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مویلیل #

یاهوم ، مدرک اپ هب ومراد کرام کراولش و مدیشوپ ومدنبود پات
و دنولب

زتورپ یاه هنیس یور ، ور سکلا هاگن .. مدرک اهر منوش یور ومدنلب
مدش

و مدرک یگس لدم ومنساب و متشگرب شتمس مدرک یم ساسحا
شارب یسوب

رس یرب یاوخیم مویلیل : تفگ نوراب هراتس یهاگن اب هک مداتسرف
هنحص

؟ یرادرب ملیف ی

یرامخ نحل اب و مدیشک مابل یور علو اب ومیسکس و زمرق کیتام
هآ : متفگ

، غاد و باذج سکس کی طسو .. تزا ماوخیم ترذعم نم ، سکلا

هک یدرم رتکراک یرس نیا شاک ! مرب دیاب تفگ و دز گنز لا روک
هرارق



هک یلا ح رد و هشاب هتشاد لکیه لقادح مش باوخ مه شاهاب
و هناتسم

هد طقف شر ک.ی. ؛ هشیم ترواب هیلبق : تفگ دز یم هقهق شوخرس

؟ دوب تناس

هک ینارتخد زا درک یم هاگن شور هبور باداش رتخد هب تذل اب سکلا
زا

.. دربیم تذل ، دمویم نوششوخ یسنج هطبار

وت وشیکشم راد روت نیتوس و تروش هلجع اب هک روطنامه مویلیل
شکاس

هفحلم و ، ریگب شود ، هزهجم منوخ مومح سکلا : تفگ تشاذگ یم
تخت

لوق .. هدش فیثک نومقشاعم رطاخ هب یمک هنافساتم نک عمج مه
مدیم

یرادرب ملیف زا دعب هشیمه لثم قمحا لا روک هگا هتبلا ؛ مایب عیرس

هگیم نم هب لا روک ، سکلا هشیم ترواب !! هدن هرفن ود باوخ داهنشیپ
همیب



ومنساب شقمحا هرتخد نوا لثم منم هدرک رکف .. هدش ردقچ تنساب ی
زتورپ

.. دش جراخ رد زا عیرس یکمشچ اب و مدرک

دمک تمس دیدنخیم مویلیل یگشیمه یاه رغرغ هب هک یلا حرد سکلا

!! دوبن دب شارب یلوضف یمک .. تفر مویلیل یاه ریز سابل

@tapchanel_mitra
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* مویلیل

، مدش هنحص هطوحم دراو و مدش هدایپ نیشام زا

وحم یدنخبل اب هک مدز شهب یکمشچ دیشوپیم وشسابل تشاد نراک

داد ومباوج

دروخ هرگ مکیراب رمک رود مرگ یتسد هک ؛ متفر هنحص تمس عیرس
ومرس

! یروطچ لا روک واو : مدید و لا روک مدنودرگرب هک

ایب عیرس شوپب وتسابل ، ورب یلا :ع تفگ و تشاک مندرگ یور یا هسوب



. مینک عورش ، ور یرادرب ملیف هک

مندید اب دوب قاتا وت یسج ، مدش باوخ قاتا دراو و مدز یکمشچ
درک هراشا

! هگید یدرک ویش : تفگ و

. ندز مارب مداد ، میتفر سکلا اب .. اباب هرا : مدز هقهق

ات تخت یور باوخب و شوپب وتاریز سابل : تفگ و داد نوکت یرس
نراک

دایب

.. مدز هنییآ یولج یخرچ ، مدرک ضوع وماسابل عیرس و متفگ یا هشاب
مدوخ

! هیقب لا ح هب یاو مشیم کیرحت ملکیه ندید زا

نوا دعب و دش قاتا دراو نراک ؛ هک مدب باوج مدموا دروخ گنز منفلت
ملیف

تروش اب نراک .. مدیشک زارد و متفر تخت تمس عیرس .. اه رادرب



لغب وت و .. دیشک زارد تخت یور

: میدرک عورش رادرب ملیف یادص اب و .. متفرگ

One two three starts

( عورش ، هس ، ود ، کی )

ندروخ هب درک عورش ومابل و تخادنا مور وشدوخ

* ناریا * لا رام
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. ناریا * لا رام

هریخ و متفرگ مکیچوک رسپ اسراپ زا ومهاگن و مداد مل هپاناک یور
هب مدش

تعاس هب رگید راب ومهاگن ! یمدآ ره زا یلا خ و اذغ زا رپ زیم
؛ متخود

زا نیگمغ .. دوب هدموین دادرهم زونه و دوب هدزاود هب بر کی تعاس
ماج

شقاتا تمس و مدرک شلغب یتخس هب ، متفر اسراپ تمس و مدشاپ



اپ .. مدش جراخ رد زا و .. شمدنوباوخ شتخت یور هتسها شمدرب

.. دنوم تباث هنییآ وت مریوصت یور مهاگن هک متشاذگ ییاریذپ وت
یروجچ

!؟ هنزب ییابیز همه نیا هب در تسد ردقنا تسنوتیم دادرهم

مایرتچ وت یتسد و مدز رانک منوش یور زا ومیرصم هاتوک یاهوم
مدیشک

شدوخ ؛ متفر ییاریذپ ی هرجنپ تمس و مدیشک ترسح رپ یهآ

شیگدنز زا ؛ هنک رارکت وشاندموا رید نیا ، هگید راب کی هگا تسنودیم
! مریم

یوت ومدیفس و تخل یوزاب .. هدیمن مماگنز باوج هنیمه یارب

اب هام راهچ هک ینم ؟ هنودیم یچ یسنج زاین زا نوا .. مدرشف متشم

ناما یلو ! هدش گنت شاهاب سکس یارب ملد .. مدشن باوخ مه مرسمه
زا

.. مرورغ



متمس هگید میدرک مهاب اسراپ رس هک یتخس یاوعد دعب مه دادرهم
.. دموین

یور ومتسخ یامشچ و .. متسشن شور زاب و متفر هپاناک تمس لا یخیب
مه

مدرشف
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* هل ال

باوج یدوسنارف هب درم کی راب نیا .. متفرگ ور مویلیل هرامش هرابود
.. هلب : داد

.. مویلیل .. مراد راک مرهاوخ اب نم : مداد باوج

.. نتسه هنحص رس نوشیا هلب ناها _
و مدنوراخ ومنساب تشگنا اب

. مدرک عطق و هدز گنز هل ال دیگب دش مومت شراک : متفگ
.

و لا س رد هام کی لقادح ؛ هشیمه لثم دیاب مویلیل .. متفر ورف رکف وت

نم لا ح هب مه یرکف و دوب هدموین ال صا لا سما یلو ناریا دمویم



و هراچیب

.. درک یمن نامام

ات دنچ هب اجنیا منیشب دیاب نم ؛ هدش راتسا نروپ هتفر شدوخ مناخ

کی هک مه مناخ نامام .. مدب دای هسنارف نابز شدوخ زا رت گنشم
شلد

اب شیروشک لخاد یاه رفس شیپ مه شلد کی مویلیل شیپ
.. هشاتسود

اب و متفر منامتراپا رد تمس ؛ ندز و رد گنز هک متفگ صرح زا یشیا

. دنوم تباث نایک یامشچ وت مهاگن ؛ مدرک شزاب یثکم

؟؟ یدموا هرخ :باال مدرک شهاگن رامخ شندید اب

یراد ترهاوخ نوا لثم مه وت : دش هنوخ دراو و دز مرانک هدنخ اب
باال ینزیم

. اه

زا ات دنچ بشید مرگ شمد ؛ هتاه یلیخ تیجبا نیا هل ال ؛ ییادخ
وشاملیف



متفرگ تیاس زا نکشرتلیف و یتخس نارازه اب

؟؟ یدید حاال ات تدوخ .. تخیر مامشپ مدرک هاگن متسشن

مدیدن ریخ : متفگ و مدنوشن ماهوربا نیب یمخا تداسح زا

دوخ اه مناخ ، دوب هتفر مدای خوا : تفگ ودیوج وشسمادا هدنخ اب
ییاضرا

دننک یمن

مدرک شراثن یکقلد ... دش ولو هپاناک یور هدنخ زا هک مدرک شهاگن زیت

هام نیا دیاب .. دایب هک مدز گنز : متفگ و مدرک یا هفرس .. دش تکاس هک

یگدنز هسنارف وت لا س راهچ و تسیب مدا کی ، هک هشیمن هگید ! دایب

لد هرذی روعشیب نوا هخا .. دایب روزب مه هام کی لا س رد و هنک
، هک هرادن

.. رخ نم دعب

زوسلد و نوبرهم رتخد وت : دیشک مکحم ومپل و دنوبسچ مهب وشدوخ
ینم



.. هلگشوخ

تنطیش زا رپ ییامشچ اب و مور دز همیخ هک مدرک شهاگن شزان اب
مهاگن

هتسها مدیشک منهد وت وشابل و متخادنا شندرگ رود ومتسد ، درک
کیم

مسناش هب یتنعل ندز و رد گنز هک دش دنلب نومهآ یادص .. مدز
مداتسرف

.. دوب نامام امتح
@tapchanel_mitra
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سدح تسرد .. مدرک زاب و رد .. متفر رد تمس و مدز رانک ونایک عیرس

.. یمام :سالم مدز یدنخبل دوب نامام ؛ مدز

؟ تساجنیا نایک ، مگنشق :سالم دیشک مکحم ومپل دنخبل اب

.. روطچ هرا : مداد باوج یداع درک مهاگن کوکشم و

مدیمهف تدش شخپ رژ زا یچیه : تفگ و تفرگ مبل زا وشهاگن



اا ــ ما :مـ مدز غیج
ادخ هتخوس ردپ : درک یا هدنخ

زور هس ، ود تفگ مدرک شسامتلا یلک ترهاوخ مدز گنز ، تتشکن

ینکب لد تنامتراپا زا دیاب مه وت دایب هگا ، مشاب هتفگ دایم هگید
یایب

نم ی هنوخ

؟ مرتخد یکوا میشاب مه شیپ زور دنچ هک

؟؟ لخاد یایم . هشاب : مدیشک یفوپ

مرب تنوبرق هن : تفگ و درک بترم شدش تی ال یاه یاهوم یور وشلا ش
ورب

متسب و رد و مداتسرف شارب یسوب تنطیش اب .. نایک اب شاب شوخ

* مویلیل

متشگیمرب دیاب .. متفر مدمک تمس و مدرک زاب ومنودمچ ریگرد یرکف اب

هل ال لبق راب لثم راب نیا ، منومیمن هتفه کی زا رتشیب یلو ناریا

شدنوم بقع رسپ تسود نوااب .. منکیمن لوبق هنک رارصا مه ردقچره



دادیم رج ومسابل تشاد هک مگرزب یاه هنیس هب شریخ هاگن هب رکف اب

.. تفرگ مدنخ

االن ات هک یرپوس یاه ملیف لک شارب متسشن منم هراد قح هراچیب
یزاب

هراد قح بخ هنک هاگن هک شهب مداد متشون ذغاک یور و مدرک
یک ! هگید

.. هرذگب نم زا هنوتیم

منک رکف ؛ متشاذگ منودمچ وت مه ریز سابل تسد دنچ و مدز یا هقهق
همه

تمس عیرس یرورض هشیمه ی هلیسو هب رکف اب متشادرب ومیچ

.. یتنعل دوبن ها مدرک زاب وروشک و مدیرپ میتخت اپ یوشک

: داد باوج یقیاقد دعب متفرگ و سکلا ی هرامش و متشادرب ومیشوگ
مناج

.. زیزع مویلیل

یرخیم مارب دوبن مودناک مدرک هاگن ومشک وت سکلا : مدز بل
دیاش ؟ یرایب



. هش ممز ال ناریا وت

مرایم مرخیم ترفس زور هشاب .. نوطیش یا : دز هقهق

یاب سوب _

یلو متشاد زاورپ ادرف ، متفر ومنودمچ تمس یداش اب و مدرک عطق
هروشلد

: متشاد شرب میشوگ ندروخ گنز اب .. دوب دیعب نم زا نیا و متشاد
؟ هلب

مویلیل :سالم نراک

ن. ــ م هب منوا ! دوب هدز گنز نایک هوا
ردقچ متسنودیم هک ییادص و زان اب

! رسپ یبوخ نراک :سالم مداد باوج هنکیم کیرحت وشیگنودرم

؟ تندید مایب منوتیم مویلیل نونمم _
اب هتسها و متفرگ یزاگ ومبل ی هشوگ

مدوب رادیب هن .. مداد راشف ومنیس کون نوخان

.. ایب .. مزیزع هتبلا : مداد باوج یداش اب

مرایم مراد هک نک هداما هوهق سپ هشاب _



مرذگب باذج رسپ نیا زا هرادن ناکما ، مدرک عطق

* لا رام

@tapchanel_mitra
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* لا رام

نوخان هب و متفرگ دوب ندروخ بورشم لا ح رد هک دادرهم زا ومهاگن
ماه

متخود

؟ یریگیم هفایق ؟ لا رام هتچ : منک دنلب رس دش ثعاب شادص

ال صا هک تفرعم یب یوت ای ؟ مریگیم هفایق نم : مدیرغ و مدرک یمخا

ازور نیا وت ال صا هنوخ یایم بش فصن .. هچب هن یراد نز هن راگنا
یطلغ هچ

؟! یمهفیم مشیم هدرسفا مراد ؟ دادرهم ینکیم

مدرک شهاگن ممصم دش دنلب شاج زا و درک ترپ زیم یور و ناویل
هک



توافت یب تیاهن یب نحل اب و داتسیا میمدق کی وت ؛ دموا متمس
: تفگ

؟ مدش درس ارچ ینودیم

درد زا یخآ هک درشف شتشم وت ومنیس ، مدرک شهاگن هریخ

و نوک ندید اب هگید .. ینکیمن مکیرحت هگید : دیرغ مشوگ ریز .. متفگ
تن ژ او

؟؟ یدیمهف ! مشیمن اضرا

دوب تخس یلیخ نز کی یارب شلوبق فرح نیا مدرک شهاگن تهب اب

اب .. دش هفخ مولگ وت ضغب .. مدش ترپ هپاناک یور داد مله مکحم
تهب

؟ یمهفیم میراد هچب کی وت و نم دادرهم : مدز بل

.. دش جراخ رد زا فرح یب و تشادرب وشتک تیمها یب

هیرگ ریز مدز و تسکش مضغب

* مویلیل



.. مدش نییاپ باال شور و مدیشک تذل زا رپ یهآ

شبل یور ومبل ، مدوب هدش تذل قرغ نم و دزیم هبرض مکحم
هک متشاذگ

مدش جراخ شلغب زا ، درک هقلح مرمک رود و تشادرب منیس زا وشتسد
و

ینحل اب متشاذگ شنت نییاپ یور و مدز گنچ زیم یور زا یلا متسد
یتوهش

. هدرکن فیثک ومنوخ و هتخیرن ات شور راذب : مدز بل

سکس زا منیا مدیشک زارد تخت یور هتسها درک شزیمت و دیدنخ
رفس لبق

کی .. مویلیل یا ینتساوخ روجدب : مدرک دنلب ومرس دش ثعاب شادص

. تمنکیم روجدب زور

ردقنا ؟ یدرکن االن هکن : متفگ و مدرک منوخ قرغ یاپ ال هب یا هراشا
نشخ

. نوریب دز نوخ طقف من ژ او زا اضرا بآ یاج هب هک یدوب



.. یدرکن لا ح هکن : دز هقهق
مندب زونه : مدرک هراشا و مدز یکمشچ

.. ایب نا ــــ یک هغاد

وت وشبل مور دز همیخ و دروا رد وشدیشوپ راولش و دز زیر یکمشچ
منهد

ندروخ هب هب مدرک عورش و مدیشک

.. درک یمن لخاد یلو دشیم نییاپ باال مور هتسها ، شنوبز

* دادماب ۳ زاورپ هسنارف هاگدورف
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* دادماب ۳ زاورپ هسنارف هاگدورف

نادرم و دیشکیم هاگدورف نلا س وت شدوخ لا بند وشنودمچ مویلیل
هرامش ندش هدنوخ اب ندوب هدش شلکیه خسم هاگدورف وت یدایز

اپ امیپاوه تمس و دش در تیگ زا و داد لیوحت وشنودمچ شزاورپ
امیپاوه زونه .. تسشن شیلدنص یور رادنامهم ییامنهار اب ، درک دنت

.. تفر باوخ هب و دش هتسب شامشچ هدرکن تکرح

* دادرهم

یکشم یتارزام راوس توافت یب و مداد له مراولش بیج وت ، ومیشوگ
دادرهم : تفگ و دیرپ نیشام وت شهج کی اب نیسح ریما ، مدش مگنر



دعب هراد یرهچونم یاقآ دایم هراد تباسح فرط ، هاگدورف تمس ورب
ات یرب شلا بقتسا هب هیقب زا رتدوز دیاب وت .. دایم سیراپ زا لا س دنچ

.. مینکِب ور هیضق لا ق و میدنبب رتعیرس و دادرارق

.. هاگدورف تمس مداد زاگ و مدرک نشور و نیشام و مداد نوکت یرس
.. مداد نییاپ ور هشیش و مدرک نشور یراگیس

یدرک نومفخ رسپ تتشکن ادخ دادرهم : تفگ بضغ اب نیسح ریما
، تیمها یب شکن را ــ گیس نم رانک منوا نیشام وت متفگ هعفددص

؟ هدش تاوعد لا رام اب زاب ؟ دادرهم هتچ : دز بل هک مدرک ضوع وردند

.. تسین طوبرم وت هب : مداد باوج
؟ هدشیچ وگب شاداد بخ هطوبرم یچ همه نم هب : تفگ هنارگشاخرپ

راب کی زور دنچ مناخ ؟ هشب یچ یتساوخیم : متخود نوریب هب ومهاگن
ازور نیا همهفیمن گسردپ .. میسک اب نم هنکیم رکف هریگیم شزاگ گس

.. هنوخ مرب دوز مسریمن هدایز ماراک مجح

. شاداد شهب هدب قح بخ : تفگ مباوجرد
ممشچ یور ومیباتفا کنیع و مدرک یلپ ور یکیزوم تیمها یب

... متشاذگ
.. درد یب هفرم یوت زا منک هچ : مدینش وشمورا یادص

* مویلیل

پچ و تسار هب یمک ومرس و مدیشک یا هزایمخ رادنامهم یادص اب
خیم شهاگن دنوم تباث یدرم یاه مشچ یور مهاگن هک مدرک لیامتم

، متفیب هدنخ هب دوب کیدزن دوب مقی

باجح مدنمشهاوخ میرادن هلصاف دایز ناریا اب زیزع نارفاسم : رادنامهم
! دینک ظفح ار دوخ

و مدرک در منساب ریز زا ومدنلب یمک پگ ماج وت و مدیشک یفوپ
مرس ور لا یخیب ور یلا ش متشادرب مرس باالی زا ومیچوک کاس

.. دوب بوخ مه ماپ وت راولش ! متخادنا



...... هندموا دورف لا ح رد امیپاوه هک داد ربخ رادنامهم یقیاقد دعب

ومرود زاب یاهوم ، مدیشک هگید یا هزایمخ و متفرگ لیوحت ومنودمچ
روطنیا ، مدنوخرچ هاگدورف وت ومقارب هاگن و مدرک روج و عمج یمک

.. هدموین زونه هل ال همولعم هک

رثا رد مدرک دروخرب یدرم اب هک متفر هاگدورف یاه یلدنص تمس
یامشچ هب مهاگن هک مدرک دنلب ومرس .. متفر بقع مدق دنچ مدروخرب

sorry I'm Oh,: مدز یدنخبل .. داتفا شیبآ
( ماوخیم ترذعم هوا )

ومپیت دعب و تفرگ دوب هتخیر مرود هک مراد تلا ح یاهوم زا وشهاگن
.. تسین مهم : تفگ و درک زیلا نآ

نشور ومیشوگ .. متسشن یلدنص یور شرانک و متخادنا باال یا هنوش
مدرک

.. متخادنا ومناریا طخ و

.. تسانشآ یلیخ نوتفایق : مدرک دنلب ومرس دش ثعاب شادص

؟ دننیبیم رپوس ملیف مه یناریا یاه درم سپ ؛ تفرگ مدنخ

متخادنا مه یور ومدیشک و رپوت یاهاپ و یلدنص یور مداد مل
.. دش مرپ وت نور خیم شهاگن
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مدیدن ورامش حاال ات نم ـی لو : متفگ یا هوشع زا رپ نحل اب

. هدش هابتشا دیاش : دز بل درس و تفرگ مزا وشریخ هاگن

و متخادنا منوش یور وماهوم زا رات دنچ و متخادنا باال یا هنوش
لوغشم



. مدش شاهاب یزاب

ومدوخ و مدروا رد منودمچ زا وملجم منم شیشوگ ندروخ گنز اب
شاهاب

لا را مـ هیچ : مدرپس شوگ شافرح هب هاگآ دوخان یلو مدرک لوغشم
....

بشما مایم رید هن _
...

تاباب هنوخ ورب ریگب نیشام اسراپ اب نکن مگس مرادن باصع لا رام _
مایم حبص

تلا بند

....

نزن غیج مایب منوتیمن متفگ یسرتیم هچ نم هب ... مایمن متفگ رامرهز _
و

شهاگن هک مدروا باال ومریخ هاگن ، درک عطق وشیشوگ تینابصع اب
موز

دوب هزماب یلیخ شهاگن عون .. درک مهاگن صرح اب دش مامشچ

اب .. دش گنگ شهاگن عون هک . شهب مدز لز و مدرک رامخ ومامشچ
یادص



.. مو ــ یل ـ یل واو : مدیرپ ماج زا عیرس هل ال قوذ رپ

تهج هک متشاک شاهوم یور یا هسوب ینوبرهم اب ، درک ملغب مکحم
وشتسد

هدش گرزب هچ اباب نو :جـ داد رییغت منساب رود هب مرمک رود زا
.. بصم ال

شندرگ زا شندید اب .. دش نایامن شتشپ زا نایک هک ؛ مدز یکمشچ

.. رسپ یروطچ نایک هب هب : مدش نوزیوا

منیس هب و یرتهب هکنیا لثم وت : تفگ هدنخ اب و درک مادج شندرگ زا

دشر یلیخ االن ات یدرک زتورپ هک لا سراپ زا : تفگ و درک هراشا
.. هدرک

یور زا ومنودمچ .. دز یکمشچ هک مداد نوشن شهب ومکاف تشگنا
نیمز

؟! میریم اجک بخ : متفگ و متشادرب
کیدزن هرذی مرایب ونیشام مرب دینک ربص هظحل دنچ : تفگ نایک

وحم نومامشچ یولج زا عیرس و دش ادیپ کراپ یاج روزب .. هاگدورف

؟؟ ینکیم اراکچ ؟ مویلیل ربخچ : تفگ یداش اب هل ال .. دش



.. راک .. راک .. راک یچیه : متفگ و میلدنص تمس متشگرب

اوه یب هل ال درک یم مهاگن بیجع .. داتفا درم نومه هب مهاگن هک
هرا : تفگ

زور رد هک مینوا ! ینکیم راک طقف هک مه وت تدنج ی همع نوا نوج
هس

! نم منم هنکیم سکس راب راهچ یلا

نیا شیبصع و تکاس هاگن زا درک مهاگن نوطیش مور هبور هرسپ
تنطیش

مور هبور درم هب تیمها یب و متفر هل ال هب یا هرغ مشچ .. هدیعب
هکن : متفگ

هک مینوا ! دینکیم فرص ندرک اعد هب ونوتتقو زورره نایک و تدوخ
نایک اب

رد تمس مدرک هراشا و متشادرب ومکاس و نم منم هنکیم سکس

! ربخچ نامام زا : متفگ لا ح نومه وت و میرب یجورخ

* دادرهم
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* دادرهم

میشوگ هب لوغشم یرکف اب ؛و متفرگ شتماق و دق زا ریخات اب ومهاگن

هک یروج دوب تاه و هدننک هسوسو یدایز ! دوب یرتخد بجع .. متخود

هب خرس ییابل اب درک یم غاد هاگآ دوخان شندید اب مدا

هب شاهاپ نور یور هنارهام هک شفیرظ یاتسد زونه ! نوخ گنر
رد شزغل

! همرطاخ وت دمویم

! تسانشآ مارب بیجع شرهچ و
مشچ اب نیسح ریما دیشکن یلوط

نومه ؟ یدید ور هرتخد دادرهم فوا : دموا متمس نوراب هراتس ییاه
نروپ

، دوب هدرک یزاب دروا یلع هک یشیپ ی هتفه ملیف وت هک تسراتسا
یمخا

.. هرادن ناکما : مدرک
.. دوب نومه هک شلکیه : تفگ و تخادنا باال یا هنوش



ام هب هشاب داوخیم هک مه یا هدنج و کج ره : مداد باوج توافت یب
وت ؟ هچ

؟؟ دشیچ یرهچونم .. منیبب هدب باوج

هدموا متسد هب هک یتاع ال طا قبط یچیه : تفگ رکفتم یا هرهچ اب
شزاورپ

هراد ریخات هرذی

مریم هدنوم تکرش یاراک نم .. نومب سپ تدوخ : مدیشک رادشک یفوپ

متشادرب ومتک شدننام ضارتعا ی هرهچ هب هجوت یب و .. مدب ماجنا
اب و

.. مدش جراخ هاگدورف زا باتش

* مویلیل
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مویلیل

کی ، مدش هنوخ دراو منودمچ هب هجوت نودب ، هنوخ هب ندیسر اب
الی یو

! نارهت ی هقطنم نیرتهب وت گرزب



ی هگید یوس و دوب یگرزب رختسا شتمس کی هک گرزب طایح کی
طایح

.. گرزب و کیچوک یاه هچتخرد

منت زا ومپگ هقهق اب .و مد ـ موا نم ـی شو کـ ی ــ مام : مدز غیج یداش اب

اب و متخادنا شوت مدوخ ، مدیود باتش اب رختسا تمس و مدنک

مرس باال نایک .. مدرک شمارا ساسحا متسوپ یور بآ نتفای نایرج

. یلا حاب ردقچ وت رتخد : تفگ بجعت اب و داتسیا رختسا ی هبل و دموا

هزات ونیا : متفگ و مدنک ماپ زا ومراولش مدوب بآ وت هک روطنومه
و ؟ یدیمهف

.. مدرک تکرح بآ یوس نوا وس نیا هب نانک هدنخ

مکرتخد مویلیل : تفگ یداش اب مندید اب دش طایح دراو عیرس نامام
؟ یدموا

* اگ امسر نفلت تشپ ونم هک وت .. ملگ یمام هرا : مداتسرف شارب یسوب
یدیی



.. یدرک میضار مه رخآ

ومتروش مدموا و مدز شهب یکمشچ .. تیبرت یب یا : تفگ هدنخ اب هل ال

.. شاب دوز هنوخ ورب عیرس نایک : دز غیج هل ال هک مرارد

دش هنوخدراو عیرس نایوگ مشچ و تفرگ ملکیه زا وشریخ هاگن نایک

گنت تارب ملد : تفگ و درک مهاگن تبحم اب و تسشن رختسا بل نامام
.. مویلیل دوب هدش

هک مزادنب شندرگ رود ومتسد مدموا و متفر شتمس نانک انش

هگید عقوم کی یارب راذب وتیتاساسحا تاکرح : تفگ هنوگرادشه
االن ومسابل

.. هچب ینکیم سیخ

زا .. ایدش لوسوس یمام هوا : متفگ و مدز رانک منوش یور زا وماهوم

ور و .. میراد نومهم .. هچب نزن فرح : تفگ زان اب و دش دنلب شاج
درک

نم ات سرب اه نومهم هب ورب مرتخد ؛ ناج هل :ال تفگ و هل ال تمس
.. مایب



هب مدرک عورش تذل اب .. دش هنوخ دراو و تفر مهب یا هرغ مشچ هل ال
انش

اب .. تفر عیرس و .. مرایب هلوح تارب مریم : تفگ نامام هک مدرک
و با قایتشا

مدوب هتسنوتن ، نراک اب مشیپ زور کی سکس دعب .. متخیر مرس یور
! منک یباسح و تسرد ینت بآ کی یتح
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* رایزام
متشاد : مدادیم شوگ نایک یاه تبحص هب و مدوب هتسشن لبم یور

دیمهف هل ال ات ینومهم نوا میتفر هک شیپ لا س یچیه متفگیم
ومتشوگ

هگید هرا .. یربب منم دیاب یتفر تقوره دعب یرس زا تفگ .. دنک
.. نوجرایزام

مه ور هل ال ادرف سپ ینومهم وت ! منک ضرع هچ هتفه رخآ ینومهم وت

ومدیشون متسدوت ور یندیشون زا یمک لا یخیب .. مرایب مروبجم

ریز دز یقپ .. مایب ماوخیم ادیمراپ اب منم . شرایب ؛ تسین یدروم : متفگ



؟ یلبمق نوک نوااب : هدنخ

! ایدش بدا یب نایک : متفر شارب یا هرغ مشچ

ایک حاال .. بصم ال هشیم خیس شمنیبیم شاداد هخا : تفگ هدنخ اب

؟ نتسه

مدآ ات هسود .. تسین ینومدوخ نومعمج : مدیشون هگید یمک

توعد ملا رام شنز و دادرهم هک دایم نیسحریما .. نایم مه دیدج
.. هدرک

خآ : دش دنلب نایک خآ یادص هک مدب همادا مدموا

مداد تروق ومدنخ مدیسر یبصع ی هل ال هب هک مدروا باال ومهاگن

! یدش هراچیب هک میرب ایب نایک ؟ هرا ینکیم خیس :حاال هل ال

جراخ ییاریذپ زا عیرس هل ال هارمه و دز مهب یکمشچ تنطیش اب نایک
.. دش

لوغشم هک ابیرف و نامام زا ومهاگن .. اتود نیا نراد یناتساد بجع



.. متفرگ ندوب هل ال ردام مناخ زانهم اب ندز فرح

رکف .. ادیمراپ :سالم مداد سا ادیمراپ هب و مدروا رد مبیج زا ومیشوگ
منک

تلا بند مایم عقومنومه شاب هداما .. ادرف سپ هشاب هداتفا ینومهم
زورما

.. ادرف نینچمه و هغولش مرس

سیفط هتفر ماباب ؟ منوخ یایمن یلو .. مزیزع هشاب : داد ومباوج عیرس

! اه شتسین

؟ یدیم سکس داهنشیپ مهب یراد : مداد باوج

.. بدا یب : داد باوج

اضرا ونم وت رابنیا دیاب طقف .. مایم ادرف بخ یلیخ : دوب هتفرگ مدنخ

.. یریگب کمک تغاد و ولوچوک یابل نوا زا دیاب هرذی .. اینک

! تسین نز س*ا*ک تعامج رتخد .. دادن ومباوج هگید

و رف یاهوم اب یرتخد .. مدش مور هبور رتخد تام مدرک دنلب هک ومرس

تسوپ .. دوب هداتسیا مور هبور یهاتوک پات کراولش اب هک .. دنلب



شنوگمدنگ

و متفرگ شنساب گرزب یگدمارب زا ومهاگن .. دوب زیگنارب تذل بیجع
خیم

.. مدرک ندب رج وشنیتوس ناوخیم راگنا هک شگرزب یاه هنیس

.. ابیرف یروطچ :سـالم تفگ یزان زا رپ نحل و هدنخ اب

؟ یبوخ مویلیل :سالم تفگ یا یعونصم دنخبل اب ابیرف

.. درک یسرپ لا وحا هب عورش و دش دنلب شتشپ مه نامام

یقیاقد دعب هک متخود نییاپ ومرس و متفرگ شزا ومدش رامخ هاگن
کی

: تفرگ رارق مور هبور هدروخ الک یاه نوخان اب هدیشک یاهاپ تفج
سالم

؟ یتخانشن رایزام

متشاد کش زونه .. متخود شامشچ هب و مدروا باال گنرد اب ومهاگن

.. دوب هدش بوخ یلیخ ! هشاب مویلیل



درک مهاگن خلت و دز مولهپ هب سوسحمان تسد اب ابیرف
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یا هرغ مشچ هک مداد نوکت هیچ ینعم هب یرس .. درک مهاگن خلت
زا .. تفر

اب .. تشاد یدنلب و هدیشک دق مداتسیا شور هبور و مدشاپ ماج
یهاگن

:سالم منزب یدنخبل دش ثعاب شبل جنک دنخبل .. درک هاگن مهب رامخ
شوخ

و نونمم : تفگ و تخود مامشچ وت زومرم وشهاگن .. ناریا هب دیدموا
یور

.. مش طلسم مدوخ هب ات مدرک یا هفرس .. تسشن مور هبور ی هپاناک
ات

: تفگ مشوگ رانک هتسها و تفرگ موزاب زا ینوگشین ابیرف متسشن
یاو رایزام

بخ : مدرک شهاگن بجعتم .. یشب کیدزن هرتخد نیا هب تلا ح هب
کیدزن

؟ اه هراد یصاخ یرامیب هنکن ؟ هگم هشیم یچ ، مشب



یدرگب شرود منیبن .. تساه هدِب نیا زا هرتخد .. هن : تفر یا هرغ مشچ

رایزام

.. ونم نزن .. بخ یلیخ : مداد باوج

هب ومهاگن هتسها .. نامام تمس تشگرب و تفر هگید یا هرغ مشچ
یوس

دموا باال یمک مهاگن .. دوب یزیچ بجع یتنعل فوا .. مداد قوس شاهاپ
..

و یلپت متسنوتیم اجنیمه زا ؟! دوب هدیشوپن تروش دش درگ مامشچ

هدرک غاد بیجع .. مدیشک قیمع سفن اتدنچ .. منیبب وشلیامش و لکش
.. دوب

نتفر اب .. هغاد و مرگ روجدب االن منوا یاپ طسو مدوب نئمطم
شتسد

هتفر باال یاهوربا اب ، مدروا باال ومرس شندنوراخ و شساسح یاج ور

نیا رخا ات و منکن شهاگن هگید مدرک یعس .. درک یم مهاگن یا
ینومهم

و نم هک تفگ مناخ زانهم یتقو یلو ! منک مرگرس میشوگ اب ومدوخ



مویلیل

هشاب رابجا هب متفرگ رارق هگنم وت ... مینزب یخرچ طایح وت میرب
یا

سفن ات دنچ دش جراخ هنوخ زا و داتفا هار نم زا رتولج .. متفگ
.. مدیشک قیمع

ابو .. هرن تدای .. هرت نفخ یلیخ نیا زا ادیمراپ .. رایزام شاب مورا
یثکم

هتسشن طایح وت یاه یریصح یلدنص یور .. مدش جراخ هنوخ زا
و دوب

شور هبور و متفر شتمس هتسها .. دوب هتشاذگ زاب هفصن ات وشقی

هتسب ییامشچ اب تلا ح نومه وت هک مدرک نشور یراگیس .. متسشن
! اه هریم هزره یلیخ تهاگن : تفگ

نریگب دای دیاب مه اه مناخ رتخد ال ومعم : مدرک شهاگن و مدرک یمخا
سابل

!! ننک نوشنت ریز

تروش نودب نم .. نمضرد .. متسین رتخد هک نم : تخادنا باال یا هنوش



مدرک شهاگن تهب اب .. مرت تحار
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رتخد مدیاب بخ متفرگ شلکیه زا ومهاگن .. مدرک هاگن شهب تهب اب

.. ما : تفگ هک مدرک شوماخ زیم یور یراگیس ریز یوت ومراگیس .. هشابن
تمسا

؟ هیچ

؟ هیچ نم مسا یدیمهفن وت ینعی : متفگ هتفر باال ییاهوربا اب

.. رایزام : متفگ هک تخادنا باال یا هنوش توافت یب

و یتراپ ؟ نریگیمن ینومهم ناریا وت .. نوج رایزام : تفگ یکزان یادص اب
.. انیا

! هل ال هنوک مد هنوخ وت منیشب هشکیمن ملصوح نم

یاه یتراپ مه اجنیا .. میتسین هک قوب دحا وت هگید : تفرگ مدنخ
هنابش

. هشیم رازگرب

؟! یربیم ونم ؟ اعقاو : درک هجوت بلج رتشیب شاه هنیس هک دش مخ متمس



و نایک و هل ال میریگیم میراد ینومهم هی هرا : متفگ و مدرک یا هفرس
یرس کی

.. طاسب و بورشم اب هنابش یتراپ کی نتسه مه اه هچب

؟ سکس طاسب و بورشم : تفگ هدنخ اب مدب همادا تشاذن

.. ایراد هق عال سکس هب یلیخ : متفگ تهب اب

و مدرک مخرس .. دش در مرانک زا فرح یب و دش دنلب شیلدنص یور زا
شهاگن

شیامن هب وشدوخ مدق ره اب هک شمرف شوخ نساب هب مدرک
.. تشاذیم

هرت نفخ نیا زا ادیمراپ .. رسپ ری ـ گب مورا : متفگ ماپ طسو هب هدنخ اب
.. اه

* مویلیل

الک وماه نوخان متشاد .. تشذگیم هل ال ی هنوخ مندموا زا زور ؛ ود

هک وش رضاح وشاپ مویلیل : قاتا وت دیرپ ندز رد نودب هل ال هک مدزیم
کی



. میدش توعد هداعلا قوف ینومهم
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یتراپ هگا مگب متساوخیم اقافتا .. بو خـ هچ : متخادنا باال ییوربا
نم میریمن

هیاپ کی هک اجنیا وت لثم .. تفر رس ملصوح واال .. هسنارف مرب مشاپ
ی

نوا و وت یاه هلا ن و هآ قاتا وت منیشب دیاب .. مرادن نفخ سکس
.. مدب شوگ وکقلد نایک

و یشرضاح یراد تقو تعاس مین منیبب وشاپ .. بدا یب : دیزگ بل
عیرس

ندید اب ؟ مشوپب یسابل هچ .. متفر منودمچ تمس .. دش جراخ قاتا زا

. تشادن نیتسآ کی و دوب یقیاق شقی هک ینبراک یبآ هاتوک نهریپ

.. دز قرب مامشچ .

* لا رام

هک .. مدرک یم کاپ وماکشا لا متسد اب و مدوب مدیشک زارد تخت یور

مهب تشپ زا ... شمدیدیمن و دوب شهب متشپ .. دش نییاپ باال تخت
.. دیبسچ



داد راشف یمک .. مدیشک یهآ منساب خاروس یور اقیقد منوا شسح اب
و

یهآ .. درب ورف منساب کاچ وت وشتسد کی . تشاذگ مندرگ یور وشابل

هک متخود شامشچ هب ومسیخ هاگن .. دنودرگ مرب هک مدیشک تذل زا
وشبل

مدرک عورش منم .. ندز کیم هب درک عورش زیر و تشاذگ مابل یور
ندروخ هب

هتسها شتسد کی .. دوب هدیچیپ قاتا وت نومیزاب بل یادص ... شابل

درک در متروش زا وشتسد .. شدیشک نییاپ و تفر مراولش رمک تمس
و

مامشچ وت هریخ .. تشادرب وشابل هک مدیشک دنلب یهآ تشاذگ شور

مدیشکیم هآ مه تشپ تذل زا داد راشف و دیشک شور مرن وشتسد
منم و

مدیشک نییاپ وشتروش و مدرک زاب عیرس وشدنبرمک و متسشن راکیب
تخل



یور وشگنودرم و دیشک نییاپ ومتروش .. دوب هدرک داب .. دوب تخل
من ژ او

یور مکحم تذل زا و مدرک دنلب ومرمک هک داد راشف مکی .. درک میظنت
تخت

عیرس دوب هتشادرب وقاتا مهآ .. درک مدراو عیرس برض کی اب مدیبوک
و بقع

.... مدرک یم ساسحا ومن ژ او یسیخ نم و تفر یم ولج
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گنز شیشوگ هک شتمس درب وشنهد .. تفر رو ماهاپ نیب اب یمک
.. دروخ

: داد باوج وشیشوگ نومتیعقوم هب هجوت نودب .. دش هفخ ولگ وت مهآ
مناج

ومدوخ هگید تعاس راهچ ؛ هس ات بخ یلیخ ؟ هزورما هع ! رایزام
.. منوسریم

.. ال عف !! هشاب

و درک شاپ وشتروش و دشاپ مور زا عیرس درک عطق وشیشوگو
دیشوپ وشراولش



هب شهاگن هزات .. مدرک شهاگن یثنخ .. دش شدنبرمک نتسب لوغشم و

هنوتیم تردام : تفگ و درک مهاگن رکفتم یمک .. داتفا نایرع نم
جنپ ، راهچ ؛

؟ هنک تبقارم اسراپ زا تعاس

ریگب شود ورب وشاپ : مش دنلب درک هراشا هک مداد نوکت رس هتسها
یمک .. ایب

زا مرظن هب هجوت نودب و .. میتوعد ینومهم بش .. سرب تدوخ هب
قاتا

زا هجوت ردقنا .. درک توعد ونم شینومهم هی وت هبوخ .. دش جراخ
بناج

هن .. دادرهم ی هلا سدنچ تسود .. متخانشیم ورایزام .. هدیعب دادرهم
ردقنوا

! دوب نیسح ریما نوشطساو ! رود مه زا ردقنوا هن .. ندوب یمیمص

* صخش موس

.. درجم و جوز .. دوب هدش رسپ و رتخد زا ولمم نلا س و دوب هدش بش



.. و .. نووج و لا سنایم

ییرادگ هاگ و دیشونیم یکسیو و دادیم نوکت وشدوخ گنهآ اب رایزام

یب هچ ادیمراپ و .. دیشکیم ادیمراپ مرف شوخ نساب یور وشتسد

اب رایزام .. درک یم رایزام نابل جرخ هسوب و تخیریم هوشع .. ایح
مخ هدنخ

.و دنوم شاج هک یروج .. دز کیم ورادیمراپ ندرگ قیمع و دش
وشتسد

له ادیمراپ ی هنورتخد تروش ریز و درک در ادیمراپ سابل نماد زا
و .. داد

.. دنابسچیم شهب وشدوخ رایزام ی هجوت زا هدز قوذ ادیمراپ
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یرادگ هاگ و هقشاعم قرغ هک دندوب ینایک و هل ال نلا س رگید یوس
یزاب بل

ورف هل ال ی هقی وت وشتسد تنطیش اب نایک نیب نیا رد و دندشیم

دنلب هل ال هآ هک .. درشفیم ور ابیز یاه هچولک نوا هتسها و درب یم
.. دشیم



یضعب .. دش نلا س دراو باذج و دنول لا رام اب هارمه دادرهم .. دعب یدنچ
هب

.. دنتفر نوشلا بقتسا

و هدننک غاد تدش هب یندب اب دنلب دق یرتخد هک دیشکن لوط دایز
دراو باذج

شباذج تسوپ هشیمه زا شیب ینبراک یبآ نهریپ نوا وت .. دش نلا س
وت

یلیخ تیجبا نیا یلو ادیشخبب .. هل :ال تفگ بل ریز نایک .. دوب شیامن

.. هیسکس

.. دوب باذج اعقاو مویلیل .. دادیم قح نایک هب هل ال

تخانشیم هک یعمج تمس هدش باسح و هاتوک یاه مدقاب مویلیل
و تفر

ینیچ مویلیل ندید اب ادیمراپ .. یسرپ لا وحا هب درک عورش نانز هقهق

ومتاقوا : تفگ لا رام هب مخا اب دادرهم .. تفرگ ور و داد شاهوربا هب
نکن خلت



شهاگن .. دنوم تباث انشآ یرتخد یور شهاگن هک دنودرگرب وشرس و

.. و ... توهش .. تینابصع .. بجعت .. دوب سح دنچ زا راشرس
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! هنکیم راکچ اجنیا .. نیا : تفگ بل ریز هتسها

رادید نیا زا راگنا مه نوا .. داتفا شامشچ وت مویلیل نادنخ هاگن
هدش هکوش

.. دز کلپ راب دنچ هشاب

.. هدب شوگ هظحل کی بخ دادرهم : تفگ مغ اب لا رام

هب هریخ و دادرهم هک درک دنلب وشرس دینشن دادرهم زا ییادص یتقو
ییاج

و دنول یرتخد هب دیسر هک درک لا بند و دادرهم هاگن در واکجنک .. دید

.. دادرهم : دیرغ و دیشک مهرد مخا .. باذج

! ینکیم راکچ : دیرغ ادیمراپ هک دش مخ رایزام بل یور نادنخ مویلیل

.. درک یم هاگن مویلیل نابل هب رامخ هشابن ایند نیا وت راگنا اما رایزام



زا وشوزاب و

اب مویلیل هک .. درک شهاگن تهب اب ادیمراپ .. دیشک نوریب ادیمراپ تسد

وترسپ تسود متشاد تسود طقف .. منکیمن یصاخ راک : تفگ بجعت

.. تسزماب یلیخ .. مسوبب

؟؟ نا ــ :ج تفگ تهب اب ادیمراپ

نوشزا .. اه نوا هب ندرک هاگن نودب و تخادنا باال یا هنوش مویلیل
.. دش رود

وت رهاوخ نیا هل ال ؟ یچ ینعی : تفگ یبصع ادیمراپ شندش رود اب

؟ هسوبب ونم رسپ تسود دیاب یچ یارب ؟ هیروجنیا ارچ

؟ دیسوب حاال هگم : تفگ ؛ دوب هدموا شدوخ هب هزات لا ح هک رایزام

یی باال دنلب فوپ رایزام .. دش رود و تفرگ ور شزا مشخ اب ادیمراپ
.. دیود شلا بند و دیشک

.. ندرکن تداع مویلیل راتفر هب زونه انیا : دز بل هل ال

یابل هک راب نیلوا منم . نم راب نیلوا لثم : تخادنا باال یا هنوش نایک



تیجبا

یلیخ وت نوج هشابن مدوخ نوج مدرک گنه تفرگ هنوشن ومندرگ
غاد

.. مدوب هدرک

زاگ درک راکش وشابل و دش مخ تنطیش اب نایک هک درک مخا هل ال
زا یمکحم

.. ملگشوخ مدرک یخوش : تفگ و تفرگ هل ال یابل

شلباقم هک یا ینیس زا یا یندیشون و داد مل یا یلدنص یور مویلیل

رارق اب .. تساوخیم ناجیه مکی .. دیشون یمک تشادرب دشیم فراعت

شهب هک روب یرسپ .. درک دنلب وشرس شاهاپ یور یتسد نتفرگ
دروخیم

مویلیل هب هجوت هبلج نودب هتسها هرسپ .. هشاب هدرک تسم روجدب
در مویلیل نماد زا وشتشگنا هتسها ؛ دیبسچ

درک شتروش دراو و درک

سکس ال ومعم تعامج تسم اب نم : تفگ یلمعلا سکع نودب مویلیل
منکیمن



هصخشم تلیتسا زا ؟ هلگشوخ االن ینکیم زان : تفگ هدنخ اب هرسپ
راب دنچ

مویلیل .. درک دراو مویلیل ی هنت نییاپ هب هتسها یراشف و .. یداد
هآ هتسها

.. منکیمن سکس تعامج تسم اب متفگ .. رسپ ورب وشاپ : تفگ و دیشک

شهاگن هک دنودرگرب وشرس و درک جراخ شتروش زا ور هرسپ تسد و
وت

دنلب و دز یدنخزوپ .. داتفا یهاگدورف رسپ نومه زیمآ ریقحت یامشچ

... هک هنک زیمت وشدوخ یذغاک لا متسد اب و هرب ییوشتسد هب ات دش
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یسک هک درک زاب و ییوشتسد رد و تشذگ ور هار چیپ زا و هنک زیمت
مکحم

شهارمه مه یصخش و ییوشتسد لخاد دش ترپ داد شله لخاد هب

یدرم و دوب شدوخ طقف ییوشتسد کیچوک کقاتا وت .. دش دراو

درک دنلب وشرس بجعت اب دوب هدرک هرصاحم شناوزاب نیب ور نوا هک



هک

اب شیور هبور درم .. دنوم تباث یهاگدورف ؛ درم نومه یور شهاگن

نومه هک هنزب یفرح دموا درک یم هاگن شهب شرامخ و یبآ یامشچ
درم

درک .. تفج مویلیل یاهاپ نیب وشاهاپ

تزاین ردقنا : تفگ و درک وب قیمع و دش مخ مویلیل ندرگ وت دادرهم
هب

؟ هراذب تاپ ال تشگنا یدیم هزاجا یکره هب هک تس باال سکس

؟ .. دوب هدرک رکف یچ شدوخ اب نیا مدرک شهاگن هدنخ اب
مکحمومدوخ

ومدوخ یمک مدرک ساسحا من ژ او یور وشکون اقیقد مداد راشف شهب
باال

ینحل اب ششوگ ریز مورا درک مهاگن رامخ و هکوش هک مدرک نییاپ
هک

.. ننک متست مراد تسود نک رکف وت : متفگ هنکیم خیس متسنودیم
شمنص



! هچوت هب

هلصاف مزا عیرس هک مداد راشف ومدوخ یمک .. همهاگن خسم متسنودیم

؛ هک مدوب نم حاال ییوشتسد کیچوک یراوید راهچ نیب .. تفرگ

مداد نییاپ ومقی یمک هک درک لش وشتاورک .. مدوب هدرک شینادنز
عیرس

.. دش جراخ ییوشتسد زا و دز مرانک

..! تخبدب مدز هقهق

یمک مدرک زیمت وماپ نیب متشادرب وتلا وت لا متسد و مدرک عمج ومقی

اب هک مدش جراخ ییوشتسد زا تیمها یب دوب هدش فیثک متروش
هبور شنز

دینودیم امش : تفگ هک مدز زان رپ یدنخبل .. درک مهاگن زیت .. مدش ور
دادرهم

؟ تفر اجک

! هدادرهم شمسا سپ ! مووه

تیمها یب و منودب دیاش : مدز یکمشچ و مدز رانک متروص زا وماهوم



زا

! مدش در شرانک

* لا رام

؟ یچ ینعی مدرک شهاگن مشخ اب
رد مکیچوک یتسد فیک زا ومیشوگ

یبصع .. داد سامت در لا غشا .. متفرگ و دادرهم ی هرامش و مدروا
زاب مدموا

.. منیشام وت نم .. نوریب ایب : داد سا هک منزب گنز

هرخسم ونم زویفپ هکیترم : مدیرغ ! مدنوخ هرابود زا و مایپ تهب اب

و هدرک شدوخ
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.. مدش جراخ نلا س زا عیرس یسک زا یظفاحادخ نودب و

" صخش موس

نتفر هب وشدیشک و رامخ هاگن و دروا باال ور یندیشون ناویل مویلیل
لا رام

! هش لیامتم بقع هب یمک دش ثعاب ششوگ رانک ییادص .. تخود
تشپ



یم شهاگن کوکشم ییامشچ اب رایزام .. دوب هداتسیا رایزام .. شرس
.. درک

!؟ یدشن انشا لا رام اب : دز بل
ویندیشون و تشگرب شتمس مویلیل

؟ روطچ : تشاذگ شرانک زیم یور

! ینک یم شهاگن یراد مدید _

انشآ هرا : تفگ و تخادنا ششوگ تشپ وشاهوم لا یخ یب مویلیل

.. مدش

هک یتدم نیا مشیم لا حشوخ : تفرگ مویلیل تمس هب یتراک رایزام

.. ینزب یرس کی منم کیتوب هب یناریا

... تفرگ ور تراک و داد نوکت یرس مویلیل

* لا رام

مراد تراک اسیاو دادرهم : مدز داد و متسب و رد مکحم

یم مصرح شیدرسنوخ نیا زا .. درک مهاگن و تشگرب متمس لا یخیب
.. تفرگ



یدز و .. یدادن باوج وتیشوگ مسارم طسو یچ یارب : مدز غیج
؟ نوریب

؟ ما وت تسد تلآ نم هگم
ال صا : دموا متمس هاتوک یاه مدق اب

.. لا رام مرادن وتلصوح بشما

هرتخد نوااب تسین مولعم : مدز گنچ وشوزاب و متفر شتمس مشخ اب
ی

اب .. دوب رامخ شامشچ شمدید یتقو هک یدرک یم راکچ هدنج

لا رام : تفگ یداع یلیخ یلو تفرگ مضغب .. شامشچ ندش ینوغارچ

متفگ نیمه یارب هنکیم درد مرس ؟ هرتخد مودک ینکیم شغولش یراد
دوز

! هنوخ میرب رت

غورد نم هب .. دادرهم : مدیلا ن ضغب اب ؟ دوب هدروا ریگ رخ ونم دادرهم

یراشف و منساب هب دز گنچ شتسد اب .. درک ملغب و دموا متمس .. وگن



.. مدرک ساسحا ومتروش ندش سیخ و عیرس یلیخ . مدش غاد .. داد

ور میرب هفاضا ثحب یاج هب تسین رتهب لا رام : دز بل مشوگ ریز
هب و تخت

یهآ .. دز مشوگ ی هل ال هب یکیم و ؟ میسرب نومرصع سکس ی همادا

... نم هب تنعل ! مشیم شماخ عیرس یلیخ .. تذل زا مدیشک

و رادشخ یادص نومه اب و دیدنخ ولگ وت و درک متروش دراو وشتسد

اب ومهاگن . هسیخ یباسح تسه مه هداما هتخوس ردپ هاگن : تفگ شمب

هقلح شرمک رود وماهاپ .. درک ملغب مکحم هک متفرگ شزا تلا جخ

و تشاذگ مابل یور وشابل .. قاتا ریسم وت میتفر قاتا تمس .. مدرک

یم متذل رپ یاه هآ مدش گنچ شاهوم وت .. میدش یریگ بل لوغشم
اب مدیشک

بیجع درم نیا .. دش هفخ ولگ وت مهآ ... ماه هنیس ندش هدرشف
هنووید دصق

.. دادرهم .. خآ : تشاد ومندرک



.. مایم االن سی ــ :ه دش شدنبرمک ندرک زاب لوغشم و دش دنلب مور زا

هنیس یور شهاگن مندش تخل اب .. مدش ندش تخل لوغشم ممدوخ
ماه

.. دوب رتگرزب نوا لا .. ــ :م مدینش وشمزمز دنوم تباث

هک مدرک شهاگن جیگ

تشاذگ وشکون دز گنچ وماه هنیس و مور دز همیخ تنوشخ اب
و شنهد

... دش ندز کیم لوغشم
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...

تروص هب ومهاگن .. مدش دنلب تخت یور زا و متسب منت رود ور هفحلم

لسغ دیاب متفر مومح تمس و مدیشک یهآ .. متخادنا شباوخ قرغ
! مدرک یم

هدش رپ نم بآ زا هک ؛ ور اتفاثک قرغ ی هفحلم و مدش مومح دراو
وت دوب

یم شود هک روطنامه متفر شود ریز .. متخادنا اه کرچ تخر دبس



اب متشاد تسود .. متشاد رزیل رارق .. مدرک رکف هتفه رخآ هب متفرگ
.. مرب یکی

! هنای ماهاب دایم هل ال منیبب دیاب

* صخش موس

وت ، ور سابل و وش رابخا نیرخا و دوب هداد مل هپاناک یور مویلیل
هعلا طم هلجم

.. دیسر رس نایک هک درک یم

مویلیل ی هلا وح یا هنادیرخ هاگن و داد مل هپاناک یور شلباقم

؟ هدرک تبذج یچ ؟ یلوغشم : درک

همه .. منک یم هاگن ور دم ی هلجم مراد : داد باوج یدرسنوخ اب مویلیل
زا

هرخب سابل داوخب ناریا دایب تسیروت هی دیاش بخ .. وتنام مد
هنوتیمن

! هرخب وتنام هک

الت کش فرظ زا ور یا یدصرد جنپ و داتفه خلت الت کش نایک



مه یسلجم یاه سابل حرط ؛ هلجم یارخا بخ : تفگ و تشادرب

.. دیشک یرادشک مووه مویلیل .. تسه

یاملیف زا یکی مینیشب هیچ ترظن .. یلیل مگیم : تفگ نوطیش نایک
وتدوخ

.. تخود مشچ مویلیل لمعلا سکع هب قوذ اب و مینک اشامت

نکربص یلو .. راذب رایب ... هرادن یقرف نم یارب : تفگ توافت یب مویلیل
ور هل ال

منک ادص مه

.. داوخیمن : تفرگ دراگ عیرس مویلیل نوبز زا هل ال مسا ندینش اب نایک
داوخیمن

!! ال صا مریم مشیم دنلب نم .. نکن تسرد رش

هرغ مشچ اه هچب رتخد لثم و

.. دش جراخ ییاریذپ زا و تفر مویلیل هب یا

.. تتاذ وت فت : دز یا هقهق مویلیل

شرب یروف دروخ گنز نفلت هک دیشون شیندیشون ناویل زا یمک و



؟ هلب : تشاد

؟؟ تسه هل ال .. ملا رام نم _سالم

... و دز یزومرم دنخبل مویلیل
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.. وگب مناج ! ممویلیل : داد باوج و

هل ال .. مویلیل .. ناها : تفگ هکوش لا رام

.. تسین

؟ یراد یراک شتسین هن : داد باوج مویلیل

شاهاب تسین یسک یلو رزیل یارب مرب متساوخیم شتسار : لا رام

. دایم هل ال منیبب متساوخیم . مرب

.. مایب منوتیم نم : تفگ و درک رکف یمک مویلیل

اب مایم ادرف نک تشاددای ونم ی هرامش سپ هشاب : دز بل راچان لا رام
مرهوش

.. هیلا ع شراک هیهلا وت تسه هاگشیارا هی میرب تلا بند



..... یمناخ هشاب : تفگ ودیشک رادشک یموه مویلیل

* لا رام

نوجابیز ادش مرید نم ؟ یدنوم اجک دادرهم : مدز داد و متشادرب ومفیک
هگید

.. هدیمن تقو مهب

شنت وشتک دشیم جراخ قاتا زا هف کال و کشخ هک روطنامه دادرهم
و درک

نم ینزب وتنت یامشپ یرب یاوخیم وت ؟ مایب تاهاب دیاب ارچ نم : تفگ
؟ مایب

هنوخ مه منیشام هگید هیرورض بخ .. اتمنزیم دادرهم : دز غیج لا رام
نامام

شاج هب بش ؟ هگم هشیم یچ منوسرب حاال مدوب هتشاذگ انیا
یقیوشت

هقهق شفرح دنب تشپ و .. مدیم دیفس و زیمت ی هنت نییاپ کی تهب
یا

دادرس

شخ و رادبا یلپت نوا وگب نوجابیز هب سپ : دز یدنخشین دادرهم



تمس تسب ور هنوخ و رد و .. هراد شمز ال بش ناطلس .. هزادنن
.. تفر نیشام

راوس و دش هتفکش شبل یور یدنخبل دادرهم فرح نیا زا لا رام
نیشام

زونه و دوب هدشن یرارکت دادرهم یارب زونه هک دوب لا حشوخ دش

هدشن هتسخ شاهاب سکس زا و تسا ودوب شندب هاوخاوه دادرهم
.. دوب

:حاال تفگ مه لا ح نومه وت .. داتفا هار و درک نشور و نیشامدادرهم

؟ یرب یکاب یاوخیم

ور و .. داد مویلیل هب یسا ما سا و دروا رد وشیشوگ توافت یب لا رام
درک

یمهفیم :حاال تفگ و دادرهم تمس
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هک ییاه سردا هب هجوت اب و تفرگ لا رام زا وشکوکشم هاگن دادرهم
یم لا رام

شدنخ لا رام فرح اب .. تشذگیم اه هچوک سپ هچوک زا ، داد

.. هنانز ریز سابل یرلا گ نومه نک زمرت هع هزاغم نوا یولج : تفرگ



یتشپ هب وشرس .. دنوم لا رام یدعب فرح رظتنم و درک کراپ شولج
یلدنص

رد دعب یا هیناث هنک تحارتسا یمک ات .. تسب وشامشچ و داد هیکت
بقع

و تسیود و یسکس دنت رطع یوب نوا زا دعب و دش زاب نیشام
یا هدزاود

وت هب هنییآ وت زا شهاگن هک درک زاب مشچ عیرس دیچیپ نیشام یوت
اتود

یکمشچ دوب هتسشن تشپ یلدنص هک یرتخد .. داتفا رامخ یبآ مشچ

.. دز دادرهم یارب هدننک غاد و زیر
:سالم تشگرب بقع هب دنخبل اب لا رام

؟ مدرکن هک رید مویلیل

مزیزع هن : داد باوج شتاه تدش هب و کزان یادص نومه اب مویلیل

.. انیا ونیتوس و تروش .. مدیرخیم ریز سابل تسد دنچ متشاد

هار دادرهم بخ هشاب ناها : درک عطق وشفرح لا رام ی هفرس اب



.. دایب هتفگ مویلیل هب هکنیا زا داتسرف تنعل وشدوخ و .. تفیب

.. رادید قاتشم . دادرهم :سالم تفگ زان اب مویلیل

هب بجو هاگن نومه وت .. تخادنا هنییآ زا مویلیل هب زیر یهاگن دادرهم

: تفگ و درک یا هفرس .. داد تروق شهاگن اب ومویلیل بجو
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؟ رزیل دیرب لا رام اب دیاوخیم مهامش .. سالم : تفگ و درک یا هفرس

هاگن داد هیکت نیشام یتشپ هب و تخادنا مه یور وشاهاپ مویلیل
یصاخ

رزیل ! هرادن یزاین منت نییاپ هتبلا .. هرا : تفگ و درک دادرهم ی هلا وح
ثعاب

و درک یمخا دادرهم .. دز دادرهم هب زیر یکمشچ و هشیم مندش میقع
هب

ور هبور هب مهرد ییامخا اب تماص و تکاس لا رام .. دز لز لا رام
یم هاگن

نداد باوج یارب .. درک نشور و نیشام و داد ناکت یرس دادرهم .. درک
نیا هب



نشیزوپ و س*ک*س کی اب داد یم حیجرت ! دروا یم مک فرح رتخد

... هدب وشباوج صوصخم

و درک یهاتوک یظفاحادخ مه دادرهم .. ندیسر دعب تعاس مین دودح
داد زاگ

نیسح ریما ی هرامش مه لا ح نومه وت .. نیسح ریما ی هنوخ تمس

.. شاداد هلب : تفرگ و

هدرک یزاب هرتخد نیا هک یرپوس یاه ملیف نیا زا ات دنچ : تفگ کشخ
ور

.. مینیبب .. مایم نک دولناد

هنکیمن تیضار مه لا رام ؟ شاداد هدشیچ : هدنخ ریز دز یقپ نیسحریما

.. هنکشیم ! اه هرمک شاداد ؟ یدش ج*ق نماد هب تسد

.. منزب ج*ق هلا حم مریمب مه درد قش زا : تفگ و دز یدنخشین دادرهم
نوا



.. هنای هدلب راک منیبب ماوخیم طقف .. هتیلهاج نارود لا م

؟ کلک هرا ؟ هنزب نودند تارب یاوخیم هنکن : تفگ تنطیش اب نیسحریما

.. هنزب فت ِنزب نودند وشرس

؛ نیسح ریما یایزاب هدول زا نیگمشخ دادرهم

نک دولناد وتادص ربب : دیرغ یبصع

.. درک عطق باوج زا راظتنا نودب و مایب ات

کراپ و نیشام .. دیسر نیسح ریما ی هنوخ هب هک دیشکن لوط یلیخ
دش هنوخ دراو و درک

هی ؟ ییاجک رخ هرک : دز داد دوب شا هنشت یباسح دروا رد وشتک
ناویل

نیسح ریما هک تفر ییاریذپ تمس و مک هال هک هدب یندیشون
شولج

ترمک نیبب ایب فوا .. هیرتخد بجع شاداد : تفگ تنطیش اب دموا رد

اب و ییاض * را دوخ یا هظحل یارب ینکیم مسامتلا تقونوا هنکشیم
تنطیش



... هک درک نشور و پات پل و دیشک و دادرهم تسد
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یور و دز رانک و نیسح ریما ومخا و واکجنک دادرهم درک نشور
داد مل هپاناک

! هگید هدب منوشن ؟ وک بخ : تفگ و درک پات پل وت وشرس

متساوخ شاداد یچیه : تفگ لا یخیب و تسشن شور هبور نیسح ریما

.. هشکیمن منکشرتلیف .. ینک شدولناد تدوخ یایب مگب

؟ یدرک هرخسم : دیرغ یبصع دادرهم
و دیشک مهرد مخا نیسحریما

یس س*ک* یاه ملیف یگیم ینزیم گنز هعفد کی شاداد بخ : تفگ

منوک زا .. منیبب مایب نک دولناد ور هدرک یزاب هرتخد نیا هک یا
اب ؟ مرارد

.. تدوخ اب شیقاب مدرک ادیپ وشتیاس روزب نکشرتلیف

یوت هب مگب یچ : تفگ و داد هیکت هپاناک هب وشرس هتسخ دادرهم
! مگب یچ ؟ کلقد



رد ادا منودیمن س*ک*س*ی! !و هدنول یلیخ : مداد همادا یثکم اب و
ای هرایم

.. هنکیم شهاگن ینیبدب اب مه لا رام .. هیروطنیا اعقاو

زاگ یرایخ هک یلا حرد مافرح هب هجوت نودب و تفرگ متمس وشیشوگ
دزیم

؟ هنیا .. مدرک ادیپ وشجیپ شاداد : تفگ

رتشیب شاسکع وت .. دوب شدوخ مدش قیقد و متفرگ شزا وشیشوگ

.. دوب هدننک کیرحت

؟ هزتورپ ای هشدوخ نوتسپ و هنیس نیا دادرهم : تفگ مخا اب

هزتورپ : متفگ و مدرک زیر ومامشچ .. هزتورپ دوب صخشم .. مدش قیقد

.. انئمطم

یزتورپ یس س*ک* رتخد ناج یا : هدنخ ریز دز یقپ

.. درک مهاگن و داد مل فرح یب هک متفر شارب یا هرغ مشچ

وت هشیم هدننک کیرحت یلیخ یهاگ لا رام .. نیسحریما : مدیشک یفوپ



ی هطبار

هک مگیم ینم ونیا .. لمحت لباق ریغ دح زا شیب یهاگ یلو یسنج
زاین

! نیمه نک رکف ترسپ هب : درک مهاگن یدج . تس باال میسنج

شیتا و متشادرب زیم یور تکاپ زا یراگیس و مداد ناکت رس راچان
... مدز

* صخش موس

زارد تخت یور تخل هک تخود مویلیل هب تهب اب وشهاگن لا رام

.. دوب ابیز رظتنم و رمد تروص هب دوب هدیشک

و شگرزب یاه هنیس .. شلبمق و هدمارب نساب .. دوب رشحم یدایز شلکیه

هتسها ... شرپ یاه نور
؟ .. مویلیل : تفگ
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؟؟ .. مویلیل : تفگ

.. هلب : تفگ مگردرس و تخود لا رام یامشچ وت وشیگنر یامشچ مویلیل



؟ هزتورپ ای هتدوخ لکیه نیا : تفگ ددرم لا رام

.. ابیز ی هدش درگ هاگن هب انتعا نودب و دز زیر یکمشچ مویلیل

وت هک یلا حرد و دروا باال وشمرف شوخ و درگ یاه هنیس زا یکی
یم شتسد

؟ یعیبط ای هزتورپ تدوخ رظن هب : تفگ درشف

نیا هب هنیس اال حات نم هخا : تفگ و تخیما شنحل هب مرش یمک لا رام

ور زیاس نیا ابو هنیس نیا مه هدریش یانز رتشیب .. مدیدن یگرزب
نرادن

نک عورش رتعیرس : ابیز تمس درک ور لا رام هب نداد باوج نودب مویلیل
.ال

دز یدنخشین ابیز هک دز هقهق شفرح دنب تشپ و هزوسب ینزن ومنوک

درک عورش و

* دادرهم

یقیاقد ؛ مدز گنز لا رام هب و متفرگ دشیم شخپ هک یملیف زا ومهاگن



.. دادرهم هلب : دیچیپ یشوگ وت رامخ یادص نومه هک تشذگن

؟ هنکیم راکچ وت تسد لا رام یشوگ : متفگ بجعت اب

ال شارب .. هراد نو ـ جابیز : تفگ و درک توف یشوگ وت وشسفن هتسها
هنزیم وشاپ

.. ال عف بخ یلیخ : مداد تروق ومنهد بآ

.. نم ی هنوخ بش هی یایب مشیم لا حشوخ : داد باوج

؟ یچ : مدز بل

دوب هدرک عطق متشادرب مشوگ رانک زا ومیشوگ دادن یباوج
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یظفاحادخ اب و هنوخ هدرگرب شدوخ هک مداد لا رام هب هاتوک یمایپ
زا یا

.. اسراپ لا بند متفر یم دیاب .. نوریب مدز شنوخ زا نیسح ریما

* هل ال

مکش یور نایک .. مدز زاگ مبیس هب و مدیشک باال ومداشگ هقی پات



یم هاگن نویزیولت .. مدوب هتسشن شرمک یور منم و دوب هدیباوخ

بیس نایک : متفگ دعب و مدرک رونوا و رونیا شور ومدوخ یمک میدرک

؟ یروخیمن

یروجنیمه هگا یلو مقشع هن : درک مهاگن یتخس هب و درک جک وشرس

اب .. مروخب وتاجنوا مروبجم مرمک ور یشکب وتزانان نوا و یدب همادا

؟ یگیم یچ ؟ نه : متفگ بجعت
خرس درک منت نییاپ هب هک هراشا

هگید یروشیب : مدش
یشحف نییاپ متخادنا شرمک ور زا

یلیخ . نایک رونوا وشمگ : متمس دش مخ نوطیش هک مدرک شراثن

ییوب هچ .. مووا : دیدنخ ولگ وت و درک ورف مقی وت وشرس .. یقمحا
و هدیم

رب : مدز غیج مدش خرس درد زا تفرگ منیس کون زا اقیقد یزاگ مکحم
تردپ

و ــ ش ــ کون یدنک تنعل



تسنودیم مدیشک قیمع سفن ات دنچ دش ادج مزا عیرس هدنخ اب

ات و مدرک هلمح شتمس هک تفرگ هلصاف مزا مدق دنچ میصرح
شرس وت مدز دروخیم

!! مرتخد نکن یآ ... هل ال نکن : نایک

نکرکف ؟ هگم دش یچ حاال دیشخبب اباب

مروخب ریش تنیس زا متساوخیم ، متچب

.. یراد ور یلیخ : مداتسیا رمک هب تسد

لغب وت و دموا متمس هدنخ و تنطیش اب دید هک وملمعلا سکع
.. مدیشک

هشیم یک ادخ یا : تفگ و دز منساب هب مکحم راب دنچ تسد فک اب
نم

متفر یا هرغ مشچ و متفرگ هلصاف شزا .. منک حاتتفا مراجنیا
روطنامه

هپملپ منت نییاپ نم : متفگ هنوخزپشا وت مدربیم ور ال یفپ فرظ هک
دعب



مدب ات نیشب ؟ مدب تهب نوک زا یاوخیم

منکیم ادیپ وتباوخ گر هرخ :باال تفگ و داد هیکت نپا هب هدنخ اب

ینزب هل هل مارب تدوخ منکیم تیر ح*ش* یروج

مدروا رد وشادا
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مهب یادص اب .. مدش هنوخزپشا دراو تیمها یب و مدروا رد وشادا
ندروخ

.. تخوسیم نایک یارب ملد .. مدیشک یی باال دنلب سفن ییوشتسد رد

یتح یلو ؛ تشذگ یم نومیدزمان رهاظ هب یتسود زا لا س دنچ

هشکب شور یتسد یهاگ دیاش هتفرن شیپ هنت باال زا رتشیب راب کی
یلو

!! .. بخ

متسنودیم .. متفرگ لا چخی رد زا ومریخ هاگن و مداد رتناک هب ومیکت
وت تفر

.. هدن تسد زا وشلر تنک ات ییوشتسد
تمس کنیس وت یاه فرظ لا یخیب



ضوع یراولش وزولب اب ومگنت و هاتوک نماد و پات ؛ ات متفر قاتا
... منک

* مویلیل

هن مدید وشدوخ هن هگید رزیل میتفر لا رام اب هک زور نوا زا دعب
رهوش

زا راشرس ییاه هاگن مسانشیم بوخ وراه هاگن عون نیا .. وشزومرم
. توهش

رارقرب طابترا لا روک اب متشاد یعس و مدوب هتسشن پات پل یور هبور
منک

مویلیل الم .. :س دش لصو هرخ باال
یبوخ لا روک :سالم مدز یدنخبل

؟ درمریپ

ی هدیا اتراهچ ؟ یایم یک .. رتخد م .. بوخ : دشیم لصو و عطق یمک
پوت

؟ هک یراد ربخ .. شروشک تفر نراک .. تدیدج ملیف یارب مدرک ادیپ

.. متسنودیمن هن : دیرپ باال ماهوربا تفج



هدیا هک ایب هگید ی هتفه ود رثکادح ات زیزع مویلیل : تفگ هدنخ اب
ومبان یاه

نتفرگ باتفا و باتفا مامح زورره نمضرد .. منک هدایپ تور
.. هشن شومارف

تتخت مه مرادن تسود .. یشاب هدش هزنرب یدموا یتقو ماوخیم
یلا خ

دز یکمشچ و هرب تدای و س*ک*س عاونا هک هشاب

.. مدرک عطق و تاه هیصوت زا نونمم : متفگ یدنخبل اب

.. منزب ممارگتسنیا ی هحفص هب یرس ات متشادرب زیم یور زا ومیشوگ
ندید اب

یناریا تنماک دنچره .. دش زیر مامشچ هدرک موولا ف هک یناریا یصخش

.. نییاپورا ماروولا ف بلغا یلو هدایز ماتسپ ریز اه

.. بجع ! نیسحریما مدرک هاگن وشیدیا

* لا رام
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* لا رام



لا ور کی یور زاب میگدنز و تشذگ یم مویلیل اب مرادید زا یزور دنچ
کی

ماهاپ یور ومرس و متشاذگ شولج وراسراپ راهان .. دوب هداتفا تخاون
متشاذگ

.. دزیم فرح هموناخ هی اب بشید اباب .. نامام : اسراپ

؟ بخ : دش لا عف ماکخاش

و تکرش دایب تفگ : تفگ و درب شنهد تمس وشغود گرزب ناویل اسراپ
یگنگ اب

؟ هدوب هلا خ نامام : تفگ

نم دادرهم .. هنک تنایخ نم هب دادرهم تشادن ناکما ، مدرک شهاگن زیت
اسراپ و

هنک ییاطخ هگا رابنیا منئمطم . مدرک رکف یمک میمهم یلیخ شارب
رب هگید

.. مدرگ یمن

و متفر قاتا تمس اسراپ یاه نتفگ نامام .. نامام هب تیمها یب
.. مدش شدراو



مد یچره .. هن ای هتس ؛ مرادیمرب یسابل هچ هکنیا هب توافت یب عیرس

تک و متشادرب روارد یور زا ونیشام چییوس .. مدیشوپ دموا متسد
وراسراپ

. ییاباب شیپ میرب ایب ودب نامام اسراپ : متشادرب یسابل اج زا

یبصع و هلجع اب .. مدروخن وماذغ زونه نم نا ـ مام : درک مهاگن ضغب اب

.. میرب یروخیم ازتیپ نوریب : مدرک شنت وشتک و متفر شتمس

هروشلد مدیود منیشام تمس و مدیبوک مهب و رد .. دموا ملا بند تکاس
.. متشاد

* مویلیل

دادن باوج لا رام هیشوگ مدز گنز نم .. دادرهم :سالم متفر شتمس
رد تشپ

ویسک مهاجنیا .. مرادن مدیلک تسین هنوخ یسک مدنوم هنوخ
مرب مسانشیمن

مرب هک تسین مکرادم .. هدیمن باوج وشیشوگ مه هل ال .. ششیپ



.. لته

دیش راوس دییامرفب .. تسفیظو .. هرادن لا کشا : تفگ یدج و هتسها

.. دایب مه هل ال منزیم گنز دینومب لا رام شیپ .. هنوخ نوتمربیم

....... دز قرب مامشچ

.. دییامرفب : دش هدایپ نیشام زا و درک کراپ هنوخ رد یولج ونیشام
اب شلا بند

یا هقهق ملد وت .. دیدزدیم مزا وشهاگن .. مدش روسناسا راوس یواکجنک

.. جنپ دحاو : دز بل رظن دروم ی هقبط هب ندیسر اب مداد رس

دراو شفک اب .. درک زاب وینامتراپا رد .. مدش جراخ روسناسا زا شتشپ
هنوخ

شنیازید .. دوب هتفرگرب رد ومور هبور سکول ی هنوخ یتوکس .. مدش
.. دوب بوخ

؟ تسین لا رام : متفگ زان و بجعت اب

..! هکنیا لثم : تفگ جیگ



منیبب منزیم گنز دعب مرایم یندیشون تارب نم نیشب امش هرادن لا کشا
.. تساجک

.. هشاب : متفگ هتسها و مدرک شهاگن زومرم

.. تفر هنوخزپشا تمس و داد نوکت یرس

زاب هقی پات کی شریز مدروا شرد و مدرک زاب وموتنام یاه همکد
گنت

یور متسد دادیم رج ومنیتوس تشاد مگرزب یاه هنیس ، مدوب هدیشوپ
ی همکد

ویندیشون کرام مودک مویلیل : مدینش وشادص هک تسشن مراولش
ی .. روخیم

دنوم تباث مور شهاگن
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وت هک تفرگ ویگنر نومه زاب شهاگن .. دنوم تباث مور شهاگن
ییوشتسد

.. دوب هتفرگ ینومهم



مارب یکسیو : مدز حیلم یدنخبل و متسب ومراولش ی همکد توافت یب
یرایب

.. هرتهب یلیخ

اب و مرایم :االن تفگ هتسها .. دوب ناسون رد مندب تسوپ یور شهاگن
یاه مدق

.. دوب هتفرگ مدنخ .. تفر هنوخزپشا تمس هدشن هدنک یهاگن و هاتوک

مد هک ییاهوم مدرک بترم وماسابل و متفر نلا س یوت ی هنییآ تمس

مداد مل ، متفر اه هپاناک تمس و مدرک مکحم و دوب هدش هتسب یبسا
یور

هدرک لغب ویا هچب رسپ .. دنوم تباث لا رام سکع یور مهاگن ! هپاناک
اب .. دوب

.. اسراپ ! همرسپ : مدروخ نوکت یمک شادص

زیم یوشک وت و تشادرب ؛ ور سکع تیمها یب .. متفرگ رادشک یناها

هبور ی هپاناک یور داد مل دعب .. دیرپ باال ماهوربا .. تشاذگ نویزیولت

ریگلفاغ ومریخ هاگن و درک دنلب وشرس مدوب هتخود شهب ومهاگن مور
درک



؟؟ ینکیم اراکچ .. بخ : تفگ و دیشون شیندیشون زا یمک
یتس ژ و مدرک زاب وماهاپ یمک

یلو ! اه هیبوخ روشک ناریا موا ؟ اراکچ : متفگ و متفرگ یس س*ک*
.. بخ

بجو وملکیه هناصیرح شهاگن .. دوبن مافرح هب شساوح ال صا راگنا
هب

وترکف .. روخب وتیندیشون : تفگ یثکم دعب درک یم یسراو بجو

!! رورغم ! تفرگ مزا وشهاگن و ! منکیمن لوغشم

مسناش هب فت هدش نیگنس و رپ یدایز میتشادهب راون ، مدرک سح
نیا وت منوا

و تفرگ شیشوگ زا وشهاگن مدشاپ ماج زا و مداتسرف تیعقوم

؟؟ یراد مز ال یزیچ : تفگ

؟ تساجک یتشادهب سیورس هن : مدیزگ بل

منک تییامنهار یاوخیم پچ تمس ورب میقتسم : تفگ گنگ



. هتبلا : مدز بل
.

