وا رود

، مدرک شهاگن مدوب هدیچیپ دوخ هب درد زا

متسد فک وم یتشم مدیشک میاهوم هب یتسد



دش عمج

زا هظحل نا هکات لضفلا وبا مدز قه هاگآوخان

دوب هتفر وا کیدزن شردام ندرک هتکس تشحو

. درک هاگن میاهوم هب سرت اب دمآ فرط هب

بآ ناویل هی ورب اریمس دموا شوه ،هب نامام _

. شارب نک تسرد دنق

هدش تحار شردام تباب زا شلا یخ هک لضفلا وبا

ارم دیوگب وا هب یزیج هک نیا نودب دوب

. میتشگزاب هناخ وهب هتشادرب

اررد ما هدش هتخیر یاه ووم مسیرگ یم مارآ

. مدرشف یم تشم

. یهلا مدرگب ترود _
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ندید ،اب دناشن یا هشوگ و درب هناخ لخاد ارم

دش یم رت دیدش ما هیرگ هظحل ره میاهوم

تقو توف نودب لضفلا وبا

ار ما هدش هدنک یاه درک،وم زاب ار میاهوم تفاب

نیا دوب تحاران ادیدش مه وا درک عمج صرح اب

مدرک یم سح ار

رد یزاب یلوک هنوگ نآ هزوجع موصعم رگا

. درک یم ثحب ابوا اعطق و امتح دروآیمن

اب مدش عمج دوخ رد راو نینج و هدز شسپ

مردام مدرک نتسیرگ هب عورش یمارآ یادص

هب حلا اتهب تقوچیه

. دوب هدزن کتک ارم تدش نیا

رد نانچمه هک طالیی یاه وگنلا رطاخب شاک

شاک ، مدرک یمن هابت ار دوخ دندز یم قرب متسد

مردام هناخ رد



هب اما مدروخ یم هایس نان نامه و مدنام یم

. مداد یمن نت یتخب ودب فالتک نیا

ار نآ دروآ ولج مشزاون یارب ار شتسد لضفلا وبا

، متسیرگ مارآ مدرشف تشلا ربب ورس هدز سپ

ضحم هب شردام

شتمس دوب هداد ناشن حلا اردب دوخ هک نیا

شقح یلحم یب نیا درک، شومارف ارم و تفر

. تسا

مین دودح ، تفر رد تمس و هدش دنلب اج زا

رد متسیرگ و هدنام حتلا نامه رد یتعاس

فاحل و هدش دنلب تیاهن

س تسد هلیسوب دوب هک یتخس ره اهاراب کشت

هداتفا ندرک روق و راق هب ممکش ، متخادنا مملا

راهن دوب،هن

اما مدوب هدرک فعض ادیدش ماش وهن مدروخ

و هتسب ار منامشچ تسیداع نم یارب اهزیچ نیا



یور ار فاحل

مفارطا زا یزیچ هک نیا نودب مدیشک دوخ

. متفر ورف قیمع یباوخ هب ممهفب

تبسن هک یترفن و تشحو زا هک تسیا هتفه کی

مدمآ یمن نوریب هناخ زا متشاد موصعم هب

یم یباتفآ طایح رد وا هک ییاه نامز هن لقادح

هناخ هب هک درک رارصا هچ ره لضفلا دش،وبا

دروایب تسد ارهب ملد راک نیا اتاب میورب مردام

. مدرک یمن لوبق

کی رد هک مراد ار یا هدنرپ سح حبص زا زورما

دوب نیا رد اهنت ابوا نم قرف هدرک ریگ سفق

یگدنز گرزب ییایند رد دوب رت گرزب نم سفق هک

مه شیاه مدآ ، مدوب شینادنز هک مدرک یم

. مناب نادنز

هک ینیگنس ساسحا دوجو اب دوب هتفرگ ملد

طایح فرط هب مدرک یم سح میاه هناش یور



هناخ لضفلا وبا متفر

رانک هرجح رد دوب هدش عورش شراک ، دوبن

رس کی اه رهظ طقف رگید درک یم راک شردپ

اوه یکیرات لبق رهظ زا دعب و دمآ یم راهان یارب

مه ناملسع هام راگنا شیپ هتفه کی نامه زا

و درک غیرد نم ارزا شتیامح یتقو دش مامت

هب تبسن یدب سح کی تفر شزیزع ردام غارس

تداسح زا ،حلا مدرک ادیپ وا

شردام زا رتشیب هظحل نآ نم یرگید زیچ ره ای

جایتحا وا هب دندوب هتفرگ ار شرود همه هک

. متشاد

زا هک منک زاب ار بآ متساوخ متفر ریش فرط

دز قرب منامشچ ریش یور طال یاه وگنلا ندید

ار نآ

ار متروص نامزمه مدرک مناتسد یوت و هتشادرب

. متسش
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و قرز ، دندوب رت تشرد نم زاملا شیاهوگنلا

گنر اب نا زا ییاه تمسق دوب، رتشیب ناشقرب

ک لثم منامشچ دوب هدش هداد تنیز زبس و زمرق

ط ربارب رد متسناوت یمن تقوچیه دندز قرب الغ

لخاد اه وگنلا هارمه مشاب هتشاد یتمواقم ال

. مدش اه نآ اب یزاب لوغشم هتفر هناخ

، متخادنا مکسورع ندرگ یور اهار نآ یکی یکی

لضفلا وبا

کسورع اب دیابن و مدش گرزب رگید تفگ یم

توکس تقو دنچ نیا لثم مه نم منک یزاب

زا دوب هداتفا وات کت زا منابز راگنا ال صا مدرک

یمن یزارد نابز رگا نوچ یزیچ ره ای سرت

. دمآ یمن میاهوم نآبالرس مدرک

یارب یدنق هلک هزوجع دوب، هدنام بشید زا راهان



نم یاه اذغ تفگ یم ، داتسرف یم ماش شرسپ

. دنیآ یم رد بآ زا لا غشآ

ح بجع مه ییاهنت ، مدرک جک ورس هدز همتابمچ

ار مکسورع هناخ رد یادص ،اب تشاد یدب یلا

ارم زاب رگا لضفلا وبا مدرک یفخم دمک نورد

یم تحاران امتح دید یم نآ اب یزاب لوغشم

دش.

. میتوعد منامام هنوخ راهان میرب ایب اقل _هم

واتزا مورب اج نآ هب متشاد تسود فرط کی زا

مدرک یم رذح رگید فرط وزا میایب رد ییاهنت

ارزا مرس یاهوم هک یشحو هقیتع نآ ندید زا

. دوب هدنک اج

تفایرد نم یوس زا یباوج یتقو لضفلا وبا

هریخ یدج روط نامه و دمآ لخاد مخا اب درکن

دش. ما



هفاضا هب متاشوگ هک نیا لثم ؟ یونش یمن _

. هتفرگ تنوبز

؟ هتفرگ منوبز هتفگ _یک

شنساحم یور هب یتسد ، تخادنا باال ییوربا

اه نآ شاک متشادن تسود ار شیاه شیر دیشک

هاتوک ار

یقاب ار یقامخچ لیبیس نآ اهنت میارب و درک یم

. دیسرپ و هدرک رت یبل بجعت ،اب تشاذگ یم

هتسب باوج عقوم تیرتم ود نوبز ارچ سپ

؟ داوخ یم رتفک مخت هشیم

اب دمآ مکیدزن مارآ حیلم ، مدیدنخ هاگآدوخان

: متفگ وا هب ور قیمع دنخبل نامه

؟ هشاب ییاج میرن

مژه یارب ملد درک هتسب و زاب مارآ ار شنامشچ

الهل یور یتسد تفر فعض شدنلب یاه



مشوگ هقلح هب هدیبسچ یاه ووم دیشک مشوگ

. درک تیاده تشپ ارهب

یتشآ هدرک توعد میرب شوپب سابل هتشز _

. راین شور هب وت نومیشپ منامام ِنونک

الف تخا لثم دوب، لا حم ینامیشپ و هزوجع نآ

و هدش رضاح وا رطاخب اما دوب بش و زور

موصعم هدز تشحو یادص هک میورب میتساوخ

دش. دنلب

. درب دزد ور ماه وگنلا مرس هب کاخ یاو _یا

لضفلا وبا هارمه سرت اب دیرپ متروص زا گنر

هک مدرک یم تباث روطچ حلا میتفر نوریب

تین هب هن اما ما هتشادرب نم ار شیاه وگنلا

. یدزد

؟ نامام هدش یچ _

رد ور ماه وگنلا اج نیا مدموا وضو هساو _



مرایب رد ماپ زا ور مباروج هنوخ متفر مدروآ

. تسین ماهوگنلا مدید مدموا

دش، داشگ شنامشچ و هدز شتسد یور هعفد کی

رس یور و درک زاب شرمک رود ارزا شدقراچ

. تخادنا

ور شباسح هیک راک منود یم هنوخ دیرب امش _

. مسر یم
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و داد ناکت رس لضفلا وبا مدیشک یتحار سفن

. متفرگ ار شتسد درک تکرح شردام هناخ تمس

. مایم یدوز ورب وت هنوخ مریم _نم

نآ نتفر اب داد ناکت ورس هدرک مهاگن کش اب

دمک تمس هلصاف ،بال متشگ زاب هناخ هب هزوجع

نییاپ کسورع رود اهارزا وگنلا و هدیئود



رد هک مراذگب ناشیاج رس متساوخ مدیشک

وگنلا هدز لوه دمآ اریمح یادص دش زاب طایح

ات مدنادرگ زاب دمک لخاد مکسورع رانک اهار

متسناوت یمن دوب طایح رد وا هک ینامز

. منک یراک

رد کیدزن ، مدنام حتلا نامه رد یا هقیقد دنچ

هک مدید ار وا رد یزلف خاروس تمسق زا مدش

وا یمشچ ریز دوب شریز سابل نتسش لوغشم

هک شراک ، مدییاپ یم ار

. درک تکرح ناشدوخ هناخ تمس دش مامت

اه وگنلا و هتشگرب دمک فرط هب تحار یخلا اب

ناهگان هک دوب یتمکح هچ مناد یمن ، متشادرب ار

یور روابان دید تسد هب وگنلا ارم موصعم زاب رد

. تفرگ نادند ارهب شبل و هدز شتسد

ادیدش مناتسد دوب هدش خرس شتروص صرح زا

صرح ارزا شیاه نادند دمآ ولج ، دندیزرل یم



نامه دززا یم سفن سفن و درشف یم مه یور

دز. داد طایح هب ور اج

. لضفلا _وبا

تساوخ یم ملد داتفا هزرل هب شیادص اب مبلق

کی نایم هک مدوب هدش یا هدنرپ دننامه ، مریمب

زا ضارتعا ارردحلا گرم و هداتفا ریگ خی هوک

بآ تساوخ یم ملد دید یم شلباقم شندرمن

. مورب نیمز ریز و موش

شا هدیرپ یور و گنر ندید و لضفلا وبا ندمآ اب

هدش عمج میاه هناش دوش، یم ربارب دنچ ممرش

. دتفا یم نییاپ مرس و

هک مدرک دادیب و داد مناخ یرپ هنوخ مد متفر _

ینود یم یدیدزد م هنوخ زا ور نم یاه وگنلا

؟ تفگ یچ

وماه وگنلا هک هدید ور هدرم لیلذ نیا تفگ



موربآ هتفرگ رگیج زج هنوخ هتفر و هتشادرب

هگید هطیرفا مدز تمهت نوم هداسمه هب تفر

یم ور نم یاهوگنلا هک هدیسر ییاج هب تراک

سفن یادص دوب؟! مک تیدزد نیمه طقف یدزد

هظحل ره لضفلا وبا نیگمشخ یاه ندز سفن

یم اهنت ونم داد یم ار وا یهارمه یادن

نآ کی منک، یزاب یگنر یوگنلا نآ اب متساوخ

سح دوخ تمس ارهب لضفلا وبا ندش رو هلمح

ندیشک غیج منکب متسناوت هک یراک اهنت و هدرک

یم متروص رسو یور شیپایپ یاه یلیس دوب،

مرس دیشک یم ریت مندرگ تسشن

مشوگ رانک ار نوخ یسیخ دوب هداتفا نارود هب

نیمز یور و تفر جیگ مرس مدرک یم سح

شتآ اراب شیاه هنوگ مدرک یم سح مداتفا

تسد و دمآ ولج موصعم راب نیا دنا، هدنازوس

دیشک ار شرسپ

تاجن یگدز خی زا ارم ما یخی لتاق داد متاجن و



دوب. هداد
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تساوخ یم ملد هک دیشک یم ریت نانچ مشوگ

مه هیناث کی رگید دوش هدیرب مسفن هقیقد نامه

رد نانچ ، منامن هدنز

هک مدز یم دایرف شدرد وزا هدیچیپ دوخ

. دوب هدش داشگ شنامشچ سرت زا مه شدوخ

هجوت یب هداد راشف مشوگ یور مکحم ار متسد

متسد ندز سپ یارب مرهوش ردام یاه هبتالش

رتشیب هظحل ره

. مدش یم عمج نینج حتلا هب لبق زا

؟! مرسپ یدرک راکیچ لضفلا وبا مرس هب کاخ _

. یدرک صقان ور مدرم رتخد رایب بیبط ورب

مارآ رد یعس مرهوش ردام دیزرل یم منت لک



مرس باالی تشحو اب اریمح ، تشاد مندرک

درک یم مهاگن و هداتسیا

: متفگ درد اب حلا نامه رد

متشادرب ور اه وگنلا متسین دزد نم ادخ هب

. منک یزاب شاهاب

بقع و هدش ما هریخ دایز ینامیشپ اب لضفلا وبا

مشچ مرهوش ردام دش، جراخ هناخ زا تفر بقع

یا هرغ

دز. بل صرح واب تفر

یاوخ یم دموا محر ملد یدید هبوخ هبوخ _

دیابن ینود یمن وت هگم هدرم لیلذ شریز ینزب

یسک هلیسو هب

دز. تسد

ار مپچ تسد دوب هتفرگ جوا مقه قه یادص

قرع یاه تسد فک متشاذگ مغاد تروص یور



مدرس و هدرک

یمک مباهتلا رپ تروص اما دندش غاد راک نیا اب

. تفرگ مارآ

مدز، یم داد درد زا متخیر یم کشا ضغب اب

اما دنناسرب نم ارهب مردام ات مدرک یم سامتلا

مادک چیه

. دنتفگن یزیچ شاب مارآ زج

هتفگ لضفلا وبا هب یزیچ هچ بیبط مناد یمن

نم زا رود هتسشن خرس و بلقنم ردق نآ هک دوب

مهاگن اهنت

حضاو متسناوت یمن تفر یم جیگ مرس درک یم

هدرک ما کالهف شیاه لا وس اب بیبط شمنیبب

. دوب

؟ یراد هجیگرس _

. _هرآ



و لکش مه دروآ رد شا هسیک لخاد زا یزیچ

نوخ درک ادج ار نآ زا یتمسق هبنپ لیامش

ار مشوگ

. تسش بآ اب

یزیچ اما مدز گنچ ار شتسد دعاس درد زا

لخاد تیاهن رد داد همادا شراک وهب هتفگن

مشوگ

یادص ، تشاذگ نیلزاو هب هتشغآ هبنپ زا یرادقم

مشوگ رد هک یدیدش درد زا مراد ضغب هآونهلا

ور یهاگن مخا اب بیبط دوب هدش دنلب دیچیپ یم

: تفگ تیدج واب هدرک موصعم هب

هراد باصعا لکشم نوترسپ هگا دیشاب شبقارم

هب هتفاین یروج نیا دینک مد نوبز واگ لگ شارب

. دایز تزع هچب نیا نوج

درک، کرت اجار نآ دش دنلب اج وزا هتفگ ار نیا



اهار وگنلا دوب هدش خرس مشخ زا مناخ موصعم

: تفگ ترفن واب هتشادرب نیمز یور زا

مهب تیدزد نیا رس مرتخد یراگتساوخ نک اعد

هنوخ یولج تتزادنب منک یم یراک واال هروخن

هد یوت یدرک هباپ یرش هچ نیبب ت، هنن

. ییولیک
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اهار ادص دیشک یم توس مپچ تمس هشوگ

اریمح دیزرل یم منت سرت ،زا مدینش یم حضاوان

تفر نوریب شردام هارمه و هدرک مهاگن مخا اب

اراب متروص و مدز همتابمچ هدز تلا جخ

ار لضفلا وبا میاه تسد نیب ،زا مدناشوپ تسد

یاج رد قرع و هدش دیفس شتروص هک مدید یم



ژ اسام ار شبلق تسد اب هتسشن شتروص یاج

. درک مهاگن درد واب داد

منک یم نامگ اما میدز یمن فرح مادک چیه

وگنلا نتشاد رب تلع هک متفگ موصعم هب یتقو

اه

. دشاب هدش هجوتم هدوب هچ نم طسوت

نم سپاولد تساوخ یم یکی اما مدوب شنارگن

ب کی لقادح هک دوب هدرکن مرهوش ردام دوش،

تشلا

یم ریت مندرگ هگر تکرح ره اب دراذگب مرس ریز

. مسیرگ ون وزا هتشاذگ مشوگ یور تسد دیش،

اهنت تفگ یم یزیچ هن دمآ یم ولج هن لضفلا وبا

و هدش دنلب اج زا نآ کی درک، یم مهاگن درد اب

متمس

. مدش عمج دوخ رد هدز تشحو دمآ



میاه هیرگ رطاخب دهاوخ یم مدرک یم رکف

شدب هیرگ زا ردقچ هک متسناد یم دنزب مکتک

. دیآ یم

مدش، عمج دوخ ورد هدرک ضبقنم ار مندب

رد راجزنا درک،اب شزاون ار مرس و هدمآ مکیدزن

عمج دوخ

هریخ درد اب دوب هدش عطقنم شیاه سفن مدش،

. درشف یم ار شبلق دشو ما

ضبقنم ار مناهد هک نیمه منزب داد متسناوت یمن

تسد ، دیشک یم ریت یروج دب مشوگ مدرک یم

یور

زا داتفا نیمز یور مرانک داد راشف شا هنیس

طایح فرط هب متشاد هک یدرد دوجو اب سرت

مدیئود

میارب نیمز راگنا هک تفر یم جیگ نانچ مرس

هناخ هب ور هیرگ ،اب دیخرچ یم یزاب پوت لثم



موصعم

: متفگ یفیعض یادص اب مناخ

. لضفلا وبا اریمح _

هک یغیج دشواب تالش نیرخآ ما هرابود تالش

نانچ نآ مدرد مداتفا نیمز یور هرابود مدیشک

دایز

اریمح مدیچیپ یم دوخ اجرد نامه هک دوب هدش

ارم و هدمآ نوریب هدز تشحو مناخ موصعم و

هدز گنچ ار شتروص موصعم دندید حلا نآ رد

: تفگ تشحو واب

نتشک هب ور مدرم رتخد مرس هب کاخ یاو

. میداد

. مدرک همزمز حتلا نامه رد یقیمع درد اب

دنلب ارم مرهوش ردام فرح نیا ...اب لضفلا _وبا

داد روتسد اریمح درب،هب هناخ فرط وهب هدرک



هک

دنتشاذگ کشت یور هک ارم دنک نهپ میارب یکشت

نیمز یور هک یلضفلا وبا هجوتم هزات

. دندش دوب؛ هداتفا

. هتفر زاحلا شاداد نامام _

رود ارزا شا یگنر رداچ هدز لوه مناخ موصعم

رد سرت اب دیئود هچوک تمس و هدرک زاب رمک

. مدرک یم هاگن ار لضفلا وبا حتلا نامه

نم ریصقت راگنا هک درک یم مهاگن یروج اریمح

هچب اب میاه راک اراب وا نم تشاد قح دوب،

. مداد قد میاه یزاب

نم یاج هب شاک تفگ یم تسار مرهوش ردام

. دنتفرگ یم لضفلا وبا دوخ یاه یاه نس مه نز

یلبق بیبط هارمه مرهوش ردام دعب هقیقد دنچ



دوب. وا هنیاعم لوغشم تیدج اب درم تشگ زاب
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دنچ هنوا رطاخب هدش یبصع مکی تسین یزیچ _

لثم شوج بآ وت ینوشوج یم مد یم اود ات

هللاهک شنا یدیم شدروخ هب دیشک هک مد ییاچ

. هشب بوخ رتدوز یچ ره

، متسب ار منامشچ دش مارآ ملا یخ شفرح نیا اب

اب مباسح درم یم لضفلا وبا رگا هدرکن ییادخ

هدز همرس نامشچ نآ هکاب دوب یا هزوجعلا مارک

یم ظیلغ یاه هرغ مشچ اج نامه زا میارب شا

. تفر

و دوب نامشیپ رهظ یاه یکیدزن ات مناخ موصعم

نیا درک یم یراتسرپ ار نامیود ره

اه راک نیا زا مه وا راگنا ندز رغ نودب راب



هچ و دنچ تعاس مناد یمن دوب، هدش هتسخ

داد. رباپ روتسد هک دوب عقوم

. هسرب اریمح راگتساوخ هک االهن دیشاپ دیشاپ _

درک، یمن مهاگن تسشن فاص درد اب لضفلا وبا

هنوگ دوب هدش رتهب یمک حملا متفرگ وا زا مشچ

. تخوس یمن مدز یمن تسد نآ اتهب میاه

؟ مایب منم _

نیا و تتروص یایب هنوخ نومب وت ردام _هن

لضفلا وبا طقف هریم نوموربآ ننیبب یروج

. یدوب لا وحا شوخان مه وت میگیم دایم

اب دایم ششوخ کال هدن ور شباوج نک شلو _

رایب ور متک نوا نامام هنک یزاب نم یوربآ

. مشوپب

هتفرگ وا زا هاگن یروخلد اب درب شیارب ار شتک

یزوسلد اب موصعم مدیشک مرس یور ار وتپ و



: تفگ

عقوم نوا ات هرایب لضفلوبا ور تاذغ مدیم بش

نک. تحارتسا مکی

. هشاب _

، مدیشک نییاپ مرس یور ارزا مالهف ناشنتفر اب

داماد متسناوت یم شاک مدرک هاگن فقس هب

مدش دنلب اج زا یسک نتفگ یاال یادص اب منیبب ار

ییاه هرجنپ اتزا مدز رانک ار هدرپ یواکجنک اب

منک هاگن ار نوریب دوب یجورخ رد فرط ود هک

ی یادص دندوب هتشاذگ زاب ،ردار دندمآ اه نامهم

هک دندوب هدینشن راگنا ار داماد ردپ نتفگ االهلل

. دوب هتفرن رد مد یسک

مدیدنسپ و رتخد نیا نم ردام یفطصم _

تقو دنچ نیبوخ هداوناخ مسانشیم مشردام

. نتفرگ شباوث هساو ور هیمس رتخد نیا اشیپ



. دینودب صالح امش یچ _ره

کتک شباوث یارب و دندوب هتفرگ شباوث یارب

رت کیدزن هرجنپ ارهب مملا س شوگ دندز یم مه

رگید اما مونشب ار ناشیاه فرح هیقب ات مدرک

نابرهم تروص دنداتفا وهار هتفگن یزیچ

یتسوپ اب یدرم دش تبث منهذ رد یفطصم

گنر یبآ نامشچ گنر مه ییاه مشچ و دیفس

نم.

#40

"حلا"

و مدوب هتسشن یفطصم یشورف شرف هرجح رد

شا یدج گنر یبآ یاه مشچ نآ هریخ مخا اب

مدوب

لضفلا وبا دای ارم شا یکشم تشپ رپ یاه وربا



یب مداتسرف نوریب مغ اراب مسفن ، تخادنا یم

تفرعم

هنوگچ تفگ یمن دوب هتفر و هدرک اهر ارم

دید یم ار نم االن ینعی منک؟ یم یگدنز

ارود شساوح

یم دوخ یاه راک هب یخلا یب ای دوب نم هب رود

! دیسر

نیا هنکن کرچ دنبب هنوخ یتفر ور ترس یجبآ _

. هدنلب هشیمه نز یور شتسد فرش یب دمم

دز یم ارم هشیمه مه وا مداتفا لضفلا وبا دای

اما دز یم مکتک ردق نیمه و دوب شاک دوب شاک

وا

سفن دوب تخس ردقچ ییادج درک کرت ارم

. مدیشک یقیمع

دیدموا یگدنز هساو هریخ یفطصم _اقآ



؟ هدموا مه اریمح ؟ نوسارخ

نامه رد یتح دوب نابرهم نم اب هشیمه وا

و هدیشک یقیمع سفن ، تشاد ارم یاوه هتشذگ

یور ممشچ

نیا رس دنام تباث شگنر یبآ قیقع رتشگنا

. دوب هدماین مرس هک ییاه هچبال رتشگنا

اررد نآ دش رتشگنا هب ما هریخ هاگن هجوتم

یادص درک،اب دوخ هجوتم ارم و دناخرچ تسد

یفیعض

: تفگ

جنرب هسیک ات دنچ هی مداتسرف ساالرور یجبآ

اج ...زا تنوخ مد هربب غرم و تشوگ و هرایب

: متفگ مخا واب هدش دنلب

همه رکشورادخ یجاح تسین هقدص هب یزاین

یم ور موزاب نون منک یم راک مدوخ مهارف زیچ



. مروخ

شتروص زا هاگن دش مهرد رت دیدش شیاه مخا

هداد نم هب وا هک یلیبنز اهاررد هساک و هتفرگ

دوب

. متخادنا

. منودرگ یم رب مه ور لیبنز _

. مناخ اقل _هم

ات تقوچیه دنتفرگ شتآ و هدش خرس میاه هنوگ

رپ مبلق دوب، هدزن ادص دوخ مان اب ارم حلا هب

شپت

وا هب تشپ روط نامه ینازرل یادص دزاب یم

. مدیسرپ

_هلب.

رکف مدادن هقدص ور اتشوگ و اجنرب نوا _نم



. میلیماف مدرک یم

. میتسین هگید _

دندوب هدش مهرد شیاه مخا دمآ مکیدزن

اما نم درک یمن مهاگن داتسیا تیدج اب میوربور

هب تراسج اب

منامشچ یولج یدیلک ، مدوب هدز لز شنامشچ

. تفرگ

. تفرگ مناخ هناحیر ،ساالرزا مامح دیلک _

. دوبن تمحز هب زاین _

نامیود ره دوجو یور توکسم اضف ینیگنس

. دوب مکاح

ناسارخ دوب تقو یلیخ ، دینک لوبق ور راب _نیا

اج نیا مایم رتشیب دعب هب نیا زا اما مدوبن

. هگید زیچ هن کمک طقف مدصق



. هشیم تحاران یلیخ همهفب اریمح _

داد. باوج و هدرک جک رس دیرپ باال شیاهوربا

. متسین اه نز نیب نهد _نم

رکشت و هدز یدنخبل هاگآوخان تخادنا یم هکیت

هلمج هب مادم مداتفا هار هناخ فرط هب مدرک

،زا مداد یم ناکت ورس مدرک یم رکف وا رخآ

تشذگ یم تخس اه لوا مدوب یضار میگدنز

دش. مارآ زیچ همه رورم هب اما
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یم هک ار وا تخوس یم کنز نآ حلا هب ملد

جاح مداتفا یم دوخ ی هتشذگ دای مدید

یفطصم

دریگب مان دمم نآ ارزا شق طال هک دوب هداد لوق



دناد یمن درادن یهانپ رس هک درک یم وانهلا اما

نم هناخ اتهب متساوخ وا زا مه نم دنامب اجک

. دنک یگدنز ام شیپ و دیایب

جاح واب دیایب هرجح هب ادرف هک دش نیا رب رارق

وا هب عجار کرتشم یا هجیتن هب یفطصم

. میسرب

اب مدش یم در هک موصعم هناخ رد لباقم زا

هب مه ار ما هیرهم یتح ، مدرک نآ هاگن دنخزوپ

دوب هدادن نم

چیه ادخ ار مدنزرف قح دندوب هدروخ ارم قح

،هب دیشخب یمن اهار نآ راک نیا رطاخب تقو

رما نیا

دش یمن راک هب تسد مه وا ،رگا متشاد نامیا

. مدرک یم ادیپ ار تالیف تصرف

هناخ رد مرتخد مدرک تکرح دوخ هناخ فرط هب



یور یکشا هرطق هاگآدوخان دوب مرظتنم سدقا

تقوچیه ، داتفا نیمز یور و هدروخ رس ما هنوگ

مندرک اهر رطاخب ار لضفلا وبا متسناوت یمن

هدرک ار راک نیا هتساوخ هکان دنچ ره مشخبب

.. دشاب

" هتشذگ

مشوگ یوت مناخ موصعم ندیشک لک یادص

، دندوب هدرک لصف و لح ار زیچ همه امتح دیچیپ

مدز یدنخزوپ

لمع دوز یا هعفد کی یاه همانرب ماجنا اهرد نآ

نم یسورع و دقع نامه ثملا ناونعب دندرک یم

هک یزیچ عیرس یلیخ ، داتفا یمن ملق زا یزیچ

. دندروآ یم مه رس ار دوب ناشتعفنم هب

دنچ زونه مداد هیکت مناوناز یور ار ما هناچ

نیا هب ارم هک دوب هتشذگن ما یسورع زا یهام



زور و حلا

اوه و حلا نامه رد هظحل نامه ، دندوب هتخادنا

رهبالیی ات متساوخ ادخ ،زا مدرک ناش نیرفن

رس رب هک

، دیایب موصعم نارتخد کت کت دوب،رس هدمآ نم

زور نامه یادرف اریمح رس هن اما دش مه نامه

اریمس

تروص رسو اب تسد هب مه یکی لغب هب هچب

تروص رد مد اج نامه مرهوش ردام دمآ، دوبک

هدز گنچ

بالاهزا نیا دیمهفن اما تفرگ نادند هب وبل

. تسا هدمآ شرس رب فرط مادک

ششیر هب ازسان و درک نیرفن ار اریمس رهوش

دب ردق نیا ارچ هک درک شنزرس ار اریمس ، تسب

رهق عقوم



. ددرگ زاب شرهوش هناخ هب دیاب و هدرک

ندمآ و دوب اریمح دقع رگید هتفه هک نیا رطاخب

شندمآ ردزا مد نامه مرهوش ردام هک ییاریمس

. تسنام یم رطخ گنز لثم دوب، هدرک شنامیشپ

یارب یتح موصعم داد هانپ وا هب لضفلا وبا

نیا اررد وا دنک یراک دوبن رضاح مه شنارتخد

. مدوب هتخانش رتهب یلیخ زور دنچ
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هب یلیم مه وا منک یمن تبحص لضفلا وبا اب

مه راهان و ماش یارب ، درادن نم اب ندز فرح

هناخ

و نان کی دوخ یارب مه نم تفر یم شردام

. مدروخ یم و هدرک مهارف رینپ

؟ مینک یزاب مه اب یایم اقل _هم



تخا نم اب سلا هس اهنت هک اریمس رتگرزب رسپ هب

. متفگ یا هشاب و هدرک هاگن تشاد ینس الف

؟ یزاب _خهلا

. تسارتخد ملا یزاب خهلا _هن

نوریب زا هزات هک اریمس مدرک شهاگن پچ پچ

: تفگ یروخلد واب درک یمخا دوب هدمآ

هگا ؟ ینک یم مرسپ هاگن یروج نوا یچ یارب _

. وگب میدرک گنت ور تاج

تواضق هروشلد مدرک فاص ندرگ بجعت اب

همه راب نیا لبلب لثم دش ثعاب هرابود ندش

. منک وگزاب ار زیچ

خهلا متفگ منم مینک یزاب تفگ ادخب یچیه _

مخا نومه هساو تسارتخد هنملا تفگ یزاب

. مدرک

هبامرگ مریم مراد نم رتخد نیبب بوخ هلیخ _



مایب ات راد هگن ور انوم و دیجم انیا مناخ سدقا

. انرب نوریب یراذن

. مدرک لوبق و هداد نوریب ار مسفن یتیاضران اب

یم تحار یمک ار راک نیمه دوب باوخ شرتخد

ار دیجم تسد تفر تسد هب لیبنز هک درک،وا

طایح تمس و هتفرگ

. مدرک تکرح

. مینک یزاب یل یل میرب ایب بوخ _

ح نامه ورد هدرک شهاگن کالهف تفگ چنباالیی

. مدز رشت رمک هب تسد لا

صا هن یگیم مگیم یچ ره مینک یزاب یچ سپ _

نک. یزاب ییاهنت تدوخ ال

زا متسب وردار هتفر هناخ فرط هب رهق ابحتلا

درک هیرگ هب عورش و هدش رادیب انوم رد یادص

هدیسرت



. مدرک شدنلب یتخس وهب هتفر شتمس

. نکن هیرگ ناج _

هریخ قوذ واب هدرک شیاج اجهب مشوغآ رد

یاه مشچ گنرمه شتشرد نامشچ مدش، شا

لضفلا وبا

وا مدش دنلب اج زا هدیسوب ار شکچوک ینیب دوب

. مدوب هتشاد هگن مشوغآ رد یتخس ارهب

هظحل دشوره یمن عطق شیاه هیرگ یادص

مدای مداد شناکت هدیسرت تسیرگ یم رت دنلب

هک دوب

شرت کچوک ردارب یارب تفگ یم بقالاه هناحیر

تسرد بآدنق شوج بآ دشاب یم هنسرگ یتقو

و هدرک هاگن شوج ردحلا روامس هب هدرک یم

هیرگ زا شتروص مدنادرگرب انوم فرط هب رس

خرس



یهابتشا زاب هک نیا زا مدیسرت یم دوب هدش

. موش بکترم

دشن مارآ اما مدنادرگ ار وا یتعاس مین دودح

زا متساوخ یمن ، تسیرگ مه رت دیدش هکلب چیه

مرهوش ردام

. دنک یمن یراک هک متسناد یم مریگب کمک

یاه هیرگ دوجو اب مدنادرگرب شیاج رس ار هچب

دنچ هتخیر روامس زا شوج بآ یناویل شدیدش

شلخاد دنق

. متفر انوم تمس شندز مه زا سپ ، متخادنا

اررد ووا هتشاذگ یرانک ار شوج بآ ناویل

ناهد وهب هدرک دنلب ار ناویل متفرگ شوغآ

. مدرک کیدزن شکچوک

#43



ندید زا دش لخاد اریمس دشو زاب رد هعفد کی

داد مشخ اب حتلا نآ رد تسد هب شوج بآ نم

دز.

؟ ینک یم یراد راکیچ _

، مدرک شهاگن سرت واب هتشاذگ نیمز ار ناویل

مه ارهب مناتسد و هدنادرگرب شیاج رس ار انوم

. مدز هرگ

شهب متساوخ یم درک هیرگ انوم ادخب یچیه _

. مدب بآ دنق

، تشادرب ار شوج بآ ناویل دمآ رت کیدزن

مدرک شهاگن بجعت اب دندش رت درگ شنامشچ

یدب راک هک نم

دوب؟اب یبصع ردق نیا ارچ سپ مدوب هدرکن

. دیزرل منت لک دز هک یدایرف

؟ یدب شوج بآ نم هچب هب یتساوخ _یم



هزوجع هظحل نامه هک مندز یارب تخادنا تسد

دش. هناخ دراو گرزب

هتشز دینک یم دادیب و داد ارچ هدش یچ _

. نونش یم اه هیاسمه

هدب شوج بآ تساوخ یم ردپ یب نیا نامام _

. مدیسر یم رید هگا انوم هب

. مدیشک داد و هدز تشم شیاهاپ هب یبصع

. یتدوخ گس تسین گس نم یاباب _

یمن سک ره هک دیشک نیه یروج مناخ موصعم

یلیس مااب هدز شتآ نآرق درک یم رکف ، تسناد

هک یمکحم

تمس ، مداد راشف ما هنوگ یور تسد دز اریمس

لضفلا وبا هظحل نامه تخوس یم متروص تسار

هدیسر هار زا

دز. هدبرع و



؟ هربخ هچ اج _نیا

مبآ هچب هب تساوخ یم ت هطیرفا نز _نیا

. گس هگیم مهب مشرخآ هدب، شوج

. مدز دایرف ضغب اب

؟ یدیم ششحف ارچ هدرم نم یاباب _

لوق هب هدش مه رد ادیدش لضفلا وبا یاه مخا

،زا دیکچ یم نوخ شیاه لیبیس زا فورعم

هک نیا سرت

دوخ ورد هتسشن راوید جنک دنک، مهتم ارم زاب

تقاط رگید متفرگ تسد نیب ار مرس مدش عمج

وا یاه کتک

. متشادن ار

ینک یم دنلب نم نز زور تسد یقح هچ _هب

شینزب یرادن قح اما اج رس تمارتحا یمیجبآ

ششوگ



رس یدش راوآ یدموا هدش بوخ زور دنچ هزات

مدموا ؟_ ِیقاب متمین و تروق ود نامام و نم

... مراد یهانپ تشپ هی مدرک رکف نوچ اج نیا

هب وور دمآ ولج مناخ موصعم مدرک دنلب رس

: تفگ یتحاران اب شرتخد

تشاداد مرتخد ام هنوخ میر یم رادرب ور انوم

. هدش وور مشچ یب ادیدج

موصعم داد نوریب ار شسفن کالهف لضفلا وبا

هیناث مدص اررد وا ندرک هناوید تیلباق مناخ

. تشاد

وک؟ مرسپ _

وزا هدرک نازیوآ منت رانک ار میاه تسد سرت اب

: متفگ تنکل اب مدش دنلب اج

. منود یمن درک... یم یزاب تشاد طایح وت

لضفلا وبا هک مندز یارب تشادرب زیخ زاب اریمس



. داتسیا شلباقم

. شاب مورآ _
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یک هب ور ماه هچب قمحا نم نیبب هضرع _یب

مومح هک درک هاگن متروص هب ادخ ، متفر مدرپس

لیطعت

مولعم ممرسپ دوب، هدرم م هچب واالاتاالن دوب

! هتفر اجک تسین

هک نم نز شیپ یتشاذگ وتاه هچب یچ یارب _وت

رهق اراک نیمه هساو ناه؟ یشاب مراکهدب االن

یدرک

یدرگب لو لو اجو هی یزادنب ور تاه هچب هک

رهش؟ وت



. درک عورش ار شیاه نیرفن هرابود مرهوش ردام

یاه هچب نیب هک رتخد یش تخب هایس یهلا _

رادرب ور تلیاسو ینز یم مهب یروج نیا ور نم

مرتخد

. ینومب دیابن ترس نراذ یم تنم هک یفقس ریز

دنچ هک دوب یموصعم نامه نیا راگنا هن راگنا

رد یرادن قح تفگ یم دزو یم داد شیپ زور

ینامب ام هناخ

هدرک عمج یروخلد و صرح اراب شلیاسو اریمس

ردق نآ ،ردار درپس شردام شوغآ ارهب انوم و

بضغ اب

.اب دندیرپ باال میاه هناش شیادص زا هک تسب

اب لضفلا وبا دیسر نم شنزرس تبون اه نآ نتفر

: تفگ هلصاف نامه وزا درک مهاگن مخا

هگم یراد هگن وش هچب ینک یم لوبق یچ یارب



؟ یشتفلک وت

متسد زا یش ینابصع وت منکن لوبق مدیسرت _

. ینزب مکتک زاب

دنلب اج زا دیشک شتروص یور یتسد رارق یب

درک، یم درد هیرگ و سرتسا زا مرس مدش

متروص

مورب اه زایپ هسیک تمس متساوخ و هدرک کاپ ار

. دیشک دوخ تمس ار متسد هک

. تشوگ رد مدز قح هکان متسد هنکشب _

ار شتسد متفگن یزیچ و متخادنا نییاپ رس

هناش هب فرط رس هاگآوخان درب هک مشوگ تمس

. مدنابسچ ما

تتسد وت مدید هک ور اه وگنلا تمدز یمن شاک _

. تفرگ ومامشچ ولج نوخ

شیپایپ یاه یلیس هب درک زاورپ زور نآ هب مرکف



ضغب هاگآدوخ دزان یم متروص رسو هب هک

هدرک

: متفگ نازیوآ یاه بل واب

. هرادن بیع

هچ دوب نم ملا ایند متشاد نم هگا ور وت _لد

. یشخب یم دوز

هک دیایب ولج تساوخ و هدز یقیمع دنخبل

تشحو اریمس یاه دادیب و داد یادص اب ناهگان

فرط هب هدز

دز، یم شتروص رسو یور میدرک تکرح رد

دز. یم دایرف تخیر یم کشا

رد ور مردپ همهفب نسحم ایادخ تسین مرسپ _

. هرایم

؟ هگم هتفر اجک هدش؟! یچ _



یدرک راکیچ دوب نیا اب سرپب هطیرفا نیا _زا

؟ هتفر هتشاذگ یچ هساو ال صا ور مرسپ

یور یتسد هدز لوه و هدش شا هریخ و سرت اب

. مدیشک ما یرسور

متفر نم درک هیرگ انوم منود یمن نم ادخ _هب

. مشاب نوا شیپ هنوخ

دز. رشت باصعا یب مناخ موصعم

یمن تریخ ؟ هراپ شیتآ ینک یم اراکیچ نیبب _

رش. ینوسر یم رش طقف هک هسر

یم ، مدرشف مه اررد میاه تسد سرتسا اب

رصقم ارم اه نآ دیایب دیجم رس بالیی مدیسرت

... دنتسناد یم رصقم طقف شاک یا هک دننادب
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وبال دنتسناد یم رصقم طقف شاک یا هک دننادب

ار متسد چم لضفلا ،وبا دندروآ یمن مرس یی

هتفرگ

رب هک ینامز ات تفگ و تخادنا هناخ رد ارم و

مه شدوخ مورن نوریب هناخ زا تسا هتشگن

لا بند ات تفر نوریب

لثم هروشلد دوبن ملد رد لد ددرگب اریمس رسپ

زا هدش کشخ قلح و هدور و لد ناج هب هروخ

مسرت

. دوب هدرک بلس نم ارزا شمارآ و هداتفا

لضفلا وبا یتقو لقادح ات مدرک تسرد یماش

هتشر سرت و هرهلد رازه ،اب دنامن هنسرگ دیآ یم

ییولپ

هتخپ شیارب مدوب هتفرگ دای مرهوش ردام زا هک

. مدرک رضاح و



و دیدزد یم اوه زا مک مک ار ییانشور یهایس

. تخیر یم هدز کلف نم دوجو اهارهب سرت

مدوب هتفر ورف رکف ورد هدز هناچ ریز هب تسد

رد تشپ زا هک دیجم دادیب و داد یادص هکاب

لد هت وزا هدیشک یقیمع سفن دمآ یم یلصا

. مدش ادخ رکاش

یزاب مرب ماوخ یم تفرگ درد متسد نک ملو _

. منک

یور ار دیجم لضفلا وبا مدرک زاب طایتحا رداراب

واب دوب هتشاد هگن یقفا شنهپ یاه هناش

شمارآ

هک نیمه درب موجه شفرط هب اریمس دمآ لخاد

اررد یلیس نیلوا تشاذگ نیمز ار وا لضفلا وبا

دز. دایرف و دناباوخ اون یب هچب شوگ

گس؟ ردپ یدوب هتفر اجک _



مخا اب لضفلا وبا دش دنلب دیجم یاه هیرگ یادص

نیا نودب درک یم هاگن ار دیجم شدیدش یاه

هک

: تفگ دهد ماجنا شندروخن کتک یارب یش تال

هگم هچوک هتفایب ندرک طلغ هب شنزب روج هی

؟ هچب هئوت یاج

ات ناشک ناشک و هتفرگ ار دیجم شوگ اریمس

راک نیا اب شیاه دایرف یادص درب شردام هناخ

رتشیب

دشو زاب شیاه مخا نم ندید اب لضفلا وبا دش

زا دوب هدش رپ هک ار هناخ رطع دش هناخ دراو

. دیشک وب قیمع اذغ هحیار

. یتشاذگ ولپ هتشر موه _

؟ یراد تسود _

هیچ! مراد تسود مشقشاع _



دش، مکیدزن و هتسب ردار مدز قیمع یدنخبل

. تفرگ باق ار متروص

. تارب دوب هدش گنت _ملد

. متفرن ییاج مدوب تشیپ هک _نم

ششوغآ هب ارم اوه رد هدرک مدنلب شتسد یور

نیا یارب ملد مه نم مدیدنخ لد هت ،زا دیشک

تیمیمص

. دوب گنت دح زا یدایز

هنک؟ یمن درد هگید تبلق _

. هنز یم تعاس لثم _هن

دنخبل و هتشاذگ شبلق یور ار مکچوک تسد

. مدز

. رکش ور ادخ _

هنز؟ یم یک هساو مبلق ینود _یم
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زا شنامشچ ، مدرک شهاگن قیمع یدنخبل اب

. درک متروص هلا وح یکمشچ ، دندز قرب تثابخ

لضفلا وبا هک یبآ مشچ هزیم زیر مناخ هی یارب _

ش. یشحو یامشچ هشک یم ور

متفایب هک نیا سرت زا درک لش ار شیاه تسد

مرود ار شتسد عقوم مدز،هب یفیفخ غیج

مکحم

. دیدنخ لد هت وزا تشاد هگن

؟ یتشادرب ور اه وگنلا نوا ارچ منیبب وگب _حاال

زا سپ ، متخادنا نییاپ ار مرس مدرک توکس

باوج هنامولظم نازیوآ یاه بل اب وطالین ثکم

. مداد



متساوخ یم منم ندوب گنشق یلیخ هخآ _

. منک یزاب نوشاهاب

وگب دموا تشوخ یزیچ ره زا دعب هب نیا _زا

. اینک یراک نیچمه منیبن هگید تارب مرخب مدوخ

داد. ناکت هناموصعم ار مرس

هدز تشحو درک جک دوخ هارمه ارم دشو مخ

یارب ار شیاه بل ندرک هقلح شرود ار میاهاپ

کلقلق

لد هت زا تخیر ملد درک، کیدزن مندرگ هب منداد

شراک میاه هدنخ ندینش ووااب مدز یم ههقهق

همادا ار

راک نیا زا تسد هک مدرک یم شسامتلا داد، یم

نیا یادص دینش هب هک راگنا لضفلا وبا اما درادرب

زاین دوب هدش عطق یا هتفه کی یارب هک اه هدنخ

. تشاد



زا یا هظحل لضفلا وبا هاگن ماش هرفس رس

یم دنخبل مادم مه دشونم یمن رود منامشچ

یارب ملد مدز

هدش گنت شمرف شوخ یقامخچ یاه لیبیس نآ

شون یپل ود ار ولپ هتشر رپزا باقشب دوب،ود

ناج

واب هدرب ارباال متسد دش مامت هک شیاذغ و درک

. دیسوب تبحم

یلیخ مرب.... ت هزیم هزیر یاتسد نیا نوبرق _

. دوب هزمشوخ

یتسد مدش، میاذغ ندرک مامت لوغشم دنخبل اب

دشو ما هریخ مشچ هشوگ ،زا دیشک شناهد رود

نامزمه

یچ؟ _". دیرخ میرب دیاب ادرف ". درک همزمز

یم هک ییاه وگنلا میرب وش رادیب دوز ادرف _



رس میریگب مه هچراپ ،هی مرخب تارب ور یاوخ

دقع

. شوپب اریمح

و تشادرب زیخ متمس هب مدرک شهاگن هدز قوز

قشع درک،اب شک زارد نیمز یور ارم تقاط یب

. تشاذگ ما هنوگ یور ار شتسد دشو ما هریخ

؟ اینکن تشرد یروج نوا هگید ور تامشچ _

. منک یروج نیا داوخ یم _ملد

لفق تسد کی اررد میاه تسد چم تقاط یب

متروص یاج یاج اررد شزیر یاه هسوب و درک

. دناشن

. هدش بوخ تتسد ؟ ینک یم ینوطیش _

. _هرآ

لماک شور ینزب مریگب لسع ادرف زادنب مدای _



هنک. یم شبوخ
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رود ارهب مناتسد درک لش مچم رود ارزا شتسد

: متفگ یگتخاس ضغب واب هدرک هقلح شندرگ

. لضفلا وبا

. لضفلا وبا لد ناج _

؟ مانآ هنوخ میربب یدادن لوق مهب هگم _

. میر یم ییاتود هشب هاربور مکی عاضوا راذب _

. درک دنلب نتسشن یارب مه ارم و هتفر بقع

رس ایب شدعب ... ههانگ اقل هم نک عمج ور هرفس _

. تاج

باوج و هدیدنخ لد هت زا درک هراشا ششوغآ هب

. مداد



. مروشب دیاب ور افرظ _

. مروشب نم راذب _

بصعتم و مدز گنچ ار متروص ، متفرگ زاگ ار مبل

اهار فرظ حلا نامه رد مدناشن تروص رب مخا

. مدرک یروآ عمج هناد هناد

ور افرظ هنوخ درم هدنوم منیمه مرس هب کاخ _

متسد اهارزا فرظ دش دنلب اج ...زا هروشب

ریش رس شلا بند هب مه ،نم تفر نوریب و هتفرگ

دوب هتسشن اریمس

هدز شتسد هب یمکحم هبرض لضفلا وبا ندید اب

دش. دنلب اج وزا

اریمس ؟!_هن یروشب فرظ یدموا وت شاداد _اوا

. لضفلا وبا نم هدب مروشب نم دروآ

باال ییوربا مخا واب دیشک سپ اهار فرظ

. مورب هناخ لخاد دزات هراشا و تخادنا



. هشیم زاب تتسد مخز ورب وت مروش یم مدوخ _

لضفلا وبا درک یم مهاگن پچ پچ اریمس

: تفگ و هداتسیا شلباقم

ور نم نز روشب مه ور انیا ریگب هزوس یم تلد

. نکن هاگن یروج نوا

یولج اهار فرظ نم هدب شاداد مروش _یم

ار میوزاب دمآ نم فرط وهب تشاذگ اریمس

هتفرگ

. درب لخاد ارم ناشک ناشک و

دنخبل هیچ؟! تیدعب هنوهب منیبب وگب بوخ _

، متخادنا ششوغآ اررد دوخ مدز ییامن نادند

قشع رهش هب هرابود و تفرگ درب رد ارم

لوا زور زا شدوخ ناتسد هکاب یدهش درب

رت نابرهم دوب نابرهم وا تخاس ملد رد نامرادید

ره زا



یدنق هلک هزوجع نآ هکاب نیمه اما یرگید درم

شدای وزا درک یم شومارف ارم دش یم یکی

درب. یم
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یم هاگن هزاغم نیرتیو وهب هداتسیا اپ کون یور

. دوب هداتسیا متشپ مه لضفلا ووبا مدرک

نم؟ هچنغ یدیدنسپ ور مودک _

: متفگ یسول واب هدرشف مه یور ار میاه بل

. دموا مشوخ هبوخ یگنر یگنر نوا

هنوگ یور هیقب مشچ زا رود هنایفخم یا هسوب

: تفگ و تشاک ما

زمرق یاگنر هک ینومه یچ یتسار تمس نوا

! هراد شوت



اب تشگ شرظن دروم یوگنلا لا بند میاه مشچ

دز. قرب اه نآ ندید

. شریگب هگنشق یلیخ _هرآ

هب هدنشورف درم میتفر هک هزاغم لخاد

لضفلا درک،وبا یسرپ لا وحا دش، دنلب ناممارتحا

هک ییوگنلا

و داد درم ناشن ار درخب میارب تساوخ یم

: تفگ

. هشیم هگا دیرایب نوا

. دیسرپ و هدز یقیمع دنخبل درم

. دیراد یا هقیلس شوخ رتخد بجع هللا شام _

مغ اب درک جک رس تحاران ، تفر مه رد شتروص

: متفگ راد هزاغم هب وور هدرک شهاگن

. مشنز متسین شرتخد



لضفلا وبا یوزاب تخادنا نییاپ رس هدز مرش درم

مدنلب دز یدرد رپزا دنخبل متفرگ تسد اررد

. منیبب رتهب اهار وگنلا ات درک

. هبوخ یتفگ وت هک ینومه _

؟ تارب مرخب ات دنچ _

. هنود _هی

دیدنخ مفرح نیا هب مه درم دز قیمع یدنخبل

اتزا جنپ هک داد روتسد حلا نامه رد درم هب ور

نآ

دروایب و هدرک ادج نم تسد زیاس اهارهب وگنلا

. دنزادنایب متسد اهارهب نآ نیزاراپ باروج اتاب

نوا زا یتح انیا نگنشق ردقچ لضفلا وبا یاو _

لگشوخ مه یدیرخ مدقع رس هک ییاه وگنلا

نرت

. مراد وگنلا ممتسد حاالودات



اقل. هم نک باختنا مرتشگنا هی _ایب

هک ییاه رتشگنا هب قوش و قوذ واب هتفر ولج

نانآ زا یکی و هدرک هاگن دوب اه هچب صوصخم

. مدرک باختنا ار

متسد هزادنا هک نیا زا نانیمطا زا سپ ار رتشگنا

ار نآ ووا میداد راد هزاغم لیوحت ار ایهن تسا

هبعج نورد

سپ لضفلا وبا داد سپ ام هب گنر زمرق یلمخم

ود نیب تسد هدش یرادیرخ یاه طال باسح زا

هتشاذگ مفتک

درک متکرح هب رابجا و
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هب ممشچ هک میتفر یم هار مه رانک روط نامه

هشیش تشپ ابیز یلیخ کسورع کی



ار ،نآ مدرک شهاگن قوش و قوذ اب دروخ هزاغم

همکد شنامشچ یاج و هدرک تسرد لیبنز اب

هدنابسچ

ملد دوب کالف سنج زا مه شیاهوم دندوب

و هدرک شهاگن ترسح ،اب تفر فعض شیارب

ار نآ متساوخ

یره ملد شدوبن هکاب مهد لضفلا وبا ناشن

. تخیر

ار شمان و هدرک هاگن ار مفارطا و رود تشحو اب

یشک رس هک ار مرداچ دوبن وا زا یربخ مدز، ادص

ار شمان ضغب واب هدرک عمج تسد یوت دوب

مبلق متفر رازاب یهار ود فرط وهب مدز دایرف

دنت

ملد رد یتشحو نانچ شندرک مگ رکف دز یم

متروص یور هظحل نامه میاه کشا هک تخادنا

. دنتخیر



ینیب هدیشک و زیر یاه مشچ اب رداچ نز کی

: تفگ محرت واب دمآ تمس طسوتم ابیرقت

؟ یدرک مگ ور تاباب رتخد هدش یچ

مفارطا هب هدز تشحو و هداد ناکت رس ضغب اب

ار شمان و هدز قه لد هت زا هرابود ، مدرک هاگن

مدرک یم رکف دز یم دنت مبلق مدز یادص هیرگ اب

. درک دهاوخن ادیپ تقوچیه ارم رگید هک

هیک؟ لضفلا وبا رتخد ریگب مورآ _

یراد مرووش تنس نیا وتاب وووا _.... مرهوش _

؟ یرادن نوتنوخ زا یزیچ یسردآ منیبب نکن هیرگ

تسد اراب میاه کشا و هداد ناکت رس ضغب اب

هک ینامز اما داتسیا یا هقیقد دنچ نز مدرک کاپ

دید

. درک کرت اجار نآ دایمن رب شتسد زا یکمک

راگیس نم ندید زا فیثک ییور و گنر اب یدرم



: تفگ یلو و لش یادص واب دمآ متمس تسد هب

؟ رتخد هدش یچ

مدروآ نوریب مرداچ ندرک عمج یارب ار متسد

راگیس ابهت دنام تباث میاه وگنلا یور شنامشچ

. دناراخ ار شبل هشوگ

؟ نوتنوخ تمربب یاوخ یم یدش _مگ

ضغب و هداد ناکت ار میاهاپ تشحو و سرت اب

. مدز بل هدرک

؟ یدلب ور نومنوخ وت هگم _

! مسانش یم ور تاباب _هرآ

؟ یتسود هللا سمش وتاب یگیم تسار _

اب داد ناکت ار شرس و درک یناج یب یاه هدنخ

ارم ، مداتفا هار شلا بند هدز مهو و طایتحا

دز یم دنت مبلق درب، تولخ یاه هچوک فرط هب



مورن شلا بند هک تفگ یم منورد یسح کی

یمن هک دوب هتشاد مرب سرت ردق نآ هظحل نآ اما

. تسا تسرد یراک هچ متسناد

: متفگ تشحو اب میدیسر هک تسب نب هچوک هب

. تسین ام هنوخ هک اج نیا
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دش،اب ادیپ شدرز یاه نادند عجر و دیدنخ

هک مراذگب رارف اپهب متساوخ و هتفر بقع سرت

چم یرگ یشحو اب تخادنا ریگ یا هشوگ ارم

کمک و هدیشک یلد هت زا غیج تفرگ ار متسد

یب مدز،وا دایرف ار لضفلا وبا مان متساوخ

یم متسد زا ندروآ رد یارب اهار وگنلا هنامحر

دیشک



. درک یم رتدب ار ما یمخز یاه تسد

یم مقلح رد مبلق هک مدوب هدرک تشحو ردق نآ

منارپب یزیچ یدگل مدرک یم یعس هچ دز،ره

دش یمن

یا هدز تشحو غیج متسد ناوختسا درد زا

نآ هعفد کی دندش لش میاه تسد و هدیشک

داتعم کدرم

رد انشآ یدایرف یادص دشو هدیشک بقع هب

. دیچیپ مشوگ

؟ ینک یم یطلغ هچ یراد _

ورپ یوق ناتسد واپدزاتزا تسد داتعم کدرم

متسد نم دوش،اما خالص نام هزات داماد تردق

غیج درد وزا مداد یم راشف یرگید تسد اراب

. مدیشک یم

؟ یجبآ دموا شریگ یزیچ _



سپ و هدرک اهر ار وا متفگ یفیعض هن درد اب

. درک شا هلا وح یمکحم یندرگ

درک وطالین ثکم ... یگنفم هکیترم وش مگ _ورب

: تفگ محرت دزاب وناز میاپ شیپ و

؟ رهاوخ یبوخ امش

تشپ اب هدرک ضغب مداد ناکت درد اراب مرس

عمج هب اریمح ، مدرک کاپ ار میاه کشا تسد

نام

: تفگ زان دشواب هفاضا

؟ شاداد نز دش یچ یاو یا

تساوخ یم کدرم اریمح شیدید دش بوخ _

هشکب شاتسد زا ور تشاداد نز یاه وگنلا

. درک محر ادخ نوریب

. دیسرپ و درک میاه وگنلا هاگن تداسح اب



وک؟ مشاداد _

، مدرک شمگ تفر تشاذگ اج ور نم منود یمن _

. مدیسرت یلیخ

هنوخ میدرگ ابامرب ایب هرادن بیع بوخ هلیخ _

. شمیدید هار رس دیاش

داد، ناکت تبثم هناشن ارهب شرس یفطصم

عمج هب دوب هداتسیا هچوک رس هک مه شردام

هفاضا نام

یزوسلد اب میداتفا هار مه تسد رد تسد دشو

دوب هدش هدنک شتسوپ هک ما یمخز تسد هب

. درک هاگن

نیبب یتخادنا ور وگنلا تملا س تسد هبوخ _حاال

. هدرک تراکیچ فاصنا یب

نامه یلصا رازاب دراو مدرک نازیوآ ار میاه بل

وزا هتخود کسورع هب مشچ هک ییاج



لضفلا وبا

ار لضفلا وبا هعفد کی میتفر مدوب هدش لفاغ

رانک یوکس یور زا نم ندید اب رود زا هک مدید

هزاغم

ار دوب هتشاذگ شرس یور هک یتسد و هدش دنلب

تحار یخلا اب شهاگن رد ینارگن تشادرب

. تسشن

؟ یدوب هتفر اجک هدش یچ اقل _هم

عورش و هدش هفاضا ینارگن عمج هب تینابصع

هب عورش تنکل اب درک،نم مشنزرس هب
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عورش و هدش هفاضا ینارگن عمج هب تینابصع

هب عورش تنکل اب درک،نم مشنزرس هب

. مدش وا هب نداد حیضوت



تمربب ایب... تفگ یکی ... شدعب .... مدش مگ _نم

هرایب رد وماه وگنلا تساوخ یم ...دعب نوتنوخ

هدمآ ولج .... یلیخ لضفلا وبا مدیسرت یلیخ نم

درک شزاون ار مرمک تبحم اب تفرگ مشوغآ ورد

رگید شگنر یا هوهق هاگن ،رد

هزات یفطصم یادص اب دوبن مشخ زا یرثا

. داتسیا فاص و هدش وا هجوتم

داتعم هکیترم هی مدیسر عقوم هب رکش ور ادخ _

. شنوج هب دوب هداتفا

هم یتخانش اجک حاالزا داماد هدب تریخ ادخ _

! شیدیدن یراگتساوخ زور هک ور؟وت اقل

اجک هراد مشاداد نز نوا تفگ شدید اریمح _

نیا یامشچ مدید منم هبیرغ درم اب هریم

نومیجبآ

هراد فرش یب نوا مدید شِیپ متفر کشا سیخ



. متفرگ ور شلا ح هک نیا خالهص هنک یم شتیذا

نادند هلصاف هب ممشچ دیدنخ راقو اب لضفلا وبا

تسود ار وا ردقچ دنام، تباث شی باال یاه

متشاد

نیا رد مدرک یم یگدنز روطچ نم دوبن وا رگا

هدرک سح دوجو مامت اراب سرت هظحل دنچ

. مدوب

اجک وهی مدرگب ترود نم لگشوخ یدیسرت _

؟ یدش بیغ

. مداد باوج هناقداص و هدرک نازیوآ ار میاه بل

ونوا مداسیاو دموا مشوخ مدید کسورع _هی

. مدرک هاگن

. دیسرپ هنانابرهم مشنزرس یاج هب

؟ هزاغم مودک _زا



هنود هی دوب هشورف طال هچوک وت هک ینومه _

یا. همکد یامشچ اب لگشوخ یلیخ کسورع

. لوق شمرخ یم تارب ادرف _

و گرزب یاه تسد یور ار مکچوک یاه تسد

یاه مخز یور شمشچ ، متشاذگ شنهپ

. دنام تباث متسد

یاتسد رس هچبالیی نیبب ردام و ردپ _یب

. هدروآ تیلپت

. هشیم بوخ منیا ینز یم نغور هرادن بیع _

. مدیسرپ ران واب هدرک یهاتوک ثکم

یرخ یم یک ور کسورع نوا مگیم لضفلا _وبا

؟ مارب

باوج دنخبل واب هتشاذگ شا ینیب یور تسد

داد.



تارب مریگ یم ادرف وگن یزیچ یسک هب سیه _

منامام هب نک یزاب شاهاب ییاهنت هک ییاه عقوم

؟ هشاب هدن شنوشن مه

هب دوز یلیخ ، مدرک تعاطا و هدز یقیمع دنخبل

لخاد شردام و یفطصم لوا میدیسر هناخ

دنتفر

زا مناخ موصعم هناخ رفن هس ام شدنب تشپ و

تسرد ار دقع دیفس هرفس دز یم قرب یزیمت

طسو

رارق هرفس نورد ار ذیذل یاه هنیگاخ و هدیچ

مار هجوت نیب نآ رد لسع هشیش ، دندوب هداد

رتشیب

یارب دوب رارق لضفلا وبا هک دمآ مدای ودرک بلج

نییاپ ار شنیتسآ یشوگ ، درخب لسع متسد مخز

. مدیشک
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لسع متسد مخز یارب دوب رارق لضفلا وبا

نییاپ ار شنیتسآ هشوگ دنک، یرادیرخ

مشوگ ارهب شرس و هدش مخ یمک ، مدیشک

. درک کیدزن

. یرخب لسع مارب تفر تدای لضفلا _وبا

مخا و دیشک میوربا ود نیب ار شا هراشا تشگنا

. درک زاب ار میاه

. ادرف مرخ یم یشیم تشز نکن مخا _

نینیشب دیداسیاو ارچ ردام یاو _یا

هنیکس یبوخ رایب ییاچ اریمس اریمس .... هگید

؟ شدیدرواین وک هنن لگ مناخ

نومیلس هب درک یم درد شاهاپ مناخ جاح _



نیا زا نوما شترایب هعفد هی یرهظ زا دعب متفگ

. یریپ

ارچ دقع هرفس هب مدناخرچ هاگن هلصوح یب

دندوب هدرکن تسرد یا هرفس نیچمه نم یارب

رس هصغ ،اب دندرک نهپ مه یا هرفس رگم ال صا

االن امتح اریمح لا حبشوخ متخادنا نییاپ

. دوب هدیرخ زیچ همه شیارب یفطصم

هفاضا نامعمج هب تسد هب ییاچ ینیس اریمس

کی درک،زا یم مهاگن مخا اب دیجم شرسپ دش

متسناوت یم شاک مدوب هدش کالهف نتسشن اج

اب هناخ ایرد منیچب ودرگ یمک مورب طایح هب

یزاب مکسورع

. منک

لضفلا ،وبا مداد نوریب ترسح اراب مسفن

. دوب اه رت گرزب یاه تبحص یپ شساوح



ور هدروآ جح زا تارب یجاح هک یرتشگنا ردام _

. هدب مناخ موصعم نوشن

هک داتفا یفطصم گنر شوخ رتشگنا هب ممشچ

. درپس مرهوش ردام تسد وهب هدروآ اررد نآ

اررد رتشگنا دندز یم قرب مناخ هزوجع نامشچ

. دناخرچ یم شتسد

هن؟ ِقیقع _

وناز یور مناخ موصعم . ِلصا هرقن مشرود _هلب

شیوربور هک یفطصم ارهب رتشگنا و هدش مخ

: تفگ و هداد سپ دوب

نیع هنود هی یشب راپسهر تدوخ هللاهک شنا

. یریگب نم یارب ور نیمه

. مناخ جاح هرادن یلباق هللا شنا _

. مرسپ نونمم _



یم یفطصم رود هناورپ لثم مناخ موصعم

اریمح درک یم رکف تسناد یمن سک ره تشگ

اب تسا شوخ روط نیا هک دراد یداریا و بیع

مامت دوب، رضاح مه اریمح رگید اه نامهم ندمآ

و زیت یقرق نیع دوب هداتفا نم شود اههب راک

یم شخپ همه نیب ییاچ و مدز یم رود زرف

. مدرک

نانک چپ وچپ دوب هتسشن مرهوش ردام رانک ینز

تسد هراشا اب تفگ یم ششوگ مد یزیچ

ییاچ ات مدش مخ متفر ناشتمس هب موصعم

. دنرادرب

یارب یراگتساوخ میایب دیدب هزاجا _هگا

. نوترتخد
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یاپ یور یتسد دش، دنلب موصعم هدنخ یادص

. تشاذگ درک یم تبحص هکابوا شا یلغب نز

هگید هک نم مناخ باتهم ینک یم یخوش _

. مرادن یرتخد

و دنت یلیخ هللا شام هیک رتخد نیا سپ _او

. هزیت

؟ یگیم ور اقل _هم

نادند ارهب شبل و هدز شتروص هب یگنچ

: تفرگ

یگن هگید یاج همسورع هک اقل هم مرس هب کاخ _

یم هباپ نوخ هسرب مرسپ شوگ هب نوج باتهم

. هنک

دز. شتسد یور مکحم و هتفرگ نادند هب بل نز

لضفلا وبا هب شنس هگم رتخد نیا یاو _یا

؟ هروخیم



اب مرهوش ردام مفرح نیا ؟!اب هروخن ارچ _هرآ

هتشادرب ار خیلا یاه ناویل درک مهاگن زاب ناهد

فرط هب ینیس نورد ناشنتشاذگ زا سپ

هار نیح اررد شیادص ، متشگ زاب هناخزپشآ

. مدینش نتفر

. موصعم هدب تربص ادخ هراد مینوبز هچ فوا _

. دموا دقاع _

زاب رمک رود ارزا مرداچ عیرس ال یکش یادص اب

هدمآ لخاد دقاع هارمه یفطصم مدز، ورس هدرک

. تسشن اریمح رانک و

. دیتسرفب تاولص _هی

مدرک دقاع هاگن و هدیبسچ هناخزپشآ راوید هب

. درک زاب ار شرتفد تفگ رکذ بل ریز

. رایب ییاچ هی داماد و اقآ جاح یارب اقل _هم

و مداد ماجنا عیرس یلیخ ار دوب هتفگ هک یراک



هبطخ دقاع مدش ییاریذپ دراو تسد هب ینیس

. دوب هدرک عورش ار

دقع ارهب امش ملیکو ایآ ییادف اریمح مناخ _

رد همولعم هیرهم اب مشتحم یفطصم یاقآ

؟ مروایب

. هنیچب لگ هتفر سورع ؟!_ ملیکو ایآ

لباقم ار ییاچ دایز راک زا هتسخ و هلصوح یب

فرط هب متساوخ هک نیمه و متشاذگ اقآ جاح

واب درک ریگ میاهاپ ریز مرداچ مورب یفطصم

یور یفطصم و اریمح دقع هرفس لباقم هبرض

. مداتفا نیمز

یادص دیشک ریت متسار یولهپ و تسد قاس

هرفس یور ییاچ درک ما هدز تلا جخ هیقب هدنخ

درک مهاگن تیدج اب یفطصم دوب هدش شخپ

. دوبن شا یدج تروص یور دنخبل زا یرثا چیه



مد درک مدنلب و دیشک ار متسد مرهوش ردام

دز. رشت مشوگ

هساو ادخ و مشچ ودات نوا یروک هگم رتخد _

تفر وربآ تباحاص یب تروص وت هدز یچ

. هنوخزپشآ وت وشمگ
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ناگنل و هتفرگ ار ما هدید برض تسد درد اب

مدوخ زا یبصع ، متفر هناخزپشآ تمس ناگنل

یادص متفرگ نادند هب وبل هتسشن یا هشوگ

و درک لگ میلوضف زاب دش دنلب هک اه ندیشک لک

ار متسار هنوگ هرابود متشاد هک یدرد دوجو اب

. مدنابسچ درس راوید هب

و هدرک عمج ار یفطصم و اریمح باالیرس روت

اب دندروآ هناخزپشآ هب اریمس الو یکش ار نآ



. دنتفگ نم هب ور دنخبل

نیا اب میاوخ یم وشاپ ؟ یتسشن اج نیا ارچ _

داماد سورع میدب دیاب مینک تسرد تبرش ادنق

. نروخب

زا ومیل دنچ ال یکش مدش دنلب اج زا هدرک قوذ

اه نآ طسو زا هتشادرب راوید جنک لیبنز لخاد

ومیل بآ ناویل ره لخاد دیرب ار

ورد هتشادرب ار رکش یاه هدروخ ، تخیر ار

: متفگ قوذ اب متفرگ تشم

. مزیرب نم وشرکش راذب

: تفگ رشت دزواب متشم یور مکحم اریمس

هب یدز تسد یتسش ور تتسد هگم وت رتخد _ا

. رکش

یکش مدرک زاب ار متشم و مدرک شهاگن صرح اب

: تفگ شرهاوخ هب ور مخا الاب



تتسد یاج درک راک مک زورما ِا یراد شراکیچ

؟ هتنکن درد

راک هب تسد زورما رتخد نیا ال یکش یگیم یچ _

یافرظ بشید هک هتخیرن رتشیب ییاچ ودات دز

متفرگ نم هروشب شاداد دوب هداد ور شماش

. متشاذن

. دیشک ینیه و هدز گنچ ار شتروص ال یکش

. مرس هب کاخ _

و دنادرگرب ور تحاران درک هاگن ال یکش هب سرت اب

هب هدرک ضغب دش اه تبرش ندز مه لوغشم

. مدش ناشرگ هراظن رود وزا مداد هیکت راوید

هک تشاد نم زا یا هدقع هچ اریمس مناد یمن

یلیخ هک لوا زور درک یم راتفر نم اب هنوگ نیا

دوب. نابرهم

رطاخب مه دیاش درک یم شرپ هزوجع نآ امتح



واپ تسد یب یمدآ لا بند شرهوش یاه فرح

ره تروص ره دوب،رد شدوخ ندرک خیلا یارب

.. مدرپس یم ادخ ارهب وا دوب هچ

میگلا ۱۳س

هک ار شرف متشادرب ار وراج هتشاذگ راب ار اذغ

بت بشید مدز،زا وراج دوب رابغ و درگ رپزا

حبص دوخ ات متشادن رارق مارآ و مدوب هدرک

یم دوخ هب درد زا دوب هدماین منامشچ هب باوخ

مدیچیپ

هتشادن رب نتشاذگ اذغ زا تسد دوجو نیا اب اما

لوا شمشچ دمآ یم هناخ هب هک لضفلا ،وبا مدوب

نتخپ یارب یتفن غارچ ( نیدلا عالء یور همه زا

تباث هدیرخ ار نآ هک دش یم سیلا دنچ (هک اذغ

. دنام یم

مخ واب هدیشک ما هدرک خی رمک یور تسد

زاب رد هقیقد نامه مدناکش ار مرمک جنلق مندش



دشو

هشوگ یاهوم دمآ لخاد وناالن هتسخ لضفلا وبا

. دندوب هدش دیفس شا هقیقش
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هشوگ یاهوم دمآ لخاد وناالن هتسخ لضفلا وبا

. دندوب هدش دیفس شا هقیقش

واب هدیشک شا هدرک قرع تروص یور یتسد

. دیسرپ حیلا یب

. مناخ میراد یچ راهان _

. یندرگ سپ _

یم ار فرح نیا هک زور ره لثم مفرح نیا اب

شتمس و هتشادرب گرزب یتشلا ب دیدنخ مدز

نآ متفر



. متخادنا شرانک ار

اقآ. هشیم رضاح اذغ االن شکب زارد _

درک ات شتسد ریز ار تشلا دزوب ینابرهم دنخبل

داد. هیکت نآ وهب

ام. هب یدیم ییاچ _هی

. هاوخب نوج _

مه رد تروص ناهگان دیشک ممکش هک یدب ریت اب

. مدز ممکش ریز هب یگنچ و هدرک

؟ یراد درد دش یچ _

. مدش یروج نیا بشید زا ارچ منود یمن _

دهاکب مدرد اتزا مدیلا م تسد اب یمک ار ممکش

شکیدزن مورب شرانک هک دز هراشا لضفلا وبا

. تخادنا ما هناش رود تسد مدش

تشادرب عقوم دوب غولش نومرس یلیخ زورما _



. میش یم هتسخ ردق نیمه رهسلا

. مدیسوب ار شپل و مدیشک شا هنوگ یور تسد

. مدرگب تایگتسخ ترود _

و داد شزاون شگرزب یاه تسد اراب ممکش

. دیسرپ

ام؟ هنوخ دایم بشما یلال _خهلا

. مدرک توعد مشارتخد هسات _هرآ

واب هدرک دنلب دوب،رس هتفر مه رد شیاه مخا

. مدرک شهاگن یواکجنک

؟ مدرک نوشتوعد ت هزاجا یب یدش تحاران _

. دایمن مشوخ ایرث شرتخد نوا زا طقف _هن

رتخد یلیخ هک ایرث ، مدرک شهاگن بجعتم

توکس رد وا اما مدش ایوج ار تلع دوب یبوخ

. تفگن یزیچ دشو ما هریخ اهنت



داماد اهو رتخد هارمه هب لضفلا وبا خهلا بش

شدوخ مرهوش ردام دندمآ نام هناخ هب شیاه

یزپشآ

لضفلا وبا دورن شیوربآ شدوخ لوق اتهب درک

ودر تسا کی هجرد نم یزپشآ تفگ یم هک

. درادن روخ

و دیسوب یم ار میاه تسد هرفس رس زور ره

یم رکشت مدوب هتخپ وا یارب هک ییاذغ رطاخب

. درک

لضفلا وبا اب شب و شوخ لوغشم اه نامهم

مدوب روبجم هرفس ندیچ ردحلا ونم دندوب

مخ مادم

مخا نتفر مه رد ثعاب نیمه موشب تسار و

تسود چیه دش یم لضفلا وبا دیدش یاه

هاگن تشادن

. دورب زره نم یور یسک هریخ



، منیچب ار هرفس هقیقد دنچ ضرع رد مدرک یعس

لضفلا ووبا نم یور شهاگن ینامهم لوا زا ایرث

ود مادک ره شیاه رهاوخ دوب یبیجع مدآ دوب

یدنزرف چیه بجعت مکلا رد وا اما دنتشاد رسپ

. تشادن

ندروآ یارب یلکشم چیه مدوب هدینش هک نیا اب

هن دوب روک شدوخ قاجا هن درادن دنزرف

تفگ یم موصعم هک نیا رت بیجع شرهوش

. درادن هلئسم نیا هب یرارصا مه شرهوش
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مورب شراک هک دز هراشا مخا اب لضفلا وبا

: تفگ تیدج اب مشوگ مد مدش هک شکیدزن

یه هگید نیشب هقیقد هی درک یمن درد تلد هگم

. یریم رو نوا هب رو نیا زا غرم لثم



هرفس لقادح متخپن ور اذغ لضفلا وبا هتشز _

. یسانش یم هک ور تنامام منیچب

. نیشب وت نم اب نوا _

تسرد مدز یکروز یدنخبل و هتسشن ارابجا

و هتشگرب نم تمس هب مرهوش ردام هظحل نامه

: تفگ رشت اب

مل یدرک توعد نومهم یتسشن ارچ وت رتخد ِا

. اباب یا ترهوش لغب یداد

ِلا. وحا شوخان مکی اقل هم نامام متفگ _نم

: تفگ و تفر جنرب تمس نانک رغ رغ موصعم

سملا منم هللازا شام هک نیا ضیرم هک هضیرم

. هنز یم قرب کلم لثم شامشچ هرت

دنلب اج زا درک شردام هاگن پچ پچ لضفلا وبا

. تساخرب اج زا ایرث هک مورب ات مدش



. مدب ماجنا یم وگب یراد یراک ره _خهلا

یخوش نم نوج خهلا هیچ افرح نیا یاو _یا

متشاد هرادن رسک مکو یزیچ هک هرفس مدرک

. متشاذ یم هرتخد نیا رس هب رس

ار غود یاه چراپ موضعم فرح هب هجوت یب ایرث

مدوب هتشاذگ راوید جنک هدامٓا و رضاح هک

. تشاذگ هرفس یوت و هتشادرب

. ایرث هنکن درد تتسد _

هجوتم شرهوش هک یروط مارٓا یادص اب بل ریز

: تفگ دوشن

تردام اما یدش یم مدوخ سورع دیاب وت فیح

. یهوک زب نیا هب تداد دش لوه

هدنخ ات تشاذگ شناهد یور تسد لضفلا وبا

شیولهپ زا ینوگشین صرح اب دننیبن ار شا

هتفرگ



. مدز بل ششوگ ومد

؟ دموا تشوخ یدنخ یم یچ _هب

مدیدنخ ایرث رهوش هب اقل هم ناج هب هن _خٓا

. هنز یمن وم ابزب نیبب ور تاشیر

ریت راب نیمدنچ یارب ملد مدز یقیمع دنخبل

مدش مخ درد وزا هتشاذگ شیور ار متسد دیشک

مرهوش ردام درک یم مهاگن ینارگن اب لضفلا وبا

. دوش ایوج ار درد تلع ات دوب واکجنک اما

مامت دشو فرص یشوخ و یبوخ هب ماش

یلالمه دش،خهلا مرهوش ردام بیصن اه فیراعت

یاه هیصوت

هتسب مشیر ارهب هناخ رد رتشیب ندرکراک رب المز

لضفلا ووبا نم ندیشک شوغٓا رد زا سپ و

تفر نوریب

شهاگن ، دنازرل ار ملد زاب شبیجع هاگن اب اما ایرث



دوب. کانتشحو و بیجع رایسب
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هاگن یروج هی ارچ ت خهلا رتخد نیا لضفلا _وبا

ورد هدش ما هریخ مخا و...اب مدآ هنک یم

: تفگ مباوج

دش بوخ تدرد لد یراد نوا هب راکیچ نک شلو

؟

. مرتهب مکی _هرآ

موش هناخ دراو ات تساوخ مه نم زا متفر لخاد

اهار فرظ مرهوش ردام و دندوب هتفر همه

رگا دوب هتسش

ظاحل نیا زا ما هدرک ملظ تسا دب اقلطم میوگب

شدعب یاه رغ رغ رگا هتبلا دناسر یم ریخ رایسب

. میریگن رظن اررد



نآ یور هلصاف بال متخادنا هک اهار کشت فاحل

نیا رد مدیشک میور ار یا ومالهف مدیشک زارد

مدرس بیجع یاوه

ما. هدرک وزرل دوب

یم مشوگ رد لضفلا وبا یادص و مدنب یم مشچ

. دچیپ

ادرف هرادن بیع یتفر باوخ دوز یدش هتسخ _

. یشیم رادیب هرخ باال مناخ تسادخ زور مه

رگید و منز یم یدنخبل یرادیب و باوخ رد

نم رتزا هتسخ راگنا مه ،وا مونش یمن ییادص

یلیخ هک تسا

. دوش یم دنلب شفپ رخو یادص دوز

مدرک زاب مشچ سورخ یادص اب حبص یاه همین

ما هدش سیخ رمک ات لماک منک یم سح و

زا هدز تشحو



کشت یور نوخ ندید وزا موش یم دنلب اج

یم اج زا لضفلا منز،وبا یم هدز تشحو یغیج

تسد و دیرپ

یم غیج روط نامه اما نم دراذگ یم شبلق یور

. مراذگ یم متروص یور تسد و مشک

راک یچ زاب هیچ نوخ نیا اقل؟ هم هدش یچ _

؟ یدرک

یم قه قه هب دشک یم ریت ادیدش ملد و رمک

اب موصعم و دوش یم زاب تدش هب هناخ رد متفا

. دیآ یم لخاد شا هدروخ هرگ یاه مخا

یم غیج یروج نیا هتگرم هچ زاب هدش یچ _

نومیتخادنا باوخ زا ور تادص ربب یشک

. هطیلس

، دریگ یم ار میوزاب و دتسیا یم مرانک لضفلا وبا

. دنز یم فرح شباوخ زا هتفرگ یادص اب



هم هیچ نوخ نیا نیبب نامام هدش؟ یچ هخآ _

. ندش فیثک هک متاسابل ،ِا هدیسرت اقل

منک یم هاگن وا وهب هدروآ نییاپ ار میاه تسد

مشخ شنامشچ و هتخادنا باال ییوربا موصعم

. دفکش یم شلگ زا ولگ هداد زاورپ ار

. مرتخد یاو _یا

. مدوش یم بجعتم شا یناهگان رییغت نیا زا

راد هون منوت یم دعب هب نیا زا هگید منک رکف _

. مشب

یارب موصعم موش یم عمج دوخ رد هدز مرش

یناشیپ رب هسوب و دشک یم ار متسد راب نیلوا

ما

. دنز یم

. رتخد تسین یزیچ سرتن _
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. رایب بآ ناویل هی لضفلا _وبا

هیرگ هب ناسرت رتو رارق یب تفر هک لضفلا وبا

زا یکی موصعم دروآ هک ار ناویل ، مداد همادا

. تخادنا ناویل لخاد و هدروآ اررد شیاه وگنلا

. هریگ یم ور تسرت روخب _

دزد هک میرگ ال صا شتفرگ یم هک دوب دزد رگم

تسناوت یم طال بآ رگم ار دزد دشاب هدوب

. دریگب

منیتسآ رس واب هدیشک رس ار بآ ناویل ادص یب

لضفلا وبا گنر ، مدرک کاپ ار مسیخ یاه مشچ

. مدرک شهاگن سرتسا اب دوب هدیرپ

. دیشخبب یدیسرت _



شیاه مشچ درک متروص هلا وح یتبحم رپ دنخبل

دندیدنخ یم نابرهم ومه دندش یم نابرهم مه

مشچ هدنخ ماگنه هک دوب ییاه درم نا زا وا

یم یهارمه ار شا هتفر باال یاه بل شیاه

. دندرک

. هچولآ یدیسرت رتشیب هک وت منوج هب تدرد _

مشچ ولج رسپ یداد تروق ور ایح هبوخ هبوخ _

. هنز یم مه ییافرح هچ نم

مرهوش ردام تخادنا نییاپ رس لجخ لضفلا وبا

هیصوت هب عورش رد ومد هتفر نوریب هناخ زا

. درک

سابل نیا رتخد هبیع ادیگن یزیچ یسک _عفالهب

االن شوپب دیدج سابل نک ضوع مه ور افیثک

. هراد یم رب ور هنوخ یاج همه یسجن

رضاح هنوحبص منک رادیب ور بجر مرب _نم



. رتخد ینک راکیچ مگیم مایم شارب منک

رد ارم و هدمآ مفرط هب لضفلا وبا تفر هک نوریب

مرس قرف یور ار شیاه هسوب ، دیشک شوغآ

میاه کلپ ریز تبحم اراب شیاه تسد داد، اج

. دیشک دوب ناشیور کشا من زونه هک

لگشوخ یاه یبآ نیا تگنر شوخ یامشچ _نیا

. تزان و ولوچوک غامد نیا ، هدیشک و

. تشاد هگن تباث میاه بل یور ار شتسد

ینک یم هیرگ یتقو تیا هچنغ یاه بل _نیا

مراد تسود هظحل نوا نزرل یم مه اب نوشمه

یلکش نیا هگید هک مدب ور ایند لک

یاقل هم شاب لا حشوخ نکن هیرگ هگید ... تمنیبن

نم

ینوت یم هگید لماک نز هی یدش مناخ هگید

مکش نیا یوت رارق نم رسپ ، یشب راد هچب



تولوچوک

. هنک ادیپ اج

هک یگرزب تیلوئسم زا مدرک شهاگن سرت اب

. دیزرل منت دریگب ار منابیرگ هدنیآ رد دوب رارق

کت کت رد ندوب سجن سح منت یسیخ رطاخب

هدش ادج لضفلا دوب،وبا هتسشن منت یاضعا

منک،نم عمج نتسش یارب ار کشت ات درک مکمک و

یسابل و هدرک ضیوعت ار میاه سابل مه

و دمآ دعب هقیقد دنچ مرهوش ردام مدیشوپ ون

یمک تفگ ار مداد یم ماجنا دیاب هک ییاه راک

دیسر نم هب یباسح و درک ممارآ شیاه فرح اب

دید یم امار رود زا یسک ره هک یروج

. میتسه رتخد ردام هک درک یم رکف

نامیارب ماش ندروآ رب عالهو مرهوش ردام بش

دروآ تابن یاه هخاش اب یاچ رپ یروق کی



. دهد نیکست ار میاه درد لد شدوخ هتفگ اتهب
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هک دوب تقو یلیخ وا زا مداتفا مدوخ ردام دای

دش یم یا هتفه دنچ ابیرقت متشادن یربخ

راهچ االن دوب هدش گنت مکچوک ردارب یارب ملد

دوب شقشاع هک لضفلا ،وبا تشاد سیلا

نم نامشچ یتشرد هب شیاه مشچ هک تفگ یم

. تشاد قرف ناشگنر اما تسا

راو دیما نم و دوب هللا سمش گنرمه ناشگنر

یولوچوک شاداد ، دوشن وا لثم شق خاال مدوب

یم شندید هب هزور دنچ نیا رد دیاب مکمن اب

.. متفر

یناهگان و هتساخرب رهظ زا دعب یاه یکیدزن

دراو مردام هناخ هب نتفر یارب مدز رس رداچ



طایح

فرب و هدش کشخ نیمز یور همه ناتخرد گرب

زا مرهوش ردام دوب، هدناشوپ اهار ونآ هدمآ

رود

داد دمآ یم متمس هب ناود ناود هک ردحیلا

. دیشک

؟ امرس نیا وت رتخد یریم اجک یاهآ _

و شوم یزاب نآ رگید دسرب نم اتهب مدرک ربص

ار مدرک یم هتشذگ رد هکابوا ییاه یزاب هبرگ

. مدوب هدرپس یشومارف هب هک دوب تقو یلیخ

. منامام هنوخ مریم _

یم ترود هناورپ لثم هزور دنچ نم رتخد _

یدش اپ دعب یروخن نوکت تاج زا هک مدرگ

رضاح

هخآ ._ملد نک شلو یچ هک اج نوا یرب یدش



یلیخ ممشاداد هدش، گنت منامام هساو یلیخ

. مدیدن هتقو

راهان نایب منک یم نوشتوعد ادرف حاال وت _ورب

دایم تسین ملضفلا وبا ورن ییاج اج نیا

. هشیم یبصع یتسین هنیبب

روط نیمه اعطق ینک شرپ وت "رگا متفگ ملد رد

نم هب ور موش یمن عناق دید یتقو دوش" یم

: تفگ تسا یگتخاس متسناد یم هک ینابرهم اب

. مرایم ور تشاداد مریم

؟ اعقاو _

. منز یم تادص شمدروآ وت ورب حاال _هرآ

ار مسفن متسشن یا هشوگ و هتفر لخاد ارابجا

رضاح هک متسناد یم مداتسرف نوریب یبصع

تسین



. دنک بلط مردام ارزا لیهس و دنکشب ار شرورغ

ادص هکاب مدرک یم رکف اه زیچ نیمه هب متشاد

دش. داشگ میاه مشچ لیهس یاه ندز

. یهم یجآ یهم _
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مدیئود طایح تمس هب قوذ واب هدیرپ اج زا

و هدیشک شوغآ رد قشع اراب لیهس

: متفگ قشع اب

. ملد زیزع نم مدرگب ترود

درک، مکحم مندرگ رود ساسحا اراب شناتسد

مرهوش ردام وزا هدرک شزاون مارآ ار شرمک

هب وور هدیشک شرداچ هب یتسد ، مدرک رکشت

: تفگ نم



. نوتهب مدب یکاروخ ام هنوخ میرب رادرب ور هچب

یاه پل ارهب متروص دیدنخ هدرک قوذ لیهس

تمس هب رگید کی ،اب مدنابسچ شفاص و مرن

. میدرک تکرح مناخ موصعم هناخ

درک؟ یم راکیچ منامام _

دز. یم وراج ور هنوخ یچیه _

یزاب کسورع هک ییاه زور ودای هداد ناکت یرس

ار میاهوم هناقشاع ووا مدرک یم

ارم هنامحر یب تفاب یم اهار دزونآ یم هناش

. دندرک مردام گنتلد

؟ دموین شدوخ ارچ سپ _

هدش شثحب مکی هللا سمش اقآ هکاب نیا لثم _

تساوخ یم هدب شتسد هنوهب داوخ یمن تفگ

. هنزب وراب ماش



لدج مردام هکاب دمآ یم شیپ رتمک هللا سمش

هب مغ اب دوب هدمآ شیپ یمهم عوضوم امتح دنک

تسد لیهس مردارب هک مدوب هدز لز میوربور

دز. میادص و هتشاذگ ما هنوگ یور

. یجآ _

نم. قودنف یجآ ناج _

و هدش ما هریخ شا ودرگ هزادنا یاه مشچ نآ اب

ار شتروص درک هراشا اه هویم هب تسد اب

هدیسوب

. مدیسرپ تبحم واب

؟ یاوخ یم ومودک _

و هتشاد اررب نآ دز هراشا فرظ لخاد بیس هب

شیارب ملد دز بیس هب یزیر ،زاگ مداد شتسد

تفر فعض

تساوخ یم شدوخن هزادنا یاه نادند نآ اب



. دروخب ار یگرزب نیا هب بیس

هکیت شیارب ار بیس ات متشادرب یباقشب و وقاچ

مداتفا یم دوخ دای مدید یم هک ار منک،وا هکیت

ینامز

هل هل ما یردام هناخ رد کچوک بیس کی یارب هک

ور ادخ تشادن ار شندیرخ ناوت وا اما مدز یم

رکش

ار میاهزاین مامت هک لضفلا وبا دوجو رطاخب

. یزاین یب هب درک لیدبت

. منک دروخ تارب ور بیس _هدب

_هن.

متفرگ وا زا روز اراب بیس و هتفرگ ار شچم

بجعت اب درک نتسیرگ هب عورش و هدرک رهق

مدرک شهاگن

اهار بیس دوب هدروخ رب یلقسف یابق ال کی هب



. متفرگ شفرط ار فرظ مدرک دروخ هک

شدروخ متساوخیم ... روخب تحار حاال _ایب

منک.
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شهب انامام شیپ تمراذ یم مرب یم یروخن _

. یدرک متیذا مگیم

مکحم ار متسد تشحو دشواب نارگن شهاگن

: تفگ و هدرشف

. هراذ یم مغاد وگن هن

. مدیسرپ بجعتم و هدرک شهاگن تریح اب

_یک؟

یم ملد درک یم شوگ یواکجنک اب موصعم

نامه اررد شا هدش زیت یاه شوگ نآ تساوخ



. مربب حتلا

یم هنک یم شاوعد شمه مه اباب هیمس نامام _

. شتنز

ور دش مه رد میاه مخا مدرک شهاگن تریح اب

. مدیسرپ مرهوش ردام هب

؟ نامام دز ور تاجک _

مناشن ار شا هتخوس مکش و هدز ارباال شزولب

نیا زا مردام مدز یم سفن سفن صرح زا داد

خاالقاه

یم میاپ زاالی نوگشین کی شقوف قوف تشادن

. دوب یبصع یدایز هک ییاه تقو مه نآ تفرگ

شوغآ اررد وا ضغب واب هدیسوب ار شمخز رانک

و نم یارب یراهان رهظ ات مرهوش ردام ، متفرگ

مردارب

تسد مه وا اما متشادن اذغ هب یلیم درک، رضاح



کیدزن ، تشاد یمن رب اذغ ندروخ یارب رارصا زا

لضفلا وبا رصع

اب یزاب لوغشم و دوب هتشگ زاب هناخ هب هزات

هک انشآ ییاه داد و غیج یادص هکاب دوب لیهس

دمآ یم هچوک زا

هب ود واب هتشاذگ روامس ریز ار ییاچ ناویل

لغب ار لیهس مه لضفلا وبا متفر هچوک فرط

. داتفا هار ملا بند وهب هدز

و دوب هداتفا نیلا م نینوخ هچوک طسو منامام

هدبرع وا هب ور شتخمز هفایق نآ هللااب سمش

دز.

. ماوخ یمن هنوخ نیا وت روخ تفم ، وشمگ _ورب

شیوزاب هک دورب ولج تساوخ مشخ اب لضفلا وبا

هللایب سمش و دورب ولج مدیسرت یم متفرگ ار

و نید



هک شبلق دیایب شرس بالیی دنزب شکتک نامیا

. تشادن یبوخ عاضوا

دنلب نیمز یور ارزا مردام و هتفر ولج مدوخ

تساوخ درک، هللا سمش نیرفن هب عورش مدرک

ولج

و داد هب عورش هک مردام ندز هرابود یارب دیایب

. مدرک دادیب

ور شنز مدآ تریغ یب یراد شراکیچ فرش _یب

ور شدوخ نم ردام فیح هچوک وت هزادنا یم

رس

. تخادنا زور نیا هب وت

نون االن مدوبن هگا نم نیمه هدنوم میتی _

. ینزب قس یتشادن

. مدز دنخزوپ و هدرک شهاگن ترفن و صرح اب

ام یارب تدوبن و دوب هگم ال صا ؟وت یدوبن _هگا



یاه یشایع لا بند شمه تشاد مه قرف

زا مشخ اراب میاهوم و هدمآ متمس ...هب تدوخ

مرس تسوپ رد یدب درد دیشک یزور یور

شتسد چم تسشن

دز. دایرف وا متفرگ درد اراب

ترب اوه بجر سورع یدش یدروآ رد _مد

یدروخ مدرک تگرزب یروجچ دایمن تدای هتشاد

؟ یدش راه

یعس دندوب هدش عمج نامرود اه هیاسمه مامت

هللارزا سمش ناشیاه فرح اب نتشاد

نییاپ شعضوم

. تشادن ارم نداد تاجن ناج مردام دنروایب
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مشوگ هللارد سمش یاه دایرف یادص نآ کی



ادیدش مرس رد هک یشزوس و راشف و دیچیپ

سح

تفر نیب زا لماک میوگب رتهب ای دش مک مدرک یم

یم وات دوب هداتفا هللا سمش ناج هب لضفلا وبا

دز. شکتک دروخ

کشا ردام دننک، ادج ار اتوا دندمآ ولج اه درم

یم بل ریز ییاه زیچ تلا جخ اب تخیر یم

تسد تفگ

دنلب ار شناج یب نت هرابود و هتخادنا شلغب ریز

. دوب هدش سیخ کشا زا متروص مدرک

و کشا و نوخ دوب، خرس خرس مه وا تروص

. دندوب هدرک یشاقن ار شتروص لخ و کاخ

دوب، هک یتخس و تقشم ره اب لحم یاه درم

شبلق مدیسرت یم دندرک ادج ار لضفلا وبا

دریگب هرابود



دز. یم سفن سفن دایز مشخ زا

؟ ینز یم ور نم نز یقح هچ هب فرش _یب

. ردپ یب اباب وش هفخ _

ارزا شیاه تسد لضفلا وبا وا فرح نیا اب

و هدرک ادج دندوب هتفرگ ار وا هک ینادرم ناتسد

. تشادرب زیخ وا فرط

لد هت وزا هدز تشحو نم راب نیا دنزب ار اتوا

. مدز داد

هدب منامام حلا ادخ ور وت نک شلو لضفلا _وبا

. شیتشک نک شلو

ارهب شیوزاب متفر ولج و هدرک اهر ار مردام

مارآ یمک ملد دمآ، هک بقع مدیشک دوخ تمس

رداچ اب مرهوش ردام دش

دشاب هفاضا ناگدز گنج عمج هب لغب هب لیهس

دز. شتروص یور مکحم ام ندید



. ریگب ور تشاداد ایب رتخد مرس هب کاخ _

تلفغ هللازا سمش ، متفرگ هک ار لیهس

یتشم تشپ وزا هدرک هدافتسا ءوس لضفلا وبا

عقوم هک یدنق لثم لضفلا وبا نتفگ خآ یادص دز

بآ ار ملد دش یم بآ نادند نایم ندروخ ییاچ

درک.

نامشچ یولج نوخ هک یزور زا ناما ناما و

مه ار دوخ رسپ زور نآ دریگب ار مرهوش ردام

و هدروآ رد شیاپ ارزا شییاپمد ، تخانش یمن

تروص رسو یور

دز دوب دش دنلب و هتفرگ ناج هزات هللاهک سمش

شوم لثم روط نامه درک هرس کی ار شراک و

چیه دوب هتشاذگ شرس یور تسد و هدش عمج

هب تبسن قشع سح ردق نیا حلا اتهب تقو

نآ اب یروج اردب ملد ، متشادن یدنق هلک موصعم

دش. نم ناج ربلد و درب شتکرح



شوم نآ تاجن یارب تفر ولج لضفلا وبا راب نیا

اب درک ادج ار ووا هتفرگ ار شردام تسد فیثک

هب لیهس میتفر موصعم هناخ فرط هب رگید کی

تفگ یم دزو یم غیج دنلب دنلب و هداتفا هیرگ

. میا هدز کتک ار شردپ ارچ هک

ردپ نوا هچب ینومب ردام یب دنبب ور تنهد _

تاغیج غیج نیا حاالوتاب درب وموربآ مک تگس

نوا نم هدب اقل ؟هم ینک موربآ یب یاوخ یم

رتشیب لیهس و... ردام نم....یب هدب ور قترس

وهب مداد راشف مشوغآ اررد وا درک تشحو

. متفر نامدوخ هناخ فرط
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دنک خیلا وا رس ار شیاه هدقع مامت مدیسرت یم

مدرک یم توف ار شا هیرگ زا خرس تروص



نیرفن نهلا یادص ، متشاد شندرک مارآ رد یعس و

مه لضفلا وبا دمآ یم طایح ات مردام یاه

داتسیا مرانک و هدز نوریب شردام هناخ زا

و هدرک مهاگن مخا اب دوب خرس مه وا تروص

نارگن

. دیسرپ

درد دوجو هک...اب هنک یمن درد تییاج یبوخ _

هب مدرک یم ساسحا مرس فک رد هک یشزوس و

. مداد باوج غورد

. طقف هنک یم یرارق یب لیهس ... مبوخ بوخ _

شهاگن مخا اب درب وباال تفرگ متسد ارزا وا

مه یمک درک، یم شهاگن بجعت اب لیهس درک

سرت

دز. یم قرب شهاگن هت رد

یم کشا هگم درم ینک یم هیرگ یچ هساو _



. رسپ هزیر

داد ناکت یفنم هناشن ارهب شرس مردارب

راوس ار وا شا یرتم ود ردق نآ اب لضفلا وبا

شندرگ

. درک

وشن تحاران وت شیجبآ مینزب تشگ هی میرب _

. میدرگ یم رب دوز

و فاص یاه تبحم یارب ملد دز نم هب یکمشچ

دنخبل ،اب تفر یم فعض شعقوت ویب هداس

شا هریخ

یاه رخآ درب، غاب فرط ارهب لیهس مدش

اهنت دندوب تخل اه تخرد همه و دوب ناتسمز

تفاب سنج زا ون سابل کی فرب یاه هلولگ

. دوب هدرک هدز کلف یاه هراچیب نآ نت هب یفرب

زاب هناخ هب دش تحار هک لیهس تباب زا ملا یخ



یارب دنق بآ ندز مه ردحلا مرهوش ردام متشگ

ترفاسم اه نیا مناخ سدقا رگا دوب مردام

لوغشم یجاح و میدوب اه نآ هناخ االن دندوبن

تحیصن

. دوب هللا سمش ندرک

نورد تایوتحم ندز مه ردحلا مرهوش ردام

مشوگ مد تسشن مرانک و دمآ تمس هب ناویل

عورش

. درک همزمز هب

ربخ ور تاه ییاد ورب یاوخ یم مگیم اقل _هم

هانگ تردام ننک هراچ هی رکف نک دراد

. هراد

تروص یور یزیر مخا ،و مدرک شهاگن کش اب

. مدناشن

. میرب وگب میمحازم هگا نوج موصعم _



هب عورش یراد لد دشواب تشرد شنامشچ

. درک نداد حیضوت

مرس هب کاخ هیفرح هچ نیا رتخد یاو _یا

ور نم روظنم تردام دوخ هنوخ لثم ماجنیا

تساهنت تسد تردام مگیم نم یدیمهفن راگنا

تسین یسک هتشز هداتفا بیرغ یروج نیا

. یردارب هن یرهاوخ هن ششیپ

تفگ یم تسار ار راب نیا مدرک هاگن مردام هب

روز هب هناخ طسو اهنت و کت نم یاون یب ردام

. تخیر یم کشا و دوب هتسشن

نز اب منزب ادص ور مدومحم ییاد مریم هشاب _

. دایب ییاد

وت زا ور اریمح نیا مرب منم بوخ رتخد نیرفآ _

ماش هی تردام رس باال دایب منزب ادص طایح

. مزپب مکی هجرد



زاب مرمک رود زا رداچ و هداد ناکت یرس دیدرت اب

هب هک نیا نودب مدش طایح دراو و مدرک

. مدش جراخ هناخ زا مهد ربخ لضفلا وبا
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هچبالیی مهفن کدرم نآ هک نیا ندینش اب ییاد

و دوب هدز رخآ میس هب هدروآ ونم مردام رس

امیقتسم تساوخ یم

اب ،اما دورب میردام هناخ هب وا نتشک فده یارب

. تشادرب تسد نم یاه سامتلا و زجع

مه نم مربب مردام شیپ ار وا هک تساوخ نم زا

مه ییادنز مداد ماجنا ار راک نیمه تسرد

هارمه هب ناملا بند

و حلا ریگرد ردق دمآ،نآ شنارسپ و نارتخد

هلک هزوجع نآ یاه هلیح زا هک مدوب مردام یاوه



. مدش لفاغ یدنق

ره هک دوب هدید کرادت یماش نانچ مرهوش ردام

شنامهم هاش رسپ درک یم رکف تسناد یمن سک

هدش

شرهاوخ هکیلال یزور نوچ تشاد بجعت یاج

. درکن یراک نیچمه مه دوب توعد ام هناخ

نم؟ هب یدیم ور کمن نوا مرتخد _

یکبلعن رد هک ار کمن و هدرک وا هاگن بجعت اب

شیاه مخا ییاد ، مدرپس شتسد هب دوب هتخیر

مه رد

هب شمشچ کی دروخ یم اذغ روز وهب هدش

وا هب ور لجخ نم هب شمشچ کی و دوب مردام

: متفگ

. متخیر مهب مه ور وت باصعا ادیشخبب ییاد

زا هگا یداد یمن ربخ مه وت هنم سومان هیمس _



ندرگ هدموا شرس یچ مدینش یم هگید سک

نوا

. مدرک یم دروخ ور فرش هللایب سمش

. دومحم اقآ دیسر ور شباسح بوخ مرسپ _

یدنخبل مرهوش ردام دوخ تکرح اب هاگآوخان

: متفگ ناجیه واب هتسشن میاه بل یور ظیلغ

شکتک دروخ یم ات ییاپمد اب نوج ردام حاال

دز.

رتخد مدرک شهاگن یکریز ریز درک مخا بجر اقآ

شا هناربلد یاه هدنخ اب دومحم ییاد گرزب

: تفگ

ردام نیا زا رتخد نودب وشردق هدب سناش ادخ

اه. هشیم ادیپ مک ارهوش

ییاد دوب دوخ ردحلا هدنمرش و حلا یب مردام

. دیشک شناهد رود یتسد



راین امهن هنوخ میرب نک رس وتروچقاچ هیمس _

همه متشاذگ راب هی ترت گرزب فرح ور

تخب دب ور تدوخ مه تدوخ هدهع هب ور زیچ

ور. تاه هچب مه یدرک

نیمود مرهوش ردام و دوب ولهپ ود شفرح

ور بضغ واب هدیبسچ تفس ار شیولهپ

ییاد نز دنادرگرب

امهب بش ادرف هک تساوخ وا زا نتفر عقوم

هک یتحاران دوجو اب موصعم و میرب اه نآ هناخ

تشاد

. درک لوبق

رب ییاد یاه فرح زا یزیچ زاب هک دوب بیجع

رطاخب وا نتفر زا دعب مدرک یم رکف درواین نایم

درک، دهاوخ هباپ نوخ هتخادنا ییاد هک یا هکیت

رظن رد یطسو رسپ یارب ارم مدومحم ییاد



مسورع دمآ یم نام هناخ هب تقو وره هتفرگ

. داتفا یمن شناهد زا مسورع

تلصو نیا رب دوب نابرهم هک نیا اب اما ییاد نز

یبوخ ارهب نیا مردام و تشادن تیاضر

نیا هب هک تشادن عقوت مه ییاد دوب، هدرک سح

درک یم مادقا واالرگا منک جاودزا یدوز

. دوبن شراد ولج یسک

: تفگام هبور مرهوشردام میتشگرب هک هناخ هب
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حبص ، دیباوخب اج نیا دیتحار هگا بشما ردام _

شمکش منک تسرد یچاک مسورع یارب مکی

. هشب تفس

زورما مدرک لوبق و هتخادنا باال ییوربا تریح اب



. دوب رتمک لوا یاه زور تبسن هب مدرد

یدایز یاه هچب زا لضفلا وبا باوخ عقوم بش

مروایب شیارب هدنیآ رد دوب رارق هک

یقیمع باوخ هب راکفا نیا اب ارم و تفگ یم

. درب

دنلب رس رفن ود چپ چپ یادص اب بش یاه همین

ناشیادص دوبن مرانک لضفلا ،وبا مدرک

هناهب اتهب مدش دنلب اج زا دمآ یم طایح زا

ارف شوگ ناشیاه فرح هب نتفر ییوشتسد

. مهد

اما شزا دایمن تشوخ منود یم رسپ منود _یم

. هتشز ینک لمحت دیاب

نز... نوا منک لمحت دیاب هتفگ یک نامام _

. هبیع وگن یچیه سیه _

نز مادک زا مدیبسچ راوید هب دیدرت و کش اب



. دندز یم فرح

یم ، مینک یم تبحص شهب عجار ادرف _حاال

. شیروج نیمه هونشب یزیچ اقل هم مسرت

رگید و درک توکس دمآ نوریب زا هک ییادص اب

اههب هنایروم لثم کش دنتفگن یزیچ مادک چیه

یم دنداتفا میولگ رد هدرک ریگ ضغب ناج

دنتخیر یم مهب ار مباصعا دیخرچ یم و دیخرچ

متسناوت یمن تیعقوم نیا رد متشگرب میاج رس

هک نیا هب دندرک یم کش نوچ مورب ییوشتسد

. مشاب هدینش یزیچ

تشلا هبب رس ضغب واب هتشگرب میاج رس

دمآ رد ندش هتسب و زاب یادص مدرشف

مرانک دشو کیدزن مدرک یم سح ار وا یاه مدق

شمظنم یاه سفن یادص دوز یلیخ ، دیشک زارد

هن راگنا هداتفا یقافتا هک راگنا هن راگنا دش، دنلب

نم ریغ ینز هب عجار شیپ هقیقد دنچ هک راگنا



. تسا هدرک تبحص

یادص ، مدرک شهاگن ضغب واب هتشگرب شتمس

فقس هب ور حتلا نآ رد شفپ ورخ

متساخ ورب هتفرگ وا زا هاگن مغ اب دوب هدش دنلب

. مداتفا هار ییوشتسد تمس ،

فرح رد هک یصخش دش مرکذ و رکف بش مامت

دوب، لضفلا ووبا مرهوش ردام یاه تبحص اهو

هتشاد روضح لضفلا وبا یگدنز رد یرگید نز رگا

رگید هک منک یم دروخ نانچ ار شیاپ ملق دشاب

.. دنزن شرس هب مه ییاه طلغ نینچ رکف

یتروص واب هتسشن رهوش ردام هناخ ناویا رد

هریخ دوبن هک راوید کرت هب سخت و هتفر مه رد

. مدوب

وشاپ ناه؟ یتسشن اج نیا یچ یارب رتخد _

ام رظتنم االن انیا تییاد منیبب وش رضاح وشاپ



. نتسه

اب متساخرب اج وزا هداد ناکت رس یتحاران اب

ار متاکرح کوکشم و تخادنا باال ییوربا تیدج

. تشاد رظن ریز

یلومعم یسابل هلصوح یب هتفر نام هناخ تمس

نامه متفر طایح هب مدرک رس روچقاچ و مدز نت

دمآ،زا لخاد داش و لا حشوخ لضفلا وبا هظحل

اما مرهوش ردام دش رت ظیلغ شدنخبل نم ندید

رشت هشیمه لثم و هتخادنا باال ییوربا مخا اب

دز.
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هایس ازع سلجم یرب یاوخ یم هگم رتخد عاو _

نامام هک هبوخ ؟!_ یرادن رتهب سابل وت یدیشوپ

شرسپ هب یا هرغ مشچ موصعم . ِنیگنر نیگنس



متیاده هناخ تمس هب دیشک ارم یوزاب و تفر

خرس زولب کی شدوخ و هدرک زاب ار مدمک درک

. تفرگ متمس تشادرب گنر

. شوپب ور نیمه هگنشق _نیا

ره کسورع لثم شدوخ دید هک ارم ییانتعا یب

مرس یور ار روچقاچ و درک منت تساوخ یم هچ

هدز مغ دیشک ار متسد و درک بترم

و هداتفا هار مرانک لضفلا وبا مداتفا هار شلا بند

رد یروجدب ار مصرح زورما هک یا هدنخ نامه اب

. دیسرپ دروآ یم

؟ مناخ یغمد ردق نیا ارچ _

میولگ خیب ضغب مدنادرگرب ور باوج یب

داد یمن نم هب ندز فرح هزاجا و دوب هدیبسچ

و دیشک رپ شدنخبل

.. درشف مارآ و تفرگ ار متسد یادص ،یب تفر



زا متسناوت رت تحار ییاد هناخ هب نامدورو اب

هک یتقو ره مه ووا منک یرود لضفلا وبا

مشچ کی تفایم ار شتصرف

. تفر یم نم هب متاکرح نیا رطاخب ظیلغ هرغ

ارم دنک ما یگدنز دراو یرگید نز هک نیا رکف

شفرط هب دز میادص ییاد درک، یم هناوید

مشوغآ ورد هتخادنا مندرگ رود تسد متفر

: تفگ مخا اب مرهوش ردام هب ور دیشک

یارب و رتخد نیا نم مناخ موصعم شتسار

هلجع مکی شردام اما مدوب هتفرگ رظن رد مدماح

نیچمه دمویم مفیح … شنداد رهوش هساو درک

. هشب هبیرغ درم هی بیصن یرتخد

شیاه مخا هداتفا نیچ لضفلا وبا نامشچ هشوگ

هب متسناوت یم اما دزن یفرح ، دنتفر مه رد

. تسا هدش تحاران هک ممهفب حوضو



یلوا راب نومه رسپ نیا تمسق ، یجاح تمسق _

مه اقل ،هم تسشن شلد هب دید ور اقل هم هک

... لضفلا وبا زا دموا یم ششوخ دوب یضار هک

دشاب شیادخ "زا هلمج نیا دش یم شهاگن زا

متسناد یمن دناوخ "ار هتفرگ ار وا مرسپ هک

یم باوج مارآ ردق نیا هک دراد یلکشم هچ وا

ار مدومحم ییاد دوب رگید زور رگا داد

درک، یم نهپ بانط یور طایح ورد تسش یم

هدنام گنل شراک هچ زاب تسناد یم ادخ

. دوب هداتفا راک زا شزارد نابز هک تسا

هب نابرهم و هدز میوزاب هب مارآ هبرض دنچ ییاد

یوزاب هب رس روفیک دز، لز متروص

س دنچ نیا یاهراک لصاح هک شتفس و گرزب

... مدنابسچ دوب شلا
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س دنچ نیا یاهراک لصاح هک شتفس و گرزب

رازاب رد مزیزع ییاد ، مدنابسچ دوب شلا

یتورث دوجو اب لیاوا دوب، بحاص ار هزاغم دنچ

درک یم یرگراک رازاب ،رد تشاد مگرزب ردپ هک

تسناوت نامز نآ دروخ یم ار شیوزاب نون و

ار دوخ دنک،راک واپ تسد هزاغم کی

شلا وما مامت دش توف هک مگرزب ردپ درک عورش

اما دیسر مرگید ییاد واوود هب

شنارهاوخ یارب شلد ، دوبن یضار دومحم ییاد

مردام هشیمه نیمه یارب تخوس یم

. درک یم تیامح ار هبوبحم و هفطاع وخهلا

وا زا دش یمن رضاح تقوچیه دوب رورغم مردام

متفگ یمن نم رگا مه زورید ، دریگب کمک

رگا ارمع دروآ وا رس هچبالیی هللا سمش هک



. درک یم راد ربخ ار شردارب

لضفلا وبا هیاس ننومب تخبشوخ هللا شنا _

. هشاب شرس باال هشیمه

عفالهک مدرک مخا هاگآوخان فرح نیا اب

بارخ دوخ هب تبسن ار متاروصت همه لضفلا وبا

ومک ندش یبصع رطاخب ملد ریز دوب، هدرک

مدش دنلب اج زا دیشک یم ریت ما یباوخ

لوغشم دماح متفر طایح فرط هب رمک هب تسد

یمشچ ریز دوب اه تخرد هب نداد بآ

مدرک یم جاودزا ابوا رگا مدرک شهاگن

لضفلا ویا دش؟! یم خلت ردق نیمه متشونرس

ارم بشید زا راکفا نیا ؟ تشاد رگید ینز اعقاو

. دندوب هدرک هلز

؟ ینک یم هاگن ور اجک _

هن نوخ هک ییوا هب ممشچ مدنادرگرب هک رس



یاه لولس کت کت هکلب ار شیاه مشچ اهنت

وا هب هجوت ،یب دروخ دوب هتشادرب ار شتروص

ار متسد چم هک مورب لخاد متساوخ

. تفرگ مکحم

یخلا هرآ دموا شوخ تقازم هب تییاد فرح _

و دوبن لضفلا وبا شاک هک تشاد ترب

تندرگ ؟ یدرک یم ادیپ تیگدنز هساو هگید یکی

. منوکش یم ور

یولج ارم تساوخ یم مدرک شهاگن تشحو اب

هجوتم هزات هک دماح دنزب وا نامشچ

رود هدش تفس تسد هب مخا اب دوب هدش ام

. دمآ کیدزن و درک هاگن مچم

؟ یجبآ هدش یزیچ _

، متشاد مدرد ناهنپ رد یعس مدز یعونصم دنخبل

. مداد باوج و هدیشک قیمع یسفن



ود مدموا ییاد رسپ هشب داوخ یم یچ _هن

. منزب فرح مرهوش اب مولک

دز. بل مباوج ورد هدیشاپ میور هب یدنخبل

مدب بآ ور اتخرد نیا مرب منم نیشاب شوخ _

. لخاد مایم

صرح دوب،اب هدش مار لضفلا وبا مداد ناکت رس

نوریب شناتسد نیب ارزا متسد

تشپ رارصا ماش زا سپ متفر لخاد و هدیشک

دیاب بشما نم هک مدرک رارصا

درک لوبق مرهوش ردام منامب مردام شیپ

درک شفک کی اپرد اما لضفلا وبا

#69

ییاد تیاهن ،رد تسا شرهوش شیپ نز یاج هک

مورب مرسمه اتاب تساوخ نم زا



. دراد باوث رهوش زا تعاطا هک درک دز شوگ و

هک مرهوش ردپ و رهوش ردام میتفر هک هناخ هب

مدومحم ییاد هناخ هب ماش عقوم

یاوعد ، دندرک تکرح دوخ هناخ تمس دوب هدامآ

داد لضفلا وبا تفرگ رس هناخ رد هزات هزات یلصا

و

یم داد درک زاغآ ار شیاه شنزرس و درک داد یب

بش متساوخ یم هچ یارب هک تفگ یم و دیشک

ار

مدیمهف یم هزات مدید یم هک ار وا منامب اج نآ

درک یم رکف هک ینورد تسا ربخ هچ منورد رد

تسد وا

یم شنایامن وا هک ینورد ، تسا هدز تنایخ هب

. درک

. مدیشک دایرف و هتسکش اوعد نایم مضغب



فرح شهب عجار تردام اب بشید هک ینز نوا _

تزا ادخ مرس؟ یدروآ ووه دوب یک یدز یم

مدرکن یراک نم منک یمن حالتل لضفلا وبا هرذگن

یم یراد تفم فرح _... یلیخ یراگنا وت یلو

. ینز

ناکت دوب هارمه ضغب هکاب یا هدنخ وراب مرس

. مدرشف مه ارهب میاه بل روط نامه و هداد

. منز یم تفم فرح نم یگیم تسار _هرآ

ووه ماوخب هگا نم روعشیب هخآ ترس رب کاخ _

تشاد منامام مرادن یسرت وت زا هک ترس مرایب

ایرث تفگ یم

هنوخ مریمن متفگ منم ماش یارب هدرک نومتوعد

نز. نوا

: متفگ هنیک واب هدرک شهاگن پچ پچ

! یگیم غورد



ورب یرادن رواب متفگ ورانیمه ربمغیپ هب ریپ _هب

ایهن! هدرک نومتوعد هک ادرف سرپب ایرث دوخ زا

ار مسفن دش کنخ ملد تخیر مشتآ یور خی بآ

تنایخ رذن تاولص دص مداد نوریب مارآ

. مدوب هدرک شندرکن

اهار هعفارم اوعد مامت متفرگ باوج یتقو

. متفرگ مارآ ششوغآ ورد هدرک شومارف

؟ یدرک نم رگیج هب نوخ حبص زا نیمه هساو _

ووه مدرک یخلا دایم رب یزیچ ره تردام _زا

. هدرک مراد

؟ نتفرگ مود نز دایم رب نم زا یچ نم _زا

. هنکن درد تتسد

هکیت تساوخ یمن ملد مدرک شهاگن مخا اب

داد. یمن هزاجا شدوخ اما منک مشناراب



. متمود نز نم زونه هتفرن مدای _

مه یلبق نز نوا ییوت طقف نم رخآ و لوا _نز

فرح شهب عجار ماوخ یمن دوب یهابتشا هی

نم اب یاوخ یم یراک ره لضفلا ...._وبا منزب

نکن تنایخ مهب تقو چیه تقو چیه اما نکب

منوت یمن نم

. مشیم هنووید مرایمن تقاط

مک شرتم کی دوش مدق مه ات تسشن وناز یور

فرط ود ارزا میاه هنوگ ، مدیدنخ هاگآوخان دش

میاه دنب ات متسب ار میاه مشچ درک، شزاون

منک سح مدوجو مامت اراب شربز تشگنا

یم ابیز تیارب مه اه یتشز یشاب هک قشاع

. دنوش

. ینم کسیلبا ؟وت نوطیش یدنخ یم یچ _هب
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. یدش هک مخ دش مک ترتم کی

رود ارهب شناتسد قشع واب مداتفا ههقهق هب

ار مندرگ تشپ درک، هقلح میاه هناش

دز. هسوب

هی نیع منومیم تاپ هشیمه ومال، هب مترکون _

. هوک

یگشیمه اتقیقح شاک دنام، یم شلوق رس شاک

اما هتساوخان درک اهر ارم تفر وا اما دوب مرانک

رتزا تخس رتو خلت یزیچ چیه و درک مکرت

. تسین ؛ تسا تزیچ همه هک یسک زا ییادج

رد مد هک مرهوش ردام یادص اب زور نامه یادرف

یمخا واب هدش دنلب اج زا دوب تبحص لوغشم

مدز،پال رانک ار هدرپ دوب ما یباوخ دب لصاح هک

و هداد دوب رد تشپ هک یسک هب یکشم یکیتس



واکجنک درک دزشوگ وا هب تیدج اراب ییاه زیچ

نامه و هدرواین رد شراک رسزا اما مدرک شهاگن

نامه تسرد متشگرب مکشت تمس هب سخت روط

هناخ رد دعب یدنچ دشو هتسب نوریب رد هظحل

ار شرس هواگ مناخ دش زاب هلیوط رد دننامه ام

. دروآ لخاد

نیا وهب مدرک شهاگن بجعتم دیشک هک یداد اب

سوباک دیاش زور دنچ نیا رد هک مدرک رکف

ما. هتشادن ربخ و هدید ار وا ندوب نابرهم

وت هگم ؟ یدیباوخ یتفرگ رهظ گنل ات رتخد _

یچ تنوخ هنزب رس دایب یکی هدش لیلذ یسرخ

بارخ نیا نک زیمت وشاپ هشعضو هچ نیا هگیم

ایرث هنوخ میرب میاوخ یم بش منیبب ور هدش

نم ینک رید

اه. ووت منود یم

همادا ار شیاه رغ ورغ تفر جورخ تمس هب



داد.

هن هباوخ یم هریگ یم رهظ گنل ات سرخ نیع _

رود مک مک شیادص .... ماش هن هراذ یم راهان

توف ار مسفن و هدیشک متروص یور یتسد دش

بابح نورد هزور دنچ نیا رد هک راگنا مدرک

یمن سک چیه دوب یا هدیچیپ نز موصعم ، مدوب

تسناد یم ادخ دروایب رد شراک رسزا تسناوت

. دنک یم ییاه راک هچ

و هدرک بترم هقیقد دنچ ضرع اررد هناخ

هناحبص مدید بیترت لضفلا وبا یارب یراهان

مدش یم کالهف دوبن هک لضفلا ،وبا مدروخ

ینآ مورب مامح هب رس کی زورما متشاد تسود

ار نیدلا عالء ریز مدز رس رداچ و هدش دنلب اج زا

سابل اررپ ملیبنز و هدرک مک

هناخ وزا متشادرب قودنص لخاد زا یلوپ مدرک

. مدوب هدیبسچ تفس ار ما ینارق کی مدش جراخ



یم وسالم هدش مخ یمک هاگ هگ اهانشآ ندید اب

. مدوب هدماین رازاب هک دش یم تقو یلیخ مدرک

یدنبندرگ کی دروآ یمن ارم رگید مه لضفلا وبا

دراو مداد نوریب هصغ اراب مسفن ، درخب یزیچ

زا لوا بارخ هلک رویز رد مد مدش مامح هچوک

دز. داد اج نامه وزا هتفرگ ار ملوپ همه
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هزات منیبب ماین مومت تقو هگید تعاس اتهی

ورد هداد ناکت یرس ... ادیدز ورس نوتروچقاچ

نامه ار میاه سابل مدرک شراثن یا هراچیب لد

ادخ هدنب مدرک رکف وا وهب مدرک جراخ نت اجزا

دوب هدز شرس هب کاپ ووا هدرم هزات شرهوش

کی یارب و دوش لوغشم ات داد هانپ وا هب سدقا

. دورن اطخ نان همقل



؟ رتخد ینک یم اگین ور یچ _

یاه سابل لماک هتخادنا نییاپ رس هدز لوه

. متخادنا هسیک لخاد و هدروآ اررد مکرچ

بآ زا یراخب و متفر هبامرگ لخاد ... یچیه _

هک یغاد بآ ندید اب دروخ مخی تروص هب غاد

قیمع یدنخبل دیشوج یم گرزب ضوح لخاد زا

. تسشن میاه بل یور

تسد و اهاپ مدش مرگ بآ لخاد و هتفر رتولج

دنتفرگ یم ناج مرگ بآ ریز ما هتسخ یاه

طقف داتسیا مگ میارب نامز ، متسب ار منامشچ

مدرگرب و منامب مامح رد تعاس مین متساوخ یم

اب اما دوش منارگن لضفلا وبا مدیسرت یم هناخ

شود درک یم عاالم هک رویز داد ویب داد یادص

ما. هدنام رتشیب یلیخ مدش هجوتم ، میریگب

و مدیشک متروص هب یتسد و مدش دنلب اج زا

ار دوخ دوز یلیخ متسب ردار هتفر شود تمس



. مدز بآ دیفس متروص یور و هتسش

هفطاع و هیدهم هک موش جراخ مامح زا متساوخ

قوذ اب دندش زبس مهار رس میمیدق یاه تسود

ناشندیشک شوغآ رد یارب ار وبملا تسد

. مدوشگ

؟ ینک یم راکیچ رتخد یبوخ _

رسپ اب نم میدرک جاودزا سهلا هی هفطاع و _نم

راد هچب وت تس هبیرغ مه هفطاع رهوش ، مومع

؟ یدشن

متساوخ یمن ، مداد ناکت یفنم ناشن ارهب مرس

هب نیمه یارب مدب حیضوت ناشیارب ار زیچ همه

رس هک ار مروچقاچ مدرک تیافک هاتوک هن کی

میتفر نوریب رویز زا یظفاحادخ زا سپ مدز

و میورب رازاب هب هک دندرک رارصا هیدهم و هفطاع

. متفر ناشهارمه ، مدنام یتسیابردور رد نم



و یشورف تابوبح زاب یاه هزاغم هب ممشچ

مدرک یم ناشهاگن فده یب دوب تاجیلدب

دز یم روش بیجع ملد مه تشپ یرس هب یرس

هیدهم و هفطاع یور هب یعونصم دنخبل مادم

نوریب ردق نیا ییاهنت حلا اتهب مدیشاپ یم

یزبس یواح یا هسیک مادک ره ،نآ مدوب هدنامن

یم هار یخلا ویب دندوب هتفرگ تسد ندروخ

. دنتفر

ندروخ یزبس ولیک کی لضفلا وبا یارب مه نم

دراد تسود ردقچ هک متسناد یم مدوب هدیرخ

دروخب یزبس اذغ هارمه

. تفر یم فعض یگنسرگ زا مدوخ لد یفرط زا

. ادش رید هگید میرب _

ریگ هلد؟! دب ترهوش هنکن هرهظ رس هزات اقل _هم

؟ تهب هدیم



ال. صا _هن

یتوکس رد راب نیا و هدز یسرتسا رپزا دنخبل

باتفآ دوب فاص نامسآ ، متفر ناشلا بند یرابجا

و هدش ناهنپ اه ربا تشپ

زور هب هک یعونصم یاه دنخبل تشپ ما هروشلد

مدز. یم اه نآ
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یاه مدق اب میدش ادج رگید کی زا هک هچوک رس

واب هدش هناور هناخ تمس هدیشخب تعرس

دش، هک زاب مدز نآ هب یتشم نازرل یاه تسد

ناویا یور میوربور تسرد هک مدید ار لضفلا وبا

مشچ دش دنلب اج زا نم ندید اب دوب هتسشن

ردار هک مرهوش ردام هب دندوب خرس خرس شیاه

هدش یرامرهز ره زا رتدب شا هفایق و هدوشگ

لز دوب



هک ار لوا مدق مداد سالم ینوزرل یادص واب هدز

تشپ ارزا میاهوم هلصاف بال تسب ردار متشادرب

دش. دنلب درد زا مغیج یادص دیشک

جل نم اب یاوخ یم ؟ ردام و ردپ یب یدوب اجک _

. دوب مرگ روخآ مودک هب ترس ایب دوز متفگن ینک

مدز گنچ ار شتسد و هدرک اهر ار یزبس هسیک

زا ارم ودمآ ولج لضفلا وبا دنک اهر ار میاهوم ات

پچ تمس هب مشخ رپزا یلیس درک ادج شردام

. دیشک دایرف و هدز متروص

طقف نکن مه هیرگ نزن غیج یدوب یروگ مودک _

. وگب ور شتسار

درد زا مریگب ار مقه قه یولج متسناوت یمن

اب هتشاذگ نآ یور تسد تخوس یم متروص

مدز. بل ضغب

. مومح مدوب هتفر ادخ _هب



هدید رازاب وت اضریلع سک همه یب یدرک طلغ _

زاب شین اب بارخ هفطاع و هیدهم نوا اب تدوب

. دیتفر یم هار

هب عورش تشحو اب تفرگ جوا ما هیرگ یادص

. مدرک نداد حیضوت

مرخب یزبس متفر نیدرکن یراک ادخ هب _هن

. دیشخبب مگیمن غورد ادخب لضفلا وبا

زجع اب مدرک هقلح شرمک رود هب هک ار متسد

مرمک یور دندوب هتفر باال مندز یارب هک یناتسد

. تشاذگ
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مدوخ دندیزرل یم شربتس یاه هنیس یور متسد

هک یمشخ مه نیا زا دوب هدرک تشحو مه

. تشاد نم هب تبسن



رس نک لفق شور ردو نوریب یتفر ادرف _زا

دیشب رضاح م هگید هقیقد دنچ یدرگلو هرن دوخ

. مینک رید داوخ یمن ملد چیه ایرث هنوخ میر یم

و دندیباوخ اه شتآ مامت تفر هک مناخ هنتف

زا مخا واب دنام لضفلا وبا مشخ رتسکاخ طقف

یم هک نیا دشاب ادج روخ کتک هراچ یب نم

یب اب منم یلصا راک ریصقت راب نیا متسناد

هسیک اهو سابل لیبنز و هدنادرگرب ور یلحم

هداتفا متسد زا اوعد عقوم هک ار ندروخ یزبس

ار اذغ هملباق مدش هک هناخ لخاد متشادرب دوب؛

تسوپ مدید یتفن غارچ یور هدروخن تسد

لچک هرایتپ نآ تسد زا رخآ ، دیشک یم ریت مرس

. تخیر یم میاهوم مامت و مدش یم

همقل هی زیرب ور اذغ ریگن داب مغ یروج نوا _

. مینک تفوک

: متفگ دونشن هک یروط مارآ بل ریز



. ینک تفوک ات متخیر یم دیاب نم امتح

؟! یتفگ یچ _

نودب هظحل نامه ار مندرگ دینش یم رگا هک یاو

. تسکش یم کش یا هظحل

ار شباوج هک نیا نودب و مدرک مخا هدز لوه

ملد مدرک نهپ یا هرفس و مدش دنلب اج زا مهد

دنوش هتخیر رود دوب رارق هک ییاه یزبس یارب

. تخوس یم

مدیشک اذغ و هتشاذگ هرفس رس ار هملباق

درک یم مهاگن مخا اب یمشچ ریز لضفلا وبا

اب دندیزرل یم سرتسا زا زونه میاه تسد

یارب هملباق نورد تایوتحم زا یرادقم یتخس

. مدیشک مدوخ واو

هناهب هدیوجن و درب باقشب لخاد ار قشاق

درک. یشارت



نزباالرس هگید هنیمه هدش؟ هتفش هیچ _نیا

. هدیم مدآ لیوحت رام رهز شرخآ هشابن شاذغ

دشاب دنلب اج وزا هدیبوک باقشب لخاد ار قشاق

مدز. رغ بل ریز مدرک شهاگن مخا

زا مش تحار هللا شیا یریمب یروخب تفوک "

ت". هطیرفا هرز وفالد ردام وتو تسد

یم هزاجا متعرج هتبلا مدرک شهاگن پچ پچ

مشخ اب هنوگ نآ تسا نم هب تشپ یتقو ات داد

مخا تشگرب تمس هب هعفد کی منک شهاگن

. مدرک زاب ار میاه

ایرث تسد اجزا نوا دوز وش رضاح وشاپ _

منز یم منیبب ؟ یدیمهف یروخب یریگ یمن یچیه

. تنهد وت

شهاگن هریخ و مدرشف بل یور بل بجعت اب

هب ماش یارب رگم مدیمهف یمن ار شروظنم ، مدرک



هاگن ار مدآ هناثیبخ هک امن رگوداج نز نآ هناخ

؟! میتفر یمن درک یم
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میورب ایرث هناخ هب میتساوخ یم هک ینامز ات

مادم و هتشادن رب نم ارزا شیاه هرغ مشچ

هک اضریلع شسود هب ونم درک یم یشارت هناهب

، مداتسرف یم تنعل و شحف دوب هدرک یلوضف

یوژهیا یاج اه شحف نیا نیب رد مرهوش ردام

رارق تیانع دروم رتشیب ساسحا اراب وا تشاد

یم و تشاد ینهذ تردق وا رگا ینعی ، مداد یم

رگید ما هتفگ وا هب ییاه زیچ هچ دمهفب تسناوت

شدوخ و هتشادرب لضفلا وبا ندرک رپ زا تسد

تخرد زا ارم ییاهنت هب

درک. یم نازیوآ ناش هناخ مد یودرگ

راپسهر یگمه زیتس و گنج یلک زا دعب هرخ باال



هدایپ یا هقیقد لهچ دودح میدش ایرث هناخ

اما تشادن نتفر هار یان رگید میاهاپ میتفر

مضارتعا تعرج

. مروایب نابز رب یزیچ دیابن هک دیسر شروعش

لخاد وهب هدرک روبع ناشزبس رس طایح زا

ایرث هب ندش هریخ یاج هب ممشچ میدیسر هناخ

هب دوب نم اب تبحص ردحلا هک یا وخهلا

هک دوب هدش هتخود هناخ تمسق نیرت یا هشوگ

اجار نآ مدرک شراکش اه نآ اب یسوبور زا سپ

مداد مدیلا ارم مدرد رپزا یاهاپ متسشن و متفرگ

الاب یکش و اریمس هارمه هب اریمح و یفطصم ،

ندید اب ندوب هتسشن نامیوربور ناشیاه رهوش

تمس و هدش ادج ناشرهوش زا رهاوخ هس ره ام

. دندمآ نم

نادرم عمج وهب هتساخرب مخا اب لضفلا وبا

و دوب اه نآ شیپ ومه ایرث رهوش دش، هفاضا



شیاه هاگن زا چیه دز یم دید ارم یمشچ ریز

ریز هب رس یفطصم زیه کدرم دمآ یمن مشوخ

لضفلا وبا شاک داتسرف یم تاولص و تخادنا

راب کی تفگ یم اریمح دوب، هتفر وا هب یا هرذ

و تسا هتفرن واباال ندز یارب شتسد مه

یچ؟ لضفلا وبا اما هتشاذگ مارتحا وا هب هراومه

شناتسد مدرک یم کچوک هابتشا کی تقو ره

. تفرگ یم رارق مرس راوباالی لیب

وا تمس اههب هاگن همه ریپ ابیرقت ینز دورو اب

یدب سح تخیر یرُه شندید زا ملد تشگرب

. متشاد وا هب تبسن

یسک هب هک نیا نودب و دمآ نم تمس میقتسم

نامشچ هب ممشچ درک دنلب ار متسد دهدب سالم

هدیشک هطقن هسات ناشریز هک شا هدز همرس

و مهمدیلا ارهب شیرتش یاه بل دنام تباث دوب

متساوخ تشحو دشاب هریخ متسد فک هب



هدیسرت تفرگ رت مکحم هک مشکب سپ ار متسد

زیخ مین هک مداد قوس ار مهاگن لضفلا وبا تمس

. منداد تاجن یارب دوب هدش
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، متفر زاحلا ایرث شوغآ رد حلا یب هاگآوخان

هب لضفلا وبا درک یم مهاگن بجعت اب یفطصم

هک دوب ادیپ شتاکرح زا تشادرب زیخ متمس

. تسا یبصع یلیخ

زا دیشک ار متسد و درک هاگن هیقب هب مخا اب

یمن باال مسفن مدرک یم سح ، مدیزرل یم سرت

دوب. هتسب خی منت دیآ،لک

دش یچ یجنران کزان ردقچ وت رتخد یاو _یا

؟ یتفر فعض و شغ هگم

مدرک هاگن مرهوش ردام ثیبخ یاه مشچ هب



وور درب طایح فرط وهب هدرک مدنلب لضفلا وبا

دز. رشت اریمح هب

. نوویا رایب نک تسرد دنق بآ ناویل _هی

یبوچ ریصح یور و هدرب طایح فرط هب ارم

مهفن هکینز هب هیبش ییاه زیچ صرح ،اب دناشن

ایرث ابواو شتموصخ متسناد یمن دروآ نابز رب

دوب. هچ

؟ تدنق بآ دش یچ سپ _

دز. داد هناخ لخاد زا اریمح

هدب. نوما هی شاداد _

دمآ دنق بآ زا گرزب یناویل هارمه دعب یدنچ

و تسش تشگنا اراب مکیراب ندرگ لضفلا وبا

هدنام تباث منازرل رس شراک نیا ،اب تفرگ هراشا

ار حملا بآ یکنخ و

اما مدیشک یقیمع یسفن و دروآ اج یمک



سخ و دندیشک یم ریت میاه هقیقش نانچمه

. مدرک یم سخ

یاه کتک دزو یم مرس هب هسوب لضفلا وبا

مه درک،نم یم ناربج شتبحم اراب شا یرهظ

یقاب یاه هیرگ و هتشاذگ شا هنیس یور ار مرس

. مدرک خیلا ششوغآ اررد رهظ رس زا هدنام

. مدرک هابتشا مدمویم دیابن _

ار یفرح نایب تردق و دوب هدش نکلا منابز

یا هشعر درک شزاون ار مرس تبحم ،اب متشادن

مدوب هتفرگ نز نآ طسوت متسد نتفرگ عقوم هک

دوب. مدوجو رد زونه

هقیقد دنچ تاعوضوم ارزا مساوح درک یعس

دش. مه قفوم و دنک فرحنم شیپ

یم یچ ؟هب یدرک راکیچ رازاب یتفر زورما _

؟ تدید متسود هک یدیدنخ



سلا همه نیا دعب و ماتسود ... یچیه ادخ... _هب...

. مدید

ار مرمک مناتشگنا کون لثم دوب، هدز خی مبلق

یم لخاد دیاب دوب درس یلیخ اوه درک شزاون

نم درک یم بانتجا نتفر لخاد زا وا اما میتفر

شومارف ار حملا نیا راگنا دوب سیخ میاهوم اما

رت بیجع هک کنز نآ ارهب شزکرمت مامت و هدرک

. تسا هداد دوب شسورع زا

یم مه هب امرس تدش زا هک ییاه نادند اب

مدز. بل دراو همزمز دندروخ

ـــه. مدر _ســ

منوشوپ یم ور تاسابل وش مورآ وت میریم _االن

؟! هبوخ هنوخ میریم ال صا

. مداد باوج و هداد ناکت ینارگن اراب مرس

. هتشز _هن



ور وت نت هدموین وت هک تفرخ هکینز نوا تشز _

. دنوزرل یشنومهم هک

. هرادن بیع _

نودب ار شتک و هداد نوریب یبصع ار شسفن

و هدروآ رد دوش ادج شا هنیس زا نم رس هک نیا

. تخادنا میور
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زورما منامام ، رازاب تمرب یم مدوخ ادرف _

منم یطاولا یپ هتفر نیا تفگ یه درک میبصع

شمه ور وت هظحل دنچ نوا وت دش یچ مدیمهفن

مد دموا هک اضریلع مدید یم هگید درم ابهی

یم یتشاد هک ور وت هدید رازاب وت تفگ هنوخ

مداد تسد زا ور منومیا و نید هگید یدیدنخ

تسنود یم اه هنک هدب ور وت تساوخ یمن منوا



شمدید شاداد سرتن تفگ ، مدرگ یم وت یپ

دیدنخ یم هفطاع و هیدهم شاتسود اب تشاد

. هدرگرب هگید هقیقد دنچ اال متحا

... ماتسود یولج رازاب یدموین مدروآ سناش _

داد. باوج ینامیشپ واب درک شزاون ار مرس

متفگ تهب مه راب دنچ یلو ، تمدز یم دیابن _

تقو چیه هرت همهم زیچ همه زا مارب موربآ

اقل. هم راذن موربآ ور تسد

مخا دزواب ما هدرک بت رس یور یرگید هسوب

دش. ادج

هساو نوریب میدوب هتفرن مه اب هتقو یلیخ _

. مدید ملگشوخ دنبندرگ ات دنچ هزات متفر نیمه

. نوشمرخ یم تارب ادرف _

خی نت هب رتشیب ارم و هتفگ تبحم اراب نیا

. درشف شیامرس زا هدرک



ارهب ما هدیسرت یاه مشچ نتفر نامز ات زور نآ

تشگ یم رب متمس هک نیمه اما متخود نز نآ

. مدیدزد یم هاگن و دیزرل یم مندب و نت

میدش هناخ دراو هک نیا ضحم هب مه بش نامه

وزرل بت زا حبص دش،ات عورش میاه هفرس

ان یاه یادص ، مدوب توم هب ور مدرک دیدش

یور ار لضفلا وبا اب مرهوش ردام ثحب موهفم

یم ار هدوب نم حلا نیا رصقم وا هک نیا

. مدینش

جیگ جیگ بش ای زور دوب نامز هچ متسناد یمن

ار متیعقوم مدرک یعس دوبن هناخ رد یسک مدوب

یموهفم میارب زیچ چیه اما منک ییاسانش

ب یور ار ما هدش دنلب همین رس ارابجا تشادن

. متفر شوه وزا هدنادرگ رب تشلا
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شنیریش و خلت تاقافتا مامت اب تشذگ هام راهچ

قلطم هن دوب یم دیاب هک روط نامه تسرد

لثم دنام یرتسکاخ هنوگ نامه هایس وهن دیفس

دمآ دوجو هب نیمز هک ینامز لثم هشیمه

و دوب هشیمه داضت ، دروآ دوخ اراب داضت و

یدایز یتقو ، تسین نآ رد یکش تسه

هک نیا ارزا تلا یخ یناوت یمن یتسه تخبشوخ

رد یزیچ چیه نوچ ینک تحار تسا یگشیمه

یدودحم یاه زیچ نآ تسین تیاهن یب ایند نیا

. دنوش یمن هدید رس مشچ اب دنتسه هک مه

نیا مامت و دیآ یم باال تخس مسفن اه زور نیا

دوب ینوخ هتخل بجو مین رطاخب مه تاقافتا

. تسا دشر ردحلا مکچوک ابیرقت مکش نآ رد هک

مرس باال مدب حلا رطاخب بیبط هک اه زوریرپ

ار نیا درک یم رغ رغ مرهوش ردام و دوب هدمآ

ما یگلماح ربخ لضفلا وبا هب یتقو مدوب هدیمهف



دوب هدز هسوب متروص رسو هب ردق نآ متفگ ار

دننامه ارم ، تفرگ نم ارزا ندیشک سفن ناما هک

یور اه هکلم

ناکت داد یمن هزاجا و تشاذگ یم شمشچ

و ماش شیاه تفلا خم دوجو اب نم اما مروخب

موصعم اب دوشن روبجم ات متشاذگ یم راهان

راک نیا زا نم اما دوب یسنج دب یمک ، دنزب فرح

. مدرب یم تذل

یم تیذا دایز امار هک یزیچ اهنت نیب نیا رد

اج نیا هقیقد هب مد هک دوب ییایرث دوجو درک

شیتآ یور دنپسا لثم ار لضفلا ووبا دمآ یم

درک. یم

و هتفرگ ارم تسد شرهوش ردام هک یزور نآ زا

تفه واو ینوخ نمشد دوب هدرک محور ضبق

دوب. هدش شدوخ ردام هلمج زا شدج

. مناخ اقل _هم



هب عورش زور ره لثم مقشاع بلق وا یادص اب

فرط وهب هتساخ اجرب زا دنخبل اب درک ندیپت

هتسپ میارب و هتشاذگ مامت گنس مه زاب متفر رد

دوب. هدیرخ ماداب و

رود تسد و متشاک شا هنوگ یور یا هسوب

. مدرک هقلح شرمک

؟ یرادن رایو هرتهب زورما _حتلا

مدوبن رادراب هک ییاه زور زا رتشیب هک ار مقازب

. مداد ورف ار دوب هدش

. مبوخ _

رانک نیچ نآ یارب ملد دوب قرع سیخ شتروص

یم ناشن زور ره زا رتریپ ار وا هک شیاه مشچ

یدیفس شا هقیقش رانک یاهوم ، تخوس داد

هب ارم راک نیا واب دندوب هداد شرتسگ ار ناش

دش یم ریپ وا ینعی نیا دنتخادنا یم تشحو



و نیرت گرزب تفر یم تسد زا نم زا رتدوز

دوب. وا دوبن مه مسرت نیرتدب
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یگلصوح یب واب درک ادج ششوغآ زا ارم

. دیسرپ

ناه؟ دموین هک زورما _

شلا یخ یب نک شلو لضفلا ،وبا رکشورادخ _هن

طوبرم ام هب دایب هراد تسود هشلا خ هنوخ وش

هک... شتسین

ار ونآ تخادنا شیاهوم لخاد یتسد یبصع

. دیوج یم لر تنک نودب و یبصع ار شبل ، دیشک

یمن یتفرگ ،رگا یریگ یمن شزا یزیچ چیه _

. تبرش ای هشاب اذغ داوخ یم یزیچ ره یروخ



یمن نم مشچ متفگ منم یتفگ راب رازه هشاب _

هیچ؟ تلکشم طقف منود

یا هشوگ اهار هتسپ اهو ماداب تفر رد هروک زا

. متشگرب شفرط هب تشاذگ

اب منز داوخ یمن ملد هک هنیا ملکشم _

هللا. رفغتسا هی....

قرع نیشب دایب یگب وت یچ الره صا هشاب _

. مزیرب ییاچ هی تارب یدرک

دز. هیکت یتشپ وهب هتسشن نیمز یور

. امرگ نیا وت دموا رد مردپ زورما شیخآ _

منک. یم تسرد نورفعز تبرش تارب _االن

هکاب دوب هدشن جراخ مناهد زا فرح نیا زونه

. دیرپ مخر زا گنر ایرث یاه نتفگ خهلا یادص

همه نآ اب متسناد یمن دوب، تخس میارب شرواب



درک یم وا هب میقتسم لضفلا وبا هک ینیهوت

دیایب هناخ نیا هب زاب تسناوت یم روطچ

تفر رد تمس دشو دنلب اج زا یدلج لضفلا وبا

یم شسامتلا و هتفرگ ار شیاه هناش تسد اب

موصعم نتفگ سیه یادص دورن نوریب ات مدرک

نیمه و دینش مه لضفلا وبا مدینش طایح اررد

و هدز سپ ارم دوب یفاک شندش هناوید یارب

. تفر رد تمس

دیایب لخاد هب هک منک شیضار متسناوت رارصا اب

منکب یعافد نز نآ زا یتح متشادن تسود رگید

. تسا ششفک هب یگیر هک مدوب نئمطم

. هدش کشخ منهد اقل هم مهب هدب یزیچ _هی

وناز یور تسد و هتسشن نیمز یور هک ییوا هب

کی متساخ اجرب مدش،زا هریخ دوب هتشاذگ

تبرش ناویل



سفن کی مداد شتسد وهب هدرک تسرد نارفعز

. دیشک رس ار نآ

. هدب تریخ ادخ _خآ

مه رد هک تسا نم تروص راب نیا دید یتقو

. دیسرپ مخا اب مروآ یمن نابز رب یزیچ و هتفر

هدش؟ یچ _

. یچیه _

. مرادن ششک هگید اقل هم نزب فرح _

یم تشاد یدز یتقو ور خهلا رتخد لضفلا _وبا

؟! هیروج نیا ارچ دوبن تحاران ال صا دیدنخ

زا وور دیرپ ینآ شگنر ؟! سا هنووید هضیرم

رد هک دوب نم یاه مخا راب نیا تفرگ متروص

ریگرد مرکف ، تفر مه

شزاون ار ونآ هتشاذگ ممکش یور تسد دش

دهاوخ هچ ناتساد نیا هت متسناد یمن ، مدرک



دش

.. متشاد بیجع یا هروشلد و سرتسا اما

تشحو اب مدوب هداتفا کیرات و هایس رابنا کی رد

دوبن یرون چیه مدرک یم هاگن مفرطا هب

تسد دندز یم ضبن تشحو زا میاه هقیقش

. دندوب هدش ریجنز میاه

یادص هکاب منک دازآ ار دوخ مدرک یم یعس

ینآ هک یراوید تمس مهجوت یا هچب هیرگ

دش. بلج دوب هدش رد هب لیدبت

کدوک نآ نامشچ دمآ لخاد تسد هب دازون ایرث

شیاه وم دوب لضفلا وبا نامشچ گنرمه

وا هک تفگ یم نم هب یسح دندوب رف وا لثم

اه ریجنز هک مورب ولج متساوخ تسا نم لفط

قرب متشگرب ایرث تمس یتقو ، دندادن هزاجا

دروآ ارباال نآ مدید شناتسد اررد وقاچ یزیت



وتالش مدز یم غیج دز هچب مکش یور یپایپ و

اه ریجنز اما منک اهر ار دوخ ات مدرک یم

. دنداد یمن هزاجا

. ینیب یم باوخ یراد وش رادیب اقل _هم

ریت ممکش مدش زیخ مین و هدیشک یقیمع سفن

تسد و هدز هیکت متسار جنرآ هب دیشک یم

هک یباوخ ابدب لضفلا وبا مدیلا نآم یور ار مپچ

مارآ ار مرمک دش مکیدزن مدوب شثعاب نم

. درک شزاون هلصوح واب

. تارب مرایب _بآ

هزاجا دوب هدش کشخ میولگ هک نیا دوجو اب

ممسج و حور یور تشحو مدادن وا هب ییادج

و شمارآ شتسد قاس راشف دوب،اب هدرک هنخر

ار سرت دشو یم قیرزت مدوجو هب تینما



درب. یم نیب زا هدنشک سوریو کی دننامه
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هتشاذگ تشلا هبب رس وا یاه شزاون اب مارآ مارآ

و گرزب یاه تسد ندیشک شوغآ ابرد

شدنمتردق

زور نامه یادرف مور، یم ورف قیمع یباوخ هب

دمآ نام هناخ هب رهظ یاه همین مرهوش ردام

هرابود

یم کش هب ادیدش ارم نیا و دوب هدش نابرهم

شلباقم ار ینیس و هتخیر شیارب ییاچ تخادنا

. متشاذگ

؟ یرادن یصاخ رایو ؟ مرتخد یبوخ _

عفال. هن ادخ رکش _

دیوگب یزیچ تساوخ یم راگنا داد ناکت یرس



ثکم اب هدرک ونم نم یمک درک یم تمواقم اما

وطالین

. درک تبحص هب عورش

تییاد زا یلوپ هی شیپ هام راهچ نم یتسار _

. متفرگ ضرق

مداد هزاجا متوکس واب هتخادنا باال ییوربا

. دهد همادا ار شتبحص

مگب متساوخ یم داوخ یم ور شلوپ _االن

. هدب مهب تلهم هی ینک تبحص شاهاب

اب ندز فرح تصرف یک مدرک شهاگن بجعت اب

ضرق مه لوپ وا زا هک دوب هدرک ادیپ نم ییاد

. دریگب

هنود یمن یسک وگن یزیچ لضفلا وبا هب طقف _

. مارتخد یتح

، مداد ناکت شفرح لوبق هناشن هب مارآ ار مرس



اب متسناد یمن اه عقوم نآ دز یناطیش دنخبل

توکس نیا

. دزیرب مرس رب یکاخ هچ تسا رارق

وا زا دمآ لضفلا وبا هک نیا ضحم هب بورغ

میورب مدومحم ییاد هناخ هب رس کی ات متساوخ

مه وا

نم نتشاد هگن یضار یارب شلیم ربخالف

ناش هناخ رد مد هب هک نیا ضحم درک،هب لوبق

میدیسر

. درک همزمز دیدهت اب مشوگ دشومد مخ

! ایدش هرسپ نوا روخ مد یتفر منیبن _

. مدیسرپ و هدرک شهاگن بجعت اب

؟ یگیم ور _یک

هتساوخ یم تفگ یم تییاد هگید هرسپ نیمه _

. شارب هریگب ور وت



هتفرگ وا زا هاگن مرش واب هتفرگ نادند هب بل

. مدز بل ششوگ مد

فاص ، هتشز افرح نیا هراد دزمان نوا _اباب

نم زا یرتم کی شرس شراک نیا اب داتسیا

" مشب تدنلب دقوباالی تنوبرق ". تفرگ هلصاف

یچ؟ _

. هگید نزب ردو یچیه _

ردار ما ییاد رسپ نیرتکچوک دیمح دزو رد

هدمآ ولج ییورشوخ اب ییاد میتفر لخاد دوشگ

مشوغآ ورد

شهاگن بجعت اب تفگ کیربت ار ما یرادراب دیشک

. تسشن ما یناشیپ یور مرش قرع ، مدرک

؟ ییاد ینود یم اجک زا امش _

ور ماش رایب رادرب ییاچ هی مناخ ، منیبب دینیشب _

میرب میاوخ یم ییاد هک..._هن نک رضاح مه



. ادخب هدنوم نیدلا ورعالء ماذغ

ارابجا تفر نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ مخا اب

. مدرک توکس

. هراد فراعت مه شییاد اب مدآ رتخد _

باوج رد شتفلک مبو یادص نآ اب لضفلا وبا

: تفگ یسیابردور چیه نودب درک، زاب بل ییاد

هی اقل هم رارصا هب طقف میرادن فراعت یجاح هن

. دوب هدش گنت نوتارب شلد اج نیا میدموا رس

. درک مهاگن تبحم واب دیسوب ار میناشیپ ییاد

. مشچ رس شمدق _

؟ تردام زا ربخ _هچ
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؟ تردام زا ربخ _هچ



یروج هللاور سمش هبوخ منوا ییاد یچیه _

طایح زا نوش ادص یتح هگید هک یدنوسرت

. دایمن منوشنوخ

هب ییاچ ییاد نز داد ناکت ار شرس رورغ اب

ات مدوب یا هناهب رظتنم دمآ نام تمس هب تسد

اب

مرهوش ردام عوضوم و موش اهنت دومحم ییاد

. منک نایب ار

دز. داد طایح یوت زا دماح

؟ طایح وت منک خیلا ور اه راب نیا یجاح _

. تکمک مایب اسیاو رسپ _هرآ

تیدج اب ییاد هب وور هتساخرب اج زا لضفلا وبا

دز. بل

. یجاح مر یم _نم



. رسپ هتشز یروج _نیا

ات منم دینزب ور نوتافرح امش هراد یتشز _هچ

. متشگرب عقوم نوا

لبق دوز یلیخ و هدیشک هدوسآ یسفن وا نتفر اب

ییاد هب ور دوش شیادیپ لضفلا وبا هک نیا زا

. مدرک تبحص هب عورش راو همزمز مدومحم

؟ هتفرگ ضرق لوپ وت زا مرهوش ردام ییاد __

هک دنک یراک یفخم تساوخ و درک مهاگن مخا اب

. مدرک یتسد شیپ

تلهم مکی ینوت یم ییاد تفگ مهب شدوخ _

مدوخ دادن سپ هگا خهیلا مکی شتسد شهب یدب

اب

سیه _... ونوت لوپ منک یم تبحص لضفلا وبا

. ینم مشچ رون وت نزن ور فرح نیا رتخد



و هدیکورچ یاه تسد و هدز ظیلغ یدنخبل

شزاون ار مرس مدز، هسوب تبحم اراب شمرن

درک

. دیسوب شصاخ تبحم اراب میناشیپ

. یدنوم یم ماش لقادح شاک _

مدرک رکشت دنخبل واب هتشگرب ییاد نز فرط هب

. تفرگ متمس هب هویم رپزا یا هسیک

نیا زا خیلا تسد مرادن تسود مزیزع _ایب

. یرب هنوخ

. ییاد نز هنکن درد تلگ تتسد _

. رتخد سالتم ترس _

ار لیبنز و مدیشک ششوغآ ورد هدش دنلب اج زا

لصفم یظفاحادخ زا سپ ، متفرگ شتسد زا

ار شتسد ودات لضفلا وبا مدمآ نوریب اه نآ زا



. درشف مکحم ار شرمک دزو مه هب

دش. مومت هرخ _باال

؟ لضفلا وبا میرب _
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. دیسرپ بجعت واب درک مهاگن کوکشم

! هدشن مه هقیقد هد زونه دوز _هچ

. بنجب هزوسب اذغ مسرت _یم

مناتسد ارزا لیبنز دمآ متمس و هداد ناکت یرس

اب داتفا هار هب نم زا رتولج شدوخ دزو پاق

دنخبل

مدوب هدش رضاح وا رطاخب طقف مدرک شهاگن

***.حلا" منک کمک شردام هب

یط ار قاتا ضرع و لوط هلصوح ویب یبصع



ار مرس هک دز یم شپت رپ ردق نآ مبلق مدرک یم

مه

یم ار میولگ ینیگنس ضغب دوب هدروآ درد هب

اه زیچ نیا مدوب تخس یاه زور نز نم اما درزآ

. تخادنا یم زااپ ارم دیابن

یم مهاگن یمشچ ریز سرت اب هناحیر و میرم

راگنا دز یم راز میرم شوغآ رد ملفط و دندرک

. درک یم سح ارم یرارق یب هک

یفرح حاالهی نیشب هقیقد هی مرب تنوبرق _

چیه هلصوح االن میرم وش تکاس _... ندز

رهش زا ور نم ناوخ یم ،هه مرادن ور یتحیصن

نزادنب مدوخ

تسین مرهوش نوچ مسک یب نوچ ارچ نوریب

هب هک ییاملظ نیا باوج ادخ هنک نوشتنعل ادخ

نم



. هدب کت هب کت ور ننک یم

باوج تیدج واب هدرک مهاگن مخا اب هناحیر

داد.

. هتره رهش هگم ننک یم طلغ _

. هرآ یشاب باحاص یب _هگا

میرم شوغآ ارزا مدنزرف و هداد تروق ار مضغب

نامزمه مدش، شنداد ناکت هب عورش مارآ متفرگ

. دنتسشن مفاص یاه هنوگ یور مکشا تارطق

مشچ گنر هب شیاه مشچ مدرک هاگن شتروص هب

رتشیب مدید یم هک ار وا دوب لضفلا وبا یاه

شگنتلد

. مدش یم

. هچب هگید ریگب مورآ تفر مرس نکن، هیرگ _

ور تیلد و قد داوخ یمن حاال منیبب نم شدب _



رخ ورب یراد تعرج هگا ینک خیلا هچب رس

هک ینوا

. ریگب هدز ور فرح نیا هتشگرب

هک وردحیلا هداد ناکت ضغب نامه اراب مرس

: متفگ یبصع هدنخ اب مدز یم سفن سفن

رس هچبالیی دینیبب طقف دینک ربص شعقوم هب

. مرایم ش هداوناخ و موصعم

رد ومد هدش هناور اه هلپ زا هناخ رد یادص اب

مدرک زاب یکیت یادص رداراب مدز هباپ ییاپمد

مناخ ارهز

یور مخا اراب شا یگنر رداچ دوب یلغب هیاسمه

: تفگ ییوررپ واب هدیشک شتروص

یرب اتسور زا یاوخ یم مدینش نوج یهم

؟ هتسرد

هدز؟ یفرح نیچمه _یک



دنت اب دنزب یفرح و دنک زاب بل هک نیا زا لبق

. مدز رشت ییوخ

. هتفگ سک ره هدیدنخ شاباب روگ _هب
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وا هب ور راو دیدهت ار متسد و هدز دایرف رت دنلب

نآ زا نم نتفر زا سپ هک متسناد یم ، مداد ناکت

هدش مرهوش ردام یجاب یج یج تسود هناخ

. تسا

ماج چیه هنم هنوخ اج نیا وگب م هیقب هب _ورب

مدوخ هب دایب هراد یفرح ره مه سک ره مریمن

؟ یدینش هنزب

. متفگن یزیچ هک نم نوج اقل هم عاو _

. سالتم _هب



، متسب برض واب یبصع وردار هتفگ ار نیا

ار میاهوم وکالهف هتسشن طایح رد تشپ

یعس مکلپ ندرک وزاب قیمع یاه سفن اب مدیشک

. منزب سپ ار هیرگ متشاد

درد واب هدش دنلب اج ؟زا حِیلا هچ نیا ردام _

ار میاوه اج همه و هشیمه هک یمناخ سدقا

. مدیشک شوغآ رد تشاد

. مشک یمن مدیرب هگید ادخ _هب

ار ما هرجنح هک یظیلغ ضغب رطاخب میادص

دوب هدرک یمخز شفده هب ندیسر یارب

. دیزرل یم

زا یچ هخآ نراد یمن رب مرس زا تسد ارچ _

...یم ناوخ یم نم هدنوم باحاص یب نوج

زج هک نم متفایب مامش مشچ زا ننک یراک مسرت

. هخآ مرادن ور یسک امش



دش. ما هریخ مخا واب هدرک ادج دوخ زا ارم

نییاپ رس مرش ؟!اب یتخانش یروج نیا ور _نم

مییامنهار هناخ تمس و هتفرگ ار متسد متخادنا

. درک

ینک یم زاب هک مشچ هرذگ یم ازور نیا همه _

تخس یازور یراد ور یگدنز نیرتهب ینیب یم

هک مه ینوا ، هشیم مومت هرخ اماباال وطالین

شسپ زا هک منود یم یتدوخ هنک شمومت دیاب

. یایم رب

ننود یم راک هانگ و نم منکن هک میراک چیه _نم

فرح همه نیا فرش یب کدرم نوا رس زورما ،

هگم ییاهنت نیا هنم تسد هگم ندز مرس تشپ

تمغ و..._ نم نمهف یمن ارچ هدوب نم ریصقت

وتاال نمهف یم زور هی مانوا هرخ باال رتخد هشابن

ردق نیا یشاب تموصعم لفط رکف طقف دیاب ن

هچب نوا نت هب هشیم رهز تریش روخن صرح



ور لحم لها ادرف مگیم یجاح هب مدوخ نم

هنک تفتلم

التو هرسپ نوا هب مه یباسح میلا شوگ هی

. هنزن شرس هب یزاب نز رکف ات هدب اپ ورس یب

هب دروخ یم ناکت ناکت میرم شوغآ رد مدنزرف

تدوخ ادخ ". دیشک ششوغآ ورد هتفر شفرط

مربص متفایب هانگ هب راذن هدب سپ ور نوشباوج

ناویل هی ندروخ ور هچب نیا ثرا دیسر رس هب

هساو ننک موربآ یب راذن متفگن یچیه شور مبآ

تفرگ مارآ مشوغآ رد مکچوک دازون ". هدرکن راک

دص هب مداد یم حیجرت ار کچوک هناخ باال نیا

. تسا هدش هتخاس یروخ مارح هکاب یا هناخ
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هتخاس نارگید زاملا شزیچ همه هک یا هناخ



دنب کزان یرات هب دزیر یم مه یزور دشاب هدش

رات هک یا هناخ ره ارهب کوبات نیا نم دوش یم

. متسناد یم رترب تسا سانلا قح شدوپ و

هک دوب هتشذگن وا نتفر زا مه هقیقد دنچ زونه

ناتسد ارهب مدنزرف دش دنلب هناخ رد یادص

. مدرک بترم رس یور ار مرداچ و هدرپس میرم

. مریم نم ردام _

. مدوخ _هن

برض ورداراب هدرک دنت اپ طایح فرط هب

حقو شامشچ نآ اب موصعم مرهوش ردام مدوشگ

وحاال دوب هدروآ مرس بالهب همه نیا ، مدید هدز

نم دوب هدش هریخ منامشچ هب مامت ییوررپ اب

هدمآ مرس رب هک بالیی همه نآ رطاخب وا یاج

. مدیشک یم تلا جخ دوب

هتشاد تحاقو همه نیا ات تسناوت یم یروطچ



. دوب تخس میارب یلیخ شکرد دشاب

ناه؟ هدش بارخ نیا زا یریمن یچ هساو _

فرح دایم تشوخ ؟ یشاب نم قد هنیآ یاوخیم

؟ ینک یمن مرش ؟! هشاب ترس تشپ

نم مشکب تلا جخ هک مدروخ ور مدرم ملا هگم _

. متسین نم هدرک اطخ هک ینوا مر یمن ییاج

نم، یارب هدروآ رد مه یمد هچ هبوخ هبوخ _

یتشادن مکشخ نون تردام هنوخ تسین تدای

یگنشگ زا دوبن نم لضفلا وبا ندز قس هساو

لد افرح نیا اب یاوخ یم حاال تخبدب یدرمیم

یرب باالهک یشکب ور شزیچ همه و ینوزرلب ونم

یاغرم منک یم یراک یدنوخ روک ینک رهوش

. ننک هیرگ راز راز حتلا هب نومسآ

نوریب هنوخ نیا زا نم نکب یاوخ یم یراک _ره

. مریمن



اوه رد هک دنک متروص هلا وه یلیس تساوخ

. مدادن هزاجا و هتفرگ ار شتسد

هضرع یب کیچوک یاقل هم نوا هگید _نم

نیرایب مرس نیتساوخ رهبالیی هک متسین

یراد نم شیپ یدایز یاه فرح مه وت هرن تدای

. مدب داب هب تنادناخ اتوتولک منک زاب بل هیفاک

یتکرح هزاجا هک نیا زا لبق دیرپ شخر زا گنر

ار ووا هدز شا هنیس تخت هب مهد وا هب رگید

شیاه تشم ، متسب شیور ردارهب مدنار بقع

اما مدینش یم ار دروآ یم ورف رد یور هب هک ار

رطاخب مدیشک یم هچ ؟!ره تشاد یتیمها هچ

. یهانپ یب نیا فالتک نیا دوب وا

ارخالص دوخ متخادنا شناج ارهب تبیصم نیا

رب باوخ نم دیدهت اب دیاب هک دوب وا حلا مدرک

دش. یم مارح شنامشچ



داتسیا طایح ورد دمآ یرهظ زا دعب سنوی جاح

زا تسد هب هچب دوب مه رد ادیدش شیاه مخا

ارم هک نیا زا سرت و هرهلد مدید یم ار وا ناویا

ردام یتقو دوب ملد رد هشیمه دنک نوریب هناخ زا

دوخ یاج رگید هک وا درکن محر نم هب دوخ

. تشاد

دننکب نم اراب راک نیا رگا مدوب هتفگ مه اه راب

اقآ موش یمن روخلد اه نآ زا یا هرذ

هار هللر فغتسا مفرح نیا دعب هلصاف مهبال سنوی

هناحیر لثم مه وت تفگ یم و تخادنا یم

نوریب هناخ ارزا دوخ رتخد مناوت یم روطچ

منک.
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نیزا رت دب دوخ ردام میوگب هک دمآ منابز کون ات



شهاگن توکس رد مدش الل زاب اما هدروآ مرس هب

هک ار شرس لحم دمتعم و نابرهم درمریپ مدرک

هناخ لخاد و هدنادرگ رب ور هدز مرش دروآ باال

هللا ای یادص دعب یدنچ متسشن یا هشوگ متفر

دش. دنلب شنتفگ

هچب دوب هدز رس رداچ هزات هک میرم هب تلا جخ اب

: متفگ رد هب ور یدنلب یادص واب هدرپس ار

. یجاح وت امرفب

نییاپ رس رت هدنمرش مناخ جاح واو دورو اب

نیا دوب، هدرک یمخز ار میولگ ضغب متخادنا

ناشباوج و دندوب هدرک کمک نم اههب نآ همه

نامه دش یم مه شا ییارچ ییوربآ یب دش

نم. یتسرپ رس ویب اهنت ینعی یرارکت خساپ

. مرتخد مشب تمحازم متساوخ یمن _

نوترابرس هک ینوا اقآ جاح دینکن مرت هدنمرش _



. منم

تسد یوت لومعم قبط ار شتسد یوت حیبست

یم داد، ناکت فسات اراب شرس و دناخرچ

تساوخ

متسناوت یم شتاکرح ارزا نیا دیوگب یزیچ

. ممهفب

زا دیاوخ یم هگا دیگب هنوتلد وت یچ ره یجاح _

و... مدنب یم ور مراب زورما نیمه مرب اج نیا

؟! رتخد ینز یم هیچ افرح نیا هللا رفغتسا _

درک، یم هاگن شرهوش هب ینارگن اب مناخ سدقا

زا دوش اهر دزات یم ما هنیس رد هب برض اب مبلق

دراو دوخ هب هک یبارطضا و سرتسا همه نیا

. مدرک یم

نیا ینکن راک هبامرگ یوت هگید ماوخ یم تزا _

تارب یتمحازم یسک و یریم نوریب رتمک یروج

شهاگن و هدرک دنلب رس یروابان ...اب هرایمن شیپ



رداچ ،ابرپ دندش سیخ کشا زا منامشچ مدرک

ار نآ ما یگنر

وا هب ور ظیلغ ضغب نامه واب هدرک کشخ

. مداد باوج

زج هک نم تسامش فرح فرح یجاح هشاب _

. مرادن ور یسک امش

صال عفالهب اما رتخد مدیم مدوخ ور تجرخ _

. نتفر تسین تح

مدش هریخ مناخ سدقا هب ضغب ؟!اب یجاح _

شضارتعا اما دیایب رب وا زا یراک مدوب راودیما

دش. ربارب سنوی جاح هرغ مشچ اب
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مریدقت ای تخوس حملا هب شلد ادخ مناد یمن

، تشذگ یجاح مکح زا هک زور ود دوب نیمه



مناخ سدقا

همادا مراک هب هرابود مناوت یم هک تفگ و هدمآ

ار ادخ راب رازه نارازه هظحل نآ رد ونم مهد

یا هچب نآ اب مه نآ ندنام هناخ رد مدرک رکش

ارم ، تسا نکمم راک نیرت تخس دوب مقد هنیآ هک

دای مادم

کت کت هک یلضفلا وبا تخادنا یم لضفلا وبا

یم ادص ار شمان بش وره زور ره میاه لولس

" هتشذگ .*** دوبن وا زا یربخ یلو دندز

ورد میا هدش اریمح نابزیم هک تسا یزور هد

شیاه هچب زا هن یربخ نیرت کچوک تدم نیا

چیه هک نیا عبالهو ینعی یفطصم هن تسا

ار شیاه هچب هدادن ماجنا یتشآ یارب یتکرح

. دروایب هدادن هزاجا مه

شا سهلا کی دازون یارب هک مناد یم طقف نم

یارب اهار هار مامت ینعی هتفرگ هیاد کی مه



هب ندمآ زا ادیدش اما اریمح ، تسا هتسب یتشآ

یسک رگا هک یروج ، تسا نامیشپ شردام هناخ

زا مه ودبلا تشاد هک اپ ود درک یمن شتم مال

دز. یم رپ ناش هناخ وهب تفرگ یم ادخ

یب زا دروخ یم ار شنوخ نوخ لضفلا وبا

یم اریمح زا مه هچ ره یفطصم یاه ییانتعا

یفرح هدش نات ثحب تلع هچ هب هک میدیسرپ

دشاب راکهانگ وا هک دوب نیا مسدح دز، یمن

لضفلا وبا لوق هب نوچ

دیشک یم نوریب تسام ارزا وم زویفپ کدرم نآ

شزرا یب زیچ کی یارب هک دوبن یسک یفطصم

. دنک اهر ار شیگدنز و نز

؟ نومنوخ ینوسر یم ور نم شاداد _

ندمآ زا دعب تسرد هک دوب یا هلمج نیا

واب دروآ نابز رب اریمح نیمز رس زا لضفلا وبا

شنابز زا هک کچوک تیربک کی و نیزنب گنلا کی



شهاگن توهبم و تام دز ششتآ تفرگ هلعش

و هدروآ شوج لومعم قبط لضفلا وبا مدرک یم

دش. دنلب شدایرف یادص

گنس هکیترم نوا هک نوتنوخ یرب یچ؟ ینعی _

؟ هدنخب تریغ یب هنم شیر وهب هنک تخی ور

روط نومه ملفط شاداد منک راکیچ یگیم _

شرس هچبالیی تسین مولعم اهنت هنوخ هدنوم

! نرایب

نیا وهب هدیشک رس ار ما ییاچ ناویل یخلا یب

ارچ مناد یمن مدرک یم هاگن ریذپ لد هنحص

دمآ یم موصعم نارتخد رس رب هکبالیی ینامز

دش. یم هباپ یسورع ملد رد

و بیغرت رس هک مداتفا یم ییاه کتک دای

تسا تسرد ، مدروخ یم لضفلا وبا زا وا کیرحت

نیا اما دز یمن ار اریمح هاگ چیه یفطصم هک

رتدب یکیزیف هبرض رازه نارازه زا ییانتعا یب



دوب.
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شوگ هشاب تراک هب تساوح مدرگ یمرب دوز _

گرزب هشابن یچ ؟ره هشاب منامام فرح هب نک

. هترت

،یب مدرک شهاگن مغ واب هداد ناکت مارآ ار مرس

یم تعاس دنچ رگا یتح دوب تخس ندوب وا

. دوب

زورما مدید یم دعب هب رهظ طقف ار وا هک ینم

. مدش یم مورحم مه تعاس دنچ نیا زا دیاب

. یمناخ یلیخ _

اهنت ریت زوس ناج یامرگ نیا رد ارم و تفر

اج زا دوب هدش کشخ یبآ یب زا میولگ ، تشاذگ

ردحلا موصعم متفر بآ یرطب تمس هتساخرب



ششوگ مد ییاهزیچ و دوب شرتخد اب ثحب

. دناوخ

مدییاپ یم اهار نآ یمشچ ریز هک ردحیلا

تمس مرهوش ردام متخیر دوخ یارب بآ یناویل

: تفگ هتپ هتت واب دمآ نم

ور تاذغ تارب نم این وت یاوخ یم اقل هم

. مرایم

واب مدرک شهاگن هدش داشگ یاه مشچ اب

. مداد باوج یتحاران

تساوخ یمن ملد نیچمه منم واال نوج ردام _

. تفگ نوتدوخ رسپ مایب

تنهد منود یم ایب هرادن بیع هزیچ هخآ _

نیب مه راب نیا هش یم هگا رتخد هصرق

...اب هریم یک و داین یک هک نیا هنومب نومدوخ

هرابود مداد ناکت تبثم هناشن هب یرس بجعت



: تفگ و سنجدب موصعم نامه دش

وت اقل ،هم مینک عورش ونوماراک دیرب سپ بوخ

یم نم ور ماش روشب ربب ور ام یاکرچ تخر

رابنا زا ینیمز بیس مکی ورب مه وت اریمح مراذ

. منک خرس هک رایب

تشاذگ شرتخد شود رب ینیگنس ی هفیظو هچ

شرمک تسا نکمم راک زا مجح نیا اب تفگ یمن

. یمحر یب ردام هچ دوش مخ

نیا اما یتسه مرتخد لثم وت تفگ یم موصعم

دسر هچ درک یمن تیاعر مه رهاظ رد لقادح ار

.. ینطاب

اهار هکل مدوب اکرچ تخر ندز گنچ ردحلا

نیمه ما یناشیپ یور قرع ، مدیباس یم یباسح

رد مرمک تلا جخ زا یباسح درد دوب، ناور روط

دوب هدرک عورش زگار زگ لوا نامه وزا هدمآ

متساوخ یم



و یفطصم ندید هکاب مریگب بآ ریز اهار سابل

درک یمن شنزرس یسک رگا دندمآ لخاد بجر اقآ

هچ مدیسرپ یم وا زا تسار و کر هظحل نامه

یمشچ راهچ مارهاوخ !؟_ یدمآ هک دش

. ِتحار ملا یخ تسه اه هچب هب نوشساوح

هراد مقح دوب تحاران یلیخ لضفلا _وبا

. هشرهاوخ

مساوح مامت اما مدوب هداد راک ارهب میاه مشچ

هناش هب یتسد بجر دوب،اقآ ناش تبحص شیپ

دز. شا
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تقو ره هک تسین یکلا یگدنز یباسح درم _

ره ینک شلوبق دوب بوخ حتلا تساوخ تلد

التمه کشم هن یگب تساوخن تلد متقو

. تسه



مرهوش ردپ دندوب هدیسر نم هب مدش دنلب اج زا

دنخبل و قیوشت اب اما یفطصم درک مهاگن مخا اب

ار سالمم باوج

. داتسرف سپ

منز نم هد یمن شوگ فرح هب ترتخد یجاح _

، مرادن شاهاب یلکشم مشقشاع مراد تسود ور

راد هچب نز هخآ

زا یکی هنوخ زور ره یزاب قیفر هب هچ و

. شاتسود

هب نتفر اب ناشیادص دیرپ بجر جاح خر زا گنر

سپ دش، یم رت گنر ومک گنر مک هناخ فرط

نیمه رطاخب

هداتفا یقافتا هچ هک دنک فیرعت درک یمن تعرج

: متفگ راو همزمز و هدز یدنخزوپ

شیپ هام راهچ نیمه مناخ موصعم ریگب لیوحت



نوریب مدوب هتفر ماتسود هکاب نیا رس

لگنج ریش ور لضفلا وبا

ور تدوخ رتخد حاال نم نوج هب یتخادنا یدرک

هراد هدب شدای یسک هک نیا نودب شرهوش

اب هدنز هدنز

. هنوزوس یم شایلحم ومک شاراک

دیدج یرس کی چیه هک ندشن مامت اکرچ تخر

هک دوب اه عقوم نامه ، دروآ میارب مرهوش ردام

یارب سپ دیسر هار زا مه ایرث ینعی دبس رس لگ

ارم تساوخ یم بشما مرهوش ردام نیمه

. نشور لضفلا وبا مشچ دنک رس هب تسد

مه وا مدرک افتکا ایرث هب هاتوک سالیم نداد هب

ونآ شتروص الهب صا هک یدنخبل اب هشیمه لثم

داد. ار مباوج دمآ یمن شزارد ینیب

اج زا یتخس اب دندوب هدش مخز مناتسد

هب یفطصم هک منکشب ار مجنلق ات متساخرب



نامشچ اب دمآ متمس

. مدرک شهاگن بجعت زا هدش درگ

. مناخ یجبآ مریم مریگب وضو هی _نم

ات متفر رانک و هداد تروق یتخس ارهب مقازب

شراک شا هتفگ قبط ، دریگب ار شیوضو تحار

وهب هتشگرب ریش رس تفر رانک دش مامت هک

. متخادرپ اه سابل نتسش

هک مدوب سیخ یاه سابل ندرک نهپ لوغشم

هب وا هب هجوت یب تفر ریش رس مرهوش ردام

. مداد همادا مراک

شور هیقب ماش رس میرب ایب هگید هسب اقل _هم

. منک یم نهپ ادعب مدوخ

مراک وهب متفگ لد رد یصرح یشک یم تمحز

ردپ هب قلعتم هک رتشیب نهریپ هس مداد همادا

. دوب هدنام یقاب نگل رد اهنت دوب مرهوش



. مدموا منک نهپ هدنوم شات _هس

و شوخ لوغشم یفطصم میتفر هناخ لخاد

هب ییاچ ینیس اریمح دوب، شرهوش ردپ اب شب

هب یهجوت هک نیا نودب دش مخ شلباقم تسد

مخا بجر داد،اقآ همادا شتبحص هب دنک وا

هک یتسد اراب ییاچ ینیس دوخ و درک یظیلغ

دوب هدیچیپ ار شگنر یا هوهق حیبست شرود

. دوشن فنک نیا زا شیب شرتخد ات تفرگ

نک هدامآ ور هرفس ودب ؟ ینک یم هاگن ور یچ _

. رتخد
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رود یتسد دش بلج نم تمس یفطصم هجوت

فرط ، تخادنا نییاپ ورس هدیشک شناهد

هدیرب ار مناما درد واپ درد رمک متفر هناخزپشآ



. دوب

هب یتسد ، دیمهف یم ار نیا مه موصعم شاک

ت دیاش ، متفر هناخزپشآ تمس هب ناگنل و هدز رمک

یم سپ متشاد ار مرهظ رس یلد گنس الیف

. مداد

. هگید بنجب _

موصعم هب ور دنخزوپ دشواب رهاظ ملباقم ایرث

. درک همزمز

ردق نیا یچ هساو تس هلماح اقل هم _خهلا

. مدیم ماجنا ور اراک ؟نم یشک یم راک شزا

شیهد تاجن نیا هب تبسن یبوخ سح چیه

دوب. یبیجع نز وا لک رد متشادن

هک مدش وداج راگنا منیشنب درک هراشا شنامشچ

و هدرک ادیپ نتسشن یارب اج کی هقیقد نامه

ردام تقفاوم و وفع ،اب متفرگ اج نیمز یور



نم کمک یارب تفر هناخزپشآ دراو ایرث مرهوش

هب هیکت متشپ یکتشلا ب نتشاذگ زا سپ مه

دازآ تسد اب متسب ار منامشچ و هداد یتشپ

. مدش مرمک ژ اسام لوغشم

زا ور یتفن غارچ نوا یشیم اپ ناج اباب اقل _هم

؟ یرایب رد مد

موش دنلب اج زا متساوخ مدرک شهاگن زجع اب

. دیرپ اج زا یدلج یفطصم هک

. مرایم تارب نم وگب یجاح تساجک _

. رسپ تارب هشیم تمحز _

. نوترسپ یاج منم هیچ اتبحص _نیا

یسک هک نیا زا راگنا دیدنخ یشوخ اب اقآ بجر

. دوب هدش هدز تفگش درک یم باسح ار وا

نم. یاه هویگ رانک نومه رسپ رد یولج _



شیاعد بل ریز ، تفر طایح وهب هداد ناکت رس

. مدیلا م تسد اراب مکاندرد یاهاپ مدرک

دایرف ار یگتسخ و درد ادص کی منت یاه گر لک

فصو یتوکس رد دندروآ هک ار ماش ، دندز یم

. دندش نآ ندروخ لوغشم همه یندشن

مدش یم والل روک رکو عقاوم نیا رد هک نم

اب میوربور ذیذل یاذغ ءزج مدیمهف یمن یزیچ

علو

هقیقد دنچ ضرع ورد هدش شندروخ لوغشم

. مدرک مامت ار نآ مه

واب هدش شیاه بیج نتشگ لوغشم یفطصم

یروآ دای اب درک یم هاگن ار شرب و رود مخا

هاگن وا هب بجعتم همه تفر طایح تمس یزیچ

. میدرک یم

؟ نومداماد تفگ یچ درَم دش یچ _



تفر اریمح شرتخد واو هب یا هرغ مشچ بجر

کاپ ار شا یناشیپ قرع شندرگ رود لا متسد اب

. درک

مدز یم نانچ دوب نم تسد ریز رتخد نیا _هگا

نم هنوخ وت ردپ هللایب رفغتسا هک... شنهد وت

راب هی یدش لو یدرک رهوش یدوبن زاب قیفر

هایس وتراگزور هرایب نم شیپ ور تتیاکش هگید

. منک یم

تفر یم هناخزپشآ فرط هب هک ردحیلا موصعم

. یسرپ بجر هب ور ثحب ندرک ضوع یارب

؟ یجاح تارب مرایب نون _
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؟ یجاح تارب مرایب نون _

. رایب _



رکف رد هک راگنا مخا اب اما تشگرب یفطصم

نم هب وور هتسشن بجر اقآ رانک دوب یزیچ

. درک همزمز

؟!_هنوهللا یدیدن رتشگنا هی ریش رس یجبآ _

؟ روطچ

. تسین مهم یچیه _

، راگنا دوب یبصع مدرک یفطصم هاگن مخا اب

و موصعم دوب، هناخ ندز وراج لوغشم اریمح

ورد هتفر نوریب اه فرظ نتسش یارب مه ایرث

. دندوب طایح

نارگن دمآ یم هناخ ات اما ناشیاه هدنخ یادص

. مدش ؛ مدوب هدرک ریگ نآ رد هک یتیعضو

ردام ، تشگ یم رب لضفلا وبا رتدوز هچ ره شاک

تشگ یم هک یربک رام نآ اب مرهوش

دش. یم رتدب ربارب نارازه



تشم اررد نآ درد اب دیشک یم ریت ممکش

تمس و تساخرب اج زا کالهف یفطصم ، مدرشف

طایح

ارم یگدنز و تفر یمن تقو چیه شاک اما تفر

. شزرا یب ءیش کی رس مه نآ دز یمن شتآ

اهو داد یادص هک دوب مکاندرد مکش وراد ریگرد

و هدز تشحو دش دنلب مرهوش ردام یاه نیرفن

مه هیقب و مرهوش ردپ مدیرپ اج زا سرت اب

. دندمآ ملا بند

ار میاهوم و هدروآ موجه متمس هب موصعم

لد هت زا دیشک

وزاب رهوش ردپ متسشن نیمز یور و هدز غیج

. دیشک بقع ار ووا هدرک لفق ار شیاه

یور تسد یاوخ یم یک ات هگید میتی هرتخد _

یم یدزد نم داماد زا یراذب مرسپ و نم یوربآ

؟ ینک



هب یلیس دش دنلب اریمح یادص فرح نیا اب

دز. شدوخ تروص

؟ یدیدزد یچ مرس هب کاخ _

تیدج واب درک موصعم هاگن مخا اب یفطصم

: تفگ

دیابن تسین مولعم یزیچ عفالهک مناخ موصعم

... تمهت

کالغ نیا هشب مولعم یچ یتساوخ یم هگید _

یم ور هنزب قرب شامشچ وت هک یزیچ ره هایس

یاه وگنلا دوب شلا ۸س یتقو هطیرفا نیمه هدزد

... شقاتا وت دوب هدرب دوب، هتشادرب ور نم

یهانپ ویب مرش و سرتسا دز یم شپترپ مبلق

یفطصم هب یهاگن ضغب اب دوب هتسشن ملد یوت

مدز. بل حلا نامه ورد هدرک

. مدیدزدن یزیچ نم ادخ _هب
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هدز تشحو تخوس یم اقیمع مرس تسوپ

متسد

ردام هک متسیرگ یم و هتشاذگ میاهوم یور ار

زاب هچوک رد عقوم نامه اقیقد دمآ ولج مرهوش

دنک هجوت نآ هب هک نیا نودب مرهوش ردام دش

. تخاون ما هنوگ یور یمکحم یلیس

دز. داد وا هب ور نامیشپ کالهفو یفطصم

شلو متشذگ رتشگنا نوا زا نم مناخ موصعم _

هی رطاخب ور هلماح نز دایمن شوخ ورادخ دینک

! دینزب یروج نیا اطخ

اطخ. مودک اطخ؟ _

مدرشف یم شیور ار متسد تخوس یم متروص

. دهاکب یمک شدرد اتزا



داد مشخ اب شردام هب وور هدمآ ولج لضفلا وبا

دز.

یتساوخ یم یروج نیا نامام هنکن درد تتسد _

هگن تهب هبیرغ ؟هکاتهی یشاب نم نز بقارم

؟ یرادن رب شندز زا تسد نک شلو

هک دش یمن شرواب دیرپ موصعم خر زا گنر

یعس ددرگ زاب ینامهم زا یدوز نیا هب لضفلا وبا

کتک یارب مهد همادا ار مییامن مولظم مدرک

و هدش دنلب اج زا تالیف یاوه هب رتشیب ندروخن

مدز. بل ضغب اب لضفلا وبا هب ور

. منوم یمن هنوخ نیا وت هگید _نم

. دیشک دایرف لضفلا وبا هب ور رشت اب اریمح

هدیدزد ور نم رهوش رتشگنا هرتخد نیا شاداد _

ولج ینوت یمن هگا هنک یم ىنوشوپ ال هراد

هگا ، هجک شتسد هدب شق طال یریگب وشاراک



. هشیگنودرم ور زا هگیمن یزیچ یفطصم

زا لبق دزو لز منامشچ هب بجعت اب لضفلا وبا

مشوگ رد ایرث یادص راب نیا دنزب یفرح هک نیا

. دیچیپ

خالص ور تدوخ و هدب و رتشگنا لقادح رتخد _

ارچ هخآ هدیم ور تجرخ ترهوش هک وت نک

؟! ینک یم یدزد

اب یفطصم تفر شبلق تمس هب لضفلا وبا تسد

دندوب هدش نم دض رب هک ییاه نآ هب بجعت

نم هک دوب هدرک رواب مه وا راگنا درک یم هاگن

. مدزد

دوب هدش الل ناش تحاقو همه نیا زا منابز

ور یبصع مرهوش ردپ هک میوگب یزیچ متساوخ

: تفگ وا هب

نم نون نوریب زادنب ور سانشن کمن هرتخد نیا



و هنک یم یگدنز منوخ فقس ریز هروخ یم ور

دنچ نوا هنود یم ادخ هدزد یم ور مداماد ملا

ای هدوب نیا راک هدش مگ نومنوخ زا لوپ هک یراب

مدوخ یاه هچب مدرک یم رکف هک شاب و هن،نم

اه طلغ نیا زا نلگ هتسد نم یارتخد نتشادرب

ننک... یمن

برض رپ مبلق مدرک هاگن مرهوش ردپ هب تریح اب

رت هناوید هظحل ره ار لضفلا وبا دنتشاد دز یم

دوب هدش خرس ال ماک شتروص دندرک یم لبق زا

و هتشادرب زیخ متمس هب لر تنک نودب و ینآ

هک نیمز دز متروص پچ تمس ار یلیس نیلوا

درک مندز کتک هب عورش لبق زا رتدب مداتفا

مغیج یادص میاهولهپ و نار یور شیاپ تابرض

دوب. هدرک دنلب ار

یادص مدرک یم سح مناوختسا زغم ارات درد

و یفطصم دوب، هدش شخپ طایح رد میاه دایرف



وا اما دندمآ ولج لضفلا وبا نتفرگ یارب بجر اقآ

و درک مدنلب سابل هقی وزا هدز سپ اهار نآ

. دیشک هدبرع
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ربارب هس دنازرل یم ار مبلق شا هرعن یادص

هب ارم ، منینج دوجو رطاخب متشاد سرت هشیمه

ممشچ دز ممشچ یاپ یتشم و هدیبوک هچوک رد

یم یریت نانچ مکلپ یاه هشوگ دش هتسب لماک

درد رطاخب ادخ زا هظحل ره هک دندیشک

ممشچ حلا ردق ،نآ متساوخ یم گرم شدیدش

هدش هل رمک هب یهجوت هک دوب دب

. متشادن ما یمخز ورس

؟! متفگن راذن تسد موربآ ور متفگ _

... تمتشکن اج نیمه ات نزب فرح ِد



و مدز دایرف مدوب توم هب ور درد زا هک ردحیلا

. مدرک سامتلا هب عورش

تسین نم تسد ادخ هب متشادن رب _نم

. نوم هچب نک ملو ادخ ور وت لضفلا وبا

مورح یداد شدروخ هب مورح هکملا ىا هچب _

. تدوخ لثم هشیم یا هداز

. درکزاب وردار هدز مشوگ هب یرگید یلیس

. رتشگنا نوا یاباب روگ ال صا هسب درم نک شلو _

. نکن تلا خد _وت

هدرک ریگ گنس هب میاپ تخادنا منوریب برض اب

درد و مدش هدیشک نیمز یور تروص واب

ردار لضفلا وبا دش هفاضا میاه درد هب یدیدج

اراب شیاه ثحب یادص تفر لخاد و هتسب

ار شتآ بجر اقآ مدینش یم شردپ و یفطصم

دوب،ره هدش نامیشپ شراک زا وحلا هدز داب



طقف دوب هتیرفع نامه رهوش مه وا دشابن هچ

رت. تورم و محر اب یمک

حلا نامه اب هداتفا هشعر هب سرت و درد زا منت

نوریب ار مناهد نوخ مدش رد کیدزن هدرک ضغب

و هتفوک رد ارهب مناج یب یاه تشم ، متخیر

. متخیر کشا مارآ

ادخ ور ...وت مدرک طلغ نک... ردوزاب لضفلا _وبا

... مسرت یم نم ِبش

رس رد رانک هنازجاع دماین رد فرط نآ زا ییادص

نیرفن ار شا هداوناخ واو لد هت وزا هدروخ

زا یتح دندوب هدش یتخب دب نیا ثعاب هک مدرک

رتشگنا کی رطاخب هک مدوب رفنتم مه یفطصم

دوب. هتخادنا زور نیا هب ارم

هب یسک مديشكدايرف و مدیبوک تشم یچ ره

لبق رتزا دیدش مرمک و ممکش ریز دیسرن مداد

تمس وهب هتساخرب اج زا درد اب دندیشک یم ریت



ار نآ مدز رد هک نیا ضحم هب متفر مردام هناخ

شتروص و هدیرپ ینآ شگنر نم ندید اب دوشگ

دز. گنچ ار

نیا نودب رتخد هدش یچ مرس هب کاخ یاو _یا

رد مشاب هتشاد وا هب نداد باوج یارب یناوت هک

. مداتفا ششوغآ

دش. دنلب مردام یاه دایرف و داد یادص

. نتشک ور مرتخد کمک هللاایب سمش _

یارب ییان اما ندرک یم سح ار ما یردپ ان ندمآ

ره اب هرخ باال متشادن شروضح رتشیب کرد

هیرگ یادص دندرب هناخ لخاد ارم دوب هک یتخس

اما دیچیپ یم مشوگ رد لیهس هدیسرت یاه

هناد کی ندرک مارآ یارب متسناوت یمن یزیچ

. میوگب مردارب

سح ار مسابل یسیخ متخوس یم دیدش بت رد



متسناوتن رگید ممحر دیدش درد دعب و مدرک

هتفرگ یادص نامه اب لد هت وزا مروایب تقاط

مدز. غیج
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نیا ورد دوب هتشذگ کانتشحو زور نآ زا زور ود

یمدق هد ات لضفلا وبا هک دادن هزاجا مردام تدم

همه نآ اب منینج هک رکش ار ادخ ، دیایب نام هناخ

هللارب سمش دوب، هدنام هدنز هنایشحو کتک

مه یتقو و دمآ یم هناخ هب زور ره میدق سکع

دنام یم ییوشتسد رد وطالین تدم دمآ یم

یتقو و داد یم یصاخ یوب مه شروضح عقوم

هرفط تسا یزیچ هچ یوب مدیسرپ یم مردام زا

یفخم زا رگید داد یم رییغت ار ثحب وکال هتفر

لا وس ار وا هک زور کی و مدش هتسخ شا یراک

شگندلا رهوش هک درک فارتعا مدرک باوج



رد مدینش هک ار .نیا دنک یم فرصم کایرت

وربخالف هدرک ثحب کدرم نآ اب حلا نامه

دید یتقو مه ،وا مدرک زاغآ ار گنج ردام لیم

ار زیچ همه هک دیدهت نیا واب متسین ایب هاتوک

تخادنا نوریب هناخ زا ارم میوگ یم ما ییاد هب

نآ هداوناخ و درک نیرفن دز غیج هچ ره مردام

مه نم دماین هاتوک داد شحف ار تفص یب گس

ییاد هناخ هب میدش درد دوجو اب ناگنل ناگنل

متشادن اه نآ هناخ زا ریغ ییاج رگید ، متفر

هلئسم نیا هب لضفلا وبا متسناد یم مدوب روبجم

متسناوت یمن هک هچوک رد اما تسا ساسح

اب مه نآ مهد همادا منتسیز وهب منک یگدنز

. ممکش یوت هچب و تیعضو نیا

.

سورع وهب درک ینارگن راهظا مندید اب ییاد نز

دننک رضاح نم یارب ییاج ات داد روتسد شیاه



نم هداوناخ زج تشاد مه قح دوب هکوش ال ماک

. تشادن یربخ اوعد زا سک چیه لضفلا ووبا

متیعضو ندید زا ییاد مدرک یم ادخ ادخ طقف

یتقو نوچ دوب لا حم یرما نیا هک دوشن یبصع

خرس خرس شتروص هک دروخ صرح ردق نآ دمآ

ارهب لضفلا وبا هدنز و هدرم هقیقد هب دش،مد

داد. یم رارق تیانع دروم

هناخ و دورب مرهوش ردام هناخ هب تساوخ ییاد

اما دنک بارخ ناشرس اررب

هک رکشورادخ . دادن هزاجا ییاد نز هناتخبشوخ

ما هدنام باحاص یب نابز یولج متسناوت مه نم

هللا سمش ندوب داتعم زا یزیچ و مریگب ار

. دریگن رُگ ششتآ ات میوگن

اب ارم و هدرک ربخ بیبط میارب منابرهم ییاد

ژ ینم هراچیب درپس یم ییادنز هب شیاه هیصوت

زا دمآ یم رب شناتسد زا یکمک ره مه ییادنز ه



درک. یمن غیرد نم

و هدرک دنلب رس میاه تسد یمرگ ساسحا اب

شتروص تخیر یم کشا مارآ مدرک شهاگن

مدرک مه رد وربا هدز تشحو دوب خرس خرس

دش. مناغاد مشچ ندیشک ریت ثعاب نیمه

هدش؟ یچ ییادنز _

یم مدماح هساو ور وت هگا رتخد مهایس _ور

. دموا یمن شیپ مه اقافتا نیا متفرگ

اج اجهب یتخس واب هداد نوریب تخس ار مسفن

لضفلا وبا یاه دگل یاج هک ار مرمک تشپ مدش،

. مدیلا م درد اب دوب

یتشادن یریصقت هک وت ییاد نز هیچ افرح _نیا

. هرادن ریصقت ملضفلا ،وبا
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یولگ نتفاکش رد یعس هک یظیلغ ضغب اب

. مداد همادا تشاد میمخز

رتشگنا نم هنک یم رکف ندرک رپ منوا _

تشادن رب شتریغ منوا متشادرب ور نوشداماد

نوشمودک چیه زا ادخ ، هشاب جک شنز تسد هک

تقو رس هک ییازامن هب منک یمن نوشل حال هرذگن

. نوشمودکچیه زا مرذگ یمن مسق منوخ یم

یاضعا کت کت رد دیشک شوغآ رد یمارآ هب ارم

هک محور زا مدرک یم ساسحا ار رجز و درد منت

یم اما مدیشخبن ار لضفلا وبا میوگن یزیچ

هدش شمشخ هکرعم رایب شیتآ هیقب هک متسناد

دنا.

مدوجو همه هدنامن میارب سحور مدرک یم سح

داد. یم ناتسربق یوب منت هدرم

اما تسوا رس ریز زیچ همه هک متسناد یم ایرث،

ارچ دراد هشقن کی وا تسناد یم هک لضفلا وبا



درک رواب ار هیقب فرح

دنزرف ردام ردام نم ندز دوب؟ تسرد شراک

تشاد تمیق ردقچ شیوربآ رگم ال صا شدوخ

؟! دوب ام زا رتشیب شتمیق

هب دص رد کی هک یلیلد اهنت درُم یم منینج رگا

نام هچب منک یم رکف خلت تاظحل نیا رد وا

. تسا

شیپ متشگرب هار اهنت هک تسا هدرک طرش ییاد

متسناد یم تسا مرهوش ردام زا ندش ادج وا

یم رگا هتبلا دور یمن راب ریز ناونع چیه هب

هب نوچ تشادن تیمها نم یارب رگید مه تفر

ار مسامتلا رگا یتح ، مدرک یمن رکف شندیشخب

موصعم یتقو ات لطاب یخلا یهز هه درک یم

تسناوت یمن تقو چیه وا دوب ششوگ خیب

. دنیبب ار تقیقح

ار وتپ هدز تشحو رد دیدش تابرض یادص اب



رداچ ییاد نز متخود مشچ رد وهب هدز گنچ

نم یگدنز دیفس هایس هب هک ار شا یلگ

ور نتفر نوریب زا لبق دزو رس دمآ یم یروجدب

دز. بل ینابرهم اب نم هب

. نرایب ترس بالیی هگید مراذ یمن شابن نارگن _

اراب دماح تفر هک رد تمس دش مارآ یمک مبلق

یبصع دماح داد، هار لخاد هب ینوخ یبل

مه ییاد نز دروآ رد طایح اررد شیاه ییاپمد

شیوج و سرپ ینارگن دشواب لخاد شلا بند هب

داد. همادا ار

یربخ یب ادخ زا مودک یدش الل رسپ هدش یچ _

. هتخادنا تزور نیا هب

و هدرک کاپ تسد اراب شبل هشوگ یبصع دماح

: تفگ کالهف

همع رتخد و سومان یب منک شراکیچ منود یم



یم شقد یقاب مشمین و تروق ود هدز ور نم

رتریپ ات اقل هم لا بند هدرگب ردق نوا راذب مد

. هشب تسه هک ینیزا

راک مه راک نیا دوب هدیمهف حلا هک ییاد نز

تخادنا نییاپ رس و هتفرگ مارآ تسا لضفلا وبا

یور ار ومالهف هتفرگ اه نآ زا ور یگدنمرش اب

تسد ارچ مدرک نتسیرگ اب عورش مدیشک مرس

نم هب ور ینارگن اب دماح تشاد یمن رب مرس زا

: تفگ

تساوخ یمن ادخ همع؟هب رتخد دش یچ

منک. تتحاران

هنیبب دایم یجاح االن نکن یبات یب ردام اقل _هم

چیه تقو نوا اه هزیر یم نوخ یدرک هیرگ

. میریگب ور شولج مینوت یمن مودک
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ار مقه قه و هتفرگ نادند هب بل هدز تشحو

هچ مناج زا دیشک یم ریت ممکش ریز ، مدرک هفخ

دوب هدزن مکتک تشک دصق هب رگم تساوخ یم

زا یدرد هچ شا ینامیشپ اما هدش نامیشپ امتح

هن! هک تسا حضاو درک؟ یم اود نم

هک ار مخرس تروص دش مامت هک میاه هیرگ

هک راگنا درک کاپ ابمالهف تخوس یم ادیدش

یم کمن کشا هرطق ره اب متروص یاه مخز یور

. متخیر

گنچ ممکش وهب هتشاذگ مه یور ار میاه مشچ

نیا دوب، هدرک عورش ار یبات یب زاب مکدوک مدز

مدروآ یم راشف مدوخ هب هک یمک اه زور

. تفر یم یهایس منامشچ

مک مک شیادص و تفگ هللای هلا الهلا ییاد نز

دش. گنرمک



داتفا هزرل هب نام هس ره نت رد یادص اب راب نیا

ونآ هتفر رد تمس دماح مدیشک نییاپ ار مالهف

اب دمآ هناخ لخاد ایرث هارمه هب ییاد دوشگ ار

و هدرک شهاگن تریح

رد هک راگنا دز یم شپت رپ مبلق دش یمن مرواب

ار شیاپ هک نیمه مدوب هدرک ریگ تهب یایند

و هداد فک زا لر تنک تشاذگ هناخ لخاد

مدز. داد نیگمشخ

هنک؟ یم راکیچ اج نیا نیا ییاد _

. رتخد شاب مورآ _

... هنیا رس ریز زیچ همه هنتف _نیا

هناچ تسد واب هدرک هاگن نم هب کش اب ییاد

،هب تفر ورف رکف رد تفرگ تسد اررد شا

هدز روک یا هرگ ار نآ هک ایرث گنر هایس یرسور

ردق ونآ متشاد ار نیا تردق شاک مدز لز دوب



دوش. هفخ ات مدرک یم رت تفس ار شا هرگ

ناه؟! اج نیا یدموا یچ هساو _

هب عورش یگتخاس یتحاران اب هتسشن رانک

درک. تبحص

لضفلا وبا هب عجار منزب فرح تاهاب ماوخ _یم

تدوخ هب طقف هشاب قاتا وت یسک ماوخ یمن اما

. مگیم

هب مدز یم سفن سفن صرح زا هک ردحیلا

: متفگ هیقب هب وور هدز لز شنامشچ

اما... دیشخبب ییاد هرادن یلا کشا بوخ هلیخ

. مرتخد نوریب میر _یم

ومع نز مدرک وزاب هتسب ینادردق اراب منامشچ

درک. کرت ار قاتا نانآ هارمه مه

دمآ. رت کیدزن و هداتفا هار وناز یور ایرث



. تارب مراد دب ربخ _هی

همادا اب دوب هداتسیا تکرح زا مشپت رپ مبلق

یزیچ رگید دشو سبح هنیس رد مسفن شفرح

. مدیهفن
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ایرث دیخرچ یم و دیخرچ یم مرس رود قاتا

نم یور زونه شیاه تبحص ریثات اما دوب هتفر

هملک دنداد ممسق ییاد ونز ییاد هچ دوب،ره

. مدوب هدرُم مه امسج هک راگنا مدزن فرح یا

هراد متسود نوا هنک یمن وراک نیا لضفلا وبا "هن

یافرح اما هدب طالمق هرادن ناکما هدیمن طالمق

یچ؟!" ایرث

هب یتح هملک هی رگا هک دوب ظیلغ مضغب ردق نآ

ما یضغب مسلط مدروآ یم نابز "هب"هب یگداس



. تسکش یم یدرو چیه نودب

هب هقیقد و بل ریز و دوب منارگن ادیدش ییاد

نآ دوب هداد هزاجا هک نیا رطاخب ار دوخ هقیقد

یم شنزرس دنک تبحص نم اب تیرفع هکینز

درک.

.

متسیز یم اجک و دوب هتشذگ زور دنچ مناد یمن

یمن سح یزیچ یعقاو یایند ای مدوب منهذ رد

یمن مه لضفلا وبا هب رگید یتح ، مدرک

. مدیشیدنا

ار وا اما یگدنمرش هب یمارآ هب دمآ یم شیادص

رد راب نیمدنچ یارب ایرث یادص مدرک یمن کرد

وحلا جزل ردق نامه راو چپ چپ دیچیپ مشوگ

نز. مه هب

ینک کیچوک ور تدوخ هک نیا زا لبق هرتهب "



ره رد نوا یاوخ یم طالق شزا وت هک یگب

درم لضفلا وبا هنز یم ور فرح نیا تروص

ور وت داد طالق ور شلوا نز تسین ندرک یگدنز

. نکن کش سپ هدیم مه

دنتسشن ملباقم دندمآ ولج لضفلا ووبا ییاد

یم هک یا هتساوخ رطاخب امتح درک، یمن مهاگن

. تشاد مرش دروایب نابز رب تساوخ

ووا متفگ نم دیوگب یزیچ وا هک نیا زا لبق

و دیرپ لماک شتروص زا گنر هظحل دنچ یارب

درک. مهاگن مشخ اب ییاد

. ماوخ یم طالق _نم

شتروص دش هدرشف شبلق یور لضفلا وبا تسد

شا هریخ تشحو اب ییاد نز دز یم یدوبک هب

لبق ییاد دوب هدرک اررپ شتروص لک قرع دش

یاه ندز سفن یادص اب دنک مشنزرس هک نیا زا

یتح رگید ، تشگرب شتمس و هدش شهجوتم وا



ویب درس ردق نامه مدیسرت یمن مه شگرم زا

. مدوب هدش هریخ شتروص هب حور
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دایرف یبصع و هدرک مهاگن تنوشخ اب ییاد

. دیشک

؟! رتخد یدش دوخ _رس

اب ییاد تفر هناخزپشآ تمس ناساره ییاد نز

شندرک مارآ رد یعس لضفلا وبا یاه هناش ندیلا م

. تشاد

ولج هرجح مد زورما تلا بند هدموا رسپ _نیا

همه....

یراج نابز هللایرب رفغتسا و درک وطالین ثکم

درک.



خرس شنامشچ دوبن شدوخ ردحلا لضفلا وبا

سح روط نیمه مه شتروص دندوب هدش خرس

. دریم یم راد ضغب زا مدرک یم

یمن دید یبوخ هب دش یم شتروص رد رد منهج

ال صا ! شدوب هتخادنا زور نیا هب یزیچ هچ مناد

س ارم طالق فرح ندینش زا دعب هک دوب بیجع

دوب. هدرکن یخ ال

رتخد داوخ یم طالق شدوخ لضفلا وبا ییاد _

زور ره هک یگدنز وت نم تفگ مهب ایرث ش خهلا

. منوم یمن مشب هل هیقب فرح رس

یصرح و هدرک مهاگن داشگ نامشچ اب لضفلا وبا

ار میاپ ناتشگنا هدز تشحو تساخرب اج زا

. مدرک ضبقنم

. مزیر یم ور شنوخ _

!؟ ریگب مورآ رسپ یریم اجک _



شیاج رس هرابود ار وا برض و روز اب ییاد

درک. فیرعت هب عورش درد اب لضفلا وبا دناشن

وت دماح غارس متفر مدیمهف هک شیپ زور دنچ _

شادیپ تساج نوا اقل هم مدرک یم رکف یجاح

یم مشوگ وت زور ره مه ایرث و منامام مدرکن

هک.... ندنوخ

همادا درد واب هداتسرف نوریب یبصع ار شسفن

داد.

و.... ینورذگ شوخ یپ هتفر نتفگ _

صرح هن رگید هملک ره یارب دنک یم ناج راگنا

مدز. یم شوج وهن مدروخ یم

متفر دوبن تزا یربخ مدوب تلا بند رد هب _رد

ارو نوا دیاش متفگ دوب هدموا مه یفطصم رازاب

نیع متساوخ یم مه یفرط زا یشب یباتفآ

مندرگ ینید مرخب نوا یارب و رتشگنا نومه



. هشابن

لد شضغب دش رت دیدش شیاه ندز سفن سفن

دیدش یزوسلد اب ییاد درک بآ ار ما هدش گنس

نز مدیلا یم ار شیاه هناش و هدرک شهاگن

ناویل دمآ شغارس هب تبرش ناویل کی اب ییاد

هک نیا نودب و دیشک رس هرسکی ار تبرش

داد. همادا دزادنایب منامشچ هب یهاگن

ولج اما مدرُم یم شاک مدرُم یم شاک _خآ...

. مدش یمن خی ور گنس یروج نوا یفطصم

هزاغم هی وت ایرث وراب یفطصم رتشگنا تشاد

.... مدش دروخ تخورف یم یشورف هقیتع

هدیاف هچ یلو متخادنا هار داد ویب داد

تشیپ هنوم یم نییاپ رس مرمع رخآ ات متدنمرش

تصرف هی مد یم مسق تاقآ کاخ هب ور وت یلو

هدب... مهب هگید
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مه دوب یبصع مه ییاد ، مدرک شهاگن هنیک اب

هظحل نآ رد نامرفن هس ره اقیقد تحاران

. میدرک یم ساسحا ار یگناگود

کی نم اما دوب تسرد مادک ماقتنا ای ششخب

وا هب هک متسناوت یمن متشاد ممکش نورد دنزرف

. مشاب هجوت یب

... مراد طرش _هی

دز یم قرب کشا زا شنامشچ درک مهاگن سرت اب

یاه گر داد یمن ار ناشنتخیر ورف هزاجا اما

هدش هتسجرب دیشک یم هک یدرد زا شا هقیقش

. دندوب

. ِلوبق هشاب یچ _ره

... میرب هنوخ نوا زا دیاب _



طرش اب داد ناکت تبثم هناشن هب مارآ ار شرس

جنلق نتسکش یادص دشو دنلب ینآ شرس ممود

دش. دنلب شندرگ

داوخب ییاد هگا هتبلا مینک یگدنز اج نیا میایم _

. هشورفب ور شیلغب هنوخ

یور ردقچ هک متسناد یم درک مهاگن یگراچیب اب

. تسا ساسح دماح

ییاد دروآ نابز اررب هشاب یفیعض یادص اب

. دیشک شبل رود یتسد

ایهن هریگب هنوخ هنوت یم ترهوش ینیبب دیاب _

هک یهابتشا هی رس دایمن شوخ ور ادخ رتخد

. ینک شا هراوآ هدوبن مه ادخ هدنب نیا ریصقت

یناوتان واب تفرگ ناج یمک ییاد فرح نیا اب

: تفگ

اه. هنوخ نیب میشک یم راوید



یم باذع ار موصعم هنوگ نیا مدرک رکف یمک

یمن اما شرانک تسرد دوب ششیپ شرسپ مداد

هک تسا یراک نیرتمک نیا دسرب وا هب تسناوت

یارب مدوب صیرح مداد یم شیاه ملظ ربارب رد

دوب. تمینغ مه نیمه عورش یارب اما ماقتنا

. هشاب _

تروص یور یتسد و هدرک مهاگن یشوخ اب

. دیشک شا هتسخ

؟! یایم زورما سپ _

هار منوت یمن یدز مکتک هک روج نیا ، هدنمرش _

وراک نیا یدوز نیا هب متسنوت یم مه رگا مرب

یم رب منم دموا ایند هب هچب تقو ره مدرک یمن

هدرک ادج ور هنوخ عقوم نوا ات مراودیما مدرگ

. یشاب

ار مفرح و هدرک مهاگن نیسحت اب راب نیا ییاد



درک. دییات

. هرتهب یروج نیا مه نم رظن _هب

درک لوبق و هدرک جک رس تیمولظم اب لضفلا وبا

. مدادن هزاجا هک دوش کیدزن نم هب تساوخ

. تسین بوخ _حملا

. تفر بقع و هدش ما هریخ نادجو باذع اب
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چیپ هک راگنا داد یم ناکت دنت دنت ار شرس

کی ار شرس زورید ات دوب هدش لش شندرگ

وا دوب هداس دمآ،وا یمن نییاپ تمس مه مدص

ارهب صرح نیمه درک رپ دش یم یتحار ارهب

. تخادنا یم مناج

یم هار زا یرمق هنن ره دش یم ثعاب نیمه

. دناروشب نم هیلع اررب وا دیسر



ار راهان لضفلا وبا هک درک رارصا ییاد هچ ره

یاه راک تفگ و هدرکن لوبق دنامب ناش هناخ

یکی متشاد تسود یلیخ ونم دراد مامت همین

ردام ندرک دروخ زا لبق شمامت همین یاه راک زا

یارب هک ییایرث دشاب ایرث ندز کتک مرهوش

هدز یراک ره هب تسد لضفلا وبا زا نم ییادج

یپ شهاگن ارچ سپ تشاد رهوش هک دوب،وا

؟! تشگ یم نم لضفلا وبا

اب ندنام اهنت و نتشگرب ملد ، تفرخ هکینز

فاص نوا اب ملد تساوخ یمن ار لضفلا وبا

درک، یم یرارق یب ملد دوب، هتسکش ملد دشیمن

درک یم محر یب ارم هک ییاه ملد ملد نیا زا خآ

ردقچ شنتشاد متسناد یم رگا وا هب تبسن

وا زا مه هیناث کی یتح تقو چیه تسا هاتوک

. مدش یمن ادج

مروایب ماود متسناوتن ییاد هناخ رتشیب هام کی



متشگ زاب دوخ هناخ هب ملماک یدوبهب زا دعب و

هشیمه رتزا تخس میارب اه راک مدوب ههام راهچ

هناخ هب زور ره نم هب کمک یارب مردام دوب هدش

ره مامت تحاقو اب اما موصعم دمآ، یم نام

زاب تنعل و نیرفن هب شنابز دید یم ارم تقو

ن ربارب رد متفگ یمن لضفلا وبا هب یزیچ دش یم

هک مدز یم یقیمع دنخبل نانچ وا یاه نیرفن هلا

زا یتقو لضفلا ،وبا تخوس یم شدوجو قمع ات

دش راد ربخ ییاد زا موصعم نتفرگ ضرق لوپ

هیاسمه مامت هک دوب هدرک هباپ یقرقشق نانچ

دوب. هدرک عمج رد مد اهار

اهو ملظ زا یرثا نیرت کچوک رگید دعب هب نآ زا

نیمه ، دشن ادیپ مرهوش ردام یاه ییوگ هوای

.. تخادنا یم ملد هب سرت

هدش هبملق ممکش تسا میراد راب رخآ یاه هتفه

هگ لضفلا وبا یاه رهاوخ درگ یپوت لثم دوب



هچ ره دندرک یم مییامنهار و دندمآ یم رادگ

دنا. هدییاز نم زا رتشیب مکش شش جنپ دشابن

درد لد اما تسا هنوگچ نامیاز درد متسناد یمن

دز. یم خر هب یمک ار نیا مدیدش درد نگل و

یمن یتح هک دندیشک یم ریت نانچ میاه نار گر

یبصع ار دوب میور هک ییوتپ منزب غیج متسناوت

. مدوب هداتفا سفن سفن مدز،هب گنچ
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سح دوب هدرک شوخ اج ما یناشیپ یور قرع

مه یور نادند هک ردق نآ مکف الت ضع مدرک یم

دنا. هدش رس مدرشف

زورما سک چیه ، مدیشک غیج قیمع و لد هت زا

تخادنا یم ملد هب تشحو نیمه دوبن هناخ رد

ویب اهنت هنوگ نیا دوخ هناخ رد متشادن تسود



. مریمب سک

مکمک هک یسک اما مریمب مدوب رضاح یفرط زا

. دشابن ما هزوجع رهوش ردام دنک یم

هب وا دورو زا هک دوب هدرک یوژه دیکات لضفلا وبا

دوجو زا یرثا ورگا منک یراد دوخ ادج هناخ

هب مدید رد ومد طایح ای هناخ یکیدزن رد ایرث

هب یگیر هچ ایرث نیا مناد یمن مهد شرازگ وا

وا هب تبسن ردق نیا لضفلا وبا هک تشاد شفک

تیساسح

داد. یم ناشن

ات دوب مرانک یسک هظحل نآ رد متشاد تسود

نآ رد هک ار مغاد تروص لقادح ای دنزب مداب

مدرد دنک توف ار دوب هدرک داجیا داضت امرس

یم لبق رتزا دیدش هظحل وره تفرگ یمن مارآ

دیرب یم وقاچ اب یسک ار میاه نار هک راگنا دش

درک. یم ادج منت وزا



یم دادما دایرف و وابنهلا هتخیر کشا ناج یب

میاسرف تقاط درد نآ زا ردقچ مناد یمن مدیبلط

ساره اب مردام دش زاب هناخ رد هک دوب هتشذگ

دمآ متمس

هرابود یگلماح هک شا هدیبملق رو مکش نآ اب

دایز یتخس اب مرانک دیشک یم خر ارهب شا

. تسشن

؟! رتخد هدش یچ _

...خآ.... مریمیم ... مراد _

ار مردام تسد هدز تشحو کشت یسیخ اب

. دیشک داد هدز تشحو مدرشف

دش. هراپ تبآ هسیک مرس هب کاخ _

یاه یکیدزن ات مرمک گر دش ربارب نارازه مدرد

یوت ار ما هدرک داب یاهاپ دش یم هدیشک مندرگ

نآ رد مدیبوک تشلا هبب ورس هدرک عمج مکش



داب ارم ارچ هک مدرک یم رکف مردام هب تیعضو

یور و تخیر یم کشا تشحو دنز،زا یمن

دز. یم شیاپ

نک.... یراک هی نامام _

منک. ربخ ور ترهوش ردام مرب نک ربص _

رد حلا نامه ورد هتفرگ ار شسابل نیتسآ

بل مدرک یم تبحص هدیرب هدیرب هک یتروص

مدز.

. هکینز نوا شیپ ورن _هن

. رتخد یریمیم یراد _

نک. ربخ ور لضفلا _وبا

تفر طایح تمس و هداد ناکت یرس فسات اب

یارب ار مناخ سدقا هک مدینش یم ار شیادص

درک. یم راد ربخ نم ندنامن اهنت



هدرک مهاگن تبحم اب دمآ لخاد هک مناخ سدقا

. تخادرپ یسرپ لا وحا سالم وهب
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هچ مناد یمن متشادن ار وا هب نداد باوج یان

رهوش ردام هارمه لضفلا وبا هک دوب هتشذگ ردق

. دیزرل مبلق وا ندید اب دندمآ لخاد ایرث

.

زا هتشاذگ مریز رگوداج کنز نآ ار مرگ بآ نگل

سرتسا اما نم منک تالش رتشیب ات تساوخ نم

دوب. مندرک هناوید ردحلا وا روضح

ینارگن اب لضفلا وبا دوب قرع زا سیخ متروص

دز. رانک ار میاهوم

. مدموا یدید منوج هب تدرد _



تشاذگ منهد رد هچراپ یا هکت ایرث رهوش ردام

: تفگ لضفلا وبا هب ور تیدج واب

. نوریب ورب

اب مردام دش جراخ هناخ زا ارابجا لضفلا وبا

ریسا مرگید تسد و درشف یم ار متسد تبحم

دوب. مناخ سدقا ناتسد

رد درد مدز یم قه و مدیشک یم غیج لد هت زا

اراب میاهاپ دیچیپ یم منگل یاه تمسق کت کت

التاپو ضع مناوت نیرخآ واب هدرک عمج رجز

یادص شدنب تشپ و مدرک ضبقنم ار ممکش

سح یزیچ رگید دمآ منایرگ ردام ندرک رکش

هک یزیچ اهنت دش مامت رجز دش مامت درد مدرکن

هیرگ یادص دومن یم شخب تذل هظحل نآ

دوب. مدنزرف

. هشاب تکرابم هرسپ هچب _



دندروخ رس متروص یور هاگآدوخان میاه کشا

و هدش مخز میولگ هک مدوب هدیشک غیج ردق نآ

. تخوس یم

لخاد ارهب لضفلا وبا ات تفر رد فرط هب مردام

شسیخ هاگن زا مشچ وا ندمآ اب دنک ییامنهار

یم ، مدرک یم دروخرب درس ابوا زونه متفرگ

تسرد مراک متسناد یمن ما هدش یا هنیک تفگ

مردام دوب المز شیارب هیبنت نیا اما ایهن تسا

هب لثملا برض و تفرگ یم ار وا فرط مادم

. تسب یم ما هتشادن شیر

لضفلا وبا مخز الی ناوختسا هک تفگ یم

دراد ندروخ یارب درد یفاک هزادنا هب وا مراذگن

تسک نیرت زیزع هک نیا تفگ یم تسار اتقیقح

روز یلیخ دنک تالش تا یگدنز یبارخ یارب

. تشاد

نیا درک هاگن نم وهب درشف ششوغآ اررد مرسپ



مدیسرپ یمن وا دوب،زا رت هتفرگ شلا اهح زور

هب هچب تفگ یمن یزیچ مه شدوخ هدش هچ

. تسشن مرانک لغب

دنخزوپ دوب ام یور ایرث رهوش ردام هریخ هاگن

ارزا هچب دش دنلب اج دزوزا میور هب یکانسرت

داد. روتسد مردام هب ور تفرگ لضفلا وبا ناتسد

ور هچب مرگ بآ هباتفآ ابهی ایب زیمت نگل _هی

. مروشب

داد راشف مه یور ار شنامشچ یبصع لضفلا وبا

. مدرک همزمز مارآ و هدرک هراشا وا هب یروخلد اب

باال یدروآ ور نیا دوبن رهش وت یا هگید هلباق _

نم. رس

. دوبن هک مسق ادخ _هب
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هتسب هچب رود یقادنق مناخ ایرث مدنادرگرب ور

داد. روتسد و هتشاذگ ما هنیس یور ار وا دوب

هدب. شریش _

مسابل لضفلا وبا کمک اب موش دنلب متسناوت یمن

مارآ مارآ درک ندیکم هب عورش مکدوک مدز، ارباال

نآ شیاه تسد مدرک زاب ار شتشم متسش اب دوب

ادج دوخ ارزا نآ متسناوت یمن هک دوب مرن ردق

واب درک مکحم ار شرداچ هرگ مناخ هبیجن منک

درک. تحیصن هب عورش شظیلغ هجهل

. ینیب یمن ریخ رسپ نکشن ور تردام _لد

شهاگن مشخ و صرح اب تفر و هتفگ ار نیمه

دنک. لر تنک ار لضفلا ثمالوبا تساوخ یم مدرک

هگب. داوخ یم یزیچ ره راذب شاب مورآ _

اب درک یم هاگن نز نآ هب مخا اب مناخ سدقا

و نم فرط وهب هدرک دود دنپسا دوز شنتفر



درک. توف مرسپ

. مرتخد تزا هشاب رود دوسح مشچ _

. مناخ سدقا نونمم _

دنلب مرسپ هیرگ یادص درک رکشت مه لضفلا وبا

هب نداد ریش لحارم مناخ سدقا دوب هدش

. تخومآ نم ارهب مدنزرف

قیمع سب یباوخ هب دوب هدش نیگنس ما هنیس

. متشاد زاین

ار شنارهاوخ لضفلا وبا رهظ یاه یکیدزن

نیا مه دننیبب ار ناشردارب رسپ مه ات درک توعد

. دننک اون یب نم کمک یمک هک

هنیک متسناوت یمن شنارهاوخ کت کت ندید اب

یشومارف ارهب مراد ناشردام هب تبسن هک یا

نم زا یشوخ لد نیچمه مه اه نآ مراپسب

. دندرک یم تبحص یشوگ رد مادم دنتشادن



هقیقد و زیر هب زیر اهار ربخ هک دنتساوخ یم

. دنهدب شرازگ ناشردام هب هقیقد هب

درک. مهاگن و هتخادنا باال ییوربا اریمح

. تدوخ نیع اقل هم ِیندرم الرغ ردقچ _

کر شرهاوخ هب وور درک یظیلغ مخا لضفلا وبا

داد. باوج

هچب هنومیمن هک یروجنومه هگید هشیم گرزب _

تس. هزور هی

دوخ هک اریمس مدرک هاگن اه نآ هب یدرسنوخ اب

اریمح ارزا مرسپ دوب رادراب ار شمتفه دنزرف

درک. لصو شقادنق هب سانکسا دنچ و هتفرگ

رهاوخ هسات فرط زا ینشور مشچ نیا شاداد _

. رسپ نیا هشب ت هنوخ غارچ هللا شنا

. دوبن المز یجبآ هنکن درد تتسد _



درس لبق لثم و هدرک یرکشت بل ریز مه نم

دوب هتسشن اریمس رانک الهک یکش مدرک راتفر

شرهاوخ ارزا مدازون و هدرک تیاعر ار تبون

. تفرگ

؟ یدرکن باختنا شارب مسا _

_هن.

نم لضفلا ،وبا مداد ناکت یفنم ناشن ارهب مرس

دش. هریخ منامشچ هب درک ینم و

یتفگ هک زور نومه مدرک باختنا مسا هی _نم

. یرادراب

لیبیس یور یتسد مدرک شهاگن یواکجنک اب

. دیشک شا یقامخچ شیاه

مرسپ یور مراذ یم ور وهآ نماض مسا اضر _

. هنومب سالتم شرس هشیمه هللاهک شنا

هک دیمهف و دید تدم همه نیا زا دعب ار مدنخبل



ما. هدیدنسپ ار مسا نیا مه نم
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ناشیاه هدنخ یادص میاه رهوش رهاوخ نتفر اب

مصرح نیمه مدینش یم مرهوش ردام هناخ ارزا

نآ تسوپ و هتفرگ نادند هب بل یبصع داد یم

رطاخب ارم یاضر هک متشاد متح ، مدنک یم ار

اه نیا همه دنا هتفرگ هرخس هب ندوب فیعض

هک دنتشاد ار نیا روعش رگا دوب ناشدوخ ریصقت

یرتهب حلا اعطق مه هچب دهدن رازآ ردق نیا ارم

مدوب هدروخ نم هک یکتک همه نآ اب تشاد

دیاب دوب هدمآ ایند هب سملا مرسپ هک نیمه

. مدرک یم رکش ار ادخ راب رازه نارازه

اقل. _هم

هیچ؟ _



همه؟ وت تامخا ارچ _

هدرک دنلب ار اضر مدادن باوج و هدز یدنخزوپ

دیاب دوب باوخ مهد، شریش ات مدز ارباال مسابل

سدقا یاه هزومآ قبط مدرک یم شرادیب لوا

هک شمشچ دوش رادیب ات مداد ناکت ار وا مناخ

. مداد شریش دش زاب

و هداد نوریب ار شسفن صرح اب لضفلا وبا

تسد یوت ار سنوی جاح ییادها حیبست

. دناخرچ

؟! یدیمن هگید ور ام باوج _

م. هتسخ _

هنوگ هب هک یا هسوب تسشن مرانک و دمآ مکیدزن

اب زاب هک نیا زا یا هبوشآ ، درکن ممارآ مه دز ما

دوب هتخادنا روش ارهب ملد دنک تبحص شردام

. تسانعم مامت هب ناطیش کی اعقاو موصعم



یچ؟ _زا

! یریگ یمن سرد وت هک نیا _زا

دش. ما هریخ یجیگ واب هداد ارباال شیاه وربا

. ممهف یمن ور تروظنم _

نم... نامیاز یارب ایرث رهوش ردام ندروآ _

و هدش دنلب اج زا هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

یبصع داد یم ناکت ار شیاه تسد هک ردحیلا

. دیشک دایرف

. دوبن یا هلباق چیه ربمغیپ هب ریپ هب _اباب

. ینک مرواب مروخب مسق یچ هب

هدز تشحو دز هبرض شتروص رسو هب یبصع

زور نیا امهب دوب هدش هناوید ، مدرک یم شهاگن

. مرهوش ردام و نم شمیدوب هتخادنا

ندرک طلغ هب راب دص یزور دیدروآ ور مردپ _



. مندموا ایند هب رطاخب متفایم

داتفا نیمز یور و تفر شبلق تمس شتسد

کشت یور ار مرسپ و هدیشک یغیج هدز تشحو

متشادرب زیخ شفرط ،هب متشاذگ شصوصخم

مدز. دایرف ار شمان و هدیبسچ ار شیوزاب

مدرک طلغ لضفلا ال....وبا یکش هنک کمک یکی _

. دیشخبب

شناکت و هدز شتروص یور راو برض ار متسد

یکی یکی شنارهاوخ دشو زاب رد مداد یم

زا هنیک واب هداتسیا رد مد موصعم دندمآ لخاد

درک. یم مهاگن اج نامه

رد هدز تشحو دمآ هک شوه هب لضفلا وبا

. تفر باال مقه قه یادص و هدیشک ششوغآ
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. مشیم الل مگیمن یچیه هگید نم مدرک طلغ _

واب هدز مناهد هب یپایپ یاه هبرض تشم اب

مدز. بل ضغب

ادخ. هب مشیم _الل

کرت یاه بل هک مدز تشم مناهد یور ردق نآ

ار متسد چم حلا یب داتفا نوخ هب ما هدروخ

درک یم یبات یب هک مرسپ فرط الهب یکش تفرگ

درد اب لضفلا وبا دیشک ششوغآ ورد هتفر

هداتسیا رد مد هک شردام هب شمشچ تسشن

دز. رشت وا هب ور حلا نامه رد داتفا دوب

عضو ینیب یم ؟ ینک یم راک یچ اج _نیا

نم هداتفا زور نیا هب وت رطاخب منز ور میگدنز

. دیدرک ریپ ور

و هداتفا یخوش هب مزغم تیدج همه نآ نایم رد

" یدوب ریپ ملوا "زا تفگ



مدز رانک ار مبرخم راکفا و هدرشف ار شیوزاب

اب حوصن سنج زا یا هبوت زور، نامه مدرک هبوت

ووااب شردام هک یراک هرابرد هک نیا نومضم

اجک ات مناد یمن منزن یرشت چیه رگید دندرک نم

. مدرک ار تالمش مامت اما مدوب قفوم

نک. شلو _

نآ ضغب واب هدرک هاگن ار شرسپ درد اب موصعم

یم مه وا حلا هب یتح ملد درک کرت اجار

و یشکب تمحز سلا همه نیا نک رکف ، تخوس

ووا یهد اذغ تدنزرف اتهب ینزب دوخ ناهد زا

دنک. هاگن نمشد مشچ هب وت هب دنک دشر

دش گرزب یتقو رگا یبجو کی یاضر نیمه _

ملد دشاب هتشاد نم اب یدب راتفر نیرت کچوک

دوش. یم شیر

هب وور درک اج اجهب ششوغآ اررد اضر ال یکش

: تفگ نم



نوشن ماباب هب مربب ور هچب تسه هزاجا یجبآ

؟ مدب

حلا نامه رد دش دنلب لضفلا وبا ضارتعا یادص

داد. باوج مشخ اب

دایب هنوت یم هنیبب ور هچب داوخب سک _ره

. هنیبب هنوخ

. هربب راذب _

یکش هب وور هدرک رت یبل درک مهاگن نظ ءوس اب

. مدرک رداص ار هزاجا ال

رس طقف ؟ یداسیاو یچ هساو هگید شربب _

. مدب شریش رایب تقو

هار ییاوعد دهاوخب هک نیا یب لضفلا وبا

سرتسا ،اب درشف شبلق یور تسد دزادنایب

شلغب هناخ ندش تولخ زا سپ مدش شا هریخ

مدز. بل ضغب واب هدرک



... دیشخبب _
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ح اعقاو زورما متسناد یمن دوب دب زونه شلا ح

نم اما دروآ رد یزاب میارب ای دروخ مهب شلا

مامت نیمه یارب متشادن ار ییاهنت تقاط رگید

. مراد هگن یضار ار اتوا مدرک یم ار میعس

.

