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 ثَ هزجْؿ تَبػف يک تْي ّعْاُـه
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 مـم پيت هبػؿم. اتبهن موت ػّيؼم. ثـػاىت هضل کل ريـن ٍؼاي

 .اّهؼ

 ! ثـم هـثًْت ػعتـم -

 هي کَ اًّزبيي تب. کْثيؼم ػؿ تْاًن توبم ثب ثؼٍ اػاهَ ًؾاىتن ػيگَ

 .فػم فاؿ تًْنتن

 .. لؼٌت! ُوتْى ثَ لؼٌت -

 .ػؿ پيت اّهؼ هبهبًن

 ليْىهي يَ ٍضجت. کـػم ًوي کبؿّ ايي ًجْػم هزجْؿ اگَ عؼا ثَ ػعتـم -

 ٍؼتْهٌن ثلـّىن فًؼيگون توبم. هيليْى ثينت! کَ ًينت هيليْى ػّ

 !ًوييَ

 !کٌن ًوي افػّاد هي چَ؟ هي ثَ -

 ايي ًويؾاىتن اٍال ثْػ هي ػمت اگَ کَ ػًّي هي ثين كؼات. ػقيقم -

 ثَ کَ ثبىي پنـٍ ايي فى ػوـ اعـ تب کَ ًينت هـاؿ تْ. ثيلتَ اتلبم

 هـاى اّى ثَ مْگٌؼ رْى ثَ. گيـم هي افه ٓالهتْ پْل کـػى رْؿ هضِ

 . ػم هي هنوت کـين

 ُبى؟ چي؟ ًيؼ رْؿ اٍالاگَ!ًيبؿ عْاُـهْ امن–

 ػّ ػؿ ّوي ػؿ. ًينتن ُبريَ کٌن رْؿه ًتًْن اگَ کَ ىبُؼٍ عؼا -

 عؼاؿّ. کٌن رْؿ پْلْ يب فًؼاى ثـم هي يب ىي رؼا افه تًْي هي ٍْؿت

 ثوًْي؟ ٍلت گـگ ربهؼَ ايي تْ تٌِب ّتْ فًؼاى ثـم هي هيبػ عْىت

 ُوَ ايي ثبثبت هـگ اف ثؼؼ اّؿػى؟ عْاُـت مـ ثاليي چَ ًينت يبػت

 فًؼٍ هْهغ عيـي ًَ کَ اثـاُين ىي گْؿ ثَ گْؿ الِي. اّهؼ مـهْى ثال
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 گؾاىتي رب هي ثـاي ثؼُي ُوَ ايي کَ صبال ًَّ ؿمًْؼي ثوب ثْػًت

  ػاؿي ػّمو هؼؿ ايي کَ عْاُـت اّى ثَ تْؿّ

 !ىؼ هي کبؿي ُوچيي ثَ ؿاّي ػوـا عْاُـم! ًيبؿ گٌؼمْ امن -

 :گلت هبػؿم

 کْتبٍ هي عبٓـ ثَ ىؼٍ کَ عْاُـت عبٓـ ثَ ثبؿ يَ!  هي عبًن مْگل

 ٍّلت ايي کَ ٍْؿتي ػؿ هيغـٍ ُويًْْ چک گلتَ ٓلجکبؿ ايي ثبثب! ثيب

 .گيـم هي ٓالهتْ ىؼ رْؿ پْلن کَ ثؼؼم ثگيـٍ مـ

 ًؼاىتَ ُن اي ًتيزَ ّلي ىؼٍ تکـاؿ ثضج ايي ػكؼَ ٍؼ صبال تب ايٌکَ ثب

  ػاػم اػاهَ

  ثؼٍ؟ ٓالم هؼلْم کزب اف–

 .کـػٍ ؽکـ ىـٓبه تْ هيؼٍ عؼا ثَ هيؼٍ-

 :گلتن ُن ُن ثب

  ثيَ؟ رْؿ هؼلْم کزب اف

 ..  عْػهْ( لـفيؼ ٍؼاه) هيـم... هيـم ىؼٍ کٌن هي رْؿ-

 .کـػم ّثـلو ثيـّى پـيؼم اتبم اف مـيغ. ثگَ ًتًْنت ثوييْ ػيگَ

 .ًقى صـكْ ايي ػيگَ -

 ىؼٍ عنتَ هنغـٍ ثضج ايي اػاهَ ّاف گلتن ثْػ مغت ثـام ايٌکَ ثب)

 :گلتن( ثْػم

 . هيکٌن هجْل هي هبهبى ثبىَ

 کـػ ثْمن عْىضبلي ثب تٌؼي

 . ثين ّكؼاکبؿم ػبهل ػعتـ كؼاي هي الِي -
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َِ  االى ثْػم اَعَ پيو ػهيوَ ػّ تب! َُ  ىؼم؟ ثَ

 .ىـٓ يَ ثَ -

 چي؟ -

 .. صـف ػيگَ

 هبَُ چٌؼ كؤ! کي ّا ؿّ اعوْ چِـٍ اّى تْام. ًويگن ثبىَ ثبىَ–

 هليْى پٌذ كؤ صبال ىؼٍ رْؿ ثْػم گـكتَ هـُ ّکَ هليًْو پًْقػٍ

! ىَ هي رْؿ صوْهو ّ کـػى کبؿ ثيوبؿمتبى تْ هبٍ چٌؼ ثب اًّن.هًْؼٍ

 ثقًن؟ فًگ ثـم عبًن ػـّك صبال

 ثب. ػيگَ ثقى فًگ ثـّ. ثـيؼيّ ػّعتي عْػت کَ تْ ّاال ثگن چي -

 . تللي موت ػّيؼ عْىضبلي

 ..كلللي؟ اهبي مالم الْ؟–

 ثويَ ًؼاىتن ػّمت(گـكت هي عٌؼم هييٌيؼم كبهيلييْ ّهتي ٌُْفم)

 گْىن تْ چپًْؼم پٌجَ ػّتب. اتبهن تْ ؿكتن ُويي ثـاي ثيٌْم ىْ

 ؿّ ّػـّمي ػوؼ هـاؿ كلللي اهبي ايٌکَ كِويؼى ثب ٍجش كـػا.ّعْاثيؼم

 فّػ؟ ايٌوؼؿ چـا. فهيي ثَ چنجيؼ پبييٌين كک گؾاىتَ ػيگَ ي ُلتَ ثـاي

 ثـي مـ يَ ثبيؼ پنـىْى ثب كؤ عْاػ ًوي هِبفم رِبف کَ گلتو تبفٍ -

 . پييو

 ػيگَ ي ُلتَ تب ػم هي تـريش کَ ػّهب ثغْاػ ثيبػ تْؿّعؼا ًَ کَ اّال –

 ! ًجيٌن کؼّهيًْْ ُيچ ؿيغت

 :ّگلت ىؼ ػَجي هبهبًن ػكؼَ يَ

 ! ثکي عْاي هي ُـؿلطي. ػؿک ثَ
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 يب کٌَ هِـ ثبُبم هبهبًن ًجْػ هِن ثـام ػيگَ. ثيـّى ّؿكت کْثًْؼ ػؿّ ثؼؼم

 کٌبؿ ػنلي ؿّي ػکنو ثَ. کبه!کبه. ثْػ رب ايي مْگٌؼ کبه. ًَ

 ثَ گًْو ؿّي چبالي ،اّى هيٌگو لجغٌؼ اّى ٌُْفم. هيکٌن ًگبٍ تغتن

 تٌگ ثـاه ػلن چوؼؿ. هيگيـٍ نگـي ًبعْػاگبٍ. هيبػ ْٓميو چيوبي

 ثلٌؼ گـين ٍؼاه ىٌيؼى ثب. هيبػ ػؿ هيق ؿّي گْىين ّيجـٍ ٍؼاي. ىؼٍ

 .ثـهيؼاؿٍ ّگْىيوْ اتبهن تْ هيبػ هبهبًن. هييَ تـ

 . ثلَ -

 .هيکٌن تـ اؿّم ٍؼاهْ

 گْىي.ايٌزبمت ُنتيي؟ثلَ عْة مالم ثلَ. ثلـهبييؼ مالم–

 . عؼهتتْى

 .موتن گـكت گْىيـّ

 !للليك اهبي -

  اّؿػٍ؟ کزب هٌْاف ي ىوبؿٍ–

 .ػاػم رْاثيْ اي گـكتَ ٍؼاي ثب. ثبال اًؼاعت ىًْيْ هبهبًن

  ثلَ؟ –

 .مالم-

 .پيچيؼ گْىي تْ رًّْي ٍؼاي

 . ثلـهبييؼ -

 . كلللي اهبي پنـ. ُنتن ثبؿاػ –

 .گـكت عٌؼم عْػم كکـ اف! ًوکي پ ًَ پ! كلللي ثبؿاػ گلتن عْػم ثب

  ىؼٍ؟ ْٓؿي–
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- ًَ. 

 ! ػيًّْنت ػعتـ ايي گَ هي االى. کـػم روغ عْػم يغمـ

 . ثلـهبييؼ. ثلَ –

 .ثبثب ػكتـ ثـين هـاؿ اهـّف هيؼًّيي کَ ُوًْطْؿ ؿامتو –

 :گلتن تؼزت ثب

 .ػًّنتن ًوي. ًَ

 .ثبىيي اهبػٍ ػًجبلتْى هيبم پٌذ مبػت. ثؼّى صبال پل -

 .کـػ هطغ ثؼؼم

 !اكتبػٍ لكي ػهبؽ اف کيَ؟ کـػٍ كکـ اػة ثي ي پنـٍ -

 . ػعتـم ثْػ کي–

 عْامتَ هٌْ ثقؿگ هلولي.  ػًجبلت هيبم هيگَ! كلللينت ايي ُيچکي –

. 

  کي؟–

  کي؟ چي-

 عْامتَ؟ کي-

 .ٍوؼ ًٌَ-

 ُبى؟–

 ! ُيچي-

 ؿكتن. ثْػ ػّافػٍ. اًؼاعتن ًگبُي يَ مبػت ثَ! هب ي ًٌَ ّّؼيت اف ايٌن

 ػّه ّيَ* ااثَگـهبا* ؿكتن ثؼؼم فػم ثؼى ثـ ًِبؿي يَ اىپقعًَْ تْ
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 هـگل تـگل ػاؿم ػّمت ؿّثجيٌن پنـ ايي ثـم هـاؿ کَ صبال. گـكتن هيتي

 هبًتْ ّيَ لجبمبم کوؼ مـ ؿكتن کَ ثْػ پٌذ ثَ مبػت ًين.  ثبىن

 ريي ىلْاؿ.پْىيؼم ثْػ ؿثغ مَ امتيٌو ّ ثْػ ًغي کَ هيکي

 ؿژ يَ.کـػم ّمـم ثـػاىتن هيکيون ىبل.کـػم ّپب اّؿػم ػؿ ًلتيون

! پبييي - ثلَ؟-.عْؿػ فًگ گْىين کَ ثْػ پٌذ ثَ ػهيوَ ػٍ. هبليؼم فؿىکي

 ي رؼجَ تْ ّگؾاىتن کـػم هلل ّػؿم پْىيؼم کتًْيبهْ. اػة ثي! فکي

 ٓجوَ تْ عًْوْى. ؿَّّ ثبال ٓجوَ ثْػ ؿكتَ هبهبًن.ًيبًي اتو ىيلٌگ

 تٌِب پبييي اّهؼم کَ عًَْ اف. پبييي پـيؼم ُب پلَ اف مـيغ پل ثْػ ػّم

 ّاينتبػٍ رلْه پنـريگـ يَ کَ فؿػ پـّىَ يَ ػيؼ چيوبم کَ يچيق

 ػاػ ػيٌکيْ هي ػيؼى ثب. ريي ىلْاؿ ثب ُلت يوَ فؿػ ىـت تي. ثْػ

 گوي ػؿ مـ ثب ّلي اّى ػًّنتن هي ايٌکَ ثب هٌن.ىؼ ّمْاؿ پبييي

 ًيًَْ ثَ مـهْ.کـػم ًگبٍ مبػتن ثَ. چـعًْؼم ّؿامت چپ ثَ مـهْ

 . اّهؼ ػؿ گْىين فًگ ٍؼاي. ًينتن ّؿّػي َپل ؿّ ػاػم تکْى تبمق ي

 ثلَ؟–

 ًويبي؟ چـا پل ثپـمن هييَ -

 . کزب -

 .هبىيي تْ–

 كيل ػهبؽ اف ؿاًٌؼه کَ هيجيٌن هبىيي يَ كؤ هي اهب ثجغييؼ –

 ىوبييي؟ ًکٌَ! ثيٌن ًوي ىوب اف احـي.اكتبػٍ

 عًَْ رلْ پـّىَ يِْ. ثْػ صوت. کـػ هطغ ّثؼؼه کـػ مکْت لضظَ يَ

 :گلتن ثلٌؼ هٌن.ّؿكت ػاػ ژّيـا

 .هيبػ مْعتَ ػهبؽ ثْ!رّّْى
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 هي آـاف ايي گيتين يَ ثْػ چطْؿ ثيـّى اّهؼم ػوـي اف ثؼؼ کَ صبال

 ثؼ فػم هي مـي يَ. ثْػ ىيک كـّىي هبًتْ چٌؼتب کْچوْى تَ. فػم

 ػليل ُويي ّثَ كْػ كنت ُن ػاىت ىبپ کبكي ُن ػؿّوي. ًجْػ

 ػهيوَ يَ كؤ گلتن عْػم ثب. ًويْهؼ نعْى تيکَ يَ ايي اف.ثْػ پبتْم

 ثْػ پبؿک اًّزب فؿػ پـّىَ ؿميؼم، کَ کْچَ تَ ثَ.ّثـهيگـػم هيـم

 ّثو عْه مبًتي ػٍ پبىٌَ فؿػاي هْ ايي اف ػًَّ يَ ثب ػاىت ّثبؿاػم

 موت ؿكتن تْرَ ثي هٌن فػ ثِن چيوکي يَ ػيؼ هٌْ ّهتي. هيکـػ

 کَ هب پْل؟ کْ ّلي تالهَ ػاىت ّکليبيي کيق ػزت. كـّىيَ هبًتْ

 تْ ؿكتن! ّاىَ ػلوْى ىبيؼ کٌين ًگبٍ يکن صؼاهل ثؾاؿ ثغـين تًْين ًوي

 ُويي.کـػ مالم ثِن ثْػ عْىتيپ رّْى هـػ يَ کَ كـّىٌؼٍ. كـّىگبٍ

 : گلت مـم پيت اف يکي کـػم، هي ًگبٍ ؿّ ؿگبال ػاىتن کَ ْٓؿ

 . ثجغييؼ

 . ىؼ مهؼلْ اثيو ّچيوبي ثـػاىت ػيٌکيْ. موتو ثـگيتن

  ؟ ثلَ -

  ثغْام؟ کوک افتْى تًْن هي ؿامتو. ىؼم هقاصوتْى ثجغييؼ-

 هيکْک کن يَ ثْػكؤ عْة ُيکلو. کـػم پبه تب مـ ثَ ًيگبُي يَ

 .هيقػ

  کوکي؟ چَ کوک؟-

 اىٌب ػعتـم ػّمت ثب تبفٍ کٌيي؟ اًتغبة ؿّ يکي ػّتب ايي ثيي هييَ

 .هيغْام اّى ثـاي ىؼم

 ثَ کَ ؿّ ًلتي اّى هٌن. ثْػ کـػٍ گيـ اي ـّفٍكي ثب ًلتي هبًتْ يَ ثيي

 .کـػم اًتغبة ثْػ تـ هيٌگ ًظـم
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 .ثْػ ايي ؿّ هَؼم هٌن! تلبُوي چَ -

 هؼؿ چَ ثلِون کَ کـػم تيق گْىوْ. ٌٍؼّم ػم ؿكت تيکـ ثب ثؼؼم

 ثَ عْه! کييؼ مْت هغن تْهي ُقاؿ ُّيت ػّينت گلت ّهتي

 .عـّد ػؿة موت ؿكتن ًبؿاصتي ثب. ػعتـ صبل

 عبًن؟ -

 ثلَ؟-

 . كـّىٌؼٍ موت ثـگيتن

 . ىوبمت ثـاي ايي –

 هي؟–

 هبًتْ ُوْى کـػم ًگبٍ تْىْ. ػمتن ػاػ كـّىگبٍ اؿم ثب تقييٌي مبک يَ

 .هيق ؿّ گؾاىتن مبک. اكتبػ ُقاؿين ػّ تبفٍ! ًلتيَ

  ػاػ؟ پنو ثگيي ٍبصجو ثَ هييَ–

 چـا؟ -

 . عْام ًوي چْى -

  ّاهؼب؟ –

 . ثلَ-

 . ػؿ تمو ؿكتن ثؼؼم

  عبًن؟–

  ثلَ؟-
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 كکـ ايٌزْؿي.مليؼ ّ ام ثي.  ثـل ُويي ثگيي عْػه ثَ کٌيي لطق-

 ّؿكتن ثـػاىتن هيق ؿّ اف مبک. ثلـهبييؼ. ًؼاػم ىوب ثَ هي کٌَ هي

 پيؼا ؿّ پنـٍ. ثْػم هزجْؿ ّلي ثجيٌن ثبؿاػ ػّثبؿٍ ًؼاىتن ػّمت. ثيـّى

 هيقػ صـف ّمتبهػ ثب ػاىت ّ ثْػ ػاػٍ تکيَ هبىيٌو ػؿ ثَ کَ کـػم

 . موتو ؿكتن اؿاػٍ ثب! کي کوکن عْػت عؼايب.ثْػ اًّزب ثبؿاػم هتبملبًَ.

 اهب؟ ثجغييؼ–

 .کـػ ًگبم ثبؿاػم. موتن ثـگيتي ىْى ُوَ

 !( پـّّ اي) ربًن؟ –

  ًَ؟ ػيگَ عـيؼيي ىوب ايٌْ–

 !ىوب ثـاي ثلَ-

  هٌبمجت؟ چَ ثَ–

 ! رْؿي ُويي ًجْػ عبٍي هٌبمجت ّاال -

 ! اُبى -

 : گلتن ػَجبًيت ثب توـيجب ّ هبىيٌو ٌٍؼلي ؿّ کـػم پـت مبک

 ! ًکٌيي هي صن ػؿ رْؿيب ُويي ايي اف ػيگَ کٌيؼ لطق لطلب پل

 .اكتبػم ّؿاٍ اًّْؿ کـػم پيتوْ ثؼؼم

  چوَ؟ هي هگَ چـا اعَ–

 . موتو ثـگيتن

 رْى ُوَ اّى ًـكتَ هي هبهبى. هٌَ اف هيکل! ًينت ُيچيت ىوب–

 ػّينت هبًتْي يَ ثب ػعتـه اعـ کَ ثيبؿٍ ػمت ثَ اثـّ کٌَ ّکبؿ ثکٌَ

 ! ثؼٍ ثبػ ثَ اثـّىْ ىجَ ّيَ ثيَ عـ ػؿ ػّ ّ ام ثي يَ تْهٌي
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 . ػاػم اػاهَ ؿاُن ثَ اًّْؿ کـػم ؿّهْ هٌن. هًْؼ ّا ػٌُو پنـٍ

 ! مْگل –

 . ٍؼا موت ثـگيتن تؼزت ثب

 . ىْ مْاؿ –

 !. ػًّنت؟ هي کزب اف هٌْ امن. کـػ اىبؿٍ هبىيٌو ثَ ثبؿاػ

  هيؼيي؟ ػمتْؿ هي ثَ کَ ُنتيي کي ىوب ثجغييؼ –

 .کـػى هي ًگبٍ ػّتب هب ثَ تؼزت ثب پنـا ثويَ ّ اثي چين پنـ

 ! ثبال ثپـ صبال. هيگن ثِت ايٌؼٍ ػؿ -

 . ىن ًوي ُب ؿـيجَ هبىيي مْاؿ هي ّلي ثجغييؼ –

 ! ىُْـتَ کي كکـ تْ–

 .ثبي كؼال پل. عبليَ ىٌبمٌبهن هي ّلي–

 پبم رلْ هبىيٌو کَ ثْػم ًـكتَ هؼم ػّ. عًَْ موت ثَ کـػم کذ هْؿا

 هٌْ ُّويٌن ثْػ عْى پـ چيوبه. پبييي پـيؼ هبىيي ّاف کـػ تـهق

 اف تـ ثبف لذ هي ّلي.ثبال ثپـ گلت ثبػَجبًيت ّ کـػ ثبف ثـام ػؿّ. تـمًْؼ

 چيوبم ّثَ ّاينتبػ ؿّم ثَ ؿّ هيٌگ اّهؼ.ّاينتبػم ربم مـ. ثْػم اّى

 ُوْى ثب ّلي! عْىگل ثبثب. ْٓمي چيوبه ربلت چَ. کـػ ًٍگب

. هيجـم ثيظ تب ثيظ رْة لت هيؾاؿم مـتْ يَ ثبال هيـي يب گلت هي چيوب

 کْثًْؼ هضکن ػؿّ. هبىيي تْ ًينتن ّ ىؼ ػُْ ًظـم ػكؼَ يَ

 ّهتي. عًْؼم الکـمي ايت ثنتن کوـثٌؼهْ مـيغ. ىؼ مْاؿ ّعْػىن

 هيکـػم عؼا عؼا. ثْػم مْؿتوَ مْاؿ اًگبؿ کـػ صـکت ثَ ىـّع هبىيي

 عْؿػ ثـ ػؿػ مـ اف ثبػ کَ ثْػ فيبػ اًّوؼؿ مـػتو.  ًغْؿٍ کني ثَ کَ
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! كبتضَ گلتن االى کَ کييؼ اليي يَ اى يک. هيکييؼ ًبلَ هبىيي ثؼًَ ثب

 :فػم ريؾ. کـػين پيؼا ًزبت امبيي هؼزقٍ ٓـف ثَ ّلي

 ! ثـّ يْاه لؼٌتي

 ّكيبؿه ػمتو هچ ؿّ گؾاىتن ػمتوْ اگبٍ ًبعْػ. ًکـػ احـي ّلي

 .ػاػم

 !يـــــــْاه -

 . کييؼم ػمتوْ هٌن.کـػ کن مـػتيْ يکؼكؼَ

 ! کٌبؿ ثقى -

 :کييؼم ريؾ کَ ثْػم ػَجبًي اًّوؼؿ. ًکـػ کبؿي

 ! کٌبؿ ثقى

 .کـػم ثبف يکن عْػم ٓـف ػؿ. ًکـػ کبؿي ُيچ ّلي

 . ثپـم يب کٌبؿ هيقًي -

 پـيؼم! تـم ثؼ هـتجَ ٍؼ تْ اف هي اي، َػيًّْ تْ اگَ. کٌبؿ کييؼ مـيغ

 . ثبال ثيبػ ّؿّػٍ ػل کَ االى گلتن.ىؼم عن رْة ي ّلجَ پبييي

  عْثي؟ عبًن –

 گـكت اثْ ثطـي مـيغ. موتن اّهؼ ثْػ چبم يکن کَ هِـثْى فى يَ

 .کييؼم مـ الرـػَ هٌن. ٓـكن

 ! ؿّاًي اّى هخل يکين ايٌزْؿي تْ هخل يکي! ثؼٍ عيـت عؼا–

  ت؟ىُْـ –

 ! ًجْػ کبه -
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 :ّگلت عٌؼيؼ

  عْثَ؟ صبلت هطوئٌي

 .  هـمي ثلَ -

 ًْفاػ ّمبيل هـبفٍ ثَ.) ؿّام ؿّثَ هـبفٍ ُويي هي ػاىتي کبؿي اگَ –

  عْة؟( کـػ اىبؿٍ

 !ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى. هـمي ثلَ-

 .ؿكت ثؼؼم. کٌن هي عْاُو –

 .ػاؿم کبؿ ثـين ىْ مْاؿ ىؼ توْم کبؿت اگَ-

 کبؿ هي ثـين ثؼّ گَ هي تبفٍ کـػٍ ثؼ صبلوْ فػٍ!  ايي ػاؿٍ ؿّيي ػزت

 !ػاؿم

 ّلي اژاًل ثَ ثقًن فًگ کَ كـّىگبٍ موت ؿكتن! ىن مْاؿ اگَ ػوـا –

 تب هبىيي موت ػّيؼم مـيغ. گؾاىتن رب کيلوْتْهبىيي کَ اكتبػ يبػم

 . کـػم ثبف ّػؿ ًـكتَ

 ػوـا؟ عبًن ىؼ؟ چي –

 :گلتن کزي ػُي ثب

 . ىؼ چلْ گـكتن اثيْ

 .چنجيؼ هچوْ هضکن کَ کيلن موت کـػم ػؿاف متوْػ

 !هچْ کي ّل -

 .ىؼ تـ ىل يکن ػمتو. کـػم ًگبه هظلْهبًَ چيوبم ثب

 !پبييي ًيْهؼم تب ثبال ثيب -
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 ؿّ کـػم پـت عْػهْ هضکن. ثيـّى کييؼم ػمتو اف صـً ثب هچوْ

 توـيجب. ؿكت ًوي تٌؼ ػيگَ ىکـ عؼاؿّ. ثنتن هؼؿتن توبم ثب ػؿ ّ ٌٍؼلي

 اف. ػاىت ًگَ كـُّـ امن ثب ىيک اػاؿي هزتوغ يَ ػم ثؼؼ مبػت ينً

 . موتوْى ػّيؼ مـاميوَ پيـي اهبي يَ ىؼين، پيبػٍ کَ هبىيي

 ! ػکتـ اهبي مالم –

 ثَ کَ مْعت ثـاه ػلن هٌن. پيـهـػ ثَ ػاػ مْيچ صـكي ثؼّى ثبؿاػ

 ثب. ثيَ ّؿامت عن هــّؿي اػهبي ُوچيي رلْي ثبيؼ چٌؼؿؿبف عبٓـ

 .کـػم مالم ثِو ىـّييعْ

 ! ػکتـ عبًن مالم-

 کني کَ ثْػ ّهت عيلي ّلي ثْػ گلتَ ايٌزْؿي ثبؿاػ عبٓـ ثَ ايٌکَ ثب

 توْم ػؿموْ کَ ثْػ هبُي يَ توـيجب! ثْػ ًقػٍ ثِن ؿّ صـكي ُوچيي

 ًوي ُب ُونبيَ ػُي اف ػکتـ عبًن ػکتـ عبًن اّايل اّى. ثْػم کـػٍ

 ؿثطيْ کـػًن كـاهْه ُّوَ يتين ػعتـ ىؼم پؼؿم كْت اف ثؼؼ ّلي اكتبػ

 ؿّف ُـ کَ ثْػ ٓلجکبؿايي عبٓـ ثَ ىبيؼ ًلِويؼم ٌُّْفم ًويؼًّنتن

 ىؼين کَ امبًنْؿ مْاؿ! ؿّفگبؿ! ُي.کييؼى هي ٍق عًْوْى ػؿ رلْ

 ثْػ ًـّ ؿّ ّعالٍَ هيقػ چيوک ثِن ُي اعـ تب اّل ُوْى اف پنـ يَ

 يَ كؤ ػمتبهْى ايٌکَ تب ىؼم هي ًقػيکتـ ثبؿاػ ثَ ُي فّؿ مـ اف هٌن

 . ثيـّى پـيؼم ّاينتبػ امبًنْؿ تب. ػاىت كبٍلَ ثبُن مبًت

 

  

 

 .ثيـّى اّهؼ تؼزت ثب ثبؿاػم
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  ثيـّى؟ اّهؼي چـا ثجغييؼ –

 . هيـم ُب پلَ ثب هي -

 !ثـي ثبيؼ ٓجوَ چِبؿ –

 ! ًينت هِن –

 ثبيؼ ّلي گـكت ًلنن کَ ًيؼ ٓجوَ يَ. ثبال ؿكتن پلَ اف مـيغ

 . عْؿػ فًگ گْىين کَ گـكتن ًلل امبًنْؿ ػم ؽؿٍ يَ.تنهيـك

  لَ؟..ة –

  ًـميؼي؟ ٌُْف -

 ! هيبم االى -

 رلْم اّهؼ. فػم امبًنْؿ. ػم هي ًيْى ثِت االى. کـػ هطغ ثؼؼم

 ٓجوَ يؼٌي ثبال ٓجوَ چِبؿ ّ تْه ؿكتن ثْػ عبلي ىکـ ؿّ عؼا. ّاينتبػ

. ّاينتبػ امبًنْؿ ّهتي .ثـم پلَ ثب ؿّ ٓجوَ يَ تب ُلت فػم هٌن. ُيت

 ثب ىؼم هيغکْة ربم مـ کزب؟–. پلَ مـاؽ ؿكتن ّ ثيـّى اّهؼم مـيغ

 ًگبٍ ٓيوَ ي ىوبؿٍ ثَ مـيغ. ػكتـ تْ ؿكت. ٍؼا موت ثـگيتن تـك

 اف ٓجوَ چِبؿ! ّاي اي ُيت؟؟ ًوييَ ٓجوَ چِبؿ هگَ! ُلت. کـػم

 ثبؿاػ.ػكتـ تْ ؿكتن ًبؿاصتي ثب! عٌگي ايٌوؼؿ کَ ثقًي گٌؼت اٍ! مْم ٓجوَ

 هي ثبػيؼى. فػ هي صـف( پٌزبٍ ّپٌذ چِل صؼّػ) هني فى يَ ثب ػاىت

 . ػاػم رْاثيْ هٌن.کـػ مالم

 ! هٌتظـت مِـاة –

. فػم ّػؿ ؿكتن. کـػ اىبؿٍ اتبم يَ ثَ ػمتو ثب ثؼؼم کيَ؟ مِـاة

 : گلت ؿمبيي ٍؼاي
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 . ػاعل كـهبييؼم هٌن! ثلـهبييؼ

 ػاىت پٌزـٍ ػم گـػى ػمتوبل َّي هيکي ىلْاؿ کت ثب كلللي اهبي

 .کييؼ هي ثـگ ميگبؿ

 . مالم –

  موتن ثـگيت

 .ثلـهب. عبًْم مالم! ثَ ثَ –

 ؿّثَ ًينت اًّن ًينتن هجل ؿّ.کـػ اىبؿٍ چـهي هجل يَ ثَ ثؼؼم

 . ؿّم

 ػيؼي کَ هبؿّ ثبؿاػ. هطلت اٍل مـ هيـم هوؼهَ ثي ػعتـم ثجيي –

 ّ ايٌزبمت ثيٌي هي اگـم !ػًؼمت يَ ّ هــّؿ چوؼؿ كِويؼي ّهطوئٌب

 هضـّهيتو ثَ تضؼيؼ کَ ثْػٍ ايي عبٓـ ثَ كؤ ، کٌَ افػّاد ىؼٍ صبّـ

 هخل ّاهغ ػؿ ػّمتبه اف يکي ػاػى ػمت اف مـ هؼتي يَ. کـػم اؿث اف

 ثَ اّى اف ىؼ ّهـيِ گـكت اكنـػگي ثْػى ثبُن ثچگي ّاف ثْػ ثـاػؿه

 عْامتَ چي ُـ ًيَ ػّمتو ػلتٌگ ايٌکَ ثـاي ّهبهبًو هٌْ ثؼؼم

 کوتـ ػّمتيْ تب ثگـػٍ عْاػ هي ُـکي ثب گؾاىتين کـػين كـاُن ثـاه

 ًبرْؿ ػعتـاي ثب. ثگؾؿٍ صؼ اف ىؼٍ ثبػج هنئلَ ُّويي ثيبؿٍ يبػ ثَ

 .ثکٌَ ػيگَ کبؿ رْؿ ُّقاؿ ثـٍ ىجبًَ ُبي*****  ثيَ، ػّمت

 هنئْليت هبٍ چٌؼ ثـاي پنـ ايي هيکٌيؼ كکـ ىوب كلللي اهبي ّلي -

 هضلَ تْ هٌْ ىجب ثبىَ هـاؿ اگَ ثبىَ؟ اهبػٍ گـكتي ػمت ثَ ؿّ ؼگيفً

  اهبػمت؟ ثؾاؿٍ، تٌِب ًوييٌبمن کنْ ُيچ تْه کَ اي

 تْرَ ثب ّلي.  گلتَ هي ثَ ؿّىب ايٌبؿّ ي ُوَ. هيؼًّن ػعتـم، هيؼًّن -

 ػعتـ تْ کَ ػًّن هي اعالهو ثب ّاىٌبيي ػاؿم پؼؿت ثب کَ ؿكبهتي ثَ
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 کي کوک پنـم ثَ.  ػاؿم عْاُيي يَ افت كؤ. يا صٍْلَ ّثب عبًن

 . ىَ ػُْ

 .ىؼم ثلٌؼ ربم اف مـاميوَ

  کٌن؟؟ کبؿ چي–

 !ثجـٍ لؾت فًؼگيو اف ػؿمت ثؼٍ يبػ ثِو! کي ػّْو -

 ّگـًَ ثْػٍ هبػؿم عبٓـ ثَ ّكؤ كؤ افػّارن ايي هضتـم، اهبي ثجيٌيؼ –

 . کٌن فػّادا ىوب ي اكتبػٍ كيل ػهبؽ اف پنـ ثب ىن صبّـ ػوـا هي

 . ػؿ موت ؿكتن

 کٌَ پيؼا ػؿهبى چزْؿي ػًَّ ًوي! هـيَْ اكتبػٍ كيل ػهبؽ اف پنـ ايي –

 اػم يَ تًْنتي ثبؿ يَ يکَ تْ! کٌَ ػؿهبًو تًَْ هي هتغٌَ يَ كؤ

 ىکنتَ ػل ّهبػؿ پؼؿ يَ عبٓـ ثَ کبؿّ ايي ػّثبؿٍ چـا پل کٌي ػُْ

 ػي؟ ًوي اًزبم

 چيوبهْ!! هيؼًَّ کزب اف ػّْي ييا ىؼم ػَجي ثييتـ صـكو ايي ثب

 رلْ اّهؼ مْگٌؼ ي چِـٍ عْػاگبٍ ًب. ثگيـم اىکن رلْي تب كيـػم ثِن

 : گلتن لـفّى ٍؼايي ثب. چيون

 . ىـٓ يَ ثَ

  چي؟–

 ! ثجغييي ، ٓلجکبؿيي ثبثبم اف کَ پْليْ توبم عْام هي افاه ػؿ -

  کـػ هکج حبًيَ چٌؼ.ٍْؿتو ٓـف ػّ گؾاىت ػمتبىْ

 توبم پْلوْ ًيؼ ػُْ پنـم اگَ کَ ىـٓي ثَ ّلي لَهجْ ثبىَ –

 ! عْام هي ّکوبل
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 .هجْلَ–

 . هجبؿکَ پل –

 ّثَ ىؼ ثلٌؼ ربه اف مـيغ هي ػيؼى ثب ثبؿاػ. ثيـّى اتبم اف اّهؼم ثؼؼم

 هب مـ ثْػ ثاليي چَ ايي عؼا! ُيـــــي. تْاتبم ؿكتي هٌيي ُوـاٍ

 ّهتي.پبييي ؿكتن وْىمبعت ُبي پلَ اف يْاه يْاه ّؿََ ؿن ثب!. اّؿػي

. ثبؿّى! اط. ثْػ ثبؿّى ثْي کـػم صل کَ چيقي اّليي ؿميؼم ػؿ ػم ثَ

 ًؼاىتن ثبؿاػ ي صٍْلَ.ثيـّى ؿكتن مبعتوْى اف ّاؿّم ثنتن چيوبهْ

 کٌن علْت عْػم ثب ّيکن ثقًن هؼم ثبؿّى فيـ گـكتن تَوين ُويي ثـاي

 هيـْل كکـم َايٌک ثـاي ؿاٍ تْي. کٌن كکـ چي ُيچ ثَ ًؼاىتن ػّمت.