هب ندیسر اب تفر یم هار مورا یلیخ دموا ملا بند دشاپ شاج زا

ینحل اب هک مدرک زاب ور ییوشتسد رد و مدرک یرکشت ییوشتسد

اب و رادرب .. تسه ییوشتسد دمک وت یتشادهب دپ : تفگ صاخ

و تروش هب هدوب هداد سپ ینعی .. تفر ییاریذپ تمس یدنخشین
دادرهم هک مراولش

؟ هدوب هدیمهف
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مدز بآ وماتسد ؛ متشاذگ مفیثک یمک تروش یور وراون زرف و دنت
اب و

رارقاب .. دوبن ییاریذپ وت .. مدش جراخ ییوشتسد زا بهتلم یتروص
نتفرگ

شهاگن ؛ مدرک هاگن دادرهم هب بجعتم مدیرپ اج زا منساب ور یتسد
؟ یرتهب : دوب یدج

! مش رت ـ هب ماوخب هک مدوبن دب : متفرگ هلصاف یمک و مدز یدنخزوپ



.. ـب جع : درک همزمز بلر یز
متفر اه هپاناک تمس و متفرگ شزا ور

رد رس شراتفر زا .. تسشن مرانک و دموا دعب هیناث دنچ متسشن و

.. درک توکس !و تمدید ملیف اتدنچ وت : دز بل .. مدروایمن

؟ همهم مارب درک رکف
رتم یلیم کی نومابل ی هلصاف مدش مخ شتمس و متخادنا اپ وراپ

دوب

.. تسین یبیجع زیچ هک نیا : دوب متشرد یابل خیم یلو نوا هاگن

و درک در مرانک زا تراهم اب وشتسد کی .. نسانشیم همه ورارگیزاب

همه .. هرا : تفگ و ومرمک داد شلا م ینارود و هتسها درک مرمک تفچ

یلو : درک همزمز مندرگ وت متمس دش مخ و .. نسانشیم ورارگیزاب
کی یسکره

منت نییاپ یور شکون هک متسشن یروج .. هسانشیمن وراهق راتسا نروپ
رارق

نیب زا زیر یهآ .. درشف مهب رتشیب وشدوخ و درک مهاگن زومرم .. هریگب
مابل



دراو تشپ زا و دوب هدش هقلح مرمک رود هک یتسد هک .. دش جراخ
مراولش

! دایمن تدب : تفگ و درک

خیم شهاگن .. دایمن مدب تقوچیه نم : مدنک منت زا ومپات و مدش دنلب

دش ماه هن . یس
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دنلب شاج زا هتسها .. دوب هدش کیرحت .. دش ماه هنیس خیم شهاگن

ات اه مدق نیا .. متشادرب بقع هب مدق کی ! دموا متمس مدق کی .. دش
ینامز

.. دروخ رد هب هتسها مرس .. تشاد همادا مدرک دروخرب هنوخ رد هب هک

راصح نیب و درک در مرس رانک زا وشاتسد .. دش رت گنررپ مدنخبل
لفق شاتسد

نومابل ی هلصاف دش مخ متمس .. درک مهاگن زومرم و قیمع .. مدش
یلیخ

؟ یدب میزاب یاوخیم : دز بل هتسها !! دوب مک



شتمس مدوخ .. مدرک زاب ومراولش ی همکد و مدز هقهق تنطیش اب

شدوخ .. هریگب رارق لماک شکون هک مداتسیا یروج هتسها و متفر

باال و دنوبسچ مهب لماک وشدوخ و رد هب مدیبوک .. دیمهف و مدصق

و تفر مراولش تمس شتسد .. درک زاب وشراولش دنبرمک و .. دش نییاپ

هپاناک تمس و مدروا رد ومتروش هتسها .. دیشک نییاپ ومراولش رمک
متفر

الی دیشک زارد مور هتسها و .. دموا یا هیناث دعب مدیشک زارد شور
ماپ

هب و مدیشک یهآ ماپ الی ندیلا م هب درک عورش و داد شرارق
شاهوم

یتاه یلیخ : تفگ و تشاذگ شنهد وت وماه هنیس هنایشحو مدز گنچ

یور مکحم و مدرک دنلب ومرمک .. هدرک غاد یلیخ مدیمهفیم .. یلیخ
هپاناک

و دش کیرحت مداد راشف ماپ نیب و متفرگ ومتسد وت وشرس مدنوبوک



دشاپ مور زا عیرس بجعت اب .. ندز و رد گنز هک هنک عورش تساوخ
و

ویک رد خاروس زا منودیمن .. تفر رد تمس زیت دنت و درک کاپ وشبل
دید

نلا س هت قاتا ورب رادرب وتاسابل وشاپ یلیل : دموا متمس نوساره هک
.. شاب دوز

ی هبرض تشپ زا هک متشگ متروش لا بند سکلیر و مدشاپ ماج زا
هب تسد فک اب یمکحم

درک کمک عیرس شدوخ و هرد تشپ لا رام ؛ رتخد :یاال دز منساب
ومنیتوس

لگ متنطیش .. هشوپب وشراولش تساوخ تسب تشپ زا وشلفق مشوپب
زا درک

هکوش ... متشاذگ شابل یور ومتشرد یابل و مدش نوزیوا شندرگ

چلم یادص دیشک نودند هب ومنییاپ بل و درک مرمک لفق وشتسد .. دش
و

مزا عیرس .. دش یکی گنز ی هرابود ندروخ اب نومیریگ بل چولم
هلصاف



رامخ .. عیرس شوپب وتسابل قاتا وت ورب مویلیل : تفگ رامخ و تفرگ
یا هشاب

متسب و رد و متفر قاتا تمس و مدرک عمج وماسابل و متفگ

* صخش موس

هب هگید راب کی : تفگ و تشاذگ نیمز وراسراپ یبصع و هودنا اب لا رام
نم

نم ینک بارخ نم شیپ وتراچیب یاباب ینک یعس و یگب غورد
.. وتاب منودیم

یدمحم ارتیم : ملق هب

راب یارب و گنز دینش هنوخ وت زا هک یها یادص هب هجوت یب و
یاشفک .. درشف مود

هباوخ امتح : درک رکف شدوخ اب ! دوب هنوخ سپ دوب رد یولج دادرهم
و گنز یادص زونه هک

هدینشن
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یدنخبل لا رام .. دش رهاظ رد یولج کراولش کی اب دادرهم یقیاقد دعب
رپ

.. یدموا دوز هچ دادرهم :سالم دز سرتسا



دوز ؟ یدوب اجک : درک یمخا و داد تروق یتخس هب وشنهد بآ دادرهم

.. مارب دوب هدنومن یراک تکرش وت نوچ مدموا

هدموا مه اسراپ و نم : دش هنوخ دراو و دز رانک و دادرهم لا رام
تهب میدوب

؟ مرسپ هن هگم : تخادنا اسراپ هب یدب هاگن و مینزب رس

شقاتا تمس عیرس و نامام ه .. را : تفگ نوزرل ینابل اب و هدرک غب اسراپ
.. دیود

هتخیر مهب یمک ی هنوخ هب و تفرگ اسراپ زا وشهاگن مخا اب لا رام
ود و

؟؟ هدوب هدموا یسک : تخود زیم یور بورشم ناویل

... هدوب هدموا نیسحریما هرا : تفگ و داد هیکت رتناک هب درسنوخ دادرهم

.. تفر شیپ هقیقد هد

.. هنک ضوع وشاسابل ات تفر قاتا تمس و تفگ یناهآ لا رام

صخشم یبل رژ یاج نوشیکی یور .. تفر اناویل تمس یروف دادرهم



لوغشم و تفر هنوخزپشآ هب و تشادرب وراناویل عیرس .. دوب
. دش نوشنتسش

: دش هنوخزپشآ دراو کتروش کی و داشگ و لگ یدنب پات کی اب لا رام
هب هب

؟ ندش روشفرظ دادرهم اقآ یک زا

شاتسد وت و لا رام کیراب رمک و درک کشخ هلوح اب وشاتسد دادرهم
زا : تفرگ

ی هقی وت وشرس و یدرک تدوخ ی هتفیش ونم ؛ وت هک یتقو نوا
لا رام

شکب مقی زا وترس دادرهم هع : تفگ قوذ و هدنخ اب لا رام .. درک ورف

تنطیش اب دادرهم .. یریگیم زاگ ارچ ومنیس کون روعشیب خآ .. نوریب
زا وشرس

یدیم یبوخ یوب هچ : دیدنخ ولگ وت و درک جراخ لا رام ی هقی
.. گسردپ

یزیچ نداتفا یادص نلا س هت قاتا زا هک هدب وشباوج دموا لا رام
.. دموا

. درک هاگن بجعتم لا رام هب هدیرپ یگنر اب دادرهم



؟ دوب یک : تفگ کوکشم لا رام

؟ منک هاگن مرب یاوخیم منودیمن : هشاب درسنوخ درک یعس دادرهم

ورب .. هرا : داد نوکت یرس هتسها لا رام .. هریم یک قاتا نوا وت هگم هخا
.. نک هاگن
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یمشچ ریز هتسها تفر قاتا رد تمس یهاتوک یاه مدق اب دادرهم
وشهاگن

.. دش قاتا دراو و دش تحار شلا یخ .. تخود راک مرگرس لا رام هب
شهاگن

زارد قاتا ی هرفن کی تخت یور هک یلا حرد ، دنوم تباث مویلیل یور

شیلمخم نیتوس و شدون دق راولش نومه اب طقف منواو دوب هدیشک
هاگن ؛

.. دزیم کوپ یرادگ هاگ مه یراگیس و دوب هتخود دادرهم هب وشرامخ

و رس یچ یارب ! یرب دیاب .. شوپب وتاسابل .. مویلیل : تفگ تیدج اب دادرهم
هار ادص



رتلیف دنخزوپ اب مویلیل .. دش لخاد و تسب و قاتا رد ؟و یزادنیم
و راگیس

؟! هگم یسرتیم تنز زا : تفگ و تخادنا قاتا شرف یور

.. تسین ندیسرت نم ثحب : درک شهاگن تیدج اب دادرهم

هنودرم ندرگ رود وشتسد .. تفر دادرهم تمس و دشاپ شاج زا مویلیل
ی

نیمه وت .. االن نیمه .. یسرت یمن هگا سپ : تفگ و درک هقلح دادرهم

.. مگیم نم هک ینشیزوپ اب منوا ! نک سکس هب توعد ونم قاتا

ات تفرگ مویلیل تاه و زیگنا هسوسو مادنا زا وشهاگن هف کال دادرهم
کیرحت

تشگنا دلب نخان اب .. هتفر باال ییاهوربا و تنطیش اب مویلیل .. هشن

رامخ و هتسها و درک شزاون و دادرهم یاپ نیب یگتسجرب ؛ شتصش
وت

؟! هن هدش دنلب نم یارب نیا : دز بل دادرهم شوگ

یور لماک وشیگتسجرب و دز مویلیل یاهوم هب یگنچ یشحو دادرهم



و نکن تنطیش : تفگ و داد شلا م و تشاذگ مویلیل ی هنت نییاپ
زا وشتسد

دوب هدامآ و .. سیخ .. تشاذگ مویلیل یاپ نیب و درک در مویلیل راولش
یمک

نک ــ :ن تفگ و دیشک تذل زا یهآ مویلیل هک شارب داد شلا م

دز یکیم مویلیل کیراب ندرگ یور و دش مخ و دیدنخ ولگ وت دادرهم
شاج هک

: تفگ و دروا رد مویلیل تروش زا وشسیخ تسد . دنوم شندرگ یور
.. ورب

و تشاذگ مویلیل یابل یور وشابل و دش مخ و . نکن شرت تخس
قیمع

مهوت مقاتا وت منوشکیم و لا رام یروج کی : تفرگ هلصاف و دیسوب
؟! بخ ! نوریب ورب هنوخ زا عیرس

! هش .. اب : تفگ تسم و رامخ مویلیل

... مندید ایب مزاب : تفگ توهش اب دادرهم
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هاگ و .. تشذگ یم مویلیل و دادرهم یارب صاخ زور نوا زا یزور دنچ



لباقم رفن ات و ندوب دغ ودره .. نداد یم مهب کمایپ کی یرادگ

!! ندرک یمن .س کس یانمت تفرگ یمن غارس

* لا رام

.. منک رکف دموا گنز یادص : متفگ و متفرگ نامام یاه وگنلا زا ومهاگن

و هنکیم زاب االن هجیدخ : تخود مهب وشگنر زبس هاگن یدنخبل اب

قاتا زا ورب وشاپ ؟ لا رام هیچ اسابل نیا : تخادنا ماپاترس هب وشهاگن
تیمیدق

؟ یتفرگن دای ندرک یربلد زونه وت .. شوپب رادرب بوخ سابل

متفر میدرجم یاسابل تمس .. مدش قاتا دراو و متخادنا باال یا هنوش

و تروپاس اب مدیشوپ یا یقیاق هقی پات .. دوب هزادنا مارب مه زونه
قاتا زا

اب یسرپ لا وحا مرگ و دادرهم مدش هک ییاریذپ دراو مدش جراخ
نامام

شوخ .. مزیزع سالم : متفر شتمس و مدز هوشع رپ یدنخبل مدید
.. یدموا



و تفر اباب تمس و یسرم : تفگ و دنوشن مپل یور یا هسوب دنخبل اب

اب و تخادنا مهب هنارادیرخ یهاگن نامام .. دش یسرپ لا وحا لوغشم

و متشادرب زیم یور زا ومیشوگ .. درشف مه یور وشامشچ تیاضر
رانک

. متسشن دادرهم

هگا .. هبوخ تکرش عاضوا هک ال عف : تفگ اباب هب تیدج اب دادرهم
یروطنیمه

شهب ومدوخ یمک .. مینزیم مه هگید ی هبعش ات دنچ هنک ادیپ همادا

هک روطنومه و دش هقلح مرمک رود شتسد تشپ زا هک و مدنوبسچ
باوج

درگ ومامشچ شاهاپ نیب منیشب درک هراشا هتسها داد یم ور اباب
مدرک

؟! یدش هنووید : متفگ هتسها و

تردام منیبب مریم نم : تفگو نم تمس درک ور و دش دنلب اج زا اباب
زا تفر

!! هزاسب ای هرایب ومتشاک هک ییاه یزبس هنوخ طایح



متاباب هگید بخ : دیدنخ ولگ وت دادرهم .. مداد نوکت یرس و مدز یدنخبل

.. هلگشوخ منیبب ماپ نیب نیشب تفر هک

اب دوب هدش خیس گنشق هتسشن شاهاپ نیب هتسها و مدیشک یفوپ

.. تفر ورف منساب رظن دروم یاج یوت راولش یور زا یمک منتسشن
یهآ

و تخادنا تسد دیشک یم دنلب یاه سفن هک یلا ح رد ؛ مدیشک
و تروش

درد رپ و مورا . نیشب :حاال تفگ هتسها و دروا رد نامزمه ومراولش

باال ینوتیم : تفگ و دروخ نوکت یمک .. دش هفخ ولگ وت مهآ و متسشن
نییاپ

منزن غیج ات مدیزگ بل دش مدراو هت ات هک مدروخ نوکت هرذی ؟ یش
اب

دیدج ناکم یرسره یراد یرهوش هچ ریگب دای : تفگ هدنخ
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مدیدنخ زیر ، درک مقی دراو تشپ زا وشتسد هک مدرک هناربلد یا هدنخ
هک

نک شلو : تفگ هتسها دروخ گنز شیشوگ

تمس و .. مدش دنلب شیگتسجرب یور زا هتسها تخل روطنامه واکجنک

.. انک شلو متفگ : تفگ تیدج اب متفر شیشوگ

شگنز یادص .. هشاب مهم دیاش : متفگ و متشادرب وشیشوگ تیمها یب

مزا وت : دموا سا ما سا کی عیرس یلیخ نوا زا سپ .. دش عطق
یاوخیم

.. بوخ رسپ اتس باال تعقوت ! هماملیف وت یارب نوا ؟! منزب نودند

؟ هیک نیا دادرهم : متفگ گنگ

و تسب وشدنبرمک و دیشک باال وشراولش و دموا یشوگ تمس واکجنک
ویشوگ

.. تشذگ توکس وت یتدم ؛ متسد زا
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* هل ال

.. منزب مویلیل یاه لیمیا هب یرس متفرگ میمصت دوب هتفررس ملصوح



نوا

.. لقادح منک کچ نم شاج هب هنکیمن کچ هک

یور مهاگن هک متخادنا نوشهب ارذگ یهاگن .. تشاد دیدج مایپ ات جنپ

هدنیآ ی هتفه ات .. مویلیل : مدرک شزاب عیرس دنوم تباث لا روک مایپ

.. یدرگرب دیاب رت عیرس .. مدرک ادیپ تارب دیدج شقن ات دنچ .. درگرب
تیاس

لبق تلا ح هب و دش تسرد هرخ باال مه نومنروپ یاه سکع و ملیف

.. لا روک مترظتنم سپ .. تشگرب

؟! هرب داوخیم مویلیل .. تسشن منیس وت ملا ع ود مغ

تمس هدیچرب ییابل اب و نیگمغ .. دوب هتشذگن شندموا زا هتفهود زونه

شرکف قرغ ی هرهچ هب ومهاگن و مدرک زاب و رد متفر شقاتا
هتچ : متخود

؟ مویلیل

یتسود ترظن هب .. هل :ال دیشک زارد شتخت یور و دیشک باال دنلب یفوپ
هی اب



؟ دب ای هبوخ لهاتم درم

هک همولعم : متخود مشچ شباذج خر مین هب و متسشن شرانک واکجنک
! هدب

.. هنکیم تنایخ شنز هب هراد درم نوا

؟ یچ درم نوا ی هقوشعم :و تفگ رکفتم

.. هراکهانگ مه هقوشعم نوا : مدز بل
وت هقوشعم نوا یتقو بخ : داد باوج

یداع شارب اه زیچ نیا هک هشاب هدرک دشر .. هشاب هدش گرزب یطیحم
هشاب

؟ یچ

اعقاو هگا مه درم نوا .. هنکیم قرف عضو نیا تقونوا بخ : مدز بل
قشاع

مئاد دقع مه ور نز نوا شرسمه الع طا اب دیاب .. هشاب هع هقوشعم
هنک

هدازا و حالل اتراهچ ات هرخ باال

! تت ال وصا نیااب تنهد مدیر : هدنخ ریز دز یقپ

.. ادخورت .. ژ اسام هرذی هل :ال تفگ و دیباوخ رمد مدز وحم یدنخبل



رکون : مدز شنساب هب مکحم تسد فک اب و متسشن شرانک هدنخ اب

ندب ژت اسام نایب تاکاچ هنیسو اقشاع نوا وگب هایس غالم تاباب
.. ورپ

هنافساتم .. تس باال نوشیسنج ضیارغ نتسین قشاع انوا : تفگ هدنخ اب

اه هنزیم داد توهش تروشک وت

.. هتفر گنرف ی هرتخد هبوخ مرو ــ شک میلیخ : متفگ مخا اب

.. تفگن یزیچ

وت ردقنا شوخرس و لا یخ یب مویلیل هک هداتفا یقافتا مدوب نئمطم
و ! هرکف

.. درک یم منارگن نیمه
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یلیخ هک اسب هچ مه ور هزیرب لهاتم یادرم اب هک دوبن یسک مویلیل
نیمه زا

ناهاوخ تفر یم باال وراپ زا منوشلوپ هک باذج و لهاتم یاه درم
مو ـ یلیل



منارگن نیمه .. درکن نوشراثن مه یمشچ هشوگ یتح مویلیل و ندوب
و ! هنکیم

.. دایز شیسنج زاین و تس باال شتوهش هرذی مویلیل هکنیا رتدب زیچ
مسرتیم

زا یهآ و متفرگ شدمارب نساب زا ومهاگن و ... هشن یتسرد مدآ بذج

.. مدیشک یمگردرس

* صخش موس

گنگ لا رام هاگن و دوب توکس زا رپ دادرهم هاگن

؟ دادرهم هیچ نیا : تفگ ادص شزرل یمک و بجعت اب لا رام

تشاذگ شبیج وت وشیشوگ و تسین یصاخ زیچ : تفگ درسنوخ دادرهم

ییاریذپ زا عیرس و تفرگ هدز تهب لا رام زا وشفرح رپ هاگن و
و دش جراخ

.. هرهلد و بجعت ایند کی و دنوم لا رام

هدوب یک نوا : دیلا ن بل ریز درک شاپ و تفر شراولش تمس باذع اب
؟! ینعی

هپاناک یور هصغ و درد اب !! اه ملیف مودک ؟ منزب نودند یچ ینعی



.. تسشن

یگدنز هقیقد دنچ وت تسنوتیم هنرگو .. دوب دادرهم قشاع فیح

هک یا یگدنز نیا زا اسراپ اب و هشکب دنگ هب شردپ لوپ ابو دادرهم
یتکار زا

کی و شچب ی هدنیا یاپ فیح .. فیح یلو ! هش خالص دوب هدموا رد

دوب نویم رد یگدنز
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زا یلا متسد و داد تروق تمحز نارازه اب وشولگ وت هدرک ریگ ضغب
یور

.. دش ییوشتسد ی هناورو تشادرب زیم

* مویلیل

قاتا دراو هدزن رد نایک هک منک ماپ ومراولش مدموا مدرک ماپ ومتروش
اب دش

؟ یدیشوپیم راولش یتشاد هع : تفگ توهبم مندید

.. منک رکف : مدرک منت ومراولش لا یخیب



.. دوب بوخ ردقچ امینومدوخ : تفگ زاب شین اب

؟ منک ادص ور هل :ال متفر شارب یا هرغ مشچ

هی مرب ماوخیم ! مهوت بخ یلیخ : داد هیکت مشیارا زیم هب هدنخ اب
ینومهم

؟ یایم ؛

: متفگ و متشادرب ومشفنب نیتوس ماریز سابل یوشک زا و مدز شرانک
هل ال

؟ دایمن

.. مراد راک نم ورب مویلیل اب تفگ هن : تفگ و تفرگ منیتوس زا وشهاگن

تفرگ وشمشچ یولج عیرس هک مدز باال ومپات و مداد نوکت یرس
مدنخ

مشرضاح منک وماراک منم ات وش هداما ورب وت بخ یلیخ : تفرگ
.. میرب

و یا هیاپ دایم مشوخ : تفگ و تشادرب شمشچ زا وشتسد هدنخ اب
درک مراثن یکمشچ

پات مدادیم حیجرت متفر ماسابل دمک تمس .. دش جراخ قاتا زا دعب و
یزاب



دنخبل .. هشاب دید ضرعم وت ممرف شوخ یاه هنیس ات مشوپب
ینوطیش

متروص یور یظیلغ شیارا و مدرک ضوع وماسابل یروف و مدز
.. مدنوشن

ماهوم یور وملا ش هاتوکو نوبسچ و گنت یوتنام کی ندیشوپ زا دعب
اهر

تباث یروب رسپ یور مهاگن مجورخ اب .. مدش جراخ قاتا زا و مدرک
دنوم

دیرپ باال ماهوربا

هرارق و نتسه ماهرپ نم تسود نوشیا ، مویلیل : تفگ یا هفرس اب نایک
نم

هب ومهاگن و مدز یدنخبل ، ننک یهارمه ینومهم وت وروت و

هک دوب یگنت تروپاس موز نوا هاگن یلو دوبن کدب .. متخود شلکیه
هدیشوپ

! دوب هدش ادیپ ، منت نییاپ طخ و مدوب

! اه هشاب نایک نیا هب تساوح مویلیل : دز داد هنوخزپشآ وت زا هل ال

.. متخبشوخ : متفگ و مدرک رسپ هب ور و بخ یلیخ : متفگ هدنخ اب



همزمز و درشف شتسد وت ومغاد یاتسد . دروا ولج وشتسد دنخبل اب

.... روطنیمه منم : درک
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...... تسب وشدنوم او نهد هک مدز شارب زیر یکمشچ

هک دیشکن لوط یلیخ

دوب هتفرگ رظن رد نایک هک یتراپ تمس هب و میدش نیشام راوس
! میتفر

زا یتح یزابدض و لجیس گنهآ دنلب یادص .. زمرت ور دز هنوخ ولج
نیا

یمن شوگ یوسنارف کیزوم دایز .. دوب نداد شوگ لباق مه نوریب
زج مدرک

دراو و درک کراپ و نیشام .. مدوب هدرک نیچلگ مدوخ هک ات دنچ
.. میدش هنوخ

.. دوب هدش ، مهوت ارسپ رتخد ندیلول و غیج و دود رد قرغ هنوخ

ود مرب منم نوتهب هرذگبشوخ دعب هب اجنیا زا : متفگ نایک هب هدنخ اب
ات هس



منک کلوگنا و یس . کس ِرتخد

؟ یزل : تفگ دایز بجعت زا یشان زاب ناهد اب ماهرپ

.. ـم کی : متفگ زان اب و مدرک هچنغ ومابل و مدرشف منیس یور ومتسد

نکن شتیذا : تفگ هدنخ اب و .. هدنخ ریز دز نایک .. دش داشگ شامشچ

.. هنکیم رواب دوز مه مراچیب نیا مویلیل

.. متفر یا هگید تمس و مدز نوشهب یا هنت منساب اب و مدز یا هقهق

هدینش اه قاتا زا یا هلا ن و هآ یادص ممدق ره اب متفر باال اه هلپ زا
.. دشیم

یاه یتراپ و اه هراباک قبط بخ دوب زاب نوشرد اه قاتا زا یضعب
هسنارف

قاتا مدموا .. ندروخیم ومه لا م هک دشیم ادیپ زل ات دنچ مهاجنیا
در ویدعب

و تسم درم لغب وت دعب یا هیناث و دش هدیشک متسد هک منک
مدوب یباذج



.س کس کی دوب تقو یلیخ .. دوبن کدب .. درک یم ومابل یانمت رامخ هک
.. متشادن باذج

؟ یا هیاپ : تفگ یرامخ نحل اب

هنیس هب درک هلمح هنایشحو .. مدنک منت زا ومپات و مدز یکمشچ

مسج دعب یتاظحل و دنک منت زا ومنیتوس تکرح کی اب و ماه
؛ بهتلم

جوا هب ونم هبرضره اب هک دوب تسم یدرم لغب وت منویرع و یرولب

وتخت یور کزان ی هفحلم دیشک زارد مرانک سفن سفن اب .. دنوسریم
مرود

اب ماهرپ و دش زاب باتش اب قاتا رد .. متسشن تخت یور و مدیچیپ
سفن

و تام هک مدرک هاگن شتاکرح هب بجعت اب دش قاتا دراو سفن
توهبم

هب وشهاگن .. درک هاگن تخت یور شوهیب و تخل درم و تخل نم هب

اب و متشگیم ت .. لا بند : تفگ و تخود تخت یور فیثک یاه لا متسد

مدموا مدشاپ ماج زا و مدیشک یفوپ .. دش جراخ قاتا زا باتش



یمدق

بجعت اب .. تخت یور مدنوباوخو تفرگ مکحم ومچم هک مرادرب

قیمع و درب ماپ الی وشرس .. دوب هدشن شوهیب هگم .. مدرک شهاگن
نامز ات تسنوتیم .. دوبن دب .. دیسوب

.. هنک رپ ومتخت بشره هسنارف هب منتفر
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شله دوب باوخ تسم شامشچ .. مدرک دنلب ماهاپ نیب زا وشرس

دش دنلب شفوپ ورخ یادص و دش ترپ تخت یور هک مداد

یور هداتفا یاسابل و مدرک زاب مرود زا ور هفحلم دوب هتفرگ مدنخ
منت ونیمز

مدیشک ماهوم یور یتسد .. دشیم هدینش گنها دنلب یادص زونه مدرک
زا و

اب .. داتفا نایک یبصع ی هرهچ هب مهاگن مجورخ اب مدش جراخ قاتا
اب مندید

! هنوخ میرب : تفگ و داد نوکت رس فسات



رود ومتسد و متفر نایک تمس .. دوبن ماهرپ متخادنا فارطا هب یهاگن

؟حاال تفر اجک تتشه و شیش تسود نوا : متفگ و مدرک هقلح شوزاب
؟؟ ییومخا ارچ

! دش ماوعد شاهاب : تفگ مخا اب میتفر یم نییاپ اه هلپ زا هک روطنامه
هدموا

شمدید هرسپ هی لغب وت تخل قاتا وت .. تسدنج تنز رهاوخ هگیم
هک

!! دز یم نودند وشتلآ شارب تشاد تنز رهاوخ

ال صا مراد تسود همدوخ ندب ، لکیه ؟ هچ نوا هب : دیرپ باال ماهوربا

تعاسود هک هرسپ نیا هب شطبر مدب یهورگ رفن راهچ هب نامزمه
زا مه

؟ هیچ هتشذگن نومییانشا

و میدش نیشام راوس ... میدش جراخ هنوخ زا و تخادنا باال یا هنوش
تمس هب

... دنور توکس رد هنوخ



* صخش موس

نوا : دز دایرف مشخ اب دادرهم .. لا رام شوگ وت مود یلیس ندروخ اب
تاروصت

یم یهن و رما نم یارب هشاب ترخآ راب تمع هساو ربب وتناقمحا
یر هـ ینک

هدرک حالل نوناق ؟ هیچ ینودیم ال صا ! نوریب وشمگ نم ی هنوخ زا
راهچ

مادام هغیص و مراد تسود هک یا هدنج و کج ره مریم هدازا ات
منکیم رمعلا

! هنای ییوت نم روخ هوگ منیبب ماوخیم تقونوا

وش هفخ دادرهم : دز بل تهب اب لا رام

هب درک عورش ... دموا شدوخ هب هزات لا رام درک شهاگن زیت دادرهم
غیج

تنز یور هدازمورح سومان یب : ندرک دادرهم راثن شحف و ندیشک
دنلب تسد



ماباب تورث مدنوسر اجنیا هب وروت نم هکیترم یدرک طلغ وت ؟ ینکیم
دوبن

هخا د .. یدوب لوپ نموت رازه راهچ یادگ و نز الس دادرهم نومه
روعشیب

... یداسیاو نم یور وت ، االن

و درک هاگن لا رام هب کانسرت ییامشچ و هتسجرب ندرگ گر اب دادرهم
همزمز

؟؟ یتفگ یچ : درک

تشادرب بقع هب یمدق و دروخ اج دادرهم هاگن زا لا رام
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هب یمدق هتسشن نوخ هب یامشچ اب دادرهم .. تشادرب بقع هب یمدق

.. درک زاب باتش اب وشنهریپ ی همکد و تشاذگ ولج

.. دیرپ سرت زا لا رام کلپ
؟! هکینز یدز یرز هچ : تفگ یا هچورق نودند اب دادرهم

مورح فرش یب یوت هک هتنن نوا هکینز : دیشک دایرف تئرج اب لا رام



راب وروخ

... دروا

تشحو اب لا رام دیرپ لا رام تمس و دیشک یا هرعن مشخ اب دادرهم

دعب و دیخرچ شرس رود ایند .. دش نیگنس ششوگ هک درک شهاگن
وشدوخ

یم لا رام راب ازسان و دزیم دگل دادرهم درک ادیپ دادرهم یاهاپ نیب
.. درک

تمس و دش جراخ قاتا زا عیرس سرت زا یشان ی هکسکس اب اسراپ

اباب : دز یا هناکدوک ی هجز و دیبسچ دادرهم یاهاپ هب و دیود دادرهم

بقع هب مکحم وراسراپ بضغ اب دادرهم .. ش ــ کن و نامام ادخورت
داد له

.. دش نیمز رب شقن اسراپ

داد سفن سفن اب دادرهم .. دز یم هجز و دیشک یم غیج درد زا لا رام
. تقاتا وت ورب وشاپ اسراپ : دز

سرت اب و تخود درد زا هدش دوبک لا رام هب وشهاگن هدیسرت اسراپ
اب .. اب : دز بل



درک شهاگن زیت دادرهم

.. دیود شقاتا تمس عیرس سرت اب اسراپ

یتسد و تسشن درد زا هدش عمج ِلا رام یاپ رانک یدرسنوخ اب دادرهم
رب

.. دیشک لا رام نوخ زا خرس یابل

... یشیم نومیشپ : تفگ درد اب لا رام

شدنلب شاتسد ور و تخادنا تسد و درک شراثن یدنخزوپ دادرهم
و درک

.. هنیکمت تقو : تفگ زومرمو هتسها

ـم لو : دز هجز درد اب لا رام درک دنت اپ نوشرفن ود باوخ قاتا تمس و
کـن

.. مراد درد .. فرشیب

* مویلیل

هراشا هل ال هب مداد له و لا رام ی هنوخ رد و مدش هدایپ نیشام زا
و مدرک

.. میتفر روسناسآ تمس و میتشذگ یب ال زا



؟؟ دوب تبل ژل میمرت تقو االن :حاال دز بل

لا رام هک ییاجنیا : متفگ و مدنوکرت و مدرک داب ومنهد وت سمادآ
هسانشیم

رت تشرد مابل دیاب مدیدج یس . کس ملیف یارب منم .. هبوخ شرا کـ
.. هشاب

درک توکس و دنوخرچ هساک وت وشامشچ

#42.

تشذگ توکس وت هقیقد ود .. درشف و گنز هل ال نوشدحاو هب ندیسر اب
و

دعب درشف و گنز زابو درک مهاگن کش اب هل ال درکن زاب و رد یسک
هیناث دنچ

.. دش نایامن رد باق وت شکشا قرغ تروص و اسراپ کیچوک تماق

: تفگ تهب و بجعت اب هل ال هک متخود شتروص هب ومهاگن واکجنک
هدشیچ

؟ نتسین انیا تنامام ؟ نوج هلا خ

... ـم ـ نامام : دیلا ن ضغب اب اسراپ



شفک اب توافت یب .. دش هنوخ دراو و دز رانک وراسراپ تشحو اب هل ال
دراو

.. متفر نوشباوخ قاتا تمس و مدش هتخیر مهب ی هنوخ

نیا نک زا بـ ... نک زاب ورد دادرهم : رد نوج هب دوب هداتفا تشم اب هل ال
.. ویتنعل رد

شوگ شدنلب یاه هآ و لا رام فیفخ ی هلا ن یادص هب بجعت اب
.. مدرپس

ورد و دش جراخ قاتا زا یترشیت و کراولش اب دادرهم دعب یقیاقد
لفق

؟ دیدموا یچ هساو : تخود هل ال هب وشیبصع هاگن درک

تنکل سرت زا تچب هک یدرک شراکچو لا رام : تفگ تشحو اب هل ال
.. هتفرگ

کی : تفگ و درک راوید وشدوخ نیب لئاح وشتسد لا یخیب دادرهم
یلکشم

.. دش لح هک دوب

ور هک درک مراثن زیر یکمشچ .. داتفا مگردرس نم هب شهاگن هزات و

.. متفرگ



دراو باتش اب و درک زاب و قاتا رد لفق دادرهم هب تیمها یب هل ال
رد و دش قاتا

و درک مک ونومنیب ی هلصاف ! دادرهم و مدوب هدنوم نم حاال .. تسب و

مخ هک مدرک هقلح شندرگ رود هتسها ومتسد تفرگ رارق مور هبور
و دش

هب قیمع یکیم هک تفرگ مبل زا زیر یزاگ .. تشاذگ مابل یور وشبل
شبل

و چلم یادص .. دز منساب کاچ هب یگنچ هک مدیشک تذل زا یهآ .. مدز
داجیا یبلا ج ینوفنس نومیریگ بل چولم

هل ال هاگن و دش زاب قاتا رد .. دش متروش دراو هک شتسد دوب هدرک
نومتام

و زاب ی هقی اب مدوب هدنوم نم .. دش ادج مزا باتش اب دادرهم ... دنوم
هنیس

و هدز تهب ی هل ال و ! قرع زا سیخ دادرهم و هداتفا نوریب یاه
.. یبصع
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سفن و .. ِنوتنیب یزیچ هی متسنودیم : تفگ و درک نومهاگن یبصع هل ال



یبصع و مراد راک مه وتاب : درک مهاگن زیت و دیشک یقیمع و راد ادص
درک ور

تناقمحا یاراتفر زا یربیم تذ لـ : تفگ مشخ اب و دادرهم تمس
زا یکی ؟ هرا

ندز رطاخ هب تنز ندز میکی تاه و دنول یارتخد اب .س کس تاتذل

؟ قح فرح

زاب ی همکد و دموا ؛ درسنوخ ِنم تمس ، هل ال هب تیمها یب دادرهم
ی هدش

: دیشک غیج و داد دادرهم یوزاب هب یگنچ یشحو هل ال .. تسب ومسابل
هب

.. نزن ـت سد نم رهاوخ

مدیمهف یمنور هل ال یاراتفر لیلد

یلکشم هگا ! هنم ی هقوشعم ترهاوخ : دش زاب دادرهم قطن هرخ باال
تسه

.. منکیم شغیص

؟؟ یگیم مه لا رام یولج ورانیا : تفگ و درک یبصع ی هدنخ هل ال

.. دوب عیاض حوضو هب دادرهم توکس

هل ال : متفگ و مدرک اهر مزاب یاهوم یور ومرس زا هداتفا لا ش لا یخ یب



یارب

هراشا قاتا رد هب لا یخیب و .. درجم هچ لهاتم هچ .. هرادن یقرف نم

تقو نم میرب ایب یایم هگا تسین مهم مارب مشنز یتحاران : مدرک
رتکد

مرخب ریز سابل مرب ماوخیم مرونوا زا مراد ییابیز

دراو و منومیم لا رام شیپ نم .. ورب : درک همزمز و درک مهاگن دب هل ال
و دش قاتا

.. مدیخرچ دادرهم تمس و متخادنا باال یا هنوش دیبوک مکحم رد
، درک یم مهاگن هریخ

هتدوخ هلا م شمه ینوسرب ونم هگا : مدرک هراشا منیس هب تنطیش اب
! اه

یلیخ بصم ال یتاه یلیخ : تفگ و درک مهاگن صاخ
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جراخ شنوخ زا و متشادرب ماپ رانک زا ومفیک و مدز یدنخزوپ

مدوب هدش هتسخ شتاموسر و مسر و ناریا زا .. مدوب مگردرس .. مدش
ملد ..

و وجبآ سکلا رانک و مدرگرب مسکول و مرگ ی هنوخ هب تساوخیم
بارش



هدش تحاران مزا هل ال هک دوب ییاج اقیقد ؛ اجنیا ؛ االن یلو ... مشونب
.. دوب

هسنارف مدرگرب هرتهب .. متخود نوشنوخ دنلب نومتخاس هب ومهاگن
نیرتهب

میشوگ وت هل ال هک ور یسنا آژ ی هرامش میشوگ اب .. هنیمه راک و هار
هریخذ

.. مداد ور ییابیز رتکد بطم سردا و متفرگ دوب هدرک

* صخش موس

دز وشنز .. دز ونم نوا .. نوا : دز بل دیزرلیم سرت زا هک یلا ح رد لا رام
مولعم

وشنز ؛ نم هک ؛ شتنکب ات هشیم باوخمه یا هدنج مودک اب تسین
وشچب

نم دوب چوپ نم نودب دادرهم نیا اسراپ نوج هب هل ال ... هتفر شدای
نیا هب

و رابتعا یرس هقدص زا هنکیم هرادا هراد هک یتکرش .. شمدنوسر ماقم
لوپ



هب هنزیم دنگ ؛ هنکن درد تتسد یاج هب هکیترم نیا دعب .. هنم یاباب

دز خلت یا هجز و هنکیم درد منت مامت ، میگدنز

یرادلد یارب طقف دوب بجعتم لبق یقیاقد تاقافتا زا زونه هک هل ال

.. درک همزمز و شاب مورا ی هملک ، لا رام

همزمز یچن چن لا رام لا ح ندید اب دش قاتا دراو یقیاقد دعب دادرهم
و درک

؟ یراذب اهنت ورام هشیم هل ال : تفگ

؟ مشوگ وت ینزب زاب ات ؟ یچ یارب : درک شاخرپ لا رام

! ینک نیکمت ات .. هن : دز بل درسنوخ دادرهم

مدیمن ـم ـ نو کـ وت هب هگید نم لا ـغ شآ : دیشک غیج لا رام

؟ یریم : تخود هل ال هب وشهاگن لا یخ یب دادرهم

تراک نوریب ایب لوا دادرهم : دز بل دوب هدرک توکس بیجع هل ال
... مراد

درک شهاگن کوکشم دادرهم
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و یتحاران اب لا رام ، داتسیا و تفرگ هلصاف لا رام زا هتسها ؛ هل ال
بجعت

درک شهاگن

هراشا و مراد فرح دادرهم اب یمک نم . نک تحارتسا لا رام : دز بل هل ال
یا

دش جراخ قاتا زا و درک دادرهم هب

لا رام و هسرن قاتا هب ادص هک ییاج ؛ تفر هنوخ گرزب سارت تمس
ونوشافرح

سارت رد بوچراهچ هب و دموا ؛ مه دادرهم هیناث دنچ دعب .. همهفن
و داد هیکت

.. مونشیم : تفگ

زا تدصق : تفگ و تسشن سارت یاه یلدنص یور و دز یدنخزوپ هل ال

!! هشاب منودیم دیعب هک ِجاودزا تدصق هگا ؟! هیچ نم رهاوخ اب نتشگ

قمع شدنخزوپ و ؛ وت یکفپ تریغ اب هچ حاال یا یناریا درم چیه
و تفرگ

نروپ کی اب دایمن : داد همادا دادرهم یبصع ی هرهچ هب تیمها نودب



مرهاوخ .. منودیم ونیا مدوخ یلو مشرهاوخ هکنیااب ! هنک جاودزا راتسا

اه یناریا ام اب شدیاقع نوچ تسین روشک نیا وت ال صا شدنیآ
ات نیمز

نومه ندز نودند لثم شارب تنایخ نم رهاوخ ... هراد قرف نومسآ
تلآ

اب منکن رکف سپ .. یشاب هدید قیقد وشاملیف منک رکف ! هشاملیف وت یاه

جاودزا تدصق زاب یاوخب هدرک یزاب هک یرپوس یاه ملیف ندید
! هشاب

هنکیم هک یراک عون ره و یسنج طباور ؛ یدعب ی هتکن ، نیا زا نیا

نیا یلو .. هدِب یهورگ داوخب هگا یتح ! هرادن یطبر نم هب ؛ مویلیل
کی طسو

درم کی باوخ ریز مرهاوخ مراذیمن نم .. تسه یساسا ی هتکن
و لهاتم

متدوخ مراذیمن .. منودیم بوخ وتدصق نوچ ! هش وت لثم ییوج تذل
یتسد

رود ماوخ یمن هگید سپ ؟ یدیمهف ! یدب امزع کاف هب وتیگدنز یتسد
و



.. لا رام تسد فک مراذیم مریم هنرگو یدرگب مویلیل رو

! تسین مهم هگید ، هرایتپ نوا تسد فک راذب ورب : تفگ لا یخیب دادرهم

هرادن یبیع یراد یلکشم وت هگا ! هنک نیکمت ونم تسین دلب شدوخ
مریم

.. منکیم هغیص وترهاوخ

و یراذب ام رس تنم داوخیمن : تفگ و دز گنچ شاهوم هب یبصع هل ال

هب یا هنت دنت و هتخیر شارب وت زا رتهب .. ینک هغیص و مویلیل
زا و دز دادرهم

. دش جراخ سارت
.

.. دادیم شنتفر زا نوشن هنوخ رد ندروخ مهرب یادص دعب یقیاقد

.. تفر باوخ قاتا تمس و تخادنا شاهوربا نیب یا هرگ دادرهم
یتقو

و ینومیشپ ساسحا یمک داتفا لا رام دنمدرد تروص هب شهاگن
درک تمادن
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عضو ... دوبن یباذج مویلیل رگا دیاش .. نتشادن لا رام اب بوخ یازور مک

مخز صوصخم دامپ روارد یوشک زا و دش قاتا دراو .. درک یم قرف



و

باال دز وشسابل .. تسشن باوخ قرغ لا رام رانک و تشادرب یا یدوبک
و

هک تشاد درد ردقنا لا رام ... اه مخز هب دامپ ندیلا م هب درک عورش
هیناث

زا تسنودیمن هک شلا م نیا زا درک یعس طقف درکن زاب وشاکلپ یا
یاتسد

... هربب تذل هریگیم تاشن یسک هچ

نور هب مه دامپ یمک و دیشک نییاپ و لا رام کراولش هتسها دادرهم
یاه

نیب زا هک .. دیشک لا رام یاه هلا شک یور یمک و شتسد .. دیلا م لا رام

دش جراخ یزیر هآ لا رام ی هتسب نابل

و دیشک نییاپ و لا رام تروش تخادنا تسد و دیدنخ ولگ وت دادرهم
یا هسوب

! لپت و دیفسو زیمت .. دوب نیمه هشیمه .. دز شا هنانز تلآ هب

اوعد ره دعب .. تشاد یبیجع یگناگود کی مه دادرهم دوخ تیصخش و



هاتوک لا رام هگید رابنیا یلو ؛ دیشک یم تنم و دیزرو یم تبحم
! دمویمن
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زا زور ود و .. تشذگ یم دادرهم و لا رام یاوعد زا زور هس قیقد
مویلیل میمصت

! هسنارف هب تشگزاب یارب

تاعفد لثم راب نیا ، درک توکس .. دینش و مویلیل نتفر ربخ ات هل ال

طقف رابنیا ! ناریا هنومب مویلیل ، هک سامتلا هن درک ینز دوخ هن لبق

دیاقع و هسنارف نومه هب مویلیل تسنودیم هکارچ .. درک توکس
ناشنامدرم

! شنادرم تریغ و ناریا هب هن هراد قلعت

شاسابل دمک تمس و تشاذگ شاهاپ رانک وشکیچوک نودمچ مویلیل
و تفر

.. داد اج نودمچ وت یسابل بوچ اب وراسابل هنود هنود

.. درک یم هاگن مویلیل هب قیمع و دوب هداد هیکت رد بوچ راهچ هب هل ال
یادص

. دایب شاج رس شساوح دش ثعاب ، هنوخ رد ندروخ مهرب



سپیچ و راگیس هتسب دنچ و ال تون ِیواح ینولیان هک یلا ح رد نایک
لمح ور

رکف هظحل کی دیتکاس ردقچ : تفگ هدنخ اب و دش قاتا دراو درک یم

و مومغم و تکاس ی هل ال ی هنوگ یروف و مدرک نوتبجار یدب
اب .. دیسوب

ودمچ هب دیسر و درک لا بند ور هل ال هاگن بجعت اب هل ال توکس ندید

تفر مهرد شامخا .. مویلیل ن
کی زونه هکوت ؟ یلیل یریم اجک : تفگ و

! ناریا یدموا هک تسین مه هام

وشنیتوس نودب یاه هنیس کون پات یور زا هک یلا ح رد مویلیل
دنوراخیم

زور ود ات ومدوخ دیاب .. هدش مهب راک راهنشیپ : تفگ یدرس نحل اب
هگید

.. هیروجچ و تساجک شیرادرب ملیف طیحم ال صا منیبب ات ؛ منوسرب

هک مویلیل گنر خرس یابل زا وشهاگن هدرکن رواب دوب مولعم هک نایک
گنر زورما



یور و کیتس پال و یتحار روجره : تفگ و تفرگ دوب هدش هدیرپ
ـ تخت

نم : دنوشن شینوشیپ یور یا هسوب و تفر هل ال تمس و تخادنا
مریم

منک تحارتسا مکی تقاتا

.. تفگ یا هشاب و درک شهاگن یتحاران اب هل ال

* صخش موس

دیدج ی هدنورپ و دوب هتسشن شراک رتفد وت هک روطنامه دادرهم
نیشام

نیا اب داد لا رام هب مه یسا ما سا دزیم قرو ور سکول یاه
بش : داتسرف نومظم

شوماخ وشیشوگ سپس و هدب وشماش .. هنومن هنشگ اسراپ .. مایم رید
درک

هایس یامشچ .. دش قاتا دراو دادرهم دنول ی یشنم و دش هدز قاتا رد

سیئر یاقآ : تفگ هوشع اب و تخود دادرهم هب وشیلسع و هدش
ونوتنورصع

؟ مرایب

.. مراد تراک نیشب : تفگ مخا اب دادرهم



و تفر رتفد یاه یلدنص تمس واکجنک تشاد مان انیت هک یشنم

نساب شیهاتوک و دوب شنت پیک شفنب هاتوک یوتنام .. تسشن
وشدمارب

اتبسن یاه هنیس دوب هدش ثعاب شهاتوک ی هعنغم .. هشکیم خر هب

و تشاذگ مه یور وشدروخرف یاه مژه .. هشاب صخشم شتشرد
ظتنم

.. تخود مشچ دادرهم بل هب ر

.. تسشن انیت یور هبور دموا و درک اهر زیم یور ؛ ور هدنورپ دادرهم
وشهاگن

؟ درک ادیپ راک ترهاوخ : تفگ و تفرگ انیت تشرد یاه نور زا

یزان رپ و سول ینحل اب و درک زاب وشاهاپ یمک .. دز قرب انیت یامشچ
هن : تفگ

.. هراک لا بند زونه .. سیئر یاقآ

یارب ادرف وگب بخ یلیخ : تفگ و دش دنلب شاج زا هتسها دادرهم

.. اجنیا دایب هبحاصم

و دش دنلب شاج زا دز یم قرب شیا هبرگ یامشچ یلا حشوخ زا انیت



تمس

ی هنوش یور هتسها وشتسد .. تفر دوب هرجنپ هب شهاگن هک یدادرهم

.. منونمم نوتزا : تفگ زان اب و تشاذگ دادرهم

.. تخود دادرهم هب وشرامخ هاگن و

بلج شنیس طخ .. دنوم تباث انیت زاب ی هقی یور شهاگن دادرهم
.. دوب مشچوت شاه هنیس یقاربو یدیفس .. درک یم هجوت
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.. یرب ینوتیم : تفگ و تفرگ ور لیم یب یلو

شییابیز همه نیا زا دوب هتسنوتن سکچیه تقوچیه ، دروخ اج انیت

یروج و دوب هدیشوپ مه ور شیبارش تس زورما هک اصوصخم ؛ هرذگب

یرس و درک عمج وشابل .. هش صخشم هک دوب هتشاذگ زاب وشاه همکد

.. دش جراخ قاتا زا و داد نوکت

دش دنلب شزیم تشپ زا هتسخ شاراک یقاب ماجنا زا دعب دادرهم

نوشن ور هدزای تعاس اه هبرقع تخود شیچم تعاس هب وشهاگن
یم



وشک یوت وشراکدوخ ، درک زاب و زیم یوشک رد و .. تشادرب وشتک ؛ نداد

تشادرب و صرق ثکم اب دروخ یصرق هب شهاگن هک درک ترپ
ی هتشون

.. یسنج کرحت : درک همزمز هتسها وشور

تکرش یارد نتسب زا دعبو داد اج شتک بیج یوت و دز یدنخشین
راوس

.. دنور شنامتراپا تمس و دش شسکول یوردوخ

یب ال زا ندش در و نیشام کراپ دعب و دیسر شنوخ هب دعب یقیاقد
هب

هب و دز وشرظن دروم ی هقبط ی همکد و .. تفر روسناسا تمس
شدوخ

لا حرد و هشاب رادیب االن لا رام تشاد متح .. تخادنا یهاگن هنییا وت
ندید

زا شرظن دروم ی هقبط هب ندیسر اب .. هشاب شق عال دروم ملیف
جراخ روسناسا

رد نودب ، دنک لد روسناسا ی هدنیوگ ی همشرک رپ یادص زا و دش
اب ؛ ندز

دش هنوخ دراو و درک زاب و رد دیلک
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فیک و تسب و رد هتسها .. دینش یم اجنیا زا مه ور نویزیولت یادص
و

.. دش ییاریذپ دراو و درک نوزیوا رد رانک یسابل بوچ یور وشتک
هاگن

وشقوشعم یابل تراهم اب هک دوب ؛ یا هیکرت رگیزاب وحم لا رام
.. دیسوبیم

و تشادرب یناویل .. دش هنوخزپشا دراو و دز زومرم یدنخشین دادرهم
یمک

.. دیشون لا چخی لخاد زومریش زا

.. یدموا بجع هچ : درک لیامتم وشرس هتسها لا رام یادص اب

هاگشیارا سپ .. تخود لا رام هب وشهاگن و داد هیکت رتناک هب لا یخیب
! هدوب

شتروص یور مه یوحم شیارا و دوب هدز هنورسپ وشاهوم
نیزگیاج

.. دوب هدش

هگا : تفگ ودرک کزان یمشچ تشپ دادرهم ی هریخ هاگن ندید اب لا رام

دادرهم هب وشتشپ و زیرب نم یارب مه هنودی یروخب ییاچ یاوخیم



زا و درک

کیرحت یاه یگتسجرب خیم دادرهم زومرم هاگن .. دش جراخ هنوخزپشا

.. دوب لا رام ی هدننک

لح لا رام ییاچ ناویل یوت و دوب شتشم یوت هک یصرق ات دنچ
بوخ .. درک

.. دیبسچیم لا رام ندرک یر . شح مکی دوب

یور وناویل .. دش ییاریذپ دراو تنطیش اب و تشادرب ور ییاچ ناویل
رانک زیم

عقومنوا ات دوب رتهب .. تفر قاتا تمس شدوخ و تشاذگ لا رام
وشسابل

... هنک ضوع

اب هک دش ییاریذپ دراو و تشادرب وشپات پل فیک سابل ضیوعت دعب

دش ور هبور لا رام رامخ ی هفایق

شدوخ وت رامخ لا رام ؛ تسشن لا رام رانک و درک زومرم یا هدنخ
عمج

تخود دادرهم یاپ نیب ؛ هب وشهاگن و دش
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.. دادرهم : درک هلا ن هتسها

یب و درسنوخ یسنجدب اب دادرهم دشیم رتشیب ششطع هظحل ره

! مراد راک ؛ وگب وتراک ؟ هیچ : دز بل توافت

ترف زا تشاد .. تشاد زاین اوه هب دیشک نییاپ وشقی یمک راچان لا رام
و امرگ

رود وشتسد و تسشن دادرهم یاپ یور هتسها .. دشیم فلت دایز زاین

.. مراد ت .. زاین : درک هقلح دادرهم ندرگ

دعب و .. دز لا رام نییاپ بل هب یسیل تنطیش اب و هتسها دادرهم
مخ وشرس

.. دش ندز سیل لوغشم و لا رام ی هقی وت درک

نییاپو لا رام راولش هتسها دادرهم .. دوب هدش دنلب شلا ن و هآ لا رام
و دیشک

لا رام شوگ وت و دیدنخ ولگ وت هتسها دیشک لا رام نساب رب یتسد
؟ بقع زا : درک همزمز

.. دوبن شدوخ یاوهو لا ح وت .. دیدنخ زان لا رام



.. باوخب رمد سپ : دز بل هتسها

زا وشنکمرگ راولش دادرهم دیشک زارد هپاناک یور باال زاین اب لا رام
رد شاهاپ

؛ نداد شلا م هب درک عورش تشپ زا و دیباوخ لا رام یور و دروا

عورش و درب لا رام ی هنت نییاپ تمس تشپ زا وشتسد لا ح نومه وت
درک

.. ندیلا م

دوب هدیسر شدوخ جوا هب لا رام

* صخش موس
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* صخش موس

وت وشنودمچ ی هتسد و تخادنا شاهوم یور یرسرس یلا ش مویلیل

نیشام راوس ورب : تفگ و دیدزد مویلیل زا وشهاگن هل ال .. درشف شتسد
ات وش

.. مایم منک رس وملا ش نم

زا ؛ نیشام چیئوس نتفرگ اب و تخادنا باال هنوش لا یخ یب مویلیل



نوریب هنوخ

.. دز

دعب .. دز نایک هب یگنز دیوجیم وشنوخان ی هشوگ هک یلا ح رد هل ال
دنچ

؟ هل ال مناج : دیچیپ یشوگ وت نایک ؛ شاشب یادص قوب

؟ منک راکچ .. هراد زاورپ هگید تعاس کی : تفگ ضغب اب هل ال

وشولج .. تسین تحار ناریا مویلیل .. هرب راذب : تفگ درسنوخ نایک
........ ریگن

.. دیشک شوغا رد ور هل ال مرگ شزاورپ ی هرامش ندینش اب

.. ایب مزاب : درک همزمز هل ال

هشیمن تارب یتمحز هگا مه وت : تخادنا باال یا هنوش لا یخیب مویلیل
وشاپ

یهاتوک یظفادخ دعب .. داد نوکت یرس و دز وحم یدنخبل هل ال .. ایب

شدوخ یارب و دیدج یگدنز کی عورش و .. تفر امیپاوه تمس مویلیل
و

..... دز مقر شنایفارطا



* دعب هام کی

وت اسراپ یشوگیزاب ؛ هب هجوت یب دیشونیم هوهق هک یلا حرد دادرهم
؛ شرتفد

رتیت .. دش تیاس دراو نکش رتلیف اب .. تفر نروپ یاه ملیف تیاس تمس

اغوغ شدیدج ملیف رد (_) مویلیل : درک نادنچ ود وشبجعت تیاس

.. هک یا یناریا رگیزاب .. درک

پیلک و اه رزیت زا ات دنچ تمس اه هتشون و اه هیشاح هب هجوت یب
یاه

دولناد ات ؛ دز دولناد شلف یور ثکم اب .. تفر مویلیل دیدج ملیف هاتوک

هریگن و مویلیل یپ دوب هداد لوق هل ال هب .. دوب لوغشم شرکف .. هش
.. حاال یلو
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یلو هریگن و مویلیل یپ دوب هداد لوق هل ال هب .. دوب لوغشم شرکف
.. حاال

اب هظحل کی .. دنوم مویلیل تراهم اب تاکرح تام .. ملیف ندش دولناد اب
هک ؛ درک رکف شدوخ



؛ هنک لو ـس ـ کس وت تراهم همه نیااب ومویلیل هتسنوت روجچ
هک یلا رام هب هبسچب

!! تسین میبوخ نز نودند یتح

تسد فک اب ملیف لخاد درم .. دوب هدش کیرحت شا هنادرم یاه سح
هب

هب تراهم اب مویلیل و .. دز یم هبرض مویلیل مرف شوخ نساب
و نودند ؛ درم یگتسجرب

! دزیم کیم

یم هاگن مویلیل ریوصت هب توهش اب و .. دوب هدش تذل قرغ دادرهم
یارب شمیمصت و درک

.. دوب هتفر شدای لک هب شیگدنز زا مویلیل فذح

لا ح رد ملیف لخاد درمو دوب هدیشک زارد تخت یور مویلیل لا ح
یاه هنیس ندیلا م

! دوب مویلیل مرف شوخ

تسد بایان رهوگ نیا هب یرگید سک هک دوب هدش یبصع دادرهم
، هنکیم ےزارد



ملیف تخاس لحم لا بند تیاس وت و دش جراخ ملیف زا یبصع
ملیف سپ .. تشگ

ی هرامش دیاب .. درک رکف یمک .. هدش نارکا اینرفیلا ک وت و شدیدج
.. دروایم ریگ ومویلیل

.. هدب ور هرامش درک یم یضار ور هل ال یروجی

نایرج راگنا .. دش قاتا دراو ندز رد نودب لا رام هک دش دنلب شاج زا
کتک نوا

ما :سـلـ تفگ شاشب یا هرهچ و قوذ اب دوب هدرک شومارف ویراک
؟ یروطچ ؛

.. ِیزاب لوغشم مه ناخاسراپ هک منیبیم . مدروا راهان تارب

نامام : تفگ قوذ اب اسراپ

دنت لا رام ، دادیمن لا رام یافرح هب یتیمها دوب ریگرد شرکف دادرهم
مه تشپ و دنت

مگیم متشگرب .. تسدنج ردقچ تیشنم نیا دادرهم یاو : دز یم فرح
مرب ماوخیم

اباب وشمگ : متفگ منم ؛ منک گنهامه دیاب هگیم هتشگرب .. مرهوش قاتا
؛ وقیر ی هرتخد



.. تشیپ مدموا و

.. یدزیم فرح یروجنیا انیت اب دیابن : درک شهاگن مخا اب دادرهم

ردقنا هک هداد تهب تشپ زا راب دنچ ؟! انیت : درک شهاگن ظیغ اب لا رام
؟ ینزیم فرح یمیمص

؟ تشپ زا ینودیم اجک زا :حاال تفگ یدرسنوخ اب دادرهم
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.. درک هاگن دادرهم هب یجک نهد اب لا رام
.. دش قاتا دراو ندز رد نودب انیت

هساک وت وشیلسع یامشچ انیت .. درک شهاگن رظتنم و مخا اب دادرهم
هرغ مشچ و دنوخرچ

هدموا ولباپ تکرش یگدنیامن ؛ ناجدادرهم : تفگ و تفر لا رام یارب یا

منک هداما ور هسلج قاتا تسین یلکشم هگا .. نراد رادید یاضاقت

.. یرب ینوتیم یسرم .. هیبوخ تکرش .. نک هداما هرا : تفگ رکفتمدادرهم
میحر هب طقف

.. هنک هداما و ییاریذپ لیاسو ؛ وگب

.. تسب و رد و تفگ یمشچ زان اب انیت



هگیم هدرگیمرب یداد ور شهب ردقچ تسین مولعم : تفگ مشخ اب لا رام
!! ناج دادرهم

.. هجنفسا شمه .. شیکفپ یاه هنیس نوااب

راکچ نوا یاه هنیس هب : تفگ و درک شهاگن دیفسردنا لقاع دادرهم
؟؟ یراد

و دون نوشزیاس نومدوخ مویلیل و هل ال نیمه : تفگ صرح اب لا رام
رد ردقنا هجنپ

.. هتشاذگ او شفان اتوشقی هرایتپ نیا تقونوا .. نراذیمن دید ضرعم

؟ یرادن نوتسپ ینکیم یدوسح وت :حاال تفگ .... تفرگ شدنخ دادرهم

شتشپ و تفر دادرهم راک زیم تمس و درک شهاگن ظیغ اب لا رام
تاترپ و ترچ : تسشن

وملا قم ماوخیم .. مسرب مراک هب منم ات .. ورب وشمگ وشاپ هدش مومت هگا
منک لیمکت

.. هراونشج یارب

نانز کمشچ و یتحار روجره .. بخ یلیخ : تخادنا باال یا هنوش دادرهم
قاتا زا



.. دش جراخ

بل ریز هک روطنومه و درک نشور و دادرهم ؛ پات پل رغرغ اب لا رام
تمس ؛ دزیم رغ

.... تفر لگوگ

مدق هسلج قاتا تمس ؛ دوب شبیج وت شتسد هک روطنامه دادرهم
شدای ... تشادیمرب

شدوخ اب هظحل کی ... هتسبن وراراتسا نروپ تیاس ی هحفص دموا
؛ هنکن درک رکف

؟! هنزب شپات پل هب تسد شلا قم رطاخ هب لا رام
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و تاسلج و سنارفنک قاتا ِرد و دش نومیشپ دعب یلو درک ثکم یمک
.. دش دراو و دز

وشرظن دروم بلطم .. دش لگوگ دراو و درک انیت ؛ راثن مه یشحف لا رام
ندید اب ، درک چرس

.. نتشون هب درک عورش عیرس شباوج رتیت

هدش مومت اباب پات پل اب تراک هگا ؛ نامام : تفگ للعت اب ؛ اسراپ



وراه ال ویه ملیف ، هشیم

؟ ینک دولناد نم یارب مه

.. ملیف ' درک چرس و داد نوکت یرس هتسها لا رام

ی هحفص یور ... وو زمرق الک ملیف .. لا س ملیف لیبق زا بلا طم عاونا
رادیدپ رگشیامن

' رپوس یاه ملیف تیاس ' دش بلج خساپ نیلوا هب شهجوت .. دش

تیاس دراو ؟ شدشاب هدرک چرس ال بق دادرهم هنکن درک رکف شدوخ اب
هب وشهاگن .. دش

و درک کیلک همکد دنچ یور .. درک یم راک بخ ؛ تخود نکشرتلیف
یاه ملیف هب هدیسر

دنوم زاب بجعت زا شنهد باال مجح اب یس س.ک.
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ناتسریبد نارود زج شرمع وت حاال ات ال صا ؛ نروپ یاه ملیف زا رپ
نیا تقوچیه

و تیاس یمک واکجنک .. دوب هدیدن مجح نیااب منوا نروپ ملیف همه
اب .. درک نییاپ باال



؟! مویلیل : درک همزمز بل ریز دش درگ شامشچ ییانشا مسا هب ندیسر

امسر شدوخ مویلیل تیعضو ندیداب درک کیلک ملیف یور .. هرادن ناکما
شنت نییاپ

دادرهم : دیرغ بل ریز مخا اب .. تسب و پات پل راجزنا اب .. دش سیخ
ملیف هتفر یچ یارب

؟ هدید ور هرتخد نیا یاه
..... دوب هدش یبصع

و دش مخ شور هبور درم تمس و دروخ شلا غترپ بآ زا یمک دادرهم
ام منک رکف : داد همادا

! میایب رانک هگیدمهاب دیدج یاه ژه ورپ نیا وت مینوتب

دیما : تفگ و دیشک شیروسفرپ شیر رب یتسد تشاد مان دیمح هک درم
اب و .. مراو

شاج رس هتسخ دادرهم ؛ یظفادخ دعب دش دنلب یدیشابن هتسخ
و دموا انیت .. تسشن

.. ایباسح یدش هتسخ : تفگ و داتسیا شرانک

تباث انیت نساب یگدمارب یور شهاگن هک تسکش وشندرگ جنلق دادرهم
دعب .. دنوم



و تسیود لدم و مرف شوخ شنساب ردقنا دوب هدیدن ویسک مویلیل
هک انیت هشاب هتشاد یشیش

زومرم یدنخبل .. شلکیه هب دیسر و درک لا بند و دادرهم ی هریخ هاگن
یور هتسها و دز

.. تفرگ یم رارق دادرهم یور هبور شاهاپ نیب هک یروج تسشن زیم
اب هتسها

؟ ینک تحارتسا یاوخیم : تفگ یرامخ نحل

هک یلا ح رد تخادنا انیت ی هنت نییاپ ریز هتسها وشتسد دادرهم
توه ـ شـ زا شادص

زاب و دادرهم راولش ی همکد هوشع اب انیت .. هتبلا : تفگ دوب هدرک رییغت
روز اب وشدنبرمک و درک

هراسا رد هک ندوب ییوله اتود نوا ی هریخ دادرهم هاگن .. درک زاب
یشفنب نیتوس

... ندوب هداتفا ریگ
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لوه شرکذ و رکف مامت یلو دوب انیت یاه هن ــ ـ یس هب شهاگن دادرهم



یمویلیل ؛ شوه و

هب هک شهاگن .. تشاد هلصاف شزا رتمولیک اهدص هک دیخرچیم
انیت رامخ یامشچ

یامشچ هب هجوت یب و دش دنلب شاج زا ، دموا شدوخ هب هزات داتفا
انیت ی هدش درگ

.. دش ور هبور یبصع لا رام اب درک زاب هک و رد تفر قاتا رد تمس
رب درک یعس

.. تشیپ مدمویم متشاد : تفگ درسنوخ ؛ هش طلسم شدوخ

: دیشک مهرد مخا انیت ندید اب دش قاتا دراو و دز رانک ودادرهم ؛ لا رام
هچ اجنیا اتود امش

؟ دیدرک یم یطلغ

؟ مرتحم مناخ مینک یراک هچ دیاب : تفگ غیج اب انیت

: درک هراشا دادرهم ی هنت نییاپ هب تسد اب و دز یدنخزوپ لا رام
ثعاب هک ییاراکنومه

.. هش خ ــ ــ یس نیا هدش

ایب نکن تشادرب هابتشا لا رام : تفگ درسنوخ دادرهم و دش خرس انیت



حیضوت تارب میرب

.. مدب

یارب پوت یا هرغ مشچ ننک اوعد انیت شیپ تشادن تسود هک لا رام
تفر انیت

.. یراذب تکرش وت وتاپ یرادن قح ادرف زا : تفگ و

.. مریگیمن هزاجا امش زا نم : تفگ ییوغیج غیج یادص اب انیت

درک یم ال قت هک یلا رام یوزاب و دیشک یفوپ هف کال دادرهم
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؟ هیچ ایزاب یتبرغ نیا هسب شاب مورا لا رام : تفگ و تفرگ و درک یم

هب : دز غیج اه هط ــ ــ یلس لثم لا رام هک شدیشک قاتا جراخ تمس و
نیا ادرف زا وهللا

راصح زا وشوزاب و مراذیمن هنوخ وماپ تکرش وت دایب هد ــ ـ نج
اب و درک جراخ دادرهم یاتسد

. دش جراخ قاتا زا باتش

ور یگف کال و تینابصع اب ِشاب مورا درک یعس و دیشک یثکم دادرهم
: تفگ و انیت تمس درک



.. دش جراخ قاتا زا و منوج هب شیتخادنا ؟ یتساوخیم ونیمه امرفب

* مویلیل

هدیباوخ راو هراوهگ سکلا ؛ متسشن تخت یور و مدیشک یا هزایمخ
تخل ؛ تخل و دوب

ــ نیس کون دوب هدرک یفخم وشتفلک ی ـه ـ نت نییاپ شتسد اب و دوب
و مدرشف متسد وت وم ـ

هدرک یغ ال کرپ ؛ مدیشک ماهوم وت یتسد تذل اب ، مدیشک هزایمخ زاب
! زمرق وشانییاپ و مدوب

.. مدش هدننک کیر ــ ـ حت دح زا شیب وم گنر نیااب دوب هتفگ لا روک
زارد سکلا رانک زاب

.. دوب مهب شتشپ حاال مدیشک

یاج ور تشاذگ وش ـ ــ نت نییاپ و مدیشک شلغب وت دولا باوخ
اب : متفگ هدنخ اب من ـ ــ ساب ساسح

هن دنوم تدوخ یارب رمک هن اباب تعاس هس وت راب جنپ هشیم االن
.. نم

میباوخب : تفگ و درک مشوگ وت یتوف هدنخ اب



! متسب ومامشچ و مداد نوکت یرس
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: مدرک همزمز و مدیشک یهآ یسک طسوت ماه هنیس ندش ندروخ اب
. نک ـ نـ دادرهم

سکلا منم ؟ مویلیل هیک دادرهم : درک همزمز مشوگ وت

هرایمخ شرظتنم یامشچ ندید اب مدرک زاب یگدولا باوخ اب ومامشچ
هی یچیه : مدیشک

.. دوب هدرک مبذج هک دوب ناریا وت باذج درم

؟ دیتشاد مه سک ـ ــ :س مدیشک لغب وت

.. شزا وگب مزاب بخ : دنوشن مبل یور یا هسوب هک مدرک همزمز یموهوا

هک دوبن یمهم درف ما .. دوب لهاتم : مدرک شهاگن میقنسم و متشگرب
شبجار ماوخب

منک فیرعت

وترکف یدید تقوره یلو .. هشاب : دز بل و تخود مامشچ هب وشهاگن
ماهاب هدرک لوغشم

.. نزب فرح



بل عورش و متشاذگ شبل یور ومبل و مدش مخ دز قرب مامشچ
عورش ؛ نومیریگ

... دش تعاس دنچ یوت هگید ی هطبار کی

* صخش موس

هک تخود مشچ لا رام هب و داد هیکت شقاتا روارد هب هدنومرد دادرهم
عمج لا ح رد یبصع

یریگیم تخس یراد یلیخ : تفگ و دیشک یفوپ دوب شاسابل ندرک
لا رام

.. اه تلا بند مایمن نم یرب ! اه

و تسب وشنودمچ رد دادرهم یافرح هب هجوت یب و توکس رد لا رام
شوتنام تمس

؟ هنای یدرک عمج وتاسابل اسراپ : دز داد تلا ح نومهوت تفر

حاال؟ یربیم اجک وراسراپ : تفگ مخا اب دادرهم

جراخ قاتا زا وشنودمچ و درک شرس وشلا ش و دادن یباوج زاب لا رام
داد دادرهم .. درک

یاوخیم : دز



.. یربب تدوخ اب وراسراپ یرادن قح یلو ؛ نکب ینکب یطلغ ره

.. ینک ینوتیمن میطلغ چیه و مربیم : دش قاتا دراو صرح اب لا رام

لا رام قاتا وت رایب وتنودمچ نوا وشمگ و .. دنبب : درک شهاگن زیت دادرهم
تمس هجوت یب

.. تفر اسراپ قاتا
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یراذب هنوخ نیا زا وتاپ : تفگ دعب و دیشک قیمع سفن دنچ دادرهم
.. نوریب

منزب فرح هک ینودیم ! یرایب وراسراپ و نم مسا یرادن قح هگید
شیلمع

منکیم

مردپ هک هتفرن تدای .. دادرهم ییورپ اعقاو : تفگ و دز یا هقهق لا رام
یراکره

رد و تشادرب یسابل اج یور زا وشفیک یدنخزوپ اب و ؟ دایمرب شزا
زاب ور هنوخ

یروخیم باوخ ریز یانز نومه درد هب یتشادن و نم تقایل وت : درک
.. انیت لا ثما یکی



؟ هنای یایم اسراپ : دز داد و دش جراخ رد زا و

هنوخ زا عیرس و تفرگ شتسد وشکیچوک تلبت ؛ عیرس هدیسرت اسراپ
یادص .. دش جراخ

مهرد مخا یبصع دایب شدوخ هب دادرهم دش ثعاب رد ندروخ مهرب
تسنودیم دیشک

دادرهم هنک ور ؛ ور یدرایلیم یاه هتفس و کچ نوا ؛ لا رام ردپ هگا
لوپ یردقنوا

!! هنک هیوست وشیکی یتح هک هرادن

یم یراک هدشن رید ات دیاب .. دش هریخ هنوخ یاه تکراپ هب رکفتم
چیئوس تمس .. درک

هنوخ زا ؛ هنوخ دیلک و چیئوس نتشادرب اب و دروا موجح شنیشام
... نوریب دز

* صخش موس

نومهم دش نلا س دراو و تفرگ شابیز بش سابل زا وشهاگن مویلیل
ندوب هدش عمج اه

.. ندوب یوسنارف فورعم یاه نادرگراک و هدننک هیهت ارثکا هک



نوشنیب مه لا روک هک تفر یعمج تمس هتسها یاه مدق اب مویلیل
یدنخبل اب دوب

.. :سالم دز بل

.. ماملیف تباث رگیزاب ! مزیزع مویلیل منیا : تفگ یلا حشوخ اب لا روک

ندوب نووج هگید رفن ود و ریپ نوشیکی هک درم ۳

کیلع و سالم مویلیل اب ییور شوخ اب تشاد یرت باال نس هک یدرم
نوا دعب ؛ درک

هب تریح اب هشاب شلا س تسیب دودح دروخیم هک یدق هاتوک رسپ
.. درک سالم مویلیل

یدج و درس شهاگن یقرش یا هرهچ اب و دوب هنوشراهچ یدعب رسپ
وربا مویلیل .. دوب

؟؟ ینکیمن یفرعم ؟ هیک ومخا درم نیا لا روک : تفگ و تخادنا باال

هسنارف هدموا تسه یلا س جنپ دودح ِشوایس نیا : تفگ دنخبل اب لا روک
دنچ هدننک هیهت و

.. هشوایس رظن ریز مه تدیدج ملیف هدوب ملیف

درک هاگن شور هبور پیتشوخ درم هب کوکشم مویلیل
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شباذج مادنا لوا هاگن وت و تخادنا مویلیل هب هاتوک یهاگن شوایس
.. درک بلج وشرظن

: دیسر مویلیل تروص هب و تفرگ مویلیل گرزب یاه هنیس زا وشهاگن
ندرک یفرعم منک رکف

! ونم

و داد نوکت یرس و تفرگ شوایس واکجنک یامشچ زا وشهاگن ؛ مویلیل
درک ور هدنخ اب

.. مینک یزاب قشع هرذی منک ادیپ ویکی مریم نم : تفگ و لا روک تمس

.. ورب هلگشوخ ورب : تفگ و درک هاگن طاشن اب ِمویلیل هب فعشاب لا روک

نییاپ هب وشنساب هتسها ، هش در شوایس رانک زا تساوخیم یتقو مویلیل
ی هنت

.. تفر و دنولا م شوایس

هیناریا مویلیل هچرگ درکرکف شدوخ اب و دیشک مه رد مخا شوایس
ییاپورا اتدص زا یلو

! هرتدب شراتفر

و هداد مل یا هپاناک یور هک مویلیل ندید اب دنوخرچ نلا س وت وشهاگن
و هدرک زاب وشقی



زا لبق اما دیشک مهرد مخا ؛ همویلبیل یاه هنیس الی شرس یرسپ
رس هکنیا

و دز زیر یکمشچ مویلیل .. دش مشچ وت مشچ مویلیل اب ؛ هنودرگرب
؛ درک همزمز یزیچ

.. هدیشک هآ مویلیل هک دش هجوتم اجنیمه زا شوایس

بجع : تفگ ششوگ رانک هلا س تسیب رسپ نومه شوایس یومع رسپ
! هیفاد

.. هدرک مک مفاد یور : تفگ و دز یدنخزوپ شوایس

یلیخ منک رکف ؟ ینک تاه ملیف یطاق شیرایب هروطچ : تفگ رکفتم انیس
یس ــ کس ی هرتخد نیا دوجو اب هرب شورف
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هب مرادن یزاین : تفگ و تخادنا انیس هب یهاگن توافت یب شوایس
زور ود هک ییارگیزاب