زور ره هکلب مه یپ زا هن اما دنتشذگ یم اه زور

نوناق و هداتفا تشون رس ریسم رد هناگ ادج

دز. یم طخ ار هتشونان یاه

هک دوب هتفگ و هتفرگ ال یکش مه زورما ار مرسپ

. دهد ناشن مرهوش هداوناخ هب داوخ یم



رظتنم هچ ره تشاد ریخات رتشیب هشیمه زا

و هتفر اج نآ نم تیاهن ورد دشن یربخ مدنام

چپ چپ لوغشم هک مدید ار ایرث مدز رد یبصع

رد مرسپ اهنت مرسپ و دوب مرهوش ردام اب ندرک

. دروخ یم لوو کنز نآ شوغآ

و دید هناخ هرجنپ زا ارم ال یکش مدز رد یبصع

: متفگ وا هب ور تیدج و مخا اب دمآ متمس هب

. مربب ماوخ یم رایب ور هچب

... داوخ یم ِشاهاب منامام مزیزع _

لضفلا وبا هب هنرگو دایب مور هچب ورب متفگ _

ینود یم تدوخ ادایب اج نیا هراذن هگید مگیم

هنک! یم هباپ نوخ تساج نیا ایرث همهفب هگا

شرمک هب یرق و هتفر نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ

ال یکش هک دوب هتشذگن مه هقیقد دنچ زونه داد

مشوغآ اررد اضر و هدمآ مدید لغب هب هچب



. تشاذگ

تس. هفحت راگنا حاال _ایب

زاب دوخ هناخ تمس و مدرک شهاگن پچ پچ

هک نیا زا دنسرخ دوب هدمآ مه لضفلا وبا متشگ

یا هشوگ منک عافد دوخ قح زا مدوب هتسناوت

. مدرک هچب نداد ریش هب عورش و هتسشن

. هنوخ یم سورخ تکبک هدش یچ _

. یچیه _

. فرح دش مه یچیه _

دوب. تردام هنوخ ایرث _

یراک تساوخ ، دندروخ هرگ ادیدش شیاه مخا

دشو دوبک اضر تروص ینآ و هعفد کی هک دنک

هدز تشحو دروآ باال دوب هدروخ ریش هچ ره

و.... مدیشک یغیج
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هدروخ ریش هچ دشوره دوبک اضر تروص ینآ

عیرس و مدیشک یغیج هدز تشحو ، دروآ باال دوب

متمس مغیج یادص اب لضفلا وبا مدنادرگ شرب

شتشپ هبرض دنچ تفرگ مناتسد ارزا ووا دمآ

رت دوبک شتروص دمآ یمن مرسپ هیرگ یادص دز

لضفلا وبا تسب خی منت لک دوب هدش لبق زا

دز ما هزور دنچ دازون تشپ ار شا یپایپ تابرض

تشاذگ اهنت امار تفر مرسپ تشادن هدیاف اما

و دندوب هدش چگ یدیفس هب شخرس یاه بل

، دیشک یمن سفن دوب هدش دوبک ال ماک شتروص

یا هشوگ ار وا لضفلا وبا

دوب. هدیرپ شگنر داتسیا فاص و تشاذگ

ار میولگ یکانتشحو ضغب دز، یم برض رپ مبلق

سیخ هک متروص دوب هدرب اه کشا تراسا هب



تشحو اب دندمآ شرس تشپ یدعب تارطق دش

بل حلا نامه ورد هدز لز مکدوک هب سرت و

مدز.

یمن سفن م هچب لضفلا وبا درم م هچب درُم؟! _

. نکب یراک هی هشک

مدز یم شتروص رسو هب مشخ واب هتفر ولج

رپس ار شتسد درک، یم قه قه هنامولظم ووا

دش زاب تدش اب هناخ رد دوب هدرک شتروص رسو

میاه رهوش رهاوخ

یا هشوگ هک اضر تیعضو ندید اب دندمآ ولج

عورش ار یراز و نویش درک یمن تکرح و هداتفا

ندز رناژیمااب هک ارم یتخس وهب دندرک

نامه ، دندرک ادج دوب هدش هیلخت لضفلا وبا

شوه وزا هداتفا ناششوغآ رد حلا یب هظحل

. متفر

ردام هناخ اررد دوخ مدش رادیب هک ینامز



زا لضفلا وبا یاه هدبرع یادص متفای مرهوش

مرس مدش دنلب اج زا هدز تشحو دمآ یم طایح

اتزا متفرگ راوید هب تسد تفر جیگ ادیدش

طایح دراو نازرل یاهاپ اب منک یریگولج مطوقس

ار مناما دردرس راوید کمک هب زاب هتبلا مدش

دوب. هدیرب

دز یم دایرف و هتفرگ ار شردام هقی لضفلا وبا

و تسا هداد اضر نامرسپ دروخ هب یزیچ هچ هک

هدرکن یراک چیه هک دروخ یم مسق نوویش وااب

. تسا

یب یایرث نوا وتو شیپ م هچب شیتشک _وت

دوب. زیچ همه

.... مرسپ _

.... متسین وت رسپ _نم

نم ندید مدز،اب ادص ار لضفلا وبا مان درد اب



هنیس یور رس دمآ متمس و هدرک اهر ار شردام

. مدرک نتسیرگ هب عورش لد هت زا متشاذگ شا

درک. یم ییامن دوخ شتروص یور میاه نخان در

. تسام ریصقت هنم ریصقت درُم م هچب _
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یک هخآ مسق گرزب اقآ حور هب مدرکن یراک _نم

یلد گنس مودک هشکب ور شدوخ هون دایم شلد

یراک نیچمه

راک هک تشاذگ نآرق ور تسد مه ایرث هنک یم

. هدوبن نوا

ترواب یروخب مسق مربمغیپ و ادخ هب هگا هگید _

تافرح هکاب یدوب یسک نومه وت منک یمن

تشاد هک یا هشیش راب وراب نز نیا یدش ثعاب

هگید تانح هک ورب ورب منزب کتک گرم دح رد



. هرادن یگنر نم یارب

یور ار ما یناشیپ و مدرشف تسد اررد شیوزاب

مرسپ گرم مدوب هدش ساسح ، مدرشف شا هنیس

همه نآ زا

هتسوپ سنج زا کزان الهی کی میارب تمواقم

کچوک یگدیرب ره هکاب دوب هتخاس زایپ

کشا ارهب شبحاص

. تشاد یم او

یادص نامه واب هتخادنا ما هناش رود تسد

دز. داد شردام هب ور هتفرگ

ترسپ نک رکف تسین نم نم یاج هگید اج _نیا

درُم.

یم شا هنیس یور و تخیر یم کشا موصعم

دوب یعیبط هشیمه سکع رب شیاه نویش دز

کشا مه دیاش



و نم نداد یزاب یارب تخیر یم هک یحاسمت

دوب. هدید غاد لضفلا وبا

اج میارب یا هشوگ درب هناخ هب ارم لضفلا وبا

دنتشادن نتفر هار یارب ییان میاهاپ تخادنا

متسشن نیمز یور وناز راهچ

هک مدازون قادنق تمس واپهب تسد راهچ و

وهب متشادرب ار نآ متفر دوب هداتفا قاتا جنک

مدرک کیدزن ینیب

رگید اما دوب اج اپرب هچراپ یور زونه شنت یوب

. دوبن مرسپ زا یرثا

یوب هک دنام یم سابل کی طقف مه اه هدرم زا

، تشاد یم هگن ار ناشندوب هدنز یاه زور نت

دور یم نت زا هک حور

نودب هک سجن ردق دوش،نآ یم سجن مسج

ینعی دوش یم اه مرک اهو کسوس کاروخ حور

دش؟! یم راچد تشونرس نیمه هب مه نم رسپ



دش دنلب رکف نیا مااب هنامولظم قه قه یادص

یب رطاخب ار دوخ و متسیرگ یم لد هت زا

هب لضفلا وبا مدرک یم شنزرس ما یطایتحا

هناموصعم ، تفرگ لغب هب ارم و هدمآ مفرط

دز. قه نم هارمه

یتفس زیچ ساسحا اب مدرشف متشم اررد قادنق

ناهگان دوب قادنق هب هدیبسچ متشم رد هک

. مدش تکاس

هک دوب هدرک نامگ درک مهاگن سرت اب لضفلا وبا

نم یاه مخا ندید مااب هتفر شوه زا نم

یا هکت و مدرک زاب ار قادنق درک کاپ ار شتروص

اربا نآ قادنق دیفس هچراپ گنر هب لکش یعبرم

لباقم و هدروآ ال

دش داشگ شنامشچ متفرگ لضفلا وبا نامشچ

. تفگ بل ریز هللای مسب

هکینز نوا زج زور نوا ارچ ممهف یم _حاال



یجیگ ....اب دوبن یا هگید هلباق چیه هبیجن

هجوتم شیاه فرح زا زیچ چیه مدرک شهاگن

و درشف تشم اررد هچراپ هکت نآ مدش یمن

بجعت اب درک زاب هناد هناد ار شنهاریپ یاه همکد

جراخ شنت زا لماک ار نآ مدوب هدش شا هریخ

لخاد زا یرگید گنر یکشم زولب و درک

زا مشخ دزاب ونت هتشادرب اه سابل هچقودنص

. تفر نوریب هناخ
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، مورب شلا بند ات متشادرب ار مرداچ و مدرک لوه

تاظحل نآ اررد مدنزرف ندرم ود ره راگنا

هدرک شومارف

. مدرک یم رکف روط نیا نم هتبلا میدوب

نم مدق هس اب دوب ربارب لضفلا وبا مدق کی ره



روبجم یهاگ وا هب ندیسر یارب نیمه رطاخب

مدش یم

درد محر هیحان زا دش یم ثعاب نیمه مئودب

. موش لمحتم ار یدیدش

داتسیا ایرث و مناخ هبیجن هناخ رد مد لضفلا وبا

دوب هدرک تحار لا وس ندیسرپ یارب ارم شثکم

. مدیود یمن رگید

؟ هدش یچ یگیمن ارچ لضفلا _وبا

هدبرع و هدز رد یور ار شدنمتردق و گرزب تشم

. دیشک

ورد. نک زاب _،ایب

رت مکحم راب نیا دماین فرط نآ زا ییادص

دز. تشم

یارب سجن هکینز مراذ یمن تارب وربآ هبیجن _

ور هدش بارخ نیا یسیون یم اعد نم دازون



وتو رس یور

هچب نز نیا مدرم یاهآ منک، یم بارخ تسورع

ور مفرح یک منک تیاکش یک هب ِتشک ور نم

هنک؟ یم رواب

یور تشادرب گنس یا هکت و هتسشن نیمز یور

دش. بابک شا هتخوس لد یارب مرگج دز شرس

و هدرک تمواقم مدیشک ار شیوزاب و هتفر ولج

لبق رتزا مکحم و رتشیب شرس یور ار شتابرض

یور

درک. دراو شرس

. نکن وراک نیا تدوخ اب ادخ ور وت لضفلا _وبا

دندرک یم نامهاگن و دندوب هدش عمج مدرم

داد. همادا حتلا نامه رد لضفلا اوبا

نم هچب نوخ هبیجن هرذگ یمن تزا ادخ _

حالتل تسایند ایند ات مرذگ یمن منم تندرگ



تمراپس یم منک یمن

. شدوخ هب

و درک یم چپ چپ شا یتسد لغب اب سک ره

میارب لضفلا وبا یاه فرح کرد ، تفگ یم یزیچ

دوب تخس

لتق ارهب یسک اعد اب تسناوت یم یسک رگم

دوب، هچ نم رسپ اب هبیجن ینمشد ال صا ؟! دناسرب

ارهب دوخ ، تشادن یسک راک هب راک هک وا

رت کیدزن لضفلا وبا

هریخ شیاه مشچ مخت هب یناوتان واب هدرک

. مدش

وت منومب اج نیا منوت یمن میرب ایب لضفلا _وبا

نم یشک یم ور تدوخ یراد وشاپ اقآ حور ور

وت زج

با نوا تسه ادخ هرادن بیع مرادن ور سک چیه



هک ییاملظ کت کت باوج هد یم ونوشباوج ال

ندرک

. هدیم ور

هنک. یمن هیرگ هک درم لضفلا وبا وشاپ _

رس هدز مرش لضفلا وبا تسود اضریلع ندید اب

و درک دنلب ار وا متفر رانک و متخادنا نییاپ

یزیچ

نم تمس وا هاگن دش ثعاب هک تفگ ششوگ مد

. دزیخ اجرب وزا دوش بلج هدیرپ گنر
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نم تمس وا هاگن دش ثعاب هک تفگ ششوگ مد

. دزیخ اجرب وزا دوش بلج هدیرپ گنر

شاداد وشاپ ... نوتاه هنوخ دیرب همومت شیامن _

ادرف تعامج نیا ننیبب ور تا هدش مخ رمک راذن



دنچ دازون هی مغ نگیم تنریگ یم هکحضم هب

. درواین تقاط ور هزور

مه ابیرقت هک اضر یلع هناش یور رس لضفلا وبا

یادص دز قه و هتشاذگ دوب شدوخ لکیه دقو

کچوک یاتسور یلگهاک یاه هراوید شیاه هیرگ

. دنازرل یم ار نام

نام هناخ رد مد ارات وا تواخس اب اضریلع

بل وا هب ور تیمولظم اب لضفلا وبا درک تیاده

دز.

نم طقف اما هنک یمن رواب ور مفرح سکچیه _

هساو هدلب ییاراک هچ بارخ هکینز نوا منود یم

، مدیرب نومنوخ زا ور ایرث یاپ هک دوب منومه

سهلا شش هچب هب هک ینز مدرک یم رکف ارچ

هدرکن محر صحلا جاح

مورآ ارچ!؟_ ارچ ارچ هنک یم محر نم دازون هب

شدوخ ادخ هب رپسب هرادن یبیع شاداد شاب



هدب. ور ییامدآ نیچمه باوج یروجچ هنود یم

منز هب ندرک هاگن یور اضر یلع تسکش مرمک _

هدرک یمناخ مش اج نیمه ات مشدنمرش مرادن ور

. هدنوم نم اب

نارگن تشاد هگن فاص ار وا یتخس اب اضر یلع

هک هناخ مد مدرک یم تکرح ناشیاپ اپهب

یدنب عیرس میدیسر

دوش. زاب ات مدیشک ار دوب رد هب لصو هک

دیکات ینابرهم اب نم هب ور اضر یلع میتفر لخاد

یکمک هب ورگا مشاب لضفلا وبا بقارم هک درک

. مهد ربخ وا هب امتح متشاد زاین

هدرک رضاح نم یارب هک ییاج یور ار لضفلا وبا

بل یدرد رپزا هدنخ واب هدرک شک زارد دوب

مدز.

شنامشچ ؟! هشاب یک بقارم تساوخ یم _یک



مدیشک یم مه نم دیشک یم رجز دوب هتسب ار

نیا رگید میداتفا یم ام رفن ود ره رگا اما

دش. یمن یگدنز یگدنز

یور ساسحا ورپ مارآ ار متسد ود ره تسش

سپ ار شیاه کشا مدیشک شراد من یاه مشچ

تبحم تاملک اب مدز

رد یعس درک یم میولگ نامهم ار ضغب هک یزیمآ

. متشاد شندرک مارآ

راد هچب زاب هدیسرن رخآ هب هک ایند مرب تنوبرق _

یب هصغ ؟!_ یروخ یم ور یچ هصغ میش یم

هک یزور زور..._هرآ هی هشیم مومت و..._ مایرکف

. مریمب نم

یاوخ یم هیچ افرح نیا ریگب وزاگ تنوبز _

تقاط هگید ادخ ؟هب ینکب نم رگیج هب نوخ

مسق تفرگ تبلق نوماوعد دعب هک یزور مرادن

مه وت مراین زور نوا زا یمسا هگید مدروخ



هگید و ریگب شوگ

منم هدوب هتساوخان یدرک هک ییاهراک وگن یزیچ

. مراد لوبق ور نیا

لغب یارب ار میاه تسد دش ما هریخ درد اب

مه ردقچ ره دوب نم درم ،وا مدرک زاب شنتفرگ

دشو یم سح شروضح دوب هشیمه دب هک

. تسا مهم مه نیمه
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حلا"

هب هدیبسچ بآ تارطق هک هبیط زاوآ یادص هب

لد شوگ تخادنا یم صقر هب مه اهار راوید

مدز. یدنب مین دنخبل و مدرپس

. بیط تسفن _زان

نیمضت ناشن وهب هداد شندرگ و هناش هب یرق



. تشاذگ مارتحا و دروآ نییاپ رس

. نوج یهم رکاچ _

شرمک یور ار وشور هب هتشغآ فیل هتفر ولج

مه هیقب درک ندناوخ زاوآ هب عورش ووا مدیشک

یم ییارسمه و دندز یم تسد ابوا هارمه

. دندرک

و هدرک هراشا نم هب رخآ رد دش مامت هک شرعش

دز. بل شصاخ یادص نامه اب

. هتهاوخ دب یچ ره هب تنعل یهم _خآ

هیاسمه نامه مناخ ارهز رتخد مدز، یخلت دنخبل

ار شندب هک اهردحیلا نیا مناخ سدقا یلغب

زا یکی هک راگنا درک، یظیلغ مخا درک یم زیمت

دش. ییاسانش اه هاوخ دب

؟ هراد یماح مه ردقچ واال هبوخ _

ناکت مفرح نیا ؟!اب نوج نابرهم یتفگ یزیچ _



داد. باوج مامت ییوررپ واب دروخ یفیفخ

هویب هی هب هک ندش حیقو ردقچ مدرم متفگ _هرآ

و ندیم هانپ تس هیقب رهوش یپ شمشچ هک

ننک. یم مه ور شیرادفرط

متساوخ و هداد فک زا لر تنک فرح نیا اب

ممکش رود تسد هبیط هک موش رو هلمح شتمس

. تخادنا

هگید هک منزب یروج ور هسپلک نیا راذب نک ملو _

. هشن اجاو نیا هب شاپ

بل ظیلغ یدنخزوپ واب هدش دنلب اج زا نابرهم

دز.

راکیچ داوخ یم هلکآ هرایتپ نیا منیبب نک شلو _

هنک!

هکلب درک اهر ارم اهنت هن هبیط شفرح نیا اب

نآ واب هتفر هجریش شتمس نم زا لبق شدوخ



یاه سیگ نابرهم دز نیمز ار وا شتشرد لکیه

اب نانز هیقب دیشک و هتفرگ تسد اررد هبیط

هاگن اوعد هب قوش و قوذ

. دندرک یم

یاه سیگ رود هک ار هکینز نآ تسد متفر ولج

ردق نآ مدناچیپ و هتفرگ ار دوب هدش لفق هبیط

هک مکحم

و شفرصم یب ناوختسا نتسکش چیق یادص

هبامرگ رد شیاهتنا یب یاه دایرف نآ دنب تشپ

. دیچیپ

شیاپ ومد مدز ششوگ هب یمکحم یلیس

دوب هدش ما هریخ دیدش درد و سرت ،اب متسشن

. مداد ناکت شنامشچ لباقم راو دیدهت ار متشگنا

دنب ار متسد .... هشب تادیپ ارونیا هک دعب یرس _

. مداد همادا و مدرک شمیجح هدش هتفاب یوم



منَک. یم شاج زا ور _انیا

نکتخر فرط وهب هدرک شدنلب شیاهوم زا

. مدیشک دایرف مداد شله

هک وگب مه موصعم و تردام نوا هب یره _حاالم

نراذب موربآ ور تسد هگا یرس نیا نم...نم
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. دایز تزع مشک یم شیتآ هب ونوشنادناخ لک

شنازیوآ تسد ، دوبن نابرهم المه صا هک نابرهم

زا نت دنچ کمک وهب هتفرگ تسد رد درد اراب

ندش مامت زا سپ مه نم تفر نوریب شناتسود

هب هبیط هارمه وهب هدرک زیمت ار هبامرگ اهراک

. مدرک تکرح هناخ فرط

شچیپ هلیتیف یروجچ یدرک حلا موناخ یجبآ _

. مدرک



و مدیشک مکحم ار شپل و هدز یظیلغ دنخبل

. مداد باوج ناجیه اب مدرک شلغب تفس

نشب تنمشد مسرت یم اما هبیط یدز بوخ _

. نرادن تورم و محر تعامج نیا

رد داوخ یم ریش لد ندرک طلغ قیفر متمولغ _

نم. اب نداتفا

یم تمولظم رهوش نوا رهوش دیاب وت رتخد _

نم تایزاب والت تاراک نیا اب شنز هن یدش

!؟ دایم رانک تاهاب یروجچ لیمک منود یمن

یور ارزا شرس دنخبل واب هدز میور هب یکمشچ

دز؛ یم راز شگرزب لکیه نایم هک یکشم رداچ

. دناراخ

مه ام هگیم ونیا زور ره همقشاع یلیخ ومال _هب

نتفگ یدرم هرخ باال میراد یم هگن وشمارتحا

. یراک هب مینک یمن شروز نتفگ ینز



. یگیم تسار هک _وت

اررد شلپت یاه تسد داد ناکت هدنخ اراب شرس

شا هناش یور رس یگتسخ واب هتفرگ تسد

. متشاذگ

یگدنز ، مدرک ادیپ ور وت هک هبوخ هچ هبیط _

مه اب یایب زور ره وت هگا مارب هدش تخس یلیخ

هار نیا

تعرج میسک هتحار شلا یخ مه یجاح میرب ور

. هشب ممحازم هنک یمن

یکی رخ ام مراب هی هرخ باال ترکش ایادخ _

. میدش

؟ هیفرح هچ نیا _ا

و دیشک شا هدش خرس دیفس تروص یور یتسد

داد. همادا

راوس ام همه هک نیا زا میدش هتسخ یجبآ _واال



نم مراب هی نوشهب دیبرچ نومروز و میدش هیقب

رسدرد هشیمن هک هشیمه مشاب هیقب حلا کمک

دوب.

؟ تارب مرسدرد نم یگیم االن ینعی _

هراشا و تسش نیب هلصاف و هدرک زاب ار شتسد

. تفرگ زاگ ار شا

؟ رتخد هیفرح هچ نیا هللا رفغتسا _

سران نم هدنخ اما میدیدنخ نامزمه نامیود ره

هدش یفطصم جاح اکحلا ییفطصم نوچ دنام

دوب

ندنادرگ ردحلا لحم دمتعم مدید ملباقم ار

مداد سالم نیگنس رس نم ندید اب دوب حیبست

یدرمان

سال نیمه یارب متشاذگ یم شباوج یب رگا دوب

مدرک روبع شرانک وزا مدروآ نابز رب هاتوک یم



نم دید هک ینامز و درک مهاگن یواکجنک اب هبیط

. دیسرپ و درک لگ شا یلوضف میوگ یمن یزیچ

مدآ شیتخانش یم اجک دوب؟!زا یک _نیا

. همرهوش رهاوخ رهوش !؟_ ادوب یباسح

یلیخ یردارب یاج یلو یهم امینومدوخ _

.... هلگشوخ
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. هرتهب منیا زا هک لیمک نک شیورد ور تامشچ _

یکزان یادص واب دیشک شتروص یور ار شرداچ

: تفگ تشاد تریاغم شا یداع یادص هکاب

الدب. همرظتنم االن شارب مریمب یاو

ردق نآ مریگب ار ما ههقهق یولج مدرک یم یعس

یاه پل نآ تساوخ یم ملد هک دوب هدش کمن اب



ار شا یلگ لگ

. مریگب زاگ

متروص فرط ود ره هبیط میدیسر هک هچوک رس

دوب زاب هناخ رد میدرک یظفاحادخ و دیسوب ار

متفر لخاد

هک یرسپ ندید ،اب مدرک یط یکی ودات اهار هلپ

میرم واب هداتسیا هناخ طسو تسد هب لیبنز

درک یم ثحب

. مدرک یظیلغ مخا

نیا هار همه نیا هتعاس هی لضفلا وبا هب یجبآ _

دایمن شوخ ور ادخ مدروآ مدرک لوک و لیاسو

هرابود

هگید دینک لوبق نوشمنودرگرب ور هار همه نیا

! هرادن یدب تین هدرکن ییادخ هک یفطصم جاح

درک؟ زاب نوتارب ورد _یک



شنس تشاذگ شرمک یور تسد نم ندید اب

. تخوس یم شیارب ملد دوبن رتشیب سلا هدزناپ

. موناخ یجبآ دوب زاب _رد

نم ینودرگرب ور لیاسو تسین المز هرادن بیع _

ینوت یم منک یم تبحص یجاح اب مریم مدوخ

. یرب

هب یتسد دشو زاب هدنخ هب شا هزبس شتروص

. دیشک شداشگ راولش

. یجبآ هدب تریخ ادخ _

متسد مداد شتسد و هتشادرب یسانکسا مبیج زا

. دندیسرت شنامشچ دز سپ ار

مریگن دزم تسد تفگ یجاح داوخ یمن _هن

. متفر نم نوتزا

اب میرم دش یهار اه هلپ زا ود واب هتفگ ار نیا

اج تسد یوت ار مکرتخد و هدرک مهاگن بجعت



اج هب

درک.

یراک اراک نیا هب ؟!_وت هشاب یک یجاح _نیا

منک! راکیچ منود یم مدوخ نم شاب هتشادن

ارم میاه مشچ یبصع دنادرگرب ور یتحاران اب

نییاپ ار هدمآ باال یاه هلپ یگتسخ واب هدیلا

متفر

همه نیا تشاد شفک هب یگیر کی یفطصم نیا

ار وا مرهوشردام دنکن دوب، یداع ریغ شتبحم

داد. یم له نم تمس هب صاخ یروظنم اب

هک دوبن یدرم یفطصم تشادن ناکما هن

تسین تدای دوش نز یزاب بش همیخ کسورع

نامه

دندوب هدز مه ورات پیت هب اریمح هکاب اه عقوم

دیایب شلا بند هک دوب هدشن یضار هروج چیه



. شنادنزرف رطاخب یتح

،ره تشاد دق مین دقو رسپ شش یفطصم حلا

هدروآ راب هب یوق شدوخ لثم ار شرسپ شش

دوب.
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نآ اررد یفطصم جاح شیپ یدنچ هک یناکم هب

اراب شا هرجح دوبن اج نآ اما متفر مدوب هدید

و هداد صیخشت اه هرجح هیقب زا دایز یتخس

رانک هکترچ اب ندرک باسح لوغشم متفر لخاد

مدوب هداتسیا شلباقم تیدج دوب،اب شتسد

مه رد شیاه مخا دوب یرگید یاج شساوح

. تشون یم ذغاک یور ار شیاه باسح و هدش

یمن هگا ؟! یجاح هیچ نوتاراک نیا ینعم _

ربخ یب ادخ زا نوا متفگ یم تمتخانش



اه فرح نیا درم منود یم اما تتداتسرف

و تشوگ هتفه ره یچ یارب وگب سپ یتسین

؟ یتسرف یم نم هنوخ مد جنرب

. مناخ اقل المهم سلا کیلع _

ار حیبست و هتشاذگ یرانک شار کتسد رتفد

درب. باال نتفگ رکذ یارب

شیروج نیمه مراد وربآ لحم نیا وت _نم

و شحف راب رازه دص یزور مندوب هویب رطاخب

اریمح یرس نیا ماوخ یمن مونش یم تنعل

هقدص نم نمض رد منوج هب هنتف نیع هتفایب

. متسین ریگب

درک مهاگن مامت تیدج اب هتساخ اجرب زا مخا اب

درک. رتشیب ار ممشخ شا یبل ریز هللا رفتسا

ولج یدرسنوخ اراب میاه راک مدرک یم یعس اما

. مربب



ینید و بلط متساوخ متشادن یدب دصق _نم

منک. ادا ور متشاد زرمایب ادخ نوا هب هک

متساوخ امش زا یزیچ هگم نم ینید هچ نید _

پچ یلع هچوک هب هدز ور شدوخ یلصا راکهدب

هگید شآ رتزا غاد هساک یدش امش تقو نوا

. هدموا هنوخ نوا رد مد رانید هی یتح هک منیبن

هک موش جراخ متساوخ مدرک تکرح رد تمس هب

نم ندید دشاب لخاد تسد هب هملباق اریمح

مناوتب هک نیا زا لبق دش داشگ شیاه مشچ

متروص هب یگنچ و هتخادنا تسد منک یتکرح

دز.

؟! هتاکل هکینز ینک یم راک یچ اج _نیا

شیولگ رود تسد و هداد تسد ارزا ملر تنک

یولگ دمآ نامتمس هب یبصع یفطصم متخادنا

ار موصعم هک راگنا مداد راشف ترفن اراب اریمح

یفرح رطاخب تساوخ یم ملد مدید یم ملباقم



. مردب میاه نخان اراب شندرگ دوب هدز نم هب هک
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یفطصم دندوب هدش عمج هزاغم رود هب مدرم

بل تیدج اب نم هب ور دنک یتلا خد هک نآ نودب

دز.

. شیتشک نز نک شلو هسب _

تشگنا داتفا نیمز یور تشپ اب مداد له ار وا

داد راو دیدهت و هتفرگ باال شتمس ار ما هراشا

مدز.

هک یرخآ راب نیا دیکلپن نم یگدنز ورب رود _

تردام ندرک وربآ یب زرم مدیم رادشه

ثعاب هک یا هلمج طقف تس هلمج هی نم یارب

ریز هرب هشب بآ شتلا جخ زا نم لضفلا وبا دش

. کاخ راورخ هی



. مدیشک دایرف حلا نانه ورد دیکرت مضغب

م هچب و نم زا هک یقح مرذگ یمن نوتزا _

هرت مورح نوتارب گس تشوگ زا دیدروخ

رس زا تسد منوج زا دیاوخ یم یچ هگید

میتی مچب دیدرک هایس ومراگزور دیرادرب میگدنز

. دیدرک شمیتی دش

کت درد دز یم برض رپ مبلق مداتفا نیمز یور

یم رتشیب هیرگ هب راداو ار منت یاه لولس کت

درک.

هنوگ یور مکشا تارطق و هدش ضبقنم مکف

اریمح مدز یم تشم مبلق یور دندش ناور میاه

یفطصم درک یم مهاگن هلصاف نامه زا صرح اب

هدش عمج هزاغم مد هک ینادرن هب ور مشخ اب

دز. دایرف مدوب

. نوتراک یپ دیرب اج نیا دیشن عمج _



نتفر هب ریزگان همه وا یدج اما دنلب یادص اب

تسود نیرت یمبمص اضر یلع رود ،زا دندش

زا درک یم هاگن ارن هصغ هکاب مدید ار لضفلا وبا

طقف هک یروج یفطصم هب وور هدش دنلب اج

: متفگ دونشب شدوخ

رش امش نوتیهدب تبقاع و رخآ دش منیا دیدید

هک انهد وت هتفایم ادرف زا شکشیپ ریخ دینوسرن

... هیقب سومان لا بند هداتفا هرابود اقل هم یچ

. مدرک عمج ار ما یکشم رداچ و هتفگ ار نیا

مدیشک شیپ ار نام هناخ ریسم متفر هک نوریب

نامه ارزا دندمآ یم مبیقعت هب هک ییاه مدق

تولخ یا هچوک دراو ، مدرک یم سح مه هلصاف

شیپ ار هناخ ریسم رت تحار اج نآ اتزا مدش

دش. زبس ملباقم اضریلع هک مور

ارابرپ مناور یاه کشا دش اما هریخ محرت اب

رتشیب ارم هرهچ نآ وااب ندید اما متفرگ رداچ



دای هب داد ناج شردام رطاخب هک ملضفلا وبا دای

. دروآ یم

! یریگب تعامج نیا زا ور تقح دیاب یجآ _

هک موش در متساوخ شرانک وزا هدز سپ ار وا

دز. بل نم هب ور هصغ واب دادن هزاجا

اج هی وپالشور هک تفگ گرم لبق مشاداد _

هراد ربخ مناخ موصعم منئمطم مدرک هیامرس

ملضفلا وبا هک ادخ هب نروخب ور تقح راذن شزا

. تسین یضار نیا هب

شباوج حلا نامه رد درشف یم ار میولگ ضغب

. مداد ار

مرتخد شیپ مرب ماوخ یم رانک _ورب

مکش وت رب هک رتهب نومه هشاب مورح هک میلا

.... هکینز نوا

نم شاداد ملا ینز یم هیفرح هچ نیا یجآ _



طقف نون همقل هی یارب ور شانتخیر قرع ِکاپ

. مدید یم
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ندرم مه وا یارب امتح مدش شا هریخ مغ اب

سلا همه نیا زا دعب یتح شتسود نیرت یمیمص

مداد ناکت یرس یدیما دوب،ابان تحاران یلیخ

متسناوت یم افرع هن اعرش هن هک متسناد یم

زا لبق لضفلا وبا نوچ مناتسب سپ ار مقح

. تسا هدش درس کاخ نامهم شردپ

و زیچ همه نم هشیم تسرد یجبآ نکن هیرگ _

ور تمیتی هچب ملا مراذ یمن منک یم لح

. نروخب

تمس زا یدیما ابان مداد ناکت شیارب یرس

یم یخلا دوب یا هداس بجع مدش، جراخ شپچ



لا وما همه عیرس ام هک درب

یشوخ و ریخ هب زیچ همه و میریگ یم سپ ار

دش. یم مامت

رتشگنا کی رطاخب هک دوبن موصعم نیمه رگم

دوب شقراس شدوخ هک قیقع

هنک. وربآ یب ار نم تساوخ یم

هک یهدوبنا تیعمج ندید اب مدیسر هک هناخ هب

مکشخ دندوب هدش عمج مناخ سدقا هناخ لباقم

دز.

دوب هدش شندرگ بولا هک هتسب یتسد اب نابرهم

. دییاپ یم ار شفارطا مادم

جاح ییوربآ یب هیام زاب دز یم تدش اب مضبن

هب یناسر ریخ شفده مامت هک مدوب هدش یسنوی

دوب. تسرپ رس ودب تسرپرس یب نانز

و نداد حیضوت لوغشم رد یولج مناخ سدقا



دوب. ندز شوج

نآ مسرت اهنت مدش ناشکیدزن تسس یاه مدق اب

کی هک دوب ینادناخ هتفر داب رب یوربآ هظحل

غیرد نم ارزا ناشتبحم مه هیناث کی و هظحل

. دندرکن

نآ ارات مرس ، متشاد ندنام یارب یا هناخ شاک

رتولج و متخادنا نییاپ تشاد اج هک ییاج

. متفر

اه چپ چپ یادص و دنتشگرب نم تمس هب همه

دش. دنلب

؟ یدوب هتفر اجک ردام یدموا _

قرع تروص یور یتسد مناخ سدقا یادص اب

. مدیشک ما ادرک
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، متخادنا نییاپ رس تبحم همه نیا زا هدز مرش

هک یغورد رطاخب نادجو باذع و یتحاران اب

مدز. وبل هدیشک قیمع یسفن میوگب دوب رارق

. متشاد راک رازاب مدوب متفر _

نیا یچ یارب یدز ور مناخ ارهز رتخد وت ردام _

؟! یدرک وراک

ور متخیر عمج ولج ور شاه هتپ هک نیا یارب _

. هریاد

ترفن مدرک شهاگن هنیک و مشخ ،اب مدرب رسباال

. دروخ یم لوو میولگ رد زونه اریمح

نتفرگ هساو هدرم مرهوش سلا نم؟ود _هتپ

و نم نون همقل هی هساو متشاذن شیپ اپ مقح

میدوب هدش هراوآ اه هچوک یوت مزور دنچ هچب

؟! هنیا میگدنز عضو ارچ سپ مبارخ نم

شتشرد و هدیرد یاه مشچ نآ اب نابرهم



دز. ظیلغ یدنخزوپ و هدرک مهاگن میقتسم

هی وت یدنوپچ ور تدوخ هتتسایس زا منیا _

. هزوسب حتلا هب نوشلد همه هک یرتم مین کوبات

همه هک ینامز تسرد و مدز یصرح دنخبل

دوب تحار نم ندرکن هلمح تباب زا ناشلا یخ

ندرگ اریمح دننامه و هدرب موجه وا تمس

شیبوخ مداد راشف و متفرگ تسد اررد شکیراب

و مدوب هدرک راکان ار شتسد بقال هک دوب نیا

دوب. مریسا شرگید تسد

یرت بارخ همه زا ،وت هزره لا غشآ وش هفخ _

جاودزا تتسود نیرت یمیمص رهوش هکاب ییوت

. زانهم یووه یوش مرادن ربخ یدرک رکف یدرک

نتخیر اب یمک ملد دوب هدش عورش اه چپ چپ

دوب. هدش کنخ شیوربآ

نز تفر یم یدوبک هب وور هدش خرس شتروص



رس زا مناخ ارهز دندرک میادج و هدمآ ولج اه

ندید واب دمآ نادیم هب ناود ناود هچوک

نهلا درک یم هفرس تدش هکاب شرتخد تیعضو

هک مناخ سدقا و نم ناج ارهب شیاه نیرفن

درک. هناور دوب هدش نم هانپ و تشپ

یوربآ هتشز ینک یم هیچ اراک نیا رتخد هسب _

ربن. تافرح و اراک نیا وراب یجاح

دوب هدز سنوی جاح نایانشآ زا یکی هک یفرح اب

. مدش رود مشخ ناجیه وزا تسکش مبلق

نیرفن باوج رد هدرک هاگن مناخ ارهز هب ترفن اب

. مدرک ناشنیرفن شیاه

وهآ نماض هب نوتمرپس یم دینیب یمن ریخ _

. هشاب نوتمه یوگباوج شدوخ

مناخ سدقا متفر هناخ لخاد و هتفگ ار نیا

. تسب اه نآ یور وردارهب دمآ لخاد مهارمه



. اسیاو اقل _هم
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زونه متروص ، مداتسیا هدنامرد حلا نآ اب ارابجا

و هدش ما هریخ درد اب مناخ سدقا تخوس یم

نآ ارم درب طایح طسو ضوح ات دیشک ار متسد

رود هشیمه هک یا هسیک زا یلا متسد دناشن اج

. دروآ رد دوب شندرگ

و هدرک زاب دوب شتسد لغب تسرد هک ار بآ ریش

هب عورش و هدرک سیخ ار لا متسد زا یتمسق

درک. فیرعت

مرهوش ردام ، مدیشک دایز یتخس وت لثم منم _

موصعم زا رتدب دوب یا هنتف هی

هک زور هی لیلد یب دوب جل نم اب ملوا نومه زا

یادص هک دز مهب یدگل نانچ مدوب رادقیلا یاپ



هک نیا همه رتزا ،دب مدینش ور مرمک ندش دروخ

ندز هساو موصعم زاب مدروخ یم کتک لیلد یب

راگنا نیا درک،اما یم ادیپ یا هنوهب هی وت

ششوخ

مشدوخ دیاش ردام منودیمچ راک نیا زا دمویم

تالیف تساوخ یم دوب هدید دب شرهوش ردام زا

هنک...

کاپ مارآ ار متروص مخز و هدروآ ارباال لا متسد

. مدرک ضبقنم ار متروص درد اب درک

راگنا داتفا جل لبق زا رتشیب ماهاب مدش هک رادراب

تشاد وماوه ردق نوا لیمک هک دشیم شیدوسح

منوت یمن نیرفن ونهلا هدرم فیح دوب، مقشاع

نون متشاد و دوب رونت یاپ هک زور ،هی شمنکب

رونت یاپ مدش هپچ منم دز اپیت هی متخپ یم

. تفر م هچب تخوس ممکش

ار متروص هک ردحیلا ووا مدرک شهاگن هصغ اب



مشچ داد، همادا ار شیاه تبحص درک یم کاپ

فلع و بآ یب دندوب کشخ کشخ اما شیاه

یم شندروخن ناراب زا سیلا کی هک ینابایب نیع

. تشذگ

دوب هتخیر اربقال شیاه کشا مناخ سدقا راگنا

هناحبص هن هک یا هنسرگ نم یارب ار شیقاب و

دوب. هتشاذگ راهان وهن مدوب هدروخ

دش؟ یچ _دعب

اه ریقحت نوا دعب ردام دوب هدش عمج ممکش _

تسنوت یمن یزیچ مسنوی دش رتشیب شاه کتک

هلباق شکتک نیرخآ دعب یتقو دوب شردام هگب

مش. یمن هلماح هگید هک تفگ مرس باال دموا

مرس هرایب ووه ات سنوی یاپ ریز تسشن راب نیا

مدرم تفگ یم دوب ازیچ نیا فلا خم اما نوا

یب یتقو ولا وس نیا تفگ یم شردام نگیم یچ

یتقو ، یونش یم لیماف زا راب رازه ینومب ثراو



یم هلصاف شافرح و اراک اب هراد شردام دید

. تخاس هنوخ ادج نومنیب هزادنا

، دریگب تساوخ یم ادج هناخ مه مه لضفلا وبا

کرچ کی لثم تفرگ ارف ار میولگ ظیلغ یضغب

یم هدنز رتشیب شاک دنازوس ار نآ یاه هراوید

یگدنز شوخ معط متشاد هزات هزات نم یدنام

لح خلت ییاچ همه نیا نیب منابز ریز راو دنق هک

منک. هزم دش، یم

دش؟ یچ شدعب _
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اتز دنچ هی هک راگنا نوم ییادج اب ردام یچیه _

هچب لسغ سنوی دش هدنک منت یور زا ولا

،هی دروآ یمن مور هب اما دروخ یم ور نتشادن

نوا نز هویب هی میدش مرح دراو مه هکاب زور



هچب تساوخ یم کمک دزو یم غیج میدید اج

، تشادن نومرد اود لوپ دوب لا وحا ضیرم ش

هگا میدروخ مسق اج نومه درک شکمک سنوی

ورپ ریزبلا ور اه هویب هدب نومهب هچب هی ادخ

دعب سلا کی نوچ میدنومن مباوج یب میریگب

درک. نومتمسق و زانرف ادخ

دز مور هچب ندوب رتخد یرس نیا مرهوش ردام _

تفگ داد ور شباوج بوخ سنوی اما مرس

رسپ اما مشاب هتشاد لگ هتسد رتخد هی مرضاح

. هشابن یا هریش و شایع

سنوی دنوباوخ ششوگ ریز یلیس هی شردام

دز لز شامشچ هب روط نومه تفگن یچیه

. شرس تشپ منم تشگرب هنوخ

طقف انوا همه نیب زا ندوب داتعم شاشاداد

بوخ ور شدوخ هضرع واب دوب سملا سنوی

زور هب زور اه هزاغم میدز ور مومح درک عمج



زانرف رکش هبترم رازه دص ور ادخ دش رتشیب

دوب. نومتکرب و تمحر

مدرک شلغب ساسحا واب مدرک کاپ ار میاه کشا

یتخس همه نیا مدرک یمن رکف تقو چیه

هتخادنا رود ارم هک مردام ارزا ،وا دشاب هدیشک

. متشاد تسود رتشیب مه دوب

هچ رد متسناد یمن یتح تساجک االن مردام

! تسا یتیعضو

مناخ سدقا ءزج هب همه دندرک اهر ارم همه

داتسرفن سپ ارم مدز ار شا هناخ رد هک یزور

. دهدب ار ناشتبحم نیا باوج هللاهک شنا ادخ

مرب. دیاب نم مناخ سدقا _

؟! ردام اجک _

بل ضغب و یگدنمرش واب هتخادنا نییاپ رس

مدز.



ماوخ یمن اما اجک منود یمن مریم هنوخ نیا _زا

وت مشب سنوی واقآ امش هدنمرش نیا زا رتشیب

هی مدوخ نم دینک شیضار طقف دیگن هن ادخ ور

ادج. منک یم ادیپ راک

تتشپ ثیدح و فرح شیروج نیمه ردام نکن _

تس ال یواو هگید ینک ادج مه ور تنوخ تسه

نوا منود یم نم رتخد هدب جرخ هب ربص مکی

مزیرب ور شوربآ ماوخ یمن هدرک راکیچ موصعم

نوج هب ور منهج هراذب تمُد ور اپ داوخب هگا اما

منک. یم شتفع ویب مرخ یم

نتخیر کشا یارب مکف متخادنا نییاپ رس

ور درد واب هدرشف مه یور بل دوب هدش ضبقنم

. متفگ میاه سرت زا وا هب

هنوت یم داوخب مزا هریگب مور هچب مسرت _یم

مرس زا تسد منوا شاک منک یمن یزاب شمد اب

. هرادرب



درک شزاون ار مرمک و تفرگ ششوغآ رد ارم

سپس و میدنام حتلا نامه رد یا هقیقد دنچ

. میتفر نامکچوک هناخ باال تمس

هناخ ربارب رد شندوب کچوک دوجو اب کوبات نیا

موصعم هناخ هب هدیبسچ گرزب

اراب تشهب نیا ات دوب تصرف شاک دوب، تشهب

منک. میسقت ملضفلا وبا
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" هتشذگ

اما تقد واب مدوب هتسشن رادقیلا یوربور

مدرک یم یعس نامزمه ، متفاب یم ار نآ عیرس

س هدفه رگید هام دنچ ، مناوخب ار میوربور ذغاک

دوخ یارب رگید لضفلا وبا لوقب دش یم ملا



مدرک یم ،راک متشاد داوس و مدوب هدش یمناخ

درک یم یرگراک بش ات حبص هک ییوا حلا کمک

شردام زا لقتسم هناخ کی دناوتب شلوپ اتاب

. موش ؛ دریگب

میدرک تالش یلیخ لضفلا ووبا نم تدم نیا رد

دشن اما مینک رپ رگید یدنزرف اراب اضر یاج ات

هک یلضفلا وبا ای دوب نم زا لکشم متسناد یمن

دوب. هتفر باال شنس

کی دزات یم یرد ره هب هراچیب لضفلا وبا اما

. میشاب هتشاد رگید دنزرف

هب ارم نانچمه اما هدرک یتشآ ابوا مرهوش ردام

هک دوب اج نیا شتبثم هتکن دید یم نمشد مشچ

دوب وا درک یمن ور ار ینمشد نیا رگید لقادح

هک تسا تسرد مریگبدای داوس درک کمک هک

مناخ ارهز رتخد نابرهم هب تداسح رطاخب

؟! تسا هدرک یراک نینچمه



دوب عوضوم نیا فلا خم ادیدش لیاوا لضفلا وبا

درک مرن ار وا دوخ یاه دنفرت اب مرهوش ردام اما

باذع واب هتسشنن راکیب نایم نیا رد مه نم

ار میگدنز هک نیا هب تبسن وا هب نداد نادجو

لضفلا وبا منک یضار ار وا متسناوت دوب هدرک هابت

مشوگ و مشچ هک هناهب نیا اب شتیاضر زا لبق

نیا هکاب ،واالنم تشاد یم زاب ارم دوش یم زاب

زاب ممشچ هن متخومآ هک ومجالیت هملک همه

هب فشاک اه دعب هک میرذگب حاال مشوگ دشوهن

لضفلا وبا مهومغ مامت هک دمآ لمع

دوب؛ هدز نوریب رادراب نانز لثم هک شمکش نآ

. تسا

گنر زمرق زاکالف تسد هچیپ لد ساسحا اب

متفر طایح فرط هب مدش دنلب اج وزا هتشادرب

. مناسرب حارتسم ارهب دوخ ات

جنپ ضرع اررد مراک هدرک اررپ ریش رانک هباتفآ



اب مدش جراخ حارتسم زا هداد ماجنا هقیقد

مشچ دمآ یم ام هناخ لخاد زا هک ینز یادص

متفر لخاد و هدز رمک هب یتسد دش داشگ میاه

هاگن سهلا یس ابیرقت ینز هب دنخبل اب لضفلا وبا

نآ رد هک یرکف اهنت دش هلا چم مبلق درک، یم

هک دوب نیا درک رذگ مزغم زا ریت لثم هظحل

یم ووه مرس مندشن رادراب رطاخب لضفلا وبا

. دروایب دهاوخ

؟ ینک یمن یفرعم لضفلا وبا اقآ هیک مناخ _سالم

؟! یگیم ور هلداع _

رطاخب متفر وا هب ظیلغ یا هرغ مشچ مخا اب

، دنوشیپ و دنوسپ چیه نودب کنز نآ ندز ادص

یم ار نز نآ مدوخ هناخ زا ریغ ییاج رد رگا

امااال مدرب یم تذل شکت و ابیز تروص زا مدید

زرط هب هلئسم نیمه و دوب لضفلا وبا شیپ نوا

دوب. کانسرت نم یارب یعیجف



#122

، مدرک یم مان هلداع نامه پچ پچ و مخا اب

یم زیر و هتشاذگ شناهد یور تسد لضفلا وبا

مه رد دید یتقو مه زا رتشیب میاه مخا دیدنخ

بل ریز وا هب وور هدرک یا هفرس کت ما هدش

اما دوب ناشیوگتفگ یپ مساوح مامت تفگ یزیچ

یمن یزیچ هک دندرک یم تبحص مارآ ردق نآ

هچ ال صا دز یم دنت مبلق اما صرح ،زا مدیمهف

ردق نیا نم رهوش اب هبیرغ نز تشاد ینعم

هب نز کی مه نآ دننک تبحص کیج وت کیج

مدز. رشت لضفلا وبا هب ور صرح وااب ییابیز

دیرایب فیرشت هظحل هی هش یم لضفلا وبا _اقآ

. نوریب

هنیس هب یتشم یبصع دمآ طایح تمس هدنخ اب

دش. شرتشیب هدنخ ثعاب هک مدز شربتس



مک تندروآ ووه نم هنوخ یدروآ هیک هنز _نیا

هرآ؟! دوب

. هونش یم هبیع هیچ ووه هنووید _

رس یدروآ هیک هکینز نیا مگیم کرد هب هونشب _

نم؟

شتروص هدنخ زا تشاذگ مناهد یور ار شتسد

زا اضریلع نتفگ یهللا یادص اب دوب هدش خرس

ارزا نیا دندوب هدش خرس یاه دش،پل ادج نم

متسناوت یم متروص زا تمسق نآ تسوپ یغاد

. مهد صیخشت

. یجبآ _سالم

هی سیلا یهام بجع هچ اضر یلع _سالماقآ

هشیم نوتادیپ ییاتقو طقف اج نیا ادیایمن مراب

. هشاب ریگ نوتهب لضفلا وبا راک هک

هدنخ و یخوش واب هداد ناکت یرس اضر یلع



داد. خساپ

و نم هب اقآ نیا راک اقافتا یتفگ تسرد نیرفآ _

ماج. نیا منیمه هساو هدرک ریگ ممناخ

!؟ شمدیدن ارچ سپ ؟ نوتمناخ _

دش. رت داشگ و لگ لضفلا وبا دنخبل

! شیدید ارچ _

هگا هک متسین روک ال؟! صا وک مدیدن نم متفگ _

. مدید متفگ یم دوب اهاج نیا

! یروک _

دوب هدز ار فرح نیا هک یلضفلا وبا هب تریح اب

هک منک ضارتعا متساوخ یصرح و ادرک هاگن

درک. یتسد شیپ
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هدنخ اب دروآ باال میلست حتلا ارهب شناتسد

درک. نداد حیضوت هب عورش

هتشز هگید وت میرب تساضر یلع نز هلداع _

. نوج یلع هدنوم اهنت تمناخ

بجع مداد راشف میاه نادند نیب مرش ارزا مبل

هتخادنا نییاپ رس هدز مرش مدوب هدرک یتواضق

رتاب مرگ راب نیا متفر لخاد مدش، هناخ یهار و

. مدرک دروخرب نز نآ

اضر یلع اقآ مناخ متسنود یمن نم امش یبوخ _

. هدنمرش دیتسه

لد یدنخبل واب دیشاپ میور هب ینابرهم دنخبل

داد. باوج نیشن

ور مدوخ هک منم راک ریصقت منک یم شهاوخ _

. مدرکن یفرعم

شدعب هک نک هدامآ راهان هی مناخ هگید بوخ _



. ییاج هی میرب هرارق

؟ اجک _

داد. باوج و هداد ناکت یرس مخا اب

. سیون اعد هی شیپ _

کر همه نیا زا هدز کوش و هدرک شهاگن سرت اب

. مدش شا هریخ شندوب

یچ؟ ینعی _

لح تلکشم اجات نوا میریم هرادن یچ ینعی _

تس، هکینز نوا شفک هب یگیر هی منئمطم ! هشب

یدش هلماح ور اضر یتقو یدوب سملا واالوت

دش؟! روک تقاجا نوا دعب یروطچ

یارب مه نآ دز نم ارهب فرح نیا هک نیا زا

مرش هلداع و اضر یلع زا مدرک ضغب راب نیلوا

هجوتم مدرک توکس متخادنا نییاپ یرس متشاد

دش. مدب حلا



منک. تتحاران متساوخ یمن نم اقل _هم

،اب مدرک دنلب رس بجعتم رد ندش زاب یادص اب

مرس یور خاش ودات دوب هدنام مک ایرث ندید

دوش. زبس

درسنوخ متشگرب لضفلا وبا تمس تریح اب

: تفگ و هدرک مهاگن

. دایب متفگ شهب نم

متساخ رب ضغب واب هداد فک زا تقاط رگید

ناشنتخیر یارب یش هکتال نیا نودب میاه کشا

وا هب ور یتحاران اب دندروخ رس متروص یور منک

مدز. بل

. یدرک یراک بوخ ... هنکن درد تتسد _

دادن هزاجا و تفرگ ار میوزاب متفر هک فرط هب

. مورب
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ینک یم رهق مگ یم یچ ره ارچ زورما وت _نز

. شاب هتشاد ربص نک هی

نک لو مروخ یمن تدرد هب هگید هروک مقاجا _

مور هچب لتاق درم هکینز نیا رطاخب نم هچب

. تریغ یب فقس نیا ریز یدروآ

شهاگن تریح اب مندز یارب درب ارباال شتسد

دهاوخب دش یمن مرواب دوب هدیرب میادص مدرک

. دنزب شرارق و لوق ریز

. متخادنا نییاپ رس سرت دشاب تشم هک شتسد

اب تشاذگ میوزاب یور تسد و دمآ مفرط هب ایرث

ار شنهریپ هقی و هدیشک سپ ار متسد ترفن

دوخ تمس ار وا یبصع متفرگ تسد یوت

. مدیشک

؟ یاوخیم میگدنز و نم نوج زا یچ _



و تفرگ نم زا مشچ یگدنمرش و ینامیشپ اب

هتفیش ارم ینابز برچ اب هشیمه لثم درک یعس

هم نآ رگید نم نوچ تسناوت یمن اما دنک دوخ

. موش ماخ شیاه فرح هکاب مدوبن قباس یاقل

ردام مدوخ هب عجار مگب ماوخ یم ور زیچ همه _

نک. شوگ هظحل هی طقف مرهوش

و دمآ رت کیدزن ، مداد ناکت ار میاپ یبصع

داد. همادا

مافرح هب نک شوگ طقف مرب دوز مدیم لوق _

. هشاب

داد. باوج نم یاج لضفلا وبا

انز امش میر یم اضریلع نم سپ بوخ یلیخ _

. دینومب

متسشن ارابجا و هتفر قاتا طسو یسرک فرط هب

مپچ تمس ایرث و هتسشن متسار تمس هلداع



اب دوب شتاکرح یور ممشچ دیشک یقیمع سفن

ندز فرح هب عورش و هتسب ار شنامشچ درد

درک.

مارهب هب داد مرهوش مانآ هک دوب سملا _هد

نم ربارب ود وخ شزا مدیسرت یم وااللی نوا

ردام درک زاب اج ملد وت مک مک ،اما تشاد نس

تشادن نومراک هب یراک مرهدش

هی درک یم هاگن وهی دمویم هاگ هگ طقف

. تفر یم و تفگ یم بل ریز ییایزیچ

هنوخ مدمآ و تفر تفر باالرت منس هک مکی

دش یم ازور یضعب دش رتشیب مردام و مارهاوخ

نومه زا ردام هنوخ منومب و ماین هنوخ یتح هک

منیمه دش، عورش هبیجن یانداد ریگ دعب هب عقوم

مهب. هدب ریگ مه مارهب دشیم ثعاب
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کی نم دننامه مه وا مدش شا هریخ مخا اب

. دوبن رتشیب ینابرق

راکیچ منود یمن هگید مدآ هی دوب هدش ال _صا

یم ممدوخ هگا هک مدوب یروج اما ندرک

لیاوا نوا هتبلا نوریب مرب متسنوت یمن متساوخ

یچ!؟ یارب متسنود یمن

سورع یارب دوب هتشون اعد مارب مرهوش ردام

دب یلیخ حملا مدوب هنوخ هک یتدم یوت شدوخ

تداع ندوب مه رود هشیمه ام هداوناخ دوب،

هبیجن هداوناخ یوت اما یغولش هب متشاد

مانومه هک ارهظ ... طقف ندوب ودات نوشدوخ

ممرهوش ردام و راکرس تفر یم مارهب ندوبن

و ندمویم رفن دنچ هاگ هگ طقف شقاتا لخاد

ش. هنوخ وت نتفر یم

راکیچ منیبب ات شقاتا مد متفر یکمیاق زور هی



لبنج وداج مدیمهف هک دوب عقوم نوا هنک!؟ یم

. هسیون اعد و هنک یم

مدرک دادیب و داد هب عورش مدیمهف هک زور نومه

مدوب مدینش ور ییازیچ نیچمه مردام بقالزا

. تسادخ هب رفک اراک نیا ههانگ متسنود یم

هار اوعد مه نوا اب دموا مارهب هک شبش

و هریگ یم و نم فرط مدرک یم رکف متخادنا

کتک هب درک عورش اما هدوب نم اب قح هگیم

یدرک ثحب نم ردام اب یدرک طلغ تفگ مندز

نوا هدیم ور تبش نون هک یسک اب یدرک طلغ

یولج یتفر هک یدرک طلغ یدز فرح یروج

. یدرک شلوپ هی هکس شیرتشم

تشم زا شدوخ هگید هک ودزودز نم ردق نوا

دش. هتسخ شادگل و

عمج ور ملیاسو بش نومه دوبک تروص رسو اب

لفق مور ورد اما مردام هنوخ مرب متساوخ مدرک



مزا یربخ هک دوب تقو یلیخ مردام ، ندوب هدرک

رد مد نومه هبیجن دمویم هک میتقو تفرگ یمن

مدوب هدرک قد هرب، درک یم شدر یروج هی

ییاهنت دوب،زا ملد هب مردام ندید ترسح

هک متفگ مارهب هب تدم هی دعب مدوب هدش هنووید

وزا مرایب یزیچ یا هچب هی هنک یراک هی لقادح

تفلا خم مرهوش ردام مش،اما خالص عضو نیا

میچ ره مش راد هچب منوت یمن عفال تفگ درک

مدوخ هک نیا ات تفگن مهب مدیسرپ ور شلیلد

چیه هب مدوب رادراب ههام مدش،ود راک هب تسد

هبیجن متسنود یم مردام یتح متفگن سک

بال نوا همهف یم یتقو متسنود یمن اما هفلا خم

شمه متشاد رایو دوب بش هفصن ، هرایم مرس ور

یبیع تفگ م هلماح دیمهف مارهب ، مدروایم باال

هنک یم تبحص شردام اب تفگ ، هگید هدش هرادن

راهان درک نومتوعد مرهوش ردام زور نوا یادرف

ماما هلماح هک نیا زا هلا حشوخ داد یم نوشن



یچ منود یمن ماذغ یوت دوبن روط نیا ال صا

هچب و مداتفا یزیرنوخ هب بش نومه هک تخیر

. تفر تسد مزا

یزوسلد اب دوب هدش دنلب شقه قه یادص

مدوخ هتفر تسد زا دنزرف دای مدرک شهاگن

. مداتفا
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شمد اب تفگ مشوگ مد مرس باال دموا شادرف

هرایم مرس نوا رتزا دب بالیی هنرگو منکن یزاب

دیاب یرابجا درک، یم مروبجم متشادن هراچ نم

ضوع رد منوا مدرک یم ادیپ یرتشم شارب

هب مش راد هچب تشاذ یمن تشادن یراک ماهاب

تخادنا یم ور مارهب مداد یمن شوگ هک شفرح

گرم وت مسق ادخ هب اما تخب دب هنم نوج هب

مدوخ هک ینم ال صا متشادن یتلا خد نم وت هچب



ابهی یراک نیچمه دایم ملد روطچ مدید غاد

منک. هگید ردام

تخس ایرث ندرک کرد مدرک یم هیرگ شهارمه

ورد مورب ولج هک یندش ردق دوب،نآ یندش اما

هب مدیلا یم ار شرمک هلداع مریگب ششوغآ

یمن دهد شا یرادلد تساوخ یم دوخ یخلا

مارآ یا هرذ اه زیچ نیا اب دنزرف غاد هک تسناد

دوش. یمن

ورب این هاتوک نم لثم وت مگب مدموا _حاال

هلماح منود یم نم شاعد ندرک لطاب لا بند

نومنوخ هک یزور همرهوش ردام رس ریز تندشن

سحن رتخد نیا تفگ تفرگ ور تتسد و یدموا

یم نم اما هنوشک یم یتخب دب هب ور همه

تسین تسرد مودک چیه شافرح هک متسنود

م هچب هنک یم رکف هک نیا رطاخب و نم هبیجن

هنک. یم تیذا ردق نیا هشب رتخد هرارق



بآ ماوخ یمن اقل هم همشاداد لثم لضفلا وبا

گرزب نوا اب یگچب زا نم هروخب نوکت شلد یوت

اراک نوا همه همدوخ هتشادن شاداد لثم مدش

مرهوش ردام یافرح قمحا نم هک دوب نیا هساو

؟ تسه ، تسین ادخ هک نوا اما مدرک رواب ور

هک نیا نودب متساخ اجرب وزا هدش ادج وا زا

هب عورش لوحت اب منکب مرس تشپ هب یهجوت

. مدرک تبحص

و ملکشم منک یم تسرد سیون اعد شیپ مریم _

مهب هک مدنب یم ور لضفلا وبا نهد مه یروجنیا

ور مرهوش ردام زارد نوبز مه روک قاجا تفگ

منک. یم یچیق

نامه نم و دیرپ هلداع و ایرث تروص زا گنر

همادا رناژی اراب میاه تبحص یخلا یب روط

. مداد

یمن هلماح هگا نم همهفب دیاب ریپ هزوجع نوا _



ملضفلا وبا نتشون مارب هک هییاعد رطاخب مش

هتبلا موس نز غارس هریمن یروج نوا هگید

همه هدش ریپ هگید هشب شنز اتسین رضاح میسک

نیا هروخ یمن یرهوش درد هب هدش کورچ شاج

واال. منک یم شلمحت منم
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هب وربا و مشچ واب هدز گنچ ار شتروص هلداع

اب متشگرب هک بقع هب درک هراشا مرس تشپ

و اضر یلع هدنخ زا خرس تروص ندید

کی وهنیع هک مرهوش ردام نینچمه و لضفلا وبا

مدز. گنچ ار متروص دوب هدش شوج بآ گید

مرس. هب کاخ یاو _

مندرگ شیاه هجنپ واب هدمآ مرس باال لضفلا وبا

ار نآ تنوشخ اب هارمه و تفرگ تسد یوت ار



داد. راشف

؟ یلقسف هدش ریپ _یک

یادص اب مشوگ ومد هدش مخ دیدنخ لد هت زا

درک. همزمز یثیبخ

مد یم تنوشن میدرگرب هکینز نیا شیپ زا راذب _

هدش. کورچ شاج همه و ریپ یک

دیچیپ مندرگ رد هک یدرد واب هداتفا ههقهق هب

مدز. یفیفخ غیج

. مدرک طلغ _

زا دوب هتفرگ هنیک مفرح زا هک مرهوش ردام

دز. رشت اج نامه

. نکن اطلغ نیا زا هگید _

جوا ما ههقهق یادص موش یبصع هک نیا یاج هب

هب مه لضفلا وبا دش رت نیگمشخ ووا تفرگ



دوب. هداتفا هدنخ

هب مرهوش ردام تینابصع دوجو اب زور نآ

میتفر دوب هدرک یفرعم ایرث هک یسیون اعد هناخ

لضفلا وبا لوق هب نآ هناخ دنک لطاب ار اعد ات

شلباقم یتقو هک دوب کانسرت ردق نآ هکینز

مشچ مخت هب مخا دشاب سبح مسفن متسشن

تسوپ و کر ملکشم ندینش واب هدز لز میاه

: تفگ هدنک

". تدوخ لثم هشیم تخبدب هایس یرایب هچب "

دیزرل ملد اما مدرکن رواب ار شیاه فرح زور نآ

لطاب زا سپ و تشادرب یذغاک کنز

یا هسیک لخاد و تشون ییاه زیچ اعد ندرک

ت هچب قادنق هب دنبب ونیا تشاذگ کچوک

اعد اب هنوت یمن یسک هگید ینک وراک نیا هرتخد

. شتریگب تزا



لضفلا وبا مدش هریخ شبیرغ بیجع تروص هب

راگنا هک درک یم هاگن یروج ار

هک شراک دوش، بیغ هظحل نامه تساوخ یم

یا هتسد بیج لخاد زا لضفلا وبا دش مامت

هب ور وا هک دنک باسح ات تشادرب سانکسا

دز. بل تیدج اب لضفلا وبا

هدش. باسح _بقال

یارب ایرث امتح دش مه رد نامود ره یاه مخا

مدیسرت یم دوب هدرک یراک نیچمه ناربج

. دتفایب رسدرد یوت ام هب کمک رطاخب

لوبق مرهوش ردام یاه ملظ دوجو اب بش نآ

یباسح نامعمج مشاب وا نامهم ار ماش هک مدرک

ارهب شیاه داماد اهو رتخد موصعم دوب عمج

نودب اهنت ار ایرث و شرسمه و اضر یلع هارمه

دوب. هدرک توعد شرسمه
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و دوب هتخپ غرم ینعی نم عالهق دروم یاذغ

شا عالهق دروم یولپ هتشر مه لضفلا وبا یارب

دوب. هدید بیترت ار

تسد مه هظحل کی لضفلا وبا هاگن بش لوط رد

هریخ ارم هراومه و تشادن رب ما یزادنارب زا

هناخ بشما هک متسناد یم دیعلب یم هریخ

دهاوخ راب هب هچب مان هب یتبیصم کی نامنتفر

. دروآ

،مه مدوب هدرک بجعت مه شا یزیه همه نیا زا

دوب بیع هیقب یولج مدش یبصع

هدش عمج دراو هزات هک لضفلا وبا ردپ ندید اب

دش یمن فاص ابوا ملد ، مدرک ظیلغ یمخا دوب

هتشاد اور نم قح اررد ملظ نیرت مک هک نیا اب

شراک متشادن یدب عقوت وا زا نوچ اما دوب



ب لضفلا وبا ماش زا سپ دنام، یم ملد رد هشیمه

هزاجا هک نیا نودب دشو دنلب اج زا هلصاف ال

هرفس ندرک عمج یارب یکمک موصعم هب دهد

. دناشک نام هناخ فرط هب ارم مهد ماجنا

و هدرک نشور ار یتفن غارچ میدش هک هناخ دراو

مک رون نآ ریز شیاه مشچ دز قیمع یدنخبل

مدز دنخبل سرتسا زا دندز یم دایرف ار تثابخ

شهاگن مدوب برطضم نام یسورع زور لثم

و دمآ مکیدزن داد یم شیازفا ار شیوشت نیا

شدنم تردق و گرزب یاه تسد اراب میاه ولهپ

. تفرگ ردرب

وبا هدرک در میولهپ ارزا شیاه تسد دیزرل مبلق

هناد هب هناد ار مزمرق نهاریپ یاه همکد ات درب ال

میاه سفن دنک جراخ منت ارزا ونآ دنک زاب

و درک زاب ار لوا همکد دمآ، یم نوریب عطقنم

هناش رس قاتا یامرس دروآ نییاپ یمک ار سابل



یدرس یمرگ یاه هسوب اما دنازرل یمک ار میاه

. دندرک لیدبت خرس یشتآ ارهب

یمن یتکرح و هتخادنا نییاپ ار مرس مرش اب

ردزا یادص اب داد یم همادا شراک هب وا مدرک

زاب دیشک دوخ تمس ارم و هدرک مخا ، مدیرپ اج

هک ییاه مدق شدنب تشپ دشو هدز هناخ رد

نتفگ هیک دشو یم هدیشک نیمز یاه گنس یور

. دیچیپ طایح رد مرهوش ردپ

ییانب رد لا سراپ نیمه ار راوید هک دوب بوخ

یمن ام تقو ره یروج ،نآ دندوب هدرک بارخ

هداوناخ یاضعا هیقب مینک زاب ردار میتسناوت

. دندرک یم ار راک نیا موصعم

ارو. نیا زا ناخ مارهب دموا شوخ _

. دینزب ادص هشیم ور ایرث _

هدب. رد مد وت امرفب هشن ارچ مرسپ _هلب



و مداد یم شوگ اه نآ هملا کم هب یواکجنک اب

ال صا داد یم همادا ار شراک یخلا یب لضفلا وبا

رگید ییایند شیارب هک راگنا

اربا ثحب دوبن وا هک ییاج نآ ورد هدش هتخاس

. دندوب هتفرگ ال

وا هاگآدوخان دش دنلب هک ایرث یاه دایرف یادص

یرسور و هدیشک ونباال ارزا مسابل و هدز رانک ار

. مدرک دنلب نیمز یور ارزا ما

. سک همه یب هرتخد _
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منزیمن _

و هدیچیپ رمک رود ار مرداچ دش لماک هک مباجح

زا درسنوخ هشیمه مارهب مدش طایح لخاد

. دیشک یم مشخ اراب ووا هتفرگ ایرث یوزاب



یم اج نیمه ای یایم نم االناب نیمه _ای

تشحو اب دروآ رد شبیج زا ییوقاچ تمشک

، مدیشک یفیفخ غیج و هتشاذگ مناهد یور تسد

هدرک اهر ار ایرث دش بلج نم تمس مارهب هجوت

اج نامه جاو و جاه دش رو هلمح نم تمس و

. مدوب هداتسیا

. ِموش هئوت رس ریز انیا همه _

ارهب نآ دناوتب هک نیا زا لبق و هدرب ارباال وقاچ

زا اضر یلع دنزب نم ندب زا یساسح تمسق

یور هک یدیدش درد و شزوس اما شتفرگ تشپ

زا مه نانچ نآ داد یم ناشن مدرک سح میوزاب

. مدنامن بیصن یب شمشخ

غیج و هتشاذگ ممخز یور تسد تشحو اب

دوب هدمآ نوریب هناخ زا هزات هک لضفلا ،وبا مدشک

ویب تفر ولج نیگمشخ نم تیعضو ندید اب

دز. شتروص یور یمکحم تشم اوه



دش دنلب شناغف و داتفا نیمز یور برض اب مارهب

ار مدوجو مامت تشحو دیپت یم برض رپ مبلق

دوب. هتفرگ

دز شرس یور تشم هک ریس لد کی لضفلا وبا

یراب دنچ و تفرگ تسد یوت ار مارهب رس راب نیا

وزا میدز یم غیج ایرث و نم دیبوک نیمز یور

اما دنک ادج اهار نآ ات میتساوخ یم اضر یلع

تسد واب هتفر ولج ، دیسر یمن وا هب شروز

. مدیشک ار لضفلا وبا تسد ما یمخز

هدش شوه یب مارهب ندید اب دمآ هک بقع

دنب مسفن متشاذگ مناهد یور تسد هدز تشحو

تسد دشو شکیدزن هدیسرت اضر یلع دوب هدمآ

نیمز یور مارهب نوخ تشاذگ شا ینیب ریز

هدمآ دوخ هب هزات هک لضفلا وبا دوب هدش شخپ

درک. هاگن مارهب هب هدز تشحو دوب

درُم؟ _



هب دش دنلب ایرث هدز تشحو یاه غیج یادص

. تشادرب زیخ شرهوش تمس

یور دوب هدش جراخ متسد زا منابرض لر تنک

اب متشاذگ مرس یور تسد و هتسشن نیمز

یور قرع اضر یلع مدرک ناشهاگن تشحو

واب هدرک کاپ نیتسآ رس اراب شا یناشیپ

هب ور دوب هدرک ادیپ تسد نآ هب هزات هک یشمارآ

دز. داد ایرث

هلداع .... هشک یم سفن تس هدنز سرتن _

وگب مناخ همطاف هنوخ ورب نک رس ور تروچقاچ

زویفپ هکیترم هدنبب ور شرس دایب

. هشک یم وقاچ

نوخ هب شنامشچ درک دنلب رس تنوشخ اب ایرث

تسود ار مارهب ردقچ هک متسناد یم دوب هتسشن

دوب. هدش یگدنز نیا هتسباو نم لثم مه وا راد
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تشاد شرهوش هب هک یقشع رطاخب مه وا

وط یاه هقیقد بیبط دوب، هدش ندنام هب روبجم

اه ونآ دمآ هرخ باال هیقب یاه ابتالش الین

. دنتفر مرهوش ردام هناخ هب یگمه

راب نیا ار منهاریپ ، لضفلا ووبا مدنام نم رخآ رد

یمخز یوزاب ات دوب هدیشک نییاپ ریخ یتین هب

دنک. نامرد ار ما

مشخ و مرش دوب شمه رد یاه مخا یور ممشچ

کی هاگن رد اصوصخم دندش یم یبوخ بیکرت

ندیچ میوزرآ هک یقامخچ یاه لیبیس اب درم

یدعب مدرک یم ار راک نیا هک یزور اما دوب ناش

هکت هکت لضفلا وبا نوچ تشادن دوجو میارب مه

میدقت هیده ناونعب ارم چیپ وداک و درک یم ما

یم یشوخ زا هزوجع ونآ درک یم شردام



مچم لضفلا وبا مدز دنخبل دوخ راکفا ،هب دیصقر

شمشخ یزیر نورب یارب ار شراکش ، تفرگ ار

دوب. هدرک ادیپ

؟ هراد هدنخ _

. کرد هک...._هب مدیدنخن وت _هب

دروخ یم ار شنوخ نوخ مدرک شهاگن سرت اب

تبحص نم دباب ردق نیا هک دوب تقو یلیخ

ار میوزاب رود هدش هتسب هچراپ هرگ دوب، هدرکن

لفق یاه بل نیب ار مفیفخ خآ درک رت مکحم

نیگمشخ ار وا مدرد ربخ اتاب متشاد هگن ما هدش

. دنکن رت

زا هگا سومان یب نوا رس وت هروخب تدرد _

هچغاب اج،بل نومه متشادن سرت شهانگ

یم دوب هدروآ هک ییوقاچ نومه وراب شرس

. مدیرب



نیا نتشادرب شارخ ؟هی هگم هدش یچ عاو _

هب هگا هداس شارخ هک...._هی هرادن ور افرح

زا ور هکیترم نوا یامشچ هک دروخ یم تمشچ

. مدروایم رد هقدح

و گرزب ناوزاب رود تسد ، دندرک بآ دنق ملد هت

اه وزاب نیا هک متسناد یم مدرک هقلح شتفس

یتخس یاه راک لصاح تسوا یرگراک لصاح

داد. یم ماجنا هک تسا

زا دوب هدرک تشم هک ار شگرزب و ربز ناتشگنا

اه مخز هب مدش هریخ اه نآ فک ،هب مدرک زاب مه

مدز. هسوب شزیر یاه شرب و
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اه گنس یور هک یشخ شخ یادص اب هاگ رحس



رد مکش یور لضفلا وبا مدرک زاب مشچ دمآ یم

دوب باال شتسد کی هک حیلا

دوب هتفر باوخ هب نییاپ تمس شرگید تسد و

و هدش هناور دیفس تشلا ب یور شناهد وبآ

مه رس تشپ شفپ رخو یادص

اب دیچیپ یم قاتا یاضف رد صخشم یمتیر اب

با شندرگ یور ارات وتپ و هدش دنلب اج زا دنخبل

. دروخن امرس ات مدیشک ال

هرجنپ زا مدز رانک ار هدرپ طایح هب نتفر زا لبق

ار مارهب هک ییایرث ندید اب مدرک هاگن ار نوریب

رود تسد هک حتلا نآ رد

داشگ منامشچ درک یم لمح دوب هتخادنا شندرگ

هب ادخ رکش اما دندوب هتفرگ چگ ار مارهب رس دش

هک دوب تخس شیارب نتفر هار طقف دوب شوه

طایتحا رداراب دوب هدرک لح ار لکشم نیا ایرث

درد رپزا یدنخبل ،اب دنتفر نوریب و هدرک زاب



و هدرک ناشهاگن

ناماس رسو ناشیگدنز ات مدرک اعد ناشیارب

. دریگب
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تدم نیا ورد تشذگ یم ایرث نتفر زا هتفه کی

نارگن مرهوشردام دوبن وا زا یربخ نیرت کچوک

دوب شزیزع هداز رهاوخ

شرس بالیی هزوجع نآ هک دسرت یم تفگ یم و

عون کی شدوخ هک تسناد یمن دشاب هدروآ

. تساه هزوجع زا هتفرشیپ

نآ هک مناخ هبیجن هک دمآ لمع هب فشاک اه دعب

ار شرسپ یمخز رس تالیف دوبن بیجن مه نانچ

ندیچ اب اون یب یایرث زا

دوب هدرک تالیف هچوک رد شندرک اهر و شیاهوم



هک هدوب تخس ایرث یارب نانچ ییوربآ یب نیا

هک یتفآ زا هشیش کی

دصق ار هدوب یزرواشک یاه نیمز صوصخم

دسر یم شداد هب شرهوش هک دشکب رط هتشاد

زا سامتلا و زجع واب

یم لمع هب لصاح یریگولج شا یشکدوخ

. دروآ

رد نام یعس مامت لضفلا ووبا نم اه زور نیا

دنزرف کی اعد ندرک لطاب زا سپ هک تسا نیا

نام ثاریم وا لوق اتهب میروایب

ات تسا اهردتالش زور نیا هک تفگ یم دوش

تشادن تسود دنک ادج شردام ارزا نام هناخ

و ملا موصعم یرس ره هک

دب دوجو اب هتبلا دنزب شرس اررب شلا وما

هک نیا تقوچیه مدید وا زا هک ییاه یسنج

و هدید ارهن دراذگب لضفلا وبا رس تنم



یم تنم نم یارب طقف موصعم ، مدوب هدینش هن

شرسپ یارب ارم هک لوا زور نامه زا تشاذگ

نامشوگ هب ایرث ،زا تفرگ

هجوتم هداس یشور اب مناوت یم هک دوب هدیسر

عجارم زا یکی ییوگ ایهن متسه رادراب هک موش

نامه هبیجن بیبط یاه هدننک

وا ارهب شور نیا نامدوخ یا هفرح رگوداج

هدافتسا شسورع شدوخ یخلا اتهب هتخومآ

یایرث هک تسناد یمن رگید دنک

و درادن مه ار دنزرف نتشاد هزاجا یتح اون یب

. تسا مورحم نآ زا

داد یادص واب هدرک مک ار نیدلا عالء ریز

زا گرزب یا هتسد متفر طایح فرط هب لضفلا وبا

طسو و هتفرگ تسد یوت ار مدنگ
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: تفگ یگتسخ اب نم هب ور هتخادنا طایح

هخآ اقل هم تخادنا یزور هچ هب ورام هچب نیا

ندش راد هچب هساو ردق نیا یدید ور یک

مدنگ حاالهی هبوخ هبوخ ؟!_هوا هشکب یتخس

ندییاز ؟!_ ینک یم یچ ییازب وت ایدرک اج اجهب

. نتفر حارتسم لثم هرادن یراک هک

کدرم دز، گنچ ار متروص و هتفرگ نادند هب بل

شا یقامخچ یاه لیبیس لکیه دقو نآ اب

فرح ،اب دیشک یمن مه تلا جخ

یور تسد ربص ویب هتفر ولج دز هک یدعب

. متشاذگ شناهد

. یدش ایح یب هچ زورما _

: تفگ مامت ترارش واب هدز رانک ار متسد

مدادن زونه ور مدیچ هک ییاه مدنگ نیا لوپ _



وطالین هار هشن مومت نک هدافتسا هخاش هخاش

. میراد

متسناوت یمن هروج چیه مدز هدنخ ریز یقپ

و دنوش زبس شور نیا اهاب مدنگ هک منک روصت

اما دنهدب ادن ار مندوب هلماح

ناحتما دیاب یکی هرخ باال تشادن ررض شناحتما

حارتسم تمس و هتشادرب مدنگ یا هتسد درک یم

. متفر

مامت مشاب رادراب منس نیا اب مدوب راو دیما

هدرک جاودزا نم زا رترید هک یدوجو اب مناتسود

دقو هچب هسات االنود مدوب

یگلا س هدفه جوا رد اما ،نم دنتشاد دق مین

ار یردام چیه ادخ ، متشاد سملا یدنزرف یوزرآ

دراذگن دنزرف نتشاد ترسح رد

اهار مدنگ طایتحا ،اب تسا یدب یلیخ درد

دوب هتفگ ایرث مدمآ نوریب و هتشاذگ یا هشوگ



نیا ناشن دنوش زبس اه مدنگ رگا هک

. مراد محر رد هشیش راب هک تسا

دز یم شپت رپ مبلق مدرک یم ربص ادرف ات دیاب

لخاد و هدرک هاگن مدنگ یاه هخاش هب قوذ اب

زاب امتح دوبن لضفلا وبا متفر

هتفرگ یباسح شراک اه زور نیا هتفر نیمز رس

وراک تشک لصف لصف و دوب مرگ اوه ، تسا

. تسا

عالء ریز و هتفرگ دوخ یارب رینپ و نان یا همقل

هگن ماش یارب ار اذغ مدرک شوماخ ار نیدلا

راهان لضفلا وبا نودب ، متشاد

دیسر هک هت هب ما هملق ، دیبسچ یمن مماک هب

خ یاه تمسق نتفاب لوغشم و هتفر قیلا تمس

رگید متسد مدش زمرق گنر زا یلا

و دوب هتشذگ یتعاس دنچ دوب هداتفا هار



یور کلپ ، دندش یم مرگ دنتشاد مک مک منامشچ

زارد ولهپ اجهب نامه هتشاذگ مه

یادص چیه هک مدیباوخ قیمع ردق ،نآ مدیشک

هناهب مندیباوخن یارب تسناوت یمن یمحازم

دوش.
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تشحو لضفلا وبا یپایپ یاه هدبرع یادص اب

لضفلا وبا دش زاب هلصاف ردبال مدرک زاب مشچ هدز

تشحو دش لخاد تسد هب مدنگ

نامه ورد هدروآ موجه متمس مدرک شهاگن هدز

غیج تشحو ،اب دناخرچ و هدرک دنلب ارم حلا

. مدیبسچ تفس ار شیوزاب و هدز

هدش؟ یچ _

واب هداد ناکت ملباقم ار هدش زبس یاه مدنگ



. دیشک دایرف ناجیه

دش. زبس ندش زبس _

هل یاه مدنگ مدرک شهاگن داشگ یاه مشچ اب

. دندوب هدز هناوج شتشم رد هدش

یتشادرب یچ یارب ، ندوب سجن امدنگ نیا یاو _

. هنوخ شیدروآ

. متسش مناخ شمتسش _

یاضعا کت کت یور یقیمع هسوب و هدش کیدزن

اه مدنگ هتسد هب راجزنا دز،اب هبون هب متروص

وااب هب وور هدرک هاگن

. مدرک همزمز زجع

حملا ور امدنگ نیا رو نوا زادنب لضفلا وبا یاو _

. هدیم مه ییوب هچ دش، دب

واب هدروآ اهارباال دش،نآ دنلب شا هدنخ یادص



دز. داد یشوخ

دیاب هرب؟ شمزادنب اجک همندش راد هچب دنس _

باال منم نمهفب دیاب مدب، ینیریش ور اتسور لک

. مشیم اباب هرخ

هچ تدم نیا د مدیشک ششوغآ رد ضغب اب

تبسن ار شقوش و قوذ هک دوب هدیشک یتخس

دوب. هدادن ناشن هچب هب

نم. مشب تترسح نوا یادف مدرگب ترود _

. دناخرچ و هدرک دنلب ارم رگید یراب

گنر مه شامشچ هشب یچ وت هچب اقل هم یاو _

زان. رتخد هی یبآ وت یامشچ

وشارتخد ندوب از رسپ موصعم هک هشاب رتخد _

هدرکن رسپ ات جنپ دعب هک اریمح واال مرس وت هنزب

. دازب رتخد هی

نومهب ادخ مه ور هچب نیمه نز نکن یرکش _ان



رطاخب ور یرس باال نوا راب رازه یزور دیاب هداد

. میشاب رکاش تمحر یا

هکاالن نک رود نم زا ور امدنگ نوا طقف هشاب _

منز. یم قع

نتفر طایح فرط هب نانز نکشب و هدرک اهر ارم

کدرم دیشک یمن مه تلا جخ هدنگ لکیه نآ اب

نیا ادابم هک داتفا ملد هب کش

تباب نیا زا شلد و دشاب هدوبن تسرد شیامزآ

. دنکشب

متفر طایح فرط هب شا هرابود دایرف یادص اب

،ات تشاذگ یمن نم یارب ییوربآ زورما درم نیا

عوضوم نیا ارزا اتسور لک

. تسین رادرب تسد دنکن راد ربخ

. یدش راد هون ایب ییاجک نامام _
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یمن هک دوب هاتوک وا هب تبسن مدق ردق نآ

یراک اهنت و شناهد یور مراذگب تسد متسناوت

ماجنا ار دمآ یم رب نم زا هک

یم زیر یاه نوگشین شیاه ولهپ وزا هداد

ووا دزیرن نیا زا رتشیب ار میوربآ ات متفرگ

داد. یم اجخیلا هنارهام

نوریب هناخ زا هدیرپ ییور و گنر اب موصعم

. دیسرپ و هدمآ

؟ دیتسه یعضو نیا ارچ ودات امش هدش یچ _

تس. هلماح تسورع هدب ینیریش نامام _

با شکزانز یاه وربا دزو قرب موصعم یاه مشچ

دود دنفسا اب دعب یدنچ و هتفر لخاد ، دندیرپ ال

تشگ زاب طایح هب نک

هفرس هب هدرک توف متروص یور ار شدود و



هزوجع نیا متشاذگ مناهد یور یتسد مداتفا

دیشک شوغآ رد ارم دش یم رش مه شریخ ناج

ما هنوگ یور یا هسوب لد هت زا یعقاو راب نیا

یضغب اب تشاک

درک. همزمز مشوگ مد ظیلغ

بحاص نیا زا رتشیب هللا شنا ردام هشاب کرابم _

. یشب هچب

. نونمم _

مد یلعنوبرق ریگب ورب دنفسوگ هی لضفلا _وبا

. هربب رس رد نیمه

. تسین مولعم یزیچ هک زونه هخآ _

یم نم یراد هچب دص رد دص دش زبس امدنگ _

. منود

امام ابیز یاوخب رگا مه نانیمطا هساو مرتخد _

. دایب منک ادص ور



زا هزرل یمن شلد مدآ لقادح هشیمن دب هک دیگب _

. هشاب هدوب هابتشا دیاش هک نیا

امام ابیز درک، رما تعاطا و هداد ناکت یرس

راب دص رد دص هک تفگ و دمآ زور نامه یادرف

دوخ بقارم یلیخ دیاب راب نیا و مراد هشیش

زور نیا دوبن دنب اپ یور یشوخ زا مردام مشاب

هللا سمش و مردارب یاه تیذا و رازآ دوجو اهاب

یراک وره هدمآ میاپ اپهب هتفرگ رگج زج

ییاد ونز ییاد دوب هداد ماجنا میارب متساوخ

ناش هناشاک و هناخ ، دنتفر نارهت هب یگدنز یارب

ییاد یرود زا دندرپس اه رسپ تسد ارهب

دوبن یا هراچ اما مدوب هدش ریگ لد دومحم

دوب.. نم یشوخ ربارب وا یشوخ

ار طایح و هدیشک ممکش یگتسجرب یور یتسد

یمک مرهوش ردام متسش یم وبآ وراج اب

نتشاک لوغشم رترود



میاهاپ دوب هتسشن میناشپ یور قرع دوب، تخرد

یم ار توکس اه هدنرپ زاوآ یادص ، تشاد مرو

ریش فرط ،هب تسکش

متساوخ مدرک اررپ گنر یا هرقن هباتفآ متفر بآ

تسرد یدرم ندیرپ هکاب مورب طایح تمس

اب رهوش ردام مدیشک غیج لد هت زا طایح طسو

هلصاف نامه وزا هدرک دنلب ار لیب نم حلا ندید

یکی وراج و هباتفآ اب دزونم کدرم رس یور

هک راگنا متخیر یم بآ شیور یمک و مدز یم

. متشاک یم هناد
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موصعم و نم مدینش یمن ار درم یاه نهلا یادص

. میداد یم ششحف تبون وهب هداد ادص هب ادص

هتباالن یب ینک یدزد یاوخ یم فرش _یب



. مدیم تنوشن

ییوا هب هبرض دنچ و هدروآ ارزااپرد مییاپمد

یادص مدز، دوب هداتفا نیمز یور تروص هکاب

هب یهاگن تشحو اب دمآ رد

، متشادرب دزد ندز کتک زا تسد ، متخادنا نآ

هتفرگ تسد اررد شرداچ ودنامک موصعم

. دیشک دایرف دزو نیمز یور ار لیب راو لیئارزع

هیک؟ _

دشو جراخ یعفادت زاحتلا اضر یلع یادص اب

درک. کزان ار شا هدش تفلک یادص

. ییوت مرسپ یاو _یا

نیمز فک هب تشحو اب اضر یلع دوشگ هک ردار

دز. شرس یور و هدرک هاگن

؟!اب لضفلا وبا اب دیدرک راکیچ لضفلا وبا _ای

و دمآ دوب نم درم هزادنا هک یدرم تمس تریح



و هدز یلد هت زا غیج شندید اب دنادرگ شرب

هچب رسپ لکش لضفلا وبا مدز گنچ ار متروص

موصعم دوب، هدش سهلا جنپ و تسیب یاه

هبنهلا هک حلا نامه ورد هدز گنچ ار شتروص

: تفگ داد یم شوگ شرسپ یاه

؟ هتخادنا یگنودرم زا ور مرسپ یک مرس هب کاخ

نیزگیاج ار ینارگن درک یم یعس هک اضر یلع

واب هداد راشف شناهد یور تسد دنک ههقهق

زیر هک ردحیلا یتخس

داد. خساپ دیدنخ یم

لیبیس هگا تشادن شیگنودرم هب یراک یسک _

. تسین درم ام ناکد وت سک چیه هک یگنودرم

ره هک ییاه لیبیس متفایب سپ دوب هدنام مک

ناشهاتوک و مدز یم ناش هناش قشع اب هتفه

تروص یور رگید مدرک یم



الیی ویه هب لیدبت ار ووا دوبن لضفلا وبا

دوب. هدرک لیدبت تشادن تهبا رگید هک

. شرس میدز لیب اب مرس هب کاخ یاو _

زاگ ار شنییاپ بل یکمن اب ابحتلا موصعم

دز. گنچ سوسحم اران دوخ تروص و هتفرگ

زا ورام شاداد نیا مناخ موصعم اعقاو منک رکف _

درد زا دوخ یوت لضفلا وبا . ِتخادنا یگنودرم

وا یخلا یب هک ییام هب مشخ واب هدش عمج

وا ندنامن و ندنام درم باذج ثحب لوغشم

میدوب

دش. هریخ
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لضفلا وبا دیسر مامتا هب هک نام ثحب هرخ باال



اراب شرس و میدرب هناخ لخاد ار هدز کلف

اب میتسب یرسور و هچراپ

لضفلا وبا نم مدرک یم هاگن شتروص هب ضغب

اه تفلک نیع یرسور ،اب متساوخ یم ار مدوخ

دوب. هدش

هللا شیا هریمب دیچ)، ) دنیچ التو یبیس _یک

هنیشب هایس کاخ هب هدب ور شباوج شدوخ ادخ

! یهلا

یم سفن سفن هک وردحیلا داد ناکت رس درد اب

هب لیب ندز عقوم یروج شکف درک نامهاگن دز

هدروخ نیمز هب شرس

نآ اب طقف و دیوگب یزیچ تسناوت یمن هک دوب

مهف هک تفگ یم ییاه زیچ شا هدز صرح هاگن

دوب. تخس ناش

ردق نوا تسکش یم متسد شاک ردام مریمب _



متفگ هدزد مدرک رکف نم تمدز یمن مکحم

تنز هش اپ هنوتن منزب یروج

دوب. هدیسرت ههام اپهب

دقو هبوخ حاال هدز تشک تین هب مناخ جاح _

رد دوب نیا اج سکع ره تشرد لضفلا وبا لکیه

درم. یم اج

هاگن اضر یلع هب پچ پچ و صرح اب لضفلا وبا

داد. ناکت ار شیاپ یصرح و درک

هگم. غورد شاداد هیچ _

هدش دیلک یاه نادند نیب زا یتخس هب لضفلا وبا

: تفگ شا

تخت تلا ؟!_یخ ایتفگ هیضق نیا زا یزیچ منیبن

یمن یچیه ندرگ الترب یبیس یتقو ات شاداد

. تشاد یتمکح هی منیا مگ

یب تمکح تفگ راگنا هک درک شهاگن یروج



دروخب ار شبآ و هزوک مد راذگب ار ما یلیبیس

. تخیر یب هسپلک

یم نایب ار هلمج نیمه اقیقد شتروص حتلا

همه نیا رتوهناب هنابدا یب یمک هتبلا درک

. تفاطل

مشب صخرم نوتتمدخ زا نم مناخ جاح ، یجبآ _

دنخبل هنک....اب نومراپ و تل هدزن هرسپ نیا ات

دیاب مدش دنلب اج زا یتخس وهب هداد ناکت یرس

. متفر یم رد مد ات شا هقردب یارب

دش اپ یتقو شاب ام شاداد نیا بقارم یجبآ _

شور دشاالنهب نوغاد تسین شلیبیس دید

تفر شتوربج جالل مامت هرایمن

! هشب زبس هرابود الش یبیس هک یزور داب..._ات هب

یظفاحادخ و هدرک رارکت دییات یارب ار ما هلمج

دایز یتخس واب هدیشک ممکش یور یتسد درک،



متسشن لضفلا وبا رانک

هدرک هیده نم هب هک یرسور مرس ریخ زورما

اما دوش داش شلد یمک ،ات مدوب هدرک رس ار دوب

ندید اماب لد رتشیب زورما

وا یدحا رگید مدوب نئمطم دش، داش وا تروص

. دریگ یمن یدج ار
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وا یدحا رگید مدوب نئمطم دش، داش وا تروص

. دریگ یمن یدج ار

. هنتف ینک یم ماگن یروج نوا ارچ هیچ _

ندش زاب زا یریگولج یارب متفرگ نادند هب بل

رتشیب ندرک یبصع شراک اهنت هک مدنخبل هچنغ

دوب. لضفلا وبا

! یدش ضوع یلیخ _



نام هریخ دایز هصغ واب تساخرب اج زا موصعم

دوب. هدش بارخ شرس یور ایند هک راگنا دش

مرایب منک تسرد یزیچ یپوس هی مرب نم ردام _

رس یزیچ هی نم نکن تسرد مماش م هچب یارب

منک. یم مه

متسد لضفلا وبا تفر وا هک نیمه مدرک تعاطا

نامه رد ووا مداتفا شنهپ هنیس یور دیشک ار

درک. دیدهت حلا

؟ یدیمهف دش یچ زورما یگ یمن سک چیه _هب

درک. دیکات همادا رد ووا مداد ناکت مارآ ار مرس

دیابن یسک هرب ینک یم شدر دموا هگا نومهم _

. هنیبب هفایق نیا اب ونم

یر؟ یمن مراکرس ینعی عاو _

و هدرشف مه یور ار شیاه مشچ یتحاران اب

داد. باوج



طقف وت منک راکیچ منود یم راک رس هساو _

مرس ریخ زورما ، ریگب شوگ و متفگ هک ییانیا

هب مردام هنوخ مایب راوید زا یکشاوی متساوخ

ینکن لوه ات هنک فیرعت ور هیضق تارب مگب نوا

مزا. دیدرک ییاریذپ بوخ ادخ رکش

هناچ دز فرح هک ردق نآ دوب هتفرگ درد شکف

. مدیلا یمک تسد اراب شا

دیدپ شرس ام تسد هب هک ینامسآ بالی رکف رد

هب هچب هک یدگل هکاب مدرک یم رکف دوب هدمآ

یفیفخ خآ دز ممکش

. مدیشک نآ یور تسد و متفگ

هنک! یم ینوطیش هراد _

مرهوش ردام هون ..._هلب هگید موصعم _هون

. مزیزع

؟ تارب دش زیزع دز کتک و نم یتقو _زا



پچ پچ !؟ یدیمهف اجک زا هدب مگرم ادخ _

یادص متفرگ شوغآ اررد شندرگ درک مهاگن

اب مدش ادج هک وا ،زا تخادنا متشحو هب شداد

ار ومالهف تفر ظیلغ یا هرغ مشچ صرح

: تفگ صرح اب دیشک باال شیور

حاالهک یدب لغب هی مدرک یم سامتلا زورید ات

ترس هب لغب سوه دیدرک منوغاد و برد دیدز

هدز؟

! تمدوب هدیدن لیبیس نودب زورید _ات

صرح تذل دشاب خرس مشخ زا شتروص هرابود

نیا اب متسناوت یم مدرک اشامت ار شندروخ

رمع رخآ ارات وا عوضوم

منک. شا هناوید و مهد صرح
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درد زا هک ار مسفن و متفر یم هار طایح رد

رطاخب زورید درک یم توف دمآ یم باال تخس

هداتفا ملد هب لضفلا وبا رطاخب هک ووالیی لوه

یتقو زا مه زورما و مدیباوخن حبص ات دوب

هب مرمک و ممکش ریز درد ، مدوب هدرک زاب مشچ

دوب. هداد شیازفا ار معوهت یعیجف زرط

قازب دشاب لضفلا وبا هک نیا یخلا هب رد یادص اب

خ یا هشوگ دوب هدرک ادیپ شیازفا هک ار مناهد

یتخس اب مدرک زیمت ار مبل یرسور واب هدرک یلا

اب هبیرغ یدرم مدرک شزاب متفر رد تمس

: تفگ حلا نامه ورد درک مهاگن داشگ یدنخبل

؟ شتسین لضفلا سالموبا

؟ دیراد شراکیچ امش؟ _

دموا دیعس دیگب دموا یمیدق تسود هی _نم

مه ور شندش راد هچب ینیریش هریشمه دوب

شتسد تسرد منود یمن مداتسرف شارب زورید



اما.... ایهن هدیسر

داد. همادا دنخبل واب هدز یرت ظیلغ دنخبل

... تتمدخ زا مشیم صخرم _عفال

تفر و هتفگ ار نیمه مدرک شهاگن یجیگ اب

لضفلا وبا یرصع دوب مهبم یدایز شیاه فرح

ماش ، دندمآ هناخ هب هلداع هارمه هب اضر یلع و

هتفه دوب رارق دندوب ام نامهم یرهوش و نز ار

درابن نامسآ زا گنس رگا هتبلا میورب ام مه رگید

ار یسک هناخ هب نتفر دصق راب ره ارچ مناد یمن

دش! یم لزان مرس رب تبیصم کی مدرک یم

وبل هدیشک تروص مدرک یسوب ور هلداع اب

و هدیشک یاه مشچ اب شا یطخ کزان یاه

دح رد دوب ابیز تشاد کچوک ینیب یکشم

یاه وم مدرک شهاگن یرتشیب تقد اب شدوخ

هک یگنر یکشم یرسور ریز ال ماک ار شا یکشم

. داتسرف ورف دوب هدز رس ارهب شگنرمه رداچ



رد. مد دوب هدموا تقیفر لضفلا _وبا

و هداد نییاپ ار دوب هتسب شتروص رود هک یگنل

دش. ما هریخ یجیگ اب

اضر یلع زج نم یاقیفر متسود مودک تسود _

. نایمن هنوخ مد هزاجا یب

ینیریش مزورید دیعس شمسا تفگ منود یمن _

.... هداتسرف تارب ور نومندش راد هچب

. تفرگ نادند هب دزوبل یصاخ دنخبل اضر یلع
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درد زا هک ار مسفن و متفر یم هار طایح رد

رطاخب زورید درک یم توف دمآ یم باال تخس

هداتفا ملد هب لضفلا وبا رطاخب هک ووالیی لوه

یتقو زا مه زورما و مدیباوخن حبص ات دوب

هب مرمک و ممکش ریز درد ، مدوب هدرک زاب مشچ



دوب. هداد شیازفا ار معوهت یعیجف زرط

قازب دشاب لضفلا وبا هک نیا یخلا هب رد یادص اب

خ یا هشوگ دوب هدرک ادیپ شیازفا هک ار مناهد

یتخس اب مدرک زیمت ار مبل یرسور واب هدرک یلا

اب هبیرغ یدرم مدرک شزاب متفر رد تمس

: تفگ حلا نامه ورد درک مهاگن داشگ یدنخبل

؟ شتسین لضفلا سالموبا

؟ دیراد شراکیچ امش؟ _

دموا دیعس دیگب دموا یمیدق تسود هی _نم

مه ور شندش راد هچب ینیریش هریشمه دوب

شتسد تسرد منود یمن مداتسرف شارب زورید

اما.... ایهن هدیسر

داد. همادا دنخبل واب هدز یرت ظیلغ دنخبل

... تتمدخ زا مشیم صخرم _عفال

تفر و هتفگ ار نیمه مدرک شهاگن یجیگ اب



لضفلا وبا یرصع دوب مهبم یدایز شیاه فرح

ماش ، دندمآ هناخ هب هلداع هارمه هب اضر یلع و

هتفه دوب رارق دندوب ام نامهم یرهوش و نز ار

درابن نامسآ زا گنس رگا هتبلا میورب ام مه رگید

ار یسک هناخ هب نتفر دصق راب ره ارچ مناد یمن

دش! یم لزان مرس رب تبیصم کی مدرک یم

وبل هدیشک تروص مدرک یسوب ور هلداع اب

و هدیشک یاه مشچ اب شا یطخ کزان یاه

دح رد دوب ابیز تشاد کچوک ینیب یکشم

یاه وم مدرک شهاگن یرتشیب تقد اب شدوخ

هک یگنر یکشم یرسور ریز ال ماک ار شا یکشم

. داتسرف ورف دوب هدز رس ارهب شگنرمه رداچ

رد. مد دوب هدموا تقیفر لضفلا _وبا

و هداد نییاپ ار دوب هتسب شتروص رود هک یگنل

دش. ما هریخ یجیگ اب

اضر یلع زج نم یاقیفر متسود مودک تسود _



. نایمن هنوخ مد هزاجا یب

ینیریش مزورید دیعس شمسا تفگ منود یمن _

.... هداتسرف تارب ور نومندش راد هچب

. تفرگ نادند هب دزوبل یصاخ دنخبل اضر یلع
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. هرادن ادص ادخ بوچ یدید یجاح

برکالیی. دیهش تمریگب دیعس یاو _

نم هک نیا زا لبق و مدش ود نآ هریخ مهبم

درک. یتسد شیپ هلداع مسرپب یزیچ

. میمهفب مه ام دیگب یلع هیچ هیضق _

تشاذگ ناهد یور و هدرک تشم ار شتسد یلع

ندش یبصع یاج لضفلا وبا هک دوب بیجع

هدیمهفن هک یسک لثم تسرد دوب جیگ رتشیب



. تسا هدروخ هبرض اجک زا دوب

وا هیضق فیرعت هب عورش هدنخ اب اما اضر یلع

درک. دیعس و

. دیسانشیم ور هنووید دمم _

. مسانشیم _

راهظا و داد ناکت یفن هناشن هبب ار شرس هلداع

درک. نتسنادن

شاداد نیا یناور اتسور وت تسه ییورای _هی

کیج وت کیج قیفر دیعس اب شینووج اموت

مخت ندرک زاب ور یخوش رس هک زور هی ندوب

هک دایم دیعس ننک یم ترپ مه تمس غرم

مخت هدو یم یلا خاج لوبا هنزب ور لضفلا وبا

حاال دمم نیا ینوشیپ وت هروخ یم فاص غرم

درک لو هگم مه هنووید نوا ودب دمم ودب دیعس

دا هریم اما ریگب ور دیعس زور نوا تسنوتن هدوب



نوا ادرف هنک شادیپ ات اتسور طسو هنیش یم

هرب هخرچود اب تساوخ یم دیعس هک زور

هنز یم فاص غرم مخت هسات هریگ یم هسردم

دمم اما ننک یم شادج هیقب شلچک هلک طسو

یم اج نومه دمویم زور ره هدوب نک لو هگم

یناور نیا دید یتقو مدیعس نیا هتسش

و تفرگ تصخر شاباب هنن زا تسین شنک لو

سلا همه نیا دعب حاال تدم هی رهش تفر

... هتشگرب

!؟ یرتش هنیک هچ _هوا

مدوب شاج هگا نم یجبآ واال تشاد قح _

الشهک یبیس ندیچ متشک یم ور لضفلا وبا

یتقو یروجچ وت مدنوم طقف ،نم تسین یزیچ

؟ یدزن رادیب دیچ التور یبیس

یلیکوادخ یلو هکیترم الدب هدرک مدروخ زیچ _

شاک اضر یلع هدش گنت شارب روج دب ملد



شکتک لصف اجهی نیا شیرایب ینک شادیپ

. منزب

ای.... منک رواب ور تگنت _لد

ردار دش طایح یهار لضفلا وبا رد گنز یادص اب

لضفلا وبا ندید واب داتسیا رد مد دیعس ، دوشگ

روطچ متسناد یمن دیشک شوغآ رد تفس ار وا

هدروآ مه رس دحاب نیا هکات رفن ود تسا نکمم

. دنشاب یمیمص ردق نیا دنا
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ردار دش طایح یهار لضفلا وبا رد گنز یادص اب

لضفلا وبا ندید واب داتسیا رد مد دیعس ، دوشگ

دیشک شوغآ رد تفس ار وا

نیا هکات رفن ود تسا نکمم روطچ متسناد یمن

، دنشاب یمیمص ردق نیا دنا هدروآ مه دحبالرس



دیعس نامه هارمه هک نز کی

درک یم هاگن اه نآ هب دنخبل رداب مد دوب هدمآ

رپ هآ تس باال شنس مه ردقچ دوب شرسمه امتح

یرهش امتح مدیشک یترسح

. دروخ یمن اج نیا هب شکیش یاه سابل دوب

هناخ تمس هب دندمآ لخاد شرسمه و دیعس

ییاچ و مدرک هفاضا جنرب همه زا لوا ، متشگرب

دز. میادص لضفلا ،وبا متشاذگ مد

. منیبب ایب مناخ _

هدیرب ار مناما شدرد زورما هک مگرزب مکش نآ اب

درک،اب انشآ اه نآ اب ارم مدش ناش کیدزن دوب

دوب الهل شمسا هک دیعس نز

. مدرک یسوبور و هداد تسد

. دیعس اقآ نز مناخ الهل _نیا

یهاگن تثابخ واب تشگرب لضفلا وبا مداد سالم



دنخزوپ دیدنخ یم وا تروص هب هک یدیعس هب

دز.

. هسر یم مه وت تبون شاداد دنخب _

اوعد هساو مدب حلص داهنشیپ مدموا نم لوبا _

. مدموین

نیا ندیج لبق دیاب و حلص داهنشیپ هگید _هن

،ح یدرک یم تشاد مارب و نوج مکح الهک یبیس

یتشاد مکحم لیلد هی وت االزاب

ینیب یم ور یبجو مین نیا تراک نیا هساو

هک مدیرپ نییاپ تسار راوید زا مناخ نیا رطاخب

غیج تخانشن دید لیبیس یب ور نم

اب متسه یزیچ یدزد درک یخلا ممنامام دز

اب نیا دز یم لیب اب مردام نزب ِد منوج هب نداتفا

. هباتفآ و وراج

ناهگان دوب هدس مخ هدنخ زا هک ردحیلا دیعس



. دیسرپ بجعت واب داتسیا

؟ یروجچ هباتفآ _اب

یلع درک محر ادخ ینعی مور تخیر یم _بآ

رکف نم تفگ یم منامام مرس باال دموا اضر

متساوخ یم یدزد مدرک

. یریمب اج رد هک تمنزب یروج

هک مه هلداع و اضر یلع داتفا ههقهق هب دیعس

یدنخبل دوب هدش نیتور ناشیارب هیضق نیا رگید

. دنتشاد بل رب کچوک
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و هدوب دیعس یومع رتخد هکالهل مدیمهف زور نآ

دوش یم هویب و دریمیم شرهوش هک ینامز الهل

نکاس یردپ هناخ رد

هناخ هب یگدنز یارب رهش هب هک دیعس و هدوب



زا اقیقد هدرک ریگ وا شیپ شلد دوب، هتفر نانآ

یاه تیساسح زور نامه

دش دایز وا هب عوضوم هب نیا ندیمهف اب نم

سح مادم هک دش دب وا هب تبسن ردق نآ مدید

لضفلا وبا تسا رارق مدرک یم

. دروایب رد مگنچ زا رهوش نتشاد دوجو اراب

هرابود هدرک رییغت مرهوش ردام راتفر اه زور نیا

، تسا هشقن رکف رد هناثیبخ شثیبخ یور نآ

رتشیب مدرک یم سح هتبلا

زور دنچ تسا نارگن دشاب هشقن رکف هک نیا زا

رسو اب شردام ار ایرث هک دیسر ربخ شیپ

شا هناخ هب ینوخ یتروص

هزاجا راب نیا هک هداد رادشه شرهوش وهب هدرب

نیا رگم ددرگ زاب ناش هناخ هب شرتخد دهد یمن

نوریب منهج نآ زا هک



ار وت رفن کی هک نیا دوب منهج مه اعقاو دیایب

دنک لر تنک اعد و لبنج وداج اب شکسورع دننامه

. تسا کانتشحو

یم هک هدش دیدش مدرد نانچ رخآ یاه زور نیا

ردام نیمه رطاخب منامب اهنت هناخ رد مدیسرت

دوب ام هناخ رد مادم مرهوش

و یرود ، دروآ یم دوجو هب ینمشد نیمه و

تسا یلثملا برض نیرتهب منک یم رکف یتسود

نیا اقیقد نوچ دنا، هتخاس هک

یعقوم ، هدمآ دوجو اههب زور نیا رد میارب هلمج

گنت لد شیارب رتشیب میدوب رهق موصعم هکاب

یناطرس لثم امااالن مدش یم

دش. یمن مه هدنک و هدیبسچ میولگ خیب هک دوب

حتلا هک دوب هدز مناج هب رغ ردق نیا مه زورما

منک نامیاز هک دوب ادرف زورما ، مدوب هتفرگ عوهت

هدیسوب ارم لضفلا وبا بشید



هتفر ممکش یوت نینج و مدوخ هقدص نابرق و

هناوید شندمآ ایند هب راظتنا هک دوب هتفگ دوب،

هل هل شندید یارب هدرک شا

شیپ شیپ مه ار نامدنزرف مسا یتح دنز یم

منص ار شمان دوب رتخد دوب،رگا هدرک باختنا

رباص دش یم رسپ ورگا متشاذگ یم

و هتفر ییوشتسد راب راهچ هب کیدزن زورما

مدنزرف نداد تسد زا سرتسا ، مدوب هتشگرب

نیا لقادح ادخ شاک درک، یم متیذا

هک ار مدرم لد مناوتب ات دراد هگن میارب ار هچب

لا حشوخ ار دوب هدمآ رد هرابود شیاه لیبیس

نایم ناهگان مرمک تشپ منک،

مدرک یم سح هک دیشک یریت نانچ رکف همه نآ

ومالهف هدیشک یلد هت زا غیج دندش رس میاهاپ

مدز. گنچ ار

دایرف هک ردحیلا نامزمه و مدز یم سفن سفن



تقاط مدرد راب نیا متخیر یم کشا مدز یم

اوه دوب، شیپ یرس رتزا اسرف

هراچیب مرهوش ردام مدیعلب یم دوجو مامت اراب

درک. یم مهاگن اهنت توهبم و تام ما

هتچ؟! رتخد هدش یچ _
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... مراد درد

. هشتقو هنکن مرس هب کاخ _

مدیشک یم هک یکانتشحو درد اب حتلا نآ رد

مدز. دایرف شرس

. مریم یم مراد نک یراک _هی

ار مندرگ قرع ، تفر نوریب هناخ زا فرح نیا اب

مدوب رضاح هظحل نآ دوب هدرک سیخ لماک



لمحتم ار یدرد نینچ اما مریمب

، دندرک یم ادج منت ارزا میاهاپ هک راگنا ، موشن

هارمه مه مبلق هک راگنا مبآ هسیک ندش هراپ اب

نانچ ییاهنت تخیر نوریب نآ

ار تکرح تردق هک دوب هتخادنا ملد هب یسرت

هریخ رد هب مهو اب دوب هدرک بلس نم زا مه

یربخ اما دیایب موصعم ات مدوب هدش

ارم دنکن ، تفر ماباالرت هیرگیادص دوبن وا زا

ورد دریگب ار رهق هام دنچ نآ ماقتنا و دنک اهر

شیپ ار هچب ندرم تیاهن

نایرگ راکفا نیا ،اب دزادنایب نم ندرگ لضفلا وبا

یم مکانتشحو درد دوجو اب نیمز یور ار دوخ

مناغف واب مسرب رد اتهب مدیشک

هدیسر رد یاه یکیدزن منک، راد ربخ ار نارگید

نآ رد نم ندید زا موصعم دش زاب هک هکدوب

گنچ هرابود ار شتروص تیعضو



. مداتفا اج نامه حلا یب

اج نیا ات یچ هساو رتخد ینک یم راکیچ _

!؟ هخآ یدموا

امام ابیز مدز قه هنامولظم و هتخیر کشا اهنت

اب ارم همه زا لوا دوب، هدمآ منامیاز یارب راب نیا

رس یتخس مهواب کمک

. دنداد ماجنا ار المز یاه وراک هدنادرگ رب میاج

هک دوب هتشذگن ابیز ندمآ زا هقیقد دنچ زونه

اعیرس مردام تفگ یم وا هچ ره دیسر مه مردام

ییادخ مه موصعم داد یم ماجنا

. تشاذگن رسک مک یزیچ

رت تحار ات درک یم مکمک اوق مامت اب امام ابیز

و تذل زا متشاد هک یدرد دوجو منک،اب نامیاز

منینج ندید یارب هک یناجیه

یمن مدرب یم راک ارهب تالمش مامت دوب ملد رد



رد اما تعاس دنچ هقیقد دنچ تشذگ ردقچ مناد

ندمآ ایند هب زا دعب هظحل کی

غیج یادص رگید دش مارآ زیچ همه مدنزرف

مدرک دنلب ،رس دیچیپ یمن مشوگ رد مدوخ

ابیز تابرض زا سپ هچب هیرگ یادص

ارهب ،وا دندیرب ار شفان دنب دش دنلب شتشپ هب

ار شفیطل یاه هنوگ ضغب اب دندرپس نم شوغآ

و رهوش ردام مدیسوب

هچ زا متسناد یمن دندوب هدرک مخا ادیدش مردام

ابیز یادص هکاب دنتسه یضاران ردق نیا یزیچ

. متفرگ ار ملا وس باوج
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هون هللا شنا موصعم هرادن بیع تکرب رتخد

. دایز تقو هشیم رسپ تیدعب



یم یتقو لضفلا وبا امتح متسب مشچ مغ اب

دش، یم تحاران یلیخ هدمآ ایند هب رتخد دیمهف

ار مرتخد مردام دش رت دیدش مضغب

زا داد شناکت مخا اب روط نامه و هتشادرب

شوه هب روز اب تخوس یم میاه مشچ یگتسخ

یور رخآ تاظحل منامشچ مدوب

. مدش شوه ویب هداتفا مه

.

دش. گرزب دوز ردقچ منص ممناخ _

تسوپ هویم لوغشم هک یلضفلا وبا هب دنخبل اب

چاق یبیس ، مدرک هاگن دوب مرتخد یارب ندنک

داد. شتسد وهب هدرک

شناتسد ارزا نآ دوب سهلا هس هک مه منص

دش، ندیئود لوغشم غاب یزبسرس ورد هتفرگ

تمس شلا بند هب مه لضفلا وبا



تخادنا لخاد ار دوخ منص دندیسر هک هاگترپ

ار دوخ وا لا بند وهب هدیشک دایرف لضفلا وبا

مدز دایرف مدیشک غیج درک ترپ

نم یادص اه دایرف نیا مدز،اما کتک ار دوخ

یمن نوریب نم یادص تسین نم یاه هجز دوبن

ندناوخ الالیی یادص یادص دمآ،

یتخس هب دوب نآرق یادص ادص دوب موصعم

میاه مشچ ، دندوب نامرود همه مدرک زاب مشچ

مرانک هک مردام دندید یمن یزیچ

هبرض شیاپ یور و هدز قه لد هت زا دوب هتسشن

دز.

یمن مدیمهف یمن یزیچ تفر یم جیگ مرس

و هدمآ شوه هب هک دوب راب نیمدنچ نیا متسناد

متسد زا شرامش متفر یم شوه زا

گنچ ار شتروص ردق نآ مرهوش ردام دوب، جراخ

دوب یلیز و مخز شتروص مامت هگ دوب هدز



وا لثم مه میاه رهوش رهاوخ

اهنت نم اما دنتفگ یم تیلست و دندمآ یم مدرم

دوب اجک ما هچب ، مدیمهف یم ار ناشیاه بل ناکت

هراچیب ممیتی هزور کی کرتخد

هملک رمع رخآ ات دیاب مرتخد هراچیب مرتخد

هک یمنص نم منص دشکب دوخ شود ارهب سحن

دوب. هدرک باختنا شردپ ار شمان

یم جوا مک مک میادص تفرگ رس هرابود ما هیرگ

. مدرک یم هیرگ هنامولظم تفرگ

یب یتفر اجک لضفلا وبا دش میتی م هچب _

وت نودب ، یدرک میتی ور تزور هی هچب ، تفرعم

شیردپ منک،یب شگرزب یروجچ

گرزب ردپ یب مدوخ نم منک لمحت یروجچ ور

. مدش

شا هنیس هسفق ارهب شتشم مفرح نیا اب ردام



ناکت ار مرس تشحو اب درک یم قه قه و هدز

تشونرس هک نیا رکف ، مداد

نیرت کانتشحو و نیرتدب دشاب نم هب هیبش منص

دوب. میارب ایند زیچ
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نیرت کانتشحو و نیرتدب دشاب نم هب هیبش منص

دوب. میارب ایند زیچ

یرادن رطاخب هنکن لضفلا وبا هشب نم لثم هنکن _

یردپ یب یرادن رطاخب هنکن هنکن ادیپ نون

مدب شرهوش دوز مش روبجم

لثم کیچوک هک... هرادن نوج نم هچب هخآ

.... مدوخ

هرابود هدز، دایرف ار لضفلا وبا مان مرهوش ردام

ود زا اریمح الو یکش درک ینز دوخ هب عورش



اریمس و دنتفرگ ار وا فرط

اررد مرس و هدمآ نم تمس مندرک مارآ یارب

دندوب هداتفا هیرگ هب همه دیشک شوغآ

و لهچ جوا ورد ییوهی نانچ لضفلا وبا

دش، یمن شرواب سک چیه دوب هتفر یگلا س هس

اما هداتفا شیارب یقافتا هچ متسناد یمن یتح

هدرواین تقاط شبلق دنتفگ یم

شدوخ نیمه دوب صخشم ان شتلع هداتسیا و

هک نیا هن دوب،حلا همه یارب درد نیرت گرزب

طقف اههن دنک رییغت یزیچ

مارآ یارب رصقم کی لقادح میتسناد یم رگا

یروط نیا دش یم ادیپ میظع درد نیا ندرک

کی هزادنا هب یمک طقف یمک دیاش

دش. یم مک نامدرد لا قثم

درادن یمامت تقو چیه بال نیا هک میتسناد یمن



دوبن درد دش،زا یم نامریگ نابیرگ رمع رخآ وات

مدیباوخ یم ای لضفلا وبا

یم باوخ زا وا هرابود ندرم سوباک اب مادم هک

یم هیرگ ردق نآ مدوب رادیب هک ینامز ای مدیرپ

فپ دیدش منامشچ هک مدرک

. دندرک یم

زور لضفلا وبا هک یکسورع و هتسشن یا هشوگ

مدرشف شوغآ اررد دوب هدیرخ میارب ما یسورع

. مدرک زان ار شیاهوم

،رج یزاسب ور یگدنز نیرتهب یداد لوق _مهب

یرب، دوز ردق نیا دوبن رارق لضفلا وبا یدز

لهچ تفای تدش میاه شزاون

نم ارچ سپ ؟! دوبن یفاک رگم یرادازع یارب زور

یاهاج کت کت تساوخ یم رتشیب ندز راز ملد

شدای ارم هناخ



دای مدوب ظفح ارزا شتاکرح مامت تخادنا یم

اب نم و میراد یچ راهان تفگ یم هک ییاه زور

سپ هک متفگ یم یزاب هرخسم

هک راگنا دز یم ههقهق لد هت زا ووا یندرگ

هدرک فیرعت شیارب ار ایند هفیطل نیرت باذج

دنا.

یشوخ حلا شدوبن درد زا دیشک یم ریت مبلق

اراب وا مردام و درک یم هیرگ مدازون متشادن

ارهب مرس داد، یم ناکت درد

رون یتفن غارچ لثم اه زور نیا مداد هیکت راوید

نشور شوماخ منامشچ رون هدش مامت شتفن هک

مرهوش ردام دش، یم

هداتفا یرامیب رتسب رد دوخ هناخ رد نم رتزا دب

ارزا شرهوش مان ثراو شدیما اهنت شرسپ اهنت

مک نیا دوب هداد تسد

. تسین



تریش نکن هیرگ ردقنا ، هشنسرگ هچب اقل _هم

. هچب نیا نهد هب هشیم رهز
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یم ، مدوب هتشاذگن شیارب مسا زونه هچب

هک اه نآ اما دشاب منص تسا رارق هک متسناد

رد ملفط هب نیمه یارب دنتسناد یمن

رتخد هک یا هچب ، هچب دنتفگ یم طقف تدم نیا

ام لثم مه شتشونرس ردام، لثم نم، لثم دوب

نوخ رد یتخب الدب صا دش یم

یتح وا دش یمن میتی هک نس نیا واالرد دوب ام

مدش میتی یتقو نم تسا رت کچوک مه نم زا

وا... اما متشاد سلا ود لقادح

مردام ناتسد ارزا وا ضغب مااب هراچیب کرتخد

و هدرک شزاون ار شمرن و کزان یاه ،وم متفرگ



هریخ شتروص هب درد اب

نم. هراچیب کرتخد مدش

یم بآ ار مرگج شیاه هیرگ درک یم یرارق یب

یم رارق یب ار ملد نانچ شا هدنیآ زا سرت درک

هظحل نامه مدوب رضاح هک درک

سفن یمرگ مداد نوریب درد اراب مسفن ، دریمب

شیاه هیرگ هک درزآ ار شفیطل تروص میاه

ات مدز ارباال مسابل تفای تدش

. مهد شریش

زاب ار شتشم متسش دز،اب یم برض رپ مبلق

اریمس درک زاب ردار مردام دش هدز هناخ رد مدرک

یتسد حیلا یب اب دوب

،یب دیشک شا هدیرپ وور گنر تروص یور

درک. همزمز هلصوح

. هنیبب ور هچب داوخ یم منامام _



هدب ریش شهب اقل هم شمداد االن نیمه مرتخد _

. شربب دعب هش مومت راذب

ارهب شتسد و هدرک مردام هب ور یدب نحل اب

دوب. هتفر مه رد شیاهوربا دز، رمک

. شاهاب دایب هش اپ منوا بوخ _

هک ار شرداچ درک یظیلغ مخا ال باقتم مردام

بترم شرس یور دز یم رس هب مه هناخ یوت

درک.

مرایم مدوخ نم ورب تسین بوخ شلا ح هشیمن _

ور. هچب

. منیبب رانک _ورب

اج دمآ،زا تمس و هدز رانک تنوشخ اراب مردام

هیرگ یادص مدرک بترم ار مسابل و هتساوخ رب

شوغآ اررد وا دش دنلب منص

ادیدش مردام اب شا یراتفر دب زا مدرشف دوخ



منص ، مدرشف هنیس ارهب منص مدش ینابصع

هک شنتفرگ یارب تخادنا تسد

. متفر بقع

دیاب االن هرایم شدوخ هک تفگ منامام مد یمن _

. مدب شریش

یدرک طلغ وت شمربب دیاب االن نیمه نم _هن

هچب نیا ینک یم مولعم تقو نم هساو

. همشاداد

مردام ، متفر وا هب یا هرغ مشچ صرح اب

و هتفرگ مشخ اراب اریمس یوزاب و دمآ نامتمس

دز. داد
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ناه مایم هاتوک یرس نیا دیدرک رکف رتخد _یه

هدرک مجاودزا لبق زا هک ور نوتضیرم شاداد ؟



مرتخد هب دیتخادنا دوب

متسنود یمن دیتسب ور منهد لوپ و هیزیهج اب

ریخ زا مدرک رکف هنوتشفک هب یگیر هچ

موصعم متسنود یمن هنوتیهاوخ

ادخ یاضر رطاخب ور یراک چیه تفص هیرگ

و مرتخد یازور نیا عقوم نومه هد یمن ماجنا

وربا سرت زا اما مدید یم

هگید امااالن مریگب نوتزا ور شق طال متسنوتن

نکن رکف وگب مه تردام نوا هب مراذ یمن

هدرم یچ هساو لضفلا وبا مدیمهفن

هی هگا هتفرگ شبلق شوربآ درد زا هراچیب هرسپ

یارب نوتادص هگید راب هی مسق ادخ هب هگید راب

وربآ هش دنلب مرتخد رس روز

. مراذ یمن شارب

وا مشخ اب مردام درک، غیج غیج هب عورش اریمس



تریح اب شتخادنا نوریب و دناشک رد مد ارات

. مدیسرپ یواکجنک واب هدش شا هریخ

؟ هدرک هتکس یچ هساو لضفلا وبا نامام _

زور دنچ امهی هنوخ میر یم رادرب ور تاسابل _

. دایم نوشتسد راک باسح یشاب اج نوا هک

یوت اهارزا ونآ هتفر میاه سابل تمس هب

دوب هتشادرب اج نامه زا هک یلیبنز هب هچقودنص

سرتسا اب اما نم داد لا قتنا

نامه منص مدوب هدش شا هریخ یواکجنک و

اما متشاد دیدرت مفرح ندز یارب دز، یم رغ روط

منک. شیضار مدرک یعس

م هنوخ مرت تحار اج نیا نم نامام _هن

مرب؟! اجک تساجنیا

هکینز نوا خی ور گنس وشب نومب نومب هشاب _

لوزن هک هدینش یتقو ترهوش ینیب یم ور



هتفرگ شبلق هدرک یم یروخ

ردق نوا شساوح هتشگ یم رب هتشاد یتقو

یم یراگ و هریگ یم شبلق هدوب شردام شیپ

. هریم یم شهب هنز

نآ رد یزیچ چیه مدرک سح نآ کی داتسیا مبلق

منص مبلق، یتح درادن ندروخ ناکت تردق هظحل

دوب هدرک توکس یتح مه

منص و هداد هیکت راوید هب دندش تسس میاهاپ

مکیدزن هدز تشحو مردام مدروخ رس لغب هب

. تفرگ ار دشووا

گنر تارب مریمب یهلا ردام دش یچ اقل هم یاو _

ام هنوخ میرب ایب وشاپ مزیزع هدش درز تور و

نومن اج نیا

یم شیتآ وهب زیچ همه تیرفع هکینز نوا

. هنوشک



یاه راوید نآ اب هناخ مداد ناکت زجع اراب مرس

متسب مشچ دیخرچ یم مرس رود شا ینامیس

کشا زا متروص

جراخ مقلح زا روز هب هک ییادص دشاب سیخ

مدز. بل دش یم

. نامام _ورب

رس زا هگم منک تلو تیعضو نیا وت مرب اجک _

؟ مدرک تادیپ هار

یم عقوم نآ یدوب هدرک میادیپ هار رس زا شاک

متشونرس ندرک ضوع رطاخب ار وت متسناوت

هک منک هچ اما منادب رصقم

. یتسه مردام
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راذن ربب مه ور منص مایم منم ورب مایم



. هروخب م هچب هب نوشتسد

یارب تشاد دیدرت راگنا داد ناکت رس سرت اب

دشو جراخ هک رد بوچ راهچ زا نتفر نم نودب

هلصاف بال تسب ردار

رداچ دش دنلب طایح رد دادیب و داد یادص

. شمتفرگ نادند نیب و هدز رس ار ما یکشم

و اریمح تمس دوب ممسج رد هک یفعض دوجو اب

ات دندوب هدرب هلمح مردام تمس هک ییاریمس

دنریگب ار هچب

غیج لد هت وزا مدرک ناشیادج متشادرب زیخ

خ راک نیا اب ممشخ مامت مدرک یم سح ، مدیشک

دنچ ضوع رد اما دوش یم یلا

شوگ هب هک یمکحم یلیس دشاب یم ربارب

واب هتشاذگ شا هنوگ یور تسد مدز اریمس

فک اب تفر بقع ییامن مولظم



واب هدز اریمح هنیس هسفق هب یا هبرض تسد

. متفرگ ار شا هقی مشخ

درُم مرهوش ناه دیاوخ یم منوج زا یچ _

کت یهلا مرذگ یمن نوتزا دیش، ثعاب اهامش

هساو هایس سابل وت ور نوتکت

منک. یمن نوتل حال منیبب نوتاسک نیرت زیزع

لد هت زا هک ینم هب تشحو اب اریمح و اریمس

ردام مدز، سپ ار وا دندوب هریخ مدرک یم نیرفن

مد زا نانک نهلا مرهوش

وا تمس دمآ مدوب نم هک ییاج ات ناش هناخ

مدز. دایرف شرس رب تنوشخ واب هتفر

لوپ هرآ؟ داد یم وت هب وپالشور لضفلا _وبا

؟! هیقب هب یداد یم لوزن یتفرگ یم ونوا

نییاپ شعضوم وزا درک یظیلغ مخا موصعم

رگید دروآ یم مک رگا دوب وربآ فرح فرح دماین



نداد تسد زا یارب یزیچ

. تشادن

هدز؟ یفرح نیچمه یک یلوزن هچ لوزن _

یدیم سپ مهب ور یتفرگ مرهوش زا هک _وپالیی

. مراذ یمن تارب وربآ هنرگو

مورب بقع مدق دنچ دش ثعاب شا ییوهی یلیس

شرتشگنا هب ممشچ دش یراج ما ینیب زا نوخ

تباث دوب هدش ینوخ هک

مردام مدرشف مکاندرد ینیب یور تسد و هدنام

دز. دایرف شرس رب هلصاف نامه زا

وت ینیبن ریخ یهلا هنکشب تتسد موصعم _

. تیگدنز

ریز هتفر هدشن هام ود زونه ترهوش یلوپ _هچ

یم یروخ لوزن تمهت یثاریم و ثرا لا بند کاخ

مسرت زا هک مهب ینز



هرتخد یدرک ماخ یخلا تهب مدب لوپ مرایب

یم تلمحت لضفلا وبا رطاخب تدم نیا وت هزره

یمدآ مدرک رکف یره حاالم مدرک

اما ینومب هنوخ نیا وت مدب هزاجا متساوخیم

ردار تفرگ مشخ اراب میوزاب یرادن ور شتقایل

زا یراک مردام تخادنا هچوک طسو ارم درک زاب

ار شرداچ نادند اب اهنت دمآ یمن رب شتسد

هدرک هقلح منص رود تسد ، تسد کی واب هتفرگ

وا رمک هب مکحم نادنچ هن تابرض تشم واب

هتفرگ تردق ناشردام زا اریمس و اریمح دز یم

مخز میاه تسد و وناز دندز رانک ار مردام و

دز. دایرف مرس ضغب اب موصعم مدوب هدش

منک یم یراک تمنیبب هنوخ نیا مد هگید راب _هی

؟ یدیمهف ندن تهار ماتسور وت
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منک یم یراک منیبب هنوخ نیا مد هگید راب _هی

؟ یدیمهف ندن تهار ماتسور وت

هب ور دوب هدیبسچ میولگ خیب هک یظیلغ ضغب اب

. مداد خساپ وا

. ملیاسو _

نم یاه سابل و هتفر هناخ لخاد اریمس و اریمح

هب لیبنز نامه لخاد و هدرک عمج ار منص و

هچوک طسو دندرک ترپ مفرط

اب موصعم متخیر یم کشا و هدز همتابمچ

. دروآ ارباال شتسد تیدج

وشیف تال یدز دوخیب فرح مرس تشپ منیبب _هگا

نزن ونملا زاملا فرح م هگید مرایم رد ترس

ش هیاس زونه مرهوش

یاوه هک یدروخ رکش ینک یم طلغ مرس باال

رارق یثاریم و ثرا نمض رد هدز ترس هب ثرا



هسرب ترتخد نیا هب تسین

درم. تسحن هچب نیا لبق ملضفلا وبا نوچ

فرح نیا ندز زا سپ دوب شا هلمج نیرخآ نیا

مکحم و ادص ورداراب هتفر هناخ لخاد یگمه

دوب. هدش هراپ مراولش یاه وناز دنتسب

مدوب هدش اتسور مدرم ندش عمج هجوتم هزات

مارآ ار شرخآ هلمج موصعم نیمه یارب سپ

نم طقف تساوخ یم دوب هتفگ

. مونشب ار شدیدهت

مضغب مدش دنلب مردام هدش زارد تسد کمک اب

هک ییاج نامه رد تسرد زور نامه ، دیکرت

هکتالیف مدروخ مسق مدوب هداتسیا

هب مه نآ منک ارتالیف وا یاه راک کت کت

. نکمم هویش نیرتدب

زا تسرد اما مدش مردام هناخ نامهم ار بش نآ



عورش ما ینتان ردپ یاه یریگ هناهب زور نآ ادرف

مدرک یم یعس دش

هناهب ات موشن هرجاشم دراو دایز میاه ردارب اب

زا هتفه ،ود مهدن یگنفم کدرم نآ تسد

تشذگ یم مردام هناخ رد مرارقتسا

ار هناخ زا نتفر نوریب تعرج مسرت زا اما

تمهت موجه اب دوب ربارب منتفر نوریب ، متشادن

متساوخ یمن اه تواضق اهو

. مونشب ار ناش قحان و طوبرمان یاه فرح

مدرک یم زیمت وراج و بآ اراباب طایح متشاد

دز. داد هناخ زا مردام هک

اقل. _هم

هک یزور ،دای متشاذگ یرانک ار وراج و هباتفآ

دزد مدرک یم رکف هک نیا رطاخب ار لضفلا وبا

هب هباتفآ و وراج واب تسا



نیا هزم راب نیا اما مدز دنخبل و مداتفا شناج

رخآ هک یرامرهز لثم دوب خلت ، تشاد قرف هدنخ

دروخ یم هللا سمش اه بش

هک دنچ درک،ره یم شوخرس ار مدآ اما دوب خلت

. دشاب هاتوک شنامز

؟ یرک ماوت اب رتخد _

شداد رطاخب مرس مداد ناکت یرس مردام داد اب

. دیشک یم ریت

هدش؟ یچ _

مناخ سدقا هنوخ ربب رادرب ور سابل ایب مگیم _

شتسرد رایب تسین رگا چیه هک هشنت رگا نیبب

منک.

هدب. ور مرداچ هشاب _

سابل هک یلیبنز و هدروآ میارب ار مهایس رداچ

رد ،زا درپس متسد ارهب دوب نآ رد مناخ سدقا



باال مبلق نابرض مدآ نوریب هک

ار مرهوش ردام هناخ هب ندرک هاگن تعرج تفر

رس داد یمن هزاجا رفنت مه دیاش متشادن

دوب هک یتخس ره اب هرخ ،باال منادرگرب

هدیبسچ هک مناخ سدقا هناخ ات هیقب هاگن ریز زا

. متفر دوب؛ نام هناخ هب
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زاب رد منکب ندز رد یارب یمادقا هک نیا زا لبق

نابرض مدش مرهوش ردام خر هب خر دشونم

یا هرغ مشچ اب تفر باال مبلق

منک شهاگن هک نیا نودب مه نم دز مرانک ظیلغ

وا رکف ،اما متفر لخاد مهدب وا هب ایسالیم

دش. یمن ادج منهذ زا یا هظحل

یور هب دوب درد رپ شتشپ هک یکروز دنخبل



هتسشن طایح طسو تخت یور هک مناخ سدقا

زا ممارتحا هب مدز دروخ یم ییاچ و

. تساخرب اج

؟ ردام یدموا یک رتخد _یا

ورد نوا منزب رد هک نیا لبق مدوب رد مد نیمه _

درک. زاب

شناهد لخاد دنق کی و تفرگ نادند هب بل

زا یپلق درک دنلب ار شکیراب رمک ناویل تخادنا

یارب مه ینیس بجع ، دیشون نآ

ینیس کی هویم رپزا فرظ کی دوب هدیچ دوخ

رپ مدز یم سدح هک یروق کی و ناویل جنپ اب

تفرگ ار مهاگن هلا ،بند تسا

لخاد ادج هویم و تخیر یاچ میارب یناویل

. تشاذگ یتسد شیپ

یم ادخ تسا ریگرد یروج دب شرکف دوب مولعم



هتبلا دوب هدرک هباپ یرش هچ زاب موصعم تسناد

هشیمه هناخ رد راب نیا

. مناخ سدقا مارآ

لکشم دیشوپب تفگ منامام مدروآ ور نوتسابل _

هنک. تسرد مربب تشاد

منیشنب شرانک دزات هراشا و داد ناکت ار شرس

یظیلغ مخا مناخ سدقا ، متفرگ اج تخت هشوگ

تبحص هب عورش تیدج اب درک

درک.

یلو اههن منک تنورگن لد ماوخ یمن رتخد _

هرخ باال چیپن دایز موصعم نیا یاپ رپو هب مگیم

یتشآ ورب هدش راد ازع هردام

. نکب ور هیضق نکقلا

ار ماتسد درک، شهاگن یلا وس و هدرک زیر مشچ

. تخادنا نییاپ رس ،کالهف تفرگ



تسد زا هزات ور ترهوش منود یم رتخد نیبب _

ینک جاودزا هرابود یراد تسود ینووج و یراد

اما...

هار سپ دز یم برض رپ مبلق هدش دنلب اج زا

دوب هدرک ادیم نم یوربآ ندرب یارب دیدج

ارزا متسد مدز یدنخیشن یبصع

. مدرک ادج مناخ سدقا ناتسد یوت

هگا مدرک یم رکف دیدرک رواب ور شفرح مامش _

دییامش هشاب لحم نیا وت یباسح تسرد مدآ هی

نم دینود یم مناخ سدقا

؟ نوریب تخادنا شنوخ زا موصعم یچ هساو و

شور وت نوچ بآ ور متخیر ور شاه هتپ نوچ

لضفلا وبا هروخ لوزن هک مدز

درک، قد مرهوش درک قد درک هتکس نیمه رس نم

. دیدز مهب هک یتمهت رطاخب منک یمن نوتل حال



چم و تساخرب اج زا هدز تشحو مناخ سدقا

. دناشک دوخ تمس ارم ، تفرگ ار متسد

، مزیزع متفگن یزیچ هک نم نک ربص مرتخد _

نم مسق ادخ هب نک کاپ ور تاکشا شاب مورآ

عوضوم نیا زا یچیه

یمن یزیچ نیچمه مزغم الوت ،صا متسنود یمن

هبدبد همه نوا اب موصعم هشیم هگم هجنگ

هنک. ییاراک نیچمه هبکبک

ور شرهاظ لوگ منم ردام هشن ارچ هشیم _هرآ

لضفلا وبا اههن دوب دب میگدنز مگ یمن دروخ

تنعل ادخ اما دوب درم نیرتهب

ور... موصعم هنک
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میاه کشا منیشنب درک کمک و درک زاب اج میارب



دش ما هریخ مخا ،اب مدرک کاپ تسد تشپ اراب

متسناد یم دش، یمن شرواب

تسرد فرح نام مادک هک هداتفا کش هکاالنهب

. میدز وا هب هناقداص و

هب یدب چیه نم لضفلا وبا ادخ نوا حور _هب

یاسو واب نم مدرکن ش هداوناخ و موصعم نوا

یتیاکش چیه نوریب تخادنا الم

نومدیدج هنوخ هساو مرهوش هک وپالیی مدرکن

زا متفرگن سپ یتح مه ور دوب هتشاذگ رانک

اما نشن وربآ یب ات متشاذگ مقح

یم هتفگ ور نم دب همه شیپ هتسشن موصعم

ممیتی هچب و نم لد غاد ناوات ادخ هب شمراپس

. منود یم هدیم ور

. شاب مورآ اقل هم نکن نیرفن _

دنتشاذگ یم رگم دندیزرل یم صرح زا مناتسد



و دندز یم مشتآ ناشدوخ ، مریگب مارآ یا هظحل

نم اهزا ناشدوخ نامه

. مریگب مارآ ات دنتساوخ یم

و تشاد هگن ماش یارب ارم مناخ سدقا بش نآ

مه ماش زا سپ درکن لوبق مدروآ هناهب هچ ره

رد مد ات ارم سنوی یجاح

یادص مدرک زاب ردار درک یهارمه نام هناخ

هللا سمش دوب هدش دنلب منص یاه غیج غیج

هب هدز تلا جخ داد، یم شحف

نآ هک نیا نودب و تخادنا نییاپ رس هک یجاح

مدز ،رد تفر دروایب میور ارهب لدج یادص

. دوشگ ردار دوز یلیخ مردام

و نوتادص هنوتربخ هچ نامام هدش یچ _

. نوترس ور دیتخادنا

میوزاب زا ینوگشین دش دنلب ردام قه قه یادص



. مدیلا م شیور ار متسد درد اب تفرگ

؟ یدوب اجک گس _ردپ

؟ نامام هدش یچ مناخ سدقا هنوخ _

هللاوت سمش شیپ هتفر ترهوش ردام نوا _

نوا هتفگ هدموا رد شنهد زا یچ ره رازاب

هی هدش یناور مه هکیترم

شور ورد یرابنا تفر یتقو منم دز مکتک لصف

. مدرک لفق

هدش هراپ شبل مدرک هاگن شتروص یاه مخز هب

دوب، هدید رود ار ییاد مشچ هللازاب سمش دوب

ندش هدیبوک یادص اب

ار مردام تسد هدز تشحو راوید هب یرابنا رد

و دمآ نام کیدزن مشخ هللااب سمش متفرگ

دنزب متروص هب یلیس تساوخ

دز. دایرف لد هت وزا هدش رپسبالمی مردام هک



مه هیناث هی ینک دنلب شور تسد هگا ادخ _هب

. منوم یمن هنوخ نیا وت

دمآ نم تمس و داد شله مشخ هللااب سمش

ندش یم هفخ متشاد درشف شناتسد اراب میولگ

یور ار شفیثک یاه تسد ،

ار شچم داد یم راشف تشک دصق هب مندرگ

داد هب عورش مردام تشادن هدیاف اما مدز گنچ

دز یم ار دوخ درک دادیب و

یم یهایس تشاد منامشچ دیشک یم دایرف و

رود هللازا سمش یاه تسد نآ کی هک تفر

شرس هب لیب اب مردام دش لش مندرگ

یب زا ما هنیس و مداتفا نیمز یور دوب، هدز

ناور هتساوخان میاه کشا و تخوس یم ییاوه

هفرس لد هت زا دندوب هدش

. مدرک یم



دش مکیدزن تشحو اب مردام مدز گنچ ار میولگ

هیکت شیوزاب ارهب مرس ، دیشک مشوغآ ورد

هب درک شزاون ار متروص مداد

راهچ هب تشحو اب هناخ رد مد هک میاه ردارب

بوچ
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دش مکیدزن تشحو اب مردام مدز گنچ ار میولگ

هیکت شیوزاب ارهب مرس ، دیشک مشوغآ ورد

هب درک شزاون ار متروص مداد

راهچ هب تشحو اب هناخ رد مد هک میاه ردارب

رگید هناخ نیا مدش هریخ دندوب هداد هیکت بوچ

نیا مدنام یم رگا دوبن ندنام یاج

. مرتخد ای دروآ یم نم رس بالیی کی ای هکیترم

هب دیاب یکاخ هچ منیبب وشات اپ رتخد وش _اپ



یب نت یهلا ینیبن ریخ یهلا موصعم مزیرب مرس

ینوتن و ینیبب مشچ وراب تنوج

و مرتخد یگدنز نز یرب ایند اللزا ینکب یراک

تهب عجار هتفگ یچ تسین مولعم یدرک هایس

هب هتخادنا هدرک راه ور نیا

. نومنوج

دراو هک نیمه میتفر لخاد مردام کمک اب

مرتخد و هدرک هدافتسا تصرف زا دش هناخزپشآ

متشادرب دوب باوخ رد قرغ هک ار

رد مدرکن ادیپ یزیچ متشگ لوپ لا بند هچ ره

متشادرب هللار سمش کایرت گرزب هتسب ضوع

دمهفب مردام هک نیا نودب

قه ما یسک یب زا هچوک رد مدرک کرت ار هناخ

منص رود ار وتپ دیزرل یم منت دوب درس اوه مدز،

فده ویب هدرک مکحم



مدیسر ناتسربق اتهب متفر هار ردق نآ متفر هار

ربق تمس هب دوبن سک چیه زور زا تقو نیا رد

شرانک و هتفر لضفلا وبا

مدز. وناز

. مدیرب هگید م... هتسخ ؟ ییاجک لضفلا _وبا

هک ییاراک هن؟! هگم و زیچ همه ینیب یم

تور هچب ؟! ینیب یم ور هنک یم ماهاب موصعم

خی امرس زا شاپل نیبب

م هراوآ مدش هراوآ ، نتفر هساو مرادن ییاج هدز

. ندرک

ناتسربق رسوخیلا یاضف رد مقه قه یادص

تسکش ار شتوکس یا هشیش راوید دشو شخپ

همه ردق نآ اج نآ اما

یزاس زاب هرابود اه هراوید هک دوب درس زیچ

. دندیرب ار مقه قه یادص و دندش



، دروخ یم ناکت چیپ قادنق باوخ رد قرغ منص

یم مه نم شاک دوب هتسب شنامشچ اما

مباوخب تدم وطالین یارب متسناوت

، تسین شدوخ اب شتیلوئسم هک موش یدازون

هک مدیسرپ یلا وس فیفخ ییادص اب هنامولظم

. دوبن شیارب یباوج

! مرادن و سک چیه اجک مرب، اجک _

یک هنوخ رد مرادن ییاج چیه ، مرادن یلوپ چیه

رد مرب مدادن مهار مدوخ هداوناخ ؟ منزب ور

منک یم قد مراد لضفلا وبا منزب ور یک هنوخ

رغصا یلع زا شنس هک نیا هنم هچب قح نیا

زا مرذگ یمن نم قح نیا رتمک نیسح ماما

. مرذگ یمن مسق اضر ماما هب موصعم

یادص متسب مشچ و هدرشف هنیس ارهب مرتخد

کدرم نآ یاه تسد یاج دوب هدش دنلب شا هیرگ

نورد زا ضغب ، تخوس یم مندرگ رود یشحو



هللا سمش ناتسد یاج و دوب هدرک مخز ار میولگ

. نوریب زا
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فرح رطاخب یقح هچ هب دشکب ارم تساوخ یم

سپ ات دوب هتفرگ شیپ تسد هک یموصعم یاه

. دتفاین

رگم دوب، بیرغ ملد اب سرت اما دوب کیرات اوه

یادص تشاد دوجو مه یگراوآ رتزا دب یسرت

یزیچ رهظ زا هک درک یروآدای ممکش روق و راق

زج متسناوتن مناخ سدقا هناخ یتح ما، هدروخن

عقوم نآ متشاد سرتسا مادم مروخب یزیچ بآ

هدیشک میور ار مرداچ یسرتسا هچ متسناد یمن

یان ، مداد شریش مدرک کیدزن دوخ ارهب منص و

نامیود ره متشادن مه نم تشادن ندرک هیرگ

ریگ ناتسربق رد هک میدوب تخب دب هراوآ کی



. دندوب هداتفا

مرگ میاه مشچ هک دوب هتشذگ ردقچ مناد یمن

و هدرک شک زارد شردپ ربق یور ار مرتخد دشو

درب. مباوخ

یم ناتسربق زا هللایهک الهلااال یادص اب حبص

ربق یور منص مدرک زاب مشچ هدز تشحو دمآ

. مدیشک غیج مدیرپ اج زا هدز تشحو دوبن

. سرب مدایرف هب تدوخ نیسح ماما _ای

نیا وهب مدز یم دایرف ار مکرتخد مان تشحو اب

یم دنت نانچ مبلق ، متفر یم فرط ونآ فرط

یزیچ مدرک یم سح هک دز

. تسا هدنامن مندرک هتکس ات

یلقع یب مادک رخآ مدوب هدرک یتیرخ بجع

هچ تشاد ین هگن ناتسربق اررد شدنزرف

!؟ مدوب یردام



. مناخ _

هب لیب باوج یدرم متشگرب ادص تمس هب

داد. متسد هب یذغاک تسد

نتفگ نداد مناخ و اقآ نوا ونیا مناخ _

رد منص حاال مدش هریخ دز هراشا هک تمس هب

مدق دوب هتفر باوخ هب هبجحم درم و نز شوغآ

ار مرتخد و هتشادرب ناشیوس هب دنب ار میاه

. متفرگ سپ

. دینزب نم هچب هب تسد تفگ _یک

وت.... میدرک رکف ام مزیزع _

همه دیاب هدرم هک یسک ؟ره مدرم یچ _نم

؟ دینک تراغ ور شییاراد
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درب. نوریب و دیشک ار شنز تسد درم

تس. هنووید میرب ایب نک شلو _

اتسور یوت متسناد یمن متسب مشچ ناشنتفر اب

هللا سمش هک مدوب راو دیما هدش توف یسک هچ

و نم هنافساتپ اه سناش نیا زا اما دشاب هدوب

نینچ مه دصرد کی رگا یتح میتشادن مردام

یم یقاب شرسدرد طقف ، تشاد دوجو یسناش

شا هنهک دش رادیب باوخ زا هیرگ اب منص دنام،

اج نآ رد منک ضیوعت مدوب هتسناوتن زورید ارزا

منک ادیپ بآ یرادقم ات متشک یم یتمسق لا بند

ناتسربق رد لقادح دوبن اه زیچ نیا زا یربخ اما

. دوبن

هدروخن یزیچ زورید دززا ما ینیب ریز منص یوب

یولج ار ما یرسور و مدز قع هتساوخان مدوب

ما هسیک رد زونه کایرت هتسب متشاد هگن مناهد

یسک هچ ارهب نآ منک زکرمت ات متسب مشچ دوب،



؟! متخورف یم دیاب

بابر هک مردام ناتسود زا یکی رسپ یروآ دای اب

بلط ادخ وزا هتسب ار منامشچ ، تشاد مان

یم وا هب رگا دوب یبوخ نز بابر مدرک ششخب

لوپ مه تفرگ یم نم ارزا کایرت نآ مه متفگ

یگلا س لهچ ات شرسپ هکاب ینز داد یم یبوخ

یرسپ اب دوبن رضاح سک چیه درک یگدنز شا

هک

تشادن راک تردق و تسا گنل شیاهاپ زا یکی

دنک. جاودزا

اررد منص هتشاد هگن تباث ار مرداچ نادند اب

تکرح بابر هناخ تمس مدرک اج اجهب شوغآ

گنر یبآ یرد هک ناش هناخ رد مد هب مدرک

دعب هقیقد دنچ دز رد مارآ و مدیسر تشاد

سح نیمز یور ار ییاپمد ندش هدیشک یادص

دمآ. نوریب بابر رسپ دوخ دشو زاب رد مدرک



. امرفب _سالم

. متشاد راک مناخ بابر _سالماب

شهب نم هدب یدب هرارق یزیچ یلوپ هگا تسین _

مد. یم

لباق یداتعم چیه مدز شیور هب یدنخزوپ

. دوبن دامتعا

. مراد راک شدوخ _هناب

زاب وردار درک منص و نم هب یهاگن مخا اب

. تفر هناخ فرط هب شدوخ تشاذگ

. هرخب نون هتفر دایب ات یپ نیشب _ایب
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وهب متسشن ضوح بل یا هشوگ و هتفر لخاد

هریخ دندیخرچ یم نآ رد هک یزمرق یاه یهام



رتدب یزیچ چیه اما متشاد سرتسا یمک مدش،

دوخ اب مادم تسین و هدوبن نم حلا نیا زا

مه نم تیعضو رتزا دب رگم مدرک یم رارکت

یلیخ ایند هک مدرک یمن کرد عقوم نآ تسه

هدش روک دشاب دناوت یم رت فیثک رتو دب یلیخ

دعب اما مناد یمن ار منتشادن نتشاد قح ، مدوب

دوجو هایس رتزا هایس هشیمه هک مدیمهف اه

ارخ تیاپ ریز نانچ یگدنز ینکن تقد رگا دراد

. یمهف یمن مه تدوخ هک دنک یم یلا

ندید اب دمآ بابر هک دوب هتشذگن مه هقیقد ود

دیشک مشوغآ ورد هدمآ مکیدزن یلا حشوخ اب نم

نیا اترد تسه یسک هک نیا زا مقه قه

متروص تریح دشاب دنلب دوش مدرد مه تیعضو

. دیسرپ و درک شزاون ار

یارب ترداچ ینک یم هیرگ ارچ خهلا هدش یچ _

هدش؟ یچ تتروص هیکاخ یچ



یزیچ متسناوتن و مداد ناکت هصغ اراب مرس

مدز. بل درد اب میوگب

یم اجک مروشب ور هچب هنهک ماوخ یم _خهلا

؟ منوت

ور وشاراک مدوخ و ترتخد نم هدب مدرگب ترود

؛ مایب وتات ربب ور نون نیا طقف وت مدیم ماجنا

هداد وا تسد ارهب منص ندرک فراعت یلک زا دعب

. متفر هناخ فرط هب نان و کاس کی اب مدوخ و

لوغشم هک مدید یم ار بابر خهلا هرجنپ زا

مردام یمیمص تسود نوچ دوب مرتخد نتسش

یارب مدز، یم ادص خهلا یگچب ارزا وا دوب

شندناوخارف روج نیا دوب هدش تداع نیمه

دمآ لخاد و دیچیپ منص نت رود یا هچراپ

. متفرگ بابر ارزا وا هدز تلا جخ

. هدنمرش _خهلا



. رتخد هدنمرش تنمشد _
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و هدیلا م شرداچ ارهب شسیخ یاه تسد

درک. کشخ اهار نآ

رسو نیا ارچ یتفگن رتخد هیچ افرح _نیا

؟ هتعضو

. ِنوخ هک راذن ملد ور تسد _

هب عورش یتحاران دشاب مه رد شیاه مخا

طقف وا تدم نیا ورد مدرک ایاضق مامت حیضوت

داد. یم ناکت فسات اراب شرس

تفگ تردام هک عقوم نوا یفرش یب نز _هچ

یچ ره زرمایب ادخ نوا هب هدب ور وت داوخ یم

گنس لوا نومه زا موصعم درکن شوگ هدن متفگ



یمن شهار مودک چیه نوماه یزاب وت شلد دوب

هی دز یم ای دیشک یم ونوماهوم ای نوچ میداد

درک. یم چالق ور نوماج

و مدب نوتهب یزیچ هی مدموا نم شتسار _خهلا

مرب.

اج نیمه ینکن ادیپ ییاج یتقو ات رتخد اجک _

. ینومیم

هی منیا یرس نیا موصعم هدنوم منیمه خهلا _هن

یتقو متشادن یلوپ نم هک نیا طقف هنک، فرح

. ونیا طقف نوریب مدموا هنوخ زا

دنخبل اب متفرگ شفرط هب مرش اراب کایرت هتسب

دش. ما هریخ

مرسپ هام هی هک نیا رتخد هدب تریخ ادخ _خآ

ندرک روج هساو ینودب هگا هنک یم نیمات ور

. مریم اهاجک شداوم



یور متسد تفر هچقات تمس و هدش دنلب اج زا

هتسد دنچ هارمه هب دعب یدنچ دنام اوه

مناتسد ارهب نآ تسشن مرانک دمآ ون سانکسا

. درپس

یزیچ نیا هب عجار یسک ماوخ یمن خهلا طقف _

. هنودب

. تحار تلا یخ خهلا مشچ _

متسناد یم دنازرل یم ار ملد شتحار تلا یخ

نیمه یارب دروخ یمن سیخ شناهد رد دوخن

هدزن اه زیچ نیا و یروخ لوزن هرابرد یفرح

. مدوب
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متسناد یم دنازرل یم ار ملد شتحار تلا یخ

نیمه یارب دروخ یمن سیخ شناهد رد دوخن



نیا و یروخ لوزن هرابرد یفرح

. مدوب هدزن اه زیچ

ممود یمن مگب ماوخیم یزیچ هی مرتخد _

ای.... هنک تتحاران

م تسد اراب شندرگ داد نوریب اقیمع ار شسفن

هیرگ رارق یب منص مدش، شا هریخ راظتنا اب دیلا

کاس لخاد زا درک یم

مدرک نهپ نیمز یور هتشادرب زیمت یا هنهک

. متشاذگ ابمشم شریز

هک نیا زا لوا مگیم یزیچ ره واالنم مگب یچ _

. رتخد ما وت رکف مشاب مدوخ رکف

و هتشادرب منص یارب هنهک نتسب زا تسد

دید هک ار ما هریخ هاگن مدز لز وا هب کوکشم

رگید یتمس هب هدرک له

هب نم درک لش ار شا یرسور هرگ و هدرک هاگن



. شتبحص هب ووا مداد همادا مراک

اقل. هم وش نم سورع _ایب

کشخ اج نامه رد متسد ابمشم ندز هرگ ردحلا

یادص ملد هاگن شیاه مشچ نآ هب تریح دش،اب

مدینش ار مبلق نتسکش

ار مکاس هدنک اج ارزا منص و هدز یخلت دنخبل

ناکت یرس دش دنلب اج زا ینامیشپ ،اب متشادرب

وا مدرک کرت اجار ونآ هداد

. داتفا هار ملا بند هب

دنچ مدزن یدب فرح هک نم خهلا یر یم اجک _

نیا ینوت یم هش، یم مومت ت هدع هگید تقو

... ینومب اج

یظیلغ ضغب اب هارمه و هتشگرب شتمس هب

مدز. دنخرهز

هگید سک هساو ورب هنکن درد تتسد _خهلا



تسین هام ود مرهوش ریگب ور یا همقل نیچمه

همقل هی هساو مایب دعب هدرم

.... نون

همقل هی راذب لقادح ورن یروج نیا ورن رتخد _

. مراذب تارب نون

هیرگ یادص مداد همادا مهار هب وا هب هجوت یب

درد شییاج ننئمطم دوب هدش زاغآ زاب منص یاه

همه نیا هک درک یم

هریخ شموصعم تروص هب درد دزاب یم قن

زا یرود یارب هرابود تشاد یهانگ هپ وا مدش

ثیدح و فرح هنوگ ره

ربق یکیدزن رد ییاج و مدرب هانپ ناتسروگ هب

. مدش نکاس لضفلا وبا

.

حلا"



هب هک ییاه زور مخیر یم کشا هتشذگ دای اب

رد نان هکت کی و تفگنه لوپ نامه اب یتخس

سدقا ، تشذگ یم ناتسربق

اب رادید یارب هک زور کی شرسمه و مناخ

ار ما هدنز رتخد و نم دندوب هتفاتش ناگدرم

. دنداد نامتاجن و هدید

یم ار ناگدنز تیمها هک دندوب اه نآ طقف راگنا

ییاد هک مدش ربخ اهاب زور نامه دنتسناد

مردام و هدش توف مزیزع

مدرک قد هصغ زا ونم هتفر نارهت وا رطاخب

مورب وا مسارم یارب متسناوت یمن یتح نوچ

دندوب هتسناوتن ار هزانج

نطو اج نیا دنروایب نطو هب نفد و نفک یارب

شتیصو دوب هدنز رگا اعطق دوب مدومحم ییاد

نیمه رد ندش نفد مه

اما.... دوب اج
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ور حلا لماک هریمن هتشذگ ناتساد هگید )

( ادعب هرب ولوچوک هی دیاش مدیم حیضوت

یارب سنوی جاح و مناخ سدقا ناوارف رارصا اب

یم دب یوب ردق نآ متفر اه نآ هناخ هب رارقتسا

حملا مه مدوخ هک مداد

نیا نودب مناخ سدقا اما دش یم دب مدوخ زا

دوش، جراخ شا یعقاو دوخ زا یا هرذ هک

مامح اتهب درک مکمک هناروبص

مرتخد و مورب تشاد قلعت اه نآ هب هک یمومع

اه زور نآ ما هراچیب منص مربب دوخ هارمه مه ار

یگدولآ رطاخب ادیدش

. دنادرگ زاب نم ارهب وا ادخ دوب هدش ضیرم



االن یروخ یم ور یچ هصغ مرس هب تدرد _

. ینک شبوکب و نزب دیاب

یارب وا ندید زا میاه هصغ دیخرچ نانز نکشب

مبلق خیب هب هرابود اما دندش رود هظحل کی

. دندیبسچ

نهد و منک جاودزا داوخ یم ملد یفرط _زا

دعب دایمن ملد هگید فرط زا مریگب لِگ ور مدرم

سح منک جاودزا زرمایب ادخ نوا

راک... نیا اب مدرک تنایخ شهب منک یم

هب درک جاودزا وت هنن هگم رتخد هیچ افرح _نیا

درک. تنایخ تاباب

ارچ؟! نم هب اما منود یمن ماباب _هب

ارم میاه هناش و هتسشن مرانک یتحاران اب هبیط

کرتخد رمک یور لبق رتزا مکحم ار هسیک دیلا

هک یا سهلا شش



. مدیشک دز؛ یم وراز هتسشن میاپ یولج

هتسشن شیاهاپ یور هک وا هب یمارآ دگل هبیط

نیمز یور تشپ اب روط نامه کرتخد دز دوب

. داتفا یقلت

ور.. مدرم هچب نکن تیذا _ِا

دز. داد ضوح طسو زا کرتخد ردام

میاوخ ...یم ششکب هسیک بوخ نوج اقل _هم

. یسورع میرب

شیاه هناش هبیط ، مداد ناکت رس و هدرک تعاطا

کی هی شا یگشیمه نحل نامه اب هداد یناکت ار

داد. ما یرادلد ، تشاد یرازاب هچوک حتلا

نهد ینک و راک نیا االِن مهم هتشذگ هتشذگ _

. هنوم یم هتسب ریپ هزوجع هلمج زا صاخ و ماع

هنود یمن حاال هبوخ همک نوا یارب واال هزوجع _



یتقو منیبب ماوخ یم هدموا مارب راگتساوخ

همهفب

هک یباذع همزرآ شندز زج هنکب داوخ یم راکیچ

. هشک یم

واب هتخیر هچب هدش زمرق رمک یور بآ یا هساک

. مداد همادا ممهرد یاه مخا

. امتسین یا هنیک _

تیدج واب هدرک هراشا کلفط نآ رمک هب تسد اب

. تخادنا باال ییوربا

هلوت نیا رمک ور یتشاد صرح یچ ،ره همولعم _

یمن مارب یا هنیک ، مدوب منم یدرک هدایپ گس

. دنوم

. مداد باوج یمحرلد واب هتفرگ نادند ارهب مبل

یلفط شروشب مکحم تفگ ش هنن منک راکیچ _

. دایمن رد هگید مشادص
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هداد رارق شناهد یولج ار شتسد و دیدنخ زیر

: تفگ مشوگ ومد

واالام دموا شتسد راک مدز هک یدگل نومه اب

هی هدموین نوریب منهد زا خآ میدوب انیا هزادنا

ینهد وت

و هسیک هی رس تسین مولعم انیا میدروخ یم

ادرف ننک یم غیج غیج ردق نیا با دیفس

ناوخ یم یروجچ

زور. وره نئازب

یظیلغ سیه و هتشاذگ ینیب یور ار متشگنا

. دناسر یم رخآ هب هبیط ار ییایح یب متفگ

ت. هنن شیپ ورب مومت تراک رتخد _

راگنا درک کرت اجار نآ عیرس یشوخ اب کرتخد



اب دندرک دازآ ار دنا هتسب ریجنز هب هک یگس هک

هدنخ

. مداد ناکت فسات هناشن هب یرس

. ایتوعد ام هنوخ بشما ماش _

. تقو نوا تبسانم هچ _هب

هی متشاذگ تیلیت داوخ یم تبسانم هگم _

. یتشم شوگبآ

همادا یشوخ رس واب هتخادنا مندرگ رود یتسد

داد.

زورما ممدوخ هرضاح مزیچ همه هنوخ میر _یم

. ینک زیمت ور هدش بارت نیا متسیم یاو تاپ

تسود هک تسناد یم مدرک شهاگن مخا اب

هداد تاجن گرم زا ارم هک یا هبامرگ نیا مرادن

. دمانب هبارخ ار دوب



وفع. _

ب میلست ناشن هب هک ار شیاه تسد مرس ناکت اب

لیطعت مامح رگید هقیقد دنچ ، دروآ نییاپ دوب اال

اج زا دش یم

. داتفا هار ملا بند هب هبیط موش دنلب

ملا. بند یداتفا زورما کدرا هجوج لثم هیچ _

کرادت زورید زا لیمک نومنوخ هگید یایم _

. هدید

منز. یم بل تنطیش واب منز یم یمارآ دنخبل

. مدزدب ور ترهوش یسرت یمن وت منیبب _

اج دززا متشپ هب یا هبرض و هتفگ یظیلغ چن

. مدرک شهاگن داشگ یاه مشچ واب هدیرپ

ت هدیبملق رو یامشچ نوا اب هگید تفایب _هار

چیه هاگن نم سرت زا هراچیب لیمک مهب، یدز لز



هنک یمن ینز

ریشمش مرب، یم روطاس وراب شرس هنود یم

هگیم مدرک لصو راوید یور هنوخ وت ور ماقآ

هبیط

یم ملد اج نیا زا راد رب ور نیا تاقآ حور ور وت

منک. یم شاگن یتقو هزرل

هگ یم تسار بوخ رتخد هنک ت هفخ ادخ _

یبصع هک هعفد هی هنود یم تتسانش یم هگید

نوخ و یشب

تندرک مورآ هگید هریگب ور تمشچ ولج

. هتبیصم
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هشیمه درم هساو سرت هنومب رازب رتهب نومه

. هبوخ



اه تعاس زا دعب ، متفر وا هب ظیلغ یا هرغ مشچ

دش ناشیاه هچب و نانز کت کت زا خیلا مامح

ار مامح

رس ار زیچ همه و میدوب هتسش هبیط کمک اب

. میتشاذگ شیاج

ربخ مدوب هتفگ اه یرتشم زا یکی نیگن هب

منص زا میرم و متسین بشما هک دناسرب

. مدرگرب ات دنک تظفاحم

تعرج یسک هبیط لثم یهوک دوجو اب رازاب رد

. تشادن ارم هب ندرک هاگن پچ

لیمک میدیسر وا هناخ مد هک دیشکن یلوط

ام لوا ات دوب رظتنم رد ومد هدمآ ابام نامزمه

میورب لخاد

ریوصت لا قترپ و بیس یاه هسیک شتسد رد

اب دوب هدرک داج یا گنر یبآ رد نآ تشپ یگنشق

هب مرش



هچب دوب هتشاذگ ار شمسا هبیط مداد سالم وا

یا هنادرم و باذج هرهچ مه اتقیقح لگشوخ

هتبلا ، تشاد

. یردارب یاج

هبامرگ یدرک دیفم دیفس مناخ دیدموا شوخ _

؟! یدوب

اما تفگ یزیچ و هدز شیور هب یومشچ هبیط

هک مدیمهف هزات دیدنخ زیر هک لیمک مدینشن

بسانم ان شفرح

. مداد ناکت یرس فسات اب هدوب

ماش مروشب ور اه هویم نیا منم یجبآ وت امرفب _

. مایم مزپب ور

مدز. گنچ ار متروص و هتفرگ نادند هب بل

مرس. هب کاخ _



مدز. رشت و هدرک هاگن ار هبیط پچ پچ

! هبیط _

ور اراک همه هدرم لیلذ نیا ینک یم یخوش _اباب

داوخ یم هنود حاالودات مداد ماجنا مدوخ

هزادنب هویم

رواب دوز تس هداس هرتخد نیا لیمک ضوح وت

ور هرفس مرب نم سرب تراک هب زیرن هزم هنک یم

منیچب

. هدشن کیرات اوه ات

یماظن هناشن هب شرس رانک ار شتسد لیمک

داد. ناکت

دش. تعاطا _

هدنخ اب دوب یگداوناخ اه یراک نیرش نیا سپ

و هتسش ار میاه مغ زورما هبیط مداد ناکت یرس

دوب. هدرب



. متشاد تسود ما هتشادن رهاوخ یاج ار وا

هدرک لوبق نز هویب کی ناونع هب ارم هک نیمه

میدش هک هناخ لخاد دوب، ییایند شدوخ دوب

ار مرداچ

دوب رد هب کیدزن هک یتشپ وهب هتسب رمک رود

. مداد هیکت

اهنت و هدروآ اررد شرداچ تحار بخلا اب هبیط

. تسشن مرانک درک رس یرسور

هدز کل ملد یدروآ یم مه ور منص شاک _

... شارب

. میرارف نوا تسد زا نم دز یم قن دموا _یم

شحف ارم دوب هدنام مک درک مهاگن پچ پچ

ازسان ات دوب هتفرگ ار شدوخ یولج یلیخ دهد،

. دیوگن
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اب لیمک دورو هکاب دوب تبحص ترپ نامساوح

دش بلج وا هب نام هجوت شا هدنگ لکیه نآ

داد شرمک هب یدق نانز لثم

روز هب دمآ نام تمس هب تیرفع نانز نآ لثم و

نم هبیط ههقهق اب دوب هتفرگ ار ما هدنخ یولج

وهب هداد فک زا تقاط مه

ات مدرشف یم مناهد یولج تسد ، مداتفا هدنخ

بیع تفگ یم مردام دوشن دنلب ما هدنخ یادص

. ددنخب دنلب رتخد تسا

یزاب هرخسم هب دید ار نام هدنخ هک لیمک

هب عورش یا هنانز یادص واب هداد هلا بند شیاه

درک. تبحص

ره زا ادخ هب ونم یدیدنسپ خهلا دش یچ _

. هراب یم رنه هی متشگنا



وم رپزا هک ار شا هنادرم و گرزب یاه تشگنا

تبحص هب عورش و درک زاب هناد هناد دوب مه

درک.

یم تارب سابل ، متسه هک متسین دلب یزپشآ _

اب نیبب ور اه هویم یا، هفرح طایخ نیع مزود

متسش مدوخ تسد

. اتسد نیمه اب

طسو دز شرهوش نهپ یاه هناش هب یتد هبیط

و تسشن میولگ رد قیمع یمغ ههقهق همه نآ

داب مغ نانچ

. مدنخب متسناوتن رگید هک

نآ هدش یچ زورما دایمن باال مسفن هسب لیمک _

؟ یلوگنش ردق

. مناخ لوگنش یدرم ره هعمج بش _

واب یبصع هبیط متفرگ نادند هب بل مرش اب



لیمک داد، رکذت دزو شیوزاب هب یتشم مخا

وا هب یکمشچ

: تفگ مرش اب نم هب دزوور

ح ندرک بوخ هساو اراک نیا همه اشخبب یجبآ

. مرادن یدب دصق تسامش لا

. تفر مدای مامغ زورما اقافتا هیچ افرح _نیا

دشو ین نییاپ باال ویوی لثم یتنعل مغ نیا اما

یقیمع سفن دش، یمن ادج مباحاص یب یولگ زا

. مدیشک

درک تسوپ هویم نامیارب یزاب هرخسم اب لیمک

درم نیرتهب وا میوگب تعرج هب متسناوت یم

نیمز یور

یارب وا هب هیبش یدرن مدرک وزرآ زور نامه تسا

دنک. یردپ شیارب و دوش ادیپ مکرتخد

هبیط راب نیا اه هویم ندروخ زا سپ ار ماش



کمک یارب مه نم دیچ هرفس تقد واب هدروآ

وا هن اما مدش دنلب

ناشدوخ و دندادن ندش دنلب هزاجا لیمک هن

نان هساک ،رد دندرک رضاح ار زیچ همه ییاتود

اب هدرک تیلیت

کیدزن مناهد ارهب لوا قشاق مدز مه قشاق

هک مناسرب مناهد ارهب مود قشاق متساوخ مدرک

ندز رد یپایپ یادص اب

زا لیمک ، میتشادرب اذغ ندروخ زا تسد هس ره

. تفر طایح تمس و هدش دنلب اج

هنز یم رد یروج نیا بش عقوم نیا یک هبیط _

؟

هب تفر هرجنپ تمس و هدش دنلب اج زا مخا اب

: تفگ نم هب وور درک هاگن نوریب

. تسین شور هب گنر میرم منک رکف اقل هم



هناخ طایح تمس فرح نیا زا دعب رگید کی اب

. میدرب موجه

؟ میرم هدش یچ _

. ندرب تور هچب میدش تخب دب اقل _هم

یور و هداتفا مراشف ینآ دش ادج منت زا حور

. مدش مخ نیمز
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دز. رشت وا هب ور یبصع هبیط

درب؟ یک یگ یم یچ _

. شرهوش ردام _

هناخ تمس تفرگ رُگ هبیط شتآ فرح نیا اب

هک مدرک هراشا لیمک اقآ هب وربا و مشچ ،اب تفر

زورما دریگب ار شیولج



نآ مدیسرت یم دوب هدش تبحص دایز ریشمش زا

کیراب ندرگ راو یلع و درادرب ار راقفلا وذ هبش

. دنزب ار تفص رام هزوجع نآ

شرمک رود تسد و تشادرب زیخ وا تمس لیمک

مدز. بل وا هب ور مدش دنلب اج زا تخادنا

اقآ هرتهب یاین وت منک یم شلح مدوخ هبیط _

امش. هب شمدرپس لیمک

رس یور ار مرداچ داد ناکت مغ اراب شرس

مدز. نوریب و مدرک میظنت

هارمه تساوخ یم هک هبیط دایرف و داد یادص

ریجنز لیمک ناتسد اما دوب هدش دنلب دیایب نم

ار یهارمه هزاجا ات دوب هدش هقلح شرود راو

. دشاب هتشادن

یدرک رکف اقل هم امش هب شمدرپس و یچ یچ _

هزوجع نوا زا نم نودب تور هچب ینوت یم



نک ملو لیمک ، ینوت یمن هک ادخ هب یریگب سپ

دب وتنهد ینکن ملو مسق مردام ناج هب روعشیب

منک... یم فاص یروج

مناد یمن ار دوخ کوبات ات هبیط هناخ ریسم

مه دیاش متفر هار ای مدیئود مدنارذگ هنوگچ

مدیسر دوز ردق نآ هک مدوب هدرک زاورپ

هک هناحیر ندید اب مدیسر هک اج نآ هب اما

و هدرک مخا دوب دنق بآ ندز مه لوغشم

مناخ سدقا یمخز رس هک مورب لخاد متساوخ

ار ملد دز یم شیاپ یور و هتسشن تخت یور هک

مد نامه زا هک مدش هدنمرش ردق نآ درک بوشآ

راب نیا متفر مرهوش ردام هناخ هب هتشگ زاب رد

درک هنخر مدوجو رد هک دوب مشخ مرش یاج هب

متسناد یم درک، یم میهارمه تشحو اب میرم

تیدج وااب هب ور نیمه یارب تسا وسرت ردقچ

. مداد روتسد مامت



اهنت. مر یم مدوخ هنوخ _ورب

. عقوم هی تننز یم هن یاو _یا

. مدشن نیزا رت ینابصع ات هنوخ ورب میرم _

، تفر مناخ سدقا هناخ تمس و هدرک درگ بقع

هیرگ اهو غیج یادص مدیسر هک نانآ هناخ هب

هب ممنص هدز تشحو یاه

ولج دش ادج هنیس زا هک راگنا مبلق دیسر شوگ

مدز. رد یور مکحم تشم واب هتفر

ورد. نک زاب موصعم _

مشخ رتواب مکحم راب نیا دندادن یباوج

باالرت منص یادص مداد همادا مراک هب یرتشیب

میاه تسد دوب، هدرک سح ار مروضح دوب هتفر

یم ادج منص غیج ره اب منت زا حور دندیزرل یم

دش. زاب دوب،رد هداتفا هشعر هب منت دش

. دیشک دایرف و هدش ما هریخ مخا اب موصعم



؟ یاوخ یم یچ هیچ _

زا مدرک تشم تسد و درشف مه یور نادند

وا تروص یور متشم ات متفرگ ار مچم تشپ

واب هدرب شتروص کیدزن ار مرس ، دنیشنن

بل دوبن نم تسد رد شلر تنک هک یتینابصع

مدز.

ور هنوخ نیا ای یرایم ور مرتخد االن نیمه _ای

منک. یم بارخ نوترس ور شامدآ لک اب

دز. بل مامت یدرسنوخ دزواب یرو هی دنخبل

؟! ینک یطلغ هچ یاوخ یم _ثمال
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شله طایح لخاد و متشادرب زیخ شتمس هب

زا ممنص یاه هیرگ یادص دروخ یردنکس مداد

اب مدیئود هناخ تمس هب دمآ یم هناخ لخاد



رد بوچ راهچ رد لغب هب منص هک اریمح ندید

متخات شتمس هب داتسیا مبلق دوب، هداتسیا

منص ناهد یولج یتسد تشحو اب اریمح

هتفرگ ار شا هقی تشپ ،زا تفر لخاد و تشاذگ

. مدیشک غیج لد هت وزا

ات... هدب ور هچب اجک _

ود زا متسد دوش لماک مفرح هک نیا زا لبق

ارم مکحم ال یکش و اریمس دش هتفرگ فرط

: تفگ وا هب ور دمآ اریمح تمس موصعم دنتفرگ

. تفایب هار رادرب ور هچب و تدوخ کاس

... نامام یلو _

یتساوخ یمن رتخد هگم نکن ثحب نم _اب

داد یمن ریگ تهب نیمه هساو هگم ترهوش

ورب...

شیپ مدش هریخ وا هب هدش داشگ یاه مشچ اب



زا یراک و دندرک یم هلماعم ار مرتخد منامشچ

مناد یمن دمآ یمن رب متسد

ظفح تردق ای داد تسد نم هب نونج هظحل نآ

دوب مناوختسا تشوگ و تسوپ زا هک منص ندرک

مامت اب داد رناژی نم هب

اب راب نیا اما مدز ناشسپ و مدیشک غیج دوجو

دندرک سبح ناشناتسد اب ارن یرتشیب تدش

ار ممان هنامولظم منص متشاد یدازآ رد یعس

. دیشک یم دایرف

... امام _ام..ام...

هرذگن تزا ادخ موصعم ینک یم وراک نیا ارچ _

ملو فرش یب ینیبب ور تاه هچب کت کت غاد

سرتن مرتخد منک یم تادیپ نامام منص، نک....

. مزیچ همه سرتن ممنص

. تفر و هدرشف شوغآ اررد مرتخد اریمح



هک مدیشک دایرف مدرک قتال مدز غیج ردق نآ

الاما یکش و اریمس دوب هدنامن میارب یناج رگید

هتشاد هگن یتفس نامه هب زونه ارم راو جالد

چیه مدرک یم سح دمآ مکیدزن موصعم دندوب

یظیلغ دنخزوپ هدنامن یقاب مدوجو رد یسح

ندرک ادج یان دروآ باال تسد اراب ما هناچ و هدز

. متشادن شفیثک ناتسد ارزا متروص

... یتفگ مرس تشم هک یغورد رطاخب _نیا

دنخزوپ واب هدز مشوگ هب یمکحم یلیس

داد. همادا

یب ینک رهوش یتساوخ یم هک نیا هساو منیا _

یسرب تیزاب زره هب هک یتشک ور نم رسپ ایح...

شدیزادنب ... یدنوخ روک

. نوریب

وت یهایس زج هک منک یم یراک ، موصعم _



هچب لد وت ور بوخ زور هی غاد ینیبن تیگدنز

. ماوخ یم ادخ زا مراذ یم تاه

. مدروآ نابز اررب منیرفن داد اب لد هت زا

ت هدرم نت یور تامشچ هک هسرب یزور _

. مرذگ یمن ، مرذگ یمن تزا ، هخرچب

هدش ما هریخ وزرل سرت الاب یکش و اریمس

درک. فت تیمز یور هنیک اهاب نآ هب ور دندوب

منک. یمن نوتل حال تقوچیه ، تقوچیه _

اجرب زا زاب ادرف مدوب هداتفا حلا نیا هب زورما

ار ناشدوپ ورات متفرگ یم تردق متساخ یم

. مدرک یم دوبان
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تیعضو نامه رد دندرب رد مد ات ناشک ناشک ارم



مدز. نهلا

مه وت ننک یم راکیچ ماهاب یدید لضفلا _وبا

هچب غاد نک، نوشنیرفن نم لثم ما وت رذگن

راک یچ حاالنم ادخ راذب نوشلد هب ور نوشاه

؟! مریگب سپ یک زا ور مراوخ ریش رتخد منک

لد هت وزا مداتفا نیمز یور دنتخادنا رد مد ارم

چیه اما متساوخ کمک مدز، دایرف مدیشک غیج

یمن مه هاگن هویب نز کی هب اتسور نیا رد سک

، کمک هب دسر هچ درک

اه نآ یور نوخ و دندوب هدش مخز میاه وناز

و مدز گنچ ار ما هنیس هسفق دوب هتسشن

ارم هک مرتخد هناموصعم قه قه یادص متسیرگ

مکرتخد دیچیپ یم مشوگ رد درک یم بلط

درک. یم یبیرغ

منازرل یاه تسد دیشک یم ریت ادیدش ما هدعم

دنلب اج زا یتخس وهب هتشاذگ نیمز یور ار



یلیس لصاح ما ینیب زا هدش یراج نوخ مدش

هک ییاه نآ مامت هب دوب،ور موصعم هناناج

ناشن هب یرس دندرک یم هاگن ارم اهنت و هداتسیا

مناخ سدقا هناخ تمس وهب مداد ناکت فسات

. مدرک تکرح

و دینت مه رد وربا نم ندید اب مناخ سدقا

دز. گنچ ار شتروص

هب ارچ سپ هناحیر دش؟ نوتاوعد مرس هب کاخ _

حلا نیا هبوخ زیچ همه یگیم هک ،وت یتفگن نم

؟! هبوخ اقل هم

هک... هرتدب حتلا تدوخ نامام متفگ یم یچ _

و هدرشف مه یور نادند یصرح مناخ سدقا

دز. رمک هب تسد

منود یم هدرگرب نارهت زا ادرف یجاح اسیاو _

. مدب ور تعامج نیا باوج یروج هچ



هشیمن یراک هگید نارهت شدرب درب مور هچب _

درک.

مرس. هب کاخ عیه _

. تسین بوخ حتلا نیشب نامام _

هناحیر شوغآ ورد هتفر جیگ مناخ سدقا رس

هداد مه تسد رد تسد زیچ همه هک راگنا داتفا

راوید ارهب مرس ، دریگب تروص ییادج نیا ات دوب

، دندش ناور ما هنوگ یور میاه کشا و مدنباسچ

یم ملد متشادن مه نیرفن یان یتح رگید

زا وطالین باوخ کی مباوخب طقف تساوخ

ب مکح هک یمکحم راوید نامه اب گرم سنج

.... تشاد میارب ار تشلا
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ینونجم نانچ مرتخد زا یرود هتفه کی نیا رد



، درادن ار میدوبهب ییاناوت سک چیه هک ما هدش

لثم طقف مروخ یم یزیچ هن منز یم فرح هن

یم موصعم هناخ مد مور یم زور ره اه هناوید

سهلا ود کرتخد ندید یارب دوش یجرف ات منیشن

هن رابجا هب مه نآ دوب هدش ادج ریش زا هک ما

اریمح ار شیاپ هن مراد ار نارهت هب نتفر لوپ

تسا هدنز شرهوش دوب، هتفر سوبوتا اب مه

کی تسا شرس باالی ردام دنک یم شتیامح

یچ؟! نم دوب شتشپ هوک لثم لضفلا وبا یزور

یارب ینان و یگدنز یارب مراد یا هناخ هک نیمه

یم رکاش ار ادخ راب رازه یزور دیاب ندز قس

. مدش

یزیچ هک یروج نیا روخب اذغ همقل هی مرتخد _

هش. یمن لح

اب میرم ، متخیر یم کشا و هدز لز وربور هب

هب هک تشاد دیما و هدز همتابمچ یا هشوگ هصغ



مناخ سدقا فرح

. مهد شوگ

متسب ار منامشچ و هداد هیکت تشلا هبب رس

رت هدرم یا هدرم ره زا دوبن مکرتخد هک ینامز

مدیشک یم سفن ال ،صا مدوب

دیما مامت منص ؟ یزیچ هچ یارب ؟ یسک هچ یارب

همه نیا وااب رطاخ هب دوب یگدنز نیا رد نم

. مدوب هدرک هزرابم یتخس

هکلب یفطصم هرجح هریم بش تفگ یجاح _

هرایب ریگ نوشزا یزیچ یسردآ یفارگلت هنوتب

نیا مراب هی هام شش کدرم نوا

. دایمن ارو

یم دوب یرارکت ناشیاه هدعو اهو فرح

باذع ات مدیباوخ یم مشکن درد ات مدیباوخ

یدنک یتح منک فرط رب باوخ اراب شدوبن



ممهفب متسناوت یم تدم نیا رد مه مبلق نابرض

، تفرگ یم رناژی ما هتسخ بلق دوب هک منص

شیابیز یاه هدنخ

. تفایم ایرج یگدنز و درب یم ار ملد

منهذ زا شیاه نتفگ امام شزور نآ یاه غیج

شتاجن مدوب هتسناوتن ارچ تفر یمن نوریب

هجوت یب هناخ رد یادص ؟اب مهد

سدقا ،اما مباوخب مناوتب رتهب ات مدروخ یتلغ

اب مدیرپ اج زا هدز تشحو دیشک غیج هک مناخ

کوبات زاباالی متساخ اجرب زا ناغاد حلا نامه

سدقا تسد هب یا هچب هک مدید ار یفطصم

دش. دنلب هلصاف نامه زا وا یادص و داد مناخ

. ندروآ ور ترتخد اقل _هم

هک متفر دنت ردق نآ مدرک زاورپ اه هلپ تمس هب

رطاخب اما دروخب چیپ میاپ دوب کیدزن راب دنچ

مه تسکش یم هگا یتح وا



. تشاد شزرا

ار شتروص و هدنک سدقا شوغآ ارزا ممنص

شا یصرح یاه غیج یادص ، مدرک هسوب قرغ

دایز قشع واب هتفرگ شپل زا یزیر زاگ دش دنلب

. مدش هریخ شتروص هب

...؟ ردام لد زیزع نامام یدوب اجک _

. یجبآ _سالم

مهد ار شباوج هک نیا نودب مشخ و صرح اب

اما منک تکرح متساوخ و هتشگرب مکوبات تمس

. مداتسیا اج رس روابان دز هک یفرح اب
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، متشادن ربخ یچیه زا نم ادخ یدنوادخ _هب

هنوخ دشاالن مثحب ماریمح اب یتح

ایند نوا وت نز نوا منود یمن ... ِشردام



یلو هدب و رکنم ریکن باوج داوخ یم یروجچ

هچب لیاسو مشاب کیرش شراک وت متساوخن نم

ردق نوا دنوم هرجح وت

هک... هچب ندروآ یارب مدوب لوه

داد. همادا یتدم زا سپ و درک وطالین ثکم

زور... دنچ نیا وت یدیشک یچ منود _یم

وا هب تبسن ار مترفن و هتشگرب شتمس ضغب اب

. متخیر منامشچ رد شنز هداوناخ و

چیه ؟ بوخ ! منود یم دیگن دینود یمن _هن

زور دنچ نیا وت مبلق نیا دینزن و فرح نیا تقو

یم ادخ زا طقف هک دیشک یم درد یروج هی

مرتخد مدرک یم رکف هنک خالص ور نم متساوخ

یب ردق نوا مریگب منوت یمن سپ تقو چیه ور

هک.... ردق نوا مسک

هصغ واب هدمآ متمس مناخ سدقا دیکرت مضغب



نییاپ رس مخا اب یفطصم داد ژ اسام ار ما هناش

کاپ ار میاه کشا ، تفگ بل ریز یزیچ و هتخادنا

رد هک یظیلغ ضغب نامه وااب هب وور هدرک

: متفگ دروخ یم زیل میولگ

اقآ مدیدن یدب امش زا نم هنکن درد نوتتسد

نیا و هردام شدوخ هک ییاریمح یلو یفطصم

تقو چیه درک نم اب وراک

ادج زونه ریش زا نم هچب نوچ منک یمن حالل

هچبالیی زور دنچ نیا هنود یم ادخ دوب هدشن

. هدروآ مرتخد رس

نیا مدوب شرس باال مدوخ یجبآ تحار تلا _یخ

نارهت یوت نم راک رطاخب دش رید هک میزور دنچ

نک. حالمل دوب

ار منص تروص مداد ناکت ناکت درد اراب مرس

زا یظفاحادخ نودب و هدیسوب مدنچ راب یارب

اریمح متفر اهباال هلپ



ارزا یلد گنس نیا تالیف یروج موصعم اااریمح

یمن ، دیزوسب دوجو قمع زا هک مریگب سپ اهامش

زا رتشیب ارچ مناد

. متشاد هنیک اریمح الزا یکش و اریمس

.

و تام مدش هریخ مناخ سدقا هب ظیلغ ضغب اب

نآ لباقم رد یزیچ متسناوت یمن و هدنام توهبم

. مروایب نابز رب تبحم همه

رطاخب انیا همه مرتخد نکن هاگن یروج _نیا

تمحز یدرک راک سلا همه نیا هتدوخ یاتبحم

مکی هنیا تقو حاال هبامرگ هساو یدیشک

یارب مه اتسور زا ندوب رود ینک تحارتسا

هر یم یروج نوا موصعم یارب مه هبوخ تدوخ

وشرهز سلا همه نیا هگید راکش هی غارس

یچیه ، مدرک توکس وت رطاخب تنوج هب تخیر

یزیزع مارب هناحیر لثم مه وت هگید اما متفگن



رتمک یشاب مرتخد زا رتشیب متفگ بقالمه

مدوخ هون لثم یلیکوادخ مه منص ، یتسین

تدوخ اما متسین تنتفر هب یضار مراد شسود

درط ، موصعم مراب نیا هک ینیب یم ور عاضوا

انیا همه هک هنود یمن هدرک هنیک ور اریمح ندش

. هشدوخ رس ریز
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یتح متشاذگ شمرن و مرگ ناتسد یور تسد

یمن دنتخاس یم تشهب زا یا هناخ نم یارب رگا

مورب لحم نیا زا متسناوت

نیا ارزا مماقتنا هک نیا زا لبق هن لقادح

. مریگب تعامج

مرسدرد ردقچ منود یم مناخ سدقا مدنمرش _

منک! لوبق ور هنوخ نیا منوت یمن نم اما تارب



یچ؟ ینعی _

حلا هک شتروص هب مغ واب هدرشف ار شتسد

ار شمشچ فرطا تشرد و زیر یاه کورچ

شا هریت تسوپ و هدرک هطاحا

. مدروآ نابز اررب ملیلد داد یم ناشن رت هریت ار

موصعم صاقت دیاب منوت یمن منوج هب تدرد _

هچب نیا هکملا مه نوا زا دعب مریگب شزا ور

ور هدرک عمج شارب شاباب و هشقح هک یزیچ

. مریگب سپ دیاب

یریم هک یهار رتخد یرب ولج یاوخ یم اجک _ات

وت نکن هدولآ یهایس نوا هب ور تدوخ ههایس

. یفیح یکاپ

منک. یم راکیچ مراد منود _یم

مهاگن تداسح اب هناحیر مسوب یم ار شتسد

رود تسد و هدز وا هب ینابرهم دنخبل دنک یم



. مزادنا یم شندرگ

امش هک تشادن ور ماوه ردق نیا مدوخ ردام _

منود یم نوچ شهب مریگ یمن هدرخ دیتشاد

هللا سمش روگ وت زا انیا همه

یم هنیب یم نوریب ور نم یتقو یلو هشیم دنلب

وراک نومه شسرت زا اما هنکب مهب سالم هی هنوت

هد. یمن ماجنا مه

هی شیپ هتفه مزیزع هتخس شطیارش منوا _

ور وت تفگ مداد شسپ نم هب داد لوپ رادقم

غیرد تساوخ مرتخد یچ ره ادخ

. مزاسب و مزوسب دیاب مارسپ رطاخب نم نکن

دوب رارق هک مناردارب هراچیب مدز یظیلغ دنخزوپ

مامت هب روتاتکید کی دنوش گرزب وا تسد ریز

مداد نوریب تخس ار مسفن یلمع داتعم کی انعم

: تفگ و هدش ما هریخ تقد اب مناخ سدقا ،



دیرخ مکی لقادح رازاب دیرب دیش دنلب دیش اپ

. دینک

یرادقم شندرگ رود دیفس هسیک لخاد زا

. تشاذگ متسد فک و هتشادرب سانکسا

یلع زا مه شیمشک یچ دوخن ولیک هی ردام _

نم یارب ترهوش زرمایب ادخ تسود نومه اضر

. ریگب

. مشچ یور _هب

اب هناحیر مدز رس ار مرداچ و هتساخرب اج زا

دنهد هزاجا دمآ یم شیپ رتمک دیرپ اج زا قوذ

هچ اهار ونز اهرتخد ال صا دورب نوریب هناخ زا

خ یتقو راب کی هک دیآ یم مدای ، نتفر نوریب هب

دوب هدش نخس مه هبیرغ یدرم مااب هفطاع هلا

شنامشچ هک دندوب هدز ار وا نانچ میاه ییاد

دش. یمن زاب



. ینوبسچب دیاب هغاد ات رونت اقل هم هگید وشاپ _
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ارزا مهایس مروچقاچ و هدز دنخبل شقوذ هب

نآ لا بند مدز،هب ورس متشادرب هچقودنص

مدیسرت یم مداتفا هار کجورو

ووا دتفایب یقافتا ، مربن دوخ هارمه ار منص زاب

اب یزاب لوغشم طایح رد میرم . مهدب تسد ارزا

رتشیب ار وا مکرتخد مدرک یم رکف یهاگ دوب وا

. تشاد شیارب ار هیاد مکح دراد تسود نم زا

مرب. یم مدوخ وراب هچب هدب میرم _

یر؟ یم اجک _

. رازاب میر یم هناحیر رساب _هی

شناتسد ارزا هچب داد، ناکت رس یتحاران اب



مدز. فراعت و هتفرگ

ایب. مه وت وش رضاح یر _یم

هناحیر رارصا اب تیاهن رد داد ناکت رس دیدرت اب

یم اجک هک راگنا دیایب نامهارمه هک درک لوبق

رد اما میورب میتساوخ

شوغآ اررد منص تشذگ یم شوخ یعمج لک

، مدیسوب یم ار شا هدش الرغ یاه وپل هدرشف

وزا یرابجا ییادج دوب هدش ریگ هشوگ مکرتخد

هدرک هشیمه رتزا مولظم ار وا شنتفرگ ریش

دوب.

یم بات میرم ناتسد رد نامیاه دیرخ لیبنز

هدمآ ثمال هراچیب دروآ یم مبل هب دنخبل دروخ

هداد وا هب ار نامراب مامت ینارذگ شوخ دوب

اب مداتفا فورعم و بیجن ناویح دای میدوب

حلا نامه ،رد متفرگ نادند هب بل نادجو باذع

انشآ ییاه هجز اهو دایرف یادص هک میدوب



درک. دروخ بلج ار نام هجوت

هب مزا رذگب مدروخ رکش یفطصم مدرک طلغ _

! مدرکن یراک نم ادخ

زا دوب هتفرگ ار یفطصم نامشچ یولج نوخ

هب نومیم دننامه اریمح دز یم سفن سفن مشخ

سامتلا و هدیبسچ شیاپ

مدرم میدش ناش کیدزن نامرفن هس ره درک یم

رد یدرم دندوب هداتسیا اه نآ رود راو هریاد

یفطصم سرت اب نانآ یکیدزن

درک. یم هاگن ار

وش. دنلب نک لو وماپ _

دنازرل ار مندب نوتس راهچ یفطصم یادص مکحت

دنز یم تینابصع رد یفرح یتقو متسناد یم

رد اریمح دوخ درک لوبق ارچ و نوچ یب دیاب

دوب. هتفگ میدوب کیدزن مه هب هک رود ینامز



یراک نم ادخ هب شخبب ادخ ور وت یفطصم _

. مدرکن

یدزد تمهت نم هب هک ینامز مدوخ یاه سامتلا

مدرک ضغب هاگآدوخان دش هدنز میارب دندوب هدز

هک مدیشک یم دایرف

دز یم لضفلا ووبا تسین نم راک دنبندرگ یدزد

مهاوخب نم هک نیا نودب تذل دز، یم مه مکحم

دب یسنج دب یمک تسشن ملد رد هتشذگ دای اب

شکتک و درک یم یدرمان مه یفطصم شاک دوبن

تفس و هدرک دازآ ار شیاپ یراشف اب اما دز یم

مکحم و

هب مشخ اب درک شدنلب هتفرگ ار اریمح یوزاب

دش. هریخ شنامشچ
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هب مشخ اب درک شدنلب هتفرگ ار اریمح یوزاب

دش. هریخ شنامشچ

. مدیم طالتق ادرف نیمه _

ار شدوخ مه دیاش درک شغ اریمح فرح نیا اب

هدرک شهاگن تردق اب یفطصم دز یشوه یب هب

ابیرقت هیقب هب وور

؟! دینک یم هاگن ور یچ دیشک هدبرع

یسرت واب هدمآ ولج دوب هیشاح رد هک کدرم نآ

هب عورش دوب ادیپ شکف ندیزرل زا حوضو هب هک

درک. تبحص

یراک تموناخ اب نم یفطصم اقآ نک ربص _

یب نز نیا یوربآ سابن مرادن میراک متشادن

هک یلوزن لوپ دوب هدموا تنز هزیرب دوخ

هب ور نم یگدنز و تسب نم نز هب ره شردام

نوا هنوخ وت هک ینون هدب، مسپ دنوشک شیتآ



کش وت ملا ندوب حالل هب مورح یروخ یم نز

درک. هایس ور ام یگدنز تمناخ ردام یلو مرادن

رتو خرس هظحل ره یفطصم اه فرح نیا اب

تفر هرجح تمس لغب هب اریمح دش یم رت خرس

اه شرف هتخت یور ار ووا

. دناشن

مورح هکملا سب زا درُم نومه هساو مشرسپ _

هک... هدروخ

ارهب هچب و هتفرگ رُگ هکیترم نآ فرح همادا اب

هقی راو درم متفر ولج و مدرپس هناحیر ناتسد

مدز. دایرف و متفرگ ار کدرم نآ هقیلج

یدرم تشپ یقح هچ هب مهفب ور تنهد فرح _

یب یگ یم وپال ترپ شیسانش یمن یتح هک

رس زا یتقو نم رهوش نادجو

هک دوب هتخیر قرع ردق نوا دموا یم نیمز



حال هک تشادن مه ور ندروخ نون همقل هی نوج

. مجنسب مه ور شندوب مورح لو

تشادن عقوت دوب هدش ما هریخ تشحو اب درم

اج نآ وشلب لب نآ رد مشاب نم هک لضفلا وبا نز

. مدیشک دایرف یبصع دشاب

هچ؟ نم مولظم رهوش هب موصعم یروخ لوزن _

ینوتهب ره ینوت یم یدرک رکف هدرُم نوچ

؟ یدنبب شهب یاوخب

نک. شلو یجبآ _

هک ار میاه کشا یبصع یفطصم یادص اب

یم ادیپ ندمآ نوریب یارب ار دوخ هار هناجوجل

دوب!؟ هدمآ یک مدز،وا سپ دندرک

لوزن شردام دینش یتقو نم هراچیب رهوش _

. درواین تقاط تفر تفرگ شبلق هتفرگ

مدز هجز لد هت وزا هدز هنیس یور تشم



هجز دنتخیر کشا نم هارمه میرم و هناحیر

درک. یم بآ ار گنس لد میاه

هتشز یتسرپ یم هک ییادخ ور وت نکن هیرگ _

. هرجح وت ایب ننک یم تاگن یروجچ نیبب

مدرم هریخ هاگن وزا هدرپس شوگ شفرح هب

یب زونه اریمح میدش هک هرجح لخاد مدش رود

میرم و هناحیر دوب. شوه

. دندوب هداتسیا یا هشوگ
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مدرم هریخ هاگن وزا هدرپس شوگ شفرح هب

یب زونه اریمح میدش هک هرجح لخاد مدش رود

میرم و هناحیر دوب. شوه

. دنداتسیا یا هشوگ



نید. یب نیا هتشاذن مساو وربآ مد یم شق _طال

رهاظ هب یتلا ح منورد یسنج دب دوجو اب

. مدرک شتحیصن هب عورش هنازوسلد

هک امش یفطصم اقآ دیعب امش زا هیچ افرح _نیا

هانگ ناوات دیابن هک اریمح دیتسه یلقاع درم

هدب. ور شردام

هب مه ار میاه کشا هدنام یقاب رداچ هشوگ اب

هراشا میرم و هناحیر هب تسد ،اب مدناشک یدوبان

ار ناش لیاسو هک مدرک

روط نامه و هدرکن ییلنتعا اما دنراذگب اج نآ

ادج هناحیر ناتسد ارزا منص دندنام رظتنم

دنناوت یم هک متفگ اه نآ هب هدرک

یارب هتساوخ ادخ زا مه اه ،نآ دنورب هناخ هب

قوش و قوذ هداب یلا ها لک هب ربخ ندناسر

. دندش اتسور راپسهر



شرس یاه وم هزادنا تس هقح شدوخ نز _نیا

بوج هی وت شاهاب نم بآ هگید هتفگ غورد مهب

. هریمن

دنچ امش یفطصم اقآ دیزیرن مهب ور نوتیگدنز _

. دیراد هچب ات

هچ شندش مهکالم هبیرغ درم اب متفگ شهب _

. دادن هک دادن شوگ هراد یتبقاع

شرس دشو بجعتم متوکس زا مدزن یفرح رگید

هک دوب ییاریمح یور ممشچ ، تفرگ ارباال

زاب ار شنامشچ زا یکی یکشاوی

دنام تباث دوب هدرک زیخ مین ار شرس و هدرک

. متفر وا هب ظیلغ یا هرغ مشچ

ایب. هاتوک امش درک یطلغ _حاالهی

راکیچ ور ممناخ ردام ییوربآ ،یب منوت یمن _

منک؟!



یم هچب زا ور شصاقت و ردام هانگ ایند یاجک _

؟! نریگ

واب هدیرپ شم کال نایم هک دنزب یفرح تساوخ

. مداد باوج یبسن شمارآ

ظملا! زجب _

مدز، وا هب ظیلغ یدنخزوپ دوب، هدرک فیک اریمح

. مهاوخ یم ار شریخ دنک یخلا راذگب

صاقت داد، نم میتی هچب ور موصعم هانگ یلو _

لوزن دینش یتقو داد سپ مرهوش ور شهانگ

درواین بات شبلق هنک یم یروخ

هگید هرتهب هنکب هنوت یم اراک یلیخ موصعم

نم رظنب ، هنیبب ور موصعم اریمح دیدن هزاجا

دنلب نوا روگ وت زا اشیتآ نیا مامت

هش. یم
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باوج ورد هتخادنا نییاپ رس مخا اب یفطصم

: تفگ میاه تحیصن

تافرح اما متسین نز نیب نهد درم یجبآ هتسرد

رت شکرس نز نیا اج نیا مایم نم تقو ره هقح

شدای یچ هنود یم ادخ هشیم

درم هکاب هدش ایح یب ردق نیا هک هد یم

یم تبحص هبیرغ درم یرم ره هن منوا تعامج

یباسح سرد هی نارهت میسرب هنک،

نم... شتیتسار مد یم شهب

... یفطصم مرس _یآ

تبحص هک نیا زا درک اریمح هب یهاگن مخا اب

ار شیوزاب دوب یضاران دوب هدز مهب ار نام

هب یور دناشن فاص ار ووا هدیشک

دز. بل مامت تیدج اب شا هدش عمج تروص



یدرک ؟یخلا یدرک یروط نوا تور هفایق ارچ _

همه مشخب یم شیپ یایرس لثم مه یرس نیا

؟! وزیچ

ار مرداچ ثیبخ یدنخبل واب هدش دنلب اج زا

. مدرک عمج

منک. یم تمحز عفر _عفال

فرح هب عورش و هداد ناکت مخا اراب شرس

نانچ ملد ،رد متفر هناخ تمس درک، اریمح اب ندز

یا هظحل هک دوب یسورع

هناخ ،هب دنزب مه ارهب نآ تسناوت یمن مه مغ

تخت یور لومعم قبط مدیسر مناخ سدقا

. دروخ یم ییاچ و هتسشن طایح لخاد

. مدیشک ششوغآ رد ساسحا واب هتفر شکیدزن

دش؟ تچ ردام یاو _یا

نم ریغ یسک زا موصعم ندوب روخ لوزن فرح _



. دیسر تلم شوگ هب

تساوح دیاب یلو ردام مهب نتفگ ارتخد هبوخ _

مشچ وزا زیچ همه االن نوا ینک عمج یلیخ ور

. هنیبب هنکمم وت

. تسه مساوح مشچ ،_

هناحیر مدرک هاگن نآ هب سرت دشاب هدز هناخ رد

شوغآ رد منص دندش هناور اه هلپ زا میرم و

درک یم یناطیش هناحیر

س دش لخاد یجاح درک زاب ردار هک مناخ سدقا

دنخبل اب نم هب ور میدرک یسرپلا اوحا المو

: تفگ

هرآ؟! ناجاباب یدرک ور تراک هرخ باال
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واب هتشاذگ مناهد یور تسد تفرگ ما هدنخ

هک راگنا خن راگنا ، متخادنا یاباال هناش تنطیش

موصعم یقافتا ای هدش یزیچ

هتخانش ار وا همه رگید دوب هدش لوپ کی هکس

یارب مادک چیه اه زیچ نیا هدیاف هچ اما دندوب

شفده اهنت تشادن تیمها وا

رضاح یتح تسا لوپ قشاع موصعم دوب لوپ

ناج هکلب دوخ ناج اهنت هن نآ رطاخب تسا

. دناشکب شتآ ارهب شنایفارطا

رش رگا رتخد نیا ینز یم افرح هچ یجاح _او

وشرهوش لوپ ، دوبن اج نیا االن دوب دلب یزاب

فیک و دوب هتفرگ سپ

درب. یم ور یگدنز

. مناخ منک یم یخوش _

فسات اراب شرس دش هتفرگ یناهگان شتروص



. دنادرگ تداع قبط ار شحیبست و داد ناکت

ادخ. ی هدنب دوب مه وت یروج دب شرهوش _ردپ

اهنت تشادن یهانگ هک وا تخوس شیارب ملد

دوب موصعم اب ندرکن هلباقم نم، هب مه شملظ

نیرت گرزب نیمه مه دیاش

هبنش باحصا ادخ هک نیا هن رگم دشاب اه هانگ

دنشاب ناراکهانگ هناب دندشن رضاح هک یناسک ار

هب ناهانگ یب وهناب

ییانتعا ویب ندرکن تکرش درک، لیدبت هنیزوب

رد شهانگ دیاش تشاد یهانگ هچ تاملظ هب

ییوربآ یب اقآ بجر اب هطبار

دش. یم

هکاب مدوب باوخ قرغ و دوب بش یاه همین

باوخ زا یسک هدز تشحو یاه دایرف یادص

مه زا مشچ یتخس هب مدیرپ



میعس دشو یمن زاب مپچ مشچ مدرک درک زاب

فرط هب داد یم سکع باوج شندرک زاب یارب

یادص ، متفر ناویا کیدزن

دمآ. یم هیاسمه هناخ زا

،اب مدیرپ اج زا تشاذگ ما هناش یور تسد میرم

. دیسرپ یفیعض یادص

اقل؟ هم هدش یچ _

. منود یمن _

هب مناخ جاح و جاح دش نشور طایح رد یرون

اه وهلپ هدز رس هب رداچ عیرس دنتفر رد فرط

اب یکیرات نامه اررد

. متفر نییاپ مفارطا یاه راوید نتفرگ

. مایب منم دیسیاو مناخ جاح _
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رود همه میتفر رد مد ات رگید کی اب دندرک فقوت

اب مرهوش ردام دندوب هداتسیا بجر شم هناخ

سامتلا دزو یم رد هب تشم

چیه اما دنک زاب ردار شرهوش هک درک یم

دمآ. یمن رد فرط نآ زا ییادص

نماالن نادجو یب نک زاب ورد ادخ ور وت بجر _

مرب؟ اجک

یلیخ ار تیعضو نیا مدش شا هریخ تقد اب

اهار زور نیا دوب، انشآ میارب ، متخانش یم بوخ

ار رتشگنا هک ینامز مدوب هدنارذگ

دوب. هتخادنا نم ندرگ ار ونآ هدیدزد

لد ورد هدز هیقب مشچ زا رود یسنج دب دتخبل

نیا هدنوم یلیخ زونه نک ربص ": متفگ ترفن اب

بالیی موصعم تسین یزیچ هک



کی هشب تبش و زور یوزرآ هک مرایب ترس هب

" تاه هچب ندید هظحل

.

زاوآ هشیمه لثم هبیط مدوب هتسشن ضوح رود

هک ینانز هب تذل دزاب یم نکشب و دناوخ یم

هریخ دندوب ندرک مامح لوغشم

. متسش هساک اراب دوخ و هدش

. میتشک هسیک یهم یاهآ _

شتمس ار هسیک و هداد هاکت هدنخ اراب مرس

یکمشچ ، دروخ شتروص یور فاص متخادنا

: متفگ مامت تثابخ واب هدز تمس

ناتساد ناوخ یم میراد هصق نک عمج ور هیقب

. نوشارب منک فیرعت

دناخرچ هجرد جنپ و لهچ ار شناتشگنا یلا وس

. دیسرپ و



یچ؟ _

یدیشک هسیک ور متشپ و ندموا هیقب تقو _ره

! یمهف یم

هب وور هدیبوک مه ارهب شیاه تسد مکحم

. دیشک داد دندوب رت ناوج هک نانآ

هگب!؟ ناتساد داوخ یم اقل هم دیایب دیئودب _

سال مادک وره دندش هناور متمس هب یکی یکی

نآ زا یکی دندش ریگاج همه هک لماک ، دنداد مم

یواکجنک واب هدرک رت بل اه

. دیسرپ

؟ هربخ هچ یهم هدش یچ _

درک، نوریب ومرهوش ردام مرهوش ردپ بشید _

ارچ؟ دینود یم

و کت هیقب اما دندرک نتسنادن راهظا یرفن دنچ



. دنتسناد یم ار زیچ همه کوت

وت درد زا هک یتقو نم نامیاز زور مرهوش _

ارچ؟ درک هتکس درم ، مدوب هدش عمج مدوخ

دوب هدیمهف ور زیچ همه هک نوچ

مومح نیمه یوت نامز هی مرهوش ردام هب عجار

مینمشد رس مدش ریگرد ایلیخ اب مومح نوریب و

چیه هگید امااالن نوا اب

همه زا لوا هک ینوا نوچ مرادن شزا یسرت

ناوات هک دوب یسک مدوبن نم تخیر ور شوربآ

شزا تساوخ یم ور شیتخب دب

دوجو اب منود یمن روخ لوزن موصعم ، هریگب

حاال هنک یم یروخ لوزن ارچ ییاراد همه نوا

و نم قح هک میلا رانک هب نوا

باال. دیشک ندروخ بآ هی لثمور هممیتی هچب
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هب هناعاجش ونم تفرگ اهباال چپ چپ یادص

هچ موصعم راگنا حاال مداد همادا میاه فرح

دوب. یمهم یمدآ

ندرک ملظ مهب هک ییانوا همه تروص ره _رد

موصعم دوخ هک ییافرح هدروآ رد فرح متشپ

ندرک شخپ و دوب هتفگ نوشهب

،یی دروخ هشیمن ور میتی ملا منک یمن حالل

یارب یزیچ نوچ تسش هشیمن ور هانگ یب هانگ

. هرادن نتسش

زا راگنا دیشک یم هسیک ار مرمک تردق اب هبیط

تسد هکاب دوب هدرک فیک یباسح ما ینارنخس

هدز تسد هسیک هب هدش دنب

دز. داد مامح خیلا یاضف ورد

ور... هگنشق فک نزب _



هب فسات هناشن هب یرس دش دنلب اه تسد یادص

نامه مناخ ارهز ، مداد ناکت هبیط تاکرح نیا

هک موصعم یلغب هیاسمه

مدوب هداد شلیوحت هتسکش تسد ار شرتخد

دنک هاگن ارم هک نیا نودب مرش واب دمآ ولج

: تفگ

مریصقت یب نم ادخ هب شخبب ور نم رتخد

... هساو درک یم مریش موصعم

نز هب نوتروز یتشاد لقع امش یلو منود _یم

میرب هرادن ور یسک هک نیا دیتفگ ؟! دیسر هویب

ناه؟ مینک شتیذا

،یب تفگن یزیچ رگید و داد ناکت مارآ ار شرس

اهارزا لوپ و هتفر قودنص تمس وا هب هجوت

باسح و متشاد یم رب لخد

یکی یکی همه و هدش مامت مامح تقو ، مدرک یم



کی . تفر و تسش ار مامح اما هبیط دنتفر یم

هار اه یرتشم زا یکی هعفد

همزمز سرت و تیموِطم واب تشگرب ار هتفر

درک.

. داوخیم ورامش رد مد ییاقآ هی ناج اقل _هم

؟ سگرن _هبک

ا درک...منت نتسنادن راهظا و هتخادنا ااب یا اناش

میاه سابل عیرس ندیشوپ زا سپ و هدیشک بآ

رد تمس و مدز رس یرداچ

هدز مرش و هتفرگ یتروص اب مرهوش ردپ متفر

: تفگ راک لوا نامه دشو ما هریخ

. رتخد شخبب و _نم
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مدوخ هنوخ ؟زا یجاح مشخبب ور یچ _سالم،

ور مرهوش ملا متفگن یچیه نوریب منیتخادنا

یچیه مدش انوتسربق هراوآ نیتفرگ

یچ متفگن یچیه نیتفرگ مزا مور هچب متفگن

وراب اراک نیا یتقو امش هگم ؟ یجاح مشخبب ور

هب یتفگ یزیچ ندرک نم

ره یلو دش، مرهوش گرم ثعاب هک ینز هب تنز

دیرب حاالم درکن رواب سک چیه مدز داد یچ

دیتسین امش نم لکشم

نوتل حال یلو دوب رتشیب هیقب زا نوتهانگ هتسرد

. لضفلا وبا رطاخب مدرک

مرداچ ، تخادنا نییاپ ار شرس نادجو باذع اب

ییظفاحادخ زا سپ و هدرک بترم رس یور ار

زا متشگرب لخاد هاتوک

هک تفگ نم هب اما دوش رضاح ات متساوخ هبیط

وا هب مورب ونم هدشن مامت مامح راک زونه



منامشچ هزادنا هب متشاد دامتعا

مدش،هب هناور هناخ تمس هب ییاهنت نیمه یارب

یراک هب لوغشم سک ره مدرک یم هاگن اه ناکد

هک یفطصم ناکد هب دوب

شراد نآکالههبل اب لخد تشپ هک مدید ، مدیسر

شتسد یوت حیبست ندناخرچ لوغشم و هتسشن

. تسا

هناشن ارهب شتسد و هدش دنلب اج زا نم ندید اب

اجدر نآ زا هدرک سالم هدز لوه درب سالمباال

یفطصم یلغب هزاغم مدش،مد

اج نامه هک درک یراک سهلا یس یدرم سناش زا

بال مدش شا هریخ تریح واب هدز مکشخ تباث

و هدرب ارباال متسد هلصاف

بلق شپت مدز ششوگ رد یمکحم ادیدش یلیس

یم وووا حیرفت اب رگید نادرم مدوب هتفرگ

اج یب یاه لا وس و دندیشک



. دندیسرپ یم

مدز. دایرف فرش یب نآ هب ور یبصع

ردپ؟ یب یدرک یطلغ _هچ

متشادن عافد یارب دوخ ءزج ار سک چیه نم

ره ات مدرک یم هدافتسا مدوجو مامت زا دیاب سپ

ار هدرک ملظ نم هب هک یسک

تنکل اب دیرپ درم یور و گنر ، مناشنب شیاج رس

: تفگ

لا بند نم ورب شکب و تهار نز یگیم یچ

... رسدرد

هک یگرگ فک هکاب دوب هدشن مامت شفرح زونه

راوید هب مکحم دز شا یناشیپ هب یفطصم جاح

هب ممشچ دروخ شرس تشپ

دنام،نآ تباث دوب هدیچیپ شتسد رود هک یگنل

نآ نتشک تردق هظحل نآ هک مدوب یبصع ردق



. متشاد ار فرش ویب زیه کدرم

مد یزیچ و درک شدنلب نیمز یور زا یفطصم

رد تشاذگ رارف اپهب سرت اب درم تفگ ششوگ

یمکحم دگل یفطصم نیح نامه

مکحم و یراک شا هبرض ردق نآ هدز شتشپ هب

ار درک یم لمحت درم هک یدرد شیادص هک دوب

هب یداب یفطصم دز، دایرف

. دیشک هدبرع و داد بغبغ
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یمن هللا رفغتسا … زویفپ تمنیبن ارو نیا هگید _

یبوخ امش ، هشن زاب تساجن هب نهد نیا هک نراذ

میرب یرادن ور هب گنر یجبآ

. یشب بوخ مکلب روخب بآ ناویل هی نوکد

نیا مداد ناکت یفنم ناشن هب ضغب اراب مرس



درک رارصا یفطصم دوب، یندشن مامت تیعضو

دوجو اب مه نم مورب ناکد هب هک

. مدرک لوبق دوب سرت یور زا هک یلیم یب

یمن باال مسفن دز مه میارب ار دنق بآ شدوخ

دوب، هدش ما هریخ مامت تیدج اب یفطصم دمآ

بجعتم شندنام اج نیا رطاخب یمک

یلوضف یارب مه یبوخ نادنچ حلا مدوب هدش

. مدیسرپ اما متشادن

؟ یجاح دیتفرن نارهت _

، مراد یریگرد مکی تدم نیا وت مناخ اقل هم _هن

مدآ هی لا بند هسیاو نوکد باالرس تسین یسک

. تسین راگنا اما مدمتعم

یم مه اه نز شاک یا هک مدرک اعد هظحل نآ

هک دوب تقو نآ دننک یدرگاش ناکد رد دنتسناوت

دوب. نیمات مهام دنچ هنیزه



یزیچ ماوخ یم هیتقو دنچ هی یجبآ شتسار _

! ههایس مور اما مگب تهب

سفن مدش شا هریخ و هدرک دنلب رس بجعت اب

: تفگ همادا ورد هدیشک یقیمع

و ونوتدوخ یارب موصعم یاج نم یدب هزاجا هگا

هشابن یچ ره گرزب یاج هی مریگب هنوخ هی منص

مه... لضفلا وبا

هچ اراک نیا ال صا یجاح هیچ افرح نیا _هن

. نوتممهف یمن هد؟ یم ینعم

. مراکهدب یلیخ زرمایب ادخ نوا هب _نم

. دینک یم فراعت اقآ، جاح یراکهدب _هچ

، دروآ رسباال و هتشادرب دنق بآ ندز مه زا تسد

داد. خساپ یلد ود واب هدرک رت یبل

ادخ نوا هشابن یچ ره یفراعت هچ اباب _هن

دوب. ممناخ ردارب زرمایب



هب هن وا تفرعم هب هن مداد ناکت فسات اراب مرس

هی یفطصم جاح لقادح مرهوش ردپ مارم

وخیلا کشخ فراعت

، مریگب ربخ موصعم زا تساوخ یم ملد دوب هدز

دناوخ ار مزغم ای دینش ار ملد یادص مناد یمن

راکدوخ شدوخ هک

درک. فیرعت هب عورش

دوب. هدرک نوریب شرهوش ور ادخ هدنب بشید _

ناشن زاب فرح و واکجنک ار دوخ هک نیا یارب

یگتخاس بجعت واب هتخادنا باال ییوربا ، مهدن

. مدیسرپ

_یک؟
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_یک؟



هدش یراگزور بجع ... مگیم ور ممناخ ردام _

هنوخ ننک یمن افو مدآ هب مه مدآ یاه هچب

مد نومه زا دوب هتفر اریمس

دروآ هانپ رخآ نوریب شدوب هتخادنا شرهوش رد

ام شهب هدب ور ادیلک متفگ اریمح امهب غاب هب

اج هی نارهت میتفر هک مه

اما هدرک اطخ هتسرد هشاب هتشاد ندنوم هساو

. تسین فاصنا تسین نیا شهار

،نآ دیکم یم ار منوخ راو زولا نورد زا ترفن

چیه ، دوبن بیع مدوب هدش هراوآ نم هک نامز

دیسر یمن مداد هب سک

اعطق هک یزیر وربآ همه نآ اب موصعم حلا

. تشاد یماح همه نیا دوب شرصقم

رس دوب هدیسام یروج دب مبل یور هک یدنخبل اب

یتسد دش ضوع شهاگن گنر ووا مداد ناکت

یخرچ و دیشک شبل رود



داد. شتسد یوت گنر یبآ حیبست هب

ممناخ ردام موصعم نیا بشید یجبآ شتسار _

دصق هک نیا لثم تفگ ور ترتخد نتفرگ لیلد

ینک شاعم رارما یتشاد

مه نوا یلو اتسین طوبرم ازیچ نیا نم هب

.... هدرک وراک نوا هک هتخوس شلد هردام

دوب دب لبق هزادنا هب زونه حملا متساخرب اج _زا

. رتشیب مه دیاش

. یجاح هزاجا _اب

. دوواد ، دینک ربص مناخ اقل هم اجک _

یمن ار شتاکرح مداتسیا وا هب تشپ اج رس

. مدید

. اتسوا _هلب

هگا مه یسک ربب مناخ هنوخ مد ات رادرب ور _انیا



؟ ینک یم راکیچ ندرک شهب پچ هاگن

اقآ. مرب یم و نوششوگ _

. رسپ نیرفآ _

ضارتعا تردق هک مدوب یصرح و یبصع ردق نآ

یم تکرح متشاد هناخ فرط ،هب متشادن مه

رهوش ردام هناخ مد هک مدرک

اب دوواد ، مدید ار تیعمج زا یمیظع مجح ایرث

دنلب رس مفقوت رطاخب بجعتم لیاسو همه نآ

لا بند ار مهاگن ریسم و درک

درک.

هدش؟ ربخ هچ هدش یچ _ِا

نتسنادن راهظا متخادنا یاباال هناش بجعتم

ات مناسرب رد مد ارهب دوخ مدرک یعس ، مدرک

هک یقافتا هجوتم

تعرج یسک اما دوب زاب هناخ موش،رد هداتفا



لخاد دوواد کمک اب تشادن ار نتفر لخاد

لخاد هک یدرم میتفر

داد. ناکت ار شتسد نوریب تمس هب دوب هناخ

هقیقد دنچ نز لخاد دیایب تفگ یک نوریب دیرب _

نیا گرم یراد تسود نسر یم اه نابساپ هگید

هتفایب هکینز

ناه؟! تندرگ
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هدش شا هریخ بجعت زا هدش داشگ یاه مشچ اب

متفر بقع بقع یتسس دز،اب مکشخ اج نامه و

متساوخ دوواد ،زا

نوچ دنکن نم لطعم ار دوخ و دورب هناخ هب هک

. مروایب رد رس عوضوم زا متساوخ یم

اب دوب هداتسیا رد نوریب هک یناسک زا یکی زا



. مدیسرپ سرتسا

؟ هدرُم _یک

شتتخادنا و شتتشک شسورع راگنا هبیجن _

شجمس یایرتشم نیا زا یکی هگا حارتسم یوت

شنوخ تفر یمن

یمن نم ییوشتسد وت دیسوپ یم روط نومه

اب نز هی هنوت یم یروجچ هلماح نز هی منود

. هشکب ور یگنرز نوا

مولعم مه شرسپ و شسورع هنک تنعل ادخ

نوشادیپ مودک چیه ، هتفر یمنهج مودک تسین

یتقو ور هبیجن نت تسین

دوب. هدروخ مرک ندرک ادیپ

مدرک کرت اجار دشونآ عمج راجزنا زا متروص

نم دوب منامشچ یولج وا هدیسوپ تروص شمه

نآ هداس هفایق زا



مرک هفایق هب دسرب هچ مدیسرت یم المه ویه

یشوخ دزحلا یم برض رپ مبلق اب شا هدروخ

مدش هک هناخ دراو ، متشادن

ربخ مه مناخ سدقا امتح دوبن طایح رد یسک

اج نآ ار وا ارچ اما دوب هدینش ار هبیجن گرم

؟ مدوب هدیدن

شوگ و دیشک یم ریت مرس مدوب یدب کوش رد

هچ مدوب هدرک ریگ ردخال هک راگنا توس میاه

زورما دوب یدب زور

رارق مارآ و تحار یاج رد هشیمه لثم موصعم

منز یم شوج و صرح هک متسه نم نیا و دراد

نیمز یور زا ادخ

. دراد شرب

اجک االن ینعی دیچیپ یم مرس رد مادم ایرث رکف

ال ،صا دروایب شرس بالیی شرهوش دنکن دوب

لوقب تسناوت یم رگم



هبیجن دشکب ار شرهوش تیعضو نآ اب نز نآ

نیمه یارب دید یم شدوخ یخلا ارهب هدنیآ

وا هب یرادراب هزاجا

داد! یمن

ار ملفط و هدز مه ارهب میگدنز هک تسا تسرد

ار ندرم روج نیا اما دوب هتفرگ شیاهاعد اب

. متساوخ یمن سک چیه یارب

هک منک یم رکش ار ادخ ، مدوب هدیسرت مه یمک

دنلب هک منص هیرگ یادص ما هدیدن ار وا لقادح

کوبات هب مهجوت هزات دش

یاه نتفر هقدص نابرق یادص دش بلج مکچوک

کی ات متساوخ ادخ درک،زا یم بآ ار ملد هبیط

دنک اطع وا هب مه دنزرف

... دنامن هچب لد هب ترسح ات
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ار دوب شتسد رد هک یکسورع هبیط متفر باالهک

دننام اما وا دزادنایب هدنخ ارهب منص ات داد ناکت

مخا سخت شردپ

هآ هدش گنت یدایز لضفلا وبا یارر ملد دوب، هدرک

تسد هب ییاچ ینیس میرم ، مدیشک یلد هت زا

واب دمآ نام تمس

هبیط ارزا منص درک، مراثن یدیشابن هتسخ قوذ

: متفگ یتحاران واب هتفرگ

؟ هبیط هیچ اراک نیا

راک؟! مودک _

! تندیرخ کسورع نیمه _

هنوگ داد، ارباال شکزان یاه وربا دایز بجعت اب

ار شیاه وبل هدناراخ شتسد اب یمک ار شا

درک. چول



؟ شیدیرخن وت هگم یچ؟ ینعی _

. راذن مرس هب مرس هتسخ یلیخ هبیط _

وت نیا هک مدرواین نم مگ یم تسار ادخب _

. تارب دروآ ورای نوا هک دوب یدبس نومه

هداد ناکت رس هیفس ردنا لقاع دوواد یروآ دای اب

یارب یتح مداتفا یفطصم رکف هب نآ کی و

مکچوک رتخد

هدنمرش ادیدش ارم راب ره دوب هتفرگ وداک مه

چیه نم لثم ما هراچیب کرتخد درک، یم

ثعاب ادخ تشادن یکسورع

دنک. تنعل ار تیعضو نیا یناب و

نیمز یور ار ینیس و تسشن یا هشوگ میرم

. تشاذگ

تیاهن رد هبیط مدز مکرتخد هنوگ یور یا هسوب

مرتخد اب یزاب داد مبات یب کدوک ارهب کسورع



تشاد تسود ار

یم قیوعت ارهب کسورع نداد سپ یارب هک

. دنیبب ار ملفط ندروخ صرح ات تخادنا

، مداد منص وهب هدیپاق شناتسد ارزا کسورع

دروآ رد هبیط یارب یکلکش هدز قوذ مکرتخد

ار وا تساوخ هبیط

لپت تروص نتفرگ زاگ یارب شیاه نادند دریگب

. دندوب رضاح منص

هدش؟ یچ یراد ربخ هبیط _

یور و گنر وهب داتسیا تکرح زا مفرح نیا اب

لش یمک ار شا یرسور هرگ دز، لز ما هدیرپ

. داتسیا رمک هب تسد و هدرک

هدش؟ یچ _

اعد ملوا رسپ یارب هک نومه تدای ور هبیجن _

دوب. هدرک لبنج وداج



! بوخ _

نامه اب ششوگ مد هدروآ نییاپ ار میادص

. مدرک همزمز یلبق هرهلد ینارگن
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ت هتخادنا ور شزانج و شتتشک ایرث نگیم _

هدیدنگ ش هزانج هدوب اج نوا زور دنچ حارتسم

وشدوخ هنود یم ادخ

. ناجک شرهوش

یاچ ینیس رود دز گنچ ار شتروص تشحو اب

مشوغآ رد منص ، متسشن یا هشوگ نیمز یور

شکسورع اب زاب لوغشم

ومکش کرتخد دیکم یم ار نآ تسد مادم و دوب

ابام ششوگ میرم ، مدوب هدییاز دوخ هگنل یکی

تسا رتهب درک یم یهارمه



یتقو دندوب یلوضف لوغشم یاه شوگ میوگب

ظیلغ یمخا یواکجنک اب دماین شریگ یزیچ

درک.