 عبًْاػٍ ّاؿًگ، ؿًگ هبىيٌبي.کٌن تْرَ آـاكن ثَ کـػم مؼي ًيَ

 کزبيي ، مْگٌؼ کزبيي! عْاُـ. ػاىتٌي ػّمت ّعْاُـُبي ىبػ ُبي

 اليَ گؾاىتن ّمـهْ ًينتن مٌگ تغتَ يَ ي لجَ اؿّم. کْچْلْ اثزي

 . ػمتبم

  ؟ مْگل–

 چَ!  ْگلم ًؼاؿي؟ اػة ػًّن ًوي هي! کِي اي. ثبال گـكتن مـهْ

 ! ًَ،ػاىتٌي.. ًؼاىتٌي ػّمت لقد چٌؼه! هييَ عبلَ پنـ مـيؼن

  ثؾاؿيي؟ تٌِبم هييَ –

 کٌَ؟ ػُْ هٌْ کي اًّْهت( اػة ثي!) ًْچ ثچبيي؟ کَ ثؾاؿم تٌِبت-

 گلتن ػَجبًيت ثب. عٌؼيؼ ثؼؼم

 ! ًويبم اي ػؿٍ رٌِن ُيچ هي–

 . هًْن هي ايٌزب هٌن پل! اِاِاِاِ  –

 . ثوْى عْة–
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 ػهيوَ پٌذ ىکـ ؿّ عؼا. کـػ عبهْه ّهبىيٌْ ثبال کييؼ ؿّ ىييَ ثؼؼم

 ػاىتن! عيل کَ هٌن ثْػ ّمـػ اثـي ٌُْف ُْا ّلي اّهؼ ثٌؼ ثبؿّى ثؼؼ

 ثينت کيي؟ ًوي عزبلت ثگَ ًينت يکي اعَ.هيوـػم مـهب اف

 ػكؼَ يَ!!فًي هي هؼم ثبؿّى فيـ ًْرًّْب ايي ػيي ثـگيتي مبلتَ ُّلت

 کـػم ثبف ّػؿىْ هبىيي موت ػّيؼم مـيغ کَ هؼاّ ّصيتٌبکي مْف يَ

 عؼاصبكظي هي اّهؼى ثب فػ هي صـف تللي ثب ػاىت ثبؿاػ. تْه ّپـيؼم

 . کـػ ّهطغ کـػ

  ثيـّى؟ ًوًْؼي چـا ىؼ؟ چي–

 اّى اف تـ ثبف لذ ّلي عْؿػ هي ثِن ػًؼًّبم. لـفيؼ هي ػاىت ثؼًن توبم

 هچوْگـكت. ؿػ موت ػاىتن ثـ عيق. کٌن تضول هتلکبىْ کَ ثْػم

 کـػ ؿّىي ثغبؿييْ ّ کـػ ّل ػمتوْ.کـػم ًگبه هظلْهبًَ.  ّکييؼ

 ٓـكن ؿّ هيکي ّکبپيي ىؼ مْاؿ ثؼؼ لضظَ. ثيـّى هبىيي اف ّؿكت

 هخل. ػاىتن لـف ٌُْفم ّلي.ّپْىيؼم گـكتن افه تؼبؿف ثؼّى هٌن.گـكت

 رلْي ثؼؼ ؿثغ ّيَ گـكت گبفىْ. لـفيؼم هي ّيجـٍ ؿّ گْىي

 . ّاينتبػ ثيوبؿمتبًي

 . ًويبم هي–

 . هيبي عْثين. هيبي–

 : گلتن ريؾ ثب توـيجب هيکـػ ػيًّْن ػاىت ثبفيبه لذ ػيگَ

 ثجـ هٌْ تْؿّعؼا( ىؼ ًّبلَ اٍ ثب ُوـاٍ تـ يْاه ٍؼام!) عًَْ ثجـ هٌْ

 . عًَْ

 !! کٌن عْثي هيغْامتن کَ هي ثَ لؼٌت –
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 چْى ىکـ ؿّ عؼا.ثبال ؿكتن ثؼثغتي ُقاؿ ثب ّهٌن عًَْ ثـػ هٌْ ثبالعـٍ

 عْثَن ُن الجتَ. کٌن کبؿ چي هي ثب ثبيؼ ػًّنت هي ثْػ پـمتبؿ هبهبًن

 چِبؿتب گلت هي ثِن ُـچي هٌن ػاػ تضْيلن كضو اف کْلجبؿي ُن ّ کـػ

 ػؿثبؿٍ.ّپؼؿه كلللي مْي ثَ کـػم هي ّؿّاًَ ؽاىتن هي ؿّه ػيگن

 کزب اف. ًگلتن چيقي هبهبًن ثَ کـػم ثقؿگ كلللي ثب کَ ٍضجتي ي

 ؿّف مَ کـػم کَ عـيتي اّى عبٓـ ثَ کٌن؟ ػُْ پنـىْ ثتًْن هؼلْم

 .ىؼم ًييي عًَْ

 

 ػّمتن ثِتـيي. ُوييَ اف تـ ػپـك ّهٌن ثْػ ػوؼم هـامن ػيگَ ؿّف ػّ

 پؼؿ.ثْػ ًيْهؼٍ ٌُّْف هبػؿه پيو عبؿد هبُي يَ ثْػ ؿكتَ ُن ؿّىب

 هًْؼ ىنعبؿد،پؼؿ ؿكت هبػؿه. ثْػى گـكتَ ٓالم ُن اف ؿّىب هبػؿ

. کٌن ّػل ػؿػ پييو تب ًؼاىتن ؿّ کني هٌن عْة گـكت فى ّ ُويٌزب

 ُيت تب ٓـف اّى ّاف ػيؼى ّكيلن هًْؼى ثيؼاؿ تبٍجش ثْػ ىؼٍ کبؿم

 ّ گـكتن پؼؿه اف ثبؿاػ ي عًَْ اػؿك ػوؼ اف هجل ؿّف.عْاثيؼى ىت

 ػثبؿا عًَْ.ؿيق عْؿػٍ ّچٌؼتب لجبمبهْ رق ًجْػ چيقي. اًّزب ثـػم ّمبيلوْ

 ّهجالي ثٌلو ػيْاؿي ُْىوٌؼ،کبؿؾ تلْيقيْى. هؼؿى ثْػّ هيٌگ

 ّ ّهيکي هـهق ػيْاؿي کبؿؾ ثب ّکبهل ىيک ي يبمي،اىپقعًَْ

 ًلـٍ يَ تغت تْه کَ اتبهي ثَ ثـػم ّمبيلوْ هٌن. ُوـًگو ّمبيل

 ُوـًگ ّؿّتغتي اي هٍِْ ػؿاّؿ ثب ثْػ اي ّهٍِْ اثي ػيْاؿه ؿًگ.ػاىت

 ثب ثْػ ًلـٍ ػّ تغت کَ يکيو.ًؼاىت ثييتـ اةعْ مَ عًْو کال. ػيْاؿ

 هيق تْه چْى ثْػ کبؿ اتبم يکي اّى. ثْػ عْػه اتبم کَ ثبؿاػ ػکنبي

 اتبم کَ يکي اّى هًْؼ هي ّكؤ کبهپيْتـثْػ ّهيق ًويَ ّچٌؼتب تضـيـ

 ثبثبه اف کليؼ هي ًجْػ عًَْ عْػه.ثـػاىتن ُوًْْ هٌن. ثْػ هيِوبى
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 ىجي ػهيوب. عًَْ موت ّؿكتن ثنتن ؿػ گؾاىتن کَ ّمبيلوْ.گـكتن

 ُلت ٓـكبي ّكؤ هًْؼم ثيؼاؿ ٍجش تب هضْـ ثـين ثْػ هـاؿ كـػاه کَ

 ًَ مبػت هبهبًن ثْػ هضْـ ًّين ػٍ چْى ّلي فػم چـتي يَ کَ ثْػ ٍجش

 ثبالعـٍ ٍْؿتن ىنتي ثبؿ ػٍ ّثب ؿكتن ثؼثغتي ُقاؿ ثب. کـػ ثيؼاؿم ٍجش

 کَ كيـّفٍ ًغي ّهبًتْ ؿكتن. پـًّؼم مـم اف عْاة مبػت چٌؼ ثـاي

 تلٌگي ىلْاؿ يَ ّ پْىيؼم ثْػ عـيؼٍ تْلؼ کبػّي ػٌْاى ثَ ثـام مْگٌؼ

 ثَ پْػؿ کـم يکن اييٌَ رلْ. ثـػاىتن ُوـًگو ىبل ُوـاٍ ثَ هيکين

 عْػم ًظـ اف صؼاهل ثْػم ًيؼٍ ثؼ.فػم هـهقهْ ّؿژ هبلييؼم عْػم

 .ثْػم ىؼٍ عْىگل

  اّهؼي؟ ربى هبهبى –

  !اّهؼم-

 ّؿكتن پْىيؼم ميبُبهْ ّکتًْي ؿكتن مـيغ.هينپبؿم تْ ثَ عْػهْ عؼايب

 عْػهْى ثْػ هـاؿ ّچْى کييؼ هي ْٓل يکن کٌَ ػؿهلل هبهبًن تب پبييي

 مـيغ. لـفٍ هي کيلن کـػم صل. کـػين هي ػزلَ ثبيؼ هضْـ ثـين

 تؼزت ًـعـ امن ػيؼى ثب. ثيـّى کييؼم ّگْىيوْ کيلن تْ کـػم ػمت

 .کـػم

  َ؟ثل -

 . پبييي ثيبيي-

 ػؿ رلْ مليؼي لکنْف ثؼؼ اي لضظَ! اػة ثي ي پنـٍ. کـػ هطغ ثؼؼم

 . هبهبًن اّهؼى ثب ىؼ ُوـاٍ کَ ّاينتبػ عًْوْى

 .. گلتي ّ فػى فًگ گْىين ثَ كلللي اهبي مْگل –

 ! اّهؼى ىويبػ ىبط هيؼًّن ثلَ–
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 ػوت ٌٍّؼلي ؿكتين مـيغ. کـػم اىبؿٍ هبىيي ثَ ػمتن ثب ثؼؼم

 اٍال هبىيي تْ.  ًؼاىتين توبك ُن ثب اٍال ُلتَ ايي تْکل. ينتينً

 كکـ! پـؿّ ثچَ. ٌٍؼليو ؿّ ثْػ ًينتَ اعالهب ثؼ ثچَ ايي ػيي ًقػ صـف

 ثبالعـٍ ػاؿم کٌن افػّاد ثبُبه عْامت هي ػلن هي عيلي ًَ! کيَ کـػٍ

 رب يَ هبىيٌْ ؿكت ّعْػه کـػ پيبػٍ هبؿّ.  هضْـ ؿميؼين ؿثغ يَ اف ثؼؼ

 .کٌَ پبؿک

. ثْػ کٌٌؼٍ کنل عيلي چْى کٌن تؼـيق ثـاتْى هضْـ ًؼاؿم ػّمت

 کَ فًو ّ كلللي اٍـاؿ ثَ ىؼ توْم ثبالعـٍ ىکـ عؼاؿّ ّلي! عيليـــي

 ػؾاة عبٓـ ثَ هبهبًن گـيَ ّ هِـثًْيَ ّعؼاؿّىکـ،فى هٌيييَ ُوْى

 هبهبى اّل کَ ؿكتي ّعْػىْى ثبؿاػ اپبؿتوبى ػم ؿمًْؼى ؿّ ّرؼاى،هب

 هي ٍضجت ًگِجبًي ثب ػاىت ػؿ ػم ثبؿاػم. عًْيْى ثـى ثؼؼم ـمًْيث

 ي عًَْ.ثبال ؿكتن ّ ًکـػم هؼطّل ػاىتن ؿّ عًَْ کليؼ چْى هٌن.  کـػ

 کبؿي اّليي ؿميؼم ّهتي. ثْػ ٓجوَ ُيت مبعتوْى يَ ػّم ٓجوَ ثبؿاػ

 اف کَ ىؼ ًوي ثبّؿم. اّؿػم ػؿ ّلجبمبهْ اتبهن تْ ؿكتن مـيغ کـػم کَ

 هبهبًن ايٌکَ ثـاي ػايين ىکـ عؼاؿّ. کٌن فًؼگي ايٌزب ثبيؼ ثؼؼ ثَ االى

 ُبه ثچَ ّ عْػه ىِـ ثَ ّاًّْ گـكتَ اًتوبلي ثـاه ًجبىَ تٌِب

 هبًتْهْ. کـري پؼؿين ّلي ىوبليي هبػؿين ي عبًْاػٍ. ثـػٍ ىوبل

 ًينت هـاؿ کَ صبال.کوؼ تْ کـػم اّيقًّو ّ لجبمي چْة ثَ کـػم اّيقّى

 ، ًوييٌبمن اٍال ؿّ پنـٍ ايي ّهي ثبىَ ػاىتَ اهَاػ ُوييَ تب

 ػؿهْ پل. ثجيٌَ پْىو هٌْثؼّى هضـهن ثِو ايٌکَ ثب ًؼاىتن ػّمت

 ثَ کـػم ىـّع ّ کييؼم ثيـّى مبکن اف ّىلْاؿک تبپ ّيَ کـػم هلل

 ػمت چِبؿ هِوًْين لجبك.ًؼاىتن فيبػي چيق. کوؼ تْ لجبمبم چيؼى

 کَ هب چْى. ىت لجبك ّػّتبم ىلْاؿّ ثْليق ػّتب ىبهل کَ ًجْػ ثييتـ
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 ثن تْ ػـّمي ثْػى ؿكتَ كبهيالىْکَ ّثبثبم ًجْػين هِوًْي اُل کال

 هِوًْي پل ىوبلي كبهياله کَ هبهبًون. ػاػ ػمت اف فلقلَ تْاّى

 اکخـىْ. ػاىتن فيبػ عًَْ لجبك ّلي. هيبػ پيو کن ثـاهْى كبهيلي

 کو يَ ىؼ توْم کبؿم ّهتي. ثْػم گـكتَ عْػم يب ثْػ ػاػٍ ثِن مْگٌؼ

 ػزت! اٍّ اٍّ اٍّ. کييؼم ػؿاف تغت ّؿّي ؿكتن ّ ػاػم ثؼًن ثَ ّهْمي

 يَ کيْ ّاف ىؼم ّثلٌؼ ىؼ ػُْ ًظـم! ثْػ مٌگ ػيي ػىکو! ملتَ

 ًينت يکي ّپْىيؼم ثـػاىتن هيکي ثبكتٌي يَ ّ اي مْؿهَ ىلْاؿ

 کال هي. فهنتًْيت ثبكتٌي ايي ثَ ًَ تبثنتًْيت تبپ اّى ثَ ًَ ثگَ

 صبل ُـ ثَ. ثپْىن گـم لجبك ثْػم هزجْؿ صبال ّلي.ثْػم مـهب ػبىن

 ثبف اتبهن ّهلل کـػم مـم هيکين ًغي ىبل يَ. کـػم هي تضول ثبيؼ

 ثبىَ عْاة ثبيؼ االى اصتوبال. ثْػ ّکْؿ مْت عًَْ. ثيـّى ؿكتن ّ کـػم

 اف عْػم هي.ًجْػ هِن ثـاهن ؿكت کزب ّ اّهؼ کي ًلِويؼم اٍال کَ هي

 كـم اّى ثبىن عنتَ عيلي کَ هْاهؼي رق ثَ هيْهؼ ثؼم ظِـ اةعْ

 هجبؿک ىکن ثَ صبلين يَ ًينت ثؼ صبل ُـ ثَ گلتن عْػم ثب! کٌَ هي

 ًْىتَ ؿّه کَ ػيؼم پبکت يَ. کـػم ثبف ّػؿىْ يغچبل موت ؿكتن! ثؼين

 ػاىتن ػّمت. ثْػ فهيٌي ميت ثـگـّ يَ تْىن. ليوْ كْػ كنت ثْػ

 يکي ؿؾاهْ ثجيٌن ثـم اگَ هٌن.  عْػىَ هبل ؼىبي گلتن ّلي ثغْؿم

. ثگيـم صبليْ ايٌزْؿي ًؼاىتن ػّمت! هييَ گـكتَ صبلن عْؿػٍ ػيگَ

 ّلي ػاىتن هي ثـ ثْػ ثـاػؿم هخال يؼٌي ىٌبعتوو هي اگَ ىبيؼ

 فىتَ يکن ػاؿين ؿّ ُوغًَْ صکن ّكؤ ًؼاؿين ثبُن اىٌبيتي ُيچ ّهتي

. ػم هي ملبؿه هقٍ عْه ايؿؾ يَ عْػم ىت كْهو گلتن عْػم ثب. 

 ثَ عْػهْ پل ثؼم ملبؿه ثغْام کَ ًجْػ گيٌن اًّوؼؿ االًن ّوي ػؿ

 آهبػٍ مـيغ ُّن ثْػ آمْى ُن چْى کـػم هبًغ ّپٌيـ ًْى لووَ يَ عْؿػى
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 اف ػاىتن.ثغْاثن ثـم تب ىَ آهبػٍ مـيغ ػاىتن ػّمت چْى ىؼ هي

 ظـكيْيي ْت گؾاىتن ظـكبؿّ ىؼ توْم کَ ؿؾام.هـػم هي عْاثي ثي

 عْاثيؼى ثَ تَوين تٌن لجبك ُوْى ّثب کـػم هلل ّػؿّ اتبهن تْ ّؿكتن

 ثـم ًجْػ ّصنين ثْػ ملت ،ػىکن ثْػ چِبؿ ٓـكبي مبػت. گـكتن

 اًؼاعتن ؿّ ّپتْ ثبليت. ثغْاثن فهيي ؿّ ػاػم تـريش ػىک ّ لضبف ػًجبل

 ليياّ ثـاي ايٌکَ ثب عْاثيؼ؟ ىؼ هي هگَ ّلي ثنتن چيوبهْ ّ فهيي ؿّ

 ثْػ ػييت عبٓـ ثَ اًّن ثْػم عْاثيؼٍ مبػت ػٍ اف ثييتـ ػوـم تْ ثبؿ

 هگَ ّلي ثغْاثن عْامتن هي. هـػهن هي عْاثي ثي اف ػاىتن ّلي

 ػيي ثْػ ىؼٍ ثؼًن ثْػ ٍجش ُلت ٓـكبي ؽاىت؟مبػت هي ػؿػ ثؼى

 ّهخل ثْػم عْؿػٍ ّّل كؤ ػييت ّکل هيْهؼ عْاثن ثنيبؿ!کجـيت چْة

 رٌِن ثَ ثبثب گلتن عْػم ثب کـػ هي ػؿػ رْؿ ثؼ گـػًن ّ ًغْاثيؼم اػم

 کَ ثْػ گـهن اًّوؼؿ!  ثْػ ػىک ثْػ ُـچي صبل ُـ ثَ ػىک ؿّ ّؿكتن

 چيوبهْ.پبم ؿّ اًؼاعتن پتْهن ّ کـػم ثبف مـػي اّى تْ ؿّ ّپٌزـٍ ؿكتن

 ًين ثَ ثـػ عْاثن ثبالعـٍ ّلي ثجـٍ عْاثن تب کييؼ ْٓل ؿثغ يَ.  ثنتن

 يَ اٍال ثْػ کـػٍ يظ ثؼًن کـػ هي ػؿػ کوـم. ىؼم ثيؼاؿ ًکييؼٍ مبػت

 ىؼ ُوقهبى کَ ثيـّى اتبم اف ّؿكتن مـم ؿّ اًؼاعتن ىبلوْ. ثْػ ّّؼي

 اتبهو ثَ مـک يَ. ؿكتَ ىؼم هطوئي ّهتي. ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي ثب

 صْمن ثَ رْؿي ثؼ الهَت. هـتت ًب تغتو ثْػ کٌبؿ لضبكو. کييؼم

 ػىکو موت ؿكتن هبل کْؿ هبل کْؿ.کٌن چک اًّن ػىک تب ثْػ اًؼاعتَ

 هي کَ رْؿي ثْػ تـ ّؿاصت تـ ًـم عيلي هي هبل اف ػىکو ًبهـػ اي.

 ثؼؼم. کـػم کْک ػّافػٍ ؿّ ّ اّؿػم گْىيوْ! ػؿک ثَ. ػاىتن کن االى

 هـاؿ عْؿىيؼ ًْؿ تْ کَ اثـ تيکَ يَ ؿّ اًگبؿ. کييؼم ػؿاف ربه تْ عْػم
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 ػّ ثَ. ػاىتن اصتيبد ثِو ّاهؼب کَ يچيق. ّگـم ًـم! عْاثيؼي گـكتَ

 . ثـػ عْاثن ًـميؼٍ حبًيَ

 

  

 

 ثِو عْػهْ عـاهبى عـاهبى.پـيؼم عْاة اف عًَْ تللي فتگ ٍؼاي ثب

 .ؿمًْؼم

  ثلَ؟ -

 رْى؟ ثبؿاػ الْ -

 پيچيؼ گْىي تْ ػعتـ يَ ىبػ ٍؼاي

 . ًينتي رْى ثبؿاػ -.

 ىوب؟ ثجغييؼ–

 حبًيَ چٌؼ. فًين هي: تنگل ّلي هيگَ ثِو ػًّنتن هي ايٌکَ ثب

 . مکْت

  الّْ؟–

  ّهتَ؟ چٌؼ -

 ! مبلَ يَ: گلتن ػؿّؽ ثَ. ثْػ ثـِ ثب ُوـاٍ ٍؼاه

 افه؟ ػاؿي ثچَ –

 ! ػّتب-
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. ربه مـ گؾاىتن تللي. ىؼ هطغ ّتللي ثْػ گـيَ ٍؼاي ثؼؼىين

 يَ! ثيَ اگَ الجتَ. ثْػ ىؼٍ ىـّع ثبؿاػ تـييـ ثـاي هبهْؿيتن ثـًبهَ ثؼّى

* ثؼى* تْ هلجن يکبى!  ّاي! ثْػ ُلت کـػم مبػت ثَ ًگبُي

 اگَ ّلي چي؟ ثبىَ ايٌزْؿي اگَ ثبىَ ػيؼٍ تغتو تْ هٌْ ًکٌَ.ّاينتبػ

 رـم هگَ ثبىَ ػيؼٍ اٍال. ثبىَ ايٌزْؿ کٌَ چي؟عؼا ثبىَ ًيْهؼٍ عًَْ

 تْ ُوجـگـ اّى ٌُْفم يغچبل مـ ؿكتن ؿكت ّؼق ػلن! چي يؼٌي کـػم؟

 ميت. ًين هنوْم ّهت يَ! ىؼٍ عـاة ىبيؼ ّلي.ثْػ يغچبل

 کون يَ! هقٍ ّعْه تـػ چَ. کـػم عْؿػًو ثَ ّىـّع اّؿػم ػؿ فهيٌييْ

 ًوبفام ّتٌجلي هنبئل ايي عبٓـ ثَ. چنجيؼ ثؼرْؿي ؿّه ؿيغتن مل

 مبکن اف ّؿكتن گـكتن ّّْ ُويي ثـاي. ثْػ ىؼٍ ؿؾا ؿّفٍ مَ ػّ ايي تْ

 کل ثبيؼ.کـػم ًوبف ثَ ىـّع ًيتن گلتي ّثب کييؼم ثيـّى ّربًوبفهْ چبػؿ

 مزؼٍ ثيي. ّػيب ٍجش،ظِـ،ػَـ،هــة. عًْؼم هي اهـّفهْ ًوبفاي

 ثب اتبهن ػؿ ثالكبٍلَ ثؼؼم اّهؼ ػؿ ىؼى کْثيؼٍ ٍؼاي کَ ثْػم ظِـم ًوبف

 هي. گـّم!گـّم. ثيٌْم ًلنبىْ ٍؼاي تًْنتن هي. ىؼ ثبف ىؼت

 ًوبفاهْ کـػم مؼي ُويٌن ثـاي.کٌؼم عْػهْ گْؿ اهـّفم کبؿ ثب ػًّنتن

 کييؼ ْٓل ػهيوَ ػٍ ًوبفام.ثغْاثَ ػَجبًيتو ىبيؼ تب ثغًْن اُنتَ

 ىکـ ًوبف ؿکؼت ػّ يَ اعـم. ثْػ ؿكتَ مـ صٍْلن اعـاه ػيگَ عْػم

 ّصٍْلَ ٍجـ ثب!. کٌَ عيـ ثَ اهيت هبؿّ ػبهجت عْامتن عؼا ّاف عًْؼم

 کوؼ تْ ّگؾاىتن کـػم روغ ّربًوبفهْ چبػؿ ًؼاىتن ّهت ُيچ کَ فيبػ

 ثب ػاىت.ثيـّى ؿكتن عؼا ًبم گلتي ّثب کـػم مـم ىبلوْ ثؼؼم. ػيْاؿي

 ُويي.ثِن ػاػ گْىيـّ. موتن اّهؼ هي ػيؼى ثب. فػ هي صـف تللي

 .کـػم ًگبه ْٓؿي

 الْ؟ –
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 . ثْػم گلتَ ػؿّؽ ثِو کَ ثْػ ػعتـ ُوْى ٍؼاي

 ثلَ؟–

 نّامو ثبؿاػي فى گلتي ثِو کَ ػعتـين ُوْى هي ، عبًن ثجيٌيؼ -

 ىوب ثَ پؼؿه کَ ّهبهْؿيت افػّارتْى هبرـاي ي ُوَ ثبؿاػ ؿّىٌک،

 کَ ايي اًّن عْام هي چيقي يَ كؤ ىوب اف هٌن. گلت ثـام ُن ؿّ ػاػٍ

 ي ػِؼٍ ثـ کَ اي ّظيلَ عبٓـ ثَ كؤ کَ ّثگيي کٌيؼ تبييؼ صـكبىْ

 .کـػيؼ کبؿّ ايي گؾاىتي ىوب

 اًگبؿ کَ کـػٍ تؼـيق ْؿير يَ. کٌَ هي ػيًَّْ هٌْ پنـٍ ايي!  ّاي ّاي

 هي ثبؿاػ اف ايٌکَ ثب! ثبىن هضبكظو ػاػى پْل هي ّثَ پـمتبؿىن هي

 -:گلتن ىؼٍ کَ ثبفين لذ عبٓـ ثَ ّلي تـميؼم

 اگَ اّى!  کـػيي ثبّؿ ثبؿاػ هخل کخيلي اػهبي صـكبي کَ ثـاتْى هتبملن

 ... ًويْهؼ ثْػ اػم

 .کييؼ ػمتن اف هضکن تللي يِْ

  چتَ؟! ُّّْ -

  ؿّىٌک؟ الْ،الْ-

 ثجٌؼم ػؿ اّهؼم تب اتبم تْ ّػّيؼم ثنتن كلٌگ کـػ هي الْ الْ ايي تب هٌن

 هي اف چْى هتبملبًَ ّلي فػم فّؿ اًّْؿ اف هٌن ػاػ كيبؿ ػؿ ثَ ؿميؼ

 تـمٌبک كيلوبي هـثبًيبي ايي هخل هي. ىؼ ثبف ّػؿ ًکـػ احـي ثْػ تـ هْي

 کـػ گيـ پبم ايٌکَ تب نؿكت ػوت ػوت اًؼاعتَ گيـىْى هََ ُيْالي کَ

 ثـاي ثْػ مـاهيک اتبم کق. ػوت ؿكتن کلَ پل ّثب كـه ي لجَ ثَ

 ّ ىکنت گيـم کَ فهيي عْؿػم رْؿي.ثْػ گـكتَ ػؿػم ثؼرْؿي ُويي

 !مـم تْ ؿكت
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 ..ػيگَ ثبؿ يَ كؤ ػيگَ ثبؿ يَ كؤ اگَ کي ثبف گْىبتْ عْة–

 :گلتن پـؿّيي ثب

 ! ثکٌي تًْي ًوي ؿلطي ُيچ

 مـم كِويؼم کـػم صل مـم پيت تْ عيني ُوـاٍ ثَ کَ ييگـهب اف

 .ىکنتَ

  کٌن؟ هي ؿلطي چَ ثجيٌي عْاي هي -

  ثيکٌي؟ مـهْ ػّثبؿٍ چي؟ هخال-

 (ثْػ تؼزت ثب ُوـاٍ ٍؼاه)ىکنتَ؟ هگَ -

 .کييؼم مـم پل ثَ ػمتوْ ّ ىؼم پب ربم اف مغتي ثَ

 :ًقػيکتـ اّؿػ ػمتيْ. ىکنتَ! ثلَ -

 ! ثجيٌن-

 :فػم پل ػمتيْ توبم عيًْت ثب

 !ػّْي ًقى ػمت هي ثَ

 ثَ ىؼم ؿّاًَ ّ ثـػاىتن هبًتْهْ ػؿ پيت لجبمي چْة اف مـيغ ثؼؼم

 ػمتن!يْاه: ؿكت ُْا ريـن. ّکييؼ گـكت ػمتوْ ؿاٍ ثيي ػؿ. ػؿ مْي

 اّهؼ ػؿ

  کزب؟ -.

 !ًجيٌن ػّثبؿٍ تْؿّ کَ ربيي! رٌِن-

 !ػمتْ کـػ هي ّل هگَ ّلي

 پْل؟ ثي -
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 کوکن کَ ىَ هي تْپيؼا اف تـ ؿيـت ثب ٍؼتب ثيـّى اّى ثبه هطوئي-

 !کٌَ

 . ًکـػٍ الفم –

 .هجل موت کـػ پـتن ثؼؼم

 !!ّصيي چتَ! ُّّْ–

 ثبفّهْ. ػؿ موت ػّيؼم. کـػ هلل ّػؿ ثـػاىت کليؼي رب اف ؿّ کليؼ

 .فهيي اكتبػم هي گـكتن ًوي ّاگَ عْؿػم مکٌؼؿي يَ ّکَ کييؼ

 !اىـبل کي ّلن -

 عْؿػٍ ثِن کَ اي ّـثَ عبٓـ ثَ ثبالعـٍ ًؼاىت كبيؼٍ ـػمک توال ُـچي

 ثبفّي ػمتو يَ ثب.ىؼ ىل ّثؼًن ىؼم عنتَ ػاىتن کَ ّگيزي ثْػ

 هجل ؿّ هٌْ ّهتي.ثبفّم اّى ػّؿ اًؼاعت يکين اّى ّ عْػىْگـكت موت

 کوک رؼجَ يَ ثب ّثؼؼه کبؿه اتبم موت ؿكت ػهيوَ يَ عْػه ًيًْؼ

 ثبفي لذ ؿّي اف هٌن. ىبلن موت ػثـ ػمتيْ. ثـگيت اّليَ ُبي

 :ّگلتن کٌبؿ کييؼم مـهْ

  کٌي؟ هي کبؿ چي

 .کٌن پبًنوبى مـتْ عْام هي

 صبال؟ تب کي اف! اِاِاِاِ  -

 .مبل چِبؿ: گلت رؼي عيلي

 .مـم موت ثـػ ػمتيْ ػّثبؿٍ ثؼؼ

 ! کٌَ ثبف مـم اف ؿّمـيوْ ًبهضـم يَ ًؼاؿم ػّمت–

 .اًّْؿ کـػ پـت مبيلّْ.  کـػ ًگبٍ ثِن تؼزت ثب لضظَ يک
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 !تبثويـي کي ؿيقي عْى اًّوؼؿ! ػؿک ثَ -

 ػاػم تکيَ ػؿهًْگبٍ؟مـهْ ثـم چزْؿي صبال کـػم ؿّي فيبػٍ ػًّن هي اؿٍ

 . ػمتبم ثَ

 !ثبال ثگيـ مـتْ–

 ػمتيْ. کـػم ًگبُو هظلْهيت ّثب ثبال گـكتن مـهْ. گلت ػَجبًيت ثب

 ثـػاىت مـم اف ىبلوْ ّهتي. ثنتن چيوبهْ هٌن. ىبلن موت ثـػ

 ثؼؼ اي لضظَ. کـػ رؼا هُْبم اف ّاًّن مـم گيـٍ موت ثـػ ػمتيْ

 ػزيت رْؿايي يَ هُْبم.ىؼ ّلْ مـم ػّؿ کَ ثْػ هُْبم اف عـهٌي

 ىؼ هي ٓاليي ًْؿ تْ ّلي ثْػ عـهبيي.  ًجْػ هؼلْم ؿًگو. ثْػ ّهـيت

 چيوبي ّثب کـػم ثبف چيوبهْ. اي هٍِْ کييؼي هي کَ ّميْاؿ

 ىؼ ثلٌؼ.کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ػاىت اًّن. کـػم ًگبٍ ثِو ػالْ اىک

. ثْػم ىؼٍ ّـيق هي ّلي ثْػ رقئي رـاصتو. کـػ پبًنوبى ّمـهْ

 ُيچي کال ّاهـّفم ىبم ػييت. ثْػم ًغْؿػٍ ؿؾا ػؿمت کَ ثْػ ػّؿّف

 .ثْػم ًغْؿػٍ

 ! ثْػي عْاة کَ پيو مبػت يَ تب عْؿػي؟اعَ چيقي -

 . کـػم هي ّل ػهْعْ ًجبيؼ! ػًّنت هي پل ّاي

 ..فهيٌي ميت ؽفٍ يَ اؿٍ–

 تْ ثقًَ ثلؼ كؤ! ايــــــــو. اىپقعًَْ تْ ؿكت صـكن اػاهَ ثَ تْرَ ثؼّى

 توبم. پبم ؿّ اًؼاعت ؿّ ؿؾا پبکت ُوْى يِْ ثبال کَ مـهْ. اػم ثـرک

 ؿكتبؿ رْؿي! کـػًو پـت ايي ثَ ًَ هضجتو اّى ثَ ًَ. فًٌؼمت ؿكتبؿاه

 اًّْؿ کـػم پـت ؿؾاؿّ کينَ! هيؼٍ ؿؾا مگو ثَ ؿٍػا اًگبؿ کَ هيکٌَ

 تْ يب! ؿكتَ اي ػؿٍ رٌِن کؼّم ًجْػ هؼلْم. ثـػاىتن ّتللي ىؼم ّثلٌؼ
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 ثب هغلْٓ پيتقا يَ عْػم ثـاي! هيقًَ فّؿ ػيگَ رب يَ ػاؿٍ ُن يب اتبهو

 رؼيؼ کليپل يَ اتبهن تْ ؿكتن عْػهن. ػاػم ملبؿه فهيٌي ميت

 کـػم هي کبؿّ ايي ًجبيؼ ايٌکَ ثب.کـػم روغ ّهُْبهْثبُبىن ثـػاىتن

 ػيگَ کَ صبال. ًجْػم ؿاصت ، ثغْؿم تکْى ثبف هُْبي ثب تًْنتن ًوي ّلي

 .ًکٌن يب کٌن مـم ىبل هي ًؼاىت كـهي ثْػ ػيؼٍ

  مْگل؟ -

 رْؿي هٌْايي کَ ًينتين ٍويوي ثبُن اًّوؼؿ هب ًويلِوَ ايي ثبثب اي

 .کـػ ثبف اتبهن ػؿ اّهؼ کٌَ؟ هي ٍؼا

 ًوييٌْي؟ ٍؼاهْ -

 .ؿاٍ اّى ثَ فػم عْػهْ

  کـػي؟ ٍؼام هگَ ًَ -

 .ثؼم ملبؿه موؼک ثـات ثبيؼ-

 کَ ثؼي ملبؿه ّاػة ىؼْؿ يکن عْػت ثـاي ثِتـٍ: گلتن صـً ثب

 .کٌبؿ ثـّ. ًويکٌَ پـت کني رلْي ؿّ ؿؾا اػم ثلِوي

 عبٍي لضي ّثب عٌؼيؼ. ّاينتبػ ربه ّمـ ًؾاىت کَ ثـم عْامتن

 :گلت

 هيٌگ؟ هْ عْؿػ ثـ تثِ

 .هيکـػ ػيًّْن ػاىت يؼٌي ّاي

 فًَ هـيْبي ثب الثؼ. ػاػى هؼؿک تْ ثَ چزْؿي ًويؼًّن هي: گلتن لذ ثب

  ًَ؟ کٌن ػّْت عْامتَ افم ثبثبت کَ ػاؿي ثـعْؿػ ُويي ػيگتن
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 ثب ثؼؼم! صِوت. ّصيتٌبک ىؼ هـهق. کـػ تـييـ مـػت ثَ ٍْؿتو ؿًگ

 ؿّ عًَْ کل ػؿ ىؼى کْثيؼٍ ٍؼاي ثؼؼ َلضظ چٌؼ.ىؼم ؿػ کٌبؿه اف تٌَ

 ثلٌؼ ربم اف هٌْ ػؿ فًگ ٍؼاي. ثْػم کـػٍ ػَجيو ثؼرْؿي. لـفًّؼ

 يبؿّ ّكتي. ثبال ثيبػ گلتن هـػ ثَ ًؼاىتن ؿكتي پبييي ي صٍْلَ چْى.کـػ

 .کـػ ايٌزْؿي آعـىن تْ ثپـ پب رلت ثْػ ًقػيک کـػم ثبف کَ ػؿ ، ثبال اّهؼ

 !ثبه هي هِوْى -

 .يهـم ًَ–

 . هيين هقاصن ػّثبؿٍ اييبهللا –

 کَ ؿؾاؿّ! ىؼى پـؿّ چَ هـػم! هيجيٌي تْؿّعؼا. ؿكت کزي لجغٌؼ ثب ّ

 اف. ىؼم عْؿػًو ثَ ّهيـْل ؿيغتن عْػم ثـاي ًْىبثن ليْاى گـكتن،يَ

 ايٌکَ ثب. يغچبل تْ گؾاىتن ثويين عْؿػم چِبؿتبىْ پيتقا ثـه ُيت

 هجل ؿّ. ثغْؿم فهيٌي ميت ثوييْ ػاػم تـريش ّلي ثْػ گـمٌن ٌُْف

 . ثيـّى اّهؼ اتبم اف يِْ. کـػم ؿّىي ّتلْيقيْى ًينتن

 .اتبهت تْ ثـّ پبىْ –

 .ىؼ اػة ثي ثبف

 . ؿم ًوي -

 .  ّاينتبػم ّ ىؼم ثلٌؼ هٌن. ّاينتبػ رلْم اّهؼ

  چـا؟ ثپـمن هييَ–

 .ػاؿم هِوْى هي-

 .ثيـّى ثجـىْى چَ؟ هي ثَ عْة -

 ! هي ي عًَْ ايٌزب َايٌک هخل ثجغييؼا اِ؟ –
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 افػّاد ثبُبه اگَ صتي اّى ي عًَْ ايٌزب. ػاىت صن هْؿػ يَ ايي ػيؼم

 کـػم

 ! ثجيٌن تلْيقيْى هيغْام اٍال.. اٍال -.

 : ّگلت کـػ پْكي ّيَ کييؼ هُْبه الي ػمتيْ

 ُويٌَ؟ هيکلت

 تْ کيًْؼ ّهٌْ گـكت ػمتوْ. ػاػم تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 : ّگلت ػاػ کٌتـلن يَ. اتبهو

 !تلْيقيْى ايٌن ثيب

 ّثب کـػم ػي اي ال ثَ ًگبُي يَ.کـػ اىبؿٍ اتبهو تْ ػي اي ال ّثَ

 ػؿ افت ٍؼايي چـا ىيطْى؟پل ثْػي ايٌزب کي تْ گلتن عْػم ثب لجغٌؼ

 ًويْهؼ؟

  ًينت؟ هيکلي ػيگَ -

 . ًچ-

 ثـًبهن ي اػاهَ ّثَ ػاػم لن تغت ؿّ هٌن. ثنت ّػؿّ ثيـّى ؿكت ثؼؼم

 تلْيقيْى ٍؼاي. ىؼ ثلٌؼ عًَْ فًگ ٍؼاي ثؼؼ مبػت ًين. کـػم تْرَ

 كؤ. ثْػ ػعتـ ٍؼاي ُويًْن ًبهـػا. کيي هِوًْبه ثلِون تب کـػم کن

 :کـػ ايٌزْؿي يکييْى. ػعتـ تب ّپٌذ ىٌيؼم پنـ ٍؼاي تب مَ

  رًّّّّّْن؟ ثبؿاػ

 رّّْى؟-

 تـ ػؿمت تب گؾاىتن ثبف ثييتـ ػؿ الي. هيْهؼ ػؿ صـٍن ػاىت يؼٌي

 :گلت پنـا اف يکي. ثلِون
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 ايي هِوًْيبي ثَ! يک ػؿرَ* آة. *ىيـاف هبل اٍل اٍل! ػاؿم چي ثجيي

 ثْػى عبًْاػگي هِوًْيبي ُويْى.ايٌزْؿي ًَ ّلي ػاىتن ػبػت رْؿي

 مغت ثـام هضللي ُوچيي تضول! هللا اال الَ ال...  آػم هيت يَ ًَ

 ّکيلون اّؿػم ػؿ ّىبل ًتْهب ّيَ اتبهن تْ ؿكتن توبم ػَجبًيت ثب ثْػ ىؼٍ

 . ثـػاىتن

! گـكتي فى گلت هي ؿّىٌک ىٌيؼم رًْن ثبؿاػ ؿامتي: ػعتـا اف يکي

 عْىجغت؟ عبًن اّى کْ

 :گلتن هبٓؼيت ثب

 گـػيي؟ هي هي ػًجبل

 موت ؿكتن ػَجبًيت ثب. ىؼ هضْ ثبؿاػ لجغٌؼ. موتن ثـگيتي ُويْى

 ثِن نتْىهزل ثجغييؼ: گلتن عبٍي لضي ثب. پْىيؼم ّکليبهْ ػؿ

 هي چْى( گلتن صـً ثب ايٌزبؿّ) ثبىيي ؿاصت کٌن هي عْاُو! فػم

 . هيـم ػاؿم

 .پيچًْؼم ؿّ ػمتگيـ

 کزب؟ -

 . ًجبىن ُيچکل هقاصن کَ ربيي: موتو ثـگيتن

 ثْػم تًْنتَ ثبؿ يَ هي اؿٍ. ثيبػ ػؿ اىکبم ًؾاىت ؿـّؿم. ثنتن ّػؿ

 ُن! ثْػ عْاُـم اّى! لؼٌتيب کـػ هي كـم اّى. کـػ هي كـم اّى ّلي

 گيذ.. ثبؿاػ ّلي ػاىتن ػّمت اًّْ! ثْػ کْچيکتـ افهي ثْػ عْػم رٌل

 هضل ُبي کْچَ تْ رْؿ ُويي. ثـم کزب ثبيؼ ػًّنتن ًوي. ثْػم ىؼٍ

 عًْوْى ػم پبؿک ًيوکت ؿّ.ثْػ کـػٍ يظ مـهب اف تٌن. گيتن هي ػاىتن

 ْمـه.فػ ًوي پـ ّپـًؼٍ ثْػ مـػ ُْا. ثْػ ىت ػٍ مبػت. ًينتن
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 ثگَ هي ثَ يکي اعَ. هيکـػ ػؿػ ثؼرْؿي الهَت. ػمتبم اليَ گؾاىتن

 کبؿي چَ ايي ثگَ هي ثَ يکي اعَ کٌن؟ ػُْ چزْؿي ؿّ پنـ ايي هي

 کل ثَ فػم گٌؼ! تـکَ هي ػَجبًيت اف ػاؿٍ االى هطوئٌب کـػم؟ هي کَ ثْػ

 اػاهَ کبؿىًْْ ػاؿى ّاالى ًجْػ هِن اٍال ثـاىْى ىبيؼم. هِوًْيو

 ثِن کٌن گـم ايٌکَ ثـاي ػمتبهْ. رْؿي ُويي صتوب ؿٍا!هيؼى

 ًجْػ يبػم چـا! اٍَ. هيْهؼ اىک چيوبم اف کَ ثْػ مـػ اًّوؼؿ.هبليؼم

 !! لؼٌتي! ثـػاؿم کبپيٌوْ

 

  

 

 عْاي؟ هي كبل عبًْم–

 يظ مـهب اف کَ هـهقه ي چِـٍ ػيؼى ثب ّلي ًَ ثگن عْامتن اّلو

 .ىؼ ػُْ ًظـم ثْػ کـػٍ

 چٌؼ؟ -

 . تْهي ُقاؿ -

 عًَْ؟ هخل ثبىي گـم ربي يَ تْ ًجبيؼ هگَ ىت هْهغ ايي ثجيٌن–

 : گلت ثچگي ثبًوک لضي ُوْى ثب ػعتـ

 . ًيل عجـي عًَْ اف ًلـّىي ُوـّ تب گلتَ اّمتبم

 ! صيًّْکي

 هًْؼٍ؟ ثـات چٌؼتب –

 !(ػقيقم. )ثيوبؿم ًينتن ثلؼ. ػًّن ًوي -
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 مبلتَ؟ چٌؼ –

 . مبل پٌذ -

 اّؿػم ػؿ کيلن اف ػُتْهٌي يَ. ثْػ هًْؼٍ تب ػٍ ثـاه. گـكتن افه ؿّ كبال

 .ثِو ّػاػم

 ! عًَْ ثـّ كـّعتي ُويْ صبال ثيب -

 ؿثغ ػٍ کـػم ًگبٍ مبػتن ثَ. ػًجبلت هيبم ػّافػٍ گلتَ اّمتبم ّلي –

 .ثْػ

 ًؼاؿي؟ اّمتبت ايي اف اي ىوبؿٍ ثجيٌن -

 اّؿػ ػؿ کبؿؾ ّيَ کبپيٌو ريت تْ کـػ ػمتيْ

 گـكتن افه ؿّ ىوبؿ. ػًجبلن ثيبػ ثؼم ىؼم گن اگَ تب ػاػٍ تبماّم ايٌَ -.

