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!... متسب تلا جخ زا ور مامشچ شکیدهک اپیین ور زیمر سابل
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لیسیمد تارب ک ردقنا تفرگ درد مکف _
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!.. ولوچوک هدرب کرابم تندش _نز
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: تفگ شکیدو مابل وری وشنوبز
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مدرک کرد ور یمت عقوم و مدموا مدوخ هب هزات راگنا دروخ رس ما هنوگ وری ممشچ هشوگ زا جمس ی کشا هرطق

سریمد.. کهبایاجن ادخیاچیدش

: متفگ ی نوزرل ی ادص واب مدموا مدوخ هب دز ما سیهن هب کمیهک اب

مینکی؟ _چیراک

ی؟ سرپ می ارچ یدیهگ مینود تدوخ _

!.. مراد تسود دنلب ی ادص یکاب مینود دنلب منوا نکی ابیدهاونهلا طقف

: متفگ ضغب اب

نک..! شمومت میمنک شهاوخ میهنک درد هراد ملد هسب _

: تفگ و تشاذگ ماپ بین وشتسد

!.. شمن ببی نک زاب وتاپ مینکیزعیمز..حاالالی تداع ی خوا _

ونلایمد مداد راشف مهب مکحم وماهاپ

میمیمر..! مراد نک محر ادخ ور _وت

: تفگ شکیدوکالهف نور بی ماهاپ زابین وشتسد

شیردبی.. مهب ابید اما بخ _خیلی

داد: همادا شکیدو ماه وریسیهن وشتسد



؟ هروطچ _

هشاب _

.. درب ورف شنهد وت یدزوسیومن دنخبل

مدمو منی هبایاجن تقو هیچ شاک مدوب هدرکن رارف شاک سریمد اجک هب اجک زا

کب شلف #

part1#

شکید شدوخ تمس وباقشب هک مدرب باقشب وتی تشوگ هکت تمس ومتسد

: متفر شتمس داد ابو مدش دنلب

ی روخب ووت منک راک ینم کات هههسب ادخ ههههسب ی تنعل ی درک متسخ -

بوکید مزین وبورشم ناو لی بجعتم مفرح اباین

متفر بقع ی مدق دنچ یهد سرت ، دموا متمس و

دز ماهوم یهب گنچ هک

ی ارتخد نوا هکاب هاگشناد ربی متشاز ابنیدمی همدوخ یر صقت گگگصدپ ی دراوارد نوبز -

ی!!! دراوارد نوبز نم رس هش زاب تشوگ و شچ ی روطن یوای درگب ورپ

وشمه و منیمنک راک گص ثم هگم ااااه منیند مدوخ وماگشناد لوپ هگم ی تنعل +

هنک تتنعل ادخ ی وتمیدرم نامام اجی هب شاک ، رامرهز تفوک و بورشم میدی

شکید ماهوم یوری تسد مفرح اباین

هدش گنت تنامام اربی منم لد اقافتا -

متخادنا لبم دزووری مسابل یهب گنچ هک متفر بقع بجعتم

نکـ.... ملو ی تنعل رانک ورب ؟؟؟؟ +چیرادیمیگی

س هسفق هب مکحم دوب، هدرک دب وملا ح بورشم دنگ ووبی نوخ معط ، تشاذگ مابل وری وشابل و منک لماک ومفرح تشازن
تشادن نتفر بقع دصق راگنا لوی بوکیمد شن ی

دشو رتش ماهبی رگیه تدش

بوکیمد شرس وتی وبورشم شیهش هرابک هبی

مدش دنلب و متخادنا شرانک یهد سرت میمدز، سفن سفن ، داتفا مندب گنسینیشوری مامت هک

مرب شتمس هگا و هشاب هدز ندرم هب وشدوخ لبق هعفد لثم یمد سرت درم!!!!می یینعی تنعل

هدز ندرم هب وشدوخ امتح هدب،هرا همادا شف یثکی اراک هب مزاب



مدز نور بی هنوخ زا ود ،اب متفر می اجنوا زا هدمو نی شوه هکاتهب دوب ینراکاین رتهب

دوب بوخ چیز همه دموا ندیا هب قشع رپ قفیراما هداوناخ وتییه یهک رتخد ممدنگ نم

اباب ندرم اب دوب بوخ چی همه ماباب گرم زا لبق ات هرا

دراوارد شدوخ دقع هب ونامام روز هب ومع

تفر و درم شرهوش مینگ همه منکن جاودزا تومع اب هگا و همسر ی روطن ای تفگ می نامام

داد غتییر یوم گدنز ایهک هرخسم موسر و مسر هباین تنعل ی، راکدب لا بند

میدرکیمو راک زورره نامام و نم میدز ومنامام بشره دوب هدش یم ردپان هک یی ومع

مدرک یوسیر تنعل مکش این هرفس رانک کشخ ی انون اب ،نم بورشم هب میداد ونوملوپ لک ابش

دوب شوپ سیها نومنوخ مدموا هک بش و راک رس متفر اهنت دوب رمیض نامام هک زور یه

میدرک ضوع وثحب ویا میدرک اوعد یا ومع لوی یمد سرپ ونامام گرم لدیل بش و زورره

دوب دازا دوب دازا تفاثک نوا حاالدیهگ دش مرتدب هیچ درکن چیغتییر همه نامام گرم اب

یههه رادن درد رتین تخس هنک،مینگ ی زارد تسد مهب تسنوت می هنادازا و

؟؟؟؟ ی شاب هتشادن مهایت متدوخ هنوخ وتی هدش اتحاال

راجیمیدش مه رس تشپ ماکشا

بیما نور بی رکف زا دش ثعاب متسد شزوس میدرک رتدب ومدرد هتشذگ ی روادا ی

تخوس ومی دوب هدش مخز دوب هتخادنا متسد یوری تنعل نوا هک یی انخان اجی

مداتفا سفن سفن هب هک مدوب ودییهد دوب،ایدقن هیچ منورد درد لباقم رد درد لویاین

متفر دزنیکرت و مدرک کاپ وماکشا ی نوغارچ ابدیند

ساجک متسنود منی هک مدوب ودییهد ایدقن مدنورذگ رظن زا ومفارطا

دوب هتفرگ مدنخ دش رتش بی مبجعت داتف می اوه وتی هک اهیی هشف شف ابدیند

دوب فیامل لثم مدرک هاگن نومسا شکیمدوهب بینیومباال

؟؟؟ درک وزرا میدش ماه هشفشف ینعیابدینداین

هنایان هراد هلدابند هراتس نوا رتخد دشی گنخ اباب ای

part2#

دوب هدش مدرس یروجدب ، مدیشک ترامع رد یور یتسد و مدز یخلت دنخبل

منکن رکف امرس هب المه صا منک وزرا هروطچ

دوب شوخ ملد انیا لثم منم ثمال دشیم یچ منوج ادخ ممموا -

مدوبیم یزیچ ینوتاخ ،ثمال متشاد یا هنوخ نیچمه منم دشیم یچ

، مروخب یباسح تسرد یاذغ مکی متسنوتیم لقادح ای

امتح دیدیم حلا نیا وت ونم االن هگا هه هرایمن یتخبشوخ لوپ تفگیم هشیمه منامام



مشاب هنوخ هی موناخ تساوخیم ملد منم درک رات ومدید میتنعل یاکشا مزاب ، دشیم ضوع شرظن

نویماک یادص ،اب مینک شنامرد میتسنوتیم ، درمیمن اباب دیاش میتشاد لوپ مام هگا

نویماک زا یلچک درم هک متخود هداج هب ومبجعتم هاگن و مدموا نوریب رکف زا

درک زاب ونویماک رد یدننام شکچ هلیسو وابهی دموا نییاپ

ماسح ونوبدرن نوا رایب -

تشاذگ نویماک تشپ ور یدننام هلپ نوبدرن ود اب یا هزیم هزیر و نوج کرسپ شفرح نیا اب

میرادن تقو دییودب دییوودب -

نوتمرامشب ماوخیم نییاپ دییایب مورا ننزب نوتدنگ ها اباب مورا مورا -

درک شرامش هب عورش راگنا و تفگ ونیا

دش هریخ نویماک هت هب بجعتم یرخا ندرک ابدر

ویرخا نوا نییاپ سرفب اباب -یا

سیعر خهیلا نویماک +

یتنعل شتسین نوا هتکاس یکشم وم رتخد نوا ، همک نوشیکی کدرم وگن ترچ -

داد ادص یروجدب هک دز شلچک رس هب یمکحم هبرض شفرح نیا اب

یتفلچ واپ تسد درگب ونویماک هت بوخ یتنعل -

؟ نننناه راد هگن ادج هیقب زا ونوا متفگن هگم

ریگب لیوحت و حاالایب مدرکن شریجنز هیقب هب منم راد هگن ادج یتفگ هگید هعوت ریصقت بخ +

میشیم هراچیب هنرگو نک شادیپ درگب ، هچب مربیم وتاشوگ نکن یباوج رضاح هسب هسب -

درگب بوخ وراریم ریز نوا ، هنویماک هت منعمطم

هیچ!!!! هگید نوا +

!!!! مودک -نه

متفر بقع یمدق دنچ هدیسرت ، تخادنا نم یور وشوق غارچ رون هرسپ شفرح نیا اب

ننناه ینکن رارف یدادن لوق هگم زیچ، همه یب هههتخوسدپ ییاجنیا -

دوب یک هگید نیا تفگیم تشاد یچ مدرک ندییود هب عورش و مدیشک یغیج هدیسرت

دش هقلح مرمک رود یتسد هک مدرک رتدنت ومامدق مرکف نیا مه!!!!اب هدرب نوا نم هنکیم رکف هنکن یتنعل

!!!! دیتسه یک امش دینک ملو ادخ ور وت ایتنعل دینک ملو -

یتسه مراکبلط ینکیم رارف نویماک !!!زا میتسه یک حاالام !!هک بجع +

هب یمکحم هبرض و دنوچیپ ماتسد و اهاپ رود ویدننام ریجنز بانط و تفگ ونیا

دز موناز

!!!! یدرک نوملطعم یفاک هزادنا هب تفویب -ار

مه لچک درم نوا و مداتفا هار نوج رسپ نوا لا بند هیرگ واب هدیسرت شفرح نیا +اب



درک تکرح نویماک هک دیبوک شنیباک هب یتشم دنچ و تسب ونویماک رد

میتفر ترامع نوا تمس فرح یب ارتخد هیقب هب ندیسر اب

ماوخیمن منوج ادخ مدرک طلغ ایادخ دوب!!!! هدنوم زاب بجعت زا منهد

لوپ مودک ، هرایمن یتخبشوخ لوپ تفگیم تسار نامام ال صا وت نوا مرب ماوخیمن

ندراوا شورف یارب ورام هنکن !!! یروطچ ینعی !!! هدرب تفگیم تشاد هدرم نیا یتنعل

دیچیپ منهد یوت نوخ یروش معط هک متفرگ زاگ ومنوبز سرت زا

درک بلج ومهجوت ترامع رونوا اتخرد رانک زا ندش ابدر

و ندزیم نکشب هک ینز و درم ندید !!!!اب جبلا هچ ندیصقریم نتشاد

نوشلا حبشوخ !!! هیسورع دیاش مدز یدنخبل ندیخرچیم مه رود

متفرگ ترامع رونوا زا ومهاگن و مدیشک یغیج متسد ندیشک اب

اه مورح لوز ینکیم هاگن ویچ -

داد ملوح ولج هب دزوور متروص هب یلیس شفرح ندش مومت اب

دوب هتفرگ میرگ هرابود

هگید ودب یهلا تگرم ربخ دیمح ییاجک فوووپ -

دیشک یداد هدیمح شمسا مدیمهف حاال هک لچک درم نوا هنز فرح نیا اب

وت دیرب اباب بخ یلیخ -

part3#

داد ملوح هدرم هک متشاذگ وریهلپ وماپ رخا رفن رس تشپ مدوخ وتو نرب همه مدشرظتنم

، هرظتنم بابرا میدوبیم سنلا یداالنابیدوت بنجب

تفر نور بی هنوخزپشا زا هک متفر ندوب هداتفا هار هنز نوا لا بند قبیههک رس تشپ

هک مدرک می هاگن مرس تشپ هب روطنومه دوب، اراکتمدخ رد ایاجن راگنا

هزادنا مه رس ام هلحم لک منک رکف !!! گرزب ردقچ دنوم زاب منهد سنلا ابدیند

دوب نومراظتنا ینعیچیرد متشاد سرتسا ی روجدب منیدش ترامع سنلا

اویسید مه رانک و صخشم طخ ورییه بخ -خیلی

درک نم هب ور هنز ،هک نداس اوی بترم ارتخد لک شفرح اباین

؟؟؟ هن منک نهپ زمرق شرف ی رظتنم راگنا ید شخبب اباب -ای

شکید هینی هنز هک ندرک چپ وچپ ندز هقهق ارتخد شفرح اباین

دموا بابرا اه شیدگیسربیهد هفخ -

مدوب هدنوم اجنومه همسجم عین لوینم ندش تکاس همه

ندوب هدنوبسچ وریمزین وماهاپ راگنا دزنیکرتمیدش، دزنیکو اه مدق ی ادص



مدوبن نم مگب و مرس وری مرازب ومتسد سرت زا تساوخ می ملد راگنا

وری رون راتیکوههلاایزا رقتیاب سنلا دزنیکرتمیدش دزنیکرتو هدرم

رتمیدش حضاو شرهچ دمو دزنیکرتمی هچره و داتف می بابرا تروص و سابل

هک مدوب رظتنم یهد سرت و مداد تروق ومنهد با دش دزنیکرت امدق ی ادص

دوب بابرا نرهاظ هک هدرم نوا راگنا شکید بقع و تفرگ وموتنام ارتخد یکیزا

داد همادا شامدق هب هرابود و درک ثکم ای هظحل دنچ

امطاف ورب -وت

مشچ +ایهب

نممیدرک یهب کمک هچ شمسا هخا دوب!لوی امطاف دراوا اتایاجن ورام هک هنز نوا مسا سپ

هک مدرک می هاگن ور هبور وهب مدرک لا بند ور امطاف دراپی روطنومه

شکیمد یهدهینی سرت دوب هدش ممشچ وت مشچ هک بابرا دش،ابدیند شکیهد تدش هب منوچ

دنیدی ترامع حلا رادیاتهب مقح هتبلا !هه هبنج می تشوگ -رسو

تشگرب نوشتمس ی نابصع بابرا هک دنخیند هرابود ارتخد همه شفرح اباین

هفخ!!!! -

ایاجن!!! دوب ربخ دش،هچ درتیددر واب دنورذگ رظن زا وماپ اترس

میدرک چیراک تفرگ نزمی نالایزمیهنک میگیهرایدقن هراد هدرب هبوخ -حاال

مدوب هتفگ دنلب وملمج راگنا مدرک بجعت ممدوخ ارتخد دنخیند اب

تشگرب متمس مکحم ی امدق اب بابرا هک

ی!!! تفگ -چی

شکید ماهوم یوتی تسد یدزو دنخش هکنی مدوب هدنوم فرح بی روطنومه

اه!؟ مومح ی تفر ینرابکی رخا گبیمر! وت لثم نزی نم نک رکف دصرد -یه

مداتفا ی بارش ناو هکیدالی مدوب هدنوم شفرح زااین بجعتم

دوب هتخ ری متروص وری ومع هک

part4#

دوب نوا رطاخ هب وبیدب امتح

ینچیه! ناوق ی مهفب هک تس دحینی رد تداوس -تحی

درک رونوا وشور هشاب دیهگای فرح رظتنم ایهکن نودب شفرح ندش مومت اب

امطاف -

دوب ودییهد دوب نشیهد وبابرا ی ادص ات راگنا میدز! سفن سفن ، دموا بابرا تمس ی دنت اب امطاف

ـ... جنپ اشیدسییاسیو تشادن نسیم نانچنا دوب کانسرت ردقچ درم این تشاد مقح



هدب ماجنا ومتفگ هک یی اراک موت انومهم +نممیمرپیش

بابرا نتفر ،اب تفر رد تمس شهب هجوت بی بابرا هک تفگ ای هشاب امطاف شفرح اباین

دندز یمی گدوسا رس زا سفن ورهیک ندرک اهر ونوشدوخ ارتخد راگنا

متس نی نمایاجن راگنا نکنید راتفر روج ببینیدیه ونم -

-وت

! تفگ می ونم مدرک شاگن بجعتم

چیه تمسا -

مدنگ +

یوتووت! چره -حاال

مدرک یم تسد لغب یهب هاگن

ناخ همع ترامع مینومیدقبیهمیرید مهیاجن امش -

شکید لغبیمهینی رتخد شفرح اباین

! اتود ام ارچ مدوب هورگ نوا زج -اربیچیلوینم

مونشن هفاضا فرح هههسب هسب +

دموا نومتمس ی دنلب و قاچ رقتیاب نز هک دوب ندز فرح لوغشم روطنومه

ارتخد نمبیایید هارمه -

ی واو دوب ترامع طسو تسرد یچیهک پرام اهی هلپ یمابدیند داتفا هار شرس تشپ فرح بی

درک زاب ور زیرهلپ قاتا رد هنز هک متفگ

تسامش قاتا -ایاجن

دموا مرس تشپ مه هرتخد نوا هک مدش یکی چوک قاتا دراو شفرح اباین

نکید مادص مینوتیدادیه امش ترامع ی اراکتمدخ سریگدیهب لوعسم ما هتبحم نم اه هچب -

نکیدلوی مومح مینوتید یکراب هتفه ودره رادید لکیراک ادرف نکیدزا تحارتسا عفال

شابید.... متیز ابیدمهیهش دوجو اباین

خیلیدیر... هتفه ودره هخا +

دموا متمس یت نابصع واب منک لماک ومفرح تشازن

ید تفرن ور هب ور ترامع یدهب دراوا سناش هزات ! نوتاخ یدهن دموا هدرب ناونع -هب

نکید رکش ور نوتادخ سپ مکتیلیم مهیهش نوچ منیگیریم همدخ ال ومعم ایاجن

هتشادن مهیمن منعمطم ید دموا شزا هک اجیی نوا

درک هاگن قاتا هب هرتخد نوا شفرح اباین

! هرادن ی مومح هک -لویایاجن

نکیم زهجم مومح هب ور ساراکتمدخ اربی یهک قاتا نک رکف دصرد ایدز،یه هقهق ادیه



..... نوتدوخ اربی زور و بش هک

سریدید نشج بش تسرد ید سناش شوخ خیلی امش نمضرد سهنلا هت قاتا مومح

نکید مومح مینوتید بشما شابیدو رادیماربیمهینابیدمتیز نشج مه ادرف

شکید بقع ادیهلکیود هک گبیهر شزا لکیود تساوخ می هرتخد نوا شفرح اباین

نکید مومح نوتودره رادیدهک تقو دیهق تس بی طقف متشاذگ نوتاتخت متیزوری سابل -

میمنک لفق ورد یدیهگمیماو دیهق تس بی سار

دقیمی قاتا وتییه حبص هشوات لفق نوترد ید رادن تسود اعطق ید نوبنوجب تسد هرتهب سپ

ید نومب وراتیک
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تفر یدزو دنخش نی هشاب ی باوج رظتنم ایهکن نودب

داد نوکت مامشچ ی ولج لکیود هرتخد نوا هک مدوب هدنوم زاب نهد یاب روطنومه

میمر لوا نم سپ عفالمنیری وت نرهاظ -

تفر و تشادرب وتخت یوری اسابل مهب هجوت هکبی متفگ ای هشاب

متسشن هدش ودقیمی هتشادرب کرت خیلی شاه هتخت دوب مولعم هک قاتا رانک تخت وری

؟؟؟ ننک ی گدنز ی روطن ای شاراکتمدخ یاربیچیابید گرزب هباین ترامع

چیمیگی!!!! مدنگ چیرادیمیگی فوووپ وتفیامل.... روطچ سپ

هگا منک رکش ومادخ ابید مدش تحار ی ضوع نوا تسد زا مهینهک

... ندرک می هدافتسا مزا اربیراکدیهگ هگا یا مدش منی ترامع دراو ال صا

میدش روم روم منت مشرکف تحیزا

منک!!!! یراک گرزب ترامع ین چمه وت هرارق ینعی منک رکش ومادخ ابید

مدرک متیزمی ومدرم اهی هنوخ و متفر یمی ضوع نوا اربی بقالمه هک نم بخ

ندرک می هاگن ومدا رساتاپی یهیزیهک ادرم دوجو تشادن هکهیچنمایتی اهیی هنوخ

منیدیمد!!! مباوخ تحیوتی یور ترامع ین چمه هب ندموا !!! ماجن لویاالنای

نودب ومرس ایهکن مراد باوخ اجی ایهکن میمنک راک مدوخ اربی ایهکن همه زا رتهب

... ترکش چی همه هساو ادخیا مراز می شلا یوریب سرت هیچ

مومح دوب هتفر هرتخد نوا یمیدش عبر شکیمدیه رپیدوهینی مگنر تعاس ابدیند

دمو، چی!!!!ابیدهددیهقایمی نم سپ هنک شتنعل ادخ

متفر ور هبور قاتا تمس ود واب متشادرب وتخت یوری اسابل رسیع

دوب هدش ی کاخ یمک طقف رکشورادخ داتفا وریمزین مسابل و مدروخرب ی مسج هب مکحم هک

مدرک هاگن دوب مور هبور یهک سک وهب مدنوکت ومسابل



دوب هدرک وروف وتیجیبیش وشتسد هک گنر ی اوهق و تشرد ی امشچ یهیلکیاب درم

میداد نوشن ایون شرورغ میرابیدو شور رسو زا تلا صا اعطق

ماوخ می ترذعم -اویاقا

هدروخ مهب شلا ح راگنا یهک روج و دنورذگ رظن زا وماپ اترس مفرح اباین

ی زادرپ اجیوریا نکی،هب شربخ ور هرتخد ی تفرن رتدوز ارچ هخا مدنگ ننزب تدنگ ،ها تفرگ ردپیش سمیردیهگایور
هناقمحا اهی

متفر شتمس ی نابصع دموا نور بی قاتا زا هک هرتخد ابدیند

دادی ردح منم دیهق جنپ دوب وت تبون هددیهق طقف -

هبارخ گیهر تسد ی تسار ، هتشذگن دیمتق جنپ مهین ات ورب ها اباب هخچ +

مدش قاتا دراو و متفر شب هرغای مشچ شفرح ندش مومت اب

دوب رتهب ام قاتا زا شقاتا لوی منیدرک دما و تفر ی سک ایاجن انعمطم

... مدش مومح دراو و متشاذگ دقیمی تخت وری وماسابل

ای هدقع ی اتخبدب ! دوبن مرگ اردقنوا با متفر شود وزیر مدرک زاب وبا

ندرک خلای نکیمم هدافتسا شزا تس نی رارق رتش، یهراببی هتفه ود بایهک شود ور ونوشدقع

!!!! هخا لوی هراد رکش اجی منوبا خی وت ندنوم تحی منامام لوق هب بخ هرا

متسنوت اشیدمی منیدرم نامام دش،هگا راجی ماه هنوگ وری ماکشا مزاب

یم گدنز یاهی تخس مامت دوجو یهکاب رتخد مدب،نم همادا مهاگشناد هب

مدرک می چیراک متشاد لویحاال مدوب هدش لوبق ی کشزپ نومس وتکال هک مدوب ی سک اهنت

ندرک می هدافتسا ی محر یاربیبی شورره زا هک مدوب ی محر بی مدرم راکتمدخ

یمنیدرک زارد تسد مهب لقادح هگا دوب مدا یمک طقف هگا یهک ضوع ی ومع

! مدوبن هدرب !االنیه مدوبن انوبا خی هراوا االن

و.... مدنوچ پی مدوخ رود ور هلوح ، متفر رانک شود وزازیر مدرک کاپ وماکشا
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دوب هتشذگ دیهق جنپ ی تنعل مدش هجاوم تعاس هکاب متفر نور بی مومح زا

دنوم زاب منهد یهر گتسد نودب رد ،ابدیند هشاب هدرکن لفق ورد ادیه هنکادخ

دنبن لماک ورد هبارخ یهر گتسد فگ :ادیه مداتفا هرتخد نوا رخا صنیاتحی یدا

مداد راشف ورد راب دنچ شکیمدو هینی

تس!!!!! نی اجنوا ی -سک

ورد نکیداین یزاب تنعل -

ی تخل وت هک هنک زاب ورد یکیم هگا بخ گنخ هرتخد متشگرب تخت تمس هدز لوح

دموا رد رو نوا دادیزا ی ادص هک شکیمد هینی ماسابل اجیخلای ،ابدیند مشوپب وماسابل شلقادح



پسید مشچ هرتخد مینزی مرغ ی دنوم مومح -زیدایوت

نور بی دموا دیر هرتخد نوا ادخب مدرک طلغ ادخ ور +ادیهوت

؟؟؟ منک لفق ورد اربیچی ؟؟؟ اااه مرخ هک منم تمع نوج -هرا

هبارخ رونوا زا هک یهر گتسد مدرک رتهب رکف هنیه هه ؟؟؟ نکیاه مومح حبص هکات

ی نزب نم فرح یابنیدزیر نودب یاجمیداات باسح حتلا حبص ات متشادرب متاسابل

ردمیبوکیمد.... وهب مدش سامتلا لوغشم رگیه اب

دوب! هتفر راگنا دوبن ربخیزاادیه راگنا لوی دوب هتشذگ دیهقای دنچ

متفر دوبن شور مهوتپ تحیی یهک تخت تمس رگیه بوکیمدواب رد دیهگایهب مکحم تشم

شکیمدو ی فوپ دوب هدش هراپ یم ضوع ی ومع طسوت شاهاج یزا ضعب ایهک هنهک سابل ابدیند

باالبیمرا دوب هدنوم مک سابل ندرک لویابوب متفر سابل تمس

دوب هدرب مر هلوح یتحی تنعل یمد!!!! شوپ یایونمی روطچ

دوب! هدش مدرس ی روجدب متسشن تخت وری هنهرب ابرگیهونت

و متفر شتمس دوب لبم وری یکیهک چوک ی ابدیندمالهف

دش زاب رد هک پیچیمد مدوخ رود ور مالهف

یدز دنخش ونی تسب ورد هک متفر بقع شکیمدو جیغی هدرم ابدیند

متفر رت بقع یهد سرت ، مدوب هدروخ شهب سنلا وت هک دوب هدرم نومه

دوب! تسم راگنا

یلویحاال تشادن وریدیند سنلا !!!وت فوووا ی درک هداما مارب وتدوخ منوج -ای

فسیدی ندب هچ ی تنعل

مدرک هاگن مرس تشپ شکیمدوهب جیغی هک دموا دزنیکرت و تفگ ایون

دوبن قاتا یدیهگایوتی سویهل تخت و لبم زج

ایدز هقهق متکرح ابدیند

نم!!!! رس یوت ینزب تسه لایهچیزی بند ؟؟؟؟ یدیاه سرت ارچایدقن -

دیهگایدز هقهق شفرح ندش مومت اب

میدرک!!! بجعت دقچ میدید وتلمعلا سکع و دوب نکیازایاجن یکیزا هگا ی -مینود

درجم یکو چوک بابرا اصوصخم ! نراد وبابرا اب ندوب ی وزرا همه

متفر رت بقع و مداد تروق ومنهد با

متس نی ارتخد نوا زا شابید،نم هتشادن راکی نم اب ادخ ور -وت

تفرگ تسد وتی ومکف ی نابصع مفرح اباین

مهفیدی!!!! !!! نرادن وبابرا اب ندوب تقا لی ارتخد نوا نوچ ی شاب ابنید هک هتبلا -

ندرک رارقرب هطبار اب مشاداد لثم هک متس نی قمحا دقنوا نمضرد

هک.... منک راکی وت لا ثما اب
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متس رخنی هک هتبلا باالهه هرب تماقمو شی هلماح ادرف سپ ادرف

میدی باوج طقف ووت مسرپ می لا وس .حاالیه نکن دوخ دادبی جیغو سپ

مداد نوکت اتیید هناشن هب ومرس یهد سرت شفرح اباین

ی رتخد -

مرادن نسی زونه نم ادخ ور وت مرب ید رازب ادخ ور وت ادخب هرا اقا +هرا

تخت وری شکب زارد -

مرب میرازید مدب باوج ونوتلا وس هگا تفگید امش لوی شکیمد هینی بجعتم شفرح اباین

مدز!!!! ی فرح ین چمه +نم

ـ... مدرک رکف لوینم -هن

دادیدز ی نابصع و منک لماک ومفرح تشازن

چیه؟ شتازاجم بابرا نوبز زا منوا نتفگ غورد ی -وتمینود

شکید ماهوم یوری تسد و دموا دزنیکرت

دزی غورد فرح نم نوبز زا حاالهک هتکلمم این گرزب نوناق ام فرح -ره

چیه!!!! تتازاجم ی یمینود درک یب وصت هابتشا نوناق نم نوبز ینعیزا

درک مزین ایهب هراشا

ترامع لا وما یزا دزد مرج هب یثکیفیهک ادرم رانک چلا سیها اپییناپییانوت نوا -

چلا سیها نداتفا قشع یو زارد تسد یا

!!!! قشع -

منینش* قشاع اه هدرب * بیرای،ایاجن نوبز هب مزاب نکن مشرکف +تحی

ونوشدوخ و راک هب نوشرمع مه اهینز هدرب و راک هب ونوشرمع درم اهی هدرب

میند رارق نوشابابرا یرا تخا رد

لثم تسرد هش ور هبور ای هدرب اب بابرا هگا و ومینر نکیازمینا هشاب هتشاد ی نعم نوشارب ابنید قشع مسا چیزیهب
هنک رارقرب طابترا شاهاب هنوت می داوخب ،هگا داتفا سنلا وت وت ونم اربی یهک قافتا

مدرک رگیه هب عورش اه هچب لثم شفرح اباین

ی! تسنود منی هک وگن

مدرک می ناحتما ومسناش ابید رخا اربیراب شکیمد معیق سفن دنچ

مدرک بوکیند هب عورش و متفر رد تمس ود اب

نک زاب ورد مدرک طلغ ادیه هههه -ادی

مدلوت هناهب هب ومع هک مدوب هداتفا ی زور یدا

بابرا هک شکیمد زارد تخت وری فرح دشوبی راجی مه رس تشپ ماکشا میوبیید وماهوم یدو سوب ومتروص مامت



شکید منوگ یوری تسد

هسر منی هباپیوت دوب ترامع ی هدرب ین رتلگشوخ ی زور یه مردارب لوق هب هک نوتاخراهب یتحی لگشوخ دقچ -وت

شکیدو مندرگ وری راو شزاون وشتسد

دش رتش بی ماکشا تدش هک دز مرمک یهب گنچ

تفرگ می ماک مزا مه رس تشپ شکیدو مشوغا هب مکحم و تخادنا منت وری وشتخل شکیدونت رانک ور مالهف

دیهقپیش دنچ درمیدشات مامشچ ی ولج زا مه رس تشپ ومع تاکرح مومت

هههه چی نم اب تلکشم ادخیا دش وچی مدرک می رکف چی

نم!!! ارچ منوجادخ

!!!! نربب تذل اهدرم ات مدش رفایهد ینعینم

مدرکن سح وبابرا ی اراکو تفرگ ومتروص لک ماکشا ی غاد هک تشذگ دقچ منود منی

... متفر باوخ وهب
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یدو سوب ومندرگ معیق بابرا هک مدش اپ باوخ زا یی اهادص نشیند اب

هشوگ هک وشاسابل دشو دنلب بابرا هک تشذگ دیهقای دنچ درب، ورف ماهوم وتی وشرس

دش راجی ماکشا هرابود و متسب ومامشچ ید، شوپ و تشادرب دوب تخت

و... دوب هدز تسد ومندب اجیاجی بابرا لوی مدوب رتخد مزونه

موربا ظفح رطاخب ،نمیهک متسشن تخت ووری مدرک کاپ وماکشا

هبش! حاالیه مدش انوبا یخی هار و مدوب هتشذگ مرس باالی فقس زا

هنک تتنعل ادخ متشادن یتراکی گنارتخد هب یمیهگ ضوع ترمیهک مدز یهبمالهف گنچ

هدش..... سجن یهک لویندب مشاب رتخد مزونه اشید هنودن ی سک اشید

دروخ متروص هب مکحم چیزی هک دش رتش بی ماکشا تدش و دروخ هرگ مه هب ماهوربا

ی دموا نور بی مومح !مهدیرزا رتخد رادی سناش ارچایدقن وت منود منی -نم

ی درک مرگ وتدوخ بابرا ینت امرگ اب یمه درک وحلا قشع بش مهدی

مدرک هاگن دوب هدرک باترپ متمس یهک هاتوک و زمرق راولش و تک هب شفرح هب هجوت بی

دوب!!!!! چی ایاندیهگ

ی روخب کتک نکن یراکی درک ربلیز ومربص رتخد هنک تفخ ادخ دیهگ بنجب -

ردمیمرا وتردپ ی! دوبن ی دوب یهک دوب نور وددیهقدیهگبی شوپب وتاسابل

تفر نور بی قاتا وزا تفر مهب هرغای مشچ شافرح ندش مومت اب

دوب تخت هشوگ ایهک هتسکش وتایهن مدوخ ،ابدیند مدرک منت وراسابل

و راد یهک روج دوب یزاب روجدب مشق دوب!وی هاتوک ردقن ارچای شکیمداین هینی



نامز مه هک متفر نور وبی متشاذگ ورییمق ومتسد دوب هدش هتخ ری نور بی مرادن

مدوب دیهد لوا زور یهک درم نومه مدش ور هبور گرزب بابرا اب

متفر شتمس یادیه ادص نشیند اب داد همادا نفلت اب شافرح هب هجوت بی ابدیمند

ساتوک خیلی ممنماد هدش هدنک مسابل باالی همکد راگنا -ادیه

دز هقهق دعب و درک سابل یهب هاگن بجعتم لوا مفرح اباین

هدنخ زا مدرم ادخ ملد ییی ا هشلدم یاین تاهد هرتخد هنکن تفخ ادخ ملد ای ییی -ا

! هدمورد شمکد میهگ

متخادنا اپیین تلا جخ اب ومرس و مدرک ی هاگن سابل هب دوهبم و تام روطنومه

شابید ابیدسنلا نوتمه دیهقدیهگ جنپ یمات رذگب -

تفر هنوخزپشا دیهگ فرط تمس مهب هجوت هکبی متخادنا شهب ی هاگن بجعتم

دوب نم لثم نوشاسابل منوشمه ! ندوب اجنوا همه ارتخد متشگرب سنلا تمس

دوب ی مسر شیکو اعقاو لوی دوب هاتوک اسابل ندادن جرخ هب هدقع اربیاینیکی بجع هچ هه

دموا نور بی هنوخزپشا رغمیدززا هرتخد هب هک روطنومه ادیه هک مداس اوی ارتخد رانک

دوب ی رتخد جنپ همه زا مروظنم هتبلا ، دموا وتولج دنورذگ رظن زا ورمه زاایهکن دعب ادیه

دوب بشیهنم نوشاسابل و ندوب هداس اوی مرانک هک

نکید چیراک میهگ نوتهب نوا امطاف مسیهربیدپیش، -تیانو

گبیرید امطاف زا مدادعت نکید کچ ورافرظ و بارش ی ربیدلیاناو ههلا اب موت منبش

نمبیایید ارمه مشونلگ -سیام!وتو

درک نم ایهب هراشا و تفگ ای هشاب دوب یم قاتا ثمالمه هک هرتخد نومه شفرح اباین

-بیاربیم

ممدنگ نم هدش ی هابتشا امتح +

حاالبیاربیم میهش هابتشا ال ومعم امسا بخ -خیلی

مداتفا رسادیههار تشپ شهب هجوت بی

ندوب هتفرگ شاج ونم و شدوبن نرهاظ هک دوب هرتخد نوا مسا شونلگ دوب هدشن هابتشا امسا

هک.... مرب لخاد متساوخ می هنوخزپشا هب سریند اب
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داد متسد وسینیور دموا نور ادیهبی

شوروک اربیاقا ربب -ایون

دیهگکیه نوا +چی!



باال هقبط قاتا یمد،لواین باوخ شاهاب نم راگنا مودک میگی روج یه قمحا هرتخد ورب فوووپ -

ورب حاال

گرزب ناو لی مدرک هاگن یوریسینی اوتحم هب متفر اه هلپ تمس و متفگ ای هشاب

دوب لا قترپ اهی شرب مشرانک هک لتخم چیازی طولخم اب

دنوم زاب منهد باال هقبط هب سریند اب

! قاتا همهن -ای

پچ یا دوب تسار تمس لوا قاتا ادیه روظنم الاویاسببیمن صا

مدرک زاب ورد و متفر اقاتا یکیزا تمس سرتسا واب بجعتم

داتفا سینیوریمزین هک شکیمد جیغی ندوب گیری بل ردحلا یهک درم و نز ابدیند

ارچ!!! سپ دوب!!! این نوتاخ راهب دش،ینعی جراخ قاتا زا ود شکیدواب هینی هرتخد و تشگرب متمس بجعتم بابرا

مدموا نور بی رکف زا دروخ متروص هب ابسیلیهک

یییی بیا ندز رد نودب تفگ تهب -کی

درب رتولج و تفرگ هکیومق متفر بقع یهد سرت

میمنک تتخبدب نکی وگزاب ی سک اربی وشملک چیزیهکدیدیتحییک -هگا

هنودب وموناخ راهب ونوا طابترا ی سک داوخن اربیچیابید گرزب بابرا تفگ می تشاد چی

دوب!!!! موناخ راهب ی نوختسا ریهزمیهزو هرتخد نوا ال صا اویاسببیمن

تسار تمس یا پچ تمس اتای یمد سرپن ارچ هنک تنعل ونم ادخ ال ادیهصا هنک تتنعل ادخ ها

.... نراد تسار و پچ اقاتا متسنود می اجک زا النم صا

درک هراپ ومراکفا هتشر بابرا ی ادص هک مدوب اتراهچ اتود ود لوغشم ی روطنومه

؟؟؟؟ ییییی مهفید -

تفر نور بی قاتا زا مهب هجوت هکبی مداد نوکت مه رس تشپ راب دنچ ومرس

دراوا ردمی ومردپ امتح میدید ومدوب هدز یهک دنگ ادیه هگا

ادیه دوبن و هنوخزپشا ندرک کچ زا دعب و متفر اپیین وراه یهلپ روف

مدرک متیز ومدوب هدز یهک ،دنگ متشگرب بابرا قاتا وهب متشادرب ای هلوح و وراج

دش زاب ور هب ور قاتا رد نامز مه هک مرب نور بی متساوخ ومی

مروخب تقو رمتینورس طسو ابید مدوب هتفگن ادیه هب هگم وک نم نوجعم -هیوت

؟؟؟؟؟ یمینکی طلغ هچ وتایاجن سپ

االنمیمر مشچ +

موج می وترخرخ هنرگو نکی وراک مهین هرتهب -

متفر شتمس دوب هنوخزپشا ندرک متیز لوغشم هک سیام ابدیند متفر اپیین وراه شکیمدوهلپ هینی بجعتم

دوب هدش تسرد زاچی هنوجعم نوا -اویسیام!!!!

+نه!!!



متشاذگ متسد ورزیر هتخت و متفر میز تمس ، دوبن غاب هککالوتی ابابایمن ای

نومسا ادیهمزینات نوجعم اب شلکش متخ، ووریمهری مدرک دروخ هرز مرهیهویه وزا

مدرک زاب وقاتا رد سرت و سرتسا ،اب همهفن بابرا مدرک می ادخادخ طقف میدرک قرف

شکیمد، هینی بابرا تخل نت ابدیند

وریمیمز شرازب -

مدوب هدنوم روطنومه

چیودنیدی همه بش دی هگم چیودیدمینزی! متس ابوتنی هگم -

متشاذگ وریمیز ،سینیور متفرگ یرگ عقاو ی انعم هب شفرح اباین

دش.... هقلح مرمک رود ی تسد هک
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ومعیقکمید تشاذگ مابل وری وشابل بابرا هک شکیمد جیغی بجعتم

مدرک می سح ومنت ی اهوم کت کت و دوب هدرک قرع منت مامت راگنا و مدوب هتفرگ رگ

تفر بقع و تفرگ مابل زاگریزیزا بابرا هک دوب هدموا دنب مسفن

مراد رناژینیزا رمتینهب دعب ینم تنعل -

مدروخ هبدیراو هک متفر رت بقع ابرگیه

درک هزم هزم ور شنوجعم ایزا هعرج مهب هجوت بی

درک ماگن و داد ییباال وربا بجعتم

هراد قرف شمعط ارچ -

بخ.... +چیهز

هنک تسرد ی روطن ای وگب ادیه هب دعب زااینهب طقف هدن، یح ضوت -بیخیلا

مدوب هدرک ی طاق چیوابچی دوبن تحییمدا نم شکیمد هینی زاب نهد واب بجعتم

دش مامدق زا عنام بابرا ی ادص هک متفر رد تمس

یربی؟ مینوت تفگ -کی

.. هخا +

میری؟ دوخ رس هک ورب متفگ نم هگم هدب، ونم لا وس باوج -

یهق تکرح ووتیه دموا ولج بابرا هک مدوب هدنوم تکاس روطنومه

درک هراپ ومسابل

تشاذگ وریسیمن وشدرس ی اتسد هک شکیمد جیغی

ممماوخ -می

دخ.... ور وت بابرا +



دش رتش ماهبی رگیه تدش ، هنومب هفصن مفرح دش ثعاب دز متروص هب سیلیهک

لویاالن! مدرکن بنتیته متشادن راکیت یون ناوق ی منینود متفگ بش -دی

درک راتفر مدا لثم منیهش هنابوت هه

دش شراک ی همادا زا عنام نور بی همهمه ی ادص هک تفر شدنبرمک تمس شتسد و تفگ ایون

دش دنلب یجیغی ادص رد ندرک زاب اب

نکی هدافتساوس مزا منیمد هزاجا یمنیهش روطن دش،ای جراخ شقاتا زا ود اب نم هب هجوت بی

منوم منی ترامع وتیاین نم شاب دیهگایم سکره ی اوخ می شاب بابرا ی اوخ حاالمی

یحمیمد جرت نتشاذگ وت یرا تخا رد ومدوخ و ندنوم هب دیهگایور ضرم یاره نوبا خی کراپ

متفر نور بی قاتا زا بجعتم ، هداتفا ی قافتا هچ نور بی دوبن مولعم

ندوب هدش عمج رختسا رود همه دوب! ربخ هچ اجنوا ، مدرک زاب ورد قبیه همهمه ابدیند

مهیناالن هرا منک رارف مهیناالن متسنوت مرب!می بش ارچ ال صا ببیمن نک ربص

نیس نوشساوح مه انابهگن همه هک

درک مبوکخ می ماجرس ی سک نتفگ بابرا یرگیهو ادص هک مد ودیی رد تمس ود اب

رختسا رانک وریمزین هک بابرا هدش!ابدیند نوشچ رتمیدش،دیدقبیه حضاو راگنا

متشاذگ منهد وری ومتسد دوب هداتفا

،المز هسر یچیزیمی السن وبما االاالان متحا نراد تورث ی فاک هزادنا زابینیسایانهب رتکد تقو ال هن!االنصا مدنگ هن

ین رتهب یووت تحار هب بابرا ، هدوب چی تراک یا تتشر وت ننودب ماجن ای هدرکن

میمد تسد زا ومرارف یت عقوم هک منم لویاین میهش بوخ ناتسرام بی

یک) چوک بابرا ) شوروک هک مدرک رت دنت ومامدق

دزنید! گنز السن وبما هب ینعیچیهک فرصم یایبی تنعل ننزب نوتدنگ -

بابرا و نم یهک نامز تسرد هگا مداد تروق ومنهد هنک،با تنعل ونوتمه ادخ

هشاب زیدا هتفر شنهد لخاد بایهک هگا هشاب هدش قرغ دوبیمم قاتا یکوتی چوک

هسرب دیر السن وبما هرود زاایاجن ناتسرام وبی تاناکما هبایهکن هجوت اب هگا

نم! ارچ ادخیا تخ ری ماه هنوگ وری ماکشا مبیهر! دوب نکمم ینعی

دوبن عمج دیهگایوتیاین کشزپ ینعی

دش هراپ مراکفا هتشر ادیه داد اب

هههشک منی سفن -
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مدز رانک مدوادیهور ودیی بابرا تمس ود واب بجعتم شفرح اباین

ندوب هتخود مشچ نم هب بجعتم همه مدرک زاب وبابرا سابل اهی همکد



رود یهب هاگن ی! ،تنعل مداد راشف بابرا وریسیهن راب دنچ و مدرک لفق وریمه دوب هتفگ داتسا یهک روج تسرد ومتسد

ی روطچ حاال ندوب نم هب خیهر همه متخادنا مرو و

اباب ینعیای نمهف هچمی ههایان مداد یمی عونصم سفنت شهب

؟؟؟ یمینکیوت طلغ هچ رادی داد ملوح و دموا ولج بابا

ی عونصم سفنت

نه!

ید شکب یدبیدووباباال عونصم سفنت شهب میمنک شهاوخ

ی؟ دلب وت متس دلبنی نم ادخیاا روطچ چی

هدب، شتاجن میمنک شهاوخ

ساجک ی تنعل السن وبما نوا

درک زاب وشامشچ هک متشاذگ بابرا وریابلی ومابل شهب هجوت بی

تخ ری نور ووبابی درک هفرس راب دنچ هک شکیمد بقع رسیع

مداتفا وریمزین بجعتم دروخ متروص ادیههب فرط زا ابسیلیهک

بلط تصرف مینکی -چیراک

وموزاب ادیه ،هک نتفر بابرا تمس نم هب هجوت بی همه السن وبما ی ادص نشیند اب

درک مدنلب وریمزین وزا داد ی راشف

مسرب وتباسح شقوم اتهب هنوخزپشا وت وشمگ -

یمیهش روطن ای متسنود می بوخ ی تنعل نم ههههها ! متسنود می متفر تراما تمس ابرگیه

وتدوخ راک دروم یبی راکادف اجی هب هگا هنک تتنعل ادخ مداد شتاجن و مدنوم لوی

ی پیادمیدرک تاجن سحن ترامع یاالنزااین دوب هدرک

ی!!!! تساوخ مهیونمی مدرک تشم ومتسد یت نابصع زا

دشی یر قحت یهک دوب اینوت طقف دموا مسن ال وبما

رکی!!!! هگم موت -اب

متشگرب نابهگن تمس بجعتم

هراد تراک بابرا -

ی افرح ی روا ،ابهبیدا تفرگ ردپیش وشدوخ سمیر ی باوج هیچ نودب و تفگ ایون

سیهاچلا منزادنب هنکن مداد تروق ومنهد یک)با چوک بابرا ) شوروک اقا

دش هراپ مراکفا هتشر بابرا ی ادص هکاب دوب هتفرگ رگیم

هرب سرفب وسن ال وبما هبوخ ال ماک نم یزیاچیه!حلا روربا میمگاین هسب -

ادیه متفگ -مهینهک

دموا شتمس هدز لوح ی درم هک هگب چیزی تساوخ نممی ابدیند

هدرک رارف ییی ا بابرا -



دوب هداتفا سفن سفن هب

چیرادیمیگی وت هدرک رارف +کی

هدب هراجا وشمحر دوب رارق نزیهک نومه -

ید بسچ ور هراچ بی درم یهق بابرا شفرح اباین

نوتمشک می مدوخ ی اتسد اب هنک نوتتننعل ادخ -

تفر رد تمس ود دزواب سپ ور هدرم شفرح ندش مومت اب

یو تنعل شامین نوا -بیراید

دوب!!!! ربخ هچ متفر بقع ی مدق دنچ و مداد تروق ومنهد با

!!! اهفرح زااین بابرا روظنم دوب، چی دیهگ هراجا محر

شکیمد یجیغی سک طسوت ماهوم ندش شکیهد اب

یه گرزب بش بشما ی دراوا سناش نم، مرارد وت یزا ردپ رپیهدیک رو ببیمن -بیاایاجن

ی داتفارد ی سک ابدب مسر می تتمدخ هب مدوخ ادرف

درب سنلا تمس و تفرگ وماهوم مداد جیوغ هب هجوت ادیهبی

ی زادنب قرب مزیون رادیلک تقو دیهق جنپ -

نکی وراک این تنوبز اب میمنک تروبجم هنرگو

متسشن یتوریمزین نابصع رگیهو تدش ادیهزا نتفر اب

هنک تنعل ونوتمه ادخ -

دوب هتفرگدرد ی روجدب رگیه تدش زا مرس و دوب هتشذگ دیهقای دنچ

..... مدش سنلا شکیند لا متسد لوغشم و مدش دنلب یهد سرت تعاس ابدیند

دوبن ربخی وزاادیههیچ دوب هتشذگ ی تعاس نیم

مداد مندب یهب صوق و شک و متشاذگ هنوخزپشا هشوگ ور وراج و لا متسد

مدنگ -

دوب هدموا ادیه فرط یازا متشگرب شتمس مدرک می رکف یهدزاچیزیهک سرت سیام ابدیند

... بابرا فرط یازا
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تتن ببی داوخ می بابرا +

؟ شوروک -اقا

، هگرزب بابرا مروظنم لوگنخ +هن

متفرگ ردپیش وبابرا قاتا سمیر دشو دنلب مداهن هازا شفرح اباین

! دوبن بدتیری ار هدرک دوخ و مدوب ممدوخ رصقم



مدز رد ایهب هقت نوزرل ی اتسد اب

دنبب مرد بیاوت بخ دشی!خیلی بدا -اب

متسب ورد نوزرل ی اتسد یهدواب سرت

چیه تمسا -

.... سفنت تس گیرینی بل راک نوا مسا منک دبی راک متساوخ منی ادخب بابرا +

درک: رت وبل منک لماک ومفرح تشازن

هرادن ی فاک داوس نوا وشن تحاران داد،زاادیه تاجن ونم نوج ی درک راکیهک منود -می

میهش؟ سلا نچ ی مینود هدموا ندیا هب ترامع یه،ادیهوتیاین نوبرهم نز لک لویرد

دز مدق دشو دنلب یش لدنص وری زا هک متفگ هچای نم هب ملد وتی

چیه تمسا وگب -حاال

دوب ای هدرک یل صحت درم راگنا بابرا دوب، هدش رت تحار خیملا

! متفرگ می شاداپ اشیمد دوبن مراظتنا یرد تازاجم دیهگ راگنا

ممدنگ +

یوت گدنز چی همه هدب یح ضوت رتش -بی

مداد تروق ومنهد با شفرح اباین

هشاب هنوت چیمی هدرب ییه گدنز دیهگ مدرب +یه

نیتسی هدرب -وتیه

مدش دنلب ی لدنص وری یهدزا سرت شفرح اباین

نیتسی هدرب رادی اعدا هک نتفگ ی دموا هبایاجن یهک لوا ،زور شاب مورا -

ایهکمیدا هدرب ره نک شلو متفگ لوی مدب تهب ی باسح ملای شوگ یه متفگ شلوا

نیتسی هدرب ی یهکمیتفگ دوب ی رفن ین مرازه اشیدوت هسرت می

مدوب هدرک باختنا نم وراه هدرب درک، غتییر مرهچ گنر تند لویابدی

منک باختنا ی راکتمدخ ایاربی هدرب ین چمه راهب زا دعب مدراوا منی رطاخب وتحی

یدیهگ.... اهراک ویا

هدنشک اشیمد تشرد بایو تشاد جعیبی ششک راگنا تامشچ

ایدز هقهق شرخا فرح اب

! تشونرس یا قافتا یا هابتشا مدرک می چیراک بخ -لوی

دادی! تاجن ونم نوج !وت زورما ،لوی متشادن وراراک سریگدیهباین تقو ال صا

وت منودب داوخ می ملد اعقاو

ی! تسه کی

تخود نم هب وشرظتنم و رورغم هاگن شفرح ندش مومت اب

تفرگ رگیم هک



مدراوا باالیی هبتر ی تخس یو تاناکما مک دوجو اب روکنک وت یهک سک ممدنگ -نم

......... مومع مردپ گرم دعب

دز مادص هک متفر رد تمس شکیمدو ،بینیومباال مدرک رعتیف شارب وناتساد لک

ربی مدادن هزاجا -نم

تفرگ شتسد وتی ومنوچ هک متشگرب ماج رس و متفگ یدی شخبب

دموا رتولج بابرا هک مدوب هدنوم توهبم و تام روطنومه یمد سرت منی ارچدیهگ

دروخ رد ایهب هقت هک تشاذگ مابل وری وشابل و

تشاد ی رتش نسبی واشیمد دوب نم ردپ اجی بابرا مدوب هتفرگ رگ بجعت و سرت تدش زا

-بیاوت

ندموا موناخ همع بابرا +

دوب هتفرگ ،رگیم متفر نور بی قاتا زا ود اب هدرم نوا و بابرا هب هجوت بی

دز مکشخ ابچیزیهکدیمد متفر غاب تمس و مدنورذگ اتود یکی وراه هلپ

ندوب هداس اوی مه رس تشپ و زابرس لثم همه

خاتسگ هرتخد -

مداس اوی فص قبیهوتی لثم و مدموا بقع رسیع میشکید نوشن و طخ ادیههک ابدیند

دوب! ربخ -هچ

مدنورذگ رظن زا ور هنز اپی اترس و مدرب رتولج ومرس دش شامینپیهدا زا نزیهک ابدیند
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هدرم نوا  هشاب بابرا ردام هنوت ببیمناینمنی نک ربص دوب،لوی بابرا بشیه ردقچ

دوب امرف مکح ضحم توکس شکیمد ی فوپ !بیخیلا موناخ همع تفگ

تفرگ مدنخ اوه ی،بی خپ دوب هتفگ رورغ هب راگنا هک هنز ابدیند

دنوم زاب منهد شاشفک هنشاپ وتدیهگ،ابدیند ورب دنهیهبیا فیمل هگم

!!! هنکش منی شنشاپ روطچ ال صا ارمیهر روطچ ال !صا هتفو منی روطچ

تفرگ مسدع یی هکیوه متخادنا اپیین ومرس قبیه لثم هنز ندش دزنیک اب

درک ی مخا مموناخ همع و نتشگرب نم تمس همه

خاتسگ -

دش ترامع دراو نم هب هجوت هکبی مدرک هاگن موناخ همع ی نابصع هرهچ هب بجعتم

دنورذگ رظن زا ور همه ی نابصع ادیه

دیاالاا نوتراک رس ربید ننک منی شخپ هک اولح هنک نوتفخ ادخ -

مدرک بینقبیهمگ ومدوخ ود دهتیادیادیهاب همه ی روا ابهبیدا



مدش هنوخزپشا دراو و

مدز ی دنخبل ندوب یینسنلا عذت لوغشم یهک دارفا و فلتخم ی اهاذغ ابدیند

میهش بابرا ی مسر روط )هب گرزب بابرا یدبر( هاقا بشما مهمیهو خیلی بش تفگ سیاممی

اشیهعمیهش ترامع وتی مدوب هدشن ترامع دراو ال صا نم پیشهک تقو دنچ تفگ می

شک ی چوک هدازردارب یممیگیهر مصت میداو موناخ همع هشو راد هچب هنوت منی بابرا نز هک

سلماح هک میهرومیهگ )زاحلا بابرا رسمه ) نوتاخ راهب بش نومه لوی هش بابرا

مارتکد ین رتهب وموناخ راهب هک ادیهنشیهد میهگ هکوکشم سیاممیهگیهچیازیی

اباب دوب!ای هلماح نوا لویحاال هرادن نامرد ش یی ازان هک نتفگ و ندرب

هدرک محر نوشهب ادخ و هدش هزجعم اشیمد رتخد هچوت الهب صا

شمدوب دنیهد زور دنچ نماین ارچ !!!! تساجک نوتاخ راهب الاویاسببیمن صا

مدنگ رانک ورب -ها

مدرک بجعت هش در تساوخ شیرمی ناو یابلی نابصع هک سیام ابدیند

وت هتچ -

سنلا ندز یودید لوضف اجی هب ؟؟؟؟؟ منک یاحلایت هنشج بشما تسه تساوح +

دبیم ماجنا رتدوز وراراک نک مکمک بیاو

-اینشیراربیکیه

دیهگ هنوتاخ راهب اربی هممع +اربی

؟؟؟؟؟ هدموا نوتاخ راهب هگم -

نکنید شباوخدب هباوخ مدنگ تفگ دموا ی دوب باوخ بش دی هرا فوووپ +

مدز شهب ی ندرگ سپ شفرح اباین

نک هرخسم وتدوخ -

نمبیما ات هنوخزپشا ورب بخ +خیلی

دنیمد ونوتاخ راهب اتحاال ادخ وروت !!! مربب شیور نم شیاممیهش ییی -ا

ربب بیاوت نکن راتفر یا تاهد ثم بخ -خیلی

مدرک طی وراه وهلپ متفرگ یت اضر سینیوراب

دروخ هرگ ماهوربا مداد می ماجنا دوب مود اربیراب زابیهک گنخ ی روا ابهبیدا

قاتا مودک یدی سرپن زاب ارچ مدنگ هنک تفخ ادخ

هشاب ایاجن نوتاخراهب قاتا لازیدا متحا هب سپ نقاتا الوتییه ومعم رهوش و نز بخ

مدز رد ایهب هقت دنچ

-بیوتا

مدموا تسرد هشدوخ دوخ یی ادص هچ اوی

و دوب شکیهد زارد تخت وری نوتاخ ،راهب متفر لخاد وو مدرک زاب ورد مورا



دوب! زیاب ردقچ دوب، هتشاذگ نور بی وششارتشوخ ی اهاپ

!؟ مدش زیابمی نوا لثم میسریمد مدوخ یاهب متشاد مربی ومنفخ ی اهوربا منم هگا ینعی

دیهگ ورب وریمیوز شرازب مینکی هاگن -چیو

متفر رد تمس و متشاذگ وریمیز شیور

-هیوت
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چیزینعیهلب ناه +

درک مومح ایهب هراشا گدزیم لوح هب هجوت بی

دوز خیلی نک شز -متی

یاسنلا! دوب مومح واواین مدش مومح دراو و متفگ ی مشچ

منزب جیغ دوب هدنوم مک رد ندش هتسب مکحم ی ادص اب

هدرک رارف یاا تنعل -

؟؟؟؟ هشاب نومدوخ ترامع وت هرتخد متفگن راب دص هگم +

نکن شنزرس هسب -

رتکد یم دراوا دربیمو ور هرتخد ههام ،ود ترس یربیزیور اوخ یمی کاخ هچ +حاال

مینکیم هراجا دجید محر -یه

!!!! هشک می لوط هام دنچ ی یممینود رادن هراجا محر اربی تقو تحی +هه

هشورفب وشچب هش رضاح پیادمینکیمهک هلماح الینز صا بخ خیلی

ی سانش منی ور موناخ همع هگم !!!! هشابن وت نوخ زا ایهک هچب -هه

تس!!!! وتنی هچب نمهفب دعب و یشیگبینر امزا هگا

میهنک مهتم ونم ی شنودرود زعیز وت ایهک همع نوچ میهش گرم منم مکح ی مینود

دیهگمیمنک رکف یه هههههسب -

؟؟؟؟ ی رکف هچ هخا +د

وتبینرا رس بالیی مراز منی تقوچ هی نز،نم ربب ههها -

دش!!! یلویچی تفگ )مهیون هدوب بابرا لوا نز هک نوتاخ راهب رهاوخ ملا( هن +هب

دش امرف مکح توکس رد ندش بوکیهد ی ادص اب

هتفر بابرا امتح -

..... هدوب تسار یسیام افرح سپ منیدش!!! مرواب !!! نتفگ -ایانچیمی

دوب، هتشذگ ی تعاس نیم



ندز می مراد امتح نشیمد ونوشافرح نم نتسنود می ،هگا متفر نور بی قاتا یزا تخبدب رازه اب

، ندرک می مفخ دوب ی وحن ره هب منعمطم

لوغشم بابرا ، ندمو یکییکیمی انومهم راگنا و دوب هدش عورش یی اروج یه نشج

دوب هدش زیاب دقچ دنوم زاب منهد موناخ راهب دوب،ابدیند رفن دنچ هب یی وگدماشوخ

متفرگن شزا مشچ هنوخزپشا هب دورو ات

؟؟؟؟؟ تفلک اییا هکلم وتایاجن منود منی -نم

متخادنا اپیین ومرس هدنمرش سیام ابدیند

ید تسه یندیاه شون ندرب لوعسم دحیهث وتو تفگ ادیه دیهگ نوبنجب سد -

درک هاگن یوریمیز ابارش یهب کاش و داد متسد سینیور شفرح ندش مومت اب

میداد متسد راک رخا رس نم یاهی لوضف واین تشاد قح سیام

و دوب عمجیتزیدا دادعت ردقچ مدش سنلا دراو و مدرک بترم ومسابل

نداتس اویمی دوب هدش ذتیین نابر هکاب یی میاهز رانک و ندش می دراو رد یزا دارفا مه زاب

ی؟!!! لوضف مزاب !!!! مدنگ نکی چیراک دش رارق مهیناالن ها متفرگ زاگی ومبل

هدرک بجعت ، تشادرب ورخا ناو لی مموناخ راهب هک نتشادرب ناو یکییهلی همه رغتیاب مدرب بابرا میز تمس سینیور
تفرگ نوتاخ راهب زا وناو هدزلی لح بابرا هک مدوب

ندراوا نی وروت ی ولا بلا تبرش زونه نک تقد رتش -زعیمزیمکبی

مروخب ابید ارچ هنرگو هعولا بلا تبرش مدرک رکف نم هرا +اه

یدز دنخش نی دوب یهد شوپ یی لیوم نهر لپتیهکپی نتبسن نز شفرح اباین

؟ موه نوتاخ راهب درکید لوح ارچایدقن -حاال

تخ ری متروص وری وبارش ناو ولی دموا نم تمس ی نابصع نوتاخ راهب شفرح اباین

شکیمد هینی امرس تدش زا

دموا نومتمس هدز لوح نوماخ همع هک

!!!! هربخ هچ -ایاجن

هسرب ی گرزب سایب نوتنادناخ هون هب دوب هدنوم مک نوج همع +

هدراوا بارش نم اربی ولا بلا تبرش چیزاجی همه بی هرتخد این
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... بارش متفگ هک نم -چیرادیدمیگید