زا فرح هبیرغ میدش ام هگید هنکن درد تتسد _

؟ ینک یم میاق نم

هک روخب ور تییاچ وت میرم تسین یمهم زیچ _

اجک و دروآ ورای نوا هک یلیاسو میراد دایز راک

؟ یتشاذگ

ح نامه ورد هتفرگ منامشچ زا مشچ یروخلد اب

داد. باوج رهق تلا

انیا. مناخ سدقا هنوخزپشآ وت متشاذگ _

مناخ سدقا دینود یمن ... یدرک یراک بوخ _

؟! هتفر اجک

هیکت شرس تشپ گنر زمرق یتشپ هب زان اب میرم

درک. فیرعت هب عورش یخلا ویب داد



هدز شسورع تسه سیون اعد هکینز _نیا

هزانج اه مرک حارتسم وت هدنوم شندب شتتشک

ینود یمن ندروخ شور

. ندرک شادیپ یعضو هچ وت

و دتفایب اتسور رد یقافتا تشاد ناکما رگم

نآ ءزج هب ءزج زا مه نآ دشاب هتشادن ربخ میرم

هب هبیط اب

منص میدز هدنخ ریز یقپ و هدرک هاگن رگید کی

. دیدنخ ام هارمه تنطیش اب

زاب؟ دش یچ _

میگن تهب میتساوخ یم هک یربخ نوا هخآ _

مگن،لد متفگ هشب دب حتلا مدیسرت دوب نیمه

هی متفگ یکزان

شمه نتفگ هک نم هب یاو هشیم تشدنچ عقوم

. ممشچ ولج دایم نز نوا هفایق



یب زا شلا یخ هک راگنا داد ناکت ار شرس هدنخ اب

هدش تحار ناجیه رپ ربخ کی زا شندوب ربخ

رگید یربخ دوجو دوب

اهنت شاک ، تشاد شزرا طال هزادنا هب وا یارب

زیچ همه شاک دوب اه ربخ نیا مه نم هغدغد

ردق نیا ات دوب شدوخ یاج رس

لفط هن نم هن مشکن ار لضفلا وبا یرود باذع

.... مردپ یب

.
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ربق هب متسد کچوک گنس دروخرب قت قت یادص

رتزا توکسم هک ار مبلق توکس هدش نامیس

دنز یم مهب تسا ناتسربق

ار وا رگید هک دروآ یم مدای هبرض ره هک راگنا



لیدبت نیقی ارهب مرواب مندناوخ هحتاف ، مرادن

دنک. یم

وا درک یم تکرح ربق یور واپ تسد راهچ منص

وا راگنا دش دنلب شغیج یادص مدرک هک ادج ار

گنت ردپ یارب شلد مه

داد. یم ناشن بات یب ار دوخ هک دوب هدش

اب شنتفگ اباب اب اما مداد شناکت ناکت ملغب یوت

نانچ ضغب ، متشادرب تکرح زا تسد زجع

داتفا مکف ناج هب یناهگان

مکرتخد ، متسشن اج نامه و هدیچ رب بل هک

بل تقاط دوب،یب هتفگ اباب و هدرک زاب نابز

. مدرشف مه یور

هک متسب دهع دوخ اب هظحل مدز،نآ گنچ ار مبلق

هک یرتسکاخ و کیرات ناتسربق نیا ارهب وا رگید

نشور یاه گنر



. مرواین دوب، هدروآ رد دوخ گنر هب مه ار

رد تفگ یم هک مداتفا مردام یاه فرح دای

یلیخ هک ینامز مه درک،نآ هیرگ دیابن ناتسربق

هب هک یصخش گرم زا تقو

یب مدرم نیا هک ،خآ درذگ یم یتفر شروضح

هتخوس لد زا دنتسناد یم هچ زاب فرح و محر

یتقو دنتسناد یم هچ نم

دشاب هدیدن ار تلفط و دشاب هدرم ترهوش

ربق یور ار متسد ، دنازوس یم ار مدآ لد ردقچ

مدرک یم یعس مدرک تشم

شندیشک ریت اب مکف اما منک لر تنک ار مکشا

یفطصم یادص اب ناهگان داد، یم هیرگ نامرف

دش. دراو منت هب یرگید کوش

هنک. شتمحر ادخ _

شناتشگنا رس واب تسشن ربق رانک میاپ شیپ



یب هک ییادص یب یاه هبرض نامیس یور

؛دز. دوبن وا ریصقت شییادص

وا یفطصم درک یم قتال لا صو یارب زونه منص

. تشاد هگن ربق کیدزن و هتفرگ مشوغآ ارزا

؟! داوخ یم یچ _

یم ار شردپ ممیتی لفط متفگ یم متفگ یم هچ

دعب شنابز رب هک یا هملک نیمود میوگب ؟! دهاوخ

هدوب ملد زیزع مان هدش یراج شیاه نتفگ نامام

اجک زا هک تسناد یم اجک زا الوا صا ؟! تسا

هب رابود یکی ءزج نم مدیمهف یم اهار زیچ نیا

ارزا ردپ ینعم میا،وا هدمآ اجک هک متفگن وا

! دیمهف یم اجک

. منود یمن _

رد لماک ار وا هرابود و هدروآ رسباال بجعت اب

هک دوب هدمآ ششوخ وا زا مکرتخد دیشک شوغآ



لغب اررد دوخ تفس روط نآ

. تشاد یم هگن وا

هگم... هبیجع _
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متساوخ تخادنا کش هب ارم شیناهگ ان توکس

سپ ار وا دادن هزاجا هک مریگب وا ارزا منص

. دیشک

فرح نیا یلو منود یم هتخس تیگدنز یجبآ _

یزیچ رگا ینویدم مگیم مزاب متفگ راب دنچ ور

یشاب هتشاد جایتحا

. یگن نم وهب

هدنمرش حبص زا ارم هک ما هنهک ضغب نامه اب

. مداد باوج دوب هدرک میولگ و دوخ



ولج یزیچ ره هک امش هنکن درد نوتتسد _

. نیتفرگ مارب دمویم نوتتسد

مشچ زا رود شیاه راک نیا همه مدوب نئمطم

. مدیسرپ بجعت واب هدرک زیر مشچ دوب، اریمح

یم دینز یم فرح نم هکاب هنود یم اریمح _

؟ نینک یم ییاراک هچ مارب هنود

ارباال شتسار یوربا دوب نام هلصاف یمدق کی

شدنلب شیر یور یتسد تیدج اب تخادنا

. دیشک

یم ور هشاب طوبرم شهب هک ییازیچ اریمح _

. هیقب هن یشاب تدوخ نارگن دیاب مه امش هنود

ندیراب یاوه زاب ملد متخادنا نییاپ رس هدز مرش

اما مریگب وا ارزا منص متشاد تسود ، تشاد

سپ ار وا زاب متسناد یم

دناشن شا هنوگ یور مرن یا هسوب دیشک دهاوخ



. تسیرگن منص هک دوب بیجع و

یلقسف نیا لثم رتخد هی نتشاد لد هب ترسح _

اما تسین نم هساو یدب نز اریمح ، مدنوم

هام دنچ هک منومیشپ تسا هنتف نیع شردام

ششوگ وت یه تدم نیا ،وت مداد شهانپ شیپ

هللر. فغتسا هک.... دنوخ یم

یمن ماود زور هس ود زا رتشیب موصعم هام دنچ

مه شا هدنوم یقاب و یفاضا یاه زور نآ دروآ

وا رطاخب هتشاد یفطصم زا هک یسرت باسح هب

مدیشک رگید یریسم ارهب ثحب ، تسا هدوب

لکش اه نیا رتزا تخس دیاب موصعم زا ماقتنا

. تفرگ یم

ردق نیا امش هک هروطچ نرسپ قشاع همه _

؟ دیتسود رتخد



دصات واب رتخد نیا لثم یکی تقو چیه _نم

هبنش جنپ هک زورما میرذگب منک، یمن ضوع رسپ

نیا یدموا ارچ تسین

اج؟

یم روتکاف ار لضفلا وبا یارب یگنت لد رگا

ملد ، مدوب هتفر یلوضف یارب شتیتسار میتفرگ

منادب ار هبیجن گرم یلصا تلع تساوخ یم

هدیدن شربق ارباالی یسک بجعت مکلا رد اما

یرتشم همه نآ اب ینز هک دش یم روطچ ، مدوب

سپ و گرم ماگنه

. دنامب اهنت نآ زا

#183

یم روتکاف ار لضفلا وبا یارب یگنت لد رگا

ملد ، مدوب هتفر یلوضف یارب شتیتسار میتفرگ



هبیجن گرم یلصا تلع تساوخ یم

شربق ارباالی یسک بجعت مکلا رد اما منادب ار

همه نآ اب ینز هک دش یم روطچ ، مدوب هدیدن

سپ و گرم ماگنه یرتشم

. دنامب اهنت نآ زا

؟ دیدموا یچ یارب نوتدوخ _

لد ود هک راگنا دیشک شبل رود یتسد هدز لوه

مخا دز هک یبصع دنخبل شفرح ندز یارب دوب

زا یا هناد دش، مه رد میاه

. داتسرف تاولص و هدرک اهر ار شحیبست

. یفطصم _اقآ

تساخرب اج زا تسب مشچ مدز ادص هک ار شمان

اب داد قوس نم تمس ار شا هدید ترسح ،اب

رس هک ردحیلا مرش

درک. همزمز دوب هتخادنا نییاپ



شنتفگ اقل هم تهب منزب ماوخ یم ییافرح _هی

اما... تسین تسرد

زا متفرگ ششوغآ ارزا منص مدرک مخا رظتنم

وا هب ور یفیعض یادص دوب،اب هدش خرس مرش

مدز. بل

_اما؟

ادرف دیرادن یدعاسم االنحلا هگا هریخ تین _

! مایب

. نیشاب تحار ، دیگب دیاوخ یم یزیچ ره _هن

، مدرک رت یبل متفرگ تسد یوت ار مکرتخد تسد

. مداد شزاون ار شتسد شیوشت اب

شیپ یمهافت ءوس هدرکن ییادخ ماوخ یمن _

رد تیعضو نیا زا هک هنیا مدصق طقف نم دایب

. نیایب

ار شفرح شروظنم مداد نیچ ار متروص مخا اب



هدروخ زیل هناش یور هکات ار مرداچ مدیمهف یمن

باال دوب

مدید یم رود ارزا واکجنک یرداچ نانز ، مدیشک

، دنتشاد رظن ریز ارم تاکرح و دنا هداتسیا هک

مدرک یعس

اب منص منک ناهنپ مهایس رداچ اراب متروص

. دیشک یم ار ما یرسور تنطیش

هنوخ هی مدوخ ، مشب ت هچب ردپ راذب وش _منز

... تارب میریگ یم

دمآ مبل یاه یکیدزن ات ترفن ، دیشک توس مشوگ

ح نامه رد اما وا منزب دایرف مدب شحف متساوخ

طایتحا اب اما لا

داد. همادا ار شیاه تبحص یرتشیب

مه زور هی مراذ یمن هگید لک ینک لوبق _هگا

یمن مک مدوخ هچب هشیم ت هچب یشکب یتخس



. نوتمودک چیه یارب مراذ

امش یفطصم اقآ دیگ یم یچ دیمهف یم چیه _

!؟ دیراد هچب و نز

دب هک راگنا درشف شتشم رد یور ار شحیبست

دوب. یکاش اریمح زا یروج

ینز هرادن یقرف نم یارب شدوبن و دوب نز نوا _

هدغ هی هدن شرهوش شوگ هب فرح هک

ماه هچب و موربآ اپ ...هگا ِیناطرس

. مدرک یم ش طالهق هس دوبن طسو
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اریمح ای موصعم هگا ، دینزن و فرح نیا هگید

هش. یم دب مارب یلیخ نمهفب

. همهفب یسک تسین رارق _



هگن شلباقم فاص و هدرب ارباال مدازآ تسد _

خساپ کش یا هرذ نکدب یدج ال ماک ، متشاد

. مداد

مش. یمن یسک نک بارخ هنوخ _نم

یراک ره ماقتنا یارب مدوب رضاح هک دوب تسرد

دوب یگرزب ملظ ندش اریمح یووه رگید اما منک

هک نیا زا هشیمه

. مدوب رفنتم منزب مه ارهب یرگید سک یگدنز

ماوخیم طقف نم ینک بارخ هنوخ هتفگ _یک

وت یزیچ ترسح هشن گرزب ردپ یب هچب نیا

و رتخد نیا هنومن شلد

. منود یم مدوخ هچب لثم نم

مدای یزیچ نم هن همومت اج نیمه ثحب _نیا

مه هگید دینک یم شرارکت امش هن هنوم یم

یارب یزیچ تسین یزاین



. نیتسرفب مرتخد و نم

هب هک راگنا تفر مه رد ادیدش شیاه مخا

هنوگ هب یا هسوب ، دروخرب یروج دب شرورغ

. دنادرگرب یور و هدز منص

یارب ور یفرح چیه نم ینودب ماوخ یم طقف _

! مرواین نوبز هب وت زا هدافتسا ءوس

ریسم و مداد ناکت مشوغآ اررد منص مخا اب

مه مزغم هب تقو چیه مدش، رگ هراظن ار شنتفر

یسک هک درک یمن روطخ

هشیمه ردق نآ یفطصم دنک یراک نینچ وا لثم

ریغ شیارب اه راک نیا هک دوب رورغم و یدج

نیا اما تسا رواب لباق

یگدنز هب نداد ناماس رسو شفده تفگ هک

هب یکش چیه دوب تیعقاو کی مه تسا ملفط

. متشادن نآ



مناما یلد وود کش سرتسا دوب هدش رتدب حملا

راک هک متسناد یم ملد هت هت زا اما دوب هدیرب ار

مداد ماجنا ار تسرد

دش یم مه یرگید روج ، دوبن شهار نیا نوچ

وا ارزا شرهوش هک نیمه ثمال دنازچ ار موصعم

شدوخ مدرک یم رود

یتدم یارب لقادح تشاد شزرا ییایند میارب

درک. یم سح ار متشاد هک یدرد

یقح زورما و متفر یم مرهوش ردپ ناکد هب دیاب

،ره مدناتس یم وا ارزا دوب لضفلا وبا یارب هک

رسپ کت وا دشابن هچ

وا یارب شلا وما لک دوب یم هدنز هگا دوب بجر

نیا زا مادک چیه دش یم رسپ منص هگا دنام، یم

دمآ. یمن شیپ تاقافتا
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میاهاپ ، متفر بجر شم ناکد ات لغب هب هچب

دوب هدیرب ار مناما منص و دندرک یم قوز قوز

و دوب هدز رغ هک ردق نآ

مدیسر ناکد هب یتقو هک یروج درک، ینارپ دگل

ریت میاه وزاب متشاذگ زیم یور تسار کی ار وا

میاه هناش دندیشک یم

ردپ یپ ممشچ دندوب هدش ضبقنم درد زا

گنل هکاب ردحیلا شدرگاش تشگ یم مرهوش

هب ور درک یم کاپ ار شیناشیپ

. دیسرپ شدوخ هب صوصخم الیت نحل اب نم

؟ یراد یراک یجبآ _سالم

. مراد راک بجر شم _اب

. یجبا هدرگ یم رب زامن رس هتفر _

ار یمنص و هدیشک تروص یور رتشیب ار مرداچ



تفر یم هار زیم یور واپ تسد راهچ هک

هنوگ ره اتزا متشادرب

منک. یریگولج یلا متحا هثداح

رارق یب ووا دوب منص ندرک مرگرس لوغشم

هب متشاد دوب هنسرگ امتح درک، یم هیرگ

یادص هکاب مدرک یم رکف شراهان

س لوغشم شناتسود ،اب مدیرپ اج زا مرهوش ردپ

دوب. یسرپلا وحا الم

تروص یور قیمع یدنخبل منص و نم ندید اب

،زا مدیدنخ نادجو باذع اب تسشن شمولظم

یراگتساوخ نم زا یفطصم هک نیا

دوب. هتفرگ ار مدوجو مامت هانگ سح دوب هدرک

تفرگ مناتسد ارزا منص یشوخ واب دمآ کیدزن

: تفگ تبحم اب درک هسوب قرغ ار شتروص و

وت؟! یدوب اجک ناج اباب سالم



نحل واب هداد راشف مه یور ار شیاه بل منص

تفگش بجر شم درک، همزمز اباب"ار یکمن اب

هسوب قرغ ار وا هدز

. دیشک ششوغآ ورد درک

ناج؟ اباب هدش یزیچ ؟! مرتخد یبوخ _

روطچ زور نآ مناد یمن مدز دنخبل هدز تلا جخ

تبحص یکاش و مدوب هدش زارد نابز ردق نیا

مامت زورما راگنا درک یم

و دوب هتفر نیب زا منص یاه نتفگ اباب اب متعرج

. مدیسرت یم زیچ همه زا

. منزب نوتهب یرس هی مدموا طقف _هن

تارب مگب یروخ یم ییاچ ، یدموا شوخ _

؟! یدروخ راهان نرایب

_هن.



اباب؟! یشک یم تلا جخ نم _زا

نییاپ رس لبق رتزا هدز تلا جخ و مدش خرس

دادن هزاجا هک مریگب متساوخ ار منص ، متخادنا

لد مکرتخد راگنا زورما

دوب. هدرب ار همه

. ِلضفلا وبا هیبش شامشچ ملغب هنومب راذب _هن

هک یا هظحل نآ اررد توکس و مدز یدنخلت

. مداد حیجرت تشادن اج شرد فرح

یارب رایب نیسح زا ریگب ولچ هی ورب اضر ریما _

. مناخ

مارتحا واب دناسر ار دوخ یدلج شدرگاش نامه

: تفگ

. اتسوا مشچ _
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ندرک ادص اجاب نآ زا اضر ریما هک یفرط هب

دعب یدنچ و هتفر دوب هدمآ راو راپاچ بجر شم

طسوتم هلباق ود اب

کی اراب هملباق ود نآ هک نیا دمآ،زا متمس

غاد اه هملباق هک مدش هجوتم دوب هدروآ لا متسد

. دنتسه

هب یکی هنز یم لعن هب یکی منم رتخد _نیا

. خیم

ما هدش گنگ تروص ، متخادنا باال وربا یجیگ اب

داد. همادا ینابرهم دزواب یدنخبل دید هک ار

هداد شهار هنوخ ور موصعم مگیم ور اریمح _

غرم هتسرف یم اذغ نم یارب فرط نیا زا

؟ ناجاباب یراد تسود

ما هتفر ورف اریمح رکف رد ادیدش هک ردحیلا



هدش کیرحت اذغ یوب زا منص مهد، یم ناکت رس

تسد تشاد یعس و

اذغ. هب دزادنایب

. نزن تسد امام زیج _

یم اجک ؟ یتشاد اذغ تدم نیا ؟وت هشنشگ _

؟ موصعم هنوخ هب نتفر لبق یدنوم

نم دای هزات مدرک توکس و مدز خلت یدنخبل

اه هدقع اهو یگلگ هک مدیسرت یم دوب هداتفا

یرگید زا سپ یکی

هک یزیچ رتزا سنج دب ارم و دننک هلمح ملد هب

. دننکب ما هدش

. مدروآ اتسوا _

یدرواین هگا تدوخ هساو یدروآ راهان اضرریما _

نم باسح هب یزیچ اجهی نوا متدوخ ورب

. روخب



شندرگ رود گنل یور یتسد رورغ اب اضر ریما

یور تسد هک ردحیلا درک میظنت ار ونآ دیشک

شتخت یاهوم

داد. باوج دیشک یم دندوب یرتچ هک

مرینپ نون همقل امابهی هیچ افرح نیا اتسوا _

هتشاذگ یزبس رینپ نون مارب م هنن میریس

. تخت تلا یخ

اب هشیمه هک هتفگ اریمح هب موصعم رسپ هشاب _

دایز اذغ نومه یارب میروخ یم راهان اضرریما

هتشاذگ

. تاهاب مراد فرح ناج اباب نک عورش

میاهاپ یور ار منص و هتشادرب ار قشاق مرش اب

شندید زا هک یغرم زا قشاق هب قشاق ، مدناشن

هتفرگ هفعض لد

یارب ملد متشاذگ مکرتخد ناهد و هتشادرب مدوب



منص اما تفر یم مه غرم نآ زا قشاق کی

. تسا بجاو

ندروخ ترسح هک دش یم وطالین تدم ادودح

نم هب دوب هدز لز بجر شم ، متشاد ار غرم

ییور دش یم ثعاب نیمه

. مشاب هتشادن اذغ ندروخ یارب

و جنرب اریمح نیا سورع روخب اذغ زا متدوخ _

هرب اضرریما متفگ نومه هساو دوب هتشاذگ مک

. دیروخب راهان ریس لد هی هک ولچ یپ

. مدوبن تمحز هب یضار _

وت. هب مدرک دب یلیخ نم نزن و فرح _نیا

نورد و دنک دوخ غرم نار زا رگید یا هکت

تشوگ هکت مدرک یعس فراعت اب تشاذگ مباقشب

. درکن لوبق اما مهد سپ ار

هدرب تذل اذغ زا ردق نآ ما هراچیب کرتخد منص



دوب، هدش فقوتم شکچوک ناتسد شزرل هک دوب

دوب... هدش ریس رگید
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رگید ، دندوب هدش فقوتم شکچوک ناتسد شزرل

دوب... هدش ریس

شوغآ اررد منص دش مامت مرهوش ردپ یاذغ

ینز داد یادص هک موش لوغشم متساوخ تفرگ

دش. دنلب رد تشپ زا

خرس وبل لثم شتروص هک مرهوش ردام ندید اب

اوه رد قشاق درشف یم مه یور نادند و هدش

ما هدنام زاب ناهد هدنام

تسناد یم ادخ متشاد مک ار نیمه دش، کشخ

. تسا هدش هچ زاب

مودک اضرریما هنک؟ یم یطلغ هچ اج نیا _نیا



یچ؟! هک یدرک تولخ هتاکل نیا هب هیروگ

دوب هدیدن ام رانک لکیه نآ اراب اضر نیما ینعی

یمن ار یتقیقح چیه دشاب نیب دب هک نهذ ؟!

.... ینیب

و تخادنا هللایهار الهلااال مخا اب بجر شم

یوت ار قشاق درک، اج اجهب ششوغآ اررد منص

متخادنا باقشب

اب مروخب اذغ نآ زا یا همقل دوبن تمسق هک راگنا

مرتخد متساوخ و هتفرگ باقشب زا مشچ ترسح

مریگب وا ارزا

دروخ مرس تشپ هب هک یمکحم هبرض هکاب

ار مزغم ناوختسا یادص ، متشاذگ شیور تسد

ادص نهآ ریت هب ندز هبرض لثم تسرد مدینش

هک مسیخ رس یور تسد رداچ یور دوب،زا هدرک

ریت ادیدش درد زا

مرهوش ردپ هدبرع یادص متشاذگ ؛ دیشک یم



هدش عمج یاه کشا تشپ ارزا موصعم دش دنلب

مدید یم رات مدرد زا

هک یموصعم تسد و هدرپس اضر ریما ارهب هچب

نآ نم نوخ و تشاد تسد هب یرتسکاخ گنس

، دروآ رد دوب هداد تاجن ندوب یثنخ ارزا گنس

شمارآ ارهب یرتسکاخ گنر هک منوخ دننامه

درک. مار ار موصعم دوب هدرک توعد

ار مرتخد متساوخ یم دوب هدش عطقنم مسفن

یمن یتح اما مورب گنج نادیم نآ وزا مرادرب

بقع هب یمدق متسناوت

بلط ارم و دیشک یم غیج منص مرادرب ولج ای

ات مداد یم راشف مرس تشپ ار متسد درک یم

ما یزیر نوخ هکلب

هک یزیچ دزوره یم دایرف موصعم دوش، عطق

یدرم همه نآ زا درک یم مراب دوب شدوخ تقایل

تلا جخ ادیدش دندوب هدش عمج هزاغم رود هک



یبارخ نز هچ هک دندرک یم رکف االن مدیشک یم

هدنامن میارب گنج یارب ییان هک فیح ، متسه

یم ار شکیکر یاه شحف باوج نانچ واال دوب

دنک. ظح مه شدوخ هک مداد

دنب ار متسد هک نیا زا لبق مرس نتفر جیگ اب

ای یادص و مداتفا نیمز یور منک ییاج

یاضف رد ییانشآ نتفگ لضفلا وبا

مندوب اتشان رطاخب مفعض رتشیب ، دیچیپ ناکد

درک. مامت ار راک شا هبرض اب موصعم هک دوب
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دنب ار متسد هک نیا زا لبق مرس نتفر جیگ اب

ای یادص و مداتفا نیمز یور منک ییاج

یاضف رد ییانشآ نتفگ لضفلا وبا

مندوب اتشان رطاخب مفعض رتشیب ، دیچیپ ناکد



درک. مامت ار راک شا هبرض اب موصعم هک دوب

ار دوخ هدیشک یاه سفن یادص

دیسر یم مشوگ هب گنگ اه ثحب ، مدینش یم

ناخ خهلا نانز ، هبامرگ رد هک ییاه ادص لثم

شاک ، دنتخادنا یم هار یجاب

هرابود نتفرگ سرت مشاب شوه هب متسناوت یم

رتشیب ار مفعض نیمه درب ارباال مبلق شپت منص

متشاد یعس ناوت مامت اب اما درک

ییاه تقو مامت لثم موصعم یادص ، منامب رادیب

دش یم نامیشپ ادیدش دزو یم یدنگ کی هک

دمآ. یم

تس؟! هدنز _

؟! شیشکب ینزب یاوخ یم هیچ _

. بجر شم هنکن درد تتسد _او

وتاراک باوج شدوخ ادخ نز هنک تتنعل ادخ _



شهب مک یتشاد راکیچ تخب دب نیا اب هخآ هدب

لثم مه تمین و تروق ؟!حاالود یدرک ملظ

! هیقاب هشیمه

یدنوادخ هب نکن عافد یعفا رام نیزا ردقنآ _

میسفن هرذ هی منزب اج نیمه ینک یم یراک ادخ

. امربب ور هراد هک

. مدینش یم ار یفطصم نداد رادشه یادص

یزیچ یبیبط هی دیرب ثحب یاج هب هگید هسب _

. دینک ادیپ

مدرک سح رترود فرح نیا زا سپ ار شروضح

مرتخد درک تکرح مرس زاباالی هک راگنا

تسیرگ یم نانچمه

دش. دنلب هنایشحو موصعم یبصع یادص

و... ردام یب نوا شنک هفخ _

. عیرس نوتراک رس دیرب دیدش عمج یچ یارب _



یم یفطصم هدبرع زا منت مه حلا نامه رد

ندرک در تعرج روطچ مناد یمن ، دیزرل

زورما ار شداهنشیپ

دنلب هتساوخ ماان نهلا یادص ، مدوب هدرک ادیپ

نابز اررب وبآ هدرک مه رد تروص درد زا دش

. دروآ

. دیدرک شغولش یکلا هدرمن یدید _

؟ هگم هریمب دیاب امتح _نز

دنچ هش زاب اج نیا نابساپ یاپ هگا دینود _یم

؟ نرب یم نوتساو نادنز سلا

سح مه هتسب مشچ اب موصعم یادص تشحو

دش. یم

هنک... یمن ییاطلغ نیچمه یتیاکش _هچ
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ار دوگ یناویل نورد ار بآ ندش هتخیر یادص

هب نهذ اررد نآ هتسب مشچ واب مدینش یم

. مدیشک یم ریوصت

یم مدرک سح میاه بل رانک ار ناویل یدرس

ان تسد هتفرگ رارق مرس ریز هک یتسد متسناد

. تسین مرحم

هب لوا نومه زا ضیرم هرتخد روخب ریگب _

. شنتخادنا مرسپ

یرامیب شدوخ هک یسک اجک اتهب ییوررپ

دناوخ یم یرک دوب هدرک یفخم ام ارزا شرسپ

حیقو ردق نیا تسناوت یم روطچ

یم باوج دیسرپب نم زا رگا هتبلا ، دوشب ای دشاب

هب سنج دب روط نیمه دلوت ودب زا وا هک مداد

. تسا هدمآ ایند



یم رت راو نابایب کنخ بآ زا هک مکشخ یولگ

زاب مشچ و دنز یم نوریب میادص هناوج دوش

منک. یم

. هسب _

یعس اما منک یم سح ار ممشچ نتفر یهایس

یفطصم منک یم نیمز دنب تسد مراد نتفر رد

هک تنوشخ یمک واب دنیآ یم مرس باالی مخا اب

، تسا شداهنشیپ ندرکن لوبق رطاخب مناد یم

. دپوت یم نم هب

؟ اجک _

! هنوخ _

یسیاو دیاب هک هش یمن یروج نیا رتخد _

. دایب بیبط

منز، یم سپ ار ناویل و منک یم یلد هت زا هفرس

اضرریما ناتسد رد هک تسا مرتخد یور ممشچ



ار مسفن داد، یم بات ار دوخ دشو یم اج اجهب

هسفق مدرک یم سح مداتسرف نوریب یتخس اب

ره واب هتشادرب کرت رناژی دوبمک زا ما هنیس

سفن

. دشک یم ریت

خآ. تسین یزاین _

مرس نورد یزیچ مدرک سح متسشن هک نیمه

. دنادرگرب بقع هب راشف اب ارم

م. هچب _

: تفگ مرهوش ردام هب ور رشت اب یفطصم

ورامش یاوخ یم نوج ردام بیبط یپ مریم نم

؟! منوسرب نومنوخ رد مد ات مه

. مرادن اپ مدوخ هگم _

وا زا مشچ و هدنادرگرب ور صرح اب یفطصم

مدید یم مه ارهب شیاه نادند راشف تفرگ



دوخ دشاب اتوا دوب شقح

. دنکن ینیریش

. دیتحار روج ره هشاب _

. هتحار ماج اج نیا _عفال

داد شرس و هدرک یطاق بجر شم راب نیا

هچ مدیرپ مه حلا یب نم شیادص وزا دیشک

. موصعم و یفطصم هب دسر

ور موربآ یفاک ردق هب دروخ ور نم باصعا _نز

مه شآ رتزا غاد هساک داوخ یمن هگید یدرب

. نوریب ورب یشب
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ترپ هزاغم زا ابیرقت و هتفرگ ار موصعم یوزاب

نیا لقادح ات مدوب هدروآ ارباال مرس نوریب درک



ریذپ لد هنحص

ییاهراک ربارب اهرد زیچ نیا ، مهدن تسد ارزا

. تسا چیه دوب هدرک نم هکاب

یلدنص یور و هدش دنلب اج زا دایز یتخس اب

عالهو یفطصم دوب، هدش یکاخ مرداچ متسشن

یمن حلا دوب نارگن مه یرادقم ندوب یبصع رب

. شدوخ ییاوسر ای نم نارگن مناد

نیا هنوخ ات نوتمنوسر یم مدوخ وش رضاح _

تدوخ مه ینک یم شغ هار طسو یرب یروج

ینک یم راکان ور هچب مه

منک. یم راد ربخ و بیبط مهار رس

هرب هار مسرت یم اج نیمه هنومب راذب اباب _هن

هش. رتدب شتیعضو

. تسه مساوح _

شم هک درک نایب ار شا هلمج یدج ردق نآ



راوید کمک ،اب دنزب یرگید فرح تسناوتن بجر

و رازاب نیب زا

یفطصم شوغآ رد منص و متشاذگ یم اه هچوک

دوب. هدناسر عاال دح ارهب تنطیش

هریخ مخا اب یفطصم هناخ مد هب نامندیسر اب

داد. ناکت فسات ناشن هب یرس و هدش ما

؟ ینک یم لمحت یچ هساو ور یتخس همه _نیا

تس هنوخ نیا هچب نیا یاج ، رتخد نیا فیح

؟ هنیا وت قح

منک. یم راکیچ مراد منود یم مدوخ _نم

دز ورد هداد ناکت رتشیب فسات اراب شرس

غیج هدز تشحو نم ندیو وزا دمآ میرم

شا هرذ هک نیا نودب مخا اب یفطصم ، دیشک

و درپس وا ناتسد ارهب هچب دوش ضوع شهاگن

. تفر



یزیرنوخ تسا هتفر بیبط یپ هک متسناد یم

هچ ،اما دوبن بیبط هب یزاین دوب هدش عطق ما

درک یم ار دوخ راک وا متفگ یمن هچ متفگ یم

.... دسرپب یزیچ یلا وس یسک زا هک نیا نودب

.

ییاه گس هلوت گنلش اب هتسب رس نآ اب یبصع

یم شیتآ و هدرک اهر اهار نآ ناشردام هک

هکلب ات مدز یم ار دنازوس

زا مامح داد،رد یمن مناما درد رس دنریگب مارآ

مادک مناد یمن دش یم هدز ادیدش رگید فرط

هدرک لفق ار نآ یرخ هرک

زاب ردار هک نیمه و هتفر شتمس هب یبصع دوب

ورد تفر لخاد و هداد ملوه رداچ اب یسک مدرک

متساوخ مشخ دزاب یم سفن سفن تسب ار

. تشگرب متمس هک مربب موجه شتمس
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. ییاد _نز

. مدیسرپ رشت اب هدرک هاگن انوم هب مخا اب

؟ ینک یم راک یچ اج _نیا

هدب. متاجن ادخ ور _وت

لثم شتروص مدوب هدش واکجنک مدرک زیر مشچ

شتیاده زیوآ تخر فرط هب دوب هدش راوید چگ

: متفگ طایتحا واب هدرک

. مایب اجات نوا نیشب ورب بوخ یلیخ

هب مدرک تفس مرمک رود ار مرداچ درک تعاطا

ود نیب زا هدش ثعاب زیچ هچ هک مدرک رکف نیا

کمک نم زا شا خهلا

. دهاوخب

تسافو یب تردام یدز نم هب رس هی بجع _هچ



؟ هبوخ تنامام ! یشاب دیابن هک وت

. تسا ربخ یب اریمس مدیمهف درک هک ونم نم

؟ یدرک یم رارف یک تسد _زا

داد. باوج هناقداص ضغب واب هدروآ رسباال

نک یراک هی ادخ ور وت ییاد نز مدیجم شاداد _

حالل. منوخ ور نم هریگب

روط نآ هک دش نشور مزغم رد یغارچ هک راگنا

. مدرک شهاگن ثیبخ

؟ یدرک راک یچ هگم ارچ _

هب عورش و هتخادنا نییاپ ار شرس نیگمرش

داد. حیضوت حلا نامه ورد هدرک هیرگ

یم همان یتقو ور هیاسمه رسپ و نم مشاداد _

یم ور مرطاخ یلیخ یلع ادخ دید،هب مهب داد

هک ییاتقو موب تشپ باال دایم زور ره یاوخ



میش. یم مه تبحص مه تسین یسک

هنک یمن شلوبق ماقآ اما اه هدموا ممیراگتساوخ

. دروخ یمن وت درد هب هرسپ هگیم ،

نتفگ یارب دوب گنج ردحلا منابز اب مثیبخ رکف

یمحر یب اب تیاهن رد اما هیضق نتفگن ای

اب متفرگ ار وا ناتسد و هدز رانک ار منادجو

: متفگ وا هب ور یگتخاس یزوسلد

وت لوم لوپ هرسپ دینک یمن رارف ارچ بوخ

؟ تسه شلا وب تسد

. هزاسب هنوخ مارب داوخ یم ادخ هب _هرآ

هش، یم ادیپ مک هشاب قشاع هک یدرم ازور _نیا

مشهار اهنت دینک رارف ینک شیضار نک یعس

امتح هریگب ور نوت یکی هگا تشاداد واال هنیمه

. هشک یم

وشامشچ نوخ ییاد نز یگیم تسار یاو _



؟ هنوخ مرب یروجچ حاال وب هتفرگ

هک ییاج نیبب هک یرب داوخ یمن هنوخ _

؟ دیراد دیرب یکرتشم

دشاب رت داشگ مدنخبل داد ناکت دنت دنت ار شرس

: متفگ دوب هدش ینابرهم رهاظ رد هک یلد دب

یلیطعت دعب منم اج نوا ورب وت بوخ هلیخ

طقف ییاجک مگیم نوا غارس مریم هبامرگ

هرآ؟ هگید ینئمطم

یم شیارب ملد داد ناکت ار شرس نانیمطا اب

نیچمه یارر تشادن ینس هک وا تخوس

ار ندوب بارخ هار نیا شدوخ اما یطباور

دلب موصعم هک یزیچ دوب، هدرک باختنا

داد. یم شتبسن نم هب هزور ره لضفلا وبا
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یم شیارب ملد داد ناکت ار شرس نانیمطا اب

نیچمه یارب تشادن ینس هک وا تخوس

ار ندوب بارخ هار نیا شدوخ اما یطباور

تثابخ اب موصعم هک یزیچ دوب، هدرک باختنا

ارهب لضفلا ووبا داد یم شتبسن نم هب هزور ره

نآ قمحا کرتخد ،نآ تخادنا یم مناج یب ناج

نآ ندناسرت یارب نم و تفر شرارق رس زور

متفگ دیجم طسوت شنوخ ندش هتخیر زا کرسپ

رارف هب یضار تمحز و روز رازه اب هرخ باال

انوم ارهب مدوخ میاه سابل زا تسد دنچ دندش

رهظ یاه همین دودح ، دروخن لکشم اتهب مداد

اریمس دروآ ربخ میرم هک دوب

چیه هتفر شوه زا هک هدرک ینزدوخ ردق نآ

نم هک دنتسناد یمن رفن ود ونآ مدوخ ءزج سک

و قوذ هکاب میرم هب یدنخزوپ . مداد ناش یرارف

، مدرک هاگن درک یم فیرعت ار ایاضق همه قوش

دنشاب هتشاد یبوخ یگدنز مدوب راو دیما طقف



نم نوچ

و اریمس یدوبان یارب طقف و طقف ار راک نیا

. مدرک موصعم

دش یم هناوید تشاد دیجم ینیبب یدوبن یاو _

امگیم شرس وت دز یم راب دنچ دنوخ هک ور همان

هگن ننوت یمن و فرح مه انیا ترهوش ردام نیا

یم ربخ اب اتسور لک هشیم یزیچ اتهی نراد

نش.

نم داهنشیپ هب هتبلا تشون رسپ نآ دوخ ار همان

هکب دندرک یم نامگ تفر یم ربخ یب رگا نوچ

رسوهت هدمآ شرس الیی

ندیسر اما دندروآ یم مه یروج کی ار هیضق

اهنت ینعی ناسر همان طسوت همان ندناوخ و همان

یب ییاوسر کی شدوخ تشاد داوس هک یسک

دوب. دب تیاهن

یمخا دش میرم مهافت ءوس ثعاب مظیلغ دنخبل



: تفگ یتحاران واب درک

؟ یلا حشوخ هنکن ؟او یدنخ یم یچ هب

و هتشذگ یشوخ زا نم راک تسناد یمن رگید

. متسه رما نیا یناب دوخ

رکف،دای وت مدوب هتفر تسین نوا رطاخب هن _نم

ام نامز مداتفا لضفلا ووبا مدوخ تارطاخ

نوریب هرب تشادن تعرج رتخد

هزاجا متنتفر ییوشتسد ات یارب دیاب رهوش هک

دیرخ مدوب هتفر ماتسود هکاب راب داد،هی یم

هک منوج هب تخادنا یروج و لضفلا وبا موصعم

. متسه یزیچ یلتاق راگنا

. هگید یتفرگ یم هزاجا دیاب مزیزع بوخ _

تصرف مدید وماتسود هبامرگ وت یلو _هرآ

. مدرکن

هک دوب ینامز نامه مدش قرغ اه زور نآ رکف رد



مه هب لضفلا وبا اب ارم یگدنز تشاد یعس ایرث

هداوناخ مسحن تفگ یم شرهوش ردام منزب

یم تسرد دیاش درک، مهاوخ دوبان ار لضفلا وبا

ناشقح مدرک یم مه ار راک نیا رگا اما تفگ

دوب.

اب شرهوش و ایرث هنز نوا هدیسر ربخ یتسار _

نیا هتساوخ یم یراگنا نتشک ور هبیجن مه

شرهوش و نوا اما هشکب مه ور ایرث هچب یکی

بآ ریز ندرک ور هردام رس ندرواین تقاط

. نوشنتفرگ نارهت هب رارف عقوم ماه نابساپ
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لوا هتسد یاه ربخ مدش شا هریخ تریح اب

مدوب فساتم ایرث یارب دوب، میرم تسد هشیمه

هدش هلماح هزات هراچیب ، دوبن شقح یگدنز نیا

وا زا هک شیعیبط قح زا تساوخ یم و دوب



هک یسک لتق رطاخب اما دربب تذل دندوب هتفرگ

اررد شرمع هیقب دیاب درک، هابت ار شیگدنز

کیرش مه شرهوش رگا هتبلا دیسوپ یم نادنز

دش. یم رت کبس یمک شمرج دوب لتق

وا لثم ما هتفرگن ماقتنا لد نادنز رد مه نم

ارزا هدنرپ نیا یزور اما مدز یم واپ تسد

. مدرک یم دازآ یروجدب لد سفق

اج زا دمآ یم اه هلپ زا یسک یاه مدق یادص

رس هب رداچ ناشیرپ یتروص اب هناحیر مدش دنلب

دمآ. لخاد

؟ هناحیر هدش یچ _

دایز یتحاران واب هداد ناکت فسات اراب شرس

دش. وطالین شتوکس دیچرب بل

یتحاران یزیچ زا هتگرم هچ رتخد نزب فرح _ِد

؟!



. دیکرت شضغب میدعب لا وس ندیسرپ اب

باال شقه قه یادص مدرک شهاگن زاب ناهد اب

. مدیسرپ و هداد شناکت تشحو اب دوب هتفر

شیروط سنوی جاح هبوخ شلا ح مناخ سدقا _

؟؟؟ هدش

ناکت یفنم ناشن ارهب شرس و هداتفا قه قه هب

مدز. دایرف شرس سرتسا واب یبصع داد

؟ رتخد هتچ سپ _

... ورسخ _

هیک؟ ورسخ _

هب عورش دزو ما هناش هب یا هبرض میرم

داد. ندرک حیضوت

. هگید داوخ یم و شرطاخ هک ییورای نومه _

یگ؟ یم هک ینیا هدش یچ بوخ _اهآ



داد. شهب در باوج منوج _اقآ

یارب هک ییاه هخسن نآ زا یکی متسناوت یم

رارف روتسد و مچیپب شیارب مدوب هدیچیپ انوم

نیمه یارب ، دوبن نمشد ههبج زا هناحیر اما مهد

. مدرک شتحیصن هب عورش

الدب شاهاب هرادن ینمشد هک تنوج اقآ مزیزع _

. هدرکن لوبق هک هدید یزیچ هی

هنک یگدنز هرارق رمع هی هک ینوا ماوخ یمن _

. هسرپب منم زا هش یم یچ بوخ ماقآ هن منم

ندرک تراد ربخ هک نیمه مرب تنوبرق _

یتقو مدوخ ،نم هیلیخ شدوخ یراد راگتساوخ

زونه متسشن دقع هرفس رس

هدش. یچ متسنود یمن

. مداد همادا و هداد ناکت خلت یدنخبل اراب مرس
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. مداد همادا و هداد ناکت خلت یدنخبل اراب مرس

مارب لضفلا وبا هک یکسورع یتقو یسورع بش _

هچ مدیمهف عقوم نومه متشادرب ور دوب هدیرخ

دش. مهب یملظ

رکشورادخ ناوخ یمن ور تدب انیا مناخ سدقا

، هگید یکی دشن نیا هترس باال تردام ردپ هیاس

هشاب وت هکملا یسک

هش. یم زاب هنوخ نیا هب شهار

. دایم مشوخ ورسخ زا نم _اما

یندرگ سپ کی و هتفر وا هب یا هرغ مشچ

. مدرک شندرگ هلا وح هناناج

یم رت ایح یب مگ یمن یچیه یه هبوخ هبوخ _

همهفب تنوج اقآ و تدوخ نک عمج وش هش،اپ

تاسیگ یدرک هیرگ



هنز. یم هت زا ور

دز، لز متروص هب بجعتم دش عطق شا هیرگ

مدز. رشت و هداد ناکت تسد یبصع

؟ ینک یم هاگن هیچ _

هدنام توهبم و تام داد، ناکت ار شرس سرت اب

یدح مه ندیشک زان مراتفر رییغت نیا زا دوب

. تشاد

. یچیه _

زاب ار هدمآ وهار هدش دنلب اج زا سرت و یجیگ اب

نیا دیمهفن متفگ شوخ نابز هچاب ره تشگ

وا یارب رهوش هناخ رد درک یم رکف دوب المز رشت

درک یم رکف دنک، عمج دورب ات دنا هتخیر

هبالال یل یل مناخ سدقا هزادنا هب مه شرهوش

هزادنا هب تسناوت یمن سک چیه ، دراذگ یم شی

راودیما دنک، شکرد تشاد وا هک یردام ردپ



جاودزا یباسح تسرد مدآ کی وااب لقادح مدوب

. میتخوس هک میرم و نم دنک

! هربخ هچ هنود یمن زونه _

مینیب یم شور هفایق جاودزا دعب نک ربص _هرآ

نومگندلا یارهوش زا یریخ هچ ام شوخ شلد

هک؟ هتدای ور دمم هنیبب نوا هک میدید

داد. همادا ترفن ووااب مدرک نییاپ ارباال مرس

مدوب رضاح مدرک یم یگدنز نوا هکاب ییازور _

زور هی یضوع نوا شیپ ات مشاب گس هنول هی وت

یدزد ملا شارب هک

بآ یان هک دز یم مکتک ردق نوا مدرب یمن

یم دیرپ یم هک شیا هشعن متشادن مندروخ

... مغارس دموا

یاه لگ هک شا یکشم یرسور یور ممشچ

شیاه هرانک و تشاد یجنران و خرس نشور



دوب هدنام تباث تشاد هشیر

هشیر شیوشت اب درک یم فیرعت هک روط نامه

هک راگنا ، دیچیپ یم شا هراشا تشگنا رود اهار

وج نآ زا هک نیا یارب تشگ یم زاب اه زور نآ هب

مدز. بل یخوش نحل اب منک جراخ ار وا

ات میگب اه زیچ نیا هب عجار میاوخب میرم _یه

نومدوخ هساو مینک یرادازع دیاب رحس دوخ

؟ تساجک منص

؟ شمرایب یاوخ یم شمدنوباوخ _

یم شیتآ هشیم اپ هباوخب راذب نک شلو _هن

هیبش ش هفایق همدوخ نیع هدیرپ رو هنوزوس

... شاتنطیش شق، خاال اما شاباب

... هشابن هایس نم لثم شتخب هنک ادخ طقف
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یم شیتآ هشیم اپ هباوخب راذب نک شلو _هن

هیبش ش هفایق همدوخ نیع هدیرپ رو هنوزوس

... شاتنطیش شق، خاال اما شاباب

... هشابن هایس نم لثم شتخب هنک ادخ طقف

. شاباب لثم هدنلب شتخب هش یمن _

دنلب شتخب رگا لضفلا وبا هراچیب مدز یدنخ کت

یم کتخب هب رتشیب ، داتفا یمن نم ریگ هک دوب

زاب ملد تخب ات متسنام

اما مباذج یقامخچ لیبیس درم یارب دش گنت

یمن اود سک چیه زا یدرد اه یگتفرگ لد نیا

درک؟ یم درک؛

.

ملباقم هک یقرو هب مدش اج اجهب یمک میاج رس

بال رطاخب نادجو باذع مدش هریخ دوب هتفرگ

کی ، مدروآ وا هون رس هک یی



متروص هب یگتسخ درک،اب یمن میاهر ما هظحل

. تسا مشنکاو رظتنم و هدز لز

در هر یم هش یم مومت ینزب رهم اجهی _اباب

. شراک

هش! یمن یروج نیا یجاح یچ نوتاه هچب _

تزا هچب وتو اما متشاذگ ثرا مانوا یارب _

باال نوشارهوش نم یارتخد نیتسه مرسپ

،هن یراد یرهوش وت!هن اما هنوشرس

گرزب یتخس موت هون ماوخ یمن یتسرپ رس

هتفه نم ات نک لوبق ناج اباب نک لوبق هشب

. سیونب ازریم مدب ور انیا هگید

زا سپ ، مدروآ رد ندرگ رود ارزا مرهم یلد ود اب

مدرشف ذغاک یور هایس رهوج رد نآ نداد راشف

زیچ همه ک من من هک راگنا

و هدروآ اررد دوخ رهم بجر شم دش، یم بوخ



ءاضما شرهم اب نم یاضما رانک تسرد درک اه

دز.

هرتهب مه وت متفگن یزیچ عفال موصعم _هب

منودرگ شرب شلا بند مرب ماوخ یم یگن یزیچ

م هون هرادن تیبوخ اه هیاسمه وت

با موصعم مه نوغاد اریمس مه هدرک رارف هک مه

. نراد زاین مهب هشابن یچ ره هرخ ال

هب شدورو یارب هزاجا نیلوا اب منادجو باذع

نییاپ رس مرش اب دوب هتفرگ ارف ار منت لک منورد

هون نم دیمهف یم رگا مدرک توکس و هتخادنا

ردق نیمه زاب ما هدرک ریش رارف یارب ار شا

هن. اعطق ؟ دنام یم نابرهم

مروچقاچ مرش اب درک عمج هک ار شکتسد رتفد

، متساخرب اج وزا هدیشک متروص زا یمین یور ار

درک دنلب رس مرهوش ردپ



. دیسرپ و

؟ اجک _

ممرتخد هنوخ مرب مش یمن نوتمحازم هگید _

هنک. یم شتیذا تقو هی ِمیرم شیپ

: تفگ مارتحا اب تساخرب اج زا مهارمه

هب مایب ادرف دیاش شاب شبقارم ناج اباب هشاب _

. شندید

. منوترظتنم راهان مشچ رس نوتمدق _

. یتفایم تمحز _وت

: متفگ یتحاران واب مدرک شهاگن مخا اب

. دینود یمن مه نتخپ راهان هی ورالقی نم ینعی

دنلب شیر یور یتسد و هتفرگ نادند هب بل

یور لضفلا وبا گرم زا هک شگنر یرتسکاخ

. دیشک دوب؛ هدرک شوخ اج شتروص
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زیه و هریخ هاگن وزاب مدمآ نوریب ناکد زا

یفطصم ناکد ،مد مدیرخ ناج ارهب نادرم

شلخاد یواکجنک واب یواکجنک واب هدرک فقوت

. مدینش ییادص رس تشپ زا هک مدیواک یم ار

. ماجنیا _نم

هریخ یفطصم هب دز یم دنت مبلق مدیرپ اج زا

دوب هدز هناش بترم ار شا یکشم یاهوم مدش،

همکد ولگ ریز هکات ار شسابل

و دوب شنت هشیمه داشگ تک دوب، هتسب تشاد

یم یبل ریز رکذ ره اراب حیبست یاه هناد

رتشیب شراد ،کالههبل تخادنا

درک. یم هجوت بلج همه زا

مرس. هب کاخ _



؟ یزیچ ییاچ مناخ جاح وت امرفب _

نونمم یفطصم اقآ هنکن درد نوتتسد یاو _یا

دش. فرص

، مدیشک شیپ زا شیب تروص یور ار مروچقاچ

: تفگ دایز ینابرهم دشاب مکیدزن

اج نیا ادرم دیاین رازاب هرتهب هگید مناخ اقل هم

دیتساوخ یزیچ هر،ره یم زره نوشمشچ نزیه

. هریگب مگب دوواد هرسپ نیا هب نم دیگب

هریخ شگنر یبآ نشور یاه مشچ هب تیدج اب

. مداد باوج ییوررپ واب هدش

رگا مراک مدعب هک نروخ یمن ور هدنگ _نز

. مدموا یمن دوبن بجاو

شندرک ناهنپ رد یعس هک یصرح اراب شسفن

: تفگ ورغ واب هداتسرف نوریب تشاد

؟ یرسک ؟مکو یرادن المز یزیچ _



. عهیلا زیچ همه هدب نوتضوع ادخ _

یصاخ سح واب دیشک شبل رود یتسد دنخبل اب

دز. لز منامشچ هب

دوب. هفیظو _

اب حلا اراتهب یا هبرجت نینچ دز یم دنت مبلق

. مدوب هدرکن هبرجت قمع نیا

لد تیاضر نودب رارف کی تساوخ یم رارف ملد

اج رد شیادص هکاب منک کرت اجار نآ متساوخ

یلا متسد درب شبیج لخاد یتسد مدش، فقوتم

نوریب

. درپس متسد وهب هدیشک

. هزرمایب ادخ نوا یراگدای امش شیپ هنومب _

؟ لضفلا _وبا

مرهوش مان ندروآ زا راگنا داد ناکت رس مخا اب

مه مرارق یب بلق دوب، هدماین ششوخ نادنچ



زور زورما راگنا و دوبن یضار فرح نآ زا وا لثم

وا زا هک ار لا متسد دوب، یتیاضران و تیاضر

مدوخ هک ییاه یزود لگ هب ممشچ متفرگ

. تفر فعض ملد تسشن مدوب شطایخ

منک. تتحاران متساوخ یمن _

. متسین _

درک. همزمز بل ریز دنخ جک واب داد ناکت رس

. همولعم _
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درک. همزمز بل ریز دنخ جک واب داد ناکت رس

. همولعم _

ویب مدینش نم اما دوب هدرک همزمز هک نیا اب

همشچ ، مدرک کرت اجار نآ مداد حیجرت ار یلحم



دوب هدش کشخ مکشا

دوب. هدرک رپ مبلق رد زبس یا هناوج ار شیاج و

تشذگ یم مرهوش ردپ و نم رادید زا یزور ود

باسا مکرتخد یارب و هدمآ ام هناخ هب زور نآ

وا مادم دوب هدرک هیهت یزاب

یم دنخبل شکمن اب تاکرح وهب دیسوب یم ار

دز.

دوب هدروخ شماشم هب انشآ یوب راگنا مه منص

عقوم یتح درک، یم ابواات تحار ردق نیا هک

شناج اقآ یاپ یور راهان

هب رتشیب هتبلا دروخ اذغ وا هارمه و تسشن

هک شا هدیبملقرو مکش نآ ات دناروخ هرفس

دنت دنت ار شنتفرگ زاگ سوه

. مدرک یم هزور وره

رد هک نیا زا تشاد نادجو باذع مرهوش ردپ



مدرک یم یگدنز یناکم نیچمه و تیعضو نیا

رگم دوب هدرک تداع رگید اما نم

ار عضو نیمه مه دوخ یردام هناخ رد هک نیا هن

. مدرک یم لمحت

یلیخ متفر هناخ هب میقتسم هبامرگ زا دعب زورما

یاه غیج یادص اب ناهگان ، مدیسر هناخ هب دوز

تیعضو ندید اب مدوشگ ردار بجعتم هناحیر

بجعتم و هدنام زاب یرتم دنچ مناهد میوربور

نانز ندز زا هک یسنوی جاح ، مداد ناکت رس

هداتفا شرتخد کت ناج هب دنب رمک اب دوب رفنتم

ادج مه اهارزا نآ تشاد یعس مناخ سدقا و

دنک.

شرهوش زا هک مناخ سدقا یاه سامتلا یادص

یم هچوک هب مک مک دنک اهر ار وا تساوخ یم

. دیسر

هی تفگ یزیچ هی درک طلغ یجاح نک شلو _



. دایب هاتوک امش درک ییاطخ

هب هنک جارح ور موربآ رتخد نیا هک مایب هاتوک _

راب هی هدهاش ادخباالرس هناحیر یلع والی

ییب هرسپ نوا مسا هگید هعفد هی طقف هگید

و منز یم و مدوخ دیق یرایب مولج ور زیچ همه

ایهن.... یتفنش مریگ یم ندرگ و تلتق

ور مغ اب منکب ار هناحیر تتطاسو ات متفر ولج

. مدرک همزمز یجاح هب

تس. هچب رتخد نیا ؟ دیدرک راکیچ یجاح _

ور وت تسایس زا وج ؟هی هچب تس هدنگ سرخ _

. تشاد ییایب ورب شدوخ یارب االن تشاد هگا

هک یا هناحیر و هداتسیا فاص شا هکیت نیا زا

. مدرک اهر ار تخیر یم کشا راز راز

؟ یجاح یتسایس _هچ

تبحص دب ردق نیا نم اب حلا اتهب سنوی جاح



هک نیا سرت هدش، یزیچ مدوب نئمطم دوب هدرکن

دنازرل ار ملد هدوب نم راک انوم رارف دشاب هدیمهف

شتروص هب جاو و جاه دز وا هک یفرح اب ،اما

مدز. لز

ردام باال یدیشک ور ترهوش ردپ لا وما و _ملا

ور شرهوش کتسد رتفد بشید ترهوش

رتخد هنکن درد تتسد ... هدید

... مورح هبملا لقادح وت مدرک یم رکف

ردح دب حلا نامه واب مدش شا هریخ ضغب اب

،اب دندرک یم سیخ ار متروص میاه کشا هک یلا

. مداد باوج کانزوس ینحل
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؟ مدروخ مورح نم یجاح هنکن درد تتسد _

مبیج مورح هار زا تساوخ یم هگا نم یجاح



و نم تیعضو دوب نیا منک رپ ور

م؟ هچب

دمآ، ملا بند هب مناخ سدقا متفر مکوبات فرط هب

گنچ ار شتروص شرهوش فرح زا نیا زا شیپ

دوب هدش هدنمرش و هدز

تسشن یبوچ هتخت یور تسد هب دنبرمک یجاح

نامه ارزا هناحیر تفرگ تسد نیب ار شرس

درد وزا هدرشف ار شیوزاب هک مدید یم هلصاف

دشواب ما هناخ دراو مناخ سدقا ، دیزرل یم

: تفگ یراد وربآ

هروخن رب تهب تفگ یزیچ هی یجاح مرتخد

وت هش یم هالله لثم یندش دنت شنوبز مزیزع

اه! هروخن رب تهب

یم تقو ؟ره مدرک یهانگ هچ نم مناخ سدقا _

دایم هگید درد هی مک شوخ زیچ هی هب لد ماوخ

هنم؟ زا لکشم نوترظنب



شیپ زور دنچ مرهوش ...ردپ دیگب تسه هگا

اه هگرب نوا مرب تساوخ مزا سامتلا اب شدوخ

مورح نمملا منک اضما ور

هب ندروخ ور ممیتی هکملا ییانوا سپ ؟ مروخ

مورح ملا موصعم یچ ندرواین نوشدوخ یور

؟ تسین روخ

یجاح هکینز نوا شاب طلسم تدوخ هب مرتخد _

ندز شیتآ عقوم ینود یم هک تدوخ هدرک رپ ور

هب تسد یروجچ رفن هی

تیگدنز رکف طقف شهب هدن تیمها هش یم راک

. شاب

مدآ لیا اتهی مریمب ازور نیمه شاک هه یگدنز _

شیپ میرب امش مناخ سدقا نش، تحار متسد زا

یارب افرح نیا نم ات داوخیم کمک رتشیب هناحیر

نوشمونشن هک زور هی هدش راهان و ماش لثم نم

. مدروخن یچیه راگنا



هک وت هگید هسب اقل هم ینز یم هیفرح هچ _نیا

. رتخد یدش یمن تحاران دوز ردق نیا

ندیدن رطاخب زورما ، مداد ناکت درد اراب مرس

یبصع یارب یا هنیمز شیپ کی لبق زا یفطصم

نیا زا متشاد ندش

مشاب هتشاد دوخ یارب ار وا متسناوت یمن هک

وا هب تبسن متاساسحا هک نیا هن مدوب تحاران

اههن دشاب هدرک ناروف

مشاب هتشاد ابوا یطابترا کی تساوخ یم اهنت

اب هاگ هگ مبلق اما مدید یم یماح مشچ ارهب وا

تفرگ یم نابرض شندید

یلو دمآ، یم مغارس هب مرش شیاه فرح اب

دوب هدرک تباث ار نیا نم هب یجاح یاه فرح

دنازوس لد مرهوش ردام حلا هب دیابن تقو چیه

غیرد یتیلا عف چیه زا هار نیا رد ماقتنا یارب و

. منکن



یم هک سنج ودب دوب ناطیش ردق نآ وا

نیرت دب هب مه اهار زیچ نیرت بوخ تسناوت

طقف ندوب مارح و یسجن دنک، لیدبت

و نیرتدب مارح زغم دوبن فیثک یاه لوپ صتخم

تسناوت یم سک ره هک دوب یزیچ نیرت فیثک

هدوب رتدب تابالقمه زا فیثک نهذ ، دشاب هتشاد

دوب. دهاوخ و تسه و

مدرک یعس و هدرشف مه یور ار منامشچ

اج نیا رتزا بارخ نییاپ عاضوا ، مشاب درسنوخ

اهنت تمس ار مناخ سدقا نیمه یارب دوب

دوب؛ هدش منهج شیگدنز نم ندمآ هکاب شرتخد

. مدرک یهار برض و روز اب
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شیاه رتخد و مرهوش ردام یاه نویش یادص

هب ود درک یم تسس نتفر ولج یارب ار میاهاپ



هچراپ اراب هناخ یاج همه متشاذگ لخاد اپ کش

دیکرت مضغب هاگآدوخان دندوب هدناشوپ هایس

و موصعم متفر لخاد ، متشاذگ مناهد یور تسد

و هتسشن هناخ زا یا هشوگ یفیدر شیاه رتخد

همه زا شیب اریمح دندوب هدش حلا یب زاحلا

زا شیب ار شردپ وا هک متسناد یم دز، یم هجز

طایتحا ،اب تشاد تسود و تساوخ یم همه

ناشیوربور تسرد و هتفر ولج یرگید مدق

هدیدن ارم هک دوب دب ناشلا ح ردق نآ متسشن

لضفلا وبا یاه خهلا رتخد نیمث و امیس دندوب

ییاچ و هایس یامرخ ندرک شخپ اراب مسارم

رس تفرگ ییاچ هک مفرط هب امیس ، دندنادرگ یم

و هدز شکشخ مندید زا هظحل کی مدرک دنلب

داد. تروق یتخس ارهب شقازب

؟ مربب هانپ یک هب حاالنم یتفر ارچ اباب _اباب....

هک ممشاداد هنک؟ راکیچ وت نودب تیراغت هت



؟ هشاب نم درم یک حاال تفر

مدرک یمن کرد ار ردپ نداد تسد زا تقو چیه

تسد زا اما درم مردپ مدوب کدوک یتقو نوچ

هب متسناوت یم ار دوب رس هیاس هک یسک نداد

اب مدینش مشوگ رانک انشآ ییادص ، ممهفب یبوخ

مدرک یم کاپ ار میاه کشا هک ردحیلا بجعت

. مدرک شهاگن

. ِکشک یفطصم راگنا واال هبوخ _

ندید اب مداد سالم مارآ یفطصم ردام ندید زا

مارتحا اراب سالمم باوج دزو یقیمع دنخبل نم

رانک هک اریمح و مرهوش ردام فرط هب امیس داد،

ناششوگ ریز یزیچ و تفر ؛ دندوب هتسشن مه

و دیایب باال ناشهاگن دش ثعاب هک درک چپ چپ

و تسج اج زا اریمح ناهگان دوش، تباث نم یور

یپ یاه یلیس دناسر نم ارهب دوخ یدنلب زیخ اب

دز. متروص رسو یور شار یپ رد



هزات و نوملد غاد یاوخ یم یدموا یچ یارب _

؟ ینک

مدرک یعس بجر شم مارتحا هب مدش مخ درد زا

منک یریگولج شندز کتک و نتخادنا تسد زا

ارزا شیاهوم و مروایب تقاط متسناوتن اما

ریجنز هک راگنا مراک نیا ،اب مدیشک یرسور

تمس یگمه هک مدرک زاب ار شنارتخد و موصعم

و هدروآ موجه نم

. دندرک مندز کتک هب عورش

و مکش هب موصعم یاه دگل مداتفا هک نیمز یور

هناشن ار مفتک و هنیس مه اریمس ، تسشن میولهپ

یا هتسد اریمح و دوب هتفر

مدش هدنک یادص هک یروط دنک، ار میاهوم زا

ار میولگ مشخ الاب یکش ، مدینش ار میاهوم

دز. داد و هدرشف

تایراک تفاثک اج؟ نیا یدموا یچ یارب هزره _



زا ثرا نتفرگ یاوه هب یدموا حاال دش مومت

. تمشک یم اج نیمه یدنوخ روک ماباب
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هکاب دنک شیادج نم زا تساوخ شرهوش ردام

دنلب مدایرف و غیج یادص داد، لوه ار وا مشخ

و مناخ سدقا دوب هدش

ریز هک ینم ندید اب دندیسر هار زا هزات هک هیقب

کیدزن مدوب ندش هل ردحلا نانآ یاپ و تسد

دز. داد اه نآ هب ور دمآ

. دیشکب تلا جخ _

اب دروآ باال اریمح هب ور ار شا هراشا تشگنا

: تفگ نشخ و درک تشرد مشچ تیدج

یروطچ متسنود یم واال یتاباب رادازع هک فیح

. مدب ور تباوج

دزوزا وا هنیس هسفق هب یا هبرض تسد فک اب



ره اب مدرک یم سح ، دیشک ارمباال متسار تسد

ما هنیس مشک یم هک یسفن

. دننز یم رجنخ ار

شتکرح متسناوت یمن دوب هداتفا لش مپچ تسد

فسات واب هداد ناکت یرس هنیک اب ناحیر مهد

. درشف مه یور ار شیاه بل

دیاوخ یم یک ات هدب ور نوتاملظ باوج ادخ _

وا تمس تساوخ یبصع اریمح ، دینک شتیذا

هتفرگ هبیط طسوت شچم هک دنک زارد تسد

دش.

مارتحا ؟هب دومرف یچ مناخ سدقا یدینشن _

داب رانک ورب متشاذگ تنهد وت سملا نودند تاقآ

یش. راکان یاوخ یمن هگا دایب

مریمب یهلا ندرک راکیچ مرتخد اب یدید یاو _یا

رهز هب هک یدنخبل مردام یادص ندینش اب تارب



مسارم لوا زا هک مدوب نئمطم مدز تسنام یم

اما دوب هدید ارم ندروخ کتک و هدوب اج نآ

هب تمحر دص زاب تشادن ندمآ ولج تعرج

ردام تعرج

. تشاد ریش رگج وا دوخ لثم یفطصم

اه نآ هناخ ات ارم هیقب و مناخ سدقا کمک اب

اراب متخ مسارم هناد هب هناد همه دندرک تیاده

. دندرک یم کرت اه نآ راک نیا

هک یدایز درد زا دوب هدش سیخ کشا زا متروص

مسارم منک شغ دوب هدنام مک مدش یم لمحتم

اتسور دجسم اررد هنادرم

ور مناخ سدقا دندرب لخاد هک ارم ، دندوب هتفرگ

یم ماقتنا یارب ار شنوخ نوخ هک یا هبیط هب

درک. همزمز دروخ

... هتسکش شتسد دایب وگب نوج نرتسن هب _ورب



زاباالی میرم مدرک هاگن مپچ تسد هب تشحو اب

اج ششوغآ اررد منص دید، ارم هک کوبات ناویا

اررد دوخ و هدرک اج هب

عورش نم ندید اب منص دناسر هقیقد دنچ ضرع

سفن یتخس هب هک ردحیلا یبصع درک هیرگ هب

رشت وا هب ور مدیشک یم

مدز.

ینیب یمن هگم یدروآ یچ هساو ور هچب _

ور...؟ متیعضو

اما مریمب مدوب رضاح متخیر یم قرع درد زا

شش یور هک دش یم یغیت ممد ،ره مشکن سفن

هدیشک لخاد زا میاه

دش. یم

مدز. بل درد واب هدرشف ار مناخ سدقا تسد

. دایمن باال مسفن _
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هب کاخ مرس هب کاخ و هدرک داد ویب داد مردام

هیبش رتشیب مناخ سدقا دوب، هتخادنا هار مرس

هدوشگ ار مسابل همکد نم ردام دوب،ات ناردام هب

نییاپ مرس ارزا مرداچ درک لش ار ما یرسور و

هدش مریگ نابیرگ دیدش عوهت ،حتلا متخادنا

یم شوه زا یا هظحل و هدمآ شوه دوب،هب

، نامز مدوب هدرک ریگ خزرب رد هک راگنا ، متفر

یاهادص تشادن موهفم میارب تیعقوم ، ناکم

دوب، گنگ میارب مرود یاه مدآ بیرغ و بیجع

درد زا یسک دش یم رگم ، مدوب گرم هب کیدزن

ال ماک شتلع دیاش اما دش یم امتح ؟! دریمب دایز

.... دشاب هدوبن درد رطاخب

.

دوب ییادص اهنت مه یور حیبست یاه هناد نداتفا



تسکش یم ار توکس تخس هظحل نآ رد هک

شیاه هشیش هدروخ

جاح فرح اب دیشاپ یم ملد یاه مخز یور ار

یرورغ رگید دیشک ریت تخوس مبلق هت یفطصم

ریغص نم یارب مه

دوب. هدنامن یقاب

متفگ هک عقوم نوا یچ هساو یچاالن؟ یارب _

! یدرکن لوبق

. دشن هک هشب ازیچ یلیخ دوب، رارق عقوم نوا _

هی ریخ زا موصعم متسنود یم ، ممهف _یم

. هرذگ یمن مشلوپ ینورق

هک ماوخ یم ممچب رکف طقف نم تسین مهم _

... طقف هشاب هتشاد نوماس رسو نوا

تبحص هاگنزب رد زازب نتفگ زازب یزازب یادص

ما هریخ تقد اب یفطصم دوب، هدش دنلب میاه



درد هک یدنخبل اب دوب

ار ماقتنا ینیریش و داد یم هیده متروص ارهب

. مدرک رت یبل ملد هب

هک یفرح یاپ زونه هگا هتبلا … هراد یطرش _هی

. دیشاب نیدز

دش، زیخ مین شیاج رد دندز قرب شنامشچ

ارباال دوب هدرک ممان هب مرهوش ردپ هک یلا وما

شم زور دنچ طقف زور دنچ رگا دندوب هدیشک

دش. یم تبث زیچ همه درمیم رت رید بجر

. ممشچ یور هشاب یچ ره شلوق و هدرم _

دیاب ور زیچ همه تشذگ نومدقع زا هک هام _هی

نم هنک رکف مرادن شوخ اریمح هب دیگب

. مدیدزد شزا و شرهوش

یور تسد عیرس اما دیسام شبل یور دنخبل

داد. باوج یشوخ رس واب دیشک شبل



. مشچ یور هب منوا _
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تسود دیاب نوتدوخ هچب لثم ور مرتخد _

. ِمیتی نم رتخد دیشاب هتشاد

هرت. زیزع مارب ممارسپ زا همدوخ رتخد منص _

تسد یور شمشچ ، متفگ یبل ریز رکش ار ادخ

هدش تفچ یاه تسد دوب هدنام هریخ ما هتسب

دش. مخ لبق زا رتشیب و دیشک ولج ار شا

راک شمه ندز تکتک دب هچ هنکشب نوشتسد _

گنس اریمح تفگ یم منامام هتبلا ؟ دوب موصعم

شرس هب بالیی شاب هتشاد ربص هتشاذگ مومت

هک مردام رطاخب لوا اههن وت رطاخب هن مرایم

، مرادن شیراک عفال مدوخ رطاخب مود هداد شله

هرب... هریم ولج اجک ره ات راذب



مرب. دیاب هگید _نم

هنزب تمان هب دوب رارق یجاح هک یلا وما نوا _

. مریگ یم سپ نوشزا ور

شکمشک نیا زا رگید متخادنا نییاپ مارآ ار مرس

همه نیا زا دعب ما هنیس مدوب هدش هتسخ اه

ندیشک سفن عقوم تدم

متسد ، مدرک یم سخ سخ و دیشک یم ریت

و هدرک رکشت یفطصم دوب،زا دنب رد زونه

: تفگ هک مزیخرب اج زا متساوخ

تارب رهش زا هنوخ هی نوریب یایم کوبات نوا زا

تندنوم هساو اج هگید اتسور نیا مریگ یم

دقاع هگید هتفه تسین

مدوخ مدهاش هنک یم تدقع اج نومه مرایم

. همهفب یسک عفال راذن مرایم

نیا زا ییادج مدرک رکف یمک و هدروآ ارباال مرس



مه دوب دنیاشوخ میارب مه سحن یاتسور

هب دیاب نم اما دنیاشوخان

مهم دوب مهم وا مدرک یم رکف منص مرتخد اهنت

نم. یایند رد یزیچ ره رتزا

. مدوخ منک یم تسرد ور اراک همه یجاح هشاب _

ات متفر یم یتشپ ارالک هناخ ات ناکد ریسم

هداوناخ ما هداوناخ زا هک یا هداوناخ اب معادو

. مزادنایب ریخات ارهب دندوب رت

یگچب زا هک یمناخ سدقا زا ندنک لد تقاط

لثم هک یا هناحیر ، متشادن تشاد ار میاوه

نیرتهب هک یا هبیط و دوب مرهاوخ

روطچ شمیرم زاخهلا مکرتخد منص دوب، مقیفر

مدرک یم عفر هنوگچ ار شا یگنتلد دش یم ادج

. متسب مغ اراب منامشچ ؟!

مدز هیکت یراوید وهب هدرک فقوت یا هظحل



فیعض نانچ تدم نیا رد دوب هداتفا مراشف

زاح دوز مدرک یم تیلا عف یمک هکات مدوب هدش

هبیط ار مامح تدم نیا رد مدش یم حلا یب لا

یضار شراک زا ادیدش مناخ سدقا دنادرگ یم

راک رس نم تسین المز رگید هک تفگ یم و دوب

دننادرگ یم اجار نآ مه اب میرم و هبیط و مورب

دوب. هدامآ منتفر یارب زیچ همه هک راگنا
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یمن یسک درُم، تیمومسم رطاخب مرهوشردپ

ریغ شگرم هک مدوب نئمطم اما هنوگچ تسناد

لتاق دوب هک هچ ره موصعم نوچ تسین یعیبط

تبرش هک یرسپ وهب هدرک هزات یسفن ، دوبن

یناویل و هدش هریخ دوب هتفرگ ملباقم یرذن

هب هچ ، متشادرب

دوب، هدیسر ما هدش کشخ یاه بل داد هب عقوم



راوید زا هیکت و هدیشک رس ار ریش کاخ تبرش

یرادازع مچرپ وهب متفرگ

ات مدرک اعد اج نامه مدش هریخ نیسح ماما

تقاط نوچ درذگب یبوخ هب سپ نیا زا میگدنز

. مدید یمن دوخ رد رگید ار یدرد چیه

دیما ،ان مدوب هدش ریقحت ، مدوب هدش دوبان نم

اه، مدآ همه زیچ، همه سک،زا همه ،زا مدوب هدش

هآ هدرم و هدنز تادوجوم همه

ممشچ هشوگ زا یکشا هرطق مدیشک یلد هت زا

. دیکچ

رگا هک یبسا لثم تسرد متفر یم دیاب متفر هار

هب دیاب مه نم دندز یم شق شال درک یمن تکرح

یم شالق نانچ هنرگو مداد یم همادا ما یگدنز

مک رگا تخوس یم مدوجو قمع هکات مدروخ

دوبان مداد یمن همادا ار هار نیا رگا مدروآ یم

یم دوبان ای مدرک یم دوبان دیاب ای مدش یم



. مدش

و مردام هکاب مدرک یم رکف نیا هب هار رد

راب ایهنوره منک یظفاحادخ دیاب مه مناردارب

… مدیسر یمن یا هجیتن چیه هب

و یرود مه نم ردام یتسود و یرود دنیوگ یم

ار دوخ دیاب ارچ نم دوب هداد حیجرت ار یتسود

مردام دوب هک هچ ره وا ؟اما متخادنا یم ولج

هک یروخن درد هب رهوش دوجو اب سلا تشه دوب

نادند هب ارم تشادن یریثات چیه شدوبن و دوب

دوب... هتفرگ

مدیسر یمن یا هجیتن هب هک دوب مه نیمه یارب

نوچ دوب جیاتن هب ندیسرن یایند ایند نیا ال صا

دوخ شاک دوبن دص رد دص یقافتا چیه لیلد

و تشاذگ یم اه ناسنا همه یارب هسلج کی ادخ

یم ناش یگدنز خلت تاقافتا دوجو یارب دالیلی

نیا و دوش نامرد ناشرامیب لد لقادح ات دروآ



. دنکن ناش تیذا ندیشک سفن عقوم هنیس درد

ناش هدید بیسآ هنیس هسفق زا ردق نیا نم لثم

باذج دنشاب زار یتقو اهات زار ،اما دنشکن درد

. تسناد یم بوخ ار نیا مه ادخ دنتسه

هتشادرب ار مناخ سدقا هناخ طایح یدب توکس

نم زا تبقارم یارب زور دنچ نیا رد هبیط دوب،

هدیشک یسفن دوب نامنامهم

سدقا یفیعض یادص اب هتشاذگ لخاد مدق و

مدز. ادص ار مناخ

هدش؟ یچ ردام مناج _

زا مدید یمن ار شدوخ اما دمآ یم شیادص

شا هریخ ضغب اب دمآ نوریب ناش هناخ لخاد

نیا رد کشا هرطق کی رگا متخیرن کشا اما مدش

تخیر یم متروص زا هظحل

متسناوت یمن ار دمآ یم دیدپ شدعب هک یسالیب



دوب... جراخ مناوت زا منک لر تنک

ب دیایب هناحیر و یجاح اب مراذ یم ماش بشما _

. هنوخ اال

هدش؟ یزیچ هربخ _هچ

منک. نوتتوعد هک هشب یزیچ دیاب هگم _

... میتسین یضار مرتخد تتسد نیا اب هخآ _
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ششوغآ رد دایز تبحم واب هدیسوب ار شا هنوگ

متخیر یمن کشا اما دیشک یم ریت مبلق مدیشک

مدوب یم یوق دیاب سپ نیا زا

اب مغ هتسکش مورغ هتسکش مرمک تسا تسرد

دوب،اما هدرک هلمح ما هشیر و گر هب دوجو مامت

ات مدرک یم تمواقم دیاب



یم همادا دیاب ، دنکن فذح دوخ زا ارم یگدنز

مهم ندروخ نیمز مزیخ اجرب زا دیاب مداد

تابالق نیا زا ندمآ نوریب و تسین

یم ترس یور راوآ یروایب مک ،رگا تسا مهم

نآ کرت و ندیئود نآ زا نتخیرگ هار اهنت هک دزیر

ردق نآ ینک رارف دیاب ، تسا

یم عقوم نآ ینک ادیپ نما یاج کی ات ینک رارف

یزیج نتخاس اهاب هبارخ ارزا تماقتنا یناوت

. یریگب یتساوخ یم هک

یگدنز یارب یمکح هچ سپ نیا زا متسناد یمن

ءزج شا هداوناخ و موصعم یارب اما متشاد دوخ

راب هب یزیچ یبارخ

. دروآ مهاوخن

. یدروآ یزیچ یشوخ ربخ الدب متفگ ردام _هن

دوب وزرآ میارب شوخ ربخ ؟هه شوخ ربخ



کی دیاش هک یلا حم دوب هدش لا حم هک ییوزرآ

یفطصم اب یگدنز رد زور

یارب اه وزرآ نیا شاک ، دیایب حماالترد زا

دیاب دش یم تخبشوخ وا دیاین شیپ ممنص

مراذگ یمن دوش روط نیمه

. دنکن سح ار ردام روضح نم دننامه وا

. هریخ هللاهک شنا _

شهاگن هت اما دش لا حشوخ میعونصم دنخبل زا

نیسح ماما یارب هک یکشم یرسور نآ رود هک

دوب،مغ هدز رس

، تشادن رواب مه وا راگنا مدید یم حوضو ارهب

. مندش تخبشوخ هب تشادن یدیما

میتفرگ اج هدش هدیچ هرفس رود یگمه هک بش

یم و دنتفگ یم دندوب شوخ نم ءزج یگمه ،

مدوب هتسناوتن یتح ، دندیدنخ



روتسد هک یمعط شوخ هتفوک زا مه قشاق کی

هداد میرم هب یزپشآ لبق ار ناشندرک یلقلق

. مروخب مدوب

ود اراب میاه مشچ و هداد نوریب تخس ار مسفن

ساسحا ات مداد ژ اسام هراشا و تسش تشگنا

هرفس رس مشاب هتشاد یرتهب

هزادنا هب ییاه همقل و هتسشن وناز راهچ یجاح

هبیط ، دیعلب یم ینآ و تفرگ یم شتسد فک

راک نیا رد رگید هک مه

یجاح لد رو دوب یسک ره رتزا یا هفرح

عجرم هک راگنا درک یم دیلقت وا وزا هتسشن

. دشاب شدیلقت

ردام، یدرکن عورش زونه تدوخ اقل هم یاو _یا

اولح یاولح هدش یچ نیبب هگید روخب همقل هی

متسنود یم هگا نم

یم هگا هللو هب هبوخ ردق نیا تتخپ تسد



. ینک راک هبامرگ وت متشاذ

واب هداتسرف نییاپ ار مزیت و یگنس ضغب

، دندیزرل یم مناتسد هک ردحیلا دایز یتخس

. مدرک تبحص هب عورش

یور یزیچ دیتشاذن یگچب زا امش مناخ سدقا _

زا هنوخ اموت هک راب ره هنک ینیگنس ملد

بش و زور مردام اب یگنسرگ

امش تشادن ربخ سک چیه و میدرک یم

دوب... ام هب نوتساوح
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حا شا یتشه یاه وربا دش ما هریخ ساسحا اب

رپ سفن ، دندوب هتفرگ حتلا نییاپ هب لیامتم ال

هک راگنا مدیشک یمغ زا

مدو ره اب ونم دوب هصغ و درد رپزا مه اوه



. منامب هدنز ات مدیعلب یم ارابجا ار نآ مدزاب

مارب هناحیر لثم مه وت رتخد دوب م هفیظو _

... رتشیب مدیاش یزیزع

اج... نیا زا مرب هرارق _نم

سنوی جاح هک مدز ار فرح نیا یناهگان ردق نآ

یروج داتفا هفرس هب دوب ندروخ بآ ردحلا هک

شدیفس تروص هک

زا دعب و هدرک رت یبل دوب، هدش خرس خرس

و رصتخم ار میاه تبحص شلا زاح نانیمطا

. مدرک لیمکت دیفم

رکشورادخ تسین ندنوم یاج هگید اتسور _نیا

هب مزرمایبادخ ییاد ینعی مدرک ادیپ هنوخ هی

نوتلا یخ هدرک ممان

... طقف هشاب تحار زیچ همه زا

یم یرب یم تدوخ هساو یچ منیبب نک ربص _



یم وسالخ مودوک ؟حاالوت یدیخرگ هنکن ؟ یزود

. هکسوس خهلا یش میاق یاوخ

یلیخ مدش، هریخ هبیط تروص هب یدج

مامت دیاب دوب، تخس عاضوا نیا رد نتسیرگن

مماقتنا یارب ار متارطاخ

اب هبیط هب ور هتشگرب متشاذگ یم رس تشپ

: متفگ مدوب هدرک مفرح ینشاچ هک تنوشخ یمک

. ینکن تلا خد هرتهب مدوخ یگدنز

اج زا دییارگ یخرس هب شتروص مفرح نیا اب

میرم و هناحیر هک درک هلمح دصق و هدش دنلب

. دنتفرگ ار شیولج

. هنکن درد تتسد ؟ تسین طوبرم نم _هب

... هبیط _

و هداد ورف مشخ اراب شضغب دید هک ار مزجع

رب دشاب هتخیر مه رانک ار شتآ و داب هک راگنا



. دیشک دایرف مرس

ور ؟ام نومهب یداد ماش نیمه هساو رام رهز _

حیلا یچیه هک تلا یخ هب یدرک ضرف قمحا

یم حبص لوا نومه زا مسق یلع هب تسین نوم

یلع هب یرب ...هگا ینک یراک هی هرارق متسنود

یم وتدیق متشاد یقیفر نیچمه هریم مدای مسق

منز.

ور ممیمصت نم هشاب روط نیمه هرتهب سپ _

ممدوخ هشب معنام هنوت یمن مسک چیه متفرگ

الهمز. اما ماوخ یمن ور ییادج نیا
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راذب قمحا یوسرت هی لثم نک رارف ورب _هرآ

. نروخب ور تقح

دز،زا رس وهب هدرک زاب رمک رود ارزا شرداچ



سدقا هب تبون شنتفر زا سپ دش جراخ هناخ

شوگ اما دیسر یجاح و مناخ

میرم هک نیا ،زا دوبن راکهدب اه فرح نیا هب نم

یم مدوب شوخ دوب هدینش ار میاه فرح مامت

ادرف ار زیچ همه هک متسناد

مرهوش ردام درک دهاوخ شخپ اتسور لک رد

دهاوخ خالص نم رش زا رگید هک درک یم رکف

یلصا منهج هک تسناد یمن دش

دوش. یم رضاح شیارب یدوز هب

.

ریفوت نموت دص ینموت نتفگ هلب اب مه نتفگ هلب

تلباقم هک یزیچ یناد یمن هک ینامز ، تشاد

مشچ واب تسیچ دراد رارق

یلو یتفایم هاچ رد اعطق یور یم هار هتسب

واب یتحار ارهب عناوم دشاب زاب تنامشچ یتقو



اقیقد مه نم ینک یم در رکفت

، هتشذگ رد اما مدوب هدرک ریگ یتیعضو نینچ رد

مباوخب زاب مشچ اب دوب هدش ثعاب منص

هک مدوجو زا یدوجو شدوجو

. متشادن یگدنز یارب یلیلد شدوبن اب

نداتفا لا ور یور رطاخب مدرک یم رکش ار ادخ

هداتفا کتلغ یور یتحار هب هک نیا هن ما یگدنز

همه یفطصم روضح اب متسناد یم اما دشاب

دوش. یم تسرد زیچ

هک ینز ارهب منص دوب نم یور میقتسم شهاگن

دوب هتفرگ تفلک ناونعب نامدیدج هناخ یارب

منارگن وا زا یرود درپس

،اما متخانش یمن ار کنز نآ نوچ درک یم

. تسا نئمطم وا هک تفگ یم یفطصم

هب دقاع روتسد اراب دوب هتفرگ میارب هک یا هقلح



میارب هک نیگنس یدنبندرگ و تخادنا متسد

هتخادنا مندرگ رود هب دوب هدیرخ

نم تفرگ منشور نامشچ زا هاگن یتخس وهب

وا زا مشچ نکمم حتلا نیرت حور یب اب اما

رد متسد هک رکش ار ادخ ، متفرگ

نیا رد دوب هدرک ادیپ دوبهب هام کی تدم نیا

رد منک یگدنز هکابوا نیا نودب هام کی تدم

نیا نودب و هدش رقتسم شا هناخ

و هدرک یگدنز ، منزب دیفس و هایس هب تسد هک

ماش میارب یفطصم یباختنا تفلک مناخ خرهام

دوب. هدرک فیدر هناحبص و راهان و

یم تشاد شزرا یلیخ میارب یفطصم راک نیا

رب متسد زا یراک هتسکش تسد هکاب تسناد

دوب هتفرگ ار وا میاربو دیآ یمن

کی دیاب هدش هک مه شکچوک راک نیمه رطاخب

رضاح زا لبق حبص نیمه یارب مدرک یم یراک



ییاذغ دقع مسارم یارب ندش

. متشاذگ دوخ تخپ تسد اب
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؟ میرب اجک مناخ،حاال سورع _

متروص هب متسناد یم هک مدز یدنب مین دنخبل

ار کلف شوگ شا هیرگ یادص نوچ دنز یم راز

یرسور متشاد دوخ یاج هک دوب،نم هدرک رک

واب هدرک مکحم فرط ود زا ندیشک اراب مدیفس

. مداد باوج فیعض ییادص

. منود یمن _

هظحل ، دیشک ششیر یور یتسد یشوخ رس اب

،دای میدز یم مدق دهشم رازاب رد ووا نم دعب یا

دزد نآ هک مداتفا یزور

و ددزدب ار میاه وگنلا تساوخ یم داتعم



زا رتشیب عقوم دوب،نآ هدیسر مداد هب یفطصم

وا یدج هاگن زا مسرتب داتعم نآ زا هک نیا

. مدوب هدیسرت

نک. باختنا هچراپ تسد دنچ میرب مناخ جاح _

لد هنوخ میرب تساهنت منص داوخ یمن _هن

. مشنورگن

شوگ ار شفرح هک نیا زا دش مه رد شیاه مخا

نامه هشیمه دوب هدروخ رب وا هب مدوب هدادن

سکع رب تسرد دوب، روط

گنت شیاه تیمولظم یارب ملد هک یلضفلا وبا

هک یراب ره تفگ یم اریمح هک مراد دای هب هدش

داد یمن شوگ یفطصم فرح هب

هدوب روبجم ار وا سوبع هفایق تقو دنچ ات

سورع هک یگلا س تشه نامه زا نم دنک، لمحت

نز ردام و مرهوش ردام هناخ



منت لک وا یدج یاه هاگن زا ادخ هشیمه مدوب وا

. دیزرل یم

_نم...

مفرح تسه ینعی نما هچب یاج مگیم یتقو _

. هدشن ودات تقو چیه

. مراد سابل نم اما میرب هشاب _

. یشاب هتشادن یرسک مکو مراد تسود _نم

یاه هچراپ یاه یپوت متفر شلا بند ارابجا

هدش هدیچ ناکد و...رد زمرق و دیفس و یکشم

یکشرز یا هچراپ هب یفطصم دوب،

: تفگ راد هزاغم هب وور هدز هراشا یتروص و

یاه هچراپ نیا زا مودک ره زا رتم هد هی یجاح

. نیدب زمرق و یتروص

. یکشرز نوا مدعب ؟ هربخ _هچ



ال شمه رد یاه مخا ندید و متمس شنتشگرب اب

اب مه ار وا دیاش هک مدرک رکف نیا مدش،هب ل

ما. هدرکن باختنا زاب مشچ

راد هزاغم زا ووا مدنام الل تروص ره رد

ات دراپسب انشآ یطایخ اهارهب سابل ات تساوخ

اب سابل کی منص و نم یارب

. دزاسب دوب هتفرگ رتم هکاب ما یدودح یاه زیاس
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حیبست درسنوخ ، مداتفا هار شرس تشپ لجخ

یم تکرح وا زا رود تفگ یم رکذ و دنادرگ یم

هکالک ارم و داتسیا ،هک مدرک

درک. هراظن ار متشاد یم رب مدق یتشپ

؟ مناخ جاح یایم هار مورآ ردق نیا یچ یارب _

دهشم نیمه ما یترایز رفس اهنت هک ینم هب



شدوخ امتح ، تسب یم مناخ جاح دوب نامدوخ

مناخ جاح و اقآ جاح ندینش هب

رکف دوب،هب هدرک تداع شردام و ردپ یاه نتفگ

هلصاف هکبال تشاذگ ما یتحاران یاپ ار منتفر

داد. همادا

یم هتدوخ رطاخ هساو مگیم هک یچ ره _نم

. یایب رد لا وحا و حلا نیا زا ماوخ

. نیدیشک تمحز هنکن درد نوتتسد _

داتفا هار هرابود و هداد ناکت فسات اراب شرس

درک. تبحص هب عورش حلا نامه رد

هگید نم اما وناب لگ تسین یفرح تتباجن _ور

نیمه ینزب فرح تحار ماهاب ینوت یم مترهوش

تدای هنکن میدرک دقع زورما

؟ تفر

درم ره اب ندز فرح لضفلا وبا گرم زا سپ



هن متسناد یم مارح ار عالهق یور زا یا هبیرغ

یدرم اب جاودزا منید رد هک

یاه فرح هک راگنا طقف اههن دشاب مارح رگید

منهذ ، مزغم اررد یدیدج نیناوق مرهوش ردام

شیاه هزبس و دوب هتشاک

دوب. هدیئور مدوب هدرک جاودزا االنهک

. مدوبن یضار ادخ هب یجاح _

نیرتهب دیاب تسه نم یگدنز وت هک ینز اقل _هم

. هروخب ور اهاذغ نیرتهب و هشوپب ور اه

و دنریگ یم زاگ هک ییاه نآ زا کچوک یدنق

دش بآ ملد رد دنزادنا یم نادنق لخاد ار شیقاب

یشورف طال مد هار ،رس

انشآ و یبآ یرتشگنا هب نیرتیو تشپ زا داتسیا

درک. هراشا

تس. طال نیا هتبلا نم رتشگنا _زا



نآ رس هک منک شومارف دش یم رگم دوب مدای

هایس راگنا زیچ همه زورما دمآ، مرس ییاه هچبال

ارم هک یلا چهایس دوب

یکیراترد ار مرس ردق ونآ درب یم هتشذگ هب

. مریمب و هدش قرغ ات تشاد یم هگن
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منک. ششومارف هش یم هگم مدای _

هزاغم زا متفر لخاد شهارمه ارابجا تفر لخاد

ملا هباشم هک یرتشگنا نآ ات تساوخ راد

همه نیا زا دعب و دوب شدوخ

شا هنادرم و گرزب یاه تسد نآ رد زونه سلا

اریمح مان هب ییاه سرتسا ،اتزا دناخرچ یم

ندروآ ،اب دشاب رود

و مدرک تسد اررد نآ راد هزاغم طسوت رتشگنا



متشاد طال هب تبسن هشیمه هک یقوذ اب متشاد

هیواز ره ارزا متسد

یور تسد دنخبل اب یفطصم هک مدز یم دید

. دیشک شیاه شیر

ینک یم یباسح دنچ ام یارب و رتشگنا _نیا

؟ یجاح

بیع رگا متفرگ نادند هب بل تفگ هک ار تمیق

یم ردق نآ میاه نادند نیب ار میاه بل دوبن

. دتفایب نوخ اتهب مدراشف

. داوخ یمن مرس هب کاخ _

وهب داتسرف نوریب صرح واب یبصع ار شسفن

هتسب هک ار رتشگنا هک درک هراشا شورف طال

ینامز دننک، یدنب

شیاه راک نیا زا چیه دوب مرسمه لضفلا وبا هک

نامه راگنا یفطصم لما مدیشک یمن تلا جخ



مرهوش رهاوخ رهوش

درک یم ما هدز تلا جخ ابوا ندز فرح و دوب

. شیاه ندیرخ وداک هب دسر هچ

زور دیابن ... نوتهب متفگن هلب ازیچ نیا یارب نم _

. دینک هنیزه ردق نیا یلوا

یصاخ وابحتلا هتخادنا باال ییوربا ناطیش

هنادرم و تفلک یادص نامه واب هدرک جک رس

. دیسرپ شا

یدرک لوبق یمولغ هب ورام یچ هساو سپ _

؟ مناخ هیجاح

یتروص یاه لگ نآ زا تخادنا لگ میاه هنوگ

، تسشن یم تخرد یور هک یا هدز هفوکش هزات

ییاهنت زا متفگ یم هچ

ار لیلد ود نیا راک نیا یارب ماقتنا ؟ای یسک یب

رتشیب ناشمادک هدنیآ رد متسناد یمن اما متشاد



درک. یم رثا

. یشکب تلا جخ داوخ یمن هبوخ _

رود نم زیت یاه شوگ زا هک دز یفرح بل ریز

. دنامن

تشاد ور وت تباجن هرذ هی هکینز نوا شاک "

". هدیرد

شترفن دوجو اب یفطصم ندرک رود مدرک توکس

نیا یارب زونه ، دوبن تخس مه نانچ نآ اریمح زا

اه هشقن اهو رکف

تسا هداد هیده نم هب بویا ربص ادخ دوب، دوز

. مدرک یم هدافتسا یبوخ هب تمعن نیا زا دیاب
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راهان کی رد نم ندرک نامهم زا سپ یفطصمش



یارب میاهاپ درک، یهارمه هناخ ات ارم زیمت یروخ

تمسق نیا رکف ، دندوب هدش تسس هناخ هب دورو

تسا رارق ارجام هیقب متسناد یمن ، مدرکن ار

هب نیا زا دعب یارب نم اما دورب شیپ هنوگچ

مه ار شروصت یتح مدوبن رضاح ناونع چیه

یدرم اب ندرک یگدنز فقس کی ریز ، مدرک یمن

مرهوش رهاوخ رهوش ومه دوب مرهوش مه هک

هدننک رجزنم مه یمک ندوب کانتشحو عبالهو

دای مادم مشاب هکابوا هظحل ره نوچ دوب

هسیاقم رگید کی اهاراب ونآ متفایم لضفلا وبا

منک. یم

وت؟ یر یمن ارچ _

ردار دوب هدرک قرع میناشیپ مدیدنخ سرتسا رپ

تشپ ووا مدش لخاد تسس یاهاپ واب هدوشگ

شنکاس هام کی رد هک یا هناخ دراو دمآ مدنب

ییاه هدرپ و دمآ مدنب تشپ یفطصم مدش مدوب



ییاهنت زا نم ات دوب هدرک قاتا نامهم ار رون هک

نوریب ناش ندیشک اب هنامحر یب ار میایب رد

درک.

هدیشک ناتشگنا کون هک دوب هدش ثعاب سرتسا

نامه هک ینم هب بجعت ،اب دننزب خی ادیدش ما

هریخ و هداتسیا هناخ طسو رس هب رداچ روط

درک. هاگن ؛ مدوب هدش شا

؟ یاوخ یم یزیچ _

یتشپ هب هیکت ، مداد ناکت یفن هناشن ارهب مرس

دش،اما مارآ یمک ملد تسشن نیمز یور و هداد

. مداتفا هرهلد هب یمک شا یدعب فرح اب

مناخ اقل هم یسیاو اج نومه یاوخ یم بش _ات

. مناخ لگ

مدوب هدیدن نابرهم ردق نیا ار وا حلا اتهب

و نشخ و محر یب یدرم وا زا مروصت هشیمه



یارب ار اریمح مه هشیمه دوب درس

. مدرک یم قیوشت درک یم لمحت ار وا هک نیا

تس. هگید یاج تساوح هک نیا لثم _هن

رب ور ظیلغ یمرش واب هتسب رمک رود ار مرداچ

اررد شروضح متفر روامس تمس و هدنادرگ

شتسد ، مدرک سح دوخ یکیدزن

درک. لئاح مرود هب نم زا یرتم دنچ هلصاف اررد

مرب! یش یم تیذا _هگا

دنخبل ، مدوب هداتفا هتپ هتت هب متشگرب شفرط هب

مندب مرش زا درک هک یراک دزواب ینابرهم

نم دوب،زا هدز هسوب ار میناشیپ اهنت دش ضبقنم

یفخم متشپ ار منازرل یاه تسد دش رود هک

یمن ار ندش غاد و سرتسا همه نیا یانعم مدرک

اب سلا دنچ و متشاد دنزرف کی هک ینم مدیمهف

دیاب ار ایح و مرش مدوب هدرک یگدنز لضفلا وبا



اما مدش یم مدق شیپ دوخ و مداد یم تروق

اب هانگ سح نامه رطاخب متسناوت یمن دش یمن

دش یم جراخ مقلح زا روز هب هک ییادص

. مدیسرپ

؟ نوتارب مزیرب ییاچ _
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؟ نوتارب مزیرب ییاچ _

. هراد ندروخ امش ییاچ مناخ جاح زیرب _

شوخ نم دحاب نیا ات تقو چیه لضفلا وبا

یاه نداد دای رطاخب هتبلا دوب هدرکن راتفر

درک یم تیذا یمک نامز نآ موصعم

تسیا هزوجع هچ شردام دش هجوتم هک دعب

. دروخن ار شیاه فرح لوگ رگید



هباوخ یم نوتشیپ دایم خرهام متسین بش _نم

. ییاهنت وت یسرتن هک نیا هساو

ششیر یور یتسد ، متشگرب شتمس بجعت اب

: تفگ بذعم یمک و هدیشک

ماش نوشمربب رارق ارسپ شیپ مرب دیاب بشما

... نوریب

یم درسنوخ دیاب اما دروخ یم ار منوخ نوخ

سک وره اریمح یارب ار یگدنز دوب رارق مدوب

شا یگدنز رد هک

نم یاه نتفرگ لش نیا اب اما منک هالله دوب

. دوبن ورب ولج زیچ چیه

اج نیا نومدقع لوا بش لقادح مدرک یم رکف _

. دینوم یم

هارمه و هتشاذگ یکبلعن اررد شزوس بل ییاچ

یور شگنر یبآ یاه مشچ ، متشاذگ شلباقم دنق



شدرگ رد متسد و هرهچ تاکرح

. دیشک شیاه بل رود تسد و هدرک رت یبل دوب

هکاب نیا هساو مر یم تدوخ رطاخ هساو _نم

. یایب رانک تلد

مخا اما مدوب هدیمهف بوخ یلیخ ار شروظنم

ار شیاه رسپ ارچ سپ دوب مه رد نانچمه میاه

دوب! هدرک هناهب

، دشاب هتشاد ار فرط ود ره تساوخ یم امتح

ریز ار متاکرح تقد اب متسشن شرانک توکس رد

. تشاد رظن

هتبلا هر؟ یمن رس ت هلصوح هک هنوخ _وت

گنج زور ره هک هنیا زا رتهب هرب ترس هلصوح

. یشاب هتشاد اوعد و

جاودزا نم مشاب اهنت نز هی مماوخ یمن _اما

ادخ یجاح مش خالص یسک یب نیا زا هک مدرک



هک ینم هخآ دایم شوخ ور

؟ دیرب و دینک لو هتشذگن مدقع زا متعاس دنچ

؟ ِفاصنا نیا

هب دنام،ود تباث میاه کمدرم یور شنامشچ

شیارب یروج اردب نتفرگ میمصت دوب کش

عورش هزات یزاب ، مدوب هدرک تخس

هدیشک مرتخد و نم هک ییاه ترسح دش یم

یمن اج رس مرواین اه نآ رس اترب کت کت میدوب

. منیشن

. مدروآ هانپ امش وهب مدرک رارف ییاهنت زا _نم
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و گرزب شنامشچ کمدرم دش ما هریخ مخا اب

ار نادنق دوب، رکف رد زونه وا دش یم کچوک

: متفگ یگتخاس یمغ واب هداد له شتمس



زور مادرف ، دیرب دیاوخ یم هگا هرادن بیع

. تسادخ

ندز مه اراب دوخ ثمال ات مدش دنلب اج زا

هللا الاالهلا یادص مهد، ناشن لوغشم تشروخ

شیاهاپ یور یا هبرض و درک همزمز بل ریز ی

. مدش هجوتم شیادص ارزا نیا دز

. منوم یم مناخ هشاب _

ونم رگید یدرد شندنامن و دوب درد هی شندنام

. مدوب زجاع ود ره نامرد یارب

رس ام هب هک نیا نودب مناخ خرهام ماگنه بش

ار هرفس مه دوب،نم منص یراد هگن لوغشم دنزب

جاح یارب و مدوب هدیچ یاباال هقیلس اب

. مدوب هدرکن غیرد یزیچ چیه زا یفطصم

یادص اب مدوب هناخ هب شندمآ رظتنم هظحل ره

نیتسآ هب ممشچ لخاد هب وا دورو یقژردو



سیخ شیاه تسد دوب هدنام شا هدز باال یاه

دندوب

نییاپ فاص هک شتسد تشپ رپ یاهوم ارزا نیا

ار شزامن ات دوب هتفرگ وضو مدیمهف ؛ دندوب هدمآ

. دناوخب تقو رس

ندناوخ زامن یارب هزور ره هک یگنر زبس هداجس

ووا مدرک نهپ شیاپ شیپ دش یم زاب مدوخ

ات داتسیا هنارگ تیامح و هنانابرهم و هناروبص

لز هجوتم مداتسیا فاص یتقو دوش، مامت مراک

تباث متاکرح یور شیاه کمدرم مدش شندز

تسرد درک، یمن یردپ لضفلا وبا دننام وا دوب

هیبش شیاه هاگن دوب، یعقاو رسمه کی نیع

شا هدید گنر مزیزع ییاد یتح دوبن سک چیه

ارباال متسد هک مدوب رکف رد تشاد قرف همه اب

اب هاگآدوخان و هدمآ دوخ ،هب دیسوب ار ونآ هدرب

هک نیا یاج هب مدیشک سپ ار متسد مرش

باال شسفن تزع ردق نآ دز دنخبل دوش تحاران



. دروخنرب شرورغ هب تکرح نیا رطاخب هک دوب

شمنیبب مناوتن هک ردق نآ هن اما مدش رود وا زا

هدش هریخ شتاکرح وهب هداد هیکت یتشپ هب

، مدوب اه درم ندناوخ زامن قشاع هشیمه مدوب

مکچوک کوبات نامه زا رحس ار سنوی جاح

یبوچ ریصح یور هداجس طایح رد هک ینامز

مشچ زا رود ار داوخ یم زامن و درک یم نهپ

مدز. یم دید همه

یم اریمح ءزج یسک نز شاک یا فیح وا فیح

هطبار نیا هت دشکن اج نیا هب شا یگدنز دشات

زا یزیچ درک،رگا یم توکس رگا دوب یناریو اهنت

... تفگ یمن نم

مامت هجوتم هک مدوب هتفر ورف رکف رد ردق نآ

مدمآ دوخ هب شیادص ،اب مدشن شزامن ندش

شا هداس حیبست نامه واب هتسشن نیمز یور

داتسرف یم تاولص دوب گنر یکشم راب نیا هک



یاه شیر تشاد شیر وا لضفلا وبا سکع رب

زا شگنر تشرد و یبآ یاه مشچ روب تسدکی

راگنا ، دندوب رت باذج رتو ابیز مه نم نامشچ

ناهوس شتروص یور ار شا هدیشک ینیب هک

دوب فاص و مرف شوخ ردق نآ هک دندوب هدیشک

ار ملد شیا هولق یاه بل دمآ هک رت نییاپ مهاگن

دنازرل

هریخ هاگن هجوتم هک ار وا ما یبل ریز هللا رفغتسا

. تخادنا هدنخ هب دوب هدش نم
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نیمه هب متساوخ یمن مدوب برطضم نم اما

زیچ هشقن ال صا منک شیادف ار دوخ اه یدوز

هک مراو دیما دوب، یرگید

راهچ ، دهاوخن رابجا هب نم ارزا یزیچ یفطصم

ار رهم یفطصم مدرک تکرح هرفس فرط هب وناز



تمس و درک عمج نایوگ رکذ ار هداجس و دیسوب

درک. تکرح هرفس

. مناخ جاح یداتفا تمحز وت یلوا زور _

اقآ. متسین یجاح _

. تمرب یم مدوخ هشابن ت هصغ یش _یم

یا هظحل یارب ار زیچ همه شفرح نیا اب

یتح مدش لا حشوخ لد هت وزا هدرک شومارف

دوب تخس میارب مه یتسد مد رفس کی روصت

هکاتهب ینم هنیدم و هکم هب نتفر هب دسرب هچ

میارب عوضوم نیا مدوب هتفرن ییاج چیه حلا

دوب. ایور کی لثم

متخیر جنرب یرادقم شیارب و هتشادرب یباقشب

مناتسد ارزا نآ رکشت اب مدیشک شیور ار غرم و

مدیشک یمک مه مدوخ یارب دش لوغشم و هتفرگ

متبحص یلد ود واب هدرک رت یبل عورش زا لبق و



. مدروآ نابز ارهب

. تزا مراد یشهاوخ هی یجاح _

هک یدنخبل هچمین واب هداد ملیوحت یعنصت مخا

داد. باوج درک، یم باذج ادیدش ار شتروص

. مناخ دعب هش مومت اذغ یتشاذ یم لقادح _

کت نم ندید اب متفرگ نادند هب وبل هدش خرس

هریخ منامشچ هب یصاخ دزابحتلا یباذج دنخ

دش.

. مامشچ تفج یور یاوخب یچ ره منوج ریغ _

مبلق تشاذگ شتسار مشچ یور هک ار شتسد

تسد و هدرک هرصاحم شفنب یا ابههلا ارم

روط نیا ارچ یفطصم داد قشع لیوحت هتسب

هک دز یم فرح مدآ اب یروج درک یم راتفر

درک، یم قیرزت ملد هب ندوب دنم شزرا سح

هدادن نم هب تقو چیه ار سح نیا لضفلا وبا



مردام یتح دوب هدرکن ار راک نیا سک چیه دوب

. دراد متسود دح زا یدایز دش یم شیاعدا هک

لقادح هش یم اما هیدایز هتساوخ منود _یم

. دینومب اج نیا هتفه هی نیا

منک یم رکف شهب ینزن فرح یروج نیا _هگا

. مناخ جاح

؟ یروجچ _

میدوب اجک زورما هتفر تدای هک نیا لثم اقل _هم

ماهاب طقف مرادن یدایز عقوت تزا ینم دقع ؟وت

م هچوک رس قبلا راگنا هک نزن فرح یروج

هک ینون همقل هی نیا یتقو منم راذب شاب تحار

هرب. نییاپ مولگ زا تنوخ وت مروخ یم

. مدیسرپ بجعتم و هتخادنا باال ییوربا یجیگ اب

م؟ هنوخ _

ور شتقایل نوچ مدرک ترهم ور اج نیا _هرآ



. یراد
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اریمح رگا هک یاو ، متخادنا نییاپ رس هدز مرش

دندیمهف یم عوضوم نیا زا یزیچ هموصعم ای

ندز شتآ روصت دوب، شا هظحل کی یارب ال یواو

خی یبآ منهذ رد شدوخ ناتسد هب اریمح دوخ

محور شزلو و زلج یادص دشو مبلق شتآ یور

درک. مارآ ار

طقف یجاح یگب وت یچ امش...ره یچ _ره

. نومب

نادند هب وبل هدیشک شنساحم یور یتسد

اجاهار هرفس ندرک عمج زا سپ بش نآ تفرگ

و یفطصم رانک هک نیا زا ادیدش متخادنا

،اما مدوب لجخ مزادنایب ار مکشت وا هب هدیبسچ



هک دوب بیجع مداد ماجنا ار راک نیا ارابجا

تشلا ب یور ،رس تشادن یا هلجع چیه یفطصم

وا هب تشپ مدیشک باال هناش ارات وتپ و هتشاذگ

زا ربخ شمظنم ان یاه سفن یادص متسب مشچ

داد. یم هنابش یباوخ یب

ارم و هداتفا ما هناش یور اه هنایروم هک راگنا

یتح متسناوت یمن تلا جخ زا دنداد یم کلقلق

مشکب سفن

زین ووا مدنام رادیب بش همین یاه یکیدزن ات

باوخ وهب هدش هتسخ رگید اما دنام رادیب

. تفر

زا رادقم نیا رواب دوب، یبیجع درم یفطصم

یم او تریح هب ارم درم کی دوجو رد تیناسنا

نامگ ، تشاد

هب یهجوت چیه لضفلا وبا دننامه مدرک یم

همه وا اما تشاد دهاوخن نم یاه هتساوخ



. تشاد ار میاوه هروج

.

زور تفه دش یم زورما هکاب یزور شش نیا رد

نم یاپ واپهب هدرکن زواجت ممیرح هب یفطصم

زا یجاب هک نیا نودب دمآ، متساوخ هک ییاج ره

و هدرک یزاب هنامیمص مکرتخد اب دهاوخب نم

منص هک راگنا تشاذگ یم شناهد هدیوج ماداب

ارهب وا رگید داد یمن هزاجا دوب، شدوخ رتخد

ار وا نم رارصا اب زورما اما مراپسب مناخ خرهام

ترایز هب مه ام دشاب شبقارم ات داد خرهام هب

شیپ دوب، هدرک مرح یاوه ملد ، میدمآ اضر ماما

ار میگدنز متساوخ وا زا مدز وناز حیرض یاپ

ار مرتخد هدنیآ ات متخیر کشا دهد ناماس رسو

ات دهد نم هب یتردق مدرک شسامتلا دنک، نشور

. مربب ولج یشوخ و یبوخ ارهب یگدنز مناوتب

شوگ هب هک متسناد یم و متفگ ملد اهاررد نیا



هک یسانکسا دنچ تیاهن ورد دیسر دهاوخ وا

یم ملیوحت یجرخ ناونع هب یفطصم هنازور

تعاس نیا و زورما ، متخادنا حیرض نورد ار داد

عوضوم نیا یارب ار ادخ دوب، تولخ تمسق نیا

رگید هقیقد هد مدش هریخ تعاس وهب هدرک رکش

زاب هناخ هب یفطصم اتاب مشاب طایح رد دیاب

یاعدا هب هک یا هناخ ، میدرگ

دوب. نم واملا
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هک مدید یم رود ارزا یفطصم متفر نوریب

دمآ یم ؛ مدوب هداتسیا ضوح رانک هک ینم تمس

یم رپ شنورد زالل بآ هب ندز تسد یارب ملد

لد هب روبجم ارم شندمآ و یفطصم ،اما دیشک

. دیشک نوریب یزاب بآ تذل زا ندنک



. مناخ جاح میرب _

. میرب _

نیا رد یفطصم ، مدوب هتشاذگ راب لبق ارزا راهان

نیرخآ زورما دوب هدرک ظفح ار هلصاف تدم

یم رب هک نیمه مدید یم ار وا هک تسا یزور

وا یارب مه دوب میلع یباذع اریمح شیپ تشگ

؟ تسیچ هراچ اما نم یارب مه

؟ دنشاب مه رانک دنناوت یمن ارچ قشاع یاه مدآ

! قشاع متفگ دوب؟ محر یب دح نیا ات ارچ یگدنز

دوب؟! هدرک هتفیش ارم دح نیا ات یفطصم ینعی

ناربج ار شیاه تبحم مامت متسناوت یم شاک

تشم اررد رداچ و هدیشک یتخس سفن منک،

و تفر یم هار تحار یخلا اب یفطصم ، مدرشف

ماقتنا هب ارم زاب هک مثیبخ یاه رکف هب نم

شوگ دنار یم قشع ینامهم وزا هدرک توعد

لباقم ار میاه تسد هنامیلست نم و مداد ارف



تکرح نیا زا دعب وا مدروآ باال ماقتنا هچناپت

لیوحت ارم شاک ... تشادرب منتشک زا تسد

رد هب سملا ناج هکلهم نیا اتزا داد یم قشع

. مربب

وردار مدیشک اهار هدرپ دش لخاد هک یفطصم

نآ ندش زاب ات متشاذگ گنس شتشپ ، متسب

لفق ردار هک عقوم نامه یفطصم دوش، تخس

رس ارزا مرداچ دش، بلج نم هب شهجوت مدرک

نهریپ ،اب متخادنا باوخ تخر یور و هتشادرب

منک، جراخ منت ارزا نآ ات متفر راجنلک مدنلب

دوب. هدش ما هریخ توهبم یفطصم
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بل تسب مشچ دروخ شمشچ هب هک مدیفس نت

سابل متساوخ مراک زا نامیشپ و هتفرگ نادند هب

و.... هدمآ متمس تردق هکاب منزب نت ار میاه



اهزا خسرف هک داد لوه نانچ ار ماقتنا قشع ،

قرغ تیاهن یب ینامز رد ود وره داتفا رود ام

هب هتسب شندرکن ندرک تکرح هک ینامز ، میدش

یشطع ،اب تشاد رکف هنوگ ره دورو امهب هزاجا

ار رکف هک متسناد یم دیعب مدید یم وا زا هک

. دشاب هدرک لیخد

زورما زا یفطصم دوب، رظتنم هک دوب یزور دنچ

وا تسناوت یمن سک چیه و دوب نم ملا دعب هب

رهاظ رد هک منیریش ماقتنا یتح دریگب نم ارزا

سپ نیریش ومیل دننامه عقاو رد اما دوب نیریش

تقو چیه نم اما دز یم یخلت هب یتدم زا

یخلت رگا یتح دش مهاوخن نامیشپ نآ رطاخب

دنک.... هزم منابز ریز شا

.

هلا چم دح هچ ات نم ینیبب هک ییاجک ییایح یب



هارمه هک مه یفطصم یاه ندز ادص ماو هدش

ارم دناوت یمن تسا هدنخ اب

ار تلا جخ هک نامز نآ دشکب نوریب وتپ ریز زا

ایادخ ، مدوبن اه زور نیا رکف مدرک یم نفد

زا تسد یفطصم شاک یا سرب مداد هب تدوخ

هناجوجل اما تفر یم و تشاد یم رب تنطیش

هار رس جات مناخ، جاح مناخ، اقل وهم دیدنخ یم

دوب. هتخادنا

یفرح وره هدرک غاد متروص لک هک متسناد یم

ما هدز مرش تدش هب زغم ندیکرت ناکما منزب

ندیشوپ یادص دراد، دوجو

تساک متلا جخ زا یمک شیاه سابل شخ شخ

کت یفطصم ، مدوب لجخ مراک رطاخب زونه اما

هلصاف نامه دزوزا یا هفرس

درک. دیدهت

. امریم مراذ یم یشن دنلب _



زا هک دوب یزیچ اهنت شنتفر هظحل نآ هک خآ

. متساوخ یم راگدنوادخ

. مناخ یتساوخ تدوخ هشاب _

یسفن نآ ندش هتسب یادص اب درک زاب ردار

ندید اب اما مدروآ نییاپ ار وتپ و هدیشک یتحار

یفطصم ثیبخ تروص

شا یلبق یاج رس ار وتپ و هتفرگ نادند هب بل

هلمح هنوگ ره اتزا مدنادرگ رب مرس یور ینعی

منک. یریگولج تلا جخ یلا متحا

#217

مه ور هرفس رایب ور منص امناخ مناخ وش دنلب _

اه یرو نوا هب مه رس هی مرب دیاب نم هک نیچب

زور دنچ دوب، رارق منزب

ور اج همه اریمح اتحاال متشگ یم رب دیاب شیپ



یزیچ یا همان هی لقادح شاک هدرک وور ریز

. مداتسرف یم شارب

دایز تداسح واب هتسشن میاج رس هدرک مخا

. متفر هرغ مشچ

. هنوخب هنوت یم هک نیا _حاالهن

مرب. دیاب _

. مدزن یفرح هک _نم

هشوگ دش، ما هریخ صاخ و هدز قیمع یدنخبل

. دناراخ تسش نخان اراب شبل

مرب. مرادن تسود _

هدیچیپ مرود ار مالهف زان ،اب مدیدنخ هاگآدوخان

و دمآ مکیدزن مدش، کشت ندرک عمج لوغشم و

. مینیچب مه یور ار نآ ات درک مکمک

شیادص یتح ، شروضح ، شیاه تسد یمرگ



درس یاوه رد راگنا هک دوب شخب مارآ نانچ

. مدوب هتفرگ مرگ یشتآ یور ار متسد یزییاپ

منص؟ غارس _مرب

_ورن.

شا هناش یور یتسد دز لز متروص هب بجعت اب

. مدرک فرط اررب شماهبا و هتشاذگ

. منومب اهنت مرادن تسود اریمح ورن شیپ _

واب دیشک شا یناشیپ یور تسد کالهف

داد. باوج دایز یتحاران

ماه هچب اما دایمن تشوخ اریمح زا منود _یم

. نرادن یهانگ هک

منک،ردحیلا ظفح ار معضوم مدرک یم یعس

اج اجهب یمک مدوب یبصع ادیدش لخاد زا هک

: متفگ و هدش



گنت تارب ملد طقف متفگن یزیچ هک نم هشاب

. یروج نیا هشیم
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هقلح مرود تسد هک مورب هرفس تمس متساوخ

شباذج مبو یادص نامه اب مشوگ ومد درک

درک. همزمز

هک هدنوم اراک یلیخ زونه مدرگ یم رب دوز _

. میدادن ماجنا

ندروآ یارب یفطصم ، تفر یلیو یلیق ملد هت

ردحلا ونم دوب هدش جراخ هناخ زا منص

اذغ ووا مدوخ هزادنا ، مدوب اه باقشب ندیچ

اب دوب هدش گنت مکرتخد یارب ملد مدیشک

نامام ، نامام متفرگ یفطصم ارزا وا شندمآ



درک یم توعد ینابرهم هب ارم شیاه نتفگ

تبحم و رهم واب هدیشک شا هنوگ یور یتسد

. مدیسرپ

هدش گنت مارب تلد نم... لگزان ؟ مکرتخد هیچ _

دوب؟

نتفرگ سپ یارب و تسشن هرفس رس یفطصم

ار ووا هدرک زارد نم تمس ار شناتسد منص

یم اذغ دوخ هک نامزمه دناشن شیاهاپ یور

شباقشب رد تشروخ و جنرب زا مه یقشاق دروخ

. تشاذگ یم وا ناهد و هدرک هل

مدوب هریخ قشع اب شا هزادنا زا شیب تبحم هب

راهان مدوخ هک دوب هتفر مدای هک قیمع ردق نآ

مرتخد یارب ار ردپ خیلا یاج یفطصم مروخب

زا لضفلا ووبا نم زا رتهب یتح دیاش درک، یم رپ

دنک.... تظفاحم وا

.



یفطصم مدوب لیاسو ندیرخ لوغشم رازاب رد

یاذغ کی دیاب ونم دوب ام نامهم مه ار بشما

دروم لیاسو رکف رد متخپ یم یباسح تسرد

یا هزاغم مد هک اریمح ندید هکاب مدوب مزاین

دوب، هدیرپ ادیدش شیور و گنر و هداتسیا

نوچ مدرب ولج ارهب متسس یاه مدق دز مکشخ

. دوبن نتخیرگ یارب یرگید هار

ره ور نم دش یربخ رگا ادخ ور وت دارم _اقآ

. ادینک راد ربخ دش هک یتعاس

اج ره هدن هار تلد هب دب یجبآ تحار تلا _یخ

. هدرگ یم رب هشاب هک

دیدج یاه کشا هدرکن کاپ ار شیاه کشا اریمح

تسناد یم رگا هک درک،خآ اه یلبق نیزگیاج ار

تحارتسا لوغشم نم قاتا االنرد یفطصم

یم ماجنا یراک هچ هدنام ششیپ منص ای تسا

داد؟



اقل. _هم

ارم و هتفرگ میوزاب زا متشگرب شتمس بجعت اب

مک هک دز یم دنت نانچ مبلق ، دناخرچ دوخ تمس

تیمولظم ،اب متفایب سپ اج نامه دوب هدنام

دش. ما هریخ

؟ یریم اجک _

. شکب ور تتسد _

بقع ار شتسد مدز ار فرح نیا یدج ال ماک

ملظ مامت لصاح هک دایز یتحاران ،اب دیشک

درک. یهاوخ رذع هب عورش دوب ناشیاه

؟ یشخب یم و _نم

مراد هلجع ،نم یدرکن یراک هک وت یچ یارب _

. همرظتنم مرتخد مرب، دیاب
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بقع ار شتسد مدز ار فرح نیا یدج ال ماک

ملظ مامت لصاح هک دایز یتحاران ،اب دیشک

درک. یهاوخ رذع هب عورش دوب نم هب ناشیاه

؟ یشخب یم و _نم

مراد هلجع ،نم یدرکن یراک هک وت یچ یارب _

. همرظتنم مرتخد مرب دیاب

. شمنیبب هش _یم

ار تشحو و درک رارصا ، مدنادرگرب ور تشحو اب

نیم یور ،اپ تخادنا ملد هب یرتشیب تردق اب

مه نیم یور زا شیاپ نتشادرب اب دوب هتشاذگ

یخلا یب نم،رگا دشومه یم دوبان شدوخ

دناشک یم یتسین ارهب نامیود ره دش یمن

یا هناهب و مهد مظن ار مراکفا مدرک یعس

. دادن تصرف اما مشارتب



میگدنز وت هآ منود یم شمنیبب راذب ادخ ور _وت

. هتخادنا زور نیا هب ور

یرگید زیچ هتخادناین زور نیا ارهب هآموت

! یرادن ربخ وت ،هک تشاد لکشم

هرارق حاالحاالاه یدید وش اجک ": متفگ ملد رد

هدش." عورش هزات یشکب درد

زا منم دش مومت تشذگ یهآ هچ ِیفرح هچ _نیا

هک... یدید نوریب مدموا اتسور نوا

و دیشک شتروص زا یمین یور ار شهایس رداچ

داد. باوج دایز ینامیشپ اب

نم هن میدیدن شوخ زور هی یتفر وت یتقو _زا

و شتسار ادخ ور وت مارهاوخ زا مودک چیه هن

؟ یدیشخب ورام اقل هم وگب

متشاد یعس ، مداد تدوق یتخس ارهب مقازب

ای مدرک یم زاورپ و متشاد بلا شاک منک رارف



یفطصم ات دوب متسد مد ناسر همان کی لقادح

تقیقح ندش نشور یارب االن منک راد ربخ ار

دوب. دوز

هی منیبب و مشاداد رتخد راذب میدیشخب _هگا

ملد وت لد هزور دنچ مدرک ادیپ ماقآ زا همان

. میدرک دب یلیخ تقح ،امرد تسین

باذع سح هدش تاساسحا ریسا هک متسناد یم

نم دمهفن هک دراد ماود یتقو ات اهنت شنادجو

ما. هدش شیووه

واب هدرک راتفر یقطنم وا سکع رب نیمه یارب

: متفگ مامت تیدج

. هخآ

یم دای ور تینوشن هزات مایم تاهاب مدوخ _

مریگ

مشاداد نز عاضوا منیبب ماوخ یم هگید نکن جل



. هروطچ

تمواقم نآ زا شیب متسناوتن دز هک یفرح اب

اما مدرک لوبق ار شیهارمه رابجا وهب منک

یا هراچ یلو مدرک یم ینامیشپ ساسحا ادیدش

. متشادن نیا زج

. تفایب هار سپ _

یم هکت هکت ار دوخ نورد زا دمآ ملا بند فعش اب

منهذ هب یزیچ اما مدوب هراچ هار لا ،بند مدرک

دندوب هدرک وخی هدش رس میاه تسد دیسر یمن

تسرد مدوب هدرک نم هک دوب یطلغ هچ نیا ،

دشکب رحز و دمهفب اریمح متشاد تسود تسا

یفطصم هن متشاد ار شا یگدامآ نم امااالنهن

. تقیقح ندش نشور نیا هب دوب یضار
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هگا راذب مور ولج هار هی مدرک طلغ ایادخ "

اب مزورما یاه یشوخ لد همه همهفب اریمح

هنک." یم رهز ور یفطصم

هک نیا ناکما مداد یم وا ارهب هناخ یناشن رگا

یمن دوب، دایز تس یفطصم یارب کلم نآ دنادب

یمن منک، رامق وا نتسنادن نتسناد یور متسناوت

وا هب نیغورد یسردآ و منزب لوگ مه ار وا دش

منص ندید وا نوچ مربب رگید یا هناخ ایهب مهد

ادیپ یهار کی مدرک یم اعد اعد تساوخ یم ار

چیه اما موش خالص سرتسا نیا اتزا منک

. دوبن یزیچ

رکف هک یهار ره منک،هب زکرمت مدرک یم یعس

ما هبوشآ ولد دروخ یم تسب نب هب مدرک یم

یم رارف دیاب شقوف قوف درک یم رتشیب ار

ای مدرک

اهای دیلک ندش مگ دننام یتسد مد هناهب کی



. مدرک یم روج منص دوبن

اب هچوک ود هک خرهام رهاوخ هناخ یروآ دای اب

منهذ رد یا هقرج تشاد هلصاف یفطصم هناخ

دزوره یم شپت رپ نانچ مه مبلق دش، هدز

میارب دنک بوخ ار حملا هک نیا یاج هب سفن

نآ رد ژنمه یسکا زا یتح دش، یم رام رهز

لقادح ار نتفگ هن تردق شاک مدوب رفنتم هظحل

روج کی ار ووا متشاد ساسح نامز نیا رد

. مدرک یم فرحنم

رخآ ات نآ یلگهاک یاه راوید هک یغاب هچوک دراو

ییاهرد طقف نآ نایم ورد هدش هدیشک هچوک

دنمونت یاه تخرد یزبس و فلتخم یاه گنر اب

. میتفر دش، یم هدید

مادک هرهچهام هناخ هک متشادن دای هب قیقد

نآ یولج رتشیب راب کی نوچ تساه رد زا یکی

نیا یارب مه نآ مدوب هدرکن فقوت



هدنام اج هک ار شگنر یبآ دبس و دورب خرهام هک

. درادرب اج نآ زا دوب

تقد اب اهرد وهب هتفر هار تاولص ابسالمو

زا دعب هک یرورغ اب اریمح هک مدرک یم هاگن

: تفگ دوب هتشگ زاب شمحازم تاساسحا نتفر

هنوخ هی یفطصم اج نیا باالرتزا هچوک _ود

هتبلا هنک ممان هب ور شگنود هس هرارق هراد غاب

یم هباپ نوخ همهفب هنود یمن زونه شردام

هنک...

طایح کی اهنت مدوب هدیدن یغاب هناخ هک نم

ووا مریگب ار شا هقی تساوخ یم ملد ، تشاد

نآ هک میوگب دنخزوپ واب منابسچب راوید ارهب

دوب. ما هیرهم نوچ دش هدز نم مسا هب هناخ

! بوخ هچ _ا

مدوخ زا تیارب ار نآ مهد یم لوق بوخ هچ



. یوشن بارخ ردق نیا ات منزب تمان وهب مرخب

هی نم مشیپ دایب سالتم نک اعد هدرگرب شاک _

نودب وت ممهف یم هزات ... ماوخ یمن مه یساپاپ

! یدیشک یم یچ لضفلا وبا
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مدوخ زا تیارب ار نآ مهد یم لوق بوخ هچ

. یوشن بارخ ردق نیا ات منزب تمان وهب مرخب

هی نم مشیپ دایب سالتم نک اعد هدرگرب شاک _

نودب وت ممهف یم هزات ... ماوخ یمن مه یساپاپ

! یدیشک یم یچ لضفلا وبا

هک رس هیاس هدموا شدوخ هب هزات هزات ممردام

. هنکش یم شرمک نز هشابن

دوب رتدب شحف دصات زا هک یا هفایق اراب مرس

لباقم درک، لا بند ارم توکس رد ووا مداد ناکت



گنر یبآ و هدز گنز یرد

دنچ دننک، زاب ردار هک مدوب راودیما مدرک فقوت

مدز. رد هب هقت

. هگید وت ورب شکب و دنب ینز یم رد ارچ _او

اال متحا و هدش در کچوک یخاروس زا هک یدنب هب

یدنخبل ،و مدرک هاگن دوب لصو رد نماض هب

مبلق مداد شلیوحت یکروز

یتح دوب هدیسر نکمم حتلا نیرتشیب هب شپت

نیا ات مبلق مدوب یفطصم رانک رد یتقو زورما

دز. یمن دنت دح

یارب هساسح یلیخ م هنوخ بحاص هزیچ _

مدز. رد نومه

. منزب مدوخ راذب رانک ورب بوخ نزب رد تسرد _

یادص دز، رد یور مکحم و هدرب ارباال شتشم

اریمح دش دنلب هک هرهچهام یاه نتفگ هیک هیک



زیر مشچ کش اب

درک.

هنوخ تییاد اج نیا هک مدوب هدینش یتسار _

و یدروآ رد رس اج نیا زا روطچ وت هتشاد

؟ یدش رجاتسم

دش هدوشگ هک رد دمآ یم باال تخس میاه سفن

تشحو هاگن دش، هریخ ام هب تریح اب هرهچهام

اب اریمح دوب، شدرگ رد اریمح و نم نیب شا هدز

: تفگ و هداد سالم وا هب یتحاران

؟ ینک یم راکیچ اج نیا وت نوج هرهچهام سالم

؟ یدیرخ هنوخ

یم هشیش ورد هدیشک منت ارزا منوخ هک راگنا

یاه بیج لخاد تسد سرت اب هرهچهام ، دنتخیر

هک درک فراعت و دیشک شداشگ و لگ نهاریپ

. میورب لخاد



اج نیا تدم هی طقف نم نوج اریمح شتسار _

رسپ ات مییاد هنوخ مر یم شدعب منومب هرارق

یم لوط مکی هرایب نارهت زا ور ادیلک مارب مییاد

. مدرک هراجا ور اج نیا نم نومه رس دیشک

هرهچهام هک مدرک یم دیکات تاملک یور یروط

اتبسن یادص وااب هب ور متشگرب ، دریگب ار هیضق

: متفگ یمارآ

جاح هب عیرس رایب یجاح هنوخ زا ور هچب ورب

وارب رود تساج نیا شنز هک وگب م یفطصم

. هشن یباتفآ

؟ مشاداد یلقسف نیا وک سپ _

یم اعدا هظحل نآ رد هک هرهچهام نیمز ریز دراو

مدوب هدینش خرهام ،زا میدش تسا نم ملا مدرک

هک ناشرسپ یارب دندوب هدرک هدامآ اجار نآ هک

دوب. شیسورع دعب هتفه دنچ
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یکروز دنخبل تسشن یتشپ هب هیکت نیمز یور

لیاسو ندوب ون یارب مه یباوج شاک و مدز

. مدرک یم ادیپ هناخ

ونهلا زجع یکلا هدش بوخ تعضو هللا شام _

یدرک رهوش ِیربخ یدیرخ ون یاه هلیسو ، یدرک

؟

هک یا هناخ گنود هس یرهوش هچ مدرک رهوش

بیجع هدز، ممان هب لک ارهب یتشاد ار شیوزرآ

مه مدیسرت یم ادیدش مه هظحل نآ رد تسا

ملا. مب کاخ ارهب شا هزوپ تساوخ یم ملد

نم تس هرهچهام سورع زاهج انیا اباب _هن

. مرادن مدوخ زا یزیچ

حاال؟ تفر اجک _



یکی شیپ شمدوب هتشاذگ هرایب ور منص تفر _

اه. هیاسمه زا

. تفر هرغ مشچ و درک یظیلغ مخا

یگبالمال یمن هبیرغ تسد یدرپس ور هچب _

. دایم شرس

شیپ مکرتخد ناج اریمح تسین هبیرغ مه دایز

شلا بند رد هب رد هتفه کی هک تزیزع رسمه

وا زا یسک ره زا رتهب و تسا هدنام یتسه

دنک. یم تظفاحم

هرادن مانیا رسپ مرتحم مناخ هی شمسانش _یم

. هدرک توف مشرهوش

. ناهآ _

یم ما هفخ تشاد یرابنا یاضف مدوب نیگنس رس

ربخ اهار اتاالننآ هرهچهام مدوب راودیما درک

هابتشا نیرت کچوک االن نوچ دشاب هدرک راد



دش. یم مدوخ هلمج اهزا یلیخ ندش انف ثعاب

اریمح یارب ییاج و هدش دنلب متساوخ یم

هرهچهام سورع هزات تیاضر زا اما منک تسرد

. متشادن ربخ

. امام امام، _

متفر اه هلپ تمس و هدیشک یسفن منص یادص اب

اب مشوگ دشورد مخ متفرگ وا ارزا مکرتخد

درک. همزمز ووال لوه

نوت هطبار زا یزیچ دیشاب درسنوخ تفگ _اقآ

دعب تفگ هگب، شدوخ هک یتقو ات دیگن شاهاب

روبجم رگا هنوخ هدرگ یم رب نوش مناخ نتفر

رس اج نیمه ور بشما تفرن اریمح و دیدش

. دینک

هار هشاب هشاب و هداد ناکت دنت دنت ار مرس

هدنام تباث نم یور تقد اب اریمح هاگن متخادنا



. تشاد رظن ریز ار متاکرح و دوب

منز یم فرح شاهاب تسین یدب نز هرهچهام _

. هریگن تخس تهب
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هدب. شریخ ادخ _هرآ

؟ تفگ یم یچ _االن

یخلا یب هکلب ات مداد شتسد ارهب منص

، دوشب دوب هلزلز زا رتدب هک ییاه لا وس ندیسرپ

هچب هقدص نابرق ردق نآ دش مه روط نیمه

هب مه ارم هک درک شناراب هسوب و هتفر

دوب. هدرپس یشومارف

وزا درک یم ینابز نیریش شیارب هناثیبخ منص

یاه زیچ قشاع مکرتخد ، تفرگ یم لقن وا

داد. یم کشالتاج کی یارب دوب نیریش



لد کی مه نآ منص اب ندرک یزاب زا دعب اریمح

سلا دص میارب هک تعاس کی زا سپ ریس

هچ داد.ره منص تسد و هدروآ رد یلوپ تشذگ

میوگب متساوخ یم ، دادن شوگ مدرک ضارتعا

هزادنا هب ترهوش تسین تمحز هب یضار هک

کاروخ و دروخ یاوه و دیسر یم ام هب یفاک

تقو کی نکن یجرخلو رگید دراد،وت ار نام

دوب. زیچ نیرتهب توکس ینک،اما یم میلا ررض

رد متشاد هک یدب سرت دوجو اب تاظحل مامت رد

مدیشک اه هشقن و مدیدنخ اریمح تقامح هب ملد

،وا متفرگ هدینشن اما دز نم هب هنعط یراب دنچ

دوب نمشد تسد شا هحلسا هک دوب یزابرس لثم

تراد ووه ترهوش درک، یم یناوخ زغل اهنت و

وا رانک ار ترهوش زپ هتسنادن ووت دشاب هدرک

هدروخ زا گرگ هک دنام یم نیا لثم ،هه یهدب

، دشاب هدنام ربخ یب شیاه گس هلوت ندش

یم طقف منص هب مه لوپ نداد اب اریمح



یمن دنک،اما ریقحت ارم تیعضو تساوخ

. تسا هدمآ شدوخ رس هچبالیی هک تسناد

دیسر یم مه نم ندرک ریقحت تبون شعقوم هب

مرتخد و نم نامهم ار ماش شناج رهوش عفالهک

ددرگب وا تسا

گنر وا رظن هب هک شا یبآ مشچ یفطصم لا بند

نینچ نیا وا رهوش طقف و تسا کت شنامشچ

. دراد یمشچ

، تسا کت شگنر یبآ یاه مشچ مه نم رهوش

دوب نیا یتخب دب طقف تسین وا لثم یسک چیه

تس. یکی نامرهوش هک

هدنار ملد هناخ ارزا سرتسا هک داشگ یدنخبل اب

متساوخ وا وزا مدرک یظفاحادخ اریمح زا دوب

رهوش ردام اتهب

هب هک دیوگب و دناسرب ارم یوژه سالم ملد زیزع

دز. مهاوخ رس زین وا هب یدوز



.

هب رگید سلا هد تفگ یم نم هب یگدنز رگا

رادرب ماقتنا نیا زا تسد مینک یم هفاضا ترمع

ار مرمع لک تواخس اب

زور هیقب متفگ یم وا وهب مداد یم شناتسد هب

متشاد یم هگن ار سلا کی طقف وت یارب میاه

. منیریش ماقتنا نتفرگ یارب

ندرکن کش مدوب هدروآ زورما هک یسناش اهنت

هیاسمه هک خرهام هناخ رد نم ندنام هب اریمح

یدنخزوپ دوب، مرهوش نامه ای شرهوش هناخ

یم دوخ هب ارم یفطصم یادص منز یم ظیلغ

ناویل هک دتفا یم یمنص هب ممشچ وا لبق ، دروآ

ار یا هشیش ناویل ، دیبوک یم باقشب لخاد ار

دنلب شا هیرگ و غیج یادص متفرگ شتسد زا هک

رد سپس مدرک شدنلب و هتفرگ شتسد زا دش

. شمدیشک شوغآ
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؟ یدوب یچ رکف هنک،وت یزاب راذب نک شلو _

یاج رس تشاد ار مندز کتک دصق هک ار منص

هب یباوج هک نیا نودب و هدنادرگرب یلبق

، مدرک یولپ هتشر اررپزا شباقشب مهد یفطصم

اما ایهن دراد تسود ار اذغ نیا متسناد یمن

دوب. شقشاع لضفلا وبا

نیمه مرخب یزیچ متسنوتن هگید دیشخبب _

. متفرگ طقف ور اه هتشر

دیاب هگید دوب؟ نارگن درک یم راکیچ اریمح _

. مدرگرب ادرف

ح نیا و دوب نییاپ شرس مدش شا هریخ مخا اب

هتشاذگ ار هملباق رد صرح دید،اب یمن ارم لا

دشوزا بلج نم هب شهجوت متفر طایح تمس



یور ار میناشیپ ، متسشن رد دش،مد دنلب هرفس

. متشاذگ ما هدش عمج یاه وناز

؟ مناخ دش یچ _

. روخب ور تماش ورب تسین یزیچ _

. هبسچ یمن هک ییاهنت _

دوخ هب ارم و هدرک هقلح مندرگ رود تسد

و هتشاذگ شنهپ یاه هناش یور رس درک کیدزن

. دندش یراج میاه هنوگ یور میاه کشا

شمه هک ینز شیپ یرب یاوخ یم یچ یارب _

شلا ح هک یسرپ یم یچ هساو هنک؟ یم تتیذا

؟ همهم تارب هدوب روطچ

نم؟! رتزا مهم

ار شسفن ، دیشک شیاه شیر یور یتسد کالهف

داد. نوریب یبصع



هک دوب رارق مشب تدقع مدرک لوبق هک یزور _

حاال یگب اریمح وهب زیچ همه نومجاودزا دعب

اما وگن عفال هدب شاقآ رطاخب شلا ح متفگ نم

هب ملظ نیا انوا شیپ اج نوا یرب شمه هک نیا

... یفطصم ...ورن ممیتی هچب و نم

نیا زا مدیسرت دوب هدش منامشچ هریخ مخا اب

هک دوبن لضفلا وبا لثم دربب،وا مفده هب یپ هک

هتساوخ و دوش یتاساسحا نم وهآ کشا اب

دنک. هدروآ رب هقیقد دنچ ضرع اررد میاه

. تسام لطعم هرفس میرب وش _اپ

ار فرح نیا یدج ردق نآ مدش دنلب اج زا ارابجا

. مروایب رگید یا هناهب مدوب هتسناوتن هک دوب هدز

و هداد ار منص یاذغ لوا میتسشن هک هرفس رس

تاظحل نیا مامت رد مدش لوغشم مدوخ دعب

و هدش هریخ شباقشب هب مخا اب یفطصم

دوب. شیاذغ ندروخ لوغشم
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،زا میوگب رگید یا هملک یتح مدیسرت یم

دیمهف یم رگا مدوب هاگآ یدودح واات تایقلخ

هلیتیف نانچ دهد شیزاب دهاوخ یم یسک

هک... درک یم شچیپ

هناخ و دوب هدرک رهق اریمح هک مداتفا ینامز دای

ارزا شنادنزرف نامز نآ دوب هدمآ موصعم

، دریگب وا ارزا ندنام رود تقاط هک دوب هتفرگوا

. ددرگرب شدوخ یاپ اب دوخ

.

هب رگید یهجوت هک نیا نودب بشید یفطصم

عمج ار شنادمچ و هداد یزاب ار منص دنکب نم

طقف درکن نم ندروآ تسد هب یارب ییعس درک

ووا مدوب راکهدب نم راگنا هک درک راتفر یروج



عقوم دوب،نآ هدش ضوع نامیاج راک بلط

نیا رد کلک و زود اب یفطصم هک مدش هجوتم

هک نیا یارب ارمش تال مامت دیاب اما دیآ یمن هار

. مداد یم ماجنا دنک اهر ار اریمح

رهش هب زور ره دناوت یمن هک دوب هتفگ یفطصم

بوخ زا دعب وطالین یتدم هک دوب رارق و دیایب

هک تفگ یم دورب نارهت هب موصعم حلا ندش

هک دوب هداد لوق ، دشاب نم شیپ مادم دناوت یمن

اما دنک هراجا میارب نارهت رد یا هناخ یدوز هب

زا ندنام رود و رهش رد ندنام مدرکن لوبق

دوب. روآ درد میارب یفاک هزادنا هب اتسور

تقاط یدایز نامز یفطصم هک متسناد یم

ود زونه دش، مه روط نیمه و دروآ دهاوخن

هتشذگن نامیرود زا مه هتفه

دوب. هتشگ زاب مه دایز شطع اب تشگرب هک دوب

هریخ شتروص هب متفاب یاهوم ندش شزاون اب



رظن زا ارم شا یشحو یاه مشچ موش،اب یم

متشادن تسود دنارذگ یم

یرارف هرابود ار وا اریمح ثحب ندیشک طسو اب

یم هک یزیچ مه نم دوب شمارآ لا بند وا مهد

. مداد یم وا هب تساوخ

یدش یم ،وت مدوب هدید ور وت اریمح لبق شاک _

ماه. هچب ردام

رود اریمح نیریش ثحب زا تساوخ یمن شدوخ

رون وهب هدرشف مه یور ،بل دوبن یا هراچ دوش

هچراپ تشپ زا هک هام

تشاد یمن رب ییامن دوخ زا تسد مه دیفس

. مدش هریخ

. دیدرک اوعد _زاب

و دیسرپ یچ ره هنوخ متفر زور دنچ دعب _هرآ

. مداد باوج



؟ یتفگن ور شتسار _اما

دنز. یم ما هنوگ هب مارآ یا هبرض مخا اب

. هریگ یم ور مکیچوک مناخ دایم هک مگب _
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. هریگ یم ور مکیچوک مناخ دایم هک مگب _

دش؟ یچ شدعب بوخ _

دنچ نیا رد هک راگنا داد ناکت فسات اراب شرس

هدیدن یزیچ باذع ،زج دوبن نم شیپ هک یزور

درد کی شیارب هشیمه اریمح

و سالتم هب یدرم واال سب و نیمه هدوب جنر و

. نتفرگ مود نز هب هچ ار وا یکاپ

اه هچب نیع هنز، یم نم ولج ور اه هچب هتفرگ _

ارسپ منک ءانتعا شهب منک شاگن هک نیا هساو



نیا زا هنود یم هنز یم ور

. دایم مدب ردقچ اراک

ارچ؟ _

! مناخ جاح ارچ یچ _

ار متروص یولج یاه ووم هدروآ ولج ار شتسد

میوم یاه رات اب یزاب شدصق رتشیب دز یرانک

نیا دوب،

ار ایهن تشاد تیعقاو نم هب شا عالهق شسح

شلد هت هت زا انئمطم شیاه شزاون اما مناد یمن

چیه نوچ دوب

بوخ ردق نیا تسناوت یمن یزاب سوه مدآ

دنک. یزاب رگار شزاون شقن

منم هخآ ؟ هنزب ور هچب دایم تدب ارچ مگ _یم

ور نم تقو چیه منامام ، مرادن تسود دایز

طقف دزن یکلا



یم نوگشین هی دش یم یبصع هک ییاتقو

مکتک دب ایرخآ نوا هللا سمش اما وماهاپ تفرگ

ریصقت هک راگنا دز

یاه فرح ریثات هتبلا ، مندش هویب دوب نم

. مندروخ کتک وت دوبن مک مه موصعم

نیا وراب وت دمویم شلد روطچ هنکشب شتسد _

. هنزب تلگشوخ یامشچ

، دادن ار ملا وس باوج هنازومرم زاب مدرک جک رس

. مدش ریگیپ راب نیا اما

؟ دایم تدب کتک زا ارچ یتفگن _

وهن نم هن دزن ور اهام تقو چیه یجاح نوچ _

. وشارتخد

نیا االن دوب هدنز منم یاباب هگا دیاش بوخ _هچ

. مدوبن اج

و هدنادرگ دوخ تمس ار متروص تیدج اب



. دیسرپ

هدب؟ تاج هگم _

دوب. منهج نیا لبق اما تسین _

. تارب هش منهج مراذ یمن هگید _

.

.
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.

.

زگزگ میاهاپ هک مدوب هتفر هار دنت دنت ردق نآ

مرس تشپ اضر یلع یاه ندز ادص اما درک یم



دوب هدشن مامت زونه

ردح نم اراب وا یسک دز،رگا یم شپت رپ مبلق

هک دیمهف یم وا رگا ای دید یم تبحص لا

واب هدرک شارف دیدجت

ما هدش جودزم شتسود نیرتهب رهاوخ رهوش

دش؟! یم هچ

مداد هیکت راوید وهب هدروآ مک رازاب زا ییاج کی

سفن سفن نم لثم مه وا دمآ مکیدزن اضر یلع

شا یناشیپ قرع دز یم

یب واب هدرک کشخ شندرگ رود زمرق گنل اراب

: تفگ حیلا

دنت ردق نیا مه شوگرخ یجبآ هدب تریخ ادخ

یم تراکیچ نم هگم یچراکش زا هنک یمن رارف

یروج نیا هک منکب ماوخ

؟ ینک یم رارف



هب ینابرهم دنخبل ، متخادنا نییاپ رس نیگمرش

داد. حیضوت ینارگن دزواب میور

تسد وپالیزا یوت هت مراد مگب متساوخ _یم

. مرایم رد ور لضفلا وبا هتفر

وت اضر یلع ،اقآ مرادن شهب یجایتحا هگید _

هیقب نم لا بند نیتفایب یه تسین بوخ لحم

نز امش ننود یمن

. مارب ننک یم تسرد فرح یراد

، مدوب هدرک جاودزا درجم یدرم حاالاب هک راگنا

طقف مرادن ای مراد رهوش نم تشادن ربخ هک وا

تساوخ یم

دادما شا یمیدق قیفر نز هب شدوخ یخلا هب

نم گرم زا سیلا دنچ هک تسناد یمن دناسرب

هک لضفلا ،وبا درذگ یم

و مدرم شرانک مه نم دش میتی هک ملفط درم



هک دوب ممسج نیا طقف ،االن مدشن هدنز رگید

و درک یم تکرح

درب یم ماقتنا هاشداپ یاپ شیپ ناشک ناشک ارم

منک. ییارجا ار شتاروتسد ات

هک وپالیی زا یاوخ یم ینعی یجبآ یچ ینعی _

یمدآ روجچ هگید ؟وت یرذگب هتچب وتو قح

یگدنز اجک ؟االن یتسه

ندروخ نون یارب لوپ منود یم هک نم ینک یم

منوت یم ؟نم ینک یم و راک نیا ارچ یرادن مه

مریگب سپ و تقح

. مریگ یم تمناخ ردام زا شمریگ یم

واب دیشک شتروص یور یتسد یبصع کالهفو

داد. همادا دایز یتحاران

مداد لوق لضفلا وبا هب مداد لوق شهب _نم

. مدرک یلوق دب اما مشاب ت هچب وتو بظاوم



و منک،نم یراک منوت یمن مدوخ نم اما هشاب _

هدش مورآ میگدنز هزات هزات نکن ارجام یطاق

. اوعد و گنج نودب

مدوخ نم ینک هدارا وت یجبآ متسه مترکون _

سردآ ...ما... طقف مد یم ماجنا وراراک همه

. مرادن ور تنوخ

یم ار ما هناخ سردآ همه تدم نیا الرد یواو

فرط زا مه وا دنکن دوب؟ ربخ هچ رگم دنتساوخ

هن هن دشاب اریمح

یمن خالهص اهنت زورما نیمه هب وا یاه داهنشیپ

مقح ات تساوخ یم نم زا مه نیا زا لبق دش،وا

سپ زاب ار

. مریگب
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یمن خالهص اهنت زورما نیمه هب وا یاه داهنشیپ

مقح ات تساوخ یم نم زا مه نیا زا لبق دش،وا

سپ زاب ار

. مریگب

تعاس نیمه هگید هتفه ود مد یمن ور مسردآ _

ود نیا وت یتسنوتن هگا تمنیب یم مرح ولج

ینک یراک هتفه

منیا هرادن هدیاف نوچ نکن یراک چیه هگید

. متفگ ِتندرگ هک ینید رطاخب

هرهلد یارب روط نیمه و مدرک هفاضا لد رد

تسپ هکینز نآ ناور و حور و ناج هب نتخادنا

هشیمه هک ترطف

درب. یم تذل شیاه یروخ مارح زا ادخ

زا تخس شلوا یروخ یم هک مارح نان همقل کی

زا شا یدعب یاه همقل اما دور یم نییاپ ولگ



تیارب مه پوس

یم هتسرد ار نآ هک یروج دوش، یم رت قیقر

. یشاب شمضه نارگن هک نیا نودب ، یعلب

ریسم و هدیشک تحار یسفن تفر هک اضر یلع

یمک زونه ،اما متفرگ شیپ اررد هناخ هب تشگرب

. متشاد ینارگن

بیقعت یسک طسوت هک مدوب بقارم هار نایم رد

یارب دیایب ملا بند اضر یلع تشاد ناکما ، موشن

هچوک رد نیمه

مدناسر هناخ ارهب دوخ و متخادنا اه هچوک سپ

دمآ. یم طایح زا یسک یاه دایرف یادص ،

اج نیا یدموا یدرک لو ور نم رتخد تریغ _یب

وت تشگ تلا بند ور اهاجک ینود یم هشب یچ هک

هک هتفه هی نوا

مرتخد نیمه هگید تقو دنچ تخب ؟دب یدوبن



اهنت. هشوگ هی یتفا یم هر یم هنک یم تلو

. مراد وربآ نم نییاپ رایب ور تادص نوج ردام _

یک ره هب رد مد منیش یم مر یم النم صا وربآ _

وشنز اج نیا هنوخ بحاص مگ یم دیسر هار زا

اه هیاسمه لک هدرک لو

هگا منک، یم توربا یب منک یم راد ربخ ور

قد تتسد زا هگید یدرگنرب مرتخد ششیپ

. هدرک

هدمآ هار متشاذگ مبلق یور یتسد هدز تشحو

اج نآ ارم رگا مدیئود هرهچهام هناخ تمس ار

درک. یم ما همیق همیق دید یم

زج دید یم رگا هن هدید اج نآ ار منص ینعی

هظحل نآ رد نتفگ یارب یفرح نم نداد شحف

نیا اب یتبیصم بجع تشادن

دوب. هدمآ نامرس اه یراک یفخم



رد منص ندید زا متفوک هک ار هرهچهام هناخ رد

وا ارزا هچب ، مدیشک تحار یسفن ششوغآ

هب عورش یلوضف اب متفرگ

درک. قیاقح نتفگ

رد خرهام هراچیب ور؟ اقآ نز ردام یدید مناخ _

. دیرن هنوخ هنک نوتربخ ات دوب اه هچوک رد هب
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ولج ،رس متشاذگ نیمز یور ار میاه دیرخ لیبنز

: متفگ یفیعض یادص واب هدرب

؟ یراد یزیچ یربخ هدش یچ قیقد

شغ نوشاوعد دعب مناخ اریمح هک نیا لثم _هرآ

هدز یشوه یب هب ور شدوخ و هدرک فعض و

داوخ یم ممناخ موصعم



. هشب بوخ شرتخد حلا مکلب هنودرگرب ور اقآ

یم یش هچتال شرتخد یگدنز نتشاد هگن یارب

نوریب هناخ زا گس کی لثم ارم شدوخ درک،اما

. تخادنا

دوب نکمم نم بوچ اما تشادن ادص ادخ بوچ

کت کت ندز زج هک یروج دنک، ادص رسو یلیخ

مشچ اراب ناش

. مربب تذل اقیمع و منیبب

هرهچهام ، متفر لخاد و متسب مدنب تشپ ردار

مدروآ رسباال درک، یم مهاگن یصاخ روج

نم ارزا شا هریخ نامشچ

: تفگ تلا جخ واب تفرگ

نوتامشچ هللا شام ردق نوا مناخ هدنمرش

. منکن نوتاگن منوت یمن هلگشوخ

ارم دنز یم هک یفرح ووااب منز یم دنخبل مارآ



وره هتشگرب شتمس زاب ناهد دنک،اب یم هکوش

منک یم هچتالش

. مناوت یمن میوگب یزیچ

ردام تفگ اقآ نیمه لکش ردارب و رهاوخ _

اقآ هش یمن یضار تاذ دب یلیخ شمناخ

شدوخ هنوخ وت ور شرهاوخ

نومه هساو یجاح هراچیب مدرکن رواب هراد هگن

شاک ، هرذگن شزا ادخ اج؟ نیا هدروآ ور امش

هک عقوم نومه

ورامش نتسه دب ردق نیا شنز هداوناخ دید یم

تسین یدب مدآ مناخ اریمح هتبلا درک، یمن فیح

دیدید مزور نوا

تشوگ زا راگنا ال صا تشاد ور نوتاوه ردقچ هک

. تسین ردام نوا نوخ و

رد هک یگنرز مدآ اهنت مدرک یم رکف هظحل نآ ات



ناطیش تسد یفطصم اما منم تسه هیضق نیا

تشپ زا ریجنز اراب

دز. یم دنخشین وا وهب هتسب

ال منوبز شاک یاو یا دیدش تحاران دش یزیچ _

. متفگ یمن یچیه دش یم ل

دزو شپچ تسد یور یا هبرض تسار تسد اب

درک. همزمز دوخ اب

اللزا یریمب الل یا مگن یزیچ نوتهب اتفگ _اقآ

. هرهچهام یرب ایند

تقو چیه یفطصم مدیمهف هک دوب هظحل نآ رد

و دیوگب یسک ارهب تقیقح دوش یمن رضاح

شیارب شیوربآ

تحاران تسا رت شزرا اب ایند رد زیچ همه زا

یلا وس رگید متسناوتن هک دایز ردق نآ مدش

میواکجنک مسرپب



. تشادن ندمآ ولج تعرج رگید
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هک مروخب مسق تعرج هب متسناوت یم ینعی

میدرک جاودزا ام هک نیا زا مه شردام ردپ یتح

یسک دوش یم بجوم اه زیچ نیمه . درادن ربخ

یادص ،اب دنکن وا هب مه کش نیرت کچوک

فرط .هب مدیرپ اج زا هدز تشحو رد تابرض

هک مدرک هراشا هرهچهام هب وور هتفر نیمز ریز

دنک زاب ردار سپس و دنک اج اجهب ار دیرخ دبس

سفن ، دوشگ وردار درک اهار راک نیمه مه ووا

. میدیشک خرهام ندید زا یتحار

درک. محر ادخ _خآ

؟ نیرتهب مناخ _

موصعم هدش؟ یچ رو نوا ؟ خرهام ربخ _هچ



؟ هتفرن زونه

نراد اقآ ِمناخ ردام ال یواو مناخ تس ال یواو _

ور گید لثم مه اقآ ننک یم عمج ور شکاس

وربآ سرت زا هنوت یم هن طقف هزوس یم هلعش

فرط همه زا هنک یراک هنوت یم هن هگب یزیچ

... هسرب نوشدایرف هب شدوخ ادخ هدش هرصاحم

یم رکف هک اه نآ متفرگ نادند هب بل صرح اب

یم یعس متسه یفطصم رهاوخ نم دندرک

تاظحل نآ رد هک یشوج و صرح زا ارم دندرک

راهچ و تسیب هک ار منص دننک، ادج مدروخ یم

نحل واب هداد خرهام هب دز یم قن تعاس

: متفگ یروتسد

هم یتخب هایس درک، دروخ ور مباصعا ونیا ریگب

هنک تتنعل ادخ ، هنوم یم هبارخ یرب اج ره اقل

هب موصعم

یم نومنوج زا یچ یعفا یروخب مرگ نیمز



؟ هخآ یاوخ

نیمز یور نتسشن یارب ار متشپ هک نیمه

یم رد هب هک یمکحم تابرض یادص متشاذگ

ارم دروخ

هرهچهام و خرهام هب ور هدیسرت دنارپ اج زا

لخاد ار منص و دنهدن باوج هک مدرک هراشا

بارطضا ،اب دنتفر و هدرک تعاطا دنربب هناخ

ار ما هدرک قرع یاه تسد فک و هتفر رد تمس

. مدیلا م مراولش هب

نک. زاب منم اقل _هم

ضغب اراب ما هدش سبح سفن یفطصم یادص اب

هب ارم دمآ هک لخاد مدوشگ وردار هداد نوریب

. درشف شا هنیس

هدش؟ یچ _

و یبصع ار شیوزاب داد ناکت فسات اراب شرس



دز هک یفرح ،اب دیوگب یزیچ ات مدرشف کالهف

یم شیاه فرح اب مادم مدش کشخ اج نامه

ملد اما ندرک مارآ یارب دروایب هناهب تساوخ

یمن یا هلمج چیه هکاب دوب هتسکش نانچ

. دهد دوبهب ار نآ تسناوت
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. هشمکش وت نم هچب مرب دیاب تس هلماح _

دمآ متمس و هتسب ردار سرت اب متفر بقع بقع

نیمز ریز تمس هداد ناکت ار مرس درد و ضغب اب

دوب درم وا اما متفر نییاپ ود اهاراب هلپ متفر

زا لبق دیبرچ یم نم یاهاپ هب شتعرس و تردق

و درک زاب تردق اراب نآ مدنبب لماک ردار هک نیا

ردار دروآ نآ هب شرمک هکاب یراشف دشاب لخاد

دوب شدنم تردق ناتسد رد میوزاب درک، تفچ

یم لوو شهاگن رد نامزمه سرت و تیدج



ره هک دوب هدش بارخ شرس رب نانچ ،مغ دروخ

وا دش یم شلا ح هجوتم دید، یم ار وا سک

.... زورما اما دوب راد دوخ هشیمه

مبلق اما منک کرد ار وا اریمح سکع رب دوب رارق

ار متسد یبصع دز، یم تداسح زاس اه زور نیا

نوریب

مدز. دایرف شرس رب یا هفخ ضغب واب هدروآ

تخب دب ؟هی مگب کیربت یاوخ یم یچ _االن

. یدرک هفاضا تایتخبدب هب ور هگید

نک. مکرد طقف _

شنهپ یاه هناش هب یبصع و هدروآ ارباال متشم

مدز.

کرد یچ هساو منک؟ کرد ور یچ منک تکرد _

شمه تمنیب یمن مه راب هی یا هتفه ناه؟ منک

تفگ یم تهب هک ینومه هکینز نوا ینوا شیپ



نم یگدنز هک ینجل نجل هی شدوخ تریغ یب

اما هنک وراک نومه داوخ یم االمن هدرک هایس ور

... نوچ مراذ یمن نم

مدش قرغ توکس رد ارابجا درک هک یراک اب

ار وا هب ندز هبرض ناوت رگید میاه تشم

ضوع رد تشادن

یمن مرواب ، متفاین سپ ات مدوب هتفرگ ار شیوزاب

،اما دنکب یراک نینچ نم تینابصع جوا رد دش

اب تقو چیه هک هن رگا دوب ندرک کسیر درم وا

درک. یمن جاودزا نم

کقاتا هک دیمهف یم رگا هرهچهام متسناد یمن

یشنکاو هچ هدش لیدبت یزیچ هچ هب شرسپ

اما.... داد دهاوخ ناشن

دوب ما هریخ مغ هکاب ییوا وهب هدرک جک رس

. متخود مشچ



مد. یم لوق دوز مایم یلو مر _یم

وش. رضاح وشاپ _
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و هدیشخب مایتلا یمک مفرح نیا اب شلد درد

اج درک،زا شوخ اج شبل یور ناج یب یدنخبل

و هتساخرب

ردق نآ ملد ، تسب هناد هناد ار شنهاریپ همکد

مراذگب متسناوت یمن هک دش یم گنت شیارب

یروط نیمه

مه نم و هتساخرب اج دنک،زا میاهر دب هرطاخ اب

وا هک متسناد یم ، مدرک بترم ار دوخ وا لثم

مه

دنچ ار نیا هدش مقشاع ابیرقت و دهاوخ یم ارم

رد هک یا هناقشاع یاه فرح اب شیپ هقیقد



مشوگ ومد دوب هدرک ما هیده تاظحل نیرتهب

. مدیمهف رتشیب درک یم همزمز مادم

. منوم یم ترظتنم شاب تدوخ بقارم _

شیاه بل اراب میناشیپ دزو یکروز دنخبل

شبیج لخاد وزا هتفر بقع یمک درک، شزاون

: تفگ و هتشاذگ متسد فک سانکسا یا هتسد

یتشاد زاین یزیچ ره مرب دیاب همرظتنم موصعم

وگب. خرهام هب طقف

. مترهاوخ یتفگ شهب _

دوب. هدنام زاب شناهد دش ما هریخ بجعت اب

مد. یم حیضوت ادعب _

. منوم یم رظتنم _

اپ ریز ور یگنودرم مرن اما مرب مرادن تسود _

. متشاذگ



یب ار شا هناهب هتفرگ وا زا ور ظیلغ یضغب اب

. مدرپس ادخ ارهب وا ضوع رد متشاذگ باوج

. تارمه هب ادخ _ورب

، متفر اهباال هلپ زا کشا اب مه نم شنتفر اب

نآ وهب هدز ادص ار هرهچهام و خرهام یفطصم

درک هیصوت اه

و نوچ یب مه اه نآ دنشاب هتشاد ارم یاوه ات

یایوج هناخ زا وا جرخ زا سپ دندرک لوبق ارچ

. دندش مبارخ حلا

هک یتقیقح ات منک دروخرب یداع مدرک یم یعس

یتح مدیسرت یم رگید دنمهفن ار تشاد دوجو

مسر نم یگراوآ هک راگنا مورب دوخ هناخ هب

دوب... راگزور
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مه هب ارم نانچ هام ود نیا رد یفطصم دوبن

و موش دنلب دوخ رس تساوخ یم ملد هک هتخیر

نیزنب گنلا کی مورب هدش بارخ یاتسور نآ هب

ادخ راب ره ،اما منزب ششتآ و مزیرب نآ رود

هب ترایز یارب و هتفگ ناطیش هب یا هنک تتنعل

مرح

هدنار ای مار ار منورد ناطیش هکلب ،ات متفر یم

هدنار اج همه زا نم لثم مه ناطیش هراچیب منک

یرگید ربخ چیه تدم نیا دوب،رد هدش هدنام و

روط نیمه مه یفطصم زا دوبن اضر یلع زا

یم و تشون یم همان میارب لقادح شاک

. داتسرف

دیایب رگید هتفه ود هک مدوب هتفگ اضر یلع هب

هیضق هک نیا رکف دوب، روآ ساره میارب شریخات

ضوع نم هب تبسن شدید و دشاب هدیمهف ار

درک. یم ما هدز مرش دشاب هدش



، دماین مه زورما متشادرب مرح راوید زا هیکت

هناخ تمس متساوخ و هدرک فاص ار مرداچ

. دیچیپ مشوگ رد اضر یلع یادص هک منک تکرح

. یجبآ _

درک، یم مهاگن یروخلد اب متشگرب شتمس هب

تحاران یرگید زیچ یارب امتح متخابن ار دوخ

دوب

درک. هظحل نآ رد یتواضق دش یمن

دیایب شیپ هتفه ود دوب رارق اضر یلع _اقآ

مدنوم یمن رظتنم هگید دیدموا یمن رگا مزورما

.. مدمویمن مه ادرف

مغ یانعم داد نوریب یتحاران اراب شسفن

اتوا مدوب رظتنم دوب، موهفمان میارب شهاگن

شا ینورد حلا هب یپ شراکفا اتزا دنزب یفرح

. مربب



. هدرک هتکس موصعم یجبآ متسنوتن _

تاقافتا ووا مدش شا هریخ اهنت زاب ناهد اب

و نید و لد هک تفگ نم ارهب یرت کانتشحو

ربت مندرگ تشپ ات دنازرل ار مزیچ همه و نامیا

ار تاقافتا نیا مسا متسناد یمن ، دیشک یم

نم هک یهانگ هانگ، ای تشاذگ دیاب تشونرس

. مدوب شعورش و هتشر رس

دوب،نم هتفرگ شتآ و مدوب هدز ار شا هقرج نم

رتدب دیاش یتح یعقاو راکهانگ کی مدوب راکهانگ

. شنارتخد و موصعم زا

هب حملا کرچ ، فیثک هایس، دب، هزادنا نامه هب

یم مه هب مهاوخدوخ دوخ زا دوخ یدوخ

. دروخ

یوت ور هراچیب رتخد هدش کشخ نت اه هراچیب _

هدرک رارف مه هکیترم نوا ، ندرک ادیپ هچایرد



هراد نادجو باذع هنوغاد یلیخ ششاداد دیجم

هگا هنک یم رکف متشک نم ور مرهاوخ هگ یم

دش. یمن یرارف مشرهاوخ درک یمن شدیدهت
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لک رد ینآ راشف تفا دیخرچ یم مرس رود ایند

یلع متسشن نیمز یور مدرک سح منت یاضعا

: تفگ ینارگن واب هتسشن مرانک اضر

همه نیا هب یهاگ ؟ یبوخ یجبآ دش یچ

تهب هک یملظ همه نوا اب منک یم کش تتفرعم

مهب یونش یم نوشزا یدب ربخ یتقو زاب ندرک

. یزیر یم

هب دروخب منتخیر مه هب میوگب متساوخ یم

هدش هثداح نآ ثعاب دوخ هک یتقو مرس، قرف

هتخادنا هچایرد اررد انوم کرسپ نآ ینعی ما،



نیا رکف اب هظحل کی ؟ دیشک یم هچ اریمس دوب؟

مدیهج اج زا دیایب مکرتخد رس رب بالیی دنکن هک

متشاذگ یم نیمز یور هک یمدق ره اب ادخ ،زا

تالیف دنکن ناحتما منص اب ارم هک متساوخ یم

. درواین رد مرس مدنزرف اراب مدب راک

. تسین بوخ حتلا یجبآ یر یم اجک _

؟ یربب هِد ورات نم ینوت _یم

؟! منوتن ارچ یجبآ منوت _یم

ایب. ملا بند سپ _

رد مد هب متفر ناشک ناشک هرهچهام هناخ ات

هب هدش لصو ینهآ هقلح مدیسر هک شا هناخ

مدز. راب دنچ ار شرد

؟ یدروآ رس هگم هتربخ هچ هیک _

ءوس اب یهاگن بجعت اب هرهچهام دش زاب هک رد

رد وربا اضر یلع ندید وزا هتخادنا نم هب نظ



هک دوب فرخزم میاوه و حلا ردق نآ درک مه

یفطصم وهب هدید ار اضر یلع وا هک نیا رکف

. مدرکن ار داد دهاوخ ربخ

: متفگ فیعض ییادص اب ششوگ ومد هدش مخ

هنک عمج ور منص و نم یاسابل وگب خرهام هب

. هدرک هتکس مرهوش ردام هِد مرب ماوخ یم

مرس. هب کاخ یاو _یا

هدب. ماجنا ور متفگ هک یراک ورب طقف نکن اولب _

. هلخاد مریگب خرهام وزا راچآ مرب دیاب مناخ _

اضر یلع مدش لخاد لزلزتم و هداد ناکت یرس

هک خرهام دش لخاد مرس تشپ رابجا هب مه

ار منص

هدرک شزاون ار شتروص ضغب اب اضر یلع دروآ

. تفر شا هقدص نابرق و

دوب، هدرم هدیدن ار شدازون لضفلا وبا هک نیا دای



، تشاد یم او مغ هب هظحل ره اررد همه لد

تسد اب هرهچهام و خرهام دش هک هدامآ ملیاسو

و هتشاذگ اذغ یرادقم میارب مامت یزاب ولد

منک. کرت ار هناخ ات دندرک مکمک

تسیرگ یم شندرک رادیب رطاخب هنامولظم منص

ارزا نادمچ اضر یلع دز یم ادص ار ممان و

. تفر یم هار ولج ولج و هتفرگ مناتسد

. یجبآ وش راوس _

. مدیسرپ بجعت واب هدرک یهاگن شنیشام هب

؟ شیدروآ اجک _زا

. مدرک شضرق یزور ود ناخ دمحم _زا
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ووا مدش شا هریخ یلا وس هتخادنا باال ییوربا



درک. حیضوت هب عورش

رفوش رهش مدموا راک هساو ، یجبآ ِمراک بحاص _

لضفلا وبا دوبن مدش،وت ایتسد باال نیا زا یکی

ور اه نیمز هر یمن یزرواشک هب ملد هگید

. مرایم رد یبوخ لوپ شلها هب مدرپس

: متفگ و هدنابسچ هشیش هب رس هلصوح یب

. نیرفآ هبوخ

رود نیشام رد ندش راوس عقوم هک یگنل اب

درک. کاپ ار شا یناشیپ قرع تخادنا شندرگ

کچوک نآرق و دزادنایب تسد تشاد یعس منص

هدناشک بقع ار وا دروایب اررد نیشام زا نازیوآ

. مداد هیکت یلدنص وهب

.

بآ چیه دشاب مدآ نوخ رد یتقو یگداز مارح

نآ اه مدآ یهاگ دنک کاپ ار نآ تسین رداق یرُک



هک دنوش یم وور مشچ ویب سانشن کمن ردق

مارح نآ دنکن هک نیا هب ینک یم کش دوخ هب

اون یب موصعم تشم کی اه ونآ یشاب وت هداز

اما دننیب یم ار ناش تاهابتشا هاگ ناگداز مارح

مارح ، دنزادنا یم وت ندرگ ار نآ مامت تحاقو اب

کی و دنروخب ار تتورث و ملا دنناوت یم ناگداز

یم ناگداز مارح ، دنزادنایب تتروص یور هب فت

ح ناش هفطن هک دنچ ره دنشاب هداز مارح دنناوت

مسج زا یادج دنناوت یم ناگداز مارح ، دشاب الل

و تسوپ و تشوگ ینعی ، دنشاب هداز مارح ناش

اما دشاب رهحالیل حاللرتزا ناش نوخ

... ناشراکفا

ردپ هرجح لباقم تسرد اضر یلع نیشام

زا هدوسآ یلا یخ اب نم دشو هتشاد هگن مرهوش

. مدش هدایپ نآ

ور بشما مداد لوق مراک بحاص هب یجبآ _



. مدرگرب

تتسد مد یم ماجنا ور ماراک مدوخ نم _ورب

. یدرک فطل مشاج نیمه ات هنکن درد

یور ارزا کش و هداد شتروص هب ینیچ مرش اب

دز. رانک شتروص

ور تلیاسو ورو نودمچ نیا هرادن یدروم _هگا

تسین یدب درم مربب یفطصم جاح هزاغم ات

هرخ ،باال هنوخ نوشیربب تحار ات هنک یم تکمک

درم لبق زرمایب ادخ لضفلا وبا تسه مه تلیماف

ییاهاوعد دعب هتبلا درک، یم شنوج هب اعد مادم

. اریمح رس دنورذگ رس زا نوا هکاب

. هشاب _

نادمچ ینک یم میارب ار راک نیرتهب ، متفگ لد رد

یور دوب باوخ اقیمع هک ار منص تشادرب ار

کرتخد ، متخادنا متسار هناش



رطاخب میاه هناش هک دوب هدش قاچ ردق نآ لپخ

یور ار مرداچ ، دندیشک یم ریت درد زا شنزو

نیمه اما دسانشن ارم یسک ات مدیشک تروص

دنلب اه چپ چپ یادص متفر نوریب نیشام زا هک

دش.
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یلع ، متفر هرجح فرط هب تسس یاه مدق اب

اج اجهب ار گرزب نادمچ نآ نم رتزا شیپ اضر

هدز تریح یفطصم میدش هک لخاد درک، یم

مرداچ ، تساخرب اج زا هاگآدوخان و درک نامهاگن

: متفگ مرش واب هتفرگ متروص زا یمین یور ار

اقآ. جاح سالم

هتفرگ نم ارزا تیمرحم شدوبن هام ود هک راگنا

یلع لباقم ،اما مدوب هدش لجخ ردق نآ هک دوب



مخا اب یفطصم دوب، هدشن دب مه نادنچ اضر

یا هرغ مشچ دوب مه رب مه رد ادیدش هک ییاه

. تفر نم هب اضر یلع مشچ زا رود

شوخ و هدرک راتفر تسایس اب هشیمه لثم اما

داد. رارق شیوخ هار وریپ ار ییور

امرفب لگ یاضر یلع سالم،اقآ مناخ جاح _سالم

ام مناخ جاح بجع هچ یدموا شوخ نیشب

. تسادخ اب تنتشگرب هگید و یتفر امش میتفگ

. متسین لوق دب نم یجاح _هن

یزیچ اضر یلع متخادنا شدوخ ارهب هکیت نیا

وطال ریسم زا یشان هک یگتسخ اب دشن هجوتم

: تفگ دوب ین

ادیپ اج هی داوخ یم ملد هک ما هتسخ ردق نوا

یجبآ نیا ، شاداد مباوخب زور دنچ وات منک

هگید اهامش تسد مدب تناما مدروآ و مناخ



و تمحز مرب، اتسور ات مدرم فرح رس متسنوتن

امش. اب شتمحر

اج ام رس ور اقل هم یجبآ ، شاداد تحار تلا _یخ

. هراد

منوخ نوخ دوب هدرک باطخ یجبآ ارم هک نیا زا

یمرگ نداد تسد زا سپ اضر یلع دروخ یم ار

زاب شیاج رس یفطصم و درک یظفاحادخ ابوا

. تشگ

نییاپ ار میادص و هدرب ولج ار مرس صرح اب

مدز. رشت مشخ اب مدروآ

؟! متیجبآ هک یدرک رواب هنکن _

اپ یک هزاجا اجاب نیا یدموا یدشاپ یچ هساو _

هبیرغ درم اب منوا یداتفا هار کله و کله یدش

تندرگ میدوبن هرجح وت هگا اقل هم حالهل تنوخ

. مدنوکش یم ور



و هدرک شهاگن ضغب اب مدش دنلب اج زا یبصع

مدوخ زا دوب ندیکرت ردحلا مبلق ، مدرک جک رس

هک ییاه ینامیشپ زا میپ رد یپ تاهابتشا زا

. دوبن تشگ زاب لباق و تشادن هدیاف رگید

ندوب نم زااب یدیسرت یم هک وت تتریغ هب _فت

یشب م هچب و نم هیاس یاوخ یم یتفگ ارچ

؟ دوب فولب شمه

هزادنا هب اقل هم نزن فرح یروج نیا نم _اب

شمه درُم اریمح مکش وت مچب ، منوغاد یفاک

مدوخ یاتسد وراب میگدنز هک ینم هنم ریصقت

مدز. شیتآ مسوه رس
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هدارا یب یکشا هرطق دز، مکشخ شفرح نیا اب

نییاپ ما هناچ وات دروخ رس ما هنوگ یور زا



دمآ.

؟! سوه _

مناتسد ارزا شا ییادها هقلح مدز، یخلت دنخبل

زا ینآ ، مدرک ترپ شتروص تمس وهب هدروآ رد

دنلب منص یاه هیرگ یادص مدش جراخ اج نآ

ما هتسکش بلق دیمهف یم ار مساسحا دوب هدش

هدمآ ملا بند رود ارود یفطصم درک، یم سح ار

بل ریز صرح اب درک یم اج اجهب ار منادمچ و

دز. یم ادص ار ممسا

. اسیاو اقل _هم

هللا رفغتسا متفر یم ار دوخ هار دنلب یاه مدق اب

هتسکش مبلق دوب هدننک رجزنم میارب مه شنتفگ

تسد اما دش،وا یمن شلوا لثم یزیچ چیه واب

ار مبلق زا یا هشوگ کی متشاد هزات دوبن رادرب

هلمج نآ فرح ،نآ مدرک یم یناکت هناخ وا یارب

تولخ هک ار هچوک ، دوبن نم ملا دوبن نم قح



داد؛ یفیفخ یادص واب هتشگرب شتمس مدید

مدز.

هکع منز یم داد یروج هنرگو یجاح این ملا _بند

... یتسه یتفاثک هچ نشب راد ربخ مدآ و ملا

یور منص هارمه دش ثعاب شا یناهگان یلیس

ناوات یارب یروج دب یگدنز زورما ، متفایب نیمز

دوب. هدش هدامآ نم نداد

مجنرآ اما نم دیدن بیشآ منص هک رکش ار ادخ

ار شریشمش و رپس یفطصم ، تشادرب مخز

ریت مرمک ، دناخرچ یم ملباقم ییامن دوخ یارب

سح هک درک یم درد نانچ ملد ریز و دیشک یم

ارزا منص درُم مهاوخ هظحل نامه مدرک یم

تشگنا مامت تیدج اب متساخرب ، تشادرب میور

. تفرگ نم تمس ار شماهتا

نوا نیشام ؟وت یتفاین سپ یتفرگ شیپ تسد _

ور زا یزیچ هی نم ؟ یدرک یم یطلغ هچ هکیترم



وت یفرح ره مراد قح متدرم متفگ تینابصع

هک مدرک یمارتحا یب تهب یک وت اما مگب هملد

نوا

هی هک ینم مدرک یگزره یک یدز و فرح

... تدوخ تساوخ هب منوا نومدقع دعب هتفه

ار منص هک ییوا تمس ار متسد کشا و ضغب اب

. مدرک زارد تشاد شوغآ رد

هدب. مور هچب _

تردام هنوخ ات یتسشن اج نیا هتشز وش دنلب _

. تمرب یم

دروخ یم ار منوخ نوخ مدش، دنلب اج زا زجع اب

اما درک ندز فرح هب عورش ووا مدش دنلب اما

. تشادن شزرا میارب یزیشپ رگید شیاه فرح

نوخ امتح هک متسناد یم تخوس یم مجنرآ

دیشک یم ریت نانچ ملد و رمک ، تسا هدش دولآ



دوب. هدروخ رجنخ مخز راگنا هک
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هک دنوخ یم مشوگ وت زور ره موصعم _ یفطصم

یم بانط شافرح هنم ریصقت نوم هچب ندرم

ماپ... هب دش

یشوخ یارب نرب یم یسورع هب هک ور رخ

راک یارب ار شک تمحز (مدآ ِیشکبآ یارب تسین

(. دننک یم توعد ندرک

و دنودرگرب شدوخ یاراک یارب ور نم مموصعم

هدش وت لا وما ریگیپ راگنا هرسپ نیمه ، شرتخد

هچب گرم هک مشدعب منک کد ونوا تساوخ یم

و... اریمس

مشچ ،اب دناوخ یم رخ شوگ رد نیسای هک راگنا

: متفگ تیدج واب هتشگرب وا تمس مدرس یاه



ربب راب نتفگ مرتش تفگرپب نتفگ غرمرتش -هب

درم هک یسک راین هنوهب نم یارب ، مغرم تفگ

شدوخ هشاب

یم رکف هراذ یمن جارح هب انز فرح یاپ ور

اما یراد قرف زرمایب ادخ لضفلا وبا وتاب مدرک

نم نیب یچیه هگید هدب مور هچب ینوا زا رتدب

. تمنیبب ماوخ یمن طالق زور ءزج تسین ووت

ط داهنشیپ نم هک دوب هدمآ نیگنس شیارب راگنا

ارابطالق اریمح هک دوب وا هشیمه مهد، الق

یمن خیلا وت یاه دیدهت هتبلا درک یم دیدهت

نآ تسا رت یهت وا دیدهت زا نم دیدهت متسناد

وهل ندیکرت یارب تسا دنب یراشف هب هک ردق

هناخ ار منص هک مدیمهف یتقو ار نیا ندش

هناخ هب نتفگ تیلست یارب و هتشاذگ مردام

اب اریمس دورو ماگنه هناخ رد ،مد متفر اریمس

رس ارزا شیاه هجز دشو هزات شلد غاد مندید



دهد ماجنا نم اب تسناوت هک یراک اهنت و تفرگ

نیا زا رتشیب دندادن هزاجا هیقب دوب منداد له

دنک. رادیاپ نم اررب شملظ

دب یدموا ؟ بارخ ی هرتخد یدموا یچ هساو _

ب تاه نیرفن یلا حشوخ ینیبب ور نومندش تخب

مرسپ درم مچب درک هتکس منامام ، تفرگ هرخ اال

زا هنک یم قد هراد میجبآ تساجک تسین مولعم

دوبن شوت ههام دنچ هچب ندرم

هنوخ یدموا ... یفطصم

نوم هنوخ تحار تلا یخ ینیبب ور میبارخ

نوریو

هتسد رتخد میدش هراچیب تفرگ تاهاعد دش،

دش. رپ رپ ملگ

یم کشا زیر دزو یم شتروص رسو یور

هتفای تدش نانچ مدرد ولد درد رمک ، تخیر

هک ینز ود کمک اب موش دنلب مدیسرت یم هک دوب



اج زا دندوب هدمآ نم هب کمک یارب اج نآ

دش دنلب مغیج یادص هظحل نامه و متساخرب

و درک مهاگن تشحو اب اریمس

ناشریز هک ییاه مشچ اب هناخ لخاد زا اریمح

دمآ. نوریب دوب؛ هایس ادیدش

ینک یم راکیچ اج نیا وت اقل هم هدش یچ _

؟ رتخد

ارزا باوج هزاجا اریمس ندناوخ الیالی یادص

یم هضور دزو یم هنیس یور تشم تفرگ نم

ییاه مشچ واب هدرک هاگن وا هب ضغب اب دناوخ

: متفگ کشا زا هدش رپ
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ارزا باوج هزاجا اریمس ندناوخ الالیی یادص

یم هضور دزو یم هنیس یور تشم تفرگ نم



ییاه مشچ واب هدرک هاگن وا هب ضغب اب دناوخ

: متفگ کشا زا هدش رپ

نک حالمل هشب یروج نیا متساوخ یمن نم

و... نم شخبب دوبن لد هت زا ماه نیرفن

مدوب هداد یرارف ار شرتخد هک نیا زا عقاو رد

و هدش ما هریخ درد اب اریمس ، متساوخ ترذعم

و هدمآ ولج متسب مشچ هدیسرت تساخرب اج زا

یم ساسحا هظحل ره ونم تفرگ مشوغآ رد

مدرک

هب هیبش یسح اب دنوش یم و هریت میاه مشچ

تباث مدرک یعس مدش، ادج وا زا یشوه یب

بلط اریمح زا راب نیا و هتفگ تیلست متسیایب

رطاخب ار وا دیاب نم هک تفگ ووا مدرک ششخب

هب تشگزاب ریسم منک،رد وفع شرهاوخ راتفر

ود هدش سیخ مسابل هک مدرک یم سح هناخ

یهام



مدرک یم نامگ دوبن یربخ هنایهام زا هک دوب

اب ناگنل ناگنل ما، هداتفا زور نیا هب نیا رطاخب

مردام هناخ هب یلگهاک یاه راوید زا نتفرگ کمک

کچوک طایح اجرد نامه مدوشگ هک ردار متفر

. متفر ییوشتسد هب نام

.

.

.

تسین مهم شیارب یزیچ دیآ یم یتقو هلزلز

ندرب طقف دسرپ یمن نس ، دجنس یمن ار اهدرد

قبط هک یلیئارزع لثم تسرد ، تسا ارزارب

گرم هتشرف ناونع وهب هدرک لمع تاروتسد

نودب درب، یم ار شتسیل نورد دارفا هناد هناد

. تساک مکو

، متشاد هلزلز نامه لکش مه یتبیصم مه نم



باوج و هدز لز نم هب یمخز یریش لثم مردام

مهدن باوج رگا هک متسناد یم و تساوخ یم

دوب هدش یراب رتمک هک ار شیاه کتک نآ زا یکی

و دنک یم هیده میارب ار مدرک یم مناج شون هک

هدرک ار شیاه ینهد وت سوه هک مناهد یارب

. دتسرف یم دوب

یک ور یگزره ، تمکش وت یتشاک مورح مخت _

. مداد تدای

. مشدقع _

هیک؟ _

ادخ. هب مشدقع _

دش مومت هک شراک تساجک شیضوع یاباب _

؟ هدرک تلو

. مشدقع نامام مشدقع _

مدز یم متروص هب برض واب مکحم و هدز دایرف



وا مدز یم ما هزره تروص رسو یور ار ممشخ

هدش شکرس ، مدوب هدش هزره تفگ یم تسار

متروص رسو یور مشخ اب مدوب هدش لتاق ، مدوب

توکس ات متساوخ یم وا وزا مدز یم ممکش و

نم هب تساوخ یم هک ییاه کتک هک راگنا دنک،

دوب. هداد مدوخ تسد هب مندرک یبصع اراب دنزب
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شیپ اپ تساوخ یم مندرک مارآ یارب حلا

زاح تخیر یم کشا دزو یم غیج منص ، دراذگب

هکت ،زا دروخ یم مه هب شلا ح شردام لا

دوب هدش هتخاس سوه یاضرا یارب هک یتشوگ

مناتسد مردام دز، یم غیج روط نآ هک دوب رفنتم

یادص ، درشف یم شناتسد ورد هتفرگ مکحم ار

اب تخادنا وات کت زا ارم یپایپ یاه ندز رد

ونآ هتفر طایح تمس سرت و طایتحا اب مردام



. دوشگ ار

اقآ. جاح _سالم

. تساج نیا مناخ اقل _هم

اما... _هلب

یچ؟ _اما

. تسین دعاسم دایز شلا _ح

یچ؟ هساو _

هکاب شا یناهگان لا وس نیا زا مردام توکس

داد یم ناشن دوب هدیسرپ نارگن و دنلب ییادص

ندمآ لخاد اب تسا هتفر ورف کوش رد هک

، مدرک هریخ وا ریغ ییاج ارهب مهاگن یفطصم

کچوک هک ینارود دای واپهب تسد راهچ منص

رت

ردق نآ اما مشکب ششوغآ اترد دمآ متمس دوب؛

وا متشادن وا یارب یتقو هک مدوب ناغاد مدوخ



یور مرادن ششزاون یارب ییان دید یتقو مه

. دیشک زارد متسد

. مناخ جاح مناخ، اقل _هم

هدرک عابشا ار نآ کش هک یکوش نامه اب مردام

شخر زا گنر تسشن میوربور جاو و جاه دوب،

هناخ رانک هشوگ رد میاه ردارب دوب، هدیرپ

واب هدش دنلب اج زا منص ، دندوب یزاب لوغشم

یفطصم اباب شوغآ اررد دوخ تسس یاه مدق

شیر شیپ زا شیب ار مردام ولد تخادنا ش

درک. شیر

دز شیاپ یور هک یمکحم تابرض اب ناهگان

هب هک ییادص دش،اب بلج وا تمس نام هجوت

درک. یم منیرفن و نهلا دمایم رد شقلح هت زا روز

هچ اقل هم ینومب هایس ردپ؟ور یب یدرک راکیچ _

؟ یدروخ یرکش



اقیقد دوب، تقو یلیخ مدوب هدنام هایس ور

میدقت یتسد ود لضفلا وبا هداوناخ هب ارم یتقو

همان دقع رد هایس رهم کی عقوم نامه دوب هدرک

. دندز نام
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ردق نآ لد هت زا مدیدنخ شیاه نیرفن هب درد اب

و مناج هب دندش رهز میاه هدنخ هک مدیدنخ

. دندروآ اررد ما هیرگ

یتقو نومه دش هایس متخب دوب، هایس متخب _

هفاضا روخ نون ، موصعم هب یتخورف ور نم هک

... مدوب

مهاگن ینارگن اب یفطصم مدز ههقهق هرابود

اب مردام هب وور هدرک جک یرس ضغب درک،اب یم

: متفگ دنخشین



سک چیه نوچ مدرک جاودزا درمان نیا اب نم هرآ

یم اما مدرب هانپ شهب یسک یب ،زا متشادن و

... تفگ یچ مهب زورما ینود

دش. دنلب یفطصم یبصع یادص

. هنوخ میر یم وش رضاح وش ،اپ هسب اقل _هم

؟ هنوخ _

هب دیدج هناتفگش کی اب راب ره هک راگنا مردام

دمآ. یم شوه

هناب لقادح ، یربب اج چیه و مرتخد مراذ یمن _

. شتیعضو نیا

. عضو مودک _

باقتم مه یفطصم تساخرب اج زا یصرح مردام

ولج مردام مدرک ناشهاگن حیرفت اب داتسیا ال

میارب ، تفرگ ار شسابل هقی یگتسکش واب هتفر

هتشادن یوربآ نارگن مه دیاش دوب، تحاران



. تسا شدوخ

وت هگا درم هی مدرک یم رکف ؟ ینود یمن ینعی _

تنعل تهب تنعل ییوت هشاب هدنوم اتسور نیا

؟ یرادن ربخ تدوخ و یدرک نتسبآ و نم مرتخد

جاه مکرتخد درک تشرد مشچ کوش اب یفطصم

درک. یم هراظن اهار ونآ هدرب رسباال جاو و

دز، وناز نیمز یور و هدرک اهر ار وا هقی مردام

اه شلا چ نیا زا رگید متسب مشچ حلا یب

. مدوب هتسخ

. مشرکون مدوخ همچب _

ینامیشپ دزاب وناز میاپ شیپ و دمآ متمس هب

: تفگ دایز

دش، زاب عقوم یب زورما هک منوبز هنومب الل

مش یم هنوم یم ترس باالی مدوخ مترکاچ

. ترس هیاس
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هدز تلا جخ مدش، شنامشچ هریخ دنخزوپ اب

باوج فراعت یب اما نم ، تخادنا نییاپ ار شرس

. مداد

. ماوخ یم هرپ،طالق تاغورد زا مشوگ _

دراو ما هکوش ردام هب یدعب کوش مفرح نیا اب

: تفگ تشحو واب هدز گنچ ار شتروص دش،

همهفب هللا سمش ور انیا ینود یم رتخد طالق؟

؟ هرایم میگدنز رس هب یچ

فارتعا هرخ دوب،باال شدوخ یگدنز نارگن سپ

وا درذگ یم شنهذ رد یزیچ متسناد یم درک

تقو چیه

سک چیه داد، یمن تیمها شدوخ زج یسک هب

دوب. هدرک هبرجت ار منهج وا نم اصوصخ



طیارش نیرتدب رد ،وا تسا منهج نیا هشیر رقف

ییاه بش دوب هدش شرانک مه نم درک یگدنز

هک

نان یا هکت یتح میتشادن ندروخ یاربزیچ چیه

یم رت دوز هشیمه ارم هدز کپک یتح ای هایس

دناباوخ

هداوناخ یارب الیی ویه دوخ هک یگنسرگ سح ات

. دیاین نام غارس هب دوب ام ریقف

نم اما دوب نیا مردام یاه یهاوخدوخ تلع

،وا مدرک یم تالش منص یارب مدش یمن وا لثم

ره ارهب

، مدرک یمن یشک شیپ هدیسر هار زا هک یدرم

یمن ،اما مداد لوق مدوخ هب اهراب و اهراب ار نیا

هک متسناد

ارزا دوخ وهار درادن میاه رارق و لوق هب یدهعت

یم ولج هدش هتشون زا"رس" تشونرس یور



دور.

دوب رداق یتح داد یم رییغت ار زیچ همه یگدنز

یتعاس دنچ یارب ار زور هداس یگتفرگ هام کی اب

هک مه

دنک. هریت هدش

ییوا وا...وا لثم تسرد دوب، شیوربآ رکف وا

ره اما ثنوم یکی و دوب رکذم ناش یکی هک

یاج هب ناشیود

یم ارخیلا ملد ،هت دندز یم مگنس تیامح

یلیخ هک هدش هتخپ غرم یا هکت لثم ارم ، دندرک

هدرم تسا تقو

. دندرک یم شیر شیر

مامت تیدج دشواب مکیدزن یبصع یفطصم

. تشاد هگن متروص یرتم مین اررد شرس

هتمکش وت زونه نم هچب ، ینیبب طالقور باوخ _



مد. یمن طالتق مراذ یمن ،

مرب. یم ور توربآ _
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و اریمس نریگ یم تزا ور منص ، ینوت یمن _

یم تزا هدش مروز وراب منص نمهفب ال یکش

؟ یمهف یم نریگ

یگ. یم غورد _

یتشپ هب مرانک و هدش رود نم زا یدرسنوخ اب

هک هریگ یمن هدروخ مهب یسک مدرم دز،نم هیکت

اریمح رس ارچ

اقل. هم تیگدنز رس درگرب ، متفرگ ووه

یمن هک دوب هدش گرزب ردق نآ میولگ مخز

زجع اب مهد روبع نآ ارزا مقازب یتح متسناوت



. مدش هریخ منص هب

هاگن هریخ هریخ ارم و هتسشن نیمز یور مولظم

درک. یم

رود اتسور نیا زا تیگدنز رس درگرب رتخد _هرآ

راذن، همهفب ور ییوربآ یب نیا یسک راذن وش

شیروج نیمه

. منیشب بارخ هنوخ راذن هتتشپ فرح یلک

رهوش هن وا هن دوش بارخ هناخ متشاذگن

یارب هصق هتبلا اریمح وهن موصعم ،هن شداتعم

. تشاد همادا ود نآ

دوب. هدشن مامت زونه میاه همانرب

مه طیارش نیرتدب رد نم هشیمه لثم متشگرب

نوچ متشادن یهانپ و تشپ نوچ متشگ یم رب

. متشادن یا هراچ

.



.

.

یاه سوتکاک نآ اب نابایب هیبش ردقچ یهانپ یب

اه غیت و نابایب دش یم دوب،لد شا یغیت غیت

یاهدرد ندش یم

، دیراب یمن نآ رد مه ناراب رگید هک یهانپ یب نآ

لثم تسرد مرگ اه زور و دوب درس اه بش

نم ییویوی یگدنز

هک مرگ ردق نآ مه یهاگ و دوب درس هاگ هگ

درک. یم تخس ار نتسیز

تسد ارزا شتیلصا یهاگ تسا نکمم یهانپ یب

دندایز اه مدآ دنتسه ترود همه ینعی ، دهدب

ترود تیعمج

نامگ دنیبب سک ره رهاظ رد هک تس باال ردق نآ

تسکش دناوت یمن یسک ار رکشل نیا هک درب یم



دهد،اما

مامت هک دنمهف یم دنوش یم تکیدزن هک نیمه

اه نآ یسک هن دنتسه مسج یب حور لثم اه نآ

دنیب یم ار

هب دنناوت یم دنک،هن یم ناش سح یسک وهن

هدرم ردام نآ مسج اهنت و دننزب هبرض اه هبیرغ

ار سک یب

یم یدوبان ارهب شمسج و دندرک یم ریخست

. دندناشک

ما هناشاک هناخ یفطصم هک دوب هدش نیا رب رارق

دنک لقتنم رگید ییاج هب ما یرادراب رطاخ ارهب

ادابم ات

و هدش ور هرهچهام و خرهام شیپ شیاه غورد

زا یکی رد یا هناخ تفگ یم ، دورب شیوربآ

قطانم نیرتهب



هک ییاریمح ندرک یضار واب هتفرگ میارب رهش

هب نتشگرب یارب دوبن یضاران مه نانچ نآ

نارهت زا اتسور

دنک. ناکم لقن

لثم تسرد دزن، فرح مه هملک کی نم اب مردام

یارب ارم و درک مهاگن سجن تشوگ هکت کی

سجن یگس

لد یا هرذ نودب تفر عقوم درک، ترپ راخ

مدز هک یدنگ یاپ تفگ طقف دنادرگرب ور یمحر

. متسیاب
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کی نتفاب لوغشم نآ اهرد یگزات هک هبقیلا

اب شنتفاب لوغشم و هدش هریخ مدوب زمرق شرف

قالب



کال هلوگ و هتسشن مرانک منص مدش، شصوصخم

رکف مکلفط دز، یم شناهد ارهب گنر زمرق ف

درک یم

. دعلبب ار هدنگ نآکالف دناوت یم

ارم ناتسربق رد یفطصم یتقو مه نم

هدرک هاگن هیضق هب وا دید درک،اب یراگتساوخ

هک درز کالف کی مدوب

. دیعلب ار نآ دوش یم

ار شناوارف یعس وا تدم نیا رد هتشذگ هام کی

هک نیا یارب یتح ، هدرک ملد ندروآ تسد هب یارب

یضار

هصق دور، یم اریمح شیپ راب کی یا هتفه مشاب

شهب ماود متسناد یم اما دوب هدش سکع رب

هزادنا

. تسا مدنزرف ندمآ ایند هب



؟ ییاجک مناخ اقل _هم

قوذ و هدرک تشرد مشچ یکمن اب ابحتلا منص

ار یفطصم درک، تکرح جورخ رد تمس هدرک

نورد هک مدید

. تخیر یم ار خرس یاه بیس و هناودنه ضوح

دوب، هدیچ ار یا همانزور یاه تکاپ ضوح رانک

رارق هک نیا رکف اب دوب هدیرخ لیجآ زاب امتح

تسا

مشچ دهد، مدروخ ارهب تکاپ نورد یاوتحم لک

. متسب

و لیجآ و تشوگ زور وره هدناشن ارم هام کی

نم هدعم هک راگنا داد یم ممکش دروخ هب بابک

بآ یوج

رگید فرط وزا معلبب ار اذغ همه نیا هک تسا

. رشب نیا درک یمن ارم ندیکرت رکف دورب



؟ ییاجک مناخ مناخ،لگ یجاح مناخ، اقل _هم

شوغآ رد دنک زاب ردار تشاد یعس هک ار منص

، مدرک تکرح طایح تمس ، مدوشگ ار ونآ هتفرگ

اب یفطصم

دش، مکیدزن قشع ورپزا نابرهم یدنخبل

هت رد زونه تدم همه نیا زا دعب یگدنمرش

دیخرچ یم شیاه کمدرم

رد تسد دوب، یفاک وراک سک یب نم یارب نیمه

گنر زمرق و یلمخم یا هبعج و هدرب شبیج

بجعت اب تفرگ متمس

. مدرک یسراو ار هبعج

هنم؟ _ملا

دز یم هل هل وا شوغآ رد ندیرپ یارب هک ار منص

کی درک زاب ار هبعج ، دیسوب و هدرک لغب ار

سیورس



دنب کی یتفلک هب شریجنز طال سنج زا ابیز

دبس تخود حتلا هب شیاه هخاش و دوب تشگنا

هدینت مه رد

. دندوب هدش
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و ابیز ردق ،نآ متفرگ نادند هب بل هدز قوذ

منامشچ قرب عنام متسناوت یمن هک دوب نیگنس

تقو چیه موش،

ارزا یتسود طال یارب معلو نیا مدوبن رداق

منک. ادج مدوجو

؟ تارب مدیرخ یچ نیبب نوج اباب _سالم

شتسد هب بوچ سنج زا کمن اب کسورع کی

. متسب ار هبعج نیگمرش داد

؟ یدیشک تمحز ارچ اقآ جاح هنکن درد تتسد _



هک رایو حیلا هچ ،رد یتمحر امش هیچ تمحز _

؟ یرادن

ضوح وبل هداد ناکت یفن ناشن ارهب مرس

مشچ درک،اب ار راک نیمه ال باقتم مه وا متسشن

منص هب وربا و

مدز. هراشا

دوب. دب حملا یلیخ هلزلز نیا ال،رس صا _هن

. هلزلز یگ یم نم رتخد _هب

عمج ار شیاه وبل هدش ما هریخ مخا اب منص

ار شهاگن بجعت ووااب میدیدنخ ود ره درک

لدب درو نامنیب

درک.

ربخ؟ _هچ

. یرو نوا مرب دیاب ادرف _



. تسین هعمج هک ادرف ؟ هگم هدش یچ _

ار متسد درک ثکم و داد ناکت یرس تیدج اب

یاه یهام مدرک یزاب نآ واب هدرب بآ لخاد

انش شنورد زمرق

لوغشم ، دنتفر یم یفرط هب مادک وره هدرک

فرح هب دش یم ثعاب مییانتعا ویب ندش

ناحتما اهراب ار نیا دیایب

. مدوب هدرک

. موصعم ثاریم و ثرا نوج هب نداتفا اداماد _

: متفگ یلا یخ یب نامه واب هدز ظیلغ یدنخزوپ

... نیمه هساو دز صرح همه نوا
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؟ یرب یاوخ یم یچ یارب وت یتسار



فرش هدش،یب هنووید زاب اریمح ندنوسر ربخ _

همان نوم هیاسمه هدز تشک دصق هب مور خرف

. مارب هداتسرف

.. هرادن یهانگ هک هچب نوا _ورب

ار یلمخم هبعج داد، ناکت درد اراب شرس

شراتخاس همه هک تواخس واب هتفرگ شتمس

: متفگ دوب یگتخاس

دش. مورآ دیاش شارب ربب منیا

یور ار منص دش، دنلب اج دزوزا سپ ار متسد

. تشاذگ نیمز

. یفطصم _

. مناخ جاح منوج _

هک شنیچ هشوخ یاه مشچ مشچ رد مشچ

هب هناد شیاه گنر یبآ نآ اراب ملد یاه هشوخ

. مدش دیچ یم هناد



هروخ لثم یکش هی مگ یم یببال، تنوج _

. منوج هب هداتفا

کش؟ _

یوت هچب رطاخب طقف ور نم هنکن هک نیا کش _

... ممکش

دناشن مبل یور توکس یارب ار شا هراشا تشگنا

یم رت تهبا رپ شنهپ یاه وربا ار شیاه مخا ،

. دندرک

هساو هک مسق تمکش یوت هچب نیمه نوج _هب

هب مناخ مراد تسود تلا،نم بند مدموا تدوخ

شندروآ نوبز

نیا شینعم مرایمن نوبز هب هگا نودب اما هتخس

لثم ینز مدرگب ور ایند ، تماوخ یمن هک تسین

هک ینز وت

ملظ هک شووه رکف هک هشاب کاپ شلد ردق نیا



منک... یمن ادیپ هشاب شهب هدرک

وت. میرب رادرب ونومرتخد _حاالم

؟ یراد تسود متشاذگ ولپ یرطاس ماش _

: تفگ تبحم اب دیسوب و هدرک دنلب ار متسد

... مراد تسود ینک تسرد وت یچ ره
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.

لیاسو منص دوب، یراک لوغشم سک ره هناخ رد

یفطصم و درک یم ناحتما هناد هناد ار هناخ

گنر یکشم حیبست نامه اب داتسرف یم تاولص

مدیچ مدرک نهپ زور ره لثم ار هرفس شا، هداس

اب یفطصم راهان فرص زا سپ ، مدیشک ار اذغ و

منص ندناباوخ تقو هک دمآ هراشا وربا و مشچ



تعاطا و هدز زیر یدنخبل هاگآدوخان تسا کلفط

و روز اراب وا منص نتخادنا ریگ زا دعب مدرک

نداد ناکت واب متشاد هگن تشلا ب یور برض

. متشاد شندناباوخ رد یعس میاهاپ

مین زا دعب مکرتخد مظنم یاه سفن یادص

یا هشوگ ار وا دش دنلب ناوارف تالش تعاس

هسوب ، متخادنا کزان یا مالهف شیور و متشاذگ

یفطصم تمس مدز شمرن هنوگ فرط ود ره رب

هشوگ هب ارم و تفرگ تبحم اراب متسد ، متفر

تشاذگ متخت مکش یور فاص ار شتسد درب، یا

هتسجرب ممکش هک دوب هدشن گرزب ردق نآ زونه ،

دوش.

هشاب رتخد منیا هنک ادخ مد، یم شارب ور ایند _

. رتخد ودات نش یم نوماه هچب یروج نوا

راکفا زا ناشن هک یمخا واب درک وطالین ثکم

: تفگ داد یم شسرتسا رپ



؟ هشاب اتسور نوا یدرگرب دیابن هگید دش یچ ره

؟ هگم هدش یزیچ ارچ؟ _

رت دنت نوش شیتآ الاالن یکش و اریمس یلو _هن

یزور زا مسرت یم ، نریگ یم رُگ دوز تس هیقب زا

... نرایب هچب نیا رس هکبالیی

هب تقد ،اب دنادرگرب دوخ تمس ار ما هناچ

بل یور حیلم یدنخبل ناهگان دزو لز متروص

. تسشن شنساحم نیب هدش هدیشوپ یاه

. تامشچ نیا نومرد و _درد

و ملد هب هنیش یم مغعملا هش یم هک یکشا

هنوزرل یم ور ملد هدنخ یم االن لثم هک ییاتقو

. رتخد یتشاذن مارب نومیا و ،لد

رد تفاطل اب ارم و دمآ ولج ، مدرک جک رس زان اب

دایز تبقارم هک یلگ گرب لثم تسرد تفرگ رب

یم دیسرت یم درک، راتفر نم اب تساوخ یم



مه زاب ،اما دتفایب یقافتا تسین رارق هک تسناد

منداد نیکست یارب دش مامت هک راک دوب طاتحم

رود نم وزا دناشن ما یناشیپ یور مرن یا هسوب

دش.

مرب. دیاب _

شرس تشپ بآ یا هساک و موش دنلب متساوخ

توعد تحارتسا هب ارم و دادن هزاجا اما مزیرب

درک.

تال ردقچ ، مدرک رکف وا وهب هداد مل تشلا ب یور

دوب، نامیشپ دراد هگن ما یضار ات درک یم ش

ینامیشپ نیا

. تشاد شزرا میارب
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بالیی هناخ ورد دوش رادیب منص هک نیا سرت زا



ردحیلا مباوخب متسناوت یمن دروایب دوخ رس

سرتسا ، دنتشاد زاین نآ هب تدش هب منامشچ هک

شدلوت ودب زا دیایب شرس هب هکبالیی نیا

،ود تسه و هدوب نم اب لضفلا وبا گرم رطاخب

یمک راب نیا دوب هتشذگ یفطصم نتفر زا یزور

یتروص اب یلو دمآ، هرخ اماباال داد شلوط

. مهرد

ممان هب هک یا هناخ هب ادرف هک تساوخ نم زا

منک. ناکم لقن دوب

یچ؟ خرهام _

میر یم زور هی یرب رمعرخآ هکات تسین رارق _

. میتوعد ماش

؟ شاه هچب و موصعم زا ربخ هچ هشاب _

اپ ناویا دشورد مه رد رت دیدش شیاه مخا

ناهایگ فشک لوغشم منص درک، زارد تخت یور



درک مهاگن قیمع یفطصم دوب، اه تخرد فارطا

درک. زاب وبل

اب شگرم مد موصعم ، ندرکن هک اراکیچ ینودب _

هنومهفب اریمس اتهب هتشک وشدوخ تیعضو نوا

قح هک

یقح هچ هتفگ هدرک هباپ نوخ منوا ندب ور وت

نوشمه بش فصن هدب عاضوا ندید میتقو

هگرب وت ندز ور شرهم و تشگنا رثا ندش عمج

. ندرک مومت وراک و

میارب یا هرذ ونملا نآملا رگید مدیدنخ قیمع

ار شا اهالهش روخش ال راذگب ، تشادن تیمها

. دنروخب

یچ؟ اریمح _

. هریگب متفگ نم ،اما ماوخ یمن مورح ملا هتفگ _

ممهافت ءوس عفر یارب متشگرب شتمس بجعت اب



داد. باوج

ور هتقح هک یزیچ موس هی لقادح هک نیا یارب _

. مینودرگرب تهب

. ییفاک نم یارب وت ماوخ یمن یزیچ _نم

. هتقح _هنالمز

راگنا ، دیشک شنساحم هب یتسد و درک زیر مشچ

دوب. کوکشم یزیچ هب هک

هدش؟ یزیچ _

هک هدرب وب راگنا هنک یم راتفر یروج هی اریمح _

یم رکف نیا هب مراد منک، یم ییاراک هی مراد

زور نوا ات منک شرس هب تسد یروجچ هک منک

، مدنوم مراد اج نیا هک ییاه هرجح هنوهب هب

یدحا نوچ یلو مرادن موربآ نتفر زا ییابا نیبب

مشدوخ هک نیمه اما... هنک یمن رواب و شفرح

هش. یم مومت نیگنس نم یارب همهفب
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هنیس ارهب مرس ، مدرک شهاگن یتحاران اب

: تفگ تبحم واب دنابسچ شربتس

وتو رطاخب طقف منک یم یراک ره هک ینود یم

ییاوسر ، تسین تعفن هب زیچ همه نتفر ول منص

. هرایم

؟ ینک یم راکیچ نریگب مزا ور منص _هگا

هنم. رتخد االن نوا مراذ یمن _

ییانومه زا شاه هنودرم نوا ید؟زا یم لوق _

. هدنب تلوق هرب ترس هک

مد... یم لوق _

.

.



.

یارب یفطصم هارمه هک یگنر یتروص نهاریپ

یوت ار نآ زان ،اب مدرک شنت ار مدوب هتفرگ منص

تسد

روچقاچ ، تفر یم هار تسس روط نامه و هتفرگ

مدش جراخ رد وزا هتخادنا رس یور ار ما یکشم

وطالین هار یفطصم ییادها هناخ اجات نیا زا

دیاب ار یور هدایپ هقیقد تسیب دودح ، متشاد

کی هب دیزرایم اما مدش یم لمحتم منص هارمه

تساوخ یم ملد ، تدم همه نیا زا سپ یمهرود

تداع مناد یمن ، منیبب ار یفطصم رت دوز

ای دوب هدرک دشر و هدز هشیر ملد رد شندید

نم هب قوش همه نیا هک دوب ابوا رادید قشع

درک. یم قیرزت

نام هچوک هب دش یم یهتنم هک یا هچوک دراو

نتفر ردحلارژه هک ییاریمح ندید اب اما مدش



منک درک بقع متساوخ دز، مکشخ دوب رد یولج

هک

. مدیرپ اج زا هرهچهام یادص اب

. هبارخ عاضوا میرب دیایب ناج مناخ _

اریمح راوید هشوگ وزا مدش اه نآ هچوک دراو

مدز. دید ار

ودب. مایم منم نوتنوخ ربب ور هچب هرهچهام _

. تفر و هدرک تعاطا

ور هتفه لک هک تسه یچ هدش بارخ نیا یوت _

منیبب ماوخ یم نک زاب ورد ؟ ینورذگ یم اج نیا

مودک

هنم هکملا یا هنوخ بوچ راهچ وت ور یا هزره

. یدرک میاق
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رهم ممان هب شیپ تقو دنچ نیمه هناخ نیا دنس

هتسرد ار نآ درک یم ادیپ ار دنس دوب،رگا هدروخ

یتروص رد نیا هتبلا درک، یم یفطصم موقلح رد

، دیسر یم نم هب شتسد رگا دباین ارم هک دوب

درک. یم رییغت هجرد داتشه دصو عوضوم نیا

یدز مهوت نز مودک یتشاذن مارب وربآ نز هسب _

هگا ارسپ نوج هب مسق یلع !هب یدرک م هنووید

و تدوخ ینزب یگنووید هب یاوخب روط نیمه

منز. یم وتدیق

هدش هداتفا الرغو ردقچ داتفا هیرگ هب اریمح

س هاجنپ درک یم رکف دید یم ار وا سک ره دوب

وا اما دراد لا

دوب. رت گرزب نم زا سلا دنچ طقف

هخآ منک، راکیچ درم نیا تسد زا نم ادخ _یا



هدش بارخ یوت یچ یارب همک تنون همک تبآ

یکی یاپ منود یم هک نم ینوم یمن تدوخ

نک زاب ورد ، فابن غورد ردق نیا هطسو هگید

زاب یدش میاق وت نوا منود یم نوریب ایب هکینز

ورد. نک

ار منت شیادص دز، یم رد هب مکحم تسد فک اب

یم نم بلق ارهب شتابرض هک راگنا دنازرل یم

درک تکرح هرهچهام هناخ فرط هب ناهگان دز،

دوب میور شیپ هک وطالین هچوک هب هدز تشحو

نیا زا لبق دیاب ، مدناوخ ار ما هحتاف و هدرک هاگن

فرط هب مدرک یم ناهنپ ار دوخ دید یم ارم هک

واب هتفر دوب رت هاتوک همه زا هک یلگهاک راوید

ار دوخ مدرک یم لمحت رداچ هکاب یتخس دوجو

. مدیرپ راوید فرط ونآ هدیشک باال

لوغشم و هتسب شندرگ رود ار شرداچ هک ینز

نم ندید اب دوب شکرچ یاه سابل ندز گنچ



شتمس هب هک دشکب دایرف تساوخ دزو شکشخ

هلصاف اب شناهد یولج تسد سامتلا واب هتفر

. متشاد هگن

ور یفطصم جاح متسین دزد نم ادخ هب مناخ _

؟ یسانش یم

و هتخادنا تشت نورد ار سابل دش مارآ یمک

: تفگ

. بوخ

مارب شرهوش هنود یمن شنز ، مشرهاوخ _نم

اب همهفب مراد هلا سود هچب هی هدرک هراجا هنوخ

. هریگ یم اوعد مشاداد

؟ ییاقل هم وت هنکن _اهآ

؟ میسانش یم اجک زا وت یلو ... ماقل هم هرآ _هرآ

وت. وایب زیچ همه هتفگ مارب خرهام _



یمرب منم هرب اریمح نیا طقف داوخ یمن _هن

. مشاداد شیپ مدرگ

؟ هدموا هگم _االن

ماهاب سناش ندرک یم اوعد نتشاد نوریب _هرآ

. دیدن و نم هک دوب رای
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دش ثعاب اریمح لد هت زا یاه غیج یادص

راوید فرط هب دننزب نوریب هقدح زا منامشچ

هیکت نآ وهب هتفر

ار شرداچ و یرسور مه خرهام هیاسمه مدز

. دنابسچ راوید ارهب ششوگ و هدز رانک

یایب نم اب دیاب مراذ یمن زیچ، همه یب تفاثک _

مرب. یم ور توربآ ، مشک یم ور مدوخ



ناشرود مدرم مدرک هاگن یفطصم هب راوید زا

شنیگمرش نامشچ یارب ملد دندوب هدش عمج

داد؛ هشیمه رتزا ایح یب اما اریمح دش، بابک

هب کیدزن ییاج زا نانز چپ چپ یادص دز یم

دش. یم هدینش راوید

هتیرفع یروج نیا نم هگا اضر اقآ ایح یب _هچ

. منهد هنوباوخ یم تسار و پچ هی مرارد یزاب

هگ. یمن یچیه تسرهوش ریصقت اباب _هرآ

هب یزارد تسد یفطصم جاح هگ یم مرهوش _

هنک. یمن یراک منومه هساو هنود یم تفا و نز

ودات شراولش شرهوش ینک یم رکف _حاالوت

هدش؟

یراک تاولص زجسالمو تخب دب نیا اباب _هن

درم هد، یم تاریخ ردق نیا هنکب تسین دلب

. تسین ینورچ مشچ



ار مرس اریمح یاه دایرف یادص ندش عطق اب

دوب هداتفا یفطصم شوغآ رد مدرب باالرت هرابود

حلا نامه رد دوب شتروص یاج یاج یور قرع ،

یم توف تاولص و هتفر یا هقدص نابرق رود زا

. شیوس هب مدرک

. یتسه یرهاوخ بجع _

؟ روطچ _

؟! یراد تسود یلیخ ور تشاداد ناخ همولعم _

. مداد ناکت رس یکروز یدنخبل اب

موش جراخ لا وحا نیا زا متسناوت یم شاک

فاگ ، مدیسرت یم هک دوب دایز نانچ مسرتسا

. مهد

ممکش یور تسد هصغ واب هتسشن یا هشوگ

هتشاد شمارآ متساوخ هک زور کی ، متشاذگ

. تشاذگن اریمح مشاب



ندش راه االن یاه نز رتخد هنوخ میرب _ایب

یدرک یم هاگن رهوش مشچ وت فاص هگا ام نامز

تبآ و نون هشب ات درک یم تنومهم هدیشک هی

درم نیا ادخ هدنب

شنز ارچ منود یمن تسین دلب یزیچ یبوخ زج

یلیخ مه شردام مدینش ، فرش یب ردق نیا

؟ هتسرد هدرک تتیذا

ارم ینابرهم اب نز ،نآ مداد ناکت سرت اراب مرس

هب مد هزات ییاچ و درک توعد شا هناخ هب

ارهب ششرافس ات تساوخ نم وزا داد مدروخ

یم شا هون زاهج یارب هک راگنا منک یفطصم

. درخب شرف تساوخ
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زا سپ ار اریمح هراچیب یفطصم بش نآ

و هدرب هناخ هب نم دوجو زا یا هطقن یزاسکاپ



دوب، هدرکن شرواب مه زاب اریمح و دوب هدنادرگ

تاهبش ات تفر اتسور هب شهارمه ارابجا مه وا

روتسد هک خرهام و مدنام نم دنک فرط رب

نتشگرب ات نم زا تشاد

واب هتسشن هرجنپ بل دنک تظفاحم شا هرابود

هب باوخ رحس ات مدرک یم هاگن ار نوریب هصغ

. دماین هک دماین ممشچ

لبق یرس ارچ تفگ یم دوب هدرک کش خرهام

راب نیا و دوب یداع ردق نآ نم ندید اب اریمح

میاق تساوخ رد یفطصم

یثحب هک منک شعناق مدرک یعس هداد ار مندرک

نامه هک مردارب الح طصا هب ونز نم نیب هرابود

شیپ دوب، یفطصم یجاح

. تسا ییادج نیا ببس نیمه و هدمآ

مشچ مرح ینز هراقن و روپیش و ناذا یادص اب

ار شرون شیپ یتاعاس ات هام متشاذگ مه یور



خر هب هدرپ یب هرجنپ زا

ندنام ارهب نتفر و هتسب نادمچ ،حلا دیشک یم

دوب. هداد تیحجرا

مشک یم ار ضوح مرها و هتفر طایح تمس هب

وضو دوش هدامآ میارب نتفرگ وضو بآبیلر ات

فرط هب فعض ،اب متفرگ هک

. مدرک هماقا و مدز رس رداچ و هدرک تکرح هناخ

نامه اما نم دش مامت هقیقد دنچ ضرع رد مزامن

متشاد کش ،اما مدرک اعد هب عورش و هتسشن اج

نم یارب یشوگ ادخ هک

. دشاب هتشاد نئاخ

هب متشاد کش زاب اما مدرک ششخب بلط وا زا

هک هتفگ یسک هچ ایهن دشخب یم ارم هک نیا

کش ادخ زا یرود یلصا هشیر

. تسا



اما نم دوب باوخ تقو تخوس یم میاه مشچ

تیعضو نآ رد ملد متشادن مه ندیباوخ حلا

ار مقازب تساوخ یم شرت یاه بیس

یاه سفن ندیشک واب مداد تروق یتخس هب

. مدوب سرتسا هنوگ ره زا یرود رد یعس قیمع

هتسخ یاه مشخ ، دماین و مدنام شهار هب مشچ

نشور کمک مک هک اوه دماین و دندش کشخ ما

شک زارد منص رانک ار دوخ دش

. متشاذگ مه یور مشچ و هدرک

.

، دشاب فرح کی زا دناوت یم یشوخ ندز هناوج

هک یسک ندش هناوید زا یتح ای قافتا کی زا

زا ماقتنا یارب ار تش تال مامت

دوب هدش ما هریخ برطضم یفطصم یا، هدرک وا

ممارآ تساوخ یم دز، یمن فرح مه هملک کی و



نم هک تسناد یمن دنک

مکیدزن یمدق ، متسه یرگید تقو ره رتزا مارآ

دمآ.

ایب هاتوک اما منک نوشلا یخ یب مدرک یعس _

. نتسین هک نتسین
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ایب هاتوک اما منک نوشلا یخ یب مدرک یعس _

شگرم لبق هتفگ موصعم ، نتسین هک نتسین

یمارتحا یب نداد لوق تتنیبب دیاب امتح

ندز فرح هساو هرادن نوبز هراچیب تهب ننکن

یم هیرگ طقف هنزب فرح هنوت یمن مه یتقو

طقف ندش کالهف شارتخد هنک

واپ تسد منوا همهف یم و شنوبز اریمس

. هتسکش



مر. _یم

مگ، یم و زیچ همه ننک یراک هدرکن ییادخ _هگا

شدوخ نوا هشب نیا زا رتدب اریمح تسین مهم

تساوخ ور یگدنز نیچمه

شیپ تفر یم نم شیپ ندنوم یاج هب یتقو

تشاذ یم ور موصعم یافرح هک یتقو ، شاقیفر

مارب ور یگدنز و شامشچ یور

درک. یم رهز

ردق نیا عوضوم نیا هب عجار هک دوب یراب نیلوا

شیاه فرح هب تقد درک،اب یم ردولد حضاو

ملد ورد مداد یم شوگ

یم نت یسورع تخر دباب ادرف مدیشک یم هشقن

. منکب ار یراک نیچمه متسناوت یم شاک مدز

طایح وت هشاب تحار ملا یخ هک نیا یارب _

. متسیمیاو



؟ هشچ اریمح _

هنیش یم هتفرگ نومرد یب درد تسین مولعم _

یمن فرح سک چیه اب هنک یم هیرگ هشوگ هی

م هتسخ هشچ هگ یمن هنز

ادخ. هب هدرک

وااالن ندرک مارآ مدرک هقلح شندرگ رود تسد

هتشاد متسناوت یم هک دوب یا هنیزگ نیرتهب

فرط ار وا دیاب ، مشاب

مه منص نتشاد یارب ،مه متشاد یم هگن دوخ

زا یروصت چیه هک متسناد یم منیریش ماقتنا

تسا رارق هک یراک

موصعم هنیس رب دوب رارق یغاد درادن مهد ماجنا

. دشاب ادخ تازجعم راک شندش بوخ هک مراذگب

. میربن ور منص _

شدوخ هچب زا رتهب خرهام شیپ شمراذ _یم



. هشبظاوم

موصعم شیپ یربب ینک ادیپ ور نم نتفگ وت _هب

؟

رود تسد و داد ناکت مفرح دییات ارهب شرس

شتیذا یگف کال ینعی نیا ، دیشک شبل یاه هشوگ

متسناد یمن اما درک یم

. تسا هدرک شا دحکالهف نیا ات یزیچ هچ

شرهاوخ زا مگب خرهام هب تفگ اریمح _هرآ

ور... تسردآ هسرپب

یفطصم یاه مشچ زا هک مدز یراد ینعم دنخبل

. دنامن رود

؟ یدنخ یم یچ _هب

تهب زور دنچ نیا ،وت یروج نیمه یچیه _

؟ یجاح تشذگ شوخ



ِمنهج مارب اج نوا هشاب اریمح اج ...ره یلیخ _

ور نوشاراتفر ش هداوناخ هکلب شدوخ اهنت هن

ردق نوا منیب یم هک

دح هک مروخ یم صرح نوشاه یفرش یب زا

و ثرا رکف هتفرن شنت زا موصعم نوج ، هرادن

. نثاریم

ار هب شنساحم متشاذگ شا هنوگ یور تسد

و درک یفخم شندرگ اررد مرس و مدرک شزاون

ششوگ مد یدرسنوخ اب

. مدرک همزمز
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تیبرت یروج نیا شدوخ نموصعم یاه هچب _

هکیت نش... یم نوشردام هیبش ارتخد هدرک نوش

هگا یگداز مورح نراد یم رب



نیا رگم درک شیراک هش یمن هشاب امدآ نوخ وت

؟ تسه تسین هدنز نوخ نودب هک مدآ نریمب هک

. تسین _

امرگ نآ وهب هدرک راکش ار مشوگ الهل شیاه بل

مشچ ،اب دنادرگرب دوخ تمس ار متروص ، دیشخب

شرومخم و هتسخ یاه

هدش هشیمه رتزا هریت شیاه یبآ دش ما هریخ

. دندوب

اهنت ترسح شاک ، اتسور میرب دیاب هک باوخب _

عقوم نوا دوبن ملد هب نوم ییادج نوم، ندنوم

ور وت یروجچ متسنود یم

. مشاب هتشاد سرتسا و سرت نودب تحار

االن مراد تسود اقآ... جاح هدنوم یلیخ ادرف _ات

... مینک رکف حاال نیمه هب طقف

.



دوب هتفرگ ارف ار اتسور یاضف یقیمع توکس

ار ییامن دوخ دصق یزیچ داب یوه ووه داب زج

هتبلا تشادن ار اضف رد

رگید ، میدرک یمن باسح ار نازوس باتفآ رگا

، دندوبن یزاب لوغشم هچوک رد مه اه هچب

هچوک رد هشیمه نوچ دوب بیجع

رگید کی واب هدش عمج رسپ رتخد تشم کی

. دندش یم یزاب لوغشم

هزادنا هب دوب متسد منادمچ مدیشک قیمع یسفن

دوب، کبس ، منامب تسا رارق هک ییاهزور

مکوبات همه زا لوا و هدز یدنخزوپ

رد یگدنز و تخس یاهزور رد ارم هک مرات کوبات

میوگ یم مدش هریخ دوب، هداد تاجن ناتسربق

هک ییاه زور نوچ رات کوبات

هب رات ار مماقتنا هشقن اه زور کت کت مدوب نآ رد

مه ار شرکف تقو چیه هتبلا ، متخود نآ رد رات



ندش کیدزن اب مدرک یمن

دهاوخ همادا رفیک نیا یفطصم اب جاودزاو

. تفای

یم دوب، نم رات ندینت لحم کوبات نیا هناخ نیا

هک تسا تسسردق نآ شیاه دنب هک متسناد

دنز یم نیمز مه ار مدوخ یزور

. تسا شوخ میاه راکش هب ملد زور نآ ات اما

دنام یم اوه رد متسد اما منزب رد مهاوخ یم

هبیرغ نم یارب هک یدرم هارمه هناحیر هک یتقو

انشآ شدوخ یارب و تسا

داشگ شیاه مشچ نم ندید اب دنک یم زاب ردار

. دشک یم مشوغآرد یناهگان و هدش

مرب تنوبرق ینک یم راکیچ اج نیا وت اقل _هم

نم؟

_سالم.



یتفر هک یتفر هشاب ریخ رتخد سالم کیلع _

؟ یایب نم یسورع یدرکن

یدایز هک یدرم هب بجعت واب هدروآ رسارباال

مدز. دمآ،لز یم وا هب

. هشاب تکرابم متشادن ربخ _

دوز. _هچ

وت. _ایب
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: تفگ درم هب ور درب لخاد و هدیشک ار متسد

نامام ،هب نوتنوخ مایم مدوخ نم ورب وت مساق

تحاران تقو هی مارب هدموا نومهم وگب نوج

. هشن



مدز. بل وا هب وور هتسشن تخت یور

ردام ام هساو هدایز تقو رتخد ورب وشاپ _

اه. هش یم تحاران ترهوش

سدقا زا مک نم ردام نیشاب تحار یجبآ _هن

. دایم هار شاسورع اب هرادن مناخ

هنهک میاه ترسح ،اما مدروخ ترسح لد رد

اج همه شنفعت یوب ، دروخ یم کاخ و دوب هدش

، تشادن تیمها اه زیچ نیا رگید دوب هتشادرب ار

مهم یا هرذ امااالن دوب دنم شزرا هتشذگ رد

. دوبن

نتفگ نامام نامام اب مناخ سدقا و تفر مساق

متشاد تسود دوب یتخس زور دمآ، هناحیر یاه

یضار منادجو باذع ، مزادنایب بقع ار مماقتنا

مراک زا ارم تشاد یعس ، دوبن هلئسم نیا هب

دنک. نامیشپ



هگید هکم یجاح یجاح یتفر رتخد یروطچ _

لا وحا حلا منزب رس هی نزریپ نیا هب یتفگن

منک.