 .ػًجبلو هيبػ االى گلت هـػٍ. فػم فًگ ثِو گْىين ّثب

 ايٌزب؟ هيبي ىت ُـ تْ -

 . ىت تب هيبم ٍجش اف. اُّْم -

 هيکٌي؟ کبؿ ّهتَ چٌؼ

 .هبٍ يَ -

 کزبى؟ ّهبػؿت پؼؿ–

 . ثِيت ؿكتي هيگَ اّمتبم-

 ًؼاؿي؟ اي ػيگَ كبهيل –

 كـّعتَ هْاػ عبٓـ ثَ هٌْ ىٌيؼم اّمتبم اف ثؼؼا ػاىتن ػوْ يَ چـا-

 !هْاػي چَ عبٓـ ثَ ًلِويؼم ٌُْف ّلي. ثِو
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 هي كکـ. چيَ هغؼؿ هْاػ ػًّنت ًوي ٓللکي. گـكت عٌؼم صـكو اف

 عْػه ثَ تْرِيْ ثْهي ٍؼاي. اًّْكـّعتَ چيق چٌؼتب عبٓـ ثَ کـػ

 .کـػ رلت

 !عؼاصبكع. اّهؼ اّمتبم–

. ثْػى تْه ػيگن ي ثچَ تب چٌؼ کَ ثبؿ صول ًينبى يَ موت ػّيؼ ثؼؼم

 هيکـػم كکـ االى تب.گؾاىت تٌِب ػّثبؿٍ ّهٌْ ؿكت ُن کْچْلْ ػعتـ اّى

 چوؼؿ کَ كِويؼم ّ ىؼ ػُْ ًظـم صـكبه ىٌيؼى ثب ّلي ثؼثغتن هي

 :گلتن ثلٌؼ! ثغتن عْه

 عبٓـ ثَ ُّن ػاػي ثِن کَ ًؼوتبيي ُوَ عبٓـ ثَ ىکـت! ىکـت عؼايب

 !کـػي هب ًَيت کَ اي ػيًَّْ اػم ايي

 !اّؿػي کبپيٌتْ ثـات ػيًَّْ اػم ايي کَ کٌي ىکـ عؼاؿّ ثِتـ –

 ػمت ثب. موتن ثْػ گـكتَ کبپيٌوْ. ؿامتن موت ثـگيتن تؼزت ثب

 . فػم پنو

 ! عْام ًوي -

 ثـػ ػمتيْ. ًقػم پنو کَ ثْػ مـػم اًّوؼؿ هٌن. ػّىن ؿّ اًؼاعتو

 .کـػ ثبف ّکليپنوْ مـم پيت

 هيکٌي؟ کبؿ چي! اِاِاِ  -

 ًکـػي؟ پبًنوبى تْ هگَ-

 هيکيو پبلتْي اّى ثب. کٌبؿم ًينت. ثْػ ثؼ ثـام. هيگلت ؿامت

 :گلتن ٓؼٌَ ثب.ثْػ ىؼٍ تـ کييؼٍ

 !پيييْى ثـّ ًؼاؿي هِوْى هگَ
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 ! عْؿػ ثِن -

 چيقي هِوتـيي ّلي. ًگلتن ُيچي ثْػم هي هوَـ ػًّنتن هي چْى

 ثْػ اّهؼٍ ّتبفٍ ًجْػ ػَجي ايي چـا کَ ثْػ ايي ثْػ ىؼٍ تؼزجن ثبػج کَ

 . ػًجبلن

  چيَ؟ ايي –

 کيق تْ ّگؾاىتن هبپيؼم افه. ػمتو تْ گـكت كبالهْ

 ! كبل:م

 ىؼي گيـم كبل! اُّْ–

 !ًيْكتن تْ گيـ تب گـكتن هي عْػهْ كبل کَ ثْػم اگَ - ؟

 ! ثغْاػ ػلت عيلين چوَ هي هگَ –

 !ثيـ ثـم ؿّتْ يؼٌي

 ًؼاؿي؟ هب ثـاي هقاصوت رق اي ػيگَ کبؿ ىوب غييؼثج -

 هقاصن؟ ىؼم صبال!  ػيگَ ثلَ -

 !ثْػي -

 ! ثـين پبىْ: ىؼ ثلٌؼ ربه اف

 . ًويبم هي –

 ًقػيکتـ اّؿػ مـىْ

 عْػت ّلي کٌن ثـعْؿػ ػؿمت ثبُبت کـػم مؼي عبًن ػعتـ ثجيي -.

 ًکي کبؿي پل. ًينت عْػم ػمت ّکٌتـلن هنتن االى هي! ًغْامتي

 کٌن؟ ثلٌؼت فّؿ ثَ يب پبهييي صبال. ثؼم ػمت اف اًّْ
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 .ًؼاؿٍ احـي ُيچ هي ؿّ تِؼيؼا ايي -

. کييؼ هُْبه الي ّػمتيْ ػوت کييؼ مـىْ. ًينتن ربم مـ ّ

 مـػم عيلي. کبپيٌن ي يوَ تْ کـػم مـهْ. ؿكت ّ هي ثَ کـػ پيتيْ

 کٌن بكالتو ثِو ثغْام کَ ثْػم اّى اف تـ هــّؿ ّلي صؼ اف ثيو. ثْػ

 صبال کـػم عـاة هِوًْييْ هي،فػم پـؿّام چوؼؿ ّا. ثجـٍ ّهٌن ثـگـػٍ

 هِوًْييْ کَ صبال کٌن؟ ػّْو ًجْػ هـاؿ هگَ هيؾاؿم؟ًَ، ثبالم تبهچَ

 صل کَ ثْػ مـػم اًّوؼؿ ّلي ًَ؟ ػيگَ ثبىن عْىضبل ثبيؼ فػم ثِن

 ثلٌؼ! ًگْ کَ اّهؼ مـػي مْف يَ ػكؼَ يک.ثبىن ًؼاىتَ ؿّ عْىضبلي

 چيقي يَ ػكؼَ يک. ثنتن ّچيوبهْ ثبػ هنيـ ثَ کـػم پيتوْ. ىؼم

 تب.ثْػ اًؼاعتَ ػّؿم پبلتْىْ کـػم ثبف چيوبهْ.  ىؼ صلوَ ػّؿم پتْ هخل

 ريت اف ػمتبهْ ثْػ؟ ىؼٍ چو يِْ ايي. کـػم ًگبٍ ثِو. ثْػ فاًْم

 .ػاؿم ثـه ّعْامتن گـكتن پبلتْه موت ثَ ّ اّؿػم ػؿ کبپيٌن

 . عْثن هي ًَ، –

 ّلي. هيقًَ يظ عْػه! چَ هي ثَ اٍال عْة.ريجبم تْ گؾاىتن ػمتبهْ

 .ثِو ّػاػم ثـػاىتن ػّىن اف پبلتيْ مـيغ. ًجْػ ؿاصت ّرؼاًن

 : گلتن کَ ثگَ چيقي عْامت! هييَ مـػت. ًويغْام هي -

 . کٌن هي تضول اًّزب تب.  ػهيونت ػٍ كؤ عًَْ تب

. ػًجبلو ثَ هٌن اكتبػ ؿاٍ افم رلْتـ. ّپْىيؼ گـكت پبلتْىْ صـكي ثؼّى

 ًَ؟ ثبىَ هنت ُوييَ کبه هيگلت کَ ثْػ ؽٌُن تْ چيقي يَ

!. ىْ علَ:  گلتن ؽٌُن تْ هبٓؼيت ثب. ىؼ ّيـين هيـي يِْ چـا ًويؼًّن

 فّؿ ثَ پبُبم کَ ثْػ مـػم اًّوؼؿ ثْػ رلْتـ عيلي افم ثْػين ؿاٍ ّمطبي

 هي صـکت تالکپي هخل هي.عْؿػى هي ثِن ػًؼًّبم.کـػى هي صـکت
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 كبٍلَ فيبػي افم صبل ايي ثب ّلي هيـكت هؼوْلي ّاّى کـػم

. ثغْؿٍ ٍْؿتن ثَ کوتـي مـهبي تب کبپيٌن تْ ثْػم کـػٍ مـهْ.ػاىت

 ًيْهؼٍ هگَ.  هيـكتن کَ ثـم عْػم عْامتن هي اگَ.  ثييغَيت چَ! اٍ

 هـػاي هـػم. ؿٍ هي ػاؿٍ ّ اًؼاعتَ مـىْ گبّ ػيي چـا پل هي؟ ػًجبل

 مـهْ ّلي. ؿميؼ گْىن ثَ هـػ چٌؼتب عٌؼٍ ٍؼاي!ُـــــِي هؼين

 .عبى ثبؿاػ تْ توَيـ ثؼى گيـ هي ثَ اگَ. ػاىتن ًگَ ُوًْزب

  ىي؟ گـم ثـلن ثيبي عْاي هي مـػت؟ عْىگلَ عبًن

 .عٌؼيؼى ثبُن ثؼؼم

 ػيؼى اؿفه کَ كِويؼم صبال ّلي ثجيٌويْى عْامتن هي اّلو ىبيؼ

 .ًؼاؿى

 هي هيکٌي کبؿ چي ايٌزب تٌِبيي!الهَت هيؾاؿٍ هب ّامَ کالمين چَ -

 ! عْؿًتب

 تـ ثيو مـػتوْ تب کـػم مؼيوْ توبم ّلي ثْػ مغت عيلي کَ ايي ثب

 مـهْ. چيقي يَ ثَ عْؿػم هضکن ؿكتن هي ػاىتن کَ ُويٌزْؿي. کٌن

 ثَ چـعًْؼم مـهْ.هيکـػ ًگبٍ اًّبؿّ ػَجبًي ػاىت. ثْػ ثبؿاػ اّؿػم ثبال

 ًوي. فػ چيوک ثِن يکييًْن تبفٍ هيغٌؼيؼى هي ثَ ػاىتي.ٓـكيْى

 صولَ ثِيْى ثبؿاػ االى کَ کـػ عطْؿ هـقم ثَ لضظَ يک ّلي چـا ػًّن

 عْػه اف ّکٌتـلي! ( ثْػ گبّ چْى ىبيؼم)  ثْػ هنت چْى ىبيؼ! هيکٌَ

 ػمتوْ. پبييي اّؿػ اثِت ثب مـىْ کَ گـكتن ػمتيْ مـيغ. ًؼاىت

 يَ االى کـػم؟ هي ثْػ کبؿي چَ ايي اعَ. کـػم ّصـکت ثيـّى کييؼم

 اف. هيکـػم صـکت مـػتن ًِبيت ثب.هي ثَ لؼٌت! کٌَ هي ثؼ كکـ ّهت

 ػم ّهتي. ػًجبلن هيبػ ػاؿٍ صتوب پل. ًويْهؼ ػػْا ٍؼاي مـم پيت
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 ًؼاىتن کليؼ کَ هٌن. ثْػ ّاينتبػٍ ثيـّى ُونبيَ اف يکي ؿميؼم عًَْ

 .هًْؼم ثبؿاػ هٌتظـ ُويي ثـاي

 ُنتيؼ؟ عتوْىمب ُويي هبل –

 هبثل چِـه تبؿيکي اّى تْ. ثْػ رّْى پنـ يَ. ٍؼا موت ثَ ثـگيتن

 .ًجْػ ؿّيت

 . ثلَ –

 ّکليؼ ًقػيکتـ اّهؼ کن يَ. ثؼم تيغيٌ ريي ّىلْاؿ کت تًْنتن كؤ

 تًْنتن هي ثِتـ صبال ىؼ ؿّىي عًَْ ثيـّى چـاؽ. فػ مـهْ پيت

 چِبؿىًَْ، َ؟كـىت يب ثْػ اًنبى ايي عؼايب! ّاي. ثجيٌن ٍْؿتيْ

 تي يَ هيکيو کت فيـ! ًبف ٍْؿت مجق چيب اي، هٍِْ هُْب ُيکلي،

 اف ػؿرَ يَ ثبؿاػ ًگؾؿين صن اف ّلي. ثْػ پْىيؼٍ مليؼم چنجْى ىـت

 . ثْػ ثبالتـ اّى

 اّهؼيي؟ تبفٍ ّلي ثجغييؼ –

 !ُلتل يَ ثلَ ؿامتو، اّّم -

. چِبؿ ٓجوَ ي ُونبيَ ُنتن ميبهٌؼ هي عْىْهتن پل ّاهؼب؟ –

 ايي؟ ٓجوَ کؼّم ىوب ؿامتي

 ػ ٓجوَ هي -

 -هب؟ پبييي ّاصؼ ػّ -ّ

 (.کٌين هي فًؼگي فهيي فيـ. ّاصؼ مَ پَ ًَ پَ)  ثلَ

 (کـػ ٍؼاه ثْػ ثلٌؼ ىبمي کَ رلْيي هبىيي تْ اف عبًوي يَ)

 .عؼاصبكع كؼال ػيؼًتْى اف ىؼم عْىضبل صبل ُـ ثَ ثجغييؼ -



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 43 
 

 .عؼاصبكع -

 چٌؼ. ّؿكت كـهْى پيت ًّينت ؿّ َؿّث هبىيي موت ثَ ؿكت ثؼؼم

 ّهتي. کٌَ ثبف ػؿ تب کٌبؿ ؿكتن صـكي ُيچ ثي ػؿ رلْ اّهؼ ثبؿاػ ثؼؼ لضظَ

 فيـ ؿكتن لجلنبم ُوْى ّثب اتبهن موت ػّيؼم مـيغ ىؼين عًَْ ػاعل

 مٌگي تغت ُوْى ّؿّي ثيَ گـهن تب کييؼ ْٓل اي ػهيوَ ػٍ يَ. پتْ

 ثَ ىؼم ثلٌؼ گـهب عبٓـ ثَ ربم اف کَ ثْػ مضـ ٓـكبي. ثـػ عْاثن

 ثؼى عبٓـ ّثَ ثيـّى کييؼم ّىلْاؿک تبپ يَ کيْم ّاف ؿكتن مغتي

 ثب هالكن يَ پل. تغت تب ثغْاثن هجل ؿّ ثـم ػاػم تـريش ػاىتن کَ ػؿػي

 مَ ثَ! ًـم چوؼؿ! اعيييو. کييؼم ػؿاف کبًبپَ ّؿّ ثـػاىتن عْػم

 !اَُ-. ثـػ عْاثن ًکييؼ ػهيوَ

 .کـػم ثبف ػؿ. ػؿ موت ؿكتن تلْ تلْ. ىؼم ؼثلٌ ربم اف فّؿ ثَ

  ُبااى؟ -

 .. کليؼ اّى گل مْ -

 ػؿ. ػوت ثيـم ىؼم هزجْؿ هٌن کَ تْ اّهؼ يِْ. کـػ ؿٍؼ پبييٌوْ تب ثبال اف

 : گلت ػَجي ٍؼاي ّثب ثنت

 ػؿ؟ ػم هيبي ايٌزْؿي ُوييَ تْ

 کبؿ چي صبال! ّايـــــــــي. کـػم ًگبٍ ػؿ ػم اييٌَ رلْ عْػم ي هيبكَ ثَ

 اتلبم ايي ًجْػ هـاؿ! پـتي صْاك ايٌوؼؿ کَ مـت ثـ عبک اي کٌن؟

 ٍجـ ّلي! ّهت ُيچ. ثجيٌَ ايٌزْؿي هٌْ ّهت ُيچ ثبؿاػ ًجْػ هـاؿ ثيْكتَ،

 :گلتن عًْنـػي ثب. هيبّؿػم کن ًجبيؼ کي

 چَ؟ کني ثَ ثيبم ايٌطْؿي کَ كـُ ثـ

 : گلت اهيقي تضؼيؼ لضي ّثب هُْبه الي کييؼ ػمتيْ
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 هِن ،ثـام ًينتي کَ يب فًوي ًينت هِن ثـام عبًْهب عبًْم جييث

 ؿّىي ثـات ؿّ چيقي يَ ثقاؿ ّلي هْهتي يب ػائوي افػّاد ايي ًينت

 ثبيؼ هْهتي يب ػائوي چَ هييَ هي ي عبًْاػٍ ّاؿػ کني ّهتي کٌن،

 ّلي ًيبػ عْىت هيقًن کَ صـكي ايي اف هوکٌَ کٌَ تضول هٌْ اعالم

 ثبىَ هْهتي اگـم صتي کـػي افػّاد هي ثب ّهتي تْ کي ّا گْىبتْ عْة

( گلت اؿاهو ثب)  ػؿ ػم ًيب ايٌزْؿي ػيگَ پل ثبىي هي فًن کـػي هجْل

  عْة؟

 هيْهؼ ػاىت هلجن چـا ػًّن ًوي. ػاػم تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 ىؼى ؿيـتي اف کَ کيَ ُـ ثَ. اّهؼ عْىن ىؼًو ؿيـتي اف ّ ػٌُن تْ

 : گلت هـقم تْ ٍؼايي َي ًيبػ؟ عْىو ىُْـه

 ػاؿي؟ ػّمو تْ ًکٌَ ًؼاؿٍ ػّمت تْؿّ کَ اّى. ًکي عْه فيبػ ػلتْ

 .موتو ػّيؼم تللي فًگ ٍؼاي ثب. ػاػم تکْى هضکن مـهْ

  ثلَ؟ -

 !ػعتـي مالم-

 .ػاػم ثيـّى هضکن ًلنن. ثْػ ؿكتٌو اف صبکي ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي

 .هبهبى مالم -

  چطْؿي؟ -

 . هـمي عْثن-

  هيقًَّ؟ يچ ُوَ –

 (گلتن هي ػؿّؽ مگ هخل.) ىکـ ؿّ عؼا اؿٍ -

 .ىؼٍ هْاكوت ّاهن توبّبي ثب ثگن فػم فًگ -
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  هيگي؟ ؿامت –

 .ػٌُن تْ اّهؼ هلجن

 ..ّلي.اؿٍ -

 چي؟–

 ّام ثب گلتَ اهب صبد ثيَ رْؿ کَ اًّب کبؿ. ًْثتي تْ ًلـ ػّ هي اف هجل -

 (هضلوْى عيـ کـيوي اهب صبد!) هييَ هْاكوت هٌن

 کٌن؟ ٍجـ ثبيؼ پل -

 . کـػى ٍؼام ثـم ثبيؼ هي. گلن اؿٍ-

 اف. ػؿ موت ّؿكتن ىؼم ثلٌؼ ربم اف ًبؿاصتي ثب. کـػ هطغ تللي ثؼؼم

  کيَ؟: پـميؼم ثلٌؼ ثبىَ ثبؿاػ ػّثبؿٍ ًکٌَ ايٌکَ تـك

 ثبف ػؿ هييَ اگَ. ميبهٌؼم! ثجغييؼ مالم: گلت اي هـػًَّ ٍؼاي

 .کٌيؼ

 .لضظَ يَ -

 ّثؼّ کـػم مـم ثؼؼم. اّؿػم ػؿ ًوبفم رب اف ّچبػؿم اتبهن تْ ػّيؼم مـيغ

 ي عًَْ لجبك ؿًگ ُوْى الهَت ًبهـػ اي. کـػم ثبف ػؿ.ػؿ ػم ؿكتن

. مجق ّىلْاؿ فؿػ ىـت تي. ثْػ پْىيؼٍ ػالهوْ هْؿػ ي هـػًَّ

 هبػؿم ايٌْ ىؼم هقاصوتْى ثجغييؼ مالم -.ثبال ثْػ ػاػٍ هُْبىن

 .ػمتن ػاػ ؿىتَ اه مَکب يَ ّ! ثلـهبييؼ کـػٍ ػؿمت

 . گـكتن افه ؿّ کبمَ. کييؼيي فصوت چـا ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى -

  ُنت؟ ثـاػؿتْى ثجغييؼ كؤ! فصوتي چَ کٌن هي عْاُو –

 ؟.. هٌظْؿه ثْػ؟ًکٌَ کي ثـاػؿم ثـاػؿم؟؟
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 . ؿكتي ىوب پبي پيو ًَ -

 . كؼال! هيـمن ثِو پل عْة –

 يَ گيـ! ّاال چويؼًّن هيـمن؟؟ ثِو ثؼؼا. ثنتن ػؿ هٌن ؿكت ثؼؼم

 ظـف ّ هغًَْ ظـف يَ تْ گؾاىتن آىْ.  اكتبػين چل عل هيت

 تٌِب هـاؿ کَ صبال گلتن عْػم ثب. ثِيْى ثؼم ثؼؼا تب کـػم عبلي اٍلييْ

! مجقي هـهَ.  کٌن ػؿمت عْػم ثـاي هيتي ًِبؿ يَ چطْؿٍ پل ثبىن

 لْٓ مبػتي چٌؼ يَ ثيَ اهبػٍ تب گؾاىتن ثبؿ مجقيوْ هـهَ هْاػ

 تلْيقيْى. کـػم ّاًّْؿ ّؿ ايي تلْيقيْى يکن صبل تْي ؿكتن پل هيکيَ

 ىؼم ثلٌؼ عْػم ثـاي هٌن. ػاػ هي ًيْى هيٌگ ىْ يَ ػاىت

 رب ػؿ ّهلجن چـعيؼم لضظَ يَ! ثـهٌ کي ًـهٌ صبال کـػم فيبػ ٍّؼاىْ

 اكتبػٍ؟ اتلبهي چيَ –. ُبىن ثٌي هوـ يب. ّاينتبػ

 يب کـػم افػّاد ػقؿائيل ثب هي عؼايب. ىثيـّ فػ هي ػٌُن اف ػاىت هلجن

 .ثْػ ًـكتَ ايي هگَ اػم؟

 .ًکي ًگبم اًّزْؿي -

 .رلْتـ يکن اّهؼ

  کٌي؟ کوکن تًْي هي ثجيي -

 ،صبالم ٌٍؼلين ؿّ ثْػ گؾاىتَ اػاهل ُب ثچَ اف يکي ػاًيگبٍ تْ ػيـّف

 !ًويـٍ

 . مـػ اة تْ ثقاؿيو ثبيؼ: گلتن ػَجبًيت ثب

 . ػًکـ احـ ّلي گؾاىتن–

 عْػم ّلي ثْػ ًؼيؼٍ ىبيؼم ثقًَ، ثيغيبلي ثَ عْػىْ هيتًَْ ؿاصت چَ

 ُويي هطوئٌب. ًجْػ هِن ثـاه کٌن كکـ. کٌَ هي ًگبم ّاينتبػٍ ػيؼم
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 ثَ. گلتن ثِو عْػي ثي کَ ثگْ ؿّ پنـٍ اّى!  ػؿک ثَ ايي صبال. ثْػ

 هٌن. گلتن کـػم كکـ کَ چيقي اّى هي ثْػ؟ هي توَيـ هگَ! چَ هي

 . ثيغيبلي ثَ فػم عْػهْ

 . کٌن هي ػؿمتو ثـات هي ثؼٍ –

 !ًکٌَ ػؿػ گلن اثزي ػمت –

 ػٌُتْ رلْ هـػي هي! ميبهٌؼ تْ ثَ لؼٌت! اٍ. ؿكت پْفعٌؼي ثب ثؼؼم

 ثَ هقعـكي ي ّميلَ تْمٔ هؼلْهب گلتَ؟؟ ثِو رْؿي چَ گـكتي هي

 ّ ىـت تي يَ. کـػم ػُْ لجبموْ ؿكتن ثؼّ. لؼٌتي ٍ ا.  هْثبيل ًبم

 يظ تيکَ يَ. اىپقعًَْ تْ ّؿكتن پْىيؼم ؿّه ثبكتٌين ّيَ پْىيؼم ْاؿىل

 کَ کني رْى ثَ ثبؿ ُقاؿ. ىلْاؿه ؿّ هبليؼم صـً ّثب ثـػاىتن

 ػّمت الثؼ. ثْػ ػاًيگبٍ امتبػ اهب پل. کـػم ػػب کـػٍ کبؿّ ايي ثبُبه

 توْم ىلْاؿه ثب کبؿم ّهتي! ػيگَ ثْػى ػاًيزُْبه ُوْى ػعتـاىن

 .فػم ػؿ. اتبهو موت ؿكتن کـػم ّتويقه ىؼ

 . تْ ثيب -

 چيوبهْ کَ چيقي اّليي ػاعل ّؿكتن کـػم ثبف ػؿ!. تْ ثلـهب اػة ثي

 پيبًْ. ىؼٍ تٌگ ثـاه ػلن چوؼؿ! اعـــــــــــظ. ثْػ اتبم گْىَ پيبًْ گـكت

 ًقػٍ کَ ثْػ ّهت ّعيلي ثْػم ثلؼ ؿّ ايٌب ي گيتبؿُوَ ، ّيبلْى ،

 هـاکق ثَ ثْػ کـػٍ ّهليْى هبػؿم. ثْػ ّگيتبؿم پيبًْ اتبم تْ. ثْػهيْى

 کالك ثبُبىْى ؿّف ػّ اي ُلتَ. ثگيـم يبػ رب اّى ُبي ثچَ تب عيـيَ

 اّى اگَ.کـػين هي کيلي چَ عْاُـم ّ هٌْ!  ثْػ ػّؿاًي چَ. ػاىتن

 عْػاگبٍ ًب! ًويْكتبػ اتلبم ايي اف کؼّم ُيچ االى ىبيؼ ًجْػ لؼٌتي تَبػف
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 ّػاىت ثْػ هي ثَ پيتو. ىؼ مـافيـ ونچي اف اىک هطـٍ يَ

 : ّگلتن کـػم پبکو مـيغ. گيت هي کوؼىْ

 . هيؾاؿم ايٌزب ىلْاؿتْ

 . ػؿ موت ّثـگيتن. تغت ؿّ گؾاىتوو ّ

  ىؼٍ؟ ْٓؿي –

 ثبالعـٍ. ثيـّى ؿكتن ثؼؼم. ّالـــــب.  چين چِبؿ ثقاؿم ثبيؼ امويْ. ًَ-

 يَ ًکـػم ًبهـػي نهٌ ثـػاىت ؿّ عًَْ کل ّثْه ىؼ اهبػٍ مجقي هـهَ

 پيت ًينتن. يغچبل تْ گؾاىتن ّثوييْ کييؼم عْػم ثـاي ثيوبة

 ّ کـػ هي ثيوبة ثَ ًگبُي يَ. ىؼ پيؼا کلو مـ ثؼؼ لضظَ چٌؼ ّ هيق

 اف ؿؾا ثـّ عْػت هـػي! لووَ يَ صتي! ػؼؼؼؼوـاااا. فػ ثـم چيوبه

 تيّه. عْؿػى ثَ لؾت ثب کـػم ىـّع!. ثکو عْػت ثـاي ثيبؿ ػؿ يغچبل

 ؿّ ًْىبثَ يغچبل اف ؿكتن ىؼم ثلٌؼ لؾت ثب کـػم ػٌُي کبهل ؿؾاهْ

 ّ تـ رب! ؿبكل ػل اي ػيؼم ؿؾام موت ثـگيت ّهتي. ثيـّى کييؼم

 ! لًْجًَْ هي ػاؿٍ ثچَ

 .ثْػ هي ؿؾاي اّى ثجغييؼ -

 !ًينت ػيگَ: گلت اؿاهو ثب

 ػٌُي ثؼؼىن. کييؼم عْػم ثـاي اّل ّهي کـػم ػؿمتو هي! اِاِاِاِ  –

 ! ثؼٍ ثِن ؿؾاهْ لطلب پل هيکٌَ هـيْتْى عْؿػى

 ػٌُي االى ايي عْة کٌَ؟ هي هـيِ عْؿػى ػٌُي گي ًوي هگَ –

 !هٌَ

 !پـؿّيي عيليي -

 ! لطلتَ ًظـ –
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 مـيغ. ػاؿين ؿىتن اه اكتبػ يبػم تبفٍ.ثيـّى ؿكتن اىپقعًَْ اف صـً ثب

 .اىپقعًَْ تْ ثـگيتن

 .موتن گـكت هبىْهيْ عْؿي؟ هي ىؼ چي -

 ! ثبثب ىْ علَ -

 ثنتن يغچبلْ ػؿ.ؿّهيق گؾاىتن اّؿػم ػؿ اه ي کبمَ لؾت ثب. ثلٌؼعٌؼيؼ

 ايٌَ ػًجبل ثَ ُوو چيوو کـػم صل ػاؿم، ثـه عْامتن ّهتي ّ

 اًّزب عْػهن. هبکـّّيْ تْ ّگؾاىتوو فػم لجغٌؼ يَ ُويي ثـاي

 هٌن. ًيؼ ثلٌؼ ربه اف ّلي کـػ توْم ؿؾاىْ اًّن ىؼ گـم ّهتي.هًْؼم

 ىـّع ًينتن هجل ؿّ ّؿكتن ثـػاىتن ؿّ کبمَ کٌن صبليو ايٌکَ ثـاي

 مَ ثَ. ًينت هجل ّؿّ اّهؼ ثؼؼ لضظَ چٌؼ اًّن. عْؿػى ثَ کـػم

 : گلت صـً ثب کَ ًکييؼ ػهيوَ

 .ّهت يَ ًتـکي

 : ّگلتن عٌؼيؼم ثلٌؼ

 . ًجبه ًگـاى ىوب

 ػما کَ ثؼٍ عيلي. مْعت ثـاه ػلن ّلي. اّهؼٍ ػؿ صـٍو ثْػ هؼلْم

 ّيَ اىپقعًَْ تْ ّؿكتن ىؼم ثلٌؼ. ثغْؿتو ًّتًَْ کٌَ ًگبٍ چيقي يَ ثَ

. موتو ّگـكتن صبل تْ ثـػم.تْه ؿيغتن اىْ ًَّق کـػم پيؼا ظـف

 : گلت ىيطًْب ثچَ ايي ػيي

 چپ. كـمتبػ ثـام ثْمن ػّتب. کـػم ًگبٍ ثِو تؼزت ثب! ػبىوتن! ايْل

 ّلي! ) ّىکوو هـػ کَ الضن. اًّْؿ کـػم ؿّهْ ّ کـػم ًگبُو چپ

 ثـاي. ثجيٌٌؼ ؿا ُب ليٌک تْاًٌؼ هي ػْْ کبؿثـاى كؤ] اّهؼ عْىن عؼايي

 ثَ ّىـّع ثـػاىتن اىوْ کبمَ عْػهن...[ ( کٌيؼ کليک ػْْيت
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 کييؼ عويبفٍ چٌؼتب يَ عْؿػين اىوًْْ ايٌکَ اف ثؼؼ. کـػم عْؿػًو

 ! کٌن هي عْاُو -. اتبهو تْ ؿكت ّثؼؼه

 . کْچْلْ اثزي هـمي:  گلت ّ فػ لجغٌؼي. موتن ثـگيت

 تيکـ رْى ميب اف:  گلتن ّ ًکـػم ًبهـػي هٌن کـػيوب ؿلطي يَ هب عْثَ

  موتن ثـگيت تـمٌبکب كيلن ايي ػيي. کي

 ( پـًّؼ هقٍ هخال ، کي يؼٌي كبؿمي ثَ گلت تـکي)  کين؟

 .کـػم ًگبٍ تلْيقيْى ػاػهْ لن هجل ؿّ ّ کـػم امتلبػٍ مْ كـٍت اف هٌن

 .چِبؿم ٓجوَ ُونبيَ عْىتيپَ پنـ ُوْى -

 ميبهٌؼ؟ -

 .اُّْم -

 ػاؿٍ؟ اّى ثَ ؿثطي چَ -

 .ثـام ثْػ کـػٍ ػؿمت اّى هبهبى اعَ -

 .ًينت هجل ؿّ ّ صبل تْ اّهؼ

 ثِتـيي ايٌکَ ثب ًکـػٍ کبؿا ايي اف صبال تب ُونبيوْى ػوـ يَ! ؿلطب چَ -

 .ػّمتوَ

 ! ػيگَ صبال -

 . موتن ىؼ عيق ًين

  عجـيَ؟ ًٌَک ثجيٌن -

 .اتبم موت ثَ ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ! ًينت هـثْٓ کني ثَ ثبىَ اگـم -
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 کيق هؼٍ ايي!  ػاىتن عْثي اصنبك. ثنتن ػؿ اتبهوْ موت ؿكتن ّ

 . کـػ ثبف ػؿ اّهؼ. کييؼم ػؿاف تغتن ؿّ! ؿيقي هي کـم ّهتي ػٍ هي

 هي ّ پبييي هيٌؼافي مـتْ ًيؼٍ توْم صـكن ٌُْف کَ اػثي ثي عيلي -

 . ؿي

 : فػم ػاػ توـيجب. موتو ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف كٌـ ػيي! اّّّف

 عزبلت! هييي عبًْم يَ اتبم ّاؿػ فػى ػؿ ثؼّى کَ تْيي اػة ثي

  ُبى؟ ًويکيي؟

 . کـػ ًگبم گيبػ چيوبه ثب

 .ثجغييؼ هييي ػَجبًي چـا عْة عيلَ -

 . کـػم آؿّم ٍؼاهْ کْچْلْ يَ.  ؿكتن تٌؼ کن يَ

 . ثگْ کبؿتْ ْةع عيلَ -

 . پـميؼم افه ٓلجکبؿاًَ

 . ثيـّى هيـم هي ثگن عْامتن ُيچي -

 ! مالهت ثَ -

 ػؿّ تب. ؿكت هي آثـّم کييؼ هي ْٓل ثييتـ ؽؿٍ يَ اگَ.  ثنتن ػؿ ثؼؼم

 لضظبت ايي!  عؼا ُبي. مْعت ثـاه ػلن! ىؼم هٌلزـ عٌؼٍ اف ثنتن

 کن.  ثنتن وبهْچي ّ کييؼم ػؿاف تغتن ؿّ آؿّم ؿكتن. ًگيـ افم عْه

  ثـػ عْاثن کن
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 ؿّم کَ ؿّ پتْيي تؼزت ثب. ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي ثب

 اّهؼٍ کزب اف ايي ّلي ًؼاىتن اًؼاعتن پتْ ثَ ػبػت هي اًؼاعتن کٌبؿ ثْػ

 کو يَ صبل ُـ ثَ ًؼاؿم عجـ عْػم ّ اًؼاعتن ىبيؼم. ػاًؼ عؼا ثْػ

 ؿكتَ ػاػ هي ًيْى ّىْاُؼ ػثْ ىيو مبػت. ػاػم ثؼًن ثَ ّهْمي

 ثلٌؼ ربم اف( ًجْػ ىي ؿّ چـاؿين ُيچ ّ ثْػ مبکت مبکت عًَْ.) ثيـّى

 ٍجش اف. اّهؼم ّصبل فػم ٍْؿتن ثَ اثي ّيَ ػمتيْيي تْ ّؿكتن ىؼم

 ثٌؼافم ّثـ ػّؿ ايي ثَ ًگبُي ّيَ ثيـّى ثـم يکن کَ ثْػم گـكتَ تَوين

 ثَ ثْػ هيٌگي ي هضلَ.ّىثيـ ّؿكتن کـػم هلل ّػؿ پْىيؼم لجبموْ پل

 هي كـّىگبٍ تب چٌؼ تبثلْي چْى. ثْػ ربلت ًظـم ثَ کْچَ مـ عًَْ

 هخل ػهيوب چْى ىؼم ًبؿاصت عيلي ؿميؼين کْچَ مـ ّهتي.ػيؼ ىؼ

 ػّمتبىن ّ ثبؿاػ هبىيي تـ هِن ُوَ اف ّ! پبتْم. ثْػ عْػهْى هضل

 هضل !كبيؼٍ چَ گلتن ّلي ىن ؿػ رلْه اف عْامتن اّلو. ثْػ اًّزب

 ٍّؼا مـ ثي پل ًويؾاؿتن هبهبًي تيتيو ُبي ّپـي ُْؿ اّى ثب مگن

 ثْػم ًـكتَ هؼم ػّ. کـػم صـکت هيؼّى اًّْؿ موت ثَ ّ کـػم کذ ؿاهْ

 .ّاينتبػى پبم رلْ ثٌق مْاؿ ّػمتو ػاؿ ُوـاٍ ثَ اؿاؽل اف يکي کَ

 ! عبًوي ثـمًْتوت -

 . ػاػم اػاهَ ؿاُن ّثَ ًؾاىتن هضليْى

 ! مْعتَ پؼؿ کٌَ هي ًبفين ػزت –

 ! ميتي ٍلب ثـين ثبال ثپـ****! چَ چيوبت –

 !گويْ: گلتن لت فيـ

 ! رّّْى -
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 ّ ثْػين هچـػ کَ هْهغ اّى ثَ ًَ ىؼٍ ثـػکل ػًيب. عٌؼيؼى ُن ثب ثؼؼم

 يَ! ثبؿى هي ػيْاؿ ّ ػؿ اف کَ صبال ثَ ًَ ّ ؽاىتي ًوي مگوْى هضل

 .کييؼ پيت اف ػمتوْ يکي ػكؼَ

 ! آيــــي -

 .هيجبؿيؼ عْى چيبه اف. موتو ثـگيتن

 ! ؿيي ػؿ اّهؼ ٍبصبثو ايٌکَ هخل ُب ثچَ! اٍّ اٍّ -

 :گلتن لت فيـ اؿّم. ؿكت ّيـاژي ثب هبىيي ثؼؼم

 .اّهؼ ػؿػم ثبؿاػ

  ًَ؟ ًوييي اػم ًکٌي تْرَ رلت تب ايٌکَ هخل تْ -

 ّکييؼ گـكت ػمتوْ هضکن ثْػ؟ چي هي توَيـ ثْػ؟ چي هٌظْؿه

 تبفٍ. ػاىتين کن ػّمتبىْ هتؼزت هيبكَ كؤ. هبىيٌو موت

 کييؼم هضکن ّػمتوْ اّهؼم عْػم ثَ ػكؼَ يَ. ثْػ اًّزب ميبهٌؼم

 : گلتن گـي پـعبه ثب. ثيـّى

 هيکٌي؟ ثـعْؿػ ايٌزْؿي ثبُبم کَ ُنتي کي تْ اٍال چتَ؟

 .ثْػ هي موت ًگبُب ُوَ

 اربفٍ تثِ کَ ايٌزبىن تب هضتـم اهبي ثجيي کيوي؟ ثبثبهي؟ ًٌوي؟ -

 ثبؿ يَ كؤ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ کـػم اىتجبٍ کٌي ثـعْؿػ ايٌزْؿي ثبُبم ػاػم

 ..ػيگَ

  کٌي؟ هي ؿلطي چَ هخال –

 .فػ فل ثِن ػَجبًي

 .ثبؿاػ -
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 ثْػ ميبهٌؼ ًگـاى ٍؼاي

 ! ميب ًکي ػعبلت تْ -

( هًْؼ مبکت) ػًّي؟ هي چيَ؟ پنـٍ ّاّى تْ كـم هيؼًّي اٍال ثجيٌن –

 ّلي ىؼ هـهق ؿًگو صـكن ايي ثب!) ًؼاؿيي كـهي. ثگن ثِت ثقاؿ پل

 تْام ثبف ػعتـ اّى ًؼاؿي تْ کَ ػاىت ىؼْؿ يکن اّى كؤ(. ًيْهؼم کْتبٍ

 .. اّى ، ثبفي ػعتـ

 ٍْؿتن ؿامت موت فهيي عْؿػم هضکن ثؼم، اػاهَ صـكوْ اّهؼم تب

 .گْىن تْ ثْػ عْاثًْؼٍ ثؼرْؿي ًبهـػ. مْعت ثؼرْؿي

 ! ثبؿاػ –

 ٍْؿتن ؿّ گؾاىتن ػمتوْ. ىن ثلٌؼ کـػ کوک ثِن. موتن ؼاّه ميبهٌؼ

 :گلتن ثيٌٍْ کَ رْؿي

 !هيکٌيي ثلٌؼ عْػتْى اف تـ ّؼيق ؿّ ػمتتًْْ

 ثـْن صـكن ايي ثب( گلتن ؿامت عْة اهب ىؼ ٌُؼي يکن ػًّن هي) 