خاتسگ هرتخد وش هفخ +

هنک روج و عمج ور عاضوا تساوخ می راگنا بابرا

متفرگ رظن رد تارب بنتیهی نیادب نور بی نشج رخا وات تقاتا وتی ورب -هیوت

دموا ولج ی نابصع موناخ همع شفرح اباین



نم هب راپسب وشه -بنتی

امش... نوج همع +هن

بوکید مزین هب مکحم وشاصع موناخ همع ، بابرا فرح اباین

هتشز انومهم ی ولج ( گرزب بابرا هیدبر( هدن همادا وثحب نم اب شه بنتی متفگ -

تفر سنلا دیهگ فرط تمس و تخادنا مهب ارذگ ی هاگن شفرح ندش مومت اب موناخ همع

یخمیمدز متشاد و دوب هتخ ری ماسابل مامت وری بارش

، ندرک می هاگن مهب دنخش ابنی مه هدع ویه ندش نوشدوخ راک مرگرس همه

مد ودیی مقاتا تمس رگیه اب

: مدوب هداتفا نامام ندرک ی ضار زا دعب ومع ی ادنخش یدانی

منیهش ترواب ارچ میمگ سار ادخ هب نامام -

چی مینزیهک تنامام ولج ورافرح این رتخد اال رفغتسا +

مد وبیی ردپ یه ناونع هب وتاهوم -نم

شکید ی فوپ نامام هک دوب هدشن لماک شفرح

ی... یکلا اثحب اب امش دعب مدرک راک گص عینوه زورما متسخ -خیلی

ینعیچی!!! افرح مینکیاین یزیورا روربا این هشاب ترخا هعفد ! مدنگ ببین ونم

اه!!!! یهاهچیمینگ اسمه ورد ادرف

شرس تشپ یدزو دنخش مهنی ومع هک تفر شقاتا تمس و تفگ االهی رفغتسا

، داتفا هار هب

مدوب هدز بیما،یخ نور بی هتشذگ رکف زا دش ثعاب ماه هنوگ ی غاد

دوب، ربیهد ومنوما مدوب هتفرگ ماه رگیه رطاخ هب یهک دردرس و

ی دنلب خلایبایو خلا نهر ابپی ومسابل مدش، دنلب تخت وری وزا مدرک کاپ وماکشا

دوب نغیتم لویمهیمن مدوب هدش ال کسا لکش ،هه مدرک ضوع دوب هداد لبق ادیهزا هک

ربمیرادی بارش یو رارد وراه هلماح یادا منینوت هک یوت ضوع نزیهک

نم!!!!! ندرگ یش زادن ارچدیهگمی

یه فرح ،لویکی هغورد ویه تس نی هلماح هک مگب همه هب متسنوت می شاک هدب، ونوتمه باوج ادخ هنک نوتتنعل ادخ
مادعا اشیمد چلا سیها منزادن میهنک!!!!ههمی لوبق یو تاهد هدرب

یا.... متفر می ترامع سیخمیدش،ابیدزااین منت هب وم شرکف زا

شکید مشوغا هب مکحم و دموا لخاد سیام هک مدموا نور بی رکف ردزا ندش زاب اب

.... نوا دوب هتساوخن ولا بلا تبرش نوا -

منود +می

؟؟؟؟ یم تفلک و هدرب تشم یه طقف یام مینود موت ،لوی منود می مدنگ

یم زاسب شاهاب نکیمو باختنا ودب رتدب یابیدزابیندبو مینود



نیس... هلماح نوتاخ راهب یهک مینود موت -ینعی

شاب تکاس ادخ وروت منیهنک رواب ورام فرح ی سک لوی منود می ،هرا مورا سسسس +هی

ی؟؟؟ سانش می +رامیورا

دوب! -هنکی

میدرک تلا خد نوشاراک وت شمه و دوب هدش بابرا قشاع هک رتخد +یه

هک تفگ همه هب تفر و دادن نوما شتقات لدبی مرخا رس هه

؟؟؟ دش چی شتبقاع ی هراد،مینود یی ازان لکشم نوتاخ راهب

چلا!!! -سیها

هدرم ی دازردام رمیضی رثا رد نتفگ دعب زور لویود چلا سیها شنتخادنا +

لوی....
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درکیم وج و سرپ ،لکی تشادن ی دازردام الرمیضی صا نوا متخانش می بوخ رامیورا نم لوی

ندوب هتفگ ، نوشزا دوب یهد سرپ تخانش یاپییونمی انابهگن هک ارتخد یکیزا

هدرمن زونه نسباال دوجو هکاب سان اپیینامیی نوا ی درمر مینگیهپی هدرم زواجت رطاخب

نکنید شگرزب و هدوب هداس راک تمدخ یه تفگ می دراوا نی شرس بالیی بابرا ارچ منود منی

هنک یپیاد رتش بی شک ترامع اهوتی فرح نتشازن و نتسب ونومنهد مرخارس

تخ میری شاه هنوگ وری یسیام اکشا

ندرک شنفد اجک تحی یمد مهفن تقوچ -هی

میگی +رامیورا

هگم مراد کیو مگب ی تساوخ کیومی بخ خیلی دیهگ -اهچی!هرا

دوب هداتفا یدایهچیزی راگنا میدرک، ناهنپ سیامیهچیزیو دوب مولعم گنشق

تشاذگ شاهوناز وری وشرس

مدنگ -

مدش قشاع -نم

لوی! تسه کی بوخ هچ مگب متساوخ می مدز ی دنخبل تفرگ زاگریزی وشنوبز

* ترامع موس نوناق دنوش منی قشاع اه هدرب * مداتفا یک) چوک بابرا ) شوروک ی افرح یدا

چیراک.... تدوخ +وتاب

دموا لخاد ی نابصع ادیه هک دش مفرح همادا زا عنام رد ندش زاب

هراد تراک بابرا نمبیا -هیوتاب

مداد تروق ومنهد با



.. بارش نم هخا امشیهچیزیگبید ادخ وروت -ادیه

ی ضوع هرتخد ردمیمرا وتشچ مدوخ هنکن راکی مبابرا وش هفخ +

مرس شپ دیاالاربیا

تشاذگ متروص فرط ود وشتسد هک متشگرب سیام تمس ی تحاران اب

هرن تدا ی ممتفگ هک یی افرح ؟ هشاب نزن ای هفاضا فرح هیچ طقف سرتن -چیزیمنیهش

دش دنلب یادیه ادص هک مراد نوکت اتیید هناشن هب راب دنچ ومرس

ای هقت زا دعب هک مداتفا هار شرس تشپ ید شخبب وابیه مدنوسر ادیه هب ومدوخ ود اب

دش بابرا قاتا دراو

.... هرتخد این مدراوا بابرا -

تفرگ یادیه ولج توکس هناشن هب وشتسد بابرا هک دوب هدشن مومت ادیه فرح زونه

دوب هدروخ شرپ وت ودب تشاد ادیهدیند هرهچ هظحل نوا

متفر می نور سملابی زاایاجن هگا هتبلا مدرک رعتیفمی ابیداربیسیام

دش هراپ مراکفا هتشر بابرا ی ادص اب

منزب فرح مدنگ اب اهنت ماوخ ،می ورب موت -بیاشبین،ادیه

یهد.... رپرو این هخا +لوی

نور بی متفگ -ادیه

دش جراخ قاتا وزا تفر نم هرغایهب مشچ ی نابصع ادیه

-شبین

متسشن بابرا میز رانک ی لدنص دور یهد سرت

بخ! -

دوب هتفرگ رگیم

نم..... ولا بلا تبرش ندوب هتفگن ال صا نوتاخ راهب ادخب بابرا -

هنک بنتیته داوخ می شدوخ تفگ موناخ همع ببین مما منود چیومی همه ! منود +می

هشکب فرح تنوبز زا داوخ می طقف هنک بنتیته داوخ منی سرتن ال لویصا هه

وت هنود می نوچ یا هشک می فرح وت نوبز ویازا هدرک کش نمراهب ندوب هلماح ادیههب

رادی هار ام قاتا هب امعاد یو تسه دیهگای تفوک ویاره اذغ ندراوا لوعسم

اهنیت ساتود شی،یکیزااین شسوساج داوخ می تزا

داد: همادا دزو شتسد وتی سیراگ معیقیهب کم بابرا

منک، قیچی وتنوبز مش روبجم چیزیگبیهک ادابم

مهفیدی! هدب تتاجن هنوت منی منم وت بابرا هگب یم چره موناخ همع

مهفیدی؟ ی مینوم رادافو نم هب مزاب داد نوشن تهب لوپ هنوخ هنوخ هگا داد داهنش پی تهب مندوب نوتاخ هگا

مردپ یدا راگنا متخود دوب درد رسارس راگنا هک بابرا گنر ی سوت ی امشچ هب ومهاگن



هک متفگ ی مشچ اوه یش!بی گداس تعسو نومه وهب مدوب هداتفا

داد دنخبل هب وشاج شرهچ مغ
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؟ هشاب ی دموا نم پیش هنودن سکیم ورب -دیهگ

، دموا متمس دشو دنلب بابرا هک مدز ی دنخبل

ی؟ بوخ -

میدز نور زاسیمنبی مبلق راگنا دوب دزنیک مهب ردقن مهی مردپ راگنا

نمیدمینودیدثمال ردپ اجی امش : مگب وملد فرح هرادن ی تازاجم هگا بابرا -مینودید

مداد تروق ومولگ ضغب ! نوتامشچ

بابرا نابز زا

لویچیزیمنینشیمد! میدز فرح راگنا و دوب هدش خیهر مامشچ هب مدنگ

وشمشچ کبشیه ات شمد میدی تقوره راگنا میدرک چیراک نم اب تشاد رتخد این

تشاد مکی نس ابایهکن میدرک متقاط مک شتشرد یبایو امشچ مدرک می لا بند

هبدیراو اوه چیزیمنینشیمدبی راگنا لوی میدز فرح مدنگ ! دوبن مدوخ تسد راگنا

درک هراپ ومراکفا هتشر مدنگ جیغ هک مدربورف شاهوم بین ومرس و شمدنوبسچ

ارچ.... امش بابرا ید مردپ اجی متفگ مینکی!!! شبارخ ارچ -

دوجو تحیاب مراهب هب قشع رطاخب یهک درم نم مدرک می چیراک متشاد نم اعقاو

دوب! هدش مچ حاال مدوب هدشن دوخ بی دوخ زا ردقن حلاای اتهب مشندشن راد هچب

دوب.... نم بابرا نوا راگنا مدرک یغتییرمی صاخ روج یه رتخد دینداین عقوم راگنا

ی رتگرزب رتخد زااین سلا تس مکبی مک چیرادیمیگیوت شوروک بیا تدوخ هب فوووپ

یابیدخیلا رازب تنطلس وری وتزکرمت مامت وتابید هراد ور وت رتخد اجی

مدرک پیادمی رتخد یه دوز ابیدخیلی مدرک می تحار وموناخ همع

دوب مباصعا وری دب مدنگ یرگیهاهی ادص مدرب ورف ماهوم یبین تسد ی نابصع

مگب روز ممدنگ هب متسنوت منی متفگ می روز ارتخد قبیه هب یهک روطنوا ارچ

مدوبن شبابرا نم هگم گبیهر نم زا وشدوخ متشاز می ارچ

بابرا -

دووووز نور بی وشمگ +

هدش! مچ ی تنعل هدش مچ نم دش جراخ قاتا زا رگیهوود اب مدنگ مفرح اباین

درک هراپ ومراکفا هتشر ادیه طسوت رد ندش زاب



ی!!!! درک ادیهپیاد دش -چی

!!! شت دیدی منوتدوخ مهیناالن +هرا

!!!! مدنگ -چی،

ایدز هقهق ادیه مفرح اباین

یشاهیسالتم امزا هناهب هب ،دیزور تسه کی راگنا مدنگ یمیگید روج یه بابرا -

تسب یمیهش تحار هب هک مشنهد هراد، ووقی سملا ندب گبینر شزا لماک باکچ مداد

یاشیام زرما ادخبی رامیای الف خرب

تسشن مابل معیقیوری دنخبل اهیادیه فرح زا اوه بی

! مدنگ رطاخب یا دوب ندش هلماح یاربی رتخد ندرک پیاد رطاخب لایم حشوخ

شمزادن می شردپ نمیدا تفگ مشردپ اجی نم تفگ نوا هخا لوی

هشو تحار ماهاب هکایدقن مداد می رپوبلا شهب ،ابنید تفگ می تسار ادیه اشیمد

هدب یول زور ادابم ، هسرتب مزا ابید میمدز داد شرس ابید مشردپ اجی هگب

دش هراپ مراکفا هتشر یادیه ادص -اب

نکید هداما ال ماک بش ادرف اربی ور هرتخد ماوخ میهرمی ادرف سپ موناخ همع ، تدوخ اب اراک +ببین!

تفر نور بی قاتا یدزوزا دنخش ادیهنی مفرح اباین

.... رتدوز هچره مداد می راهب هب وبوخ ربخ ابیداین

: مدنگ نابز زا

هک تساوخ منی ملد و دوب یهد باوخ سیام مدش قاتا دراو و مدرک کاپ وماکشا

دقیمیهک هنوش واب مدرک زاب وماهوم هش شندش بیراد ثعاب ماه یرگیه ادص

و دوب ی رفرف و مجهرپ ماهوم شکیمد هنوش وماهوم دوب هداد ادیه

مدش رتمی هزماب نوشمتشاز می یزاب تقو نامام لوق هب

ندوب باوخ همه امتح و دوب تقو دیر مدرک منت ومدنلب باوخ سابل

دوب..... باوخ شیام هخا منک رگیه ولد نوج وات نور بی مرب تساوخ می ملد

متفر اراکتمدخ رد تمس ادص بی متسب مورا ورد و متفر نور بی قاتا زا

! مدنگ -

متشگرب ادص تمس و مداد تروق ومنهد با
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بابرا اهی فرح مامت دش رتش بی مبجعت موناخ همع ابدیند

میدرک روبع منهذ زا مه رس تشپ

بنتیهنکید ونم یید اوخ می امش +



ایدز هقهق اوه بی موناخ همع

مراد ولوچوم ولوچوک لا وس ات نچ طقف منیمنک بنتیته سرتن ی،هن کمن وتاب هدقچ -

مرب زاایهکن لبق مقاتا بیا امتح ادرف مراد +االنراک

ندرک زابیمی فیمل بوخ ردقچ ،ایان تفر رد تمس یدزو دنخبل موناخ همع هک متفگ ی مشچ

تخانش ورامدا المنیهش وحاال!صا بنتیهمیهنک ونم تفگ می ممثم روطچ همه ی ولج

شاک تشاد قح ،سیام متشگرب مقاتا وهب مدش نوم شپی نتفر نور زابی

ید سرپ وسلایمنی ودیهگ تفر می دوز حبص ادرف مموناخ همع متفر منی نور بی

شکیمد زارد متخت یوری نابصع !!!! مدنگ شی مدا ی اوخ کیمی

..... متسب ومامشچ و

ور شنماد ی کلوح لوح هک شیام ابدیند مدش بیراد باوخ یسیامزا ادص اب حبص

دوب هتفرگ مدنخ باالمیشکید روز هب

دشیاه قاچ -

اااه دبی گص ی ادص تمنز +می

ایدزیم هقهق ودره شفرح اباین

شکیمد، قای دوب تخت وری یبایهک اسابل رادیم،ابدیند لکیراک هک شوپب وتاسابل وشاپ -

یم!!! شوپب ابید وران -ای

شوپب وتزمرق دنلب نهر پی نوا امش نوج زا رود +اوا

!!! مودک -

مدرک باترپ شتمس وشلا یب نابصع ایدز، هقهق سیام مفرح اباین

نک هرخسم وتمع -

سابل و مدش دنلب دش،ابکالگفی شاهوم نتسب لوغشم و تفگن سیامچیزدیهگای

متفر نور بی قاتا سیامزا هارمه یمدوهب شوپ ور تشاد همکد شفرط ود گنریوهک بای

ربب...... هنوحبص نم،موت اب سنلا زورما -

مدوب راک هتسخ ی روجدب دوب راهان عقوم رقتیاب و دوب هتشذگ ی تعاس دنچ

وری هک سیام ،ابدیند متفر هنوخزپشا تمس شکیمدو ی فوپ دش دنلب یسیام ادص زاب هک متسشن سنلا هشوگ اجنومه
متفگ ناجی ی مناج دوب هتسشن اذغ میزرپ رانک ی لدنص

یم روخب اذغ لکی داد هزاجا ادیه ندمو نی راهان واربی نتشادن میل بلغا زورما -

دشیم ندروخ لوغشم ،ابسیام مدراوا ردمی بلا متشاد راگنا لای حشوخ زا

شکیدیم اذغ زا تسد هک دوب هتشذگ ی تعاس نیم

نکیم ضوع وراه شلا وب تخت نکیمابیدریهاهی تحارتسا -یمک

دوب ی فاک ادیه ندش ی نابصع و ندموا اربی مفرح مهین

ننک می ارتخد مراراک قبیه نکب ومدنگ ی اراک زورما ،سیاموت هدرکن -المز



متشگرب ادیه تمس بجعتم

چی نم سپ -

نمبیا +وتاب

شکیمد دشهینی ور هبور سنلا دراو ادیه

نیس عونمم اربیام اجنوا هب نتفر هگم بیما منوت منی نم -لویادیه

تس لویدیهگنی دوب عونمم +اربیوت

شکید شدوخ لا وبند تفرگ ومتسد هک مدوب هدنوم ماجرس یادیه افرح زا بجعتم

-دیاالدیهگ

درک یوزاب قاتا ادیهرد

وت -ورب

مدش ی گنر ای هرقن و گرزب مومح مگب رتهب !!!!یا قاتا دراو ادیه فرح اباین

اه هدرب ام هن دوب ی مهم ی امدا مومح انعمطم دوب!!!ایاجن ربخ هچ

نزن فرح وتو ورب سپ هشاب ی روطن ای هتساوخ بابرا -

دز ادص یور رتخد ادیه هک متفگ ای هشاب

هدب ماجنا وم هب وم ومتفگ یهک اراک -

تفرگ ومتسد و تفگ ای هشاب کرتخد ادیه فرح اباین

نکیم عورش تنت ی اهوم ابیدزا لوا -بیاربیم

+چی!!!!

درب دیهگ فرط تمس شکیدو ومتسد مفرح هب هجوت بی
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تخ میری با مرمک وری مه هراتس هرتخد نوا و دوب هدش زمرق منت مامت

دوب!!! مرانک یهک ومیاهو رختسا مومح -این

زورما زا هرتهب سپ هنک رکشت مزا متفگن ادیه چیزیهب ایهکن تباب هتساوخ می بابرا امتح

فیامل لثم و مدرب دوب دبس لخاد یهک روگنا تمس ومتسد منک، هدافتسا بوخ

ایدز هقهق هراتس هرتخد نوا هک مدروخ می رورغ اب وروگنا

هنوو -دی

تشاذگ رانک ولطس هدز لوح هراتس دنخیدیم،هک نامز مه ودره شفرح اباین

سابل هتبلا و هدنوم متش وارای تاهوربا ربیمراک وشاپ بخ -خیلی

وارایش سابل تفگ ایناالنچی متخانش رسزااپمنی راگنا

متفر نور بی مومح زا هراتس پیچیمدواب مدوخ رود ور هلوح اببیباتی



یم شوپ می مومح یهچیزیوتی شاک میشکیمد تلا جخ ی روجدب

دش هراپ مراکفا هتشر هراتس ی ادص اب

یمنیبیهن سک سرتن -بیادیهگ

درک زاب یور قاتا شکیدورد ی فوپ هک مدوب هدنوم ماج رس روجنومه

دزنیهکبیادیهگ ردقچ ببین اباب -ای

ی رامرهز هراتس هک مدش قاتا دراو یژلویهد اهوم ودو واب متفگ ای هشاب

شخب هباین ندموا ارچ ال صا دوب زیاب ردقچ ی چمه ،ایاجن تسب ورد و درک مراثن

نکیم شف ثکی یند سرت می هنکن دوب هعونمم اربیام زاسنلا

مراکتمدخ نمیه مدوبن هدرب نم هک تسنود می مداتفا بابرا اهی فرح یدا

دوب چی هدرب اب راکتمدخ قرف ال !صا رتخد ی تحاران االنزاچی مدنگ بیا تدوخ هب

مام... منیدش ارچ ! بابرا اب هدرب قرف یا

دش هراپ مراکفا هتشر هراتس ی ادص اب

تش ارای دعب یدریفمینکیم باسح و تسرد وتاهوربا لوا -

دش..... لوغشم هراتس هک متفگ ای هشاب

دراوا ماهوربا وری ور یی شکیدودپ راک زا تسد عبر زایک دعب

مشم ی لکش هچ ببیمن متشاد سود لوی شکیمد درد و مدز داد جیغو دقچ دنامب

تساوخ می ملد هدرک نم زا رکشت اربی وراراک این بابرا و هنم زور زورما

ببیمن ماوخ می مرب هار نوا لثم وتحی مشوپب سابل نوتاخ راهب لثم وزورما یه

وشرهچ هظحل نوا پیشسیامو مرب دجیمد عضو رسو اب ماوخ یمیمش!می لکش هچ

مدرب زمرق رژبل تمس ومتسد ، مدنخب شهب ببیمنو

مداتفا دوب هدز نوتاخ راهب یدارژبلیهک

ی نزب مارب زااین -میهش

ی اوخب امش روطره +

مداد یکتیه لدنص وهب مدز یتی اضر دنخبل
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دوبن ملد وت ولد دوب هتشذگ ی تعاس رقتیابنیم وتیایهنببیمن ومدوخ راک اتاپینا متساوخ منی

دش مومت -

ومدرک زاب ومامشچ هراتس فرح اباین

مدش خیهر مور هبور هبایهن

هنکن رواب تشاد قح میدیدهکدیهگ هراچ سیامیبی هگا منیدش مرواب ممدوخ دوب هتفرگ مدنخ ! مدوب نم این



هدش یدیر فاک هزادنا هب دیهگ بنجب -

دراوا نور یوربی دنلب یو کشم سابل و تفر دمک تمس شفرح اباین

مدرک هلگ بایه سابل نوا زا یهک تقو مدوب هداتفا حبص هش!!!یدا شرواب الشیام صا ایوندیهگ ییی او

اشیمد دوب شدقع زور هک متشاد یور رتخد سح دوب هتفرگ یرگیم تساوخ می دنلب ی سلجم نهر یهپی هنکن تفگ سیام
دش هراپ مراکفا هتشر هراتس ی ادص اب میدرک راختفا مهب منعمطم ومیدید دوب اباب شاک ی! سورع

بارخ تش ارای هنوو رگیهمینکیدی ارچ -

میهش،

اهرگش اهیمهیگشیارای فرح نومه و

!!! هراتس نهد اهزا سورع رگیه عقوم

میسرید رظن چیبطیعیهب همه ردقچ

دوب هتفرگ مدنخ مدوخ رکف زرط زا مدوب هدش انوتاخ لکش یلویزیاب گتخاس

اه!!!! شاداپ کیزااین هشاب ات ربب تذل تزورما زا اباب بیخیلا موناخ مدنگ دشی رعاش کی

متشگرب هراتس تمس قوذ یتو اضر اب

پیشسیام مرب -میهش

+نه!!!

پیشسیام مرب میهش هدش مومت نوتراک هگا ینعی بخ -

ورب تساوخ تلد اجره دعب بابرا میریمپیش هدش یدیر فاک هزادنا هب زعیمز -هن

متخود مشچ هراتس هب بجعتم

بابرا ارچپیش -حاال

؟؟؟؟ نکی رکشت شزا نوشتمحز همهن ای تباب ی اوخ منی هنکن +

ماوخ هکمی هتبلا -

هچمینکی ببیمن ورب سپ +

منیایی -وت

بابرا راکیاربی نم عقاورد تفگ می تسار هراتس مداتفا هار هب بابرا قاتا تمس و متفگ ای هشاب هک تفگ ی مکحم هن
!!!! بابرا لوی مدوب هدرکن

مدنورذگ رظن زا ومدوخ رساتاپی

ی بوخ سح ین چمه نتشاد

ی رتش بی تعرس واب دوب هتفرگ مدنخ

هدز لوح بابرا هک مدرک زاب ورد و متفر بابرا قاتا تمس و مدرک طی وراه هلپ

درب رانک شابل ی ولج زا وشراگ سی

میما ردمیمنز میمر لوا یداالنزا شخبب ادخ وروت مدزن -ایاویرد

ایدز هقهق بابرا مفرح اباین



داوخ -بیامنی

متفر رتولج و متخادنا اپیین ومرس هدنمرش

ید شخبب یمیمنک خیلیبیبدا -نم

تفر یمدا ممسا هکهیچ رد مدش هدز قوش ایدقن اعقاو

نوتاخ مدنگ اشیمد همدنگ تمسا -

متشگرب بابرا تمس بجعتم

-شبین

تفگید!!! امشاالن +

متفگ یهک چره +
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دموا متمس دشو درک،دنلب ششوماخ دزو شراگ سی دیهگایهب کم

دراوا شکیمد یوتا اهوم یوری تسد

اذغ مومح تش ارای تاسابل -

رادی؟ سود درکیو هبرجت زورما هک چیازیی

متخادنا مدوخ دیهگایهب هاگن بجعتم

+خیلیزیدا

ینکی!!! گدنز نوتاخ یه لثم ی اوخ -می

متخود مشچ شهب بجعتم بابرا فرح اباین

سب یمهینومهین نوتاخ وتیه مگب نم -فاکیه

رادهگن وزار متفگن ادیه هب نم هک ایهن رطاخب نوتششخب همهن ادهیاوای این همه نکید وراک ابیداین ارچ امش +لوی

!!! مدوب

یدز نهپ دنخبل بابرا مفرح اباین

اب مراد وت زا تساوخرد نمیه ایهن رطاخب ایان همه ینعیگبیگنی،لوی! تسه منوا رطاخب ی،ایی کمناب هدقچ وت هک -خا

متخود مشچ شهب یهد سرت شفرح این

لو یهن ینکی!اشیدمیتفگ گدنز تحار شییا نوتاخ رادی سود متفگ ومی ایاجن تمدنوش می مدراوا می لوا زا هگا بخ -

ی

زور! یه هدش نکی شبرجت هروطچ متفگ

نکی شکرد رتهب عقومنوا اشید

میدش امنینا مه رس تشپ نوشیم یپی بصع ی اطخ و دروخ هرگ مهب ماهوربا

اوخید!!! چیمی نم -زا

متخود مشچ شهب یهد سرت



یهن ینکی!اشیدمیتفگ گدنز تحار شییا نوتاخ رادی سود متفگ ومی ایاجن تمدنوش می مدراوا می لوا زا هگا بخ +

لوی

زور! یه هدش نکی شبرجت هروطچ متفگ

نکی شکرد رتهب عقومنوا اشید

میدش امنینا مه رس تشپ نوشیم یپی بصع ی اطخ و دروخ هرگ مهب ماهوربا

متفر رتولج

اوخید!!! چیمی نم -زا

دبی هچب نمیه هب ماوخ +می

مدشن هجوتم -

نم گر و نوخ زا هچب یدییه مهفن +چیو

میشی شردام وتژتنیکی ایهک هچب

میریمزووت.... تاپ هب وتزورما یاهی شوخ ربارب رازه ، سداوناخ این هدنهد همادا ایهک هچب ووت نم هچب

!!!!!! نوتاخ راهب و امش هب مدب ور هچب نوا ییی چ -نم

هتسرد +

شورف نت دحیهک هب لویهن شکیمد ی بیلوپ متس نی هدرب اتاذ نم مینودید بوخ امش هنودن سکره دشید، هنوو -ههدی

مشورفب ومچب نوا زا رتدب یو

نمید ردپ اجی امش رتمهم همه زا

ی ناسنا ورپیادنکیدیکیهک میمد،یکیدیهگ موناخ هراتس یل وحت وسابل واین میمنک کاپ مهیناالنمیمراینارایوش
متفر رد تمس مفرح ندش مومت ،اب تفر هک ورب گبیهرود وشلوپ و هدب وشچب مشدعب هشابن یحلایش ردام سح تو

دش شکیهد بابرا طسوت متسد هک

دش لفق شگنر ی سوت ی امشچ هب مامشچ و

ی؟ نومب شنامام یوت اوخ -می

ی! شورف میدرک!تحیاربینت متسس هاگن این راگنا بابرا هاگن یتو مولظم همهن ای

ی نومب شردام وت هراز می روطچ هنوتاخ راهب قشاع بابرا ی روخب لوگ ابنید وشن هنوو دی مدنگ چیرادیمیگی

ممدنگ -

دش سبح وتیسیمن مسفن راگنا شملک اباین

!!!! تمدنگ مدش -نمکی

: بابرا نابز زا

دوب! هدش نم مدنگ کی نوا ، تفگ می تسار

مدوب هدنوبسچ مدنگ هب ومراهب نمکیمیم

میمد سپ وسابل نزبیدمهیناالنمیمرواین لوگ ونم نکنید عسیمه نکنید رارصا دیهگ افطل ماوخ -منی

تفر رد تمس شفرح ندش مومت اب

مدرک لفق ورد تکرح ووتیه متشادرب ولر تنک هک



ی درک مروبجم لویوت منک وراک این تدوخ یت اضر اب متساوخ -وتهیچاجمنیری،می
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متفر شتمس و مدرک زاب ومدنبرمک هک درک هاگن مهب بجعتم یهدو سرت

جیغمیمنز ادخب ولجبیاید -جیغمیمنز،

مشچ هب مه مدنگ و دندوب نوشبابرا هب تمدخ اربی اه هدرب مبابرا نمایاجن مسرتب ابید ارچ متفر ولج شهب هجوت بی
هزاجا نم سپ رتش هنبی دوب ترامع لخاد هدرب یه ناونع هب مهزاب تشادن هدرب نوخ یا تاز هگا تحی دوب هدرب یه همه

من ضوع ونوناق این ممدنگ داد میهگ*تحیجیغو شزرا اهیبی هدرب اب بابرا ندوب زا مجنپ نوناق * متشاد یور راکره

دیهد رود وراهب مشچ مدرک می ششزاون متشاد منک شلماح ونوا طقف اجیایهکن هب دوب هدش مچ بشما یدرک
متساوخ می هچب !یا مدوب هدش مدنگ قشاع ! مدوب

مدز خیهم شور و متخادنا تخت وری ومدنگ تکرح وتییه مراکفا هب هجوت بی

هدرک پیاد وشتعرج اربیلواینراب هک مدوب هدش یی ابل کمیند لوغشم وحاال تشادن ثاتیری نم وری مدنگ رگیهاهی
! ندش راد هچب یاربی قاب هار اهنت طقف یا دوب قشع سوه یا دوب تنا ،خی مدوب

..... دنوجنر می رتش رتواشیمدبی هنوو دی ونم واین مرادرب مدنگ زا تسد منیدش ثعاب مراهب تحییدا

جیغمنیشکید ،دیهگ مداد می همادا مراک هب هجوت نمبی لوی دوب هتفرگ وتخت مامت نوخ و دوب هتشذگ ی تعاس نیم

دوب هتخود ای هشوگ هب وشزان ی امشچ و رگیهمیدرک ادص بی طقف

!!! مدنگ -

یزا تفوک ی!یاره عونصم سفنت ، تشاذگ مابل وری وشن ابلیشیری مدنگ هک مداتفا لواینرابی منیدادیدا ومباوج تحی

دوب تخادنا منوج دبیهب هرخ زور نوا

ای متسنوت می منک هلماح ویکیور مدب لوپ متسنوت ،می منزب تسد مدنگ هب منوتب دشات ای هنوهب ندش راد هچب واشید
هسب هیدبر نک سب هن! بیما نور بی رکف اتزا مداد نوکت ومرس راب دنچ ، مدرک باختنا ومدنگ نم منک!لوی تقد رتش بی رابن

درم!!!

شکیمد زارد مدنگ رانک دیهگای فرح هیچ نودب

رادی؟؟؟ -درد

م شرمک وری ومتسد مورا و مداد شراشف مدوخ هب رتش ،بی متشاذگ وریسیمن وشرس شهب هجوت منیدادبی باوج مزاب
دوب وزیاب موصعم اه هچب لثم متخود شرهچ یهب هاگن هش، رتهب هکلب یشکیمد

، هربب راکیزاپیش هنوت منی تسنود می راگنا لوی دوب هدروخ هرگ مهب یت نابصع تدش زا هک یی اهوربا

بابرا -

داد: همادا دمو ردمی هاچ هت زا نرهاظ هک یی ادص ،اب متخود مشچ شرهچ هب بجعتم و متفگ ی مناج اوه بی

متس نی رتخد نمدیهگ -ینعی

ماوخ می ترذعم ! مدنگ +

دش دنلب شاه یرگیه ادص مه زاب

یمیمش بصع نک شمومت -

و مداد راشف مدوخ هب رتش بی ومدنگ دش، هفخ ی عقاو ی انعم هب راگنا مفرح اباین



یمد..... باوخ

مدنوشن نوشیش ایوریپی هسوب و مدز رانک ومدنگ مدش، بیراد باوخ زا دوب اوعد بشیههب رتش هکبی یی اهادص اب حبص
ثعاب رد مه رس تشپ ندنوبوک شمدنوباوخ یمی تخبدب اب رابره و دشاپ باوخ زا شدرد لد رطاخب دنچینراب بش دی

دوب ربخ بیما،هچ نور بی رکف زا دش

مدرک مزاب ورد ی نابصع یمدو شوپ وماسابل

هتربخ هچ تسه مولعم -

راهب ابدیند
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لا بند وراهب هاگن در بجعتم تخود دیهگ فرط هب وشهاگن هک دش هراپ مراکفا هتشر دوب هداس اوی یرد ولج رگیه هکاب
ندوب هدش عمج وتیسنلا همه بوکید وریمزین مکحم وشاصع ی نابصع هک دش رتش بی مبجعت موناخ همع ابدیند مدرک

هدش چیا نزب سدح -

دش دنلب راهب یرگیه ادص شفرح اباین

مترامع منک نومهم ومسورع متفگ -

می بورشم تشاد ایناطیهف هدنهد همادا ردام ملگ!!! هتسد سورع لویچیدیمد منک هاریش هک مدش دنلب دوز حبص

دروخ

لویچینشیمد!!!! رتکد شمدرب هعولا بلا تبرش هدرک رکف مزاب و هدز شمشچ یهب روک مسورع هنکن هه

بوکید وریمزین رتمکحم وشاصع

نیس هلماح ال صا ررراهب -

نم!!!! همع +

وری مروت هتپ تفر ول شدوخ زاایهکن دعب نوتاخ ی تشاذگ وشمسا یهک راهب ههاین هیدبر نزن فرح مملک -تحییک

هبابرا یتک چوک ردارب زورما یزا داتفا ممشچ زا دیهگ تخ ری با

دوب!!!! هتخورف ونم راهب منیدش مرواب

نم -هیدبر

بوکیمد راهب تروص یهب مکحم سیلی

تتنعل ادخ مدوب بابرا گبیمرواالمن یهنزدیهگ متسنوت می دوبن وت هب مقشع ی!!!هگا درک چیراک وت مدوب تقشاع +نم

هنک

ترامع زااین نور بی وشمگ

متخادنا شنور بی ترامع وزا متفرگ وشق ی راهب ی اداد وبی داد هب هجوت بی

ندوب هداتفا هار مرس تشپ بجعتم همه

دنخش نی موناخ همع هک متشگرب ترامع تمس ، تشادن مهایتی مارب مندوب بابرا تحی دوب هدرک تنا خی مهب راهب حاالهک
یدز

ی درک هابتشا مهوت هش ضوع مرظن منیهش ثعاب مه خاتسگ هرتخد نوا نتخادنا نور -تحیبی



منیمنک رکف ندش بابرا الهب صا دیهگ حبص زورما اهی فرح نشیند زا دعب همع!!!نم +مینودیدچیه

مدز ی دنخش نی شوروک هب ور

هشاب نوا کرابم -

مینکید هاگن چیو نوتراک رس ید درگرب -قبیهمه

نیتسی بابرا دیهگ تفر تدا ی دوز +هچ

مدش خیهر موناخ همع هب بجعتم

ننکن وچیراک ننک یگبیچیراک +منینوت

دموا رتولج شوروک شفرح اباین

نوتراکرس ید شمگ میمگ، نم سپ -

واتتالفیمنیدرک دوب هدش عورش هزات موناخ همع اهی مخز ، نتشگرب ترامع هب یهد سرت تحیادیه همه شفرح اباین
تنا خی مهب ی تنعل لویوتی دوب ی نعم بی مارب ادرد یاین دوب مقشاع مدصرد یه هگا راهب هنک تتنعل ادخ منیدش مورا

ی درک
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: مدنگ نابز زا

حاالدی دوب هدش وچی مدرک می رکف چیا تفرگ رگیم هرابود بش... حاالچیمیدش!دی متفر نور بی بابرا قاتا رگیهزا اب

دوب ی نعم بی مرارف هگ

شکیمد هینی دندوب هدش عمج ترامع وتی قبیههک ابدیند

اال مدوب یهد شوپ وبش یدی اسابل نومه ، نتشگرب متمس همه دش قبیه هجوت ثعاب مشفک ی ادص هک متفر اپیین وراه وهلپ
دنوم زاب منهد موناخ همع ،ابدیند متفرگ زاگریزی ومبل ننک منی رکف نوشدوخاب نچیاهک

ی!!!! تسه -وتدیهگکی

متخادنا اپیین ومرس بجعتم

ولا... بلا تبرش اجی یثمالهب نومهم وت هک هرتخد نومه وت -اویاسببیمن

دز: بل شوروک هک دوب هدشن مومت موناخ همع اهی فرح زونه

همع هتلسن هدنهد همادا ردام نوا -

دوبیمم!!!! مه اب بش دی بابرا ونم هک هگب تساوخ ینعیاالنمی ادخ اویهن مدرک هاگن شوروک هب بجعتم

نزب فرح هحضاو +

ید!!! دشن هجوتم -چیو

: دموا دزنیکرت و تفگ یک)ایون چوک بابرا ) شوروک

هشاب نومداوناخ هدنهد همادا و رسمه نوا متفرگ یم مصت نم و هنم قشع مدنگ -

این سپ شوروک هن مدوب یهد باوخ بابرا اب بش نمدی لوی مدرک هاگن شوروک هب بجعتم

دوب!!!! هدش ربخ هچ میفگ تشاد چی



داد توکس هب وشاج اه همهمه موناخ همع طسوت اصع ندنوبوک اب

هتردارب اربی ایاجن دعب وزااینهب نم پیش لبق ترامع یهب ربمیدرگ وت -هیدبر

ماوخ می هون نم یمه دوز وهب هدرک باختنا مشرسمه هک اصوصخم

تشگرب قبیه تمس ی نابصع شوروک هک مدوب هدنوم روطنومه

هسات ،ود لوضف تشم اجییه هب میمنک سوه هنرگو نوتراک رس ید درگرب -

یگبیمر باسح تسرد راکتمدخ

!!!! هگنرز میدش شاعدا هک دوب ی شوروک نومه این مدرک منی روابو هکمیدیمد چیازیی

!!!! روطچ سپ منیهش بابرا تقوچ هی تفگ می هکنوا

و تفرگ ومتسد شوروک ،هک تفر ی تمس رقتیابهب سکره و دوب هتشذگ ی تعاس نیم

درب اه هلپ تمس

نزبیمزعیمز فرح -بیایمک

مدش قاتا دراو شرس تشپ بجعتم

نیس!!! بابرا تگرزب ردارب هگم دشی هنوو -وتدی

هدموا تشوخ نوا زا هنکن چیه!!! +هه

مهفب وتنهد فرح -

!!! نوا هن موت بابرا نماالن نوچ ی مهفب وتنهد فرح وت هرتهب +

میمنک لمع شف خال مراد وحاال مدز اهیی فرح رادی!نمیه قح موت هتبلا

هدب ماجنا وراک هنماین رتزا لماک هک مشاداد داوخ می ملد متفگ مرفنتم ندوب بابرا زا متفگ

هنکن بابرا ونم همع ایهکن رطاخب درک!!! تنا امخی هب نوا لویچیمیدیمد!!!

مدنوم هظحل یه ممدوخ ، تشادن یمه جراخ دوجو تحی هک دز فرح ای هچب زا نوا

!!!! مدوب هتشذگ کیزاچی رطاخب نم
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ی ترامع این نوتاخ زورما مینکیزا روج و عمج وتدوخ موت

تفگ می تشاد چی متخود مشچ شرهچ هب بجعتم

نم! ارچ -

منیهش طوبرم وت هب شن +ای

دوب هداتفا قافتا رسیع چی همه ردقچ ، تفر نور بی قاتا یزا باوج نشیند نودب و تفگ ایون

،حاالچیمیدش!!ینع مدوب هدش باوخ مه شردارب اب بش نمدی هک تسنود منی شوروک ،لوی مدوب نوتاخ نماالن ینعی

یمد...... باوخ مهمی شوروک یابیداب

دوب ربخ هچ نور بی نوا ینعی دمو منی یی ادص و ربخ هیچ زونه و دوب هدش بش

دروخرد ایهب هقت هک متشاذگ متروص فرط ود ومتسد سرت زا

مدرک فاص ومادص و مدرک ی مها



-بیاوت

متفر شتمس بحعتم دش قاتا دراو رگیه هکاب سیام ابدیند

هدش -چی

تشاذگ وسینیوریمیز تشگرب متمس دنخش ابنی مفرح اباین

نوووتاخ مدنگ مدراوا ونوتاذغ هدشن -هیچی

درک کاتید نوتاخ هملک وری دصق زا

شکیمد؟ چیا بش نمدی ی وتهیچمینود ؟؟؟ رتخد هدرک تحاران وروت -اویاسببیمناالنچی

مدرک هابتشا لویهن مدرک می ورکف مهین منم +واال

یمینکی فاصنا -رادیبی

ی درک تنا خی تتسود هب دوز موت +

، دموا رتولج سیام هک مدوب هدنوم گنه روطنومه

سیام..!!!!! روظنم !!! مدوب هدرک تنا خی متسود هب

دوب شوروک بابرا نومه هدش شقشاع تفگ سیام یهک سک هنینعی ادخ ایاوی

مدوب هدرک چیراک هتساوخن یا هتساوخ نم منیدش مرواب

یدی؟ باوخ شوروک -وتاب

ی ولج ومدوب دیهد تخت هشوگ هک ایور هراوشوگ هک هرب نور بی تساوخ ومی تفگ هنای هک هتبلا مهب هجوت بی
متفرگ شمشچ

امتح دیهگایه سک اربی مه هراوشوگ این سپ مموا -

تشاذگ شنهد وری وشتسد هدز لوح مفرح اباین

همردام راگدا مینودیدهکی منوتدوخ نم دبیدهب ونوا افطل -

متفرگ شتمس ور هراوشوگ میدز جوم شامشچ وتی مغیهک ابدیند

مرادن یری صقت نم ادخب ی نزب فرح ی مسر نم نیتسیاب روبجم +سیام

نوتاخ مدنگ نکید مادص ید تساوخ -چیزدیهگای

تفر نور بی قاتا زا مهب هجوت هکبی شکیمد ی فوپ

هک اهیی هنشگ وعین متسشن تخت میدرک،وری فعض ملد و دوب هدش منشگ ی روجدب

مدش ندروخ لوغشم ندوب دیهد اذغ ی رمع دعب

یم دروخ می وراهاذغ هدنوم یموهت تسش هکمی یی اتقو یدا مدوب هداتفا سیام یدا

هنک! باختنا نوتاخ ناونع هب ونم بابرا هک مدوب هتساوخ نم هگم دوب چی نم یر صقت هخا

شکیمد یوریمیز تسد و متفر بابرا میز تمس مدش، دنلب و متشاذگ وریمیز سینیور

رانک یهک سوط ی اشچ ابدیند مدش خیهر شهب و متشادرب وریمیوز سکع باق

دوب، شدوخ امتح مداتفا هیدبر بابرا یدا دوب هتفرگ رارق ی مناخ

! رتخد بیا تدوخ هب شکیمد سکع یوری تسد اوه بی



متفر رد تمس و متشاذگ شاج رس وسکع باق هدز لوح رد ندش زاب اب

دجید بابرا مگب رتهب یا شوروک ابدیند داتفا مندب گنسینیوری مسج راگنا هک

تخادنا مندب وری گنسینیوش هک مش دنلب متساوخ می بجعتم

یمیدرک روطن ارچای -

تفرگ شدنخ هک شکیمد جیغی

یاه درک ظنتیم جیغ ور گیارییوت ایهکن لثم -وت

part26#

متخانش می بوخ ور پیچیداینوب مغامد یدبیوتی دوب شندز فرح ضحم هب

مدش انشا شاهاب نوم ی گدنز هب ومع دورو هکاب یی وب دوب بورشم وبی

مدز رانک وبابرا رگیه اب ازور نوا ی روا ابهبیدا

دش!!! -چی

شکیمد دیراو تمس وریمزین ومدوخ یرایممنیدرک، ماهاپ

داتفا تخت ووری درک ماگن دیهقای دنچ بجعتم بابرا هک

مدددددنگ -

ی اوخ +چیمی

منک تلماح بشما -ابید

دز تخت وری راب نچ وشراشا تشگنا شفرح اباین

؟ ییی مهفید بشما -مهین

هشاب میمنک تراد بی دعب اراک ینعیارایشواین منک چیز نم هک نک تحارتسا وتیمک هشاب +

مرادن تچول و راکیببل ماوخ -ارایشمنی

بابرا میمنک شهاوخ +

منوم می رظتنم ارایشنک هشاب هراد وزرا شبش یاربیاین رتخدره بخ -خیلی

ی رتخدره هساو هرا شکیمد،هه ی گدوسا رس یزا فوپ شفرح اباین

و نم طقف ونم ندوب ،ونز مدوب هدنورذگ بقال ومبش هک نم لوی هعوزرا بش این

دنبرمک تمس ومتسد شکیمدو زارد تخت هشوگ فرح دزبی هقرج مرس وتی یهک رکف لبقی)مینودیماب بابرا هیدبر(

مدراوا نور بی شنت زا وبابرا ی اسابل مورا و مدرب بابرا

مدرک زاب مه ور شنهر اهیپی همکد و متفرگ رگ شتخل نت ابدیند

میدشمیمهفید دنلب بابرا هک بص مدرک منی وراک این هگا لوی یمد سرت می

شکیمد نومنت وری ور وتپ و مدش دزنیکرت بابرا وهب مدراوا نور بی منت زا وماسابل

یم دوبن مه میدشومیمهفیداب دنلب باوخ بین بابرا ادابم مباوخب متسنوت منی سرت زا



دشو..... مرگ مامشچ هک تشذگ ردقچ منود منی

میمدز سفن سفن مدش دنلب هدز لوح مامشچ ندش زاب ضحم هب حبص

دوب یهد مهفن چیزی بابرا سپ دوب هدش حبص

شکیمد ورباالرت مالهف دوب ندز رطع لوغشم یایهن ولج هک بابرا ابدیند

رادی درد زونه -

چی +درد

تخود مشچ مرهچ هب بجعتم

مشک می تلا جخ وسلایه هچ این هههرا -هرا

تفر رد تمس و درک ی مخا مهب هجوت بی

هنک، سریگدی تهب سیام -میمگ

هشن ور مبشما هشقن مراود مای شکیمد ی گدوسا رس یزا فوپ بابرا طسوت رد ندش هتسب اب

مرادن شسود هک مدوب یهد باوخن ی درم اب لقادح

مدز رانک ور مالهف سیامبیخیلا شکیمد.ابدیند ورباالرت مالهف هدز لوح رد ندش زاب اب

ونم ی دنوسرت یی! وت اباب -ای

ودوب تابن با نرهاظ ولیناویهک تشاذگ تخت رانک ومرگ با کیهس مهب هجوت بی

تشاذگ وریمیز

؟؟؟؟ ی درک رگیه وت -اویاسببیمن

داتس ای مولج و تخادنا اپیین وشرس ملا وس هب هجوت بی

میمرب نم دبید هگا ببینن ناوخ می وبشما هکمالهف نتفگ موناخ همع -

متشاذگ تخت وری یور بشلا هچاپسد شفرح اباین

مراد نوشاهاب ییم افرح یه هخا نوشارب میمرب مدوخ یچیه مینود -موا

ی عقاو ی انعم هب شنتفر ،اب تفر نور بی قاتا وزا تفگ ای هشاب

چی متخادن یمی کلا نوخ هگا مدرک می شکیدحاالابیدچیراک توس مرس

دز شلوگ ومنیدش دوب افرح رتزااین گنرز موناخ همع هن

؟ دوب هدرک ضوع لبقی)ور بابرا هیدبر( قاتا اهی یمالهف سک ،ینعی مداتفا پیش زور ود یدا

دوب ترامع وتی مزونه الهیدبر صا

دوبن سکچ هی راگنا متخادنا ورو رود یهب هاگن و مدرک زاب وقاتا رد سرتسا اب

دوب هدرک بنتیه لبقی)ور بابرا هیدبر( اقا موناخ همع نوچ مدرک می ادخادخ طقف

هشاب هتفرن شقاتا تمس ی سک
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دش دنلب مداهن هازا اجیخلایمالهف ابدیند مدز رانک ور وتپ و مدش قاتا دراو

متفر نور وبی مدرک زاب وقاتا رد مورا ورهار زا یی اهادص نشیند !!!اب مدرک می حاالچیراک

ای هدش ی زود گنس و دنلب زبس نهر ابپی ماسابل وعتیض زا دعب و متشگرب مقاتا تمس لوا

یو نابصع متفر شتمس ادیه ،ابدیند مدموا نور بی قاتا زا

مشاب هتشاد ندرک فلت یاربی تقو هک مدوب ی سک نوا رتزا سرتسا رپ

؟ هدرک ضوع کی وزور یاهیدی -مالهفووربشلا

هرن چیزدیهگای تمس شرکف ی سک هک متفگ مه یور شلا بور هملک دصق زا

یدز دنخش ادیهنی مفرح اباین

متدوخ یههدیزور سرپ می لادیزور وحا زا تقونوا دشی نوتاخ ثمال هزات زورما -

ی درک ضوع تدوخ یاشیمد دوب راکتمدخ یه

بیدا: فرح اتهب دنک نوج راگنا هک متخود شهب یوم نابصع هاگن شفرح اباین

متیزمیهنک اپییون سنلا االمن هدرک ضوع هرهاط -

ریهزمیهزای رتخد ،ابدیند متفر سنلا تمس دیهگای فرح بی شفرح ندش مومت اب

متفر شتمس تشاد نس نرهاظ هک

یید امرفب -ایاوی

ی؟ درک ضوع یو قاتا هچ اهی مالهف +دیزور

درک یی اتراهچ اتود ود شدوخ اب راگنا مفرح اباین

، نتشازن نوشدوخ منوا هک هیدبر اقا قاتا زج ناج مناخ -واال

مدرک متیز قبیهور

اه... مالهف لا وحا زا ارچ حاال هشاب شکیمد،خیر مه تحیوتا

متفر باال اتود یکی وراه هلپ شهب هجوت هشوبی مومت شفرح متشازن

دوب!!!! اجک مالهف نوا سپ ، نتسشن ور مالهف منود می شلقادح هبوخ

دوب هدرک لمع دوب هدز یهک فرح هب موناخ همع ینعی دوبن شقاتا لخاد هیدبر

دوب!!! هداتسرف ترامع نوایکی هب وبابرا و

متفر بقع یهد سرت دموا نور بی شقاتا زا هدز لوح هک موناخ همع دیند

!!! مداد می وشباوج چی نم لوی هدب ور مالهف هگب تساوخ الدباالنمی

درک طی وراه هلپ تعرس اب مهب هجوت هکبی متفر مقاتا تمس و مداد تروق ومنهد با

دش شچ او!!!ایناالن

متفر نور بی ترامع زا تعرس دزواب اهیی فرح ابادیه موناخ همع هک دیمد بجعتم

هدش شچ مناخ همع هک یمد سرپ می هگا متشادن ادیهور هلصوح ال صا

متشگرب مقاتا تمس بیخیلا سپ دنورپ وتیهکمی دنخش نی مزاب امتح



**

مدنگ اربی هدننک هتسخ یو لومعم زور دنچ تشذگ

: مدنگ نابز زا زاب همادا

دوب هدش تولخ ی روجدب ترامع ، مدوب یکالهف روجدب و دوب هتشذگ ی زور دنچ

تشگرب مدوز وخیلی دوب غاب وتی طقف لوی دموا ترامع هب یهراب هیدبر هتبلا

تمسق ،اهنت تساجک هکمالهف مسرپب شزا متسنوتن تحی

هک....... دوب این زور دنچ این بوخ
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دشن شزا ی ربخ دیهگ هدش رمیض شرسپ نداد ربخ شهب زاایهکن دعب موناخ همع

دوب هدرکن بابرا وشرسپ شاه هدازردارب اجی هب ارچ هک متشاد یور واکجنک این مزونه لوی

دنیمد نم و دوب هدراوا دوب!اشیمد هدراوا نی وشرسپ دوب ی نومهم تدم ارچاین ال صا

و درک هراپ ومراکفا هتشر پیچید ملد وتی دبیهک وحلا سح

مدرک می فعض سح ندراوا باال تدش مرب،زا یی وشسد تمس دش ثعاب

درد ولد ندراوا باال لومعم قبط هتدو رپی عقوم اال متحا رتخد شاب مورا ! تشادن ناکما هن

؟ تشاد ! مشاب هلماح نم تشادن ناکما !هن تشاد ی گلماح یهب طبر هچ

میدش روم روم منت مشرکف تحیزا متسشن تخت شکیمدووری ی فوپ

سرت تدش زا موناخ همع ،ابدیند متفر نور بی قاتا یهدزا سرت

و..... تفر گیج مرس هک مدرگرب مقاتا هب متساوخ می

هک موناخ همع ادیهو ابدیند مدرک زاب ومامشچ اببیحلای

مدش دنلب بجعتم ندوب هدز هقلح مرود

متشگرب رد تمس بجعتم ینزی ادص اب

سلماح نوتسورع ناج موناخ دبید -مژهد

تفرگ شتسد وتی ومتسد یناطیدزو شدنخبل ی عقاو ی انعم هب موناخ همع شفرح اباین

هدرگ مربی راک زا رتدوز هونشب وربخ این شوروک منعمطم

ندب ربخ نوشهب اهمیمگ هچب االنهب ناج موناخ مشچ +

یتیدز اضر رپ دنخبل موناخ همع

هنک تحارتسا رازب شتحار ومسورع هکرابم -بیا

دوب، ی روج یه ملد مزونه متسشن تخت یوری تخس هب همه نتفر اب

مدوب هلماح لبقی) بابرا هیدبر( بابرا زا نم دش یر زارس ماشچ زا ماکشا



دش یزاب مورا هب رد هک مدوب رکف وتی روطنومه حاالچیمیدش!!!

شکیمد هینی هدز لوح هیدبر ابدیند

نور بی ورب مینکی -چیراک

دش خیهر ممکش وهب تسشن تخت وری مهب هجوت بی

هن هگم هنم هچب -

نور ربیدبی افطل +چیرادیدمیگید!!!