ردقچ مدز دنخبل و هدیسوب تبحم اراب شا هنوگ

شا یزیمت زا هشیمه ، دندوب مرن شیاه هنوگ

. مدرب یم تذل

؟ تشذگ ایچ مدوبن نم هک تدم نیا ربخ _هچ

؟ تساجک میرم

هنوخ وت ندنوم غامد و لد وت دعب هبامرگ هتفر _

. هبیط ونوا تسد میدرپس ور مامح تشادن ور

عورش همادا دزورد یکروز دنخبل مناخ سدقا

یم هک مجالیت تشادن تسود درک، تبحص هب

دز. اما ار دنز

داد؟ یناوات هچ موصعم تنتفر دعب یدید ردام _

هدش اه هنووید لثم اریمح شرتخد درم ش هون



. هرادن انوا زا مک مه اریمس

یمن هزوس یم یفطصم جاح یارب طقف ملد

دنچ هنک یم لمحت و نز نوا یروجچ منود

زور تمشچ دش، نوشاوع هچوک یوت اشیپ تقو

هک دوب هدروآ باال تسد ایح یب ردام هنیبن دب

هب هدش نومز و رخآ یجاح شوگ وت هنزب یلیس

ردام شوگ هب ربخ ال، یواو هنزب و درم نز ادخ

وشنوخ نوخ هدهاش ادخ دوب هدیسر شرهوش

یروج انیا موصعم رد مد دوب هدموا دروخ یم

یجاح هدش،حاال گنج میدرک رکف هک دز یم رد

ور شردام دوب هدش شهب هک یدب همه نوا اب

رس هچبالیی تسنود یم ادخ هنرگو درک تکاس

. دروآ یم هتیرفع نوا

۲۵۶

یلیخ ملد ور ازیچ نیا مدینش شیب _مکو



هدش. گنت نوتارب

هنوخ تساجک منص مزیزع مرب تلد نوبرق _

؟ شیتشاذگ تردام

هیاسمه زا یکی شیپ شمدرواین مدوخ _هناب

. هنوم یم نوماه

هچب رتخد راذن رو نوا رو نیا ور هچب ردام _

. انرایم شرس هیبالیی تس

. ِینئمطم مدآ مناخ سدقا _هن

هویم طاسب هناحیر دش، گنر رپ هرابود شدنخبل

طایح رد رضاح هشیمه ِتخت یور ار یاچ و

شرهوش اب شیسورع زور تارطاخ وزا دیچ

یور مزکرمت مامت مدینش یمن یزیچ اما نم تفگ

منزب موصعم هب متساوخ یم هک دوب ییاه فرح

، مدرک یم هرود مدوخ اهاراب نآ اهراب و اهراب

معط شوخ یاه روگنا ندنابمل لوغشم نامزمه



. مدوب هدش سلم و

رگید کی اب نامزمه هبیط و میرم دش، هدوشگ رد

دز ناش کشخ ود ره نم ندید اب ندمآ لخاد

و مدرک یتسد شیپ ناش ندیشک شوغآ رد یارب

رترید یمک ار هبیط مرگ شوغآ مدش ناش کیدزن

هرطاخ نادنچ رخآ زور نوچ مدرک کرت میرم زا

. تشادن نم زا یشوخ

. فرش _یب

؟ فرش یب _یک

نزب رس راب هی یهام لقادح یر یم هک _وت

یا. هدنز مینودب

. متشادن مندنوراخ رس تقو وت نوج _

شا شیلپت یاه هنوگ یور درک مهاگن پچ پچ

هتخادنا باال ییوربا منص دوبن دوب،اب هدش یراج

: تفگ تیدج واب



؟ یدرک شراکیچ وک هچب

. شمدرواین _

. یدرک طلغ _

... هبیط دوب ضیرم _

یور مرانک و تفر نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ

یاه وگنا زا تشرد یا هناد و تسشن هتخت

. دیعلب اج کی و تشادرب تشرد

. هتشذگ شوخ یلیخ هک نیا لثم _

یدش رت قاچ یدوب قاچ هتشذگن دب هک وت _هب

شاج شدیدج هی نتفایب تاپل هدنوم مک هگید

. دایب

هک ار شیاه کشا نامزمه و دیدنخ لد هت زا

دز. سپ ار دندوب هدش ناور شتاساسحا رطاخب

م. هلماح _



هرخ دشباال یمن مرواب مدش شا هریخ تریح اب

شزاون ار شه هنوگ دوب، هدرک رظن وا هب ادخ

نم هک وردحیلا مدرک

هدش یراج مقوش کشا دنوادخ هزجعم زا مه

کیربت تداسح یا هرذ نودب لد هت زا وا هب دوب

. متفگ

روز اب هرمزور یاه فرح و شب و شوخ زا سپ

و هدرک یهار شرهوش ردام هناخ ارهب هناحیر

نتفر دصق مه مدوخ

ادج زور کی مدنامن یجاح رظتنم رگید مدرک

یم شا هزاغم هب شیاه تبحم زا رکشت یارب

. متفر
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یسرت هن متفر مناخ سدقا هناخ هب هک یماگنه



نآ رد هک یا هناخ اما یدب سح چیه هن متشاد

نآ هب نتفر لیم شیاه مدآ و مدوب هدش گرزب

ردارب مدز رد یلد ود اب تفرگ یم نم اجارزا

و هدرب ولج تسد دوشگ ردار ما سهلا هدزای

. مدرک شزاون ار شا هنوگ

. شاداد تس هنوخ نامام _

، مدیشک ششوغآ رد داد ناکت هدنخ اراب شرس

ندید اب میتفر لخاد مه هارمه و هدرک یسوب ور

ردارب دمحم هب نداد اذغ لوغشم هک مردام

. مدیشک قیمع یسفن دوب مرتکچوک

شدوخ شتسد هدب قشاق نکن لبنت ور هچب _

اه. هدش شلا س جنپ هروخب

هتفر یا هچورق نودند دش بلج نم هب شهجوت

تسرد ییاج ، دنادرگرب ار شیور صرح واب

ار متسد متسشن راوید هب هداد هیکت وا یوربور

گنر متشاذگ زیمت اما هنهک یاه شرف یور



دز. یم زمرق هب یگنهک زا ناشزنرق

زا دوب هدش مامت هک شنداد اذغ حلا هک مردام

. دورب هناخزپشآ تمس ات تساخرب اج

... امدموا وت رطاخ هب نم نامام _

دز. دایرف دایز مشخ واب هتشگرب تمس هب ینآ

... ردام و ردپ یب یدرک طلغ ، یدرک طلغ _

دمآ مکیدزن مدرک شهاگن تشحو و درد اب

شنامشچ ریز دوب، هدش خرس خرس شتروص

هب هدش ثعاب یزیچ هچ متسناد یمن هدش هایس

نم شلیلد مدوب نئمطم اما دتفایب زور نیا

ربخ الیب ماک مدوخ و مدوب مه دیاش ، متسین

ار ما یکشم داشگ لگ نهاریپ یاه هشوگ . متسه

مشخ ،اب داتفا نیمز و هدروخ رس مرداچ تفرگ

فاص یدرسنوخ اب دیشک دوخ تمس ارم

. مداتسیا



یتح داوخ یمن ملد هک یدش یضوع ردق نوا _

یوت هش یمن مرواب ، هتفایب تمشچ هب ممشچ

. مدییاز هب نم ور بارخ

هک راگنا مدش، شیاه فرح بوکخیم زاب ناهد اب

قت یادص دوب هتخادنا مرس رب گرزب یگنس یسک

ار شتسد ، مشاب هدینش ار شناوختسا نتسکش

داد. همادا ترفن واب هدرک ادج ما هقی زا

رهاوخ رهوش اب یتفر دایب توربآ هب _فت

هراد دق مین دقو رسپ ات دنچ هک یسک ؟ ترهوش

یدش هزره یک زا یدش نک بارخ هنوخ یک ؟زا

؟
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داد و هدروآ راوباال دیدهت ار شا هراشا تشگنا

. دیشک



و زیچ همه یرن بشما رخآ ات هگا یلع _هبوالی

بشید تساوخ یم هک تخب دب رتخد نوا هب

هنک میتی ور شاه هچب و هنزب راد ور شدوخ

مدوخ یگن یدیمهف مگ یم مر یم مدوخ یگن

هک ور هتاکل نیا مگ یم مرب یم ور توربآ مر یم

اتسور نموم درم نیرتهب نز هدش مدروآ ایند هب

. هدرک شرد هب هار زا مگ یم

. نامام _

مورح هئوت هک یزور رطاخب منشخبب مگ _یم

. مدیئاز ور هداز

مدز. دایرف لر تنک نودب و لد هت زا

.... هسب نامام _

یادص زا دمحم دوب، هتسشن مناج هب ینآ نونج

شندرک مارآ یارب لیهس و داتفا هیرگ هب مدایرف

دش. هناور شتمس



رس هب بالیی یگب هگید هملک کی هگا ادخ _هب

م هزره نم ینکن ادیپ ممزانج هک مرایم مدوخ

رهوش اب لقادح متسین وت رتزا هزره یلو هرآ

اب نم ، یضوع یگنفم ابهی مدرکن جاودزا م همع

ور مرتخد هدن هزاجا هک مدرک جاودزا یسک

لثم ییاه گس ولج مزادنب یگلا س تشه

وت هآ هک ییوت زا یونش یم مرفنتم تزا ، موصعم

ییوت زا مرفنتم یدییاز ور ونم دوبن تطاسب

یم مه هب حملا هرادن قرف مارب تدوبن و دوب هک

هروخ

و ینک ریس ور ممکش یتسنوت یمن هک ییوت زا

ور نم

ماوخ یم هک یراک راذب نک ملو ، یدرک همعط

یروج مهار رس یایب هگا مدب ماجنا ور منکب

یونش یم یش اپ ینوتن هک منک یم تدروخ

. مشک یم مشک یم ور مدوخ



مدرک یم شنیرفن و مدز یم ممکش یور تشم اب

یم دوب هداتفا هیرگ هب دمحم هارمه مه لیهس

یم سح هک مدوب هدز ار دوخ ردق نآ دندیسرت

سفن هب دوش یم دنلب راخب میاه هنوگ زا مدرک

نآ رد تشحو اب مردام ، مدوب هداتفا سفن

درک یم یعس دزو یم دایرف طقف تاظحل

مشتآ شدوخ . مداد یمن هزاجا اما دیایب مکیدزن

زا رگید درک یم اشامت دیاب دوب،حلا هدز

هتسخ تسنام یم اه یردامان هب هک شیردام

متساوخ یمن ار یردام نیچمه مدوب هدش

اهاراب نیا همه میارب دوب رت زیزع شدوبن

مدز. شیور هب مامت تنوشخ

یبیرف ماوع هکاب دوب ییاریمح ریصقت زیچ همه

درک. یم بلج دوخ ارهب همه هجوت
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رجز ار وا یروج متشاد اه همانرب مه وا یارب

یارب و دشکب سفن دناوتن هک مدرک یم ششک

هل هل یفطصم طسوت قشع یا هرذ

دوخ ندز زا تسد رد یپایپ یادص ،اب دنزب

ریت ادیدش ملد ریز مداتفا نیمز یور و هتشادرب

دز داد لیهس هب ور مردام دیشک یم

دراو شدوخ دنک، زاب وردار دورب نوریب هک

. تشگرب دنق بآ یناویل دشواب هناخزپشآ

لضفلا وبا ای نم تیعضو ندید اب دوب یفطصم

. تشادرب زیخ متمس نایوگ

؟ دایم نوخ ارچ تتروص یدرک راکیچ اقل _هم

هک دیسر مردام وهب تفرگ ار مهاگن در سرت اب

درک. یم فیرعت ار ناتساد لک شیگدنمرش

میوزاب ریز تسد و هتفر مه رد شیاه وربا

هدش شکیدزن مدیبسچ وا هب درک مدنلب ، تخادنا



: تفگ تنوشخ اب مردام هب وور

مد. یم داب وهب نوتنامدود دایب شرس بالیی

هلصاف وا زا درک هناور طایح تمس شمارآ اب ارم

ح نآ رد یسک میور یم نوریب یتقو ات متفرگ

. دنیبن مه اماراب تلا

؟ یدش هنووید یدموا یچ هساو _

. تلا بند مایب داتسرف ور نم اصخش اریمس _

؟ یروجچ یچ _

یم ور مهفن نوبز نوا نوبز اریمس هک متفگ _

. تدوخ اب یدرک راکیچ ! هنود

هنک. یشک دوخ هتساوخ یم بشید اریمح _

. هیزاب شاراک همه مراد ربخ _هرآ

لمحت متسناوت یمن رگید مدروآ رسباال ضغب اب

ییاه فرح نآ دوبن نم قح ملظ همه نیا منک



دوخ ردام زا مه نآ مدینش هک

. تسین مراوازس

شاه یزاب وت متفایم ونم هنک یم یزاب نوا _

. نوا یاه یزاب

هنم. ریصقت شمه _

نم هب هدرگ یم رب انیا همه یدرکن یراک وت _هن

؟ میرب منک، راکیچ منود یم

هظحل نآ هکات ار شحیبست و تفگ یربکا هللا

. دنادرگرب شبیج هب دنادرگ یم

دعب... نک زیمت ور تتروص _

و مدرک زاب ار ونآ هتفر بآ ریش فرط هب

هک نامسیر یور زا یلا متسد ، متسش ار متروص

دندوب هدرک نهپ نآ یور اهار سابل

. تشادرب
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اه مخز رطاخب هک یروج طایتحا اراب متروص

دمآ، یم نوخ زونه مینیب درک کاپ ؛ دریگن مدرد

ایند ارات مردام متسناوت یمن

منک، شومارف ار شیاه فرح و مشخبب تسایند

ور دش زیخ مین و هداتسیا هناخ رد رانک یفطصم

دز. داد لیهس هب

. رسپ رایب ور تیجبآ رداچ _

رضاح رد بوچ راهچ رد نم رداچ اب ینآ لیهس

ار شیاه کشا تسد تشپ هکاب دشوردحیلا

: تفگ درک یم کاپ

بش ره نامام این اج نیا هگید ادخ ور وت یجبآ

یر. یم یتقو هنک یم هیرگ

شلچک هلک و هتفر شتمس مراوتسا یاه مدق اب



مدز. بل هدرک ضغب ، مدیسوب ار

. یشاداد هشاب _

هدش مه اهنت تنوخ مایم دش گنت تارب _ملد

یم ودب حتلا نامام یایم هک اج نیا اما مایم

یروج نوا هگید مرادن تسود هنک

. یشب

دوب، مردام رتزا درم ردقچ تسکش شضغب

رد موصعم لثم ردام دص هب دیزرا یم شتریغ

بل ریز و هدیشک ششوغآ

. مدرک یظفاحادخ

هب کاس و هدرک بلط وا ارزا منادمچ یفطصم

دش. مهارمه تسد

راوید کی ، میدرک تکرح موصعم هناخ فرط هب

هک رد مد هتشادن اهار فرح نیا هک هلصاف

هراشا و دیشک ار دنب میدیسر



دوبن طایح رد یسک مدش، دراو دوش لخاد دزات

ارات هناخ طایح حلا اتهب یناویح هن یسک هن

. مدوب هدیدن روک و توس دح نیا

کون نیمز هب طایح اهرد سورخ و غرم هشیمه

ناشیاه هجوج و دندروخ یم هناد و دندز یم

. دندوب هناور ناشلا بند

لضفلا ووبا مدوب هلماح هک یزور دای هاگآدوخان

وا فرعم هک شا یغامخچ یاه لیبیس نآ نودب

موصعم و ونم دمآ لخاد دوب

،دب مداتفا میدوب هدرک ییاریذپ وا زا یباسح

. دهد ناج دوب هدنام مک درد زا لضفلا وبا تخب

؟ یدنخ یم یچ _هب

ناکت ار مرس یدج و هتشگرب یفطصم تمس هب

. مداد

. یچیه _



نآ رد دوش مچیپاپ متشاذگن متفر هناخ لخاد

ندنازچ مدرک یم رکف زیچ کی هب طقف تاظحل

دوب نم زور زورما اه نآ کت کت

منهج ارهب مزور شیاه راک اب مردام هک دنچ ره

یسک رگید مداد یمن هزاجا اما دوب هدرک کیدزن

دنک. بارخ ار حملا

یولج ار شا یرسور هک ردحیلا نایرگ ال یکش

هکاب تفر یم نوریب تشاد دوب هتفرگ شناهد

درک. فقوت نم ندید

مشچ هریم یم هراد منامام شاداد نز یدموا _

نک. نک،حالشل حالشل دوب تهار هب
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مشچ هریم یم هراد منامام شاداد نز یدموا _

نک. نک،حالشل حالشل دوب تهار هب



. مزیزع هشاب _

حالل مداد راشف یگتخاس یتبحم اراب شیوزاب

لخاد ار رفن کی ؟ تساه یناسآ نیا هب ندرک

هک بوخ ، یزادنایب شیتآ

دززا مهب ار حتلا شیگتخوس یوب دشو هتشرب

هدیاف یشکب شنوریب ؟! ینک ششخب بلط وا

؟! تسیچ شا

اما مدرک یم ارحالل موصعم مدرک یم حالل

مشچ ارهب شنادنزرف و شدوخ باذع هک ینامز

مشچ ردام رس باال اریمس ، منیبب

یم تبحص ابوا ضغب واب هتسشن شهار هب

. متفر ولج درک

زارد دوبک یندرگ اب هناخ زا رگید یا هشوگ اریمح

نیا هب ونم دوب شرس یور یلا متسد و هدیشک

نانچ نآ وا هک مدرک رکف



مردام هک ییاه فرح مامت هدرکن یزاب شقن مه

،اب تسوا رس ریز دوب، هتسب نم شیر هب زورما

و هتفرگ وا زا مشچ دنخزوپ

شتروص پچ تمسق مدز وناز موصعم یاپ شیپ

ردحلا گس هب هیبش ییاهادص و دوب هدش جلف

. دروآ یم نوریب دوخ زا گرم

هاگ وهگ دوب هدش کشخ اوه رد شپچ تسد

شناکت دشاب هتشاد نآ یور یلر تنک هک نیا نودب

داد. یم

هک اریمس مدوب هدش کالهف شیاه نهلا یادص زا

ظیلغ یدنخبل واب هدیشک تحار یسفن دش، رود

. مدرک جک رس

اقل؟ هم هدش یچ تتروص _

بل دوب هدیسرپ ار لا وس نیا هک اریمس هب ور

مدز.



. نیمز مدروخ _

؟ ینک یم ،حالشل دنوم ترظتنم یلیخ منامام _

مهب رطاخب شاراک مامت دوب تدوخ رکف نوا

دوب. تیگدنز نتخیرن

نم دوب ییوگ هفازگ بجع یگرزب غورد بجع

لثم تسرد منزب الف مدوب دلب بوخ مه

قیدصت هناشن ارهب مرس ، ناشدوخ

و تسد هک موصعم مداد ناکت شیاه فرح

شرانک هتفراو و لش هدرم کی دننامه شیاپ

نم هب یزیچ تشاد یعس دوب، هداتفا

. دنامهفب

هنک. یم مومت بش ات هتفگ رتکد _

هیرگ هب مه موصعم تسکش هک اریمس ضغب

هیرگ ،اما مداتفا هیرگ هب مه نم هاگآدوخان داتفا

؟ اجک اه نآ یاه کشا و اجک نم



مغ. اهزا ونآ مدیدنخ یم درد و یشوخ زا نم

هگ؟ یم یچ _

نم هب وور درک هراظن ار شردام رود زا اریمس

: تفگ

هب هشنوبز درو نیمه بشید زا نک حالمل هگ یم

تفگ هتسکش واپ تسد هنک حالمل وگب اقل هم

. مدیمهف نم اما
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لثم ،وت هشاب حالتل زیچ همه منک یم _حالتل

! یدوب مدوخ ردام

ار مرس ، تسشن یا هشوگ و تخیر کشا اریمس

یم یصاخ یوب مدرک کیدزن موصعم شوگ هب

یاه لا وم هب هیبش یزیچ داد



واب هدیشک یقیمع سفن تفرگ مقع نامدوخ

شدیفس یاه ،وم مداد تروق ار مقازب یدرسنوخ

و یناشیپ یور شا ییانح و

تسناوت یمن یتح دوب، هدیبسچ شتروص

دنزب رانک دوب،ار هتسشن شتروص یور هک یسگم

شیوس مک یاه مشچ اب طقف

دوب. هدش ما هریخ

رب شنامشچ هک مدوب هدرک نیرفن هک یزور دای

درک یم خیس منت رب دنک،وم هاگن شتکرح یب نت

نم ارزا منص هک ینامز نامه

. مدوب هتفگ لد هت ارزا نیرفن نیا تفرگ

ت هدرم نت یور تامشچ هک هسرب یزور "

". مرذگ یمن ، مرذگ یمن تزا ، هخرچب

هظحل نآ تقو چیه دیچیپ مشوگ یوت میادص

دنداد اریمح وهب هدرک ادج نم ارزا منص هک یا



یاه غیج مدرک یمن شومارف ار

چیه ، تفر یمن مدای زا تساوخ یم ارم هک منص

اما دنک یمن ردام کی اب یراک نینچمه ییایقشا

رتدب مه اه نیرت دب اهزا نآ

. دندوب

تاه هچب ور شناوات نوچ منک یم _حالتل

هک یزور نوا تا هون ینود یم ندب سپ هرارق

هیاسمه رسپ اب دوب هدیمهف ششاداد

دوب هدموا ؟ دروآ هانپ یک هب ننک یم یزاب همان

هی هنک،االمن رارف مدرک شکمک منم نم! غارس

زا ینود یم ممکش وت مراد هچب

یم ور اریمح یفطصم تداماد نیرتهب زا هیک

. ینیب

یم کشا و درک یم هکنهلا ردحیلا هاگآدوخان

هک اریمس ، تخادنا شرتخد تمس مشچ تخیر



هب عجار نام ثحب درک یم رکف

هراظن رود زا اهنت تسا تیل حال نیریش عوضوم

دز. یم قه و دوب نامرگ

ور شیگدنز ماوخ یم نوچ نک شهاگن بوخ _

یدنوزوس و میگدنز وت هک روج نومه منک منهج

هرارق ترتخد نیرت زیزع اریمح

هدب. ور تاراک کت کت صاقت

ییادص اب یگتخاس یتحاران واب هدرک دنلب رس

: متفگ دونشب مه اریمس هک یروج دنلب اتبسن

ادخ یمرهوش ردام یمزیزع وت منکن حالتل ارچ

نیا هب مدینش یتقو مدش تحاران یلیخ هدهاش

هب باوخ بشید زا یداتفا زور

. هدموین ممشچ

دوب، هدش تشرد هنیک و مشخزا موصعم نامشچ

یدنخزوپ دوبن رادرب تسد مه رخآ هظحل یتح



هتفرگ جوا شیاه نهلا مدز وا هب

شناهد زا فک دشو دوبک ناهگان شتروص دوب

، متساخرب اج زا داد یم ناج تشاد دز؛ نوریب

مدز رانک ار محاسمت یاه کشا

مامت

یادص اب مدوب هدیسر میوزرآ هب هرخ دش،باال

اه درم مدش نئمطم موصعم ندرم زا اریمس غیج

جوا ار مقه قه ، دندمآ لخاد

. مداد

ردام هک ینز ناونع هب نم اتسور رد نیا زا سپ

هدرک شقح رد هک ییاه یدب مامت اراب شرهوش

. مدش یم هتخانش تسا هدرک حالل
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ینامز دوش، یم قحان یهاگ اما تسا قح گرم



ار نز کی هک ینامز دنک، یم میتی ار هچب کی هک

یاه گرگ رپزا یا هعماج رد

شیپ هام کی نم دزاس،اما یم هویب یشحو

، مدید دوخ مشچ اراب گرم ندوب قح هب تسرد

دوب مباذع رمع کی هک یسک باذع

حلا شوخ لد هت وزا هدرک هدهاشم مشچ ارهب

و بان تاساسحا نآ هک یتمسق مبلق هت اما مدش

دندوب ششخب سنج زا هک کاپ

همه نیا دوبن ام قح نیا هک دندز یم داد مرس رب

یباوج ونم تسین ام راوازس یگدولآ و یهایس

یاه ملظ رورم ءزج ناشیارب

. متشادن موصعم

منامشچ مخت وهب درشف ار متسد تبحم اب اسهم

اج شیاه هنوگ یور کشا یاه همن دش، هریخ

رپ ییادص اب دندوب هدرک شوخ



: تفگ ضغب زا

. یدموا هک یسرم

مرب هگید نم هشاب اه هچب هب تساوح همفیظو _

هنک. یم تیذا هچب نیا

واب هدروآ رد ازع زا یلد زورما هک ار یمنص

رد دوب هدرک هبارخ اجار نآ شیاه تنطیش

سح اه زور نیا مشک یم شوغآ

هچ ره هک تسا لبز یغرم دننامه منک،وا یم

، مریگب ار وا مناوت یمن مورب شلا بند رت دنت

هدش ما هریخ پچ پچ رود زا مردام

مهد، لحم وا هب یا هرذ هک نیا نودب دوب

زور ،دای مدرک کرت ژهار ینم ییادنز متخ سلجم

هناخ زا ارم لضفلا وبا هک ییاه

کشا دندوب مبقارم ییاد وواو هتخادنا نوریب

درک. یم میاه مشچ نامهم ار



یچیراگ ات مور یم یریسم ات هدایپ هچوک رد

، دناسرب لا نیمرت هب ارم منک ادیپ مهار رس یزیچ

یبات ویب هدش هتسخ منص

هب یمکحم اتبسن هبرض یقلخ ابدب درک یم

شیاه هیرگ یادص اما دوش تکاس ات مدز شتشپ

. تفرگ جوا

هار یتقو زا هگید وش تکاس هچب هتگرم _هچ

اباب. یا رز رز رز رز میداتفا

ابکال دیبسچ میاهاپ هب شمتشاذگ نیمز یور

مه ارهب میاه مشچ و هداتسیا اج رس یگف

یراکشآ زا عنام مسابل یداشگ ، مدرشف

شتروص و هدش مخ یتخس دش،اب یم میرادراب

. مدرک کاپ ار شیاه کشا و متفرگ مناتسد اررد

مگب ادخ ، میسر یم نکاالن لمحت هرذ _هی

نیا و یتفر تدوخ لضفلا وبا هنک تراکیچ



. یتشاذگ تخب دب نم هساو ور هغجغج

شیاهاپ داتفا هار ملا بند مدیشک ار شتسد

بم نیمز یور دنت دنت ار شلپت و کچوک

دنک. گنهامه نم اراب شیاه مدق ات تشاذگ

سح هک میدوب هدرکن یط وطالین ریسم زونه

هب مبلق دیآ، یم نامرس تشپ یا هیاس مدرک

تعرس سرتسا اب دوب هداتفا شپت

هداتفا سفن سفن ،هب مداد میاه ماگ هب یرتشیب

تعرج یتح دندیزرل یم مناتسد و مدوب

شیزابجل اما منص متشادن مه نتشگرب

تساوخ یم ملد درک، یم یقلخ ودب دوب هتفرگ

دتفایب اج نامه هک شمنزب یروج هظحل نآ

دنک. خالص ارم و دریمب
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شغیج یادص مدرشف ار شا هناش یبصع

یسک گرزب یاه تسد سمل اب درک ادیپ شیازفا

شتمس و هدیشکغیج هدز تشحو

زاب مناهد دزو مکشخ یفطصم ندید زا متشگرب

. متفرگ نادند هب بل دز تشحو دنام،

کی هک دوب هتفر مه رد نانچ شتشپرپ یاه وربا

ره زا خیلا هظحل نامه مبلق مدرک رکف هظحل

اررد منص ، تسا هدش یزیچ

ورف میوزاب اررد شیاه هجنپ و دیشک شوغآ

درک.

ترس یا هویب االمن یدرک رکف ؟ یدش دوخ _رس

روک ؟ یرب تساوخ تلد اج ره نییاپ یزادنب ور

منک یم تمدآ مدوخ یدنوخ

عقوم ؟ یدرک یم یطلغ هچ هدش بارخ نوا وت

هداز مورح مودک هنوخ هگید متسین نم هک ییاه

یر؟ یم نوا ریغ یا



منزب یفرح مدمآ ات دیزرل یم ادیدش میاه بل

شیاه هجنپ راشف و دروآ مشوگ کیدزن ار شرس

فعض درد زا دوزفا میوزاب اررب

. دیشکن سپ ار شتسد وا اما مدرک

ور تفیلکت هنوخ میدیسر ، تفایب هار طقف _

هچب ور تسد هشاب مترخآ راب منک یم نشور

؟ یدینش ینک یم دنلب

هک دوب هدرک تیارس مه میاه نادند هب سرتسا

. دروخ یم مه وهب دیزرل یم روط نآ

ادخ... ...هب... یفطصم _

اقل. هم هشن زاب تنهد _

نیا زا رتشیب هک متخود مه هب بل تشحو اب

ناشک ارم یچیراگ دوخ ،ات منکن شا ینابصع

رد مه خآ کی یتح ونم درب ناشک

مدیشک یم هک یمیجح درد نآ اب هلباقم



. میوگب متسناوتن

مگ. یم تسار ادخ هب متخ مدوب هدموا _

دز. دایرف مشوگ مد یبصع

ناه؟اب یایب داد هزاجا تهب یک یدرک طلغ _

؟ یدموا اج نیا ات یدش اپ یا هداز مورح مودک

هس دوب وت یاج یا هگید سک ره

نیچمه اریمح هگا هللو ،هب مدرک یم شق طال

مدیرب یم شوگ ات شوگ و شرس درک یم یطلغ

منک راکیچ منود یم مه ،ابوت

مدلب بوخ ور وت لثم ییانوویح منک یم تمار

یلیخ ینعی تنهد منز یمن هک نیمه منک تیبرت

.... متشاد هگن ومدوخ ولج

نیا اب یفطصم متسناد یم دز یم برض رپ مبلق

رس اریمح اهاب راب دیایم رانک تخس لئاسم

هتخادنا هار گنج اه زیچ نیمه



کشا ضغب واب هتفرگ نادند هب بل دوب،کالهف

تمس یبصع مسیخ یاه مشچ ندید اب متخیر

. تفر تساوخ یم هک یچیراگ

متروص الت ضع مداد ژ اسام درد اراب تسد

میاه کشا نتخیر ببس نیمه و هدش ضبقنم

دوب. هدش
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و میدوب یراگ لخاد منص وواو نم دعب یدنچ

دز. یم رشت لبق رتزا نیگمشخ وا

دیاب هنم یهاتوک زا انیا همه ، تسین وت ریصقت _

یدموا یدش اپ هکیترم نوا هکاب عقوم نوا

تشوگ رد مدز یم نانچ اتسور

مدرگاش مرظتنم طقف منک، یمن یخوش یمهفب

ریز یشاب هتفگ غورد هرایب رد ور هنوخ نوا رامآ



. تمشک یم مدوخ یاتسد

ادخ. هب دوب ممنامام _

تاراک نیا اب هدموا رانک هگید هک تنامام _

. دایم هک همولعم

. یفطصم _

ور تادص هنوخ ات نزن فرح متفگ سیه _

. مونشن

ریگ دب تیعقوم نیا رد حلا اتهب متسب ار مناهد

هک یا هقبط ود سوبوتا راوس ، مدوب هداتفاین

میدش دوب هتفرگ نامیارب یفطصم

. مدزن کیج دهشم دوخ وات

شاک ،اما میدیسر هرخ اماباال دوب وطالین هار

تقو چیه هک دش یم وطالین ردق نآ نامهار

میتشاذگ یمن دهشم ارهب نامیاپ



ار هچب یفطصم میدیسر هک نیا ضحم هب نوچ

هنوگ نامه ارم و درپس شناتسود تسد هب

طایح وزا درب هناخ ات ناشک ناشک

داد. روبع

هک دوب نیا وا زا مروصت مدناوخ ار ما هحتاف

مکتک ردق ونآ دتفایب مناج هب لضفلا وبا لثم

هدز تشحو دوش عطق مسفن هک دنزب

ممکش یور تسد متخیر یم کشا هک ردحیلا

. مدرک شسامتلا و هتشاذگ

نز گرم ربخ وهی ادخ هب مدرک طلغ یفطصم _

دش... یم دب یلیخ متفر یمن هگا ، دیسر مییاد

. هنوخ وت _ورب

لخاد ارم مدیزرل یم ادیدش هک ردحیلا ارابجا

نادند ، داتسیا رانک تسرد دمآ مه شدوخ درب

مه یور صرح اراب شیاه



. درشف یم

یم هتکس مراد اقل ؟هم یتفر اجک یتفر یک _اب

ماجنا همرکف وت هک یزیچ نوا هگا ادخ هب منک

هچغاب نیمه وت یشاب داد

منک. یم چتلا

تفرگ شا هراشا و تسش تشگنا اراب ما هناچ

درد درک،زا دایز فرط ود ارزا تسد راشف و

. تفر مه رد متروص

هدب. و نم باوج _

رس میاه هنوگ یور میاهاکشا شا هدبرع اب

یمن باال مسفن درک، یم ما هفخ ضغب دندروخ

مشخ و صرح زا شرس دمآ

داد. ناکت یرس فسات واب هدرک میاهر ، دیزرل یم
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ات یمناخ مدرک یم رکف ، یمدآ مدرک یم رکف _

، هنوم یم نم شیپ منص یدادن باوج یتقو

هنوخ نوا مد مر یم نارهت مریم

ندرم ریغ یزیچ رطاخ هب رگا یلع هبوالی

.... یشاب هتفر هنوخ نوا وت تییاد

شکیدزن سامتلا اب تسب درد اررپزا شنامشچ

. مدش

دعب رایب ور منص ادخ ور وت مهن هچب یفطصم _

ورب.

رد تمی و دنک مدوب هدرک شتک دنب هک ار متسد

درک. تکرح

ادخ... ور وت یفطصم _

متسرف یم ور یکی حبص هب حبص بش، هب بش _

حارتسم هساو هنک وردوزاب هرایب اذغ تارب



. تنتفر

رکف ، تسب شرس تشپ وردار هتفر نوریب

تخادنا ملد هب یسرت نانچ منص هرابود ندیدن

دش تسس میاهاپ مدش یهت هکقبلا

دوب... هتفر وا اما مداتفا نیمز یور و

بآ تارطق شرپ اب اما بش اب دوب زور مناد یمن

یمک دوب رات زیچ همه لوا مدرک زاب ار منامشچ

ینز تروص مدز کلپ هک

اب مدرک رت یبل دش، هدنز منامشچ لباقم ریپ

. مدیسرپ یا هتفرگ یادص

؟ یتسه یک _وت

درک،زا کیدزن مناهد وهب هتخیر بآ ناویل لخاد

نودب نیمه یارب مدش یم فلت متشاد یگنشت

شنورد تایوتحم لک تقو توف

. مدیشون ار



وک؟ ممنص تساجک م هچب م، هچب _

درک مهاگن مغ اب نز دش دنلب مقه قه یادص

و مدز یم ار مناج یب یاه تشم ما هنیس یور

ناکت رس فسات ،وااب متسیرگ یم

داد. یم

هنوخ نما شاج تا هچب ناج رتخد شاب مورآ _

هچب هدرگرب نوتاتسور تفر یجاح هنم سورع

هدوب تنارگن تشیپ هرایم ور

یم هراد، تسود یلیخ هتسب ترس تشپ ورد هک

دایب یزیچ یدزد تسین هک بش هسرت یم تفگ

. تغارس

مدرم نز شین ارهب شیاه غورد زا یکی زاب

اب دوب هتفرگ ار مدوجو مامت فعض دوب، هتسب

: متفگ نز هب ور سامتلا و زجع

یم نوا نودب نم اج نیا رایب ور مرتخد ادخ وت



. مریم

هگا عقوم هی تسین بوخ تدوخ حلا وت رتخد _

یم ییاج یدنلب تهی هچب یش حلا یب زاحلا

شرس هدرکان ییادخ هتفایم هر

نک. یروبص ، هنکش یم

؟ هدرگ یم رب یک تفگن یفطصم _

اپ وش اپ هسر یم عولطلا للع حبص ردام ارچ _

هش. یم کیرات اوهاالن روخب نون همقل هی وش
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اپ وش اپ هسر یم عولطلا للع حبص ردام ارچ _

هش. یم کیرات هراد اوه روخب نون همقل هی وش

و هتشاذگ مناوناز یور رس متسشن درد و ضغب اب

شناوناز یور تسد نزریپ ، مدیشک یلد هت هآزا



اب دعب یدنچ دش؛ دنلب اج زا تخس و تشاذگ

. تشگزاب اذغ یواح ینیس

مدوب هدش نم مدرک یم سح مرانک ار شروضح

رد درد نیا هک راگنا مناب نادنز ووا ینادنز

شاک دش، یمن ادج نم زا هاگ چیه و دوب مدوجو

. مدرک یمن مماقتنا لپ ار یفطصم تقو چیه

یپ مر یم منم حبص ردام یریگب نوج روخب _

ترهوش هتسرد شابن نارگن شمرایم ت هچب

یم نم طقف یلو وت هب شمرپسن هدموین ات تفگ

.... هرذگ یم تلد وت یچ منود

. شیرایم اعقاو یگیم تسار _

نیا وت ور وت هک تسین گنس زا ملد رتخد _هرآ

. منکن دروآرب وت هتساوخ و منیبب تیعضو

مه هب دوب،بل هدش لح مغ رد هک یشوخ اب

. مزرلن ات مدرشف



. امرایمن ور هچب یروخن ور تاذغ _

و هتشادرب ار باقشب عیرس شدیدهت نیا اب

یم مناهد رد هک ییاذغ قشاق ره مدش لوغشم

اماب میولگ رد دش یم قانح منص رکف اب متشاذگ

شنورد تایوتحم لک وا ندید قشع هب هرخ اال

متسار تسد وهب هدومن میدقت کرابم مکش ارهب

مدز. هیکت

درد. رمک زا مدرم _خآ

یا؟ هلماح _

زا یزیچ هک داد ناشن شیناهگان لا وس نیا اب

یادص واب هدرک رت یبل دناد، یمن ما یرادراب

: متفگ یفیعض

. منود یمن

. تساخرب اج دشوزا ما هریخ نظءوس اب

یر؟ یم ییوشتسد _



_هرآ.

نومدوخ هنوخ مرب دیاب هک وشاپ سپ بوخ _

شرایو لا وحا شوخان هراد هشیش راب مسورع

ِروج... دب

اما مهدب ارول ما یرادراب مه نم ات دوب رظتنم

... تسا هدیمهف اجک زا متسناد یمن مدرک توکس

فرح دناوت یمن نم ناهد زا دید یتقو مه وا

دنچ تعاس مناد یمن حبص دش یخلا یب دشکب

هک منص کچوک ناتسد سمل ساسحا هکاب دوب

،اب مدرک زاب مشچ درک یم شزاون ار ما هنوگ

قرغ ار شتروص و هدیشک ششوغآ رد قشع

. مدرک مقیمع یاه هسوب

هدش گنت تارب ملد مشیپ یدموا نامام یبوخ _

دوب.

لغب هب ارم و درک زاب ار شناتسد و دیدنخ



. تفرگ

... تفر اباب ، نامام _
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دوز اما اتسور هتفر مشب تنوبرق ملد زیزع _هرآ

. هدرگ یم رب

هک دوب هتفگ غورد هب یفطصم ارچ متسناد یمن

رد لوا تساوخ یم امتح دور، یم نارهت هب

دوش. نئمطم ییاد نز ندرُم ربخ زا اتسور

؟ یدروخ هنوحبص _

هنسرگ یتقو هک متسناد یم تفگ یظیلغ چن

دنز یم یراک ره هب تسد هجوت بلج یارب دشاب

نان کی یتح ، میتشادن زیچ چیه هناخ رد اما

هب ارم هک ینزریپ نامه رد ندش زاب اب هایس

نامتمس تسد هب ینیس دوب، هدناسر منص لا صو



دمآ.

؟ یدیباوخ بوخ بشید _

. مداد ناکت یا هفاضا فرح نودب ار مرس

شندموا منک رکف اقآ روخب تور هنوحبص ریگب _

. تسین شزا یربخ بش ات

و نان کچوک یاه همقل ونم میدروخ ار هناحبص

زیچ همه ، متشاذگ یم منص ناهد اررد رینپ

زورید زا متشاد فعض سح اما نم دوب بوخ

رس ریز مه زیچ همه هدنام یقاب حملا نیا

وا زا دیاب ، تشاد مه قح هتبلا دوب یفطصم

اتاالن دوب وا یاج یدرم ره متفرگ یم هزاجا

دوب. هدرک ما طالهق هس

منتفر مامح دوخ رس رطاخب راب کی لضفلا وبا

نیا دوب، هدرک شیهارمه مه موصعم و هدز مکتک

مناد یمن ، تشاد دوخ یاج هک نارهت هب رفس



هنایشحو یاه هقت یادص هکاب دوب دنچ تعاس

. میدیرپ اج زا دروخ یم رد هب هک یا

تمس نزریپ درب هانپ مشوغآ هب تشحو اب منص

هک مدید یم ار وا هرجنپ زا ونم تفر رد

ات متسنادن ار شتلع اما دز یم گنچ ار شتروص

داد ربخ نم هب وور دمآ کیدزن دوخ هک یتقو

دهاوخ یم یصخرم هتفر زاحلا شسورع هک

رد هک تفرن شدای وا اما مدرک شصخرم مه نم

: تفگ و دنک لفق ام یور ارهب

نک. تحارتسا مدرگ یم رب دوز نوج رتخد

سالتم. هب دیرب _

اب درک کرت اجار نآ ینارگن واب هداد ناکت رس

هصغ دش،اب ملد هناخ نامهم هرابود مغ شنتفر

دزشوگ منص هب وور هتشاذگ تشلا ب یور رس

. مدرک



دوز اباب اینکن ینوطیش مباوخ یم نم مرتخد _

. هدرگ یم رب

یاه یگچب دای داد ناکت ار شرس تیمولظم اب

رد دوب مدوخ لثم تسرد منص متفایم مدوخ

اب مدرک یعس ناطیش نورد زا اما مارآ رهاظ

زا ابیرقت و متسب ار منامشچ مباوخب زاب مشچ

. متفر شوه

هیرگ اهو غیج هکاب دوب دنچ تعاس مناد یمن

ار مفارطا و رود ، مدیرپ باوخ زا منص یاه

زا شغیج یادص دوبن وا زا یرثا مدز دید بوخ

دوب. طایح

طایح رد هک ییوا ندید زا مدناخرچ هک رس

اب دیشک یم غیج و هدش ریسا ضوح نایم

یب یاه تشم و متفر هرجنپ تمس تشحو

یم ورف بآ نورد منص مدز،رس نآ ارهب مناج

و مدیشک یم غیج لد هت زا دمآ یم وباال تفر



هرجنپ هب دوب لفق رد مدز یم یادص ار وا

هتفر اج نآ زا امتح مدرک هاگن هناخ زاب کچوک

دوب.
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_ام..ام..ن.

نانچ مبلق دوب هدش تشرد تشحو زا منامشچ

هنیس ارزا نآ تساوخ یم ملد هک دز یم دنت

نآ اررد نوخ ژ اپمپ مزادنایب رود و مشکب نوریب

ادخ یتردق هچ مناد یمن ، مدرک یم سح ادیدش

هشیش رد هب ردق نآ طقف داد نم هب هظحل نآ رد

متسد و تسکش هک مدز تشم و مدز تشم یا

نایم دوب،زا هدش ناور متسد زا نوخ داد رج ار

متسار یوزاب مدرک روبع رد هتسکش هشیش

. دیشارخ



ولهپ زا هک مدیئود یروج ار رختسا ردات هلصاف

غیج اهو سامتلا یادص مدروخ یردنکس مکحم

یدب درد دوب ندش؛ عطق هب ور منص ناج مک یاه

زیچ همه مدرک یم ساسحا میولهپ و مکش رد

داد. یم گرم یوب

ضوح تمس هب مدرک یم سح ار مدوخ یسیخ

ناج ردحلا مرتخد متفر زیخ هنیس راد قمع

هجض و هدز ادص ار ادخ مان لد هت دوب،زا نداد

مدز.

م. هچب ... ااااااااادخ _

یم ساسحا میاه هگر رد هک یدرد دوجو اب

مدرک زارد تسد مدیشک نیمز یور نخان مدرک

اربا دوخ و درک ریگ ضوح هبل هب مناتشگنا کون

و مدیشک نوریب ار منص مناوت نیرخآ اب دیشک ال

هایس میاه کدرم لباقم زیچ همه متفر زاحلا

.... مدیمهفن یرگید زیچ چیه دشو



. هسرب مداد هب یکی داد _یا

ار منص هنامولظم یاه غیج اهو هیرگ یادص

یم شوه زا مادم ، مدینش یم مشوگ مد تسرد

و نارگن یفطصم ، مدمآ یم شوه وهب متفر

یعس یبصع

حلا نامه رد دبایب کمک یارب ار یسک تشاد

دوب هدش خرس هیرگ زا هک ار منص کچوک ناتسد

. دندوب مرگ ردقچ شناتسد متفرگ یم

مناتشگنا کون ردق نیا هک مدرم یم متشاد امتح

هدمآ شوه هب هک ینم ندید اب یفطصم دوب خی

شیاهاپ یور ار مرس و تشادرب زیخ متمس مدوب

ساره اب مشوگ اررد شتفلک یادص ، تشاذگ

. مدینش دایز

؟ تدوخ اب یدرک راکیچ مناخ اقل _هم

دش؟ یچ هلباق نیا سپ مناخ هیفص _



منص. _

و مشچ اب دیمهف یمن ار میاه فرح ار مندز بل

و هدروآ اررد شتک ، مدرک هراشا مکرتخد هب وربا

. دیشک شسیخ نت رود

یور دش ناور منامشچ هشوگ زا یکشا هرطق

مدرک هاگن ار منص تسشن ما هتسجرب یاه هنوگ

ار وا طقف مرمع رخآ هظحل دنچ متشاد تسود

سفن ، منیبب

. متفر وزاحلا هدیشک یقیمع

.

نامه مدرک زاب مشچ متروص یسیخ ساسحا اب

نیرفن و هبنهلا عورش و هتسشن مرس نزباالی

ممکش اررد یدب درد درک یم شهایس تخب

دندوب هدز وقاچ اب ارم هک راگنا ، مدرک یم لمحت

ینارگن اب دندمآ یم نوریب عطقنم میاه سفن

ار منامشچ فرح نز نآ هک متشگ منص لا بند



داد. باوج دوخ و هدتاوخ
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نایم االن شابن نارگن تساقآ شیپ ترتخد _

شدرب اقآ هک درک یرارق یب ردق نوا کلفط

هرب. شدای مکلَب نوریب

یمن ار راک نیا شاک اما مدش اج اجهب یمک

ریت مزغم ات میاپ ناتشگنا کون زا نوچ مدرک

میور هک یا مالهف هدرک سبح ار مسفن ، دیشک

. مدرک هلا چم متشم اررد دوب

درد... زا مریم یم مراد _خآ

یچیه منک یم سح مدش، یروج نیا ارچ

اج... نیا تسین

هتفر مدای راگنا مدرک هراشا ممکش هب تسد اب

اعطق دناد،اما یمن میرادراب زا چیه وا هک دوب



دوب هتساوخ هلباق داد اب روط نآ یفطصم یتقو

. تسا هدش هجوتم

یم رادراب هرابود هرادن بیع ینووج وت مرتخد _

یش...

هک ار مهاگن گنر ، متخادنا باال ییوربا یجیگ اب

. مدیسرپ هدرک ضغب ، تفرگ نادند هب بل دناوخ

درُم؟ م هچب _

مناخ هیفص ، دیکرت لا وس نیا اب نامزمه مضغب

. ارمدیلا میاه هناش و دمآ متمس هدیسرت

بوخ هزات شاب مورآ مرس هب کاخ یاو رتخد _

ریگب مورآ نتخوس بت وت زور هس دعب منوا ایدش

نم. زیزع

هسب ایادخ اضر لثم درُم ؛ تفر هرابود م هچب _

نکن ناحتما ماه هچب واب نم هدموا رس مربص

. مدیرب



هسفق یور تشم تفرگ جوا مقه قه یادص

هک تفگ یم مشوگ رد ییادص مدز یم ما هنیس

دنزرف نتفرگ ناوات تسا مناهانگ ناوات نیا

ناوات ، موصعم ندرک شک رجز ناوات اریمس

نیا اما اریمح هدش طقس لفط و ندرک هناوید

نیگنس یدایز میارب تراسخ

تقاط نم منک شلمحت متسناوت یمن دوب،

لک میاه هیرگ یادص متشادن ار یدرد نیچمه

یعس تشحو اب هیفص و دوب هتسادرب ار هناخ

یم ساسحا ار نوخ یمرگ دنک، مارآ ارم درک یم

هب مدنزرف ، تفرگ یم جوا میاه هجض و مدرک

یریگ تخس رطاخب مه نآ دوب هتفر هدماین ایند

وا هب روطچ ؟ مدرک یم هچ رخآ نم تلفغ و ردپ

نآ زور ،نآ هدرم منابرهم ییاد نز مداد یم ربخ

یمن رکف هک یزیچ اهنت هب هک دوب دب حملا ردق

دوب. یفطصم ، مدرک

یمن رارق مهار رس تقو چیه اضر یلع شاک



یمن مه نم نامز نآ داد یمن ار ربخ ونآ تفرگ

دنام یم هدنز منینج هک دوب نیا شلقادح ، متفر

. ترفن اب لد هت زا مدرک هلگ ادخ هب

ارچ دوب، هفاضا ایند نیا وت نم هچب طقف _

یزیچ ماه هچب زج ینود یمن هگم ارچ شیتشک

ارچ ارچ شیتفرگ مزا ارچ مرادن
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یمن رارق مهار رس تقو چیه اضر یلع شاک

یمن مه نم نامز نآ داد یمن ار ربخ ونآ تفرگ

منینج هک دوب نیا شلقادح و متفر

اب لد هت زا مدرک هلگ ادخ هب دنام یم هدنز

. ترفن

ارچ دوب، هفاضا ایند نیا وت نم هچب طقف _

یزیچ ماه هچب زج ینیب یمن هگم ارچ شیتشک



ارچ؟ ارچ ارچ شیتفرگ مزا ارچ مرادن

هنود هی نیمه ادخ وگن رفک رتخد مرس هب کاخ _

. نزن ور افرح نیا اه هریگ یم تزا مترتخد

شدنم تردق یاه تسد فک اراب مندرگ تشپ

و مدیلا مکحم دوب نادرم تسد هیبش رتشیب هک

ارم درک یم یعس شساه فرح اب

. دراد هگن رود یروآ رجز رکف هنوگ ره زا

لز رد هب ترفن رداب ندش هتسب و زاب یادص اب

ِنم ندید زا دش لخاد لغب هب منص یفطصم مدز

دش حلا شوخ هدمآ شوه هب

. مدیشک دایرف شرس اما نم

تتریغ یاج هگید دش کنخ تلد یدش تحار _

وت دش تحار تلا یخ درُم م هچب هنک یمن درد

. تاراک اب شیتشک

دوب هدش دنلب وا یاپ هک یا هیفص هب یفطصم



منص مه وا تفگ ششوگ مد یزیچ دشو کیدزن

یادص تفر و دیشک شوغآ اررد

ارم و دوب شردام گنتلد دش دنلب مرتخد هیرگ

درک. یم بلط

مرانک دوب هتفرگ شیادص دش مکیدزن یتحاران اب

رکف دوب هدرک توکس ، متسب مشچ درد زا تسشن

مهاوخ مارآ راک نیا اب درک یم

یبآ چیه اب تقو چیه و دوب غاد ملد غاد اما دش

هکاالن دش اضر گرم زا دعب رگم دش یمن کنخ

ار لضفلا وبا ،نم دریگب مارآ

نوخ تشادن یهانگ مه نادنچ هک اضر گرم رس

. مدوب هدرک رگج هب

هنوخ مودک یدیمهف دش یچ وت یرصقم _وت

. مدوب یداسف

باال مندز یارب ار شتسد نیگ مشخ فرح نیا اب



یم صرح وزا هدش خرس خرس شتروص دروآ

هناور هک میاه کشا ، دیزرل

نار یور ار شتسد زجع اب دندش مدرگ تروص

. دیبوک شیاپ

ریصقت نم هزادنا مه دوب....وت منم هچب نوا _

مه هب هگید تصرف هی ایب یلو شندرُم وت یراد

. هشاب میدب

فسات اب بناج هب قح و هاوخدوخ هشیمه لثم

زاب بل رتشیب یگدنمرش اب راب نیا مداد ناکت رس

درک.

دعب اصوصخ متفرگ شیتآ یتسین مدید مدموا _

. مدینش هک ییاه فرح

مهم میارب دوب هدینش هک ییاه فرح هظحل نآ

اب دوب یزیچ ره رتزا مهم منینج گرم ، دوبن

مدز. بل یدرد زا هتفرگ یادص



ممرتخد اتسور مدرگ یم رب تمنیبب ماوخ یمن _

هگید راب نیا یجاح دش مومت زیچ همه مرب یم

. همومت

شنامشچ رد یدب سرت دش ما هریخ تشحو اب

ار شا هراچ یب یاه کدرم و دروخ یم خرچ

شگنر شوخ یاه یبآ نایم

یم دوب؛ گنر نیرت گنشق نم یارب زونه هک

. دنازرل
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هگید مراذ یمن هش یم شلا س هس هراد مرتخد _

هک راگنا یفطصم ورب هنومب باذع همه نیا وت

نومنیب یزیچ چیه

هگید ماوخ یمن ور هطبار نیا نک مومت هدوبن

. ماوخ یمن یچیه



تسود هک دیزرل یم نانچ مبلق اه فرح نیا اب

، مزیرب نوریب ار ما هدعم تایوتحم مامت متشاد

زا یا هشوگ سرت اب قشع

دایرف ار هن هملک یهاگ ورهزا هدرک نیمک ملد

دز. یم

حیجرت هشیمه ار شرورغ یفطصم متسناد یم

شتروص هب یتسد یبصع راب نیا اما دهد یم

ملد دز هک یفرح واب دیشک

مارآ دز یم هل هل ندوب ابوا هرابود یارب هک ار

درک.

و اریمح زا هدش مراذ یمن یدینش نزن مشفرح _

منک،اما یمن لو ور وت مشکب تسد مزیچ همه

مراد تریغ هدب قح منم هب

هچ ندروایم ترس بالیی ترفس نیمه وت هگا

اقل هم دوب هابتشا تراک ناه؟ مدرک یم یطلغ

درک یم یطلغ نیچمه اریمح هگا



متفگ یم ش هنیس ور متشاذ یم ور شرس

هک ماوخ یم ور وت رطاخ ردق نوا اما ظفادخ

تندز هساو هرب زره متسد متشاذن

مه نشاب وت زا ماه هچب همه مراد تسود نم

. تهام تروص لکش

ار مدآ نانچ دوب نیرتهب یزاب نابز رد یفطصم

هظحل نامه تساوخ یم تلد هک درک یم ماخ

نادند هب ،بل یریمب شیارب

رت وررپ ار ووا میاین نییاپ معضوم اتزا متفرگ

. منکن

، اتسور مر یم تدم هی نم اما طالقهن هشاب _

هی دیاش هدش گنت اه هچب و هبامرگ یارب ملد

راک هرابود ماوخب اج نوا تدم

منک.

ار شیاهوم و درشف مه هب نادند مفرح نیا اب



تسد قشاع درک بترم شیاه هجنپ اب یبصع

متسناد یم ، مدوب شگرزب یاه

واب درک رت یبل هداتفا ششوج هب شتریغ

: تفگ مامت یتیاضران

... هشب رتشیب هام کی طقف یلو ، نوزاتب هشاب

. تمنیبب ماوخ یمن هام کی نیا ...وت لوبق _

یتخپ مارب هک یشآ ینک یم شدنت یراد هگید _

هم راذن مرورغ ور تسد نکن زیر وبل مربص ور،

اقل.

. مدیزات و مدش شا هریخ تیدج اب

نم یریگب مزا مور هچب یرادن قح مه هگید _

مور هچب یفطصم متسین یخلا یب اریمح لثم

هیبالیی یریگب

. مرایم مدوخ رس
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میاه تبحص همادا ورد درک نییاپ ارباال شرس

: تفگ

تفر هک مریگ یم نوتسربق هب کیدزن هنوخ هی

هک؟ یسرت یمن هشابن دمآ و

_هن.

. یرب تاتسود نوا هنوخ مرادن تسود _

. هشاب _

اجک زا شیاه شنداد ریگ نیا متسناد یمن

یروج ودب مدیمهف یم هرخ اماباال هتفرگ تعشن

. متشاذگ یم هدرک ماخار وا هک یسک هساک رد

بوخ یتقو عفالات متفرگ لیجآ و هویم تارب _

اتسور تمرب یم مدوخ مشدعب متتمدخ رد یشب



وت هر یم نومه کال یرب ییاج دوخرس نم نودب

ناج مناخ ایب مه وت مدموا هار تاهاب نم مه

... میشکب باذع راذن

و هدرشف مه یور مشچ دیشک یم ریت ملد ریز

ما هریخ سرت اب متشاذگ شیور ار متسد فک

، مشکب درد رتمک ات مدرک ضبقنم ار میاهاپ دش

تسد اراب ممکش و تفرگ تسد اررد متسد

تسد دهاکب مدرد اتزا داد شلا م شگرزب یاه

زا مدیشک نوریب وتپ ندرک تشم یارب ار دوخ

طقس رطاخب متسناد یم ، مدوب توم هب ور درد

تقاط مدرد ما،اما هداتفا زور نیا هب نینج

دوب. اسرف

یم ماپ شاک شاک ، منوج وبالتهب _درد

زاب دایز تصرف یلو ، متفر یمن اتسور و تسکش

اب اما منص لثم لگشوخ رتخد هی مینوت یم

تلد وت بآ مراذ یمن ، میشاب هتشاد یبآ یامشچ



یدمحم هلبق نیا هب مروخ یم مسق هروخب نوکت

. مراذ یمن مسق

وت رس ،نم ریگب فرح هب شوگ نکن تیذا مه وت

نیا اما رذگب وت مگ یمن متشذگ مزیچ همه زا

. نکن شین وطال ور یرود

نورد ارزا مدش،مغ شا هریخ هصغ اب

مارآ مدرد درک سح و دید دش یم شنامشچ

دوب.... هدش

.

میرم ندز برض و هبیط ندناوخ رعش یادص

مبل هب دنخبل متشاد هک یدرد دوجو اب هتساوخان

و مدیشک یم هسیک متسد ریز ار منص دوب هدروآ

زورما یدایز یرتشم مدرک یهارمه اه نآ اب

تولخ ردق نیمه هشیمه هتفه طسو دوب هدماین

دوب.



... نامام _

؟ هگید روخن نوکت نامام ناج _

( مورآ ). دایم ... مدرد مولآ _

ردق هچ خهلا نم مشب تنوبز نوا نوبرق _خآ

وت! یدش گرزب

یاج وهب هداد تاجن متسد ریز ارزا منص میرم

شیور مامح ی هساک یور نتفرگ برض و نکشب

دز. رشت نم هب وور تخیر بآ

هک... یدرک زمرق مامت و شنت _

ندناوخ زا تسد درادن هدنزاون دید یتقو هبیط

. دیسرپ یواکجنک واب هتشادرب

؟ هلفن یدوب اجک تدم نیا _وت

. مییاد هنوخ _

. میدرک رواب مه وام یتفگ _وت
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: متفگ یتحاران ،اب مدرک شهاگن پچ پچ

رتشیب هام کی شابن تحاران ؟ مدرک گنت و تاج

. متسین یندنوم

رهش باال، هتفر تس کال هروخیم رب شهب هچ _ِا

نیزا بقال هروخ یم رب تهب دوز یدش، نیشن

. ایتشادن اسیف

متمس هبیط مدمآ وربا مشچ و هدز یظیلغ دنخبل

. دیسرپ یفیعض یادص اب دمآ

هب شمشچ مدینش درُم یروجچ ترهوش _هنن

دش. روگ هب روگ یتقو هدنوم زاب ایند نیا

. رتخد هتشز _ِا

درُم. هک دوب م هنن تشز _



عقوم مه دوخ ردام هب وا متفرگ نادند هب بل

درک. یمن محر لکلک

نتفگ یم تیمناخ زا همه تنتفر دعب یهم یلو _

یم ور تارهوش رهاوخ نوخ نوخ هک یروج

یم هک ور اچپ چپ یندوب اج نیا اصوصخ دروخ

رس راب ره اما ننک هباپ رش نتساوخ یم ندینش

. نوشمدنوشن اج

. یدرک بوخ _

. دیدنخ قوش و قوذ دزواب مرمک تشپ مکحم

شاک یلو ، نومدوخ مناخ اقل هم یدش _حاال

. یتخیر یم هکینز وا نوج هب روج هی وترهز

موصعم ، یتسه راک یاجک ادخ هدنب مدوب هتخیر

... مدوب هدز شتآ رس قرف اپات کون ارزا

هتخادنا باال ییوربا دوب رد مد هک ینز یادص اب

و



. مدیشک بآ ار دوخ

. نراد تراک رد هیک؟مد اقل _هم

_یک؟

و تروچقاچ رداچ رتخد مرادن هک بیغ ملع _

هیک! نییب ترس زادنب

و میاه سابل ندیشوپ زا سپ و مدش دنلب اج زا

،زا مدرک زاورپ رد تمس مرس رب رداچ ندیشک

زا درم نیا مدرک مه رد وربا اضر یلع ندید

مدید یم ار وا هک راب ره تساوخ یم هچ مناج

دش. یم بارخ نامرس رب یزیچ هی

_هلب.

اج. نیا مایب مدش روبجم هدنمرش یجبآ _

یه هک تسین گنشق نوتراک ال صا اضر یلع _اقآ

فرح هساو دینک یم ادیپ یا هنوهب هی مد هب مد

یمن موحرم نوا زا یچیه متفگ هک نم ندز



. ماوخ

. مدرک ادیپ ور لضفلا وپالیوبا نم _اما

دوب هتفر شک موصعم هزانج بیج ارزا نآ امتح

لگ دنخبل هب لیدبت ممخا ات متفرگ نادند هب بل

. دوشن داشگ و

تصرف ال صا االمن تسین مهم هک متفگ _

مایم مدوخ هگید هتفه تسین تبحص هساویبوخ

دیاین هگید امش اما مدرک تقو رگا نوتشیپ

ثیدح و فرح شیروج نیمه منک یم شهاوخ

. هدایز متشپ

میونش یمن یزیچ یبوخ ءزج هک ام یجبآ _اما

نم مسق یلع هب اما یاوخب امش یچ ره هشاب

نوا حور ماوخیمن طقف مرادن یدب دصق چیه

ود متقافر مراد طقف نم هزرلب ربق وت زرمایب ادخ

... مرایم اج هب
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نمهف یمن ور ازیچ نیا هک مدرم اما منود _یم

مرب. دیاب هگید نم ننک یم تواضق طقف

. هدنمرش امرفب _

. نوتنمشد _

داد میرم هب وور هداد نوریب ار مسفن شنتفر اب

مدز.

زاب ادرف مرب دیاب هگید رایب ور مرتخد میرم _

. نوت کمک مایم

هدیشک بآ ار منص ات دیشکن لوط مه هقیقد هد

زا ارشسیخ یاه هنوگ ، دروآ میارب چیپ هلصوح و

بال کرتخد مدیسوب لد هت

هدرک شنت هناد هناد ار شیاه سابل دوب، هدز خی



اج نامه وزا هدرک بترم رس یور ار مرداچ و

مدز. داد

. بیط ظفادخ _

یادص مامح یاضف رد تشگ یم زاب میادص

. تشگرب و تفر نم لثم مه هبیط

. تبکن _ورب

تسرد تسناوت یمن وا مدیدنخ لد هت زا

یم شفرح دنب شحف کی هشیمه دنک، تبحص

شفرح رگا یتح تسب

سکلیر ال ماک دوب،وا یم هداس مراد تسود کی

." یتاولص ردپ مراد تتسود هک" تفگ یم

. منوخ دیایب رس هی دش مومت نوتراک _

طقف هک تشادن ومد خاش یفطصم اب ندرک جل

زا دعب نم هک تساوخ یم ور رپزا یور کی

ار نآ مدنزرف گرم



دش. اما تخس مدوب هدروآ تسد هب

رتخد هناحیر هک شا یلگ لگ یرسور نآ اب منص

هتسپ هب هیبش دوب هدیرخ شیارب مناخ سدقا

تساوخ یم تلد دوب، هدش نادنخ

ار شدیفس تسوپ ، یهدب تروق ار وا هظحل نآ

شتروص یازجا لک اما دوب هدرب ثرا هب نم زا

لضفلا وبا شردپ هیبش ال ماک

. تسا

و هدیشک یقیمع سفن میدیسر هک هناخ هب

رکف اب دمآ رد ادص هب رد هک مورب لخاد متساوخ

هدز داشگ یدنخبل دشاب هبیط هک نیا

دنب مسفن وا ندید اب اما مدش هناور رد تمس و

هچوک رد یسک منیبب ات مدنادرگ رس عیرس دمآ

ار شسابل نیتسآ دنیبن ار ووا نم

مدز. غیج یا هفخ یادص واب هدیشک لخاد هب



. یدش هنووید _

ما هتفگ زا هک تفر مه رد نانچ شیاه مخا

دوب، هدش سبح ما هنیس رد سفن مدش نامیشپ

ار منت هبیط و میرم ندیسر نآ ره رکف

تسد یوت ار شگرزب یاه تسد چم دنازرل یم

: متفگ سامتلا واب هتفرگ

. نسر یم میرم و هبیط االن ورب یفطصم
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مامت تیدج واب داد متسد ارهب هویم تکاپ

داد. باوج

. تسین یربخ یزاب قیفر زا متفگن _

هرارق ارچ مگ یم تارب ادعب نم ورب وت هشاب _

. نایب



ناه؟ هراد یلا کشا هچ نوم ننیبب نایب راذب _هن

ار تاملک متسناوت یمن هک دز یم دنت نانچ مبلق

و یباسح تسرد هلمج کی و منیچب مه رانک

زا منص مهد، شلیوحت هدننک عناق

ییاوه یرود تدم نیا زا سپ یفطصم ندید

غیج غیج اراب وا هجوت تساوخ یم و هدش

دنک. بلج شیاه

مگ. یم یچ منیبب وش تکاس هظحل هی ردپ _یب

. یتخپ تدوخ هک یشآ نیا نزن داد هچب _رس

ار شتروص منک، یضار ار وا نابز اتاب متفر ولج

هریخ شهاوخ و سامتلا واب هتفرگ تسد نیب

یتحاران اب مدش شنامشچ

. تسب مشچ

، مشک یم یچ یتسین هک هقیقد ره ینود _یم

هدب رادشه شهب مدید رد مد ور ورای نوا زورما



هی رگا ادخ یدنوادخ هب اقل هم

هش زبس تهار رس هنوهب یب ای هنوهب اب هگید راب

... شنت رسزا و منک یم حالل ور شمورح نوخ

هدنام دوب،مک رپ ردق نیا شپوت نیمه یارب سپ

: متفگ هنوگ سامتلا متفایب هیرگ هب دوب

عجار فرح یرس هی ماهاب تشادن یراک ادخ هب

نز شدوخ نوا مسق یلع هب تشاد لضفلا وبا هب

. هراد هچب و

. متشاد هچب و نز منم _

و هدنام زجاع مه وا مدش شا هریخ زجع اب

مرود ارهب شتسد دشو مخ دوب، هدش هدنار

یفیعض یادص اب دیچیپ

درک. همزمز مشوگ مد

وت رطاخب اما مرادن ور یرود نیا تقاط مر _یم

هکابهی راب ره اه تفص رام نوا یافرح مر، یم



یوت تمنیب یم درم

یم هنووید تسین مدوخ تسد هخرچ یم مرس

بارخ ترس یور ور هنوخ داوخ یم تلد مش

اما... منک

یگ؟ یم ور _یک

درک توکس و داد ناکت تسار و پچ ارهب شرس

رد ییاه فرح هچ یسک هچ تسناد یم ادخ ،

. تسا هدرک ورف ششوگ
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درک توکس و داد ناکت تسار و پچ ارهب شرس

رد ییاه فرح هچ یسک هچ تسناد یم ادخ ،

. تسا هدرک ورف ششوگ

مکشخ ما خهلا رتخد یادص و هناخ رد یادص اب

و مدش شا هریخ هدش تشرد یاه مشچ دز،اب



تکرح کی اررد شتسد

هتساوخ ان مدیشک یتشپ راوید تمس یناهگان

با میاه تسد کمک اتاب متفرگ دمآ،قالب ملا بند

باال مکمک نودب اما وا دورب ال

: تفگ نم هب وور هتفر

زا شاب نوتدوخ بظاوم تسه تهب مساوح

یش. تیوقت روخب متسرف یم لیجآ تارب دوواد

مندروخ صرح زا مدرشف مه هب بل یبصع

یتسد داد، یرارف ار دوخ دزو یثیبخ دنخبل

نانچمه رد مدیشک متروص یور

ییاد رتخد ندید اب مدوشگ هک ار نآ دش یم هدز

و هدز لز شتروص هب بجعت اب هنانح مزیزع

. مدیسرپ

؟ دیتشگرب یک هنانح _

شا هنوگ ود وره هتفرگ مشوغآ اررد وا یناهگان



ادج نم دزوزا مفتک هب هبرض دنچ ، مدیسوب ار

هداتفا دوگ شنامشچ ریز دش

نکمم درد نیرت دب یمیتی دوب، هدش هایس و

. تسا

وت. _ایب

مرب. و مگب یزیچ هی مدموا اقل هم _هن

یچ؟ _

. نومنوخ ایب ترتخد اب ماش هگید هتفه _

! منوت یمن _نم

هب نتسه مماشاداد هیقب و دماح میایم ام سپ _

. طقف وگن یزیچ همع

یمن ار شفده مدرک مه رد مخا بجعت اب

اب مراد هگن ار شمارتحا هک نیا یارب اما متسناد

: متفگ تمی مال



یدرک منارگن هدش یزیچ طقف مشچ رس نوتمدق

؟

ریخ... رتخد هریخ _

هچ وره هدز شتروص هب نابرهم یدنخبل

هلصاف ،بال درکن لوبق دیایب لخاد مدرک شهاوخ

نتفر لخاد دصق شنتفر دعب

هدز راب نیمدنچ یارب رد هک متشاد ار هناخ هب

،اب دندمآ لخاد هبیط و هناحیر و میرم دش

رد مدش شهجوتم هزات منص هسطع

شفرط هب دوب هداتسیا نم هار هب مشچ طایح

. مدیشک ششوغآ ورد هتفر

االن. هروخ یم امرس م هچب وت دیایب _

مدیچیپ مرتخد نت رود وتپ میتفر هک لخاد

هدش طقس منینج هک یزور دنچ نآ رد مه مدوخ

محر ادخ مدوب توم هب دوب،ور



. مدرکن ولهپ هنیس هک دوب هدرک
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منص و نم دنتخیر و دنتخپ رفن هس نآ بش نآ

ار تعاس هک تشذگ شوخ ردق ،نآ میدروخ

نامه حبص ادرف میدرک شومارف

رد مد مهرد یاه مخا اب هناحیر رهوش زور

یباسح اوعد کی هک میتسناد یم دنام، شرظتنم

هار رد خیلا وت تریغ سنج زا

وا هب هاگ چیه هبیط رهوش هک دوب بیجع ، تسا

. دیسرت یم مه دیاش داد یمن ریگ لیاسم نیا رد

! تلا بند دموین وت رهوش بوخ هبیط _

اه. هچب م هناحیر نورگن لد

و بآ هراچیب لیمک شهب هداد ور یدایز هناحیر _



. هرادن تیراک هگید یدب و شنود

. هسورخ هگم _

دزو میرم هب یمکحم اتبسن یندرگ سپ

ناکت رد تمس ندرک شیک حتلا ارهب شناتسد

: متفگ یدنب مین دنخبل وااب هب وور داد

یا هعمج زور هرب رد هروک زا ملیمک هک االهن ورب

. شرس هب هنز یم یتسین هنوخ

. هنزب هللاهک شنا _

یارب یمشچ تشپ و درک یسوبور نم اب هبیط

ار میرم منص یاه هیرگ یادص درک،اب کزان میرم

هناخ تمس و هدیسوب مه

نودب ار هناخ مه اب ناشوخ اه ،نآ مدیئود

. دندرک کرت نم یظفاحادخ

دوب غاد غاد متشاذگ منص یناشیپ یور تسد

دنلب نیمه یارب هدروخ امرس هک متسناد یم

@DONYAIEMAMNOE



هیرگ اب اما منک مد هنوپ شیارب ات مدش

و هتسشن اج رس ارابجا دادن هزاجا شدنلب یاه

کی دیاب دعب هتفه یارب ، مدیشک ششوغآ رد

نیا زا دعب متخپ یم یباسح یاذغ

ییاد رتخد اه ییاد رسپ اب دوب رارق تدم همه

. موش وربور میاه

.

دوب غولش رگید یاه زور سکع رب مامح زورما

نامهم هک زورما دوب، نم سناش زا مه نیا

هدرک متوعد یسورع مه متشاد

هک هبیط هب دندوب هدش دایز اه یرتشم مه دندوب

دای مدش هریخ دوب سورع ندرک رضاح لوغشم

هک یزور و مدوخ یسورع

رد دندرب مامح هب ارم شیاه رتخد و موصعم

یمن ، مدوب شوخ ردقچ زور نآ دش هدنز منهذ



اما تسیچ یگدنز و نز متسناد

ار زیچ همه گنشق لضفلا وبا لوا هتفه کی نامه

لصاح هک یتنوشخ شتنوشخ اب داد ای نم هب

اب بیکرت زا شا یناوج

دوب. هدش رادیدپ شردام یاه فرح

یرگید یاج ارهب مهاگن و هدیشک یقیمع سفن

دوب هدش دراو هزات هک هناحیر ندید اب مداد قوس

یسوبور دشابوا مارآ ملد

ار هبیط و میرم یاوه ات متساوخ وا وزا هدرک

اهزور نیا هک یتروص اب مه ،وا دشاب هتشاد

درک. لوبق دوب نیگمغ

منص مدز ونت هتشادرب نکتخر ارزا میاه سابل

یاه هفرس و دوب ضیرم زونه مدرک هدامآ مه ار

وبآ درک یم راد طلخ

دوب. ناور شا ینیب
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ییاج اما مدروآ یم اج نیا زورما ار وا دیابن

ریشمش زا هک مردام وا نتشاذگ یارب متشادن

هک ارم ، هتسب ور ارزا شراقفلا وذ

دش. یم زمرق شوج ردحلا یرتک لثم دنیب یم

رگید و مدرک یم رکف اه زیچ نیا هب هار لوط رد

هتفه کی ، مداتفا یمن مه یفطصم دای یتح

ار شدرگاش متسناد یم اما دوبن

. دتسرف یم نم ندرک کچ یارب زور ره

اب یفطصم درگاش دوواد دوخ زورید ار لیاسو

اب مدش هک هناخ لخاد دوب، هدیرخ نم روتسد

اهار غرم منص یضیرم دوجو

و بآ منص باال بت یارب متشاذگ مد جنرب هتسش

یگدروخ امرس نیا متسناد یمن مدرک رضاح نگل



یاه هیرگ درادن یمامت ارچ شا

شیاپ واپهب درک یم بآ ار ملد شا هنامولظم

نیرخآ یارب رد گنز یادص ،اب متخیر یم کشا

ار منص رس یور لا متسد راب

هک مدوخ و هنانح راثن یشحف و هدرک ضوع

. مداتسرف مدوب هدرک اردر شتوعد

زاح مه دیاش دوب هدیباوخ منص متفر رد تمس

یور یتسد ممیتب لفط مکلفط دوب هتفر لا

هناد مدرک زاب وردار هدیشک متروص

هدمآ مه اسهم مداد سالم ناشکت کت هب هناد هب

دندش یم یرفن هدزاود کی عمج دوب،رس

هارمه هب ییادنز نارسپ و نارتخد

و هدرک ناش هقردب هناخ مد اب ناشنارسمه

. متسب ناششیر هب دیدمآ شوخ دیدمآ شوخ

؟ هضیرم ترتخد اقل _هم



یم منک راکیچ منود یمن هنانح دروخ امرس _هرآ

هنک! ولهپ هنیس مسرت

رطاخب دش یروج نیا منم یدهم سرتن _هن

. تساوه یدرس

ناش ندیچ زا سپ ات متفر اه یتسد شیپ تمس

یم مهاگن یکریز ریز دماح ، مروایب ار هویم دبس

سرتسا رپ هک ییاه بل درک،اب

. مدیسرپ مداد یم راشف مه یور

؟ نیداتفا نم دای دش یچ _حاال

یم ناشلباقم هناد هناد اهار یتسد شیپ

هدش ما هریخ یصاخ روج ناش همه ، متشاذگ

همه مردام دنکن متفگ دوخ اب هظحل کی دندوب

.. دشاب هدرک فیرعت ار زیچ
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یم ناشلباقم هناد هناد اهار یتسد شیپ

هدش ما هریخ یصاخ روج ناش همه ، متشاذگ

مردام دنکن متفگ دوخ اب هظحل کی دندوب

... دشاب هدرک فیرعت ار زیچ همه

همع. رتخد هریخ هک متفگ _

زونه منص متسشن ناشرانک دنب مین یدنخبل اب

وا هب ممشچ کی مدوب شلا ح نارگن دوب، باوخ

اه. نامهم هب مرگید مشچ و دوب

ندروخ لوغشم میدش عمج هرفس رود هک بش

و تشاذگ ما هناش یور تسد هنانح ، میدوب اذغ

درک. تبحص هب عورش دنخبل اب

. مناخ یدیشک تمحز ردقچ _

هچ میدش عمج مه رود سلا همه نیا _دعب

ییاد هنوخ و مدمویم هک ییازور نوا یتمحز

شامشچ یور ور نم مدنوم یم



نم هب مک هریمن مدای تقو چیه و تشاذ یم

. ییاد ونز ییاد ندرکن تبحم

! مزیزع هیچ افرح _نیا

قیقد هنانح تروص یور میدروخ هک ار ماش

ار شقازب ، دیوگب یزیچ تساوخ یم راگنا مدش

مشچ واب داد تروق یتخس هب

هک دز هراشا شناردهرب ونز شنارهاوخ هب

و ندش دنلب زا نم عنام و دننک عمج ار هرفس

دش. اه نآ هب ندرک کمک

مدرک یظیلغ مخا تفرگ تسد یوت ار متسد

یب مدوب هدش جیگ ناشیاه حتلا نیازا رگید

. مدیسرپ تقاط

یم یزیچ هی منک یم سح هداتفا یقافتا هنانح _

... یگب یاوخ

هب عورش ونم نم واب هدرک زیر ار شنامشچ



درک. تبحص

نومه شتسار یتسین هبیرغ هک وت اقل _هرآ،هم

لبق تشاد تسود هشیمه اقآ ینود یم هک روج

دعب ، یشب شسورع وت شگرم

درک یم شنزرس ور منامام هشیمه مه تجاودزا

ور وت میدموا زورما ، دنوبنجن تسد ارچ هک

راگنا مینک یراگتساوخ دماح هساو

نز یدوب مه تمسق لوا زا مشاداد وتو هک

، تفر رساز شارب دنومن رتشیب سلا ود مشاداد

راذن مه وت منص میتی االن دماح املت

. هشب گرزب ردپ تیب هچب

مبلق مدز گنچ ار متروص و هتفرگ نادند هب بل

نییاپ رس هدز مرش دوب، هداتسیا تکرح زا

اه نآ نیگنس هاگن هب ور هتخادنا

: متفگ



... هخآ

یم روج ور زیچ همه نومدوخ رتخد هرادن هخآ _

. ینومب هبارخ نیا وت تسین مالمز هگید مینک

هبارخ تفگ یم یفطصم لیوط هناخ هب هبارخ

هبارخ اه نآ یاه غاب هناخ ربارب اجرد نیا هتبلا

دش. یم بوسحم
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میایم نوشن اب هگید زور هس اما دشن هک بشما _

شهب اباب گرم رس میدیسرت میتفگن عفال همع هب

ادرف سپ ادرف اما هروخب رب

رظن لوا میتساوخ مینک یم تبحص منوا اب

روبجم زاب هدرکن ییادخ هک مینودب در تدوخ

. یراک هب یشن



... منوت یمن نم _اما

وگن یزیچ مه هگید هش یم مزیزع ینوت _یم

هییایح رطاخب انیا همه یضار تلد هت منود یم

! یراد هک

مدرک رکف نیا وهب مدرک شهاگن زاب ناهد اب

شوگ هب نامیاه تبحص زا هملک کی رگا یتح

هباپ یتمایق هچ دسرب یفطصم

رگید دمایم دوجو هب ییاوسر بجع دش دهاوخ

نیا اب نم هگ متشاذگ یم شلباقم مه نآرق رگا

رواب ما هتشادن یاراک اه

درک. یمن

رارق دز منت وهب دیرب و تخود دوخ یارب هنانح

ماگنه دنیایب یلصا مسارم یارب ادرف سپ هک دوب

کیشک رد مد هک مدید ار دوواد ناش ندرک هقردب

. دیرپ ینآ متروص زا گنر و داد یم



ییادرتخد اهو ییادرسپ زا روطچ مناد یمن

نتفر دعب هلصاف امابال مدرک یظفاح ادخ میاه

نامه واب دمآ نم تمس مدز ادص ار دوواد ناش

دش. مخ دزو هنیس هب تسد یگشیمه حتلا

؟ یجبآ منوج _

؟ یبوخ _

. تشذگ شوخ ینومهم یبوخ امش مبوخ _

شک رتشیب ار دوب هدش دنخبل روز هب هک یدنخبل

تبث دنخبل نیرت تشز ناونعب ار میوربآ ات مداد

. دربن تروص یور هدش

؟ مراد نومهم یتفگ یفطصم جاح هب مگ _یم

مگ. یم شتمدخ مسرب هعاسلا _

؟! دیگن یزیچ هش _یم

شندرگ یور یتسد و دیرپ باال شتسار یوربا



. دیشک

منک. شلح دیگب تسه یلکشوم _

نامه ورد هدرشف مه یور ار میاه بل صرح اب

. مداد باوج حلا
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نامه ورد هدرشف مه یور ار میاه بل صرح اب

. مداد باوج حلا

. همهفب یزیچ مرادن تسود _

. یجبآ مشچ _

دشو تسار مخو مدش شا هریخ کوکشم

یبصع ، تفرگ ارردرب هیقب و دماح تفر ریسم

اقیقد دنتفگ یم هک زوق باال زوق مدش هناخ لخاد

دوب. نیمه



دوب باوخ نانچمه متفر منص تمس هب کالهف

مدش، هکوش شی باال بت زا مدرب ولج هک تسد

دش ما هریخ حیلا یب واب درک زاب ار شنامشچ

ضبقنم شندب ناهگان هک منک شدنلب متساوخ

شیاه مشچ یدیفس درک ندیزرل هب عورش دشو

،زا منیبب متسناوت یم طقف تیعضو نآ اررد

و هدز غیج لد هت دززا نوریب فک شناهد

متساوخ کمک مدیئود هچوک تمس مدرک شدنلب

متشاد هظحل نآ هک یسح دز، یم برض رپ مبلق

هدیشچ ار شمعط شیپ تقو دنچ هک یگرم زا

دوب. رتدب مدوب

یاه هجز و غیج یادص اب نامییوربور هیاسمه

لخاد زا دید هک ار منص دمآ هچوک لخاد نم

دش. کیدزن و هدروآ رد یبوچ شندرگ رود هسیک

؟ ینکب یاوخ یم راکیچ _

ارزا منص ات تساوخ شرتخد دزوزا رانک ارم



ار بوچ نز دندرک مه ار راک نیپه دریگب نم

،مک دیشک نوریب ار شنابز و درب شناهد لخاد

شتروص هب گنز تفای شهاک منص شزرل مک

کی منص ، متشاد وا زا رتدب حیلا اما نم تشگرب

. تسادن هلصاف رتشیب گرم اب مدق

امات هنوخ ایب یرادن هگا ؟ یراد ور یسک رتخد _

. دایب ترهوش

هک نیا سرت ،زا متفر لخاد و مدرک توعد لوبق

و دوش راچد حلا نآ هب منص هرابود یا هظحل

مناتسد ، دنزب مکشخ نم

دز هراشا شرتخد هب نم ندید اب ،نز دیزرل یم

. یچیپ مرود وهب هدروآ مه وا دروایب وتپ هک

. مایب منوت یمن یلو مرادن _هن

منم رتخد وت ایب هک هدشن یزیچ شاب مورآ _

یروجدب اوه درک جنشت راب هی دوب هچب یتقو



. یدوب یم شبظاوم دیاب هدرس

. مدش ناش هناخ لخاد و مدنابنج رس حلا یب

لا متسد ابهی مرلو بآ نگل هی ورب ودب رتخد _

. رایب زیمت
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تسد نازرل ییاه تسد اب نم تفر شرتخد

. مدیسوب و متفرگ ار ما هتشرف کچوک یاه

. تارب مریمب یهلا _

رکف مدوب هدش لفاغ یدایز وا زا مدز قه مارآ

دوب،اب هدرک فذح میاه تیولا ارزا وا ماقتنا

یادص ، متسیرگ و هداد ناکت راو ونن رسار ضغب

. دنازوس یم ار مرگج شیاه نهلا

کمک اراک نیا اج هب نکن یبات یب ردق نیا رتخد _



. مرایب رد وشاسابل نک

دوب هتفگ هک ییاهراک و هتفرگ شوغآ اررد منص

ییوتپ شیور ، مداد ماجنا کت هب کت هناد هناد ار

یور ار سیخ لا متسد و دیشک کزان اتبسن

کلپ یور تسد ، دیزرل شنت تشاذگ شا یناشیپ

هدز خی ناتشگنا اراب میاه کشا ات مدیشک میاه

. منزب رانک ما

؟ یراد ور هنود هی نیمه _

مدرک نییاپ باال تبثم هناشن هب مارآ ار مرس

ار ناش هناخ مدوب هدرک تصرف هزات هزات دیدنخ

لثم تسرد قاتا کی اب گرزب ییاریذپ کی ، منیبب

نیمز یور فاب تسد زمرق یاه شرف نم هناخ

هناخ یاج یاج رد تشلا وب یتشپ و هدرک نهپ

طاسب و دنب ردق نیا نم هناخ دندوب هداد رارق

کشت فاحل و زمرق شرف تفج ود طقف تشادن

یفطصم دوب، لیمکت زیچ همه اه نآ هناخ اما



یم نوچ دوب هدرکن یجرخلو دایز شدوخ

. متسه یندنام هام ود ای کی طقف نم تسناد

میاپ اپهب حبص مد ات مناخ یسدق بش نآ

نودب درک مکمک و تسشن مرتخد باالرس هناردام

مدآ هک مدرک رکف نیا هب ونم یتشاد مشچ چیه

دنا. هدرمن زونه مناخ سدقا لثم ییاه

کچ ار منص بت حبص تشه تفه یاه یکیدزن

بشید زا لقادح دوب، هدش بوخ شلا ح مدرک

هناخ کرت دصق دش ببس نیمه دوب رتمک شبت

لوپ زا یهاش ود نتفر لبق منک ار مناخ یسدق

نآ یارب تشلا ریزب دوب هداد یفطصم هک ییاه

نتفر دصق متفگ کرت ار ناش هناخ و متشاذگ اه

مبلق شزاب رد ندید هکاب متشاد ار دوخ هناخ هب

دنکن تسا لخاد یسک هچ متسناد یمن داتسیا

نآ تشادن ار هناخ نیا دیلک سک چیه دشاب درد

ادابم ،هک مدوب هتفرگ مه یفطصم زا یتح ار



. دنکب ارم هب ندز رس یاوه

زور نیا مدرک روبع هناخ طایح زا لغب هب منص

منص ما سهلا دص نزریپ کی مدرک یم سح اه

دزد دوب مرگ هناخ متشاذگ شا یلبق یاج رس ار

هناخ یسک هچ اما منص رس یادف هدز ما هناخ هب

هب مخا اب دوب نشور نیدلا عالء دوب هدرک مرگ ار

دوبن یسک متشگ ار نآ متفر باوخ قاتا فرط

یدنلب نیه یفطصم ندید هکاب مدرگرب متساوخ

. مدیشک

دوب،بل هدش یشحو یغای کی لثم شتروص

روج و عمج ار دوخ مدرک یعس دندیزرل یم میاه

منک.
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... یفطصم _



یدموا یلغب هنوخ ؟زا یدوب هتفر یمنهج مودک _

هیک؟! هنوخ ینود یم ؟ نوریب

. یفطصم _

ح ردق نآ ممنص مدیرپ اج دززا هک یا هدبرع اب

. دشن رادیب وا یادص اب یتح هک دوب دب شلا

هدب. و نم باوج _

یاه گریوم لثم ، دندیزرل یم میاه هناش رس

مکحم و دمآ ولج دندوب هداتفا وپاکت هب هک مزغم

. تفرگ تسد اررد میاه وزاب

کمک مدز داد هچوک وت دوب هدرک جنشت منص _

و نم درک مکمک نومییوربور هباسمه متساوخ

نوشنوخ وت درم نوشنوخ درب

. دوبن

مین هزادنا هب یمک طقف یمک شتروص یخرس

دوخ یاج رس شمشخ دش،اما مک رتم یلیم



درک رت کیدزن دوخ هب ارم دوب یقاب

شا یمنهج و غاد یاه سفن دز، لز متروص وهب

خی درس یاوه نآ ورد تسشن یم متروص یور

زوس اراب متروص یاه

درک. یم بآ دایز

دوب هدموا یچ هساو بشید ت خهلا رتخد _

هنرگو اقل هم وگب ور شتسار طقف ؟ ینومهم

منک. یم هل ور تانوختسا

مه یلیخ تشاد درد مدرک ضغب شتسد راشف زا

مدز. یمن کیج سرت زا اما تشاد درد

. مینز یمن هگید یتفگ _

راشف اما درک مک ار شتسد راشف مفرح نیا اب

درک. ظفح دوخ رد نانچمه اد مشخ

دوب نم یاج سک ره هک مدینش ییافرح _هی

هتب یب درم ره یونش یم درک یم هکیت هکیت



وتو نوخ دوب نم ریغ یا هگید

یم ور هدرک یراگتساوخ تزا هک یردپ یب نوا

. تخیر

مبلق هب هلزلز ، متشاذگ میاه ششوگ یور تسد

مه رانک رد زور نیرت هعجاف زدرما دوب هداتفا

نیا حلا اتهب تسا نامندوب

دوب. هدرکن دیدهت و هدزن دایرف مرس دب ردق

و هدنابوک باوخ قاتا یبوچ رد هب ارم یبصع

. دیسرپ

یم طالق نومه یارب نارهت یتفر نومه هساو _

یم هنووید مراد اقل هم هدب باوج ؟ یتساوخ

هد. یمن دق مزغم هگید مش

. هربخ هچ متسنود یمن بشید نیمه ات ادخ _هب

و.... دمآ دنب مسفن درک هک یراک اب هعفد کی
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شسابل دمآ، دنب مسفن درک هک یراک اب هعفد کی

نامز منک، ضارتعا متسناوت یمن مدز گنچ ار

توافتم هشیمه وا هنوگ نیا ارچ اما دوب مهیبنت

درک. یم راتفر مدوب هدید هک ینادرم مامت رتزا

دیشک شناهد یور یتسد مدرک شهاگن تریح اب

کشا تارطق شنامشچ هب هک دش یمن مرواب

دنیشنب

دوب. هتسشن اما

ینک ملو یاوخ یم ونم؟ یاوخ یمن هگید _

؟! دموا نوم هچب رس هک بالیی نوا رطاخب

مزادنب ور زیچ همه هک نیا زا مدش هتسخ هگید

موصعم هنوخ هک یزور نوا یلو اریمح ندرگ

عمج



نداد هساو دموا اه هیاسمه زا یکی میدوب

هک هینیِد تفگ یم ، تشاد موصعم هب هک یضرق

هشندرگ هب

وت هب دش هدیشک ثحب یروطچ منود یمن دعب

ملظ همه نوا دعب هک یدوب درم یلیخ تفگ

و یدموا

الو یکش یمناخ تفگ یکاپ تفگ ، یدرک حالشل

هک نیا هب تزا نتفگ دب هب ندرک عورش اریمس

یتقو

هگید یادرم ِیپ تمشچ هدوب ترهوش لضفلا وبا

؟ یدوب تییاد رسپ هاوخ رطاخ و هتشگ یم

... ِغورد _

ممهفب متسناوت یم داد ناکت باذع اراب شرس

ینامز هتشاد اه فرح نآ ندینش دعب یسح هچ

هک



ات تسایرث قشاع لضفلا وبا مدرک یم رکف

. متشادن یا هلصاف یدوبان

دنت مبلق مدرک هقلح شندرگ رود ارهب مناتسد

درم کی ، منداد تسد زا سرت تشاد سرت دز یم

هب

ار سهلا کی و تسیب نم ندوبن تشحو وا نس

. تشاد

مسق ماباب حور هب متاهاب رمع رخآ مرات یمن _

هگا مراد تسود نم متشادن ربخ یزیچ زا نم

متشادن

یم هک ییازیچ نتفرگ زا دعب تقو چیه

وت ور وت هچب ،نم مدنوم یمن تشیپ متساوخ

متشاد ممکش

. یونش یم یفطصم

هدش هتسب یاه مشچ دوب تیاضر ناشن شتوکس



هداتفا مه یور وا روضح شمارآ رطاخب هک ار ما

یفطصم رس تشپ هک یزیچ واب مدوشگ ار دوب

لک مدرک سح درک یم هتکس هک یسک لثم دوب،

ندیزرل هب عورش مرس و هدش سح یب متروص

هنیس رد سفن ، دیرپ یم ادیدش متسار کلپ درک

ما

مرش ، منکب متسناوت یمن یراک و دوب هدش سبح

میاه لولس کت کت هب مندب نورد راو سوریو

زااپ یفطصم شوغآ رد ارم و درک تیارس

... تخادنا

لوا لصف نایاپ
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مود _ لصف _ عورش #

زار"

منص"

هب زار کی دراد شیگدنز رد زار کی یمدآ ره

ره زور ره هقیقد ره نآ ره هک بابح کی یگرزب

شاف و ندیکرت نارگن هیناث

ناهنپ اهو غورد بابح نورد ، تسا شندش

کی ندرک بارخ تردق هک هتفرگ اج ییاه یراک

فیرش ناسنا کی دراد ار هروطسا

؟! قشع ؟! تریغ ؟ تسیچ هب تفارش یتسار

زا یا هدرپ تشپ ناسنا کی دوش یم ؟! تیامح

و دوش یفخم اه نیا همه سنج



؟! دشاب گرگ

هک یروج ملد هت هت هت زا منز یم غیج لد هت زا

منک، یم سح یبوخ ارهب ما یتوص یاه رات درد

هک دز یم دنت نانچ مبلق

دتفایب نوریب و دفاکشب ار ما هنیس مدیسرت یم

سرتسا زا میاه هناش ورس دیزرل یم منت لک

یب اما وا دندرک یم زگ زگ دایز

اه هزیر گنس یور مناوناز ، دیشک یم ارم هنامحر

مگنر یکشم یا هچراپ راولش و دوش یم هدیشک

ندش هدیرب ، دنهد یم رج ار

اب مراد یعس منک یم سح ار میاه وناز تسوپ

یور شیپ زا عنام نیمز یور میاه نخان ندیشک

طقف لمع نیا اب اما موش شا

یاه نخان و مناتسد فک یور یرت هزات یاه مخز

شراسفا مدنلب یاه ما،وم هدرک داجیا ما هدیشک

سفن سفن یادص هدش



دز،دای یم مه ارهب ملد شا یبصع یاه ندز

هک مداتفا یم وا هبش یناویح ندیشک سانرخ

تهابش ناسنا هب یزور

شناتسد اب هتسب یاهرد تشپ مردام ، تشاد

ردق نآ نم لثم مه مردام دنز، یم هشیش یور

هراپ شا هرجنح هک دیشک یم غیج

لبق یلیخ اما دهد،نم متاجن تساوخ یم دوش،

مردپ ، مدوب هدرم مدوب هتفر تسد اهزا نیا زارت

اب شیاه شکتک اب تشک ارم

... شیاه رابجا اب شیاهراک اب شیاه فرح

تساوخ یم دنک، یم اهر هدنک هک یربق رانک ارم

دنک، نفد هچغاب اررد شیوربآ گنن هیام ارم

هب عورش دز یم برض رپ مبلق

. مدرک شسامتلا

طلغ نکن دایم مدرد ادخ ور وت اباب اباب، نک ملو _



. مدرک

شا یبصع تروص دش ما هریخ رجز و باذع اب

تسود ار وا مبلق هت یا هرذ زونه دناسرت یم ارم

زیچ همه شدوخ یلو متشاد

درک، یم بارخ شیاه یهاوخدوخ اب هشیمه ار

نآ مدیسرت یم هک دوب مهرد نانچ شیاه وربا

شا هریخ هاگن سرت زا هظحل

. مریمب و منک هتکس

یگب دیاب طقف ... یچیه وگن یچیه ... سیه _

... مشچ بوخ مشچ

. مشچ ، مشچ _

رد تشپ هک مردام یاه هجض اهو غیج یادص

، تسا هتخیر مهب ار شباصعا هدش سوحبم

یارب و دروآ یم کیدزن ار شرس

. دروآ یم نابز اررب شلا وس راب نیرخآ



ایهن؟! ینک یم لوبق _

هار کشا و دوش یم ضبقنم متروص الت ضع

یفنم هناشن هب هک ار مرس دنک، یم ادیپ ار دوخ

هب یمکحم یلیس مهد یم ناکت

تسد مه زور کی هک ییاه تسد دنز یم مشوگ

دوب هتشادن رب مدوب شرتخد هک ینم شزاون زا

هب دش یم یمکحم یلیس حلا

. تسا هدش هناور مناهد زا نوخ مشوگ

... تشاد مهگن ربق یمدق کی رد
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هداتفا نیمز مردام تشاد مهگن ربق یمدق کی رد

لخاد ارم درک، یم نیرفن درک یم شسامتلا دوب

رارق هک بالیی روصت زا مسفن تشاذگ هک ربق

دش، هایس زیچ همه و تفر دیایب مرس تسا



دش. دنلب اباب یاه هدبرع یادص

... مزیزع مرتخد منص... منص... _

.

سک همه زا هک ییایند دنام یم ایند کی لثم زار

نامه رفن کی یارب طقف مه دیاش هدنام یفخم

ارهب شداقتعا ار شرواب ار شنامیا هک یرفن کی

ناتسربق هتخورف شروک قشع و رفک یتشم

یم اقل هم لد هت زا یاه دایرف اب تکاس هشیمه

ار اریمح هدز تشحو تروص شیاه نیرفن ، دزرل

دنراد یعس نز دنچ درک، یم هکوش شیپ زا شیب

رود دوب، هتخادنا فت نآ رد هک یربق ارزا وا

یم راگنا دوب، هزانج ندیرد وا دصق اما دننک

مسابل هقی ، دردب وا نفک شیاه هجنپ اب تساوخ



قه تاظحل نآ مامت رتزا ادص ویب هدز گنچ ار

متسناوت یم هرخ باال دوب هتفای نایاپ یرود مدز،

زا هک یا هداوناخ ما، هداوناخ شیپ مورب ؛ مدرگرب

سمل قح و هدید ای ما هدیدن سلا همه نیا سرت

. متشادن ار ناش

ور مزیچ همه هنک تتنعل ادخ هنک، تتنعل ادخ _

مزا ور مرتخد هنود هی مرتخد یتفرگ مزا

. یتفرگ

یمادقا چیه یفطصم یاه رسپ هک دوب بیجع

روج نامه دندرک یمن ربق زا وا ندرک رود یارب

کشا یا هرطق نتخیر نودب و هداتسیا مارآ

مردام هب ناش هایس نهاریپ اب هنیس هب تسد

چیه هداتفاین یقافتا چیه راگنا ، دندرک یم هاگن

اه نآ ردپ هک یردپ

یم یبات یب رتشیب اه نآ زا ،نم هدرمن دشاب

اج زا درد واب هدیشک متروص هب یتسد ، مدرک



اراب مسفن یب سفن ات دوب یسک شاک متساوخرب

مدوزاب مناوتب ات منک کاپ اه یگدولآ زا شسفَن

نم و دوب مردپ وا هک ییاه زور نآ لثم ار ممد

نامه شدنزرف

و دیشک یم میاهوم یور تسد هک ییاهزور

. ددرگرب تفگ یم ییاباب رتخد و درک یم مشزاون

مدوب شنز سلا تفه و یس نم مدوب شنز _نم

مدرک راکیچ نم ایادخ مدیمهفن ، مدیمهفن اما

؟ مدرک راکیچ

.

اقل" هم

زا دوب یفطصم رس تشپ تسرد مدید ار وا

ح یفطصم دوب هدز کشخ حتلا نآ رد نم ندید

وا ندید زا دنادرگرب رس دید هک ار مدب لا

وا یارب ، دیسرت مه یمک دمآ، شوج هب شنوخ



دوب. رت مهم یزیچ ره زا شیوربآ

؟ ینک یم راکیچ اج _نیا

هدش هریخ وا هب اهنت توهبم و تام اضر یلع

چیه تقو چیه هک راگنا تفگ یمن یزیچ دوب

. تشادن ماک رد ینابز

نآ داد ناکت فسات اراب شرس هک اضر یلع

ارم و دنک زاب ناهد نیمز تساوخ یم ملد هظحل

. دعلبب

شکیدزن یفطصم مناج رب دش یا هنایروم مرش

دز. داد مشخ واب تفر

؟ ینک یم راکیچ نم نز هنوخ وت مگ _یم

... مگب ... یزیچ ...هی مدوب هدموا _
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وگب. نم هب وگب _

ملد داد، ناکت یفنم هناشن ارهب شرس اضر یلع

وا اما تساوخ یم ار شنتفر و ندرک درگ بقع

شتلع و دوب هدز شکشخ اج نامه همسجم لثم

. دوبن مولعم مه

نیب ار مبل دایز درد واب هتفرگ نادند هب بل

سح نیرتدب و نیرتدب ییوربآ ،یب مدرشف نادند

دوب. ایند

. نوریب _ورب

. مگب یزیچ هی نوتمناخ هب دیاب _

. هدرکن _المز

هب یمدق دنچ ار ووا هتفرگ ار شا هقی یفطصم

وا هک درک رارکت ار راک نیا ردق داد،نآ له بقع

سامتلا ،اب داتفا طایح رد

شسامتلا نایرگ مشچ واب هتفر طایح فرط هب



. مدرک

اتسور زا مر یم ادخ، ور وت یسک هب وگن یزیچ _

. تاه هچب نوج ور وت وگن سک چیه هب مر یم

کرت ار هناخ و درک نییاپ باال مارآ مارآ ار شرس

هب وور هدرک کاپ ار میاه کشا تشحو درک،اب

. مدرک زاب مه زا بل ضغب اب یفطصم

. میرب اج نیا زا میرب دیاب تفر موربآ _

دییات یارب شرس و دیشک شندرگ هب یتسد

ار مکاس دش هناخ لخاد داد، ناکت دنت دنت مفرح

ار منص و تسب هقیقد دنچ ضرع رد

و هدز رس ار مرراچ تفرگ شوغآ رد چیپ وتپ

هب نام نتفر هار رد منص زور مدش،نآ شهارمه

یفطصم ، تفای تدش شبت نارهت

بایسآ اهزا با ات میورب نارهت هب دوب هتساوخ

. دتفایب



، تشادن نانیمطا اضر یلع ندوب صرق نهد زا

حلا نیرت دب هب مدنچ راب یارب منص بش نامه

ارهب وا میدش روبجم وام داتفا

شنارگن رتشیب نم زا یفطصم ، میربب ناتسرامیب

وباال تشاذن مه یور مشچ حبص دوخ ات دوب

منص لوا تفگ یم دنام، شرس

هک نیا تلع متسناد یمن شدوخ یاه رسپ دعب

راتفر اب اما تسیچ دراد تسود رتخد دنزرف

یکی منص داد یم ناشن شلمع شیاه

شیاپ هب راخ تسین رضاح و تسه شا هناد هی

نیا ار وا دش رضاح روطچ اه دعب مناد یمن دورب

نآ اب ارم بشید دنک تیذا ردق

درب. هتکس زرم ات دوب هدرک هک یراک

یفطصم درک جنشت منامشچ لباقم بشید منص

شنزرس ار دوخ دزو تشم دوخ رس رب ردق نآ

رکف تسناد یمن سک ره هک درک



منص حلا نآ ثعاب یرگید صخش درک یم

. تسا

هب انیا همه ممهف یم نم اما ینود یمن _وت

یم مناخ هدش شلا س هدفه منص ، هشدوخ رطاخ

هچ مدرم مه شن اال نیمه ینود

ات دیاب رتخد ندروآ رد شتشپ یثیدح و فرح

داد. شرهوش هزاب شتخب یتقو
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منص هکاب یراک نآ زا دعب منک، یمن هاگن وا هب

منک شهاگن متساوخ یمن تقو چیه دوب هدرک

، مدرک رت گنت مناوناز رود ار مناتسد هقلح

منص تمواقم تلع هشیمه لثم دوب قح شفرح

یم یفطصم و مدوخ هب شا یگتسباو یاپ ار

،هن تشادن ار یسک ما هراچیب کرتخد متسناد



دناوتب وا هک ییاد یتح وهن یا خهلا هن یا همع

کی وربآ سرت زا میدوب هدنک لد همه امزا دنیبب

ار زیچ همه و مورب اریمح هناخ هب متساوخ زور

خالص منهج نیا ارزا نامدوخ ات میوگب وا هب

ریگلفاغ ارم هناخ مد تسرد یفطصم اما منک

یارب نامیارب دهشم رهش رد هک یناکم وهب درک

وطالین تدم یارب ارم و درب دوب هدیرخ تنوکس

درک. مینادنز

اتا دیاب ارچ یرتخد نیچمه نسرپ یم مزا همه _

شاهاب ؟وت یمهف یم هشاب هدنوم رهوش النیب

نم نک، شیضار شریگب نوبز هب نزب فرح

. مدروآ مک هگید

دوب تحاران اعقاو وا مدرشف مه یور بل مغ اب

دنک، ییوگ دب منص هرابرد یسک هک نیا زا

تشاد تسود نم هزادنا ارهب نامرتخد یفطصم

نوچ متشاد نانیمطا دص رد دص هلئسم نیا زا



نیلوا درک، یم اهر ار دوخ هداوناخ هک ییاه زور

دوب، منص دمایم اج نیا شرطاخ هب هک یزیچ

قرغ و تفرگ یم یزاب بابسا یتشم وا یارب

درک. یم شا هناردپ یاه هسوب

زارد نآ رد منص هک یقاتا فرط هب طایتحا اب

هدرک سیخ هک یلگ لگ هچراپ متفر دوب؛ هدیشک

دوب، اج نامه مدوب هتشاذگ شا یناشیپ یور و

یم نایزه یرادیب و باوخ رد متفر شکیدزن

ارباال شتسد ضغب اب تساوخ یم کمک و تفگ

مدز. شیور مرگ یا هسوب و هدروآ

وا رگا یفطصم دوب، یکاخ شا یلگ لگ نهاریپ

. مدرک یم هچ تشک یم ار

هی یکی رگید دوخ لوق هب متسب مشچ درد اب

رتخد یفطصم دوب رتخد میتشادن یا هناد

چیه شاک ، تشاذگ یم شرس یور ار وا تشادن

نیاک مدرم فرح زا ینارگن چیه یمدرم فرح



جاودزا یارب میدوبن روبجم مه ام نامز نآ دوبن

. مینک رابجا ار وا

سکع رب شا یناشیپ یور ار یلگ لگ هچراپ

ود شنامشچ دش ما هریخ درک، زاب مشچ مدرک

متسد چم مدز لز وا هب باذع اب دندوب خی هکت

درک. سامتلا هب عورش و تفرگ ار

ره بوخ مشیپ دایب راذن راذن، ادخ ور وت نامام _

هشاب منک یم جاودزا منک یم لوبق یگب یچ

یلو... یلو... منک یم لوبق
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ره بوخ مشیپ دایب راذن راذن، ادخ ور وت نامام _

هشاب منک یم جاودزا منک یم لوبق یگب یچ

یلو... یلو... منک یم لوبق

رد ضغب اب تشگ یم دشوزاب یم عطق شسفن



. مدیشک ششوغآ

یم یروج نیا وام تدوخ اب یچ هساو مرتخد _

هگ یم و زیچ همه تدوخ رطاخب تاقآ ؟ ینک

. هراد تتسود

مدرک شهاگن کوکشم داد، ناکت یرس دنخبل اب

فرح تشاد دش ضوع دوز ردقچ شعضوم

اررد وا متشادن تسود درک، یم دییات ار میاه

. منیبب زور و حلا نیا

یم ار یزیچ یا هقیقد دوب روط نیمه هشیمه وا

دش. یم رفنتم نآ زا دعب یا هقیقد و تساوخ

اب درک راکیچ ینود یم ؟ ینک یم عافد شزا _

؟ یدز ندیدن وهب تدوخ ای نم

هنک یم تاقآ یراک ره هدوب تدوخ رطاخ هساو _

و. نیا مهفب هتدوخ یارب

حلا نامه رد دز لز منامشچ هب دایز درد اب



اب مشوگ ،مد دیشک مشوغآ ورد دمآ مکیدزن

: تفگ یفیعض یادص

... نایب وگب نوشهب لوبق ، هشاب

هچ هظحل نآ تسناد یم ادخ مداد ناکت ار مرس

یا هوهق نامشچ ، مدیشک یم یباذع و درد

یم شا یمدق دنچ ارزا مغ دوب هدز خی شیابیز

. دناوخ شتروص رد دش

مروایب تقاط متسناوتن متفر نوریب قاتا زا

نییاپ رس دایز یگدنمرش رداب تشپ یفطصم

یور میاه کشا و مدش طایح دراو تخادنا

کش منص تیبرت رد رگید ، دندش هناور متروص

هک میدوب هدروآ راب سول ردق نآ ار وا متشاد

. دوبن شردپ ونش فرح

گنر یا هوهق نامشچ دننامه هک ییاه هلپ یور

دایرف یادص اب ،اما متسشن دوب هدز خی منص

یور تسد هدز تشحو یفطصم هرابود



قبط ،اما مدیئود قاتا تمس و هتشاذگ مبلق

دمآ یمن منص یادص دوب؛ هدرک لفق ردار لومعم

اجار نآ یاضف هک دوب یفطصم یاه دایرف طقف

ملد یا هشیش فرظ نتسکش یادص دوب هدرک رپ

مدز. رد تشحو اب دنازرل ار

ورد. نوا نک زاب یفطصم _

یداد نوم قد ینک، یطلغ هچ یتساوخ _یم

نک..... سب و تردام و نم یداد قد منص

.... یشب تخبشوخ منک یم یراک مراد نم

رادرب مرس زا تسد دایم، مدب تزا ماوخ یمن _

. مریمب ماوخ یم

دیاب دیرب یم ار مسفن هار منص یاه غیج

نوریب یبصع یفطصم ، مدیشک یم ار شراسفا

درک... یم یعس یلیخ دمآ
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هشیش ندید واب متفر لخاد نم ضوع رد دیوگن

رپ گنر هایس عیام زا همین و هفصن هک هتسکش یا

یم یطلغ هچ متشگرب منص تمس دوب، هدش

یمکحم یلیس و هداتسیا شلباقم دنک تساوخ

لد هت زا دیدنخ دش،اما خرس مدز شتروص یور

دیاش مدوب هدرکن دنلب شیور تسد حلا اتهب

هتخیسگ راسفا ردق نیا دوب هدش ثعاب نیمه

دوش.

: متفگ یظیلغ ضغب واب هداد ناکت یرس فسات اب

؟ ینک یطلغ هچ یتساوخیم

... نامام _

. مداد ناکت اوه رد یبصع ار ما هراشا تشگنا

تمحز ردقچ ینود یم نزن، داد تاقآ _رس

و مشچ یب شاتبحم باوج هنیا ؟ تارب هدیشک



یم نم لد رو ینومب ینکن جاودزا یاوخ یم ور

هزادنا نم نگ یم ترس تشپ یچ مدرم ینود

ممکش ور ووت مدوب هدییاز مکش هی مدوب وت

. متشاد

وهب دوب هتشاد هگن شتروص یور ار شتسد

نیا هچ ره متسناد دوب، هریخ مولعم ان یا هشوگ

. تسا ناوات مشک یم اه زور

چیه اما مدرک اریمس رتخد انوم هکاب یراک ناوات

نداد قد عقوم زج مدرواین نابز ارهب نآ تقو

توهبم و تام دز منص هک یفرح ،اب موصعم

. مدش شا هریخ

ایند هب منهج نیا ووت نم تقو چیه شاک _

متمکش وت نم یدیمهف یتقو شاک ! یدروایمن

. مدش یم طقس تاهاب منم ات یدرم یم

مرواب هک دوب هدز ار فرح نیا صرح رپ ردق نآ

مبلق یور تسد هدش درگ یاه مشچ دشاب یمن



تسار و پچ هب یتحاران اراب مرس ، متشاذگ

هب هنوگ نیا تقو چیه تقو چیه منص ، مدنادرگ

دوب. هدرکن یمارتحا یب نم

هک ینم نم باوج هنیا منص، منک یمن _حالتل

وت؟ یاپ مدنوزوس ور میگدنز

. هنومب لبق لثم یچ همه راذب نک، سب نامام _

زا یفطصم ، تشادن یموهفم میارب شیاه فرح

منص هب یا هرغ مشچ دز میادص طایح لخاد

دنک. تحارتسا ات مدز هراشا و متفر

. یجاح _هلب

فک لوپ یتشم دشو ما هریخ ینابرهم دنخبل اب

. تشاذگ متسد

رخب هکالمز یچ وره هویم بش ادرف یارب _ورب

و تسار ور اراک همه هدشن نومیشپ ات ماوخ یم

منک. شتسیر



... متدنمرش یجاح مدرکن شتیبرت بوخ _

وت منک یم شتسرد تسه منم ریصقت سیه _

... یشاب ادرف مسارم رکف طقف دیاب

یتخس وهب هتفرگ ار شسابل نیتسآ ینارگن اب

مدز. بل

مسرت یم نکن دنلب شور تسد طقف اقآ جاح _

ارچ منود یمن مشنورگن لد ِغارس هرب هشب ینج

مدش لفاغ هدش ضوع ردق نیا سلا دنچ نیا وت

... شزا

هنک جاودزا هشنس رطاخ هب مناخ جاح سرتن _

هش... یم تسرد
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مسرت یم نکن دنلب شور تسد طقف اقآ جاح _

.... ِغارس هرب هشب ینج



نیا سلا دنچ نیا وت ارچ منود یمن مشنورگن لد

... شزا مدش لفاغ هدش ضوع ردق

هنک جاودزا هشنس رطاخ هب مناخ جاح سرتن _

هش... یم تسرد

اج مندرگ رود هسیک اررد دوب هداد هک ییاه لوپ

منص شیپ نم تشگرب ات متساوخ وا وزا هداد

هدش ینج هناوید کرتخد دورن

دیما مداتفا هار وهب هدیشک یا هتسخ سفن دوب،

. درادرب شیاه یزاب هچب زا تسد منص مدوب راو

.

نیا زا نانچ دوب مناشوخ شوخ داهرف ندید اب

زا بش و زور هک دوب هدمآ مشوخ مداماد

رکشت وا باختنا رطاخب یفطصم

یتساک مکو چیه هک یعقاو درم کی ، مدرک یم

ردق نیا یچ یارب منص متسناد یمن تشادن



داهرف داد، یم ناشن تمواقم

اهنت شنس دوب دهشم رازاب ناراد هرجح زا یکی

کی شدوخ نیمه تسا رت گرزب منص زا سلا هن

. تسوا تبثم هطقن

دندمآ یراگتساوخ زور ود ره شردام و ردپ

ونم درک ضغب درک، ضغب اما دید ار وا مه منص

متسناد یمن ار شتلع

هدش! هچ متسناد یمن اما تخوس یم مرگیج

دوب ناوج وا درک یم شتخبشوخ رابجا نیا اما

تسناد یمن هدنیآ زا یزیچ

وم. شچیپ شردپ و نم و دید یم وم وا

هک یدرم تسا یگدنز درم مدید نم هک یرسپ

تسرد درک یمن دنلب شنز یور تسد تقو چیه

تسا تسرد یفطصم لثم

مدرم فرح هک یفرح رس تقو دنچ نیا رد هک



درک یم خیلا منص رس ار شتنوشخ مامت دشاب

هک دوب یدرم نیرت درم وا اما

ما. هدید حلا اتهب نم

دق اب یدرم تخادنا یم دماح دای هب ارم داهرف

ریز هب ورس هناش راهچ و یکشم نامشچ و دنلب

یاه مدآ مه شردام و ردپ

هب رس ادص رسو یب نامدوخ لثم دندوب یبوخ

. بیجن ریز

نامهم تشذگ یم ناش ندماین زا یتعاس دنچ

مرگ ار ناشندوبن تاظحل تاولص اهابسالمو

ناش ندمآ یارب ملد دندرک یم

زا مدوب نارگن ، مدیسرت یم یمک دز یم هل هل

یم رگا هک زاطالیق یراگزاسان و نتخاسن

دش. یم هتشک دش یم درط تفرگ

مد راکفا نیا ات مداتسرف بل ریز یتاولص



مه ارهب وحملا دریگن ار منابیرگ شجاودزا

. دنزن

یقیمع سفن دش دنلب هک اه ندیشک لک یادص

مبلق یور تسد تحار یخلا واب هدیشک

هریخ هناخ رد هب هناشوخ ،رس متشاذگ

هب دنفسا نم دندمآ داماد و سورع مدش

دقع زور سکع رب متخیر لقن ، مدناخرچ ناشرود

گنس مرتخد یارب متساوخ یم دوخ

ینامهم هب هک یکدنا یاه نامهم ، مراذگب مامت

رعش دندز یم تسد ، دندیشک یم لک دندوب هدمآ

. دندز یم هریاد و دندناوخ یم
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لوپ ناکدوک و دندیصقر یم رت ناوج یاهرتخد

یم عمج یداش اراب نیمز رد هدش هتخیر یاه



. دندرک

رسپ مدرک یم هاگن اهار نآ قشع و دنخبل اب

ملا یخ دندوب هدنام ناشردپ شیپ هنادرم رد میاه

دوب. تحار اه نآ تباب زا

کچ ار جنرب گرزب یاه گید و متفر طایح هب

دوب، هدنامن ناش ندیشک مد ات یزیچ ، مدرک

تسود یاه نتفگ خهلا خهلا یادص

واب هتشگرب شتمس هب دش دنلب هک منص یمیمص

. مدیسرپ یشوخرس

ناج؟ ابص هدش یچ _

تفگ هنوخب ور هغیص داوخ یم اقآ جاح _

. ناوخیم ور منص همانسانش

. عقوم نوا ات مایم مدوخ نم ورب وت مرتخد _

: تفگ رارصا واب هدرک مه اررد شیاه تسد



مرب. یم مدوخ نم خهلا نرظتنم هخآ

لخاد شاقآ و نم قاتا وت ورب مرتخد هشاب _

. مایم االن منم رادرب اج نوا زا باالهیی وشک

هک دوب هتشذگن ابص نتفر زا مه هقیقد هد زونه

تمس دز یم سفن سفن تدش هب هک ردحیلا زاب

تسد ینارگن لد واب هدمآ نم

. تشاذگ میوزاب یور

؟! هئوشک وت منص همانسانش ینئمطم _خهلا

. تساج نومه هشیمه مرتخد _هرآ

. هرظتنم اقآ جاح خهلا دوبن _

تمس ، متفرگ نادند هب بل مه رد یاه مخا اب

مدرک زاب ار دمک هب هدیبسچ یوشک ، متفر نامقاتا

یفطصم دوبن نآ زا یربخ

ندش هناخ لخاد دهاش ناونع هب هک شتسود و

و تسج هدش، دنلب اه نداتسرف تاولص یادص



اما مداد همادا ار میوج

دوب. هتفر نیمز ریز و هدش بآ همانسانش

#303

ندید واب هتفر هناخ نامهم تمس هدز تشحو

: متفگ چپ چپ حتلا هب ششوگ مد یفطصم

. تسامش تسد منص همانسانش یجاح

یم ار شرس دیرپ نم لثم مه وا خر زا گنر

تمس هب مشخ اب تساوخ ارهن، شیوربآ یتفرگ

برض و روز هکاب دورب منص

مدز. بل سرت اب ششوگ ومد هدرشف ار شیوزاب

نماال هتشز مسق اه هچب نوج هب ور وت یجاح _

یم تبحص شاهاب منک یم شادیپ مدوخ ن

منک.



هک درک هراشا دز، یم سفن سفن هک ردحیلا

هک ردحیلا یصرح دز یم شپت رپ مبلق مورب

منک ظفح ار میوربآ مدرک یم یعس

متفرگ شیولهپ زا یا هملقس و هدش منص کیدزن

دمآ. یمن رد شیادص

؟ تساجک ت همانسانش _

هک راگنا تفرگ متروص زا ور چیه دادن هک باوج

ار شیوزاب یبصع ، متفگ هچ هک دوب هدینشن

واب هدرشف میاه هجنپ نیب هتفرگ

مدز. رشت مناوت نیرخآ

هروخ یم ور شنوخ نوخ هراد تاقآ گس مخت _

. نکن یزیر وربآ

قیقد هیقب هاگن داد، حیجرت ار توکس مه زاب

و هدز یعونصم دنخبل دیخرچ یپ نم یود

یفیعض یادص واب متفر یفطصم تمس



ار شدنبرمک اج نامه دوب، هدنام مک هک وا هب ور

: متفگ دتفایب منص و نم ناج وهب دروایب رد

ور هد،وت یمن ور مباوج منک یم یراک ره یجاح

نکن یزیر وربآ شکب فرح شزا نوبز اب ادخ

مرب. تنوبرق

دشو مخ وربآ ظفح اب اما تفر منص تمس هب

دز. بل یمارآ یادص اب ششوگ مد

نم. هدب ور همانسانش اباب منص _

یاج دنچ هی نم یرایمن ور همانسانش یجاح _

. مشب لطعم منوت یمن ، منوخب هبطخ دیاب هگید

هدن صرح ردق نیا ور تاقآ گس هلوت منص _

. مورح هب کمن

نام لیوحت هک دوب یباوج اهنت توکس مه زاب

ورپزا یبصع یفطصم ، درکن یتکرح چیه داد

دززا رانک ار شزمرق روت مشخ



ینامزلا بحاص ای دوب ملباقم هک یزیچ ندید

دنلب اه نز غیج یادص مدز، مرس یور و متفگ

هب زاب ناهد اب روط نامه دش،

شبلق یور یتسد یفطصم مدرک یم هاگن وربور

. داتفا نیمز یور و تشاذگ

یم مرس رود قاتا دندوب هتفرگ جوا اه چپ چپ

یم هاگن شتسد لغب هب بجعتم داماد و دیخرچ

یم ارم و درک یم زاب نهد نیمز شاک درک

... دیعلب
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س ود هک اراس شتسود شضوع ورد دوبن منص

یا هفایق و تخیر نآ دوب،اب رت کچوک وا زا یلا

الیی ویه دوخ یارب هکابرژ

، دیزرل یم سرت وزا هتسشن اج دوب،نآ هتخاس



تقاط رگید دش دنلب هک یفطصم هدبرع یادص

دعب یدنچ متفر وزاحلا هدرواین

هناخ توکسم یاضف رد دنق بآ ندز مه یادص

دوب. هدش شخپ

اج نامه داماد و هدز نوریب هناخ زا یفطصم

بسچ شریز هک راگنا دوب هدنام یلدنص یور

تسد یور شردام هراچیب دنا، هدز

یارب ملد ، تفرگ یم نادند هب دزوبل یم

یم تسشن یم مکحم تابرض نآ یور هک یتسد

. تخوس

یا هملک راهچ فورح نیا نتشادن وربآ وربآ وربآ

هک دوب تخس نامیارب نانچ شنداد تسد ایزا

و شتآ سنج زا یراوآ راگنا

ار نامرخآ یاه سفن و هتخیر نام رس رب خولک

یعس شیاه نتفگ خهلا ابخهلا ابص ، میشک یم

ناویل زا یا هرطق دنچ تشاد



نآ اما دهد،نم مدروخ ارهب شتسد یوت دنق بآ

یا هناد مناوت یمن یتح مدرک یم سح هظحل

ارزا ونآ معلبب ار نش زا زیر

. مهد روبع ما هدرک داب میولگ

حتلا دیاش روخب نیا زا هرذ هی ادخ ور وت _خهلا

. دایب اج

شاقآ شتشک یم هنک شادیپ مدش تخب _دب

هخآ هراذ، یمن هدنز یرس نیا ور منص هنک ادیپ

درک؟ دوب یراک هچ نیا

تسشن زین وا تشرد نامشچ رد راب نیا سرت

نیا زا وا تشادن ناکما ، دیشک شندرگ هب یتسد

قیفر ، دشابن راد ربخ هیضق

. دندوب مه ناتسلگ و هبامرگ

ردپ یب نوا وگب ینود یم وت هتفر اجک _

ابص! تساجک



. منود یمن نم ادخ هب _خهلا

وگب. و شتسار ناه یتشادرب وت ور همانسانش _

عبر کی نوتقاتا هب نم دمآ و تفر هخآ _خهلا

هب راک یچ نم ، مراد شرب یروجچ دشن مه

هگا نم هخآ ؟ مراد منص همانسانش

هک هنکب داوخ یم یطلغ نیچمه مدیمهف یم

. مداتسیمیاو شولج رفن نیلوا

تدش هب هداوناخ کی زا وا تفگ یم تسرد

اهابوا زیچ نیا و رارف اب تقفاوم دوب، یبهذم

. تشاد تریاغم

. مدیرپ اج زا یفطصم یاه هدبرع یادص اب

. جئاوحلا باب ،ای بیرغ ماما _ای

. نیمز وت هتفر هدش بیغ تسین _
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شرس و تشادرب زیخ اراس تمس وهب دمآ لخاد

دز. راوه

؟ تساجک _

شزرل هب هشیمه رتزا هدیسرت اراس نازرل نت

وا ندز یارب درب ارباال شتسد یفطصم داتفا

خرس شتروص ، متفرگ ار شتسد

هدنامن شنداتفا سپ ات یزیچ دوب هدش خرس

دوب.

ریگب مورآ هیچ؟ رتخد نیا ریصقت درم نزن _

. شیتآ یور لا غذ یدش

داد. راشف ار میاه هناش تسد ود ره اب یبصع

اقل هم هرب یتشاذگ ناه؟وت یداد شیرارف _وت

وت راک وگب یدنوشک اج نیا هب ور ترتخد نوا وت

نوا هب یلع هبوالی تسین



یتشاد تسد راک نیا وت ممهفب مسق باالیی

یم فرح شزا هک یلا غذ نومه لثم وتراگزور

منک. یم هایس ینز

هکاب دش یم سیلا دنچ دیزرل شفرح نیا اب ملد

همه دوب، هدرکن تبحص رشت دبواب ردق نیا نم

مرتخد یرس هقدص اهزا نیا

دوب.

. نزب فرح _ِد

دوب هدز رخآ میس هب زاب مدرک شهاگن تشحو اب

درد دزوزا شرس هب یراب دنچ یبصع کالهفو

. دیشک دایرف وربآ

لقن فرح ادرف زا مدش هراچیب دنومن مارب وربآ _

بارخ شرتخد نگ یم مش یم ایرازاب لوق و

نم. منص نم هرتخد هدوب

نیا هب تفگ یم مساق جاح هک نامز نوا شاک



نوا مدرک یم شوگ ، یداد رپوبلا یدایز هچب

لا بتوف هچوک یارسپ هکاب یعقوم

هی شاک ، مدنوچیپ یم ور ششوگ درک یم یزاب

شاک ششوگ رد مدز یم مدآ لثم رااااب هی راب

باحاص یب تسد نیا شاک شاک

...خآ یروج نوا دز یم شکتک و تفر یم زره

. مبلق خآ

، دنیشنب مدرک شکمک و هدش شکیدزن تشحو اب

ار اراس هک مدنامهف ابص هب وربا و مشچ هراشا اب

کرتخد دربب ناش هناخ هب

یاه هناش دوب، هدش دیفس راوید چگ لثم هراچیب

هب شمشچ داماد مداد ژ اسام ار یفطصم

 هدوارم راگنا مه اه ونآ دوب یفطصم

فرح قیرط نآ وزا دنتشاد ییوربا و مشچ

درو متسناد یمن ار ناش یتسیچ نم هک ییاه

. دندرک یم لدب



مه نادنچ داماد هک دوب نیا همه رتزا بیجع

دوب نارگن رتشیب ؛ دوبن منص رارف زا تحاران

دیاش ، تسناد یم ادخ ار یچ نارگن

کی شثعاب هک شندش شزرا یب مه دیاش وربآ

دوب. لبز سهلا هدفه رتخد

ششوگ مد ییاه زیچ و تفر شتمس یفطصم

داد. یم ناکت رس دنت دنت ووا درک چپ چپ

306

اما دوش نامداماد دوب، رارق هک یداماد تیاهن رد

ینوم الل ردپ و ردام دش خی ور گنس طقف

رت کبس و هتشادرب ار شا هتفرگ

کی و مدنام نم و دندرک کرت ار هناخ هشیمه زا

یگنتلد سوه شیوربآ نتفر دعب هک ناّرغ ریش

دوب. هدرک ار نآ



یم ملد هک دایز ردق نآ دز یم دزورغ یم رغ

اما منزب شتآ اج کی ار ووا مدوخ تساوخ

وبملا تسد مکچوک نیمار و یدهم

مه یور مشچ بش نآ حبص دوخ ات تسب یم ار

یفطصم میوگ یم هک حبص نامه وات متشاذن

. دماین هناخ

ات دوب هتفگ تشگ یم و تشگ یم و تشگ یم

هب دوب شگنن هیام هک ار ووا دنکن شیادیپ

تسا گرم اعطق هک شلمع یازس

یاعد هب تسد مه دنک،نم یمن شیاهر دناسرن

یفطصم هک مدش شربمغیپ و ادخ و زاین و رذن

رگا نوچ دنیبن ار وا دراد رمع ات

مرتخد لتاق یفطصم نیب نیا رد هدرکن ییادخ

هدنز مه ،رگا مدنام یمن هدنز رگید نم دش یم

وا زا ییادج ءزج یهار مدنام یم

. دوبن یقاب ملباقم



نآ رد باوخ داد، یمن مناما یا هظحل هروشلد

مادم دمآ یم رظن هب هرخسم یخوش کی تاظحل

نوریب ،و متفر یم ییوشتسد

کی هک راگنا تفرگ یم مییوشتسد زاب هدماین

زا متسناد یم ، دندوب هتسب ما هناثم هب بآ هبد

. تسا سرتسا تارثا

اما مورب یفطصم هارمه مه نم متشاد تسود

ره تشحو و ینارگن ،زا دندش یم هچ منارسپ

اعد مادم و مدز یم قع هقیقد

یردام چیه یارب ار هبرجت نیا ادخ هک مدرک یم

هک مدوب اه وراد ریگ نیمه ،رد دنکن تمسق

.... ناهگان

یارب مدرک کیرحت ار انوم هک یزور تارطاخ

باالی نارگن یدهم ، دروآ موجه منهذ هب رارف

: تفگ ضغب واب داتسیا مرس

هگا هشب شیزیچ هنکن تساجک یجبآ نامام



یچ؟ هشاب هدرم

و هتشگرب شتمس هب نیگمشخ شفرح نیا اب

مدز. دایرف

؟ هیفرح هچ نیا هچب یش _الل

دوب هدرک رارف هکابوا یدرم دوب هدرم مه انوم

اب مه منص ینعی دوب هدرک بآ ریز ار شرس

هدز؟ رارف هب تسد هبیرغ یدرم

. دیایب شرس بالیی رارف ماگنه دنکن

منوخ و هداتفا مناج هب زولا لثم راکفا نیا مامت

یم رت گرزب رتو گرزب هظحل وره دیکم یم ار

ییادج و ندیکرت دصق دشو

. تشادن مه
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منوخ و هداتفا مناج هب زولا لثم راکفا نیا مامت

یم رت گرزب رتو گرزب هظحل وره دیکم یم ار

ییادج و ندیکرت دصق دشو

. تشادن مه

ووا دنوش باجتسم میاه اعد هک متشاد دیما

یم نوچ دنکن ادیپ مه ار مرتخد هزانج یتح

شیارب شناج هزادنا هب یفطصم یوربآ متسناد

. تشاد شزرا

***

یراگتساوخ مسارم زا لبق

منص"



مولعم ان یا هطقن وهب هتشاذگ وناز یور رس

یم باال تخس میاه سفن ، مدوب هدش هریخ

چیه ونم دندمآ یم اه راگتساوخ ادرف دندمآ

درد ،اب متشادن متشونرس زا نتسیرگ یارب یهار

یم شاک شاک مدیشک مدنلب یاهوم نیب تسد

چیه هک رود ردق نآ رود یا هطقن هب تفر دش

نآ ورب رود یدرد چیه ، یرابجا چیه ، یسوه

. دشابن

یم نم اهاراب راک نیا ارچ مردپ متسناد یمن

یم ارم دناد یم ار زیچ همه هک نیا دوجو اب دنک

راک رارکت ینعی نم ربارب رد رابجا و روز ، دسانش

هنوگ نیا مه لوا زا دوبن مدوخ تسد هابتشا

دنداد یم ریگ یدایز نآ هب رگا ار یراک کی ، مدوب

یم ناشن تمواقم شندادن ماجنا یارب رتشیب

. مداد



نتفر زا ملا یخ دش هتسب هک هناخ رد یادص اب

مدز رس ار ما هیشوپ و رداچ و هدش تحار مردپ

ردارب و ردام هک نیا نودب ، متساخ اجرب وزا

. مدش در ناشیاه کشت نیب زا منک رادیب ار میاه

نیا هک متسناد یم مدرک فقوت ابص هناخ رد مد

تسود اما دنتسه رادیب هشیمه حبص تقو

اب شرتخد اب میاه تبحص زا امسا ،خهلا متشادن

هنایفخم و هدرک زاب ردار نیمه یارب دوش ربخ

و بآ ردحلا ابص مبوخ سناش زا مدش لخاد

واب مدز ارباال ما هیشوپ دوب، ناویا ندرک وراج

دیایب طایح هشوگ هب هک مدرک هراشا وا هب تسد

، میتفر هک اج نآ دمآ ملا وبند هدرک تعاطا ،

کشا و هدرک زاب رس قیمع یمخز لثم مضغب

. تخیر میاه هنوگ یور راو نوخ ار میاه

. دیسرپ مغ واب هدرک هاگن متروص هب سرت اب

؟ مزیزع هدش یچ منص _



منک. جاودزا ماوخ یمن نم ابص _

یچ؟ ینعی _

یا هشوگ و هدرک زیمت مرداچ ارابرپ متروص

. متفرگ رس ارزا میاه کشا متسشن

ای تفگ دنک هچغاب طسو چهلا هی زورید ماقآ _

ارچ منک یم اجچتلا نیمه ای ینک یم جاودزا

یم هک نوا ارچ ابص هنک یم ماهاب وراک نیا

زا رتشیب داوخ یم هد؟ یم مباذع یچ یارب هنود

یمن رب مرس زا تسد یچ هساو هنک متخب دب نیا

؟ هراد
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؟ ینئمطم وت یچ ینعی منص _

. نایم ماراگتساوخ بشما _هرآ



شندیشک نیه یادص ات تفرگ نادند ارهب شبل

راک هشیمه یفطصم اباب ، دنکن هزات ار ملد غاد

رد یتح ار شسدح سک چیه هک درک یم ییاه

یم ریگ لفاغ شیاهراک اراب همه دز، یمن شنهذ

منک جاودزا متسناوت یمن ، مدوب ضیرم نم درک

، تشاد طاالع متشاد هک یرامیب زا یفطصم اباب

یمن دز؛ یم مه ارهب حملا جاودزا هب شرارصا

رگید فرط زا دنک قبلا یسک هب ارم متساوخ

نیا مدیمهف یمن ار راک نیا یارب مردپ فده

زا دعب دیاش داد، یم مباذع زیچ همه زا شیب

نیا اما مدش یم خالص زیچ همه زا جاودزا

دوب. لطاب یخلا کی طقف

؟ ینکب یاوخ یم راکیچ _

قد مراد مدمویمن وت شیپ هک متسنود یم _هگا

قد... ابص منک، یم

رد رارق یب هک مدز ار فرح نیا راد ضغب ردق نآ



، تخیر مناتسد یور شیاه کشا و دیشک مشوغآ

یور وا یاه کشا یاج ما یگشیمه ساوسو

وا دز مه ارهب وحملا دییوج مشخ اراب متسوپ

یور یراب دنچ ار شیاه کشا ودر هدز سپ ار

خرس متسد تشپ هک دایز ردق ،نآ مدیشک مرداچ

دش.

مریم یم منک، یم قد منوت یمن _نم

وزا نم شراک نیا اب داوخب هنکن ... هنکن ابص...

منکن جاودزا رسباالم فت زادنب منامام مشچ

مجاودزا همشفک هب یگیر هنک یم رکف منامام

... ممنکب

یب یاه ارچ ، دنتفرگ هار میاه کشا هرابود

لبق زا رتدب ار حملا هظحل ره ما هدنام باوج

. تفرگ یم

شیاه کشا و هدیلا ارم میاه هناش سرت اب ابص

ضغب نامه اب دنتفرگ هار شتروص یور زاب



: تفگ شظیلغ

شدوخ یوربآ اب داوخب هک تسین یدرم یجاح

. امتح ... امتح منص، هنک یزاب

یچ؟ امتح _

هگن یزیچ هک هداد لوپ فرط هب دیاش مگ _یم

. هزاسب و هزوسب

یاه هشقن زا شاک ، مدرشف میاه نادند نیب بل

یرت زاب رکف رتواب تحار نامز نآ متشاد ربخ وا

. متفایم ار رارف هار

هرسپ نیا شماوخ یمن نم ابص .... منود یمن _

ور...
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رت. مورآ هونش یم منامام رتخد سیه _

ار اضف درک یعس ابص ، مداد ناکت ار مرس زجع اب



دنک. ضوع میارب

. شزا دموا تشوخ دیاش _حاال

واب هدز گنچ ار مرداچ فسات اب شفرح نیا اب

. مداد باوج صرح

یم رکف ینز یم هک یفرح هب ابص دایب مشوخ _

یگضرع یب نیا زا دایم مدب ممدوخ زا نم ؟ ینک

هک راب ره یمهف یم هروخ یم مهب حملا فعض و

شاک منک یم وزرآ راب رازه هش یم دب حملا

. دوبن هدنز دیسر یمن اقآ هگا زورید ، مدوب هدرم

ادخ ، شاب روبص منص تدوخ اب نکن یروج _نیا

. هتسشن قح یاج

، متفرگ ششوغآ ورد متشاذگ مناهد یور یتسد

ابص و متفگ یم نم دوب، هدش زاب ملد و درد رس

زا دش رارق رخآ دز،رد یم قه مارآ میاپ اپهب

هک مشکب نوریب ردپ بختنم راگتساوخ نابز ریز



یم مشاب منص نم ؟رگا تسیچ شباختنا تلع

لبق ات ابص دش رارق مهد، ماجنا ار راک نیا مناوت

فلا خم ادیدش رارف ،وااب دشکب هشقن کی دقع زا

زا یهام کی ندیرپ لثم نم یارب رارف اما دوب

دوب. ایرد هب گنت

تفه باوخ زونه مردام متشگ زاب هک هناخ هب

لک رد دوب باوخ هشیمه وا دید یم ار هاشداپ

دنیبب دشات یمن رادیب مه تقو چیه شیگدنز

هک دوبن نیا رتزا دب زیچ چیه ، مشک یم هچ نم

ییوگب تسک نیرت کیدزن ارهب تدرد یناوتن

وت خی لثم ، تسکش یم دوز دوب ساسح مردام

بایسآ یاه نادند زا مک راشف کی هکاب خیلا

درک،رگا یم کنخ ار مرگ نابز دشو یم دروخ

ملد منک ولد درد ابوا متسناوت یم مه نم

یم رب ندرک لد لد زا تسد دشو یم کنخ

دش. یم دوبان وا اما تشاد



نیمار و یدهم زا رتشیب ارم هشیمه مردام

ار شتلع اما مدیمهف یم ار نیا تشاد تسود

هشیمه مناتسود هیقب ابصو نوچ متسناد یمن

یم نهلا رسپ دنزرف یور ناشیاه ردام هجوت زا

. دندرک

ار شتروص یدهم رانک متسشن نیمز یور

مردپ و ردام لثم میاه ردارب قیمع مدیسوب

یا هوهق منامشچ اما ،نم دنتشاد یگنر مشچ

گنر مدیسرپ یم مردام زا هچ ره دوب گنر

ملا وس یارب یباوج هتفر یسک هچ هب منامشچ

. مدوب اه نآ هیبش مه نم شاک ، تشادن
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ار شتروص یدهم رانک متسشن نیمز یور

مردپ و ردام لثم میاه ردارب قیمع مدیسوب

یا هوهق منامشچ اما ،نم دنتشاد یگنر مشچ



گنر مدیسرپ یم مردام زا هچ ره دوب گنر

ملا وس یارب یباوج هتفر یسک هچ هب منامشچ

اباب اما مدوب اه نآ هیبش مه نم شاک ، تشادن

نایم وت نامشچ گنر تفگ یم هشیمه یفطصم

مهم تفگ یم تسا نیرت ابیز و نیرت صاخ ام

هک تسا نیا مهم !؟ تسیچ منامشچ گنر تسین

زا دنیبب یم ارم سک ره هک متسه ابیز ردق نآ

هک یدرم ره مشچ دوش،اما یم دوخ یب دوخ

شفرح یور شاک ، دروآ یم اررد دورب زره میور

یراگتساوخ چیه داد یمن هزاجا شاک دنام یم

یفطصم اباب هشیمه شاک ، دراذگب هناخ نیا اپهب

نمشد هن زیزع یماح نامه دنام یم منابرهم

. مینوخ

؟ یدرک ترس ارچ رداچ یرادیب یک _زا

یاتسود عقوم هی متفگ منیشب طایح مدوب هتفر _

. ننیبن رداچ ویب نم نایم ماقآ



دز هراشا و هدش ما هریخ دنخبل و قشع اب

هتفرگ مشوغآ رد متفر هک شتمس مورب شکیدزن

. دناشن ما هنوگ یور یا هسوب و

،ات متفایم مدوخ یاه ینووج دای مایح اب رتخد _

اما مدرک یهاتوک تتیبرت وت مدرک یم رکف زورید

. مدوخ لثم یکاپ وت

ح نادجو باذع درک، یم متیذا کاپ هملک ردقچ

هک تفرگ یم نانچ هقیقد دنچ ضرع اررد ملا

یم ،رگا میوگب هملک کی یتح متسناوت یمن

هملک یاج هب مراد رارف یارب یا هشقن هچ تسناد

راثن دوبن شحف زا رتمک هک یرگید یاه زیچ کاپ

درک. یم مناور و حور

هک راگنا ماینووج یگ یم روج هی نامام _او

! سهتلا دنچ

بش نک روج و عمج ور هنوخ ردام وش _اپ

نومه زا ننیبب یروج نیا ور هنوخ نایب انومهم



. ندرگ یم ردرب مد

عمج ار شکشت فاحل و متخادنا نییاپ رس مغ اب

،اج دندش رادیب بیترت هب نیمار و یدهم مدرک

. متفر مقاتا وهب هدرک عمج زین ار نانآ یاه

نامز لباقم دهاوخ یم ناسنا هک ییاه زور

هک دنک شهاوخ سامتلا و زجع وااب وزا دتسیاب

یم لگ اه هقیقد یزابجل دنک، تکرح رت دنک یمک

یدج یتح دنور یم ولج اوق مامت اهاب ونآ دنک

نآ زا یکی مه زورما ، هشیمه رتزا تعرس رتواب

رب اما دوش  کیرات اوه متساوخ یمن دوب اه زور

تسد کلف و دیشروخ همو ما هتساوخ خالف

اراب هدز کلف نم اتحلا دنداد مه تسد هب

. دنریگب ناشیاهراک
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کشخ ردحلا هک یبیس رد گنز یادص اب مردام

اب ارم و تخادنا دبس لخاد ار دوب شندرک

ار مباصعا هک ما هناش یور شیپایپ تابرض

درک. تیاده باوخ قاتا تمس درک یم دروخ

هرجنپ ،هب مدروآ اررد مرداچ و هدرک تکرح

نامز رذگ زا یتقو هک متسناد یم مدش، هریخ

نینچمه ،و درذگ یم رت دوز یشاب هتشاد سرت

رذگ واب تسا روآ رجز تیارب شرذگ هک ینامز

یوش یم هدنز و یریمیم راب رازه هقیقد کی ره

نکمم حتلا نیرت شک رجز و نیرت مارآ اب نامز

اب هزرابم یارب یتمواقم مه یارب دنک، یم تکرح

عمج ار متردق ضوع ورد مدادن ماجنا نامز

اب متساوخ یم هک یماگنه بش، یارب مدرک

میاقآ موش، ناهد هب ناهد ممان داهرف راگتساوخ

هانگ دراد تحابق مرحم ابان ندز فرح تفگ یم

بش هک مدوب هدینش مه ار نیا اما تسا



ودکالماب یا هظحل دنچ دش یم یراگتساوخ

. مینک الط تخا رگید کی

اباب یادص مدز همتابمچ قاتا زا یا هشوگ

و بش هرابرد مردام هکاب مدینش یم ار یفطصم

. دیسرپ یم ییاریذپ لیاسو ندوب لماک

و یجنران یاه لگ هک یگنر یکشم هجراپ هب

و موش یم هریخ ما هدرک یزودلگ ناشیور زمرق

مریگ یم تسد یوت ار نآ هتشادرب مدق شتمس

اب تسا لوغشم یدایز مرکف هک ییاه زور

شمارآ هب هچراپ نآ یور خرس یااه لگ نتخود

. تفایم شهاک مسرتسا و مدیسر یم

یم رطاخب کمرن مرن ار هتشذگ و منز یم نزوس

ترسح ورد منک یم ضغب ناشرطاخب مروآ

یم دش یم ما هتشذگ رتزا بارخ هک یا هدنیآ

هلصاف کی رد نتشادن ای نتشاد دیما ، متسیرگ

دوش یمن دراد، رارق مه زا یرتم یلیم کی



دش. لئاق اه نآ نیب یتوافت

واب دزوس یم دیما نتشاد هب ترمع مامت یهاگ

و یتشاد هشیمه هک ار نآ گرزب تسکش کی

هک ار شداضتم و یهد یم تسد زا دوب چیه

هک یهد یم اج تبلق نورد نانچ دشاب یدیماان

یکیرات ارهب دندوب یهاو هک دیما یاه رون مامت

. دیشک یم

.

رد یکقاتا نورد ارم اه راگتساوخ ندمآ اب بش

رابجا یاچ نتخیر وهب دندناشن روامس یکیدزن

ارجا ار تارضح تاروتسد هلصوح ،یب دندرک

یتشپ هب هیکت وناز راهچ یا هشوگ و هدرک

نتفگ اباب" رایب ییاچ " یادص اب دوب رارق ، متسشن

هک ردقچ ره موش،اما راک هب تسد یفطصم

ارم یواکجنک مدینشن ار فرح نیا مدنام رظتنم

یلوضف ات مدز رانک یمک ار هدرپ ، دناشک رد تمس



هریخ هاگن هظحل نامه اما منیچب ار ما هدرک لگ

مخا واب دیخرچ نم قاتا رد تمس مردپ

. مورب لخاد هک داد راطخا شظیلغ
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نآ زا یا هقیقد دنچ زونه متشگرب لخاد سرت اب

دز. میادص هک دوب هتشذگن یردپ هرغ مشچ

ناج. اباب رایب ییاچ منص _

هب مرداچ نتسب بترم زا سپ ار ییاچ ینیس

مدش، جراخ قاتا وزا متشادرب رمک رود

نییاپ ورس هتسشن نز ود رانک مراگتساوخ

ییاچ ، منیبب ار وا متسناوت یمن دوب هتخادنا

هب تبون و تشادرب مدرک ردام فراعت

و دروآ ارباال شرس هظحل دنچ دیسر شدوخ

دش. ما هریخ ساسحا یا هرذ نودب



مردپ هب ییاچ نداد زا سپ و هتفرگ وا زا مشچ

. متسشن شرانک و هتفر مردام تمس

ودات نیا یدب هزاجا هگا مناخ جاح بوخ _

. ننزب فرح مولک کی مرب نووج

: تفگ مخا واب هدرک مهرد وربا یضاران نز

رس ور نومارهوش ام نامز یجاح مگب یچ واال

نتفرگ یم هزاجا نومزا هن میدید یم طقف دقع

زاب اما میدز فرح نوماقآ اب مولک ود یکی هن

نومه نینود یم صالح یچ ره دیرت گرزب امش

. هشب

نزباال نآ یاه فرح دییات هب مارآ ار شرس مردپ

داماد دزات هراشا وربا و مشچ واب درک نییاپ

نآ رتزا ولج ، مربب طایح ارهب شمرتحم

. متفر نوریب و هداتفا یدالقهار کدرم

. مینیشب _



یور تیدج اب متشگرب وا تمس شفرح نیا اب

، تفرگ اج مرانک مه وا متسشن یبوچ هتخت

و مدیشک ما هداس یرسور هب یتسد

. مدیسرپ اوه یب

؟ یراگتساوخ دیدموا یچ یارب _

اب اما یا هملک ندرک ادا یارب درک زاب ار شناهد

و متفرگ وا ارزا نداد خساپ هزاجا میدعب لا وس

لوق هب نامشچ هریخ توهبم و تام اهنت داهرف

دش. ما یشحو مردپ

هرابرد ور زیچ همه ؟ متسه یک نم دینود _یم

؟ مضیرم نم هتفگ ماباب دینود یم نم

بجعت ،اب مدرک شا یفاکشوم ملا وس نیا اب

یم مهاگن یصاخ روج کی تخادنا باال ییوربا

مداد متروص هب ینیچ ، روجان سنج کی لثم درک

شناهد رود یتسد ، متفرگ شتروص زا وور

لیبیس نآ یور شتسد ندش هدیشک زا دیشک



قع اج نامه دوب هدنام مک شکانتشحو یاه

. منزب
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. هدرک باختنا مارب ور امش مردام _

و مخا ردق نیا دوب، ادرک باختنا رگا شردام

ره مدوب نئمطم تخادنا یمن هکت درک، یمن مخت

. تسا غورد تفگ یم هچ

هراد منوج اقآ منک جاودزا ماوخ یمن _نم

هد. یم مرهوش یروبجم

فرح هدرپ ویب کر دح نیا دشات یمن شرواب

هتسشن اج نامه دروخن ناکت شیاج زا ،اما منزب

یذغاک تخوس یمن دوب،رگا

یب هرهم کی دوب هچیزاب کی ،وا دوبن شیب سیخ

و مدز یخلت دنخبل دروخ یمن ناکت مردپ نذا



. مدرک ارجا ار مدنفرت نیرخآ

اما دوب هدرک رواب ار مفرح دش تشرد شنامشچ

هک دوب هظحل نآ دوب هتسشن شیاج رس زونه

، تسا راک رد یجاب مدش نئمطم

ظفح شفده دوبن تخس مردپ فده ندیمهف

دنک. شیوربآ ینابرق ارن تساوخ یم دوب، وربآ

نم شا یلیل و دوب مان داهرف هک مراگتساوخ

میتشاد هک یلا جنج یاه تبحص زا سپ مدوبن

دندش یهار شرهاوخ و ردام هارمه

زا مادم هک ما هداس ردام و مدنام نم دنتفر و

تسناد یم دز،وا یم فرح رسپ نآ تانجو

؟ هداد جاب کرسپ نآ هب مردپ

نیا مه دیاب درک یم دییات ار شیاه فرح مردپ

رد لماع نیرت گرزب وا دشابن هچ ره دنک ار راک

هب دوب،کالهف ما یگدنز بیرخت



و ردپ یاه چپ چپ نم نتفر واب متفر مقاتا

هدش زاغآ هزات هک یا هصق لثم دش عورش مردام

. دوبن یکی دوب یکی نودب هتبلا دوب

دوب، هشیمه هک تسییاه نآ زا مراگتساوخ نوچ

نم ،حلا تسا هدیرخ لوپ اب مردپ مه ار شندوب

ادیپ شندوبن یارب یهار دیاب

ار وا ندوب مدوخ فذح اب مه دیاش مدرک یم

و سرتسا یلک اب رهحلا ،رد مدرب یم لا وس ریز

سرت نیلا ربب رس بارطضا

و دوبن باوخ هک یباوخ کهب من ومن هتشاذگ

. متفر دوب؛ سوباک هب هیبش رتشیب

بت رد منک یم زاب مشچ منت یسیخ ساسحا اب

مبت شندید اب تسا باالیسم یسک مزوس یم

هب عورش و دوش یم خی هوک

ار یوق و گرزب ییاه تسد راشف دنک یم ندیزرل

منز یم واپ تسد منک، یم سح مناهد یور



هتشادرب ار منت لک قرع

منز یم واپ تسد مدروآ مک سفن منک یم قتال

نامه لثم تسا ندش هفخ ردحلا هک یسک لثم

یاپ هب مردپ هک ییاه دنفسوگ

یا هلصاف گرم اب دنک یم ینابرق مردام و نم

قتال اما موش یم مندوب باوخ هجوتم ، مرادن

هدنام رمث یب یرادیب یارب میاه

متسناد یمن دوب، هدنامن ما یگفخ ات یزیچ و

ره اما مناج هب متخب ای هداتفا مناج هب کتخب

مداد هب یفطصم اباب رگا دوب هک هچ

نامه لثم مدش، یم فلت بش نامه دیسر یمن

اه نآ لثم مه نم هدش ینابرق یاه دنفسوگ

راب اما لکش کی هب راب ،ره مدوب

. مدش یم یوربآ ینابرق رخآ
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تیولگ خیب وقاچ کی تسین تخس هک ندش ادف

ات دنشک یم شیور ار وقاچ ردق ونآ دنراذگ یم

اهراک همه رگید نآ زا سپ دربب

یمن ار مردپ کمک بشید دش، یم تحار

یم هک کیدزن دوب مس لثم میارب وا متساوخ

زا سپ یتنعل ساوسو تشک یم ارم دمآ

ره دوب هدرک هطاحا ارم ناج کتخب زا مییاهر

یا هدیاف مدز یم متروص رسو هب بآ هچ

ره زا رتشیب وا نارگن روضح تشادن

وااب هب ،ور داتسیا هک مرانک داد یم مرازآ یزیچ

: متفگ دب حلا

. باوخب ورب

دز. رمک هب تسد هشیمه رتزا راک بلط

. باوخ وت یدش یم هفخ یتشاد ؟ مرب اجک _



نیا زا ینک چلا ور نم یتساوخ یم هک وت _اباب

تاراک واب نم سلا همه نیا هک وت نزن افرح

فرح یروج نیا یدرک هنووید

هک هییاه کتک زا هرتدب یلیخ نوچ هشاب نزن

. مدروخ تزا

. تقاتا وت ورب ، یلیخ رتخد یتقایل یب یلیخ _

یشوگ هب یمکحم اتبسن یلیس مدز هک یفرح اب

هاگن رد ،مغ مدرشف مه یور نادند راجزنا دزاب

زجع اب تسشن شگنر یبآ

: تفگ درد دشواب ما هریخ

منک،نم دنلب تور تسد ینک یم مروبجم ارچ

منص. ماوخ یم ور تیتخبشوخ

... مریمب یتقو نم تخبشوخ _

وت نودب نم تردام نزن و شفرح سیه _

اباب. تدوخ اب نکن یروط نیا هنکش یم نومرمک



هن تشاد ششک محور هن مرایب تقاط متسناوتن

تسد یتحاران ،اب دروآ باال ضوح رانک ممسج

هب ،زرل دیشک شتروص یور

متخادنا یم کش ارهب وا دیلبن دوب، هداتفا منت

تفلا خم دصق ماو هدش ییاوه زاب دید یم رگا

درک. یم مدودحم مراد

هب قح یتسه مرت گرزب دیگب امش یچ ره هشاب _

. مدزن یفرح هک نم لوبق دیراد مندرگ

وضو دیاب تقاتا وت ورب روشب ور تتروص _

. مریگب

، دشاب لوبق شزامن دناوخب زامن تساوخ یم

لخاد و هدز یخلت دنخبل رهحالیل رتزا لوبق

متشاذگ وناز یور ،رس متفر

نوریب هک باتفآ ، مدرک ربص اوه ینشور دوخ ات

هرجح هب نتفر یارب درک وکاله شلا مردپ دزو



هدز ار ما هیشوپ مه نم

نوریب مدیشک مدنمک یاه وسیگ یور رداچ و

مدز.
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شقن دننامه تقد واب هنادنمرنه اهار هشقن

کح زمرق یاه خن اب هایس هچراپ یور هک ییاه

مامت رد ابص ، میدیشک مدوب هدرک

تسود دوب مرانک شتفلا خم دوجو اب تاظحل

ءزج ار یسک اما مزادنایب رسدرد ارهب وا متشادن

ار یسک میرم و اراس واو

. متشادن

میرم و اراس اما تسناد یم ابص طقف ار مزار

عقوم راب کی ، مراد یگرم هی نم دنتسناد یم مه

یاهرتخد زا یکی اب ابص یاوعد



اب مه اه ،نآ مدوب هدرک جنشت و هداتفا رگید هد

. دسرب مداد اتهب دندوب هدز ادص ار مردام ینارگن

نم لا قتنا یارب ار یسک کی ات تفرگ لوق میرم

ناشیرفن هس دنک،ره ایحم رگید یرهش هب هد زا

ناشیاه کلق زا لوپ یرادقم

شک ناشردپ کرابم بیج زا مه یمک و هتشادرب

نامه ناشراک نیا زا کشا ، دنداد نم وهب هتفر

تسشن منامشچ هب زور

و تشادن تسود هک ار ییاه نآ مردام یاه طال

یا هصغ ناشیارب ناکم اال لقادح ات متسناد یم

نم دوخ نتفر زا رتشیب ناشیارب

. متشادرب دروخ یمن

داد یمن دق مه نج لقع هک متفر یم ییاج دیاب

، دنکن میادیپ مه ادخ دوخ هللا رفغتسا هک ییاج

تشاد لیچرچ زغم یفطصم اباب



وا ندناچیپ یارب دیرب یم رس راو هبنپ شراکفا

. مدوب یم شدوخ لثم دیاب

وا نوچ مراذگب دوخ یاج ار اراس دوب هدش رارق

تسد هب زاین و رذن رازه اب شردام و ردپ ار

رس نیمه یارب دندوب هدروآ

. دندرک یمن ادف ار وا یتحار هب شیاطخ

اه هشقن رگا نتفر یارب دوب ایحم زیچ همه

و هناخ نیا زا نم ادرف تفر یم شیپ تسرد

یدهم هب ترسح اب مدنک یم لد یگدنز

منورب هلب یاه هچراپ سمل لوغشم هک نیمار و

هلک یور یا هسوب تبون هب مدش هریخ ، دنتسه

اه ونآ هدز ناشیود ره لچک

. مدیشک مشوغآ اررد

یش! یم سورع ادرف یتحاران ارچ یجبآ _

یرارف سورع یسورع هچ مدش یم سورع ادرف



شوغآ رد هفحت ود نیا لثم مه ار مردام دیاب ،

اررد شنت یوب و متفرگ یم

یمن یخلا تقو چیه ، مدرک یم هریخذ ینیب

. دشاب راوشد ردق نیا نتفر هک مدرک

. شاداد _

؟ یجبآ هیچ _
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سورع یسورع هچ مه نآ مدش یم سورع ادرف

رد هفحت ود نیا لثم مه ار مردام دیاب ، یرارف

هریخذ ینیب اررد شنت یوب و متفرگ یم شوغآ

نتفر هک مدرک یمن یخلا تقو چیه ، مدرک یم

. دشاب راوشد ردق نیا

. شاداد _



؟ یجبآ هیچ _

. ایشاب یشاداد و نامام بظاوم مدوبن _نم

. یجبآ هشاب _

معط ، دشک یم میولگ یور ار شزیت غیت ضغب

نم دنک یم رذگ میولگ زا نوخ هب هیبش ضغب

لد ،نم مدرک یمن رارف نم مدوبن نتخیرگ لها

شمخز یاج دوب تخس ندنک لد مدنک یم

چیه اب شدر و تخادنا یم در دنام یم هشیمه

. تفر یمن نیب زا ییوراد هایگ

تساوخ یم نامز دیسر ارف دوز یلیخ دقع زور

زا ارم مردام ، دیایب رد نم تلا جخ زا هتفه نیا

هدرک ربخ زادنا دنب دوب هدرک رادیب حبص شش

مدرک یم روبع دیاب مدوخ هلحرم نیا زا دوب

یمن مه تشاد ییولا مشپ تروص مه اراس نوچ

یمن میربب نیب ارزا شا هرهچ هک درک یراک دش

کی رگا وا یناث ،رد مینزب شطخ هک میتسناوت



دیق شردام دش یم مک شتروص زا مه وم رات

یکی

تشروخ کی وا دزوزا یم ار شا هناد هی

هیقب تربع سرد ات درک یم تسرد هزمشوخ

دوش. نارتخد

ما هداوناخ ندیشک شوغآ رد زا تسد زورید زا

یرود رطاخب دندرک یم رکف اه ،نآ متشادن رب

ربخ اما مرارق یب ردق نیا جاودزا زا دعب

زا ما هتخپ ناشیارب یا هلعش شآ هچ ، دنتشادن

. دندوب ربخ یب مه شنغور هزادنا

یاهوم نداد تسد زا رطاخب ما هدرک بت تروص

هاگن دوخ هب هنیآ ،رد تخوس یم شتشرد و زیر

مه مدوخ هک مدوب هدش ضوع ردق ،نآ مدرک

و هتفر ما هقدص نابرق مردام ، مسانشب ار مدوخ

نیمار مکچوک ردارب ، دناخرچ یم مرس رود دنفس

یم ار میولگ ضغب درک، یم مهاگن رود زا سرت اب



زور نیرخآ متسناد یم هک یتقو وا ندید درشف

هسفق یور یتسد داد یم مباذع تسا نامرادید

هک مدش هجوتم ابص ندمآ ،اب مدیشک ما هنیس

اررد مردام راب نیرخآ یارب تسا تفر تقو

یارب مه ار مدیما گرب نیرخآ و هدیشک شوغآ

. مدنازوس ندرکن رارف

. ماوخ یمن یدالقور هرسپ نیا نم نامام _

یور و هتفرگ نادند ارهب شا هراشا تشگنا

دز. شتسد

نیا تاقآ ولج ندموا تانج زاب رتخد یاو _یا

. تفر دش مومت هگید اه ینزن و فرح

مداد وا ارهب تصرف نم مدش ادج وا زا درد اب

نم زا شدوخ دز مخب ار زیچ همه شدوخ

. تشذگ

. نیگب امش یچ ره هشاب _
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مهاوخ ار مدوخ راک نم اما دییوگب امش هچ ره

ار نیمار و هدش مخ دش رود نم زا مردام درک،

پک دید هک ارم دشو هنانز لخاد یدهم مدیسوب

: تفگ هدرک

؟ یجبآ

؟ منوج _

! یدش ضوع ردقچ _

؟ مدش _دب

هنارهاوخ یا هسوب و هدش شکیدزن درک توکس

هشیمه لثم ار شلچک رس مدز، شا هنوگ هب

و هتشادرب نیمز یور ارزا نیمار ، مدرک شزاون

: تفگ

وت اباب شیپ مربب و نیمار تفگ نامام یجبآ



. دایب دقاع ات هنودرم

. هشاب _

یتخس واب تفرگ شوغآ اررد وا تیمولظم اب

اب یزاب لوغشم تنطیش اب نیمار درک شدنلب

دش. شردارب یرفرف یاهوم

؟ یدهم _

مک نیمار ندرب یارب شروز تشگرب متمس هب

تیارب یلیخ ملد میوگب تساوخ یم ملد دوب،

مدرکن کسیر اما دوش یم گنت

. مدرک یهار مه اراب ناشیود ره طقف و

هدرک هدامآ دوخ یارب هک یکاس ناش نتفر اب

اهوطال لوپ متساوخ و مدیشک نوریب ار مدوب

ردزا یادص اب هعفد کی هک مراذگب شرانک اهار

اج زا دنخبل اب میرم و اراس ندید زا مدیرپ اج

نم هک ییاه زیچ مامت اعیرس میرم مدش دنلب



یا هیشوپ و رداچ درک، اراس نت ار مدوب هدیشوپ

و میرم اب مدز رس ار درپس متسد هب میرم هک

هدرک داب یولگ ضغب تدش زا هک ردحیلا اراس

اتقوم و هدرک یسوبور ، مدوب مدیکرت ردحلا ما

هب کاس درب، ار اراس میرم مدرک یظفاحادخ

. مدوب هداتسیا اج نامه تسد

میرم هک دیشکن یلوط و تشذگ یا هقیقد هد

زا درپس مناتسد ارهب ونآ دمآ تسد هب لجس

منک. زاورپ دوب هدنام مک یشوخ

اب میرم دش، یم مامت زیچ همه مدش یم دازآ

دز. رشت و هداد مناکت تشحو

. رتخد بنجب یرب دیاب منص _

تکرح هناخ یتشپ رد تمس و هدمآ دوخ هب

هدنیآ تفر یم هدنیآ هب هک یدصقم وهب مدرک

... متشاد رب مدق مولعم ان یا
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، مدینش یم ار دوخ راد شک یاه سفن یادص

طقف متسناد یمن ار ایهن هدوب تسرد مباختنا

نیرت تخس مردام و ردپ زا یرود هک متسناد یم

،ات مدرک یم هبرجت تاظحل نآ رد هک دوب یزیچ

وا زا مسا کی طقف هک مگرزب ردام یاتسور دوخ

، مدرکن زاب بل زا بل متسناد یم شیاتسور و

دندوب هتفرگ نم یارب هک یا هدننار یلیکو ادخ

دایز یلیخ مراک کسیر . درکن زاب بل زا بل مه

سرتسا یلک نیشام هب دورو عقوم لوا دوب،

درک راتفر یدج و تک اس ردق نآ وا ،اما متشاد

رگید ینهذ وهب هدرک زاورپ مدب راکفا مامت هک

. دندرک چوک

نشور اوه میدیسر اتسور هب عولطلا للع حبص

ردو نیمادک مگرزب ردام هناخ متسناد یمن دوب



. تسا لحم

تسا مناخ هیمس شمان هک متسناد یم طقف

هب هدیبسچ شا هناخ هک یمناخ هیمس نامه

. تسا نابرهم مناخ سدقا هناخ

ردام ، هدرک کمک هشیمه مردام هب هک ینز نامه

تفگ یم مردام مدوب هدیدن حلا اراتهب مگرزب

ما هدرک تاق ارمال وا مدوب کچوک یلیخ یتقو

یم طقف ، متشادن وا زا یروصت چیه نیمه یارب

هب هیبش تسرد هک مورب ینز لا بند دیاب متسناد

. تسا مردام

هدننار ، منیبب ار ما ییاد هس ره تساوخ یم ملد

و هدرک کاپ ار شا هدرک قرع تروص گنل اب

. دیسرپ هتسخ

منک؟ راکیچ مرب اجک یجبآ _

مناخ هیمس هنوخ یسرپب رفن دنچ زا هش _یم



سدقا هیاسمه نومه ؟ تساجک هللا سمش نز

. نمهف یم یگب یروج نیا انیا مناخ

نیشام وزا هداد ناکت تبثم هناشن ارهب شرس

فارطا نآ یاه هرجح ارهب دوخ و تفر نوریب

تباب زا ملا یخ دوب متروص یور ما هیشوپ دناسر

دوب. تحار مندشن ییاسانش

هرجح اب تبحص ردحلا نانچمه یدهم ریما

متفر یتقو مدرک یم رکف نیا هب نم و دوب ناراد

نابز رب هک یا هلمج نیلوا مگرزب ردام شیپ

ناترتخد هون ؟"سالمنم دشاب دیاب هچ مروایم

؟" یدمآ ردام یب ارچ سپ تفگ یمن متسه

متسه یرارف سورع کی سالمنم متفگ یم دیاب

امش مااب هدمآ نم سالم میوگب مه دیاش ؟ای

؟! درذگب نم زا هتسناوتن مردپ نوچ منک یگدنز

دسرب نم داد هب ادخ ، مداد ناکت ار مرس کالهف

رذگ زا سپ و تخادنا هار ار نیشام یدهم ریما



مه یلک هک اتسور هلوچ چهلا یاه تمسق زا

و هنهک یا هناخ لباقم ارم درک ناشراب شحف

و درک هراشا نآ هب تسد واب تشاد هگن یلگهاک

: تفگ

. یجبآ هنیمه
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سابل کاس یدهم ریما مدمآ نوریب نیشام زا

و تفرگ متمس یذغاک درب، هناخ رد مد ارات میاه

: تفگ یگنادرم اب

مینوشن ماج نیمه نم یتشاد هگا یراک رهاوخ

تمرب یم هشب تسیر و تسار اراک متشون ور

. یگدنز هساو نارهت

. نونمم _

مدش، مگرزب ردام هناخ کیدزن دش رود اج نآ زا



دوب درک؛ یم فیرعت مردام هک هنوگ نامه تسرد

یم مناتسد یتساک مکو نیرت کیچوک نودب

رد یارب ار متشم و هدیشک سفن تخس دندیزرل

وور گنر ینهآ رد هب راب دنچ ، مدرب باال ندز

بقع یمک کش اب دادن باوج یسک اما مدز هتفر

هدوب تسرد اج نیا هب مندمآ متسناد یمن ، متفر

زاب مدز رد هب هرابود و هدیشک قیمع یسفن ایهن

. دشن مدیاع یزیچ توکس زج مه

هب ور یگتسخ زا مدز ارباال ما هیشوپ کالهف

هنوگ نآ هک تشاد ار مناج دصق امرگ مدوب توم

ینیگنس ما یکشم رداچ یور

زا دیاب ، دنازوس یم ار میاهوزاب و درک یم

همه نیا هنرگو مدرک یم وج و سرپ اه هیاسمه

دش. یم هدوهیب مدمآ هک یهار

یزاسزاب راگنا هک یا هناخ تمس تحاران کالهفو

تکرح دوب، مگرزب ردام هناخ رتزا وون هدش



هیک یادص مدز ورد هدرک

دنلب رد تمس نآ متخانش یمن هک ینز یاه نتفگ

ردار سهلا لهچ ابیرقت یمناخ دعب یدنچ دشو

لز متروص هب تقد ،اب دوشگ

. مدوشگ بل زا بل یتخس واب هدرک رت یبل دز

؟ نتسین مناخ هیمس نوتیلغب هیاسمه دیشخبب _

؟ یشراکیچ _وت

هداتفا ملد هب تشحو نز ییوج گنج زاحتلا

نامه تساوخ یم و تشاد اوعد نم اب راگنا دوب

دنک. ما هکت هکت هظحل

اقل. هم رتخد مش هون _نم

زاب دش،اب زاب مه زا شمه رد یاه مخا ناهگان

یمدق هدیسرت شا هتفر مه رد یاه تسد ندش

ار ممدق اما وا متشادرب بقع هب

رکف هظحل کی دیشک مشوغآ ورد هدرک ناربج



مدز ار شرد اه نآ هناخ زا لبق هک یا هناخ مدرک

هناخ اج نیا و هدوب یهابتشا

دوخ هب مکحم و تفس ارم ، تسا مگرزب ردام

و دسانش یم ارم دوب اه سلا هک راگنا درشف

. متسه شا هشوگ رگج

یدوب اجک ملد! زیزع یدش گرزب ردقچ منص _

؟ درکن رکف ام هب تدرمان ردام نوا سلا همه نیا

منص. ِمنص دموا یک نیبب ایب اریمس

هک نیا زا یروصت چیه ، مدرک ناش هاگن تریح اب

و دندرب لخاد ارم ، متشادن دنا یسک هچ اه نآ

. دندرک عمج نیمز یور ارزا مکاس
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نم... دیشخبب _

. مدوب ترظتنم سلا دنچ ینود یم رتخد وت _ایب



ردار هک ینز ، دندرب لخاد برض و روز اب ارم

: تفگ ضغب اب شرهاوخ هب ور دوب هدوشگ ادتبا

ماوخ یم ریگب هزات نون مناخ یلگ زا ورب اریمس

منک. هاگن ریس لد هی ور لضفلا وبا یراگدای

یگنر رداچ و هدرک کاپ ار شیاه کشا اریمس

درک کرت اجار دز،نآ ورس درک زاب ار شرمک رود

هقلح تسد هب مخا اب

هاگن هب هجوت مدز،یب لز مچم رود هب شا هدش

اب مدرک یم یعس ، دناشک لخاد ارم ما هریخ

مدیشک یم هک یقیمع یاه سفن

. منزب رانک ار ما یتنعل ساوسو

همیسارس و تفر یقاتا تمس یشوخ رس اب نز

یور و دروآ میارب یکتشلا ،ب تشگرب ن تمس هب

. تخادنا نیمز

منود یمن مراد راک مناخ هیمس اب نم دیشخبب _



. مشب نوتمحازم ماوخ یمن دیتسه یک امش

وت رایب رد ور ترداچ هیچ افرح نیا همع _

عفال. یتسه نومنومهم

حا ترایز یارب مرح هتفر یزور دنچ تگرزب ردام

ام هب ور وت ادخ ، هدرگ یمن رب ماه الحاال

یرب هک دوب تمسق راگنا دنودرگرب

رکش. یهلا هشابن هنوخ نوا و هیمس هنوخ

رگا دوب مردپ رهاوخ وا متساخرب اج زا سرت اب

هب متساوخ داد یم ربخ یفطصم هب امتح دوب

. دیشک ار میوزاب هک مورب رد تمس

!؟ تشاد ترب لوه ارچ رتخد اجک _

. منیبب ایب اریمح ، اریمح _

زا تسد نز دمآ طایح زا هک ییادص ندینش اب

هک تسا تسرد ، مدرک رکف یمک ، تشادرب مرس

هدیدن ار میاه همع تقو چیه نم



نم همع وا مدوب ارزارب میاه همع مسا اما مدوب

هناخ هب ارم هک نیا ار شراک نیا لیلد ، دوبن

ار هتخادنا ار همع همع و هدناشک

هب یلوضف اب طایح هب وا نتفر اب متسناد یمن

یارب وا تشگ زاب ات متفر ناش قاتا تمس

هب مندش دراو دوب، یقاب تصرف شاکنک

اباب زا هتفرگ باق کچوک سکع ندید انامه قاتا

دهشم اررد سکع ، انامه نز ونآ یفطصم

مسا ما همع امتح ، دندوب هتخادنا

و دبنجب دوخ هب دهاوخب ،ات تشاد راعتسم

یم لوط زور کی لقادح دنک ربخ ار یفطصم

هتشاد یدصق نیچمه رگا هزات دیشک

یمن مرارف زا یزیچ وا نوچ مدیمهف یم ، دشاب

کیدزن دایز اه همع اب نام هطبار لک رد تسناد

. دوبن

یسفن منک ظفح ار دوخ شمارآ مدرک یعس



ار همع رتدوز هچ ره تسا رتهب ، مدیشک قیمع

منک. نتفر هب یضار

اب اما متشگرب قاتا یجورخ تمس رکف نیا اب

کی یارب هچقات یور هدش باق سکع ندید

سابل اب یفطصم دز، مکشخ هظحل

نامه ناهد رد نتشاذگ ینیریش ردحیلا یداماد

روط نامه یا هظحل دنچ دوب مان اریمح همع

عناق ار دوخ مدرک یعس دز مکشخ

و سورع صوصخم طقف اه سکع نیا هک منک

. تسین داماد
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؟ ینک یم هاگن ور یچ ییاج نیا رتخد _ِا

ار مزغم شیاه فرح ی هتم دزواب یدنخ کت

درک. خاروس



... راگزور یه و مرهوش ینیب _یم

نوا یفطصم ، تفرگ ور نوممه نماد اقل هم هآ

یلو یعقاو درم هی لثم دوب بوخ یلیخ ازور

ور نوا هب ور نیا زا سلا دنچ دعب

تقو چیه دیسرن ییاج هب منم یاه کش دش

دش! درس نم اب ردق نیا ارچ مدیمهفن

متام دنریگب هلصاف مه زا دنتسناوت یمن میاه بل

متساوخ و هدش شا هریخ زاب ناهد دوب،اب هدرب

داد. همادا شدوخ هک میوگب یزیچ

، میداد باذع یلیخ ور اقل هم ام درُم هک مشاداد _

رهوش زا میدیسرت یم دوب نووج مشاداد نز

تسد میتشادن تسود شندرک

نیچمه مادخ هدنب نوا ردام یتفایب یردپ ان

غاد سلا همه نیا ارچ منود یمن ،اما درکن یراک

نوم هنیس وت ور تندید



دوب. ام زا هابتشا ، تشاذگ

رتشیب هظحل ره مضغب متشگرب شتمس هب درد اب

یرفس یارب تفر یم مسفن دش، یم داب رتشیب و

بل متسناوت یمن وطالین

ضغب رهتالمش اب میوگب یزیچ و منک زاب بل زا

یبآال هداس قاتا دش،هب یم رت گرزب میولگ رد

همه مدش هریخ ناششی

لثم تسرد تفر یم جیگ مرس ، دیخرچ یم زیچ

ات مدیخرچ یم ردق نآ هک ینامز میاه یگچب

یاطخ رد مه نکاس یاه راوید

. دندرک یم تکرح مدید

هگ. یم غورد هنم، یاباب ِغورد _

مشاداد راگدای اهنت وت رتخد منص نیشب _ایب

. یلضفلا وبا

تقو چیه ار لضفلا وبا مان دوب یفطصم نم ردپ



مندرگ دز، یم ضبن مزغم ، مدینشن ردپ ناونعب

دوب هتسب خی منت دیشک یم ریت

خی منت دب یا هظحل و مدش یم غاد لماک یهاگ

مدز. دایرف درد ،اب تسب یم

یگ. یم غورد _

. مدیشک دایرف رت دنلب و هدرک یهاتوک ثکم

منامام رهوش هنم یاباب یفطصم هنم، یاباب _

وت هنم یاباب درم نیا تسین نم یاباب لضفلا وبا

یگ. یم غورد

رسو ناج هب مشخ واب هدرب موجه شتمس

هاگن ارم گنگ روط نامه ووا مداتفا شتروص

درک.. یم
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رسو ناج هب مشخ واب هدرب موجه شتمس

هاگن ارم گنگ روط نامه ووا مداتفا شتروص

هک مدیشک دایرف و مدز ار وا ردق نآ درک یم

نیمز یور نم شبقاعتم و داتفا راک زا مزغم

یدایز ما، هدش شریسا هک یکلف و خرچ مداتفا

شین ار هتشذگ یخلت هک دنت ردق نآ تسا دنت

یادص دنز یم مخز محور ناج وهب دنک یم رام

مندز واپ تسد زا دناوت یمن اریمح یاه دایرف

مهد یم ناج ینابرق دنفسوگ لثم دنک یریگولج

. مدوبن شیب ینابرق کی مه لوا زا نم

دوب، هدنام میارب دوخ ءزج یرگید زیچ هچ

کرد تردق دیآ یم مغارس هب هک قلطم یهایس

دریگ یم نم زا هیناث دنچ ضرع اررد زیچ همه

. دشک یم یتخب دب رعق هب ارم و

***



( شیپ سلا راهچ )" هتشذگ

قشع واب مدیشک یم هناش مدنلب ناوسیگ یور

هب هام مردام مدرک یم زاب ار شیاه هرگ کت کت

دنامب ،اتسملا تفاب یم ار مدنلب یاه یوسیگ هام

هتفر ییاج و هدرک رهق هک دش یم یزور دنچ اما

لد دیسر یم نج وهن مردپ لقع هن هک دوب

متسناد یمن ار ناشیاه اوعد تلع مدوب شگنت

یفطصم اباب نوچ متشادن مه ندیسرپ تعرج

هک اه نآ یاهراک رد هک تشاد دیکات هشیمه

مهد هزاجا و منکن تلا خد دنشاب مرت گرزب

یمن اما دننک تسیر و تسار اهار راک ناشدوخ

هچ ناشراب هی یهام یاه رهق نیا هک دنتسناد

وا یفرط زا هتشاذگ مشود رب ینیگنس تیلوئسم

هلماح



ردق نآ زور دنچ نیا رد مردپ یاه یریگ دوب،

متسناوت یمن رگید مه نم هک دوب هدش دایز

مسفن نیرخآ ارات وا نانچمه اما منک شلمحت

. متشاد تسود

مردپ مدرب بقع رس میاهوم ندش سمل اب

دز. سپ ار متسد و تفرگ تسد اررد میاهوم

؟ تارب شمفابب _

دمآ شناهد زا هک یدب یوب زا دش هک مکیدزن

دوب یزیمت درم یفطصم اباب ، مدرک مه رد مخا

نیب دش مخا دمآ یم شناهد زا هک یدب یوب نیا

. مداش تروص

نیمه منوت یمن ، تشاذگ ماهنت تفر تردام _

. منومب یروج

هتفابن هتفاب ار میاهوم ، مدرک شهاگن یجیگ اب

لز متروص هب دنادرگرب دوخ تمس ارم درک، اهر



هریخ هاگن دوبن هشیمه لثم شقیمع دنخبل دز

. تشاد قرف هشیمه اب شا

_اباب.

اباب؟ ناج _

؟ مینک راکیچ هدرگن رب نامام _هگا

منک. یم قد نم یلو منود یمن ور امش _
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شزاون ار میاهوم شگرزب و نهپ یاه تسد اب

رب مردام شاک ، مداد هیکت شا هناش یور رس داد

مه لا درک،بند یم یرارق یب یدهم تشگ یم

تقو ویب تقو رطاخ نیمه هب تشگ یم یزاب

رکش ار ادخ اهنت دوب هدش مامت مربص دز، یم قن

دوب. باوخ تاظحل نآ رد هک مدرک یم



منص. _

یم هیرگ دندوب خرس شیاه مشچ مدرک دنلب رس

ار شیاه کشا تبحم واب هدرب ولج تسد درک،

ادیپ حوضو هب نیا دوبن شوخ شلا مدز،ح سپ

یم ، مدرک یم رکف تفرگ ار متسد ود ره چم دوب

یگدنز اما منک شمارآ میاه تبحم اب مناوت

زیچ همه دادن هزاجا دوب؛ هک یزیچ ره ای ریدقت

متخ نم یاه نداد یرادلد و مردپ یاه هیرگ هب

دوش...

.

دندوب هداتسیا مرس هکباال ینز ود یاه چپ چپ

یا همع نامه منک زاب لماک ار منامشچ دش ثعاب

هیبش ینز دوب، مرس باالی دوب اریمس شمان هک



داد یم شوگ وا هب تقد اب شیوربور شدوخ هب

داد. یم ار شباوج یهاگ ورهزا

هنن لثم مینک راکیچ ور هرتخد نیا _حاال

کی حهیلا هچ یدید ور اریمح دش رش شبارخ

یک ره هدروخ کتک ردق نوا هدزن فرح م هملک

هدز. شکتک شرهوش هنک یم رکف هنودن

. نوریب شنیتخادنا یم زورید نومه دیاب _

رسباال. فت ال یکش تس رسباال _فت

یم ریت تدش هب مرس متساخرب اج زا یتخس اب

. دندرک توکس نم ندید زا مدرک رت یبل ، دیشک

یم هچ مدز،ره لز ناش تروص هب یگنگ اب

، متفایمن منهذ رد شیارب ییانعم دندیسرپ

یهاگ دش، یمن هدید مشچ اب هشیمه هک یدوبان

ریز ار زیچ همه هک یربخ ندینش دشاب یم سمل

درک. یم وور



ور نم رهاوخ یچ هساو ؟ یدش الل رتخد یاه _

دنلب ترت گرزب ور تسد یشک یمن تلا جخ یدز

؟ یدرک

مخ تدش اب مندرگ دز مندرگ سپ هب یا هبرض

داد. همادا تنوشخ اب اریمس دشو

نوا ؟ هدادن تدای یزیچ ت هزره ردام نوا _

هبو یداد مرهاوخ لیوحت هدوب یچ اترپ و ترچ

مه هشاب غورد تافرح زا هملک کی مسق یلع الی

و.... مراذ یم رانک ور نوم ینوخ

. نامام _
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قاتا زا هدز تشحو یسک یاه دایرف یادص اب

سکع نآ ندید تقاط ممشچ دوش، یم جراخ

مدوب هدیمهف هک ار یفطصم و همع یسورع



تفر ریسم مراد هجیگ ،رس درادن ار تسین مردپ

دق رسپ هس ندید اب منک یم لا بند ار اریمس همع

، تسا نوخ رازاب ناشیاه مشچ هک دق مین و

نم یور هک اریمح هاگن ابدر دنز یم مکشخ

رسپ زا یکی دندرگ یم رب نم تمس هدنام تباث

. دشک یم دایرف اه

؟ هنیا _

دریگب ار شا هلمح یولج دراد یعس اریمس همع

ومد خاش یب لوغ هرن هس فیرح نز کی اما

دش؟ یم هک دش یمن

دندروآ موجه تمس و هدز سپ ار اهوا لوغ هرن

همه زا هک ناش یکی ، متفر بقع بقع تشحو اب

مندرگ رود تسد دمآ مکیدزن دز یم رت گرزب

دز. دایرف متروص یوت مشخ واب درک هقلح

؟وت یتفگ غورد همه نوا منامام هب یچ هساو _

بارخ و نم یاباب یاوخ یم ارچ ؟ یتسه یک



؟! ینک

اما منک رود ار شیاه تسد ات مدرک یم قتال

یم هک هشیمه لثم دوب هدرک لفق مندب هک راگنا

ییاریمس همع هب زجع ،اب مدیسرت

اب رسپ ، متخود مشچ دهد متاجن تساوخ یم هک

هدبرع دزو لز میاه مشچ مخت هب یمحر یب

. دیشک

رسباال. فت تس، رسباال _فت

و هدرک اهر ارم شرسپ دز اریمح هک یفرح اب

تسا سیلا دنچ ناشردام هک راگنا تفر وا تمس

هدش شوخ ششنکاو وزا دنز یمن فرح هک

. دندوب

. نامام _

شاقآ امتح ! هرادن یهانگ هک نوا دینک شلو _

دایم هراد یفطصم هتفرگ هابتشا تس هگید یکی



ایراک تفاثک نیا لها نم هگ یم دایم منود یم

. دینیب یم حاال ِنموم هنوخ یم زامن نوا متسین

. نامام _

و دنام تباث مبلق راگنا یفطصم مان ندینش اب

راشف زا هک میپایپ یاه هفرس ، درکن تکرح رگید

بقع ، دندش عطق دوب هدش لصاح وا ناتسد

متساوخ مدرک تکرح یجورخ رد تمس بقع

دوجو یدرم چیه هک ییاج هب منک رارف و مدرگرب

و هدرک مدنلب هدش هتفاب یاهوم اما دشاب هتشادن

دش. دنلب مدایرف یادص هدیشک تشپ زا
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دز، مشوگ هب یمکحم یلیس مداتفا هک نیمز یور

زا ارم ، تخیر ملد دشو یراج ما ینیب زا نوخ

تنوشخ اب درک دنلب مناوسیگ



. دیشک دایرف متروص یوت

ردام ردپ یگدنز ینک یم رارف اجک فرش _یب

؟ تتداتسرف یک ، یتخیر مه هب ور نم

درد میاه شوگ هک دوب دنلب ردق نآ شیاه دایرف

دنلب مقه قه یادص داد مناکت مکحم ، دندرک یم

هب تیمولظم اب دوب هدش

تاجن تعرج و دنتخیر یم کشا هک میاه همع

هک یروج سامتلا ،اب مدرک هاگن دنتشادن ار منداد

: متفگ دش یم بآ مه گنس رد

، متفگن غورد نم ادخ هب مرب دیراذب ادخ ور وت

. دینکن منیا رتزا تخب دب متخب دب هی نم

هک دیوگب متاجن یارب یزیچ تساوخ اریمس همع

. دیشک هدبرع لد هت زا شرس رب رسپ

اترپ و ترچ نوا یچ یارب یدموا یک فرط _زا

تفاثک ره یدرک رکف ؟ یداد نوم لیوحت ور



تشم هی هسرب هار زا هک یا هزره

رتخد منک؟ یم رواب ماقآ شیر هب هدنبب غورد

ور تدوخ هشب روگ مگو سهلا هدزیس نم ییاد

؟ یربب ورام یوربآ هک شاج یدز

هدنک یادص دش یم هدنک تشاد هشیر زا میاهوم

همه زا رتدب و مدینش یم ار میوم یاهرات ندش

مدیشک یم باذع میباجح یب زا

هدیدن رداچ نودب ارم حلا اتهب مرحم ان درم

ات ناشک ناشک ارم تیعضو نیا هب دسر هچ دوب،

واب مدوب نآ بقالرد هک یقاتا

درب مدوب هدش هجنکش ما همع و ردپ یاه سکع

. تسب وردار

فک واب هتفر هدش هتسب رد تمس هدز تشحو

. مدیشک دایرف هدز نآ هب تسد

نک. زاب ادخ ور وت نک نک...زاب زاب ورد _



رب دوب رارف هک وبالیی یفطصم اباب ندمآ روصت

هک تسا ییاه راک رتزا دب یلیخ ، دروایب مرس

ماجنا نم اب شرسپ

یم دایرف و مدز یم رد هب راو هناوید داد،

یم رکف تسناد یمن سک ره هک یروج مدیشک

اراب منت زا یتمسق دنراد هک درک

. دنرب یم وقاچ

و نم ماباب ورد، نک ؛زاب دینک زاب ورد ادخ ور _وت

. هشک یم

لبق رتزا هدز تشحو داد یمن باوج سک چیه

یم و هدش زمرق میاه تسد فک مدز رد هب

هتسشن نیمز یور زجع ،اب دنتخوس

مدوب هدرک رارف نادنز زا نم مدز قه لد هت وزا

اباب هک یراک نیرتمک ، متفاین دنب رد رگید هک

ماجنا منتفای زا دعب یفطصم



داد یم
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منتفای زا دعب یفطصم اباب هک یراک نیرتمک

ماجنا

مدنفرت نیرخآ دوب،زا مرس ندیرب داد یم

. مدرک ناشسامتلا و هدرک هدافتسا

ور نک،وت مکمک ادخ ور وت همع مدرک طلغ همع _

ور وت ملضفلا وبا هچب نم یگ یمن هگم ماباب حور

. دیسرب داد هب ماباب حور

دش، دنلب رد رو نآ زا میاه همع یاه هیرگ یادص

دوب هتشاذگ ریثات ناشیور میاه فرح ینعی نیا

منک ناشباجم هک نیا یارب

یور تسد یرت مولظم یادص اب ندرک کمک هب

. متشاذگ ناش فعض هطقن



رارف هنوخ زا مرادن ور یسک نم اریمح همع _

یسک ره نوج ور وت مدرب هانپ امش هب مدرک

هنودب یفطصم راذن یراد تسود

چیه ارچ هراذ یمن م هدنز ادخ هب ماج نیا نم

هد. یمن شوگ مفرح هب سک

ومغ دیچیپ یم قاتا یوت میاه قه قه یادص

ینیشام لثم تسرد درک، یم رت هدنز اضف اررد

یرتشیب رناژی نیزنب هکاب

. داتفا یم راک وهب تفرگ یم

دش یم مقاتا هب کیدزن هک یسک یاه مدق یادص

دش. فقوتم سپ نامه یاه دایرف اب

کاخ یلع هبوالی هش قاتا نیا کیدزن یسک _

. شمنوشن یم هایس

. مدیشک فرط ود ارزا میاه وم باذع اب

زاب رد نیا مدموین نم یتقو ات دازرف ، خرف _



؟ دیدینش منک، یم هباپ تمایق هشب

عمج. رطاخ تلا یخ شاداد هشاب _

هب مارآ ار مرس یناوتان واب هتسشن رد هب تشپ

یک یتخب دب نیا مدرشف نادند هب مدز،بل رد

دش؟! یم مامت

مدز گنچ ار میولگ ، مدوب هداتفا سفن سفن هب

و مدرک یم یراک کی دیاب مدرشف مه یور نادند

نم دش یم مامت زیچ همه اال

زا شیب متسناوت یمن رگید متشاد ار مدوخ طقف

ینوخ ینیب یور یتسد منک، لمحت ار ملظ نیا

و تفر یم جیگ مرس مدیشک ما

ما یکشم یرسور دش،اب یمن عطق ما ینیب نوخ

. متفرگ ار یزیرنوخ یولج

نم هناخ زیزع هک ینامز نامه مداتفا میدق دای

داد، یم مه ار شناج میارب یفطصم اباب و مدوب



دش یمن مرواب هروج چیه

ردق نآ شیاه تبحم ، دشاب وا ریغ یسک مردپ

درک رییغت اه دعب هک...اما دش یم سمل یعقاو

رد هک ییاه راک هب رکف اب همن همن

اتقیقح هک مدیسر یم هجیتن نیا هب درک مقح

شدنزرف ردق نآ دناوت یم یردپ ان کی طقف

رهق هک ردام دهد، باذع ار شا ینتان

اهو کتک یارب یا هناهب مدش یم نم درک یم

درک یم قیرزت نم دوجو ارهب شمشخ شباذع

منت زا زولا لثم ار منوخ و

یم شیاه هدقع هشیش نورد و دیشک یم

. تخیر
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یاه مخز درک، یم ما هناوید شیاه راک هب رکف



رد زونه مدرک یم یفخم مردام زا هشیمه هک منت

هدنام یقاب ناشدوخ یاهاج

هدرک لمحت وا رطاخب ار باذع سلا راهچ دوب،

ات متشاذگ مناهد یور تسد سلا راهچ مدوب

هناوید ار مردام میاه دایرف یادص

اریمح سکع یتقو مدز، همتابمچ باذع اب دنکن

ارم مردام مدش مامت مدش دوبان مدید وا رانک ار

قیمع یهاچ نورد شجاودزا اب

و تشادن دوجو نآ زا یتاجن هار هک دوب هتخادنا

یجان گرم دش، خالص نآ زا دش یم گرم اب اهنت

سک چیه نایاپ ای دوب

گرم زا سک چیه سک، چیه نوچ تسناد یمن

دوب. هتشگن زاب

دنچ یارب اهار مغ ندیباوخ مدنابسچ رد هب رس

نجل مرود یاه تفاثک دیاب درک، یم عفد هظحل

هودنا و درد مان هکاب ییاه



گرم ، مدرک یم عمج دندوب هتفرگ ار مرب و رود

مرارف هدنامن مندش هتشک ات یزیچ دوب کیدزن

یفطصم اباب یوربآ فرط کی

، رگید یفرط زا شزار یاشفا و درب جارح ارهب

. مدرک راکشآ هابتشا کی اراب سهلا دنچ زار

راشف اراب دوخ و مدرشف مه یور ار منامشچ

. مدیشک شوغآ رد مناوزاب یور مناتسد

.

ارهب وخ ، دئودب هنهرب اپ تسناوت یم منهج

ییوملق اب هنت کی ار شا یگدنز و دناسرب نیمز

لثم تسرد دنک، هایس گرزب

ملباقم یفطصم اباب مدرک ریگ نآ رد نم هک ییاج

لقسم اراب شتسد یوت یوقاچ و دوب هداتسیا

دیزرل یم منت درک، یم زیت

یبوچ ینوتس هب ارم ینابرق یدنفسوگ لثم



هدرک مخز ار متسوپ مندرگ رود بانط دوب، هتسب

اما مهاوخ یم کمک و منز یم غیج لد هت زا

دنت ردق نآ مبلق دسرب مداد اتهب تسین یسک

سح تدش اب مندرگ گر اررد شضبن هک دز یم

زیت یوقاچ نآ دعب یدنچ هک نیا روصت ، مدرک یم

منت ارزا ناج دوش هدیشک مندرگ ریز رد ییاج

زا تشادن یا هدیاف مندز واپ تسد ، تفرگ یم

ات مدرک یم شسامتلا و مدیشک یم دایرف لد هت

رود زا یدرسنوخ اراب بانط دمآ، ولج دنک میاهر

هلیوط طسو ات ناشک ناشک ارم و درک زاب مندرگ

قیفلت یاه هجنوی ، دیشک میدوب نآ رد هک یا

نیمز یور میاهاپ ندش هدیشک اب لگ اب هدش

درک یم هشیمه زا رتشیب ارمراجزنا و هدش عمج

مدز. یم دایرف دوبن هظحل نآ رد هک ار مردام مان

نک. مکمک نامام راذن ادخ ور وت نامام _

مه یور کلپ دروخ ممشچ هب هک وقاچ یزیت



دش ثعاب نیمه ، مدناوخ ار مدهشا و هتشاذگ

زا رتمک هک یقاتا نورد ار دوخ و منک زاب مشچ

منک. زاب دوبن هاگخلسم نآ
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دوب هتفر باال اریمس و اریمح نیب ثحب یادص

ماات ینیب نوخ مدرک کاپ ار میناشیپ یور قرع

هدش هدرم نوخ هدمآ ما هتسج رب یاه بل رانک

دوب.

شوگ زا هک نیا اب مدنابسچ رد ارهب مرس

نیا ءزج یا هراچ امااالن مدوب رفنتم نداتسیا

دوب. طسو مناج یاپ متشادن

یم وش لجس نم هدب ینک یم یراد راکیچ _

... هکیترم نوا منودب ماوخ

یمارتحا یب مرهوش هب یرادن قح هسب اریمس _



! ینک

ووه ترس هکیترم یرهوش هچ ، مرهوش مرهوش _

شاداد نز ییووه ره هن منوا یمهف یم هدروآ

هسیدق هک ور نومرایتپ

؟ یمهف یم میتسنود یم اتسور

هیضق نیا هت اتهت نم اما یجآ منود یمن ور وت

لو ور هکیترم نوا مریگن باوج مرات یم ور

هک یزور زا ناما اما منک یمن

هکینز نوا همه زا لوا هدرک یراک نیچمه ممهفب

لک وت ور تیضوع رهوش شدعب مدو یم رج ور

منک. یم یوربآ یب اتسور

نم یگدنز ینک یم اجیب !وت ینک یم طلغ _وت

ترس هچبالیی ینیبب ات اریمس زیرب مهب ور

دش مگ نم هنوخ زا االمن مرایم

. مدرکن بارخ ترس یور ور اج نیا ات نوریب



دش. هدینش حضاوان یمک و رود الزا یکش یادص

هرت. گرزب وت زا اریمس اریمح شکب تلا جخ _

ادص نآ هک دز یم ار شدوخ همع منک یم رکف

دمآ. یم بیرغ و بیجع یاه

نما دیدرک رکف مدش هتسخ منک راکیچ یگ _یم

هگا اما مریگ یم شیتآ مراد ملا یخ یب مبوخ الن

مرذگ یمن هشاب هدرک میراک نیچمه یفطصم

هچب یاباب همرهوش مراد شسود منوت یمن شزا

ایهن؟ دیمهف یم هماه

... نامام ، نامام _

یادص مداد رارق رد یور ار متسد فک تشحو اب

دیچیپ یم دوخ شوگ رد میاه ندز سفن سفن

ود ره هک یرفنود رفن ود یاه دایرف یادص

دوب مردپ دنازرل ار مبلق دوب انشآ ناشیادص

هلصاف رد وزا هدناوخ یدهشا بل ریز یفطصم



مشچ و مداد تروق یتخس ارهب مقازب متفرگ

. مداتسرف تاولص هتسب
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هک دندز داد مشوگ خیب منورد هتشرف ای ناطیش

تاولص نامز ساسح تیعقوم نیا االنرد

؟ تسا نداتسرف

ما هناش یور هک ار ما یرسور عیرس رشت نیمه اب

مدرک رس رداچ و هتسب یبرع حتلا هب دوب

دنک. ریخ هب ادخ متسب ار ما هیشوپ

ادص ار شمان ضغب واب متشاذگ مبلق یور تسد

نیا رد مه نآ دنک میرای ات متساوخ وا وزا هدز

هتخاس مدوخ یارب دوخ هک یراوشد طیارش

. مدوب

هت زا ارم مان دیزرل منت یفطصم اباب یاه دایرف اب



دوب،رد هدمآ هلزلز هک راگنا ، دیشک رب ناغف لد

رد یا هرجنپ چیه مدوب رارف هار لا بند دوب لفق

هار کی طقف راوید رس رسات دوبن یتنعل قاتا نیا

راک اهنت اج نآ زا رارف هک تشاد فقس رد ور رد

نامه رد مکاس متسب مشچ زجع دوب،اب ترشح

هک مدرک رذن و هتفرگ تسد یوت ار نآ دوب مقاتا

منک. ینابرق غرم کی مزیرگب مناوتب اج نآ زا رگا

راب نیا متفگ یم رکذ مادم ، مدرشف مه یور بل

دوب هدرک توکس مه منورد هتشرف ای ناطیش

مدوب هدامآ و هدناسر شا هتساوخ ارهب وا نوچ

رد ینایرج دش زاب ناهگان هک مقاتا رد رارف یارب

. مرپب اج زا اهنت دش ثعاب و درک تکرح مزغم

یمن رب هگید مرب راذب مدروخ هوگ مدرک طلغ _

. تشیپ مدرگ

رسپ زا یربخ دوب، هتسشن نوخ هب شیاه مشچ

. دوبن شیاه



مرب. راذب طقف اباب بوخ مرب راذب مدرک طلغ _

یمن کیج سرت زا میاه همع درک زاب ار یدنبرمک

مردام سکع رب هناخ نیا یاه نز هک راگنا دندز

نآ نس ، دندش یم الل درم کی تینابصع ماگنه

. تشادن یریفوت تاشیارب مه درم

تنوشخ واب هدروآ رد راو ریشمش ار دنب رمک

. دیشک دایرف

مورح ینک یم یزاب نم یوربآ ؟اب ینک یم رارف _

. هداز

غیج اریمح هک دز دایرف نانچ ار رخآ هداز مارح

دیخرچ دوب هداتفا نارود هب مرس ، دیشک

غیج متخوس دز منار ارهب لوا هبرض مدیخرچ

رگم ؟ روطچ وا اما مدوبن هداز مارح ،نم مدیشک

میتی هچب هک یسک ؟! تسیچ هب یگداز مارح

. دوبن هدازمارح تفرگ یم یزاب ارهب رگید سک
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_اباب...

اریمس همع دز، متروص هب هک ار مود هبرض

غیج وا هب دشوور رپسبالمی و درواین تقاط

. مدرک فعض درد زا ندز

. ینز یم ور مشاداد راگدای یقح هچ هب هکیترم _

رس دشو ریش شرهاوخ دایرف اب اریمح همع

دز. داد یراز و نویش اب یفطصم

فرش یب یدرک راکیچ یفطصم یدرک راکیچ _

. تارب مدوب مک دوبن تنز نم هگم

هب راب نیا و درب موجه اریمح تمس مشخ اب

اباب ، مدرک کرت ار هنحص بقع بقع داتفا وا ناج

اریمس دزو یم ار اریمح همع مشخ اب یفطصم

مدیئود طایح تمس دنک ادج ار وا تشاد یعس



طایح لخاد دوب مناج تاجن دح رد طقف متعرج

دش مهار دس دوب هدز ارم هک ینامه اریمح رسپ

دزواب یدنخزوپ ، مدرک شهاگن تشحو اب

: تفگ یندشن لر تنک یمشخ

نیرت وابباال هدرب ارباال مکاس یتم سال هب اجک

مدز شرس هب متشاد غارس دوخ زا هک یتردق

رد هک یتعرس نیرت ابباال ونم داتفا نیمز یور

کرت اجار نآ مدوب هدرکن هدافتسا نآ زا مرمع

نآ رد یدهم ریما هک ییاج ارهب دوخ و مدرک

م حیلا ناشیرپ زا همه هجوت متفر دوب؛ رقتسم

هشوگ ار وا تشحو دوب،اب هدنام تباث نم یور

واب هدرک تیاده دوب تمسق نیرت تولخ هک یا

: متفگ دایز مهو

یاوخب یچ ره ادخ ور االنوت نیمه نیرب دیاب

منهج نیا زا ور االننم نیمه طقف مد یم تهب

. نوریب ربب



؟ هدش یچ شاب مورآ یجبآ _

. میرب ، میرب دایم االن دایم ماباب _

یچ؟ _

و درک یمخا تسشن مه وا نامشچ رد تشحو

نم زا رتولج و هدروآ نوریب مناتسد ارزا مکاس

تولخ هک ییاج ناکد تشپ ار نیشام ، داتفا هار

یسک یاه دایرف یادص رود دوب،زا هتشاذگ دوب

عیرس دوب، هدش اوعد رت رود راگنا مدینش یم ار

نیمز یور ییولج یلدنص رد هدش نیشام راوس

، دنباین ارم دنشاب هدرک مبیقعت رگا ات متسشن

نز سفن سفن یادص ات مدرشف مناهد یور تسد

. دیاین میاه

اقآ. _یه

ار مرداچ تشحو دوب،اب یفطصم رسپ یادص

نیب



در درد زا زونه میاهاپ و تروص مدرشف نادند

. تخوس یم دنبرمک

؟ یدابآ نیا یدموا هزات _

هیچ؟ وت هب شلخد _

هدش یزودلگ هیشوپ اب رتخد هی طقف یچیه _

؟ یدیدن

. مدیدن _

تمس راگنا مدینش رت کیدزن ار کرسپ یادص

دمآ.... یم نیشام
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هکاتهب یا هدنبنج ره رتزا دنت دز یم دنت مبلق

سح ار شندش کیدزن نآ ،ره مدوب هدید حلا

طخ اجهت نیا دوب هدناوخ ما هحتاف ، مدرک یم



داد یم جالمد لیوحت و تفرگ یم ارم ، تسا

رپسبالمی هک میاه همع زا تریغ وج کی شاک

دوب. وا نوخ رد دندش

؟ رسپ یشک یم کرس یچ _هب

نوا هرادن انیا زا یسک ام هد وت ینیشام بجع _

ملا تنیشام بقع قودنص یدنوپچ هک یکاس

. مرادن تیراک هدب لیوحت ور هرتخد دوب؟ یک

! ینک یم یروخ هوگ تدح زا رتدایز یراد هگید _

یادص یدهم ریما فرح نیا زا سپ هلصاف بال

شتروص هب مداد یم لا متحا هک مکحم یا هبرض

وناز و مدیزرل دوخ هب هدز تشحو دمآ، دشاب هدز

. متفرگ لغب ار میاه

ح زاب مدیسرت یم هک دوب هتفر باال منابرض ردقنآ

درک یمن میاهر یا هظحل عوهت دروخب مه هب ملا

هک یعقاوم لثم دیدش درد رس و هجیگرس



یادص زونه . مدوب هدش مدروخ یم امرس ادیدش

همع رسپ یاه دایرف یادص دمآ یم دروخ دزو

اوه هب متخانش یمن مه ار شمان یتح هک یا

: تفگ دایرف اب یدهم ریما دوب هتفر

و نریم اجک هک تس هیقب سومان هب تمشچ

.... یریگب و نم نز غارس هگید راب هی نایم

نادند نیب مرش اراب مبل داد هک یشحف زا

اجهب یمک تعرج اب دوب هتفگ بوخ ،اما مدرشف

. مدش اج

... هتنز ، تنز _

مراذ یمن تنت وت سملا نوختسا هی دعب یرس _

... هکیترم

دش نیشام دراو یدهم ریما دشو زاب نیشام رد

سفن درک نشور ار ،نآ تسشن یلدنص یور

ور دمآ نوریب هک اتسور لخاد زا مدیشک قیمع



: تفگ بجعت اب نم هب

تاهاپ ایبباال یتسشن نییاپ نوا ارچ یجبآ

هب ور ییامدآ نیچمه مگب ادخ دش، کشخ

شامشچ وت یسومان یب هنک راچد گس راگزور

درک. یم داد یب

نا. هلمرح لسن زا انیا
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رد نوچ دشن مباوج ریگیپ مه وا متفگن یزیچ

دیاب دوب هتفگ هک مه یا هلمج دنچ نیمه لک

یفرح رپ نیرت یخیرات ناونع هب دش یم تبث

کشا و هدنابسچ هرجنپ هب نم.رس شیپ شا

مه ار وا دنکن دوب هدمایم ارچ مردام متخیر

زا دعب مردام ، دشاب هدرک تیذا نم رارف رطاخب

چیه ارچ دوبن مردپ یفطصم هدیشک هچ منتفر



وا رگا متشادن رطاخ هب ما یعقاو ردپ زا یزیچ

هن اعطق دش؟ یم نیا متشونرس مه زاب دوب هدنز

مردام شاک !؟ متشادن ردپ ؟ مدوب میتی نم ینعی

ارچ مردام ! شاک تفگ یم لوا اهارزا زیچ نیا

همه نیا نیب زا دوب هدرک جاودزا ما همع رهوش اب

یباوخ یروآ دای اب هدرک باختنا ار یفطصم درم

، مدیزرل مدوخ هب مدوب هدید اباب ندمآ زا لبق هک

دوجو اب منزب ادص اباب ار وا مدوب هدرک تداع

یتقو زا نم دوب مردپ زونه شیاه یدب مامت

. متخانش یم مدلا و ناونعب ار وا دیآ یم مدای

و متسه دازآ ظاحل ره هکاالنزا نیا یروآ دای اب

دش، نشور منهذ رد یرون مرادن زاین یلو هزاجا

رهاظ زا متسناد یم هک یدهم ریما هب ور ضغب اب

: متفگ تسا ربخ اب هیضق

. تسین میعقاو یاباب یفطصم جاح

دوبن دایز شتعرس نوچ دز زمرت یور ناهگان



ترپ ولج هب یمک طقف و مدیدن بیسآ دایز

. هرتهب یلیخ هک یروج ._نیا مدش

شا هریخ زاب ناهد واب هدز ارباال ما هیشوپ

رب ور داتفا نم هدز مغ هاگن هب هک شمشچ مدش،

: تفگ و دنادرگ

هک دوب نیا مروظنم یجبآ متشادن یروظنم

ینوت یم هک یراک ره ینوت یم تحار یلیخ

. ینکب تدوخ یارب

یچ؟ لثم _

مراد انشآ نم یش جراخ زرم ینک،زا جاودزا _

هراچ هش یمن اهنت هتبلا رو نوا یرب ینوت یم

هداس راک هی نوماتسور وت رو نوا یر یم هشابن

بیج وت هر یم تتسد منک، یم ادیپ تارب

. تدوخ

ننک! مادیپ _هگا



ینارهت دوخ یتح ور ام یاتسور تخت تلا _یخ

یلحم زا هگا منوا ننک، یم شادیپ روز هب ماه

. نشاب اج نوا دوخ یاه

یم ار میولگ ضغب متخادنا نییاپ رس مرش اب

. مدرک همزمز درد اب درشف

. مشب راب رس متساوخ یمن شخبب _
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مارب هک هدرک یسک ور تشرافس یفرح هچ _نیا

مدیاش تفگ یم ار ابص امتح هزیزع یلیخ

هگن هار نایم ، مدیسرپن رهحلا رد شردارب

اب فیثک ناروتسر کی اررد راهان و تشاد

دب یردق هب شیاذغ نوچ میدرک رس یتخس

یم مه گس یولج ار نآ رگا هک دوب معط

مردام تخپ تسد دز،دای یم سپ یتخادنا



دای اب مه وا ینعی درک یم رت ظیلغ ار مضغب

زا رتشیب ای دش یم نیگمغ ردق نیا نم یروآ

ار وساالمت زا مادک چیه باوج دوب؟! راکش متسد

اه هتسنادن زا یبابح نورد راگنا متسناد یمن

یفطصم هک نیا کوش رد زونه مدوب هدرک ریگ

مدز. یم رپ رپ دوبن مردپ

تبقارم نم زا شرهاوخ لثم تسرد یدهم ریما

نامیود ره یارب سیدناس ود هار نایم درک، یم

یم دش؛ یم هک ییاه جرخ هدنمرش ارم و دیرخ

درک.

همن مشلا تمس هک یناراب اب زاب یتنعل ساوسو

هار یاه نایم دوب هداتفا مناج دمآ،هب یم همن

، دندرک فقوت نام لباقم یاه نیشام هک میدوب

هاگن رتار ولج و درب نوریب ار شرس یدهم ریما

اب دیرپ ادیدش شیور و گنر دمآ هک لخاد درک

. مدیسرپ سرت



هدش؟ یچ _

. زادنب تور هیشوپ _

هک ردحیلا برطضم ووا مدرک رارکت ار ملا وس

باوج رد درک یم کاپ ار یناشیپ یور قرع

: تفگ ملا وس

منکن رکف هتشرف هیچ متمسا ینم رهاوخ وت

هنن مسا و یلیماف هگا اما ندب ریگ نیزا رتشیب

یلگ شمسا م هنن هک یگیم تساوخ ود نوماباب

؟ سپ دش یچ ییاضر نیما ماقآ و یناجیر ال

هدز مکشخ سرتسا زا هک ردحیلا زاب ناهد اب

لیوحت و دنتفرگ امار رگا مدش شا هریخ دوب

نآ درم کی نیشام رد تفگ یمن دنداد یم مردپ

یدرک رارف دقع مسارم زا هک یتقو تسرد مه

کش طقف دیسرپ یمن اعطق ؟ یدروخ یرکش هچ

دش. یم فرط رب نم نتشک یارب ش



تقو االن نایم نراد انیشام تسین تقو یجبآ _

میجبآ لجس هریگ منم یاپ تسین ندش لوه

؟ هشاب نکن هابتشا طقف همتسد

نییاپ ار ما هیشوپ ، مداد ناکت تشحو اراب مرس

منک رورم اهار مسا مدرک یعس و متخادنا

مسفن ، دیسر ام هب هک تبون دوب بوخ ما هظفاح

. متخادنا نییاپ ورس مدرک سبح ار
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یمن اهار ،نآ دندرک فقوتم ار نیشام نیرومام

رس یدهم ریما زاب هرجنپ تمس ناش یکی مدید

درک. مخ

؟ نتسه نوتمناخ _سالم

. همرهاوخ _هن

؟ هنوتهارمه لجس هشلا س دنچ _



تسیب مرهاوخ منیا نم یارب نیا دییامرفب _هلب

. هراد سلا کی و

بل ریز دوب هدرک ندیپت دنت هب عورش زاب مبلق

سامتلا متفگ یم رکذ و مداتسرف یم تاولص

اب لقادح ار زورما هک مدرک یم ادخ

دنک. مبیصن ار شتازجعم و دشاب نم

نم یارب درک شوپ زبس درم نامه درم هک یثکم

امرفب اما درک مریپ و دیشک لوط سلا یاه سلا

رود منهج شتآ زا ارم شنتفگ

، تخادنا کنخ تیاهن یب یتشهب نورد و هدرک

دوب. هدش کنخ ملد و هدمآ نییاپ راگنا مبت

. امرفب _

هدش؟ یربخ دیشخبب _

و رود هب داتسیا فاص و هدرک یدج یمخا درم

: تفگ مامت تیدج درک،اب هاگن شرب



. نداد ور یرارف رتخد هی شرازگ

نابهورگرس هدش دایز یرارف رتخد ازور _نیا

. دیشابن هتسخ

سالتم. _هب

ار شا هدش سبح سفن و تخادنا هار ار نیشام

هتشگ زاب نآ هب شمارآ هک ییادص اب داد نوریب

دز. بل نم هب ور دوب

مومت نومراک میداتفایم ریگ هگا ، میدروآ سناش _

ندادن ریگ و یتشاد هیشوپ دش بوخ دوب،

. نومهب درک محر ادخ باال شینزب

دوب هتفرگ سپ ار شنابز زورما راگنا یدهم ریما

مه شیاه فرح هتبلا دز یم فرح ردق نیا هک

ال ماک دوبن عقوم ودب هدیجنسن

رد هک ناشیاتسور دوخ ات درک یم تبحص اج هب

دنکن هک نیا سرتسا دوب، یگالن یاه یکیدزن



میتفایب اهرومام ریگ هرابود

هب نام ندیسر ،اب مریگب سرتسا دوب هدش ثعاب

یظیلغ دنخبل یدهم ریما لکش یا هبلک هناخ

هب رکف اب اما تسشن مبل یور

زا ونم دنک یگدنز اهنت شا هناخ رد دنکن هک نیا

درک بارخ ار ،حملا متفایب هاچ نورد چهلا

یدرم رد مد دوب ماباال هیشوپ

مخا ، تشذگ نامرانک زا یلسع یاه مشچ اب

دش ثعاب نیمه دوب هتفر مه رد ادیدش شیاه

منک. کش رتشیب

وت. امرفب یجبآ _

مداد تمحز یلیخ مه اج نیمه _هنات

منک. یم ادیپ ور اج هی مدوخ شتسار نم...
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. نتفر هساو یرادن ییاج هک وت یچ ینعی _

هدز، مرش و هداد چیپ مه ارهب مناتسد زجع اب

. مدرک زاب بل زا بل

. میشاب فقس هی ریز تسین تسرد هخآ _

ادص ار یسک دوشگ زاب وردار درک یظیلغ مخا

هریخ شتفر ریسم هب تقد دش،اب طایح دراو دز

تمس وهب هداتسیا راوید هب هیکت اج نامه مدش،

و هداتسیا هچوک رس درم نامه مدش هریخ مپچ

زا هیکت هدز تشحو درک یم هراظن ارم مخا اب

هتفرگ راوید

دش. کیدزن رد وهب مدز نییاپ ار ما هیشوپ و

یزیچ درک تبحص ناشدوخ نابز هب یدهم ریما

اب ینز دعب یدنچ اما مدیمهفن شیاه فرح زا

و هدرک سبح ار مسفن دمآ نم تمس مخت و مخا

. مداد سالم مرش یمک اب



دییامرفب متسه یدهم ریما اقآ مناخ _سالمنم

. لخاد

رکشورادخ متفرگ نادند هب بل زاب ناهد اب

یلک واال دوب هدرک یفخم ار متروص هیشوپ

و ردق نیا اب دمآ یمن وا هب دش یم تحاران

، دشاب هتشاد یناوج رهوش نیچمه نس و لکیه

گرزب شرهاظ و دوب میرم ردام لثم وا مه دیاش

دز. یم شنس رتزا

لبق زا یدهم ریما رگا دنشاب هدز لوگ ارم دنکن

رگید هچ دشاب هدرک یزیر همانرب اهار نیا همه

مخز نم متشادن دامتعا مه میاه مشچ مخت هب

سبح ارم روط نآ میاه همع یتقو ، مدوب هدروخ

؟ تفر یم یعقوت هچ اه نیا زا رگید دندوب هدرک

ام شیپ یاوخب هگا ناما و نما اج نیا یجبآ _

. تتربب هنوخ نامهم ممناخ هک هن مرگا نومب

ام شیپ دیاش هرتهب هناخ نامهم ناج ریما _



. هشابن تحار

سح دیراب یم کش و ترارش شنز یاه مشچ زا

هتساوخان ار شرهوش تسا رارق مدرک یم

ار ناتساد نیا لک شهاگن منک رارف و مرادرب

درک. یم فیرعت میارب هناروبص

هی منوتب هگا مرت تحار هنوخ نومهم منم _

یم تحار مرش زا مریگب اه فرط نیا هنوخ

دیش.

هرغ مشچ و تفرگ نادند ارهب شبل یدهم ریما

ار شزیزع رهوش مه ،وا تفر شنز هب یظیلغ

مخا تلا جخ زا یباسح و تشاذگن باوج یب

دمآ. رد شیاه
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نیشام ارزا منادمچ تفر نوریب یدهم ریما



. تشادرب مدق نم زا رتولج و هتشادرب

مه مدوخ تشاذگ هناخ نامهم لخاد ار منادمچ

ار یدهم ریما مه هظحل کی شنز ، متفر لخاد

رس بالیی متساوخ یم نم هک راگنا درک یمن اهر

. مروایب شرهوش

رهوش و نز یاه ثحب یادص مدش هک لخاد

یرتم لهچ قاتا جنک مغ اب دوب هتفرگ باال یمک

چیه ، مدیشک شوغآ اررد میاه وناز و هتسشن

رد هفاضا هرهم کی هک یسح نیا رتزا دب زیچ

. تسین ؛ یشاب یگدنز

یسک یدهم ریما نز ءزج بش نآ هک رکشورادخ

ینیس نورد ار اذغ مه وا دشن هناخ نامهم لخاد

هب شلا ح یگتفرگ دوب، هدمآ و هتشاذگ گرزب

متمس ار ینیس و هدرک رت یبل دوب ادیپ حوضو

: تفگ نم هب ور شظیلغ هجهل داد،اب له

دشن نومه یارب میتشاد نامهم ام هدنمرش



. یشاب نومرانک ات ماش یارب مینک تتوعد

. متحار یروج نیمه نم اقافتا _هن

ال باقتم تساخرب اج دزوزا یدنب مین دنخبل

: متفگ مارتحا واب مداتسیا

. دیدیشک تمحز یلیخ هنکن درد نوتتسد

منک. یم شهاوخ _

و هتسشن میاج رس متشادرب مدق رد تمس

. مدش اذغ ندروخ لوغشم

تمس ، تفر اه هتشذگ تمس مرکف نامزمه

نامه مرمع زور نیرتدب میگدنز قافتا نیرتدب

، مردام نتفر زا سپ دوب دب شلا ح مردپ هک یتقو

شدعب تاظحل اما هناردپ دوب هتفاب ار میاهوم

درد زج تشاذگن یقاب هناردپ سح نآ زا یزیچ

هدقع دوب، هدشن مبیصن یزیچ کتک و باذع و

درک یم خیلا متسد ندنازوس اراب شیاه



هیبنت شنتفر رطاخب ار مردام تشادن ییاناوت

دوب. هدرک وا نیزگیاج ارم و دنک

وا اما متساوخ یم کمک لد هت زا مدز یم غیج

تفگ یم داد یم رجز ارم رتشیب هظحل ره

شروظنم ما هتشذگ مرادن وراد زا تردام رطاخب

شنز و رسپ وا مدیمهف یم هزات ار رادن و راد زا

. تفگ یم ار

، تفگ یمن ار شیاه رهق تلع تقو چیه مردام

هشوگ ار نآ همین هفصن دوب هدش مرهز ماش

مزولب ، هنامولظم هشیمه لثم مدز، قه و هتشاذگ

هدنام میاه هناش یور اه مخز یاج مدز رانک ار

تسد مدش رجزنم مدوخ دنک،زا شتنعل ادخ دوب

یاه دایرف یادص راگنا مدرشف میاه شوگ یور

یم دایرف دش یم شخپ مشوگ یوت مزور نآ

. مدرک یم شسامتلا متساوخ یم کمک مدز

نم ، مدرکن یراک هک نم نک ملو ادخ ور وت _اباب



. مدرکن یراک
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هب ردپ دوبن هک ییاه زور اما تسناد یمن مردام

یم میاق یرابنا رد هک یا هنایفخم یاه یندیشون

دید، یمن یزیچ رگید شمشچ و درب یم هانپ درک

نآ زا گرم درب یم دوخ اب مه امار مردام شاک

درک یم هجنکش ارم هک ینامز دوب رتهب یگدنز

شراک دز، یم دایرف رد تشپ مرت کچوک ردارب

و تفر یم وا غارس دش یم مامت نم هکاب

دیوگب یزیچ اقل هم هب رگا هک درک یم شدیدهت

نیمز یور رس دهد، یم باذع نم لثم مه ار وا

اب هدش هدیچ مه یور یاه کشت فاحل متشاذگ

حلا دندوب هدش سر دید زا دیفس یا هفحلم

متسب مشچ مدید یمن دوخ اررد ناش نتشادرب

. متفر ورف قیمع یباوخ وهب



زا هدز تشحو یسک یاه مدق یادص اب حبص

یم ادیدش هک ار میاه مشچ ، مدیرپ باوخ

تمس ، متساوخ اجرب وزا هداد شلا م دنتخوس

یم دنت مبلق دوبن طایح رد یسک مدرک تکرح رد

رداراب هریگ تسد دوب، هدش نشور اوه دز

رگید راب دنچ دوب لفق رد اما مدرشف سرتسا

دیاش ؛ مدرک یم رکف نوچ مدرک ناحتما

لفق رد زا نم دشن زاب مه زاب اما مدرک یهابتشا

گنت هب ور مسفن متشادن یشوخ هرطاخ هدش

نییاپ ارباال هریگتسد یراب دنچ تفر یم ندش

یمن مه ار شمان هک ار یدهم ریما ونز مدرک

مدز. ادص متسناد

. تسین یسک ... دینک ردوزاب مناخ _

رانک دوب هچوک رد مه زورید هک یدرم نآ رود زا

و مدید هرجنپ لکش یلیطتسم رداک نورد هچغاب

یم هک یروج ، مدیشک غیج لد هت زا تشحو اب



تشحو اب درم دوش هراپ ما هرجنح مدیسرت

،هب تشگ ورد هار لا وبند هدرک هاگن ار شفارطا

ار منامشچ سرت واب هدیبسچ هناخ هت راوید

و هداتفا مراشف ، مشاب هداتفا هلت رد دنکن متفرگ

دیزرل یم تشحو زا منت لک دوب هدیرپ ینآ مگنر

زا هک ییادص ره اب نم نت اما دوب هتفر درم

ییاج ، مدرک یم سح دیزرل یم دمآ یم طایح

هب هرخ باال تسا رارق و هدش یفخم هناخ نورد

. دیایب مغارس

چیه ،حملا مدرک فعض هک مدوب هدز داد ردق نآ

مداد هب یسک و هتشذگ تعاس کی دوبن شوخ

ندش هتسب و زاب یادص اب تیاهن رد دوب هدیسرن

مدز. دایرف ار کمک هملک لد هت زا هناخ یلصا رد

تمس مدینش ار یسک تعرس رپ یاه مدق یادص

: متفگ هیرگ و ضغب اب دمآ هک هتسکش هرجنپ

نم ادخ هب نک ردوزاب ادخ ور وت یدهم ریما اقآ



... منوت یمن متسه یبوخ رتخد

ادا لماک ار مفرح متسناوت یمن و دیکرت مضغب

: تفگ یزوسلد دشواب ما هریخ تریح اب منک

وت هک هییاوه و حلا هچ نیا هدش یچ یجبآ

؟ یراد

یمن یزیچ یسک هب ادخ هب مرب راذب نک زاب ورد _

مش. روگ مگو مد یم لوق مرب، راذب طقف مگ

؟ ییاجک یروس ، یروس _
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ندرک مارآ رد یعس و مدیلا م برطضم ار مناوزاب

سامتلا و متخیر یم کشا یبصع ، متشاد دوخ

اهزور نآ رد هک راگنا مدرک یم

ردتال هک مدید یم ار یدهم ریما ، مدوب هدرک ریگ

دوخ رد نیمز یور تسا مندرک دازآ یارب ش



یم بات باذع واب هدیچیپ

. مدروخ

هش. یم مومت هش، یم مومت _االن

یم مناتسد دز یم هبرض رد هب مکحم یا هلیم اب

زا درم همه نیا نیب رد هک دوب بیجع ، دندیزرل

نوچ متشادن یسرت یدهم ریما

نیا ، یردارب ره رتزا ردارب درک یم راتفر هناردارب

ار شا هناخ دوب هدرک تباث شیاه تبحم اراب

زا ارم تشاذگ مرایتخا رد

مک اه نیا داد تاجن مقمحا همع رسپ نآ تسد

. دوبن یزیچ

هیرگ لد هت زا دمآ هک هشیش نتسکش یادص

یاپ یور مرانک طایتحا اب دمآ متمس هب مدرک

تشحو دشواب زیخ مین شتسار

. دیسرپ



رد؟ تشپ هدز لفق یک هدش یچ _

یتخس وهب هدرک هراشا غاب طایح هب تنکل اب

. مداد حیضوت

...اج...دوب. نوا ... یکی _

هک دورب تساوخ دش مه رد ادیدش شیاه مخا

و دورب وا مدیسرت یم ، مدرک شسامتلا هب عورش

چیه رگید هدش زاب رد حاالهک

. دنامن یقاب متاجن یارب یهار

نومب ورن ، مسرت یم نم ورن ادخ ور وت _هن

. مغارس دایم تقو اجهی نیمه

... یروس _

: تفگ بل ریز و درک یهاتوک ثکم

هللا. رفغتسا نیا... هتفر اجک تسین مولعم

هدنب نوا ریصقت شهب دیگن یزیچ ادخ ور _وت



هی درک یمن لفق ورد شاک طقف ... تسین مه ادخ

نم دیاوخ یم مدرک رکف هظحل

هکرس و ریس لثم ملد ، دیدب ماقآ لیوحت و

هگید مدید هک مه ور یزورید کدرم نوا دیشوج

. دنومن منت وت ینوج

. دیسرپ رتشیب یواکجنک دشاب مه رد شتروص

؟ یدید شور هفایق دوب یلکش _هچ

و دیفس شتسوپ گنر روب دوب، یلسع شامشچ _

مدرک کش هظحل هی دوب دنلب ماقآ لثم مشاشیر

مدای یلو هشاب شدوخ هنکن هک

. مدید رد مد ور اقآ نیا مزورید دموا

هظحل نآ رد نم و تسشن شنامشچ رد سرت

هانپ نآ هب هک یسک متشاد مک ار نیمه اقیقد

م یپ هک یسک زا شدوخ مدوب هدرب

. دیسرت یم هدمآ
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. مدیسرپ وا هب ور تنکل اب

. شیسانش _یم

هزاجا یب مسر یم ور شباسح هرآ، منک رکف _

باحاص هدش بارخ نیا هگم هدش، مکلم دراو

. هرادن

مه ارم و داتسیا مدش، مارآ یمک شفرح نیا اب

لخاد زا شنز یادص درک نداتسیا هب قیوشت

هناخ زا یدهم ریما دش، دنلب طایح

تریح اب شنز نم شدنب تشپ و تفر نوریب

ریما هک دنزب یفرح تساوخ دشو نام هریخ

. دیپوت وا هب یدهم

زا وتاپ متفگن هگم ؟ هزاجا نودب یدوب هتفر اجک _

. راذن نوریب هنوخ



واب هتخادنا شیاپ یولج یا هسیک مخا اب شنز

داد. باوج مشخ

روج هساو هیاسمه زا مریگب رانا مدوب هتفر _

. نارهت یربب یاوخ یم هک ییاباحاص یب ندرک

ینک دیلک تفگ تهب یک یدرک لفق ارچ ورد _

؟ وشقاتا

لدب درو ووا نم نیب ار شهاگن ضغب اب شنز

: تفگ وا هب ور یتحاران زا هتفرگ یادص درک،اب

بوخ ینز یم فرح یروج نیا نم اب یچ هساو

وت هدزدب ونومزیچ هی هرادرب هرتخد هگا مدرک

ید؟ یم باوج

ناونع هب یتناما رتخد نیا نز شکب تلا جخ _

وت یاه نامهم اب منم هبوخ ام هناخ هدموا نامهم

هرتخد منک راتفر یروج نیا

هرسپ نوا دش یم کرت رهز سرت زا تشاد



. هتشگ یم طایح وت هدید ور هناوید

تارب هزمغ و زان هدش دب شلا ح ینئمطم _

زا نیبب وشامشچ یه هداس ریما یا هدموین

سملا رتخد یرتخد هچ همولعم شامشچ

هنک. یمن رارف هنوخ زا هک

تسد اررد شیاه هناش یبصع یدهم ریما

دز. دایرف شتروص یوت و تفرگ

ات شاباب هنن هنوخ هنیش یم سملا هرتخد _هرآ

شسود هک یسک هکاب نیا هن یراگتساوخ نرب

یناتساد هچ هدنبب ور گنلف هراد

هن؟ تسانشآ یلیخ طقف

نآ رد ردق نآ مدوب مدش هریخ اه نآ هب تریح اب

ملد یروس یاه فرح هکاب دوب دب حملا هظحل

رتزا یوق میاه سرت دنکشن

. دندوب ایند رد یزیچ ره



شتروص یور یتسد یبصع کالهفو یدهم ریما

هب بل هدز تشحو دز نوریب هناخ وزا دیشک

هچ ،حاال تفر وا متفرگ نادند

نآ هک یسک اهنت متخیر یم رس هب دیاب یکاخ

تساوخ یم هک دوب یمناخ یروس متشاد هظحل

اررد ممشچ شزیت یاه نخان اب

کت کت رد شیاه فرح زا ینامیشپ هتبلا ، دروایب

دوب. دوهشم شتاکرح
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نوزرل یادص واب مدیشک منماد نییاپ هب یتسد

. مدرک تبحص هب عورش

نوتاهاب مرادن یراک نم ادخ هب مناخ یروس _

طقف مر یم شدعب ماج نیا یتقو دنچ هی طقف

. مرادن یهانپ رس چیه االن



دز، لز متروص هب یگدنمرش واب درک دنلب رس

متروص یور کشا در دیشک شتروص یور یتسد

هک مدوب هدز غیج ردق نآ دوب

ارزا نیا دزو یم یخرس هب انئمطم متروص

. دیمهف یتحار هب دش یم میاه هنوگ یغاد

هخآ مدیسرت یلیخ نوتنوخ دوب هدموا _دزد

درک. یم لفق مور ردو هشیمه مماقآ

شیپ هنوخ میرب ایب ینک هیرگ داوخ یمن بوخ _

ناه؟ یدیسرت امتح ، هدایز راک نم

. یلیخ _

رانا لیبنز و مدرک کاپ ار مرت و کشخ یاه کشا

نیح نامه رد ووا میدرب لخاد نم کمک اراب

داد. همادا

هک تسه سیلا کی تس هناوید هرسپ نوا _

یردام و ردپ هنود یمن مه یسک ام هد هب هدموا



هی نیع طقف ایهن هراد یزیچ

تقو چیه مدآ یامشچ هب هنز یم لز چوق

هدموا راب نیا اما هرب یسک هناخ هب مدوب هدینشن

یدهم ریما یاوخب هگا مگ یم

انشآ اه رو نوا یرب هنک تدر زرم زا هنوت یم

. هراد دایز

یم ار رگید یروشک هب منداتسرف رکف حاالمه

مارآ یارب دوب کاکش ردق نیا ارچ نز نیا درک

یارب و مدرک رت یبل شلد ندرک

: متفگ منک تحار ار شرطاخ هک نیا

مر. یم هشاب ماقآ هک ییاج زا ریغ اج ره هرآ

دز مرمک تشپ هب یتسد تسشن شبل یور دنخبل

هچراپ دعب یدنچ درک رداص ار منتسشن هزاجا و

و هدرک نهپ قاتا طسو یا

روتسد و تفرگ متمس یدراک ، دروآ گرزب ینگل



. منکب تسوپ اهار رانا هک داد

یسم نگل نورد و هدنک تسوپ اهار رانا تقد اب

تارطاخ زا ،وا میتخیر یم و هدرک نود گنر

اهنت هک نیا زا تفگ یم شیناوج

رد ناکدوک اب یزاب نم ردام لثم شیمرگرس

هداوناخ رتخد کت و هتشاد ردارب هس هدوب هچوک

راشف مامت یراغت هت مه نآ هدوب

. تسا هدوب وا رب هناخ

ار ناشیاه ییوگ روز شا هداوناخ ءاضعا همه

دای هب ارم شیاه یگلگ دندوب هدرک راوس وا یارب

ره تخادنا یم ابص

کت ،اما دوبن ناش هداوناخ رخآ دنزرف وا هک دنچ

ار تیساسح رسپ دنزرف یلک نایم ندوب رتخد

درک. یم رتشیب نآ یور

؟ ینک تسرد یاوخ یم یچ انیا _اب



یارب میتسرف یم فرظ یوت میزیر یم رانا _بآ

هرب. یم یدهم ریما ایتسد باال

مرس اما مدیمهف یمن یتسد ارزاباال شروظنم

هک راگنا و هدش مخ یروس ، مداد یم ناکت مارآ ار

دشاب نامرب و رود یسک

دز. بل یمارآ یادص اب
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تفگ یم یرز ، تسین مولعم تکلمم عاضوا _

ننک. ضوع مه دیدج هاش هراد ناکما

مدیمهف یمن یزیچ مزاب مدش شا هریخ تقد اب

نیچمه نامناتسود نیب امو هداوناخ رد نوچ

طقف تشادن اج ییاه فرح

هک دنک ساسحا ات مداد ناکت رس رتشیب یجیگ اب

مهد،رهزا یم شوگ ار شیاه فرح لقادح



مدیسرپ یم وساالیت مه یهاگ

، مدیمهف زور نآ داد یم باوج هلصوح ووااب

رهوش هب تبسن هک یدایز قشع رطاخ هب یروس

ار وا ردق نیا دراد شناوج

دنک. یم دودحم

؟ هنوتاقآ دوخ ملا نیشام نوا _

یمن نهلا هشاب هتشاد نفک هک هرادن روگ ریما _هن

سآ روج نیمه مدرک جاودزا شاهاب یتقو امنک

تشاد منج دوب،اما ساپ و

جل رس شاهاب ماشاداد ارچ منود یمن دوب درم

کیچوک رسپ هی نز یاوخ یم نتفگ یم نتشاد

سپ ادرف هک یشب تدوخ رتزا

. ترس هرایب ووه ادرف

دش،اب یم رت نشور میارب شیاه تیساسح هزات

شوگ شیاه فرح هب لبق زا یرتشیب تیدج



فیرعت میارب ووا مدوب هدرپس

ولد درد مه نم تساوخ یم ملد ردقچ درک یم

ناشن میاه فرح هب یشنکاو هچ هک نیا اما منک

تسود دوب مهم میارب دهد

وراک سک یب میتی کی لثم محرت اب متشادن

دنک. مهاگن مدوب هظحل نآ رد اقیقد هک یزیچ

اما نتفر هب مدوبن یضار میدرک رارف هک یزور _

تخس هگا هشب یروط نیا نتساوخ نوشوخ

رارف تقو چیه نتفرگ یمن

تشاد ور ماوه یلیخ لیاوا نوا ریما ، مدرک یمن

یم رید هب رید دوب تخس شراک یلو هراچیب

تمینغ منومه اما ومه میدید

دوب مورآ نومیگدنز دوب بوخ زیچ همه دوی،

یلو...