 . ػّيؼم مـػتن توبم ثب چطْؿي ًلِويؼين ّثؼؼه تـکيؼ

 ! عبًْم مْگل -

 ثـم فّػتـ عْامتن هي كؤ هيکٌَ ًگبم رْؿي چَ ، کي ًجْػ هِن ثـام

 عًَْ ػؿ ثَ عْػهْ ثْػ کَ ثؼثغتي توبم ثب. ثقًن ّفاؿ گْىَ يَ ثـم عًَْ

 ؿاًٌؼٍ ػؿ اف مـيغ.  اّى هبىيي ؿميؼى مـ ثب ىؼ ُوقهبى کَ ؿمًْؼم

 ػّتب ُبؿّ پلَ. ّػّيؼم کـػم ثييتـ مـػتوْ هٌن موتن ّػّيؼ ىؼ پيبػٍ

 هي ؿاُـّ کل تْ ٍؼاه. فهيي عْؿػم هي ّگبُي هيـكتن ثبال يکي

. ػؿ ػم ؿميؼم رْؿي چَ ًلِويؼم. کـػم ًوي تْرَ! مْگل: پيچيؼ

 ثب. ػيؼم ًقػيک اًّْ ّهتي.ؿكت هي هگَ ّلي اّؿػم ػؿ کليؼاهْ مـيغ
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 ثبف ػؿ مـيغ. مْؿاط تْ ؿكت ثبالعـٍ کَ اّؿػم كيبؿ کليؼ ثَ فّؿم توبم

 ػيـتـ حبًيَ يَ اگَ. اتبهن موت ّػّيؼم اّؿػم ػؿ رْؿي يَ ّکليبهْ کـػم

 ػؿ ثَ. کـػم هللو ّمـيغ ثنتن ػؿ توبم ثبفّؿ. هيگـكت هٌْ ؿكتن هي

 يَ كؤ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ کي ثبف گْىبتْ عْة -.کـػم گـيَ اؿّم ػاػم تکيَ

 ّاهؼب! ّتْ هيؼًّن هي کٌي ّبيغ ػّمتبم رلْي هٌْ اًّزْؿي ػيگَ ثبؿ

 اف.ًيکًْؼم ػؿ تب ثيـّى ثيب مصبال -!ػّْي. هييي پيؼا اػهبيي ػزت

 هي. کـػم ًگبٍ ػؿ ثَ تـك ثب.  ًويْهؼ ثبال ًلنن ًغْؿػم تکْى ربم

 ًکـػٍ ثلٌؼ ػمت ؿّم ُيچکي صبال تب. ػّثبؿه ػيؼى اف تـك! تـميؼم

 ي گْىَ ؿكتن مـيغ. کـػ ثييتـ تـموْ ػؿ تْ کليؼ چـعيؼى ٍؼاي.ثْػ

 صجل ميٌَ تْ ًلنوْ. تْ اّهؼ ّ ىؼ ثبف ػؿ. ثِو کـػم پيتوْ ّ اتبم

 .کـػم

 . موتن ثـگـػ -

 .ًکـػم صـکتي. گلت اؿّم

 . ثـگـػ -

 ػمتيْ.گـكتن پبييي مـهْ. موتو ثـگيتن لـف ثب.فػ ػاػ توـيجب

 ىؼ عيـٍ ٍْؿتن ؿامت موت ثَ. ثبال گـكت ٍْؿتوْ ّ چًْن فيـ گؾاىت

 ّثييتـ ثکٌن صـکتي يَ تـميؼم هي. گًْن ؿّ کييؼ اؿّم ّػمتيْ

 . کـػم ًگبٍ ثِو ّكؤ ًکـػم کبؿي ُيچ پل ىَ ػَجبًي

 ػاىت؟ ػؿػ عيلي –

 مـافيـ ٍْؿتن اف اىک هطـٍ يَ اگبٍ عْػ ًب. ثْػ ػزق ثب ُوـاٍ ٍؼاه

 : ّگلت کـػ پبک گًْوْ اىک. ىؼ

 !ًکي گـيَ
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 کزي ػُي ثب) هيگي ثؼؼم کـػي ػاؿْى ٍْؿتوْ فػي! پـؿّيي عيلي

 هـُ ثگْ آعَ ؟؟ جغييؼث رؼيؼ هؼل هخال چي کَ ًکي گـيَ( ثغًْيي

 . ًؼاػم رْاثيْ ػاؿي؟

 ! ػاىت؟ ػؿػ -

. ثنت مـه پيت هضکن ّػؿ ثيـّى ؿكت ثؼؼم!ىْم اىک پَ ًَ پَ

 ًوي کـػم هي ػزق اصنبك. کـػم گـيَ ّ تغت ؿّي ىؼم ّلْ اؿّم هٌن

. ثبىَ ًؼاىتَ کبؿي ثبُبم کني کَ ثـم کزب. کٌن کبؿ چي ثبيؼ ػًّنتن

. اتبهن تْ اّهؼ ػّثبؿٍ. ىؼم اؿّم العـٍثب کَ گؾىت مبػتي ًين يَ

 ًَ ثبىن ػَجبًي ثبيؼ هي کَ ايي هخل. ثبثب اَاَاَي. ثْػ ،ػَجبًي کَ ػّثبؿٍ

 ثَ گـكت تللي! ػَجبًيت ًَ ثگيـيي پييوًْي تـيپ ثبيؼ االى!  آهب

 .موتن

  ثلَ؟ -

  ًؼيَ؟ چطْؿي -

 .ُْا ؿكت ريـن

 !!تيـػاػ -

 !ىؼم کـ يْاه! اّّّ –

  ثـگيتي؟ ْؿيتهبه اف کي -

 . ػييت -

 !( ثْػ ػيؼًي ثبؿاػ هيبكَ)  ًگلتي؟ هي ثَ چـا –

 هي افػّاد ؿي هي يْاىکي کَ ثبىن ٓلجکبؿ ثبيؼ هي مْعتَ پؼؿ –

 ! ًويگي هب ثَ کٌي
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 .کـػم لْك عْػهْ

 ! رْى تيب -

  رّْى؟ –

 . ػيگَ ىؼ يِْ عْة -

 !رًّْب ىوب ػمت اف ػًّن هي آؿٍ -

  ؟ اي عًَْ صبال! مبليَ چٌؼ عْػه گبؿاً گَ هي ُوچيي! اّّّ -

 .هٌتظـتن ثيب اؿٍ-

 . هيبم مْتَ ػّ -

 ىٌيؼى ثب اًگبؿ عْثَ عيلي. ثيـّى ؿكت تللي، کـػى هطغ ثب ُوقهبى

 کن يَ ّ پْىيؼم لجبمبهْ مـيغ. ؿكتي ثيي اف ًبؿاصتيبم ي ُوَ ٍؼاه

 اف ّؿكتن!ثيـ کي لؼٌتت عؼا. اهبؿّ چک ربي عًَْ ثَ کـػم اؿايو

 تْ ؿكتن. کـػ هي ًگبٍ تلْيقيْى ّػاىت ثْػ ًينتَ هجل ؿّ. ثيـّى ماتب

 . ػؿ موت ؿكتن عْىضبلي ثب. اژاًل فػم ّفًگ اىپقعًَْ

 کزب؟ –

 :گلتن ػلن تْ

  مٌٌَ؟ تْؿّ

 : پـميؼ ػّثبؿٍ. ًؾاىتن هضلو

 .کزب

 يکن پل ثْػ ًيْهؼٍ اژاًل ٌُْف. ثيـّى ؿكتن ػؿ اف مـيغ ًگلتن ُيچي

 ًؾاىتن هضلو ثبفم. ثيـّى اّهؼ فػٍ تيپ ثؼؼ يوَػه چٌؼ. ّاينتبػم

! مبيَ هخل ثْػ ىؼٍ. ّاينتبػ رب ُوْى ّلي ثيـّى هيـٍ ػّثبؿٍ گلتن
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 ؿميؼى هضِ ثَ. هيْهؼ ػًجبلن هيـكتن هيْهؼ،ؿامت ػًجبلن هيـكتن چپ

 : گلت ثبؿاػ ثَ ؿاًٌؼٍ. تْ اّهؼ اًّن کَ پـيؼم مـيغ هبىيي

  ثـم؟ کزب اهب

 .کـػ ىبؿٍا هي موت ثَ ثبؿاػ

 چـا اييْى ػًّن ًوي گلتن اژاًل عْػم ثـاي هي ّلي گن هي ثِتْى -

 تْ؟ اّهؼى

 .ثگْ اػؿمْ ًکي لْك عْػتْ مْگل -

 . ايٌزْؿي اِاِاِ؟ -

 هي کَ رٌِوي ُـ ثجـيؼ اييْى گلتن ؿاًٌؼٍ ّثَ ثيـّى پـيؼم هبىيي اف

 . ثيـّى اّهؼ اًّن! عْاى

 ىن؟ ّاٍل فّؿ ثَ يب هيييٌي –

. ػاػم ؿّ عًَْ ّاػؿك ًينتن ٓلجکبؿاًَ. ػؿاّؿػم ىْ اػا کزي ػُي ثب

  عًَْ ػم ؿميؼين ثؼؼ ػهيوَ ّپٌذ چِل.کـػ صـکت هبىيي

 

  

 

 .فػم ػؿ ؿكتن ىؼهْ پيبػٍ افه فّػتـ

 ! عْىگلَ اثزي ثبال ثيب -

 ثـلو پـيؼم.ثْػ هٌتظـم ػؿ ػم ؿميؼم ّهتي. عًَْ موت ػّيؼم ؽّم ثب

 فهيي ؿّ گؾاىت هٌْ ّهتي. چـعًْؼتن ُْا ّؿّ کـػ ثـل هٌْ اًّن.

 :کـػ ايٌزْؿي
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 ّؿ صبال( گـكتن ثبصبل هيبكَ يَ.) فػٍ تيپي چَ! ثجيي ىـف ثي اٍّ اٍّ

  کْ؟ ىّْؿت پـيؼٍ

 صـكي ثؼّى ثؼؼم. کـػ ًگبٍ ٓـكْ اّى تيـػاػ. کـػم ًگبٍ مـم پيت ثَ

 . ثيـّى اّهؼم ّ کـػم ػُْ لجبمبهْ اتبهوْ تْ ؿكتن.عًَْ تْ ؿكتن

  هيؼًَّ؟ هبهبى يبت –

 . هيبػ كـػا گلت گلتن ثِو ػييت اؿٍ -

. پييو ؿكتن. ثْػ اىپقعًَْ تْ تيـػاػ. ثْػ ًينتَ هجل ؿّ اؿّم ثبؿاػ

 هي ػيؼى ثب ثْػ ػمتو ميت يَ. هيکـػ آهبػٍ ؿّ هيٍْ ظـف ػاىت

 : گلت

 !  اًؼاعتيب گيـ ؿّ اي تيکَ ثؼؼ!  مْعتَ ثـاػؿ

 . ىْ علَ–

 .صبل تْ ثجـ ثگيـ ايٌْ ثيب –

 .ٓـكن گـكت ؿّ هيٍْ ظـف

 . اّهؼٍ کي اًگبؿ صبال! اّّّّ -

 ايي توبم. گؾاىتوو هيق ؿّ صبل تْ ّثـػم گـكتن افه ظـكْ صـً ثب

. کـػم صل اًّْ ًگبٍ ّلي ًکـػم ًگبٍ ثِو ّ گـكتن پبييي مـهْ هؼت

 : ّگلت گـكت ػمتوْ تيـػاػ ثـهيگيتن ػاىتن ّهتي

  کزباا؟

 : گلتن اي گًَْ ثچَ ٍؼاي ثب

 .هيبم االى

 . ًکـػٍ الفم –
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 . کٌبؿه ًيًْؼ فّؿ ثَ هٌْ

 . ًکـػٍ اؽيتت کَ هب کْچْلْي اثزي ايي ثبؿاػ اهب عْة –

 :گلت هؼوْلي عيلي ثبؿاػ. کـػم ًگبه چپ چپ

 ! اّى تب کـػم اؽيتو هي ثييتـ ثبثب ًَ

 هي کَ کـػم ًگبه رْؿي ، کـػم ًگبه رْؿي ثْػ ثبؿاػ ًْثت صبال

 . کـػ ًگبم لجغٌؼ ثب پـؿّ ثچَ ّلي! ٍْؿتو تْ ثـم پب رلت عْامتن

 ػاؿٍ؟؟ تْ ثـاي كـهي چَ هٌْ اّى يب کـػم اؽيت اًّْ هي چي کَ صبال –

 ثب کبؿ ، ٍلـ کَ ػاؿيتن عًَْ ، ًينتي ثلؼ آىپقي کَ تْ ثگؾؿين صبال

  عْؿػي؟ چي ػييت ، کي ّلو اٍال کَ لجبميْيي هبىيي

 ! مْگْلي گلتي -

. هـػم ٍجش تب گيٌگي اف ػاػٍ ثِن ًؼوتي چَ عؼا كِويؼم ػييت

 :کييؼهويْى لپبىْ ؿّ گؾاىتن ػمتبهْ

 !ىن كؼات هي الِي

 ! هيبػ ثؼم کَبكت ًکي! اُــــــَ –

  عْاُـت؟ ثب فػى صـف ٓـف چَ ايي –

 .کـػ ػؿافي فثْى

 . هيـم هي اٍال -

 : ّگلت کييؼ ػمتوْ پبىؼم ربم اف هِـ صبلت ثب

 !کي ٍجـ ثيبػ هبهبى تب صؼاهل قاؿي؟ث تٌِب هٌْ عْاي هي

 ثيبػ؟ هبهبى -
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  ًويؼًّي؟ هگَ اؿٍ -

  چيْ؟ -

 .  ثـهيگـػٍ ػاؿٍ عْؿػٍ هيکل ثَ اًتوبليو -

 !اااا–

 ! ة فيـ الق –

 . ثوًْي تٌِب کَ صوت اٍال. اػة ثي –

 ّلي لجبمبم موت ثـػم ػمتوْ. اتبهن تْ ؿكتن ثيـّى کييؼم ػمتوْ

 ُويي ثـاي.ثْػ تٌگ ثـاه ػلن ايٌکَ ُن ّ مْعت تيـػاػ ثـاي ػلن

 :اّهؼ فػى ػؿ ٍؼاي. ىؼم ّلْ تغتن ؿّ ىؼم پييوْى

  ثلَ؟

. ثنتن چيوبهْ هٌن. ًينت تغت ؿّ اّهؼ.تْ اّهؼ تيـػاػ ّ ىؼ ثبف ػؿ

 ًوطَ ّاهغ ػؿ. کبؿا ايي هؼتبػ کَ هٌن کـػ هي*  فه ا ًْ* هُْبهْ اؿّم

 . ثْػ ّؼلن

 . ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن –

. کـػم ثـلو پـيؼهْ ربم اف كٌـ ػيي کـػم پيؼا ىؼيؼي اصنبك يَ يِْ

 .کـػ ثـل هضکن هٌْ اًّن

 کٌَ ّل ؿّ پنـي ُوچيي هيبػ ػلو کي ؽاؿم ًوي تٌِبت کَ هؼلْهَ –

  ىُْـ؟ عًَْ ثـٍ ّ

 . ثـهيگـػٍ ّ ػاؿٍ کبؿي يَ ؿٍ هي گلت ىُْـت ؿامتي: ّگلت عٌؼيؼ

 . ثگن چي هي اعَ! ثييْؿ ي پنـٍ

 . هؼيوب يبػ ثَ ثقؿگَ پٌزـٍ اّى لت ثـين ثيب مْگْل -
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  ؟ عًْي هي کتبة ثـام: گلتن ؽّم ثب

 . ثغْاثن پبت ؿّ ثقاؿي اگَ اؿٍ -

 کٌبؿ ّ پٌزـٍ لت ػّيؼم مـيغ ثؼؼم. کـػهو هضکن هبچ يَ ّ ثـلو پـيؼم

.  پبييي تب ثبال اف ثْػ ثقؿگي عيلي ي پٌزـٍ. ًينتن اتبهو پٌزـٍ

 اتبهْ ىْهيٌَ ّ ايٌزب هيْهؼين تيـػاػ ّ مْگٌؼ هٌْ ثچگيبهْى تْ ُوييَ

 ىـّع ثـف کَ االى هخل ػؿمت کـػين هي توبىب ّثـكْ کـػم هي ؿّىي

 ػمت ثَ کتبة ّ کـػ ؿّىي ؿّ ىْهيٌَ ّ اّهؼ تيـػاػ. ثْػ کـػٍ ثبؿيؼى ثَ

 اًّن ؿكتن ّؿ هُْبه ثب کـػم ىـّع هٌن. پبُبم ؿّ گؾاىت مـىْ

 :کـػ رلتوْى ُـ هَػال هْؿػ کتبة عًْؼى ثَ ىـّع

  کبىبًن اُل

 .ًينت ثؼ ؿّفگبؿم

 .ؽّهي مْفى مـ ُْىي، عـػٍ ، ػاؿم ًبًي تکَ

 .ػؿعت ثـگ اف ثِتـ ، ػاؿم هبػؿي

 .ؿّاى آة اف ثِتـ ، ػّمتبًي

 :امت ًقػيکي ايي ػؿ کَ عؼايي ّ

 .ثلٌؼ کبد آى پبي ثُْب، ىت ايي الي

 .گيبٍ هبًْى ؿّي آة، آگبُي ؿّي

 .هنلوبًن هي

 .مـط گل يک ام هجلَ

 .ًْؿ هِـم چيوَ، ربًوبفم

 .هي مزبػٍ ػىت
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 .گيـم هي ُب پٌزـٍ تپو ثب ّّْ هي

 .ٓيق ػاؿػ رـيبى ، هبٍ ػاؿػ رـيبى ًوبفم ػؿ

 :پيؼامت ًوبفم پيت اف مٌگ

 .امت ىؼٍ هتجلْؿ ًوبفم ؽؿات ُوَ

  عْاًن هي ّهتي ؿا ًوبفم هي

 .مـّ گلؼمتَ مـ ثبػ گلتَ ، ثبػ ؿا اؽاًو کَ

 عْاًن، هي ػلق" االصـام تکجيـٍ" پي ؿا وبفمً هي

 .هْد" هبهت هؼ" پي

 .امت ثبؿچَ ؿّىٌي هي" االمْػ صزـ"

 ، آة لت ثـ ام کؼجَ

 .ُبمت اهبهي فيـ ام کؼجَ

 .ىِـ ثَ ىِـ ؿّػ هي ، ثبؽ ثَ ثبؽ ؿّػ هي ، ًنين هخل ام کؼجَ

 .کبىبًن اُل

 :امت ًوبىي ام پييَ

 ىوب ثَ كـّىن هي ، ؿًگ ثب مبفم هي هلني گبُي گبٍ

 امت فًؼاًي آى ػؿ کَ ىوبين آّاف ثَ تب

 .ىْػ تبفٍ تبى تٌِبيي ػل

  ػاًن هي...  ، عيبلي چَ ، عيبلي چَ

 .امت ربى ثي ام پـػٍ

 .امت هبُي ثي هي ًوبىي صُْ ، ػاًن هي عْة
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 .  گـكت عٌؼم کـػم ًگبٍ کَ ثِو ىؼ مبکت يِْ

  تيب؟ –

  ُووون؟

  الال؟ -

 . اُّْهن -

. مـه فيـ گؾاىتن ّ ثـػاىتن ثْػم ػاػٍ تکيَ ثِو کَ ؿّ ثبليتي

. ؿّه اًؼاعتن ّ کـػم ثلٌؼ تغتيْ پتْي ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ عْػم ثؼؼه

 اتبم تْي ؿكتن يْاىکي. ثيـّى ؿكتن ّ کـػم عبهْه چـاؽ عْػهن

 ًجْػ ػؿ ثبالي رق ربيي کليؼا ُوييَ ّلي ثْػ هلل ػؿه ايٌکَ ثب.مْگٌؼ

 ػويوي ًلل. ثْػ پـ اتبم تْي ثْه ٌُْفم. تْ ّؿكتن ػاىتن ثـه

 تْ مـهْ کييؼم ػؿاف تغتو ؿّ. گـكت گـين آگبٍ عْػ ًب ّ کييؼم

 . کـػم گـيَ اؿّم ثـػم كـّ ثبليت

 

  

 

 مْم كَل

 

 ًگبٍ کَ آـاكن ثَ ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف پٌزـٍ پيت گٌزيک ٍؼاي ثب

. ايٌزب ثْػ اّؿػٍ هٌْ تيـػاػ صتوب.  ػيؼم عْػهْ اتبم ػيْاؿاي کـػم

 تؼزت ثب. کي ٍجـ لضظَ يَ. اًّْؿ ثَ چـعيؼم ّ ثنتن ػّثبؿٍ چيوبهْ

 کـػم لجبمبم ثَ ًگبُي چيَ؟يَ ػيگَ ايي. اثْاللْل يب. کـػم ثبف چيوبهْ
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 پتْ! ًجْػ ّىلْاؿک تبپ تٌن ػييت هي ؟ کـػٍ ػُْ ايٌبؿّ کي عؼا ّاي

 پيت ثَ. ىَ ثيؼاؿ ىؼ ثبػج کبؿم ُويي. کييؼم عْػم ؿّ گـػى تب ؿّ

 : گلت عوبؿي ٍؼاي ثب ايٌزْؿيَ؟ چـا ايي! كبٓوَ صْـت يب. عْاثيؼ

  چٌؼٍ؟ مبػت

 

 !اّّّف! پنـ ػاىت ُيکلي ػزت. ثْػ هًْؼٍ ّا ػٌُن

 

 .کٌن گيـ گلْت تْ تـمن هي فػي فل کَ ايٌزْؿي -

 

 .اّهؼم عْػم ثَ يِْ

 

 !کَبكطي..  عيلي –

 

 .ػؿ موت ؿكتن ّ کٌبؿ فػم هضکن ؿّ پتْ

 

 هيـي؟ کزب ٍجضي ٌذپ مبػت –

 

 : گلتن صـً ثب

 

  چَ؟ تْ ثَ
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 . هيگن عْػت ثـاي -

 

 :ػاػ اػاهَ عيبلي ثي ثب

 

 عْاثيؼي؟ هجل ؿّ ثجيٌَ ػاػاىت ًينت فىت

 

 چي ايٌزب ثگَ اگَ.هيگَ ؿامت ثبىَ ُـچين. ىؼم هيغکْة لضظَ يَ

 هي عزبلت ًينت تٌو ثْليق ىُْـم چْى ثگن ثگن؟ چي کٌي هي کبؿ

 موت ثـگيتن ّ کـػم هيت ػمتبهْ. عزبلت ّ تْ اعَ گَ ًوي کين؟

 ّل ؿعْػهْ.فػ لجغٌؼ ثِن اًّن کَ ؿكتن ثِو اي ؿـٍ چين يَ. تغت

 .مـم ؿّ کييؼم ؿّ پتْ ّ تغت ؿّ کـػم

 

 هييکي؟ تغت ًويکٌي كکـ ّفًت ايي ثب ّهت يَ تْ –

 

 !ثجيٌب پـّ ثچَ

 

 !مجکن عيلين –

 

 .ػيؼم ؿػمهيبّ ػؿ فّؿ ثَ ىلْاؿتْ ػاىتن کَ ػييت –
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  موتو ثـگيتن. ىؼم ُب ػيؼٍ ري ػيي ػكؼَ يَ

 

  کـػي؟ کبؿ چي –

 

 : گلت ؿيلکل عيلي ّ مـىْ فيـ گؾاىت ػْالًييْ ػمتبي

 

 .کٌن ػُْ عْامت ّافم ػاػ لجبمبتْ ػاػاىت

 

 !کـػي هجْل عْامتَ عؼا اف تْام -

 

 :گلت ثيبؿٍ ػؿ صـٍوْ ايٌکَ ثـاي ّ موتن ثـگيت

 

 . ىؼٍ ػبػي هي ثـاي َػيگ چيقا ايي ػقيقم

 

 تْي کْثًْؼم هضکن ثيـّى کييؼم مـم فيـ اف ثبليتوْ مـيغ! کَبكٔ

  مـه

 

 .ثييؼْؿ!... ػّْي عيلي –
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 پـت ثبليتن.ىؼ ٍْؿتو تْ عْؿػى هبًغ ُويٌن ّ کـػ مپـ ػمتبىْ

 ثـم کَ ىؼم عيق ًين ّ اًّْؿ کـػم ؿّهْ هِـ صبلت ثَ ّ ٍْؿتو تْ کـػم

 ّلي ًبعْامتَ يب ثْػ عْامتَ ػًّن ًوي. کييؼ هٌْ ّ گـكت ػمتوْ

 کَ اًگبؿ. فػين فل ُن چيوبي ثَ لضظَ يَ ثـاي.ؿّه اكتبػم تبالپي

 ي ُوَ تٌو ػطـ پيچيؼ هـقم تْي هلجن ٍؼاي ثبىن ىؼٍ ربػّ

 .گـكتتن هضکن ػيؼم کَ ثـم عْامتن ّ اّهؼم عْػم ثَ يِْ.کـػ پـ ّرْػهْ

 

 . کي ّلن -

 

 .ثْػ كبيؼٍ ثي توال

 

 ! کي..  لن ..ّ –

 

 هجل ؿّي اف لجبمبهْ ىؼم ثلٌؼ مـيغ هٌن ىؼ افاػ ػمتو هلل يِْ

 ػّيؼم گؾاىتن ثيـّى ػؿ اف پبهْ کَ ُويي ثيـّى ؿكتن ؿيلکل ّ ثـػاىتن

 ٌُْفم هيقػ گٌزيک هخل ػاىت هلجن ثنتن ػؿّ ّ. هبهبى اتبم تْ

 ًکٌَ... ًکٌَ ىؼٍ چن هي عؼايب ّاي. ثْػ عبٓـم تْ ػطـه ّ چيوبه

 آؿّم.  کـػم ػُْ لجبمبهْ مـيغ ّ ػاػم تکْى مـهْ! اَاَاٍَ ىؼم؟؟ نػبى

 چـا ّلي.ُيت ايٌکَ. کـػم مبػت ثَ ًگبُي يَ ثيـّى ّ ؿكتن اتبم اف

 ػيؼم ّهتي. فػم ّػؿ اتبهن موت ؿكتن! ايـــــــــــيَ ٍجش؟ پٌذ هخل ُْا

 ؿكتن! کپيؼى ىکـ عؼاؿّ! اّّّف.تْ ّؿكتن کـػم ثبف ػؿّ آؿّم ًيْهؼ ٍؼايي

 ىؼى عبهْه ؿّىي کَ هيـكتن ػاىتن. کيْ تْ گؾاىتن لجبمبهْ تْ
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 ثـػاىتن عيق ًـم ًـم. کـػ رلت تْرِوْ ه کٌبؿ هيق ؿّ گْىيو

 ثِن صبلن ٍلضو ؿّي ػعتـ ػکل ػيؼى ثب ؿميؼم ّهتي. موتو

 ثبػکو اًگبؿ ّ*ٍْؿت! * اٍَ اٍَ ثْفيٌَ؟ يب آػم ثْػ؟ چي ػيگَ ايي عْؿػ

 هچ تب اًگيتن ًْک اف هٌَْػيو هژٍ هـق؟ اػَبة بي ثْػ هژٍ.  اًؼاعتي

 ؿّىي کلّن تْ چـاؽ يَ کبؿتًْب ايي ػيي يِْ. ًگْ کَ لجبمبه ّ هيبكَ ّ ثْػ

 اتبم تْ ػّيؼم مـيغ. ثيـّى اتبم اف ؿكتن ّ ثـػاىتن گْىييْ. ىؼ

 گلتن يْاه.  کـػم ّهلل ثنتن هضکن ّػؿّ هبهبًن

 

 اف ؟ کزبيي ػيون ػاػي؟ رْاة ثبالعـٍ. ىرْ ثبؿاػ. الـــــــــــــــْ- الْ؟ –

 .  الْ؟ رْرْ؟ کزبيي!  ًگـاًتن ُوو کـػي تـکن کَ ػييت

 

: گلت ُن ُن ثب! اعَ ثْػ چيتب ىجيَ ٍؼاىن چيَ؟ ػًّيي هي ثؼثغتي

 کَ ثبىن ػاىتَ افت ثچَ يَ ثقاؿ صؼاهل ّلي کي تـکن ثبىَ رًْن ثبؿاػ

 !. عؼا ؿّ تْ. ثبىَ تْ يبػگبؿ

 

 ثچَ اّى ثيچبؿٍ ثبىن؟ ػاىتَ ثچَ. رلق ايٌوؼؿ فًن يؼٌي! ــيايـــــــــ

 .آىـبل! ثبىي هبهبًو تْ کَ

 

  الــــْ؟ -

 

  ىوب؟ عبًن ثجغييؼ -
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 .ىؼ مبکت ػكؼَ يَ

 

  کٌَ؟ هي کبؿ چي تْ ػمت ثبؿاػ هْثبيل کيي؟ تْ -

 

  ػاؿيي؟ کزب اف هٌْ ىُْـ ىوبؿٍ کييي؟ ىوب ثپـمن ثبيؼ هي ثجغييؼ-

 

 ! ثبؿاػ کيوت هي ؟ىُّّّّْـ -

 

 ػلن هيؼًّي ّلي! هي فػم گٌؼي چَ! اٍّ اٍّ اٍّ. کـػ هطغ گْىيـّ يِْ

 ثـاي ػيگَ چيقا ايي ػقيقم. ّؿّ چين ثي ي پنـٍ ثْػ صوو ىؼ عٌک

 ىؼٍ؟ ػبػي چي يؼٌي. آّؿػم ػؿ کزي ػُي ثب اػاىْ! ىؼٍ ػبػي هي

 ّ کـػم بفث هلل. ثْػم ىؼٍ ػيًَّْ! اّّّف.  چَ هي ثَ اٍال! ًکٌَ.. ًک

 اثي ّهت يَ اگَ کَ کٌن ثيؼاؿه تب ميبهک اتبم تْ ؿكتن اّل. ثيـّى ؿكتن

 تْ ؿكتن ّ فػم ػؿ.ثيبػ کْتبٍ اّى ُْاي ثَ کٌَ اؽيتن ػّثبؿٍ عْامت هلولي

 ثب ّ اًؼاعتن آـاف ثَ ًيگبُي يَ هـتت ًب تغتن ّ ثْػ عبلي اتبم ّلي

 :ؿكتن موتو ثَ آييٌَ ؿّي يبػػاىت ػيؼى

 

 عـيؼ تب ثيـّى ؿكتن عبليَ يغچبل ػيؼم چْى هي! عْاُـي عيـ ثَ ٍجش

 !ًجبه ًگـاًن کٌن
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 !عْىتيپت ػاػاه

 

 يَ ثْػ عْىتيپ تيب عؼاييو ّلي! گـكت عٌؼم ًلنو ثَ اػتوبػ اف

 ًلل يَ. هيؼّى ايي ّ هٌن ايي ايٌکَ هخل. ثبؿاػ ّ ميبهٌؼ ثيي چيقي

 عؼا عؼا فػم ػؿ يْاىي. اكتبػم ؿاٍ اتبم موت ثَ ّ کييؼم ػوين

 . ثبىَ عْاة کَ هيکـػم

 

  ثلَ؟ –

 

 هْؿت ػٌُوْ آة. ًجبىَ ثؼىبًل ّلي ثبىَ رْگيـ آػم يؼٌي! عؼا يب

 هيتًْنتن کَ کبؿي تٌِب. کـػ هي هـتت هُْبىْ ػاىت. تْ ّؿكتن ػاػم

 تب هطوئٌب کَ ُـچٌؼ مـربه ثقاؿم گْىييْ ّ ثـم آؿّم کَ ثْػ ايي ثکٌن

 ثبيؼ عْػم موت هيق ؿّ ثِتـ کَ کـػم كکـ ػمعْ ثب پل. ثْػ كِويؼٍ االى

 گؾاىتَ هيقتْالت اثلِي کؼّم ػًّن ًوي هي اعَ.هييؼم ؿػ رْؿي يَ

 کـػ ػؿاف ػمتيْ ىن ؿػ عْامتن کَ ُويي ثقاؿم! اّّّف تغت ثـل

 موتن

 

 . گْىي –

 

 ! هي ّاي َُي
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 ؟ چي –

 

 . ثـػاىتي ٍجش کَ ُوًْي گْىين -

 

 .چپ ػلي ي کْچَ ثَ فػم عْػهْ

 

 . هيگي چي ؟ کيکي چَ–

 

 ًکٌَ؟. لـفيؼ تٌن ميليو يبػآّؿي ثب لضظَ يَ. موتن ّاّهؼ کـػ پْكي يَ

 ػيؼٍ ثجـ کَ اي ٓؼوَ يَ ػيي چي؟؟ فيـه ثقًَ اگَ ّلي ػاػ هْل ثِن ًَ

 ثب گْىييْ ّ ثنتن چيوبهْ. ّاينتبػ رلْم اّهؼ. ًغْؿػم رن ربم اف

 !مَ.. ػّ...  يک. ثکيَ ريؾ کَ االى گلتن. موتو گـكتن تـك

 پْؿيب35:62, 60-51-3652

. ىؼم ايٌزْؿي يِْ چـا ثْػ چن هي.  کـػم صل ػمتبىْ گـهي ػكؼَ يَ

 لجغٌؼ ثب اًّن. ػّعتن ثِو ّ کـػم ثبف چيوبهْ. ّاينتبػم اتيو ؿّ اًگبؿ

 اف هيْهؼ ػاىت هلجن توـيجب! عؼا ّايــــي.  گـكت افم ّگْىيـّ کـػ ًگبم

 . ثيـّى ػٌُن

  کٌي؟ ثبف ػؿّ عْاي ًوي –

  ُـــــــــبى؟ -

 .  ػؿ -

 . ثبىن ىؼٍ ثلٌؼ عْاة اف اًگبؿ يِْ. فًي هي فًگ ػاؿى
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 . کٌن ػؿّثبف هيـم هي -

 . کـػم صـکت ثؼؼم

  هيکٌن؟ کبؿ چي –

 ػؿکوؼ موت ثَ عـّري ؿاٍ گـكتي پيو ػؿ ربي ثَ کَ ثْػم ُْل اًّوؼؿ

. ثيـّى اتبم اف كتنؿ ػزلَ ثب. ًجْػ ػّؿ چيوو اف الجتَ کَ کـػم صـکت

 .کـػم ثبف ػؿ

 .ثگيـ افم ايٌبؿّ! اكتبػم کْل ّ کت اف ػعتـ کزبيي -

 . هيق ؿّي گؾاىتويْى. آىپقعًَْ موت ّؿكتين گـكتن افه عـيؼاؿّ

  کْ؟ ىُْـت –

  ُچطْؿ؟ اتبهَ؟ تْ -

 . پييو ثـّ تْام پل( موتن اّهؼ... ) ُچطْؿ -

 . ػاػ ُل ػؿ موت ثَ هٌْ گـكت ػمتبهْ

 ..!  اعَ..  چـا يّل –

 تْ ّ ثؼم ًيْى ثِت ػمتپغتن عْام هي ايٌکَ ثـاي چـا ثي چـا –

 ! ثجيٌن ثـّ.  هقاصوي

 ! هيؼم هْل ًؼاؿم کبؿيت هي عْة -

! پييو ثلـمتي عْاى هي ُوَ چـا ػاىت؟ًويؼًّن كبيؼٍ هگَ ّلي

 .کـػين گيـي چَ! اّّّف. ثنت ػؿّ ّ کـػ ثيـّى هٌْ

  ؿكتي؟ -

 !ثبثب اَي. ػف ػاػ تْ اّى اف
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 . ؿكتن ثبثب اؿٍ–

 ػؿ ثؼّى ًجيٌن ؿّىْ ػّثبؿٍ ايٌکَ ثـاي.  اتبم موت کـػم صـکت فّؿ ثَ

 ُبي ًگبٍ ثَ تْرَ ثؼّى. اتبم تْ ؿكتن ّ کـػم ثبف ػؿّ ؿامت يَ فػى

 ػليل ثي چْى. کـػم ؿّىي ؿّ کبهپيْتـم ّ هيق پيت ًينتن عيـه

 كؤ. ثکٌن امتنعْ هي کبؿ چي ػًّنتن ًوي ، ثْػم کـػٍ ؿّىٌو

 اّهؼ هنتوين چْى ثْػ كِويؼٍ اًگبؿ ًبهـػ ّلي ثيـّى ثـٍ کَ ثْػم هٌتظـ

 صٍْلَ ّثي کـػم عبهْه کبهپيْتـ!  ػؿک ثَ اٍال! اٍ. ىؼ ّلْ تغت ؿّ ّ

 هيـْل كکـم چيقي يَ ٍجش اف ىؼ ًوي آؿّم ػلن. ًينتن ٌٍؼلي ؿّ

 : پـميؼم آؿّم ثْػ؟ گلتَ ؿامت يؼٌي ثْػ کـػٍ

  ػ؟ثــــبؿا

 پييوْى ثْػم کـػٍ کَ کبؿي اف ػكؼَ يَ. کـػ ًّگبم موتن گـكت مـىْ

 .  ىؼم

 .کي ّلو ُيچي –

 کي ثب ثؼًّن ثبيؼ. ًَ يب ثپـمن ثبيؼ چي کَ ثبالعـٍ. اًّْؿ کـػ ؿّىْ

  ًَ؟ يب ٓـكن

 . ًيي ػَجبًي ثؼٍ هْل -

 ًلل يَ. ػاػ تکْى هخجت ػالهت ثَ مـىْ. کـػم ًگبه هظلْهبًَ

 : پـميؼم تٌؼ ّ کييؼم ػويوي

  ثْػ؟ ّاهؼي گلتي ٍجش کَ اًّي

  کؼّم؟ -

 !(هيقًي چپ ػلي کْچَ ثَ عْػىْى کَ ايٌبيي اف هيبػ ثؼم هؼؿ ايي) 
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 .مـت تْ کْثيؼم ثبليت ثب ثؼؼه کَ ُوًْي -

 اف ػاىتن. ثـگـػًّؼ ؿّىْ ّػّثبؿٍ. فػ لجغٌؼ ثؼؼم کـػ ًگبم تؼزت ثب

 . ًينتن تغت ي لجَ ؿكتن! هـػم هي كْْلي

  ًويگي؟! ثــــبؿاػ -

 . ًينت تغت ّؿّ ىؼ ثلٌؼ

  ػاؿٍ؟ تْ ثـاي كـهي چَ –

 . ػيگَ ثگْ -

 . ثگْ تْ اّل –

 ! ػيگَ کٌن هي فًؼگي کي ثب ثؼًّن ثبيؼ هي! عْة عيلَ اّّّف -

 . کـػم ػًجبلو چيوبم ثب هٌن.  پبييي ؿكت ّ فػ پْفعٌؼي

 . کٌي هي فًؼگي ؿصن ثي ػيْ يَ ثب کَ ثؼّى صؼ ُويي ػؿ –

 كکـ. لؼٌتي اٍَ ًکٌَ؟..  ًکٌَ ؿصن؟؟ ثي ػيْ ىؼ؟ چي. ثيـّى ؿكت ثؼؼم

 . ىؼ تـ مغت کبؿم کٌن

  مْگل؟ –

  ثلَ؟ -

 !  ثيب ثؼّ -

 .اّهؼم–

 اف ّ ثْػى ًينتَ ُن ؿّي ؿّثَ رلتيْى آىپقعًَْ ؿكتن ّهتي

 كـهين کَ پبييي يب هيينتن ثبال ثبيؼ يب هي ثْػ چِبؿًلـٍ هيق اًّزبيي

 :  گلتن ىيطًْي ثب. ثْػ کٌبؿم صبل ُـ ثَ ػکـ ًوي
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 ! مبعتَ تٌِبيي فًؼگي ثؼْيب ثَ ايٌکَ هخل!هيبػ اهلتي ثْي چَ! اّّّم