مه هک یدرم دیاب ؛ نگیم ندرگیمرب یلو ندش راتسا نروپ تسین
هشاب نومباوخ

! هشاب نومدوخ حطس مه

؟ هتفگ هرتخد نیا : تفگ جیگ انیس



لثم : تفگ درک ساسحا شدوخ یور ؛ ورانیس رظتنم هاگن یتقو شوایس
! هرا هکنیا

.... درک هاگن مویلیل کمشچ هب جیگ انیس

یردپ ی هنوخ تمس داد زاگ و دش نیشام راوس هدز باتش دادرهم
ندیسر اب ؛ لا رام

.. زمرت ور دز نوشسکول و للجم ی هنوخ هب

ور هنوخ گنز .. هریگب شدوخ هب نومیشپ و نوبرهم یا هرهچ درک یعس

؟ هلب : دیچیپ یشوگ وت لا رام ردام نوبرهم یادص .. درشف

.. مدادرهم ، مناخ هبوبحم سالم : تفگ للعت اب و دیزگ بل دادرهم

دز و رد و .. وت ایب ، ناج دادرهم سالم : تفگ یلا حشوخ اب هبوبحم

و گرزب طایح زا دش هنوخ دراو جیگ و مهرد ییامخا اب دادرهم
یلصا رد هب و تشذگ زبسرس

دیسر

لا رام ردپ : تفگ تیدج اب و هتسها و دیزگ بل دادرهم ندید اب هبوبحم
ارجام زا تسنوخ

یزیچ نک دومناو و وت ایب مدرک رهاظ ظفح منم هنودیمن یزیچ
ینوتب منک رکف ! هدشن



رتخد هب تنایخ و یا هبیرغ هنن ره اب س ـــ کس یارب یبوخ باوج
.. یشاب هتشاد نم
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.. دش هنوخ دراو و داد تروق وشنهد بآ دادرهم

رید هچ :سالم داتسیا دش دنلب یدنخبل اب دادرهم ندید اب لا رام ردپ
وت لا رام .. یدموا

مریم متشاد راک مکی : تفگ ثکم یمک اب دادرهم . هدیباوخ شقاتا
.. ششیپ

.. مراد یراک هی لا رام اب مایم منم : تفگ عیرس هبوبحم

امش ات منم .. دییامرفب : تفگ و تفرگ دادرهم زا وشهاگن لا رام ردپ
هنودی ؛ یکی اب نوتراک

.. منوخیم همانزور هشبم مومت نم ی

هبوبحم هار نیب رد تفر باال اه هلپ زا لمعلا سکع نودب دادرهم
و دادرهم یوزاب

داوخیمن ملد هنکیم تحارتسا هراد لا رام ؛ دادرهم : تفرگ شاتشگنا نیب
خلت ومرتخد تاقوا

.. ینک

امش رتخد هچ نم هب ؟ منک خلت نم : مدرک شهاگن زیت و تشگرب دادرهم



نم هکاکش

منوک وت هنکیم خیس تسین شلیم باب منزیم یفرح ، مروخیم نوکت
فالن اب وت هک

نم هخا د .. دایم تشوخ زیچ فالن زا وت یسک فالن اب وت یا هدنج
رد مگب یچ اقیقد دیاب

نم نیکمت رکف هب ال صا امش رتخد . هگید هراد یدح منم ربص ؟ شباوج
نیا .. تسین

! همرج نیرتگرزب شدوخ
داوخیم هک دادرهم ندید اب دوب رکف وت هبوبحم

.. هباوخ لا رام : تفگ عیرس لا رام قاتا تمس هرب

شقاتا هب ندیسر اب درک دنت اپ لا رام قاتا تمس هجوت یب دادرهم
و ندز رد نودب

.. درک زاب و رد اباهم یب

اب و داد هیکت رد بوچراهچ هب دادرهم .. دش دنلب لا رام غیج یادص
نت هب دنخشین

.. درک هاگن لا رام تخل

هداتسیا هنییآ یور هبور ریز سابل یتح ، سابل یا هرذ نودب لا رام
.. دوب



.. میرب وشرضاح . اباب یلگشوخ : تفگ دنخزوپ اب دادرهم

نوریب نم قاتا زا وشمگ مایمن منوتسربق وت اب نم : دز غیج لا رام
ی هکیترم

! لوه

؟ یتفگ یزیچ : دیبسچ شهب تشپ زا و تفر شتمس یدرسنوخ اب دادرهم

وشمگ : داد نوکت وشتخل نساب لا رام

تخل یاه ولهپ رود یتسد هتسها دادرهم

! یدش راه : دنولا م لا رام هب تشپ زا وشدوخ مورا و دیشک لا رام

: تفگ و درب لا رام ی هنانز یلسانت هاگتسد تمس تشپ زا وشتسد و
.. گس ردپ هدرک مه زیمت هچ

.. هروخیم مهب تزا ملا ح وش هفخ دادرهم : تفگ ضغب اب لا رام

: درک هاگن شباذج یامشچ هب و دنودرگرب برض کی و لا رام ؛ دادرهم
تلا ح نم زا ! وت

! هلا س کج .. هرادن ناکما ؟ هروخیم مهب

دز کیم و تشاذگ لا رام ندرگ یور وشابل هتسها و
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.. دادرهم تهب تنعل : درک همزمز و دیشک یزیر هآ لا رام

.. دنوشن لا رام ندرگ یور هگید یا هسوب یسنجدب اب دادرهم

! ینک مرخ ینوتیمن : تفگ و داد له و دادرهم ؛ مشخ اب لا رام

ردقنا ! یتسه رخ : تفگ و تخود لا رام رمک لا چ هب وشهاگن دادرهم
نم ات هک یا هداس

! یرایم رد یزاب یتبرغ منکیم شب و شوخ یکی اب

رخ ینوتب ویکره دادرهم : تفگ و دیشوپ یترشیت و دز یدنخزوپ لا رام
ونم ینک

.. مدرکن ادص وماباب ات نوریب نم قاتا زا ورب سپ ! ینوتیمن

رابنیا ! هنک ارادم درک یم یعس یلو دشیم یبصع تشاد مک مک دارهم
ششیتآ لا رام

دوب شیپ یاه یرس زا رت دنت یلیخ

* مویلیل

مدروا رد وشتروش و مدیشک نییاپ وشراولش و مدز وناز شاهاپ رانک
وشگرزب یگ ـ ــ نودرم

هآ منهد وت شندرک بقع ولج هب مدرک عورش و مدرک ورف منهد وت



شنودرم یاه

نادرگراک نتفگ تاک یادص اب ؛ مدب ماجنا رتعیرس دشیم ثعاب
منهد زا ، مدیدج

تمس و درشف شتسد وت وشنودرم مور هبور درم ؛ مدرک شجراخ
سابل ضیوعت قاتا

ندرک زیمت لوغشم و متفرگ نادرگراک رایتسد زا یلا متسد .. درک دنتاپ
رابنیا .. مدش مبل

اب .. ندوب شبنج و وپاکت وت ارثکا و دوب غولش یلیخ هنحص طیحم
نومه شوایس ندید

هب یمک و مدرک فاص ومرمک و مدز حیلم یدنخبل مسارم لخاد درم
تیلا ح ماهوم

وت نیتوس و تروش اب ؛ متفر شتمس و مدرک تسرد ومنیتوس ، مداد
ملیف لحم

شهاگن .. مدز باذج یدنخبل شهب ندیسر اب مدوب رت تحار یرادرب
یا هیناث

رامخ ینحل اب و مدرک یا هفرس تفرگ ور دعب یلو دنوم تباث مور
هدشیچ : متفگ

؟ نم یرادرب ملیف ی هنحص رس دیدموا دیداد تداعس
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اب تشادرب متمس مدق کی و تفرگ متخل یاه وزاب زا وشهاگن
رتهب : دز بل یدنخزوپ

! تسین بوخ نادنچ اوه ؟ دیشوپب سابل هی تسین

نم : متفرگ صاخ یتس ژ و مداد مرانک راوید هب هیکت و مدز یدنخشین
تحار یروطنیا

مدرک هراشا شنت نییاپ هب و مشاب مه تخل تخت یور هگا هتبلا ! مرت
:و مداد همادا و

.. مشیم رت تحار هنک مسمل مه هنودرم ـت ــ لآ کی

وشتسد هتسها دنوبسچ مهب وشدوخ مدق دنچ اب و درک مهاگن هریخ
ترو شـ یور زا

: تفگ و تشاذگ منانز یگتس ـ جرب یور
یور زا وشتسد ؟ هن دایم تشوخ یلیخ

.. دایم مشوخ رتشیب یروطنیا : مدرک متروش دراو و متشادرب منت نییاپ

یور و داد تکرح یمک وشتسد .. متخود شتفرگ رگ ی هرهچ هب ومهاگن
خارو ـ سـ

اب مدیشک تذل زا یهآ .. داد راشف هتسها درک ثکم شکیچوک
و تفرگ هلصاف یدنخزوپ

ی هداما یدایز تنت نییاپ .. ورب مومح هی : دنولا م منیتوس هب وشتسد



!! هندر ـ کـ

هدموین وت ندید یارب نمضرد : تفگ یلطعم یب هک مدرک شهاگن هریخ
.. مدوب

.. منیبب و لا روک مدوب هدموا

اب و ! متساوخن حیضوت تزا نم : متفگ و مدرک شهب تشپ و مدیخرچ
دنت اپ یدنخشین

و مدوب هدش غاد یدایز . تفگ یم تسار .. مدش رود شزا و مدرک
اب دیاب اعیرس

،و هشاب هنادرم ت ــ لآ ای زیچ نوا حاال مدشیم ـا ـ ضرا یزیچ هی
... ای

* صخش موس

نودمچ هک درک هاگن لا رام هب و دیبوک مهب ور هنوخ رد ومخا دادرهم
له قاتا وت وشکیچوک

؟ مدب شرافس یروخیم یچ ماش لا رام : تفگ یدنلب یادص اب .. دادیم

.. مروخیم تفوک : دز داد ال باقتم لا رام

گنز تدوخ مه و تفوک نومه : تفگ شباوج رد یدنخزوپ اب دادرهم
نزب



.. نیسح ریما شیپ مرب ماوخیم نم رخب

مریم نوریب یراذب هنوخ زا وتاپ : دش جراخ قاتا زا باتش اب لا رام
.. ماباب هنوخ

.. انیت شیپ مرب ماوخ یمن نک رواب : درک هاگن لا رام هب یصرح دادرهم
... ودناک هراد لا ح یک ال صا

نوریب یریمن متفگ ؛ وش هفخ : دز غیج هدب همادا دادرهم تشاذن لا رام

داد هیکت رتناک هب راچان و یبصع دادرهم
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و تفرگ رارق شور هبور مشخ اب لا رام هک
مامت تحاقو اب هشیم تور روجچ : تفگ

زا فرح .. زا فرح نم یولج

اه هتفس و کچ نوا زا نم دادرهم نیبب : تفگ و داد تروق وشضغب
تعاس دنچ ! مراد ربخ

یاه ساسحا نیا هب تنعل و .. متشگرب تارب تخوس ملد مه شیپ
هک هنونز

هب نم .. دوب اسراپ ملیلد نیمود ! هرب رده یضوع یاه درم امش یارب
رطاخ

رکف یاوخب یراذب جک وتاپ ؛ ِمرخا راطخا دادرهم نیبب ؛ متشگرب ماسراپ



ندرک دنلب

هب شرع زا .. مشکیم شیتآ هب وتیگدنز هروخب لوو ترس وت رتخد
یراک تمرایم شرف

.. مافرح هب نک شوگ بوخ .. مدرگرب ات یسوبب وماپ و تسد منکیم
ی هعفد نوچ

.. مروخیمن وتایزاب زیه صرح دعب

وشنهریپ یاه همکد هک روطنامه یبصع و درک شهاگن مشخ اب دادرهم
درک یم زاب

.. مریگب شود مریم ؟ دش مومت تقطن : تفگو

ماباب : تفگ تفر یم هنوخزپشا تمس هک یروطنومه درسنوخ لا رام
طیلب نومارب

نم رفس رکف هب ماباب هکنیا رگم ! یشاب نایرج رد متفگ .. هتفرگ زاورپ
رس ات هک وت .. هشاب

.. میربیم روزب نوبایخ

هچ : دز داد و داتسیا مومح رد بوچ راهچ وت یبصع دادرهم
شیپ هامود نیمه هکام ؟ یرفس

.. میدوب رفس

.. هدایز نم رظن زا ؟ همک وت رظن زا هام ود : داد باوج درسنوخ لا رام

؟ هتفرگ طیلب اجک یارب :حاال تفگ و دیشک هف کال یفوپ دادرهم



.. هنومیم نوشدوخ شیپ اسراپ ، هدیرخ طیلب اتود : دز بل درسنوخ لا رام

؟! اجک یارب حاال؛ بخ : تفگ واکجنک دادرهم

.. هسنارف دصقم هب : دز بل لا رام

!!! لا حشوخ فرط کی زا .. هکوش فرط کی زا .. دش هکوش دادرهم
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* هل ال
لغب ومتخل ندب .. مدیشک قیمع سفن مه تشپ و مدیشک زارد ناو یوت

و مدرک

یوت یاه یشاک هب ضغب اب دیکچ ممشچ ی هشوگ زا یکشا هرطق
لز مومح

تیمها نیرتمک نودب ادص یب .. دش مومح دراو نایکو دش هدز رد . مدز
ومامشچ شهب

دمع زا ینودیم تدوخ .. هل ال : تفگ دعب و درک اپ نوا ،و اپ نیا .. متسب
نم .. نم .. دوبن

.. هنک یثنخ ومسح نیا تسنوتیم وت ندب طقف .. مدوب زاین جوا وت

.. وشمگ حاال .. یدرب وتدافتسا ! هبوخ ؟ مندب : مدز بل



تهب لا ح هب ات نم میمهاب هلا س همه نیا ام ؟ هل ال یچ ینعی : دز بل
هدز تسد

.. متفر یمن رتارف نم .. دوب مه تدوخ لیم اب یتقو یتح ؟ مدوب
تمسا لثم متفگیم

هناگچب راتفر نیا نماب حاال تور هتفیب شخ داوخیمن ملد یکاپ .. یلگ
؟ ینکیم ور

.. یحیقو یلیخ : دیزرل مابل
لقاع زا یمک شاک : تفگ یدرس اب

.. یدربیم ثرا هب وشندوب هیاپ و مویلیل ندوب

و مدرک شهاگن مشخ اب مدرک زاب ومامشچ . دش هریچ مندب رب مشخ
یلیخ ؟ اعقاو : مدز دایرف

کـ ؟ منزب کا ـ ــ س منک یزاب نروپ مرب مرهاوخ لثم یراد تسود
هگا ؟ مدب نو ـ

مویلیل منزیم گنز ؛ تسین یلکشم نم یارب یراد تسود یلیخ
.. مریم هنک هداما وماطیلب

.. دوبن نیا مروظنم : درک مهاگن بضغ اب

.. نوریب وشمگ نم ی هنوخ زا .. وش هفخ : مدز دایرف مشخ اب

متمس



یرو یرد : دیرغ یبصع و درشف شتسد وت مکحم وموزاب و دموا
طلغ مگب .. هدن ملیوحت

.. هبوخ مدرک

مه ورانایک ورب : مدش جراخ ناو زا و مدیشک نوریب شتسد زا وموزاب
.. هنکب یکی هدب

یهوگ هچ یاوخیم عقومنوا ! مدرک طلغ هگب تهب ورای دعب
؟؟ تمشخبیم هشاب یگب ؟ یروخب

نیمز یورو متفگ درد زا یخا مرمک هب شتسد ؛ مکحم دروخرب اب
هب مهاگن مداتفا

دوبک تروص

! هل ال یتفاصک یلیخ : داتفا شدش

مرمک یآ : مدیلا ن ضغب اب

و درک زاب و مومح رد و درک مدنلب و دز گنچ نیمز زا مشخ اب
یا هلوح نوریب متخادنا

و مینزب فرح ایب یدش مورا تقوره : دیرغ و درک ترپ متروص وت
هگید فرح نودب

ریز مدز .. دش جراخ هنوخ زا شنتشادرب دعب و تفر شتک تمس یا
هیرگ
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تیعضو نیا وت متفر ماسابل یوشک تمس و مدش دنلب ماج زا زجع اب



رکف نیا هب

مدوخ راثن یقمحا .. مدوب هدز وماپ نیب یاهوم حاال هبوخ هک مدرک
روز اب و مدرک

! مدرک منت ومریز سابل

* صخش موس

شابن تحاران : تفگ و تشاک ومخا ِلا رام یاهوم یور یا هسوب دادرهم
ال ثم !! هگید

! هسنارف ؟ اجک منوا .. ارفس میریم میراد

.. دز قرب شامشچ و

.. روخن نوکت ردقنا تیلدنص ور نیشب تسرد ها : تفگ یخلت اب لا رام

.. دشاج هباج شیلدنص ور فیک رس و هجوت یب دادرهم

ندید میریم راذگ و تشگ مکی زا دعب .. لته میریم : تفگ یخلت اب لا رام
.. مویلیل

! یگب وت یچره : تفگ تبحم اب دادرهم

مشچ ور هبور هب درسنوخ دادرهم یلو درک شهاگن کوکشم لا رام
........ تخود



.. ندش جراخ هاگدورف زا

شاب دوز : تفگ دادرهم هبور هف کال و درشف شتسد وت وشپات دنب لا رام
منوتیمن .. همرگ میرب

! منک لمحت

باقن کاله و درک اج هباج شتسد وت ورانودمچ ؛ دنخزوپ اب دادرهم
هچ : تفگ و دز وشراد

زاب و کزان رایسب و لش پات هب و ! یدش تخل هدیسرن هک وت ؟ ییامرگ
و لا رام

درک هراشا دوب ادیپ شزمرق تروش هک شدیفس هاتوک کراولش

؟ منک چیپ هچقب ومدوخ میناریا هگم ! امیا هسنارف : تفگ مخا اب لا رام
ریگ یسک هک االن

.. تفر هاگدورف یاه یسکات تمس صرح اب و نزن فرح وت هدیمن
اب دادرهم

لقا ال مایب منم نک ربص : دز داد و دیود لا رام لا بند صرح
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* صخش موس

قرغ نم و دز ینوبز مداد راشف ماپ نیب رتشیب وشرس و مدیشک یهآ

رامخ درک کاپ وشنهد و تشادرب ماهاپ نیب زا وشرس .. مدش تذل



.. وتراولش رارد : متفگ

تشپ هب و نییاپ دیشک وشتروش درک زاب وشدنبرمک و دیدنخ ولگ وت
.. دنودرگ مرب

هدب شله مورا ؛ ـم ـ گنت مکی تشپ زا زونه : متفگ و مدرک جک ومرس
.. لخاد

تشاذگ مابل یور وشابل دش مخ
ومتسد هتسها و مدز شبل هب یکی ـ مـ

دیشک مانودند یور وشنوبز .. مدرشف و متشاذگ شی ـ ـ گنودرم یور

.. هدن شتفل : متفگ سفن سفن اب و مدش ادج شزا هتسها

ملخاد راشف اب وهکی و داد راشف مکی .. مدرک لب ـ ـ مق وم ـ ـ نساب و
رپ یهآ درک

....... مدیشک تذل

پات .. مدرک منت ومییومیل ؛ ریز سابل تس و مدرک زاب مرود زا وملوح
ینماد و

هب .. مدرک هاگن مسیخ یاهوم هب هنییآ وت مدرک منت مه هاتوک و بذج
ریز

ریز سکلا اب ـس ـ کس ره دعب دوب نیمه هشیمه .. مداتفا دوگ یامشچ



!! داتفیم دوگ یهیجف زرط هب ممشچ

.. متخادنا مرود ندرک کشخ نودب وماهوم

باوج .. دوب ناریا زا هرامش .. متشاد شرب هتسها میشوگ ندروخ گنزاب

؟ هلب : مداد

.. ما هل ال .. مویلیل :سالم داد باوج طخ تشپ شخ شخ مکی دعب

؟ یبوخ .. بجع هچ : مداد باوج یلا حشوخ اب

گنز من اال هسنارف ندموا دادرهم و لا رام .. مویلیل ! مشیم : داد باوج

! نک تیاعر هرذی .. شتسار .. طقف .. نتفرگ نم زا وتسردا ندز
؟ هشاب

نم ! مدز شفرح هب یدنخزوپ .. مدرک عطق و متفگ یا هشاب

؟! منک تیاعر

کـ مومت هک اسابل نیااب انئمطم متخادنا ماسابل هب یهاگن هنییآ وت زا
و ـص

لد مزا دادرهم هلا حم هتشاذگ شیامن هب وماه ـه ـ نیس و نو ـ ــ ک
!! هنکب

شبترم یمک متشاد تقو نایب ات .. متخادنا مکیچوک تییوس هب ومهاگن

ماریز سابل اب هارمه و تخت یور فیثک ی هفحلم زرف و دنت .. منک



.. مدرک لقتنم اکرچ تخر دبس ؛ هب دوب هداتفا یا هشوگ مودکره هک
هک یمک

هتسب هب مهاگن هک منیشب مدموا دش تحار ملا یخ مدرک زیمت و قاتا
ی

.... متشاد شرب عیرس ! ندیدیم ونیا هگا تفرگ مدنخ .. دروخ مود ــ ـ ناک
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متسشن یلدنص یور و دش تحار لا یخ یمک مدرک شمییاق دمک وت و
ات

.. نایب

ناجیه یمک مراد نومهم درک یم الم عا هک سکم و هنوخ رد یادص اب

لکیه هب یلا حشوخ اب و مدیشک ماهوم هب یتسد هنییآ وت . مدش هدز
یب

مدرک شزاب و متفر رد تمس سفن هب دامتعا اب .. مدرک هاگن مصقن
مهاگن

تسد شهب دنخبل اب .. دنوم تباث شگنرمک دنخبل اب لا رام یور

.. یدموا شوخ : مداد
ومنوگ مرن و دش مخ متمس

. دادرهم لخاد ایب .. مزیزع نونمم : دیسوب

مه یور یا هیناث مویلیل و دادرهم هاگن .. دش دراو شرس تشپ دادرهم

.. دنوم تباث



لثم : تفگ زیما نیسحت و درک زادنارب ومویلیل ی ــ ـ کس مادنا دادرهم
هشیمه

.. ابیز

نکب ی هنشت هشیمه لثم : تفگ یمورا و رامخ نحل اب مویلیل

!! نکب

و دش مخ .. درک هاگن شور هبور باذج رتخد هب فعش اب دادرهم
هتسها

هدموین رد لا رام یادص ات : تفگ و دیشک مویلیل نساب یور وشتسد
میرب

.. لخاد

.. درک هاگن دادرهم هب تذل نومه اب و دیشک رانک هتسها مویلیل

دش هنوخ دراو و تفرگ شزا وشزیما توهش هاگن دادرهم

درک یم هاگن هنوخ راوید رد هب یواکجنک اب لا رام

زارد نیمز یور .. دنوم تباث مویلیل تخل همین سکع یور شهاگن

هگید تس ژ کی اب مه یدعب سکع !.. نیتوس و تروش اب دوب هدیشک

و دیشک مه رد مخا هنیبب وراسکع نیا دادرهم تشادن تسود .. دوب

.. دوب شرمک هب سوق و شک لا ح رد هک دادرهم تمس تشگرب



؟ دیروخیم یچ بخ : تفگ زان اب مویلیل

ـص. لا خ بارش : تفگ تنطیش اب دادرهم

! یبلا ط بآ : تفگ و تفر شهب یا هرغ مشچ لا رام

دادرهم هاگن .. تشادرب مدق هنوخزپشا تمس و درک یا یجک نهد مویلیل

هچ هب : تفگ مشخ اب لا رام .. دنوم تباث مویلیل ی هدیشک مادنا یور
؟ ینکیم هاگن

! شاپ ؛ تشپ یوتات : تفگ درسنوخ دادرهم

دادرهم .. تسشن هپاناک یور هارکا اب هشاب هدش عناق راگنا هک لا رام
هبور

داتفا شتسد زا هک هرادرب شبیج زا وشیشوگ دموا .. تسشن شور

.. نیمز یور

اب دنوم تباث یا هتسب هب شهاگن هک هراد شرب دش مخ دیشک یفوپ

؟ لا رام هیچ نوا : تفگ یواکجنک
و درک لا بند و دادرهم هاگن در لا رام

هدش هتشون شور .. تشاد شرب زیم ریز یا هتسب هب دیسر

... رادراخ مود ـ ـ نا ــ :ک دوب



هدیمهف هک دادرهم .. تفر مهوت تلا جخ زا شتروص ! درک شهاگن ، تهب اب

اب دش ییاریذپ دراو مویلیل . تفر مهرد هدنخ زا شتروص ؛ هیچ دوب
ندید

! مدوب هدرک میاق ونوا هک نم : تفگ و دش دنلب شناهن زا ها هتسب

درک شهاگن ضیغ اب لا رام
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باوخ قاتا تمس و دیپاق لا رام تسد زا ور هتسب زیت و دنت مویلیل
.. دیود

نودند دادرهم نادنخ هاگن ندید اب دوب هتفرگ شصرح طبر یب لا رام

یراد یشکب تلا جخ هکنیا یاج هب .. رامرهز : تفگ و درک یا هچورق

؟ یدنخیم

ندیشک تلا جخ یارب یلیلد : تفگ و تخادنا باال هنوش دادرهم

.. دوب لا حاب یلیخ هک نم رظن زا ؛ منیبیمن

هلا س هد ی هطبار نیا وت رتشیب راب کی هک وت : تفگ یجک نهد اب و

! منک هدافتسا مود ـ ــ ناک را نم یتشاذن



نومب ـش ِفَک وت : دیرغ بل ریز لا رام

ونومفیلکت رفس دعب : دز بل و تفرگ لا رام زا وشهاگن مخا اب دادرهم
نشور

! منکیم

.. درک شهاگن هریخ لا رام

سکلیر و دش جراخ قاتا زا هدموا شک ییابل اب یقیاقد دعب مویلیل
یور

.. تسشن هپاناک

؟ هگید یدرک شمیاق انایحا : تفگ هنعط اب لا رام

تسود هک یمود ـ ـ ناک یسک هرادن یقرف نم یارب : تفگ درسنوخ مویلیل
نوشنت نییاپ یارب مارسپ

هتسب مدوخ ماه ملیف زا یلیخ وت هک ارچ هنیبب ور هنکیم هدافتسا
ی

ومود ـ ـ ناک

.. دز دنخبل سکلیر و ! مدرک زاب نودند اب

.. دش تکاس دوب هدروخ اج هک لا رام

؟ ارچ راد راخ :حاال تفگ دادرهم



مریم !! هگید هگید : تفگ و دش دنلب شاج زا درسنوخ مویلیل
ونوتایندیشون

........ تسداما مرایب

دنخبل اب لا رام درک زاب ویجورخ رد و درک شرس وشه کال دادرهم
یگنرمک

! ییاریذپ زا یسرم : تفگ

یراک هنحصرس ادرف نم دیتساوخ هگا .. تشادن یلباق : داد باوج مویلیل

نوتنوشن ور هسنارف یندید یاهاج نوتمربب دیایب دیشک نوتلیم ، مرادن

. مدب

اه هلپ زا و تمنیبیم ادعب یلا ع میلیخ .. هشاب : تفگ ثکم اب لا رام
.. دش ریزارس

.. دز یظفادخ ی هنوشن هب یدنخبل مه دادرهم

.. درک باق شاتسد وت و دادرهم تروص و دش مخ یدرسنوخ اب مویلیل
اب دادرهم

یابل یور وشتشرد یابل و دش مخ مویلیل هک درک شهاگن تهب

.. دز کیم هتسها و تشاذگدادرهم
هب عورش .. دموا شدوخ هب هزات دادرهم



هب مشخ اب وشابل و دز مویلیل کیراب رمک هب یگنچ .. درک یهارمه
نودند

.. تفرگ

تذل شراک زا و دنولا میم دادرهم ی هنت نییاپ هب وشنت نییاپ مویلیل
.. دربیم

.. دشمگ مویلیل یابل وت دادرهم ی هنودرم هآ

.. ندش ادج مه زا لیم یب و هتسها لا رام یادص اب

؟؟ زونه یی باال دادرهم : لا رام

و دنوشن مویلیل تخل مکش یور یا هسوب و دش مخ هتسها دادرهم

.. دش ریزارس اه هلپ زا یروف

دز زومرم یدنخبل مویلیل
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ناونع هب دادرهم ! دوب بوخ .. دیبوک مهب و رد دش هنوخ دراو و
یلا ع شحیرفت

!! مویلیل هاوخلد یاه نشیزوپ مامت اب انشا و باذج درم کی .. دوب

هگید راب ور درم نیا ی هزم تشاد تسود هدنیا هب رکف نودب
... هشچب



.. انیمه سنج زا یدرمره .. شوایس .. دادرهم

یجراخ لوسوس یاه درم ات درک یم لا ح رتشیب یناریا درم اب ال وصا
هک

! هن .. هشاب هتشادن تسود هکن ! ندرکیم ندز کا ـ سـ یانمت طقف شزا

اه همانزور رتیت شمسا هدب همادا و دنور نیا هگا هنکیم سح طقف
اب و هشیم

رطاخ هب هک یرتخد " ناونع
" درم و دروخرج شنهد دایز ندی ــ کاس

و درک یم تحارتسا یمک دوب رتهب !! تفرگ شدنخ شریبعت زا شدوخ

درک یم هداما لا رام نداد صرح و ؛ زور دنچ نیا یارب وشدوخ

* صخش موس

نوا یاپمه درک یعس و تفرگ رارق لا رام رانک و دیود عیرس دادرهم
.. تخود مشچ شهب یمشچ ریز هرب هار

؟ یدموا رید ردقنا ارچ : تفگ درسنوخ لا رام

مندموا رید هنکن : تفگ و تفرگ شدوخ هب یبصع یا هرهچ دادرهم
شلیلد



؟ مهور متخیر تیمیمص تسود اب هنیا

؟ مدز یفرح نیچمه نم : دش در نوبایخ زا و دز یدنخزوپ لا رام

هرتدب دییات اتدص زا تدنخزوپ : داد باوج شدوخ لثم ال باقتم دادرهم

هی و راب میرب تفم فرح یاج هب تسین رتهب : داد باوج لا رام
؟ میروخب یندیشون

! عونمم یور هدایز یلو میریم : تفگ و درک شهاگن هاتوک دادرهم

هدرک زمرت شاپ یولج هک ینیشام راوس و دز شهب یا هنت لا رام

.. ینک مدودحم وت تسین زاین : دش دوب

... دش نیشام راوس و داتسرف نوریب هف کال وشصرح رپ سفن دادرهم
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* صخش موس

شدیفس و هدیشک شاهاپ هب و تفرگ هف کال نایک زا وشهاگن هل ال
. تخود

مشچ وت شدیفس یاهاپ یاه تشگنا دوب هدش ثعاب زمرق الک .



.. هنزب

منکیم ناربج هدب تصرف مهب : تفگ هتسها نایک

.. مدوب هدنوخ اج کی : درک همزمز تخس و درس بل ریز هل ال

هگید تصرف هی هتفویب نوتمشچ زا لماک رفن کی نیتساوخ تقو ره

. نیدب شهب

رخا رد هک وت ونم ! ینکیم شغولش دح زا شیب یراد : تفگ هف کال نایک

راتفر روج کی .. ملگشوخ ی هل ال .. نم زیزع هخا د .. میدوب مه یارب

هریز هریم هراد منودرم رورغ مامت .. مراد یبیع نم راگنا ینکیم
! لا وس

منکیم رکف نیا هب مراد طقف ... یرادن یبیع : دز بل ضغب اب هل ال

؛ یا هگید لگشوخ و دنول رتخد تمس یرب و یش ییاوه زور کی هگا

رتخد هگید نم هکارچ .. مرادن ویسک اب ندش انشآ هرابود سناش نم

!!! لچک و روک ات راهچ مباختنا سناش .. متسین

نم امود لوا زور لثم یشیم لمع اب ال وا : درک شهاگن ضیغ اب نایک

مروخب هوگ



ردقچ ینودیم بوخ هل ال هنک تشزاون یا هگید درم یاه تسد مراذب

.. ورن هار مخم ور سپ .. منکیم تشتسرپ و مراد تسود

ریز مدز هاگادوخان .. متخود شنوبرهم و یبصع یامشچ هب ومهاگن

هسوب و درک ملغب یتحاران اب .. تفرگ رب رد ومتروص لک ماکشا هیرگ
یا

یدب سح : مدیلا ن هیرگ اب و مدش عمج شلغب یوت .. دز ماهوم یور

.. مراد
تنوبرق : درک ملغب مرگ و نوبرهم

.. نم مرب
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* مویلیل

نیسول و هدننک قارب یمک .. متسب ومجنپ و دون زیاس نیتوس

یا همروس نیتوس کی دوب سب نیمه .. مدز ماه هنیس هب

! یلمخم

مرود ومدش رف یاهوم .. مدرک ماپ ومکزان و گنت یکشم تروپاس

.. متخیر

مدوب هدش یس ـ ـ کس ردقنا متخادنا مدوخ هب ومرامخ هاگن



منک تشگنا ومدوخ تساوخیم ملد مدوخ

مدیشوپ ومدنلب هنشاپ یاه شفک و مدیدنخ مدوخ فرح هب

هب بشما دوب رارق .. متخادنا مدوخ هب رخا راب یارب ومهاگن

....... دندوب هدرک متوعد دادرهم و لا رام هک مرب یسکول ناروتسر

طیحم اب .. مدش شدراو هتسها ندرک زاب مارب و ناروتسر رد

ندید اب مدنوخرچ مشچ .. مدش ور هبور شزیمت و نیشنلد

اب متشادرب مدق نوشتمس لا رام یا هتسپ زبس سابل

دنلب شاج زا دش ما هجوتم لا رام ؛ نوشزیم هب ندیسر

.. یدموا هرخ باال هع : دش
تسد شاهاب یدنخبل اب

یور ودادرهم هناصیرح هاگن ینیگنس .. متشاد راک یمک : مداد

شتمس هدش کیراب یامشچ اب مدرک یم ساسحا ممادنا

:سالم متشگرب
همزمز و .. یدموا شوخ : درشف ومدش زارد تسد و دموا متمس

.. دنول هشیمه لثم : درک

توف ششوگ رانک وماه سفن و متخادنا شلغب یوت ومدوخ



یلو هنکیم نومهاگن هراد کش اب لا رام هکنیااب : درک همزمز مدرک

بوخ تنونز یلسانت هاگتسد طخ !!! مگن تهب دموین ملد

شزا ... یتشادن رت بذج و رت کزان تروش و تروپاس ! هصخشم

هن : ندیدنخ زان اب و متسشن یلدنص یور و متفرگ هلصاف

.. ناج دادرهم

هلجم ندید اب .. مدز دنخبل شور هب هک تفر هرغ مشچ مارب لا رام

! مدوخ سکع هع : دشدرگ مامشچ زیم یور ی

شنوشن دادرهم هب متشاد االن هلب : تفگ دنخزوپ اب لا رام

! نرادن تیراتسا نرو ـ پـ اب یلکشم تداوناخ هبوخ ! مدادیم

هچ : مداد همادا دنخبل اب و .. هرادن تلا خد قح یسک : مدز یدنخبل

هدش مه یا یس ــ کس سکع

! لومعم دح زا شیب : تفگ هدنخ اب دادرهم

تکاس هس ره نوسراگ ندموا اب .. درک شهاگن ضیغ اب لا رام

مداد رینپ و اتساپ شرافس .. میدش
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.. نداد شرافس یوسنارف یاذغ نوشدوخ یارب مه لا رام ودادرهم



مدرک یم ساسحا ماهاپ الی و ماه هنوشرس یور و دادرهم هاگن

نیب زیت یامشچ زا مادنخبل نیا و منزب دنخبل یدنول اب مدرک یم یعس
! دنومیمن رود لا رام

.. دنومهفیم دادرهم هب ویزیچ رغرغ اب بل ریز تشاد لا رام

مدیسر تسوپ هایس یرسپ هب هک مدنوخرچ نلا س وت ومشوخ رس هاگن
ندید اب .. دوب متام شهاگن هک

.. داد منوشن و تشاذگ شیگنودرم یور وشاتسد مهاگن

مدرک نییاپ باال و متشاذگ ماه هنیس نیب ومکاف تشگنا .. تفرگ مدنخ
.. مداد شنوشن و

... درک مهاگن و درک هچنغ وشابل

دوب کیدزن مدنوخرچ مشچ زیت هرارد وشراولش داوخیم هکنیا ندید اب

... مشب رب هدور هدنخ زا

#75

.. مدز یدنوک ژ دنخبل لا رام بجعتم هاگن ندید اب مدنودرگرب رس

! مویلیل هتشز : تفگ بجعت اب

ای ؟ هنم یاراک تشز : متفگ شوخرس و مدز یدنخزوپ
یا ـ الپـ

؟ ترهوش ی هدش خیس



ندید اب دنودگرب رس عیرس
مرگ دادرهم ، و دادرهم ی هدیباوخ یا ـ ــ الپ

مشخ اب و دیشک دنلب یسفن یشوگ

.. هشیم دنلب وت یارب طقف شابن نارگن : متفگ دنخزوپ اب درک مهاگن

شیندیشون ناویل هب وشهاگن و .. تفر مارب یا هرغ مشچ

... تخود

زان اب دش هدیشک مور مه دادرهم هاگن نامزمه مدش دنلب ماج زا

.. ییوشتسد مریم : متفگ

.. تم سال هب : درک همزمز بل ریز لا رام

زا رپ یاه مشچ و دادرهم یارب و مدز شارب یدنخشین

.. مداد نوکت یرس شتو ـ ـهـ شـ

یکوا مدرک هاگن مدوخ هب هنییا وت .. مدش یتشادهب سیورس دراو
مدوب

منک کچ ومتیعضو مدوب هدموا طقف

تعرس اب و دش هدیشک موزاب هک مش جراخ ییوشتسد زا مدموا

.. دش هتسب رد و مدش سیورس دراو

یور وشتفلک یگ ـ ـ نودرم



مدرک یم ساسحا ـم ـنـ ـ ساب
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تسوپ هایس درم نومه ندید اب مدنودرگرب رس یمک بجعت اب

؟ ییوت هع : مدز یکمشچ

یلیخ بصم :ال تشاذگ منوش یور یا هسوب

؟ هخا یروجچ ! یا یس ـ ـ کس

مگب ات رادرب متشپ زا و لگشوخ نوا : مدیشک یها داد یراشف و

تهب

ونم االن : متفگ شابل هب هریخ درک مهاگن رظتنم و تشاد شرب

؟ یسرپب و لا وس نیا یدرک تفخ

شمدیشک درک ورف مقی وت وشرس و مرمک رود درک هقلح وشتسد

شدنبرمک یور ومتسد متسشن یگنرف تلا وت یور و رت بقع

؟ یشوک مویلیل : دیسر مشوگ هب لا رام یادص هک متشاذگ
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.. مراد فیرشت ییوشتسد وت : متفگ بضغ اب

یور وشنوبز تنطیش اب مدوب ییوشتسد وت شاهاب هک یرسپ

دیشک منوگ

.. دش مروم روم

؟ ییاهنت : تفگ کش اب لا رام

تاشن هرفن ود تولخ کی ندز مهب زا هک یراتفر اب و هنارگشاخرپ

هن : متفگ دوب هتفرگ

ومندیشاش ات ییوشتسد مدموا نامام و لگشوخ رسپ هی اب

.. هنیبب
: دموا شادص

.. هدشن درس ات میروخب ندروا ونوماهاذغ ایب رت دوز ! هصخشم

.. مایم هش مومت مراردا بخ یلیخ : مدز بل

شلکش و رس زا تحاقو نیا ؛ هل ال سکعرب : مدینش وشمورا یادص
.. هرابیم

واکجنک رسپ و دوب یسراف هب لا رام و نم نیب ی هملا کم مومت

دشیمن هجوتم یزیچ مرانک
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؟ دیتفگ مهب یچ : تفگ یوسنارف هب

! مزیزع تسین مهم : مدنولا م شهب ومدوخ و مدز یدنخبل

مدرک شکد .. دوبن شیب یا هدن ـ ــ ج

؟ مشچب وشمعط منوتیم : تخود مابل هب وشهاگن دنخبل اب

هشاب ندروا ونوماهاذغ مرب دیاب هنافساتم : مدش دنلب تلا وت ور زا

مدیشک شباذج شیر هت یور ومنوبز و مدش مخ و دعب یارب

مدیشک باال ومتروش و مدز شرانک داد تردق مهب شنودرم هآ

مدرک بترم ومتروپاس و

؟ هلمع تاه هنیس لثم مه تنت نییاپ : مدینش وشادص

! هن هک همولعم : مدش شریخ بجعت اب

! هیتشوگ یلیخ هخا : درک مهاگن هریخ

.. یکفپ ! هن یتشوگ : مدرک بترم هنییا وت ومدوخ و مدز یکمشچ

مدش جراخ یتشادهب سیورس زا یکمشچ اب و
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* صخش موس

: تفگ و تخود لته نفلت هب وشهاگن دادرهم

؟ میدرگرب دوز ردقنا هیرارصا هچ حاال

نودمچ وت هتسها و دوب هدیرخ هک ییون و دیدج یاسابل لا رام

؟ مینومب هیرارصا هچ حاال :و تفگ و داداج

! مینک یگدنز هشیمه یارب اجنیا هک میدموین
هنکیم یرارق یب اسراپ نمضرد

میدرگرب دیاب

.. مدرکن یراک چیه تسه مه دیع کیدزن

رگراک هگم ؟ ینک یصاخ راک دیاب هگم ؟ راک : تفگ درسنوخ دادرهم

؟ هنک زیمت ورنوخ یریگیمن

لا مش سکول یاه ژ اساپ زا یکی زا زور کی وت ورمه هک متادیرخ

؟؟ هیچ تدرد سپ ! یرخیم نارهت

ییوشتسد تمس و تشاذگ رد رانک ونودمچ صرح اب لا رام

دادرهم ! همویلیل یور تریخ هاگن و تاینورچ مشچ مدرد : تفر



!! یتسین فرط هک رخ اب ناج

.. درک توکس دادرهم

هک تارب مدوب مک ای متشاذگ مک نم منودیمن : تفگ ضغب اب لا رام

ره اب یریم ، لا س همه نیا رطاخ هب هنکندرد تتسد یاج هب

ینکیم تنایخ تنز هب و یشیم باوخ مه یرخ

درک شهاگن هریخ دادرهم
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هنیس درک زاب وشنیتوس لفق و دنک شنت زا وشسابل درسلد لا رام

.. ندش رادیدپ شطسوتم اتبسن یاه

دروا رد مه ور شتروش و راولش ضغب اب

! تفر مومح تمس هب هلوح نتشادرب اب و

.. منکیمن تنایخ تهب نم : دز بل و درک شهاگن هریخ دادرهم

؟! ینکیم راکچ سپ : دز بل ! دش فقوتم هار طسو لا رام

هزیگنا مهب نوشمسج : تفگ یا هیناث دعب درک توکس دادرهم

مراد تسود ور وت ابلق نکیلو هدیم



فارتعا مه بوخ هچ : تفگ و دز یا یبصع دنخزوپ لا رام

! هنکیم

! منکیم تنومیشپ ناریا میدرگرب ! منکیم تمدآ هرادن لا کشا

: تفگ و درک شهب تشپ لا یخ یب دادرهم
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تقونوا .. ارجا راذب مراه هتفس یتح ! نکب یاوخیم راکره : تفگ

.. منکیم توربا یب منم

یئوشانز طباور زا .. دوبن دلب یگنانز لا رام منزیم راج ؛ اج همه

! دشیمن شیلا ح یزیچ

! درک یمن نیکمت ونم یحور و یسنج یاه زاین ال ثم ای

یلیخ : دیشک غیج و تسب رد و دش مومح دراو صرح اب لا رام

... نادنز تمزادنیم !! یلیخ یتسپ

یقیمع باوخ هب و تشاذگ مهور کلپ سکلیر و لا یخیب دادرهم

... تفر ورف

شاک : درک همزمز بل ریز دزیم گنچ وشاهوم صرح اب لا رام



هش ییاوه مویلیل ندید اب گس ردپ نیا هک .. هسنارف مدمویمن
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ین ال وط یقیاقد دعب .. دز ومویلیل ی هنوخ رد ثکم اب شوایس

.. درک زاب و رد ینیتوس نودب و تخل یاه هنیس و پات اب مویلیل

.. هلب : دیلا ن یرادیب و باوخ وت

یاه مخا اب و تفرگ مویلیل یاه هنیس زا وشریخ هاگن شوایس

تسب و رد و داد شله هنوخ لخاد هب مهرد

؟ ینکیم راکچ اجنیا وت ؟! هتچ : درک شهاگن بجعتم مویلیل

مه هنوخ وت تسین زاین : تفگ یا هچورق نودند اب شوایس

! ریغ وال یروخب اذغ .. یدرگب اراتسا نروپ لثم

؟ ترما بخ : تفگ سکلیر مویلیل

تیشوگ هب هعفددص لا روک : درک شهاگن مشخ اب شوایس

وتیشوگ یادص ات نک تفوک یرامرهز نوا زا رتمک .. هدز گنز



لا روک هدوخ زا و یدقن میارج ایب هوغل ترخآ دادرارق .. یونشب

... ریگب

شاتسد .. دوب رکف وت .. درک شنت ینیتوس یبصع و کش اب مویلیل

.. هدنبب وشنیتوس لفق تسنوتیمن و دیزرلیم

وشلفق و تفرگ رارق شتشپ درسنوخ و هتسها شوایس

رارق وغل کی رطاخ هب : درک همزمز ششوگ رانک و تشپ زا و تسب

؟ یا یبصع ردقنا داد
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و تشاذگ شوایس ندرگ یدوگ وت تشپ زا وشرس هتسها مویلیل

یارب طقف مشاب نئمطم : تفگ و دیشک یقیمع سفن

؟ یدموا داد رارق وغل نداد ربخ

یاهوم وت یتوف و ؟! ینکیم رکف یچ وت : دز بل شوایس

درک مویلیل

وت نم : تفگ و دنولا م شوایس هب وشدوخ تشپ زا مویلیل

م ــ هب یباسح منوا هک منکیم رکف زیچ کی هب طقف مرمع مامت



... هدیم لا حـ

ومویلیل شوگ ی هل ال هنایشحو ؛ نودند اب و دش مخ شوایس

! یچ هب : دز گنچ

ی هنودرم و گرزب یاتسد و دیشک تذل زا یهآ مویلیل

ـس! ـ کس هب : تشاذگ شدوخ یاه هنیس یور وشوایس
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و تشادرب مویلیل یاه هنیس یور زا وشتسد دنخزوپ اب شوایس

دنخزوپ اب دادیم مل هپاناک یور هک روطنامه و درک درگ بقع

بارخ یگزره و یراتسا نروپ اب وتدوخ . یفیح : تفگ یقیمع

.. نکن مه رهاظت ... نکن

و درک شنت و دز گنچ وشترشیت درک شهاگن بضغ اب مویلیل

هب ملغش هب نم : تفگ و تسشن شور و تفر هپاناک تمس

! مراد هق عال و منکیم راختفا متسه هک یزیچ

یدایز هرذی طقف ؟ یرادن هق عال ، متفگ هگم : دز دنخشین شوایس

اب ییارتخد .... یناریا یارتخد و اه نز زا نم روصت .. یفیح



دک و تسود رهوش و ! راقو اب .. ابیز .. رپ کت .. ایحو بجح

و راتسا نروپ هن .. هعوناب
! تسرپ ـس ـ کس
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نم یارب وت عالق ... وترظن : تفگ مشخ اب مویلیل

ملغش هب ؛ مگیم مزاب متفگ راب کی نم .. هرادن تیمها یا هرذ

! منکیم راختفا

و دنوکت وشسابل یکلا و درسنوخ دش دنلب شاج زا شوایس

ات ورب نوا و نیا ریز ردقنا : تفگ
نم ین مهم ... یروخب ـر جـ

.. مدرک ومتحیصن

.. تفر رد تمس و

وت مروخیمن ـر جـ سرتن : تفگ و دیشک مه رد وربا مویلیل

... تتریغ زا هروخن ـر جـ شاب ترهاوخ نارگن

رهاوخ فیح : درک مویلیل ی هلا وح وشهاگن بضغ اب شوایس

لثم متشاذیمن متشاد هگا هنرگو .. مرادن
!!! هش هدن ـ ـ جوت
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.. هنک شراب فرح وت لثم یسک متشاذیمن و

زا مه حاال متفگ وتقیقح نکن هراپ وتدوخ : تفگ سکلیر مویلیل

نوریب وشمگ منوخ

.. تفر و دیبوک مهب و رد دنخزوپ اب شوایس

هشوگ زا یکشا هرطق و دیزگ بل .. دیرپ شکلپ تینابصع زا مویلیل

هب ضغب اب ... درک ادیپ هار شمرف شوخ ی هنوچ ات شمشچ ی

.. دش هریخ شدش چنرف یاه نوخان
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.. تساوخ یم هیرگ شلد لا س دنچ تشذگ دعب دوب راب نیلوا

راوید یور شدوخ ی هدش باق سکع هب مغ اب وشهاگن

هدیشوپ وشق عال دروم ییولا بلا باوخ سابل نومه .. تخود

.... دش دنلب شاج زا و دیشک یها .. دوب

* صخش موس



باوخ قاتا تمس ورانودمچ و دیبوک مهب و رد دادرهم

... درب

یولج هب هاگدورف یسکات اب یتقو هک داتفا شیپ یقیاقد دای

ات هشاب رظتنم دادرهم ؛ تفگ و دشن هدایپ لا رام ندیسر هنوخ

.. هسرب شهب هاگداد ی هیغ ال با

... تخود مشچ لا رام نتفر هب توکس رد دادرهم و

لا هپاناک یور تفر ییاریذپ تمس و دش جراخ باوخ قاتا زا

هغیت شیش تروص رب یتسد و تسشن ییاریذپ ی هشوگ دننام

درک یم یراک یلو ... لا رام لا بند تفر یمن هگید ... دیشک شدش

هتفیب شاهاپ و تسد هب اسراپ تناضح نتفرگ یارب لا رام هک

#88

تناضح نتفرگ هب رداق لا رام انئمطم .. دز شراکفا هب یدنخزوپ

لا رام ردام و ردپ هتسرد ... تفرگ یم سامت شردپ اب دیاب .. دوبن

دوب هتسنوت مه دادرهم ردپ یلو نتشاد یبوخ یلیخ یلا م عضو

یدزد ِلَد هار زا هچ حاال .. هسرب انوا هب اه لا س نیا وت



.. حالل هار زا هچ

شنیشام ... هشورفب وشنیشام دوب رتهب مهاه هتفس نوا یارب

زیم هب رکفت اب .. تشاد شزرا تسیود ؛ هاجنپ و دص لقادح

... تخود مشچ

* لا رام

لا س هد دعب ... مریگب طالق ماوخیم نم ناجاباب : متفگ ممصم

هب نومهار میرادن مهاب یتیخسن چیه دادرهم و نم مدیمهف

...! تسادج مه زا لک

؛االن منودی یکی .. مزیزع رتخد .. لا رام : تفگ مخا اب لا رام یاباب

؟ هنومب ردام یب ای اباب یب یاوخیم هطسو تچب یاپ

.. منکیم رپ مه وشردپ یاج : مداد باوج ممصم

. دوب قفاوم مدوخ اب نوچ دزیمن یفرح ماک ات الم نامام
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لیکو غارس مریم ادرف .. بخ یلیخ : تفگ راچان هب اباب



شمتسرفیم .. منزیم فرح شاهاب نومیگداوناخ

کی لقادح ... یریگب ِهامود یکی هشیمن و طالق طقف .. تغارس

.. هشکیم لوط لا س

.. دایز هچ : مدیچرب بل

... تفر طایح تمس و دش دنلب شاج زا و درک همزمز یا هرا

اب تقو چیه تشادن تسود تردپ : دوشگ بل هرخ باال نامام

! یریگب طالق و یشب هجاوم تسکش

.. منک اشامت ومرهوش تنایخ و مسیاو ممنوتیمن : مدیشک یها

.. درک یم کرد دیاش .. درک توکس

* هل ال
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* هل ال

هاگن مور هبور ملیف هب تقد اب و مداد له زیم یور و بآ ناویل

زا یکی مدش واکجنک اه لا س نیا وت راب نیلوا یارب .. مدرک



زاب شاراک ندید زا منهد ... منیبب ومویلیل یتمسق دنچ یاه ملیف

... دنوم

و .. هنیبب عضو نیا اب ونم رهاوخ دیاب نایک ارچ هک مدش یبصع و

داد مدیرپ شاج زا هنوخ رد یادص اب .. هنک فیرعت شزا دایب

؟ هیک : مدز

.. منم : دموا نایک یادص

له هپاناک ریز و مدرک شوماخ و پات پل هلجع اب و دنت

اب ؛ ومداشگ و لگ راولش و ترشیت و مدیود قاتا تمس ... مداد

یاهوم .. مدرک ضوع وناز رس ات ینوبسچ و دنلب نهریپ

عیرس رد هب ییاه هبرض ندینش اب متسب شک اب مکحم ومتخلش

سفن ... مدرک شزاب و مدیود رد تمس ندرک شیارا نودب

.. مدزیم سفن

زاب و رد رید ردقنا ارچ ؟ هتچ : دیشک مه رد مخا معضو ندید اب

؟! یدرک

.. متشاد راک : متفر ییاریذپ تمس و متفرگ یور و مدرک یا هفرس



! هتفه کی دعب هیچ تراک

؟ ینک شمومت یاوخیمن هل :ال دیشک هف کال یفوپ
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شور ور یرتک و مدرک نشور و زاگ ریز و متفر هنوخزپشا تمس

؟ منک شمومت ویچ : مداد باوج نیگنس و متشاذگ

اباب ؟ ینکیم لو مدرک طلغ مگب : داد هیکت رتناک هب و دموا متمس

.. تاالر و رضحم لا بند نومیسورع یارب متفر زورما نم ملد زیزع

... هگید نک زاب وتامخا سپ

.. نک شلسنک ورب : متفگ نوبز هب نکیلو دز قرب مامشچ

؟ هیچ ایزاب هچب نیا ؟ هل ال یچ ینعی : تفگ تهب اب

منزیم گنز : تفگ تینابصع اب و

.. هنک صخشم ونومفیلکت دایب تنامام

مدرک وترتخد یگب ؟ یگب یچ زانهم هب ینزب گنز : متفگ لا یخیب

؟ ... شمریگب ماوخیم حاال هدش تحاران



.. دش خرس مشخ زا هراب کی هب
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جراخ هنوخ زا و درک دنت اپ و درک مهاگن یا هیناث طقف فرح یب

.. دش

! دوبن مهم مارب متخادنا باال یا هنوش

یادص اب .. متخود نویزیولت هایس ی هحفص هب ومریخ هاگن

یمیسیب نفلت لا بند و متشادرب ندرک هاگن زا تسد نفلت

باوج متشاد شرب هپاناک تشلا ب ریز شندید اب متشگ

.. هلب : مداد

؟ مایب یا هنوخ هل ال _سالم

ما هنوخ هرا : متفگ بجعت اب لا رام دولا ضغب یادص ندینش اب

؟ لا رام هدش یزیچ

.. مگیم تهب مایم _

ینعی .. متخود مشچ متسد وت نفلت هب بجعت اب درک عطق و

؟؟ هدشیچ

* مویلیل
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* مویلیل

و متسشن تخت یور هنحص لماوع و اه رادرب ملیف نتفر اب

.. متخود مییومیل تس هب هنییا زا ومهاگن .. مدرک لغب وماهوناز

.. هتچ : مدروخ ینوکت شسحن یادص اب

وت یتحاران : مدش هریخ ولج هب زاب و متخادنا شهب یهاگن مین

؟ مدش باوخمه تاهاب تدیدج نرو ــ پـ ملیف

.. دیشک ظیلغ یلیخ وشنرو ـ پـ

.. نوریب ورب دایم مدب تزا : مدرک همزمز

مه هدننک هیهت .. تسین تنوخ هگید هک اجنیا : دز یدنخزوپ

ندرک هراجا هلمج زا هدوب مدوخ اب اه جرخ و متسه مدوخ هک

... قاتا نیا
.. مدرک توکس

عورش وشترپ و ترز زاب

؟ دموا تدرد یخوا : درک

هدنگ ـن ـ ساب نوا دیاش ای ! یساسح تشپ زا نداد هب متسنودیمن



.. هرادن و نداد تشپ زا رود کی فافک تیلمع ی

شامشچ وت و مدش دنلب ماج زا مدرک شهاگن تینابصع اب

.. منیبب وتتخیر ماوخیمن شوایس دایم مدب تزا : مدش قارب

فرح نودب و .. لا غشا هیلمع ماه هنیس طقف نم نمضرد

مدرک کرت و قاتا شتذل رپ دنخبل هب هجوت نودب و یا هگید
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و نیجراولش تمس و مدز نادنخ لا روک هب یا هنت ترفن و مشخ اب

... متفر مپات

؟ مویلیل هتچ : تفگ بجعت اب لا روک

نجل نیا ریز مرب سناکس ره وت یرسره هرارق هگا : متفگ مشخ اب

.. ماوخیمن هایس لا س دص نوریب هنزب ماخاروس زا نوخ و

متفرگ یور عیرس و مایب نزب گنز تفر نیا تقوره

نیزگیاج شدوخ یارب مگیم شهب هشاب : تخادنا باال یا هنوش

.. هنک باختنا



هک یکیچوک ی هنوخ رد فرح یب و مدیشک ماهوم وت یتسد

هب شوایس یادص هک مدرک زاب و میدرک یم یرادرب ملیف شوت

دیسر مشوگ
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مرادن مناخ نیا یاه یزاب سول هب یضارتعا نم ناج لا روک : شوایس
..

یاه ملیف رگیزاب کی یلو
یدرم ره ریز دیاب یس ـ ـ کس و نرو ـ پـ

تعنص و راک وت ! هش دنلب شاه هلا ن یادص طقف و هرایب موود

.. هرادن ینعم اندرک زان و ایزاب هرخسم نیا ، نرو ـ پـ

ومامشچ داد نوکت دییات ی هنوشن هب یرس توکس رد لا روک

ره دعب هکنیا هن منک یزاب مدموا نم : متفگ و مدرک کیراب

نم : متفگ مشخ ابو نوریب هنزب ماخاروس زا نوخ یباوخمه

سرد نم هب وت تسین مز ال مراک نیا وت هلا س نیدنچ

نیا ! منک یزاب نوشاملیف وت هک ننیا لا بند مه اه یلیخ .. یدب

. دوب لا روک هب هنعط مفرح

تسرد مویلیل : تفگ هتپ هتت اب و درک عمج وشدوخ عیرس لا روک



. مزیزع نک تحارتسا هنوخ ورب ناج مویلیل ..! هگیم

جراخ رد زا شوایس ی هریخ هاگن هب هجوت یب و مدز یدنخزوپ

..... مدش

* صخش موس
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* صخش موس

.. تفرگ یور زومرم و درسنوخ دادرهم زا ضیغ اب لا رام

کامس یاقآ دینیبب بخ : تفگ و درک رت بل دادرهم ردپ

رارق هگا دایم شیپ اوعد و یتشا و رهق یهاگ ننووج اتود نیا

دیاب ام هک نریگب طالق رهوش و نز اوعد ره اب هک دوب نیا رب

! میدادیم طالق ونوماه مناخ رتلبق یلیخ

هراد امش رسپ هگیم نم رتخد یلو : تفگ مه رد مخا اب لا رام ردپ

! هنکیم تنایخ شهب

هیعونصم شبجعت دوب صخشم هک یا هرهچ اب دادرهم ردپ

نم رسپ تسین روطنیا مه ال صا .. بانج دینک یم هابتشا : تفگ



! دینزن تمهت تسین شلها

: تفگ و درک هاگن لا رام هب و درک دیدرت یمک لا رام ردپ
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رفن دنچ اب حاال ات وترسپ اقا ! هگیمن غورد هک نم رتخد : تفگ

رگا و مراد نامیا مرتخد یافرح هب نم بانج دینیبب .. هدید

هکلب .. چیه مریگیم هک ومرتخد طالق مش نئمطم ممدوخ

مراذیم و مراد نوترسپ زا هک ییاه هتفس و اه کچ

یسک دایمن مشوخ مچیه .. هزیزع یلیخ مارب نم رتخد ... ارجا

... هنک هدافتسا وس شتاساسحا زا

بانج هیفرح هچ نیا : تفگ ینوبز برچ اب دادرهم ردپ

هشاب یلو ... تسین تنایخ لها نم رسپ متفگ هک نم ؟ کامس

ساپ ورمه میتسین رادن هک ام ارجا دیراذب مرادن یفرح نم

.. مینکیم

... دید میهاوخ : دز یدنخزوپ لا رام ردپ



اسراپ عقومنوا ات : تفگ درسنوخ و دش دنلب شاج زا دادرهم

دینک الم عا اعیرس ونوتتساوخرد مهامش ... هنومیم نم شیپ

.. هاگداد هب

!! هنومیم مدوخ شیپ نم رسپ ؟ یچ : داتسیا مشخ اب لا رام

... نک هاگن و نیشب : دز یدنخزوپ دادرهم

درک هاگن دادرهم هب زیت لا رام ردپ
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* مویلیل

.. مدید یم یلصا نابز اب یملیف و مدوب هتسشن TV یولج

وملیف لخاد نز رتکراک باذج یاه نشیزوپ متشاد تسود

... منک هدایپ یا هفرح درم کی یور

هک منک نومهم لا غترپ با کی هب ومدوخ ات مدش دنلب ماج زا

هب و شوایس مرازه زاب یارب و متفگ یخا .. تخوس من ــ ـ ساب خاروس

... مداتسرف تنعل شراک رطاخ



رد .. لر تنک اب و متشادرب زیم یور زا و دامپ .. دش هدز رد گنز

اپ یادص ... متسب ومامشچ تیمها یب و .. مدرک زاب ورنوخ

زاب ومامشچ دش ثعاب شسحن یادص یقیاقد دعب و ... دموا

یارب : تفگ متسد وت دامپ هب هاگن اب و ... یلا بقتسا هچ : منک
تن ـ ـ ساب

شهاگن مشخ اب ؟؟ شور ملا مب تارب مدوخ یاوخیم ؟ یتفرگ

مدرک
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دایرف اب و مدش دنلب ماج زا مدرک ترپ زیم یور و دامپ و

یچ هساو ؟ وت ینکیمن لو ارچ ؟ یاوخیم منو ــ ج زا یچ : متفگ

زا تسد ؟ تمنیبب دیاب مریم اجره یچ هساو ؟ منوخ یایم یشیماپ

باذع مک .. نک شاهر شدوخ لا ح هب .. رادرب هدنج نیا رس

؟ هنک ردقنا مه درم هَا .. زوق باال زوق یدش مه وت مشکیم

و زیم یور هداتفا دامپ دش مخ و درک مهاگن تذل و دنخزوپ اب

رود وشتسد .. داتسیا میمدق کی یوت و دموا متمس .. تشادرب



و .. نکن یزابجل : دیشک منساب یور .. تشپ زا و درک هقلح مرمک

.. مدوب هدش مورا یمک .. تشاک مولگ ریز یا هسوب

... مدروا رد ومتروش و راولش و مدیشک یفوپ .. درک مهاگن هتسها

.. مدرک لبمق ومنساب و مدیشک زارد تشپ هب هپاناک یور

هدش زمرق مه ردقچ : درک همزمز .. دش نییاپ باال هپاناک

: مدیرغ
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! هتدوخ یگنودرم برض

تخاروس .. امینومدوخ : تفگ یگرخسم اب و درک همزمز یخوا

تدراو روزب زورما نم یلو .. یداد همه نیا هکنیااب .. هگنت یلیخ

! مدرک یلا م فت سب زا .. مدرک

رود ینارود شتشگنا ... متفگن یچیه و مدز یدنخزوپ

مامشچ دوب هدش ثعاب دامپ نوا ی هلیسو هب ، داد شلا م مخاروس

... هشرامخ

یهآ درک مدراو وشتشگنا هتسها و .. یراک نیا وت هلا س دنچ : دز بل



... منک رکف : مدیشک
#101

.. تسه هد کی زا شیب منک رکف : مدیشک

مه یناشخرد ی هقباس املسم سپ .. هبلا :ج تفگ رادشک یمو ــ ه

تشحو تنتفر دعب و تفرح اب لا روک زورما هنیا یارب و یراد

! تشاد شرب

لا روک هک هیزیچ نوا قبط مندرک یزاب و ماراتفر مومت هکارچ .. هرا _

چیه رد رس شمسا نم نودب املسم . هزاسیم شلا یخ وت

.. تفرگ دهاوخن رارق هگید ییامنیس و تیاس

وملا ح یدموا : متفگ یخآ ملخاد شتشگنا ودره ندش دراو اب

تمس .. مدش دنلب ماج زا و ال صا متساوخن ؟ مینکب ای ینک بوخ

هنوش .. تسب و رد و تفر هنوخ کیچوک یتشادهب سیورس

نودب و مراولش .. هروشب وشاتسد هتفر امتح متخادنا باال یا

جراخ ییوشتسد زا ... تخوسیم یمک زونه .. مدرک ماپ وت تروش



کوکشم .. تفر رد تمس شتک نتشادرب اب فرح یب و دش

کی اب ترظن : درک مهاگنو داتسیا رد هاگرد وت هک مدرک شهاگن

؟ هیچ هسنارف للجم یاه ناروتسر زا یکی وت ماش رارق

.. دنبب تتشپ مرد .. ِعن مباوج : مداد باوج کر

! مدب وشباوج کر ردقنا تشادن راظتنا ! درک مهاگن زاب نهد اب

#102

شدوخ هب یدنخزوپ شقن شابل مک مک .. درک مهاگن یمک

اب و .. یراذیمن هنک تباسح مدآ داوخیم مه یکی : تفگ و تفرگ

رد نزب مریگیم یباسح و تسرد دامپ هی : تفگ یخلت

هگید فرح نودب و هنکن داجیا الل تخا تاراک وت ات تنو ـ کـ

.. دیبوک مهب و رد یا

زا .. متفر هنوخزپشا تمس و متخادنا باال یا هنوش .. درسنوخ

ینیریش هیواح کیچوک ی هبعج مکیش و کیچوک تنیباک

هب .. مدز قرب هب و زاس هوهق و مدروا رد ور یشمشک یاه



روطنیا اعقاو ؟ درک یمن باسح مدا ونم یسک ! مدرک رکف شفرح

دوب ادیپ روطنیا ای درک یم رکف

#103

ییانتعا یب ملا ع وت مدرک یعس

لماک شمارا اب وموهق و مرب ورف

.. مروخب

* دادرهم

یابل .. مدرک هنوخ دراو و متفرگ ومرانک باذج و دنول رتخد تسد

اب و یکیش ی هنوخ هچ : تفگ و دنولا م مه یور وشدش زتورپ

.. درشف شتسد نیب وشیلمع غامد .. شدیشک یاه تشگنا

:سالم دشرهاظ مرانک اسراپ .. متسب ورنوخ رد و مدز یدنخزوپ

.. ییاباب

؟ یدروخ اذغ .. :سالم مدز بل

اباب ... مدروخن هن : تفگ دوب تباث کنارف یور شهاگن هک روطنامه

.. هیک مناخ نیا



وش هداما مباوخ قاتا وت ورب : مدرک هراشا کنارف هب تیمها یب

.. نلا س هت قاتا نیرخا .. مایب ات

.. تفر و تفگ یا هشاب هوشع اب

ناروتسر هب منزب گنز ات تقاتا وت ورب : اسراپ تمس مدرک ور

.. تارب نرایب اذغ

؟ هیک مناخ نیا اباب : دیچرب بل

تمس و مدز شرانک و .. تقاتا وت ورب ؟ هچب هچوت هب : مدیرغ

متفر لا رام اب مکرتشم باوخ قاتا
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.. مگیم نامام هب : نیمز هب دیبوک وشاپ

شزنرب ندب یور مهاگن .. متسب و رد و مدش قاتا دراو لا یخیب

اب یگنشق ینومراه ییومیل تس .. متفر شتمس .. دنوم تباث

زاب وماه همکد .. دیشک زارد تخت یور .. دوب هدرک داجیا شتسوپ

ومتسد و مدز همیخ شور .. مدنک منت زا ومنودرم نهریپ و مدرک

یاه هنیس .. مدرک زاب برض کی اب .. متشاذگ شنیتوس لفق یور



یور مداتفا قارب ییامشچ اب .. داتفا نوریب شگرزب اتبسن
ـه ـمـ مـ

راگنا هک یروج مدرک ندز کی ــ م و نتخادنا گنچ هب عورش و شاه

لا ح نومه وت و درک یم هلا ن و ها .. مکمیم ور یا هریش مراد

اب .. مدنولا م شهب ومدوخ .. دش مراولش پیز .. ندرک زاب لوغشم

زا وشمرف شوخ کون .. مدرک زیت شوگ رد گنز یادص

..... مایم االن اسیاو هظحل دنچ : متفگ و مدرک جراخ منهد

اب لا رام ندید اب مدرک هاگن رد خاروس زا متفر هنوخ رد تمس

... مدرک هاگن مدوخ هب هدش لوه و بجعت
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و مدز گنچ تخت یور زا ومنهرپ و مدیود قاتا تمس عیرس و دنت

بجعت اب کنارف متخادنا فارطا هب ومدیسرت هاگن .. مدرک منت

روج و عمج وتدوخ وشاپ .. وشاپ هدموا منز : درک مهاگن

وش میاق اج هی ورب .. نک

شمداتسرف .. درک عمج وشاسابل و دنلب شاج زا بجعت اب

مخم ور گنز یادص .. متسب شور و ردو دمک یوت

مل شتخت یور مدش شدراو و .. متفر اسراپ قاتا تمس .. دوب



شتذل قرغ تروص هب تینابصع اب دنوخیم باتک و دوب هداد

.. تبلط لصفم کتک هی هرب تنامام راذب : مدرک هاگن

ورد قیمع سفن دنچ اب .. متفر رد تمس و مدش جراخ قاتا زا اروف و

شروخلد و .. کوکشم .. یبصع ی هفایق اب و مدرک زاب

هشیم زاب شقطن االن مدوب نئمطم مدش هجاوم
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درک زیر مشچ .. دش هنوخ دراو و دز مرانک ؟و تساجک اسراپ : دز بل

مهب دز گنز اسراپ : دز بل .. درک هاگن هنوخ هب زیت و

؟ بخ : مداد هیکت رد هب و متسب و رد درسنوخ

؟؟ یدروا وراه هدنج نوا زا یکی .. شزا مدینش : دز یدنخزوپ

ینیبیم : مداد باوج درسنوخ .. دز رانک وشهاتوک یاه یرتچ

تسین یکچیه هک

یرادن قح یلو ... روخب یروخیم هک یهوگره : تفگ یبصع

.. ینک اطلغ نیا زا تسه نم رسپ هک یا هنوخ وت



یارب یرادن قح وت .. وتنهد نوا دنبب لوا : متفر باوخ قاتا تمس

تقاصمرق هرسپ نوا ؛ هکنیا مود ... ینک فیلکت نییعت نم

وشمگ نم ی هنوخ زا مه حاال .. هدنوسر تضرع هب هابتشا

... نوریب

ممان هب تدوخ ... هنم مان هب هنوخ نیا ؟ وت ی هنوخ : داد باوج نوزرل

ینک عمج وتس پال و لج دیاب وت سپ : دز یدنخزوپ و .. یدز

#107

تینابصع زا ومندرگ گر ندش هتسجرب .. مدرک شهاگن یبصع

یریم : متفگ و مدرک یا هچورق نودند .. مدرک یم ساسحا

؟ منک تنوریب کتک اب ای نوریب

مرایم ترس هب یی بال .. نک دنلب مرتخد ور تسد یراد تئرج _

نیا دیلک .. لا مش الی یو دیلک .. ندن تار اج چیه هک

دحاو کت دیلک .. گنیکراپ لخاد یادزم چیئوس ... هنوخ

یگدنز زا متدوخ زیم ور یراذیم ورمه هینارفعز لخاد نامتراپا

.. یشیم مگ رتخد

.. دوب هدروا شدوخ اب مشاباب هرایت پ. هکینز .. متشگرب بقع هب



.. دوب لا رام رخسمت رپ دنخبل موز مهاگن مدرک نوشهاگن ترفن اب

شگنود هس منوخ نیا .. مدرک ساپ هک وراکچ : متفگ مشخ اب

.. هنم یارب

و لا رام تمس درک ور هدش داشگ یامشچ اب لا رام یاباب

؟ شمان هب یدز وت : تفگ

مدرک یم نوشهاگن دنخزوپ اب هک مدوب نم حاال .. درک توکس لا رام

#108

ورنوخ شلا سراپ دلوت ی هیده یارب : دز بل ثکم یمک اب لا رام

لکشم االن متسنودیمچ .. دادرهم مان هب مدز وشگنود هس

!! هشیم

دز هنوخ زا و درک شرتخد ی هلا وح یهاگن مشخ اب لا رام ردپ

نوریب

یلیخ : تفگ و تخادنا درسنوخ دادرهم هب یدنت هاگن لا رام

.. یا یضوع

. میرب ایب یشوک اسراپ : دز داد و
فیک اب اسراپ تشذگن یقیاقد



جراخ هنوخ رد زا باتش اب و دش جراخ قاتا زا عیرس شسردم

.. دش

عناق باوج هاگداد وت ادرف منک رکف : تفگ یدرسنوخ اب دادرهم

تدوخ اب ونم رسپ ؛ ارچ هکنیا یارب یشاب هتشاد یا هدننک

.. یدرب

عناق باوج منک رکف مهوت : تفگ و دز شهب یا هنت لا رام

کیچوک رسپ روضح رد ارچ هکنیا یارب یشاب هتشاد یا هدننک

داد ور هار وت و .. دش جراخ رد زا و .. هنوخ وت یرایم هدن ـ جـ ؛ نم

.. رایب مراه هنوخ یادیلک هاگداد وت ادرف : دز

.. دیشک قیمع سفن دنچ .. تسب شور و رد بضغ اب دادرهم

ینکیم هاگن یچ هب : تفگ یبصع رد هاگرد وت کنارف ندید اب
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تسیب .. یدرک هراجا تعاس کی ونم وت : تخادنا باال هنوش

.. مریم هگید ی هقیقد

نوریب وشمگ شوپب االن نیمه مهوت : متفگ ضیغ اب و یبصع

... منوخ زا



شتخل مادنا زا ومهاگن .. تفر قاتا تمس و تخادنا باال هنوش

و متفر میشوگ تمس ... مدیشک دنلب یاه سفن و متفرگ

دیشکن هقیقد هب .. متفرگ وراباب ی هرامش یروف متشاد شرب

.. رسپ هیچ : داد باوج

دیلک .. اجنیا ندموا شدازمورح رسپ و لا رام : مدز هرعن مشخ اب

مسناش حاال ؟ یمهفیم .. تساوخ مزا وراه هنوخ و اه ال یو فصن

گند هس و نیشام زج . ممان هب دز ورنوخ نیا لا رام لا سراپ دز

هیرهم یارب دیاب منیشام .. مرادن طاسب رد هآ تکرش و هنوخ نیا

.. مشورفب لا رام ی
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.. یدوب یم ازیچ نیا رکف هب دیاب ندیرپ زره زا لبق : تفگ ثکم اب

.. هرادن طبر نم هب شنیا هگید

؟ ترسپ هب ؟ ینویدم نم هب هتفر تدای : مدز دنخزوپ

یدعب ی هبعش هام رخا ات .. منکب منوتیم راکچ منیبب : دیشک یسفن

زاب متسد مکی .. مینزیم سیئوس یوت هشب هگا ، ور هنوخراک

. هشیم



ومهاگن .. متفر باوخ قاتا تمس و مدرک عطق ویشوگ یبصع

ومدنبرمک .. دوب تقو هقیقد هد .. متخود شدرسنوخ ی هفایق هب

هد ؟ منک یلا خ وت رس ومصرح هروطچ : مدرب باال و مدرک زاب

تسه تقو هقیقد

دورف شکیراب رمک یور ودنبرمک هشکب لوط شتهب متشاذن

مدروا
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ات دنچ .. دش شکورف متینابصع زا یمک دش دنلب هک شغیج یادص

. متفرگ هلصاف شزا و مدرک شمکش ی هلا وح دگل

..
همه نیا هب یدنخزوپ نم باوج و درک یم نیرفن و دزیم غیج

.. دوب شنونز دننام حاسمت یاه هیرگ

مولعم یضوع ی هکیترم : تفگ و دیشوپ وشسابل قه قه اب

.. دایم شدب تزا ردقنا تنز یدرک راکچ تسین

.. منوخ زا نوریب وشمگ .. هرادن یطبر وت هب : مدیرغ

.. دوب هدش شخپ شتروص یور ششیارا .. درک شرس وشلا ش

.. نوریب دز هنوخ زا شلوپ نتشادرب اب فرح نودب



* مویلیل

ندیلا م مرک لوغشم هک یدرم هب .. مدنوخرچ لحاس یوت ومهاگن

تسد هب یمک متفگ و مدرک هراشا دوب لحاس رانک یارتخد نت یور

... هنزب مرک ماپ و

تذل متشاد باتفا میقتسم رون ریز .. درک عورش و تفگ یا هشاب

باذج رتخد هب .. مدنوخرچ رگید راب لحاس یوت ومهاگن .. مدربیم

دنخبل دوب هدش عمج شرود درم دنچ هک یلکیه شوخ و

.. دموا متمس و داد باوج ومدنخبل .. مدز
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؟؟ مویلیل : تفرگ یتس ژ و داتسیا مور هبور