درک واکجنک شیاه فرح همادا یارب ارم شثکم



یم هک یزیچ زا راگنا دش مه رد شتروص

. تشاد مرش دیوگب تساوخ

نیا منود یمن دشن ، تساوخ یم هچب ریما _

یزیچ ایهن هتسرد تهب منز یم هک ییافرح

مقاجا نم یلو ایهن یمهف یم نوشزا

ادخ دیاش یه هچب قشاع یدهم ریما و دوب روک

هک دشن مدرک ربص راگزآ سلا شش تساوخن

. دشن

ینیس نورد ار دراک و رانا داد تروق ار شضغب

کاپ یارب هک یلا متسد اراب شیاه کشا ، تخادنا

هتشاذگ شیاه تسد ندرک

. تفرگ شمشچ یاه هشوگ زا دوب

تدوخ یدیشک مزا فرح همه نیا رتخد بوخ _

؟ یدش یرارف یچ یارب وت یتفگن کالممه کی

ترهوش هتساوخ یم تاقآ راگنا



یزیچ یداریا و بیع یدرکن جاودزا ارچ هدب

هتفر یسک یارب تلد نم لثم ای هرسپ تشاد

دوب؟

زا هک یدح نیرت نییاپ ات یتحاران اراب مرس

هب گرزب یضغب متخادنا ؛ متشاد غارس دوخ

زاب اج میولگ رد خولک کی ینیگنس

یتحاران واب هداد نوریب تخس ار مسفن درک

. مداد باوج

. هرادن ریگاو ، مراد عرص ضرم _
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ارم میضیرم رس راب نیا ات درادن ریگاو متفگ

ار مسفن ، دنکن بیرغ رهش یاه هچوک هراوآ

یرتشیب ضغب واب هداد نوریب تخس

. مداد همادا



. مراد مه ساوسو _

رظتنم و هدز لز متروص هب یفاکشوم و تقد اب

اما دوش جراخ مناهد اتزا دوب یدعب یاه هلمج

میوگب هک دوب تخس میارب نم

شیاه مخز و درک یم هجنکش ارم هنوگچ مردپ

درک. یم دراو مرامیب حور و نت یور اررب

هماباب مدرک یم رکف هک یدرم ینعی ... ماقآ _

ربخ شیپ زور دنچ نیمه ات درک متیذا یلیخ

همیردپان تسین ماباب نوا هک متشادن

مهب مدای یتقو زا منامام نوچ مکوش وت زونه

. نوجاقآ مگب شهب تفگ

یور تسد فسات دشووااب یراج میاه کشا

. تشاذگ شناهد

تشادن مراک هب یراک لیاوا نوا دوب یبوخ درم _

و ثحب منامام اب مدش و گرزب یتقو مک مک اما



زا هک منامام دش عورش شاوعد

و... نم دش یم تسین و نوریب دز یم هنوخ

ارم تریح اب دوب زیچ همه یایوگ مضغب ندیکرت

ار شلا وس ره نم ، دیسرپ یم لا وس و هدرک هاگن

هناشن هب مرس نداد ناکت اب

. مداد یم ناکت تبثم

یگ؟ یمن غورد منودب اجک _زا

شرانک و هتفر شکیدزن اما درک ؛ مدروخ شفرح

ییاهاج و هدیشک نییاپ ار مزولب هشوگ ، متسشن

نآ یور یفطصم اباب هک

. مداد شناشن ار دوب هتشاذگ راگدای هب مخز

فسات واب دنادرگ یرس یروابان اب مناخ یروس

: تفگ

مدآ نیرت تخب دب مدوخ مدرک یم رکف زورید ات

... مایند



هدش هتسب یاه مخز یور هک ار شناتشگنا کون

دندش تشم میاه تسد مدش، رود وا زا دیشک ما

هب یصاخ دید اب یروس

ریسا شیاه نادند نیب ار شبل دزو لز منامشچ

هچ ات شیاه رکف هک منک سح متسناوت یم درک،

. تسا دب هزادنا

تس؟ هدنز تیعقاو یاباب _

و درک رت یبل ، مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

دز. هفرس

؟ یردپ میق کال یرادن مه گرزب _اباب

. مشاب هتشاد منکن رکف ؟ یسرپ یم یچ هساو _

فرط نوا ؟ گنرف یرب یراد تسود یتفگ _

؟ ینک یگدنز

دنچ ره دندش یم کانرطخ مک مک شیاه لا وس

یاه لا وس نوچ مدیمهف یمن ار ناش تلع هک



ینعم هک دیسرپ یم یا هدنکارپ

. متفایمن مزغم اهرد نآ یارب

یاوخب یزیچ ره هب یریگب شوگ و نم فرح _

. تمنوسر یم
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یم هنایروم لثم ار مزغم یروس یاه تبحص

هلا چم تسد رد ردق نآ ار منهاریپ هشوگ ، دروخ

دوب. هدش کورچ لماک هک مدوب هدرک

ره رتزا یعیبط منزب دنخبل مدرک یم یعس

لخاد ، تشاد دوجو ناهج رد هک یعونصم دنخبل

هدش خیس منت هب وم شیاه فرح زا متفر طایح

دوب.

شزرا یب ئش کی لثم هک متشاد ار یسک حلا

وا یسک رخآ دشورد یم تسد هب تسد مادم



. تساوخ یمن ار

، متخادنا نییاپ ار ما هیشوپ متفر هلحم لخاد

. مداد هیکت یلگهاک راوید هب نیمز یور

، دندوب هناور متروص یور روط نامه میاه کشا

یروس مدروخ یم هصغ و مدیزگ یم بل درد اب

نآ زا مدوخ یاهاپ اب دوخ هک دوب هدرک یراک

رتزا مک هک ییاه فرح ،اب منزب نوریب هناخ

بیرغ رهش نیا ورد هدرک دروخ ارم ، دوبن ازسان

یم میاشامت یصاخ روج اه درم دوب هدرک هراوآ

وطالین تدم دیابن دوب، هتشاد مرب سرت دندرک

مه ار هناخ نآ هب نتفر یلو مدنام یم نوریب

منک. لوبق متسناوت یمن

تکرح یدهم ریما هناخ تمس هدش دنلب اج زا

ار ،وا مدرگرب اج نآ متسناوت یم لقادح مدرک

نودب میارب ار ییاج منک شهاوخ و منیبب

شنز یاه تساوخرد هیبش ییاه تساوخرد



دنک. تفایرد لوپ شضوع ورد دنک ادیپ

: تفگ یسک هک مدوب هتفر ار هار فصن ابیرقت

؟! یتسه یرارف رتخد ؟ یراد راکیچ هنوخ نوا وت

ات ارم زورید هک یکدرم نآ هجهل نودب یادص اب

مبلق یور تسد دوب هدناسرت گرم دح رس

هدز نوریب هقدح زا هک ییاه مشچ واب هتشاذگ

دز. یم شپت رپ مبلق مدز لز شتروص دوب،هب

مدوب هدرک شومارف و دوب هدش سبح مسفن

جراخ هیر زا ممدزاب اراب نآ متسناوت یم روطچ

منک.

روط نامه و هدرک عمج میاه تسد نیب ار مرداچ

ورگا دوبن هچوک رد یسک متفر یم بقع بقع

. دیسر یمن ییاج چیه هب مدایرف درک یم یراک

. هرادن ... یطبر وت... _هب

رارف ،اپهب دندش درگ میاه مشچ مدوخ هلمج زا



یم ملد سرت ملا،زا بند هب مه هناوید نآ متشاذگ

هب یزیچ یزیر وربآ ءزج اما منزب غیج تساوخ

. مدروآ یمن راب

ادخ. ور وت نک ملو _

. اسیاو مرادن تیراک _

رد مکحم مدیسر هک یدهم ریما هناخ رد مد هب

مدز. دایرف ار شمان و هدز

. یدهم ریما یاقآ تکمک _

ندید دشاب جراخ ینآ یدهم ریما دشو زاب رد

نآ درک دنلب هک ار شرس دش لا حشوخ نم

و گنر اب دیسرت نم لثم مه وا دید ار هناوید

دز رشت شدوخ یخلا هب وا هب ور هدیرپ ییور

نآ هب دسرب هچ دنازرلن مه ارم لد شرشت اما

. ینابایب لوغ

؟ کدرم یاوخ یم یچ _
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هب جیگ ،و دیشک شا هلک طسو هب یتسد درم

مدرک شا هراظن ینیب زیر دشاب هریخ شفارطا

ارهب دوخ هک دوب یناسک هب هیبش رتشیب

ریما و نم زا رتشیب واال دننز یم یگناوید

دوب. شراب یدهم

اه. هشن تادیپ اج نیا هگید منیبب _ورب

ام هب ینعم رپزا یدنخبل و داد ناکت یرس درم

دمآ. کیدزن یگدنمرش اب یدهم ریما دز،

وت. میرب مایب ؟ یجبآ یدوب اجک _

. مدوب اهاج نیمه _

یم هک راگنا دوب هدز لز نیمز هب تقد اب

یزیچ یلگ همین نیمز اهو گنس نآ زا تساوخ

درد و دیشک ششیر هت یور یتسد دنک، ادیپ



درک. توف ار شیاه

راکیچ یروس تسد زا منود یمن ادخ هب یجبآ _

اما نیمز ریز متفر یم مدش یم بآ شاک منک

یمن شنوبز زا ور هدز تهب هک ییاه فرح نوا

ءزج نم یلع هبوالی درک فیرعت مارب مدینش

. مدرکن تاگن یا هگید دید هب مرهاوخ

اب یراک نم دیدب نم اجهب هی طقف هش _یم

وت دیاوخب ردقچ ره مراد ملوپ مرادن یسک

. تسه منودمچ

رت نییاپ رس تسب لا صیتسا اراب شیاه مشچ

هجوتم دش دنلب هک یبوچ رد ادص ، تخادنا

نم لئاسو اب دعب یدنچ مدش شنتفر لخاد

: تفگ نم هب وور هدمآ نوریب

. یجبآ تفایب هار

میر؟ یم اجک _



زورما ، متفر شلا بند راو کدرا ونم دادن یباوج

متداع دعوم امتح دیشک یم ریت یمک ملد ریز

کی میارب هشیمه مردام متفرگ نادند هب بل دوب

یسک هچ اجزا نیا ، تشاذگ یم رانک هچراپ هکت

مه یور مشچ یبصع ، متساوخ یم کمک دیاب

طلسم مباصعا یور یمک طقف یمک ات متشاذگ

دیاب ، دوبن لر تنک لباق میاه تسد شزرل ، مشاب

. مدش یم رقتسم ییاج رتدوز هچ ره

هک یزبس رس یاه تخرد و راد نیب زا یلع ریما

نیب اررد یلگهاک یاه هناخ و دوب اج نآ رد

لباقم و هدرک رذگ دوب؛ هدناشوپ شیاه هخاش

درک. فقوت هتفر وور گنر و هنهک یرد

. تارب مدروآ نامهم باخرس هللا،هنن _ای

دب هک ندرک کش مدرک دصر ار مفارطا سرت اب

هاگن رگا دش یم متخ نانیمطا هب روج کی دوبن

هب یندشن ادج یا هروخ متفر یم لخاد هدرکن



. داتفا یم مناج

نک. ربص هنن مدموا _

اب دمآ نوریب دیفس هداس رداچ اب ینز دعب یدنچ

ار شنادند زا خیلا هثل هک دز یدنخبل نم ندید

ردق نآ شتسوپ یگدیکورچ ، تشاذگ شیامن هب

. دروآ یم محر هب وا یارب ار ملد هک دوب قیمع

ور یراذب ماوخ یم مدروآ یتناما هب تارب _هنن

یتناما یشاب شبظاوم تنوج لثم تامشچ

هرب. دیابن شاپ هب راخ هتفگ ِدمحم

هب بجعت ،اب تفگ یم ار ابص ردارب دنکن ؟ دمحم

مرواب دوب هدنام زاب مناهد مدرک هاگن یدهم ریما

نودب ار یتساوخ رد نیچمه دمحم هک دش یمن

رد یسک دنک، دشاب هتشاد ربخ یزیچ زا هک نیا

ار ابوا ندرک تبحص تعرج یداع حتلا

و صحن یگدنز هراب رد هک دسرب هچ تشادن

ار راک نیا ارچ دننک، تبحص شیارب نم هایس



دوب؟ هدرک میارب
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یتفر مرسپ نوا ،هب مامشچ رس شمدق هنن _یآ

مد یم مه ودرگ هسیک هی نوسرب سالم دهشم

ربب.

هگا ور بایسارفا نوا طقف هنن باخرس مشچ _

یلیخ هگید یاج هرب یتسرفب یزور دنچ ینوتب

هرهز نومنوخ طایح وت زور نوا هش یم بوخ

هدوب هنوخ وت اهنت هدنوکرت ورام مناخ منص نیا

. راگنا هدش شیپ اپ مزورما

؟ هدرک یسومان یب هنن مرس هب کاخ یاو _یا

درک. یمن اراک نیا زا هک نم هچب

داد. همادا هصغ اب هداد ناکت ار شرس



. هزیچ همه یب هرتخد نوا ریصقت شمه _

زور دنچ نیا رد هک یدرم نامه یروآ دای اب

،اما مدنک ار مبل تسوپ دوب هدش مدیدج سوباک

هچب لمح زا رتهب هناوید نآ ترواجم رد ندوب

یور یتسد کالهف یدهم ریما دوب، نارگید یارب

ییاهزیچ دشو نزریپ کیدزن و دیشک شتروص

. تفگ ششوگ مد

دش، تباث شگنر ییانح یاهوم یور ممشچ

یم انح میاهوم یور زور تفه یهام مردام

،اما تسا ریخ میاهوم یارب تفگ یم تشاذگ

هصغ ردقچ مدوب هدیمهفن تقو چیه ار شتیریخ

. دروآ یم راشف یگنت دوب،لد هدروخ ار میرامیب

نتفر ولج تعرج دش مامت هک ناشیاه فرح

و هدرک یظفاحادخ یدهمریما ،زا مدرک ادیپ

رد یشود هب هناخ مدش لخاد تسد هب نادمچ

نیا رد هک دوب یزیچ نیرخآ لا وحا و عاضوا نیا



هنن ات مداتسیا یا هشوگ کالهف متساوخ یم ایند

. دهد نتسشن تصخر و دوش دراو باخرس

. مرایب ییاچ تارب نیشب ییاپرس ارچ _هنن

. هنکن درد نوتتسد _

شیوناز یور تسد هک ردحیلا یتخس اب

میارب و هتفر شا هنهک روامس تمس دوب هتشاذگ

زیر یاه شمشک هارمه ، تخیر یاچ ناکتسا کی

شمشک هارمه ار ییاچ و هدرک رکشت وا زا دروآ

. مدیشک رس سفن کی نیریش و سلم یاه

یش؟ یم دمحم هراکیچ ؟ مرتخد یدروخ راهان _

. منود یمن ... یچیه _نم...نم...

اب شتروص یاه کورچ و نیچ دز ینابرهم دنخبل

ار مذغاک و ملق ملد دش نایامن رتشیب دنخبل نآ

ریوصت ارهب شگنشق هرهچ نآ ات تساوخ یم

. مشکب



ینیمز بیس مکی تارب مرب نیشب ناج رتخد _

منک. بابک

. مریس داوخ یمن _هن

، یشاب هتشاد دیابن نم هنوخ وت فراعت _

. رتخد یراد اج مرس یور یمنامهم

مزیخ اجرب زا متساوخ یم و مدز یقیمع دنخبل

یور تسد یسک یانشآ یاه دایرف یادص هکاب

هزرل ارهب منت شیاه هدبرع متشاذگ مبلق

. تخادنا

... لضفلا وبا _ای
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تمس نایوگ یلع ووالای لوه اب باخرس هنن

دوب، بایسارفا شمان هک کدرم نامه تفر طایح

دز یم شتروص رسو یور



زا مدرک هاگن ار وا هرجنپ تشپ ، دیشک یم هدبرع

دوب، هدرک یطاق زاب امتح مدیزرل یم تشحو

هب امتح تسا هناوید دنتفگ یم

دز باخرس هنن هب ور هک یفرح اب اما هدز شرس

. مداد راشف نادند نیب ار مبل

کاخ هب میدش تخب درُم،دب هنیمهت همع _هنن

. میتسشن هایس

تنعل ار متخب و مدز مرس یور تسد فک اب

مندش رقتسم زا مه هقیقد دنچ زونه مدرک

یا هناخ هراوآ هرابود دیاب حلا هتشذگن

ریخ هب متخ ار میگدنز تدوخ ایادخ موش رگید

دوب هداد مه تسد هب تسد زیچ همه راگنا نک،

مه مردپ هک یدرم نآ ریگ زاب هک

ریز مدروآ یمن تقاط راب نیا ،اما متفایب دوبن

ندیسر زا لبق ار دوخ منام یمن شیاپ و تسد

نوچ درک، مهاوخ خالص نم هب وا



یلیخ دروایب مرس رب دوب رارق وا هک زابالیی

دوب. رت دنیاشوخ

راوید جنک هب رتشیب ار مرمک ناوختسا هصغ اب

باخرس ،هنن متفرگ لغب ار مناوناز و هدنابسچ

رهزا مه کدرم نآ درک یم هیرگ

رتشیب فرط نیا زا دزونم یم هرعن یهاگدنچ

ردقچ همع نداد تسد ،زا متفر یم ورف دوخ رد

ال صا نم دوب کاندرد شیارب

! تسا روطچ کیدزن لیماف نتشاد متسناد یمن

تیاهن دوب هدرک رود همه امارزا یفطصم

یاه هیاسمه اماب یریگ طابترا

دوب. نام یلغب و رواجم

رد کرسپ نآ اما دوب هتشذگ هقیقد دنچ مناد یمن

لخاد دوب هتفرگ لغب ار باخرس هنن هک حیلا

نیدلا عالء یکیدزن اررد ووا دمآ



زونه داد، شیازفا ار امد و تشاذگ نیمز یور

دوب. هدشن نم روضح هجوتم

نیا ایادخ . وشاپ نوج هب تدرد وش رادیب _هنن

. دموا نومرس دوب یتبیصم هچ

درک یم ،یخلا مدوب هدش هریخ وا هب بجعت اب

همکد تحار ردق نیا هک تسین هناخ رد یسک

مدرک یعس دوشگ یم ار شنهریپ یاه

ار وا مراد تسد مد هچ وره هسطع و هفرس اب

مه دش،هنن مه نیمه و منک عنم راک نیا زا

شوه هب میاه ادص رسو اب نامزمه

دوب. هدمآ

! یرارف رتخد ینک یم راکیچ اج _نیا

یرارف رتخد باخرس هنن شیپ ارم هک نیا زا

رد مخا اب هنن مدش هدز مرش دوب هدرک باطخ

گرم یروآ دای هکاب حلا نامه



دز. رشت تخیر یم کشا شرتخد

؟ هخآ یراد هچب نوا هب راکیچ هدرم لیلذ _

هنن. یرارف مگ یم هنوخ یداد شهار یچ هساو _

. یترق هچب هننس ور وت مدوخ هنوخ _

#347

هک مدوب یدنخ کت هتساوخ ان یترق هچب ظفل زا

بل هدز مرش دنامن رود اه نآ هدز مغ نامشچ زا

مدرک یعس و مدیزگ

منک. یدرد مه

. شتزرمایب ادخ _

باوج متیلست هب هک نیا نودب هتب یب کرسپ

دش. عمج دوخ اهرد هچب لثم دهد

هدرک تیصو تفگ منامام ؟ مینک راکیچ حاال _هنن



شنرایب تاوخ یم مینک شکاخ شدوخ نطو وت

ارچ نم همع ارچ هخآ اج، نیا

هنن؟!

یور مارآ مارآ و تسیرگ یم نم لباقم هدنگ درم

اما درک یم یهارمه ار وا دز،هنن یم شرس

دوب. رتشیب وا زا شربص

شیاه نج دش مامت هک هناوید کدرم یاه هیرگ

ور مشخ اب هنوگ نآ هک دنتشگرب شمسج نورد

: تفگ باخرس هنن هب

هگن ور یسک نیچمه ت هنوخ وت یچ یارب

شمتخادنا مدرب متشاد شرب یتقو یتشاد

وشارسدرد طقف هک یا هکیترم نومه هنوخ

هک... همهف یم هرایم تارب

هراوید ارهب نوخ دیدش شبوک اب مبلق نابرض

: متفگ ونم نم اب درک یم شخپ ما هنیس یاه



مر. ...یم مدوخ

دز وا هب یندرگ سپ هنن هک مورب متساخرب اج زا

دز. رشت شدب حلا نامه واب

یارب ور اهنت رتخد یگ یم یراد یچ فرش _یب

م هنوخ زا ورب نوریب ورب ؟ ینک یم هراوآ یچ

یاو. مرتخد ایادخ نوریب

. شاب مورآ مدرک طلغ زیزع _

یم ونهلا هدز شا هنیس هسفق یور تشم اب

درک.

؟! تساجک ؟ تساجک نرایم ور مرتخد _یک

باوج تسناد یمن رب تنطیش زا تسد مزغم

داد یم " نوتسربق " هملک اراب باخرس هنن لا وس

نابز اررب نآ دوب یفاک اما

دنک. هقش ود ارم اج نامه بایسارفا ات مروایب



هک متشک یم یهار لا بند دوب هدش دروخ مرورغ

وهن دزوسب خیس هن هک مورب اج نآ زا یروج

زا مناوت یم مدرک یم رکف ، بابک

اب هشیمه هک ییاه هیاس زا درد زا منک رارف ریدقت

نم هک دنتفر یم یتقو اهنت اه نآ اما دندوب نم

ادیپ ار ناشندرک نوریب هضرع

هن لقادح متفرگن دای ار راک نیا زگره ونم منک

. دریمب نجل نآ هک یتقو ات
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باخرس هنن هناخ رد مندش رقتسم زا یزور ود

ونم هدمآ شیارب نارهت زا نامهم یلک ، درذگ یم

وا زا ینادردق یارب

یم ضیفتسم ما ییاریذپ اراب شیاه نامهم

. مدرک



یم و هدرک بآ اررپزا یسم گرزب هباتفآ

یادص هکاب مربب هناخ لخاد ار نآ متساوخ

تمس وهب مداتسیا رفن ود یاه ثحب

اه زاسلا سپ ما یلوضف متشادرب مدق راوید

دوب. هدرک لگ

طقف ماوخ یمن تزا یچیه ماوخ یمن _نم

. درگرب

هک ییافرح هب هقیقد هی طقف هقیقد _یآالرهی

هب تقو نوا نک رکف یدز یم مهب ازور نوا

مهب یتح هک ید یمن تارج تدوخ

مهار ولج هگید راب هی یلع هبوالی یدب سالم

هک... تشوگ مد منز یم نانچ یشب زبس

دوبن دوخیب مدیشک نیه و هتفرگ نادند هب بل

هرابود یاه سامتلا یادص ، مدیسرت یم وا زا هک

هکابوا یناوج و ابیز رتخد



مدرک رکف نیا هب دشونم دنلب درک یم تبحص

دوجو هکاب دوب ریقح و ایح یب وا ردق هچ هک

زاب کدرم نآ یاه فرح

ردق نیا هک دوب هک وا رگم درک یم شسامتلا

. دروآ یم نییاپ ار دوخ

نیا ال ،صا مدرک طلغ مراد تسود نم بایسارفا _

. تمسا هب منز یم ور یچ همه راب

وش مگ هروخ یمن نم درد هب هگید وت لثم ینز _

وش. مگ یدینش یدموا شزا هک ییاج نومه ورب

یفیفخ غیج هدز تشحو شدایرف یادص اب

مدق واب هدش بلج نم تمس وا هجوت مدیشک

یور ار هباتفآ دمآ، تمس عیرس یاه

هب مدش هک هناخ لخاد متخیرگ و هتخادنا نیمز

. مدوب هداتفا سفن سفن

. دیسرپ بجعتم و درک یمخا نم ندید اب امس



ماوت رظتنم تعاس ؟هی یدرواین دش یچ _بآ

. رتخد

: متفگ دز یم خی امرس زا میادص هک ردحیلا

زیچ...نیا... هن...

فرح االن انومهم منص رایب نوریب ورب یچ _

ودب. نومتشپ ننک یم تسرد

یم رب رگا دز یم ما هنیس راوید رد مکحم مبلق

و مداتسیا شوگ دیمهف یم بایسارفا متشگ

چیه تفر یم عوضوم نیا رس میوربآ

داد یم تاشن مراک نیا هب تبسن هک یشنکاو _

. تشاد رارق هیضق فرط کی مه

دیرایمن ییاچ ارچ هسرپب هنن ادخ هب منص _

. هگید بنجب هئوت ریصقت مگیم

رانک و رگید مه اب سرت و امرس دیزرل یم منت لک

ارابجا ونم دندوب هدز خی مناج یب بلق رد مه



نامزمه و هتشگرب طایح تمس

کی هک مدناوخ یم دوخ یارب هحتافلا کی

... هعفد
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و رگید کی اب سرت و سرتسا دیزرل یم منت لک

نم و دندوب هدز خی مناج یب بلق رد مه رانک

کی نامزمه و هتشگرب طایح تمس ارابجا

اب هعفد کی هک مدناوخ یم دوخ یارب هحتافلا

. مدیرپ اج زا کدرم نآ یادص

. یشک یمن تلا جخ ؟ یتسیمیاو شوگ _

هل طسو نآ مه ،مبل مدرشف نادند نیب ار مرداچ

تلا جخ رتمک ات دوب هتفرگ ندرگ ارهب ندش

تمس مهد وا هب یباوج هک نیا نودب ، مشکب

اب داتفا ملا بند رتدب و درکن اهر ارم متفر هباتفآ



میاه ناوختسا و داد یم مرازآ دیدش هک یسح

هک یتراسج واب هتشگرب تشاد یم او درد ارهب

مدز. داد دوب دیعب نم زا

نم؟ لا بند یداتفا یچ هساو _

. مریگب باوج ات تلا بند مداتفا _

. دیشخبب _

؟ هدوب لا وس باوج یک دیشخبب _

واو حور راثن یتنعل و هتشادرب ار هباتفآ

و دوب ندش رپ ردحلا هباتفآ ، مدرک شنادناخ

نم. اب تبحص ردحلا بایسارفا

؟ نتلا بند رد هب رد رهش وت یتسنود _یم

مداتسیا فاص ، تسب خی ینآ منت شفرح نیا اب

یمن دز، یم شپت رپ مبلق مدز لز شتروص هب

هک دز یم رشت منهذ مریگب وا زا هاگن متسناوت

راو اسودم ارم سرت اما مزادنایب نییاپ رس



یگنس هب مندش لیدبت ات یزیچ دوب، هدرک کشخ

شگنر یلسع یاه مشچ دوب هدنامن تخس

هباتفآ زا بآ ندش ریزارس یادص اما درک مخسم

ار هباتفآ ، دروآ نوریب کوش وزا هداد تاجن ارم

ونآ مداد همادا ار مهار وزرل سرت واب هتشادرب

دز. داد هراک یب کدرم

هیلیخ یهاش هد نتشاذگ مه ینوگد تمژ هساو _

هن؟! هگم

یمن هک دوب هتسکش نانچ مبلق مداتسیا اج رس

کی وا منک عمج ار شیاه هزیر هدروخ متسناوت

دوب. انعم مامت هب یضوع

. متسین یرارف _نم

وک؟ تاباب هنن سپ _ا

باوج ترفن واب هتشگرب شتمس هب مشخ اب

. مداد



دش؟ تحار تلا یخ مرادن ور سک چیه ندرُم _

ینیچ ربخ و یسوساج زا هک نیا یاج هب یتسار

یم دیعب هتبلا روخب ور توزاب نون یرایب رد لوپ

. یشاب هتشاد ور یراک نیچمه هضرع منود

حلا نامه دزورد یم سفن سفن صرح زا

هناخ تمس مدنادرگرب ور هدرک یبصع هدنخ

تشاد رمع ات دوب شسب ردق نیمه ، مدرک زاورپ

عالف. هکیترم درک یمن شومارف ار مفرح
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و تفرگ مناتسد زا ینآ ار هباتفآ مندید اب امس

کی ، تخیر روامس نورد ار نآ ندناشوج یارب

هرذ نودب ونم داد مناتسد هب یاچ رپزا ینیس

نیب و مدرب هناخ نامهم ارهب نآ یتیاضران یا

تقد اب سلجم رد ینز ، مدرک شخپ اه نامهیم

هلصاف نآ زا شهاگن ینیگنس تشاد رظن ریز ارم



دش. یم سح مشود یور مه

ال بایسارفا یاه فرح رطاخب ملد قامعا رد مغ

درک یمن میاهر تقو چیه یفطصم دوب، هدرک هن

یزیچ چیه واب هدیبسچ نت یور لیگیز کی لثم

سح متسناوت یم ار شیوب ، تفر یمن نیب زا

هتفرگ ار منماد شا یسحن هدماین زونه منک،

دوب.

سرت نم و دوب هدش وطالین یدایز نز یاه هاگن

هلصاف بال نیمه یارب ، متشاد ندش ییاسانش زا

دوخ یاچ زا خیلا یاه ناویل ندرک عمج زا سپ

ار بایسارفا هرجنپ وزا مدناسر هناخزپشآ ارهب

و صرح یمک ،اب تشاد رظن ریز ارم هک مدید

هدش ما هریخ دوب میاه فرح رطاخب هک هنیک

یور رس متسشن قاتا جنک و هدنادرگرب دوب،ور

دح نیا ات تقو چیه مدرک ضغب ، متشاذگ وناز

دب



سح مدوجو قامعا ارزا یسک ویب یتخب

درادرب نیمز یور زا ارم ات دوب یسک شاک ، مدرکن

یمن سک چیه رگید عقوم نآ دنک وحم و

، دشورفب یهاش هد هب ارم ای دنک میادیپ تسناوت

هتشاذگ مندرک ادیپ یارب هزیاج یهاش هد مردپ

؟! متسه اج نیا نم هک تسناد یم اجک زا

هدنک لد شلا وما و زاملا هک تسا بیجع

. تسا

و دنک ادیپ ارم تساوخ یم دوجو مامت اب ینعی

. دریگب هدهع رب هنت کی ار ملتق

و حلا نآ رد هناخزپشآ هشوگ نم ندید اب ایور

: تفگ محرت و یزوسلد دمآ،اب مکیدزن اوه

؟ حهیلا هچ نیا هدش یچ منص یاو یا

. یچیه _

تتیذا زاب مشاداد هنکن ؟ تهب هتفگ یزیچ یسک _



. مگب زیزع هب وگب هدرک هگا ناه؟ هدرک

میاه کشا و مداد ناکت یرتشیب ضغب اراب مرس

و تسشن مرانک ، مدرک کاپ متروص یور ارزا

. تشاذگ میاهوناز یور تسد

مه مرح اج نوا یدموا دهشم زا تفگ یم زیزع _

ماما ماقآ مرح مرب راب هی هموزرآ نم یتفر یم

. اضر

متشاد تسود ار اضر ماما مه نم ، مدرک دنلب رس

یم ملد و مدش یم ریس یگدنز زا هک ییاهزور

یم وا مرح هب منک ارخالص مدوخ تساوخ

یم اعد دمآ یم میاپ اپهب مه مردام ، متفر

یگلگ ادخ زا ونم میدناوخ یم زامن ، میدناوخ

رکش ار ادخ مربخ یب اج همه زا ردام و مدرک یم

نیا یزیچ هچ رطاخب هک تسناد یمن درک، یم

دنک. یم ار راک

حیرض یور رس دوب تولخ مرح هک ییاه تقو



یارب یهار هک مدرک یم شسامتلا و متشاذگ یم

مدیشک یم باذع نآ رد هک یمنهج زا یص خال

هک دوب هدش باجتسم میاعد مه دیاش دنک، ادیپ

زونه ،اما مدوب رگید ییاج تعاس نیا االنرد

لد مندرک ادیپ و ندمآ زا سرت دوبن شمارآ

یطارص چیه هب هک دوب هتخادنا ملد هب یا هچیپ

. دوبن میقتسم
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دورب تساوخ شا هتفرگن باوج زا تحاران ایور

: متفگ ینابرهم اب متفرگ ار شتسد هک

. متفر یم زور ره هرآ

؟ ییاهنت _

هب هک یغورد زونه مدرک یهاتوک ثکم

رب هک دوب هدشن کشخ مدوب هتفگ بایسارفا



شرهاوخ هب دوب مه تقیقح هک ار شسکع

. مداد لیوحت

. ماباب و نامام _هناب

یم ثحب بایسارفا اب یتشاد نوریب مدید _

هب طقف یریگب ور شلا ح یاوخ یم هگا یدرک

باسح یلیخ نوا زا وگب زیزع

یلغچ داوخ یم ممکیچوک شاداد یتح هرب، یم

ماباب و نامام هخآ زیزع شیپ هر یم هنک ونوا

بایسارفا هب یزیچ نرادن تعرج

هدب. شق خاال هک ردق نیا نگب

چیه ات مدیشک میاه هنوگ یور یتسد دنخبل اب

اب هتبلا متساخرب اج ،زا دنامن میاه کشا زا یرثا

زا یگتسخ اب امس ایور کمک

. تشاذگ نیمز یور ار ینیس و دمآ ییاریذپ

نراد اج ردقچ انیا منود یمن نم هش یمن مومت _



منص ، نروخ یم ییاچ ردق نیا هک نوشمکش وت

هراد تراک باخرس هنن ورب

دیاب ییاچ روشب ور اناویل نیا ایب مه وت ایور

زاب. میزیرب

کیدزن هک درگ گرزب ینیس هب فسات اب یرس

، مداد ناکت دوب نآ رد کیراب رمک ناکتسا هاجنپ

ار ناش همع هک اه نآ دوبن اور

راک همه نیا یدب زور نینچ رد دنداد تسد زا

تشپ فرح یلک دنداد یمن ماجنا رگا اما دننک

هدرم یارب هک دمآ یم رد ناشرس

هدرکن هرادا یبوخ ارهب متخ و هدوبن لئاق شزرا

دنا.

؟ دیدرک ادص ور نم هنن مناج _

یور یتسد دندوب هدش خرس ادیدش شیاه مشچ

: تفگ رهم واب دیشک متروص



؟! یروس هنوخ یرب اپ کوت هی ینوت یم هنن

و هتشادرب ار شریشمش و هرز یتسیابردور

ندمآ نوریب دصق مقلح هت زا هک یا هن لباقم

. داتسیا تشاد
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منک؟ راک یچ _مرب

نم هک ییانومهم نیا یریگب ور شاه سوناف _

هش یمن یکیرات هنن،وت نراگدنوم بش ات مدید

درک. یراک

؟ دیاوخ یمن هگید زیچ ، مشچ _

اج داد،زا ناکت یفن هناشن ارهب شرس حلا یب

و رداچ مدوب یبصع دوخ تسد زا متساخرب

، مدرک روبع هناخ طایح زا مدز رس ار ما هیشوپ

وطالین ثکم مدیسر هک یدهم ریما هناخ هب



. مدیشک قیمع یسفن و هدرک

مدب تخب زا مدز ،رد مدرک هتسب و زاب ار منامشچ

: تفگ یتحاران واب دمآ رد مد یروس دوخ

؟ هرذگ یم شوخ مناخ منص سالم

روج نیا اب مدرک یم سح هزات دوبن دب شنحل

ار زور نآ فرخزم تارطاخ دهاوخ یم راتفر

. دراذگب رانک

؟ یدنومن هک تشاد راخ ام هنوخ _

، دیشک ما هنوگ یور یتسد متخادنا نییاپ هک رس

: تفگ ینامیشپ و یتحاران اب

یدز مهب تدوخ هب عجار هک ییاه فرح نوا دعب

هزادنا هب ،وت تهب مداد یم و داهنشیپ نوا دیابن

دعب شخبب و نم یدروخ تعامج درم زا یفاک

هظحل هی مدرک راکیچ مدیمهف هزات یتفر هک نیا

مهب منم یاباب هگا وت یاج متشاذگ ور مدوخ



درک. یم یزارد تسد

ار یهاوخ رذع عقوت مدز لز شنامشچ هب هکوش

نییاپ ار مرس و هدیزگ بل هدنمرش متشادن ال صا

، دیشک مه ارم تسد و تفر لخاد ، متخادنا رت

دز. قه هتفرگ ییادص واب تفرگ مشوغآ رد

هب هدز ییاهنت مرادن ور یسک منم نک _حالمل

دنچ هک مه یدهمریما یثراو هن یگچب هن مرس

. تساج نیا راب هی تقو

. هرادن بیع _

، متفرگ تسد اررد شیاه تسد مدش ادج وا زا

مدز. بل دوب هتفرگ تدش هب هک ییادص اب

مهب یتقو مغارس دمویم هک ییازور نوا ماقآ _

هی راب ،ره مدرُم یم راب رازه یزور دز یم تسد

تروص یلو مگر ور مشکب هک متشاد یم رب غیت

یمن ماشاداد تروص مامشچ ولج دمویم منامام



یم مه یضوع نوا یارب ملد یتح ... متسنوت

متفگ یم دوب هدرک مگرزب دوب ماباب تخوس

وراک نیا ارچ نوا یلو مدوخ یوربآ شوربآ

درک؟! ماهاب

یم کشا نم هارمه و هدش ما هریخ درد اب

رکف زا مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن تخیر

همادا یارب مدرک رت بل میایب نوریب هتشذگ

دوب. مس لثم مدوخ یارب هک ییاه فرح

هگا تفرگ یم ور ماقآ فرط هشیمه منامام _

وربآ نک یراد وربآ تفگ یم ممتفگ یم شهب

... وربآ وربآ
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هزات یسفن ، نتخیر متروص یور هدارا یب ماکشا

. مداد همادا لبق رتزا درد ورپ مدرک



متخوس مدیشک باذع ، دیمهفن ور نم سک چیه _

. سک چیه هراین ور ازور نوا سک چیه یارب ادخ

: تفگ رارصا واب درک کاپ ار شیاه کشا یروس

؟ هنوخ میرب

ور هتخیر راک باخرس هنن شیپ مدرگرب دیاب _هن

هک داتسرف ور نم طقف نراد نومهم نوشرس

ات هرارق شانومهم هک راگنا تزا مریگب سوناف

. ننومب بش

. مایم تاهاب منم اج نیا اسیاو بوخ هلیخ _

زا لبق یاه زور قرغ ونم تفر لخاد مداتسیا

و مدیچیپ یم دوخ هب درد زا هک یتقو مدش، نیا

س راهچ ردارب مردارب و دسرب مداد هب دوبن یسک

تشحو و ضغب واب دمآ یم مرس ماباالی هلا

و دیشک یم میاه یدوبک اهو یخرس یور تسد

. دیسرپ یم فوخ اب



؟ هراد درد یجبآ _

هک دایز ردق ،نآ تشاد درد مه یلیخ تشاد درد

و مریگب لماک یازع کی مدوخ یارب متسناوت یم

منک. شخپ اولح و امرخ میازع رد یتح

اوعد ور وت طقف ارچ اباب یجآ هش؟ یم بوخ _

هنک؟ یم

نتفر دوجو هکاب دوب هدش لا وس مه وا یارب

و دیآ یم نم غارس طقف مردپ ارچ مردام

چیه عقوم دنک،نآ یم خیلا نم یور ار شمشخ

،رگا میتسین ردپ کی زا هک میتسناد یمن مادک

تاذ نوچ درک یمن یقرف مه میتسناد یم

دوب. یکی یفطصم

دز؟ تکتک نوجاقآ _

دوب، هدز مه یروجدب دوب هدز مکتک یرآ ؟ کتک

یروج دنام یم یقاب هشیمه شیاج هک یروج



هک یروج مدش یم رفنتم مدوخ زا رمع رخآ هکات

منک. یم رکف ما هدرکن هانگ هب رمع رخآ ات

دنبرمک دزاب مکتک دوب ینابصع متسد زا _هرآ

مش. یم بوخ

؟ تسین تنت تاسابل ارچ سپ _

و مدرک رت تفس مرود ار مالهف تسکش مضغب

و هتفرگ شوغآ اررد مرس حلا نامه رد مردارب

لثم هک شکچوک یاه تسد نامه اب داد مشزاون

یاه تسد لثم هن فیطل مرن دوب اه هتشرف

یرادلد هب عورش مغ اب وربز تخمز مرگ هجنکش

راک نیا اب تسناد یمن ما هراچیب ردارب درک منداد

رت گرزب هعجاف قمع دوش، یمن تسرد یزیچ اه

دنک. شعفر دناوتب وا هک دوب یزیچ زا

ار وا مدز نت سابل دش مامت هک نامیاه هیرگ

متسناوت یمن ، متفر نوریب هناخ وزا هتشادرب

رتخد ارهز نینزان ابصو هار رد مراذگب شیاهنت



یور و گنر ندید ووااب میدید ار شیومع

مکیدزن ینارگن اب ابص درک مه رد مخا ما هدیرپ

. دیسرپ و هدش

؟ یبوخ _
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نم زا مه ار هلب باوج نداد هزاجا یتح ضغب

دوب. هتفرگ

؟ هیعضو هچ نیا ینک یم هیرگ یراد منص _

باوج نم یاج هب یدهم ، مدیچرب ار میاه بل

داد.

ودز. منص نوجاقآ _

هنوگ یور دیشک ابص هک ینیه اب میاه کشا

فرط وهب هتفرگ ارم تسد دش، ناور میاه



تخرد یور شردارب دمحم درب ناش هناخ طایح

یم اج اجهب شتسد یوت ار یزیچ و هداد مل

درک.

هک نیا نودب و تفگ یزیچ بل ریز میدرک سالم

هللای ،الهلااال تخادنا نییاپ رس دهد یباوج

شوخ اج ناویا یور درک کرت اجار ونآ تفگ

وا دوب هدش ما هریخ تقد اب ارهز نینزان ، میدرک

متروص یور شنامشچ دوب، رت گرزب ام زا یمک

کی ، متخادنا نییاپ رس هدز مرش دوب هدنام تباث

هظحل نامه دیسرت یم هک دیواک یم ار مدآ روج

دوش. ربمال شیاه زار لک

هدز تکتک تاباب ؟ رتخد هدموا ترس _هچبالیی

کتک یاج تتروص یامخز ؟! هدرک هگید راک ای

. تسین

هناخ لخاد تمس ار وا مدرک هاگن یدهم هب

: متفگ ششوگ ومد هدرک تیاده



نک. یزاب ولوچوک نسحم اب ورب

تبحص هب عورش ارهز نینزان تفر هک اج نآ زا

ابص و نم هک تفگ یم یلئاسم زا هدرپ یب درک

و هدینشن نآ زا مه هملک کی یتح نامرمع لک رد

نم زا ارهز نینزان دوب تخس نامیارب شرواب

هناوید ردپ تسد ارزا دوخ یروج هک تساوخ

زواجت و هدافتسا ءوس هزاجا و مهد تاجن ما

ارزا واونم کوش اب ابص ، مهدن وا هب هرابود

. دناراذگ یم هاگن ریز

دیابن هگید هراد، تدوخ هب یگتسب یچ همه _

هدش. هک یشور ره اب یدب هزاجا

هدز نم هب فرح همه نآ زورید نیمه هک راگنا

چیه تفگ هک ییاه زیچ شیاه تبحص دوب

هن لقادح ، تسناد یمن ام وسلا نس رد یرتخد

. دشاب هدش جودزم هک یتقو ات

، ریگب تسد ور اه سوناف نیا رتخد میرب _



؟ هرتهب شلا ح هروطچ هنن باخرس

و راد رپزا طایح رد هتشگرب حلا نامز هب

دوب هدز میادص یروس ، مدوب یدهم ریما تخرد

هتفرگ وا اهارزا یتفن غارچ و هدرک هزات یسفن

. مدرک کبس ار شتسد و

. هبوخ _

دوب؟ بارخ یروجدب شتیعضو لوا زور _

هرآ. لوا زور _

تعرس هک ییاه مدق واب هدش جراخ طایح زا

باخرس هنن هناخ ارهب دوخ دوب دایز ناش

هک یزیچ ندید زا طایح هب نامدورو ،اب میدناسر

هن متشاد شیپ هار هن دز مکشخ دوب طایح رد

زور زا هک راگنا مدش کشخ اج نامه سپ هار

. مشاب هدوب تخرد کی لوا
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رپ مبلق دندوب هناخ نتشگ ردحلا نابساپ دنچ

هب ارم و درشف ار میوزاب یروس دز یم شپت

سفن هب دامتعا واب درک  کیدزن دوخ

درک. همزمز مشوگ مد

هار یداع طقف متشیپ نم یسرت یمن یچیه _زا

ایب.

یور هصغ اب هنن دندوب هتخیر مه ارهب زیچ همه

شا هناخ نتخیر مه هب رطاخب دزو یم شرس

نیرفن و ارنهلا نانآ

ولج شهارمه و هدیبسچ یروس درک،هب یم

هک ینز هب وور تشگرب اه نابساپ زا یکی متفر

: تفگ دوب ناش هارمه

ناه. ؟ هیرارف یتفگ یم هک یرتخد نوا وک سپ

نز هب ور مخا واب هتفر ناش کیدزن بایسارفا



دز. رشت

ناه یتفگ ور اترپ و ترچ نوا یچ یارب هکینز _

ازع تخر ینیب یمن هگم دوب اجک یرارف رتخد ؟

. تتریغ هب فت نومنت

ار شهاگن و هتفرگ بایسارفا تروص زا ور نز

. تخود نم تمس

اج نیا هدموا هزور دنچ هشدوخ شاهانیا _ِا

. هشدوخ دوخ

هک نم تمس دندوب رهبرس کی و نابساپ کی

. مدیبسچ یروس هب هدز تشحو دندمآ

نم...نم... هگ یم غورد متسین یرارف _نم

، دندمآ یم رت کیدزن میاه فرح هب هجوت یب

ندز فرح هب عورش دنت دنت هدرک لوه یروس

درک.

. همرهوش رهاوخ نیا هگ یم تسار _



مه رهوش رهاوخ ال صا نز نیا رهبرس غورد _

. هرادن هچب نیا وسلا نس

هب یتسد و تخادنا بغبغ هب یداب و رهبرس

رارف ملد ، دیشک شمرف شا یقامخچ لیبیس

رارف ناج میاهاپ اما تساوخ یم ندرک

تمس هب رس هدرک ضغب اج نامه دنتشادن

عمج ار میاه ،بل مدنادرگ بایسارفا تروص

. مدرک شهاگن سامتلا واب هدرک

یسفن رهبرس دیزرل یم میاهاپ هلمج زا مکیه لک

اجهب هناش یور ار شگنفت دنب نابساپ و درک هزات

درک. اج

یور ار شراوتسا یاه مدق ، داتسیا فاص رهب رس

رد یاه مخا نآ مامت تیدج واب هتشاذگ نیمز

ار شمه

ما هدیرپ خر ارهب شتفلک یادص و داد بات



. دیشک

هگا االن نیمه دیایب ابام دیاب امش مناخ _

نوت میربب روز هب میش یم روبجم دینک تمواقم

ساالر.

؟ نابرق _هلب
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. میرب یم ور رتخد نیا نک ادص ور دمحا _

مردپ هب دنهدب ملیوحت دنتساوخ یم دندرب یم

تفس ار میوزاب هک یروس مدز،هب یدنخ خلت

یادص واب هدرک هاگن دوب هدیبسچ

: متفگ یمارآ

شمارآ لقادح ایند نوا نک اعد نک، حالمل

. مشاب هتشاد



و هدیرپ یروس تروص زا ینآ گنر مفرح نیا اب

دمآ مفرط هب یگداتسیا اب نابساپ درک، میاهر

یماظن یاه سابل هک یکی نامه

ینعم دوب ساالر شمان و تشاد نت هب یکاخ

درم کی روشحلس کی ؟ دوب هچ ساالر یعقاو

ندرک تخب دب یارب یعقاو درم یعقاو

خر ارهب شروز و درک یم ملع دق اهنت رتخد کی

یگدولآ اهنت ای دوب هدش فیثک ایند ؟! دیشک یم

درک؟! یم نم بیصن ار شیاه

. مدرکن رارف ،نم متسین یرارف _نم

یب نیا تفرگ ار میوزاب نابساپ دندمآ ولج

نید ای دندیمهف یمن مرحم ان مرحم اه نادجو

میاه غیج یادص ؟! دوبن ام نید لثم ناش

مدز ومه هتخیمآ نآ اررد مقه قه دش دنلب هک

ج هب ارم دنتساوخ یم تساوخ یم هچ مناج زا

ات دنهدب سپ ما یگلا س هدراهچ الد



هدنز دنک ادج منت ارزا مرس دنک هجنکش ارم زاب

ناشدوخ ارچ بوخ دنک؟ چملا هچغاب رد هدنز

هب نم دندرک یمن اهار راک نیا

. مردپ ات مدوب یضار اه نآ تسد هب ندرُم

. مایمن ، مایمن اما دیشکب ور نم دینک ملو مایمن _

هدش تسین هظحل نآ رد یروس هک دوب بیجع

اررپ طایح میاه سامتلا اهو غیج یادص دوب

ردق نآ درم ناتسد راشف دوب هدرک

یم ملد درد زا مدرک یم سح هک دوب دایز

نیمز یور ار میاهاپ نانچمه اما مریمب مهاوخ

. مدرشف یم

و درک یم نیرفن و لدنهلا هت زا هنن باخرس _

یاه تسد نامه دزاب یم شا هنیس یور

طقف هظحل کی ، شناج ومک هدیکورچ

ساالر نامه یاه تسد ینیگنس هظحل کی یارب



یادص دشو لش دوب شتفج رظتنم هک یمان

طسوت هک مکحم یا هبرض

ار اضف دوب هدز وا تروص یور بایسارفا

درک. توکسم

بایسارفا تمس ار شا هحلسا اه نابساپ رهَبرس

میوناز مدش شا هریخ هدز تشحو تفرگ

دوب هدش مخز نداتفا نیمز رطاخب

. دیشک دایرف رهَبرس
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مد. یمن راطخا هگید ... اسیاو بقع _

دوب هدش رت دنلب باخرس هنن یاه غیج یادص

ضغب اب دوب هتفرگ مه ار هداوناخ نیا ما یسحن

مدز. داد

ور یسک دینک شلو مایم دیگب اج ره مایم _



. مایم ... مایم دینزن

میلست حتلا ارهب شتسد هک ردحیلا بایسارفا

، تفر بقع یصرح دوب هتشاذگ شرس یور

هدش دنلب اج زا هدروخ کتک نابساپ

زا هک دز بایسارفا یاهاپ نیب یدگل مشخ واب

. داتفا نیمز و هدش خرس درد

یور هحلسا یاهتنا دزواب شمکش هب یرگید دگل

باخرس دش،هنن یراج شرس زا نوخ دز، شرس

هس وزا هدرواین تقاط

دش هناور دوب هتسشن نانآ زا یکی یور هک یا هلپ

یم مرس رود زیچ همه تفرگ ار هحلسا ورس

ار رگید هلمح کی طقف دیخرچ

ات دوبن مرب و رود یسک متشاد مک هظحل نآ

اه رادرس هب هیبش ال صا دهد،ساالرهک متاجن

باخرس هنن اب تساوخ یم دوبن



فاص رهَبرس دوش، ریگرد ما ینتشاد تسود

یوزاب و روز زا درک یم ناشیاشامت و هداتسیا

کتک شیپ یدنچ هک شزابرس

درب. یم تذل دوب هدروخ

دش،ساالر هفاضا نام عمج هب مان دمحا نابساپ

زا یبایسارفا یور ممشچ داد له ار باخرس هنن

رد دیخرچ دوب؛ هدش خرس درد

و هدش مخ تشحو اب دمحا دوب هدش عمج دوخ

دش ثعاب نامه و تفگ یزیچ رهَبرس شوگ مد

ساالر تمس و درپب شخر زا گنر

. دنارب بقع ار ووا دورب درمان

؟ رتدوز یچ ره میرب دیرادرب ور هرتخد _

متسد دنتساوخ دندمآ نم تمس و هدرک تعاطا

مدز. رشت صرح رپ هک دنریگب ار

. مایم مدوخ نزن مهب و تفیثک تسد _



یور دوب هدروخ رس ما هناش یور هکات ار مرداچ

هنن فرط هب مدش دنلب اج وزا هتخادنا رس

هک ییاه مشچ واب هتفر باخرس

بل وا هب ور دندوب هدرک سبح دوخ اررد کشا

مدز.

تلد هب هگید غاد هی باخرس هنن ور نم شخبب _

. متشاذگ

تنتفرگ هابتشا منود یم رتخد یفرح هچ _نیا

. هزاب تور هب رد نیا یدرگرب تقو ره

دنا هتفرگن هابتشا ارم هک تسناد یمن هنن هراچیب

یهاش هد هک متسه یرارف رتخد نامه ونم

دنخبل دنا، هتشاذگ هزیاج شیارب

مدید یم هظحل نآ رد هک ییاه هرهچ مدز یخلت

. منیب یم هک دنشاب ییاه تروص نیرخآ دوب رارق

روز هب یاوخ یمن هگا رتخد نک تکرح میرب _



. تفایب هار تمیربب

تمس یتسس اراب میاه مدق و هتشگرب رد تمس

. متشادرب طایح یجورخ
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ره هک یدنفسوگ لثم تسرد دز یم دنت مبلق

دش یم رت کیدزن و کیدزن باصق هب هظحل

مدق کی اهنت مدینش یم ار مبلق نابرض

هدیسر دش یم متخ جورخ هب هک مدق نیرخآ هب

رس راو هتشرف هشیمه لثم یدهمریما هک میدوب

هب ور مهرد یاه مخا واب دیسر

: تفگ نانآ

؟ یتم سال هب اجک

. هتخوس ردپ رو نوا ورب وش _مگ



یم دوخ و دوب هدز رخآ میس هب رهَب رس هک راگنا

هک دوش مدق شیپ یدهم ریما ندز یارب تساوخ

ارهب ملجس یدهم ریما

داد. شتسد

لجس اب هگا دیدرگ یم ش یپ هک یرتخد مسا _

قح هن رگا شدیربب هراد ینوخ مه رتخد نیا

. دیرادن

هئوت هد یم نم هب ور قح نیا یک تقو نوا _

. هتخوس ردپ

دزو لز شنامشچ هب یدرسنوخ اب یدهم ریما

نس مه یدرم دورو هکاب دیوگب یزیچ تساوخ

یفطصم اباب یاه وسلا

دنازرل یم مه ار هوک لد هک یمخا اب درم دش الل

: تفگ و هدرک جک رس

نیتشاذگ مردام هنوخ یوت ور نوتاپ یک هزاجا اب



؟

ییاد مه دیاش دوب درم نیا بایسارفا ردپ سپ

نومه دزیمن وم شرسپ اب شا هفایق اما دوب وا

یلسع یاه مشچ اب یلکش

مدرک یم رکف نیا هب تشپ ورپ نهپ یاه وربا و

لق تشم هی یور یریثات هچ شیاه فرح هک

ام شفرح هکاب دراد مهفن قامچ

درک. بوکخیم ار

ادرف ؟ هدرک یدایز نوتنت هب نوترس نیدب باوج _

مکح اب منیبب ات نوت ادش بارخ ناگداپ نوا مایم

منامام هنوخ دراو یقمحا مودک

. شنیتخادنا زور و حلا نیا وهب دیدش

رهبرس دیرپ اه نآ هس ره تروص زا گنر

تشپ اب بایسارفا ردپ هک دیوگب یزیچ تساوخ

هب تشاد گرزب یرتشگنا هک یتسد



بقع دش، یراج وا ینیب زا نوخ دز شتروص

همانسانش مدش، رود نانآ زا تعرج واب هداتسیا

دیشک نوریب وا ناتسد ارزا

. تفرگ وا هب وور درک شزاب و

هک یرایب نوبز هب یسرت یم ور تتشادن داوس _

؟ یدرک رسپ نیا راب ور افرح نوا
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هش دیشلا بند هک ینوا مشتحم منص هتشون اجنیا

لقادح سهلا، تسیب گرزب بیان رتخد بیان ال

دیسرپب ور رتخد نیا مسا دیدرکن

نوتکلف مدادن ات نوریب نم هنوخ زا دیش مگ

ننک.

کوت و کت اه نز دز هک یدنلب هدبرع یادص زا

دیشک ریت مفتک ات هناش ،زا دیزرل منت دندز غیج



تساوخ یم هک مبلق یور تسد

هس ،نآ متشاذگ دفاکشب سرت ارزا ما هنیس

و هتسویپ یاه مدق اب هدیسرت و هدز تشحو

، مدرک طلغ و هدرک کرت ار هناخ نازرل

ار شمان یتح هک بایسارفا ردپ راثن مدرک طلغ

هاگن مامت اه نآ جورخ ،اب دندرک متسناد یمن مه

زا هک یلوضف نز تمس اه

ییاه نادند دشاب بلج دوب هداد ربخ نم دوجو

و مورب کیدزن متساوخ مدرشف یم مه یور هک

هتفرگ تسد یوت ار شیاه سیگ

شتمس مناخ نیمیس ، امسا ردام هک مناخرچب و

مه امسا درک شندز کتک هب عورش و هدرب موجه

شردام یولج هک نیا یاج هب

درک. یهارمه ار وا دریگب ار

ونآ هدیسر شرسپ و ردام داد هب بایسارفا ردپ



و هدیسر نم دایرف هب مه یروس درک دنلب اهار

هناخ فرط هب هب مناج یب نت

رس ارزا شرهاوخ و ردام تشاد یعس ایور درب

و دهد تاجن نز یلیس زا هدش خرس تروص و

نیا اررد وا مه اه نامهیم هیقب

. دندرک یم یهارمه هار

ارهب دوخ مرش اب میدش هک هناخ لخاد

، مدرشف مه ارهب میاه مشچ و هدناسر هناخزپشآ

لز ما هتفرگ تروص هب مغ اب یروس

یتخس تیعضو تفگ یمن یزیچ یسک دوب هدز

فرخزم و نیرتدب زور نآ تفگ دش یم و دوب

مرارف زا سپ هک دوب یزور نیرت

. مدوب هدرک هبرجت

***



اقل" هم

ادص ویب مارآ و هدز لز مولعمان یا هشوگ هب

یتح درک یم شنزرس ار دوخ ، مدیشک یم سفن

زیچ همه ، مدرک یم نیرفن

شسحن سفن ندش عطق هیناث دنچ ضرع رد

رتزا لبق شاک دوب هدرم یفطصم دوب، هدش مامت

دش. یم روگ هب روگ اه نیا

،ار مداد تبثم باوج وا هب هک یزور تصرف رگا

اب مدرک یمن لوبق تقو چیه متفایم هرابود

منک. جاودزا وا لثم یفیثک ناویح

ملا ندروخ شراک نیرت کچوک هک یناویح

دب هچ شمسا موصعم هراچیب دوب، ممیتی دنزرف

وا ربارب رد موصعم دوب هتفر رد

یمن ادیپ ریهطت یسدقم بآ چیه هکاب دوب یوید

درک.
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لا وما ات دوب هتفاب گنفد و غورد سلا همه نیا

باال دوب شدوخ ونملا ملا ربارب رد هک یکدنا

نیمه درد طقف شاک ، دیشکب

کاالهب مشچ هب لقادح شاک شاک یا دوب درد

دنک. شتنعل ادخ درک یمن هاگن مرتخد

اما مگب و زیچ همه متساوخ یم ساال نومه _نم

مه زا متسنوتن دیکیدزن مه هب ردقچ مدید یتقو

مه رگا دنچ ره منک نوتادج

درک. یمن رییغت یزیچ متفگ یم

ون ارزا شحیبست رود کی و درک وطالین ثکم

نآ زا هناد تداع قبط شفرح ره ،اب دنادرگ

نییاپ ار خن رد هدش ریسا توقای

. تخادنا



نوخ شردام تسد زا لضفلا وبا هک ازور نوا _

یوت ور شردام هک ییاتقو نومه درک یم هیرگ

عقوم یشورف طال هزاغم

لا بند مادم دوب، هدید یفطصم رتشگنا نتخورف

کیج هنک، ادج شور هنویشآ هک تشگ یم نیا

همن همن یفطصم اب شاکیپ و

مدیسرپ هک شزا دش یم رتشیب زور هب زور و

هرارق یفطصم و نوا کرتشم تسود هک تفگ

. هزاسب هنوخ هی نوشنیمز یوت

بال نوا هک یتقو ات دنوم و دنوم هلئسم نیا

رس ریز زیچ همه مدرک یم رکف ، دموا شرس

ندرک یم و رکف نیمه همه موصعم

هک تشادن ربخ مشحور یتح تخب دب نوا اما

! هتفرگ یمیمصت نیچمه هی شرسپ

ترهوش ؟ مناخ جاح ینک راکیچ یاوخ یم حاال

یم اجک تسین ترتخد زا مه یربخ درُم هک



رسپ ودات زونه ؟وت یرب یاوخ

نشب نیکرچ لد تزا رمع رخآ ات مانوا راذن یراد

هک ماردق نیا یگدنز نک انوا عمج ور تساوح

. تسین دنلب ینک یم وشرکف

دوب هدش کشخ میولگ ، مدرک دنلب رس هدرک ضغب

ار دوب هدرک تسرد میارب هک یدنق بآ زا یرادقم

. مدروخ و هتشادرب

نایرج راک نیا اب منوخ رد هک راگنا بوخ سح

درک. ادیپ

، مدیدن ور مرتخد یور سلا تفه و تسیب _

یم شمنیبب یتقو االن منود یمن یتح

زور ره سلا تفه و تسیب ایهن، شمسانش

باوخ زا دایب شرس هنکمم هک بالیی رکف اب

؟ اضر یلع اقآ یمهفب ور نیا ینوت یم مدیرپ

اب ونم درک یم نییاپ باالو مخا اراب شرس



. مداد همادا یرتشیب زجع

رگا ممرمع زا زور هی ماوخ یم ادخ زا طقف _

م هون مه ونوا ،مه شمنیبب هشاب هدنوم یقاب

ور...

زور نآ ار شتلع تسشن اضر یلع هاگن رد سرت

اج ،زا هدیسرت ارچ مدیمهف اه دعب اما مدیمهفن

رکشت وا وزا هتساخرب

نم متشادن تیمها رگید ندرم هاگن ، مدرک

اهارزا نا یاه هاگن رتزا شزرا اب یاهزیچ

. مدوب اداد تسد

یریسم وهب هدش جراخ ناکد زا دنلب یاه مدق اب

. مدرک تکرح مولعم ان
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*



منص"

درد هب مشچ و هداتسیا هسردم مد شیوشت اب

کچوک سکع کی وا زا طقف ،نم مدوب هتخود

رسپ اهو رتخد ، مداد ورف ار مضغب ، متشاد یگنر

یم نوریب مه رد یبآ و یتروص یاه سابل اهاب

ار دوخ مادک ره دندز یم غیج قوذ واب دندمآ

. دنتخادنا یم ناشردام و ردپ شوغآ رد

اوسر ارم مقه قه یادص ات مدرشف نادند هب بل

مدنابسچ راوید ارهب دوخ رتشیب اج نامه دنکن

هکاب ردحیلا شندید اب دورن ول مهاگ یفخم ات

هریخ شنس مه یاه ناوجون هیقب هب ترسح

ار دوخ لبق زا رتشیب دشو هدرشف مبلق دوب هدش

مک سلا هدزناپ مدرک تنعل میهاوخدوخ رطاخ هب

هانگ هدرم ندرک تنعل ، دیشک یم ریت مبلق ، دوبن

ار یفطصم هظحل نآ تساوخ یم ملد اما دوب

دوب هتخادنا مدنزرف و نم نیب هک ییادج رطاخب



راگزور هحفص زا شمسا هک منک تنعل ردق نآ

دوش... کاپ

یاهراک وهب متفر یم ، متفر یم اج نآ زا دیاب

اب اما متشادن ندنک لد یاپ اما مدیسر یم رگید

یم دیاب دز مکشخ دوب اج نا هک یسک ندید

تسود چیه دوبن زیاج رگید ندنام ، متفر

لقادح متساوخ یمن موش وربور ابوا متشادن

مشچ رد مشچ یور متشاد مرش هظحل نیا رد هن

هدرک نتفر دصق ، مدید یمن دوخ اررد ابوا ندش

دز. مکشخ یسک یانشآ یادص هکاب مدوب

... یجبآ _

**

" هتشذگ " منص



نییاپ ارات مرس و هتسشن یا هشوگ هدز مرش

هگن نییاپ دوب ریذپ ناکما هک یا هجرد نیرت

دوب هتفرگ ارف ار عمج یدب توکس ، مدوب هتشاد

ریت میاهاپ چم هک مدوب هتسشن وناز ود ردق نیا

ردپ ، متشادن ندروخ ناکت تعرج اما دیشک یم

دمآ، یمن رد شنوخ یدز یم دراک ار بایسارفا

نآ دش یم رگا هک دوب هدروخ رب وا هب ردق نآ

دوخ یاه تسد اراب هلک لا غشآ میرم لوقب هس

باال نوخ هک دز یم کتک ردق ونآ دنادرگ یم رب

. دنروایب

اب نتفر رو لوغشم مه رد یاه مخا اب بایسارفا

ندیشارت اب راگنا و دوب شتسد یوت غیت و بوچ

تسوپ ار دوب هدز شکتک هک یسک نت بوچ نآ

نیمه و مدید یم اهار نیا یمشچ ریز دنک، یم

یاج ارهب مرس تفرگ یم وس متمس یهاگن هک



. مدرک یم راذگاو یلبق

؟ مرسپ یتکاس ارچ دیشمج _

باخرس هنن فرح اب بایسارفا ردپ ناخ دیشمج

. تفرگ رس ار شتبحص و درک زاب بل زا بل

مدآ هک ینک یم ییاراک هی اتقو یضعب _هنن

... هنوم یم شوت
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هب تسا رارق ثحب تسناد یم هک باخرس هنن

شا هزوپ نانچ دوش متخ شا هناخ رد نم ندوب

دش. ضوع ال ماک ثحب ریسم هک مدیلا کاخ ارهب

ات یک ؟!زا مرادن ممدوخ یاراک رایتخا نم ینعی _

نیا یقح هچ ؟هب یریگ یم داریا نم حاالهب

؟ ینک یم وراک



یزیچ هی زادنن رد تدوخ وراب نم مترکون _هنن

. متفگ

هدش بارخ نوا یدن،وت ش همادا هرتهب یتفگ _

نیا ونوشاپ یگب ینوت یمن ینک یم راک هک یا

؟ نراذن اج

واب دیشک شتروص یور یتسد ناخ دیشمج

داد. باوج یگدنمرش

ادرف اما هرادن طبر اج نیا هب نارهت نم راک _هنن

حلا نیا هب ور تطایح هک ییانوا تسوپ مریم

منَک. یم نتخادنا زور و

مشچ کش اب دمآ باال هاگآدوخان بایسارفا رس

دوب. هتسشن شهاگن هت سرت مدرک زیر

... مینک فیرعت و مینیبب _

هب وور متشگرب دیزرل یم تدش هب هک ییادص اب

: متفگ باخرس هنن



اب بشما نم مرپ یم کالتم نویم شخبب هنن

ناج یروس هنوخ مریم نوتزاجا

. نوتارب دش تسرد رسدرد مه شیروج نیمه

باال ییوربا دش، ما هریخ بجعت اب بایسارفا

یاه رسدرد مامت تفگ یم ملد کی ، تخادنا

درک. تواضق دش یمن اما هدوب وا رس ریز زورما

ال ؟صا یرب مراذ یم نم یدرک رکف هنن اجک _

مدرک یم تداع تهب متشاد هزات نم نکن مشرکف

نم، تسد رو اج نیمه ینوم یم یرب مراذ یمن

نرب اه هچب نیا هگا ماهنت ردقچ هک ینود یم

. متسد هدب بآ ناویل هی تسین یکی نارهت

تسوا عفن هب زیچ همه دید یتقو ناخ دیشمج

شرطاخب هک شزیزع ردام زا هنوگ نیا تلا ویخ

روتسد دوش یم تحار دوب هدرک هباپ تمایق

: تفگ نم هب ور راو



. شاب مردام بقارم اج نیا نومب

دز. بل وا هب ور ینایم اباپرد یروس

دیابن ملوا امزا هنوخ دایب دیدب هزاجا هگا _اقآ

هرب. رتخد نیا متشاذ یم

ریما دیراین مفرح ور مفرح متفگ هک نیمه _

ماوخ یم منم تقو رید ورب رادرب و تنز یدهم

. مباوخب
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ار باوج دنک تعرج هک نیا نودب یدهمریما

اررد وا درک دنلب تسد هراشا اراب یروس دهدب

شندید هب زور ره هک مداد لوق و هدیشک شوغآ

فرط هب ارم باخرس هنن اه نآ جورخ ،اب مورب

ناخ دیشمج هب ممشچ هار نایم دنوخارف شقاتا



هداد هیکت گنر زمرق تشلا هبب هک دوب یتهبا رپ

مخو شلباقم هیقب و دوب هدرک زارد ار شیاهاپ و

لثم مه وا ینعی دنام، تباث دندش یم تسار

یم تیذا ار شیاه رتخد مه دوب؟وا یفطصم

مخا اب ناش همه دندوب فیثک اه درم همه درک؟

هب هیکت وا لثم مه یفطصم اباب متفرگ وا زا ور

هک داد یم روتسد مردام وهب داد یم تشلا ب

هک اه یرخآ نیا دنک مهارف ار شیاه هتساوخ

دنچ دوب،ره هدش رمش لثم مجاودزا یارب رگید

تسا درم تفگ یم دید یمن اهار نیا مردام هک

دور یم دیوگن شنز ارهب شا هتساوخ رگید

ار شیاه هتساوخ باوج هک دنک یم ادیپ ار یکی

! دهدب

ربارب اررد توکس و مدزیم دنخزوپ مه نم

. مدرک یم میدقت شیاه باوج

ار شلد دنازوس یمن دزیمن ششتآ توکس نوچ



درادرب کشت فاحل تساوخ ،هنن متفر هک قاتا هب

یم مدش مدق شیم مدوخ و هدادن هزاجا هک

. تسا هتفوک نم لثم شنت هک متسناد

اه. یشن تحاران ماه هچب دنت نوبز زا _هنن

هنن. _هن

ریگ متفگ یروج نوا دیشمج ولج رتخد نیرفآ _

. تندنوم هب هدن

یمن باخرس هنن هنکن درد تتسد مدیمهف _هرآ

منک! ناربج یروجچ منود

ار دوخ درک مهاگن مخا دزواب رمک هب تسد

بل تیدج ،اب مداد ناشن اهاج نتخادنا لوغشم

دز.

مه وت رتخد ینزب ناربج فرح هک متفگن ورانیا _

هک! یرادن یقرف م هون لثم

فصن هک ورب یرب حارتسم یاوخ یم هگا حاالم



لا. وم یرب ینوت یمن یکیرات وت بش

. مشچ _

ناخ دیشمج شلباقم داد،زا متسد ارهب سوناف

نآ زا امتح دوز هچ دوب هتفر باوخ هب مدش در

یم فرح اه نآ اب یتقو هک دوب ییاه مدا هتسد

یم ار هاشداپ تفه باوخ کالتم نایم ینز

. دننیب

یم یسک لدج و ثحب یادص طایح لخاد زا

شوگ متشادن تسود متشادرب ناشتمس مدق دمآ

. دادن مناما یواکجنک اما متسیایب

ور وت هدرگرب داوخ یم نومیشپ ادیآ نم زیزع _

نوا حاالهک ایب هاتوک مرسپ بایسارفا ادخ

نک. لوبق هداتفا ندرک طلغ هب شدوخ

مداد شق طال هک ینز هب تقو چیه نم نامام _

. مدرک یمن رب



زا متشاذگ مناهد یور تسد و مدیشک ینیه

دوشن مروضح هجوتم زاب بایسارفا هک نیا سرت

اما... مدیئود لا وم تمس

نزب _ تنماک _هی_ یدنوخ _ اجنیا #ات_
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و دروخ جیپ میاهاپ اما مدیئود لا وم تمس

هشوگ هک اهار نآ هجوت سوناف نداتفا یادص

اب درک بلج نم تمس ندوب هدرک تولخ راوید

، مداد راشف نودند نیب ار منییاپ بل مرش

یم تفگن یزیچ و تفر یا هرغ مشچ بایسارفا

دیوگ یمن یزیچ شردام روضح رطاخب متسناد

اه نا زا هک نیا نودب هدنمرش دنک، یم تیاعر و

تمس و هتشادرب هرابود ار سوناف مهاوخب کمک



داد ناکت فسات اب یرس مناخ نیمیس ، متفر لا وم

دز. رشت شرسپ هب وور

ابامرب مه متفه دعب یگ یمن یچیه تاقآ _هب

وگن. یچیه ... نارهت یدرگ یم

مشوگ هب رگید ناشیاه فرح ات مدرک دنت اپ

کی تشاد یصاخ یاه خاالق بایسارفا ، دسرن

یتحار هب ابوا یناوت یم یدرک یم سح هظحل

یم دب یا هظحل اما ینزب فرح و یریگب طابترا

راتفر ییغت تلع نیمز یور درف نیرت قنع دش

وب دب لا وم رد هک مراک ، دوبن نشور میارب شیاه

و مدرک خیلا شیور ار هباتفآ لخاد دش،بآ مامت

با ریش ارهب دوخ مدش جراخ دایز ساوسو اب

هچروم هک یساوسو هاتوک ریسم نیا رد مدناسر

سح یبوخ ارهب دندیوج یم ار منت تشوگ راو

. مدرک یم

نآ دش مامت هک راک اهراب و اهراب متسش ار متسد



هک مدرگرب متساوخ و هدرک کشخ رداچ اراب

دشو رهاظ ملباقم هدش هتسب رس اب بایسارفا

اب مدیشک شا یناهگان روضح زا یفیفخ غیج

دز. رشت مه رد یاه مخا

؟ ینز یم داد ارچ _

. مدیسرت _

. هباوخ اقآ ینیب یمن ... کرد _هب

رد هک ینم یارب مدرک شهاگن ضغب و یتحاران اب

هدرکن تبحص هنوگ نیا تقو چیه هداوناخ

ار ما یگراوآ راب رگا هتبلا دمآ نیگنس یمک دندوب

میتشاذگ یم مه هظحل نآ یتحاران شود یور

درک. یم رت نیگنس ار مضغب

. ماوخ یم ترذعم _

یر؟ یم اجک _

مسابل نیتسآ هک مورب لخاد متساوخ باوج یب



یور تسد و هدیشک ینیه هدز تشحو دیشک ار

تشحو دز مرس هب هک یرکف اب متشاذگ مناهد

اهر ار منیتسآ هلصاف بال مدرک دگل ار شیاهاپ هدز

یعس هک یدرد وااب متشاذگ رارف اپهب ونم درک

ار دوخ شناهد یور شتسد نتشاد هگن اب تشاد

لا متحا هب هک موهفم ان ییاه فرح دنک لر تنک

درک. مراب ار دندوب ازسان دایز
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هداتفا سفن سفن هب هک ردحیلا هدز تشحو

حلا ندید اب باخرس هنن متفر لخاد مدوب

تسد نآ اب مراد بت هنوگ یور یتسد مناشیرپ

. دیشک شلا ح کمرن یاه

متسنود یم هگا ؟ یدیئود رتخد یدش خرس ارچ _

. تلا بند مدمویم مدوخ یسرت یم



. دیشخبب _

هک میباوخب میرب ایب مزان رتخد مشخبب ور یچ _

هنز نیا هدب شریخ ادخ میراد نومهم یلک حبص

دیاب حاال دوبن نوا هگا درک تیلیت نیمیس هک ور

نوا ، میتخادنا یم اج نومهم همه نوا یارب

. مدش یم تدنمرش نم هک دوب عقوم

مدیدنخ سرت همه نا نایم رد شفرح هب زیر زیر

زارد اه کشت یور قاتا لخاد مه رانک مه ،اب

باوخ زا لبق میدیباوخ و هدیشک

دنک رادیب حبص زامن یارب ارم ات متفرگ لوق وا زا

یم لوبق نم ارزا میاه زامن ادخ تسناد یمن

. مدناوخ یم نم اما ایهن دنک

میاه مشچ نتسب واب مدیشک زارد تشلا ب یور

. مباوخب مدرک یعس

دوب هتشذگ منتفر باوخ هب زا ردقچ مناد یمن



زا یسک یاه ندز رد کانتشحو یادص هکاب

تمس یگناخ راولش اب بایسارفا مدیرپ باوخ

هس نامه مدید یم ار وا هرجنپ زا دیئود رد

، دندرک ییاوه ریت ندز هب عورش رومام

هس ره اما دنک تمواقم ات تفر ولج بایسارفا

و هدز دایرف هدز تشحو ، دندز شا هنیس هب یریت

رادیب دوب باوخ اما مدز یم ادص ار باخرس هنن

اب متروص یسیخ ساسحا اب هعفد کی دش، یمن

. مدیرپ اج وزا هدیشک قیمع یسفن بعر

باالی هیقب هارمه هب بآ یناویل اب باخرس هنن

تسد دندوب هداتسیا هدرک فپ یاه مشچ اب مرس

راو سوریو سرت هک راگنا متشاذگ مبلق یور

. مدیزرل یم روط نیا هک دوب هدش منوخ دراو

؟ یدرک یرادیب ور همه هتچ ردام _

. مدرک مسوباک حیضوت هب عورش تنکل اب

دوب هدموا رهبرس نوا ... مدید ... باوخ _



. ونوت ...هون تشک دعب...

دنادرگ وا تمس ار مرس دیشک نیمیس هک ینیه

زا سپ و هتفرگ نادند ارهب شا هراشا تشگنا

دز. گنچ ار شتروص نآ

. یدید یباوخ هچ نیا رتخد یرن ایند _اللزا

: تفگ شردام باوج رد مخا اب ایور

. هنییب یباوخ هچ هشدوخ تسد هگم نامام او

ناویل هی امسا دیباوخب نیریگب هشسرت هساو _

رتخد مدب طال بآ رایب هنوخ نومهم زا ورب بآ

. زورما هدیکرت شرهز هراچیب
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دروآ یبل ریز رغ رغ یلک اب امسا هک ار بآ ناویل

لخاد هدروآ رد تسد ارزا شی طال رتشگنا هنن

؟) نیداتفا انورک دای مه امش ). تخادنا بآ

نیریگب مامش یش یم بوخ روخب ونیا ردام _ایب

ادرف نم هب نیدز لز یروج نوا ارچ نیبادخب

درکن رمع دایز م هراچیب رتخد ، میدب تاریخ دیاب

شوت یتمکح هچ ینود یم تدوخ ادخ یه

. هدوب

مدیشک رس منازرل یاه تسد اراب بآ ناویل

منهذ رد مدوب مدید باوخ رد هک ییاه هنحص

تفر یدوبهب هب ور حملا هک مک دش،هی یم رارکت

: متفگ مغ اب هنن هب وور هدرک هزات یسفن

ایند زا یسک تقو ره تفگ یم هشیمه منامام

دایم، ایند هب رو نوا زا هگید هچب هی هر یم

هی همه تسین یدب زیچ هک گرم هنن روخن هصغ

نر. یم زور



هداوناخ هب ادخ شاک اما هتفگ تسرد تردام _

هدب! مشربص هدرم شزیزع هک یسک

زارد هب زارد شیاج ورس دیشک یلد هت هآزا

باوخ هب هیناث دنچ ضرع رد شرسپ لثم داتفا

ناشیاه رغرغ اب مه مناخ نیمیس و امسا ، تفر

رطاخ هب ادیدش مرس ، دندرک یهارمه امار

مباوخ رگید درک، یم درد مدوب هدید هک یباوخ

هتفخ هرابود همه مدرک هاگن مفارطا هب درب یمن

تسا سیلا دنچ هک نم ناشلا ح هب شوخ دندوب

یاه یکیدزن مباوخب قیمع ردق نیا مناوت یمن

راوید یور تعاس ارزا نیا دوب، هدش حبص ناذا

رس ار مرداچ داد صیخشت دش یم اوه عضو و

مدوشگ ار بآ ریش ، متفر نییاپ وضو یارب و هدز

اج زا وا یادص هکاب مریگب زامن تسد متساوخ

. مدیرپ

! یرارف رتخد ینوخ یم زامن _



هریخ و هدرشف مبلق یور تسد هدرک تشحو

. مدش شا

هنرگو هشاب ترخآ هعفد یرارف رتخد وگن _مهب

. متسین یرارف رتخد نم مگیم هنن هب

هدیسرت همه نوا زورید ارچ سپ یتسین _هگا

یم تسه تشفک هب یگیر هی منئمطم یدوب

ناه؟ هنک یم تراکیچ همهفب اقآ ینود

ار ما هلمج و مداد تروق یتخس ارهب مقازب

. مدروآ نابز رب راب نیمدنچ یارب

. متسین یرارف _نم

رد هب رد هیک مشتحم یفطصم ورای نیا سپ _ا

؟! هتلا بند
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ار دوخ مدرک یعس دش سبح ما هنیس رد سفن

، مدوب یعقاو هدنزاب کی هشیمه نم اما مزابن

. مشاب هتشاد ربخ دوخ هک نیا نودب

هب مغ ،اب متفاین ات متفرگ ینهآ هلیم ارهب متسد

هک مدرک شهاگن یروج و هتشگرب شفرط

. تخادنا نییاپ ار شرس هاگآدوخان

هش. یم دب تارب همهفب مگ یم اقآ رطاخ _هب

؟ یاوخ یم منوج زا یچ رادرب مرس زا تسد _

زاب تنیرفن هب منوبز راذن مرادن ور سک چیه نم

. هشب

اب امود ، دایمن نوراب هایس هبرگ فرح هب _واالهک

شیپ درگرب هش یمن تسرد یچیه رارف

تسین مدآ دوخ هداوناخ لثم یچیه تداوناخ

یلو ننک راتفردب تاهاب لوا زور دنچ دیاش

. نراد تسود



متشاد تسود دناوخ یم میارب یا هضور بجع

لمع رد دناوت یم مه دشاب نم یاج رگا منیبب

؟! دوش قفوم

. هچقات رس هراذ یم هرُب یم ور مرس _

؟ یرارف رتخد سپ _

مه اررد میاه مخا هدش داشگ یاه مشچ اب

. مدرک

نوبز ریز وزا تاقآ مسا مدوبن نئمطم هیچ _

. نوریب مدیشک یدهمریما

ور بجع ، مدوب هدش شا هریخ زاب ناهد اب

و هتفرگ وا زا مشچ ترفن اب مدوب هدروخ یتسد

. متسش ار متروص

هب درک عورش و هداتسیا اج نامه بایسارفا

. تحیصن

هچب رس هنوت یمن یردپ چیه هنک یمن تیراک _



؟ هرمش هگم هرُبِب ور شدوخ

تشاد ماقم یاقترا مدق دنچ مه مرش زا فوا

رد دب یفطصم لباقم رد شمسا رمش هراچیب

دوب. هتفر

. متسین شا هچب _

یشوخ ورس هدنخ اراب شرس دزو یدنخزوپ

نآ کدرم دوب هدش مامت منتفرگ وضو داد ناکت

ینشور هب ور اوه هک دوب هدز فرح نم اب ردق

. تفر یم

راد هلا بند شیاه فرح متسناد یم متفر لخاد

. متشادن شیارب یتقو عفال نم اما دش دنهاوخ

ملد مدرک عمج ار هداجس و مدناوخ ار مزامن

و قیمع ردق نآ منک رادیب زامن یارب ار هنن دماین

متسناوت یمن هک دوب هتفر ورف باوخ رد ابیز

منک. ادج هسلخ نیا ارزا وا یا هظحل یارب
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مباوخ دای متفر قاتا لخاد هرجنپ فرط هب

تفر رد فرط هب بایسارفا ، مدوب هداتفا

اب یهاگن شفارطا ،هب داتفا ملد هب بارطضا

هک یسک ندید اب دوشگ ار ونآ تخادنا تقد

هقدح زا دوب هدنام مک منامشچ دوب رد تشپ

هشوگ و هداد ناکت یرس یروابان ،اب دنزب نوریب

قرو دنچ و درک تیاده لخاد ارهب ،وا مداتفا یا

. تفرگ وا تمس و هتشادرب شبیج لخاد زا لوپ

یوربآ و منزب دایرف هظحل نامه تساوخ یم ملد

دش. یمن اما مربب مه ار شا هتشادن

کی متسناد یم مدرک تشم ار متسد یبصع

وا هب ارچ ! تسه شا هساک مین ریز یا هساک

رگا اما دشاب هتخورف ارم دنکن داد یم لوپ

زا شرارصا ال داد،صا یم جاب ارچ هتخورف



؟! تسیچ هناخ نآ هب نم تشگرب

ار نآ متشگ ما هیشوپ و رداچ لا بند مشچ اب

اور رگید مه ندنام اج نیا مدز، ورس هتشادرب

هک ظیلغ یضغب واب هدرک عمج ار منادمچ ، دوبن

اهار هلپ داد یم مربص ندش مامت زا ناشن

هراوآ هنوگ نیا مه نم تشون رس دیاش مدومیپ

ار ومبل مدز قه مارآ دمآ درد هب مبلق دوب، ندش

طایح یتشپ رد زا ادص ،یب مدرشف نادند نیب

زا وا دیاش ار بایسارفا مدرکن نیرفن مدش جراخ

هدناوخان نامهم تشاد قح دوب تحاران مروضح

باخرس هنن یروس هناخ متفر یم رگا مدوب

یور دیاب رگید درک یم یگلگ و درک یم میادیپ

اما تسرد تسا مک منس ، مداتسیا یم دوخ یاپ

رود دوخ اهارزا یگتسباو ماما دیاب یاج کی

ارهب روخ ومغ ضغب اب روط نامه درک، یم

مدق اب تسا یریسم هچ متسناد یمن هک یریسم

اج نآ هک یلپ زا هدرک ضغب ، مدناسر یم میاه



رپزا ریسم هب هک یهار هب ممشچ مدش در دوب

اج نامه دیاب دیاش دش، هتخود دوب تخرد و راد

ردق نا دعب مدش، یم رقتسم و متفر یم

رگا هنوگ نیا مریمب ات مدیشک یم یگنسرگ

تسناوت یم طقف درک یم میادیپ مه یفطصم

. دشاب هتشاد ار ما هزانج

دش یم هدیشک زجع زا نیمز یور هک ییاهاپ اب

هار یا هقیقد جنپ دودح ، مداد همادا ریسم هب

یلگهاک راوید هکاب ییاج رد تیاهن ورد متفر

گنس هتخت یور و هدیسر دوب هدش هدیشوپ

و بایسارفا تسد دش یمن مرواب چیه ، متسشن

. دشاب هساک کی رد نز نآ

مربص متسب مشچ ، متشاذگ مناوناز یور رس

ار منورد شتآ دوبن یسک دشو یم زیربل ردقچ

. دورن رس راو ریش ات دنک شوماخ

تشحو و بعر اهاب گرب شخ شخ یادص اب



یتقو مدرک هاگن مفارطا هب بوخ ، مدرک دنلب رس

یخلا اب تسین اج نآ یسک هک مدش نئمطم

. مداد هیکت تخرد هب رس تحار
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زا ارم رفن ود یاه مدق زا ییاه ادص مه زاب اما

متساوخ و هتفرگ تسد اررد منادمچ دنارپ اج

ما هشوپ ، دندش رهاظ میوربور درم ود هک مورب

نییاپ مدوب هدز باال تحارتسا عقوم هک ار

هک منک روبع ناشنیب زا متساوخ و هتخادنا

تشم رد تشحو اراب مکاس ، دندش زبس ملباقم

اج نآ زا رارف یارب یرگید ریسم و هدرشف

ساره اب رداچ ندش هدیشک اب اما مدرک ناحتما

میاهاپ متسناوتن یتح رگید دز مکشخ اج نامه

هک سبح ندرک رارف هب دسر هچ مهدب ناکت ار

مسفن اه نآ زا یکی یسک یاه تسد نیب مدش



دوخ زا یتمواقم مناوتب هک نیا نودب و تفر

لثم مدرک ضبقنم ار المت ضع مامت مهد ناشن

یم مغارس هب تورم یب نآ هک ییاه تقو مامت

درک. یم راکش ارم و دمآ

مدینش یم ار ناشیادص مدوب هدرک ریگ ردخال

نومه داوخ یم مه شدوخ " دنتفگ یم هک

هتساوخ یم الدب تسد هب نودمچ تس، هرتخد

وت دعب نکب ور تراک شاب دوز لیلج هنک رارف

منم"

متشاد غارس دوخ زا هک یهاگن نیرت سح یب اب

اههب یرخآ نیا هک مه ناویح نآ مدرک ناشهاگن

یم سح یب هنوگ نیا هاگآدوخان دمآ یم مغارس

وهب درک یم ریخست ار منت یسک هک راگنا مدش

درب. یم ورف قیمع یباوخ

یم مشدوخ " هلمج هظحل نآ رد رتشیب همه زا

زا کشا متسب هک مشچ دز یم مشتآ درم " داوخ



هظحل نآ رد دشونم ناور ممشچ یاه هشوگ

و یفطصم ، متشادن ندز دایرف یارب ییاوآ یتح

هک ود نآ ندوب هدش هدنز میارب متارطاخ مامت

ووال لوه اب متسناد یم ار ناش یکی مان طقف

رت دنک نم یارب اما نابز ، دندرک یم هدامآ ار دوخ

یم هظحل نآ رد هلمح کی تشذگ یم هشیمه زا

نآ رد تقو چیه نم اما دهد متاجن تسناوت

هب هک راب کی زج مدرکن جنشت سحن تاظحل

میمصت هک یرخآ راب نامه داتفا ندرک طلغ

نآ اب دوخ هک یدرم هب دهد مرهوش تفرگ

دوب. هدرک باسح ار مندوبن رتخد یکشخ

یاه هدبرع اهو هرعن یادص زا هدش حلا اتهب

قامعا زا ناتلد ،هت دیوش لا حشوخ درم کی

تسد امش هب یگدنز سح و دوش داش ناتدوجو

هک اه هیناث و هقیقد نآ رد هظحل نآ رد دهد

اقیقد دوب هدنامن یقاب ما یگشیمه گرم ات یزیچ

هرابود و هدرک رارف میاه سرت زا هک یتقو نامه



یاه هرعن یادص ،زا مدوب هدروخ شتسپ هب

اررد ادخ تسشن ملد هب دیما بایسارفا یانشآ

هک ییادخ منک سح متسناوت یم هظحل نآ

یلصا یاه هرهم زا یکی ناونع ارهب بایسارفا

ار دوخ ردق دوب،نآ هداتسرف نم تاجن یارب شا

رارف تصرف اه درم هک دناسر نم هب عیرس

و دشاب هدینش ار زیچ همه هک نیا زا دنتشادن

و یگدیرب زا وا نوچ متشاد مرش دشاب هدید

نافرش یب نآ لد وهب دوب هدمآ هبارخ تمسق

دوب. هدز
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یکی تبون هب نانچ شتسد یوت گرزب بوچ اب

اه نآ زا دگل و تشم واب هدش مادک ره رس یوت

نوخ یرادقم هک دزودز ردق نآ درک ییاریذپ

روط نامه مدروخن ناکت اما تخیر متروص یور



دش هتسخ هک نانآ ندز زا مدوب هتسشن اج نامه

. دیشک هدبرع مرس

ور اطلغ نوا یتقو یچ یارب هدز، تکشخ ارچ _

؟ یدرکن یراک چیه ندرک

زونه میاه سابل دوب، مرس ما یکشم یرسور

یور زونه اه تسد یفیثک در اما دوب منت یور

هدید اهار نیا زا رتدب درک،نم یم ینیگنس منت

ادیدش ونم دوب یبصع ادیدش بایسارفا مدوب

اما تفر یم جیگ مرس دوب، هدش رس منت لک مارآ

لخاد وا ناتشگنا راشف و میوزاب ندش هدیشک اب

یخآ و هدرک سح ار درد هزات هزات میوزاب تشوگ

یبوخ رام"هب رهز " هملک هکاب متفگ فیفخ

دش. ییاریذپ

ارهب میوزاب روط هراورآ هک ار شناتسد راشف

هک وردحیلا هدرک رتشیب دوب هتفرگ نادند

: تفگ دییاس یم مه یور ار شیاه نادند



؟ یدروخ یم یهوگ هچ اج نیا

رکف نیا هب شلا وس باوج هب ندرک رکف یاج هب

مدیسر هجیتن هب زاب تسین هناوید وا هک مدرک

و مسانش یم هک تسا یدرم نیرت شوهاب وا هک

کش وا هب هیقب ات هدز یگناوید ارهب دوخ طقف

. دندش ناور میاه کشا و مدز یدنخلت ، دننکن

زا درم ود نآ تشادرب شدازآ تسد اراب منادمچ

هتسکش دص رد دص هک ناشیاه ناوختسا درد

هریخ ضیرع یدنخبل اب ونم دندرک یم نهلا دوب

مدنخبل بایسارفا هن مدوب نم هناوید ، مدوب ناش

شلر تنک متسناوت یمن هک یروج دش درک قیمع

نم هب زورما کی ادخ دوب، هدش کنخ ملد منک.

یدز یم دراک ار بایسارفا دوب هدرک فطل یدایز

یور ار ما مدرک تشم تسد دمآ یمن رد شنوخ

دهاوخ یمن یتقو ناسنا اما مدنخن ات مدز مناهد

لصاح نیا دشو یم ربارب ود شا ههقهق ددنخب



دوب. یگدنز زا نم هبرجت

. هسب وش هفخ ؟ یدنخ یم یچ هساو _

اما متشاذگ مناهد یور مکحم ار متسد فک

کشا هارمه هک مراو هناوید یاه هدنخ یادص

ار بایسارفا دوب، اج اپرب زونه دمآ یم نییاپ

هب ترفن اب دمآ یمن نوریب شنوخ یدز یم دراک

: تفگ و تشگرب متمس
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دایم تشوخ مازیچ نیا زا یشاب هک اباب هنن یب

؟! یدرک رارف ... نیمه هساو هنکن

مدز،الل ششوگ هب هک یمکحم ادیدش یلیس اب

شدوخ تشاد یعس تسب مشچ مشخ دشواب

. مدمآ یمن هاتوک راب نیا اما نم دنک مارآ ار

یم لوپ هنز نوا هب یتشاد یتقو تمدید _



جرخ وت ردق نیا هشابن المز هکلب مرب متفگ یداد

! یتفایب

هنن یتقو کرد هب نم یدیشکن تلا جخ وت

تخوسن شساو تلد ندز یم کتک ور باخرس

ملو ؟! یتخورف نموت دنچ هب ور نم

نک. ملو نوویح مایمن ممنهج تاهاب نم نک

مداتفا نیمز یور مکحم تشپ اب داد مله یبصع

. دیشک دایرف مشخ ووااب

نایب زاب ات نومب ردق نوا اج نیمه نومب _

... تغارس

کشا زجع اب دور یم مامت تیدج اب مدید یتقو

مدز. ادص ار شمان هدرک تشحو و هتخیر

... بایسارفا _اقآ

یب اما وا تساوخرب اج زا دوب هک یتخس ره اب

منادمچ لقادح داد، همادا شهار هب نم هب هجوت



سابل منک یم مگ ار مروگ رگا ات دوب هدادن ار

. مشاب هتشاد

یم رب رت دنلب شزارد دق نآ اراب شیاه مدق

درد رپزا یبصع مسرب وا هب متسناوت یمن تشاد

مدز. شیادص راب نیمدنچ یارب

. بایسارفا _اقآ

واب درک زیر مشچ داتسیا بجعت مکلا رد راب نیا

داد. حیضوت میارب ار ایاضق مامت تیدج

وت مرهاوخ و ردام ات مداد جاب هکینز نوا هب _نم

هساو یراک همه اه هزره روج نیا ، نتفاین رسدرد

هب هنیک مداوناخ زا هک نیا اصوصخ ننک یم لوپ

دوب. هتفرگ لد

هدنمرش یمک مدرک وا هب عجار هک یتواضق زا

. مدرشف مه هب ضغب اراب میاه وبل هدش

هنز نوا هب عجار وگن باخرس هنن هب یزیچ _



هش. یم تحاران هونشب

دوب، ما هریخ مخا اب روط نامه مداد ناکت رس

دشو مکیدزن و هدرشف مه یور ار شیاه نادند

: تفگ نکمم نحل نیرت نشخ اب

هفاضا طلغ تساوخ یدرم ره مدعب هب نیا زا

. شاپ الی نزب هنود هی هنک
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و هتفرگ زاگ ار مبل هدز مرش دوب هدز هک یفرح زا

. مداد شراشف متلا جخ هزادنا هب

،زاب تشگرب و هداد نوریب باصعا یب ار شسفن

وا متفگ یم مه راب نیمرازه یارب متفگ یم مه

دروایم اهاررد هناوید یادا طقف تسین هناوید

شیاه زار هک نیا زا وا دنادن یسک ار شزار ات

. تشاد تشحو دوش شاف



هنن؟ هب یگ یمن یزیچ _

وت ینک رارف یشن اپ دوخ رس هگید ات مگ _یم

شیپ مه ور ام تراک نیا اب یتناما نومتسد

دمحم هدب یلیخ تراک ینک یم بارخ دمحم

مشب بارخ ششیپ ماوخ یمن هنم یمیدق قیفر

اما... هتریگیپ ارچ منود یمن

هر. یم موربآ وگن... ادخ ور _وت

و هدز دگل دوب شهار رس هک یگنس هب یبصع

: تفگ یصرح

یم یزیر وربآ زا راک هک مدیسر یمن نم هگا ِد

یم ات تمدز یم ردق نوا اج نومه دیاب تشذگ

. یدرُم

رکف هچ منادب هک نیا یارب اما دیرپ مخر زا گنر

. مدیسرپ دراد ییاه

ارچ؟! _



یم ینک رهوش یتقو هدموین وت هب شارچ _

. تفایب هار یمهف

سرت اب هارمه و ادص ویب هتفر شلا بند هب

ردحلا یماظن کی شهار رس مدرک شلا بند

تفگ یزیچ ششوگ دشومد مخ هک دوب نتفر

نیب ار شنامشچ یماظن مدرک شهاگن بجعتم

درک. کرت اجار نآ دنادرگ ووا نم

ور هنز نوا هیضق منم یگب هگا باخرس هنن _هب

مگ. یم

. یجاح رتخد ینیب یم دب هک نکن مدیدهت _

. متسین نوا رتخد _نم

یچ هساو هراد لوپ یلیخ مدروآ ورد ورای رامآ _

. تاباب هنوخ زا یررک رارف

. تسین ماباب نوا متفگ _

رطاخ ؟!الدب هتریگ یپ ردق نیا هک هتیک سپ _



؟ هتاوخ

لر تنک ار ممشخ مدرک یعس مداتسیا میاج رس

رگید تشگ رب متمس دشو منداتسیا هجوتم منک

لیلحت رناژیما لک متشادن ثحب یارب یناج

ششوغآ رد ارم ات دوب یسک شاک دوب هتفر

دوش. یم تسرد زیچ همه دیوگب و دیشکب
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. مینتان یاباب _

ترس نیا وت لقع ، یدرک رارف نومه هساو _

؟دب هبوخ یلیخ یدرک رکف نوریب نیا تسه

. مدیسر یمن هگا شیپ هقیقد دنچ نیمه تخب

زا ندیسرت رطاخب نم مرس راذن تنم ردق _نیا

. نوریب مدز هنوخ زا وت

الی یتسد یصرح و داد ناکت فسات اراب شرس



. دیشک شمهرب مهرد شاهوم

؟! مدید یرارف رتخد ات دنچ ینود _یم

داد. همادا ووا متخادنا باال بجعت اب ییوربا

. ندیرب ونوشرس نوشاهاباب _ای

یاه فرح زا راگنا داد ناکت فسات اراب شرس

دوب. هدش هتسخ ما هناگچب

یمن نومیشپ متقو چیه مدرک یتسرد راک _نم

مش.

نیمه اب ید یم داب هب تحار ور ترس _اما

رظتنم طقف تاه یگضرع یب نیمه ،اب تیگداس

خال هک هتقو نوا تتربب و دایب دمحم هک میزور

. ترش زا مش یم ص

ود ره دعب هقیقد ،هد متفرگ شتروص زا ور مغ اب

، میتشگرب دوب غولش یدایز هک هناخ طایح رد

هداتسیا و هدرک لدج و ثحب هار رد ردق نیا



دیشک لوط همه نیا یا هقیقد جنپ هار هک میدوب

دز یم فرح بایسارفا هکاب یرتخد نامه ادیآ ،

درک یم رکف الدب تفرگ نم زا مشچ هنیک اب

رگید هدش نم یوربا و مشچ قشاع بایسارفا

. تسا مغامد یوم وا هک تسناد یمن

ارچ رتخد مرس هب کاخ امش دییاجک _هنن

تس؟! هرسپ نیا تسد تنودمچ

هنن! هنک رارف تساوخ _یم

دعب یدنچ و هدرک شهاگن بجعت زا زاب یناهد اب

. مدرک هدامآ هرابود یا هلمح یارب ار میاه مخا

یچ؟ یارب _

هب زورید هک هکینز نوا اب نم هنک یم رکف نوچ _

. مدرک یکی هب تسد داد نومول انابساپ

هنن. مرس هب کاخ یاو _یا
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زا مدیسرت یم دوب هار هب یباسح شا یقل نهد

دیوگب مه ار فرش یب غشلا ود نآ هلمح هک نیا

تمس چیه و دیسر بجعت مکلا رد شروعش اما

و دمآ نام کیدزن مخا یآالراب تفرن هلئسم نآ

: تفگ تیدج وااب هب ور

. تاهاب مراد فرح

. سرب تراک هب مرادن _نم

، راذگب شیاج رس ار منادمچ ات تفر هناخ تمس

رود نم زا هزمغ واب درشف یور بل هنیک یآالراب

ارم روفیک باخرس هنن دش

: تفگ یگتسخ اب تفرگ ردرب

. نکن اراک نیا زا هگید رتخد

هنن. دیشخبب _



یم هار نوخ دیمهف یم دیشمج مسق یلع _هب

یم تسا هدیشک درد هراد مقح م هچب ، تخادنا

. همهف

یرگید فرح اما مدش شا هریخ یواکجنک اب

. یدزن

اب وهنن دییاپ یم ارم یکریز ریز بایسارفا نآ

نم زا تشاد مرارف زا هک یتحاران دوجو

یزور دنچ نیا وارب درک یم ییاریذپ

درک. یم ینادردق نم زا مدوب هدرک شکمک هک

دندنام اج نآ مه بش نآ بایسارفا هداوناخ

دوبن رود مه یلیخ هک هام رخآ هک دوب هدش رارق

یربخ ادخ رکش ، دندرگرب نارهت هب

میادیپ تشگ یم مه سلا دص هگا دوبن مردپ زا

بابسا دوشب دوب رارق هک مردام هراچیب درک یمن

تیذا و رازآ یارب شدیدج یزاب



و درک یم خیلا وا یور سپ نیا ارزا شمشخ

دمآ. یم رد شتلا جخ زا یباسح

ولک دزپب شآ دهاوخ یم ادرف هک دوب هتفگ هنن

مه هیقب دهد شضیرم رتخد تاریخ ار اتسور

نیا زا ناش مکش رطاخب

لبق لثم یگدنز و دندرک لیلجت شداهنشیپ

رتشیب میاه بش سوباک اما نم درک ادیپ نایرج

دش.

.

هتخپ شرتخد یارب باخرس هنن هک یتاریخ شآ

نم هک مدرک یم رکف نیا وهب مدز یم مه ار دوب

لمحت اه زیچ همه ردق نیا هک مراد گس ناج

نم اب مناخ نیمیس راتفر منز، یمن ومد منک یم

مه وا یخلا هب دوب هدش ضوع ادیدش زورید زا

رس هنوگ نآ هک هدش نم هاوخ رطاخ شرسپ الدب

شقباس رسمه نامه ای شزیزع خهلا رتخد اب نم



. تسا هدرک ثحب
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زا هک مدید ار مناخ نیمیس و مدیدنخ هاگآدوخان

درک. یم کزان مشچ تشپ نم هب رود

. متفگن امش هب ور یزیچ هی نم _هنن

رتزا زیر ار شیاه مشچ دش ما هریخ تقد اب

همادا متساوخ دنیبب ارم ات دوب هدرک هشیمه

ادص ار ممان هک یسک یادص هکاب منزب ار مفرح

میولگ هب ضغب و داتسیا تکرح زا مبلق دوب هدز

درک. هلمح اوق مامت اب

تخوس یم میاه مشچ متشگرب شتمس هب

دش دنلب شندیشک شوغآ ابرد مقه قه یادص

مغ اب رترود هک مدید یم ار شردارب

شیاه مشچ ساسحا یب دمحم درک یم مهاگن



هریخ مغ واب هدرک ادج ار ابص دوب، هدش خرس

. مدش شنامشچ

اج؟ نیا دیدموا یچ هساو رتخد _

: تفگ خلت یدنخبل واب تفرگ تسد اررد میوزاب

هش. یمن اج نیا مگ،حاال یم تهب

رطاخ هب مگ یم تیلست یبوخ باخرس هنن

نداد ربخ نومهب هزات میتسنود یمن هنیمهت

. تسانیا یدهم ریما هنوخ منامام

مدش ادج ابص زا دندش داشگ سرت زا منامشچ

هک درک هراشا وربا و مشچ اب دید هک ار متشحو

. مهدن ارول زیچ همه

عف هنزیم رس هی نوتهب ماش دعب دایم بش تفگ _

ور ام دایب تسنوت یمن شدرد رس رطاخب ال

. داتسرف



کاپ ار شیاه کشا مدش هریخ ابص هب یصرح

دوب هدنامن یقاب میارب یکشا رگید هک درک،نم

زا هک مدید ار بایسارفا و متفرگ ار منامشچ من

درک. یم مهاگن مخا اب رود

دراد، یگتشک ردپ هچ نم اب دوبن مولعم کدرم

شیاه هشقن مامت شردارب ابصو ندمآ اب امتح

سالم یادص اب دمحم دوب، هدش بآ رب شقن

تسد ابوا قوش واب هتشگرب وا تمس بایسارفا

زا سپ و دمآ نام کیدزن دعب یمک مداد

راب نیلوا یارب نم هب ور تیلست و یسرپلا وحا

درک. تبحص هب عورش

اج؟! نیا هرذگ یم شوخ مناخ منص _سالم

نییاپ رس هدز مرش دندش غاد میاه هنوگ

. مداد ار شباوج یفیعض یادص واب متخادنا

هب درک توعد هناخ لخاد امارهب باخرس هنن

ردام ندمآ اب اما دوب نشور زونه مدرک هاگن اوه



. تخیر یم مه هب زیچ همه ابص

زا یزیر نوگشین میدش ریگاچ هک رابص رانک

مک هک ردحیلا تشحو واب هتفرگ شیوزاب

مدز. رشت متفایب هیرگ دوب،هب هدنام

؟ ینک متخب دب یاوخ یم ابص یدموا یچ یارب _

هش. یمن یزیچ منص شاب مورآ _

نیا و نم هگا تاقآ هش یمن یزیچ یچ ینعی _

. همومت زیچ همه هنیبب اج

. هدموین ماباب _

. هدموا هک تنامام _
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هکاالن متسناد یم مدنادرگرب ور رهق حتلا هب

هساک میاه مشچ نتخوس رطاخب یاه مشچ



نیا رطاخ هب ادخ هب راب نیلوا یارب تسا نوخ

یگدنز رد یرش چیه ارچ ، مدرک یگلگ تیعضو

مداد یم ار یراک هچ ناوات دش یمن مامت نم

. تسناد یم ادخ طقف

متاکرح مامت دوب هریخ نم یور یآالر یاه مشچ

مک ار وا طقف طسو نیا تشاد رظن ریز ار

. دنیبب دوخ نمشد تیعضو نیا رد ارم هک متشاد

هب دندمآ لخاد نایوگ یاال بایسارفا و دمحم

هب زورید هک یلیس ،دای متساخرب ناشمارتحا

ما هدز تلا جخ یمک مدوب هدز بایسارفا شوگ

هب عجار یگنشق یاه فرح مه وا درک،اما یم

دوب. هدزن نم

شاهاب تاقآ شیپ هرب داوخ یم مشاداد منص _

هنک. تبحص

و درشف ار متسد چم مدش، شا هریخ تشحو اب

: تفگ مشوگ دشومد مخ شیاه فرح همادا رد



شیضار هنوت یم هگ یم مشاداد منص سرتن

هنک.

هاگن راب نیا ، تساوخ اجرب زا ساره و لوه اب

هدش هفاضا هبیآالر مه دمحم و بایسارفا هریخ

دوب.

. متفر طایح تمس ضغب اب منص _

اب شرهاوخ هارمه دمحم دز، یم شپت رپ مبلق

دمآ. طایح هب دیشخبب کی

یم منک رارف دیدرک مکمک نیمه هساو _

ماقآ هک یزور ینود یم دینودرگ مرب دیتساوخ

درک. راکیچ درک مادیپ

ضغب واب هدرک کاپ ار ما هدش سیخ تروص

. مداد همادا یرتشیب

یم و نم مدرک یمن رارف هگا دز مکتک دنبرمک اب

درم نوا زا دینکد یمن یچیه اه امش تشک



یاباب دیدینش تسین ماباب نوا دینود یمن یچیه

نیا نتفگ غورد مهب هدرم مدوب هچب یتقو نم

لحم دمتعم یفطصم جاح نتفگ غورد سلا همه

. هدوب م همع رهوش یتسنود یم هه

شناهد یور تسد و هدش تشرد ابص یاه مشچ

تشادن وا زا یمک تسد مه دمحم ، تشاذگ

و هداد ناکت فعض اراب مرس دمآ یمن باال مسفن

. مداد همادا حلا نامه رد متفرگ نادند هب بل

و بوخ درم هی نوا میدرک یم رکف همه _

اب راکیچ متفگ هک یراب نیلوا هتدای هراد هداوناخ

هتدای دش یمن ترواب هنک یم نم

ممرمع زا زور هی رگا یتح مدرگ یمن رب نم ابص

مرب داوخب مه سک ره مدرگ یمن رب هشاب هدنوم

روگ و مگو مدوخ هنودرگ

هک ادخ هب مرایم مدوخ رس هیبالیی منک یم

. مرایم
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یم هنک یم قد راد نک رکف تنامام هب منص _

هی کشا شمشچ هی یتفر یتقو زا ینود

هچ میدیمهف یتفر هک نیا دعب نوخ شمشچ

تسرد و زیچ همه ام درگرب وت میدرک یهابتشا

تقو چیه مینک یم یراک ال صا مینک یم

. شینیبن

یپایپ ار هن هملک و هداد ناکت تشحو اراب مرس

. مدروآ یم نابز رب

هیقب ات مدرشف مناهد یور تسد و هدز قه دنلب

ابص سهلا دنچ ییاوسر نیا زا منکن ربخ اراب

دمحم دیشک مشوغآ رد یدرد مه یارب دمآ ولج



نوریب تخس ار مسفن دز، خلت یدنخبل ینابرهم اب

. مداد

نییاپ ار شرس و درک لفق مه اررد تسد

دوب هتشگزاب یلبق دمحم نامه هب ،زاب تخادنا

سح مدینش یم ار شمظنم یاه سفن یادص

مدز رانک ار ابص دنزب دهاوخ یم یفرح مدرک یم

مه دیاش روط نامه شرس دمآ نام کیدزن ،

دوب. ریز لبق زا رتشیب

اما ایهن دناد یم ار زیچ همه دمحم متسناد یمن

متسناد یم متشاد ابص زا هک یتخانش رطاخ هب

شردارب شیپ ار یلئاسم نیچمه هایس سلا دص

درک. دهاوخن زاب

. مناخ منص _

ار ممان تقو چیه دز یم ادص یجبآ ارم هشیمه

هب مسفن ، دیئود متروص هب نوخ دوب هدزن ادص

مه ندیشک سفن زا وا رانک ،رد داتفا شرامش



یفرح متسناد یم دز یم دنت مبلق متشاد مرش

بوخ ار حملا تسین رارق دنزب دهاوخ یم هک

. مدش الل دروآ نابز رب هک یا هلمج اب اما دنک

یفطصم جاح زا ور امش متساوخ یم _نم

منک. یراگتساوخ

نزب _ تنماک _هی_ یدنوخ _ اجنیا #ات_
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زا مه مبلق مدش، هریخ شتروص هب ناریح

زا دمحم دش سبح مسفن دوب هداتسیا تکرح

؟ تسا هدش مهاوخ رطاخ یک

یارب شلد و تسین مهاوخ رطاخ دیاش ال صا

نیا مه دیاش هتخوس نم لثم یا هراچیب رتخد

ریش ناهد رد همن همن ارم تساوخ یم هنوگ



. دزادنایب

االن متخادنا نییاپ رس تلا جخ واب هدنمرش

یم درد هزادنا کی هب نامیود ره ندرگ رگید

هک ما هداتفا یبادرگ نورد مدرک یم سح ، تفرگ

مخرچ یم اه درد نایم رد مادم درادن یهت چیه

یم مبیصن اه نآ زا هک یزیچ اهنت مخرچ یم و

. تسا عوهت دوش

هک یروج دمآ باال یناهگان مرس هناخ رد یادص اب

ود نآ هکلب مدرک دوخ لد نامهم ار سرت اهنت هن

تشحو هب دندوب ما یکیدزن رد هک مه ار

نیمه اب متاظحل مامت اه زور نیا ، متخادنا

هک راگنا تشذگ یم اه شیوشت و سرتسا

دوب. هدش مدوجو زا یتمسق

ح هب شا یکیتس پال یاه ییاپمد نآ اب بایسارفا

یم نیمز یور ار شیاهاپ هک ردحیلا ود تلا

یاه هیاسمه زا یکی دوشگ ار ونآ تفر دیشک



متخ زور ار وا دوب باخرس هنن

دز هراشا دمحم متخانش یتحار وهب مدوب هدید

تفر بایسارفا تمس شدوخ و میورب لخاد هک

هب هیکت مه رانک رد یا هشوگ میدش هک لخاد

یلد ود واب درک رت یبل ابص ، میداد یتشپ

. دیسرپ

منص. داوخ یم وترطاخ یلیخ ادخ هب مشاداد _

رت هتسهآ ات متفرگ شیاپ نار زا ینوگشین

یاج و هدیدنخ زیر زیر ضوع رد وا دنک تبحص

. مدیلا تسد اراب منوگشین

نوگشین زورما انامام نیا لثم شمه ارچ _وت

؟ یریگ یم

؟! تدوخ زا ربخ هچ یتسار ابص وگن ترچ _

رورغ اراب شیاه دزوبل امن نادند یدنخبل

: تفگ و درک عمج



هزاجا منامام زا میراگتساوخ دایب داوخ یم نیما

. مدینش ماباب اب تبحص عقوم تفرگ

یاوخ یم هک یسک هب وت لقادح رکشورادخ _

! یسر یم

رس ریز ور یسک تدوخ راگنا یگ یم روج _هی

!!! یراد

تاولص اهو هحتاف هک هیاسمه نز یادص اب

هجوت دوب هداتسرف هنیمهت همع حور ارهب شیاه

دش. بلج وا هب نام

یریگب نز لو ی هرسپ یارب یاوخ یمن باخرس _

؟

هدنخ هب هیبش رتشیب هک یدنخبل باخرس هنن

داد. ار هیاسمه نز باوج دزو دوب ثیبخ یاه

. مدرک نوشن ایرب و رود نیا وت یکی اقافتا _



امتح دوب هدنام تباث ابص و نم یور شهاگن

نم یور رتشیب شمشچ اما تفگ یم ار ابص

داد. یم رونام

: تفگ یواکجنک واب درک ظیلغ یمخا نز

حاال؟ تسه یک

. تسین لیماف _

یمناخ یبوخ نیا هب نم هون باخرس _

؟ یریگب ور هبیرغ هی یرب یاوخ یم

زا رتشیب یزیچ هک مدش هجوتم نز فرح نیا اب

! تسا هیاسمه

سورع نایب وگب تارتخد نیزا یکی هب لقادح _

نش. نم مساق

وت نیمه نوشردام سگرن یگیم نم هب ارچ _

مه تاریخ شآ هراد هدنگ رسورمو هنوخزپشآ



. شدوخ غارس ورب هنز یم

درک ار تبحص رس و تفر وا هب یا هرغ مشچ نز

شوگ تقد هکاب ینم هب یمشچ ریز ابص درک،

: تفگ نز نامه هک دوب هدز لز مدوب هدرپس

منک؟ شیراگتساوخ هرادن اباب هنن رتخد نیا

زا خیلا یاه وهثل درک ظیلغ یمخا باخرس هنن

. درشف مه یور ار شنادند

وزا زورما هی سگرن هراد بحاص رتخد _نیا

. درادرب تسد یزاس تفج رکف

هتفر یا هرغ مشچ ،هنن میدیدنخ زیر ابص و نم

میدرک تعاطا مه ام میورب قاتا هب دز هراشا و

دوب، ریظن یب هک یشآ ندروخ زا سپ زور نآ

مدق ناشکرابم مکش رطاخب طقف هک ینارادازع

نم و دندرک کرت اجار نآ دندوب هدومرف هجنر

. مدرک زاب اه هروشلد یور هب زاب ار ملد یاه رد



اعطق هک ابص ردام هک مدوب نیا رظتنم هظحل ره

ینم نامدود و دسرب رس تشادن ربخ یزیچ زا

. دهد داب ارهب دوب هدش ما هتسب لد شرسپ هک

: تفگ مامت یدرسنوخ اب مشوگ مد هدش مخ ابص

ایش میاق هشوگ هی یرب ینکن رارف دموا منامام

اج نیمه هنک یمریراد وربآ هشیمه هیقب ولج

یم د مردام دموا هک ناخ دیشمج ینومیم

یم رکف همه منص اه یدن یتوس لخاد میتسرف

!؟ هشاب یدرک رارف تدوخ وت ننک

هنک. تتنعل ادخ ابص _

هتنکن درد تتسد اج منیا هنکن درد تتسد _

یراگتساوخ فرح دمحم دموا هک منامام سرتن

؟! هشاب ینک لوبق دیاب ممص طقف هزادنا یم ور

یقرف هچ نم یارب مداد ناکت سرتسا اراب مرس



رگا مرس باال فقس کی منک یگدنز اجک درک یم

. میضار دهدن مباذع یسک و دشاب

هرارق مه نوا اتاالن هدرک تبحص هنن اب دمحم _

هنک. نومکمک

رد بایسارفا یارب ارم هنن هک نیا زا هظحل کی

یاج دمآ یمن مدب مدش تحاران دوب هتفرگن رظن

یمن درک، یم یراگتساوخ ارم بایسارفا دمحم

سح دوب مرانک وا یتقو اما دوب یسح هچ مناد

دوب. هداد متاجن راب ره هک ردق نیا متشاد تینما

تدم هک مدش هجوتم مدیرپ اج ردزا یادص اب

ما هیشوپ تمس متسد ، متسه رکف رد وطالین

ار مچم ابص هک مزادنایب نییاپ ار نآ ات تفر یم

هرهلد مه شردام نداد سالم یادص یتح تفرگ

اب طایح رد دوب هدش عورش مبلق شپت دوب روآ

هدرک لوغشم ار دوخ هیقب و هنن زا یسرپلا وحا

دوب.



. مسرت یم ابص _

نیبب و دمحم میتشیپ ،ام تسین یچیه سیه _

تسین تیا هراک مردام مدعب دایم منامام اب هراد

یراک اهنت شقوف قوف هنزب هبرض مهب داوخب هک

همان ات منوا هگب تاقآ هب هک هنیا هنکب هنوتب هک

رکف میداد یرارف ور اموت هسرب یجاح تسد ش

منص. میدرک ور شاج همه

خهلا متفرگ نادند هب ،بل مداتسیا میاج رس

ابس اما دشن نم هجوتم لوا دمآ لخاد هک امسا

نامه دز، شکشخ و هدروآ رسباال مداد هک الیم

دش. لخاد دمحم درک یم مهاگن زاب ناهد اب روط

؟ نامام هدش یچ _

منص. _

خی هوک هب ارم هک راگنا دول هتسب خی منت لک

. دندوب هتسب



خهلا. یبوخ _

اب باخرس هنن داد ناکت تریح اراب شرس

اج نامه همسجم لثم هک خهلا هب ور یشوخرس

: تفگ دوب هداتسیا رد یدورو یولج

اوه. نیا وت میدز خی امسا هگید وت ورب

شنامشچ هک وردحیلا هدرک عمج ار شرداچ

دیشمج شدعب هلصاف بال تسشن دوب نم یور

. تفرگ اج شصوصخم هاگیاج رد دمآ ناخ

ور نوتاقا ارچ مناخ ءامسا یدموا شوخ _

؟ نیدرواین

یتسد شیپ سرت اب ابص دادن باوج ءامسا خهلا

ناخ دیشمج لا وس هجوتم ار شردام و هدرک

درک.

؟ دموین اباب ارچ هگیم ناخ دیشمج نامام _

اضف دمآ یمن باال مسفن تفرگ نم زا مشچ خهلا



هیضق لک زا هک نامییات راهچ ره یارب ادیدش

دوب. نیگنس میتشاد ربخ
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تیلست یارب ور ام دیشمج اقآ دایب تسنوتن _

تسود نیرتهب هزرمایب ور هنیمهت ادخ ، داتسرف

یتسود هدش االن یایتسود دوب نم

. سرخ خهلا

رس ابص هراچیب درک هاگن شرتخد هب صرح اب

هک ار شردام یاه مشچ ات تخادنا نییاپ

. دنیبن ار دوب هتسب ور زا ریشمش

هراشا وربا و مشچ اب هنن باخرس هب مادم دمحم

راد ازع زا ینعی دزادنایب هار ار ثحب هک درک یم

؟ دوب هدیشکن تلا جخ هنن ندوب

نیچمه وا زا ملهچ زا سپ درک یم ربص لقادح



درک. یم یتساوخرد

هک یراگنا دمحم اقآ نیت ناخ دیشمج شتسار _

هدشن شور اما هدش نومرتخد نیا هاوخ رطاخ

و هنک زاب نوبز شردپ و ردام هب

عمجنیمه وت هک تفگ نم هب منیمه هساو هگب

رد طقف نداد تیاضر یارب تسیم شاقآ یتقو

. هشب هتفگ ییازیچ هی فرح دح

و درک رت یبل دیرپ ءامسا خهلا خر الزا ماک گنر

باال فاص ارشتسد هنن هک دنزب یفرح تساوخ

: تفگ و دروآ

مه دمحم رگا مدوخ رتخد لثم مه رتخد نیا

هساو هک دوب مرظن وت درک یمن شیراگتساوخ

سورع ور یرهاوج نیچمه مدوخ بایسارفا

منک.

هنن هریخ دوب زاب مین هک یناهد اب ءامسا خهلا



رد مدیسرت یم متفگ یمن یزیچ و هدش باخرس

هک شهاگن دتسیاب شبلق هتسشن حلا نامه

متخادنا نییاپ رس مرش اب مدیخرچ نم تمس

. تسا هدیئود متروص هب نوخ مدرک یم سح

ینیگنس درک، یم هراچیب ارم روضح مرش

چیه مدرک یم سح مشود یور ار شنامشچ

شسورع یرارف رتخد کی تشادن تسود سک

شناج دصق شردپ هک یرارف رتخد مه نآ دوش

. دراد ار

: تفگ دزو یدنخبل روز هب ءامسا خهلا

نیا دیاب ام تسین تسرد هک یروط نیا هنن هخآ

. مینک یراگتساوخ شردام ردپ وزا رتخد

منص یعقاو یاباب مدینش نم هک روط _نیا

حلا نیا ،اب شتزرمایب ایادخ هدرم هتقو یلیخ

هب راگنا مه شردام هرادن ردپ هزاجا هب یزاین

. ِیضار دمحم هتفگ



تشادن تقو چیه ، تشادن ومد خاش هک غورد

و ناسرت یاه لد راو هتشرف دلوت ودب نامه زا

یم هشیمه رتزا مارآ و مارآ ار تیعقاو زا نازرل

درک.

ردح دنک یم ار شبل تسوپ یبصع ءامسا خهلا

بل یور وربآ ظفح یارب حیلم دنخبل کی هک یلا

دوب. هدناشن

رارق انگنت وت ور مناخ ءامسا داوخ یمن حاال _هنن

ریز شرسپ هساو ور یا هگید سک دیاش نیدب

. هراد رس

هچ فقس نیا ریز یتسناد یم رگا ناخ دیشمج

یایح دمحم یدرک یمن زاب بل زا بل درذگ یم

کالم نایم هداد تروق یپل ود ار یگشیمه

. هنهرب اپ مه نآ دیرپ ناخ دیشمج



#90

یلیخ ور منص نم اما نیتم امش فرح یجاح _

مه نوتمه متسین ینورچ مشچ مدآ مراد تسود

اب ابیرقت رتخد نیا اما نیسانش یم ور نم

شمسانش یم یگچب زا هدش گرزب مرهاوخ

کاپ مدیاش کاپ لگ لثم مدیدن منص رتزا میجن

شقازب متخود مشچ ابص هب دش هدرشف مبلق رت

یمن چیه شردارب سپ داد تروق یتخس ارهب

ار زیچ همه ونم تسناد یم مه دیاش تسناد

. مدید یم کانسرت

. ینک تبحص مه تاقآ اب دیاب هرخ _باال

هللا. شنا هشیم یضار منوا _

نیمیس و ادیآ تشاد مرظن ریز مخا اب بایسارفا

دنخبل اب دنشاب هدرک عفد ارم رش هک راگنا مناخ

. دندروخ یم لوو ناشیاج رس



ننود یم همه یراد شراکیچ ناخ دیشمج _

زور دنچ نیا وت مرتخد نیا لقاع ردقچ دمحم

ماجنا هک ییاراک اب هتخادنا همه لد وهب شرهم

هرخ باال مرتخد نیا یلو تساهنت هنن هتسرد هداد

. هگید هریگب نوماس رسو دیاب

زورید ات بجع مدز لز مناخ نیمیس هب تریح اب

هب مرهم تفگ یم دزحلا یم ریت اب ارم هیاس

دوب. بیجع هداتفا شلد

یتیاضران یمک واب درک یتسد شیپ باخرس هنن

عورش امسا خهلا ءزجب هیقب و تفگ هشاب کرابم

کی شقن اج نآ هک مه نم دندز تسد هب دندرک

لقادح دندرک یم یزاب ار دنمونت تخرد

ای یهد نت جاودزا نیا هب یاوخ یم دندیسرپن

رد شنوخ یدز یم دراک ار امسا خهلا ریخ

. دمایمن

درک فرص دوب هک یمشخ و صرح ره اراب ماش



: تفگ باخرس هنن هب ور نآ زا سپ و

دوب تقو یلیخ باخرس هنن هنکن درد تتسد

. مدوب هدروخن یگزم شوخ نیا هب شرت غرم

هب مایپ هی یتساوخ هگا رتخد منک یم شهاوخ

منووج ود نیا هرخ اجباال نیا دایب وگب هدب مارهب

. دیریگب اج نیمه روج و عمج دقع هی نراد لد

هللا. شنا _

وت وهب یمارتحا ویب شحف دص هللاشزا شنا

مه ناخ دیشمج هک یروج دوب رتدب درادن یطبر

تسد چم هک دیمهف ار عوضوم نیا عیرس

. دیشک ار شردام

مراد تسود مباوخب اج نیا بشما نم نامام _

. منومب منص شیپ

وا یاج نم هک تشگرب ابص تمس نانچ خهلا

. مدرک سیخ ار دوخ
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ادیدش شتروص رد هک یسرت اب هاگآدوخان ابص

ار شا هیشوپ شردام تساخرب اج زا دوب راکشآ

شلا بند هب مه هیقب داتفا وهار هتخادنا نییاپ

و هنن باخرس هارمه هب رد مد ات ناش هقردب یارب

طخ میارب شهاگن اب امسا ،خهلا میتفر بایسارفا

ادخ دوب، هداد رس نیرفن ونهلا دیشک یم ناشن و

مدوب یضاران قافتا نیا زا ردقچ هک تسناد یم

دوب. هنیزگ نیرتهب دب باختنا رتدب دبو نیب اما

ار زیچ همه هک نیا زا اما دوب یضار مه دمحم

زا بایسارفا یادص ،اب مدوبن نئمطم دناد یم

هداوناخ ابصو تفر ریسم وهب هدمآ نوریب رکف

تقد رتشیب دوب هدرک کشخ ار منامشچ هک شا

. مدرک



دح نیا ات ارچ تشادن ربخ یزیچ زا دمحم رگا

دوب؟ هدرک کمک نم هب

؟ یسیاو اج نیمه یاوخ _یم

. هرادن یطبر وت _هب

هب دش زاب تنهد یدید رود ور هنن مشچ _زاب

؟ یدرک رارف هنود یم دمحم قطن

نیشام مارب شدوخ هرآ درک مکمک شدوخ _

ناه ینک راک یچ یاوخ یم حاال داد لوپ تفرگ

؟

تسرد هدرم تاباب یتفگ هک نیا سپ ، ناهآ _

دوب؟

یاه لا وس نیا اب دنک هناوید ارم تساوخ یم وا

بل اما مدرک روبع شرانک زا یبصع شا هرخسم

: تفگ و درک زاب

ور دمحم وگب هنن هب ورب تسین یضار امسا خهلا



هنک. جاودزا ابوت هرسپ نوا فیح یاوخ یمن

یزیچ متساوخ و متشگرب شتمس هب مشخ اب

ارم اب یزاب وا مدرک طوقس ناهگان اما میوگب

، متشادن راک نیا هب یلیامت نم اما تشاد تسود

هچ ره دندماین ابص و دمحم زور نآ یادرف

. دشن اه نآ زا یربخ مدنام ناشرظتنم

دوب. هدرک ناششنزرس امسا خهلا امتح

یادص ، مدرک مکحم میاهاپ رود ار متسد هقلح

ره یادص دمآ یم طایح یوت زا رفن ود ثحب

. دمحم و امسا خهلا دوب انشآ ناشیود

ونآ هدناسر رد ارهب دوخ دوبن طایح رد یسک

لز امسا خهلا تروص هب تیمولظم اب مدرک زاب ار

تمس ار میوزاب هک مدوب هدز

دز. مکحم یلیس و دیشک دوخ

یور ارزا میاهوم هک مدرک یم شهاگن رواب ان



اب دمحم درب ناشک ناشک و هدرک تشم یرسور

درک. ضارتعا مخا

نک. شلو نامام _

فک اب یراب دنچ دوب هدش دنلب میاه غیج یادص

تکاس ات تساوخ نم دزوزا مناهد هب شتسد

دایز درد زا درک مخز ار مبل شتسد تابرض موش

دمآ ولج دمحم تخوس یم اقیمع مبلق مدز، قه

یمن وا هب شروز اما تفرگ ار شردام یوزاب و

نوخ ، مدرشف یم مناهد یور تسد درد زا دیسر

یم حور یب نیمز یور مناتشگنا زاالهبالی

دب درک یم ابیز ار نآ شغیج گنر واب تخیر

ابیز ردق نآ درک یم ابیز ار ناهج لک نم یتخب

! مدوخ زج همه دندرب یم تذل همه هک

اب مراذ یم یدرک رکف یدرک ییاوه ور نم رسپ _

جاودزا هدش شخپ رهش وت شیگزره هک یرتخد



. یدنوخ روک ینک

ورد دروآ ولج مرس ندرک فاص یارب ار شتسد

یب شزیت یاه نخان زا مه متروص اتسار نامه

. دنامن هرهب

دقع بش هک هششفک هب یگیر هچ تسین مولعم _

رکف هک تردام تخب دب تردام هراچیب هدرک رارف

یب رتخد هک تسنود یمن هگید یدرُم درک یم

نم. کاپ رسپ یک منوا رهوش یپ هدموا شایح

نک. سب نامام _

ندیئود ردحلا دمآ یم رود زا ابص غیج یادص

تسد دنک، اهر ارم ات درک یم شردام سامتلا

ملد متساوخ کمک لد هت وزا هتشاذگ مبلق یور

نیرفن تفگ یم مردام منک ناش نیرفن دمآ یمن

نیرفن هک تفگ یم ، تسین یتسرد راک ندرک

. دنازوس یم ار تلباقم فرط نادناخ لک ندرک



ار شردام هک دوب شردارب رتزا هضرع اب ابص

. دیشک دایرف و هدز رانک مکحم

راب هی هگا ادخ هب یدش هنووید نامام هسب _

منک. یم تاوسر شینزب هگید

ار بایسارفا مان هب یدادما ابص غیج یادص

یاه مخا واب دموا نوریب رد نیب زا دناسر میارب

هریخ نم هفایق هب زاب ناهد و شمهرد هشیمه

دش.

و. رتخد نیا دیدرک شراکیچ مناخ امسا _

هگن ارم ابص دش مرپس ابیرقت و دمآ نم تمس

ار بل منازرل یاه تسد واب مدز یم قه تشاد

اب تخوس یم مه هداس داب کی شزو هکاب

. مدرک مرگ مدرس یاه تسد

. دیشخبب یجبآ _



زا لبق دشو رود اج نآ زا صرح اب امسا خهلا

هبارخ هب لیدبت ملد هک درک مهاگن یروج نتفر

یمن یقافتا چیه ینعی دش، هلزلز زا لبق یا

زا یزیچ نوچ دنک نیا رتزا اردب حملا تسناوت

دوب. هدنامن یقاب نم

و دیشک شتروص یور یتسد یبصع بایسارفا

دز. داد دمحم هب ور

؟ لخاد میرب _

یم لیلد هنیبب یروج نیا و رتخد نیا ماقآ _

تکاس هراین رد مه ور هیضق یوت اتهت داوخ

ردپ اهنت هن هرایم رد هک مه یعقوم هنیش یمن

ردپ.... هکلب و نم

یم ناکت اوه رد هک ار شا هراشا تشگنا یبصع

دز. رشت دمحم هب ور تخادنا نییاپ داد

دنچ راد ورب تردام هکیترم نوا هنوخ میر _یم



ربب. اج هی یتعاس

یاه هفرس داد، ناکت ار شرس هدنمرش دمحم

یم رد مرف دب یاه رطاخب لکش اوه رد مکشخ

دوب، هدرک ندیراب هب عورس من من ناراب دمآ،

اب بایسارفا هتخوس میارب شلد نامسآ هراچیب

و درک وحم اه کاخ نیب ار منوخ در شیاهاپ

یعس مدوب هدرک فعض درد دمآ،زا نام لا بند

زا رتهب یگدنز نیا هک منک عناق ار دوخ مدرک یم

دوبن اما تسا ما هداوناخ رانک رد ندرک یگدنز

ممارتحا و تزع یدودح اجات نآ لقادح نوچ

هک یتقو ات طقف هتبلا دوب، یقاب دوخ یاج رد

. مدوب یفطصم اباب یوگ نابرق هلب

میتفر هک دشاب یدهم ریما هک یا هکیترم هناخ هب

ناغاد تیعضو ندید زا دمآ نوریب یروس

مضه ار حملا نآ ات درشف نادند هب بل متروص

دنک.



رود ار شردام ام ندیسر زا لبق راگنا دمحم

و دیراب یم یروس یور رسو زا مرش دوب، هدرک

نامهم تمس ارم دوب ناهنپ نامیارب مه شتلع

میدش هک اج نآ لخاد درک، تیاده هناخ

مرگ بآ فرظ کی ندرک رضاح روتسد بایسارفا

شهاگن رد سرت هک یروس دشو زیمت یلا متسد و

ات درک کرت اجار درک،نآ یم یزاب هخرچود

دنک. مکح یارجا

تخب دب نیا نوج هب هداتفا دوب شچ تردام _

نوبز هش ترسپ نز داوخ یمن هگا هراد، درد مک

. تفگ یم بشید درک یم زاب

یتروص و گرزب یا ههلا شا یرادفرط زا راگنا

شیازفا ار مضغب تدش و دیخرچ ملد رد گنر

درد ات مدروخ یم ورف ار نآ ادیدش داد،اما

یسالب هدامآ میاه کشا منک یفخم ار مینورد

مداد یمن هزاجا رگید ، مداد یمن هزاجا اما دندوب



. دننیشنب متروص یور
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وت نزب لز رکواللاه نیا ثمال طقف هک مه _وت

هن دایم رد شادص یندرک هیرگ هن فرط تروص

. یندیدنخ

شیاه ،بل ددنخ ات تفرگ نادند ارهب شبل ابص

. دندش عمج رتشیب

؟ هدش یچ هیبش ینود یم ت هفایق _

وابح درک نازیوآ ار شیاه بل هدروآ اررد میادا

. داتفا یغورد هیرگ هب یکیرتسیه تلا

ییاپمد اب نوش هنن هک ییاه هچب هیبش _

هفایق ، تشادن درد ال صا نگیم یلو هدز نوشکتک

رتزا نوغاد هیرگ اب نوغاد ت



هش. یمن نیا

وا وهب هدرک هاگن بایسارفا هب یتحاران اب ابص

داد. راطخا

هی دشن وبای نیا یروخب هصغ داوخ یمن _حاال

هک یدید تمریگ یم مدوخ ال صا هگید یوبای

. تزا دوب یضار ردقچ ممنامام

هب مغ همه نآ طسو هاگآدوخ دزان هک یفرح اب

میتسناد یم ووا نم طقف مداتفا هدنخ

!؟ تسیچ شروظنم

دش. تحاران وت زا شلا یخ لقادح بشید _

ما هیرگ هدنخ نایم درک یم هاگن ام هب جیگ ابص

ندرک یخوش زا تسد بایسارفا دشو یراج مه

. تشادن رب

منک رکف دش یطاق مه شاب هدنخ و هیرگ _هوا

. هبارخ یلیخ عاضوا



. هسب _

یمن رب یخوش زا تسد ووا مدوب هتفرگ درد لد

دوب راب نیلوا یارب ار بایسارفا یور نیا تسناد

. مدید یم هک

وگب هدش نومیشپ تشاداد اقآ هگا مناخ ابص _

نیا همهفب هگا ماقآ طقف مشب راک هب تسد نم

یمن تردام لثم هدرک رارف هنوخ زا رتخد

مینوشیپ طسو ریت اجهی رد کتک داب هب شتریگ

. هنزیم نیا و نم

دیدنخ اهنت دش یمن رگید دوب هدش هایس شزنط

. یتخیر یم مه کشا شرانک رد دیاب امتح

مدوخ یتسود رهوش ردق نیا متسنود یم _هگا

یم میا هیرگ هچ نیبب تمتفرگ یم لوا نومه

دنوم اجک یروس نیا نیبب ورب مناخ ابص هنک

درُم. هار رس هنکن



. ریگب زاگ وتنوبز یاو _یا

مرب. نم هگید بوخ دش زاب شنوبز _ِا

شکحضم و داشگ راولش نآ اب یکمن اب حتلا هب

. تفر دشو دنلب دنخبل اب ابص دش، دنلب

و دنب دز مه هنز نیا یدوب لگشوخ یلیخ _

. هتخادنا میگنچ هچ مه هب ور تطاسب

زورما ،وا تخادنا یم ما هدنخ هب شیفرح رپ

مدوب رو هطوغ راکفا نیمه رد دوب هدش بیجع

هب عورش مبلق ابص لد هت زا غیج یادص هکاب

. تفرگ ندیپت
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و تسد هک مه ونم دیرپ اج زا ینآ بایسارفا

زا ابص ، متساخرب دوب هدیدن ینانچنآ بیسآ میاپ

مشچ تساوخ یم کمک دزو یم غیج هناخزپشآ



یروصت چیه و دوب هدش تشرد تشحو زا میاه

و مدرک دنت مدق ، متشادن دوب هداتفا هک یقافتا زا

رد قرغ یروس ندید اب مدیسر هک هناخزپشآ هب

هناخزپشآ نوخ یوب دمآ دنب مسفن شرس نوخ

هدرک وب دب یزیگنا تقر زرط ارهب طایح یوت

، متفر نوریب و متشاذگ ما ینیب یولج تسد دوب

دز. میادص بایسارفا

؟ ینوت یم یدهم ریما لا بند ورب منص _

مدش جراخ هناخ وزا هداد ناکت دنت دنت ار مرس

،رد مبایب ار وا هکلب ات متفر اه ناکد تمس ود اب

اب تبحص لوغشم هک مدید ار امسا خهلا نادیم

یلوضف تقو ،االن مدرک مخا دوب هبیرغ یدرم

. دوبن

؟ ینک یم راکیچ اج نیا منص _

و مدش شا هریخ راودیما و هتشگرب دمحم تمس

: متفگ نازرل ییادص اب



شرس نیمز هداتفا یروس نک ادیپ ور یدهمریما

. هتشادرب وراج همه نوخ هتسکش

. نیسح _ای

هب هجوت دزویب شیناشیپ هب یا هبرض تسد اب

نم تمس امسا خهلا هاگن درک کرت اجار نآ نم

تشحو دمآ نم تمس دشو دنلب اج ،زا دیخرچ

ملد چیه مدرک دنت اپ یدهم ریما هناخ تمس هدز

مامت وا موش وربور ابخهلا تساوخ یمن

دوب. هدرک بارخ شدوخ هب تبسن ار متاروصت

. مراد تراک اسیاو _

مامت رد مدیئود یم فقوت یا هظحل نودب اما نم

متسناد یمن ار شتلع ، مدوب رارف ردحلا میگدنز

نیا اررد یزیچ هچ ناوات میاه یتخبدب تلع

. مداد یم سپ یگدنز

هزور هی تاقآ منک یم یراک یتسنیاو نک... ربص _



اج. نیا هسرب

هداتفا سفن سفن هب ود ،ره مداتسیا تکرح زا

داب مبل دندیشک یم ریت میاه مخز یاج میدوب

رتشبب درس یاوه نآ دوب،رد هدرک

. مدرک یم شسح

. شیاوخ یمن وگب مرسپ _هب

شدوخ خهلا ماوخ یمن ادخ هب شماوخ یمن _

یمن یچیه زورید نیمه ات نم تفگ مهب زورید

. متسنود
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رگید یا هشوگ وهب تفرگ نم زا مشچ ترفن اب

. دیسرپ راجزنا نامه دزاب لز

تساوخ یم ور تح صال تاقآ ؟ یدرک رارف ارچ _



وت نتسشن ای هبوخ یگراوآ نیا هراچیب رتخد

ندرک یمناخ و تدوخ هنوخ

مک تبآ دوب مک تنون تلد ریز دز یشوخ ؟ شوت

هایس نون شجاودزا لبق تردام ینود یم دوب؟!

نوا ندز قس هساو تشادن مه

هدش االن تتدنوسر اج نیا هب هدرک تگرزب درم

. فیپ فیپ هاو ها

اه نآ مردپ دوبن بیجع یفطصم اباب زا شعافد

هک ینامز مه نآ دوب هداد تاجن ارزافالتک

نم دوب طوقس ردحلا ناشیگدنز

متسناوت یمن مدرک یم هظحل نآ رد هک یراکره

نوچ مهد رییغت کدرم نآ هب تبسن ار شتاروصت

ارس مشتحم جاح تب شدوخ یاه تسد وااب

دوب. هتخاس وا یرای اب شیپ اه لا

یا هسیدق دوخ زا درک یم کمک رهش لک هب مردپ

درک یم رکف تسناد یمن سک ره هک دوب هتخاس



. درادن دوجو وا رتزا نموم رتو کاپ

یلیخ لضفلا وبا شمسا نم یاباب ، تسین ماباب _

. هدرم هتقو

نتفگ زا درک مهاگن یرتشیب مخا اب امسا خهلا

نییاپ یرس مدوب هدش هتسخ رگید زار نیا

االنحلا مدرک دنت اپ وا هب هجوت ویب هتخادنا

هک هناخ رد دوب،مد رت مهم یزیچ ره زا یروس

کی و مدوب هدش عمج هیاسمه یاه نز میدیسر

تشاد و دوب یروس باالیرس هچقب اب نزریپ

شا هریخ تقد اب دیلا میم شرس یور یزیچ

هب درد وزا درک یم نهلا مارآ مارآ یروس مدوب

دوب. هدیچیپ دوخ

تدوخ بقارم رتشیب دیاب نز یراد هشیش _راب

. یشاب

زا دش داشگ یروس یاه مشچ فرح نیا اب

زا درد هک راگنا دوب هدمآ دنب شنابز یشوخ



رسح ردق نیا هک دوب هدرک رارف هنهرب اپ شرس

. تسشن لا

؟ ینک یمن هابتشا مناخ غورف _

هب هچب ات رازه اتحاال منس نیا اب نم رتخد _هن

تشادن ربخ هک ینز ات رازه شیپ مدروآ ایند

هلماح نز صیخشت هگید متفر ایهن تسا هلماح

. ممهف یم هداس نز هی زا ور

درد دشاب یراج شتروص یور یروس یاه کشا

،اب مدیچاپ شیور هب خلت یدنخبل مدوب شا هریخ

هک یدهم ریما یاه یرارق اهویب دایرف یادص

خهلا مدناسر رد مد ارهب دوخ دمآ یم رود زا

زا دش لخاد و هتفر نم هب یا هرغ مشچ امسا

، هداتفا یقافتا هچ هک دیسرپ لا وس شرتخد

لخاد دزو رانک ارم اه هناوید لثم یدهم ریما

. دیسرپ تشحو واب دمآ

؟! هبوخ حتلا هدش تچ یروس هدش؟ یچ _
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هگن شلغب اررد ووا هتفر ولج ام نامشچ یولج

، مدنادرگرب وور هتفرگ زاگ مکحم ار مبل تشاد

وردار درک نوریب هناد هناد اهار هیاسمه ابص

. دشاب رت تحار یدهمریما ات تسب

ترواب مدش هلماح هرخ باال یدهم ریما هلماح _

. مراد هشیش راب تفگ غورف هش یم

. ترکش ایادخ _

هکباال متشگرب ییوا تمس هب داشگ یاه مشچ اب

یم اج ارهب ادخ رکش دنلب دنلب و دیرپ یم نییاپ

. دروآ

شلیماف یلا حشوخ هب قیمع یدنخبل ابص ردام

: تفگ یشوخ رس دزواب

نوتوزرآ هب مه امش هللدمح هب رکشورادخ



نیشاب یروس بقارم یلیخ دیاب طقف نیدیسر

... هگید هرب تسد زا مه هچب نیا

. ریگب زاگ ور تنوبز هیفرح هچ نیا نامام _ا

سح ، مدوب هدش شهجوتم هزات دوبن بایسارفا

هانپ راوید جنک وهب هدرک رهق وا دوبن اب متینما

شردام کیدزن ابص دوب، هدرب

اه نآ هب سرت اب تفگ ششوگ مد یزیچ و هتفر

. مدرک رت وبل هدرک هاگن

مرب. دیاب _نم...نم...

! ینوم یم اج نیمه امش ؟! اجک _

یچ؟ یارب _

هب یتسد و درک عمج ار شیاه بل امسا خهلا

. دیشک شرداچ

وتو هگید زور دنچ ماوخ یم هک نیا هساو _



منک. دقع مه وراب مرسپ

دوب هدش ثعاب زیچ هچ مدش شا هریخ بجعت اب

یداهنشیپ نیچمه و دوش نابرهم ییوهی ردق نیا

کتک کی زا سپ مه نآ دهد

دوب،رد هداد مدروخ هب زورما هک لصفم

یمن ار شتلع اما مدید یم ار تیاضر شنامشچ

. متسناد

مورح نارگن نم ؟ هدرم تیعقاو یاباب یتفگ _

جاودزا هشابن یضار رتخد ردپ ، مدوب هبطخ ندش

یگ یم حاالهک اما تسین تسرد

غورف هک یشوخ ربخ رطاخ وهب تسین تاباب

سورع وت ماوخ یم داد نومهب زورما مناخ

ینموی شوخ زا نیا ! یشب مدوخ

هدش. یروط نیا هک هئوت

؟ نامام یگیم تسار _



دوب، شیاه هتشذگ لثم هک ینابرهم اب امسا خهلا

: تفگ حلا نامه ورد هداد ناکت ار شرس

ماوخ یمن طقف ، مرادن ور یسک امش ءزج هک نم

دیاب مدوخ نوچ دیگب یزیچ عفال تاقآ هب

زورما هدش رارق منک تبحص شاهاب

رهش. مرب

رهش. تمرب یم مدوخ ومع نز هشاب کرابم _

#لگ پیلک # یگدنز # ناتساد # نامر #

یعقاو _ تشذگرس # زنط # _لگ هتسد #

#۹۹

هک منود یم رسپ هنک ظفح تور هچب ادخ _

باوج هرخ ادخباال یدوب هچب رظتنم سلا دنچ



هزجعم نیمه یارب داد ور نوماهاعد

. مریگ یم مرسپ یارب ور رتخد نیا منم

دوب، هدز هناوج کش هب هیبش یساسحا ملد هت هت

دامتعا دش یمن ناونع چیه هب متشادن دامتعا

درک.

و هدرک خالص مه دمحم ارزا دوخ دش یم شاک

ممیرح ارهب یدرم چیه دورو هزاجا مرمع رخآ ات

اباب زا مییاهر ناکما جاودزا دشاب یمن اما مهدن

یم ادص مردپ ار وا هک راب دوب،ره دایز یفطصم

متشادن تسود رگید دیشک یم ریت مزغم مدز

. مریگب راک هب وا ندز ادص اررد یمان نیچمه

؟ تفر اجک بایسارفا _

زا متساوخ یم لد هت زا هک یلا وس امسا

چیه نودب هیناث کی اررد مسرپب شرتخد

وا یاج تساوخ یم ملد دروآ نابز رب یراشف

مهاوخ یم هک ار سک ره متسناوت یم ات مدوب



ییاه فرح نارگن هک نیا نودب منزب ادص تحار

یتخس ارهب مقازب ، مشاب دننز یم مرس تشپ هک

. مداد تروق

؟ تفر اجک هگیم تسار _

یراگنا تفر وهی دموا شیپ شارب راک هی دایم _

. نوشدوخ هنوخ وت دوب هدش یزیچ هی

هب یواکجنک متخادنا باال ییوربا بجعت اب

واب هدیبسچ مدرد رپزا هتسخ یاه ناوختسا

رت عیرس هچ ره ات تساوخ یم نم زا دوجو مامت

منک. یلوضف یمک و مناسرب هنن هناخ ارهب دوخ

ریگب یهام ات دنچ هی ورب یدهم ریما _

. مزپب بشما

؟ حتلا نیا _وتاب

دز. داد ابیرقت و درک شهاگن پچ پچ



همچ؟ نم هگم _

مداد ناکت فسات اراب مرس و مدز یدنخ کت

رد تسد یدهم ریما دوب، یروس فرح فرح

خهلا هک دیوگب یزیچ تساوخ و درک شبیج

درک. یزاتشیپ امسا

هدب رینپ و نون هی میروخ یمن یهام _ام

یم رکش هبترم رازه ورادخ هنومن خیلا نوممکش

. مینک

یروج نوا هئوت ریصقت شمه نیبب یدهم ریما _

هنک... یم رکف تومع االننز یتفگ

و درب باال میلست ارابحتلا شتسد یدهم ریما

: تفگ

و داوخ یم هک یزیچ ات ومع نز میلست نم اقآ

االن نیمه زا راذب تسین تنک لو یریگن شارب

منک تحار



درک. کرت اجار نآ ینآ فرح نیا زا سپ

! دنوم اجک تشاداد نیبب ورب ابص _

ایب. مه وت منص هشاب _

ورب...وت وت مراد راک شاهاب نم داوخ یمن _هن

. ادرف یارب هنومب تفر هش یمن مرهش عاضوا نیا

دنک کرت ارم تشاد دصق هک ابص هب تشحو اب

ار نیا دوب، هدیرپ ادیدش میور و گنر مدرک هاگن

متسناد یم هظحل نآ رد مراشف ینآ نداتفا زا

یقاب شیاج رس زونه مناهد رد هدش کشخ نوخ

تساوخ یمن رگم دوب هتفر اجک بایسارفا دوب

دنک. زیمت ار میاه مخز

دش، هدز رد هظحل نامه متخادنا نییاپ رس مغ اب

ابص هک یا هظحل وات درک ندیپت هب عورش مبلق

تشپ بایسارفا هک نیا روصت زا دورب رد تمس



. مدوب هتفرگ دیدش بلق شپت دشاب رد

دنخبل ، دیباوخ مداب دمحم ندید و نآ ندش زاب اب

هک متسناد یم لقادح اما دیسام میاه بل یور

اهنت و دور یمن شلا بند هب ابص رگید دشاب هک وا

درک حبص زورما هک یراک اب امسا منام،خهلا یمن

دیاب مادم و تسا ینیب شیپ لباق ریغ داد ناشن

دوب. وا بقارم

رطاخب هک تسا یبایسارفا شیپ مادم مرکف

هچ شلکشم هتفر باخرس هنن هناخ هب شلکشم

هدرک ناکم کرت ساسح تیعقوم نیا رد هک هدوب

؟

. ِینوخ زونه تنهد _

شوخ منک یم دنلب رس سح یب دمحم یادص اب

ار ساسحا نیمه مدوب وا یاج مه نم دوب

دوب رارق تشاد شتسود هک یسک ،اب متشاد

؟! متساوخ یم ار وا مه نم ایآ اما دنک جاودزا



اراب شنوخ ، مدیشک مبل یور یتسد هتساوخ ان

. مدرک زیمت مگنر یبآ یرسور

؟ تفر _

_هرآ.

. هرخب طال تارب رهش هر یم منامام ادرف _

یارب یا هنیزگ نم اما تساوخ یم یدایز ارم وا

هن اعطق ؟ متشاد اه نآ اب تفلا خم

کی ، تفر یم ولج نم تساوخ هب یسک رگم

و دروخ یمن سک چیه درد هب هک لوجنب سنج

ربخ یزیچ زا دمحم متسناد یمن هک نیا رتدب

ایهن! دراد
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مهم یزیچ نم یارب یلو هنکن درد نوتتسد _

نومه دینود یم صالح نوتدوخ هگا اما تسین

. دینک وراک

ناکت رس و دیشک شا هقیلج هب یتسد دنخبل اب

: تفگ رورغ اب داد

مامرس لخاد ایب دوز لخاد مر یم نم هبوخ

. تقو هی یروخ

. ورب امش مایم _

داد. ناکت مارآ ار شرس

یمن یزیچ دمحم هک عوضوم نیا یروآدای اب

یا هشوگ ارهب ووا هدیشک ار ابص یوزاب دناد

. مدرب طایح تمسق نیرت

. هدرس وت دیایب ارتخد _

وت. دیرب امش هقیقد دنچ هی میایم _خهلا



رشت ابص هب ور یبصع کالهف ناکت رس مخا اب

مدز.

؟ هنود یم تشاداد _

و... یچ _

نیا اب یراد وت نزن هار نوا وهب تدوخ ابص _

یم متسه هک یزیچ رتزا تخب ودب نم تراک

تقو چیه یچ نم درد نودب هگا تشاداد ینک

هش. یمن یضار تلصو نیا هب

. مینک یم شتسرد _

کی هزادنا هب هک یناهد و داشگ یاه مشچ اب

مدز. هنعط دوب هدنام زاب درگ و کچوک گنس

؟ یروجچ نیرفآ ینک یم شتسرد _

همه ادعب مدوخ نممنص هراد تسود مشاداد _

ادخ ناه!؟هب تسین هک وت ریصقت مگ یم و زیچ

. تسین دب ماردق نوا مشاداد



؟! نیگب دیاب ور یچ _

هتکس شیاه یزاب نج نیا اب ارم رخآ بایسارفا

یم مه راکنا رگا هک مدیرپ اج زا یروج داد یم

. میوگ یم غورد هک درک یم ادیپ نیقی مدرک

دزواب رمک هب یتسد دید ارم حلا نآ یتقو ابص

: تفگ تیدج

. هنونز یافرح

هچ نز نوتدوخ لوق وداتهب امش تقو نوا _ِا

مشخ ؟اب دینک نوهنپ نم قیفر زا رارق ور یفرح

هشیپ ار یزاس رسدرد اه زور نیا مدز لز ابص هب

دوب. هداد رارق شهار

ممیاوخ یمن هنود یمن مشاداد منص یضیرم _

! هنودب

. تقو نوا هیچ شضرم _



هش. یمن طوبرم امش هب هگید نوا _

متفر بقع هدرک تشحو دروآ کیدزن ار شرس

. مدش شیوربا رانک مخز هجوتم هزات

. دایم هراد نوخ _

هاگن شناتشگنا وهب دیشک شیوربا هب تسد

درک.

. یدهشم رتخد نیبب ... کرد _هب

دزاالنهک یم ادص یرارف رتخد ارم زورید ات

مباطخ یدهشم رتخد دندوب هدش ادیپ منابحاص

مدآ هب یدب سح لقادح دوب رتهب زاب درک یم

داد. یمن

ثمال اه هش یم دب تارب مرارد وشوت هت هگا _نم

... منزب داد اج نیمه منوت یم

نیا درم ؟ یتفرگ دای یک زا ور یزاب کنز _خهلا

. شکب تلا جخ زاب فرح ردق



رود تسد و داد یلک یناکت ار شتروص کیمیم

شا هراشا تشگنا و درک هزات یسفن دیشک شبل

داد. ناکت یبصع ار

مراذ یمن اما متسه زیچ همه نم _هرآ

مدوخ ای دیگیم ،ای دینکب و دیاوخ یم هک یراک

منک. یم فیرعت دمحم یارب و زیچ همه

. هراد عرص منص _

تاجن مه شفرح نیا ، متسب یبصع ار منامشچ

ارهب مبل مغ اب هدننک دوبان ومه دوب هدنهد

. متفرگ نادند

یم االننم هگید ورب...ورب حاال یدش تحار _

رطاخب دایب تزیزع قیفر نومه منزب داد منوت

یباسح لصف هی شیجبآ و نم ابندرک تولخ

. هنزب تکتک

. متوعد ماش _



لخاد و تفرگ ام زا ور یئوررپ واب تفگ ار نیا

و منزب غیج تساوخ یم ملد صرح زا تفر خهلا

دراو دیشک و هتفرگ ار متسد ابص ، مزیرب کشا

ونآ هتشادرب زیمت یلا متسد میدش هک هناخزپشآ

هک ار مبل هشوگ مخز دمآ نم تمس درک سیخ ار

درک. کاپ مارآ مارآ ، تخوس یم گرم دح رد
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ماوخ یمن یجبآ مراد تسود یلیخ نم _

. هشب تیزیچ

نئمطم مشن اال نیمه تسین یضار تنامام ابص _

ایهن. هششفک هب یگیر متسین

یضار تقو چیه نوا تسین ادخ هب تسین _

. هزادنب ام مشچ وزا شدوخ هش یمن

کی یتفگ یم هچ ره متسب ار منامشچ کالهف



مدروخ ارهب ونآ درک یم ادیپ شیارب باوج

داد. یم

! هئوت یاپ دش یزیچ ره یلو هشاب _

نم. یاپ هشاب _

تقاط دیشک شردام گنچ یور هک ار هچراپ

ار متسد ، مدروآ نابز رب فیفخ یخآ و هدرواین

: تفگ یهاوخرذع واب درک شزاون

هک زور نوا دش یچ منود یمن نم ادخ هب

وهب زیچ همه ینک رارف یاوخ یم یتفگ یدموا

. متفگ مشاداد

هگ؟ یم ماقآ وهب زیچ همه عقوم هی یتفگن _

مهب وت متفگ شهب تداوخ یم متسنود _یم

بش نومه هریگب رس جاودزا هگا هک یتفگ

ره تفگ ، دیسرت ینک یم دوبان ور تدوخ

هدب. تاجن هصمخم نوا زا ور اتوت هنک یم یراک



نوا ناه؟هرآ درک تدیدهت اباب ، یگیم غورد _

ابص؟! تتداتسرف

منک! وراک نیا دیاب ارچ یگیم یچ منص _

تکرح هناخ تمس و متساخرب اج زا لصاتسم

دوب هدش دنلب امسا خهلا یاه هدنخ ادص مدرک

دنازرل یم اقیمع ار ملد شیاه هدنخ

. دوبن دمحم زا یربخ

مدوب نئمطم تشاد لا کشا راک یاج کی

،اما دنتفگ یمن غورد نم هب زگره متاساسحا

یور مک زورما هک یبایسارفا یکیزیف دوجو

یتمسق ات یمک طقف یمک دوب هتفرن مباصعا

درک. یم نیمات ار متینما

تسد رد مکحم ار ابص تسد ، میدش هک لخاد

تمسق نیرت یا هشوگ هب دوخ هارمه و هدرشف

لوغشم هک امسا خهلا یوربور تسرد قاتا



. متسشن دوب یروس اب هدنخ و یخوش

منک. تمحز عفر نم دایمن دمحم هگا _خهلا

تساوخ یم مدرک هاگن بایسارفا هب پچ پچ

کدرم ، دناسرب وا ارهب لوا تسد یاه ربخ لماک

کی مادک هب تسین مولعم یلوضف

تشگرب هک متمس هب هتفر شا هداوناخ یاضعا زا

تلا جخ دوخ هزیتس رپ هاگن زا مدنادرگرب ور

. مدیشک

اب شیاه نتفگ هللایهللا وای دمحم ندمآ اب

نانچ ار ،مبل میتساخرب اج زا داشگ یاه مشچ

نوخ ممخز یاج زا هرابود هک متفرگ زاگ

چیه تشادن نم زا یمک تسد مه ابص دش یراج

دنک. یراک نیچمه دمحم دش یمن مرواب
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رگا ینعی دش، خرس شتروص لک ینآ امسا خهلا

یم شتآ اج کی شنت لک یدز یم تیربک کی

و تفرگ ار شرسپ یوزاب تفرگ

بل نیب زا روز هب هک یسرپ لا وحا زاسالم سپ

ام مشچ زا رود ییاج ار وا دش یم جراخ شیاه

اب نوریب زا یدهم ریما درب،

قاتا طسو اج نامه و دمآ لخاد یهام رپزا دبس

دز. شکشخ اقآ جاح ندید اب

خرس شتروص لک هک ردحیلا دمحم دعب یدنچ

اقآ جاح هب ور دنخبل واب دمآ نوریب دوب هدش

: تفگ

. نوخب یجاح

اقآ. کاخ حاورا _هب

هیچ یارب تاراک نیا نامام یضار یتفگن هگم _

؟ سپ



فرح و داد ناکت صرح اراب شرس امسا خهلا

بل نیب زا درک یم هکتالش ار شا هراچیب

داد. تروق هتسرد ار دیایب نوریب شیاه

یلکشم تفگ مدرک تبحص ینفلت مماقآ اب _نم

. هرادن

هیک؟ یریگب یاوخ یم هک یرتخد یتفگ اقآ _هب

درک چپ چپ ششوگ رد یزیچ دشو مخ دمحم

نآ زا یروس ، تسشن امسا خهلا هاگن رد سرت

مورب دمحم رانک تساوخ نم وزا دمآ قاتا فرط

. منیشنب شا یکیدزن رد هغیص یارب و

وا تمس و متساخرب اج زا سرت و یتیاضران اب

. متفر

؟ دیدرک مولعم ور هیرهم _

. یجاح _هلب

درب شبیج اررد شتسد و تفگ ار نیا دمحم



متمس دوب هتسب شک شرود هک سانکسا یتشم

هلجع همه نیا توهبم و تام بایسارفا ، تفرگ

دوب. شقیفر

منود یم شخبب مرخب یزیچ دشن تصرف _

. تسانیزا رتشیب تشزرا

رتگرزب هک ییامسا خهلا هب سرت اب اقآ جاح

نتشک یارب تشگ یم همعط لا وبند دوب سلجم

دز. لز

. دییامرف یم هزاجا مناخ جاح _

هراشا اب اقآ جاح و دنزن یفرح نیرت کچوک خهلا

تیمرحم هغیص ندناوخ هب عورش دمحم تسد

درک.
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دوب تشز یلیخ دمحم راک دز یم شپت رپ مبلق



یم بلط نم اجارزا نآ زا رارف مدوجو مامت

دنلب اج زا تیاهن ورد مدرک یعس یلیخ درک

: متفگ و مدش

. متسین یضار نم اقآ جاح نینوخن

حیرفت اب بایسارفا دز قرب امسا خهلا یاه مشچ

دنت اپ طایح تمس درک یم مهاگن بیج رد تسد

هار ملا دزوبند ادص ار ممان یبصع دمحم مدرک

. داتفا

. مناخ منص _

ملد رد هصغ مدز سپ ار مشخ و هتشگرب ضغب اب

مدز. رشت وا هب ور صرح دوب،اب نآ رتزا گنر رپ

یم یروج نیا هک مراک و سک یب نم هگم _

تبحص مردام اب دیتفگن هگم ؟ دینک مدقع دیاوخ

ناه! !؟ یربخ هنکن هیچ؟ هساو هلجع نیا دیدرک

هلماعم امش وراب نم یرس نیا هنکن منوج اقآ



. هدرک

ادیدش شیاه مخا تخادنا باال ییوربا یجیگ اب

نآ مااب هدش تفج یاهاپ هب هدز مرش دوب مه رد

هریخ زبس هدیشوپ رس یکیتس پال یاه ییاپمد

. مدش

دیاب منامام لقادح منک لوبق منوت یمن _نم

یسک سح منک لمحت منوت یمن یروج نیا ، هشاب

هک.... مراد ور

. مداد نوریب یبصع ار مسفن

مناخ منص هشب هدنوخ زورما دیاب هغیص _نیا

تبثم نوتباوج هگم دیاوخن هچ دیاوخب امش هچ

؟ دینک یم سف سف یچ هساو هگید سپ تسین

. یلکش نیا هن یلو ماوخ _یم

. دیروبجم _اما

. مدیسرپ هناقمحا یدنخبل اب



هنک؟ مروبجم هرارق _یک

_نم.

ار شتیدوجوم لک متساوخ و متسب مشچ کالهف

مبلق هب یدب کوش شفرح هکاب مربب لا وس ریز

درک. دراو
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زا ربخ یب دهشم داتسرف همان هی زورما منامام _

نم اج نیا هسرب ازور نیمه اال متحا تاقآ نم

هب شتسد مناخ منص مدید ور یجاح تروص

شوربآ هد یمن نوشن یمحر چیه هسرب امش

جاودزا هندرگ یم شرب هک یزیچ اهنت االن هتفر

رسدرد وت هلئسم نیا رس ور شدوخ هنم اب امش

مرحم مه هب وت میرب دیایب هاتوک هزادنا یمن

. همومت زیچ همه میشب



اب اهنت و مدوب هدش رک مدینشن رگید ییادص چیه

و هتسشن مهاگیاج رد متفر لخاد وا تیاده

یاه شوگ نامه اب اما مدروآ نابز رب یتاملک

. اونشان

هنک تتنعل ادخ اباب هنک تتنعل ادخ تهب تنعل "

اب ادخ ور ینک یم نم هب هک ییاملظ مامت باوج

هدب." تاه هچب

هغیص نز هغیص ، مدروآ نابز رب ضغب اراب تلبق

رفنتم هغیص زا تفگ یم مردام مدوب هدش یا

جاودزا مهاوخب رگا ونم تسا

دنک. یم مدقع تسارکی منک

دیواک یم ارم سرت یا هرذ نودب بایسارفا

گنر و هتخیمآ مه رد هک یداش مغو اب میرم

ششوغآ هب ارم دندوب هتفرگ یتروص

تیمرحم نیا دندش ناور میاه کشا داد هانپ

دوجو نآ تشپ ینیگنس رابجا ، دوبن تسرد



تسد دمحم اب دمآ ولج بایسارفا ، تشاد

کرت اجار نآ دیوگب کیربت هک نیا نودب و داد

مدوب نئمطم رگید مدرک رکف رارف هب ونم درک

دناد یمن نم زا یزیچ دمحم هک

. مدوبن هاگیاج نیا نماالنرد تسناد یم رگا

تصرف هی دمحم اقآ هشاب نوتکرابم هگید بوخ _

. یدنوخ یم ور هغیص ماش دعب لقادح یداد یم

. تخادنا بقع دیابن ور ریخ _راک

هک یروج دوب هدش گرزب گنس هکت کی لثم مبلق

هتسشن ما هنیس هسفق یور یسک مدرک یم سح

خهلا متسشن یا هشوگ کالهف

سک ره هک درک یم مهاگن یروج رود زا ءامسا

لتق هشقن دراد درک یم نامگ تخانش یمن ار وا

دنک. یم یحارط ارم

کرد ارم سک چیه مدنادرگ رس ضغب و درد اب



درک، یمن هجوت نم هب یرشب ینب چیه درک یمن

مدوب هک روج نآ ارم سک چیه

وه وه طایح رد هک یکنخ داب ملد تساوخ یمن

و نتفر یاپ اما درک یم بلط ار دوب هتخادنا هار

خهلا سپ ، متشادن نتفر هزاجا

عضوم رییغت زورما عیرس ردق نیا نیمه یارب

دوب. هداد

هاگن النآ باقتم مدش شا هریخ مشخ و هنیک اب

مدرک تشم تسد دنادرگ زاب نم ارهب ترفن رپزا

نم حبص نیمه متفر یم ریاب

، متشادن ار مردپ اب ندش وربور ییاناوت رگید

یفطصم داد، یم ار مجاودزا هزاجا رگا یتح

دوب نم لتاق مردپ دوب مس نم یارب

متیدوجو ، لتاق محور ، لتاق میاه ، یناوجون لتاق

دنک. شتنعل ادخ مگنشق یاه یگنارتخد لتاق
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یروس مارتحا هب نم و دوب هدیسر ارف ماش نامز

تساوخ یم ملد متفر هرفس رس یدهم ریما و

دناوتن رگید هک منک دروخ ار امسا خهلا یروج

. دتسیایب رساپ

مارآ نیا زا مدوب هتسخ دوب سب رگید تیمولظم

دمآ. یمن مراک هب چیه هک یندوب

یروس دوب، مکاح هرفس هب ینیگنس توکس

: تفگ ینابرهم واب دیشک شنهاریپ هب یتسد

؟ یروخ یمن ور تاذغ ارچ منص

. مزیزع مشک _یم

دلب ور تمعن رکش هدایز ش هزمغ زان رتخد _نیا

. تسین



نایب نم هب ور صرح اب امسا ارخهلا تاملک نیا

ممولظم نامشچ واب هتشگرب شتمس درک،هب

مدز. مغ رپزا یدنخبل مدرک شهاگن

مکی نم دوب بوخ یلیخ هنکن درد نوتتسد _

. مباوخب مر یم هنک یم درد مرس

. یدروخن یزیچ هک وت منص یاو _یا

. ادرف یارب هنومب اذغ مباوخب نوج یروس _

دندوب هدرک رضاح ابص و نم یارب هک یکقاتا هب

هریخ هرجنپ وهب متشاذگ وناز یور رس متفر

. مدش

نوناق زا تعاس لثم دخرچ یم هک ینامز درد

شیپ مارآ یهاگ تسا نکمم دنک یمن یوریپ

شتردق مامت هکاب ینامز اما مارآ یهاگ و دورب

تسا هتسناوت هک یا هراچیب دوجوم نآ هب

یرتسکاخ هب لیدبت ار دنک،وا هلمح دشاب شنورد



زا رگید هک ینم لثم تسرد دنک، یم هشیر یب

. متشادن یبسن و یلصا چیه دوخ

باوخ یارب ار نامیاهاج یروس هک رکش ارادخ

ورد هدیشک زارد کشت یور دوب هدرک رضاح

مدوجو رد هک یسحن سح مدش، عمج دوخ

دیاب دش یمن هدنک یزیچ چیه اب دوب هدرک هشیر

نماد مرش ات متفر یم اج نیا رتزا عیرس هچ ره

، متفر یم ادرف نیمه دریگن مه ار هراچیب یروس

منهج نیا ارزا دوخ دندوب باوخ همه هک ینامز

رتدب یگدنز نیا زا هک ادخ منهج درک یم اهر

؟! دوب دوبن
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مک مک شردام و دمحم نیب لدج و ثحب یادص

لخاد بارخ ابحیلا ابص تفرگ باال ییاریذپ زا

. دیسرپ نم زا مغ دشواب قاتا



دش. بوخ _حتلا

هتساخرب اما منکب لد کشت زا تساوخ یمن ملد

. متسشن کشت یور و

؟ یدش یضار هک تفگ یچ تهب مشاداد _

یدرک لو تیعضو نیا وت ور تشاداد و نامام _

؟ یسرپب نم وزا نیا هک

فرح فرح مشرخآ نراد گنج هشیمه انوا _

هش. یم دمحم

: متفگ درد واب مدیشک متروص یور یتسد

هش یم دمحم فرح فرح هک نیمه هساو منم

یکی نیا زا ابص متشادن میهار هتبلا ، مدرک لوبق

یلچه دب ووت نم تقد چیه منک رارف منوت یمن

دببال یتفگ غورد شهب همهفب تشاداد ، یتخادنا

. هرایم ترس یی

متشاد زاین ذغاک و ملق درک،هب دنلب رس سرت اب



یدنچ دنک مهارف میارب اهار نآ ات متساوخ وا زا

دمحم یارب ذغاک نورد ار میاه هتفگ ، دیسر دعب

رتزا تخس یلیخ دوب تخس یلیخ متشون

حیضوت ندب زا تمسق کی ندرک ادج لثم تخس

هک راک دوب تخس میلر ب ردق نیمه ایاضق نداد

مدز. ارات ذغاک دش مامت

. یتشون یچ _

ردح تیمولظم اب متشاذگ شا هنوگ یور یتسد

ما هریخ دوب هدرک نازیوآ ار شیاه بل هک یلا

نیا رد ارچ مناد یمن دوب یلقاع رتخد وا دش

درک. هابتشا هراب

. تشاداد هب هدب ور نیا ادرف _

ید؟ یمن ارچ تدوخ _

: متفگ غورد وهب متفرگ وا زا هاگن

. شزا مشک یم تلا جخ نم



؟ یتسین تحاران هشاب _

نم یبوخ درم تشاداد مشاب تحاران ارچ _هن

. مرادن ور شتقایل

یلیخ دمحم منص ینز یم هیچ افرح _نیا

. داوخ یم وترطاخ

، متشگ رب میاج ورس هدرک نییاپ باال مارآ ار مرس

: تفگ یگتسخ واب دیشک زارد مرانک

دوز دیاب حبص میباوخب هنک یم درد منت لک

اب دیاب دمحم رهش میدرگرب دیاش میش رادیب

هنک. تبحص تاقآ

دوب رارق هچبالیی هک نیا زا یتح ابص هراچیب

. تشادن ربخ دوش لزان مرس
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یتخس هب دش ثعاب قاتا نوریب زا چپ چپ یادص

منک. زاب مشچ

مشب هایس ور منم راذن رذگب شنوخ زا یجاح _

اقل. هم ولج

یب ماوخ یم ؟ تساجک وگب طقف مرادن شیراک _

مه هغیص تقو مرب و مراد شرب ادص رسو

رود وگب ترسپ هب هش یم مومت زیچ همه هرذگب

. داین مرتخد ورب

هب مدرک هاگن مفارطا ،هب مدیهج اج زا یدلج

مناج هدش دوب هرجنپ طقف ، مدوب رارف هار لا بند

بل مدیرپ یم اج نآ زا مداد یم تسد ارزا

مدرک زاب ادص نیرت مک اراب نآ مدیسر هک هرجنپ

هب یفاکش مدیسرت یم هک دز یم دنت نانچ مبلق

یرارف رد ما هنیس ارزا دوخ و دروایب دوجو

. دهد



مطوقس متسب مشچ دوبن مه دایز هک یعافترا هب

نیمز یور یاه گرب اما دوبن بیسآ نودب اعطق

یکش چیه نودب تفرگ یم ار ما هبرض تدش

. مدیرپ

مناهد یور ار متسد دیشک ریت ادیدش میاهاپ چم

یتخس هب دورن نوریب میاه نهلا یادص ات مدرشف

هار هناخ یتشپ تمسق وزا هدرک رساپ ار دوخ

مدیود یم ردق نامت ،اب متفرگ شیپ اررد رارف

ملتاق اب ییور رد ور طقف متسناد یمن ار دصقم

ناهگان ندیئود عقوم تخادنا یم تشحو هب ارم

هزاجا و هداتسیا ملباقم هک مدید ار بایسارفا

. مزیرگب داد یمن

؟ اجک _

در هزاجا و هدرک زاب فرط رود ارزا شیاه تسد

یرگید هار دوب هتفرگ ار کیراب هچوک نآ زا ندش

مردپ دز یم ضبن ما هقیقش دوب هدنامن میارب



رکف امسا خهلا دوب ایند یوگغورد نیرت گرّز

نم اب یبوخ هب مندرک ادیپ زا دعب وا درک یم

و دوب کشک همه اه نیا اما دنک یم دروخرب

دوب. اه نیا زا رتدب یلیخ یفطصم

رو. نوا _ورب

؟ یتشاذگ وقلا نم قیفر یرب یاوخ یم اجک _

. نزب فرح مورآ مورآ سیه _

درک، فاص هنیس و درب ارباال شیادص دصق رب

هب متشگ یم رب رگا متشادن مه درگ بقع هار

رانک رد نم و مدروخ یم یفطصم تشپ

. مداد یم حیجرت وا ارهب ندوب بایسارفا
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زجع واب هتشاد هگن شناهد کیدزن ار متسد

. مدرک شسامتلا



منک. یم تسامتلا منک یم شهاوخ ادخ ور _وت

شله یناهگان تکرح کی رد دش ما هریخ مخا اب

هدافتسا تصرف زا نم و داتفا نیمز یور مداد

هب مه بایسارفا و مدیئود ردق مامت واب هدرک

شیریس کدرم دنک مبیقعت دش یمن مرواب ملا بند

هک یلگنج نیب زا هدش شیگرم هچ دوبن مولعم

و دندوب هدمآ مغارس ناویح کدرم ود زور نآ

متساوخ مدرک رذگ دوب هداد متاجن بایسارفا

دوب ملباقم هک یا هرد ندید هکاب مورب رتولج

نیا هک ییوا یادص دزو مکشخ هظحل کی یارب

ار مسفن دوب هدیئود منتفرگ یارب ار هار همه

. دیرب

دوب تلا بند مدید ور یجاح ینک یم رارف اجک _

؟ ینک یم رارف شتسد زا یچ هساو

یم ینوگد مژ مهب ردقچ شهب مراپسب ور وت هگا

هد؟



، مدوب هرد بل تسرد حاال متفر بقع مدق کی

راوید ورد ارهب دوخ میپایپ یاه ندیئود زا مبلق

ارزا مناتسد و هدیشک یقیمع سفن دز یم هنیس

کی مه نویش راب کی گرم مدرک زاب فرط ود

راب.

! اسیاو ینک یم راکیچ یراد _ِا

مراذ یمن اما ایهن منومب هدنز هرادن قرف مارب _

. هسرب ماباب تسد ممزانج

. منیبب رو نیا ایب یدش هنووید

مدز. دایرف شرس یا هفخ ضغب اب

ورب یاوخ یم منوج زا یچ هرادن یطبر وت _هب

هار همه مرب رد منوت یمن دایم هراد ماباب وش مگ

تس. هتسب مور اههب

: تفگ سرت اب دیشک ار شیاهوم یبصع

همع حور هب متفگ غورد مدب تلیوحت ماوخ یمن



منک. یمن یراک چیه م هنیمهت

وت مشچ زا تقیفر یسرت یم تارب مهم ارچ _

هک یا همان نوا اب شابن نارگن ور مندرم هنیبب

یمن متروص وت مفت هگید متشون شارب نم

. هزادنا

واپ هدیشک شتروص یور یتسد یبصع کالهفو

کیدزن هرد هب رگید یمدق ، دیبوک نیمز یور

دش. یم هدینش رود زا درم دنچ یادص مدش

مه درم هی یاپ در یجاح نتفر فرط نیزا _

. تسه شهارمه

نم سرت هک راگنا داتفا شپت هب مبلق هرابود

مدرک هاگن هرد نییاپ هب درک ءایحا ار هدرم

بایسارفا متفایب متساوخ هک نیمه دیزرل میاهاپ

یادص وااب هب ور هدز تشحو ، دیشک ار مرداچ

: متفگ یا هفخ



مرب. دیاب دایم هراد ملا بند دایم هراد

تفر شراک نیا زا مسفن تفرگ ار مسابل نیتسآ

. دهد لیوحت ارم دنکن

زا دش مارآ مبلق رگید یتمس هب نم ندرب اب اما

: تفگ و هدش در هدییور یاه هزبس نیب

؟ یراد باروج

تیدج اب مشوگ ،مد مداد ناکت دنت دنت ار مرس

داد. روتسد

. رایب ورد تاشفک _

پال یاه همکچ مداد ماجنا ار دوب هتفگ هک یراک

ار دوخ شفک و تفرگ نم ارزا گنر زبس یکیتس

لگ اب ناملکیه لگ دوب یلگ نیمز درک جراخ زین

هب زین ارم و داتسیاین تکرح زا وا اما دش یکی

درک. کیرحت نتفر
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هناش دز، یم تدش اب مضبن و دیشک یم ریت مرس

داتسیا رتولج یمک بایسارفا ، دیشک یم ریت مپچ

منک روبع اه تخرد نیب زا هک درک هراشا نم وهب

دشومد مخ مداد ماجنا ار دوب هتفگ هک راک

درک. چپ چپ یمارآ یادص اب مشوگ

. بوخ یچیه زا سرتن ورب ولج ولج _

هک اهار تخرد ریسم ، مداد ناکت درد اراب مرس

شرد و درب یلگهاک یا هناخ تمس ارم میدنارذگ

تسب هک ردار داد مله و درک زاب هزاجا نودب ار

یتح سرت دززا مکشخ اج نامه هدز تشحو

منک داد ویب داد شراک نیا رطاخب متسناوت یمن

مرواب دوبن یزیرگ هار چیه مدرک هاگن مفارطا هب

مدروخ ار بایسارفا یاه فرح لوگ زاب دش یمن

ار یفطصم و دنک سبح اج نیا ارم تساوخ یم

بقع بقع هدز تشحو رکف نیا اب دروایب مغارس



هب رد هک مدوب نتخیرگ یارب یهار لا ،بند متفر

اررد مرداچ زابرس ود ندید دشاب زاب تدش

هک مورب رد تمس متساوخ و مدرشف متشم

ناش هحلسا هلول رس متفرگ اب ارم و دندادن هزاجا

. دندرک تیاده لخاد هب

؟ ینک یم راکیچ اج _نیا

. مدرک زاب بل تنکل اب

... مایب ... متساوخ یمن _نم...

. هدیسرت هک ینیب یم نک شلو یلع _

هب وور تشگرب درم متخادنا نییاپ رس هدز مرش

: تفگ شقیفر

یم شلا بند هک ینومه نیا هنکن مگیم رگسع

ناه؟ ندرگ

یم مرادن نوتیراک نم ادخ ور وت مرب دیراذب _

مر.



؟ تتسد یتفرگ ور تاشفک ارچ _

شزوس ، دروآ نییاپ ار شا هحلسا مان یلع نامه

. مدرک یم ساسحا هزات هزات ار میاپ فک

... منود یمن _

هششفک هب یگیر هی نیا مدوخ ناج هب رگسع _

! هربخ هچ نیبب نزب رس هی نوریب ورب

سامتلا دشاب داشگ میاه مشچ شفرح نیا اب

: متفگ

مرادن نوتاهاب یراک هک نم مرب دیراذب ادخ ور وت

دروآ ور نم هدرم هی مایب متساوخ یمن ماج نیا

. مسانش یمن منوا ال صا

هب یتسد دمآ لخاد بایسارفا دشو زاب رد

یناهگان درم ود نآ دیشک شا هدرک قرع تروص

رادربخ حتلا وهب هدیبوک مه ارهب ناشیاهاپ



اهو نآ نیب ار مهاگن تریح اب دنداتسیا

رگید مه ارهب شیاه مخا ادیدش هک یبایسارفا

. مدناخرچ دوب هدز هرگ

مارآ ییاه مدق اب مداد تروق تخس ار مقازب

پچ بایسارفا ، مدناسر رد یکیدزن ارهب دوخ

یلبق یاج رس دزات هراشا و درک مهاگن پچ

. مدرگرب

مرب. راذب _

؟ تیعضو نیا وت یرب یراد ور اجک _

. منود یم مدوخ _

هنوخ ملوا زا یتسنود یم هگا ینود یمن _هن

. لخاد دیرب زابرس ... یدرک یمن لو تور هداوناخ

نیتوپ هرابود مارتحا واب هدرک تعاطا ود نآ

. دندش لخاد و هدروآ اررد ناشیاه

یچ یارب یا؟ هراکیچ ناه ال صا یتسه یک _وت



تتسد یداد تاجن ور نم نیبب ییاپ یمور نم

هب رپسب ور شدعب اجهب نیا زا یلو هنکن درد

مرب. راذب مدوخ

اب ماوخ یم هنم تسد تزیچ همه هش، یمن _

منود یم وگن یچیه شیه ، منزب فرح تردپ

نیا رس هش یمن لیلد اما تسین تیعقاو یاباب

نیا لبق ماوخ یم ینک، تخب دب ور تدوخ ازیچ

یدوب یرارف رتخد هک ننوسرب ماقآ شوگ هب هک

مه وت راگزور مه هنرگو منک لح و زیچ همه

نیا اب ماباب هش یم هایس باخرس هنن راگزور

. هرادن یخوش ازیچ

اب مدناشن میاه بل یور مدز ظیلغ یدنخبل

وا هب ور حلا نامه رد دوب هدش ما هریخ بجعت

: متفگ درد اب

. یقمحا یلیخ

یچ؟ _



یم هنک یم رکف هک هک یتخب دب هنن هچب هی _وت

نوا لیوحت ور نم هنک تسرد و زیچ همه هنوت

هش؟ یم یچ ینود یم یدب یضوع

هب یا هچب مودک هخآ یتسه یمدآ روجچ _وت

تدای یک ور یسانشن کمن یضوع هگ یم شاباب

؟ هداد

وط شثکم دز لز متروص هب مخا اب مدرک توکس

. دیسرپ کش واب درک زاب بل زا دش،بل الین

دش؟ تلا یخ یب هک یتفگ دمحم هب یچ _

گرزب یگنس لثم ملد رد مرش ، دیرپ مخر زا گنر

. دیخرچ درگ و

هنز؟! یم تکتک هراد، یلکشم تاقآ _
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رد شیاه لا وس شاک ، مداد ناکت دنت دنت ار مرس

شیدعب لا وس اما دش یم مامت هلحرم نیمه

. تفرگ ار مسفن

نوا نومه هساو ؟ تاهاب هدرک میا هگید یاراک _

یتفگ نیمه یارب ناه؟ دوب هدز تکشخ زور

ابص نومه هساو هش یم تلا یخ یب همهفب دمحم

هدب. باوج ؟ یراد یلکشم هی تفگ یم مناخ

میاه کشا مدرک دنلب رس بجعتم دایرف یادص زا

ووا مدز قه درد اب تفرگ ارف ار متروص لک

شناهد یور تسد و دیشک هآ درد ورپزا یبصع

داد. همادا تریح نامه واب درشف

رتخد نیا ارچ مگ یم مدوخ اب زور نوا زا _یه

دایم شاباب مسا تقو ره ارچ بیجع ردق نیا

. هزرل یم شندب و نت هرپ یم شگنر

؟ یتفگن ارچ _



دمآ، یم کیدزن هظحل ره وا مدیخرچ تشحو اب

هیرگ سامتلا واب هتفر رد تمس بقع بقع

. مدرک

ماقآ هب هنکن ؟ بوخ مرب راذب نک ملو ادخ ور _وت

ناه؟! اجک یتفگ

شیاه نادند تشحو دزواب گنچ ار شیاهوم

. درشف مه یور اد

نایب دعب منزب فرح تاهاب ننک ربص متفگ _

. تلا بند

نم؟ اب یدرک راکیچ یدرک راکیچ _

وا زا مدنادرگ تسار و پچ ارهب مرس روابان

هریخ درد اب متشادن ال صا ار تکرح نیا عقوت

و تخادنا میاپ رانک یفت فسات مدش،اب شا

: متفگ

؟ یدرک راکیچ ینود یم تهب تنعل



. یدرک هل ور دوب هدروآ هانپ تهب هک یرتخد _هی

اب مدرک زاب ار ونآ مداد شله رد رانک زا یبصع

هچوک طسو رد تسرد یفطصم اباب ندید

بقع هک یمدق دز،ره مکشخ

نت یکشم راولش و تک دمآ یم ولج وا متفر یم

حیبست هتشاذگ شرس یور راد وکالههبل هدرک

. دناخرچ یم تسد رد

. مراد تراک اسیاو ییاباب منص _

برض اب مضبن دوب هداتسیا تکرح زا نیارب نامز

اب مندرگ و تسد چم تسوپ ریز ار نآ دط یم

مناد یمن مدرک یم سح تدش

متسناوت یمن هشیمه لثم مدوب هدش کشخ ارچ

تروص هب تشحو اب اهنت و مراد رب مدق زا مدق

. مدوب هدز لز وا



شا یگشیمه دنخبل داتسیا هک ما یرتم دنچ رد

رود یسک ندوبن زا یتقو دناشن شتروص یور ار

دش تحار شلا یخ شرب و

: تفگ کانتشحو یادص نامه واب دمآ رت کیدزن

یمن هگم تدوخ یاباب زا ینک یم رارف نم زا

ناه؟نم منک یم تادیپ یرب هک اج ره ینود

اباب تفر تدای منک یم تادیپ هشیمه

یم یزاب کشوم میاق هک ییازور تفر تدای

یم تنامام شیپ هنوخ تمربب مدموا ؟! میدرک

یتقو زا منک بوخ ور شلا ح ماوخ

تنامام یراد تسود وت هنک یم قد هراد یتفر

یتفر یتقو زا نیمار و یدهم تاشاداد هریمب

ایب نریگ یم تور هنوهب مادم

. مرادن تیراک هک نم میرب ایب ییاباب

هک سهلا دنچ نم یاباب یتسین نم یاباب _وت



هک نجل ،هی یدوب ما همع رهوش مه وت هدرم

. منامام هساک وت داتفا

و درک تشم ار حیبست دندش خرس شیاه مشچ

نم تمس ار شیاه مدق تشاذگ شبیج رد

تشاد یم رب هک یمدق ره اب تشادرب

بعر ،اب دندیرب یم ار منت زا هکت کی هک راگنا

نیا مدرک شسامتلا حلا نامه ورد هدیزرل دایز

انمت نآ زا هک دوبن یسک اهزور

. مشاب هدرکن شهاوخ و

و نز شیپ ورب درگرب ورب ادخ ور وت نک ملو _

نک. شمومت مدوبن نم هک راگنا ت هچب

رکف منص هشب عورش هرارق هزات منک شمومت _

راب نم یارب هک ییاوسر نیا مراذ یم یدرک

؟ هنومب یروج نیمه یدروآ

یادص دیشک ار مرداچ و تشادرب زیخ متمس



تسرد دز، یمکحم ینهد وت دش دنلب مغیج

درد زا دوب هدز خهلا امسا هک ییاج

دش یاج مناهد زا نوخ هلصاف بال مدرک فعض

تخوس درد زا دوب هدنام منادند نیب هک منابز

. مدرک یم سح ار شا یگراپ

. هنود هی یکی مدرک تادیپ هزات منک تلو _

ار شا هلمج ره اب دندش یم هدنز میارب تارطاخ

هک مندرگ ، دنادرگ یم زاب شیاه یراک تفاثک هب

درد دش ریسا شیاه هجنپ نیب

ندیشک غیج ییاناوت رگید ، مدرک سح ار یعقاو

رد هک ینوخ و مدرک یم هفرس اهنت متشادن مه

مقازب و دوب هداتفا هار مناهد

. متخیر نیمز یور درک یم یهارمه ار

هرارق بالیی نوچ نک هیرگ نیرفآ منص نک هیرگ _

. تنتشک هساو ینک مسامتلا هک مرایب ترس هب



نک. ملو هنک تلیلذ ادخ تهب تنعل _

مخت یوت هک ینم هب تنعل نم هب تنعل _هرآ

و تردام موصعم متشاذن ، مدرک گرزب ور مورح

ارچ ینود یم متشاذن هنک شک رجز

متشاد تسود ور تنامام ، مدیسرت یم نوچ

شاهاب متشاد هک یسرت رطاخب رتشیب یلو

. مدرک جاودزا
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. رادرب مرس زا تسد _

هگا باال مدوب هدیشک ور تاباب لا وما و _ملا

وراک هدوبن شرهوش ردام راک دیمهف یم تنامام



دش یم دب یلیخ مدیشک باال وشرهوش نمملا

نم متفگ شهب تفر یم اتسور لک وت موربآ مارب

درک جاودزا ماهاب و ترهوش ثرا مریگ یم سپ

نیا رطاخب دوبن نم یوربا و مشچ قشاع منوا

.... هنوزچب ور شرهوش ردام هک

داتفا نیمز یور دروخ شرس هب هک یا هبرض اب

مارآ مارآ مندرگ درد دش ادج مندرگ زا شتسد و

درد مه ندییاز عقوم تفگ یم مردام ، تفر

زا هچب هک نیمه اما یشک یم یکانتشحو

یم نیب اهزا درد مامت دیآ یم نوریب تمکش

ایزا مدوب هدیئاز هظحل نیا رد متسناد یمن دنور

ره هزادنا هب شدرد نم یارب مدش اهر تراسا

دوب. اه نیا یود

زابرس نامه و بایسارفا ندید اب مدرک دنلب رس

دوب هدز یفطصم رس هب هحلسا هکاب مان یلع

نتفر هار یارب یلداعت مداد نوریب ار مسفن



ندمآ دوب، هدش دراو منت هب یگرزب کوش متشادن

دوب. هدرک نم هکاب ییاه وراک یفطصم یناهگان

هدرک دوخ تسد هچیزاب مه ار مردام یتح وا

یم ار وا نم دوبن تخس میارب شرواب دوب

مه نیا زا یتح تسناوت یم یفطصم متخانش

هدرک دنلب رس بایسارفا یادص اب دشاب رت فیثک

. مدرک شهاگن ترفن واب

: تفگ و تخادنا نییاپ رس هدز مرش

. میرب دیاب نک هلجع

. مایمن ممنهج ابوت _نم

نییاپ ار ما هیشوپ مدرک ورس هتشادرب ار مرداچ

. مدرک تکرح مولعمان یهار تمس مدروآ

. یرایمن موود مبش هفصن هی ییاهنت _

شا هریخ درد واب متشگرب شتمس مدرک فقوت

رارق ملباقم مدآ یاج ناویح کی هک راگنا مدش،



دوب. هتفرگ

رد بوخ یسوساج زا هک ،وت هرادن یطبر وت _هب

تهب یفاک هزادنا هب ماقآ زا دش یچ یدروآ یم

؟ دیسرن

. مداد همادا ترفن واب مدناکت ار مرداچ

رتخد هی هک یسک ؟ یتسنود یم ینوویح هی _وت

تسپ نوویح زا هزره هی تمس هتسرف یم و

هرت.

هدرک هطاحا گنر خرس یاه هگر ار شیاه مشچ

بل دز یم یخرس هب مشخ زا شتروص و دوب

ات درشف یم مه یور زابرس نآ یولج ار شیاه

. دیوگن یزیچ
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یم رب وتاسابل هنم تسد تزیچ همه میرب _ایب

. تمرب یم یتساوخ هک اج ره دعب میراد



اهنت مدرک یفطصم اباب هب یضغب و درد رپزا هاگن

مردارب ود متشک یمن ار وا شرطاخب هک یلیلد

دوب.

زا نک شروگ مگو روج هی ور هکیترم نیا یلع _

وب یزیچ زا ماقآ ماوخ یمن وش خالص شرش

. هربب

_هن.

تروق یتخس ارهب مقازب درک، مهاگن مشخ اب

: متفگ و هداد

. نشب میتی ماوخ یمن ... ماشاداد ششکن

یتسد درشف نادند نیب یبصع ار شبل تسوپ

. دیشک شدنلب شیر یور

هک اج هی یاج هی شدیربب دینک شروگ _مگو

هب... هسرن شتسد

دندرک یم بآ دنق ملد یوت ریگاو ریگاه نآ رد



و دیشک شتروص یور یتسد کالهف بایسارفا

داد. نوریب ار شسفن

ییاج ینوبایخ طسو شدیزادنب رود یاج _هی

نیا لا بند هگید دیگب دینزب شکتک یباسح شلبق

نیبتاکلا مارک اب شباسح هنرگو هدرگن رتخد

؟ یدیمهف دیراین نم زا یمسا

یماظن حتلا هب هدیبوک مه ارهب شیاهاپ زابرس

. داتسیا

. نابرق _هلب

، میتفایب هار هک دز هراشا مخا اب بایسارفا

یم شوگ هب شا یبصع یاه ندز سفن یادص

: تفگ برطضم و دیشک شبل رود یتسد دیسر

یم نم اج نومه اسیاو ،وت هنوخ کیدزن میر یم

یسک شاب بقارم مرایم یروج هی وتلیاسو مر

، مداتفا رسدرد وت یلک شیروج نیمه تتنیبن



. همهفن یزیچ منوج اقآ نک اعد طقف

شدوخ ، مدرشف مه ارهب میاه نادند صرح اب

، تشاذگ یم تنم مه شدوخ و درک یم کمک

اب میدیسر هک ناش هناخ رد مد سوساج کدرم

مبلق میدرک درگ بقع مناخ ءامسا و دمحم ندید

نانچمه مندرگ درک، ندیپت هب عورش هرابود

. دیشک یم ریت یفطصم ناتسد راشف رطاخب

و دنام یم شیاج مه هک دز یم یروج هشیمه

مدش، یفخم یلگهاک راوید تشپ شدرد مه

و دیشک شتروص یور یتسد کالهف بایسارفا

: تفگ

منک یم نوشمرگ رس یروج هی مر یم نم

لوط مکی دیاش طقف مایم مه ور تنودمچ

. هشکب

. هرادن لا کشا _
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زا زونه مبلق مدنابسچ راد من راوید ارهب متشپ

یمحر یب هب اوه زورما ، دیزرل یم وا ندید

یم ار ناوختسا شا یدرس و دوب درس یفطصم

. دنازوس

گنر تروص نآ اب دمحم منیبب ات مدرک مخ رس

یادص هکاب ایهن هدنام اج نامه زونه هدیرپ

یفیفخ غیج مرانک تسرد یسک نداتفا دیدش

شا ینیب یور تسد یبصع بایسارفا ، مدیشک

هچ ره هک درک هراشا و تشاذگ توکس هناشن هب

منک. کرت اجار نآ رت عیرس

رتزا زیمت و رت ابیز ینیشام مد متفر شلا بند هب

یور ار منادمچ درک فقوت یدهم ریما نیشام

، متسشن ولج مرش اب تشاذگ نآ بقع یلدنص

درک کچ دوب شتسد رد هک یلجس ود بایسارفا

. تسشن هدننار تمس و



زا دعب تعاس مین دودح و داتفا هار نیشام

متروص یور میاه کشا میدش جراخ ال ماک اتسور

مهو رد یاه مخا اب اما بایسارفا ، دندش ناور

درک. یم یگدننار باذع رپزا یتروص

هک تسناد یم تفگ یمن یزیچ دوب هدرک توکس

یم هک یزور نآ یتح ما هدیسرت دح هچ ات

ردق نیا مه منک رارف شدوخ تسد زا متساوخ

دوب. هدشن دب حملا

یا هشوگ یگدننار وطالین تفاسم کی زا سپ

هب یا هچراپ یلا متسد و هتشاد هگن ار نیشام

. تفرگ متمس مراگزور گنر

شبل رود یتسد ، مدرک کاپ هک ار میاه کشا

ندز فرح هب عورش یفیعض یادص واب دیشک

درک.

دوب. لگشوخ وت هزادنا مرهاوخ نیرت گرزب _



دیزرل یم منت مه هیقب ندرک فیرعت زا یتح

منک رود دوخ ارزا دب راکفا مدرک یعس

نم هب شندوب یجان اراب دوخ هشیمه بایسارفا

امتح دز، یمن نم هب یبیسآ و دوب هداد ناشن

اما تشاد لیلد مه یفطصم هب منتخورف یارب

یفطصم زا هک ینم یارب دوب هک هچ ره شلیلد

. دوبن یقطنم مدوب هدید ملظ

نتفگ همه هنوخ دموین هاگشناد دعب زور _هی

دوبن ازیچ نیا رکف الوت صا نم رهاوخ هدرک رارف

هچب نیلوا هک نم دعب منوجاقآ یرارف نتفگ همه

ور دیهان شاه هچب همه زا رتشیب مدوب ش

اه هچوک اهو هنوخ رد هب ،رد تشاد تسود

هی دیهان میتشگ ور اناتسرامیب کت کت میدش

دعب ماقآ نیمز ریز دوب هتفر دوب هدش بآ هرطق

. ننوخب سرد شارتخد مودک چیه تشاذن نوا

یاه فرح وهب هدرک شومارف ار دوخ تشونرس



. مدوب هدرپس شوگ وا

نومه ندرک ادیپ ور شدر هک یراب نیرخآ _

همع گرم ربخ هک یزور دوب، نومدوخ هد یافرط

دیهان مدرک یم رکف مدش نوج هفصن نداد مور

ابام وراک نوا مرهاوخ ارچ منود یمن نم هدرُم

شهب تقو چیه ماقآ دوب یدازآ رتخد دیهان درک

دوب. هتفرگن تخس
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مگ هک یزور نوا شاک هک منک یم وزرآ زور _ره

یم هک یراک ره شلا بند متفر یم دش روگ و

یمن نم ، متفرگ یم ور شولج هنکب تساوخ

هب ور وت متساوخ یمن منک ملظ تهب متساوخ

ور هگید دیهان هی متساوخ یم مشورفب تاقآ

. مدب تاجن



مه اررد میاه تسد و هتخیر کشا توکس رد

. مدوب هدرک

نک. _حالمل

کشا نیا زا شیب ات مدرشف مه ارهب میاه بل

ار نیشام و دیشک قیمع یسفن بایسارفا ، مزیرن

فرح چیه نودب ریسم دوخ وات درک نشور

هک ممهفب متسناوت یم اه ولبات دنار،زا یرگید

ارزا نتشون ندناوخ ردام دور یم نارهت تمس

یاه باتک باسح دوب هداد دای نم هب یگلا س هد

هب مداد یم ماجنا نم هشیمه ار یفطصم اباب

نم مرتخد مه یتسه مرسپ مه وت تفگ یم نم

شنتشاد تسود ،اما تشاد تسود ایند هزادنا ار

یادف ارم و تشذگ دح زا تشذگ دح زا

درک. شیاه یهاوخدوخ

رد مد بایسارفا میدیسر نارهت هب رهظ یاه همین

زا دنزب رد هک نیا زا لبق و درک فقوت هناخ کی



. مدیسرپ وا

؟ تساجک اج _نیا

؟ یراد دامتعا _مهب

سفن مداد ناکت تبثم هناشن هب مارآ ار مرس

: تفگ شمارآ واب دیشک یقیمع

و نم هنوخ اج نیا منک یم تسرد و زیچ همه

م نییاپ هنم ملا مود هقبط تس یضترم متسود

. نوا لا

هب هجوت مدش،یب شنامشچ هریخ سرت اب

یسک یاه مدق یادص دعب یدنچ دز رد مساسحا

رد دیسر شوگ هب دش یم هدیشک نیمز یور هک

لغب هب هچب ناوج ینز هب ممشچ دوشگ هک

. دروخ

. دیبوخ بایسارفا سالماقآ یاو _یا

؟ تسه یضترم یجبآ _سالم



دییامرفب دایب، هرارق راهان هساو _هنواالاما

. لخاد

همروق یوب میدش لخاد مه ام دموا نتفر رانک اب

زا دش ضبقنم ما هدعم و دروخ ما ینیب هب یزبس

ضحم ،هب میدوب توم هب ور نامیودره یگنسرگ

زا دنام زاب مناهد میدش هناخ دراو هک نیا

اباب هک یتورث دوجو اب حلا اتهب هناخ یگرزب

نینچ اب نیا هناخ نیچمه تشاد یفطصم

. مدوب هدیدن یلیاسو

اقآ طقف شاداد ناخ منز یم گنز االن دینیشب _

"ط هظحل دنچ هی ادیشخبب ادخ ور وت بایسارفا

؟ دیراد یم هگن ال"ور

لغب رد هک یدیفس و ابیز رتخد قوذ اب بایسارفا

قشع واب تفرگ ار درک یم هجروو هجرو نز نآ

درک. ابوا تبحص هب عورش



نیا اراب وا حلا اتهب دوب شتاکرح یور ممشچ

مدش هجوتم اه دعب مدوب هدیدن تاساسحا همه

یدرم نیرت تبحم واب نیرتهب بایسارفا هک

نشخ و کشخ راتفر سکع رب ما ادید هک تسا

و نابرهم ردق نآ تشاد نابرهم یبلق شا هیلوا

یم کیدزن ارزا وا سک ره هک تبحم رپزا

دش. یم شقشاع تخانش

***

یفطصم گرم زا دعب هام دنچ دعب"( سلا دنچ

یگلا منص:۳۹س منص)"

هک یا هناخ هرفس نآ رد تعاس کات کیت یادص

اضف نآ اررد ادص نیرتشیب دوبن گرزب مه دایز

هب یدهم درک، یم داجیا



کی هزادنا هب مدرک یم سح دوب، هدز لز متروص

سلا هدراهچ ما هدش هتسکش سهلا دص نزریپ

میاه نیرت زیزع زا یرود

و دنزب یفرح وا مدوب رظتنم ،نم دوبن یزیچ مک

شلد مردام دوب، نم ندز فرح راظتنا رد زین وا

نیا دنیبب ارم تساوخ یم

دوب. هتفگ یدهم لوا رادید رد هک دوب یا هلمج

یم تلا بند سهلا دنچ ترهوش ینود یم منص _

؟ هدرگ

مهد،کال یم تیحجرا نداد باوج ارهب توکس

دنک. یم مه اررد شیاه تسد هف

تادیپ مگب شهب و منزب گنز االن نیمه _هگا

. مدرک

شهاگن یروج مروآ یم باال مشخ اراب مرس

نم یور یدیدهت چیه رگید هدش هکالل ما هدرک



نآ زا دعب هن لقادح داد یمن باوج

. مداد تسد زا هک یگرزب یاه زیچ

مراذب ور مرس شدعب منیبب ور رتخد مدموا _

نم هب عجار هک ییافرح ماوخ یمن ، مریمب تحار

هنک. رواب ور ندز شهب

؟ هتفگن شهب یزیچ وت هب عجار یسک _

دشوریت هدیزگ شا یخلت زا مبلق مدیدنخ خلت

. دیشک

؟ هروطچ شلا _ح

_یک؟

هب یتسد یبصع دیمهف ار مروظنم مدیزگ بل

. تسشن فاص و دیشک شتشپ مک یاهوم

ممولک ود سک چیه اب هدش گنس هکیت هی لثم _

هب مه یدرک دب شرتخد یتح هنز یمن فرح



ام. هب مه ترهوش هب مه تدوخ

مدیشک نوریب هکلهم نوا زا ور مدوخ طقف _هرآ

مدب،اما تاجن و مدوخ طقف هک متفرگ دای نوچ

ماه هچب شیپ ماوخ یم متشگرب

. منومب

؟ تاه هچب _

یدنخزوپ دندوب هتفرگ بجعت گنر شیاه مشچ

. متخادنا نییاپ ورس هدز خلت

" هتشذگ منص"

 

بایسارفا تسود رهاوخ هک یزبس همروق

نآ وزا هدروخ مرش و تلا جخ اراب دوب شزپشآ

یارب و میدرک ناوارف رکشت اه



، مدوب هدرک ارهز همطاف کمک نم فورظ نتسش

میدش عمج مه رود دشو مامت اه راک هک یتقو

هدرک یا هفرس کت بایسارفا

درک. تبحص هب عورش و

راتسرپ هی لا بند یتفگ تسه ترطاخ یضترم _

؟ یدرگ یم ترتخد هساو مناخ

؟ هگم روطچ شاداد _هرآ

اج هی یتقو دنچ هی هرارق مناخ منص _نیا

متفگ منم هنک هراجا هنوخ هی هنوتب هشات رقتسم

هنوخ نیا وت مه اج نیا زا رتهب اجک

مه ابش هنک، یم طالور یراتسرپ مه هنوم یم

. مدوخ لد رو یایم وت بلوخ عقوم هک

،بل تخادنا هدنخ ارهب عمج بایسارفا کمشچ

لگشوخ و دیفس کرتخد نآ زا مداد شک ار میاه

مدوب یضار دوب هدمآ مشوخ



درم مه شردپ منک یراتسرپ ار وا مرمع رخآ ات

نم هب یررض منک یمن رکف دوب، یفیرش رایسب

. دنزب

بش ات حبص زا هک نم شاداد نیا زا رتهب یچ _

یادج هراد هگن مور هچب دایب مناخ نیا مبطم وت

نم رس یور هک شندنوم زا

هی هنوتب ات شهب مد یم میقوقح هی هراد اج

ادیپ هنوخ یتقو ات یلو هریگب هراجا یارب هنوخ

نم. یامشچ یور شامدق هنکن

دیاب ادرف نم شاداد طقف رکش ور ادخ سپ _

یمن نورهت منودرگرب ورانیا ماقآ اتسور مدرگرب

هب عجار یگب یزیچ ماباب هب داوخ

فیرعت شارب همن همن ماوخ یم مدوخ هیضق نیا

منک.

و درک هاگن ار شردارب تبحم اب ارهز همطاف



: تفگ

ترس زا ور مرب اج نیا زا نم هک نیا رکف شاداد

هنوخ یبتجم هک ییاه هتفه نم نک نوریب

منک. یم قد طال ندید نودب تسین

داد. باوج شرهاوخ هب وور دیدنخ یضترم

لیاسو نیا طقف یجبآ مگ یمن یزیچ هک _نم

هب نکن روگ مگو ییاج نیا هک ییاتقو ور نم

. مرادن تراک هب یراک نم هیضق نیا ریغ

. یایم هظحل هی مناخ منص _

تمس و هدش دنلب اج زا بایسارفا یادص اب

میاه مخا درک هک شبیج رد تسد ، متفر ورهار

تفرگ متمس سانکسا دنچ دش مه رد

: تفگ یدج و

هش. یم تمز ال تشیپ هنومب



یخلا یب ات موش دراو یخوش رد زا مدرک یعس

دوش. هبیرغ نم هب نداد یجرخ

؟ ِیسوساج لوپ _

هک نیا یارب و مدز یدنخبل درک دنلب رس بجعت اب

: متفگ مروایب رد ماهبا ارزا وا

؟ هداد وپالور نیا ماقآ

متهبا نیا اب نم ترظن هب رتخد هیچ افرح _نیا

؟ مشاب سوساج هروخ یم مهب

_هلب.

. ربکا _هللا

لوپ و داد ناکت فسات اراب شرس ندیدنخ زیر

. تشاذگ منهاریپ بیج لخاد یروز ار

. هدزن مرس هب تنداد ول هرابود رکف ات _ورب



زا یضترم ،اقآ متفر هناخ لخاد دنخبل اب

شنتفر لبق و درک یظفاحادخ نم و شرهاوخ

: تفگ شرهاوخ هب ور

همطاف هنوخ ید یمن شهار دموا هگا سگرن

ووت. منود یم نم هدموا زاب ممهفب ارهز

هریخ زجع اب درشف مه یور بل کالهف شرهاوخ

یسک هچ مان سگرن نیا متسناد یمن دش، شا

یم ملد طقف دوبن مهم نادنچ مه میارب تسا

مریگب شوغآ اررد یلپت دیفس دازون نآ تساوخ

یم سیلا دنچ منک سبح هنیس اررد شنت یوب و

دوب. هدروخن مماشم هب دازون یوب هک دش

ورب تساوخن یا هچب چیه مردام نیمار زا سپ

یدنزرف دادن هزاجا یفطصم اباب رارصا خالف

ضارتعا نامز دوش،نآ نام هداوناخ دراو رگید

هک مدرک یم رکش ار ادخ امااالن مدرک یم

هک یمنهج درکن منهج دراو ار رگید یدنزرف



ارهز همطاف یادص دوب،اب یفطصم شناب نادنز

. مدرک اج اجهب مشوغآ وطالاررد هدرک دنلب رس

. شمنوباوخب مربب هدب یاوخ _یم

. مدب ماجنا دیرادن یراک متحار _هن

: تفگ دزو ظیلغ یدنخبل تبحم اب

هزات نک تحارتسا ورب هیچ افرح نیا مزیزع هن

؟ یدیسر هار زا

لگشوخ رتخد نیا اب مراد عفال متسین هتسخ _

منک. یم یزاب

یدش هتسخ هگا مراذب ماش مر یم نم هشاب _

. شمنوباوخب نک مادص

تکرح هناخ زپشآ تمس ووا مدرک تعاطا رس اب

هدنک تسوپ یوله کی مدنام ونم درک

. هزمشوخ



یضترم اقآ هناخ رد مندش رقتسم زا یهام کی

تبقارم زاطال یبوخ هب تدم نیا ورد رذگ یم

هنیزه هتفه ره مه ما،وا هدرک

تشاذگ یم زیم رانک ار شرتخد یرادهگن

یم شرهوش شیپ هاگ هگ ارهز همطاف شرهاوخ

نیا دز،رد یم رس ام وهب تفر

هچب ندید یارب یضترم اقآ نز هچ ره تدم

رطاخب ار ،وا دنیبب ار شدنزرف تشاذگن دوب هدمآ

مالتم لد رد یهاگ شا یمحر یی

یم مردپ دای ارم شتاکرح یضعب ، مدرک یم

تشادن نز هب تسد رکشورادخ ،اما تخادنا

دازون دمآ یمن شلد یناسنا چیه هتبلا

. دنزب کتک ار زان تروص نآ اب هام شش

هقبط میقتسم هک نیا زا لبق بش ره بایسارفا



هک نم ندوب بوخ دزوزا یم ردار دورب باال

تشم کی درک یم صاح نانیمطا

کشالت مه یهاگ و تخیر یم متسد فک لیجآ

هک یدیدج یگدنز اترد تساوخ یم نم زا

ارهب هتشذگ همه مدوب وا نویدم

یم یرامش هظحل اه زور نیا مراپسب یشومارف

هناخ وهب دوش صخرم وا هک ینامز یارب مدرک

یاه هقیقد اهو هیناث دیایب

هچ راچد متسناد یمن ، مدرمش یم ار تعاس یور

یم ار وا تقو ره اما ما هدش ییاوه و حلا

ششوغآ رد متشاد تسود مدید

دوش. رود نم زا مهدن هزاجا و مشکی

یمشچ راهچ هک دوب هتفگ بشید یضترم اقآ

دوبن هناخ یسک نوچ مشاب شکرتخد بقارم

اذغ ندرک تسرد هب مساوح مه دیاب



ار یضترم اقآ نز یراد هچب مه دش یم عمج

طقف تدم نیا  رد منیبب ور رد ور مدوب هتسناوتن

رد تشپ ارزا شغیج غیج یادص

ارهز همطاف هنایفخم اما ار شسکع ، مدینش یم

دوب. هداد مناشن شردارب یسورع موبلآ رد

اررد شلپت یاه وزاب مدوب ابطال یزاب لوغشم

مدق میاپ اپهب مدرب یم هار ار ووا هتفرگ تسد

رپزا غیج یادص دز، یم

هک نیا زا دش یم شخپ هناخ یاضف رد شصرح

متسناوت یمن اما دوب تحاران مدوب هتفرگ ار وا

منک. شیاهر هک

. نکن هیرگ ناج نامام نکن هیرگ _طال،

داتفا یمن مناهد زا نتفگ نامام نیا مدرک شدنلب

مناهد زا ارهز همطاف و یضترم اقآ یولج یهاگ

روج کی اه ونآ دیرپ یم



و دیدنخ لد هت ،طالزا دندرک یم مهاگن یصاخ

سح مدرک شا هسوبقرغ داد ناکت ار شیاهاپ

وا هب تبسن یگتسباو دیدش

دنزرف ا  شاک هک مدرک یم اعد لد هت زا متشاد

دوب. یم نم

مداتفا یضترم یاه فرح دای رد گنز یادص اب

رکف اب اما منکن زاب ار نآ دز رد سک ره تفگ هک

ارهز همطاف دیاش هک نیا

شصوصخم کشت یور طالار دشاب بایسارفا ای

مدز. رس ار ما یگنر رداچ و متشاذگ

هیک؟ _

یور ار متسد مخا اب دماین رد رو نآ زا ییادص

هرابود مدرکن زاب ار نآ ،اما متشاد هگن رد نماض

ارهز همطاف رگا دندز رد

یمن مندرک زاب رید هب عجار هک ییاه رکف هچ دوب



اجزا نامه اما مدیشک ار نماض رکف نیمه اب درک

دز. مکشخ سرت

مدز یم سدح هک نز نآ هک مدنبب ردار متساوخ

مه نم دش ثعاب داد له ار نآ دشاب سگرن

تعرس اب متفایب نیمز شهارمه

و متسب ردار هدز تشحو تفر هناخ تمس

یم و دوب هتشادرب طالار مداتسیا نآ یولج

هدش تشرد منامشچ دربب تساوخ

. دنزب نوریب هقدح زا دوب هدنام ومک

رانک. ورب ناه؟ یشدیدج یا هغیص _نز

مداد نوتهار همهفب یضترم ،اقآ مراذ یمن _نم

. هسر یم ور مباسح هنوخ

منم هچب رتخد نیا هتیرفع رو نوا ورب متفگ _

مزا ور مچب هک در یضترم هنک لیلذ ادخ تسه



مرب. راذب هنک شتنعل ادخ ، تفرگ

ور وت هنک یم تخب دب ور نم یربب ور هچب _هگا

. مناخ سگرن شربن تزیزع نوج ادخ

دنلب یادص طالزا هدز تشحو یاه هیرگ یادص

دش. دنلب شردام

مشاداد تسد تمدادن روات نوا ورب وش، هفخ _

وش. مگ

گنچ ار متسد متفرگ طال رمک وزا هتفر ولج

برض اب مجنرآ داد له طایح هشوگ ارم و هتفرگ

دروخ یادص و دروخ یشاک هب

دش دنلب مغیج یادص مدینش ار مناوختسا ندش

کرت ار هناخ لغب طالهب هدز تشحو نز ونآ

همن همن مغیج یادص زا درک

مقه قه و هیرگ دندوب هدش عمج اه هیاسمه

اوه و حلا نآ هب طالمه ندش هدیدزد رطاخب



دوب. هدش هفاضا

متساوخ یم کمک و مدز یم متروص رسو یور

گنز یضترم اقآ اههب هیاسمه زا یکی تیاهن رد

هک وا ندمآ رطاخب لبق زا رتدب ابحیلا دزونم

. مدش عمج دوخ رد دوب هدرپس نم ارهب شدازون

زا زجع واب دمآ طایح لخاد یضترم دعب یتعاس

بتارم هب یناوتان اب طالوکونم هک دیسرپ نم

شرتخد هک متفگ وا زا رتشیب

یاج هب اما وا تسا هدیدزد شا یشحو ردام  ار

دهاوخب رذع نم زا تیعضو نآ رطاخب هک نیا

ار شا هراشا تشگنا و دپآ ولج

داد. ناکت ملباقم یبصع

هب تساوح هک یدرک یم یطلغ هچ یتشاد _وت

؟ تساجک مرتخد ناه؟ دوبن نم هچب

منابز کون ،ات دیزرل شیاه دایرف یادص زا منت



تسا تدوخ یاهرابجا ناوات نیا میوگب ات دمآ

رس هدرک ضغب و مدرک توکس اما

هدرک ادیپ تدش نانچ متسد ددد متخادنا نییاپ

، مشکب سفن شدرد زا متسناوت یمن یتح هک دوب

یضترم تفرگ جوا ما هیرگ یادص

یم فرط ود ارزا شیاهوم تسد ود اب یبصع

. دومیپ یم ار قاتا ضرع و لوط و دیشک

هبو یک تسد مدرپس مور هچب قمحا نم نیبب _

و منود یم نم منکن شادیپ بش ات هگا یلع الی

وت.

موتلا تنز ، میرب مه وشاب هدایپ هربخ هچ مورآ _

ورب نیا رس ندیشک داد اج هب هدربن هک نیا هدرب

. تنز لا بند

هقی و تشگرب بایسارفا تمس یبصع یضترم



شرس رب یبصع و درشف گنچ اررد شسابل

. دیشک دایرف

هش. یم دنلب وت روگ وت زا اشیتآ همه _

تنز هیقب ندرگ زادنب ور اریصقت هشیمه لثم

هدز و زیچ همه هدموا هنم؟ ریصقت رفنتم تزا

هساو نیبب ورب یریگ یم ونیا رخ مه هب اتخیر

؟ میتفر هک ورب د هتشادرب وهی شور هچب یچ

هنیبب شور هچب یتشاذ یم تدم نبا وت هگا

یم تلا یخ هب داتفا یمن اقافتا نیا مودک چیه

زا ونیا یلو ینک شدنب اپ یروج نیا یتساوخ

شارب ینزب واپ تسد رتشیب یچ ره ونشب نم

رید شات یپ ورب یش،حاال یم شقرغ رتشیب

. هدشن

تمس بایسارفا و درک اهر ار وا مشخ اب یضترم

درک. یظیلغ مخا متسد ندید اب دمآ نم

؟ هاگنومرد شنیدربن ارچ _



ادخ. هب تشاذن شدوخ _

ارم هک دز هراشا و دمآ میارب ظیلغ یا هرغ مشچ

یروج مدوب هدرک فعض درد زا دنربب شنیشام ات

باال تسا نکمم مدرک یم ساسحا نآ ره هک

. مدروایب

تمس هب میدش هک بایسارفا نیشام راوس

هک ییاج زا یروصت چیه درک، تکرح هاگنامرد

مدش یم ضیرم تقو ره نم متشادن تفر یم

ییاه ییاچ واب دمآ یم مرس باالی مردام طقف

منامرد دوب تعیبط لد زا شدوخ هتفگ هب هک

اقآ هک مدوب هدینش درک، یم

دیشک یم متسد هک یریت اب تسا رتکد یضترم

مدرک اج اجاب مملا س تسد اراب نآ باذع اب

ار نیشام لک مخوا و خآ یادص

دوب. هتشادرب

منمس هب راتسرپ ود میدش هک هاگنامرد دراو



لوادتم یاه وسالی ندیسرپ هب عورش و هدموآ

. دندرک

. مایب ات راد هگن تباث ور تتسد _

مدرشف یم مه یور نادند مداد ناکت رسدرد اب

رطاخب هک دوب بیجع میارب ، مشکب درد رتمک هک

رد رگا هدروآ هاگنامرد هب ارم متسد نتسکش

یفطصم داتفایم میارب قافتا نیا نامدوخ هناخ

حاال درک یمن میارب یراک نیچمه هایس سلا دص

. تشاذگ یم هیام میارب همه نیا هبیرغ کی

قرع دوب هداتسیا ینارگن اب متخت رانک بایسارفا

دز. رانک یذغاک لا متسد اراب شیناشیپ

؟ یراد درد یلیخ _

. مدوب هدش خرس درد زا درشف مه ارهب میاه بل

نک. لمحت مکی دایم رتکد _االن



کال متسشن فاص دیفس شوپور اب یدرم ندمآ اب

ردق نیا مرحم ان یولج تداع قبط متسناوت یمن

ممشچ رد ارچ مناد یمن مشکب زارد تحار

زیچ چیه مدید یمن دوخ مرحمان ار بایسارفا

یلیخ دوب، هدنامن یقاب شیارب نم زا یا هدیشوپ

ولد درد مه وا میدوب هدز تدم نیا اهرد فرح

ارهب وا هک زایآالیر دوب هتفگ شنز زا دوب هدرک

شتاداقتعا و راکفا رطاخب فلتخم یاه هناهب

. هدرک یم ریقحت

رت. مورآ ادخ ور _خآ...وت

هب هجوت ویب درک مهاگن تنوشخ اب رتکد

: تفگ میاه سامتلا

. رادرب ور تتسد

درد ادیدش هک یا هیحان یور ارزا متسد ارابجا

هراظن ار وا مخا اب بایسارفا تشادرب درک یم

درک. یم



. نکن خوا و خآ مردق نیا نیشب وشاپ _

یدز یم دراک ار بایسارفا متسشن ضغب اب

اج نامه دش یمن روذعم دمآ،رگا یمن رد شنوخ

درک. یم یکی راوید اراب رتکد

کی یرضاح شمیزادنب اج دیاب هتفر رد شتسد _

هس. ود

یم یهایس میاه مشچ مدیشک غیج لد هت زا

ار ،بل ددنبب ار متسد راتسرپ دزات هراشا تفر

نآ زا نوخ هک مداد راشف نانچ منادند ندید

. دندوب هدش سح یب میاهاپ درد دش،زا یراج

دوبن اب مدرک دنلب رس ریگاو ریگاه نآ رد

هب یسرت نانچ ییاهنت دش، رت دب حملا بایسارفا

. مدیزرل یم هک تخادنا مناج

هک ونم دندوب متسد نتسب لوغشم اهراتسرپ

مین مدرشف یم مه یور بل دوب هدش رتمک مدرد



رد شمه رد یاه مخا اب بایسارفا دعب تعاس

: تفگ دشو رهاظ رد بوچ راهچ

. میرب نک رس ور ترداچ دش مومت تراک مناخ

لماک ار متسد دوب هدنامن یراک مدرک تعاطا

ندرگ رود یروت هچراپ هکت کی و دندوب هتسب

مکمک دوبن یسک متساخ اجرب زا دندوب هتخادنا

دید هنوگ نآ ار تیعقوم هک بایسارفا دنک

ار ما هیشوپ و تشادرب تخت یور ارزا مرداچ

مرس یور ار مرداچ و هدز هرگ مرس تشپ

ندش سبح زا مبلق مدیزگ بل مرش زا تخادنا

و درک وطالین ثکم بایسارفا دز، یم دنت مسفن

. داتفا هار نم زا رتولج
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اضر ملد اما اقآ شیپ هنوخ مر یم بشما _



ور یضترم تمتسرفب اهنت هنوخ نوا وت تسین

یم یراک رسطال تقو هی بیجن ان مسانش یم

همه نیا هنک راکیچ ور سگرن مگب ادخ هنک!

. تسین سب شارب اما هراد شسود یضترم

هیچ؟ شفرح _

مه یفطصم هتبلا هدنت یلیخ شق خاال هگ _یم

شسود یلو هراد، نز هب تسد هنک یمن تیذا مک

. هراد

نم یلو دز یمن ور منامام تقو چیه نم یاقآ _

دز مکتک ردق نوا راب هی دز یم کتک یلیخ ور

هک...

بایسارفا تفرگ نم ارزا ندز فرح هار ضغب

متروص هب درد اب تشگرب نم تمس درک فقوت

درک. هاگن

هیک؟ ینود یم مدآ نیرت تسپ _



یتح هرادن محر شدوخ هچب هب هک ینوا

یراک نیچمه نوشدوخ هچب اب یتقو مانوویح

نوویح هی لثم هک یسک هب سپ ننک یمن

. نکن رکف تیگدنز وت دوب یشحو

بایسارفا درشف یم ار میولگ ضغب مدرک جک رس

لز متروص هب هیشوپ تشپ زا حتلا نامه رد

ار میاه مشچ مه وا امتح میاه مشچ دوب، هدز

. تشاد تسود یلیخ

هب دشاب هتشاد تسود ار میاه مشچ دیاب ارچ

. مدرک فاص ار مندرگ و هدمآ دوخ

ع چیه هک دنک یم دوخ ریگرد ار وت ینامز قشع

نانچ ار ،وت یشاب هتشادن نآ نتشاد هب یا الهق

یسح شا هجیگ رس هک دزادنا یم بادرگ نورد

رپزا یهوک کی رد  بآ یاه همن نتخیر هب هیبش

دراد تتروص یور هب هم

دوبن یسک مدمآ هناخ هب هک دوش یم یتعاس کی



هدماین مه ارهز همطاف دندوب شوماخ اه غارچ

هب هصغ واب هتسشن طال هراوهگ رانک یا هشوگ

مدرک یگرزب هابتشا منک، یم هاگن شیلا خ یاج

قح رگا دوش،اما یبصع هک تشاد قح یضترم

؟!اب تفرگ ارم فرط بایسارفا ارچ دوب ابوا

مرش هارمه دنب مین یدنخبل شتاکرح یروآدای

مدنلب نماد یور یتسد تسشن میاه بل یور

اررد شا هناخ یضترم اقآ هراچیب ، مدیشک

یتناما زا متسناوتن نم دوب هداد رارق مرایتخا

راتسرپ هک تدم نیا منک،رد تبقارم بوخ شا

و دوب هدماین نییاپ مه راب کی مدوب هدش طال

رانک و تفر یم باال هقبط هشیمه باوخ عقوم

دوب دب هک مردقچ ره ،وا دیباوخ یم بایسارفا

یم هشیمه مردام تفرگ یم طالق دیابن شنز

نفک واب دورب سورع سابل اب دیاب نز تفگ

. مدوب دقتعم ادیدش شفرح نیا هب نم ددرگرب



#
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هک مدرک روصت دمآ نوریب زا هک ییادص اب

اما متفر رد تمس یلا حشوخ اب هدمآ بایسارفا

مکشخ قاتا طسو اج نامه هناخ رد ندش زاب اب

هب ینیچ ، دروخ ما ینیب هب یسجن یوب دز

وب نیا زا یشوخ هرطاخ چیه نم مداد متروص

داشگ میاه مشچ دیشک ریت ما هقیقش متشادن

کی یرسور کی طقف دوبن مرس یور یرداچ دش،

نماد کی اب زولب

مخا مدرک هاگن یضترم اقآ هب تشحو اب دنلب

هدرک نشور ار غارچ دوب مه رد ادیدش شیاه

داد. رس هناش یور ارزا شتک

؟ یدیباوخن ینک یم راکیچ قاتا طسو _



وردار مورب مقاتا تمس بقع بقع متساوخ

ابوا حلا نآ رد متسناوت یمن نم منک لفق

منک. تبحص

اج! نیا نیشب ایب مراد فرح تاهاب اسیاو اجک _

ار مبلق شپت تسشن مرمک هریت یور یدرس قرع

. مدرک یم سح مبلق دوخ ءزجب ییاج ره رد

. متسین ابوت هگم _

مدش شا هریخ ضغب ،اب مدیرپ اج زا شدایرف اب

: متفگ نازرل ییادص واب

. دینزب ونوتافرح ادرف هش هش...یم یم

. هشابن مه هگید فرح _هن...