 . ًينتن رلْم ٌٍؼلي ؿّ ؿكتن ثؼؼم

 ! ىيطْى گـكتي؟ يبػ کي اف ايٌبؿّ –

 :گلت ّ کـػ ًگبم چپ چپ

 ، گلتي تبثنتًْي صبل ُـ ثبىن؟ثَ آهْعتَ ربيي اف ثبيؼ صتوب هگَ

 !گلتي تيـػاػي ، گلتي ـهبُيبييتي

 مجقي هـهَ اگَ گلتن اهلت يَ هي عْثَ!  ثـين ثبُن ىْ پيبػٍ! اّّّّ –

  کـػي؟ هي کبؿ چي گلتن هي

 چي تيـيب ايي ػًّن ًوي. ثْػ ػبػتو ُوييَ.  عْؿػى ثَ کـػم ىـّع

! ّاال کوتـ؟ چيوْى اؿػيجِيتيب هب هخال! هيکيَ ؿط ثَ ُي ايي کَ ػاؿى

 :گلت ّ ثبؿاػ موت ثَ کـػ ؿّىْ! ثْػ عْىوقٍ کَ لضنا! اهلت ّلي

  ىـکتي؟ تْ ٌُْفم ثبؿاػ ؿامتي

  ٌُْفم؟؟:  پـميؼم تؼزت ثب

  ػًّنتي؟ ًوي هگَ آؿٍ -

  چيْ؟ -

 .  ثْػين ُن ػّمت ثِتـيي ثبؿاػ هي -

 ّثبهبلي ثيبؿ عـ صبال!  ػاىتين کن ُويٌْ ػّمت؟؟ ثِتـيي! ىَ  مَ  ىَ 

 ! ثبؿکي

  کي؟ اف –

 .ُوکبؿين ىـکتن تْ تبفٍ. گبٍػاًي -
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وکبؿ. گلت هي عْؿػ هي کَ رْؿ ُويي  تْ پـيؼ ؿؾام! اثْاللْل يب!!!! َُ

 .گلْم

 عْثي؟ مْگل –

 . ػمتن ػاػ آة ليْاى يَ

 ! ثيب –

 ػّْي.  اًؼاعتن ثبؿاػ ثَ ًگبُين يَ چيوي فيـ. ثبال ؿكتن ّ گـكتن ّ آة

 . عٌؼيؼ هي ػاىت

 . کٌن ثبف ػؿّ هيـم هي –

 :  گلتن ثيٌٍْ کَ ْٓؿي لت فيـ. ثيـّى ؿكت تيـػاػ ـكيص ثؼّى

 ! کـــْكت

 فى يَ فػى صـف ٍؼاي تًْنتن کـػم ػهت کَ کوي يَ.  عٌؼيؼ تـ ثلٌؼ

 .ػؿ موت ثَ ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ثيٌْم

 الؿـ چوؼؿ ىَ كؼات هبػؿ! ثين يؼًّن يکي پنـ هـثْى هي الِي -

 . ػلن ػقيق ىؼي

 تْ کٌَ گيـ ؿيي هي ٍؼهو هـثْى کَ ٌزْؿياي تـمن هي! اّّّّّ –

 ! گلْه

 :  گلت ّ عٌؼيؼ ثلٌؼ ميبهٌؼ

 ! ػقيقم کٌن هي ثـلت عْػم ىؼ؟ صنْػيت!  كنولي ىن كؼات

 :  ػوت ؿكتن اؿّم اؿّم.  موتن اّهؼ ّ کـػ ثبف ػمتبىْ

  گي؟ ًوي کَ رؼي عيبل ثي تيب

 .  رلْتـ اّهؼ ػاؿم؟ ىْعي تْ ثب هي هگَ -
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 !  ًيب کٌن صنْػي کٌن ؿلٔ هي يػًّ هي اٍال –

 . کٌَ هي کبؿّ ايي ػيگَ يکي ًکٌن ثـلت االى هي اگَ!  گلن عْاُـ ًگْ اِ  –

  کي؟ هخال –

 !  عـ ًـٍّ يَ -

 . ىؼم هٌلزـ عٌؼٍ اف يکبى ثْػ؟ ثبؿاػ هٌظْؿه. ّاينتبػم ػكؼَ يَ

 ! تيب اِ  –

 . رلْعٌؼهْگـكتن هٌن. تيـػاػ موت ؿكت ثبؿاػ

 ! عـ ًـٍّ يکي اّى ْؿمهٌظ ػاػاه ًَ –

  کؼّم؟: پـميؼم تؼزت ثب

 .کـػ ًگبٍ ثِو ثبؿاػم

 . ػاػاىت ثبؿاػ کـػٍ كکـ پنـٍ. ػيگَ ميب ػوْ ُوْى –

  کي؟ –

 . ميبهٌؼ ػيگَ عْىتيپ پنـ ُوْى! ػعتـ ىؼي عٌگ چوؼؿ -

 ّ ّمٔ پـيؼ هبهبًن ثگَ چيقي يَ اّهؼ ثبؿاػ تب. هًْؼ ّا ػٌُن تؼزت اف

 :  گلت

 !کٌيي ّلو. کٌَ امتـاصت ثقاؿيي ؿميؼٍ ؿاٍ اف تبفٍ ثچن! عجـتْى چَ

 :  گلت لْمي لضي ثب تيـػاػم

 !کـػى اؽيتن چوؼؿ ثؼًّي اگَ هبهبى اؿٍ

 !ثين ىويبػم ىبط كؼاي هي الِي –

 :  گلتن عْؿػ هي ثِن صبلن ػاىت ػيگَ چْى
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 ! ثـين هب کَ ثِتـ ُوْى! اّّّؽ

 

  

 

. ثْػ ػـم عيل ثؼًن توبم.  موتن اّهؼ ػّيؼ فػم کَ ريـي ٍؼاي ثب

 . ثْػم ػيؼٍ فًؼيگين کبثْك تـيي ّصيتٌبک

  عْثي؟ مْگل –

 .کـػم ًگبه مـػؿگوي ثب. ػاػ تکًْن ّ ثبفُّبم ػّؿ اًؼاعت ػمتبىْ

 .. ثبثب..  تَبػف..  مْگٌؼ... م....  هي -

. ثگن ثبيؼ چي ػًّنتن ًوي. کـػم ًوي کبؿ هـقم.  ثْػ اّهؼٍ ثٌؼ فثًْن

  ؟ ثگن چيقي ثبيؼ اٍال

 .کي ًگبٍ هٌْ -

 .فػ فل چيوبم تْ

  عْة؟ ىؼٍ توْم ثْػٍ ُـچي ثجيي –

 . فػ هي هْد عبٍي آؿاهو ٍؼاه تْ

  عْة؟ –

 . ػاػم تکْى هخجت ي ًيبًَ ثَ مـهْ

  ثپـمن؟ چيقي يَ هييَ –

 . ػاػ تکْى هخجت ػالهت ثَ مـىْ. کـػم ًگبُو هظلْهبًَ

  هـػٍ؟ مْگٌؼ –
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 عْاة ػاؿي ثگَ اّى.  عْاة ايٌب ي ُوَ ّ ًَ ثگَ کـػم هي عؼا عؼا

 هخل ّ ىن ثلٌؼ. ىن ثلٌؼ تب ثگيـ ًييگًْن پل ثگن هٌن ّ هيجيٌي

 فل ثبؿاػ ثَ. ثغًَْ صبكع ثـام کٌَ ًبف هُْبهْ اًّن. ثـلو ثـم ُوييَ

 :  گلت ّ فػ کْتبُي لجغٌؼ يَ.ىؼ ربؿي چيون اف اىک هطـٍ يَ. فػم

 .تبفمت ؿّف يَ كـػا ثغْاة

 ًوي! ًَ! ًَ ثْػ ّاهؼي ايٌب ي ُوَ ثْػ ػؿمت پل. ثيـّى ؿكت ثؼؼم

 پيو عْاي هي –.  ثگيـم گـيوْ رلْ ًتًْنتن ّلي عْامتن ًوي. عْام

 .....  هي

 : گلت ّ کـػ کْتبُي هکج يَ

  ثيبػ؟ ػاػاىت ثگن عْاي هي

 !کي ٍجـ لضظَ يَ.  کييؼم ػؿاف ّ ػاػم تکْى هٌلي ي ًيًَْ ثَ مـهْ

  ثبؿاػ؟ –

  ن؟رًْ -

ـــــي  ! کي روغ عْػتْ ػعتـ! ىؼ ايٌزْؿي چـا ايي!  هي ّايِ  َُ

 چٌؼم؟ اهـّف –

 . ػّم -

  ثِوي؟ –

 .اؿٍ -

 . صبل موت ػّيؼم.  پـيؼم ربم اف كٌـ ػيي

  ىؼ؟ چي –

 . ػاػ رْاة هبهبًن ػّم ثْم. فػم فًگ ّ ثـػاىتن تللي مـيغ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 81 
 

  ثلَ؟ –

 .  هبهبى مالم -

  عجـيَ؟ ػقيقم مالم –

  اًّزب؟ ثيبم هييَ -

  اكتبػٍ؟ اتلبهي -

  ًَ؟ يب هييَ ًپـك مْال -

 .ثيب اؿٍ -

 تؼزت ثب اًّن اتبهن موت کـػم صـکت کـػم هطغ تللي هؼطّلي ثؼّى

 اتبم اف.  پْىيؼم ّ ثيـّى کييؼم ىبل ّ هبًتْ ػمت يَ. کـػ هي ًگبم

 . گـكت رلْهْ کَ ػؿ موت ؿكتن هي ػاىتن ثيـّى ؿكتن

  ؿي؟ هي بکز ػاؿي ثگي هييَ –

  ثؾاؿم؟ ػلن کزبي ؿّ تْ

 .ػم – عْ – ي – ًَ – عْ ًيٌيؼي؟ هگَ -

 عًَْ رب ايي رب ايي گؾاىتي پبتْ ّهتي ، گن هي ٍؼم ثبؿ ثـاي ، ثجيي –

 ...  ػيگَ ثبؿ يَ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ پل. تْ ي

  گي؟ هي ايٌْ رب ايي هيبى کَ ػعتـايي ي ُوَ ثَ –

 .  ىؼ هـهق لجْ ػيي

 . ًؼاؿٍ ؿثطي تْ ثَ –

 ػمتوْ صبالم. ًؼاؿٍ ؿثطي تْ ثَ ؿم هي چـا ّ کزب هي ايٌکَ پل اِاِاِ؟ –

 . کي ّل
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 . کٌن ًوي ّلت ؿي هي کزب ًگي تب هييَ هـثْٓ عيلين اتلبهب –

 :  گلتن ّ کـػ گل لزجبفين صل چـا ػًّن ًوي

 ! گن - هيــ - ًــ

 ! ثـي – ؽاؿم هيــ - ًــ هٌن پل -

 .کٌن ُوبٌُگ ثبُبه كـػا ثـاي هبهبًن ي عًَْ ػاؿم ثبثب!  ثبثب اي -

 كـػا؟ –

. فُـا ثِيت ثـين ثبُبم کٌين ُوبٌُگ عْام هي.  عْاُـم تْلؼ! ثلَ -

  ثيبي؟ ػًجبلن عْاي هي اًّزبم يب ثـم ثؾاؿي هييَ صبال

 کليبهْ ّ ثـػاىتن هجل ؿّ اف کيلن رْاثو ثـاي هًْؼى هٌتظـ ثؼّى

 هي کلوْ ّگـًَ هيبػ ػًجبلن گلتً عؼاؿّىکـ. ثيـّى ؿكتن ّ پْىيؼم

. عًْو ثيبى کَ فًَ هي فًگ کيب ثَ االى ػًَّ هي عؼا. ػيْاؿ ثَ کْثيؼم

 ػمت اف هي ّ ىَ رْؿ لؼٌتي ّام ايي فّػتـ ُـچَ اهيؼّاؿم. عؼا! اّّّف

 . ىن ؿاصت يبؿّ ايي

 

  

 

 . هٌن کي ثبف ػؿ تيب -

 مْاؿ. عًَْ موت ؿكتن ، کـػم صنبة ؿّ ػؿثنتي کـايَ ايٌکَ اف ثؼؼ

 ىوؼي ي عًَْ ىلْاؿ ُوْى ثب تيب. ػّم ٓجوَ ؿكتن ّ ىؼم آمبًنْؿ

 .کـػ ثبف ػؿ ايو هٍِْ پْهبي ىـت تي ّ هيکيو

 ! مــــالم –
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 . گلن عْاُـ مالم –

 . کـػين ثـل ؿّ ػيگَ ُن

 .ػعتـم مالم –

 . ثْػ ّاينتبػٍ پيتو هبهبًن

 .هبهبى مالم –

 . ثْميؼين ؿّ ػيگَ ُن

  کْه؟ هب نـپ ايي پل اِ  –

  کين؟:  ثبؿاػ هْل ثَ

  ػاؿين؟ ثبؿاػ چٌؼتب هب هگَ -

 . ًيبّؿػى تيـيق ػاىتي کبؿ پنـتْى! آُبى -

 . کـػم پـت هجل ّؿّ آّؿػم ػؿ لجبمبهْ

  اّهؼي؟ تٌِب –

 ! ثتـمًٌْت کَ ىؼى هبين لجبمن تْ هٌتِب اّهؼم ػّمتبم ثب ًَ پَ -

 : کـػ ؿيق چيوبىْ

 . ػٍ هي رْاثوْ رْؿي چَ ثجيي ؟ تـثيت ػِّ چَ ايي هبهبى! ّاٍ ّاٍ

 هي ؿّىٌو کَ ْٓؿ ُويي ّ ثـػاىتن تلْيقيْى کٌتـل ّ ػاػم لن هجل ؿّ

 : گلتن کـػم

 ّػِ ًگي ّّغ ربي ثَ کَ ثقًي صـف ػؿمت ثگيـ يبػ کن يَ ثـّ کَ اّال

 ىؼْؿه کَ ُنت ُـچي!  گلي ايي ثَ عْاُـ ثغْاػ ػلت عيلين ػّهب! 

 ! ثييتـ تْ اف
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 کَ ؿكتي ًوي ػاىتي ىؼْؿ اگَ تْ تْ؟ ثييتـ ىؼْؿه کي! بُبُ –

 هجل ؿّ اّهؼ! مـت ؿّ ثگيـي ثـػاؿي لجبميْيي هبىيي ىيلٌگ

 ! ٍْؿتو تْ کـػم پـت ّ ثـػاىتن ثبليت. ًينت

 ىت گي هي ؿامت اگَ تْ ثْػ مبلن پٌذ كؤ هي!  ثجيٌو هبهبى! اِاِاِ  –

 رلْ كـػاه کَ عْاثيؼي هي آػم هخل گـكتي هي مبلگيت ُلت تْلؼ

 ! کيک تْ ًـي ٍْؿت ثب ػّمتبت

 اف ٓللکين اّى. کـػم ٍؼا هبهبًوْ ريؾ ثب هٌن.  موتن ىؼ عيق ًين

 :  گلت ثيـّى اّهؼ آىپقعًَْ

 ! کـػيي ىـّع ًيْهؼٍ ٌُْف ػيگَ ثنَ

 ! لْمت پنـ ايي توَيـ چيَ هي توَيـ هبهبى –

 . کٌيي توْهو! ُنت ُـکي توَيـ –

 .  ًينت کٌبؿم اّهؼ

  ىؼٍ؟ چي ثجيٌن ثگْ عْة –

 عبک؟ مـ ثـين ثيبم کي كـػا ثگن اّهؼم ُيچي -

 هگَ؟ چٌؼم كـػا:  پـميؼ تؼزت ثب تيـػاػ

 . مْگٌؼ تْلؼ! يک ًْػ ميَؼ ُقاؿ يک ثِوي ػّم -

 . مـم ثـ عبک ّاي –

 .پـيؼ ربه اف يِْ هبهبًن

  هبهبى؟ ىؼ چي –

 .آىپقعًَْ موت ثَ ػّيؼ

  هبهبى؟ –
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 .پـميؼ ًيًگـا ثب تيـػاػ

.  فػى ؿـ ثَ کٌَ ىـّع عْاػ هي هيبػ ػعتـ ايي ػيگَ مبػت ػّ ُيچي -

 ! ًـٍ يبػه کبػّه ثگن ثبثبت ثَ ثقًن فًگ

!  ثيچبؿم هبهبى. کـػم ًگبٍ ثِو ثـِ ثب هٌن کـػم ًگبٍ هي ثَ گيذ تيـػاػ

 کبػّىْ ّ هيقػ ؿـ ّ هيْهؼ ػّثبؿٍ مْگٌؼ کبه. ثْػ هبهبًن ثب صن کبه

 ػًجبلو ثَ هٌن. آىپقعًَْ ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف ـػاػتي. عْامت هي

 . هيـكت ّؿ تللي ثب ػاىت هبهبًن. اكتبػم ؿاٍ

 ًويؼٍ؟ رْاة چـا!  اٍَ –

 . گـكت افه گْىيـّ ّ هبهبًن موت ؿكت آؿّم تيـػاػ

  ؟ هبهبى –

 !هيبػ ػعتـٍ ايي االى هي ثَ ثؼٍ گْىيـّ تيـػاػ -

 .ثيبػ ًينت هـاؿ کني هبهبى –

 ... .ًيـ هـاؿ کني چي يؼٌي –

 : گلت لت فيـ.  کـػ ًگبٍ تيـػاػ ثَ

 . ثيبػ ًينت هـاؿ کني

 هٌلي ي ًيًَْ ثَ مـهْ. کـػ ًگبٍ هي ثَ ثؼؼه ّ کـػ ًگبٍ فهيي ثَ

 ّ گـكت اّپي ي لجَ. ًکٌن گـيَ کَ گـكتن عْػهْ رلْ عيلي. ػاػم تکْى

 .کـػ صـکت ػؿ موت ثَ

 .. عْاي هي هبهبى –

 .ثؾاؿيي تٌِبم كؤ عْثَ صبلن هي –
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 ثَ ُويٌن ثـاي. کٌن تضول تًْنتن ًوي. اتبهو موت ؿكت ًـم ًـم

 :  گلتن تيـػاػ

  ؟ ػاػاه

 .ػاػاه رْى -

 ..  هي هييَ –

 .کـػ ّثـلن موتن اّهؼ

 .ثـي ثِتـٍ تْ ػقيقم آؿٍ –

 . پْىيؼم ّ ثـػاىتن هبًتْهْ.  کـػم پبک اىکبهْ ّ اّهؼم ثيـّى ثـلو اف

 

  

 

 . ًَ يب هيبيي کَ ثؼٍ عجـ ثِن كـػا تب. ثگْ ثِن ىؼ قيچي اگَ پل –

 . كؼال ثـم هـثًْت ثبىَ –

 ّمٔ اّى اف هٌْ ثبيؼ يکي ّگـًَ ثيـّى اّهؼم کَ ىؼ عْة.عؼاصبكع –

 اّهؼٍ پبييي چيون ي گْىَ اف کَ اىکي هطـٍ آؿّم.  کـػ هي روغ

 ثَ ّ ريجن تْ گؾاىتن ػمتبهْ. اّهؼم ثيـّى عًَْ اف ّ کـػم پبک ثْػ

 ًوييؼ آىٌب پنـٍ اّى ثب اگَ ، اگَ يؼٌي. کـػم صـکت کْچَ مـ موت

 ًوي هب ػؿػ ثَ پنـٍ ايي گلن عْاُـ گلتن ثِو چوؼ ثْػ؟ فًؼٍ االى

 کـػم هي كکـ ػاىتن کَ ْٓؿ ُويي) کـػ؟ هي گْه هگَ ّلي عْؿٍ

 کٌي هي کَ کبؿي ُـ گي هي! عؼا ُـــــــــي( کـػ ثبؿه ثَ ىـّع ثـف

 آي آي! آط..  کَ ايٌَ هب ػامتبى صکوت ىبيؼم. ُنت يصکوت يَ تْه
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!! آرـ؟ يب مٌگ ايي ثگَ ًينت يکي آعَ اّهؼ؟ کزب اف ػيگَ ايي.! آي

 ثـف عبٓـ ثَ ىکـ ؿّ عؼا گؾاىتَ؟ ؿّ پيبػٍ ّمٔ ايٌْ اصووي کؼّم

 ًيْهؼٍ کني تب مـيغ. ثْػ علْت ُوييَ ايٌزب الجتَ ثْػ علْت کْچَ

 ىـّع ّ کـػم پبک لجبمبم ؿّي اف عبک. مىؼ ثلٌؼ ّ کـػم روغ عْػهْ

 کـػم صل ّصيتٌبکي مْفه يَک ثـًؼاىتَ اّل هؼم. کـػم صـکت ثَ

 پبي پٌزَ ؿّ ّ کـػم ثبف چيوبهْ مغتي ثَ!ىؼ کٌؼٍ پبم گلتن کَ

 تـ تضول هبثل ػؿػه. ثـػاىتن اّل هؼم ّ کـػم تکيَ ثْػ مبلن کَ ؿامتن

 فّؿ عْػهْثَ ػاىتن ًنيَآژا ثب کوي عيلي ي كبٍلَ ىکـ ؿّ عؼا. ثْػ

 .  تْ ؿكتن ّ ؿمًْؼم ثِو

  ػاؿيي؟ هبىيي ًجبىيؼ عنتَ مالم –

 کَ هـهقي کبپيي ّ لزٌي کالٍ اّى ثب ثْػ ًينتَ هيق پيت کَ هـػي

 . کـػ ًگبم مـػ ، ثْػ پْىيؼٍ

  کزب؟ ثـا –

 اًؼاعت مـىْ پـپيتو اثـُّبي اّى ػاىت کَ عبًي فثل ٍؼاي اّى ثب

 ثـگَ ؿّي ثيکو عْػکبؿ اّى ثب. گلتن آػؿك. هًْؼ اثنرْ هٌتظـ ّ پبييي

 ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف هؼطلي ػهيوَ چٌؼ اف ثؼؼ. کـػ يبػػاىت اي

 هضل کٌن كکـ کَ ّؿ اّى ثب ّؿّػي اف هنوتي کَ اي ًَلَ ػيْاؿ موت

 ُن توـيجب کَ آهبيي يَ ثب ثؼؼ ػهيوَ ػّ. کـػ هي رؼا ثْػ آژاًنيب اًتظبؿ

 مٌو ثب کَ ريي ىلْاؿ ثب مليؼؿًگ کت يَ هـػ .ثـگيت ثْػ پؼؿم مي

 گلتي ثب ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ آثيو چيوبي ثب. ثْػ پْىيؼٍ ػاىت تْبػ

 ًِبيت ثب. کـػم صـکت عْؿاى تلْ تلْ مـه پيت هٌن. ؿكت ثيـّى مالم

 ثؼّى اًّن.  ػاػم ثِو آػؿك ّ ىؼم کتو ُوـًگ فاًتيبي مْاؿ فّؿم

 هٌن. گؾاىت فيبػ ؿّ ثغبؿييْ ي ػؿرَ ّ کـػ صـکت ثَ ىـّع هؼطلي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 88 
 

 ّ کيلن تْ کـػم ػمتوْ آؿّم. ػاػم تکيَ ٌٍؼلي ثَ ّ ثنتن چيوبهْ

  ثـػاىتن گْىيوْ

  ؟ ثلَ –

  الْ؟ -

 . پـميؼ ػُبتيو ٍؼاي اّى ثب يبؿّ كـػا؟ ايـ ّيلچـمبفاى ىـکت

 ! گـكتيي اىتجبٍ آهب ًغيـ –

 .  ثجغييؼ –

! ثگن چي! كـػا ايـ مبفاىّيلچـ! اي ّبيغ امن چَ. کـػم هطغ گْىيـّ

 کٌٌؼٍ ًبؿاصت كکـ ُـچي اف ؽٌُوْ کـػم مؼي ّ ثنتن چيوبهْ ػّثبؿٍ

 هؼؿ چَ آعيو. کٌن عبلي ؽٌُوْ كکـ ُـچي اف کال. کٌن عبلي امت

 هؼتي يَ ثـاي.ثؼٍ آفاؿت کَ ًينت كکـت تْ ُيچي ّهتي ثْػ عْة

 ٌؼٍؿاً ٍؼاي ثب ّ ًکييؼ ْٓل فيبػ هؼت ايي کَ ثْػم ثنتَ چيوبهْ

  ىؼم ثيؼاؿ

  ربمت؟ ُويي عبًْم –

 . کـػم ًگبٍ ثيـّى ثَ پٌزـٍ اف کـػم ثبف چيوبهْ

 . هـمي ثلَ –

 هبىيي اف يْاه کـػم صنبة کـاييْ ايٌکَ اف ثؼؼ ّ ػاىت ًگَ هبىيي

 گيتن کليؼ ػًجبل کيلن تْ ّ ؿكتن ػؿ موت ثَ لٌگبى لٌگبى. ىؼم پيبػٍ

 كضو چِبؿتب ّ ؿيغت ثِن اػَبثن آعـاه ػيگَ ىؼ هي پيؼا هگَ ّلي

. ػاػ ًيْى عْػىْ کييؼ عزبلت آعـاه ػيگَ کٌن كکـ.  کـػم ًَيجو

 مبًنْؿ آ ثَ عْػهْ ثْػ ثؼثغتي ُـ ثب. چپًْؼم مْؿاط تْ آّؿػم ػؿه
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 ْٓل ػهيوَ پٌذ صؼاهل پبييي ثيبػ اّى تب.  فػم ػکويْ ّ ؿمًْؼم

 . هييؼ ثييتـ ّ ثييتـ ػؿػه ّ پبم مْفه. هيکييؼ

 . مالم –

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼ عٌؼاًو ي چِـٍ ػيؼى ثب ّ اًّْؿ کـػم ؿّهْ

 ! مالم

 .ّاينتبػ کٌبؿم ّ رلْ اّهؼ

  ؟ عْثيي –

 ؟.چي ىوب. هوٌْى هـمي -

  چطْؿٍ؟ ثبؿاػ. ًينتن ثؼ هٌن –

 . عْثَ اًّن -

 اىتجبٍ ثبؿاػ عْاُـ ثب ؿّ ىوب اًّـّفي کَ هنئلَ اّى عبٓـ ثَ ؿامتي –

  .عْام هي هؼؾؿت گـكتن

 ثِتْى؟ گلتَ ؿّ چي ُوَ ثبؿاػ يؼٌي پل! کٌن هي عْاُو ًَ –

 : گلتن لت فيـ. ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـىْ

 گـكت ػٌُيْ رلْ اًگيتو ػّ ثب ّ فػ لجغٌؼي يَ ميبهٌؼ! ُي ثتـکي

 ػًَّ ًوي يکي ايي ثْػم عْىضبل! ػّْي. ثغْؿٍ عٌؼىْ کـػ مؼي ّ

 ! صؼاهل

  گلتن؟ ثلٌؼ –

 . ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـىْ

 !  ػيگَ هيگن ؿامت عْة –
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 کَ هٌن گـكت ثلـهبئيؼ ي ًيًَْ ثَ ػمتيْ آمبًنْؿ ىؼى ثبف ثب

 تْ اّهؼ هي اف ثؼؼ عْػىن. تْ پـيؼم تؼبؿف ثؼّى هـػم هي ػؿػ اف ػاىتن

 يوَ ايي اف مْعتَ ي هِْا ،ثبكتٌي ريي ىلْاؿ ىکالتي، کت. 

 مغت عْة. فػ هي ثـم کَ نفًزيـى ثْػ ؿيغتَ ثِن کَ هُْبىن.ُلتيب

 ؿّي ثَ ػؿػ ّ ثبينتن ٍبف تًْن هي کَ اًّزبيي تب کـػم مؼي هٌن! ثْػ

 ػؿ چيوي ؿّ ػمتيْ ؿميؼين عْػهْى ٓجوَ ثَ ّهتي.  ًيبؿم عْػم

 . ؿكت ّکٌبؿ گؾاىت

 . عؼاصبكع –

 .ىوب عؼاصبكع –

 هي ثؼرْؿي ىؼ ىل هٌن پبي ػمت ىؼ ثنتَ آمبًنْؿ ػؿ کَ ّهتي

. ثْػ گـم عًَْ هؼؿ چَ. تْ ؿكتن ّ ػاػم كيبؿ ػؿ تْ کليؼ ؿفّ ثَ. مْعت

 فًگ ثَ ىـّع گْىين کَ کـػم صـکت اتبم ؿاُـّ موت ثَ لٌگبى لٌگبى

 گيتن ُـچَ ّلي ثيبثوو ايٌکَ اهيؼ ثَ کيلن تْ ثـػم ػمتوْ. کـػ فػى

 ُويي. ثگـػم ػًجبلو ّ تْ اّى ثکٌن مـهْ ىؼم هزجْؿ ثبالعـٍ.  ًجْػ

 هي ػًجبلو ّ تْ اّى ثْػم کـػٍ مـهْ ؿكتن هي اٍؿ ػاىتن کَ رْؿ

 هي هيٌگ.گـكتن ثبال مـهْ.  عْؿػم چيقي يَ ثَ يِْ کَ گيتن

...  ثْم... ثْم. کٌن صل ثْػ پيچيؼٍ گْىن تْ کَ هلجن ٍؼاي تًْنتن

 ثْػ کـػٍ يظ پبُبم ّ ػمت اًگيتبي ًْک!  ػزيت صل اّى ػّثبؿٍ. ثْم

 .  ثْػ کـػٍ ٌُگ هـقم ّلي ىؼم هي رؼا رْؿي يَ ثبيؼ

 ! کيت عْػىْ گْىيت کٌن كکـ –

  ُبااى؟ –

 . کـػم ًگبٍ ثِو ثِت ثب
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 !  گْىيت–

 رؼا افه. اّهؼم عْػم ثَ ثبىي کـػٍ ٍّل كبف مَ ثـم ثِن کَ اًگبؿ يِْ

 موت ثَ ّ کييؼم ػوين ًلل يَ ّ گـكتن اًّْؿ موت ثَ ًگبهْ ّ ىؼم

 ًبلَ ّ اكتبػ يبػم پبم ػؿػ تبفٍ ثـػاىتن کَ اّل هؼم. کـػم صـکت اتبم

 کَ چيقي اّى اف ّ ثبال کييؼم فاًْم تب ىلْاؿهْ اّل ّ ىؼم عن ّ کـػم

 ىلْاؿم ُوچٌيي ّ ثْػ ؿكتَ فاًْم پْمت. مْعت عْػم ثـاي ػلن ػيؼم

 .ثْػ ىؼٍ کو ًظ

 !آيــــــــــــي –

 ػيؼم ّهتي ّلي ثيبػ.ثبال ثيبؿٍ مـىْ موتن ثَ يب ثگَ چيقي ثْػم هٌتظـ

 ايي اف ّ مليؼ ؿکبثي ُوْى ثب آهب. اًّْؿ کـػم ؿّهْ آؿّم نتًي عجـي

. هيـٍ ّؿ گْىيو ثب ػاؿٍ ّ ػاػٍ لن هجل ؿّ ُنتي مـثبفا ثـا کَ ىلْاؿ

 تکْى تًْن ًوي ػيؼم ّهتي! ّالــــب!هيبؿم کوک رؼجَ هيـم عْػم!  ثؼؿک

 : گلتن ثلٌؼ ّ گؾاىتن کٌبؿ ؿـّؿهْ ّ ػاػم تکيَ ػيْاؿ ي گْىَ ثَ ثغْؿم

  ثيبؿي؟ ثبًؼ ّ ثتبػيي ييَه

 :  گلت ؿيلکل عيلي

 . آىپقعًِْنت تْ

 .کييؼم ًوي تْؿّ هٌت ّ هيؼاىتن ثـ ؿكتن هي تًْنتن هي اگَ عْة –

  چالؿي؟ هگَ –

 . صلوو تْ ثـم پب رلت گيَ هي ىيطًَْ! ثجيٌب اػة ثي

 .ثييٌن گْىَ ايي کَ ًؼاؿم هـُ کٌي ػهت يکن اگَ ثلَ! اّّّف –

 :  ػاػ اػاهَ کٌَ ًگبٍ ثِن ايٌکَ ثؼّى
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 ! هيؼًَّ چَ کني ػاىتي هـُ ىبيؼ ػيؼي چَ عؼاؿّ

 : گلتن ػَجبًيت ثب! ًؼاىتٌي ػّك لقد چٌؼه! پـؿّ اػة ثي! ّاي

  ؟ کٌي ًگبٍ هٌْ هييَ

 ! ًچ -

 ػيْاؿ ايي اف فّؿ ثَ!  ّهت ُيچ! ًکي هضتبد ثٌؼتْ ّهت ُيچ عؼايب يؼٌي

 . کـػم صـکت آىپقعًَْ تمو ثَ ثگيـ کوک ػيْاؿ اّى اف ثگيـ کوک

 

  

 

 ثْػ ػمتن ػم کَ ُـچي ثب. ؿمًْؼم صبل ثَ عْػهْ اىيب کوک ثب تلْ تلْ

 آىپقعًَْ ي پلَ ثَ ّهتي. کـػم ًگبه چپ چپ ّ ىؼم ؿػ رلْه اف

 ! اّهؼ ػؿ اىکن ؿميؼم

 ! اٍَ –

 عيلي ّ آّؿػى هجبؿکيْى تيـيق آهب کَ ثپـم اّهؼم کٌن؟ کبؿه چي ايٌْ

 رؼجَ ثب ثپـم اّهؼم تب. آىپقعًَْ تْ ّؿكتي ىؼى ؿػ هي ثـل اف ؿاصت

 کـػم ًگبُو ػَجبًي هٌن. موتن گـكتي ّ ثـگيتي اّليَ کوک

 هي پبي ثَ پب هي ثـل ايٌن هيـكتن لٌگبى لٌگبى کَ رْؿ ُويي ّ ثـگيتن

 .هيْهؼ

  ثغٌؼي؟ ثِن فهيي ثغْؿم هٌتظـي چيَ -

 ! رْؿايي يَ -



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 93 
 

 ّ گلت آعي يَ.  ثِو ٌؼمکْث ّ ًکـػم ػؿيؾ ثْػ ًـم کيلو چْى

 ػيي اًّن.  گؾاىتن پبيي فيـ ؿّ پبهْ ّ ًينتن هجل ؿّ هٌن. ّاينتبػ

 ىلْاؿ ي پبچَ ػاىتن کَ ْٓؿ ُويي. ثْػ ّاينتبػٍ مـم ثبال هؼلن ارل

 :  گلتن کييؼم هي ثبال

 .ًکي ًگبٍ ًؼاؿي****  اگَ

  هي؟ کي –

 ! ٍوؼ ي ًٌَ ًَ، -

 آؿّم ّ کـػم آؿيتَ ثِو ؿّ پٌجَ ّ ثـػاىتن پٌجَ ّ ثتبػيي رؼجَ تْ اف

 ؿكت ريـن کـػ کَ مْفىي اف ًکييؼ حبًيَ يَ ثَ. فعن ؿّي گؾاىتن

 ! ػاىت مْفىي چَ!  اّي اّي.ُْا

 . کٌن کوکت مْعت؟ثقاؿ ؟ ىؼ چي –

 ىک ثِو ايٌکَ ثب. موتن گـكت ػمتيْ ّ ًينت فاًْه ػّ ؿّ

 ثـػ ّ تگـك ػمتن اف آؿّم اًّن. موتو گـكتن ؿّ پٌجَ ّلي ػاىتن

 گبفه مْعت اگَ تب ػٌُن رلْ گـكتن کْمي مـيغ هٌن. فعن موت

 هزجْؿ ، کـػم هي كکـ کَ ُوًْطْؿ گؾاىت پبم ؿّ ؿّ پٌجَ کَ ّهتي ثقًن

 ؿّ ػهيوَ يَ ثَ ًقػيک! مْعت هي چَ لؼٌتي آي. ثقًن گبف کْمي ىؼم

 ثلٌؼ ربه اف ىؼ توْم کبؿه هتي. . کـػ پبًنوبى ثـام ثؼؼه ثْػ پبم

 يکي فهيي ؿّ گؾاىتن آؿّم پبهْ هٌن.  آىپقعًَْ ؿكت ّمبيل ثب ّ ىؼ

 هؼؿ ايي کَ تْ!  گويْ! اٍَ:  گلت ؽٌُن تْ يکي ّاينتن؟ رْؿي چَ ثگَ

 گـكتن ػيْاؿ ثَ ػمتن گَ؟ هي ؿامت:  گلتن عْػم ثب هٌن! ًجْػي ًبفًبفّ

 هي كـػا تب ثـم اي هْؿچَ اگَ عْة. ػاػم صـکت پبهْ يْاه. ىؼم ثلٌؼ ّ

  !ؿمن
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 عْاي؟ هي کوک –

 ّ گـكت ػمتن کَ ًَ ثگن اّهؼم ىؼ ػُْ ًظـم ثؼؼ آؿٍ ثگن اّهؼم اّل

 : گلت

 ! پـمن هي کي اف ثبه هي

 :پـميؼم ٓلجکبؿاًَ ّ ّاينتبػم مـربم

 چوَ؟ هي هگَ

 يَ کَ ًَ ثگي عْامتي هي هطوئٌب کَ لزجبفي هؼؿ ايي! ًينت چت -

 هي. ثيبي کْتبٍ ثبيؼ ربُب ثؼْي! ػاؿٍ اصتيبد ثويَ کوک ثَ ًگي ّهت

  ػاػٍ؟ يبػ تْ ثَ چي تيب اّى ًويؼًّن

 ؿامت ؿّ تيکَ ايي ًگؾؿين صن اف.  ىؼ ثنتَ ػٌُن کَ ثگن چيقي اّهؼم

 . گلت هي

 ثـم؟ يب ػي هي ػمتتْ -

 ّ موتو کييؼ ّهٌْ گـكت ػمتوْ.  موتو گـكتن ػمتوْ هظلْهبًَ

 ٍؼاَُ اّى کَ پبييي ثقاؿم ثگن عْامتن. ثْػم ُْا ؿّ هي صـکت يَ ثب

 :  گلت

 کٌي؟ مْاؿي عـ تًْي هي ػكؼَ چٌؼ ػوـت تْ هگَ! ىْ علَ

 گيـ رْ ايٌکَ ثـاي. کـػم روو مـيغ کَ ًينت لجن ثَ لجغٌؼي يَ

 : گلتن ًيَ

 چْى( عْػم رْى! ) عْىضبلن کبؿت ايي اف گن ًوي چيقي چْى ًکي كکـ

 .ًؼاؿم کبؿيت کٌَ هي ػؿػ پبم
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 کْتبُي ي عٌؼٍ يَ ُوقهبى!  عْػتي ثـّ يؼٌي کَ کـػ ًگبم ًگبُبه ثب

 تؼزت ثب کـػم ًگبٍ آـاكن ثَ ّهتي. تغت ؿّ گؾاىت آؿّم هٌْ. کـػ

  کـػم ًگبه

 ! ثيبي ػكؼَ ُـ ًٌؼافي لٌگـ ّگـًَ پبت عبٓـ ثَ كؤ ػكؼَ ايي –

! ؽاؿى هي هٌت!  ػيگَ ثؼي ؿّ روبػت هـػ ثَ ًجبيؼ کَ ُويٌَ ثـاي ّاي

 هي هٌت اگَ ثجيي:  گلتن هيؼم ػمت اف تغت ياي کَ هيؼًّنتن ايٌکَ ثب

 ... ثقاؿي عْاي

 .ىلْاؿ ايٌن ثيب. عْاثي هي رب ُويي!  عْػ ثي –

 ًِبيت ثب هٌن.  ثنت ػؿ ّ ثيـّى ؿكت ّ ثِن ػاػ ايوْ كيـّفٍ آثي ىلْاؿک

. ىؼم ّلْ تغت ؿّ ّ اصتيبٓ ثب الجتَ کـػم ػُْ ىلْاؿم عْىضبلي

 تْ هضکن مـهْ.  هضوؼي گل ثْي خله چيقي يَ. عْثي ثْي چَ! اّّّّم

 ! ثبال کييؼم ؿّ ثْ تًْنتن هي تب کـػم كـّ ثبليت

 ّا عْة چيبت چـا..  كِون ًوي هي! کٌي ًوي پيؼاه کَ چي يؼٌي -

 ثلٌؼ ربم اف آؿّم. ثْػ ثـػاىتَ ؿّ عًَْ کل ػاػه ٍؼاي کٌي؟ ًوي

 ! کي ًگبٍ عْة.  کي ّا چيوبت کـيوي –. کـػم ثبف ػؿ اليَ ّ ىؼم

 –. کـػم ًگبه ؿاُـّ اف ّ ثيـّى ؿكتن اتبم اف. اًّزب گؾاىتوو عْػم

 هيق موت ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف ّ هجل ؿّ کـػ پـت گْىيـّ! عؼاكع