ــ موه : مدز یحیلم دنخبل

.. هرادن فرح تراک : درک مهاگن قاتشم یامشچ اب

: متفگ و مدرک هراشا شگرزب ن ـ ساب هب .. متخود شلکیه هب ومهاگن
! هرادن فرح مهوت ن ـ ساب

؟ یروخیم یندیشون : درک مهاگن راب تنطیش ییامشچ اب

.. اکدو : مدز شیتا کدنف هارمه و متشادرب مرانک زادنا ریز زا یراگیس

.. درک هراشا یرسپ هب و داد نوکت یرس



؟ ینکیم هاگن نرو ـ پـ ملیف دایز : مدز بل

هاگن ویدرک یزاب ـز لـ هک یتمسق دنچ نوا : تخود مابل هب وشهاگن
.. مدرک

نم یادخ هوا : مدیشون سفن کی و متفرگ شتسد زا ویندیشون
؟ وت یز ـ لـ

ور بش کی مشیم لا حشوخ : مدز یکمشچ داد نوکت یرس سکلیر

.. مینک حبص مهاب

داد شدیفس ندرگ هب یبات و درک یزان رپ ی هدنخ

متفرگ شزا ومهاگن دنخزوپ اب
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رتخد نومه و نم یاشامت وحم هک ییارسپ هب ومهاگن

.. متخادنا ندوب

رادفرط هکارچ هنکیم هاگن وماملیف یوسنارف کی هک دوب بلا ج مارب

ملیف فک وت دایز اه یوسنارف و ندوب ییاکیرما نوشرثکا ماملیف

!! ندوبن رپو ـ سـ

! شز ـ لـ ندید هسرب هچ

! ینک مادص زیلا ینوتیم .. متسه تبازیلا : تفگ شحیلم یادص اب



تحار تبازیلا اب : مدرک اهر اه هسام یور ویندیشون ناویل توافت یب
... مرت

هب و .. مدز ممشچ هب ومیباتفا کنیع و مدیباوخ تشپ هب و

ومتروش : متفگ و مدرک هراشا دوب مرک ندیلا م لا حرد هک یدرم

.. لا مب ممن ـ ـ ساب هب نییاپ هدب

منیبب ـو ـ تنوک مسرتیم : تفگ هدنخ اب تبازیلا . تفگ یا هشاب

.. ماتسود شیپ مرب نم .. مش کیر ـ ـ حت
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ی هیاپ کی تسنوتیم دیاش .. مدرک شهاگن حیرفت اب

!! هشب مارب نفخ ـس ـکـ سـ

.. تفر هنورسپ عمج کی تمس و دش رود مزا زان اب

سمل ویدعب رسپ ی هنت نییاپ و داد ـب لـ شرانک دنلب دق رسپ هب

.. درک

مدز یدنخزوپ



شوایس صرح یور زا و هت و رس یب یاه فرح رطاخ هب زونه

الی دیلا ـم ـ یم مرک هک یدرم تسد نتفر ورف اب .. مدوب یبصع

... داد همادا شراک هب درسنوخ .. متفگ یخآ .. منو ـ کـ کاچ

و مدنوبوک نیمز هب و مدرک دنلب ومن ـ ـ ساب یمک تنطیش اب
.. شمدنوزرل

داتسیا تکرح زا شتسد
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لیم یا هگید زیچ هگا ژه اسام مراک نم : تفگ و دش مخ مور

.. نم ی هنوخ میرب .. دیراد

شدمارب یمک مکش هب .. متسشن و مدز شرانک و متخادنا باال وربا

.. مدرک هاگن

.. دوب قاچ یمک

.. متفر ایرد تمس و مدش دنلب ماج زا لیم یب

.. درک یم مهاگن رظتنم

!! مریگب زگم زگا مرخا مباوخب یرخره اب هدنوم نیمه



* صخش موس

راگیس مه تشپ و .. دوب هتسشن نیسحریما یور هبور دادرهم

.. درک یم دود

مه لا رام مه االن ؟ هخا تهب مگب یچ : تفگ ثکم اب نیسح ریما

یدرک بارخ وتدوخ .. جل ی هدند ور نداتفا امئمطم شردپ
رو ــ جدب
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.. هنای هنک مکمک هنوتب منودیمن .. متفرگ کمک اباب زا : مدرک شهاگن هف کال

؟ ینک روج اجک زا یاوخیم وشیرهم سپ : درک مهاگن زیت

.. مشورفیم ومنیشام : متخود زیم هب ومرکفتم هاگن

یشورفب وتنیشام وت هلا حم : درک رواب ان یا هدنخ

؟ تکرش : درک یمخا .. مدرک شهاگن یمشچ ریز

مشکیم هرخب یبارهس مگیم وممهس شقوف : مدیشک یفوپ

تکارش زا نوریب

تتکرش نیا یارب هلا س دنچ وت دادرهم یلو : تفگ بجعت اب



.. یدیشک تمحز

؛ مناخ نع و یترق اتراهچ : تفگ فسات اب مدرک توکس

وت ؟ هزیرب مهب ردقنا تیگدنز وت نتشاد ونیا شزرا و تقایل اعقاو

یلک شردپ میظع تورث و لا رام دوجو اب یتسنوتیم

لا رام و وت درمیم شردپ مه هگید حابص دنچ .. ینک تفرشیپ

! دیدشیم ردرایلیم

تقاتا مریم .. راین مور هب ومتیرخ .. مرادن هلصوح : متفگ هف کال

.. مباوخب

درک مهاگن توکس وت
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تدای : دیسر مشوگ هب شادص .. مدرک زاب هک و قاتا رد

اب هک دوب نیا تهابتشا .. هابت لا رام نودب تیگدنز .. هرن

! یدوب ولبات یلیخ .. یتشاد هطبار مه یکره

.. متسب و رد و مدش قاتا دراو فرح یب

* لا رام



شمراذب مدموا .. متخود میشوگ هب و متفرگ نویزیولت زا ومهاگن

دوب هل ال .. دش دنلب میشوگ یارب ندموا مایپ یادص هک .. رانک

؟ هدش یزیچ ؟ یدیمن ومانفلت باوج ارچ لا رام : مدرک زاب و مایپ

؟ مدرک یراک

طقف ! هدرکن یراک هن .. متشاذگ رانک ومیشوگ و مدز یدنخزوپ

.. دز مهب ومیگدنز شرهاوخ

هشاب یضوع ردقنا هنوتیم روطچ نز کی .. دش ترفن زا رپ مهاگن

ترهوش اب هرب .. هنک تنایخ تهب هرب .. ینکیم تبحم شهب هک

! هباوخب

یور مهاگن .. مدیشک یهآ و مدرک کاپ وممشچ ی هشوگ کشا

و نم زا سکع کی .. دنوم تباث میشوگ ی هنیمز سپ سکع

.. ندرک بارخ ونومکرتشم یگدنز دوز هچ .. اسراپ و دادرهم

هدش گنت اباب یارب ملد نامام : متشگرب شتمس اسراپ یادصاب
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قشم و سرد وت هگم .. هشب گنت دیابن : متفگ ییور شرت اب

نکن رکف یعافتنا ریغ تمداتسرف ؟ ینم لد رو هرس کی ؟ یرادن

! ینزب سرد ریخ زادیاب و هیربخ



یصوصخ ملعم هشاب مز ال

لو ردقنا ات .. هشاب ترس باال تعاس راهچ و تسیب مریگیم

.. یخرچن

یچ هگم نامام : درک مهاگن بآ قرغ یامشچ اب و دیچرب بل

؟ متفگ

تفر و دش دنلب مرانک زا و تشادرب وشدپیا عیرس و

نوریب شرس زا وشردپ رکف یروج دیاب .. مدرک هاگن شنتفر هب مغ اب

.... هشاب ندرک نوریب شور کی هنوتیم شسرد و .. منک

* هل ال

#119

* هل ال

.. مدرک رکف لا رام ندز فرح زرط هب بجعت اب

؟ هدرک راکچ مویلیل

مویلیل وت رب یاو : مدرک همزمز بل ریز و متسشن هپاناک یور هصغ اب
؟ یدرک راک هچ زاب

ی هرامش و متشادرب مرانک یلسع زیم یور زا سرتسا اب ومیشوگ
.. متفرگ ومویلیل



.. داد باوج هک مدشیم دیماان متشاد .. دروخیم مه تشپ .. قوب

.. هل ال هیچ _

.. دوب هدشمگ غیج و کیزوم یادص نویم .. دوب گنگ شادص

. تولخ یاج کی ورب دایمن تادص ؟ ییاجک : مدز دایرف

.. مناج : تفگ دعب و دموا شخ شخ یادص

؟ یدیباوخ دادرهم اب : مدز بل

درک توکس

اب میتسود هک .. هریگب طالق داوخیم لا رام هک ؟ هرا یدیباوخ : مدیرغ
دروخ مهب لا رام

؟ ینکیم یراد یطلغ هچ تسه مولعم مویلیل : مدز دایرف

نو ـ :کـ دموا شدرسنوخ یادص
.. نوشمه قل

مدرک هاگن یشوگ هب تهب اب درک عطق و
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... مداد نوکت یرس سوسفا اب .. مدروایمن رد رس نوشاراک زا چیه

.. هنک بارخ ویا هگید سک یگدنز شاراک اب تشادن قح مویلیل

زرل .. هنک شدوخ بذج مه ور نایک هنکمم هکنیا هب رکف اب

.. مدرمیم نایک نودب نم .. مدرک

!! هنم رهاوخ مویلیل .. تشادن ناکما .. متفرگ زاگ ومنوبز



یفوپ .. دوب نایک .. مدرک دنلب رس رد وت دیلک شخرچ یادص اب

لبق ات هدیمن ربخ مکی .. مدرک هاگن مدوخ هب و مدیشک

.. مسرب مدوخ هب یمک لقادح شندموا

نودب تروص و هدیلو ژ یاهوم و مدوب هدیشوپ داشگ زولب و راولش

.. دوب هدش شنیزم مه شیارا

یور ویگنرف توت و زبس هجوگ کیتس پال و دز یدنخبل مندید اب

؟ هدروخ شوم وتم :سال تشاذگ زیم

.. هرا نک رکف وت : مدیدنخ هوشع اب

.. دنوم مبل یور گنیسرپ ی هریخ شهاگن

؟ هیچ : مدرک یفیرظ مخا

.. هزان ردقچ رژ نودب تابل : دموا متمس دنخبل اب

و تسشن مرانک .. مدرک شهاگن قایتشا اب
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نودب یامشچ هب میقتسم و تفرگ مداشگ سابل زا وشهاگن

؟ یتحاران یزیچ زا : تخود متلا ح شوخ و شیارا

.. مویلیل : متخود شامشچ هب ومهاگن



.. بخ : درک مهاگن هریخ

شاپ یور ومرس و مدیشک زارد هپاناک یور یتحاران اب

.. هدیباوخ دادرهم اب : متشاذگ

؟ بخ : تفگ درسنوخ

؟ یتسنودیم وت : متسشن ماج رس بجعت اب

بخ : تخود منوخ کیچوک راب هب وشهاگن و داد مل لا یخیب

مونشیم ویزیچ نیچمه یتقو .. هراتسا نرو ـ پـ کی وت رهاوخ

هک یسک یرادن مه راظتنا .. دایمرب شزا نوچ .. منک بجعت مدیابن

ی عیاض یاه نداد خن ربارب رد هدرک دشر یبرغ گنهرف اب

؟ هنک تمواقم دادرهم

.. درک بارخ و لا رام یگدنز شراک نیااب : مدز بل

دعب تقو دنچ .. درک یمن بارخ ترهاوخ : تخادنا باال یا هنوش

هتفرگ هگید یکی اب شچم شایزاب ولبات نیااب دادرهم

! دشیم

مدرک شهاگن رکفتم
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.. دروخیمن مهب میتسود نم عضو نیااب مزاب : مدز بل دعب و

میرب : دیسوب ومشوگ هل ال و دش مخ و درک هاگن مشوگ هب هریخ

؟ میباوخب

.. میرب : متخود شمشچ هب ومهاگن

مزاب .. مدرک زرل یمک .. تفر مباوخ قاتا تمس و دش دنلب شاج زا

مدرک یعس .. مداتفا مترا ـ ـ کب ی هدرپ نتفر نیب زا و زور نوا دای

... مدرک دنتاپ قاتا تمس و .. مشاب مورا

* مویلیل

هب مدز لز نیتوس و تروش ودب مدیشک زارد تخت یور

عورش 1,2,3: درک همزمز رادرب ملیف .. نیبرود

ی هلجم سکع ننزب و نریگب مزا سکع ات دنچ نتساوخیم

هتفرگ رارق ناوارف لا بقتسا دروم هک هلجم کی . راتسا نرو ـ پـ

: مدرک مخرس یمک .. رادرب ملیف نومه ؛ لئوماس یادص اب .. دوب

گنرمه دیاب متفگن هگم .. هدش هایس یمک تنت نییاپ مویلیل

؟ هشاب تتسوپ
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تغدغد اهنت االن .. ر ــ سپ لا یخیب !! لئوماس : متسشن و مدرک یفوپ

مه پاشوتف هی اب ینوتیم ونیا ؟ هنم ی هنت نییاپ گنر

.. ینک شتسرد

همهفب هنم هسیئر نوا . هشیم یبصع نسکج : درک مهاگن مخا اب

تیاعر ور هتفه کی نیا متفگن تهب هگم مویلیل .. هنکیم مجارخا

؟ لحاس ورن تروش نودب و نک

.. و ــ ماس : مدیچرب بل

.. منک منوتیم راکچ منیبب باوخب .. رتخد وت تسد زا : دیشک یفوپ

تفرگ یم سکع هک یروطنیمه .. مدیشک زارد و مدز یکمشچ

وت .. مویلیل تس باال مه تتیلا عف هچ : تفگ و درک یچن چن

.. هدش لپت یلیخ هتفه کی

مدرک شهاگن رامخ و مدز یکمشچ
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ندیشچ وشمعط ایلیخ نوچ : مدرک شهاگن رامخ



ریگب بان تس ژ اتدنچ .. ینزب لوگ ینوتیمن ونم : درک یا هدنخ

.. هنیبب لئوماس

هراشا سکع ات دنچ دعب .. مدرک و تفگ هک یراک و مدز یکمشچ

تیکناب باسح هب متخیر وتلوپ .. شوپب وتاسابل ورب : درک

.. وماس ال عف سپ .. یکوا _

نیج کراولش و مدیشوپ منیتوس یور ومتکا ژ .. داد نوکت یرس

.. مدرک ماپ ومهاتوک

یراگیس .. تساوخیم یور هدایپ یمک ملد .. نوریب مدز هنوخ زا

؛ لا روک ییادها کدنف اب و متشادرب مبیج هت راگیس تکاپ زا

یادص اب .. مدرک نشور ومراگیس

هب و درک ذوفن مدوجو قامعا وت راگیس دود .. شوایس درسنوخ

مداتفا هفرس

یبان یاسکع هچ _
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شیپ هامود هک شیپ یرس ی هلجم متشگرب شتمس باتشاب

یب .. مریخ هاگن ندید اب .. دوب شتسد وت دوب هدش رشتنم



نیا فیح : درک همزمز و تخود اسکع هب زاب وشهاگن توافت

؟ هشب زره یاه هاگن جرخ تسین مادنا

نوشهاگن هک انومه .. ییانومه زا یکی مه وت : مدرک شهاگن زیت

.. نشکیم شلا چ هب وتندب و نت و هزیه

لا حشوخ وت :و درک مهاگن صاخ و داد باال وشوربا یات کی

؟ یتسین

ومهاگن بضغ اب و مدیچرب بل

تس ژ اب وتسکع هک یا یضار امتح : دز یدنخزوپ .. متفرگ شزا

... هلجم یاپ ینزیم زیگنارب تو ـ ـ هش یاه

... متفرگ هلصاف شزا یی باال دنلب فوپ اب و مدرک زیر مشچ

مدوب نئمطم مدرک دنت اپ منیشام تمس یور هدایپ لا یخیب

! دایمن ملا بند

* صخش موس
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* صخش موس



ناسون رد تسایس اب دادرهم و لا رام نیب شهاگن لیکو

شتسار : تفگ و لا رام تمس درک ور و درک رت وشابل .. دوب

منکیم سح و .. نیایم مهب یلیخ اتود امش هبیجع مارب یلیخ

. دیشادج مه زا دیاوخیم هابتشا کش کی رس

شوپ کیش دادرهم زا وشهاگن تینابصع و ترسح اب لا رام

دادرهم طقف .. یلیخ .. دوب بوخ یلیخ نومیگدنز : تفگ و تفرگ

.. دز مهب ونومیگدنز نیمه .. هرادن شتو ـ ـ هش یور یلر تنک

کی دیاوخیم : تفگ و تفرگ لا رام زا وشمرش زا رپ هاگن لیکو

نم دنچره ! دیشخبب ومه دیاش ؟ دینزب فرح مهاب مراذب هسلج

یتفگنه لوپ کی منم امش طالق اب .. دایمن مدب لوپ زا هک

کی ندیچاپ مه زا یولج هشیم مه یهاگ .. بخ یلو .. مریگیم

.. تفرگ ور هداوناخ

منودیمن : تفگ دادرهم زا وشهاگن دیدرت اب لا رام
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ممصم درک ساسحا و لا رام دیدرت اب ماوت هاگن هک لیکو



گنج نودب ومهامش مراذیم رارق کی نم سپ .. بخ یلیخ : تفگ

.. دینک تاق مال ینمشد و

ی هریخ هاگن هک .. درک دادرهم ی هلا وح یهاگن دیدرتاب لا رام

رپ هاگن نومه زاب درک یعس .. دید شدوخ یور و دادرهم

و دش هجاوم شنوبرهم هاگن اب یلو هنک دادرهم ی هلا وح وترفن

یتسایس اب و زومرم مدا هچ هاگن نیا سپ رد تسنادیم یسک هچ

زیر یکمشچ دادرهم .. رد تمس هب لیکو نتفر اب .. هدیباوخ

... تفر و داد نوکت یرس لا رام لیکو و .. دز لا رام لیکو هب
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اب و دروا نوریب شبیج زا هتسها وشیشوگ دادرهم

ینیریش .. دازیرم تسد : درک پیات لا رام لیکو یارب یدنخشین

شدوخ قل نو ـ کـ یلو هقلقدب مکی نم نز نیا .. یراد نم شیپ

باال ونوشلا وما هک ینامز ات هن . هشادج نم زا دیابن ! شداوناخ

... مدیشکن



ینیریش هللا شنا .. یلا ع میلیخ : داد باوج یتدحو دیسرن هیناث هب

.. میروخب ونوتدیدج تورث

یعونصم رهاظ هب و تشاذگ رانک وشیشوگ رورغ اب دادرهم

مامت و دوب شبل جنک یعونصم دنخبل کی طقف هک لا رام

.. درک هاگن دوب دادرهم هب شساوح

زا نانز توس و تفرگ لا رام یاه یگدمارب زا وشهاگن دادرهم

کی اب ترظن : تفگ و تفر لا رام تمس و دش دنلب شاج

؟ هیچ کرت ی هوهق نوجنف

؟ یلیلد هچ هب : درک کزان مشچ تشپ لا رام
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ششوگ رانک یرامخ نحل اب و دش کیدزن لا رام هب یمک دادرهم

.. ینودیم تدوخ هک یلیلد نومه هب : تفگ

حوضو هب وشاپ الی ندش سیخ .. درک ثکم یا هرذ لا رام

و داد تروق وشنهد بآ یتخس هب .. درک یم ساسحا

نماب هلصاف نیا زا هشاب ترخا راب یلو ... بخ یلیخ : تفگ



ینکیم تبحص

وت نم .. یکوا : درک هاگن لا رام هب دنمزوریپ ینامشچ اب دادرهم

.... دش در لا رام یولج زا داب و قرب لثم و منومیم ترظتنم منیشام

* صخش موس

هاگن شور هبور یی ال یو ی هنوخ هب و .. دش هدایپ یسکات زا هل ال

نیا وحم هصخش هب شدوخ .. لیوط و یفارشا یا هنوخ .. درک

رد هشیمه هکنیااب .. دروخیم هطبق لا رام هب و دوب هدش ییابیز همه

نیشام نیرتهب راوس و یگدنز اه هنوخ نیرتهب وت و دوب لماک هافر

یگرزب یی ال یو ی هنوخ وت تشاد وزرا مزاب یلو دوب هدش اه

یور وشیباتفا کنیع .. هنک یگدنز ؛ لا رام ردپ و ردام ی هنوخ لثم

وت وشبایان و لصا سنج فیک ی هتسد .و تشاذگ شمشچ

هل ال اب دیاب .. تشادرب ماگ هنوخ تمس و درک اج هباج شتسد

!! درک یم تبحص
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ی هداوناخ لا سنایم راکتمدخ یاج هب درشف ور هنوخ گنز

.. دییامرفب : داد باوج لا رام ردپ ؛ لا رام

؟ دیبوخ :سالم تفگ و تفرگرارق نوفیا ید یس لا تشپ هل ال

؟ تسنوخ لا رام ... لا رام تسود متسه هل ال

شوخ تسام زا :سالم تفگ ییور شوخ اب لا رام ردپ

تفگ نم هب دز گنز ؟ تسین وت اب لا رام هگم هن .. مرتخد یدموا

.. دیرخ هرب هل ال شتسود اب داوخیم

نانک نم نم هگب یچ دنوم و داتسیا شاجرس بجعتم هل ال

شاهاب یراک کی .. دوب نماب شیپ تعاس مین نیمه ات : تفگ

هتفر امتح .. دادن باوج وشیشوگ مدز گنز یچره متشاد

.. حاال دایم هنزب یرود کی شدوخ یارب

.. لخاد ایب مرتخد هشاب : تفگ ییور شوخ اب لا رام ردپ

اپ یلصا نوبایخ تمس یظفادخ زا دعب و تفگ ینکیم شهاوخ هل ال
... درک دنت



* مویلیل

یم هاگن اه رفاسم هب و مدوب هداتسیا هاگدورف وت

زا امتح تداوناخ : متشگرب شتمس یلشا یادصاب .. مدرک

.. نشیم لا حشوخ تندید

.. هتبلا : مدرک یجک نهد
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.. مرهاوخ اصوصخ .. هتبلا : مدرک یا یجک نهد

شییایناپسا باذج و نیریش ی هجحل اب و درک مهاگن ناجیه اب

؟ هتسرد ؟ هل :ال تفگ

اب .. مدرک هاگن هاگدورف نایاپ یب یاغوغ هب و متفگ یموهوا

.. مدیشک مینومسا یبا یندرگ دنب پات یور رب یتسد یگف کال

تاهاب منم دادیم هزاجا رازس شاک یلیل : تفگ هصغ اب یلشا

مدمویم

؟ تباذج رسپ تسود نومه : متفگ یربلد و هوشع اب



داد نوکت یرس یناجیه اب

هتفرگ ونم شمشچ : مداد همادا
یلیخ وت یتنعل : تفگ یا یثنخ نحل اب

دایم مشوخ تزا مرتخد هک نم ! یتا ـ هـ

شاهاب یهاتوک یظفادخ مزاورپ هرامش ندینش اب و مدز یکمشچ

زا سپ و مدیشک شیجنران رف یاهوم وت یتسد و مدرک

... و مدش در تیگ زا منودمچ نداد لیوحت
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رطاخ هب نومششوپ ظفح رب ینبم رادنامهم یادص ندینش اب

.. مدرک زاب ومامشچ .. تسلصاف هقیقد هد طقف ناریا ات هکنیا

.. مدیشک هناناج یا هزایمخ و مدروا رد مشوگ زا ومنفده

کمک اب .. مدرک یچن و متخادنا متخل و رپ یاهاپ هب ومهاگن

دق راولش ،و متشادرب مرس باالی سکاب زا ومنودمچ رادنامهم

زا میکشم لا ش و مهاتوک ی هراهب یوتنام هارمه یدون



وماسابل ماجوت زیت و دنت و مدرک یرکشت .. مدرک جراخ منودمچ

... مدیشوپ

* هل ال

و مدرک فراعت دادرهم و لا رام هب و متشاذگ زیم یور وموهق

... دیروخب ونوتوهق : متفگ
ی هریزج هب یهاگن مین دادرهم

و تخادنا مرتناک جنک کیچوک
یارب وگب بخ .. هدش فرص : تفگ

؟ ینیبب و لا رام و نم یتساوخیم یچ

متفگ و متخادنا درک یم هاگن مهب مخا اب هک لا رام هب یهاگن
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مویلیل .. متسنود نوتییادج نیا لوئسم ومدوخ نم شتسار : متفگ

روطنوا و .. هدش گرزب و هدرک دشر ادج گنهرف کی وت .. هنم رهاوخ

.. تسین ؛ دینکیم رکف امش هک



؟ نیرطنیا ؛ اه یبرغ ی همه هگم .. ناج هل ال او : تفگ هنعط اب لا رام

!! ننکیم یگدنز اکیرما نوشمه میردپ ی هداوناخ مدوخ نم

نم رهوش هب ارچ سپ .. ننووج رتخد مه نوشفصن

؟؟ ندیمن خن

غارچ ایضعب !! هدادن خن دیاش نم رهاوخ : تفگ و درک شرت ور هل ال

... نداد نوشن زبس

تسرد لا رام ونم نیب یدموا االن وت هل :ال تفگ عیرس دادرهم

؟ ینک بارخ ونم و .. ینک حیجوت وترهاوخ یاراک ای ینک

.. درک دییات مه لا رام

.. نم رهاوخ ریصقت یچ همه ال صا هشاب : تفگ راچان هب هل ال

امتح سپ ینکیم دییات و دادرهم فرح هک امش ناج لا رام

و .. تیگدنز هنوخ رس ورب وشاپ و هدش مومت مه تکش و یروخلد

.. تفر شقاتا تمس و دش دنلب شاج زا یتحاران اب

... ندز و رد گنز هک درک هاگن هل ال نتفر هب یروخلد اب لا رام
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دیاب ام :االن تفگ و درک لا رام ی هلا وح هاتوک یهاگن دادرهم

یچ مینیبب و مینومب ای ؟ میرب و مینک زاب و رد میرب ؟ مینک راکچ

؟ هشیم

مراذیمن اهنت ور هل ال نم : تفگ و درک کزان یمشچ تشپ هل ال

؟ هیک نیبب نک زاب و رد ورب وشاپ

رد خاروس زا .. تفر رد تمس و .. دیشک هف کال یفوپ دادرهم

هک انوا زا .. یمادنا هدیشک هرتخد .. تخادنا نوریب هب یهاگن

هداتسیا رد هب تشپ یشیم شلکیه وحم هاگن کی وت

هاگن و .. تشگرب رتخد .. درک زاب و رد و دیشک قیمع یسفن .. دوب

تباث شصقن یب تروص نوا و مویلیل یور دادرهم ی هدز تهب

دنوم
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هب یباوج هچ تسنودیمن و دوب هدنوم دادرهم نهد وت هملک

.. هدب مویلیل باذج و حیلم دنخبل

هاگن و نم رب و رب ارچ : تفگ و دز شهب یا هنت هتسها مویلیل



رانک ورب ؟ گنرز یاقا ینکیم

مویلیل هب هب : تفگ و دیشک مه رد مخا دموا شدوخ هب هزات دادرهم

.. هسنارف ی هدننک دابآ و هد . نج .. مناخ

رهاوخ ی هنوخ وت : تفگ و داد له و دادرهم دنخزوپ اب مویلیل

وشمگ ورب هتزره نز نوا هد . نج ؟ هدن ج. یگیم نم هب و یداتسیا نم
.. رانک

؟ هیک دادرهم : دموا لا رام یادص هک هدب یشحف دموا دادرهم

هنوخ دراو رورغ اب مویلیل .. درک هاگن مویلیل هب ساره اب دادرهم

هاگن ... مو ــ یلیل .. منم : تفگ و تشاذگ رد رانک وشنودمچ و دش

دنوم تباث مویلیل یور لا رام ترفن رپ و هدز تهب و تام
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و تخود مویلیل ی هفایق و پیت هب تینابصع اب وشهاگن لا رام

مویلیل تمس درکور و درک دادرهم ی هلا وح دنت یهاگن

؟ ینکیم راکچ اجنیا : تفگو



هزاجا وت زا دیاب .. مرهاوخ ندید مدموا : تفگ رخسمت رپ مویلیل

رانک ورب ! هنم رهاوخ هعوت تسود رگا هل ال ؟ مریگب

.. دز یخرچ هنوخ یوت و دز سپ و لا رام و

ندید اب .. دش جراخ قاتا زا عیرس ییانشا یادص ندینش اب هل ال

دنخبل .. درکن یلا حشوخ ساسحا شیپ یایرس لثم .. مویلیل

؟ ناریا یایم یراد یتفگن ارچ : تفگ و دز یوحم

مدموا هک مشن اال نیمه : داد هیکت رتناک هب و دز یدنخزوپ مویلیل

هب و .. مرهاوخ ی هنوخ مدموا ارچ هک ندرک متساوخ زاب رفنود

. درک هراشا ؛ مهرد یامخا اب ِدادرهم و یبصع لا رام

ات نک ضوع وتاسابل ورب یدموا شوخ : تفگ و دیشک یفوپ هل ال

.. مرایب یندیشون تارب

اه قاتا زا یکی تمس و داد نوکت یرس تسایس اب مویلیل

... تفر



؟ هنک بارخ ومیگدنز هدموا : تفگ مشخ اب لا رام

بجار ییوگ ترپو ترچ یاج هب : درک نوشهاگن بضغ اب هل ال

کچ مئاد یاج هب .. هرن زره نک تسرد وترهوش هاگن . نم رهاوخ

هنوخ زا نوتتفج مه حاال .. ریگب دای ندرک یربلد یمک شندرک

.. نوریب دیرب نم ی

ندش جراخ هنوخ زا و دیشک و لا رام تسد یبصع دادرهم
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.. داتسیا ییاریذپ طسو فیلکت بال و دیشک یقیمع سفن هل ال

.. وشرهاوخ ای هریگب وشیمیدق رای و تسود فرط دوب هدنوم

.. تخود مویلیل پیت هب وشهاگن .. قاتازا مویلیل ندموا نوریب اب

.. کتروش و نیتوس

نوریب ور رتناک یاه یلدنص زا یکی و داد نوکت یرس فسات اب

.. تسشن و دیشک

اجنیا هشیمه هک نوا . منیبیمن ونایک : تفگ ییورپ اب مویلیل



مودک مرگ تسین مولعم هلو
.. هدشن رتچ اجنیا هک هینو ـ کـ

! مویلیل : تفگ هنوگ رادشه هل ال
دب : تخادنا باال هنوش مویلیل

؟ هگم مگیم

حیرص و کر و تفر شقاتا تمس و دش دنلب شاج زا هل ال

تقوچیه شاک یا ناریا یدموا یعقوم و نامز دب مهوت : تفگ

.. دیبوک مهب و رد و تفر شقاتا وت و .. یدشیمن انشا دادرهم اب

درک هاگن شور هبور ماج هب .. درسنوخ مویلیل
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* صخش موس

دش دوب هدیرخ شارب شردپ ادیدج هک ینیشام راوس مشخ اب لا رام

. دز نیشام ی هشیش هب راب دنچ و دیود شرس تشپ دادرهم

؟ هیچ : تفگ و داد نییاپ ور هشیش بضغ اب لا رام

هگم ؟ یریم یراد اجک : تفگ و دیشک یدنلب یاه سفن دادرهم

؟ میدب تصرف مهب مکی دشن رارق



یولج دیاب ومویلیل .. تصرف منیا .. هشاب : تفگ یدرسنوخ اب لا رام

و نم ؛ هنرگو هش تباث نم هب تقشع ات .. ینک شتیخ مج

.. ینیبیمن تقوچیه هگید ومرسپ

و دیشک لا رام یزابجل رطاخ هب باال دنلب یفوپ دادرهم

؟ یعمج هچ وت اقیقد طقف .. یگب وت یچره .. بخ یلیخ : تفگ

تسین فیح هراد هانگ هراچیب رتخد .. نمزیزع .. لا رام هخا

؟؟ ینک شفنک

بیترت ینومهم هی : تفگ و درک نشور نیشام دنخزوپ اب لا رام

یا هزره مدا یاپ ومرمع هک منم فیح ؟ فیح .. ریگب وشلا ح هدب

.. دشوحم دادرهم دید یولج زا زا گـ کی اب و .. مراذیم وت لثم

همین مویلیل یور شهاگن هک درک دنلب وشرس یگتسخ اب دادرهم

.. دنوم تباث هرجنپ تشپ نایرع
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تشپ زا مویلیل هک درک هاگن مویلیل هب کش و بضغ اب دادرهم



.. داتسرف دادرهم یارب یسوب هرجنپ

هک تم . نکیم زور کی یروج : درک همزمز و درک زیر مشچ دادرهم

... تفر شنیشام تمس و درک دنت اپ و .. یدب نوج مریز

* مویلیل

زورید ات : مدرک همزمز یدنخزوپ اب .. متخود شنتفر هب ومهاگن

! لوه هکیترم .. هراذیم باال هچقاط االن .. شروخب مارب ایب تفگیم

ورب .. نوریب مرب نایک اب ماوخیم نم : دشرهاظ مرس تشپ هل ال

عفر شیگنت لد ات .. نومب نامام شیپ مکی .. نامام ی هنوخ

.. هش

! هایس دوخن لا بند مریم هشاب : مدرک شزادنارب یدنخزوپ اب
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هگم ؟ مویلیل مگب یچ وت هب نم : تفگ و دیشک باال دنلب یفوپ

یکی دعب ؟ مشاب شلد رو شمه هک هنم نامام طقف نامام



وشدوخ هک تساهنت ردقنا شنیبب ورب مگیم ؛ زاب یدموا هامود

هن داوخیم وشارتخد شلد .. هدرک شاتسود و ترفاسم قرغ

ترچ یاج هب سپ .. شورف رخف و رادلوپ تسود تشم کی

.. ششیپ ورب وشاپ ندز هیانک و ترپو

هارمه دایز وتنام هتفر مدای نم طقف .. مریم : مدیشک مه رد مخا

.. منکیم هدافتسا تاسابل زا .. مرایب مدوخ

.... همدمک وت : هنزب دنخبل درک یعس

ندشیم در باتش اب هک ییاه رباع و متفر یم هار نوبایخ وت

نوبایخ هچوک وت هک یراب نیرخا زا دوب گنگ مارب .. مدرک یم هاگن

نتفرگ رارق اب .. تشذگ یم هتقو یلیخ دوب هدز مدق ناریا یاه

مدیخرچ اپ ی هنشاپ ور مرانک ینیشام
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درک یم مهاگن تو ــ هش اب هک دوب یلا س و نس مک و روب رسپ هدننار

؟ میشاب تمدخ رد بش کی یمناخ : دز بل



زان ایب : تفگ دنت هک مرب مدموا مدرک شراثن یا یجک نهد

.. تمدیم نموتدص نکن

.. دش مبل یور گنیسرپ خیم شهاگن هک مدز یدنخزوپ

تنس هب : متفگ و مدرک سیخ نوبز اب ومگرزب و یتشوگ یاهبل

هشاب باال تیسنج زاین هروخیمن

شرب بجعت .. متسشن و مدرک زاب ونیشام رد .. درک مهاگن رورغ اب

.. مدش راوس تحار ردقنا درک یمن رواب .. تشاد

ونم هشیم رگا طقف .. متسین هد جـنـ نم : متسب ومدنبرمک و مدز یدنخبل
.. نوسرب ییاج ات

و درک مهاگن فعش اب .. متسین دلب ورانوبایخ ناریا مدموا هزات

.. درک عورش ونیشام

فقوت اب .. دروخ شاترپو ترچ اب وممخم .. دصقم هب ندیسر ات

ثرا هب نومهب مردام ردپ زا هک یگرزب ترامع یولج نیشام

ـ مدوب هتسب ومامشچ هار مومت وت .. مدرک زاب ومامشچ .. دوب هدیسر



! مرانک جارو رسپ تسد زا مشن یبصع ات

یم رکف دیاش .. دزیم جوم شهاگن وت بجعت .. مدش هدایپ ینونمم اب

!! مدادیم شهب ومرامش دیاب لقادح درک
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گرزب ترامع تمس یظفادخ نودبو مدش هدایپ یدنخزوپ اب

یم ساسحا مدوخ یور وشهاگن ینیگنس .. متفر مور هبور

طایح دراو .. دش هدز رد یقیاقد دعب .. مدز و رد گنز .. مدرک

.. زبسرس و زیمت .. دوب هشیمه لثم .. مدش ترامع

هارمه یکیش و زان هاتوک نماد اب نامام و .. دش زاب یدورو رد

. دیود طایح تمس هب یگنر یریش زولب

تفگ هل ؟ال مویلیل یدموا : تفگ قوذ اب .. مدز وحم یدنخبل

.. یایم یراد



تنوبرق ههلا : درک همزمز متفرورف ششوغا وت .. مدرک یا یجک نهد

... مرتخد نم مرب

* صخش موس

شلد .. درک یم هاگن شیشوگ ی هحفص هب جیگ دادرهم

.. لا رام یاطورش و طرش هب ندرک رکف یاج هب االن تساوخیم

یابل لیامش ولکشمه احیجرت . هسوبب ور یرتخد کی یابل

مویلیل
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یارب دیاب ال عف .. تشادن ومویلیل هب یکیدزن تصرف ال عف فیح

.. دروا یم تسد هب و لا رام لد شدوخ عفانم

یگدنز لوا لا س کی طقف .. لا رام اب شیگدنز رمع مامت وت

ات .. دش یرارکت و تخاون کی مک مک .. دش لا رام بذج .. نوشیلهاتم
هب اسراپ لا س هس .. ود دعب هکنیا

و .. دمویمن ششوخ رسپ زا اه ردپ رگید الف خرب دموا ایند



!! هشاب رتخد شچب دادیم حیجرت

... تفریذپ .. ششیپ ینیریشدوخ و لا رام ردپ رطاخ هب رابج بال اما

نیلوا .. مویلیل !... هرادن و تشادن ربخ دادرهم یاهراک زا یلیخ زا لا رام
تنایخ

هنودیم بوخ شدوخ و .! تسین مه تنایخ نیرخا و هدوبن

! نروخیم شتو ـ ـ هش ندرک اضرا درد هب طقف وشرود نانز نامت
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یاه ولبات هب وشهاگن و داد مل شنوخ دننام لا ی هپاناک یور

لثم دیاب .. درک یم یرکف دیاب .. تخود شنوخ تمیق نورگ

هک ییاه عقومنومه لثم ! درک یم شدوخ بذج و لا رام میدق

! داد یم نوج دادرهم فرط زا هجوت بلج کی یارب لا رام

و تکرش عاضوا .. درک ترپ هپاناک یور و دنک شندرگ زا وشتاورک

ندروا تسد هب دیق ال عف دیاب هک دوب نوغاد یردق هب شنوخراک

.... دز یم و لا رام لد



* لا رام

ومیرصم هاتوک یاهوم .. متخود شمشچ وت یاه زنل هب ومهاگن

.. مدنوشن مدروخ رژ یابل یور یعونصم یدنخبل و .. مدز رانک

وت وشتشرد زبس یامشچ و تفرگ رارق مرانک باتهم

لا یخ و رکف ردقچ اباب .. لا رام یکرتب فووا : تخود مامشچ

یر ک.ی. کی ندوب رود زا دیاب االن وت .. دادرهم قل نو ک. ینکیم

یس س.ک. نز هچ نیبب .. شرس وت کاخ یربب وشلا ح .. تیگدنز زا

.. هداد تسد زا ویا

هراپ ونومسا نو ک. مسفن هب دامتعا .. هسب هسب : دموا مابل یور هدنخ

.. مدش دنلب ماج زا و .. هرید هک میرب وشاپ .. درک

.. دایم تهب تسابل هچ ناج یا : تفگ و دیشک یتوس

مهب وشسکع هک هرتخد نوا یاه هنیس زا تاه هنیس امینومدوخ

.. هرتهب یداد نوشن

؟ هرتخد مودک : تفر مهرد مامخا



.. هراتسا نرو پ. نومه : دیشک یفوپ

یسکام سابل مدرک هاگن هنییآ وت مدوخ هب و .. دش رت ظیلغ مامخا

! دوب زاب مکی شنت باال و .. دوب مندب بذج یباسح هک دنلب
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یاه هنیس دوب هدش ثعاب و دوب صخشم لماک ما هنیس طخ

هریگب رارق دید ضرعم رد مدیفس

مهب یلیخ دادرهم و وت فیح : درک مهاگن یدنخبل اب باتهم

! دش فیح .. دیدمویم

.. متفرگ شزا ومزیما هنعط هاگن یدنخزوپ اب

تسود : متفگ و متشاذگ باوج یب وشهاگن .. درک مهاگن واکجنک

؟ دایم مه ترسپ

وشاپ مداد سا شهب اقآ نع : داد باوج هدروخ هرگ یناوربا اب

باوج تعاس ود دعب .. ینومهم مرب لا رام اب ماوخیم ایب

بش دایمن مشوخ دادرهم زا نم .. دیرب نوتدوخ هداد

!! شوخ



کلب شمتشاذگ .. متشون هاریب و دب راموط کی شارب منم

.. تسیل

..... مدرک همزمز یناهآ و متخادنا مرس ومریرح لا ش

زا و مدش کراپ ینومهم لحم یصاصتخا گنیکراپ وت ونیشام

؟ تسه ممویلیل : تفگ واکجنک .. مدش هدایپ نیشام
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! فلج شیریس ی هرتخد ؟ هشابن هشیم هگم : متخادنا باال یا هنوش

.. تسایروجچ منیبب میرب : درک مهاگن هریخ

هدش ثعاب دایز ماحدزا ... میدش ینامهم نلا س دراو باتهم هارمه

.. هغولش ردقچ : تفگ هف کال باتهم .. مریگب هجیگرس دوب

متفر یم ؛ وورپ قاتا هب هدش متخ یاه هلپ تمس هب هک روطنامه

.. ندش عمج اج کی همه ارچ مدنوم یگرزب نیا هب نلا :س متفگ

یا هدیشک و شارت شوخ یاهاپ یور مهاگن متفر هک و رخا ی هلپ



متفر رت باال دشیم هتسب و زاب دنت دنت مینیب ی هرپ .. دنوم تباث

و مداتسیا لماک .. ششارت شوخ و هدیشک مادنا هب مدیسر و

.. دنوم تباث شرامخ و هدیشک همروس یامشچ یوت مهاگن

هتسشن شبل جنک یدنخزوپ

؟ ینک یمن یفرعم : تفگ باتهم .. دوب
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!! تسه تروضح فرعم : متفگ و مداد بات ومکیراب رمک

!! مویلیل

شهاگن صرح اب .. تشذگ مرانک زا هنزب یفرح هکنآ یب مویلیل

.. تساهتشا رپ دادرهم اقا منیبیم : تفگ باتهم هک مدرک یم

میرذگن قح زا !! هراذیم یدنول یارتخد یور تسد یرس ره

.. دوب بوخ شلکیه

شدراو متفر وورپ قاتا تمس و مدز شرانک و مدز یدنخزوپ



هب ومهاگن .. متشاذگ ملا ش رانک و .. مدروا رد ومدنلب لنش و مدش

هگید ایب : دش قاتا دراو دنت باتهم هک متخود متروص شیارا

الس شاهاب هراد مه مویلیل نیا ... هدموا دادرهم ... لا رام

مدش هنوور شلا بند و مدیشک ماهوم وت یتسد یبصع .. هنزیم

* صخش موس
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* صخش موس

دراو دوب ادیپ شرد یگف کال و سرتسا هک یتروص اب لا رام

.. دش نلا س

هل ال کرتشم ناتسود زا یکی دقع تبسانم هب یدایز یاه نامهم

عمج مهرود ؛ دادرهم و لا رام و

... دندوب هدش

رپ یدنخبل هک مویلیل ندید اب دنوخرچ مشچ ینیب زیر اب لا رام



دادرهم .. تفر نوشتمس و دیشک مهرد مخا .. هشابل جنک هوشع

.. درک شهاگن درسنوخ لا رام ندید اب

.. مراد تراک ایب : تفگ مخا اب لا رام

.. منکیم تبحص .. ناج مویلیل اب مراد : دز یسنجدب دنخبل دادرهم

.. میرب ای :بـ دیرغ لا رام

و تخادنا باال هنوش دادرهم

.. دش هنوور شلا بند

شرکف هک مویلیل .. مویلیل رانک یصخش نتفرگ رارق اب

و ور هزبس رسپ ندید اب .. دروخ یدیدش ناکت دوب لوغشم

.. دز وحم یدنخبل .. شرانک یا هزماب

کباب : درک زارد مویلیل تمس هب وشتسد یصاخ تس ژ اب رسپ

.. متسه

! متخبشوخ : داد رارق شتسد وت وکباب یاتسد یدنخزوپ اب مویلیل

: تفگ و درک رت بل دوب مویلیل خیم ینامهم لوا زا هک رسپ



؟ دیتسین یناریا

؟ هگم روطچ : دیشک مهرد وشتلا ح شوخ و یل حال یاهوربا مویلیل

کی یور وتسکع هکنیا و .. تجهل هت رطاخ هب : داد باوج کباب

.. مدید هلجم

؟ بخ : دنوبسچ کباب هب وشدوخ یمک مویلیل
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!! یدموا انشآ همَن کی طقف .. یچیه : تفگ بذعم کباب

فراعت شهب تمدخ شیپ هک یا ینیس زا و تفرگ هلصاف مویلیل

.. تشادرب یا یندیشون درک یم

؟ دیدادرهم رهاوخ امش : تفگ هتسها کباب

؟ روطچ : درک هاگن کباب هب یمشچ ریز مویلیل

هتشاد راتسا نرو ـ پـ رهاوخ دایمن شهب هخآ : داد باوج کباب

!! هشاب

صخش کی دننام شق عال دروم لغش زا هکنیا زا یبصع مویلیل



مه وت هب : داد باوج هنزیم فرح سکره .. زیما ریقحت و شزرا یب

.. یره مه حاال یشاب شتفم و لوضف دایمن

و دیشک مهرد مخا مویلیل زیما نیهوت یافرح رطاخ هب کباب

! هدن ـ :جـ درک همزمز

ود یاه هنن هدن ـ :جـ دیرغ یبصع مویلیل .. دش رود مویلیل زا و

! هتیرازه
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.. دش رود مویلیل زا و داد نوکت فسات زا یرس کباب

مویلیل مهرد یامخا ندید اب دوب هتفرگ رظن ریز ومویلیل هک هل ال

؟ هدشیچ : تفگ و دموا شتمس

دعب منومیمن ناریا وت مه تعاس کی هگید : دیرغ یبصع مویلیل

هسنارف مریم ینومهم

دز تهب یفرح ره یکره نک لو ! مویلیل : تفگ ییوجلد یارب هل ال

.. میصقرب میرب ایب .... ریگب تپچ هب

ریز هک یلا ح رد و درک رود شاه هنوش زا ور هل ال یاتسد مویلیل



... تفر یتشادهب سیورس تمس دادیم شحف بل

ییانشا نهریپ یور شهاگن .. دش جراخ ییوشتسد زا دادرهم

دنوم تباث
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.. دش رهاظ مویلیل یولج و تشادرب زیخ

؟ هتچ : داتسرف نوریب نیگنس وشسفن مویلیل

تداسح وت هب لا رام دیاب یچ یارب : مدرک شهاگن رامخ دادرهم

؟ هنکرهز شافرح اب ونم زور و ؟ هنک

.. دش یتشادهب سیورس دراو و دز رانک و دادرهم درسنوخ مویلیل

وشدوخ و داد له و رد شاپ اب دادرهم هدنبب و رد دموا ات

تادیپ نم رو رود هگید ای .. هدب ومباوج مدا لثم : دیشک لخاد

هشن

وت ؟ وت رو رود : درک یا هدنخ و درک عمج وشسابل دنلب نماد مویلیل

مه حاال .. ینزب وت مدیمن مممشپ نم ؟ یدرک ضرف یچ وتدوخ



.. تنز نو ک* رد ورب یره

تسد اب و رد و درک هاگن مویلیل هب صیرح و یبصع دادرهم

ییوشور اب شفیحن نت هک داد له مکحم ومویلیل .. تسب

گسردپ هتچ : درک دروخرب

دیشک نهدوت وشابل و درک هلمح مویلیل تمس هنایشحو دادرهم
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لا غشا مد * ییاگ وتردام : دز غیج و داد له و دادرهم ال قت اب مویلیل

.. یسوبیم ونم ینکیم طلغ زیچ همه یب

وت هکن و !! هتراک هک وت : تفگ و درک کاپ وشابل دنخزوپ اب دادرهم

.. دایمن تشوخ

هکیترم .. مربیم وتوربا گسردپ نیبب : تفگ غیج اب مویلیل

.... یر * شح

اب دوب هدرک کشخ اج شبل یور یکروز دنخبل هک یلا حرد لا رام

.. درک یظفاحادخ هل ال

لا بند نلا س یوت و دنوخرچرس .. داد وشباوج ساوح یب هل ال



.. هف کال .. دوب هدش دیدپ ان هک دوب یتعاس کی .. تشگ مویلیل

سیورس تمس ششیارا ندرک مک یارب و درک شنت وشوتنام

و داتسیا هنییآ یور هبور .. دش سیورس دراو .. تفر یتشادهب

زمرق در کی یور شهاگن .. دز رانک وشدش سیلباب یاهوم

درک لا بند و زمرق گنر بجعت اب .. دنوم تباث کیمارس یور گنر

.. تلا وت رد هب هدیسر

؟ هتفر شزا نوخ ردقنا و هدش دویرپ هدوب یک : درک همزمز

غیج تشحو اب شور هبور مسج ندید اب .. داد له و رد هتسها

.. دیشک یدنلب
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.. درک یم هلا ن یفیعض یادص اب هک .. نوخ قرغ مویلیل

تاهاب یک ؟ هدش تچ : دز بل هیرگ و تشحو اب هل ال

.. هدرک ویراک نیچمه

.. دادیم رس درد زا یا هلا ن طقف .. دینشیمن هک راگنا مویلیل



لا ح نومه وت ... هشاپ شاج زا مویلیل درک کمک هیرگ اب هل ال

... هنک کمک یکی .. کمک : دزدایرف

.. دش نز و درم زا رپ یتشادهب سیورس دیشکن هیناث هب

هدرک نتفر دصق هک لا رام .. ندرک یم هاگن مویلیل هب تهب اب همه

.. درک یم هاگن مویلیل هب ینارگن و بجعت اب لا ح .. دوب

.. هنک ربخ سن ال وبما یکی : دز داد و دموا شدوخ هب عیرس نایک

.. منزیم گنز االن نم : تفگ عمج وت یسک

و .. تشاذگ درم دنچ تسد یور ومویلیل نوشقه قه نویم هل ال

... ندرب نییاپ یاه قاتا زا یکی تمس هب ونوا اه درم

؟ هدروا شرس ور بال نیا یک ینعی : درشف ور هل ال تسد تحاران لا رام

و دوب ینوخ شنت مامت ؟ شیدید .. منودیمن : تفگ هلا ن اب هل ال

... هیرگ ریز دز
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.. داد نوکت یرس فسات اب لا رام

تفگ یم یزیچ کی یکره و دوب هتفرگ باال اه چپ چپ یادص

دراکنارب یور ونوخ قرغ مویلیل و دیسر سن ال وبما دیشکن یلوط

؟ هدش شچ : تفگ و دش هنوور راتسرپ لا بند هل ال نتشاذگ

: تفگ و داد رارق مویلیل ینیب یور ون ژ یسکا کسام هلجع اب داتسرپ

لا بند ضغب اب هل ال .. دز رانک ور هل ال و .. شولهپ هب .. هدروخ وقاچ

شرس تشپ هب یقوب یادص ندینش اب .. دیود سن ال وبما

ایب ؟ ینکیم هاگن یچ هب : دز دایرف نیشام یوت زا نایک .. درک هاگن

... هگید باال

سن ال وبما نیشام لا بند و دش نایک نیشام راوس باتش اب هل ال

.. دندش هنوور

نتفگ : تفگ تیعمج وت زا یکی .. تشادرب وشفیک دیدرت اب لا رام

... هدروخ وقاچ

و درک تشاد مان " رحس " هک سلجم تبحاص هبور و

دراو مویلیل دعب یک نیبب .. نک کچ ورب ورانیبرود رحس : تفگ



.. هدش سیورس

.. بخ یلیخ : تفگ سرتسا اب رحس

... امتح منکیم کچ نم .. اهامش دییامرفب

.. دش قرفتم تیعمج
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* هل ال

هچ مدرک یم رکف نیا هب و مدوب هتسشن ناتسرامیب یور هار وت

هداد تئرج شدوخ هب یسک
مویلیل هب و هشب ینومهم دراو

.. مدرک کاپ متروص زا وماکشا .. هنزب وقاچ

هلب : داتفا ساکعنا میشوگ یور نامام مان و دروخ گنز میشوگ

.. مدیسر نم ؟ ییاجک _

.. تلا بند ونایک متسرفیم : متفگ نیف نیف اب

.. ردام هشاب _



.. نایب دورف ماکشا دش ثعاب شراد ضغب یادص

مهرد مخا دایم رود زا دادرهم هارمه هراد هک لا رام ندید اب

؟ هروطچ شلا :ح تفگ عیرس دادرهم مهب ندیسر اب مدیشک

.. ندب شلا قتنا ناوخیم .. هدوب قفوم شلمع : متفر هرغ مشچ

باال هنوش هک مدرک شهاگن کوکشم تفر مهرد مکی شامخا

دیداتسیمیاو ؟ دیتفر عیرس ارچ : تفگ یروخلد اب لا رام تخادنا

!! مایب منم
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ی هرامش و مدروا رد ومیشوگ متفرگ یور و مدز یدنخزوپ

!! منامام لا بند هرب مداد الع طا و متفرگ و نایک

یور هبور ی هفاک وت لا رام و دادرهم و نم دعب یتعاس

.. میدیشونیم هوهق و میدوب هتسشن ناتسرامیب

؟ دیدرک کش مه یسک هب : مدموا نوریب رکف زا دادرهم یادص اب

تفگ رحس یلو .. هن : مداتسرف نوریب ومتسخ سفن



نوا .. هدرکن کچ ال عف تفگ .. هدیم منوشن ورانیبرود ملیف

.. هشمسارم ریگرد مه هراچیب

وراملیف مگیم و شغارس مریم نم .. بخ : تفگ یا هفرس اب دادرهم

! وت یارب مرایمو .. نم هدب

؟ ینارگن و ریگیپ ردقنا ارچ وت :حاال تفگ زیت لا رام

تمس و دش دنلب شاج زا و .. درک عورش زاب : دیشک یفوپ دادرهم

.. تفر قودنص

ماوخیم ترذعم : دز بل و تفرگ دادرهم زا وشهاگن لا رام
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... مدرک توکس و متخادنا شهب یهاگن

* مویلیل

بلر یز .. متخادنا یهاگن فارطا هب و .. مدرک زاب مشچ درد اب

.. مراد درد ردقچ : مدرک همزمز



.. ندروا موجح قاتا هب راتسرپ نت دنچ و دش زاب رد دیشکن یلوط

یا : تفگ یخوش و یلا حشوخ اب مزاب یامشچ ندید اب راتسرپ

تنوفع تمحر مه یدروخ وقاچ مه هک یدوب هدرک راکچ ال قان

؟ دوب هدرک دیدش

کچ ممخاروس هدنوم طقف : متفگ درد اب و مدرک یا هدنخ کت

!! ینک
... دش هتسب مامشچ درد زا و درک مخا یمک

* صخش موس

دعب تفرگ ور هل ال ی هرامش و تشادرب ونفلت تهب اب رحس

؟ مناج : دیچیپ یشوگ وت هل ال لا حشوخ اتبسن یادص یقیاقد
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!! یلا حشوخ هچ : تفگ کوکشم رحس

ی هنوگ و دش مخ دوب شبل یور یدنخبل هک روطنامه هل ال

شلا ح و هدموا شوهب مویلیل : تفگ و دیسوب ومویلیل

؟؟ یتشاد مراک .. هبوخ



ور متخیر و ملیف .. تمنیبب دیاب : تفگ ... نم و نم اب رحس

. مدب تنوشن ایب هدازا تتقو رگا ؛ یدیس

؟ هدوب هدازمورح مودک : تفگ یبصع یمک و واکجنک هل ال

! تمنیبب دیاب : داتسرف نوریب تخس وشسفن رحس

: دادرهم تمس درک ور دیدرت اب دعب و درک تعاس هب یهاگن هل ال

؟ دایب لا رام ات ینومب مویلیل هشیپ هشیم

! ییاج مرب دیاب نم

.. ورب هشاب : داد نوکت یرس ناشخرد ییامشچ اب دادرهم

..... درک یظفادخ و درک بترموشلا ش دیدرت اب هل ال

ی هنوخ یور هبور وشنیشام
... دش هدایپ و درک کراپ رحس تشدنرد
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هک رحس ندید اب .. دش هنوخ دراو و تخادنا فارطا هب یهاگن

درک یهاتوک سالم هتسشن هپاناک یور تکاس



یدموا شوخ ... :سالم تشگرب ممصم یتروص اب رحس

ریگرد مهوت شخبب .. یسرم : تفگ دنخبل اب هل ال

.. یدش ام

تارب نیشب ! منکیم شهاوخ : دز یعونصم دنخبل رحس

! یروخب مرایب یزیچ هی

.. منیبب وملیف هشیم هگا طقف هن : تفگ اروف هل ال

Tv تمس و دروا رد ور یدیس شبیج زا و تفگ یا هشاب رحس

.. تفر

هظحل ره و .. دش شخپ ریوصت .. ویدیو لخاد یدیس نتشاذگ اب

.. تفر یم مه رد رتشیب هل ال یامخا

.. تمشکیم : دز بل دادرهم زا نیگمشخ

ورف مویلیل مکش یوت وروقاچ هک ییور هزبس رسپ ندید اب

ادخای : دز بل درک
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یلیل منودیمن طقف هیبوخ رسپ کباب ادخب : تفگ هیرگ اب رحس



هتشادن شیراک ادخورت .. هتفرگ لد هب هنیک شزا هک هدرک راکچ

.. دیشاب

داد هب یک ؛ مدیسریمن نم رگا هنک شتنعل ادخ : تفگ ضغب اب هل ال

؟ داتفیم مویلیل

هرسپ .. رتدب همه زا مه مورح هب کمن دادرهم نوا : دیرغ بل ریز و

هطیلس لا رام نوا دعب .. هنک زواجت نم رهاوخ هب هتساوخیم لا غشا ی
بآ و مولظم رهوش هب هدیم خن نم رهاوخ هگیم هدرگ یم رب

.. شهاکریز

؟ ینکیم راکچ :االن تفگ ضغب اب رحس

هب ومیمصت : تشادرب وشفیک و دش دنلب شاج زا هف کال هل ال

..... مراذیم مویلیل ی هدهع

* مویلیل

ورب : تشادرب موزاب ریز زا وشتسد نایک .. مدش هل ال ی هنوخ دراو

. یش تیوقت مرایب هویمبا تارب نم ات .. نک تحارتسا هل ال قاتا

؟ تساجک مپات پل : متفگ بل ریز



.. هنوا ور : درک یلسع هب یا هراشا

یرس کی فیلکت ات مریگب سامت لا روک اب دیاب لوا مداد نوکت یرس
هش مولعم ازیچ
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* دادرهم

لوبق اه ثحب و رج و اه یریگرد دعب .. متخود لا رام هب ومهاگن

ینوتیم : تفگ هتسها مریخ هاگن ندید اب ! هنوخ هدرگرب دوب هدرک

؟ ینک دیرخ مکی یرب

یدج : دز بل .. متشادرب ومتک و چییوس و مداد نوکت یرس

ات دنچ دح رد طقف ؟ یتشادن هطبار مویلیل اب هک یتفگ

؟ هدوب سامت

! یدرکن رواب وت ؛ متفگ تهب ونیا هعفددص .. لوا زا _

.. تسشن مبل یور یدنخزوپ .. نوریب مدز هنوخ زا درک مهاگن

و هنوخراک زا وممهس تسین مز ال : متفرگ و نیسح ریما ی هرامش



.. یشورفب تکرش

؟ یچ یارب : تفگ بجعت اب

تلا ح نومه وت مدرک نشور ونیشام و مدش منیشام راوس

یچ یارب : متفگ

هتفرگ سپ وشق طال تساوخرد لا رام .. هرادن

؟ ینک راکچ یاوخیم االن .. بوخ هچ : تفگ فعش اب

مویلیل و هشاب نایک اب االن منک رکف هل :ال مداد باوج یدنخشین اب

.. هربب رس هب زان باوخ وت

؟ ینک شتیذا یاوخیم : تفگ ثکم اب
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تسین هدن ج. هک نم رهاوخ بخ : متخادنا ماهوربا نیب یا هرگ

باختنا انوا هک یدرم ره اب هشفیظو .. هنیا شلغش .. هرگیزاب

هشاب هتشاد .ی سنج هطبار ننکیم

نوبایخ وت یاه هد . نج اب شقرف مزیزع بخ : تفگ هدنخ اب نایک



هریم لوپ مه هشیم فورعم مه شراک نیااب ترهاوخ هک هنیا

یلو نوشبیج هریم لوپ نوبایخ وت یاه هد . نج یلو شبیج

نشیمن فورعم

ولغش نیا .. اپورا ! نک تبحص تسرد نم رهاوخ بجار : مدیرغ

هنیمه و . . هیبرغ نوشگنهرف هکارچ ! هسانشیمن یگدن ج.

حاال ... یگب وت یچره : دیسوب قیمع ومنوگ و دش مخ

؟ نم ی هنوخ میرب یایم

! رگدافتسا وس روعشیب : مدز یدنخبل
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: درک کیدزن شبل هب وشوهق نوجنف و تخادنا باال یا هنوش

؟ هرب داوخیم یک مویلیل

منودیمن نم بخ .. هتفرگ طیلب حبصادرف یارب : مدیشک یفوپ

ات .. هرب دوز ردقنا هک هیرارسا هچ

! تلا ح و سح هب هنزیم دنگ یربب تذل شدوجو زا یایم

رونوا شیگدنز مومت هراد وشدوخ لغش منوا بخ : تفگ یدج



؟ یاوخیم ونیا وت ؟ هنیبب بیسا رتشیب هک رونیا هنومب .. هبآ

مدرک همزمز یا هن روخلد

.. میرب وشاپ سپ : دز یدنخبل

هتفه نیا منک رکف : متشادرب ومفیک و مدش دنلب ماج زا

.. منوخ دایب زور راهچ هس داوخیم منامام

! تفرگ ومفرح ینعم بوخ .. داد نوکت یرس
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* شوایس

.. مدرک یلا خ مندرگ یور ومبوبحم نلکدا .. متفرگ رارق هنییآ یور هبور

؟ وت مایب هشیم اقا : دموا رد ادص هب رد .. مدیشک ماهوم وت یتسد

ایب : مدز بل

دراو دوب هدش منوخ مدختسم یگزات هب هک یناوج رتخد

مناخ مویلیل نتفگ نوسکج یاقا .. نوتشیامرف قبط اقا : دش قاتا

.. هشیم هسنارف مزاع هدنیآ زور دنچ ات



؟ هرتهب شلا ح : مداد نوکت یرس

؟ مرب منوتیم .. دوبن یقیمع تحارج .. هلب _

ومیشوگ .. مداد هیکت مرس تشپ زیم هب و .. مداد نوکت یرس

دعب متفرگ و لا روک ی هرامش و مدروا نوریب مکرام راولش بیج زا

شوایس هلب : داد باوج قوب دنچ

؟ یتفگ شهب _

.. متفگ و مدز لیمیا شهب .. رسپ هرا : درک یا هدنخ

تمنیبیم سپ هبوخ _

مدرک عطق ویشوگ و
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مقاتا راوید یور شدش باق سکع هب و مدز مدوخ رود یخرچ

اصوصخم .. دایم یلیخ شهب یا همروس تس .. متخادنا یهاگن

!! هشکیم همروس وشامشچ سکع نیا لثم هک یتقو



و یشوگ نتشادرب اب و .. مدیشک سکع یور ؛ ور هچراپ یدنخبل اب

.... مدرک کرت و قاتا .. مپات پل

* مویلیل

لوا نومه دش ثعاب شدایز ماحدزا .. مدش هاگدورف نلا س دراو

.. مریگن ماسرس رتشیب ات .. منیشب یلدنص یور

؟ تارب مریگب مرب یروخیم یزیچ ؟ یبوخ : تفگ مشوگ رانک هل ال

هنوخ وت مک : متشاذگ شیامن هب ومنودند نیگن و مدز یدنخبل

!! یدرکن رپ تاه هملد اب وممکش

؟ مویلیل ... هشاب تادخ زا : درک یا هدنخ

؟ مووه _

؟ تتقو رس هسنارف داین کباب مگیم : تفگ سرتسا اب

نوا . تفر رد متسد زا زویفپ هکیترم نوا : متفگ نانز هقهق

.. مدرک یم شیلا ح هنرگو مدوبن مدوخ لا ح وت هظحل
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رتخد ورب .. هشیم تیگنرز یاعدا هک مه هشیمه : داد نوکت یرس

.. وشن یباتفا دادرهم رو رود مگید .. ینومن اج تزاورپ زا

رو رود نوا : متفگ و مدرک کزان یمشچ تشپ .. مدش دنلب ماج زا

! شک شیپ .. هشن شادیپ نم

.. ورب : درک مهاگن راو شنزرس

شارب یتسد .. متفر تیگ تمس منودمچ اب و مداد نوکت یرس

.. دز یدنخبل هک مداد نوکت

رییغت نیا زا .. مدنوشن ماهوربا نیب یمخا و مدرک عمج ومدنخبل

تداع مداوناخ و ناریا هب مک مک متشاد .. مدوبن یضار متیصخش

.. دوبن بوخ ال صا نیا و ! مدرک یم

.. دعب هام ۳

* مویلیل

کراولش یگف کال اب و متخادنا یهاگن مخا اب شوایس هب



؟ هتچ : درک مهاگن توافت یب . . مدروا رد ماپ زا ومهاتوک
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نم اب ملیف کی وت یراد لیامت ردقنا ارچ وت : متفگ بضغ اب

؟ ینک یزاب

مهب لا روک طقف ؟ هتفگ یک ؟ نم : تفگ و تخادنا باال وشوربا کی

نم هب هنرگو ! مدرک لوبق یتسود رس زا منم داد داهنشیپ

هک یتسین یزوس نهد شآ مهوت .. هشیم یدایز یاداهنشیپ

. منورذگب تقو تاهاب رتشیب راک نیااب ماوخب

شا دعب .. یتفرگ مزا و شمارا هام هس : مدرک شهاگن یصرح

؟ یدیم رده نماب وتتقو و متسین یزوس نهد

شکب نم یگدنز و همانشیامن زا وتاپ سپ متسین هگا

.. نوریب

وت یدایز مهوت ... لته مریم نم : تخود ماهاپ هب وشهاگن



یشیم رت هتخوس هایس .. نومن باتفآ

مدرک شهاگن رفنت و صرح اب
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هسنارف هب مندموا زا هام هس اقیقد .. تفر و داد نوکت یرس

.. هرذگیم

هراباک زا یکی وت هک رتخد کی شقن مهب لا روک مندموا زا دعب

هرتخد .. داد مهب ور هنکیم راک هسنارف یاه رهش زا یکی یاه

لوپ .. یوسنارف دنمتورث درم ندرک *ا ضرا اب هک یا هدن ج.

یگدنز کتخب .. شوایس زج دوبن یسک درم نوا و .. هرایم رد

درم نوا مدیمهف هزات داد رارق نوا یاضما زا دعب نم و ... نم

.. دوبن مه داد رارق وغل ناکما و هیک

اب و دموا ملا بند شنودمچ هارمه هب شوایس رصع زور نومه

؛ یاه رهش زا یکی هب .. یصوصخ یامیپاوه کی



زا ؛ زورره نم و هرذگیم زور نوا زا هام ۳ حاال و میتفر هسنارف

ملیف نایاپ دیاب هک اصوصخم .. مشیم رت یصاع شوایس تسد

! مباوخمه زا یضاران نمو ! هنک نشخ س.ک.س کی تساوخرد نم زا
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زارد ، لحاس وت یوشات یاه یلدنص یور و مدیشک یفوپ

رودب و تحار لا یخ اب متسنوتیم منم .. دوبن غولش دایز .. مدیشک

! مریگب باتفا مامح نتفرگ رارق تشگنا دروم زا

رسپ مدرک زاب مشچ ییادص اب هک دیشکن یلوط متسب وماکلپ

یاه کپ هوحم دوب هداتسیا مور هبور یدنلب دق و نووج

وتاپ الی و اهاپ یاوخیم : تفگ یباذج دنخبل اب مدش شمکش

؟ ملا مب مرک

هب مرک یمک و تسشن مرانک مداد نوکت رس قارب ییامشچ اب

مامت شمارا و تیاضر ساسحا دنولا م ماهوناز هب و دز شاتسد



ماپ نیب و نور تمس شاتسد هک روطنومه .. تفرگ ارف ومنت

نیا یدموا هزات .. تمدوب هدیدن لحاس حاال ات : تفگ تفر یم

؟ رهش

.. منکیم یگدنز .. هسنارف هدوخ وت .. هرا _

... داد نوکت یرس
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مدیشک هتسها یهآ ماهاپ نیب شاتسد شزغل اب

دنولا م ماه هلا شک رانک و مرک .. دز دنخبل و تخادنا مهب یهاگن

! یراد یلگشوخ یاهاپ هچ : تفگ و

.. مدرک شلا وح یکمشچ و ! ینیبیم لگشوخ _

شدش خیس یگدمارب یور مهاگن .. دنوبسچ مهب وشدوخ یمک

تتیذا هگا : تفگ و درک یا هدنخ کت مهاگن ندید اب دنوم تباث

؟ مرب هنکیم



.. ادبا هن : مدرک هقلح شندرگ رود و مدرک دنلب وماتسد

درک شزاون وشلگشوخ یاه کپ متسد .. تشاذگ مابل یور وشبل

یا هدننک یر .... ش .. ح نحل اب مشوگ ریز هک مدیشک یهآ

؟ نم ی هنوخ میرب هیچ ترظن : تفگ

؟ هدب اجنیا هگم : متخود شهب ومقارب هاگن

یاه نشیزوپ : درک یا هدنخ

.. هروخیمن لحاس درد هب نم یتساوخرد

... میرب : مدرک ماپ ومدموا رد تروش و مدز یکمشچ
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رد تمس هب ... مدیرپ باوخ زا تشحو اب رد دنلب یادص اب

اب شوایس مدرک زاب و رد اروف .. رد ندش دروخ زا لبق و مدیود

ماپاترس هب یهاگن مشخ زا هدش خرس یتروص و مهرد ییامخا

؟ یتشاد فیرشت اجک بشید : تفگ و تخادنا

نم زا ونیا یدموا حبص لوا ؟ هچ وت هب : متفگ یدولا باوخ نحل اب



؟ یسرپب

و تخادنا قاتا هب یبصع یهاگن دش قاتا دراو و دز مرانک

... هنزب فرح تاهاب دوب هدموا بشید ملیف راذگ هیامرس : تفگ

!! یدموین .. دنوم یلا عبانج رظتنم ردق هچره

متفر متخت تمس و .. دایب زورما وگب : متفگ و مدیشک یا هزایمخ

... مدیشک زارد و

؟ یدوب اجک : درک مهاگن هدش کیراب ییامشچ اب

! بااذ ــ ج رسپ هی لغب وت : مداد باوج باوخ گنم

ساسحا مندرگ تشپ وشمرگ سفن و دش نییاپ باال تخت

رکف : تفگ و دیشک یهآ و درک ورف ماهوم وت وشتسد .. مدرک

!! یش باوخمه یرخ هرن ره اب یروبجم تاملیف وت طقف مدرک

.... کال متسنودیمن
زا لک هب باوخ .. دیشک یفوپ



هنییآ تمس و مدش دنلب ماج زا شهب هجوت یب .. دوب هدیرپ مرس

هرگ ِرف یاهوم .. مدرک بجعت هنییآ وت مدوخ ندید اب .. متفر

و .. دوب هدش شخپ ممشچ رود ممشچ شیارا .. مهرد و هدروخ

... مدوب هدیباوخ تروش و هنت مین کی اب

... مدید مدوخ یور وشریخ هاگن هک متشگرب شتمس هب
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؟ هیچ : متخادنا باال هنوش
رکفتم و دز شنوچ ریز وشتسد

. درک مهاگن
تمس و متشادرب وملوح هجوت یب

یتقو زا هدش تیزیچ هی وت : متفگ تلا ح نومه وت و متفر مومح

!! یدرک رییغت هجرد داتشه و دص متشگرب

! هریمن هگید تاه هیخب یاج : دز بل



مسانشیم بوخ ییابیز حارج کی نم : متشگرب شتمس توکس وت

! منکیم یفرعم تهب یتساوخ

؟ ینودیم اجک زا وت : دیرپ مکلپ

وت هراذیمن هگید هنیبب لا روک وتیخب یاج : داد باوج دنخبل اب

.. داوخیم یصقن و کل نودب رگیزاب نوا ! ینک یزاب شاملیف

؟ هیچ افرح نیا زا تروظنم _

مک مک ومروظنم : تفر قاتا رد تمس و دش دنلب شاج زا توافت یب
یمهفیم

مدرک شهاگن یبصع
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.. مدرک شهاگن یبصع

.. مدش مومح دراو نوغاد یباصع اب و مدرشف متشم نیب ورلوح

نیا یاه یریگرد ... تساوخیم ومشیپ لا س کی شمارا ملد

... دوب هدش مشمارا بلس ثعاب تدم

* صخش موس



اج رانک وشکیش تنوسماس .. دش هنوخ دراو مورا یلیخ دادرهم

شق عال دروم ملیف وحم هک لا رام هب ارذگ یهاگن .. درک ولو یشفک

.. تفرگ شیپ رد ور هنوخزپشا هار .. تخادنا دوب
.. دیشون با یمک

رید تعاس کی ؟ یدوب اجک : دروخ یدب نوکت لا رام یادص اب

.. دیباوخ مداد وراسراپ راهان .. یدموا

هملباق رد توافت یب و تخادنا شهب ارذگ یهاگن دادرهم

تلا ح نومه وت و دیشک وب و تشادرب ور همیق تشروخ ی

هسلج مدموا رید ؟ متساوخ راک شرازگ وت زا نم هگم : تفگ

! تکرش وت متشاد

.. تارب مشکب راهان نیشب : تفگ و درک یا یجک نهد لا رام

هاگن نودب و درک زاب وشنهریپ یاه همکد دادرهم

.. مرب نک مرادیب شش تعاس منکیم تحارتسا .. مروخیمن : تفگ

.. مشکیمن وتتنم روخن منهج هب : دیرغ یبصع لا رام



هشچ هزور دنچ تسین مولعم
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شنت زا وشسابل و درک ترپ هپاناک یور وشیشوگ هجوت یب دادرهم

.. دش قاتا دراو دنک

هدروخ همین با یرطب و .. مدرک شوماخ وزاگ ریز .. یبصع لا رام

.. تفر هپاناک تمس صرح اب و درک ترپ هلا بز لطس یوت ور

دادرهم .. دش شاسامت تسیل دراو و دز گنچ و دادرهم لیابوم

مامت تشاد تداع و .. هراذب زمر شیشوگ یارب تشادن تداع

.. هنک ویس مسا اب وشاه بطاخم

دوب هتخاس کاکش نز کی شزا یلدود و کش ادیدج هک لا رام

هل ال یادص ندینش اب .. درک رارقرب و سامت یروف هل ال مسا ندید اب

؟ یدز گنز نم رهوش هب یچ یارب : دیرغ یبصع و یروف

ینک تقد ؟ هندز فرح زرط هچ نیا : دز داد مشخ و بجعت اب هل ال

ینعم هچ مراد دزمان مدوخ نم هکینز .. نم هن هدز گنز ترهوش



؟ تندز فرح روطنیا هراد

؟ هدز گنز یچ یارب : داد باوج یبصع لا رام

؟ یدیمهف .. هریگب تماقا داوخیم : داد باوج شدوخ لثم هل ال

داوخیم ؟ ینکیمن سب .. وترهوش یدرک یصاع یناور هکینز

.. درک عطق ویشوگ و ... هنک رارف تتسد زا

! هنک نوتتنعل ادخ : دیلا ن .. دیچرب بل و درک ضغب لا رام
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. دز شاهوم هب یگنچ هیرگ اب لا رام

کاپ اروف وشاکشا هداتسیا رد بوچ راهچ وت هک اسراپ ندید اب

؟ مرسپ یدش یرادیب : درک

تتیذا اباب زاب ؟ ینک یم هیرگ ارچ نامام : دیچرب بل ضغب اب اسراپ

؟ هدرک

تنوبرق هن : درک کاپ تسد اب دنت دنت وشاکشا و دز دنخبل لا رام

نیگمغ مکی شرخا .. مدیدیم ور هیا هیکرت ملیف نیا متشاد .. مرب

.. هنوا رطاخ هب دش مومت



و داد نوکت یرس ضغب اب اسراپ

.. تفرگ شیپ رد ور هنوخزپشا هار

. دوب هدیباوخ تشپ هب دادرهم .. دش شقاتا دراو هودنا اب لا رام

زارد تخت یور هشن رادیب دادرهم هک یروج مورا و تفر

.. دیشک

* هل ال

رهاظ رد باق وت نایک .. مدرک مومت ومانوخان الک یبصع

؟ یدرک یم اوعد یتشاد یک اب : دش

مه یا هگید سک لا رام زا ریغ هگم ! لا رام ؟ ینکیم رکف یچ تدوخ _

تحاقو لا مک اب نم هب هدز گنز ؟ هرب رژه تخم ور هک تسه

شنهپ شمتسش منم ؟ یدز گنز نم رهوش هب یچ یارب هگیم

هکینز .. هدز گنز تدوخ رهوش متفگ متشگرب .. بانط ور مدرک

.. کاکش

؟ تماقا هیضق نومه رطاخ هب : تفگ مه رد ییامخا اب نایک



مداد نوکت یرس
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حاال : تفگ و تسب شتسد هب وشتعاس .. مداد نوکت یرس

! منکیم دروخرب شاهاب مدوخ شمنیبب .. نکن تحاران وتدوخ

هابتشا ال صا .. شهب مدیر مدوخ .. تسین مهم : متخادنا باال هنوش

.. مدش مدق شیپ نوممشیپ یرس ین ال وط رهق دعب دوب نم

هنکن ؟ راکچ هسنارف هرب داوخیم دادرهم .. حاال : درک مهاگن هریخ

؟ مویلیل تقورس هرب داوخیم زاب

یلو ؛ هنکب .. هنکب داوخیم یطلغ ره حاال .. منودیمن : متفگ یثکم اب

رسدرد ی هلصوح اصخش ممدوخ نم ! یلیل تمس هرب هرادن قح

مرادن دیدج

منوا نتفر زا یفده املسم ـت: فگ دشیم جراخ قاتا زا هک روطنامه

زاب تارب مرادن تسود .. روشک همه نیا هنرگو .. هراد هسنارف هب



!! هش تسرد یدیدج باصع گنج

... مدیشک یگف کال زا یفوپ
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* صخش موس

تخادنا کیرات قاتا هب وشهاگن درک زاب مشچ دردرس اب دادرهم

اب درک هاگن یتختاپ یور تعاس هب .. دیشک یی باال دنلب فوپ و

نوشن ور تشه تعاس ؛ هک تعاس یاه هبرقع ندید

ود االن و .. هنک شرادیب دوب هتفگ لا رام هب .. دش یبصع .. ندادیم

دنمتردق و گرزب تکرش کی اب شیراک ی هسلج زا تعاس

زا سامت تفه و یس دز گنچ وشیشوگ صرح اب دوب هتشذگ

.. نیسح ریما فرط

.. مدنوم باوخ درکن مرادیب لا رام .. ریما :سالم تفرگ وشرامش یروف



شلح نم هرادن لا کشا : تفگ یگدوسا اب نیسح ریما

تپات پل وت ژه ورپ لماک لیاف رکشورادخ طقف .. ورسلج مدرک

! نک راب یلا قاب و رایب رخ هنرگو دوب

گنز تهب ادعب نم .. رسپ یسرم هشاب : تفگ هف کال دادرهم

.. منزیم

.. ال عف مهب نزب گنز امتح سپ هشاب _ _

تمس و دیرپ نییاپ تخت زا .. درک عطق ویشوگ مشخ اب

یبرع گنهآ کی اب ندیصقر لا ح رد و لا رام .. درک دنت اپ ییاریذپ

.. دید

دز یدنخزوپ
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یادص ندینش اب لا رام .. ندز تسد هب درک عورش دادرهم

درک توکس تسد

یگب و یدب نوکت وتنو ک. تحار لا یخ اب مدیاب .. نیرفا : دادرهم



هب نم هگم قمحا هکینز .. شفرح هب منیرب راذب .. دادرهم قل نو ک.