یلدنص یور شدوخ مداتسیا وا زا هلصاف اب

دوب. هتسشن

. نیشب _



یادص دش ثعاب نیمه مداد ناکت ار مرس سرت اب

مضغب دسرب شوگ هب لبق رتزا دنلب شدایرف

قه یادص ات متشاذگ مناهد یولج تسد ، دیکرت

رد دزیرن مه هب نیا زا رتشیب ار شباصعا مقه

دوب فیعض تدش هب هک ییادص اب حلا نامه

. مدرک شهاوخ

فرح ادرف ادخ ور وت مرب دیراذب یضترم _اقآ

. تسین بوخ نم...نم...حملا مینزب

اب ننورد هک راگنا دوبن مدوخ تسد متشحو

، مسرتب تساوخ یم مود یسجن یوب ندیشچ

یارب تسناد یمن وا اما دندیزرل یم میاه تسد

دمآ یم عطقنم مسفن ما، هداتفا زور نیا هب یچ

لفق مه یور مشزرل اب هاگآدوخان میاه نادند

و هدش سبح منامشچ نورد کشا ، دندوب هدش

یمن میاه کلپ زا ندروخ رس یارب یش تال چیه

اما مدوب تحاران طال دوبن رطاخب مه نم درک



یمن دوب رتشیب یلیخ دیشک یم شردپ هک یدرد

بیجنان یادص اما تشاد راک هچ نم اب متسناد

زا منهذ رد یسجن یوب اب بایسارفا یاه نتفگ

دوب هتخاس ریذپ ان تسکش یلوغ یضترم اقآ

. مردپ هب هیبش
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هاگن مداد ناکت دنت دنت ار مرس سرت اب

رادقم نامه واب درک هناور متمس ینیگمشخ

. دروآ نابز اررب شلا وس بضغ

نم هب منص دوب راوید چگ لثم تگنر ارچ سپ _

مه. وت هر یم دب نومه کال وگنغورد

مدوب اهنت هنوخ هخآ مدیسرت یکلا نم ادخ _هب

. نومه رس دموا یضترم اقآ وهی

؟ نیمه رطاخب طقف _



ار شسفن یبصع متخادنا نییاپ هک ار مرس

داد. نوریب

منص. _

، مدیسرت نوشندروخ یسجن رطاخ هب میکی _

دعب... یرابنا وت تفر یم یتقو هشیمه ماقآ

هک دندوب دایز ردق نآ میاه درد هوک مدرک توکس

یم شزیر منک یتبحص متساوخ یم تقو ره

یاه ورات دندرک

. دنتخادنا یم راک زا مد ارزا میتروص

؟ تهب متفگ یچ یرهظ زا دعب نیمه تفر تدای _

؟ تسین مدوخ تسد _

. نوا غارس مرب وگب یرخ مودک تسد سپ _

ینابرهم دزواب دنخبل مه ،وا مدیدنخ هاگآدوخان

: تفگ دایز



نیا ؟ یدیمهف اینک هیرگ یروج نوا منیبن هگید

وگب نم هب دیشک راوه ترس تقو مره هکیترم

یراد نومهم مسر ات

زا تفگ تهب ایچ مدینش نمض  رد مدب شدای

مدات یم باالود هقبط راچآ یاوخب دعب هب نیا

اج نوا تساوخ تلداقو ره

. شوت مایمن منم یتح نومب

یم تسرد دنق بآ تسا لهس هک دنق ملد رد

، دندز یم قرب منامشچ ردق نیا هک دندرک

هرظنم نیرتهب هک راگنا بایسارفا

قیمع و هدرک اشامت ارم دشاب شلباقم نیمز یور

. دیدنخ یم

داوخ یم هنیب یم سک ره هتفر شنز هکیترم _

مرگا هتقو رید باوخب ریگب ...ورب هریگب وشچاپ

باالام ورب یسرت یم



! یاوخب تدوخ یچ ره میباوخب نییاپ ور هبشما

تسود تخانش یمن ردام و ردپ هک یواکجنک

اب نیمه یارب منیبب ار شقاتا و مورب باال متشاد

دایز هیرگ رطاخب هک ییادص

مدز. بل دوب هتفرگ

باال. مرب مراد تسود _

. مزادنب ور تکشت فاحل میرب سپ هشاب _
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شاکنک زا سپ و متفر وباال هدرک تعاطا

متساوخ وا  زا اتخادنا دوخ یارب ییاج یباسح

. دورب ات

ادص هنوحبص یارب مایم حبص نک، لفق ورد _



ماج. نیا منم منک یم

نادند اب ندش هدوشگ یارب تفر یم هک یدنخبل

بایسارفا ، مدادن یورشیپ هزاجا هدرک راهم میاه

تاکرح هب متشاذگ تشلا ب یور ،رس تفر هک

ینارگن مدرک رکف شا هتقو دنچ نیا بیجع

هک راگنا دوب، هبیرغ درف کی زا رتشیب یمک شیاه

یمن مدوب سانشان درف کی رتزا مهم شیارب

.... مدرک یم هابتشا دیاش مناد

.

،اقآ تشذگ یم طال ندش هدیدزد زا زور کی

ار شرتخد زورید شیاه فرح قبط یضترم

هدوب شردام اب هچب نوچ اما دوب هدرک ادیپ

هب تسد نیمه یارب ، دنکب تسناوت یمن یراک

شراک منک، دنب اررد شنز ات دوب هدش نم ناماد

یم بایسارفا یلو دمآ یم باسح هب یتریغ یب

و دهد یم سگرن یارب مه ار شناج وا هک تفگ



. تسا شنز ندنادرگرب یارب اه راک نیا همه

مدش،رد رادیب باوخ زا دوز یلیخ حبص زورما

ام رانک اررد هناحبص بایسارفا زور دنچ نیا

اما متشادن ربخ وا لغش زا زونه دنک، یم فرص

. دشاب ماظن رد هک مداد یم لا متحا

ضحم توکس نییاپ هقبط مدش هناور اه هلپ زا

ار ما هیشوپ و رداچ دنا هدشن ادیب زونه سپ دوب

نابایخ رد مدش ییاونان یهار و هدز رس هب

تمس و هتیشن یماظن کی دوب هدش هباپ تمایق

امتح ، تخادنا یم ریت رارف ردحلا یروتوم

فک ینز دوب، هدیدزد یزیچ دوب هدرک یراک

دزو یم شتروص رسو یور و هتسشن نابایخ

. دیشک یم داد

. ندرب ور مملا مامت مدش تخب _دب

بلج وا یور مهجوت ، مدرک شهاگن یمحرلد اب

تسد نایم میوزاب دندش سبح هکاب دوب هدش



زا نان یارب هک یدبس ، مدیشک یفیفخ غیج یسک

. داتفا متسد زا هاگآدوخان مدوب هتشادرب هناخ

. منزب فرح ماوخ یم تاهاب _

. ترس نزیرب همه منز یم غیج هنرگو نک _لو

مهاگن سامتلا دشاب سیخ کشا زا شیاه مشچ

درک.

دنچ طقف منک یم تسامتلا منک یم شهاوخ _

هدب! شوگ مفرح هب هقد

دب یلیخ مدز فرح تاهاب همهفب یضترم _اقآ

هش. یم

. هقیقد هد طقف _
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: متفگ وا هب ور دیکات واب هتشادرب ار مدبس



نش رادیب متفر نوریب اهاالن هقیقد هد طقف

نش. یم نارگن متسین ننیبب

یم یخلا امتح تفر نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ

یمن مدزدب مهاوخ یم وا ارزا شرهوش درک

یرگید سک یارب ملد نم هک تسناد

دش. مکیدزن تسا هتفر

تسار ینک تیاکش مزا یاوخ یم تفگ یضترم _

؟ تفگ

و متخادنا بغبغ هب یداب مدوب شا هریخ مخا اب

: متفگ تیدج اب

هرآ.

تفس دوبن مه لش هک ار شا یرسور هرگ زجع اب

درک. رت

. نکن تیاکش _

متسد فک و دروآ رد شتسد ارزا شیوگنلا



. تشاذگ

نادنز ور نم اما مد یم تهب یاوخب یچ _ره

ملد مهب هچب ندید ترسح نکن یراک زادنن

یضترم شیروج نیمه هنومب

راذن متفایم تاپ هب ادخ ور وت شمنیبب هراذ یمن

. هسرب شدوصقم هب

اب هیقب متفر بقع یمدق سرت یمک و تریح اب

. دندییاپ یم امار یواکجنک

. وشاپ ... نکن هتشز _ِا

نز کی دوش یم ثعاب یزیچ هچ متسناد یمن

هب عورش و دروایب نییاپ ار دوخ هنوگ نیا

منادنزرف هک اه دعب اما دنک سامتلا

رتهب ار سگرن حلا دندش رود رابجا هب نم زا

دوب. هدرک دبات نم هکاب یسگرن مدرک کرد

مدوخ رس اجهیبالیی نومه نادنز متفایب _هگا



. مرایم

زیچ چیه مدرک جک رس نادجو باذع و سرت اب

زا یراک داد یم روتسد یضترم دوبن نم تسد

. دوبن هتخاس نم

ترهوش زا یدش ادج ارچ تیگدنز رس درگرب _

. هراد تتسود هک نوا

دینیب یم امش هک یزیچ نوا یضترم منوت یمن _

ور نم داوخ یم تس، هنووید مدآ هی تسین

داوخ یمن نز هنوخ وت هنک ینادنز

نوا هک یروج نوا منوت یمن نم داوخ یم هدرب

. مشاب داوخ یم

هدشن نامز رذگ هجوتم ، مداد ناکت یرس فسات اب

: متفگ وا هب در سرت ،اب مدوب

مرب. دیاب نم



ینک یمن تیاکش هک وگب مهب شلبق نک ربص _

! یروخب مسق دیاب

هک یراک   هگا تسین مدوخ تسد نم منوت یمن _

یم دب مارب یلیخ مدن ماجنا هگ یم یضترم اقآ

هش.

واب درشف مه یور ار شیاه نادند ترفن اب

: تفگ ترفن

ور تراگزور ینک وراک نیا هگا منک یم تنیرفن

منک. یم هایس

کی و هتسکش ار متسد مداد ناکت رس بجعت اب

یب راب نیا و یبصع ، تشاد بلط مه یزیچ

تکرح ییاونان تمس وا هب هجوت

دوب هتخادنا مبلق هب یزرل نانچ شتادیدهت ، مدرک

منک. زکرمت متسناوت یمن هک

. مدبس وت راذب نون _ودات



باسح داد ماجنا ار مدوب هتفگ هک یراک اونان

مدرک تکرح یضترم اقآ هناخ تمس و هدرک

ینارگن واب هدانسیا رد رد بایسارفا

مخا نم ندید اب درک یم هاگن ار شفارطا

دز. رشت و درک یظیلغ

؟ مدرک یم تلا بند مراد تعاس هی ییاجک _

... نون _

قح متفگن دیرخ یرب یشاپ دوخ رس هتفگ _یک

یسک هگا یراذب نوریب ور تاپ هنوخ نیزا یرادن

هگا یدرک یم راکیچ تدید یم

وت یکاخ هچ تخادنا یم تریگ نوریب نوا تاقآ

؟ یتخیر یم ترس

تقو نیا یسک دوب هتفر مرس هلصوح هخآ _نم

. حبص

. دیپوت مشخ واب درشف مه یور ار شیاه نادند



. نزن فرح وت _ورب

تمس دش، لخاد مدنب تشپ متفر هک لخاد

مرضاح ار هناحبص ات متفر طایح یوت هناخزپشآ

و هتسشن رامرهز جرب لثم یضترم یاقآ منک

وا یادص اب امتح داد یم ناکت طالار هراوهگ

همه نیا نیب متشاد تعرج حلا دوب هدش رادیب

میوگب سگرن زا شمشخ

هن! اعطق

قالهد شندرگ رود هک گس لثم دیاب ور انز نیا _

ات تتسد یریگب مشرس و یدنبب بانط ندنب یم

. نرپن رونوا روو نیا

مدرک یمن هجوت شیاه فرح هب مدیچ ار هرفس

دز. یم رغ یروج نیمه هشیمه مه مردپ

ینیبب یداد یم بآ شوگ رسو هی بایسارفا _

ایهن. هدش یباتفآ ارو نیا سگرن



تسد مداتفا هفرس هب دیرپ ینآ متروص زا گنر

رد دوب هدیرپ مقازب هکت کی هتشاذگ مناهد یولج

میاه هفرس هظحل وره ولگ

درک. یم رت دیدش ار

دشو رادیب باوخ طالزا میاه هفرس یادص زا

درک. هاگن اه لتاق لثم ارم یضترم

وت دوب ینون هچ نیا بایسارفا هنک تتنعل ادخ _

. یتشاذگ نم هرفس

تمس دنکن رغ رغ نیا زا رتشیب هک نیا یارب

. مدیشک شوغآ اررد ووا هتفر طال هراوهگ

ما هریخ مخا واب هتسشن هرفس رس بایسارفا

دش.

؟ تدیدن یسک _



مدز. بل تنکل اب

نم... _هن

. مرادن تیراک منص وگب وشتسار _

؟ هشاب دیشن ینابصع ادخ ور وت طقف _

هدز لوه تشاذگ شیوناز یور یتسد بایسارفا

: متفگ

. مدید و مناخ سگرن

یچ؟ _

،اب داتفا هیرگ طالهب یضترم دایرف یادص اب

رد تمس و هدش دنلب اج زا یراولش ریز نامه

یعس شلا بند مه بایسارفا و درک تکرح هچوک

مارآ دوب هدش خرس هیرگ زا هک طالار متشاد

منک.

. مرمع سرتن مزیزع سرتن سیه _



هک یروط مدرک ششزاون و هداد شناکت مارآ مارآ

ورف قیمع یباوخ وهب تفرگ مارآ دعب یدنچ

. تفر

و یضترم تفر نامز ندیشک لوط زا نارگن

وهب هداد هیکت راوید هب یا هشوگ بایسارفا

تحار هچ طال مدرک هاگن هدروخن تسد هرفس

دوب. هدیباوخ

و دندمآ ناشدوخ هک مورب رد تمس متساوخ

ینیب یور ار متسد دننزب داد هک نیا زا لبق

. متشاذگ

: تفگ و داتسیا میمدق کی رد یضترم

؟ تشاد تراکیچ

هنک. ...یم متخبدب منک... ... تیاکش ... تفگ _
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ات خرچب دش روج نیا حاالهک اطلغ هچ _ِا

. مناخ سگرن میخرچب

ینزب اج رد هشاب تساوح ولج رایب ور تتسد

تس. هچوک طسو تاج

یوید میارب وا بشید زا مدرک شهاگن تشحو اب

اپرد بایسارفا ، یفطصم هب هیبش دوب هدش

ریغ یمشخ اب داتسیا شلباقم و هدرک ینایم

: تفگ رظتنم

تنز نیا رانک شکب ینکب یطلغ هچ یاوخ یم

ینز یم فرح یروج نیا شاهاب هک تسین

اج مدوخ رس ور ینک شنوریب نودب ور تدح

هگن هساو هک هنوخ هی هتشاد ترب اوه هراد

شراب داوخ یم تلد یچ ره هتدوخ هچب نتشاد

هدش. ینک

درک هاگن وا هب کوش واب دمآ دوخ هب یضترم

: تفگ یجیگ اب یضترم تفر رانک یمک بایسارفا



نیا نم هدب شوگ مفرح هب هگا مرادن شیراک

ولج. رایب و تتسد متفگ ، مرادن ور افرح

زا اهب نارگ یدنبندرگ مدرک تعاطا سرت اب

زا مناهد داد متسد وهب هدروآ رد شبیج

دز هک یفرح اب اما دوب هداتفا بآ شا یلگشوخ

. مدش کشخ اج نامه

یزور نومه تسرد ، هدیدزد تزا و نیا سگرن _

درب. ور هچب هک

... وراک نیا نوا _هن

کتک رب عالهو ینز یم هاگداد وت ور فرح _نیا

. هدیدزد تنودمچ وت زا ور نیا تندز

. یضترم رسدرد وت شیزادنا یم یراد _

منک. شمومت هشیمه یارب راب هی راذب _

. مگب غورد منوت یمن _نم



نم هچب هب تساوح هک یزور نوا یدرک طلغ _

نوا هک یدرک یم مه وتازور نیا رکف دیاب دوبن

داوخب تقو ره هک هنکن دیدهت و نم زاب هکینز

. جراخ هربب و هدزدب شور هچب هنوت یم

مدز. وبل هتخادنا نییاپ رس ضغب اب

. مگب یچ و دنبندرگ دنودرگرب ارچ نتفگ _هگا

شاگن بوخ مداد ونیا ؟ هدنودرگرب تفگ _یک

هنوخ شمربب هرارق ور شلکش ینک ظفح ینک

ش هنوخ اسیلپ یتقو هشوگ هب شمزادنب سگرن

ننک. شادیپ نتشگ ور

نیا تنز یضترم ینورذگ یم دح زا یراد هگید _

. تسین دب ماردق
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یم شمار نم هدشن مار اما شاداد تسین _دب

یچ ره منکب وراک نیا یروجچ منود یم منک

یم شرب هدوب هنوخ نیمه گس نامز هی هشابن

. منودرگ

اب متخود مشچ بایسارفا هب ضغب و تشحو اب

هک داد نانیمطا نم هب شیاه کلپ ندرک و زاب

همه ال ،صا دتفایب تاقافتا نیا دهد یمن هزاجا

ناونع هب متسناوت یم روطچ نم کرد اههب نیا

باال یلیخ منتفر ول کسیر مورب هاگداد هب دهاش

دوب.

و هتسشن هرفس رس لکلک و ثحب یلک زا سپ

یارب بایسارفا میدوب هناحبص ندروخ لوغشم

رس مادم دروایب رد اوه و حلا نآ زا ارم هک نیا

: تفگ یم و تشاذگ یم مرس هب

نم و رتخد نیا یدرپس مه یک هب تور هچب

الهمز. راتسرپ شدوخ مراد یم هگن مدوخ



مات راهچ هس ندرک رهوش نیا یانس واالمه _هرآ

. نراد هچب

هک مرایب شور هب متساوخ یمن نم شاداد _

. یتفگ یچ هساو تس هدیشرت

نوچ مدیدنخ یم شفرح نیا هب لد هت زا

راب ریز زا راب دنچ نم هک تسناد یم مه شدوخ

ما. هدرک خیلا هناش جاودزا

مه ابرد مدرک یم یعس هک ییاه تسد اب

مدیشک تخس یسفن منک مارآ ار ملد ناشندرک

دیدج یا هیشوپ و رداچ حبص زورما بایسارفا

هک یلقادح ات ارم هنوگ نیا ات دوب هدیرخ میارب

مردپ هراد هگن رود اهانشآ مشچ زا دناوت یم

رد هک ییاه ناکد هب هجوت واب دوب سانشرس

دایز لا متحا ارهب یدایز یاهانشآ تشاد نارهت

دوب. هداد رارق نارهت رد مندرک ادیپ یارب

تقو اه نیا همه دوجو اب ارچ مناد یمن یلو



. مدیسرت یمن وا زا دوب مشیپ بایسارفا هک ییاه

. میرب _

تسد تیاده واب هداد نوریب تخس ار مسفن

. مدش لخاد بایسارفا یاه

.

منامشچ هب کشا سگرن یاه نیرفن و یاه نهلا

هدش ش هیلع رب زیچ همه هک ینامز ، دروآ یم

شدنزرف واو نیب هک ییادج رطاخب ارم دوب

مرس باال یادخ هب ارم درک نیرفن مدوب هتخادنا

هک ییاه قافتا مامت دوجو اب ونم دوب هدرپس

لوبق ادیدش ار یرس نآباال دوب هداتفا میارب

یاه نعل اهو دایرف باوج هک متسناد یم متشاد

داد ارم باوج هک روط نامه دهد، یم ار مولظم

یارب هک یدرم داد رارق مریسم اررد بایسارفت و

نیا ءزج مه وا شاک دوب سب رمع رخآ ات نم

ارم یرگید روج شتیلوئسم سح و ندوب یماح



هب شا هدش مگ رهاوخ مشچ هب هن درک یم هاگن

. تشاد شتسود هک یسک مشچ

؟ هبوخ _حتلا

یم مخرس و سیخ تروص یور یتسد ضغب اب

ینارگن دهد، یم نوریب تخس ار مسفن ، مشک

منت و حور رناژیهب شهاگن

یم سح دز یم دنت بیجع مبلق درک، یم قیرزت

تسود ار وا منت یاه لولس کت کت اب مدرگ

. مراد
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. یدروخن یزیچ هک مه اتشان هدیرپ تگنر _

نوریب نیا زا رتشیب مسرت یم میرب مبوخ _

. منومب



تشگرب ریسم میداتفا هار هناخ تمس هب هدایپ

رایسب هاگداد هب هناخ نوچ دوبن وطالین نادنچ

دوب. کیدزن

بایسارفا مدرک سح هناخ هب نام ندیسر اب

نییاپ شرس متشگرب هک شتمس هب هدرک فقوت

. تفر یم راجنلک دز یم فرح شدوخ دوب،اب

مدز. رانک ار ما هیشوپ و هتسب رمک رود ار مرداچ

هدش؟ یزیچ _

منص. _

یادص مارآ ردق نیا ار ممسا یتقو دیزرل مبلق

هب تسد مدرک یم مگ ار میاپ و تسد دز، یم

خی ناتشگنا کون اب هاگآدوخان و هدرب ما یرسور

دوخ یخلا هب دوب صقن یب هک ار نآ ما هدز

لز دوب نهپ ورهار رد هک یشرف وهب مدرک بترم

مدز.



. منزب فرح منوجاقآ اب ماوخ _یم

فورضع یادص هک یناهگان ردق نآ مدروآ رسباال

دش. دنلب مندرگ یاه

و درک هرش منوخ رد مرش متفرگ نادند هب بل

دیاش درک، خرس ار ما هنوگ مدنگ یاه هنوگ

یم یرگید زیچ یارب   دیاش مدرک یم هابتشا

هلمج رظتنم دنک، تبحص شردپ اب تساوخ

وا اما متساوخ یم رتشیب حیضوت مدوب شیدعب

داد. همادا و دیشک شتروص یور یتسد کالهف

بقارم مشن یباتفآ ارو نیا عقوم نوا ات رتهب _

زا ملا یخ اج نیا دایم ارهز همطاف شاب تدوخ

. ظفاحادخ تحار تاج تباب

باوج و هدیسرپن لا وس یلک اب ونم تفر

هنوگ نیا هک دش یمن مرواب تشاذگ اهنت هتفرگن

. دراذگب یرامخ رد ارم



زا منک شوخ ار دوخ یهاو رکف اب متساوخ یمن

یم ممسج و حور یاضعا مامت اب یفرط

نایاپ یب یقشع ریسا نم لثم وا هک متساوخ

. دشاب هدش

مسق اه تعاس تمرح هب دنراد تمرح اه هیناث

زا مه ار نآ زا هناد کی رگا دنراد تمرح هک

هک دریگ یم وت زا یماقتنا نانچ یهدب تسد

اه اهوسلا هام اهو هتفه هنوگچ یمهف یمن

ءوس هن درک هدافتسا دیاب نامز دنا،زا هتشذگ

یشاب هتشاد شیارب ءوس دصق رگا هدافتسا

نآ اررد ووت هدنک تیارب تدق هزادنا هب یربق

... دزادنا یم مان ربق هایس لا دوگ

.

باذع واب هتفرگ طالار کچوک یاه تسد

مریگ نابیرگ یروج اهدب زور نیا هک ینادجو

یاه تسد ، مدرک هاگن طال هب دوب هدش



ضوع هزات ار شا هنهک ، مدیسوب ار شا یلپت

هک دوب ساسح ردق نآ هچب هراچیب مدوب هدرک

شزیمت رترید تعاس مین رگا

. تخوس یم شیاهاپ یدرک یم

بایسارفا نتشگرب رظتنم هک تسا یزور جنپ

هن ینفلت هن یا همان هن تدم نیا رد اما مدوب

یور رس مغ ،اب دندوب هداتسرفن یماغیپ لقادح

رپ هک ارم تشاد یعس هیرگ طالاب متشاذگ وناز

دنک. یهارمه مدوب کشا و ضغب زا

ضغب ارچ ،طال متشاذگ ور ماش ناج منص _

همع. یدرک

دنلب هچب هیرگ یادص ارهز همطاف یدردمه نیا اب

دش. رت

. ارهز همطاف _



هیچ؟ _

یم هک یلا وس مرش زا متخادنا نییاپ رس

. مروایب نابز رب متساوخ

هگید ارچ بایسارفا اقآ ینود یم وت مگ _یم

؟ دایمن

هدش؟ ییاربخ هی نوشدوخ فرط منک رکف _

. مدیسرپ و هدش شا هریخ ینارگن اب

؟ ییاربخ _هچ

راگنا تفگ یم یضترم اما ریگب هدینشن نم _زا

س. هزانج اما هدش ادیپ شرهاوخ

مدز. گنچ ار متروص و مدیشک ینیه

ش هدنز مدش کرت رهز رتخد هتچ یاو _یا

راکیچ هرتخد اب یدرک رکف تشگن رب دش بوخ

؟ نوشرس یور شنتشاذ یم ندرک یم



. دنکن زاب رس مضغب ات متفرگ نادند هب بل

هچب همه زا وشرتخد نیا ناخ دیشمج هراچیب _

هچ هنود یم ادخ االن تساوخ یم رتشیب شاه

نانیمطا زونه تفگ یم یضترم هتبلا حِیلا

. هدنز ای هدرم هک ندادن

؟ تفگ امش هب ورانیا یضترم اقآ _یک

دیدوب هتفر هاگداد هک اشیپ زور دنچ نیمه _

. هگید

نیمه یارب بایسارفا سپ مدز لز وا هب سرت اب

تساوخ یم دنزب فرح شردپ اب تساوخ یم

رظن زا هک سک ره ای مردام هب دهدب لیوحت ارم

دندش نازیوآ میاه بل دوب،  یملا س درف وا

هب مدرک عورش سهلا شش یا هچب لثم تسرد

دمآ. مکیدزن هدز تشحو ارهز همطاف هیرگ

؟ مدرک تتحاران مدز یفرح نم دش یچ منص _



هدش. گنت منامام یارب ملد _هن،

مدرک رکف نم تساجک تنامام هگم مزیزع یهلا _

! ندش توف ت هداوناخ

میتشگرب رد تمس ود ره دیلک شخرچ یادص اب

تسشن ضوح وبل هدش طایح لخاد بایسارفا

: متفگ ارهز همطاف هب ور مرش اب

. بایسارفا اقآ یارب مزیرب ییاچ مر یم نم

. مزیزع هشاب _

ییاچ کیراب رمک ناکتسا رد هتشادرب ینیس کی

یب دنخبل نم ندید اب متفر ضوح تمس هتخیر

شلا ح دوب بیجع منیشنب دزات هراشا دزو یناج

نیا هک راگنا داد، یم ناشن یا هظحل ره زا رتدب

نامیپ ورپ رپ هداتفا شیگدنز هب هک ینافوط راب

. تسا هدوب رت



... ارهز همطاف هدش؟ یزیچ _

گرم هک متشادن ار نیا یور مدرک ثکم

. منزب شیور ارهب شرهاوخ

زا ...اقآ هرادن یریفوت هدرُم اب اما تس هدنز _

ور شزانج اک دوب هدرم شاک هگیم هدموا یتقو

هگیم هرایمن تقاط منامام اما ندروآ یم مارب

. هداد نومهب هگید تصرف هی ادخ نزن ورافرح

همه شدوخ ما،حاالهک هدرک سبح ار مسفن

هدیشک تلا جخ رتشیب دوب هداد حیضوت ار زیچ

. مدوب

ماوخ یم وترطاخ هک مگب ماقآ هب متساوخ _یم

زوق. باال زوی دش دیهان نتشگرب اما

یور ارزا شا ییاچ مدروآ رسباال یناهگان

و تشادرب مدوب هتشاذگ میاهوناز یور هک ینیس

ییاچ یغاد زا شتروص اما دیشک رس سفن کی



دش. عمج

دوب. غاد یلیخ رت شاوی _

لز متروص وهب داتسرف هیر ارهب شقیمع سفن

درک. ضارنعا حلا نامه رد دز

دش؟ یچ ام یهاوخ رطاخ باوج _

واپ تسد شوت هک یتیعضو نیا وت شباوج _

؟ دینزیم

داد. ناکت ار شرس یراب دنچ مخا اب

یمن هگا ؟ یاوخ یم و نم یمناخ مراد تتسود _

ییاج مر یم مشک یم و مهار وگب هن هی یاوخ

هنک. مادیپ هللا رفغتسا هنوتن مه ادخ هک

 

شگنر یلسع نامشچ هب مدناخرچ مشچ سرت اب

دوب. تخس میارب نامرادید لوا زور زا هک



... هتفر ملد هک تقو یلیخ منم... _

و متساخ اجرب زا تلا جخ واب متفگ ار نیا

. مدرک دنت اپ هناخ تمس

هک دز یم دنت نانچ متشاذگ مبلق یور تسد

نوریب و دفاکشب ار ما هنیس تساوخ یم راگنا

. دنزب

و مدوب هدش نج نم دعب هب هظحل نآ زا

،وا متفر یمن دوب اجوا هللاره مسب بایسارفا

درک یم بیقعت ارم مدوب نم هک اجک ره

شاک ، دشاب هتفرگ یزیچ یلتاق یدزد هک راگنا

،ره مدرک یمن فارتعا ما وهبعالهق مدرمیم

وبل لثم داتفایم شمشچ هب ممشچ هک یرس

. مدش یم خرس

نتفر وباال درد رس ندرک هناهب اب نم مه رس رخآ



نافوط اما مدش زوریپ مرمع رد راب نیلوا یارب

و دوب هدش میاق میاه یتخب دب نیب رد گرزب

دروخ یم ترسح مشیاسآ هظحل کی یارب

هناخ رد ندش هدز اب زور نامه یادرف شترسح

هب شیاه هدقع اب ارم دشو تیعقاو هب لیدبت

. دیشک نوخ و کاخ

_س...س...الم.

جک یرس دوب هدش مه رد ناخ دیشمج تروص

اب زورما مدز یم هیشوپ هشیمه هک ینم درک

. مدیرخ ناج ارهب یسناشدب شندزن

یرارف رتخد نومه ؟ ینک یم راکیچ اج نیا _وت

درک؟ شرسپ هغیص ءامسا هک یتسین

یزیچ تساوخ و مدرک زاب بل زا بل تنکل اب

چیه هک ارم نت شدایرق قرب و دعر هک میوگب

. دنازرل ار نامتخاس لک



؟ ینک یم یطلغ هچ نم رسپ هنوخ _وت

راگنا منک یطلغ هچ متسناد یمن دیزرل یم مکف

دایرف یادص دوب،وا هدیبسچ مناهد هب منابز هک

بلق نابرض دشو یم رتشیب هظحل ره شیاه

. تفر یم نمباالرت

یم یگدنز نم رسپ هک یا هنوخ وت یچ هساو _

. هدرک ت هغیص هنکن یتسه هنک

رد مرش درک رتشیب ار مضغب اه هیاسمه هاگن

: تفگ و دمآ وا تمس ارهز همطاف ، دیود منوخ

؟ دینز یم داد هدش یچ ناخ دیشمج یاو یا

. لخاد دیایب هبیع

. شاب دوز رد مد دایب وگب عالف هرسپ نوا _هب

. تسین اج نیا هک بایسارفا _اقآ

یب اب ارم دش داشگ ناخ دیشمج یاه مشچ

. تفر طایح تمس دزو رانک یمارتحا



هدش بارخ نیا وت دموا مدید مدوخ وگن غورد _

شنوغاد دیهان درد   مدرک رکف هک شاب و نم

هساو وگن هریگب مورآ اجات نیا هدموا و هدرک

. تساج نیا هک هشدوخ وحلا فیک

زا بایسارفا ، مداتفا هار شردپ لا بند تشحو اب

اج همه زا ربخ یب طایح لخاد ییوشتسد

درک هاگن ناخ دیشمج هب تشحو واب دمآ نوریب

شتسد رود و هدروآ اررد شدنبرمک شردپ

دز. دایرف و دیچیپ

ردپ. یب مزیر یم ور تنوخ _
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تشاذگ هن مه وا تفر بایسارفا تمس مشخ اب

زاب ناهد اب تشاذگ رارف اپهب تشادرب هن

دش یمن مرواب مهاگن اب هتبلا مدرک یم ناشلا بند



ار لکیه دقو نآ اب یرسپ نس نآ اب شردپ

. دنزب ام یولج

دروخرب بایسارفا هب شتابرض یهاگ رهزا هتبلا

دیچیپ یم طایح یوت شراوه یادص و درک یم

یلیخ تیعضو دسرب کمک مدرک یم ادخ ادخ

ره یاه دایرف یادص مدوب نئمطم دوب یدب

عمج ار یجابناخ خهلا یاه هیاسمه ناشیود

درک. دهاوخ

ردق نیا هک دوب رضاح هظحل نآ ادخ مناد یمن

شیارب ار میاعد اه هتشرف ای داد ار مباوج دوز

دشواقآ زاب رد هظحل نامه اما دنداتسرف

و دمآ،نم لخاد هویم یاه تکاپ اب یضترم

وا وزا هتفر شتمس هدز لوه ارهز همطاف

هب یناسر کمک یارب ات میتفرگ ار شلیاسو

هاتوک زونه ناخ دیشمج ، دورب ولج بایسارفا

داد یم تسیا نامرف دز و یم دایرف و هدماین



دوب. گنج نادیم رد هک راگنا

. متسین ابوت هگم گس ردپ اسیاو _

. ینک مراپ هکیت هک مسیاو _

زا داتسیا ناخ دیشمج لباقم هک یضترم اقآ

یم سفن سفن هک ردحیلا هدش هک مه وا مرش

. داتسیا دز

هدش؟ یچ ریگب مورآ یجاح _

نیا هدروآ هتشادرب ور هرتخد نیا تریغ یب _نیا

راب... دنچ هنود یم ادخ هدرک ش هغیص اج

رتخد نیا هب یتمهت هچ نیا یجاح هللا رفغتسا _

بایسارفا تس طال راتسرپ مناخ منص ینز یم

نودب مه راب هی مسق ادخ هب اما هدرک شیفرعم

نیا دایمن شوخ ور ادخ هتشگن نم ولج رداچ

. رتخد نیا هب یدنبب ور افرح

؟ ِیرارف رتخد نیا ینود _یم



و تفر هرغ مشچ بایسارفا هب مخا اب یضترم

: تفگ غورد هب

لا بند مرادن ش هتشذگ هب یراک نم یجاح هلب

. مداد راک شهب منم تشگ یم راک

دعب دموا یچ ترهاوخ رس یدیدن تریغ _یب

دمحم هرسپ نوا هغیص هک ور هرتخد نیا شرارف

اج... نیا یدروآ

هدش. لطاب هدش مومت شتلهم _

؟ ینود یم اجک زا وت ناه ینود یم اجک زا _وت

هدن ریگ مدوب اج نوا بش نوا ، منود یم بوخ _

اه. هریگ یم درد تبلق زاب میرب ایب یجاح

دنک هلمح شتمس تساوخ دشو خرس زاب شردپ

درک. فقوت ظیلغ یمخا اب بایسارفا فرح هکاب

زا مگب تهب متساوخ یم ادخ هب نوج _اقآ

یم مدید باخرس هنن هنوخ رتخد نیا یتقو



هشب شداوناخ روجیپ داد لوق هنن شمتساوخ

درک. یتسد شیپ دمحم یلو

و تفرگ نادند نیب ار شلیبیس یبصع شردپ

. دیوج
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دمحم منک یم فیرعت تارب و زیچ همه نآرق _هب

مه امسا داد،خهلا تسد وزا رتخد نیا شدوخ

دوبن یضار

یچیه سلا همه نیا ایب هاتوک همع حور ور وت

متفگ نک جاودزا ابیآالر دیتفگ متساوخن تزا

اما میگدنز دش نوا مدرکن زاب بل زا بل مشچ

شرس ور ماوخ یم یلیخ ورتخد نیا رطاخ

منئمطم شیمناخ هب شیکاپ هب مروخ یم مسق

دمویمن شیپ دیهان هیضق هگا سابع ترضح هب



ور شفرح متساوخ یم شندش ادیپ بش نومه

هزادنا یم هار گنج نامام منود یم مشکب

یلو.... هنک یم تفلا خم

رضاح ، هرادن یتعرج نیچمه تنامام _

نوا هب اما ینک جاودزا نیا لثم رتخد دصات اب

. یدرگن رب نز

گنر میاه هنوگ هک دش یم بآ ملد رد نانچ دنق

هک متفر لخاد تمس هب هدز مرش دوب، هتشادرب

هکاب راگنا دز میادص اج نامه زا ناخ دیشمج

تماقتسا دوب، هدش مارآ بایسارفا یاه فرح

دوب. هداد شتسد راک هرخ باال شرسپ

بوخ ردق نیا ینز چیه زا سک چیه زا مرسپ _

هاچوت هرب هتسب مشچ هکاب تسین میرسپ ، هتفگن

. مدرک شتیبرت مدوخ نوچ

و دادیب و داد زا تفگ شباوج رد منورد ناطیش



هب ردقچ تسا مولعم یتخادنا هار هک یا هیزعت

. یراد دامتعا وا

. مدرشف نادند اراب مبل هاگآدوخان

... شیدزد سومان _اما

هگم ، مدیدزدن ور یسک سومان نم نوجاقآ _

. تفگ یچ دمحم یدیدن

تسود مدناخرچ وا تمس مشچ یواکجنک اب

شفرح هک شردپ ، دنزب ار شفرح هیقب تشادن

دوب هدرک تفایرد ار

تروص نامه اراب شدنبرمک و داد ناکت یرس

. تخادنا شرمک رود یدج

یاوخ یم ور نوا هشاب دقع وت دیاب سردپ _

؟ ینک راکیچ

. هدرک توف شاقآ _



حلا نامه رد دش حملا طایح رب وطالین توکس

ندروخ ناکت تعرج و هداتسیا هیقب هب تشپ

مدیخرچ رد ندش هتسب و زاب یادص اب متشادن

ارهز همطاف و یضترم و دوب هتفر ناخ دیشمج

دندوب هریخ نم هب بایسارفا یاه فرح تهب رد

متمس و تخادنا باال ییوربا قوش اب بایسارفا

. تفرگ متسد اهارزا هویم و درک زاورپ

و زیچ همه هشب عضو نیا وت مدرک یمن رکف _

. تفگ شهب

: تفگ و دیشک شیر یور یتسد یضترم

رکف دوب دیعب یطایتحا یب نیچمه یجاح زا

. هدیسرت ترهاوخ زا شمشچ منک

هویم تکاپ و درک شهاگن پچ پچ بایسارفا

اهشاالپشاال بیس درک هپچ ضوح لخاد اهار



ناشگنر و دنداتفا یم گنر یبآ ضوح لخاد پا

دش. یم لبق رتزا قارب شخرچ ره اب

یضار ور منامام دیاب ماباب دعب دش، هرخ _باال

؟ هشاب ینومب دیاب شرخآ ات منک

ش. هت اتهت

یچ؟ ندرکن لوبق _هگا

یم یضار اما هنک یم رهق راب ود هنک یم لوبق _

دیاب ور ییافرح هچ منود یم شمسانش یم هش

. منزب شهب

شا یلسع نامشچ مدیواک ار شتروص دنخبل اب

هدش هشیمه رتزا هریت شا هناناج رارف رطاخب

شدیفس هنوگ یناوختسا تمسق و دندوب

ار شدرگ تروص لک قرع و دوب هدش یتروص

. تخادنا نییاپ رس مرش اب دوب هتفرگ ارف

تنوبرق ومال، هب ماوخ یم ور ترطاخ یلیخ _



مرب.

زاگ مرش اراب مبل دوب شحضاو عالهق زاربا نیلوا

. متفرگ

مایم هنوخ نیمه وت مدرک یضار هک ور مردام _

یمن ، شاب رضاح عقوم نوا ات تیراگتساوخ

هنک... یمارتحا یب تهب یدحا هگید مراذ

دیشک لوط مناخ نیمیس ندرک یضار یزور دنچ

تفر یمن شتک رد هروج چیه هک متسناد یم ،

ما هدش دمحم هغیص راب کی هک ینم هک

رتخد قشاع نوا یفرط زا موس شسورع

اه نآ یگدنز دیوگب دوبن مه یکی دوب، شرهاوخ

هب ردق نیا تقو چیه هک دوب یندش تسرد رگا

. دروخ یمن مه

زا ارهز همطاف مدش هریخ متروص هب هنیآ رد

: تفگ مرس تشپ



؟ یدش هام لثم هیشوپ و رداچ نیا اب رتخد _

یگ. یم تسار _

یم شلد بشما بایسارفا هراچ یب هرآ ادخ _هب

. هنکب هنوت یمن یراک اما تارب هر

قوش و قوذ جاودزا یارب هک دوب یراب نیلوا

یسک اب یبارطضا و سرت چیه نودب متشاد

دوب هدید ار میعقاو دوخ هک مدش یم جودزم

ربخ شیگدنز لک زا ایاوز مامت ارزا نم مامت

. نینچمه مه ووا متشاد

دوخ هب نتخیر کشا هزاجا اما دوب هتفرگ مضغب  

یم هتخیر رگا مه یکشا دنچ ره مداد یمن ار

هدز تشحو هناخ رد یادص اب دوب قوش زا دش

یور زا ارهز همطاف متشاذگ مبلق یور تسد

دیرپ نییاپ مه یور هدش هدیچ یاه کشت فاحل

. تشاذگ ما هناش یور تسد و



. مراد ور تاوه هنت هی مدوخ شاب مکحم سرتن _
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ما هدش سبح سفن درک تکرح هک طایح فرط

مسارم متساوخ یم ادخ زا طقف مداد نوریب ار

یاج رد هک یسرتسا رش زا مناوتب ات درذگب رتدوز

خالص درک یم یزاب ار هنایروم شقن مندب یاج

. موش

دنخبل ناخ دیشمج یسرپلا وحا سالم یادص اب

متشادن یسرت وا هب تبسن رگید تسشن مبل یور

ات دوب هدرک ارغالف شیادص ای دوبن بایسارفا ،

یارب ملد یلو مناد یمن دنکن کیرحت ار شردام

دز. یم هل هل شندید

ات مدوب رظتنم و هداتسیا رد هشوگ نیمه یارب

ارهز همطاف کمک اب لبق ارزا ییاچ دننک میادص



ناشیاه تبحص ، میدوب هتشاذگ قاتا ورد هتخیر

اررد سلجم ناخ دیشمج مدوب هدش عورش

اب دوب کیدزن ندرب ییاچ نامز دوب هتفرگ تسد

نیمز یور ارزا ینیس یضترم اقآ ندز ادص

یعس هک ردحیلا سرت و طایتحا واب هتشادرب

نوگ اوژ متسد کی اب ییاچ ینیس مدرک یم

. مدرب ار نآ دوشن

سپس و هتفرگ ناخ دیشمج یارب همه زا لوا _

اب دیسر بایسارفا هب هک تبون یضترم اقآ یارب

اه نآ تمس درک هراشا شردام هب وربا و مشچ

. متفرگ ناشیارب ییاچ و هدیخرچ

یروج نیا تاهاب زااالن تسورع نوج _خهلا

رت کیچوک هنک یمن هک اراکیچ ادرف نیبب هنک یم

. ندادن شدای مارتحا رت گرزب

هک ینم طقف هک تفگ یروط اهار فرح نیا

عمج میاه هناش مرش زا مونشب مدوب ناش کیدزن



یارب دش،یآالر مخ شیپ زا شیب مندرگ و هدش

دوب، هدمآ مسارم نیا هب یچ

درک لطعم دصق زا متفرگ شتمس هک ار ییاچ

دوب. دایز متسد یور ینیس ینیگنس راشف

خهلا رتخد یسنج دب زا بایسارفا رهاوخ ای ور

. تخادنا هکیت و هدرک یظیلغ مخا شا

ناه هتسکش ما وت تسد هک نیا لثم نوج _یآالر

. مراد رب تارب نم وگب یرادرب ینوت یمن هگا

مشچ زا سپ دزو یکروز دنخبل صرح یآالراب

ناویل کی تمحز اب شا خهلا رتخد هب نتفر هرغ

. تشادرب

بایسارفا لباقم ار ینیس و مدیخرچ یروخلد  اب

بیجع میارب عمج نیا رد شا یلحم ،یب متفرگ

هدش ساسح یلیخ یلیخ نم مه دیاش دوب

. مدوب



؟ یداسیاو ارچ هگید نیشب مناخ سورع _

. داوخ یم یظفل ریز _الدب

هک درک هاگن یآالرار مخا اب نانچ ناخ دیشمج

. تخود مه هب وبل تسب ار شناهد ینآ

. ندب همادا وراتبحص ارت گرزب هرتهب _

مدینش بایسارفا زا نم هک روج نوا شتسار

یرت گرزب هشدوخ هراد هک یسک اهنت رتخد نیا

اقآ زا یادج هتبلا شرضحم میرب میاوخب ام هک

مهم   جاودزا یوت ازیچ نیا امکح ، هرادن یضترم

ننووج ودات نیا هراد تیمها هک یزیچ ، تسین

مه. وت هراذب ور نوشاتسد رت گرزب هی دیاب هک

واب مدوب هریخ وا هب روت یور زا تیمولظم اب

. مدراپس یم شوگ ارهب شیاه فرح تقد

هک نم اقآ جاح دینود یم صالح امش روج _ره



رتخد نیا رس ور یلو تسین امش هزادنا م هبرجت

متشاد دامتعا شهب یردق نوا مروخ یم مسق

. ششیپ متشاذ یم ور مرتخد هک

حاالرگا نداد هزاجا یضترم اقآ مرتخد بوخ

ور... هغیص هنک لوبق بایسارفا

. دیرپ ناخ دیشمج کالم نایم یخاتسگ یآالراب

دنچ هگب مناخ سورع دیراذب یا هلجع هچ _حاال

. دینک تخادرپ ادعب دینوتن دیاش شرهم هکس

یدز یم دراک دش خرس بایسارفا شفرح نیا اب

الهلا تیدج اب ناخ دیشمج دمآ یمن رد شنوخ

اما درذگب وا زا درک یعس و تفگ هللای اال

دش. جیپ اپ شدوخ

درم هی االنهب یارتخد هرخ باال هدش یدب هنومز _

. نتسین یضار

دیشمج هک دورب یآالر تمس صاخ بایسارفا



: تفگ حلا نامه رد دادن هزاجا ناخ

یارب رورغ هگید هدش یدب یلیخ هنومز هرآ

رهوش یراگتساوخ نر یم هدنومن انز یضعب

؟ مرتخد هن هگم نوشقباس

متشاد تعرج رگم دش،اما کنخ اهتنا ات مرگج

. منزب هیجوت لباق ریغ یتکرح ای مدنخب

ردقچ و رتخد نیا یتفگن یضترم یاقآ بوخ _

. مینک شرهم دیاب

بل زا بل دنک زاب ناهد یضترم اقآ هک نیا زا لبق

: متفگ فیعض ییادص واب مدرک زاب

نییعت مدوخ نم دیدب هزاجا رگا ناخدیشمج

منک.

ما هریخ صرح دزواب یدنخزوپ بایسارفا ردام

دمآ. یمن رد شنوخ یدز یم دراک دش،یآالرار

اب دیشک شلیبیس و شیر هب یتسد ناخ دیشمج



: تفگ توخر

رهم هرخ باال یاوخب تدوخ یچ ره مرتخد هشاب

هنز. ملا

دعب یدنچ و مدرک یثکم تسشن مبل یور دنخبل

. مدرک همزمز فیعض ابیرقت ییادص اب

. دیجم نآرق دلج وهی بآ هساک _هی

شهاگن هدز تشحو بایسارفا دایرف یادص اب

راولش یور ار ییاچ شلوه زا ناخ دیشمج مدرک

لوه و هدش دنلب اج زا بایسارفا دوب هتخیر وا

زا مشچ عیرس دش جراخ نت ارزا شراولش هدز

هب ارهز همطاف زیر یاه هدنخ یادص ، تفرگ وا

یاه هفرس ناخ دیشمج ، دیسر یم مشوگ

درک. یعونصم

هیچ؟ اراک نیا رسپ شابن لوسوس ردقنا _



سناش ؟ تساجک تساوح یدرک مبابک نوج _اقآ

دوب. ماپ یراولش ریز یدروآ

فرط رب مینارگن ات مدرب رسباال شفرح نیا اب

کی کیش راولش و تک نآ اب بایسارفا دوش

یپیت نیرت کحضم یا همرس هار هار داشگ راولش

مدوب هدید مرمع رد حلا هکاتهب دوب هتخاس

مدیدنخ ادص یب اما تحار هیشوپ دوجو رطاخب

. دندوب هدش خرس دایز هدنخ زا میاه هنوگ

مدوخ یروج نیا منک یمن لوبق نم مرتخد _

. نتشادن هیرهم تسین فاصنا مراد رتخد ات دنچ

چیه هنومب هیرهم یاپ داوخب هک یگدنز اقآ جاح _

. هرادن یشزرا

سک ره هک هنز یم فرح یروج تورم یب _نیا

مرتخد هللا شام هشلا س لهچ هنک یم رکف هنودن

شباختنا وت تقو چیه باخرس هللاهنن شام

... هدرکن هابتشا



ادیپ ور مناخ منص نم هک نیا لثم نوج _اقآ

. امدرک

نیا هک مدوبن نم هگا وت هچب نزب داب وت هچاپ _

. ندروایم رد تتسد زا مه ورتخد

ار ،وا تخود مشچ هبیآالر میقتسم هراشا نودب

یم رکف دش یمن راد ربخ یدز یم شتآ رگا مه

یراگتساوخ ندز مه رب یارب شدیما مامت منک

دوب. هیرهم یور

نووج ودات نیا دیدب هزاجا هگا یجاح بوخ _

. ننزب فرح مولک ود

. یضترم اقآ تسامش تسد مه ام هزاجا _

متساوخ و مدش دنلب نارگن طال هیرگ یادص اب

تفرگ ار متسد چم ارهز همطاف هک مورب شتمس

. دادن هزاجا و

زا دعب نکمم راک نیرت تخس زاطال ندنک لد



هب یتسد ناخ دیشمج دوب، بایسارفا اب مدقع

یآالر دورب طایح هب نم هارمه دزات شرسپ رمک

بایسارفا ، دنزب هیرگ ریز اج نامه دوب هدنام مک

یور یتسد درک تکرح طایح تمس ناگنل ناگنل

میدش هک طایح لخاد مدندخن ات مدرشف مناهد

هکالی شداشگ راولش ندز داب هب عورش هرابود

دش. دوب؛ هدرک شسبح شیاه باروج

هگ یم هتشگ رب دعب درک مبابک یروجچ یدید _

مدرک یم شدوخ اب وراک نیمه هگا لوسوس

. هتفاین سپ هریگ یم شیپ تسد هراذ یمن مدنز

. مدنخ یم زیر زیر

هک یچ ینعی متخوس وت فرح رس نیرفآ دنخب _

بآ هساک هی هیرهم

یم یزیچ یترفاسم ؟!ای یدرک ریگ برکال وت هگم

ناه! یرب یاوخ



یم لد هت منک،زا لر تنک ار ما هدنخ مناوت یمن

هیچ؟ اراک نیا رسپ شابن لوسوس ردقنا _. مدنخ

سناش ؟ تساجک تساوح یدرک مبابک نوج _اقآ

دوب. ماپ یراولش ریز یدروآ

فرط رب مینارگن ات مدرب رسباال شفرح نیا اب

کی کیش راولش و تک نآ اب بایسارفا دوش

یپیت نیرت کحضم یا همرس هار هار داشگ راولش

مدوب هدید مرمع رد حلا هکاتهب دوب هتخاس

مدیدنخ ادص یب اما تحار هیشوپ دوجو رطاخب

. دندوب هدش خرس دایز هدنخ زا میاه هنوگ

مدوخ یروج نیا منک یمن لوبق نم مرتخد _

. نتشادن هیرهم تسین فاصنا مراد رتخد ات دنچ

چیه هنومب هیرهم یاپ داوخب هک یگدنز اقآ جاح _

. هرادن یشزرا

سک ره هک هنز یم فرح یروج تورم یب _نیا



مرتخد هللا شام هشلا س لهچ هنک یم رکف هنودن

شباختنا وت تقو چیه باخرس هللاهنن شام

... هدرکن هابتشا

ادیپ ور مناخ منص نم هک نیا لثم نوج _اقآ

. امدرک

نیا هک مدوبن نم هگا وت هچب نزب داب وت هچاپ _

. ندروایم رد تتسد زا مه ورتخد

ار ،وا تخود مشچ هبیآالر میقتسم هراشا نودب

یم رکف دش یمن راد ربخ یدز یم شتآ رگا مه

یراگتساوخ ندز مه رب یارب شدیما مامت منک

دوب. هیرهم یور

نووج ودات نیا دیدب هزاجا هگا یجاح بوخ _

. ننزب فرح مولک ود

. یضترم اقآ تسامش تسد مه ام هزاجا _

متساوخ و مدش دنلب نارگن طال هیرگ یادص اب



تفرگ ار متسد چم ارهز همطاف هک مورب شتمس

. دادن هزاجا و

زا دعب نکمم راک نیرت تخس زاطال ندنک لد

هب یتسد ناخ دیشمج دوب، بایسارفا اب مدقع

یآالر دورب طایح هب نم هارمه دزات شرسپ رمک

بایسارفا ، دنزب هیرگ ریز اج نامه دوب هدنام مک

یور یتسد درک تکرح طایح تمس ناگنل ناگنل

میدش هک طایح لخاد مدندخن ات مدرشف مناهد

هکالی شداشگ راولش ندز داب هب عورش هرابود

دش. دوب؛ هدرک شسبح شیاه باروج

هگ یم هتشگ رب دعب درک مبابک یروجچ یدید _

مدرک یم شدوخ اب وراک نیمه هگا لوسوس

. هتفاین سپ هریگ یم شیپ تسد هراذ یمن مدنز

. مدنخ یم زیر زیر

هک یچ ینعی متخوس وت فرح رس نیرفآ دنخب _

بآ هساک هی هیرهم



یم یزیچ یترفاسم ؟!ای یدرک ریگ برکال وت هگم

ناه! یرب یاوخ

یم لد هت منک،زا لر تنک ار ما هدنخ مناوت یمن

. مدنخ
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باال. نزب تور هیشوپ _

. نومننیب یم هرجنپ زا نراد هتشز _

نیریش نیبگنا لثم باال. نزب بایسارفا ناج _

ینفگ یتقو ، تسشن مماقآ نهد وت تزم یدش

یآالروت هخآ دش روفیک یاوخ یمن هیرهم

هک درک هباپ یتمایق هی هیرهم رس یراگتساوخ

راب هی مردام یاسامتلا واب تفر سلجم زا ماقآ

. تفر ، شیراگتساوخ هگید

. مدزن و فرح نوا ینیریش دوخ یارب _نم



. منود _یم

منص. _

. مناج _

؟ یتفگ یچ _

ناج. ... متفگ _

مرب. تنتفگ ناج نوبرق _

نامنیب هک یسح زا ود ره ناخ دیشمج یادص اب

و هدش مخ هرجنپ زا میدما نوریب دیخرچ یم

داد؛دز.

وت. دیایب هدایز فرح هگید هسب اه هچب _

تسود کی مناج کی مه نم تشاذگن لقادح

. مدوب هدش وررپ ، مونشب بایسارفا زا مراد

؟ هنوخب بشما ور هغیص مگب اقآ _هب

دقع. یاراک یارب میرب تلا بند مایم حبص ادرف



مش. یم اپ دوز هشاب ، هنوخب _

داوخ یمن هگید ماقآ هنوخ تمرب یم دقع _دعب

. میشورف یم وراج نیا ینومب اج نیا

. فیح _

؟ یراد شسود _

یضترم یاقآ هناخ مدرک نییاپ باال مارآ ار مرس

یلیخ یفرط زا دوب بوخ سح و شمارآ رپزا

ود ناخ دیشمج هناخ هک متسناد یمن دوب گرزب

. تساه نآ هناخ ربارب

ثعاب ناخ دیشمج طسوت هغیص ندناوخ یادص

طالی یتح دنوشتکاس هاگآدوخان همه دوب هدش

یاه مشچ هکاب مکمناب و ینتشاد تسود

درک. یم هاگن هریخ امار شتشرد

هچ دیاب متسناد یم یلبق هبرجت قبط هک نم

نیمه و مدروآ نابز اررب ُتلبق میوگب ار یا هملک



دش. یآالر شیپ مندش هبعلم ثعاب

هگب! یچ هنود یم مدآ هشاب هکباال هبرجت _
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زا تسد بایسارفا ، متفرگ نادند هب بل یبصع

: تفگ وا هب ور مخا اب دیشک شا یدرک راولش

لقادح خهلا رتخد تسین رتشیب وت زا شا هبرجت

هک ییازیچ لها منود یم نم هک ییاج نوا ات

. تسین یتسه امش

ناج. اباب شاب مورآ _

مداد یمن هزاجا تشاذ یمن طرش منامام _هگا

یایب هک نیا هب هسرب هچ یشکب سفن یتح مرانک

هگن ور تدوخ مارتحا منزاالمن و نم مسارم وت

هش. یم مومت دب دعب هب نیا زا هنرگو راد



دش دنلب اج وزا دروخ یآالررب رورغ هب هرخ باال

، داتفا هار شلا بند هب مناخ نیمیس و دورب ات

شرسپ یارب و تفگ هللای الهلااال ناخ دیشمج

متخادنا نییاپ رس یگدنمرش ،اب دناوخ هغیص

بایسارفا ارچ دوب، نم رطاخب اه اوعد نیا همه

دیهان شیپ امتح ؟ دوب هدرواین ار شکچوک ردارب

وا هب دمآ یم ویآالر نیمیس ثحب یادص هدنام

ریقحت همه نیا هک هدش وا ریصقت هک تفگ یم

تسد یناسنا ره شزرا هک تسناد یمن اما تسا

هب روبجم ار وا دناوت یمن یسک و تسا شدوخ

دنک. یراک

نتفگ ُتلبق اب مدرک مه ادرد میاه تشگنا

گر اررد تیاضر سح راب نیلوا یارب بایسارفا

هب بایسارفا ، مدرک ساسحا مه اب منوخ و

یزیچ شردام فیک زا هک دز هراشا شرهاوخ

زمرق و یلمخم یفرظ ینابرهم اب ایور درادرب

زاب ار نآ بایسارفا داد شردارب تسد و دروآ



میارب هک یا هداس و ابیز رتشگنا ندید زا درک

، تسشن کشا هب منامشچ هاگآدوخان دوب هدیرخ

ارباالدزو ما هیشوپ رتشگنا ندرک تسد زا لبق

دش. هریخ ما یکشا مشچ هب مخا اب

. نکن هیرگ _

ار میاه کشا هدز لوه هک تفگ یدج ردق نآ

و هیناث دنچ هظحل دنچ یارب هرخ باال مدز سپ

دش،ح یم سح ملد رد یتخبشوخ هقیقد دنچ

یم بلق رد هک یمیسن نامه دوب یبوخ لا

. دیچیپ

هک دوب یراب نیلوا تفرگ ار متسد بایسارفا

لخاد ار رتشگنا ، تفرگ یم هنوگ نیا ار متسد

درب. مطسو تشگنا

اب مناخ نیمیس دش، دنلب ایور ندیشک لک یادص

ام هصغ واب دنادرگرب لخاد یآالرار برض و دوز

هدش خرس هیرگ رطاخب میاه مشچ درک هاگن ار



هساک منامشچ مدرک یم هیرگ تقو ،ره دندوب

دش. یم نوخ

یم ششیتآ ور هرتخد نوا اج نیمه ینک هیرگ _

امنز.

یمن ما هدرک هیرگ یآالر رطاخب درک یم رکف

و حلا نیا هب یشوخ ندیدن درد زا هک تسناد

یکی زور نآ مدیشک یقیمع سفن ما، هداتفا زور

هتشاد تسود دوب مرمع لک یاه زور نیرتهب زا

ار مبلق اه یگزات هک یبایسارفا طسوت مندش

یبیجع یلیخ حلا دوب هدرب دوخ واب هدیدزد

... تشاد

رد مرهوش ردام تساوخ رد ارهب دقع مسارم

توعد یدایز یاه نامهم میتفرگ ناش هناخ

ارم تساوخ یمن ،الدب دندوب هدرکن



هدماین دقع مسارم رس ادیآ دننیبب شیاه لیماف

هب بش نآ الزا صا روط نیمه مه شردام دوب

رد زیچ همه ، مدیدن ار وا دعب

رگید مه مناخ نیمیس یتح دش راذگ رب توکس

هک دوب هدرک لوبق هک راگنا تاذگن مرس هب رس

مامت اما مشاب شسورع نم

زور ره بایسارفا خهلا دوب لطاب یلا یخ اه نیا

اب شا هملا کم هک نیمه دزو یم گنز وا هب

رییغت دش، یم مامت مناخ نیمیس

دید. وا یاه راتفر رد دش یم حوضو ارهب راتفر

نیا رد بایسارفا هک دوب هدرک دیکات ناخ دیشمج

رس ناونع چیه وهب دنامب شدوخ هناخ تدم

رس مادم رهوش ردام دنزن

یم تسوپ بیس دزو یم رغ هیزیهج نتشادن

هصغ واب هدرک بترم ار دیهان یور یوتپ دنک،

. مدرک زاب بل زا بل



دیاوخ یم ، مراد طال یرس هی نم مناخ نیمیس _

. میشورفب ور انوا رازاب میرب زور هی

رشت نیمیس هب وور هدرواین تقاط باخرس هنن

دز.

یچ  یرس مرسپ سورع یتقو تدوخ هگم _

ورادخ یرتم شش قرف هکیت هی زج یتشاد

بیع ینوزچب ور هرتخد نیا ردق نیا دایم شوخ

هنوخ نیا وت یراد درجم رتخد ات دنچ وت نیمیس

. شاب تادرف رکف

تباث دیهان یور شمشچ هظحل کی مناخ نیمیس

فرط ، تسشن شهاگن رد مک مک ینامیشپ و دنام

رد هک ار میاه طال بایسارفا ندمآ اب رهظ یاه

اب متفرگ شتمس مدوب هدرک عمج گرزب یا هسیک

بل اراب مناتسد و دروآ نییاپ ار شرس طایتحا

درک. شزاون شیاه

لگ. مناخ هیچ _انیا



ینوت یم مرب نوریب منوت یمن نم _طالماه

. نوشیشورفب

مه اررد شیاه تسد دشو ادج نم زا مخا اب

هب هنایوجزاب شا یلسع نشور یاه مشچ درک

واب دیشک ششیر هت هب یتسد ، دندوب هدز لز نم

: تفگ مامت تیدج

. مدرُم نم هگم یاوخ یم لوپ

. هشاب مدوخ فرط زا دیاب هیزیهج _

هیرهم وت هگم ؟ هتساوخ هیزیهج تزا _یک

؟ یتساوخ

. هخآ _

نهریپ نیا منیبب خرچب ، شاب نک شوگ فرح _

؟ هداد تهب یک و زمرق

مدز. بل هدز مرش و هتفرگ نادند هب بل دنخبل اب



. ایور _

هدن. شسپ هگید _

مرش اب دیراب یم شتآ شناطیش یاه مشچ زا

واب تفرگ ار مچم هک مورب هناخ تمس متساوخ

: تفگ رتشیب تنطیش

تلو نم یلو ! ایراد تسود یلیخ ور ندرک رارف

یاپ اب مایم تلا یند یرب ماج ره هک منک یمن

. هدایپ

ندید زا مدرک زاب هک ار نآ تفرگ متمس یتکاپ

هشیمه مه وا مداتفا یفطصم اباب دای لیجآ

گرزب یاه تکاپ اهرد هعمج

مه نم داد یم نامدروخ وهب تفرگ یم لیجآ

خ اههب رهظ ار میرم و اراس ابصو ار مناتسود

مدرک یم توعد یزاب هلا

یمن اه ونآ مداد یم ناشدروخ هب لیجآ و



یا هزم هچ نآ زا لبق لیجآ یتح هک دنتسناد

. دنازوس یم ار هشیر رقف ، تسا هتشاد

رکف. وت یتفر زاب لگ مناخ _

. هنکن درد تتسد _هن

. یناهگان هسوب اب

وبل لثم دز ما هنوگ یور هک یناهگان هسوب اب

تسد هدروخ یلیس هک یسک لثم و هدش خرس

یروط اما متشاذگ شا هسوب یاج

یاه سفن قشاع یتح نم ، دوشن کاپ شدر هک

ملد و دنتساوخ یم ندرک رارف میاهاپ ، مدوب وا

باخرس هنن نیب نیا رد ندنام

تحار راوشد باختنا نآ زا ارم شندز ادص اب

درک.

. راهان دیایب اه هچب _



یلیکو هللا یلو نتشاذگ یچ راهان مینیبب میرب _

یمن نم لگ مناخ لثم ینز چیه تخپ تسد

هش.

نیا هک ما هدش تحاران شراک زا درک یم رکف

زا شلا یخ مدز هک دنخبل درک یم یفرحرپ همه

رد مرانک دشو تحار نم تاباب

رود ار شا یرسور باخرس هنن تسشن هرفس

ال ماک دوب ادیپ شندرگ دوب هدز هرگ شرس

هزادنا وهب تشادرب گرزب یباقسب

تمس و تخیر غرم و جنرب شلخاد سید کی

. تفرگ نم

. هدایز یلیخ نیا _هنن

یولج راذب دیروخب اذغ دیاب باقشب هی وت مه _اب

ور. تباقشب ترهوش

هرذ نودب بایسارفا مدش اج اجهب یمک بذعم



عورش دزو نم هب زیر یکمشچ دنخبل اب مرش یا

درک.

رتخد نیا مسورع هب هدب نوما رسپ یاهآ _

. هروخ یم مورآ ور شاذغ

، مدروخن اذغ نم یاوخ یم ال صا هنن مشچ _

دوب، هدز لز بایسارفا هب پچ پچ مناخ نیمیس

اذغ یاج قشاق ره مدرک یم سح

یضار یتح مدرک یم سح ، مروخ یم رامرهز

اما مروخب شا هناخ رد اذغ قشاق کی نم تسین

مدرک یعس دوب وا فرح هب رگم

ردق نیا ،وا مزیرب رود ار مزغم هدوهیب راکفا مامت

مدروخ اذغ هک قشاف هس ،ود دوبن دب مه اه

یادص اب مشوگ مد بایسارفا

: تفگ یفیعض

ورب ییوشتسد هنوهب هب یدروخ ور تراهان



. مراد تراک یرابنا

متشاد یراک هچ ینعی مداد ناکت رس بجعت اب

اهار باقشب مملا س تسد دشاب مامت هک نامیاذغ

اما مرادرب متساوخ و هدرک یکی

نیا ورد دیسر مدایرف هب بایسارفا ، متسناوتن

ار ملا یخ هرفس ندش عمج درک، میهارمه راک

دوب. هدرک تحار

. دیرادن هگید یراک نوج ردام _

هتسکش تتسد نکن راک متفگ هک نم _هن

. ینک دیاب تحارتسا

هک زورید ات مدرک شهاگن زاب همین ناهد اب

ممتسد ندوب هتسکش هب یتح دوبن بایسارفا

ردق نیا ار دوخ شرسپ لباقم داد،االن یم ریگ

داد. یم هولج بوخ

اضق زا متفر طایح تمس مه رد راکفا نیمه اب



نیاربانب ، متشاد لا وم هب زاین هظحل نآ رد اعقاو

. مداد رارق تیولا ار نا هب نتفر

مدش، یرابنا یهار ندمآ نوریب اک نیمه

شیور هک یبوچ و ابیز یا هتخت یور بایسارفا

دوب. هتسشن مدوب هتخادنا تفاب تسد یشرف

یاه مدق اب درک هراشا دوخ فرط هب تسد اب

دز یم شپت رپ مکحم مبلق ، متفر شتمس تسس

شرانک نازرل یاه مدق واب هتخادنا نییاپ رس

. متفر

. نیشب _

نآ یتقو دوب، هدز لز تروص هب اورپ یب متسشن

زا مه ار ندیشک سفن یتح درک یم مهاگن هنوگ

کیدزن متسد هب همن همن ار شتسد مدرب یم دای

داد هیده نآ ارهب شناتشگنا کون یامرگ درک



اما دنا هدرک لصو متسد هب قرب مدرک یم سح

بیجع مهدن ناشن یدب شنکاو مدرک یم یعس

نیا نم زا لبق نز نتشاد دوجو اب مه وا هک دوب

دوب. هدز تلا جخ همه

نیمه رس تهب تفگ یزیچ ؟ هدرک تتیذا منامام _

. ازیچ نیا و زاهج

. هراد قح هگب مه یزیچ هگا تسین مهم _

. تدوخ ءزج نراد قح همه وت یایند _وت

متسد یور تفط ارابمال شتسش تشگنا کون

زا هک درک یم شزاون ار یلگ گرب راگنا دیشک یم

. دیسرت یم شندش هکت هکت

، دناخرچ دوخ تمس هب شناتسد هکاب ار مرس

. مداد تروق تخس ار مقازب

؟ تتروص هب یدز بادیفس باخرس _

_هن.



رتزا لگشوخ ممشچ وت هک یدرک راکیچ سپ _

یا. هشیمه

ریخبت دوب هدش بآ ملد رد لبق زا هک یدنق بآ

هظحل نامه شاک مدوب هدش لگشوخ اعقاو دش،

ار شتسد ، منیبب ار دوخ ات دوب متسد مد یا هنیا

. تشاد هگن تباثما هنوگ یور

ادخ. هب یچیه _

. ییوشتسد مر یم یتفگن هگم ییاجک منص _

هب مخا اب بایسارفا مدیرپ اج زا هدرک تشحو

دش. هریخ جورخ ریسم

همع سلا هگا ، میریگب ور یسورع رتدوز دیاب _

یم مومت و زیچ همه هگید هتفه دوب هدیسر

. مدرک

مرب. دیاب _نم

هکاب مورب اه هلپ تمس متساوخ وا هب تسپ



مرمک رود تسد و دیشک دوخ تمس ارم تردق

شگرزب شیاه تسد نیب ار میولهپ و تخادنا

. درشف

ا

تسود هب ملد ، نتفر هساو یراد هلجع ردق _نیا

دوب. شوخ تنتفگ مراد

تحاران متکرح نیا زا امتح دیرپ مخر زا گنر

: متفگ یگدنمرش واب مداتسیا فاص دوب هدش

ینابصع متسین ننیبب مسرت یم هخآ دیشخبب

. نشب

؟ یتفگن مهب ارچ هنز یم رغ مانآ سپ _

ار نامراکفا هتشر مرهوش ردام یاه داد یادص



درک. هراپ راب نیمدنچ زارب

منیبب ات رایب ینیمز بیس ووات یرابنا ورب امس _

. تشاذگ هدرم لیلذ هرتخد نیا

اب بایسارفا دیرپ مخر زا گنر دزو خی منت

یگتفر ورف  هک راوید زا یا هشوگ ارم تردق

دندوب هدیشک شیور هدرپ و تشاد

داتسیا میوربور تسرد مه شدوخ و درک یفخم

شیاه سفن دوب هدنامن یقاب نامنیب یا هلصاف

. دروخ یم متروص هب میقتسم

یاه مدق یادص دز یم ضبن ادیدش اب مبلق

، مدرک یم سح یرابنا اررد امس هدز تشحو

اه ینیمز بیس عیرس و دمآ نییاپ

نآ نایرگ مسرت یمن ونم تخیر ینوگ نورد ار

درک. کرت اجار

درک؟ یروج نیا ارچ _



رتخد هسرت یم اج نیا زا منک رکف منود یمن _

هک نیا هساو دوب هک هچب ،اقآ هدنگ سرخ

اج نیا تخادنا یم درام هنک نومتیبرت

. نوتنرب یم نایم انج تفگ یم و

دز،هب یداشگ لگ دنخبل مدش شا هریخ تریح اب

. مدوب هدروخ دبا سبح ووا راوید نیب هک ینم

یم هنز یم دنت تبلق ، مدیسرت یم یتح منم _

؟ یسرت

ار شتسد مداد ناکت یفنم ناشن ارهب مرس

ح نامه ،رد تشاذگ راوید یور مرس رانک هرابود

نیرت بیجع دش هریخ متروص هب تلا

هدرک هلمح مناج هب هظحل نآ رد نکمم یاه سح

. دندوب

منامام ممهفب بوخ هگب تهب یزیچ یسک راذن _

یشاب هتفگن مهب یزیچ ووت هشاب هدرک تتحاران



. مسر یم یباسح ور تباسح

هقح. هگب یزیچ ره هرتگرزب _

دوب؟ قح تفگ یم یزیچ ره _اقآ

یمن رکف تقو چیه مدرک شهاگن هدرک ضغب

هک یفرح زا مه شدوخ راگنا دنزب میور هب مدرک

یور تسد عیرس ردق نآ هک دش نامیشپ دز

. تشاذگ شناهد

. دیرپ منهد _زا

شرانک زا مارتحا واب مدرشف مه ارهب میاه بل

هک نیمه متفر ارباال یرابنا یاه وهلپ هدش در

دز. دادرشت اب مرهوش ردام موش هناخ لخاد

؟ تعاس هی ییاجک _

هتفرگ ار شیولج هک یضغب موجه زا میولگ

. مداد ناکت رس اهنت تخوس یم مدوب



غب ارچ ؟ هدش یزیچ هنکن هدش تچ رتخد _او

. هگید نزب فرح یدرک

هکلب تسکش ارم اهنت وهن هدرواین تقاط مضغب

درک. کشا نتخیر هب راداو مه ار میاه مشچ

دوب. ما هریخ جاو و جاه مرهوش ردام

دیرپ مرهوش ردام خر زا گنر بایسارفا یادص اب

. مداتفا هیرگ هب وا زطاخب درک یم رکف هراچیب

متفگن شهب یچیه نم ادخ هب بایسارفا _

. هیرگ ریز دز شدوخ

اب مشوگ مد دش مخ مهرد یاه مخا اب بایسارفا

: تفگ یمارآ یادص

. مراد تراک باال میرب ایب

شرانک و هتفر باخرس هنن تمس وا هب هجوت یب



تفر رود هار زا یا هرغ مشچ بایسارفا متسشن

درسنوخ ال ماک باخرس وهنن

: تفگ شسورع هب ور

. سرب تراک هب وت هنن هدس نوش ثحب مه اب

امدرو نیب ار شهاگن ینارگن اب مناخ نیمیس

رپ هک ار متروص دنک، لد یتخس وهب هدرک لدب

کاپ تسد اب دوب هدش کشا زا

تساوخ طایتحا واب دمآ ولج بایسارفا مدرک

دز. رشت باخرس هنن هک دنیشنب مرانک

زا ور بارهس ورب وشاپ یتسشن یچ هساو _

. رایب هنوخ بتکم

. هخآ _هنن

. راین ترت گرزب فرح ور فرح هگید _ورب

وهنن مدرشف مه یور بل بایسارفا نتفر اب



درک. زاغآ هناتخس رس ار شییوجزاب باخرس

؟ یدش تحاران تفگ یچ _

نم... تفگن یزیچ _

مدید رتخد یراذب کاله یاوخ یم ور یک _رس

. یرابنا دیتفر

ووااب متفرگ نادند هب بل دش خرس میاه هنوگ

درک. رتشیب ار ممرش شنتفگ مرس هب کاخ

. هرسپ هدرک یراک هنکن _

. باخرس هنن هن یاو _یا

؟ هتخادنا لگ تاپل ارچ سپ _

ریت شیاه لا وس لباقم رد مه یا هیناث کی هفقو

ار نیاه غورد دنت دنت نیمه یارب دوب خالص

. مدرک یم فیدر

تس. هیرگ رطاخ _هب



؟ یدرک هیرگ یچ یارب سپ _

هی مزرمایبادخ یاباب هب عجار بایسارفا هخآ _

... شارب دوب هدش گنت ملد منم در یفرح

. غورد _

. شهب عجار دز یدب فرح _هی

: تفگ صرح دشواب دنلب اج زا ینآ باخرس هنن

رتخد هی رسپ نیا هساو هک ندادن شدای بدا

. هبوخ یآالر نومه لثم هتیرفع

ار دوخ و تفگ یمن یزیچ سرت زا مرهوش ردام

داد. ناشن یزپشآ لوغشم

هک منک مادقا وا هب کمک یارب ات مدش دنلب اج زا

با هقبط هب دوخ واب دیشک ار متسد باخرس هنن

درب. ال



. مرتخد _

_هلب.

باال. میرب ریگب ور متسد _

وهب مدرب باال هقبط ارات ووا هدرک تعاطا

شراشف مامت نوچ مدش شتسد یاصع یتیاور

دوب نم یاه تسد یور

و تسشن یا هشوگ میدیسر باال هقبط هب یتقو

داد. نوریب تخس ار شسفن

. مراد تراک اج نیا نیشب ریگب _

. مشچ _

رد هک ییاه زور دوب هدش رت یدج شراتفر

تیدج ردق نیا تقو چیه مدوب شرانک اتسور

داد. یمن جرخ هب

یم اتسور وت دش هباپ تمایق یتفر هک یزور _



. یتسنود

هریخ سرتسا واب مدرشف میاه نادند نیب ار مبل

داد. همادا یدرسنوخ واب درک رت یبل مدش، شا

دوب، هدش ور نوا هب ور نیا زا دمحم هرسپ _

یروج نوا تاهاب جاودزا هساو هک یرسپ

تنتفر دعب هنن درک یم نم سامتلا

یچ...! یارب منود یمن دوبن شهاگن وت یچیه

ار همان امتح تسیچ شتلع متسناد یم نم

مناتشگنا اب یزاب لوغشم ریز هب دوب،رس هدناوخ

. مدش

یچ هک دیتفگن مودک چیه بایسارفا هن انوا _هن

هک یرسپ یبوخ نوا هب رسپ یچ هساو هدش!

هقلطم هک نم هون هب ور دوب درجم

؟ یداد حیجرت دوب

بایسارفا ...زا...اقآ شتسار ... بوخ _نم...



. دموا یم مشوخ

یدنچ یدنخبل ، تخادنا متروص هب یصاخ هاگن

درک. شوخ اج شتروص یور دعب

هنز؟ یم ادص یروج نیا ور شدوخ رهوش _مدآ

. دیشخبب _

. دیدنخ و داد ناکت فسات اراب شرس

تلد حاالهک اما هم هون وتباالرتزا تقایل _

یسک مک منم هون هک مگ یم هدرک ریگ ششیپ

ور قوقح نیرت باال رادنا ژ یوت تسین

هب هنز یم رس رادگ هگ شنس رطاخب شاقآ هراد،

تیرومام یوت دیاب هن بایسارفا دوخ اما نادرگ

تسه ییازور هی ینعی ، هشاب

هجوتم تدم نیا وت منک رکف هنوخ داین ال صا هک

. یشاب هدش



_هلب.

ییاتقو یر یمن نوریب اهنت تسین هک ییاتقو _

یم نوریب هنوخ زا ور تاپ شدوخ اب تسه هک

ینوم یمن هنوخ ییاهنت ، یراذ

یم نوشاهاب نتفر نوریب تارهوش رهاوخ رگا

یر.

. مشچ _

مرس تشپ تخادنا تسد دش رت داشگ یدنخبل

میناشیپ هب یا هسوب و هدرک کیدزن دوخ هب ارم

دز.

نوخ هرتخد نوا لثم ینیبب تینووج زا ریخ _

یم هک یزیچ ره وراب دنب یب یدرکن مغامد

. دروآ یم شارب فرح هی متفگ

 

#



هدش گنت بایسارفا یارب ملد ، مدیدنخ حلا یب

مدوب هدرک شومارف ار شیاه فرح هک راگنا دوب

تبحص مه اتاب دشاب اج نیا متشاد تسود

اج زا بارهس شکچوک ردارب یادص اب مینک

نییاپ رگید کی اب متفرگ ار هنن تسد و متساخرب

. میتفر

ورد هدرک زاورپ متمس نم ندید اب بارهس

. دیشک مشوغآ

. مدش تسیب ور مباسح شاداد _نز

یشوخ واب متشاک شمرن هنوگ یور یا هسوب

: متفگ

. نیرفآ

ور هرمن نیا یروجچ تفگ یم شمه نوماقآ _

وراباوج همه مدوخ هک دش یمن شرواب یتفرگ



. مشاب هدرک رپ

هب تشوگ هکت کی لثم هک ار بارهس بایسارفا

: تفگ مخا واب دنک دوب هدیبسچ نم

نم. نز هب یبسچ یم یچ یارب هتخوس ردپ

شسود منک راکیچ بوخ ، مدرک طلغ شاداد _یآ

. هگید مراد

هللا. رفغتسا _

ینحل دزواب بارهس هب یمکحم یندرگ سپ

: تفگ خوش

و سرد رس ورب یراد شسود یدرک اج یب

. هچب تقشم

هداتسیا اج نامه نابرهم یدنخبل اب باخرس هنن

ارم هک ینابرهم نزریپ نامه دوب هدش هرابود دوب

و هدرک توعد شا هناخ هب



دوب. هدرک ییاریذپ نم زا

نوریب هک دز هراشا وربا و مشچ اب بایسارفا

باخرس هنن شوگ رد هک یفرح اب شلبق و مورب

درک. گنهامه ار زیچ همه دز

لثم هرابود منیبب هگا تسرد رس ورب بارهس _

یم ور شاداد نز تسرد رس یتسشن مدآ

. تکمک متسرف

هداد شرمک هب یرق شردارب فرح نیا اب بارهس

یم زیر زیر تفر شقاتا تمس هب ناصقر و

دوخ رتزا لخ رسپ نیا مدیدنخ

یهار بایسارفا تسد هراشا اب دوب بایسارفا

ردق نیا هک تشاد یمهم فرح امتح مدش طایح

داد. یم جاب هیقب هب شندز یارب

واب تفرگ ار میوزاب ، میدش هک طایح دراو

: تفگ یگدنمرش



مافرح هب رتشیب مساوح دعب هب نیا زا مناخ

. تسه

و مداد ناکت شفرح لوبق هناشن هب مارآ ار مرس

درک. هکوش ارم دز هک یفرح اب همادا رد وا

هگید هتفه هنک... عوجر هدرک لوبق سگرن _

و تراه اج نیا دایب هنکمم ننک... یم شدازآ

مد دموا عقوم هی هگا هنک تروپ

منامام اب ینز یمن فرح شاهاب هنوخ نیا رد

منک. یم گنهامه

هنم. ریصقت شمه _

هساو یروط نیا ، میدوب روبجم یدوب روبجم _

دش. بوخ ش هچب و شدوخ

. بایسارفا _

ملد. ناج _



مخ دش مشومارف منزب متساوخ یم هک یفرح

: تفگ یمارآ یادص دشواب

داوخ یم ملد هش یم یروج نیا یتقو تاگن

تحار یخلا اب هیناث اتهی مدب ور ایند مومت

. ملغب وت تمریگب تفس محازم نودب

ردق نیا متشادن رگید مه مرش ، مدیدنخ لد هت زا

یمن سک ره هک دوب هدز ار شفرح ترسح رپ

حلا اتهب درک یم رکف تسناد

. تسا هدرکن ار راک نیا

هبیع ننک یم نوماگن هرجنپ زا نراد بایسارفا _

. لخاد میرب

همه درب، لخاد هب دوخ هارمه ارم و درک تعاطا

اما مزهوش ردام دندوب نام هریخ یصاخ روج

شنامشچ رد تداسح



دز. یم جوم

. دیداد یم هولق و لد بوخ _

نیا هتفر تدای ور نومرارق و لوق نامام _

یراد هگن ور تسورع هگید هام یاوخ یم یروج

؟

؟ متفگ یچ نم هگم ردام _او

شتروص هب یلا وس دنادرگرب ور مخا اب بایسارفا

هچ رگید هام مسرپب متساوخ یم مدش، هریخ

باخرس هنن لا وس تسا ربخ

. تفرگ نم ارزا ندز فرح هزاجا

؟ مرسپ ربخ _هچ

. ندرک یتشآ شنز و یضترم _

رس یب هچب نوا رکشورادخ یتم سال _ِاهب

. مدوب شرکف وت شمه دنومن تسرپ



وهب تسشن مبل یور دیدنخبل طال یروآ دای اب

کی مه نم زور کی دوش یم هک مدرک رکف نیا

مشکب شوغآ اررد مدوخ زا هچب

زا هک یا هچب منک، سبح هنیس اررد شنت یوب و

یاه مشچ گنر مه شیاه مشچ دوب بایسارفا

. دشاب وا

منک. نوشتوعد ماش زور هی دیاب _

ترهوش نیا یتسار نیمیس هش یم بوخ _هرآ

؟ تسین شزا یربخ زورید زا هتفر اجک

. هیلا وس هچ نیا هنن هگید شراک رس هتفر _

وور درک هاگن شسورع هب پچ پچ باخرس هنن

و دیشک شتروص هب یتسد بایسارفا ، دنادرگرب

: تفگ

بارهس نیا هب رس هی منص ، مباوخب مر یم نم

یزیچ ایهن تسه شقشم و سرد رس نیبب نزب



هدب. دای شهب دوبن دلب ور

. مشچ _

هک مرهوش ردام و مدنام دزونم قیمع یدنخبل

درب. یم باسح بایسارفا زا یروج دب

.

درذگ یم هناخ نیا رد مندش رقتسم زا هتفه هس

بایسارفا ما، هدرک زاب ار متسد تدم نیا ورد

هدوب مرانک تاظحل مامت رد

دمآ یم نم شیپ شراکرس زا ندما زا دعب راب ره

رتزا هتسباو دوخ هب ارم شیاه تبحم واب

درک. یم هشیمه

مرهوش ردام اب دایز منک یم یعس اهزور نیا

یم هک ییاج واات اما منکن لکلک و ثحب

رابجا هب مه نم تفگ یم روز تسناوت

هک نیا یاپ ارهب زیچ همه و مداد یم شوگ



هیضق نیا زا ماووا هتفرگ وا ارزا شرسپ

. متشاذگ یم تسا تحاران

ار دیهان یاذغ هزور ره قبط وا روتسد هب زورما

دز یم لز وربور هب طقف هراچیب رتخد ، مداد یم

درک. یمن تبحص مه هملک کی و

اه فرظ همه متساوخ دروخ لماک هک ار شیاذغ

فیثک یلدنص ندید هکاب منک عمج ینیس اررد

میرسور دش دنلب مداهن هآزا هدش

هناخزپشآ تمس و متشاد هگن ما ینیب یولج ار

نم ندید اب منزب ادص ار مناخ نیمیس ات متفر

: تفگ و درک یمخا

؟ هدش یچ

تلا جخ واب هتشاذگ ییوش فرظ رانک ار ینیس

: متفگ



. هدرک فیثک و شدوخ نوج دیهان

یم نم هب یدموا ارچ نک شزیمت ورب بوخ _

یگ؟

نم... هخآ _

هتچ؟ هیچ _

زا متشگرب دیهان تمس و متفرگ نادند هب بل

یتیگنس زیچ ره مدوب هدرک زاب ار متسد یتقو

ساسحا هتفه کی ات متشاد یم رب هک

. مدرک یم هدش هتسکش تمسق نامه رد درد

یتقو مروایب هباتفآ و نگل ات متفر طایح هب

دوب هدیچیپ قاتا رد هک یدب یدوب زا متشگرب

متروص رود ار ما یرسور ارابجا

هک ینگل دوب ادیپ منامشچ اهنت هک یروج مدیچیپ

عوهت ، متشاذگ شریز ار مدوب هدروآ دوخ اب

باخرس هنن هک رکش ار ادخ متفرگ



. دنیبب ار تیعضو نیا ات دوبن هناخ رد

کاپ یلوغشم و هتخیر نگل لخاد ار زیچ همه

فقوتم بایسارفا دورو هکاب مدوب یلدنص ندرک

هب یهاگن دمآ متمس مخا مدش،اب

دز. ادص ار شردام نامزمه و درک شرهاوخ

اج. نیا ابب نامام ... نامام _

درک، لفق شتشپ ار شناتسد شردام ندمآ اب

. دیشک قیمع یسفن

وگب، ینک زیمت ور دیهان هتتخس هگا نامام _

. مریگب شارب یزیچ یراتسرپ یتفلک

نیا الدب هدش یروج نیا مدیمهفن نم ردام _هن

. شدوخ رتخد

رشت واب درک مدنلب و هتفرک ار میوزاب بایسارفا

: تفگ



راشف تعفال هتسکش تسد ور تفگن رتکد هگم

. مراد تراک روشب ور تدوخ ورب یراین

. هدشن زیمت زونه هخآ _

ایور ، هروش یم شدوخ هرب یم ور دیهان نامام _

نیا وت اهامش هگم نامام کمک دیایب دییاجک امس

. دینک یمن یگدنز هنوخ

وسالم هدش ییاریذپ لخاد ینآ ایور و امس

ارم و درک ناشیاهر باوج نودب بایسارفا دنداد

: تفگ تیدج واب درب باال هقبط

زیمت ور دیهان یتشادرب دروخ رس یچ هساو

هللا. رفغتسا وت... هگم یدرک

... دیهان تشاد هانگ دوبن یسک هخآ _

ورب حاالم ینک وراراک نیا یرادن قح هگید _

دوز ، مراد تراک ایب روشب ور تتروص و تسد

. زیرب مارب مییاچ هی مناخ ادرگرب



. مشچ _

عقوم دیشک لوط یا هقیقد هد منتشگرب و نتفر

رگید سرت زا مرهوش ردام هناخزپشآ هب نتفر

بایسارفا تفگ یمن یزیچ چیه

دوب هدیشک زارد ولهپ یور و هتخادنا یتشلا ب

شیارب هک ینیگارطع ییاچ مدش شکیدزن

. متشاذگ شرانک مدوب هتخیر

. ممناخ _

ممولظم یاه مشچ اب باوج ویب هدرک دنلب رس

شیاه وبل دیشک شیپ ار متسد مدرک شهاگن

یا هیناث دنچ درک رهم شیور ار

. تشاد هگن روط نامه

. هنکن درد تتسد _

منک. یم شهاوخ _



.... هرارق ...نم مگب تهب یزیچ هی ماوخ _یم

شا هریخ سرت اب داد نوریب هککالهف ار شسفن

وابحیلا دیشک ششیر هت یور یتسد مدش،

داد. همادا بارخ

مرب. هرارق _

. مدیسرپ و هدیشک بقع ار متسد سرت اب

؟ اجک _

. متفایم هار بشما متسین هتفه ،هی تیرومام _

؟ یرن هش یمن یتسین یتقو منک راکیچ نم سپ _

نودب سفن کی و تشادرب ار شا ییاچ ناویل

. دیشک رس دنق

. متفر یمن متسنوت یم _هگا

. یدیشک یم رس دعب هشب درس یتشاذ _یم

. مدرک تداع یروج _نیا



لماک و تشاذگ شا یلبق یاج ینیس اررد ناویل

. تشاذگ شا هدش لفق یاه تسد یور ار شرس

نک، عمج ور تساوح متسین هک تدم نیا _وت

. تسین مولعم تتسد تیعضو نکن راک دایز

. هشاب _

شتمس وناز راهچ موش کیدزن دز هراشا تسد اب

مدیدنخ هدز ناجیه دیشک ار میوزاب متفر

تبحم واب درک هقلح مرود ار شتسد

. دیسرپ

؟ یراد تسود ور اج _نیا

چیه نودب و هتشاذگ شربتس هنیس یور رس

: متفگ یمرش

. یلیخ



هرتخد تفگ یم دوب اج نیا منامام هگا _االن

؟ هدرک یق ور ایح هدروخ مرش

؟ مدرک _یق

! مروج _هچ

میاه بل یور یتسد هدنمرش درک هک یراک اب

. مدیشک

مرس. هب کاخ _

بقارم یمشچ راهچ مر یم نم مناخ ارچ؟! _

. منیبگنا شاب نم نوتاخ منص

هش. یم گنت یلیخ تارب ملد درگرب دوز _

. شاداد ، شاداد _

و هدیرپ اج زا ود ره بارهس یناهگان دورو اب

اهنت رس بایسارفا میتفرگ هلصاف مه زا ادیدش

دز. دایرف شردارب



؟ هتندموا وت هعضو هچ _نیا

ربخ تفگ نامام دایم هراد نوجاقآ شاداد _

منک. تراد

. مناخ مینز یم فرح ادعب ورب منص بوخ هلیخ _

. مشچ هشاب _

دش هدز رد گنز هک موش هناور متساوخ اه هلپ زا

اهاب هلپ نیب رد مدنام نم درک زاب ردار امس و

سرت زا هدش داشگ یاه مشچ

عاال عونمم مه ار نامندش ور رد ور ناخ دیشمج

همه نیا دنادب هک نیا هب دسرب هچ دوب هدرک م

مه رانک رد ردقچ تدم

. تسا هدرک ناروف نامتاساسحا

دیشمج هک مدوب هدرک ریگ نتشگرب ای نتفر نیب

اج نآ هگ نم ندید دشاب هناخ دراو لماک ناخ

یور ظیلغ یمخا مدوب هداتسیا



داد. ناشن تروص

؟ تساجک بایسارفا _

تنکل واب هدز لز وا هب هدیرپ گنر یتروص اب

: متفگ

تس. باال...باال

فرح مه اب دیرادن قح یسورع ات متفگن هگم _

. دینزب

. شارب مدرب ییاچ طقف ادخ هب ناجاباب _

نادند هب بل هدز تشحو دز هک یا هدبرع اب

. مدرک مه اررد میاه تسد و هتفرگ

. بایسارفا _

رارق نییاپ هقبط رد نیب هدز لوه مرهوش ردام

. تفرگ

ناخ؟ دیشمج هدش یچ _



نییاپ ار شدوخ هقیقد کی ضرع رد بایسارفا

. دیسرپ سرت واب دناسر

؟ نوجاقآ هدش یچ _

هک ییازور متفگن هگم اج نیا یدموا یچ هساو _

تدوخ هدش بارخ وت تساج نیا هرتخد نیا

؟ نومب

منک. یظفاحادخ مدموا نوجاقآ _

بجعت واب هدز رانک ار مشخ ناخ دیشمج

درک. شهاگن یلا وس و تخادنا باال ییوربا

؟ یتم سال هب اجک _

. ندرک ادیپ ورایضوع نوا مشلا میرب دیاب _

رد ترفن هارمه ارهب مشخ هرابود ناخ دیشمج

. دیشک شوغآ



. مایم منم یتفگن نم هب ارچ _

. نوجاقآ هش یمن _

نکن نکب نم ؟هب یدش مرت گرزب اتحاال یک _زا

منم مراد هبرجت تلکیه هزادنا نم رسپ هدن دای

. مایم

هریخ شرهوش هب وزرل سرت اب مناخ نیمیس

ییادص واب درک ار شرسپ تطاسو دوب هدش

: تفگ مارآ

حاال متخیر ییاچ لخاد میرب ایب ناخ دیشمج

. مینز یم فرح شهب عجار راهان دعب

بایسارفا یور زونه ناخ دیشمج هنامصخ هاگن

دوب.

دای یزیچ امش هب منکب طلغ نوج،نم اقآ _هرآ

نوتدوخ ال ،صا دیگب نوتدوخ یچ الره صا مدب

هزاجا دینز یم نفلت راسمیت هب



. دیریگ یم

ینابصع ردق نیا یزیچ هچ یارب متسناد یمن

شروظنم دنکن دور یم مشلا هب بایسارفا دوب،

یناسک نامه اه یضوع نآ زا

هک یدرم اراب دیهان دنتساوخ یم هک دشاب

هک یدرم یتسار دنهد یرارف تشاد تسود

هتسناوتن روطچ ار تساوخ یم ار دیهان

دوب هداتفا زور نیا هب ارچ دیهان ؟! دنریگب دندوب

؟! دوب هدرک رارف ابوا اعقاو ؟ایآ

دشونم یم رارکت منهذ اهرد لا وس نیا مامت

اه نآ هب یهجوت یب واب متشادن ناشیارب یباوج

ناشرارکت زا مدرک یم یعس

اهارزا نیا ندیسرپ تعرج نوچ منک یریگولج

... تقو چیه متشادن بایسارفا

نورد یاه تخرد و راد هب نداد بآ لوغشم



رگید هک دش یم یزور دنچ مدوب هچغاب

شا یرود درد ماو هدیدن ار بایسارفا

و دیفس ناهایگ و ،لگ درزآ یم ار مبلق یمک

مک ما یگنتلد زا یزیچ دوب هتسناوتن مه هشفنب

زور ره رتزا ابیز باتفآ زورما دنک

نیگنر بآ من رب شساکعنا وزا دیشخرد یم

دوب. هتخاس نامک

زا رداچ و هتسب ار بآ ریش رد یپایپ یادص اب

دب دوب هک سک ره مدز ورس هدرک زاب مرمک رود

روط نیا هک تشاد هلجع یروج

ظیلغ یدنخبل بارهس رطاخ و دای دزاب یم رد

یم و دوب هدش هتسخ یزاب زا وا امتح مدز

مه دیاش دنک تحارتسا یمک تساوخ

دنزب رد هنوگ نیا دوب هدش ثعاب حارتسم هب زاین

وا ندید اب ،اما مدوشگ ار ونآ هتفر رد تمس

اب دیسام مبل یور دنخبل



شیور ردارهب متساوخ هدش داشگ یاه مشچ

نیب تسد و هتخادنا لخاد ار دوخ هک مدنبب

. دیشک مشخ اراب ونآ تخادنا میاهوم

ات متخادنا گنچ شچم هب دش دنلب غیج یادص

یوربآ ات مشکن غیج مدرک یم یعس دنک میاهر

میاه وم درد اما دورن ناخ دیشمج

یم داد لد هت زا داد یمن نم هب توکس هزاجا

. متساوخ یم کمک و مدز

طایح تمس ود اب مرهوش ردام و رهوش رهاوخ

، دیشک یمن میاهوم زا تسد اما سگرن دندمآ

ارزا میاه رات هناد هناد ندش ادج

. مدرک یم سح مرس

اما دنک ادج نم ارزا وا تساوخ و دمآ ولج ایور

. دیشک غیج صرح اب سگرت تسناوتن



ینوتن هک تمنز یم یروج یرس نیا ، تفاثک _

. یشاپ

. ومشاداد نز یتشک نک شلو نوج سگرن یاو _

زا درک لش ار میاه تسد یا هظحل سگرن

کشا مدش رود وا وزا هدرک هدافتسا تصرف

هناور متروص یور درد زا هک ار میاه

شرود ایور یاه تسد مدز، سپ ار دندوب هدش

اب سگرن دنکن هلمح نم هب زاب ات دوب هدش هقلح

. دیشک دایرف مشخ

مدرگرب یدش ثعاب وت منک یم تنیرفن زور _ره

یمن هدهاش شدوخ ادخ منهج یگدنز نوا هب

زا یرود غاد هللا شنا تزا مرذگ

. مشک یم یچ یمهفب ات ینیبب تور هچب

متفرگ نادند هب بل نادجو باذع اب دیزرل مبلق

درک. مدیدهت هب عورش اج نامه زا ووا



زا هک مرایم ترس بالیی تغارس مایم زور _هی

مایم وگب مبایسارفا هب یشب نومیشپ تندوب نز

منک. منهج وشیگدنز هک

لمع دراو شرسپ رطاخ هب مرهوش ردام راب نیا

: تفگ و هتفرگ مشخ اراب سگرن یوزاب و هدش

ره هتره رهش اج نیا یدرک رکف منیبب نوریب ورب

هب نکن یراک هی ینکب تساوخ تلد یطلغ

اهاج نیا یدموا مگب ناخ دیشمج

گنر هک تتسرف یم ییاج نوا یرس نیا

. یره ینیبن مدیشروخ

نوریب هاگرد زا لماک ار ووا هتفرگ شتسد زا

خیلا یاج هک مرس ندیلا زام تسد ، تخادنا

یروآدای ار میاهوم زا یتمسق

هک مرهوش ردام کمک واب هتشادرب درک یم

اج زا دوب هدرک زارد نم تمس ار شتسد

رد طالیی بآ امس متفر لخاد و هتساخرب



دمآ. نم تمس و درک تسرد هناخزپشآ

. هدنومن تور هب گنر یبوخ شادادنز یاو _

هک یا هظحل مداد ناکت درد و یجیگ اراب مرس

هتسب مشچ اهنت دیشک یم ار میاهوم سگرن

مدوب هداتفا یمنهج نورد راگنا مدوب

مداد تروق تخس ار مقازب ، تشادن جورخ رد هک

درک. یم درد ملکیه لک

دوب هتفگ هنک، یم هباپ نوخ همهفب بایسارفا _

یدرک زاب ورد یچ هساو دایب هرارق هتیرفع نیا

؟ رتخد

عورش نم ندرکزاب رد زا اهاوعد همه هک راگنا

همطاف مدرک یم رکف هک مه لبق یرس دش یم

نیمک رد تشپ سگرن تسارهز

یمن سرد مخلت یاه هبرجت زا نم ارچ دوب هدرک

؟! متفرگ



ِیک! متسنود یمن _

ور تشاداد نز نک کمک ایور بوخ هلیخ _

هی دیگن یزیچ مه هنن هب دینک کاپ ور شامخز

. هسر یم هگید تعاس

هب قاتا طسو دیهان ، دندرک تعاطا ایور و امس

رتزا ادص یب تخیر یم کشا و هدز لز نم

شهاگن سرت اب هشیمه

. مدرک

هنک. یم هیرگ هراد _

یباوج اما تخود ممشچ هب مشچ یلا وس ایور

نیرفن  اب مدزن فرح رگید کالیم یتح یا هراشا

ییاه بال رظتنم سگرن یاه

مدوب نئمطم ، دیایب مرس رب دوب رارق هک مدوب

. منیب یم ار ما هدرک شقح رد هک یراک باوج



هدرک راکیچ تتروص اب نیبب یشحو هرتخد یاو _

هک رکشورادخ مینک میاق اجک ور امخز نیا حاال

بایسارفا شاداد اب منوجاقآ

ور. ازیچ نیا دیدن مشلا تفر

هنک. یم درد یلیخ مرس _

، تفگ یزیچ شرهاوخ هب وربا و مشچ اب ایور

کی شاک ، مدیشک رس سفن کی طالار بآ ناویل

یگشیمه ندرش مارآ یارب هار

یم شاک یا شاک یا دش یم ادیپ ما یگدنز

و مدوخ منک قلخ دیدج یایند کی ، متسناوت

زا رود مراد هگن اجنآ اررد بایسارفا

تشهب رد یتح ییایند نیچمه ،اما یرسدرد ره

هداتفا تاقافتا رد قرغ ونم تشادن دوجو مه

یمن نامز رذگ زا چیه مدوب

. مدمآ دوخ هب هنن روخلد یادص هکاب مدیمهف



هدز نج رتخد هتچ ید یمن هگید ممااس باوج _

؟ یدش

_سالم.

؟ یبوخ سالم کیلع _

_هلب.

. نشور زور وت متفگ غورد

ردام دنام، مامت همین شفرح نفلت گنز یادص اب

داد. باوج و هدز لز وا هب یواکجنک اب مرهوش

ارو. نیا زا ربخ هچ مناخ امسا _هلب...سالم

متشاد مک ار نیمه طقف دیرپ مخر زا گنر

مرس اهرب تبیصم مامت و تفر بایسارفا

. تخیر

هللا شنا ، میسر یم تمدخ امتح مشچ _هلب

ناخ دیشمج یلو مایم ام هشاب نشب تخبشوخ



. نتیرومام بایسارفا و

و نهلا ممشچ هب باخرس هنن یاه هدنخ یادص

هب ور دش مامت هک شیاه تبحص دمآ، یم یراز

: تفگ مرهوش ردام

یهار هک نک عمج ور تاکاس وشاپ نیمیس

. میدهشم

: تفگ هدیرپ ییور و گنر اب مرهوش ردام

؟ هدش یچ هنن هریخ

مسارم هگید زور دنچ نتفرگ گنز دمحم یارب _

درک. نومتوعد دز گنز مناخ امسا هشیسورع

نتفر ترفاسم تیعضو نیا وت زیزع نک _لو

. ینیبیم ور دیهان تیعضو هک تسین بجاو

دنچ نیا یارب راتسرپ هی ردام هک تسین یزیچ _



نومدوخ مناخ مرکا نیمه ال صا مریگ یم هزور

هساو دایم راب هی یا هتفه هک

. تسه هک ممنص تنوخ ندرک زیمت

درک. هاگن نم هب ینارگن اب مرهوش ردام

اهنت ور منص هش یمن میرب دیاب مه اب همه _

هک... تشاذگ

اب شسورع هب وور درک یظیلغ مخا باخرس هنن

: تفگ رکشت

رس تلقع هک نیا لثم ؟ نیمیس هبوخ حتلا

میگب یج میرب میرادرب و رتخد نیا اتسین شاج

ونوتزور هی سورع نومرسپ هک

؟ شلد رطاخب هداد یرارف

ود ریشمش زا تشادن مه ندیپت یان رگید مبلق

هبل اما دیرب یم یدز یم هک فرط ره زا دوب هبل

هب رفس یارب تفر یم هک یا



هک دوب نیا لثم دوب، رت زیت یلیخ مرظن زا دهشم

نادیم دراو یا هحلسا چیه نودب دوخ یاپ اب

نازادنا ریت لباقم و یوش گنج

دوب. ضحم یشکدوخ یتسیاب

. مایمن _نم

نادند و تفر یا هرغ مشچ نانچ مرهوش ردام

. مدش هکالل تفر یا هچورق

انزن. فرح دوخ _رس

هطیلس نیا لثم زورما زاب نیمیس هدش یچ _

! یدش وغیج غیج یاه

شبل اب یزاوم اررد شتسد صرح اب رهوش ردام

توکس نیمه دیوگب تساوخ یم داد،ثمال ناکت

یفاک شیارب هتعاس دنچ

ردقچ تقاط درادن توکس تقاط رگید و هدوب

دوب. مک



دب نیا لصف هی تفرگ دوب هدموا یضترم _نز

اب اوعد هلصوح نم هنن دز کتک و تخب

تسد ور مه خلا ،هی مرادن ور بایسارفا

ره هنیبیم نم مشچ زا ور همه هتفایب رتخد نیا

مرب. یم مدوخ اب مه ونیا مرب اج

؟ شهب دیتفگن یچیه هدرک طلغ _

تسین مولعم هدرم لیلذ نیا زیزع مگب یچ _

شتشکن ات تفگ یم هرتخد هدز ششیتآ یروجچ

هر. یمن نوریب رد زا

مخا واب دیشک شیاهاپ هب یور باخرس هنن

: تفگ

هش یمن ندرک توعد شمیرب یم تسین یا هراچ

یچ ننک یم رکف االن هبیع رباج اقآ زا تفرن

ورب مرتخد منص ، میتفرن هک هدش

. دنبب ور تنودمچ



نیمیس نامام مشخ ورپزا هریخ هاگن نآ حاالاب

دنک تفلا خم تشاد تعرج یسک هچ

سابل هک یقاتا تمس و هتساخرب اج زا راو طابر

نآ هدش روط ره دیاب متفر دندوب شلخاد میاه

فرصنم مدوخ ندرب اهارزا

. مدرک یم

؟ باخرس هنن میرب یک _حاالاب

وهنن دوب هدیسرپ ار لا وس نیا هناشوخرس امس

مه رود سوبوتا هکاب تفگ رت شوخوس باخرس

. درذگ یم شوخ رتشیب

شوخ نم هب دوب رارق عاضوا نیا اب مه ردقچ

. درذگب

ادیپ میارب یتاجن هار کی مدوب راودیما طقف

، مدرک یم نتفرن یارب ار تالمش مامت دیاب دوش،



دیاب نتفر هب مدش یم روبجم رگا

همه نوچ مدناوخ یم شدنب تشپ مه ار مدهشا

دندوب نم زا کچوک رثا کی یتح رظتنم رهش رد

یناگد مژ یفطصم زا دنناوتب ات

. دنریگب

.

یم سح ادص ره اب دوب هدز لوات مزغم هک راگنا

ارزا شتسوپ و دننز یم نزوس نآ ،هب مدرک

حبص زورما ، دننَک یم شیاج

هب یضار مه نادنچ هک مرهوش ردام یاه رشت اب

نآ تسناد یم ادخ طقف ، مدرک عمج دوبن رفس

تساوخ یم ملد دح هچ ات هظحل

. موشن هدنز تقو چیه و مریمب

اما مزاسب درد اب مدوب هتفرگ دای هشیمه نم

یم یتخب دب جوا هب زیچ همه رگید هک ینامز



نم مدوب دلب هک یراک اهنت مدرک یم رارف دیسر

ارم تساوخ یم نوچ مدوب هدرک رارف یفطصم

رتشیب تشاد رظن ریز شدوخ هک یجاودزا اب

هک نیا نودب رت تحار هتوگ ،نآ دهدب رازآ لبق

درجم هب عجار دننزب شرس تشپ یفرح مدرم

شیاه دوصقم هب رت تحار تسناوت یم مندوب

. دسرب

ات مدرک سبح ار مسفن میدش هک سوبوتا راوس

رطاخب یروط نیمه هک ار حملا دود یوب

. دنزن مهب ، دروخ یم مه هب دیدش بارطضا

مامت یدرسنوخ دوب،اب هتسشن مرانک باخرس هنن

درک هاگن متخیر یم قرع رشورش هک ینم هب

، دوبن مرگ یاوه نآ رد ندیشک سفن یارب اوه

ندیشک سفن وهار دیخرچ یم میولگ رد یزیچ

مدزاب مدو یتح درک، یم بلس اون یب نم ارزا

ره هک ییاه زیچ اهنت مدوب هداد تسد زا مه



. تشاد ار نآ یداع ناسنا

. هدنومن تور هب گنر رتخد یبوخ _

یم رتهب مدنبب ور مامشچ هنن مبوخ _

مش.

اجزا نوا ات یدروآ یم رد ور ترداچ لقادح _

یش. یم زپ بآ امرگ

. هرتهب هشاب مرس _هن

هملک ره ندز فرح یارب دشن مچیپ اپ رگید

دمآ، یم مناهد ات مناج مدز یم هک یفرح

. مروایب باال هظحل نآ ار زیچ همه متشاد تسود

شاک یتفر یمن تقو چیه شاک بایسارفا

یهانپ رس نم وت نودب دبا ات یدنام یم مشیپ

،ات مرادن مه نابز یتح مرادن رس هیاس مرادن



مدناوخ یم بل ریز ار یسرکلا و تیآ دهشم دوخ

ییانشآ ات مدوب هدزن مهباال ار ما هیشوپ یتح

دهشم نارهت سوبوتا رد ارم یقافتا یسک

. دنکن ییاسانش

هگن زامن یارب هک ییاج وره متفگ یم رکذ مادم

ادخ ات مدناوخ یم هفاضا تعکر ،ود دنتشاد یم

لد متشاد جایتحا وا فطل هب ادیدش دنک محر

وطالین یاه تعاس زا سپ هرخ باال دوبن ملد یوت

رپزا سرت رپزا یبلق اب ونم میدیسر دصقم هب

زا سرتسا

میقتسم یوضر ناسارخ دوخ زا هک ینیشام

. مدش هدایپ اتسور هب میدوب هتفرگ

تسد دندوب یزاب لوغشم هک ییاه هچب ندید اب

نآ مناردارب زا یکی دندرک ندیزرل هب عورش میاه

تخس ردقچ متفرگ وا زا ور دوب لوغشم اج

یتح ینکن تعرج اما ینیبب ار تزیزع تسا



؟! ینک شهاگن

. تفایب هار ینک یم راکیچ رتخد _

. زیزع مشچ _

دنتفگ یم هک یا هناخ تمس وا کمک اب

. میتفر ؛ تسا ناخ دیشمج یارب

هک مدوب هدش هجوتم هنن یاه هتفگ قبط هتبلا

یمن هک ریپ درم و نز کی یارب ار هناخ نیا

دوب، هدیرخ دنیایب رب دوخ سپ زا دنتسناوت

قرف نامسآ ات نیمز مردپ اب ناخ دیشمج سنج

دش یم بیج هب تسد رهاظ یارب مردپ ، تشاد

هجوتم یتقو ار نیا شلد یارب ناخ دیشمج و

چیه ارهب عوضوم نیا درک دیکات زیزع هک مدش

دوش، یم تحاران ناخ دیشمج نوچ میوگن سک

یمن دروخ مه هرت ناشدییات و مدرم یارب وا

درک.



،ره دوبن شماجنا هب رداق یدرم ره هک یزیچ

ار شا یرارف رتخد دوب وا یاج یرگید سک

داد یم ماجنا ار راک نیا مه رگا اب درک یمن لوبق

درک. یم شتسین هب رس یتدم زا سپ

شرهوش و مناخ هدیمح میدش هک هناخ دراو

یم اتسور رد دوب راب نیلوا یارب نم هک اقآ دحا

مرگ یلا بقتسا ام وزا هدمآ نوریب ناشمدید

. دندرک

وام هتشاذگ مامت گنس دحا واقآ مناخ هدیمح

اب بش ،نآ دندرک ضیفتسم   ظاحل ره ارزا

تشلا ب یور رس لبق بش زا یرتشیب شمارآ

ار مبلق شیورین مدرک یم سح ار ادخ متشاذگ

هچ ادرف هک متسناد یم شاک دوب، هدرک مارآ

... دنشک یم ار مراظتنا ییاه یقافتا

.



.

یم مدش رادیب باوخ زا ناخ سورخ حبص

مراک متسناد یم منزب رس مردام هب متساوخ

زا طقف متساوخ یم اما تسا ضحم تقامح

رد وزا هدز رس رداچ نیاربانب ، منیبب ار وا رود

نادنچ ام هناخ اب ناخ دیشمج هناخ مدش جراخ

هدش فقوتم نام هچوک رس تشادن یرود هلصاف

توکس مداد هیکت هیاسمه یلگهاک راوید وهب

نام هناخ رد یارب ملد دوب هتفرگ ارف اجار همه

یم رتشیب ار میگنتلد یانشآ ریواصت دز، یم رپ

یسک یادص هکاب مورب رت ولج متساوخ درک،

. دیشک یفیفخ غیج هدز تشحو

؟ رتخد ینک یم اگین ور یچ _

نآ مدیئود ناخ دیشمج هناخ دوخ ات تشحو اب

هضرع هک یلا التالبا کی ، متخانش یم ار کدرم

هسرپ مردپ هزاغم مد هشیمه تشادن یراک چیه



اعد اعد دشاب هتخانشن ارم مدوب راودیما دز یم

یسک هب نم زا یزیچ یضوع ،نآ مدرک یم

. دریگب میاعد هک مدوب راودیما دیوگن

ار ونآ هدرک هزات یسفن مدیسر هک هناخ رد مد

ان راک بجع دوب هدرک محر ادخ متسب مرس تشپ

مدوب هداد ماجنا یا هنادرخ هب

دوب، هدشن رادیب سک چیه زونه متفر هناخ لخاد

خ یاج دوب نارهت رد یگدنز تیزم اه نیا همه

مایپ نیا شکشت یور زیزع یلا

هدیمح و دحا کمک هب امتح هک دناسر یم ار

دنا. هتفر نوریب مناخ

مدایرف هب تدوخ ایادخ ؟! دندوب هدید ارم ینعی

غورد ارهب میاه مشچ مالهفو وتپ ریز سرب

مدرک سبح مالهف ریز ار مسفن رد یادص اب متسب

هب حضاوان طایح رد یناور کدرم نآ یادص

مال ریز اج نامه دوب هدنام مک دیسر یم مشوگ



رد دش یرون رد ندش هتسب یادص منک، شغ هفا

دوخ یارب میاه راک هکاب یا چهلا هایس یکیرات

واال دوبن مرج هک یگنتلد ،اما مدوب هدرک تسرد

دندرک یم ینادنز اتاالن دیاب اهار ناسنا فصن

و زور نیرتدب اررد وا ملد زیزع دوب، مردام

شا هنیس رد دبا ات مغاد مدوب هدرک اهر طیارش

هک یسک لثم متشادن هراچ یلو دنام یم

کشا ءزج یهار چیه و هداد تسد ارزا شزیزع

. تشگ یمن زاب زگره شزیزع نوچ ، درادن نتخیر

مالهف ریز وزرل سرت اب روط نامه یتعاس مین

دمآ. نام غارس هب زیزع دوخ ردق هک نآ مدنام

. مدرک رضاح ور هنوحبص دیش اهاپ هچب _

ارم میاه مشچ غورد وهب هدش اج اجهب یمک

اررد هاشداپ تفه باوخ میوگب ثمال هک مدیلا

رارف هیبش رتشیب میایور ،اما مدید یم تدم نیا

اه. هنجا زا



یارب یش رضاح دیاب رتخد وش اپ ناج منص _

ءامسا هدید ام هارمه ور وت یکی یراگنا مسارم

رارصا دینش ونیا یتقو ممناخ

. تمیربب امتح هک تشاد

. نسانشیم و نم انوا یلو باخرس _هنن

هی یتسین هک هروخ روخ ولول رتخد نسانشب _

منوا نریگب نوشرسپ یارب ور وت هدوب رارق نامز

. تشادن ور وت تقایل

بایسارفا زا مندموا اج نیا یارب یتح نم _هنن

دمحم نودنبانح همهفب هگا ادخ هب متفرگن هزاجا

هنک. یمن مهاگن مور وت متفر مه

یاضعا هیقب داد ناکت یلا یخ یب اراب شرس

دندوب هدش رادیب ام یاه ثحب اب مه هداوناخ

. دنتشادن نیا ءزج یا هراچ ینعی



نم. اب بایسارفا رتخد هش یمن یچیه _

هی منود یمن مراذب هیشوپ راذب لقادح _هنن

ای هراد داریا شتروص وگب رایب یا هنوهب

. هتخوس منودیمچ

ردق نامه و داد هیکت شیاصع هب تیدج اب

دش. ما هریخ جوجل

قح یسک متتشپ منم یایم ،وت متفگ هک نیمه _

نوشهب مدوخ ال صا هنک یمارتحا یب تهب هرادن

هک یرتخد نوا هک مگیم

؟ هبوخ ییوت هنومهارمه

شرهوش ردام هب ور یتیاضران اب مناخ نیمیس

درک. ضارتعا

هگ یم تسار شصقان لقع اب رتخد نیا زیزع _

هدلب یچ ره ءامسا میرب میاوخب هگا هگید

هدوب شرسپ هغیص رتخد نیا هنک یم نومراب



ور هرتخد نیا هزات مش یم تحاران مشاب منم

. متخادنا یم نوریب شاسیگ زا مه

اب داد شندرگ هب یبات دزو یدنخزوپ زیزع

داد. همادا رخسمت

رتخد ولج هک یتشاد وراک نیا تارج هگا _وت

وت هتفاین زولا لثم هک یتفرگ یم ور ترهاوخ

. بایسارفا نووج

نتفر یم نم رگا مدنک یم ار منخان سرتسا اب

دنتخانش یم ارم همه اعطق هیشوپ نودب مه نآ

اما متشک یم ار مدوخ هدش ، مدرک یم یراک دیاب

یاه مدآ کت کت ، مداد یم ماجنا ار یراک نیچمه

اتاالنلک اعطق ، دنتخانش یم ارم ردپ اتسور

. دندوب علطم مرارف زا لحم

خال هار اهنت مدروآ یم مدوخ رس بالیی کی دیاب  

یروبجم یهاگ دوب نیمه رابجا نیا زا یص

ماجنا ار یرادن تسود هک ییاهراک



هک یعقوم ، دشاب تناج ررض هب رگا یتح ، یهد

یمن ار راک نیا چیه منک رارف متساوخ یم

تسد زا رارف هار اهنت اما مدیدنسپ

لقادح شاک دوب نیمه مردپ هرابود یاه ملظ

ردق نیا رگید تقو دوب،نآ یم میعقاو ردپ نامه

تارطاخ مامت مدش یمن دروخ

هکاب دوب میکدوک زا یفطصم اباب و نم گنشق

ورف لک هب مه کچوک تمسق نآ مزار ندیمهف

یا هلزلز هک راگنا تخیر

دوب. هدرک بیرخت هیاپ ارزا نآ یناهگان

. امنک یم تادص مراد تعاس هی یرک هگم رتخد _

. مناج دیشخبب _

وت یشوپب یراد نومرد تسرد سابل مگ _یم

؟ هرسپ نیا نودنبانح هساو

و مدنامهف وا هب رس ناکت اراب ما یفنم باوج



: تفگ شا رتگرزب رتخد هب ور مناخ نیمیس

هرتخد نیا هب هدب رادرب وتاسابل زا یکی ایور

. هشوپب زورما هساو

ربارب اه نآ هب نداد حیضوت دش یمن یروج نیا

ندوب یرارف زا هک یسک اه نت یشکدوخ اب دوب

بایسارفا نامه نادناخ نیا رد دوب ربخ اب نم

. تسا

. دنامب یقاب مه روط نامه مدوب راودیما

.

و درذگ یم اتسور رد نامندنام زا یزور هس ود

سابل ، دنتفرگ یم ار یسورع هرخ باال زورما

یراک چیه زونه اما مدوب هدیشوپ ار ایور ییادها

. متشادن متروص ندرک وحم یارب

دوخ زا هرهچ هک متشاد ار نیا تردق شاک



دنک. ییاسانش ارم دناوتن مه سک چیه ات مریگب

هناخزپشآ فرط و هدیشوپ وزرل سرت اراب سابل

دوب،دای انح ندرک تسرد ردحلا زیزع متفر

یتقو مداتفا مکچوک ردارب یدهم

و دوب هدرک ییانح ار شلکیه لک دوب شلا س هس

دز یم یزمرق هب شدیفس تروص زور دنچ ات

منهذ هب هظحل نآ هک یزیچ اهنت

ولج و هتشاد هگن مزغم زا یا هشوگ ار دیسر

. متفر

یچ؟ یارب انح باخرس _هنن

نم ونوشانح هبوخ متسد نم تفگ ءامسا _

؟نم ینزب شمه وت مدب یاوخ یم منک، تسرد

هنک! یم راکیچ هراد نیمیس نیا منیبب مرب

منتسشن اراب وا یاج و مدرک لوبق یشوخرس اب

اراب هدش رضاح یانح تفر هک نیمه ، مدرک رپ



م متروص یور تسد تشپ واب هدز مه مناتسد

ار راک نیا یترپ ساوح زا راگنا هک یروط مدیلا

. دهد باوج مکلک هک مدوب راودیما طقف ما هدرک

اب ارم رگا زیزع مدرک یم فلت ار تقو یمک دیاب

ملد درک، یم هباپ نوخ دید یم تیعضو نیا

. مشکب دنگ ارهب ایور یتناما سابل دماین

هک یا هلیم ارهب ونآ هتسب ار یرابنا یبوچ رد

له ردار سک ره هک یروط مداد ریگ دوب اجنآ

دش. یمن زاب داد یم

داب واب متسشن انح اهباالیرس رگوداج لثم

منک. کشخ اهار انح متشاد یعس متروص ندز

اهاجک متسه اجک تسناد یم رگا بایسارفا یاو

دیشمج درک، یم یکی ار ما هدنز و هدرم ما هتفر

تسرد یظفاحادخ کی دوب هتشاذن لقادح ناخ

نیرخآ نامه نامرادید اهنت منک ابوا نامرد و

هنیس یور ورس هدرب رداچ شیارب هک دوب یراب



. متشاذگ شا

زا مدش یمن قفوم رگا درشف ار میولگ ضغب

یمن ار وا تقو چیه رگید مدرگرب سملا دهشم

هک دروآ یم مرس هب بالیی یفطصم مدید

بایسارفا هنادرم مبو یادص ندینش ترسح

زا هک هنن یادص ، دنامب ما هدید غاد بلق یور

رت دوز داد یم راطخا شیاه هون هب طایح لخاد

تشم واب هتفر رد تمس مدینش ار دنوش رضاح

مدز. نآ هب

هش. یمن زاب رد مدرک ریگ اج نیا نم باخرس هنن

. رتخد هدرک ریگ هک یچ ینعی _

هش. یمن زاب منود یمن _

ار ما ییانح یاه تسد فرح نیا اب نامزمه

. دریگب گنر رتهب ات مدیلا م یم متروص هب رتشیب



. مناخ هدیمح ، دحا _اقآ

ناج؟ مناخ هدش یچ _

! هدرک ریگ _رد

. تسین یزیچ هک رد تشپ هنن هدرک ریگ یچ _هب

: تفگ یگف ابکال باخرس هنن

دحا هنک زاب ور رد هنوت یمن مسورع منودیمچ

؟ تساجک

فرح گت گت ات مدوب هدنابسچ رد ارهب مشوگ

. مونشب لماک ار ناشیاه

. اضرریما جاح ناکد هتفر _

. هیتمکح هچ هگید نیا ادخ _یا

مناد یم ونم یناد یمن وت هک یتاجن تمکح "

مهب رگید هداوناخ نیدنچ منکن ار راک نیا رگا هنن

"! دزیر یم



؟ رتخد یونش یم ور مادص منص _

هنن. _هلب

؟ ینک زاب ورد تدوخ ینوت یم نیبب _

دشن زاب رگا اما منز یم ور مروز نم هنن هشاب _

. دیرب امش

. لخاد انح مدعب وت؟ نودب رتخد میرب اجک _

هک ییاسک یادا غورد هب یزابجل مدآ رب تنعل یا

طقف اما مدروآ رد دننک یم ییاهر یارب تالش

اچ نآ دهاوخ یم ملد ردقچ تسناد یم ادخ

یور ابیرقت انح مرادن رب مدق زا مدق  و منامب

هک یا هفایق روصت دوب،اب هدش کشخ متروص

یم مدز یدنخ کت مدوب هتخاس دوخ یارب

یم مراک نیا اما دور یم رید انح در هک متسناد

. دیشک یم ار مراظتنا هک ییاوسر هب دیزرا



یا هلیم ندرک تالش رهاظ هب هقیقد جنپ زا سپ

هدرک شدنب نیمز یور هک ییاج زا یتخس اراب

یور باخرس هنن مدوشگ ردار مدز رانک مدوب

هدیمح دز شکشخ نم ندید اب دوب هتسشن نیمز

یور و داد راشف نادند نیب راشف اراب شبل مناخ

دز. شتسد

هدش؟ یچ _

یاو انح هدش مامت تتروص یدرک راکیچ رتخد _

وت. تسد زا ادخ

ردق نیا مدیمهفن ال صا هنن یگیم تسار یاو _

هک... دوب رد ندرک زاب هب مساوح

دشاب مفرح هیقب رظتنم هک نیا نودب یبصع

. تشادرب ار انح فرظ و هتفر لخاد

وربآ یلیب یروجنیا هنوخ نومب یایب داوخ یمن _

. هنوم یمن مارب



ایور یسلجم سابل هزات نم زیزع ارچ یاو _یا

. مدوب هدیشوپ ور

زاگ ار شتشگنا ود نیب و تفگ هللای رفغتسا

. تفرگ

. هشب زاب ازسان هب منهد راذن رتخد _ورب

چیه هک یمغ اب روط نامه و متخادنا نییاپ رس

اب لخاد ار متروص و متفر لخاد دوبن یعقاو

ردام مدرک کاپ دوب هداتفا هملباق هشوگ هک یگنل

. دیسرپ یلا یخ یب واب دمآ لخاد مرهوش

؟ ینک یم یراد راکیچ _

یغیج متروص ندید زا متشگرب هک شتمس هب

دز. گنچ ار شتروص و دیشک

. نوج ردام سرتن _

؟ یدش یلکش نیا ارچ ضرم درد و نوج ردام _



ییانح متروص هخآ یرابنا وت مدوب هدرک _ریگ

هدش.

واب هدیرپ کالمم نایم متاحیضوت هب هجوت یب

. دیسرپ تشحو

؟ یایمن نودنب انح هک _ابام

_هن.

. رکشورادخ _

و هتشاد هگن شا هنیس هسفق نیب ار شتسد

: تفگ و درک توف مورآ ار شسفن

؟ تفگن یزیچ هنن

. هرتهب یاین تفگ _

وهب درک منامشچ هب یصاخ هاگن مرهوش ردام

دز. هبرض میوزاب

نزریپ نیا یور یتسنوت هک یتسه یسک نیلوا _



. نیرفآ ینک ومک

اتدب متخادنا نییاپ ورس هتفرگ نادند هب بل

زا رود ییاج مرهوش ردام نتفر اب مدنخن عقوم

تاحیضوت مشابن روبجم ات متسشن هیقب دید

میاه رهوش رهاوخ لیوحت هناد هب هناد یدیدج

همان وهب هدیشک قیمع یسفن ناش نتفر اب مهد

،هب مدرک رکف مدوب هتشون بایسارفا هکبیلر یا

مدوب هتفگن اما مییآ یم یسورع هب هک متفگ وا

یم ام تشگرب زا لبق رگا یسک هچ یسورع

هن رگا داد یم متاجن و دناوخ یم ار همان دیسر

یم ادخ هب دیاب هشیمه لثم ار میاه زور هیقب هک

. مدرپس

 

.



 

حلا"  

زا سپ ناش در مدرک هاگن ما یمخز یاه تسد هب

رازه یور ، دندوب متسد یور زونه سلا همه نیا

یم تنعل و شحف ار یفطصم ناشندیداب راب

یزور ، تخاس یناور کی نم زا هک دوب وا مدرک

باوخ هب باصعا یاهوراد ندروخن هکاب دوبن

. مورب

نامه دمآ یم مدای هظحل ونآ زور نآ شمه

هک یصحن زور نامه دوب، هدرک ادیپ ارم هک یزور

مدرک یم بایسارفا کرت هب باجم درد اراب دوخ

دنک. شتنعل ادخ

رتمک مه نم دوبن وطالین ردق نیا شرمع رگا

ره زا وا لثم ییاه ناطیش اما مدید یم باذع

مه سک وره دندرک یم یگدنز رتشیب یسک

. دندیشک یم دنگ ارهب ایند رتشیب



کشا منادنزرف دیفس و هایس یاه سکع ندید اب

دوبمک هچ نم دوبن رد مدیزرل یم و متخیر یم

لقادح شاک دندوب هدرکن هبرجت هک ییاه

درک. یم نم نیزگیاج ار یکی بایسارفا

درک یم ار راک نیا رگا تفگ منورد زا یادن

اعطق دوب حضاو ال ماک شباوج یدروآ یم تقاط

. مدرم یم وا نودب نم هن

ندیمهف اب یتح دیشخب یمن ارم تقو چیه وا

، مدوب هتفگ وا هب هک ییاه غورد رگا اه تقیقح

قح هکلب دیشخب یمن ارم اهنت هن دیمهف یم ار

کشا ، تفرگ یم نم زا مه ار مرتخد اهنت ندید

کراپ رد هک ییوکس یور وزا هدرک کاپ ار میاه

هک یدعب ریسم و هدش دنلب مدوب هتسشن شیور

. متفرگ شیپ ار دوب مکرتخد ندید یارب

 

.



 

" هتشذگ

 

و قیمعردق نآ مدوب هتفر ورف قیمع یباوخ رد

مندرک رادیب ییاناوت یپوت چیه هک شمارآ رپزا

اب یرادیب و باوخ نایم رد ناهگان اما تشادن ار

، مدرک زاب مشچ مناهد یور یسک تسد نتسشن

گنچ اه نآ هب تشحو اب وربز گرزب ییاه تسد

اما منک ادج متروص یولج زا متساوخ و مدز

دشومد مخ دش دایز هک قتالمی دادن هزاجا

هدیشک شا ینیب ریز هکات کالیه نامه اب مشوگ

: تفگ دوب

. هزمشوخ نیبگنا یروخ یم مج ردقچ

نآ مدیشک لد هت زا یسفن بایسارفا یادص اب

شهاگن رد بجعت هک مدرک ار راک نیا قیمع ردق



کشا ندید اب مدز هیرگ ریز ناهگان و تسشن

یاه تسد مکحم و دیشک دوخ تمس ارم میاه

درک. لفق مرود ار شمرن

. یدیخرگ میتخانشن مناخ _

متسناد یمن ار دوب هتفگ هک یا هملک ینعم _

مدز. شیوزاب هب یتشم یبصع

. یفرش یب یلیخ _

مکحم ردق نآ ار شرهُم تسب ار مناهد

ار مسفن هار هک دوب هدز یور میاه بل متسب یارب

دوب. هتسب

تبحم اراب شتسد مدز گنچ ار شیوزاب سرت اب

یور منت هب شقشع سوریو تیارس یارب

. دنازغل یم مرمک ناوختسا



هب نانز بلا تبحم و دوب هتفر و هدز رپ بعر

دوب. هتسشن ملد

مداد تلیوحت سملا هییانح ارچ ممناخ تروص _

هیا هفایق هچ نیا مریگ یم تسپ هلوک و جک

. تدوخ یارب یتخاس

مرن.. دمحم یسورع هک نیا هساو _

یچ؟ _

هب هدیسرت و مدیرپ اج زا شدایرف یادص اب

هدیمح و دحا اقآ تیعقوم اتزا منک هاگن نوریب

. دندوبن هناخ هک یراگنت موش، ربخ اب مناخ

. متفرن هک نم شاب مورآ بایسارفا _

؟ یایب درک تروبجم _یک

. مدموا مدوخ سکچیه _

هدش خرس شتروص دز لز متروص هب پچ پچ



دوب.

هب ییاج انهب فرح ات درشف یم مه یور نادند

. دنزن نم

مدموا مدرک لو و منوجاقآ هک شاب و _نم

هچ اج....نیا نیا یدموا یدرک اج یب لا...وت بند

؟ هتتروص عضو

زیزع دیمهف یم رگا متخادنا نییاپ رس توکس رد

رگید یاوعد کی دربب ارم رابجا هب تساوخ یم

داد. یم بیترت ابوا راب نیا

مسارم مزورما هدشن یزیچ حاالهک نک سب _

. مییاج نیا تسین رتشیب زور هس هش یم مومت

تول یکی تقو هی یگ یمن تسین تلک وت لقع _

نومه تزا هلک یتسین وشب مدآ تتخانش داد

داد. یم همروق وب ملوا

هب هرابود صرح ووااب مدز یدنب مین دنخبل



بیصن یب شدوخ دوجو وزا دمآ متمس

. تشاذگن

هد. یم انح هزم _

متسناد یم دوب یدج وا ،اما مدیدنخ لد هت زا

حملا دناوتب یباسح ات ددرگ یم یتیعقوم لا بند

. دریگب ار

؟ ندرگ یم رب بش انیا نامام _

. منودیمچ _

،اب یصخرم مداتسرف ور مناخ هدیمح و دحا

دنخبل مدش، شا هریخ هدش تشرد یاه مشچ

تسد درک زیر ار شیاه مشچ دزو یثیبخ

منداد کلقلق هب عورش ناهگان و درب ارباال شیاه

ات مدرک یم وقتال مدیدنخ یم لد هت زا درک

داد یم همادا شراک هب تذل وااب اما دنک میاهر



شزیت یاه شوگ اراب ما هدز ناجیه یادص و

درک. یم طبض

نامیارب شرهوش و مناخ هدیمح یرهظ زا دعب

نامهم وامار هدرک نهپ ناویا رد یا هرفس

هک یبایسارفا هناش هب هناش طایح درک،رد

شآ ندروخ لوغشم دوب هتفر ورف رکف رد ادیدش

: تفگ مغ اب بایسارفا هک میدوب

. تخوسن نوتلد دیدرک لو اهنت اهنت و میجبآ

. شارب میتفرگ راتسرپ _

داوخ یمن هیک رس ریز انیا همه منود یم هک _نم

. ینک دب ور تدوخ ردق نیا

زیچ ارهب شرکف و هدرک جراخ ریسم ارزا ثحب

. مدرک لوغشم یرگید

! بایسارفا _



. مناخ _هلب

یم زیزع شیپ همه نیا یچ هساو وت مگ _یم

هکاب یدرم نوا زا یزبخ یتقو ؟ یدنوم

لثم تهب همه ارچ ؟ یتشادن درک رارف ترهاوخ

؟ ندرک یم هاگن هنووید هی

مماظن رومام هک هنکن کش یسک هک نیا هساو _

زا نم مدوب روبجم ننکن ینیچ ربخ هک نیا یارب

همه دیهان منص مدش دوبان تفر دیهان یتقو

دوب. نم زیچ

؟ یگیم ور شتسار مسرپب زیچ _هی

. سرپب _

هک ییانومه مغارس ندموا هک ییارومام نوا _

! نشلا بند هک مییرارف رتخد نم ندرک یم رکف

مهد همادا ار ما هلمج دهد هزاجا هک نیا نودب

. دیرپ کالمم نایم



تاجن ور یکی متساوخ یم نوش، مداتسرف _نم

اما داین ترس دموا مرهاوخ رس هک بالیی مدب

هس نوا اما ولج مایب متساوخ دموین ملد شدعب

. نتخانشن ور نم قمحا ات

یچ؟ یداد لوپ شهب هک هنز نوا سپ

مدوخ ور ارومام تسنود یم دوب دهاش نوا _

مدوخ ینعی نریگب لیوحت ور اتوت هنوخ ندروآ

مندرگ اریصقت ات دایب انوا هارمه متساوخ شزا

. هتفاین

. یفاصنا یب یلیخ _

دش. ما هریخ بجعت واب درک فقوت یا هظحل

... متسنود یمن هک _نم

اه تسد رود زا انشآ ییاه دایرف و داد یادص اب

ادص دورب نوریب دشات دنلب اج وزا درک توکس



یم ار مردام نم انشآ مه یلیخ دوب انشآ

ما هنابش الالیی یزور شدایرف یاهادص متخانش

دوب.

تشحو هکاب دورب نوریب تساوخ بایسارفا

. متفرگ ار شسابل

_ورن.

ارچ؟ _

. مدرک همزمز ضغب اب

. همنامام یادص _

شحف ار یفطصم داد یم ترفن یوب یاه دایرف

هک درک یم بلط ار ینم وا وزا درک یم تنعل و

متشاد هلصاف ابوا مدق دنچ هتسب رد تشپ زا

دیاش متشادن ار وا هب ندش کیدزن تعرج اما

رد هانگ یب نم دیمهف یم وا رگا متسناوت یم مع

دنک یم اهر ار وا دبا ماات هداتفا یفطصم ماد



یثحب ره لباقم رد هک ییاه زور یروآ دای اب اما

یتح مدرک فقوت تفرگ یم ار یفطصم فرط

هتردپ ": تفگ یم دز یم مکتک وا هک ییاه نامز

" هراد قح

وت درکن رارف نوا هدب، سپ مهب ور مرتخد _

. تاراک اب یداد شیرارف

دهد ناشن هک نیا یارب هشیمه لثم یفطصم

توکس تسا درف نیرت هانگیب و نیرت مولظم

دز، یم دنت مبلق متخانش یم ار ششور دوب هدرک

هب مدوب هتشاد هگن مگنچ اررد بایسارفا یوزاب

میتفر هک لخاد میورب لخاد هک مدز هراشا وا

یاه هجض زونه اما دندوب هدش گنر مک اه ادص

دوب هدیسر زجع هب دیسر یم شوگ هب مردام

فلتخم یاه اهبال زور نآ رد هک ینم لثم تسرد

ار ادخ مان اهنت یناوتان وزا دمآ یم مرس هب

مناد یمن دسرب مداد هب هکلب ات مدز یم دایرف



ارچ تفگن ار تقیقح تقو چیه یچ یارب مردام

هک هچ ره اما دوب هدرک جاودزا ما همع رهوش اب

دز. ذغاک یور ار میتخب دب رهم لمع نیا اب هدوب

همه هدننک زاغآ اما تشادن یهانگ رهاظ رد وا

میاه وبل هدرک مه اررد میاه تسد دوب، زیچ

یولج روز ،هب دکرتن مضغب ات مدرشف مه یور ار

ار مردام و مورن نوریب ات مدوب هتفرگ ار مدوخ

یروآدای اب مدرک یم یعس منک اهر درد نیا زا

نامرادید هک منک عناق ار دوخ شیاه یدب مامت

. تسین تسرد

توافت سرخ خهلا یتسود اب یتسود و یرود "

هچ دنشاب مه کیدزن یتقو اه مدآ درادن ینادنچ

تبسن دندز یم بیسآ مه هب رش هچ ریخ تین اب

شقن ، دناوت یم ردام کی تسین مهم مه ناش

دهاوخ یم دنک یم رکف هک ینامز جالدار کی

مه یتخس راک دنک یزاب دهد تاجن ار شدنزرف



یفاک یروابان کی ای رشت کی ای هلمج کی دوبن

رواب یارب تدیما اهنت ترمع مامت هک یسک زا دوب

". تسا تندرک

رطاخ هب هک یمغ مامت واب هتسشن یا هشوگ

هدز لز وربور هب دوب هتفرگ ار منابیرگ هتشذگ

دوجو اب هدیمح و دحا مرانک مه بایسارفا ، مدوب

هار اهارهب سوناف اوه ندوب نشور همین

متسناوت یم رت تحار یکیرات رد دندوب هتخادنا

یور رس منک هدافتسا بایسارفا یاه تبحم زا

یدنچ متسب مشچ هصغ واب هتشاذگ شیاپ نار

یور یکیرات نآ اررد شتسد یاه شزاون دعب

. مدرک سح متروص

هب تاظحل نآ رد هک دوب یا هیده نیرتهب توکس

یعس هن دیسرپ یم یزیچ هن دوب هدرک هیده نم

هدرک دشر چراق لثم منهذ هب هک یمغ درک یم



اهزا درد تسناد یم نوچ دربب نیب ارزا دوب

یم راکنا دنوش یم گنرمک طقف دنور یمن نیب

. دنوش

یور زا هدز تشحو دش ثعاب باخرس هنن یادص

ریت مرس دش ثعاب رما نیمه موش دنلب وا یاپ

. مدرشف ما یناشیپ یور تسد دیشکب

اب هناخ نامهم دراو تسد هب سوناف هک زیزع

هب وور درک تسرد مشچ بایسارفا ندید

: تفگ مناخ هدیمح

. هدموا بایسارفا یتفگن ارچ ... هدیمح

هنن. متساوخن مدوخ _

سالم. کیلع _

یدب بارطضا شا هتفرگ تروص زاحتلا

رتخد و مرهوش ردام دمآ کیدزن تسشن ملد هب

اب یسوبور زا سپ و دندمآ لخاد مه شیاه



. دنتشگزاب ناشیاج رس ناشردارب

هدش؟ یربخ یا هتفرگ هنن هدش یچ _

... ردام _هن

هک یربخ اب هظحل نامه و درک یتسد شیپ ایور

درک. لبق رتزا بابک ار مرگیج داد

هدش. طقس یدهم ریما و یروس هچب _

یاو. _یا

؟ هرتهب حتلا زورما سورع هدش هک هیزیچ _

. دیسرپ و درک هاگن هریخ ار هنن یلا وس بایسارفا

هدش؟ شچ هگم _

درد شرس نتفر لبق یرهظ نیمه مرسپ یچیه _

درک. یم

قح متفگن هگم اج نیا دیرایب ور منص تفگ _یک

ناه؟ هرب مه هچوک رس ات دیراذب دیزادن



ورد تخادنا باال ییوربا رورغ اب باخرس هنن

داد. باوج حلا نامه

وت مینک لو و درجم رتخد دایب دیاب متفگ _نم

یچ؟ هک اهنت هنوخ

واب هتفرگ ار هنن فرح همادا مناخ نیمیس

داد. حیضوت هیجوت

تساوخ یم شغارس دوب هدموا یضترم _نز

درک شلو نارهت وت دش یمن متشاذن نم شتنزب

ملگ. رسپ

دوب؟ هدموا سگرن یچ؟ _

یارب ار شندرگ و هتشگرب نم تمس شنزرس اب

داد. ناکت یمک اما ییوجزاب

نومه رطاخ هساو منک تتحاران متساوخ یمن _

هک... متفگن



؟ یتفگ غورد ارچ _

. باخرس هنن اب هشب نوتاوعد متساوخ یمن _

تساوخ هب هگم متساوخ یمن متساوخ یمن _

ناه؟ مدیمهفن یدرک مراب هگید غورد ات دنچ هئوت

مان رشت اب باخرس هنن متفر اجاو نامه درد اب

هظحل ره هک یضعب دزونم ادص ار شزیزع هون

ار دش یم گرزب میولگ رد

ینعم بایسارفا و نم دوخ طقف مداد یم ورف

دوب هدرکن مرواب ینعی ، میتسناد یم ار شفرح

ییاهزیچ مامت هب تشاد کش زونه

؟ مدوب هتفگ وا هب هک

هزاجا هجیگ رس اما موش دنلب اج زا متساوخ

یور مرادرب مدق زا مدق متساوخ هک نیمه دادن

دشو ضبقنم منت لک تفر مسفن و مداتفا نیمز

گنت زا هک یهام لثم مدرک ندیزرل هب عورش



هاگن ار سرت اب همه مدز یم بلابلا هدمآ نوریب

چیه دندرک یم

، تشادن ارم هب ندمآ کیدزن تعرج سک

نیرخآ و مداد تسد زا همن همن ار میرایشوه

یاه دایرف یادص مدینش هک یزیچ

دوب. بایسارفا

و دندوب هداتسیا مرس باال همه مدرک زاب هک مشچ

درم کی دزو یم مه دنق بآ ینارگن اب ایور

نیمه دوبن هبیرغ ال صا هک یدرم

و دوش داشگ تشحو زا میاه مشچ دش ثعاب

اههب مشچ نامه واب منیشنب هظحل نامه

منامشچ رد هک ار سرت منزب لز بایسارفا

تمادن اب تفرگ تسد یوت ار میاه تسد دید

داد. ناششزاون

. سرتن منص _



_نیا

هماباب بیبط -

دش زیر یلا وس حتلا هب بایسارفا یاه مشچ

ورب درک نوریب شا یدج یادص اراب همه

دز. هسوب مناتسد

. سرتن منوج هب تدرد _

هگ یم شهب هسانش یم هسانش یم وماباب _

دب هرابود دعب ننک یم ادج تزا و نم دعب هگیم

دعب...دعب... مش یم تخب

ارم هک تفر یم ددرگن رب هک تفر یم زاب مسفن

دنتفر یم یهایس میاه مشچ دهد ناشن فیعض

متروص هب مخا اب بیبط

: تفگ و هدز لز



. نوج رتخد مرادن تاهاب یراک نم

... غورد هگ یم غورد _

ح نیا زا هک یبایسارفا هنیس یور رس ناج یب

مشزرل ، مداد هیکت دوب هدش دوبان ادیدش ملا

. دیشک یم ریت مبلق و هتفای تدش

راذن متفگن تهب مدرک طلغ راذن نربب و نم راذن _

. هشک یم ادخ هب هشک یم ونم ماباب ، منربب

. شاب مورآ منص _

موش رت مارآ هک نیا یاج هب شدایرف یادص اب

شیاسآ مه وا رانک رگید مدز سپ ار وا مدیسرت

. متشادن

نک. ملو مه وت ورب هشاب _ورب

ریگب مورآ یگ یم یچ یدش هچب یدش هنووید _

. هقیقد ِدهی



هک یسک اهنت ار مدوخ و هدرک عمج ار میاه وناز

درد ،اب مدرشف شوغآ اررد متشاد ایند نیا رد

دوب. ما هریخ

شاهاب نم هگب یسک هب یزیچ تسین رارق رتکد _

. هشاب تحار تلا یخ مدز فرح

یگ. یم غورد _

وت. هزادنا هب _هن

یگ! یم سپ _

کر مدب تلیوحت ماوخب مرادن وت زا یسرت _نم

هگا ، مراد تسود نم قمحا مگ یم تهب تسار و

. تمتفرگ یمن تقو چیه متشادن

دیشک یم ریت منت لک مدرک شهاگن پچ پچ

نورد ییاهزیچ شا یدج یاه مخا نامه اب رتکد

. تشون ذغاک

زا شارب متفگ یم ور یهایگ یاه وراد نیا _بقال



ننک. لر تنک ننوتب و شیرامیب ات نریگب یراطع

. مبوخ _نم

هش. یم هنووید هراد منامام ! همولعم _

. مدیسرپ یا هتفرگ تدش هب یادص اب

ارچ؟ _

کوش هعفد هی یراد عرص تسنود یمن نوچ _

یدرک شغ ارچ مگب نوشهب ماوخ یمن منم دش

وگن. مه وت

دیاب ال صا بایسارفا میش یم تحار میگب _االن

یداد یم حیضوت و زیچ همه دقع لبق

. دیرب دینوت یم رتکد ادعب ینعی ادعب متفگ _

یم سح مدیشک اروب میاه سابل ساوسو اب

یم شاک ، مدوب هدرک قرع مهد یم دب یوب مدرک



نیا ،رد تشادن ناکما اما مرب مامح متسناوت

بایسارفا روتسد هب منکب یراک نیچمه رهش

هزاجا ،وا میدش نارهت یهار یگمه بش نامه

دنزب یفرح و دیایب مکیدزن سک چیه داد یمن

رب نارهت دوخ ات دوب مرانک تدم مامت شدوخ

رد یایند ، مدیدنخ و تفگ میدمآ هک ینامز سکع

دوب. یرگید لکش وا رانک

. مرخب رتفک مخت تارب ماوخ _یم

یچ؟ یارب _

یتقو هش زاب تنوبز هک نیا رطاخ هساو _

؟ یگب ینک زاب نوبز یتحاران

همزمز مارآ ییادص اب ششوگ ومد هدرک مخ رس

. مدرک

. مسرت یم هنک یم مهاگن یروج هی تنامام _

: تفگ دزو یناطیش دنخبل



هنک؟ تراکیچ تساوخ یم مدوبن نم هگا

. دیسرپ یم تزا لا وس ات رازه اتاالن منئمطم

نیچمه نداد لوق ایلیخ هتبلا ، تشک یم و _نم

. نتسنوتن اما نرایب مرس بالیی

هب ممشچ میدرک یم لدج و ثحب هک روط نیمه

دوب. نوریب

. امیسر یم میراد _

. هنومرظتنم نوجاقآ _االن

هنک. ینوبرق شسورع یاپ دنفسوگ دوب رارق _

یچ؟ هساو _

متسناد یمن تفگن یزیچ دزو دنخبل توکس رد

میدیسر رد مد هک نیا ضحم هب اما دوب ربخ هچ

یتقو اردز گنز بایسارفا

ردار راچآ اب شدوخ تسین وگباوج یسک دید



مناخ نیمیس و باخرس هنن همه زا لوا ، دوشگ

میتساوخ ام هک نیمه نتفر لخاد

هب ارم مناخ نیمیس غیج یادص میوش لخاد

. تخادنا تشحو

یراد یراک هچ نیا ناخ دیشمج مرس هب کاخ _

؟ ینک یم

نم ینآ دز مرس هب شفرح نیا زا رکف روج رازه

ناخ دیشمج ندید اب میتفر لخاد بایسارفا و

یسابل نتسش لوغشم هک ردحیلا

یادص ات متفرگ زاگ ار مبل دوب ینهآ نگل رد

نآ اب ناخ دیشمج ندید دنوشن دنلب ما ههقهق

نتسش لوغشم شتفلک یاه لیبیس

حلا هکاتهب دوب یا هنحص نیرت راد هدنخ سابل

ارم مرهوش ردام داد همه زا رتشیب و مدوب هدید

. تخادنا یم مسبت هب
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؟ یروش یم یراد یچ یراک هچ نیا نوج _اقآ

ات درک کاپ تسد چم اراب شقرع ناخ دیشمج

داد. باوج ایور هب ور دوشن یفک شتروص

. دیهان یاسابل _

. مدوب ینوبرق رظتنم نم نوج یاقآ _

هتسب تخرد هب طایح رد هک یدنفسوگ یادص اب

ناکت ار مرس دوب، فلع ندروخ لوغشم و هدش

. مداد

هک دنومن یفرظ زور دنچ نیا ...وت مدرکن تقو _

. مشاب هتسشن

،هب مدرک وا یارب ینیریش دوخ سوه هاگآدوخان

یردپان یادف ناج هک ییاه زور دای هب میدق دای



. مدرک یم مدرمان

یم مدمویم نم دنوم یم دیتشاذ یم نوج _اقآ

. تسین تسرد یروج نیا ، متسش

اهارزا سابل متساوخ حلا نامه ورد هتفر ولج

. دیشک سپ تسد هک مریگب شتسد

ال درد هب هگید مروشب منوتن ور مرتخد یاسابل _

نیا نتسش نم هساو هگا مروخ یم راوید زرج ی

تسین تسرد ازیچ

. یروشب مه وت تسین اور

هک مهدب یباوج متساوخ و مدیشک بقع

. دیسرپ بایسارفا

وک؟ بارهس _

بیع نایم انیا شاداد بشما شومع هنوخ _

مسورع یاپ ندموا یتقو ور ینوبرق نیا هرادن

مرب. یم



ردییاهزیچ دشو ردپ کیدزن بایسارفا راب نیا

ردام میتفر لخاد وام دندرک چپ چپ مه شوگ

هک هک یکچوک تصرف ره مرهوش

تفگ یم دزو یم نابز مخز کی درک یم ادیپ

یتح و دنا هتخادنا مرسپ ارهب ضیرم رتخد

مخز یولج درک یمن یعس مه زیزع

مه نم یگشیمه سرت دریگب ار شیاه نابز

دوب. اه نداتفا مشچ زا نیمه جاودزا زا هشیمه

نیرتهب نم اب اما شنادنزرف و ناخ دیشمج ردارب

یم ارم تساه شلا هک راگنا دنتشاد ار دروخرب

نتشک اب مرهوش ردپ دنسانش

دنچ هک یساسحا داد شزرا سح نم هب دنفسوگ

داد یم نم هب یفطصم اه نیا رتزا شیپ سلا

هشیر ، مدوب شمشچ رون

دوب؟ هدز هناوج میارب یک شا یدب



هک ییاه یگتسخ مامت اب زور نآ متروص ره رد

ردپ دوجو اب بایسارفا و تشذگ میتشاد نت هب

هلصاف رتزا کیدزن تسناوت یمن

. دیایب نم یرتم کی

یاپ یاه نخان نتفرگ لوغشم نم زور نآ یادرف

دیشمج دش زاب تدش هب هناخ رد هک مدوب دیهان

هتخورفا رب یتروص اب ناخ

متسناوت یمن دوب هدمآ دنب منابز دمآ لخاد

یهابتشا رگا هک دوب ییاه زور نآ زا منزب یفرح

تناسکی کاخ اب یتفگ یم یا هلمج

درک. یم

همه امتح دوب، تباث نم یور شهاگن تنوشخ

هتفر شغارس مردپ امتح دوب هدیمهف ار زیچ

یزیچ متساوخ دیرپ مخر زا گنر

دش. عطق مسفن دز هک یلیس یادص هکاب میوگب
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و قرب تعرس اراب نآ دوب هدزن نم ارهب یلیس

یور هزانج دننام هک شگرزب رتخد تروص هب داب

تمس هدرک تشحو تخاون دوب هداتفا یلدنص

شا هنوگ یور کشا یا هرطق ، متشگرب دیهان

. دروخ یم بات

هقی هک میوگب یزیچ متساوخ و هتفر شکیدزن

اما تساوخ یم ینایم اپرد ملد تفرگ ار دیهان

یدعب یلیس زا سرت و دوب هدیشک ریشمش یلدزب

یم مخر هب دش یم نم تمسق هلخادم هکاب

. دیشک

؟ یدرک یطلغ هچ وربآ یب یدرک راکیچ _

ار مرهوش ردپ یادص هیقب متفر بقع سرتسا اب

دمآ ولج مناخ نیمیس دندوب هدمآ نییاپ و هدینش



هک یلیس نامه و تفرگ ار شرهوش تسد و

. مکحم مه یلیخ دروخ ؛ مدرک یم ار شرکف

، یدرک تیبرت وت ور اه هچب نیا هکینز وت وت _وت

ندموا راب بارخ تزیچ همه یب ردام نوا لثم

. هبارخ نوش هشیر

تخادنا دیهان ندرگ رود تسد فرح نیا زا سپ

دش، دوبک اهنت یتکرح نیرت کچوک نودب ووا

منهج هب مدروخ یم یلیس هک کرد هب متفر ولج

یب کرتخد نآ ناج تفر یم نیب زا ممارتحا هک

ردپ هب سامتلا واب متفر ولج دوب رطخ رد ناج

مرهوش

مدز. داد و هدش هریخ

هدش؟ یچ نک شلو شیشک یم یراد نوجاقآ _

ور. گس ردپ نیا شمشک _یم

. یشب نومیشپ ادعب نکن یراک نوجاقآ هراد هانگ _



هدیاف مدید یتقو مدیشک و هتفرگ ار شتسد چم

نم تمس تنوشخ اب مدز گنچ ار نآ درادن

یم ار نیمه دش،اما سبح مسفن تشگرب

دنکهکاب دنلب   میور تسد تساوخ متساوخ

رهوش ردام دش تشم شتسد میاه مشچ نتسب

ضغب نامه واب تسیرگ یم لد هت زا ما هراچیب

درک. یم نهلا

هب یداتفا زاب هک هتفگ یچ یک هدش؟ یچ _زاب

نم... یاه هچب نوج

هنوخ نیزا ترتخد رانک بشما وش هفخ _وت

. نوریب منک یم تترپ

طایح هب ود اراب دوخ دمآ هک رد ندیبوک یادص

ردار دندوب ثحب ردحلا نانچمه اه نآ مدناسر

یسرپ لا وحا چیه نودب بایسارفا مدوشگ

وااب ثحب یادص راب نیا و دیئود هناخ تمس

و متسب ردار هدز تشحو ، تفرگ جوا شردپ



رپزا یبصع ار منخان ، متسشن ضوح هشوگ

. مدیئوج سرتسا

منکن نشور رتخد نیا وراب مفیلکت وشات _مگ

مر. یمن اج چیه

اب دمآ یم مه طایح ات بایسارفا یاه دایرف

شضغب هارمه مبلق دز ضغب رپزا هک یفرح

. دیکرت

هدرکن رارف شدوخ نوجاقآ ندیدزد و دیهان _

همه یب شندرک تخبدب ور مرهاوخ شندیدزد

گرزباباب حور ور ..وت شنزن ... ازیچ

. شنزن

رگید ینابرق کی مدرشف مناهد یور تسد

اهدب نز اب ردق نیا ایند ارچ نم هب هیبش تسرد

یاه هجض یادص درک، یم ات



رس متفر لخاد سرت دشاب دنلب هک مرهوش مردپ

دیهان تسیرگ یم و هتشاذگ شرتخد یاهاپ یور

هتفرگ جوا شیادص مه

نهلا یادص تدم نیا مامت رد راب نیلوا یارب دوب

ارهب قاتا دوب هیرگ هب هیبش رتشیب هک شیاه

دوب. هدرک لدب ازع سلجم

یارب اهنت یتخب دب مدرک سح هک دوب هظحل نآ

هب سک ره اذغ تاج هیودا لثم و تسین نم

هاگ وهگ دراد ار نآ المز رادقم

. دنهد یم شدروخ هب یرابجا کاروخ ناونع هب

شنارتخد داتفا اج نامه ناهگان مرهوش ردام

هشوگ دننک، شمارآ ات دنتفر شتمس هدز تشحو

و حلا نیا وهب هداتسیا اهنت یا

. مسیرگ یم تیعضو

مادک چیه اما مدرک تسرد نم ار اذغ بش نآ



نیا زا یزیچ نادنچ هک یدیهان یتح دندزن بل

ناخ دیشمج ، دیمهف یمن ایند

هب وا رانک و هتخادنا شرتخد رانک ار شیاهاج

سپ هشیمه رتزا ناغاد بایسارفا ، تفر باوخ

هک نیا زا رطاخ نانیمطا زا

طایح لخاد یرابنا هب هک دز هراشا هتفخ شردپ

هداد اج ار نآ یکبلعن نورد هک عمش کی ، میورب

یرابنا لخاد دوب هتشادرب دوب

نشور اهار سوناف زا ددع ود عمش اب میدش هک

مدش شا هریخ هصغ ،اب تسشن رانک و درک

درد و هتفرگ شناتسد اراب شرس

داد یم نوریب شا هفخ یاه دایرف اراب شنورد

ح نیا رد دوخ رانک ارم ارچ متسناد یمن طقف

. تسا هدروآ شلا

. تممهف یم رتشیب _االن



شتروص تمس ارهب ما هدز مغ یاه مشچ

شفرح همادا ارزا شفرح روظنم ات مدناخرچ

. موش هجوتم

! یدرک لمحت ییاهنت ور یباذع هچ هک _نیا

؟ ندیدزد ور دیهان ارچ _

درشف مه یور نادجو باذع اررپزا شنامشچ

هب یتسد درک، یم دب تدش ارهب حملا شضغب

. دیشک شسیخ شیاه مشچ

هدوب یلا البا اما هدوب شهاوخ رطاخ یرسپ _هی

دیهان هدید هدیخرچ شرب و رود یراب دنچ

رود هک شدعب شتدیدزد هدیمن شلحم

هک نیا هساو هیک رتخد ندیمهف شایرب و

هک ور هرسپ همه زا لوا ننوزچب ور منوجاقآ

و نشک یم درک تخب دب ور مرهاوخ

جراخ نتسرفب ور دیهان نتساوخ یم مه شدعب



مدیهان نرایب شرس رتدب یاه اجبال نوا ات

هت هتخادنا ور شدوخ ، هدرواین تقاط

هتسکش یانوختسا اب نرن ول هک نیا یارب هرد

هتسکش شیپ شنرب یم ننک، یم شروج و عمج

. هتشادن هدیاف اما دنب

؟ تشیپ مایب یدرک مادص ارچ _

. مریگب همع سلا لبق ور یسورع ماوخ _یم

؟ نگیم یچ تاباب و تومع یدرک رکف هبیع _

هش اپ درکن درم هک هنیمهت همع شدوخ مومع _

. زیزع نداد یرادلد یارب مشلا دایب

: تفگ شفرح همادا ورد درک وطالین ثکم

منص هدیسرت ممشچ مدب تتسد زا ماوخ یمن

و تغارس دایب زویفپ هکیترم نوا زور هی هگا



مرایمن تقاط هنزب شرس هب تندرب یاوه ییوهی

نیب زرم یدید ور منوج منک،اقآ یمن لمحت هگید

هگا هدنب وم رات هی شهب هصغ و تینابصع

لماک دایب تاباب

عقوم نوا منوت یمن یتح هگب شارب و زیچ همه

سک چیه یشب نم ملا لماک هگا اما تمنیبب

مدوجو مومت اب هنک یراک هنوت یمن

هوک. هی لثم متسیمیاو ترس تشپ

دیاب تدوخ منزب یفرح نوشهب منوت یمن _نم

. یاوخب

شتروص شرامخ یاه مشچ اب تشگرب متمس هب

درک. شزاون ار

ات نومب وت طقف مگ یم ور زیچ همه مدوخ _

مهب. هدب لوق شرخآ

مد. یم لوق _



زاب اب نم و تفرگ متمس ار شکچوک تشگنا

رود هب مکچوک تشگنا ندرک هقلح و ندش

نیا هک متسناد یمن اما مداد ار لوق شتشگنا

هشیش هدروخ هک دنکش یم نانچ یدوزب لوق

دور. یم مدشرا دنزرف و واونم مشچ هب شیاه

اهنت ییایور بش نآ زا دعب هتفه کی تسرد

شردپ ادهب شا هتساوخ بایسارفا نام ندوب

ورف مه رد یزور ره زا رتشیب هک

مه ،وا تفگ دمآ یمن نوریب دوخ وزاالک هتفر

شدوخ نوچ دش اریذپ ار هتساوخ نیا یمرگ هب

. تشادن یشوخ نادنچ حلا مه

نتخادنا اب تساوخ یم مادم اما مرهوش ردام

اما دنک اپ هلک ار زیچ همه نامیاپ یولج گنس

هزاجا سک چیه هب بایسارفا

... دنزب مه ارهب شیگدنز داد، یمن

.



دوب، هدیچیپ طایح یاج همه رد یزبس یوب

ندرک کاپ یارب و هدمآ مرهوش ردام یاه رهاوخ

دندرک یم نام کمک یزبس

دز یم جوم ناشیاه مشچ نورد ترفن نینچمه

زیگنا ترفن و نیرت فیثک یدرک یم نامگ هک

. یتسه هداوناخ مدآ نیرت

رضاح ور هنوخ یسورع هساو یجبآ نیمیس _

؟ یدیرخ یزیچ یسابل یدرک

تصرف هک هدنت مرسپ شیتآ ردق نیا _هنواال

ور هلب شنوجاقآ هک نیمه مدب یباوج نم دادن

درک. شعمج دش یمن هگید تفگ

ریز ارم پچ پچ یرتش یا هنیک اب ادیآ ردام

: تفگ و داد هجنکش شهاگن

یدروم هی امتح یجبآ تسین دنت ترسپ شیتآ

بش نامام لثم نم رظن ...هب تسه یزیچ



! ریگب لا متسد یسورع

نیا یارب ار میاه بل ؟! یزیچ هچ یارب لا متسد

مدرک راک ره اما مدرک هچنغ شا ینعم یب فرح

. مدیسرن یا هجیتن هب

ور دیهان راهان ورب اج؟ نیا یتسشن ارچ رتخد _

راگنا شروشب دوب هدرک فیثک ور شاج مرگا هدب

هدروخن نون ال صا

یب درد هچ هنود یم ادخ ضیرم ی هرتخد

یم شلمحت طقف مرسپ رطاخ هب هراد ینومرد

منک.

واب هتخادنا نییاپ رس یمارتحا یب یا هرذ نودب

: متفگ یتحاران

. مشچ

لخاد ارهب دوخ هرایط کی یگرزب هب یمغ اب



منک زیمت ار مرهوش رهاوخ هک نیا زا مدناسر

اما متشادن ییابا چیه

یم ار ملد یهاگ مرهوش ردام یاه یمارتحا یب

. تسکش

شیپ و هتخیر باقشب نورد ار دیهان یاذغ

ار غرم و جنرب زا  یقشاق ضغب اب متسشن شیاپ

دنادرگرب ،ور نتفرگ شتمس

، دروخب یزیچ تساوخ یمن الزمه درک ونهلا

زونه هتفه کی زا سپ ناخ دیشمج ناتسد یاج

دوب. شا هنوگ و ندرگ رود

دوب. رت نیگهودنا مه نم زا شهاگن

ما. وت لثم منم روخن هصغ _

دونشب ار میاه فرح ات درک زیت ار شیاه شوگ

. مدوب هدش هجوتم شرس ندرک جک اراب نیا

مهب یلیخ منم هدموا مرس بالاه یلیخ منم _



مدش دروخ ، مدروخ کتک ایلیخ زا هدش یدرمان

مدش اپ زاب مدش،اما ریقحت

. مداسیاو مدوخ هریگب ور متسد دوبن سک چیه

ظیلغ یدنخبل اب دوب هدز لز متروص هب تقد اب

: متفگ مدوب هدروآ ریز ار میادص هک ردحیلا

اما وت لثم داد تاجن ور نم تبایسارفا شاداد

هن هبوخ نوا حلا هن ینومب یروج نیا وت یتقو

منم شاک ناخ، دیشمج

ییادرد زا مودک چیه تقو نوا دوب هدنز ماباب

. متشادن ور مدیشک هک

دوب، هدرک ولد درد یاوه یکانرطخ زرط هب ملد

وم هب وم ار زیچ همه هک دش هچ مناد یمن

هب شوگ میاپ اپهب ووا مدرک فیرعت شیارب

خلت هصق اب هارمه ار شیاذغ ، درپس میاه فرح

نیا تباب زا تحار یخلا اب درک ناج شون نم

هناخزپشآ تمس متساوخ هدش رتهب شلا ح هک



یادص تخادنا نیمز ار دوخ دیهان هک مورب

دروخ مشوگ هب شیاه ناوختسا نتسکش

. تشادرب ار هناخ لک شدنلب یاه ونهلا

سپ واب دندمآ لخاد طایح زا تعرس اب همه

رد دیهان ، دندادن ار وا هب ندرک کمک هزاجا مندز

مدوب هدیسرت ادیدش دیزرل یم د هدیچیپ دوخ

. دیشک دایرف یبصع رهوش ردام

؟؟؟ هتیرفع یداد مرتخد دروخ هب یچ _

مومت هک شاذغ مدرکن یراک نم یچیه ادخ _هب

دش...

هر. یم تسد زا هراد مرتخد نک یراک هی ناریا _

مناخ ناریا متسشن یا هشوگ تشحو و ضغب اب

یعس مرهوش ردام دیئود طایح تمس ادیآ ردام

یاه سابل نآ حتلا رد تشاد



مدیچیپ مه اررد میاه تسد دنزب نت ار شرتخد

هب مدز وا هب هک ییاه فرح رطاخب دیهان امتح

دوب. هداتفا حلا نیا

هدنام نم دش یمدآ ره زا تولخ هناخ دعب یدنچ

یا هناد ییاذغ هملباق چیه نودب قاجا کی و دوب

تسرد ماش  دیاب متشادرب زایپ

یمک لقادح مرهوش ردام هنوگ نیا مدرک یم

درک یمن یمخز شیاه فرح اب ارمو دش یم مارآ

تمس متشاذگ راب هک ار غرم ،

کاپ ییاهنت ارهب یزبس همه ونآ متفر طایح

رب متسد زا هظحل نآ اهرد راک نیمه طقف مدرک

غیرد ار نآ مه ونم دمآ یم

. مدرکن

اما دوب هدش رهظ یاه همین مدوب نارگن یلیخ

هیرگ هب رگید دوبن ناش مادک چیه زا یربخ زونه

اج ردزا یادص ،اب مداتفا



ما هدیرپ یور و گنر ندید اب بایسارفا ، مدیرپ

شناتسد نیب ار متروص و هتسب ردار عیرس

. دیسرپ تشحو اب تفرگ

؟ مناخ هدش یچ _

. هاگنومرد شندرب دش دب دیهان _حلا

. دیسرپ نارگن و تفر مه رد شیاه مخا

یچ؟ یارب _

لد درد شاهاب مداد و شراهان ادخب منود یمن _

مومت هک شراهان دروخ یمن اذغ شلبق هخآ مدرک

وهی. دش

هدب؟ حتلا ارچ _وت

و سرت اب بایسارفا ، دیکرت سرت زا شضغب

باوج هتفرگ یادص اب درک مهاگن یگتشگرس

. مداد



شروخ زیچ نم هنک یم رکف نیمیس نامام هخآ _

. هسر یم و مباسح هنوخ دایب مدرک

هب تشادن ناکما دوبن دیدش ردق نآ مسرت رگا

مخا دش دیدج شتروص دیوگب یزیچ بایسارفا

مه رد من من شیاه

: تفگ یتفلک یادص واب تفر

. ندوب اج نیا مماه خهلا

_هرآ.

. تفگن تهب یزیچ هک انوا ولج _

یم ادخ طقف متخادنا باال توکس اررد مرس

هدینش فرح و هیانک ردقچ زورما هک تسناد

. مدوب

نییاپ یزادنا یم ور ترس یگ یم غورد یتقو _



یلو یایم رانک منامام اب ردق نیا ارچ ممهف یمن

تشوگ وت بوخ ور یزیچ هی

لثم هنک یم ملظ تهب هک یتعامج اب نک ورف

یم یوه یاه باوج یشب تکاس دیابن تاباب

تهب یزیچ منامام ،رگا یمهف

یم ور شباوج هنز یم یروز فرح هگا هگ یم

دنلب تور تسد اب درک یراک رگا عقوم نوا ید

یچ زا هنم اب شباسح درک

ره یجابناخ اتخهلا دنچ یراذ یم هک یسرت یم

ناه؟ نگب تهب دموا رد نوشنهد زا یچ

راشف داد باال تنوشخ اراب ما هداتفا نییاپ رس

. تخادنا ملد هب سرت ما هناچ یور شناتشگنا

دیشمج گرزب رسپ یبایسارفا نز وت نیبب و _نم

مشهب ندش کیدزن تعرج یدحا چیه هک یناخ

ینعی وت یدینش هرادن هینما



تهب رت نییاپ لگ زا یسک یراذب هگا نم دوخ

ننک. دروخ و بایسارفا یداد هزاجا راگنا هگب

. هشاب _

درک، تنوشخ همه نآ نیب رد ناهگان هک یراک اب

، متفرگ نادند هب بل دندش خرس مامت میاه هنوگ

ار شعقوت هک ینامز هشیمه

نیچمه ناخ دیشمج ،رگا دیسوب یم ارم متشادن

یم یکی ار نام هدنز و هدرم دید یم ار یزیچ

درک.

یم لصفم ور یسورع شاک مگ یم بایسارفا _

و تخیر میتفر یم ییاج یترایز ،ای میتفرگ

... هخآ میدرک یمن شاپ

یرز شیپ دعب هتفه یر یم ور تسورع سابل _

مه هیزیهج و هقلح نتفرگ هساو یزودب   طایخ

هک انوا نایب تاهاب ایجبآ مگ یم



؟ نراذ یمن ترس هب رس

اه. هراچیب نرادن میراک ادخ هب _هن

. دیشک ار مپل دزو ینیریش دنخبل

دش یچ یدرک یم ینورپ یم دگل جاودزا لبق _

یمن یلو ادایمن تهب ال ؟صا یدش مولظم ردق نیا

رتشیب یروج نیا ارچ منود

هنک. یم هزم رتشیب تینیریش راگنا ، تماوخ یم

. هتشز _

هجرد ییاچ باالهی میرب ... تسین هنوخ یسک _

. زیرب تاقآ یارب کی

؟ ناتسرامیب یر یمن _

،کالهف داتفا اون یب دیهان دای هزات راگنا

ار شیاه مشچ و مدیلا تسد اراب شیناشیپ

. تسب



یارب هک یراذ یمن ساوح تسین مساوح ال _صا

مدآ.

. دیشخبب _

. میرب مه اب نک ترس روچقاچ رداچ _ورب

خ نومتشپ ثیدح و فرح شیروج نیمه یاو _

. ننیبب وابوت نم تاه هلا

وش رضاح ، تهب عجار نتفگن یزیچ یتفگ هک _وت

. مریگب نوشزا یساسا حلا هی مرب ماوخ یم

تساوخ یم ملد مدز، رس سرتسا اراب مرداچ

مک ار اذغ ریز موش، رادربخ دیهان زاحلا رتدوز

رگید کی واب مدرک

دوبن اه رتخد زا یربخ حبص زا میداتفا ار

. دیسرپ شا هدش هرگ یاهوربا اب بایسارفا



؟ ناجک ایور و امس _

یارب مه متشگ یم رسدرد نودب یغورد لا بند

. مدوخ مه اه نآ

یزیچ نوشتداتسرف مناخ نیمیس الدب منودیمچ _

. نریگب

درک مکمک و هتفرگ نادیم طسو رد یراگ کی

. منیشنب شرانک

. تقو هی نشاب هتفرن نوریب _

؟ هگم هش یم یچ _

مامت تیدج دشاب عطق مسفن هک درک مخا نانچ

داد. باوج

دیهان رس هچبالیی یدیدن هرادن تینما نوریب _

؟ ندروآ مرهاوخ

وگن. یزیچ وت منشاب هتفر هگا _حاال



کی هناخ یکیدزن کالرد میدش هاگنامرد دراو

مرهوش ردام میدش لخاد ، دوبن رتشیب هاگنامرد

قه قه و هیرگ اب

گنچ ار بایسارفا چم هدز تشحو دمآ تمس

تفرگ ششوغآ رد ارم یناهگان مناخ نیمیس مدز

شا هیرگ یادص و

دش. دنلب

دز. فرح وت... رطاخ ...هب مرتخد _

یب دنخبل بایسارفا دندش داشگ میاه مشچ

. دیسرپ دزو یناج

. نامام یگ یم تسار _

هتسکش اپ تسد تفگ ور نم مسا مرسپ _هرآ

ایند ایند نامام تفگ هک نیمه اما هنز یم فرح

. هراد شزرا مارب

ینز هچ ینیب یم هتسورع رس هقدص زا شمه _



. هتمحر شاپ رسات متفرگ

: تفگ ودزو یدنخزوپ ناریا خهلا

و... لا دوگ بآ هروج یم و روک روک

. مونشب منم وگب دنلب ؟ ناریا خهلا یتفگ یزیچ _

مخا تخابن ار دوخ اما دیرپ ناریا خهلا گنر

رود یتسد دوب مه رد ادیدش بایسارفا یاه

. تخادنا شردام هناش

اج نیا دیدموا نوتمه دیتشاذگ اهنت و نم _نز

دش. شیزیچ تقو هی یگ یمن

هدنگ سرخ هرتخد هشب داوخ یم یچ _اوخهلا

تس.

هنک یم قرف همه اب رتخد نیا خهلا هگید _هن

دصات هرادن هدوارم هیقب اب تسین وزاب گنلو

شرب و رود ونز درم



شقشاع منیمه رطاخب تسین زاب قیفر تسین

. مدش

مناخ ناریا تروص رد ییور و گنر چیه رگید

مه رد یاه مخا واب تشادرب ار شفیک ، دنامن

مناخ نیمیس هک دورب تساوخ

. دادن هزاجا

؟ یجبآ اجک _

هرسپ نیا رهاوخ مسرب میگدنز هنوخ هب مر _یم

لا حشوخ نم ندوب اج نیا زا هک نیا لثم

. تسین

متشاد ؟ مدز یدب فرح نم هگم ناج خهلا ارچ _

نم دیدرک رکف هگا امش متفگ یم منز تانسح زا

ورافرح نوا امش ندنوزچ یارب

. تسین نم ریصقت هگید مدز



هکاب ردحیلا یصاخ نحل دزواب یدنخزوپ

بایسارفا هب درک یم هراشا نم هب وربا و مشچ

: تفگ

شنا یضار تیگدنز زا یلیخ هک نیا لثم مرسپ

. ینومب یروط نیمه هللا

کرت ار قاتا یظفاحادخ یب شفرح نیا زا سپ

درک.

دوب؟ هچ دنامب روط نیمه هک نیا زا شروظنم

یم ، دشاب هتشاد یلکشم بایسارفا دنکن

مک دزیرب مه هب ارم نهذ تساوخ

یم مک بایسارفا لباقم رد همه مدوب هدروآ

هک عقاوم یخرب رد هتبلا نم زجب دندروآ

دوب. نام جاودزا لبق هب طوبرم ناشرتشیب

زاخیلا سپ هناردارب ار شرهاوخ بایسارفا

شاداد تنکل ووااب دیشک شوغآ رد قاتا ندش



درک. همزمز ار

و سرتسا دوب صاخ ادیدش نم یور دیهان هاگن

میاه گر رد نم هب شدید عون زا بارطضا

دنخبل اب اما دوب هدرک ادیپ نایرج

ندرک هتسب و زاب اب دوب هارمه هک شنابرهم

. تخیر ملد شتآ یور رب کنخ یبآ شنامشچ

؟ ناجک ایور و امس نامام _

؟ ندوبن هنوخ هگم ردام _ِااو

درک. هراظن ار شردام پچ پچ بایسارفا

ندوب هنوخ هک نوم ندموا ناتسرامیب لبق _

؟ دوبن تساوح هگم وت منص

؟ هدیئاز ور ایور و امس هگم منص _

تفج ار شیاه تسد یتحاران اب مناخ نیمیس

هب یتحاران ،اب تخادنا نییاپ ورس درک

لکشم متسناد یمن مدش هریخ بایسارفا



شراتفر نیا اما تسیچ ناشردام اب شردپ واو

درک. یم متیذا مناخ نیمیس اب

همه هب هک هنوت یمن مناخ نیمیس بایسارفا _

و شوه مامت دش دب هک دیهان حلا هسرب اه هچب

. دیهان هب تفر شساوح

بش یلع هبوالی نشابن هگا هنوخ مر یم _نم

اهنت رتخد هراد ینعم هچ ماقآ هب نوش مرپس یم

. نوریب هرب

. نمه اب نتسین _اهنت

دش. بارخ شردام رس رب لر تنک نودب و یبصع

ریگ هگا روجان مدآ رپ نوریب نوا نامام یچ _ره

. دیهان لثم یکی نش یم نتفایب نوشیکی

یبصع درک عمج ضغب اراب شیاه بل دیهان

مخا ، مدرب ورف بایسارفا یوزاب اررد میاه نخان



اب درک توکس دید هک ارم یاه

هزات مدرک هراشا شرهاوخ هب ودبا و مشچ

مخ شرهاوخ یاپ شیپ دش شیاه فرح هجوتم

. دیسوب ار شناتسد دشو

مراد هگید رهاوخ ودات نم هگرزب یجبآ شخبب _

هک... منزن ور اه رشم رشت نیا

شا یدرد مه نیا اب دیهان درک وطالین یتوکس

هقیقد دنچ هک درک شومارف و داد ورف ار شضغب

ردارب تسد زا ردقچ شیپ

... تسا هدوب روخلد شرت کچوک

.

هک ینانز قح رد دوش یم ملظ یهاگ ندوب نز

راذگ و تشگ کی و تشگ و نتفر نوریب زا یتح

اصوصخ یشاب مورحم مه هداس

یاطخ و دشاب یرگید مسا تهب مکح رگا



ایور و امس هراچیب یشکب شود ارهب نارگید

بایسارفا قاتا هب دندمآ هک نیمه

درک ییاریذپ یبوخ اههب نآ زا ووا هدش راضحا

نآ هب هک ییاه فرح اما درکن دنلب ناشیور تسد

ندز کتک راب دص اهدززا

تروص دندمآ نوریب یتقو هک یروج دوب، رتدب

شزرل ارزا ضغب و دوب هدش خرس ناشیود ره

صیخشت دش یم ناشیاه بل

داد.

هب یتحاران واب متفر قاتا لخاد نانآ زا سپ

هب یباسح شباصعا مه شدوخ هک یبایسارفا

مدز. دوب؛لز هتخیر مه

. یدموا یم هاتوک شاک بایسارفا نراد هانگ _

مدش،و یهت هکقبلا درک دنلب رس مخا اب نانچ

. متفر هرغ مشچ وا هب پچ پچ



؟ ینک یم اگین یروج نیا ارچ _

دنچ ینود یم ینز، یمن نومرد تسرد فرح _

رفن دنچ مدش ریسا دیهان ندش مگ رطاخ هب سلا

مادص هنووید میگراوآ رطاخب

زا یکی ، مدیشک باذع مدروخ کتک ردقچ ندز

... هگید هشب نوشیزیچ انیا

هدیدن حلا نیا اررد وا حلا اتهب متفر شکیدزن

ردقچ مدرم مدیشک شوغآ اررد شرس مدوب

شتسد ال باقتم دوب، ریذپ نیلوئسم

درک. هقلح مرود ار

. ممناخ ینود یم رتهب هک _وت

منامام هک نیا بقالزا نراد هانگ یلو منود _یم

رسپ شیدعب یاه هچب درک یم اعد تسشن یم

حاال یلو دمویم مدب نشاب

ندوب نز درک یم وراک نیا یچ یارب ممهف یم



. هرادن یزیچ یتخب ودب درد زج

میاه مشچ مخت هب یتحاران واب درب ارباال مرس

دز. لز

نم ردام نیمه ؟ ِیتخب ودب درد طقف ندوب _نز

رس هنیشب هک شنوج هب مینز یم رغ زور ره هک

دوبن رگا شاه هچب تیبرت

هنوتب هگا ،نز میدوبن هچب ات جنپ ام مودک چیه

هن هشاب درم هنوتب هگا هنک روج و عمج و شدوخ

. یتخب دب هن هشک یم درد

داد. همادا هنوگ اوجن مشوگ مد ووا مدز یدنخبل

یمن موود مزور هی ادرم هک ندوبن اه نز _هگا

زا تشادن نیمیس هی هگا ماقآ نیمه ثمال ندروآ

مزور هی دش یم فلت یگنشگ

یدوبن هگا وت مدرگب ترود ، دروآ یمن موود



یدموا وت دنوم یمن بایسارفا هگید بایسارفا

هک وت یدروآ تدوخ وراب تکرب

تدرد دش نشور زیچ همه دش ادیپ دیهان یدموا

هب نتخادنا یم هرابود ور نم یدوبن وت مرس هب

ره دیاب یروج نوا یآالر

مه اب هنت هی ور قدنخ و دحا و ردب گنج زور

. مداد یم شیامزآ هنوخ نیمه یوت

، متشاذگ شربتس هنیس یور ار مرس زان اب

دوب هدش ثعاب هقیقد دنچ ضرع رد بایسارفا

مشابن رفنتم متیسنج زا هیناث کی

تریغ تدش اب یدرم زا هک یا هملک دنچ اب اهنت

اه فرح نیا منک رکف زیزع لوق هب دوب دیعب وا

دای گنرف یاه یماظنزا ار

دوب. هتفرگ

.



بارهس و میدوب هتسشن هریاد تروص هب مه رود

یم هک دوب ییاه نامهم مان نتشون لوغشم

توعد یسورع یارب میتساوخ

ار یشورع دوب هدشن یضار مرهوش ردپ ، مینک

لوغشم یگمه نیمه یارب ، میریگب ینامدوخ

اب یروج ایور و امس میدوب

راگنا هک دندرک یم تیحص یمیمص بایسارفا

رس زا شیپ سلا دنچ ار زورید هرجاشم نآ

دنا. هدناراذگ

رکف یمک واب تخادنا باال ییوربا مناخ نیمس

: تفگ

. هداوناخ اب مناخ امسا سیونب

تسد رد ناهگان ار بارهس ندرگ بایسارفا

درک. دیکات تفرگ

. سیونن _



؟ ردام ارچ یاو _یا

مغارس هب هرابود شیوشت تفر باال مبلق نابرض

هظحل نیا رد توکس مدرک رت دوب،بل هدمآ

دوب. نم یارب هنیزگ نیرتهب

. میسورع نایب مرادن شوخ _

ندرک توعد ورام هئوت ندموا شوخ هب هگم _او

ایب هاتوک ادخ هب مینک نوشتوعد دیاب مه ام

هبوالی هن یگب متسین

مگ. یم تاقآ هب یلع

ار رتفد و هدش دنلب اج زا ناهگان بایسارفا

درک هراپ طسو ارزا نآ مامت تنوشخ اب تشادرب

یا هراچیب بارهس ضارتعا

رد دوب هتشون نآ نورد ار شفیلا کت هزات هک

. دنام شیولگ

داوخ یم نوتلد ور یک حاالره دش بوخ _



. دینک توعد

متفرگ نادند هب ،بل دیرپ شگنر مناخ نیمیس

ارچ هک میتسناد یم بایسارفا دوخ و نم طقف

هیقب هتبلا هدش ینابصع ردق نیا

زیچ تقیقح اما دندز ییاه سدح دوخ یارب مه

ما هراچیب رهوش ردام دوب هدنام دوب،مک یرگید

متسناوت یم هن دتفایب هیرگ هب

لا بند منک،هب هذخاوم ار وا هن مهد شا یرادلد

دوب ندز مدق ردحلا طایح رد هک یبایسارفا

. متفر

ادخ. ور وت شاب مورآ بایسارفا _

یخلا یب وت لثم منوت یمن نم منص منوت یمن _

رگا ماباب ننود یمن یزیچ چیه م هداوناخ مشاب

نیب مش یم هراچیب همهفب



هک... هتفایب وچ هگا ماراکمه

شیوربآ متسناد یم ار شفرح همادا درک توکس

دش یم رگم دوب مهم شیا ب شیوربآ مه وا

شتاهابش ادروخ کی نیا دشابن

مه رد وربا درزآ یمک ار ملد یفطصم اباب هب

هک یعقاوم مدنام شرانک توکس ،رد مدینت

مشاب ششیپ تشاد تسود دوب یبصع

یم هک یزیچ مه ،نم مرواین نابز رب یا هملک اما

. مداد هیده وا ارهب تساوخ

؟ یدموا یچ یارب _وت

دش. تحاران یلیخ تنامام _

یمن هاتوک مدرک یمن دادیب و داد هگا مروبجم _

. دموا

میاهاپ ندش یکلقلق ساسحا اب یاه فرح نایم

یور هایس و گرزب یکسوس متخادنا نییاپ رس



متسار یاپ وهدیشک غیج دوب میاپ

رکف هک بایسارفا مداد ناکت اوه رد مکحم ار

هک هداتفا تکاس هشیمه نم یارب یقافتا درک یم

تشحو منز یم غیج هنوگ نآ

هچ هگ دیسرپ یم مادم و هتفرگ ار میوزاب هدز

داتفا هار نیمز یور هک کسوس هداتفا یقافتا

همه مدیشک قیمع یسفن و هداتسیا

نآ اب بایسارفا حلا دندوب هدش عمج طایح رد

تشز و هایس کسوس نا لا بند هب لکیه ودق

ردام دشکب ار اتوا دوب هداتفا

دز. رشت دزو لز متروص هب پچ پچ مرهوش

هک کسوس ؟هی یدرک هباپ قرقشق ارچ هتچ _

اه هیاسمه شیپ نوموربآ ! هرادن راوه ردق نیا

. تفر

بایسارفا ، متخادنا نییاپ ار مرس هدز مرش



هچغاب یوت ار وا شیاه اپ ابو تشکار کسوس

درک. ترپ

. تشگرب متروص هب ما هدیرپ گنر شمتشک _

دوب؟ گرزب شادادنز _

قرع تروص یور یتسد هدیرپ ییور و گنر اب

. مدیشک ما هدرک

. یلیخ _

؟ نامام ینک یم هاگن یروج نوا ارچ _

. یرخ یلیخ هک نیا یارب _

ره هاگآدوخان مناخ نیمیس یناهگان فرح نیا اب

مین یاه بل تشپ ار نامیاه هدنخ نامرفن هس

یارب تفر یم هک نام هریاد

. میدرک سبح ههقهق

؟ مدش مرخ هنکن درد تتسد _



زا هنک راتفر یروج نیا شردام هکاب یرسپ _

ماوخ یمن هگبد ادخ یدنوادخ هب هرت رخ مرخ

هزور دنچ نیا مرایب ور تمسا

. یتسکش و ملد راب دنچ

مغ اب دوب نایامن شیادص رد عوضو هب شضغب

لغب ار ووا هتفر ولج بایسارفا مدش شا هربخ

: تفگ یتحاران اب تفرگ

؟! یدش هچب نامام

منک. یمن وحالتل مریش _

دش. دنلب بایسارفا ضرتعم یادص

! نامام _

هگا واما مناخ امسا نکن توعد هشاب نامای _

. یدیم ونوشباوج تدوخ ندرک یگلگ

. متسه مه وت رکون _نم



نم وراب تندز فرح یشاب رکون داوخ یمن _

یدرک رنه ینک تسرد

شناهد هب یا هبرض دشو ادج وت زا بایسارفا

دز.

ات اما مش یم الل دعب هب نیا زا مدرک طلغ _نم

اپوت ینود یم مه تدوخ مراد ربص ییاج هی

لگ زا منکب طلغ نم ینکن مشفک

. مگب تهب رت نییاپ

زا رسپ و دندیسر قفاوت هب رگید کی اب هرخ باال

هرابود شردام زا بایسارفا یهاوخ ترذعم

میدش تسیل نتشون لوغشم

یم قرب یروس و یدهمریما مان نآ رد هک یتسیل

یلیلد نانآ ندرکن توعد یارب ، میتسناوت یمن دز

نیاربانب مینک ایحم مکحم



هک تفگ بایسارفا اما میدرک ناشتوعد ارابجا

ات دراد یم هگن شتشم اررد یدهم ریما یباسح

. دهدن ول ارم و دورن اطخ

.

زیچ دنچ دیرخ اب زور دنچ ضرع اررد زاهج

یرابنا لخاد اهار ،نآ میداد هلصیف یئزج

نآ نادنبانح نشج زا دعب ات میتشاذگ

رگید یا هناخ ،هب مینک لقتنم باال هقبط ارهب

درادن تسود تفگ یم ناخ دیشمج نوچ میتفرن

یفرط وزا دشاب وا زا رود شرسپ

هتساوخان هتساوخ هک یراک اب مه نم رگید

شمشچ رون مدوب هدش ؛ مداد ماجنا شیارب

اباب دای یهاگ هک درک یم هاگن ارم یروج

نم هب وا قشع هک فیح مداتفا یم یفطصم

ردپ دص واالزا تفر ههاریب شا ینتان رتخد

... میارب دوب رت یعقاو یعقاو



اهرد زور نیا هک دوب یمس نیرت هدنشک سرتسا

همطاف زا وج و سرپ اب مدرک یم سح میپ و گر

هک مدوب هدش هجوتم ارهز

زا هک دنراد مسر اه هداوناخ زا یضعب اه بش

تسا ناش سورع یکاپ هناشن هک یلا متسد داماد

. دنریگب

نیا زا یروجچ هک نیا هب ردق نآ اه زور نیا

زا مرس هک مدوب هدرک رکف درک رارف دیاب هیضق

و تفر یم جیگ درد تدش

ناذا دوخ اهارات بش تخوس یم میاه کلپ

یم ییادخ هب سامتلا زامن رد مدنام یم رادیب

هدرک خیلا ارم تشپ هشیمه هک مدرک

هدادن ماجنا متاجن یارب یراک تقو چیه و دوب

دوب.

ب هقبط ورد هدروآ ار میاه زاهج زور نامه یادرف

و نم یفخم یاه هناقشاع هک ییاج اال



فرص دنق و یاچ کی اب بایسارفا

اب اتشان ندروخ زا دعب یحبص ، دندیچ دش یم

بایسارفا و نم ناخ دیشمج زا هزاجا نتفرگ

هدنام یقاب و یئزج یاه دیرخ یارب

مشچ یارب زیزع لوق هب هک المز یاه سابل

نم میریگب دوب ناش هداوناخ لوا سورع ینشور

رس هب یزیچ رداچ ءزج هک

نامدوخ هناخ رد هک تفگ بایسارفا اما متشادن

، تسین تخس و تفس باجح هب یزاین رگید

هداس یخن نهاریپ کی نیمه یارب

شیارب هناخ اترد درک باختنا میارب گنر زمرق

رارصا هب هتبلا دیرخ مه رطع هشیش کی ، مشوپب

رطع هک دوب دقتعم نم

یب هچ یهاگ تافارخ دزادنا یم ییادج نام نیب

جراخ دوخ تیهام وزا دندش یم یعقاو هنامحر

. دندش یم



#

ار نام هدش تفچ یاه تسد میدیسر هک رد مد

هناخ دیفس رد یور بایسارفا میدرک ادج مه زا

دنفسا ایور دش هدوشگ هک دز،رد

دناخرچ نامرس رود ار  ونآ دمآ نوریب تسد هب

ار کشا تسشن میاه بل یور دنخبل دیشک ولک

رانک ، مدادن هار ممشچ هب

. مدوب مارآ بایسارفا

یم مدوجو هب هک راگنا وا رانک رد ایند شمارآ

تبحم رپزا هاگن میدش هک هناخ دراو ، تسشن

سح دوخ یور ار مرهوش ردپ

وا تسد هراشا واب هداد سالم عمج ،هب مدرک

ار میناشیپ دشو دنلب میاپ هب متفر شتمس



دیشمج دوب شرانک شزیزع رتخد دیسوب

،اب تشاد تسود یرگید روج ار دیهان ناخ

تسد مدرک یعس متشاد هک یساوسو دوجو

یور هناردپ هک ار مرهوش ردپ یاه

همه نآ دوجو اب اما منک لمحت دوب میاه هناش

کی ملد هت مه زاب دندوب نامهم هناخ رد هک مدآ

ادص هکاب دیخرچ یم یدب سح

ردپ ناتسد نتفر رانک و مرهوش ردام ندز

. تفر مناج زا مرهوش

. هرظتنم زادنا دنب هگید ودب رتخد _

هاتوک یهاگن نتخادنا زا سپ ار ممظنم یاه مدق

هیشوپ ، متشادرب قاتا تمس بایسارفا تمس هب

ارهب مرداچ و هتشادرب ار ما

. مداد امس تسد

مرش اب یش یم هام لثم ینک الح صا رتخد یاو _



ار مرس بایسارفا یومع نز فرح نیا رطاخب

نادند نیب ار ومبل هتخادنا نییاپ

مولعم دوبن باخرس هنن زا یربخ زونه ، مدرشف

هیقب ، تسا هتفر اجک هزور دنچ نیا رد تسین

مدوب ربخ یب نم طقف دنتسناد یم

. متشادن مه ندیسرپ تعرج

نهپ زمرق ییوتپ شطسو هک یگرزب قاتا رود

فارطا دندناشن یلدنص یور ارم دندوب هدرک

زمرق ی هدش زیمت یاه یتشپ قاتا

تحار اه نز ات دندوب هدیچ دیفس شکور اب گنر

. دنهد هیکت نآ هب

تاکرح اب هارمه ادص کی و دندز یم تسد همه

تخوس یم متروص ، دندناوخ یم رعش زادنا دنب

اب اما مدرک یم تمواقم لوا

ات مدرک لفق مه ارهب مناتسد زادنا دنب ضارتعا



نادند ارهب خن فرط کی ، موشن شراک عنام

شتسد رود ار شفرط کی و هتفرگ

تفر یم بقع و ولج نامزمه و دوب هدیچیپ

بایسارفا ماوقا ندز تسد و ینز هریاد یادص

دوب. هدرک جراخ توکس ارزا عمج

مدرک یم سح دش مامت شا یزادنا دنب یتقو

متروص هب هک تسد اما تسا شیتآ هروک متروص

مدرک ساسحا ار شا یمرن مدز

دزات هراشا شرتخد هب مناخ نیمیس نآ زا سپ

و دمآ لخاد زیزع دعب یدنچ دننزب ادص ار یسک

. دیشک شوغآ رد اقیمع ارم

. مناخ امطاف یدرک هچ رتخد لگ هکرابم _

تسشن یلدنص یور و هتفر نم هاگیاج تمس

یب یاه بل یور یظیلغ دنخبل مناخ امطاف

مخ باخرس هنن تمس و دیشک شگنر



ردام دزادنایب دنب ار وا تروص راب نیا دشات

هراشا تخادنا مرس یور دیفس یرداچ مرهوش

میورب باال هقبط تمس ایور دزاتاب

. منزب نت ار میاه سابل ات

یور دنخبل یتروص یسابل ندید زا میتفر باالهک

ما هناش یور تسد ایور تسشن میاه بل

: تفگ تبحم واب تشاذگ

هدیشوپ ور نیا شیسورع زور اه همنامام سابل

تنت منک رکف شتتشاد هگن سلا همه نیا ، هدوب

منک؟ تکمک یاوخ یم ، هشب

. مشوپ یم مدوخ _هن

زا سپ متشاد مرش دنیبب ار میاه مخز هک نیا زا

رازه اب مدرک ضیوعت ار میاه سابل شنتفر

منک نت ارهب سابل یتخس هب متسناوت تمحز



. تسا رتهب روط نیمه اما دوب داشگ میارب یمک

زا متساوخ هک نیمه متخادنا رس یور ار شملا

مناخ امطاف اب هارمه ایور موش هناور اه هلپ

. دندش لخاد

یاوخ یم هدزن بادیفس باخرس رتخد اجک _

تتسرد مومح تنربب هرارق حبص ادرف هزات ؟ یرب

ننک.

متسشن نیمز یور شتسد هراشا اب هدش خرس

ات تساوخ نم وزا دروآ اررد شا همرس

اب مین ادودح مدرک تعاطا مدنبب ار منامشچ

مامت شراک اتیاهن دوب ریگرد میاهوم و تروص

. دادن هزاجا هک منک رس هب یرسور متساوخ دش

یور نانچمه شتسد ، مدرک شهاگن بجعت اب

دوب. متسد

مرحم ان یریگب باجح داوخ یمن رتخد وش _اپ



. هترهوش طقف تسین نییاپ

اتهب مه بایسارفا دوخ یتح مدش دنلب مرش اب

هدیدن یسابل نینچ اب عاضوا نیا رد ارم حلا

متفرگ رارق مهاگیاج ورد هتفر نییاپ ارابجا دوب

موجه بایسارفا دوبن زا مبلق هب سرتسا زاب

یم شیپ هک یتاقافتا دوب، یتخس زور ادرف دروآ

منهذ رد هایس راکفا دندوبن ینیب شیپ لباق دمآ

هک مدرک یم روصت ار ییادرف دندیخرچ یم

و نم یارب وربآ   شیاه دایرف اب مناخ نیمیس

طسو ارم ناخ دیشمج و دراذگ یمن بایسارفا

رگید مه بایسارفا ، تخادنا یم کتک اب هچوک

، مدیرپ اج زا یروس یادص اب دوبن ناشراد ولج

دنب منابز و دوب هدش داشگ سرت زا میاه مشچ

دمآ.

؟ یبوخ منص _

امس هملک هنوگ ره نایب زا دوب هدش رصاق منابز



: تفگ تیعمج هب وور دمآ لخاد رد زا

. لخاد دایم هراد داماد

، دندیشک لک بایسارفا یومع ونز مناخ نیمیس

ریز دوب ما هریخ بجعت اب نانچمه یروس

هدش هایس و هتفر دوگ شنامشچ

دمآ شوخ کی لقادح منک یم یعس تسا

. مناوت یمن اما منک ادا ار هداس ششوگ

نییاپ رس هک دوش یم بایسارفا ترپ مساوح

هدرک غیت شش میاقآ لوق ارهب شتروص تخادنا

مولظم هنوگ نیا شتروص هنییآ لثم فاص فاص

داد. یم ناشن رت

همزمز شباذج یادص اب مشوگ دشومد مخ

درک.

. یدش هام هکیت هی لثم _

روج و هتسشن مرانک یروس مدرشف نادند هب بل



ابوا هتشذگ رد هک نیا زا درک یم مهاگن یصاخ

نامیشپ یا هظحل یارب مدوب هدرک ولد درد

هب عجار دیوگب یزیچ دنک یقل نهد دنکن مدش،

ادخ یاو دنادب رگا دیشمج ،اقآ مندوب یرارف

دوخ متساوخن نم هدب ربص نم هب تدوخ ایادخ

نیا هب ارم تدوخ منک، یگدنز نیا دراو یروز ار

رد مشچ زا راذگن نکن مهایس ور یداد له تمس

.. باخرس هنن اب ندش مشچ

۱

نم هب تدوخ ایادخ ادخ

نیا دراو یروز ار دوخ متساوخن نم هدب ربص

ور یداد له تمس نیا هب ارم تدوخ منک، یگدنز

رد مشچ زا راذگن نکن مهایس

منک. مرش باخرس هنن اب ندش مشچ



. مسرت یم یلیخ نم بایسارفا _

متمس هک نیا نودب دروخ هرگ مه هب شیاه مخا

. دیسرپ ددرگرب

هدش؟ یچ مناخ ارچ _

اال هنود یم و زیچ همه یدهم ریما نز یروس _

. تساج نیا من

و درک فاص ار شتک دش رت دیدش شناوربا هرگ

و تخادنا شبغ بغ هب یداب دش، اج اجهب یمک

داد. باوج مامت یدرسنوخ اب

هنک. یمن یراک تحار تلا _یخ

بش هگا ! منئمطم نم هریم ول زیچ همه ادرف _

یاوخ یم راکیچ نومزا ناوخب لا متسد یسورع

؟ ینکب

؟ هگید هیچ لا متسد _



رت یبل دز، یم جوم لا وس نارازه شنامشچ رد

شیارب مناوتب هک یدح ارات ایاضق مامت و هدرک

یتسد ،کالهف مداد حیضوت

. دیشک شناهد رود

یزیچ نارگن منک یم لح و زیچ همه مدوخ _

شنز طقف منز یم فرح مه یدهمریما اب شابن

؟ هنود یم

. منود یم نم هک ییاج نوا ات _هرآ

و لبط ندز هب عورش طایح لخاد اه هدنزاون

دوب قاتا کیدزن هک ایور زا دندوب هدرک لهد

دروایب میارب یرداچ ات متساوخ

گنرمه هچراپ هکت کی هارمه هب دعب یدنچ اما

مرس یور ار نآ ات تساوخ نم زا تشگرب اسابل

اب ناگدنزاون مزادنایب

هناخ دراو مناخ نیمیس یاه نتفگ دییامرفب



دنداد همادا یرتشیب رناژی اراب نتخاون و دندش

هک مدرک یم رکف نیا هب ونم

موش رقتسم نآ رد تسا رارق هک یدعب ناکم

، تفرگ رظن االتاررد متحا دیاب هشیمه تساجک

تخس ردقچ بایسارفا نودب یگدنز

مورب هنایفخم دوخ هک دز مرس هب نآ کی دش یم

رتخد کی هکاب ییاوسر نیا ارزا بایسارفا و

شا یردپان تسد زا هک میتی

یلو مهد، تاجن هدرک جاودزا دنک یم یرارف

، دیشخب یم تعسو ار ییوربآ یب نیا نم نتفر

ریدقت تسد ارهب زیچ همه دیاب

ارهب زیچ همه ایادخ " متفگ لد رد مدراپس یم

یلقع ره رتزا لقاع وت هک ارچ مراپس یم وت

" یناوت ره زا رتاناوت و یتسه

یحو نم هب هظحل رد هک ار یا هلمج مدرک یعس

هلمج نآ اب مک مک ار ملد ات منک رارکت ار دوب هدش



منک. مارآ

.

ارم هک نیا ضحم هب یروس ماش زا سپ بش

مچم رود ار شتسد ، دروآ ریگ اهنت یا هشوگ

درک. مچیپ لا وس و هتخادنا

هچ وت ور تدوخ یدرک دوب یراک هچ نیا منص _

هیک هرسپ نیا یاباب ینود یم یتخادنا یهاچ

تس؟ هراکیچ شدوخ ینود یم

نرایم ترس هب بالیی یدرک اراکیچ وت نمهفب هگا

هک...

ماباب تسد زا شدوخ هنود یم بایسارفا _

داد. متاجن

: تفگ یزوسلد واب داد ناکت فسات اراب شرس



متزانج هش یم هباپ تمایق هنودب شاقآ هگا

ینود یم هنک ادیپ یسک هنوت یمن تقو نوا

االن نداد یرارف و شرتخد هک ییاسک

یدموا رد زاچهلا رتخد یدرک هابتشا ؟ ناجک

هاچ. وت یداتفا

لوبق متسناوت یمن مدز سپ ار ملد یوت سرت

تسود ار بایسارفا نم ما هدرک هابتشا هک منک

وا رطاخ هب متاظحل مامت رد مراد

ارهب مخلت تارطاخ مامت و مشک یم سفن

. مزادنا یم منهذ هطقن نیرترود

؟ یگن یزیچ یسک هب هش _یم

اب درک اهر ار متسد و داد ناکت یرس فسات اب

دش. لوغشم شگنر یکشم هداس یرسور

مدموا وت ندرک بارخ یارب یدرک رکف _نم...

اج؟ نیا



یم تسرد و زیچ همه شدوخ تفگ بایسارفا _

هنک؟

ردام هگا تیسورع بش ؟ یدرک رکف ادرف _هب

... ترهوش

لز یروس هب سامتلا اب باخرس هنن یادص اب

محرت زا یزیچ وا ،اما دهدن ارول یزیچ مدز،ات

ار زورما لقادح متشاد تسود ، درکن مک شهاگن

یمن اما منارذگب منک رکف یزیچ هب هک نیا نودب

دش.

هنن؟ مناج _

ادص و بایسارفا ندرک رضاح ور انح اه هچب _

انومهم یارب ، دینوخرچب رود ور انح دیاب منز یم

هراد رد مد مه مناخ مظعا

یروس هب هنک یم عمج و نودنبانح یاه هفحت

تقو هی شتسد کمک هرب تسین یتمحز هگا وگب



اج اجهب طولغ طلغ ور اه هفحت

. ذغاک وت هسیونن

. هرادن داوس هک یروس یلو ، مشچ _

هنک. یم تیافک هرامشب ور اه لوپ هک نیمه _

شیاه تبحص لوبق هناشن هب سرتسا اراب مرس

یروس ارهب شیاه فرح و مدرک نییاپ باالو

ارم یتیاضران وااب مداد لا قتنا

. تفگ کرت

نورد هک ار انح فرظ مه واب دمآ بایسارفا

،نآ میدناخرچ رود دندوب هداد رارق یریصح دبس

تشذگ شبارطضا مامت اب زور

اه نامهم منیبب ار بایسارفا رگید متسناوتن بش

بارخ مناخ نیمیس لوق هب ناخ دیشمج هناخ

نتخادنا هب روبجم وامار دندش

. دندرک گنراو و گنر کشت فاحل نیدنچ



یم فلتخم یاه سوباک حبص دوخ ات بشید

،اب مدوب هدیرپ باوخ زا راب هس کیدزن مدید

میور هک یکزان مالهف وزرل سرت

یروجدب ،حملا مدرشف تشم اررد مدوب هتخادنا

یسورع ره هک یداع سرتسا و سرت دوب، میخو

تشاد شندش سورع زا لبق

رانک هب مه مندوب سک ویب هداوناخ دوبن رانک هب

، متشاد ساره یلیخ دوش یزیر وربآ هک نیا زا

عوضوم یور مه بایسارفا

اباب لثم تسرد دوب هدرک دیکات شیوربآ ظفح

راب نیلوا یارب هک متفا یم یزور دای یفطصم

شناتسود و متفر شناکد هب دوخرس

نم هب ندرک هاگن زا تسد هیشوپ و رداچ نامه اب

مخا نانچ مدش هک ناکد دراو ، دنتشاد یمن رب

ردپ راگنا هک درک نم هب یظیلغ



ما هدنازوس اج کی ار شنادناخ مامت و ردام و

اه نامز نآ درکن دنلب میور تسد زور نآ اما

شزیزع رتخد تشاد متسود

و متسیرگ زور نآ شمشخ رپزا هاگن ،اب مدوب

قه اراب شیاه مخا متخادنا شلد ارهب سرت

دیشک مرس یور تسد درک زاب مقه

یم مرس رد هشیمه و هشیمه شندوب نابرهم

یاه زور نامه مه مترفن یگنرمک تلع دنام

دوب. یرپس هکابوا یشوخ

؟ ینیبب یروج نیا و نم یرادن تقاط اباب رتخد _

هگم هنوخ گرگ نیا وت این متفگن تهب نم هگم

یکی تور مساسح ینود یمن

نم. هنود هی

تارب یربب ور تراهان هتفر تدای تفگ نامام _

. دروآ راهان



یاج رکشت دز قرب شنامشچ دش بآ شلد رد دنق

ردق نآ اه دعب تفرگ ار تیدج رپزا توص نآ

باسح هک مدمآ و متفر

هک ییاج رد هتبلا درپس نم ارهب شیاه باتک

. مشاب یهاگن ره زا رود

سابل ؟ یرادن ور هب گنر ارچ مناخ منص _

تقو شوپب ور هدرک هراجا نامام هک یسورع

. هگنت

. بایسارفا _

داد، صیخشت میادص شزرل زا هک ار مضغب

سک چیه هک رکشورادخ تفرگ ار متسد نارگن

. دوبن رهظ تقو نیا یرابنا رد

اب ماوخ یمن ملا بند این دش بارخ زیچ همه _هگا

... تاقآ

درک مخا تشاذگ مبل یور ار شا هراشا تشگنا



مروایب رسباال رگید متسناوتن هک کانسرت نانچ

ارباال مرس ارابجا شدوخ و

درب.

سال هب هنزب مهب ور تلصو نیا داوخب هک یسک _

. منوشک یم هب

... ماوخ یمن _

هشب متمایق مونشب هگید فرح ماوخیمن منم _

هساو مرادن تقو رتشیب تعاس دنچ منودب هگا

رانک ور تقو تعاس دنچ نوا یگدنز

نزن ور افرح نوا هگید ؟ یونش یم ماوخ یم وت

مناخ مریمیم وت نودب مریمیم نزن نتفر فرح

منود یم نم ینم کاپ رتخد وت

هتکیچوک بلق وت یچ منود یم یتسه یچ وت

مد. یم تبلق نومه نتشاد هگن هساو ور یگدنز



اب لد هت وزا اقیمع هک اه فرح نیا اب مدش الل

یاه مشچ دزو یم شساسحا رپزا تروص نآ

دنخبل ارهب شگنر یلسع

. مروایب تقاط متسناوت یم رگم تخادنا یم

ایوا مراد شسود رتشیب نم متسناد یمن یهاگ

ار بایسارفا یافو هک دوب نئمطم ار نیا یلو

. دشاب هتشاد تسناوت یمن سک چیه

.

و مامح زا نام ندمآ زا سپ نورب سورع مسارم

، تشاد همادا زونه هاگشیارآ هبنام ندش لقتنم

ارزا شلیاسو مامت مناخ یرپ

هبعج نورد هک بادیفس باخرس و همرس هلمج

هدیچ زیم یور تشاد رارق یا هرقن کچوک یا

دنتشادن هزاجا امس و ایور دوب،

نآ مناخ نیمیس نیمه یارب دنیایب هاگشیارآ هب



هدش نم هارمه دوخ و هداتسرف هناخ اهارهب

دوب.

تسرد یروجچ ور مسورع نیا منیبب نوج یرپ _

مکی ش هفایق نک ششیارآ یروج هی اینک یم

. هشب لگشوخ

ار مرهوش ردام پچ پچ و درک جک یبل یرپ

درک. هاگن

هگم رت لگشوخ نیزا هگید نوج نیمیس _

نوزا هنومیم هام هکیت هی لثم هشچ تسورع

ربو شوخ یلیخ مه تیلبق سورع

. هداتفاین ملیف غامد زا هرت ور

باخرس هنن مدنخن مدرک یعس شفرح نیا اب

: تفگ دزو مناخ نیمیس هناش هب یتسد

لا بند یه ارچ منود یمن نم سورع یدروخ

زا اما یدرگ یم رتخد نیا دوجو وت داریا و بیع



نیا زا شکب تسد ونشب نم

ور تدوخ طقف و طقف تانداد ریگ نیا اب تاراک

. ینک یم رود ترسپ زا

هگید هگ یم تسار تفگن یزیچ هک نوج ردام _

. مرادن نومرد تسرد هفایق

هب مارآ یا هبرض و تفرگ نم زا مشچ یتحاران اب

دز. شناهد

؟ هبوخ مکب مصو مش یم الل هنن هشاب _

مناخ یرپ داد بات ار شرس فسات اب باخرس هنن

یم مرهوش ردام تمس یتحاران هکاب ار مرس

درک. فاص تفر

ترهوش ردام نارگن هدایز راک رتخد روخن نوکت _

هش... یم مورآ شابن



و متسب مشچ نز نآ یروتسد هب توکس رد

تسرد لوغشم یتعاس کی ادودح دش، لوغشم

مدید یمن ار مدوخ دوب نم ندرک

هک مدوب هدش زیخ مین راک لوا ردق نیا نوچ

هک شراک دوب هدنادرگ هنیآ هب تشپ ار یلدنص

و نسحلا کرابتف " کی دش مامت

یور ار شتاولص و دروآ نابز "هب نیقلا خلا

لیاتسا و پیت نآ وااب زا درک توف متروص

راگنا دوب،اما دیعب تاولص نداتسرف

هب یوق نامیا ننورد شرهاظ ربخالف مه وا

. تشاد ادخ

یمک رگشیارآ نادرگاش تسد هب هک مرهوش ردام

یدنخبل هتساوخان نم ندید اب دوب هدرک اریو ارآ

و تسشن شبل یور ظیلغ

شقوذ زا یتح درک باسح ار رگشیارآ دزم تسد

مرگشیارآ لیوحت داد یم دیاب هک لوپ زا رتشیب



داد. مناخ یرپ

هروخ یم مشچ بشما رتخد نیا یاو _یا

. هرادرب دیابن ور شروت نیمیس

هیقب هک رگشیارآ هب مداد لوپ همه نیا هنن _او

یسک یگیم تقو نوا دارد نوشمشچ ننیبب

رداب مد هک غرم مخت هی هنیبن

یم شاپ فک مادوسح یامشچ هنوکشب ششفک

نر.

مرش یمک واب مدناشن متروص یور مارآ یدنخبل

گنر مدنخبل متروص ندید زا متشگرب هنیآ تمس

. مدوب هدش ضوع لک ،هب تخاب

دوخ رگا یروج نیا ، مداد تروق تخس ار مقارب

. تخانش یمن دید یم ارم مه مردام

هنیآ وت وتدوخ ردق نیا تیسورع زور هگید هسب _

. رتخد ههانگ نیبن



رد فرط هب ارم و دیشک ار متسد باخرس هنن

داد. تکرح یجورخ

هب هریخ روط نیمه دوب، هدرب شتام بایسارفا

سابل ، تفر یمن مه رانک و هداتسیا رد مد نم

مدرشف تشم اررد مسورع

تیعضو نیا رد یتح مباجح هک رکشورادخ

. متشادن ینارگن و دوب لماک

دش. زبس فلع نوماپ ریز رانک ورب رسپ _

؟ یدرک شضوع ور منز ؟ یدرک راکیچ نامام _

؟ یراذب کاله مرس هنکن

رانک بایسارفا دش دنلب باخرس هنن هدنخ یادص

: تفگ هنن هب ور بایسارفا طایح لخاد تفر

نیا مش نئمطم نم هب دیدب شضرق هقیقد هی

. هنومدوخ منص رتخد

وا هب ور تراسج واب درک زیر مشچ باخرس هنن



داد. ناکت ار شتشگنا

متفر هدایپ یاپ وراب اه هار نیا مومت نم مرسپ _

اب یرخآ زور یاوخ یم هگا هرادن هدیاف متشگرب

و کر ینک الط تخا تسورع

هیچ؟ یارب افرح و اراک نیا وگب هدنک تسوپ

یب دزواب باخرس هنن هب یکمشچ بایسارفا

داد. باوج ییایح

هب مشوه منک رکف هنن مهف زیچ مدآ نوبرق _یا

. هتفر وت

لخاد و هتفرگ وا زا هاگن پچ پچ باخرس هنن

تمس و دیشک ار متسد بایسارفا ، تفر هناخ

هکباالدززا ار روت درب، یرابنا

و دندز قرب شگنر یلسع یاه مشچ نم ندید

دش. سبح هنیس رد شسفن



؟ یدوب اجک سلا همه نیا رتخد _

تمس تدش اب ارم ووا مدرک زیر مشچ یلا وس

درک. مسبح شناوزاب نیب رد دیشک دوخ

. ماوخ یم وترطاخ ردقچ ینودب هگا _خآ

. نرظتنم هیقب بایسارفا هتشز _

مدرک نوشروبجم هگم منک راکیچ ، نشاب راذب _

. ننومب ام رظتنم و نایب

. بایسارفا _

ووت. منود یم نم بشما اما هرادن بیع میرب _

ود نیا رد تشاد قح هراچیب ، مدیدنخ سرتسا اب

یروج دوب هدش ور نآ هب ور نیا زا ما هفایق زور

ارم مه یفطصم اباب رگا هک

تشادن ناکما زگره دید یم نابایخ هچوک رد

. دسانشب



یم نامز و نیمز زا هک ییاه تقو دیدید

درذگب رید لقادح ای درذگن نامز هک یهاوخ

هچ اه زور شخرچ اهو هبرقع تعرس

یدرک هک یا هتساوخ زا هک یروج دور یم باال

زیچ همه دوز ردق نآ بش ؟نآ یوش نامیشپ

نورد سرتسا دوز ردق نآ تشذگ

سرت رب عالهو قاتا رد هک دمآ شوج هب منوخ

دراد شجاودزا بش ینز ای یرتخد ره هک ییاه

نداتسیا رظتنم رد تشپ بارطضا

دوب. هدش هفاضا مه باخرس وهنن مرهوش ردام

ناشن هک زمرق یا هچراپ بارهس شیپ یدنچ

اب مسفن دوب، هتسب مرمک رود ارهب دوب نم یکاپ

هب بایسارفا ندش کیدزن

هب هک متسد یور ار شتسد دوب هدش سبح نم

داد. رارق ، دروآ یم راشف کشت



. تسین یزیچ سرتن منص _

، مداد تروق تخس ار مقازب دوب، خی هکت کی منت

مه وا ناتسد سمل زا هظحل نآ رد هک دوب بیجع

دوخ مدش،رد یم رجزنم یمک

گنر مدوب شا هریخ هفخ یضغب واب هدش هلا چم

هنوگ یور هک میاه کشا دید هک ار میور و

دش. مه رد شمخا دنتخیر

شنیتسآ دش ادج نم زا مهرد یاه مخا نامه اب

جراخ شبیج زا گنرس ، تسب ار شتسد ارباالدز

مدوب شا هریخ بجعت اب درک

یرادقم و درب ورف شگر لخاد ار نزوس رس

یادص اب مشوگ مد دیشک نوریب نآ زا نوخ

: تفگ یفیعض

. نزب غیج



یچ؟ _

دشو دنلب مخآ یادص دز میوزاب هب یا هبرض اب

لخاد نوخ تسشن شا هتسخ هاگن رد دنخبل

اررد گنرس

یور مه ار نآ زا یمک تخیر دیفس لا متسد

تمس ار نآ دوشگ وردار درک خیلا کشت

مالهف تشگرب هک لخاد تفرگ شردام

زارد کشت یور ارم تخادنا یا هشوگ ار فیثک

ما هنوگ یور ار شناتشگنا کون شزاون درک، شک

. مدش اریذپ تذل اب

. بایسارفا _

؟ هشاب نکن هیرگ یروج نوا هگید باوخب _

ارهت ترفن مداد ناکت ار مرس تیمولظم اب

شرفنت هک نیا صیخشت اما مدناوخ شهاگن

منک. فشک متسناوتن ار تسیک هب تبسن



اتهب متشاد یرفاو یعس و هتسب ار میاه مشچ

مه یور مشچ حبص ناذا دوخ ات اما مورب باوخ

ار وا مدش دنلب یتقو ، متشاذن

دوب هتسشن هرجنپ رانک هنهرب هکابباالهنت مدید

دوب. هدز لز نوریب هب شا یدج یاه مخا واب

؟ یدیباوخن ارچ _

. دشن _

یمک شخرس نامشچ ندید زا تشگرب هک متمس

متفر شکیدزن مسرت ربخالف ،اما مدرک تشحو

شمشچ یدوگ ریز یتسد

. مدیشک

. تسین مدوخ تسد _

هکیآالر متفگن نوجاقآ و منامام هب تقو چیه _

... هدوب یا هگید سک اب نم لبق

مقازب ، دندنام زاب مه اب نامزمه منامشچ و مناهد



همادا حلا نامه رد ووا مداد تروق تخس ار

داد.

. ممهفن هک ندوب هدرک متسم _

ال تفگ یآالر بش نوا یلو مدوبن یرامرهز لها _

دعب مدرک یم کف  متشادن شسود نم همز

یلو ملد هب هتفایب شرهم یسورع

هن مدید یم مرهاوخ مشچ وهب نوا هشیمه نم

. هگید زیچ

راگنا بایسارفا هراچیب مدرک جک رس یزوسلد اب

نییاپ رس هدز مرش تشادن سناش نز زا هک

. متخادنا

چیه نوچ ؟ میدشن راد هچب ارچ ینود _یم

منومه یارب مدزن تسد شهب راب نوا دعب تقو

دش. ادج مزا

دوجو مامت اب ملد میدیرپ اج زا قاتا رد یادص اب



اما تساوخ یم ار شیاه فرح هیقب ندینش

تسد دوب هداتسیا رد تشپ هک یسک

. مدرک زاب وردار هتفر نآ تمس ارابجا دوبن رادرب

دیشک ما هنوگ یور یتسد دنخبل اب باخرس هنن

: تفگ تبحم اب

. ریخب تحبص مناخ یبوخ

. ریخب مامش حبص _

زورما مدرک تسرد یچاک تارب هنوحبص دیایب _

. ناتسرهش مدرگ یم رب یروس و یدهمریما اب

فیعض یادص ،اب متسب ار قاتا ورد هتفر نوریب

: متفگ یا هدیسرت و

. باخرس هنن یدنوم یم رتشیب شاک

ور هنوخ مدوبن هک تدم نیا سورع هشیمن _



و راز شدوخ منوا مناخ هرهاط تسد مدرپس

. هراد یگدنز

هسیک شبیج لخاد ،زا مدرک یهاگن یتحاران اب

متسد فک و هدروآ رد یا هوهق گنر هب کچوک یا

. تشاذگ

مدوب هتشاذگ ور اه هکس نیا سورع ریگب _

هک تفگ یدهم ریما اما مدب تهب یتخت اپ عقوم

ورب ،حاال هشاب اتسور دیاب بش ات

منک. یظفاحادخ منوا اتاب نزب ادص ور مرسپ

ات متساوخ بایسارفا وزا متفر لخاد مغ اب

تفر هک وا دیایب نوریب و دنزب نت ار شسابل

هارمه داشگ و دنلب ینهاریپ مدوخ

یار مدوب بذعم مه زاب اما مدرک رس دنلب یرسور

. متسب مرمک رود دیفس یرداچ نیمه

هدش ما هریخ یصاخ روج همه متفر هک نییاپ



میتسشن یا هشوگ بایسارفا رانک رد لجخ دندوب

اه نامهم هیقب زا ربخ یب زیزع ،

تفگ یم دوب، هدش جراخ طایح رد زا هنایفخم

دنچ ره دوشب شدوبن هجوتم یسک درادن تسود

همه ننئمطم مسارم عقوم هک

. دندش یم شدوبن هجوتم

یارب ندوب بذعم بایسارفا دوجک اهزا نز

یتلا جخ چیه نودب هناحبص فرص زا سپ نیمه

ونم دیسوب عمج اررد متسد

مشچ نآ زا مرهوش ردام دیدش تداسح هجوتم

نامشچ گنرمه هک شگنر یلسع مشخ رپزا یاه

. مدش دوب بایسارفا

اما هنوخ ماین دیاش زورما شاب تدوخ بقارم _

. مریگب یصخرم منک یم یعس

سالتم. ترس _



مخ تفرگ نادند ارهب شبل دزو یباذج دنخبل

نم طقف هک یروط یمارآ یادص اب مشوگ مد دش

درک. همزمز مونشب

. امرادن محر هگید بشما _

هیقب ساوح مامت و دندش خرس ینآ میاه هنوگ

هک نیمه بایسارفا دوب،خهلا عمج ام زور اه نز

نتخادنا هکیت تفر نوریب

فرح وزا هتسشن شرانک مه ادیآ درک زاغآ ار

شا هریخ فسات اب درب یم تذل شردام یاه

. مدوب

بش ور هگید مه ونز درم میدق واال هبوخ _

ندید ور مه فافز لبق انیا ندید یم طقف فافز

راک ره عمج ولج یسورع دعب چیه

نیا هک راگنا هن راگنا ننک یم داوخ یم نوشلد

. ننوشرب و رود مدآ همه



هدز مرش دش عورش اه چپ چپ فرح نیا زا سپ

وا فرح یخلت ات متشاذگ ناهد رد یچاک یقشاق

نیا هک راگنا ، دربب نیب ارزا

وت دیوگب دوبن یکی دندوبن رادرب تسد هداوناخ

یرگید یگدنز رد دوب ترتخد هب تساوح رگا

تالش یدوبن ندناود شوم لا بند

هنایشآ یور ار ترتخد یگدنز هک یدرک یمن

. یزاسب هرابود یرگید

ندرک عمج یارب متساوخ میدروخ هک ار هناحبص

هتخادنا هناخ رد هک وطالین و لیوط یاه هرفس

یادص هک منک مادقا دندوب

روج نامه دش ثعاب دشو دنلب مناخ ناریا

نم طقف هک دز یروج ار فرح نیا دنزب مکشخ

میاهرهوش رهاوخ و رهوش ردام و



. میونشب میدوب هتسشن مه کیدزن هک

یرب دیاب ؟وت یدش اپ ارچ وت مناخ سورع _ِا

تفافز بش بشید نیمه یتم ال سان تحارتسا

ادخ زا هتبلا یدنورذگ رس زا ور

اه نیا رتزا لبق مدیاش هنود یم یک نوهنپ هچ

.. یداد ماجنا ور تاراک همه

رتخد رطاخب نم رطاخ هب هن دز رشتمرهوش ردام

هگن شناهد یولج تسد دنخزوپ اب ادیآ شیاه

شیاه هدنخ یسک ات دوب هتشاد

واب هدمآ شوج هب روبص هشیمه نم دنیبن ار

. مداد باوج دنخزوپ

اب مشاب هداد ماجنا مه یراک هگا نم مناخ _خهلا

زونه نوتمشچ هک نیا لثم ، مداد ماجنا مرهوش

دیراد دیما زونه بایسارفا ور

هتفگ نم هب بایسارفا اما نوترتخد هب هدرگرب



ور ادیآ هنود هی طقف و نریمب ایند یانز لک هگا

شاهاب هگید هشاب هدنوم نیمز

دیراد تسود هتفگ مشلیلد هنک یمن جاودزا

؟ دیونشب

نیا نوچ دول هدش بلج ام تمس همه هجوت

هدش خرس شتروص مدوب هتفگ دنلب اهار فرح

تسا هتکس ردحلا هک یسک لثم دوب

اب مرهوش ردام دنک زاب بل زا بل تسناوتن یتح

هب میقتسم هرفس رس زا دوب ما هریخ یجیگ

مبلق متفر نام کرتشم قاتا فرط

مبلق مدرک یم سح نآ ره هک دز یم دنت نانچ

مدوب هتفرگ بلق شپت صرح زا دتسیا یم

همه مروخن نیمز ات متسشن یا هشوگ

ایور دشو زاب رد دیخرچ یم مرس رود هب زیچ

. تسشن رانک ینارگن دمآ،اب لخاد



؟ یبوخ شاداد نز یاو _یا

. مبوخ _

و ناریا خهلا حلا بوخ یرادن ور هب گنر _

درکا یم مشاداد رگیج هب نوخ زورید ات یتفرگ

نومیشپ هتفرگ طالق النهک

نوا خهلا هک یگب یتساوخ یم ور یچ یتسار

ناه؟ تفگن یچیه دش خرس یروج

اررد توکس مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

رادفرط رتشیب امس ، مداد حیجرت تیعضو نآ

هارمه نیمه یارب دوب شردام

و مدرک هزات یسفن دوب هدماین قاتا لخاد ایور

مرهوش ردام هک مورب نوریب قاتا زا مدرک یعس

اج زا هتساوخان درک زاب ردار

نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ تیدج ،اب متساوخرب

دز. رشت صرح واب تفر



ینومهم نیا وش رضاح رتدوز یتختاپ یارب _

اتهب مینک در نومرس زا عیرس ور هرخسم

تسین بایسارفا بشما مسرب تباسح

. دیفس مشچ مرایم رد تراگزور زا رامد

با مسفن متسشن یلبق یاج رس یبصع شنتفر اب

یارب تسناد یمن یزیچ مناخ نیمیس دمآ یمن ال

دوب راک بلط ردق نیا نیمه

رهاوخ هب عجار ار زیچ همه یتقو متشاد تسود

دهاوخ ار وا فرط مه زاب دمهفب شزیزع هدار

بایسارفا رطاخب ایهن، تفرگ

متفگ یمن یزیچ و مدوب هتفرگ نهد هب نابز

شریگ قل نهد نز کی دنک رکف متشادن تسود

زا هملک کی دناوت یمن هک هدمآ

زا هدز مرش ایور و دنزب وا هب مه ار شیاه فرح



هب ینارگن واب تسشن وناز راهچ شردام تکرح

یمشچ ریز دوب هدز لز نم

. دییاپ یم ارم

دیاب ، منزب شسپ ات مدوب هدرک زکرمت مضغب یور

یسک فرح مداد یم هزاجا دیابن نشاب مکحم

لوق نم زا بایسارفا دنک متیذا

و دهد مرازآ یسک مهدن هزاجا هک دوب هتفرگ

دوب. نیمه شا هتساوخ اهنت دنکشب ار مبلق

هدب شق خاال یروط نیمه منامام شاداد _نز

. شابن تحاران

تسود ردق نیا ور بایسارفا نم ایور متسین _

. تسین مهم مارب ازیچ نیا هک مراد

هدمآ ششوخ راگنا دش زاب مفرح نیا زا شدنخبل

و مراد تسود ار شردارب اعقاو هک نیا زا دوب

اهزیچ نیا اراب نام یگدنز



منک. یمن بارخ

هزات داد، یم ریگ یلیخ ادخ هب مادیآ هب منامام _

دوب. شرهاوخ رتخد نوا

رتخد "وا متفگ لد ورد هدز خلت یدنخبل

هک اهنت وراک سک یب کی ووت هدوب شرهاوخ

". دننک یم ابوت دنهاوخب ناشلد راک ره

؟ ییاجک ایور _

دشواب دنلب اج زا هدنمرش ایور امس یادص اب

: تفگ یتحاران

. میزپب دیاب راهان کمک مر یم ننک یم مادص

. مزیزع هرادن لا کشا _ورب

نامگرزب ابیرقت قاتا رد ییاهنت هب شنتفر اب

نیا مردام رگا متشاذگ وناز یور ورس هتسشن

نم هب یدحا داد یمن هزاجا دوب اج



تعرج تقو چیه سک چیه دیوگب یزیچ

اباب یتح ، دیوگب وا هب رت نییاپ لگ زا تشادن

هشیمه شیاه تبحص رد مه یفطصم

مه مردام تعرج اما داد یم جرخ هب طایتحا

روز هب ارم تساوخ یم یتقو اه یرخآ نیا

دوب. هتفر بآ دهد رهوش

ینعی ؟ دوب هدرک یفخم نم ارزا میعقاو ردپ ارچ

ار شیوربآ و مدرگرب رهش نآ هب نم دیسرت یم

ییاه زور یفطصم اباب مربب

یم اوعد مردام واب دور یم رفس هب تفگ یم هک

اباب ؟ دندرک یم ثحب نیمه رس ینعی درک

ما همع هب رفس یاج هب یفطصم

راک نیچمه دندوب هتسناوت روطچ دز یم رس

دوبن دیعب هک یفطصم ؟زا دنهد ماجنا ار یفیثک

یزیچ هچ ضوع رد مردام اما

دوب!؟ هدرک تخب دب ارم و دوخ



ندیمهف زا دعب یلد نوخ هچ میاه همع هراچیب

اتزا دندرک رپسبالینم ار دوخ دندروخ هیضق

. مروخن کتک یفطصم تسد

لخاد مدمآ نوریب رکف زا مرهوش ردام یادص اب

درک. ترپ متمس یسابل و دمآ

منیبن هگید نییاپ ایب هگید هقیقد هد شوپب ونیا _

ور مرهاوخ روز هب اینک یزارد نوبز انومهم ولج

عمج ولج یایم مدنودرگرب

مدرک یمارتحا یب تهب مدرک طلغ یگ یم

رتخد منک یم ترس زا تسوپ یگن ؟ یدیمهف

تفرگ و ضیرم وت مرسپ هک نیمه هرایتپ

و مدیق مرهاوخ ترطاخب هگا مدزن ومد متخوس

. مایمن هاتوک هگید هنزب

لثم یرسور زا شیاهوم هک ییوا هب زاب ناهد اب



نتمه اب مدز لز دوب باال تمس میرک ای لکاک

راکهدب مه یزیچ راگنا زاب ناهد

. مدوب هدش

ار سابل یتیاضران اب تفر نوریب هک قاتا زا

نآ ات دیشک لوط هقیقد تسیب ادودح متشادرب

دوب دب حملا هک یعقاوم ، مشوپب ار

هچ دش یم تخس میارب مه مدیشک سفن یتح

ردام دش هدز رد هرابود راک کی ناجنا هب دسرب

رداب یولج نامه زا مرهوش

: تفگ رشت

؟ هتعاس هی ینک یم راکیچ یراد رتخد هگید ایب

یارب و داتسیا متشپ مدش شکیدزن یتحاران اب

زا رگیدکی اب تخادنا مرمک رود تسد وربآ ظفح

ار میولهپ میدش یهار اه هلپ

بل هدش لر تنک یمشخ اب مشوگ ومد داد راشف



دز.