ممدنگ -

ملد اب میدرک چیراک تشاد درم میدرکاین روم روم ومنت مامت شنوبز زا ممسا نشیند

دوب هدش شکیهد مهرد ماهوربا هش! راهب رامیایا لثم منم تبقاع تساوخ می هنکن

مدرک یش هارمه لوی ارچ منود ،منی تشاذگ مابل وری وشابل مهب هجوت هکبی

ی تنعل سح وهباین شندوب هب متشاد نیزا راگنا

دش رتش ماهبی رگیه تدش

متردارب نز یی اروج نمیه میمنک شهاوخ هیدبر ورب -زاایاجن

هنم زا هک وگب ادخ وروت هنم زا هچب ی،این شاب هدش نوا ینز منینوت +وت

دش لفق شگنر ی سوت و لگشوخ ی اشچ هب مامشچ

هن؟ هگم هدزن تسد تهب -

درک.... بابرا ونوا موناخ ومع بشیهک دوب تسم بشیهک نوا هدز تسد +

منعمطم هنم هچب نوا ووش هفخ -

مشچ زا ایهکن دعب ی درک رکف ؟؟؟؟ میگی غورد میمگ منم وگب همه وهب ورب هشاب -

؟؟؟؟ میهنک رواب وتافرح یدیهگ داتفا همع

بوکید مه هب مکحم ورد و تفر ی نابصع مفرح اباین

دش دنلب ی رتخد یجیغ ادص نامز مه هک

دوب هدرک بجعت هیدبر زادیند مه زونه راگنا مدرک زاب ورد و مدش دنلب هرهاط -ابدیند

!!! موتاب ی اوخ -چیمی

ید روخب هداوناخ ورابقبیه ماش امش هک نتساوخ ناج مناخ +

متسب وقاتا ردو متفگ ای هشاب هجوت مگب،بی چیزی دوب رظتنم راگنا

دوب یمک گداوناخ ندروخ ماش مهین طقف و متشاد لکشم ی فاک هزادنا هب
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ورس یهب تسد راچان ملا،هب بند دمو می شدوخ موناخ همع هعفد این متفر منی هگا منعمطم



ندوب ندروخ لوغشم همه ، متفر نور بی قاتا شکیمدوزا مور

تفر ی لدنص تمس مه هیدبر نم اب نامز مه هک مداد تروق ومنهد یخلایبا لدنص ابدیند

تس اجیوتنی اجنوا -

دش امرف مکح دبی توکس شفرح اباین

درک: نم هب ور بیخیلا همع هک

هعوت یخلایاربی لدنص ناج مدنگ -بیاشبین

یدز دنخش هکهیدبرنی متسشن ی لدنص ووری متفگ ی مشچ

؟؟؟؟؟؟ شبیمن اجک نم تقونوا -

لیناوی نتخ زاری دعب و تشاذگ شنهد وتی ور تشوگ ایزا هکت سکل ری همع

درک هبهیدبر ور شدوخ اربی با

خیلیه شدوخ ترامع ی درگرب متشاذگ نیسشبینی،مهینهک رارق -وت

مگب وچیزی منک شاگن یمد سرت تحیمی دوب هدنوم روطنومه دیهقای دنچ هیدبر

دوب موناخ همع رانک یهک رسپ ،ابدیند متخادنا قبیه یهب هاگن هدوسا هیدبر نتفر اب

دوب موناخ همع بشیه ردقچ درک، دنلب وشرس هک مدرک شاگن بجعتم

نهد لای متسد اب مهب هجوت بی همع ، متفگ ناهی بجعتم هک تفگ ی موهفمان هملک

درک کاپ ور هرسپ نوا

تخادنا مهب ی هاگن همع هک دوب هدنوم زاب منهد روطنومه

هنم رسپ زرمو -کی

درک هدرم ایهب هراشا موناخ همع ادیه ندموا دز،اب ادص ادیهور هک متفگ ی ناها

درب رانک وریمیز زا دوب رچل وریوی هک ور هرسپ و تفگ ی مشچ ادیه هک

درک ادهیت لباقم سنلا تمس وهب

درک: رت بل هک متفرگ هدرم زا مشچ موناخ همع ی ادص اب

هه مدرکن بابرا ومدوخ رسپ ارچ میگی تدوخ اب امتح -

ندش ی روطن ای فداصت وتی مرهوش اب نامز مه هراد ی حور هتبلا یو مسج لکشم زرمو کی

درک توف مرهوش هتبلا

هنک نوشتمحر ادخ +

تخادنا سنلا دیهگایهب هاگن و درک ی ثکم

تسه هک مهیهن عاضوا لوی متشگ وناهج ی ارتکد مامت -

هسب همع +

شدوخ هب هزات راگنا همع ، تخادنا همع یهب نابصع هاگن هک متشگرب شوروک تمس بجعتم

داد همادا شندروخ هب رورغ اب هدشن چیزی راگنا و درک کاپ وشاکشا هشاب هدموا

هنک خلای وشدوخ همع هراز منی ارچ یمیهنک روطن ای شوروک ارچ



بخ هنزب فرح مدا ینیهزا !هاگ رورغ همهن یمیهدای نعم هچ ال صا

مدش دنلب و مدرک ی رکشت هک دوب هتشذگ دیهقای دنچ

هک مداد کتیه وهبدیراو متشاذگ ممکش وری ومتسد ، تفر گیجمی یی اروج یه مرس

درک هقلح مرمک رود وشتسد دشو دنلب هدز لوح شوروک

، تشگرب ی نابصع ام ابدیند دمو اپیینمی وراه هلپ تشاد راگنا هک هیدبر

شکیمد نور بی شوروک ی اتسد راصح زا ومدوخ

روخب وتماش وت مرب منوت می مدوخ -

ی؟ نعمطم +

اپییوندیدمیمدز روطنومه متفر باال وراه هلپ شهب هجوت وبی متفگ ی موها

متروص یات تناس دنچ یهک گنر ی سوت ی امشچ ،ابدیند مدروخ گنسینی مسج هب هک

متفرگ مغ گنر تشاد هلصاف
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شکیمد یهدهینی سرت درب، شقاتا تمس و تفرگ ومتسد مهب هجوت بی

مینکییکیمیبیهن!!! چیراک

درک لو ومتسد هدز لوح هیدبر شوروک ی ادص اب

شاداد نز هبوخ -حتلا

درک کاتید شاداد وری دصق زا تفر شقاتا تمس یدزو دنخش هکنی متفگ ی موها +

متفرگ زاهیدبر مشچ شوروک ندموا اب

تفگ می تهب -چی

مدرک هاگن شوروک هب بجعتم

ورباالبیما هلپ درک مکمک طقف تفگن +چیزی

دموا مرس تشپ هک مدش قاتا دراو شهب هجوت وبی متفگ ایون

شکید زارد تخت وری میدرک ماگن هک روطنومه دزو رانک ور وتپ هک متفر هرجنپ تمس

تمنوباوخب -بیا

؟؟؟؟ مچب هگم +

منک سمل ومچب ماوخ بیاینعیبیا،می متفگ -

رغید زاب هک مدرک می هاگن ونور بی هرجنپ زا روطنومه

اعریتمنینکی ارچ هدرس ماجنوا هتقو دیر مدنگ -

شکیمد زارد تخت هشوگ و متفگ ای هشاب

تمروخب ماوخ می هگم ردمیمرا وتردپ مش ی نابصع راکینکی یکرابدیهگ مدنگ -ببین

؟؟؟؟ چی سایبببیهن مچب بیتفیو هگا ؟؟؟؟ شکیدی زارد تخت هشوگ هک



تشاذگ شن وریسی ومرس و درک هقلح مرمک رود وشتسد مهب هجوت بی

رادی!؟ سود ،ثمالچیا تمسانشب رتش بی ماوخ -می

وشمارا +

رادی؟ سود چی اگنر دنخید،زابین مفرح -اباین

دوب هتفرگ ومزکرمت دوب ی زور دنچ هک تفر یی امشچ گنر تمس مرطاخ اوه بی

میمش هتسخ نک لو ور هرخسم ثحب +این

هدرک تتسخ نوا امتح مرب نینیم هنوبرق -هلای

درک ملغب مکحم هک مدنودرگرب دیهگ فرط ومور شافرح هب هجوت بی

: مدوب هداتفا یداهیدبر

ممدنگ تماوخ -خیلیمی

..... مداد باوخ ی امرگ هب شکیمدولد تسد هیدبر رکف زا هک تشذگ ردقچ منود منی

مدش بیراد باوخ زا دروخ رد هب ایهک هقت ی ادص اب حبص

؟؟؟؟ وت یکبیما چوک موناخ -

تخادن می هدنخ هب ونم شندز فرح اب رتخد این

هرهاط +بیاوت

تشاذگ میز هشوگ وسینیور دموا لخاد قوذ اب مفرح اباین

شید رضاح منک کمک نم شاپید ید دشن رضاح زونه هک امش ناج موناخ -او

اربیچی رضاح +

نور بی نوتنربب ناوخ می نتفگ گرزب موناخ -واال

تفر دمک تمس هرهاط هک مدموا اپیین تخت زا قوذ اب شفرح اباین

دراوا نور گنریوبی زمرق سابل و

؟؟؟؟ هروطچ این ناج موناخ -

+علایه

، تفرگ مدنخ منم هک یدز دنخبل

سینیمیما ندرب اربی مرب -نمدیهگ

هک مداتفا یی اتقو ،یدا تفر نور بی قاتا یدزوزا سرتسا رپ دنخبل هک متفگ ای هشاب

و متخانش اپمنی زارس موناخ راهب دیند قوش زا مدوخ

تشاد نم هب وسح نومه هرهاط راگنا حاال

متفر نور بی مقاتا شیرزا ناو لی ندروخ رخا یورد رصتخم ارایش زا دعب و مدش هداما رسیع

دموا نور بی شقاتا زا مه هیدبر نم اب نامز مه هک

مش سمیر مه شاهاب ادابم هک متفراه هلپ تمس ی رتش بی تعرس اب



بیا مرتخد شاماالبیا مناج -ای

درک هرهاط هب ور همع هک متفر میز تمس و مدز ی دنخبل

بیراید -کیومف
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بیمرا مرامش کیف ناج موناخ -

زعیمز بیرا +هرا

! متسنود ومنی متشاد کیف مدوخ نم مدز ی دنخبل هرهاط نتفر اب

مدموا مدوخ هب موناخ همع ی ادص اب

ورمیدی اراکتمدخ هب ردقن ای هشاب ترخا هعفد -

داد متسد کیفیو هرهاط هک دش ضوع مرهچ گنر موناخ همع فرح اباین

دوب خاالق شوخ ایمنیهراب دوب هدش مضغب ثعاب و دوب هدروخ مرپ وت دب راگنا

تخانش یوش عقاو دوخ المنیدش القصا خادب یهراب

مداد تروق ومنهد با شامینمیدش راوس هک هیدبر ابدیند

درک نم هب ور موناخ همع هک

هراد راک رهش نور بی مشدوخ میریم ابهیدبر زورما -

دوب رفن دنچ اب ندز فرح لوغشم موناخ همع مدش شامین راوس فرح وبی متفگ ای هشاب

هجوتم هک مدنودرگرب دیهگ فرط ومتروص وشدیهگ، راوس بیا موت اباب ای

هش بیخیلا تشادن دصق راگنا مدش اهیهیدبر هاگن

-چیههه؟

درک ظنتیم مرهچ وری رتش وربی ایدزوایهن هقهق هیدبر مفرح اباین

نمباالهرت زا موت ماقم االنتحی بخ رادی مقح هتبلا مینزیا!!! +داد

لوچوم لوچوک موناخ

دش راوس و داد راختفا ( موناخ همع ) گرزب مناخ هرخ ،بال مدرک ی مخا شهب هجوت بی

میداد سرتسا مهب واین میدرک ماگن ی هاگ همع و دوب امرف مکح دبی توکس

هک اهیی هشقن زا ادابم هیدبر دشیماقا موت محازم -

بیتفی؟ بقع مینزی لوگ ونم شاهاب

متفگ می شهب هک یی اتقو همدا ی دوب ی روطن مهی دوب مه هچب هیدبر ناج مدنگ ی مینود

میدرک روبجم مشوروک ومتفر تفگ یمی وکلا تفر منی هرب یی وشسد باوخ لبق امتح

خیسمیدرک وشباوخ تخت دوب مولعم هک مشدعب هنک اتیید وشافرح هک

یرغید نابصع هکهیدبر مدز ای هقهق گرزب مناخ فرح اباین



تفرگ دهیه نوشارب شاباب هک ویهراب تشاد سود ی جنران گنر یا گچب یهیدبر -مینود

زا دوب هدنوم مک شفرح اباین تفرگ ی جنران ترش لماک هتسب یه هیدبر

تشگرب متمس داد واب تشاذگ زمرت وری وشاپ هکهیدبر گبیمر درد لد هدنخ تدش

مدش شامینپیهدا رسیعزا دشو دب حملا هک یمد سرت ایدقن

مدراوا باال ومدعم یتا وتحم لک رقتیاب و مدرک هزات ی سفن دنچ

دموا متمس یهد سرت هکهیدبر

ماوخ می ترذعم -

مدش شامین راوس شهب هجوت وبی مدرک ی مخا

.... متساوخ منی اعقاو -نم

درک ی مخا همع هک دوب هدشن مومت شفرح زونه

مینکی هابتشا مزاب ی درک اطخ مگب یاتمیما مدازردارب موت مگب -اتمیما

؟؟؟؟ چی چیزیشمیدش هچب هگا

درک نشور شامیون مخااب و نارگن همع هب هجوت هیدبربی

تشاذگ ممکش وری وشتسد نارگن همع

؟ دوب گنر هچ اترش یدمیتفگید تشاد بخ ید سرتن مبوخ -نم

درک: رت ایدزوبل هقهق موناخ همع

وت تسد -زا

.. ندوب هدروخ هرگ مهب ی روجدب شاهوربا و دزن ی فرح هار اتاپینا هیدبر
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تفر هاگشورف تمس موناخ همع دشیمهک پیهدا همه سریند ضحم هب

میما منک کراپ شامیون منم ربید امش -

تشاد هقبط دنچین نرهاظ یهک گرزب هاگشورف ابدیند تفگ ای هشاب گرزب مناخ

متشاذگ ممکش یوری تسد اوه وبی تفرگ مدنخ

متشادرب ومتسد هدز لوح هیدبر ابدیند

دز داد هک مدش خیهر شهب بجعتم دش، دنلب گرزب مناخ ی شوگ ی ادص هک

یییی -چ

-نماالنمیما

همع هدش +چی

ناتسرام بی ندراوا وزرمو -کی



؟؟؟ هدش چی +زاب

ننک یشمی رتسب نراد -

دوب شدرگ رد وهیدبر گرزب مناخ بین مهاگن نارگن

نوتمنوسر می نم شید راوس بخ -خیلی

تخادنا نم یهب هاگن مخا اب همع

نیس رادراب یاربینز بسانم اجی ماجنوا تس دجینی چیز -هن

میبینیم ومه دش هگا دعب یمیمروسریگدیمیمنک سکات اب نم

تفر ی سکات تمس مناخ همع هارمه وهب تفگ ای هشاب هیدبر

وطالنی ووگی تفگ زا دعب هکهیدبر مدوب هدنوم روطنومه

دموا نم تمس همع نتفر و

هنوخ ربیم دیهگ مام بخ -خیلی

منیریم هنوخ +

درب هاگشورف تمس و تفرگ ومتسد مهب هجوت هکبی متشگرب شتمس بجعتم

، متفرگ شرگ یوهیی تکرح زا

متفر شتمس و مدز ی دنخبل دوب هزاغم ویرتین هشوگ یکیهک چوک ی اشفک ابدیند

دوبید؟ هدموا هچب سابل اربیرخید همع -اب

منود +منی

ی؟ دموا ارچ ی منینود -هگا

مدرک ویرتین تشپ ی اشفک ایهب هراشا و مدش هزاغم دراو هبهیدبر هجوت بی

؟ هرسپ نوتچب -

درک غتییر مرهچ گنر راگنا شفرح اباین

... نود منی -نم

دموا ولج هکهیدبر دوب هدشن لماک مفرح زونه

هرسپ +

تشاذگ وریمیز وراشفک هنز هک متشگرب هیدبر تمس بجعتم

مدرشف متسد وتی وراشفک

گبیر دیهگ شفک خیلایتیه رسپ اربی وت همدوخ هچب -اربی

تشاذگ ممکش وری وشتسد ایدزو هقهق بابرا مفرح اباین

هرسپ منعمطم نم تساجن نمای رسپ -

نکی شمومت زابیوتا هرخسم هرتهب

درب شلوپ کیف تمس وشتسد مهب هجوت بی

میمنک باسح مدوخ هدرکن -المز



دوب نم اینکیف ،هگا متخادنا یهبکیمف هاگن هک تفگ ای هشاب

دوب شوت مه لوپ امتح سپ

خلای لوپ ابدیندکیف مدرک شزاب هرخ ابکیفبال نتفر رو دیهق دنچ زا دعب

تفرگ هنز تمس لوپیو رادقم یدزو نهپ دنخبل هک متخادنا یهبهیدبر هاگن

هشاب اشلاالسالتم نا هراد ی کمن اب ردام و ردپ -هچ

و درک ی رکشت هکهیدبر متشگرب شتمس ی نابصع و بجعتم هنز فرح اباین

تفرگ ومتسد

هدش گرزب مهافتوس اویاسیه هن -هن

تخادنا نم یهب هاگن دعب و درک هنز یهب هاگن لوا هیدبر

زاکیه تچب گبی همه هب نیزانیسهک ناج مدنگ بخ +خیلی

منم.... نزی وت
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... رهوش و نز وت ونم ننک رکف هابتشا هب هنکمم یا ضعب میگیریم هچب سابل رادیم مدرم منم

حاالبیاربیم ندرک طلغ یا ضعب -

دوب هتفرگ شدنخ راگنا مفرح اباین

دوب نومولج تسرد یهک شورف زیر سابل ابدیند درب دیهگای هزاغم تمس و تفرگ ومتسد

تفرگ ومتسد یدزو دنخش هیدبرنی

مینکی -چیراک

دش هزاغم دراو مهب هجوت بی

تفگ ییدی امرفب هنز هک مرب نور بی هزاغم زا متساوخ می

شنامز ون دوب شقوم لویاالنن متشاد زیرنیزا سابل هب اعقاو

یگبیر اوخ یمی چره نور میمربی -نم

یدز دنخبل هک متفگ چیازیی هنز هب ور هیدبر نتفر نور اببی متخادنا اپیین ومرس

رادیم وشزمرق طقف اسیز نوا زا بخ مووا -

ماوخ +نمنی

ید رازب ونومه داوخ -خیلیممی

متشگرب هیدبر تمس ی نابصع

نور یبی دوب هتفرن هگم +وت

شنکید یی امنهار تلایهیمک جخ خیلی نم یدایننز شخبب مناخ -



وتی زیور سابل یهک نسم رقتیاب نز هک متشگرب هیدبر تمس بجعتم +

درک: رت وبل تخادنا مهب ی هاگن تشاز پالتسیکمی

هعوترهوش دیهگ مدرم لویاین تسرد ی درک جاودزا هزات ی نووج مرتخد -

هراد لا کشا هچ هراد سود زمرق بخ ی شکب تلا جخ ابنیدهک

متفرگ یرگ عقاو ی انعم هب هنز فرح اباین

تفر دیهگ فرط تمس یدزو دنخبل هک

یام دراوا دجید ییددمالی اوخ می -زاایمان

تودیهکایهک رحیرو باوخ سابل ابدیند

وپالتسیکیهک هیدبر ندموا اب متفر نور بی هزاغم زا هدز تلا جخ درک هراشا شهب

یرغیمد: نابصع دوب شتسد وتی

ی؟ رادرب چیزی تفگ -کی

ی تفرگن تدوخ هگم بخ +

متفرگ شتسد زا وراسابل شکیمدو ی فوپ

باال هقبط -بیاربیم

هنوخ مرب ماوخ می مدش هتسخ +نم

یم دموا هزات هک -ام

هیدبر افطل +

شامیونبیمرا نم اویاسات ربیموتایاجن بخ -خیلی

وبقع رد متساوخ می هیدبر ندموا اب مدنوم هاگشورف رد هشوگ و متفگ ای هشاب

دش عنام هک منک زاب

افطل شبین ولج -

متسشن ولج و متفر ضارتعا لویبی ارچ منود منی

تشادن تکرح دصق هیدبر راگنا لوی دوب هتشذگ دیهقای دنچ

سرید ممکش هب هک مدرک لا بند وشاگن ودر متشگرب شمس بجعتم

تخادنا مهب ی هاگن نارگن هکهیدبر متشاذگ ممکش وری ومتسد -

میهش.... مدنگ -

و داد تروق وشنهد با هک متخادنا شهب ی هاگن بجعتم
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تخادنا مهب ی هاگن رخا رس و دنوم روطنومه دیهقای دنچ تشاذگ ممکش وری وشتسد



میمنک! شهاوخ ، مونشب وشبلق ی ادص ماوخ ،می مدنگ -

متشاذگ ممکش وری ومتسد دوب، هتفرگ مدنخ

هرذگب ی هام دنچ ابید لقادح نیس مولعم شبلق ی ادص االنهک هخا -

نکیم کچ ربیم لقادح هشاب هدموا شرس بالیی تمدنوسرت هک عقوم نوا مسرت +می

هک متفگ ای هشاب

تشاذگ وریزاگ وشاپ و درک نشور شامیون قوذ اب

دوب شهاگن یوتی صاوخ قوذ و قوش

یم گدنز وتی هدموا ی لقسف یه هرابود سلا جنپ دعب ی -مینود

نیس؟ بوخ حتلا ایهکن لثم وت هتردارب هچب نوا مگب راب دنچ +

هتفگان هتبلا دشن هدز ی فرح هار داد،اتاپینا همادا یش گدننار هب مهب هجوت بی

میدرک هاگن ممکش وهب تشگ مربی دیهقیکراب دنچره هکهیدبر هنومن

دوب هدرک لگ شناردپ سح میدز، جوم شاشچ واینزا تشاد ی صاوخ ی نارگن

هنوا زا هچب هک متفگ می شهب هنک،اشیمدابید پیاد همادا متشاز لویابنیدمی

متفگ می هبهیدبر هگا نیس!اما شاباب هک هگب اباب ی سک هب مچب ینعیابید

.... دنوم منی مچب یاربی شمارا اشید عقومنوا تفگ می همه وهب تفر می هنوا زا هچب هک

متشاد سود ور ایاجن ردقچ مدش شامینپیهدا زا رتکد هب سریند اب

و... ترامع هن دوب ایاجن مراک رسو منیدشاالن معنام ومع هگا

دموا متمس هکهیدبر شکیمد معیقی سفن اوه بی

؟ هشاب بوخ هچب مینکیارب کف ایاجن منوا معیق سفن مینکی -چیراک

مدنورذگ رظن زا وراج همه قوذ واب مدش ناتسرام بی دراو شهب هجوت بی

دموا متمس ابنزی تبحص دعب هیدبر

-بیاربیموت

دشیمـ...... ی قاتا دراو هیدبر هارمه وهب متفگ ای هشاب

هک تفگ می رتکد و دوب لا مرن چی همه رکشورادخ و دوب هتشذگ ی تعاس نیم

درک تروشم و تبحص رتکد ینیس،لکیاب صاوخ وچیز هدروم اهیبی سرتسا

مداد می ماجنا هکابیدزاحاال یی اراک و تفرگ مارب یی اذغ همانرب دنچ و

دش هراپ مراکفا هتشر رتکد ی ادص اب

هرابک هبی هیدبر راگنا درک ی هارمه رد مد ات ورام و داد تسد هکابهیدبر

تشگرب رتکد تمس هشاب هدموا شدا چیزیی

.. هطبار دروم -رد

ی درس قرع راگنا متفرگ یرگ عقاو ی انعم هب هک دوب هدشن مومت هیدبر فرح زونه

یدز دنخبل رتکد هک تسشن مندب وری



ینکید فاک اعریت ابید طقف ید سرتن -ن

دموا نور بی قاتا وزا درک ی رکشت هیدبر شافرح ندش مومت اب

ی سرپب هراب میدیرداین هزاجا تدوخ قحیهب هچ هب -وت

؟؟؟ هنک ماتین وتزا نی شوروک ی رادراب نم زا االنهک مراز یمی درک +کف

ی منیمهف ارچ مرادن -نمنیزای

درب شامین تمس و تفرگ ومتسد مهب هجوت بی

درکن مارغرغ یهب هجوت ین رتکچوک هیدبر

ومتسد مزونه یم دموا نور بی ناتسرام زابی

مرادرب ومتسد تساوخ منی ملد و مدرک می شسح دیهگ راگنا مدوب هتشاذگ ممکش وری

شکید موهیراهینی هک متسشن ولج ثحب بیرجو مدوخ هعفدن ای

دش هفخ مچب رادرب وتسد -

ایدز هقهق هک مدرکدنلب ومتسد یهد سرت

نک هرخسم وتمع +

متشگرب موهیرا تمس سرتسا اب مدوب مدش مفرح هجوتم هزات راگنا

... اعقاو -نم

متس نی ساسح همع وری شوروک لثم نم سرتن ههه +

مداد کتیه هرجنپ هب ومرس فرح وبی متفگ ی ناها

و دشن هدز ی فرح هنوخ هب سریند ات

مدش شامینپیهدا یزا هاتوک رکشت اب سریند ضحم هب

گرزب مناخ یزا ربخ لوی دوب همهمه ورپ غولش ترامع ، متشادرب وراسابل و

دوبن ورغرغ ادیه نوا زا رتهب و

part35#

دنور تعرس ین رخا دشواب شامین راوس ماندرک رغرغ هب هجوت هیدبربی

؟؟؟؟ منیرازی متحار -اربیچی

-هیدبر

تشاد متح راگنا تساوخ هکمی وندیایی دوب شدوخ راگنا میمدز شادص راگنا هن راگنا

میدز مقر مارب اشیدهیدبر یهک تشونرس زا یمد سرت جعیبمی نم و هنوا ملا هچب هکاین

دش دقیمی هداج دراو هکهیدبر دش هراپ مراکفا هتشر ی لصا هداج زا ندش جراخ اب

؟؟؟؟ متس نی وتاب هگم مینکی -چیراک

دوب هتفرگ رگیم

بیتفی همع مشچ زااینزا رتش بی نکن راکی میمنک شهاوخ یم درگرب ادخ ور -وت



درک کراپ ای هشوگ مفرح اباین

مراد سح وت هب !نم مدنگ -

متشگرب شتمس بجعتم

ی!!! میمشمیمهف هنوو دی هرذگ چیمی نوتن یبی تنعل قاتا نوا وتی ایهکن رکف -زا

+بینامچیزینیس

مدوب هداد یهک توس هجوتم هزات راگنا ، تخادنا مهب ی هاگن بجعتم

ذایمتمینکی ارچ سپ چیزینیس نومن بی همروظنم ووت نم -ینعیبین

هنم هچب نوا یمگبی چره وت منیهر یمدا وبش نوا +

یم درگرب میمنک شهاوخ -

ی دوب مردارب هکاب وگب و نک هاگن ماشچ وت ممدنگ ، منودرگ ترب ات وگب مهب +قحیوتق

مدرگن رب ودیهگ مرب منم ات هنوا هچب وگب

! تفر ینعیمی هتردارب زا متفگ می غورد هب هگا دنک اج زا ومبلق راگنا شرخا هلمج

.... قشاع وت هنکن مدنگ هدش تچ ! شمد منیدی ینعیدیهگ

تساوخ منی وراهب رامیایا تشونرس ملد سیخمیدش منت هب وم مشرکف تحیزا

مدرک می باختنا ورفن یه دوب مور هب ور یهک درم و مچب شمارا ابیدبین

متخود هبهیدبر ومشهاوخ رپ هاگن دشو راجی ماه هنوگ وری ماکشا

هتردارب هچب -

یهک روج مدز ومفرح ممسم مه ردقچ و مدوب هتفگ منیدشایون مرواب ممدوخ

هش مرواب ممدوخ دوب هدنوم مک

درک کاپ ودوب هدمو نی شاه هنوگ وری ات زونه یهک کشا و درک ماگن دیهقای دنچ

وشرس رسیع هک مدرب ولج ومرس نارگن تشاذگ نومرف وری وشرس فرح بی

درک نشور شامیون فرح وبی سکل وری تشادرب

-هیدبر

هنوخ هب سریند درک،ات رتش بی وشتعرس طقف منیداد مه ومباوج تحی

، دشن هدز نومن یبی فرح

رنی؟ -میهش

ی؟؟؟ رادرب گنجیند زا تسد ی اوخ می هتردارب زا هچب این نوچ هراد ی طبر هچ هخا

نکی بلج ( گرزب مناخ ) وموناخ همع دامتعا ی مینوت مزاب منعمطم ی گرزب ردارب وت

میمنک... شهاوخ هیدبر

رادی چیراک نم نتفر هب وت شاداد لاالنز رفغتسا هسب +

دش هتسب ی عقاو ی انعم هب منهد هک تشاد نیش شک تی ردقن ای

ترامع هب سریند اب



بوکیمد مهب مکحم شامیون مدش،رد وپیهدا متشادرب وراک پالتسی

دوب ممکش وتی ایهک هچب شمارا رطاخب شلقادح مدوب هدرک وتسرد راک نم

هدبر هی شاباب هک مگب هش گرزب ی زور هگا اشید ندیابیدا هب هک شدعب

یند! شخب می ونم مچب یا هیدبر عقومنوا ینعی

دبی تدوخ هب سرتسا ابنید تفگ چی رتکد یدی نشن هگم هتچب طقف مهم االن مدنگ نک سب

دوب هدز نور زاپالتسیکبی هک یی ولوچوم لوچوک ی اشفک ابدیند
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ومسابل و متشاذگ تخت وری وراک پالتسی مدش مقاتا دراو و مدز یتی اضر دنخبل

مداد راشف ملغب وتی مکحم وراشفکو متسشن تخت ووری مدرک ضوع ی تحار سابل اب

ی زور دوب نکمم ایهکن دوجو تحیاب مدرک منی ضوع ابهیچی ومتشاد یهک بوخ سح

، هدبر زاهی هچب هک نمهفب و دارد ربا تشپ زا هام

دش قاتا دراو هرهاط و دروخ رد ایهب هقت تعاس دنچ تشذگ زا دعب

!!! مدرک نوتراد بی ناج مناخ -

دموا رتولج هک مدز ی دنخبل

مدرک تسرد نوجعم نوتارب -

چیازی طولخم هکاب دش شکیهد ی نوجعم تمس مرطاخ شفرح اباین

مدوب هدرک تسرد شوروک اربی فلتخم

تخادنا یهبپالتسیاک هاگن هک مدرک ی رکشت هرهاط زا

مینا بش اربی نتفگ لوی ترامع نتشگرب دوز نوتاخ همع یک چوک موناخ -

هبابرا و امش یاربی گرزب بش بشما

مدرک هاگن هرهاط هب بجعتم

دوب هتفرگ مدنخ مدوخ فرح مدش،زا می ربخ چیاب همه زا رخا هظحل ابید نم ارچ +

نکی؟ حتف یچیو تساوخ میمهفیدیمی رتدوز هگا حاالثمال

بیدا رگش ارای نوتارب نتفگ گرزب مناخ -

ارایشمیمنک مدوخ تس +نیزاینی

و نوجعم وددیهقای ندروخ زا ،دعب تفر نور بی قاتا وزا تفگ ای هشاب ی ثکم زا دعب

مدرک زاب ودمک و مدش دنلب تحارتسا رمع یک منامام لوق هب

دمو می مهب بای مامشچ گنر رطاخب مدراوا نور ایوربی هداس بایو سابل

دوب یزیاب گداس ردحین سابل واین

مدز ی گنر بای مشچ طخ رخا شکیمدورد مابل وری ور زیابیی گنر ی تروص رژبل

متشگرب هدز لوح دمو می نور بی شقاتا زا منوا هک هیدبر ابدیند مدرک زاب وقاتا رد



دش رتهب ی روطن ای متفر نور بی قاتا وزا مدنوم دیهقای دنچ دنید ونم رکشورادخ

یکیمیدوب نوا اب مندموا نور ابیدمهیهشبی نم ارچ هخا

ندز تسد ی گمه اه هلپ زا متفر هکاباپیین مدوب اتراهچ اتودود لوغشم روطنومه

مدز ی سرتسا رپ دنخبل شباوج رد دموا متمس دنخبل )هکاب شوروک ) بابرا ابدیند

ننک! سریگدی ارگش یارای تفگن ارچ هداس ردقچ -

هرتهب ی روطن +ای

دش هتشادرب نم وری زا اهاگن هرخ دشوبال مورا وج هک دوب هتشذگ دیهقای دنچ

وقبیه گرزب موناخ -بیاربیمپیش

دز مکشخ ماجرس هیدبر ابدیند مدش عمجیتدر زابین شوروک رس تشپ و متفگ ای هشاب

هک مدوب هدنوم روطنومه دوب سریهد شدوخ هب ردقچ

یدزو دنخبل شباوج رد وهیدبر دموا هیدبر تمس زمرق سابل نزیاب

ید سوب معیق وشتسد

ارچ لوی ساموناخ هب مارتحا ی نعم هب نرهاظ تکرح این مدوب مهدیهد لبق ابشی

دیدمیمنز ونوا ارچ ال ،صا هتفرگ مصرح نم

مداتفا هار شرس تشپ و متفگ یدی شخبب شوروک ی ادص اب

نداد می غتییرحتلا دوز هچ ایان دوب سریهد شدوخ هب ردقچ مدز ی دنخبل همع ابدیند

هباالن هن هدش ی رتسب شرسپ نشید یهک تقو شحبص ی نارگن هب هن

هک نراد ینوقعیهد قطنم امدا این تفگ مهیهشمی نامام

منیهش تسرد چیزی ندروخ مغ اب

دموا نومز می تمس هرتخد نومه هکاب مدموا نور بی رکف زا یهیدبر ادص نشیند اب

تفر هرتخد تمس قوذ اب موناخ همع

ملگشوخ هدازرهاوخ مرب تنوبرق -هلای

...... هرتخد هک مدرک هاگن گرزب موناخ هب بجعتم
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تشگرب نم تمس همع یاب سوبور زا دعب یدزو دنخبل

ی تفرگ ی هام هچ کلک یک چوک موناخ -ای

درک شوروک ایهب هراشا

ربب وگرزب گبیر یوک چوک تفگ دقیم -لویزا

درک شاگن هدنخ شکیدواب وشپل هکهیدبر ندز هقهق همه شفرح اباین

مدوب مهفیهد وشروظنم هزات سامید مابل وری هدنخ شراک اباین



؟؟؟؟ یک چوک موناخ میمگ تسرد -

هیدبر اقا هلا خرتخد رانیمن نم ی تسار مما -

درک هقلح یهیدبر اتسد رود وشتسد هکبیخیلا مدز روزیه دوب مولعم یهک گداس دنخبل

مقشع یم صقرب -

مدرک شهب لغیظیور مخا هک تخادنا مهب ی هاگن هیدبر شفرح اباین

تفرگ رانینور تسد یدزو دنخش نی مراک اباین

یم؟ صقرب -مام

درک تح صنی لکی گرزب موناخ هک متفگ ای هشاب

هیدبر هنوش وری وشرس هک روطنومه ورانین،رانین هبهیدبر ندش دزنیک اب

درک ام هب ور دوب هتشاذگ

ممدبر یراهی تخا لویاالنرد نوج بابرا مصقرب موتاب داوخ می ملد -خیلی

مدنگ چیرادیمیگی هه مصیمیمیدش دوز هچ مدرک بجعت شظفل زا

یهد باوخ شاهاب راب دنچ هیدبر هنود می ادخ یین ادرسپ همعرتخد ایان

معیق هک شوروک هب بجعتم و مدموا نور بی رکف زا مابل یوری غاد سح اب

متشگرب هیدبر تمس ندز، تسد همه شراک اباین مدرک هاگن ید سوب ومبل

مدوب هداتفا سفن سفن هب دوب هتخود مشچ مهب ی نابصع هک

وزا مدز ی دنخبل شوروک هب لویور مدوب هدش هکش ممدوخ ابایهکن

دش دنلب ندز تسد ی ادص مزاب هک مدرک شلغب مکحم هیدبر صرح

مدرک چیوتالفیمی مدراوا کیوردمی صرح مدرک می چیراک مراد متسنود منی ممدوخ

مدوب هدرک تداسح هرتخد نوا هب نم هنکن

هک گرزب موناخ دش،ابدیند دنلب زومیک ی ادص هرابود هک دوب هتشذگ دیهقای دنچ

دش...... امرف مکح توکس دز لا گنچ هب رابدنچ یور قشاق

متفرگ زعیمز هدازردارب زا مهاب ور شوخ ربخ اتود -نم

ی........... مسر بابرا شوروک زورما زا

ی گمه زا رخا ورد تفرگ مامتا گنر موناخ همع ی افرح هک تشذگ ردقچ منود منی

درک پیاد همادا نانچمه ی نومهم اما درک سح میدش ودبر هی دوبن درک، ی رکشت

مدنورذگ رظن زا وراج همه

دنیهد ودبر یهی -سک

متخادنا مدوب نم شتبحص فرط نرهاظ رانینهک هب ارذگ ی هاگن

شلا بند میمر نم االباالس متحا فوووپ -

یتیدز اضر دنخبل موناخ همع شفرح اباین

مینکیزعیمز اراک چی ببیمن -ورب



ی سفن گرزب مناخ هک مدرشف متسد وتی وبا ناو لی صرح رانیناب نتفر اب

شکید ی گدوسا رس زا

هنودرگرب ی گدنز هب مزاب ودبر رانینهی مراود -مای

؟ مدنگ تس نی روطن هنکای ناربج وشتاهابتشا هنوتب اشیدهیدبر

مدش می هنوو دی متشاد دوب ربخ هچ باال نوا ایهکن رکف لویزا مدز ی دنخبل و متفگ ی موها
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متفرگ ردپیش وراه سمیرهلپ و متفگ یدی شخبب

نیس نوا هچب هنکاین رواب مدرک راکی هک مدوبن مدوخ هگم دوب، هدش هدش مچ اعقاو نم

شمتشاز منی شدوخ حلا هب ارچ مدش شکیهدمی شتمس مزاب حاال ارچ سپ

دوب هدرک جاودزا ومع اب نامام هک اهیی سلا مامت !وت متشاد رهوش نماالن

هشاب یهک چره ببیهن ونوا ممشچ وابید همرهوش تفگ می دروخ دزو همهنوا دوجو اب

دوب هدرک باختنا شموناخ ناونع هب ونم یهک تقو زا شوروک هعقاو رد

! تنا خی مدرک می چیراک متشاد نم سپ دوب هدرکن نم هیچدبیهب

مدرک زاب ودبر هی قاتا رد ساوح وبی مداد تروق ومنهد با

تفر اجک سپ -

متفر رتولج ومداد تروق ومنهد میشکیدبا سیراگ هرجنپ هشوگ هک هیدبر ابدیند

هک دوب تش -رانینپی

تشگرب متمس بجعتم

مینکی؟ چیراک -وتایاجن

تساجک رانین متفگ +

تفرگ ومجنرا مکحم و درک شوماخ وشراگ سی مهب هجوت بی

مرازب سملا وتچب منیمد لوق ببیمن مقاتا وروت دیهگ هراب یک هگا دشی تحار مرفتم تزا -

متشاذگ ممکش وری ومتسد شکیمدو یهدهینی سرت

ی اوخ می مزا -چیهچی

نوز وای هرتخد نوا نیساب بوخ تدنسپ المه +صا

مدروخ هبدیراو هک متفر بقع ردقن ای دموا متمس یدزو دنخش نی مفرح اباین

یاه؟ اوخ می مهاب وردارب اتود هنکن یک چوک موناخ هشاب -خیر

تشاذگ مابل وری وشابل هک مدز شتروص یسیلیهب نابصع شفرح اباین

متشاذگ تخت ووری درک مدنلب مورا هک مدرک یش هارمه صرح اب

تخ میری ماه هنوگ وری مهرس تشپ ماکشا دوب هتشذگ ی تعاس دنچ



ی بوخ -

سرتسا واب هدنمرش !!! مدرک !نماالنچیراک مدوب بوخ

مدرک منت وماسابل پیچیمدو مرود ور مالهف

مدوب هتفرگ شمارا راگنا میدرک ماگن طقف فرح هیدبربی تدم مامت وت

دوب! نیمزا رطاخب یم قلخدب !ینعی مدش ی روطن نمای ارچ

تشاد ونم حلا منوا راگنا متشگرب هیدبر تمس و متفرگ مابل زاگریزیزا

مدوب هتخود مشچ هبهیدبر روطنومه و تخ ری ماه هنوگ وری ماکشا

دوب! مورا ملد ارچ لوی مدرک تنا خی مرهوش هب نم

ممدنگ -

مدش رود قاتا زا هدز لوح سیام ابدیند مدموا نور بی قاتا زا شادص هب هجوت بی

؟ مدنگ ی درک -رگیه

تفرگ ردپیش سمیردیهگایور و درک ی مخا هشاب هدموا شدا چیزیی راگنا

دروخ می مهب حملا مدوخ زا متخادنا تخت وری ومدوخ و مدش مقاتا دراو هتسخ

! مدرک وراکن ارچای نم ی ،تنعل تشادن ندش کاپ دصق ثکیفیهک مدوب هدش ثکیف راگنا

!هنهیدبر هنزب تسد مهب بابرا مدادن هزاجا ارچ متشاد نیزا هگا مرادن رهوش نم هگم

متشاد ی قرف هچ هزره ابیهنز یمیمهفیدچی!نم سک هگا

مدوب هدرک تنا خی مرهوش هب نم

دش قاتا دراو دنخبل اب شوروک هک دش هراپ مراکفا هتشر یرد ادص اب

! هراد ی بوخ سح هچ ندش -ردپ

ش یی اباب قشع هدرک تتسخ یباال دموا دوز -

دموا متمس هدز لوح و بجعتم دش رتش ماهبی رگیه تدش شافرح اباین

؟ نزب فرح ؟؟؟د هدش روطیش هچب ؟ هدش تچ وت مدنگ هدش -چی

هتخس مارب یخایر اقافتا کرد طقف +چیزیمنیس

مهفیدی!!!!! هش ذایت مچب ماوخ منی نیرا راشف یت قودنف زغم هب +زیدا

و مداد نوکت هشاب هناشن هب ومرس راب دنچ طقف هک دوب ی نابصع ایدقن

میدرک همزمز یور گنها شوروک راگنا ، مدنودرگرب دیهگ فرط ومور

و...... متفرگ شزا مشچ هک تشذگ ردقچ منود منی
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دوبن شوروک لومعم قبط یمد خرچ دیهگ فرط و مداد مندب یهب صوق و شک

میدرک! چیراک تفر می اجک رشب این



، تشادن ی موود نادنچ هک تسشن نوشیم یوریپی مخا بش یدی روادا ابی

دروخ می مهب مدوخ زا حملا مزونه راگنا ! مدوب هدش هتسکش ردقچ متخادنا ی هاگن وهبایهن مدموا اپیین تخت وری زا

مدموا نور بی قاتا زا الهمز تامادقا زا دعب و مدش یی وشسد دراو بیخیلا

متخادنا اپیین ومرس تشگرب نم تمس و داتس اهای وریهلپ تسرد هک هیدبر ابدیند

مدنودرگرب هیدبر تمس ومهاگن بجعتم رانین دش!ابدیند زاب شقاتا رد هک

تفر اپیین وراه وهلپ داد تروق وشنهد با هک

ی قمحا خیلی مدنگ ی قمحا ردقچ بش!هه دی هنکن میدرک چیراک هیدبر قاتا اینوتی

هرهاط ی افرح زونه یف... رشت هناحبص ییداربی هکایاجن بوخ هچ ناج موناخ -

بوکیمد مهب مکحم ورد و متشگرب مقاتا هب هک دوب هدشن مومت

قبیه هب هنکن مدوب هداد نود می شهب حاالدیهگ هنک متنعل ادخ مدرک چیراک نم

چی هنک رواب وشافرح ی سک !هگا هنوا زا هچب هک هگب هنکن ! هدوب نم اب بش هکدی هگب

تفرگ رگیم هرابود وتیایهن مدوخ ابدیند دوب ربیهد ومنوما ماتسد شزرل وسرتسا

دش ایزاب هقت رداب هک

متشاذگ ووریمیز متفرگ شزا سیامسینیور ابدیند

.... تقاتا وتی مدراوا نم نکنیماربیمهین رارصا هناحبص اربی هک نتفگ گرزب مناخ -

متخادنا شلغب وتی ومدوخ هک دوب هدشن مومت یسیام افرح زونه

.... نکن ی قلخدب نم وتدیهگاب ادخ ور -وت

دوب هدنوم روطنومه سیام مدش مورا هک تشذگ دیهق دنچ منود منی

درک ملغب نارگن نوا وایرابن تفرگ زاگی وشابل

این موناخ وت نیتسیلویاالندیهگ رصقم وت منود نوجیممی تسود ماوخ می ترذعم منم +

نکیم هاگن وت هب هدرب ی مشچ ابنیهبد هکدیهگ تفگ نوممه هب گرزب مناخ ی، ترامع

گبیهر مرگ وتاب ابنید هک دز رغ هرهاط لکیهب مزورنوا

متفرگ تسد وتی وشنوچ ، تخادنا اپیین وشرس هک متخود سیام هب ومنارگن هاگن

شکیمد وباال

تس مینکینی رکف یهک روطنوا هیچچیز ادخب -

مدنوشن مدوخ رانک تخت وری ورام وسی متسب ورد هک تخادنا مهب ی هاگن بجعتم

متسنوت می سپ دوب ترامع وتیاین مسک دزنیرتکین دوب متسود سیام

منک دامتعا شهب

... هچب -این

شکید هکهینی دوب هدشن لماک مفرح زونه

نیتسی هلماح موت هنکن +

ملماح هک هتبلا وشن هنوو دی فوووپ -



راگنا مدرک رعتیفمی حاالهک دوب هتفرگ رگیم منک عورش اجک زا متسنود منی

مدرک وراراک نماین دوب هدش مرواب هزات

مشاب یک چوک موناخ ماوخ منی مشدیهگ راد لوپ مرادن وزرا نمدیهگ سیام هزوس می مرگج -

مشاب هدرب ماوخ المی صا مشاب هداس راکتمدخ یه ماوخ می

یثکیف رهاظ ی گدنز زااین مدش هتسخ مشچ مگب منم و نگب روز مهب ماوخ می

؟ متخانش هابتشا وروت نم مدنگ ی درک چیراک تدوخ -وتاب

نم... +سیام

هب زور نومه دوب هدشن اتدیر ارچ ! هدبر هی هچب ی تفگن ارچ -

؟؟؟؟ مدوب تردارب اب نم و منوت منی یهک تفگن بابرا

شکیمد چیا نم ی منینود هک وت مش رامیا یا موناخراهب لثم منم هک یمد سرت +

میمدز! فرح زاچی مدوبن هلماح عقوم نوا میمش هلماح متسنود منی هک نودان نم

! تشادن دوجو ایهک هچب زا

نتخود و ربیند نوشدوخ اربی ملماح مهفیند و متفر زاحلا نم ات

حاالم.....
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یسیام مینود عقاو رد مدرک یپیاد لکشم وندیایرپ ماجن ای مدموا مدوخ اتهب

ننک می ممادعا منعمطم چی!!!! نم لوی دوب هدرکن دبی نانچنا راک راهب

یم رازب وریمه ونومارکف ات شاب مورا سرتن هن اباب هشاب +

دش زاب تدش ورداب درک هراپ ونومراکفا هتشر یادیه ادص هک متفگ ای هشاب

هدرم یمینکیلذیل طلغ هچ -ایاجن

مدش عنام هک تفر رد تمس یهد سرت و هدز لوح سیام شفرح اباین

شید مقاتا دراو ی روطن دادای هزاجا +کی

تشگرب متمس بجعتم ادیه

ومومح هنک متیز چیوز هرارق موا هشاب پیمش متساوخ نم سیمام دروم +رد

داد نوکت اتیید هناشن رسیهب راب دنچ سیام مفرح اباین

تفر نور بی قاتا وزا تخادنا نومودره یهب کوکشم هاگن ادیه هک

داتفا تخت دور هقهق سیاماب شنتفر اب

یش دنوبوک بوخ هچ رتخد اوی ملد ییی -ا



مرادن وشلصوح و هنورپب تیهک منکن راکی هیمیمگ نم ادخب +واال

ینکیمک تفلک یکبیا چوک موناخ هگب هدنوم !!!!مک مقاتا وت هدموا ندز بیرد

یک چوک موناخ اباب وووا -

مدز شیام یهب ندرگ سپ

میرازی! مرس هب رس و ومزور و میبینیحلا زابینک هرخسم مک موت +

درب لستیمباال هناشن هب وشاتسد شیام مفرح اباین

تارب منک متیز ومومح مرب نم بخ -

ی!!! لکسا اعقاو مینکییا هرخسم فوووپ +

داد ییباال وربا بجعتم مباوج سیامرد

هرازب تتحار هکیمک متفگ روطن ادیهای هب نم اباب -ای

؟ مسرپب یهچیزی مدنگ +

درک ماگن هچاپسد هک متخادنا شهب ی هاگن بجعتم

رادی؟ تسود ودبر -هی

هشاب چی نوملحار اتببیمن تراک رس ورب دیهگ هسب رتخد فرحیه هچ اباباین +ای

ینعی.. چیزمیمنک منم ورب عفالوت

رادی شسود سپ ازیید ولقود نومواگ دشی هچاپسد ی فاک هزادنا هب هسب +

متسشن وریسیام هبور درتید اب

میهش دروخ مباصعا میهش شنوز رانینوای نوا یمیبیمن تقو طقف منود هیچیمنی ومسح منود منی ممدوخ -

+سیام

موه -

؟ مدرک تنا خی مرهوش هب +نم

تمشکب ات نک مرهوش مرهوش -وتیهرابدیهگ

تفرگ مغ گنر سیام هاگن مزاب

هیدبر. نز موت مدش می شوروک نز نم یکچیمیدش چوک موناخ -میامگ

یهرا؟ مشچ ومه شچ شمه مشدعب +

دزیم هقهق نامز مه ودره مفرح اباین

مرب نمدیهگ بخ -خیلی

و متفرگ شولج توکس هناشن هب ومتسد

مدز مابرم همقل ایهب هدنگ وزاگ متخود مابرم همقل شیرو هب مهاگن

شکیمد رس شیور ناو ولی

+بیاایمنبیر



مدرک زاب ور هرجنپ و مدش دنلب شنتفر ،اب تفر نور بی قاتا زا هدنخ واب تفگ ای هشاب

دش سبح وتیسیهن مسفن هیدبر هکابدیند شکیمد معیقی سفن اوه بی

ی دنخش رانیننی ودیند حبص ی روادا میدرک،ابهبی هاگن ونم تشاد منوا

دوب هدش نادنز مارب ی عقاو ی انعم هب ایاجن متسب ور هرجنپ و مدز

دوب ی راوس بسا لوغشم هک شوروک ابدیند مدرک هاگن نور هببی هرجنپ هشوگ زا مورا

ربیمز وممرک مدرک سوه دوب هتخود مشچ شهب ای هشوگ وهیدبر

متفرگ ردپیش وغاب سمیر قوذ اربیمهیناب

هیدبر نمینعیچیاقا نداد زابی میمد تنوشن

نک... هاگن اویاسو طقف
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تشگرب متمس بجعتم هکهیدبر مدش غاب دراو رد زا روبع زا دعب و مدز ی نهپ دنخبل

تشاد هگن وبسا هک متفر شوروک تمس شهب هجوت بی

منک ی راوس منم -میهش

یدز دنخبل مفرح اباین

هسرب نومچب سایبیهب ماوخ +منی

تفرگ ومتسد و تفگ خیلیبخی هک متخادنا شهب ومضغب رپ هاپن شفرح اباین

نکی وراکن ییای اهنت ماوخ نکیممنی ناحتما مهاب -بیا

یهیدبر اهاگن مومت هجوتم ، دنوشک ونمباال و درک مکمک هک متفگ ای هشاب

یهک روج و مدنوبسچ شوروک هب رتش بی ومدوخ دمع وزا مدش می مدوخ هب

دوب شوروک تمس ماشچ مدز ای هناقشاع رهاظ هب دنخبل ببیهن هیدبر

یابلی غاد هک متخود شلمعلا سکع و هبهیدبر ومساوه مامت لوی

روطنومه هک مدوب هدش هدز حیتر ایدقن تخ ری مهب ومساوه مامت شوروک

تشادرب مابل وری زا وشابل شوروک هک دوب هتشذگ ناثیهای دنچ مدوب هدنوم

میدرک هاگن مهب یی امشچ ،اب متخود هبهیدبر ومهاگن مدوب هداتفا سفن سفن هب

متساوخ می طقف نم دوب هتفرگ شدوخ هب ترفن گنر راگنا حاال هک

ربیمز مرک یمک متساوخ می طقف منک ناربج ورانیون هیدبر راتفر

اجیایهکن هب حاالهیدبر میدرک مفخ تشاد ضغب مسوبب وشوروک هنایهکن

نم میهنک رکف شدوخ الدباالناب هراد مقح هتبلا میهش رفنتم مزا هنک ی دوسح



مشوروک قشاع اعقاو

؟ مقشع دشی ذایت دش -چی

مدز ی گتخاس دنخبل شوروک هب ور

ترامع مدرگرب دشمیهش دب حملا +نمیمک

درک پیمدا بسا یزا رتش تعایدابی یدواب سوب معیق ومپل مفرح اباین

دوب هدز شب غی هیدبر مزاب متخود فارطا هب ومهاگن

و مدرک کچ ومفارطا متفر مقاتا تمس و مدش ترامع دراو و مدرک دنت ومامدق

هک مدرک کاپ ی شدنچ حتلا هب ومابل نیس سکچ هی مدش نعمطم زاایهکن دعب

متخود شهب ومبجعتم هاگن هیدبر دشابدیند شکیهد تدش هب متسد

دز مرمک یهب گنچ مهب هجوت هکبی

متشاداد نز نم مینکی -چیراک

هملک نشیند لویاب هنک راکی تساوخ می لوا راگنا یدزو دنخش نی مفرح اباین

داد ملوه دشو ی بصع شاداد نز

و درب شب وتیجی وشتسد مهب هجوت هکبی مدوب هدنوم بجعتم روطنومه

دراوا نور یوشبی شوگ

مینکی -چیراک

تشاذگ ششوگ وری یوش شوگ و تفر رو ششوگ دیهقایاب دنچ مهب هجوت بی

مینزی گنز -هبمی

دز: وبل تفرگ مولج توکس هناشن هب وشتسد
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مدرک رکف تداهنش پی هرابرد ناج، -سالمرانین

نکیم تبحص شرابرد بیا هگرزب موناخ ابوتو قح ی مینود

مدوب هدش خیهر هبهیدبر زاب نهد واب بجعتم

ظفادخ تمسوب می منم -

ی تفگ شب +چی

تفر شقاتا تمس مهب هجوت یدزوبی دنخش نی مفرح اباین

ثعاب مدوخ ی تنعل !نم متفگ چیمی مدش نوم لویشپی مگب چیزی متساوخ می

گنز رانین یهب تقو دعب هش تحاران ابنید نوا میرید بل شوروک چیهوتو ماقافتا این

میگیهر تصرح میهنز

شکیمد مه رد ومامخا ی بصع



ی تنعل نادجو وش هفخ -

مدش مدوخ قاتا دراو و متخادنا هیدبر قاتا دیهگایهب هاگن ضغب اب

هش راجی ماکشا مداد هزاجا و

مراد رهوش حاالهکیهنز مدرک باختنا مدوخ هاریههک این مدب نوشن فعض ابنید دیهگ

نامام االن منعمطم دیهگای درم هن هشاب مدوخ رهوش لا بند ممشچ طقف ابید

میهنک ماگن باال نوا

دش رتش بی ماکشا تدش رکف اباین

دوجو اب ومع رازا همه نوا دوجو اب نامام ! هراد ی رتخد ین چمه هک هتحاران االن امتح

منیدرک هاگن دیهگای سک هب ومع زج مزاب لوی دوبن شقشاع ایهکن

مدرک هاگن شوروک هب هرجنپ هشوگ وزا مدرک کاپ وماکشا

دبیم نامام هنک رکف مچب ماوخ منی منک تنا خی شهب هک دوبن شقح ! دوبن شقح

چیزیه هیدبر ونم هنکبین رکف ماوخ منی میبیهن شاباب ناونع هب وشوروک حاالهک

همرهوش هب ممشچ طقف دیهگ هدش هک ممچب رطاخب هشب یمهک چره مدرک کاپ وماکشا

نم نتفرگ هلصاف همهن اربیای تخوس می شوروک اربی دیهگای!ملد سک هن

متسشن تخت شکیمدووری معیقی سفن

چی هش رفنتم مزا هگا لکتیفسیامچیمیهش سپ

شکیمدو ممکش یوری تسد

ونم زور یه منعمطم لوی متفرگزاگ منودند اب ومبل

میدرک..... کرد

و مداتفا تخت وری ندرک رکف زا هتسخ

شکیمد ی گتسخ معیقورپزا سفن

دش مشمارا زا عنام یرد ادص هک دوب هدش مرگ ماشچ

ی رتهب -

مدز ی گتخاس دنخبل رسیع لوی شکیمد مه رد مخا شوروک ابدیند

نونمم موها +

تسشن مرانک دزو دنخبل منوا مفرح اباین

شمه و ممحر بی دقچ میگی تدوخ اب امتح مدنگ مدرک ی رود تزا -نمزیدای

مهاوخدوخ نکی کف ماوخ منی منوم لویاالنشپی مدرک وری زیهدا بخ هرا ممچب رکف

ی....... مینود بخ اشیدچیهز تندب االن موت بخ

part43#



ی شاب هتشاد یی یهنیازا هنکمم موت بخ اهمیمگ هتخس دقچ فووووپ -

دوب چی شروظنم متخود مشچ شهب شفرح زااین بجعتم

چیو همه ماه هنوگ ی خرس و مدش شروظنم هجوتم هزات متخود ممکش هب ومهاگن

منزب هار نوا هب ومدوخ مدرک رفیدامیدز،عسی

ی بصع شراک شکیداباین وریسیمن وشتسد و تشاذگ مابل وری وشابل هک

تخود مشچ مهب بجعتم هک مدز شتروص وسیلیهب مدش ادج شزا

؟؟؟؟ مینکی -چیراک

هیچ دشن رتهب شرهچ گنر لوی متساوخ ترذعم سرتسا واب مداد تروق ومنهد با

تفر نور بی قاتا یرتزا نابصع

مداتفا تخت شکیمدووری ی گدوسا رس یزا سفن شنتفر اب

دوب!!!! این همرهوش لا بند ممشچ متفگ مدوخ اب همهن ای مدرک وراک ارچاین اعقاو

میمنک دوبان ومدوخ ی تسد ی تسد مراد یمیمنک روطن ارچای هخا

شکیمد هینی هشاب شوروک هرابود ایهکن سرت ردزا ندش زاب اب

دوب هدز لوح مهیهش رشب شکیمداین مه رد ومامخا هرهاط ابدیند مدش دنلب و

مدزن رد مدرک لوح یاد شخبب یک چوک مناخ -ایاوی

مدرک رونوا ونور کالهف دوب شتسد وتی هک یی اذغ ابدیند

مروخ منی شربب +

..... منوتچب اربی متفرگ مدوه ی اتسد بطیعیهاب نوجعم -لوی

هرب نور بی قاتا زا تساوخ درک،می لو هفصن وشفرح و شتفرگ ضغب راگنا مدز دادیهک اب

متشاذگ وریمیز ور اذغ و متشاذگ شنوش وری ومتسد هک

تسشن مرانک مه هرهاط هک متسشن تخت وری

یک چوک مناخ ؟مینودید هدش یهلویچیزی لوضف دوب ی بصع خیلی دیمد مشوروک -اقا

هکابید هنز لویاین هرصقم درم هک هتسرد این تفگ مهیهشمی مگرزب نامام

تسنوخ غارچ لوینز ستسخ میدا راک رس میهر درم درم هن گبیهر وقافتا ی ولج

یوند شوپ لگشوخ اهی سابل و یند صقر میند ماجنا انز هک یی اراک منود هچمی

متشاذگ ماهوناز وری ومرس ضغب اب شفرح اباین

فوووپ ...... ندرک لمع عقوم لوی میمنز فرح مدوخ اب بوخ تحی داوخ می -ملد

میهش، هدز هنوخ میهش،زا مرگ اجیدیهگ عقوم نوا نوچ هش درسلد نوترهوش ید رازن لوی منک ی فرح رپ ماوخ +منی

درک رد ایهب هراشا و دنوراخ رسی شفرح ندش مومت اب



هدمو یادیهردنی ادص ات مرب نم -ایاوی

مدروخ نوجعم یزا پولق دنچ شنتفر واب متفگ ای هشاب شفرح اباین

متفر مدمک تمس و متشاذگ شاج رس وناو کالهفلی

مدراوا نور بی دوب هداد گرزب موناخ گنریوهک فسید رحیرو سابل و مدرک زاب ور وشک

ینعیمیهش!
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یمد شوپ وسابل و متخادنا تعاس یهب هاگن و مداد تروق ومنهد با

مدز یی گیروم اتنچ وشاه هرانک و مدرک زاب ومدنلب ی اهوم میزرلید، ماتسد

مدش رتمی لگشوخ متشاز می یزاب تقو واربیمهین دوب مجح رپ ماهوم

شکیمد مابل وری هبترم دنچ و متشادرب ودوب وریمیز یهک گنر زمرق رژ

دقیببیمن وتیایهن ومدوخ ات مدموا رت بقع و مداتسرف ی سوب مدوخ اربی

متشاذگ شاج رس رژو نوم وشپی مداد تروق ومنهد با متفرگ دبی سح

دش زاب قاتا رد هک ردبیمرا وسابل متساوخ ومی

دز مکشخ ماج رس شوروک هکابدیند متفر بقع یهد سرت

دنورذگ رظن زا وماپ اترس یدزو صاخ قرب شاشچ

متفر رت بقع هک دموا متمس و تسب مورا ورد

دوب هدرب ورف ماهوم وتی وشرس و تخادنا مهب دیهگای هاگن فرح بی

مدرک وراکن ییای ارچیوه دوب هدش عمج مامشچ وتی کشا

متفرگ می شزا ومدوخ ابید ارچ دوب مرهوش شوروک مدرک رگیهمی ارچ

شکید هبتایمش شابل ی غاد دشو هراپ مراکفا مامت شابل ی غاد سح اب

ایدز هسوب مپل شکیدووری ماکشا وری وشتسد

دنوشک تخت تمس و تفرگ ومتسد

مدنگ -

شکید زارد مرانک و متشاذگ تخت وری مورا هک مدادن ی باوج

ذایتشی مراز منی سرتن -

دش ماهوزاب شزاون لوغشم هک مداد نوکت ومرس و متفگ ی موها

لای کشا ال لویصا هه منیدا یمدا نوملوا بش هیچیزا نم ارچ فسیدی! دقچ -وت

شکید هباپیین ور ومسابل ین تسا شفرح مینکیماباین هبرجت االنزاب هرادن

تخود مامشچ هب وشرامخ ی امشچ و



بیرا شرد -

دش شاشفک ندنک و نهر پی ندرک زاب لوغشم مشدوخ و تفگ ایون

! ترهوش رس یوت نزب ییهچیمز اوخ می هنکن رتخد هدش تچ وت متخادنا مفارطا یهب هاگن

درک مسابل ایهب هراشا هک متفگ دشوناهی هراپ مراکفا هتشر شوروک ی ادص اب

بیرا شرد متفگن هگم -

شکید ی فوپ هک مدوب هداتفا هتپ هتت هب

منک تکمک رازب بخ -خیلی

دوب هدش سیخ منت ی اهوم مامت راگنا دش مسابل ندنک لوغشم شکیدو مرمک وری وشتسد

مداد راشف وریمه ومامشچ ی بصع منیهنز!!!! گنز ی سک یمنیدایا سک ارچ

تس نی نوا هچب هک متفگ هبهیدبر مدوخ مدرک باختنا یو گدنز این مدوخ نم

همگرم هچ حاال سپ

مدنگ -
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شماوخ منیمهفیدمنی هک هتبلا متخود شهب ومسامتلا رپ هاگن

هرخ باال دوز ودیریا هنم رهوش شوروک مدرک شنوو دی مدوخ یمد شوپ سابل مدوخ

دیهگ تقو دنچ هچ زورما هچ میدز تسد مهب

دراوا ردمی شپت هب وماه گر مامت راگنا شکیهدمیدش مندب وریاجیاجی یهک اتسد ی درس

درک لفق شاتسد وتی وماتسد و مدنوشن شاهوناز وری مورا

میدیمد! طقف و مدوب اللوتحیرک مدوب هدش اه هدرم عین

مدش منی هجوتم چیزی راگنا لوی میدز بل شوروک

ونمباالمیشکید...... و درک هقلح مرمک رود وشتسد مورا

مدرک عمج تخت هشوگ ومدوخ و مدش ادج شزا هتسخ هک دوب هتشذگ تعاس نیم

واین مدش ادج شزا هرابود هک مدرشف شلغب وت رتگاش شکیدوبی معیق سفن دنچ

مدش شعنام راب

ی ادص ونشیند شنتفر اب تفر مومح تمس و دنوشن ماهوم ایوری هسوب

هش راجی تحار ماکشا مداد هزاجا و مدز رانک ور مالهف با

هشات هتشادرب متسوپ یکالیهزا تساوخ می ملد راگنا دوب جعیبی سح مسح دش! مومت

دوب مرهوش شوروک لوی تشاد باذع مارب هطبار این راگنا مش متیز



....... مدرک می تداع مک مک منعمطم دوب مهینراک شتسرد

دموا نور بی شوروک نامز مه هک مدش مسابل یند شوپ لوغشم ی بصع دوب هتشذگ هددیهقای

؟ مگب تهب ابید نم مران گبیرای شود لوا -

مدش مومح دراو شکیمدو ی فوپ شفرح اباین

همرهوش نوا افیهد هچ لوی مدرک متیز ومندب ی باسح و متفرگ دیهقای جنپ شود

شاهاب مشاب ابید مزاب داوخب هک تقوره یا ادرف سپ ادرف

مش متیز هک مدنک می ومندب تسوپ هنایهکن مدرک می تداع ابید سپ

ماهوم نتسب و ندرک کشخ زا دعب یمدو شوپ و متشادرب متیز سابل ای هتسد

وهب مداس اوی هظحل دنچ اه وریهلپ متفر نور بی مقاتا زا شوروک هب هجوت بی

ید سرپ شوروک و نم زا گرزب مناخ هب ور هکهیدبر مدرک هاگن قبیه

یدز نهپ دنخبل گرزب مناخ شلا وس اباین

مش نوشمحازم تساوخن ملد یتیهکدیمد عضو لویاب انوشقاتا متفر شتسار -

.... نتفرگ می شود مه اب

متفر اپیین وراه هلپ هدز لوح هک دوب هدشن لماک شفرح زونه

شابید هتشاد راک حاالحاالاه امش تفگیماشید مام یزعیمزبیا دموا -

یم دنومن رظتنم درکیمو عورش وماش نومدوخ

تفگ یدی شخبب شوروک منتسشن اب نامز مه هک مدز ی گتخاس ، دنخبل مناخ همع هب ور

تفر شقاتا تمس ی نابصع و

مدرک می شبارخ ابنید میدش تسرد تشاد چی همه حاالهک مدوب می هجوت ابیدبی

هشاب یزی چره جلیا اشیدزا مناخ همع ی اراک هبوخ

و نم هطبار هک هش شرواب میهشهیدبر ثعاب هک ایهن شبوخ هبنج لوی

اما...... دوب مبلق ضقیهخالف اشیداین یهاباینهک عقاو ، شوروک
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هیدبر نتفر هب مشچ هک مدرک شاگن وسلای و مدموا نور بی رکف زا گرزب مناخ ی ادص اب