؟ هن یدرکن دصق زا ؟ مراد هسلج نک مرادیب متفگن وت

: تفگ و دز یخرچ زان اب و درک ضوع و گنها دنخزوپ اب لا رام

باوخ زا دایب وگب .. هریگب تماقا تارب داوخیم هک ینومه هب ورب

.. نک ترادیب مه تزا ــ ن

.. هسریم تشوگ هب اربخ عیرس مردقچ اال شام : دز یا هقهق دادرهم

! میخرچب ات خرچب مناخ لا رام بخ یلیخ

شیندیشون زا هک روطنامه و درک عطق و گنها هوشع اب لا رام

زا ماوخیمن .. دایم هراد ماباب سرب تتخیر هب ورب : دز بل دیشونیم

.. همهفب یزیچ تایراک هوگ

یاباب نوا وتدوخ نهد مدیر : داد باوج یدنخزوپ اب دادرهم

.. تزویفپ



و هنن زویفپ .. هزره هکیترم وش هفخ : تفگ و دیشک یغیج لا رام

... نعوت ی هنشگ ادگ یاباب

.. دش قاتا دراو و درک شراثن ییاباب ورب دادرهم
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شحف دادرهم هب درک عورش و دیشک یغیج صرح اب لا رام

.. نداد

هب هشاب مترخا راب .. وترکن یادص ربب : دز داد قاتا لخاد زا دادرهم

.. هکینز یدیم شحف نم نامام

و درک زاب و قاتا رد درب موجح اسراپ قاتا تمس ضغب اب لا رام

.. نوجاقآ هنوخ میریم نک عمج وتلیاسو : دز غیج

... نامام : دیلا ن دوب هداتفا قه قه هب هک یلا حرد سرت اب اسراپ

.. دش رهاظ رد باق وت دادرهم



و تسپ ردقنا : تفگ و دز شوزاب هب یتشم و تفر شتمس لا رام

هگید دادرهم .. ینیبیم تدوخ زا رت نییاپ ورمه هک یرورغم

مریم شاهاب میقتسم دایم هراد ماباب .. منکیمن یگدنز تاهاب

... شنوخ

وشمگ ورب مپچ مخت هب : دز داد خرس یتروص و مشخ اب دادرهم
منیبب وتتخیر ماوخیمن

لتاق یوت اب ونم فیلکت دیاب .. دایب تاباب مرظتنم منم اقافتا ..

یا هچب یتفر نم الع طا نودب یدروخ هوگ وت هنک صخشم

... یتخادنا و دوب نم نوخ و تشوگ زا هک

؟ هچب مودک ... یگیم یچ : داتفا هتپ هتت هب .. دیرپ لا رام گنر

ینزیم تفم فرح ارچ
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وتدوخ : تفگ و لا رام یاپ یولج تخادنا فت مشخ اب دادرهم

تیاکش تزا هک نیمه .. هکینز شکب تلا جخ ؟ هار نوا هب ینزیم

نک رکش وتادخ ورب مدرکن

هنوخ رس یگرمتیم .. نم یارب ینوبز لبلب یاج هب من اال

یهوگره منم ! ینکیم دیدهت ونم هشاب ترخا راب و تیگدنز

تسد تنینج طقس ی هگرب ینک ترپو ترز یلیخ مروخیم ماوخب

.. تمنوشیم هایس کاخ هب .. هنم

.. تفرگ هلصاف دادرهم زا قه قه اب لا رام

ردقنا هسنارف ورب وشاپ یاوخیم هک ینوتسربق ره ورب : دیرغ و

یش هتسخ ات نکب

.. ندرک هیرگ هب درک عورش مکاح یادص و رس زا اسراپ

جراخ قاتا زا مشخ اب و .. وتادص ربب : دز دایرف تینابصع اب دادرهم

.. دش



.. ناما ــ :م دز گنچ و لا رام سابل هیرگ اب و تفر لا رام تمس اسراپ

.. دادرهم هب نداد شحف هب درک عورش قه قه اب بل ریز لا رام

.. درکیم درد طقس رطاخ هب شبل ریز زونه

* مویلیل
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* مویلیل

! دوب یباوخ هچ نیا : مدزیم سفن سفن .. مدیرپ باوخ زا سرت اب

و مشاب مورا مدرک یعس .. مدیشک مدرک قرع ندرگ هب یتسد

... منکن رکف شهب

.. هش عمج مساوح یمک دش ثعاب مقاتا رد یادص

هک مدرک زاب و رد .. متفر رد تمس هدیرپ ییور و گنر اب نانک خل خل

و .. االن منوا .. متشادن وشلصوح ال صا .. مدش هجاوم شوایس اب

.. حبص تقو نیا

؟ دیرپ تور و گنر ارچ ؟ هدشیچ : دش نارگن شامشچ مندید اب



شتسد ندش لفق اب .. مدش قاتا دراو و متفرگ شزا و مور هف کال

.. روخب یزیچ هی هدرس تاتسد : مدرک شهاگن زیت موزاب رود هب

... هداتفا امتح تراشف

مداد نوکت یرس شزا یص خال یارب

؟ یدموا یچ یارب :حاال متفگ و

.. هراد نومراک لا روک : دز زومرم یدنخبل

گنز نم هب هشاب هتشاد مراک لا روک : مدرک شهاگن کوکشم

هنزیم

! هدزن هک :حاال تخادنا باال یا هنوش
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نومه وت متسب ومامشچ و مداد متشپ روارد هب ومیکت یگف کال اب

.. مایم منم لا روک شیپ ورب وت بخ یلیخ : مدرک همزمز لا ح

.. دش مروم روم مندرگ تشپ هب شغاد غاد یاه سفن ندروخ اب



و مدرک هقلح شرمک رود وماهاپ .. درک هقلح مرمک رود وشتسد

.. میدرک یم هاگن مه یامشچ وت هریخ .. مدرک زاب ومامشچ

.. مدروایمن رد رس شزومرم هاگن زا چیه

یور و دیشک شوغا رد ومرس هک .. مدرک شهاگن بجعت اب

.. مدیمهفیمن وشراک ینعم .. تشاذگ شنیس

؟ یا هف کال ردقنا ارچ : درک همزمز مشوگ رانک هتسها

و درک مرود شدوخ زا ناهگان هک متشاذگ باوج یب وشلا وس

؟ یراد بت .. یغاد ردقچ : تفگ نارگن

ملد تشاذگ مینوشیپ یور وشتسد هک متخادنا باال هنوچ

هشدوجو رطاخ هب میغاد اشنم همهفب تساوخیمن
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دوب هدرک رییغت یلیخ شوایس .. متفرگ هلصاف شزا یمک

یدنخبل هلصاف ندید اب .. درک یمن مریقحت هتشذگ لثم هگید



هگید زور کی مگیم لا روک هب تسین بوخ تلا ح هگا : دز وحم

.. نومتنیبب

... مراد مرگ با شود هی هب زاین طقف مبوخ هن : مدرک رت بل

وت .. نزب گنز مهب یدرک وتاراک .. مراذیم تاهنت : درک مهاگن هریخ

.. مداد نوکت یرس هاگن و فرح نودب .. مترظتنم لته یب ال

... منک هاگن زومرم یامشچ نوا وت تساوخ یمن ملد

هدش مچ نم .. مدیشک یی باال دنلب فوپ .. دش جراخ قاتا زا یثکم اب
؟ دوب

* صخش موس
اب لا رام .. دوب هتسشن TV یور هبور مها رد ییامخا اب دادرهم

لیاسو هکلب ات دیخرچیم شدوخ رود هنوخزپشا وت سرتسا

... هنک ادیپ ور ییاریذپ

هتسشن اسراپ رانک دنخبل اب لا رام و دادرهم هب هجوت یب لا رام ردپ



.. ینزیمن رس تنوجاقا هب هگید اسراپ اقا : دوب

مایب مراد تسود یلیخ .. نوج اقا : تفگ ینوبز نیریش اب اسراپ

.. هریگیم ومتقو ماقشم یلو تمنیبب

.. دز وحم یدنخبل اسراپ فرح ربارب رد دادرهم
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رس نحل اب و دز اسراپ ینوبز نیریش هب یدنخبل لا رام ردپ

مدینش ؟ ربخچ راب و راک زا : تفگ و دادرهم تمس درک ور ینیگنس

! یشورفب وتماهس هرارق

TV زا یا هظحل وشهاگن و داد مل هپاناک هب درسنوخ دادرهم

هدنوسر و فرح نوتهب هک ینوسر ماغیپ نوا منک رکف : تفگ و تفرگ

.. مشورفب ومماهس تسین رارق نم .. هدنوسر قجو و قجع یمک

.. مرخب و نیسح ریما ماهس رارق

تمس درک ور مه رد ییامخا اب دوب هتفرگ وشباوج هک لا رام ردپ



طقف یشکب تمحز داوخیمن اباب ناج لا رام : تفگ و هنوخزپشا

.. مرب و تمنیبب مدموا

و ییاچ اباب : دش جراخ هنوخزپشا زا هچاپتسد و لوه لا رام

ییاچ مهوت منودیم و هشکیم لوط مکی هشکب مد متشاذگ هزات

... یرادن تسود نوتبن

.. مرتخد هشاب : تفگ لا ح نومه وت و داد نوکت یرس لا رام ردپ

تمس دیایب دیشورفب ونوتنوخ نیا مرظن هب لا رام : داد همادا و

.. دیرخب کیش ی هنوخ هی تردام و نم ی هنوخ

ییاج و میا یضار نومنوخ زا ام ریخ : تفرگ هبج عیرس دادرهم

میریمن
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تمس درک ور قاتشم دادرهم فرح هب تیمها یب لا رام ردپ

؟ مرتخد یقفاوم ؟ موه : تفگ و لا رام



نانک نم .. نم و تخادنا دادرهم هب یهاگن سرت اب لا رام

.. منک تروشم دادرهم اب دیاب .. اباب منودیمن : تفگ

تروشم .. ناج اباب هشاب : تفر مه رد یمک لا رام ردپ یامخا

تسین مهم یقابلا رظن میلیخ هک دنچره .. هدب مهب وشربخ یدرک

دنلب شاج زا دنخزوپ اب دادرهم .. دوب هتخادنا ینیگنس ی هکیت

قاتا تمس هک تلا ح نومه وت و درک شوماخ ونویزیولت و دش

... نم رظن منیا .. لا رام میریمن ییاج ام : تفگ تفر یم

.. درک هاگن دادرهم هب مشخ زا هدش زمرق یتروص اب لا رام ردپ
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.. دز نوریب هنوخ زا فرح یب شتک نتشادرب اب و دش دنلب شاج زا

.. دوب هتفر شردپ .. درک زاب و رد و دیود رد تمس نوساره لا رام
و رد یبصع

فرح نیااب هنوخ زا ومردپ هک .. دادرهم تتشکب ادخ : دز غیج و تسب
تفرخزم



ی هقطنم نیرتهب وت هشاب تادخ زا دیاب یضوع لا غشا .. یدرک نوریب
نارهت

.. ینک یگدنز نم ردام و ردپ شیپ و

یلیس .. درک هلمح لا رام تمس و دموا نوریب قاتا زا یبصع دادرهم
و هناناج

نهد وت منیرب : دز هدبرع و درک لا رام فیحن تروص راثن یمکحم
رش هک تاباب

ور هزوجع یوت هشکب وروت ادخ .. هریم و هنکیم تسرد

نتشادرب اب و

.. دز نوریب هنوخ زا یچییوس اج زا نیشام چیئوس

... تشاذگ اهنت هدز تهب و لا رام و

* مویلیل
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* مویلیل

لکشم درک یم یعس ؛ تشاد یدایز تقد اب .. مدش قیقد شتروص وت
ونیشام



.. هنک فرطرب

هگا هشیم تسرد هگید مکی : تفگ و دش زاب شمخا مریخ هاگن ندید اب

رانک لودج یور و متخادنا باال هنوش ... نیشام وت نیشب یدش هتسخ

.. متسشن نوبایخ

هدش هف کال .. دش مخ نیشام توپاک تمس زاب و تفرگ مزا وشهاگن
رارق .. مدوب

.. دش فقوتم شوایس نیشام هار طساوا رد هک لا روک شیپ میرب دوب
االن و

شوایس ات مداتسیا نوبایخ رانک هک تسقیقد جنپ و لهچ دودح
لکشم

.. هنک لح ونیشام

نیا .. بان و رکب .. متخود مور هبور هرظنم هب و متفرگ شزا ومهاگن
ونوبایخ

نوبایخ کی .. متشاد تسود و دشیم در شزا نیشام یرادگ هگ هک
.. تکاس



.. دنمونت و هدش کلف هب رس یاه تخرد اب تولخ و

شتسرد منوتب نم دیاش رونوا ورب : متفر شتمس و مدش دنلب ماج زا
اب ... منک

هک خاروس کی ندید اب .. داتسیا رانک زومرم هاگنو هتفر باال ییاهوربا
یرد

دش عمج یتروص اب دش هایس امامت ماتسد .. متشادرب و رد .. هشور
تمس

هدنخ .. یرت دراو منک رکف تدوخ دروخ مهب ملا ح ها : متشگرب شوایس
ی

ندید اب .. دش ادیپ شبترم و دیفس یاه نودند فیدر هک درک یباذج

سرد منیا : مدیلا م شتروص یور ومهایس تسد و مدش یصرح شدنخ
تربع

و متخادنا باال یا هنوش .. درک مهاگن تهب اب .. یدنخن نم هب ات هشب
.. نوطیش

ملد وت نم و .. درک یم مهاگن هکوش مدرک زیمت شسابل اب ومتسد یقاب

... مدیدنخیم شفایق هب شغ شغ
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... منکیم یف تال .. یروعشیب یلیخ : تفگ و دش جراخ تهب زا

یاو ؟ ینک راکچ یاوخیم ال ثم : مدرک کاپ وممشچ رانک کشا هدنخ اب
... وشفایق ادخورت

سرت و هدنخ اب .. دوب هدش یناوغرا شتروص .. درک مهاگن یبصع
یگتخاس

شاجرس هک مدیشک یغیج ... دیرپ متمس هک متشادرب بقع هب یمدق

االن فیح .. مسریم وتباسح : داد نوکت راو دیدهت وشتشگنا و داتسیا
شاج

... تسین

نییاپ وشتسد هک .. مدز یصاخ کمشچ و مداد نوکت ومدوخ سول
و دروا

زاب و ... تفرگ مزا وشور ؛ هشن ادیپ تساوخیم هک یوحم دنخل اب
وشرس

.. درب ورف توپاک لخاد

شوایس هب درف هب رصحنم هاگن کی اب و .. دش وحم مدنخ مک مک منم



هاگن

.. مدرک

؟ تسین تنشگ : تفگ دوب لوغشم هک روطنومه

و دوب شلباقم متروص .. متسشن نیشام ی هبل و متفگ یچون

یور زا و مرمک رود تخادنا مرن وشتسد ... میدوب هداتسیا مه لباقم
نیشام

.. هشیم فیثک تسابل : مدروا نییاپ

... مدرک هاگن دوب هدش هایس یمک هک مدیفس ترشیت هب

متخادنا باال هنوش هک .. تخادنا مهب یرگشنزرس هاگن
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: تفگ هک دوب هتشذگن هقیقد دنچ
ات نیشام وت ورب .. دش تسرد منک رکف

.. مایم منک زیمت ومتسد نم

مدش شنیشام راوس و متفگ یا هشاب

و درک نشور و نیشام توکس رد و .. دش نیشام راوس هیناث دنچ دعب
هب



هک متفرگ شخر مین زا ومهاگن .. دنور لا روک تقوم ی هنوخ تمس

توکس وت .. داین شوخ تقاذم هب هک هنزب یفرح هنکمم لا روک : تفگ
نک

مدیم وشباوج نم

؟ یفرح هچ : متفگ و متشگرب شتمس

.. هگب شدوخ ات میرب :حاال تفگ و درک ملا وح یهاگن مین

.. مداد هرجنپ هب ومیکت و مداد نوکت یرس

* هل ال

.. درک یم مهاگن مهرد یامخا اب ... متسشن لا رام یور هبور هارکا اب
یفراعت

هدشن درس ات روخب وتوهق : مدرک

.. داد نوکت یرس

زا دعب و همدقم یب هک تساوخیم یچ مزا زور تقو نیا منودیمن
ندز

... دوب هدموا مغارس هب افرح نوا
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یادص اب .. مدرک لوغشم میشوگ اب یکلا ومدوخ و متفرگ یور شزا

... متخادنا شرورغم تروص هب یهاگن مین شفرس

مهب دیاب .. ماوخیم تماقا منم : تفگ همدقم یب هک مدرک ییانتعا یب

ینک کمک

.. تسین راک رد یدیاب نم راک وت ؟ دیاب : مدرک شهاگن رخسمت اب

منیبب منوتیمن نم ... افطل : تفگ و درک هفاضا شهاوخ یمک شنحل هب
رهوش

یفده روشک نوا باختنا زا انئمطم هک هیروشک وت تماقا لا بند هب
... هراد

رهوش یدید ؟ نم رهاوخ رطاخ هب امتح : مدرک شهاگن یظیلغ مخا اب
تدوخ

ادگ لحم گس نم رهاوخ هنرگو .. هدیم خن نم رهاوخ هب ههاکریز بآ

هنکیمن تعامج

کمک هی منم .. نم رهوش بجار نک تبحص تسرد : درک مهاگن زیت



فیدر وماراک شدوخ مریگب لیکو ای ینک کمک مهب ینوتیم ماوخیم
؟ هنک

همهفب دادرهم هگا ؟ یاوخیم تماقا یچ هساو :حاال متفگ یدنخزوپ اب

هب شارب ات یا هگید سک شیپ هریم منوا رابنیا و هشیم فرصنم
روط

هریگب تماقا هنایفخم

لو یرتخد ره رطاخ هب هرادن قح .. هنم رهوش نوا : تفگ یهاوخدوخ اب

؟ هنای ینکیم کمک حاال روشک نوا روشک نیاوت هش

. هن : مدرک شهاگن ممصم و متخادنا باال هنوش

هنوخ زا فرح یب و تشادرب وشفیک و .. ڪ رد هب : درک مهاگ نـ بضغ اب

.. دش جراخ
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لا رام ؛ ریخا یاه هام وت دنچره .. متفر شیلا خ یاج هب یا هرغ مشچ
نیرتهب

.. مدروخ شزا یدایز یاه ییوربا یب و اه هبرض یلو .. دوب متسود
یلیخ



اب شجاودزا لبق لا رام هکارچ .. درک مبارخ نایک یولج اه تقو
دادرهم

نایک لثم ینوبرهم و باذج درم زا دایم یک بخ .. دوب نایک قشاع
هک ؟ هرذگب

؟ هتتشپ " در ــ "م کی لثم ایتخس همه وت

و نم نایک ؛ اه رتخد نومه نیب و .. دوب یرتخد ره یوزرا نایک اعطق

یقشاع ی هیضق .. میدش مه ی هتخابلد و هتفیش ودره و درک باختنا
و لا رام

یتوس .. مدینش لا رام هدوخ نهد زا راب کی مه نایک هب تبسن
یعیاض

یلو .. مدز هار نوا هب ومدوخ نومیتسود ظفح یارب نم و دوب هداد
االن

هنزب " مویلیل ..." مرهاوخ هب یگنا ره مراذب منوتیمن .. هنکیم قرف عاضوا
نم و

و مویلیل بوخ هکنیا اب ! مدب لا رام و دادرهم هب و قح و منک توکس
یدنول

.. هلا حم ندن نوشن زبس غارچ شهب ات منودیم یلو .. مسانشیم وشاه



یا هرذ

! رکذم سنج هب هدب لحم
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* مویلیل

.. دوب راب نیلوا یارب .. مدوب هکوش یمک میتشگ یمرب هک لا روک شیپ زا
هک

درم نارازه اب اه رابو اهراب نم .. متشاد و فرخزم سح نیا
مدش باوخمه

رادروخرب نوشاهاب .س کس تذل زا ؛ ایح و مجح و تلا جخ نودبو
یلو .. مدوب

کی .. صاخ ساسحا کی .. لا روک نوبز زا یا هلمج ندینش اب االن

! تفرگ لکش نم رد مراذب یچ وشمسا منودیمن هک سح و ساسحا
ربخ

یم یزاب شوایس و نم هک ینروپ ملیف تمسق نیرخا هکنیا ندینش

... میش باوخمه و میباوخب مهاب دیاب شوایس و نم و .. ِمیدرک



.. درک توکس و درک مهاگن یصاخ روط کی ربخ نیا ندینش اب شوایس
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.. مدیشک ین ال وط و دنلب یسفن و مداد هیکت نیشام ی هشیش هب ومرس

؟ هتچ : درک همزمز

.. تسین میچیه : مشاب یداع مدرک یعس و متخادنا شهب یهاگن مین

لا روک شیپ زا هک یتقو نوا زا : درک مهاگن هدش زیر یاه مشچ اب
میتشگرب

! هدش تیزیچ هی

! ینکیم هابتشا : مدرک هاگن شدرس و تخس تروص هب ممصم

نماب یباوخمه ردقنا ینعی : درک داجیا ماهوربا نیب یمخا شدنخزوپ

؟ هروا شدنچ

درم مامت زا شوایس اعطق .. متخادنا شهب هیفس ردنا لقاع یهاگن

فورعم لوق هب و رت باذج .. مدوب هدش باوخمه نوشاهاب هک ییاه

منودیمن وشمسا هک یفرخزم سح نیا لماع یلو ... دوب رت یس س*ک*
یچ



.... متسنودیمن ؛ و مراذب

.. هریگرد مرکف طقف .. مدرکن توکس وت اب یباوخمه رطاخ هب نم .. هن _
... نیمه

.. درک همزمز یبجع

: تفگ نم هب ندرک هاگن نودب .. زمرت ور دز .. لته رد یولج ندیسر اب
ورب

اتراهچ اب و نوریب ینزن زاب نک یعس و .. نک تحارتسا و تقاتا
روخش ال

! یش باوخمه

و رد یلحم یب اب .. مدش هدایپ نیشام زا و مدرک شهاگن یدنت اب
مدیبوک

مدرک یم ساسحا مدوخ یور وشهاگن ینیگنس .. مدش رود شزا و
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یلحم یب و اراتفر هک مویلیل نومه مشب منکیم یعس دعب هب نیا زا
چیه یاه

.. تسین و هدوبن مهم شارب یدرم

* لا رام



دادرهم زونه و دوب ، ود هب بر کی مدرک هاگن تعاس هب ینارگن اب
هدموین

... دوب

.. مدرک شوماخ وزاگ ریز و .. مدیشک ترسح زا یهآ

یضغب اب .. مدرپسیم لد شهب دیابن .. دوبن وشب یگدنز .. یگدنز نیا

قاتا هب یهاگن شلبق ... متفر مقاتا تمس هب .. مولگ رد هدز همتابمچ
اسراپ

... هشن گرزب شاک .. شموصعم تروص یارب تفر فعض ملد و متخادنا

هآ نیا .. مدیشک درد زا یهآ ... هشن شاباب لثم یکی و هشن گرزب شاک
اه

نتاس هب یتسد ... مدیشک زارد تخت یور ... دوبن وشب مومت تقوچیه

؛ ور وتپ اروف .. دیلک شخرچ یادص اب .. مدیشک تخت گنر دیفس یاه
یور

... مدوب رادیب االن ات شرطاخ هب همهفب تساوخ یمن ملد مدیشک مرس
یوب

دش قاتا دراو شدوخ زا رتدوز شراگیس سگ
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.. منک لر تنک متسنوتیمن و ماکلپ شزرل

باال تخت .. مشکب سفن مظنم و مورا مدرک یعس غارچ ندش نشور اب
نییاپ

... دش

.. دزیم دنت مضبن

... هل ال ی هنوخ یریم هشاب ترخا راب : تفگ درسنوخ و دنوکش وشجنلق

هب نزن وتدوخ : مدینش وشنتفر هچورغ نودند یادص .. مدرک توکس
... باوخ

مروخیم یهوگره منزب رابود وفرح کی دایمن مشوخ ال صا ؟ یدیمهف

.... نکن شعمج متشپ

.. هدن روتسد نم هب : مدرک شهاگن ضیغاب و متسشن ماج یوت یبصع

هسریم اربخ مه بوخ هچ ؟ هتیلا ح مدیم ماجنا داوخب ملد یراکره

.. نریم باال ... زا بوخ هچ اال شام .. تتسد

.. نک شوگ ومتفگ هک یزیچ .. وگن پال و ترپ : درک مهاگن هلصوح یب

اهنت هچب اتود اب و نم و یرب مراذب منوتیمن نوچ .. منکیمن شوگ _
.. یراذب

هک تساسراپ هی ؟ هچب مودک ؟ یدش هنووید لا رام : درک مهاگن هف کال
بوخ



.. هدب تخا طیارش اب وشدوخ هدلب

!! هن ممکش وت ی هچب یلو .. هدرک تداع هراچیب یاسراپ : مدز یدنخزوپ

نورد زا یلو .. مدرک شهاگن درسنوخ .. درک مهاگن کوش و تهب اب
هب ومدوخ

.. مدرک شنزرس هب عورش معیاض غورد رطاخ
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منک رکف یلو ؟ متفگ نم هک دوب یرادخاش و هزم یب غورد هچ نیا
رواب دادرهم

: درک همزمز دعب و درک مهاگن جیگ و توهبم هظحل دنچ هک .. درک
روطچ

.. نم یادخ ... هخآ

.. دش زبس مبل یور تیاضر زا یدنخبل

؟ یدیمهف هتقو دنچ : تفگ و درک یثکم مدنخبل ندیداب

... هتفه کی : مدز بل و تخت جات هب مداد ومیکت

نیا وت .. نم یادخ : داد هیکت روارد هب و درک مهاگن نوشیرپ و یبصع



تیعضو

؟ نومساک وت یتشاذگ دوب یچ هچب

ماوخیم متسخ من اال .. نزب فرح تسرد نم ی هچب بجار : مدرک یمخا

.. مباوخب

.. صصختم هی شیپ میریم ادرف : درک مهاگن ینارگناب

؟ یچ یارب : مدرک شهاگن هدیسرت

... هنک کچ ور هچب تیعضو هکنیا یارب : دنک شنت زا وشسابل هف کال

هراچیب . مدیشک مرس یور وروتپو متفروتپ ریز زابو مداد نوکت یرس

..... متفگ غورد دیمهفیم هگا مدشیم

.. مرب دیاب مه تکرش نم .. هگید نک هلجع : مدرک لفق و رد شادص اب

مدیشک یفوپ
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زاگ فرح یب .. مدز یلدنص هب ومیکت و مدش شنیشام راوس راچان هب
داد



... شرظن دروم بطم تمس

شهب هدیمهف .. مدرک یم ساسحا منودیمن .. دزن فرح کالم کی هار وت

هچب دوجو زا طقف تفگ یم مساسحا فرط هی زا یلو .. متفگ غورد
یضار

نتفر منوا شتساوخ هب هنوتیمن هک هنیا رطاخ هب مشینارگن و .. تسین
هب

... هسرب یرامرهز و تفوکره و هسنارف

ندرک لفق زا دعب .. دموا مرانک .. مدش هدایپ فرح یب .. وردوخ فقوت اب

دنلبوشرس یشنم .. نومدورو اب .. میتفر بطم تمس مهاب .. نیشام
.. درک

.. دوب بطم وت هدننک هعجارم هس اهنت

تسد تیاده اب .. دش یشنم اب تبحص لوغشم دادرهمو مداتسیا رانک

هاجنپ دروخ یم ینز رتکد ... میدش رتکد قاتا دراو دادرهم اب .. یشنم



.. مرتخد نیشب : دز دنخبل مندید اب هشاب هلا س

فرح هب هرخ باال دوب هداتسیا یا هشوگ دادرهم .. مدز دنخبل سرتسا اب
: دموا

.. افطل
.

.. نووج منودیم مدوخ : هدب همادا تشاذن رتکد

.. تفرگ ومضبن و .. تشاذگ شینیب یور وشمرف شوخ کنیع دعب و

وت کشا .. درک یم شهاگن تقد اب دادرهم .. تفر مهرد شامخا یمک

.. دش عمج مامشچ

تخادنا مهب راب فسات یهاگن رتکد

؟ هداتفا یقافتا : تفگ اروف دادرهم
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ونم هشیم : تفگ دعب و تخادنا دادرهم هب یمشچ ریز یهاگن رتکد

؟ یراذب اهنت هظحل دنچ وتموناخ

؟ یچ یارب : تفگ مگردرس دادرهم

.. تسنونز لئاسم یرس کی : تفگ ینوبرهم اب رتکد

.. دش جراخ قاتا زا و داد نوکت یرس دادرهم



.. رتکد : مدز بل و مدرک هاگن رتکد هب ینارگن و مرش زا رپ ییامشچ اب

.. متسه تداعس : درک مهاگن مخا اب

؟ هداتفا یقافتا .. تداعس رتکد ... هلب : مدرک رت بل

بارخ وتیگدنز متساوخن : درک مهاگن قیمع و تسشن شیلدنص یور
یلو .. منک

هلماح هتفگ امش هب یک .. شهب یگب غورد دیابن .. هراد هانگ مه درم نیا

؟ دیا

هرب تساوخیم ... مرهوش ینعی .. دادرهم .. سکچیه : مدیدزد ومهاگن

نیمه لح هار اهنت .. هنک کرت هشیمه یارب ومرسپ ونم و هسنارف
... دوب

و منک یراک تارب منوتیمن نم مفساتم : داد نوکت یرس فسات اب
هب مروبجم

.. هرن نک شعناق .. نک تبحص شاهاب نیشب مرتخد ... مگب ترهوش

شهب ... شهب دیگن : متفگ ضغب اب
طقس دیاب هراد لکشم هچب هک ـد ـ یگب



طقس هنک مروبجم مشدوخ هک دیرایب یلی دال نیچمه منودیمن هش
.. منک

منکیم شهاوخ : درک مهاگن هدش درگ ییامشچ اب
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.. دز یدنخزوپ و تخادنا متفر مهرد ی هرهچ هب یهاگن مین

مهاگن یروجنیا هک هدشیچ ینعی .. مداد تروق یپ رد یپ ومنهد با

.. هشاب هدیمهف هنکن ؟ هنکیم

.. مدرک یم شهاگن سرت اب

تسین مولعم ؟ هن هشاب هتشاد لکشم هچب دوب تادخ زا : دیرغ بل ریز
هچ

هبرض هتفگیم رتکد .. هدرک ادیپ لکشم هک یدروخ یرامرهز و تفوک
یاه

.. یدروخ نورفعز ای هدروخ تمکش هب یپ رد یپ

ینک شطقس یش روبجم ات یدروخ نورفعز .. وگب وشتسار

.. هدیمهفن ومغورد هک مدرک رکش ورادخ .. مداد تروق هتسها ومنهد با



مک رطاخ هب دیاش .. مچب قشاع مدوخ نم قمحا هخا د : متفگ ضغب اب
یلحم

هدرک ادیپ لکشم مچب وت یاه

یارب ندرک ادیپ لکشم هب یطبر هچ یلحم مک : درک مهاگن رخسمت اب
نینج

؟ هراد

... مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ومرس و مدزن یفرح

.. تفر شدوخو درک هدایپ ونم ... میدیسر هنوخ هب تعاس مین دعب

.. متفرگ هنوخ یاراوید زا ومهاگن .. مدش هنوخ دراو

مدش ولو هپاناک یور اسابل نومه اب .. متخود مشچ مبوبحم هپاناک هب و
و

متشاد ور هدرسفا و جیگ مدا کی ساسحا .. متسب ومامشچ
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ندید اب .. مدرک زاب ومدرک داب یامشچ رد وت دیلک شخرچ یادص اب
هک اسراپ

هب ومهاگن .. متسشن ماج وت یگتسخ اب .. درک یم مهاگن یلا حشوخ اب

.. دوب بش هن متخود راوید یور تعاس



مهوت یارب میدروخ ازتیپ میتفر اباب ؛ اب نامام : تفگ یداش اب اسراپ
.. میدروا

قاتا تمس و مدز شرانک و مدش دنلب ماج زا و مدیشک یا هزایمخ
متفر باوخ

.. تساجک تاباب : متفگ لا ح نومه وت

گرزب اقا ی هنوخ هریم تفگ : داتفا هار مرس تشپ هدرک غب

؟ شنوخ هدرک توعد وشرسپ هاگداد دعب هدشیچ گرزب اقا : مدرک شهاگن

؟ یروخیمن وتازتیپ نامام : داد هیکت رد بوچ راهچ هب

ماوخب ؛ تقاتا وت ورب یزاب هنک یاج هب اسراپ : مدرک شهاگن یبصع
تفوک

.. نم شوگ رانک نکن زیو زیو یه .. منکیمن مماوخن منکیم

.. درک مهاگن سرت اب

.. مدش نومیشپ شبا رپ یاشچ ندید اب

.. شقاتا تمس دیود

متشاد ردارب کی شاک .. مدرک تحاران ممیگدنز مدمه اهنت .. تفرگ مضغب



.. شلا ثما و دادرهم نهد وت هنزب تسنوتیم هک .. دوب متشپ هک

... متسیرگ محاضتفا لا ح هب و .. متفرگ ماتسد وت ومرس

* مویلیل
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ور ؛ ورب شوپب و نیا .. مویلیل :سالم دز یدنخبل و دموا متمس نتسیرک

.. ننک هداما ورنحص مگب اه هچب هب ات تخت

مداد نوکت یرس

هک یدرز تس هب ... مدوب رفنتم مدوجو مومت اب ملغش زا دوب راب نیلوا

توافت یب .. مدرک هاگن ؛ تشاد مدش هزنرب تسوپ اب یگنشق ینومراه
اجنومه

هب و متفر کقاتا وت یدق هنییا تمس . مدیشوپ و تس و مدنک ومسابل
مدوخ

... دوب بوخ .. دوبن دب .. مدرک هاگن

... مدیشک زارد و متفر تخت تمس

.. متسب ومامشچ .. اه هچب یادص و رس هب هجوت یب



اب .. دش شریخ مهاگن و مدرک زاب یمک ومکلپ الی .. دش نییاپ باال تخت
یمخا

هک تفر شراولش تمس شتسد .. دروا رد شنت زا وشنهریپ .. قیمع

.. درک ساسحا ونم ی هریخ هاگن
لگشوخ هچ : هنزب دنخبل درک یعس

.. یدش

ماسفن .. دیشک زارد نماب تخت یور و دنک وشراولش .. متفرگ شزا هاگن
دنت

.. دشیم یلا خ و رپ مامشچ مادم .. دش

.. نادرگراک ی هس ود و کی یادص اب

شامشچ وت .. درک ندرگ ندیسوب هب عورش .. دز همیخ مور شوایس
هریخ

مرن .. ماپ الی تمس تفر شتسد .. درک یمن مهاگن یلو مدوب هدش

دنلب یهآ هک درک ک*م خاروس دراو وشبابس تشگنا .. دیشک شور
مدیشک
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مهاگن مهرد ییامخا اب مدیشک مرود ور هفحلم نادرگراک تاک یادص اب



هآ : درک

هشیمن هک یروجنیا !! هنروپ ملیف .. شکب یرت دنلب یاه

و شوایس یامشچ وت ندرک هاگن یور هک دوب بیجع مداد نوکت یرس

... متشادن
.. درکیم مهاگن میقتسم نوا یلو

دش مومت روا باذع ی هطبار نیا رخ باال

شوایس اب ال صا نم نتشاد مقح .. ندوبن یضار دایز لا روک و نادرگراک

... مدرکن یراکمه و یهارمهو

.. مدز نوریب هنوخ زا و مدیشوپ ومسابل

مد . نج دوب هتفگ مهب همدای قیقد ... دیچیپ مشوگوت شوایس یادص

؟ دوب هدش باوخمه هدن ج. کی اب ییور هچ اب سپ

.. تمنوسریم : مدرک شهاگن درس شوایس یادص اب

.. متفر شتروپسا یوردوخ تمس و مداد نوکت یرس
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درک نشور ونیشام فرح یب و دش راوس هقیقد دنچ دعب .. مدش راوس
زاگ و

.. لته تمس داد

... متخود مشچ نوریب ی هرظنم هب و .. مداد هیکت هرجنپ ی هشیش هب

روا باذع تارب نماب س*س ردقنا ینعی : مدرک زیت وماشوگ شادص اب
؟ دوب

.. مدرک توکس

.. مباصع یور تخادنا طخ شدنخزوپ یادص

هک ییادرم زا دعب ی هعفد هشاب مدای : تفگ هک مدب باوج مدرک رت بل

راکچ ای نتساوخ تزا ینشیزوپ هچ .. مسرپب یدش باوخمه نوشاهاب
ندرک

... دیدرب تذل ودره رخا ات و یدش نوشبلا ط هک

هریخ میقتسم و .. متشگرب شتمس منزب دنخزوپ هک دوب نم تبون حاال

.. مباوخب نوشاهاب هکنیا لبق انوا ؟ شوایس ینودیم هخا : شهب مدش
مهب

مراب فرح یلک و .. نرفنتم هدنج یارتخد زا نتفگن یا هد . نج نتفگن



نورگ مارب مدیاب االن املسم سپ : مداد همادا یدنخشین اب و .. ندرکن
مومت

؟ مو هـ هش

.. نم ... نم : دوب هدش هتسجرب شندرگ گر

؟ وت : مدرک شهاگن هتفر باال ییاهوربا اب

و تدوخ .. تشاد قرف عضو عقومنوا : درک ملا وح یهاگن مین یبصع
تتاکرح

منزب تهب ورافرح نوا دوب هدش ثعاب

هک ؟ هروطچ نومعضو االن دعب : مدیشک شنور یور ومتسد یدنخ کت اب

؟ هتشاد قرف شلبق
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.. ایراد مرک تدوخ رتخد نیبب : تخادنا مهب هدنخ اب ماوت یهاگن مین

مهب و رد و مدش هدایپ نیشام زا لته هب ندیسر اب و مدز یدنخزوپ
مدیبوک



تمس مدرک مخ ومرس

همهاب هک یرتخد هی اب رتهب .. مراد مرک .. هرا : متفگ و نیشام ی هرجنپ
کیت

ندینش نودب و .. میدنوسر هکنیا رطاخ هب نونمم ... یرپن هنزیم
شباوج

.. مدرک دنتاپ لته تمس

لته هب بشما هک دادیم نیا زا یکاح شنیشام یاه خرچ یادص
امتح و .. دادیمن

... هنک هیلخت وشی ژ رنا راب هی وت داوخیم زاب

* لا رام

هگید هک ییادص اب و متشاذگ یروخ راهان زیم یور ؛ ویروخ تشروخ
یساسحا

ماش دیایب اسراپ ... دادرهم : مدز دایرف دوبن شوت

یب دادرهم تسشن مرانک و دموا عیرس اسراپ .. ندموا یا هیناث دعب
: تفگ توافت
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تتروص یامشپ هب یتسد نتفرگ لغب کربمغ یوناز یاج هب رتهب : تفگ
ینزب

... هدش هوگ تفایق لثم هک متاهاذغ

.. شفرح ربارب رد مدش هل مدش دروخ
درک یم هاگن مهب یمشچ ریز اسراپ

.. تشادن وم یا هرذ متروص نم شافرح سکعرب ... مداد تروق ومضغب
یاهوم

.. دوب هدرکن یرییغت هک مماهاذغ .. دوب روب متروص

بجعتم متشادرب شولج زا وشباقشب و مدش دنلب ماج زا یدنخزوپ اب

درک مهاگن

اب و مدرک ترپ کنیس لخاد وباقشب و مدش هنوخزپشا دراو درسنوخ
یدنخشین

نیشام لخاد راذب وتباقشب ، یدروخ وتماش نامام اسراپ : متفگ

.. ییوشفرظ

.. نامام مشچ _

شچیئوس هارمه وشلوپ فیک .. دش دنلب شاج زا بضغ اب دادرهم
زا و تشادرب



.. دش جراخ هنوخ
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نیااب یلو دوب ضحم یشمارا هنوخ وت شندوبن .. مدیشک هدوسا یسفن

.. مشب کیرش یا هگید سک اب ومدرم متساوخ یمن تقو چیه لا ح

... نامام : درک مهاگن با رپ ییامشچ اب .. متشگرب تکاس یاسراپ تمس

یزابجل و جل ریسا هک دوب هدرک یهانگ هچ ، هچب نیا .. تفرگ شارب ملد
نم

.. دوب هدش دادرهمو

.. مدرک جنرب یواح وشباقشب و متسشن شرانک تبحماب

؟ دیتسین اردامو ردپ مومت لثم اباب وت ارچ .. نامام : دز بل

رتزیزع .. مزیزع رسپ ... متفرگ شوغا رد وشرس و مدیشک ترسح رپ یهآ
زا

درم دادرهم لوا زا یلو مدرک ومیعس نم تسنودیمن .. تسنودیمن مناج

رپ یلپ .. متشاد ور لپ کی مکح شارب نم ... دوبن یگدنز هب دنبیاپ
و شنک یقلت هک لوپ



.. هسرب شاه هدقع و اه هتساوخ هب

... روخب وتماش : مدز درس یدنخبل

* دادرهم

هک ییاه جوز هب ومهاگن .. مدرکدود توکس رد و مدرک نشور یراگیس

... متخادنا ندوب ندروخ اذغ لا ح رد زیم تشپ

یور وشتافلخم اب بابک هجوج .. مدرک دنلب ومرس .. نوسراگ ندموا اب
زیم

؟ دیاوخ یمن یا هگید زیچ اقا : تشاذگ

ی هحفص یور هل ال مسا .. میشوگ ندروخ گنز اب ... تفر و متفگ یا هن

. دش نایامن میشوگ

.
هلصوح یب ویشوگ .. دموا یکمایپ دعب هظحل دنچ .. مدادن باوج

متشادرب

مدرک زاب وکمایپو
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یاراک نایک مگب متساوخ .. یدادن باوج مدز گنز ): مدرک زاب وکمایپ و

ات نزب فرح نایک اب ؛ ایب یرصع ادرف تدوخ هداد ماجنا وتتماقا



حیضوت تارب

ور زاب دایب هک .. ینم ی هنوخ یگیمن مه تنز نوا هب نمضرد .. هدب
هار مخم

( .. هرب

مسریم تهب دوز یلیخ : مدرک همزمز بل ریز تسشن مبل یور یدنخبل

... مویلیل

* مویلیل

کی .. دوب هدش گنت منوخ یارب ملد مدرک ترپ هپاناک یور ومنودمچ
تعاس

.. میدیسر سیراپ هب شیپ

اب اهنت و مدروا رد ممترشیت و راولش .. مدنک منت زا ومترپسا تک
و تروش

هس یاکیدزن بشید تساوخیم باوخ ملد .. مداد مل هپاناک یور نیتوس

دیاب رابج بال منمو میدوب ملیف زا نارکا نیرخا رس .. دوب هدرب مباوخ
یم

... مدوب

.. متفر باوخ هب و دش مرگ مامشچ مک مک



* شوایس

یادص اب مداد تلا ح باال تمس وماهوم مخا ابو مداتسیا هنییا یولج
رد

دش قاتا دراو راکتمدخ دش رت ظیلغ ممخا قاتا

؟ هیچ : مدز بل

.. ننیبب ورامش ندموا مناخ ایلوج اقآ : تفگ هدیسرت

نییاپ نلا س هب هدش یهتنم یاه هلپ تمس .. مدز شرانکو مدیشک یفوپ
دنت اپ

شگنر یسوط یامشچ یور مهاگن یلصا نلا س هب ندیسر اب .. مدرک

.. دنوم تباث

لثم رازس مویلیل اب تیباوخمه : درک مهاگن هناتسود نادنچن یدنخبل اب

... هداد ادص بمب

؟ بخ : مدرک شهاگن قیمع

؟ هن یربیم تذل شزا بوخ : تفگ و دیشک شنورسپ یاهوم وت یتسد



.. هیچ تباسح فرح منیبب نیشب : متسشن هپاناک یور لا یخیب

لا ح نیع رد و مرف شوخ ندب زا ومهاگن .. تسشن مور هبور مشخ اب
وت

نیااب : تفگ و تخادنا مه یور وششارت شوخ یاهاپ .. متفرگ شرپ
یولج موربا تراک

... تفر یدت ومع
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.. رایب و مراگیس انآ : مدز داد گنرد یب

شتسد زا .. دش ییاریذپ دراو مراگیس و یراگیس ریز اب هلجع اب
و .. متفرگ

وشدود و مدز قیمع یکوپ و مدرک نشور یراگیس .. هرب مدرک هراشا
مدرک اهر

درک همزمز یا هن ؛ هک .. مدرک ایلوج هب یفراعت

و هدعو وت هب نم .. بخ : متفگ درسنوخ و مدز کوپ دنچ مه تشپ
یدیعو

.. تسانشا نم لغش اب یدت نمضرد ؟ هرب یدت یولج توربا هک مداد



اتدص وت من اال ات .. نروپ ریغ هچ نروپ هچ مملیف تخاس راک وت نم
یزاب ملیف

لیلد .. ندش باوخمه هچ یلومعم رتکراک ناونع هب هچ .. مدرک
وتداسح

... ممهفیمن

یوگ ود وحم دوب یا هگید عقوم ره رگا دیاش درک مهاگن مشخ اب
یرتسکاخ

طقف االن یلو مدشیم ؛ دشیم رت هریت دشیم یبصع هک شامشچ

... دوب یکاش هشیمه یایلوج اب دروخرب ی همز ال یدرسنوخ

و مویلیل زا نم یتسنودیم وت یلو منودیم بوخ مدوخونیا : دز بل
شیزاب

.. یدرک یزاب مه ملیف شاهاب یتفر و .. مرفنتم

؟ هراد یطبر هچ نم هب وت ترفن : مدرک شهاگن مخا اب

.. هنکیم شدوخ بذج ویدرم ره نوا .. مرفنتم شایدنول زا : تفگ غیج اب
نوا

.. یدب یلیخ .. شوایس .. هنک کرت ونم دراودا دش ثعاب



مورا بخ یلیخ : مدرک زاب وماهوربا ی هرگ یمک .. تخوس شارب ملد

شاب
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زاب ؛ ایلوج یلو .. شاب مورا بخ یلیخ : مدرک زاب وماهوربا ی هرگ یمک
نیا

مه مویلیل .. مایب نییاپ مدوخ عضوم زا نم هشیمن نیا رب لیلد تافرح

هشیش هدروخ یلا عبانج رسپ تسود انئمطم هیبوخ رتخد هداعلا قوف

... هتشاد

هنیس هب وشگنس ردقنا هک یدش شقشاع هنکن : درک مهاگن بضغ اب

؟ وهی دشیچ .. دمویم تدب راتسا نرو پ. یارتخد زا هک وت ؟ ینزیم

تنوخ ورب وشاپ مه حاال .. تسین طوبرم وت هب : مدرک شهاگن مخا اب

؟ مدموا رفس زا هزات ینیبیمن ... منک تحارتسا ماوخیم

؟ تسین طوبرم نم هب : درک مهاگن تینابصع اب

تیگدنز وت سپ یشقن هچ نم شوایس : تفگ ضغب و مغ اب دعب و
؟ مراد



و .. متسخ .. تسین هیرگ تقو االن .. هن االن ایلوج : مدیشک هف کال یفوپ

.. مرادن ندیشک زان ی هلصوح ال صا

یجورخ رد تمس و دز گنچ شرانک زا وشفیک .. درک مهاگن ترفن اب
دنت اپ

زاب تعاس نیمه ادرف و .. دوبن نک لو انئمطم .. متخادنا باال هنوش .. درک
اجنیا

مومت مدوب رب زا و رتخد نیا !! شیدت ومع هارمه راب نیا و دوب
وشاق ال خا

.. متخانشیم
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رکف شبجار یدج روط هب اه تدم دعب هک دوب یرتخد نیلوا ایلوج
یم

یلو .. میسرب مه یبوخ یلیخ ی هجیتن هب مهاب دوب رارق .. مدرک
ای هنافساتم

هک یرتخد کی .. مارب هدوب بارس کی طقف ایلوج مدیمهف .. هناتخبشوخ

شابیز تروص بذج نم و .. مدوب هدرک شگرزب مدوخ یارب یدایز
مدوب هدش



زا رت باذج دیاش .. تشاد یباذج رهاظ طقف ایلوج !! شتریس هن
مویلیل

تسودو دوب شومع هکنیا اب یدت و .. دوبن نم لآ هدیا یلو .. شلا ثماو

نم لآ هدیا نز ایلوج هک دوب هتفگ مارب اهراب یلو ... نم یمیمص
انئمطم

.. تسین

شتداسح .. هرذگیم هام شش ایلوج اب مطابترا عطق زا هکنیااب لا ح
نایلغ

اب نم هنکیم رکف و هتشاذگ نم ی هنوخ وت اپ هام شش دعب و هدرک
مویلیل

یلیخ نم .. هنودیم هک یتروصرد .. مرارد وشصرح ات مدش باوخمه
هتقو

هکنیا هب هسرب هچ منکیمن رکف شهب ال صا اعطقو متشاذگ شرانک
ماوخب

!!! مرارد وشصرح

اب دیاب ... مدرک هاگن شتخوس رتلیف هب و مدز مراگیس هب و کوپ نیرخا

میگدنز رد الل تخا ثعاب ایلوج متساوخیمن .. متفرگ یم سامت یدت
و .. هشب



... مویلیل تقورس هرب هشیم ثعاب شتداسح نیا انئمطم

.. ندرک ساسحا مبلق نورد یبیجع روش مویلیل هب رکف اب
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* مویلیل

هب ومباوخ زا رامخ یامشچ .. مدرک زاب مشچ میشوگ ندروخ گنز اب

سح یب هنوخ رد یادص اب .. مدوب هدیباوخ ردقچ هوا .. متخود تعاس

شوایس اب رد ندرک زاب اب .. متفر رد تمس اهریز سابل نومه اب لا حو
نارگن

دنلب یسفن .. متخل همین و دولا باوخ رهاظ ندید اب .. مدش هجاوم

.. مدوب هدش تنارگن ؟ یدیمن باوج وتیشوگ ارچ : دیشک

ترپ شور ومدوخ زاب و متفر هپاناک تمس و متخادنا باال هنوش
یقیاقد .. مدرک

.. داتفا یور مرن ییوتپ دعب

زاب ومباوخ زا رامخ یاکلپ شادص اب .. تسشن مبل یور وحم یدنخبل
: مدرک



تتیئوس هرجنپ یتقو اصوصخم یروخیم امرس .. باوخن یروطنیا

تسود منودیم .. هزوم ریش مکی ایب : تفرگ مور هبور یناویل و .. هزاب
.. روخب یراد

یور ؛ ور وتپ و مدش هلا چم مدوخ وت دراو نینج و مدز سپ وشتسد
متروص

.. دا ــ یم مباوخ .. وورب : مدیشک

شمه هک هشیمن : داد تعسو ومدنخبل .. شولگ وت ی هدنخ یادص

... یباوخب

؟ یدموا یچ هساو : متسشن ماجرس و مدیشک یفوپ

.. یروطنیمه : تسشن مور هبور ی هپاناک یور و دش دنلب ماپ یولج زا

شود وشاپ : هنکن هاگن مندب هب درک یم یعس .. متخادنا باال ییوربا
ریگب

... هرب تندب زا یتخرک

... کوکشم و قیمع مدرک شهاگن
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ح .. کوکشم و قیمع مدرک شهاگن
؟ یدش هزر ه. نم نارگن هدشیچ : مدز بل



؟ یتساوخیم ونیمه دش مهاوخنو مدشن تنارگن ال صا : درک مهاگن هف کال

مدش یهار مقاتا تمس و مدز سپ ومور یوتپ و متخادنا باال هنوش
نومه وت

تشپ مرد منوخ زا نوریب ورب یتسین منارگن هگا سپ : متفگ مه لا ح
ترس

مهاب مه یتسود طباور ، یراک طباور زج وتو نم منکیمن رکف .. دنبب
هتشاد

... میشاب

ریگب وتشود ندش ریگوج یاج هب : درک نوغاد ومباصع شدنخزوپ یادص
.. ایب

زا ممدوخ .. مگب غورد ارچ بخ .. تفر یمن مه ور زا مدیشک یفوپ
ییاهنت

دعب یاه هتفه ات نم هگا هکنیا زا .. مدوب هدش هتسخ منامتراپا وت
مه

لد .. تفرگ یمن مزا یغارس و دز یمن ومنوخ رد یسک .. مدیباوخیم
منورگن

دیاب طقف .. مدوبن یضاران شندوب زا .. منزب یدنخبل مدرک یعس .. دشیمن
هب



.. دشیم هیبنت شتشذگ یافرح رطاخ

هب ومدوخ و مدنک مه ریز سابل هکیتود نومه و مدش مومح دراو
تسد

هرادرب مشود زا ویراک هام دنچ یتخرک ات .. مدرپس بآ
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جراخ مومح زا و مدرک منت دوب هتلکد لدم هک وملوح یقیاقد زا دعب
.. مدش

بوبحم نویسول .. متسشن هنییآ یولج .. دوب هدش رتهب ملا ح یمک
وموبشوخو

.. مدرک مندب هب ندز هب عورش و متشادرب

متروص همیمض مه یوحم یشیارا و .. مدیشک راوشس ومدنلب یاهوم

مدرک

شادیپ مدنوخرچ رس یچره .. مدش جراخ قاتا زا یتاذ یشمارا اب
.. مدرکن

تقد اب .. مندید اب متشگرب شتمس کوش اب مرس تشپ شادص اب
درک مزیلا نا

.. روخب یزیچ هی ورب مدیچ تارب و زیم : تفگ تیدج اب و

دراو و مداد نوکت یرس فرح یب مدوب هدش شافرح عیطم بیجع



... مدش مسکول هنوخزپشا

* لا رام

ینعی ؟ دوب هدش شچ دادرهم .. مدرک هاگن شدش هتسب نودمچ هب روابان

شزرا یب و راخ شمشچ وت ردقنا ینعی ؟ دوب هدش رفنتم نم زا ردقنا
.. مدوب هدش

شتمس تینابصع و ضغب اب مرمک رود هب شاتسد ندش هقلح اب
.. متشگرب

ینوشیپ ی هلا وح یا هسوب و دش مخ ... تخود مهب وشیدج هاگن
تخب

یدنخبل .. هنزب دنخبل درک یعس مکشا هرطق ندید اب .. درک متشگرب

مه زا هک وت و نم .. ناج لا رام ؟ هیرگ ارچ : تفگ و دز نوبرهم
.. میرفنتم

.. هدش هتسب نومورب مهاه رد مامت

اب : متفگ لا ح نومه وت متفر اسراپ قاتا تمس و مدز شرانک کشا اب

مراسراپ و نم و !! ینکیم بارخ وترس تشپ یاه لپ مومت .. تنتفر
زا



... یدیم تسد

مدز یدنخزوپ .. درک توکس
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.. مدرک لفق وت زا و رد و مدش اسراپ قاتا دراو

.. دشیم هدینش مه یخسرف دص زا یتح شدنلب یاه سفن یادص

درک داجیا منورد ریگ سفن ییاغوغ شدیدرترپ یادص

زا .. نکن مشرتدب .. نکن جل .. تسین وشب یگدنز ؛ یگدنز نیا .. لا رام _

دعاقتم وتردپ مدوخ .. میریگیم طالق .. دوب هابتشا ام ی هطبار لوا

هچب نیا تقایل رتشیب وت .. تدوخ لا م مه اسراپ شابن نارگن ... منکیم
ور

... تیلوئسم یب نم ات یراد

ومماهس .. رخا نورق ات مدیم وتیرهم : تفگ و دیشک هگید یسفن و
.. متخورف

تیرهم ناونع هب وممهس فصن مرنوخ .. مشورفیم مراد ممنیشام اتود
.. رادرب



.. مدیم لا مک و مامت مشیقاب

وت مداتسیا شنیس هب هنیس و مدرک زاب و قاتا رد دیکرت مضغب
شیبآ یامشچ

هب طقف ؟ یگدنز نیا زا دوب یچ نم مهس : متفگ یدنت اب .. مدرک هاگن
رطاخ

لوپ رطاخ هب ونم هک وت : مدز هجز و ؟ یدرک جاودزا نماب لوپ
یتساوخیم

؟ ینک هابت ومدنیا یاوخیم هکنیا رطاخ هب دیشکن باذع تنادجو مکی

هک ییارتخد نوا ینعی : مدیلا ن ضغب اب
؟ نرترس نم زا ردقنا .. نتسه هسنارف

مییونابدک ؟ ملکیه ؟ مفایق ؟ هرتمک انوا زا میچ نم

؟ یداتفا مندرک کرت رکف هب هک هرتمک میچ دادرهم ؟ میچ : مدز غیج و

.. تفرگ مزا وشف کال هاگن مغ اب
بوچ راهچ هب یزیگنا تقر ی هیرگ اب

.. مداد هیکت رد

: دز بل
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هک هنم زا لکشم یلو ... ظاحل همه زا .. یبوخ میلیخوت : دز بل
.. تماوخیمن

تمس و درک دادرهم ی هلا وح وشترفن رپ هاگن دش جراخ قاتا زا لا رام
اپ قاتا

.. کرد هب ورب : تفگ مه لا ح نومه وت درک دنت

شنودمچ یور وشصرح مامت و دز یدگل شنودمچ هب یبصع دادرهم
یلا خ

زور کی .. تمسانشیمن ال صا .. لا رام : دز دایرف مه لا ح نومه وت درک

زور کی و ینکیم نوخ ومدا لد و یزیریم کشا هک یقشاع ردقنا
زا ردقنا

.. ام تیاکح .. هشیمن منت هب رس یاوخیم هک یراد لد هب ترفن نم
هنافساتم

مدوخ هب یگدنز و باختنا تصرف کی و .. مریم نم .. هبیجع و خلت
و

...... مدیم تدوخ

* مویلیل

لا ب و رپ لا جم ؛ راکفا هب و مدش عمج مدوخ وت شوایس نتفر اب



.. مداد ؛ نداد

هدش گرزب یروشک وت .. دوب منارگن تدش نیا هب یسک دوب راب نیلوا

نیا یلو .. نتوافت یب مه هب تبسن ، ندرس و خی شامدا هک مدوب
ود .. مدا

یارب یپ رد یپ و متسب ومامشچ .. توافتم یور ود .... هراد ور
مباصع نیسکت

... مدیشک قیمع یاه سفن

* صخش موس
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* صخش موس

درک مهاگن یمک .. دش هریخ مهب ، مهاگن ینیگنس اب .. مدرک هاگن یدت هب

.. متنارگن نم رسپ .. شوایس : تفگ و دیشک یقیمع هآ دعب و

؟ ینک کرد ینوتیم

.. یدت یلو منکیم کرد : مداد نوکت یرس

تدوجو مامت نامز هی وت رسپ ؟ شوایس یچ یلو : دیرپ مفرح طسو
ورایلوج

تلصخ زا .. مداد تنوشن و هاچ و هار مدوخ نم نیبب .. درک یم انمت
یاه



تسد مدیم ور یچیق و شیر متفگ و متفگ تهب ایلوج بوخ و دب
.. تدوخ

... یریگیم میمصت هک ییوت

.. منیبب وشندز راز و منیشب منوتیمن .. رتخد نیا یومع ناونع هب یلو

هکلب هسنارف رد اهنت هن .. هرادن و سک چیه شردارب و نم زج یلوج
لک رد

اب یرب شصرح زا هکنیا هن .. رانک شراذب شمرن اب متفگ .. نیمز ی هرک
هی

.. یش باوخمه راتسا نرو پ.

نم زا ردقنوا دیاب سپ : تفگ کشخ ودرک شهاگن تیدج اب شوایس

یارب رانک مراذیم و رتخد هی یتقو ینودب و یشاب هتشاد تخانش
هشیمه

.. متفا یمن شصرح ندروا رد و ماقتنا رکف هب تقوچیه و .. مراذیم
تدوخ

شزرا یب یاه راک نیا فرص ومتقو و ومدوخ .. ونم یسانشیم بوخ
هناگچب و

مریگب هزاجا ایلوج زا منکب ماوخب یراکره نم هشیمن لیلد .. منکیمن



نم ..

.. هگید یارتخد و ایلوج هن همدوخ تسد مرایتخا و مغلا ب درم کی

شوایس ی هنوش یور وشتسد و دش دنلب شاج زا روخلد یدت

ال عف .. قیفر هعوت اب قح : تشاذگ

.. تفر یجورخ رد تمس و درک تشپ و

نداد تسد زا هب ییوگ کر یهاگ .. تخادنا باال هنوش شوایس
.. هزرا یم مه تاتسود
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یدت هیناث نیمه و تعاس نیمه ادرف تسنودیم بوخ شوایس و

.. دایم اجنیا هب یلوج هارمه

نیدنچ رای و قیفر زا .. هشکب تسد شوایس زا تسنوتیمن یدت
.. شلا س

* هل ال

تدوخ وت نایک : متفگ مدوب مانوخان هب ندز الک لوغشم هک روطنومه

هبور هتسها دموا .. مرادن ور هاگدورف ی هلصوح نم ورب دادرهم هارمه

نم مناخ هدشیچ : تخود مامشچ هب وشنوبرهم هاگن و تسشن مور



؟ هدش هلصوح یب

مراذیم شاجومدوخ یه .. هزوسیم لا رام یارب ملد : متفگ و مدیچرب بل
و ..

.. هشیم دب یلیخ ملا ح

ومه لا رام و دادرهم ، ملدزیزع : تفگ و دنوشن منوگ یور یا هسوب

میراد تسود ود ومه هک وتو نم .. نشیم ادج نراد هک نرادن تسود
...

ممرس زا ؟ منک لو وروت لثم یلگشوخ مناخ دیاب یچ یارب نم
.. یدایز

.. ما ـ نوخان نا ــ یک : مدز یغیج .. مدیشک لغب هب مکحم هک مدز یدنخبل

حبص زا ورانوخان نوا نک لو : تشاک ممکش یور یا هسوب هدنخ اب
.. یشریگرد

: مدز بل .. مداد هیکت شنیس هب ومرس و مداد نوکت یرس دنخبل اب
ترید

.. هشن

نارگن .. مریم هگید تعاس مین هی : تفگ و درک هقلح مرود وشتسد
.. شابن

.. اسراپ هراچیب : مدیشک یهآ



و اسراپ ینم لغب وت یتقو : دز بل هتسها و دروا مشوگ رانک وشرس
شلا ثما

.. مدرک همزمز یا هشاب .. مینزن فرح نوشبجار هگید ایب .. هرادن ینعم

* لا رام
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* لا رام
هنوش شتیلوئسم راب ریز زا .. درک تحار وشدوخ .. تحار یلیخ .. تفر

یلا خ

.. تشاذگ اهنت گرگ تشم کی نیب وراهنت نز کی ؛ ــ نم و تفر .. درک
و تفر

ماباب هب تفگ .. مدش ریقحت شنتفر اب .. تفرگ یزاب هب ومنانز رورغ
هنزیم گنز

... هگیم وق طال نایرج و

تشم کی شیپ هتفر .. تسین هگید تاباب هک منولبقب مرسپ هب یروجچ

لپ کی نم زا تاباب مگب شهب روطچ ... هشاب رتدازا ات هد * نج و کج
تخاس

.. شزاورپ دنلب فادها هب ندیسر یارب

کشا اب .. مدروا نییاپ دمک باالی زا ومنودمچ .. مدش قاتا دراو ضغب اب
هنود



مرهچ هب ومهاگن .. متشاذگ منودمچ یوت وشتارطاخ شایاده هنود هب
وت

مرفنتم .. دادرهم مرفنتم تزا : مدز دایرف و مدز یدنخزوپ .. متخادنا هنییا
..

شناکدوک تیموصعم اب . هش رت میجح مضغب دش ثعاب اسراپ یادص
قاتا دراو

ماوخب یدسا یاقا زا مدش روبجم ملا بند دموین زورما اباب .. نامام : دش
اب

.. هنوسرب ونم شنیشام

هنکن درد یدسا یاقا تسد ، مزیزع تشاد راک : منزب دنخبل مدرک یعس
راهان یارب نک تحارتسا ورب ..

.. دیود شقاتا تمس و تفگ یا هشاب .. منزیم تادص
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نئمطم ... متفگیم هچب نیا هب یچ دیاب .. مدوب هدنوم یهارود طسو

یارب شزاورپ زا رتدوز تعاس کی هکارچ .. هتفرن زونه دادرهم .. مدوب
ونم هکنیا

... تفر هنکن لمحت



دیاش .. مداتفا قه قه هب ؟ دوب رتمک میچ نم .. مداتسیا هنییا هبور
مویلیل

.. دوب رترس نم زا یلیخ

هتسرد یچ مدوب هدنوم .. مدوب هدنومرد .. متسشن تخت یور ضغب اب
یچ

... طلغ

* شوایس

ی هریخ مهاگن .. مدرک زاب ومامشچ متروص هب دیشروخ رون ندروخ اب

متخل نت زا ور هفحلم .. دوب هدیباوخ مرانک مورا یلیخ هک .. دش ایلوج
رانک

.. مدرک شهاگن و متشگرب بقع هب زاب .. متسشن تخت ی هبل و مدز
بشید

!! حاال و میدرک تسم مهاب و .. درک ضارتعا درک هیرگ .. منوخ دموا

.. نک ملغب .. شوایس : مدرک شهاگن عیرس شادص اب مدیشک یفوپ

.. متفرگ لغب هب وشدیفس ندب .. منزب دنخبل مدرک یعس

.. هزنرب هبور دوب نوگمدنگ دوبن دیفس یلو مویلیل

زیاس یاه هنیس نییاپ هک هفحلم .. تخود مامشچ هب وشیسوط هاگن

ارچ : تفگ و درک مهاگن ضغب اب و دیشک باال و دوب هداتفا شطسوتم



یروجنیا

.. ینک یم مهاگن

.. نکن ضغب : مدز یدنخبل
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.. نکن ضغب : مدز یدنخبل

شامشچ هب قیمع یهاگن .. تشذگ شوخ یلیخ بشید : دیچرب بل

.. نکن هطساو هگید مه یدت .. تمنیبب ماوخیمن هگید .. ایلوج : متخادنا

.. ام بشید یلو : دش دنلب شاج زا تهب اب

مه یمهم زیچ .. میدوب تسم نومتفج بشید هرا : مداد نوکت یرس
تسین

؟ تسه

رس هگید یداد لوق .. یداد لوق یدت هب وت یلو : درک مهاگن مشخ اب
مهار

.. یباوخن ماهاب .. یاین

لوق : متفگ لا ح نومه وت .. متفر مومح تمس و مدش دنلب ماج زا
یلو .. مداد



.. منکشب وترورغ متشادن تسود .. یدوب وت نم تمس دموا هک یسک

و مدیشک یفوپ .. مدرگرب شتمس و منک یثکم دش ثعاب شیرگ یادص
وت

نم یلو منکشب وترورغ ماوخیمن اعقاو نم .. یلوج نیبب : شمتفرگ لغب
وت و

وت و یریگب هلصاف نم زا هگید مهوت هرتهب .. میروخیمن مه درد هب
مطباور

زا میچ نم : دنوبسچ منیس هب وشرس .. یشن ساسح هگید یارتخد اب

زا هک نم ؟ ینکیم وراتفر نیا نوا رطاخ هب ؟ هرتمک هراتسا نروپ نوا
یلیخ نوا

.. مرترس

وراتفر نیا .. نوا رطاخ هب : مدرک شادج ملغب زا و مدز یدنخبل
ثحب .. منکیمن

... وت هنرگو .. تسین مه ندوب رترس

؟ یچ نم : درک مهاگن

هرادن یلیلد یلو .. یباذج یلیخ وت : متفگ و متخادنا شهب یصاخ هاگن

هگید یدش جراخ نم ی هنوخ زا یتقو ماوخیم تزا .. ینک تداسح
مسا هب یصخش



؟ هشاب .. یسانشن شوایس
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اب .. مدرک یم هاگن شلجع هب هریخ .. تفر شاسابل تمس و دز مرانک
ندیشوپ

قاتا زا و دز مرانک دعب و درک مهاگن قیمع .. دموا متمس شاسابل
دش جراخ

.. متفر مومح تمس و ... متخادنا باال یا هنوش

* لا رام

جراخ هنوخزپشا زا هتسخ و متشاذگ ییوشفرظ نیشام وت ورافرظ
.. مدش

بجعت اب نوفیا ندروخ گنز اب .. مدیشک مدش دنلب یاهوم وت یتسد
تمس

ریوصت هب .. دوب هدزاود .. متخادنا تعاس هب یهاگن .. متفر نوفیا

اب تشاد مرب سرت .. ماباب ندید اب مدرک هاگن ید یس لا وت صخش
یمک

؟! هلب : مداد باوج ثکم

.. نک زاب : دیسر مشوگ هب شیبصع یادص



... مدز و رد و مداد تروق ومنهد با
تمس و متشاذگ زاب مه یدورو رد

دراو ... دموا رد ندروخ مهرب یادص یقیاقد دعب .. متفر ییاریذپ
ییاریذپ

.. ییاباب :سالم مشاب درسنوخ مدرک یعس دش

ترهوش : تفگ دعب و تخادنا هنوخ هب یهاگن و درک کیراب وشامشچ

؟ تساجک

.. دایم رید مکی .. تشاد راک تکرش : متفگ نانک نم .. نم

یراک هچ هتخورف نداد ربخ وشماهس هک نوا : درک مهاگن بضغ اب
مه ؟ هراد

. هنکیم هراد یطلغ هچ .. وشنیشام مه وشماهس

هدیرپ باال ییاهوربا اب

شدوخ داوخیم .. مدرک ثکم .. شدوخ داوخیم .. بخ .. بخ : متفگ

؟ یچ

.. مدرک هاگن درک یم مهاگن هدشزیر یامشچ اب هک اباب هب

.. درک مکرت .. هسنارف تفر : مدیشک یهآ



؟ لا رام هرا ؟ هرب کلومرام نوا یتشاذگ مهوت ؟ تفر : دز یدنخزوپ

نتفگ یارب متشادن یفرح

میریم نک عمج وراسراپ و وتدوخ لیاسو ورب : داد نوکت فسات زا یرس

.. هنکاشامت و هنیشب .. منک راکچ شاهاب منودیم .. هنوخ

.. منومب مدوخ ی هنوخ ماوخیم نم .. اباب یلو : متفگ ضارتعا اب

.. میرب نک عمج ورب .. اباب میبصع .. لا رام : درک مهاگن زیت

مدرک دنت اپ قاتا تمس و مدیچرب بل
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هارمه ومیرورض یاسابل و مدروا نوریب تخت ریز زا ومنودمچ یروف

شلخاد مکرادم

... متشاذگ

سابل تسد دنچ .. متفر اسراپ قاتا تمس و متشادرب دمک زا یکاس
شارب

شموصعم تروص هب وحم یدنخبل .. متفر شتخت تمس و .. متشادرب

رد رانک و کاس و نودمچ مدش جراخ قاتا زا یثکم اب و .. مدز



یدورو

دایمن ملد هباوخ اسراپ : مدرک هاگن رظتنم نوجاقا هب و متشاذگ
شرادیب

؟ ینک شلغب هشیم

.. مایم نم ات .. وش نیشام راوس ورب : تفرگ متمس ونیشام چیئوس

نودمچ نیا

.. مرایم مکاس و

.. مدش جراخ هنوخ زا ملا ش و وتنام ندیشوپ اب و مداد نوکت یرس
تمس

.. مدش نوجاقا سکول نیشام راوس و متفر نیشام

متسنودیمن . منک عورش دادرهم نودب ویدیدج یگدنز کی متشاد تسود

... منکیم ومیعس مومت یلو .. هنای منوتیم

* صخش موس

یراک زیمت یارب مدختسم هکنیا لا یخ اب شنامتراپا رد ندروخ گنز اب
و

. مدرک زاب و رد هدموا تفاظن

؟ هسنارف .. اجنیا .. نوا .. مدرک یم هاگن مور هبور درف هب هدز تهب

راکچ اجنیا وت : مدیرغ .. درک مهاگن مهرد ییامخا اب .. مدیشک دنلب یسفن



؟ ینکیم

.. تفر مهرد مامخا هک دیشک هنوخ وت یکرس
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* مویلیل

یداع ندز فرح یتح دادرهم اب .. متسب شتروص وت و رد باتش اب و
مه

... تهب ندز گنا ینعی .. رسدرد ینعی

رتهب .. متفر مقاتا تمس و مدیشک یفوپ .. رد ی هرابود ندروخ گنز اب
دوب

.... مروخب ییاوه هی نوریب مرب

رد یادص هگید .. مدش جراخ قاتا زا هداما و رضاح یقیقد تسیب دعب

.. دوب هتفر منک رکف .. دمویمن
روسناسا تمس و . مدش جراخ رد زا

تمس درک دنت اپ مدش روسناسا راوس عیرس شادص ندینش اب .. متفر

رد دیاب . مدیشک یگدوسا زا یفوپ دش هتسب روسناسا رد یلو روسناسا

امتح مسرپب هسنارف وت دادرهم دوجو بجار هل ال زا تصرف نیلوا
یلیلد

هتشذگ یروطچ لا رام مدنوم .. نم شیپ منوا .. اجنیا هدموا هک هتشاد
دایب



... شبصعت و تیریدم همه نوااب

هی تمس مداد زاگ و مدش منیشام راوس و مدش گنیکراپ دراو عیرس

دوب مقوتاپ متیفورعم زا لبق هک پولک
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هب ندیسر اب مدرک یلحم یب .. دایم متشپ هراد ینیشام مدرک سح
هک پولک

و مداد نابهگن هب وچیئوس .. مدرک کراپ ومنیشام .. دوب دننام وکسید
اب

ندیصقر و ندز پگ لا ح رد همه .. مدش پولک یوهایه دراو یدنخبل

باال موربا ندش عمج شرود هک ییارتخد و شوایس ندید اب .. ندوب
دیرپ

؟ درک یم راکچ اجنیا نوا ..