ور شتسد یر یم اج نوا هداسیاو ناریا نیبب _

یاوخ یم ترذعم ینک یم شلغب ینک یم چام

؟ یدینش

درد اب درک رتشیب ار شتسد راشف مدرک توکس

نم هاگیاج کیدزن ییاریذپ جنگ هک یدیهان هب

زا مدش هریخ دوب یلدنص یور

. تخیر ما هنوگ یور مکشا درد

فرح هب متساوخ ادتبا متفر هک یلدنص تمس هب

چیه هب مرورغ اما مهد شوگ مرهوش ردام

فرح دای داد یمن هزاجا ناونع

یولج تقو "ره تفگ یم هک مداتفا مردام

راه رتو ارظملا وا یزادنایب نییاپ رس تنمشد

هجوت یب نیا ربانب یا" هدرک رت

یلدنص یور نامیور هدش تباث یاه هاگن هب



هدیرپ ییود و گنر اب گرهوش ردام متسشن

شلباقم زا یبصع شرهاوخ دز دنخبل

هک رتهب نامه مدش هریخ وا هب دنخزوپ دشاب در

ردپ هجوت ارزا تعرج نیا متسناد یمن ، تفر

ابزا مراد دوخ هب مرهوش

زا نم دوب هک هچ ره بایسارفا دوخ یاه تیامح

مدش، یم عاجش دوب متشپ یسک یتقو لوا

نم هب مه یفطصم هک ینامز شاک

تقو نآ دش یم ما یماح مردام درک یم ملظ

. مدیشک یمن یتخب دب همه نیا تقو چیه رگید

تبحص اما دندرک یم چپ چپ اه نامهم همه

همتاخ بایسارفا یومع نز ینز هریاد اب ناشیاه

هیقب دزو یم وا تفای

یارب ار متسد و دمآ متمس ایور   دندیصقر یم



یاه لیماف مدش شهارمه دیشک صقر

دادعت زجب ار مادک چیه هک بایسارفا

یم متسد هب شاباش متخانش یمن یدودحم

هسیک نورد و هدرک عمج اهار نآ ونم دنداد

مرهوش ردام تسد یوت گنر زمرق

یم اهرپوخیلا سانکسا زا متسد متخیر یم

اج رس مه نم دش هتسخ هک نامنز هریاد دش،

دیخرچ متمس دیهان نامشچ متسشن

رظن ریز ارم یصاخ روج داتفا ملد هب سرتسا

تخس و هتفرگ وا زا مشچ هدز تشحو تشاد

مدروخ مسق و مداد تروق ار مقازب

رگید ، دیوگن یسک هب نم هب عجار یزیچ وا رگا

منز. یمن فرح مزار زا سک چیه هب

 

دیدپ اه  ناسنا تساوخ هب تقو چیه ایند "



هدماین

هک

دورب شیپ مه وا تساوخ هب

رگا

تنابیرگ ترمع رخآ ات ینک گرزب ییاطخ

ار

دوج یم ار تا هرخ ورخ دریگیم

نوچ

" تسیا هزیرغ شا یمحر یب

 

ندرک عمج نامز یتح ینامهیم تدم مامت رد

هدنک نم زا دیهان هاگن مه هظحل کی اه وداک

دراو مگر هب دیدش نانچ هروشلد دشن

مدیمهف یم مه اهار نآ ندیشک درد هک دوب هدش



هب نارگن و متشاذگ مبرض رپ بلق یور تسد ،

هناد هب هناد هک نانآ ماوقا

هاگن دندرک یم کرت ار هناخ و دنتفگ یم کیربت

یور متخود مشچ دیهان هب سامتلا ،اب مدرک یم

هب تباث روط نامه یلدنص

نامشچ زا دش یمن زیچ چیه دوب هدز لز نم

. دناوخ شگنر یکشم

؟ یرایم فرح نم فرح ؟ور یدش راه یدش _نز

مشخ اب مرهوش ردام دش هدیشک ناهگان میوزاب

اه هلپ یور هار نایم درب باال هقبط تمس ارم

مشخ وااب اما مدروخ نیمز

دایرف مرس درب، باال ناشک ناشک ارم روط نامه

. دیشک

یچ. همه _یب

اما مداتفا نیمز یور درک، ترپ ارم قاتا طسو



یم درد متسد قاس و وناز ناوختسا مدش دنلب

ندش هدیشک رطاخب متسد و دندرک

هداتفا نوخ وهب هدش هدنک شتسوپ شرف یور

دوب.

یبلقت لا متسد نم ناه؟هب ینز یم کلک ور _نم

یدوب هدرک روخ زیچ بشید ور مرسپ ید یم

؟ نزب فرح

هلصاف اب اما یمخز قاس یور تسد زاب ناهد اب

یم میوربآ تسناد یم ار زیچ همه ، متشاذگ

شردام ارهب زیچ همه دیهان ، تفر

هراپ شیناهگان یلیس اب دیرپ مخر زا گنر هتفگ

یلیس هارمه ضغب ، مدرک سح ار مبل ندش

. دندش میولگ هناخ نامهم

درک. یم قوذ قوذ متروص یور شتسد یاج

نایب دیشمج و بایسارفا اجات نیمه ینوم _یم



. ردام و ردپ یب منک نشور نم ور وت فیلکت

ات مدرشف مه یور نادند صرح اب شفرح نیا زا

هتفگ غورد اههب نآ هب بایسارفا میوگن یزیچ

ما هداوناخ یاضعا لک هک دوب

مدز. یم یفرح دیابن ما هداد تسد ارزا

رس تسب میور هب هک یرد تمس سرتسا اب

هرطاخ وطالین ندش سبح زا نم مدناخرچ

ردار لقادح شاک ، متشادن یبوخ

مدیشک متروص هب یتسد سرتسا ،اب تسب یمن

درد هب هچراپ یا هکت دیبسچ متسد یور نوخ

هچقودنص لخاد زا روخن

یور ار نآ هدرک ضغب و متشاد رب نامیاه سابل

. مدیشک مبل

دحاب زا شیب ندرک ثحب مدوب نامیشپ مراک زا



وا تخادنا رسدرد ارهب مدوخ طقف مناخ نیمیس

تسناد یم ار زیچ همه االن

قه لد هت زا دنتخیر ما هنوگ یور میاه کشا

یا هفخ یاه دایرف نآ زا اما مدیشک دایرف مدز

. دینش یم ار نآ مدآ دوخ طقف هک

دندوب هدرک سبح قاتا رد ارم زور مین کی

نم دندروآ یم مه ییاذغ  رگا هنشت و هنسرگ

مه لا وم هب مدرک یمن لوبق

نامه یادرف ، دندیشک یم ریت میاه هیلک ، متفرن

. دوشگ ردار ایور رهظ زا دعب کیدزن زور

ورب. یرب یاوخ یم حارتسم منص _

مدرک تکرح رد تمس و مدش دنلب اج زا بجعت اب

: تفگ سامتلا و بارطضا ووااب

ربخ روشب ور تتروص نآرق ور وت شاداد نز

نومیشپ منامام دایم بشما مشاداد ندروآ



هنن درک شراب فرح یلک بشید

سگرن خهلا تفر هک مناریا خهلا زورید باخرس

نیا هک دنوخ دنوخ یه مشاداد شوگ مد تسشن

شمادنا زا تسین کاپ هرتخد

و هدرکن فافز دعب و لبق یرییغت چیه همولعم

اما هیچ نوشروظنم منود یمن افرح روج نیا

ارتخد یارب افرح نیا هگ یم منامام

یروج نوا زورید منامام ارچ شاداد نز هبیع

مشاداد وهب تتروص هگید یروش یم ؟! تدز

ور منامام یگب هگا یگن هش یم

و مشچ هنز یم یتقو ماقآ ادخ ور وت نشک یم

هنک یم راک شتسد طقف هش یم هتسب ششوگ

. هنومه هگنل ممشاداد

. مدروخ نیمز مگ یم مگ یمن هشاب _

ور تتسد مدرگب ترود مشب تادف نم یهلا _



. مرایب هنورصع تارب قاتا وت ورب یتسش

ره رتزا بجاو نوچ متفر حارتسم همه زا لوا

هنوخ متسش ار متروص دوب هظحل نآ رد یزیچ

تسد یور ادزا هدش کشخ

ار ادخ متفر هناخ تمس ، مدرک کاپ متروص و

کی هتساوخ یم مرهوش ردام هک مدرک رکش

زورید دش بوخ دنزب نم هب یتسد

مدش، باال هقبط یهار اه هلپ زا مدوب هدزن یفرح

درک هاگن ارم درگ یاه مشچ اب بارهس هار نایم

دز. داد ابیرقت و

؟ شاداد نز هدش یچ _

شاداد هب نیمز هدروخ تسرد رس ورب یچیه _

. بارهس ایگن یزیچ

ارچ؟ _

یم و تتسوپ ینک یقل نهد متفگ هک نیمه _



منک.

تمس و تخادنا نییاپ رس بارهس هراچیب

رهاوخ و مدنام ،نم تفر نییاپ هقبط ییاریذپ

قاتا هب ارم شکمک هکاب بایسارفا

دوبک ادیدش زورید دیشک یم ریت میوناز دناسر

دوب. هدش

هک متسب مشچ هتفرگ اج راوید جنگ رد یا هشوگ

دمآ. طایح زا بایسارفا یادص

. مدموا _سالمنم

تمس اه هلپ وزا هدز گنچ ار شتروص ایور

یارب مشاب یداع یمک مدرک یعس ، دیئود نییاپ

یدایز دوب هدروخ نیمز هک یسک

و ثحب زا سپ بایسارفا ، مدوب حلا هدرسفا

اج زا دمآ باال شرهاوخ اب هاتوک ییوگتفگ



رسحلا ارم شدورو زا لبق ات متساخرب

ظیلغ ادیدش دنخبل دش زاب هک رد دنیبب رد یولج

لوگ یارب مدیما هک دش رهز نانچ بایسارفا

تفر داب هب هظحل نامه شندز

تفرگ تسد اررد متروص و تشادرب زیخ متمس

. دیسرپ دیدش ینارگن اب

هدش؟ یچ منص _

ادخ. هب نیمز مدروخ یچیه _

همادا نتفگ زا هک دش مه رد نانچ شیاه مخا

رپزا یاه سفن یادص دش، فرصنم مفرح

اب مدینش یم مشوگ ریز ار شمشخ

. دیسرپ یربص یب

لثم یگب غورد هگا مسرپ یم تزا هگید راب _هی

غارس مر یم یلع هبوالی یدزدب مشچ هشیمه

گس لثم ایجبآ زا یکی



ات... نوشمنز یم

. مدیرپ شم کال نایم عیرس ضغب اب

تیب خهلا هب دیابن همدوخ ریصقت ادخ _هب

. مدرک یم یمارتحا

یور نیزنب هکلب دوبن زاس راک اهنت هن ما هلمج

یاه راوید لک بایسارفا هدبرع یادص دش، شتآ

. دنازرل ار هناخ

. ایور _

رت دنلب یداع زاحتلا هک ییاه مدق اب ینآ ایور

. دناسر ام هب زا دوخ دوب

. شاب مورآ منوج هب تدرد شاداد هیچ _

؟ تساجک نامام _

ادخ. هب شاداد _

دراو سرتسا مه نم هب یتح شیناهگان دایرف



مدرک یم هچ دروآ یم شردام رس بالیی رگا درک

متخادنا شیولج ار دوخ ؟

. مدرک شسامتلا تشحو واب

هتنامام وشن رش نک شلو نآرق ور وت بایسارفا _

. هرادن بیع

متفرگ هچیپ لد مدرک سح هک درک مخا نانچ

زا منیبن ار شهاگن ات متخادنا نییاپ رس عیرس

شوگ رد یلیس و درک روبع رانک

مارآ شیاه فرح اراب وا تشاد یعس هک ایور

دز. دنک

. نامام لا بند ورب متفگ تهب _

تیعضو نیا رد مه وا هب ندش کیدزن زا رگید

. متشاد ساره

یب مدیشک فیفخ یزیچ هدیسرت دمآ هک متمس



طقف اه زور نیا دیشک ار متسد چم نم هب هجوت

هدیشک فرط ونآ فرط نیا هب

. مدش یم

دادن هزاجا و دناشن دیهان لباقم ییاریذپ رد ارم

دیاین مناخ نیمیس مدرک یم اعد اعد نروخب مج

ایور دوبن ردو ندش زاب اب اما

ربخ ار شردام هتسناوتن مدش هجوتم شهارمه

شرداچ اب نتفر رو لوغشم مرهوش ردام دنک راد

طسو ام ندید هکاب دوب

. دیدنخ سرت رپزا ییاریذپ

؟ یدموا یک مرسپ _ا

یرتم کی رد درب ارم دش دنلب اج زا بایسارفا

وا هب ور مشخ واب درب ارباال مچم ، داتسیا شا

: تفگ

متفگ تتسد مداد تناما هک یزور ور منز



تیرومام مر یم متفگ ناه هشاب شهب تساوح

؟ تهب متفگن هرن شاپ هب راخ

. دیرپ مناخ نیمیس خر زا گنر

. هرتخد نیا هخآ مرسپ _

. داتفا هیرگ هب بایسارفا یناهگان هدبرع اب

زور مدرک سامتلا تهب نامام همنز هرتخد _نیا

لوبق ایب رانک شاهاب تهب متفگ یراگتساوخ

یراگتساوخ زور اما یدرک

یدروآ ور بارخ هرتخد نوا یتشادرب

هب هک تفگ یچ خهلا هنزب مهب هک یراگتساوخ

راب هکاتحاالهی هرتخد نیا تدوخ لوق

یچ ناه دش مومت شربص هدادن ور تباوج

. نتفگ ندرک طلغ ال صا نتفگ

هراد هانگ نک شلو ادخ ور وت بایسارفا _

نک. سب هتنامام



غورد اب نتفگ یچ یگن مسق یلع هب هدب باوج _

مر یم ییاج منص اب مراذ یم یدب نم لیوحت

هب رمع رخآ ات مندید ترسح

. هنومب تلد

نایم و هدرک تشحو شفرح نیا اب مرهوش ردام

: تفگ قه قه

. مدرک هابتشا منک یم شهاوخ هن

یچ تزیچ همه یب رهاوخ نوا مگ یم تهب _

؟ تفگ

نیا. تفگ هدرک روخ زیچ وترسپ تفگ _

منص. منص شمسا منص _

لبق تسین مولعم منص تفگ ، تفگ هشاب هشاب

... ترسپ



وگن. یچیه هسب _

ظیلغ یدنخبل تیاهن دزورد سفن سفن یبصع

دورو هجوتم دمآ رد ندش هتسب و زاب یادص دز

مدش امس و ایور و مرهوش ردپ

دهاوخ یم هچ متسناد یمن هن بایسارفا اما

دش. دنلب مداهن هآزا شلوا هلمج اب اما دیوگب

یسورع بش ادیآ نیمه تزیزع رهاوخ رتخد _

دنچ اب نم لبق ممهفن هک درک روخ زیچ ور نم

رتخد دوب هشحاف هدیباوخ رفن

. هشحاف یمهف یم ترهاوخ

دشو خرس شرسپ گنر مه مه ناخ دیشمج

و دنورب هکباال دز دایرف شیاه رتخد رس ادتبا

سپس و دنربب دوخ اب مه ار بارهس

تسرد ادیدش هک ییاه مشچ اب دمآ شنز کیدزن

زاب شرمک رود زا همن همن ار شدنب رمک دوب هدش



درک.

؟ یتسنود یم _وت

دز،اب مرهوش ردام یاپ نار  هب مکحم یا هبرض

بایسارفا  هب هدرک مه اررد میاه تسد سامتلا

مدز. لز

. شتنزب راذن _

نامیشپ و هدیرپ شگنر دوب هدیسرت مه وا راگنا

. تسا هدمآ شردپ تسناد یمن هک ،وا شفرح زا

یم یگن مسق لضفلا وبا هب نیمیس هدب باوج _

. تمشک

. متسنود یمن ادخ _هب

دزو وا هب درک مکحم یا هبرض ناخ دیشمج

دش. رت کیدزن

دب ومرسپ یدرک هفاضا طلغ یتسنود یمن _



. یدرک تخب

درک عورش یشاحف اب هارمه ار شیپایپ تابرض

تقاط متسناوتن مرهوش ردام دایرف و غیج واب

ردام نیب ، متفر ولج و مروایب

: متفگ سامتلا اب مداتسیا مرهوش ردپ و مرهوش

. هتسنود یمن هسب نوجاباب

ار وا مشخ حور دوبن دوخ ردحلا مرهوش ردپ

ارم هک مدیمهف ینامز ار نیا دوب هدرک ریخست

و کتک داب هب شنز هارمه مه

متسوپ شا هبرض ره اب تفرگ دنبرمک تابرض

نیکست یارب هک ار یتمسق ره تفرگ یم شیتآ

تمسق متشاذگ یم شیور تسد

ن یادص داد، یم رارق هلمح دروم ار منت زا رگید

دز یم هجض ام تاجن یارب هک دیهان یاه هلا

رود تسد بایسارفا دش ثعاب



ردپ یلو دشکب بقع ار ووا دزادنایب شردپ

یروط داتفا ام ناج هب لبق رتزا صیرح مرهوش

هک....

داتفا ام ناج هب لبق رتزا صیرح مرهوش ردپ

مدرک یمن سح یزیچ رگید هک یروط

کت کت ارهب ندیشکن درد نامرف مندب هک راگنا

دوب. هداتسرف اه لولس

دنلب ارم دزو رانک ار شردپ طایتحا اب بایسارفا

یبصع و هتسخ مرهوش ردپ درب باال هقبط درک

نانچمه دیهان تسشن یا هشوگ

عا شموهفم ان یاه نتفگ نامام اراب شضارتعا

درک. یم الم

قاتا تمسق نیرت یا هشوگ ارم بایسارفا

ور تشگرب دندوب خرس خرس شنامشچ تشاذگ

دز. داد رد هب



و بآ هساک هی متسین ابوت هگم ایور ... ایور _

. رایب زیمت لا متسد

هدینش نییاپ هقبط زا ایور نتفگ شاداد مشچ

، تسب ار منامشچ و مداد هیکت یتشپ هب رس دش

یتسد برطضم کالهف بایسارفا

م تسد دمآ شرهاوخ هک نیمه دیشک متروص هب

یاه تسد قاس یور مارآ و درک سیخ ار لا

مه یور نادند دیشک ما ینوخ

. منکن ساسحا ار درد ات مدرشف یم

؟ طسو یدیرپ ییاپمد هگنل نیع یچ هساو _

مخز یور رت مکحم دصق اررب شتسد مشخ زا

سح ار نآ ات مدرک ضبقنم ار مندب ، دیشک میاه

دش. یم رتدب ،اما منکن

! یدرب یم یآالرو یوربآ دیابن _

ایب. مدرک تادص نییاپ ورب ایور _



. شاداد مشچ _

همادا لبق رتزا یصرح و تشگرب متمس مخا اب

داد.

هگید یروج نیا مدرک شنشور بوخ اقافتا _

و خهلا مرادن نوشزا ندرک میاق یارب یفرح

هنوخ نیا یرتم اتهی ونوشاپ شرتخد

. منکشب ونوشاپ ملق منوت یم نراذب مه

یارب باالم رطاخ هب ملوا زا میر یم اج نیا زا

اب اما مدرک یگدنز مراین شفرح ور فرح هک نیا

منوت یمن هگید درک هک یراک

نوتس راهچ متسین هنوخ هک ییاتقو منک، رطخ

ترس منک یم رکف هک ییاه زابال هزرل یم منت

نک. عمج و تنودمچ وشاپ ندروآ

... بایسارفا _

مگو یروج مرب مدوخ نکن یراک هی یرایمن _هن



. یدرگب ملا بند رد هب رد هی هک مشب روگ

. مدرک لوبق ار شداهنشیپ دیسرت و هدز لوه

هدب. حملا میرب ادرف طقف ... مایم هشاب _

مخت وهب تفرگ تسد اررد مخی تسد نارگن

دز. لز منامشچ

. هتدرد رطاخ هب هدیرپ تگنر _

نآ دیفس هچراپ اب درک کاپ لماک هک ار میاه مخز

یولج ار مناتسد هک دش بوخ تسب اهار

یاه تسد نامه ، مدوب هتفرگ متروص

لوه اب شیپ زور دنچ مرهوش ردام هک یمخز

یمخز ندش هدیرب دوب هداد هیده نم هب منداد

کاندرد یلیخ ، تسا مخز لبق زا هک

ات دشاب یزیچ هظحل نآ تساوخ یم ملد دوب،

اما ممهفن باذع نیا زا یزیچ و دنک شوهدم ارم

هرگ اه باذع اهو کتک نیا اب مریدقت راگنا



دوب. هدروخ
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حلا نآ اب مرهوش ردام یاه سامتلا یادص

قرغ هداوناخ یاه رتخد هیرگ یادص رد نوغاد

هتخادنا نییاپ رس مرش اب مدوب هدش

مغ یوب هناخ مهد ورف ار مضغب متشاد یعس و

لباقم تخس و تفس بایسارفا اما دوب هتفرگ

دوب هداتفا شیاپ هب هک شردام

. دورب رانک ات تساوخ یم وا وزا هداتسیا

زادنن ممشچ زا ور تدوخ نیا زا رتشیب نامام _

رانک. ورب

راکیچ نم هگم هخآ ورن ادخ ور وت مرسپ _ورن

هیچ؟ نم ریصقت مدرک

تسد اراب شیوزاب دیدنخ یبصع بایسارفا



رس رب اورپ یب وا اما دیوگن یزیچ ات متفرگ

دز. دایرف شردام

راهچ و تسیب دوب یک نامام هیچ؟ وت ریصقت _

نوا ال صا ادیآ ادیآ دنوخ یم نم شوگ وت تعاس

هک یرتخد یچ یارب یچیه

هک نیا هساو هک یرتخد مدرک باختنا مدوخ

هب یدرک ینودنز و داسیاو ماقآ ولج یروخن کتک

یدرک دنلب تسد شور یقح هچ

دیرادن قح یتح منز هب متفگن متفگن وت هب نم

یا خهلا فرح هب تقو نوا ؟ دینک یمارتحا یب

طالق رطاخب شرمع رخآ هکات

هب یداتفا هراد هدقع نم زا شرتخد نداد

تارب هک یمارتحا هرذ هی راذن رانک ورب شنوج

رانک. ورب نامام هرب نیب زا ملئاق

زا نم و داتفا نیمز یور وا دز سپ ار شردام

یاه مخا اب اما دنک سب هک متساوخ بایسارفا



. مدش هجاوم شدیدش

. تفایب _هار

تمس رخآ هظحل و مداتفا هار شلا بند رابجا هب

یم قح هنامولظم مناخ نیمیس ، متشگرب هناخ

هداتسیا شفارطا شیاه رتخد دزو

. دنداد یم شا یرادلد و

یور تسد و متفگ یخآ میوزاب ندش هدیشک اب

بایسارفا ، مدرشف مزورید هنهک مخز یاج

وزا دیشک شاهوم الی یتسد نامیشپ

. مورب شلا بند هب رت عیرس تساوخ نم

تروص هب طایتحا واب هدرک زک یا هشوگ  

و هتسشن فاص هاش دیواج لثم هک بایسارفا

. مدرک یم هاگن دوب هتخادنا بغبغ هب داب

یمشچ ریز ، متشادن ار یفرح چیه ندز تعرج

. تساخرب هک اج زا مدییاپ یم ار وا



؟ اجک _

ار توکس هک تفر نم هب یا هرغ مشچ نانچ

دنچ ، میوگن رگید مه هملک کی مداد حیجرت

زونه تشذگ یم شنتفر نییاپ زا یا هقیقد

االن مدرک عمج ار میاه بل ضغب اب دوب هتشگنرب

دوب. وا ندرک رهق متشاد زاین هک یزیچ اهنت

دیفس هچراپ یا هکت و بآ نگل کی اب دعب یدنچ

ارباال منیتسآ مه رد یاه مخا واب دمآ مکیدزن

خآ درک کاپ سیخ ی هچراپ اراب ممخز دز،

ندیراب رظتنم هک میاه کشا و متفگ یفیفخ

. دنداد هار متروص ارهب ناشدوخ دندوب

هساو مدوب قمحا وت هزادنا هگا منم نک هیرگ _

. مدرک یم هیرگ مدوخ

... ِتنامام نوا بایسارفا _

ردام میدید ریخ نومداوناخ زا نوم یکی مودک _



یروج نیا ارچ وت منص هشاب ترهوش ردام هشاب

م هنووید تافرح نیا اب

ینک یم تباث مهب یراد تافرح نیا اب ینک یم

نیرت گرزب تدوخ هدموا ترس هک وتبالیی

. یدوب رصقم

دز... مکشخ مدز لز وا هب کوش اب

کشخ مدز، لز شا یدج تروص هب کوش اب

نیچمه هک دوب یراب نیمود نیا مدوب هدش

مدوخ هک نیا دز، یم نم هب یتمهت

متساوخ مدوخ هک نیا ، مشاب تخب دب متساوخ

خلت ، مشاب هتشاد زواجتم و یضوع یردپ ان کی

. یدنخلت ره رتزا خلت مدیدنخ

نیا هگا ؟ مفیثک ردق نیا ینعی متساوخ مدوخ _

. متمس یدموا ارچ ینک یم رکف یروج



دش ثعاب مدیشک بقع درک یم کاپ هک ار متسد

نآ زا نوخ و دوش هدیشک ممخز یاج شنخان

اب اما تخوس مرگج ، دنزب نوریب

دنلب اج زا مدز سپ ار درد متسد ندرک ضبقنم

. تفرگ ار میوزاب هک مورب نوریب متساوخ و هدش

! یدرک راکیچ منص... _

تفوک رس ردق نیا بایسارفا شکب و تتسد _

مدش شنزرس ملکیه دقو هزادنا نم نزن مهب

. همسب

ید یم ور نم باوج هک یروج نیمه شاک _

. یداد یم ممنامام باوج

. مدروخ کتک هک مداد باوج _

یدج یاه مخا نامه واب دیشک دوخ تمس ارم

تسود درک، سبح شیاه تسد نیب ارم شا

تقو چیه شناتسد راصح متشادن



وا یارب مبلق دوب هدش گنت شیارب ملد ، دننکشب

کیدزن مه ارهب متسد دز، یم شپت رپ ردق نیا

رطاخب اما دنکن اهر ارم ات مدرک

رانک هب ارم و درواین تقاط نیا زا شیب متسد

دوب، هدش خرس منوخ تارطق هکاب بآ ینیس

شقیمع شزوس تسب هک ار ممخز

دش. مک همن همن مه

زور نوا دیابن مدرک یم تلو دیابن ... دیشخبب _

. هبرقع رد رمق عاضوا اما راک رس متفر یم

دهد حیضوت رتشیب ات مدرک زیر مشچ ینارگن اب

دیشک دوخ تمس ارم ضوع رد تفگن یزیچ اما

درک ییاریذپ نم زا یباسح و

دوب. شنابزیم شزاون و زان هک ییاریذپ

یا هسوب و تفرگ شیاه تسد نیب ار مرس *

مخز و دمآ رت نییاپ دز، میوربا هشوگ مخز یور



. دیسوب رت مرن ار باالیمبل

، منزب یفرح متسناوت یمن دوب هدش سبح مسفن

نم مداد یم یورشیپ هزاجا وا هب توکس رد

یباسح کتک کی زا سپ هشیمه

اما مشاب مار هک دندرک یم مروبجم مدش یم مار

یتح دوبن شراک رد یرابجا چیه بایسارفا

ادابم ات تفرگ یمن مه ار میاه تسد

تسرد دهدب ار نام هطبار هب ندوب یرابجا سح

مدوب هدیسرت نم هک نام فافز بش سکع رب

ار شراک قشع ورپزا نابرهم

یزاب قشع فیطل رپ کی هکاب راگنا درب یم شیپ

یور ار تسد تشپ شزاون ناسنا کی هن درک یم

مدرک سح میاه هناش

سفن مارآ مدش، عمج دوخ رد دش ثعاب نیمه

ار حملا شیادص دیشک یمن سانرخ دیشک یم

دوب. نم بایسارفا وا دز یمن مه هب



قرغ شیاه هسوب هب نداد باوج اراب وا جوا رد

دش یم شقیمع دنخبل ارزا نیا مدرک تبحم

تفچ هک نامیاه داد،بل صیخشت

دوخ رد نداد تسد زا یارب یزیچ رگید دش مه

*. مدرپس وا ارهب ممامت و مدیدن

رابغ و درگ اما دوب کیرات و هایس اج همه "

قاتا هب هک یبآ هنزور اراب دوب اوه رد هک یدیدش

یسک منیبب متسناوت یم یبات یم

مخ دمآ یم نم تمس تسد هب وقاچ رابغ تشپ

یفطصم اباب ندید اب منیبب ار شا هرهچ ات مدش

یبآ یشحو هاگن دز،رد مکشخ

و دمآ ولج دز یم جوم یراکبلط و مشخ شگنز

اب باوخ دززا مبلق ارهب شیوقاچ هک نیمه

. مدیرپ تشحو



یناشیپ هب میاهوم و دوب هدرک قرع متروص لک

ار میاهوم ینارگن اب بایسارفا دوب هدیبسچ ما

درک. شزاون

؟ هدب _حتلا

واب هدز گنچ ار شیوزاب مدز یم سفن سفن

دیزرل یم مکف ، مدرشف نآ ارهب ما هنوگ تشحو

هچ مهد حیضوت متسناوت یمن

هب یفطصم مدرک یم سح ما هدید یباوخ

. دوبن هک وا تسا هدش یبصع مراک نیا رطاخ

یادص منص"اب وش رادیب باوخ کی زیچ همه "

یم نامرف مرس سپ هب کیدزن ییاج زا هک دوخ

بایسارفا وهب هدمآ دوخ هب داد

: متفگ زجع اب

. باوخ زا مدیرپ ... مبلق دز ور وقاچ

_یک؟



دید مگنر یا هوهق یاه مشچ رد هک ار سرت

سح هک نیا یارب ، دناوخ ار زیچ همه شدوخ

رتشیب ارم دهد هیده نم ارهب تینما

مدرب ارباال مرس ، دنابسچ دوخ نت هب لبق زا

. مدرک همزمز شمشچ رد مشچ

متفر نم هگا یتح ؟ هشاب نکن ملو تقو چیه _

تساوخ هب تقو چیه نم نوچ مغارس ایب

مروبجم نوا منک یمن تلو مدوخ

ماجنا یراک ره هنک مادیپ یزور هی هگا هنک یم

. ششیپ مدرگرب مشب روبجم هدات یم

هنک تادیپ تاباب مراذ یمن یر، یمن اج چیه _وت

هکات شمتسرف یم ییاج شمنیبب افرط نیا هگا

رصق نادنز یوت رمع رخآ

. هسوپب

اراب متینما و مدیچیپ شیوزاب رود ارهب متسد



. مدرک نیمضت راک نیا

.

بایسارفا و نم هک نیا زا یهام ود ادودح

نیا رد تشذگ یم میدرک یم یگدنز لقتسم

نیا هب یراب دنچ مناخ نیمیس نامز لوط

وا زا بایسارفا مشچ زا رود ونم دمآ اج

رگید یمدآ ما هراچیب رهوش ردام مدرک ییاریذپ

تشاذگ یم نم هب یمارتحا دوب، هدش

دوب. ادیپ ان شرو نآ هک

هب نتشگرب یارب ار شرسپ هک تساوخ یم نم زا

رگید هک دروخ یم مسق منک یضار شا هناخ

و دریگن تخس نم هب یا هرذ

نیرتهب اه زور نیا ، دشاب هتشادن مراک هب یراک

زا یزاهج چیه هک یدوجو اب متشاد ار یگدنز

دوبن بایسارفا مود هناخ رد نم



، متشاد تسود ار ندرک یگدنز یروج نیا اما

اقآ نز سگرن مشچ رد مشچ هک یهاگ هگ طقف

ار مرس مرش اب مدش یم یضترپ

یب ووا مداد یم وسالم متخادنا یم نییاپ

. تشاذگ یم شا یقاب باوج

هدرک چوک نارهت هب یروس شرسمه و یدهم ریما

رود اج نیا زا ناش هناخ هک اه نآ هب مادم دندوب

هرفن وود متفر یم دوبن

ترسح زا ،وا میدنازوس یم شتآ یروس اب

زا ونم تفگ یم هچب نتشادن هب عجار شیاه

مهب و مردپ طسوت مندش ادیپ سرت

. متفگ یم میگدنز هرابود نتخیر

هدرک چوک نارهت هب یروس شرسمه و یدهم ریما

رود اج نیا زا ناش هناخ هک اه نآ هب مادم دندوب



وود متفر یم دوبن مه

ترسح زا ،وا میدنازوس یم شتآ یروس اب هرفن

زا نم و تفگ یم هچب نتشادن هب عجار شیاه

و مردپ طسوت مندش ادیپ سرت

مه اه بش ، متفگ یم میگدنز هرابود نتخیر مهب

توعد رگید کی هناخ ار ماش نایم رد زور کی

. میدوب

هجیگ رس مدوب هدرک زاب مشچ هک یتقو زا زورما

مدق زا مدق متسناوت یمن هک یروط متشاد

روج نیا هک دوب تقو یلیخ ، مرادرب

مدرک یم رکف هام کی ابیرقت متشادن اهار حتلا

زا تسد مه یرامیب نیا دریگب مارآ هک ما یگدنز

یخلا اما دراد یم رب مرس

. متشاد لطاب

زا نتفرگ کمک هکاب ردحیلا بارخ حلا نامه اب



یاذغ فرظ مدوب هتفر نیدلا عالء تمس راوید

هدنام زورید زا هک یتشوگبآ

درس نیمز یور اج نامه و هتشاذگ شیور ار دوب

طایح رد گنز یادص اب مدیشک زارد حلا یب

یادص هکاب موش دنلب متساوخ

مناخ نیمیس اب یضترم یسرپ لا وحا سالم

مورب هار متسین روبجم هک نیا تباب ارزا ملا یخ

رد متسشن یم دیاب اما درک تحار

مناخ نیمیس متسشن راوید هب هیکت هناخزپشآ

شتروص ما هدیرپ یور و گنر ندید اب دمآ لخاد

. تخادنا گنچ ار

؟ یدش یلکش نیا ارچ منص هدش یچ _

؟ یلکش _هچ

هلمح وا لباقم هک نیا زا مدوب هدیسرت مه مدوخ

. دهد تسد نم هب



هنک؟ یم درد تییاج یدرک قرع هدیرپ تگنر _

همچ! منود یمن ماج همه _

. هاگنومرد میرب وشاپ وشاپ _

تس هعمج زورما داوخ یمن نوج ردام _هن

ور نم دایم شدوخ هدرگ یم رب دوز بایسارفا

منوت یمن نم دیشخبب طقف هرب یم

هک هر یم جیگ نانچ مرس مش یم هک اپ مش دنلب

. مشکب سفن منوت یمن

. یشاب هتفرگن دیدج ضرم رتخد مرس هب کاخ _

ندش کیدزن رطاخ االهب متحا نوج ردام _هن

ضوع ونوتاسابل ، دیشابن نارگن امش همنایهام

نم دینک نوزیوآ منوترداچ دینک

. نوتشیپ ، مایم

مرهوش ردام ناهد رد فرح بایسارفا یادص اب



اج زا ینآ دش هریخ نم هب تشحو دنام،اب

لبق زا رتشیب هک مرس وهب مدیرپ

. مدرکن یهجوت درک یم درد

یدموا یک هزاجا اج؟اب نیا هدرک تتوعد _یک

نم. هنوخ

. نکن یمارتحا ...یب بایسارفا _

متفگن تهب نم هگم اج نیا داد هار ونیا _یک

ناه؟ نزن فرح شاهاب

. مرسپ _

یبل داد، شیازفا ار مدرد رس شا هدبرع یادص

یادص اب متسیاب فاص متشاد یعس و مدرک رت

: متفگ وا هب ور یفیعض

. هونش یم یضترم اقآ هتشز هسب



اب اما دوب شردام شفده دمآ متمس مشخ اب

رب مدوب هداتسیا یتخس هب هک ینم هب تدش

زا دش ثعاب نیمه درک دروخ

نیمز یور مکحم تشپ اب هناخزپشآ هاتوک هلپ ود

یهت قبلا مدرک سح مداتفا هک نیمه ، متفایب

. مدش

یور ار شیادص نم هب هجوت نودب بایسارفا

مدرک سح نم و دیشک یم هدبرع و هتخادنا رس

مرش ما هدرک سیخ ار دوخ

اما مدش هریخ دوخ وهب هتفرگ نادند هب بل هدز

هب متسناد یمن ، مدرک تشحو نوخ ندید اب

! تسیچ رطاخ

فیعض ییادص اب شیاه دادیب و داد نایم رد

مدز. ادص ار شمان

. بایسارفا _



مداتفا نابز اررب شمان رت حلا یب راب نیا دینشن

شفنب غیج اب دیخرچ یم مرس رود هناخزپشآ لک

نم تمس مرهوش ردام

دش. ما هریخ هدش داشگ یاه مشچ واب تشگرب

منص. _

...حملا...هدب... نوخ _

ارم مدوب شوه هب زونه اما مداتفا سفن سفن هب

ردام تفر قاتا تمس تشحو درک،اب دنلب

ییوتپ وا یهارمه یارب مرهوش

تابرض اه هلپ زا نتفر نییاپ عقوم ، دیچیپ مرود

اب مدرک یم سح مرمک و مکش ریز اررب یدیدش

درک یم لمح ارم وا هک نیا

. مدروخ یم همق مخز شتکرح ره هکاب راگنا اما

. تارب مریمب نم یهلا یدش یروج نیا ارچ ردام _

منت لک قرع مدز گنچ درد ارزا بایسارفا یوزاب



ات مداد یم راشف مه ارهب میاهاپ دوب، هتفرگ ار

منک. ساسحا رتمک ار درد

هدرک قرع نت هب هک هک ییوتپ تساوخ یم ملد

یم غاد یا هروک ،رد منزب شتآ هدیبسچ ما

. متخوس

خرس نیا متسناد یمن دوب هدش خرس بایسارفا

بارطضا ایزا تسا شیپ یدنچ مشخ زا شندش

حملا. ندش دب

. مریمیم مراد _

تتحیصن همه نوا مدز تهب فرح همه _نیا

. مدرک

یاو... یاو... خآ... تردام _

ندمآ نوریب زا یریگولج یارب ار میاه بل

تسا یدب سح ، مدرشف یم مه یور میادص



نآ دننک تشنزرس یریمیم یراد یتقو

هبنج رتشیب و دوبن هانگ هک یهانگ رطاخ هب مه

. تشاد حلص

و میدرک فرص هار هاگنامرد ات یعبر کی ادودح

دندوب فص رد همه میدیسر هک مه یتقو

یثکم چیه نودب و یبصع بایسارفا

دز. داد و داتسیا نشیتسا لباقم

. یرارطضا ضیرم _

اقآ. فص وت دیرب دیاب _

منت زا حور راب نیمدنچ یارب شدنلب دایرف اب

دش. جراخ

یم یمهف یمن هریمیم هراد یدب شلا ح _منز

شجرخ منک هتخت ور هدش بارخ نیا رد یاوخ

. ِیرهاط دبشترا هب گنز هی

رفن مهس هک یا هرامش یصرح نشیتسا تشپ نز



ارم هلصاف بال بایسارفا و داد وا ارهب دوب یدعب

میادص مک مک درب یقاتا تمس

اب ممشچ ربارب رد زیچ همه دشو سبح ولگ رد

دش. هایس مرس رد کانتشحو یدرد

***

زاب مشچ مرهوش ردام یاهاعد اهو همزمز اب

هشیمه هدش دوبک منت لک مدرک یم سح مدرک

دیدش ندروخ کتک زا سپ

مداتفا یم زور و حلا نیا هب یفطصم تسد زا

یلو تسا هدمآ مرس هچبالیی االن متسناد یمن

یرادقم اراب درد نامه

مزاب یاه مشچ ندید اب مدش یم لمحتم رتشیب

یور شیاه کشا هک وردحیلا داتسرف یتاولص

دنتخیر یم شیاه هنوگ

درک. توف ار شرکذ متروص یور



هدنز و یتشک ورام وت هگید رتخد یبوخ _

. دنودرگرب ام هب ور وت ادخ ... یدرک

؟ مناخ نیمیس دینک یم هیرگ ارچ _

نم زا هاگن عیرس و درک کاپ ار شیاه مشچ

. تفرگ

. مدوب تنورگن لد تسین یزیچ _

ارچ منود یمن درک؟ اوعد تاهاب وک بایسارفا _

منوج مدرک رکف داد هک ملوه مدش یروج نیا

منت. زا نوریب دایم هراد

تفرگ جوا شقه قه یادص مفرح نیا اب

. متشگرب شتمس هدیسرت

هدش؟ یچ مناخ نیمیس _

بجعتم تفر نوریب دشو دنلب یلدنص یور زا

دعب یدنچ مدش هریخ شنتفر ریسم هب

هساک شنامشچ دمآ لخاد بایسارفا



و متخادنا نییاپ رس یگدنمرش دوب،اب نوخ

هب شردام نداد هار هک مهد حیضوت مدرک یعس

هدوب تسرد مرظن هب هناخ

. هدناسرن یسک هب یررض و

دیابن وت هزاجا نودب منود یم بایسارفا _

ینعی ، منوت یمن نم یلو مداد یم وهار تنامام

مدوخ رتزا گرزب هب متفرگن دای

منک. یمارتحا یب

زاالی همزمز هب هیبش ییادص یفیعض یادص اب

دمآ. نوریب شیاه بل

؟ یبوخ _

مچ منود یمن یلیخ مراد درد یلیخ طقف _هرآ

هدش.



. یتشاد لمع _

هک مسرپب یلا وس متساوخ داشگ یاه مشچ اب

درک. مبوکخیم

فرصم نینج طقس یوراد نتفگ دش طقس هچب _

؟ یدرک

متسناد یمن اما منزب فرح متساوخ هدز تریح

عناق ای ما هتفر تسد زا هچب یزیچ هچ هب عجار

شنینج هک نیا یارب وا ندرک

ما. هتشکن نم ار

... ونوم هچب ور... هچب _نم...نم...

منص. منود یم و زیچ همه وگن یزیچ سیه _

؟ ینود یم ور یچ _

هئطوت کی زا دوب هدش سبح مسفن دمآ مکیدزن

تشحو دشاب هدش هدیچ مدوخ هیلع هک رگید



. متشاد

نیلوا یارب خرس یاه مشچ نامه اب بایسارفا

قه یادص و تخیر کشا نم لباقم مرمع رد راب

ار مرگج شا هنادرم قه

ار هدمآ شیپ لئاسم درک یم یعس منهذ درک بآ

اب نیمه یارب دنک راگنا سهلا دنچ نیا تداع قبط

روط نامه مامت یدرسنوخ

درک. یمن یراک و مدوب زیخ مین

هک. هدشن یزیچ شاب مورآ بایسارفا _

... یتشکن ور نوم هچب _وت...وت...

ما. هلماح متسنود یمن _نم

تسد تسشن یلدنص یور یا هشوگ زجع اب

زا هک یسک شقه قه ،ات تشاذگ شناهد یولج

دنکن راد ربخ شرورغ نتسکش

نم راک دوش عناق هک نیا یارب ار تالمش مامت دیاب



. مدرب یم راک هب هدوبن

مور هشوگ رگیج و مدوخ هچب دیاب ارچ _نم

مدروخن وراد نم ادخ هب مدرکن یراک ؟نم مشکب

درد مرس دوب دب حملا حبص زا

مدروخ یداد مله ... یدموا وت شدعب درک یم

... مچب نیمز

یب ندرک تباث یارب دزتالمش یم برض رپ مبلق

راک دوخ زا دح زا شیب دوب هدش ثعاب میهانگ

ملر تنک نودب یاه ناکت و مشکب

و متسب ار منامشچ منک فعض زاب هک دش ببس

متمس نارگن بایسارفا متشاذگ تشلا ب یور رس

متروص هب مارآ و تشادرب زیخ

. مدرک همزمز راو دز،نهلا

... متشکن نم شمتشکن _نم



.

درد متسشن فاص قاتا لخاد هب رتکد دورو اب

، مدرک یم ساسحا ممکش و رمکرد ار یفیفخ

ییاهن تلع کشزپ زورما دوب رارق

سرتسا دنک، ادیپ شیاه لا وس اراب منینج طقس

بایسارفا دوب هدرک هنخر ملد هب شیوشت و

رگید هک تفگ یم شیپ یا هظحل

نام هتفه دنچ نینج نتفر نیب زا تلع شیارب

ار زیچ همه متساوخ یم نم اما تسین مهم

رادراب متشادن ربخ یتح هک ینم منادب

هچ الهمز ممکش نورد نینج یراد هگن و مدش

. تسا ییاه زیچ

. وناب منص یرتهب _

. رتکد مناخ _هلب

تسرد دیراب یم رون شنابرهم و دیفس تروص زا



لد هب شا هرهچ زا تینما سح باخرس هنن لثم

دش. قیرزت مبرطضم

هر یم و دایم هچب یتدوخ مهم رکش ور ادخ _

منیبب وگب بوخ ، یروخب ور یزیچ هصغ دیابن

ایچ تطقس لبق هک دایم تدای

یگب هنود هب هنود ماوخ یم ؟ یدرک فرصم

زا یکی هک نیا زا هنارگن یلیخ ترهوش نوچ

نیا نتسه نوت هنوخ وت هک ییاسک

. هشاب هدرک تاهاب وراک

نم هک تشادن ربخ یسک الً صا رتکد مناخ _هن

. مدش هجوتم طقس دعب ممدوخ مرادراب

تیراک هک نم یرارق یب ردق نیا ارچ مزیزع _

طقس ثعاب یچ منودب ماوخ یم طقف مرادن

یتیعضو وت منوا هشب ت هام کی هچب

. ترهوش هن یتساوخ یم ونیا وت هن هک



تشحو اب مدرک تشم ار متسد ظیلغ یضغب اب

مناهد زا یفرح جورخ رظتنم هک یبایسارفا هب

مدز. لز دوب

. مدروخ غرم اب ولپ کشرز راهان زورید _ 

؟ یدوب هدرک تسرد تدوخ ور اذغ _

. دروآ مارب ارهز همطاف _هن

دوب هتسشن یلدنص یور هک ردحیلا بایسارفا  

یور ار شیاه تسد قاس دمآ رتولج یمک

اب تساوخ یم راگنا تشاذگ شناوناز

. دشاب هتشاد یرتشیب زکرمت راک نیا

درد لد ممکی دش عورش مدردرس نوا زا دعب

. مدش

تشاد دای شا هچرتفد نورد متفگ یم هچ ره

درک. یم



منامام هک ییاتقو لثم   مدوخ یارب مدش _اپ

درک، یم مد هنایزار یاچ نومارب یضیرم عقوم

،نم مدرک مد هنایزار مدوخ یارب

. مراد هشیش راب هک متسنود یمن

هی یارب هک یدرک فرصم ور ییاه زیچ اقیقد _

رکف هشب طقس هک یردق نوا هن اما همس نینج

تلع نیرت گرزب دیاش منک یم

فرصم اب هشاب تندروخ نیمز نومه هچب طقس

وابهی هدش ضبقنم ت محر یتفگ هک ییازیچ

هدش. مومت زیچ همه رگنلت

اب متشادن ار شیاه فرح هیقب ندینش تقاط

هاگن بایسارفا تروص هب ظیلغ ضغب نامه

میاه مشچ ندید وکالهفاب یبصع مدرک

: تفگ یتحاران ،اب دیشک شتروص هب یتسد

االن مدرک یمن یزابجل هگا هنم ریصقت شمه



دوب. هدنز نومچب

هتشاد نادجو باذع نم لثم متشادن تسود

یلسع یاه مشچ و تروص نآ ندید تقاط دشاب

نادند هب بل متشادن مه ار هدز مغ

یور هلوگ هلوگ روط نامه میاه کشا مدیزگ

. دنتخیر یاه هنوگ

رس تلع نوترسمه یاه هتفگ هب هجوت اب هتبلا _

نوا ندروخ دعب شدرد عورش و شنتفرگ درد

هب دایم کوکشم رظن هب اذغ

نینج ندش طقس هب عجار یتبحص چیه نم رظن

یصاخ ینمشد دیتفگ هک نوت هیاسمه هگا دینکن

یمادقا هراد نوترسمه اب مه

کردم ، دروآ نوتارب هرابود یزیچ ییاذغ ای درک

. دیشاب هتشاد



یضترم هب ماوخیم منص رتکد دیگ یم تسرد _

مگیم هنوسرب سگرن شوگ اتهب یرادراب مگب

هش طقس هچب دوب هدنومن یزیچ

. میتفرگ ور شولج اما

نیگنس وج هکنیا یارب و درک وطالین ثکم رتکد

دربب، نیب زا وطالین تدم زا سپ امار نیب

ما هناش یور یتسد مارآ دمآ متمس

یلیخ زونه وت مرتخد تفگ ینابرهم واب تشاذگ

شنا هدایز هرابود یرادراب یارب تصرف یناوج

وت هب ادخ هگید سلا هللاود

هچ ور ادخ هدیم یرز لکاک رسپ هی ترهوش و

هگا هتبلا مدروآ ایند هب وت هچب مدوخ دیاش یدید

. مشاب اجنیمه هگید سلا ود

تدوخ بقارم رتشیب یلیخ دیاب راب نیا اما

ور هراد ررض رادراب نز یارب هک ییاهزیچ یشاب

تدوخ هگا مسیون یم ذغاک وت تارب



وگب ترهوش هب یرادن رگا چیه هک یراد داوس

ینکن هدافتسا انیا زا نک یعس هنوخب تارب

ره وت یا هلماح هک یعقوم اصوصخ

هگا اما یشب رادراب زاب ینوت یم یاوخب تقو

نوج تندب ات نک ربص سلا کی یاوخب ونم رظن

. هریگب

مه بایسارفا تفر نوریب قاتا زا  هک رتکد

دشاب قاتا دراو مرهوشردام داتفا هار شلا بند

ات درک مکمک و دیشک مرس هب یتسد مغ

یمن هراچیب نز یاه کشا ، مشوپب ار میاه سابل

دوب. تحاران وا یسک ره زا رتشیب دمآ

بایسارفا دوب شا هون نیلوا ، تشاد مه قح

دش، یمن مرواب مریمب شلد یارب یهلا ما هراچیب

هب هک یسک ارهز همطاف ینعی

؟ هداد ماجنا ار راک نیا دوب هچب قشاع نم هزادنا

نیا یوت دیاب دوب هساک مین ریز یا هساک امتح هن



. دروآ یم اررد هیضق

اتزا درک مکمک بایسارفا میدیسر هناخ رد مد

تخوس یم درد زا منت موش،لک جراخ نیشام

ندید اب میدش هک طایح دراو

فقوت دوب شکرتخد اب یزاب لوغشم هک یسگرن

کانتشحو و یدج یاه مخا اب بایسارفا ، میدرک

دنارذگ شهاگن ریز ارزا وا

شنامشچ یلسع اررد ترفن دش یم یبوخ هب

درک. هدهاشم

سگرن دوجو رد کش دش ثعاب شین وطال ثکم

یروخلد اب مدیشک ار بایاسارفا یوزاب دنک هنخر

یا هنیک نز نآ زا مشچ

متفرگ دشاب نام هچب لتاق میداد یم لا متحا هک

راک نیا دمآ شلد روطچ تشاد هچب شدوخ وا

؟ دنکب ار



منت دشاب هانگ یب وا دیاش هکنیا رکف اب هظحل کی

ناکما منک تواضق ار وا متسناوت یمن دیزرل

چیه ارهز همطاف ای وا هک تشاد

هظحل نآ رد هک وام دنشاب هدادن ماجنا یراک

یرواد اهابتشا ار وا میدوب رصقم لا بند طقف

هدرک

۱

اما تشذگ یم منینج طقس زا هتفه کی ادودح

هراب نیا رد یزیچ بایسارفا دیکات هب سک چیه

هب بشید رهاوخ و یضترم تفگن

هدماین ناش هارمه سگرن اما دندوب هدمآ متاق مال

ریز یا هساک هک داد یم ناشن اه نیا مامت دوب،

. تسا شا هساک مین

میوربور هب هصغ واب هتسشن کشت یور هناخ رد



ردام دمآ رد ادص هب رد گنز هک مدوب هدز لز

رد تمس یگتسخ اب مرهوش

درک. یسرپ لا وحا درس سگرن واب تفر

وت متفگ مدرک تسرد راهان نوتارب مناخ نیمیس _

... دینوتن دیاش تیعضو نیا

ردام هک دوب هدشن جراخ شناهد زا زونه شفرح

ار ووا شیاه سیگ رب تخادنا تسد مرهوش

. دیشک لخاد

ییاریذپ تمس ار وا لر تنک لباق ریغ یمشخ  اب

دز. دایرف و درک ترپ

مسورع غارس یدموا شیپ یرس هدیرد رتخد _

یدش راه متفگن یچیه یدز شکتک مامشچ ولج

رکف ؟ یتسه یک یدرک رکف

هب ور نم هون یزاب کنز رسخهلا هگا یدرک

مرایم رد تراگزور زا رامد مگیمن یزیچ یشکب



یلیل شمه هک تس یضترم نوا

. هراذ یم الالت

دایرف یسرت چیه نودب لد هت زا مشخ اب سگرن  

دز.

نم هبوخ حتلا مناخ نیمیس یگیم یراد یچ _

...خآ. دیاب ارچ

رود ار شیاه سیگ و تخادنا تسد مرهوشردام

هزاجا هک نیا نودب دیچیپ شیاه تسد قاس

یلیس دنک یعافد دوخ زا سگرن دهد

. دناباوخ ششوگ ریز یمکحم

،وت هئوت رس ریز زیچ همه منودیم وش هفخ _

اذغ ینمشد شاهاب هک یرتخد هک یدوب

یدوب هتخیر یچ اذغ شلخاد یداتسرف

یدش الل نزب فرح دش؟ طقس منص هچب هک

؟ ینز یمن فرح ارچ



یش تال چیه مدرک یم هاگن اه نآ هب توکس رد

زا هک راگنا ، مداد یمن ماجنا سگرن تاجن یارب

مدرب یم تذل شندیشک باذع

کی نینج لتاق وا مدرک یم رکف هظحل نآ نوچ

. تسا ما ههام

نیمه هزات نم هدرم منص هچب دیگیم دیراد یچ

. تسا هلماح منص هک مدیمهف   هتفه

حتلا نیرخآ هکات ییاه مخا اب مرهوشردام

ار باال شا هراشا تشگنا دوب هتفر مه رد نکمم

: تفگ دیدهت داد،اب ناکت و هدرب

هتشاد تسد نم هون گرم وت هگا یلع   هبوالی

اجنیا نومب االمن مراذ یم تلد ور غاد یشاب

نشور ام فیلکت دایب بایسارفا

هنک.

رطاخ هب نم تساهنت هنوخ مچب منوم یمن نم _



هلماح نز متفگ مرس ریخ مدموا نییاپ منص

سوه تقو هی دایم اذغ یوب تسا

هنک. یم

تفگیم تسار دیاش تخوس یا هظحل یارب ملد

هتخادنا در شتروص یور مرهوش ردام یاهتشگنا

دوب.

منیبب حتلا نیا اررد وا متسناوت یمن دوب ردام

مراد هگن دوب اهنت شدنزرف هک ینامز مه نآ

متمس هب مدز ادص ار مرهوشردام

: تفگ یزوسلد واب تشگرب

هدش؟ یزیچ ردام مناج

همزمز فیعض ییادص اب ششوگ ورد هدش مخ

. مدرک

یم شیزیچ تقو هی تساهنت طال هرب نک شلو _



. هچب هش

هون لتاق هتچب لتاق هکینز نیا منص هرب؟ مرازب _

نم!

هدرک هابتشا هگا ناج؟ نامام ینئمطم اجک _زا

تسنود یمن یتح وش هفایق نیبب یچ میشاب

یدز شکتک یتقو هدش یچ مچب

هدرک یراک نوا منکن رکف نم دشن مه هچاپتسد

. هشاب

: تفگ نانیمطا اب نم هب ور تشگرب

. هشدوخ راک منئمطم نم منک یمن رواب

خیلا سگرن تمس شرس ندنادرگرب اراب شرشت

درک.

دایب یضترم دیاب بش اما هرب مراذ یم _االن

هنک. نشور ور نوم فیلکت



و نم زیرن مه هب ور ام یگدنز مناخ نیمیس _

میب هچب راذن میدموا رانک مه اب هزات یضترم

مدرکن یراک نم هشب گرزب ردام

هک متشاد تعاجش ردق نوا مدوب هدرک هگا

ماجنا نم مگب نوتهب و نوتولج مسیاو فاص

هخآ مدادن ماجنا یراک چیه نم اما مداد

مدوخ نم مشاب هچب هی لتاق منوتیم روطچ نم

ییاه یتخس هچ ردام هی ممهف یم مراد هچب

هتسب ردام هی نوج منود یم هشک یم

یم نوتسامتلا وراک نیا دینکن هشچب نوج هب

یمن باوج لا ،بند هسرپ یمن لا وس یضترم منک

دب هنک یم هرس وهی راک هدرگ

و متشادن ت هچب هب یراک نم منص دینکن متخب

طال راذن ، مدیشخب هتقو یلیخ مه ور ...وت مرادن

. راذن هش گرزب نم نودب م

هب مرهوشردام تروص زا دش یم ار هنیک و مشخ



، تسین ایب هاتوک هک متسناد یم دید، یبوخ

زا لبق بورغ دش مه روط نیمه

و تفر یضترم اقآ غارس دیایب بایسارفا هک نیا

هناخ مد سگرن ندمآ ارهبعالهو ایاضق مامت

فیرعت نم ندز کتک یارب نام

نامه زا دش دنلب هک سگرن یاه غیج یادص درک،

امتح مدز گنچ ار وتپ برطضم مود هقبط

باذع دز،اب یم ش کتک تشاد

راکیچ ام مدیشک متروص یور هب یتسد نادجو

میمصت دوز هشیمه مرهوش ردام ، میدوب هدرک

دش یم نامیشپ ودب تفرگ یم

تسشن یلدنص یور ثیبخ یدنخبل اب دمآ باالهک

یا هلق هک راگنا درک مکحم ار شا یرسور هرگ و

رس فسات اب هدرک حتف ار

. مداد ناکت



شرس االنرهبالیی یدرک راکیچ نوج ردام _

هگا دوب هابتشا نوتراک ، مییام شرصقم دایب

وراک نیا دوخرس همهفب بایسارفا

هش. یم تحاران یلیخ دیدرک

یطلغ ره دوخ رس هتیرفع هرتخد نوا روطچ _ا

نم منکن نم تقو نوا هنک یم داوخب شلد

ش یتخبشوخ هساو مرسپ هساو

منک. یم یراک ره

زا رتشیب دنشاب زوسلد دنهاوخ یم یتقو اه مدآ

رگید یاه لد هیقب زا رتشیب دننز یم هبرض هیقب

ندمآ اب دننازوس یم ار

درک، اوعد ابوا نییاپ نامه یضترم بایسارفا

یارب مرهوش ردام دمآ یم اتباال ناش یادص

هتفر نییاپ شرسپ هب کمک



و هتسشن هشوگ کی اه لیلع لثم ونم دوب

هب یاه مشچ اب بایسارفا ، مدروخ یم لد نوخ

وطالین یتدم زا سپ هتسشن نوخ

شردام هب وور دمآ باال باصعا گنج اب هارمه

دز. رشت

دوب. هابتشا تراک نامام _

ارچ؟ _

یرادن قح متفگن نم ات متفگ تهب هک نوچ _

. مدوب ینامیلس رتکد شیپ زورما ینک، یراک

دشونم دیفس راوید چگ لثم مرهوش ردام گنر

هک مدیمهف ، متسناد یم متفرگ نادند هب بل

مدیشک باذع هدوب هانگ یب سگرن

هدز سدح ود ره هک یفرح نتفگ زا لبق یتح

. میدوب

دراو منص محر هب هک یا هبرض هرطاخ هب هچب _



یم یراک ره منم راک ریصقت تفر تسد زا هدش

دیاب یراد یفرح ، ینکب یاوخ

. هگید سک هن ینزب نم هب

تشاد رواب شفرح هب هک ردحیلا مرهوشردام

یخلا هب دنک راکنا ار هلئسم نیا درک یم یعس

هتخوس شرسپ یارب شلد شدوخ

طسوت ندش هدیشخب یارب ار اهراک همه اما دوب

داد. یم ماجنا بایسارفا

شهب تفگ یم یچ یضترم دش یچ سگرن _

؟ ههانگ یب سگرن یتفگ

. هنیمه رطاخ هب ممتروص یور یامخز نیا متفگ _

. ردام تارب مریمب یهلا _

و دیشک ار شیاهوم ناشیرپ و هتفشآ بایسارفا

دز. داد دنلب اتبسن ییادص وااب هب ور شنزرس اب

رس زا تسد طقف نامام یریمب داوخ یمن _



نوا وت هگا منومب تخبشوخ راذب رادرب میگدنز

مه نم یدمویمن نومنوخ زور

یمن ومامشچ یولج نوخ مدش یمن ینابصع

هگا حاالمه مدید یم ور منز تقو نوا تفرگ

رود ماردق نوا تنوخ ورب هش یم

تشپ ورب طقف مایب تاهاب هشاب زاین هک تسین

... نکن هاگن مترس

دعب" سلا راهچ

 

 

رتکد هک ینامز زا لا سراهچ تسرد لا سراهچ  

س هک دوب هتفگ نم هب هتسشن میوربور ینامیلس

هتشذگ موش، یم رادراب رگید لا

و هتسشن رتکد هنیاعم یلدنص یور نم حلا دوب



قرف رگید شرسپ رتخد هک یا هچب ترسح رد

. متخوس یم

زا یدهمریما و یروس هک مدوب هدش هجوتم هزات

هچب نتشادن ، دنشک یم هچ هچب نتشادن درد

ش نتشاد اب طقف هک دوب یدرد

دش. یم ناربج

تسه یدیما زونه دیگب ادخ ور وت رتکد مناخ _

چیه نم نیتفگ امش هتشذگ سلا همه نیا

مش. یمن رادراب ارچ مرادن یلکشم

. رتخد شاب هتشاد ربص _

یامشچ وت مسرت یم ، مدیرب ردق هچ هگید _

مکرد دینوت یم مشدنمرش منک هاگن مرهوش

. دینک

س هد دعب هک مسانش یم ور ییاسک نم مزیزع _

هک وت نشب راد هچب ندش قفوم رتشیب مدیاش لا



. ینووج یلیخ زونه

حتلا نامه ورد هتخادنا نییاپ رس ضغب اب

: متفگ

رتخد مناخ هروخ یم مدرد هچ هب ینووج _

هک راب ره مرسمه زا مشک یم تلا جخ مگیم نم

هک ور شرظتنم یامشچ نوریب مر یم اج نیا زا

ملد هریگ یم شیتآ منیب یم

نم رطاخ هب داوخب هک هرادن یهانگ هک نوا هخآ

. هراذب ش هتساوخ ور اپ

؟ دیریگ یمن هنوخ میتی زا هچب هی ارچ _

نیا دندوب هدشن رضاح زگره یدهمریما و یروس

دوب،رگا یقطنم مه ناش لیلد دنهد ماجنا ار راک

هلئسم نیا هب یضار مه نم

یمن لوبق ناونع چیه هب بایسارفا مدش، یم

درک.



زا ترهوش هدب مسیون یم یارب ور تاهوراد _

مداد تقو تهب هگید هام ، نونمم هریگب یراطع

شوخ ربخ هللا شنا ایب عقوم رس

. تهب مدیم مدوخ دعب یرس ور تیرادراب

موش هیاس هک نکن اعد وت میوگب متساوخ

یمن رب مرس زا تسد تسا سلا راهچ تیاهاعد

یضعب یهاگ دوب بیع دراد،اما

و یراد تسود ار نآ تلد هت هت زا هک ییاه فرح

سبح اج نامه رد دیاب ار دنبسچ یم تلد هب

. ینک

ش یلسع نامشچ اب بایسارفا متفر هک نوریب

ار شتسد ، متفر ولج دوب هریخ نم هب رظتنم

. متخادنا نییاپ ورس هدرشف

نییاپ یروج نیا ور ترس متفگن هعفد دص _

هگم هشاب شدوخ لثم دیاب بایسارفا نز زادنن



؟ نیبگنا هن

. مدب شوخ ربخ تهب متشاد تسود _

. تسین دارم فقو زیچ همه هک هشیمه _

مدب تتسد زا ماوخ یمن مراد تسود یلیخ _

... تلد مسرت یم بایسارفا

یگنشق نحل واب درک کیدزن مشوگ ارهب مرس

: تفگ

ملد ، هشب اج وت لغب ریغ ییاج هنکب طلغ ملد

هی هراد مناخ هی شدوخ نوچ هر یمن ییاج

شضوع مه ایند هکاب لگشوخ مناخ

. هراد شسود یلیخ ... نوچ هنک یمن

یتقو میشاب یشک ثاثا رکف طقف دیاب االن

عمج لماک ور تاسابل و لیدنب و راب هنوخ میتفر

یا هنوهب چیه داوخ یمن ملد نک،



. میشاب هتشاد سحن هنوخ نوا هب نتشگرب یارب

دنزرف هک تفر یمن شدای نوچ سحن تفگ یم

، میداد تسد زا هناخ نآ اررد نامدماین ایند هب

یزاب شقن بوخ یلیخ بایسارفا

لوگ ارم تسناوت یمن تقو چیه اما درک یم

ره هک متسناد یم متخانشیم ار وا ومب ریز دنزب

دراد، ینعم هچ شم رهکال شفرح

هک درک یم دومناو یروط اما دوب هچب قشاع

مناوت یمن هک درادن تیمها شیارب ال صا راگنا

اما دوب روک مقاچا دیاش موش رادراب

وا زا بایسارفا الدب دوب هتفگن یزیچ هک رتکد

اه مدآ ، تسین دیعب وا زا دیوگن یزیچ هتساوخ

مه هیقب دنیوگب غورد دنتسناوت یم

باختنا دننک رواب ار ناشیاه غورد دنتسناوت یم

. تساه نآ دوخ اب



و تخر مامت دوز یلیخ میدیسر هک هناخ هب

و فرظ مدرک عمج نادمچ اررد نامیاه سابل

نوتراک لخاد لبق بش اهار فورظ

هناخ هب میدرگ یم یشک ثاثا ادرف مدوب هتشاذگ

زا تسد سلا راهچ نیا رد هک یسک مرهوش ردام

شرسپ ندنادرگرب یارب تالش

دوب. هدش قفوم ،االنمه تشادن رب

رد شیپ سلا راهچ نامه لثم ووا نم هطبار

هب میدرک یم یعس . تشاد رارق لا مرن تیعضو

چیه ،اما میراذگب مارتحا رگیدکی

سیلا دنچ مارتحا نیا هک میتسناد یمن مادک

. درادن ماود رتشیب

زا دعب ۵ تعاس رد۶رذآ تسرد زور نامه یادرف

هناخ تمس هب بایسارفا هناخ رد زا رهظ

رپ هاگن ، میدرک تکرح مرهوشردام



نامشود یور اررب یضترم و سگرن هنیک زا

هک یسک زا هک دنتشاد قح نوچ ، میدرک لمحت

هرابود یدرس یناب و ثعاب

. دنشاب هتشاد ترفن هدش ناش نیب

هلا سود رهاوخ کی و دوب هدش طالحاال۵سهلا

اهنآ هب ترسح اب شردام لکش تسرد تشاد

مه اه نآ زا یکی   مدرک هاگن

دوب. یفاک نم یارب

یم ودات ودات رفن کی هب رکش ار تمرک ایادخ

ریز هللای رفغتسا چیه رگید رفن کی وهب یهد

مدز،زا سپ ار رفک و هتفگ بل

مه تسرد رتخد کی مه نم اتهب متساوخ ادخ

رتخد دنزرف هکنیا ،زا دهدب رهاوخ ود نآ لکش

مدوبن رفنتم رگید مشاب هتشاد

متیامح سلااه نیا رد ردق نآ بایسارفا نوچ



ترفن مدوخ ندوب نز الزا صا رگید هک درک

. متشادن

ریز ار ادخ تمارک ارچ دهاوخب ملد هک نیا هن

زا رتشیب یلیخ یمک ملد طقف اههن! مربب لا وس

تسد اب کچوک   یدازون هچب یمک

زا زورما   تساوخ یم مرن و کچوک یلیخ یاپ و

ثعاب لکلا یوب مدوب هتفر هاگنامرد هب هک حبص

مریگب درد رس دوب هدش

یم ادخ زوق باال زوق دوب، هدش مه یشک ثاثا

ردام دوجو اب هناخ نیا رد مناوتب یک ات تسناد

رتشیب هتبلا ، مروایب ماود مرهوش

ار وا یاه راتفر تسناوت یمن هک دوب بایسارفا

دنک. لمحت نم اب

رت تشرد یمک حاال هک شردارب هب بایسارفا



مه نم ، دربب لخاد ات داد یم ار لیاسو دوب هدش

ات متفر لخاد شدوخ روتسد هب

یولج نامردپ زور دنچ نیا منک،رد یگتسخ عفر

نکمم راک نیرت تخس ییاج اجهب دمآ ناممشچ

دوب.

یشلا هبب هیکت و هتفر مرهوش ردام هناخ لخاد

. مدرک هزات سفن گنر یتروص

ووا مداد سالم دنخبل اب دوب نم یور دیهان هاگن

دوب ما هریخ یصاخ روج داد ناکت ار شرس اهنت

همه نیا زا دعب مدیسرت یم

هناخ نیا رد هزات دنک، یلوضف سوه شلد سلا

ار رگید یشک ثاثا کی لمحت مدوب هتشاذگ اپ

نیا رد اصوصخ ، متشادن اعقاو

زا وخآ هدش اج اجهب یمک تکلمم ریگاو ریگاه

زا مرهوش ردام هظحل نامه متفگ یلد هت

درک. چن دمآ،چن نوریب هناخزپشآ



هار خوا و خآ ردق نیا و یتسشن هبوخ _

. یتخادنا

هنک. یم درد مرمک _

: تفگ رشت واب تفر نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ

تسرد هک هنوخ راک یدنکن هوک هبوخ حاال هبوخ

یشک ثاثا هساو هروک متقاجا ینک، یمن یباسح

. ینک یم رارف مه

همادا مداد یم ار شباوج زاب رگا مدرک توکس

زا زاب دش یم ثعاب نام هرجاشم و درک یم ادیپ

دنلب اج ،زا مینک رفس هناخ نآ

جیگ مرس نآ کی متساخرب اما یتخس هب مدش

شرف یور ما هدعم تایوتحم مامت و تفر

ات متفرگ مناهد یولج ار متسد ، تخیر

خی مندب متسناوتن اما منزن دنگ نیا زا رتشیب

هک دوب عقوم نآ دنزن رغ مرهوش ردام دوب، هدرک



هچ ملد ناج هدما بایسارفا مدیمهف

. دیسر عقوم هب

وت؟ یبوخ منص _

ات مدرشف باوج یاج ارهب شمرگ یاه تسد

مناوتن هک تسا دب حملا یردق نآ هک دمهفب

نیمز یور ارم ، مهدب ار شباوج

منت زا حور راگنا و دیشک ریت مرس ینآ مدناشن

. دندیشک نوریب

هک ییاه فرح اما رادیب ای مباوخ متسناد یمن

یم ملد هب نیریش یا هزبرخ لثم ، مدینش یم

. دیبسچ

تس. هلماح نوت مناخ _

میدوب راگنومرد زورما نیمه ام رتکد یچ ینعی _

؟ دینئمطم دش هنیاعم ممناخ

نز دصات یزور رسپ مرادن کش مراک هب _نم



. مبطم نایم هلماح

ضغب اب هارمه هک مرهوش ردام هدز قوذ یادص

نامه رد مه نم دش ثعاب درک یم رکش ار ادخ

هیرگ هب یرادیب و باوخ حلا

هب ور ار مرهوش ردام مدرک زاب هک مشچ متفایب

. مدید رکش هدجس ردحلا هلبق

یم شیپ هقیقد دنچ نز نیمه هک راگنا هن راگنا

ارم ششرف یور ندروآ باال رطاخ هب تساوخ

تام بایسارفا دنک، هحرش هحرش

یمن شرواب چیه درک یم هاگن رتکد توهبم و

. موش رادراب مناوتب نم هرخ هکباال دش

تحار رگید نامیاه یخلا دوب بوخ زیچ همه

دننامه نامیایند رد هک یموش زا لفاغ دوب؛ هدش

دیشروخ رود هب نیمز شخرچ



یم ام یاه یتخبدب یور راو رون و دیخرچ یم

و هام تشه مدرک هاگن ما هتسجرب مکش ،هب دیبات

وق رپ اررد زور جنپ و تسیب  

مرهوشردام مدوب هتشاد هگن ار ممکش یوت نینج

ار ناشساوح مامت هام دنچ نیا رد بایسارفا و

نیمه ، دندوب هدرک نم فوطعم

یلیخ متساوخیم یزیچ و مدرک یم زاب بل هک

یم مهارف میارب ار نآ هیناث دنچ ضرع رد دوز

. دندرک

هچب تسا نکمم اهزور نیا رد هک دوب هتفگ رتکد

اما میتسناد یمن ار شتیسنج دیایب ایند هب

بحاص هک تشاد تسود بایسارفا

شرهاوخ لثم تسرد رتخد کی میوش رتخد کی

وا یزیچ هچ دیهان دوجو رد متسناد یمن دیهان

اما هدرک بذج ردق نیا ار

اب بایسارفا یاهراک مامت دوب یبوخ زیچ ًانئمطم



لیلد نودب ار یفرح چیه تسا قطنم و لیلد

هک یراک هب هشیمه دز یمن

شنهذ یوزارت ورد درک یم رکف داد یم ماجنا

. دیجنس یم اهار نآ ندوب ورش ریخ هزادنا

طاسب مه رود و تسشن هتخت یور طایح رد

ال خرب راب نیا میدوب هدرک ایهم ار نایلق و هویم

ارهب نایلق بایسارفا یاه  هتساوخ ف

. میدوب هدرک هفاضا هتخت

ینیب یمن هگم هیچ یارب نویلق نیا نامام _

ور...؟ منص تیعضو

! متفگ مدوخ یراد نوشراکیچ _

دز، لز نم هب یکمن وابحتلا درک زیر مشچ

لد هت وزا مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن

مدز. هقهق

. هکرت یم تمکش موت هچب دنخن _



هدیدنخ ردق نآ تفرگ جوا میاه هدنخ یادص

ار بایسارفا پل نامزمه مدش درد لد هک مدوب

مه دیهان و مرهوش ردام ، مدیشک

زا رتشیب دوبن مرهوش ردپ زا یربخ دندیدنخ یم

ترسح اب بارهس دوب ندیشک نایلق لها وا همه

ندید اب دوب هریخ نایلق هب

نایلق وحتلا هتشاذگ هناچ ریز تسد هک ییوا

میاه هدنخ دوب هداد شیاه بل ارهب ندیشک

دش. رتشیب

. ایریگ یم درد لد دنخن ردق نیا رتخد _او

لد لوا ههقهق نامه اب میوگب هک مدیسرت رگید

یا هناد اه هویم دبس لخاد زا ما هتفرگ درد

متشاذگ مناهد لخاد و تشادرب توتاش

. مدش تذل قرغ ششرت همعط زا

هب شاک نوج ردام هبوخ ردقچ زورما یاو _



. نایب نوشارهوش اب یتفگ یم مه ارتخد

. نایم مه انوا دایب ایند هب هچب راذب _

دنک ادیپ نیکست یمک مدرد رمک ات متسشن فاص

زا رود تسد اراب ما هدرک داب یاهاپ بایسارفا

ومد مدیلا مرهوش ردام مشچ

: تفگ مشوگ

هتقو نوا دایم ایند هب نوم هچب هگید زور دنچ

نشج و مرخب شارب لپت ینومسیس هی هک

. میریگب

یم ندیرخ هب عورش زااالن دوب منامام _هگا

درک...

دوب. یبوخ دروم رد تاع _طاال

دوب. هداس یلیخ هک دوب نیا شهانگ اهنت هرآ _



متشادرب شرت توت زا رگید هدز سپ ار یگنتلد

اج زا متساوخ ، متشاد حارتسم هب زاین هرابود

مرمک و ملد ریز هک موش دنلب

لغب رد حتلا نامه رد دیشک ریت ادیدش

. مدیشک غیج و داتفا بایسارفا

دز. دایرف و تفرگ شتسد یور ارم

هدش؟ یچ _

هنک؟ یم درد ملد _خآ

رد هک یدرد وزا هدز گنچ ممکش یور ار متسد

مندب ، مدیشک لد هت زا یغیج دیچیپ میاهاپ نار

نآ رد مناتسد و دوب هتسب خی

. دندیزرل یم امرگ

یآ... مدرُم یاو _

دوب هریخ نم هب یلدنص یور زا تشحو اب دیهان

ریز یتسد مرهوش ردام دنک مکمک تشاد یعس و



دز. مرمک

ورب ینک یم شاگن یراد ربورب ارچ بایسارفا _

. هاگنومرد شمیربب ریگب ور اقآ رغصا ، نیشام

سح ممحر هیحان رد هک یدرد ساسحا اب ناهگان

تدش اب درد دشو سیخ مراولش ،لک مدرک

همه رد یرتشیب

. مداد رس ناغف لد هت زا ونم دیچیپ منت یاج

اما متساوخ یم کمک مدیشک یم غیج لد هت زا

هب ود اب بایسارفا دسرب مداد اتهب دوبن یسک

کی دعب یدنچ تفر یجورخ تمس

دمآ رد دوب،مد هتفرگ ناتسرامیب یارب هک نیشام

ات درک یم سیخ بآ اراب متروص مرهوشردام

دوخ هب درد زا مشاب رایشوه

راشف رطاخ هب تساوخ یم ملد مدیچیپ یم

حلا مریمب هظحل نامه دوب؛ میور هک یدایز



ارزا شیاپ و تسد هک متشاد ار یسک

رد ًاقیقد دندیشک یم و هتسب بانط اب فرط ره

، مدرک یم هبرجت ار یزیچ نیچمه تاظحل نآ

لخاد بایسارفا کمک اب یتقو

هیاسمه مناخ هنیکس مرهوش ردام میدش نیشام

وره دنامب دیهان رانک رد ادص ادص ار ناش یلغب

دمآ هناخ هب مرهوشردپ تقو

اب مدرک یم یعس نیشام رد دیوگب ام هب عجار

ناشیرپ و هتفشآ ار بایسارفا یپایپ یاه غیج

هدننار نوچ مدوب رکاش ار ادخ منکن

هچوک اکرد لوا نامه واالرد دوب یرگید سک

هک بایسارفا ، میدرک یم فداصت اه هچوک سپ

هتسشن نیشام یولج یلدنص یور

یم هاگن نم هب تشگ یم رب بقع هب مادم دوب

میادص ات مداد یم راشف مناهد   یور تسد درک،

هک دوش یم ثعاب نیمه دیاین رد



. دیایب دنب مسفن

نکن ؟ تنهد ولج یتفرگ وت تسد یچ هساو _

نک لمحت هگید مکی میسر یم االن یروج نوا

. مدرگب ترود

. مراد درد یلیخ مراد درد هدب حملا مریم یم _

ارم همانزور یا هکت هکاب ردحیلا مرهوش ردام

: تفگ دز یم داب یمنهج یاوه نآ رد

یش یم تحار نامیاز زا دعب ردام یش یم بوخ

یم تلغب دموا ایندب هچب یتقو نک لمحت یمکی

شنوج هب  تنوج شیریگ

. یمهف یم ور مفرح عقوم نوا هش یم دنب

یم فرح مشوگ مد هک ییوا تساوخ یم ملد

، متشادن مدوخ یور یلر تنک چیه منک هکت هکت دز

مدرک یم یعس مدز یم سفن سفن



مهد ارف شوگ مرهوش ردام یاهاوجن و اهاعد هب

ار هزاجا نیا مدرک یم لمحت هک یمیظع درد اما

،لک تفرگ یم نم زا مه

دوب. هدرک قرع ملکیه

نامه هچب ندرک سح میدیسر ناتسرامیب یتقو

هداتفا حلا یب دیایب ایند هب دهاوخ یم هظحل

نیشام زا هدز تشحو بایسارفا مدوب

نآ اب ارم یتخس اب دمآ نم تمس و دمآ نییاپ

نیا تخس یلیخ تفرگ شوغآ رد قاچ لکیه

لخاد ات داد ماجنا اما درک ار راک

خ یتخت تمس ار اهوا راتسرپ میتفر ناتسرامیب

. دندرک تیاده یلا

تفر اوه مغیج یادص تشاذگ تخت یور هک ارم

مرس ات دراد هگن تباث ارم تشاد یعس راتسرپ

یزیچ اهنت متسناوت یمن اما دنزب



درد مهد، تسد زا داد یم شهاک ار مدرد هک

شنزوس یک مدیمهفن ال صا مدیمهف یمن ار مرس

یباذع نوچ ، تفر متسد هب

. مدوب هدش لمحتم رتار گرزب

تیدج واب درک کچ ار متیعضو دمآ هک رتکد

: تفگ

شلا ح دینک هلجع لمع قاتا دینک شلقتنم عیرس

. تسین بوخ

دشوردح کیدزن رتکد هب ینارگن اب بایسارفا

. دیسرپ دوب هدرک قرع ادیدش شتروص هک یلا

؟ همیخو ممناخ حلا رتکد مناخ هدش یچ _

و شدوخ هللا شنا هش نامیاز تقو طقف _هن

. ننوم یم سملا ود ره هچب

یاه راک ات داتسرف قودنص ارهب بایسارفا رتکد

رتکد روتسد وهب دنک تسرد ار مناتسرامیب



  هقیقد دنچ ضرع رد نابرهم

منت دوب؛ ناتسرامیب صوصخم هک ییاه سابل

. دنداد لا قتنا لمع قاتا هب ارم و دندرک

متشاد لمع قاتا هب تبسن یدیدش سرتسا

راتسرپ دش، رتدب حملا دندرب لخاد ارم هک نیمه

نامه درک قیرزت یزیچ متسد هب

اب منک سح رتشیب ار درد راشف دش ثعاب گنرس

ات مدز یم روز رتکد روتسد هب دوجو مامت

ناوختسا و دیایب ایند هب مدنزرف

هت زا دندرک یم دروخ وقاچ هکاب راگنا ار منگل

طلغ هب متخیر یم کشا و مدز یم دایرف لد

ادص ار ادخ مان مدوب هداتفا ؛ مدرک

دوبن فیصوت لباق مدرد دسرب مداد اتهب مدز یم

ارزا یزیچ جورخ هک دش مامت یتقو مندز روز

دعب یدنچ و درک سح مدوجو



لش ار مندب دش هدینش مدنزرف یاه هیرگ یادص

سح یب ونم دوبن یربخ چیه درد زا رگید مدرک

. مدوب هدش

! هنیبب شنامام ور هچب میرب بوخ _

؟ هتلوا هچب _

_هلب.

ما هدز کشخ یاه بل دندروآ نم تمس هک ار وا

نامزمه شمدیسوب و هتشاذگ شا هنوگ یور ار

یمن مرواب تقو چیه مدز قه

دنب مضغب منک هبرجت ار یگنشق زیچ نیچمه دش

. مدیزرل یم و دمآ یمن

اب رتکد تفرگ یم جوا مک مک مقه قه یادص

ار مرتخد هک تفگ و دمآ مرس باالی ینارگن

. دنربب



؟ یتحاران هرتخد هک نیا هساو مزیزع دش یچ _

ناکت دوب هدرک هک یتواضق زا مرش اراب مرس

. مداد باوج و هداد

. یلیخ مراد شسود _هن

داد. باوج شمارآ واب دیدنخ نابرهم

هگید ینیریش هی لوا هچب تارب هنومب هللا شنا _

. هراد یا

درک یعس شیپایپ یاه فرح اهو لا وس اب رتکد

یدنچ دش، مه نیمه دزاس رارق اررب رارق یب نم

هب هک ییاه یمرگلد اب دعب

مکشا و قرع زا سیخ تروص شیاسآ اب داد نم

. مدرک کاپ ار

سیخ مرت کشخ نابز اب میاه بل یگتسخ اب

یگتسخ زا دش یم وحم میارب مک مک قاتا ، مدرک

رگید و متسب ار منامشچ دایز



. مدیمهفن یزیچ

هب متخت رانک بایسارفا هک مدرک زاب مشچ یتقو

یفرط رد مدنزرف و دوب هتفر ورف قیمع یباوخ

اب تشاد رارق تخت یور رگید

مداد یم ریش وا هب دیاب متسیرگن وا هب درد

دوب. هنسرگ امتح مرتخد

منک رادیب ار بایسارفا دمآ یمن ملد فرط کی زا

اهر ار مزان کرتخد متسناوت یمن رگید یفرط زا

منک.

مدز. ادص ار ووا هدمآ رانک مدوخ اب هرخ باال

. بایسارفا _

نوچ دوب ندز ترچ دح رد هک راگنا شباوخ

. دیسرپ مب واب روآ باال ینآ ار شرس

؟ هتفرگ تادص ارچ _



. مدب ریش دیاب ور هچب ید یم بآ مهب مکی _

تفگ راتسرپ یایب شوه هب میدوب رظتنم _هرآ

منک. شادص یدش رادیب

ورد تفر لا چخی تمس شفرح نیا اب نامزمه

متمس و تخیر بآ یا هشیش چراپ اب ناویل

. دشاب لا حشوخ هک نیا یاج هب تفرگ

یگتفشآ اب دوب هتفرگ مهو رد ادیدش شتروص

. مدیسرپ

؟ هدش یزیچ یا؟ هتسخ هنکن درد تتسد _

_هن.

وگ. غورد _

زورید زا مدیباوخن متعاس هی ما هتسخ یلیخ _

رس بالیی مدیسرت ترس باال هنومب یسک متشاذن



. نرایب هچب

ووااب مدیشک رس سفن کی ار بآ ناویل

: تفگ درک بآ ار ملد هک یتحاران

... هچب نتفگ ارتکد

یچ؟ هچب _

. هراد دیدش یدرز _

یدب یرامیب ینعی مدش هریخ وا هب تشحو اب

. مداد تروق ار مقازب هدیسرت تشاد

یچ؟ ینعی _

بال میراذ یمن هش یمن شیزیچ هش یم بوخ _

. دایب شرس یی

حلا نیا اب بایسارفا یتقو دیرپ مخر زا گنر

دوب. بارخ یروج دب عاضوا ینعی دز یم فرح

زا شرتکد ال ؟صا هئوت تسد ازیچ نیا هگم _



یمن مرواب هنک یم هابتشا دیاش ناه؟! دیمهف اجک

ور یکی نیا منوت یمن هگید هش

زا بایسارفا نک یراک هی ادخ ور وت مدب تسد زا

نیا دعب نک، ادیپ رتکد شنامرد یارب هدش اج ره

موود منوت یمن هگید هچب

... منوت یمن مرایب

اررد مرس و دمآ نم تمس دیکرت هک مضغب

چیه زیچ چیه ارچ متسناد یمن ، تفرگ شوغآ

طقف ، تفر یمن شیپ نم قباطم تقو

یم نوکس و شمارآ یمک یتنعل یایند نیا زا

نآ تقو چیه هک یزیچ رطاخ نانیمطا . متساوخ

راگنا ، متشادن لماک تروص ارهب

کی اه نآ اه یشوخ همه زا دعب دیاب هشیمه هک

. داتفا یم میارب دب قافتا

یمن مدیم لوق تهب هش یم تسرد زیچ همه _



. دایب نومرتخد رس بالیی مراز

نم لثم مه مرتخد رگا متخیر کشا توکس رد

تسناوت یمن سک چیه هچ؟ دش یم عرص راچد

سک چیه ادخ زج دهد شتاجن

. دوبن قلطم رداق

ردام ، میتشگرب هناخ هب لغب هب هچب دعب زور دنچ

هب امتح دوبن اج چیه ال صا دوبن رد مد مرهوش

تحاران هچب ندش رتخد رطاخ

واب هدرک اج اجهب مشوغآ اررد مکرتخد دوب،

ردپ روتسد هب هک یدنفسوگ نوخ یور زا درد

دندوب هدز نیمز میاپ شیپ مرهوش

. مدش در

تفر یم ام هقدص نابرق و هدرک دود دنفسا ایور

هک راگنا ، مدوب هدرک ریگ یدبا منهج رد اما نم

یلیخ یاج کی زا ارم



یگدرسفا مدرک یم سح ، دنشاب هدرک ترپ دنلب

فرح یسک متشادن تسود هتفرگ ار منابیرگ

نامدوخ هناخ زا ریغ ییاج ای دنزب

نامرد تحت دیاب مرتخد هک تفگ رتکد ، میور

یدرز عفر یارب المز یاه راک مامت و دریگب رارق

رگا تفگ یم ، دنهد ماجنا ار هچب

داد. میهاوخ تسد ارزا هچب دوشن لر تنک

رتخد هچب رگا تفگ یم منامیاز زا لبق بایسارفا

دش رسپ ورگا دراذگ یم اده ار شمان دشاب

شا یباختنا یاه مان زا سوواکیک

یاج هک دوب هدمآ مشوخ نامز نآ رد ردق نآ

لد ردقچ مدید یمن نامنیب یلدج و ثحب چیه

هن مه نآ دوب هدرک بت هچب زورما ، میدوب شوخ

نیمه اررد وا هک تسا لا سود یلومعم بت

یم ورب مرب یم ناتسرامیب هب لا وحا و عاضوا



هب تسا فیعض مکرتخد لوا نامه ،زا مدرک

شراچد شدلوت یادتبا نامه رد هک یدرز رطاخ

دوب. نییاپ شندب تمواقم دوب هدش

مراد رب مدق ناتسرامیب تمس رتدوز مدرک یعس

ورهار رد هک یتخت یور ار وا مدیسر هک نیمه

. متشاذگ ؛ تشاد رارق ناتسرامیب غولش یاه

هتخیر مه اههب ناتسرامیب لک ادیدش زورما

،اب تسا هدش شخپ اج همه نوخ یوب دنا هدش

: متفگ سرت اب رتکد ندمآ

. سرب مداد هب رتکد هدرک بت

. مناخ شاب مورآ _

متسشن یلدنص یور درد هکباالدزاب ار اده زولب

شبلق یور ار یشوگ مدز لز وا هب هصغ اب

دنلب شقه قه یادص تشاذگ

دز. ادص ارم شموهفم ان تاملک دشواب



هنز یمن لوپمآ هرادن تیراک نامام مناج _

. سرتن

. نییاپ میرایب دیاب و شبت _

. رایب رادرب مرس هی ورب راتسرپ _

. رتکد مشچ _

شمئ وعال تشاذگ شا یناشیپ یور تسد رتکد

: تفگ یدرسنوخ اب نم هب وور درک کچ ار

. هدروخ امرس طقف تسین یزیچ

؟ مسرت یم رتکد تس باال شبت _

. دیسرپ و تشگرب متمس کش اب

؟ هراد یصاخ یرامیب _

نوتدوخ متشاد بت مدوب هچب مراد عرص مدوخ _

سرتسد رد رتکد و اود نامز نوا دینود یم رتهب

لثم ممرتخد مسرت یم یلیخ نیمه یارب هدوبن



شنتفرگ ناقری رس دوب هک مه هچب ... هشب مدوخ

. میدش تیذا یلیخ

یم مه هداس هاگنامرد هی هگا تروص ره _رد

دش یم بوخ شلا وح ندز یم مرس هی شیدرب

رخآ هللاهکات شنا یشاب نارگن تسین المز

. هنوم یم سالتم شرمع

رناژی اتاب داد هیحور نم هب شیاه فرح

یم ساسحا هار رد مدرگرب هناخ هب یرتشیب

متشگرب یتقو اما تسا ملا بند هب یسک مدرک

مدش هک هچوک دراو ، مدیدن رس تشپ ار یسک

یم ملغب اررد اده هک ردحیلا راوید هب تشپ

مبیقعت هک یسک نآ چم هکلب ات مداتسیا مدرشف

زا دش در وا مداتسیا هک نیمه مریگب درک یم

دز. داد اج نامه

تلا جخ هکیترم یداتفا هار ملا بند یچ هساو _

؟ یشک یمن



مناهد رد منابز و دمآ دنب مسفن تشگرب یتقو

دش... کشخ

یمن رواب دوب هدش بجعتم نم هزادنا هب مه وا

دورب هناخ تمس وهب منک جک هار متساوخ درک،

دز. میادص هک

منص. _

دمآ ملا بند هب یتقو ، متفرگ زاگ ار مبل نادند اب

یم مشوغآ اررد اده هک ردحیلا هدز تشحو

. مدرک دنت اپ هناخ تمس مدرشف

. مرادن تیراک نک ربص مناخ منص _

هش. یم منارگن مرهوش _

؟ هگید هیک ترهوش _

همادا   ریسم هب مهد باوج وا هب هک نیا نودب



کی دوب؛زا هدش دنلب اده هیرگ یادص ، مداد

زا درک یم ما هتفشآ وا حلا فرط

اه سلا هک یدرم ندرک کد رکف رگید یفرط

درک. یم ما هناوید مدوب هدرک شکرت شیپ

سلا همه نیا زا دعب   ینعی هدرک میادیپ روطچ

مدرک جاودزا نم تسناد یم شردام هک ردحیلا

خهلا امسا هتبلا ، تشادن ربخ ووا

ات درک یم ار شیعس مامت نم یاه تخانش قبط

یم نم تمس زا هک یربخ هنوگ ره ار شرسپ

. دراد هگن ربخ یب تفر

و مناخ ءامسا ویخلا رکف زا داتسیا هک ملباقم

هریخ شرسپ هب هدمآ نوریب شبان یاه خاالق

لا وس نارازه شنامشچ مدش،رد

یب شردام فطل هب هک ییاه لا وس تشاد دوجو

راب رازه زور ره نم هک دنچره دوب هدنام باوج

هعقاو نیا رطاخ ارهب ادخ



. مدرک یم رکش

مرب. دیاب نم هک متفگ _

. متسین مه باوج هی القی ینعی نیمه یرب _

؟ دیدیسرپن یلا وس یتقو یباوج _هچ

. یدلب ور ندرک رارف طقف وت یداد تصرف هگم _

اراب وا یسک و مورب هناخ کیدزن مدیسرت یم

تیدج وااب هب ور مداتسیا هچوک رس دنیبب نم

: متفگ

دیاب نم هنود یم نوتردام وساالور همه باوج

ابهی ندز فرح رطاخ هب مرهوش ماوخ یمن مرب

. هشب روخلد مزا هبیرغ

منص. _

مرب. دیاب _

؟ یتفر ارچ وگب مولک کی طقف _



مه دیاش دوب هدیسرن شتسد همان هک نیا لثم

دز. یم یمهفن ارهب دوخ و دوب هدیسر

هنوخ دموا منوج اقآ نومندش هغیص یادرف _

مکمک هگا دوب، هدرک شربخ تنامام یدهم ریما

هی ریز هزانج االنهی ندرک یمن

. مدوب کاخ راورخ

زا تفر ورف هک رکف رد دوب ما هریخ تریح اب

رود شنامشچ لباقم و هدرک هدافتسا شتلفغ

رد متساوخ و مدیسر هناخ مد مدش

سرت زا میاه مشچ دمآ کیدزن دمحم هک منزب

: متفگ وا هب ور تشحو دشاب داشگ

و زیچ همه هک نم ملا بند یدموا زاب یچ یارب

ورب. تتدیدن یسک ات متفگ

هدش هتسخ اده یاه هیرگ اهو نهلا یادص زا



. دیمهف یم مکلفط ار مسرت مدوب

یگ. یم تسار هک ینک تباث دیاب _

مر یم هشاب ینک یم تسرد رسدرد مارب یراد _

... تعاس نیمه ادرف مایم زاب یلو

؟ یتم سال هب اجک _

نیسح ای بایسارفا تمس دمحم نتشگرب اب

مدز. مرس هب نایوگ

؟ بایسارفا _

ور مسومان ولج ارچ وگب نم هب یراد یفرح _هرآ

!؟ یتفرگ

. متسنود یمن _نم

داد. ناکت ار شرس یبصع و هتفشآ دمحم

سالتم. هب یدیمهف _حاال

. یدرمان یلیخ _



هشیمه بایسارفا تشم ات دوب یفاک فرح نیمه

اب هطبار رد وا دنیشنب شتروص یور نم درسنوخ

یسک اب نم

درک. یم عمق و لق ار همه تشادن یخوش

شا ینیب زا نوخ دروخ نیمز برض اب دمحم

یاه غیج یادص دزیم سفن سفن دوب هدش یراج

یم دوبن لر تنک لباق رگید اده

هدرک هناهب ار نیمه دورب باال شبت زاب هک مدیسرت

مدز. دایرف دوب سرت رس زا رتشیب هک یضغب واب

نک. شلو هراد بت اده بایسارفا _

. هنوخ ورب وش مگ ریگب و دیلک کرد _هب

دندوب هدش عمج هک ییاه هیاسمه زا هدز مرش

ردان مدوشگ وردار هتفرگ شتسد ارزا دیلک

رداچ هک ردحیلا ساره اب مرهوش

ار اده دیود یم طایح تمس تشاد رس هب یگنر



و هداد دوب هداتسیا وا رانک هک ایور تسد هب

: متفگ

ات هروخب هدب مه ور اه اود نیا هنوخ شربب

. مزیرب مرس هب یکاخ هچ منیبب

لر تنک ار نآ تسد واب هتفرگ نادند ارهب مرداچ

هک دز یم نابرض دب ردق نآ مبلق دتفاین ات مدرک

مدرک یم سح ششپت ره اب

. دنریگ یم منت لک ارزا ناج

رتدوز هک مرهوش ردام مدوب هداتفا سفن سفن هب

اراب بایسارفا تشاد یعس دوب هدیسر نم زا

تعرج اما دنارب بقع هب تسد

. دنزب تسد وا هب یتح هک تشادن ار نیا

متفر ولج و هدرک یگتشذگ دوخ زا هشیمه لثم

اراب وا تروص و دوب هتسشنن راکیب مه دمحم



دوب، هدرک خرس شیاه تشم

مدز. داد و هدیشک ار بایسارفا یوزاب

هرب. راذب درک طلغ هسب نک شلو _

قبلا شخرس یاه مشچ ندید زا تشگرب متمس

وا نوشن یمخر یارب دیاب ار سرت اما مدش یهت

مدز. یم رانک

وت... ورب _

نیمه ای یایم ای مر یمن اج چیه مرهوش نودب _

. منوم یم اج

دوجو مامت اراب درد داتفا شگنچ رد هک میوزاب

و دمحم زا وا ییادج هب اما مدرک ساسحا

ردام میدمآ هک لخاد ، دیزرایم شنتشک

ام هب توکس دشورد دراو بجعتم مه مرهوش

دش. هریخ



. تسین تیلا ح فرح _وت

. یرب یرادن قح مایم منم یتفر اج ره تسین _

دنزب ارم تساوخ یم درک تشم ار شتسد

. دوبن یلا یخ

. یرب مراذ یمن زاب اما نزب ینزب یاوخ _یم

دب هش یم کشخ شریش اشینزن مرسپ یاو _یا

میش. یم تخب

مدیمهفن ار نیا شسورع ای دوب شا هون نارگن

ردق نآ مدوب نم بایسارفا ندیشک سپ تلع اما

یارب ادرف یتح هک تشاد متسود

وزان درک یم یهاوخ رذع مه شندز فرح دب

. دیشک یم

؟ تشاد تراکیچ _

یلیخ درک شا یبصع توکس نیا و مدرک توکس



. دایز مه

مدز. فرح _ابوت

ارچ تسنود یمن دید ور نم سلا همه نیا _دعب

. نیمه متفگ شهب منم مدرک رارف

؟ یدز فرح شاهاب یقح هچ _هب

متسناوت یمن راب نیا درک مروبجم متفگ یم رگا

. مریگب ار دمحم ندش هکت هکت یولج

... نوچ _

وگن. غورد _

. متفگن یزیچ زونه هک _نم

تسار هی تقو ره یدلب یزیچ مغورد ءزج هگم _

ینعی یدزد یم مشچ و بلطم لصا رس یر یمن

هوک تشپ زا یگ یم غورد



مراد رسوراک وت لا ثما اب سهلا دنچ هک مدموین

زویفپ نوا ندرگ مر یم ای یگیم وشتسار حاالای

دنفسوگ ندرگ لثم و

. منکش یم

دنچ ارچ هک هباوج لا بند تفگ شاب مورآ بوخ _

. متفر متشاذگ هعفد هی شیپ سلا

یم اعد اعد داتسرف نوریب یبصع ار شسفن

رب هچوک هب هرابود ووا دشاب هتفر دمحم ، مدرک

. ددرگن

؟ تفگ ورانیمه هللو هب وگب _

مگ. یم تسار ماباب حور هب ادخ _هب

؟ یدوب هتفر اجک _

. تشاد بت هچب ناتسرامیب _

و راب مشخ هک دوب یوق ردق نآ شا ینارگن



. تفر و تسب گرزب نادمچ کی اراب شلیدنب

وت. میرب _

ار شسفن مرهوش ردام مداتفا هار نم رتزا ولج

شمارآ هب لیدبت هک یسرتسا واب درک توف مارآ

و دمآ رت کیدزن دوب هدش

. دیسرپ

؟ تفگ یچ رتکد رتخد دش یچ _

طقف میشاب ساسح دیابن هبوخ شلا ح یچیه _

. هدروخ امرس

بایسارفا میتفر هناخ لخاد هب رگیدکی هارمه

شوغآ اررد اده و دوب شرتخد هناد کی مرگرس

نم هب هک شهجوت ، درشف یم

نم راگنا  هک یروط درک مهاگن مخا دش،اب بلج

نودب بش نآ ما هدش نامرتخد یضیرم ثعاب

هناخ رد هب ماش هکنیا



هلپ زا هتفر مه رد یاه مخا مینامب مرهوشردام

اب دنک تبحص نم هکاب نیا نودب و تفر اهباال

متفر ناشکیدزن دش لوغشم اده

. متسشن ناش ترواجم ورد

؟ ینز یمن فرح نم اب ارچ _

اهزور نیا الً صا داد همادا شراک هب توکس رد

دزو یم فرح رتمک دوب هدش رگید یبایسارفا

درک، یم یریگ هشوگ رتشیب

شیاه یرود نیا تلع منادب متشاد تسود

یمن سپ بآ دوب راددوخ هشیمه وا !؟اما تسیچ

دوب نیا شردپ اب مه شقرف اهنت داد

. تشادن نزب تسد اهنت هک

متشاد تسود مروایب فرح ارهب وا متشاد یعس

یرود ام زا هزادنا نیا هکات تسیچ شدرد منادب

دنک. یم



ینز یمن فرح نم اب ارچ هدش یچ بایسارفا _

؟

؟ یتشاد راکیچ هکیترم نوا _اب

هتفگ هک یزیچ نیع راب رازه یدیسرپ راب رازه _

هگم یاوخیم یچ هگید مداد لیوحت تهب ور دوب

مهب هنکن یرادن دامتعا مهب

نم... ؟هب یدرک کش

خلت متساخرب اج زا دیشک مخر هب هک ار شتوکس

یبصع هک مورب نوریب رد زا متساوخ و مدیدنخ

دز. ادص رشت اراب ممان

مدز. داد و متشگرب یبصع هزادنا نامه هب

یروجنیا نم اب ارچ الً صا مگیم غورد هیچ؟ _

دموا نوا مدرک یراک نم هگم ینز یم فرح

مدش نم دش زبس مهار یولج مغارس



. مسک یب نوچ منز نوچ راکریصقت

میارب رگید نم اما دز دایرف ار ممان رشت اب هرابود

نییاپ اه هلپ زا مدرک تکرح رد تمس ، دوبن مهم

هلپ راهچ هس زونه متفر

. دیشک ار میوزاب هک مدوب هتفرن نییاپ رتشیب

. متسین ابوت هگم منص _

یم راکیچ یدید یم ادیآ واب نم هک تدوخ

داد اتود یتقو مراد تریغ مدرم نم اباب ؟ یدرک

وت منز یم تشم یتقو منز یم

هتفرگ وتهار هداسیاو تولج هک یسک تروص

مه وت زا مه مشاب ینابصع منوت یم ، مراد قح

نوا حلا هک نیا هساو وت زا نوا زا

نیا هکو نیا هساو منوا زا یتفرگن ور هکیترم

هدنوا و هدرک نوتسدنه دای شلیف سلا همه

نم. سومان غارس



هک یصرح واب یبصع ، دیشک هناخ تمس ارم

اما مدیشک سپ ار متسد دوب شا یطاق ضغب

. دادن نم ارهب رتشیب ندش رود هزاجا

زا زادنب ور مدرک طلغ مگب تهب هک نیا رکف _

. نوریب ترس

همه ینک یمن هابتشا وت هخآ یگ یمن همولعم _

. هتسرد تاراک

. یدیمهف هرخ _باال

نامه اب تساوخ یم ملد مدرک شهاگن پچ پچ

منک. هرفس ار شمکش ما یشحو یاه مشچ

رو. نوا ...ورب یلیخ _

یارب زاقتال تسد دش مه رد شیاه مخا هرابود

یادص اب مشوگ دشومد مکیدزن ، متشادرب یدازآ

: تفگ یمب

. نییاپ مراذب ور هچب



راب زا ندش اهر تباب هن مدش لا حشوخ

هک دوب تقو یلیخ هک نیا زا هچب تیلوئسم

اه تساوخ رد نیا زا رگید

رد ووا مداد باال توافت یب یا هناش تشادن

. تشگرب وباال درب نییاپ ار اده هیناث دنچ ضرع

تدم مامت ورد مدیسر دوخ هب شتشگرب عقوم ات

دمآ هاتوک عیرس ردق هچ هک مدرک یم رکف نیا هب

لها بایسارفا

. سک چیه اب هطبار رد دوبن ششخب

!... یدش بوخ _هچ

. تفگن یزیچ تنامام _

و تشاذگ باوج یب شا یباوج یب اراب مباوج

رپ اما شوماخ یاه باوج تسد اهارهب باوج

شیاه تسد درپس ینعم

، دنتشاد شطع مه زونه سلا همه نیا زا دعب



زا تقد اراب مسابل دزو مبل یور قیمع یا هسوب

کشت یور درک جراخ منت

نیب ار متروص دزو تلغ متمس میدیشک زارد

. تفرگ شناتسد

رتشیب منم زا ور اده یتقو هگب داوخ یم یچ _

. هراد تسود

یور ار شیاه تسد شزاون و هتسب ار منامشچ

. متفریذپ ولد ناج مااب هنوگ

 

.

 

دعب" هتفه کی

رهظ) زا دعب ۴ تعاس )



یزبس ندرک کاپ لوغشم و هتسشن طایح رد

بآ مرهوش ردام ماش یارب ، میدوب ندروخ

یزبس دنخبل اب دوب هدید کرادت تشوگ

، مدرک یم کاپ و مدیشک یم اروب رطع شوخ

تفه باوخ دوب تحار اده تباب زا ملا یخ

بارهس یفرط وزا دید یم ار هاشداپ

رگا مدوب هداد لوق دوب شبقارم یمشچ راهچ

اهو سرد ندرک لح دنک؛رد تبقارم وا زا بوخ

کمک وا هب شیاه هلئسم

مرهوش ردپ دوب تخس شیارب هکترچ اب منک،راک

دهد یم حیجرت تکلمم عاضوا نیا رد تفگ یم

تراجت شکچوک رسپ

یاه یریگ تخس اب شدوخ هک تشاد اعدا دنک،

لغش نیا تمس مه بایسارفا هدش ثعاب دایز

هک دوب نامیشپ و دنک ادیپ شیارگ

. تسا هتفرگن ار شرسپ یولج ارچ



ردام ، مدمآ نوریب رکف زا طایح رد گنز یادص اب

: تفگ شمارآ اب نم هب ور تشگرب مرهوش

هیک. نیبب نک زاب

رس یور و هدرک زاب رمک رود ارزا ما یگنر رداچ

رسپ مدوشگ ار ونآ هدیسر رد مد وات متخادنا

سهلا هن ابیرقت یا هچب

: تفگ و تفرگ متمس یا همان

منص. هب هدب ونیا

؟ اجک رسپ یاه _

هب بجعتم تشاذگ رارف اپهب متفرگ هک ار همان

هدز شیادص هچ ره مدرک هاگن شتفر ریسم

. داتسیان مدوب

؟ رتخد دوب _یک

. تشاد راک نم _اب



هتشاد راک تاهاب هک دوب اجک تراک و سک _او

یم یچ یچ حاال تنتفرگ هابتشا امتح نشاب

؟ تفگ

شفرح مدرک یم سح متخادنا نییاپ رس مغ اب

سک ارچ ، تسا هدیرد ار مبلق زکرم و هدش وقاچ

مراد ردام مه نم متشادن وراک

هک دینک یم رکف بایسارفا یاه غورد رطاخب اما

... ممیتی کی

الیل. رتخد عاو _

. دیشخبب _

مضغب هاگآدوخان متشاذگ مناهد یولج تسد

و تام مرهوش ردام مدش دنلب اج ،زا دیکرت

متفر یم یرابنا تمس هک ینم هب توهبم

هچ مدش،االن رفنتم دوخ فعض زا دش هریخ

هک فیعض رتخد کی درک یم نم هب عجار یرکف



راز دروخ یم یقوت هب یقت ات

دز. یم

ورف ار مضغب مدرک یعس مدش هک یرابنا دراو

دز. داد طایح یوت زا مرهوش ردام مهد

؟ یتفرگ یروغبآ هک تهب متفگ یچ هگم _

، مدیشک سفن قیمع و هدرک کاپ ار میاه کشا

یروج دب ملد اه زور نیا متشادن وا یارب یباوج

درک یم سمل ار یگنتلد

مدوب هدش ردام مدوخ هک نیا زا دعب اصوصخ

. مدیمهف یم ار مردام ساسحا هزات هزات

ناتسمز یارب یرابنا هشوگ هک یشرت یاه هشیش

متسد یوت ذغاک و مدش هریخ میدوب هدرک رضاح

مدرک اج اجهب ار

نآ تفگ یم ننورد یسح مدرک یم یزاب دیاب



نودب مامت یزابجل اب یلو مزادنایب رود ار ذغاک

سح هب یهجوت هک نیا

. مدوشگ ار نآ منک ما ینورد

یم تنتفر زا سهلا جنپ مگنشق مرتخد منص "

تزا یربخ هی متسنوت سلا جنپ نیا ووت هرذگ

مدرک ادیپ تور هنوخ ، مریگب

مایب ولج متسنوتن اما مدید رود زا ور ترتخد

ادخ یاباب یور زا وت ،زا مدوب هدنمرش نوچ

شخبب و نم مرتخد تزرمایب

یم مدیمهف و زیچ همه نم ، مدرک دب تهب یلیخ

ادج یفطصم زا یدیشک ییاه یتخس هچ منود

تصرف هی مهب متساوخ مدش،

هب تسه هرآ تباوج هگا تندید هرابود یارب یدب

نم" راگدای مترظتنم ایب متشون هک یسردآ نیا

مردارب طخ تسو متخانش یم ار طخ تسد



ینعی مدش هریخ وربور هب زاب ناهد دوب،اب یدهم

اعقاو تشاد ربخ زیچ همه زا

هزادنا هب یزیچ چیه دوب هدش ادج یفطصم زا

درک. یمن ملا حشوخ ربخ نیا

ار دوخ دیاب متفر اهباال هلپ وزا مدش روابان

دوب هداتسرف میارب مردام هک یسردآ هب زورما

ای یکیرات رد دوب یریت مدناسر یم

نم ،اما تفر یم ههاریب ایهب دروخ یم فده هب

ههاریب نآ تمارغ هک متسناد یمن هظحل نآ رد

مرهوشردام تسا نیگنس ردقچ

تساوخ دشو دنلب اج زا دید طایح رد هک ارم

روبع شرانک زا هجوت یب هک دیایب نم تمس

رس ار مرداچ و مدش هناخ دراو ؛ مدرک

و  هدیسوب اررد وا دوب هدش رادیب مکرتخد مدز

: متفگ بارهس هب ور



شمربب ماوخ یم نوشوپب ور هچب بارهس

. نوریب

تقو اههی هدش بوخ هزات یجبآ یچ یارب _

هنک. یم بت هرابود هدرکن ییادخ

: متفگ یبصع ًابیرقت نحل اب

. نکب ور مگیم هک یراک بارهس

. یجبآ مشچ _

ارهب اده تحار مناوتب هک متسب یروج ار مرداچ

نم ندید اب مرهوش ردام طایح رد مریگب لغب

: تفگ و دمآ متمس هدز تشحو

؟ رتخد یر یم اجک منص

. مداد باوج یدرس هب

رس. هی نوریب مر یم مدرگ یمرب دوز _

؟ یرب یم اجک ور هچب _



. هرتهب هشاب مدوخ شیپ _

ردام مدرک دنت مدق رد تمس هلمج نیا زا سپ

هچ ره دیاب ، مداتسیان دز میادص هچره مرهوش

ار دوخ اوه یکیرات زا لبق رتدوز

. مدناسر یم سردآ نآ هب

مشوغآ رد تخس ار اده مدیسر دصقم هب یتقو

راگنا درک یم هیرگ دزو یم ،رغ مدرک اج اجهب

. میتسه رطخ رد هک تسناد یم

نیمز ریز دراو مدرک روبع طایح زا متفر لخاد

. مدش

یمک دوب؟اب هدرک باختنا اجار نیا مردام ارچ

اجار نآ هدز گنز گنر یبآ رد متفر لخاد کش

ارباال مشوه کش ، مدوشگ

همان دیاب ارچ تشاد داوس نم ردام دوب. هدرب



یادص ؟اب دسیونب اتوا داد یم مردارب ارهب شا

. متفرگ ار مباوج یفطصم

. داتفا هلت هب شوم ... هشیمه لثم _

اما دنتشادن ار هچب نزو لمحت منازرل یاه تسد

هب مکحم و تفس ار وا المت ضع ندرک ضبقنم اب

. مدوب هدنابسچ دوخ

؛ تفر مسفن دوب هدش دراو نم هب هک یکوش اب

طقف ممشچ منک مدزاب مدو تسرد متسناوت یمن

لثم دوب شتاکرح واو هب

هظحل ره هک مدوب سفق رد کچوک یکشجنگ

هار هن متشاد سپ هار دوب،هن شگرم رظتنم

دیزرل یم مکف دایز تشحو زا شیپ

هظحل نآ رد ردق نآ سرتسا درک یمن راک مرکف

بل زا بل متسناوت یمن یتح هک دوب دایز شتدش

هک مدوب هدش یسک لثم منک زاب



زا مه ار شندرک تبحص یارب المز هظفاح یتح

نیمز یور دمآ متمس هک یمدق هداد تسد

دوخ شوغآ اررد اده اهنت و هتسشن

. مدرشف

اباب. مراد هچب نم نک ملو ادخ ور _وت

.

دعب" تعاس دنچ

 

ادج مشوغآ ارزا اده و هدز همتابمچ قاتا یوت

هدز راب نیمدنچ یارب قاتا رد یادص ، مدرک یمن

دش.

تساوخ یم نم زا نامیشپ ینحل اب مرهوش ردام

درک یم رکف ، منزب فرح وابوا منک زاب ردار هک

هب وا یاه فرح رطاخ هب

رت گرزب یدرد هک تسناد یمن ما هداتفا زور نیا



ینامرد یب درد هتفرگ ار هراچیب نم نابیرگ نآ زا

اب طقف هک یفطصم مان هب

. تفر یم نیب زا شندرم

ییاه شزاون مدرک شزاون ار اده بارخ ابحیلا

سرت رس زا همه تشادن دوجو نآ رد شمارآ هک

هدیسرت یاه هیرگ یادص دوب

ود ار مسرت دوب هتساخرب باوخ زا هک ییاده

و شهاوخ زا تسد مناخ نیمیس درک، یم ربارب

متنعل و شحف و هتشادرب سامتلا

یتح ، دوبن مهم میارب مادک چیه اما درک یم

ار شردام تساوخ یم هک بارهس یاه یرادفرط

دنک. تکاس

. دموا بایسارفا نیسح _ای

داد. راطخا راو دیدهت ینحل واب دیبوک رد هب مارآ

هنوخ نیا زا هراذب زاب مرسپ هگا یلع _هبوالی



منک. یم تتخب دب هرب

، دنتفر بارهس و شدوخ سپس تفگ ار نیا

دنتفر یم نییاپ تعرس هکاب ار ناشیاهاپ یادص

. مداد یم صیخشت ار 

؟ نامام تساجک منص _سالم

باال. تفر دوب؛ هتسخ مرسپ منود یمن _

اب ماش دعب راد هگن ور اه ینیریش نیا هشاب _

. میروخب ییاچ

نامزمه دمآ یم هلپ یور هک شیاه مدق یادص

ما هدعم دشو رارکت مرس رد یفطصم یاه دیدهت

. دیشک یم ریت یبصع

"... وربآ یب هشای یم لتاق "ای

هک ار اده مدیرپ اج زا هدز تشحو رد یادص اب



هرگ متشاذگ تشلا ب یور دوب، هدش خرس هیرگ زا

. مدرک رت تفس ار ما یرسور

اب لوا هظحل نامه بایسارفا ، مدوشگ هک ردار

درک. مخا ما هدیرپ یور و گنر ندید

هدش؟ یچ _

متشاد تسود ار وا نم مدز لز شنامشچ هب

یدرم اهنت وا متساوخ یمن ار شدب تقو چیه

تفریذپ هروج همه ارم هک دوب

چیه میوگب مناوت یم تعرج هب یدرم چیه

تسود وا لثم ارم ، دنتسناوت یمن ناشمادک

. دنشاب هتشاد

. یچیه _

. هدیرپ تگنر _

ینود یم تدوخ ... هزیچ هک نیا رطاخ هب _هرآ

... هگید



یدرک لو ارچ هچب یدش، دوز هچ هام نیا ناهآ _

؟

شردپ ندید اب اده دش هریخ لخاد هب کوکشم

بل بایسارفا دنک، هجوت بلج تشاد یعس

دش زاب داشگ یدنخبل هب شیاه

واب دیشک ششوغآ اررد وا درک روبع مرانک وزا

: تفگ قشع

ارچ ؟ یدوب هتفر ییاج یبوخ ییاباب _سالم

اباب هزاجا نودب متفگن هگم هتنت نوریب سابل

! یرب دیابن ییاج

و هتفر شتمس هدیسرت دش دنلب اده هیرگ یادص

اب مدیسوب دوب؛ بایسارفا لغب هک ار نامرتخد

. مدیسرپ هتفرگ ییادص

؟ هدش ربخ هچ راگنا هبوخ حتلا زورما _

. متفرگ عیفرت _



. رکشورادخ _

متفر هناخزپشآ تمس ، دیسوب تبحم اراب مرس

ردام یادص هک منک مه رس یزیچ ماش یارب ات

دش. دنلب نییاپ زا مرهوش

. متشاذگ اذغ نییاپ دیایب ماش بایسارفا _

زا یزیچ مرهوش ردام هک نیا زا مدیسرت یم

بایسارفا ، دیوگب هظحل نآ رد منتفر نوریب

دشکب یفرح نم زا تساوخ یم یتقو

ارزا وم منک شربارب رد یتمواقم متسناوت یمن

یفرح وا هن رکش ار ادخ ،اما دیشک نوریب تسام

یلغچ وا یخلا هب نم دزوهن

. مدرک ار شیاه فرح

ار میمصت ات دوب هداد تصرف هتفه کی یفطصم

دوب هتفرگ عیفرت هزات هک ار بایسارفا ،ای  مریگب

منک رارف ایابوا دوش وربآ یب



وا رانک رد رگید تقو چیه نم هک تسناد یمن

هب نت اما ار ایوا متشک یم ار دوخ دوب مهاوخن

. مداد یمن هرابود تلذ

ینیشن هناخ زور هس زا سپ تسرد دعب، زور هس

ینارگن زا یشان هک بایسارفا دایز یاه رارصا اب

نم ندش هدرسفا تباب ش

نیا یارب مدوخ اب نتفر راجنلک یلک زا سپ دوب

میتفر ، نوریب منک راک هچ یفطصم اب دیاب هک

ارهب شکرتخد و نم تساوخ یم

هک تسناد یمن دنک، داش ار ناملد و دربب رازاب

دوب. نم یشوخ لد مامت شدوخ

زور دنچ رد دیاش مدوب هتفرگ مکحم ار شتسد

همه رگا یفطصم ، مشاب هتشادن رگید ار وا ریخا

تفگ یم مرهوش ردپ ارهب زیچ



اب دنام یمن یقاب نم یارب هناخ نآ رد ییاج

دوب وا شوغآ رد هک مرتخد رس یور یتسد ضغب

لثم اقیقد شنامشچ مدیشک ؛

سبح ار مسفن دوب، تشرد و هدیشک شردپ

هک رازاب دراو متفاین هیرگ اجهب نامه ات مدرک

دیرخ اب درک یم یعس بایسارفا میدش

نم   دراد هگن رود مراکفا زا ارم فلتخم یاه زیچ

یم شیهارمه منک داش ار شلد هک نیا یارب مه

. مدرک

شراذگ و تشگ هب ربخ یب اج همه زا بایسارفا

داد یم مناشن فلتخم تارهاوج و داد یم همادا

ناکت ار مرس لیم یب ونم

دیرخ یارب ارم دناوت یمن دید ینامز ، مداد یم

جراخ ناکد زا هک دش یضار دنک یضار یزیچ

دوش.

اراب هناخ ریسم ات میدش تولخ یا هچوک دراو



دش مخ بایسارفا هک میریگب شیپ دیرخ همه نآ

هسوب رداچ یور زا هنایفخم و

تفر منامشچ هقدص نابرق و دناشن مرس یور

نم نویدم ار ششمارآ رپزا یگدنز تفگ یم

یا هبنپ یاهربا تشپ نافوط تسا

رد تسناد یمن و دوب باوخ دید،رد یمن ار

. دتفا یم یتاقافتا هچ اه رادیب یایند

رس هک میدوب هناخ یکیدزن رد تشگرب عقوم

مدش یهت قبلا رود زا یفطصم ندید اب هچوک

دنخبل تهارک دزاب مکشخ اج نامه

یم مهب ار حملا هشیمه شدنخبل یفیثک دز یم

شا هریخ روط نامه ، دنازرل یم ار منت دزو

هب بایسارفا ندش کیدزن هکاب مدوب

دوب. هدرک روگ مگو ار دوخ دش بیغ نم

؟! یبوخ منص _



. منود یمن ؟ بوخ _

ما هتفگ شباوج رد هچ هک متسناد یمن یتح

هب دیاب یباوج هک تسناد یم مزغم طقف

میوزاب ریز تسد مخا مهد،اب شلا وس

قن مادم اده درک تیاده هناخ تمس ارم و درب

اوه یب دوب هتشاذگن میارب باصعا دز؛ یم

. دیشک دایرف شرس

؟ هتگرم _هچ

مدز، شناهد هب تسد تشپ اب دیشک هک غیج

، دیچرب ار شیاه بل توکس رد هدرک ضغب

دشو هریخ نم هب تریح اب بایسارفا

ار یسک هزات هک هچب درک دنلب میولج ارزا اده

هیرگ و غیج یادص دوب هدرک ادیپ یدرد مه یارب

دش. دنلب شا



وش. هفخ _

منص. _

زا منت مداتفا هیرگ هب یبصع بایسارفا دایرف اب

هک یزیچ زا رگید ، دیزرل یم تاقافتا همه کوش

مه مدوب هدش لیدبت نآ هب

. مدیسرت یم

هی مرب یم ور شرس یگب یزیچ یسک هب "هگا

یم ور ترتخد ، هشابن تساوح هک اج هی زور

خیب ات خیب و شرس و مدزد

مرب". یم

جنشتم دیخرچ یم مرس رد یفطصم یاه فرح

رگا مد رود شرظن ریز وزا هدرک تشم ار متسد

دوب. مامت مراک درک یم کش وا

یادص اب متشاذگ مبل یور ار منازرل یاه تسد

بایسارفا ، نتفر هجوتم رد ندش هتسب و زاب



دوب. هدرب دوخ اب مه ار اده مدش

یخلا دشاب تحار تباب نیا زا ملا یخ یتقو

، مدیشک غیج هفخ مدز قه درد اب لد هت زا تحار

هتفرگ ناماس رسو ما یگدنز هزات

میاه مخز نایم هک تسا یتنوفع هچ نیا دوب

یفطصم دیشک دنگ ارهب زیچ همه و درک زاب رس

ارم دوب هتسناوتن سلا همه نیا

یم زبس ما هناخ مد یا هعفد کی روطچ دبایب

دش.

یم اه هلپ زا هک بایسارفا یاه مدق یادص اب

ار بآ ریش هدز لوه و هتفر هناخزپشآ تمس دمآ

یسفن متسش ار متروص مدرک زاب

. دیزرل یم نانچمه مناتسد مدیشک قیمع

هتچ؟ همولعم منامام شیپ شمتشاذگ _

یم غیج هنز یم قن طقف هتشاذن مارب باصعا _



. هشک

: تفگ یدنت و باتع ،اب تفر ظیلغ یا هرغ مشچ

یم زاین و رذن ندش هلماح هساو هک ییازور نوا

وت یراد مک یچ وت هتچ هتفر تدای یدرک

یروج نیا یچ یارب تیگدنز

؟ ینک یم

. مدش هتسخ طقف تسین میزیچ _

میوگب و منزب راز لد هت زا تساوخ یم ملد

رد هک یشمارآ یفطصم ندید اب میوگب مناغاد

میدوب هتخاس رگیدکی اب سلا دنچ نیا

زیچ همه میوگب متساوخ اوه، تفر دشو دود

هچ متفگ یم وا ارهب زیچ همه رگا دش،اما مامت

ار یفطصم اعطق ؟ داتفا یم یقافتا

تشاذ یمن هدنز مندناسرت مندرک دیدهت رطاخ هب

ار وا رن واگ کی هزادنا هک دوب نیا شمک ؛مک



ماقتنا یارب مه دزووا یم کتک

دیمهف یم رگا مرهوش ردپ درب یم ار شیوربآ

هدماین مرس هک ییاه هچبال ماو یرارف رتخد

نم هب بایسارفا تسد هک نیا زا لبق

چلا ارم مردپ لثم هناخ نیمه هچغاب رد دسرب

. تخیر یم کاخ میور و درک یم

تسد یمرگ مدمآ نوریب رکف زا بایسارفا یادص

رتهب هشیمه ارزا حملا میاه هنوگ یور شیاه

متشاد زاین وا درک،هب یم

یم ینابرق ار وا اهنت شتیامح اما شتیامح هب

مهد سپ ناوات تساوخ یم یفطصم درک،

تسد زا هک ییاه زیچ همه رطاخب

. مدوب هدادن تسد زا نم هک راگنا داد

؟ تساجک ترکف و... مفرح یونش یمن _



اج. نیمه _

وم ارم تساوخ یم زاب درک زیر ار شیاه مشچ

شیپ یقافتا نیچمه هک نیا یارب دنک یفاکش

میمصت چیه نودب و ینآ دیاین

شیاه بل یور ار میاه بل یا هدش نییعت لبق زا

یغورد هب نیب نیا رد شمدیسوب قیمع ، متشاذگ

دهد متاجن تسناوت یم هک

. مدش نماد هب تسد

یم هدش ضوع تراتفر یرادن متسود هگید _

... هگید یانز یاوه هک مسرت

واب تشاذگ مبل یور ار شا هراشا تشگنا

: تفگ مامت تیدج

؟ ینز یم و فرح نیا یباسح هچ ور

لثم هگید تندش درس تندوب درس باسح _ور

. یتسین لبق



تکلمم عاضوا هتخیر مه هب اراک متفگ تهب _

. هشب یلخاد گنج هنکمم ، تسین تسرد

یفطصم نآ ناج هب یکی دشو یم گنج شاک

رکف هیناث دنچ یارب شفرح همادا ،اب داتفا یم

. متخادنا رود ار یفطصم

یم منص یسانش یمن و نم ؟ هگید یانز رکف _

هساو نم ، ماوخ یم وترطاخ ردقچ هک ینود

هطبار عطق منامام اب تنتشاد

. مدوب هدرک

. مدرک هابتشا _

ناسآ هدوبن تقو چیه هک یکش هب ندرک فارتعا

هسوب کی اراب نآ دش یم دوب، نکمم راک نیرت

اما داد همتاخ رگید

دش؛ یمن و دوبن مک تقو چیه بایسارفا شطع

شزاغآ هک یراک و درک سبح شناتسد نیب ارم



درک. مامت مدوب هدرک

یرس کی زا سپ بایسارفا یرهظ زا دعب

لا بند دش یضار نم هب یراد دنزرف یاه تحیصن

شیپ ار ووا دورب نامرتخد

فرص یرفن هس ار ماش دندمآ یتقو دروایب نم

متساوخ یم هک یراک شیپ امامت مرکف میدرک

دوب. مهد ماجنا

ات مرب یم نیب ارزا زیچ همه بشما نیمه دیاب

، دنکن دوبان ار میاه هتشاد هیقب مدوجو یسحن

رس هچبالیی مدرُم یم رگا اما

درک یم گرزب ار وا یسک هچ ؟ دمآ یم مکرتخد

؟! داتفا یم یزور هچ هب بایسارفا نم زا سپ

هشوگ ، دنوش ناور ممشچ هشوگ زا میاه کشا

ییاده و بایسارفا ،هب متسشن راوید هب هیکت یا



دندوب قیمع باوخ رد قرغ هک

راشف مدز،اب یم قه لبق زا شیب و هدز لز

رد مکیج مدرک یم یعس مناهد یور متسد

. دیاین

رد ارم دشو یم رادیب رگا متفر هناخزپشآ تمس

یعمش دش یم مامت زیچ همه دید یم حتلا نیا

یوقاچ هب ممشچ ، مدرک نشور

یفطصم ، داتفا مدوب هتشاذگ ریش تشپ هک یزیت

هب گس لثم مدیسرت دوب هدرک مدیدهت وقاچ اب

اهر ار مرتخد اما مداتفا سخ سخ

. مدرکن

یم ترهوش رس اررب تگس هلوت دوب هتفگ

شزیچ همه تفگ یم ، میور یم نم واب یزادنا

وربآ ما هتفرگ میاه راک وااب ارزا

زا ریغ رگید نز دنچ اه نز هه شیاه نز رابتعا



. دندوب هدش شینابرق میاون یب همع و ردام

راوید جنگ اج نامه مدیزرل وا ندید اب زور نآ

هشیمه لثم نم دید یتقو مه ،وا مدوب هدرب هانپ

و هدروآ رد ییوقاچ ما وسرت

هلیسو ارهب مرس تشاذگ میولگ ریز ار شا یزیت

. دروآ نآباال

. وشاپ _

مدرک شسامتلا مدز قه مدوب هتساخرب اج زا

،اما دشاب هتشادن مراک هب یراک مراد هچب متفگ

درک. دیدهت اده اب ارم ضوع رد وا

ور تلیدنب و راب مد یم تقو تهب هتفه _کی

تسومان یب رهوش هگا ، یایب ماهاب و ینک عمج

هدرم مدرک ریجا ور یکی همهفب

هلوت زا ملوا هدب داب هب ور شنادناخ هدنز و

فرش یب نوا تسد مرگا ننک یم عورش تگس



هی وترتخد رس مدوخ دیسرن مهب

وداک هراد دوجو ییفطصم هتفر تدای هک یزور

. تارب متسرف یم هدش چیپ

_اباب.

هلوت وت متسین تاباب نم اباب یگ یم مهبزونه _

یا. هگید یکی مورح گس

. هدوب شنز هتشاد تسود و منامام ماباب _

دنچ لوپ زاغردنچ اب هدیرخ ور تنامام تاباب _

. تخادنا سپ ور وت مدعب سلا

تفرگ ار میوزاب مدرک شهاگن صرح وضغب اب

نییاپ رس راجزنا واب مداد راشف مه یور نادند

ثعاب وقاچ راشف هکاب متخادنا

. مروایب رسباال زاب دش

نوبایخ طسو االن هکینز نوا وتو دوبن نم _هگا



. نیدرک یم ییادگ

نومارب وت هک یگدنز هب هراد فرش ندوب _ادگ

. یتخاس

یدرگرب وسملا حیحص دیاب هک فیح فیح _

. مورح هب کمن نوا شیپ

حا هک شکانتشحو تروص هب رابجا و تشحو اب

دوب، هدش رت کانسرت شدیفس یاه شیر الاب

هک مدوب هداتفا یهاچ یوت مدیزرل

دوب. بیغ لها راک طقف نآ زا یص خال

. شکب ور تتسد نک ملو _

مدیشک نوریب شناتسد نیب ارزا میوزاب یبصع

و ترفن ،اب تشاذگ مندرگ یور راشف اراب وقاچ

دز. یدنخزوپ عمط



ییازیچ همه دیاب ، یتفرگ مزا و مزیچ همه _وت

یم تور هلوت یدب، سپ ور یتفرگ مزا هک

یایم نم واب ترهوش رس یزادنا

هداز مورح نیا هزانج رظتنم دیاب زور ره یاین

. یشاب

. هداز مورح وگن نم هچب هچب _

کی لثم ونم داتفا ههقهق دزوهب یدنخزوپ

مشوغآ اررد اده کیرات یرابنا نآ رد طقف لدزب

. مدیزرل و هدرشف

مرس یبصع و هدمآ نوریب سحن زور نآ رکف زا

. مداد ناکت ار

. یسرتب دیابن ، یسرتب شزا دیابن _

هزات متشگرب یلبق یاج رس و هتشادرب ار وقاچ

یور ار شزیت هرس دوب هدرک شزیت مرهوش ردام

میاه نادند مدیشک متسد قاس



ار شزیت هبل رگید یراب ، مدرشف مه هب درد ارزا

. دیشک متسد یور

. یریمب دیاب یسرتب منز... ...یم یسرتب _

نهلا درد وزا مدیشک متسد یور ار وقاچ هرابود

حبص دش یم هچ مدز یم ار مگر ،رگا مدرک

هچ ما هزانج ندید اب بایسارفا

رتهب ندرم دوب رتدب متفر یم رگا درک؟! یم

اراب شیوربآ مه مورب نم ییوربآ یب زا تسا

یقرف مه منامب مرب، یم دوخ

درک. یمن

دیآ یم شیپ تاقافتا نیمه یفطصم دوجو اب

هک دننک رکف نیا هب لقادح دیاش مورب رگا اما

دوب. یفطصم درد هشیر ما! هدرم

یم هک ار وا تسوا زا سرت میاه درد همه اشنم

زیچ همه مدش یم چوپ ؛ متخاب یم ار دوخ مدید



تقو چیه نم دش یم کیرات

هدشن زوریپ ؛ مدرک رارف هک یراب نآ زج وا لباقم

. مدوب

دوب مشوگ رد زونه ما هتشذگ یاهدایرف یادص

هشیمه ارم تسناوت یم هک یزیچ وره روز وااب

روطچ درک، یم بولغم

هک یبایسارفا هب یزیچ وا دروم رد متسناوت یم

مه هب ردق نآ دمحم ندید اب شیپ زور دنچ

نم هب زاب رگا منک تبحص ؛ تخیر

هک تفگ یم یزیچ یفطصم رگا درک یم کش

هچ؟ دنک ضوع مبجار لماک ار وا رظن

. سرتن ، سرتن _

ار شدرد توکس ورد مدیرب رت قیمع ار متسد

ونم تخیر یم متسد زا نوخ ، مداد تروق

. متشادن ممخز یارب یمحرم چیه



یم دیاب متسناوت یم متشک یم ار یفطصم دیاب

بایسارفا هب مقشع رطاخب رتخد رطاخ هب دش

داد منتشاد یارب ار شزیچ همه هک

یم ار وا رگا مرذگب دوخ زا هک دوب نم تبون

لقادح یروج نیا مدروخ یم دبا سبح متشک

چیه مه دیاش ، مدید یم ار مرتخد

هدیشخب متوکس رطاخ هب بایسارفا طسوت تقو

لقادح تسا هار نیرتهب نیا مدش،اما یمن

مه نم و دیسر یمن وا هب یا همدص

خ دوب بارطضا و سرت زا شسنج هک ینادنز زا

. مدش یم الص

یمن زاب مشچ اما مدینش یم ار مفارطا یاه ادص

وا دوب شسابل ندیشوپ ردحلا بایسارفا ، مدرک

مییاه کلپ متشاد رظن ریز ار



،هب مدوب هدرک زاب کیزاب طخ کی هزادنا ارهب

ار مقازب متسشن میاج رس تفر هک رد فرط

یرخآ زور زورما ، مداد تروق تخس

هشیمه یارب ار زیچ همه متسناوت یم هک دوب

حتلا هب زور راهچ نیا رد بایسارفا منک مامت

دوب. ریگرد و هتشگرب لبق

دوب، هدش ربارب دنچ نم هب تبسن شا یدرس

دیاش دیزرل یم ضغب زا مکف هدیشک ار اده یور

ار وا هک دش یم یرخآ راب نیا

یمغ اب دندیزرل یم ادیدش مناتسد مدید یم

تسد ، مدناشن شا هنوگ یور یا هسوب قیمع

. مدیسوب علو اراب شکچوک یاه

کی تسرد ینعی دوب حبص تشه تعاس نامرارق

هک ییوقاچ نامه متفر هناخزپشآ هب رگید تعاس

شیپ زور دنچ نآ اراب متسد

. متشادرب ؛ مدوب هداد شارخ



بایسارفا یارب هک یا همان مدز، رس ار مرداچ

مسفن ، متشاذگ شوپ هچقاط ریز ار مدوب هتشون

نیا رد مدرک سبح هنیس اررد

اه راب موش رت عاجش هک نیا یارب زور دنچ

رگا ات مدوب هدیرب وقاچ اراب دوخ متسد

ارخالص مدوخ لقادح مشکب ار وا متسناوتن

هنیک هب هجوت اب ارم وا تروص ره رد نوچ منک،

یاه ادرف هچ زورما هچ تشک یم شندوب یا

وا دوب هدماین ماقتنا یارب وا رود

کی منک یم رکف دنک، دوبان ارم تساوخ یم

لزغ ندتاوخ یارب مه شتصرف هتفه

ما هداوناخ اب تساوخ یم دوب میظفاحادخ

عادو

درب یم اتسور هب هدیرب رس ارم رگا دیاش منک،

شیاه هتفگ قبط ، تشگ یم رب شرابتعا و وربآ

زونه ما هراچیب و هداس ردام



اب تسناد یمن ینعی دوب، هدیمهفن یزیچ چیه

اهای مدآ هدرک یم یگدنز یدیلپ دوجوم هچ

نیمه اما ایظملا دنوش یم مولظم

وت هک دندرک یم باختنا ناشدوخ اه ناسنا

دنز؛ یم یرس وت هک ایجالید دنشاب روخ یرس

ار مباختنا بش دنچ نیا رد نم

. مدروخ یمن یرس وت رگید مدوب هدرک

ششزرا اما مداد یم نیا تباب ار ینیگنس ناوات

ره ما یگشیمه سوباک نتشک یاهب ، تشاد ار

. مداد یم دوب هک هچ

دوش رادیب مدادن هزاجا متفرگ شوغآ اررد اده

ردام هناخ تمس ار وا هشیمه رتزا ادص یب

وا دندوب باوخ همه مدرب مرهوش

ضغب واب متشاذگ مرهوش ردام رانک هلصاف اراب

مدز. فرح ابوا لد رد



نکن مدبات هچب اب اما یدرک دب یلیخ نم _هب

یم وت هب مور هچب شاب شبقارم وت مر یم

. مراپس

هک طایح ،رد متفر نوریب و متساخرب اج زا

ار ما هیشوپ ، دنتفرگ هار میاه کشا دش هتسب

ناکما مدوب هدز سلا همه نیا زا سپ

یم تخانش یمن ارم یسک رگا دوب متاجن

نتشک یتسار منک رارف هانگ نیا زا متسناوت

هک هچ ...ره باوث ای دوب هانگ یفطصم

درک. یم خالص منهج زا ارم دوب

و بآ یب نیمز ریز رد وا هک یا هناخ رد مد

یسک مدوشگ ردار متفر درک یم یگدنز شفلع

دیایب ات متسشن هناخ لخاد دوبن

هدش شلا یخ یب مک مک رگید تشذگ تعاس مین



مورب نوریب متساوخ شندماین زا دیما ان مدوب

. دیسر رس هک

. مناخ سورع هب _هب

یم ناسنا کی ردقچ ، مدرک هاگن وا هب هارکا اب

رپزا وا زیچ همه ، دشاب هدننک زئمشم تسناوت

تساوخ یم ملد دوب تفاثک و نجل

یقاب وا زا مه یرتسکاخ هک یروج منزب ششتآ

. دنامن

و دیشک ششیر هب یتسد یصاخ ابحتلا

ار نآ درب شدنبرمک تمس ار شتسد دز، دنخزوپ

دمآ دنب یا هظحل یارب مسفن درک زاب

: تفگ تهارک دشاب رت قیمع شدنخبل

مزا. یسرت یم زونه

تنوشخ اب دمآ متمس و دیچیپ شتسد رود ار نآ

دز یم ارچ متخوس دز، مرس یور ار شا هبرض



هدمآ مدوخ یاپ حاالهکاب ارچ

هفخ یادص درک،اب یم ار راک نیا هچ یارب مدوب

داد. رادشه شا

. دایمن رد تادص _

؟ ینز یم یچ یارب _

یرس وت هگید دوب رارق دش دنلب شا هدنخ یادص

بل دز مرمک ارهب شا یدعب هبرض ، مشابن روخ

مداد یادص ات مدرشف گه هب

: تفگ ترفن دزواب ظیلغ یدنخزوپ دوشن دنلب

؟ ینورذگ شوخ هساو تلا بند مدموا یدرک رکف

ماج؟! نیا یچ یارب ینود یم

یادص واب دروآ مرس کیدزن ار شرس

درک. همزمز یکانتشحو

مریگب تزا یتفرگ مزا هک ییازیچ همه مدموا _

ووت مدرک عمج سلا همه نیا هک یرابتعا و وربآ



یتفرگ مزا شور همه هبش هی

. منودرگرب ور ماه هچب و نز مریگب سپ ور

. دیسر یم ناشمادک هب نم ندز کتک اب دیزرل منت

اب ندیمهف همه ؟ ینودرگرب یاوخ یم یروجچ _

. ندوب هساک مه سلا همه نیا ینجل هچ

. دیشک دایرف دزو ممکش هب مشخ رپزا یدگل

یاباب هداوناخ نجل ییوت نجل وش… هفخ _

تمدرب یتقو ... تبارخ همع نوا نئوت یانزدلو

مریگ یم سپ و زیچ همه تردام شیپ

نومه دوب، ملوا نومه زا هنم زیچ همه تردام

ییاچ یگنر رداچ نوا اب ماهاپ یولج هک یتقو

ور اریمح ،نم تخیر نیمز ور اه

شور لوا نومه زا متفرگ شاباب ملا هساو

ینود یم دوب مزیچ همه تردام ... متشادن مشچ

؟مزا ماهاب درک یم رهق مادم ارچ



نم اما مدب طالق ور اریمح تساوخ یم

؟ ندش یم یچ مارسپ متسنوتن

یتشاذ یم تسوه ور اپ یدوب هگا تارسپ رکف _

هی لثم ور شرتخد یدوب منامام قشاع هگا ؟

کتک یدوبن هک ییازور گس

هچب اب نوویح هک ییاراک نوا شاهاب یدز یمن

نجل زا ینجل وت ،هرآ یدرک یمن ود هنک یمن ش

تدنگ یوب رتشیب زیچ هی مه

تسرد ور یچ یاوخ یم هتشادرب ور اج همه

هب  ماپ ینز یم مه ور تفاثک یراد طقف وت ینک

ات ریس وزا زیچ همه هسرب هنوخ

یفطصم دش مومت هگید مگ یم نامام هب زایپ

دش... مومت

داتفا مناج هب لبق رتزا یشحو فرح نیا اب

میارب یرود سلا دنچ نیا رد شیاه کتک لمحت

دوب. لبق رتزا تخس



کتک ارم هرابود هک نیا یارب هدروآ اررد وقاچ  

یرخسمت رپزا هدنخ متشاذگ شمکش یور ، دنزن

ار شدنبرمک و درک

ار منازرل تسد دمآ نم تمس ؛ تخادنا یا هشوگ

هب متشادن تسود مدرب یم بقع وا ندمآ ولج اب

. منزب بیسآ وا

؟ ینزب ور تییاباب یاوخ _یم

مدز. دایرف لد هت زا

. یتسین نم سک چیه وت یتسین نم یاباب _وت

اراب دوب؛نآ هتفرگ هار مناهد و ینیب زا نوخ

کون لبق رتزا هزبرج رپ مدرک کاپ مسابل نیتسآ

راشف شمکش یور ار وقاچ

. مداد

ور نامام شاب هتشادن میگدنز هب یراک مرب راذب _

یوت طقف مرادن ینمشد شاهاب نم منیبب رایب



راذن ، منیبب ماوخ یمن ور یضوع

ورب... تمنزب

اررد وقاچ زیت تمسق دزو یخلا یب دنخبل

. تفرگ تسد

. یدرب رس مور هلصوح هگید دش مومت یزاب _

و دیشک یم ،وا متفرگ تسد رد مکحم ار وقاچ

دوب هدش یراج شتسد زا نوخ مدیشک یم نم

تیاهن رد درک یمن اهر ار نآ اما

و درب دوخ تمس ار وقاچ دیبرچ نم هب شروز

اب درک باترپ یا هشوگ ار نآ شدنبرمک لثم

سح نم هب شندش رت کیدزن

یا هبرض اب هدش مامت زیچ همه رگید ، مدرک یم

، مدیبسچ مرس تشپ هراوید هب دز مشوگ هب هک

دیدش و دیشک یم توس مشوگ

زودلا وج اراب مشوگ هدرپ هک راگنا درک یم درد



دنزب ار یدعب هبرض تساوخ دندوب هدرک خاروس

متسد زا هک یراک اهنت هک

. مداد شلُه هداد ماجنا ار دمآ یم

شرس رب هچبالیی هک منک هاگن هک نیا نودب

ونآ مدناسر وقاچ ارهب دوخ ناشک ناشک هدمآ

اب متفر هک وا یوس متشادرب ار

مشچ دز، مکشخ نوخ زا هدش رپ نیمز ندید

ارم لبق زا رتشیب یفطصم هدش هتسب یاه

واب هدز مکشخ اج نامه درک مجنشتم

، مدرک یم هاگن هریخ هریخ وا هب دایز تشحو

دوب هدش دراو نم هب هک یکوش رطاخ هب مبلق

تسس یاه مدق دزاب یم مارآ

. متسشن شرانک

مندز لوگ یارب یدیدج کلک مدرک یم رکف

کیدزن طایتحا اراب متسد نیاربانب هتخاس



بعر اب دیشک یمن سفن ،اما مدرب شینیب

. مدیشک بقع

دیاب دوب، هدرک خرس ار هتفرگ کاخ نیمز نوخ

دمآ طایح زا هک ییادص ؟!اب مدرک یم راکیچ

نییاپ ار ما هلوک و جک هیشوپ ینآ

ریز وزا هدرک ناهنپ مرداچ ریز ار وقاچ ، متخادنا

داد سالیم کش اب درم ؛ متفر نوریب نیمز

وزا هداد رس ناکت اراب شباوج

نادند دوب هدرک خی منت ،لک مدرک روبع جورخ رد

یم مه هب کیلچ و کیلچ تشحو زا میاه

. دندروخ

اما مدوب هتفر هار هدایپ تعاس دنچ مناد یمن

هک مدش هجوتم هزات ، مدروخ یردنکس یتقو

. دنرادن نتفر هار یان رگید میاهاپ



رد زونه وقاچ ، متسشن نمچ یور یا هشوگ

هشوگ هک بزهلا گرزب هسیک هب ممشچ دوب متسد

ینآ و داتفا دوب کراپ زا یا

بقع و هتخادنا شنورد ار وقاچ مدش دنلب اج زا

شوغآ اررد مناوناز متشگرب یلبق یاج رس بقع

. متسیرگ هفخ و هدیشک

مشاب هداد ماجنا ار راک نآ نم هک دش یمن مرواب

زا دعب یاه یکیدزن ،ات مدوب هتشک ار یفطصم

نامه اجرد نامه رهظ

هک دیسرپ یم نم زا سک وره متسشن حتلا

یم ار شباوج توکس ایهناب مهاوخ یم کمک

خلت تارطاخ مامت ، مداد

و دیچیپ یم مرس یوت یفطصم اب منیریش و

میتی ار مناردارب لد هت زا منزب قه دش یم ثعاب

هویب ار مردام و مدرک

دای ،اب مدوخ زا عافد زج دوب هچ نم ریصقت اما



ار مرتخد ، مدیرپ اج زا مرتخد و بایسارفا یروآ

مرهوش ردام هناخ

رگا رگید   متشون شیارب ار همان ونآ هتشاذگ

اما مدرگرب متسناوت یمن متساوخ یم مه مدکخ

هک اه نآ هب ندز رس

راب نیرخآ یارب دیاب درک یمن مک نم زا یزیچ

. مدید یم ار بایسارفا

راوس هناخ رد مد ات متشادن نتفر هار یان رگید

ار هیارک مندیسر مدش،اب یرب رفاسم نیشام

متفر نییاپ و هدرک باسح

زاب ار نام هناخ رد هک ماظن نیرومام ندید زا اما

ار متسد دنتفر یم لخاد یکی یکی و هدرک

اتاالن امتح ، مدرک تشم

ناشهب نم تسد هب یفطصم ندش هتشک ربخ

دوب. هدیسر



اب رون تعرس اب متشگرب ار ریسم هدز تشحو  

تسد ، مدرک رود هناخ نآ ارزا دوخ هدایپ یاپ

. دندیزرل یم ًادیدش میاه

یاوه و .حلا متشادن رگید نتفر یارب ار ییاج

چیه هار رخآ دوب طخ هت رگید اجنیا دوب یدب

ًاقیقد تسب ،نب تشادن دوجو نتفر یارب ییاج

وهن متشاد سپ هار هن هک یتقو تساج نیمه

ییاج ات متفر و متفر و متفر ردقنآ شیپ هار

. مدرک ادیپ زیچ همه ندرک مامت یارب

.

ادرف ام یمدق کی رد تسرد تساجنیمه گرم

هیناث مه دیاش دعب یاهلا س دعب هام دعب هتفه

رد هیناث هچرد تسناد یمن سک چیه رگید یاه



یم بشید دریمیم یتعاس هچ رد هقیقد هچ

خال دنلب یهوک زا ندرک ترپ اراب دوخ متساوخ

یمخز یاپ و تسد اب دندوب هداد متاجن منک، ص

مدیمهف هک دوب اج نآ دندرب ناتسرامیب هب ارم

زا شیب ایند هک دوب هظحل نآ مرادراب ههام شش

دش. بارخ مرس یور هشیمه

باذع ندرک مارآ یارب متسناوت یمن یتح رگید

منک، یفطصم لتق هب فارتعا و مورب منادجو

تسا هانگ دح هچ ات منینج طقس هک متسناد یم

واو زا یروج کی ارم متساوخ یم ادخ زا طقف

دنک. خالص مدوخ

چیه هب مشکب ار دوخ متساوخیم یتقو بشید

همه هک راگنا نداتفا زا سپ مدرک یمن رکف یزیچ

هزات و دندوب هتشگزاب مرس هب راکفا و اهادص

. منکب ؛ متساوخ یم یطلغ هچ هک مدش هجوتم



هک نیا دوب،اب هداد متاجن هک مدوب یسک نونمم

لثم تسرد منک راک هچ مورب اجک متسناد یمن

... هراوآ کی

مه ار ییاه طال متشاد دوخ هارمه لوپ یرادقم

کی هراجا فافک دوب میاهتسد و مندرگ هب هک

داد. یم نم ارهب هناخ

دشو یم مگر دراو هرطق هرطق متسد وت مرس

ب راتسرپ هک مدوب هدنیآ باتک باسح ردحلا نم

. دیسرپ نم هبور و درک کچ ار نآ دمآ مرس االی

؟ تسین تدای وت یلیماف و مسا زونه _

رد دیاب مداد ناکت یفرح چیه نودب ار مرس

مداد یم یرارف اج نیا ارزا دوخ تصرف نیلوا

... هشیمه لثم

.



دعب" زور جنپ و تسیب و هام "ود

مکش نآ اب ونم دوب ما یرادراب رخآ یاه زور

بحاص یاه سابل نتسش لوغشم تخس هدنگ

هب تبسن یرگید یاوه و حلا زورما ، مدوب هناخ

دوب لوا یاهزور زا رتشیب مدرد متشاد زور ره

، تسا رارق زورما تفگ یم نم هب یسح کی

یمن هک نیا ترسح دیایب ایند نیا هب مدنزرف

ملد راب نیمرازه یارب منک، گرزب ار نآ متسناوت

رد وا هک دوب نیا شلقادح درک؛اما شیر ار

دش، یم گرزب رتشیب تاناکما واب رتهب ییاج

متسشن یا هشوگ و متشاذگ مرمک یور یتسد

دز. رشت و درک یمخا نم ندید اب هناخ بحاص

منیبب وشاپ ؟ یتسشن یچ هساو رتخد یاو _یا

یم نومهم راورخ راورخ ادرف میراد راک یلک



. دایب داوخ

هرابود و متشاذگ مرمک یور یتسد یتخس هب

، مرادرب مدق زا مدق متساوخ هک نیمه مدش دنلب

هسیک دیچیپ محر و مکش هیحان رد دیدش یدرد

دش دنلب مخآ یادص مدش، مخ درد دشاب هراپ مبآ

دزاب گنچ ار شتروص بجعتم هناخ بحاص

. دیسرپ تشحو

؟ هبوخ حتلا رتخد دش یچ _

هک نیمه متسیاب فاص مدرک یعس رمک هب تسد

رگید دیشک ریت قیمع ملد ریز ، مدرک تسار رمک

یور منک تمواقم نیا زا رتشیب متسناوت یمن

مدز. داد مناخ یلگ هب وور تسشن نیمز

. دایم ایند هراد مچب _

رتخد و دورب هناخ تمس دش ثعاب م فرح نیا

... دننزب ادص نم هب کمک یارب ار شگرزب



ربکا نیشام راوس شرتخد و مناخ یلگ کمک اب

هب درد دوب،زا تمایق یلصا نابایخ ، میدش اقآ

راعش و هتخیر نابایخ رد مدرم مدیچیپ یم دوخ

جیگ مرس تیعمج همه نآ هب هاگن اب دنداد یم

همه نآ نیب ،رد متشادرب اه نآ زا مشچ تفر یم

رومام هک مدش یبایسارفا نارگن باذع و درد

شدوخ مدرم اب هلباقم هب روبجم و تسا ماظن

دوب.

مشچ هک دوب هدش دایز میارب ردقنآ درد راشف

دید. یمن ار ییاج رگید میاه

زا سپ دوب هدش هبنهلا لیدبت میاه غیج

رد دعب یدنچ و میدیسر هرخ وطالینبال تفاسم

هک مدنزرف ندید راظتنا رد نم میدوب ناتسرامیب

تخت یور تسا رسپ ؛ دندوب هتفگ اهراتسرپ

لثم مه وا هک مدیسرت یم متخود رد هب مشچ



هیصوت قبط اما دشاب هتشاد یضرم شرهاوخ

راب نیا ما هیذغت هب مساوح مامت مناخ یلگ یاه

دوب.

نودب ییاهنت اررد مرسپ هک تسا تسرد

شلقادح یلو مدروآ ایند هب مزیچ همه مرهوش

هب شرهاوخ لثم بسانم ییاج رد هک دوب نیا

ارم هک نیمه دوبن دب نام هناخ بحاص دمآ، ایند

ار مرتخد هک نیا لوق وهب داد هار ناش هناخ هب

دوب هدرک لمع ؛ دروایب ایند هب ناتسرامیب رد

. تشاد شزرا یلک میارب

یارب ار هچب نیا هک مدوب هداد لوق مدوخ هب

هک ییاه نآ مهدب یروس و یدهم ریما هب هشیمه

ار ناشیاه هتشاد ردق هشیمه دنرادن یزیچ

ترسح اه سلا ود ،نآ دنناد یم هیقب زا رتشیب

هیقب زا رتهب ًاعطق دنتشاد ار مرسپ لثم دازون کی

. دندرک یم یرادهگن مرسپ زا



مدش صخرم ناتسرامیب زا دعب زور ود ادودح

ادیپ مرسپ هب تبسن  یگتسباو هک نیا یارب

ات بارخ یاوه و ابحلا زور نامه تسرد منکن

وتپ مرسپ ، متفرگ نیشام یدهم ریما هناخ مد

نآ هناخ مد ارات هار لک دوب مشوغآ رد هدش چیپ

هب مناج مدوب هداد ریش مرسپ هب متسیرگ اه

ادخ زا تاظحل نآ رد دوب هدش لصو شناج

. دراذگب میاپ یولج ات متساوخ یم یهار

یمن مه ار مبش نان نم دوبن یهار چیه اما

بایسارفا شیپ مه وا ندرب مروایب رد متسناوت

همه زا ادج وا طسوت مندش لا بند دوب،اب یواسم

ملا مرسپ درک یم رواب یسک هچ لئاسم نیا

... هناخ زا مرارف زا سپ اصوصخ دشاب مدوخ

، دیسرپ یمن لا وس اما دوب نم یور هدننار مشچ

رکشت مداد شتسد هب یلوپ میدیسر هک نیمه

مهار هب هک تفگ و تفرگن نم ارزا نآ اما مدرک



رتو هتسخ دوب. هتخوس شلد امتح مهد همادا

شیپ ار مهار منک ثحب هک مدوب نآ رتزا هدرسفا

دوجو باتک باسح زا یرت مهم یاهزیچ متفرگ

. تشاد

مرسپ و یدهم ریما هناخ نیب ار ممشچ دیدرت اب

چیه متخیر یم کشا ادص ویب مدنادرگ یم

نم هک یرجز سک چیه دیمهف یمن ار مدرد سک

درک یمن هبرجت یسک ارات مدوب هدش لمحتم

دنک. کرد تسناوت یمن درک یمن سح

اده + اقل +هم منص تشذگ رس همادا

راد"

( موس لصف ) 



( دعب سلا اده"(کی

 

نآ نیب رد نم هک مرگ ردق نآ دوب یمرگ سلجم

یم بآ امرگ زا خی لثم تیعمج یوهایه همه

دایز یروخلد اب منص مردام مدش،

صا شلی ودال دوب مجاودزا فلا خم دوب. ما هریخ

تشادن تسود دمآ یمن رظن هب یقطنم ال

دیاب هک یعقوم یدوز نیا هب مه نآ منک جاودزا

یم مخر ارهب شا ینارگن وحلا دوبن دیاب یم

. دیشک

زا مشچ و مداد شلیوحت منت رتزا درس یدنخبل

رارق ثمال هک یدرم دوب هتسشن رانک ، متفرگ وا

عیرس لطاب ،یخلا دشاب ما یگدنز درم هدش



یم ناسنا هک تسا یزیچ نیرت تحار و نیرت

. دشاب هتشاد ار نآ دحاو نآ رد دناوت

فاص درک،رس هبطخ ندناوخ هب عورش هک دقاع

مه تمشچ مخت هب تفگ یم تسرد نامام مدرک

دوب نم زا رتشیب شا هبرجت ینک،وا دامتعا دیابن

هتسشن یلدنص یور میوربور نانیمطا اب مردپ ،

اهوا ردپ هیقب لثم هن ،اما دروخ یم هصغ و دوب

تسا رارق یراک هچ تشاد ربخ تسناد یم راگنا

. دناوخ یم ار کش منامشچ زا مهد ماجنا

دمآ هک شتسد مدیبسچ تفس ار یلدنص هتسد

شیاه مخا ، مدیشک سپ ار نآ دنیشنب متسد یور

درک. تشم ار شتسد رورغ واب تفر مه رد

میتساوخ یم یچره هب حاالهک وت هتچ _

؟ ینک یم یروج نیا میدیسر

شتروص زا وور هداد شلیوحت ظیلغ یدنخزوپ

دش، هریخ هرفس هنیآ هب یبصع کالهفو متفرگ



ماجنا ار راک نآ متساوخ یم یتقو مناد یمن

داد. یم ناشن یشنکاو هچ مدب

حلا هزات درک هبطخ ندناوخ هب عورش دقاع

یراک یشاب روبجم هک نیا مدیمهف یم ار مردام

یسک هب شبجار یناوتن اما یهد ماجنا ار

یم تلا جخ نآ زا ردق نآ نوچ یهد حیضوت

. یروایب شیارب یفرح یناوت یمن هک یشک

سورع ندیچ ولگ ندروآ زاگالب سپ همه

ثعاب متوکس دندوب نم یوس زا یباوج رظتنم

دوب هدش رضحم رد هدش عمج دارفا ندش لزلزتم

رت شیب ، مهدب متساوخ یم هک یباوج عقاو رد

هریت درک، یم هدز تفگش اهار نآ متوکس زا

دوب رظتنم دوب هتفرگ هناشن ارم سایلا نامشچ

دندوب هتخود مناهد هب مشچ هک یناسک همه لثم

وطالینرت ار متوکس دصق زا مدز خلت یدنخبل ؛

ربارب رد کچوک ماقتنا نیا متشاد هگن مشوغآ رد



ار شفرح دقاع ، دوبن یزیچ هک باذع همه نآ

دونشب باوج نم زا هک نیا دیما هب درک رارکت

رگید ینان و دورب شا یدعب یاه یرتشم غارس

. دروآ رد

. ملیکو موناخ سورع _

_هن.

نیمه مه سایلا مدش دنلب هن هملک اب نامزمه

ولج مردام مندز یارب درب هکباال ار شتسد روط

دنسرخ مباوج نیا زا داد شله بقع وهب دمآ

هب یضار مه لوا زا ،وا تشاد مه قح دوب،

هب ور مهرد یاه مخا اب مردپ دوبن جاودزا

: تفگ درک یم دیدهت دزو یم داد هک یسایلا

یچ مرتخد هک یدینش دش مومت هگید یچ همه

. یدموا شوخ یره تفگ



موس _ لصف # _کی تراپ #

و مدرپس یم اه نآ ارهب وا دیزرل یم میاه هناش

چیه هک یروج مدش یم روگ مگو مه مدوخ

هسوب راب نیرخآ یارب دنک میادیپ دناوتن یدحا

وا نازرل یاه تسد واب هتشاک شا هنوگ یور یا

مدز ار گنز و متشاذگ هناخ رانک یوکس یور ار

یمن مدرک یم فقوت رتشیب هقیقد دنچ رگا

یفخم راوید تشپ ، منکب ار راک نیا متسناوت

نوریب رداچ اب یروس مدش هریخ رد وهب هدش

هک شمشچ دنارذگ رظن ریز ارزا شفارطا و دمآ

هنیس یور ذغاک دنام زاب شناهد ، دروخ مرسپ هب

و درب لخاد درک دنلب ار هچب تشادرب ار شا

دز. ادص ار شرهوش نامزمه

اما دننک یم تبقارم بوخ وا زا هک متسناد یم

ناتسد اراب وا راگنا هک دز یم روش نانچ ملد زاب



ما... هداتسرف گرم یاپ هب مدوخ

.

"( دعب "سلا۱۳۷۲،(۱۴سلا

هدش مهانپ هک یراوید تشپ سلا کی نیا لثم

ظیلغ یضغب واب هدرب هانپ غاب یوربور مد دوب

اب شا یناتک ندرک زیمت لوغشم هک مرتخد هب

. مدش هریخ دوب؛ هنهک یلا متسد

یتح هک متشاد تعرج شاک متسناوت یم شاک

وا وزا متسیاب شیوربور هبیرغ وی ناونع هب

ار شرکف یسک هچ دوب، هرخسم مسرپب تعاس

یارب دشاب بترم دح نیا ات نم رتخد هک درک یم

یمن زور دنک،رد ایحم ار زیچ همه شدوخ

هک نیا زا منک بیقعت ار وا دایز متسناوت

شدوخ متشاد ساره ادیدش دمهفب بایسارفا



هدادن هزاجا ینعی دنیبب ارم دوب هتسناوتن مه

. متشادن ار شتقایل نوچ ، مدوب

ار مفارطا یاه مدآ لک هابتشا کی هکاب ینم

مدز. شتآ

هناخ هب زور ره لثم منک درگ بقع متساوخ

شا هسردم ارهب دوخ هرابود رهظ ،ات مدرگرب

نامه هب مسفن بایسارفا ندید هکاب مناسرب

نوریب رگید و تشگرب دوب هدمآ نآ زا هک ییاج

. دماین

" مود لصف نایاپ "

دیدج لصف موس تراپ رد تمسق نیا همادا )

همادا نراد دوجو اه تیصخش نامت دیدج لصف

شرتخد یگدنز و لماک تروص هب منص ناتساد



هشیم هتشون تایئزج نودب

اده + اقل +هم منص تشذگ رس همادا

راد"

( موس لصف ) 

( دعب سلا اده"(کی

 

نآ نیب رد نم هک مرگ ردق نآ دوب یمرگ سلجم

یم بآ امرگ زا خی لثم تیعمج یوهایه همه

دایز یروخلد اب منص مردام مدش،



صا شلی ودال دوب مجاودزا فلا خم دوب. ما هریخ

تشادن تسود دمآ یمن رظن هب یقطنم ال

دیاب هک یعقوم یدوز نیا هب مه نآ منک جاودزا

یم مخر ارهب شا ینارگن وحلا دوبن دیاب یم

. دیشک

زا مشچ و مداد شلیوحت منت رتزا درس یدنخبل

رارق ثمال هک یدرم دوب هتسشن رانک ، متفرگ وا

عیرس لطاب ،یخلا دشاب ما یگدنز درم هدش

یم ناسنا هک تسا یزیچ نیرت تحار و نیرت

. دشاب هتشاد ار نآ دحاو نآ رد دناوت

فاص درک،رس هبطخ ندناوخ هب عورش هک دقاع

مه تمشچ مخت هب تفگ یم تسرد نامام مدرک

دوب نم زا رتشیب شا هبرجت ینک،وا دامتعا دیابن

هتسشن یلدنص یور میوربور نانیمطا اب مردپ ،

اهوا ردپ هیقب لثم هن ،اما دروخ یم هصغ و دوب

تسا رارق یراک هچ تشاد ربخ تسناد یم راگنا



. دناوخ یم ار کش منامشچ زا مهد ماجنا

دمآ هک شتسد مدیبسچ تفس ار یلدنص هتسد

شیاه مخا ، مدیشک سپ ار نآ دنیشنب متسد یور

درک. تشم ار شتسد رورغ واب تفر مه رد

میتساوخ یم یچره هب حاالهک وت هتچ _

؟ ینک یم یروج نیا میدیسر

شتروص زا وور هداد شلیوحت ظیلغ یدنخزوپ

دش، هریخ هرفس هنیآ هب یبصع کالهفو متفرگ

ماجنا ار راک نآ متساوخ یم یتقو مناد یمن

داد. یم ناشن یشنکاو هچ مدب

حلا هزات درک هبطخ ندناوخ هب عورش دقاع

یراک یشاب روبجم هک نیا مدیمهف یم ار مردام

یسک هب شبجار یناوتن اما یهد ماجنا ار

یم تلا جخ نآ زا ردق نآ نوچ یهد حیضوت

. یروایب شیارب یفرح یناوت یمن هک یشک



سورع ندیچ ولگ ندروآ زاگالب سپ همه

ثعاب متوکس دندوب نم یوس زا یباوج رظتنم

دوب هدش رضحم رد هدش عمج دارفا ندش لزلزتم

رت شیب ، مهدب متساوخ یم هک یباوج عقاو رد

هریت درک، یم هدز تفگش اهار نآ متوکس زا

دوب رظتنم دوب هتفرگ هناشن ارم سایلا نامشچ

دندوب هتخود مناهد هب مشچ هک یناسک همه لثم

وطالینرت ار متوکس دصق زا مدز خلت یدنخبل ؛

ربارب رد کچوک ماقتنا نیا متشاد هگن مشوغآ رد

ار شفرح دقاع ، دوبن یزیچ هک باذع همه نآ

دونشب باوج نم زا هک نیا دیما هب درک رارکت

رگید ینان و دورب شا یدعب یاه یرتشم غارس

. دروآ رد

. ملیکو موناخ سورع _

_هن.

نیمه مه سایلا مدش دنلب هن هملک اب نامزمه



ولج مردام مندز یارب درب هکباال ار شتسد روط

دنسرخ مباوج نیا زا داد شله بقع وهب دمآ

هب یضار مه لوا زا ،وا تشاد مه قح دوب،

هب ور مهرد یاه مخا اب مردپ دوبن جاودزا

: تفگ درک یم دیدهت دزو یم داد هک یسایلا

یچ مرتخد هک یدینش دش مومت هگید یچ همه

. یدموا شوخ یره تفگ

موس _ لصف # _کی تراپ #

موس _ لصف # _رات کوبات _ود_ تراپ #

یدرک یم در ونم دیابن یدرک یگرزب هابتشا اده _

مسامتلا منک یم یراک مد، یم داب هب وت نامدود

تشیپ مدرگرب هک ینک



. هرفس نیمه رس ینیشب

ارهب اهدیدهت اه فرح نیا هک نیا اب نامزمه

میتفر رضحم یجورخ تمس تسب یم مشیر

. دندرک یم چپ چپ نامیاه لیماف

سکعرب مگرزبردام میدش هک نیشام راوس

درد ار شحیبست و دوب هدرک توکس هشیمه

سک چیه تفگ یم رکذ دناخرچ یم تسد

ناشمادک چیه یارب راگنا دز یمن یفرح چیه

سایلا تسا هداتفا یقافتا هچ هک دوبن مهم

نابرق زورید ههات دوب هدرک مدیدهت

. دسرب شفده اتهب تفر یم ما هقدص

هک ما هداوناخ هب تنعل نم هب تنعل وا هب تنعل

زا سپ سک چیه مردام ،زج دنتفرگن ار میولج

یدج تفلا خم وا یراگتساوخ

یرایبدب تسا نم دب سناش زا مه نیا دوب هدرکن



سایلا هکاب ینامز زج تقو چیه یرایبدب تشپ

. مدیدن ار یشوخ گنر مدوب

دنوشن مچیپاپ هک نیا یارب میدیسر هک هناخ هب

یتقو ، متسشن ییاریذپ رد یمک ناشهارمه

هک راگنا و مدش دنلب اج زا دش وطالین ناشتوکس

دوب. نیمه رظتنم مردپ

؟ یدرک و راک نوا ارچ اده _

شدعب منک تحارتسا مک هی یدب هزاجا هگا _اباب

مگ. یم و زیچ همه نوتهب

هتفر مقاتا تمس تفگ یمن چیه ردام

هتسب مدرک زاب ار مفیک ، متسب مرس تشپ ردار

زا یارب یزیچ چیه رگید نم مدرک زاب ار غیت

غیت ، متسیرگ هفخ و ادص یب نتشادن نداد تسد

مردپ دشو زاب رد ناهگان مدیشک مگر یور ار

یلیخ درک مهاگن داشگ یاه مشچ دمآ،اب لخاد



نم. یارب مه وا یارب دوب،مه رید

.

زا دش یم هک دوب هدز لز یروج بایسارفا

دید ار ایند یابیز و تشز یاه سح مامت شهاگن

وا اما مدوب هدمآ مدوخ هب نم

زاب بل زا وبل دوب هدنام توهبم و تام نانچمه

یم فرح دوب رتهب ،هن متخیرگ یم دیاب درک یمن

هچ متفگ یم هچ اما مدز

؟! مدروآ یم مدوبن سلا همه نیا یارب هناهب

یراب فسات هدنخ هک منک زاب بل زا بل متساوخ

ناکت ترفن اراب شرس و دیچاپ متروص یور هب

داد.

؟! یتشگرب ییور هچ ؟اب یدموا یچ هساو _

یهار ار میاه کشا و دندش ضغب میاه فرح



. دندرک میاه هنوگ

یدموا یچ هساو ؟! ینک یم یطلغ هچ اج _نیا

؟ یقح هچ هب یچ یارب

دوب؛ هتخادنا تشحو هب ارم شیاه دایرف یادص

اه فرح نیا مامت و دشاب هتفرن اده مدیسرت یم

ادیدش هک ییادص ،اب دونشب ار

مدز. بل هدنمرش و هتخادنا نییاپ رس دوب هتفرگ

اده. رطاخ _هب

هظحل ره دش دنلب شا یبصع یاه هدنخ یادص

. دریگب کتک داب ریز ارم دوب نکمم

رظاخ هب یگ یم هدش تادیپ سلا همه نیا _دعب

؟ یدموا اده

سح مه نم ار شا هزم هک یروج دیدنخ خلت

. مدرک



زا ور ینزب فرح مولک کی شاهاب هک نیا رکف _

. نوریب زادنب ترس

. بایسارفا _

نومه یدرُم متفگ ترتخد هب ورب منص _ورب

نومارب یتفر و یدرک مگ ور تروگ هک یزور

... یدرُم

یمحر یب مدش شا هریخ ضغب اب مدیچرب بل

زا رتدب یراتفر هک نیا دوب،اب نیگنس میارب شا

هدید وا زا متاروصت اررد نیا

. متشادن ار شتقاط یلو مدوب

. مدش روبجم _

اب مدز قه هنامولظم و هتسشن نیمز یور زجع اب

درک سبح شا یلسع نامشپ نورد ار کشا ترفن

کیدزن یارب شتمواقم ،

دوب. دوهشم ال ماک نم هب ندشن



مدادن طالتق ارچ سلا همه نیا دعب ینود _یم

؟

لبق هاگن نامه ووااب مدش شا هریخ یلا وس

: تفگ دوب هبیرغ میارب هک یهاگن

منک تراسگنس یدرگرب یتقو متساوخ یم نوچ

کاپ ازیچ نیا اب نجل یرادن منومه تقایل اما

دیاب طقف وت لثم یسجن هش یمن

هرب. نیب اتزا هریمب

دز نم هب هک یفرح درد ات متفرگ نادند هب بل

یم نییاپ روط نامه میاه کشا ، دنکن مدوبان

زیچ نیا زج مدز یم ار مریت نیرخآ دیاب ، دنتخیر

. متشادن هتنچ رد یرگید

نومرسپ تقو چیه منیبب ور مرتخد یراذن _هگا



. ینیب یمن ور

داد. ناکت ار شرس مشخ واب درک یبصع هدنخ

؟ یدنبب مشیر هب یاوخ یم ور یک هداز مورح _

متساخرب اج زا تیدج دشاب درد رپزا مبلق

. مداتسیا فاص و مدودز ار میاه کشا

مدوب نتسبآ مدش ادج تزا هک یعقوم _

مامت دموا ایند هب شوت نومرسپ هک یناتسرامیب

. هراد ور مکرادم

مدرک رواب ور تافرح مامت هک دوب ینامز _هی



،اماا مدرک لوبق دوب هک یروج نومه و زیچ همه

مگیم نم هدیفس تسام یگب هگا یتح الن

تقایل یزیچ ره نوچ یرادن مارب یشزرا ههایس

... داوخ یم

هک یفرح اب اما داتفا وهار دنادرگرب ار شیور

دش. کشخ اج رس مدز

مغارس دوب هدموا ماباب ، شمتشک مدرک یم رکف _

هک یزور راوید یزیت هب دروخ شرس مداد شله

... ندوب رد مد ایماظن متشگرب

قه اج نامه نم تشادرب مدق غاب هناخ تمس هب

مهم شیارب مه دالملی یتح ، مداد همادا ار مقه

اج زا دعب یدنچ مدوب هدرک شکرت نوچ دوبن



یم ار مرتخد ندید دیق دیاب زورما متساخرب

، مداتفا یم دیابن ، متفر یم سایلا غارس و مدز

رگید و مداتفا یم رگا مدروخ یم تسکش دیابن

یم عورش ون زا زیچ همه مدش یمن دنلب اج زا

یمن رتشیب ترفن زج یزیچ چیه هب دشونم

. مدیسر

.

ارم هک راگنا مدرک فقوت یدهم ریما هناخ رد مد

ندب و دازآ ردق نیا هک دندوب هدرک دازآ نادنز زا

یروس دش هدوشگ هک مدز،رد رد یا همهاو چیه

اب دوشگ ردار یگنر رداچ و کورچ یتروص اب

تشاد یعس درک عمج ار شیاه مشچ نم ندید

داشگ تریح زا شنامشچ مک دنک،مک مییاسانش

دمآ. مکیدزن دشو

؟ ییوت منص _

دایز یگتسخ اراب متسد ، دیشک مشوغآ رد مکحم



. مدرک همزمز ضغب اب هدرک هقلح شرود

. متشگرب هرخ _باال

؟ یدوب اجک سلا همه نیا یدموا شوخ _

؟ هنوتنوخ یسک _

. مرسپ و نم طقف _هن

تیاده اراب دوخ و هدز یعونصم ادیدش یدنخبل

. مداد قوس لخاد هب وا تسد

وطالین یا هظحل مرسپ ندید اب متفر هک لخاد

ریت مبلق مدش، هریخ شنامشچ وهب هدرک فقوت

. مرادرب وا زا مشچ متسناوت یمن دیشک یم

_سالم.

یور ، مداد باوج تسس ارابسالیم شم سال

هیبش ردقچ دوب هدش گرزب ردقچ ، متسشن هپاناک

. تسا مردام



یم بایسارفا ؟ یدوب اجک سلا همه نیا منص _

یدرم ندرک یم رکف همه هدش تادیپ هنود

و اناتسرامیب مومت بایسارفا و یدهمریما

زا شندش دازآ دعب هراچیب ، نتشگ وراه هنوخدرس

... دینش افرح یلیخ نادنز

یفاک هزادنا هب هک مرسپ زا مشچ دایز یتخس اب

واب متفرگ ؛ مدوب هدیدن ار شندش گرزب واو

. مدیسرپ یروس هب ور یجیگ

یمرج هچ هب هدوب نادنز بایسارفا هگم نادنز _

؟

هدرک تسرد شوپاپ شارب یسایس ینادنز _

یتقو دش دازآ قناالب زا دعب هام دنچ ، ندوب

ار نامز و نیمز یتسین دید هک یتقو هنوخ دموا

یم اه هیاسمه هنک، تادیپ ات تخود مه هب

هک درک یثحب نانچ شنامام اب لوا زور دنتفگ



نوا مرس رخآ هسرب یراک کتک هب دوب هدنوم مک

یگدنز ییاهنت تفر شرتخد واب دیرخ ور غاب

هنک.

سپ دش، سبح هنیس رد هظحل دنچ یارب مسفن

دندوب هدماین نم یریگتسد یارب نارومام نآ

متسب وطالین یا هظحل یارب ار میاهمشچ یبصع

هابت ار میگدنز لک گرزب یلیخ هابتشا کی اب نم

ی هبرض اب یفطصم شیپ اه .سلا مدوب هدرک

تسناد یمن یسک و دوب هدش جلف اهنت درمن نم

منتفر اب نم هدش راک نیا یناب و ثعاب یسک هچ

! مدوب هدرک هیبنت یا هنوگ ارهب دوخ

یرادن ور هب گنر نوج منص مزیزع هبوخ _حتلا

. رایب دنق بآ ناویل هی وشاپ مرسپ سایلا

دیخرچ مرس رد هرابود بایسارفا یاه فرح

هب ضغب اب دمآ رت نییاپ دوب، هک یزیچ زا مراشف

یاه مشچ و هدروآ دنق بآ میارب هک مرسپ



هراچیب مدش، هریخ دوب هتخود نم ارهب شنارگن

شردام شیور هب ور درف هک تسناد یمن ملفط

درک؟ یم یقرف هچ تسناد یم الرگا صا تسا

. مدوب هدرک اهر متقامح اهاب ارسلا وا نم

دنق بآ زا یرادقم و هتفرگ شتسد ارزا ناویل

. مدیشون

ال ماک دنخبل تشاد رظن ریز ارم ینارگن اب یروس

نیا متفگ یم هچ مدیش اپ شیور هب یعونصم

مامت ار تثاریم مامت هنت کی ما هدمآ هک

سپ مداد ضرق وت هب یزور هک ار تیشوخلد

، دنریگ یمن سپ هک ار هیده تفگ یمن ، مریگب

واالاال مسایلا ردام نم تسناد یمن یتح یروس

یم نوریب یا هفاضا فرح چیه نودب ارم ن

. تخادنا

؟ یراد ور هچب هی نیمه _

داد. نومهب ادخ منیمه _هرآ



. مدیسرپ رکف نودب ار ما یدعب لا وس

!؟ یتشاد لکشم نم لثم همدای یروجچ _

سرت دزواب یکروز دنخشین دیرپ شخر زا گنر

: تفگ سایلا هب ور

. تسرد رس ورب

یسفن یروس و تفر وا رشت مااب هراچیب رسپ

درک. ضوع ال ماک ار ثحب ، دیشک قیمع

؟ ترتخد غارس یتفر ربخ _هچ

ما هتفرگ یادص واب هداد روق یتخس ارهب مقازب

. مداد باوج

_هرآ.

دش؟ یچ بوخ _

یم رکف دید بایسارفا اما هدیدن ور نم زونه _



. مینورذگ شوخ یپ متفر سلا همه نیا هنک

هدش دنلب اج زا دیسرپن یلا وس تفر ورف رکف رد

: متفگ وا هب ور مدز رس ار مرداچ و

شاب شبقارم هلگشوخ یلیخ هللا شام ترسپ

. هراد ش هگن تارب ادخ

ریز هب رس هتفر یدهمریما هب شق خاال _هرآ

یتخس یلیخ دش راکیب هک ریما نک شوگ فرحو

ادخ تفرگ منوا تسد بایسارفا اقآ یلو مدیشک

. هراد ش هگن

دوب، هدیشک یتخس سلا دنچ نیا رد مرسپ ینعی

دیشک یم اهار نیا زا رتدب دنامیم نم شیپ رگا

کاپ اررد نان هکت کی هک مداتفایم یاه زور دای

بحاص ات مدز یم قس فلتخم دجاسم اهو

یارب دیدج ییاج و دنک روج ار ملوپ هناخ

منک. ادیپ متماقا



نیا دنکن راچد نم راگزور ارهب یا هدنب چیه ادخ

... متفگ یم راب نارازه یزور ار

.

اده"

سرد ریبد هب سرتسا واب هتسشن تکمین یور

هتشونن ار منیرمت زورما مدوب هدز لز یضایر

نآ اب متلا جخ زا یباسح دیمهف یم ،رگا مدوب

دمآ هک نم زیم تمس دمآ یم رد یبوچ شک طخ

. متسب ار منامشچ

وک؟ ترتفد _

مدز. بل دیزرل یم تدش هب هک ییادص اب



... متشونن ور مانیرمت ... مناخ _

متشونن هگیم راختفا اب مردقچ یتشونن یچ؟ _

ولج. رایب و تتسد

: متفگ ضغب واب هتخادنا نییاپ ار مرس

. دیشخبب ادخ ور وت مناخ

. متفگ ولج رایب و تتسد _

اررد مناتشگنا کون مدرب ولج ار متسد زرل اب

متسد فک ار ششک طخ برض واب تفرگ تسد

درک. غاد متسد فک درد دشوزا سبح مسفن دز

هب هبرض جنپ دزو متسار تسد هب هبرض جنپ

: تفگ رشت اب رخآ ورد مپچ تسد

. هسردم یایم تردام اب ادرف

یا هتفرگ یادص واب درک یمخا متسود زاناس

داد. باوج



. هدرم شردام مناخ _

دایب تاباب وگب مظن یب ردق نیا نیمه رطاخ _هب

منک. نشور تاهاب ور مفیلکت

ما هریخ محرت هکاب یزاناس تروص هب ضغب اب

،زا متسیرگ هتخادنا نییاپ هب ورس مدز لز دوب

یور ار مفیک دروخ هک گنز ادص یب اما لد هت

و هدمآ ملا بند هب مناتسود متخادنا مشود

. دنداد یم میرادلد

تبحص دننک یراک ناشیاه فرح اب دنتشاد یعس

هیرگ زا منامشچ منک شومارف ار مملعم یاه

ضغب ،اب میدیسر هک هسردم نوریب ، دندوب خرس

: متفگ هناورپ هب ور



. هشک یم و نم همهفب ماباب منک راکیچ حاال

. نکن هیرگ حاال هرادن لا کشا _

؟ مرتخد هدش یچ _

لبق زا رتشیب ناوج ینز ندید اب مدرک دنلب رس

. مداتفا هیرگ هب

داد. حیضوت وا هب وود دمآ فرح هب زاناس

هرایب ور شاباب ادرف تفگ نوم مناخ _



هنک. شاوعد باالش هسرت یم

هریخ مخا اب میاه تسد فک یور نز مشچ

و سرت زا هک ینم هب ور درک رت یبل دوب، هدنام

: تفگ مدیزرل یم درد

هیچ؟ نوتملعم مسا

: متفگ دیزرل یم ضغب زا ما هناچ هک ردحیلا

. کیجات مناخ

فرح شاهاب اباب یاج هب ادرف نم یراد تسود _

؟ منزب



اب هتفگ باالم میانش یمن ور امش هک نم هخآ _

. منزب فرح دیابن اه هبیرغ

دزاب ما هنوگ هب یتسد و دیچاپ میور هب یدنخبل

: تفگ ینابرهم

یکی ردام متسین هبیرغ هک نم یلو هتفگ تسار

م. هسردم نیمه یاه هچب زا

؟ سپ دینک یم مکمک ارچ _

وت زونه نوتمناخ یمرتخد لثم مه وت نوچ _

؟ هرتفد



_هلب.

مه وت منزب فرح شاهاب مریم نم بوخ هلیخ _

یچیه هشاب تحار زیچ همه زا متلا یخ هنوخ ورب

هش. یمن

نامه درک کاپ متروص زا تبحم ارال میاه کشا

اب ارم هک یردام درک ار مردام یاوه ملد هظحل

دوب. هتشاذگ اهنت شگرم

رکف متشاد یصاخ سح نز نآ هب ارچ مناد یمن  

و دنراد تقیقح شیاه فرح مامت ، مدرک یم

و دنک تبحص کیجات مناخ اب اعقاو تسا رارق

دش. مه نامه اقیقد



ار ما یمخز ناتسد فک وهب هداتسیا هناخ رد مد

مردپ مشچ اهارزا نآ دیاب مدنارذگ رظن ریز زا

دعب یدنچ مدز سرتسا اراب گنز مدرک یم رود

هزیر گنس یور ار ییاپمد ندش هدیشک یادص

راهچ رد مردپ دشو زاب هلصاف ،ردبال مدینش اه

. تفرگ رارق نآ بوچ

. دیشابن هتسخ _

ادخ دوب هتخادنا تشحو هب ارم شخرس نامشچ

هدش هدیزگ خاروس مادک زا راب نیا تسناد یم

ار شیاه هدقع دهاوخ یم و تسا

دنک. خیلا مرس

رد هک ار ینامه تساوخ یم ار مگرزب ردام ملد

درک یم فیرعت مردام هب عجار میارب تدم نیا



رد نآ زا یریوصت چیه هک یردام

دوب. هدنامن یقاب مرطاخ

. هگید وت ؟ایب ینک یم هاگن ور یچ _

. مشچ _

تفرگ ار هناخ هار نم رتزا ولج مردپ مدش لخاد

و تسد ات مداتسیا بآ ریش رانک طایح ،رد

دش مامت هک مراک ، مروشب ار متروص

هتخیر ییاچ نامیارب مگرزب ردام متفر لخاد

دوب.

؟ ردام ربخ _هچ

. هشیمه لثم یچیه _

. مدیسرپ و هدروآ نییاپ یمک ار میادص

؟ هبوخ شلا ح _اباب

. ندموا شانج راگنا رتخد منود یمن _



ردام و مدنک ار مبل تسوپ سرتسا و ینارگن اب

تمس داد، رارق تتامش دروم ارم مخا اب مگرزب

یاه نیرمت ات متفر مکچوک کقاتا

ماجنا ارزااالن دوب ادرف سپ یارب هک یضایر

کیجات مناخ هب مدوب هدید زورما هک نز مهد،نآ

یهابتشا رگید هک دوب هداد لوق

. دنزن رس نم زا

یتخس واب هتسشن راولش وتنام اب روط نامه

لح تقد اب مدوب هدادن ماجنا هک ییاه نیرمت

ماجنا متسناوتن هک ییاه ونآ مدرک

مکمک اباب هک یتقو یارب متشاذگ رانک ار مهد

دنک.

؟ یتسشن هسردم سابل اب یچ یارب _

. مداد یم ماجنا ور مانیرمت متشاد _

سح هظحل کی تفر نم هب ظیلغ یا هرغ مشچ



زا کیجات مناخ هک دشاب هدیمهف دنکن هک مدرک

شرکف مامت اما هدوبن یضار نم

دوب. رگید ییاج

_اباب.

هیچ؟ _

زا هک تفگ ینابصع نحل اراب هیچ ردق نآ

. مدش نامیشپ ما هتساوخ

یلک هخآ یسورع ماین نوتاهاب ادرف نم هش _یم

مرس. ور هتخیر سرد

سک چیه اقل هم هنن مه یایم وت مه دوخ _یب

. هنوم یمن اج نیا

ره هتفگ نوممناخ ، مراد ناحتما ادخ هب _اباب

... جارخا هشلب نییاپ ش هرمن سک

،رهس دیشک شیوم نودب هلک یور یتسد یبصع



اه نآ تشاد دشر شیاهوم هک نیا دوجو اب لا

یم شیر هراومه و دیشارت یم هشیر زا لماک ار

. تشاذگ

،رهس دیشک شیوم نودب هلک یور یتسد یبصع

اه نآ تشاد دشر شیاهوم هک نیا دوجو اب لا

و دیشارت یم هشیر زا لماک ار

یعس هراومه مردپ ، تشاذگ یم شیر هراومه

دراد هگن رود نیمز هرک نادرم مامت زا ارم تشاد

فیک نیع ارم اج همه

یم رکف اما ارچ متسناد یمن دربب دوخ اب شلوپ

اهار راک نیا نم هب تبسن شسرت رطاخ هب مدرک

یفلا خم سنج اهنت دنک، یم

بارهس ییاد متشاد ار نآ اب ندز فرح هزاجا هک

هب تساوخ یم هک ییاه نامز طقف مه نآ دوب

. دهد شومآ یضایر نم



یم تشیپ تشاد تسود هنن هگا بوخ یلیخ _

منک. یم لفق ورد اما ینوم یم اهنت هن هگا هنوم

. مشچ _

نیا هب سایلا دوب رارق هک ییادرف هب هدز قوذ

ما یمخز ناتسد دیاب ینعی ، مدرک رکف دیایب اج

مدرک یم یفخم زین وا ارزا

یزیچ ره هک مدوب تحار وا شیپ ردق نآ نم هن

و ناطیش رتخد کی مدش یم متساوخ یم هک

یارب هک یزور یروآدای رشاب

جنق ملد دوب هتشاذگ غاب اررد شیاپ راب نیلوا

. تفر

 

***

شیپ هام راهچ اده"

دوب هتفرگ ارف ار غاب لگ وزر هشفنب لگ یوب



هنیس اهاررد لگ یوب مدیشک قیمع یسفن

رد مردپ هک ییاه زور مدرک سبح

یم مدش،رپ یم دازآ یا هدنرپ لثم دوبن هناخ

تساوخ یم ملد یراک وره غاب لک هب هک مدز

،اما مداد یم ماجنا غیرد یب

نآ ،رد مداد یم ماجنا عقوم هب مه ار مراک

اهار لگ گنراگنر یاه لگ یوب اقیمع هک یتاظحل

لوغشم ، مدرک یم مامشتسا

لسع و لسع یاه ناش زا لسع کلوپ نتشادرب

یادص هکاب مدوب شصوصخم لا گنچ اب یریگ

هدز تشحو یسک یاه دایرف

اقیقد هک ییاج غاب تشپ تمس و هتساخرب اج زا

روبنز ندید اب مدیئود . دندوب لسع یاه ناش

ناوج یرسپ ناج هب هک ییاه

دوز یلیخ دشو داشگ منامشچ دندوب هداتفا

مسابل ندرک تسرد زا سپ متفر هناخ تمس



. متفاتش وا تاجن یارب متشادرب ار یدود

یدود دوب هدش لیدبت هبنهلا شیاه دایرف یادص

دندوب هدش ینج هک ییاه روبنز تمس هک ار

گنلم و جیگ یگمه ، متفرگ

نئمطم نانآ نتفر زا یتقو رسپ دندش رود وا زا

دش. یفخم متشپ تسرد و دمآ نم تمس دش

مدز. داد و هتشگرب وا تمس رشت اب

هب امش !؟ دیتسه یک ؟ دینک یم راکیچ اج _نیا

؟االنهک دیدزد هنکن دیدش غاب دراو یقح هچ

! یمهف یم مدرک راد ربخ ور ماباب

. منزب ورمفرح نک ربص نک ربص _

تساوخ سفن سفن ،اب تشادن تروص هب گنر

وا زا غیج اب داتفا سپ اج نامه هک دهدب حیضوت

هداتسیا وناز زور مدش رود

ات درک زارد ار متسد دیرپ مخر زا گنر دوب،



وا متخیرگ هناخ تمس نم منک،اما شکمک

دمآ ملا بند کرحتم یا هدرم دننامه

هناخ رد مد منزب غیج هتساوخان دش ثعاب و

هک ردحیلا ووا مدرک ترپ لخاد ار دوخ

نیمز یور دوب هدش زارد متمس شتسد

. داتفا هلک اب

روبنز شین صوصخم نوباص متفر هناخ لخاد

، مدرک بآ اررپ هباتفآ و هتشادرب نوتراک ارزا

متسناوت یم ار درم تروص طقف

لک درک یهلا ون دوب فقس هب زور هک منیبب

شا یرتم کی هلصاف دوب،رد هدرک مرو شتروص

یتخس اراب متسد و هداتسیا



شلخاد بآ هکاب ینوباص مدرب شتروص کیدزن

یور شکتسد نامه اراب مدوب هدرک سیخ هباتفآ

درک هک فک مدیشک شتروص

ار شسفن هار دش خرس و تفرگ رتشیب شسفن

لخاد زا بآ یمک یتساوخ هدز له مدوب هتسب

هک مزیرب شتروص یور هباتفآ

یور شنورد بآ دشولک نوگرگد هباتفآ

زا منزب راز تساوخ یم ملد دش، هتخیر شتروص

و اهوم حتلا ندید زا یفرط

هچ متسناد یمن ، مدوب هداتفا ههقهق هب شتروص

زا یتکرحرظتنم و متسشن یا هشوگ زجع منک،اب

مین ناهگان مدش وا یوس



: تفگ حتلا نامه دشورد زیخ

؟ مهب ید یم دنق بآ ناویل هی

کی ، متفر هناخ تمس ود واب هتفرگ نادند هب بل

هک رکشورادخ مدرک تسرد شیارب تابن یاچ

درک. یم راک ادخ هشیمه روامس

. مداد شتسد وهب هدرب شیارب ار ییاچ

هر. یم جیگ مرس _



غاب؟ وت دیدموا یچ یارب _

. متساوخ یم لسع _

؟ هرادن رد هگم هدش بارخ _نیا

پچ پچ یبصع دیشک تروه ار شا ییاچ

. متفر یا هچورق نادند و هدرک شهاگن

زاب مدز رد یچ ره هرادن نابهگن هراد _رد

. دیدرکن

یاناش غارس یرب یاب  امش مدرکن زاب نم میرگ _

؟ لسع



یم ال صا ایدز تفوکرس دصات یداد ییاچ _هی

هباتفآ اب شیپ هقیقد دنچ حتلا هب متفایب یاوخ

؟ یدب مبآ

متشاذگ مبل یور ار متسد و مدیدنخ هاگآدوخان

دش. مخ وررپ و دید ،اما دنیبن ار ممسبت ات

. میتسه مه نوم یجبآ رکون _

امش هک یلسع ؟ یتساوخ یم لسع ردقچ _حاال

. ولیک هد یدب

همین هفصن ناویل و هدش دنلب اج زا هرغ مشچ اب



ثعاب هک مدیشک نوریب شتسد ارزا شا هدروخ

یور نآ زا یرادقم دش

زورما دش دنلب شدایرف یادص ، دزیرب شنهریپ

اتوا دوب هداد مه تسد هب تسد زیچ همه راگنا

کی هب کی ار ینامسآ یاه بال

دنک. هبرجت متبهوم رپزا یاه تسد اب

؟ یجبآ ینک یم راکیچ _

ماقآ نم وگب و تراک نکن یجبآ یجبآ _یه

یتفلق ور متسوپ وت مداد هار هبیرغ درم همهفب

هنک. یم



. رکشورادخ _

نادند مخا واب هدز شرمک هب تسد تریح اب

. مدییاس مه یور

یچ؟ _

، مریمیم وت تسد اب تاقآ زا لبق هک رکشورادخ _

. یتفر نم نتشک یارب ور هار همه وت رتخد

مدز. گنچ ار متروص هدرک تشحو رد یادص اب



وش. میاق شاب دوز ودب دموا ماباب مرس هب کاخ _

: تفگ هدرک لوه و دیرپ اج زا

؟ اجک اجک

فاحل تشپ و هدرک تیاده هناخ لخاد ار وا

رکشورادخ مدیشک ار هدرپ و مداد اج اه کشت

تمس ، تشاد هدرپ تمسق نیا هک

هک ییاه مخا اب مردپ مدرک زاب ار ونآ هدیئود رد

دز. رشت دوب هتفر مه رد ادیدش

؟ ینک یمن زاب ورد ارچ یدوب یمنهج مودک _



یم یرادرب کلوپ سعالور متشاد نوجاقآ _

. مدرک

داد،ابحتلا متسد ارهب تشوگ اهو هویم هسیک

مه رد یاه مخا نامه اب هشیمه لثم یروتسد

: تفگ

لا. چخی نوشراذب ربب

رهظ ال ومعم مدرک تعاطا هدیرپ گنر یتروص اب

هچ متروص رد مناد یمن اما دنام یمن هناخ اه

شنامشچ رد کش هک دید



درک. سرتسا رپزا ارم دزو هفوکش

؟ نوریب یر یمن _اباب

تمس دروآ ارزااپرد شباروج و درک زیر مشچ

. مدناسر نا ارهب دوخ یدلج ، تفر باوختخر

. مرایب تارب نم وگب یاوخ یم یچ ره ییاباب _

. رایب تشلا _ب

. مشچ _



یم مناتسد دییاپ ارم و هداتسیا اج نامه

هدروآ باال یدنگ هچ دنیبب ات دوب رظتنم ، دندیزرل

تشلا ب تمس متسد هک نیمه ما

مدق طایح تمس مردپ و دندز ردار گنز تفر

: متفگ ناوج رسپ نآ هب ور رشت اب ونم تشادرب

مریم نم ودب یدرکن متخب اتدب نوریب ورب دوز

ور شساوح

وراج دنت ودنت هدرک زیمت ار ناویا تفر هک وا

یم مردپ دوش،رگا وحم نوباص فک ات مدز

درک. یم همیق همیق ارم دیمهف

رکف نودب مرس تشپ ار وراج دمآ لخاد هک مردپ

دش مکیدزن و درک یظیلغ مخا ، مدرک میاق یلبق



: تفگ کش اب

؟ هدش یچ

. مداد باوج تنکل اب

؟ هدشن یزیچ _

؟ ینک یم میاق مزا ور یچ _

اباب. ادخ هب یچیه _

یتشلا وب تفر هناخ لخاد نم هب هجوت یب

رظن ریز اهارزا باوخ تخر تشپ تشادرب

اب تسشن هناخ جنک رخآ یور ، دنارذگ

زا هشیمه ، متسشن شلباقم هدیرپ ییور و گنر

دیاب راب نیا اما دناوخ یم ار زیچ همه متروص

اتوا مدرک یم مه رس یغورد

ارم دیمهف یم رگا نوچ مربب یرگید تمس ار

. دنازوس یم غاب طسو رد هدنز هدنز



نوچ هرخب لسع دوب هدموا یکی زورما _اباب

. مدادن شهار دوب هبیرغ

ارچ؟ _

تهب متسنوتن هگید دعب دوب نووج رسپ هی هخآ _

. مگب

تهب یزیچ هگا یتح وگب ور شتسار هشیمه _

. منزب داد ترس ای مگب

. مدش لوه یلیخ دیشخبب _

فاص ار شجنرآ و مداد ناکت ساسحا یب شرس

هب دعب یدنچ و دیشک زارد تشلا ب یور درک

،لک تفر ورف قیمع یباوخ

دوب، دح نیمه رد هشیمه زور لوط امرد هملا کم

اب یکیدزن هطبار اه رتخد هیقب لثم متشاد وزرآ

یتیمیمص مشاب هتشاد وا

درک یم یرود نم زا ادیدش وا اما دشاب نامنیب



سایلا یاه تبحم اب نم هک دش ثعاب مه نیمه

ار زیچ همه و موش رود وا زا

. مزابب

.

 

هک مدوب هتفرگ دای بوخ تقو دنچ نیا رد

هک نیا زا میدق منزب رود ار مردپ مناوتب روطچ

متشاد ساره ادیدش میوگب غورد وا هب

تاهابتشا هراومه دش یم ثعاب نیمه و

منک. مغورد هجوتم ار ووا مهد ماجنا یفلتخم

نم هک نیا ندیمهف وااب متسناد یم هک نیا اب

، مداد هار هناخ ارهب ماووا هدش یرسپ قشاع

اما داتفا دهاوخ مرس ییاه هچبال

سایلا زا هک بذاک یسفن هب دامتعا واب هناروسج

یم هلباقم هلئسم نیا اب متشاد شیاه فیرعت و



. مدرک

درک، لفق ردار مردپ و مگرزب ردام نتفر زا سپ

هناخ رد مدرک یمن رکف مدش دنلب اج زا بجعتم

یمن ماجنا ار راک نیا تقو چیه دنک لفق مه ار

داد.

ردار یسک هچ حاال متسشن راوید جنک یبصع

یم یتقو شدوخ لیاوا درک یم زاب سایلا یارب

دیرپ یم راوید زا مهد یمن ور دایز وا هب نم دید

نم زا یباسح کتک کی دش یم هناخ لخاد و

. مدوب نم دروآ مک هک یسک رخآ رد اما دروخ یم

مد زا ارم و داتسیا یم ما هسردم لباقم زور ره

وراج و بآ نآ درک یم لا بند هناخ مد ات هسردم

هدرک قشاع یروج اردب وا مدز هک یباسح کتک

دوب.



مدوخ هب شکیدزن هطبار زا تقو دنچ نیا رد

هسوب تفرگ یم ار متسد هک یتقو ، مدیسرت یمن

رپزا مبلق ساره یاج دز یم متسد یور هب

ار مناج متساوخ یم و دیپت یم شیارب ناجیه

نوریب زا هک یکانتشحو یادص منک،اب شنابرق

اب دنزب نوریب مناهد زا دوب هدنام مک مبلق دمآ

سفن سایلا ندید اب مدش هرجنپ کیدزن یگتفشآ

یتقو و دوب هدز رد امتح مداد نوریب ار مقیمع

هار لخاد ارهب دوخ منک یمن زاب هک هدش هجوتم

. تسا هداد

. مدرک زاب ار هرجنپ

. سایلا _

. سِک همه _سالم

ره هکاب شنیریش یگشیمه هملک نیا زا یدنخبل

اررد شفرح دنق و مدرک یم فرصم ار نآ یاچ

مدز. ؛ مدرک یم بآ ملد



. مدش تنارگن یدرکن ؟زاب یرد رو نوا ارچ _

یرد اپ ریز دیلک درک...هی لفق مور ردو ماباب _

. رادرب ونوا تسه

اه. وت مایم مرادرب _

زا عونمم نتفر فقس هی ریز ینک، یم اج _یب

. متفگ ملوا

شبیج رد تسد دشو ما هریخ مشچ هشوگ زا

درب.

هرادن مارب یتعفنم نوچ منک یمن زاب منم سپ _

! ینک برچ ور ملیبیس دیاب

. سایلا یدش وررپ یلیخ _

مش تحار و تیراگتساوخ مایب هک یزور هسرب _

. یرود نیا زا

اجهآ نامه وزا هدز ما هناچ ریز تسد ترسح اب



. مدیشک

یتسه انیا رتزا کشخ نخان دش مولعم بوخ _

یم زاب تسین یا هراچ یدب مه خیلا لغب هی هک

ورد. منک

لخاد دوشگ ،ردار تشادرب ار دیلک دشو مخ

دمآ

دیدنخ تنطیش اب مدرک شتیاده نوریب تمس هب

دش. جراخ بقع بقعو

هدروآ رد بلق ود میاه مشچ رد مدرک یم سح

یم وا یابیز تروص یاج یاج یارب طقف هک ما

. دندیپت

نم؟ لگزان یروطچ _

متخادنا یاباال هناش و هتسب ار میاه مشچ زان اب

دمآ. ملا بند مدرک روبع شرانک زا

. مبوخ _



اب مدرگرب شتمس دش ثعاب شا وطالین توکس

دمآ مکیدزن دوب هتفر مه رد ادیدش هک ییاه مخا

مدرک یعس ، تفرگ شتسد اررد میاه تسد و

دوب. هتشاد هگن تفس ار مچم اما مشکب بقع

؟ هتاباب _راک

هنز. یمن و نم ماباب _

یک؟ سپ _

دز. نومملعم _

درک. اج یب درک طلغ _

دز،کال یم جوم مشخ شا یگنر یاه مشچ رد

اب دیشک شیاهوم لخاد یتسد یبصع هفو

دز. رشت تنوشخ

؟ هنزب یتشاذگ ارچ _



نامه یا هملک چیه نودب هنوگ تسام یتلا ابح

. دیشک شبل یور یتسد ، مدنام روط

. طقف هیک هدب منوشن ادرف مسر یم وشباسح _

ار ما ینیب تیدج ،اب مدرک تشرد مشچ سرت اب

. دیشک

. اتمروخ یم نکن یروج نوا ور تامشچ _

؟ ینک یم طلغ _

یروج نیا دز تکتک نوتمناخ هک یعقوم _هگا

ملد یدرک یم یزارد نوبز یداد یم ور شباوج

. تخوس یمن

نوا نتساوخ یم ور ماباب مداد یم باوج _هگا

. یدید یمن مه راب هی یهام ور نم هگید عقوم

یلیس هی شقوف قوف هنک یم تراکیچ هگم _

. تشوگ رد هنز یم



هنز. یمن مکتک نم یاباب هک متفگ _

! دزیم دب نم یاباب _اما

مخ رس یارب شلد ات مدرک جک رس شسرپ اب

ودکالمزا لقادح و دیایب محر هب ما هدش

حیجرت مه نم تفگن اما دیوگب شا هداوناخ

وا یارب مردپ یاه هیبنت صاخ عون زا مداد

. میوگن

؟ دایم یک تاباب ؟ نوریب میرب یاوخ _یم

. هگید هبوخ اج نیمه نیسورع بش _ات

ناویا یور دز، ممخز یاه تسد فک رب یا هسوب

. تسشن

تهاوخ رطاخ مگب منامام هب هش یمن مور _

. مدش

ارچ؟ _



و نم یارب مه وت یارب مه هدوز زونه نوچ _

هن مراد هنوخ هن خیلا نومتسد مهک هداوناخ

منک شوخ ور تلد هک هگید زیچ چیه هن نیشام

دوب. مطاسب وت یزاگ روتوم هب لقادح شاک

. تسین لوپ هک زیچ همه _

نون مدآ هشابن هک لوپ هلوپ زیچ همه اقافتا ارچ _

. هرادن مشبش

م مراد نم هک ییاه زیچ همه مینک جاودزا راذب _

هس. یم وت لا

واب دروآ ولج ار شتسد دز قرب شنامشچ

یادص اب ناهگان درک، یزاب یرسور ریز زا میاهوم

و هتساخ اجرب زا هدز تشحو رد دیلک ندش زاب

هریخ مردپ هب تشحو زا هدش داشگ یاه مشچ اب

. مدش



میورب هسردم تشپ کراپ هب هک دز هراشا رود زا

مناخ هب ور هدرک بترم مشود یور ار مفیک

مدز. دنخزوپ کیجات

. یرب هار تسرد ریگب دای مناخ _

هک زور نآ مدوب هدز شدوخ ارهب شدوخ فرح

مدآ لثم ریگب "دای دوب هتفگ دز یم کتک ارم

" نوویح هن یشاب

زا لبق و هدز ار مفرح رت هنامرتحم یلیخ نم

داب لثم مدش میج منک، دوخ هجوتم ار وا هک نیا

رد دعب یدنچ متشذگ شرانک زا



همه هک ییوا هب تذل واب هداتسیا سایلا رانک

. مدوب هریخ دوب مزیچ

هگا ، ماوخ یم ور ترطاخ ردقچ هک ینود _یم

هب باوخ مدروآ یمن تملعم رس بالور نوا

دش. یم مورح ممشچ

یمن و یراک نیچمه رکف ملا یخ وت تقو چیه _

وش تعرج تشذگ یم مهایس سلا دص مدرک

. مدرک یمن ادیپ

داد قوس تساوخ یم هشیمه هک یتمس ار ثحب

نا زا هشیمه نم هک درب یوس هب درک ضوع و

. مدوب یرارف



؟ هنوم یم امش اب هروطچ تگرزب ردام _

. تدم هب _هرآ

شا یواکجنک زا تسد ات مداد یم باوج هاتوک

یم لا وس اه نآ هب عجار ردق نآ یهاگ ، درادرب

مدرک یم رکف هک دیسرپ

. دسانش یم ار منادناخ لک

یگ؟ یمن تقو چیه ارچ هدرُم یروجچ تردام _

وساال نیا زا هش یم هنود یمن سک چیه _

یم تحاران ردقچ هک ینود یم تدوخ یسرپن



مش.

هب یتسد یبصع دشابحتلا هتفرگ شتروص

نآ یور هک ییوکس وزا دیشک شناهد رود

. دیرپ نییاپ میدوب هتسشن

یزیچ هک یزور نوا ... هدموین تاباب ات میرب نزب _

؟ تفگن

هظحل هی هگا هک درک ماگن روج هی اما تفگن _

ینود یم تفر یم ول ارجام لک مداد یم یتوس

غورد مامشچ زا هزیت ردقچ هک

... همهف یم ور



شنامشچ اررد سرت درک، کاپ ار شیناشیپ قرع

. دناوخ دش یم

اب دیاب هش مومت تسرد هشن ترید وش دنلب _

. منزب فرح مداوناخ

یچ؟ یارب _

. کسورع هگید یراگتساوخ یچ؟ یارب _

تنطیش شا هدنام هت هک مرش رپزا یدنخبل

. مدیسرپ تشاد



نم؟ هب عجار ننود یم تداوناخ هگم عاو _

_هرآ.

هچوک رس ات ارم دندرک یم بآ ملد رد دنق

مکیدزن یدحا چیه دادن هزاجا و درک یهارمه

مدش هناخ لخاد یوق یا هیحور دوش،اب

یاچ و هتسشن هتخت یور طایح رد اقل هم هنن

کاپ شا یرسور اراب شیاه کشا تخیر یم

و هدش شکیدزن مخا اب درک یم

. مدیسرپ بجعت اب متفرگ اج شرانک



هنن؟ هدش یچ _

متمس ار شتسد و دودز ار شیاه کشا عیرس

دیشک دوخ تمس ارم متفر وا یوس هب درک زارد

یوب دز متسد فک هب یا هسوب و

یوب شنس مه یاه نزریپ مامت سکع رب شنت

یم دوخ هب هک سب داد،زا یم وگالب لگ

. دیسر

. دینزب فرح یاوخ یمن اقل هم _هنن

ظیلغ یضغب واب داد تروق تخس ار شقازب

داد. همادا

هک... ییازور ،دای رتخد مداتفا تردام _دای

روط نیمه شیاه کشا دشو خرس شتروص

دش. ناور شتروص یور



یچ؟ هک ییازور _

هشوگ مدید یم هنوخ متشگ یم رب هک ییازور _

اما هنک یم یروخ دوخ هنز یم فرح رت مک هریگ

ارچ ملگ تسد متسنود یمن

هش. یم رپ رپ هراد

یروج هچ منامام یتفگن تقو چیه ارچ بوخ _

درک؟ جاودزا ماباب اب

و یتحاران واب هدرشف شا هنیس ارهب مرس

مدنسرخ لد ناج هب شیاه فرح هک یگتسخ

. مدیسرپ دوب هتخادنا ما هدش

یم هدوب یدب نز منامام تفگ یم مگرزب نامام _

... تفگ

یولج تسد و هتفرگ نادند ارهب شبل اقل هم هنن

. تشاذگ مناهد

یمن ماجنا لیلد نودب ور یراک چیه تردام _



یدرم ابهی نم تفر هک زرمایب ادخ شاباب داد...

درم رظن هب مدرک جاودزا لیماف زا

وت یفطصم دوب، لطاب یخلا اما دمویم یبوخ

یاراک مرس تشپ و تفگ یم یزیچ هی نم یور

وت هچب دش ثعاب درک یم هگید

رادراب متسنوتن سیلا دنچ نوا دعب هریمب ممکش

ات حبص ردام یندش هچ اما دش هرخ اماباال مش

رس هنوخ هی وت ییاهنت بش

. هسرب شلوا نز وهب هرب اقآ ات مدرک یم

؟ تشاد نز هگم _

رهاوخ رهوش دوبن هبیرغ مرهوش ردام تشاد _

دوب. مرهوش

ار اهزیچ نیا تقو چیه مدرک یهاگن تریح اب

لجخ دوب هدرک ار راک نیا ارچ دوب، هدرکن فیرعت

وزا تخادنا نییاپ ار شرس



ملد مه ونم تفگ ار شیگدنز زایپ ات ریس

یسنج دب رطاخب یمک مه تخوس یم شیارب

یفرط وزا مدوب هتفرگ ههبج شیاه

موصعم رس هک ییاه زابال بیجع ملد یهاگ

دش. یم کنخ دوب هدروآ

شدوخ رتخد لثم ور منامام یفطصم هگم _

ضوع شاراتفر هعفد هی ارچ ؟ تشادن تسود

دش؟

یم رب هک راب ره هک نیا هساو نم رطاخ _هب

متخادنا یم هار شاهاب یباسح یاوعد هی تشگ

زونه هک زونه هک نیا رطاخ هب

شرهز وش یگدنز هک ییاسک هب دیبسچ یم دوب؛

یمن انوا هب دیبسچ یم و درک یم لو ورام ندرک

متسین هک ییاتقو متسنود

وت هدقع ردق نوا هرایم ممنص رس هچبالیی

و مرتخد نوج هب هتفایم هک هنوم یم شلد



هک سهلا کی هزات نم هنک یم شغاد

نوا ممنص و هدیشک یم یچ مرتخد مدیمهف

سلا.... همه

و مدرک ضغب مه نم دش دنلب شقه قه یادص

دش، عمج منامشچ رد کشا زا گرزب یا هرطق

ار اقل هم هنن هدیکورچ ناتسد

شاک دنک یبات یب رت مک ات مدرشف تسد رد

هنن شاک دید یم اهار زور نیا و دوب هدنز مردام

شگرم لبق راب کی لقادح اقل هم

یولج ات متشاد ار وا نم شاک دید یم ار وا

دوب.... هگا دتسیاب مردپ

ار نام هناخ رد ندوب یفاضا سح رگید دوب رگا

. متشادن

اما درک تخب دب نادجو یب نوا ور مرتخد _



هنک یم یراک ره هک راگنا داد؛ یم نوشن یروج

شاراشف اب مرخآ هشتیریخ یارب

هرذگن تزا ادخ هنک... رارف مرتخد درک یراک

. ینیبن تترخآ زا ریخ یهلا یفطصم

نیب رد مگرزب ردام قه قه یادص دش زاب هک رد

کیدزن مه رد یاه مخا اب اباب دش هفخ شناتسد

دز. داد دشو

. دایم نوریب ات نوتادص اج نیا هربخ _هچ

. نامام هب عجار تشاد هنن اباب دیشخبب _

یشک میس رس ورب نک ضوع ور تاسابل _ورب

اباق.

ادخ مداد شلیوحت همین هفصن یمشچ تنکل اب

ردق نیا هک هداتفا یقافتا هچ زاب تسناد یم

اب اما متفر هک قاتا هب تسا یکاش

یم اوعد گرزب ردام هکاب مردپ یاه دایرف یادص



مدرک تکرح رد تمس و هدرواین تقاط درک

. مداتسیا شوگ

هب هکینز نوا زا یچیه دوب یچ نومرارق _

ولج سلا دنچ نیا ؟وت هتخس یلیخ یگن مرتخد

شبارخ شرتخد شیپ متفرگ ور مدوخ

یزیچ هگید راب کی هگا یلع هبوالی اما منکن

اصوصخ منومب الل منوت یمن مونشب نز نوزا

... هتشگرب هکاالن نیا

س دنچ هدرم هک وا مردام دوب هتشگرب یسک "هچ

نتشگرب هب عجار بایسارفا اباب هدرُم هک تسا لا

ردام یادص هک تفگ یسک هچ

دش." دنلب مردپ داد دشو عطق مگرزب

.

***

اده "



هک ییاه راک همه دوب هتفر متخ هب مردپ زورما

ماجنا کت هب کت درک یم ینیگنس مشود یور

هم هنن ات مدوب هدش رظتنم و هداد

سفن یادص هک نیمه ، دورب باوخ هب اقیمع اقل

مدش جراخ هناخ زا دروخ مشوگ هب شمظنم یاه

رارق راب نیلوا یارب زورما ،

هتفرگ شتسود زا هک یغاب هب سایلا اب دوب

تسد و هتفرگ ارف ار مدوجو لک سرتسا میورب

و ییاهنت هک نیا دیزرل یم میاهاپ و

اج نیا زا ریغ ییاج رد وا هارمه هزاجا نودب

تقو چیه دوب،وا از سرتسا میارب مراذگب رارق

یلو دش یمن مکیدزن هزاجا نودب

هک ینم یارب یدایز کسیر مه ابوا نتفر اهنت

دوب. ؛ تسا نتخوس ردحلا شتآ مردپ

تقو چیه مردام نورد شتآ منک یم رکف یهاگ

و هدیشک متروص هب یتسد دوش، یمن شوماخ



جراخ غاب رد زا هداد نوریب تخس ار مسفن

. مدش

هس هتسد ابیرقت ینیشام اب هچوک رس سایلا

و دمآ مکیدزن نم ندید اب دوب هداتسیا نرظتنم

زا لبق هشیمه تداع قبط ار متسد

. دیسوب نتفر

؟ ینورب یدلب _

؟ منوتن ارچ _

متسشن یلدنص یور و هدز ظیلغ یدنخبل

مدرک ساسحا مرس تشپ ار یسک هاگن ینیگنس

راوید تشپ یسک متشگرب هک نیمه

واب هتشگرب وا تمس هب ینارگن دشاب یفخم

. مدرک هریگتسد دنب ار متسد هروشلد

دید. ور ام یکی منک رکف سایلا _

یک هچوک وت هنز یمن رپ گس رهظ تقو _نیا



. یدز مهوت هنیبب ورام داوخ یم

هنز. یم روش ملد مدرگرب ماوخ یم _نم

هب یداب مخا واب درشف شتسد یوت ار متسد

. تخادنا بغبغ

_ب تراپ _ یواسم _ رتشیب _ تنماک _ _هب_دعب #زا_نیا

رتشی

هب یداب مخا واب درشف شتسد یوت ار متسد

. تخادنا بغبغ

. متسنود یمن و یدوب وسرت ردق _نیا

_هگا...

هش. یمن یچیه _

هک رکش ار ادخ داتفا وهار درک نشور ار نیشام



هنن ندش رادیب ات متسناوت یم دوبن رود دایز غاب

روآ باوخ صرق هک ییاقل هم

. مدرگرب هناخ هب مدوب هداد شدروخ هب

تفگ دوب هدرک هیهت سایلا ار روآ باوخ یاه اود

مدآ هب دسرب هچ اود نآ اب دتفا یم زااپ لیف هک

غاب مد اقل هم هنن لثم یریپ

تنطیش داد، ملیوحت یدنوک ژ دنخبل میدیسر هک

. دیراب یم شنامشچ زا

ردار داتسرف شناتسد تیاده اب هناخ تمس ارم

راد طقف یلک چیه نودب روک و توس غاب درک زاب

و درز یاه گرب اب تخرد و

هتخیر نیمز یور ناشرتشیب هک گنر یا هوهق

رد رتشیب ار تشحو و دوب هدش هداد تنیز دوب

داد. هنخر ملد

وت. _ورب



دنازرل یم ار منت سایلا یدج راتفر و یادص

یمن ملد یتح مداتسیا فاص میدش هک لخاد

هزات منیشنب مه هیناث کی تساوخ

یا هفاضا رهز هچ و هدرک یطلغ هچ مدیمهف یم

ما. هدیشک رس ارهت

. نیشب _

دش؟ یم هچ متسشن یمن رگا

. متحار _

نوا هک متسین هروخ روخ ولول نیشب متفگ _

مهب. یدز لز یروج

هپاناک یور ، مدرک نازیوآ یتخر اج اررد مرداچ

هناخ دز هراشا شتسد رانک هب مخا واب تسشن

اجک ارزا یللجم نیا هب یا

نینچ تسا رادلوپ ردقچ شتسود دوب؟! هدروآ

دوب؟! هدرک ادیپ اجک ارزا یناتسود



هک وا فراعت نودب و یدج یاه رارصا زا سپ

کیدزن همن همن ار شتسد ، متسشن هک هپاناک یور

درک. سمل ار متسد و هدروآ

. تسشن منت اهرد زور همه زا رتشیب قرب در

. هزیزع مارب ردقچ ترطاخ هک ینود _یم

میوزاب ات درب باال مناتسد هیور ارزا شتسد

ادیدش شیاه مشچ هک ردحیلا مخا ،اب دیشک

داد. روتسد دوب هدش رامخ

؟ تسین تمرگ و توتنام دایب شرد _

. هدرس اوه _

ات نییاپ ارزا شهاگن دز صرح رپزا یدنخزوپ

دیشک دوخ تمس ار میوزاب درب، باال مرس کون

شیاه بل مدش هک شکیدزن

، تشاذگ ما هنوگ یور یا هزاجا چیه نودب ار

منزب شسپ هک نیا یاج دش،هب سبح مسفن



ریز هک ییاه هسوب زا متسب مشچ

دز مکشخ منک رارف هک نیا یاج دز یم مندرگ

وا نامشچ یرامخ هب رگید مه نم یاه مشچ

دوب. هدش

یعس مشخ رپزا یاه ندز رد یادص اب ناهگان

لثم سایلا اما منک ادج وا ارزا دوخ متشاد

ادج و هدروخ دنویپ نم هب بسچ

دوب. یندشن

طایح دراو یسک هک نیا ساسحا اب دعب یدنچ

. مدرک دشنهلا

. سایلا _

. تسه مساوح مورآ سیه _

راک نیا تقو چیه شاک اما داد همادا شراک هب

ملد هظحل نآ رد مردپ یادص اب نوچ درک یمن ار



موش بآ موش گنس تساوخ یم

دناوتن سک چیه رگید هک یروط باذم داوم رد

فرح هن دنزب تسد نم هب هن دوش مکیدزن هن

. دنزب

تشگرب مردپ تمس دشو رود نم زا ینآ سایلا

دوب. ناشف شتآ کی دوخ هک یردپ

. سایلا _ورب

ردق نآ اما دینش وا دوخ طقف ار مفیعض یادص

ادیدش مناتسد درکن چیه هک دوب هتفر کوش رد

هداد له ار ،وا دندیزرل یم

. مدیشک غیج لد هت زا ندرک هراشا رد تمس و

نک. رارف _

مدنچ راب یارب تشگرب تمس یلد ود اب سایلا

زا بقع بقع دورب هک مدرک سامتلا هداد شله

مردپ درک رارف غاب یتشپ رد



راشف مه یور تدش اراب منامشچ دمآ، متمس

نآ زا سپ و تخادنا شرف یور مرانک یفت مداد

نیمز یور دز مرس هب یلیس

یادص و دیشک ریت ما هقیقش مدروخ یردنکس

دش. دنلب مقه قه

نوا لثم لثم مداسیاو تولج سلا همه _نیا

ارچ تتاذ نوا هب فت ، یشب تزیچ همه یب ردام

شنوخ و تشوگ هک یسک مدیمهفن

. هنوم یم روط نومه مورح زا

نایم دش هفخ مضغب دز، مناهد هب رگید یا هبرض

هدش یراج نوخ دش، قرغ مبل رد هک یقیمع درد

منیتسآ ندیشک اراب نآ زا

. مدرک کاپ شیور

_اباب.

یدوب هگا یتسین نم رتخد وت اباب وگن نم _هب



. فرش یب یدرک یمن و راک نوا

ریز دعب یتاظحل دزو ممشچ یاپ یمکحم تشم

نم هب شهک هیرک یاه فرح اهو دگل و تشم

دز یم راب نیلوا یارب مردام و

دوب، مقح مدرک یم رکف مدش ریقحت مدش، هل

یم رگا نم دوب سایلا شیپ مرکذ و رکف مامت

یارب دشاب هدنز وا دوبن مهم مه مدرم

رگا یتح مردپ هک متسناد یم اما تسا سب نم

دور. یم زین وا غارس مه مریمب نم

اباب. نک ملو ادخ ور ،وت مدرک طلغ _اباب

سرب هچ داد، یم رازآ مه ار مدوخ مغیج یادص

دوب. هدش راد ههیرج مه شتریغ هک ییوا هب

. مدرک هابتشا نک ملو نامام حور ور وت _اباب

مرواب درک، یم ثکم فرح نیا ندینش اب هشیمه

مه رد یاه مخا اراب وا ،نم دنزب ارم هک دش یمن



لوبق رتشیب یگشیمه هتفر

شیاه کتک درد شا یشحو یور نیا ات متشاد

وا هک مدرک یم رکف نیا هب یتقو دش یم رتشیب

. تشادن نز هب تسد تقو چیه

درک دنلب سابل هقی تشپ زا ارم دش مامت هک شاک

درب. رد مد ات ناشک ناشک و

اپ یارب دوب هداتسیا هیشوپ اب یرداچ ینز رد مد

رب مردپ دایرف یادص اما دمآ ولج ینایم رد

دش. دنلب شرس

یم متسد وت ولج یایب مسق یلع هب یایمن ولج _

. شمشک

اپ یارب دوب هداتسیا هیشوپ اب یرداچ ینز رد مد

رب مردپ دایرف یادص اما دمآ ولج ینایم رد

دش. دنلب شرس



یم متسد وت ولج یایب مسق یلع هب یایمن ولج _

. شمشک

. همهف یمن تس هچب نک شلو ادخ ور _وت

شا هناش هب یا هنت تفگ وا هب راو چپ چپ یزیچ

مدیزرل یم سرت زا تخادنا نیشام لخاد ارم دز

دوش نیشام راوس تساوخ نز

لا بند داد و غیج اب نز ونآ داتفا هار مردپ هک

رات مک مک هک میاه مشچ تشپ زا دیئود نیشام

هک مدید یم ار ،وا دندش یم

اما دیئود یم نام لا بند تردق مامت اب یروجچ

. دروخ نیمز رخآ رد دماین رب شسپ زا یراک

.

دعب" هتفه کی

دوب هدمآ رد متلا جخ زا یباسح مردپ هک یزور زا

منهج میارب هک یزور دنچ تشذگ یم یزور دنچ



نتفر هسردم قح دوب،هن

یارب یتح ، ندروخ بآ هزاجا یب هن متشاد

شیادص وزرل سرت رازه اب مه نتفر ییوشتسد

درک یم زاب دمآ،ردار یم مدز یم

مداد یم ماجنا امرس نآ اررد مراک متفر یم نم

دش، یم زاب سفق رد هرابود متشگ یم ورب

ار شیومع سایلا زور نامه یادرف

کی و داتسرف مردپ شیپ یراگتساوخ یارب

. داتفا هار زور نامه رد رگید یلا جنج یاوعد

منز، یمن یزیچ چیه هب بل هک تسا یزور هس

یگنسرگ زا هک یدرد دوجو مااب هدرک باصتعا

یزیچ اما مدیشک یم

فلت یگنسرگ زا دوب هتفگ مه مردپ ، مدروخ یمن

هب مه ار تا هدیسوپ یاه ناوختسا یوش مه

هدرب هناخ ارهب وت هک یرسپ



اب اقل هم هنن هیرگ هدش مزور و بش . مهد یمن

و دراذگب اهنت ارم دشن رضاح مردپ یاه راشف

. دورب

هب هیکت ، مندش ینادنز زور نیمتشه رد تسرد

نم هب مه باوخ یتح مدوب رد هب هریخ راوید

زا هک ییادص دوب،اب هدش مارح

هجوتم ارم ینهآ ابرد یسک ناتشگنا دروخرب

اب یلو مدیسرت ادتبا ؛ مدرک دنلب رس درک یم دوخ

یاپ و تسد اب سایلا ندید

. مدیزخ اج زا یمخز

ار متروص ات مدیشک متروص یولج ار ما یرسور

: متفگ تشحو واب هدز باتش دنیبن

؟ ینک یم راکیچ اج نیا

. تمرب یم اج نیا زا تلا بند مایم ادرف اده _

یم تتنیبب ماباب این هگید ادخ ور وت ورب سایلا _



. تتشک

بل سرت واب دیشک شیاهوم یور یتسد کالهف

دز.

یتفرگ مزا ور تور ارچ هش، یمن یچیه سرتن _

؟

یضغب واب هدیشک متروص یور رتشیب ار یرسور

. مداد باوج ظیلغ

. یروج نیمه _

رانک. نزب ور تیرسور اده _

هب نتفر هب دوش یضار رتدوز هک نیا یارب

مخز اهو یدوبک ندید ،اب مداد شوگ شفرح

شخر زا گنر متروص یاه

هب نتفر هب دوش یضار رتدوز هک نیا یارب

مخز اهو یدوبک ندید ،اب مداد شوگ شفرح



. دیرپ شخر زا گنر متروص یاه

 

 

. تارب مریمب دز... تاباب _

ورب. منک یم تسامتلا ... سایلا ورب ادخ ور _وت

تاباب هک منوم یم ردق نوا یاین ماهاب ادرف _هگا

. دایب مرس هچبالیی تسین مهم مساو هسرب رس

ورب. تومع حور ور _وت

یم مدز قه و هتسشن نیمز یور ور هتفگ ار نیا

. دراد تسود ار شموحرم یومع ردقچ متسناد

اج نیا زا نکن هیرگ منوج هب تدرد نکن هیرگ _

مدرگ یمرب مدرگ یم رب یلو مر ...یم تمرب یم

مگ. یم وشاپ وشاپ اده...

هلیم زاالی درک زارد ار شتسد متساخرب اج زا



مناتشگنا اررد شناتشگنا مدرب ولج ار متسد اه

درک. هرگ

همه تفگ تماوخ یم ردقچ هنود یم ماباب _

و نم دیاب عقوم نوا ات اما هنک یم تسرد و زیچ

. ییاج هی میرب وت

هرگ هدز تشحو یسک یاه مدق یادص اب

ارهب وا ادص ویب هدرک زاب ار نام ناتشگنا

یکدزد نآ زا هشیمه هک یراوید تمس

. مداد له دمآ یم مغارس و دیرپ یم

. سایلا _ورب...ورب...

هک مدید ار مردپ تفر یجورخ تمس ود اب

نا هک ینز نامه درک زاب ار ،نآ تفر رد تمس

و بجعت مکلا اررد وا مدوب هدید زور

. دیشک دایرف و دمآ لخاد و داد له تریح

؟ یدرک شراکیچ وک رتخد _



توهبم و تام نم و تفرگ ار شیوزاب مردپ

تسد اراب شا هیشوپ نز مدش نانآ هریخ

یمک اب شیانشآ هرهچ باالدز، شدازآ

مناخ هکاب ینز نامه درک ادیپ حوضو میارب رکف

هرهچ دش یم رگم دوب؛ هدرک تبحص کیجات

منک. شومارف ار میجان

.