تخود

بیدا ممشچ هب هگمنوتب مزاب لقادح اشید هش روج رانین اب هنوتب مدبر هی شاک -

مدوخ لبقی ترامع نوشمتسفر می هشب ی روطن ای هگا

داد متسد بایور ناو هکلی مداتفا هفرس رپیدوهب مولگ وتی اذغ شفرح اباین



شاب تچب صوصخ وهب تدوخ کاروخ و دروخ بقارم رتش -یمکبی

مشاب مورا ابید مدش دنلب ید شخبب وابیه متفگ ای هشاب

مدرک می رارقرب طابترا مرهوش دیهقپیشاب دنچ ات نم منک رکف نوا ابیدهب ارچ ی تنعل

مشاب مرهوش رکف چیهابید رغیهب درم ورابیه راک هک گبیهر مصرح ابید ارچ حاال

متفر شوروک قاتا تمس ضغب دیهگایاب سک هن

لوگ متشاد ههکیو منیمنک رکف تهب دیهگ مگب شهب و مرب تساوخ می ملد راگنا

شاهاب هشب هک اهیی هنوهب مدوب هنوهب لا بند طقف ی تنعل میمدز!!!!نم

مش.... دزنیک هبهیدبر

مدش هیدبر قاتا دراو فارطا ندز زادید دعب و مداد تروق ومنهد با

هکمیما تسنود می راگنا دش لفق شهاگن وتی مهاگن نامزمه و

دشن بجعتم هرزای وتحی تشاد ومندموا راظتنا راگنا

منک؟ تداع تندموا زورره -ابیدهب

منزب فرح تاهاب +ابید

چیه؟ نومزورما ثحبم -

ممرهوش قشاع و مرادن تسود دیهگ +ایهکن

ی درک نشور مارب ی بوخ هب لبق هعفد هک -ایون

داد: همادا دمو می متمس هک روطنومه دشو دنلب وریمیز زا

ی؟ دموا اربیچی اعقاو مسرپ می رخا -اربیراب

نودند هب راب دنچ ومابل مگب، چی متسنود منی راگنا لوی مدرک رت بل شفرح اباین

یدز صاخ قرب شامشچ هک متخود شهب ومشهاوخ رپ هاگن شکیمدو

دروخ ابلیخیمس هب هک مدرک لا بند وشهاگن در دوب شهاوخ رپزا منوا راگنا

تشاذگ مابل وری وشابل دشو عنام هک متفر بقع مهفیند ضحم هب

ی؟؟؟ تفگ غورد مهب ؟ارچ تتسوبب نوا ی تشاذگ ارچ -

درک یم هارمه هک متشاذگ شابل وری ومابل هرابود رگیه اب شهب هجوت بی

متفرگ زاگ وشابل صرح اب منک رکف نومدوخ هبهیچیغیر تساوخ منی ملد

دمورد تاجک زا -اینرانینیوه

داوخ می وترهوش یاب راوس بسا تلد چیزاکیاتحاال تدوخ +

متخادنا شلغب وتی ومدوخ ضغب اب شفرح اباین

رادی؟ ؟نیزا هبوخ -حتلا

متفرگ یرگ عقاو ی انعم هب شفرح اباین
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منک شلفق تساوخ مزا و تفر رد تمس لوا و درک ملغب تکرح وتییه هک

مکحم شکیدو زارد مرانک و متشاذگ تخت وری هک مدز ی دنخبل شهب ور

شکید مشوغا هب

مدنگ -

اهیمعیقدز هسوب ومندرگ مامت وری هک متفگ ی موه

متشاذگ شابل وری ومابل ی رتش بی صرح اب شراک اباین

مش ششوغا مه ولد نوج اب تساوخ می ملد هعوت هچب هیدبراین منزب داد تساوخ می ملد

منعمطم تشادن ناکما لویاین مش یکی درم اباین هظحل ره داوخ می ملد

دروخ می مقر مارب ی تشونرس و ننزب مراد میداد فرح نشینداین ضحم هب بابرا

دوب رتدب مراهب زا هک

هک مش دنلب متساوخ ومی مدز شسپ هدز لوح ماهاپ وری یهیدبر اتسد ی غاد سح اب

تشاذگ مندرگ وری وشرس و درک هقلح ممکش رود وشاتسد

هنزب تتسد ی تنعل نوا منیمد هزاجا هنم ملا ندب ربی،این منیمد هزاجا -

مهب هجوت هکبی تخ ری ماه هنوگ وری ماکشا شراک اباین داد مراشف شدوخ هب رتش هکبی مدز ادص وشمسا زجع اب
و درب مسابل زیر وشاسد

درک توعد شاتسد شزاون هب ومندب

!!!! بارخ دب! یهنز مدوب نمکی میدرک روم روم ومنت مامت شاتسد ی، درس

دوب نم ی گتس یاشی مسا هچ االن

چی!!!! هش رفنتم مزا ی زور مچب هگا متشاذگ ممکش وری ومتسد رگیه اب

مناخ همع یا لوضف ادیه نوا !!!!هگا هنوم می سملا هچب نماین ی اراک الاباین صا

هساو هدش ههاالنخیلیدیر همهفب چیو همه بابرا !!!!هگا هنک راکی

هنوا هچب این یاایهکن مدوب ابهیدبر نم ملوا زا ایهکن نتفگ

هنکمم منزب بل هگا یهک دقنوا هدش خیلیدیر االندیهگ متفگ می لوا زور نومه ابید

ماه رگیه تدش و متخود هبباال ومهاگن مدب دقچ متسپ دقچ نم هخا مبیهر هچب این

دش رتش بی

وتی ومنوچ و دراوا نور بی مسابل زازیر وشتسد یهد سرت هیدبر مراک اباین

تفرگ تسد

! مدنگ -

مدز رگیهبل اب شهب هجوت بی

دبیم!!!! نز !!!!نم نامام ی رفنتم مزا -االن



مدموا نور بی قاتا رگیهزا اب یهیدبر افرح هب هجوت بی

دوبن شوروک یزا ربخ رکشورادخ مدش، مدوخ قاتا دراو و

هنک سح وباوخ ی امرگ مامشچ مداد هزاجا و متخادنا تخت وری ومدوخ هدوسا

مدز: یبل رتش واببیحلایبی متخادنا شلغب وتی ومدوخ

هدش... چیزیش مچب هنکن رتکد -ربیم

دز یبل نابصع مفرح اباین

... هنکن ادخ هن هک هتبلا -

... هربب مرتکد پیش ونم مدرک شهاوخ شزا و متفرگ وشتسد نارگن هک هگب چیزدیهگای تساوخ می

... مدرک می سح مدوخ صوصخ وهب وریهیدبر گنسینرانیون ی اهاگن

... مدرکن ای هجوت شهب لوی

و هرخسم هنوهب اربیرانینیه ننعمطم لوی هن هک اربیهیدبر مدراوا ایهک هنوهب مدموا نور بی ترامع زا وابهیدبر
ـ.... مدبر هی قشاع نم هک مهفیهد االن هنکن ؛ دوب ی غورد

. مدوب هدرک رواب ممدوخ سپ هه متفرگ زاگی ومبل هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

چی؟ مرهوش سپ لوی مدش هیدبر قشاع هک

متشاد رهوش نم

... مدوب هدرک تنا خی نم

دوب!؟ هدرک مقح رد یی هانگ هچ هراچ بی درم نوا هگم متشادن نادجو باذع ارچ

! مدش حلایمی هچ میدرک تنا خی نم یب سک هگا

مشهب و دوب مرهوش هگا اصوصخم

... متشاد عالهق

شکید... شبل وری وشتسد و درک ی مخا دوب رکف وتی راگنا هک هک متخود هبهیدبر مشچ

: متفگ و درک ماگن بجعتم هک متفرگ شتمس لایور متسد ی نابصع شراک اباین

دوز نک شکاپ -

: تفگ یدزو دنخش نی مفرح اباین

؟ هدش یت دوسح -

: متفگ و متخادنا ایباال هنوش

متفگ تدوخ اربی بخ!نم -وت؟

... مداد ترپ و مدرک هلا چم ولا متسد

ی... تحار تدوخ روجره ال -صا

درک خیس شنوبز اب وشابل و درک مدوب هتخادنا ماپ هشوگ لایهک متسد یهب نوط شی هاگن مفرح اباین

لا... متسد لویهناب وشاج نک کاپ بخ مرادن ی ضارتعا -



: متفگ ومدرک ی مخا

رادی؟ غارس ی رتهب چیز -وت

مابل هشوگ ریزی سوب هک مدرک شاگن درتید اب روطنومه دز هار نوا هب وشدوخ و درک مابل ایهب هراشا مفرح اباین
... دنوشن

دش؟ کاپ شاج -

: متفگ و مدرب رتولج ومرس دنخیمدو ریز شفرح اباین

هک متخادنا شهب ی هاگن بجعتم درب، اپیین وشرس هک دوب هتفرگ مدنخ ممدوخ ... هدنوم شمک ی ونه هن ببیمن رازب -

ای هسوب

دز... ممکش وری

میدز هچب یزا فرح هیدبر تقوره ارچ سامید وریمبل دنخبل شراک اباین

دبمیدش؟! حملا

... مشاب لا حشوخ متسنوت منی ارچ

چیه... اینراک تبقاع متسنود می نوچ اشید

منیهش... راهب زا رتمک متبقاع و

! مدنگ -

داد همادا ی ثکم زا دعب هک متفگ ی مناج اوه بی

... نوشمن ببی داوخ می ملد ی؟خیلی رادن ایچیزی هداوناخ -میامگینعیوت

مداتفا هتپ هتت هب شفرح اباین

هی متشاد سکیم هگا اعطق هتبلا  مرادن سکیو ینعی درم ممردام هتبلا درکیمهک ی گدنز یم ردپان اب مردام ونم ماباب گرم -اب

... مدرک منی رارف بش عقومنوا تقوچ

: تفگ و تشگرب متمس هب مخا هکاب دوب هدشن دیهق دنچ و دادن ومباوج هک مدز ی نوج بی دنخبل شهب ور

زاچی؟ رارف ! رارف ی تفگ -وت

: تفگ ی رتش بی مخا واب داد ییباال وربا هک مگب چی متسنود منی

؟ هدش توف منوا یتچی ردپان -

مدب نوشن داعی ومدوخ مدرک عسیمی لوی تفرگ ومولگ مامت ضغب ناثیع دنچ طی

؟ متفگ چیمی

. دوب ی ردپان یهک تسپ ی ومع زا

..... زواجت مهب یهک ردپان

شهب تنعل



یما! تخبدب مامت رصقم

درک... مدوبان ایهک هتشذگ

درک. دامتعا نوو حی نوا هب هک منامام هراچ بی

. درک ی زارد تسد مهب یهک حینوو

... تخوس می ومامشچ مکشا

... متخادنا مدوخ رخا رس و فارطا یهب هاگن و مدموا مدوخ یشیامهب ادص اب

شکیمد. متروص یوری تسد و مدرک کاپ نوشیوم پی قرع ، مدوب هداتفا سفن سفن هب

شاب مورا ؛ ستشذگ ی... تنعل چی همه هدش مومت

و همندب وری ومع تسد مدرک می سح شمه راگنا منک... مورا ومدوخ متسنوت منی

میداد... مرازا این

منک... مورا ومدوخ معیق سفن دنچ اب مدرک عسی و متسشن تخت وری

... مدش می هجوتم رتهب مرام اهیسی فرح وحاال دوب هدش رتهب حملا راگنا

： تفگ هک متخود شتروص هب ومهاگن

ید؟ باوخ می ادج ید باوخ مهمی رانک ی تقو بخ ینعی شوروک ؛وتو مدنگ -

دوب... هطبار اعطق شروظنم میمهفیمد بوخ وشروظنم مداد ییباال وربا درتید اب شفرح اباین

ی چیهزمینود مروظنم -ینعی

ناج سیام مهفیمد وتروظنم -

： تفگ یدزو سرتسارپ دنخبل مفرح اباین

کف.... دصرد یه امنز می افرح ید تشادن هطبار هک هتبلا دوب هرخسم ملا -وس

مدز بل هک دوب هدشن لماک شفرح زونه

...... مهاب شوروک ونم شتسار -

： تفگ سیام هب یور نابصع هک متخود هبهیدبر مشچ بجعتم دش مفرح همادا زا عنام رد ندش زاب

ناجک -قبیه

تفگ لوه سیاماب

می نتشاد راگنا ندوب هدش رضاح مموناخ همع ؛ مرادن مینرینعیطاالعی اجک هک نتفگن لوی نور بی نتفر شوروک -اقا

........ نور بی نتفر

دز وبل دراوا فاکیهباال هناشن هب وشتسد هکهیدبر دوب هدشن مومت شفرح زونه

نور بی -ورب



... مداد نوشن اتیید هناشن رسیعهب هک تخادنا مهب ی بجعتم هاگن سیام شفرح اباین

هرب... نور یبی رتش بی ینان مطا دشاب ثعاب ومهین

: متفگ و متفر هیدبر تمس ی نابصع شنتفر اب

..... بارخ نز ردقچ نم ننک می رکف االن مقاتا یقبیهمیایوتی ولج ارچ -

دنلب ... مدش هدروخ هبدیراو هیدبر طسوت نامز ومه دروخ متروص یهب مکحم سیلی هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

دز: هرعن

تمتخانش هابتشا هک منم این ندرکن ی هابتشا ترابرد قبیه سرتن هن -هه

؟؟؟؟ ی شاب تسپ یثکیفو مینوت دقچ وت

: متفگ سرتسا اب

نم.......... +هیدبر

. دنوم هفصن مفرح مابل ی ولج شتسد ندش هتشاذگ اب

دنیهد ثکیفیوت هب هکاتاالننز اعقاو ، تفگ گرزب مناخ دشی باوخ مه مشاداد اب دیزور ؟؟؟؟ مرخ نم ی درک رکف -هه

! تفاثک لا غشآ ... مدوب

: تفگ دشو عنام هک مگب چیزی متساوخ ومی تخ ری ماه هنوگ وری ماکشا شفرح اباین

؟؟؟ ارچ ی تنعل ی دوب نم اب ارچ سپ هدوب مشاداد هچب نوا سپ -

مهفیدی... هابتشا متفگ می طقف و میمدز فرح رگیه اب

میدز... وشدوخ فرح منینشیدو راگنا لوی

: متفگ هک تفر رد تمس هب

مراد تسود -نم

: تفگ و درک ترپ فت متمس و تشگرب مفرح اباین

هچب هدازمورح نوا مدرک کف نیس؛ نوتن هیچیبی مدرک کف هتفرگ روز هب وروت شوروک مدرک رکف نم بیدا تهب -فت

ی... دوب رفن دنچ اب هنود می ادخ هه مدوب هنم!!!!لویرخ

: تفگ دنلب دزو موزاب یهب گنچ هک مدز ادص وشمسا شفرح اباین

ورب طقف دموا ندبیا هچب نوا یهک زور نک؛ تشوگ وایهز یهچیزمیمگ طقف ؟؟؟؟؟ ی نزب فرح مزاب میهش تور روطچ -

ی تسه نزی روطچ هک میمگ همه هب نوچ

ندب تجنکش و تنربب مداد می دوبن نوا هگا نک اعد تچب نوج هب

تفر نور بی قاتا زا مهب هجوت هکبی شکیمد یهدهینی سرت شفرح اباین

متسشن تخت وری ضغب اب شنتفر اب

!!!! موناخ مدنگ دشی ی ضار

هشوروک هچب هچب هکاین میدرک کش ارمع حاالدیهگ

میدرک! وراک نوا اعقاو ینعی مداد تروق ومولگ ضغب

مرب!؟ ابید مدراوا ندیا هب ومچب ی تقو ینعی

هرفنتم مزا لازیدا متعا تحیهب تخادنا فت متروص وتی شوروک هه



دوب... یمهک چره مدوب مدا یمک شاک هنک ملمحت دعب زاحاالهب هبایهکن هسرب هچ

اینچیاز سپ مدوب هدرک تنا خی مرهوش هب نم مزاب دوب هیدبر هچب این تحیابایهکن

دوب، مک متازاجم اربی

... مدش می تازاجم هیدبر تسد هب هک رتهب هچ ال صا هرا

... مدرک رت هدوسا وملا وخی مدز لوگ ومدوخ اشیدیمک مرکف !اباین گرزب مناخ یا ورغرغ ادیهی نوا ات

... مروخب ی باسح و تسرد یهچیز متسنوتن هک رهظ ندوب عمج میز رود همه امتح االن متخادنا تعاس یهب هاگن

ننک! ادص ونم ندوب هدرک شومارف مه هرهاط سیامو راگنا

... متفر نور بی قاتا وزا تسشن نوشیم یوریپی گنرمک مخا رکف اباین

! مدروخ می مقاتا وتی وماذغ بلغا سب زا مدوب هدش هتسخ

نور بی منم مش تحار دوب هدش نودنز لثم یهک قاتا زااین تساوخ می ملد

اب دوب هزات مشمخز هک اصوصخ ومش ور هب ور ابهیدبر دوب رارق مزاب اینهکاالن رکف لویاب مشاب قبیه لثم منم مرب

چی مود هقبط نوا هخا متفرگ زاگی ومبل هدز لوح شند ابدی مدش هجاوم مناخ؛ همع هکاب مشگرب ور هتفر سمیر درتید

میدرک؟ راک

تشگرب متمس هک متشادرب مدق مقاتا تمس مورا

مدنگ -

شکیمد... مه رد ومامخا ( گرزب موناخ ) مناخ همع طسوت ممسا نشیند اب

متفگ ییدی امرفب و متشگرب شتمس مدرک تنعل ومدوخ ی باسح زاایهکن دعب و

هلماح هکاالن اصوصخ ی شاب ترهوش رانک مئاد داوخ می ملد ی شاب رسمیز عسینک موت هدموا +بیاربیماپیینرانیمن

زاایانغتییرمیهد... رتش بی وتتشونرس هچب نوا ایو

... مداتفا هار هب شرس تشپ و متفگ درتیدی اب هشاب شفرح اباین

یدز دنخبل رانینابدیمند هک

دموا مشدوخ ناج شوروک امرفب -

تشگرب متمس نارگن شوروک هک متخود رانین هب ومهاگن بجعتم

؟ دوب هدش دب حتلا رهظ -وت

مدز وبل مداد تروق ومنهد درتیدبا اب

دوبن دجی چیز -هن

دز: شکیدوبل مه رد وشاتسد دنخش لویرانینابنی یاهن مدرک لماک ومفرح منود منی

منیگ ارچ هتچب سالتم مهم هیهچ؛ نوملسن هدنهد همادا اربی ایان همه ترامع این تورث مینکیاین نوهنپ ارچ -زعیمز

ی؟! دوب هتفر زاحلا هیدبر لغب وت هک دوب دب یحتلا دقنوا رهظ یهک

... مدرک رت بل هتپ هتت واب متشگرب شتمس بجعتم شفرح اباین

مهی طقف ادخب هنم رهوش ردارب بخ؛هیدبر ینیسینعی بوخ الح طصا ال صا شلغب وت مرظن هب ناج -چیمیگیرانین

ن...

تشگرب متمس شوروک هک منک شمومت روطچ ممتسنوت منی عقاورد دوب، هدشن لماک مفرح زونه



ودبر هی وتدوخ تبسن حاال یم؛هک رهوش و نز ووت نم هنود رانینمنی راگنا مینزی فرح روج ؟؟؟یه زعیمز هبوخ -حتلا

ی... تفگن وچیزی هدش دب حتلا ارچ هک یتامزاایهن نابصع االن شسار میگی؛ شهب مه

: متفگ مخا اب

دجیوبن.... چیز بخ -

: تفگ داد رقتیاباب یو نابصع شوروک هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

اتیینمیمنک..... نم وشندوبن یا ندوب دجی -

زا رانیمن دنخش ونی مدنورذگ رظن زا ور همه ی سرتسا رپ هاگن اب شفرح اباین

!؟ تشاد یی انعم هچ شراک االنقدیاقاین دوبن نوهنپ دیمد

دوب!؟ گنج عاالم

؟ تسنود می مهب ونم و هیدبر سح یا دوب حملا نارگن

... تسافرح رتزااین گنرز رانین ...اشیمد تفگ یورمیمهفیدوچیزیمنی غاد ربخ ین چمه رانین تشادن ناکما هن

دز بل گرزب مناخ هک دش هراپ مراکفا هتشر شوروک ی ادص اب

؟؟؟؟ شوروک هدش تچ تسه مولعم ،وت ومسورع میدید سرتسا ارچ حاال اباب -ای

دموا نم تمس و تفر شوروک هب هرغایور مشچ شفرح اباین

هدب... هزاجا هگا هتبلا شبین ترهوش رانک -بیازعیمزبیا

تفر دشوزابین گنرمک شوروک ی نوش وریپی مخا شفرح اباین

شکید... بقع مورا یور لدنص و

دوب نم رانینوری دنخش نی صوصخ یقبیهوهب اهاگن مزونه

... مدش شاهاب نتفر رو لوغشم و متشادرب یور نون هکت این ربانب و منزب هار نوا هب ومدوخ مدرک عسی لوی

دش! هتشادرب نم وری زا اهاگن هک رکشورادخ دشو حرطم وهیدبر شوروک وساالیراکیبین هرابود دیهق دنچ با دعب

درک رت بل مناخ همع هک متشاذگ منهد وتی ورابرم همقل

ناج! شوروک ی نودب موت متساوخ می نراد ربمی یی امدق یه نراد ورانین -هیدبر

!!!!؟ تفگ دشایناالنچی دبتیل رامرهز وهب دنوم منهد وتی همقل شفرح اباین

؟ دوب چی امدق زا شروظنم

ید! سوب وشتسد هرادرب رانین زا مشچ ایهکن نودب و ینان مطا یدهکاب خرچ هیدبر تمس مهاگن

بطیعیه شراتفر هکاین هتبلا هه دوب مک نم مهف اشیمد منیدش مرواب

... هشاب نم لثم ی مدا اب هنایهکن هش تخبشوخ هراد قح

و نوشلسن هدنهد همادا سالتم واینلدیشل دوب بوخ همه حلا

دوب! رانینوهیدبر طابترا

... مدوب هدش شثعاب مدوخ یهک رازا و میداد رازا ونم دوجو دنب دنب یهک طابترا

مدرک دنلب رس گرزب موناخ ی ادص اب



هدش فرطرب نومن الافیبی تخا ننودب همه هکلب یترتیبدبیم نومهم چیهیه ترظن شوروک -

مهید رانک مزونه ووتوهیدبر

: تفگ بیخیلا شوروک

موناخ همع ید نودب امش روطره -

: تفگ وتخادنا موناخ همع یهب هاگن رانین شفرح اباین

؟ مشاب هرارق منم -

: تفگ و داد نوکت رسی همع

ی! شابن میهش هگم نمی مشچ رون وت مرتخد هتبلا +

رانک میز تشپ وزا منک افتکا شخید هبیهببی دش ثعاب میدزومهین مهب ی روجدب وملا ح نوشانتفر مه هقدص نوبرق
مرب.

متخادنا تخت وری ومتسخ ندب و مدنوسر مقاتا هب ومدوخ ی گتسخ اب

... مداد راشف وریمه ومامشچ و

دروخ رس مندرگ یوری تسد هک دوب هدشن مرگ مامشچ زونه

مدز بل یهد سرت هیدبر هکابدیند مدرک زاب ومامشچ هدز لوح

: تفگ و تخود مرهچ هب وشضغب رپ هاگن مفرح ی؟؟اباین اوخ چیمی مزا مینکیدیهگ چیراک -وتایاجن

... تداوخ می -ملد

مدز بل هتپ هتت واب مدموا اپیین تخت وری زا بجعتم

ی؟ تفگن وت هگم فرح همهنوا هگم رانینی قشاع ی تفگ ی رفنتم مزا ی تفگ دشیوت هنوو -وتدی

: تفگ و تشاذگ وریمبل وشتسد هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

سسسسس -هی

میدیمد! باوخ امتح متخود هبهیدبر ومبجعتم هاگن

رانین! هب شقشع رپ هاگن نوا یدو سوب یرانیون اتسد میز نوا تشپ دیهقپیش دنچ ات هیدبر

؟ روطچ حاال نم یشهب توافت بی همهنوا

: تفگ ی تحاران اب

ممدنگ -

دموا دزنیکرت و دنوخرچ وتیرد لکیود هک متفگ ی مناج اوه بی شفرح اباین

عورش وتراک ییم اهنت یی اتود رسمیهنزینعی ( شرسپ یز( بماک هب مموناخ همع هنوسر رانیونمی هک تفگ شوروک سرتن +

نک!

! مدوب هتفرگ دبی سح اربیلواینراب متخود شرهچ هب ومبجعتم هاگن شفرح اباین

... هداتس ای شور هبور هشحاف یه راگنا نک عورش تفگ می روج یه

دوبن لبق لویاینهیدبر!هیدبر مدوب هدش ساسح نمزیدای اشیمد

دش... زکرمتم شابل ووری تخ ری ورف هرابک هبی مراکفا هتشر شابل ی غاد سح اب



متخادنا تخت دزووری مندرگ یهب گنچ هک

-هیدبر

درب ورف مندرگ وتی وشرس دزو خیهم مور ماندز ادص هب هجوت بی

درک هبلق یزدیهگای چره و سرت سح هب قشاع بلق این مزاب و

اشیمداین تشاد قرف لویاینراب مدوب هتفرگ شمارا مزاب راگنا وحاال

. دوبن شمارا

******

! مداتفا شلغب وتی بیحلا

شکیمد شنهرب وریباالهنت ومتسد و متخود هبهیدبر ومد درتی رپ هاگن

دنوشن مابل ریزیوری هسوب یدزو دنخش نی

شاداد -نز

تخود مشچ شتعاس هب هجوت هکبی متخود شهب ومهاگن درتید واب بجعتم شفرح اباین

دوب بوخ تراک -

درک شاپ وشراولش دشو دنلب و تفگ ایون

تخادنا شتسد وری وشطابارک یدو شوپ وشنهر هکپی مدوب هدنوم بجعتم روطنومه

دراوا نور بی وشلوپ وکیف درب شب وتیجی وشتسد رخا رس و

دش؟ دقچ -

متشادن ممنهد نتسب تردق وتحی دوب هدز مکشخ ی عقاو ی انعم هب شفرح اباین

تشاذگ متسد وتی یور لوپ رادقم و دموا دزنیک هکهیدبر

ای هدنشخب شاداد نز هچ دوب علای تراک بشما ی سرم -بیا

بیما نور بی کوش زا دش ثعاب ماکشا ندش راجی

هجنسب ونم مزونه تساوخ می هنک یمک چوک تساوخ می طقف هههیدبر مدوب هدز سدح تسرد

هنک نور بی هنوخ زااین ونم دوب رت ممسم حاالاشید مدب دقچ نم هش نعمطم تساوخ می

تشادن کشی ودیهگهیچ

ممسج هن دوب محور وتی یهک درد مدنوچ پی مدوخ رود ور یمالهف رتش بی درد اب

حاالدیهگ...... درک یک چوک ونم تسنوت حاالات دش روک هیدبر ماقتنا حاالدیهگتایش هبوخ

... نوشمه یکین ادرم همه تفگ می تسار نامام نوا، هب نم هن دوب راکهدب نم هب نوا

وت ندرکن تلا خد و ندرکن ی لوضف هرابرد یسیام افرح هب هگا هشاب ی مدا ین چمه هنوت می هیدبر متسنود می لوا زا هگا
تحیاشیداتاالنزاای مدوب نوشارب ی لومعم راکتمدخ ویه مدوبن االنایاجن مداد ،می شوگ تلا صا اب عداوناخ راکاین

مدوب هدرک رارف ی تنعل ترامع ن

!!!!! رارف ببیمن؟!!! نک ربص



منک!؟ رارف متسنوت می مزونه نم ینعی

ممکش یوری تسد و متخادنا ی هاگن منهرب نت هب ووتیایهن مدش دنلب تخت وری وزا مداد تروق ومنهد با رکف اباین
... هتحار خیلی رارف االن اقافتا هن هک ارچ هه شکیمد

مدش می رود مدق ود ترامع الاتزااین صا مدوب هدرب نمیه عقومنوا نوچ تحار خیلیخیلی

یدیهگغیراینود اهاج و غاب هب نتفر ال وصا دوب وسنلا هنوخزپشا اموت راک نوچ دراوا ردمی ومردپ ورغرغ ادیه نوا
... دوب عونمم

رکف درم این مدش می تحار مه یهیدبر اتازاجم یزا روطن ای منک رارف تحار رخیدخیلی هناهب هب متسنوت لویحاالمی

زور هب زور ههاینتایش مدوب شردارب و شدوخ اب نامز مه نم دوب مهفیهد ایهکن رطاخب شماقتنا وتایش تشادن

رتمیدش.. غاد

هگب هنزب شرس هب ویوه هنکن ربص مچب ندموا ندیا واتهب هشن ضوع شرظن زاب ادرف شوروک مولعم اجک الزا صا

.... شحاف یه تنز شوروک

متشاز می مدوخ ور متشاد بقلیو هچ قمحا نم!!!!نم دنوم منهد وت مفرح

ای! هشحاف وتیه هرا میدز داد مناد وڗ راگنا !!! هشحاف !!!یه مدوب نماین

یی وت هشحاف هرا

هک

رادی رس یکیارزیر

رس یکیارردزیر

پیشورییه اهام نم ور تفگ یمی تنعل بلقههاینچیزیهکاالناینوژناد دیرگیاررد ترطاخ و

نامز مه هنوت می یهنز روطچ هک مدرک شدقن مدقچ هه مدوب هدنوخ یدقیمی ولبات

تس هشحاف امتح سپ و هشاب رفن دنچ یا وداب

مدش هباینچیاز ندرک رکف زا عنام و مداد تروق ومنهد با

هچب ی یکسگلا دلوت سریند اب هیدبر هگا ال صا هک مدرک می رکف االنابیدهبایمن

چیمیدش!!! مچب عاضوا نم دعب تخادن می نور بی

اعقاو هچب نمهفب ی زور ادرف یمد سرت منی ودیمگ مدش می تحار مدرک می رارف هگا لوی

شوروه زا وهن هدبر زاهی

مشکاپ تفاثک زااین اشیدیمک ات متفر مومح تمس رکف دوب!اباین ی تسرد رکف مهین هرا

م هشحاف نمیه میدرک رکف دبع یهکات منیدشهیدبر کاپ تقو یهکهیچ تفاثک هه

دوب رداربود سوه شعشنم یهک ضغب مداد رارق شود زیر ومدوخ ضغب اب

دوبیم ادخ و نم یش عقاو دهاش یهک نامر دوب نم ی گدنز نامر مسا سوه ضغب [ سوه ضغب ]

دوب نشیهد طقف ایهک هدنس ونی رخا ورد میدرک رواب نوا ونم دوجوتق قحی طقف هک یی ادخ

... تشون دب یهک تشونرس و تشونرس مان ایهب هدنس ونی

... مدموا نور بی مومح یزا باسح شود زایه دعب هشو هراپ مراکفا هتشر مداد هزاجا

دوب! دوز حبص ادرف رارف اربی عقوم ین رتهب مدش مندب ندرک کشخ لوغشم



... مرب ابید اجک متسنود تحیمنی نم لوی هش تحیادیهبیراد یهک نوا زا رتدوز

... متشاد وراجک

دش... عورش نوا زا اسوه این هشنم ال صا مزاب سوه و زواجتم ی) ومع ی( ردپان پیش مدرگرب هه

دش عورش نوا یمزا تنعل ضغب این

... متخادنا مدوخ هب دیهگایوتیایهن هاگن و مدرک کاپ وماکشا

... مدرک می رضاح ورارف اسویل ابید تس رگیهنی هعقوم هناالن

دوب... ترامع وتیاین مرادن و راد اهنت نوا متفگ می سیمام ابیدهب

ب مقاتا وزا مداد نوشن مدوخ اتییدهب هناشن رسیهب رکف اباین دوب مرانک سیام طقف مردام زا دعب ی تنعل ی گدنز وتاین

... متفر نور ی

... تساجک هزور نچ السیام صا

سنلا هب بجعتم ی سرتسا رپ رهاظ هب دنخبل ی ادص نشیند هکاب متفر اپیین ظفاحمزا نتفرگ تسد واب مورا وراه هلپ
... مدرک هاگن

... مدش هجاوم هرهاط سرتسا رپ رهاظ هکاب

نوتدوخ ایادهب هلماح ثمال نوتلا اباینح امش هخا ؛ قاتا بیرایم هدوب رارق چیزی ؟؟؟؟ هدش چیزی ناج موناخ -ایاوی

نیرایید! راشف

...ـ. نوتسابل دشیداین لکشخ خیلی موناخ اوی

دوب هدشن مومت نم دیند عقوم هرهاط یمهیگشی اسرتسا اهو فرح زونه

مدز بل هک

... تساجک شیام منودب االنمیهش نونمم زعیمز هشاب -

مش! شعنام متسنوتن و تفرگ مدنخ اوه هکبی دنوراخ رسی بجعتم مفرح اباین

دش. مومت شاراک هزات هخا هشاب شقاتا وت منک کف -چیز

اربی مرهاط هه دوب ادرم صتخم عقاورد هک یهراک شرس ندنوراخ و مدوب یک چوک موناخ نم نوچ شسرتسا همهن ای

.. هشن بارخ شک ی چوک اینعملا تقوچ هی مراود ومای نم ی انلبق لثم تسرد تشاد عملای شدوخ

مولعم دوبیماالن قاتا وسیاموتیاین نم بقال متفر اراکتمدخ کرتشم قاتا نومه سیامیا قاتا تمس و مدرک ی رکشت
دوب کیا کرتشم قاتا دوبن

لدب درو نوشن بی ومهاگن درتید اب نتشگرب متمس دیهگ رتخد سیاموود هک مداد راشفو متفرگ متسد وتی ورد یهر گتسد
عقوم راب نچ ور ارتخد مدرک

؟ مدوب دیهد تفاظن

دز! فرح منیدش ایاجن مدرک سیام هب ور بیخیلا

نم قاتا وتبیا چیهز ماناج -سیام

ی مشچ و تخادنا ندوب شرانک یهک رتخد ود هک یی هاگن مفرح اباین

دش.. نوایکی اب چپ چپ لوغشم ارتخد هکیکیزا تفگ

شغارس هدموا شدوخ یک چوک موناخ هک هربخ هچ هنود می ادخ -



مدش سیام رظتنم و مدموا نور بی قاتا زا نوشهب هجوت بی

تخادنا مهب ی بجعتم هاگن شندموا نور اببی

تفلک یه قاتا یمد دموا هک هدش چی االنمینگ رتخد مینکی -چیراک

دمورد شخا هک شکیمد رد تمس وشتسد و متخادنا فارطا یهب هاگن شفرح اباین

امش ینعیوتینعی تقاتا یوت تفگ هک مینکیوت چیراک -هع

با! ور ربینز ومتپ هک قاتا ربیم لوضف اتود این دوجو زابیردنیرااب هرخسم -

غاب...... بیاربیم

: تفگ شکیدو نور بی متسد زا وشتسد هدز لوح مفرح اباین

یم! رادن ور اجنوا هب نتفر هزاجا -لویام

: متفگ شکیمدو ی فوپ

... هروخب درد هب یهراب مندوب یک چوک موناخ این رازب نم اب شت ی لوعسم بیاوت اباب -ای

بشیههنت رتش یهکبی لدنص وری هک دموا غاب تمس ماهاب مدق مه مفرح اباین

: متفگ هک تسشن مرانک وسیمام متسشن دوب تخرد

منک رارف ماوخ -می

: تفگ و تشگرب متمس بجعتم سیام مفرح اباین

نکن ی خوش -

... متشاد هطبار مرهوش اب نم مهفیدهک ینیسهیدبر خوش -

دش دنلب ی لدنص وری یزا رتش بی بجعت سیاماب مفرح اباین

ی؟؟؟ دوبن شاهاب ی تفگ هک !!!لویوت یییی +چ

: متفگ  مورا

مدوب پیش بش نچ لوی مدوبن بخ -

.. متخادنا سیام هب یی هاگن هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

؟؟؟؟ منیدرک کش ؟؟؟؟؟ نزن تسد مهب مگب نکن مگب همرهوش ی تنعل -

دوب کش وتی مزونه سیام راگنا

سی مدوبن شاهاب دمع زا هک نم ؛ تدوخ ملا مرهوش تخونوا میمر همه ندش بیراد لبق حبص ادرف نم نک سب هههها -

نیس اوعدعقوم االن وراک این نکن ؛ گنخ موت اب امسیااام

... تفر ترامع تمس ود دشواب راجی شاکشا نامز مه هک مدنوشن شنوش یوری تسد

ونم شکب ادخیا هههها

! مدوخ و مدنوم مدوخ حاال

دوب... هدش رفنتم ممزا هیچ منیدرک مکمک سیام دیهگ



... متشاز می ومزکرمت طقف االنابید مدرک می رکف ابنیدهبایان شکیمد معیق سفن دنچ

دوب... یند باوخ دوز ینزگیهن رتهب و دوب تقو هکدیر واالمن حبص ادرف ور

شوروک هکاب متشگرب مقاتا اهنیت ورد ترامع تمس مرکف مهین اب

. مدش هجاوم دوب هتفرگ شباوخ تخت وری شفک واب هتسخ هک

. مباوخب مدرک عسی شکیمدو زارد تخت هشوگ و مدز رانک ور وتپ

دیهگ تعاس ۵:۳۰نیم دوب تعاس مدرک هاگن ولواینچیزیهک مدش بیراد شوروک تمس هب مششک و ندش هقلح سح اب

مدش یبیراد عقوم بوخ سپ میدش دنلب ادیه

دوب... باوخ رکشورادخ و مدنوخرچ ، شوروک تمس ومهاگن

! مدموا اپیین تخت وری وزا مدز رانک ودوب هدش هقلح مرمک رود هک وشوروک ی اتسد مورا

یمد شوپ و متشادرب ومدوب هدرک هداما لبق زا یهک کشم سابل درتید اب

میدرک... رتش وربی مسرتسا نوشیم پی درس قرع سح مدموا نور بی قاتا زا مورا و

میدیدمنیمهفیدهک رارف ردحلا ونم یکی هگا مه سابل اباین متخادنا مرس وری وکالوم متخادنا فارطا یهب هاگن
دوب... رتهب نور ندیایبی هب ندشدراو اربی سابل این وهدرک رارف شدوخ یک چوک موناخ

متفر دوب دنلب اهی هدرن رانک تسرد یهک تخرد تمس راتیکیوریمزینزخیمدو ووت مداد تروق ومنهد با سرتسا اب
شکیمد... ی گدوسا رس یزا سفن و

... مداتفا یگیر تنعل ... دوب هدموا دنب مسفن سرت و سرتسا زا تسشن موزاب یوری تسد

مدرگرب یمد سرت تحیمی

دوب... منهد وتی تسرد مبلق یلوی سک هچ طسوت وببیمن

: متفگ شکیمدو ی گدوسا رس یزا فوپ سیام نارگن ی ادص اب

ادخب مدرم رامرهز _

داد مراشف مکحم و تخادنا ملغب وتی وشدوخ هجوت بی مفرح اباین

... هرتهب ی روجن ببینای هشاب یییی سیامه االنیکیمیدا بخ -خیلی

دز وبل درک ادج مزا وشدوخ ضغب اب

ماوخ می ترذعم -

... مدرک ی ظفادخ شزا و متخادنا شلغب وتی ومدوخ ورابدیهگ مدز شنوش یوری تسد

متشاذگ ی فاص گنس وری وماپ و متفر وباال متشاذگ تخرد وری وماپ مورا

: تفگ درک ضغب

؟؟؟؟ تمن میبی مزاب -

مداد رس وماهاپ وریدیراو زا یتا تحا واب مدز ی گتخاس دنخبل شهب ور

مدرک ند ودیی هب عورش ناوت مامت واب متشاذگ ووریمزین

...... مدرک می رارف ومع تسد زا هک مدوب هداتفا بشی یدا



... متخود موربور هب ومهاگن و مداتفا سفن سفن هب هک دوب هتشذگ هددیهقای

متشگرب ی تنعل ههد هباین مزاب نم ارچ

مدرب ولج ومرس و مدش اقیم دیراو هشوگ و مداد تروق ومنهد با

؟؟؟؟ دوبن هنوخ ومع ینعی دوبن نشور ی غارچ هیچ

تسود ) ارغص پیش مرب دوب رتهب مدرک ادج زادیراو ومدوخ ی شدنچ وحتلا سرت اب

( ههد وتیاین متسود اهنت عقاو یمورد کچب نارود

دنچ ورد ببیهن ونم ومع یمد سرت ومی متخود می مرس تشپ هب رابره ومهاگن مدموا بقع و مدز رد یهب گنس سرت اب
بوکیمد دیهگ هبترم

؟؟؟؟؟ ی دراوا رس کیه هههها -

دش دبتیل بجعت هب شمخا لویابدیمند درک زاب ورد ی نابصع ابحتلا

ی... تفر یو تشاذگ هرسپ وتابیه هک فگ ( تومع ی( اویلویسا ؟؟؟؟ وت مدنگ -

: متفگ ومدز ی دنخزوپ

هنک شتنعل ادخ هه -

: تفگ مورا

هناتسرام یوتبی یسا دوب اجک تدم همهن -ای

تفه یهک سا نوا تشادن ناکما مدنوبوک شرس وتی یهشیهش طقف رخا هعفد مداد ییباال وربا بجعتم شفرح اباین
هشاب هدوب ناتسرام اتاالنبی هراد نوج ات

: متفگ بجعت اب

؟ تخونوا ارچ -

هدش ی رتسب هباره خیلی شعاضوا شتد وجی گس هتفر ی دزد هساو مینگ منود +منی

مدز... ی نهپ دنخبل شفرح اباین

: متفگ راجزنا اب

ثکیوف... ترمیهک هنوخدرس شنربب ناتسرام زابی لاالهک اشنا _

: تفگ ارغص

؟؟؟؟ ی دوب اجک اتاالن ؟؟؟؟ تفگ می سار تومع رعتیفنک بخ ، هبارخ شعاضوا تفگ اینام اعقاو -اشیمد

: متفگ ی گتسخ اب

ماوخ می ندنوم هساو چیواالنیهاج همه ممگ -می

تخادنا شرس تشپ یهب هاگن درتید اب مفرح اباین

ی خالهصایهکن....چیهزمینود دزن ی بوخ ی افرح ال صا ترس تشپ تومع شتسار -

: متفگ مخا اب

نزب فرح حضاو +چیه؟؟؟



: تفگ و تخادنا ایباال هنوش

ی. مرهاوخ لثم وت هشابن ی چره نمیهراکیش،میمنک -هیچیبیاوت

و مدرک ی رکشت شفرح اباین

( ارغص ردام ) مناخ هتخ هرفی هکاب متفر لخاد

مدش ور هب ور

بیااین.... ارغص رررتخد -

دز: داد دنلب و دوب هدرک بحعت مدقچ وابدیمند دوب دیهد ونم هزات راگنا

یمینکیاه طلغ هچ نم هنوخ وت -وت

ماهاب ی روطن ای تقوچ لویهی دوب الق خادب مناخ هتخ رفی دنوم زاب منهد شفرح اباین

: تفگ و دموا ولج هدز لوح هک متخود ارغص هب ومبجعتم هاگن دوب، هدزن فرح

وزورما طقف مدنگ نامام -چیهز

هشیهاجپیادمیهنک رت نشور اوه هنوم پیشاممی

دز سپ ور ارغص و دموا ولج هتخ رفی شفرح اباین

هرسپ نوا دادیهب تلد یسیر تفر ، موناخ مدنگ چیه هه هنومب پیشوت هشحاف این مراز منی نمیهدیمق وگن ترچ -

نم هنوخ زا نور بی وشمگ ؟؟؟؟ نور بی درک تترپ

مدموا نور بی هنوخ زا بجعت رگیهو اب شفرح اباین

بوکید مهب مکحم ورد دشو شعنام موناخ هتخ لویرفی میدز مادص ارغص راگنا

... مداد اهکتیه هلپ وهب متفرگ لغب وتی وماهوناز سرت اب

؟؟؟؟ مدوب هدرکن وشاجن ای رکف ارچ متخ میری مرس یوتی کاخ هچ حاالابید

منیمنک رکف ال صا قمحا نم ارچ

مدش دنلب بجعتم ارغص ی ادص اب

مک مک هبارخ شلا حاالحاالاهح منک کف تومع هنوتنوخ ببیناینلکید سسس -هی

مینکیمحاال حتلا یهب رکف زابیمیدرکیمیه هک اج نومه دیمگبیا تعاس دنچ ی نومب تدوخ ارب هتفه ییه مینوت
ورب طقف

مدرک شلغب دوب لای حشوخ رس زا رگیهایهک اب شفرح اباین

تفر لخاد و درک ادج وشدوخ هدز لوح هک

و مدرشف متسد وتی لکیود شنتفر اب

متفرگ ردپیش ور هنوخ سمیر

هناتسرام بی مودک ومع یمد سرپ می ارغص ابیدزا

ی...رد تنعل نوا مغ هب مدنخب نم ممک میدیمدی وشدرد یو تخس شم؛ میدیی حلا نوا ووتی شرس باالی متفر ابیدمی

لویهن دوب کانسرت نم دوب،وایناربی راتیک اج همه دش داج یدبیای ادص هک مدرک زاب مورا یودقیمیور بوچ
یش زارد سد سرت زا وبش ره هک یی ومع رتزا کانسرت

... متفر لخاد و مدرک نشور ورد ی ولج یمد،الپم باوخ



دوب... هتفرگ وراج همه مبورشم و تفاثک ووبی دوب هتخ ری مهب ی روجدب هنوخ

و مدرک متیزمی ور هنوخ هگا

پیگیرمیدش... امتح متشگرب نم میمهفید دمو یمی تقو

ی سکع هکاب متفر هپاناک تمس و مدش هنوخ ندرک متیز بیخیلا سپ

میدرک! چیراک اینایاجن مدش هجاوم ومع و مدوخ زا

این شزا مروصت اهنت زاباالن سوه ترمیهک هه... تشاز می دمک اهنیتوتی دقیمیورد موبلا وتی وراسکع نامام همدا ی

دوب...

میدز... لز نم سکع هب ندروخ بورشم عقوم هک

تارطاخ وزاب مدنودرگرب دوب نپا زیر تسرد ایهک هپاناک تمس ومرس

دش: روروم ومع شف ثکی

همردام نهر مینکی؟؟؟اینپی -چیراک

: تفگ ودز لز مهب توهش یا

یش شوپب وت بشما ماوخ می

تسب رت مکحم وشد فسی و دنلب ی اهوم ایدزو هقهق ی جک نهد واب تفگ ایون

شوپب دیهگ شوپب -

دوبن شدوخ وتیحلا راگنا

: متفگ سرت اب

نک سب ومع نک سب -

: تفگ یت نابصع اب

یش؟ شوپب ماس یاربی اوخ مدشی -اهچی

: متفگ و مدز شتروص سیلیهب شفرح اباین

همردارب اجی هنم ی هلا خرسپ ماس -

: تفگ دشو رتش بی شاه هقهق ی ادص

..... منوا اب هرا نم یاب تقو حلایتمنیهش ردپ و ردارب هک طواالوت

مدنوشک شدوخ تمس دشو عنام هک مدرب باال مود سیلی ندرب اربی ومتسد

ی تنعل نک ملو مینکی -چیراک

ومعیقوبید یهنا شحو و درب ورف بینیوق وشرس مهب هجوت بی

ادخ... ور وت نک ملو وگب چیوت هشاب نک لو هههن -هن

شکیمد جیغی ارغص ی ادص اب

نک ملو -

: تفگ بجعت اب

نه!!! -



. متفر نور بی هنوخ زا ارغص هب هجوت ...بی دوب هدش روم روم منت ی اهوم مامت راگنا

! ندرک می مفخ نتشاد تارطاخ

: متفگ و متخود ارغص هب ومضغب رپ هاگنو مداد تروق ومنهد با

درک زواجت مهب -

: تفگ بجعت اب ارغص

؟؟؟؟؟ ی تفر شاهاب تفگ تومع ایهک هرسپ نوا دشیکی یهنو دااااه -

: متفگ یت نابصع اب

یهکاین فرش بی نوا ؟؟؟؟ مرب رسپ اربیچیابیداب هخا ؟؟؟؟ یاه درک رواب وفرش بی نوا فرح وت رادرب سد -ها

..... زواجت مهب شدوخ دز ورافرح

شنهد وری وشتسد نوچ مدوب هدنوسر ارغص الهب ماک ومروظنم اعطق دش...لوی مفرح همادا زا عنام ماه یرگیه ادص

: تفگ و دوب هدش بجعتم شامشچ و دوب هتشاذگ

!!!! هنوو دی هتومع نوا منیهش، مروابادخ اوی نوا هخا مدنگ نزن وفرح -این

: متفگ ی تخبدب اب

اشهاوخ نکن راتفر منامام لثم موت -

: تفگ راجزنا اب

درک... تحیرگیم زابیمیدرک هد یلک ولج هچفیملی تنتفر دعب ههابیدمیدیدی

داد: همادا هک مداد ییباال وربا درتید اب ارغص فرح اباین

ومراد بارخ هدازردارب چیهیه نم هانگ مدرم هکای هد طسو دموا دش وحلایاپ مهین روب دوز حبص -واال

تفگ و تشاذگ شبلق وری وشتسد درک رعتیف ضقیهور بوخ هک مشدعب نیساینبیحیاورببیهن؛ مردارب رکشورادخ
هدب شلا ح هک

؟؟؟؟ ربی اجک ی اوخ دشمی هدز فرح خیلی ترس تشپ رتخد اوی

: متفگ مخا اب

... مدرگ ربمی ادرف لوی منوم می وبشما منود -منی

: تفگ ی واکجنک اب

هخا میری اجک -

: متفگ ومتخادنا ایباال هنوش

... منود هچمی رهش -میمر

: تفگ جیغدزو

!!! هخا رادیم رهش دشی؟امکیو هنوو -دی

: متفگ هجوت بی

دش؟ چی تسرد ی تسار -هه



: تفگ و تخادنا ایباال هنوش

منیهد همادا دیهگ متفگ منم ید سرپ تلا وحا خیلیزا تدوبن وت داتسا -

یه هنوخ یم درگرب ی اوخ نیسمی تنشگ ؛وت مدوب یدنیهد روطنوا ودار بطیعی داتسا تقوچ هی اعقاو دش تحاران خیلی
نکیم تسرد چیزی

.... مدرک عسی یمایرابن تشگرب هنوخ تمس ارغص واب متفگ ی موها

... متشاد مبوخ تارطاخ نمایاجن دوب ردپیم هنوخ هنوخ این منکن رکف ای هرطاخ هبهیچچیزیا

ب ندش می وراب راک لوغشم مه وحالایهد دوب هدش نشور اوه االاندیهگ منومب ایاجن وبشما مدوب راچان تروصره ورد
... دوبن ی تسرد راک اعطق متفر نور ی

ندز انکیهمی نتفر هار عقوم و ندز می فرح متشپ داعیم حتلا ایانوت

نتفگ چیامی تسنود می ادخ دوب هدرک زابی فیمل همهنوا ومع حاالهک

دوب ی فاک مندش وایناربیسیر هرک ومه دوب غرم مخت مه رکشورادخ متفر لا چخ ی تمس شکیمدو ی فوپ

چی همهفب ومع -هگا

میبیهن اتود چیو همه میهنک فرصم ی رامرهز و تفاثک ایدقن سرتن هه -

مدنوکش هبات وتی وراغرم مخت و مدز ای هقهق شفرح اباین

دشیم... هناحبص ندروخ لوغشم ارغص اب

... مدوب هدش هتسخ دوب بوخ هچب اربی انوا لوق هب هک اهیی شونمد و نوجعم ندروخ زا اعقاو

منیهش! هشیهد همع لحمیای نون و غرم مخت هیچی

ید: سرپ تحاران ارغص

؟ مشاب هتشاد ربخ تزا مزاب روطچ _کیمیری؟

: متفگ ومد شکی ی فوپ درتید واب مداد تروق وممقل شفرح اباین

میمر دوز حبص ادرف ینیس بوخ رکف ال صا ندنوم لویایاجن منود _منی

وری ارغص رانک افرظ نتسش زا دعب دشیمو دنلب وریمیز زا اغرم مخت ندروخ زا دعب و تفگ ی نارگن هشاب مفرح اباین
. متسشن لبم

و.... هاگشناد داتسا ات لحم اهی هچب ومع دززا فرح لکی

بجعتم ی هاگ تدم لکاین وت نم و

مدرک می ضغب ی هاگ و

رت نارگن نم لوی منیدا دیهگ زور راهچ هس وات هبارخ ومع یت عضو تفگ می ارغص مرب... زاایاجن رتدوز تساوخ می ملد

منک راک مرگرس ومدوخ مدرک عسی میدشو روم روم منت مامت اه هنحص ین رخا ی روادا ابی تحیاالمن مدوب افرح زااین

بشهش.... رتدوز ات

میدز.. مقر مارب یور توافتم تارطاخ هنوخ یاین ازجا کت کت هب ندز تسد

ی... تنعل ی دوب مدا شاک

... مدش منی رونوا و ایرون هراوا هچب ابی نم عقومنوا



... تفرگ مباوخ اجنومه شکیمدو زارد و متفر لبم تمس ارکف اباین

:( مدنگ ی ردپان ) ومع # نابز زا

هنوشدوخ نتفرگ لوپ هساو فرخزم مدرم مدش هنوخ ی هار اراتسرپ یت اضر وخالف مدوب هدش هتسخ ناتسرام زابی
: تفگ هک متفرگ هدننار تمس ومداد یهک لوپ زاقردنچ هنوخ هب سریند مهیهن؛اب هزور هس نم حلا هنرگو

؟ تقو ی هشابن اینزیدا شاداد _

: تفگ داد واب متشگرب شتمس شرخسمت زاحتلا بجعتم

منیهش ارکیمت فصن میدیاین لوپ ادگ هب هگم ترمیهک هخا _د

: متفگ مخا اب

ردارب متشاد حاالمهیدقن بخ -خیلی

: تفگ یت نابصع اب

شلوپ وک مراد نم وشلوپ ی دروخ بورشم یایانهیچییهشیمش باسح کدرم دشی راوس چی ساو ی تشاد -مهیدقن

: متفگ هرعن اب

درگب ؛حاالبیا مرادن هیچی اعقاو نم نکاینیکودیممایهکن تبحص تسرد نم _بیبیناب

: تفگ مخا اب

وش پیهدا ننزب تدنگ _ها

: متفگ ومد دنخی

-حاللنک

.... مدرک همزمز ی زاوا وزیربل مدش وپیهدا متشادرب وبورشم شیهش هدنوم هت هک تفگ ای هشاب حالتل مفرح اباین

ی ربلد مدنگ ی لگشوخ مدنگ

یچیزیمی صرق شهب ابید مدرک می زواجت شهب ابنیدوتبیرادی همدوخ یر صقت دوب هدش گنت ی روجدب مدنگ اربی ملد
مداد

دوب... هدرک وشندب شچیند هرابود سوه ملد دقچ هک خا متخادنا بورشم یشیهش هاگن مدوخ زا تحاران یو بصع

دز... مکشخ شفک تفج هکابدیندیه متشاذگ حیتا هشوگ ور وشیهش متفرگ زاگی تذل رس زا ومبل رکف اباین

... اجک اشفک واین اجک ارغص لوی دوب هدموا هنوخ یاربیمتیزی سک یی ارغص امتح

دز! مکشوخ لبم هکابدیند مدش هنوخ دراو درتید اب

!!!! مدنگ _

دروخ ی نوکت مدنگ هک دوب بجعتم و دنلب دقنوا مادص

دوب... هدنوم زاب منهد بجعت زا مزونه

مد... معیقوبیی وشاهوم و متفر شتمس مدز گنل اباپی

دوب... مقح ی باسح یهرناژی نتفرگ ناتسرام وتبی نتفر رناژی همهنوا زا دعب هراد سود ونم دقچ ادخ هک خا



و متفرگ زاگی ومابل مرکف اباین هدش گنت نم اربی منوا لد هنکن هنکمم روطچ هشاب هتشگرب مدنگ منیدش مرواب لوی
: تفگ هک مدنوشن شابل یوری مورا ی هسوب شکیمدو زارد شرانک مورا

_هیدبر

مدز داد و مدش دنلب شفرح یزا بصع و بجعتم

رخیه مودک _هیدبر

: تفگ دشو هفخ نم ابدیند راگنا شکیدو دشوجیغی دنلب یهد سرت مدنگ هک دوب دنلب دقنوا مداد ی ادص

ومع!!!!! مع _مع

: تفگ و متفر شتمس هک تفر بقع بقع دشو دنلب لبم وری یهدزا سرت

نم میمنک شهاوخ ومع _

: متفگ یت نابصع اب

ی سرت هک مدرب شرمک تمس ومتسد مفرح اباین هدش گنت تارب منم لد هک هرادن تلا جخ منود می مدوخ گبی داوخ -منی

: متفگ هک تفر رت بقع هد

ببیمن بیاایاجن هههها _

مدز شرمک یهب گنچ و متفگ ایون

هنک.. ادج مزا وشدوخ درک عسی شکیدو جیغی هک مدرب شنت باال تمس ومتسد و

یجیغو ادص هک متفرگ ملغب ووتی مدرک دنلب ومدنگ و مدرک زاب ومدنبرمک معیقکمیمدو وشندرگ هشوگ شهب هجوت بی

ماشچ ی غاد سح و مرس گنسینیهب چیز دروخرب هکاب منک هفخ وشادص ات متشاذگ  شابل وری ومابل دش رت دنلب شداد

... تفر سیهای

: مدنگ # نابز زا

قمحا دقچ نم مدوب هداد گرگ لا گنچ هب هرابود ومدوخ منیدش مرواب مش تحار شتسد زا مدرک عسیمی و مدرک قتالمی
وتی مکحم چیزیور هک دش رتش ماهبی رگیه تدش ارغص بیماابدیند مزواجتم هنوخ هب سکل ری متسنوت روطچ مدوب

... داتفا شکیدووریمزین ماپ اتاپیین زاباالهنت وشتسد دشو بیحلا ومع شراک بوکیدواباین ومع رس

: متفگ سرت اب

یش؟ تشک _

: تفگ ترفن اب

... متسود ی میتفگ سار اعقاو سپ چیز همه ترمیهکبی چیزیشمنیهش نوا سرتن -

شکید مندرگ رود وشتسد قح قح واب دموا متمس رگیه اب شفرح اباین

؟؟؟ درک ی؟راکیت بوخ _وت

: متفگ سرت اب

ربیم طقف ربیم میمنک شهاوخ -

هاگن ومرس تشپ مادم دشیمو جراخ هنوخ زا ود اب ارغص هشاب راجی ماکشا متشاذگ طقف و مگب چیزی متسوتن دیهگ
.. مداد تروق ومنهد با مدرک می

: تفگ مورا ارغص



ام هنوخ _بیامیریم

: متفگ بیحلا

میداپیشوت... مرفن ولواین هدرک کمک نم یکیهب همهف می امتح حاال -منیهش

: تفگ ی تحاران اب

مش! ربخ اب یزاحتلا روطچ سپ هخا _لوی

: متفگ و متخادنا مرس تشپ دیهگایهب هاگن درتید اب شفرح اباین

میما... مزاب میما سرتن -

... مدرک ند ودیی هب عورش شند ی سوب زا دعب و مدادن هزاجا هک هگب چیزدیهگای تساوخ می

... دوب هدش شکیهد بش نوا تمس مرطاخ مزاب

... ترامع نومه مزاب یثکیفو اقافتا نومه مزاب

شکیمد... یجیغی قوب ی ادص منک؟اب ؟چیراک مرب روطچ لویایرابن

ی گنچ دموا متمس دشو شامینپیهدا زا هدز لوح و بجعتم هک مداد تروق ومنهد وبا دموا دنب مسفن هیدبر ابدیند
: تفگ رفیدا دزواب موزاب هب

ی؟ دوب ی روگ مودک _اتاالن

. درک اهر موزاب رود زا وشتسد ی بصع یرانین ادص اب

.

مینکیزعیمز _چیراک

متفر بقع ی مدق دنچ و مداد تروق ومنهد با

: تفگ رانین هب ور هیدبر

وت ورب _وت

: تفگ زان رانیناب

؟ هتشگرب مدنگ مگب قبیه -هب

رغید هکهیدبر دوب هدشن لماک شفرح زونه

ماماالنمیاییم وت ورب وگن _هیچیهبهیکشی

دنوشن یوریابلیهیدبر هاتوک هسوب رانین شفرح اباین

فرط یک دروخ متروص هب هیدبر طسوت یهک مکحم هکابسیلی مدرک لا بند وشنتفر ممشچ اب طقف شراک زا بجعتم
... تخوس متروص

ایمیایاربیتف... هنوخ هزره مودک _زا

: متفگ ضغب اب

شی تحار مرش زا ترامع یاین اضعا اتوتو منک مگ ومروگ مهیناالن نک مروبجم مرب رازب بخ مزره منیگی هگم ارچ -



د...