ندیسر اب متفر شتمس مدوخ صوصخم ی همشرک و زان اب و هتسها
اب شهب

؟ ینکیم راکچ اجنیا وت یلیل .. :سالم درک مهاگن بجعت

راکچ اجنیا وت ... مسرپب دیاب نم : متفگ و متخادنا ارتخد هب ارذگ یهاگن

و شدوخ هب ؛ بجعتم رهاظ هب یهاگن و .. هنم قوتاپ اجنیا ؟ ینکیم
شعضو



دیرب : تفگ و ارتخد تمس درک ور و دز یکلوه لوه یدنخبل متخادنا
.. ارتخد

.. دموا نم رتنراپ

؟ یچ : شتمس مدرک ور ارتخد نتفر اب متخادنا باال وربا

.. متفگ منک نوشکد هکنیا یارب : دز یدنخبل

راب یاه یلدنص یور و مداد شرافس ییاکدو و .. متفگ یموهوا
.. متسشن

تیعمج وت ومرس .. تفرگ یاج مرانک هلصاف لقادح اب مه شوایس

و ... دوب یدورو رد مد دنوم تباث دادرهم یور مهاگن هک مدنودرگ
هب تشاد

اجنیا نوا مدش میاق شوایس تشپ عیرس .. دیشکیم کرس لخاد
راکچ

درک یم
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؟ هدش یزیچ : درک مهاگن بجعتم شوایس

؟ هشب یزیچ دیاب هگم : متفگ نانک نم .. نم



؟ یدش میاق نم تشپ ارچ هدشن یزیچ هگا : درک مهاگن هدنخ اب

.. مدیم حیضوت تارب ادعب : متسشن ماج رس و مدش در شرانک زا عیرس
یرس

شزا ومهاگن بجعتم .. دیشک رس وشیندیشون وهکی و داد نوکت

زرط نیااب و .. دوب باال یلیخ شیندیشون لکلا دصرد انئمطم .. متفرگ
یندیشون

... هراهق یلیخ هصخشم ندروخ

.. دادرهم !!! تش .. متشگرب شتمس هب سرت اب مرانک یصخش نتسشن اب

.. داد یا یندیشون شرافس نم هب هجوت نودب

.. دوبن شساوح شوایس

؟ ینکیم رارف ارچ : تفگ یدنخزوپ اب دادرهم

یایزاب هچب و ایزاب قمحا هک ؛ مدموین هار همه نیا ؟ تمروخب یسرتیم

.. یدادیم اپ رتهب امیدق .. منک لمحت وروت
یادص اب هک مدرک شهاگن یبصع

؟ ینکیمن یفرعم مویلیل : مداتسرف نوریب باتش اب ومسفن شوایس



.. مدرک هاگن شزوریپ هفایق و دادرهم هب مدش تفچ یانودند نیب زا

و شوایس تمس مدرک ور متفرگ شزا ومهاگن و مدموا هاتوک رس رخا
: متفگ

... نوشیا .. بخ

مدرک یثکم
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.. نتسه مرهاوخ تسود رهوش نوشیا .. بخ : متفگ و مدرک یثکم

و رود هچ : دیرپ باال شاهوربا شوایس

.. مهرب مهرد
.. تسه مه نم تسود نوشموناخ هتبلا : منزب دنخبل مدرک یعس

.. داد نوکت دادرهم یارب یرس شوایس

وتدوخ وت .. یدروا رد رس هک ام تبسن زا .. بخ : تفگ هنارورغم دادرهم
یفرعم

.. نک

.. تسود نم : تفگ و تخادنا دادرهم هب نییاپ هب باال زا یهاگن شوایس
و

.. میدرک یزاب مهاب مه ملیف ات ود .. یکی .. ما یلیل قیفر



ییامخا و یواکجنک اب و شوایس تمس درک ور درک یثکم دادرهم
مهرد

؟ ِنروپ نلیف .. ندرک یزاب ملیف زا تروظنم : تفگ

.. هرا : تفگ و درک ترپ راب زیم یور وشیندیشون ناویل .. یداع شوایس

. دز یدنخزوپ ؟و هشاب یچ یتساوخیم

یندیشون هی دیایب ؟ هگم همهم نماب نوتتبسن یلیخ :حاال متفگ دنخبل اب
میروخب

.. هرب داوخیم عیرس تفگ منک رکف مه دادرهم و

.. مویلیل نیبب .. دایمن مدای ؟ متفگ نم : دز بل و تخادنا باال وربا دادرهم
مز ال

و کر هشیمه هک وت مدنوم .. ینک یزاب ملیف تقیفر نیا شیپ تسین
هیاپ

هنودب ورای نیا یرادن تسود ارچ یتشادن فراعت یسک اب و یدوب
اب نم

مهاب مه ال بق و هدموا مشوخ وت زا منتشاد هچب و نز دوجو
؟ میدش باوخمه

تخادنا مهب یا هنعط رپ و بجعتم هاگن شوایس

وشاپ .. وگن ترچ مهوت .. مرادن فراعت یسک اب نم : مداد تروق ومنهد با



.. یدموا شزا هک یا ینودگس نومه درگرب
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و تسشن مور هبور متمس تشگرب شوایس دوجو هب هجوت یب دادرهم

ومییاراد و تکرش دیق .. مدز ومچب و نز دیق وت رطاخ هب نم : تفگ
سپ .. مدز

.. ینک لا بقتسا مزا رتهب االن همقح

وت ال وپ و وتچب و نز دیق مرطاخ هب متفگ نم : مدرک شهاگن نیگمشخ
ینزب

وت ؛ وت و نم ی هطبار .. مدیشک طخ وروترود نم ؟ یراذیم تنم هک
نومه

یارب .. نشیم تشیریس .. ننیمه یناریا یادرم .. دش مومت یباوخمه
هنیمه

.. مدرگرب روشک نوا هب داوخیمن ملد

یراک تیلوئسم طقف .. نشیمن شیریس یناریا یادرم : دز یدنخزوپ دادرهم

وت هک نتسین اجنیا لثم .. نراد تریغ .. نریگیم ندرگ هب وندرک هک
لغب االن

.. هریگن مشم * خت هب ترسپ تسود ؛ یشاب مترسپ تسود رانک نم



حور یب و درس تکلمم نیا وت یدنا و تسیب .. یراد قح بخ یلو
.. یدش گرزب

تفلک .. رت هر * کاب .. رت باذج رسپ کی زورره تلد .. یدش بلط عونت
رت

؟ هن !! داوخیم

اب .. مدرک دنت اپ یجورخ رد تمس و مدش دنلب شولج زا مشخ اب
ندش ندیشک

شهاگن نوزرل ییابل اب . دوب شوایس .. متشگرب بقع هب ضغب اب متسد

.. مدرک
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و ینکیمن ربص ارچ : تفگ و داتسرف نوریب باتش اب وشسفن مهب هریخ

االن منودیم طقف .. مسانشیم بوخ وروت مدوخ نم ؟ یدیمن وشباوج
تراک زا

.. هشیمن ضوع وت هب تبسن ؛ مه نم دید و منکیم تکرد .. ینومیشپ
اب ورب ایب

.. نزب شهب یا ینهد وت تفرح

شدوخ : مدرک هاگن شتفر مهرد یاهوربا و باذج تروص هب ضغب اب
هنودیم



نیااب .. هدموا هدشاپ ییور هچ اب منودیمن .. مرفنتم شزا هتقو یلیخ
عضو

مراذب وماپ ات نوچ .. ناریا مرب یهام راهچ هس منوتیمن .. انئمطم
لا رام .. ناریا

.. نشیم راوه مرس ور و .. نریگیم ومرخ هل ال و

.. مدیشک یهآ و

.. تنوخ تمنوسریم میرب ! روخن هصغ : دش تفچ مرمک رود شتسد

مدش هارمه شوایس اب دادرهم هب هجوت یب و مداد نوکت یرس

* لا رام

نادلگ هب ومدرک داب یامشچ .. مدوب هتسشن نوجاقا و نامام یور هبور

.. متخود یلسع زیم یور لا تسیرک

هدارا یب هک دوب کشا و مدوب هدیباوخن مه هقیقد کی حبص ات بشید
مامشچ زا

.. دشیم ریزارس

!! دوب هدش فرخزم یلیخ مفایق

هراد یدید هک وت نم رتخد هخا : مدرک دنلب ومرس نامام یادص اب



... هرب هراذیم

ترس مه یتنم هچ یضوع هکیترم .. یدادیم ربخ تاباب و نم هب
.. هتشاذگ

و نم یارب ال وپ نیا هک دنچره .. هدب وتیرهم رخا نورق ات هشفیظو

؟ تسه هک تقح یلو .. تسین یلوپ تاباب

همزمز و داد هیکت هپاناک یتشپ هب وشرس نامام .. متخادنا باال هنوش
یا : درک

.. نم مولظم رتخد یا .. نم ی هداس رتخد

هچ .. ییورب لدوت و یلگشوخ نیا هب نم رتخد : تفگ ضغب اب دعب و
یروج

یب ؛ کالس یب یرازه ود اتراهچ اب هرب هنک شلو هدموا شلد
... هداوناخ

.. درک عورش زاب .. مدیشک یها

هفایق و نوا نتفر رس .. ثحب االن . مناخ هسب : درک ینویمرداپ اباب
ترتخد

.. تسین

.. درک توکس نامام
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وت مراپسیم ماتسود زا ات دنچ هب : تفگ و دیشک هف کال یها اباب
هسنارف

؟ مرذگیم شزا هدرک رکف .. ندب شهب یساسا لا ح هی .. ننک شادیپ

.. یدب طالق تساوخرد ؛ میرب یایم نماب حبص ادرف مهوت

دوب متیاضر ی هنوشن متوکس و .. مدرک توکس

زا هک .. میریگب وشردپ یب ردپ نوا رخ میرب دیاب : تفگ مخا اب نامام
و لا م

.. درک هدافتساوس ام تورث

؟ مگب یچ اسراپ هب : مداد تروق ومضغب

: تفگ تفر یم شقاتا تمس هک روطنومه و دش دنلب شاج زا نامام
! تقیقح

هدموا شنتفر زا لبق : تفگ اباب هک مش دنلب مدموا .. مداد نوکت یرس
دوب

مدیشک کچ و مدب ضرق شهب لوپ مکی تساوخ مزا .. نم شیپ
.. شمداد

ی هتفه ات رگا .. هدنیآ ی هتفه مدز شدوخ فرح قبط مه شخیرات



هدنیآ

.. ناریا دایب هروبجم متیاکش اب .. منکیم تیاکش شزا مریم درکن هیوست

.. اباب نونمم : تفرگ نوج مبل یور یوحم دنخبل

. همفیظو : داد نوکت یرس و درک مهاگن یا هناردپ دنخبل اب
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ره زا هک یردام و ردپ تسد مراپسب ؛ ومدوخ صالح رابنیا دوب رتهب ..
یسک

ندوب متشپ رتشیب یسکره زا و .. ندوب منارگن رتشیب

.
.. نماب ندرک تبحص کالم کی یتح یارب دادرهم .. زور کی منکیم یراک

هل

ی هلا س هد رمع وت هک ییاریقحت مامت ماقتنا هظحل نوا .. هنزب هل

تسین رید هظحل نوا .. مریگیم شزا و دش لیمحت نم هب نومییوشانز
و

!! دایم دوز یلیخ

* هل ال

ندید اب .. مدنوشک میشوگ تمس ومندب لسک .. میشوگ ندروخ گنز اب



مسا

مناج : مداد باوج اروف مویلیل

.. هل .. ال .. ولا : دشیم لصو و عطق

؟ هدش یزیچ ؟ یبوخ یلیل _سالم
نیا : دیسر مشوگ هب شف کال یادص

.. هروخیم یهوگ هچ اجنیا لوه ی هکیترم

: مداد باوج یگدنومرد اب .. مویلیل تقو رس تفر هدیسرن .. مدیشک یفوپ
نم

و نز ....!! هکیترم همهفیمن .. هقمحا .. متفرگ تماقا شارب و مدش روبجم
وشچب

ات نک شخی ور گنس .. راذن شلحم ال صا مویلیل .. هتفر هدرک لو اجنیا

هنک مگ وشروگ شلوک ور راذب وشمد شدوخ

یقرف هگم مراذن ای مراذب لحم : دوب عماج و حضاو شدنخزوپ یادص
مه

یشیماپ تدوخ ؟ یدرک یرکف هچ نم بجار وت نمضرد ؟ هنکیم

هبوخ ؟ نم هب هبسچب شگنا هشب یچره تقونوا ، اجنیا شیتسرفیم
واال

.. مناخ هل ال



بخ .. یدرک تشادرب دب ومروظنم .. ماوخیم ترذعم : متفگ یگدنومرد اب

مدش روبجم درک سامتلا ردقنا ؟ مدرک یم راکچ

ظفح یارب ؟ یروخیم یهوگ ره هنک تروبجم یکره : تفگ یخلت اب
و تیگدنز

مونشب وتادص ماوخیمن هگید .. هیقب یگدنز وت ینیریم تنازوسلد سح

مدرک هاگن متسد وت یشوگ هب توهبم .. درک عطق و
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ور هشاب هدش رفنتم مزا مویلیل هکنیا لمحت .. دش عمج مامشچ وت کشا

متشادن

ینعی .. دش یراج مامشچ زا کشا و تسکش مضغب شافرح هب رکف اب
نم

؟ ملا رام یگدنز ندروخ مهب ببسم

؟ هدرک روصت هنتف هی ونم شنهذ وت .. منت ی هراپ .. مرهاوخ ینعی

هتشادن متسود هگید یلیل دیاش .. مدش دنلب ماج زا و مدز سپ وماکشا
.. هشاب

یلو .. هشاب هدرک مفذح شیگدنز زا دیاش هنیبب ونم هگید داوخن دیاش
نم

.. متسرپیم ومرهاوخ کت هناقشاع زونه



؟ مدش دیلپ و سنجدب ردقنا شرطاخ وت یک زا : مدرک همزمز مدوخ اب

* مویلیل

یب نم .. نم دشیمن مرواب .. مدرک عطق ویشوگ قه قه و مشخ اب

نوا و مشاب هدش یبصع تدش نیا هب درسنوخ هشیمه نم .. لا یخ
ورافرح

.. مشاب هدرک میگدنز درف نیرت ینتشادتسود و اهنت ، راب

سح زا ! دوب شقح مدیسر هجیتن نیا هب مدرک رکف هک یمک یلو
ناسنا

.. هچاپیم مه زا اه هداوناخ زا یلیخ ، نوا ی هناتسود
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وت و مدیشک زارد هپاناک یور شوایس ی هریخ هاگن هب هجوت یب
عمج مدوخ

.. مدش

مسا ندید اب ؛ متشاد شرب و مدرک زارد تسد میشوگ ندروخ گنز اب
یب لا روک

؟ هلب : مداد باوج لیم

؟ یروطچ مز ـ یزع مو ــ یلیل سالم : دیچیپ یشوگ وت شداش یادص



؟ یتشاد یراک .. لا روک مبوخ : مدز ینوج مک دنخبل

درک مهاگن زیت لا روک مسا ندینش اب شوایس

هسریم رصع ات مدرک تسپ تارب ور همان ملیف نتم : داد باوج لا روک

و نروپ زا یقیفلت مزاسیم مراد ملیف هی هکنیا مود ؛ کی نیا .. تتسد
... ِمارد

؟ هیچ ترظن بخ .. دایم تشوخ انئمطم

تسین یروج میحور طیارش ال عف یلو ماوخیم ترذعم لا روک : مدز بل
هک

مشاب هتشاد ارجا ماوخب

یکی مدیم وتشقن سپ .. بخ یلیخ : دیچیپ مشوگ وت شدرس یادص
!! هگید

دیشاب قفوم مویلیل مناخ

درک عطق و

؟؟ دش تحاران .. متخود مشچ یشوگ هب تریح اب
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رد همه هنکیم هدارا ات تشاد تسود هک شرکف زرط عون نیا زا
شربارب



.. دوبن شراب نیلوا شراتفر نیا هک دنچره .. دمویم مدب نایب هاتوک

.. تسین دعاسم هیتدم تیحور طیارش : درک زاب نهد هرخ باال شوایس
؟ هداتفا یقافتا

.. مرت اهنت یعقوم ره زا منکیم سح : مدیچرب بل

؟ ینک ییاهنت ساسحا هدش ثعاب یچ : تفگ و .. درک مهاگن قیمع

غولش مرود هتشذگ لثم منکیم ساسحا : مدرک شهاگن هریخ

نوا راگنا ؟ مگب یروطچ ؛ متسین قباس مدا نوا منکیم ساسحا .. تسین
یداش

.. مرادن ور هتشذگ دودحمان
زا مفارطا یامدا هب تبسن ومدامتعا

.. مداد تسد

مخ شتمس .. تخود مابل هب وشومخا هاگن .. تسشن مرانک و دموا متمس

.. درک مهاگن هکوش . متفرگ نودند هب وشابل و مدش

شراولش پیز تمس متسد و دش ریزارس مامشچ زا کشا تارطق
.. تفر

؟ ینکیم راکچ : درک همزمز و دیشک یهآ

... ن ــ ک ممورا : مدرک همزمز

هفحلم متخود شیلا خ یاج هب ومهاگن .. مدیرپ باوخ زا یدرد اب حبص
ات ور



جراخ ییوشتسد زا .. مدرک شهاگن رد یادص اب .. مدیشک باال منیس

؟ یرتهب : درک مهاگن مخا اب .. دوب هدش

.. یسرم : مداد نوکت یرس

زا شدوخ ندرک مورا یارب رتخد هی هدب یلیخ : تفگ و دز یدنخزوپ

.. هنک هدافتسا شمسج
.. منکیم وراکنیا هتقو یلیخ : مدز بل

مدرک تداع

. دش زاب مه زا یمک شامخا
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نیمه یارب : تفگ و دیشک شرس هب هف کال یتسد ... دش زاب یمک شامخا
یور

؟ یراتسا نرو پ. هب یدروا

نم .. مشاب شداتعم هکنیا هن هنکیم ممورا متفگ نم : مدرک شهاگن روابان

کی .. متسه راتسا نرو پ. هک منکیم مه راختفا مراتسا نرو پ. کی
اب روج

نرو پ. هب نم .. تسایند وت راک نیرت گنن راگنا ینکیم شنایب ریقحت
یراتسا

اب نم ریخ .. مشیم مورا یسنج ظاحل زا طقف نکن رکف .. مراد هق عال
نیمه



.. ممورا مه نییاپ دصرد ، یاه لکلا

.. طقف .. مدرکن ریقحت نم : داد نوکت یرس

.. دیشک یفوپ

.. نوریب ورب منوخ زا یدروخ وتناحبص : مدز یدنخزوپ

.. مدرک یم ساسحا مور وشهاگن ینیگنس .. مدیشک مرس یور ورفحلم و

* لا رام

هلپ نیا زورما .. متفر یم باال دنت دنت و باتش اب هاگداد یاه هلپ زا
حبص زا وراه

.. دوب هتفر رد لک هب متسد زا نوشباسح و مدرک یط اهراب و اهراب

ی هلپ یور ، دوب اباب یمیدق تسود هک ملیکو طسوت ممسا ندینش اب

.. هراد تراک طخ تشپ ترهوش .. مرتخد .. لا رام : مدرک ثکم رخا

تروق ومنهد با .. مدرک هاگن شتسد طسوت هدش زارد یشوگ هب توهبم

.. متشاذگ مشوگ رانک ویشوگ و مداد
وتقح مامت متفگ هک نم ؟ لا رام یبوخ _



؟ یدرک یروجنیا ارچ مدیم

رکف : دزیم فرح شزا هک یقح هب شنوبرهم یادص هب .. مدز یدنخزوپ
یدرک

نم خالص؟ و یدب ومقح مدز وتلد ات هک .. هیکشک یکشک نم یگدنز
ومنومب

.. دادرهم یدنوخ روک ؟ هدش هابت هک یا هدنیا

یبصع : دوب هدش نوبرهم بیجع .. دیچیپ یشوگ وت شنوبرهم یادص زاب
نکن

.. مدیم وت هب و قح نم ... منکیم تبحص تصرف نیلوا رد .. وتدوخ
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وت بوخ نم .. راین رد ونوبرهم یامدا یادا نم یارب : مدیرغ یشوگ وت
نیا

یتسه ینوویح هچ منودیم بوخ .. مدش انشا وت فیثک تاذ اب اهلا س
وت

یم هنوور مشوگ وت یلیس اج یب .. درک یم ریقحت ونم هک ینومه
لا مک اب .. درک

هک یتسه یا یضوع نوومه وت .. درک یم تنایخ نم هب یمرش یب
مه االن

.. یدرک لو وتچب و نز ؛ رت هیاپ و رت دنول رتخد هی هب ندیسر یارب



االن

وت ؛ وت .. یدب نم هب و قح هتفیظو ؟ مدیم وت هب و قح یگیم یتشگرب
نیا

هب وهللا هب هنکیمن تلو ماباب ، دادرهم .. یرادن یقح چیه یتبکن یگدنز

.. تتنوشیم هایس کاخ

لصو و عطق ادص .. مزیزع : دیچیپ یشوگ وت شف کال یادص

یمک .. مینزب فرح شبجار منزیم گنز ادعب .. منک عطق دیاب نم هشیم
لوپ

... ملگشوخ ال عف .. تتراک مزیریم

... ردام و ردپ یب لا غشا ترس وت هروخب تلوپ : مدیشک راوه یشوگ وت

تمس هاگن یب ویشوگ .. دش یراج مکشا ؛ دتمم قوب یادص ندینش اب
لیکو

زا .. ندرک یم مهاگن نز و درم دنچ .. متخود مفارطا هب ومهاگن .. متفرگ
هلپ

.. مدیود نییاپ باتش اب اه

.. یریم یراد اجک مرتخد نکربص _

یور هبور زبس یاضف تمس ضغب اب .. مدز نوریب هاگداد زا هجوت یب



نماب هشیم شور یرو ـ جچ ؟ هشیم شور یروجچ .. مدرک دنت اپ هاگداد

هنک راتفر یروطنیا
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شلد مدیمن هراجا .. هنک مراب ورافرح نیا و هنزب گنز تحاقو اب دعب و

هب ندیسر ناهاوخ هک نتسین ییادرم مک .. هنک محرت مهب .. هزوسب نارب

... منکیم تباث شهب .. ننم

؟ هلب : مداد باوج ضغب اب میشوگ ندروخ گنز اب

هنزیم گنز هعفد ره هرارق ؟ ینکیم وت هیچاراتفر نیا ؟ لا رام ییاجک : اباب
؛و

.. ؟ یش هناوید ای یدب وشباوج دایرف و داد اب وت هگیم ترپو ترچ

.. اباب : مدز بل
.. مرتخد مناج : دیشک هف کال یفوپ

هک ینوا ؛ منک تباث شهب ماوخیم .. میرب اجنیا زا .. میرب اباب : مدیلا ن
نیا یچی

ناهاوخ منم منک تباث ماوخیم .. نم هن .. هنوا هداد تسد زا طسو
.. مراد

هنک جرخ محرت مارب راذن .. هنک مریقحت راذن .. اباب



رما وت .. نم مرب مرتخد نوبرق نم خآ : دیچیپ یشوگ وت شنوزرل یادص
نک

.. هرادن وروت لثم ییابیز لگ تقایل نوا ... میریم .. اباب لد زیزع میریم
اب

.. ایب منارگن هنوخ ایب .. میریم منک تروشم تنامام

مدیشک یهآ .. مدرک عطق ونفلت و متفگ یا هشاب ضغب اب

* هل ال

تدوخ هنرگو .. هدوب یبصع امتح : تفگ و درک مهاگن مخا اب نایک
ینودیم

ترطاخ هب مشنوج . هرادن تسود ایند نیا وت ویسک وت زج مویلیل

شاهاب نک تبحص نزب گنز یدش مورا .. هدیم

مداد نوکت یرس
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وت نای :کـ متفگ و مداد تروق یتخس هب ومنهد با و مداد نوکت یرس
هک

.. ِمویلیل صالح هب ، منکیم یراکره نم ینودیم

. درک همزمز یا هرا
شمشچ زا یلو : مدیلا ن ضغب اب

.. هنکیم هاگن هنتف هی .. نک بارخ هنوخ کی مشچ هب نم هب .. مداتفا



راکچ

؟ نای ــ ک منک

.. تفرگ جوا مقه قه و

هت زا شفرح هک ینودیم تدوخ : تفگ و درک ملغب یگف کال اب نایک

یبآ یامشچ داوخیمن ملد .. نکن تحاران وتدوخ یکلا سپ .. هدوبن لد

.. منیبب بآ رپ وتلگشوخ

.. نکن مسو :لـ متخود شهب ومهاگن

نوتمه .. هرب وت ی هداوناوخ هب مه نومچب شاک : درک مهاگن تبحم اب
نوتن ژ

.. دیراد ییاریگ ییابیز .. هبوخ

ردقنا : مدش دنلب ماج زا و مدز سپ منوش یور زا وشرس هدنخ اب
ریز هنودنه

.. یا هفایق دب یلیخ وت حاال هکن .. راذن نوملغب

.. دنخب هشیمه : درک مهاگن ینوبرهم اب

.. ماوخیمن یچیه هگید هشخبب و نم مویلیل : مدیشک مغ رپ یهآ



؟ شهب یدز گنز : تفگ و درک یثکم

شتحاران متساوخیمن .. مدزن هگید .. درک در مدز گنز رابی : مداد نوکت یرس
.. منک

.. مدرک دنت اپ باوخ قاتا تمس یتحاران اب و

* مویلیل

و نز شیپ ورب ؟ یمهفیم .. منیبب وتتخیر ماوخیمنوشمگ دادرهم : مدز دایرف

.. مرادن و دیدج یاه ندز گنا ی هلصوح نم .. تچب

مهم تارب نوشاگنا و تلم فرح حاال ات یک زا : دموا شداد یادص
؟ هدش

یراتسا نرو پ. ناریا وت .. هفرح تتشپ لیا کی یریم تقوره تخبدب

نماب ثحب یاج هب مه ؟حاال یراک یاجک هرت باال یگد . نج زا شمرج
و رد

.. نک زاب

.. ای یشیم مگای : مدیشک یغیج

؟ هفایق نع ی هکیترم نوا هب ینزیم گنز ؟ یچ ای : دیرپ مفرح طسو

ناخ دوسح هرترس وت زا ندرگ و رس هی : مدز یدنخزوپ



!! شفایق و ندرگ و رس وت مدیر : تفگ یخلت هب

.. تنن ربق رس نیرب : مدز دایرف مشخ اب
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.. تنن ربق رس نیرب : مدز دایرف مشخ اب

یچ وت : تفگ مشخ زا نوزرل یادص اب

؟ یتفگ

وتادص هگید راب کی .. نک مگ وتروگ مه حاال یتفنش هک ینیمه : مدزدایرف

.. هنک تعمج دایب ینابهگن منزیم گنز مونشب

منوشیم تازع هب وتردام : دیسر مشوگ هب شیبصع و مورا یادص
.. مویلیل

. اجنیا مدموا مدشاپ تقایل یب یوت رطاخ هب هک نم رسرب کاخ
یب قحلا

!! یا هد * نج و تقایل یب قحلا .. یتقایل

تقایل یب .. هتندوک و تخیریب نز هد . نج : مدز غیج یبصع .. دیرپ مکلپ
هچب

تازع هب تچب و نز اپب ؟ ینوشیم مازع هب ونم ردام . هتدازمور ح. ی



... ننیشن

شمدنوزچ بوخ .. مدز یدنخبل .. منامتراپا رد نوج هب داتفا تشم اب
نیمه

دوب سب

یادص .. دعب هیناث دنچ .. متفرگ سامت ینابهگن اب و متفر میشوگ تمس
نابهگن

.. دیسر مشوگ هب
هدرب . دش مبیصن هک دوب توکس دعب و

.. شندوب
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مدوب نئمطم .. دوب ناریا زا متشاد شرب ؛ میشوگ ندروخ گنز اب
.. تسل ال

؟ هلب : مداد باوج
یشوگ وت شراد ضغب یادص

ینودیم هک وت .. دوبن تندرک تحاران مدصق نم .. دیشخبب .. یجبا : دیچیپ

.. مراد تسود ردقچ

یدنخزوپ ؟ ناریا یایم یک : دیلا ن .. نکن هیرگ .. منودیم : مدیشک یهآ

یادص .. مراذیمن ناریا وماپ هگید لا س کی ات عاضوا نیااب : مدز
شتوهبم



ویچ همه نم ایب وت ؟ ارچ هخا : درکن مک ومیروخلد زا مدص کی مه

؟ یرادن دامتعا ترهاوخ هب .. منکیم تسرد

.. ال عف .. مینزیم فرح ادعب : مدز بل هلصوح یب

.. مدرک عطق ویشوگ و

* شوایس

مارب هدنتسرف مسا نودب هک یباتک و .. مدوب هتسشن هعلا طم قاتا وت

باال باتک زا ومرس راکتمدخ یادص اب .. مدنوخیم و دوب هدش لا سرا
؟ هلب : مدروا

.. ندموا یدت یاقا .. ناخ شوایس _

.. لخاد شتسرفب : مداد نوکت یرس

یلوج متسنودیم .. مدیشک یفوپ .. دش جراخ قاتا زا و داد نوکت یرس
زاب

ی هنوهب

هدروا یدیدج
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.. هنیشب مدز فراعت و مدرک یثکم مقاتا هب یدت دورو اب



ایلوج اب دیاب وت مریگیم سپ ومفرح شوایس : درک مهاگن تدیدج اب
جاودزا

.. ینک

یچ حاال .. تسین راک رد یدیاب نم تغل گنهرف وت ؟ دیاب : مدرک یدنخ کت

نوا دعب ینک رکف هدش ثعاب یچ و ؟ یریگب سپ وتفرح هدش ثعاب
هلصاف

؟ منکیم جاودزا ایلوج اب نم ایاضق نوا و اه

یاج وت .. منزیم ومفرح هدنکسوپ و کر شوایس .. نیبب : درک مهاگن یبصع
ردارب

.. هنم هیگدنز ایلوج .. میراد مه ندرگ هب یردارب قح منومتفج .. ینم
قشع

هداز ردارب منیبب مرادن مشچ نم .. هنم ی هداوناخ اهنت .. هنم سفن .. هنم
ی

هنکمم هظحل ره شیضیرم رطاخ هب ایلوج .. هشکیم باذع هراد مزیزع

... و .. هش دب شلا ح

.. درک توکس

تزا : مدوب هدرپس شوگ شافرح هب تقد اب و دوب هتفر مهرد مامخا

و هنومن لد هب ترسح هدنوم یقاب ایلوج یارب یرمع رگا ماوخیم
شاهاب

مدش ثعاب نم هک دایب تدای یلو مراذب تنم ماوخیمن .. ینک جاودزا
نیا هب



.. یسرب اج

.. دز و رخا ریت

تاکمک رطاخ هب منونمم تزا نم .. یدت نیبب : متفگ لو و لش ینحل اب
یلو

متشاد تسود تدم کی ورایلوج نم .. مگب یچ منودیمن اعقاو .. نم

و هدوب رذگ دوز سوه هی نوا مدیمهف دعب یلو .. تسرد
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شدننک هریخ ییابیز و یلوج یاراتفر زا مه سوه نوا انئمطم و
تاشن

.. هتفرگیم

تزا راک کی ملا س لهچ رمع وت .. شوایس : درک مهاگن بضغ و مغ اب
.. متساوخ

وت یلو .. ینک جاودزا شاهاب و یرایب تسد هب ومسفن ، لد متساوخ
هچ

کمن یلیخ ؟ هدوب سوه تسح یگیم یتسشن هزات ؟ یدرک

وت یگنودرم .. یدرک بارخ وراه یناریا بجار ومتاروصت .. یسانشن
تنوخ

!! فیح مدرک وت لثم یدرم یارب هک یراک همه نوا فیح .. تسین

داش رطاخ هب نم .. ینزیم قطنم یب فرح بخ هکیترم : مدیرغ یبصع



ندرک

؟ مدب تسد زا وماتصرف ؟ منزب میگدنز زا دیاب .. تداز ردارب لد

.. ورن دنت : دروا رد شتک زا وشکچ تسد درسنوخ و درک مهاگن یثکم اب
و

رد ریگب و کچ نیا .. منکیم وتدنیآ تنامض نم ایب .. شاب سکلیر
هب .. شازا

!!!! ششخبب یگدنز ایلوج

* لا رام
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هتشذگ * لا رام

اب .. مدیشک متشرد یابل یور ومگنر بژ رژ و مدرک دیدمت وممشچ طخ

.. مدنک لد هنییآ زا هرخ باال نامام یادص

دوب هداد هولج رت باذج وممرف ور مادنا مدننام یسکام و دنلب سابل
اب

.. نزن داد نا ــ ما ــ م مدموا : مدز داد نامام ی هرابود یادص

.. میدیسر ینومهم لحم هب دعب تعاس کی .. مدشریزارس اه هلپ زا یروف

ناج یناهج :سالم دش مدق شیپ اباب یناهج ی هداوناخ هب ندیسر اب



؟ یروطچ

.. هللا شنا مبوخ تم سال تناج : داد باوج اباب کیرش یناهج

.. میدرک یسرپ لا وحا یناهج ی هداوناخ اب بیترت هب .. تفگ یرکش اباب
رابنیا

و .. رت غولش و دوب هدش رت گرزب تکرش یمهرود یاه ینومهم یاضف
یامدا

نیب یدیدج و صاخ درف ندید اب .. دندروخیم مشچ هب مه یرتدیدج

؟ دینکیمن یفرعم ناخریشدرا : متفگ زان اب اه یناهج

مدرک توکس االن ات نم .. ناخریشدرا هگیم تسار : درک یا هدنخ نامام

دینک یفرعم نوتدوخ ات
رسپ کی و رتخد ود نیب یهاگن

: تفگ و درک زاب بل ریشدرا هکنیا ات دش لدب و در ( یناهج ) ریشدرا
ایب مرسپ

اجنیا

هداعلا قوف یرهاظ اب هنوشراهچ و دنلب دق رسپ تمس ومنت واکجنک
ابیز

.. هدادرهم .. مرسمه ییاد رتخد ، رسپ نیا : متخادنا تکاس لا ح نیع رد

... دش دادرهم مشچ وت یبا یوگ ود خیم مهاگن
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.. دش دادرهم مشچ وت یبآ یوگ ود خیم مهاگن

یلیخ دادرهم ازور نوا .. مدرک کاپ وماکشا و مدموا نوریب رکف زا
رت هداس

یضوع هی هنرگو .. دوب هداس شتسوپ ؟ منک ضرع هچ هداس یلو .. دوب

! هرب سابل وت دوب یا

افرح نیا و تنایخ لها شلوا زا : تفگ و داد نوکت یرس ؛ اباب لیکو
؟ دوب

یچره .. دوب بوخ یلیخ مویلیل دورو لبق ام یگدنز : متفگ و مدیزگ ومبل
دوب هک

اسراپ و نم هب .. دوب هنوخ عقوم هب و درک یم تبحم دادرهم

نوا یلو .. دیسریم

هب دادرهم دش ثعاب درک بارخ ومیگدنز .. دز شلوگ هتیرفع ی هرتخد

.. ششیپ هرب هنزب و ــ شرسپ و نم دیق شرطاخ

.. منیبب وررتخد نیا داوخیم ملد .. بجع : تفگ و درک مهاگن رکفتم لیکو

هرادن ندید : مدز سپ ومکشا
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.. هرادن ندید : مدز سپ وماکشا

؟ هیچ تلغش یتفگ : درک مهاگن رکفتم

.. یاه ملیف رگیزاب : متفگ هدش زمرق یاه هنوگ اب

ی هغیص رت تحار یلیخ هشیم ثعاب نیا بخ .. مدیمهف : داد نوکت یرس

مرتخد منودیمن نوچ .. هشرداص طالق مکح و .. هشب یراج طالق

یتراپ .. تفرگ طالق هشیم تخس مکی ناریا وت یلو .. هنای ینودیم

.. یایب یرب دیاب هک ردقنا .. نریگب طالق هشکیم لوط لا س کی شاتفلک
یلو

زا رتمک .. درم نیا یاه یتیلوئسم یب و دهاوش و .. عضو نیااب منک رکف

.. دیریگیم طالق هامراهچ

؟ یچ مچب : تفکش مبل یور یدنخبل

: درشف شتسد وت وشتنوسماس فیک و دش دنلب شاج زا یدنخبل اب
هاگداد

.. هدیم وت هب وتناضح

.. تفرگ قمع مدنخبل

.. تفر و مدرک یهاتوک یظفادخ

سامتلا هب تدوخ زور کی منکیم یراک . نک اشامت و نیشب .. ناخ دادرهم

.. ینک تبحص نماب کالم کی ات یتفیب



* مویلیل

دنلب ماج زا یبصع هدادرهم زاب هکنیا هب رکف اب .. رد ندروخ گنز اب
و .. مدش

دایرف ندرک هاگن نودب و مدرک زاب و رد مشخ اب .. متفر رد تمس
ها .. وشمگ : مدز

. منیبب وتهوگ تخیر ماوخیمن هکیترم .. ینوزیوا ردقچ

.
مدزیم سفن سفن هک یلا حرد مدرک زاب ومامشچ .. یا هفرس یادص اب

تهب اب

هب
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.. الم .. :س منزب دنخبل مدرک یعس .. دوب مهرد شامخا .. مدرک هاگن شوایس

یکی زا یکی ؟ هتچ : متفگ بجعت اب .. دش مدحاو دراو و دز مرانک مشخاب

.. وهللا هبوخ .. دیرتورپ

متروص وت و درشف شتسد وت وماهوزاب تفج و تشگرب متمس یبصع

شـو ه ــ فخ : دیشک دایرف

.. هتچ : مدز بل سرت اب

؟ یداد ور شهب ردقنا ؟ هرا تغارس دایم هکیترم نوا : دیرغ



یگدنز .. هخآ هچ وت هب ناه چـه؟ وت :بـه مدیشک دایرف و مدز شرانک
هب و همدوخ

؟ یدموا یچ یارب .. هطوبرم ممدوخ

اب .. درک ترپ ییاریذپ زیم یور یتکاپ و داد نوکت یرس یدنخزوپ اب
یلدود

؟ ینکیم دزمان یراد : متفگ توهبم .. مدرک زاب وتکاپ

.... داد نوکت یرس

.. مشیم تحار ترش زا .. هبوخ : مشاب یداع مدرک یعس

.. مویلیل : دیرغ ودرک مهاگن یبصع

.. شوا ـ یس : مدیچرب بل
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.. شوا ــ یس : مدیچرب بل

؟ منکیم دزمان مراد نم یتحاران ال ثم :االن دیشک یفوپ

.. هیسورع منو ک. وت .. مدنبلد هن : مدز رخسمت رپ یدنخبل

هداوناخ و هنک جاودزا دیاب مدا .. هگید هیگدنز : تخادنا باال یا هنوش
.. هدب لیکشت

دای مـ وت هب مردقچ : مدز یرو هی یدنخبل

نرو پ. .. متسین بلط عونت نم .. هرا نم هب : دیبسچ مهب و دز یدنخزوپ



هسرب هار زا یباذج درم ره اب هک متسین یروطنیا .. متسین راتسا
و .. مباوخب

.. منک هدافتسا مباصع لر تنک یارب ی هلیسو هی یسنج تذل زا
ینودیم

!! هک

نوریب نم ی هنوخ زا وشمگ : هنوخ رد تمس مداد شله مشخ اب

اه امش هب هخآ د نوتاه هنعط زا مدش هتسخ نوریب ور ــ ب
یگدنز ؟ هچ

؟ هچ اهامش هب نم لغش نم
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؟ هگم یدرک مر ؟ هیچ اراتفر نیا ؟ مویلیل هتچ : دیبسچ ومتسد چم مشخ اب

مر نم زا هگم ، مدرک مر منم هرا : مدز دایرف تینابصع و مشخ اب
؟ هدیعب ندرک

تذل اب نم ؛ هرا ال صا .. دیرادرب میگدنز و نم رس زا تسد دینک ملو
یسنج

؟ دش تحار تلا یخ .. منکیم لر تنک ومامغ وماهدرد

بیجع مدش مورا .. تفرگ رارق مابل یور شابل هک منزب دایرف زاب دموا
.. مدش ــ مورا یلو .. دوب

در مرس رانک زا وشتسد کی .. میدزیم سفن سفن ودره دش ادج مزا



ترذعم : تفگ و دش مخ متروص وت داد رارق هاگ هیکت و درک
طقف .. ماوخ ــ یم

.. شاب مورا
.. ران کـ ورب : مدیلا ن ضغب اب

ولو شور و متفر هپاناک تمس .. تفرگ هلصاف و دیشک دنلب یسفن

.. راذب ماهنت : مدش

.. یلیل : تفگ هف کال
.. منکیم شهاوخ : مدز بل

دیسر مشوگ هب رد ندش هتسب یادص دعب و تفگ یا هشاب

#251
* لا رام

مولعم .. متفر شتمس یگلصوح یب و یگف ال کاب .. نوفیا ررکم یادص اب
تسین

! تساجک مناخ تنیز

؟ هلب : متشادرب ونوفیا
؛ لولس هب مشخ دش ثعاب شادص

؟ رد مد یایب هشیم .. لا رام : هنک خوسر منت لولس

.. مایم :االن دز بل مشخ اب

و طایح ریسم ؛ ود اب و مدش جراخ هنوخ زا کراولش و پات نومه اب



یط

ومهاگن .. مدرک زاب و رد .. مشاب مورا مدرک یعس رد هب ندیسر اب .. مدرک
ترفن اب

؟ یاوخیم یچ : متفگ و متفرگ شراد هنشاپ یاه شفک زا

.. :سالم تفگ یگف کال اب

یوت لا ثما هب نداد سالم یارب : مدرک هاگن شنشور یامشچ هب ترفن اب

.. لا رام : تفگ و تخادنا باال وشوربا کی .. مرادن تقو نک بارخ هنوخ
نم

یلو .. هسنارف هرب مدرک کمک ترهوش هب و مدرک یهابتشا هی
.. منومیشپ

ماوخیم تزا .. هسنارف مرب مشاپ منوتیمن هک هیروج معضو االن مدوخ
هارمه

.. دیرایب اجنوا زا ونوا و دیرب تردپ

؟ یدش نومیشپ هک هدشیچ : متفگ یخلت ی هدنخ اب

.. هتحاران مویلیل .. مداد تسد زا ومرهاوخ مراک نیااب : تفگ ضغب اب

!! هک هشاب شاد خـ زا دیاب ؟ تحاران ارچ : متفگ یدنخزوپ اب
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!! هک هشاب شاد خـ ز دیاب ؟ تحاران ارچ : متفگ یدنخزوپ اب

نم رهاوخ یدرک رکف اعقاو ؟ هشاب شادخ زا ارچ : درک مهاگن یبصع
همه نوااب

رهاوخ نوزیوآ لوا زا وت رهوش اقافتا ؟ هعوت رهوش نوزیوا شییابیز
نم

من اال !! هتخیرن ؛ درجم و دادرهم لثم ییادرم مک هسنارف وت هنرگو .. دوب
رید ات

رت دروخ نم رهاوخ باصع و هدشن بارخ رتشیب تیگدنز و هدشن
ورب .. هدشن

نک شعمج وترهوش

نیا یسک مناخ رتخد !! هنزیم ورافرح نیا یک نیبب : مدز یبصع یا هقهق

نم نمضرد .. هشابن هنتف و ییادج لماع شدوخ هک هنزیم ورافرح
هب هگید

.. مریگیم طالق مراد نم داین هچ دایب هچ مرادن یزاین دادرهم

؟ یریگیم الق .. :ط تفگ تهب اب

؟ هیبیجع زیچ .. هرا : متخادنا باال هنوش

درک مهاگن کش اب
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و یزاسب و یزوسب دیاب دعب یرس تفگ تاباب هکوت : درک مهاگن کش اب
زا



.. تسین یربخ طالق

؟ هش تیذا نوشدنزرف کت نراذب هک یرادن راظتنا : متفگ و مدز یدنخزوپ

مدرک یعس .. متسب شتروص یور و رد فرح یب درک مهاگن هنیک اب
مورا

.. مشاب

نوزیوا هک دادرهم رس وت کاخ : دموا دیدپ منهذ وت هلمج کی طقف

... هدش هرتخد نیا

* هل ال

لور تشپ مدرک دنت اپ نیشام تمس و مدز گنچ ومفیک مشخ اب
متسشن

کمک شزا ماوخیم راب نیلوا یارب .. نامام ی هنوخ تمس مدنور و
و .. مریگب

هک هنک یضار ومویلیل دایم شغارس رید هک یمشخ اب منک شیضار

.... هدرگرب

هوبنا و طایح زا .. مدش ترامع دراو و .. درک کراپ رد یولج ونیشام
شناتخرد

.. مدش هنوخ دراو و .. متشذگ
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.. مدش هنوخ دراو
ملا بقتسا هب یدنخبل اب مندید اب نامام

.. مزیزع یدموا شوخ : دموا

.. مدز رابج بال دنچره وحم یدنخبل
یتنطلس یاه هپاناک یور یثکم اب

.. هنک ییاریذپ ات داد روتسد راکتمدخ هب دنخبل اب نامام .. متسشن

.. هنک تبحص تاهاب دیاب .. نامام : متفگ مهرد ییامخا اب

وت متفگ مدوخ اب نم ؟ هدش یزیچ : درک مهاگن نارگن و تسشن مرانک
یکلا

.. ینزب رس نم هب یایمن

.. طقف .. ماجنیا هتفه ره هک نم : مدیسوب وشینوشیپ مدش مخ

؟ یچ طقف _
.. مویلیل : مدز بل

؟ هدش شیزیچ : دیسرپ ینارگن اب

؟ منزب ومفرح یراذیم نم ردام : مدز یدنخبل

رتشیب غاد زایپ یمک اب ؛ ور ایاضق مامت و .. مدوشگ بل .. داد نوکت یرس



.. تفر یم مهرد رتشیب شامخا هظحل ره .. مدرک فیرعت

متساوخیم ونیمه یلو .. متشادن تسود دنچره
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.. متساوخیم ونیمه یلو .. متشادن تسود دنچره

.. هدب و نفلت : تفگ و .. داتسرف نوریب دننام هآ وشسفن

.. ینکن شاوعد .. نامام : متفگ یثکم اب

هابتشا یلو ؟ مدرک نوتتامش ؟ مدرک اوعد ور اهامش یک نم : درک مهاگن زیت

؛ نوتهابتشا راکره یارب ، مدرک یم نوتاوعد هگا لوا زا .. مدرک
نوتهیبنت

و هدش گرزب االن مویلیل نمضرد .. تشاد قرف عاضوا االن .. مدرک یم
و غلا ب

.. مدیچرب بل و مداد نوکت یرس .. تسین شندرک اوعد تقو االن
هرامش

هل .. :ب داد باوج مویلیل هرخ باال ین ال وط یقیاقد دعب .. تفرگ ومویلیل ی

؟ دایم ادص .. مویلیل .. ولا : تفگ و .. تشاذگ رکیپسا یور وشیشوگ نامام

یبوخ .. هرتهب االن مدرک ضوع وماج : داد باوج یثکم اب مویلیل
؟ ربخچ ؟ نامام
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شوخ ؟ ربخچ وت .. مبوخ : تفگ دعب و تخادنا مهب مخا اب یهاگن نامام

.. ینزن گنز هی ؟ هرذگیم

یزیچ .. منزب گنز دشن تقو ... هشیمه لثم .. یتم :سال تفگ للعت اب مویلیل

؟ هدش

هتفه رخا ات : تفگ دوب ادیپ شوت ندوب یبصع هک ینحل اب نامام
ریگب طیلب

. ناریا ایب
اجنیا مراد راک یلک نم ؟ نامام ارچ : تفگ بجعت اب مویلیل

نم ؟ مویلیل هرا ؟ هراد نز درم اب نتشگ تراک : تفگ تینابصع اب نامام
ومرتخد

دیاب یدموین .. یچیه هک یدموا رگا هتفه رخا ات .. مدرواین راب یروجنیا
زا

.. یدب افعتسا تراک

؟ هیچ افرح نیا نامام : تفگ هدز تهب مویلیل
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هک وت ؟! هتفگ یزیچ یسک ؟ هیچ افرح نیا نامام : تفگ هدز تهب مویلیل

.. ممراک قشاع نم ینودیم

تشوخ یرگیزاب زا یتفگ نم هب وت : تفگ و درشف ومتسد یبصع نامام
.. دایم



متسنودیم اجک زا نم .. مدرک یزاب مه راد هنحص ملیف ات هسود یتفگ
وت

؟ یراتسا نرو پ*

ننودیم مدا و ملا ع همه ؟! یتسنودیمن وت : داد باوج یدنخزوپ اب مویلیل
؟ ینودیمن وت

مهب راک هتفه نیا ؛ یدروا سناش .. مایم هتفهرخا ات .. نامام بخ یلیخ

هدموا هک یلوضف نوا منودب مراد تسود یلیخ نمضرد .. هدروخن
ونم یلغچ

!؟ هیک .. هدرک

.. دش زاب شامخا یمک .. نامام

.. تفر مهرد مامخا

ورب اعیرس وتطیلب .. مینزیم فرح ادعب .. ایب ال عف وت : داد باوج نامام
.. ریگب

.. هل ال ی هنوخ ورن .. هنوخ ایب میقتسم مه یدموا

ال عف .. هشاب یگدنز نیا هب کا :ف. تفگ و دیشک یفوپ مویلیل

. درک عطق و

اجنیا نومب بشما مه وت : درک مهاگن و تشاذگ شرانک ویشوگ نامام
ورن



.. نایک هخا : مدز بل
شرطاخ هب هک وتتراکب : درک مهاگن زیت

؟ تتریگب دایب داوخیم یک اقیقد .. یداد داب هب

.. نم مراد راک مه وتاب

. نا ــ مام : متفگ بجعت اب

.. نامای : تفگ تفر یم اه هلپ تمس هک روطنومه و دش دنلب شاج زا

.
... بش ات نک تحارتسا ورب
.. یریمن مه ییاج نمضرد

. مدیچرب بل
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مدیچرب بل

تاجن منهج نوا زا ومویلیل مدموا .. امدرک یطلغ بجع : مدرک همزمز و
مدب

دش ممدوخ ریگ نابیرگ ششیتآ

مهوت .. منومیم منامام ی هنوخ بش : مداد سا نایک هب مهرد یتروص اب

.. تاتسود شیپ ورب .. نم ی هنوخ نومن اهنت

؟ هدش یزیچ : داد سا عیرس

ی هنوخ لا س ات لا س نم هک ، هدیمهف منیا .. متخادنا باال هنوش هدنخاب



هگم یزیچ هن : مداد باوج .. شنوخ منومب بش هسرب هچ مریمن منامام

؟ منومب بش منامام ی هنوخ نم ات هشب دیاب

ماج زا و متخادنا باال هنوش .. متفرگن یباوج .. مدنوم رظتنم یمک

.. مداتفا هار مقاتا تمس و مدروا رد وملا ش و وتنام .. مدش دنلب

* مویلیل

نوتتنعل ادخ : مدز دایرف و مدرک ترپ تخت یور ومنودمچ تینابصع اب
.. هنک

بطاخم مسا ندید نودب مدرب موجح شتمس .. میشوگ ندروخ گنز اب

ه؟ ــــ لب : مدز دایرف یشوگ وت

هد ات .. متنامتراپا نییاپ : داد باوج هک مدرک توکس .. دموین ییادص
ی هقیقد

.. شاب نییاپ هگید
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هب هک هسرب هچ .. متشادن هگید ونیا ی هلصوح .. تفر مهرد مامخا

دنچ و متفر مدمک تمس .. تیمها یب .. منکب لد منامتراپا زا شرطاخ

و مدیشک یفوپ .. میشوگ ندروخ گنز اب .. متشادرب مه هگید سابل
شرب

ـو! گب : مداد باوج و متشاذگ مشوگ رانک ونفلت .. دوب شدوخ .. متشاد



: داد باوج یا هیناث دنچ یتوکس دعب

؟ وت ینکیم جل یکاب .. نییاپ ایب متفگن هگم

و حور و مسج رایتخا هنکن .. ممسج .. مدوخ اب : مداد باوج یدنخزوپ اب

تتدزمان شیپ دیاب االن وت ؟ یراد راکچ نماب وت ال صا ؟ مرادن ممدارا

.. یشاب

هک منزیمن مدزمان زا سرتن .. نکن ینوبز لبلب .. نییاپ ایب : داد باوج نشخ
مایب

.. ییاج تتمربب ماوخیم .. وت شیپ

ویشوگ و متفگ یا هشاب .. تسین رادرب تسد متسنودیم مدیشک یهآ
عطق

هنوخ زا مدیلک هتسد نتشادرب زا دعب کراولش و پات نومه اب .. مدرک
جراخ

.... مدش

.. دزیمن ینادنچ فرح مه شوایس ... مدش نیشام راوس فرح یب

.. دوب انشآ مارب هک یدصقم تمس دنور
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شتمس تهب اب ؛ هرهش زکرم رد هک یناتسرامیب هب ندش کیدزن اب



؟ ارچ ناتسرامیب ؛ میریم میراد : متشگرب

.. ماوتاب : مدیرغ یبصع . درک هاگن میقتسم هب زاب و درک ملا وح یهاگن مین

یمهفب ات ریگب وتنوبز ولج : تفگ و دیشک یفوپ

کراپ ناتسرامیب گنیکراپ وت و میدش ناتسرامیب دراو .. متفگن یزیچ
... درک

.. میدش ناتسرامیب نامتخاس دراو مدق مه ؛ مهاب

هب ندیسر اب .. متشادیم رب مدق ضارتعا یب شتشپ اه هجوج لثم
یقاتا

شرانک بجعت اب . نک شهاگن هشیش تشپ زا : تفگ دعب و .. درک یثکم

یلک نیب هک مدرک هاگن یباذج رتخد هب هشیش تشپ زا و مدز
بل .. تسلول

. اجنیا یدروا ونم ارچ ؟ هیچ .. بخ : مدز

.. همدزمان : دز بل

.. مدرک هاگن هرتخد هب کوش اب

؟! هنیا یدرک یم مدزمان .. مدزمان همه نیا : متفگ یدنخزوپ اب



!!!! هتوم هبور هک هرتخد نیا

.. وتنهد دنبب : دیرغ یبصع

دعب و متخود مشچ هرتخد هب و متفر شهب یا هرغ مشچ توکسم
هیناث دنچ

؟ هیچ شیضیرم : مدز بل

#261

؟ هیچ شیضیرم : مدز بل

.. هیر : دز بل هتسها
؟ هیچ هیر : متفگ بجعت اب

شلکشم هگید االن .. هراد یسفنت لکشم : درک مهاگن هیفس ردنا لقاع
داح

. هدیسر هیر ناطرس هب و .. هدش رت

.. یخآ : دش عمج متروص

.. منک دزمان شاهاب مدش روبجم نم .. نیمه یارب : دز بل مهب هاگن نودب
ات

.. هش هدروآ رب .. شتساوخ نیرخا

؟! شمینیبب .. مینوتیم : مداد هیکت شنوش هب ومرس

شهب .. دوب باوخ .. میدش شقاتا دراو مهاب .. داد نوکت یرس هتسها
هریخ



درد اب وشامشچ هک مدرب شتروص تمس ومتسد .. دوب لگشوخ .. مدش
زاب

درک مهاگن مشخ اب دعب و بجعت اب لوا داتفا مهب شهاگن ات .. درک

. مدرک شهاگن هدز تهب
میرب ام .. مویلیل : تفگ عیرس شوایس هک

.. هنک تحارتسا ایلوج میراذب !! هگید

هنکیم راکچ اجنیا نیا : دز دایرف مشخ اب ایلوج

مهفب وتنهد فرح هدروا ونم شوایس ؟ وت هتچ : مداد باوج شدوخ لثم
..
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؟ یرادن طابترا هزره نیااب ال صا یتفگن هگم وت : شوایس تمس دش قارب

هب تهب اب و گنگ .. دیشک یدنلب سفن ؟و نم شیپ شیدروا یچ هساو

.. مدرک هاگن شوایس

تلا ح .. شاب مورا ـس یه : تفگ و ایلوج تمس درک ور نم هب هجوت یب
دب

.. یمدزمان هک هنیبب .. هنیبب وروت مدروا .. هشیم

شاهاب شیرامیب رطاخ هب یتفگ وت یلو : مدرک هاگن شوایس هب ترفن اب



دزمان

.. روخب یروخب یاوخیم یهوگره : نداد همادا ترفن اب و .. یدرک

!!! ال صا هچ نم هب

مهاگن ترفن اب متشگرب ایلوج تمس و

.. نوزیوا یاپ ورس یب ی هرتخد .. ییوت مه هزره : درک یم

.. یتفرگ مزا و دراودا .. مقا ـــ تا زا نوریب ورب : دز غیج

وت زا وموزاب مشخ اب .. مدیشک نوریب و تفرگ وموزاب عیرس شوایس
شتسد

.. هضیرم ینیبیمن ؟ وت ینکیم یروجنیا ارچ : دیرغ یبصع هک مدرک جراخ

.. وی کا ــ ف : شاپ یولج مدرک فت

مدش جراخ ناتسرامیب زا تعرس اب و ضغب اب شهاگن هب هجوت یب و
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مدش شراوس هلجع اب و مدرک زارد یا یسکات تسس ومتسد ضغب اب
هک

تراک اسیاو : دز بل سفن سفن اب شوایس دش هدیشک تشپ زا موزاب
. مراد

. وشمگ طقف ؟ هشاب !! وش ــ مگ : رانک مداد شله تردق اب
.



نداد اب .. متسب و رد و مدش نیشام راوس هک .. درک مهاگن یبصع
.. سردا

.. متشاذگ یلدنص مرن یتشپ یور ومرس

ملد .. داد یم مرازا نیمه و .. مدوب هدرک رییغت یلیخ شیپ هام ود زا

نیا مومت .. هتشذگ لا یخ یب و هدنز رس رتخد نومه مشب تساوخیم
تارییغت

!! شوایس .. شببسم

و مدش هدایپ اروف و مدرک باسح ور هیارک منامتراپا هب ندیسر اب
مدرک دنتاپ

.. مدحاو تمس

هلا چم متشاد یچره مشخ اب .. مدرک هاگن ممین و هفصن نودمچ هب
و مدرک

تمس .. مشاب مورا مدرک یعس مدحاو رد یادص اب مدرک ترپ شلخاد
رد

دموا شوج هب منوخ دادرهم ندید اب مدرک شزاب مشخ اب و متفر
دایرف

.. لا ــــ غشا یاوخیم مزا یچ : مدز

.. نوریب ورب : مدرک شهاگن ترفن اب .. لخاد داد مله مکحم



هب ومهاگن مشخ اب .. دش مکیدزن درسنوخ یا هرهچ اب مدق هب مدق

... داتفا قافتا هیناث کی وت یچ همه .. متخود مرانک نودلگ
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دش ثعاب شدایرف یادص .. مدرک ترپ شتمس ونودلگ و متخادنا گنچ
هب

مشچ هنوخ طسو شنوخ قرغ مسج هب تشحو اب .. مایب مدوخ
قه .. متخود

.. دادرهم : مدز

. دزیم دنک متشاذگ شضبن یور ساره اب ومتسد .. متسشن شرانک

هرامش .. مدرب موجح میشوگ تمس و .. متفرگ هلصاف شزا عیرس سرت اب
ی

هریمب هکنیا زا تشحو .. متشاد تشحو .. مداد وسردا و متفرگ وسنا ژ روا

هب هجوت یب و مدرک روج و عمج وممین و هفصن نودمچ هیرگ اب
تمس دادرهم

سفن .. متشاذگ بقع قودنص ومنودمچ ، مدرک دنت اپ منوخ گنیکراپ
یقیمع



روصت اب مدرک هاگن مینوخ یاتسد هب مدرک کاپ وماکشا و .. مدیشک

.. مدز هجز و .. مدز قع ، نوخ یوب و شنوخ قرغ تروص

گنیکراپ زا و مدش منیشام راوس عیرس سرت اب .. سن ال وبما یادص اب
جراخ

.. مدش
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* دعب زور کی

* مویلیل

نم ؟ مویلیل هدشیچ : متخود مشچ شنورگن یامشچ و نامام هب ضغب اب
هتفگ

ردقنا متسنودیم ! یدیسر حبص هد تعاس وت یایب هتفه رخا مدوب

؟ یدرک ادیپ طیلب یروجچ .. متفگیم تهب رتدوز یدرگرب هک یقاتشم

.. لا روک مسا اب : مدز بل

. مراد تراک ایب روخب وتراهان : داد نوکت یرس

.. مدرگ یمن رب هگید نم .. نامام : مدز بل



ترهاوخ و نم شیپ هشیمه یارب .. رتهب هچ : تشگرب متمس بجعتم
.. نومب

.. دش جراخ مقباس قاتا زا یلا حشوخ اب و

ملیمیا دراو و مدز گنچ مپات پل هب .. مدرک کاپ وماکشا ضغب اب
هس .. مدش

.. متشاد شوایس زا مایپ ات

سرتسد رد تیشوگ منزیم گنز یچره ؟ ییاجک مویلیل : مدرک نوشزاب

. تسین

.. مینزب فرح دیاب تلا بند مایم وشرضاح مویلیل _

.. وشن یباتفآ تنوخ فارطا ال عف یلو .. تسدنز _

یور ومرس .. متشاذگ یرانک و پات پل و متسب و تچ هحفص ضغب اب
ماه وناز

.. مدز قه و متشاذگ

.. مدرک دنلب ومرس عیرس قاتا غارچ ندش نشور اب

وراه هدرپ یچ یارب : مدیشک یفوپ شنارگن ی هرهچ و هل ال ندید اب



؟ یدیشک

ـ یشکب وراه هدرپ دیابن تسین ریگرون تقاتا ینودیم هک وت

مدرکن شهب یا هجوت
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عیرس ینارگن اب دنوم تباث مور شهاگن اه هدرپ ندش هدیشک اب هک
مرانک

؟ هتفگ تهب یزیچ نامام ؟ یلیل یدرک هیرگ : تسشن

درک دنتاپ رد تمس .. هنکن تتحاران متفگ شهب : دشدنلب شاج زا یبصع
هک

.. شمتشک : مدز بل دمویم هاچ هت زا هک ییادص اب

؟ یچ : تشگرب متمس هدز تهب و مبجعت اب

بل راو کیت و یبصع مدادیم نوکت ومدوخ راو هراوهگ هک روطنامه

... شرس وت مدز و نود .. لگ .. شمتشک نم .. نم : مدز

.. نوا .. دوب نوخ قرغ شتروص : مدرک هاگن هدیسرت ی هل ال هب تشحو اب



نوا

. هیرگ ریز مدز و

حیضوت مارب لماک ؟ هدشیچ ؟ یتشک ویک مویلیل .. ویک : درک ملغب قه قه اب

.. هدب

اه یناور لثم و مریمب دی ... اب نم مل ــ تاق نم ... م ـــ سجن نم : مدرک هلا ن
زا

مدیرپ ماج

.. شاوی .. سیه .. مورا .. شاب مورا : درک ملغب هیرگ اب

منکیم شلح نم .. تخت ور شکب زارد ایب

.. مدرک رارف : مدرک هلا ن .. مدیشک زارد تخت یور و مدز شسپ

تیشوگ .. شاب مورا مرب تنوبرق : تشاک مرس یور یا هسوب هیرگ اب

؟ تساجک

.. منودیمن : مدز بل

منکیم شلح نم .. نک تحارتسا : دیشک باال وشینیب و داد نوکت یرس

.. نزن نامام یولج هجو چیه هب مرافرح نیا
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..... مدرب ورف تشلا ب وت ومرس مغ اب

منت مامت .. مدوب هدید یکانتشحو سوباک ... مدیرپ باوخ زا غیج اب

دراو هل ال و نامام شدنب تشپ و دش نشور غارچ .. دیزرلیم

.. سی :هـ مدیشک شوغا رد و دموا مرانک هب یروف نامام .. ندش قاتا
مورا

.. شاب مورا مرب تنوبرق .. شاب

.. نوریب مقاتا زا دیرب : مدیلا ن نانک قه قه

هب ؟ هدش شچ ترهاوخ .. هل :ال تفگ و هل ال تمس درک ور هصغ اب نامام

؟ هنم یافرح رطاخ

وتح صال نم مرب تنوبرق .. ناج نامام : درک مهاگن راز یتروص اب و
ونم ماوخیم

یروطنیا مرادن تسود .. ورب ادرف نیمه تراکرس درگرب ال صا .. شخبب

.. تمنیبب

.. منکیم شمورا نم ییاریذپ وت ورب نامام : درک لغب ونامام مغ اب هل ال

.. دش جراخ قاتا زا و تفگ یا هشاب مغ اب نامام



: تفگ و دیسوب ومرس و درک ملغب شمارا لا مک رد هل ال
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شلا ح .. هناتسرامیب دادرهم .. هبوخ یچ همه .. شابن نارگن .. یلیل : تفگ

شزا هک میدایز نوخ رطاخ هب .. شرس هب ندز هیخب ات هدزنوپ .. هبوخ
هتفر

ی هعفد ات دوب شقح نوا .. یتشکن مه ویکچیه وت .. ال عف هدش یرتسب

.. هنکن داجیا تارب تمحازم دعب

؟ هنکیم تیاکش مزا : متفگ هیرگ اب

منودیمن : دنوشن مپل یور یا هسوب
؟ هیک هرسپ نیا .. مرب تنوبرق

؟ هتتسود ..!! شوایس

؟ هتفگ یزیچ .. هرا : مدز وحم یدنخبل

وت ی هنوخ وت هثداح نوچ .. داد مهب وراربخ مومت نوا : درک مهاگن هریخ
قافتا



ننیبب نتریگیپ اسیلپ یدوب هنوخ وت ، وت هتفگ مه ینابهگن و هداتفا
.. ییاجک

؟؟ ننکیم مریگتسد : مدز بل سرت اب

؟ هشاب همهفب دیابن نامام یلو .. منودیمن : درک مهاگن
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.. مداد نوکت یرس

شرکفت قرغ تروص هب یهاگن مین .. مداد هیکت تخت جات هب و
و متخادنا

؟ دوب تحاران نم هیچ زا ؟ مدرگرب نم تساوخیم یچ یارب نامام : متفگ

زا و .. نامام شیپ هتفر لا رام .. شتسار .. بخ : درک مهاگن نانک نم .. نم

.. هتفگ وت

هتفگ نامام هب یچ ؟ لا رام : متفگ بجعت زا یشان .. هتفر باال ییاهوربا اب

؟ هدز یفرح لا رام مشاب نئمطم ؟ تقونوا

نامام و تفگ و دادرهم و وت ی هیضق .. هتبلا : درک مهاگن بناج هب قح
مه

.. دش یبصع یلک



مدیم حیضوت شارب مدوخ : مداد نوکت یرس

مه هاتوک و .. تسه شفرح رس نامام : تفگ و درک ملا وح شهاگن مین
.. دایمن

.. یتخانشن ونم زونه منک رکف : مدز یدنخزوپ

میراد راک یلیخ ادرف .. باوخب : تفگ و تخادنا باال هنوش

.. دش جراخ قاتا زا و تشاک منوگ یور یا هسوب .. متفگ یا هشاب

* لا رام

#270

* لا رام

شلیکو زا هک ییافرح قبط : مدرپس شوگ لیکو یافرح هب مخا اب
.. مدینش

هناتسرامیب وت و هدش یمخز هکنیا لثم

؟ هتفگ تسار دینودیم اجک زا : متفگ تیدج اب

کی : تفگ و درک میظنت شراد زوق ینیب یور وشوچوئاک مرف کنیع
یرس

.. هدرک لیمیا نم یارب سکع و یهاوگ



؟ هدش یمخز اجک ؟ هیچ شلیلد :حاال متفگ مخا اب

رس .. مویلیل مسا هب یدرف ی هنوخ وت : تفگ و دز قرو ور یا هحفص
شتروص و

هدوب نوخ قرغ

؟ مویلیل : متفگ کوش اب

؟ تسرتخد مومه هنکن : درک مهاگن ینیبزیر اب

هرادن مه تیاکش دصق هکنیا لثم : تفگ هک مداد نوکت یرس هتسها

زا تسد و هش مدا ات هدب *ش کاف هب مویلیل دیاب امتح : مدز یدنخزوپ

... هرادرب ندش نوزیوا

روج و تفج و طالق یاراک رت عیرس : متفگ و مدش دنلب ماج زا و
یلیخ .. دینک

نونمم

هتسب عیرس طالق ی هدنورپ نیا مراد تسود مه مدوخ : داد باوج
یلو .. هش

هراد گنف و گند یلک ! هگید هناریا بخ

جراخ شقاتا زا یظفاحادخ اب و مفیک نتشادرب اب و مدیشک یفوپ
مدش



#271

.. هنوخ تمس مدنور ندش راوس اب و متفر منیشام تمس

.. نامام : مداد باوج ومیشوگ .. میشوگ ندروخ گنز اب

؟ هدش یزیچ مناج .. مرسپ :سالم تفر مهرد مامخا

.. هدش گنت ماباب یارب ملد .. نامام : تفگ قه قه اب

.. هشب گنت یضوع نوا یارب هرادن قح تلد : مدیرغ

فرح عضو هچ نیا .. لا رام : داد باوج و تفرگ شزا نامام ویشوگ
؟ هندز

تدم همه نیا .. هراد مه قح .. هدش گنت شاباب یارب شلد .. هشاباب

هچب نیا مدب هدب و دادرهم ی هرامش .. هدوب شسرت زا .. هدزن یفرح
گنز

.. هنک تبحص هنزب

مچب یولج مرادن تسود ال صا .. نامام : متفگ و نوبایخ وت مدیچیپ
زا یفرح

نم ات .. نوتسربق هتفر شاباب هک نک شباجم من اال ینزب هکیترم نوا
.. مایب



مرسریخ .. هچب نیا هب مگب یچ ایادخ : دیسر مشوگ هب شارغرغ یادص
هچب

باوج زورره دیاب .. نم لد رو دایب هریگب طالق شرخا هک مدرک گرزب
و کف

.. یدزیم هنیس هب وشگنس هک یداماد نوا دوب نیا نگب .. مدب ولیماف
ایادخ

.. درک عطق ویشوگ و مدیم سپ مراد ومدرکان هانگ مودک باوج

چیه .. شنارکف نشور یاراتفر سکعرب نامام .. دایز مه یلیخ . مدش روخلد

هدموا راب طلغ راکفا اب و یتنس مه یلیخ .. سکعرب .. دوبن یزورما مه
.. دوب

.. میریم یتفوک روشک نیا زا اسراپ اب .. مریگب :طالق مدرک همزمز بل ریز
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.. مدش جراخ مگنر یکشم ویلبد ما یب زا و مدرک کراپ هنوخ رد یولج

.. درک زاب و رد فرح یب راکتمدخ هک مدز و نوفیا گنز

لخاد یریصح یاه یلدنص یور اسراپ و نامام .. مدش هنوخ دراو
طایح

و مدرک زاب ومشوغا .. دموا متمس یروف مندید اب اسراپ ندوب هتسشن
مکحم



.. ملگ ـر سپ :سالم شمدیشک شوغا رد

ماباب شیپ میربب یاوخیم تفگ نوج نامام .. ینامام :سالم داد باوج
تسار

؟ هگیم

دق مه شاهاب ات متسشن وناز یور و متفر نامام هب یا هرغ مشچ
.. مشب

، وت و نم .. تسین راکرد ییاباب شیپ نتفر .. ناج نامام ریخ : مدز بل

مینک یزاب ات یرایم وتپوت یریم وت و .. تقاتا وت االن میریم

؟ شینیبب یاوخ یمن هک هدرک تتیذا اباب ، زاب نامام : دیشک مهرد مخا

هک یراک .. هدرکن متیذا . هن : متفگ و مدز شرانک .. مشاب مورا مدرک یعس
. نک ومتفگ

.. هنوخ نامتخاس تمس دیود و دش در مرانک زا یتحاران اب

یمک و متسشن شور هبور یدرسنوخ اب .. درک مهاگن بضغ اب نامام

.. نامام : متفگ دعب و مدیشون یمک و .. متخیر ناویل یوت هویمبا
ماوخیمن

مچب هب ینک بلا غ وتافرح
درک مهاگن بجعتم
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.. هدرک کرت و نم دادرهم ینودیم بوخ تدوخ .. نامام نیبب : مداد همادا
سپ

ور هبور دادرهم اب اسراپ ی هنوهب هب نم ینک یراک هکنیا یاج هب
دیاش و مشب

نوریب ترس زا وراه هشقن روجنیا .. میدرک یتشا و میدش بوخ مهاب

تمس هدن مقوس .. شاب متشپ .. ماوت رتخد اهنت نم .. ناج نامام . . نک

فرح .. نک مکرد .. مشیم بآ .. مدیم نوج دادرهم رانک رد نم .. ممنهج

فرح .. هشابن مهم تارب تداتفا لیف غامد زا و یفارشا الی یماف

مهم تارب تسنارکف نشور طقف نوشرهاظ هک یا هفرم یارادلوپ

.. نومبوخ یل ـ یخ یلا م عضو رطاخ هب ینودیم بوخ تدوخ .. هشابن
انوا

یدنبب دیاب تدوخ ونوشنهد سپ .. ننزب فرح تور وت ننکیمن تئرج

بجار مداد هزاجا تهب حاال ات یک زا !! لا رام : درک مهاگن بضغ اب
ی هداوناخ



؟! ینزب فرح یروطنیا نم

.. شکب مه تلا جخ .. رارد شلد زا تچب شیپ ورب وشاپ رتخد هتشز
تاباب

نراد قح نم الی یماف .. ینکیم دروخرب یروطنیا هک هدیشک وتزان یلیخ

و ندرک نوشلو نوشارهوش هنارت ای هنامس منیبب منم . ننزب فرح
گنرف نتفر

.. منزیم فرح نوشتشپ مشاب منم ؛ راتسا نرو پ. یانز اب

هنوخ تمس و مدش دنلب ماج زا فرح یب و دش عمج مامشچ وت کشا
مدرک دنت اپ
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یب درک مهاگن سرت اب اسراپ .. متسب تدش اب و رد و مدش هنوخ دراو
هجوت

... مدیبوک مهب و رد و مدش مقاتا دراو و متفر باال اه هلپ زا شهب
زا بشات

.. مدروخن مج متخت یور

عیرس .. ماش ایب لا را :مـ مدرک کاپ وماکشا .. نامام یادص اب

دیروخب نوتدوخ .. مروخیمن : مدز داد



شاذغ هب بل تدوبن رطاخ هب تچب ماش ایب ؟ یا هچب هگم : درکرغرغ
..... وتدوخ نکن سول ایب .. هدزن

* هل ال

دوب ندروخ هناحبص لا حرد هک درسنوخ مویلیل و نامام هب ومهاگن
.. متخود

یدرگیم یچ لا بند متروص وت : تفگ هرایب باال وشرس هکنیا نودب مویلیل

؟ هل ال
مروخیم ومناحبص مراد !!! یچیه : مدز بل

شارب ییوربا و مشچ هک تخادنا مهب یهاگن نامام .. تفگن یزیچ

.. مدموا

: دز بل هرخ باال هک
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شیپ و هسنارف ورن وت هگید .. نومفرح قبط .. ردام .. مویلیل .. بخ : دز بل

نومب ترهاوخ نم

.. نم فرح هن امش فرح قبط : داد باوج درسنوخ مویلیل

تردام نم هگم ؟ یچ ینعی : تخادنا شهب یهاگن یبصع نامام
؟ متسین



لا س جنپ و تسیب نیا وت : تخادنا نامام هب یهاگن یدج مویلیل

هک هداتفا تدای حاال بیرغ روشک هی یدرک ملو .. یدوبن مردام
؟ یمردام

هی وت ینوخب سرد تفده لا بند یرب متشاذگ : داد باوج هتسها نامام

... بوخ و هتفرشیپ روشک

هب .. بوخ یاراک یریگدای یاج هب مرتخد ، اهلا س نیا متسنودیمن یلو
روت رکف

هداتفا راد نز یادرم ندرک

.. مرادن و متشادن مشچ یرادنز درم هب نم : دز داد یبصع مویلیل
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نم دوب رظتنم .. درک مهاگن یمشچ ریز و دییوج صرح اب وشبل نامام

منزب یفرح

تقو االن .. هگید نامز کی یارب شراذب .. هسب نامام : مدز بل
... تسناحبص

االن هن : درک مهاگن دنخزوپ اب مویلیل

هب دینزب رت تسعقوم نیرتهب ؟ نامام هن هگم .. تسعقوم نیرتهب



و ترچ و هدرک یلغچ طسو نیا یسک هچ منودیم هک نم .. مباصع
مبجار ترپ

.. هتفگ

مدش ریس : تفگ درسنوخ ودش دنلب شاج زا مدرک شهاگن هدیرپ گنر اب
هب

رب مه بشادرف .. منزب مدق یمک طایح وت مریم نم ... نوتافرح فطل
یم

! لقتسمو مدش گرزب هک یروشک وت مدرگ

.. نکن یبصع و نم .. مویلیل یریمن اج چیه وت : دز داد تینابصع اب نامام

زیم زا و داد نوکت یاب یاب یانعم هب وشتسد یدرسنوخ اب مویلیل
یروخاذغ

دش رود

؟ یتفگن یچیه ارچ وت : درک مهاگن صرح اب نامام

دیرپیم منم هب مدزیم یفرح .. دوب یبصع : متخادنا باال هنوش

درک یا هگید تمس وشور و .. دیبوک یکبلن یوت وشییاچ ناویل صرح اب
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* مویلیل

یسک هچ متسنودیم بوخ متسشن طایح لخاد پات یور یدرسنوخ اب

! هدز فرح نامام شیپ مبجار

ظفح و ناریا وت منتشادهگن رطاخب شمه شاراک نیا متسنودیم ! هل ال

.. هموربا

و مدرک شزاب .. دموا مارب شوایس زا لیمیا کی باوخ لبق بشید

دادرهم هک دوب هتفگ و دوب هداد شرازگ و دادرهم لا ح حرش شوت
مزا

دوب هتفگ شوایس هب لا روک هک دوب نیا شبلا ج ربخ . . هدرکن تیاکش
نم هب

.. منک راک مویلیل اب ماوخیمن هگید هگب

عورش شندرک سوم سوم هتفه کی فرظ متسنودیم .. مدز یدنخزوپ

مدیم ماجنا داوخیم ینشیزوپ ره ؟ رتهب نم زا یک .. ملا بند دایم و هشیم

ولوپ نیرتمک مشیم شادنرب و اه سکع لدم ! منکیم داوخیم یراکره

! مراد رادفرط .. مفورعم ؛ مریگیم
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هب یگدیسر لا ح رد هک نوبغاب هب و پات یور مدرک شل سکلیر
دوب هچغاب

نوتردام .. دیشخبب مناخ : مدروخ ینوکت راکتمدخ یادص اب مدرک هاگن

.. نراد راک موتاهاب

مدش دنلب ماج زا مدوب هدیدن جمس ردقنا ونامام حاال ات مدیشک یفوپ
و

نامام ندید اب مدش هعلا طم قاتا دراو ... متفر ترامع نومتخاس تمس

و مداد نوکت فسات زا یرس .. شمشچ تشپ کنیع و .. اباب زیم تشپ

.. متسشن شور هبور هپاناک یور

هلصاف هگم ؟ یدموا رید ردقنا ارچ : تفگ و تشادرب شمشچ زا وشکنیع

؟ هردقچ تاباب ی هعلا طم قاتا ات طایح ی

؟ یروخیم صرح هک یدش لطعم یلیخ :حاال متخادنا باال هنوش

.. مرتخد .. ناج نامام : تفگ یا هناردام نحل اب و هف کال ، دیشک یفوپ
زیزع

.. تسین یتنعل روشک نوا وت ، وت صالح .. ماوخیم وتح صال نم .. ملد
ینودیم



داوم و دیشکب راگیس .. مرادن یلکشم ارسپ اب هل ال و وت طباور اب
.. دینزب

هب رابنیا .. مردام یلو .. هنوتتسد لماک نوترایتخا .. مریگیمن یداریا
فرح

.. ام شیپ نومب .. نک شوگ نم
.. :نـچ متخادنا باال هنوش

نم هک ین کال ثرا زا یرب رابنیا هگا : تفگ و تفرگ مزا وشهاگن هف کال
و وت هب

.. یمورحم منوسریم ترهاوخ

یا هگید ی هشقن لا بند ورب : مدش دنلب ماج زا
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رکف ؟ نامام هیچ : مدز بل هک درک مهاگن بضغ اب .. مدشن رخ مه نیااب
یدرک

هدز ورافرح نیا .. یا هداس ردقچ وت ؟ هدز وت هب تسار ورافرح نوا هل ال
ونم ؛ وت طسوت ات

یگدنز کی ندش بارخ زا ردقچ ؛ وت هنودیم نوا ... هنک دنب اجنیا
لثم یلهاتم

هار نیا زا داوخیم ، ور نیا زا .. یا یضاران و رازیب ؛ اباب وتدوخ
هدرک تکیرحت



.. هتفگن یزیچ هل :ال داد باوج

وشیرادفرط .. هتفگن هل ال .. هشاب : مدش دنلب ماج زا و مدز یدنخزوپ

هس بال شرسپ تسود اب اجنیا نوا .. هتشذگ لثم .. هشیمه لثم .. نک
نم ،

مریم نم ... ترامع نیا وت مگرمتب

االن نیمه تساوخیم ملد .. مدوب یبصع .. مدش جراخ قاتا زا باتش اب و
یم

... مدرک یم کرت هشیمه یارب وروشک نیا و هاگدورف متفر

* شوایس
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* شوایس

.. شتسین مویلیل هکینز نوا هبوخ ردقچ : دیبسچ وموزاب تفس ایلوج

شبذج یدرمره ، لوا هاگن رد هک یتروص .. مدرک هاگن شباذج تروص هب

.. مویلیل زا رتباذج یتح .. هشیم

شهب هجوت یب هک دش یلا وس شهاگن .. مدرک جراخ شتسد زا وموزاب
تمس



هیناث دنچ دش ثعاب شادص .. متفر نوبایخ یوس نوا ی هفاک

؟ شوایس یریم اجک : متسیاب

.. مایم .. نومب : مداد باوج هاتوک و متشگرب شتمس

.. داتسیا شاجرس و تفگ یا هشاب
رد یا یلدنص یور و مدش هفاک دراو

ی هرامش و مدروا رد مراولش بیج زا ومیشوگ .. متسشن یجند لحم
و یدت

شوایس مناج : داد باوج دعب و دروخ قوب دنچ .. متفرگ

ورایلوج یانیهوت منوتیمن و .. منک یزاب شقن منوتیمن هگید نم : مدیرغ

.. هیچ مویلیل هب مسح ینودیم وت ... منک لمحت مویلیل هب تبسن

زور دنچ طقف .. شوایس شاب مورا : مدش رت یبصع یدت مورا یادص اب
نک لمحت

. منک شعناق و منک تبحص ایلوج اب نم ات

: مدز بل

#281

نیبب .. هشیم رت قطنم یب و رت دیماان رتشیب هشیمن عناق .. چن : مدز بل
.. یدت



ویدزمان نیا نم .. ینزن فرح شاهاب هن ال قاع و یباسح و تسرد رگا

منکیمن هجوت هگید متافرح هب شاب نئمطم .. منزیم مهب

ویلوج هرذ کی طقف .. هرذ کی رگا : دیرغ تسکش وشتوکس هرخ باال
تحاران

.. هشیمن مرس ردارب و قیفر هگید عقومنوا .. شوایس یفرط نماب ینک
لثم

شاهاب منک ادیپ ویبسانم نامز نم ات ینکیم تبحم شهب هشیمه
فرح

.. منزب

هزره هی قشاع هک ییوت .. هدش وت قشاع هک نم ی هداز ردارب فیح
.. یا

... منکشب وتندرگ مدموین ات نک عطق : مدیرغ

.. دیچیپ یشوگ وت قوب یادص دعب و درک توکس

شاجرس ویلدنص .. مدش دنلب ماج زا و مدیشک متروص هب یتسد یبصع

و لا وس رپ یامشچ اب ... مدش ایلوج خر هب خر هک مدیخرچ .. مدنودرگرب



درک یم مهاگن یکشا
متفگن هگم : مشاب درسنوخ مدرک یعس

.. ؟ نومب مرظتنم

.. یتفگ : دز بل

میدش جراخ هفاک زا و مدیشک وشتسد و متفر یا هرغ مشچ
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ضغب اب و درک جراخ متسد زا مکحم وشتسد میدش جراخ هک هفاک زا

تبحم دوبن یزوسلد .. دوبن غورد .. دوبن محرت نومرارق شوا ـ یس : دیلا ن
یکلا

نم یکره ارچ : دز راز و ؟ یدش مویلیل قشاع یتفر وت .. وت .. دوبن
مراد شتسود

ار :چـ دیشک غیج هیرگ اب و ؟ هشیم بسچن ی هرتخد نیا قشاع هریم

؟ یشقشاع هرگیزاب نوچ ؟ مرادن نم هک هراد یچ نوا ؟ شوایس

نوبایخ زا فرح یب مدیشک نوبایخ تمس و مدیبسچ تفس وشرمک

مشقشاع .. هکر نوچ هرگیزاب نوچ .. مشقشاع .. هرا : مدز داد و مدرک شدر
هب و



ال بق ینودیم تدوخ ؟ محرت ؟ یدیمهف ! هرادن یطبر مه سک چیه
تتسود

تاهاب مدش روبجم .. منک تجراخ مبلق زا یدش ثعاب تدوخ متشاد

؟ یدیمهف حاال .. تساوخ مزا یدت نوچ منک دزمان

مدب تزا .. ید بـ یلیخ .. مر ـ فنتم تزا : منیس هب دیبوک مکحم ضغب اب
.. درما نـ دایم

نم هرا : مدرک شرود مدوخ زا و مدیشک مدرک قرع تروص هب یتسد
مدرمان

متخادنن نیمز وتومع فرح هک
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ماوخیمن یچیه : دیلا ن و تفرگ شرس هب وشتسد .. درک مهاگن هریخ
یچیه مونشب

؟ هدب تلا :ح مدرک شهاگن نارگن

؟ هچ وت هب : درک مهاگن ترفن اب
شتسد زا وشقلح هک مدیشک یفوپ

قشع هب ورب یدش تحار ایب : تفگ و درک ترپ نوبایخ تمس و جراخ
و



.. سرب هد . نج مویلیل اب تلا ح
یفوه هف کال ..... تفه هد . نج : مدیرغ

. هسب ایلوج هسب : متفگ و مدیشک

یلیخ ؟ منک سب نم مدش هچیزاب نم ؟ منک سب نم : دز قه هیرگ اب

منیبب و لا غشا مویلیل نوا هگا طقف : داد همادا ترفن اب و اعقاو نونمم
یم

.. شمشک

.. درک یم مراچیب یدت .. مدیشک متروص هب یتسد

دنوم تباث شیلا خ یاج هب مهاگن هک منزب یفرح ات متشگرب شتمس

رد مبیج زا ومیشوگ .. دوبن متخادنا هاگن مفارطا هب نوساره و نارگن

.. درک تکجیر دعب و دروخ قوب دنچ متفرگ وشرامش و مدروا

متفرگ و یدت ی هرامش یبصع
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.. وگب : داد باوج و دروخ قوب دنچ
.. شتسین یلوج : مدیرغ یبصع

؟ هدوبن وت اب هگم ؟ شتسین یچ ینعی : دز دایرف



.. دوب هدینش ونومادص مدوب هدز گنز تهب یتقو : مداد باوج هف کال
درک یطاق

یلو شتمس متشگرب مشاب مورا مدرک یعس .. درک هیرگ دیشک دایرف
! دوبن

دوب هتفر

مدوخ قیفر وروت ؛ مدرپس وت هب ورایلوج نم ـه کی ـ ترم : دز دایرف یدت
متسنود

وت مشچ زا .. دایب شرس یی بال رگا : داد همادا و دیشک یقیمع سفن ..