 .  هيق ؿّ گؾاىت ّ آّؿػ ثيـّى ليْاًيْ. پؾيـايي ي گْىَ اّى ه*آة*
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 ايٌکَ ُن ّ ىـٓ عبٓـ ثَ ُن عْؿػ هي ًجبيؼ.کـػم هي کبؿي يَ ايؼ

.  کـػم صـکت موتو ثَ ّ ثيـّى اّهؼم مـيغ. ىؼ هي هنت ًجبيؼ

. کـػ ًگبٍ ثِن هـهقه چيوبي اّى ثب آّؿػ ثبال لضظَ يَ ثـاي مـىْ

 ثلِوَ ثگن ايٌکَ ثؼّى ػاىتن ػّمت. کـػم ًگبٍ ثِو ّاينتبػم هٌن

 ثبال ثؼؼ ّ گـكتن پبييي مـهْ گؾاىتن ُن تْ ػمتبهْ. مـم تْ كکـي چَ

 ثب. کـػم صـکت موتو ثَ ػٍ هي اػاهَ کبؿه ثَ ػاؿٍ ػيؼم ّهتي ّ

 هيق ثَ ّهتي ؿكتن موتو ثَ تًْنتن هي پبم اّى ثب کَ مـػتي ًِبيت

 کـػى كکـ ثؼّى. ثْػ گـكتَ ػٌُو موت ثَ ثْػ ػمتو ليْاى ؿميؼم

 ػاؿٍ کَ ػيؼم چيوي فيـ ّ کـػم ًگبٍ ثِو ّ ػمتن گـكتن ؿّ ثطـي

 ًگبُي يَ. ىؼ رلت ْػث کٌبؿه کَ ػّهي ليْاى ثَ صْامن. عْؿٍ هي

 تْه ثـػاىتن ليْاى کٌن هي کبؿ چي ثؼًّن ايٌکَ ثؼّى ّ کـػم ثِو

 : گلت ّ ثـػاىت رلْم اف ليْاى. ؿيغتن* آة*

  کٌي؟ هي کبؿ چي! آي آي آي

 ! کٌي هي تْ کَ ُوًْي ؟ چيَ هگَ -

  ثلَ؟ –

 !ًؼلَ پبت ّ چِبؿػمت گلتن عْػم ثب

 .ثؼٍ ليْاًوْ -

 :  گلت ّ مـه پيت اپي ؿّ گؾاىت ليْاى.  ليْاى موت ثـػم ػمتوْ

  تبصبال؟ کي اف ثپـمن هييَ

 ! ثـــــؼٍ.  االى ُويي اف -

  ػلت؟ چَ ثَ –

  عْؿيي؟ هي ػلتي ثَ ىوب هگَ ثجغييؼ -
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 ! ًبؿاصتن هي(کـػ هي هي يکن)  ثلَ -

 : ّاينتبػم ميٌَ ثَ ػمت ّ فػم پْفعٌؼي يَ

 .ػاؿم ػؿػ هٌن عْة! آُبى

 .عْػه موت کييؼ ّ گـكت کوـ اف هٌْ! اپي موت ؿكتن

 ! ىؼٍ آػم هب ّامَ اِ ! ثجيٌن ثيب –

 ! کي ّلن –

 . موتو ثـگيتن هٌن کـػ ّلن

  کٌي؟ هي توْم ثبفيْ ايي تْام ًغْؿم هٌن اگَ هخال ؟ چي يؼٌي عْة -

 !گن هي الکي هي کـػي كکـ ايٌکَ هخل ًَ ثبفي؟ -

 :  عْػه موت کييؼ هي ػّثبؿٍ اًّْؿ کـػم ؿّهْ

 ! ايي اف ايٌن ثيب! هيـٍ ػؿ ىلْاؿ کو ػيي!  تْام صبال عْة

 : موتن ثـگيت هيق ؿّ گؾاىت ليْاًيْ

 صلَ؟

 موت ؿكت ّ ثـگـػًّؼ ؿّىْ اًّن.  ػاػم تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 يَ هي ّلي! ثْػ پٌذ تبفٍ.  کـػم مبػت ثَ ًگبُي يَ. ثنت ػؿ اتبهيْ

 رـ ثؼّى ّ ػػْا ّ رٌگ ثؼّى ؼبّاه ىؼ ًوي ثبّؿم ىبيؼم ًلِويؼم چيقيْ

 اي: كـهْػ ٍؼاَُ اّى ّاهؼب؟! ثْػ کـػٍ گْه هي صـف ثَ اّى ثضج ّ

 ىؼ ؿّىي هلجن تْ اهيؼ ًْؿ لضظَ يَ! ثبىؼه گـكتَ ربػّت ىبيؼ ػعتـ

 ثبفين عْاػ هي ىبيؼ کٌَ هي عـم ػاؿٍ ىبيؼ. ىؼ عبهْه ثؼؼ ّلي

 ؿكتن ّ کـػم ّل بر ُوْى ليْاًبؿّ. ػاػم تکْى هضکن مـهْ! اٍَ! ثؼٍ

 ػؿ. کـػ رلت تْرِن چيقي يَ ّلي اتبهن موت ؿكتن اّلو. اتبهب موت
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 تْ ؿكتن! ثبػاثبػ ُـچَ! هيقػ چيوک ثؼرْؿ پيبًْ ّ ثْػ ثبف کبؿه اتبم

! اّّّف. کييؼم ؿّىْ ّ موتو ؿكتن! مـــــــــالم –. ثنتن ػؿ ّ اتبهو

 ؿىْػ ًينتن ٌٍؼليو ؿّ! ثْػ چْىزلي مليؼ پيبًْي چَ پنـ

 .کييؼم ؿّه ػمتن ّ ثـػاىتن

 .كِويؼم آُبى! اّّّم ثقًن؟ چي -

  کٌن ىـّع ّ موتو ثـػم ػمتوْ

 ... کي ثبال مـي کي ثبف چيوبتْ هـين ربى

  ثْػ؟ چي اٍَ –

 ؿّ گؾاىتن ػمتبهْ.. . کي ثبال مـي. ًويْهؼ يبػم ًْتو ي ثويَ

 کَ ٌطْؿُوي. ثْػ چي عؼايب!  آٍ. ػاػم كيبؿ هضکن چيوبهْ ّ پييًْين

 ّ فػم اّل اف ػّثبؿٍ ّ پيبًْ موت ثـػم ػمتبهْ کـػم هي كکـ ػاىتن

 اف ّ کـػم ثبف چيوبهْ...  يِْ کَ هًْؼم ػّثبؿٍ ؿميؼم اًّزبه ثَ ّهتي

 ثْي اف يِْ کَ تـميؼم! تـميؼم ثْػ ّاينتبػٍ ًقػيکن هؼؿ ايي ايٌکَ

 کَ ـػک كکـ پـؿّ ثچَ.  اًّْؿ کييؼم ؽؿٍ يَ عْػهْ!  کٌن هبٓي ػطـه

 ! ثييٌَ کٌبؿم کَ کـػم ثبف ّامو ربؿّ

 

  

 

  ًقػٍ؟ ػمت پيبًْ ايي ثَ کني کَ ُنت ػّمبلي کَ ػًّنتي هي –

 هي ػيًَّْ ػاؿم عؼايب ّاي. ػاػم تکْى هٌلي ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 ؟ ًکـػٍ اعتـاع ىـت تي ًبم ثَ چيقي ثيـ هگَ كِون ًوي هي.ىن

 ُيکليْ اّى هخال کَ کـػٍ كکـ ىبيؼ هيگـػٍ؟ پْه فيـ ثب چـا ايي پل
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 هُْبىن. هيين ػاؿم کٌن كکـ ًَ ّاي! اصون! هيين ػيًَّْ ثقاؿٍ ثيـّى

 تپو ػّثبؿٍ! کٌن تضول تًْن ًوي ًَ.  ثيـّى کَ فًزيـىن ؿيغتَ ثِن کَ

 . ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ثـم لْ کَ االى! هلت

 . عْؿٍ هي فًگ ػاؿٍ گْىين –

 ػؿ ثَ ّ ثنتن ػؿ. اتبهن تْ ّيؼمػ مـػتن توبم ثب هٌن. کـػ ًگبم تؼزت ثب

 ًکٌَ! کٌَ هي ػيًّْن ػاؿٍ پنـٍ ايي. ثنتن چيوبهْ.ػاػم تکيَ

 ًينت هـاؿ ًجْػ، تْثـًبهوْى! ثيلتَ اتلبم ًجبيؼ ايي ًَ ثين؟ ػبىوو

 اتلبم ثبىَ هـاؿ کَ ُـچي کَ ًينت هـاؿ:  گلت ٍؼاَُ اّى! ثبىَ

  ًَ؟ ثيلتَ

 مْگل؟ -

.  کييؼم ػوين ًلل يَ ّ کـػم پبک هْاىکب مـيغ. کـػم ثبف چيوبهْ

 : کـػم ثبف ػؿ

  ثلَ؟

 . ثيـّى ؿكتن ّ گـكتن افه تللي. موتن گـكت تللي

  ثلَ؟ –

  عْثي؟ مْگل مالم -

  عجـا؟ چَ عْثن ػاػه هـمي -

 . ًينتن هجل ؿّي

 . ثيبػ كـػا هبهبى ًکٌن كکـ كؤ ُيچي –

  عْثَ؟ صبلو -

 .کٌَ هي ىْىٍؼا عْاة تْ ّلي عْاثيؼٍ كؼال! ًَ -
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  ىؼ؟ ايٌزْؿي يِْ چـا کَ ثْػ عْة صبلو هبهبى –

  ًؼاؿي؟ کبؿي عْة. ّاال هيؼًّن چَ -

 ! عؼاكع كؼال ًَ -

 . عؼاكع –

 کَ ػيْاؿي کبؿؾ عٔ ثَ ّ ًينتن هجل ؿّي اؿّم. کـػ هطغ گْىيْ

 ثؼثغتي تب عْىجغتي ي كبٍلَ هيگي! اّّف. کـػم ًگبٍ ثْػ هجال ُوـًگ

 ثب. ىؼٍ پبؿ هْ تبؿ اّى ؿكتَ مْگٌؼ کَ ّهتي اف! هْ بؿت يَ ي اًؼافٍ ثَ

 ثـًوي ػيگَ صل اّى ّهت ُيچ ّلي ثْػى تيـػاػ ّ هبػؿ ٌُْف ايٌکَ

 . ّهت ُيچ! گيت

 ! مْگل –

 ًگبه ثـِ ثب. اّهؼ موتن ثَ اتبهو اف ّ ثْػ اًؼاعتَ کلو پل ٍؼاىْ

 . ثيـّى اّهؼ هـتت ّ ىيک عيلي.  کـػم

  ثلَ؟ –

 . ىثيـّ هيـم هي -

 عْاي؟؟ هي اربفٍ ًکٌَ چَ؟ هي ثَ عْة گلتن عْػم ثب

 .ثبه عًَْ ًَ مبػت -

 . ؿكتن اتبهن موت ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

  چـا؟ اًّْهت –

 ! ًينت عْػت ػمت ػولت تْ چْى -

 . گن هي چي ثْػ كِويؼٍ عْة ػًّنتن هي. ثنتن اتبهن ػؿ ّ ؿكتن
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 ثبؿاػ

 ثيب فّػ! کيَ کـػٍ كکـ اصون ي ػعتـٍ. کْثًْؼم ػؿ توبم ػَجبًيت ثب

 ػؿ...  ثبثبي اّى توَيـ ُوو! آػم کـػم هي كکـ کَ ثبه هٌْ! ُبٍ. عًَْ

 ثِن ثْػ تٌو کَ عبکنتـي ىلْاؿ کت ثب ميبهٌؼ ّ ىؼ ثبف آمبًنْؿ

 تللي ثب ػاىت. فػم ُوکق ي ػکوَ ّ ىؼم آمبًنْؿ ّاؿػ. کـػ ًگبٍ

 ػاىت.ػاػ ػمت مثبُب اًّن. رلْ ثـػم ػمتوْ كؤ هٌن هيقػ صـف

 ىؼ هطغ کَ تللٌو. ثْػ ػَجبًي ّ هيقػ صـف ىـکت کبؿاي ي ػؿثبؿٍ

 : پـميؼم افه

 . فًي هي ػَجبًي عجـ؟ چَ ؟ ػاػاه چطْؿي

 ػيگَ کَ هي! ؽاؿٍ ًوي آػم ّامَ اػَبة ٍجضبًي ايي ثبثب ُيچي –

 ! ًويين صـيلو

  کـػٍ؟ هبٓي ػّثبؿٍ –

 ثبيؼ گن هي! هـاؿػاؿيي گَ هي ٍفػ فًگ اهـّف گيذ ي ػعتـٍ!  ثبثب آؿٍ -

 کَ ىکـ عؼاؿّ –! کٌن ػؿمت ُبهْ ثـًبهَ هي کَ هيگلتي ػيـّف صؼاهل

 . تْ ػمت ػاػم ؿّ کبؿا ّ فػم ثيـّى ىؼٍ عـاة اّى اف هي

 : گلت لجغٌؼ ثب

 ! ثـاػؿ هيؼًّين ؿئيل ؿّ ىوب هب ٌُْفم ثبىَ ُـچين ّلي

 : گلتن ّ فػم هيتي يَ ىًْو ثَ

 !عْػتـــــي
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 :  گلت ّ هبليؼ ؿّ ّـثَ ربي

 ! عْؿٍ ًوي ًضيلت ُيکل ايي ثَ! ػاؿيب فّؿ هبىبهللا ثبؿاػ

 ثب اّهؼم ثيـّى.ثْػ آمبًنْؿ ػؿ ثبفىؼى ثب ُوقهبى کَ عٌؼيؼم للظو اف

 . هبىيي موت ؿكتن عؼاصبكع گلتي

 !كلللي –

 ! ثبه آػم گلتن ػكؼَ ٍؼ:  موتو ثـگيتن

 . کـػ هي ٍؼام ثبفم ّلي ػهيب ثؼم امن ايي اف ػًّنت هي ايٌکَ ثب

 !ُـچي صبال –

 : گلت ّ گـكت اىبؿٍ ثبال موت مْئيچ

 . ًقاؿ تٌِبه فيبػ

 هبىيي مْاؿ ؿكتن ّ! ثبثب ثـّ گلتن ػلن تْ. هبىيٌو موت ؿكت ثؼؼم

 ػؿ اف ّ کييؼم ّيـاژ کْچْلْ گبف يَ ثب ّ کـػم ؿّىٌو. ىؼم عْىگلن

 موت ثَ ؿكتن ّ ؾاىتنگ چيوبم تْ ثٌن ؿي ػيٌک.  ثيـّى ؿكتن پبؿکيٌگ

 کبكي ػم ثؼؼ ػهيوَ ػٍ صؼّػ! ثبؿاى ىبپ کبكي اّل هوَؼ! هبهْؿيت

 کت ؿاًٌؼٍ کوک ٌٍؼلي اف. ىؼم پيبػٍ هبىيي اف ّ ّاينتبػم ىبپ

 ُبي ًگبٍ تًْنتن هي. پْىيؼم ّ ثـػاىتن ػّعتن عْه اي مْؿهَ

! اي تيکَ ػزت ُب ثچَ!  اّف:  ثغًْن ؽٌُيْى اف ّ کٌن صل آـاكن

 هخل ّ کٌي هي عبؿ ّ کْچيک عْػىْى كؤ کَ ػًّنتي ًوي ايٌْ يّل

 هي عبکييـىْى ّ عْؿػ ثغـي چِبؿمبلَ پنـ ثـاي کَ ثبفي امجبة

 آـاف ثَ ًگبُي يَ ّ ىؼم ىبپ کبكي ّاؿػ هؼطلي ثؼّى! کٌن

 ايٌکَ ثب. کـػ هتْرَ عْػه ثَ هي ػمتو صـکت ثب يکي يِْ. اًؼاعتن

 ؿكتن لجغٌؼ يَ ثب ّ ثـػاىتن وبمچي اف ػيٌکن ًويْهؼ عْىن افه



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 113 
 

 عْىگل ثويَ ًظـ اف ثْػ هوکي تٌگ کبکبئْيي هبًتْي اّى ثب. موتو

. ػعتـا ثويَ هخل.  ثْػ هؼوْلي مـگـهي يَ هخل هي ثـاي ّلي ثبىَ

 ...  ثْػ هِن اّى كؤ هي ثـاي

 .ثْػ ًينتَ کٌبؿم هبىيي تْ ّ ثْػ ػٍ ًقػيکبي مبػت

 !هـمي ثْػ عْثي ىت عيلي رْى ثبؿاػ! ّايــِي –

 :  گلتن آؿاهو ثب هيؼاػ آفاؿ گْىوْ ػاىت ريـْه ريؾ ٍؼاي اّى ثب

 ! ًجبه عْىضبل فيبؽ

 . ػاىتن ًگَ عًْيْى ػم.  کٌن صل ٍؼاه تْ تؼزت اّى تًْنتن هي

 

  

 

 ػيگَ ّلي(....  عْػم رْى)  ػاىتين ؿّ عْثي اّهبت ػًّن هي ثجيي –

 . ثؼين اػاهو ثتًْين ًکٌن كکـ

 ... . کـػم كکـ هي ّلي ؟ چي يؼٌي –

 . کـػ هي عنتن ػاىت ػيگَ

 : گلتن تونغـ ثب ُويي ثـاي ثْػ ؿكتَ مـ صٍْلن

 يب چي يب هًْين؟ هي ثبُن اثؼ تب ّ ػبىوتن ايٌکَ ؟......ُبى چي کَ

 ...ُبى؟ ىن؟ هي ٌُگلي حـّت ٍبصت کٌن هي افػّاد ثبؿاػ ثب ايٌکَ

 ...  عؼا ثَ ًَ -

 :  گلتن ّاؿي اؿثؼٍ توـيجب ٍؼاي ثب
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  ؟؟؟ ُبى ثقًي؟ صـف ػاػ اربفٍ تْ ثَ کي! ىْ علَ

 .ػيؼم چيوبه تْ تـمْ

 ثبفم ػاىتن پيکبى اگَ ثجيٌن!.... پْليي كکـ ثَ كؤ رْؿيي يَ ُوتْى –

 عْاي هيي اٍال! .. ًَ کَ هؼلْهَ.. ُبى؟ ىؼي؟؟ هي ػّمت ثبُبم

 ػاػ لهج اف ثييتـ Sad ايٌَ ّاهؼيت.. کي گْه پل.. ثگن؟ ّاهؼيت

 پـتت تب پبييي گويْ هي هبىيي اف صبالم! پـمتيي آُي ُوتْى(فػم

 !  يبال! ًکـػم

 گلت ريؾ ثب! ؿؽل! ..پنتي عيلي –

 هـاَّ آُي هيت يَ عبٓـ ثَ عْػهْ صؼاهل ّلي! ُنتن کَ ُـچي –

 ... تْ اهب.ػًّن هي اؿفىوْ!ًويلـّىن

 ُـچي ّلي چي يب ثْػ کيلو مگک ٍْؿتن تْ کْثًْؼ چي ثب ًلِويؼم

 .کـػ پبؿٍ لجوْ ي گْىَ تيقيو ثْػ

 موت ػّيؼ ّ ىؼ پيبػٍ هبىيي اف کَ ثْػم اّهؼٍ رْه ثَ ػَجبًيت اف

 .تْ ؿكت مـيغ ّ عًْيْى

 ايي ىبًني ثؼ ّ ىؼٍ پبؿٍ رْؿي ثؼ ػيؼم ّ کييؼم لجن ثَ ػمتي هٌن

 ....ؿميؼ ًوي ػعتـٍ اّى ثَ ػمتن کَ ثْػ

 . کـػم صـکت ّ گؾاىتن گبف ؿّ پبم

 يبػآّؿي ثب ّلي ىؼم هي عبلي گلتن هي ايٌبؿّ کَ ػكؼَ ُـ ٌکَاي ثب

 اّى! آؿاهو تب ىؼم هي ػَجبًي ثييتـ ثْػ ىؼٍ ثِن کَ عيبًتي

 . ...ثْػ گْىن تْ ثبؿاػه ثبؿاػ ٍؼاي ٌُْفم! لؼٌتي

 !...َُِ! هي ثْػم مبػٍ چَ
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 !عْاثيؼٍ کَ كِويؼم عًَْ تبؿيکي اف کـػم ثبف ػؿ ّ اًؼاعتن کليؼ ّهتي

 .ثؼٍ گيـ ثِن ًينت کني ،ثِتـ

 .هجل ؿّ اًؼاعتن ّ آّؿػم ػؿ کتوْ ّ هيق ؿّ کـػم پـت مْئيچ هٌن

 ؿّىي چـاؽ عْثَ اّّبه ػيؼم ّهتي ّ کييؼم فعون ثَ ػمتي يَ

 . موتو ؿكتن هؼطلي ثؼّى ّ کـػم

 ّ کـػم پـ ًَلَ تب ليْاى ّ ػؿآّؿػم ؿّ ىييَ ّ ثـػاىتن ربه اف ليْاى

 ليْاى اّهؼم.  ىؼم هي آؿّم عْؿػًو ثب َُويي! ثبال ؿكتن ىْ ُوَ

 ...يِْ کَ کٌن پـ ػّم

 ... . گـّم... گـّم

 صـً ثب ػاؿٍ ثْػ هؼلْم هيْهؼ فػًو ػؿ ٍؼاي ػّثبؿٍ ؿكتن ػؿ موت ثَ

 . کْثَ هي

  کـػم ثبف ػؿ

 ... ! ثــلــ –

 . ....ػيؼ ّاّش چِـه تْ ىؼ هي تـك

. ثْػ اكتبػٍ هي ـلث تْ ثيِْه. گـكتوو ّ موتو ثـػم ػمتوْ هْهغ ثَ

 .ثْػ اكتبػٍ ػؿػمـ تْ رْؿي ثؼ ثْػ هؼلْم فعويو ّّغ مـ اف

 ؿامتن پبي ثب ػؿ ثؼؼم کـػم ثلٌؼه ّ پبه فيـ گؾاىتن ػمتون يکي اّى

 ...ثنتن

 ّ کـػم ؿّىي چـاؽ. گؾاىتوو تغتن ؿّ ّ عْاثن اتبم تْ ثـػهو مـيغ

 . اًؼاعتن ّّؼو ثَ ًگبُي يَ
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 هـتت ًب صبلت ثَ هُْبىن ّ ثْػ ىؼٍ کٌؼٍ کَ هبًتْه ُبي ػکوَ

 .. ثْػ ػّؿه

 ّ ثْػ کـػٍ مْؿاط کوـثٌؼ ثلکَ ًجْػ مْؿاط تْ ىلْاؿىن ثٌؼ کوـ ّمگک

 .ثْػ عْؿػٍ رـ ىلْاؿه ُبي پبچَ ُوچٌيي

 . کـػى اؽيتو ثؼرْؿي ثْػ هؼلْم کَ ايٌطْؿ

 کـػم ًوي کبؿا ايي اف ّكت ُيچ ايٌکَ ثب ًؼاىتن ػمت ؿّ ػمت هٌن

 ....ثْػم هزجْؿ ثبثبم صـف ـعبٓ ثَ ّلي

 ثي ثيبػ مـه ثاليي صتي يب ثيَ کن ػعتـ ايي اف هْ تبؿ يَ صتي اگَ

 !کٌن هي هضـّهت چي ُوَ اف هؼطلي

 گؾاىتن تغت کٌبؿ ػنلي هيق ؿّ ّ آّؿػم ثتبػيي ّ ّپبًنوبى پٌجَ مـيغ

 . 

 ثَ چيون کَ آّؿػم ثبال مـىْ ّ کـػم اّبكَ مـه فيـ ثَ ثبليت يَ

 ..... اكتبػ ثْػ ػمتو تْ کَ چيقي اّى

 

  

 

 چنجيؼٍ هضکن ّلي ثيـّى ثکيوو عْامتن ّ گـكتن تِو اف آؿّم

 . ثْػتو

 .ثْػ کـػٍ فعوي يکييًْْ اّى ثب ثْػ هؼلْم ّ ثْػ ىؼٍ عًْي مـه

 !  ُوون...  آيي –
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 اف ؿّ چبهْ ّ کـػم ثبف فّؿ ثَ ثْػى چنجيؼٍ ثِن ملت کَ اًگيتبىْ

 . گؾاىتن هيق ؿّ آّؿػم ثيـّى ػمتو

 .لجو پبؿگي موت ثـػم ّ کـػم آؿيتَ ثتبػيي ثَ ؿّ پٌجَ

 .اّهؼ رْه ثَ عًْن ٍْؿتو تْ ىؼٍ پغو ؿژ ػيؼى ثب

 ثـػم ثؼؼه ىن آؿّم يکن تب کييؼم ػوين ًلل يَ! ؿؽل ػّْيبي –

 .ؿّه گؾاىتن آؿّم ّ لجو موت

 . ىؼ مبکت ثؼؼه ّ کـػ کْتبُي آٍ يَ

 . اكتْبس صبلو ثْػ هؼلْم

 ميلي کَ كِويؼ هييؼ ثْػ هًْؼٍ ٍْؿتو ؿّ کَ يؿػ افربي

 . فػى فّؿىْى توبم ثب ًبهـػا ػيؼم هي کَ هـهقي ّاّى.عْؿػٍ

 فعويو فاًْي ثَ ًگبُي يَ ىؼ، توْم ٍْؿتو ثب کبؿم ايٌکَ اف ثؼؼ

. ثْػ ىؼٍ هـهق ثْػ اّهؼٍ کَ عًْي عبٓـ ثَ پبًنوبًو! ثــــــلَ.  کـػم

 .  کـػم وبًوپبًن ػّثبؿٍ. ثْػ ىؼٍ ًبثْػ کال

 .آىـبلي اًؼاعتن ّ ثـػاىتن چبهْ ثب ُوـاٍ ّمبيلْ ىؼ توْم کبؿم ّهتي

 تبپ ثب صـيـ تْمي ىلْاؿک يَ لجبمبه کيْي اف اتبهيْ تْ ؿكتن ثؼؼم

 .اتبم موت ؿكتن ّ ثـػاىتن ًغي ٍْؿتي

 . کـػ هي اي ًبلَ گِگبُي کـػم هي ػُْ لجبمبىْ ػاىتن ّهتي

 يَ.آىـبلي تْ ؿيغتن اًّبؿم ّ ثـػاىتن پبؿىْ لجبمبي ىؼ توْم ّهتي

 .ثْػ ىت 56:26 کـػم مبػت ثَ ًگبُي

 هي ؿلطي چَ ثيـّى ىت هْهغ ايي تب ػعتـ ثگَ ًينت يکي آعَ –

  تْپيؼى؟ ثِت ايٌزْؿي کَ کـػي
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 .  ػؿآّؿػم اي ىييَ پين ي پتْ يَ کوؼ اف ّ ؿكتن اتبم موت ثَ

 يَ. ثيبػ ػؿػه ثْػ هوکي چْى ثؼم تکْى فيـىْ پتْي عْامتن ًوي

 :  گلت ٍؼايي

 ! ُب ُيکل عْه ًگؾؿين صن اف

 !ثبثب علَ –

 . ؿّه اًؼاعتن پتْؿّ ّ

 .ىٌيؼم ٍؼاه صبل موت ثـگـػم اّهؼم ّهتي

 !ؿّعؼا تْ کٌيي ّلن! اَُِ اٍِ! آآي..  ًکٌيي....  ًَ –

 . عْؿػم هي تکْى ػاىت ّ

 .ػاػم تکًْو ّ ُبه ىًَْ ؿّ گؾاىتن ػمتبهْ ّ موتو ؿكتن

 ! مْگل!  مْگل –

 .ًينت ميظ ثؼؼيِْ ىؼ عيـٍ ثِن ّ کـػ ثبف ّصيت ثب چيوبىْ

  عْثي؟ –

 ... ثؼؼه ّ تـميؼٍ ثْػ ّبيغ ؿامتو

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

 مْگل

 ّلي ثْػم کـػٍ هبٓي رْؿي ثؼ کَ ثْػ ايي ػًّنتن هي کَ چيقي تٌِب

 عْػهْ ُويي ثـاي. ىؼم هي آؿّم کـػم هي ًگبٍ چيوبه ثَ ّهتي

 .کـػم پيؼا آؿْىو تْ يِْ
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 فًَ هي صؼهَ اف چيبه االى گلتن کَ ػاػم هي كيبؿه هضکن اًّوؼؿ

 عْػم ػّؿ چيقي هي چْى کـػ صـکتي ُيچ کَ ًکٌن كکـ اّى اهب! ثيـّى

 .کـػم ًوي صل

 .کٌن ًگبٍ چيوبه تْ ّ ثين رؼا افه ىؼ ثبػج ُويٌن

 !ُيچي ػلنْفي ًَ تؼزت ًَ ًجْػ صني ُيچ

 .ػاػ ُل آؿّم ػوت موت هٌْثَ ّ ثبفُّبم ؿّ گؾاىت ػمتيْ

 . ثغْاثي ثِتـٍ -

. ثْػ ٓـكَ يک اصنبك ايي ػًّنتن هي چْى. ًيؼم ًبؿاصت ؿكتبؿه اف

 . ثيـّى ؿكت اتبم اف ّ ؿّم کييؼ ؿّ پتْ آؿّم

 ًوي ثبّؿم ٌُْفم. ثيَ ربؿي اىکبم گؾاىتن ّ ثنتن چيوبهْ هٌن

 .  اكتبػٍ ّصيتٌبک اتلبم اّى ىؼ

 

  

 

 . ًؼاىتن اػَبة. ثْػ ؿكتَ مـ صٍْلن هٌن ّ ثْػ 8 مبػت توـيجبي

 ّ کٌن ػُْ ُْايي يَ ّ کْچَ مـ تب ثـم کَ فػ مـم ثَ يِْ ُويي ثـاي

 ...کٌن كکـ يکن

 ...ثيـّى ؿكتن ّ ثـػاىتن کليؼ ّ پْىيؼم لجبمبهْ

 بالييث کْچَ موت ثَ. هيْهؼ آؿّم چي ُوَ ثْػ عْثي ّ عٌک ىت

 .کـػم صـکت
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 تِـاى ثقؿگ عيبثًْبي اف يکي امن ُن ايٌکَ ثب علْت ايٌزب ُبي کْچَ

 . ًجْػ ىجيِو اٍال ّلي ثْػ

 ٓي عيبثًْْ ػـُ ػاىتن کَ ْٓؿ ُويي ثْػ عًِْبعبهْه اکخـ چـاؽ

 .. کـػم هي

 :  گلت مـ پيت اف يکي يِْ

 عبًْم؟

 .موتو ثـگيتن

  ثلَ؟ –

 ...  نثگ چيقي يَ عْامتن هي ؿامتو -

 .... گـكت ػٌُوْ رلْ پيت اف يکي يِْ ثؼؼه ّ کـػ اىبؿٍ مـه ّثب

 . گـكت ّرْػهْ توبم تـك

  ؟ كِويؼي هييکٌن گـػًتْ ػمتبم ُويي ثب ثيبػ ػؿ ٍؼات اگَ –

 . ػاػم تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 ....ثيلت ؿاٍ صبالم –

 .کـػم صـکت لـف ثب

 ...ًکٌن گـيَ کَ گـكتن عْػهْ رلْي

 .ػاػم هي ًيْى ّؼق عْػم اف ؼًجبي

 .ؿكتين هي فاًتيب يَ موت ثَ

 . ثْػى فػٍ يظ امتـك ىؼت اف ػمتبم

 ! ثييي –
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 .ًيًْؼ ػوت ٌٍؼلي تْ فّؿ ثَ هٌْ

 پيين يکييْى. فػى هـکقي هلل ّ هبىيي تْ ًينتي عْػىًْن

 . کـػ صـکت هبىيي ّ ًينت

  ؟ُــــبى کـػي؟ هي کبؿ چي ثيـّى ىت ّهت ايي ػقيقم عْة –

 .کٌيي ّلن عْايي هي رًْن اف چي -

 ّلي آّؿػم كيبؿ ثِو کـػًو ثبف ثـاي ّ ػمتگيـٍ موت ثـػم ػمتوْ

 .ىؼ ًوي ثبف

 .فػى ريؾ ثَ کـػم ىـّع

 ! آىـبال! کٌيي...  ّلن –

 !کي علو اهيـ –

 ! چين ثَ اي –

 ... ثؼؼه!  عٌؼيؼ ثلٌؼ

 .عْػه موت کيًْؼ هٌْ ّ گـكت ػمتبهْ ّ موتن اّهؼ

- ًَ . ! .. 

 !..گْىن تْ عْاثًْؼ ميلي يَ کَ ػاػم تکْى پبهْ ّ ػمت ّ کـػم توال

 .ثْػ فػٍ ثؼرْؿي آىـبل

 .کـػ پبؿٍ لجوْ ّ فػ ػّهي کَ فػم ريؾ ثييتـ ّ ًيْهؼم کْتبٍ هي ّلي

 .کـػم ًگبه عيل ثبچيوبي

 ...ثْػم ىؼٍ علَ مْفه ىؼت اف ػيگَ

 . موتن پـيؼ ثؼؼ ي لضظَ ّ ىؼ مبکت لضظَ يَ
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 هيکييؼ فّؿ توبم ثب ٍْؿتيْ ًجْػ کي ّل اهب فػى ريؾ ثَ کـػم ىـّع

 ..ثْميؼ هٌْ ّصييبًَ ّ فّؿ ثَ ّ موتن

 

 . اّهؼ ػؿػه کَ گـكتن گبف لجيْ هٌن

 .ػوت کييؼ عْػىْ

 ! ّصيي ي ػعتـٍ ػم هي ًيْى ثِت –

 ...فػ چٌگ لجبمبم موت ثَ ّ

 ػوت اف ػمتوْ اين هضلَ تْ ٌُْف ػيؼم کَ اكتبػ ثيـّى ثَ ًگبم لضظَ يَ

 عـٍ ثبال هؼزقٍ يب ىبًل ؿّي اف کَ کـػم پبييٌو ثبال ّ هلل موت ثـػم

 .. ىؼ ثبف

 . کييؼم ؿّ ػمتگيـٍ ّ ًکـػم هؼطل هٌن

 ... ثيـّى ىؼم پـت ػوت ثَ هبىيي اف هي ّ ىؼ ثبف ػؿ

 . ّايوينتبػم ًجبيؼ ّلي کـػ هي ػؿػ ثؼًن توبم

 ..ؿميؼ گْىن ثَ هبىيي ًبگِبًي تـهق ٍؼاي

 .....ًقػيکتـ هيبى ػاؿى ػيؼم کَ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 . اًؼاعتن ًگبُي يَ آـاكن ثَ

 اكتبػ ثْػ آپبؿتوبى رلْي ثبؿچَ تْي کَ چبهْيي ثَ چيون! عؼايب! عؼايب

 .رْة تْ عْى ْٓؿ ُويي

 .ثـػاؿى ؿّ هْ چب ثْػ ؿكتَ يبػىْى کيتي کَ گْملٌؼؿّ اصتوبال

 گـكتن ّاؿ تضؼيؼ صبلت َث ػمتوْ ّ ثـػاىتوو ّ چبهْ موت ػّيؼم

 .اهيـ ُوْى ىْى يکي موت
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 . ...فًوت هي ّگـًَ ًيب رلْ -

 ! ًؼاؿي رـػتيْ–

 . اّهؼ رلْتـ ّ

 ! ّاللـاؿ ػيؼم كـٍت هٌن

 .عْػه ثَ چنجًْؼ هٌْ ّ گـكتتن پيت اف هتبملبًَ ّلي

!  مگبىْى ىبيؼم ثيبثْى گـگبي ثؼؼم هي اّل! عْؿهت هي عْػم –

 ! چيَ ًظـت

 !..ّيق ّيق. ثْػ هگل يَ ٍؼاي هخل ْىنگ تْ ٍؼاه

 . پبه تْ کـػم چبهْؿّ ّ ىوـػم ؿٌيوت كـٍت هٌن

 .. گؾاىت ؿاصت هٌْ ّ پيچيؼ عْػه ثَ ػؿػ اف

 . ػّيؼم ّ ػؿاّؿػم ؿّ چبهْ هٌن

 :  موتو اّهؼ يکي اّى

  عْثي؟ اهيـ

 !ًـٍ ػؿ ثگيـه آؿٍ -

 .هيْهؼ ػًجبلن ػاىت کَ ىٌيؼم هي پبىْ ٍؼاي

 کـػم ثييتـ مـػتوْ ّلي ثْػ تنمغ ايٌکَ ثب

 ّ کـػ گيـ چي يَ ثَ پبم کَ ثجيٌن ػوت تب ثـگٌؼًّؼم مـهْ! ًَ...  ًَ. 

 ...اكتبػم ػّثبؿٍ

 . ُنت ىؼٍ پبًنوبى ُوْى كِويؼم کـػ پبم کَ مْفىي اف

 ...ػاػم اػاهَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف ثؼثغتي ثب
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 اف پـايؼيَ يَ کَ ًجْػ آـاف ثَ صْامن ؿكتن هي ػاىتن کَ ُويٌزْؿ

 ...  ّ اّهؼ ثـل

 

  

 

 ..کٌي؟ هي کبؿ چي عبًْم آُبي -

 ..فػ ػاػ هبىيي تْ اف ػَجبًيت ثب ؿاًٌؼٍ

 ...هييؼى تـ ًقػيک لضظَ ُـ پبُبه ٍؼاي

 .فػ ّامن ثْم ػّتب هيْهؼ ػاىت کـػم، ًگبٍ مـم پيت ثَ

 .ثؼم اكتبػم ؿاٍ ّ اّهؼم عْػم ثَ. گـكت ّييگًْن يکي کَ اًگبؿ

 . کـػم ثييتـ مـػتوْ وبمت مغتي ثب

 ...ػيؼهو ثبالعـٍ

 ! کٌن هي عْاُو ثبفىَ ػؿ عؼايب! لؼٌتي کْ؟ کليؼ.. کليؼ

 ! ّاينتب –

 .کـػم ثييتـ مـػتوْ ثْػ ًقػيکتـ ٍؼاه

 ...ػاػم كيبؿ ػؿ ّ مبعتوْى ثَ ؿميؼم

 ػؿ ثْػ ؿكتَ يبػه ُب ُونبيَ اف يکي ىکـ ؿّ عؼا. آؿٍ! ثبفىْ ىْ ثبف

 .هييؼ ثبف مغتي ثَ ُويٌن ثـاي ىتػا گيـ ػؿ. ثجٌؼٍ

 .ثْػ 8ي ٓجوَ کـػم آمبًنْؿ ثَ ًگبُي يَ

 . هًْؼٍ کن يَ كؤ پلَ تب 56. کـػم ٓي ُبؿّ پلَ هؼطلي ثؼّى
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 ّ ؿمًْؼم ػّم ي ٓجوَ ثَ عْػهْ ػاىتن کَ رًْي ؽؿٍ يَ ُوْى ثب..

 .کْثًْؼم ػؿ هضکن

 ! لؼٌتي کي ثبف! کي ثبف –

 ّ کـػم آؿاهو اصنبك ثبالعـٍ ّ مکـػ ًگبٍ چيبه ثَ کـػ ثبف ػؿ

 ...ثنتن چيوبهْ

********** 

 ! کي ثبف چيوبتْ كنولي -

 . کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ ثَ ّ کـػم ثبف آؿّم چيوبهْ

 !تيـػاػ –

 .کـػ ثـل هٌْ اًّن ثـلو پـيؼم

 ...کـػم گـيَ ثـلو تْ آؿّم

 .کـػ ًبف هُْبهْ ّ کييؼ هُْبم اليَ ػمتيْ

 

 ! ...ايٌزبيي ػيگَ ثجيي! هي کْچْلْي آثزي ىؼ توْم! ُيـِـــــل -

 .کـػ رؼا عْػه اف هٌْ

! ايٌزبمت ثبؿاػ...  ايٌزبم هي! کٌي ًوي اؽيتت کي ُيچ ػيگَ!  ثجيي -

.. 