: تفگ داد اب

و وحلا قشع یوربیپی ربب ومدازردارب مراز یمی درک کف هه امود ی دمو منی یربیاتایاجن تساوخ می هگا _واال

راکی... تفاثک

: متفگ یرا تخا بی

تس نی تشاداد هچب اشید راکیسا تفاثک نومه لصاح مچب اشیداین بخ _

ایدز هقهق مفرح اباین

دبیحاالم شرورپ ور دیهگ سک هچب یهک رادن هزبرج و لقع ردقنوا لوی تسرد ی تسه مزره ی تسه ی تاهد -هندیهگ

مدشن گص ات اربیتف

داد ملوح ترامع هب وور تفگ ایون

مدوب اجک اینهکاتاالن مگب ماوخ االنچیمی متسنود تحیمنی

متفر سنلا تمس و مداد تروق ومنهد با

: تفگ و دموا متمس نارگن یو نابصع ابدیمند شوروک هک

؟؟؟؟ منک تفخ ی اوخ یوتمی تنعل ی دوب اجک _

: تفگ هیدبر

... هدوب شردام پیش متشاد ربخ نم سرتن -

: تفگ و تخادنا مهب ی هاگن بجعتم شوروک شفرح اباین

هرب ربخ بی هنکمم روطچ متشگ وراج همه و مدش نارگن دقچ ی _مینود

: تفگ و درک ی تسد پیش مزاب هیدبر

... مدوب ی دزمان ی اراک گردیر یهک لویمینود دوب هداد ربخ نم هب دوبن ربخ -بی

ی!!!! دزمان متشگرب شتمس بجعتم شفرح اباین

تمشک ورمی وت _نم

مدز گنچ وشزولب و مدش اقیم هیدبر تشپ شفرح اباین

کیه بابرا ی مهفب ات چلا سیها تمتخادن می هنرگو منزب سایب شهب ماوخ منی نک اعد مچب نوج _هب

دوب هدرک قرع متروص مامت سرت زا

: تفگ رانین

... تسلماح رادیمینکیمنیبینی چیراک _وت

دز یبل کاش شوروک هک تشگرب متمس نارگن و تفگ هیدبرایون

مهب و تساجک منز هنود می مشاداد تخونوا منک سبیج مدا شترا یه منم هرب هشاپ ترامع زا زور ود سلماح نوچ -

خیلی خیلیجهبلا هتفگن

و...... تفرگ یمدکیرگیم مهفن هک دوب دنلب ردقنوا شادص

مدش ور هبور رانین دنخش اهنیتنی ورد وهیدبر شوروک نارگن ابقیهفا مامشچ ندش زاب اب



ی؟؟؟ بوخ -

دز بل دوب یهد شوپ فسید نهر یهکپی درم شفرح اباین

ابید امتح ومس عضیهفویماتیانیهکمیونی خیلیم عضیهف شندب نکید تقد افطل هداتفا نوشراشف طقف هک متفگ _

و..... هنک هدافتسا

دوب.. هتفرگ شتسد وتی ونم تسد مه شورووک و رساتییدمیدرک و میداد شوگ هیدبر رتکد اهی فرح تدم مومت رد

: تفگ مورا شوروک

نکایاجن... نوشتوعد ببینی وتردپ ردام ی تساوخ هگا نمضرد هیاجمنیری مدوخ نودب -دیهگ

تفر نور بی قاتا یزا مخا هکاب مداد نوکت اتیید هناشن رسیهب

... متفر مومح تمس هلوح نتشادرب زا دعب و مدرک دنلب تخت وری زا ومنوج نتبی شنتفر اب

.. گهنک کاپ ومتسوپ وری طفاثک هنک...و بوخ ومدب حلا تسنوت می مومح طقف

... متسب ومامشچ و مدرک زاب ومرگ با شود

هشاب دازا مرکف مداد هزاجا

ی گتسخ تدش زا متخادنا تخت وری ومدوخ هلوح واب مدموا نور بی قاتا زا مدوخ نتسش ی باسح تعاس زانیم دعب
...... تفرگ می مباوخ واشیمد دوب هدش هتسب مامشچ

متخانش می بوخ ورابل شیرینیواین معط دشاین روم روم منت مامت راگنا مابل ششوج سح اب

-هیدبر!

: تفگ  مورآ

دوب هدش گنت تارب ملد -

تفرگ ملغب دزو هسوب ومنت مامت هک مدنولا م ومامشچ ومتسشن تخت وری شفرح اباین

منیایی دیهگ مدرک رکف -

: تفگ و تشاذگ متروص فرطود نارگن وشتسد

میمنک؟ تادج تچب زا متفگ نوچ ی؟ تفر ی درک لو مدز ورافرح نوا نوچ -

مدرشف شلغب وتی رت مکحم هک متفگ ی موها

هدش گنت تارب خیلی -ملد

درک مابل گردیر وشابل هرابود هک مگب چیزی متساوخ دزمی هسوب معیقوبییدو وماهوم

-هیدبر......

داد همادا شندروخ هب مهب هجوت بی

ایبی هزره وت ممهف منی ارچ میمش تماخ رخ نم ارچ مینکی دوخ بی مدوخ زا ونم ارچ ی تنعل مینکی وراکن ای ماهاب ارچ -

منیمر... مدوخ دزمان فرط ارچ شنیتسی

دز موزاب دیهگایهب گنچ

مینکی؟؟؟ چیراک نم -رادیاب

نکی ناهنپ ی منینوت وتنورد تاذ نوا یمنکی راکره مدنگ ی دنوخ روک هه مینکی؟؟؟ مقشاع

رصقم ونم رابره خیلیجهبلا هه تفر نور بی قاتا زا میدرک اتراهچ اتود ود شدوخ هکاب روطنومه شافرح ندش مومت اب



میهنک باطخ هزره ونم دعب و میهنک وشدوخ هدافتسا هنود می

ومدوخ یمدو شوپ یور داشگ و دنلب باوخ سابل و مدموا اپیین تخت وری اینزا ربانب دوب هدش گنسین ی روجدب مرس
دمو..... می مباوخ شمه ارچ منود منی متخادنا تخت وری

ت شدوخ لوق هب مشرخا و داد زابی ونم مادم هیدبر دوب مور زیدایم راشف هتبلا و مدش می هتسخ رتش خیلیبی ازور این
درک... جاودزا رانین واب تفرگ مزا ومندوب هزره الفی

میدش منتفر زاحلا مادم و ندش عضیفرت ثعاب رانین هب شق عال زاربا و ادما و تغر ومهین

دوب... نارگن هچب وخیلیاربی دوب مرانک امئاد و دوب هدرک نارگن خیلی وشوروک ومهیمن

: تفگ و تسشن مرانک مشوروک هک شکیمد ی فوپ و متسشن لبم وری کالهف

ی؟ رتهب -

بیهرا... کنخ یهچیز مارب تساوخ هرهاط وزا داد نوشن اتیید هناشن رسیهب هتسخ

ردپیشو ترامع دوب هدرب شدوخ اب ورام سی مناخ همع رانک هب مدب حلا

. مدرک می توکس امعاد مگب هبکی ومدرد متسنود حاالتحیمنی

یم... تشاد هطبار مهاب نوا و نم راگنا هن راگنا دوب هدش توافت نمبی هب ردقچ مدرک می هاگن ورانین هبهیدبر

مدموا مدوخ هب شوروک ی ادص اب

دز: بل وڌقو نم و نم هکاب

ی؟؟؟ قفاوم میهش رتهب موت یحلا روطن نکیمای توعد وتار محی وخهلا رهاوخ چیه ترظن -

دیندیمیدشاباین دقچ شفا میدیدقی ترامعو سابل وتیاین ونم ارغص هگا اویهک مدز ی نهپ دنخبل شفرح اباین
مداد نوکت رس راب نچ لا حشوخ هبهیدبر ور مرکف

: تفگ دزو هقهق هک

تمدنودنخ هرخ باال سپ -

وگب... وسردا وت نوشلا بند هرب ی فطصم میمگ

تفر ی جورخ رد تمس دش،و دنلب هک مداد وسردا قوذ اب شفرح اباین

هدش ی محر بی درم قشاع مرهوش اجی هب هنامحر هچبی نم و نمتالشمیدرک ندرک لا حشوخ ،اربی شوروک مدقچ
... تشادن دوجو شزغم وتی نم اربی لقادح قشع مسا اشیدچیزیهب هک مدوب

متشگرب شتمس بجعتم و مدموا نور بی رکف رانینزا هقهق ی ادص اب

ملماح ینعی مقشع -اویی

دز داد ی بصع هیدبر شفرح اباین

اااااه ی دروخن صرق هگمدوب بش یه طقف ی تنعل منووود -منی

زابیمی قشع رانین یاماب ولج همهنوا یهک منیدشهیدبر مرواب هش رک مشوگ دوب هدنوم مک هکدوب دنلب دحی هب شادص
هشاب هتشاد وراتفر حاالاین درک

تفر رانین تمس هچاپسد هک دوب دیهد ونم هزات راگنا



منیمنز داد یم موناخ رس هک نم هنگو ی درک یم بصع بخ -

نم ابدیند هزات هک درک هاگن شرس تشپ هب بجعتم رانین شفرح اباین

دش: ششقن دراو و داتفا یش رازه ود

پیشمیدا اهاوعد زااین زعیمز موها -اه

ایان همه چیینعی دموا نور بی بسانمان عصو رانیناب هک زور نوا سپ بش یه طقف تفگ شهب مرخ هک منم هرا هه
ارچ!!!! لوی تسشقن

هشابن هشقن اشیمد

مدز ی گتخاس دنخبل و مدز هار نوا هب ومدوخ

مای زاب ملد هت راگنا مدوب لا حشوخ لوی ارچ منود منی متفر قاتا تمس مدوب هتشاذگ ممکش وری ومتسد هک روطنومه و
مدوب هدش راود

؟؟؟؟ ی دنخ چیمی -هب

یدز دنخش هکنی متشگرب رانین تمس بجعتم

تهب هناقشاع هملک اتود اعمج شوروک مقشاع ام یماللق رتهب شوروک وتو پیشمیدازا اوعد نومن مامبی بخ -

درک تمدا شوروک یو دوبن رتش یبی تاهد هدرب یه هرن تدا ؟؟؟ی هتفگ

یک..... چوک مناخ ور وت نوا

تفرگن وشولج منیدشهیدبر مرواب تشاذگ هفصن وشفرح شوروک ندموا اب

ینعی میدرک اشامت طقف فرح یانیرانینهیدبربی هوت تدم این مامت وت دنوم تکاس هیدبر ارچ ی تاهد تفگ ی تقو
مهفیمد هابتشا

نک... تحارتسا میدا مگرزب مناخا ینعی

مداد ییباال وربا بجعتم

ی؟ نشج +هچ

همه هب هبهیدبر تبسن ور ششخب و هنک عاالم ور مهاب رانینوهیدبر ندوب داوخ می گزب مناخ یهزومه بماک دلوت -مه

هنومهفب

ی... فرخزم زور هچ متشگرب مقاتا تمس و متفگ خیلیبخی

... هتقا یهبیلی نوا مدوب هدرک ضغب شکیمد زارد تخت وری یطا تحا واب هتسخ

شکیمدینعی ممکش یوری تسد منیدرک ملو  تشاد تقا لی هگا منیدرک دزمان رانین اب تشاد هگا هرادن مماکشا تقا تحیلی

یوش عقاو ردپ تقو همهن هکای هشخب می ونم زور نوا هرا هنک!هگا هبرجت ورابهیدبر هناردپ سح ی زور یه هنوت می مرسپ

؟ مدرک ی فخم

... هدبر هی نوخ و گر زا ایهک هچب ... شوروک هن میدوب ابیدهیدبر بابرا

اه؟ میهنک رواب کی هگب مرس تشپ ی غورد هگا هنک نور ونمبی منیمد هزاجا

... سکچ هی منیهنک لوبق مود اربیراب ور وگغورد یه فرح سکچ هی

منک هزات ی مشچ فورعم لوق وهب مباوخب ی تعاس دنچ مدرک عسی

مدموا اپیین تخت وری وزا مداد مندب یهب صوق و شک

: تفگ و لخاد دموا دشوهیدبر زاب تدش هب رد هک متفر مدمک تمس و



یدی سرت ی -خا

مدز بل درس مهیهشوخیلی سکعرب

هکرابم +

دز هقهق مفرح اباین

؟ هکرابم یینعی درک حرطم بوخیو لا -وس

داد: همادا دیهگایدزو هقهق

هرت کرابم ابوت ندوب زا شاب نعمطم منک جاودزا مدروخ تسد ابیهنز -هگا

بیای مشاداد و نم منیمدبین هزاجا میمد همتاخ ی سحن هباین نم یو سحن وت شاب نعمطم

تمنوزوس می

مدرک زاب ومدمک هجوت بی

منزب تسد شهب ایهکن رکف یزا زوس -رادیمی

مشاب هتشاد شاهاب ی لوا بش زاایهکن

مدراوا نور گنریوبی مرک سابل درس نوخ

نور ربیدبی میهش منک ضوع سابل ماوخ -می

مدنوبسچ دمک، دزوهب مولگ یهب گنچ ی بصع مفرح اباین

ی مگنتلد وگب ی زوس رادیمی وگب ی تنعل هرهاظت طقف یت توافت -بی

یاربی بوخ هنوهب لوی دوبن مکحم مادقنوا شکید تیری مرمک دمک اب مکحم دروخرب زا

!!!! شارب مدرم نم ینعیدیهگ هراد سود رانیون نودوب هیدبر تسد زا ندش تحار

ربیمز... کشا یرانین ولج تساوخ منی ملد لوی هن هک هیدبر متفر باال وراه هلپ هلجع اب

... مدرک می سبح قاتا وتی ومدوخ ابید مزاب

شچیمد... می وردارب اینود سوه ضغب ابید مزاب

... متفر هرجنپ تمس وکالهف مداد تروق ومنهد با

. متخود غاب هب ومهاگن و مدز رانک ور هدرپ

... منودرگرب حیطا تمس ومهاگن شکیمدو ی فوپ

... متفر اهاپیین هلپ زا ود شکیمدواب لای حشوخ رس محیارجیغیزا همع و ارغص هکابدیند

دموا متمس یهد سرت و بجعتم شوروک هک

مورا میمنک شهاوخ مدنگ هدش -چی

: متفگ قوذ اب

ندموا شوروک ندموا -اوی

مدرک شلغب ارغص ندموا اب متفر رد تمس شهب هجوت یدکیبی سرپ بجعتم



تفر او هک

وت مدنگ -

مدز ای هقهق

نم موهوا -

تخود فارطا درتیدیهب رپ هاگن

یه... فخم ین برود ی! تشادن ندنوم هساو اجیی ؟اتدیزور هتفرگ یت خوش -

: متفگ دنخیمدو ریز شفرح اباین

میمگ تارب چیو همه هنوو -بیاوتدی

مامش مگب شهب متساوخ ومی متشگرب رد تمس ارغص ردام ی روا ابهبیدا

لخاد یفبیراید رشت

شکید گرزب نودلگ یوری تسد و تخادنا فارطا یهب هاگن عمط اب

رتخد هشاب -خیر

مدز بل شفرح اباین

چیومیمگ همه امش -بیایید

یدز دنخش نی نومند رانینابدی تفریمهک سنلا تمس

: تفر شتمس قوذ واب هدز لوح ( ارغص ردام ) موناخ محیار هک

مدرک ی ردام شارب و مراد ور مدنگ ردام اجی هدهاش ادخ محیمار -نم

تفر اه هلپ تمس هجوت دشوبی دنلب ی شدنچ حتلا رانینهب شفرح اباین

تشگرب ی رخا هظحل و

همه عین منوتاراتفر هخا ید شردام اجی همولعم گنشق موها و هغولش مرس -یمک

درک همزمز وزیربل داد شغامد چینیهب شفرح ندش مومت اب

بخ ننومه مافیالمش یهدیهگ تاهد -

تساوخ منی ملد بینا مقاتا هب متساوخ شردام و ارغص گبیمروزا یهد نشن مدرک عسی

هونشب ونومافرح ی سک

متفر باال وراه هلپ شردام و ارغص رس تشپ

شابید نم داماد ابید امش مموا اهوا -

داتفا شوروک هب مهاگن هک مدراوا باال ومرس بجعتم

ننک رضاح ونومهم قاتا ی تفگن ارچ مدنگ ید دموا شوخ -خیلی

مدز ی گتخاس دنخبل شفرح اباین

میر.... شدعب ننوم می نم یپیش تعاس دنچ هخا -

رپید مفرح طسو موناخ محیار هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

قاتا میریموتیه نومدوخ ایمحاال هتسخ ی روجدب نیتسیملوی تمحز یهب ضار شتسار -



زیدا هرادن ی قرف

دز بل شوروک شفرح اباین

ننک رضاح نوتارب قاتا فرحیهمیمگیه هچ +این

محی فده متسنود لویمی هن مشاب تحاران و دوسح هنایهکن مدش نارگن یمک هرهاط مسا ندز ادص و شوروک نتفر اب
نم... اربی ردام رتزا نابرهم ادیه دش حاال چیههه زاایاجن موناخ ار

نم! ی گدنز ندرک بارخ لازیدا متحا وهب تساجن ای ندنوم شفده

... مشاب مورا مدرک عسی و مدوب هلماح هشاب ی چره

نارگن ارغص و تسشن ماجنومه شکیدو تخت یوری تسد محیار خهلا هک مدرک یی امنهار مقاتا هب ورار محی وخهلا ارغص
: تفگ و تسشن ی بوچ ی لدنص وری

ی درک نومبل هب نوج رتخد رعتیفنک بخ -

مدرک رعتیف نوشارب ودبر وهی نم زجب هتبلا ضقیه ولک متخادنا نور یهببی هاگن

دنخید محیارریز خهلا رخا رد هک

سریدیاه... شرع هب شرف زا هک سپ مووه -

داد همادا دیهگایدزو هقهق

... روج ارغص یچیزیماربی رهوش ردارب -میمگیه

دز یبل بصع و تفگ ی رادشک نامام ارغص هک دوب هدشن مومت شفرح زونه

رضاح قاتا ی تفگ ارچ ال صا ربن مهایاجن وتخبدب یاین وربا وودایهکن منوخب سرد ماوخ می نم نکی سب +میهش

؟؟؟ ننک

: تفگ مخا اب

ارغص ترس وهیرغیهببینرا رازن دوب روطن ای هگا میگینر نز دنچ ایانات منک رکف میمگ مدنگ ی تسار رتخد هتچ اباب -ای

.. هرتهب

هفرحب هناها بیحی ارشیمطایدقن تحیوتاین محیار خهلا منیدش مرواب

دش دنلب داد اب ارغص هک مدرک ی مخا ی بصع

رسمیمنز تهب ادعب هد میمر نم طقف هشدوخ رکف یه روطن نمای نامام ناج مدنگ ید شخبب ادخ ور -وت

یم دموا هزات ام رتخد اجک -

ی درک رهوش اشیمد نومب تدوخ هساو -وت

دز بل داد محیاراب خهلا شفرح اباین

گب یدا مدنگ زا ؟؟؟یمک چی یهک نوخب سرد هخا موت رکف هب هدب وتنوبز نوا میمنگ هاتوک اه چیمیگیگیسربیهد -وت

؟؟؟ میهنک روج رهوش و یمیهنز گداس هب وشدوخ هچ هاگن یر

مدرکن لمحت دیهگ شفرح اباین

مهیناالنمینوتیدربید مدش حلا شوخ -

یدز دنخش محیارنی خهلا مفرح اباین



مینکیاه نومنور -رادیبی

-قدیاق

منیدا تدا ی ورام ی سرب ی ماقم روط یهباین تقو همولعم بخ -هرا

شکیمد تارب نم هک تمحز همهنوا حیف

تمحز مودک یاه تمحز هچ -

درب نور بی قاتا وزا تفرگ ور ارفص تسد یشا نورپ وابتیهک تفگ چیزی زیربل مفرح اباین

ندش هجاوم شوروک اب نامز مه هک

متفر ولج هگب ی غورد زابیه محیار خهلا ایهکن لبق

نراد راکزیدا عد وت محیارایاندیهگمینر خهلا -زعیمز

تشگرب متمس هنزب وشدوخ فرح دوب هتسنوتن یزاایهکن بصع محیار خهلا

شوخ زور هه هشاب مدلب منم هنکن درد تتسد -

تفر اهاپیین هلپ زا هجوت وبی درک کاتید شوخزور هملک وری

؟ دموا یپیش تحاران دش ربخ -هچ

مزاب مینا دموا یپیش روف راک زعیمز -هن

دز: بل مهب ور شوروک هک مدرگرب قاتا تمس متساوخ می نوشنتفر زا هدوسا و لا حشوخ

هنشج بشما -

منک... مشنارگن شتسد یزا تحار رب عالهو مدش قفوم هرخ وباال مدرک ی خوا و خا

: تفگ سرک اب

رتکد -ربیم

: متفگ مخا اب

تسرد خاالوتق رتکد اجی مینزی؟هب ارچ  همساسح ی اهام منم هکنیس رگوداج رتکد بیرا رتکد مسا اتچیزیمیهش موت -

نک..

.... شاراک اهیپیردپیثمالاباین ترذعم تساوخ ترذعم مزاب

تفر بقع معیقکمیدو راب دنچ دش،هک ات راهچ مامشچ شابل سح اب

: متفگ و مدز شتروص یهب مکحم وسیلی مدنودرگ شرب رگیه یواب بصع

میگی همه مینکیهب جاودزا شاهاب یدیشرادی دنسپ یهکایدقن تقو رادی لگ هتسد دزمان یهک تقو سوبن ونم -دیهگ

یهب.... نومهم هتدزمان هک

دز بل هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

همدزمان هک منیمنک شراکنا بخ لوی تسمع راک بشما ی نومهم -

نور بی ورب سپ -

تفرگ تسد وتی ومنوچ و دموا متمس هرابود شکیدو شاهوم یوتی تسد ی بصع



و ندش رود هک متسب ومامشچ دشو سبح وتیسیهن مسفن

مدرک سح وشنتفر نور بی دعب هظحل دنچ

هکابیود یی نیازا نوچ اشید متفرگ می هزات نوج یمد سوب یهکمی تقو راگنا

تسد شنامام یهب سک یی اباب زج تساوخ اشیدنینیممنی یینمیدرک ابیدمات هیدبر طقف

میمنز فرح ممچب اجی حاالدیهگ امتح مدش هنوو دی تفرگ مدنخ مرکف اباین هنزب

هشاباب هیدبر عنود منی ایهک هچب

رمک هب ارتخد هک یروپالاکیی جنز نداد نوکت و گنها ی ادص مدرک ضوع وماسابل

دوب هدرک داج یای صاوخ ریهمت ادص واباین دمو می ندنب می نوشنساب و

درک یف صوت وصقر میدش شهب نداد شوگ ب ریمتیهک

مدوب سریهد مدوخ یهب باسح متشاذگ وریمه وماتسد و مداس اوی یایهن ولج

مدش سنلا دراو و متفر نور بی قاتا زا مدوب هدرک دیرمه نتفر اربیاپیین مرظن وهب

یند صقر وقبیهمی دوب هتسشن ی لدنص رانینوری

میداد شاتسد یهب خوچ ی هاگ ورانینمه

متفر نوشتمس قوذ اهیوریمیزاب یومیهو اهاذغ ابدیند

مدرک سح وشمعط دوجو مامت واب متشاذگ منهد وتی یور گنرف توت و

مرب شتمس تساوخ می ملد دوب وراب راک لوغشم سیام

ال صا دوبن ی بوخ یت عقوم ال لویاالنصا

دز مکشخ رد هکابدیند مدرب منهد تمس و متشادرب یور زینوت

داتفا وریمزین متسد زا نوت هکزی مدرک بجعت شند زادی وایدقن

ایاجن! نوا منیدش مرواب

ماجن نمای هشاب مهفیهد نوا تشادن ناکما دوب نکمم روطچ

هک..... متفر بقع ی مدق سرت اب

... نتشگرب نومتمس ی رفن دنچ شکیمد رانک یهد سرت سینی نداتفا ی ادص و هرهاط هب دروخرب اب

... تسکش وهنلیناوی داتفا ی گرزب قافتا وهن دوب سینیخلای رکشورادخ

بنیمتن! ومع هکلب مدرک هرهاط سینیاب نتشادرب مرگرس ومدوخ ی کلا

! تساهام ظویهف مینکیدایان چیراک ناج موناخ -او

درک مفقوتم شوروک ی ادص هک متفر اه هلپ تمس سرتسا واب مدز ی نوج بی دنخبل

مراد تارب یز ارپوس -زعیمزیه

دش... روم روم منت مامت ومع هدنخ ی ادص اب

مامشچ هب لوا ومع هک متشگرب نوشتمس دوب هتسشن منت وری یهک درس قرع واب

دنورذگ رظن زا وماپ اترس دنخش ونی بجعت اب دعب و



... تندش حلا شوخ اربی نم یز ارپوس -

دوب... هتشگرب ثکیمف هتشذگ یمهب تنعل تارطاخ مزاب یمد مهفن ور شوروک تاملک دیهگ

: تفگ تلا ابزر ومع

هدش گنت خیلی تارب -ملد

درک... توعد رفنت هبتایشو ومنت مامت شفرح راگنا

تف: . شوروک

ی تشگرب هک رکشورادخ مراز می اهنت ور هدازردارب و ومع نمیمک دیهگ بخ -

ااشلاال نا هشاب نومرس اسیتباالی

. تفگن ثکیفیدزوچیزی دنخبل شهب ور ومع

متخود ومع هب ومترفن رپ هاگن

: تفگ و دموا ولج سکل هکری

یوتدیمد تخبشوخ هرخ باال ملگشوخ رتخد -

لویچیزدیهگ دوب هدش گدزیم لوه هجوتم شوروک راگنا شکیمد بقع ومدوخ هدز لوح شکیدهک ماهوم وری وشتسد
درک تشادرب ای

شابید..گ تحار امش منزب رونوا هب رس -نمیه

!!! مشاب تحار ومع ثمالاب ماوخ می نم درک رکف االناین

مدز بل مدش یلکیدی انودند وزابین متفر ولج ی بصع

ورب زاایاجن نک مگ وتروگ -

دز هقهق مفرح اباین

منیگی اباب دشیوهب سیدنرال مرتخد +

مدز ی درد رپ دنخبل

رازن تدوخ وری ور ندوب ردپ سدقم مسا یبیشنیتسی ردپان شقوف و ومع -وت

ایدز هقهق

یت عقوم هجوتم لوی منزب سیلی شتروص هب متساوخ دیهگایمی اجیهاگ هن تمن میبی مرتخد سود مشچ هب منم موها -

مدش

هک.... هدش تگنت هدقن -ملدای

دنوم هفصن شفرح گرزب موناخ ندموا اب

مدرک وسالم متفر گرزب موناخ تمس هچاپسد

نیتسی تچب رکف ال صا ارچ داسی رساپاوی ارچ -

داد: همادا و تخادنا ومع یهب توافت وبی درس هاگن

شبین یاللقیهاج چره یا -اباب



.. متفر سنلا دیهگ فرط تمس ومع هب هجوت وبی متفگ ی مشچ

ومانودند ارغص محیارو همع ابدیند

منیشینی... مورا وت متسنود هکمی نم ریتخی وتدوخ رهز هرخ باال سپ مدرشف وریمه

هه... مدوب داش خیلی هک هن ننک مرامرهز ونم ی گدنز ات ندوب هداد مه تسد هب سد همه راگنا مدوب هدرک ضغب

ی ردپان و ومع هنک اعدا مزونه میدش شور ی روطچ دوب ی بارش شیهش ندز دید لوغشم هک متخادنا ومع دیهگایهب هاگن
!!! هشاب محر بی ایدقن هنوت می روطچ هنک لوبق وشوروک توعد همو

رانین متشگرب هیدبر تمس یی اهاگن گنسینی سح رگیمگبیهراب هک سان اال مدرک سح هک مدوب هدرک ضغب دحی هب
هکترچ و میداد نوکت وشاتسد تشاد

لکشم و درد دحی هب نم و دوب هدش نم ی نارگن هجوتم راگنا و دوب هدز شکشخ ی لدنص وری وهیدبر دوب هتفرگ
سمیر و مدش دنلب رت درس و متخادنا شهب دیهگای هاگن مدرکن سح ومهاگ اجی مدرک منی سح ودبر یهی دزمان هک متشاد

میدش! شومارف مدز بل راب ره وسلایهکاب تشاد لا وس نم زا راگنا متفرگ ردپیش وراه هلپ

دوب... هههیدرب دش زاب تدش هب رد هک هش راجی ماکشا مداد هزاجا و مدرک هزات ی سفن قاتا هب سریند اب

شتمس یت نابصع و ضغب اب ؟؟؟ هنک یمر قحت تساوخ می مزورما هگب تساوخ چیمی منیدش یمشبیخیلا دزمان زور تحی
متفر

یرو قحت وگب وران ای وگب مرفن ابی وبشره هدوب یم مراهچ و موس رفن مدوب ردارب ود اب مبارخ مشحاف مزره وگب _چیهه

نک دهتیمد

میدرک ماگن و دوب هداس اوی تام طقف هک دوب داد ابجیغو نانچ مافرح

مدرشف شلغب وت قتالماه هب هجوت وبی دموا ولج فرح بی

نکن _

تخود مامشچ هب وشامشچ بجعتم

...... ماوخ منی هشاب ی ینوگنن هوت شدعب یهک _لغب

مدوب تخت وری هیدبر لغب وتی هنهرب نت اب مدموا مدوخ یهب تقو

وبییدو وماهوم دز مندرگ معیقیهب کم شکیدو منت یوریباال تسد

دنولا م مهب رتش بی وشندب

دموا دزنیکرت

ی سرت منی ارچ یهتاالنیکیمیدا دزمان ثمال وت _ورب

دنوشن مابل یوری هاتوک هسوب هجوت بی

درک لفق شاتسد راصح وتی رتش بی رظیومف ونت

هنوم منی روطن ای ناتساد میشیاین نم _وتملا

متخود شامشچ هب هنادرس ومهاگن

مراد هچب _نمیه

یرادیدز نعم دنخبل و درک هاگن ممکش هب رت نعمطم مفرح اباین



هعوت هچب هچب نکیاین رکف مزونه تمهت همهنوا دعب هرادن ناکما _

؟ تسه +

دوب ی نارگن یرپزا دقنوا شهاگن

مگب هلب تساوخ می راگنا هک

؟ مگب راب دنچ هتردارب هچب +

ی؟ مقشاع _

دنوش منی قشاع اه هدرب +

ی دوبن ملوا نیتسیزا هدرب ی _وت

ای..! هداوناخ یکاین چوک موناخ وت

درک نومت ی عقوم ایهب هراشا

اراک؟ یهکاین چوک مناخ ناش _رد

دنوشک شاهوم یوتی تسد ی بصع

مدش... شعنام هک هرب اپیین تخت وری زا تساوخ ومی

یاحاالهکمیریدیگنیا.. نزب فرح و نومب ! نکن رارف _

: تفگ  مورآ

مدنگ منیما دیهگ مراد دزمان +نم

مدز هسوب وشتسد وری شکیدهک متروص وری وشتسد و تشگرب متمس

؛ مردارب یاتحی هراد ی تسپ ی ومع هچ هنک رکف مدازردارب ماوخ منی بسچب ترهوش و هچب هب موت میمش دزمان _نم

ی مشاداد نز طقف دیهگ زورما زا منیمنک داج ای تارب ی تمحازم دیهگهیچ سرتن

ونم طقف شافرح یدهک مهفن و تفر نور هبایهنبی ندرک هاگن و شاسابل یند شوپ زا دعب دشو دنلب شفرح ندش مامت اب
دنوزوس

چیمد ترهوش هب بسچب میهگ میهنک دزمان ههمیهگ دادن ی شمارا و

تخونوا هنومب رادافو رانین هب داوخ می

ای دامتعا و افو ایهن جاودزا هکببین هگب مهب و هنک ازیه ونم تساوخ اشیمدمی مدوب شاهاب مرهوش دوجو یاب تنعل نم
میدش! با دوب هنیمخ

می ملد دوب نوم ی شوغا ینمه رخا حاالهکاین مرب مومح تساوخ منی ملد یند شوپ ی تحار سابل و مدش دنلب هتسخ
متخادنا تخت یوری تحار سابل اب ومدوخ و متخادنا دمک ووتی متشادرب ومسابل منک شسح ورینت رتش بی تساوخ

متشادن نتفر نور بی هلصوح الدیهگ صا

.... تفرگ مباوخ ی روف هک مدوب هتسخ ی ردق وهب

مداد مندب یهب صوق و شک و مرش بیراد تعاس مالیم گنز ی ادص اب حبص

یم گتسخ نتفر وزابین رسحلا یزا نهپ دنخبل و

سامید وریمبل دنخبل بش یدی روادا لویابهبی مدز



گمغین وحاال

مدموا نور بی قاتا زا متروص نتسش و سابل وعتیض زا دعب و

چیزیهک هکابدیند

میدرک! چیراک ایاجن نوا منیدش مرواب دز مکشخ میدیمد مور هبور

همولعم هه هنومب هجن ای دوب هتشاذگ شوروک روطچ و دوب هتفرن زونه روطچ

شچب وسالتم نم ندرک لا حشوخ هساو تروصره رد مشوروک ممدنگ ی اباب دوخ نم هتفگ ی ردپ ان هتفگن دیهگ
مشاب لا حشوخ هتساوخ ثمالمی مدوب هتفر زاحلا رابیمهک دنچ یتو ساسح و ازور وتیاین اصوصخم

دب مدق اه هلپ تمس تعرس واب هجوت بی

متشادر

مدنگ _

یک چوک موناخ هن مدنگ +

تساوخ منی ونوا دزنیکیاب هرزای ملد ال لویصا دموا ولج یدزو دنخش نی مفرح اباین

هک.... متفرگ شولج ومتسد و متفر بقع

مدش تسس راگنا شند سری اب داد همادا شامدق هب هجوت بی مزاب و درک ی ثکم

متشاد ندرک مخا تردق طقف و

متفر بقع ی گدز لوح و سرت شکیدهکاب ماهوم یوری تسد

مرتخد مینکی -چیراک

رازن نم وری ور مرتخد بقل و اباب مسا -

هقوشعم منک تادص چی سپ نوط -ایشی

اهپیشمیمدز تدم اینسیلیورابید دنوم هفصن شفرح مدز شتروص هب ابسیلیهک

یمد سرت می مدرم فرح و وربا ابنیدزا مداتس اویمی شور پیشابیدوتی تقو خیلی

دوب هتفر ومع اهی فرح حاالاب هک یی وربا

مهیگشیمیمش یاایاجن هنوخ درگرب -یا

رکف تحیاب نم هنک هاگن مامشچ تحیوتی تسنوت می روطچ هشاب ورپ ردقن منیدشای مرواب مدز ای هقهق شفرح اباین
میشکیمد. تلا جخ دقیم

: متفگ شکیمدو شکید...جیغی ومتسد

نک ملو -

یدز دنخش نی ومع

؟ مرتخد دش _چی

: تفگ دشو دزنیک نومهب مشوروک شفرح اباین



؟ هبوخ _حتلا

: متفگ و متخود ومع هب ومترفن رپ هاگن و متفگ ی موها

تفر می تشاد دیعگ ومع ! شوروک ی _مینود

دز بل ومع هک تفگ ی نعقاو بجعتم

رسمیمنز نوتهب مزاب لوی مرسپ مراد راک منم دیهگ _هرا

یوم گدنز و سیهانیداایاجن سلا دص ماوخ می درک یم بصع شرخا هلمج بوخ لوی درکن ی تمواقم نتفر اربی بجع هچ
هنک! بارخ

! مرادن شوخ زور نمیه ارچ ادخیا

دوب دب مارب مدرم الدینداین صا متشگرب مقاتا تمس هدوسا شوروک ی امدا یکیزا طسوت شندرک هقردب و ومع نتفر اب
مرب اپیین تساوخ ملد...منی تحیدیهگ

دروخ هرگ مهب ماهوربا هیدبر هکابدیند دمورد مخا چیزی هب دروخرب اب

درک جاودزا شدوخ اربی بوخ منوا نم گردیری یو تخبدب تدم وتاین

هنم قشاع میدش شاعدا یهک درم

دش عنام وگم تفرگ ومتسد هک مدش در شرانک زا متساوخ ومی مدز ی دتخش نی

ی؟ روخ منی هناحبص ارچ ی؟ثمالمهیناالن!وت منیسر هچب و تدوخ هب ارچ -

بیاربیماپیین

درک اهر ماه هنوش رود زا وشتسد و تفرگ نم زا وشهاگن رد ندش یزاب ادص اب

دوب! رانین

خبیرزعیمز حبص -

دز درتیدبل اب هگب چی تسنود منی راگنا هیدبر

یدی باوخ بوخ -

موه مباوخبدب و مشاب وت لغب هنهرب میهش عگم +

متفر اه هلپ تمس و منک لمحت متسنوتن دیهگ دنوشن شابل وری ایهکهیدبر هسوب اب

متفر اپیین وراه هلپ نسرب مهب ایهکن لبق و

متشاذگ ممکش وری وشوروک تسد و متشادرب ی گنرف توت قوذ واب متسشن شوروک رانک تسرد و

شاباب اه میهش گرزب هراد -دیهگ

رانین هک دوب سامیهد شابل وری دنخبل مافرح و تاکرح اباین هیدبر راگنا

دنتسشن میز رود ام رانک و تفرگ وشتسد

ی دنخ هکمی ملا حشوخ +

تکرح ره زا لبق و متفر ولج و مدرکن ی درمان منم هک دموا دزنیکرت و تفگ ایون

متشاذگ شابل وری ومابل نوا تمس دیهگایزا

ومتشاد هبهیدبر یتیهک نابصع طقف تساوخ می ملد راگنا مدز کم صرح واب



مدوبن متشاد رارق هک یتواجیی عقوم هجوتم ال وصا منک خلای

دروخ مهب حملا اهبیخیلا هچب -وا

تلا جخ زا دوب هدش خرس ماه هنوگ متخود رانین هب ومبجعتم هاگن

دوب هدش زمرق یت نابصعزاشتروص مامت متشگرب هیدبر تمس ی قافتا ال ماک و هرابک هبی

هشک می نوشن و طخ مارب شامشچ اب هراد مدرک می سح لوی ارچ منود منی

-دنق

فرطنوا ایهب هراشا سکل هکری تفگ ناهی هشاب هدموا شدوخ هب هزات راگنا

مدرک میز

نم میدی دنق -یه

تفرگ متمس ور نودنق یدی شخبب زا دعب

نور بی تمربب ی اوخ !می هدرک رتهب حوتلا ارغص و تومع ندموا راگنا -زعیمز

مدز بل قوذ اب

ی بوخ رکف -هچ

ربیم یی اتراهچ هروطچ ال +صا

مدز یبل رتش بی صرح واب مدنودرگرب هیدبر تمس وبجعتم هاگن

نوا شابیممینودیدزا تحار مهدیهگ ییماب اوخب اشید مرب اهنت مرهوش اب مراد تسود نم ربید مهاب نوتدوخ امش -

... ظاحل

: تفگ هلصوح رانینبی

میریم مهاب همه دیهگ شابن هچب اباب -ای

دز: بل شوروک هک متفگ ای هشاب رانین هب ور

شابیم؟ اج نوا وراهان چیهزاحاالهاربیتفیمهک نوترظن -

... مدش دنلب و متفگ ای هشاب منم و ندرک طقفاوم همه

دش؟ تحاران شوروک داهنش زاپی ارچ منیمهفیمد ودبر یهی اراتفر لدیل

؟ هشاب مارمه اج همه داوخ می ارچ

؟ هدب مرجز ونم داوخ می هنکن

اباب یمد...ای شوپ وتس یکنی چوک موناخ ناش رد ارهاظ لایوهک حاب یو تحار سابل سامتلا رازه یواب تعاس زانیم دعب

دمو... منی مشوخ گنسین و هدش ی زود گنس ی اسابل نوا زا منک چیراک

دشیم هداج ی هار شامین اب همه ندش عمج اب

دنوخ می هدنناوخ اب نامز ومه میدرک همزمز یو گنها هیدبر

***

نم! وتبی مقشع درگرب

ی نومب ی منینوت



ماوخ می وروت دقنوا زونه

ی نومب رود ابنید هک

(((: مقشع درگرب

..... مقشع ، درگرب

تخ ری مهب ومراکفا یرانین ادص هک متخادنا یهبایهن هاگن شاهاگن گنسینی سح اب

شیم... راد هچب دوز امش لثم یم تفرگ یم مصت مام -مینودید

: تفگ و دوب هدرک بجعت مدبر هی دوخ راگنا دوب هدنوم زاب منهد بجعت زا شفرح اباین

نکی شمکح رسی ابنید مینزیموت یی اتود فرحیو حاالامیه ناج -رانین

نیس مولعم حاالعفالهیچی

تفرگ یمایدیاج وسرک ملد هت راگنا و تسشن مابل یوری گنرمک دنخبل اوه بی

یه روطن ای قشع اعقاو منیشیینعی مدا ارچ وت رتخد چی مایدهب هخا

میهنک... شدوخ گردیر رمیضو ومدا ندب مامت راگنا

؟ دمو شکیمدینعیچیاپیشمی ممکش یوری تسد

شیم!!! تخبشوخ هساتیی و همچب ی اباب نوا هک مگب هبهیدبر نم هک دمو یمی زور ینعی

مه هشوسیام تازاجم ومع

! هسرب شقشع )هب دنوش منی قشاع اه هدرب ) نوناق ربخالف

یک چوک موناخ ناونع یهب مسر روط مشوهب هداوناخ هنودرود زعیز گرزب موناخ لوق ندیابیداوهب هب مچب یهک زور
یور لصا سنلا هب دورو یو دازا قح مه اه هدرب ثمال هدب غتییر وراز خیلیچی ماوخ می بابرا زا زورنوا مش هتخانش

نش گنر یک هدرب و بابرا هگا اشیمد منک وراک ابنیداین اشیمد نشاب هتشاد

رتمیهنک... قشاع ومدا هک هشارجز مهین قشع هشاب هتشادن یی انعم قشع دیهگ

ی دنخ چیمی یکهب چوک موناخ هشاب -خیر

دوبیم سریهد راگنا مدنوخرچ قبیه تمس ومبجعتم هاگن

زبسرس ردقچ

-سریدیم؟

مدش شامینپیهدا زا قوذ هکاب تفگ ی موها شوروک

هگا...... چی هشابن هباینزیابیی قحیتق هگا لوی

چی... هشاب راتیکی مزاب راتیکیاه تشپ هگا

... متشگرب رانین تمس و مداد تروق ومنهد با

اجمیدرک.. هیدبر لغب وت وشدوخ اوه ی امرس زا وزرل هقهق هکاب

نش؟ راد هچب رانین ونوا هگا چیو هشچب این همهفن تقوچ هی هیدبر هگا

مش!؟ مدوخ رهوش قشاع ی زور یه منوت می منم فیامل لثم ینعی



منک؟ شومارف ومقشع منوت می

ی... روخب هصغ دشیزاحاالاتکی هنوو دی مدنگ بیا تدوخ هب میدرک مفخ تشاد ضغب راگنا

نک لوبق ونومه داوخب ادخ ی چره

: متفگ و متشگرب ، شوروک تمس ی گتخاس دنخبل نوشیماب ایوریپی هسوب سح اب

-ربیم؟؟

یهکمیهش کراپ و یمیداد گزات دوب یبطیعیهک اتخرد دوب تخرد کراپ مامت تفریم کراپ تمس هک ندرک کاتید همه
دوب.. لگنج تفگ

دوب... بوخ چی همه و دوبن غولش نانچنا متفرگ اج یی وکس وری

... منزب چیزی هب تسد ندادن هزاجا مدوب هلماح نم نوچ هتبلا چیدیم اسویول

حاالاین دوب هتفر بابک اربی بسانم بوچ ندرک اربیپیاد مشوروک و یی وشسد ندرک اربیپیاد یهیدبر عبر زایه دعب
اراک ارباین بینرا نوشدوخ اب ورفن چیمیدشیه همدخ همه

منیداد هزم یم روطنوا بخ لوی

هسرب مچب سایبیهب ادابم هک منک لر تنک ومدوخ یمد سرت می ممندوب هلماح رطخب و متشاد یی وشتسد ی روجدب

: متفگ مورآ

مراد یی وشسد نم -رانین

ورب.. شدعب بینا ارسپ گبیرات وتدوخ ای هچب هگم +او

مدز هرغایبل مشچ اب

مراد ممکش وت هچب یه هشاب تساوح هگا لوی مدشن هچب -

یم تفرگ دمهیهگ زا مشچ یهیدبر ادص اب

مدرک شاد -خایشپی

؟ تساجک بوخ +هچ

؟ هگم روطچ -

هبوخ شاج منودب ماوخ می مشلا ح نارگن نک کف اباب +ای

کمن -بی

شکیمد ی فوپ

مسرپ منی یهک کلا مراد یی وشسد بخ کمن +اب

تمربب بیا بخ -خیلی

میمر مدوخ +

هرود -منیهش

+میهش

یم تشادرب لک لک زا سد یرانین ادص اب

میما منم دیهگ هسب -هها



: تفگ هتسها هیدبر

میمرب مروت میما شدعب میمرب ومدنگ نم هشاب اسویل زعیمزیکیابیدپیش اجک +وت

هکابهیدبر تفگ ای هشاب فوپ وپیفو صرح رانیناب شفرح اباین

یم داتفا هار یدنت امدق اب

تفرگ شصرح دقچ رتخد دیدی ایی منک لر تنک ومدنخ متسنوت منی

هرا؟ مدرک ازیه ونوا نم یههک سورع تلد -وت

دز هقهق هک متفگ ی موها سکل ری

میدز هقهق طقف مه وهیدبر مداد وزپمی متفر می ولج ولج مدوخ اربی دوخ رس

میشید ادج -کی

منیمش ادج شزا مراد تسود رانیون +نم

دراوا ردمی ور ازور نوا هرز هرز تالفی تشاد سامیدهه وریمبل دنخبل شفرح اباین

مراد سود ومرهوش هک مدوب هتفگ شهب زورنوا همدا ی

شیم راد هچب ییم اوخ می مام مدنگ یچیه -مینود

مدز ی خلت دنخبل

هگبد ورب تنز پیش ورب هشاب -

نومارسمه میریمپیش نومودره شدعب یی وشسد مربب ور +وت

مداد شلوح

مینکی... منور بی ترامع میربیوزا همه ی ولج وموربا مچب ندموا ندیا هب ادعب ی تفگن هگم ال صا ورب مهیناالن متفگ -

مینکید شومارف ی دوز منم هتقشع هک رانیمن دیهگ ورب مش روگ مگو رازب و ورب مهیناالن بخ

مدنگ وشن هچب +

.... متفگ -

متشگرب ماپ تمس بجعتم دنوم هفسن مفرح ماپ رود لیزی سح اب

دش... سبح وتیسیهن مسفن رامی هکابدیند

: تفگ ی بصع هیدبر

روخن نوکت -

تشاد مهگن مکحم و دموا دزنیکرت هیدبر

همهف می روخن نوکت -

تفر یمی تخرد تمس و تشاد هلصاف ماپ یاب تناس دنچ تسرد متخ میری قرع سرت زا

شاب مورا -

مدز: شکیمدوبل معیقی سفن رام ندش رود ابیمک

دیهگ بخ -

+نه؟



شکیمد جیغی

ککککمک غغغغ جی ررررامررررام -

میودییدیم طقف ودوب هتفرگ ومتسد هیدبر

میدزیم سفن دنت یمودنت دنوم هداج هب سریند هددیهقاب زا دعب

-خیلیرخی

تخونوا ارچ +

؟ دوب چیت ملا جیتغ دیهگ دوب هتفر هک رام جیغدزی اقمحا ثم نوچ -

هرخسم ی انوناق رادی ورانوناق ندرک ضوع دصق هگا موت هنوناق اینیه هنزب هکمیبیهنابیدجیغ رام مدا +زعیمز

هدب غتییر وتدوخ ترامع

ات مشاب ادص هکبی فیهمل هگم نمضرد

چی؟ دز ونیمش درک مسح یوه هگا هنکن مسح

: تفگ دنخزوپ اب

ی؟ دوب ی برجت ی وجشناد اعقاو تلقع +وتاباین

مدز یبل ثکم زا دعب

رادی؟؟؟ کش ؟؟؟ هراد لا -وس

اه هچب بیاربیمپیش فوووپ +

؟؟؟؟ رام هنول مد مدرگرب منوو دی هگم -

دز بل داد یواب بصع

؟ هبوخ ییامنیریم وشتسد ایمدیمگپیش هداج رونوا نیتسیمهک لگنج اموتی ردنیرا وشروش +

متفرگ مکحم وشتسد و متفگ ای هشاب سرت اب

-ربیم؟

هنک نوهنپ وشدنخ تشاد عسی راگنا مفرح هب هجوت بی

یپیر اتسد عالهقایهب هنرگو گبیمر وشتسد نیسهک ایاجن ممدوخ رهوش مراد رارق کش وت زونه نم ؟؟؟ بخ -چیه

مرادن امش

دز هقهق

هکمیگی هروطن مهی امتح مموها +

مدرب شلغب وتی ومدوخ رتش بی شهب هجوت بی

ی دنوسرت روطنوا ور هراچ رامبی نوا تخوسن تلد مدنگ یا نومدوخ -لوی

رام دعب یمد سرت نم لوا گنیا روطن ای مانوا پیش ورپ +وهی

مگن وتزار انوا میدیپیش مهب -چی

نکن شگرزب +

فرحیه؟؟؟ منک شگرزب داوخ می ملد بخ -



متشاذگ شابل وری ومابل هنزب دیهگای فرح ایهکن لبق و مدز ی دنخبل

درک یم هارمه ناسیه دنچ زا دعب هک

تشاذگ مابل وری وشابل هرابود و متفرگ شلغب ووتی درک مدنلب

شکیمد شابل یوری تسد

متشاذگ وریمزین هک

شش پی ورب ودب میدا هراد مترهوش -

دوب قودنص زا سویهل دنچ ندراوارد لوغشم راگنا هک متخادنا شوروک یهب هاگن

شکیمد هینی سرت اب

میدیدچی؟ یدی!!هگا سوب نوا ی ولج ونم -وت

یدز دنخبل سکل ری

.. متشاذگ مابل وری وتابل هک مدرک کف مشاجن هبای امتح -

!؟ مروخ می لوگ شمه نم ارچدوب زابی شمه ینعی مدرک شهاگن مورا ومدزن ی فرح -

... مندش هکش و رام زا مسرت ی فرط زا متشاد جعیبودب سح یه

یهیدبر... اراک ی فرط زا

... تشاد مربی شامین زا یلور اسوزا ی رسک ی تشاد متفر می شروک ابیدپیش

: متفگ مورا

ی؟؟ اوخ منی کمک -زعیمز

مدروا مدوخ هک دوب یبا رطب طقف زعیمز +هن

ذای وشنامام ارچ مراد شساو هک ؟!خا یهنا هتخوسردپ هدش گرزب حلا هچرد شابابرسپ شبینببیمن نومرانک +بیابیا

... هدرک ت

دوب ممکشوت ایهک هچب هب تبسن شروک تمس زا ور هناردپ سح ی تقو

بوخیه... درم اعقاو نوا منکراک ابیدچی متسنود منی میدیمد

؟ منکراک ابیدچی نم هراد ونم ی اوه ی لکو

داس واوی دشدنلب شاج زا شروک دوبیمهک ندرک تبحص مرگ

نندش بابک هداما +زعیمزبیاایمان

ین روخب شاهاب منوتاتشگنا هک منک تسرد نوتساو اذغ یه

متفر شتمس هبو مدش دنلب

هدب. شاباب کمکداوخ می منومرسپ بوخ -زعیمز

یوت صاخ ی دوسح یه میدرک هاگن متروص جعیبیهب لکش هب هیدبر هکدوب منهد وتی هلمج این متفگ چیابیدمی
! دوب شرهچ

منود منی دوب شردارب ونم یهکبین تبحما ی دنزرف نتشادنزا



نم هب شقشع اشیمد

مدرک یمی اشیمدزیدایوریافاب هه

دشیم تبحص مرگ میدرک هداما وراذغ شوروک لایهک حردو تفریم تایش رانک

ین دموار ارچدی +زعیمز

؟؟ دشندب هک حتلا دموا یپیش لکشم دوبین) هتفر وری نور بی هساو ی تقو (بینهار

می تبحص هک روط مهین شابن نارگن متفو هکبی دوبن ی لکش هب تفرگومتسد هیدبر اقا هک دروخز ماپلی یمک طقف -هن

. ندوب هدش هداما دیهگ منومابابک درکیم

...... ندامآ رقتیاب دیهگ زعیمزایمان بوخ +

میدرکیم تسرد رانیناچیی ونم اذغ ندوخزادعب

مدرک می هاگن هویدبر شوروک هب

سرید هک نوشش پی تفر نوشتمس هبو تشادرب ور اچیی فرظ یین ران ندوب هدش تبحص مرگ

داد راشفو تفرگ مورا وشتسدو تشاذگ یهیدبر ولجور اچی ناو یهلی

تنوج شون -زعیمز

ملد شبین نومش پی داسیبیاایاجن اوی ارچ دز:+زعیمز بل شوروک هک تفر انوا پیش مرکف هظحل دوبیه هدش یم دوسح

هدش گنت نومولچوک هساو

نکیم عمجور اسویل ابید دعب یهق قددنچ بیا

شابیم هتشاد وریم یهپیهدا لگنج لخاد دشابیدربیوم هگا

یشیم مرادرسپ رادیم حاالهک منوا مدوب هدمو نی نور بی روطن تقویههکای دنچ +

متسشن شروک رانک و متفر نوشش پی

دوب هتشاذگ مساو اچی ناو رانینیهلی

منونمم -

زعیمز ناج شون

ید رازب اوخین یمی چونوتچب مسا ین درکرکف امش ی تسار -

شوروک هک دوب منهد وت تبحص یممهین درکن تبحص شدرومردزونه شتسار بوخ -

مرسپ نکیم باختنا بوخ مسا +ابیدیه

میهش یی اقا شدوخ هساوو میهش بابرا زور یه

. هنم رسپ هشاب ی چره هشاب ندوب حاتاال یهک ابابرا همهزارتهب ابید نوا

: تفگ مورا هیدبر

هواک نرازب بوخ -

هلمج این

رپید!! دوبر هی نهدزاام ی افرح بین

درکیم. هاگن شتمس هب نومات هس



میهنک. لا حشوخ مهورردام ی فرطزا هدوب نومگرزبردپ مسا هواک

: تفگ دنخبل اب شوروک

بوخیه مسا یدهرا سرن مدوخ نهذ هب روطچ تس یمنی دبرکف

ینکیم مرکف شدرومردرتش حاالبی

مدز بل هدز لوح شفرح دبیم....اباین نوشن اموناخ هب ولگنجو ربیم میهش نومر دی هراد یدهک شدنلب ید، شدنلب

هن لگنج اباب -ای

دز یبل بصع رانین مفرح اباین

چیراک تارب ابید شوروک چیهنمیگی؛دیهگ همه چیههب هرخسم ایاینخاالق هلماح هدشن مهام جنپ زونه رتخد -

... هدمو ندیانی هب متچب زونه هتخوسن هباپییهنز یاتاالنایدقن بابرا یشی؟واالهیچ ضار ات هنک

متخود رانین هب یوم بصع هاگن

یمنیما تسه وت نوچ ال؟ صا وت هتچ -

دزدیمد وتقشع راگنا مینکی هیجل روج یه رتخد چیه نم اب تجل +وت

مینشیمد... ومبلق ی ادص طقف دزو مکشخ شفرح اباین

متخود شوروک و هبهیدبر ومهاگن

لدیل.... نم سکیومنیبیهن وت زج ششچ و هترهوش شاماال هک تقشع -

مهف حاال هنزب نیش ومدنگ دوب هدنوم دیدیممک لگنج وت گرزب رام امیه ایهن شتق میگیقحی ترچ وت هتچ رانین هسب +

یدی؟

تخادنا اپیین وشرس هدنمرش رانین

دز بل هدز لوح شوروک هک

؟ ممهفب ی رخا چیو همه ابید نم مدنگ -چیمیگیوت

...... هسب هسب +

دش فسید زاسیهای دعب ماشچ ی ولج

مدرک دنلب ی تخبدب هب ومرس

! ناتسرام بی مزاب -ایاویهن

میدرک تشاد چی!چیراک متشگرب هیدبر تمس بجعتم متسد ایوری هسوب سح اب

یدز مورا هسوب ومابل وری

مکمیهش؟ نم رمع زا دقچ تنتفر زاحلا راب ره یاب -مینود

مدرک می زاب ومامشچ هک لویایرابن تفر سیهای مامشچ مزاب متشادن مندز فرح ناوت تحی

دوبن یزاهیدبر ربخ

مدش هجاوم رانین هرهچ هکاب مدز کلپ راب دنچ

میدز ادص وشوروک راگنا تفر نور بی قاتا زا ابدیمند هدرک رگیه دوب مولعم

دش قاتا دراو هدز باتش شوروک دعب هظحل دنچ و



مترانک مهیهش دیهگ ممدنگ ماوخ می ترذعم -

دیمد! باوخ دوب! خیلا انوا ینعی دوب اجک هیدبر مدز ی گنرمک دنخبل

میدز هنعط مهب شندز تسد رابره یاب تقو یمیدرک قرف هچ هتبلا هه

دوب رتهب مملا وحاالح دوب هتشذگ ی تعاس دنچ ........