ات هگا مگب دیاب ملئاق تهب تبسن هک یمارتحا مامت اب شوایس .. منیبیم
بش

شوخ بآ کی مراذیمن .. تروشک یدرگرب منکیم یراک .. هشن ادیپ ایلوج
زا

.. منوتیم هک ینودیم .. هرب نییاپ تولگ

؟ ینکیم دیدهت و شوایس ؟ ینکیم دیدهت ونم : مدز یدنخزوپ

منم .. تسین هچب ایلوج .. روخن یکلا صرح دشن مه دشن .. دش .. دش ادیپ

وت ی هداز ردارب تسین نم ریصقت .. تمدب الع طا مدز گنز طقف
و هتفیش

.. هنم نوزیوا



اپ منیشام تمس و .. مدیشک یعطقم یاه سفن مدرک عطق ویشوگ و

.. مدرک دنت
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* مویلیل

ی هرهچ اب مدرک دنلب ومرس و متشاذگ رد بوچ راهچ رانک ومنودمچ
و یبصع

.. مدش ور هبور نامام زمرق
مدرک شهاگن و مدز درسنوخ یدنخبل

یرب مویلیل وهللا هب : تفگ و تخادنا ششوگ تشپ وشیبارش یاهوم

.. یرادن زانهم مسا هب یردام هگید

.. نامام هشاب : مدنوشن شپل یور یا هسوب و متفر شتمس

.. یلیل مرادن یخوش تاهاب : دیرغ

!! هگید هشاب متفگ ؟ یراد متفگ نم هگم : متخادنا باال وربا درسنوخ

یلیل هگیم تسار نامام بخ : تفگ نانک نم نم هل ال
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نکن هاگن هگید مه وتتشپ یتفر : درک مهاگن صرح اب نامام

مهوت یلو مریم نم : متفگ و مدرک هاگن زیت ور هل ال و متفگ یا هشاب
زا تسد

رادرب یزیگنا هنتف و یزاب کنز هلا خ

.. مویلیل نزب فرح تسرد ترتگرزب رهاوخ اب : دیرغ نامام

نیشام تمس هل ال یکشا شامشچ هب هجوت یب و متخادنا باال هنوش
اپ سنا اژ

.. مدرک دنت

* شوایس

میلدنص یور توافت یب مدرک هاگن شتخس و درس ی هرهچ و یدت هب
مل

و حیحص .. هتشگرب هک ایلوج ؟ هیچ یارب تتینابصع :حاال متفگ و مداد

ملا س

هنوغاد یناور و یحور رظن زا ایلوج االن .. تهب تنعل شوایس : دیرغ
وت هن ؟ یمهفیم



؟ هخا یمهفیم یچ وت .. یقشاع و قشع زا یمهفیم یچ

وشمگ مرادن وتارو و رش ی هلصوح هگید یدت : مدز بل درسنوخ

نروپ نیا اب هرارق ممهفب رگا شوایس ، حیسم هب : درک مهاگن مشخ اب
هراتسا

مشکیم ونوتتفج ینک جاودزا

مرادن وتلصوح نوریب ورب نکن دیدهت ونم : مداد نوکت یرس

.. دش جراخ قاتا زا و دز گنچ وشتک بضغ اب

مپاتسکد ی هحفص وت مویلیل سکع هب ومهاگن و مدیشک یفوپ
.. متخود
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و دوب هدش صخرم ناتسرامیب زا دادرهم هدرگیم رب زورما متسنودیم
تیاضر

دوب هتفر شقمحا لیکو .. مدوب مویلیل یاراک لا بند مدوخ .. هدوب هداد
و دئوس

یوت ، ور یمخز درم کی ندش ادیپ ربخ یتقو .. دوب هدش روگ و مگ
ی هنوخ



مویلیل هب .. دادرهم ی هرهچ ندید اب یلو مدش بجعتم مدینش مویلیل
قح

وفرط هنزب و هشب هناوید .. دادرهم لثم ینوزیوا درم تسد زا مداد ـ
و تل

! هنک راپ

رازاب شتشگرب زا دعب منئمطم .. متفر ورف رکف هب و متسب ومپات پل
غاد

شهب یسک یتدم ات و .. هشیم عورش شبجار رابخا و اه هیشاح

مهاب ماوخیم شزا و مشیم مدق شیپ مدوخ .. هدیمن راک تساوخرد

و نروپ ریغ ملیف کی ( .. نروپ ) هدرک یزاب هک ییاه ملیف مامت الف خرب
مارد

... هزاسب نماب هناقشاع و
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وت زا رکفت اب میشوگ ندروخ گنز اب .. دز قرب مامشچ شهب رکف اب
مبیج

ملیکو ی هرامش ندید اب .. مدروا شرد
! وگب : مداد باوج



االن نیمه مناخ مویلیل ، ناخ شوایس : تفگ یا یدج یادص اب
نوشزاورپ

و نسنج .. هشاب نوشسرتسد رد منک یمن رکف لوپ و نیشام .. تسشن

؟ نوشلا بند متسرفب

و شلا بند نرب وگب .. هرا : مدز بل دوب یبوخ رکف مداد نوکت یرس
شنرایب

.. اجنیا

؟ نوتدوخ ترامع : تفگ بجعتم

عطق و ! شرایب عیرس ورب ؟ یک ترامع سپ : مداد باوج بناج هب قح
زا .. مدرک

تیدج اب همدخ ندید اب متفر هنوخزپشا تمس و مدش جراخ مقاتا

عاونا و دینیچب یا هگید بشره زا رتهب وماش زیم ماوخیم : متفگ
شور ، ورسد

دینک لماک تفاظن مه ورنوخ مراد نومهم دیدب رارق

جراخ هنوخزپشا زا و متفگ یا هبوخ نوشنتفگ مشچ یادص ندینش اب

مدش
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* دادرهم

منکیم ترا ـــ :پ مدیشک دایرف و مدز سکوب هسیک هب یتشم مشخ اب
مویل ـ یل

.. منکیم تیشخ شخ مراذیمن تندب وت ملا س یاج کی

.. مدرک سکوب هسیک ی هلا وح یا هگید تشم یبصع

بیج زا ومیشوگ مشاب مورا مدرک یعس میشوگ ندروخ گنز اب
جراخ مکراولش

یروبص .. لا رام و نم طالق ی هدنورپ لیکو ی هرامش ندید اب مدرک
هب

دیعس هیچ : مداد باوج و مداد جرخ

.. هبارخ عاضوا ناریا درگرب عیرس دادرهم : تفگ یسرتسا رپ نحل اب
یکی

و ندیشک باال و یدوب هتشاذگ لا رام ی هیرهم یارب هک وتاه هنوخ زا
یسک

.. هنوا لا م هنوخ هگیم و هدروا ویلصا دنس ورنوخ یدیرخ شزا هک

دیدیرخ ورنوخ یا همانلوق تروص هب امش هک یتروصرد



.. وگب مه هاگداد هب ورانیمه بخ : متفگ بجعتم

.. هیبلقت همانلوق : داد باوج
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ی؟ ــ :چ مدیشک دایرف

لا رام اب نوتق طال ی هدنورپ رس هزات نم ناج دادرهم : تفگ سرت اب
مناخ

.. هیبلقت هک دانسا زا مدیمهف یم دوب شلبق رگا مدش انشا نوتاهاب

هک یسک نومه اب راذب رارق شاهاب : مدیشک یراد ادص و دنلب سفن

دیاب پات پل یاپ شرایب مدیرخ شزا ورنوخ شیپ لا س هس نم

ردقچ گس ردپ لا رام ردپ تسین مولعم منک تبحص شاهاب نی ال نآ
هدرک

مه حاال هتخورف نم هب شیپ لا س هس ورنوخ نوا هک .. نوشچاپ وت
هک

.. هدموا رد شدنگ

یتسنوت .. هزاین اجنیا تروضح هب یلو منکیم یریگیپ نم : داد باوج
رخا



ناریا ایب هتفه

... لا رام یرصیل ات مراد یرتمهم راک اجنیا نم : مدز دایرف

.. هش نم لا م دیاب مویلیل
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* مویلیل

متخود مشچ فارطا هب و مدیشک یفوپ مدنوشک مدوخ لا بند ومنودمچ
ات

مهب اهنت هن ناریا یاوه و با .. منک ادیپ ور هاگدورف یاه یسکات
هتخاسن

شمدرم یدرس مامت اب ور هسنارف .. دوب هدرک ، مه مرترغ ال اکلب دوب

! متشاد تسود

نم :سالم تفگ یدنخبل اب . مدرک یثکم دمویم متمس هک یدرف ندید اب
زا

نوشترامع نوتمربب نتفگ .. مدموا شوایس فرط

متشاد تسود دمویمن ممدب .. مدرک شزادنا رب هتفر باال ییاهوربا اب



هشاب : مداد نوکت یرس مسرپب شزا وشاینابیتشپ و اتیامح لیلد

..... میرب

نم ات ... مناخ دییامرفب : درک زمرت شوایس ترامع هب ندیسر اب

مرایب نوتارب ونوتنودمچ

.. مدرک زاب و ترامع گرزب رد .. مدش هدایپ نیشام زا و مدرک یرکشت

همدخ مدش ترامع نامتخاس دراو شهوکش اب طایح هب هجوت یب
لا حرد

متخود مشچ فارطا هب واکجنک دندوب شوج و بنج
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یدموا شوخ : مدیرپ ماج زا شادص اب

وتدننار یچ یارب .. یسرم : متفگ و مدرک یا یعنصت مخا

! مرب وگب وتراک ؟ اجنیا مایب یداتسرف

؟ یتسین هنسرگ ینعی : درک یا هدنخ

! مک :یـ متفگ تقادص اب و متخادنا باال هنوش



دعب .. مینک ریس ونوممکش لوا میرب ایب سپ .. هبوخ : داد نوکت یرس
میریم

! وت االی وس هب نداد باوج رس

هب هگید رابود حاال ات مدش هنوور شلا بندو متفگ یا هشاب راچان
شنوخ

االن یلو مدشن قیقد شترامع هب ال صا مه راب ود نوا .. مدوب هدموا
هک

عضو ردقنا مدرک یمن رکف .. هنردم و کیش ردقچ منیبیم منکیم تقد

.. هشاب بوخ شیلا م

هک دنچره دز قرب مامشچ زیم ندید اب میدش یروخ راهان نلا س دراو
زیم

هبور یگنسرگ روز زا نکیلو هزیم نیا زا رت یلمجت رپ ام ی هنوخ
مدوب توم

و تسشن مرانک و دز باذج یدنخبل .. متسشن زیم تشپ عیرس

تنوج شون رو ـ خب : تفگ
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شنوج هب و مدرب نز کمشچ یاه فتک تمس هب ومتسد یلطعم یب



! مداتفا

مدرک یم ساسحا مدوخ یور وشتام هاگن

همنشگ بخ : متخادنا باال هنوش و مدز یدنخبل

.. متفگن یزیچ هک نم : تفگ و تخادنا باال وربا

.. مدرک ندروخ هب عورش رت مورا رابنیا و مدرک توکس

... میدزن یفرح نوممودکچیه اذغ رخا ات

.. نلا س وت مریم نونمم : متفگ و مدش دنلب ماج زا ماذغ ندش مومت اب
ایب تاذغ دش مومت

مدش ریس میرب : داد نوکت یرس

یمک .. میتسشن مه یور هبور ، میدش نلا س دراو مهاب و متفگ یا هشاب

ملیف کی ماوخیم ینک کمک مهب ماوخیم تزا بخ : تفگ و درک ثکم
مارد

! مراد جایتحا تکمک هب و مزاسب هناقشاع
؟ نرو :پ. مداد نوکت یرس

مدرک شهاگن بجعتم تفگ یچن

یزاب یملیف نرو پ. زج نم بخ .. بخ : مدز بل .. دوب هدرک توکس
مدرکن

.. ینکیم هاگن سپ نیز : درک مهاگن یدج



.. مگب یچ مدوب هدنوم
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..
هنوخ هب یهاگن .. مدرک اهر رد یولج نومه ونودمچ مدش هنوخ دراو

یور دشیم و یگدولا رابغ طقف دوب لبق لثم یچ همه .. متخادنا
.. دید لیاسو

ییاج .. دش هنوخزپشا جنک خیم مهاگن .. متشادرب مدق هنوخزپشا تمس

.. مدوب هتسکش دادرهم رس یور ونودلگ هک

ترپ رتناک یور و مدنک منت زا ومپات و .. مدیشک متروص هب یتسد
.. مدرک

.. دوبن یربخ مه هتسکش نودلگ زا و دوب هدش کاپ نیمز یور نوخ
اب

... متفر مقاتا تمس و مدش جراخ هنوخزپشا زا مهرد ییامخا

* هل ال

؟ نامام یچ ینعی : مدرک هاگن نامام هب تام

وت نورق کی هگید .. نیمه ینعی : درک شنت وشوتنام و تخادنا باال هنوش



.. ثرا یب مه ثرا .. مزیر یمن لوپ ترهاوخ تراک

نیا وت االن مویلیل ینودیم هک وت ؟ هخا یچ ینعی : متفگ بجعتم
تیعضو

شارب مدوخ ینک یروطنیا یاوخ هب نامام ؟ هلوپ نوا هجاتحم ردقچ
لوپ

.. مزیریم

عطق مه ور وت لوپ ات زیرب شارب لوپ یراد تئرج : درک مهاگن زیت
منک

.. مراد و تکرش ماهس زا دصرد لهچ نم ناج نامام : متفگ هدنخ اب
بخ

! نم زیزع مراد لوپ مدوخ .. هدن لوپ

هل ال نیبب : تفرگ شتسد وت وشنودمچ هتسد و تفر مهب یا هرغ مشچ

ات .. ناهفصا مریم ماتسود اب مراد نم نمضرد .. ینک شکمک یرادن قح

بش هب مروظنم ینعی . یش جراخ هنوخ نیا زا یرادن قح متشگنرب



یباوخیم هنوخ نیمه یایم اه بش .. تساه

مدوب هدیدن و نامام یور هی نیا اال حات مدیشک یفوپ
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* لا رام

؟ تسامش هلا م لصا رد هنوخ نوا ینعی : متخود مشچ اباب هب

.. اقیقد : تفگ و تشاذگ زیم یور وشوهق نوجنف

هب تسد مه نم یروطنیا ناریا دایب هشاپ هشیم روبجم مه دادرهم
راک

... هنک تیذا وروت هنکن تئرج هگید هک منکیم شبدا یروج مشیم

.. اباب نونمم : دش زبس مبل یور یدنخبل
تفگن یزیچ و دش زاب یمک شمخا

رد .. هرب هش مومت مینک سیر و تسار ویضق نیا عیرس : دز بل نامام
و

ننزیم فرح نومبجار هیاسمه

هک هرهش نییاپ اجنیا هگم ؟ مناخ یچ ینعی : تفر مه رد اباب یامخا
مدرم



؟ ننک یجارو و نشاب راکیب

.. هچیپب داوخب فرح .. روصنم یگیم یچ او : تفگ بجعت اب نامام
هچیپیم

.. رهش نییاپ هچ هشاب رهش باال هچ
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طالق هک ینز هب زونه تعامج نیا ! هچیپب راذب : تفگ تیدج اب اباب
هریگیم

! ننک یم هاگن یمازج هی مشچ هب

.. دوب متشپ هشیمه اباب .. تسشن مبل یور یدنخبل

ردقچ یسانشیم ونم ی هداوناخ هک وت : داد باوج و تفگ یشیا نامام

زا نم : داد همادا و درک هاگن نم هب یروخلد اب و نساسح و سانشرس
لوا

رهوش .. یدش سورع .. نوریب یتفر رد نیا زا هک .. لا رام متفگن تهب
یدرک

هیروجچ سپ ؟ تیگدنز هب یبسچب و یشاب هتشاد وترهوش یاوه دیاب
هک



؟ هداد طالق تساوخرد لوا شدوخ ترهوش

نم هک یدادرهم نوا روصنم : تفگ مخا اب و اباب تمس درکور و

تدوخ .. نودن رصقم ونوا طقف سپ .. تشادن صقن یا هرذ مدوب هدید

.. یسانشیم و ینودیم بوخ وترتخد یاق ال خا

مدموا مدرک هاگن نامام هب ظیغ اب
؟ یچ ینعی : تفگ اباب هک مگب یزیچ

ندش تحاران و مدرم فرح رکف هب هک ؟ تنمشد ای هعوت رتخد لا رام
؟ یدادرهم

هنک ودب راک و خالف نیرتدب یتح میراد وررتخد هی نیمه اهنت ام
وت و نم

.. میشاب شتشپ دیاب
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.. تفر باال ی هقبط تمس و دش دنلب شاج زا یتحاران اب نامام

هتردام .. مرتخد نکن هیرگ : تفگ ینوبرهم اب ، اباب هک مدرک کاپ وماکشا
هگید



هتحاران .. هیبصع .. هگید شیسانشیم !

نامام ینودیم تدوخ ؟ نم ردپ ینئمطم ؟ هتحاران ؟ هیبصع : مداد باوج
ردقچ

مه هریمب شرتخد .. هگید هتسود رسپ .. تشاد تسود و دادرهم

وشوربا .. شرادلوپ و سانشرس ی هداوناخ رطاخ هب تسین مهم شارب
ظفح

! هابت وشرتخد و .. هنکیم

نکن تحاران وتدوخ .. ناج اباب هرادن بیع : درک مهاگن یتحاران اب ، اباب

تساهنت .. اسراپ شیپ مریم نم : مدش دنلب ماج زا و متخادنا باال هنوش
.. مچب

... داد نوکت یرس

* دادرهم

.. مدش منیشام راوس یبصع و متشاذگ مزنب بقع قودنص ومنودمچ
چیه

یلو .. هدش بارخ نوا هب مدرگرب و مراذب اهنت ومویلیل متشادن تسود
روبجم

نم و .. دشیم جراخ متسد زا تهج یب ملا وما متفر یمن هگا .. مدوب



یم

... لوپ زا یلا خ بیج و مدنوم
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و مدیشک یفوپ ملیکو ی هرامش ندید اب .. هاگدورف تمس مداد زاگ
باوج

.. وگ :بـ مداد

؟ هیمیات هچ یارب نوتزاورپ اقا : تفگ سرتسا اب

هگید تعاس کی : تفر مهرد مامخا

هتخورف هک یماهس هبارخ عاضوا اجنیا .. دیاوخب و شتسار : دز بل
دیدوب

یاقا هب دیتخورف شاهاب هک دیسر یم نوترسپ هب شدصرد یس
.. تداعس

نوتزا نوتنز االن

هدوب اسراپ نوترسپ مان هب هکنیا لثم ... هدرک تیاکش

؟ اجنوا هروخیم یهوگ هچ فرصم یب لیکو نوا ههها : مدز داد



دیایب رت عیرس طقف .. مگب نوتهب متسنود مز ال نم بانج : تفگ هدیسرت
ات

ورامدا هنوتیم بوخ مناخ لا رام ردپ عضو نیا وت ... هدشن رتدب عاضوا
هرخب

.. هرارد فرح نوتهیلع و

مایم میقتسم تسشن مزاورپ ات .. مایم مراد نک عطق : مدیرغ یبصع

.. اقا هلب : داد باوج ؟ مایم مراد ننودیم طقف .. تشیپ
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هتفگ نوشهب یک : مدیرغ
وت نم بانج بخ : تفگ نانک نم نم

.. دیرپ منهد زا هاگداد

مدلب منم .. ننک بارخ ونم ناوخیم انوا .. بخ یلیخ : مدیشک یفوپ
یروجچ

نم : مدرک همزمز بلر یز و مدز یدنخزوپ .. مدرک عطق و منک نوشمدا
هک

مترهم هک یروج .. شمریگیم تزا .. تساسراپ تفعض هطقن منودیم
یشخبب



.... یرادن تقایل یلو مایب هار تاهاب متساوخیم نم

* هل ال

و تشادرب شمشچ زا وشیباتفا کنیع مدرک دنت اپ نایک نیشام تمس
مخا اب

درک مهاگن

... :سالم مدرک شهاگن و مدز یدنخبل

... میدید ورامش ام بجع هچ : تفگ مخا اب

نم بخ : متفگ و مدش شگنر زمرق ی هشروپ راوس شهارمه هدنخ اب

... تفر زورما نیمه هزات منامام ؟ منک راکچ

؟ هل ال هتنامام تسد زونه ترایتخا هتلا س شش و تسیب : تفگ مخا اب
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هن : متفگ و مدیشک مگنر یبآ یامشچ هب یتسد و مداد نییاپ ور هنیا

، وت شیپ مایب ماوخیم متفگیم رگا .. دوب یبصع یلیخ بخ یلو
ومنهد

ینعی .. هنوخ مرب دیاب اه بش هتفگ من اال هزات درک یم سیورس
ی هنوخ



مرن مدوخ

؟ هن اه هدروخ گنس هب شرس مهوت نامام نیا : تفگ و درک یا هدنخ

یگیم شمه لا س دنچ نیا وت .. هراد قح بخ : مدرک شهاگن تحاران
مایم

؟ هیچ لکشم هگید مینکب بخ مینکیم جاودزا .. مینکیم جاودزا

مکی راذب هگیم نامام ؟ منک راکچ نم بخ : تفگ و درک ملا وح یهاگن مین

دعب ناریا دایب هل ال رهاوخ .. هرذگب

؟ هراد مویلیل هب یطبر هچ : متفگ بجعت اب

و .. دایم نوشدب مویلیل زا انیا نامام ؟ هل ال منک راکچ : تفگ یتحاران اب
نگیم

دعب سانشب ور هل ال رتشیب مکی مهوت هگیم .. هداسف هرپ شیگدنز
جاودزا

.. دینک
#301

.. دیروعش یب ینعی یلیخ .. هک اعقاو ؟ نایک : متفگ تهب اب



؟ مداوناخ و نم : تفگ بجعت اب

وت ردام هب نم رهاوخ یگدنز .. تداوناخ و وت اقیقد : مدیرغ مشخ اب
هگم ؟ هچ

؟ مراتسا نروپ هگم نم ؟ ینک جاودزا مرهاوخ اب هرارق

زا و مدز شمکش هب تشم اب و یتفرگ ینوم الل هک یا یضوع یلیخ
نیشام

یریم اجک : دز دایرف .. مدرک دنت اپ مدوخ نیشام تمس .. مدش هدایپ
. هیچ ایزاب هرخسم نیا یچ ینعی .. هل ال

ادص هب هجوت یب و مدش منیشام راوس .. مدوب هتفرگ رگ مشخ زا
زاگ شاندرک

لا س جنپ راهچ دعب تک فال و تبیصم همه نوا دعب .. هنوخ تمس مداد

.. دیراد مز ال هگیم یرتشیب نامز منن .. هگیم هتشگرب حاال .. ندوب دزمان

هدرک ادج منورتخد یایند زا و نم هدرک وشاه هدافتسا وس ورپ هرسپ
حاال

هداتفا شدای

#302



.. مدرک کراپ ونیشام و مدش ترامع دراو مشخ اب

! هیتفوک ی هدرپ میمرت هی طقف شررض منکیم مومت شاهاب ومطبار

* مویلیل

تفلک مشچ طخ کی .. متشادرب ومشچ طخ و .. متسشن هنییآ یور هبور
تشپ

.. مدیشک ممشچ

.. دوب هدش بوخ ، متخود متام رژ هب ومهاگن

مرهچ .. مدرک مسجت منهذ وت ، ور هل ال ی هرهچ .. مدرک رکف وت یمک
هب تبسن

یارب .. تشاد یا هدننک هریخ یلیخ ییابیز هل ال .. دوب رت یلومعم .. هل ال

... دوب هداتفا شریگ نایک تیباذج هب یدرم نیمه

، نامام شیپ نم فرح هب تبسن شفرح .. دوب لوا ی هچب نوچ و

... تشاد یرتشیب یرترب

و مدرک نت هب یسابل و مدش اه ترپ و ترچ نیا و هرهچ لا یخ یب
ومدوخ

یب دنچره هک یداد رارق .. مدرک دادرهم داد رارق نتفریذپ یارب هداما
عقوم



هگید .. منک یزاب بوخ رگا و هدیم رییغت ومدنیا متسنودیم یلو دوب

.. ندیم داهنشیپ مهب مه یا هگید یاه نادرگراک و منکیمن یزاب نروپ
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ماه وزرا زا یلیخ هب متسنوتیم ندش فورعم رگیزاب کی ، اب نم و
مسرب

رد مارتحا و هدنیا یراتسا نروپ زا مدوب هدیمهف هک دوب یهام دنچ
.. دایمن

لگ اعقاو شوایس .. متفر منیشام تمس و مدش جراخ منامتراپا زا

زاگ و مدش منیشام راوس .. شاوراک دوب هدرب ونیشام .. دوب هتشاک

مدرک یم یگدننار هک تلا ح نومه وت .. یرادرب ملیف لحم تمس مداد
هب

.. داد باوج مندروخ گنز لا ح رد یشوگ

؟ هل _بـ

: دیچیپ یشوگ وت هل ال یادص ییاه هیناث دعب دشیم لصو و عطق ادص
ولا

؟ دایم ادص ؟ مویلیل



عورش نیا .. دش هدنک نامام رش ؟ تساوخ یم یچ زاب مدیشک یفوه
درک

.. وگب دایم ادص هرا : مداد باوج

باوج .. تفر مه رد مامخا .. زمرت ور مدز .. شیرگ یادص ندینش اب

؟ هل ال هدش یزیچ : مداد

.. مراد جایتحا تهب مویلیل : دیلا ن هیرگ اب

.. ناریا مایب ال عف منوتیمن نم ؟ هدشیچ ؟ یچ یارب : داد باوج مگردرس

.. مدز مهب نایک اب ومیدزمان : داد باوج هیرگ اب

: متفگ درسنوخ
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؟ ینک یم هیرگ یراد نیا رطاخ هب هک وگن االن ؟ بخ : متفگ درسنوخ

یچ یارب ینودیم .. مراد شسود نم ... مویلیل یساسحا یب یلیخ : دیلا ن
؟ دز مهب ماهاب

؟ یچ یارب : داد باوج

هل ال رهاوخ هتفگ هتشگرب شنامام هکنیا یارب : تفگ نانک قه قه
لثم منوا مولعم اجک زا سانشب ور هل ال رتشیب تقو دنچ هی .. هدساف



.. هیرگ ریز دز و .. هشابن شرهاوخ

و سح هب دز رت بوخ هل ال هک قحلا ؟ دساف .. دز گنچ مولگ هب ضغب
لا ح

.. مبوخ

هروخب رت مدیسرتیم .. مدرک کاپ وممشچ رانک ی هدرک کشخ اج کشا
وت

؟ هنم ریصقت امتح : مداد باوج .. متروص

مدیمهف .. نامام و وت یاه تمهت رطاخ هب هتقو یلیخ نم ناج هل ال
هگید

یراک .. نم ریصقت مه تیدزمان ندروخ مهب هشاب .. مرادن یا هداوناخ

؟ یرادن

؟ مایب .. تشیپ مایب ماوخیم .. مویلیل وگن یروجنیا ادخورت : دیلا ن هیرگ اب

.. یگب یاوخیم یچ نامام هب ؟ هخآ یایب اجک : مدیشک متروص هب یتسد

؟ مایب .. منکیم شیضار : دیلا ن

مدیشک یفوپ

#305

تدوخ طقف .. ایب ریگب طیلب ؟ هخا نم منک تراکچ .. ایب : مداد باوج و



اهنت

.. یایب تاتسود اب یرادنرب .. ایایب

یضوع هکیترم ؟ هدنوم مارب میتسود نایک رطاخ هب : داد باوج خلت
ور هدیباوخ

وشدوخ لد هب ومغاد مدرک شوماخ ومطخ منم .. هدز گنز ردقنا مطخ
و

و ژ یتسرپ همه نیااب ام ؟ نیک ندرک رکف .. مراذیم شیریبکیا ی هنن
تورث

رطاخ هب متشاد نفخ راگتساوخ همه نیا نم .. مییانوا یادگ راگنا
نایک

.. منک راکچ منودیم االن زا یلو .. مدرک در ونوشمه قمحا

.. درک یم یتشا شاهاب زاب یلو تفگ یم ورانیمه رابره .. تفرگ مدنخ
رهاوخ

... دوب هداس مه تدش هب ندوب رخ رب هو عال !! رخ دوب رخ نم

ال عف .. ادعب تمنیبیم .. ایب .. بخ یلیخ : مداد باوج

هل ال اب ندز فرح زا رتمهم شوایس شیپ نتفر االن مدرک عطق و
.. دوب
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.. یرادرب ملیف لحم تمس مداد زاگ

* هل ال

متفرگ ونامام ی هرامش .. مدرک روج و عمج ومنودمچ نانک نیف نیف
قوب دنچ

؟ هل ال مناج : داد باوج هدنخ اب و دروخ

؟ یبوخ .. نامام :سالم مریگب ومادص یگتفرگ یولج مدرک یعس

.. ـم یلا :ع داد باوج هدنخ اب

: مداد باوج دمویم ییاهادص مدرک زیت شوگ یمک .. دیرپ باال ماهوربا
؟ ییاجک

یاو .. شیک مدموا ماتسود اب مداد رییغت ومدصقم .. هل ال : تفگ قوذ اب

یلیخ ! بآ یور یتشک وت ترسنک مدموا ، دیدوب مه مویلیل وت شاک
تذل

.. هشخب

.. دوب هدرک درط ومویلیل دوب هتفر شدای هکنیا لثم .. مدز یدنخزوپ
نامام



شوخ رس یدایز هگید هنیمه ! شاب ورام

مویلیل شیپ مریم مراد نم نامام طقف .. هرذگبشوخ : مداد باوج نیگمغ
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یاوخیم مهوت ینعی ؟ یچ ینعی : تفگ دعب و درک توکس هیناث دنچ
یارب

؟ یراذب اهنت ونم ؟ هسنارف یرب هشیمه

وممروتم یاکلپ هتشاذگ اهنت ور یک ، یک دوب صخشم ال عف تفرگ مدنخ
یور

یم رب دعب و منومب ششیپ مریم تدم هی هن : متفگ و مدرشف مه
.. مدرگ

؟ هرادن یلکشم تنتفر اب نایک : داد باوج

هب نم ؟و همرس باال اقا نایک ال عف هگم ؟ یچ ینعی : تفر مهرد ماهوربا
زاین شزاجا

؟ مراد

.. مدیم وتباوج تولخ یاج هی مرب نم نک ربص مکی : داد باوج

یراد مهوت ؟ هل ال هخا یچ ینعی : تفگ یقیاقد دعب .. متفگ یا هشاب



نامام هراد هانگ تخبدب نایک ؟ هخا یچ ینعی .. اه یلیل لثم یشیم
.. ناج

شنامام .. دروخ مهب نومیدزمان .. نزن هنیس هب وشگنس ردقنا : دیکرت مضغب

؟ نامام یمهفیم مدساف نم هنکیم رکف

مدز گنز طقف .. یتسین تارتخد تشپ ال صا وت .. یمهفب ارچ وت هن

یشن نارگن مدب عا ـ لطا

؟ هل ال هندز فرح زرط هچ نیا : داد باوج عیرس
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گنز طقف منک رهز ماوخیمن متبش مرادن هلصوح نامام : مداد باوج
مدز

؟ یرادن یراک .. یشن نارگن متسین یدید هنوخ یدموا هک مدب الع طا

متشگرب یتقو .. ورب بخ یلیخ : دیسر مشوگ هب شدنلب فوپ یادص

هار رس زا ومرتخد نم هگم .. مینک یم تبحص لصفم نایک بجار
هک مدروا

هگب یروطنیا شنن مرخا هنک شچیزاب لا س دنچ



ظفادخ .. بخ یلیخ : دش زبس مبل یور یدنخبل

.. متشاد طیلب رصع ادرف .. مدرک عطق و

یوت ات مدرک یم ات متشاد هک یپات .. منوخ نوفیا ندروخ گنز اب
منودمچ

اب .. متفر رد تمس و مدرک ترپ نودمچ یور و مدرک هلا چم و مراذب
ندید

هجوت یب تفر مه رد مامخا نوفیا ید یس لا وت نایک ی هرهچ
میس شهب

دوب هتشذگن یقیاقد .. متشگرب باوخ قاتا تمس زاب و مدیشک ونوفیا
گنز هک

.. دش هدز مهرس تشپ هنوخ رد

اهاگن و گس ردپ : مدیرغ یبصع
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و مه تشپ .. مدیشک زارد تخت یور و .. اهاگن و گس ردپ : مدیرغ یبصع

دایم رد اه هیاسمه یادص االن متسنودیم .. دزیم و رد گنز هفقو یب
اب و



شزاب مشخ اب و .. متفر رد تمس یصرح .. نریگ یم سامت ینابهگن
مدرک

وت هک دز مهب یا یلیس مندید اب دوب هدش زمرق مشخ زا شفایق
مرمع

مدرک هاگن شتروص هب تهب اب .. مدوب هدروخن مه ماباب زا یتح
دا ـ یرف

یم هناقشاع مراد تسود همه نیا نم .. یلیخ هل ال یا هچب یلی :خـ دز

مهاب دیش انشا رتشیب مکی هتفگ منامام متفگ متشگرب .. تمتسرپ
نارگن ،

وت هرب نوطیش هنکمم یلو هیلگ رتخد هل ال دنچره هگیم .. همدنیا
شدلج

ردقنا نم ردام یدرک رکف .. راتسا نروپ کی .. شرهاوخ لثم یکی هشب
نشور

یناریا درم و نز چیه ؟ دایب رانک ترهاوخ یراتسا نروپ اب هک هرکف
مشچ هب یا

رهاوخ راتسا نروپ کی داوخیمن شلد شچب نز رهاوخ ای شدنیا نز
نز

یتشاذگ رایسب غاد زای پـ اب مهوت متفگ وتقیقح تهب نم .. هش شچب
فک

شحف و یرو یرد .. هنم ردام هب هنزب گنز تنامام هک تنامام تسد

یلیخ .. هل ال یمهفن یلیخ ؟ هدب یسومان



نم ور تسد ینکیم اجیب یلیخ وت : مدز دایرف کشا قرغ تروص اب
دنلب

یضوع ینکیم
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؟ لا غشا ینزیم یلیس نم هب هک ینم هراکچ وت

یاتبحم و افرح ماخ هک مچب هرا ؟ مچب نم .. متفگ منامام هب وتقیقح
و چوپ

رهق زور دنچ اب طقف .. یتفرگ شزا ومیگنورتخد هک مچب مدش تکیف

یلو میدزمان هلا س دنچ هک مچب یگیم تسار مدرک تهیبنت ندرک
توکس

هابت یضوع یوت رطاخ هب ومدنیا هک مچب مدزن یفرح و مدرک
منامام .. مدرک

شوگ ریز یدز یدموا تنن رطاخ هب ؟ دش تخوا تنن هب داد شحف
؟ نم

ادرف نم نودب ونیا یلو مشخب یم میگچب رس زا منیا .. هرادن بع
یارب



مسا هب یجوز هگید هرادن دوجو ییام هگید و هسنارف مریم هشیمه
ی هل ال

ات مه ؟حاال یدیمهف .. هرادن دوجو رگ هدافتسا وس نایک و تخبدب
باال ومادص

هنوخ زا و تلوک ور یراذیم وتمد منک عمج وراه هیاسمه مدربن رت
نم ی

.. یشیم مگ هشیمه یارب
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؟ یدیمهف .. هنومن میمخش یگدنز وت یدر چیه تزا هک یروج

یچ هب : مدز داد و مدز سپ مشخ اب وماکشا .. درک یم مهاگن تام
یم هاگن

؟ هدوب یخلت تقیقح هیچ ؟ ینک

نومه رهاوخ هک اقح .. تفگ تسار منامام : دز بل ترفن اب و درک یمخا

اهنت و .. منکیم مگ ومروگ تیمخش تدوخ لوق هب یگدنز زا .. یمدا

.. همیسورع ربخ هسریم وت هب نم زا هک یربخ

وتخم ؟ هن دیسر شوزرا هب تنن هرخ :باال متفگ و مدز یخلت دنخزوپ



وش و تسش

ونیا یلو هنیمه تتقایل هک اقح .. تلا خ رتخد هب درک تبلا ق و داد
.. نودب

هب مه با ینوتیمن نم نودب وت هک نودب بوخ ونیا .. ناخ نایک
یتحار

هدای .. تباوخ تخت وت یربیم وتناج هلا خ رتخد هک رابره یروخب
شوغا

، ازیچ نیااب نوچ .. هیلا ع یلیخ نیا و .. یتفیم نم یاه هسوبو
تیگدنز

.. یر هـ مه حاال ! ههابت

زا و تفرگ هلصاف رد بوچ راهچ زا و تخادنا مهب ینیگمغ هاگن
جراخ هنوخ

سفن .. متسب شتروص یور و رد شفرح رپ هاگن هب هجوت یب .. دش
یدنلب

.. ندش یلا خ نیا دوب بوخ مه یلیخ ... مدوب هدش یلا خ مدیشک

و دروخ قوب دنچ مدز گنز مویلیل هب و متشادرب زیم یور زا ومیشوگ

؟ هل ال مناج : داد باوج



دمویم رفن دنچ ندز فرح یادص

#312

؟ ییاجک : مداد باوج واکجنک

ور هناقشاع ملیف یوت شقن هی مراد هشیم ترواب .. هل ال : تفگ هدنخ اب
یزاب

.. مراد یرتهب ساسحا نوریب مدیشک یراتسا نروپ زا ؟ منکیم

میلیخ : متفگ و مدرک کاپ وماکشا .. دش زبس مبل یور یدنخبل

؟ درک تکمک شوایس .. یلا ع

سح هل ال .. منونمم یلیخ شزا .. درک مکمک شدوخ هرا : تفگ یداش اب
قوف

.. مشنویدم مراد شهب تبسن یا هداعلا

... هراد تسود هصخشم : مداد تروق ومضغب

؟ یتشاد مراکچ بخ : تفگ و تشگرب شدرس بلا ق هب .. درک توکس

متساوخیم شتسار : متسشن هپاناک یور و مدیشک مینوشیپ یور یتسد
مارب

مریگب تماقا رتحار منوتب هک .. یتسرفب همان توعد



؟ هسنارف تماقا : تفگ بجعتم

هسنارف .. هرا : مداد باوج

#313

؟ هک یرادن یلکشم .. منومب هسنارف هشیمه یارب ماوخیم

؟ یچ اه نوا .. نایک .. نامام طقف .. هبوخ یلیخ هکنیا : تفگ یلا حشوخ اب

.. دش مومت هشیمه یارب نایک و نم یگدنز : متفگ و مدز یخلت دنخبل
نیمه

هشیمه یارب هگید .. مدوب هداد شهب ممقلح .. دوب اجنیا شیپ هقیقد هد

مه و نامام اجنوا ریگب هنوخ مارب تباسح مزیریم لوپ .. دش مومت
یکوا

؟ هبوخ .. دایب منکیم

یاراک مرب ! سپ هشاب .. هبوخ یلیخ هرا : مدرک یم ساسحا وشدنخبل
توعد

.. هرادن وششزرا شابن تحاران .. منک یکوا ور همان

مهب شزا ملا ح طقف ! هگید دایم شیپ .. متسین تحاران : مدیشک یها

! یلیخ یلیخ هروخیم



#314

دادرهم زا ؟ ربخچ لا رام زا بخ .. ویضوع هکیترم .. نک شلو : داد باوج

؟ نتفرگ طالق هرخ باال .. تسین یربخ هک

منک کف .. هدب ور هیرهم لوپ هتسنوتن .. مدیمهف هک روطنیا : مدز یدنخزوپ

هک ینودیم .. نادنز شنزادنیم هدب هنوتن رگا ای ننک یدنب طسق ای
اب زونه

وتیرهم تهب مدیم وراسراپ هتفگ دادرهم هگیم .. مطابترا رد لا رام ردام

ومیرهم تسین مهم مارب هچب هتفگ درسنوخ مه لا رام .. شخبب
رکف .. ماوخیم

! هکس تمیق نیا اب منوا .. دایب رب اه طسق سپ زا هنوتب دادرهم منکن
وشدوخ

... نادنز هریم هگید هنکیم تحار

و مامت دوب هتفگ و تشاد ویرهم لوپ هک دادرهم یلو : تفگ بجعت اب
لا مک



؟ هدیم شهب

هدرک یم رکف .. وشاکلم زا ات دنچ یراک یاجک : متفگ و مدرک یا هدنخ

ردپ .. هدیرخ شزا یبا ریز اب لا رام ردپ .. هدوبن یلو هلصا شدنس
یلیخ ملا رام

اه هگنرز

اباب رگا مهام ! هشرتخد تشپ یدایز .. تسین گنرز : داد باوج نیگمغ

.. دوبن ام لا ح و عضو نیا دوب

مهرب ی هلئسم اب یتحار نیا هب نایک دوب اباب رگا .. تفگ یم تسار
ندروخ

! دمویمن رانک یدزمان

؟ ارجا یراذب یاوخیم وتیرهم :حاال تفگ دعب و درک توکس هیناث دنچ

؟ یا هیرهم هچ : متفگ هدنخ اب

؟ دوبن هکس ات هاجنپ و دص هگم .. تغیص ی هیرهم : تفگ بجعتم

! تسین مهم مارب شلوپ : مدز یدنخزوپ



هگید نیا ؟ تسین مهم ! یرخب هنوخ اجنیا ینوتیم شلوپ اب : تفگ هنعط اب

هدب وترهم هشفیظو .. هک تسین طالق لثم

#315

هیناث مین وت .. تسین هک رادن .. ارجا مراذیم هشاب : متفگ و مدیشک یهآ
زا

نم هب هدیم هریگیم شدرایلیم گرزب اباب

هدب دیاب .. هتقح مزاب .. هبوخ : داد باوج

ظفادخ ال عف شابن نارگن هدیم : مداد باوج
ظفادخ _

متفر ورف رکف هب و مدرک عطق ویشوگ

* لا رام

مهاگن زیت مدز یدنخزوپ و متخادنا شتسد یوت دنبتسد هب ومهاگن
درک

؟ ینودیم ونیا هشیمن روج تیرهم نم نتخادنا نادنز هب اب : تفگ و

وتتخیر ماوخیمن مه حاال !! دایم لا ح مرگیج : متفگ و مدز یدنخشین
.. منیبب

وشمگ



.. تفر زابرس هارمهو درک یا هچورق نودند

یاراک : تفگ و درک مهاگن اباب .. مدش راوا هاگداد یاه یلدنص یور

.. دش مومت مدرک یم رکف هک هچنآ زا رتدوز نوتق طال

! مدش تحار : مدرک همزمز و مداد نوکت یرس

#316

نیرخا هشیم رگا ، اباب : متفگ و اباب تمس مدرک ور و مدش دنلب ماج زا
وراراک

هب مکی .. متسخ یلیخ .. اسراپ شیپ هنوخ مریم نم ، نک تدوخ مه
تحارتسا

مراد جایتحا

شردام هب مه ترسپ هرخ باال .. ورب مرتخد هشاب : تفگ و داد نوکت یرس
زاین

هنزیمن ویفرح لد هت زا .. ریگن لد هب تفگ یزیچ تنامام هگا .. هراد
طقف

.. هتحاران یمک



تسین مهم ؟ نیا زا رت باال یچ ، هتخورف شرتخد هب وشداماد : مدز یدنخزوپ

تحار نامام مه ات میریگیم هنوخ هی میریم اسراپ اب هرذگب مکی .. اباب

.. نم مه و هشاب

هراد تتسود ردقچ تنامام ینودیم تدوخ : تفگ یبصع و درک یمخا

هنوخ ام ی هنوخ یریمن اج چیه امش ، نمضرد .. نزن یکلا فرح سپ
ی

، نک تحارتسا هنوخ ورب مه حاال .. یدش گرزب شوت هک ییاج .. هعوت
نم

منوخ هگید تعاس راهچ هس منکیم یگدیسر اراک هب مدوخ

متفر منیشام تمس یا یظفاحادخ اب و متفگ یا هشاب

#317

* مویلیل

.. مدرک هرود ور ویرانس هگید راب کی

قوشعم و قشاع نم اب هک مود شقن رتکراک ناج تمس مدرک ور و
و دوب

ترظن .. منک ادا وت لثم ور یساسحا تاملک منوتیمن اعقاو نم : متفگ



؟ مینک شفذح و شخب نیا هیچ

.. مریخن هدنوم نومنیمه ؟ مینک فذح ویچ یچ : دش دنلب شوایس یادص

ودب یلیل منیبب وگب

وت یدا ــ تفا زورما شوایس نیبب : مدرک شهاگن مخا اب و متفر شتمس

هل ال منک تحارتسا هنوخ مرب راذب مگب منوتیمن بخ .. اجل ی هدند
دایم هراد

ینکیم نیرمت مایم زاب ادرف

غیج یراد نـ ور ییاج هب نتفر قح ینکن ارجا تسرد ات : دز یدنخبل

تهب کا ـــ :ف مدز

شدنخ ندید اب متشگرب ناج تمس هدیچرب ییابل اب هک دز هقهق

رامرهز : مدرک شهاگن کانبضغ

#318

تسرد .. هگید تسلمج اتراهچ .. مویلیل ریگن تخس : تفگ یدنخبل اب

وگب شوایس هب و دنبب وتاشچ و درگرب ال صا .. نک ادا

اب و متشگرب شوایس تمس .. دینکن ملوه بخ یلیخ : متفگ و مدیچرب بل

نیرتشیب اب وتاملک و متسب ومامشچ .. مدرک شهاگن صاخ یهاگن



مدوخ زا هک یساسحا

رد رگا یتح هک دایز ردقنآ .. ناج مراد تتسود : مدرک ادا متشاد غارس

ریگ هداتفا رود ی هریزج یوت ای یشب مگ مه یریش هار ناشکهک
یتفیب

کی مراد تتسود .. مدرگ یم تلا بند و مدیم شوگ مبلق یادن هب نم

یقشع ، عون زا نتشاد تسود کی .. ایر یب و با نـ نتشاد تسود

یشمارا .. یشاب هتشاد شمارا ات مور یم و .. مراد تتسود ... ینامسا
. کا پـ و ایر یب

.

یادص درک یم مهاگن فرح رپ یهاگن اب و هریخ .. مدرک زاب ومامشچ
فک

: تفگ هدنوم زاب ینهد و فعش اب و دموا تمس و دش دنلب ناج ندز
یلا عـ

یدوب

#319

دلب ای منوت یمن یگیم ارچ سپ ینکیم یزاب شقن یبوخ نیا هب وت

؟ متسین



تاساسحا زاربا راب دنچ هگم نم بخ : متفگ و متخادنا باال هنوش
؟و مدرک

هتفر ورف رکف وت نیمز هب هریخ مدرک هاگن شوایس هب یمشچ ریز
مخا دوب

رکف و هدرک تشادرب دب ورافرح نوا امتح متفگ مدوخ اب مدرک یزیر
هدرک

ناذجو باذع امتح .. متفگ شدوخ هب اعقاو و هدوب یعقاو افرح نوا

هدنخ اب ناج هک .. مدز یدنخزوپ هدش گنت ایلوج یارب شلد و هتفرگ
،

نومبش ادرف رارق یلیل مریم نم : تفگ و تشادرب نیمز یور زا وشفیک

اب مدیسوب وشنوگ و مدز یعونصم یدنخبل .. تمنیبیم .. اه هرن تدای

مرب منم : متفگ هتسها مدرک هاگن شوایس هب و مدیشک یفوپ شنتفر

.. هگید

. مایب ات نیشام وت نیشب ورب .. تمنوسر یم : تفگ یدج

متفر شنیشام تمس و متفگ یا هشاب
.. متسشن و مدرک زاب ورولج رد

#320

تمس دنور درسنوخ و درک نشور ونیشام .. دموا هقیقد دنچ دعب



.. منوخ

ماوخیم یزیچ هی : تفگ هک تشذگ مکی .. دوب امرف مکح یتوکس نومنیب

.. فراعت یا هرذ نودب .. یدب ومباوج ریخ و هلب اب یدازا وت مگب تهب

، ال وا : تفگ و دیشک یفوپ .. مداد نوکت یرس و مدرک یزیر یمخا
نودب و یرابجا یدزمان هی ایلوج و نم یدزمان

نتفر هشیمه یارب یدت و یلوج زورید و .. دروخ مهب هک دوب قشع

.. هدوب هدموا ایند هب ایلوج هک ییاج .. ناریا

هب فراعت نودب ماوخیم تزا .. دش هتسب نوا ی هدنورپ سپ بخ

یدب باوج متساوخرد

؟ ینکیم جاودزا نم اب : تفگ هک مدرک زیت شوگ واکجنک و رظتنم

ندز دنت هب درک عورش مبلق .. متشگرب شتمس تهب اب

االن : تفگ و درک یثکم مدیدزد ومهاگن هک درک مهاگن یمشچ ریز
هکوش

؟ یتحاران ای یا



مدوب هدش هکوش اعقاو .. تفرگ مدنخ

#321

رکف ای یشورپ مفرح نیااب ماوخیمن .. شوایس ینودیم بخ : مداد باوج

جنپ و راهچ و تسیب رمع مومت وت نم ینودیم یلو مدیدب دیدن ینک
ملا س

هب یلو متشاد یدایز ناهاوخ .. متشادن یا یمسر راگتساوخ چیه

بوخ مه ور شتلع .. ندش یمن مدق شیپ ملغش رطاخ هب و هطساو

شارسدرد و رات ـ سا نروپ هی اب جاودزا رکف هب یسک رتمک متسنودیم
.. هتفیم

ساسحا متسد یور وشتسد یمرگ .. مدادن همادا و مدرک توکس

شنوبرهم تروص هب یهاگن مین .. دش زاب مه زا مامخا یمک .. مدرک

تایبوخ و اه یدب مومت اب وروت نم : تفگ و درک رت بل .. متخادنا
مراد تسود

هک هدوب یسک تلا س یدنا و تسیب رمع وت حاال ات منودیمن .. مویلیل

و .. مراد تتسود متسه نم یلو ؟ هنای هشاب هتشاد تتسود هناصلا خ



شاپ

! منکیم یراگتساوخ تداوناخ زا رت یمسر وروت و ناریا مایم هتفیب
طقف

هک االن .. همک متقاط نم یلو .. مدیم نامز تهب ، وگب مهب وتباوج

هدوسا نکن رکف مه یدب یاوخیم هک یباوج هب یتح هنوخ تمدنوسر

میمصت و نک اتراهچ اتود ، ود نیشب دعب .. هش دازا ترکف ات باوخب
.. ریگب

#322

هب ومهاگن .. درک فقوت منامتراپا یولج .. متشادن نتفگ یارب یفرح

یرسپ و رتخد خیم مهاگن .. مدوب هتخود لیبموتا زا غولش نوبایخ
دش

یاهوم هرتخد .. ندش یم در نوبایخ زا مه تسد رد تسد هک
یگنشق

.. گنشق میلیخ ... تشاد

، ور هنکیم هرتخد ی هلا وح هرسپ نوا هک یهاگن مدرک وزرا هظحل کی
کی

.. هنک نم ی هلا وح یسک زور



دوب رسپ و رتخد نوا خیم مه نوا هاگن متشگرب شوایس تمس
یدنخبل

مرب نم .. یدنوسر ونم هک نونمم : متفگ و مدز

!! یباو ـ خب بوخ .. دوب مفیظو .. ورب : دز یدنخبل و تشگرب شتمس

و مدش هدایپ نیشام زا و مداد نوکت یرس .. تفگ رادشک ور یباوخب
یهار

... مدش منامتراپا

* هل ال

#323

* هل ال

متشاد متح .. متخادنا مفارطا هب یلک یهاگن .. مدش جراخ هاگدورف زا
مویلیل

عمج ومدنخ .. هشاب هتفر شدای لک هب مه ونم ندموا و هشاب راکرس
و مدرک

هیارک شنامتراپا هب ندیسر اب .. مدش شنوخ یهار و متفرگ یا یسکات
ور



نتفگ اب .. متشاد وشدحاو دیلک لبق زا .. مدش هدایپ و مدرک تخادرپ
ممسا

زاب اب .. مدیسر شدحاو هب روسناسا اب و متشذگ یب ال زا ینابهگن هب

.. دیرپ باال ماهوربا مدش هجاوم سابل زا یمیظع مجح اب رد ندرک
شنوخ

ریز .. مدوب هدیدن یلکش نیا وشنوخ حاال ات .. دوب هتخیر مهب تدش هب

هتخلش هدش تسود شوایس ورای نیااب یتقو زا : مدرک همزمز بل
.. هدش

.. مدیشک یدنلب سفن مدرک ولو رد رانک ومنودمچ و مدش شنوخ دراو
میمصت

ال ثم هدرک رکف : مدیرغ بل ریز .. منک تحاتسا یمک شندموا ات متفرگ
نم

! شنوخ نوج هب متفیم تزوک لثم مایب االن

.... متفر باوخ هب و مدیشک زارد شگنر یریش هپاناک یور

.. دعب هام هس * مویلیل

.. مدرک دنت اپ هل ال قاتا تمس و متشاذگ زیم یور ومویم با ناویل
زاب ورد



. هدینشن ومادص هک هدوب نداد شوگ گنها لوغشم مناخ هلب .. مدرک

؟ هل ال متسین وت اب هگم : مدز داد و مدیشک مهرد وربا

یچ : تفگ و تفر یا هرغ مشچ متروص ندید اب دیرپ اج زا سرت اب
؟ یگیم

ات حبص هیچ . دایم هراد نامام هاگدورف میرب .. وش هداما وشاپ : مدز بل
بش

.. یسر یمن تدوخ هب مه هرذ کی ؟ قاتا نیا وت یدرک شل اداشگ لثم

#324

سناش هک ماوخیم ترذعم اعقاو نم مزیزع : تفگ و تخادنا باال وربا
وروت

.. لا ح و قشع بش ات حبص و دایب مریگ شوایس لثم یکی هک مرادن

و نم : متفگ و متسشن ششیارا زیم یلدنص یور و متفر یا هرغ مشچ

. میرادرب ملیف مرگرس شمه ؟ مینک یم لا ح و قشع شاجک شوایس

.. ینیبیم هک تدوخ .



هریم تفگ نم هب بشید هک مه یمدا نوا .. هلب هلب هلب : تفگ هدنخ اب
لحم

هب تفگ و دز گنز شرسپ تسود دعب تعاس مین و یرادرب ملیف

مه هرخب اکدو شهار رس یمک ، منوخ هب شندموا لبق وگب مویلیل
نم

؟ هن مدوب

داوخیم ملد همرسپ تسود ؟ هچ وت هب ال صا هل ال وشمگ : مدیشک یغیج
مرب

.. ششیپ

مگیم مدش هداما نوریب ورب وتدوخ شکن بخ یلیخ : تفگ هدنخ اب
میرب

ادوز طقف .. بخ یلیخ : متفگ و متفر یا هرغ مشچ

مدرک دنت اپ مقاتا تمس و مدش جراخ شقاتا زا داد نوکت یرس
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* هل ال

مندموا زا هام هس .. متخود تخت جات هب ومنیگمغ هاگن .. مویلیل نتفر اب
هب

نایک جاودزا ربخ ، مندموا زا دعب هام کی قیقد .. هرذگیم هسنارف



دیابن یرتخد چیه هک دنومهف مهب نیا دیسر مشوگ هب شلا خرتخد اب
هب وشلد

! هنک جاودزا شرسپ تسود اب ای هنک شوخ شرسپ تسود

یلو داد میرادلد یلک و دز گنز نامام ربخ نیا ندینش زا دعب
دیمهفیمن

مه مویلیل و شوایس .. مدرک تداع هزات هامود دعب حاال یلو .. ومدرد
هس

زابرسپ و لوه مویلیل یارب یتح نوشنیب ساسحا و نتسود مهاب هام
مه

هسوب زج هام هس نیا وت شوایس هکنیا نوا زا رت بیجع .. هبیجع

! هدرکن اضاقت شدننک کیرحت ییابیز همه نوااب مویلیل زا یزیچ

ِهام کی مه مدوخ !! ننکیم جاودزا مهاب شرخا انیا هگیم مهب یسح هی
وت

کال شراک نامز دنچره .. مدش راک هب لوغشم ینامرد ناور زکرم هی
جنپ



مقاتا راوید و رد هب ومهاگن .. هنکیم لوغشم ومرکف مزاب یلو هتعاس

شوایس اج ندوب کیچوک و نم ندموا اب مه ور هنوخ نیا .. متخود
یارب

رهاوخ اتود ام یارب هام هس نیا وت درم نیا هک قحلا .. دیرخ مویلیل
مک

رد یبوخ ی هدنیا منودیم .. ملا حشوخ مویلیل یارب اعقاو و هتشاذن

.... هشراظتنا

* لا رام

#326
* لا رام

رید تسردم ناج نامام ورب : متفگ و مدنوشن اسراپ رس یور یا هسوب

هشیم

.. انوجاقآ شیپ میرب بش یداد لوق نامام : تفگ و تشگرب متمس

مرسپ ورب .. میریم ناج نامام میریم : مدز یدنخبل

دش جراخ هنوخزپشا زا و داد نوکت یتسد



ییوش فرظ نیشام یوت ، ور هناحبص یافرظ و مدیشک یقیمع سفن

.. مداتفا هار مباوخ قاتا تمس و مدش جراخ هنوخزپشا زا .. متشاذگ
ومهاگن

.. مداتفا شیپ هام دنچ دای هب و .. متخود مسکول ی هنوخ هب

اسراپ اب داد یم نوشن شدوخ زا نامام هک ییاراتفر اب مق طال دعب
هنوخ

... میتفر و میتفرگ یا

وشاراتفر لیلد و درک یهاوخ ترذعم و دموا هتفه کی دعب هک دنچره

.. تسنود شداوناخ یاه هنعط

رس باسح هی اب و .. مشاب لقتسم مداد یم حیجرت نم بخ یلو
یتشگنا

دس زا .. متشادن زاین یلوپ هب هک دنچره مرب راکرس هب متفرگ میمصت
تفلا خم

راک هب لوغشم یناگرزاب تکرش یوت و متشذگ اباب و نامام یاه
! مدش

#327



دادرهم مسا هب یردپ دوبن هب حاال اسراپ و .. هرذگیم ملا غتشا زا یتدم
تداع

داتفا نیاربانب تشادنور هیرهم و هقفن لوپ هک مه دادرهم ، هدرک
.. نادنز

زا متشادهگن تمرح نم ! هشقح دایب شرس هب یچره یترابع هب

هب تنایخ اب و دش رتراه نوا یلو ، متشذگ اتقو یلیخ شاهاطخ

االن هک دنچ ره ! داد حیجرت نم هب ومویلیل مسا هب یرتخد .. ، نم
منودیم

مادنا فک وت و هتشاد مرک نم دوخ رهوش ! هدوبن مویلیل راک ریصقت
اه نز

منم .. هدرک یم یدایز اطلغ نیا زا مه نماب جاودزا زا لبق و .. هدوب
بوخ

! شاجرس شمدنوشن

دنچره ! مفساتم مه نایک زا شییادج و شلا وحا و لا ح و هل ال یارب
زور کی هک



! مدز هشیمه یارب وشدیق لا رام اب شیدزمان اب یلو .. مدوب نایک قشاع
االن و

داد تسد زا ور هل ال لثم یرتخد هک مروخیم فسات شارب مه

#328

اپ منوخ طایح تمس و مدش جراخ هتشذگ هک ییازور لا یخ و رکف زا
دنت

تدش هب االن دادرهم زا هک دنچره .. مداد با اه لگ هب یمک .. مدرک

نودب هک ییازور ؛ میتشاد مهاب مه شوخ یازور یلو .. مدش رفنتم

هرذ نارود نوا نم و .. هرایب نم یابل هب دنخبل درک یم یعس ، رخرس
یا

االن و مدوب هتخاب نایک هب وملد هک ارچ ! متشادن دادرهم هب هق عال
، منومیشپ

یگدنز درم نایک ، مدرک یمن جاودزا مه دادرهم اب ، رگا یتح نوچ
و دوبن

!!! تسین

* مویلیل

.. یسرم : مدز شهب یدنخبل و مدموا رد شوایس لغب زا



؟ یچ یارب : تفگ و تخادنا باال وربا

دنت اپ هاگدورف تمس و مدش هدایپ نیشام زا و .. یچیه : مدز دنخبل

منک ادیپ ونامام ات مدنوخرچ مشچ .. مدرک
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مندید اب .. مدرک دنت اپ شتمس .. دشزبس مبل یور یدنخبل شندید اب
دنخبل

.. دز یوحم

وت لوپ عطق نیا منیبیم : درک همزمز مشوگ ریز مدرک شلغب مکحم
، یبیج

! تدوخ ی هزادنا و ناش رد یدرک ادیپ ویکی ! هنک تمناخ هتسنوت
مراد تسود

متجاودزا نس یدش گرزب هگید .. یرادهگن تدوخ رانک ویکی نیا
.. هدیسر

: متفگ و مدرک هاگن شدنخ هب .. مدش ادج شزا هتفر باال ییاهوربا اب
نامام

نمضرد ؟ مش مدا نم هدش ثعاب وت یبیج وت لوپ ؟ هبوخ تلا ح
شوایس



! یا هگید سکره هن هنم رسپ تسود

تساجک : تفگ و درک هراشا و .. ینیبیم :حاال تفگ و درک درگ وشاشچ
مه هل ؟ال

؟ هدموا

مه ترتخد هلب : متفگ و مدرک شتیاده شنیشام تمس و مدیشک یفوپ

هدموا شدوخ نیشام اب طقف .. هدموا

نیشام زا اروف شوایس ، شوایس نیشام هب ندیسر اب تفگ یا هشاب
هدایپ

هنیگنس نوتنودمچ .. دیدموا شوخ :سالم دموا نامام تمس و دش
دیدب

درک یم شهاگن ضح اب نامام .. نم

#330

.. مرسپ هنکن درد تتسد : تفگ تبحم اب و

.. داد اج بقع قودنص ونودمچ و دز مهب یکمشچ تنطیش اب شوایس
زا هل ال

شوغا رد ومه مکحم .. دیود نامام تمس و دیرپ نییاپ شنیشام
.. ندیشک

درک مارب یا یزارد نوبز هک مدرک هل ال راثن یسول

شوخ یقاب هنوخ میرب حاال نامام : متفگ و نامام تمس مدرک ور
ییوگ دموا



اب نم بخ یلیخ : تفگ و دش ادج هل ال زا میدب ماجنا اجنومه وراه
نیشام

! مایم هل ال

! دیایب اماب بخ : تفگ عیرس شوایس

مایم هل ال اب مرب تنوبرق : تفگ و درک هاگن شوایس هب یگتفیش اب نامام
امش هک

تفر هل ال نیشام تمس و دز یکمشچ و دیشاب تحار اتود

یراد یلا حاب نامام هچ : تفگ شوایس میدش نیشام راوس هدنخ اب
.. یلیل

حاال! یدید وشاجک : مداد باوج
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؟ یلیل : تفگ تشذگ هک یمک ... هنوخ تمس داد زاگ و دز یدنخبل

؟ هلب : مداد باوج
؟ یدرک رکف جاودزا هب حاال ات : دز بل

؟ یچ یارب .. مدرکن رکف .. هن : متفگ و مدرک شراثن یهاگن مین

گرزب و غلا ب هگید وت و نم ؟ هیچ طباور نیا رخا بخ : داد باوج



منم .. میدش

بخ .. دایم مشوخ تزا و مراد تتسود ردقچ ینودیم تدوخ .. بخ
هب ارچ

؟ مینکن رکف جاودزا

یارب میراد یدایز تقو وت و نم بخ ؟ ینکیم یخوش : متفگ یروابان اب

رکف و باختنا

دایمن تشوخ نم زا هنکن ... منیبب نک ربص : تفگ و مفرح طسو دیرپ

؟ یلیل

مشوخ شزا اقافتا هن .. متفر ورف رکف وت .. مدرک هاگن شیدج تروص هب

دصق ال عف .. بخ یلو .. ندموا مشوخ زا رتارف یزیچ ینعی .. دمویم
جاودزا

مرادن و متشادن

.. دایم مشوخ ارچ : مداد باوج
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.. منک جاودزا مرادن دصق ال عف یلو

شوایس مینک جاودزا یگب تدوخ منکیم راکی : تفگ و دز یدنخبل

.. شاب لا ـ یخ نیمه هب : متفگ و متخادنا باال هنوش



نیشام هب مهاگن هک مدرک نیشام ی هرجنپ تمس ومور .. تفگن یزیچ
هل ال

نم موز شامشچ نامام .. درک یم یگدننار ام نیشام اب یزاوم .. داتفا
و

.. دموا مارب ییوربا مهاگن ندید اب تفرگ مدنخ دوب شوایس

.. دوب رکف وت ادیدش و دوب هدشن هجوتم .. مدرک شوایس تمس ومور
؟ تشاد متسود ردقنا ینعی

ومامشچ و مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ومرس .. متشاد یبوخ سح
.. متسب

! مدوب یضار میگدنز زا .. تفرگ قمع مدنخبل .. تفرگ شتسد وت وماتسد

تسرد ومپات هقی درک کراپ گنیکراپ وت ونیشام هنوخ هب ندیسر اب
زا و مدرک

.. میدش مسکول دحاو دراو مهاب یگمه مدش هدایپ نیشام

تمس و یگنشق ی هنوخ هچ : تفگ و دز یدنمتیاضر دنخبل نامام

: تفگ و تشگرب شوایس

#333



.. مرسپ هنکن درد تتسد : تفگ

.. همفیظو منکیم شهاوخ : تفگ ینیریش دوخ اب شوایس

ی هتسخ .. دیشونب هرایب کنخ یندیشون هی نوتارب هل ال دینیشب
.. دیرفس

مرسپ یسرم : تفگ قوذ اب نامام

مویلیل وگب بخ ییورپ یلیخ شوایس : تفگ هدش داشگ یاشچ اب هل ال

؟ یراذیم عیام نم زا مرکون نم هگم هنک ییاریذپ

تبحص زرط هچ نیا هتشز هل ال هع : داد باوج نامام شوایس یاج هب
؟ هندرک

متسخ ... منیبب رایب یندیشون نم یارب ورب

نوشن و طخ دز یم دنخشین هک شوایس یارب نوزیوا ییابل اب هل ال
و دیشک

.. تفر هنوخزپشا تمس

.. ناج نامام نیشب : تفگ و تشگرب نم تمس نامام

متسشن هپاناک یور شوایس رانک و مداد نوکت یرس
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شوایس هب تبسن نامام دیدجمت و فیرعت لوغشم نامام اب بش ات

و داد یصخرم نامام هرخ باال هک دوب حبصراهچ کیدزن .. میدوب
مودکره

... میدش نوماقاتا یهار

* هل ال

نامام هل :ال تفگ و دز یا یروز دنخبل مدرک یسوبور نامام اب دنخبل اب
...

هب ... یدش تحاران هک ندز یفرح نتفگ یزیچ رگا ندموا انیا تییاد
لد

؟ هشاب ریگن

هب مهاگن مدورو اب .. مدش هنوخ دراو و مدز شرانک و مدز یدنخزوپ
و اسراپ

.. داتفا .. شداتفا نییاپ رس

هناشورف رخف و تخادنا باال وربا مندید اب ییاد .. تفر مهرد مامخا
مهاگن

هچب ات جنپ اعمج ردارب اتود و تشاد رهاوخ ات ود نامام .. درک
.. ندوب



ناگ مژ هلا خ بیترت هب .. دامع ییاد نوا دعب و یلع ییاد لوا دنزرف
.. منامام

.. هبادوس هلا خ ..