منص"

رد هک سیلا دنچ لثم تسرد مدوب هدش هناوید

زا سپ مدیدش یگدرسفا رطاخ هب ناتسرامیت

یتقو مدوب هدش یرتسب مرسپ نامیاز

کتک منامشچ لباقم ار مرتخد هنوگ نآ بایسارفا

ار دوخ زاب میوگب مدوب هتسناوتن زیچ چیه و هدز

و شخبمارآ یاه صرق هب

یگنهامه چیه نودب مه نآ مدوب هتسب باصعا



عمج سلا دنچ نیا هک یتردق مامت ، مرتکد اب

و مرتخد مشچ لباقم ات مدوب هدرک

دوبان هزور کی میایب رظن هب وسملا یداع مرسپ

. مدرک

نودب تابرض واب مدز یم دایرف بایسارفا رس

ار وا متشاد یعس شتروص رسو رب متسد لر تنک

رد حلا هکاتهب وا منک دوبان

دوب،رد هدیدن لکش نیا هب ارم سلا دنچ نیا لک

شپت درک یم راهم ار متابرض اهنت و هتفر کوش

دوب هبباال دص نیب یزیچ مبلق

اب مدرک یمن سح ار درد مدز یم سفن سفن

دش. سبح مسفن مردام یانشآ یاه دایرف یادص

. تفر تسد زا مرتخد نک شلو ادخ ور وت رسپ _

؟یب یدرک راکیچ و نم یاده تساجک مرتخد _

و مدوخ اج نیمه یدن مهب هدب و مرتخد فرش



منک. یم هکیت هکیت

یسکا یارب یهار چیه هک مدوب هدز غیج ردق نآ

همه تیاهن رد دوب هدنامن یقاب ما هنیس ژنرد

اب هارمه دشونم هایس زیچ

. مداتفا نیمز یور هجیگ رس

هلبق تراپ همادا

زاب مشچ متروص یور درس بآ ندش هدیچاپ اب

درک یم قه قه و هدز شیاپ یور مردام منک یم

و گنر اب مرس باالی بایسارفا

دوب. هدز لز نم هب هدیرپ ییور

. مناخ اقل هم دموا شوه _هب

زیخ تمس دشو عطق مردام یاه هیرگ یادص

لثم مناتسد ، مدرک یم سفنت تخس ؛ تشادرب

تخس ار مقازب دوب هدش خی یا هکت



. مدرک ونهلا هداد تروق

وک؟! نم یاده ... مرتخد _

. هشب ییاوه ماوخ یمن نییاپ رایب ور تادص _

؟ یراذب نوماهنت هظحل هی هش یم مرسپ _

نادند اراب شبل هک ردحیلا بضغ اب بایسارفا

: تفگ داد یم راشف

هرب. اج نیا زا دوز دیاب نز نیا رت عیرس طقف

ورب. طقف یگب وت یچ ره هشاب _

تسشن مرس باالی مردام بایسارفا نتفر اب

ملد غاد طقف درک یمن اود نم زا یدرد وا ندید

میاه تقامح غاد درک یم رت هزات ار

مشیر خیب هب هک ییاه غورد غاد میسک یب غاد

. تسب

اج؟ نیا یدموا یچ یارب _



منص. _

یگلگ دوب هفخ و هتفرگ تدش هب هک ییادص اب

تقو چیه اه هچب مدرک ار درد سلا دنچ نیا

ادیپ ناشردام ردپ رتزا هاتوک یراوید

یگشیمه رگ هظعوم دوب یفاک هک دندرک یمن

سهلا دنچ یاه هدقع مامت ات دننک اطخ کی ناش

. دننک بارخ ناشرس اررب

نیبب ؟ مداتفا یزور هچ هب ینیبب یدموا هیچ _

درک!؟ راکیچ ماهاب ترهوش

گنچ ار مسابل هقی دشو دنلب مقه قه یادص

ار مرس میاه فرح همادا یارب مریگب سفن ات مدز

. مداد ناکت رجز اب

وگن. ردام تارب مریمب یهلا _

باذع واب هتشاذگ مناهد یور ار شناتشگنا کون

داد. بات ار شدوخ



وگن. منت هراپ وگن منود _یم

مدوب یرتسب ناتسرامیت یوت هام دنچ ینود _یم

ماه هراپ هکیت مدوخ یاه هچب اب ینود یم ؟

هب مداد ور مرسپ ؟ مدرک راکیچ

مرهوش مریگب شسپ منوت یمن االن هبیرغ تسد

هنک! یمن هاگن مور وت

نم ، ریگب سفن ادخ ور وت مرتخد شاب مورآ _

تقو چیه و مدرم یم شاک هبوخ مدرک طلغ

ماپ شاک یا مداتفا یمن تالیف رکف

. متفر یمن یفطصم هرجح و تسکش یم

نیا اما تسیچ زاتالیف شروظنم متسناد یمن

، متشادن یلا مرن حتلا مدوخ هک متسناد یم ار

هدرک زارد تسد دیزرل یم منت لک

تمس ار دوب نآ رد میاه شخب مارآ هک یفیک

رد یاه مخا اب دمآ لخاد بایسارفا مدیشک دوخ



قرو ره دز،زا لز متروص هب مه

بآ نودب و هتخادنا تسد فک هناد کی صرق

تداع ناش هزم هب رگید ، مداد تروق

ورب. وش حاالاپ یدز ور تافرح _

. مرسپ _

مدموا هاتوک یلیخ مه اج نیمه ات مناخ اقل _هم

. دیتسه ردام هک امش مارتحا هب مطقف

متروص یور یتسد دنکن کد ارم هک نیا یارب

: متفگ تیدج اب مدرک کاپ ار میاه کشا و هدیشک



حیجوت سلا دنچ نیا وت ور مندوبن مگب یچ _ره

هنک. یمن

تاع طاال یواح هک ار ما هدنورپ مفیک لخاد زا

. متفرگ شتمس ؛ تسا مندوب یرتسب سلا دنچ

یش. مورآ دیاش شنوخب _

مه امش مناخ اقل هم اج نیا زا ورب وشاپ _

نیا هگید منیب یمن یزاین یدرک ادیپ ور ترتخد

. ینومب اج

. شنوخب متفگ _



یتخس رازه اب مدید ار شیهجوت یب زاب یتقو

و هدنابوک شا هنیس یور ار هدنورپ و هدش دنلب

مدز. دایرف

وت هک نیا هساو نیبب مدوب اجک نیبب نوخب _

! مدرک راکیچ هشن فیثک ماباب نوخ اب تتسد

هشیمه لثم نم یمهفب ینیبب ات نوخب

نم هب سک چیه ارچ ، مدنوم تخب ودب قمحا

وگب وت لقادح نامام مدش هتسخ هد؟ یمن شوگ

یارب مزیچ همه یب یاباب نوا وگب

دوب؟! هتشگرب یچ



شتآ لبق زا شیب مبلق دندرک توکس یتقو

یاج مخا مدز دایرف ار ادخ مان لد هت زا تفرگ

هتفرگ بایسارفا نامشچ اررد محرت

ار هدنورپ تنوشخ اب لبق هزادنا نامه هب اما دوب

دز. قرو و هدیشک نوریب متسد زا

ونهلا هداتفا مدوخ رتزا بات یب ردام شوغآ رد

. مدرک

رکف مریمب منوت یمن یتح اما مریمب ماوخ _یم

نوشزا منوت یمن هنک، یم م هنووید ماه هچب

هش... یمن مرذگب



هدز راوید هب تشم دنچ یبصع و هفاک بایسارفا

کشا هرطق کی تقاط هک ،وا تفر طایح وهب

ردق نیا روطچ تشادن ارم

اصوصخ دراد قح تشاد قح دوب، هدش محر یب

نادنز رطاخب نم هک هدرک یم رکف هک نیا

مضه ما هدرک شکرت شنداتفا

معوهت حتلا تسا تخس شیارب زیچ همه

حملا مردام تسد یاه شزاون اب دوب هدش رتشیب

و مدیباوخ یم رگا دش یم رت دب

دش یم مامت زیچ همه مدش یمن رادیب رگید

ار وا تشک دصق هب هک شردپ و دنام یم مرتخد

. تساوخ یم ار شگرم دوب هدز



.

تسد مدرک زاب مشچ مردام فپ رخو یادص اب

یم رخرخ و هدز مه یور هشیمه لثم ار شیاه

جیگ مرس متساخرب اج زا درک

لا وم هب یمربم زاین ، دوبن بایسارفا تفر یم

. متشاد

مورب طایح هب متساوخ یم و مدیشوپ ییاپمد

یفخم راوید تشپ یسک یاه مدق یادص هکاب

هدوشگ ردار هک اده ندید مدش،زا



میاه مخا دورب یجورخ رد تمس تساوخ یم و

امتح هدرک زاب شیارب ردار یسک هچ دش مه رد

اب ردق نیا ارچ اما بایسارفا

هفخ یادص ندینش اب تفر یم هار طایتحا

اجک هگید ودب ": تفگ یم رد مد هک ناوج یرسپ

. داتفا ما یرازود " یدنوم

ونآ هتفر  رد تمس یصرح مهو رد یاه مخا اب

هب گنر نم ندید اب اده متسب تنوشخ اراب

و هتخابن ار دوخ اما دنامن شیور

درک. مه رد وربا

؟ یتسه یک _وت

یر؟ یم اجک _



. هرادن یطبر وت _هب

یوت مکحم ار شیوزاب دوبن نتسکش تقو االن

ار وا لر تنک لباق ریغ یمشخ ،اب متفرگ تسد

هک نیا سرت زا مدیشک هناخ تمس

رس هن دز یم غیج هن دوش راد ربخ نم ریغ یسک

تنوشخ اراب وا دروآ یم رد دوخ زا ییادص و

اب ناهگان اما مدیشک رد تمس

متفگ یدنلب خآ دروخ مرس هب هک یمکحم هبرض

دوب هدیشک غیج هک ییاده یوزاب رود زا متسد و

. تشاذگ رارف دش،اپهب ادج

غاب زا ود اب مدینش یم وحم ار ود نآ یاه ادص

هک یزاگ روتوم یادص سپس و دندش جراخ

نآ هب قلعتم دصرد دص لا متحا

دش. دنلب مدوب هدیدن ار شتروص هک یرسپ

وش... رادیب نامام ... نامام _



تخس مه مدوخ هک دول فیعض ردق نآ میادص

مدوب مدینش هک مردام هب دسرب هچ مدینش یم

هدش نیگنس شیاه شوگ اه زور نیا

متسد مداد راشف مرس مخز یاج ار متسد ، تسا

ح نامه رد تعاس مین ادودح دش خرس منوخ زا

هناخ رد هک مدوب هدنام بیرغ لا

لخاد تسد هب نان بایسارفا دشو هدوشگ

زا گنر مینوخ تسد و نم ندید دشاب طایح

ار دوخ دوز یلیخ ،اما دیرپ شتروص

دز. رشت مه رد یاه مخا واب درک روج و عمج

؟! یدز یدنگ هچ زاب هیعضو هچ نیا _

. شلا بند ...ورب هرسپ نوا اب درک رارف _

، دیئود رد تمس داتفا نیمز یور شتسد زا نان

تفرن ؛ تفرن اما دوب هدش جراخ ما هدید زا

هناخ لخاد یبصع دمآ متمس تشگرب



حاالت دش رادیب وا یتقو دز ادص ار مردام دش

دنلب یدلج کشت یور زا مردام داد شرازگ ارم

و کشت زا ناروخ ولت ولت دش

هدش هدیشوپ خرس نتاس هکاب ییاه تشاب

درک. رذگ دندوب

متمس هچراپ یا هکت و بآ یفرظ اب بایسارفا

تشپ داد، نییاپ هزاجا نودب ار ما یرسور دمآ،

درک. کچ ار مرس

. هتسکشن رکشورادخ _

زا هچب ات ودب متسه نم ردام اده لا بند _ورب

... هتفرن تسد

و هدرک ارعاالم شتعاطا رس نداد ناکت اب

واب هتفرگ ار شسابل نیتسآ هک دورب تساوخ

. مدرک شهاوخ ضغب و سامتلا

شاب هتشادن شاهاب یراک ترهاوخ حور ور _وت



تس. هچب یلیخ زونه نومرتخد

ناکت ار شرس دوب دیعب ال ماک وا زا هک یشمارآ اب

دز، نوریب غاب گنر زبس رد زا دش ادج و داد

هب زاین دش عورش مبلق شپت

شومارف لک هب درد همه نیا دوجو اراب حارتسم

دناسرب لا وم هب ارم متساوخ مردام زا مدوب هدرک

زا دصرد کی لقادح مناوتب ات

وهن دون هب هک مروز منک فرط اررب ما هغدغد

. دیسر یمن شا هیقب دصرد

منص"

هام) دنچ زا سپ یراگتساوخ زور )

مرک زا یمک متروص وهب هتسشن هنیآ یوربور

قوذ ،زا دندیزرل یم مناتسد مدز هدننک بوطرم

هکابوا یرسپ رتخد قوش و



مه رسپ نآ تساوخ یم ار دوب هدرک رارف

مردارب هک ییاه ربخ ریگیپ ، تشاد شتسود

. مدوب دروآ یم میارب یدهم

ات درک متوعد منک ضرع هچ هک هزاجا بایسارفا

زور نیا ، مشاب هتشاد روضح نامرتخد مسارم رد

ار وا یشوخ طقف ملد اه

طقف رگید ، دشاب هابتشا هب رگا یتح تساوخ یم

مدیشک متروص یور یتسد ضغب ،اب متشاد ار وا

چیه مدرک یم هیرگ دیابن

دز. یم مه اررب زورما مسارم دیابن زیچ

، مدرک رس و هتشادرب رد هتسد یور ارزا مرداچ

هدش دنلب هچوک زا یدهم یاه ندز قوب یادص

ییولج یلدنص یور دوب

. مداد سالم مارتحا وواب هتسشن

وک نامام همه؟ وت تامخا ارچ شاداد یبوخ _



؟ سپ

. دایب هنوت یمن تفگ نامام _

ارچ؟ _

هلصوح ویب دیشک شیاهوم رد یتسد کالهف

داد. نوریب ار شسفن

کیدزن ... ششیپ دنوم دوبن شوخ یسمش _حلا

. شنامیاز

. مداد تتمحز عاضوا نیا وت منم یاو _یا

. مترکون رمع رخآ ات یجبآ یراد اج مامشچ _ور

زورما ، تسشن منابل یور مرش رپزا یدنخبل

یم ال صا دوب مرتخد یراگتساوخ مدزن هیشوپ

اهراتخاس اهو نوناق مامت تساوخ

. منکشب زورما ار مرود یاه راوید و

ار ادخ دوب، هدش گرزب ردقچ درک تکرح یدهم



دندوبن یفطصم هیبش مناردارب زا کی چیه رکش

  هتشادرب هکیت مردام زا یگمه

. دندوب وا لیامش و لکش ،مه دندوب

تشاد ار هتشذگ یاوه اه زور نیا بایسارفا

ارم هک نیمه شتاکرح ، شیاه هاگن ، شیاه فرح

میارب ایند هزادنا هب دوب هدیشخب

یپ دوب هدیمهف ار زیچ همه ،وا تشاد شزرا

نم سهلا دنچ نیا یگدنز مامت وزا هدش روج

هک یلحم هب یتح دوب، هدش راد ربخ

مدوب شراد باسح و مدرک یم یفاب شرف نآ رد

. تشاد ربخ ؛مه

بایسارفا غاب هناخ هب ندیسر یارب ما یرارق یب

نخان اب مادم دز، یم داد ار ما هلجع متاکرح زا

  برض میاهاپ یور میاه

یدهم ناهگان هک میدوب هار یاه نایم مدز، یم



ار نیشام توپاک تفر نوریب عیرس و درک فقوت

دنک. کچ ار نآ ات درک زاب

دوب؛ هتشاذگ دربشاد یولج هک یکچوک تعاس هب

هدرک نییعت هک یتقو زا عبر کی مدش هریخ

وطالین ،هار تشذگ یم مه دندوب

یم متفر یم رت ولج رگا نابایخ کی دوب هدنامن

دوبن تسرد مه مردارب نتشاذگ اهنت اما مدیسر

ار مهاگن مدش هدایپ هار هب مشچ

و هدش هایس شتروص اهو تسد هک یدهم نیب

یم لدب درو درک یم کاپ ار شقرع گنل اب

. مدرک

وت لد هگا هدرک یطاق باحاص یب نیا یجبآ _

ورب. یرب ینوت یم و تسین تلد

. ینوم یم اهنت وت هخآ _



. مایم رب مدوخ سپ زا _نم

تراک منوم یم ترظتنم اج نوا شاداد هشاب _

ایب. دش مومت

یاه یهایس زا هک یگنر خرس گنل اب هرابود

. دودز ار شقرع دوب هدش هریت شتروص و تسد

هنوخ مرب مایب نم تسین المز یجبآ هگید _هن

. هرتهب

، دوبن صخشم میارب شیدروخ باصعا تلع

دوب هدش مه نیشام هدش شثحب شنز اب دیاش

هنوگ نیا تشاد قح زوق باال زوق

هتفرگ شیپ ار بایسارفا هناخ ریسم دنک، راتفر

نآ ارهب مدوخ متشاد یعس دنلب یاه مدق واب

. مناسرب اج

و هدرک روبع نآ زاب رد نیب زا مدیسر هک غاب مد

اب بایسارفا یاه تبحص یادص ، متفر لخاد



دیسر مشوگ هب ییانشآ یادص

اب اما مدش دراو و هدز یعونصم یدنخبل لوا

دنچ یارب مسفن ، مدید یم میوربور هک یزیچ

ارم بجعت اب مه وا دش عطق هظحل

دنخبل تفر باال مبلق شپت درک یم هراظن

ینارگن یتح هک دیسام مبل یور نانچ میعونصم

بایسارفا گنر یلسع یاه مشچ رد

هک مداتسیا تباث اج نآ ردق نآ تسشن زین

ییاج دیشک ار متسد و هدمآ مدادما هب شدوخ

. دناشن ارم یتشپ هب کیدزن

دوخ میاه فرح اب متشاد یعس دز یم دنت مضبن

مندرک مارآ یارب هچتالمش ره اما منک مارآ ار

باال رتشیب مراشف دش یم رتشیب

هک مدرک یم سامتلا دوخ هب نورد ،زا تفر یم

یب بارطضا اما دهد لا قتنا منوخ ارهب شمارآ

نآ کی دوب اه نیا رتزا محر



یا هجیگرس دشاب هارمه منوخ ندز خی

هملک کی هظحل نآ هکات منیگنس رس کانتشحو

دوب هدیمهفن مه فورح کی چیه هک

هشیمه لثم و داتفا نیمز یور دشو نیگنس

نیرت زیزع رد مه نآ دش مریگ واپ تسد جنشت

دیدنخ یم داش هک مرتخد زور

دنتشاد تسود ار جاودزا اه رتخد دوب لا حشوخ

تسود ار زور نیا رتشیب یلیخ ناشیاه یضعب

دوب مدوخ لثم ملفط ، دنتشاد

جاودزا نیا متشاذگ یم دیابم ما هراچیب لفط

ییاناوت چیه اما مداد یم هزاجا دیابن دریگب رس

اه دایرف یادص هک یتقو متشادن

باالی مرتخد صوصخ هب تیعمج یاه داد و

دش. دنلب مرس

 



***

( راگتساوخ لبق هام دنچ اده"(

مدنک یم ار مبل تسوپ نارگن و هتسشن قاتا جنک

سایلا تدم نیا رد هتشذگ مرارف زا زور ،ود

رت کیدزن نم هب دراد یعس

تردپ مینک مامت ار زیچ همه رگا تفگ یم دوش،

تسود نم اما دهدن تیاضر دناوت یمن رگید

هب یدوز نیا هب متشادن

. مهد نت شیاه هتساوخ

ات حبص تسا مقشاع هک دروخ یم مسق سایلا

میاهاپ و تسد و تفر یم ما هقدص نابرق بش

یضار تساوخ یم ، دیسوب یم ار

. میایب هاتوک ؛ مشاب

نآ ،اما مدوب نامیشپ مدرک رارف هکابوا نیا زا

دیاب ، مدرگرب مردپ شیپ هک مدوبن لهاج مه ردق



ینامز ات مدرک یم تبحص ابوا

. دشاب هتشادن مراک هب یراک دوش مارآ مردپ هک

یدورو رد تمس متساخرب اج زا سایلا یادص اب

شتسد زا درک جراخ نت زا هک ار شنشپاک ، متفر

رد ادیدش شیاه مخا ، متفرگ

نامه واب دناوخ متروص ارزا یگتفشآ دوب، مه

. دیسرپ تیدج

؟ ینک یم یروج نیا ارچ هیچ _

؟ یروجچ _

دز. رانک یدرسنوخ اراب متسد

. نَکن و تبل _

ربخ؟ _هچ

نیمه مه تاباب ... هبوخ شلا ح تردام یچیه _



روط.

تسد اررد شنشپاک و هتفرگ شتروص زا ور

شسیخ نشپاک هطساو هب مناتسد ، مدرک هلا چم

و هدرک نازیوآ ار نآ دوب هدش درس

سایلا دنوش مرگ مناتسد ات متفر یراخب تمس

شدق دمآ مکیدزن و دیشک شیاهوم هب یتسد

دوب، رت دنلب نم زا ندرگ رسو کی

. داتسیا مرس تشپ تسرد

هش،نم یم مومت زیچ همه هنک لوبق تاباب _هگا

. میسر یم میاوخ یم هک یچ ره هب مه ووتاب

. ماوخ یمن وت زج یزیچ هک _نم

دیدزد مدوب هتشگرب شتمس هک ینم ارزا شهاگن

مخا اب دوبن تسرد طسو نیا یزیچ هک راگنا ،

ییادص ووااب مدش شا هریخ

داد. باوج همین هفصن یدنخبل و فیعض



_هرآ.

یم هک یخساپ دوب، هدشن مفرح هجوتم راگنا

تساوخ یم ملد مدوب هدرکن تفایرد متساوخ

و تدوخ مهاوخ یم ار وت طقف دیوگب

هداس روط نیمه مه نم کی لقادح اما تدوخ

. تفگن مه

نیا زا تحاران دنک مبحاصت تساوخ یم طقف وا

و دمآ دوخ هب مراک نیا اب مدز شرانک عوضوم

: تفگ

؟ اجک اده

. مباوخب مر یم _

؟ هدروخن ماش _

... متسخ _

منک. یم تمار هرخ _باال



هتخادنا یکشت ، متفر و هتفرگ هدینشن ار شفرح

هب ولهپ مادم مدیشک زارد تشلا ب نودب نآ یور

دیآ یم متسناد یم مدش یم ولهپ

هب هک یا هقت اب مباوخب هنسرگ دهد یمن هزاجا

هک گرزب ینیس دمآ لخاد مدش زیخ مین دز رد

غود و تسام و اذغ سید شلخاد

. تشاذگ ملباقم دوب

هب. هب هدرک تسرد یچ وناب انعر نیبب _

: متفگ یبصع و هتفر وا هب ظیلغ یا هرغ مشچ

. هترتخد تسود

س هاجنپ یرتخد تسود هچ منوا _هرآ

وت. ییاذغ کمن هک هد یمن هزم وت نودب ... هشلا

. ینود کمن مه _وت



. تخادنا ارباال شیوربا و درک یظیلغ چن

. مروبنز نم هن نود کمن _

مدید ار شتیدج یتقو و هدرک شهاگن بجعت اب

. مداتفا هدنخ هب هیبشت نیا زا

؟ روبنز ارچ _حاال

یم شنومیشپ دایب تفرط داوخب یلک ره نوچ

تیذا هگا ممکی ... روخب ور تاذغ منک...حاال

روج هچ وگب تنامام هب عجار یشیمن

هدرم هی یگب هگا هش یمن شرواب سک چیه ینز

هدش. هدنز

هزات مزور نوا منود یمن شهب عجار یچیه _نم

مرادن نیا هب یا عالهق چیه اما همنامام مدیمهف

. هشاب مردام هک

. هسر یمن ردام یاپ هب یچ چیه _



تدش مندش یبصع اب هشیمه لثم م یگنسرگ

یولپ ایبول ارزا خیلا قشاق دنت ودنت دوب هتفای

. مدرک یم رپ معط شوخ

ماباب دوب هگا مدیدن شزا یزیچ چیه هک _نم

درک. یمن تیذا ردق نیا ور نم تقو چیه

. یفرخزم مدآ تاباب _

ما هتفرگ دراگ دید یتقو مدرک شهاگن پچ پچ

. تفرگ ارباال شناتسد

. مدرک هابنشا _

هنک. یراک هی تومع شاک _

فیدر هگید هتفه ات زیچ همه تحار تلا _یخ

هرخ باال تاباب الهمز کیچوک دیدهت هی طقف

هش... یم یضار

 



***

منص"

ممشچ کی مدوب هتسشن نیمز یورغاب رد یولج

رد شندید زا یتح نوخ ممشچ کی و دول کشا

مورحم مه هاتوک ییاه هقیقد

بایسارفا یا هناروابان روط هب بشید ، مدوب هدش

ترتخد دوب هتفگ و هتخادنا نوریب هناخ زا ارم

یوریپ هتشادرب تیشمت وت زا

نیا رد شتیبرت هک مدوب هتفگ مه نم هدش وت هار

ندرگ ارهب زیچ همه و هدوب وت تسد اههب سلا

هدبرع دز یم داد زادناین نم

دوب،رد هتخیر مه ارهب زیچ همه دیشک یم

ممشچ و مدیزرل یم دوخ هب یزییاپ درس یاوه

رکف دوخ یخلا هب دوب هار هب

، ددرگ یم ورب هدش نامیشپ مرتخد هک مدرک یم



هب کچوک تکرح کی اهاراب وزرآ دش یم شاک

درک. لیدبت تیعقاو

وت لثم ماوه و حلا یتفر هک ییازور نوا منم _

دوب.

نیمه میاه کشا متسب مشچ مردام یادص اب

. دنتخیر متروص یور روط

زا مدیشک یچ ساال نیا وت ینود یمن رتخد _یه

. تدرد

هنوخ نوا وت نوچ ، نتفر هب مدوب روبجم _نم

طیارش نوچ هشاب متشپ هک متشادن ور یسک

ارچ؟ تفر ارچ نم رتخد دوب تخس

. هراد شراک یارب یلیلد هی سک _ره

خی یاه تسد اب لماک ار میاه کشا یگتفشآ اب

مدز. رانک ما هدز

قد هدرگنرب و هرب نم لثم مرتخد هگا نامام _



نودب نم منامام مرادن ور وت لمحت منک...نم یم

هنوا مدیما اهنت منک راکیچ اده

. مرادن نداد تسد زا هساو یزیچ هگید

اج نیا هنوخ میرب وش دنلب یراد مرتخد یراد _

. یدز خی هدرس

ور نوا منک رید هگا شغارس مرب دیاب ... مرسپ _

. نریگ یم مزا مه

.

 

مه مردام متسشن هنیموش رانک هپاناک   یور

، درشف یم تسد رد تردق اراب متسد مرانک

دوب نام هریخ دنخبل اب یروس

هب لیدبت دنخبل نآ دعب یدنچ هک متسناد یم



. ددرگ یم یندشن راهم یمشخ

. هدشن درس ات دیروخب ور نوت ییاچ _

ناج. یروس تسین هنوخ ترسپ _

راک. رس شاباب اب هتفر _هن

دش، امرف مکح نامنیب هرابود وطالین یتوکس

زا یا هعرج و هدرک اررت مبل هقیقد دنچ زا سپ

ندرک رت یارب ار یاچ

. مداتسرف نییاپ میولگ

هچب یلیخ همدای ؟ یدرواین ایند هگید هچب ارچ _

. یتشاد تسود

. تفر یم او هتفر هتفر شدنخبل

دیابن اما مگب تهب یزیچ هی ماوخ یم یروس _

. یزادنب هار وقلا داد

دش. مه رد هک دوب شیاه مخا راب نیا



. هتدای بوخ متفر نم شیپ سلا دنچ _

منص؟ هدش یزیچ همدای _

مدیمهف رید هام شش ، مدوب هلماح متفر یتقو _

شنتشاد هگن دش رسپ م هچب دوبن یا هراچ اما

یا هزاجا هنوخ هی دوب تخس

هب هسرب هچ مدب متسنوت یمن ممدوخ جرخ

... نوا

رد بجعت مدیشک متروص یور یتسد کالهف

هیضق هب زونه اما درک یم دادیب یروس تروص

نوریب ار سفن تخس دوب هدربن یپ

. مداد همادا درد واب هداد

امش. هنوخ رد شمتشاذگ اج نیا مدموا _

شفارطا هب هدرک لوه و دیرپ اج زا ینآ یروس

متساوخ یم هظحل نامه هک راگنا درک هاگن

. مدزدب وا ارزا سایلا



. هنوخ نیا زا دیرب _

مریگب سپ ور مرسپ ماوخ یمن نم یروس _

یلو...

. نوریب ورب وش هفخ _

ارم مشخ واب دمآ مکیدزن ، مدنام جاو و جاه

داد. له یجورخ رد تمس

ینک شبارخ مراذ یمن هدش تسرد میگدنز هزات _

. نوریب وش مگ

 

اما مدیشک نوریب ار متسد شدب راتفر زا یبصع

ار شرکف هچ نآ رتزا یبصع دش ثعاب راک نیا

ارباال شتسد دوشب ، مدرک یم

هب درک عورش داد، له  بقع ارهب مرس و هدرب

هب هک نم لثم دوب، هدش هناوید نم ندز یلیس

مدوب هداتفا بایسارفا ناج



یم خرس ار میاه هنوگ شا یپایپ یاه یلیس

وا هب یزیچ هدروآ ارباال متسد اهنت اما دندرک

نیگنس راشف ناهگان ، متفگ یمن

نیا راب نیا هدش هتشادرب میور الزا ماک شناتسد

یمشخ واب هداتفا یروس اج هب هک دوب مردام

دز یم شکتک رواب لباق ریغ

. دیشک یم دایرف شرس و

وت هن مرتخد هچب یمهف یم هنم رتخد رسپ نوا _

ره یدرک رکف یچ هک مرتخد نوج هب یداتفا

دیاب دز فرح مدآ لثم تاهاب سک

هب راک نکن یراک یریگب یراوس و یشب شراوس

هی مور هون مراذ یمن هنرگو هسرب یشک تیاکش

. ینیبب مه هقد

نم تساوخن ور شرسپ ت هزره هرتخد _

. مدرک شگرزب نم مشردام



یم قه و هدش خرس مردام یاه کتک زا شتروص

مردام کیدزن و مدش دنلب اج زا یراوشد دز،اب

شناوزاب فرط ود ،زا متفر

. مدادن وا هب یورشیپ هزاجا و هتفرگ ار

. شیتشک نک شلو نامام _

طوبرم ان فرح راب منک،هی یم ملق و تسد _

حاال نوریب مشک یم تموقلح زا ور تنوبز ینزب

ای یدرک مرتخد اب وراک نیا هک

دعب یرس ای ید یم سپ شوخ نوبز موراب هون



. هنوخ نیا مد میایم رومام اب

ناتسد درک هلمح ام تمس دشو یشتآ زاب یروس

یدج بیسآ وا هلمح اتزا مدرک اهر ار مردام

دزو یم غیج لد هت ،زا دنیبن

یمن مک مه مردام هتبلا دروآ یم رد یزاب هناوید

داد. یم یوه اراب یاه باوج و تشاذگ

دنتسناد یمن هک اه هیاسمه تطاسو اب تیاهن رد

ونم دندش ادج مه زا تسا رارق هچ زا هیضق

هانپ مردام هناخ هب میقتسم

یفطصم زا ییوب و گنر رگید هک ییاج مدرب

. دوبن



. ینک راتفر شدوخ لثم دیاب سک ره _اب

؟ تشاد قح یروس نامام _

داد. باوج صرح واب درک مهاگن پچ پچ

یدیدن تدوخ زج هب نراد قح همه وت رظن _زا

س دنچ تور هچب یدرک درک؟دب راتفر یروجچ

نتشادن غاد شتسد یداد لا

. یتفرگ شزا ور هچب



همه زاب نامام متشگ یمن رب تقو چیه شاک _

. متخیر مهب مندموا واب زیچ

دز. یادص ار ممان هوگ رادشه

منص. _

نم یاه فرح متفگن یزیچ رگید مدش الل

ناش ندمآ نوریب دنام یم ملد رد دیاب هشیمه

درک. یمن تسرد ار یزیچ

باسح هب یراذ یمن مگب یزیچ هی هگا نامام _

. مندوب افو یب



داد. باوج دایز یگتفشآ واب تسب ار شمشچ

. مرتخد وگب _

راوه و داد یفطصم ربق رس هکباالی زور نوا _

. مدوب اج نوا یتخادنا هار

واب هدرک رت یبل دز لز متروص هب تریح اب

. مداد همادا یتحاران

ولج؟ یدموین ارچ _

. مدیسرت _



یلیخ یاوه درشف و هتفرگ تسد اررد مناتسد

زور یامرس نیرت درس رتزا درس یتح دوب درس

. میگدنز یاه

نم؟ _زا

زور نوا سک چیه ارچ نامام زیچ... همه _زا

؟ تفگ یمن یزیچ تهب

یفطصم ندوب هدیمهف هک نیمه نتفگ یم یچ _

ووتو نم مسا هب هدز ور شلا ونم ملا فصن

هتشاد هگن زاغ ردنچ



کت یفطصم یارسپ دیباوخ نوش سیپ نوشارب

عفن نوشارب هک یزیچ نشدوخ لثم نوش کت

نش. یمن شکیدزن هرادن

اده"

 

هملباق لخاد یاه ینیمز بیس ندز مه لوغشم

نیا مدرک یم رکف هک مردام هب نامزمه و مدوب

دوب هتشگرب اما هدرم سلا همه

هدرک یفخم نم ارزا وا مردپ ارچ ، مدرک یم رکف

عجار یدودح ات مگرزب ردام هدرک یهانگ هچ رگم

اب داد حیضوت مردام هب

دمآ یمن رظن هب دوب هدرک فیرعت هک ییاه زیچ

دوبن دب ردق نیا نام ییانشآ شاک ، دشاب یدب نز

هک دز رشت نورد زا یسح کی



ردپ اراب اهوت سلا نز نیمه وشن ریگ "وج

". تفر و تشاذگ اهنت تروتاتکید

؟ ییاجک اده _

هدرک مک ار زاگ ریز سایلا هدز تشحو یادص اب

. مدرک دنت اپ ییاریذپ تمس و

؟ سایلا هدش یچ _

. میرادن تقو میرب دیاب نک عمج دوز _

هدش؟ یچ _

دز. مکشخ شیناهگان دایرف یادص اب

ودب. نک شوگ ور منز یم تهب هک یفرح _

ینآ مهدب یتحاران هب یتصرف هک نیا نودب

سابل و مشوپب سابل ات متفر باوخ قاتا تمس

هدیرخ میارب قشع اب زور نآ هک ییاه

هک نیا زا لبق رومام آژری یادص اب اما مرادرب ار



اب شوپ رداچ ینز مینک یمادقا میناوتب ود ره

یزابرس و گنر زبس یا هعنقم

ریگتسد وامار دندش دراو رد زا زبس سابل اب

. دندرک

رد تریغ و بصعت هکاب مدید ار مردپ درد مردپ

تمس دوب، هدش خرس مشخ زا شتروص هک حیلا

نیا زا لبق و درب شروی سایلا

شمشچ یاپ یتشم دریگب ار شیولج یسک هک

. دناباوخ

دوش دراو وا هب رگید یا هبرض هک نآ زا شیپ

ار شیولج بارهس ومع و نارومام زا نت دنچ

راشف مناهد یور تسد ، دنتفرگ

یم ، دنکن نم هجوتم ار وا مغیج یادص مداد

نم دیآ یم شغارس هب هک یدعب رفن متسناد

هتفای دوبهب هزات هزات متروص متسه



تنیز ار نآ شیاه کتک اب زاب متشادن تسود دوب

. مداتفا ار نز رومام رشت اب نیاربانب دشخبب

یم تخر ملد رد راگنا میدش نیشام راوس

، متشاد سرتسا و بارطضا تدش هب دنتسش

هتشاد هگن نادند نیب ار میاه نخان مادم

. مدنک یم ار ونآ

ارم و دسرب هار زا یسک مدرک یم  اعد اعد

تسد ریز زا بشما هک متسناد یم دهد؛ تاجن

هک یردپ دمآ مهاوخن نوریب هدنز مردپ

چیه هب دوب وخاالق تریغ راد بناج دح نیا ات

. تشذگ یمن نم زا ناونع

راولش یور ار ما هدرک قرع یاه تسد فک

مادم بل ریزو مدیشک یم میا هچراپ گنر یکشم

هدزاود وربمغیپ ادخ متفگ یم رکذ

نیا زا ارم ات مداد یم مسق هناد هب هناد ار ماما



. دنهد تاجن هکلهم

زا میدوب هتسشن هاگساپ رد یگمه دعب یدنچ

لقادح ارچ دیراب یم نوخ مردپ یاه مشچ

رگا دندوب هدرواین دوخ اراب مگرزبردام

. تفرگ یم مارآ ملد یمک دوب اج نیا

هبور دوب مردپ یاهانشآ زا یکی اج نآ درگرس

: تفگ سایلا

ور نیدزد ور مناخ نیا هک ندز ماهتا امش هب

. نیدرک رارف شاهاب

شغامد زا نوخ ندرک کاپ ردحلا هک سایلا

هب ور دنت ینحل ،اب تشادرب تشاذگ هن ندوب

داد. باوج درگرس

تیاضر و لیم اب موناخ نیا درگرس غورد _

شدوخ زا دینوت یم دموا نم هارمه شدوخ



. دیسرپب

ساپ نم تمس ار پوت هک یسایلا هب زجع اب

. متفگن یزیچ و متشگرب دوب هداد

نم تمس ار شنامشچ مامت تیدج اب درگرس

. دیسرپ رگ هذخاوم ینحل واب دناخرچ

هشاب روط نیا هگا نگ یم تسرد اقآ نیا مناخ _

یم نم هک ییاج ات ییاج چیه هب تردپ تیاکش

تدوخ لیم اب هگا هسر یمن منود

ینک جاودزا رسپ نیا اب دیاب یشاب هدرک رارف

. دیشاب هدرکن یراک چیه هگا یتح

و تخادنا نییاپ رس هدش خرس ییاه پل اب

و تساخرب اج زا بضغ اب مردپ متفگن یزیچ

دز. دایرف

مد یمن رسپ نیا هب مه ور نومنوخ مد گس _نم

ینزن فرح هگا مسق ادخ هب اده نزب فرح ،



. تمشک یم ماتسد اجوت نیمه

دامتعا دز،اباب وا هب یدنخزوپ هنیک اب سایلا

درک. رارکت وا هب ور سفنب

تفگ یچ درگرس یدینشن هک نیا لثم ناج _ردپ

زیچ همه دینکب دینوت یمن یراک چیه هگید امش

یتقو دینوت یم طقف هدش مومت

هرفس یاپ دینیشب ننک یم دقع ور اده و نم

دقع.

ات ینک یمن فیلکت نییعت نم یارب وت وش هفخ _

دینکب دینوت یمن یطلغ چیه مدن تیاضر نم

یاتسد نیمه واب مرتخد هدش

؟ یدیمهف مد یمن وت لثم یمدآ هب مشکب مدوخ

نیا ار مردپ ارچ درک یم ار راک نیا سایلا ارچ

یم نم نام یدازآ زا سپ دوب، هدرک یبصع ردق

تسناد یمن رگم ووا مدنام



. تسا بصعتم ردق هچ مردپ

یارب یراک ینوت یمن یروج نیا بایسارفا _

. مومت راک هنزن یفرح هگا ینکب ترتخد

نیا و دیشک شتروص یور یتسد یبصع مردپ

میاپ شیپ دمآ، متمس هتسکش یرورغ اب راب

مدوب نیا رظتنم هظحل ره تسشن

دنک. هفخ ارم و دزادنایب مندرگ رود تسد

یلیخ زونه وت نکن تخب دب ور تدوخ مرتخد _

یا. هچب

. شاب هتشادن میراک ادخ ور وت _اباب

یتساوخن تدوخ هک وگب طقف مرادن تیراک _

وگب. ور شتسار وگب یرب

نم زا دنتفگ یم یرگید زیچ شا یلسع نامشچ

هزادنا هب شرورغ میوگب غورد تساوخ یم

تیدج اب سایلا دوب هتسکش یفاک



دوب، نکمم مباختنا ره دوب مرگ هراظن راظتنا و

هک یتراسخ ،اما دروایب راب هب ینیگنس تراسخ

دوب رت دب دش یم دراو مردپ هب

نودب مدش هجوتم وا زا یرود زور دنچ نیا رد 

. مهد همادا مناوت یمن وا

درک. مروبجم مرب متساوخ یمن دیدزد ور _نم

؟ ینئمطم _

ورپزا دیماان نامشچ لباقم رد هلب باوج نتفگ

ورف ار مضغب دوب ایند راک نیرت تخس سایلا درد

یراکادف مردپ رطاخ وهب هداد

. مدرک

زا یکی هنوخ ندرب و ندیدزد ور نم _هلب

. نوشاهانشآ



. شاب ادرف رکف اده _

ور یرابنا رد مرب ییاج متساوخ یمن ال صا _نم

مرب. درک مروبجم و درک زاب

اده. _

شوگ درک یم هراپ هکیت ار شدوخ هک وا هب

تیمها مردپ نامشچ هب رورغ تشگرب اهنت مدادن

متساوخ یمن گنج نم تشاد

درگرس ، متشاد زاین نآ هب هک دوب یزیچ اهنت حلص

ارم درک لوبق مردپ اب تییانشآ و هقیثو دیق هب

یتروص اب اما سایلا دنک دازآ

نودب مردپ دنام یرتن ردکال توهبم و دیماان

هناخ تمس درک، نیشام راوس ارم فرح یا هملک

نابایخ رس داتفا هار توکس رد

هب ارم و درک هدایپ ار بارهس نیمیس مگرزب ردام

. دناسر هناخ



هگ ییوا رظتنم و مدش هدایپ نیشام ردزا مد

هظحل نآ ات نم هب یمارتحا یب نیرت کچوک

هدایپ نیشام ،زا مدنام دوب هدرکن

انشآ ینز یادص دنک یراک هک نیا زا لبق اما دش

دش. دنلب

. تارب مریمب یهلا ملگ گرب یدموا رتخد یدموا _

فرط ود زا میاه تسد دیشک شوغآ رد ارم

نیا هب یشنکاو نیرت کچوک دندوب نازیوآ

دوخ زا ارم ، مداد یمن ناشن شتکرح

ادص ار ممان و دوشگ نخس هب بل مردپ درک ادج

دز.

وت. ورب دوز اده _

یردنکس بقع هب دش هدیشک نز طسوت میوزاب

. مدروخ

شرس تساوخ تلد ،رهبالیی مراذ یمن هگید _



. یرایب

. متسین ابوت هگم اده _

هدنام مورب مادک فرط دیاب هک نیا داد و ریگ رد

دش. دنلب مردام یادص هک مدوب

؟ هدوب یک شدوخ ردام یتفگ شهب _

باسح هب هدرم رتخد و نم یارب وت دوبن _المز

. یایم

اهار ردام یوب تسشن نز نامشچ رد زجع مغو

متشاد ار ردام نتشادن ترسح ردقچ داد، یم

همه هسردم رد هک ییاه زور

اهاررد ونآ هدیئود ناشردام تمس اه رتخد

هدروخن هک اه ترسح هچ دندیشک یم شوغآ

. مدوب

نوا تساجک بایسارفا یدش یضوع یلیخ _

داد. هانپ نم هب هک یدرم



ابوت هگم اده تفر تسد زا ازور نومه منوا _

. هنوخ ورب متسین

هدیرپ شم کال نایم هک دیوگب یزیچ تساوخ نز

تمز هکال ییازور نوا : متفگ مه رد یاه مخا واب

درگرب ؟ یدوب اجک متشاد

زا یتسنوت هک هدوب بوخ یلیخ راگنا اج نومه

هزادنا امهب نک نوملو ورب یرذگب تداوناخ

. میراد درد یفاک

نآ کی دز، شکشخ متروص هب توهبم و تام

وزا هدرک هزات یسفن دنک هتکس هک مدیسرت

اه نآ مدرک روبع ادص یب شرانک

ورناژی نتوت مامت متشاذگ اهنت ناشیاه درد اراب

رورغ نامه داد تاجن دح رد طقف زورما نم

دوب. مردپ



مردام درک یم اعدا هک یسک یاه ثحب یادص

و تفگ یم وا یکی دوب هدش دنلب مردپ اب تسا

و درک داد و غیج ردق نآ نیا یکی

. تخیر مه هب مباصعا هک درک نیرفن ار مردپ

یرادن قح وت مگب شهب و زیچ همه یراذب دیاب _

. یریگب میمصت شاج

تفگ شدوخ هک یدینش مدزن فرح شاج _نم

کیچوک ور تدوخ نیا زا رتشیب تداوخ یمن

یاوخب هگا تیگدنز رس ورب نکن

و نم یگدنز رس زا تسد طقف مد یم متق طال

. رادرب مرتخد

زیر سایلا یروآ دای واب هداد هیکت راوید هب رس

درک، یم راکیچ نم نودب حاال متخیر کشا زیر

دیاش دوب، اهنت هاگشادزاب رد

هجض یادص ،اب دیشخب یمن ارم رگید تقو چیه



شدوخ درک یم دیدهت دز یم داد هک مردام یاه

نوریب ینآ دز دهاوخ شتآ ار

واج تیربک و دوب سیخ شلکیه ،لک مدیرپ

رگید دوب هتفرگ تسد رد دیدهت یارب ار یتیربک

هدنامن یقاب مردپ تروص رد یگنر

دوب.

؟ یدش هنووید منص _

هدیشک نجل هب میگدنز مدرک ربص سلا همه _نیا

مراذ یمن یریگب مه ور مرتخد مراذ یمن دش 

. یریگب مزا ور مزیچ همه

. مداتسیا اج نامه سرت اب

مرادن یراک چیه هللو هب مرادن یراک مریگ یمن _

و... تیربک رو نوا زادنب ، شاب

؟ ینک یم راک یچ یراد _



هک ار شتسد یا هظحل نم دایرف یادص اب

درب. نییاپ   تشاد ار تیربک

یاوخ یم یروج نیا یشک یم ور تدوخ _

هی یدوبن سلا همه نیا ؟ ینک تباث ور تدوخ

ضوع و زیچ همه یاوخ یم بش

منوتیمن هگید تقو چیه نم هک یروط ؟ نیا ینک

میگدنز وت هک ییاه هظحل اسیاو نومب تمشخبب

نک. ناربج رو یدوبن

هتسشن نیمز یور داتفا شناتسد زا تیربک

شیوربور هک مه مردپ درک نتسیرگ هب عورش

چیه تسشن زجع  اجاب نامه دوب، هداتسیا

ار یسک مردپ ردق نیا هک مدرک یمن رکف تقو

شرانک متفر مردام تمس ، دشاب هتشاد تسود

هتفرگ مارآ تباث روط نامه نام هس ره متسشن

رپ یا هملباق هکاب ومع یادص اب تیاهن ،رد میدوب

. میدمآ دوخ هب دوب هتشگزاب اذغ زا



. مدیسرن هک _رید

ار توکس نامه نامرفن راهچ ره دعب یتاظحل

توافت یمک اب هنوگ نامه و میدرب لخاد

مردام اه نیا همه زا لبق هتبلا ، میتسشن

یاه سابل هدرک تیاده طایح لخاد مامح ارهب

نوریب مه وا مدوب هدرک ایحم شیارب ار مردپ

دوب. هدیشوپ اهار نآ مرش واب هدمآ

هظحل نآ هک یسح دوب، هببرغ کی لثم میارب

دوبن مه یچوپ یتح دوبن فیصوت لباق متشاد

چیه و یتشاد یزیچ کی هک راگنا

یم هک یزیچ کی یتشادن ربخ نآ زا تقو

دنک. نوگرگد ار تیگدنز لک هتسناوت

تشروخ مه مردام هک یتقو ار ماش تیاهن رد

یتوکس ،رد میدرک فرص تخیر جنرب و همروق



ار نآ یگنس چیه هک

. تسکش یمن

هدشن بجعتم ردام ندید زا ارچ بارهس ومع

. تشاد لا وس یاج نیا دوب!

رکشت تمناخ زا امتح بارهس هنکن درد تتسد _

نک.

تشاد تسود اقافتا یجبآ هیفرح هچ نیا _

یم شزا یتسوپ هچ نامام ینود یمن تتنیبب

اعد دوبن شتسد مد یسک وت دعب هنک

هک هدب دیدج یووه هی شهب ادخ درک یم اعد

داد.

تیئانشآ مه اب سپ مداتفا هدنخ هب دز یکمشچ

دنامهف ومع هب شا یدج یاه مخا اب اباب دنتشاد

هشیش رب گنس دیابن هک

دشو دنلب اج زا ناهگان مردام دنزب نام توکس



: تفگ ومع هب ور

دعب ور نم یشک یم تمحز هی ناج بارهس

؟ ینوسرب منوخ ات افرظ نتسش

ور هتساوخ ادخ زا منک شفراعت متشادن تسود

: متفگ یثکم چیه نودب وا هب

. مروش یم نم

هآ یادص مدرک اه باقشب ندرک عمج هب عورش

نوچ ، مدادن تیمها اما مدینش ار مردام ندیشک

متسناد یمن دوخ ردام ار وا

یگدنز دراو هعفد کی هک دوب هبیرغ نز کی وا

دوب. هدش نام

وت بارهس تمرب یم یاوخب اج ره مدوخ حبص _

اهنت تسین تسرد بش تقو نیا تنز شیپ ورب

. هنومب

تشپ لوغ لثم نامام شاداد هک تسین _اهنت



. هشرس

ردپ وا متفاین هدنخ اتهب متفرگ نادند ارهب مبل

دوب، مگرزب ردام تبون وحلا هداد قد ار مگرزب

تیذا مه ار مردام وا ینعی

رگا هدرک نام کرت وا رطاخ هب دیاش هدرک یم

ار وا مدوخ ردپ هتشاد قح هدوب نیا شلیلد

. مردام هب دسرب هچ درکن لمحت

؟ یتفر یچ هساو _

همه هک مدیسرپ یناهگان ردق نآ ار لا وس نیا

. دندش بجعتم

، تاهاب مراد تبحص روشب ور افرظ ورب اباب اده _

ور ترتخد فیلکت دیاب یر یمن ییاج مه وت

نیا وت اصوصخ مینک صخشم

. تسین ممناخ اقل هم هک ازور

هک نیمه متفر هناخزپشآ تمس یزیر یاه مخا اب



همه ردق دوب،نآ بوخ تشادن مراک هب یراک

سایلا هک دوب هدش مه رد زیچ

درد وهب هتفرگ نادند هب ،بل مدوب هدرب دای ارزا

رگا مرذگب وا زا متسناوت روطچ مدرک رکف وا هب

یطلغ هچ دیشخب یمن ارم

یتح متسناوت یمن سایلا نودب نم مدرک یم

... مشکب سفن مه هظحل کی

منص"

 

تسد هک یبایسارفا وهب هتسشن مه رانک ود ره

یط ار قاتا ضرع و لوط تیدج اب هدز رمک هب

. میدوب هدش هریخ درک یم



بقارم ازور ینوم یم اج نیا وت بشما _زا

درک، وش باختنا شدوخ نم رتخد هتبلا ییاده

اپ ورس التیب نوا اب تسنوت یم

منکن رکف م هکیترم نوا درکن اما هنک یگدنز

یطرش هب ناوخب رگا متیاضر هنک یراک هنوتب

رس زا تسد هک مد یم تیاضر

. هرادرب مرتخد

یمن یزیچ و هتخادنا نییاپ رس هصغ اب اده

ییادج مدیمهف یم دش؛ بابک شیارب ملد تفگ

یسح هچ یتسه شقشاع هک یسک زا



داد. همادا اده هب ور هنوگ راطخا بایسارفا دراد،

نوا واب یشب نومیشپ هگید راب هگا مه _وت

ور نم رود دیاب هگید یرب و یراذب یضوع هرسپ

تاباب هک راگنا یشکب زمرق طخ

. تسین هگید   هدرم

. نوج زا رود _

ریدم اب هسردم ورب رس هی یتسنوت رگا ادرف _

، هدوب ضیرم وگب نزب فرح اده طیارش هب عجار

هگا تسین مه غورد نیچمه



رارف ردام ردپ یب ابهی دوب ت هلک نوا یوت لقع

؟ یدرک یمن

. هراد ردام _ردپ

یم یروجچ نیبب هدب ور نم باوج هگید راب _هی

یب نم یاج سک ،ره یدش هوگ تنهد وت منز

ریز تدرک یم االن دوب تریغ

. داوخ یمن وشرتخد نم لثم سک چیه اما کاخ

وا هب یناسک لثم مدید مرتخد نامشچ اررد قرب

ارزا هناقشاع فرح نیلوا راگنا هک دوب هدز لز

. هدینش شا هقوشعم



هب ینوم یم اج نیا مگب نم یتقو ات مه _وت

یزیچ رتزا هفاضا یراک ولج یر یم نم فرح

ماوخ یم مگو یم نم هک

؟ یدینش ینک؛ یمن

اب شیاه مخا مدش هریخ وا هب اهنت توکس رد

دش. یم مه رد رتشیب نم ندادن باوج

؟ یتشاد م هگن ارچ _

حاال شمداد تهب یتساوخ یمن وت هچب هگم _

. نکب وت یگدنز نیشب



. مرادن هچب هی _نم

ماوخ یم ورب یرب حارتسم یاوخ یم هگا اده _

منک. لفق ور هنوخ یارد

یصخت واب درک هاگن شردپ هب واکجنک اده

: تفگ

. مرادن ییوشتسد

یمن شوخ نابز نامرتخد دید یتقو بایسارفا

طایح تمس ارهب ووا هتفرگ ار شتسد دمهف

اتهب داد له ابیرقت هن هک تیاده



تمس سپس اه... زابرس لثم تسرد دورب یرابجا

داد. رکذت هتفر مه رد یتروص واب دمآ نم

زا هک یا هداز مورح هب عجار هشاب ترخآ _راب

. ینز یم فرح مرتخد یولج تسین نم مخت

یتفر ینود یم هک ؟وت ینک یم وراک نیا ارچ _

. مدروآ ایند هب ونوم هچب نم هک یناتسرامیب

یتسنوت یم یدوب نم انوخ وت هک یتدم نوا _وت

... رازه اب

درک. توکس مدز هک یلیس اب



. تمدوب هدیدن تریغ یب ردق نیا تقو چیه _

اب دراذگب شا هنوگ یور تسد هک نیا نودب

داد. باوج خلت یدنخبل

زا هک تفر داب هب یتقو نومه نم تریغ _هرآ

و هتشاذگ ور هچب تنز نتفگ و مدموا نادنز

. هتفر

. متفر وت یارب _

. دیزرل منت یاه لولس لک شا هدبرع یادص اب



نم رطاخ هب یدرک طلغ ! یتفر یدرک طلغ _

رطاخ هب دوبن تراک نیا رتزا دب یچ چیه یتفر

یدوب وت نم یوربآ ؟ یتفر موربآ

افرح یتفر هک وت یدوب وت مسک همه مزیچ همه

نتفگ ندید هک ور میگراوآ همه دش عورش هرابود

رخآ میس هب هدز هرابود

رکف شیپ تقو دنچ نیمه ات نم هدش هنووید

یتفر یدرک نلو مداتفا نادنز نوچ مدرک یم

زور ره یتقو ناه منک رواب یروطچ

همانرب هگید یکی اب تنز ندنوخ یم مشوگ وت

هی یدرب یم تدوخ اب لقادح ور اده هگا ، هدیچ

نتشاد هفطاع تندوب نز هب هرذ



. مدرک یم شوخ لد

یلو ... مدیمهف یمن ، مدوب نووج مدیسرت _یم

. متفر هک متشاد متشاد تسود

کشا زجع واب هتفرگ وا تمس ار ما یمخز چم

. متخیر

هک یتقو یارب یک؟ ملا مخز نیا ینود یم _

متساوخ یم یفطصم شیپ مرب متساوخ یم

متسنوتن ششیپ مرن اما مشکب ور مدوخ

گس نوج نوا اما شمتشک مدرک یم رکف نم



مدید ور ارومام طقف مدموا هک هنوخ ، تشاد

نم،نم لا بند ندموا مدرک یم رکف

ما. هلماح اه هظحل نوا وت متسنود یمن یتح

. هشاب شاب مورآ سیه _

، مدرک هفخ شا هنیس نیب ار مقه قه یادص

نامه ،اب مریگب مارآ ات دیشک مرمک یور ار تسد

. مداد حیضوت بارخ حلا

هک مدیمهف یفطصم گرم لبق هام دنچ هی _نم

ور ایند هدش... جلف و هدوب هدرمن سلا دنچ نیا

دش. بارخ مرس



؟ یدموین سلا همه نیا ارچ _

چیه هگید و منریگب هک نیا ،زا مدیسرت _یم

. منیبن وماه هچب تقو

ینک مکرد ای یشخبب و نم ماوخ یمن تزا _

مدرک بارخ و زیچ همه ردق هچ منود یم مدوخ

همه راذب ادخ ور وت منیبب مور هچب راذب طقف

منک. یردام شارب ور مدوبن هک ساالیی نیا

دز یم جوم نآ رد سامتلا هک ینامشچ یناوتان اب

. دیسرپ



زا ور هرسپ نوا رکف ینوت یم نک شفرصنم _

؟ ینک نوریب شرس

هرن. شفرط هگید هک نیا یارب منک یم راک همه _

: تفگ و داد ناکت شمارآ اراب شرس

یلقع اده یکبآ نوش همه االن یانووج قشع

تس. هچب ندش قشاع یارب هرادن

. مدوب منم _

ارزا شدنخبل درک یم یعس دز یا هتسخ دنخبل

. دراد هگن رود منامشچ



ور اده لثم هدات تیگلا س هدزنوش یوت _وت

یم تعرج ییاهنت رتخد مودک ، یداد یم سرد

رهش هرب هنک رارف رهش هی زا هنک

... هگید

منک. شادص مرب نم نوریب دز خی اده _

روبع شرانک زا دروخن ناکت و هداتسیا اج نامه

دورو نذا وا هب متفر مرتخد لا بند وهب هدرک

تمس و دمآ لخاد یصخت اب مداد

شتسد یور ار متسد تفر اه کشت فاحل



: متفگ یراشف واباپ هتشاذگ

. سرب تاراک هب مزادنا یم نم

درک یم تحارتسا هشیمه هک ییاج بایسارفا زا

فاحل نامه کیدزن هب ووا مدش راتساوخ ار

و اده یاج درک هراشا اه کشت

. متخادنا قاتا رد مه هب هدیبسچ ار مدوخ

! یایم هظحل هی هرضاح تاج اده _

ب یور ورس هدش قاتا لخاد مه رد یاه مخا اب

نم لثم تسرد ار شیاه تسد تشاذگ تشلا



. تسب مشچ و تشاذگ مه یور

؟ یراد شسود یلیخ ور هرسپ _

. متشاد رظن ریز ار شیاه شنکاو اما دادن یباوج

یلیخ مدید ور تاباب راب نیلوا یارب یتقو _نم

منود یمن طایح وت دیرپ هک مود هعفد ، مدیسرت

دب نم یلو تشگ یم یچ لا بند

مدرک یم رکف مدز یم غیج دیکرت مرهز یروج

. هدزد

دش. یم میاه فرح بلج مک مک شهجوت



شقشاع شدعب ، دموا مشوخ شزا مورآ مورآ _

. هیبوخ یلیخ درم تاباب ... مدش

منهج نیا وت ور نم یدوب ...هگا یتسین وت _اما

. یدرک یمن لو

هب مدرک یراک ره اما مراکهانگ یلیخ نم _هرآ

... هدوب وت رطاخ

ندرک فیرعت یارب ارم و درک توکس مه زاب

ییاه تمسق دش یم شاک درک، باجم هتشذگ

ارزا مدرک یم فذح ناتساد فیرعت عقوم هک

منک. کاپ زین میگدنز



هب دیاب زورما مدش دنلب اج زا اده رتزا دوز حبص

نیمود یارب شریدم اتاب متفر یم شا هسردم

رس لبق یرس منک، تبحص راب

مرس یور اجار نآ هدز کتک ار وا شملعم هک نیا

یتقو متسناد یمن راب نیا ، مدوب هدرک بارخ

نیا تسا راک ریصقت مرتخد

ار تالمش مامت اما دوش یم متخ اجک هب عوضوم

ار شا هسردم هک دوب نیا ش هت هت مدرک یم

تروص نیا رد مدرک یم ضوع

دوب. بوخ مه اده یارب

دیاب رگید تعاس کی ، دندوب هتسب شنامشچ

هک یبایسارفا و مدوخ یاج دوب، یم هسردم

هناخزپشآ تمس ، مدرک عمج ار دوبن

. مدرک رضاح اج نامه ار هناحبص هتفر



هناحبص یارب مدرگرب اده غارس متساوخ

دز، مکشخ اج نامه شدوبن هکاب منزب شیادص

دندوب هدش تشرد سرت زا منامشچ

دوبن مه اج ،نآ مدیئود طایح تمس هدز تشحو

وهب متشاذگ دیشک یم ریت هک مرس یور تسد

یادص اب مداد هیکت راوید

یاه مشچ اب اده مدرک دنلب رس یسک یاه مدق

دش. جراخ ییوشتسد رد زا زاب همین

هدش؟ یچ _

. مدرک رضاح هنوحبص لخاد _ورب

هک... میرادن نون _

. تسه شاول _

هک تسان اال هرخب هتفر اباب منک رکف هزات، نون _

. دایب

دوب هدز فرح نم اب هملک ود لقادح هک نیا زا



یعس میتسشن و میتفر هک لخاد مدوب رورسم

شنابز ریز زا فرح یمک مدرک

شهاوخ رطاخ هک یرسپ منیبب ،ات مشکب نوریب

هچ زور دنچ نیا رد تس یرسپ یروجچ هدش

روطچ و هتشاد ابوا ییاه راک

منک. رپ شیارب ار وا خیلا یاج مناوت یم

؟ دیدنوم یم اجک زور دنچ نیا هرسپ نوا _اب

رسپ ای شتسود زا منود یمن ییاج _هی

دوب. هتفرگ شاهومع

. مدیسرپ یلد ود واب مدرک رت یبل

؟ یدنوم اباب وتاب هک روط نومه _

. میدرک جاودزا میدش مرحم تاباب و نم _

یم جاودزا شاهاب داد یم هزاجا اباب هگا منم _

مداد تصرف ؟ متشگرب یچ یارب یدرک رکف مدرک



نیا وت متسنوت یم هنرگو شهب

و... منکب راک همه مشاب اج نوا هک یزور دنچ

فرح شتروص یور دش یمن یلیس رگا متسد

. مدش شا هریخ صرح درک،اب یم مدوبان شیاه

یشکب ور تاباب یاوخ یم ایح یب دنبب و تنهد _

هراد یچ ناه؟ هراد یچ هرسپ هگم افرح نیا اب

تدوخ شرطاخ هب یرضاح هک

؟ ینک جارح و

ور تدوخ شرطاخ هب وت هک یزیچ نومه _

هداز مورح وهی یدرک لو ور وام یدرک جارح

هشاب ترخآ یرس یتخادنا سپ مه

مدموین اج نیا نم ینک یم دنلب نم یور تسد

... مروخب کتک هک

هب دز یم دنت دنت مبلق مدوب هدرک تشم ار متسد



هراک دب نز ارم هداز مارح دوب هتفگ شدوخ ردارب

هچ متسناد یمن ؛ تسناد یم

تسد یزیچ همه رگا هظحل نآ منکب دیاب یراک

باال شسفن ات مدز یم شکتک ردق نآ دوب نم

هب دندیزرل یم تدش هب مناتسد دیاین

بایسارفا یادص اب مدوب هداتفا سفن سفن

طایح ،رد دنکن لر تنک ارم ممشخ ات متفر نوریب

تشم ار مناتسد و متفر یم هار یبصع

. مدوب هدرک

مخا ،اب مداتسیا تباث اج رس بایسارفا یادص اب

. دیسرپ و دمآ ولج

؟ شیدز _

دز. طوبرم ان فرح _

! ینک یم دنلب شور تسد هشاب ترخآ یرس _

هدب. شمنزب نم هبوخ ینک دنلب _وت



دیاب وت هک ییاراک ، مدرک شگرزب سلا دنچ _نم

وت مدرک مدوخ کت کت داد یم ماجنا و یدوب یم

نیا زیچ همه ردام تمسا طقف

یم ملد هک یروج ره مراد قح سپ منم هچب

ات طقف هرادن ترب رود منک راتفر شاهاب داوخ

. ماوخب نم هک ینوم یم ششیپ یتقو

راکیچ شاهاب هتساوخ یم هرسپ نوا ینود _یم

هنک؟

رکشورادخ سملا هتشگرب مرتخد تسین مهم _

. هشیم ادیپ مک سملا رتخد

زورما دنازوسب ارم اردزات فرح نیا هنعط اب

هتفرگ ار مندز شتآ یولج هک ییاه نآ همه

. دننازوسب ارم ناشدوخ دنتساوخ یم دندوب

هتشذگ یاه یشوخ مامت یخلت هب مدیدنخ خلت

یا هیانک و هنعط چیه نم هب مه شراب کی هک



دوب. هدزن

شباوج رد یزیچ نیرت کچوک هک نیا نودب

مه رد یاه مخا اب اده ، متفر هناخ لخاد میوگب

ار هسردم مرف سابل هدش خرس یتروص و

دوب. هدز رس ار شرداچ و هدیشوپ

لسع و نان یا همقل شیارب متفر هرفس رس

زا ضغب ، مدیچیپ رزیرف رد ادص ویب هتفرگ

شدشر میولگ رد هنعط نآ ندینش هظحل

، متفرگ تسد اررد همقل دوب، هدرک زاغآ ار

کیدزن دمآ یم ینامیشپ اب مرس تشپ بایسارفا

اررد همقل و مدش اده یتشپ هلوک

مدوخ ار فیک متسب ار شپیز متشاذگ شفیک

. مدرک دنلب

. میرب _

مر. یم مدوخ هدب ور مفیک _



. یریم تردام _اب

یتفگ تدوخ تسین تدای مرادن نامام نم _

درُم. مدوب هچب یتقو هدرُم

شندید اب هتشذگ رد هک ییاه مخا اب بایسارفا

ال ماک ینحل دشواب شکیدزن متفر یم فعض

دز. رشت یدج

نم اب هشاب ترخآ یرس تس، هدنز مگ یم _االن

ایهن؟ یدینشینز یم فرح یروج نیا تنامام و

دنت ار شرس و هداد تروق ار شقازب تخس اده

ناکت دنت

ایهن هدش دازآ منیبب هرسپ غارس مر یم زورما _

یمومع نفلت اب شیدید هسردم مد انایحا رگا

نک. مربخ نزب گنز



یصرح اده ، مدرک نییاپ ادصباال یب ار مرس

و هدز رس ار مرداچ داتفا هار نم رتزا ولج

مدوخ یاه یناوج دای مدرک شلا بند

دشات یم مثحب مردپ هکاب یعقاوم ، مداتفا یم

دیاب مدش یمن تکاس مدروخ یمن کتک هک یتقو

وهب مدز یم اهتنا ارات مفرح

. مدیسر یم مفده

دنت ردق نآ شیاه مدق اما مدوب هناور شلا بند هب

ود حتلا هب ارابجا مدیسر یمن وا هب هک دوب

ار وا متساوخ و هتفر شلا بند

هب یتخس مسج دروخرب هکاب منک فقوتم



یادص میولهپ

هدش بیکرت اده نتفگ نامام هکاب یسک غیج

. دنتفر یهایس میاه مشچ دوب

.

منک زاب مه زا کلپ دش ثعاب ناتسرامیب یوگ دنلب

یم سح متسار یولهپ تمسق رد یدیدش درد

هرطق هرطق متسد مرس ، مدرک

دراو ممرس نزوس قیرط وزا تخیر یم نییاپ

دش. یم میاه گر



مرف سابل نامه هکاب ییاده هب توهبم و تام

مدش دوب هدرب شباوخ هداد هیکت شناتسد هب رس

یور مدرد دوجو اراب متسد ،

یم مرمع رخآ تاظحل نیا رگا متشاذگ شرس

شا هزادنا زا شیب ییابیز دوجو اراب نآ دوب

ار مرتخد شرس ، مدرک یم لوبق

درک، یمن یتکرح چیه ووا مدرک یم شزاون

دش ثعاب قاتا نوریب زا انشآ ییاه هیرگ یادص

دنلب رس اده موش، اج اجهب یمک

هک ینم ندید اب درک وجتسج ار شفارطا و هدرک

قه و هدرک زاب رس شضغب ، مدوب هدمآ شوه هب

. مدش شا هریخ درد دزاب



. ماوت اب یچ؟اده یارب هیرگ _

مردام دشو زاب تدش اب قاتا رد مداتفا هفرس هب

هنیس هسفق نیب ار شتشم دمآ متمس نانز هنیس

مریمب و دروآ یم دورف شا

دوب. هتخادنا هار مریمب

واب دمآ مکیدزن مردام ، متشادرب تشلا رسزاب

درک. یراز و هیرگ دنلب یادص

؟ ردام هدش یچ _



مدوخ مهد شیرادلد متسناوت یمن مدرک توکس

رد هک یدرد همه نآ ،اب متشاد یرادلد هب زاین

هب ندش زیخ مین نیمه اب میولهپ

دوب. هداتفا مندرگ

درک؟ فداصت ارچ رتخد اده _

ارزا شیاه کشا نادجو باذع اب مرتخد

یارب تشاذگ شباوج ویب درک کاپ شتروص

ارابجا دتفاین ریگ نیب نیا رد وا هک نیا

. مدرک زاب بل



. دوبن نوبایخ هب مساوح دوب فداصت نامام _

؟ مرتخد یداد ربخ تاباب _هب

. متسنوتن _هن

رس شلا بند هرب وگب تییاد هب ورب هرادن بیع _

. شترایب راک

. مدیرپ شم کال نایم سرتسا کالهفورپزا

یتسنوتن زور هی هگیم االن نامام داوخ یمن _

یاوه یاوخ یم یروجچ یشاب تدوخ بقارم

ورن. اده یشاب هتشاد ور مرتخد



نامشچ تسشن یلدنص یور و درک فقوت مرتخد

. تخود نم ارهب شنارگن تشرد

مش. یم بوخ تسین یزیچ _

درک. همزمز حلا نامه ورد درک ضغب زاب اده

یش. لمع دیاب بش تفگ رتکد _

متسناوت یمن اما منک مارآ ار اضف مدرک یعس

. متشادن شیارب ییان ینعی



دییامرفب یتاق اتمال دنچ هربخ هچ اج نیا مناخ _

. دییامرفب نوریب

و دورب نوریب هک دز هراشا اده هب ور مردام

یاه مخا اب راتسرپ ، تسشن وا یاج رس شدوخ

ار ممرس و دمآ ولج هتفر مهرد

یزیچ هب بل بش هکات داد راطخا و درک ضوع

. منزن

. مریمب یهلا رتخد تارب مریمب یهلا _

. نکن هیوم هجز ردق نیا ادخ ور وت نامام _



و کله وت هک درک یم یطلغ هچ ترهوش نوا _

. هسردم ینوسرب ور هرتخد یداتفا هار کله

. تشادن یا هدیاف اما مدز ادص رشت اراب شمان

یفطصم زا اما مدآ مدرک یم رکف گندلا هکیترم _

. هرتدب مه

؟ ینک یم هسیاقم نوا واب بایسارفا نامام _

شندوب یگتخاس هک یتیمولظم اراب شرداچ

یتروص واب دناخرچ رمک رود دوب مولعم یدایز

: تفگ هتفرگ



ازیچ نیا همه هنم ریصقت ال صا یگیم تسار هرآ

. مدرک نم دایم ترس رهبالیی

خآ. یدش هنووید نامام _او

هداتسرف نوریب اهنت ار اده هک نیا یروآدای اب

یشومارف هب مردام هلمج ارهبعالهو مدرد

هک منیشب فاص متساوخ و هدرپس

هب درد و دیچیپ مشوگ رد میاه ناوختسا یادص

فعض ملد و دیچیپ میولهپ رد یرتشیب بتارم

. تفر

. منیبب شکب زارد ؟ یمناخ ینک یم راکیچ _



بایسارفا شلا بند ورب راذن اهنت ور اده نامام _

زا دایب شرس نمبالیی تسد هداد تناما ونوا

. هنیب یم نم مشچ

؟ حیلا نیا وت وت یتقو مرب اجک _

فرح هدش مراب هی نکب و مگیم هک یراک نامام _

نک. شوگ

، تفر نوریب و هدش دنلب اج زا مه رد یاه مخا اب

تشلا ب یور ندناباوخ اب ارم درک یعس راتسرپ

درد رگا یتح دنک تکاس



ار مرکف متسناوت یمن دش یم مارآ مه مینامسج

ان تیعضو نیا رد هن لقادح مهد شمارآ

... ناماسب

 

هناوید لد دریگب مارآ شاک "

هناخ نیا ردو قاط دشکن شتآ شاک

دنک رازآ لد رای بلط رتمک شاک

دنکراخ دوخ نشلگ دشکن تنم شاک



تمغِز ددرگن ریزارس شکشَا شاک

تنخس دیوگن هدروآرد هب شبلق شاک

تسرذُگ رد نامز هک دریگب ناسآ شاک

تسرمث یب ار هچرهدهاوخن هدوهیب شاک

رتسکاخ دوش هکدزوسب بلق نیا شاک

رَس نیا زا درذگب شدای هدنام هت شاک

افج ودرددشک هک دش یمن قشاع شاک



"... هاگن هب دراپسن لد دورب شدای شاک

اده"

 

مشود یور ار مفیک مدز، رس ار ما یکشم رداچ

هدیسر ربخ هک تسا هام ود اقیقد مدرک بترم

مندید هب مه راب کی اما هدش دازآ نادنز زا سایلا

نیا مه تشاد قح تفگ دش یم مه دوب هدماین

مه شییافو یب تسناد افو یب ار وا دش یم هک

دز. یم یدبا قشع زا مد هک مدز یم نیا یاپ هب

دمآ یم مرس تشپ مارآ مارآ هک یروتوم یادص

هک نیا زا مدیسرت یم دوب هدرک تسس ار ملد

. دشاب هدش ممحازم یسک

؟ یریم اجک هلگشوخ مناخ _



شندرک باطخ لگشوخ زا هک نیا یاج هب

تعرس ار میاه مدق و دیزرل مبلق موش لا حشوخ

منک. روبع تولخ هچوک نآ اتزا مداد

. ادخب تمریگب ماوخ یم اسیاو یر یم اجک _

تمس کانتشحو تیاهن یب یا هبرض یادص اب

دندوب هدش نیمز شقن راوس ود ره متشگرب نانآ

هب شتشرد لکیه نآ دایز مشخ اب سایلا و

ار هتسج زیر ناوج ود ونآ دوب هداتفا ناشناج

غیج تشحو واب هتفر شکیدزن دز، یم کتک

مدز.

. نوشیتشک ینک یم راکیچ سایلا _

قبلا شخرس یاه مشچ ندید زا درک دنلب هک رس

ینحل اب مدرب دای ارزا ندیشک سفن مدش، یهت

دز. رشت مدوب هدیدن وا زا تقو چیه هک

. هنوخ _ورب



دب تشک یم اهار نآ رگا مورب متسناوت یمن

نیمه مدیشک ار شسابل نیتسآ ، میدش یم تخب

و ندرک رارف یارب داد یروتوم ود نآ هب یتصرف

ینابصع وید کی و مدوب هدنام نم حلا نتخیرگ

دوب. دایز شندش نیگمشخ یارب لیلد هک

؟ نرب یتشاذگ یچ هساو یرک _

اررد میوربآ و دوش تکاس ات مدرب ارباال متسد

. دربن شیاه دایرف اب لحم

. هتشز مورآ سیه _

و هدرک تشحو وا زا هزات هزات شا هدبرع اب

. متفر بقع یمدق

طقف ای ممهم نم یچ نم ؟ همهم تارب توربآ _

. مدوب تنودرگ بش کسورع

. سایلا _

یم هگید تصرف هی تهب اده رام رهز و سایلا _



میر یم یایم نم واب یراذ یم و زیچ همه مد

. هرادن یتشگرب هگید یرس نیا

. مایمن اج چیه تاهاب _نم

دوبن معفن هب چیه هظحل نآ رد ندوب کر

هار هرابود یگنج متسناوت یمن اما مدوب شگنتلد

نیا هک ما هراچیب ردام زا متسناوت یمن مزادنایب

دوب هدیشک یتخس نم هب ندیسر یارب سلا همه

. منکب لد هدرک وگزاب ار شخلت یگدنز هزات هزات و

رد ور تردپ هتدوخ تسد یدرک رکف ؟ یایمن _

یضار ور تاباب یراد تقو هتفه کی اده مرایم

ب مریگن شزا هگا ور هلب باوج یلع هبوالی ینک

هنک تاگن هنوتن سک چیه هک مرایم ترس الیی

وا ،زا مدوب هدرک پک مدز لز وا هب تشحو اب

یاه مخز هک ییوا زا دوب دیعب ال ماک فرح نیا



تشاذگ یمن و دیسوب یم هناد هب هناد ار متسد

دید، توهبم و تام هک ارم ، دورب میاپ هب راخ

و دیشک ار نآ یبصع هدرب شیاه وم لخاد تسد

درک. همزمز نازرل ییادص اب

هنووید تماوخ یم ناه هنک لوبق منک راکیچ _

؟ یمهف یم مت

غارچ ریت هب مدوب هدش روبجم شندروآ موجه اب

. مبسچب قرب

شنوخ رد گس مش یم منک، یم هگب یراک _ره

مرایم تدوخ و مدوخ رس هیبالیی هگن هگب طقف

. نزب فرح شاهاب منز یم تشیتآ یلع هبوالی

رو. نوا ورب مسرت یم تزا مراد سایلا _

. هبوخ نیرفآ سرتب _

رانک. _ورب

شناتسد نسر نیب ارم حلا نامه رد تکرح یب



دوب. هتشاد هگن دندوب نادنز یاه هلیم لثم هک

مر. یمن اج چیه هرآ یگن یتقو مرات یمن _

وت زا رتشیب ینود یم متدوخ هنم نتفگ هب هگم _

منک؟ راکیچ هنک یمن لوبق اما هتاهاب ملد هک منم

ایب. ماهاب _

هنک. یم قد منامام منک نوشلو منوت یمن _

درد اب دندش هناور شیاه هنوگ یور شیاه کشا

یم ادخ ادخ و هدرک هقلح شرود ار مناتسد

. دنیبن حلا نآ اماررد یسک مدرک

نم منزب فرح نوشاهاب هدب تقو مهب مرب راذب _

هتاهاب ملد منم ادخ ،هب مراد تسود وت زا رتشیب

نوا یرتن وتکال مدوبن روبجم هگا مزور نوا

مدز. یمن ور افرح

اب راگنا شمشخ دوب، هدمآ نییاپ شبلق نابرض

دوب. هتخیرگ و هدیسرت تبحم ندید



هش. یم گنت تارب _ملد

منم. _

. مریمب تارب ماوخ _یم

. هنکن ادخ _

یکی هب تندب مسرت یم ، یشابن مسرت _یم

. هگید

. تقو چیه منک، یمن لوبق _

ار شیاه کشا تفر بقع دش زاب نادنز لفق

هک یدنخبل دز دنخبل و درک کاپ ریسلا و عیرس

میسراف هشیمه ، مدرک شیانعم قشع هب نم

دوجو هکاب یضایر هزادنا هب اقیقد دوب فیعض

دوب. هدش یوق مردام

یتقو و درک لا بند هناخ ات ارم رود ارود زور نآ

و دیشک ار شهار دش نئمطم منتفر لخاد زا

بترم ارردحلا مردام مدش هک هناخ لخاد تفر



، مدید صوصخم سابل اب لسع یاه باق ندرک

دوب. هتفرگ دای اهار نآ اب راک دوز یلیخ

. مرتخد یشابن هتسخ _

هگم ؟ یدش دنلب حتلا نیا اب یچ یارب نامام _

. عونمم ندرک راک تفگن ترتکد

. رتخد متسشن سب زا دش کشخ ماهاپ و تسد _

. نامام _

ملد؟ ناج _



. مغارس دوب هدموا سایلا زورما _

فرح هب دهد ناشن یدیدش شنکاو هک نیا نودب

. درپس شوگ میاه

. بوخ _

داد. نم هب متبحص همادا یارب ار منانیمطا نیمه

، تیراگتساوخ مایب هنک لوبق دیاب تاباب تفگ _

اباب... رطاخ هب اما مراد شسود یلیخ نم نامام



اج. نیا _ایب

ما هناچ ریز تسد دوب نییاپ مرس متفر شکیدزن

درب. ارباال ونآ تخادنا

؟ یتسیمیاو شیچ همه یاپ _

_هرآ.

تاباب هب ندیسر هساو ینامز هی منم ینود _یم

مه وت دوبن هابتشا ممباختنا مدرک یم یراک ره

یم تدوجو همه هگا ینم رتخد

هک یتقو مه تاباب اب مرادن یفرح نم شداوخ



یک منک، یم تبحص دز فرح اه نوا هرابرد

؟ یراگتساوخ نایب هرارق

. منود یمن _

خرس تروص لک قشع دزواب ما هنوگ هب یتسد

. تفرگ رظن ریز ار ما هدش

. مایم االن منم وت _ورب

... مشچ _

.



هداتفا مه ناج هب نم رطاخ هب مردام و ردپ زاب

همن همن وا شندمآ زا دعب بش مردام ، دندوب

هدیشک شیپ ار یراگتساوخ ثحب

لهس هک همن همن مردپ هک تسناد یمن اما دوب

سلا کی ار سایلا یراگتساوخ ثحب رگا تسا

روط نیمه زاب داد یم لوط مه

نخان تشحو ،اب دیشک یم هدبرع دزو یم دایرف

منهج ، مدنک یم هتفرگ نادند نیب ار میاه

نم. یگدنز زا تسا یلا ثم هشیمه

اج زا ینآ و هدز تشحو دمآ نم تمس هک مردپ

. مدیهج



یم اجک الزا صا یدش ییاوه زاب یچ یارب _

رارق زاب هنکن تیراگتساوخ ایب هرارق هرسپ ینود

نم هتشاذگ یراگتساوخ رادم

مراذ یمن یضوع هرسپ نوا شود ور مه وتزانج

نک. ورف تشوگ وت ونیا

یم یراک ساپ یه هک متشاد یهانگ هچ نم

دنلب ار شتسد مدش هریخ وا هب ادص یب مدش

مردام درک، شتشم اما دنزب ات درک

مردپ هب ور هدناسر ام ارهب دوخ بارخ یلا حاب

یم قرب شهاگن رد قشع بیجع اه زور نیا هک

تیمولظم و ضغب دزاب



: تفگ شا یگشیمه

یم ونومرتخد هرسپ مزیزع ینک یم جل ارچ

هچبال ازور نوا تسین تدای تدوخ هگم ، داوخ

. تاباب و تنامام یاتفلا خم رس یی

متحا مدیمهفن اباب هملک زا دعب ار شکمشچ ینعم

. دنتشاد وطالین یناتساد اال

ناه؟ دموا نومرس یچ _

اب اما دش زاب دنخبل هب شبل مشخ جوا رد مردپ

وحم عیرس ار نآ شیاه بل یور شتسد ندیشک

درک.



. میتشاد مناخ منص _

یتسد یتسد یرادرب ونومرتخد مگ یمن هک _نم

قیقحت هرسپ هب عجار ورب ادرف هبیرغ هب میدب

نک.

؟ مدرک لوبق نم هتفگ یک _

سرت دش،اب رپ رپ شفرح نیا اب مدیما مامت

راوید ارهب متشپ هب هدرک لفق یاه تسد

مد یزیچ راو چپ چپ مردام ، مدنابسچ

. مدیمهفن نآ زا یزیچنم و درک همزمز ششوگ

کرت ار هناخ مردام و ردپ ادرف هک دش نیا رب رارق

یم اهنت یتقو اه لبق ، دنراذگب اهنت ارم دننک

یسورع ملد رد مدش

اما منیبب ار سایلا متسناوت یم نوچ متفرگ یم

یم تخس یلیخ ییاهنت دوبن وا هک اه زور نیا

شندوبن دوب یبوخ نز مردام دش،



یم مامت نارگ و تخس مارب یلیخ اه زور نیا

نیا مردپ متشادن مرانک ار وا رگا انئمطم دش،

دروخرب اه عوضوم مامت اب مارآ ردق

ره مدرک یم تواضق دایز ار وا لیاوا درک یمن

یروبص ووااب مدرک یم شراب متسناوت یم هچ

. دروآ یم تقاط دایز

هکاب مدوب ناویا نتسش لوغشم   طایح رد

متفرگ رسباال ینآ طایح رد یسک ندیرپ یادص

. مدید ملباقم هتفرگ یتروص اراب سایلا

ینک یم یطلغ هچ اج نیا یدش هنووید سایلا _

؟

. هتدموا شوخ یاج _

هنک؟ یم نوم هراچیب دایب ماباب _

دش. یم مکیدزن شبترم یاه مدق اب هظحل ره

؟ یدز فرح شاهاب دش یچ _



یروط نیمه هگا وت اما هدش مرن شلد _هرآ

زیچ همه اج نیا یایب زور ره زور ره یشاپ

دوب. نتفگ نم اهزا هش یم یفتنم

لگ هکت شبیج لخاد دزوزا راد قمع یدنخبل

طقف تشادن هخاش شلگ ، دروآ نوریب خرس یزر

دوب. لگ

هیچ؟ نیا _

ینزب لیب هچغاب تهب شمدیم مراد س هچلیب _

. هگید هلگ

. هنووید _او

. شریگب _

اروب نآ متساوخ و هتفرگ شناتسد ارزا لگ

و تشرد طالیی رتشگنا ندید هکاب مشکب

دز. مکشخ لگ نایم نزو نیگنس

. سایلا _



مه وهب نامز و نیمز نم اب شیقاب نک شلوبق _

. مریگب تاباب زا ور هلب ات مزود یم

. درکن لوبق _هگا

شهار رارف یگ یم تسار وت هنک یم لوبق _

ننک نومادیپ ناوخ یم رابره نوچ تسین

یارب یلیلد تاباب ... نتفایب نوملا بند

ات هتفرگ هنوخ زا مراد زیچ همه هرادن مندز سپ

مومع نوکد وت مه ادیدج زیچ... همه و روتوم

منک. یم راک مراد

. مراد تسود یلیخ _

دیکرت مضغب ، مدیشک ششوغآ ورد هتفر شتمس

و دشاب هدش مارآ ردق نیا وا دش یمن مرواب

رگید هک مدرک یم رکف زورید

. تفای مهاوخن ار قباس سایلا تقو چیه



. مرانک تندنوم هساو منک یم یراک _ره

و نامز و نیمز ینکن هگا نوچ نکب یراک _ره

. تندروآ تسد هب هساو منز یم شیتآ

و هتفرگ متسد ارزا رتشگنا ، مدرک شهاگن درد اب

یور رس قشع اب تخادنا مجاودزا تشگنا هب

اب مدز هیکت شربتس هنیس

. متسب مشچ دایز یشمارآ

.

دنتخادنا هرهلد هب ارم ناش ندمآ اب مردپ و ردام

ات مهد سپ سایلا هب مدوب هدرک یعس ار رتشکنا

هدرکن لوبق اما دروایب میارب یراگتساوخ زور

یمن منهذ هب شندرک یفخم یارب ییاج دوب،

هک ینامز اما مدوب برطضم نیمه یارب دیسر

یور گنر ندید اب مدوشگ وردار هتفر نوریب

یدیفس ، تفر مدای زا یلک هب زیچ همه مردام



وا تشاد یعس مردپ دندوب هدش خرس شنامشچ

زاب هک تسناد یم ادخ دوب یبصع دنک مارآ ار

. تسا هداتفا یقافتا هچ

هدش؟ یچ _اباب

یبوچ یلدنص یور یا هشوگ هناخ اررد مردام

داد. باوج شا هتفر مه رد یاه مخا واب دناشن

. رایب دنق بآ ناویل هی _ورب

شنامشچ و هدرک اهر وا شوغآ اررد دوخ مردام

ود ره یاه هشوگ زا شکشا تارطق تسب ار

هب هک نیا نودب ینارگن اب دندش یراج مشچ

و هدز وناز شیاپ مد مهد ارف شوگ مردپ نامرف

. مدیسرپ

؟ ینک یم هیرگ هدش؟ارچ یچ نامام _

لثم تفر نمباال لا وس نیا اب شقه قه یادص

یم ار شرکف هچ نآ رتزا بارخ عاضوا هک نیا



. تسا مدرک

نک تسرد دنق بآ هی متفگ یچ یدینشن اده _

. تردام یارب

رگا مدیشک منماد ارهب مقرع زا سیخ یاه تسد

یم تخب دب ریگاو ریگاه نیا رد درم یم یسک

یارب یقافتا هک مدوب راودیما لد هت زا میدش

. دشاب هداتفوین تیعقوم نیا رد یسک

دعب بوخ دیدب باوج هدش؟ شیزیچ یسک _

. مرایم دیاوخب یزیچ ره مریم

هدب. ماجنا و متفگ هک یراک ورب حاال _هرآ

هچ ینعی ، متفر هناخزپشآ تمس بقع بقع

مهب ار مردام ردق نیا شگرم اب هتسناوت یسک

... دشاب هدرمن یسک دیاش ال ؟صا دزیرب

منص"



مدینش هک یغورد اما تسا غورد متسناد یم

درد هنامحر ویب دوب کاندرد مه شغورد یتح

درک. یم ورد ار میاه

نم دوبن مرانک بایسارفا رگا دوب هتسکش مبلق

یمن ملغب ریز تسد وا ،رگا مدنام یمن رگید

. مزیخرب متسناوت یمن دبا ات مداتفا یم ؛ تخادنا

تفگ یم مشوگ مد مادم مدیزرل یم وا هب هیکت

لوق شلوق دروآ یم یم ار زیچ همه یوت هت هک

دوب، هدیشکن شرهاوخ ندرک ادیپ زا تسد دوب

اهنت درک یم یراک کی اعطق دوب شرسپ هک نیا

دراد رواب هک دوب نیا داد یم مرازآ هک یزیچ

همه عقوم نآ نوچ ایهن تسا نام رسپ سایلا

درک. یم قرف زیچ

نیمه مرسپ ممک رواب منوت یمن نم هگیم غورد _

وت دیخرچ یم هدنگ رمو رس شیپ هتفه هی



. منئمطم هگیم غورد لحم

. نکن هیرگ هگید سپ هگ یم غورد _هرآ

یچ؟ هشاب هتفگ وش تسار هگا _اما

متسیرگ و هدز میاهاپ یور هرابود بجع اب

اما دز شیناشیپ هب هبرض دنچ یبصع بایسارفا

. دشن جراخ شناهد زا مه هملک کی

اج زا ود ره تشحو اب مرتخد دایرف یادص اب

مردام ندید ،اب میتفر هناخزپشآ تمس و میدیرپ

زا گنر تفر شوه وزا هداتفا نیمز یور هک

هدرک تشحو و هدرب موجه شتمس دیرپ مخر

هشیمه زا شتروص ، مداد شناکت

هدز شتروص هب تسد اب هبرض دنچ دوب رت دیفس

مدز. شیادص هدرک تشحو و

. داتفا تگرزب ردام ارچ هدش یچ اده _

هتفر شدای ور شاصرق تفگ یم اباب منود یمن _



هنک. یم درد شبلق هرایب

دوب فیعض شنابرض متشاذگ شبلق یور تسد

. دیشک یم سفن اما

ادخ هب هن هگید وت وش دنلب ادخ ور وت نامام _

. نامام وش دنلب همومت مربص

سفن مارآ و هدرک مندرگ دنب ار متسد دز هک کلپ

. مداتسرف نوریب ار ما هدش سبح

رکش.... ایادخ ترکش ایادخ یاو _

دعب هام دنچ اده"

یزور هک ییاه وزرآ مامت هب دوب رارق زورما

دوب مرانک مردام مه مسرب مدز یم هل هل شیارب

متسود شدوجو مامت هکاب یسک مقشع مه



دوب هتخود میارب زیزع هک یدیفس رداچ ، تشاد

ماما اقآ مرح هب زا کربتم تفگ یم مدز، رس ار

رکف سایلا وهب مدناشن مبل یور یدنخبل اضر

هک مردپ ؟ تشاد حیلا هچ زورما ینعی مدرک

نییاپ رس و مدش لوه لیلد یب دش قاتا لخاد

. متخادنا

و دیشک فرط ود ارزا میاه هناش دش مکیدزن

. دیسوب ار مرس فک

همه دش یک تفر تردام یتقو ینود _یم

... تیتخبشوخ ...وت... مزیچ

یلو گرگ نهد وت تمزادنا یم یتسد ود مراد

یا هیناث ره تقو ره اما یدرک باختنا تدوخ

نوا اب یاوخن هک یا هظحل ره یشب نومیشپ هک

؟ یمهف یم متسه تتشپ یشاب درم

_اباب.



ناج. _

ضوع ترظن شیسانشب تسین یدب درم سایلا _

هش. یم

. هشب یگیم هک ینیمه هنک ادخ _

یمن مدز شیور هب نانیمطا رپزا یدنخبل

هکاپهب متسناد یمن منک یم راک هچ هک متسناد

هار چیه هک یمنهج مراذگ یم یمنهج هچ

دوجو جورخ یارب شیایند رد یرد چیه یتشگرب

. تشادن

اه نامهم رگید هقیقد دنچ دوب، هدرک رید مردام

عورش وا ریخات رطاخ هب مه مردپ دندیسر یم

مردام یرود زا مه وا راگنا دوب هدرک ندز رغ هب

هناخ هب هک درک رارصا یلیخ بشید دوبن یضار

هک دوب هتفگ دوب هدرکن لوبق وا اما دورن شدوخ



زور یارب بوخ یاه سابل دهاوخ یم

دنچ نیا ،رد دشاب هتسارآ و دشوپب میراگتساوخ

نم مه دیاش دنک یرود نم زا درک یم یعس هام

یمن نامشیپ اه بش مدرک یم رکف روط نیا

هب مه دیاش تفر یم شا هناخ ییاهنت هب دنام

مدوبن یضار نیا زا نم اما تشاد زاین تولخ

مه شرخآ هک یزور نامه زا نم لثم مه مردپ

نیا دنک یم یرادازع یسک هچ یارب مدیمهفن

کی هب درک یم رهق مردپ اب لقادح دش،رگا روط

حلص الرد ماک مه ابوا اما مدیسر یم یا هجیتن

. دندوب افص و

. هدموین زونه تردام ندیسر انومهم یاو _

اباب. هرادن بیع _

این. مدزن تادص ات هنوخزپشآ وت _ورب

. مشچ _



منک. ردوزاب مرب نم اج نیا ؟ایب ییاجک ایور _

. شاداد مشچ _

زا متفر هناخزپشآ هب نم داتسیا رد مد همع

مبلق مدز، یم دید ار نوریب و هتفرگ راوید هشوگ

نامه مدرک یم سح هک دز یم مکحم ردق نآ

ومع ادتبا دز دهاوخ نوریب مناهد زا مناج هظحل

لخاد ناشیاه نز اب هناد هب هناد سایلا یاه

شردام یپ ار ممشچ شدوخ سپس و دندمآ

طال ولیک دنچ میوگب تسا رتهب نز کی ، مدنادرگ

رپ شیاپ رسات ، تشاد دوخ اررد نز کی هک

، تشادن راک روطچ سایلا وا دوجو اب دوب رهاوج

عون هب یتیمها چیه شردام هک تفگ یم هشیمه

هک دهد یمن مه هزاجا دهد یمن اه نآ یگدنز

هک هدش تیبرت یروج و دنک کمک وا هب شردپ

. دتسیاب شدوخ اپ یور

رد مدش تبحص مرگ و هتسشن ناش یاهاج _رس



زا دوب اه نآ هب مشوگ و شوه مامت هناخزپشآ

مردپ هک مدوب نیا رظتنم هظحل هب هظحل یفرط

ملعم هک مداتفا یعقاوم ،دای دنزب ادص ارم

دسرپب سرد ام دزاتزا یم نام یادص یعامتجا

نوچ ؛ مدوب ارزارب میاه سرد نم راب نیا یهتنم

دوب. هدرب ولج ار لئاسم همه نام یلبق ییانشآ

کی لقادح یروط نیا دوب مشیپ مردام شاک

رانک ششخب مارآ یاه فرح اب مسرتسا زا دصرد

ندید اب دمآ هناخزپشآ تمس امس همع ، تفر یم

گنچ ار شتروص مدوب هداتسیا شوگلا هکف ینم

درب. لخاد ارم تینابصع و هدز

. تندید یگیمن رتخد هتشز _

. دیشخبب _

. ایزیرن زااالن ور ییاچ نیشب ورب هدرم لیلذ _



همع. مشچ _

. ینوزوسن ور تدوخ _

زیچ همه یتخانشن ونم سلا همه نیا همع _هن

شیپ یر یمن ارچ مدیچ شاج رس تسرد

؟ انومهم

داد. باوج لا وس اراب ملا وس

؟! ورام تشاذگ زابقلا تساجک تردام _

. دایم هرخ باال ههار وت منک رکف _هن

: تفگ هنیک دزواب یدنخزوپ

زا مسانش یم نم ور هکینز نوا دایب ات نیشب

. بارخ هشیر

یاوعد و گنج سرت زا میوگب یزیچ متسناوتن

تساوخ یم ملد دما،اما یم شیپ هک یلا متحا

هکت دوب هدز مردام هب هک یفرح رطاخ ارهب وا



منک. هکت

. رایب ور ییاچ رتخد _

سایلا هداوناخ زا مه نادنچ هک مردپ یادص اب

امس همع هک ار ییاچ ینیس دوب هدماین شدب

و هتشادرب دوب، هتخیر رغ رغ رازه اب شیپ یدنچ

مدش؛ هک ییاریذپ لخاد مدرک شلمح یتخس هب

هب کت اه نامهم ارهب ییاچ مدش خرس مرش زا

واج دنق نتشاذگ زا سپ هدرک فراعت کت

دود ار هناخ یاضف ، متفرگ اج مردپ رانک یراگیس

اراب راگیس سایلا یاه ومع وداتزا دوب هتفرگ

هک راگنا ، دندیشک یم و دندرک یم دود راگیس

نآ ندیشکن اب ناشیاهب نارگ تقو دندیسرت یم

. دورب رده

دمآ مردام یتقو ات میدوب هتشاذگ زاب ردار

، دیایب لخاد تمحز نودب و تحار

مدوب هدروآ ار ییاچ هک یتقو زا عبر کی اقیقد



مدوب هتخود تعاس هب مشچ نم تشذگ یم

. دیسرپ و درک فاص هنیس رورغ اب سایلا ردام

منص هک دوب هتفگ سایلا ؟ نتسین نوتمناخ جاح _

طالق هنک یم یگدنز امش زا ادج نوشردام ناج

؟ دیتفرگ

یارب هک الیت کشم رطاخ هب مرسمه ریخ _

هرود ام زا هدموا شیپ شردام

. هدموا شیپ هار وت یلکشم اال متحا دایم بشما

ردنا لقاع و تخادنا باال ییوربا مناخ هنیکس

اراب منخان یبصع داد ناکت ار شرس هیفس

هب عجار وا هداوناخ متسناد یمن ؛ مدنک نادند

متسناد یم طقف ایهن دنناد یم یزیچ نامرارف

مردپ تسا زیچ همه نایرج رد شکچوک یومع

دنخبل مردام دورو هکاب دوب ندز فرح لوغشم



زا راشرس یسح ،اب تسشن شیاه بل یور

دوب، هتفر نیب زا مبارطضا مدرک شهاگن شمارآ

گرزب ومع تروص یور و دناخرچ رس مردام

هدش کشخ دوب، توهبم و تام دنام تباث سایلا

درک ربص هقیقد دنچ مردپ دروخ یمن ناکت و

هتفر شغارس هب دیآ یمن دوخ هب دید یتقو

و نم نیب ار وا سپس هدرک یفرعم ار وا ادتبا

. دناشن یتشپ هب هیکت شدوخ

مه هملک کی هدیرپ گنر یتروص اب اما مردام

شمشچ هک ردحیلا سایلا گرزب ومع دزن یفرح

: تفگ عمج هب وور تشگرب دوب مردام یدر

مه اب نرب نووج ودات نیا میراذب هرتهب بوخ

ننک. تبحص

و مشچ تکرح اب مدوب مردام نارگن هک ردحیلا

متفر غاب فرط وهب هدش دنلب اج زا مردپ یوربا

دش. هناور ملا بند هب شاشب یتروص اب مه سایلا



رد هک دوب یزیچ نیرتهب نامندوب هیقب دید زا رود

سایلا نوچ میتشاد زاین نآ هب هظحل نآ

شمارآ واب هدرک هقلح مرود ارهب شناتسد

. تسب مشچ

دش. مومت _

دش. مومت _

دندروخ رس متروص یور هتساوخ ان میاه کشا

یبآ یاه مشچ هریخ ضغب اب هتفرگ نادند هب بل

مگرزب ردام لثم شیاه مشچ گنر مدش، شگنر

راگنا دوب انشآ میارب هشیمه شا هرهچ دوب یبآ

شا هرهچ هت مسانش یم دوب اه ارسلا وا هک

دوب. یدهم ییاد هیبش یمک

. سایلا _

ایند زا هک ییازیچ همه وت تماوخ یم یلیخ _

یدموا یتقو یداد مهب مه وراب متساوخ یم



. ینم یگدنز تکرب وت دش شادیپ منامام

میارب شباذع تلع داد ملیوحت باذع رپ یدنخبل

. دوبن نشور

. هنزب مهب ور نیا یزیچ چیه یراذب دیابن _

ات هنک شبارخ سک چیه مراذ یمن تقو چیه _

ابوت ماوخن هک یزور مد یم لوق متسه شهت

. منومن مایند نیا وت مشاب

نایاپ ارهب زیچ همه دز میناشیپ هب هک یا هسوب

و سورع نانخس کالم متخ دش نیا و دناسر

تسود یهابتشا ار رگید کی ادتبا زا هک یداماد

مه هزادنا هب دندوب هاوخ دوخ مادک ،ره دنتشاد

قشع هناگی یادخ رانک اررد یرگید زیچ مادک ره

یم لا وس ریز ار شا یگناگی هک دندوب هداد رارق

درب.



یمک دوب رتشیب نم زا یمک سایلا هانگ زود طقف

یادخ لد نتسکش یارب هک یروج رتشیب یمکزا

. دشاب یفاک قشع

هب دوبن مه تفچ نامیاه تسد میتفر هک لخاد

ردح مردام ، مدوب هلصاف نام نیب مدآ کی هزادنا

ولک هداتفا نارود هب حوضو هب شرس هک یلا

یور منامشچ لباقم دوب هدرک قرع شتروص

و درک جنشت هظحل نامه تسرد و هداتفا نیمز

و هدیشک غیج لد هت زا نم دش ثعاب نیمه

هب تسد همه زا رتدوز مردپ مربب موجه شتمس

مدیشک یم غیج تشحو هکاب ینم وهب هدش راک

اب ارم ایور ،خهلا مدنبب ار منهد هک داد راطخا

طایح تمس مندز واپ تسد و تمواقم دوجو

دوب. هدشن یروط نیا مردام حلا ،اتهب دناشک

یادص دش ماهلا نم هب هک هلمج نیا " هریمب هنکن "

ادص ار شمان دش دنلب لبق زا رتشیب میاه غیج



تسد هب هزات هزات ار وا نم مدرک یم قه قه هدز

،اب مهدب شتسد زا متسناوت یمن مدوب هدروآ

. مدرک توکس دز مشوگ هب امس همع هک یلیس

لوه واب هدز ادص رشت اراب شمان ایور خهلا

. دنار بقع ارهب وا شنداد

؟ ینک یم راکیچ امس _

نیا منومدنوم یقاب یوربآ هدنبب ور شنهد وگب _

دصات هریم یمن ت هنن سرتن ، نومزا هریگن

هدش یروط نیا راب رازه اتحاال هراد نوج

. هشیزاب

مگب شاداد هب نکن یراک هی امس وت وش مگ _ورب

وش. مگ ایدرک ییاطلغ هچ

مناهد یور تسد تفر لخاد صرح اب همع

راشف میاه نادند نیب ار متشگنا یبصع هتشاذگ

مرانک ایور همع درک، یم ممارآ شدرد مداد یم



ییادص اب درک جراخ مناهد ارزا متسد و هتسشن

درک. همزمز مشوگ مد هدنهد نیکست

هراد عرص تنامام ملگ مزیزع هش یمن یچیه _

ات راب دنچ هش یم بوخ شلا ح هش یمن شیزیچ

... شاب مورآ سرتن هدش یروط نیا حاال

میاه کشا و هدرک مه تفچ ار منازرل یاه تسد

هدمآ هک روط نامه کت کت اه نامهم مدودز ار

دنلب شتسد یوت ار مردام ردپ دندش جراخ دندوب

شتسد رد چیئوس هک یسایلا لا بند وهب هدرک

هتفر مه رد یاه مخا اب مناخ هنیکس ، تفر دوب

، تفگ یم ییاه زیچ بل ریز و دوب هدز لز وا هب

تلصو نیا اب یتفلا خم هک مدرک یم ادخ ادخ

یرود تقاط رگید ام نوچ دریگن لکش وا طسوت

. میتشادن ار مه زا

مرب. ماوخ یم منم همع _

؟ رتخد یرب اجک _



مرب. راذب منامام شیپ _

میرب تسین وت یاج ناتسرامیب مزیزع هش یمن _

. شاب دوز وت

متسشن یا هشوگ یور و میتفر لخاد

هتسشن نفلت ،مد تفر هناخزپشآ فرط هب همع

ار نآ هلصاف بال دروخ گنز ناهگان هک مدوب

نآ تشپ یدهم ییاد هتفرگ یادص و متشادرب

دش. شخپ

_ولا.

. مداد باوج قه قه اب



شندرب دش دب شلا ح منامام ییاد _ولا

وت ربب منم ملا بند ایب ادخ ور وت ییاد ناتسرامیب

. یراد تسود یک ره ور

اما مدز شیادص سرت دشاب عطق شیادص

قوب یادص نآ زا دعب هلصاف وبال دادن یباوج

دمآ. یشوگ تشپ دتمم یاه

تبحم واب دمآ متمس تسد هب دنق بآ ایور همع

داد. مدروخ ارهب نآ

یب ردق نیا هک هدرمن تردام ریگب مورآ رتخد _

. ینک یم یبات



یم دوب مولعم هتیرفع دوب هدرم شاک _

شندموا رید زا نوا هنزب مهب ور مسارمتساوخ

درک. یزاب نومارب هک یشیامن زا منیا

. هسب همع _

و هدرک تشرد مشچ مضغب رپزا دایرف یادص اب

. تفرگ نادند ارهب شتشگنا

کمن ردام نوا زا رتمک هنکن درد تتسد _

. تتدیئاز نوا هشابن یچ ره هک یتسین تسانشن

ینوت یمن هگا شکب تلا جخ امش دنبب وتنهد _



ردقچ شلا ح ینیب یمن نوریب ورب ینزب فرح

هدب.

یعس متشاذگ میاه وناز یور رس و هدز قه مارآ

امس همع تسد هب یا هناهب ات منک هیرگ مارآ مدرک

. مهدن

دعب" هتفه کی

اده"

 

زا مردام ندش صخرم زا یا هتفه کی



اوعد ریگرد نم تدم نیا رد درذگ یم ناتسرامیب

وا ندرک یضار یارب شردام و سایلا نیب یاه

دنز یمن فرح کالممه کی نم اب ردام ، مدوب

تسا نیا اه نیا همه رتزا دب سک چیه اب ینعی

رطاخب ناتسرامیب رد مزیزع گرزب ردام اقل هم هک

وا هب یراگتساوخ لبق زور ود هک یبلق هلمح

یزیچ چیه مردام و تسا یرتسب هداد تسد

رد تسد زیچ همه راگنا دناد، یمن نا هرابرد

سایلا اب مجاودزا مسارم ات دندوب هداد مه تسد

یتح سایلا تسا بیجع ، دریگن رس مشتحم

. تسا یکی مردام و ییاد اب مه شا یلیماف

یمسج و یناور یاه شکمشک زا هتسخ و یبصع

مارآ هکاب مردام هب هتشاذگ تشلا ب یور رس

. مدش هریخ دوب هدرب شباوخ شخب

تفر اباب دوب هدرک قرع تروص دید یم سوباک

بل ریز ییاه زیچ دنک. هیهت ار شیاه وراد ات



هب شنت ناهگان درک، یم همزمز یفطصم لثم

شا هرابود جنشت دش خرس شتروص و داتفا هزرل

زا ور واپ تسد یب درک لبق رتزا لوه ارم

یسک اما مدیشک غیج و هنفرگ شدوبک تروص

دزو یم نوریب فک مردام ناهد ،زا دوبن هناخ

دایرف و هدیشک غیج ردق نآ منک هچ متسناد یمن

ار مردام دمآ مردپ دوخ هرخ اتباال متسیرگ و هدز

. دناباوخ ولهپ هب

یارب سایلا فرط کی زا دوب یتخس یاه زور

ره مردپ رگید فرط زا درک یم یراشف اپ مندید

هدرک نغدق یوناث طاالع ارات ابوا تاق مال هنوگ

یم رارق هشیمه لثم غاب رد هنایفخم مه دوب،ام

نام تاق مال تدم مامت یرارق هچ اما میتشاذگ

دوب. فوطعم مردام تمس مساوح



تبحص شردام هب عجار ات دمآ سایلا زورما

و هدرک ار راک نیا یا هقیقد هد دودح مینک

ادص هک میدیسر یم لوقعم هجیتن هب میتشاد

. تخادنا ووال لوه هب ارم مردام مندز

منامام حلا ورب االن مینز یم فرح ادعب سایلا _

. تسین شوخ

درک رداص ار هزاجا و داد ناکت شمارآ اراب شرس

یاه مخا اب مردام ، متفر هک هناخ فرط هب

دز. لز تروص هب شرگ شنزرس

ناه؟ هنوخ یدب هار ور هرسپ نیا هتفگ یک _



. همرهوش هگید سایلا یچ ینعی نامام _

نوتنیب مه هغیص زونه یتقو ناه یرهوش _هچ

؟ هدشن هدنوخ

. نامام _

هرسپ نوا اب مراذب هک یزور منص وگن یچیه _

. مدرُم نم زور نوا فقس هی ریز یرب

متشاد ار یفرح ره عقوت مدرک شهاگن تریح اب

یضار ار مردپ وا دوخ هک نیا هن رگم نیا زا ریغ

. دهد تیاضر تلصو نیا اتهب دوب هدرک



اباب... هب تدوخ وت نامام یگ یم یچ _

هن مگ یم االن مدرک هابتشا متفگ مدرک طلغ _

. مراذ یمن مگ یم

زیم یور ارزا ناویل یبصع

. مدیشک دایرف هدرک ترپ نیمز یور و هتشادرب

وت هداد تیاضر اباب ؟ ینک یم نییعت وت هگم _

ملو سلا همه نیا هک ییوت ناه یا هراکیچ هگید

مه هب هساو وت تفگ یم تسار امس همع ! یدرک

ناه؟ یدرک رید نومه هساو یدموا مسارم ندز

ادخ هب نامام مگ یم یچ نک شوگ مرفنتم تزا



یراک هی ینک رپ ور اباب ای ینک تفلا خم هگا مسق

نم هزانج هنومب تتسد ور هک یزیچ اهنت منک یم

؟ یدینش سب و هشاب

هک یسک لثم تسد درک هاگن نم هب زجع اب

ارهب تشاد تسود لد هت زا هک یزیچ یدوبان

و راد بت یاه مشچ نامه اب دید یم مشچ

وا هب رواب ان درک نتسیرگ هب عورش خرس تروص

نیا ارچ متسناد یمن تخوس یم مرگج مدز، لز

دنک. یم دوخ اراب راک

مگ. یم تدوخ رطاخ _هب

. نزن مه هب ور میگدنز ماوخ یمن نم وگن _



یزیچ تساوخ یم داد ناکت درد اراب شرس

یم باذع ؛ دیشک یم درد تسناوت یمن اما دیوگب

درک یم زاب شاک درک یمن زاب بل زا بل اما دیشک

درک. یم رود خزرب یمدق کی زا ارم و

هب هک بایسارفا تسد هنارگشزاون تاکرح اب

ار مسفن یا هظحل ، دیئود یم میاه کشا لا بند

یرتشیب تقد ووااب مدرک سبح

درک. هاگن متروص هب

. یدرک فلت ور تدوخ مناخ هگید هسب _

ینک یمن ادیپ و مرسپ ارچ ... نتفرگ ومزیچ همه _

. بایسارفا

منک. یم شادیپ _

ار مدوب رفنتم نآ زا هک یا هلمج ظیلغ یضغب اب

. مدروآ نابز هب



بوخ شلا ح ممنامام یچ؟ هشاب هدرم _هگا

چیه مرادن ور یا هگید سک چیه نم تسین

. سک

ار ممرگ سفن و هتشاذگ شا هناش یور رس

درد میاه ناوختسا ، مداتسرف نوریب کشا هارمه

. دندرک یم سح دوجو مامت اراب

تس. هدنز ترتخد یراد و _نم

مد. یم شتسد زا مراد منوا _

. دیسرپ مهرد یاه مخا واب هدرک رود دوخ زا ارم

؟ یدب شتسد زا دیاب ارچ ؟ هیفرح هچ _نیا

ما هفخ تشاد ضغب مداد تروق تخش ار مقازب

یتخب وابدب مدرشف مه یور نادند درک، یم

مدز. بل دایز

تس. یفطصم رسپ سایلا یاباب _



؟ یفطصم مودک یفطصم _

شدوخ شباوج شدوخ و درک توکس یا هظحل

. تفای نوکس نآ رد رد

. مینزب مه هب دیاب _

ننک. نییعت و دقع زور متفگ هرسپ هداوناخ _هب

مسانش یم ور اه یضوع نوا نم بایسارفا _

یفطصم دوخ لثم نتسه یکی

ندموا نم لا وما و ملا رطاخ هب شاب نئمطم

اده. غارس

یارب شتوکس زا نم تخادنا باال ییوربا یلا وس

. مدرک هدافتسا ءوس نداد باوج

مه هدز نم مان هب ور شلا وما رتشیب یفطصم _

مه نوشدوب هدیشک هکباال ماباب وپالی رطاخ هب

هک یزیچ ره ای نادجو باذع یور زا منود یمن

... هدوب



. هراد تسود ور هرسپ اده _

هد. یمن دق ازیچ نیا هب شلقع تس هچب نوا _

تسد و داد ناکت درد رازه نارازه اراب شرس

خرس شتروص صرح درب،زا شیاهوم لخاد

نم زا مدآ کی هزادنا ارهب شا هلصاف دوب هدش

داد. نوریب یبصع ار شسفن و درک رود

رارف هرسپ نوا اب هگید راب هی اده مراذ یمن _

ننک. یم وراک نیامینک تفلا خم هنک...هگا

. مینک درسلد ور اده دوخ دیاب _

منادجو باذع رپزا یاه مشچ هب شمشچ

یور مشچ وا وهن نم هن بش دش...نآ هتخود

... میتشاذگن مه

 



.

 

دعب" زور ود

 

 

قرغ هک ییاده یاهوم ندرک شزاون لوغشم

لغش نیرت گنشق یردام مدوب هدش دوب باوخ

یعقوت چیه نودب هک نیا اصوصخ تسایند

نآ قشع اب تدوجو مامت زا یدزمتسد چیه نودب

. یشاب هتشاد تسود ار لغش

متخادنا تعاس هب یهاگن رد کانتشحو یادص اب

اده دز، یم رد عضو نیا اب یسک هچ حبص شش

دز. داد هدز تشحو و دیرپ اج رد

؟ نامام هدش یچ _



. منود یمن _

دوخ دنت یاه مدق واب هدز رس ار ما یگنر رداچ

ما هقی ، مدرک شزاب هک نیمه مدناسر رد ارهب

گرزب ردام مرهوش ردام مناخ نیمیس طسوت

ار شتاملک مشخ دشاب هتفرگ تراسا هب مرتخد

درک. ادا

سلا همه نیا دعب ارو نیزا مناخ منص هب _هب

. یدرک ام زا یدای

نک. ملو _

سلا هدراهچ دعب هرایتپ هرتخد مد یم ترج _

سک ره هب ور تدوخ یتفر ناه؟ یچ هک یدموا

سک چیه حاالهک یدرک هضرع یتساوخ یم هک

یدموا هشاب تاهاب هگید دشن یضار یا هگید

همه شیپ مرب یم وت وربآ نم؟ هرسپ غارس

یونش یم منود یم و زیچ همه منک یم تاوسر

دمحم هب هک یا همان مراد تور همان و زیچ همه



. یتشون ءامس رسپ

مشچ اب دمآ یمن مدای یزیچ ارچ همان مادک همان

یم ار شمشخ مدوب هریخ وا هب داشگ یاه

یم نم ارزا یزیچ هچ هک نیا اما مدیمهف

دوب. هدش لا وس میارب دنک اوسر دهاوخ

؟ همان مودک مناخ نیمیس یگ یم یچ _

هیخب هزات هک ممخز یاج داد لوه مکحم ارم

شخ یادص ،اب دیشک ریت مدوب هدیشک ار شا

ردام تمس ود اب مدرک دنلب رس اده ییاپمد شخ

دز. داد نم زا عافد وهب دمآ شگرزب

؟ گرزب نامام هدش یچ _

. تسین طوبرم وت هب هنوخ ورب _وت

. نامام هنوخ ورب اده _



گرزب نامام نک لو و منامام مر یمن ییاج _نم

اباب. هب منز یم گنز واال

غاد هشیمه لثم دش خرس مناخ نیمیس تروص

. دیشک داد اده هب ور درک

وهک تردام هبوخ اقافتا نومب اج نیمه هشاب _

یم رتشیب هدوبن تشیپ تور یگچب لک

. یسانش

ینود یم ناه هدوب اجک سلا دنچ نیا ینود یم

؟

ووا داد ناکت یفن ناشن ارهب شرس نارگن اده

درک هروخ ار شیاه تواضق شیاه بل تکرح اب

. مناج هب

نومه هگا یلع هبوالی هدوب یکی هنوخ زور _ره

مرسپ یاپ ملق یدرک یطلغ هچ مدیمهف یم ازور

مدیشمج ادخ هریگن ور اتوت مدرک یم دروخ ور



یتسه یا هنتف هچ تسنود یم هگا هزرمایب ور

دز. یم تشیتآ تقاتا نومه وت

. هدوب یچ تردام نیبب نوخب ریگب ریگب

شگرزب ردام ارزا همان اده مدیچرب بل ضغب اب

ار نآ ات مداد ناکت تیمولظم اراب مرس ، تفرگ

. مدش هشیمه رتزا دروخ ونم درک اما دنکن زاب

هب مدیباس مه یور نادند و هداتفا نیمز یور

شا یتخبدب جوا ناسنا کی مدرک رکف نیا

ایند نیا رد مه نم رتزا تخب دب ؟ایآ تساجک

؟ تشاد دوجو

اج زا یتخس اب دمآ هک ایور و امس یادص

زا هک ار نآ منیبب ار همان تایوتحم ات متساخرب

اهنت شندناوخ اب متفرگ اده هدش کشخ مناتسد

دش هدنز منهذ رد هتشذگ زا یرات رایسب ریواصت

زا مرارف زور دمحم یارب یا همان دمآ یم مدای

نم هک راگنا ار شتایوتحم اما ما هتشون وا شیپ



ار نآ رگید منص کی هک نیا لثم مدوب هتشونن

وسلااالن نس مه ابیرقت هک یمنص دوب هتشون

دوب. مرتخد

نوریب سامتلا شهاوخ رازه اراب شردام ایور  

رود ام هناخ ارزا وا دیدهت زا هدافتسا واب درب

صاخ هاگن و تلا جخ عملا کی و مدنام نم درک

دوب. هدنام تباث نم یور ضغب هکاب مرتخد

دقع" زا لبق زور ود

و ردپ هفقو ویب دیدش یاه تفلا خم دوجو اب

منک جاودزا سایلا اتاب مدوب هدرک باختنا مردام

هتفگ شا یلا متحا بقاوع کت کت نتفریذپ اب

ره تسا زاب تیور هب ما هناخ رد هشیمه دوب

ما. هدوشگ وت یارب ار مشوغآ یدش نامیشپ تقو



هک مدز یم داد درک یم متحاران ناشیاه فرح

اراب سایلا نم مدرگرب و موش نامیشپ دیاب ارچ

اهار نیا متشاد تسود میاه لولس کت کت

یم هک ییاه نآ رس رب مرش یا هرذ نودب

. مدرک یم بارخ دننک شکچوک دنتساوخ

دوب،نم هتشذگ ریخ هب زیچ همه هک رکش ار ادخ

سرد زا یرود هک مدوب داش لا صو نیا زا ردق نآ

. دوبن مهم میارب یا هرذ هسردم و

زا ارم هک مشاب یسک شیپ متشاد تسود طقف

رکف ،اب مراد شتسود و دراد تسود رتشیب همه

یم مه رانک رضحم رد رگید زور ود هک نیا هب

اجهب هناش یور ار مفیک تفر جنق ملد میتسشن

دیایب ملا بند دناوت یمن دوب هتفگ زورما ، مدرک اج

. متشگ یم رب هناخ هب ییاهنت دیاب

رتزا گرزب اما ناوج ابیرقت یرتخد هسردم مد

مخا اب مدرک فقوت بجعت ،اب داتسیا ملباقم نم



. مدیسرپ مهرد یاه

مش. در ماوخ یم رو نوا دیرب هش _یم

؟ تساده تمسا _

طاالیع مدوخ زا هک نیا نودب مهرد یاه مخا اب

ور هب گنر هناوید هکینز مدرک جک هار مهد

ار شتروص دیفس موب شنامشچ یخرس تشادن

هک یناسک هب هیبش نادنچ دوب،اما هداد حور

دنب شتسد مندرک جک هار ،اب دوبن دنراد حور

بل زجع واب دیشک دوخ تمس ارم دشو میوزاب

دز.

مهب و دقع یتسرپ یم یسک ره حور ور _وت

. نزب

. مدیشک دایرف و هدیشک بقع ار میوزاب یبصع

یارب هنم دقع ینود یم اجک زا یتسه یک _وت

؟ تتداتسرف یک اج؟ نیا یدموا یچ



هب مه ارم دز نم هب شزجع مامت هکاب یا هملک اب

خیرات رد درف نیرت هعجاف نیرت جلف و نیرت زجاع

درک. رشب

. مشنز _

هب رس هتساوخ سایلا دیاش هک نیا هب رکف اب

دجنسب ار شدوخ هب مقشع نازیم و دراذگب مرس

مدز. یدنخبل

ادرف سپ ؟نم یتسه یزیچ یا هنووید _هه

. همدقع

. نزب شمهب _

ال صا وگب سایلا هب تسین یگنشق یخوش _

. دموین مشوخ

مچب رطاخ هب ممکش شوت هچب مراد شسود _

منک. یم تسامتلا

درد ووااب متفر بقع بقع زاب یناهد اب



داد. همادا یرتشیب

هزادنب شنوخ وزا نم وت رطاخ هب داوخ یم _

هنک. شیلگوس ور وت داوخ یم ، نوریب

سح مدش شا هریخ زجع اب

اب مدرک یم وزرآ هداتفا نارود هب مرس مدرک یم

شیاه فرح همه هک مدوجو یاضعا کت کت

یارب مدق کی اهنت مدق کی نم ، دشاب غورد

مرس بال نیا دیاب ارچ متشاد هلصاف وا هب ندیسر

دمآ. یم

. یگیم غورد _

همه زا یبآ شامشچ سلا جنپ و تسیب سایلا _

هرفنتم تلتک زا هراد تسود یزبس همروق رتشیب

. دایم ششوخ یلیخ ینکیم وزان شرس یتقو

مراولش یور ار مسح یب یاه تسد یناوتان اب



: متفگ حیلا یب اب مدیشک

مرب... دیاب نم...نم...

شیاه تسد دنب ار میوزاب هرابود

درک. شهاوخ حیلا یب واب درک

یم هتندرگ مچب و نم نوخ ینزن مهب _هگا

هب نزب مهب مشک یم ادخ هب ور مدوخ یونش

نک... محر مچب

 

 

زا هک ینینج نوخ دوب مندرگ هب شا هچب نوخ

شتسد ارزا متسد بارخ ابحیلا دوب مقشع

، مداد همادا مهار اههب روک لثم و هدیشک نوریب

رکف مدید یمن زیچ چیه و مدید یم ار زیچ همه

لباقم هظحل ره ما هدنهد رازآ راکفا میاه

تردق منهذ ، دندش یم رت گنررپ میاه کمدرم



زا ماقتنا یارب و دوب هتفرگ تسد ارهب مییانیب

ارم یحابص دنچ دوب هدش قشاع رکف یب هک ملد

مداد شدروخ هب هک یروک قشع هزم ات درک انیبان

. تسا هدیشک اه هچ ممهفب و مشچب ار

کورچ هک یروج درک مریپ هناخ ات هسردم ریسم

فرح ، مدرک یم سح ار متروص تسوپ ندش

زا هگا دوب تسرد انیع دز سایلا هرابرد هک ییاه

نیمه اعطق درک یم راکنا ؛ مدیسرپ یم شدوخ

سایلا نم تخانش ساسا رب نوچ درک یم ار راک

تقو چیه

وگ غورد ، تخادنا یمن رطخ اررد شتعفنم

شا هداوناخ هب دوبن یناهنپ زیچ هک مه شندوب

یم رکف هک دوب هتفگ نم هب عجار ییاه زیچ

. متسه ارهز ترضح هللا رفغتسا دندرک

یم دیابن هک دوب نیا اهزیچ نیا همه زا رتدب

هدروخ تسکش نم دنمهفب ما هداوناخ متشاذگ



شوخ حملا هک مدرک یم دومناو یروج دیاب ما

هک نیمه ،اما تسا رگید یرارکت یاه زور رتزا

ینآ نم ندید اب میاون یب ردام مدش هناخ دراو

. دیسرپ دشو دنلب

هدش؟ یچ _

م. هتسخ ینامام یچیه _

زا هاگن مادم مدوب هدناوخ ار همان هک یزور زا

ردپ واو هرابرد ار زیچ همه دیدزد یم مهاگن

ییاه هچبال هک نیا ، مدوب هدیمهف شا ینتان

دمحم اب هتساوخ یم ووا دوب هدروآ شرس

رد دوب مردام و ردپ ییادج ثعاب هک یمان

دنک. جاودزا هتشذگ

مه سایلا ، دشاب یضوع تسناوت یم قشاع کی

درد اراب مرس ؟ دشاب فیثک ردق نیا تسناوت یم

دوب. شرواب رتزا ناسآ شراکنا مداد ناکت



ارهب شیاج دمحم تفگ یم   مردپ هب مردام

کدرم نآ هدش ثعاب و هداد ول یفطصم شردپ

دوب قشاع نادرم زا رگید یکی وا دورب شغارس

دوب. هدز وران مه وا

یم هک یزیچ ندروآ تسد هب زا دعب اه درم ارچ

دندش یم یضوع دندش یم ضوع دنتساوخ

یدرم اهنت ، تسین فیثک ردق نیا مه ناویح تاذ

شاک دوب مردپ تشاد دوجو ما یگدنز رد هک

دناوخ یم منامشچ ارزا مدرد مامت و دوب مشیپ

منک. تقامح نیا زا شیب تشاذگ یمن و

ناج. نامام ینک یم یروج نیا ارچ اده _

ندز فرح یارب میاه بل ندرک زاب اب مضغب



دش. کیرحت

؟ یسرپ یم لا وس یه ارچ منک یم راکیچ هگم _

هانپ ششوغآ مدش،هب هدنمرش شا یتحاران زا

لا صو هب تساوخ یم ندیکرت هک ار مضغب مدرب

. مدناسر

یور شناتسد راشف ارزا نیا درک تشحو مردام

مدرک سح مرمک

شاک یا دوب هدش گنر مک اهزور نیا شتفلا خم

مدوب هداد لوق سایلا ،هب تفرگ یم گنر هرابود

مرورغ ، مشابن ایند نیا رد مهاوخن ار وا هک یزور

مهاوخن زاتالیف تسد دوب، هدش راد هشدخ



سایلا مدرک یم اهر ار مدوخ یروج دیاب دیشک

. مدنادرگ یم رب هنشت و مدرب یم زرم بل ارات

؟ مرتخد هدش یچ _

هش. یم گنت نوتارب _ملد

. میتشیپ هک ام یدش هنووید یچ؟ هساو _

مگ. یم و جاودزا _دعب

میاه کشا ، یگداس نیمه هب درک مرواب



اه کشا روز اما مدیشک قیمع یسفن و مدودز ار

نوریب ارهب دوخ مناتشگنا زاالی هک دوب رتشیب

. دندناسر یم

ردقچ ینود یم مزان رتخد مدرگب ترود یهلا _ 

منزن هک متفرگ ور مدوخ ولج زور دنچ نیا وت

. نکن یروج نیا نم اب هیرگ ریز

؟ هشاب ورن هگید نومب مشیپ هشیمه نامام _

. مکسورع هشاب مرتخد هشاب _

و دوشن دنلب مضغب یادص ات متفرگ نادند هب بل

درک. یم مشزاون حلا نامه رد وا



اده... _

؟ نامام هیچ _

ام یدش نومیشپ دصرد هی طقف دصرد هی هگا _

. سرتن یچیه زا میتشیپ

یاه کشا زاب دایز یسخت واب هدش ادج وا زا

مدز. رانک ار مجمس

منوت یمن مسایلا قشاع نم ینومیشپ هچ _هن

منک. یگدنز نوا نودب مه هظحل هی



بقال راک تنایخ هی نوا یلو ". مداد همادا لد رد

دموا ارچ هتشاد نز

؟" هدرک باختنا ور نم ارچ ؟ مغارس

اب مدرک یمن ادیپ ملا وس نیا یارب یلیلد چیه

لخاد ار ما هدرک خی یاه تسد باذع و درد

، دندش مرگ دوز یلیخ مدرب ورف هسردم یوتنام

هک یخی هکت کی لثم منوخ مدرک یم سح ارچ

هدز؟ خی تسا یزلف ناویل نورد لا چخی رد

هک ردحیلا دنریمیم اه مدآ دیاش ما هدرم دیاش

اهنت قشع زا یتقو دنشک یم سفن و دنا هدنز

نیب زا دننک یم دای نآ زا دیما ناونعب هک یزیچ

تخرد کی لثم دنریمیم هداتسیا مه اه ،نآ دورب

. دنوش یم ساسحا یب



تشپ زا سایلا یادص ، مدیرپ اج ردزا یادص اب

دمآ. نآ

یاه هویم تناو دینک ردوزاب مناخ منص اده _

... هدموا سلجم

: متفگ زجع اب مردام هب ور هشیمه ربخالف

یلیخ ادخب مباوخ نم یگ یم شهب نامام

منک. یم ناربج ادرف ما هتسخ

تفرگ گنر شهاگن رد هک یمک کش دوجو اب

داد. باوج



ملد. زیزع هشاب _

وزا هدش قاتا دراو مه نم تفر هک رد فرط هب

هب هدش سیخ یاه مشچ نامه اب هرجنپ هشوگ

هکابتالش مدش هریخ وا

تناو تشپ زا لیاسو ندرک خیلا لوغشم دایز

دوب. غاب هب

 

 



و هدش در ما هدیشک ینیب زا ممرگ یاه کشا

لقادح هک نیا یارب دنام تباث مینیب هغیت یور

خالص ینیب کون ندش کلقلق زا عضو نآ رد

ارم یسک هک نیا زا لبق مدودز  ار مکشا موش

رس یور ار میوتپ و هدیشک زارد اج رس دنیبب

. مدیشک

شیاه بل راشف واب ادص یب ار ما هفخ ضغب

. مدرک راهم یتخس هب مه یور

 

***



 

" هناخ دقع،رد زور "

 

منص"

 

نداد شزومآ یارب دینک روصت ار هدنرپ کی

دنک،زا یم ترپ یدنلب اهارزا نآ شیاه هجوج

رد هب سملا ناج اه هجوج تسا نکمم یدنلب نیا

فصن دنوش زاورپ هب قفوم رگا اما دنربن



دندوب هتفرگ دای ار دیاب هک یزیچ نیرتشیب

دنتسناوت یم ناشدوخ یزور و دندش یم قفوم

ماجنا ناشیاه هجوج اراب راک نیمه دنوش ردام

یناویح ره هک دوب یزیچ نیرت مهم هزیرغ ، دنهد

. تشاد شدوجو اررد نآ ناسنا یتح

غورد مدرک باختنا یزیرغ مه نم متفگ یم هگا

روصت نودب یناویح هزیرغ یور زا متفگن

دمآ، یم شیپ مباختنا زا سپ هک یتاقافتا

قفوم یضوع کرسپ نآ هک نیا زا لا حشوخ

هناخ یهار ، دروایب تسد ارهب مرتخد هدشن

کی هک نیا نودب نم دشو قاتا لخاد اده میدش

مریگب رظن اررد وا یلا متحا تکرح دصرد

هک متفگ یم ما یزوریپ زا مردام اب هناشوخرس

رد تمس و هدش دنلب اج زا یناهگان بایسارفا

درب. شروی



، مدیبنج دوخ هب مه نم شباتش نیا زا

هدش ناور شتسد زا نوخ هک ییاده بایسارفا

ناکت ار وا تشحو واب هتفرگ شوغآ اررد دوب

داد. یم

؟ مرتخد یدرک راکیچ اده _

هب تشحو هکاب دیخرچ ینم تمس مرتخد هاگن

رت لبز ام همه زا مردام ، مداد هیکت رد بوچ راهچ

سپس درک کچ ار شتسد هتفر وا تمس هک دوب

و با ینگل اب دعب دنچ ، تفر قاتا تمس ناباتش

و درک هراپ ار نآ تشگرب اده دقع یرداچ هکت

. تسب شچم رود مخز ندرک زیمت زا سپ

هتفرگ فده ارم بایسارفا مشخ رپزا یاه مشچ



دوب....

هتفرگ فده ارم بایسارفا مشخ رپزا یاه مشچ

کی لثم زورما دز یمن فرح یا هملک اما دوب

یا هفرح رگیزاب

هداد ناشن دنویپ نیا زا روخلد و تحاران ار دوخ

مردام ، مدوب هدرک مهار هشیپ تیمولظم و مدوب

ربخ ملد هت زا هک دندوب یناسک اهنت بایسارفا و

سپ تسناد یم ار زیچ همه مرهوش ، دنتشاد

هاوخدوخ نم درک، یم مهاگن پچ پچ ارچ

مه مدوخ هب رگید ؟! مرتخد زوسلد ای مدوب

... متشادن دامتعا

واب هداتفا اده یاپ شیپ تسس یاه مدق اب

مدز. بل درد رپزا یضغب

ردق نیا هرسپ نوا ارچ ناه؟ اده یدرک راکیچ _



ینود یم ال صا یرذگب تدوخ زا هک هراد شزرا

هدش. کیدزن تهب یچ یارب ینود یم هیک نوا

منص. _

دیزرل مبلق بایسارفا مشخ رپزا دایرف یادص اب

یم دوب یدج ال ماک ، مدرک دنلب رس سرت اب

تسرد مروایب نابز رب رگید یا هملک رگا متسناد

دنک. یم متام و شیک هظحل نامه

مگ. یمن یچیه هگید _

، متشاذگ مبل یور ار ما هدرک خی یاه تسد فک

اهنت ار اده رتشیب یاه فرح اب تشاد قح وا

... مدرک یم کیرحت یشکدوخ یارب

.

زا تبقارم تعاس راهچ و تسیب زا سپ ار مردام

دوخ هتبلا میداتسرف شقاتا هب هرابود اده

زا ریغ هب تعاس راهچ و تسیب نیا رد بایسارفا



دوب. هدشن ادج وا االنزا

. میگب و زیچ همه اده هب دیاب منص _

نوا یارب هر یم شلد هرابود میگب هش یمن _

. تسین ایب هاتوک هروج چیه منوا هک یدید هرسپ

منک. یمن وت یمیدق هنیک یادف ور مرتخد _نم

وا رتخد طقف رگم ، مداد ناکت ار مرس یروابان اب

دوب؟ هدرک ادیپ اجک ارزا یمیدق هنیک دوب

؟ یگیم یچ یمهف _یم

وراک نیا نم ای ینز یم فرح شاهاب تدوخ _

منک.

رخسمت واب هدرک زارد قاتا رد تمس ار متسد

: متفگ

نم رادرب ترتخد یتخب دب ووت مدق نیلوا امرفب

یم رتهب راگنا یشردپ وت مش یمن تکیرش



. ینود

. نزن فرح هنعط _اب

کی سیلا هک ییاه نایغط نامه زا مدرک نایغط

رطاخ هب دمآ یم هتسب نابز نم غارس هب راب

هتخادنا هار نافوط سنج زا ینایغط مرتخد

. مدوب

نامرهق هشیمه لثم راک نیا ینوت یم وت ورب _

لیوحت ور نم یتساوخ یم هک یزور هتدای وش

هنوم یم نومه لثم اقیقد تراک نیا یدب ماباب

اب راذب ریش نهد وت زادنب یتسد ود ور نومرتخد

اب هرب هدرک ور شلا وح قشع بقال هک یدرم

رکف هدرک شلو و هتشاد دزمان بقال هک یدرم

ناه؟ هدرک شلو یچ رطاخ هب یدرک

هگا میگدنز وت یدموا ،وت متشاد بقالنز منم _



... هدوب دب مه ام یارب هدب

. هرادن شسود هرسپ نوا _

یم ، دیشک شندرگ یور تسد یبصع کالهفو

منص یتخب شوخ یارب ار شش تال مامت متسناد

. تفرگ یم راک هب

تاباب هب عجار یتح لماک وگب و زیچ همه شهب _

منص. هریگب میمصت شدوخ راذب

هش. یم رفنتم نم زا تقو نوا _

هش. یمن _

هش. _یم

نم زا یمدق دنچ ، مدرک ریگ لفاغ ار وا مدایرف اب

دش. رود

واب هداد تکرح شلباقم ار متشگنا دیدهت اب

دوب هدش هتخیر مهاگن رد شا یمامت هک یمشخ



. مداد همادا

منز، یم و زیچ همه دیق همهفب هملک کی _هگا

نیمز ور هباوخ یم نوا یاج هک منم یرس نیا

یروج یونش یم هش یم مومت راک یرس نیا یلو

هشاب هتشادن تشگرب هار هک منک یم و راک نیا

.... ریگب ور تمیمصت حاال

هجوت دز میادص هچ ره مدز نوریب هناخ زا

مدنام دوخ هناخ رد لماک زور کی و متفر ، مدرکن

یمن ، مدرکن زاب اردز ما هناخ رد سک وره

. متسه هناخ رد دنمهفب متساوخ

و تسیب کاروخ و باوخ دول هدش ندز مدق

و مدرک یم رکف ما هداوناخ زا یرود تعاس راهچ

اب مدیسر یمن یا هجیتن هب اما مدرک یم رکف

ینارگن ، متشادرب ار نآ عیرس هناخ نفلت یادص

هارمه هک مجالیت اب تعاس راهچ و تسیب زا سپ

یارب دوب، هتسشن ملد هب دش یم عورش هنکن



. مداد خساپ نیمه

شیپ هدرگرب هنکن ، هشب شیزیچ اده هنکن "

" هگب و زیچ همه داوخب بایسارفا هنکن ، سایلا

ار مزغم هک یرگید یفنم مجالت رازه نارازه و

درک. یم دوبان

_هلب.

. نتلا بند رد هب رد همه ؟ ییاجک ردام _ولا

؟ نامام هدش یزیچ _

راوه و داد دوب هدموا زورید سایلا هرسپ _نیا

لد هب تفرگ مترهوش هنوخ مد دوب هتخادنا هار

یب تسین بوخ شلا مح هون دز، شکتک ریس

وت هچب تخوس وزرل بت وت هنک یم یبات

هنک... ولهپ هنیس مسرت ...یم تدوبن



هقیقد دنچ هک متفگ وا هب هدیرپ ییور گنر اب

یاهوم هک نیا نودب تفر مهاوخ هناخ هب رگید

یلیخ هتسب شک اراب نآ منک هناش ار ما هدیلو ژ

هناخ وهب هدرک روج و عمج ار هناخ دوز

. متفر بایسارفا

***

اده"

 

دنلب یان ،اما مدینش یم ار طیحم موهفم یاهادص

معوهت حتلا ناشراو چپ چپ ثحب متشادن ندش

منک زاب ار منامشچ مدرک یعس درک  یم رتشیب ار

هرابود باوخ هک دندوب مرگ و نیگنس ردقنآ اما

. مداد حیجرت مدیدش درد ولگ دوجو اراب

یچیه زور هس روخب نون همقل هی وشاپ هنن اده _



. ردام یدروخن

رتهب یمک حملا زورما مدرک زاب مشچ یگتسخ اب

یمن شسح زور دنچ نیا رد هک یگنسرگ اب دوب

ار مدعم شیوب مدز، لز پوس هساک هب دش

درک. یم کیرحت

. گرزب نامام همنشگ یلیخ _

روخب ور نیا ایب بوخ هنن مدرگب ترود یهلا _

مدرک رکف ...نم مرایب مشکب مجنرب تارب مرب

. یرایب زابباال هشاب نیگنس تارب جنرب

مداتفا زور دنچ نیا دای متسب مشچ یرازیب اب

. مدوب هدنارذگ ار مرمع هتفه نیرتدب اعقاو

هیفاک پوس نیمه ، مروخب منوت یمن زیزع زاین _

. مشب یروج نوا مسرت یم منم

پوس تساوخ ، دیشک مرس یور یتسد تبحم اب

متفرگ شتسد زا هک دهدب مدروخ هب شدوخ ار



پوس دوب، هتشاذگ متشپ هک یتشلا هبب هیکت

یرکف نیرت کچوک هب هزاجا نودب ار معط شوخ

. مدیشک رس ار بآ ناویل ، مدیعلب

وک؟ منامام گرزب نامام _

: تفگ یلد ود دزواب یعونصم دنخبل

مدب ماجنا نم وگب یراد یراک ره ردام شتسین

. تارب

؟ سپ دایم یک _

مساوح شا یدعب هلمج اب تساوخ و درک یثکم

: متفگ مخا هکاب دنک ترپ مردام ارزا

مدینش یم ونوشادص هدش؟ شاوعد ماباب اب

وگب. وشتسار

. مزیزع هگید ننک یم اوعد رهوش و _نز

یم یمک مچم متشاذگ میوناز یور رس کالهف



دوب. نم ریسا زور دنچ نیا رد زیزع ، تخوس

مجاودزا فلا خم ارچ منامام ینود یم وت زیزع _

دوب؟

باوج لبق زا رتشیب یکش دزواب خلت یدنخبل

داد.

. تخانش یم ور هرسپ نوا _

و...؟ سایلا _

ور.... شومع _هن

. دیشک ریت مرس متسشن اج رس باتش اب

؟ تفگن نم هب ارچ سپ یچ ینعی _خآ

. یسرپب دیاب شدوخ زا ردام منود یمن _

مردام نیب یتییانشآ هچ ینعی متفر ورف رکف رد

یوت روجان رکف رازه نارازه دوب سایلا یومع و



هب مه سحن همان نآ ندناوخ دمآ،هک یم مرس

ینابرق رگید راب کی مردام دنکن دز یم نماد نآ

دوب. هداتفا حیلا نینچ هب زور نآ هک دشاب هدش

سایلا اب گنج و یریگرد هام کی زا سپ زورما

هدش روگ المگو ماک تقیقح نتفگ زا سپ هک

هزاجا نودب اهنت مه نآ مدوب هدموآ نوریب دوب،

. مشاب اهنت دوخ اتاب یدحا چیه زا نتفرگ

هدنامن یقاب هک نداد تسد زا یارب یزیچ رگید

بارخ ار سایلا اب دقع مدادن همادا ار سرد دوب

رگا خآ مدز یم تشگ نابایخ رد هراوآ و مدرک

یلیخ امتح دش یم راد ربخ نیا زا بایسارفا اباب

مه هب هدیبسچ یاه هزاغم دش،هب یم ینابصع

؛ دنتخورف یم یصوصخ هب زیچ مادک ره هک

یسح و متخود یم مشچ یساسحا چیه نودب

رپ یچوپ راگنا یچوپ ای دوب یزاین یب متشاد هک

هدنشورف زیه هاگن هجوت اب درک یم لمع رت گنر



. مداد همادا مهار وهب هتفرگ وا زا مشچ سابل

تفج یاه مدق هک مدوب هتفرن یمدق دنچ زونه

دنلب رس هک نیمه مدید ملباقم ار یسک هدش

. مدیسرپ بجعت دزاب مکشخ ، مدرک

. منوج زا یاوخ یم یچ وت... مزاب _

. مینزب فرح مه اب دیاب شاب مورآ _

تراک یپ ورب مدرک ور یتساوخ یم هک یراک _

. سرب ترهوش هب

ینیب یور توکس ینعم ارهب شا هراشا تشگنا

کی هک رازاب تولخ تمس ارهب متسد و تشاذگ

. دناشک دوب کیراب هچوک

نک. ملو _

. مراد تارب ربخ هی ادخ ور وت شاب مورآ _

. تسین مهم تسه هک یچ _ره



هدب. شلا ح سایلا _

اب هلباقم یارب ار مریشمش دیشک ریت مبلق

شیوربور مشترا واب مدیشک نوریب متاساسحا

اب دوب یواسم وا زا یتکرح نیرت کچوک مداتسیا

ما. هدش بوکرس قشع و مشخ شترا تکرح

. تسین طوبرم نم _هب

... ورازیچ یرس هی _نم

داد. همادا یتخس اب درک وطالین ثکم

هلماح نم متفگ غورد ورازیچ یرس هی تهب _نم

... متسین

درک ار راک نیا شدوخ شتشم زا دش اهر متسد

شفرح همادا دید ار ما هدیرپ یور و گنر نوچ

نامه متسناوتن هک دوب تخس میارب هک هزادنا هب

. منزن قه هظحل



ورافرح یرس هی مایب درک مسامتلا دموا نز _هی

هر،هن یم متسد زا هراد مرتخد تفگ منزب تهب

مشاب هتشادن یتیخنس چیه سایلا اب نم هک نیا

نومه زا اما میدوب مه نوشن هملا خ رسپ اههن

اهنت مه اب میتخاس یمن میدوبن مه ملا لوا

رتخد نیبب ، هدوب نیمه هتفگ تهب هک میغورد

دیشک و دروخ تسنوت یم ات بشید م خهلا رسپ

یرسپ شرس باال متفر یتقو دوب قرغ دود یوت

ور بشید دروخ یم مهب یسجن زا شلا ح هک

راذن دایب شرس بالیی راذن شهب دوب هدروآ

تهب مدز یم ور افرح نوا دیابن نم هراد تسود

هساو ، مراد شسود نوچ مدرک وراک نوا قشع زا

یمن مریمب مرادن تسود نوچ ماجنیا منیمه

زا رتهب مارب شمنیبب هگید یکی اب هگا یتح منوت

. شربق باالرس مرب هک هنیا

؟ تساجک _



و دشن هجوتم هک دوب مومهفم ان ردق نآ میادص

منک. رارکت هرابود مدش روبجم

. ششیپ تمرب یم _نم

زا هک یسکات کی یارب مدش یهار شلا بند هب

تعرس اب میداد ناکت تسد درک یم روبع نابایخ

بقع یلدنص یور داتسیا دزو زمرت یور

لپ مامت دش یمن مرواب دوب خی منت ،لک میتسشن

، مدوب هدرک بارخ یتحار ارهب مرس تشپ یاه

، تشادن یکردم چیه هک یسک فرح اب مه نآ

روطچ مردام ؟ متفر یم اج نآ هچ یارب ال صا

دوب هتفگ گرزبردام درک، نم اراب راک نیا

نادند ترفن ،اب دسانش یم ار سایلا هداوناخ

دش لدب نیقی هب میاه رواب مامت متفر یا هچروق

هک ییاه ازس ان ماسقا و عاونا وا هب ملد رد

یم وا هب منیمیس گرزب ردام ناهد زا هشیمه

. مداد ؛ مدینش



وا تفلا خم دوب هدش تسد مه ابوا مه وا مردپ

شینوخ نمشد وا ادتبا زا دوبن یبیجع زیچ هک

سرتسا اب درک فقوت نیشام یا هناخ رد دوب،مد

. مدرک هاگن میدوب نآ رد هک یا هبارخ هب

زا طایتحا اب درک باسح نز نامه ار هیارک

وا هب ور نازرل ییادص واب هدش هدایپ نیشام

. مدیسرپ

و...؟ نم یدروآ اجک _

نابرهم هک مه ردقچ ره هظحل نآ رد شا هفایق

دمآ ثیبخ مدوب هدیسرت ادیدش هک ینم یارب دوب

هریخ دوب هتفر هک یسکات ریسم هب سرت واب

... مدنام

. لخاد میرب _

. منوم یم رظتنم نوریب نیمه نم نک شادص _



هک... هش یمن یروج نیا _

، مدوب نامیشپ مراک دززا یم روش یروج دب ملد

مدرک دامتعا وا هب ارچ مداد ماجنا ار راک نیا ارچ

نآ ات دشاب هدرک شدیدهت سایلا دیاش ال صا

. دنزب اهار فرح

. مایمن وت نم متفگ هک نیمه _

مر. یم ییاهنت نم سپ هشاب _

نیمز یور ار ما هجنپ کون یبصع تفر هک لخاد

هب نارگن دشن نآ زا یربخ مدز یم یکاخ

لخاد مدیشک قیمع یسفن و هدرک هاگن مفارطا

. متفر

یم شدوخ رود دزو یم دایرف هک ییوا ندید اب

یا هشوگ شا خهلا رتخد دز مکشخ دیخرچ

دز. یم وراز هداتسیا

راکیچ تاهاب نم هگم ارچ یتفگ غورد ارچ _



ابیز...؟ مدوب هدرک

نآ اما تیعقاو ای تسا شیامن متسناد یمن

تروص شمغ رپزا تروص نآ یارب مرگج هظحل

دش. بابک شا هدش خرس نامشچ و شفیثک

شمدیتسرپ یم هک ییوا ندید اه تدم زا دعب

اب دوب نکمم زیچ نیرت راوشد میارب عضو نیا رد

مدوب هدرک شرواب مدز ادص ار شمان ضغب

ار دوب هدز رپ مبلق یور زا هک ار مغ ینیگنس

. مدرک یم سح

ماج. نیا نم سایلا _

اراب شیاه کشا دز، لز نم هب داتسیا تکرح زا

: تفگ هتفرگ ییادص واب درک کاپ شسابل نیتسآ

. یدرگ یم رب متفگ یدید

بیکرت قشع هکاب یترفن دزواب خلت یدنخبل

دز. بل دوب هدش



تهب ینک مسامتلا منک یم یراک متفگ هتدای _

؟ مدرگرب

ووا مدرشف مه ارهب میاه بل درد اب تخیر ملد

. دورب هک تفگ مان ابیز نامه هب تسد هراشا اب

و هدرب نیب ارزا هلصاف دیدرت نودب وا نتفر اب

. متفرگ لغب ارهب سایلا

دوخ زا ارم دهد خساپ ار مشوغآ هک نیا نودب

. مدیسرپ وا هب ور هتفرگ ییادص اب درک ادج

زور؟ دنچ نیا وت مدیشک یچ ینود یم _

. هدوبن نم زا رتشیب تدرد _

. میشخب _یم

هرخ اماباال دنازوس ار ملد شا وطالین توکس

شراظتنا هک دوبن یزیچ شباوج اما داد باوج

. مدیشک یم ار



. هراد طرش _

؟ طرش _

تشاد رابجا کی تثابخ مغو هارمه شنامشچ

یم تسد ارزا وا مه مدرک یمن لوبق رگا ینعی

ار نیا ، تشاد دوجو نامنیب هک یقشع مه مداد

. مدرک تفایرد گنر شوخ یاه یبآ نآ زا

یدید تدوخ هشب هرس هی اراک همه دیاب _

درک. راکیچ تنامام

. سایلا _

هگا منکب منوت یمن یراک چیه هگید نیمه طقف _

شهار اهنت یمقشاع نم هزادنا هگا یراد متسود

. دوبن راکهدب تشوگ اما متفگ بقالمه هنیمه

راب نیا و هدش هریخ شنامشچ هب تیمولظم اب

همه و دماین شدب نانچ نآ هک متفگ یزیچ نم

طقف دنام یقاب ووا نم نیب زار کی لثم زیچ



... سایلا و نم

دعب" تعاس دنچ

 

و دمآ متمس همه زا لوا مردام متفر هک هناخ هب

لا وس نم زا مادم ، تفرگ مشوغآ رد یرارق یب اب

تخس اه نآ ندیمهف هک دیسرپ یم فلتخم یاه

دوب. بان یاوه و حلا نآ رد ناش باوج رتزا

ید؟ یمن باوج ارچ یدوب اجک مگ _یم

نوچ دوب هدش رت تخس نم اب شراتفر هک راگنا

اسرف تقاط متسد قاس یور شناتسد راشف

. مدیشک داد و مدز سپ ار وا هدش

؟ یمنارگن یچ هساو نزن تسد نم _هب

هک ار مردام مارتحا ات داد راطخا دمآ ولج مردپ



،اما مراد هگن دوب ریگرد ابوا زور دنچ شدوخ

مدش یم باذم داوم دیاب مدوب هداد ناروف لوق

دصق ناشیاه غورد هکاب ناشکت کت ناج رب

ادج شمدیتسرپ یم یدرم ارزا نم دندوب هدرک

. دننک

یچ؟وت هساو ؟ یتفگ غورد مهب یقح هچ _هب

هگم یمنمشد وت یتسین مردام وت یتسین ردام

غورد زا تسد ؟زاب متفر گرم یاپ ات یدیدن

؟ یدیشکن نتفگ

دز. بل ینارگن اب دیرپ شخر زا گنر

اده...؟ یغورد هچ _

وت یشاب درمان ردق نیا ینوت یم روطچ نامام _

نم اب وراک نیا ارچ یا هدیشک درد تدوخ هک

نم هب هنکن دایم اجک زا صرح همه نیا ؟ یدرک

اب مدیاش ای میتخبشوخ هب دش یم تیدوسح

مه... راب هی سایلا یومع



سایلا یاه هدنخ یخلت دز،هب مردپ هک یلیس اب

شقن ایاضق لک رد درک تباث مردپ مدیدنخ

تحاقو واب هدز داشگ یدنخبل هتشاد یگنررپ

: متفگ مامت

ا میداد ماجنا ور دیابن هک یراک ام تروص ره رد

هنرگو ام جاودزا هب دیدب تیاضر دیروبجم الن

نامام یدینش یشثعاب وت مرب یم ور نوتوربآ

وت.

دشاب مخ و تشاذگ شبلق یور تسد مردپ

اب مردام دش، مخ وناز یور مدز لز وا هب تشحو

: تفگ هجض واب تفرگ ار شیوزاب قه قه

. مدوب فلا خم ارچ مگب تارب راذب

یم سایلا و نم ادرف ... هرادن هدیاف هگید _االن

هک منک یم ور یراک نومه دیاین هگا رضحم میر

یم مشچ یاین یدینش اباب مرادن یخوش متفگ

زیچ.... همه ور مدنب



کچوک ینادمچ متفر هناخ لخاد و هتفگ ار نیا

ارزا ما یرورض مزاول و هدرک باختنا دوخ یارب

شلخاد لوپ یرادقم و همانسانش و سابل هلمج

اب مردام متفر یجورخ رد تمس ،هب مدرک عمج

میاپ شیپ دوب مردپ بقارم هک ردحیلا سامتلا

چیه یب رد مد وات هدرکن شوگ اما دز وناز

مدید ار مردپ رخآ هظحل و متفر هرس کی یمحر

دش. هتسب نم یور هب شنامشچ هک

 

.

 

هب هنیآ لباقم دوب هدش روک هک یقوش و قوذ اب

اما مدوب یم حلا شوخ دیاب مدش، هریخ دوخ

یزیزع زور نینچ رد هک مدآ ردام ردپ مدوبن

جودزم مه هاش رسپ اب رگا یتح دشابن شرانک

. تسا تحاران دوش



مدرک یم رکف هک یسک ار مشیارآ تسا بیجع

دوب. هداد ماجنا تسا میووه

اب مدوخ هزادنا هب وا مان هزادنا هب مدوب هدش ابیز

اب دمآ ولج مدز یدنب مین دنخبل سایلا دورو

و تک نآ اب مه وا دش منامشچ هریخ قشع

باذج دوب هتفرگ ضرق شیومع زا هک راولش

. تسا هدش

اب مدرک بترم ار شتک یور لُگ مدرک جک رس

. مدیسرپ دوب میادص ینشاچ هک مغ یمک

؟ نایم ترظن _هب

. ینوشرتخد نایم _

؟ ینئمطم ردق نیا اجک _زا

مدید هک متردام متخانش شیب مکو ور تاباب _

، نراد تتسود یلیخ نوشود ره منک یم رکف



. نایم امتح سپ

ووا مداتفا هار درک زارد نوریب تمس ار شتسد

هب راب نیا ار دقاع دمآ، مرس تشپ ظفاحم لثم

رتم هاجنپ متاروصت ربخالف هک ناش هناخ

کی رد ناش هناخ هزات دندرک توعد دوبن رتشیب

دوجو رگید هناخ دنچ شفرط ره هک دوب یطایح

نیا اما دندوب نکاس اج نآ اه هیاسمه و تشاد

. دوبن مهم میارب ال صا اه زیچ

دش دراو مرهوش ردام میتسشن هک یلدنص یور

نادند هب دز،بل لز نم هب هتفرگ یتروص واب

متشاد سرتسا متفرگ

راب نیا دوب یمازلا شندمآ و هدماین زونه مردپ

ناشیوربآ نتفر تسد زا رطخ رد سایلا هداوناخ

. دندوب

یا هظحل یارب دقاع نتفگ یاال یادص اب

تسا مردپ مدرک یم رکف نوچ مدش لا حشوخ



اراب منخان یبصع و نارگن ، دیباوخ مداب اما

همه هک درک دز شوگ سایلا هک دنک یم نادند

. دننک یم نامیاشامت

طیلب مسرتسا یارب هداد تروق تخس ار مقازب

ار میاهاپ راب نیت متفرگ میاهاپ هب هفرط کی

خیلا یروج ار منورد ینارگن ات مداد یم ناکت

منک.

لا متحا سایلا ردپ وباالی دنلب سالم یادص اب

هداس زولب کی دشاب مه مه دشاب مردپ هک مداد

نیا دش یمن مرواب دش، لخاد یتسد المد ماک و

،اب دوبن شهارمه مردام دیایب ممسارم هب هنوگ

هب مه رظن کی اما وا مدش هریخ وا هب یروخلد

زیچ و تفر دقاع تمس میقتسم و هتخادناین نم

. تشون و تفگ ییاه

درک یسرپلا وحا وسالمو تفر شتمس سایلا

واب مدش دنلب اج درک،زا یلحم یب مردپ اما



. متفر رتفد تمس دقاع طسوت ندش باطخ

تزع و رورغ هک دز یفرح اج نامه تسرد مردپ

درب. نیب اجزا کی ار مسفن

تاباب نم هن یمرتخد وت هگید هن دعب هب نیا _زا

شنوخ یدموا هک یزور نومه وتداوناخ رود

یدیشک طخ

هی مدرک تیصو یتح یتسین نم نوخ هگید ،

ور فرح نیمه متردام هسرن تهب نم زا یساپاپ

دز.

دنچ یاضما اب مردپ دش مه رد سایلا یاه مخا

اج نامه رد مضغب ، تسشن یلدنص یور هحفص

نم یور اه مشچ همه یلو تشاد ندیکرت دصق

دوب.

نآ رد دقاع دیشک یلدنص تمس ار متسد سایلا

مک ومک درک هبطخ ندتاوخ هب عورش یغولش



. دیباوخ تیعمج یوهایه

دقع ارهب امش ملیکو ایآ هانپ نادزی اده مناخ _

هللا کالم دلج کی هیرهم اب مشتحم سایلا یاقآ

. مروایب طالرد هکس کی و نادمش و هنیآ دیجم

رد نم اما هنیچب لگ هتفر سورع دنتفگ یم

دندرک یمن ار ناشرکف مادک چیه هک مدوب ییاج

فرح اب مردپ هک یمنهج رد مدوخ منهج رد

راک نیا شاک اما درکن مقاع ، تخاس میارب شیاه

داد. یم ماجنا ار

دوب یاه فرح ترپ مساوح ردق نآ

ات مدوب هدشن دقاع یاه تبحص هجوتم هک

: تفگ مشوگ دشومد مخ سایلا هک یتقو



؟ یگب هن مراب نیا هک یاوخیمن

و ردپ هزاجا نودب ضغب واب هدرک هزات یسفن

: متفگ دوبن ال صا هظحل نآ رد هک مردام

هلب...

یزیچ زا دایز هک ییاه نامهم ندیشک لک یادص

سلجم تقاط یب مردپ دشو دنلب دنتشادن ربخ

ارم تسکش هظحل نامه مضغب و درک کرت ار

... دندوب هدرک ینامز ره رتزا دروخ

 



***

منص"

 

هک نیا نودب بایسارفا ندیسر و ندمآ اب

سفن و مدیشک ششوغآ رد مهد وا هب یتصرف

، مدرک خیلا شا هنیس اررد ضغب زا هدش رپ یاه

. تفرگ ردرب تفس ارم

. مدرک ور یتفگ هک یراک _



. میروبجم _

_هرآ.

تسد شگنر یب تروص هب مدش ادج وا زا

بوخ وراد و صرق روز اب زورید شلا ،ح مدیشک

دوب. هدش

ارزا شیاه صرق مدرب هناخزپشآ فرط ارهب وا

بآ ناویل هارمه هدروآ نوریب هناد هناد قرو رز

. مداد شدروخ هب

. بایسارفا _



هتفر شکیدزن دنام، ما هتساوخ رظتنم باوج یب

یم ار مفرح دیاب متفرگ ار شتسد طایتحا واب

. مدیکرت یم واال مدز

اب جراخ نداتسرف و نومرسپ هک هدیسر ربخ _

منئمطم اما اجک متسین نئمطم زونه یلعج مسا

ور یروس و یدهم ریما فرح نم تس هدنز

. مدرکن رواب تقوچیه

منص. هیچ تفرح _

. شلا بند میرب دیاب _

و هدز رانک ارم هتسشن نوخ هب یاه مشچ اب



. دیشک دایرف

هک مدرک تخب دب مدوخ یاه تسد واب مرتخد _

مورح نوا اب منک شلو ؟ مدرگب مرسپ لا بند مرب

هکاتح یرسپ هشب یچ هک بیرغ روشک مرب هداز

منک؟ ادیپ و شمدیدن یباسح تسرد مراب االهی

یمن اعقاو منص ، هشابن ایآ هشاب ایآ منوا هک

نیا االنوت ینز یم یمهفن هب وتدوخ ای یمهف

هد. یم ینعم هچ فرح نیا ندز تیعضو

یلو یگ یم تسار مدرک طلغ دیشخبب هشاب _

و تدوخ نوخ زا میراد رسپ امهی هشاب تدای

. مینک شلو یروج نیمه مینوت یمن نم

یرسپ هن همرتخد هنم رس وت هک یزیچ اهنت _االن



. هدرم ای تس هدنز منود یمن هک

دز، یم فرح مرسپ هب عجار هنوگ نیا هک نیا زا

توکس زج یا هراچ اما دوب هتفرگ مصرح

یطیارش رد رتکد هتفگ هب شبلق متشادن

مرتخد مدرک یم رکف درب، یم رس هب ناماسبان

اب اما تسه لقادح وا سایلا دعب دنام یم میارب

، مداد تسد زا زین ار وا مغورد اهو یراک منادن

، مدوب هدش مردام هیبش رتشیب اهزور نیا ردقچ

میدش عمج مه رود نام هس ره هک ینامز بشید

سایلا هک ییاه خاروس مامت ات میتفرگ میمصت

مامت میدنبب ار دنک روبع نآ زا تساوخ یم

و دوش هتسخ شدوخ ات میربب نیب ارزا شعفانم

میتسناوت یم دیاش تروص نآ دنک،رد اهر ار اده

. میهد تاجن ار مرتخد



لک تخانش رطاخب هار نیا رد رایسب مه مردام

دیفم دنک راک هچ تسناد یم مشتحم نادناخ

دش. عقاو

، میدز یم هکیترم نآ خالصارهب ریت دیاب ادرف

دایز لا متحا هب هناقاتشم هک یا هیزیهج

سانجا هناب هتبلا میداتسرف یم ار دوب شرظتنم

یارب صوصخم هک یا همان کی اب تمیق نارگ

زا مه یساپاپ کی هک نیا یواح دوب شدوخ

نادزی هداوناخ

رطاخ هب متشاذگ یمن ، تفرگ یمن ار شتسد هانپ

هبعلم ار ووا دهدب یزاب ار مرتخد لا وما ملا

دنک. شتسد



و مدیرپ اج زا بایسارفا یناهگان دایرف یادص اب

مخر زا گنر شتروص ندید ،زا مدیئود شتمس

مدز... هیکت راوید هب تشحو اب دیرپ

 

***

 

اده"

نامه رد روک و توس هچ دوب میسورع زور زورما

هک یسورع کی ناش هناخ تیعمج رپ طایح



یضاران ، دنداد بیترت دوبن یسورع هب هیبش چیه

یور مردام ردپ ندوبن طقف مجاودزا زا متسین

درک. یم ینیگنس ملد

و دندز یم زاس شهورگ و دناوخ یم هدنناوخ

هک یروج مدوب هتفر ورف رکف رد اقیمع نم

. مدینش یمن ار ناشیادص

و... تمغ منیبن مناخ _

. هتخس ردقچ ینود یمن سایلا _

دایز نوشرهق هک منئمطم منیزا اما منود یم _

رس نوشمدق نایب هک متقو ره هشک یمن لوط



ننک. تقاع ننوت یمن هک رمع رخآ ات هممشچ

. مراودیما _

سایلا گرزب یومع دوب، رت هنادنم تفارش ماش

شیاه ومع هیقب رتزا دنم تورث رتو رادلوپ هک

همیق تشروخ فرص اهارهب نامهم لک دوب

دوب. هدرک توعد

لگ. داماد و سورع یاذغ منیا دییامرفب _

ردقچ مدش هریخ سایلا رهاوخ تروص هب

نیمز نطاب اب رهاظ هک متسناد یمن دوب نابرهم

اج هدرک رکشت وا زا دنخبل اب دراد قرف نامسآ ات



. مدرک زاب دوب یزلف ینیس نورد هک اهاذغ یارب

؟ ینک یم یزاب یزاب ارچ هگید روخب

عورش و هدرب همیق تشروخ نورد ار قشاق

مدوب هدزن ییاذغ چیه هب بل زورید زا مدرک

مدرک فرص هظحل نآ رد هک یا همیق نیمه یارب

. مرمع همیق نیرت هزم شوخ دش

هک درک یم هاگن مندروخ اذغ هب تقد اب سایلا

. تفرگ ام زا سکع کی هظحل نامه ساکع

دیریگب مه تمس ور نوتاه هباشون حاال بوخ _

مه امش دیروخب داماد اقآ هباشون زا مناخ سورع

هس. ود کی نوتمناخ هباشون زا

بل هب دنخبل تفر و تخادنا ار شسکع کیچ

شتسد رد تفس ار متسد سایلا ، تشگزاب میاه

مامت مداتفا اذغ ناج هب یرتشیب علو ،اب تفرگ



دوجو مامت اراب ما هدعم تیاضر سح دش هک

. مدرک تفایرد

تشاد همادا بش کی ات ماش زا سپ ینامهم

یگتسخ زا دوب اج اپرب زونه یبوکیاپ و صقر

طسو اج نامه دوبن سایلا ،رگا مدوب توم هب ور

هب هک ینامز زا مرهوش ردام مداتفا یم طایح

عاالء دح ارهب یلحم مک مدوب هدمآ شا هناخ

دماین نامهارمه مه هلجح ات یتح دوب، هدناسر

و داد سایلا تسد یزیچ هک مدید رخآ هظحل اما

سایلا هب یجیگ اب دنام رظتنم رد تشپ مخا اب

. مدیسرپ و هدز دنخبل

هیچ؟ _نیا

؟ هتفگن تارب تنامام هگم _

ور؟ یچ _

هداوناخ منامام هب میدب لا متسد دیاب هک _نیا



یم بجاو مردام اما نرادن یمسر نیچمه ماباب

... هنود

شثیبخ دنخبل ووااب مدرک دنلب رس سرت اب

داد. همادا

؟ مینک راکیچ _حاال

نورد ار لا متسد متخادنا نییاپ مرش اراب مرس

. تفرگ شناتسد نیب ار متروص و داد اج شبیج

تدرد شاب مورآ طقف نم هب رپسب و زیچ همه _

... نیمه هدب راشف ور متسد تفرگ

.

هرفس اررد مدوب هتخپ هک یراهان قوش و قوذ اب

نشکب اذغ و دیایب ات مدش سایلا رظتنم و هدیچ

هک یدیدج راک رس زورما

واال هتفر دوب هدرک روج و تفج شیارب شیومع

یاه بش نیرتهب زا یکی بشید ، دسرب هک تسان



هبرجت وا رانک اررد مرمع

زا نم یتسه مامت وا مدرک یم سح مدوب هدرک

مدوجو رد رت فیعض سح نیا هتبلا تسلیند نیا

،هک تشاد لماکت هب زاین و دوب

. میدوب هدیسر نآ هب ود ره

کی هک متشاد قوش و قوذ شندمآ یارب ردق نآ

و دیایب رت عیرس متشاد تسود مدوبن دنب اج

کرادت قشع وااب یارب هک ییاذغ

مدرک ربص هچ ره دنک؛اما هزم هزم ار مدید

رس ار مرداچ ینارگن اب تیاهن رد دشن وا زا یربخ

نام یرتم تسیب هناخ وزا هدز

مدز. نوریب

زا شلد هت وزا دنلب یاه هدنخ یادص ندینش اب

نم دنام زاب تریح زا مناهد مرهوش ردام هناخ



یزیچ هب وبل مدوب شرظتنم تقو همه نیا

دوب هدروخ مکلا مامت ار شراهان ووا مدوب هدزن

. دیدنخ یم نم شیر وهب

هب راب دنچ شندرک ادص یارب ار متشم یبصع

ناکت دشاب بلج نم هب شهجوت مدز هشیش

یاه مخا ، مورب لخاد هک درک هراشا شتسد نداد

نیا رطاخ هب هک مدید ار مرهوش ردام

یمن ارم هک ییاج نم دش مه رد شداهنشیپ

هک مدرک هراشا سایلا ،هب متفر یمن دنتفریذپ

دنک یمن یراک چیه مدید یتقو دیایب نوریب

یبصع ، متشگرب نامدوخ هناخ لخاد هب یبصع

جنرب باقشب کی مدوخ یارب و هتسشن هرفس رس

، مدرک زیررس ار همروق تشروخ شیور و متخیر

دمآ یمن هک کرد هب مدش ندروخ لوغشم یبصع

. مدروخ یم اذغ ییاهنت مدوخ



باقشب و موش دنلب متساوخ دش مامت هک مراهان

دشو زاب تدش هب هناخ رد هک مروشب اهار

دش. دراو مخت و مخا اب سایلا

هگم ینز یم فرح نم فرح ور یچ هساو _

. منامام هنوخ ایب متفگن

مدعب مدموا یم یچ یارب میتشاد راهان _

. دایمن ششوخ نم زا تنامام

یاه هملباق ، متشاذگ نک کشخ یور ار باقشب

دوب هدشن هدروخ نآ زا رتشیب هرذ کی هک ییاذغ

. متشاذگ هناخ هنهک زاگ یور ار



ادخ ور وت نرخب لا چخی هی ندرکن تاباب هنن _

. ورام تیعضو نیبب

نیا رد متسناوت یمن نییاپ مرس دوب هتسب مناهد

دراو تبحم رد زا مدرک یعس میوگب یزیچ دروم

دوش. رارق رب نام نیب حلص ات موش

راهان مه اب یایب اتوت متخپ اذغ تعاس _هی

. مزاگ یاپ متیعضو نیا اب حبص زا میروخب

؟ یدیئاز هگم تیعضو مودک _

نوم نیب اوعد ماوخ یم یچ ره هتچ سایلا _



وت... هریگن رس

وش. هفخ _

مبلق ، مدنام توهبم و تام شتروص هب هتفر او

میوگب زیچ چیه متسناوتن اما دش دروخ تسکش

ارزا مهایس رداچ تشاذگ تشلا ب یور هک ،رس

مدز. ورس هتشادرب رد رانک زیوآ تخر

هک اتسین تاباب هنوخ اج نیا ؟ یتم سال هب اجک _

وت. ایب یرب تساوخ تلد اج ره

میوزاب و دمآ مکیدزن ، مدرشف تسد اررد مرداچ

. تفرگ شتشم رد تفس ار



؟ ینک یم یروج نیا ارچ نک ملو _

یچ یارب ؟ یدادن سالم نم نامام هب یچ هساو _

دش؟ تحاران ردقچ ینود یم ش هنوخ یدموین

هنز یمن فرح نم اب کالمم کی هک تنامام _

هد. یمن سالمم باوج

مامت تحاقو اب تخادنا یاباال هناش رورغ اب

: تفگ

شارب و تساوخ یم هک یسورع هراد قح

. متفرگن



مدوبن تساوخ یم هک یسورع نک...نم ملو _

منامام اباب نتفگ هلب هساو هتفر تدای راگنا

ناه؟ یدرک اراکیچ

راک رخ لثم حبص زا نزن نم هب تسد نک، ملو

نم رس وت کاخ یگب نم هب ورانیا یایب هک مدرک

وت کاخ وت رطاخ هب مداوناخ ولج مداسیاو هک

ننک. نم رس

واب تفرگ مدرک یم راوآ مرس یور هک ار مناتسد

: تفگ تیدج

؟ یدش هنووید ِا نکن



رد تنهد زا یچ ره یراد قح مدش هنووید _هرآ

. یراد قح یگب مهب دایم

. متفگن یزیچ هک نم _

ملو هشیم یچ یگب یاوخب هگا یتفگن یزیچ _

نک.

هزاجا و درک هقلح مرود رت تفس ار شناتسد

رد ارم مدش مورآ یتقو ؛ دادن یتکرح چیه

دز. بل مشوگ مد ینامیشپ واب تفرگ شوغآ

ره دوب تحاران تتسد زا منامام منک راکیچ _



. تفگ نم هب دمورد شنهد زا یچ

تاه هدقع مامت یاوخ یم دعب هب نیا زا ینعی _

یرپب تفگ یچ ره یک ؟ره ینک خیلا نم رس ور

نم. هب

. هبوخ مدرک هابتشا _هن

رو. نوا ورب _

دیبسچ یجورخ رد هب اما درک زاب ار شناتسد

. مدنادرگ زاب یلبق یاج هدروآ اررد مرداچ ارابجا

دعب. هب نیا زا هگید ینک مینادنز یاوخ _یم



؟ یراد ور اینادنز سح یندوب نم شیپ _

یساسحا نیچمه هگا نم سایلا هیچ افرح _نیا

؟ مدرک یم جاودزا تاهاب متشاد

تسد و هتفر ولج داد، ناکت ادص یب ار شرس

. مدرک همزمز یروخلد اب متخادنا شندرگ رود

اب نومدوخ غاب وت هریگیم ملد یلیخ اج _نیا

یراک چیه اج نیا اما مددک یم مرگ ور مرس راک

. منکب منوت یمن

. منزب یراد روبنز تارب یاوخ _یم



. هنووید _

واب مدروآ ورف شا هنیس یور مارآ ار متشم

. مداد همادا سول یادص نامه

یم راکیچ ماباب نامام شیپ مرب یزور هی _هگا

؟ ینک

. مایم تاهاب منم _

دش. نوماوعد تقو هی هگا _هن

ریبعت یشوخ ارهب ثکم نیا ونم درک توکس

اهوفلا وگشیپ هزادنا هب سک چیه اما مدرک

دنک. یتسرد ریبعت تسناوت یمن ریگ



 

***

 

دعب مین و سلا کی

 

ار مرسپ هدیشک ممشچ یاپ مخز یور ار مرداچ

شرس یور ار مرداچ مدرک اج اجهب مشوغآ رد

نامزمه دروخن امرس ات مدیشک

قه حلا نامه ورد مدروخ یم سیخ ناراب ریز

سایلا ! متشادن ار ییاج متفر یم اجک مدز، یم

رب رگید هک تفگ و دوب هدز مکتک

یمشخ رپزا مه زاب تسم مه زاب هناخ هب مدرگن

مداد یم لا متحا هتبلا ، متسناد یمن ار شلیلد هک

هدرک شجارخا راک زا زاب هک

هب تبسن ار وا تدم نیا رد مرهوش ردام دنشاب



مه شوخ زور کی هک دوب هدرک ریش نانچ نم

. مدوب هدیدن

تسار شیاه یلغچ نیا شاک و درک یم یلغچ

اب سایلا یراکیب عاضوا نیا رد هراچیب نم دوب

فیک مدرم یاه سیدناس فرظ

یارب هک تفگ یم ،وا متخورف یم و هدرک تسرد

ششیپ ار مرسپ و مور یم نوریب هنازور یگزره

... مراذگ یم

مدوب مردام و ردپ هدنمرش متفرگ نادند هب بل

و دندوب هتفگ نم یارب هدنیآ ارزا زیچ همه اه نآ

رد مردام ، مدوب هدرک تقامح نم

نامه طقف اما دوب هدزن رس نم هب تدم نیا

رگید هک نیا یواح همان کی نام جاودزا لیاوا

میارب دور یم و دنام یمن ناریا رد

دبو یاه راتفر مردام نتفر زا دعب اقیقد ... تشون

شحف دش، عورش شیاه ندز کتک سایلا تشز



نم ریقحت و کیکر یاه

ما هداوناخ یارب مه نزرا کی هک نیا هب تبسن

. مرادن شزرا

ار شزرا نیا مدوخ نوچ متشادن تشاد مه قح

ما هدرک خی تشگنا متفرگ دوخ زا ابوا ندوب اب

ار ونآ مدرب گنز تمس ار

دندوب هدرک بصن ار نآ اه یگزات مداد راشف

. دوبن بقال نوچ

زورما مرسپ هک دوب بیجع داد، یمن باوج یسک

یاوه نینچ رد مه نآ درک یمن یبات الیب صا

یور ار متسد هرابود یدرس

. متشادن رب راب نیا و هتشاذگ گنز

دروخرب یادص زا دمآ رد تمس ودب ودب یسک

هک ،ردار متفایرد ار نیا اه گنس اب شیاه شفک

وا دز شکشخ نم ندید اب دوشگ



یارب تخانش یمن ارم مه وا متخانش یمن ار

. دیسرپ نیمه

. مناخ _هلب

لوه هک راگنا هدیشک نییاپ رتشیب ار مرداچ

شبیج لخاد تسد دوب، هدمآ رد مد ات یکلوه

. تفرگ متمس ینموت کی و درب

ورب. ریگب _

دید، هک ار میمخز تروص مدرک دنلب رس تریح اب

یم ادیدش هک ییادص اب دیشک سپ ار شتسد

. مدیسرپ دیزرل

تس... هنوخ منامام _

هیک؟ نایاش _

لخاد مدق ضغب دوب،اب اقل هم مگرزب ردام یادص

ارم توهبم و تام روط نامه رسپ ونآ متشاذگ

درک. یم لا بند



. زیزع _سالم

؟ هیعضو رسو هچ نیا اده _

شتمس ار مرسپ و هداد ناکت ار مرس ضغب اب

مدز. بل حلا یب متفرگ

؟ زیزع یراد یم هگن و مرسپ _

مرسپ کنوتسپ هک نیا زا لبق تفرگ نم ارزا وا

مگرزب ردام فرح اب مرادرب کاس لخاد ارزا

دز. مکشخ

؟ هراد بت ردق نیا ارچ هچب _نیا

. تشادن بت میدموا یتقو _بت؟

ینارگن واب هتفرگ شناتسد ارزا مرسپ عیرس

تیاده اب مگرزب ردام مدز سپ ار میاه کشا

درب. لخاد ارم شتسد



هب مه رانک رد هایس یسابل وداب ره مردپ و ردام

مگرزب ردام هب بجعت اب دندوب هتفر قیمع یباوخ

. متخود مشچ

هدش؟ یچ _

. مگب تهب نم هدب ور هچب _

هتساوخ هب هجوت ویب هتشاذگ نیمز یور ار وا

شندرگ ریز ار مخی یاه تسد مگرزب ردام

اب تفرگ شتآ مخی تسد ینآ رد متشاذگ

: متفگ وا هب ور تشحو

هدب. شلا ح مرسپ زیزع نک یراک هی

هی هنوخزپشآ زا ورب رسپ نایاش هنن؟ منک راکیچ _

. رایب زیمت لا متسد و مرلو بآ نگل

فرح هنک، کاپ ور تدوخ یامخز داوخ یم یکی

رکف تفگ تردام یچ ره رتخد یدرکن شوگ

... هدرک وراک نوا یزابجل و جل رطاخ هب یدرک



نآ مدش یم هذخاوم عضو نیا رد دش یمن مرواب

مه راب کی ارم تقو چیه هک ینز طسوت مه

دوب. هدرزاین

هزادنا هب مدوخ متشاذگ وناز یور رس توکس رد

یم ملد اهار فرح نیا ، مدیشک یم رجز یفاک

. متشاذگ

دروآ ار دوب هتفگ گرزب ردام هک یلیاسو نایاش

هنوخ مریگب باجح وا رطاخ هب مدوب روبجم

دندوب باوخ زونه مردام و ردپ دوب مرگ یدایز

درک. ناشرادیب هک دش یم هن متساوخ یم هن

رس باالی نامیود ره ینارگن اب بش یاه همین ات

دوب کی ادودح تعاس زونه ، میدوب هتسشن مرسپ

دوب. هدش ربخ اتاالناب سایلا امتح ،

یم مرکف زا شاک متسب ار میاه مشچ یبصع

لثم وا هب ندرکن رکف ، مدوب وا رامیب نم اما تفر

. دنام یم سفن ندیشکن



متشگرب شتمس هدز تشحو مرسپ نهلا یادص اب

هب ور مک ومک دوب هدش خرس خرس تروص

یاه تشم یادص عقوم نامه ، تفر یم یدوبک

دش. دنلب رد هب یسک

 

 

 

لکش هب یربا رد متشادن مرسپ زا یمک تسد نم

رب متسد زا یراک چیه و مدوب هدش سبح سرت

ناکت و ندز غیج مدرک هک یراک اهنت دمآ یمن

و مدز یم دایرف لد هت زا مهو اب دوب مرسپ نداد

یادص نامزمه مداد یم ناکت ار ما هناد کی یکی

ار مبارطضا دوب نآ تشپ هک یسک یاه ندز رد

زا هزات هک مردام و ردپ یادص درک، یم ربارب دص

زج یزیچ دش یمن ثعاب مه دندوب هدیرپ باوخ

. مونشب مدوخ یاه دایرف



مامت واب مدوب قرغ دوخ منهج رد هظحل نآ

، دروخن ناکت رگید رسپ مدیشک یم باذع دوجو

شتروص دوب هدرکن مه نهلا یتح

درک یم یعس مردام هشیمه رتزا مارآ دوب مارآ

اما دنک مارآ ارم

گنچ ار مدوخ و مدیشک یم غیج لد هت زا نم

و فصو لباق ریغ مدیشک یم هک یدرد مدز، یم

دوب. هرظتنم ریغ

یم ادخ هب دینکن زاب هگا دینک زاب ورد دینک _زاب

. شمنوکش

سرتسا اب سایلا لد هت زا یاه هدبرع یادص اب

مدز. داد؛ یرتشیب

یم و نم سایلا منک؟ راکیچ منک راکیچ _حاال

. هشک یم و نم امتح هشک



. هدرک طلغ _

ار میاه نخان و دمآ مدوخ هب مردپ داد اب

. مدییوج

منک. یم هایس وشراگزور هدرک طلغ _

متسناوت یمن دندیزرل یم تدش هب میاه تسد

. مریگب اهار نآ یولج

هزاجا و هدرشف شوغآ اررد مموصعم لفط نت

دنک جراخ مناتسد ارزا شدسج یسک مداد یمن

ار وا شردام و درک یم قه قه هنامولظم مردام

داد. یم یلست متسناد یمن ار شدرد هک

مدموا مدرک طلغ نامام هشک یمن سفن مرسپ _

نم. رطاخ هنم،هب ریصقت شمه هگا اج نیا

هت زا تفرگ باال میاه هجض تفر یم جیگ مرس

مشوغآ اررد وا یبصع و مدیشک یم غیج لد

ارزا وا تشاد یعس مگرزبردام ، مداد یم بات



سک چیه ارهب مرسپ هزانج اما دنک ادج مشوغآ

مدز. یم دایرف و مداد یمن

تسد نک شلو هنم نمملا هرسپ دینک ملو _

. دینزن شهب

لا جنج و ثحب نیب رد نم یاه دایرف یادص

ار منهج دیخرچ یم و دیخرچ یم مردپ و سایلا

هک متسناد دز...یم یم مه نجل هکت کی لثم

شپت مریم یم دنک ادیپ همادا روط نیمه هگا

زا تیاهن رد دوب هتفر باالرت مروصت دح زا مبلق

هک مردام شوغآ رد روط نامه و هتفر شوه

... مداتفا تشاد لغب هی هب زاین شدوخ

 

***

 

 



منص"

 

هرجنپ زا هک یهام رون ریز و هدز هناچ ریز تسد

اده هدش کشخ یاه بل هب دیبات یم لخاد هب

وور گنر نم تروص زا شتروص ، مدوب هدز لز

دوب. رت هدیرپ

نیا دیاب ارچ دوب، دایز نام یگدنز یخلت ردقچ

دش؟ یم مرتخد و نم یارب اهنت باذع همه

دروخ دزو رطاخ ارهب بایسارفا و سایلا

هب دندوب هدرک ینادنز هاگ تشادزاب رد ناشدیدش

ار بایسارفا یدازآ یاه راک مدوب هتفگ نایاش

مدرک یم شدازآ هقیثو دیق هب هدش دهد ماجنا

یناور نآ لباقتم تیاضر اب مداد یمن هزاجا اما

منهج رتشیب نیا ارزا مرتخد رتخد و دنک دازآ ار

. دزاس

رت زیزع مرتخد اما دش بابک ما هون یارب ملد



اب دوخ ندرک لوغشم متسناوت یمن تسا

زا مه ار مرتخد ما هون گرم یارب دیدج یرادازع

اج نیا هک بایسارفا حلا هب شوخ ، مهدب تسد

تکاس شخبمارآ اب روطچ ار وا دنیبب ،ات تسین

. دننک یم

هک دنک یم اعدا دوش یم مارآ دننز یم هک وراد

یم ناشرثا هک نیمه اما هتفریذپ ار شرسپ گرم

لیدبت ار ناتسرامیب لک شیاه غیج یادص دور

دنک... یم یرادازع تیئه هب

شمیرب یم مدش یروج نیا منم هش یم بوخ _

. نکن هیرگ مدرگب ترود ، رتکد

هب مه مدوخ و هدرک کاپ درد اراب شیاه کشا

. مداتفا هیرگ

هزادنا هب نم نکن هیرگ نومرسپ حور ور _وت



یمن نوممودک چیه یروج نیا ، منوغاد یفاک

. میشاب رساپ مینوت

مرس قرف هب یا هسوب و دیشک ششوغآ رد ارم

دز.

. هنوم یم اج نیا بشما تنامام _

_هرآ.

نومشیپ ور هام هی نیا ینزب فرح شاهاب شاک _

تحار ملا یخ تسه یتقو ارچ منود یمن هشاب

هرت.

مدز. بل رطاخ نانیمطا واب هدش ادج وا زا

. هنوم یم ماوخب ردقچ ره هنوم یم _

منص. _

؟ مناج _

لصاح هک یتخس واب دیشک شناهد رود یتسد



درک. ادا ار شلد فرح دوب شرورغ نتفر رانک زا

یزیچ هگید یرب نومب شرخآ ات یرس _نیا

. هنوم یمن نومزا

رگید مدیسوب ار ووا هتفرگ ششوغآ رد هرابود

هک درک رواب تسناد یم هتشذگ ارزا زیچ همه وا

رطاخب درک مکرد ، هدوب شدوخ رسپ سایلا

یمن ار هتشذگ ، مدرک شیپ سلا دنچ هک یتقامح

دوب ام یارب حلا نامز اما میهد رییغت میتسناوت

هدنیآ نام تکرح نیرت کچوک اب میتسناوت یم

. میزاسب ار نام

دعب" هام کی

مدوخ رتکد نامه رتکد کی شیپ ار مرتخد زورما

دوب،هب هدرک نامرد ارم تخس یاه زور رد هک

و شخب مارآ یاه صرق ماسقا و عاونا مرتخد



نآ هک متسناد یم نم طقف درک زیوجت باصعا

. دراد مدآ ناور و زغم یور یریثات هچ اه صرق

. دایم مباوخ یلیخ نامام _

یسکات هدننار هب وور متفرگ شوغآ اررد وا

: متفگ

دیر. یم رت عیرس مکی اقآ

. نامام _

. مناج _

... مضیرم یلیخ منک رکف ، دایمن باال مسفن _

. هتاصرق رطاخ هب منامام یش یم بوخ _

دوب هدش میولگ هقی هب تسد میولگ نانچ ضغب

نآ یاج یاج رد شگنچ یاج مدرک یم سح هک

. تسا هتخادنا طخ

تشم تشم هک یروآ باذع یاه زور یروآ دای



باوخ اررد مرمع فصن و مدروخ یم صرق

لثم مه مرتخد دوب،حلا هدننک هناوید مدنارذگ

ار سایلا اه زور نآ شاک دیشک یم یتخس نم

دامتعا وا هب شاک ، مدرپس یمن یروس تسد هب

ریما واو حلا هب هک ملد رب تنعل مدرک یمن

. تخوس یدهم

سایلا ندید اب میدرک فقوت هک هناخ رد مد

ردق نآ شدوخ دش مه رد میاه مخا اده رهوش

دیمهف یمن شفارطا زا زیچ چیه هک دوب حلا یب

دوب. اه صرق جیگ

نیشام ارزا مرتخد و هدرک باسح ار هیارک

یم هار ناروخ ولت ولت نم هب هیکت مدرب نوریب

دمآ.

یولج دمآ، یم متمس مکحم یاه مدق اب سایلا

هب عورش حیلا یب اب ادهدش زبس هک نامهار



راجزنا وااب هب ور هدرک ناروف ممشخ درک هیرگ

: متفگ

اج؟ نیا یدموا یچ هساو

یریگب ممنز یاوخ یم یتفرگ مزا ور مرسپ _

. مراذ یم یدرک یخلا

. رونوا وش _مگ

. هسرب یشک تیاکش و تیاکش هب راک راذن _

هدب تساوخ رد ورب ماوخ یم ونیمه اقافتا _

. متفرگ لیکو شساو ! ینک یم یطلغ هچ منیبب

یب دز ادص حلا نامه اررد ممان و درک ادهنهلا

بآباال درز و دوش مخ هک دش ثعاب مییانتعا

هب وور هداد ژ اسام ار شرمک ینارگن اب دروایب

مدز. داد سایلا

یم نوم منوج زا یچ وش مگ اج نیا زا وش _مگ

کیدزن شهب لوپ رطاخ هساو هگم ورب، یاوخ



زا تسد طقف مدیم تهب یاوخب ردقچ ره یدشن

. رادرب شرس

دیشک شیاهوم لخاد یتسد یبصع کالهفو

هچ دوب،ره هدش خرس ضغب زا شدیفس تروص

دای رتشیب مدرک یم تقد شتروص هب رتشیب

. مداتفا یم یفطصم

ور اده زاب مراذ یمن مدرگ یم رب یلو مر _یم

. یریگب مزا

سح ار شنتفر متفرگ شتروص زا ور ترفن اب

کشا زجع هکاب ییاده مرمک رود تسد مدرک

سرت زا مدرب لخاد ار ووا هتخادنا تخیر یم

زا سپ هک یا سهلا شش کدوک لثم و دیزرل یم

هدرک ادیپ ار شردام ندش مگ وطالین تدم

درک. یمن میاهر

،اب مدیچیپ شرود و هتشادرب کزان ییوتپ

متفر هناخزپشآ وات مدش دنلب اج زا یناوتان



اج نآ اده متشگرب یتقو مدرب شیارب بآ یناویل

ار شمان سرت اب داتفا منت هب هشعر زاب دوبن

یور تشحو ،اب دوبن قاتا یاجک چیه مدز یادص

دمک زاب همین رد هب ممشچ نآ کی مداتفا نیمز

شیاهوناز هک مدید ار اده متفر هک شتمس داتفا

هدز لز نم هب تشرد نامشچ واب هتفرگ لغب ار

. تسا

. هدشن یچیه تسین یزیچ مورآ مرتخد مورآ _

هرآ؟ شمتشک نم درُم ارچ مرسپ نامام _

زا تفگ مرتکد یدید دوبن سملا ترسپ مزیزع _هن

. هدوب ضیرم لبق

یم هدموا نومه هساو سایلا شمتشک نم _هن

. هرایب مرس و شیف تال داوخ

: متفگ مغ واب مدز وناز شیاپ شیپ

مراذ یمن هگب روز تهب هرادن قح هگید سک چیه



؟ یدینش تاباب مه نم مه هنک تتیذا سک چیه

تمس و هتفرگ ار شتسد داد ناکت رس یروابان اب

، مدیشک مدوب هتخادنا وا صوصخم هک یکشت

شمارآ رد مدرک یعس و هدرک ششک زارد نآ یور

. مناباوخب ار وا

شتروص یور راو شزاون ار متسد دیشک هک زارد

هک متفگ ییاه زور زا شیارب تبحم واب هدیشک

ایند هب زا میگلماح نارود وزا مدوب شرانک رد

یکدوک رد هک ییاه زیچ شندش گرزب شندمآ

تبحص ووااب شیاه تنطیش و تشاد تسود

مک دوب؛مک شزاون اب هارمه هک نم تارطاخ اهو

. تفر ورف قیمع یباوخ هب

دعب" هام دنچ

 



هدنام هجیتن یب هک یهاگداد زا هتفوک و هتسخ

کی هک دوب هتفگ هدنورپ یضاق متشگرب دوب

مه یتقو میهدب سایلا هب دیاب رگید تصرف

نوریب هاگداد زا ارم دادیب و داد ، مدرک ضارتعا

. دندوب هتخادنا

هب یدایز لیامت دوب هدش رتهب شیگدرسفا هک اده

ار نیا شهاگن ،زا تشاد سایلا شیپ تشگزاب

تسناوت یم درک یم تیاکش وا رگا مدناوخ یم

زورما متسناد یمن زیچ چیه ؟ دنادرگ اررب اده

هضرع هک مدوب هتفرگ اوعد مه لیکو اب یتح

. تسا هتشادن ار مرتخد طالق نتفرگ

مدوب هدرک زگ هناخ زا یا هشوگ یبصع کالهفو

درک. یم هاگن نم هب سرت اب یمشچ ریز اده و

. نامام _

شراثن نهپ و تپ رامرهز کی تساوخ یم ملد

هک شتشرد یاه مشچ نآ هب دماین ملد اما منک



. میوگب یزیچ دز یم ود ود

هی مرادن باصعا ال االنصا نزن فرح اده _

مگ. یم یزیچ

اب شنامام هگ یم هنومیشپ سایلا نامام _

مه ادج هنوخ هی یتح هدرک یم شریش شافرح

هگ... یم متسار هنک... هراجا هرارق

ینزب فرح شاهاب یدرک تقو یک هگ؟وت _یم

یتحار نیمه ؟هب یدرک شرواب کرد هب نیا حاال

ود اب دروآ ترس بال همه نیا

هداس ردق نیا ارچ وت اده یدرک شرواب فرح ات

یا؟

. نامام _

ترس زا شهب یدرگرب مراذب هک نیا رکف هیچ _

هد،ات یمن هزاجا تاباب مراذب منم نوریب زادنب

یمن تبحص تاهاب هگید یاین لقع رس میتقو



منک.

سایلا دوخ اب اصخش دیاب تفرگ دز؛ ضغب  اب

، درادرب یزاب نیا زا تسد ات مدرک یم تبحص

موس کی نتفرگ یارب ار مداهنشیپ ارچ مناد یمن

تساوخ یم رتشیب امتح دوب هدرکن لوبق ملا وما

. دهدب قد ارم تساوخ یم یضوع کدرم

هچ ره مدزن فرح اده اب کالممه کی بش ات

نیا اب دیاش متفگ مدزن فرح دزابوا میادص

. دیایب شدوخ هب شور

یم مدوب بایسارفا ندمآ رظتنم هناربص یب

نیا اب هروج چیه ،و تسا نم وااب هک متسناد

یتقو نیمه یارب درک دهاوخن تقفاوم یتشآ

؛ هدرک وگزاب وا هب انیع ار لئاسم همه دمآ، بش

هک دوب نیا دماین هاگداد هب هکنیا لیلد مدوب

مورحم هاگداد رد تکرش ارزا وا هدنورپ یضاق

تدم نیا رد هک ییاه یریگرد رطاخ هب دوب هدرک



دمآ. شیپ سایلا واو نیب

عوضوم اب مارآ هشیمه سکع رب بایسارفا

رد اده دشاتاب باوخ قاتا دراو درک، دروخرب

مه نم دنک تبحص عوضوم نیا اب هطبار

ورف رکف رد نامزمه مدش ماش نتخپ لوغشم

سایلا اراب متاق مال بایسارفا هک نیا ،اب متفر

نیا رد دوب؛اما هدرک عونمم یضاق نآ دننامه

هک یا هرگ نیا و منیبب ییاهنت ار وا هک مدوب رکف

منک زاب دوب؛ار هداتفا هداوناخ ود ره یگدنز رد

متساوخ یم نم هک یزیچ و مدوخ شور اب هتبلا

، دوبن لا صو اعطق مدوب شلا بند نم هک یزیچ و

بایسارفا تبحص تعاس مین زا سپ یتقو اما

روط نامه اردز شفرح و دمآ نوریب قاتا زا

... توهبم و تام

"



روط نامه اردز شفرح و دمآ نوریب قاتا زا

ش لا جنج زا هتسخ تروص هب توهبم و تام

. مدنام هریخ

ینعی ننکب ونوش یگدنز مراذب هک یچ ینعی _

. هراد شسود هک یچ

یم هن ههام دنچ ناه منک راکیچ یگ یم _

وزا شیریس هرسپ هن میریگب وش طالق مینوت

یم هگ یم نومرتخد هک االمن مینکب هنوخ رد مد

ناه؟ منک راکیچ وگب وت شداوخ

یزور مدروخ مسق تسین میلا ح افرح نیا _نم

. مزیرب مه هب ورایند هدرگرب منهج نوا مرتخد هک

دش مخ متمس و تفرگ فرط ود ره ارزا مناوزاب

دز. بل یناوتان اب

تاراک همه زا هک هسرب یزور نم لثم راذن منص _



هک ییاج وت راذب نومرتخد اده یشب نومیشپ

یمن دایم مدب هرسپ نوزا منم هنومب لا حشوخ

هشقشاع نومرتخد اما منیبب و شتخیر ماوخ

شرطاخ منوا ینعی نومزا تفرگن ملوپ هک یدید

. داوخیم

برچ همقل هی لا بند داوخ یمن ور اده نوا _

یم شهب ور داوخ یم هک یزیچ مه هرت...نم

مد.

دز. ادص ار ممان رشت اب

منص. _

دیروخب ماش نک ادص و ترتخد هرضاح ماش _

. هروخب م هلک هب داب مرب هار مکی غاب مر یم نم

شدوخ تمس تبحم اب ارم و تفرگ ار میوزاب

همزمز قشع اب درک هقلح مرود ار شتسد دیشک

درک.



؟ یدوبن زابجل ردق نیا _بقال

همه زا مدیسرت یم متشادن ور سک چیه _بقال

... مدوب هچب

امتح داد، یم ناشن ار شا یتحاران شتوکس

دوب. هدرک تشادرب هابتشا

نم. زا یتح _

زا مدرک یم اوعد ابوت هشیمه هشاب تدای _هگا

سرت ریغ یسح نوچ مدیسرتن تقو چیه وت

. ینود یم بوخ متدوخ دوب ووت نم نیب

هگن ما هنوگ یکیدزن اررد شیاه بل تنطیش اب

. دیسرپ و هتشاد

؟ یسح _هچ

. هنیب یم اده هتشز رونوا _ورب

. هدلب ور ازیچ نیا همه شدوخ اده _



زاب. یدش ایح یب مرس هب کاخ _

هسوب ، مدیشک مکانزوس یاه بل یور ار متسد

هک دهد همادا رت وطالین تساوخ ار شا

. میدیرپ اج زا ود ره اده یادص اب

. دیشخبب یاو _

یتشم دنخبل اب هارمه تفر طایح تمس ودب ودب

رشت شنزرس واب هدز بایسارفا فتک هب مارآ

مدز.

. هگید دید _

. دیسر نیمز هب نومسآ ،حاال هنیبب _

زان واب هدرک زیر یصاخ حتلا ارهب منامشچ

: متفگ

نوم هجیتن هون رکف دیاب اماالن ادخ هب هتشز _



. میشاب

ما. هچب هی رکف هک _نم

. متفرگ نادند هب بل هدش تشرد ینامشچاب

. هگید ینک یم یخوش _

ما. یرز لکاک رسپ هی رکف ومالوت هب _هن

عیه. _

هیچ؟ _

؟ نگیم یچ مدرم _

. شور منیا متفگ یچ سلا همه _نیا

؛زاب مشاب نم هک یا همعط یارب ار شناتسد لفق

و هدش نادنز دراو لیم مکلا اب همعط ونم درک

همه زا هک یراوید یور رس

. متشاذگ وا هنیس ینعی دوب رت مکحم اه راوید



.

ار مکچ هتسد و هتسشن خاتسگ کرسپ نآ یربور

. مدرک ترپ شلباقم

. سیونب _

یگ؟ یم یچ _

نتشادرب تسد تمیق مرتخد ندرک لو تمیق _

. نومرس زا

شفارطا وهب دیشک ششیر یور یتسد یبصع

درک. هاگن کیرتسیه

؟ یدرک رکف یچ نم هب عجار _

المز میزیچ ره مدید هدوب یچ ره مدرکن یرکف _

داوس هگا ؟ هردقچ تخرن وگب حاال مدینش هدوب

. مسیونب تارب نم وگب یرادن

نادنچ اما دنک لر تنک ار دوخ درک یم یعس



ناکت نیمز یور دنت دنت ار شیاهاپ دوبن قفوم

تشم هب عورش مک ومک داد یم

رت مکحم هظحل درک،ره زیم هب کیمتیر یاه ندز

صرح واب هدش دنلب اج زا تیاهن رد لبق زا

نم تمس ار شا هراشا تشگنا

. تفر هناشن

یاوخ یم لوپ ناه؟اب یتسه یک یدرک رکف _وت

؟ مدب وطالق منز هک یرخب و نم

. یتساوخ یمن لوا وزا نیمه هگم _

. ماوخ یمن هگید _االن

؟ یتساوخ یم سپ _

داد، ژ اسام ار شیاه مشچ و تفرگ نم زا مشچ

درک. هراشا جورخ رد هب تسد نامه اب دعب

. نوریب ورب _



مر. یمن اج چیه یگن ور تخرن _ات

. مدیرپ اج زا شیناهگان دایرف یادص اب

هش. زاب تور هب مور ماوخ یمن نوریب _ورب

نامه وهب مدرک ظفح ال ماک ار دوخ عضوم

: متفگ لبق یدرسنوخ

وت سنج مه متخانشیم ور یدرم هی ینامز هی

نیا یدب یزاب و نم نکن یعس ، اقیقد تدوخ نیع

شیپ تقو یلیخ ونم هار

هک دوب رتهب اما هیچ هصق هت منود یم ، متفر

. ینک شمومت اج  نیمه

نامه تسرد متفر رد تمس و هدش دنلب اج زا

: تفگ هظحل

یمن شتیریگب نم زا مراذ یمن ماده قشاع نم

مارب هک یزیچ اهنت منز تفر مرسپ م هچب مراذ



... هدنوم

نانچ ملقع اما تخوس شیارب مقمحا لد

رد تمس تسار کی هک دناچیپ ار ششوگ

نیا رد تاساسحا ، مدرک تکرح یجورخ

دوب مه مرتخد هب طوبرم هک یگدنز زا هطقن

یم ار شا هشیر دیاب تشادن ییانعم چیه

. مدناکشخ

سک چیه هک نیا یخلا اب مدیسر هک هناخ رد مد

اده ، متشاذگ غاب لخاد اپهب درادن ربخ یزیچ زا

یاه باق ندرک بترپ لوغشم

هشیمه یراد روبنز هب شا عالهق نیا زا دوب لسع

تساوخ یم تعرج یلیخ منک، یم تریح

هتفر ولج اه روبنز هب ندش کیدزن

نتشادرب یارب هک شرمک یور یتسد تبحم واب

. مدیشک دوب؛ اه باق رگید



یش. یم هتسخ ناج نامام نک شلو _

دوب؟ بوخ اقل هم هنن ربخ هچ هک تسین یراک _

یم فرح هدش گرزب هروطچ یدهم ییاد رسپ

هنز؟

! هبوخ ادخ رکش _هرآ

؟ مزپب یچ راهان _

. داوخب اباب هک یچ _ره

. داوخ یم ازیچ یلیخ تاباب _

یچ؟ _ثمال

زیر زیر و هتفرگ شتروص زا ور مرش _اب

. مدیدنخ

؟ دیتفگ یم یچ بشید دنخن هگید وگب نامام _ا

. مگیم تهب ادعب _

. یدرمان یلیخ _



دش، دنلب نام ههقهق نایم ناهگان هناخ رد

دوب.اب هدیبوک راوید هب مکحم ردار بایسارفا

ار نآ درک زاب ردار هک تردق نامه

. تسب

؟ یدوب اجک _

رکف اب هظحل کی دندوب خرس خرس شیاه مشچ

اده روضح مدش، یهت ،قبلا دشاب هدیمهف هک نیا

درک. یم مبرطضم

. منامام هنوخ _

نیا رد راب نیلوا یارب هک شا یناهگان یلیس اب

ما هنوگ یور نام هطبار سلا دنچ دیاش و تدم

هدز تشحو غیج یادص ، تسشن

دایرف سرت و ضغب اب شردپ هب ور دش دنلب اده

دز.

؟ ینک یم راکیچ اباب _



نم... رس رب کاخ هرآ؟ تنامام هنوخ _

نیا رد راب نیلوا یارب هک شا یناهگان یلیس اب

ما هنوگ یور نام هطبار سلا دنچ دیاش و تدم

هدز تشحو غیج یادص ، تسشن

دایرف سرت و ضغب اب شردپ هب ور دش دنلب اده

دز.

؟ ینک یم راکیچ اباب _

رب کاخ نم... رس رب کاخ هرآ؟ تنامام هنوخ _

. تسین تیلا ح فرح هک وت رس



مرس یور ار شتسد شرخآ هلمج اب نامزمه

، مدرک توکس ضغب واب هتخادنا نییاپ رس راشف

رس دشو قاط شتقاط اده

بایسارفا و ینک یم راک هچ هک دز دایرف شردپ

تقاتا وت وش مگ هلمج و شا هدبرع اراب وا

درک. هناخ یهار

و صرح اب هارمه هدروآ نییاپ ار شیادص

هب عورش دوب مراک هب تبسن هک یراجزنا

درک. شیاه سرت ییوگزاب

یگ یمن سومان یب نوا هنوخ یتفر یچ یارب _

یب شدوخ یگ یمن ش!؟ هداز مورح یاه ومع

تور تسد هگا درک یسومان



. متسکش یم ور شندرگ دیاب هک درک یم دنلب

یم و راک نیا دیاب دز ور ترتخد یتقو _

مرادن نداد تسد زا یارب یزیچ هک ...نم یدرک

یتشاذ یمن یتشاد یم تریغ دیاب وت

سهلا دنچ راگنا تتریغ گر اما مرب ولج نم

هش... یمن رادیب مه هگید و هدیباوخ

؛ تفر هنکمم دح نیرت هبباال هرابود شیادص

مدیسرت نآ کی دش، هقلح مندرگ رود شتسد

. مدید شنامشچ اررد نوخ نوچ



یم مفیرظ ندرگ رود تردق اراب شیاه تسد

مدید یم رات ار زیچ همه مک مک ونم درشف

تسد دش دنلب هک اده یاه غیج یادص

هدیاف اما مدز گنچ ار بایسارفا تردق رپ

هکاب دندش یم هتسب مک مک منامشچ ، تشادن

رمک یور اده یاه تسد مکحم تابرض

اده راب نیا درک اهر ارم و دمآ شدوخ هب شردپ

اراب شردپ نم لد هت زا یاه هفرس نایم هک دوب

دزووا یم کتک دایز هنیک

دوب. هتسب ازسان و شحف ارهب

موش دنلب متسناوت یمن دندوب هدش تسس میاهاپ



راهم شناتسد نیب مشخ اباب اده بایسارفا ،

نیب ار شقه قه یادص ووا درک

داد. نوریب شردپ هنیس

رطاخب ادرف ات اعطق و تخوس یم مندرگ رود

وا تردق ورپ گرزب ناتسد قیمع یاه راشف

هک تباب نیا ،زا دندش یم دوبک

دنک یمن نامرتخد ررض هب یراک چیه بایسارفا

نیمز یور ارزا دوخ یراوشد هکاب مدوب نئمطم

ار جورخ وهار هدرک دنلب

رطاخ هب هن متفر یم دیاب راب نیا متفرگ شیپ

اه تمرح هک بایسارفا رتخد رطاخ هب مدوخ



نم و دوب هدش هتسکش ناشنیب

. مدوب شثعاب

.

دعب" هتفه ود

منص"

 

مرهق هتفه ود نیا رد بایسارفا یارب هک یا همان

وا وزا مداد مردام تسد ارهب مدوب هتشون ابوا

ارهب نآ هک مدرک شهاوخ

هدرک هدامآ اه نآ یارب هک ییاذغ هملباق عالهو

مخت و مخا ،اب دهدب ناش لیوحت و دربب مدوب



نایاش ارهب مدوب هتفگ هک یراک

نم رانک هب شدوخ و درپس شا هداز ردارب

. تشگرب

ید؟ یم شهب مماش تهب هدرک بوخ یلیخ _

مه اده مدعب منک راکیچ همرهوش نامام _

. هششیپ

شتخپ تسد ینود یم متدوخ تس هنوهب اده _

؟ هرتهب مه ووت نم زا

: متفگ قوش و قوذ واب هدز قیمع یدنخبل

. هتفر وت هب منک رکف هرآ

نک ترپ ور مساوح یه حاال وت تسد زا ناما _

تلد نیا رس تدوخ هش یمن میزیچ هک نم

. یروخ یم هبرض

لثم طقف شیپ اه زاسلا مدوب هدروخ هبرض



یتقیقح ره ارهب یکبک یگدنز اه سلا نامه

. مدوب هداد حیجرت

مدرک یمن ؛ منکن شیاهر رگید هک مدوب هداد لوق

ات دوب المز نم یارب مه وا یارب مه هیبنت نیا اما

رکف دیایب نامتسد راک باسح

داتفا روش هب ملد اده مرتخد شنکاو

. دزادنایب هلصاف ام نیب ییادج زاب متساوخیمن

 

 

***

 

اده"

 

رهظ" زا دعب راهچ تعاس



 

یم داب ار دوخ مدوب هدش کالهف اوه یامرگ زا

سایلا اب نآ رد هک یتنس ناروتسر یاضف مدز،

سرت نودب تدم همه نیا زا سپ

مدوب شرظتنم دوب، ریذپ لد رایسب متشاد رارق

مردپ ار نیا منک یگدنز ابوا داد هزاجا مردام

ابوا زور دنچ نیا رد هک یردپ تفگ

. مدرکن تبحص کالمه کی

یادص اب مدوب هدرک مه تفچ ار میاه تسد

متخود رد ارهب ممشچ ناروتسر باالرد هلوگنز

مدمآ هک ینامز زا دوبن وا مه زاب اما

قوس رد تمس ار ممشچ هلوگنز یادص راب ره اب

یمن رگا مدییوج ار منخان برطضم ، مداد یم

؟ مداد یم هیقب هب یباوج هچ دمآ

نآ هب دیابن دنتشاد دیکات هک یناسک نامه هب



. مدرگرب یگدنز

زا دش هدز منامشچ لباقم تسرد هک ینکشب اب

یور تخس هک یدنخبل سایلا ندید اب مدیرپ اج

. مدرک لر تنک ار دوب هدمآ منابل

؟ یدموا _اهنت

. هرظتنم نوریب ماباب _

. ناهآ _

مدرک یم روصت دیشک شناهد رود یتسد

میارب شتروص حاالت اما دوب دهاوخ لا حشوخ

هشیمه رتزا هدنمرش دوب، بیجع یلیخ یلیخ

همین قیلا یاه لوق واب هتخادنا نییاپ رس

درک. یم یزاب هتخوس

هدش. یزیچ سایلا _

دوب، هیرگ هب هیبش رتشیب هک دز یدنخبل روز اب

مداد هزاجا متفگن زیچ چیه اما مدش نارگن



دنک. فارتعا و دنک زاب بل شدوخ

؟ یدادن شرافس یزیچ _

. مدوب وت رظتنم _

وهب دمآ بقع بقع یدروآ اررد شیاه شفک

همه نیا دوب دوهشم شا یگف دز،کال هیکت یتشپ

دوب. دیعب وا زا بارطضا

هش یم مومت هش یم هدز اج نیا افرح یرس _هی

نم هکاب ینک یم باختنا هک ییوت شدعب

ایهن. ینومب

یچ؟ ینعی _

. هدوب تردام طرش _

؟ ییافرح هچ یچ ینعی _



مدیلا، طسو و تسش تشگنا اراب شیاه مشچ

. نداد باوج یارب داد یم ناج راگنا

. تارب مگیم و زیچ همه مناخ یمهف _یم

یوناز و متخود شنامشچ ارهب منامشچ رظتنم

هچ شیاه فرح متسناد یم رگا متفرگ لغب مغ

اررد مدوخ رت مکحم دز یم نم هب یا هبرض

. مدیشک یم دوخ شوغآ

نیا وت تدوخ هراد یصاخ خاالیاق هی ماباب _

هش یمن یسک روخ مد یدیمهف تقو دنچ

ودورب دایز ، هدوب ادج شاشاداد زا مه هشیمه

تفرگ یمن تخا ممنوج اقآ ...اب دیکلپ یمن انوا

دوب. شردام رکف رتشیب

یمن وش لیلد دوب نیگنس رس هشیمه نوجاقآ اب

هیقب هک تسنود یم یزیچ هی راگنا متسنود

. نرادن ربخ شزا



مهم مارب نم هراد ام هب یطبر هچ انیا بوخ _

طرش نیچمه دیاب منامام ارچ ال ،صا تسین

. میغلا ب نومدوخ ام هراذب یا هرخسم

. ریگب میمصت دعب هدب شوگ رخآ _ات

یاه راک رتشیب تلع یهاگ مدز لز وا هب مخا هب

. دوبن یقطنم النز صا مدیمهف یمن ار مردام

هک راگنا دیشک شتروص یور ار شتسد سایلا

یگدنمرش زا راک نیا اراب شتروص تساوخ یم

. دروایب رد

. تشاد مود نز منوجاقآ _

ردپ نوجاقآ بجع ، مدنخن ات متفرگ نادند هب بل

مه زیزع هک نیا یروآدای اب اما تشاد یا هتخوس

تواضق زا تسد دوب، هدرک هوش  هرابود

. متشادرب

. دیسر یمن یفطصم تلا ذر هب سک چیه هک هتبلا



رس شردام رطاخ هب هدیشک یتخس یلیخ _اباب

درم هک منوجاقآ ، شندش نیشن رچلیو شیضیرم

دش. رتدب شردام حلا

یتخس وهب داتسرف نوریب یبصع ار شسفن

داد. همادا

و نیمز هکیت هسات ود زجب منوج اقآ لا وما مامت

چیه هک یرتخد هب دوب هدیسر رازاب وت هزاغم

ماهومع میدوب هدیدن اتحاال مودک

قباطت ردقچ ... شندید رابی طقف شندوب هدید

یور مدرک یعس دوب، هدش رت تحار اه یگدنز

. منزب سپ ار مهوت و هدرک زکرمت شیاه فرح

داوخ یمن شاباب لا وما زا یزیچ تفگ ماباب _

، تخادنا هار نوخ مردام داد، مه ءاضما یتح

تفر درک رهق یتح هام راهچ درک یمن لوبق

اب یچ ره تخیر مه هب نوم یگدنز شاباب هنوخ

تسد ، هدرگرب دش یمن یضار مدز فرح منامام



غارس متفر تشادن هدیاف مه ماباب ندش نماد هب

ثرا ات هشب یضار هکلب مدز فرح شاهاب مومع

و ملا همه نوا اب مومع ینود یم هدب ور ماباب

؟! تفگ یچ تورث

و مداد ناکت یفنم ناشن هب یجیگ اراب مرس

یضوع تسیل هب شیدعب هلمج اب مه ار شیومع

رانک اررد شمان و هدرک هفاضا مدوخ یایند یاه

. مدرک تبث مرهوش ردام

و مداد ناکت یفنم ناشن هب یجیگ اراب مرس

یضوع تسیل هب شیدعب هلمج اب مه ار شیومع

و هدرک هفاضا مدوخ یایند یاه

. مدرک تبث مرهوش ردام رانک اررد شمان

 

درک." شیراک هش یمن هگید هدیشخب تاباب تفگ "



". هدرک نومباوج هنوخ بحاص ومع متفگ "

هک نیا ات متفگ نم یه تفگ نوا یه خالهص

نوا زا ندش خالص یارب تسه هار هی تفگ

نومیدزمان ابیز اهاب عقوم نوا منهج

. میدوب هدز مهب هزات ور

هک ینوا تفگ ، تشاد ربخ ماراک کت کت زا مومع

هی شمسا هب هدز ور شلا ونم ملا مامت نوجاقآ

ملا مامت یتلا وکو هراد رتخد

هدز. شرتخد مسا هب ور شلا وما و

ار سلا هدنخ نیرت هناقمحا مدیدنخ سرتسا اب

. متشاد

... هانپ نادزی اده شرتخد _

و دنکش یمن هک یدنلب زا ناویل نداتفا یادص

یتوس یگدولآ و دخرچ یم نیمز یور طقف

حلا اراتهب دنک یم داجیا رتشیب



اررد ادص نامه اقیقد هظحل دیا،نآ هدینش

و هدش رت مارآ میاه سفن ، مدینش یم مزغم

دوب. هدیباوخ مناجیه

منک. دقع دیاب ور وت تفگ مومع _

نم... _اما

شندش قشاع زا هناحیقو ووا مدرب ارباال متسد

ندیشخب یارب یبلق رگید نم هنافساتم اما تفگ

. متشادن وا هب

غاد غاد نم متشاذگ نیشام هشیش یور رس

هک یلد هب ضقانت نیا ردقچ خی هشیش و مدوب

رد ترفن نامزمه و تسا قشاع

دوب. هیبش تسیراج شیاه گر

هیضق زا هک راگنا دزن فرح کالممه کی مردپ

نیمه یارب ؟ تسناد یم مه مردام تشاد ربخ

دوب! هتفگن رتدوز ارچ دوب فلا خم



یم یخلا مدرک یم شوگ رگم تفگ یم رگا

زا نم ییادج یارب رگید غورد کی مه نیا مدرک

. تسا سایلا

دریمیم نم یارب تسا مقشاع دوب هتفگ سایلا

تسد ارم ملا وما هب ندیسر یارب لیاوا هک تفگ

دیاب هدش؟ مقشاع اه دعب و هتخادنا

! مدوبن قمحا مدرک یم رواب رگا ؟! مدرک یم رواب

فرح کالممه کی مردپ مدز یم قه دنلب دنلب

هب هک ار نامرف رود شتسد ندرشف طقف دز یمن

انئمطم ، مدید یم دز یم یدیفس

هتسکش اتاالن دوب شناتسد ریز سایلا ندرگ رگا

دوب. هدش

روط نامه نم درک یم یگدننار فده یب مردپ

ندیخرچ تعاس کی زا سپ هرخ ،باال متسیرگ یم

مگرزبردام هناخ لباقم رهش رد



اهاردز، نآ رد هدش هدایپ نیشام زا درک فقوت

فرط هب دوبن هناخ رد یسک هک ییاج نآ زا اما

درک. تکرح مردام هناخ

یعقاو ردام کی دننامه مردام هک رکش ار ادخ

ضحم دوب،اتهب هدنام مرظتنم رگ تیامح کی

تظافح دروم ارم مسرب نم هک نیا

. دهد رارق

یگزات هب هک مدوب یهوک لثم هظحل نآ رد نم

یاه هکت هک متشاد یسک هب زاین و هدرک شزیر

هگن مه رانک اررد ما هدش دروخ

تشاد هشیمه تشاد ار تیلباق نیا مردام و دراد

دمآ. هک یزور نامه زا

ششوغآ اررد دوخ مدید ار وا هک نیا ضحم هب

. مداد رس قه قه هرابود ، متخادنا



و درک یم شزاون ضغب اراباب مرمک مردام

یبصع مردپ دوب، هداتفا هیرگ هب مه شدوخ

شنامشچ دیشک شتروص یور یتسد

هتخادنا هیرگ هب مه ار وا دنکن هدش خرس خرس

ارچ دوب مرکف هشیمه مردام مزیزع ردام !؟ مشاب

شیاه فرح هب ارچ مدیدن ار وا

هک ییاه سلا نآ رطاخ هب دیاش مدرپسن شوگ

یم راک هانگ ملد هت هت زونه ار وا دنامن و تفر

. متسناد

یم هراد مرگیج نامام تفگ و زیچ همه تفگ _

مریگ یم شیتآ مراد هش، یمن مرواب نامام هزوس

مچب تفر ممدیما اهنت نامام

درُم. مارب هگید درم زورما نیمه مسایلا درُم

دوب هدش خرس هیرگ زا ادیدش هک یتروص اب

ماک شتروص رد ینامیشپ درک شزاون ار متروص



دوب. دوهشم ال

شزاون اب مردام و مدرک هیومو هجض تعاس کی

تیاهن ورد درک مارآ ارم شا یروبص ، شیاه

کی نام هس ره دمآ ولج مردپ

شوغآ رد یعقاو هداوناخ کی لثم ار رگید

. میدیشک

 

***

 

منص"

 

هشیمه یتخب دب تسا هدیچیپ رایسب یگدنز

یگتسب نیا اما یتخبشوخ نامه هزادنا هب تسه

لدب اهار نآ هنوگچ هک دراد وت هب



کی دب یلیخ قافتا کی زا یناوت یم ینک؛وت

هک یوش قرغ نآ رد ردق نآ ای یزاسب بان هبرجت

ییاج و دریگب ار تیاه هیر لک

. یشاب هتشادن ندیشک سفن یارب

ار سایلا دوب هدرک یعس یرود تدم نیا رد اده

یرسپ اهنت ، دوبن رادرب تسد وا اما دنارب دوخ زا

سلا همه نیا ؛ تسا قشاع هک

دنک، یم یریگیپ تدم همه نیا درک، یم تالش

اما تفگ مه بایسارفا متفگ اده اهارهب نیا نم

تفگ یم دوب رپ وا زا زونه شلد

مه تیاهن ورد دشخب یمن ار وا مه ددرگرب رگا

هب هک ینامز وا هب نداد باذع سلا دنچ زا سپ

هب درک لوبق مرتخد داتفا اده یاپ

دنک. عوجر وا

یتخبشوخ یارب مه نم دوب لا حشوخ بایسارفا



ما هتسج رب مکش یور تسد ، متسه داش مرتخد

مه ار همروق تشروخ و هدیشک

ام نامهیم ماش مداماد و مرتخد زورما منز، یم

مدوب شوخرس ؛ دندمآ یم مه میاه هون دندوب

مه منهذ رد تقو چیه ار یگدنز نیا

هک دوب یزیچ نآ رتزا هدنشخب ادخ مدید یمن

. منیبب مناوتب قولخم نم

هتخپ ان اما بوخ هزم زا یمک دوب رضاح اذغ

یارب زونه متشاذگ ار هملباق ورد مدیشچ شا

زا دعب دوب،ات تقو شنداتفا اج

هناقشاع هک مزیزع یبوچ یلدنص یور رهظ

باتک ندناوخ لوغشم و هتسشن متشاد شتسود

رد تمس شمارآ دش.اب دنلب رد یادص هک مدوب

ابیرقت یرسپ ندید ،زا مدرک زاب ار ونآ هتفر

کی مدرک عمج ار میاه مشچ سهلا کی و تسیب

تسد تسا هدش خیلا میاهاپ ریز مدرک سح نآ



. مداتفا وناز یور و هتفرگ رد بوچ راهچ هب

سایلا مدینش رود ارزا اده نتفگ نامام یادص

و دنار بقع هب ینآ ار ووا دمآ ناوج رسپ تمس

: تفگ

؟ یدرک شراکیچ

بل هدیسرت دشو هریخ نم هب تشحو اب رسپ

دز.

ادخ. هب یچیه یچ... _یه...

هدب... شلا ح منامام نک شلو سایلا _

ظیلغ یضغب اب مدز یم سفن سفن هک ردحیلا

: متفگ و هدرک هراشا وا هب



هرب. ییاج دیرازن  _

یتخس ره اب دندش هناور متروص یور میاه کشا

رد ثکم نودب و هتفر وا فرط هب دوب هک

یاه مشچ اب سایلا متفرگ ششوغآ

مدوب هتفرگ شوغآ اررد یرسپ هک ینم هب داشگ

هک تسناد یمن درک یم هاگن مدز یم قه قه

ادیپ سلا دنچ نیا دعب ار مرسپ

مه نم هدرم مرسپ دندرک یم رکف همه ما، هدرک

سح مامت میارب شندید مدرک یم ار رکف نیمه

اب تشاد هارمه ارهب ایند یاه

همزمز و هدرک دنب میاهوزاب ارهب شتسد سرت



درک.

ربص...یم ... هنرگو یا... هلماح متسنود یمن نم _

. مدرک

. تاباب نزب گنز اده _

. رتکد میرب نامام _

یم قوش کشا هک وردحیلا هدروآ ارباال متسد

: متفگ متخیر

. هبوخ حملا نم وت میرب _هن



یمن اهر و مدوب هتفرگ ار مرسپ سایلا تسد

ربخ هیضق زا هک اده دورب ؛ مدیسرت یم مدرک

دوب. رتمک شرهوش زا شتریح تشاد

دوب، وا هب مساوح مامت میتسشن هک مه رود  

و مدیسرپ یم ار منهذ یوت یاه لا وس مادم

خساپ اه نآ مامت هب شمارآ رد مسایلا

داد. یم

؟ یدرک ادیپ و نم یروطچ _

نوشارب شیپ سلا دنچ هک یا همان منامام _



یرب یاوخب رگا تفگ داد منوشن ور یتشون

سلا دنچ هک نیا ...زا ینوت یم نوششیپ

نادجو باذع یروج دب ندرک وراک نوا شیپ

مایب هک تساوخ یم ماباب رتشیب هتبلا نتشاد

. تشیپ

مدز. بل دایز درد اب هداد ورف ار مضغب

. یدرُم مدرک یم رکف نم _

مارب و زیچ همه ، ندرک راکیچ هک تفگ ماباب _

. مینزب فرح اهنت مینوت یم ندرک فیرعت



تمس متساخرب اج زا هداد ناکت ار مرس دنت دنت

هدیرخ بایسارفا هکاب ییون هناخ باوخ قاتا

. متفر میدوب

داتفا مدای هزات متسب وردار هدرک نشور ار قرب

ما،امااالن هتشاذگ اهنت ار مرتخد و داماد هک

دوجو یرگید مهم یاه زیچ

. تشاد

دوب ادیوه نآ رد یجیگ هک یتروص اب دمآ کیدزن

زونه نم تفگ مرش واب هتخادنا نییاپ رس

و نیا طقف منود یمن وت زا یچیه

نمو یدش روبجم مدوب هچب یتقو مدیمهف



ونم هک ییاسک نومه ماباب و نامام هب یراپسب

راک نوا ارچ ارچ ، ندرک گرزب

؟ یدرک

یم ارم وا کرت تدم مامت رد هک یلا وس اهنت

شنایب اهنت دوب، تحار یلیخ شباوج اما دناسرت

دوب. ایند هینایب نیرت روآ باذع

یش. گرزب بوخ متشاد تسود مدش روبجم _

مدز. بل مغ اب متفرگ ار شتسد دز خلت یدنخبل

مدز. بل مغ اب متفرگ ار شتسد دز خلت یدنخبل



ردقچ منود یمن متشادن یبوخ یگدنز _نم

، مدیشکن یتخس مک اما نتفگ تهب نم هب عجار

ماوخ یم تزا طقف یگدنز نیا هب ندیسر یارب

. تارب منک ناربج یدب تصرف مهب یشاب روبص

چیه متشاد میگدنز وت متساوخ یزیچ ره _نم

صخشم مشلیلد هدوبن تقو چیه یرسک مکو

شنزرس ور وت ماوخ یمن نم یلو

هچبال منودب هدوبن ماهاپ وت وت شفک نوچ منک

و زیچ همه مراد تسود اما هدموا ترس ییاه

... منودب

هب دایز لا متحا هب هک شروعش و لقع همه نیا زا



مهف ناشن وهب مدمآ قوش رس هتفر یدهمریما

. دنادب ار زیچ همه تشاد قح مداد ناکت رس

عفال تارب منک یم فیرعت مگیم و زیچ همه _

. ناهنت شرهوش و ترهاوخ ییاریذپ میرب

دوب؟ نم یجبآ نوا _

. یتسنود یمن _هرآ

. هشاب نم رتزا گرزب یلیخ مدرک یم رکف _

رگید کی واب هدز قیمع یدنخبل



متروص یور ارزا میاه کشا میتفر ییاریذپ هب

. مدرک یهاوخ ترذعم سایلا هب وور هدرک کاپ

؟ ناجک اه هچب _

هرب مدوب هتفگ بایسارفا اقآ هب منامام شیپ _

دوب. نوش گنت لد یلیخ منامام هخآ نوش لا بند

. مرسپ هرادن یبیع _

. دینک یمن یفرعم _



دنخبل واب هتفرگ مرسپ سایلا تمس ار متسد

: متفگ

یم رکف شیپ سلا دنچ هک نومه سایلا مرسپ

... میدرک

نییاپ رس درک توکس هب روبجم ارم ضغب

و تخادنا ما هناش رود تسد سایلا متخادنا

نوریب ومیلبآ تبرش ینیس اب هناخزپشآ زا اده

دمآ.

؟ یبوخ نامام _

زیم یور ار ینیس مداد ناکت مغ اراب مرس



شرمک دنخبل اب درک ملغب و دمآ تمس و تشاذگ

یور مه هارمه و مداد شزاون ار

مرمع یگدنز بش نیرتهب بش نآ میتسشن لبم

مدرک یمن مه ار شروصت هک یقافتا نیرتهب دوب

دوب. هداتفا قافتا میارب زور نامه

دش هدز تفگش شرسپ ندید زا مه بایسارفا

حلا یراز و هیرگ اب نم لثم هک نیا یاج هب اما

دنک،زا بارخ ار هیقب و شدوخ

مرتخد درک لا بقتسا عیلا رایسب سایلا روضح

یگدنز و دمآ ایند هب نآ زا دعب هام هس تسرد

درک. رت نشور دوب هک یزیچ ارزا نام



***

اقل" هم

 

و مداد شزاون ار ما یرتخد هون نیرخآ املت رس

ار وا هک ار مدوخ یگدنز هصق راب نیمدنچ یارب

فیرعت ، دروآ یم قوش رس

. مدرک

نوتندرب یم بسا اب ینتفرگ یسورع میدق _هنن

؟ ندرب بسا اب مه ور وت رو نوا رو نیا



یم هک مه داماد ردام هنوخ رد مد رتخد _هرآ

نم. هداوناخ تمس یم ترپ رانا میدیسر

تتیذا دوب یلکش هچ دوب بوخ گرزب اباب _هنن

درک؟ یمن

یمن متیذا تقو چیه تفر یم رانک ِنج _هگا

درک.

. تشاد نج نوتنوخ _

مرهوش ردام یروآ دای واب هدز قیمع یدنخبل

دوبن موصعم ال صا شمان سکع رب هک موصعم



. مداد باوج

دوب. گرزب میلیخ _هرآ

هسیر هدنخ زا ووا مدرک شنداد کلقلق هب عورش

چیه زا سرت نودب هنادازآ مدیدنخ مه نم تفر

مندیدنخن هب راداو هک یسک

دنک...

 

نایاپ  