ندوبن رانینوهیدبر یزا ربخ دشیم شامینپیهدا زا هنوخ هب سریند اب

ندش یک چوک هسب مداد می جرخ هب رورغ ابیدیمک منم دوبن مهم ممارب لوی

رابره گبیمراب ابیدیدا مربب زابین هبهیدبر تبسن ومفعض ابید

شماوخب ابنید شند دی

شکید زارد مرانک منوا هک مدز ی گنرمک دنخبل شوروک هب شکیمدوور زارد تخت وری

دز ممکش ایوری هسوب و

هشردام بقارم همهن ای مرسپ درمیهنک ومتسر ناخ تفه امسر اه هنوط -لویخیلیشی

مدز ای هقهق

مدنگ -

دموا دزنیکرت هک متخود شوروک هب ومهاگن

لوا ی ازور نوا مراد تسود یخیلی مهم مارب یخیلی -نمیمکمینود

ی تحاران نم زا انوا تباب رگیهاهوت نوا و مومح

نمی رهوش وت هن هک هتبلا +

... سرتن مبقارم نم ی چیزنکیممینود وت ونم ناا -میهش

مدراوا می هنوهبشمه ارچ لوی تساوخ می هطبار میمهفیمد وشروظنم بوخ

چیمیگی.. ممهف +منی

شکیمد... بقع هدز لوح مابل وری شابل گیری رارق اب

ی.... هاگن یه مرب نم میهنز مادص هرهاط منک -کف

دروخ هرگ مهب شاهوربا هک دنوم هفصن مفرح شهاگن ابدیند

هنوخ ی مناخ دقیام دش خیلیجبلا ههاه ی روشب شرف شارب هرارق الدب بجع هنک،! ادص ور وت هرهاط -چیمیگی

ندز می ادص وراراکتمدخ

... جهبلا اعقاو هن وروت هرهاط االن

بخ... ی مینود جهبلا -هرا

دنوم زاب منهد دز دادیهک اب

جیممیشی؟ هنوهب هبیه میمش دزنیتک ات سه تساوح ارچ؟ میگیری نم زا وتدوخ ارچ وت نک سب +

مدرک رارف کی هتفگ -هنکی

بخ نک تباث نمی قاتشم خیلیم وت میمنک هابتشا نم سپ هشاب +



دز موزاب یهب گنچ شوروک هک تخ ری ورف ماکشا هبیداهیدبر لوییوه ارچ منود منی

یمهک چره ممهفب هگا هبولاال مدنگ ی شقشاع رادییا هطبار تدوخ حطس ی اراکتمدخ ابیکیزا هنکن ببیان ونم هدش! -چی

چلا سیها تمزادن می هشاب

ومعیقمیکیمد متشاذگ شابل وری ومابل هدز لوح شفرح اباین

مدز: بل سرتسا اب

؟ مدرک رگیه ارچ ی -مینود

دیهگای سک ابیداب ارچ ما هلماح یهکیهنز تقو هبابرا مرهوش ی تقو هنرگو مهین طقف هدامتعا بی مهب مرهوش نوچ
؟ مشاب

ماوخ می ترذعم اعقاو تفر لکیمدا هب ونومچب دش مچ هظحل یه منود منی اعقاو +نم

دوب ی بوخ زگیهن شاهاب هطبار زا ندش اربیخالص ندز هار نوا هب ومدوخ و ندرک رهق االن

شکیمدو مه رد ومامخا

دنوبسچ مندرگ هب وشرس و درک هقلح مرود وشاتسد هک متفر رد تمس

رهق بی رهق ببیمن -بیاایاجن

میداد مرجز مشاهاب هطبار لویاالنتحی مدوب هدش سح بی شهب طقف اوایل درک مندرگ ندز کم هب عورش

تخ ری مهب وحملا سح مامت مشوگ وری شابل گیری رارق اب

تفگ دنیدیچیا هگم تشادن ناکما لوی منزب شسپ تساوخ می ملد

هیدبر! زورما ی اراک یتحی شاب تچب رکف ابید طقف مدنگ

شکید منت وریباال وشاتسد هک متسب ومامشچ وریمزین مسابل نداتفا اب

شوروک -

مورا و دنوشن ماتسد ایوری هسوب ؛ تفرگ شاتسد شکیدووتی بقع وماهوم مورا و تشاذگ مابل وری وشابل هرابود
... مدنوباوخ تخت وری

سیها نم ی زور نوا زا درک سوه ضغب گردیر ومولگ مدوخ ی ومع یدهک باوخ ی تقو نوا زا نم تخب متساوخ هیچیمنی
درک... زواجت مهب مهاگ کتیه هک مدش تخب

!!!! شوروک ی افرح شکش پی قشع هب دیند رجز شکش پی قشع هب یند سرن

میدیدچی! ورام شامین تشپ شوروک و یمد سوب ایهک هظحل نوا هگا هیدبر تکرح و

بخ... هرا هنک هراچ ی بونم داوخ می دوب مولعم سپ دش دزنیک مهب و تسنود هیدبرایونمی

درک غتییر شهاگن گنر راگنا هشوروک ملا هچب متفگ ی تقو زا

منیمد هزاجا هیدبر مراز منی هن هه شاراک و شاندش دزنیم این مامت اشید

هک..... مراز منی درک هابت مومع ونم ی گدنز

ال صا هک میهش تورث و قشع قرغ ی ایدقن نوا منیهش نم لثم نوا تشونرس هنک بارخ ومچب یایهدن سکره یا هیدبر
منیهنک... رکف رذگدوز امغی هب

منیهگ... روز نوا هب سکچ لویهی میهگ روز همه هب نوا هلسن این یهکایهدن رسپ هنم رسپ نوا



بیما.. نور بی رکف زا دش ثعاب ید شوج منوگ وری یهک کشا ی غاد

شکید مندب وری رتش بی وشتخل نت شوروک

مدنگ ممممموا +

متخود شرهچ هب ومهاگن و مدز ی رهاظ دنخبل

همنشت -

تخود با چراپ تمس وهب تشادرب منهرب ندب وری زا وشامشچ مفرح اباین

........ تفرگ متمس بایور ناو ولی

دش چی موت -اب

متفرگ شتسد زا وناو یلی روف و متخود با ناو لی تمس ومهاگن و مدوخ هب هدز لوح

مدروخ ی پولق دنچ منوزرل ی اتسد واب

متشاذگ تخت رانک ی لسع وری وناو ولی

وشتروص هرابود مشوروک هک یمد باوخ هرابود و

دش مخ مور و تفرگ متروص لباقم

درم هب مقشع ناوات تفرگ می ناوات مزا نتشاد راگنا یا دوب لمع قاتا راگنا

اب درک سوب وممکش اپیین تسرد و تفر ماپ اپیین تمس دنخبل شکیدواب ماهاپ بین وشتسد هیدبر مسا یهب درمان
دوب نکممان مارب رابجا لمحت راگنا ؛ مدراوا باالمی متشاد راگنا مدز داب ومدوخ تسد

هدب -حملا

یدز نوط شی دنخبل مفرح اباین

شاب مورا و شکب زارد ، طقف وت ماتینمیمنک ومدوخ ومه وروت مه مدوخ سرتن لوی هدب منم +حلا

دروخ مهب رتدب حملا درک وتشادرب این مافرح زا زاایهکن

... دوبن این مروظنم اعقاو -

شکید مابل وری وشتسد و منک لماک ومفرح تشازن

شکن تلا جخ +

میدز کم وتمسق یه دنت شکیدودنت نودند هب ومندرگ دیهگایدزو دنخبل شفرح اباین

دش..... یرت شحو و داد ماجنا رتدنت وشراک هک مدرک ی دنلب نهلا ساوح بی

مدرک زاب ومامشچ شاند شکی وها سفن ندش مظنمان سح اب

دش مومت

مدرب ورف ی بینبشلا ومرس و مدراوا باال وماهاپ

هدش یی وشتسد دراو شوروک مهفیندایهکن یردو ادص ندش نشیهد اب

متشادرب خیز هرجنپ تمس و مدنوچ پی مدوخ رود ور مالهف مدموا اپیین تخت وری زا

مدرک یمعیق اسفن شکیند هب عورش و مدرک شزاب هدز لوح و

دز مکشخ رد هرابود ی ادص نشیند هکاب



ی بوخ وت زعیمز دش -چی

دنوبسچ مهب وشدوخ رتش وبی درک هقلح مرود وشاتسد

.......... تسب ور هرجنپ رد نامز ومه

شندز ادص اب شوروک اب هطبار نتشاد و لمحت ی تعاس دنچ

... تدش زاب تدش هب رد هک متفر مومح تمس و مدرک زاب ور ....مالهف تفا ی همتاخ ( شامدا همیب(یکیزا اقا طسوت

ی؟ درک -حلا

دش عنام و تشاذگ وریمالهف وشاپ هکهیدبر متفر مالهف تمس هدز لوح

ی؟ درک حلا شر زی بوخ -

دوب هدش عمج شاهاپ هکزیر متشاد مالهفای نتشادرب عسیرد

ی؟ نوشوپ چیومی چیودیمد همه بقال هک االنقتالتاربیچیه؟نم تخونوا -

ی؟ درک مه نهلا شارب تشذگ شوخ تهب دقچ وگب نم هب -وتایون

متخود شرهچ هب وممشخ رپزا هاگن

ادج.. شزا تساوخ منی ملد هک مدرک حلا ایدقن تشذگ شوخ نومهب خیلیم همرهوش +هرا

یتو نابصع تدش دنوم هفصن مفرح دروخ متروص هب ابسیلیهک

... دنوخ یهیدبر نابصع هرهچ زادش یورمی زمرق

شکیمد بقع هدز لوح هک دراوا منت باال تمس وشتسد

مرس وری مراز می وترامع هنرگو +ورب

دش؟ یحاالچی قتالمیدرک ماهاب ندوب اربی تدوخ انلبق دش، -چی

مدز ی دنخش نی

نم یاین درم وت بخ میدیدچی؟هگا هگا یدی سوب ونم مرهوش ی ولج ی تقو ی تسه ی درمان مدا هچ مهفیمد هزات هخا +

میدش هتشک هک دوب مهانگ بی هچب مدش می هراوا هک مدوب

گبیریلوی هلصاف مزا یاتیمک زوسب ات منزب تهب ورافرح نوا متفگ مدش شهجوتم ییوه تقو لوی متسود منی ادخب -

میمگ تسار مدنگ مهفیمد هظحل نومه و مدش هکش ممدوخ ادخب

چیمیگی ور هعفد نوا دزی هنعط مهب هطبار زا دعب هک هعفد نوا یهنکی جوت ی اوخ می وشاتدنچ +هه

... مدوب ی نابصع -

چیمیگی؟ ونوا ی سوب می تلم ی ولج وتنز +

نکن یه جوت ونم هسوب ی تشاد هطبار ترهوش پیشاب عبر مهینیه -وت

ی تنعل دوب ی رابجا +

دوب ی رابجا رادیچیچیو هچب یه شزا رادرب سد -

تسب وشامشچ دزو هرگ مهب رتش بی وشاهوربا

مشومع نم ایههک هچب همردارب ایههکملا هچب هچب نوا ایو هلماح وت راگنا هن راگنا ال صا مروخ هگیمی هچ مراد -نم

هکاب ثکیمف دقچ نم



هدوب شرهوشاب ارچ هک میگیمر ناوات مشزا هزات و ممدوخ ردارب نز

مدوب وت ملا لوا نم یهک مینود بوخ ینیس روطنوا ی مینود متدوخ +

مد وبیی وشن وسی ندرگ مامت و مدرک زاب وشنهار پی لوا همکد و متفر شتمس مفرح اباین

دش معنام و تفر بقع هک

نک شمومت -

نکی؟ شمومت ی مینوت موت منک شمومت +هگا

ی؟ نزن سد مهب تقوچ دبیهکدیهگهی متح مهب ی مینوت

نکی.دیهگ.... مادص یک چوک موناخ و شادادنز لد هت زا ؟دیهگ هنوزرلن وتلد نم هاگن دیهگ

وش هفخ میمنک شهاوخ ی تنعل وش هفخ -

مراد راک مرب -نم

منوت منی مدب همادا رودن ای منوت منی نم متسخ اربیمهیهش یکراب +هنهیدبر

تش گڌ سلا لثم شاهاب هطبار تعاس دنچ یاین منینود

مداد همادا و مدنوبسچ شغامد هب ومغامد

منوت منی مش وت یزج سک قشاع منوت منی -نم

دز: وبل تفر بقع هدز لوح هک مدنوشن شابل یوری مورا هسوب

شیم... تحار باذع زااین رازب میشکیمد باذع رادیم نومودره دیهگ نکن -

: متفگ شکیمدو شنودرم اهی هلضع و ندب ووری مدرب شنهر زیرپی ومتسد شافرح هب هجوت بی

مممماوخ -می

دوب. هدرک رپ ومدوجو همه توهش

: تفگ مورا

نکن متفگ +

داد منوکت مکحم و تفرگ وماتسد چم ی بصع هک مدرک شاه همکد ندرک زاب هب عورش

مدز ی مورا جیغ یهک روج

بیادیهگ... تدوخ یهب تنعل بیا تدوخ -هب

میدش زاقتالماه عنام نوا لوی متشاد شنت ند ووبیی شلغب هب مدوخ ندنوسر عسیرد رگیه اب

ببینزعیمز ونم -ببین

میدز گنچ مولگ هب ضغب طقف تساوخ می نکممان چیز مزا میدزو مادص روطن یهکای تقو

و داد رارق متروص فرط ود وشتسد

تشاذگ نوشیش وریپی نوشیوم پی

نور بی قاتا یمدکیزا مهفن تحی یهک هنکایدقن مورا وماقه قه دوب هتسنوت ی بوخ وهب دوب هتشذگ دیهقای دنچ
... تفر



... متفر رومی مانوخان یاب تحاران واب متسشن تخت وری

... مدوب هدموا ترامع هباین هک مدوب هداتفا ی یلوا ازور یدا

ا رورم مداد رس مدوخ زا گرزب مناخ دورو عقوم ایهک هفرس و بابرا ندش در عقوم فص رس مندروخ نوکت و زور نوا
اتحاال... ترامع هب مدورو زا تدم همهن ی

اشید متشاد بابرا هب عقوم نوا ومراد یهکاالن قشع سح هگا میدرک متحاران یشا ضعب و هدنخ وریمبل یشا ضعب
... بیمرا هچب یه شارب مدش می رضاح رتدوز

بخ گنخ هرتخد دوب هتفرگ مدنخ

دنوش منی قشاع اه هدرب و مدوب هدرب نمیه هک عقوم نوا

... هدشن مکتیل تسرد لوی مکتیهل ناتساد چیهاین همه میمنک سح ارچ

مدموا هابتشا وهار همه راگنا

... متشذگ یاهیزیدای تخس زا مدش قشاع نم

! هناتساد یاین ارخا راگنا ما هلماح یهنز نوا زا رتمهم و رهوش نم حاال

امنیشمیهد وناتساد تخبشوخ هداوناخ ارذگ ال ماک رادربمل ایهکفی هظحل نوا تسرد

منیهنک! لماک وصقان ناتساد یاین سک ارچ

ایهن نومناتساد رخا ینعی

میهش! مومت رانین رانک مدبر هی ناتساد ینعی سپ نمایهن ناتساد رخا هگا

...! ممموه

!؟ متشادور ی بوخ هصقرخا منم یچیمیدشینعی مگردرس سح یه ونم

مشابن شکیند درد هب موکحم چیمیدش

متفر می نور بی قاتازاد ابی مدش ندرک رکف بیخیلا

یتمیدید عضو نواوت ونم ی سک هگا بخ و دوب هتخ مهری هب مرهاظ

دوب مولعم و ولبات ال ماک ما هلماح ایهکن ندرک هنوهب راب ره متشادن شساو ی باوج هیچ

هدرب یی اهوب یه منوا دوب مولعم یرانین!تحی افرح میمگ غورد هک

متروص نتسشزادعب و متفر یی وشور فرط هب دوز خیلی بیخیلا

داتفا هبایهن مهاگن

هداد تشونرس تسد هب وشدوخو هنکراک ابیدچی هنود منی هک مدا یه

مدموا مدوخ هب ندرک هاگن هظحل دنچزا دعب

مدرک کاپ ی مورا هبومتروص وتسد و متشاد شرب دوب نوز یوای لسع رانک فسید هلوح یه

و مدموا نور ییبی وشتسد زا

متسشن ووریمیزارایمش متفر متخت رانک

مدرک می ضوعومرهاظ -ابید

متشاد سود ور ارایاشیمالیموردعینحلازیاب مدش لوغشم این ربانب



مدز ی گنر زمرق نتبسن رژبل رخارد و تام و گنرمک ی تروص واسیه مرک یه

مالیموزیاب... متساوخ چیزیهکمی نومه تسرد

مدموا مدوخ هب یرد ادص اب

مدنگ +

: تفگ یدزو دنخبل مرهچ ابدیند

یی.. امشایاجن مموناخ -

دموا مفرط هبو درک یزاب مورا هب وقاتارد دوب شوروک ی ادص

داتس ای مرس تشپ تسرد دموا ولج

ی دموا شوخ -

میدرک هاگن نم هب طقف تفگن هیچی

دنوبسچ نم هب وشدوخو تفرگ شاتسدوت مکحم ومرمک دش رتکدزن

دشی لگشوخ مدقچ -

مدرک افتکا ی دنخبل هب شباوج رد

هدش رتهب حتلا هک ملا حشوخ شاب نومچب بقارم افطل مدنگ منونمم -

؟ هروطچ شلا ح نومرسپ +

شکید مدمارب مکش وری وشتسد

متشازگ شاتسد وری ومتسد

هتفرگ شمرگ شوغا وتی ومرسپ ونم هک همچب ی عقاو ردپ شوروک مدرک یمی اسحا ای هظحل

-هیر!!

ودرک هاگن نم وهب تسشن شبل یوری دنخبل مدموا مدوخ هب وتیایهن شرهچ ابدیند

یزعیمز؟ تففگ -نه!چیزی

مدش هدز لوح

منک همزمز ودبر هی مسا متساوخ ایمی هظحل

هک دوب لا وس این مرکفوت

یهد؟! مهفن ایاچیزی

ی. تسه نومرانک هک هبوخ هچ مگب متساوخ متفگن چیزی نم زعیمز -هن

........ هرضاح ماش +بیاربیماپیین

تفریم ترامع زا نور هببی ندرک تبحص وندز مدق هساو ماش فرص زادعب

درکیم تبحص هچب هرابرد مئاد طقف دشن هدز نومن یبی صاوخ فرح

شوروک نومقاتا هب ندش دراو اهنیت ورد ترامع هب نتشگرب اب

دز وبل درک ی هاتوک ثکم تفر قاتا برد تمس هب مورا مرانکزا



نک تحارتسا -

تسب شرس تشپور یرد مورا هبوتفر

مداس اوی نیمخر حتلا وهب مدرک هاگن هبایهن

. تسا ندی سح ین رتهب تنتشاد مدرک شساسحا مندب نورد ونراک ای هظحل -

: متشازگ ممکش وری ومتسد

شاب مرانک ندرک تشپ نم ندیاهب مامت ی زور هگا مرسپ -

و تساه ی نتساوخ مامت ی یدنر گربرد تنتشاد *

یم.* ناگدنزو ندنام هدنزرب لدیلی تندوب

یار تسه مامت مدوب هدرک شومارف چیزار همه ای هظحل نم و

دوب هدموا دوجو هب شنتشاد هکاب قوف هظحل یک دوب دنزرف نتشاد مهس یه مارب ندیا زاراگنا

متشادور ی داشزارپو مورا یخیلی گدنز یه مرسپ رانک چیمیدش هرازب مدوخ حلا هب ونم ینعیمیدشهیبر

ی هیچلوپ نودب تحی

هیدبر!!! نتشاد

هشاب ی گداز بابراوبابرا یزا ربخ اینهک نودب

تساه یا وروت یهوریاچیزیهک وزرا یه نتشاد ی کات

مدنگ نک سب سپ منیهتف قافتا تقوچ هی

مدوب هتسخ ی مشایدقن مورا شکیمداتیمک زارد متخت وری

دش مرگ مامشچ مک مک هک متسب ومامشچ و مدشن شوروک ندموا رظتنم تحی هک

..... تفرگ مباوخ و

مدش بیراد رفن دنچ یااشیمد رفن دنخیاندییه و هقهق ی ادص اب حبص

هلصوح ومک مدموا نور بی یالهمز اراک ماجنا زا دعب و متفر ورسیس تمس و

یوریپی مخا بش یدی روادا ابی مدش هجاوم ورانین هک.....ابهیدبر متفر نور بی مقاتا اهزا هدنخ ی ادص زا واکجنک و

خلای هناحبص هرفس زورره سکعرب ایرابن مدموا اهاپیین هلپ ایزا هنادرس ال ماک خبیر حبص زا دعب و مدنوشن نوشیم
... متسشن شکیمدو بقع یور لدنص دوب

متشاذگ ووریمیز منهد ی ولج شکیمدو مه رد ومامتسد

متفرگ شهب یم مصت مچب رطاخب پیش تقو دنچ نم یهک هار درک باختنا وهار هیدبراین سپ

و مشاب درس ابهیدبر یمهبایهکن مصت

هچب مگن شهب یمهبایهکن مصت نوا زا رتمهم

لویهیدبر! مدش تسس راب دنچ ووتیاینهار هنوا زا

نوا راگنا مدز ی دنخش نی شدرس هاگن اهودیند هلپ زا شندموا اباپیین

دوب هتفرگ یوم مصت دجیتاین و رکف اب راگنا دوبن تسس نم لثم

هرتش بی ممچب پمایت رتهب ال صا



! مشاب رود شزا هک منک ی ضار وملد روطچ لوی

ترطاخب ببینتحی نم ات هعوت رکف هب رتش ییبی اباب راگنا مرسپ شکیمد ممکش یوری تسد

ی نوشک می تدوخ تمس ونامام ی اهاخرطاخ مه اجنومه زا هتخوسردپ ای تشذگ منم زا

ی! دنخ می یمتا تخبدب تحیهب هنوو دی مدنگ تفرگ مدنخ مرکف اباین

مدموا نور بی رکف اچیزا نتخ وری هرهاط ندموا اب

مدش مشچ وت مشچ هکابهیدبر مدرب مناو لی تمس ومتسد و

دش امرف مکح ی ضحم توکس هرهاط نتفر اب

یاثمال منک اوعد شاهاب و مگب شهب یهچیزی تساوخ می ملد مدوب گردیر مدوخ اب

منکب وشاهوم و مشاپ

؟ تساجک شوروک -میمگ

ی؟ سرپ می نم زا وترهوش ندوب اجک +

تخادنا هنتیهک مدرک ضغب شت دجی زا

شادص وتی وهن درک دروخرب دنت وهن

دوب تبحم و قشع

دش عنام رانین هقهق ی ادص هک مگب چیزی متساوخ می

هن هبوخ هچ اوی میدا زورما مگرزب مناخ زعیمز مینا هیمان منامام زورما -اویهیدبر

مش هداوناخ این سورع رتدوز داوخ می هن؟ملد هگم میگیمر نشج

راب هب هن هراد هب هن زونه تساجن ای زورره هک ایمن مدز ی دنخش نی شفرح اباین

ندزمان طقف

ومه هرهش مه ایاجن هتبلا منیدید مشچ هب ورسپ تحی یمنیدرک سورع رتخد امات هد وت نوشدوخ اربی بوخ واالایان
مدش هلماح هدرکن ی دزمان ممدوخ هک هرب ابنییدیمدا بابرا ترامع

یمد باوخ ثمال شوروک یاب دزمان بش هک مشدعب

هشحاف : هملک یک طقف یچیمینگ! رتخد ین چمه امهب هلحم حاالوت دوب هتفرگ مدنخ

مدرک می دروخ ماتسد اب وراه نون هکت ی بصع و سکل ری

ابرم وت نوشندز هجر زاشی دعب و

مداد ییباال وربا رانین اهیدب هاگن اب متشاز می منهد وتی

؟ هدش نوتفرح شوروک اب هشاب -خیر

امییم هکمینگ قشاع جوز ال صا مهاب بوخیم خیلیم هتفگ +هنکی

یممیدرک بصع شندزن فرح بیخیلایو مزاب لوی درک سه میدش ودبر اهیهی هاگن گنسینی

ربیمرخید؟ رصع چیه ترظن -میمگهیدبر

دش،هک،،،، شکیهد ی زور تمس مرطاخ شکیمد ی فوپ و متسب ومامشچ ی بصع شفرح اباین



دوبیم هتفر سابل اربیرخید ابهیدبر

دوب... هتفر اربیراک مه شوروک هک همدا ی بوخ زورنوا

میمنک؟ هابتشا ممدق ره اب نم ارچ مگب شهب قحیوتق هک درک مروبجم وتیهار وهیدبر

یپیادمیدرکیم... لحار مهیه اب منعمطم هنوا زا هچب هک متفگ می هبهیدبر زور نومه شاک

منیهش دزنیمک مماوخب هگا دیهگ هنک رواب ومفرح ارمع لویحاال!دیهگ

ممنتفر هجوتم تحی هک ندوب تبحص مرگ ی ایدقن متفر اه هلپ تمس و مدش دنلب وریمیز رانینزا فرح ره زا هتسخ
دوب هیدبر نهد وتی همقل نتشاذگ رانینردحلا متخادنا نوشودره یهب هاگن ندشن

رانین ملا شقشع دوب نم ملا شاه سوه مدوب هدرک ضغب ی روجدب

سابل ابدیند متفر دوب رانین اب شکرتشم قاتا حاال هک هیدبر قاتا تمس ی واکجنک سح اب متفر دنتباال دنت وراه هلپ
نمهفب چیزی ایهکن سرت لویزا منک شراپ متساوخ ومی متفر شتمس دوب تخت وری یهک گنر ی کشم یو روت باوخ
و متفر رتولج یهیدبر اسابل ابدیند مدرک زاب وشرد و متفر دمک تمس هب متشاذگ تخت ووری مدرک بترم وسابل

بین ومدوخ

مدراوا نور بی دمک رسزا ی سابل نداتفا هکاب شکیمد یمعیق اسفن و مدرک مگ شاسابل

هنم! سابل ببیمنایهکن نک ربص دز مکشخ شند هکابدی منک شنوز وای متساوخ ومی متفرگ متسد وتی ور سابل ی بصع

رداقیم تشپ هدز لوح یی اهادص نشیند هکاب متفر رد تمس و متشادرب وسابل ی بصع میدرک چیراک نمایاجن سابل
مدش

وشترش دشوتی قاتا دراو ی بصع هک مدنوشک رد تشپ رتش بی ومدوخ هیدبر دورو اب

سکع باق تمس و درک دنت وشامدق مدرک بجعت شع رسی لمعلا سکع ابدیند دعب لوی درک ی ثکم درک ترپ ای هشوگ
و متفر رانین وشدوخ

شتشاذگ سکعرب حتلا اپیشوریمیزهب نتشادرب زا دعب

کرد ربیدهب نوتمه -

دراوا نور بی شاهاپ زا وشراولش هک مداد ییباال وربا بجعتم شفرح اباین

نشیند قدیهقاب دنچ زا دعب متشاذگ مامشچ وری ومتسد تلا جخ زا

و متفر نور بی قاتا زا ود واب مدرک زاب ومامشچ یبا ادص

میدرک اپب بوشا مزاب میدیمد هگا دوب هدنوم مک ادخ اوی متخادنا مقاتا وتی ومدوخ

درک روطنوا رانیون وشدوخ سکع ارچ ببیمنهیدبر نک ربص

هنک! وراکن نمای ندرک درس واربی هشاب هتشادن سود رانینور اعقاو نوا هنکمم ینعی

دوب هتشادرب ممهفب ایهکن نودب ومسابل و دوب هدموا نم قاتا !کیهب سابل واین

؟ دوب هدرک وراک ارچاین راتک الاینهب صا

وبمیدرک؟ ومسابل ینعی

پیهش تقو خیلی االملا متحا هن هه

دوبن هجوتم حاالتحی هیدبر منکن رکف

...... هشب مه سابل این

دوب هتشذگ ی تعاس دنچ



مدرک هاگن هرهاط درتیدهب اب اهیی همهمه ونشیند هرهاط دورو اب

؟ هربخ -هچ

ندموا موناخ رانین ردام هنشج نرهاظ ناج موناخ منود منی منم +واال

یدز دنخبل هرهاط هک متفگ ی ناها

گبید نم یدهب تشاد چیزیالمز هگا هغولش اپیین مگب متساوخ -می

تشاذگ وریمیز وسینیور دموا رتولج

موناخ الهمز منوتچب اربی اه میهش نوتنشگ هشاب یداینایاجن دروخن هک منوتناحبص موناخ ی -خا

تشادن نسی ابایهکن تسشن مابل وری دنخبل هرهاط ی نوبرهم همه زااین

ننک می هجوت هباینچیاز اردام طقف میدرک راتفر ردام یه لثم اما

دشو...... زاب قاتا رد هک مدرک ی رکشت هرهاط زا

دش امنینا هیدبر هرهچ

ی؟ تشادرب ارچ وتسابل ؟؟؟؟ ی تنعل ی تشگ ونم قاتا ی تعرج هچ هب -وت

متخود هرهاط هب ومهاگن سرت اب دوب هدشن هرهاط روضح هجوتم مه زونه راگنا

هب وشهاگن مهاگن در ندرک لا بند ابدعب و نم یهب هاگن لوا هدز لوح هیدبر

دوب مامشچ ی ولج ی عقاو ی انعم هب مندش تخبدب دوب امرف مکح دبی توکس تخود هرهاط

مدوب دیهد وشق خاال بوخ ال صا گبیهر وشنوبز ی ولج تسنوت المنی صا هرهاط

میریهز نور رسبی رخا لوی میهد تروق و باالمیهرا وفرح

رد هرهاط و بینهیدبر سرت اب مهاگن و دوب هتسشن نوشیم یوریپی درس قرع

دوب یهد سرت منوا راگنا متخادنا هرهاط یهب هاگن دوب شخرچ

مداد تروق ومنهد با هرهاط ی ادص اب

لوئسم نم ال صا هدوب دیهگ سک امتح متشگن اجییو نم هدش ی هابتشا ادخب -اقا

سام یاسی اهر االراک متحا متس امشنی قاتا

منیدش مرواب منوج ادخ اوی متشگرب هرهاط تمس بجعتم هاگن اب ودره

دوب هتفرگ شدوخ هب ودبر یهی افرح راگنا

دشن هنم اب هیدبر ایهکن هجوتم و

دز: بل هدز لح هیدبر

هشن ضوع یاهچیزی تخت ور زجب وگب مانوا هب هشن رارکت دیهگ -اها

اقا مشچ +

درک نم هب وور داد نوکت اتیید هناشن رسیهب هیدبر

ال صا تسامش قاتا هرهاط نتفگ مساسح مقاتا وری نم مناخ مدنگ ید شخبب موت -

مدشن مندزن یورد بیبدا هجوتم



و مدز ی سرتسا رپ دنخبل شهب ور

تفر نور بی قاتا زا هک متفگ ی میمنک شهاوخ

دز بل هدز لح هرهاط شنتفر اب

مرادن نتفر اربی اجیی نم میمنک شهاوخ ید شخبب ونم ادخ وروت ناج موناخ -اوی

هناحبص تباب نونمم زعیمز تس یروتنی صقت شاب مورا بخ خیلی بخ +خیلی

مشاب اهنت یمک ماوخ می

تفر نور بی قاتا وزا تفگ ی ناها مفرح اباین

هش دوبان یم گدنز مامت دوب هدنوم مک متخادنا تخت وری ومدوخ شکیمدو معیقی سفن

مدم ا نور بی رکف زا مقاتا رد ندش زاب هرابود اب دوب افرح رتزااین هداس هرهاط رکشورادخ

مداد شلوح و متفر هیدبر تمس ی نابصع و

؟؟؟؟ همهفب ممرهوش یاتحی گرزب مناخ اهر یسیام اوخ دشیمی هنوو -وتدی

نتس نی هداس هرهاط لثم انوا نک رواب

وک سابل -

نزودب تارب متفگ می خیطا هب هنرگو ی شوپ می هنونز نهار پی متسنود +منی

؟ مدنخب -االن

متخود شندوب دجی هب یوم بصع هاگن

؟ رادرب تدوخ دزمان ی انهر رادیزاپی سود نهر خیلیپی هگا بخ +

تفر مدمک تمس دزو مسپ ی بصع مفرح اباین

؟ متشاداد نز نم ی تفگن یاه؟ تفگن هگم نکیم ظمومت ی تفگن هگم -

وبمینکی؟ وتشادادنز سابل ارچ سپ منوت ومنی متس نی درمان نم ی منیتفگ هگم وت

قاتا زا تعرس هکاب شکیمد یهدهینی سرت دمک رد ندش بوکیهد اب

تشادن وراک قحاین هیدبر تروص ره رد دوب هدز مکشخ روطنومه تفر نور بی

میدش. مورحم نم ابیدزا منوا میدرک مورحم شدوخ زا ونم حاالهک

..... مدش ندروخ لوغشم و متشاذگ مرانک وسینیور متخادنا تخت وری ومدوخ هتسخ

متفر نور بی مقاتا وزا متشادرب سینیور هناحبص ندروخ زا دعب

مدرک در یطا تحا واب مورا وراه هلپ

-هاوایون

ندوب هتسشن مه رانک هک درم و نز دنچ عقاو رد متشگرب هنز تمس بجعتم

دموا ملا بقتسا هب هرهاط هک متفر هنوخزپشا تمس ی نابصع نوش یکی هدنخ ی ادص اب

دز: بل سرت واب

تسام یف اضو ایان متفگن نم هگم مینکید چیراک موناخ -ایاوی

دز مکشخ گرزب موناخ هدنبوک ی ادص اب



! مدنگ -

دز بل رخسمت حتلا وهب تخادنا مهب ی هاگن دنخش یابنی درم شفرح اباین

تفلک هن هترامع این مناخ نوا دبیدهک یدا نوتسورع یدهب تسنوتن زونه راگنا ناطلس روهام -

داد: همادا دزو شراگ سی کمیهب

هدرگ مربی شتلا صا هب مزاب ی نوشب متخت و جات وری هگا یو تاهد هچرگ -

یهش تفلک رشیف لغش وتاهد هب نتشگرب مروظنم تفگ و تخادنا نم یهب هاگن

دوب هدش زمرق تدش هب گرزب مناخ لوی دنخیند همه شفرح اباین

دموا متمس یت نابصع نومه اب

میمد تنوشن مدنگ میمد تنوشن -

تشاد ندز دنخبل و ندوب داعی عسیرد و تشگرب قبیه تمس شفرح ندش مومت اب

درک تبحص هب عورش حتلا نومه وهب

اهنت امعاد مدنگ هک میهش ثعاب مشوروک لغش و هنوبرهم هزادنا بیشزا مدنگ شتسار -هن

هرادن راک هب تداع ال صا هنرگو هشاب

نیس هدرب یا تفلک یه مدنگ شتسار عقاورد مینودید

دش داج چپای بینقبیهچپ شفرح اباین

هدموا هدرب اجی هابتشا هداپییهنوهب زا هداوناخ یه رتخد مدنگ

هراب می شور رسو زا ندوب هداوناخ وبی ندوب ی تاهد و هدموا هد زا مزاب یمیهنک قرف +هچ

نیس روطن رشیفای نک سب -

ببیمن ونومسورع هداوناخ میمش لا حشوخ سپ ؟ اعقاو +

دوب اه فرح این ندز ردحلا یهک کشخ تدش وهب سهلا جنپ درم،سیو هب مهاگن

کنز عینانزیخهلا مرفنتم امدا روج زااین داتفا

ال! صا دموا اجک اینزا هشاب ی سکره داوخ حاالمی

لوی تشاد گرزب مناخ هب اهیی تهابش ینعیکیه! نومسورع میهگ هزات

میدرک بابرا وشدوخ هچب اعطق تشاد ی وسملا نس ایهباین هچب گرزب مناخ هگا

کیه؟ درم این سپ

؟ تسه متروص -چیزیوتی

متخود شهب ومبجعتم و کشخ هاگن

؟ تسامش تروص چیوت منودب ابید +نم

ی مینود امتح سپ ی درک هاگن همهن -ای

دز یبل نسم نتبسن نز هک مدوب شندز دید لوغشم روطنومه

مناخ خرهام ! خرهام -

مسوبب تساوخ می راگنا حتلایهک هب تفرگ مولج وشتسد شفرح اباین



متفر دوب خرهام شمسا نرهاظ هک هنز تمس و مدموا مدوخ هب گرزب مناخ هراشا اب

ایدز هنادرس و حور البی ماک دنخبل شتسد یند سوب اب

یکمهنیتسی چوک مناخ تحی عفالوت هتبلا هنوخ این گرزب مناخ روهام رهاوخ -

درک قبیه ایهب هراشا گرزب مناخ هک متفگ ی موها

روما یرانین:یشیموی اهرهاوخ -

تشگرب هدرم تمس شفرح ندش مومت اب

-و.....

رمع زعیمز هدازرهاوخ

دق درم نوا یهب هاگن شفرح اباین

دوب رمع شمسا هتبلا هک متخادنا ورپ و

مدوب دنیهد ورمع حلا اتهب نم ارچ لوی هشدازرهاوخ هک تفگ گرزب موناخ

هدروخن ممشچ هب منشج تحیوتیدیهنو ایاجن مدموا یهک تقو ثمالزا

! هنکمم روطچ

: متفرگ وملا وس باوج راگنا تفگ گرزب مناخ ابچیزیهک

تس نی نومرانک هک یکسلایمیهش عقاورد هتشگرب روشک جراخ زا هزات رمع +

هدش هک منومهم ناونع یهب زور دنچ چیه ترظن ناج رمع -

میشی هتسخ وت هنشج هک مبشما نمبیایی ترامع هب

منیاییدوب ارچ لوی هنوتش زعیمزپی هلا خرسپ هچرگ نیس بوخ ال صا یی اهنت هک نم رظن هب ناطلس +مینودیدچیهخهلا

منینومید نوتسورع رس االی

ی فاک هزادنا هب دجیهایاجن نوشدصق رانیمن یهیدبر فرط زا هشاب ی غولش وتی زیدا داوخ منی شلد مرسپ یهک -مینود

میهش غولش

یهک!؟ یممینود غولش قشاع نم خهلا هک ؟خا اعقاو +

مشاب وقبیه شوروک اقا نومهم زوریو دنچ منک کف سپ مه

مرسپ ی تحار روطره _

ال ماک دوب یرپتیهکوانکیه روجدب رمع هرسپ نوا ی افرح اصوصخم نوشافرح

راگنا مدش هجاینانکیهاهمی تم نم طقف ارچ منود لویمنی دوب ولبات

هراد هارمه هب ور ماقتنا هک میهد ربخ ی تشگزاب زا شاشچ راگنا هراد لبق یهمغوکیهنایزا

یهک روج تایشمیننز وشندب اشچ نوا نورد راگنا و

یمیهنز فرح همه شدوخ ندرک کنخ اربی

مدوب هدش ساسح نمزیدای اشیمد

دوب یهچیزیش درم لکاین لویرد



هک مدرک ی رکشت و مدموا نور بی رکف زا اهیاچیی ناو ودیندلی اهر ندموا اب

دش سامیهد وریمبل دنخبل شهاگن زرط وابدیند دروخ هرگ رمع اهی هاگن هب مهاگن

نم! اب ارچ لوی دوب یهچیزیش اعقاو درم این ایهکن لثم هن

هراد مرب هار رس زا داوخ می راگنا مدرک می رکف ارچ داوخ چیمی نم زا

و تفرگ مزا مشچ ی دنخش ابنی

نعمطم شافرح اتیید هناشن هب وشرس و تخود گرزب مناخ تمس وشهاگن

میداد نوکت مورا و

منک تحارتسا یمک دوب رتهب سپ دوب نشج هکایاجن مبش ارهاظ

هزاجا -اب

یت ساسح ابنید نم متفر اه هلپ تمس رمع اهی هاگن گنسینی هب هجوت دزبی گرزب مناخ یهک تحلسم و گنرمک دنخبل اب
یت ساسح این همه انعمطم مداد می نوشن دوخ بی

دیهگ هتفر شاباب هب هممکش یوتی لقسف نوا یر صقت اه

دموا نور بی شقاتا زا مدبر هی نامز مه هک متفر مقاتا تمس دنخبل اب

شیک!رس وبترم ال ماک عضو ابیه هتبلا

مدنورذگ رظن زا وشاپ ات

-چیه

دش هفاضا مه هدازرهاوخ دوبید مک شاداد اتود +هیچی

-نه!!!

ی یمیمهف فاک هزادنا هب تدوخ +ربیاپیین

دوب سریهد شدوخ هب مدقچ مدش مقاتا دراو هیدبر بجعت اب مفرح اباین

هدموا شدن ای نزردام هسر هکمی هتبلا بخ

دوب! هتسشن نم ردام نز نوا االناجی هگا شکیمد زارد تخت وری صرح اب

متشاد نم االنرانیون قوش و روش همهن ای هگا

مدرک عسی و مدرک کاپ ومامشچ هدز لوح دوب هدش هتخ ری ماه هنوگ وری ماکشا

....... مباوخب یمک

دوب ونیم تشه رقتیاب تعاس مدش بیراد باوخ زا بوکیند و یشیروپ ادص اب

اعقاو همربخ هچ مدوب یهد باوخ همهن نمای ینعی

لوح مهیهش هک هرهاط هخا متفگ ییدی امرفب بجعتم دروخ مقاتا هب ایهک هقت اب

اجمیدنک زا ورد هککال مدبر منیدزهی ورد میدرک

شابید اپیین امتح نتساوخ دیهگ تعاس زانیم لبق اربیات گرزب مناخ ناج مناخ -

دوب سابل همهنوا یهکبین لگشوخ و زاب نتبسن سابل یند شوپ زا دعب و متفگ خیلیبخی



یناهی هوت یزا روجدب راگنا متفر نور بی مقاتا مالیمیزا نتبسن اهنیتارایش ورد

دیهگایمنیدز سک اربی زجهیدبر هک نم بلق هنرگو منک تباث وشف خال تساوخ می ملد و مدوب هدش تحاران رمع

ی دموا شوخ -

رمع دوب شدوخ مدز ی گنرمک دنخبل و متشگرب ادص تمس بجعتم

منونمم +

شکیمز هینی مرمک رود ی تسد ندش هقلح اب

ناج شوروک -واو

بابرا گبی چیهدیهگ ترظن +

یدز دنخبل رمع شوروک فرح اباین

بابرا بخ خیلی -مه

درب سنلا یدیهگ افرط تمس و تفرگ ومتسد هجوت بی شوروک

میدرک مانشا ندوب شاتسود ی ضعب یهک فلتخم دارفا واب

نم ی سورع ثمال لثم تسرد مسارم این ازهاظ و دوب رانین سلجم هراتس بشما

نرتهب یاهیامزاایان سورع هبوخ زاب هه یمیگینر سورع نشج

سرت لویزا مدز ی نهپ دنخبل دوب قبیهنکیاز رانک یند صقر ردحلا هک سیام ابدیند

مدرک افتکا دنخبل نومه یمدوهب سرت مش همه هجوت هطقن هرابود ایهکن

مداس اوی گرزب مناخ رانک و متفر قبیه تمس

یبیرا لدنص مدنگ -سیام!اربی

میدرک شز زعی هون رطاخب طقف وراراکن ای هچرگ مدز ی دنخبل گرزب مناخ هب ور

متسشن و مدرک ی رکشت سیام طسوت ی لدنص ندراوا اب

یرتک چوک رتو هداس تروص یاملویاشیدهب نومهم لثم تسرد ی نومهم

دشهیدبر ماجنا

یرتمیدرک بصع ونم واین یند خرچ مهمی رود امسر ورانین

متشگرب مقاتا هب گرزب مناخ یت اضر هب مدش می هتسخ دوز خیلی هک منم و

! هدرم نوا متخادنا تخت وری ومدوخ هرابود و

مدش دنلب تخت وری زا هشاب رمع ایهکن سرت وزا هدز لوحرد ی ادص اب

متخود رد هب ومبجعتم هاگن و

شکیمد ی فوپ شوروک هکابدیند

یمد سرت -

هک.... مدز ی دنخبل شفرح ؟اباین هسرت می مشرهوش زا مدا هگم +

دنوشن مولگ ایوری هسوب و دموا متمس

تفرگ ملغب یدزووتی دنخبل متفر می بقع نم و دموا ولج ولج روطنومه و



میگیهر ونومشمارا یاپیین ادص رسو منود -می

دش شخپ ی مورا زومیک دعب دیهق دنچ و تفر میز تمس یدزو دنخبل مهب و شفرح اباین

میدید؟ راختفا -

وشگ دی تسد هک متشاذگ شوروک تسد وتی ومتسد و مدز ی گنرمک دنخبل

درک مرت دزنیک شدوخ وهب تخادنا مرمک رود

دنوشن ماهوم ایوری هسوب دراوا ردمی تکرح هب مورا منم شدوخ اب نامز ومه

درب ورف ماهوم زین وشتسد و

دزنیکرت وشرس هک تخ ری متروص وتی ماهوم شوروک طسوت ماهوم گیهر ندش زاب اب

و دنب اب نتفر رو لوغشم و دراوا

دوب مسابل تشپ پاپینو

شدوخ وهب مدرب ولج هرابود هک مدروخ ی خرچ صقر حتلا وثمالهب متفر بقع

متفرگ رگمی نومابل ی ادص و تکرح زا تشاذگ مابل وری وشابل و درک مرت دزنیک

و میدرک روم روم ونم متروص تسوپ ریشوسیبیالشاب دروخرب تحی

نم یهک سح دوب ی بوخ سح یه شلوا و نتساوخن سح یه دوب دب سح یه شهت اشید

طسوت مرابود ندنوخرچ اب متشاد وشا وری نوا واب متساوخ می مقشع زا

گنها وابریمت مورا مزاب یدو بسچ مهب تشپ زا هکایرابن مدموا مدوخ هب شوروک

میداد........... تکرح منم و میدرک تکرح

میدرک شرت ی بصع و دوب هدرک تخس شارب وراک مسابل ندشن زاب راگنا تدم این مامت وت

درک زاب ولوا وشک و متفر میز تمس

تفرگ ملغب وتی مکحم و دموا متمس هک شکیمد جیغی یی وقاچ ابدیند

سرت وزا مدرک سح ومنهر پی ندش یزاب ادص تکرح وتیه هک مدرک ندز جیغ هب عورش

خرس ی امشچ ابدیند متسب وماشچ

شاتسد هک متفر بقع ی مدق دنچ شوروک بات وبی

داتفا وریمزین مسابل دشو اهر مرمک رود زا

فاکیه ی لومعم یهزیپ انوا چین هخا دنب همهنوا لوی ماوخ می ترذعم -

؟ متخود وسابل نم هگم +

مدنگ نیس بوخ حملا نم حاال بخ هشاب -

تندب لویخیلی هامیتمیهش راهچ یابایهکن مینود

ی مینود

مدش شعنام هک دز بل رت بات شکیدوبی یوریباالمنت تسد

نم وتاالنوری هک ایهن لکشم نمنیس ندب ندوبن یا ندوب بوخ لکشم یاالن -مینود

شکیدی وقاچ



مدز شتروص یهب مکحم سیلی مابل وری شابل نتشاذگ هرابود اب

نکی راتفر روطچ هلماح یابیهنز تحیمنینود وت هک ایهن لکشم -

قتالیی ردحلا شمه میگیری نم زا وتدوخ وت هک ایهن لکشم +هن

متخود شهب ومبجعتم هاگن شفرح اباین

تفر نور بی قاتا وزا تسب وشاه همکد هک

مدرک پیاد دمک وتی یهک داشگ تدش یوهب تحار سابل یند شوپ زا دعب شنتفر اب

ندرک رگیه هب مدرک عورش و مدرب خیز وتپ زیر

دوب هدش ماندرک ی رود هجوتم شوروک هک مدوب هدش ولبات ی دقنوا

الهب ماک تسنوت دیهگمی تخونوا میمهفید ودبر وهی نم هطبار دیمگ زور دنچ

هنک ملقتنم چلا سیها

درب..... مباوخ یما تخبدب و هبایهدن رکف زا هک تشذگ دقچ منود منی

مدرک زاب ومامشچ یرد ادص اب

میما ادعب نم مناخ -ایاوی

هنبیا مره +

شابید دیهگاپیین عبر زایه لبق ات هناحبص اربی هک مگب متساوخ می طقف -

ین نچمه دیرنکید انوا ی ولج نتساوخ منی هگرزب مناخ صخش تساوخرد

ید شوپب ندوب هداوناخ این سورع ناش ورد بترم سابل یه نتساوخ

،اببی متفر یی وشتسد تمس لوا هلحرم ورد مدموا اپیین تخت زا هرهاط نتفر یاب رکشت زا دعب و متفگ خیلیبخی
مداد مندب دیهگایهب صوق و شک مندموا نور

مدراوا نور گنریوبی مرک و دنلب سابل رمک لخاد وزا

مدش ماسابل ندراوارد لوغشم و شمتشاذگ تخت ووری مدز ی دنخبل متشاد تسود وگنر این

نور بی سابل زازیر ومردام دنبندرگ ندرک وارایش اسابل یند شوپ زا ........دعب

ید شخرد لویمی دوب یک چوک متخادنا سابل شکیمدووری

متفر اپیین وراه وهلپ مدموا نور بی قاتا وزا متخادنا مدوخ هب دیهگایوتیایهن هاگن

تمس مدش درمی شرانک زا هک روطنومه و متفگ خبیری حبص رمع ابدیند

دوبن شوروک یزا ربخ لومعم قبط متسشن قبیه رانک و متفر میز

مدرک می سح مدوخ وری ور گرزب مناخ یز گنارب ین صحت ی اهاگن

مدرک افتکا ی دنخبل هب شباوج ورد

هدنومن یخلایدیهگای لدنص ارهاظ دیهگ بخ -

یمد نوخرچ شتمس ونوماهاگن وهیدبر نم نامز مه رمع فرح اباین

دز بل هدز لوح هکهیدبر



نم -چیبیاشبیناجی

دز بل بجعتم گرزب مناخ شفرح اباین

یمیهنک قرف هچ مرسپ اجیوت ارچ +

مش دنلب ماوخ نمدیهگمی هخا -

ی دروخن چیزی زونه هک +وت

میشیمن منوج وج پیش نومه نم نکنید اوعد نم رس فووپ -

مدز یبل بصع

مدنگ +

نومه -اها

مدش مغرم مخت اب نتفر رو لوغشم شهب هجوت بی

منک دنلب ومرس میدش ثعاب ی اهاگن گنسینی

مدش هجاوم یتایشیهیدبر امشچ اب مرس ندرک دنلب اب

دز بل رمع هک

؟ تساجک نومبابرا -اقا

دنودرگرب هنوخزپشا تمس وشهاگن گرزب مناخ شفرح اباین

؟ تساجک شوروک هرهاط -

نتشگنرب بش زادی اقا مناخ +

تشگرب نم تمس اهاگن ی مامت هرهاط فرح اباین

-نم!

تساجک ترهوش مرتخد +

دوب نشج هک مبش دی هخا هتفر شاتسود اب امتح منود منی نم شتسار -

مینا نوا هکپیش نشاتسود هرباین ابید اجک شاتسود اب شوروک وت رظن +هب

مهمیدی باوج ی خاتسگ اهنیت ورد تساجک ترهوش ی منینود روطچ هتشذگ زاایان

و..... درک سح میدش ورمع نهپ دنخش نی

دوب نمباوج رظتنم طقف راگنا هک مه گرزب مناخ

میمنک عمج رتش بی ومساوح ماوخ می ترذعم -

مقاتا بیا هناحبص +دعب

تفر شقاتا تمس دشو دنلب وریمیز زا هک متفگ ی مشچ

دوز هچ و مدوب هدرک تداع هبایاجن دوز !هچ ننومب حاالحاالاهایاجن هرارق ینعی

عمجیت یه تفلک و مدوب هداس راکتمدخ پیشیه تقو دنچ مهین ات دوب هتفر یمدا



مدوب مدا گرزب

رمع! لوی دمو گیریمی چم و عاضوا ندرک کچ اربی هک گرزب مناخ

دوب هدرک لوغشم ومنهذ ی روجدب لا وس این اعقاو دوب هدنوم ارچایاجن نوا

ناخ؟ هیدبر اربخ هچ بخ -

تس ینی ربخ +

ی؟ دروخ ی قشع تسکش هنکن ی رکپ -چیه

وت! هتفرگ یت خوش +

شکید نور بی شنهد زا ونودند خالل رمع شفرح اباین

بخ رادی قح مش وتغیتری ور مرهاوخ ساو ماوخ منی نم سرتن -ای

تس وتنی ملا تقشع یدیهگو دوب قشاع

! اعقاو تفگ می تشاد رپیداینچی نم گنر شدنب تشپ و هیدبر گنر شفرح اباین

درک سح یمیدش تسرد هب ور شندوب برطظم و دوب هداتفا هتپ هتت هب هیدبر

ی درکن ششومارف مزونه اشید هدوب وت قشع ی زور یه راهب هشاب ی چره بخ دش؟ -چی

یه درددب قشع امنک می تکرد بخ لوی

اربی هدش نم لتم مدبر هکهی منعمطم شکیمد ی گدوسا رس یزا مورا فوپ

مهفیهد چیو همه وایهکن منم قشع زا رمع روظنم هک هدرک سح ما هظحل دنچ

نم تمس هب هدننک ی بصع وتیراهی سرتسا لویحاال....اتکیابیداین

ی روادا ابی مدش دنلب وریمیز زا ناج شون میدشابیه باترپ

مدز قاتا رد ایهب هقت دنچ و متفر شقاتا تمس گرزب مناخ فرح

-بیاوت

مدوب هدرک یی اطخ منعمطم مداد راشف ور یهر گتسد درتید واب مداد تروق ومنهد با

هنزب فرح نم اب تساوخ یمی روم هچ رد گرزب مناخ هنرگو

-شبین

مداد کتیه مورا و متسشن ی بوچ و کشخ ی لدنص وری

داسی؟ یاوی واجیهاگ هلپ هچ ور تسه تساوح ال -صا

مدز بل بجعتم

رس.... یی اطخ نم -زا

دنبب وتنهد +

هرب: نور ادصبی یهک روج لویهن درب باالرت وشادص مولو

زرج الی درد هب دیهگ تفر شدا ی وندرک ی گنانز ی تقو ی!یکنز ینکب تسنوت می چیراک -دیهگ

؟ هدوب هدرک تسم وبش دی شوروک رادی ربخ مهفیدی؟هیچ هروخ می

عمج ترامع ی اتفلک نکیزو لغب وت وترهوش دیهگ زور دنچ داوخ می تلد هنکن



نکی؟

... طقف -نم

هدشن مومت مفرح زونه +

گرزب ناخ دارم شوروک دج ردپ و لسن این هدنهد همادا ردام میشی نوا ی هچب ردام وت

یک! چوک مناخ میشیینعی ترامع این مناخ دیهگ تقو دنچ وت

نوا ! متفگ چیابیدمی متشاد تعرج الگیریمهک صا متشادن ندز فرح تعرج تحی دبی؟؟؟ همادا ی اوخ یمی روطن ای

میمدز! داد شرس دزنیکیمیدرک مهب ی تقو ابید ارچ دوب نم رهوش شوروک تفگ می تسار

منیهد ماجنا ( شوروک ی نوبرهم یهب درم منوا ) شرهوش لباقم رد هکیکنز مدرک می یی اراک ارچ

متفر رد تمس و متخادنا اپیین ناکما دح ات ومرس هدنمرش

ربی؟ مداد هزاجا نم اجک _

تفرگ متروص ی ولج وشتسد و درک تیز وشامشچ هک متفگ هنای هدز لوح

مدوب هدنوم روطنومه منیمهفیمدو وشروظنم

همهفب ومروظنم ی تاهد رتخد یه مشاب هتشاد راظتنا ابید ارچ ممدوخ رصقم _

اوخب ترذعم و سوبب

بیما نور بی قاتا زا داد هزاجا و داد یت اضر هرخ یباال هاتوک ی هاوخ ترذعم و شتسد یند سوب زا دعب و متفگ ی مشچ

مدش هجاوم رمع هرهچ اب مندموا نور بی ضحم هب

هن دیهگ هگرزب مناخ نتشاذگ رس تشپ ومتسر ناخ تفه ییههک اسک بشیه تفا _قی

دش عنام و تفرگ ومتسد هک مدش در شرانک زا شهب هجوت وبی مدز ی کروز ال ماک دنخبل

درک لو ومتسد یدزو دنخش هکنی متخود شامشچ هب ومهاگن یهد سرت

چیه؟ اراک زااین تروظنم _

متفرگ رمع زا مشچ قاتا یرد ادص اب

منک نوتکمک ید رازب ناطلس روهام _مربیدرگید

میرای؟ نودمچ اتود ارچ ی منینوم رتش بی زور دنچ هک وت هگب دوبن یکی تفر می تشاد گرزب موناخ راگنا

دوب هدش ماهاگن هجوتم راگنا

نکن یی هاتوک ممدوبن وتی نکن ی روطنوا نم اربی وتامشچ تسا اربیخیریه اسابل موناخ سورع _

متفر شتمس و متفگ ی مشچ

مدب نوتکمک منم ید رازب _

سرب تچب هب هن +وت!وت

مداد نوکت رس طقف هک دوب یدب دقنوا شهاگن زرط

مدش مانخان اب نتفر رو لوغشم و

هلصوح ال صا نم و دندوب ی ظفادخ و تبحص مرگ ی باسح متشگرب مقاتا هب رد تمس هب گرزب مناخ و رمع نتفر اب
مدشن گنسین مسج هب مدروخرب هجوتم هک دوب گردیر مرکف ی ایدقن متشادن



رمع _

+هیدبر

مدنوراخ رسی هیدبر هبور و متفگ ی ناها

داسی؟ اوی نم قاتا ی ولج هخا رانک .میری منک تحارتسا نمیمک _چیهز

پیچید موزاب رود مکحم وشتسد هک متفر رد تمس شنتفر رانک زا دعب

مینکی؟ _چیراک

رمع رمع!!! میبینیهی رمع باوخ +چیه

رمع؟ متفگ _نمکی

مرمع نم ی درک رکف مشن مهیناال +وت

تخونوا چی _هک

سرب رشیتف لغش +هیچیهب

متخود شهب ومد درتی واب بجعتم هاگن

! تروظنم _چیمیگیوت؟

مدنودرگرب مدوخ تمس و متفرگ وشتسد

مدنوبوک شتروص یهب مکحم وسیلی

تشاذگ مابل وری وشابل و مدنوبسچ یهبدیراو بصع هک

تفرگ ورمی ورهار لک هک دوب دنت شاسفن ی ادص یو بصع ی دقنوا

تشاد متروص سیلیهب ندز عسیرد و درک دنلب وشتسد ی نابصع هک مدز شسپ درتید اب

درک ملغب مکحم و دراوا اپیین وشتسد هشاب هدش نوم شپی هرابود راگنا لوی

مدرک اشامت وشنتفر و مدنوم رظتنم تفر اه هلپ تمس و تفرگ وشهاگن مش هجوتم ایهکن نودب مزاب و

ی میدرک دازا وتهب مقشع وت شاک دوبن تخس ایدقن نومندش قشاع ی دوب بابرا وت حاالهک شاک ی دوب نم وتملا شاک _

هنم قشع هنم مدنگ یاین یومیتفگ داتس اویمی همه ی ولج

متشگرب مقاتا تمس شکیمدو مغ رس هایزا

_واو

مدوب هداد تسد یوزا چره یا بلق دیرادی یی اونش زا مئا ماتردق مامت دوب هدز مکشخ روطنومه و دوب منهد وتی مبلق

دش راجی نوشیم یزاپی درس قرع ماهوم هب شرس ندش دزنیک اب

ی تسه وتدیهگکی ؟؟؟ موه ی اوخ چیامی ادخ زا ی!دیهگ میتفگ بخ _

دز هقهق

رادیم؟ مربخ رتزااین غاد هخا نم ی ادخ _اوی

وت.... اپیینهنت طقف ربخ رتزااین غاد ممما

مدش شفرح ندنوم هفصن ثعاب بوکیمدو شتروص یهب مکحم سیلی



متروص هب ماهوم زا وشتسد نوا و مدوب هدنوم تکرح بی روطنومه شکید ماهوم وتی وشتسد ایدزو هناث بخی دنخبل
دیهگایدز دنخبل و درک ثکم مابل اهنیتوری شکیدورد

ماع وت! هک هنود می ترهوش _

! شوروک نم گنخ ادیی رسپ هنود منی هک هتبلا

! ناما هباوخب هشحاف انزی لغب وتی تسم نوا مینزی شسپ وت نوچ

تسشحاف یه شدوخ نز هنود منی هک

تفرگ مکحم ومتسد چم هک مدرب باال مود سیلی ندز اربی ومتسد

دش عنام و

دش لفق شف یثکی امشج وتی مامشچ شراک دشواباین دزنیکرت و

تشاد ندش راجی تردق اهنت ماکشا و

وت..... مدنگ _

میداد سرتسا نم وهب باصعا وری رتش بی شدنخبل ره دز دنخبل مزاب

تفر نومهم قاتا تمس و درکن لماک وشفرح تحی

رمع!!!!! _

یربی روطن یمهی منینوت وت

مدروخ وهبدیراو متفر بقع ی مدق دنچ هک تشگرب متمس مفرح اباین

همه رمع منک کرد متسنوت منی مه زونه میهنک قرع و هدنوم امرگ وتی هک مدوب ی تشوگ هکت یه طقف راگنا منیدش مرواب
مشب هکبیراد دوب واالان دوب دب باوخ یه امتح هناین مهفیهد چیو

راتیکی..... دعب و دوب مبلق ی ادص مدرک می سح چیزیهک اهنت راگنا منیدش متفرگ می لوگش نی ومدوخ دقچره ارچ لوی

ندموا شوه هب ناج موناخ _اوی

درک هرهاط هب ور مهب هجوت هکبی متخود رمع هب دعب و هرهاط هب لوا ومامشچ

منی داتفا شراشف طقف دوب هداس ی شوه یهبی وگن ی سک ضقیهچیزیهب زااین دموا شوه هب ممناخ مدنگ دیهگ بخ _

نش تحاران قبیه دوخ بی ماوخ

یربی دادیمینوت هک متدنق با

تفر نور بی قاتا وزا تفگ ی مشچ هرهاط

هک.......

وت منوا رمع دوجو لوی هشاب هدوب باوخ ایانیه همه مدرک زاب ومامشچ حاالهک تساوخ می ملد مدرک رمع هب ور هرابود
تفگ خالفایونمی نم قاتا ی

هتشفک ییهریگیهب تاهد وتی متسنود می مشلوا _زا

شکیمد ی ترسح معیقورپ سفن

میمر... مدوخ ندیابیدا هب هک مچب +

دوب ی فاک ماکشا ندش راجی اربی ملمج ومهینیه



مدز شادص قه قه هکاب تفر رد تمس هجوت بی

یو تخبشوخ تقا لی نوا بیمزا ندیشا هب رازب بیدا مچب رس بالیی رازن میمر مدوخ ادخ هب نک محر مهب میمنک شهاوخ _

میمد لوق گبیمیمش هک یی اجره چلایا یسیها هار مدوخ شدعب هراد

: مداد همادا و مداد تروق ومنهد با

دوب ی قشاع طقف نم هانگ منود می هترهاوخ تقا اینلی مرادن وندش ترامع این مناخ تقا نملی رادی قح وت

مناخ تس نی طوبرم نوا الهب صا نم وراب راک هک نیرا طسو رانیمن مسا نکن یه جوت وتدوخ مینزی فرح زیدا هسب +

وزا ممهفب ونوتف ال تخا لدیل منوتب اشید ات داتسرف هنوخ هباین ونم ید رادن ی بوخ طباور شوروک وتو تسنود می گرزب
مراد نمبی نباوخ قبیههک سکعرب تیزیم مدا نم نوچ شمربب بین

تسشن مرانک تخت هبل تسرد و دموا دزنیکرت

شکید: ماپ نور وری وشتسد هک متسشن و مدش دنلب یتا تحا واب مدش بذعم شراک اباین

تس نی رهاظت نیزایهب شاب تحار _

شکب وتتسد یهک تدرم +چیمیگیوت

درب بقع وشتسد دنخش ابنی

ی تسنود میدامی تهب خیلی زمرق ی قرب مارب زمرق ی برع سابل اب ماوخ _می

تنهد مرازب مه یمیهو اوخ چیههمی +دیهگ

هک علایمیهش مماع _

متساوخ ومی مداد شلوح ی بصع

دز مرس تشپ یهبدیراو دنت هب وشتسد هک منزب شسپ

دبی منم ایابیدهب هشحاف وت هک نمهفن یقبیه اوخ می _هگا

ی... تسار

دز دنخش نی مزاب

یدیهبهیدبر بسچ شوروک اجی یاربیمهینهب شاب گرزب یهیلکیو اندب قشاع منک کف هتراک هکاینراک _وت

هرت تشرد نوشودره زا نم ببینهیلک بخ

تشاذگ شدنبرمک وری وشتسد و تخود شراولش هب وشهاگن

دب.... تهب ی ساسا میمدیهحلا لوق _

دز منت یهبباال گنچ و تشادرب خیز متمس دوز لویخیلی دنوم هفصن شفرح مدنوبوک شتروص هب ابسیلیهک

هزره یه شن ی تسا وت هک میمگ شوروک یمهیناالنمیمروهب شاب نم اب مدرکن تروبجم نکن ی بصع ونم هزره _ببین

ی دوب هکابهیدبر میمگ شهب میهد شرورپ

منوت منی عقاورد ی نزب تسد مهب منیمد هزاجا +نم

منیریوچیزیمنیگی موت لوی

؟ تخونوا ارچ _

متخود فرط ود هب ومهاگن میمدز سفن سفن

مراد دنبندرگ لکی نم یمیمد اوخب لوپ دقچره +



هنزب نور بی هقدح زا مامشچ دوب هدنوم مک هک ایدز هقهق نانچ مفرح اباین

برغیه ترامع ایاجن تسه تساوح نوا رتزا مهم رخیهدو شوروک وتارهاوج طالاهو نوا مامت تسه تساوح _

یکی چوک مناخ ووت ردارب یکود چوک ترامع

یمیمنک گدنز اجنوا تسرد نم! لوی

شکید توس شتسد نداد تکرح واب درک هرجنپ ایهب هراشا

ناخ! دارم گرزب ترامع ناطلس روهام ی برغ ترامع _

هشزرا نمیهجیزبی پیش لوپ سپ

مدموا بقع درتید واب مداد تروق ومنهد با

میمنک راکنا میگی، غورد _میمگ

تخادن می منوج یهب رتش بی سرتسا و هرخ اهنت شاه هقهق دزواین هقهق هرابود مفرح اباین

یکزی تفگ ی تاهد هب الوت یصا حول هداس یو تاهد دقچ وت هک +خا

واپیااشیمد..... تسد بی هزره مهفن هزره قمحا هزره منود هچمی تشاذگ دجید مسا وتیه هساو ابید

نک شلو ماع

میهنک؟ رواب وقمحا وتی فرح شوروک ی درک رکف اعقاو +وت

درم یایه تدوخ لثم هدرب یه سگ دی ربخ ادخبی یهزا هچب انعمطم نیس شوروک هچب مه هچب نوا هک مدنب می طرش
ی! لومعم

یدز دنخبل و تشگرب متمس دنخش ونی بجعت واب درک ی ثکم

!!! موووه هدبر هی هچب _اشیمد

مدز بل هتپ هتت اب

نور بی ورب وگن نیسدیهگ نوا هچب هک هتبلا هن هعونش یکیمی وگن ترچ +

تفرگ شگنچ وتی وموزاب دنخیدو هناتسمرس

هن هشدوخ ی هچب _

پسیدچیرادی مشچ وتی هگم هخا ی!د زادنب مه نوج هب ورداربود ی اوخ !!می موه ولوچوک ی تاهد ی درک چیراک اویوت

اه!!!