رطاخ هب هجیتن رد .. دوب رت رادلوپ همه زا دامع ییاد نوشمه نیب
و تردق

نهد هب نوشمشچ یلع ییاد و اه هلا خ شندوب مانشوخ و تورث
ییاد

هب هتبلا .. ندب ماجنا عیرس و هنزب یفرح دامع ییاد ات .. دوب دامع
ردام هو عال

هقلطم زا هک دوب نیمه یارب ... دوب ییاد نهد هب شمشچ هک نم
نم ندش

.. ندیسرت یم

یس زا شیب هک تشاد تاینبل و رینپ گرزب ی هنوخراک دامع ییاد
وت هبعش

تیریدم مه یلع ییاد .. دوب هدرک سیسات ناریا فلتخم یاه رهش
زا یکی

... تشاد هدهع رب ور مق وت اه هبعش

و ردپ زا هک یثرا زا مه نم ردام و هبادوس هلا خ و ناگ مژ هلا خ



نوشردام

... ندش رادلوپ دیسر نوشهب
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؟ لا رام وک تم :سال تفگ هتفر باال ییاهوربا اب ییاد

؟ یدادن دای سالم تچب هب نیرسن : تفگ و نامام تمس درک ور و

عاضوا مکی شق طال دعب مرتخد : تفگ و درک مهاگن یمشچ ریز نامام

.. شاداد هتخیر مهب شیحور

هداوناخ دنچره .. دمویم مدب نوشاراتفر نیا زا ... دش یرو کی مبل
.. نامام

و طالق لئاسم یور یلو ، ندوب یدنیام نپا و دنمتورث ی هداوناخ
وربا

! ندوب ساسح هداعلا قوف

دنخبل اب هک ناگ مژ هلا خ تمس یدموا شوخ .. ییاد :سالم مداد باوج
یوحم

... یدموا شوخ مهوت هلا :خ متفگ و متشگرب درک یم مهاگن



روزب یم سال و مدرک یبصع ی هبادوس هلا خ جرخ مه یهاگن مین
و شمداد

.. تسشن مرانک و دیود اروف اسراپ . متسشن اه هپاناک یور
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.. نامام : درک همزمز بل ریز و

و متخادنا دز یم فرح شنز اب تشاد ال ثم هک ییاد هب یهاگن مین
بل

؟ نامام نوج : مدز

؟ هنکیمن ماوعد دامع ییاد منک یزاب و طایح وت مرب نم هگا : داد باوج

مرسپ ورب هن هک همولعم : متفگ و مدز ینوزرل دنخبل

.. رد تمس دیود و دش دنلب شاج زا یلا حشوخ اب

یتفرگ وتیرهم :حاال تفگ هناراکبلط و دنودرگرب متمس وشرس ییاد

؟ ناجرتخد

: مشاب مورا مدرک یعس درک یم مهاگن سمتلم هک مدرک هاگن نامام هب
ریخ

داتفا هدب هک تشادن وشیقاب هک متفرگ وشیمکی .. متفرگن لماک .. ییاد

.. نادنز



زا اتدص و رادلوپ داماد نوا دوب نیا نیرسن : تفگ و دز یدنخزوپ ییاد
ورامش

هیرهم هی تشادن هک ورای نیا ؟ یتفگ یم هک یا هرخیم شلوپ اب
.. هدب وررتخد

زا بخ هراچیب درم شاداد : تفگ عیرس و تفرگ لب مه هبادوس هلا خ
اجک

.. هدرک شچب و نز جرخ همه نیا ؟ هرایب

شیتخادنا دوب تشز .. هدب ویرهم تشادن رگا نم رظن هب ال صا

رطاخ هب و ناج لا رام یدرک یم ارادم مکی ؟ نگیم یچ مدرم .. نادنز
تچب

.. یدرک یم یگدنز ترهوش اب

.. لا رام هگیم تسار تلا :خ تفگ و درک دییات ورلا خ فرح مه ییاد

: تفگ اروف نامام هک منزب یفرح مدموا مشخ اب

#337

لثم نم رتخد . ورافرح نیا دیگن هبادوس ... دامع هع : تفگ اروف نامام

مومت شلمحت هگید هرذگب مکی یلو هنکیم ارادم یدح هی ات .. همدوخ



هکیترم ؟ هنک هچ یلو .. مراد تسود وشیگدنز وشچب منم رتخد .. هشیم

نوترظن هب منم رتخد .. هنکیم تنایخ شهب لا رام یور ولج یضوع
هتسرد

هبادوس هرا ؟ هتسرد شاداد هرا ؟؟ هنک توکس شیگدنز رطاخ هب
ادرف ؟ هتسرد

نک ارادم یگیم هنک تنایخ شهب شرهوش هنک جاودزا ترتخد یزور

؟ مرتخد

ادخب نیرسن یاوا : تفگ یا یعونصم ی هنازوسلد نحل اب عیرس هلا خ

.. هلا خ شخبب .. ناج لا رام شخبب ونوشق طال لیلد متسنودیمن

یزیچره لبق دیابن مدا ... منکیم شهاوخ : مدز بل و مدز یدنخزوپ

هنک تواضق
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تردام .. ناج هلا خ هدب قح بخ : تفگ و دز یعونصم یدنخبل هلا خ
زا ردقنا

تاییاد و تاه هلا خ هیقب مه و نم مه هک دوب هدرک فیرعت ترهوش



و دنموربا ی هداوناخ ام ینودیم هک وت مزیزع دعب .. دش یمن نومرواب
مسا

نمهفب رگا .. ندیمهفن لیماف یقاب وتق طال ربخ زونه ... میتسه ینک رد
..

فرح یلک هدوبن نومتشپ یطبر یب فرح چیه حاال ات هک ام یارب
رد

ات منک شلح هتسها منکیم یعس هریگب طالق مدوخ رتخد منم .. دایم
هکنیا

نمهفب لیماف لها همه

امش طقف ور عوضوم نیا دینم ی هداوناخ امش : تفگ هنعط اب نامام

هدرک یقل نهد یسک نومدوخ نیب زا .. هنک زرد مرگا دینودیم

ام ینعی ؟ تفرح یچ ینعی نیرسن : تفگ یتحاران نحل اب عیرس ییاد
؟ میقل نهد

ام میتسین قل نهد هک ام .. ناج نیرسن : تفگ و درک دییات مه شنز

؟ مزیزع همهفب داوخیم یک میمهفن
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نم ؟ میش جراخ نم طالق ثحب زا هشیم : مداد باوج نامام یاج هب نم

.. ندیمهف هک مه ندیمهف .. مرادن یدعاسم یحور عاضوا االن مدوخ



هب

دیشاب نئمطم امش هب شررض .. ننزیم فرح و نزادن یم هکیت نم
هسر یمن

شنیریش هون و نیرسن میدموا ام .. هگید هسب : تفگ عیرس ناگ مژ هلا خ

مه ور هراچیب رتخد نیا لا ح هکنیا هن منیبب ور ملگ رتخد و اسراپ
مینک دب

نز نتفر عقوم ... دزن یفرح رخا ات هگید و دز یدنخزوپ دامع ییاد
ییاد

هقلطم ینودیم تدوخ هگید مرتخد : تفگ و درک هاگن مامشچ وت
و .. یدش

هتفین وچ لیماف وت .. هشاب تدوخ هب تساوح .. هفرح تتشپ هوک کی
هک

ینکیم یربلد وت هراد مشچ تهب نیا هراد مشچ تهب نوا منودیمچ
و

هشاب هقلطم و هویب یکره نم و دامع لیماف وت نوچ .. تانایرج نیا
اه نز ..

... هنوشرسپ و رهوش هب نوشساوح رتشیب



عمج مامشچ وت کشا مدرک یم هاگن ییاد نز هب هدش داشگ یامشچ اب

. تفگ همهفن یسک هک یروج مورا یلیخ ورانیا .. دوب هدش
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دنلب و مدرک یا هچورق نودند
؟ دینز یم هیفرح هچ نیا ییادنز : متفگ

.. تم سال هب مه حاال .. مگیمن یزیچ و مرادیمهگن ونوتنس مارتحا

زرط هچ نیا لا رام : تفگ یبصع ییاد ندرک یم مهاگن بجعت اب همه
فرح

.. شکب تلا جخ .. هتشز ؟ هتییاد نز اب ندز

متسنودن زیاج و توکس .. درک هاگن ییاد هب هدنمرش یامشچ اب نامام
اب و

ومنامام لثم منم یدرک رکف ؟ تنز ای مرادهگن مارتحا نم : مدیرغ مشخ
و

ارچ ماباب تورث همه نیااب نم نامام مدنوم ؟ ماوت لوپ گنل ماه هلا خ
زاب

مارتحا نم هک هرادیمهگمن مارتحا تنز .. هتنز و وت نهد هب شمشچ
هگن



و ارهوش نارگن لیماف یانز هک نکن راتفر یروج هگیم هتشگرب ؟ مراد

.. نشاب نوشارسپ

وت : تفگ و ییادنز تمس درک ور و ؟ یچ : تفگ یدنلب یادص اب نامام
یتفگ ونیا

؟ نسوس

هراد .. هراد قح تییاد نز .. ناج لا رام بخ : تفگ عیرس دامع ییاد

؟ هدب هنکیم تتحیصن

درک یم مهاگن مخا اب توکس رد ییاد نز

تروق روز اب ومضغب .. مدز نوریب هنوخ زا نوشمه هب هجوت یب

.. هدیشک تلا جخ هبادوس هلا خ یولج ردقچ االن نامام متسنودیم .. مداد

هنوخ وت زا رادرب وتفیک ورب .. اسراپ : مدز شادص ، اسراپ ندید اب
میریم ،

.. نومدوخ هنوخ

مدرک دنت اپ منیشام تمس .. دیود هنوخ تمس و تفگ یا هشاب
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* مویلیل

تسین مز ال وت مرسپ : تفگ و شوایس تمس درک ور یدنخبل اب نامام

تسرد اذغ هک مویلیل و هل ال زا .. ینک جرخ لوپ یکلا و یشکب تمحز
وت .. دایمن رب ندرک

متاتشگنا هک مزپیم یناریا لیصا یاذغ هی تارب نم نک تحارتسا

؟ یراد تسود یزاریش ساالد طقف .. یروخب شاهاب

.. میدرک یم هاگن نامام هب هدش داشگ یامشچ اب هل ال و ونم

اذغ .. دیشکن تمحز .. مناخ زانهم دینکیم فطل : تفگ یدنخبل اب شوایس
مریم

یاذغ هی یوسنارف ناروتسر هی دیرب .. دیقفاوم رگا ای نوریب زا مرخیم

.. میروخب هزمشوخ

تسرد اذغ مدوخ تارب ماوخیم ال عف .. میرب بش ونوا : تفگ عیرس نامام

؟ هرادن هک یبیع .. منک

راثن یهاگن مین و .. همادخ زا هک نم ؟ یبیع هچ هن : داد باوج شوایس
نم



یاذغ ردقنا منم .. تسین دلب ندرک تسرد اذغ هک مویلیل : تفگ و درک

یناریا یاذغ یچ چیه .. هتفرگ درد مدعم مدروخ وراجنیا یاناروتسر
.. هشیمن

یارتخد .. مرسپ شخبب امش : تفگ وشتفر مارب یا هرغ مشچ نامام

بلط تحار و لبنت ! هگید نیزورما
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مودک هگید :االن تفگ لا یخ یب هل ال .. تخادنا باال ییوربا مارب شوایس
ینز

مدیم حیجرت هک یکی نم ؟ هخا تسنوخزپشا وت هتعاس راهچ و تسیب
نوا

و تحارتسا هب ور هشیم فرص ندرک یزپشا یارب هک ینامز رادقم
حیرفت

منورذگب

یزپشا دایم نم هب ال صا : متفگ و متفرگ وشفرح همادا یدرسنوخ اب
؟ منک

.. مرفنتم مه یزپشا زا .. نوج نامام تسین هنوخزپشا وت منم یاج
تقو



و غاد زایپ دنگ وب یریگب یباسح شود هی دیاب شدعب .. هنداد رده
فالن

.. هش رود تنت زا نامهب و

لا ح نومه وت دش هنوخزپشا دراو و داد نوکت فسات زا یرس نامام

لوغشم و دایمن نوتریگ رهوش یگلا س هاجنپ ات نوتعضو نیااب : تفگ
شراک

.. دش

.. تساوخ رهوش حاال یک : متفگ و مدز یا هقهق

جاودزا رکف نشور ییاپورا هی اب هک نم : تفگ و دز یکمشچ هل ال
هک منکیم

.. منوشاک و هنوخ یارب هریگب راکتمدخ و هشاب رادلوپ میلیخ

... مدز شفرح هب یدنخشین

: تفگ و درک مراثن یهاگن مین .. درک یم هاگن ورام االن ات هک شوایس
مویلیل

.. ماوخیم ونابدک نم .. اماوخیمن اپ تسد یب نز نم
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.. وگب تنز هب ورب ورانیا ؟ هچ نم هب بخ : متفگ و متخادنا باال هنوش



رد هک مگیم االن زا ! هگید متفگ منز هب : تفگ و درک مهاگن نوطیش
نایرج

... یشاب

.. شاب لا یخ نیمه هب : مدرک همزمز و مدز یدنخزوپ

متخود tv هب ومهاگن تیمها یب .. درک مهاگن زیت و میقتسم

دیاب رخا هک وت .. نکن شتیذا ردقنا : درک همزمز مشوگ رانک هتسها هل ال
نیمهاب

.. شدیدنسپ مه نامام هک یدید ؟ یدیم شصرح یچ یارب ینک جاودزا

جاودزا یاوخب میکره اب وت .. هنکیمن شلو دایب ششوخ یکی زا نامام

یکچیه ای شوایس ای هگیم نامام ینک

یلو مراد تسود و شوایس هکنیااب نم بخ : مداد هتسها وشباوج
مدصق

؟ منک راکچ تسین جاودزا

یراد تسود ونیا ردقچ مینود یم نومتفج ! هک نکن زان هگید : داد باوج

مرادن جاودزا دصق طقف مرادن شسود مگیمن منم : متفگ مخا اب
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.. نکب ینک یاوخیم راکره .. منهج هب : تفگ و درک مارب یا یجک نهد
مرخا

نک زان یه حاال .. هریم تتسد زا

هلجم قرغ .. متخود شوایس هب و متفرگ Tv زا ومهاگن و مدیشک یفوپ
یوت ی

درک دنلب وشرس هک درک ساسحا و مهاگن ینیگنس .. دوب هدش شتسد
و

.. درک شلجم لخاد وشرس زاب و دز مور هب یدنخبل .. درک مهاگن

یاج هب : میدش بوک خیم نوماج وت هل ال مه نم مه نامام یادص اب
فرح

هنوخ متفر هام دنچ دعب .. دینک هراچیب نم کمک دیایب دیشاپ ندز
مرتخد

منکیم ییاریذپ مراد شزا نم هنک ییاریذپ نم زا نوا هکنیا یاج هب
یفوه

وت .. مدرک دنت مدق هنوخزپشا تمس و مدش دنلب ماج زا و مدیشک
نومه

.. نزب رغ مک نا ـ مام : متفگ لا ح

... تخیر هملباق وت یزیچ و دروا رد ومادا



* لا رام

مدرک یم هاگن اباب هب ضغب اب

تق طال دعب یتسنودیم وت .. لا رام نیبب : داد یم همادا یروطنومه نوا و
هچ

یرادن یمارتحا یب قح سپ هشیم هدز تور وت یتح تتشپ ییافرح
هچ

تحاران یراد قح منودیم .. تنامام ی هداوناخ هچ نم ی هداوناخ هب

طالق عوضوم نیا مک مک ینک توکس رگا نک رکف منیا هب یلو یش
زا وت

.. شاب تیمها یب هشیم جراخ نوشاثحب
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یتقو ندروایم راشف مهب نتشاد راگنا ، متخود منوخ یاراوید هب ومهاگن
و اباب

یراظتنا و عقوت هچ هیقب زا ننکیم راتفر یروطنیا مدوخ ی هداوناخ

؟ مشاب هتشاد دیاب

رابره هکنیا هن دیشاب نم تشپ دیاب .. منوتچب اهنت نم .. اباب : مداد باوج
وت مه



منوتمحازم هکنیا یارب ال صا .. دینوکشب ونم لد نوتافرح اب نامام مه

! نوتنوخ مایمن هگید مشابن

امود تسه مه وت هب قلعتم هنوخ نوا ال وا : تفگ و درک مهاگن یبصع

زا شیب .. میدوب تتشپ االن ات ردقچ تنامام و نم ینودیم تدوخ
نیا

نوماه هداوناخ مشچ زا نومدوخ میایب رد تتاهابتشا تشپ میاوخب

نیا مامت ؟ ورام یدیمن باذع وت ؟ لا رام مینکش یم وتلد ام .. میتفیم
اهلا س

هک تجاودزا لیاوا .. متخبشوخ نم اباب یگب مونشب تزا دشن راب کی

.. دمورد هزره شدوخ هک مشدعب .. دوب نیبدب تهب تبسن ترهوش

؟ ماوخیمن شمارا .. هملا س تصش هگید نم .. شاب لقاع مکی .. مرتخد

؟ هدرک یهانگ هچ تردام

! لقادح ینک ورام یوربا تاعارم نک یعس دعب هب نیا زا
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مفده یارب ؟ مشاب وت لثم ؟ ناه ؟ هشابن ارچ : مدز داد و بقع مداد شله

یا هرذ نودب یچ همه یراد راظتنا قمحا یوت ؟ منکن تالش مراک
ی هضرع

بش کی یارب دیاش شوایس .. یدنوخ روک یلو هشاب تتسد وت تدوخ

.. داوخیم جاودزا یارب و نم ینودیم بوخ تدوخ یلو .. تداوخب
ِنم هقشاع

.. هتسرپیم و نم

یوت ینئمطم : تفگ و تخادنا باال وشوربا یات کی و دز یا هقهق
ویتبرغ

؟ هتقشاع ؟ داوخیم جاودزا یارب

؟ هیچ تروظنم : مدز بل و مدرک شهاگن گنگ

دز رارد صرح یدنخبل و دز رانک شتروص زا وشتفشا یاهوم درسنوخ
و

.. یچیه : تفگ

؟ هیچ تروظنم : مدز غیج و شتمس مدرک هلمح



باسح مه شمشپ هب وروت نوا قمحا : دیرغ و بقع داد مله مکحم

یسک اهنت زا شیگدنز وت نوا .. تسامدا اب یزاب شراک نوا .. هنکیمن
هک

روک وت هک دنچره ؟ یدیدن نم هب وشاهاگن ؟ یدیمهف منم دایم ششوخ
زا رت

!! ییافرح نیا

مه ایلوج هب وینزیم فرح شزا هک یقشع نیا یدرک رکف قمحا هخا

ایلوج .. نتشون نوشبجار یرابخا هچ نوخب وراهربخ مکی ورب ؟ تشادن
و

مهاب زاب و ندش ادج مه زا زاب و ندوب مهاب لا س نیدنچ شوایس
تسود

.. دادیم مه نوج شارب شوایس .. دوب شوایس لوا قشع ایلوج .. ندش
دعب

؟ دش تسود وتاب دموا وهکی
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؟ تسین بیجع مکی



و هد . نج یارتخد زا شوایس مزیزع

ترفن مهوت زا .. نوشزا هرفنتم .. دایم شدب وت لثم یراتسا نرو پ.

ناونع هب اهنت هن ونیا .. هنکیم هدافتسا وس تزا هراد طقف االن .. هراد
تبیقر

.. نک ورف تشوگ وت منیا !و مگیم تهب مراد تتسود ناونع هب هکلب

.. منکیم تباث تهب مه ونیا دایم ششوخ یلیخ یلیخ نم زا شوایس
سپ

یارب شوایس یگدنز زا ورب هدشن دروخ ترورغ نیا زا رتشیب ات
هشیمه

.. نوریب

مرس وت نومتارطاخ مدرک یم شهاگن وس مک ییامشچ اب و هدز تهب

.. دش رورم

؟ هدز ملوگ االن ات شوایس ینعی .. ینعی

تبحم رپ و ذفان یاه هاگن نوا .. هرادن ناکما .. مداتفا شاه هاگن دای



.. تسین غورد زج یزیچ

.. یا هدقع وت .. یگیم غورد .. یضوع یگیم غورد : مدز دایرف

یاوخیمن نک رواب یاوخیم مگب مرادن یغورد نم : تفگ و دیشک یفوپ
مه

دنولا م هریش ترس هشیم مه پات یت اب وروت .. نکن

.. نوریب ورب نم ی هنوخ زا مه حاال

لوپ نورق کی یادگ و یشیم هنشگ مه زاب : متفگ و مدز یدنخزوپ
.. یشیم

رامیب .. وت یرامیب .. تمنیبیم تقونوا

.. مشکب یتخس هراذب شوایس هگید منکن رکف : تفگ و دز یدنخبل

دشیمن مرواب .. نوریب مدز باتش اب شنوخ زا و دیکرت مضغب
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.. هنوخ تمس مدنور و مدش نیشام راوس .. هشاب تسپ ردقنا شوایس

.. متخادنا هار گرزب وت ومطخ هار نیب

باتش و سرت اب هل ال مدورو اب .. مدش مدحاو دراو .. هنوخ هب مندیسر اب
شاج زا



؟ هیا هفایق هچ نیا : دیلا ن .. دیرپ

شاراتفر و شاراک نوا مومت .. هل ال .. دز ملوگ : مدیلا ن و هیرگ ریز مدز
یکلا همه

.. تشادن تسود ونم ملوا زا .. دوب

... هتخس یلیخ ندرک کرت .. منکیم تکرد مراد االن

شاب نئمطم مرب تنوبرق .. نکن هیرگ : درک همزمز و درک ملغب یتحاران اب

هراد یحیضوت شراک یارب شوایس

وشسحن ی هفایق هظحل کی هگید ماوخیمن : متفگ یدج و مدز شسپ

.. منیبب

مدیرپ ماج زا هدیسرت شوایس یادص اب

.. ینک لمحت هدش هک مه هقیقد دنچ یارب ومفایق یروبجم _

فرح تاهاب ات تفگ : دیلا ن هک متخود مشچ هل ال هب بجعتم و یبصع
هنزن

.. هریمن



قشع .. نوریب نم ی هنوخ زا ورب : مدز غیج و شوایس تمس مدرک ور
تناج

شوخ ورب .. یتسه یا یضوع هچ تفگ .. درک فیرعت مارب ویچ همه
شاب

ینوویح یلیخ نودب یلو .. شاهاب

؟ هیک مناج قشع ؟ مویلیل یگیم یچ : تفگ بجعتم

ا ـــ یتوت : مدز دایرف
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ارچ .. مرادن یرس و رس چیه نوااب نم : تفگ هف کال و دیشک یفوپ
یاوخیمن

؟ مویلیل یمهفب

میگدنز زا وت هک هنیا .. ماوخیم االن هک یزیچ اهنت : مدرک شهاگن یبصع
یشب مگ

؟ یدیمهف .. یسرب تایتوت هب یرب و

.. هیبصع االن ترهاوخ : تفگ و تخود مشچ هل ال هب و دز مرانک یبصع
تقوره



فرح عقومنوا .. مایب مهب نزب گنز شاجرس دموا شقطنم و .. دش مورا

هدموا مشوخ ایتوت زا مه رگا .. رگا : تفگ ومتمس تشگرب و مینزیم
هب نیا .. هشاب

تهب .. مشاب هدرک یتنایخ تهب نومطبار لوط رد هک تسین انعم نیا
هدز

هب ومکشا رپ هاگن .. دش جراخ هنوخ زا فرح یب هک مدرک شهاگن
تکراپ

ی هل ال تمس مدرک ور ترسح اب ؟ متفگ یدید : مدرک همزمز و متخود
و نویرگ

.. دایم ششوخ شزا ارچ ؟ هرتمک ایتوت زا میچ نم ؟ هل ال متشز نم : متفگ

وروت طقف شوایس .. هرادن شسود .. مورا .. سیه : دیرغ و درک ملغب مکحم
راکفا .. هراد تسود

شاب مورا .. نزب پـس ویفنم

.. مدرک دنت اپ مقاتا تمس و مدش جراخ شلغب زا و مدز یدنخزوپ

* دازرهش

هاگن شمهرد یامخا و دادرهم هب یمشچ ریز و مدروخ ماذغ زا یمک
.. مدرک



.. منزب دیدج تکرش ماوخیم ... اباب : تفگ و درک یا هفرس

.. نزب .. بخ : تفگ و دیشک شاذغ زا تسد سوریس

؟ لوپ مودک اب : دیرغ دادرهم

.. هگید یتفرگ میمصت هک یراد وشلوپ امتح : تفگ درسنوخ سوریس

مدز کلپ دنت دنت سرت زا .. زیم طسو هب دادرهم تشم ندموا دورف اب

#450

.. منزب تکرش مهب یدوب هداد وشلوق هک یلوپ نومهاب ماوخیم : دیرغ

هب .. هشاب ترخا راب ؟ هشعضو هچ نیا : تفگ مهرد ییامخا اب سوریس
و نامام

.. متخادنا یهاگن شدرسنوخ شتروص

؟ مدب تراک هرامش ای یدیم یدقن : تفگ و تسشن هتسها دادرهم

یایم : تفگ دادرهم هب ندرک هاگن نودب هداتفا ریز یتروص اب سوریس
وت

یب رس زا و ینزب تکرش زاب تسین مز ال .. ینکیم راک مدوخ تکرش
زا یگبرجت



.. یدب شتسد

زا هدب ومقح .. مراذیمن تتکرش وت مه وماپ نم : دز داد یبصع دادرهم
نیا

یب نم .. هروخیم مهب اجنیا زا ملا ح هراد هگید .. مرب مه هنوخ تفاثک
هبرجت

؟ ناه مشورفب وممهس مدش روبجم هیرهم رس ای مدوب

متکرش وت مگرم ی هظحل ات .. تسین راک رد یمهس : دز دایرف سوریس
ای

لا م تکرش مدرم میتقو یریگیم متلوپ ینکیم راک یلماع ریدم تمس
وت

؟ ناه رتهب نیا زا یچ هشیم
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هک دیتفگ شهب یزیچ : دیرغ مشخ اب و نامام و نم تمس درکور و
؟ دایب شدب هنوخ نیا زا هدش ثعاب

.. میرادن یراک ترسپ هب ام : داد باوج یدج نامام

.. دش دنلب شاج زا و درک ترپ فرظ وت وشقشاق هف کال سوریس

وت مه وماپ نم ینودیم بوخ تدوخ : تفگ دادرهم هک تشادرب یمدق
نوا



رد رس وت ی هدرم باحاص تکرش یاراک زا نم .. مراذیمن تکرش
نم مرایمن

؟ یدیمهف .. ماوخیم ومدوخ تکرش

. دش جراخ ییاریذپ زا شهب هجوت یب سوریس

.. متشادن اهتشا هگید .. متخود مشچ ماذغ هب

و تفرگ هلصاف زیم زا یناج شون اب اتود ام هب هجوت یب نامام
.. تفر

شادص اب .. مدش دنلب زیم رس زا مه نم و مدز رانک ومباقشب شنتفر اب
مدرک یثکم

. دایمن تهب نتفرگ هفایق _

؟ دش مومت تاسرد : تفگ هک متشادرب مدق دنچ .. مدادن یتیمها

؟ هننس وروت : متفگ هتفر باال ییاهوربا اب و مدیخرچ شتمس
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یکلا : داد باوج منزب وحم یدنخبل دش ثعاب ماتسد یور شتسد یمرگ

هب .. میراد دامتعا تهب ام .. مویلیل نکن تیذا یا هلئسم ره رس وتدوخ
هرهچ

شوایس .. لا روک هب ندیسر اب مدرک توکس و مدرک هاگن شباذج ی



و نیشام

ممادنا هب ین ال وط هاگن کی مندید اب لا روک .. میدش هدایپ و درک کراپ

تهب نروپ زا رود یامنیس منیبیم ! مزیزع مویلیل هب : تفگ و تخادنا

هکنیا منوا هتشاد یفنم ی هتکن کی یلو ! یدش قاچ یباسح و هتخاس
نم

گنگ .. هشرغ ال عیرس ات ینک راک تمکش یور دیاب ! ماوخیمن قاچ رگیزاب

تاهاب زاب ماوخیم نم هگم ؟ یاوخیمن قاچ رگیزاب : متفگ و مدرک شهاگن

وگب وتیلصا راک .. دایمن مشوخ ثحب نیا زا ال صا ؟ منک راک

لا حشوخ یلیخ مفرح نیااب منودیم : تفگ و دز مهب یدنخشین

لوغشم هک شوایس هب .. مدب راک داهنشیپ تهب زاب ماوخیم .. یشیم
اب فرح

یا هچورق نودند اب و لا روک تمس مدرک ور و مدرک هاگن دوب یدرم
: متفگ
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یراد یدرک رکف . شکب تلا جخ هکیترم : متفگ و مدرک یا هچورق نودند

یزاب دصق هگید مدرکن الم عا اه هناسر همه نم هگم ؟ ینکیم فطل مهب
وت



ازور نوا هب ونم ینوتیم یدرک رکف ؟ مرادن وینروپ ملیف چیه
هب ؟ ینودرگرب

؟ هچ وت هب هتساوخ ملد مدش قاچ ؟ یتبکن یگدنز نوا

ترب ازور نوا هب منوتیم هک همولعم : تفگ و تفرگ قمع شدنخزوپ
! منودرگ

نم .. تمدنوسر اجنیا هب نم هتفر تدای ؟ ینکیم رکف یچ تدوخ
تفورعم

امنیس زا دوبن تیلا ح یچیه .. یدوب رفص وت ؟ هتفر تدای هرا ؟ مدرک

ماقم و اج تهب نم ؟ نروپ ریغ هچ نروپ هچ ؟حاال یتسنودیم یچ

متدوخ ! نکن هگید هک یسانشن کمن .. یرادن هک بدا .. نوجرتخد .. مداد
هک یدرم نوا ینودیم بوخ

.. یشیم ساپ و سآ زاب وت و هنکیم تلو زور کی هداتسیا اجنوا

نروپ نیمه رطاخ هب هک یدش ثعاب وت اقافتا : متفگ و مدز یدنخشین

تهب لوا اه نادرگراک .. مشاب هتشادن یدایز رادفرط .. میراتسا



ینودیم ؟ لا روک ینودیم یلو .. ندب وراک داهنشیپ دعب ندب تساوخرد

شوایس هب .. مدروا تسد هب و یا هرخسم یاه هبرجت ترانک رد ؟ هیچ
هراشا

: متفگ و مدرک
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.. لا روک یرایم و شوایس مسا ال صا هشاب ترخا راب : متفگ

؟ دوب نیمه تراک .. نکن مگس

ینوتیم مه حاال ! دوب راک داهنشیپ نیمه : تفگ و تفر یا هرغ مشچ مهب

.. منک تبحص یصوصخ ترسپ تسود اب ماوخیم .. یرب

؟ هگب شوایس هب تساوخیم یچ .. مدرک شهاگن و مدرک زیر مشچ

.. متفر شوایس تمس و مدش در شرانک زا و مداد نوکت یرس

و تخادنا مهب یهاگن شوایس

؟ تفگ تهب یچ : تفگ

تساوخیم یچ : متفگ متفر یم نیشام تمس هک یروطنومه هلصوح یب

! یصوصخ .. هراد راک وتاب ورب .. ترپو ترچ ؟ هگب



.. مدز یدنخزوپ و

.. مویلیل : درک مادص

. مایب ات نومب مرظتنم نیشام وت نومب : تفگ هک مدرک شهاگن رظتنم

.. متخود نوشهب ومهاگن .. مدش نیشام راوس و مداد نوکت یرس

ات مدرک یم هاگن نوشهب تقد اب .. ندش ندز فرح لوغشم مهاب
لقادح

لا یخ یب .. دشن مدیاع یچیه یلو .. نگیم یچ ممهفب نوشندز بل زا
هب

.. مداد هیکت یلدنص یتشپ
ییامخا اب شوایس تعاس مین دعب

رود لا روک اب نومرارق لحم زا توکس رد .. دش نیشام راوس ، مهرد
... دش
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؟ تفگ یچ تهب لا روک : متفگ یا ین ال وط توکس زا دعب

؟ تفگ یچ وت هب لا روک .. تسین مهم : داد باوج

.. هدن باوج لا وس اب وملا وس : متفگ و مدز یدنخزوپ



زاین مکمک هب و هزاسب دیدج ملیف داوخیم تفگ تشگرب .. یچیه : دز بل

نادلیو یرگیزاب هب هتبلا .. راد هنحص و هناقشاع رنا ژ اب ملیف کی .. هراد

.. نوزوا

؟ کرت فورعم رگیزاب نومه ؟؟؟ نوزوا نادیو : متفگ و مدرک درگ مشچ

یلسع مشچ

؟ هلگشوخ

؟ یتفگ یچ وت بخ .. بخ : متفگ و مدیوج ومبل .. داد نوکت یرس

نوچ منک ومارکف دیاب متفگ ؟ متفگیم یچ : تفگ و درک مراثن یهاگن مین

.. مریگرد مدوخ مزاسیم مراد هک یملیف یور

؟ میشاب هتشادن یراک هگید لا روک اب دشن رارق هگم : متفگ روخلد

هگید وت دوب رارق .. مدرک یمن یزاب نروپ هک نم : تفگ و درک مهاگن
شیراک

نوچ ، ودره هنادرگراک منوا منادرگراک منم هنرگو یشاب هتشادن
نومفرح

.. میدرک یم و مینک یم کمک مهب هیکی
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لماش .. شاب هتشادن راک .. نکن راک یکی اب یگیم یتقو : متفگ صرح اب
متدوخ

متفگ .. داد راک داهنشیپ منم هب قمحا لا روک نوا هنرگو هشیم
متفگ .. ماوخیمن

مراب فرح یلک .. مرفنتم یراتسا نروپ زا .. میضار من اال راک زا نم

تسود نیا تفگ دیشک باال ونم نوا و مدوب رفص نم تفگ .. درک
ود ترسپ

.. ینومیشپ و ینومیم وت و .. هنکیم تلو شاب نئمطم هدشن زور
وت تقونوا

منیبیم دعب یرس امتح ؟ نادیو رانک منوا ؟ ینک راک شاهاب یرب یاوخیم
اب

؟ هرا یدرک لو منم و ینزیم پگ ناج نادیو

تمس ومور و مدز یدنخزوپ .. درک ضوع ورنودند و درک مهاگن یبصع

؟ تفگ تهب لا روک وتافرخزم نیا : دیرغ .. مدرک نیشام هرجنپ

یتفگ یم عقوم نومه ؟ یتفگن مهب ارچ سپ : تفگ هک مداد نوکت یرس

مدرک یم شبدا و .. شمدنوشیم شاجرس بوخ
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ال وا : تفگ دعب و دیشک قیمع سفن اتدنچ .. مدزن یفرح و مدرک توکس
نم

منکیم یزاب لا روک دیدج ملیف وت ایا هک مدادن یعطق باوج زونه
؟ هنای

هچ نیا امود ... مشاب هتشاد وشتقو منکیمن رکف منک یزاب مماوخب
هیتافرخزم

نیشب فالن؟ و منزیم پگ نوزوا نادیو اب یچ ینعی ؟ مویلیل یگیم

هک هسانش رس هرگیزاب کی نادیو . نکن مه دوخیب یارکف تاجرس
تدارا

ورپ و دوسح نز کی ایگزات هنودیم و .. مداد شهب تبسن مه یصاخ
وت

هزاجا شدوخ هب سپ .. مراد شسود یدصرد نم و .. هدموا نم یگدنز

.. هراد دزمان نوزوا نادیو نمضرد .. هنک رت زارد شمیلگ زا وشاپ هدیمن

یراد یساسا هیبنت هی نم شیپ امش میرذگب مه دوخیب ثحب نیا زا
هک

راب ویتافرخزم ره منکیم شیلا ح .. لا روک شیپ مریم زاب ادرف .. چیه



و ینیشب تکاس و تماص و تدوخ وت یزیرب مه وت هک .. هنکن وت
هعفد کی

؟ هلح .... یشکب تفم فرح و تمهت داب هب ونم و یش رجفنم

.. مریمن هنوخ نم : مدز بل شافرح هب هجوت یب
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؟ یریم اجک : تفگ و درک مهاگن
هلحم مربب : مداد باوج هاتوک و مورا

ی(_)

نیبب ونم : تفگ درک یم یگدننار هک یروطنومه و درک مهاگن بجعتم
.. رتخد

؟ یاوخیم یچ هلحم نوا وت ، وت ؟ یتم سال هب اجک

.. هیمیدق تسود کی ی هنوخ : مداد باوج توافت یب

نوا ؟ یچ ینعی تدوخ ی هنوخ دایب وگب : تفگ و درک مهاگن یبصع
هلحم

وت هک هعوت تسود مودک نمضرد ؟ یمهفیم .. مویلیل تسنوخ هشحاف



؟ هنکیم یگدنز ینوغاد ی هلحم نیچمه

یاتسود زا یکی : متفگ هاتوک دز هک یفرح همه نوا هب هجوت یب

.. مدرگ یمرب مدوخ و تشگرب .. اجنوا مربب .. میمیدق

! مویلیل مگیم یچ یمهفب یاوخیمن راگنا : تفگ و دیشک یی باال دنلب فوپ
یلو

بخ یلیخ .. هرادن یبیع
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مریگب وتلا ح شعقوم هب مدلب منم .. نک جل

: تفگ شمارا اب تشذگ هک مکی .. مدرک هرجنپ تمس ومور تیمها یب
.. مویلیل

مهاب دیرب تتسود نیا هب نزب گنز یلو یتحاران و یبصع منودیم
دیرب

مویلیل .. دینزب ونوتافرح و هفاک

رگیزاب کی هگید االن وت نمضرد .. تسین وت بسانم ال صا لحم نوا
بوخ

یاه هکبش و رابخا رتیت ؟ یچ نریگب سکع تزا رگا .. یسانشرس و
یزاجم



فورعم هناخ هشحاف هب هک یلحم رد ... هسنارف سانشرس رگیزاب .. هشب

هیشاح تدوخ یارب ؟ هشیم دب تارب ردقچ ینودیم .. هدش هدید تسا
یکلا

.. نمزیزع نکن تسرد

یافرح یه ندیسر ات یاوخیم رگا شوایس : متفگ و مدرک شهاگن مخااب

.. مریم مدوخ نم یگب .. وتیرارکت

.. درک توکس دعب و دیبوک نومرف هب مکحم راب دنچ و دیشک یفوپ

هچوک هب یهاگن .. نومندیسر اب .. مدادن یتیمها و متخادنا باال هنوش
تخادنا

تلا بند مایب مدوخ یگیم یدرگرب یتساوخ یلو .. ورب : تفگ مخا اب و

؟ یدیمهف

.. مایم مدوخ : متفگ یزابجل اب

و درک مهاگن هدش داشگ یامشچ اب

#360

مدرواین اج وتلا ح ات ورب : تفگ مکحت اب و



.. نمضرد ینک میبصع دیابن هک تدوخ ینودیم .. مویلیل

یاوخب .. تلا بند مایب مدوخ ینزیم گنز یدرگرب یتساوخ متفگ هک نیمه
جل

یراذب مدق یلحم نیچمه وت مراذیم هک نیمه .. یرب مراذیمن من اال ینک

نک رکش وتادخ ورب

گنز مدرگرب متساوخ .. یدروخ ومخم .. بخ یلیخ : مداد باوج روخلد
منزیم

بجار هل ال و منامام هب یفرح چیه نمضرد .. ملا بند یرایب فیرشت
هب منتفر

زاگ و درک مقردب مخا اب .. ال عف ینزیمن هلحم نیا

.. تفر و داد

اه نز و اه درم .. مدش هچوک دراو و .. مدرک بترم یمک ومپات ی هشوگ
وت

نروپ نامز کی هک ینم .. ندوب هقشاعم و س ** س لا ح رد نم لغب
راتسا

! دش دب ملا ح نوشندید اب االن مدوب



کی هک .. میمیدق تسود ی هنوخ تمس یا هگید هاگن نودب و عیرس

... مدرک دنت اپ دوب هسنارف میقم یناریا

ی هرهچ هک دیشکن یلوط .. مدیبوک هفقو یب وشیمیدق ی هنوخ رد

.. ایتوت :سالم مدز یدنخبل .. دش نایامن رد تشپ شباذج
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ایب ؟ یبوخ .. مویلیل سالم : داد ومباوج باذج یدنخبل اب وداد رد هب وشیکت
ینزب نم هب رس کی مرظتنم هتقو یلیخ .. وت

شارب ملد .. مدش شکیچوک و یی ال یو ی هنوخ دراو دنخبل اب

هلحم نیا وت دوب هدش روبجم شدب عضو رطاخ هب .. تخوسیم

عاضوا زا تسین یضاران نادنچ ایتوت هدوخ متسنودیم دنچره .. هنومب

نیا یادرم اب یباوخمه زا ندروا رد لوپ رطاخ هب منوا .. شدوخ
.. تسلحم

اب .. متسشن شسردنم و هنهک یاه هپاناک یور و مدش ییاریذپ دراو
یدنخبل

مه یور وشدیشک و شارت شوخ یاهاپ و تسشن مور هبور

هدموا تمکش : تفگ ملکیه هب هراشا اب و تخادنا باال ییوربا .. تخادنا



.. اه هدیعب دوب تیولوا شارب شلکیه هک یمویلیل زا ! ولج

بسانت هب تسین مز ال دایز .. مدیدج راک وت .. بخ : مداد باوج

.. منک رکف ممادنا

هگم ؟ راک مودک ؟ تدیدج راک : تفگ و دروخ هرگ مهوت شاهوربا یمک
نروپ

؟ دوبن یراتسا

: متفگ شباوج رد
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.. رانک شمتشاذگ هتقو یلیخ هتبلا ... تسین هگید هن : متفگ شباوج رد
ال عف

.. منکیم راک مراد هک هیدیدج ملیف ور مزکرمت

.. یدرک دزمان مدینش : تفگ یا ین ال وط توکس زا دعب و .. تفگ یناها
نیااب

؟ شوایس ؟ دوب یچ شمسا .. هیناریا فورعم نادرگراک ورای

تسود و رسپ تسود یلو .. هن هک دزمان : متفگ و مداد نوکت یرس



.. منکیمن رکف اه ترپو ترچ نیا و جاودزا و یدزمان هب ال عف .. میرتخد

روت .. وت تقیلس اال شام .. هپیتشوخ و لگشوخ : تفگ و دز یدنخزوپ

.. هتسیب اهدرم ندرک

درم ندرک روت : متفگ شنعط باوج رد و تفر مهرد مامخا یمک
هبوخ ؟ اه

زواجت مه تسد کی زا نم یگدنز وت یاه درم دادعت ینودیم

و راک بجار هکنیا هن منیبب وتدوخ مدموا .. لا یخیب ال صا ... هنکیمن
و هفرح

. مینزب فرح نمرسپ تسود
و تخادنا باال هنوش

.. یگب وت یچره . . هشاب : تفگ

؟ ربخچ وت : متفگ و تفرگ قمع مدنخبل

.. دوبن شابل یور دنخبل زا یرثا هگید

هب ییاریذپ یارب تعاس کی دعب .. میدز فرح هفقو یب تعاس کی
هنوخزپشا

.. تفر

یق شال یاهوم اب یرتخد .. متخود مرانک زیم یور شسکع هب ومهاگن



دنلب

یب یلیتسا و رامخ ییامشچ .. هدیشک و هزنرب یتروص .. یا هوهق و

گنیلدم و دم ی هفرح تمس تفر یم ایتوت رگا مرظن هب .. ریظن
قفوم یلیخ

.. دشیم

#363

دراو نم ی هق عال دروم کیک و هوهق نوجنف ود اب تشذگ هک یمک
ییاریذپ

.. دش

.. یسرم : متفگ و مدز یدنخبل

مور هبور دعب یا هیناث و تشاذگ مرانک زیم یور و داد نوکت یرس

... تسشن

تکرش نیا یریمن ارچ وت مگیم .. ایتوت : متفگ و مدیشون موهق زا یمک
یاه

ینودیم و .. هرادن اه تکرش نیا زا مک هسنارف هک ینودیم ؟ گنیلدم
یرب هگا

؟؟ ننکیم تلوبق درگرب ورب یب

ی هکیترم نوا ؟ لا سراپ متفرن هگم : تفگ و درک مهاگن خی و درس
یضوع



نوا .. متفیب لا ح نیا هب نم دش ثعاب نوا .. دیکم ومدوجو ی هریش

درک هدافتسا وس مزا هدازمورح

.. نکن یدروا دای ! وگن ینودیم هکنیااب سپ

.. منک تتحاران متساوخیمن .. ایتوت ماوخیم ترذعم : مدرک شهاگن نیگمغ

#364

.. وگب شوایس زا ؟ هگید ربخچ بخ .. مدشن تحاران : دز یدنخبل

هدموا ال عف هک منامام ؟ هگید مگب یچ : متفگ و مدیشک مهرد وربا

مه شوایس .. هنومب هسنارف هرارق هشیمه یارب هک مه هل ال .. نومشیپ
.. بخ

.. هنکیم نومتیامح یلیخ

.. درک همزمز یناها و تخادنا باال وربا

؟ ربخچ دادرهم ورای نیا زا : تفگ یثکم دعب

تسنوتن .. هنادنز وت مه االن .. دوب قمحا یلیخ هک نوا : مدز یدنخزوپ

.. نادنز هداتفا هدب وشنز هیرهم

شامشچ زا .. دوب باذج و پیتشوخ یلیخ .. دش فیح : درک درگ مشچ



.. دمویم مشوخ

! تدوخ ینوزرا : متفگ و مدرک شراثن یهاگن مین

شوایس هب ! مدنوم هگید هیدایز مدنوخ شهاگن زا .. تخادنا باال هنوش
سا

دنلب ماج زا .. میدرک مرگرس ونومدوخ مکی شندموا ات ملا بند دایب مداد

.. ییوشتسد مرب نم : مدش

... داد نوکت یرس

با ومتروص عیرس .. دیسر مشوگ هب رد یادص .. مدش ییوشتسد دراو
و مدز

یور مهاگن .. مدش جراخ ییوشتسد زا دعب و مدرک بترم ومدوخ

ییاریذپ طسو منوا نودنخ شوایس و .. ایتوت ی هدموا شک دنخبل

دنوم تباث هنوخ

#365

؟ میرب : متفر شوایس تمس و مدرک عمج ومدنخبل

مسا هب یتسود یدوب هتفگن : تفگ دوب ایتوت ی هریخ هک یروطنومه

.. یراد ایتوت



مز ال دیاش : متفگ و متخود شنارورغم هفایق و ایتوت هب ومهاگن
.. متسنودن

؟ روطچ

و مناخ نیا منکیم رکف : تفگ و تخادنا ایتوت هب یصاخ هاگن

.. مسانشیم

.. متخود ایتوت هب ومهاگن .. دز گنچ مدوجو هب یکانتشحو تداسح سح
زا

؟ اجک زا ؟ شیسانشیم : مشاب یداع مدرک یعس .. دوب باذ جـ یرظن ره

دیاوخیم بخ .. شمسانشیمن نم یلو : تفگ و درک مهاگن درسنوخ ایتوت
دیرب

؟ نوتزا منک ییاریذپ ای

.. دز یکمشچ و

رس نم هب مهوت .. تشذگ شوخ .. مزیزع میریم : متفگ و مدز یدنخزوپ

رتشیب ازور نیا دیاش ... امتح : تفگ و داد نوکت وشرس هنارورغم .. نزب
تهب

ینیبیم مه ور هل ال .. همادخ زا هک نم .. هشاب : مداد باوج .. منزب رس
.. کیدزن زا هرخ باال

شتسد وت ور ایتوت تسد هک .. مدش هریخ شوایس هب .. تفگ یموهوا
و درشف



.. شوخ تبش .. یدرک ییاریذپ نم تسود زا هک نونمم : تفگ

.. درک توکس و تخادنا باال وربا ایتوت

ی هنوشن هب یرس مدرک هاگن شوایس هب جیگ

#366

میدش جراخ رد زا و مداد نوکت ایتوت یارب ظفادخ

و درک نشور و نیشام .. میدش نیشام راوس و مدش هنوور شرس تشپ

اب .. متفرگ یم شیتا تداسح زا متشاد .. هنوخ تمس داد زاگ

نم ؟ شوایس هرا ؟ یدرک ییاریذپ نم تسود زا یسرم : متفگ یدنخزوپ

؟ طقف متتسود

هچ ! هگید هرتخد تسود نومه تسود بخ : تفگو درک مهاگن درسنوخ

... یریگیم ههبج عیرس

ههبج مراد قح اقافتا ؟ شوایس مریگیم ههبج عیرس : متفگ یخلت اب

؟ یتخانشیم اجک زا ورایتوت ، وت نمضرد .. مریگب

ات دوب هدموا دم تکرش هی وت شیپ لا س دنچ : داد باوج سکلیر



گنیلدم

ریدم اه هن یلصا ریدم .. مدوب تکرش نوا لماع ریدم منم .. هش

... میتشاد دروخرب مهاب یراب هس ود .. لماع

مهاب ردقنا نوتدروخرب راب هسود :و متفگ و .. مدش هریخ شهب یمک
یمیمص

؟ دیدش

#367

وشهاگن .. درک کراپ یا هشوگ و دیشک یفوپ و درک مراثن یهاگن مین
مهب

نوچ .. میدش یمیمص دروخرب هس ود نومه وت هرا : تفگ و تخود
رتخد

؟ هتیلا حشوخ یاج هب ... اه هعوت یمیمص تسود نمضرد .. دوب یبوخ

ـه بلا :جـ متفگ و متسشن هنیس هب تسد و مدز یدنخزوپ

هک ینم حاال .. افرح نیا و مد ـ ـ نج یتفگیم نم هب هک لوا یازور
هد ــ نج



یلیخ هنکیم یگدنز هنوخ هشحاف لحم وت هک ییایتوت و متسین
بوخ رتخد

؟ هرا هیکاپ و

یلیخ یراد مه قح .. شیدروخیم یتشاد تامشچ اب اال شام

ه! ـــ باذج

تدوخ ! نیمه یگیم پال و ترپ یراد طقف : تفگ و درک مهاگن هف کال

لیلد .. نم زیزع .. یراد قرف نومسا ات نیمز نوااب مارب وت هک ینودیم

تراک نوچ یا هد ـ ـ نج متفگ وت هب نم ممهفیمن وتاجیب تداسح
یروج

قح نم هب دیاب مدرک یم یرکف نیچمه مدیاب یناریا نم هک دوب
یدب

یبوخ یلیخ و لقاع رتخد کی مدیمهف وت قیقد تخانش اب نم ؟ هنای
! یتسه

ثحب مه حاال .. هیلومعم یلیخ یتسود کی مه ایتوت و نم یتسود
ات نکن

.. هنوخ میرب

#368

شدوخ میروخن ماش هک هدز گنز مه راب دنچ هنومرظتنم مه تنامام
ماش



تحاران نم زا و نک شومارف لماک وزورما نمضرد .. هدرک تسرد
شابن

.. بخ یلیخ : مداد نوکت یرس

... دنور هنوخ تمس و دز یدنخبل

* ایتوت

و نم یاه سکع .. مدش هریخ اه سکع موبلا هب و .. مداد مل هپاناک یور

.. متسود نیرتهب دزمان ... شوایس

لا ح نیع رد رورغم و تکاس رتخد هشیمه دایم مدای هک ییاجنوا ات
ییاهنت

دوب یرتخد نیلوا مویلیل .. مدادیمن هار میگدنز میرح هب ویسک هک مدوب
هک

.. هش یمیمص و هش تسود نماب تسنوت

مدش انشا شوایس اب مدرک راک تکرش یوت هک تدم کی نوا دعب و
درم

هک دوب یا یناریا یادرم نوا زا .. دوب بوخ نم یارب ینعی دوب یبوخ
بوخ

.. تشاد ومدا یاوه
هدید مرمع وت یناریا درم دنچ هگم نم



و مدوب هسنارف وت مرمع لک یلو مدوب هدینش دایز ونوشفیرعت ؟ مدوب
هدیدن

مدوب

#369

شصاخ ییابیز هب .. مویلیل و نم زا یسکع .. مدز قرو و ویدعب سکع
هاگن

نیسحت یرتخد نینچ باختنا یارب و شوایس ی هقیلس و .. مدرک
.. مدرک

مدرک یم رکف هشیمه .. دز گنچ ملد هب تداسح ساسحا یمک
هک یشوایس

یرتخد نیلوا و دایم ششوخ نم زا .. مدرک یم راک شاهاب تدم کی

یاسکع ندید اب لا س ود زا دعب یلو .. هتفرگ وشمشچ هک متسه
و شوایس

رت عیسو ومدید هزات .. اه همانزور و الت جم یوت متسود نیرتهب
. مدرک

شوایس نوچمه ینملتنج و صاخ درم درد هب نم مدیمهف .و
.. مروخیمن



.. متخود مشچ مور هبور هب و متشاذگ رانک وموبلا

شوایس منودیم یلو .. مشاب هتشادن سناش یلیخ میگدنز وت دیاش
ی هتفیش

تسود ومویلیل ردقچ منودیم هکدنچره .. هلگشوخ و باذج یاه نز
و هراد

یلو هصخشم شامشچ زا نیا

#370

و متشادرب هپاناک یور زا ومیشوگ .. منک ناحتما ومسناش مراد تسود

هلب : داد باوجو دروخ قوب دنچ مدز گنز مویلیل هب

.. مایتوت .. :سالم مداد باوج

؟ یبوخ :سالم تفگ یثکم دعب
سردا .. نونمم : متفگ و مدرکرت بل

.. تشیپ مایب ادرف یتسه رگا .. متساوخیم وتنوخ

منکیم سا تارب : تفگ هک مدوب شفرط زا یم کال رظتنم .. درک توکس

ینوتیم .. تسین راکرس تسنوخ اقافتا مه هل ال .. متسه ادرف .. ومسردا
و یایب

.. دیش انشا مه ، مهاب



.. نک سا امتح سپ هشاب : دش زبس مبل یور یدنخبل
هشاب : داد باوج

مداد مل هپاناک هب دنخبل اب و مدرک عطق ویشوگ

* مویلیل

شنهرب نت زا ومهاگن .. مدش هریخ شوایس هب و مدرک عطق ویشوگ
.. متفرگ

.. متخود نومسا هب ومها ـ گن .. مدش سارت دراو و مدرک منت ومسابل

! مدوب هدشن لا حشوخ دایز منوخ هب ایتوت ندموا زا یلو دوب بیجع

#371

منک رکف روطنیا دوب هدش ثعاب ایتوت هب شوایس هاگن عون مه دیاش

؟ هدش یزیچ .. مویلیل : مدش جراخ سارت زا شوایس دولا باوخ یادص اب

.. متخادنا باال هنوش توکس رد .. متخود شهب ومهاگن

وشاتسد و دیشک یا هزایمخ .. تسشن تخت یور و دز رانک ور هفحلم

منیبب .. ملغب ایب : تفگ و درک زاب

شهاگن تماص و درس متسشن شلغب یوت و متشادرب مدق شتمس
مدرک

؟ مزیزع هدشیچ : تفگ و دیشک ومپل یدنخبل اب

یزیچ : متفگ و متخود مشچ یکشم نومسا هب و مدیشک یفوپ



.. اجنیا دایم ادرف تفگ دز گنز ایتوت .. هدشن

هدب ؟ هدب شیچ نیا بخ : تفگ و دیسوب ومنوگ و داد نوکت یرس

؟ تندید دایم هراد تتسود

دش تحار ملا یخ .. درک مهاگن تبحم اب و

#372

.. دوبن یربخ شامشچ قرب زا هگید
شتسار .. بخ : مداد همادا و متفگ یچن

و ینومهم زا ایتوت کال .. هراد یتوافتم هداعلا قوف تیصخش کی ایتوت

بیجع مارب .. دایمن ششوخ شداوناخ و وشاتسود ی هنوخ هب نتفر

.. درک توعد وشدوخ ، شدوخ منک شتوعد هکنیا نودب ، هک دوب

هنک رارقرب طابترا رتشیب تاهاب داوخیم دیاش : داد نوکت رس رکفتم

.. دیاش : مدرک همزمز

مشیپ مکی .. هدنوم یلیخ حبص ات : تفگ و دز ماهوم یور یا هسوب
.. نومب

... هشن تحاران مه تردام هک تدوخ قاتا ورب دعب



منامام : متفگ و مدیشک زارد تخت یور و مدنک منت زا ومترشیت لا یخیب
نیا

: متفگ و مدیشک منهرب نت یور وروتپ و تسین مهم شارب ال صا ازیچ
نم

.. ریخب بش ... مباوخیم

.. درک یم مهاگن هریخ هش مرگ مامشچ هک یعقوم ات

.. دوبن مرانک شوایس .. مدش رادیب باوخ زا نامام یادص و رس اب حبص
اب

و مدرک بترم و تخت .. مدیرپ ماج زا یروف .. ایتوت ندموا هب رکف
مدوخ

اب رصع ات .. دایم هنورصع یارب مدوب نئمطم .. مدش مومح ی هنوور مه

و رس هب یمک ... میدرک تسرد بوخ ی هنورصع عون دنچ نامام
معضو

دنوم هریخ رکفتم شوایس یور مهاگن .. مدیسر

#373

؟ یدوب اجک .. :سالم مدز یدنخبل



نامام یارب یرس .. تسشن هنوخزپشا وت یروخاذغ زیم تشپ دنخبل اب

؟ هدموین ارچ تتسود : تفگ درسنوخ و نم تمس درک ور و داد نوکت

یارب نامام و نم .. هگید تعاس مین ات دایم : متفگ و متخادنا باال هنوش

میدرک تسرد هنورصع و کیک عون دنچ شزا ییاریذپ

.. امش هب نیرفا : تفگ و دز یکمشچ و داد نوکت یرس

مرب مش رضاح مرب نم دیشاب تحار امش : تفگ و درک مهاگن نامام
.. نوریب

؟ یتسین تحار دایم هراد متسود نوچ هنکن ؟ نامام اجک : متفگ بجعتم

.. مشن نوتمحازم ماوخیم ؟ مرتخد هیفرح هچ نیا : تفگ هدنخ اب

دیشاب امش اقافتا ! مناخ زانهم و فرح نیا دینزن هع : تفگ یروف شوایس

ننکیم تنطیش نوشارب دیراذیم یلا خ ور هنوخ . هرتهب ارتخد نیا رانک

نانز هقهق نامام .. تخادنا باال وربا هک مدرک هاگن شوایس هب صرح اب



؟ هنک یک ننکن تنطیش انیا .. ننک تنطیش راذب : تفگ

.. امش نوچمه یا هیاپ ردام هب تنسحا : تفگ رکفتم شوایس

تخادنا شوایس هب تذل اب یهاگن نامام

: متفگ و نامام تمس مدرک ور

#374

دیریمن ییاج مهامش دایم ایتوت نامام : متفگ

تمس هنورصع لیمکت زا دعب .. تفگ یا هشاب ثحب هب نداد همتاخ یارب

جراخ مقاتا زا هنوخ رد یادص اب مدرک ضوع وماسابل و متفر مقاتا
و مدش

.. مدش ریزارس اه هلپ زا

قیقد .. متخادنا باال وربا هنوخ طسو شوایس و نامام و ایتوت ندید اب

.. دموا عقوم رس

.. :سالم تفگ و دز یوحم دنخبل مندید اب

.. ییاریذپ وت میرب ایب .. یدموا شوخ :سالم متفگ دنخبل اب

مریم منم ییاریذپ وت دیرب ناج ایتوت اب امش : تفگ اروف نامام
ونوتنورصع



.. منک رضاح

.. یسرم : متفگ و مدز یکمشچ

؟ یایمن وت شوایس : تفگ ایتوت هک متشادرب و مدق نیلوا

متخود مشچ ایتوت هب بجعتم .. درک مهاگن هریخ شوایس

.. مایم االن منم دیرب ارچ : تفگ هتپ هتت اب شوایس

.. دش ییاریذپ دراو نم زا رتولج و داد نوکت یرس

و پات .. مدش هریخ شهب و متسشن هپاناک یور .. تفر مهرد مامخا یمک

هب هاتوک یتک و ینجل زبس گنر هب مه گنرمه داشگ هچاپ راولش
دیفس گنر

لا متسد نوا اصوصخم مدرک یم نیسحت وشپیت .. دوب هدرک منت هب

! وشندرگ رود ، ندرگ

! یراد یکیش و سکول ی هنوخ هچ : تفگ یدنخبل اب

#375

! هدیرخ مارب شوایس : متفگ رورغ اب



؟ ربخچ هگید بخ : تفگ یثکم دعب درک همزمز یناها و تخادنا باال وربا
هچ

! دایم ششوخ یلیخ شوایس زا هصخشم ! یراد یبوخ نامام

نوکت یرس . هراد تسود یلیخ و شوایس هرآ : متفگ و متخادنا باال هنوش
و داد

. تسویپ نومعمج هب مه شوایس هقیقد دنچ دعب . تفگن یزیچ

اب . هراد تتسود ردقچ نامام هدیمهف مه ایتوت شوایس : متفگ یدنخبل اب

. نراد فطل نم هب تبسن یلیخ مناخ زانهم : تفگ دنخبل

دوب تقو یلیخ : تفگ و شوایس تمس درک ور ایتوت مدرک توکس
هدیدن

. تمدیدن هگید دش یرپس هک یبوخ یاه زور نوا زا دعب . تمدوب
ریز شوایس

: تفگ ودرک هاگن مواکجنک تروص هب یمشچ

#376

هی عتبلا .. ینادرگراک راک وت متفر .. رانک متشاذگ ویگنیلدم هرا : تفگ
دوب لا سود

نوا مدید منم یتفر هک وت .. یلی دال رطاخ هب مدوب هتشاذگ رانک



هب ال صا تکرش

.. نوریب مدموا .. و هدافتسا وس شوت شمه هروخیمن درد

؟ یدوب تکرش نوا وت نم رطاخ هب ینعی : تفگ درسنوخ ایتوت

مکی یتفر هک وت بخ .. نکن تشادرب هابتشا : تفگ بجعتم شوایس

بانج و وت رس تشپ مه ییاه هعیاش تخیر مهب تکرش عاضوا مه
سیئر

ممدوخ رابتعا .. منومب تکرش نوا وت متسنودن مز ال منم تفرگ لکش
لا وس ریز

.. تفر یم

امش ناج ایتوت : متفگ و متفر ایتوت یارب یزیر ی هرغ مشچ .. تفگ یناها

؟ ومرهوش ای ینیبب و نم یدموا

وت ؟ ترهوش ! وروت همولعم : تفگ و داد هیکت هپاناک هب و درک یا هدنخ
زور کی

! منکیمن رکف شاهاب جاودزا هب یتفگ زورید وت هخا ؟ دیدرک جاودزا
نمضرد

یدوب رت درسنوخ و رت رکفنشور یلیخ ال بق ! یلیل یدرک رییغت وت ردقچ
و

یدرک یمن تداسح



و دش دنلب شاج زا مهرد ییامخا اب شوایس هک مدرک شهاگن یبصع
یب

دش جراخ ییاریذپ زا فرح

: متفگ یبصع

#377

یرییغت چیه نم ؟ یدز شوایس یولج ورافرح نیا یچ یارب : متفگ یبصع

طقف منکیمن رکف شوایس اب جاودزا هب مزونه نمضرد .. ایتوت مدرکن

مشدعب ؟ ترظن هب هشیمن تحاران ! هک متسین یضار مگب شولج منوتیمن
وت

هب شوایس اب و تشیپ لا س ود کیدزن ی هطبار یاوخیم ردقنا ارچ
خر

؟ یشکب

! مرفنتم تییوگ کر زا ! یلیل وگن فرخزم : تفگ و درک مراثن یهاگن مین

تدش هب شتسد زا ! مگب یزیچ متسنوتن ییاریذپ هب نامام دورو اب
یبصع

مدوب



ارتخد دیروخب : تفگ و ... تشاذگ زیم یور ، ور هنورصع دنخبل اب نامام
.. نوتنوج شون

رازه : تفگ و ایتوت تمس درک ور نامام هک مدرک همزمز ینونمم
ردقچ هللا شام

اب متشاد تسود یلیخ .. یدموا شوخ .. مرتخد وت یباذج

.. مش انشا یلیل یاتسود
.. مدرک هاگن ایتوت هب یمشچ ریز

#378

ناجزانهم .. نونمم : تفگ یدنخبل اب ایتوت

هل ال و یلیل یارب یلیخ شوایس مچب : داد همادا نامام هک مدز یدنخزوپ
تمحز

شتیتسار .. دادیم همادا شیلبق راک هب مه یلیل دوبن نوا رگا .. هشکیم
مه نم

تشادن تیبوخ بخ مدوبن یضار

؟ شیلبق راک : تفگ ایتوت هک مدیشک یفوپ

! لغش نوا دوب یچ ! هگید یراتسا نروپ : تفگ و داد نوکت یرس نامام
واال



و دوب مویلیل هیصخش میمصت بخ یلو . مدوبن یضار مشلوا زا نم
قح نم

متشادن تلا خد

درک توکس و داد نوکت یرس بجعتم ایتوت

یگدنز اجک ؟ هیچ تلغش امش ناج ایتوت : تفگ نانک نم نم نامام
؟ ینکیم

درسنوخ ایتوت هک مدرک هاگن شررکم یاه یلوضف و نامام هب یبصع

. هریغتم مه ملغش منکیم یگدنز (_) ی هلحم وت : تفگ

نم مزیزع : تفگ و ایتوت تمس درک ور و درک مهاگن بجعتم نامام
هکنیااب

مسانشیم و لحم نیا یلو هسنارف مایب دایم شیپ مک

#379

؟ ینکیم راکچ هلحم نوا عضو و رس نیااب وت هخا .. مرتخد

.. یگدنز : تفگ دنخبل اب ایتوت

نکاس یاهنز مزیزع .. بخ : تفگ هک مدموا نامام یارب ییوربا و مشچ
نوا وت



.. نرادن یبلا ج لغش هلحم

نز زا یکی منم دینک رکف امش : تفگ و دیشون شوهق زا یمک ایتوت

دینکیم رکف امش هک یلغش نومه اب و هلحم نوا رد نکاس یاه
! متسه

شیپ مرب نم : تفگ و دش دنلب شاج زا و درک مهاگن مخا اب نامام
شوایس

.. تشاذگ شاهنت هشیمن همداماد هرخ :باال تفگ دیکات اب و مایم

... مدرک هاگن ایتوت هب هدزمرش و مدیشک متروص یور ومتسد

؟ تساجک هل ال بخ .. تسین مهم مارب : تفگ و تخادنا باال هنوش

نوریب هتفر .. دایم هگید هقیقد دنچ : منزب دنخبل مدرک یعس

#380

دیشک ملوغشم هک یراک و نم یرگیزاب هب و ثحب و داد نوکت یرس

* دادرهم

.. یراد یتاق :مال مدموا نییاپ متخت زا زابرس یادص ندینش اب

تمس مدش جراخ لولس زا شهارمه و درک زاب و رد مداد نوکت یرس



اب .. مدش ور هبور راشای اب ، مدورو اب مدرک دنت اپ تاق مال قاتا
یهاگن مندید

نیشب : تفگ و درک ملا وح
.. متسشن مهرد یامخا اب

ومع هدوخ هگ مـ .. دیسر متسد هب تمان : تفگ و درک توکس یمک
هنوتیمن

ام هک ییاجنوا ات ؟ یدش مداوناخ و نم نماد هب تسد هک هنک تکمک

.. هسریم شنهد هب شتسد یباسح و .. هدش رادلوپ بوخ ومع میدینش

ات یک زا نم یاباب : متفگ و ! مکانفتسا لا ح و عضو یارب مدز یدنخزوپ

امش نماد هب تسد ؟ هشاب شیمود و یلوا نیا هک هدرک مکمک حاال

لبق هچ هام دنچ نیا وت ماباب .. مراد زاین نوتکمک هب نوچ مدش
منداتفا نادنز

.. هدموا مغارس هن هتفرگ مزا یغارس هن شدعب هچ

دوب یبوخ نز ؟ یتفرگ طالق تنز زا ارچ : تفگ و دش زاب شامخا یمک



.. دوب پوت شعضو مه شردپ .. هک

مویلیل #
#381

باال ومیامرس مامت شقاسمرق ردپ نومه : متفگ و دش رت ظیلغ مدنخزوپ

نم عضو زا رتهب تدوخ وت .. منادنز االن نم هک هنوا رطاخ هب دیشک

.. یدوب راد ربخ

منکیم کمک تهب نم : تفگ یثکم اب و داد نوکت یرس هتسها

یروجچ .. تسین یمک لوپ غلبم نیا ینودیم بوخ تدوخ یلو .. دادرهم

؟ ینودرگرب مهب یاوخیم

تدوخ وت ! ومع رسپ هگید هنکندرد تتسد : متفگ و متخادنا باال وربا

مراذیم نم هدرک رکف ماباب نوا .. مدیم وتلوپ مارد اجنیا زا ینودیم
زا هک یی ال وپ

ات شتقورس مریم .. هنک یلوپاه ییاهنت و دوب هتفرگ لا رام یاباب
نورق

.. مریگیم شزا وشرخا

نم لوپ طقف .. نکب ینکب یاوخیم راکره : تفگ درسنوخ و دش مخ متمس
و



! ومع رسپ نودرگرب یرتمک نامز تدم وت

ماجنا وتیدازا یاراک .. مراد وتلیکو هرامش : داد همادا هک مداد نوکت یرس
مدیم

.. تلا بند مایم مدوخ ... یدازا هگید زور ود زا رتمک

زا و تخادنا مهب یا یزوسلد اب ماوت و رگشنزرس هاگن .. متفگ یا هشاب
قاتا

مبل یور یدنخزوپ و تفر مهرد مامخا شنتفر اب .. دش جراخ تاق مال
زبس

! مایم مراد نم .. لا رام .. دش

مویلیل #
#382

* لا رام

تشپ وماهوم .. مدرک هاگن دوب شتلبت لخاد یزاب قرغ هک اسراپ هب
مشوگ

و مدیشک یفوپ .. مدرک هاگن دوب مور هبور هک شرتفد هب و متخادنا
هف کال



یچ یارب منیبب اجنیا ایب .. هقیقد دنچ نک لو وتلبت نوا اسراپ : متفگ
مومت

یزاب یتسشن دعب یراد ناحتما ادرف .. هطولغ و طلغ تاباوج
یاو ؟ ینکیم

یرایب هدجه زا رتمک تلا ح هب

بخ مدش هتسخ نامام ها : تفگ و تخادنا زیم یور وشتلبت مخا اب

هدزناش باالی هتفگ نومملعم مشزات منک راکچ نم .. اال وس نیا هتخس

.. هبوخ

ات ینیشیم ؟ هندز فرح زرط هچ نیا : متفگ و مدرک شهاگن ضیغ اب
مومت بش

؟ یدیمهف ... مسرپیم تزا مایم مدوخ و .. ینکیم لح ور اال وس

دنت اپ قاتا تمس و متفر شارب یا هرغ مشچ .. تخادنا نییاپ وشرس

هسود زا رتهب ملا ح .. مدیشک زارد تخت یور و مدش مقاتا دراو .. مدرک
هام

دوب شیپ

لصو هنوخ یاف یاو هب .. متشادرب زیم یور زا ومپات پل مدش مخ



. مدش اه ربخ نیرخا تیاس دراو و مدش

مویلیل #
#383

یور مهاگن هک مدرک هعلا طم وفلتخم یاروشک ی هرمزور رابخا زا یمک

قیقد و مدرک زیر مشچ تفر مهرد مامخا .. دنوم تباث مویلیل سکع

رگیزاب : متخود مشچ شسکع رانک رد هدش همیمض بلطم هب .. مدش
بوبحم

! هسنارف

و متشاذگ رانک ور یراتسا نروپ هک تسیتدم : رازس مویلیل زا لقن هب
یضار

! ما

مشچ دوب هدرک هقلح مویلیل رمک رود وشتسد هک یدرم هب بجعتم
.. متخود

مهرد مامخا .. مدرک رکف یمک مدوب هدید ال بق اج کی و درم نیا

نوا یلو .. دوب یوسنارف یلیخت و یدمک لا یرس کی نادرگراک .. تفر

.. اجک مویلیل .. اجک

هب رازس مویلیل : مدیسر مهاوخلد بلطم هب و مدموا رت نییاپ یمک
هارمه



طسوت ار دوخ یدزمان هک دنچره .. دنا هدرک دزمان یناهج شوایس
هناسر

یکاح نوشنیب یمیمص طباور ایوگ یلو دنا هدرکن ینلع و یمسر اه
نآ زا

ونوشطباور و هدرک دزمان مهاب امنیس قفوم درف ود نیا هک تسا
رت یدج

یافیا هناقشاع ملیف کی رد اریخا هک رازس مویلیل مناخ .. دنا هدرک
شقن

شوایس دوخ دزمان ینادرگراک هب ملیف نیا .. دینادب تسا بلا ،ج هدرک

تسا هدوب یناهج

مویلیل #
#384

فورعم .. مدرک یم تداسح شهب اعقاو .. تسب شقن مبل یور یدنخزوپ

ینمنتلج درم کی یراک تفاثک همه نوا دعب مه حاال .. دوب قفوم .. دوب

و مدرک ترپ یرانک و پات پل یبصع .. هدموا شریگ شوایس نوچمه



و هلا ح و قشع هب ایند رونوا یکی ... متخود مشچ قاتا فقس هب
مشکک

و درم نیااب .. دایم رد شتشپ شردام هشیم راتسا نروپ هریم ! هزگیمن

لثم یکی هریگیمن یا هدروخ شردام هباوخیم درم نوا

هفایق و هدب سپ باوج رفندص هب دیاب هریگیم طالق هی هک نم
نتفرگ

! هنک لمحت ورفندص

تیاس دراو و متشادرب زاب ومپات پل و متسشن تخت یور هلصوح یب
یربخ

... هدرک اراکچ هگید منودب تساوخیم ملد ... مدش

و شردام و رتگرزب رهاوخ هارمه هب رازس مویلیل " مدرک زیر مشچ
شوایس

مویلیل ردام ایوگ هک دننکاس جرب کی رد سواه تنپ کی رد یناهج
رازس

نیا رابخا نیرخا قبط .. تسین یعطق شندنام و هدموا یتدم یارب
هنوخ

رازس مویلیل هب شقشع زاربا یارب یناهج شوایس و نردم و کیش ی



شارب

! هدرک هیهت

... دوب هدش داشگ مامشچ تداسح زا

مویلیل #
#385

دنچ دیرخ نم ارب هنوخ هی یضوع دادرهم تقونوا : مدرک همزمز بل ریز

.. تفرگ یم هفایق مارب لا س کی ات درک ممان هب وشگند

مدیشک ظیلغ یهآ اسراپ یادص اب متخود مشچ ملوسنک زیم هب مغ اب

.. متشون وماقشم نامام : اسراپ

! نک وتیزاب ورب ... بخ یلیخ : مداد باوج

.. دموین شزا ییادص

* دادرهم

اب و .. دش زاب مه زا ممهرد یامخا .. دش زاب مورب نادنز گرزب رد
زا یدنخبل

مرب درک هراشا هک مداد نوکت یتسد راشای ندید اب مدش جراخ نادنز

.. ششیپ



یدموا شوخ : تفگ و تفرگ متسد زا ومکاس .. شتمس مدرک دنت اپ
وت نیشب

... مایب بقع قودنص مراذب وتکاس ات ، نیشام

... یسرم هشاب : مدرک همزمز

رد تکرح هب و نیشام و دش راوس هیناث دنچ دعب مدش نیشام راوس
.. دروا

راکچ یاوخیم حاال .. بخ : تفگ هک میدوب هدرکن یط ویدایز ریسم
؟ ینک

؟ تمربب اجک

... شمنیبب دیاب .. اباب هنوخ مربب : متفگ و مدرک یثکم

و مدیشک مشیر هت هب یتسد .. درک رتشیب وشتعرس و داد نوکت یرس
وت

متفر ورف رکف

مویلیل #
#386

نیشام زا و مدرک شراثن یهاگن مین .. درک زمرت دصقم هب ندیسر اب
هدایپ

؟ هنکیم کمک تهب تردپ ینودیم اجک زا .. دادرهم : دز ادص .. مدش

کمک هشفیظو : متفگ و متشادرب قودنص زا ومکاس مهرد ییامخا اب



دروخ و لا رام یاباب لوپ همه نوا ؟ تساینوسا نیمه هب هگم .. هنک
رد مادص

شزا رخا نورق ات و لوپ مومت هنک کمک داوخن االن یلو .. دموین
مریگیم

راک هنوخراک مریم منم .. سپ ورب بخ یلیخ : تفگ و داد نوکت رس
.. مراد

! مسامت رد تاهاب

یادص یقیاقد دعب مدز و گنز متفر هنوخ تمس و مداد نوکت یرس
وت ینز

؟ دییامرفب : دیچیپ نوفیا

مدادرهم : مدز بل

.. مدش نلا س دراو و متشذگ هنوخ گرزب اتبسن طایح زا .. دش هدز رد
هب دنت ینز

دیناخ سوریس رسپ دادرهم اقا امش دیشخبب : تفگ و دموا متمس
؟ هگید

.. هرا : مداد باوج بجعتم
سوریس اقا : تفگو داد نوکت یرس



مناخ ال یل ات ییاریذپ وت دییامرفب .. منوشیا راکتمدخ نم نایم بش
دایب

مدز یدنخزوپ .. متسشن هپاناک یور و مدش نلا س دراو و متفگ یا هشاب

دوب هدیسر شنوخ عضو و رس هب یباسح

مویلیل #
#387

تدش هب ینز یقیاقد دعب .. هشاب هدش دنمتورث ردقنا مدرکیمن رکف

هک مدرک شهاگن یشدنچ تلا ح اب .. دش نلا س دراو ومخا و تشز
هبور

؟ ییوت دادرهم : تفگ و درک زیر مشچ .. تسشن مور

؟ یک وت .. هرا : متخادنا باال وربا

.. تاباب نز .. الم یل نم : تفگ و درک مهاگن هناشورفرخف

هدنخ ریز مدز

؟ یدنخیم یچ هب : درک مهاگن یبصع



هراد هقیلس مزاب شایزاب قاتلا ق همه اب ، ماباب ییادخ : متفگ هدنخ اب
مشدوخ

نم و هریگب نز نم یاباب نمضرد ؟ ینکیمن هابتشا ینئمطم .. هراد هفایق

؟ ممهفن

داوخیم یدینش ات هیچ .. هتفرگ هک ینیبیم ال عف : تفگ و دز یدنخزوپ
تیصو

؟ هدش تادیپ هسیونب همان

مویلیل #
#388

اب متاق مال نیرخا زا هام ود زونه : متفگ و مدرک شهاگن راو شدنچ
ماباب ،

؟ هتفرگ نز هام ود نیا وت دعب هتشذگن

.. داد نوکت یرس و داد مل هپاناک یور

مریگب ومقوقح و قح ات مدموا تع ال طا تهج : متفگ و مدز یدنخزوپ

تورث و هنوخ نیا نوریب وشمگ : دز غیج و دش دنلب شاج زا یبصع

.. تسرپ لوپ یضوع .. هنم رتخد یارب همه سوریس



یوت نم یاباب : مدز بل مدرک یم هاگن شیدارا ریغ یاراتفر هب بجعتم
ویناور

نم رس هشاب ترخا راب : متفگ یمهرد یامخا اب و ؟ هنکیم لمحت روجچ

نیگمشخ .. دایب ماباب ات تلیوط وت ورب وشمگ .. هرایتپ هکینز ینزیم داد
وشاپ

.. دیبوک نیمز هب

مریگب ال یل زا ومهاگن دش ثعاب یرتخد کزان یادص

؟ وت یدوب یک اب هرایتپ _

دح زا شیب شدوخ شنامام خالف رب .. مدرک هاگن شتخیر هب بجعتم

شزبس یامشچ .. مدوب هدش شییابیز وحم .. دوب یندروخ و زان

شمرف شوخ ینیب .. دیفس و درگ تروص .. ابیز یلیخ

مویلیل #
#389

اب ور هرایتپ ی هکینز ؟ یرک : درک مهاگن مخا اب .. مداد تروق ومنهد با
نامام




























































































































































































































































































































































































