 .کـػم گـيَ ثؼتـ ىؼى آؿّم ربي ثَ کلوو آعـيي گلتي ثب

 !اصنبك ثي! ًکـػ ثـل هٌْ ػّْي اّى چـا
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 ّ گؾاىت ٍْؿتن ػّؿ تبىْػم ّ کـػ رؼا عْػه اف هٌْ ثبؿٍ ػّ تيـػاػ

 : گلت

  ؟ کٌي تؼـيق ثـام ػاؿي ػّمت ؟ عْثي

 !ػاػم تکْى هٌلي ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 . .ثْػ ّصيتٌبک عبٓـىن يبػآّؿي صتي! لْمي مْال چَ

 !هيبؿم رب صبلتْ االى کي ٍجـ -

 .آّؿػ ثيـّى ّ پيتو ثـػ ػمتيْ

 . ػاػم تکْى مـهْ ّ عٌؼيؼم کبؿه اف

 عْؿػًي. ثْػ ػمتو اًّب اف ػاؿٍ، ًبؿگيل تْه کَ ُبثبؿاکب ىکالت ايي اف

 ! ػالهن هْؿػ

 .ػاىتن ًگَ ػمتن تْ ّ گـكتن ػمتو اف اًّْ

 ثلٌؼ يؼٌي گـكت موتن ثَ ػمتيْ ّاينتبػ ٍبف ّ ىؼ ثلٌؼ عْػه

 !ىْ

 .کـػم ًگبه تـػيؼ ثب

 .ػاؿٍ گٌبٍ پبىْ! هٌتظـتَ ّهتَ عيلي ثيـّى اّى يکي ثجيي -

 . ىن ثلٌؼ کـػم مؼي ًبلَ ثب ّ گـكتن ػمتيْ. عْاُـي. مْگٌؼ! آٍ

 ػاػ اػاهَ هتـي53 كـه ْٓل ي اًؼافٍ لجغٌؼثَ ثب

 .کـػى الىت ّ آه ػييت ىٌيؼم -

 . ثبفّه ثَ فػم ػمتن ثب ّ ّاينتبػم فّؿ ثَ پبم ؿّ

  فػى؟ صـف ٓـف چَ ايي–
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 .ثـم تًْنتن هي عْة. ػاػم صـکت پبهْ

 ! ٌنلک اهـّف ثـًبهَ ّ کييؼي مـ ؿيؾ گلتن –

  گلتن اي گـكتَ ٍؼاي ثب

 !..ًتـك ًويـم ًکٌن هجـ تْ ػمتبم ثب تْؿّ تب هي –

 ...کـػم ثـلن هضکن ّ ػّؿم اًؼاعت ػمتيْ

 : گلت گْىن ػم آؿّم

 !..مبلوي کَ عْىضبلن

 .  ُبل موت ؿكتين ثبُن ثؼؼه

 ًگبٍ فهيي ثَ ّ ثْػ کـػٍ هالة تُْن ػمتبىْ ّ ثْػ ًينتَ صبل تْ ثبؿاػ

 . کـػ هي

 مـػي لضي ثب ّ ىؼ ثلٌؼ.کـػ ًگبُوْى ّ گـكت ثبال مـىْ هب اّهؼى ثب

 :  گلت

  ثِتـي؟

 : گلتن ّ فػم کْچيک لجغٌؼ يَ

 .. هـمي

 !ًؼاىت اّى اف کوي ػمت هٌن لضي

 ُوـًگ کَ ريٌو ىلْاؿ ّ ثْػ پْىيؼٍ کَ هيکي ثبكتٌي اّى ثب

 !ثْػ ىؼٍ تـ عْىتيپ ثْػ، چيبه

 : تنگل ّ کييؼم هُْبم اليَ ػمتبهْ

 ! ىن صبّـ ثـم هي ثِتـٍ! عْة
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 :  گلت ّ گـكت ػمتوْ تيـػاػ

 ... .  ثـاه عًْن اف تًْين هي ثـي؟ عْاي هي هطوئٌي

 : گلتن لجغٌؼ کوي ثب ّ ػاػم كيبؿ ػمتيْ

 ...عْثن کَ گلتن

 : ػاػم اػاهَ ّ گْىو ًقػيک ثـػم مـهْ

 .ثقاؿم هٌتظـه عْام ًوي

 . تبهنا موت ؿكتن آؿّم ّ ثْميؼم ىْ گًَْ ّ

 

  

 

 ىؼٍ ػاؿْى تْ اف ّلي ثؼم رلٍْ عْة عْػهْ هيکـػم مؼي ايٌکَ ثب

 . ثْػم

 ّ ًجْػ اًّزب چبهْ اّى اگَ ىؼ، ًوي ثبف ىبًني ْٓؿ ثَ هلل اّى اگَ

  ثْػم؟ کزب االى ػًّن ًوي ًجْػ ثبف عًَْ ػؿ اگَ

 ي عْاُـم،ميٌَ کٌبؿ ىبيؼم يب ثيوبؿمتبى تِـاى، آـاف ثيبثًْبي

 . هجـمتْى

 .ػاىتن ؿّ تيـػاػ کَ ثْػ عْة

 ًجْػ، عْة مْگٌؼ ّ هي ثب اٍال ؿاثطو لؼٌتي تَبػف اّى اف هجل ايٌکَ ثب

 .ثْػ کـػٍ تـييـ اّى اتلبم اّى اف ثؼؼ ّلي

 عبًْاػه ػمت اف کَ پنـي ػيي هي ّ ثْػى ايٌزب مْگٌؼم ّ ثبثب کبه

 ...  االى ثْػ كـاؿي ُوييَ
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 ... ػًّن ًوي

 پيت کٌن هي ثبف ؿّ عًَْ ػؿ ّهتي االى کَ ايٌَ ػًّن هي کَ چيقي تٌِب

 ثب ّ فًؼگين تبؿيک ُبي ىت ّ اّهؼٍ فػٍ مـ کَ ثجٌن ؿّ عْىجغتي ػؿ

 .کٌَ تجؼيل آكتبثي ؿّفُبي ثَ ٓلْػو

 . ثيـّى ؿكتن اتبم اف ىؼم آهبػٍ ّهتي

)  ثْػم گؾاىتَ ثبف ُبىْ ػکوَ کَ ؿّه پبلتْ يَ ثب هيکي ثبكتٌي يَ

 ىلْاؿ ثب( ثْػ گـم کبكي اًؼافٍ ثَ ثبكتٌين يبػ،ه ثؼم گـهب اف چْى

 . پْىيؼم هيکي ؿاٍ ؿاٍ ثب ميبٍ گـػى ىبل يَ ّ ُوـًگو

 هٌْ عْامتي هي اگَ! ثجيٌي عْاُـتْ ثـي عْاي هي صبال عْثَ! اّّ –

  کـػي؟ هي کبؿ چي ثجيٌي

 !فيبػٍ ثـات پيژاهن -

  ثـين؟ –

 :  گلت ّ گـكت هٌْ ػمت تيـػاػ

 . ثـين

 .ثيـّى ؿكتين ُن ثب ّ ثپْىن هيکيبهْ کتًْي کـػ کوک ثؼؼم

 .تْه ؿكتين تبيي مَ ؿميؼ آمبًنْؿ ّهتي

 .ثْػ کوـم ػّؿ تيـػاػ ػمت هؼت توبم

 !کٌَ رؼا عْػه اف هٌْ تـميؼ هي اًگبؿ

 . کـػ هي ًگبٍ ّػيْاؿ ػؿ ثَ ّ ثْػ ّاينتبػٍ گْىَ يَ ثبؿاػم

 چطْؿٍ؟ هبهبى –

 . آّؿػ موتن ثَ مـىْ تيـػاػ
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 فًگ ثِو کَ پيين ػهيوَ چٌؼ.  ثْػ عْاة فػم مـ ثِو کَ شٍج –

 چٌؼ يَ ثِتـٍ کٌن كکـ. عْاثَ هي ّ کيَ هي ثـم اف تللي گلت فػم

 . ىَ ػُْ ُْاه ّ ػايي،صبل پيو ثلـمتيوو ؿّفي

 .هْاكون –

 . ىٌيؼ مکْت ٍؼاي ىؼ هي كؤ آمبًنْؿ تْ ُوکق ثَ ؿميؼى تب ّ

 : گلت ّ کـػ اػثبؿ ثَ ؿّ تيـػاػ ُوکق ثَ ؿميؼى ثب

  کٌن ؿّىي هبىيي هيـم هي

 .ىؼ عبؿد ثؼؼ اي لضظَ ّ ػؿ موت ؿكت تـ مـيغ ّ

 ثبؿاػ؟ –

  ثلَ؟ -

 .ثْػ؟ ثؼ عيلي صبلن ػييت -

 .ثلَ –

 پَ:  گلتن عْػم ثب کَ کـػي ػُْ ػّثبؿٍ تْ لجبموْ ثپـمن عْامتن هي

 . کـػٍ ػُْ ُونبيَ پنـ! ًَ

 : کَ پـيؼ ػٌُن اف يِْ چـا ػًّن ًوي

  ًبؿاصتي؟ ػييت عبٓـ ثَ

 .کـػ ًگبم اعن ثب

 ! ًکـػم ثْمت صبال عْثَ! ثغْؿ هٌْ ثيب عْة! ّاٍ ّاٍ

 : ػاػم اػاهَ ثْػ هظلْهيت يکن تْه کَ لضٌي ثب

  ثجغيي؟ هييَ
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 !ًجْػ عْػم ػمت

 . ثْػ چي ثـاي تؼزت اّى ػًّن هي کـػّ ًگبم تؼزت ثب ايٌؼكؼَ

 ػٌُن اف عْام هي هؼؾؿت ي کلوَ کَ ًؼاىت تْهغ کَ ثْػ ايي ثـاي

 . ثيٌٍْ

 ! ثکٌَ تًَْ هي کبؿا چي فى يَ ثب هـػ يَ ثجيي!  ؿّفگبؿ ُـــــي

 . کـػم ثبف ػؿ ّ ػمتگيـٍ موت ثـػم ػمتوْ

 .ًَ يب ثگَ چيقي ثجيٌَ تب ّايٌنتبػم

 ! اّى ثـاي الجتَ.  ثْػ اىتجبٍ کبؿم!  آؿٍ عْة

 کٌبؿ ّ اّهؼ ثؼؼ ػهيوَ يَ اًّن.  ًينتن ّ کـػم ثبف هبىيي ػوت ػؿ

 .کـػ صـکت ثالكبٍلَ تيـػاػم. ًينت تيـػاػ

 تـاكيک اگَ تبفٍ ثْػ ؿاٍ ػهيوَ پٌذ ّ چِل صؼّػ هجـمتْى تب ايٌزب اف

 ! ًجبىَ

 . ُنت ػيؼم ؿثغ يک گؾىت اف ثؼؼ کَ

 .کـػم روغ پبُبهْ ّ کييؼم ػؿاف پيت ثَ ٌٍؼلي ؿّ هٌن

 تْه ّ ثْػ ػّػي وػوج ُبي ىييَ کَ ثْػ ايي تيـػاػ فاًتيبي عْثي

 . ًجْػ هؼلْم

 . ػاىت صبلتْ ايي ػوجو كؤ الجتَ

 هبىيي مکْت آٌُگ ٍؼاي ثْػم عيـٍ موق ثَ کَ ْٓؿ ُويي

 :ىکنت

 هبفيبؿ ّ ىکُْي ىِـام –* ك ّ ٍ*
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 مـػ ّ مبکت ُبي ىت تْ فؿػ، ثـگبي كَل تْ

 

 ًکـػ ػّا ؿّ ػؿػي ُيچ تْ، ثْػى ي هََ

 

 هلل؟ بي ػين ايي آعَ ، ثل ّ ميبٍ ىجن

 

 .ًلل يَ ، ػل مبف تْ فػي ،*ك ّ ٍ* ّ ػين هيْى

 

 *ك ّ ٍ* اف ّاي اي ، ػاػ ،اي* ك ّ ٍ* اف ،ّاي* ك ّ ٍ* اف آي

 

 *ك ّ ٍ* اف ّاي اي ، ػاػ ،اي* ك ّ ٍ* اف ،ّاي* ك ّ ٍ* اف آي

 

 ىؼ ؿاثطَ ُويي مِن ، فثْى فعن ّ مکْت

 

 ىؼ ؿاثطَ ، ايي فعوي ّتٌن ؿّس توْم

 

 ّثل ثْػم ػبىن، هي كؤ ػمت يَ ًؼاؿٍ ٍؼا

 

 ثتـك عؼا اف ايٌجبؿ كؤ* ك ّ ٍ*ّ ُْا ػؿ تْ
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 *ك ّ ٍ* اف ّاي اي ، ػاػ ،اي* ك ّ ٍ* اف ،ّاي* ك ّ ٍ* اف آي

 

 *ك ّ ٍ* اف ّاي اي ، ػاػ ،اي* ك ّ ٍ* اف ،ّاي* ك ّ ٍ* اف آي

 

 چيوبم کي ًلِويؼم کَ ثْػم ىؼٍ آٌُگ ايي کلوبت ؿـم کَ ايٌوؼؿ

 ...ثـػ عْاثن کن کن ّ ىؼى مٌگيي

 مـربم. ىؼم ثيؼاؿ ّ کـػم ثبف چيوبم کَ ثْػين هجـمتْى ًقػيکبي

 . کـػم ػؿمت هُْبهْ ّ ىبل ّ ًينتن

  ػاؿي؟ آة تيـػاػ –

 .ٌٍؼليوَ فيـ آؿٍ -

 .عْؿػم يکن ّ ثـػاىتن آة ىييَ ٌٍؼليو فيـ اف ّ ىؼم عن

 ػمتن ّ وتنم اّهؼ. ىؼين پيبػٍ ُوَ ّ کـػ پبؿک رب يَ هبىيٌْ تيـػاػ

 .ؿكتين هجـا موت ثَ ّ گـكت ّ

 . کـػ هي ًگبٍ مٌگب ثَ ػاىتن ؿاٍ تْي

 .كـفًؼ صتي ّ ،عْاُـ،ثـاػؿ ،هبػؿ ،رّْى ،پيـ ثچَ:  ثْػ ًْع ُوَ

 .  ّاينتبػ صـکت اف تيـػاػ يِْ

  کٌَ؟ هي کبؿ چي ايٌزب ايي –

 .کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ ثَ

 .اّهؼ رْه ثَ عًْن عْاُـم هجـ مـ ػيؼًو ثب

 . موتو ؿكتن ّ کـػم ؿُب تيـػاػ ػمت اف ػمتوْ
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  کٌي؟ هي ؿلطي چَ ايٌزب تْ –

 .  موتن ثـگيت هي ػيي ثب ّ ثْػ هي ثَ پيتو

 ... اّهؼم مالم –

 :  موتو ثـػم ّاؿ تِؼيؼ صبلت ثَ اًگيتن

 عْاُـهْ کَ ثبؿي يَ ُوْى! کٌي هي ؿلطي چَ ًينت هِن ثـام

  ُبى؟ ثؼي فرـ هبؿّ اّهؼي ًجْػ؟ًکٌَ ثنت کيتي

 ...  توَيـ هي عبًْم مْگل ثجيٌيؼ -

 تْ عْاُـهْ هي ثجيٌن ؟ ُبى ثگي؟ ايٌْ کٌي هي رـات چطْؿ توَيـ؟ –

 ثَ مْگٌؼ تْ؟ يب عيبثًْي ي ُـفٍ يَ پيو ؿكتن ّ کـػم ّل ًبهقػيو ؿّف

  تْ؟ يب گـكت ىؼيؼ اكنـػگي هي عبٓـ

 . پبييي گـكت مـىْ

 : فػم ػاػ ّ ميٌو ثَ کْثًْؼم ػمتبهْ کق

 ًگبٍ هي ثَ يبؿّ!  ُي ُبى؟ کيي؟ هي عزبلت ًکٌَ! کي ًگبٍ هي ثَ

 .کي

 :  گلت ّ گـكت ػمتبهْ

 .ثـم هي ثقاؿ

 ! کـػم پيؼات تبفٍ ثْػم کـػٍ گوت ّهت ُوَ ايي فکي ثـي؟ ثقاؿم –

 .ثـٍ ثقاؿ مْگل -

 .هيْهؼ مـم پيت اف کَ يْػ تيـػاػ ٍؼاي

 .ًکـػم تْرَ ثِو
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 ثچَ ػعتـ يَ اّى ًؼاىت ليبهت ىوب مْگٌؼ چيَ؟ ػًّيي هي اٍال –

 !ًويغْؿػ هي ػؿػ ثَ ّ ثْػ لْك

 ي يبؿّ ثگَ ًينت يکي آعَ. ًويْهؼ ػؿ عًْن فػي هي کبؿػ يؼٌي

  مِـاة؟؟ هـگ اف پل ػاؿّ ًْه! يبثْمْاؿ

 .گـكت ػمتبهْ پيت اف يکي کَ گْىو تْ ثغبثًْن يکي اّهؼم

 !تيـػاػ کي ّلن -

 . ثْػ ثييتـ هي فا فّؿه ّلي. کـػم هي توال

 . ؿكت ّ ىوـػ ؿٌيوت كـٍت آؿهبًن

 ! ؿكت ػؿ..  کي... ّلن –

 . ثْػم گـكتَ ػفػ اًگبؿ

 .عْػه موت ثـگـػًّؼ هٌْ مـيغ صـکت يَ ثب

 هي ميٌو ثَ ػمتبهْ ّ کـػم هي توال ٌُْفم. کـػم ًگبٍ چيبه تْ

 .ثْػى تـ هْي اييْى هتبملبًَ ّلي كيـػم

  گـكتن آؿّم ّ اّهؼى ؿػ اىکبم يؼٌي ىؼم عنتَ ػيگَ

 ... ػيگَ ُـچي يب ثبىَ ػلنْفي ؿّي اف چَ ثؼؼ اي لضظَ ّ

 . ثْػ ىؼٍ هلل ػّؿم ػمتبه کَ ثْػ ايي هِن

 ؿّ عويؼ ُويٌزْؿ ػمتبهْ ثْػم لضظَ ايي هٌتظـ ػييت اف کَ هٌن

 ػمتبم تْ لجبميْ. ميٌو ؿّ چنجًْؼم مـهْ ّ ػاىتن ًگَ ميٌو

 . کـػم ًگبٍ(  هبىآؿ) پنـٍ اّى ؿكتي ثَ ّ گـكتن

  گلت؟ چي ًؼيؼي. ثْػ صوو ثقًوو؟ ًؾاىتي چـا –

 .ًيٌيؼم رْاثي
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 :  گلت مـم پيت اف تيـػاػ

 !کَ اکيي كيلن ّمٔ ًيْهؼين تْلؼ اّهؼين

 . عْاُـم هجـ موت ثـگيتن ّ کـػم رؼا ثبؿاػ اف عْػهْ

 .کـػم ًگبٍ ثِو ّ ًينتن ثْػ هجـه کٌبؿ کَ ًيوکتي ؿّ

 . عًْؼى هي ضَكبت ػاىتي ُن ثويَ

 يَ ُوـاُو ّ پيچيؼ عٌک ًنين يَ يِْ ثْػ هجـ ثَ ًگبُن کَ ُويٌطْؿ

 ....  آىٌب ثْيي. اّهؼ عبٍي ثْي

 . مْگٌؼ ثْي

 پيت اف يکي اًگبؿ کـػم صل عبٍي مٌگيٌي پيتن ؿّ ػكؼَ يک ّ

 .ثبىَ کـػٍ صلوَ گـػًن ػّؿ ػمتبىْ

 ... هخل يکي

 ! مْگٌؼ هجبؿک تْلؼت:  گلتن لت فيـ

 

  

 

 صـكو ّمٔ ثبؿاػ کَ هيقػ صـف ػاىت کَ ثْػ مکْت تٌِب هبىيي تْ

 :گلت ّ پـيؼ

 کـػ؟ كْت رْؿي چَ عْاُـت ثپـمن تًْن هي

 ّ ػاػم تکْى مـهْ هٌن ّ اًؼاعت هي ثَ ًگبُي يَ آييٌَ تْ اف تيـػاػ

 : گلتن
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 هب ّلي. هيکالتو ُوَ ثب ثْػ هؼوْلي عًْْاػُي يَ هب ي عًْْاػٍ

 .ثْػين ىبػ ُوييَ ُويي ّثـاي ػاىتين ُوْ

 چٌؼهبُي يَ ثبثبم ّ هبهْؿيت ثْػ ؿكتَ کبؿه عبٓـ ثَ تيـػاػ فهبى اّى

 ّ ىبػ ػعتـ يَ مْگٌؼ. ىَ روغ پنـه ثبثت اف عيبلو تب ثْػ پييو

 ايٌکَ عبٓـ ثَ.  ثْػين گؾاىتَ ؿّ فلقلَ امن ؿّه هب کَ ثْػ مـفًؼٍ

 .ًجيٌَ ػهعْ ثَ ىبػي ؿًگ هضل اّى ّ ثبىَ ربيي اّى ثْػ هضبل

 ّ ىؼٍ آىٌب ػاًيگبٍ تْ پنـٍ ايي ثب كِويؼين عًَْ اّهؼ ّهتي ؿّف يَ

 كبهيل ي ُوَ ّ ثْػ ثبثبم ؿكيوبي اف يکي پنـ اّى ثـ ػالٍّ. ػاؿٍ ػّمو

 . ػاؿيَ عبًْاػٍ ّ عْة پنـ گلتي هي

 .کـػ هجْل ؿّ ػّتب ايي افػّاد ثبثبم ُويٌن ثـاي

 ثَ عْاُـهْ ّ اّهؼ ػؿ آة اف فؿػ تْ ّ فػ پنـٍ ايي ًبهقػي ىت هٌتِي

 .ؿكت ّ کـػ ّل عيبثًْي ي ُـفٍ يَ عبٓـ

 ثبؿ يَ صتي ّ ىؼ هجتال ىؼيؼ اكنـػگي يَ ثَ مْگٌؼ کَ ثْػ اّى اف ثؼؼ

 هي ثيـّى ثييتـ ثبىَ ًييي عًَْ ايٌکَ ربي ثَ ّلي.کـػ عْػکيي

 . گيت هي ثگـػٍ ًجبيؼ کَ کنبيي ّ ؿكت

 .آّؿػ ؿّ* آة* ثَ کن کن

 .ثْػين ىؼٍ ًگـاًو عيلي ُويي ثـاي

 کبؿ ثَ ػمت عؼا ثَ ىکبيت ّ کـػى گـيَ ربي ثَ گـكتن تَوين ؿّف يَ

 هْؿػ ػؿ کتبثي ثـاه ّ کـػم هطغ ػّمتبه ثب ؿاثطيْ ُويي ثـاي ىن

 . گؾؿًّؼم هي اّى ثب ّهتوْ ثييتـ ّ عـيؼم کبؿا ايي مـاًزبم

 .کبهل ْٓؿ ثَ ًَ ّلي يبكت ثِجْػ صبلو کن کن

 .ًجْػ ىبػ ّ مـصبل مْگٌؼ اّى ٌُْفّم
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 ثلـمتَ ػايين پيو ؿّفي چٌؼ يَ اًّْ ثبثبم کَ گـكتين تَوين ُويي ثـاي

 . 

 اّى عبٓـ ثَ هٌن ثگيـٍ هـعَي تًْنت ًوي کبؿه عبٓـ ثَ هبهبًن

... ثؼؼه ّ ؿكتي تٌِبيي ػّتب اّى ُويٌن ثـاي. پييو ثوًْن ثْػم هزجْؿ

 . 

 

 ّ! کٌين ػُْ ثضج ثيبيي!  َػيگ ثنَ: گلت تيـػاػ ػهيوَ چٌؼ اف ثؼؼ

 .کـػ ؿّىٌو ّ هبىيي ّجٔ موت ثـػ ػمتيْ

 

 ػؿّؿَ – كالصي هبفيبؿ

 

 ًينتي تْ کَ گي هي ُوَ ، ؿكتي تْ کَ گي هي ُوَ

 

 ىکنتي تٌگوْ ػل ، ػّثبؿٍ کَ گي هي ُوَ

 

 ػؿّؿَ

 

 ثجيٌي؟ ايٌزْؿي هٌْ هيوْهؼ ػلت رْؿي چَ

 

 ثجيٌي ػّؿي تْ هٌْ ًقػيک چَ ُب متبؿٍ ثب
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 ػؿّؿَ کَ گلتن ّلي تْؿكتي، کَ گلتي ُوَ

 

 ثوًْن هٌتظـ اگَ ػزيت کَ هيگي ُوَ

 

 هًْن هي ايٌزب اثؼ تب ػؿّؿَ، صـكبىْى ُوَ

 

 کْؿ ّ مْت عيلي ايٌزب ، ػقيقم اموت ثب تْ ثي

 

 ٍجْؿٍ ٍجْؿٍ، عيلي هي ػل ًؼاؿٍ ػيجي عْة ّلي

 

 ًينتي تْ کَ گي هي ُوَ ، ؿكتي تْ کَ گي هي ُوَ

 

 ىکنتي تٌگوْ ػل ، ػّثبؿٍ کَ يگ هي ُوَ

 

 ػؿّؿَ

 

 ثجيٌي؟ ايٌزْؿي هٌْ هيوْهؼ ػلت رْؿي چَ

 

 ثجيٌي ػّؿي تْ هٌْ ًقػيک چَ ُب متبؿٍ ثب
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 ػؿّؿَ کَ گلتن ّلي تْؿكتي، کَ گلتي ُوَ

 

 ػُْ صبل ايي ثب ؿّصت تْ اَي:  تْپيؼم تيـػاػ ثَ کَ ثْػ آٌُگ ّمطبي

 !صبلوْى تْ فػي گٌؼ کَ تْ! کـػًت

 

 . کـػ ثبؿاػ ثَ گبُيً يَ

 : گلت ّ ثبال ثـػ تنلين صبلت ثَ ػمتبىْ ثبؿاػم

 ! هْاكون عْاُـت ثب هْؿػ يَ ايي ػؿ

 !گـكتَ ٓـكوْ! ىؼ آة هٌؼ ػلن تْ اًگبؿ يِْ ّاي

 . عؼا ثَ اي ػيًَّْ ػعتـ

 . ػًّن هي –

 : گلت تيـػاػ

  چيْ؟

  چيْ؟ چي -

  چيْ؟ چي چي-

 ُبى؟ -

 .اًؼاعتن ثبؿاػ ثَ ًگبُي يَ

 هي عٌؼىْ رلْ ػاىت اًگبؿ ّ. ػُبًو رلْ ثْػ گؾاىتَ عن اًگيتيْ

 .گـكت
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  ػًّي؟ هي چيْ ثبثب! اَاااا -

 .ثْػم عْػم ثب! ُيچي آُبى -

 ! ًَ گي هي ُي تْ! ػيًّْنت ػعتـ ايي گن هي ُي هي ثيب –

 : گلت ّ ًکـػ ًبهـػي ثبؿاػم

 ! ًؼاؿم صـكي کَ هي

 . کـػم ًگبىْى ػَجبًيت ثب

 .ػاػ تضْيلن ؿْل ػُي ي اًؼافٍ لجغٌؼ يَ کـػ ًگبم آييٌَ تْ اف تيـػاػ

 : گلتن هٌن

 !هـــــبؿ فُـ

 . عٌؼيؼى ُـػّىْى

 .ثْػ کْچْلْتـ عٌؼه ثبؿاػ الجتَ

 هيـين؟ کزب صبال عْة –

 . پـميؼم ثلٌؼ

 :گلت تيـػاػ

 . پبمگبٍ

 

  

 

 ّاينتبػٍ کوي ي كبٍلَ ثب ثبؿاػم ّ ثْػم ًينتَ تيـػاػ کٌبؿ پبمگبٍ تْ

 ...ثْػ ػاػٍ تکيَ ػيْاؿ ثَ ّ ثْػ
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 ...هيکـػم ًگبٍ هيْهؼى ّ هيـكتي کَ آػهبيي ثَ ػاىتن

 .آفاؿ هـػم صتي ّ! هبتل ، ،ػفػ ىبکي ، هؼتبػ ، عوبؿ آػهبي

 .ايٌزبمت پبتْهيْى کَ اّثبىن ّ اؿاؽل

 : گلت تيـػاػ يِْ

  ّبينت؟ ايٌوؼؿ ُبىْى هيبكَ چـا

 .عالكکبؿم هي هيقى فاؿ ػيــــــؼي؟ -

 : گـكت يکييْى موت ثَ اًگيتيْ

 چيوبي ّ ؿيو تَ ثب هؼ کْتبٍ ّ اًؼام الؿـ هـػ ثَ... ) ثجيي اًّْ هخال

 . هؼتبػم هي فًَ هي ػاػ( کـػ اىبؿٍ عوبؿ

 ػؿاکْال ىجيَ اي هيبكَ ثب پِي ّ پت ّ ُيکل ػؿىت هـػ ثَ) ثجيي اًّْ يب

 ...اّى يب هبتلن هي فًَ هي كـيبػ(  کـػ اىبؿٍ

 ّ ّهؼتبػِ  کوِ  آػم هي هيقًَ ريؾ ػاؿٍ تبثلْ( ثبؿاػ موت ثَ ـػث ػمتيْ)

 ...ربمْمن

 . گـكت عٌؼم صـكو اف

 ...  ثِو ثبثب ًَ -

 .ػاػ تضْيلن ؿْجٌبکيْ ًگبٍ اّى ّ موتن ثـگيت ثبؿاػ يِْ

 : تيـػاػ موت کـػم ؿّهْ

 !فًَ هي ػاػ ػاؿٍ ػيؼم کـػم ػهت کَ االى چـا ًَ

 : ثيـّى اّهؼ مـثبفي

 ! هلولي عبًْم ّ آهب
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 کَ ثبؿاػ ثَ ّلي ثغْؿم عٌؼهْ کـػم مؼي ّ ثْػ گـكتَ عٌؼم صـكو اف

 . تـکيؼ هي ػَجبًيت اف ػاىت کـػم ًگبٍ

 رٌبة،:  گلت ثْػ تْه عٌؼٍ کَ لضٌي ثب تيـػاػ يِْ

 !هلولي ًَ كلللي،

 . ػٌُو رلْ گـكت ػمتيْ ثؼؼم

  ًغٌؼيؼ؟ ىؼ هي ،هگَ گـكتن هي گبف لجن ّ ثْػ ثبف ثٌبگْه تب ًيين

 .ًْثتتْى هلولي يب كلللي! ُـچي صبال -

 ُبي هؼم ثب ثبؿاػ هٌتِي کـػم صـکت اتبم موت ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ّ پيچيؼ هي رلْي ػاػ هي ثيـّى ػَجبًيت ثب کَ ُبيي ًلل ّ هضکن

 . ىؼ ّاؿػ

 .ثْػ هي مـ پيت تيـػاػم ّ تْ ؿكتن مـه پيت هٌن

 : کـػ ىـّع ٌگمـُ رٌبة. ًينتين ُوَ ثنت ػؿ ّهتي

 . عؼهتن ػؿ ثلـهبئيؼ آگبُي پليل اف ُنتن گبييٌي مـٌُگ!  مالم

 ! هـػم هي ػاىتن عؼا ّاي

 گبئيٌي؟

 .ثيـّى ًيَ پغو عٌؼم تب ػاػم كيبؿ هضکن ػًؼًّبهْ

 .ػاىتي صبلتْ ُويي اًّبم کـػم ًگبٍ ثويَ هيبكَ ثَ

 هٌلزـ ّ کٌن کٌتـل عْػهْ ًتًْنتن ػيگَ ثيـّى اّهؼين پبمگبٍ اف ّهتي

 .ىؼم

  گبييٌي؟! ُبُبُب -
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 . عٌؼيؼ کـػّ پيؼا صبلتْ ُويي تيـػاػم

 ّ ىن هٌلزـ کَ االى گلتن کـػى هي ٍؼاه هـّاى مـّاى ايي ّهتي –

 ! ثيـّى کٌي پـتن پبمگبٍ اف

 .  کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ٍْؿت ثَ

 .کـػ هي ًگبهْى اعن ثب ػاىت

 : گلتن ّ کـػم روغ عٌؼهْ

 !ًکٌيي هنغـٍ ػمهـ! ػيگَ ثنَ عْة عيلَ

 . کـػم ثبف هبىيٌْ ػؿ

 :  گلت تيـػاػ

 !عؼا ثٌؼٍ! ثبثب آؿٍ

 . هبىيي تْ ًينتين ُوَ ثؼؼم

 ػاػم تّْيش ؿّ هبرـا ثـاىْى هٌن ّ پـميؼى افم مْال چٌؼتب پبمگبٍ تْ

 اًگبؿ. هيـكتي ُن تْ ثييتـ لضظَ ُـ ثبؿاػ اعوبي کَ ثْػ ايي ربلجيو ّ

 هي هيْهؼًْ مـم کَ ثالُبيي ايي ػمت اف عْؿػ هي صـً ػاىت کَ

 .هيگلتن

 .کٌن ًگبؿي چِـٍ عْامتي افم اًّبم

 هي عجـ ثِتْى کـػًيْى پيؼا هضِ ثَ گلتي ّ ػاػم هيغَبتيْى هٌن

 . ػين
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 کليؼ عْامتن ّ ؿكتن ػؿ موت ثَ ّ ىؼم پيبػٍ ّ کـػم ثبف هبىيي ػؿ

 مـهْ فهيي ؿّ هبىيي چـط ىؼى کييؼٍ ٍؼاي ثب کَ هلل تْ ثکٌن

 . ثـگـػًّؼم

 !ثْػى پيچًْؼٍ هٌْ ًبهـػا

 ! ًکـػم صبليتْى اگَ ّاينيي –

 .تْ ؿكتن ّ کـػم ثبف ػؿ

 .ثْػ گـكتَ عٌؼم کبؿىْى اف

 . كيـػم ؿّ ػّ ي ػکوَ ّ ىؼم آمبًنْؿ مْاؿ

 تْ ػاىتن ثْػ ىؼٍ پيچيؼٍ كْب تْ آمبًنْؿ آٌُگ ٍؼاي کَ ُويٌطْؿ

 . هيکـػم ًگبٍ عْػم ثَ آييٌَ

 .ػيؼ ؿّه فعوبؿّ ربي ىؼ هي االى کَ ٍْؿتن ثَ

 .کييؼم ػمت ؿّىْى

 . ثْػى ثـام ػييت اف عبٓـٍ يک يبػآّؿي توبك ُـ

 ... ُنت؟* فّؿ* اف تـ ّصيتٌبک چيقي ػعتـ يک فًؼگي تْ هگَ

 .. ُنت؟ ربهؼَ ّصيي گـگبي تْمٔ ىؼى ػؿيؼٍ اف تـمٌکبتـ چيقي

 ثب ػؿػ ايي ّ يهًْ هي فًؼٍ ثؼْيب ّلي هيکٌي توْم ّ هيبؿى ىبًل ثؼْيب

 کَ امت ربهؼَ ُبي ًگبٍ ّهتب گبُي ّ ثـى هي گْؿ ثَ آعـ تب عْػىْى

 . کٌي هي تيکَ تيکَ آػهْ ؿّس

 ..کٌَ؟ افػّاد عْؿػٍ ػمت ػعتـ يَ ثب هيبػ کي

 فػى؟ ػمت ثِت عْػت هيل ثب تْ آيب کَ ثپـمي ًويبى اهب

 ... ػعتـمت عْػ گـػى توَيـ آعـه چْى ًؼاؿٍ كبيؼٍ ثبفم ّلي
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 ..هيکـػي؟ کبؿ چي ثيـّى ىت هْهغ اّى ْت

 کـػى كکـ ثَ ًيبف هي هخل ىبيؼم يب هيبػ مـکبؿ اف ىبيؼ کَ ثگي ًويبى

 ثِو ًؼاؿى صن اًّب ًغْاػ کني ّهتي تب صبل ُـ ثَ! ُـچي يب ػاىتَ

 !ثقًي ػمت

 عْػه ثـاي تْى ًوي تٌِب ػعتـ يَ کَ ربهؼنت توَيـ کَ ثگي ًويبى

 !..کٌَ علْت

 ..ػاؿين؟ ربيي ربهؼَ ايي تْ هب آيب اٍال

 ! ..کٌن ًوي كکـ کَ هي

 .کييؼ ثيـّى ؿّيب ػبلن اف هٌْ! آهؼيؼ عْه ػّم، ٓجوَ:  ٍؼاي ػكؼَ يک

 .پـيؼم ثيـّى ػؿ ىؼى ثنتَ اف هجل تب مـيغ

 . کـػ صـکت ثبال موت ثَ کَ کـػم ًگبٍ آمبًنْؿ ثَ

 ...عًَْ موت ثـگيتن

 ...کٌن ػؿثبف کَ اًؼاعتن کليؼ

 ثب ػعتـ يَ کَ ثْػ ثـلي عًَْ ػؿ ىؼى ثبف ثب ُوقهبى ىؼ ثبف ؿػ ّهتي

 يَ ثب ْٓمي تٌگ ي مبػٍ تبپ ّ هـهق ىلْاؿثـهْػاي ّ ثلًْؼ هُْبي

 . ثيـّى اّهؼ ػمتو تْ ىکالتي کيک

 .عْؿػ رب هي ػيؼى ثب

 : گلت کَ تْ ثـم عْامتن ّ چـعًْؼم مـهْ ّ کـػم ثِو ًگبُي يَ

 عبًْم؟ ثجغييؼ

 ! ثْػ هـهقي کالٍ تْ بفمـًّ ىجيَ ٍؼاه

  ربًن؟ ؟ ثلَ –
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 .کـػ ًگبم

 ثْػ ثنتَ اي گْرَ مـه پيت ػاىت تْه ٍْؿتي هو کَ ُبىْ هْ

. 