دش لفق ممکش وری شهاگن اهنیت ورد دنورذگ رظن زا وماپ رسات

وگن ترچ هیدبرنیسمیمگ هچب _

؟ موه ی نوبوک می ونم نهد یشمیدیو امزا یه بخ ی درک لوح ارچایدقن +حاال

چیواربیوت همه هب قحیتق نتفگ ی؟؟؟ اوخ چیمی هدبر هی هچب هشاب نک شمومت ادخ وروت یشمنیمد امزا نم +منیمد

؟؟؟؟ میهنک ضوع

قحیهتق! نتفگ هن لباقم رد نم هتساوخ هطوبرم وت هب چیزیهک اهنت هرادن طبر وت هب شنوا _

؟؟؟؟ ی نکن مطبار هب راداو مزاب یو نکن دهتیمد مزاب یهراب دعب مولعم اجک الزا صا مشاب ابوت منوت منی +نم

تشاد هلصاف متروص ات تناس دنچ تسرد یهک روج دموا دزنیکرت

رد متساوخ مشاب وتاب مه اهراب متساوخ می هگا !نم ولوچوک نیس روطن نکیای باوج و لا وس یتینیتسیهک عقوم +وت



یک؟؟؟ چوک مناخ یچیزینیسهن گرزب هباین قحیتق لباقم

شکیمد وریمه ومانودند

چی؟ نمهفب قبیه _هگا

ی منیدرک رارقرب هطبار یابهیدبر دوب قبیه مهفیند نارگن اعقاو هگا +وت

هدروخن نوکت با زا یوبا ابهیدبر مزونه لویوت نتخانش اتاالنمی نسانشب ور هزره وتی نتساوخ می هگا قبیم

تفر رد تمس یدیدچیزیمنیمگ تقو

همادا هساو ندنوم نوا اینو هنوش ور تاهاپ همهن نکای تحارتسا میمگیمک تهب وشقوم و تقو تعاس مدوخ _

ااااتس نی بوخ ( تچب ) نوملسن هدنهد

تفر نور بی قاتا دزوزا وشباصعا ور دنخبل نوا مزاب

متسشن تخت ووری متشاذگ مرس فرط ود وماتسد شنتفر اب

!!!!! روطچ مشاب هتشاد هطبار نوا اب متسنوت می روطچ !!!! مدرک می حاالابیدچیراک

هگن!! همه چیوهب همه مولعم اجک الزا صا

هی شاک و مدمو یمنی نوغارچ نوا تمس تقوچ هی شاک ! مشاب هزره حاالیه هک مدمو منی ترامع هباین تقوچ هی شاک !

هب هرخ لثم هدش مسلط نوناق نوا راگنا میهش شبابرا قشاع هک مدش ایمنی هدرب مدش منی ترامع این مناخ تقوچ
داتفا یم گدنز نوج

دش شاد پی اجک زا نوا عقوم الوتاین صا دمو منی رمع شاک

ی راظتنا هچ مداس اوی وریایهن هبور و مدرک کاپ وماکشا هه ما هلماح نمیهنز هشاب نم اب هنوت می روطچ تسپ درمان
زا یهک سک مدوخ درمان ی ونع لایهک حرد مراد ندوب درم و فرش راظتنا رغیهب درم زایه مشاب هتشاد زاقبیه منوت می

ب هک نم !هب مدوب شداوناخ و گر

ی درمان مدوخ ی ومع هک درب شباوخ اجیی نوا زا نم تخب درک زواجت مدوب شداز ردار

...... بابرا ترامع دجید تشونرس تمس هب ند یوودیی تنعل بش نوا بش! نوا دوب ناسنا اللقیمک هگا درک

..... منک ی رادازع ی باسح و تسرد مردام اربی تشازن تحی

ی: راپس کاخ زور هب کب شلف

گگگسدپ وتادص نوا ربب هههها -

دش دزنیک ی مدق دنچ و داتفا قاتا اسیشوتی هک مدش اقیم تخت هشوگ و مدرک کاپ وماکشا سرت اب

؟؟؟ یدیهرا سرت گص ثم ؟؟؟؟؟ ربیدی وتادص دش پچی ؟؟؟ -چیههه

دموا متمس دزو هقهق

تفرگ ی روه یننز چمه یه دراوا ی سناش ین چمه تفرش یبی اباب نوا -

وتمیند هب روز هب )مه تومع ور(نز دخیهج تفگ می تشادن سود ونم ملوا زا ماباب

ی لگشوخ وزان رتخد ولپتییهنچین زان نز نوچمه یه تفرگ ی روه یه تگصدپ ی اباب هساو تخونوا

مدش عمج مدوخ وتی رتش شکیدهکبی منوگ یوری تسد



گبینر مزا مه وروت منیمد هزاجا هههن ندیالوی نوا شدرب شدوخ پیش درب وتنامام مشرخا -

تفر نور بی قاتا میدززا گنل هک روطنومه شکیدو رس و دوب شتسد یهک بورشم ناو لی

واقیم ادص رگیهاهیبی نم وراک تشذگ می نامام ندرپس کاخ هب یزا زور دنچ نتفر ومی ندمو مهمی رس تشپ ازور
می تحار دوبن مه نامام وحاالهکدیهگ دوب تسم مهیهش مرب نور بی قاتا زا یمد سرت تحیمی دوب قاتا هشوگ ندش

منومب مهیاجن هک دوب این رتهب !واالن دوبن شدوخ وتیحلا هنک ی زارد تسد مهب تسنوت

شکیمد جیغی هبدیراو رد ندش بوکیهد و مقاتا یرد ادص نشیند اب

هشاب هتشاد کرد ابید مدا ؟؟؟ اه منک عفر ومازا نی روطچ نم اقیممینکی وتلگشوخ ندب نوا منیگی اااه ی ارچایاجن -وت

؟؟؟؟ اه منک ابیدچیراک شدوبن حاالوتی میمدز تسد تردام هب بش ره منیگینمیهک مردم نمیه منیگی مدنگ

درک معیقوب تفرگ می تسد وتی وماهوم هک روطنومه و دموا دزنیکرت

؟ هنزب تسد وت هب رغیهب درم یه مرازب حیفمیهش هخا منیسرید هباپیوت متردام -تحی

؟؟؟؟؟ چیاه هک مدب ترهوش

درک ی راگتساوخ نم زا ور وت دمحا بشما

مینشی وشفرح همادا ابید مدرک وحاالتحیرگیممنی مدوب بجعتم مدرک هاگن شهب بجعت هکاب دنوخرچ وشرس هقهق اب
دوب هتفگ چیا نم دمحا هب هنوو ایندی تفگ چیمی مد

؟؟؟؟ هن هگم میدی شهب ونم ی تفگ چی بخ -

مدش کشخ دز دادیهک اب

منیمد ترهوش نمی قح ی مینوم مدوخ پیش مشرخا نمیات ملا طقف +وت

میمدز فرح دمحا اب مدوخ ابید مدش دنلب ماج یزا بصع شفرح اباین

دنودرگرب متمس وشرس ی سناشدب رس زا هک متفر نور بی قاتا ینزا چرواپ ین چرواپ

؟ اجک _

نم.... +هیچی

مداتفا ووریمزین دنوم هفصن مفرح دز متروص هب ابسیلیهک

زعیمز....... میمنک بوخ حوتلا مدوخ ؟؟؟؟ چیاه یهک شچب رغیهب درم ورابیه هطبار مهط _ربی

درک یم نادنز شاتسد راصح ووتی تشادرب خیز متمس ثکیفیدزو هقهق

دوب هدرک عضیف مه ومادص تحی ماندز جیغ تدم این

کمک مکمک _

هنک هارپیاد هنوخ نور هببی مشارخرپ عضیفو ی ادص تشادن ناکما میمدز ادص ملد وتی راگنا لوی

دوب مولعم شامشچ زا باوخ یو تسم میدرک مشزاون ی مورا دشوهب مورا منوا دید ومندش لستیم ی تقو مدش نوج بی

مدز بل هرابک هبی هک دراوا دزنیکیمق وشرس

_هن

+چیه

تقاتا ربیم هن _ایاجن



هن؟ همقح این رتخد شکیمد تارب تمحز همهن یای نوبرهم تومع قح رد متسنود رفاینمی نوط +ایشی

تخادنا مندرگ رود وشتسد دشو دنلب هک مدش دنلب ی تخس وهب مداد نوکت اتیید هناشن رسیهب

قاتا _ربیم

هشن بیراد مدرک می ادخ ادخ و شمتخادنا تخت وری دوب ی تخس ره هب

شکیمد.... جیغ دز مرمک هب یهک گنچ اب

حلا: نامز

مدموا مدوخ هب هرهاط یجیغ ادص اب

؟ هدش _چی

شکیمد جیغ یمد سرت منم شکیدیت جیغ امش ناج مناخ منود +منی

تفر رد تمس و دنوراخ رسی هک متفگ خیلیبخی

بیایید مهامش نتساوخ شوروک رادیداقا نومهم ناج مناخ هرب یمدا دوب هدنوم یدمک شخبب مگنخ دقچ _ایاوی

داد باوج هچاپسد هرهاط یادیه ادص نشیند اب

ناج مناخ عفال مدموا _

تس ادی نومهم زا شروظنم هنکن هربخ هچ ایاجن!زاب هتشگرب مزاب ادیه متخادنا دیهگایهبایهن هاگن شنتفر اب

مدرک طی وراه سمیرهلپ و مدموا نور بی قاتا درتیدزا اب

یزعیمزبیاایاجن دموا _

متفر شوروک تمس و مدش در وهیدبر رمع زابین تسرد و مدز ی دنخبل

دز متسد ایوری هسوب و دنوشن شدوخ رانک ونم هک

درک شتسار تمس ایهب هراشا و

دنیمد ور ومع روطچ و مدوب رکف وتی دقچ سامید وریمبل دنخبل ومع ابدیند

دوب هدنوم زاب منهد

ی؟ دشن لا حشوخ ناج مدنگ هشاب _خیر

شلغب ببیمنمیمرپ ومومع وطالنی تدم یه دعب نم واال

می شاد پی ومع هلک رسو دروخ می کب شلف مرطاخ ات راگنا هتشذگ هب تنعل متخود دوب هدز وفرح هکاین رمع هب ومهاگن
دش

امتح هه دزن خمیش یور ادنخش نی نوا زا ارچ این مدرک بجعت ... تخادنا اپیین وشرس هدنمرش هک مدرک ی مخا شهب ور

ثکیفو رهاظ شبیم اهنت مسانش می بوخ ودرم نماین لوی هنک رهاظ ظفح وقبیه شوروک ی ولج ی....... ولج داوخ می

میهد نوشن یوش عقاو

دش _چی

متخود ومع هب دعب و رمع هب ومهاگن

ی دموا شوخ _



دز بل شوروک هک شکیمد ی گدوسا رس یزا فوپ تشادرب تسد رمع هرخ هکباال داد نوکت رسی

؟ موه هنک زابی ابام هنوت می منوا دموا تومع هک بوخ هچ دبیم هقباسم ییم اوخ درکیممی ی رکف امیه مدنگ _

دز مکشخ داد یهک باوج لویاب هرارد ونم صرح هک میهگ هلب هناخاتسگ خیلی امتح االن متخود ومع هب ومهاگن

شابید تحار امش منزب فرح مدنگ اب یمک ماوخ می طقف نم هتشذگ نم نس اینچیاززا مرسپ _

ندش دنلب مدبر وهی رمع شناوتشپ وهب شوروک شفرح اباین

ادعب غاب بیایید مامش ید تساوخ هگا میرازیمزعیمز اهنت ور هدازردارب و ومع ام سپ بخ _خیلی

شفرح اباین

نوشیم ایوریپی هسوب هک مدز ی دنخبل

شتمس نتفر هیان شوروک مدش نعمطم ی تقو و ومع ندرک مها ی ادص اب متفر غاب تمس قبیه هارمه وهب دنوشن
متشگرب

مینکی؟ چیراک زابایاجن یوت تنعل _

نیس..... بوخ حملا نم مدنگ +

ب ومتسد مراک اربیمهین هتبلا و منوبوکب شتروص وتی تساوخ می ملد ریسیدو رازه هب یمت نابصع تدش شفرح اباین
.... مدرب اال

ی ضوع بیغیتر هدب حتلا ومیگیهک مرهوش هنوخ یوتی دموا ی منیشک تلا جخ _

دوبن این مروظنم نکن هابتشا ههن +هن

تفرگ متمس ایور هدش زاب تکاپ هک متخود شهب ومبجعتم هاگن

مدرک تکاپ ایهب هراشا بجعتم

_اینچیه؟

ببین تدوخ +

یش... امزا تاج اتنی مدرک زاب وتکاپ نوزرل ی اتسد اب

دوب هدمورد تبثم

اینینعیچی؟ بخ یشچیه؟ امزا _

مهفیمد خیلیدیر نم و هتقو خیلی هتبلا مراد ناطرس +نم

متفر اه هلپ تمس میمدز بل شهب ور هک روطنومه و مدرک هراپ ور هگرب و مدز ی دنخش نی شفرح اباین

متس رخنی _نم

دش منتفر عنام و دموا متمس هدز لوح

وت... مرتخد +

ی.... منیشک تلا جخ _

دموا مرس تشپ مه ومع هک متفر باال هقبط تمس نونشب ونومادص قبیه ایهکن سرت زا

؟؟؟؟ لوپ ی؟؟؟ اوخ چیمی نم زا ورب و نزب وتافرح _

مدنگ دجیه ضقیه هزادن می رطخ هب رتش بی ومنوج مه داوم شکیند یتحی شخبب ونم ماوخ می طقف +



هبه هک ماجن هکای هعوت رطاخب ؟؟؟ مشخبب یوم گچب سرت خمهنوا و جنر و درد ؟؟؟؟ مشخبب وباذع همهنوا ؟؟؟؟ مشخبب _هه

بی نور بی شزا منوت منی واپمیمنز تسد مدقچره هک یاچیی تخادنا هاچ وتی ونم یو دراوا مرد زاچهلا یمد سرن یچی
ما

وری....... شتسد شکیند واب دموا متمس ومع هک دش مفرح همادا زا عنام ماکشا ندش یر زارس

متفر بقع یهد سرت ماه هنوگ

زن...... سد مهب یدیهگ تنعل _

رگیهمیدرک تشاد ومع منیدش مرواب دنوم هفصن مفرح ابچیزیهکدیمد

مدموا رت بقع و مداد تروق ومنهد با

میدیمد باوخ متشاد امتح چیه مندرک رگیه تسنود می هگم لدگنس محر بی نوا تشادن ناکما هن

و..... هراد ناطرس اعقاو هنکن

هشنوهب ایانیهزابیهو امتح مدنگ بیا تدوخ هب مدرک کاپ وماکشا

_ورب

نم... مدنگ ی شخبب ونم ماوخ می طقف +

زا وشاباب هک متس یکینی چوک هچب رتخد نوا متس پیشنی تقو خیلی مدنگ نوا متس رخنی نم نور بی ورب نم هنوخ _زا

دراوا هانپ وت لثم یثکیفی ومع وهب داد تسد

مدش می تسس متشاد مک مک ممدوخ دش رتش بی شاه رگیه تدش مفرح اباین

میمنک ربخ نابهگن هنرگو نور بی _ورب

تشاد شاکشا ندرک کاپ عسیرد مفرح اباین

.... مدنگ منیما ماجن دیهگای سرتن ی شخبب ونم زور یه ماوخ می طقف +

میهنز فرح هراد مزونه _

شک معیقی سفن و مدرک اشامت وشنتفر و مداد تروق ومنهد با تفر اپیین وراه دیهگایهلپ هملک بیهیچ مفرح اباین
و حلا مرب هرتهب بخ یمهیگشیهش اغورد رخنیتسی وتدیهگ نوچ نکی هلئسم گردیراین وترکف ابنید مدنگ هن یمد

منزب رس اه هچب وهب منک ضوع یی اوح

دز مکشخ ماجرس هنوخزپشا هکابدیند مرب هنوخزپشا تمس متساوخ ومی مدنورذگ رظن زا وراه هلپ مرکف اباین

دشدیهگ _متیز

تخ اجیمزینری دنچ یدیهگایوری هرز و درک زاب ور نغور ادیهرد

نک شز متی لوا +حاالزا

ینعی! هرادن یدیهگای مرگرس شاه هدقع ندرک زجخلای ههایننز مدز ی دنخش نی شفرح اباین

هرهاط _

نتشگرب متمس نامز وادیهمه هرهاط مفرح اباین

مدرک هرهاط ایهب هراشا ادیه هب هجوت بی

غاب مرب ماوخ نمبیامی _اب



تخادنا مهب ی هاگن ادیه مفرح اباین

میهنک مومت وشراک لوا هنوم هیچاجمی نوا _

یکاین چوک مناخ نم یزدیهگایچی؟؟؟ چره یا مرب زاحلا بینهار هگا ما هلماح نم میدا غاب هب نم اب نوا +خنیر

مینکی عمج تدوخ مه یهکریتخیور نغور هنک میمگکیچیراک نم سپ مترامع

تس؟ نی روط دبیاین بقل تدوخ هب ور ندوب مناخ هک هدوز یعفال دراوا ندیانی هب ور هچب نوا زونه میریوت دنت +هه

مدز ی دنخش نی شفرح اباین

متفرگ زاادیه مشچ اه هچب ی ادص هکاب

عمط!؟ همه واین بابرا دیهگ نکن _رجنزی

متفر قبیه تمس دنخبل اب هتشادرب هرهاط رس زا سد ادیه مدش نعمطم زاایهکن دعب و مدز ی دنخبل قبیه هب ور

مدوب هدش ومع اب تبحص قرغ زیدای راگنا

ور شوروک هک متفر نوشتمس و مدز ی نوج مک دنخبل نتشگرب وکی نتفر وقبیهکی شوروک یمد مهفن تحی یهک روج
دز هسوب نوشیوم یپی

؟ هروطچ نومچب _

بذوم خیلی دوب مرهوش ابایهکن مدز ی دنخبل شهب ور

مدز وبل مدرک تعرج هک دش روطچ منود لویمنی مدوب

مچب واربی مرب مدوخ هدب شرافس قبیه هب گرزب مناخ اجیایهکن داوخ می ملد مونشب ومچب بلق ی ادص مراد سود _نم

مرخب چیزمیز

درک مخا ای هظحل شوروک راگنا

مونشب نومچب بلق ی ادص مراد سود یخیلی +مینود

مدز هار نوا هب ومدوخ لوی مدرک می سح نوماتود وری ودبر یهی اهاگن گنسینی

میریم تقو لوا حبص ادرف سپ _

+االن

تخود مهب وشد درتی اب هاگن شوروک مفرح اباین

مراد قوش خیلی نم ی رنیممینود ارچ االن ادرف ارچ بخ +

یدز نهپ دنخبل مفرح اباین

مراد راک یمک ممدوخ شی هتسخ ماوخ منی بخ _

داد باوج رمع مگب چیزی زاایهکن لبق

هپوت هک منوشطبار هرب ابهیدبر بخ +

لمعلا سکع متشادن تعرج تحی تسشن مندب یوری درس قرع و دزن ناسیهدیهگ دنچ اربی مبلق راگنا شفرح اباین
ببیمن وشوروک

یدز سرتسا اشیدرپ دنخبل

ناج رمع مدشن هجوتم _



.... مدنگ و ینعیهیدبر بخ چیز وت ونز هیدبر مشاداد داوخ منی ندش هجوتم +

دوب هدش سرت و قرع خیس مندب مامت نم دزو دنخش ونی تخادنا مهب ی هاگن

چیمیگی؟ چیوت منز و _هیدبر

ناج مدنگ نیس روطن میهشدیهگای مدنگ رهوش ردارب هیدبر نتس هکنی رغیهب بخ +

زاهی هخا هرب مدنگ اب دامتعا دروم مدا یتیه لوئسم یبی اداراگ اجیدابی رادیهب راک نوچ هرتهب تسلماح ممدنگ هک هن
رتافو دزنیکرتواب وت هب دبر

دوب هتخود رمع هب وشکوکشم هاگن و دوب هدرب وتیمه وشامخا شوروک لوی منیدش رمع اهی تیهک هجوتم راگنا هیدبر

ی تنعل سرتسا این مزاب

؟ مدنگ هتسرد هنکش منی وتنوختسا هروخب وتتشوگ دیهگ هدامتعا دروم _

بوخیههن؟ خیلی مدا ترهوشردارب

تشگرب نم تمس هس ره هاگن شفرح اباین

مگب ور هلمج یه متسنوت طقف و دمو باالمنی مسفن راگنا

نک شمومت _

درک رمع هب ور شوروک مفرح اباین

دشی ی روج یه هزور دنچ راگنا وت رمع مقفاوم مدنگ _اب

داد همادا ی ثکم یدزواب دنخبل

منودب نم ی اوخ هکمی تسه چیزی یاشیمد نورپ رادیتیهکمی مدرک می کف دوبن دامتعا دروم اعقاو هیدبر _هگا

وگب! شاحیه نودب و هحضاو تروص رداین

متفر ولج هدز لوح

موه ی لکشم هچ _چیمیگیزعیمز

داد مل لبم ووری تشادرب فرظ وتی زا سیبیور تفر میز تمس هک روطنومه رمع مفرح اباین

میهگ سار مدنگ +

دش ضقیه بیخیلا شوروک هرخ باال راگنا ی درم ندموا اب

تفگ چیزی شوروک شوگ مد هدرم هک

االنمیما بخ _خیلی

درک نم هب ور همادا ورد

تمن میبی بش زعیمز ورب وشوابهیدبر رضاح موت سپ

تفر رد تمس دنوشن نوشیم وریپی ایهک هسوب زا دعب و دموا متمس هک مدز ی دنخبل شهب ور

مدرک هبهیدبر ور شنتفر اب

مش رضاح میمر _نم

دز مکشخ رمع ندز تسد ی ادص لویاب متفر اه هلپ تمس هک داد نوکت اتیید هناشن رسیهب هیدبر مفرح اباین

؟ مدنگ هن مدش خیر ببس _خایش



نک یحلا اتمینوت

ید بسچ ورمع دشویهق دنلب ی نابصع هیدبر شفرح اباین

مرفنتم ی نورپ شاحیهوتیهک زا متس نی شوروک لثم نم رمع هتچ اه هتچ چیمیگی _وت

روطن مهی منم جبلا +هچ

ید داتفا مه نوج هب هبرگ و گس لثم هدش چی _زاب

ید سرپب مدنگ +زا

هیاپمی هبوخ خیلی عاضوا هگب میدشیکینیس شاد پی تقو وبی تقو هک ایمن دموا متمس گرزب مناخ رمع نتفر اب
دیهگ تترامع شیمیایشبینوت

مدنگ گبی دما شوخ مهب ی اوخ _منی

دش معنام هک مدش مخ ومکی مدز ی دنخبل سرتسا اب

نکن ذایت ومون _نیزاینیس

مش رضاح مرب نم دبید هزاجا +هگا

نک نوشتح صنی نیزانیسوت نمه رانک هک اهیسهلا سلا وهیدبر رمع میای ردارب یبینود تعرج هچ هب وت ایهکن لوا _

همه ندرگ وت نوشتسد دیهگ عبر لوییه ننک می رهق ی

متفر اه هلپ تمس و تفرگ مضغب لوی ارچ منود منی

اجک متفگ _

منک رخید مچب اربی داوخ می ملد مش رضاح ماوخ دبیدمی هزاجا +هگا

دز بل تخادن می شاپ تشپ وشاپ هک روطنومه مفرح اباین

اهبینرا هچب وگب تسه ینیزا چره هدرکن _المز

منک رخید مچب اربی مدوخ ماوخ +هنمی

ینکی؟ خاتسگ مقح رد ردقن یمهی مینوت مشوروک ی ولج ی نزب فرح نم فرح وری یهک تسه یکی درک کف _وت

متس نی مامش ی نادنز لوی مدرکن تراسج +نم

یدز دنخش نی مفرح اباین

سورع ردمیرای نوبز رادی مک _مک

هنومه و هنم هون ید راورم نوا رادیو تدوخ لخاد ید راورم یهکیه مینوم نجل رپزا فدص یه لثم یچیهوت مینود
ی مینوم نجل رپ فدص یه طقف وت هش هتشادرب ید راورم هشو زاب فدص ی تقو میهد شزرا تهب هک

نکن، بارخ وتشزرا یتا زارد نوبز اب سپ

تسه شهب مساوح نم نوج ردام ید سرتن _

دز بل بجعت اب شهب ور مناخ همع هک شکیمد ی فوپ هیدبر فرح اباین

وتمیدا هارمه +ینعی

دیهگایدز دنخش نی مناخ همع هک تفگ هراای هیدبر

؟ دوبن رتهب ربی ابهیدبر هرارق یهک یتمیتفگ زارد نوبز اجی هب لوا نومه زا _هگا

ماوخ می ترذعم +



وش رضاح ورب هدن همادا هشاب _

و..... متفگ ی مشچ

هه نوج نوا نمپیمرو راگنا هخرچ می امئاد شنس اینهیهچاباین ربارب رد متسر ناخ تفه متفر باال وراه هلپ
..... شگرم نامز وپیریشمیدزات گرم زا یمد سیسگلا نومه زا نم نامام تخونوا

بوخ یت عقوم اشیداین مدموا نور بی قاتا زا کیمف نتشادرب زا دعب و مدش رضاح دوز وخیلی متفر مقاتا تمس بیخیلا
رابره و مزره و بارخ نم تفگ می هکنوا هه هنکن اشیمد هنک مکمک هنوت می نوا منعمطم مگب چیوهبهیدبر همه هکلب یه

چی! نمهفب همه هشو اوعد رمع و نوا بین منتفگ اب هگا چییا هنکن رواب هگا میدز فرح یه

اللدیل صا تشاد زیدای هلصاف رهش ات دشیمایاجن رازاب و رهش ی هار هیدبر هارمه هب گرزب مناخ زا نتشذگ زادعب

درک او ومنهد و درب رس ونم هلصوح هرخ باال تفاسم و هلصاف لویاین دوب مهین اقعیدمه مهین

مگب تهب _ابیدیهچیزی

تشگرب متمس هیدبر بجعتم هاگن

بخ _

وگب وت لوا +

داد ییباال وربا مفرح اباین

؟ هبوخ یحتلا نعمطم ؟وت مگب چیزی متساوخ می نم هگم _

متفگ ی موها

+چیزینیس

دش رتش نمبی سرتسا و درک نشور شامیون هرابود

چیزینیس هک سپ بخ! _

مهفیهد چیو همه رمع +هیدبر

دش هتفرگ شولج زا شساوح مامت راگنا مفرح اباین

چیرادیمیگی؟ _وت

هعوت هچب هچب میهنکاین رکف سافرح رتزااین گنرز تحی مهفیهد ونومطبار +

دز رانک شامیون مفرح اباین

نک راکنا موت هگب و هرب رازب بخ ی گنخ وتزیدای تس نی شوهاب نوا _هن

هدب یش امزا هگب هگا بخ +

هن؟ ازیهمیهش نوا و هشوروک هچب نمهف می همه ی روطن ای اقافتا هدب بخ _

ماهاب هنرگو هعوت زا هچب مینکی رکف مزونه وت تس نی تتاکرح و تاهاگن هب مساوح نکن رخیتمینزی!؟کف هب وتدوخ +

ی دنوم منی

هدب یش امزا و ورب نک تباث وشمه رمع!خالف و نم راکفا _

هنوخ یم درگرب ال صا ماوخ +منی

رتکد _خنیرمیریم



تشاذگ وریزاگ وشاپ دیهگای راظتنا و لا وس بیهیچ شفرح واباین

دشی هنوو _وتدی

نزب فرح ؟ ننک دهتیتد ابید رفن دنچ !؟ نمهفب ابید رفن دنچ دبی همادا ی اوخ دشیاتکیمی هنوو وتدی +هن

دروخ رس منوگ وری زا اوه یبی کشا هرطق شفرح اباین

هعوت هچب _

میدزو سفن سفن و تشاذگ نومرف وری وشرس دش مظنمان تدش هب شسافن دشو بارخ شرس ندیاوری مامت راگنا
! ضحم توکس نوا وزج دوب شامین یوتی ادص اهنت شاسفن ی ادص

متشاذگ شنوش وری ومنوزرل ی اتسد

ارچ وگب طقف _

متشادن شارب یمه باوج و هسرپ می متسنود وسلایهکمی

رغید شدش یکیلیدی انودند یبین بصع دزو موزاب یهب گنچ

ارچ؟ متفگ _

... طقف نم افطل +هیدبر

تاپ ؟؟؟؟ مدادن هزاجا یگبیلوی درک عسی ی؟؟؟ شاب ی بوخ ردام ی تساوخ می ؟؟؟؟ نیای ردارب یبینود تساوخ چیمی _وت

دشی؟؟؟ دهتید یگبی؟؟؟ تسنوتن و دروخ پیچ

میمدز قح قح طقف فرح بی

ارچ؟ ی درک وراکن یبیلدیلای تنعل وتی متس رخنی نم مدنگ _

مدز دهد رغتیاب و مدرکن لمحت دیهگ

اه؟ مدش هلماح بش نومه نم هگم ملا؟ حشوخ نم ی درک رکف هسب هههها +

وت هن مندوب شوروک نزز نم گرزب مناخ تحی همه وپیش دوب هتشذگ هتفه یه

و نتفگ ربتیکمی گرزب مناخ هب مه رس تشپ همه ملماح هک تفگ رتکد و متفر یزاحلا تقو نتخود و ربیند نوشدوخ
اه؟ مگب ینچیزی رتکچوک مدرک می تعرج روطچ ندز می فرح شوروک زا

عاالم مشج وتی زونه تحی تشذگ می شوروک ندوب بابرا زا زور هد طقف ی تنعل مدرک می شلح مدوخ ی میتفگ نم +هب

ی تنعل ی تفگن مهب ارچ هنوا هچب یواین نوا نز وت هک دوب هدشن

نکدیهگ... تسرد ووودب نک تسرد ی مینوت هگا نکدیهگ شسرد متفگ حاالهک ههههسب _

دش رت دنلب نوا داد ی ادص و دنوم هفصن مافرح دنوبوک متروص هب ابسیلیهک

همادا هچب این مدرم یلک ولج یاالن میتفگ تسنود منی نومدوخ ترامع زجب ی سک و دوب هزات ابیدات هدش _دیهگدیر

هنک وراکن ای منود عبیدمی هک هنک لوبق مگرزب مناخ هگا حاالتحی میهش ضوع بابرا هک هراب دنچین هلسن این هدنهد
و نم ایهدن مامت ی تنعل وتی هدب هزاجا نرمع گرزب مناخ میهشو شروش !!!!اینراب بابرا غتییر مزاب چیمینگ مدرم

شاب لا حشوخ و ورب ی تفرگ ومچب

مدرک می شاگن طقف زاب نهد واب بجعتم

تشگرب هنوخ تمس و درک نشور شامیون فرح هکبی

هشکب ونم تحی هک تشاد قح ال ماک وهیدبر مدوب رصقم نم



و هیدبر فرط زا مدرد تفر شدا مهی ورمع هلئسم تحی هک دوب هدش خرس شتروص و دوب ی نابصع ی دقنوا هیدبر
دیهگ فرط زا مه رمع و فرط یشزایه تحاران

تفر هنوخ تمس مهب هجوت دشیمهکهیدبربی شامینپیهدا زا هنوخ هب سریند اب

مدش فقوتم ماج رس یی ادص هکاب متفر شتمس هدز لوح

! وناب مدنگ _

متشگرب رمع تمس بجعتم

نکی؟ مادص مسا ابیه رابره میدا تشوخ +

؟؟؟ ماه وک نوتاد ورخی مماع فرحیه هچ یید امرفن _

داد همادا دمو می رتولج هک روطنومه ایدزو هقهق

هن؟ نقمحا اعقاو ردقچ اضیعیدوقبیه امش ردقچ _

متفر مقاتا تمس دیهگای فرح وبی متفگ شهب یی اباب ورب هجوت بی

دش زاب رد هک متخادنا تخت وری ومدوخ و

مینکیبیبرتیتاالنیکیمیبیهن _چیراک

ببینن؟ ونم منیبینن ودبر یهی +خا

هتفرگ شباوخ ترامع این نوتاخ سرتن هن

داد رارق مابل وری وشابل و مدنوبسچ هبدیراو هجوت هکبی مگب چیزی متساوخ می

درک مابل ندز کم یهنا شحو هب عورش و

ب شاتسد راصح زابین ومتسد دوب یمهک تخس ره هب میداد همادا شراک هب قتالماه هب هجوت وبی دوب هدرک لفق وماهاپ
هک مکحم ردقن شکیمدای وشاهوم ی بصع هرادن ثاتیری یدیمد تقو مدرک شن سی هب ندز تشم هب عورش شکیمدو نور ی

ومندرگ شزوس یهک یدزایدقن مکحم وزاگ درب مندرگ بین وشرس واربیتالفی رتش بی صرح واب تفگ ی یخا نابصع
مدرک می سح

دش یرت شحو هک شکیمد های اوه بی

هکاب دوب هدز مکشخ روطنومه دش اقیم شتشپ دوز وخیلی تفر دمک تمس دشو ادج مزا یهد سرت قاتا یرد ادص اب
شکید نوشن و طخ مارب شاشچ

_بیاوت

دوب متاجن هتشرف راگنا متخادنا شلغب وتی ومدوخ یهد سرت هرهاط ندش دراو اب

هن هبوخ مه هچب اربی ندراوا هزات یشیر ضترم اقا هخا رادید تسود وئاکاکر شی مسرپب متساوخ می ناج مناخ _ایاوی

ناج؟ مناخ

نکیمبیاربیم تسرد مهاب هروطچ ال +صا

میمنک رضاح نم نکید ربص امش ناج مناخ نشک می ونم اقا _ایاویهن

هشابن هنبیاربیمراکیت +هن

متفر نور بی قاتا وزا متفرگ وشتسد هک تفگ ی بوخ خیلی بجعتم

شکیمد ی گدوسا رس یزا سفن

نمی قشع یوت تسنود _می



درب ششوگ تشپ وشتسد هدز لوح مفرح اباین

ناج مناخ +ایاوی

دنودنخ می ونم ارشیط این دوجو واب دوب هتخادنا لگ شاپل

میداد مهب ی بوخ سح وعاکاک دشیموبی واکاک شیر ندرک تسرد لوغشم تفریمو هنوخزپشا تمط شهارمه هب

موناخ مدنگ _

متشگرب رمع تمس بجعتم

؟ موه بیهرا تارب مشدوخ ی اسابل زا تفج یه هرهاط مگب یید اوخ +می

یهن یمیتفر تشاد وت ناج رمع _

میما مزاب امتح یک چوک مناخ شابن نارگن ال لویصا +هرا

تخود مهب وشبجعتم هاگن هرهاط یهک درگنرب ربیدیهگ مدرک همزمز زیربل

نوتهارمهب ادخ موها _ینعیچیهز

دموا ولج هرهاط رمع نتفر اب

ناج مناخ مگب _یهچیز

دز بل مورا درتیدو هکاب متفگ ی موها

رغوانکیه شمه ننوم می ارهوشردام لثم _

مدز ای هقهق شفرح اباین

شکیمد ور هرهاط وپل

تفرگ رارق مامچ یوری تسد نامز مه هک

مدرشف شلغب وتی مکحم شکیمدو لای حشوخ رس سیامجیغیزا هرهچ هکابدیند مدز رانک وراتسد بجعتم

دز بل یهد سرت هرهاط هک

_اویسیاماالنیکیمیبینی

داد ییباال وربا سیام شفرح اباین

یمک چوک تفلک منم یهک چوک مناخ مدنگ +هگا

دنخیدیم هسات ره شفرح اباین

ی..... ادص هکاب

وسیام هرهاط رتش بی هتبلا دز نومکشخ ادیه

مدموا مدوخ هب هرهاط ی افرح و نم و نم ی ادص هکاب مروب خیهریادیه روطنومه زونه

نم.... ادخب _ادیه

مسر می تتمدخ هب ادعب بنجب هراد دردرس نک تسرد شونمد شوروک اربیاقا بنجب تاراک رس وشمگ +

مدز بل هدز لوح شوروک مسا نشیند لویاب رادرب هرهاط رس زا سد مگب متساوخ می شفرح اباین

؟ هدش شچ شوروک _چی؟؟؟



شکی زارد تخت وری شوروک مدرک زاب ورد هدز لوح و متفر نومکرتشم قاتا دعب و سنلا تمس شدنخش هبنی هجوت بی
دوب تخت هشوگ یمه بورشم وشیهش دوب هد

یی وت _زعیمز

تشاذگ ممکش وری وشتسد دزو هقهق هک متسشن شرانک و متفگ ی موها

اباب لسع دنق مرسپ روخیم می مهاب شی گرزب مدرک تسم یییمک اباب +چیزیمنیس

نکی کرت ابید وبورشم متدوخ نم رظن دشیهب هنوو _چیدی

شکیمد ممکش یوری تسد هک تفگ ی رادشک ارچی مفرح اباین

هشاب ی سملا مدا مچب داوخ می _ملد

هشاب بدا واب سملا مراد تسود هشاب روش رشو داوخ منی ملد

ی!؟ نامام وتیتیش لوسوس +ینعی

ووری هنک ظفح وشلداعت تسنوتن ارهاظ یش تسم رطاخ وهب داد اجخلای هک مدرک پاترپ شتمس وشلا ب شفرح اباین
داتفا مزین

منک شدنلب مدرک عسی و متفر شتمس هدز لوح

هبابرا رسپ نوا ننودب همه ابید هشاب ی شک وقاچ و اوعد لها و ابیدغابیتر نم رسپ _

هشاب وتمین مورا ابید نم رسپ عونمم تنوشخ +خنیر

؟ شدبر هی ومع لثم _ینعی

دش سبح وتیسیهن مسفن راگنا شفرح اباین

دموا متمس دشو دنلب شوروک هک

مدروخن چیززیدای بشما هک نم الهمز بورشم ی هاگ مقشع بخ هش هتسخ مچب ماوخ منی عونمم لکلک بخ _خیلی

نیدا تدا یهکهیچیوی روخب ردقن ای یالهمز هاگ

ناها _

دز درتیدبل اب هشاب هدموا شدا چیزیی راگنا لوی تفگ ی موها مفرح اباین

ی چیزمینود هرطاخ لواینراب هساو ی لویمینود میدا یمدا ادعب لوی میهر چیویمدا همه بورشم ندروخ عقوم مدنگ +

منیدا لوییمدا مدرک عسی خیلی مدرک تنز و منز ناونع هب مدرک تلماح هک بش نوا

تسشن نوشیم یوریپی درس قرع و مرب زاحلا دوب هدنوم مک شفرح اباین

دنوشن مندرگ ایوری هسوب و دموا ولج مورا هک

ی درک مادص شکیدییا درد هک هظحل نوا اصوصخم هبیدابیمرا مراد سود _خیلی

منود هچمی هتدا هکی دبیمچیازیی ماجنا ی لدم نومه ماوخ یمی دوبن تسم هک وت بخ میهش هگا ماوخ می

ی؟ بوخ ؟؟؟ مدنگ

ناه؟ +

درک تخت ایهب هراشا و تخود مهب وشبجعتم هاگن

_منیایی



ونم دوب مهفیهد چیو همه هگا هن مدرک رکف متخادنا تخت وری ومدوخ هک روطنومه و مدز ی رهاظ دنخبل شفرح اباین
یهد مهفن لوی تشک می

هفن هن

هدن هار تلد هب دب رتخد شاب مورا مدنگ شاب مورا میهد

مدرک یش هارمه دنخبل اب

دز شکیدوبل زارد تخت وری هک

نک عورش بخ _

مامت متفرگ می سرتسا وات مدوب هتفر ماباب هب دروم وتاین منک سح متسنوت می ومرمک زا شندروخ ولیز قرع ششوج
متفر شتمس دنخبل اب میدرک قرع منت

امرظتنم مدنگ _

مدرب شدنبرمک تمس ومتسد هدز لوح شفرح اباین

مدرک زاب وتدنبرمک لوا _

داد همادا ثکن واب تفگ ی رادشک نوج مفرح اباین

ببیمن لمع رد ماوخ می نزن فرح بخ _

متخود شندب هب ومهاگن و متفگ ای هشاب

ی ظفل زیر رظتنم وت نرهاظ هن فوپ +

دز خیهم مور و متخادنا تخت وری مورا و تفگ ایون

هچب شوروک _

نوط شی شلد هدرک غاد هدب شلا ابابیشح دیهگ هنک کرد ونم یمک منومرسپ بخ میمنک راتفر یطا تحا اب سه مساوح +

داوخ یمی

تح هنوا هچب هچب این دوب مهفیهد حاالهکهیدبر متشاد دبی وحلا سح درک ندز مک هب عورش و درب مندرگ بین وشرس
می وزرا مارب اشید چیزیهک ومچب ی اباب تساوخ می ودبر هی منت راگنا مشاب هتشاد هطبار شوروک اب تساوخ منی ملد ی

دنوم

ابیدهبای زور یه هرخ باال دوب مرهوش نوا لوی منوبوکب شوروک رس وتی مکحم یاشیهش رجا یه تساوخ می ملد اشیمد
تشادن ناکما مهاین لویاربیمهیهش مدرک می هنوهب ور هچب ی هاگ منک تداع اه هطبار ن

مقشع _خا

دنوزوس می ومندب مامت شامرگ و تخ ری مهب مراکفا هتشر لک راگنا شفرح اباین

درک باالواپیین هبترم دنچ یطا تحا واب مورا

میداد راشف شدوخ وهب دنوبسچ می منوگ هب وشرس نامز ومه

میدرک هبلق مضغب هب سوه شراک واباین

درک دزنیک مشوگ هب وشرس تشپ وزا دنودرگ مرب هک

؟ مموه هتندب وتی منت هک هبوخ _هچ

میهد نت مشاداد و نم هب نامز مه هک مشاب چابنزی

دز ماهوم یهب مورا گنچ ی بصع هک....... دش سبح وتیسیمن مسفن شفرح اباین



شششش _هی

نم.... شوروک +

ینکی؟ فخم ی تساوخ _اتکیمی

لوی..... هتفگ چی تهب رمع منود +ببینمنی

ومینوت مرخ ی درک رکف یاهیااشیمدفیملزیدامیبینیو تسه یکی درک کف وت ؟هه هنود جیومی همه منوا سپ رمع! _

ی نزب ملوگ تحار ی

تارب مدب یح ضوت رازب ادخ وروت بیهتف اقافتا این متساوخ منی نم شوروک +

تشاذگ منوگ فرط ود وشتسد هک دنوم هفصن مفرح دنوبوک متروص هب یهک مکحم ابسیلی

؟؟؟؟ ی مینود _هیدبر

ادخ.... وروت شوروک +

هدب وملا وس باوج _

چیزیمنیهگ مدرم شروش رطاخب لوی هنود می +هرا

میدز دنگ نوا یمهیهش مینود دوب یمهین گچب زا فرصم بی قمحا درک راک شخم یهراب بجع _هچ

مدرک می عمج ابید نم و

هیدبر ونم شوروک +

مدنگ مهید اب متسنود می نم ؟؟؟ ایهرا هراجا محر _

ی!؟ درک باختنا ونم ارچ ی تسنود می +هگا

سدح منک ذایتت تساوخ می ملد ی دوب افرح نوا یرتزا تاهد وت نوا زا ادج ای هلماح شزا متسنود _منی

تعرس چیهباین همه منیمدز

درب شاهوم بین وشتسد هرب پیش

مهفیدی؟ منود می نم هک هنودب ابنید _هیدبر

نوکت اتیید هناشن هب ومرس دنت دنت

دنوبوک متروص هب شوروک هک دوب ای هبرض رطاخب نوخ ،این مدرک سح ومغامد زا نوخ ندش راجی هک مداد

مدموا مدوخ هب متمس لای متسد ندش ترپ اب

ودنگ نوا نک کاپ _گبیر

مدش یشخیهر محر هببی ضغب اب شفرح اباین

متس نی قمحا دیهگ متس رخنی دیهگ مناخ مدنگ هن !!!هه رتکد منزب گنز ی تساوخ می هنکن _چیه

مهفیدی! هنم هچب هچب نوا میهش ربق نومن بی مهیاجن قاتا یاین افرح

تفر نور بی قاتا زا هک مداد نوکت هرابود ومرس دنت دنت

هب هدنز وهن تخادنا چلا سیها ونم هن شوروک منیدش مرواب دوب هدنوم زاب روطنومه منهد مزونه شنتفر نور اببی
ید! سرت نم یدزا سرت نوا درک مروگ

ارچ! ضقیسلوی این ندرک نوهنپ لا بند هب نم لثم منوا راگنا



دوب هدز مه هکهیدبر اهیی فرح نومه ترامع هب مدرم شروش یریزا گولج و تردق اربی

مدز رانک ور هدرپ و متفر هرجنپ تمس درتید اب

رمع! دوب مهار رس لکشم یه مزونه لوی منک مزه متسنوت ومنی مدوب هکدیهد چیازیی مزونه

راکفا مه وهیدبر شوروک اب مگرزب مناخ هگا زادنب راک هب وتلقع گنخ مدنگ دوب شوروک لکشم دوبن نم لکشم اشیمد
هچب ندموا ندیا هب دعب گرزب مناخ مدنگ نکن ی گنوو نم!هندی تشونرس ! هنوم می تسه چیمهینیهک همه سپ ! هشاب

! مدنبب ورمع نهد ی روطچ سپ هشک می وروت

میمش هنوو دی مراد ادخ !اوی هشکن ونم ماتنا خی رطاخ هب شوروک دوخ هچب ندموا ندیا هب دعب مولعم اجک الزا صا

هب وشوروک عفالابید سرتن وزاچیزی شکب معیق سفن نک تحارتسا ویمک رتخد شاب مورا شکیمد زارد تخت وری
زیهدا هبایهدن ندرک رکف اربی تقو هک مشدعب میهنک شلح منعمطم هراز منی سد ور سد شوروک مزادنب رمع نوج

گبیهر..... مباوخ اشید هکلب و منک مورا ومدوخ متسنوت یمک ارکف اباین شلقادح

وتعاس شخب شمارا گنها و مداد مندب یهب صوق و شک و مدش بیراد باوخ زا تعاس ومالیم مورا گنز ی ادص اب
وشی و تسش زا دعب و مدش دنلب ماج زا راچان سامیدلویهب وریمبل دنخبل تاقافتا یمو گدنز رکف لویاب مدرک عطق

تسه سرتسا ایاربی هلئسم یه مزورما منود می زورما یی وجارجام وسی پیشهب متفر نور بی قاتا زا متروص

خبیر حبص _

مدش فقوتم ماج رس شوروک ی ادص هکاب مرب شتمس متساوخ ومی متشگرب هیدبر تمس بجعتم

یم ترظتنم هناحبص زعیمزبیااربی یی _ایاجن

درب اه هلپ تمس و تفرگ ومتسد هبهیدبر هجوت هکبی مدز ی دنخبل

مدز بل هونشب شوروک طقف یهک روج و مورا

تفرگ مدرد مینکی _چیراک

منیگیهر! تدرد نوا +زیر

تفرگ رگ ماه هنوگ ی عقاو ی انعم هب شفرح اباین

شوروک ینمینکی چمه ارچ هدش _چیزی

یاه؟ درکن تداع تندوب داعی مدا هبیه زونه ایهکن لثم ! مدب سپ باوج اهابید هچ وت +هب

مدشن هجوتم _

بیاربیمزعیمز هرادن ی طبر نم هب تمهف دصرد و ندوب قمحا +

مدرب اهاپیین هلپ زا مادص هب هجوت هکبی مگب چیزی متساوخ می شفرح اباین

شکیمد نور بی شتسد زابین ومتسد ی بصع

غتییرمینکی؟؟؟ شاهاب هجرد داتشه دصو تدوخ تخونوا همهفب میگیابنید نم مینکیهب _چیراک

رغید شدش یلکیدی انودند یوبین نابصع مفرح اباین

ی تاهد نکن تلا خد سپ منم بابرا _

مهفیدی؟ مترامع یکاین چوک مناخ منم ی بابرا وت ی!هگا تاهد مدش حاال +هه

داد ییباال وربا مفرح اباین



هدراوارد نوبز واللام تکاس ی تاهد هب _هب

بل مدرک می هاگن شامشچ هب سکل هکری روطنومه و متفر رتولج اما مدرک یپیاد تعرج نچین روطچ و اجک زا منود منی
مدز

... هچب یهکاین مینود تمنوسورب شرف هب شرع زا وتیهدیهق منوت می هرن تدا +ی

دموا ولج ی بصع هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

منیش گرزب مناخ ی مسر روط هب ندیانیدا میهدواتهب شزرا وت هب هک تسا هچب نوا هرن تدا ی مدنگ چیاه هچب +این

مهفیدی!؟ یهت گلماح رطاخب هتوافتم اشید تشزرا نمیو نز ایوایهکن هداس نوتاخ یه طقف ی

هدموا شدا چیزیی راگنا لوی تفر میز تمس دنخش وابنی مهب هجوت هکبی مدش هفخ ی عقاو ی انعم هب شفرح اباین
تشگرب متمس هشاب

هش داج یای شروش هگا نکی ناحتما ی یمد!؟مینوت سرت نم ی درک رکف اعقاو نکن شوخ تراکفا هب وتلد ی تسار و ماع _

هلماح شرهوش ردارب زا ینزیهک نومب هدنز تحی منود عبیدمی هچرگ ی ترامع وهن تسه یکی چوک مناخ هن هک هتخونوا
تس؟ نی روطن ای هدش

نوخرچ هنوخزپشا تمس وشهاگن سکل هکری مگب چیزی متساوخ می شفرح اباین

هههههرهاط .... هههرهاط _

دش اچی نتخ ری لوغشم و دموا میز تمس هدز لوح هرهاط

اچییمبیای؟ نتخ دبیواربیری راختفا ات متسرفب همان توعد ی تساوخ می هنکن امش دوبید ی روگ مودک _

تخادنا اپیین وشرس هدنمرش هرهاط

هدرگرب هنوخزپشا هب تساوخ دیدمی مورا ور عاضوا ی تقو هرهاط راگنا دش ندروخ لوغشم شهب هجوت بی شوروک هک

یربی؟ مینوت متفگ نم اجک _

م کاپ وشنهد هک روطنومه دشو دنلب شهب هجوت بی شوروک هک تشگرب شاجر وی درک ی هاوخ ترذعم هدنمرش هرهاط
درک هرهاط هب ور یدرک

!؟ هتولخ ترامع ارچ _

اربیمهی منینا نور بی نوشقاتا زا هک ممناخ ممدنگ راکیت رس امعاد هک مامش ترامع نتشگرب رمع اقا بخ چیهز هخا +

هد داتسرف یدیهگ اراک اربی منوشا ی ضعب گرزب مناخ ترامع داتسرف ور هفاضا اهی همدخ نادیه

تفر رد تمس مشدوخ و داد نوکت هرهاط هب یربیور یمینوت نعم هب وشتسد هجوت بی شوروک شفرح اباین

ردقچره رازب مدوب رکف وتی روطنومه

دش هراپ مراکفا هتشر هیدبر ندموا هکاب هنک ی راتفر دب داوخ می

یمیهنک؟ روطن ارچای هربخ _هچ

مدز بل بیخیلا شفرح اباین

نی.... مهم +

هنک دنلب سد تور روطن ای هرادن قح هتمکش وت نم هچب هکپیگیمر همهم امتح همهم _

دشی!؟ هنوو وتدی هونش االنیکیمی ششش +هی

درکید متسخ ید رادرب مرس زا سد



متفر حیطا تمس یت نابصع اب

بیما نوتهارمه یید اوخ _می

ردقن میمرای ورف شمسلط وتی رتش بی زور هب زور هک هدش رفنین ترامع هباین تنعل مداد نوکت هن هناشن هب ومتسد
دش هقلح مرمک رود ی تسد هک منک سکل ری ومدوخ مدرک عسی شکیمدو معیقی سفن نتشادن دید مهب قبیه هک متفر

متشگرب رمع تمس هدز لوح شکیمدو جیغی

یمینکی؟ طلغ هچ _وتایاجن

؟ هدب هگم مدب حلا تهب مدموا دوب هدش گنت تارب +ملد

مدز شسپ دنخش وابنی هجوت بی شفرح اباین

یمهیاجن... اوخ می هنکن _

مهفیدی؟ نیس مهم مارب دیهگهیچی وگب داوخ می تلد رخیهک یاره گرزب مناخ هب ورب +خنیر

درب شب وتیجی وشتسد و تفگ خیلیبخی مفرح اباین

هخا مینش عمج همه بشما بوخیه یت عقوم اقافتا _

رهرهره +

می زبس اج همه حور لثم هتفرگ ونوا حاالایناجی هیدبر تدم یه متشگرب ترامع تمس و مدراوارد ی کلکش شهب ور
رادیمیه شمارا االن هگم هش شروش رازب ال صا هنم ی گدنز زا رتهب چملا تحیسیها دیهگ هگب هرب کرد الهب صا هش

ننک هدافتسا قبیم هکلب هش شروش اللق میمنز هلک رسو شوت یی اهنت یهک گرزب ترامع

گردیریرادی؟ دوخ _

متشاد مک وروت طقف +خنیر

مگب همه چیوهب همه ماوخ می هنم هچب نوا مدرک ومارکف نم مدنگ _

ربیدگبید مه اپییهناب رمع ورب سپ بوخ هچ +اه

چیه؟ تروظنم _

تفر شقاتا تمس شکیدو معیقی سفن هک مدادن ی باوج

تخ ری هنوگ وری ماکشا هک مداتفا هار هب شرس تشپ

مدش نوم شپی مدش هتسخ وت نتساوخ زا مدش هتسخ _دیهگ

هراد +افیهدایمه

مهفیهد چیو همه تس نی لبق لثم شوروک دیهگ هدش دیر شتسار _هن

؟ هتکاس ارچ سپ +چی

هنوم می نوا هچب مچب واین هنوم می بابرا دبع ات نوا _میهگ

هشدوخ عفانم رکف مهیهش +هه

تفر شقاتا تمس هلمج این نتفگ زا دعب و

_مهین؟

تشگرب متمس بجعتم



؟ مگب هکابید سه _چیزدیهگایم

تشاذگ ممکش یوری تسد شکیدوکالهف ی فوپ هک متفر مقاتا تمس تحاران و متفگ هنای

مینزیم فرح میما شدعب مراد مهم نفلت نمیه نکن ذایت ور نومچب نکایدقن تحارتسا _وت

یهاجی دوبن داعی لویاین تفر شقاتا تمس رسی خیلی مهب هجوت هکبی متفگ خیلیبخی بجعتم شفرح اباین
سرت اب منهد با نداد تروق زا دعب و متفر شقاتا تمس دعب و متخادنا مرس تشپ یهب هاگن سرتسا میگنلیداب شراک

: مدرپس شوگ مورا و مونشب ورادص یهک روط مدرک زاب رتش بی وزاب ردنیهم

میداد سردا رفن هبیه تشاد راگنا

مهفیدی؟ مینکی مومت وشراک دیهگ تعاس _اتیک

تفرگ دیهگایور هرامش و درک عطق یو شوگ هک مدرب رتولج ومرس

دز گنز دنخبل واب

کرابم تندش یک چوک مناخ مگب تهب زاحاال شاب هداما مقشع _

مناخ نم هچب ندموا ندیا ینعیابهب مدوب نم یکهک چوک مناخ منکن هابتشا هگا لوی مدنوبسچ رد هب ومرس بجعتم
دز!!! ادص یک چوک مناخ کیو هیدبر سپ مدش یکمی چوک

مدموا نور بی رکف زا شهقهق ی ادص اب

منم دش توف لوی دوب ی بوخ رسپ ی یدمینکیمخا دپان یزعیمز ولوچوک شاداد پیشمیریم همانرب قبط سرتن _هرا

داد همادا ایدزو هقهق هش داش شحور اتاللق میشیمن ترامع تخت هب نوا اجی هب مراد شسود خیلی نوچ

من هک مبیهر بابرا هگا نکیملوی ضوع وبابرا منینوتیم نومدوخ بخ یریمینکیمهرا گولج شروش زا یههک روطن ای طقف
مراهب موه یم رازب خلای وشاج ینوتیم

مراهب تفگ دشایناالنچی سیخ منت ی اهوم مامت راگنا هملک نشینداین اب

میگی؟ ومدنگ _هه

دز یبل ثکم هکاب مداد شوگ ی رتش بی بجعت اب شفرح اباین

اینیهمکدیهگ ربانب هنم هچب هچب نوا متسنود می هداس و قمحا ی تاهد _یه

مداد همادا شاهاب زابیو قشع

دز هقهق مزاب

مدزن تسد مساسحا وری زا سک هبهیچ وت دعب نم دوب رهاظت شمه هک هتبلا

نراد تبحم دوبمک یا تاهد متفگ دوب رتهب نم هشقن دیدی دوب جمس مدنگ لوی ایمیهش هراجا محر ی تفگ وت متفگ دیدی
تغاد ابلی زا منوا یا راکهدب سوب ۱۰۰ات مدرب نم وطرش سپ رخمینش قشع اب

هن هناتساد این هبوخ مدا هیدبر هرادن ناکما تفرگ می لوگش ونمنی هنیکیابید متفرگ هلصاف قاتا زا مرس نتفر ابگیج
...اب طقف هشاب باوخ اینیه میمنک شهاوخ ادتیا نک مراد بی باوخ زا شکیمد باذع نم هشاب هسب ادخ وروت ادخیا

متفر اه هلپ تمس ی کشا ی امشچ

؟؟؟ هدش چیزی ناج مناخ _ایاوی

رادید؟ چیزینیزا

........ مدش اهر دنلب زایهاجی راگنا مامشچ ندش هتسب اب

هتسب مامشچ و مداتفا اه اپیینهلپ هرهاط یاپی ولج تسرد یجیغی ادص اهیپییاپیونشیند هبرض ندش دراو
دش...



رت گنرمک و گنرمک مک مک منومه هکمینشیمدو دوب یی ادص اهنت هرهاط یجیغ ادص و متشادن ندروخ نوکت تردق
دش....

ندموا متمس همه دشو دنلب هرهاط یجیغ ادص هک مدز رانک ومنهار پی ماپ یبین غاد امیه سح اب

!!!! مچب _

دوب هتفرگ درد مندب مامت و مدوب قلعم اوه وتی راگنا مینشیمدو مرود جعیبی ی اهادص

..... سوه یزا ضغب و قلطم چیزیدیمدوراتیکی چیزینشیمدوهن هن دشدیهگ دبتیل قلطم سیهای هب راگنا و

نم ال صا ببیمن نک ربص دوب هدرک فپ ماشچ و میدرک درد مندب مامت متخود فارطا هب ومهاگن مامشچ ندرک زاب اب
مدز بل مورا دوب هتفرگ شباوخ لبم وری ارهاظ هک هرهاط هکابدیند متخود فارطا هب ومهاگن !!! ماجک

هرهاط _

دش دنلب هراب هبیک هک مدز شادص هبترم دنچ

منک ادص ور نکیداقا ربص ناج مناخ _ایاوی

میدرک تسرد شرس وری یدقیمیوش رسور هک روطنومه یو گدز لوح واب

تفر رد تمس

ندموا شوهب مناخ _اقا

دموا ولج دزو شرانک هجوت هیدبربی شفرح اباین

هشاب هدشن چیزیش مچب نک اعد طقف گگگصدپ _

تفر شتمس هکهیدبر تشاذگ شنهد وری وشتسد شکیدو هینی هرهاط شفرح اباین

دز بل یرت بصع هکهیدبر داد نوکت اتیید هناشن هب وشرس یهد سرت هرهاط میمنک تفخ یگبی سک نشیدیوهب _چیزیهک

اممنینگ هیچیهب ارچ هشگرم هچ ببیمناین نک ربخ ورتکد وشمگ _حاالم

تفر نور بی قاتا وزا تفگ ی مشچ یهد سرت هرهاط

میدرک درد مندب مامت فرطیم وزا مدنوسرت می رتش هیدبربی دنلب یمعیقو اسفن ی ادص

مدز بل دمو ردمی هاچ هت زا هک یی ادص اب

ی تسنوت روطچ _

تمشک می مدوخ هنرگو هشن چیزیش مچب نک اعد افرح اجیاین گوتلا دنبب +

تفر شتمس و تفرگ مزا مشچ هیدبر رتکد ندش دراو ردو ندش زاب اب

هرا دیهگ هملا س هچب ببیمن نبلا بخ _

دراوا ولج شوروک ندز سپ اربی وشتسد و تسشن رتکد ی نوش یوریپی مخا شفرح اباین

منک تبحص رمیض ایاب هملک دنچ ماوخ دبیدمی هزاجا +هگا

نزب نم ولج وتفرح ااامر منی نور می نور _نمبی

هرادن ی قرف بخ +خیلی

تشگرب نم تمس و تفگ هبهیدبرایون ور رتکد



؟ مرتخد رادی _درد

دز بل زاب هک مداد نوکت اتیید هناشن هب ومرس

هنک لصو شخبمارا و مرس تهب راتسرپ االنمیمگ هشاب +

مدز اببیباتیبل

؟ مچب _

نکیم تبحص اهنت ای هملک دنچ نمبیایید هارمه امش شاب مورا +

تفر نور بی قاتا وزا داتفا هار شرس تشپ هیدبر شفرح اباین

مدز ادص ور هرهاط شکیمدو ممکش وری ومتسد

ادخ وروت نک مکمک _

هرهاط مفرح اباین

دز بل یهد سرت و تخادنا رد یهب هاگن درتید اب

شید دنلب ابنید امش +لوی

متشگرب هرهاط تمس دوب تخس مارب ندش دنلب تفگ می تسار مه اعقاو

؟ هشاب درگرب دوز همهفن هیدبر اما میهگ ببینچیهبهیدبر افطل _ورب

تحی نوچ مدوب ایاجن دوب وطالنی تدم راگنا مدش دنلب دوب ی تخبدب ره هب تفر نور بی قاتا وزا تفگ ی مشچ هرهاط
هدش بورغ وحاالمه دوب هتشذگ زور یک تسرد منیدش مرواب متخادنا تعاس یهب هاگن دوب منت مه ناتسرام بی سابل

دوب

دموا متمس یهد سرت هرهاط هک مدرک زاب دوب ی تخبدب ره هب ورد و متفر رد تمس هبدیراو نداد ابکتیه

دش؟ _چی

ید شکب زارد لوا امش +چیزینیس

متخود رد هب ومهاگن بجعتم دیهگ راتسرپ ود ندش دراو و شفرح اباین

وگب وشتسار _

ننزب شخب مارا امش یدهب رازب ید سرتن منود منی ادخب +

شکیمد زارد تخت اببیباتیوری

ید باوخب مکش وری افطل _

متخود راتسرپ هب ومبجعتم هاگن

هنوخ مرب ماوخ می هبوخ حنلا نم ماوخ منی لوپما ذایتمیهش مچب ی روطنوا +هن

نکنید تخس ونومراک میمنک شهاوخ _

مدز رگیهبل اب شفرح اباین

هراد ررز مارب لوپما ملماح نم ی منیمهف هگم _

شکب زارد حاال هبوخ این هتفگ رتکد سرتن +هن

شکیمد جیغ مرمک چیزیوتی نتفر ورف هکاب شکیمد زارد مکش وری یهد سرت



متشگرب و

ی قافتا مچب نکیداربی مشوه ییدبی اوخ می ارچ دزی هدننک شوه ارچبی مقمحا ی درک رکف ملماح نم ی درک چیراک _وت

بجعتم هرهاط رگیهاهی ابدیند هداتفا

مدز بل داد واب

؟؟؟ هدش چیزیش مچب _

میمنک شهاوخ ید شکب زارد افطل +

هک مدوب هدش نوج یبی شکیمدایدقن زارد تخت وری میدرک مرت بیحلا دوب هدز مهب یهک لوپما راکنا و مدوب بیحلا
نداد تکرح هب عورش هک مدوب ملا وس باوج رظتنم و مدوب هتخود راتسرپ هب ومهاگن مزونه لوی متشادن ملکت یی اناوت

درک تخت

مدز بل مامت ی نوج اببی

میربید؟ اجک ونم _

دش هتسب مک مک مامشچ یلوی چره یا دوب لوپما نوا ثاتیر منود ومنی تشادن نداد باوج دصق ی سک راگنا لوی

اشیمدمی مدوب ی کشزپ هتشر ی وجشناد نم هربخ هچ متسنود منی ممدوخ دش عورش اهیهیدبر وبیداد داد ی ادص
نم..... هچب بیمرا نوبز هب یمد سرت می هرا بیمرا نوبز هب یمد سرت لویمی متسنود می هربخ هچ متسنود

؟ اعقاو ارچ یمدهیچی.... مهفن لویدیهگهیچی دروخ رس ممشچ هشوگ زا بات یبی کشا هرطق

؟ مدوب تخبدب ردقن ارچای

؟ دوب ی روطن دقتیمرای ارچ

؟ مدوب هدرک ی هانگ هچ هگم

یببیمن. تسرد هب ومفارطا هک دوب هدش زااین عنام مکشا اهی هرطق

دش. هتسب مامشچ ناثیهبیحلا دنچ زا دعب

دوب! هدرک وشدوخ یراک شوه بی لوپما

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

"" ""هیدبر

. مدش خیهر لمع قاتا رد هب ضغب اب

... مهب تنعل

ی... گدنز هباین تنعل

ندیا... هب تنعل

یم. دروا یمدببیرایمی تشاد شمه ازورن ای

... منزب داد تساوخ می ملد

.. مشکب رفیدا

. ندموم می ونتفر می مردینو یکی اراتسرپ و ارتکد



. تساوخ می گرم ملد

. مداد تروق روز هب ومولگ با

... منک ابیدچیراک متسنود منی

؟ منکب متسنوت راکیممی هگم

... هنک متنعل ادخ

... دوب نم یر صقت یایان همه

. قمحا نم یر صقت

. روعش هنمبی

ی... ناور هنم

دوبن مهم مارب وهیچیمه مدرک رگیهمی دنلب دنلب

قبیهببینن. دوبن مهم

. رگیهمیهنک هراد نگب قبیه

. رگیهمیهنک هراد درم یه نگب

! رگیهمنیهنک درم هتفگ رهکی هدروخ هگ

. دوب نم یر صقت شمه

. مداد می تسد زا ومچب متشاد اینهک

... ومز زعی

. دوب هدرک هنوج مدوجو یوتی ردپ سح تدم این

. قمحا هنم هب تنعل

. روعش هنمبی هب

... تخوس می ملد

... مدوخ اربی

... مدنگ اربی

... شوروک اربی

دوبیم. ی نابرق همه ام

! راگزور یزابیثکیف نابرق

. مدش خیهر دموا نور بی لمع قاتا زا یهک راتسرپ هب بات بی

： یمد سرپ شزا تنکل اب

دش؟ چی مچب ؟ هبوخ منز ؟حلا هروطچ شلا -ح



： تفگ و تخادنا ییباال وربا

! تالشمیهنک ردام ی دوبهب اربی هراد عفال رتکد دش.. طقس هچب -

دش. راوا مرس ندیاوری لک راگنا

این؟ تفگ می تشاد چی

. تفر سیهایمی مامشچ ی ولج اج همه

؟ متشاد نم هک دوب دقتیرسیهای هچ این

. دوب هدش هچب نوا مدنگ یه شوخلد اهنت

میمش. هفخ مراد مدرک می سح

. دمو باالمنی مسفن

. دوب هدش سیها سیها نوم ی گدنز

. میدرک وشینو دوب هتسشن وریمزین هرهاط

. ندروا نور بی لمع قاتا زا دراکنارب اب ومدنگ هک تشذگ ی تعاس ود

. دوب شوه بی

. دوب هداتفا دوگ شامشچ زیر

... تخ ری هنود هنود ماکشا

. دوب هدش تخس ی گدنز لمحت ردقچ

.Icu ندرب ومدنگ

. منک شهاگن شیهش تشپ زا متشاد هزاجا

... تخوس ملد

. مدنگ اربی

. دوب شکیهد رجز لکی تدم یهکاین مدنگ اربی

. دمو می مدب مدوخ زا

. مدوب نارگن و متسشن ی لدنص وری

... هنک لمحت تسنوت منی مدنگ

خیلیذایتمیدش.

... میدرک هتکس دوب هدرم شچب ... تس نی شچب ومیمهفید دمو می شوهب ی تقو

. داتفا منت لک هب زرل



. منک ظفح یوم درسنوخ ومشاب ورا مدرک عسی ! دوب هدش راوا ام رس یوری تخبدب

مدوب می مدنگ رانک ابید

. مدرک می شکرد ابید

. مداد مایدمی شهب

. هشب ردام تسنوت می مزاب نوا

. بوخ ردام یه

. دمو منی دنب ماکشا

： تفگ و دموا مرس باالی شخب راتسرپ

... نور دش.ابیدربینبی مومت نوتتقو -اقا

. منک تفلا خم متسنوت منی

. دوب لکی شدوخ ندوب هتشاذگ مه.هک اتایاجن

. متفرگ .ردپیش ونور سمیربی شکیمدو سفن معیق

مدوب وریمزین مدا گمغینرتین راگنا

. مدروا مک مدرک می سح

مدز. سیراگیتایش ومتسشن ناتسرام بی حیطا تکم ورینی

. لخاد مداد می مکحم وشماک

. تخوس سیمنمی هک مارب دوب شخب تذل

ندمو می مفرط هب نتشاد هلجع اب شوروک و همع هک داتفا ناتسرام ردبی هب مهاگن

： تفگ یت نابصع زا هدش خرس و دنوسر مهب رسیع وشدوخ شوروک

دش؟ هیدبر؟چی هربخ هچ -

. منزب ی فرح متسنوت ومنی دوب هدرک لفق منهد راگنا

： تفگ شکیدو و تفرگ یتیومق نابصع اب شوروک

-نبلادیهگ.

： متفگ وبیحلا ضغب اب

! هشوه بی ممدنگ دش؛ طقس هچب -



. دوب هدشن شرواب راگنا اما شوروک

： دز رفیدا دنلب

وش... هفخ وش.. هفخ -

： تفگ و تفرگ وشوروک تسد تحاران همع

! مورا ؛ ناج همع شاب مورا -

دوبن شدوخ تسد شوروک راگن اما

رفیدامیدزومیزرلید.

： تفگ و تخادنا همع یهب هاگن

! هرادن هچب ی رادهگن هضرع مدنگ متسنود می ملوا -زا

دش... درگ مامشچ

؟ تفگ می تشاد چی

؟ دمو می شلد ی روطچ

. مدنگ هندوب تحاران هچب اربی شوروک سپ

. مدروخ فسات

تشادن ومدنگ تقا لی اعقاو شوروک

： تفگ شوروک فرح اربیکاتید مه همع

مبیهر... ؛هرب اعقاو -هرا

： تفگ یت نابصع اب شوروک

چلا! وتیسیها -ابیدبیهتغ

： مدز رفیدا دنلب ومنک لمحت متسنوتن دیهگ

وش. هفخ ... شوروک وش هفخ -

دز. نور بی ناتسرام وزابی تفگ یی اباب ورب

داد. دشوزاگ شامین راوس

： تفگ دشو خیهر مهب نارگن مه همع



. نکن ور بیریهش نوا ی رادفرط مهوت -

نور دزبی ناتسرام زابی عشاب ی باوج رظتنم ایهکن نودب

. متفر ی راتسرپ هاگتس ای تمس هب ومدرک کاپ وماکشا

. دوب اجنوا مه رتکد

： متفگ ومداد تروق ومولگ با ونهلا زجع اب

؟ هروطچ شلا ح ادخ ور وت رتکد -

： تفگ یدزو دنخبل رتکد

بیدا. شوهب نکی ربص ابید طقف ؛ هبوخ شت ی عضو ؛ رسپ شابن نارگن -

متفرگ ماتسد .وتی ومرس ومتسشن ی لدنص وری لمحت بی

. دوب ی خلت دقتیر هچ این

. دوب خیلیبیغیتر شوروک

. دوب تسپ خیلی

. دوب شدوخ عفانم رکف هب شمه و شمه

... قمحا هاوخدوخ

. دوب ی گدنز و گرم بینلپیزا مدنگ

. دوب هدرم هچب رکف هب شوروک تقونوا

. دوبن مشدوخ زا ایهک هچب هزات هه

. شوروک تهب تنعل

ی. ضوع تسپ

ثکیف. دوجوم یه

. مشاب مورا یمک مدرک عسی و متسب ومامشچ

میسریمد. مدنگ ابیدهب

. مدرک می شکمک ابید

مداد یمی راود مای شهب ابید

. داتس میای شدوخ ابیدوریاپی هرابود



ی... تخبدب همه اربیاین تشادن نسی

. دوب هدرک شت خیلیذای راگزور تسد

ی گدنز هباین تنعل

ندوب هدش بش دبتیلهب هک نومازور هباین تنعل

رگیه. اهیسیهاورپزا بش

دش. عمج مامشچ تدرد زا هک مداد ی نوکت ومرس ی گتسخ ی...اب تخبدب رپزا

متخادنا تعاس یهب هاگن شکیمدو مندرگ یهب تسد

هدرب مباوخ یا لدنص وری تسه ی تعاس هس مدش هجوتم بجعت اب

یمد. سرپ لا وس وشزا مدنگ یت عضو عبجار ومتفر ی راتسرپ هاگتس ای تمس هب هرابود هلجع اب

. هشوه بی زونه تفگ راتسرپ

دش. عمج وتیمه مامخا

. دوب هدش عضیف خیلی مدنگ

. دروخ گنز یم شوگ

. تسمع مدش هجوتم هک متخادنا شهب ی هاگن

دش. دنلب رگیهوشینو اب هارمه شادص هک متشادرب بیمیل

： متفگ بجعت اب

... همع هدش -چی

： تفگ ثکم اب

... شوروک -

： متفگ یت نابصع اب

چی؟ شوروک همع؟ -چی

. دمو می شاه یرگیه ادص طقف

چیمیهگ. دوبن مولعم

. وتفگ هکمی اهیی هملک منیمهفیمد

： تفگ یت نابصع اب

دش. چی ببیمن وگب تسرد نکن ؛رگیه همع هسب -



： تفگ روزب قدیهق دنچ زا دعب

. درم شوروک .... شوروک ... شوروک -

： متفگ رفیدا اب

؟ یییییییییی -چ

. مدوب هدرک گنه هدز کوش

؟ تفگ چیمی

. منک تبحص ونور بی مرب تفگ رکذت اب راتسرپ

： تفگ و تفرگ همع زا یور شوگ رانین هک راگنا

یی؟ وت -هیدبر

： متفگ تشحو اب

چیمیهگ؟ همع رانین هرا -

： تفگ ضغب رانیناب

! هدرک مومت تفگ رتکد یم.. ناتسرام االنبی همه ...ام درک فداصت شوروک -هیدبر

. مداتفا وریمزین بیحلا

ید. خرچ می تشاد مرس ندیاوری راگنا

یم تشاد هک دوب ی سحن طعلا هچ این

： متفگ ضغب اب

ین؟ ناتسرام بی مودک -

： تفگ رانین

. رون -

. متشگ هرهاط لا بند هلجع اب ومدرک عطق

. دوب هتسشن یایوتیحیطا لدنص وری

： متفگ ومدنوسر شهب ومدوخ



اتبیما. هشاب مدنگ هب تساوح باال ورب هرهاط -

： تفگ بجعت اب هرهاط

اقا؟ اجک -

： متفگ مخا اب

. نوتسربق -

. متفر رون تمس هب ومدز نور بی ناتسرام زابی شهب هجوت بی

. مدرک یمی گدننار باال تعرس اب

. مدرک کراپ یع رسون شامی ومدنوسر رون ناتسرام هببی ومدوخ تعاس عبر زا دعب

ندرک رازیمی شیونو وندوب هداس اوی ناتسرام بی وتیحیطا همه ایان همع

. متخادنا همع لغب ومدوخ رگیه اب

. تس نی شوروک منیدش مرواب

. هدرک مومت شوروک منیدش مرواب

. دوب هدرم مردارب ینعی

دح؟ هچ یات تخبدب ادخیا

. ناتسرام بی لخاد متفر ومدرک لغب ورمه

شمن ببی ینراب رخا اربی نرازب هگ مدرک سامتلا دوب اجنوا یهک راتسرپ هب

. تسشن منت هب دشیمزرل هک هنوخدرس دراو

... امرس رطاخ هب هن

. سرت رطاخ هب

. مشاب مورا مدرک عسی و متسب ومامشچ

. درک زاب ورواک شکیدوزیپ نور بی ودوب شلخاد شوروک هک یی وشک راتسرپ

. مدش خیهر مردارب ,هب شوروک هب ضغب اب

. ذوب یهد باوخ هنامولظم

یمد. سوب وشنوگ ومدش مخ مورا



دشی. تحار شوروک تلا حبشوخ

دشی. تحار ی تنعل زااینندیای

. مدز نور بی هنوخ درس رگیهزا اب

. تفرگ رس زا ورگیهور تخادنا ملغب وتی وشدوخ همع

. دوب همه حلا

. هنوخ تفریم همه ایان همع اب

. هزانج شتیع مه ادرف سپو نکبیم ور اراک ادرف دش رارق

. مقاتا لخاد متفر رسیع و مدنوسر عنوخ هب ومدوخ

دوب. هرطاخ رپزا مارب یهک قاتا

. منک لمحت ور هنوخ یاین اضف متسنوت منی

ی. تخبدب زا دوب رپ

ی... سناشدب

بدبیرای. رپزا

ی. گدنز هباین تنعل

. مدموا نور بی ومتفرگ ی هاتوک شود

مدز نور بی قاتا وزا ومد ی شوپ یور کشم اپاترس ی اسابل

. دوب هتشادرب ور هنوخ لک یرگیهوشینو ادص

. ننک هداما ادرف سپ اربی ومردام وردپ ربق رانک ربق مزین مدرک گنهامه ومتفر ارهز تشهب تمس هب لوا

ننک. هداما ربق رس اربی ات وهد هنوخ اربی لگ هتسد یوبیاتس شورف لگمتفر

مدرک ی کوا وشیرینیمه اذغ و امرخ

دوب هدنومن منت وتی نوج دیهگ

. مدش ناتسرام بی دراو و مدرک کراپ شامینو

. دوب هنسشن icu شخب ی لدنص وری هلحار

： متفگ ی نارگن اب

؟ دموا شوهب -



： تفگ و داد نوکت رسی

-هن

. متفگ ی فوه کالهف

： تفگ سرت واب تخادنا مهب ی هاگن رساتاپ زا هرهاط

؟ هدش چیزی -اقآ

： متفگ ضغب اب

. هدرک توف شوروک -

. درک گنه مفرح اباین راگنا

دش. یر زارس شاکشا یی یوه

متفگ ی راتسرپ هاگتس ای تمس وهب متشذگ شرانک زا

： تفگ مخا اب

,میدا؟ شوهب امکی بیرام سپ مناخ -

： تفگ هلصوح مهبی راتسرپ

نیدا. شوهب زور دنچ یا هتفه دنچ هراد مناکما مهیناالن هراد نکاما ربصین؟ بی ردقن ارچای امش -اقا

： متفگ . ومتفر هرهاط تمس هب هلصوح وبی نوغاد باصع اب

. نزب گنز مهب رسیع ...رهچی,دش هنوخ میمر. مراد نم هرهاط -

： تفگ و داد نوکت رسی

اقا. مشچ ؛ هشاب نوترخا مغ -

. مدز نور بی ناتسرام .زابی ومداد نوکت رسی

... دوبن بوخ اعقاو حملا

. دوب هدرم منم اشید

هنوخ متفر هلصوح بی

. مدرک اپیقبیهرگیه هباپ ومتسشن وریبمال

. مداتفا نوم ی گچب تارطاخ یدا



. مدوب هداد تسد زا ومردارب اهنت حاال

راگزور هب تنعل

. تشونرس تسد هب تنعل

. هنوخباتک وتی متفر . ومدرک کرت و عمج

. مدز قرو ونوماسکع هنود هنود هنود ومتشادرب وموبلا

. ندش هدنز مارب هنود هنود تارطاخ

. مشاب مورا مدرک عسی ومد شکی معیقی سفن

. مدوب هتخابوم ی گدنز همه راگنا

. مقاتا وتی متفر ومدز ی خلت دنخبل

متسب وماکلپ ومد شکی زارد تخت وری

. گنسینیمیدرک ملد وری مغ

زعیز. نداد تسد زا مغ

.. مچب نداد تسد زا مغ

. دوب زور اوه مدرک زاب هک ومامشچ

... نومسا دوب هدش نشور

دمو یجیغورگیهزااپیینمی ادص

نتشاد قح

. ندوب هداد تسد زعیززا

اپیین. متفر ومدرک بترم وماسابل

. متسشن لبم وری ادرم رانک

ندموا انومهم همه دعب ی تعاس

. مداد رابیند هزاجا ماکشا هب

مغ. کشا رابیند

. ندوب تحاران همه

. ارهز تشهب تفریم همه راهان ندروخ زا دعب



دوب هزانج ۲شتیع تعاس

. ندروا ور هزانج یمهک داتس ربقای رود

. مدوب بات خیلیبی

یمک. چوک رادرب بات بی

. مشاب شبظاوم مهیهش هک دوب عتفگ شگرم لبق مردام

. مدرک رگیه دنلب دنلب و متخادنا شکاخ وری ومدوخ

دقتیرسیهای. هچ

دش. مومت تعاسود زا دعب مسارم

. همع ونم زج هب ندوب هتفر همه

دوب کاخ زیر مرادرب حاال

. متشاد هروشلد

. دوب هدش رگیه طقف شراک همع

. شمدوب عضیفدنیهد ردقن اتحاالای

： تفگ هصغ اب همع

. تشک ونم.می ادخ شاک -

متفگن چیزی ومدرک کاپ وماکشا

： متفگ مورا

. همع شاب مورا -

： تفگ قه قه اب

. منوت -منی

. هنوخ یم تشگرب یوم دنوم ربق رس دیهگایمه تعاس یک

. مدنور ناتسرام بی تمس هب نم و لخاد تفر همع

. هرهاط پیش متفر ومدرک طی یور رارکت سمیر نومه هرابود و مدش ناتسرام بی دراو

. هدمو نی شوهب مهفیمد شد انمای هاگن زا

. مداد کتیه هبدیراو ومرس ومتسشن یا لدنص وری شرانک



. تفس و درس دیراو

. نوم ی گدنز لثم

شکیمد. های

؟ هشاب تخبدب تسنوت دحمی هچ ات مدا یه

! هشاب هراچ بی

： تفگ مورا هرهاط

. هبوخ شلا ح تفگ شش پی دموا هک رهظ رتکد شابین؛ بوخ -اقا

： متفگ ومدز ی دنخبل خلت

ی. سرم -

. دوب مدنگ مایمددیهگ اهنت حاال

... دوب هداتفا ناتسرام بی تخت وری یهکبیحلا مدنگ

. مشاب مورا مدرک عسی

. مدوب نم مدنگ هاگهانپ اهنت

. مدرک می دنلب ومتفرگ می ونوماتود تسد نمیهکابید

. ندمو می مبوخ ی ازور هرخ بال

. تشاد ی نومرد ییه درد ره

میدش. زور مبش هرخ بال

. تفرگ می مورا نافوط هرخ بال

. مدوب راود مای نم

. مزاسب متسنوت می مدنگ یهکاب گنشق هبایهدن راود مای

میدش. بوخ مدنگ ابیدحلا طقف

. تفرگ می نوج ابید هرابود

. نوماتود یم تفرگ یمی شومارف ابید

. نوماه ی تخبدب , شومارف



. دموا نور قدیهقبی دنچ زا دعب icuوتی تفر رتکد

： متفگ ومتفر شتمس هب

؟ هروطچ ام حلابیرام رتکد -

： تفگ ابماید رتکد

میدا. شوهب دیهگ تعاس دنچ ...ات هدموا یباال شوه رضیب ؛ رکشورادخ هبوخ -

： متفگ ومد شکی معیقی سفن

. رکشورادخ -

. هنوخ تفر ومداتسرف ور هرهاط

دش. هتسخ خیلی هراچ بی

. تشاد هانگ

. ندروا نور بی شخب زا ومدنگ راکنارب اراتسرپ هک تشذگ ی تعاسود

. مدز دنخبل لا حشوخ

. هدموا شوهب تفگ رتکد

. شنتشاذگ تخت وری وشخب شندرب

. مدز لز شهب ومتسشن ی لدنص وری شرانک

. شمولظم تروص هب

. دوب یهد باوخ مورا

. تخوس ملد

؟ مداد دبمی هربخ همه این شهب یابید روطچ

. درک زاب وشامشچ ودروخ نوکت مکی شکلپ

： متفگ ومدز ی دنخبل

. مموناخ -سالم

دوب هدش کشخ شابل

. هنک تبحص تسرد تسنوت منی راگنا

： متفگ ومد ی سوب مورا خیلی وشنوگ

ی؟ بوخ -



. درک هتسب و زاب مورا وشامشچ

. مدش شاهوم شزاون لوغشم

. دوب هداد رتخد هباین اهیندیورا زیابیی همه ادخ راگنا

ید. باوخ و دش رس هرابود قدیهق دنچ زا دعب

. هباوخب هک دوبن مهم

. دوب ی فاک مارب دوبن شوه مهینهکبی

مدنوشن شاتسد ایوری هسوب

نم. ی گدنز قشع

دوب رتهب شلا ح رکشورادخ

. ندوب هداد ی صوصخ قاتا مدوخ رارصا هب نومهب

میدش. بوخ شلا ح هگا میدش بوخ حملا

شبیم بوخ هرابود یم تسنوت اممی

ینکیم. گدنز بوخ هرابود

ینکیم. گدنز هنادازا هرابود

. هبایهدن مدوب راود مای نم

یم. زاسب ی بوخ هب مهاب یم تسنوت ایهکمی هبایهدن

دش. بیراد مدنگ هک تشذگ ی تعاس دنچ

... راگنا دوب رتهب شلا ح

مبایهو. اب مداد شهب پوس مورا

： تفگ مورا

؟ مچب -هیدبر

متفگن چیزی ومتخادنا اپیین ومرس

. مگب ابیدچی متسنود منی

： تفگ هتفرگ ی ادص اب



؟ هچب میمگ -هیدبر

： متفگ ومدرک ی مخا

. مرب تنوبرق شاب مورا -

. دوب عتفرگ رگیش

： تفگ ضغب اب

دش؟ چی مچب ادخ ور وت -هیدبر

： متفگ هدنمرش

. ممدنگ مفساتم -

： تفگ رقتیابابجیغ

میگیهیدبر. غورد میگی؛ غورد -

： متفگ کشا رگیهو اب

زعیمز. ؛هن مرب تنوبروق -هن

： تفگ ورگیه ضغب اب

یدی؟ شوپ ی کشم اربیمهین سپ -

： متفگ ومدرک کاپ وماکشا

! شوروک اربی مه نومچب اربی مه -

： تفگ ورگیه بجعت اب

ارچ؟ دیهگ شوروک -

： متفگ ومداد تروق ومضغب

. درک توف شوروک -

： تفگ قه قه و کشا اب

ی؟ تنعل ؟ارچ عغورد -هیدبرایان

： متفگ رگیه اب



. درک فداصت درکیم؛ شنفد زورما -

رگیهمیدرک دنلب دنلب

. دوبن شدوخ تسد

... عشب ,دب شلا ح هرابود یمد. سرت می

. مدوب نارگن خیلی

دش. هتسب شامشچ بیحلا شرخا هک درک جیغو.داد ردقن ای

نور بی مرب تفگ مهب. راتسرپ

. تخوس می هراچ بی مدنگ اربی ملد

... هراچ بی تخبدب ببیهن شوخ زور دوبن رارق رااگنا

"" مدنگ ""

. مدرک زاب ومامشچ مورا

میدرک درد خیلی مرس

دز. گنچ مولگ هب ضغب هداتفا ی اقافتا ی روادا ابی

. دوب خیلیدب حملا

. ندروخ رس ماه هنوگ وری ماکشا

. هخا دوب ی خلت تشونرس هچ این

ی. گدنز هباین تنعل

. منک لمحت متسنوت منی دیهگ

. مداد تسدزا ومچب

... ومشوگرگج

... شوروک

. مدوب تحاران شارب بوخ اما متشادن شتسود هک دوب تسرد

... هنک تنعل ونم ادخ

. دوب هدش راوا مرس ندیاوری راگنا

منک. رواب وماز زعی گرم متسنوت منی



میهنک درد مندب ی همه مدرک می سح

. تخ ری ماه هنوگ وری هنود هنود ماکشا میمدز فرح مچب هکاب یی ابش ابیدا

میدرک؟ وراراکن نمای یابیداب گدنز ارچ

میدیمد؟ شوخ زور ابنیدیه ارچ

. مدرک می لمحت یور. تخبدب همهن ابیدای ارچ

. قاتا لخاد دموا دشوهیدبر هتسب و زاب قاتا رد

： تفگ و تخادنا مهب ی هاگن

ی؟ بوخ -

： متفگ ضغب اب

میمیمر. مراد -

： تفگ ومه وتی تفر شامخا

دیهگ... شابن تحاران -

... مدز ی دنخزوپ

؟ متسنوت می هگم

ی... تخبدب و ضغب و درد زا مدش می هفخ متشاد

. مبوخ ی ازور اربی دوب هدش گنت ملد

. تفرگ شاتسد .وتی وماتسد و تسشن مرانک هیدبر

： تفگ و دنوشن نوشیم ایوریپی هسوب

. مدنگ -

： متفگ ومدش خیهر شهب ی تحاران اب

؟ مناج -

： تفگ ودز ی دنخبل

؟ هشاب ؛ مراد تسود -مهیهش

： متفگ ومدز ی دنخبل هرخ بال



. مراد تسود منم -

： تفگ شمارا اب

یم؛ زاسب بوخ ی ازور مه رانک میمد لوق بیدا؛ بوخ ی ازور میمد لوق ؛ هشاب بوخ مدنگ شابیم؛اما تحاران رادیم قح -

؟ هبوخ

： متفگ ومداد نوکت رسی

موهوا -

： تفگ و دنوشن . منوگ ایوری هسوب

هلای. مرب تنوبروق -

： متفگ ومدز ی خلت دنخبل

. هنکنادخ -

. دش ماهوم ندرک شزاون لوغشم

： تفگ و دنوشن مدش کشخ ایوریابلی هسوب

؟ هشاب نک دامتعا مهب طقف -

： متفگ ومدرک هتسب و زاب ومامشچ

؟ هشاب -

متخادنا مدوخ وری ور وتپ ومد شکی زارد

. ندرک می مصخرم رتدوز هچ ره شاک

. مدوب رفنتم ناتسرام یبی اضف زا

. مشب مورا مدرک عسی ومتسب ومامشچ مورا

مباوخب مدرک عسی

.""هیدبر"" منکن رکف چیزی هب مدرک عسی

.... دعب هامود -



. متسشن همع وری هبور

： تفگ یدزو دنخبل

. شاب تدوخ بظاوم ؛خیلی مراد ور وتیندیاوت طقف دیهگ -هیدبر

： متفگ ومدز ی دنخبل

. مشچ -

دش. خیهر مهب دنخبل و کشا اب

. متخورف وتیاینار ییوم اراد همه

شامینومزینورهچیزدیهگ. و هنوخ

. مدوبن مه بابرا دیهگ

دوب شدوخ ی گدنز وشدوخ وتیالک شرس هک مدوب داعی ناسنا هب

. مدرک نوشدازا ومداد لوپ نوشمه هب ماه هدرب

راپیس. تمس یمهب تشاد یام پاوه لبیط ادرف

نکیم. عورش وبوخ ی گدنز ربیمراپیسویه دش رارق یی اتود ومدرک دقع ومدنگ

. شماوخ منی متفگ رانین هب

... تساوخ ونم.منی منوا هتبلا

؛مهین. دوب ملوپ لا ,بند طقف و طقف

مدز نور بی هنوخ وزا مدرک ی ظفاحادخ همع زا

. هاگنشادزاب تفریم ومدنگ غارس متفر

. ندرک نوم یی امنهار صاصق حمیط هب

دز. شور هبور هنحص یهب دنخبل مدنگ

مدوب لا حشوخ ومدز دنخبل منم

. مدوب لا حشوخ اعقاو ملد هتزا

تفرگ ماقتنا هکمیدش دوب بوخ خیلی

دش. خیهر دوب راد هبوچ هکباالی شومع هب مدنگ



درک مومت یو لدنص زیر ندز دعب قدیهق دنچ

ثکیف... ,دوب شقح

. دوب مه مک شارب مادا

. دوب ندش هکت هکت شتقا لی

. دوب هدرک زواجت نووجون رتخد ات دنچ هب

. تشاد دمع لتق

... هنک شتنعل ادخ

دزیم. نور بی هاگشادزاب ثکیف.زا لزر

： تفگ یدزو دنخبل مدنگ

هبوخ خیلی -حملا

. مدز ی دنخبل

. مدرک می شکرد

. دوب یهد شکن رجز مک

دشیم. شامین راوس

اویمس. تفگ ی شورف یهلگ رانک مدنگ

. تشگرب زمرق زر لگ هخاش اتدنچ اب دعب و تفر هک مداتس ای

： تفگ یدزو دنخبل

-هیدبر؟

： متفگ و ومدز شهب ی دنخبل

؟ مناج -

： تفگ مورا

!؟ شوروک ومنامام ربق رس ربیم ینراب رخا -اربی

： متفگ ومداد نوکت رسی

-ربیم...

تفریم. ارهز تشهب تمس هب

. مدنگ ردام ربق رس تفریم لوا



یم. تسشن مورا و تسش یم تفرگ هک ابگالابیی وربق رس

. درک رپ رپ هنود هنود ربق رس گالور

. دوب کشا رپزا شتروص

متشاذگ شاهنت ومتفرگ هلصاف زا

میدز. فرح شنامام اب تشاد راگنا

. مدز ی دنخبل

نم ی ولوچوک موناخ

. شوروک ربق رس تفریم و دموا متمس هب قدیهق دنچ زا دعب

یم. تسش وشوروک و ومردام وردپ ربق

. مدرک کاپ وماکشا یمو تشاذگ گالور

دشیم. شامین راوس یم تفرو درکیم دنلب اربق رس زا مه ومدنگ

： تفگ و درک هنوگ هچب وشادص مدنگ

؟ نارهت -ربیمماب

： متفگ ومد دنخی

-ربیم.

. مدرک لپی ومق عال دروم و گنشق گنها شکیمدو باال وراه شیهش

دیمد بوخ باوخ نمیه

دیمد بوخ باوخ نمیه

هرابود مهیم هکاب دیمد

هراتس رپزا دش نومسآ

ههام ِصرق وتیه ِتسد وت

دیمد بوخ باوخ نمیه

رگیهمنینکیم هکدیهگ

منینکیم لو ومه ی اتسد

یم نکمن قد ی روجن ای

دیمد



یدیم خرچ می دوب ماتسد وت تاتسد

مه اب

دنخیمد رگیهمی داشیاب زا

دیهگبیمغ

مهدیدیم اماب هک ندیایی دوبن

یدیم شخب می یی اتود هدوب دب رهچیهک

یدیم شخب می

دیمد بوخ باوخ نمیه

دیمد بوخ باوخ نمیه

هنوتسلگ نومرود هک دیمد

هنوراب و راهب اج همه

هنوم منی اهنت لددیهگ

دیمد بوخ باوخ نمیه

یمینکی ربلد هک دیمد

داشیرپی زا هک هدقنوا

نکی سح هک مرمیهش ادخ

دیمد

یدیم خرچ می دوب ماتسد وت تاتسد

مه اب

دنخیمد رگیهمی داشیاب زا

دیهگبیمغ

مهدیدیم اماب هک ندیایی دوبن

یدیم شخب می یی اتود هدوب دب رهچیهک

دیمد

یدیم خرچ می دوب ماتسد وت تاتسد

مه اب

دنخیمد رگیهمی داشیاب زا

دیهگبیمغ

مهدیدیم اماب هک ندیایی دوبن

یدیم شخب می یی اتود هدوب دب رهچیهک

یدیم شخب می



( شرا (سمیحو

( بوخ باوخ )

. دوب گنشق خیلی

. دوب یام ازور ندیایاین راگنا

دشیم. پیهدا ومدرک کراپ شامینو

دادیم. اهکتیه هدرن هب ومتفرگ ومدنگ تسد

... دوب مولعم نارهت لک

. دمو می رظن یکهب چوک چیززاایاجن همه ردقچ

： تفگ شکیدو معیقی سفن مدنگ

هن؟ هگم هبوخ اوه -خیلی

： متفگ ومداد نوکت رسی

. موهوا -

" مدنگ "

دشیم. هاگدورف راو

. مدوب هدرک ضغب

میدش. گنت اربیاینار ملد

مدوب ۲۰سلااینار

دب. تارطاخ مه دیمد بوخ تارطاخ مه وتیاین۲۰سلا

یم. گچب تارطاخ

. منامام

. ماباب

گنایمز. ترفن ی ومع

مدوب لا حشوخ ملد هت زا

سرید. شاراک ازسی هب نوچ

. هنک شتنعل ادخ



ی. ضوع ترطف تسپ

. دوب پد یمک راگنا مدبر هی

. نوماتود اربی تخوس ملد

یم. زاسب یم تسنوت می اما

یم. زاسب مهاب وبوخ یه گدنز یمیه تسنوت می

شبیم. تخبشوخ ومورا مه رانک رد

. نتشگ ونومانودمچ

دادیم وراط لبی

یم. تسشن نوماهاجرس دعب قدیهق دنچ

یمد. سرت یامیمکمی پاوه زا

： تفگ و تفرگ شاتسد .وتی وماتسد دنخبل اب هیدبر

رپیهد؟ تگنر ارچ -

： متفگ اه هچب لثم ومداد تروق ومولگ با

! مسرت -می

. هدنخ دززیر دنلب

： متفگ ومداد راشف وشتسد

رام. رهز -

： تفگ و دنوشن مولگ ایوری هسوب

لای. حاب -خیلی

： متفگ ومتفر شهب هرغای مشچ

مرهق تاهاب -

： تفگ هدنخ اب

هلای,... مرب تنوبروق -



： متفگ ومد دنخی

. هنکنادخ -

： تفگ مورا

نم ی ولوچوک هک هرادن سرت -

： متفگ ومتفرگ مکحم وشتسد

. مسرت ؛وتپیمشیمنی مسرت منی -هن

： تفگ و دنوشن متسد ایوری هسوب

نم. -زعیزلد

： متفگ ومتسب ومامشچ

. مدرگب ترود -

： تفگ نوبرهم

هنکنادخ -

： متفگ مورا

میهش. گنت اربیاینار ملد -هیدبر

： تفگ یدزو دنخبل

. ایاجن ترفاسم مهمیایم دش گنت نوملد متقوره ؛ هرذگب شوخ نومهب خیلی اجنوا میمد لوق ؛لوی روطن مهی منم -

： متفگ ومد دنخی مورا

. هشاب -

： تفگ هیدبر

علایه! نومنابز هک نوماتود ؛ مزادن می هار ومتکرش منم نکی؛ مان تبث هاگشناد وتابید اجنوا تفریم -

： متفگ ومدز ی دنخبل

ربیم؟ اجک تفریم -االنهک

： تفگ دجی خیلی



. نوبا خی -وت

： متفگ بجعتم

؟ اعقاو -

： تفگ و هدنخ دززیر دنلب

میدرگیم. هنوخ لا درکیممیریمبند هک تحارتسا ؛ لته ...میریم هندیهنو هک همولعم -

： متفگ هدنخ اب

! هشاب -

ینکیم. گدنز تحار یمابخیلا تسنوت دوبیوممی هتفرگ تماقا

. متفرگ مکحم و یهیدبر اتسد هنک تکرح تساوخ هک یام پاوه

ییم. اوه وری مدش عجوتم شدعب زرلیدویمک یمک ملد وتی

. متسب ور مامشچ ومتشاذگ هیدبر هنوش وری ومرس سرت نودب

سریدیم. هرخ دوبیمهکبال یوتیهار تعاس هس دودح

دشیم. یامپیهدا پاوه زا

دزیم. نور بی هاگدورف زا نتشگ ونومانودمچ زاایهکن دعب

. دوب ی گنشق رهش اعقاو راپیس

شکیمد. معیقی سفن

. تشاد یمه بوخ ی اوه

نکبیم. عورش مهاب وبوخ ی گدنز یه مدوب راود مای

میدزیم مقر نشور میدرکیومیهایهدن شومارف ابید ونومک راتی هتشذگ

. مومح وتی متفر یم قتسم ومتشاذگ قاتا رانک ورانودمچ

. مدش هدنز هرابود مدرک سح متفر هک با شود زیر

. دوب ی بوخ سح خیلی

. مدروا نی هلوح دموا یمدا متسش بوخ هک ومدوخ

： متفگ ی دننام یجیغ ادص اب



-هیدبر؟

： تفگ ثکم ناثیهاب دنچ زا دعب

؟ مناج -

： متفگ مورا

. مدرک یخ هدب هلوح -

داد. مهب ور شدوخ هلوح ناثیه دنچ زا دعب دنخیدو

. مدش مگمی شوت

مهب. دوب هدنگ خیلی

مدز. نور بی مومح زا

دوب. شکیهد زارد تخت وری هیدبر

. هدنخ دززیر دنلب ابدیمند

： متفگ هدنخ اب

. دنخن رامرهز -

： تفگ گبیهرو وشدنخ ی ولج تسنوتن

. هجوج -

： متفگ مخا اب

ی تدوخ -

： تفگ یدزو دنخبل

دشی. هزماب -خیلی

دوب. هدش بش

： متفگ ومد شکی زارد شلغب هلوح نومه اب

؟ هنوخ لا میریمبند ادرف -

： تفگ وداد نوکت رسی

هرا. -



شکیمد. شلغب وتی مکحم دزو خیهم مور

. تشاذگ مابل وری وشابل

یدیم. سوب ورگ دمهی مورا

. مدوب شابل معط قشاع

میشکید. مندب اجیاجی وشتسد

. مزوس می مراد مدرک می سح

. مدش تذل رد قرغ نم یدو سوب می ومندب اجیاجی

دش. خیهر مهب رامخ و درورد منت زا لماک وملوح

. مدرپس شتسد هب لماک . ومدوخ ومتسب ومامشچ

. مدرک زاب ومامشچ مورا شکیمدو ومدوخ

. داتفا اجیخلایههیدبر هب مهاگن

. مومح هتفر میداد نوشن یبا ادص

. دموا نور قدیهقبی دنچ زا دعب

： متفگ . ومدز ی دنخبل

-سالم.

： تفگ دنخیدو

خبیر. تحبص ؛ ملدز -سالمزعی

： متفگ دنخبل اب

ین. نچمه -

： تفگ و دنوشن منوگ ایوری هسوب

. بینرا هناحبص مگب منم گبیر شود یه مومح ورب -

： متفگ ومداد نوکت رسی

هشاب -



. مدموا نور بی ومتفرگ رسی شود

. متفر نور بی قات وزا متسب ی بسا مد وماهوم یمد شوپ ی مشم راولش و ترش تی

دوب. هدش یوریمیزچیهد لماک هناحبص

： تفگ و تخادنا مهب تذل رپ هاگن هیدبر

： مقشع هشاب فاعیت -

. ملدز یزعی سرم -

. ندروخ درکیمهب عورش ومتسشن ی لدنص وری شرانک

دزیم. نور بی لته یدوزا شوپ سابل هیدبر هناحبص ندروخ زا دعب

. هنوخ دعب شامینگبیریم لوا یم تفرگ یم مصت

دوبیم. رت تحار ی روطن ای

. تفرگ فسید هلگشوخ خیلی شروپ یه هیدبر

. هشب تسرد شان پالک.وای ایهدن زور دنچ دشات رارق

پیادنکیم ونومق عال دروم هنوخ یم سنوت هرخ بال هنوخ دصات نتشگ زا دعب

. گرزب سکلبود ویالیی هنوخ یه

رادیشمیدرکیم. ذغاک و تکراپ . نومدوخ ابید دوب زاسون هنوخ نوچ

. ننزب ربیمگبیمهکبینا ادرف دش رارق و درک ی فرعم نومهب وراج ات دنچ هنوخ باحاص دوخ

دوب. هدش بش رقتیاب دیهگ

یدیم. باوخ یی اتود ماش ندروخ زا دعب و لته یم تشگرب هتفوک و. هتسخ

. هنوخ تکراپ دیراویو ذغاک غارس تفریم لوا هناحبص ندروخ زا دعب

گیری,. هزادنا و هنوخ دشبینا رارق باختنا زادعب

گیری. هزادنا اربی دشبینا رارق مه انوا درکیمهک باخنا مه دمک و باکیتن



. هنوخ اسویل غارس تفریم مه شدعب

. نتسرفب نومارب نزبیمو گنز اسویول دش مومت هک هنوخ ی اراک دش رارق

میمیمر. مراد مدرک می سح ی گتسخ زا

دوبیم. رساپ شمه زور دنچ این

دنخیمد می شهب طقف نم رغمیدزو انز لثم هیدبر

دوب. لا حاب خیلی

دمو. می لوا رفن شدوخ مرب متساوخ یمی تقو اما منیما تاهاب دیهگ تفگ می شمه

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

. ندش مومت هنوخ ی اراک شکیدات لوط ی هام یک دودح

. متخادنا هنوخ یهب هاگن قوذ اب

دوب. هدش گنشق خیلی

： تفگو درک ملغب تشپ زا هیدبر

هدش. گنشق -خیلی

： متفگ ومداد نوکت رسی

. موهوا -

： تفگ و مدنوخرچ شدوخ تمس هب

!؟ هشب تشز امش لسیهق میهش هگم -

： متفگ ومد. ی سوب وشابل

هلای. مرب تنوبروق -

： تفگ دنخیدو

یم. گدنز هنکنادخ -

： متفگ ومتخ ری مهب وشاهوم

مراد تسود خیلی -هیدبر

： تفگ دزو مابل زاگیهب



. ولوچوک مراد تسود خیلی منم -

یم. باوخب ات قاتا تفریموتی هتسخ یی سیامن زادیندیهفیمل دعب هنوخزپشا ندرک ومتیز ماش ندرک تسرد زا دعب

. متسب ومامشچ . مورا ومتشاذگ هیدرب لغب وتی ومرس

دوب. ی بوخ خیلی سح

یم. باوخب نومدوخ هنوخ یموتی تساوخ هکمی دوب لواینبشی

دش. تکرش ی زادنا هار لوغشم مه هیدبر ومدرک مان تبث هاگشناد وتی

میدرکیم. هبرجت یم تشاد وشیرینیور بوخ ی ازور

： تفگ و درک هقلح مرمک رود وشتسد هیدبر

نم. رتکد . موناخ -

： متفگ ومدنوشن شابل ایوری هسوب

؟ هشب مقشاع ی سک هاگشناد مرب نک رکف -هیدبر

： تفگ و تفر مهب هرغ.ای مشچ

رامرهز هه هه -

. هدنخ زیر مدز دنلب

هساسح خیلی متسنود می

： تفگ شکیدو ماهوم یوتی تسد

. تنهد وتی ینکیمیمنز نوط -شی

： متفگ ومد. دنخی دنلب

. مدرک ی خوش -

： تفگ و تفرگ زاگ مکحم ومنوگ

نکی. یتا خوش مینکیزااین طلغ -وت



： متفگ ومد دنخی دنلب

میشی.. هزماب هخا -

： تفگ و تفر مهب رغهای مشچ

رام رهز -

. متفگن چیزی ومد دنخی ریز

. مدش بیراد مورا هیدبر تسد ی انوکت اب حبص

： متفگ ومتفر شهب هرغای مشچ

نک ملو -

： تفگ دنخیدو

. لبنت ببیمن وشاپ -

: متفگ رگیه ابحتلا

ادخور وت نک ملو -

： تفگ هدنخ اب

. تور میریمز میشییابا دنلب -یامهیناالن

هک... تخ منیری

دش. داشگ نکمم دح ین رخا ات مامشچ متروص یوری درس یبا کنخ هکاب متسب ومامشچ

. متسشن ماجرس رسیع ومدز ی دنلب جیغ

. دوب هداد تسد مهب ی گدز یخ سح

： متفگ ومتفر شهب هرغای مشچ

ی! روعش بی اعقاو ی؛ روعش بی اعقاو -

. دوب مخم یوری روجدب شدنلب اهی هقهق

. منک شفخ تساوخ می ملد

. تشاذگ مابل وری وشابل و تفرگ شاتسد بین مکحم ومرس

دش. یمند سوب لوغشم معیق

. منکن یش هارمه متسنوتن



.. شند ی سوب هب مدرک عورش مورا

. رشب این دوب هناو دی

. تفرگ هلصاف مزا و درک ملو

： متفگ مخا اب

. روعش -بی

： تفگ دنخیدو لبق رتزا دنلب

یمیشی! بصع ی تقو میشی هزماب -خیلی

： متفگ ومدز ی دنخش نی

. هسر می منم تالفی تبون هشاب -

. مدز نور بی لمعیتا ندش مومت زا دعب و یی وشتسد متفر هلصوح بی

. تشاد وربمی شکرادم تشاد هداما و دوب یهد شوپ وشاسابل هیدبر

دش. خیهر مهب و دروا باال وشرس

： تفگ ی هاتوک ثکم اب

مه. ور وت منوسرب وشات هداما -

： متفگ ومداد توکت رسی

. هشاب -

دزیم. نور بی هنوخ زا رصتخم هناحبص هب ندروخ زا دعب ومد ی شوپ سابل هلجع اب

. متشادن ی لکشم هنوگ هیچ نابز و ندز فرح ظاحل زا رکشورادخ

. دوب بوخ خیلی منابز

یگبینر. دورو نومزا یه مزا دوب رارق

. تکرش ی اراک لا بند تفر ابیدمی مدبر هی

： تفگ و داتس ای هاگشناد ی دورو رد رانک

بیما؟ تاهاب ی اوخ -می



： متفگ ومد ی سوب ور شبل هشوگ

میمر. مدوخ مقشع -هن

. مذش ادج شزا ومد ی سوب وشتروص

. دنوم زاب منهد هاگشناد تمظع ابدیند

. بصم ال دوب گرزب خیلی

. مداد ومنومزا

مدوب لا حشوخ خیلی

. دوب ی بوخ خیلی نومزا

. مدش می لوبق ینن مطم

شکیمد. معیقی سفن و متسشن هاگشناد ی اتکم ورینی ومتفرگ ی ندعم بآ

. تسشن مرانک مدوخ وسلا نسمه ی نوج رتخد هک دوب هتشذگن قدیهقای دنچ

: تفگ هک مدز شهب ی دنخبل

-سالم!

： متفگ ومداد نوکت رسی

-سالم.

： تفگ یدزو دنخبل

! تس نیال ممسا ؛ مراد تسود یه کمک هب نمنیزا -

： متفگ ومداد راشف وشتسد ومد دنخی

! مدنگ منم مسا امش؛ اب یی انشا زا متقوشوخ -

： تفگ و تخادنا ییباال وربا

زیابی. مسا واو!هچ -

： متفگ دنخبل اب

. ملگ ی سرم -



： تفگ و درک مخا مکی

؟ دوب بوخ دادین؛ نومزا مه امش دیمد شتسار -

： متفگ ومداد نوکت رسی

. دوب بوخ هلب -

： تفگ یدزو دنخبل

. مراد سرتسا اعقاو اما مداد نومزا منم شتسار -

： متفگ ومتفرگ هنام مصی وشتسد

میشیم. لوبق ؛ شابن نارگن -

： تفگ یدزو دنخبل

یزعیمز. سرم -

. هنوخ دنوسر ونم و تشاد شامینو نیال

مدرک پیاد بوخ تسود هکیه مدوب لا حشوخ

. تفر منی رس مملصوح ومدمو مردی یی اهنت یزا روطت ای

. مدرک ضوع وماسابل و قاتا وتی متفر

. متخادنا لا چخ ی لخاد داوم یهب هاگن ومتفر هنوخزپشا تمس هب

. منک تسرد غرم ساالد راهان اربی متفرگ یم مصت

مدش ندرک ی زپشا لوغشم هلصوح هب ومدش لوغشم

مدوب ی زپشا قشاع

میداد. شمارا مهب ودوب بوخ خیلی

. مدوبن قفاوم ال صا نم گبیریملوی راکتمدخ تشاد رارصا هیدبر

قبیه لثم تسرد رببیما ماراک همه سپ زا متسنوت می مدوخ

. هرب زابین دیهگ رفن یه ندوب اب هنوخ ی مبمص ی اضف متساوخ منی

. مدرک تسرد وهاک ساالد ممک وریمیزوچیمدوی

. دموا هیدبر دعب ی تعاس نیم

： تفگ یدزو قرب شامشچ وریمیز ابدیند



. مدرم یمی گنسرگ زا متشاد ندیای؛ قشع ین رتهب ؛وت مدنگ -او

： متفگ ومد دنخی

وبیا نک ضوع وتاسابل -

. تسشن شکیدو نور یوربی لدنص و دموا اپیین دعب قدیهق دنچ

دش. ندروخ لوغشم شکیدو شدوخ اربی اذغ هلجع اب

. مدش خیهر شهب تذل اب

. دوب بوخ خیلی متخپتسد

. نتفگ می همه ایون.

. مدوب هتفرگ یدا منامام زا یور زپشا

. مدرک می تسرد اذغ نم راک رس تفر می نامام هک یی اتقو

. منزب چیزی هب تسد تشاز منی متشاد ناحتما هک یی اتقو هتبلا

. دوب هدرک وشاوه ملد ردقچ هک خا

： تفگ و تخادنا ییباال وربا هیدبر

مینکی؟ رکف چی -هب

： متفگ ومدز ی دنخبل

. مداتفا هتشزگ -هیچییدا

： تفگ یدزو دنخبل

هلای,. نم مرب تنوبرق -

： متفگ ومد دنخی

. هنکنادخ -

： تفگ و داد نوکت رسی

علایه. تتخپتسد -لوی



： متفگ ومدز ی دنخبل

ملد یزعیز سرم -

. متسش ور افرظ یمو دروخ ور اذغ

. منک هدافتسا ی گرزب نوا هب یی وش فرظ شامین زا فرظ هنوداتود رطاخ هب متساوخ منی

وریمیز. متشاذگ و متخ ری اچیی ناو لی اتود و. متسش ورافرظ

： تفگ دشو خیهر مهب تذل اب هیدبر

نمی. هنوخ موناخ وت هک میمنک رکشورادخ -

： متفگ ومد ی سوب وشنوگ

! هداد مهب ور امشهک میمنک رکشورادخ منم -

： تفگ یدزو دنخبل

هلای. نم ناج هب تدرد -

： متفگ ومتشاک شابل ایوری هسوب

نم. بلق هنکنادخ -

. مدرک توف مورا ومتشادرب اچییوم. ناو لی

： متفگ ومتخادنا ییباال وربا

-هیدبر؟

： تفگ و تشادرب وش اچیی

؟ مناج -

： متفگ ومشوگ تشپ مدز وماهوم

؟ مسرپب لا وس -یه

： تفگ و درک ریز وشامشچ

. سرپب -

： متفگ ومدرک فاص یی ولگ



منینکی؟ رکف نومتشذگ عبجار -وتدیهگ

： تفگ و درک مخا

! هتشذگ هتشذگ منیمنک؛ رکف هک همولعم -هن

： متفگ ومدز ی دنخبل

! یمیمنک تخبشوخ ساسحا اعقاو نماالن -

： تفگ و داد نوکت رسی

. ملد زعیز روطن مهی منم -

شکیدیمد. زارد نوماتود تفریوم قاتا تمس هب هتسخ اچیی ندروخ زا دعب

： متفگ هدنخ اب ومداد زابی هیدبر ندب وری ومتسد

!؟ هدشن گنت اربیاینار تلد -هیدبر

： تفگ و درک ی مخا

-هن!

： متفگ ومتخادنا ییباال وربا

ارچ؟! -

： تفگ بیمیل

. مرادن روشک . نوا یزا بوخ تارطاخ نوچ -

. متفگن .چیزی ومتخادنا ایباال هنوش

. مداد می قح شهب

. دوب هدرک ی رپس یدبیو ازور

. دوب هداد تسد زا اجنوا وشداوناخ ی همه

. متفگن چیزی ومداد تروق ومولگ با

： تفگ وطالنی اتبسن ثکم زا دعب

؟ عدش گنت تلد وت. هنکن -

: متفگ ومد. دنخی

... هدشن . گنت -هن؛



： تفگ یدو سوب ومامبل

هلای! نم مرب وت نوبرق -

: متفگ . ومتفرگ شابل زاگیزا

یم گدنز عنکن ادخ -

. مداد می قح شهب

. دوب هداد تسد اهیدبیزا هرطاخ اب اجنوا وشداوناخ ی همه هیدبر هخا

. تخوس می ملد یی اروج یه

اربیهیدبر مه

. مدوخ اربی ومه

یم. تشاد ی خلت اهی هرطاخ

. مدرک زاب ومامشچ ومد شکی ومدوخ مورا

. متخادنا تعاس یهب هاگن

. ندوب هدش درگ مامشچ بجعت زا

دوبیم. یهد باوخ هک دوب ی تعاس هس دزنیکهب

میدرکیم. تسرد ونومباوخ ظنتیم ابید

： متفگ . ومداد ی نوکت مورا و هیدبر

. ناخ لبنت وشاپ -

ید. باوخ هرابود و. درکن مفرح هب یی انتعا

ید. باوخ هرابود و راگنا هن راگنا هک مداد شنوکت رابی دنچ

. مدز بخیثی دنخبل

. متشادرب دمک وتی زا یور قرب وراج و مدشاپ مورا

منیدش. هجوتم و ذوب باوخ

.میدز. جوم مرس یخیلیبخیثیوتی ارکف

. شرس باالی متفر و قرب وتی مدز قربیو وراج

. مدرک شنشور و مدز وشمکد وششوگ وری متشاذگ وشتسد



. تشاد یخیلیدبی ادص

دش. خیهر مهب و تسشن رپیدو شاج زا سرت اب یی یوه هیدبر

... هدنخ زیر مدز دنلب

. دوب لا حاب خیلی شلمعلا سکع

： تفگ و درک ی مخا

رام... رهز -

مدرک رارف رسیع هک دموا ملا. یتبند نابصع هکاب تفرگ تدش مدنخ

بمال. تشپ متفر ومد. رپی نور بی قاتا زا

： تفگ یت ناباصع اب هیدبر

. مدنگ ور. وت مشک -می

： متفگ هدنخ اب

ریتخی. با نم وری حبص متدوخ -

： تفگ و درک ی مخا

. نور -بیابی

： متفگ ومتخادنا ییباال وربا

. چون -

： تفگ و درک ی مخا

-منیایهن؟

： متفگ هرابود

. چون -

ودیمد. عک دموا متمس هب دنت

. امدوب ضرف خیلی منم

یدیم. خرچ می ورنوخ رود ات رود یم تشاد هچب اتود لثم حاالدیهگ



. درک ملغب ومتفرگ تشپ زا هک منک رارف و منزب رود متساوخ

： متفگ ومد ی خرچ مدوب شلغب یهک روطنمه مورا

. دملا هانگ نم -

： تفگ دنخیدو

. نکن مولظم ی کلا وتدوخ -

： متفگ . ومتشاذگ شابل .وری ومابل

. مراد تسود خیلی هک نم -

. درک زابی مابل .دشواب مابل یند سوب لوغشم مورا

： تفگ دشو ادج مزا

. بدا بی هنوط -شی

： متفگ ومد. دنخی ریز

. مدرک طلغ -

： تفگ دنخیدو دنلب

مرب.نم. تنوبروق -

： متفگ ومدز ی دنخبل

هنکن ادخ -

"هیدبر"

. مدش خیهر مدنگ هب دنخبل اب

. مدش خیهر مدوخ ی ازور ندیایاین هب

. مازور لایاین حشوخ هب

. منک کرد یور تخبشوخ ی نعم دش ثعاب یهک هب.سک

. مشاب هتشاد شاهاب . مبوخ ی ازور متسنوت

. رتخد .این مارب دوب خیلیزعیز



ی. نتشاد تسود زعیزو

. هزماب و دوب نوط شی

نم. ی ولوچوک رتخد

. متشاذگ شابل وری ومابل ومتسب . ومامشچ

کمیند. هب مدرک عورش مورا

. دوب شخب تذل شیرینو ردقچ هک خا

نم! ی نتشاد تسود رتخد

. منک شسح مدوخ ووتی منک شلغب مرمع رخا ات تساوخ ملد.می

. منک شلح مدوخ وتی

داد. مهب ومدنگ .هک. متشاد تسود ونم. خیلی ادخ

یم. گدنز یندهیه رتهب

یم. گدنز و رمع

. شکیمند سفن لدیل

. مبوخ لدیلحلا

. دوب زعیمز اعقاو مدنگ

... مسک همه دوب هدش رغیب روشک و رهش وتی

. هروخب نوکت ملد وتی با تشاز منی

. مدوب شتشپ منم

. متشاد شتسود خیلی منم

. مدرک منی شضوع ابندیا منم

. هدش مومت ی تنعل سوباک این دوب هدشن مرواب مزونه

. هدموا نومبوخ ی ازور

... هدش مومت نوماه رگیه

. هتسشن نومابل وری دنخبل

دوبیم. شکیهد ی تخس یخیلی گدنز وتی مدنگ ونم



شکیدیمد. باذع

. دوب نونجم لیلیو هصق لثم نومقشع اشید

یند. سرن و نتساوخ رپزا

... روجاو روج ی اقافتا رپزا

یم. تشاد ومه هکاالن رکشرادخ اما

دوبیم. مورا مه رانک رد

میدشیم. قفوم مه رانک ورد

" دعب سلا "هد

. مدش خیهر وکیانا شوروک هب تذل اب

. ملگشوخ اهی هنودرد

. ندرک وزابیمی باالواپیینمیرپیند

مدش خیهر نوشهب تذل و قشع اب

. مدنوخ می بلق صصخت اربی متشاد و مدوب ی مومع کشزپ نمیه

دوب هتفرگ ی باسح شارب رکش ورادخ و دوب هدز یدم حارط گرزب تکرش مهیه هیدبر

دوب. هتسشن نومبل وری دنخبل و دوب و هدش ی گنر نومماک یحاالهب گدنز

. ندوب وکیانا۵سهلا شوروک

., شوگ زابی کجورو اتود

： تفگ و درک ملغب هیدبر

میهنک؟ رکف چی هب هراد مموناخ -

： متفگ ومد دنخی

ی. تخبشوخ همهن -هبای

： تفگ یدو سوب ومنوگ

هلای. مرب تنوبرق -

： متفگ وشمد ی سوب



یم گدنز هنکنادخ -

. تفر وکیانا شوروک تمس هب تعرس اب

. ندز وجیغمی میشکیند ومه ی اهوم نتشاد

.. تفرگ مدنخ

. انوط شی ندوب شوگ خیلیزابی

. تسشن مرانک دموا و درک نوشادج هیدبر

: تفگ و تشاذگ مابل وری وشابل

.. مموناخ مراد تسود -خیلی

： متفگ ومتشاذگ شابل وری ومابل

... مسفن مراد تسود خیلی منم

میدرکیم.. رکشورادخ لد هت زا

... نوم ی تخبشوخ اربی

... نوم لای حشوخ اربی

. نومرفنراهچ هداوناخ اربی

نشور اهی زور نتشاد اربی

میدرکیم. سح یم تشاد یور تخبشوخ لد هت زا

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

ما هکدیهد یی چیاهز مامت مزاینا

مهد همادا شا هبدیند مهاوخ هکمی یی وت اهنت

ما هدرک سمل هک یی چیاهز مامت زامینا

. مهد همادا شندرک سمل هب مهاوخ هکمی یی وت اهنت

. مراد تسود ار تمعط جنران ی هدنخ

؟ قشع ای منک هچابید

تسا هدوب هنوگچ ی قشاع ِمسر هک تس نی مربخ هیچ

دنا؟ ناس هچ اهیدیرگ قشع هک مناد هیچمنی

وت هب ندرک هاگن اب نم

ما. هدنز وت هب زرویند قشع اب



... تسا نم ِتاذ ، ندوب قشاع

اپینا31تیر1397

ی رابج  همطاف #