 کٌيي؟ هي فػگي ايٌزب ىوب –

 چطْؿ؟. ثلَ -

 ثَ کَ چنجي ميـييبي اّى اف گلت هي کَ ثْػ ىيوي صل يَ

 ....رق ًينت کني پنـ اّى ّ چنجي هي پنـا

  ّهتَ؟ چٌؼ –

  چي؟ -

  کٌي؟ هي فًؼگي ايٌزب ّهت ٌؼچ -

 .چٌؼهبَُ -

 عالً ىـّت اف کَ ؿّفامت ُويي پل! ثبثب ًَ! ااااا:  گلت ّ فػ پْفعٌؼي

 ! ىَ

 کييؼم ُن تْ اعوبهْ

  ثجغيـيـــــؼ؟ –

 :  گلت ّ فػ ؽل چيوبم تْ توبم پـؿّيي ثب

 کني هي رق چيبه اّى ثؼّى ػًّنتي ًوي اگَ!  عبًْم ػٍ...رـ ثلَ

 !...يًٌَويج ؿّ ػيگَ

 عًْو تْ ؿّ ىوب هخل عيبثًْي ُبي ُـفٍ کَ ػاؿٍ تؼزت ربي ثـام

 .!آّؿػٍ

 .ثْػ کـػٍ ػَجين رْؿي ثؼ
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 .  ثْػ اػَبة ؿّ ثؼرْؿي صـكبه

 .تْگْىو عبثًْؼم ميلي يَ ّ کـػم روغ هيتبم تْ فّؿهْ توبم

 . ىؼ فهيي پغو ّ فهيي اكتبػ ػمتو اف کيکيو

 

  

 

 ًگبٍ ثِو عبٍي اثِت يَ ثب اػمػ رلْ ّ*ثؼى* ّ کـػم ٍبف پيتوْ

 .کـػ هي ًگبٍ چيوبم ثَ ػؿػ فّؿ اف کَ کـػم

 ّ ىوب هخل ثبىن ُـچي هي!... کٌي هي فؿ فؿ چي ثبىَ صْامت –

 ...ًينتن ىوب اهخبل

 ...ىؼ ثبؿاػ ّؿّػ ثب ُوقهبى هي صـكبي

 ... کـػ اّى ثَ ّ هي ثَ ًگبُي يَ ثْػ، اّهؼٍ ُب پلَ اف

 .عًَْ تْ ؿكتن ّ مکـػ ثِو کْتبُي ًگبٍ يَ

 !.. پنـ ًکٌي ؿّػل يؼٌي!..ػاىتين کن ؿّ يکي ُويي

 ... ثنتن ػؿ ّ تْاتبهن ؿكتن

 .کـػم ػُْ لجبموْ ّ آّؿػم ػؿ هبًتْهْ ّ ؿّمـي

 ...اّهؼ اتبهن ػؿ ٍؼاي

 ...کـػم ًگبٍ چيبه تْ ّ کـػم ثبف ػؿ

 :  گلت ػَجبًيت ثب ّ رؼي عيلي

 .ػاؿم کبؿ ثبُبت ثيبي ػهيوَ يَ هييَ
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 ...ؿكتن ػًجبلو ثَ هٌن صبل موت ؿكت ّ

 ! ..کٌَ عيـ ثَ عؼا

 ...موتن ثـگيت ّ ّاينتبػ تلْيقيْى رلْ

 : گلت ؿْجٌبک اي چِـٍ ثب ّ گـكت موتن ثَ اًگيتيْ

  گلتي؟ هضيب ثَ کَ ثْػ صـكبيي چَ اّى ثگي هييَ

  هضيب؟ -

 ! عيبثًْي ي ُـفٍ گلتي ثِو کَ ػعتـٍ ُوْى -

 .... چـــــــــِي؟

  هي؟ -

 ! گلتي کَ اي ػيگَ چيقاي ّ! تْ ثلَ -

 : گلتن ّ فػم پْفعٌؼ يَ ّ کـػم ًگبه ميٌَ ثَ ػمت

  گلتَ؟ ثِت ايٌْ اصووي آػم کؼّم ثگي هييَ

 ! ىٌيؼم عْػم!  ثگَ ثِن کني ًينت الفم -

 يَ گْىبتْ ثِتـٍ کَ ثؼّى ايٌْ پل! ىٌيؼي عْػت پل کَ آُبى –

 !.. ثؼي ىْ ّ ىنت

 

 ػمتوْ پيت اف کَ ثـػاىتن هؼم اتبهن موت ثَ ّ ْؿاًّ کـػم ؿّهْ

 .. کييؼ گـكتْ هضکن

 .ثـػ هي عْػه ثب هٌن ػؿ موت ثَ ؿكت هي ػاىت کَ رْؿ ُويي

 : فػ ػاػ توـيجب
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 ميلي عبٓـ ثَ ُن افه االى ُويي! ....هيگي چي کَ ًينت هِن ثـام

 !عْاي هي هؼؾؿت فػي کَ صـكبيي ّ

 : گلتن لًَب ثب. ػؿ موت کييؼ هي هٌْ ػاىت

 هؼؾؿت افم ثبيؼ اّى! ًکـػم کبؿي هي!  ؿٍ ًوي کلت تْ صـف چـا -

 !..ثغْاػ

 ...رلْ کـػ پـت صـکت يَ ثب هٌْ ّ کـػ ثبف ّػؿ ثْػين ػؿ رلْي

 .فػ ػؿ ّ ثْػ گـكتَ هضکن ػمتوْ ٌُْفم

 ! ثيـّى اّهؼ گـيْى چيبيي ثب هضيب

 :  ّگلت ػؿ رلْ اًؼاعت هٌْ

 .ثغْاػ هؼؾؿت اّهؼٍ مْگل ؿامتو.  مالم

 .ثْػ گـكتَ ػمتوْ هضکن ّ ثْػ ّاينتبػٍ پيتن

 ! ىکنت هي ػمتوْ ػاىت ػاػ هي كيبؿ کَ اًّزْؿي

 .ثْػ هٌتظـ توبم پـؿّيي ثب ّ ثْػ ّاينتبػٍ رلْم ميٌَ ثَ ػمت هضيب

 !..ثغْام هؼؾؿت ثغْام کَ ًکـػم کبؿي هي –

 .کـػم لگؼ ثبؿاػ پبي هضکن ّ

 .ًَعْ موت ػّيؼم ّ ىؼ آفاػ ػمتن

 پيت اف ػمتوْ ثبىي گـكتَ ػفػ کَ ايٌبيي ػيي کَ ؿكتن هي ػاىتن

 ... گـكت

 :  فػم ريؾ

 ! کٌي هي کبؿ چي
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 .ثـگـػًّؼ عْػه موت ثَ مـيغ صـکت يَ ثب هٌْ ّ

 .ثْػين ُن ي ميٌَ ثَ ميٌَ

 ... مْگل کي گْه عْة –

 ثِن عْامتي ُـچي عْامتي، کبؿي ُـ ُبصبال تب! کي گْه تْ ًَ –

 ّ هـػٍ ػّمتت ايٌکَ عبٓـ ثَ كؤ ّ كؤ... ًگلتن ُيچي هٌن گلتي

 ثَ ايي اف ػيگَ ّلي.... گؾاىتَ اّى هـگ کَ تبحيـيَ عبٓـ ثَ کبؿات ايي

 ػيگَ ثبؿ يَ كؤ اگَ!!! ثقًي آميت ثِن ّ کٌي ثبفي ثبُبم ؽاؿم ًوي ثؼؼ

 ! ..ىي پييوْى هيؼم هْل ثِت ثقًي ػمت ثِن

 :لتنگ کَ ثگَ چيقي کَ کـػ ثبف ػٌُيْ

 ثِتـيي تْ اگَ کَ ثؼّى ايٌْ ّلي چتَ ًينت هِن ثـام! ًيؼٍ توْم صـكن

 ؿّ ػًيب پؼؿ ثِتـيي ّ ػًيب عْاُـ تـيي هِـثْى هٌن ػاػي ػمت اف ػّمتتْ

 ثکٌي عْامتي ؿلطي ُـ کَ ًوييَ ػليل ايي پل.  ػاػم ػمت اف

 ثلکَ ًجْػ ػَجبًي ػيگَ چِـه! هـػٍ ػّمتت ايٌکَ عبٓـ ثَ ٍـكب

 !ثْػ کـػٍ تؼزت ثييتـ

 ثجـي رًْتْ هضيب تًْي هي ًبؿاصتي عيلي اگَ ّ کي ّل ػمتوْ صبالم -

 اگـم. ًکـػم کبؿي ُيچ هي گن هي ٌُْفم ّ ثيبػ ػؿ ػليْى اف تب ثيـّى

 هي عْػم کَ ايٌَ هِن.  ًينت هِن ثـام ًويکٌي ثبّؿي ّ ًؼاؿي اػتوبػ

 اف ًکـػم َک کبؿي عبٓـ ثَ کَ ثؼّى ايٌن ّ گن هي ؿامت ػاؿم ػًّن

 !عْامت ًغْاُن ّ عْام ًوي هؼؾؿت ُيچکي

 .ؿكتن اتبهن موت ثَ ّ ثيـّى ػمتو اف کييؼم هضکن ػمتوْ
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! اصون ػيًَّْ!  ؿّاًي هـتيکَ. ػاػم هي هبمبژ هچوْ ػاىتن هؼت توبم

 هضيب اّى ًَ هِوَ ثـام عْػه ًَ چيَ ػًّي هي اٍال! کيَ کـػٍ كکـ

 ! فًزيـي! ــــــــبلآىـــــ! ػؿک ثَ ثـى رلتيْى! رًْو

 

  

 

 ّ گْىن تْ کـػم ٌُؼفكـيـم ّ گؾاىتن آٌُگ يَ ّ کـػم گْىيوْؿّىي

 فهقهَ آٌُگ ُوـاٍ ّ کييؼم ػؿاف تغتن ؿّ ّ کـػم فيبػ تَ تب آٌُگ ٍؼاي

 .کـػم هي

 

 Adele اف SKYFALL آٌُگ

This is the end 

 !عطَ تَ ػيگَ ايي

Hold your breath and count to ten 

 ثيوبؿ ػٍ تب ّ ػاؿ ًگَ ًلنتْ

Feel the earth move and then 

 ثؼؼ ّ کٌَ هي صـکت ػّثبؿٍ فهيي کي اصنبك

Hear my heart burst again 

 پبىَ هي ُن اف ػّثبؿٍ هلجن ثيٌْ

For this is the end 
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 آعـىَ ػيگَ ُويي ّامَ

I've drowned and dreamed this moment 

 ام کـػٍ ىوبؿي لضظَ االى ّامَ هي

So overdue, I owe them 

 هؼيًْن اًِّب ثَ هي کييؼ ْٓل عيلي کَ ايي ثب

Swept away, I'm stolen 

 ىؼم ػفػيؼٍ هي ىْم هي ػّؿ مـػت ثَ

Let the sky fall, when it crumbles 

 پبىَ هي ُن اف ػاؿٍ ّهتي کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

Face it all together 

 اينتين هي رلْه ػيگَ ُن ثب

Let the sky fall, when it crumbles 

 پبىَ هي ُن اف ػاؿٍ ّهتي کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

Face it all together 

 اينتين هي رلْه ػيگَ ُن ثب

At skyfall 
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 (هضلي ًبم) كبل امکبي ػؿ

At skyfall 

 (هضلي بمً) كبل امکبي ػؿ

Skyfall is where we start 

 کـػين ىـّع هب کَ ُنت ربيي كبل امکبي

A thousand miles and poles apart 

 هغبلق هطت ػّ هخل ُب هبيل ثـاي ُن اف ىؼى ػّؿ ثَ

When worlds collide, and days are dark 

 تبؿيک ُب ؿّف ّ ىَ هي اػهبم ػًيبُب ّهتي

You may have my number, you can take my name 

 ثؼًّي ؿّ امون ّ ثبىي ػاىتَ ىوبؿهْ هوکٌَ

But you'll never have my heart 

 ثيبؿي ثؼمت هلجوْ ىَ ًوي ػليل ّهت ُيچ اهب

Let the sky fall, when it crumbles 

 پبىَ هي ُن اف ػاؿٍ ّهتي کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

Face it all together 

 اينتين هي رلْه ػيگَ ُن ثب

Let the sky fall, when it crumbles 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 145 
 

 پبىَ هي ُن اف ػاؿٍ ّهتي کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

Face it all together 

 اينتين هي رلْه ػيگَ ُن ثب

At skyfall 

 (هضلي ًبم) كبل امکبي ػؿ

Where you go I go 

 ؿم هي هٌن ثـي ـربُ

What you see I see 

 ثيٌن هي هٌن ثجيٌي ُـچي

I know I'll never be me, without the security 

 ثبىن عْػم اهٌيت ايي ثؼّى تًْن ًوي ّهت ُيچ ػًّن هي

Are your loving arms 

 ػاىتٌيت ػّمت ُبي ثبفّ ٌُْف آيب

Keeping me from harm 

 ؟ ػاؿٍ هي ًَگ ػّؿ ُب عطـ ّ آميت اف هٌْ

Put your hand in my hand 

 ثؼٍ هي ثَ ػمتبتْ

And we'll stand 
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 کٌين هي تضول چيقّ ُوَ هب ثؼؼ ّ

Let the sky fall, when it crumbles 

 پبىَ هي ُن اف ػاؿٍ ّهتي کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

Face it all together 

 اينتين يه رلْه ػيگَ ُن ثب

Let the sky fall, when it crumbles 

 پبىَ هي ُن اف ػاؿٍ ّهتي کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

Face it all together 

 اينتين هي رلْه ػيگَ ُن ثب

At skyfall 

 (هضلي ًبم) كبل امکبي ػؿ

Let the sky fall 

 کٌَ موْٓ آموْى ثؾاؿ

We will stand tall 

 کٌين هي امتوبهت هب

At skyfall 
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 (هضلي ًبم) كبل امکبي ػؿ

 فًگ تللٌن کَ کٌن گْه ػّثبؿٍ اّهؼم. کـػ هي آؿّهن آٌُگ ايي ُوييَ

 .عْؿػ

 : ثْػ تيـػاػ

  ربًن؟ -

 كنولي؟ چطْؿي -

  كـهبيو؟ عْثن -

  عًَْ؟ اّهؼ ثبؿاػ -

  چطْؿ؟.  مالهت ّ ٍضيش ثلَ ىؼي؟ ًگـاًو! اّّّعي -

 ! رْؿي ُويي چيُي -

  ًؼاؿٍ؟ گْىي عْػه هگَ ػقيق آهبي عْة –

 ...اّهؼ چيقي ىؼى ىکنتَ ٍؼاي ُوقهبى

 ...ػؿ موت ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ افربم تؼزت ثب

 .ًويؼٍ رْاة –

 .ثقًَ فًگ ثگْ ،ػيؼيو ثـم ثبيؼ هي صبل ُـ ثَ

  ًؼاؿي؟ کبؿي. ثبىَ -

 .کـػم ثبف اتبهن ػؿ

 .ثقى مـ يَ عْامتي ثـٍ كـمتن هي ػَـ ٓـكبي هبهبى ؿامتي. ًَ –

 .ػَـ تب ثبىَ –

 . کـػ هطغ تللي
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 . ىلْاؿم ريت تْ گؾاىتن ّ کـػم هطغ تللي هٌن

 ايٌکَ هخل ًَ! آط آط آط -.ثْػ پبييي کَ ػيؼم آىپقعًَْ تْ مـىْ ؿاُـّ اف

 .ثْػ رؼي اّّبع

 ثــــبؿاػ؟ -

 .ًيْهؼ ٍؼايي

 .ؿكتن آىپقعًَْ موت ثَ

 !هي عؼاي ّاي –

 ....ػٌُن رلْ اىتنگؾ ػمتوْ

 . آىپقعًَْ موت ؿكتن ّ پْىيؼم پبيي ػم رلت يَ اتبم اف ّ ؿكتن ثؼّ

 

  

 

 .ثْػ گـكتَ ؿّ يکي اّى ػمتو يَ ثب ّ فهيي ؿّ ثْػ ًينتَ فاًْ ػّ

 . ًينتن ػّفاًْ کٌبؿه ؿكتن

 !ثجيٌن ثؼٍ –

 .کـػ ًگبم ّ ًکـػ صـکتي ّلي گـكتن ػمتو موت ػمتوْ

 .کـػم رؼا ُن اف ػمتبىْ ّ گؾاىتن ػمتو ؿّ ػمتوْ

 .ثْػ کـػٍ ّؿم ّ ثْػ ىؼٍ هـهق ػمتبه اف يکي

 کَ رْىي آة ّ ثْػ ىکنتَ صبال کَ چيٌي هْؿي ُبي تکَ ّ فهيي ثَ

 .کـػم ًگبٍ آىپقعًَْ مـاهيکي کق ؿّي ثْػ ؿيغتَ صبال
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 .گـكتن ػمتن تْ ػمتيْ

 ! ثبصبل چَ

 .ثْػ وهبهبً ػمت تْ ثچَ ػعتـ يَ ػمت ي اًؼافٍ ػمتو تْ ػمتن

  ػاؿي؟ مْعتگي پوبػ –

 .ًکٌن كکـ -

 .کـػم ثلٌؼ اًّن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف آؿّم

 .ثيبؿم چيقي يَ ثـات ّاينب –

 .اتبهو موت ؿكتن ّ ثيـّى ؿكتن آىپقعًَْ اف

 پالمتيکي ٌٍؼل رلت يَ ّ کـػم ًگبٍ ؿّ رب ُوَ ّ ىؼم اتبم ّاؿػ

 .ػيؼم

 .آىپقعًَْ موت ؿكتن ّ ثـػاىتن اًّبؿّ

 .رلْه گؾاىتن ٌٍؼالؿّ

  ًيؼ؟ کَ چيقيت –

 ! عْثن... ًَ -

 . هجل ؿّ ًيًْؼهو ّ صبل موت ؿكتين ُن ثب

 ...هيؼًّن چَ يب ػاؿُّبت رؼجَ –

 .يغچبل ثبالي –

 هي هگَ ّلي ؿکؼم ػؿاف ػمتوْ ّ آىپقعًَْ تْ ؿكتن هؼطلي ثي

 ..ؿميؼ؟

 ! ثيب ثيب
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 ! آُبى

 ! لؼٌتي اٍ

 .تػو ؿكت ثلکَ رلْ ًيْهؼ تٌِب ًَ رؼجَ

 ّ پبييي آّؿػم ُويي ثـاي ثْػ گـكتَ ػؿػ ثْػم کييؼٍ ثل اف ػمتوْ

 ...ػاػم هبمبژه

 .پبييي آّؿػ ثـام ؿّ رؼجَ ّ ىؼ ػؿاف ػمتي يِْ

 

 .!مْعتَ ػمتو کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ ثْػ آؿّم چِـه

 

 . گيتي کـػم ىـّع ّ اپي ؿّ گؾاىتن ؿّ رؼجَ

 ، مْللبت ميلْؿ وبػپ هخل چيقي يَ کـم هي پيؼا مْعتگي پوبػ يَ ثبيؼ

 ...کبالًؼّال يب آللب

 !آللب!  ايٌبُبه

 !رلْ ثيبؿ ػمتتْ –

 . موتو ثـگيتن

 .رلْ آّؿػ لجغٌؼ يَ ثب

 .ًـهو پْمت ؿّ کييؼم ػمتوْ

 .ثْػى ػمتن فيـ ؿگِبه

 .کـػ صبلين يَ گـهو پْمت ثب مـػم پْمت توبك
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 تپي ؿّ هبليؼم آؿّم ّ اىبؿم اًگيت ًْک هبليؼم ّ ثـػاىتن پوبػ

 .ػمتو

 هي ًگبٍ ٍْؿتن ثَ ػاىت اّى ّلي کـػم هي ًگبٍ ػمتو ثَ ػاىتن

 . ثْػ فػٍ لجغٌؼ ّ کـػ

  اّهؼٍ؟ پيو هيکلي –

 . پـميؼم هبليؼم هي پوبػ ػاىتن کَ ُويٌزْؿ

 

  

 

 . کٌي کوکن کـػم ًوي كکـ –

 .کـػم ًگبه تؼزت ثب

  چي؟ –

 .ثـػاىتن ػمتو ؿّ اف ػمتوْ

 کـػم ًوي كکـ.  ثبىي ػَجبًي ػمتن اف ثضج اّى ثغبٓـ كکـکـػم –

 !مْعتَ ػمتو چَ هي ثَ گي هي کـػم كکـ! ثوبلي پوبػ ثـام

 تْام؟ هخل هي هگَ –. 

 :  ّگلت عٌؼيؼ

  ثؼم؟ ايٌوؼؿ هي يؼٌي

 .ايٌوؼؿ اف ثييتـ -

 . ثْػ چي ّ کي هٌظْؿم ػًّنت هي عْػه
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 ! گن هي فاًْم فعن

 . کـػم صـکت ّ کـػم موت اّى ثَ ؿّهْ

  !مْگل –

 .موتو ثـگيتن

 ! هـمي –

 !ثْػي ثلؼ تيکـم پل. ػاػم تکْى مـهْ

 .ىنتن ػمتوْ ّ کـػم ثبف آة ىيـ ّ ػمتيْيي موت ؿكتن

 ػييت عبٓـ ثَ رْؿي يَ ثبيؼ ّلي ثْػم ػَجبًي ػمتو اف ايٌکَ ثب

 .ثْػ کـػٍ پبًنوبى فعوبهْ اّى. کـػم هي ٍبف ثؼُيوْ ثبُبه

  ثْػ؟ ....ًجْػ اي ػيگَ چيق عبٓـ ثَ ّگـًَ

  ًَ؟ هگَ ػيگَ ًجْػ

 ثي! ػًّن ًوي. پـميؼم عْػم اف مْال ايي ّ کـػم ًگبٍ عْػم ثَ آييٌَ تْ

 !ُـچي صبال! عيبل

 آهب کَ ثگـػم ثـهي ربؿّ ػًجبل ثـم عْامتن ّ ثيـّى اّهؼم ػمتيْيي اف

 : کـػى ٍؼام

 کٌن؟ کبؿ چي ايي ثب هي

 . موتو ثـگيتن

  چي؟ ثب –

 .ثبال آّؿػ ثْػ پوبػ ؿّه کَ مْعتيْ ػمت

 .ثجٌؼه ػاؿي ػّمت اگَ عْة! ثـلي ثؼٍ –
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  چي؟ ثب –

 !ثبًؼ!  ػيگَ هؼلْهَ -

 . ؿكت آىپقعًَْ موت ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف

 تْ ٍؼاَُ اّى کَ ؿكتن هي اتبهن موت ثَ ػاىتن ّلي چـا ػًّن ًوي

 : گلت مـم

  ًويکٌي؟ کوک ثِو

  ثکٌن؟ کبؿّ ايي چي ثـاي -

 هبلًْؼم کَ پوبػي ُوْى چي؟ کَ عْة –! تَمْع ػمتو ػاؿٍ گٌبٍ -

 !ػيگَ ثْػ ثنو

 . ثنتن اتبهن ػؿ

 !مْگـــــــل –

 !ثبىَ! اّّّف ُــــــبى؟ –

 .آىپقعًَْ موت ؿكتن ّ کـػم ثبف اتبهوْ ػؿ

 

 ! مْعت ثـاه ػلن ؿّم ثَ ؿّ ي ٍضٌَ ػيؼى اف

 هي ػمتو ػّؿ ؿّ ػيگَ ٓـف ػاىت ّ ثْػ ػٌُو تْ ثبًؼ ٓـف يَ

 .ثنت

 .رلْ ثـػم ْػمتو

 !هي ثؼٍ –
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 پيچيؼى ثَ هيـْل ّ آّؿػم ػؿ ػٌُو اف مـىن اّى ّ گـكتن افه ثبًؼ

 : ىؼ تؼزجن ثبػج کَ گلت چيقي يَ يِْ کَ ىؼم ػمتو ػّؿ

 !ثبىي هِـثْى ايٌوؼؿ کـػم ًوي كکـ -

 !ايــــــيَ! عْػىي هخل ُوَ کـػٍ كکـ! ػاػٍ گيـي چَ ايي! ثبثب اي

 : ثگن ًجبىَ هضنْك تؼزجن تْه کَ لضٌي ثب کـػم مؼي

 يب هضبكع ثؼّى کَ ثبىي ػيًَّْ ايٌوؼؿ تْ کَ کـػم ًوي كکـ هٌن

 ! کٌي لول ؿّ چيٌي اًّن کتـي، ي ػمتَ ، ػمتوبلي

 .  کـػم توْم ػمتو ػّؿ پبًنوبى

  کزبمت؟ ربؿّت ؿامتي! ايي اف ايٌن عْة –

 . کوؼ تْ. کبؿم اتبم تْ -

 آّؿػم ؿّ ربؿّ ّ کبؿه اتبم موت نّؿكت اًّْؿ کـػم ؿّ هؼطلي ثؼّى هٌن

 ُب عْؿػٍ ىييَ اّل تب گؾاىتن فهيي ي ؿّ آىپقعًَْ ّؿّػي ي لجَ ّ

 . کٌن روغ ؿّ

 

  

 

 کبثيٌتي ػؿ ُويي ثـاي ثپـمن افه کَ ثْػ کزب ػًّن ًوي ّ ًجْػ عْػه

 کَ اًّيْ ّ... کـػم ثبف ثْػ يغچبل ػـُ ثـاثـ ػـّو ّ ثْػ يغچبل کٌبؿ کَ

 .! ..کـػم پيؼا عْامتن هي

 هيکي کَ ثلٌؼ ػمتيْى ّ ػاؿى اًؼافم عبک کَ ػمتيب ربؿّ ايي اف

 .... ثـػاىتن ثْػ ثـاهن
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 فثبلَ کينَ يَ تْي ؿيغتن ّمْاك ثب ّ کـػم روغ ؿّ ُب تيکَ اّى ثب اّل

 يَ تب ثْػ تـ هضکن کَ ػيگَ فثبلَ کينَ يَ تْي گؾاىتن ُن ؿّ کينَ ّ

 .. ـيقىث ثيـّى ّ ًجـى ؿّ ثؼًَ ُب تيکَ ّهت

 .ىْيي ظـف فيـ آىـبلي مطل تْ گؾاىتن اًّبؿّ ّ

 ػاىت هيکالتن ايي ّلي ثْػى ىيک ثـ ػالٍّ مـاهيک فهيي ػاىتي

 !ػيگَ

 .کييؼم ربؿّ ؿّ آىپقعًَْ کل ّ کـػم ؿّىي ؿّ ثـهي ربؿّ ثؼؼم

 .ربه مـ گؾاىتن ّ کييؼم ثـم اف ؿّ ربؿّ ىؼ توْم کبؿم ّهتي

 ...ًؾاىت تللي ٍؼاي کَ ثغْاثن کن يَ کَ اتبهن تْ ؿكتن هي ػاىتن

 : ثـػاىتن گْىيْ ّ ثِو ؿمًْؼم عْػم ثؼّ

  ثلَ؟ -

  عْثي؟ ربى مْگل مالم -

  ىوب؟! هـمي -

  ًيٌبعتي؟ -

 !  هتبملبًَ ًَ -

 . ثبؿاػم هبهبى هي –

  ُنتيي؟ عْة.  مالم! ثلَ –

 ! .کٌي ٍضجت ؿموي ثبُبم ًينت الفم!  ػقيقم هـمي -

 ّ هِـثْى! ثْػ كـىتَ هبهبًو ّلي ثْػ ػيْ عْػه کَ هؼؿ ُـچَ

 ! ٍويوي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 156 
 

 . كلللي عبًْم ربًن! صتوب چين –

  ثِت؟ ًگلتَ ثبؿاػ هگَ! رْى مْگل! ّاااا–

  چيْ؟ -

 ! ...ػيگَ ؿّ هنغـٍ كبهيلي رـيبى ُويي -

 !..ًويؼٍ کَ ػٍ ًوي گْه کي ػّْو ايٌْ ثـّ گلتن اهيـ يَ ٍؼػكؼَ

 !يثغًْ عـ گْه تْ هـاى کَ ايٌَ هخل

 

 !کٌن روغ عٌؼهْ کـػم مؼي ّلي ثْػ گـكتَ عٌؼم صـكو اف

 ! کبكيَ کٌي ٍؼا مبؿا هٌْ ُوْى تْ ػقيقم –

 ! مبؿارْى چين –

 . رْى مْگل! گلن هـمي –

  ربى؟ –

 مبػت. کٌن ػػْت ؿّ ىوب ُلتل آعـ کَ اهيـ تْلؼ عبٓـ ثَ فػم فًگ -

 ! پٌزيٌجَ ُلت

 ! ثبىَ هجبؿک –

  ػيگَ؟ هيبيي! هـمي–

 ! کٌين هي مؼي چين -

 اّى ّوي ػؿ! ػمتْؿٍ يَ چْى هيبيي! ًيؼ کٌين هي مؼي ػيگَ ًَ –

 ! ثگؾؿٍ عْه ػم هي هْل. ثيبؿ ثگيـ ػمتيْ ثبؿاػم

 :  گلتن عٌؼٍ ثب
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 ! هيبين چين

 !  پٌزيٌجَ تب پل.  ثـم هْؿثًْت –

 . عؼاصبكع –

 .کـػم هطغ گْىيْ

 ...ثْػ ًينتَ ػلن تْ مبؿاَُ ايي هِـ

 ! ْػث عْثي فى

 ثچَ هگَ! ًيؼم هتْرَ هيبي ّ هيگيـي ثبؿاػ ػمت کَ تيکَ يَ اّى ّلي

  کْچْلْ؟

 هخل هٌن اهيؼّاؿم كؤ!.... اكتبػين چل ّ عل هيت يَ گيـ! ّاال چويؼًّن

 ! ...ًين اًّب

 ! اّّّف

 ...کٌين پيؼا ؿّ يبؿّ ايي ثـين صبال

 .تْ اّى فػم صؼك ثْػ ثنتَ ػؿه کَ اًّزبيي اف ّ اتبهو موت ؿكتن

 .فػم ػؿ

 ثلَ؟ –

 . اّهؼ تْ اف ٍؼاه

  ثيـّى؟ ثيبي ػهيوَ يَ هييَ –

 .ثيـّى اّهؼ ثؼؼ اي لضظَ ّ اّهؼى هؼهبه ٍؼاي

 ... هبهبًت –

 .کـػم ًگبٍ مـتبپبه
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 !.. کي کوکن عْػى عؼايب ّاي

 !اّّّف

 . ثْػ هًْؼٍ ميٌو ؿّ چيوبم

 هي ُي ؿكت؟ هي هگَ ّلي ثبال ثؼم تکًْو عْامتن هي ُي

  ىؼ؟ هي هگَ ّلي کٌن کٌتـل عْػهْ تنعْام

 .  ثيٌْم هيقػ مـم تْ اًگبؿ کَ هلجن ٍؼاي هيٌگ تًْنتن هي

 .ثْػ گـهن ّ ثْػ ىؼٍ عيک گلْم

 ىکٌزن ػاؿى هخال اًگبؿ هيگن رْؿي يَ! ) ثبه هْي! هيتًْن هي! ًــــــَ

 !( ػّْي ثْػ اي تيکَ ثؼ ّلي! ّالـــب! ػى هي

 

  

 

 : گلتن تٌؼ تٌؼ ّ كيـػم ثِن هضکن چيوبم

  ثپْىي؟ چيقي يَ ثـي هييَ

  چيَ؟ هگَ -

 !ثپْه پْه فيـ يَ صؼاهل! ػهبؽ! ًينت چو -

 !ػاؿم کبؿ گـًَ ّ ثگْ ػاؿي کبؿين ،اگَ گـهن –

 ! الهَت

 !ّؼلن ًوطَ ؿّ ثْػ گؾاىتَ ػمت

 : گلتن ّ کييؼم ػوين ًلل يَ
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 ...  هبهبًت

 !ثبثب اي

 ! ؽاىتي هي هگَ صبال

 ػؿ فًگ ثبيؼ يب کٌَ پـت آػم صْاك ثيبػ لجبك ثؼّى تٌَ ثبال ثب ثبيؼ ايي يب

 ! ثغْؿٍ

 . ػؿ موت ؿكت ثبؿاػ

 . موتو ػّيؼم ثبىَ کـػٍ ثلٌؼم عْاة اف يکي کَ اًگبؿ يِْ

  چي؟ ثبىَ ػيگَ ػعتـ يَ يب ػعتـ ايي اگَ

 !ؿكت هي ايٌزْؿي ًجبيؼ ًَ

 ... کٌَ؟ روغ ّمٔ اف ػؿ پيت ػعتـ عْامت هي کي

 .کييؼم ّ گـكتن ػمتيْ

 هيـي؟ رب....ک –

 !...کييؼم هي كيل يَ ػم ػاىتن اًگبؿ

 ّايوينتبػ؟ هگَ

 .کـػ ثبف ػؿ ي ػمتگيـٍ ّ ثْػ ىؼٍ ػيـ ػيگَ

 . کـػم ًگبٍ ػؿ ثَ ّ ّاينتبػم ربم مـ

 ...کـػ ثبف ػؿ

 .ثْػ ػؿمت صؼمن!... ثــــلَ

 .کـػ ًگبه گـػ چيبيي ثب هضيب

 ....کـػم هي کبؿي يَ ثبيؼ
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 !..آُبى

 .ّاينتبػم رلْه ؿكتن ّ ػؿ موت ثَ ػّيؼم ـيغم

 ... ثْػهو پْىًْؼٍ توـيجب

 .کٌن کبؿي تًْنتن ًوي اّى کَ ثْػ مـه كؤ

  ىؼٍ؟ ْٓؿي ربى هضيب –

 ...کـػ ًگبٍ هي ثَ ػَجبًيت ثب ّ گـكت ثبؿاػ اف ًگبىْ هضيب

 هي اف کَ اًّزبيي اف ّ عْؿٍ هي تکْى پيتن ػاؿٍ ثبؿاػ هيکـػم صل

 کَ ؽؿٍ يَ ّهتي... ثْػ ثقؿگ ػؿم چبؿچْة ّ(... رخَ لضبظ اف)  ثْػ ثقؿگتـ

 .ثيـّى فػ هي ثؼًو ًَق ىؼ هي رب ربثَ

 ىـ ُن ّ ػاؿم ًگِو حبثت ُن ّ ثغْاثًْن هـّيْ ُن ايٌکَ ثـاي هٌن

 ، کٌن ػكغ ؿّ ػعتـٍ ايي

 . کـػم هالة پيتو ّ گـكتن پِلُْبىْ ّ پيت ثـػم ػمتبهْ

 . ثِو چنجًْؼم پيت اف عْػهْ ػيگَ ثيبى ثَ

 .ؿميؼ ؽٌُن ثَ ُويي ّلي هيبػ هنغـٍ ؽؿٍ يَ ػًّن هي

 !ثؼم کيکْ ايي عْامتن كؤ ُيچي –

 ّتْ ثْػ گؾاىتَ ظـف تْ ّ ثْػ کـػٍ تيکَ تيکَ کَ ىکالتي کيک ّ

 ... گـكت ٓـكن ثَ صـً ثب ؿّ ثْػ ػمتو

 ؿكت ػَجبًيت ثب ّهضيبم گـكتن ّافه کـػم رؼا ثبؿاػ ػمتبهْاف هٌن

 .  عًْو موت

 ي لجَ پبم ثب هٌن لـفًّؼ مبعتوْى عًْو ػؿ ىؼى کْثيؼٍ ٍؼاي ّهتي

 ... ثنتن ّ ػاػم ُل ّػؿ گـكتن ػؿ
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 ....ثبؿاػ موت ثـگيتن

 ...ثْػ فػٍ فل هي ثَ ّ ثْػ ّاينتبػٍ ميٌَ ثَ ػمت

 :  گلتن ّ کـػم ًگبه پـؿّيي ثب هٌن

 ! گٌؼمت ُيکلت کَ چَ هي ثَ

 . ىؼم ؿػ کٌبؿه اف عْؿػم هي کَ ُويٌزْؿ ّ ثـػاىتن کيکبؿّ اف ػًَّ يَ

 !..ثْػ هقٍ عْه! ...ثبىَ عْة ايٌوؼؿ کيکبه عْؿػ ًوي هضيب ثَ! ثبثب ًَ

 .صبل موت ثـگيتن ّ آىپقعًَْ عْؿي ًِبؿ هيق ؿّي گؾاىتن ظـف

 لن ًلـَُ مَ هجل ؿّ ّ اّهؼ پْىيؼٍ اي مـهَ تييـت ُوقهبى اًّن

 گؾاىتَ تِـاى ي ىجکَ کَ ايي*ثؼى* كيلن ّ کـػ ؿّىي تلْيقيْى ّ ػاػ

 .کـػ هي ؿًّگبٍ ثْػ

 صبلت ثَ ّ کـػم روغ يکي اّى فيـ پبهْ يَ ّ ًينتن کٌبؿه ؿكتن هٌن

 .کـػم ًگبه ّ ًينتن کذ

 : گلت ػيؼ هي كيلن ػاىت کَ ُويٌطْؿ

  کـػي؟ گن ػـّمکتْ ثبف؟ چيَ -

 . ُن تْ کييؼم اعوبهْ

 ! لـــْك

 . عْامتن هي چيقي يَ ًغيـ –

  پْل؟ ثبف؟ چي –
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 افه ػكؼَ ٍؼ تبصبال هي اًگبؿ ثبف گَ هي ُوچيي!  ثييؼْؿيَ ػزت ثبف؟؟

 ! عْامتن پْل

 ! عْام ًوي پْل ًغيـم –

 !ًکي اٍـاؿ ػم ًوي ثِت هبىيٌن... چي؟ پل –

 ..  هي ؟ عْام هي هبىيي گلتن کي هي –

 ...  ػّمتبت ربي ايٌزب ثگن االى اف ثجيي عْاي؟ هي ؿّ عًَْ ًکٌَ پل –

 .ىؼ مبکت ًَ؟ يب ثگن ؽاؿي هي! اَاَاٍَ –

 : ػاػم اػاهَ هٌن

 . کـػ ػػْتوْى ثبثبت تْلؼ ، ُلتَ آعـ ثـاي فػ فًگ هبهبًت

  چَ؟ هي ثَ! مالهتي ثَ عْة –

 . ثْػ تلْيقيْى ثَ ًگبه ٌُْفم

  ًويبي؟ يؼٌي –

  کزب؟ -

 گلتن؟ هي ؿّ ىجنتـي کـػ صنيي هََ ػاىتن االى تب پل! اِاِاِاِ  -

 ! ػيگَ ًيهِوْ

 : گلتن ّ ًينتن ٍبف! ًؼاػ رْاة

 . هيـم عْػم پل! ثبىَ

 !اتبهن موت ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ! ّصيتٌبک چيَ لْك! ...ثْػ لْمي عيلي ي ُلتَ

 !....فًؼگين ي ُلتَ ثؼتـيي ثگن تًْن هي آويٌبى ثب
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 ! ثجيـــــي!.... کٌن امتـاصت عْامتن هي مـم عيـ اهـّف يَ! اّّّف

 ػًجبل كـّىگبُب ايي تْ ثـم ثؼؼ ثـٍ ثلـمتن هبهبى عًَْ ثـم بيؼث صبال

 ! كـػا پل ثـاي ثگـػم لجبك

 .ثپْىن ًؼاىتن هٌبمجي چيق

 !هي ػاؿم کبؿ چوؼؿ! اّّّف

 کـػم ػمتن ػمتکيبهن ّ پْىيؼم ىلْاؿ ّ هبًتْ يَ هؼطلي ثؼّى پل

 . بمات اف ثيـّى ّؿكتن ثـػاىتن کيلن ثب ُوـاٍ هيکين کالٍ ّ ىبل يَ ّ

 ! هيبم هٌن گَ هي کَ االى گلتن ػيؼًو ثب

 . کٌن ثؼؿهو ؿم هي ػاؿم. هبهبًن عًَْ يؼٌي... عًْوْ هيـم هي –

 ! ثـگـػًّؼ ؿّىْ ثؼؼه ّ کـػ ثِن ًگبُي يَ

 .ثيبػ ًينت هـاؿ ايٌکَ هخل ىکـ عؼاؿّ عْة

 :  گلتن پْىيؼم هي کليبهْ ػاىتن کَ ُويٌزْؿ

 . کٌن ؼعـي يکن ثبفاؿ ؿم هي ّؿم اّى اف

 !ًؼاػ ًيْى عْػه اف الؼولي ػکل ُيچ

  چـا؟ ػًّن ًوي.. ًويبػ کَ ثْػم صبل عْه ػلن تَ

 : گلت کَ ثؼم كيبؿ ؿّ ػمتگيـٍ کـػم ػؿاف ػمتوْ

 . ػاؿم کبؿت ثقى فًگ ، کـػي ثؼؿهَ هبهبًتْ ايٌکَ اف ثؼؼ

 : موتو ثـگيتن

  کبؿ؟ چي

 .ػاؿم کبؿت کَ گلتن -
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 ! اتبهو موت تؿك ّ کـػ عبهْه تلْيقيْى ّ

 ! کٌَ عيـ ثَ عؼا

 !ػاؿٍ کبؿم چي ًينت هؼلْم

 

 

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

  ثبؿاػ

 

 

 . ثنتن ػؿ ّ اتبهن موت ؿكتن

 ُويي ثـاي کٌن علْت عْػم ثب ّ کٌن كکـ کن ّيَ ػاىتن مکْت ثَ ًيبف

 *. گـهباااثَ* موت ؿكتن

 !ػّه فيـ ؿكتن ّ ػؿآّؿػم لجبمبهْ

 . ػاػ هي ؿاهوآ ثِن ُوييَ

 .آؿاهو...  علْت...  مکْت

 ...ػاػ هي ثِن عبٍي آؿاهو آة ٍؼاي

 .ثْػ هتـ چِبؿ ػؿ هتـ مَ توـيجب ثْػ ثقؿگي صوْم

 ٍْؿتن ثب آة ُبي هطـٍ گؾاىتن ّ گـكتن ثبال مـهْ ّ ثنتن چيوبم

 .کٌَ پيؼا توبك

 ! اّّّف
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 ... ػعتـ ايي

 . ...ػاؿٍ كـم ثوييْى ثب

 ... ػاػم تکيَ صوْم ػيْاؿ ثَ ػمتوْ ّ آّؿػم ثيـّى مـهْ

 ثؼًن ثَ ػكؼَ ايي آة ُبي هطـٍ گؾاىتن ّ گؾاىتن ثبفّم ؿّ مـهن

 .ثغْؿى

 ثب ثوييْى کَ صبلي ػؿ ًيؼٍ ّلي کٌن رؾثو کـػم مؼي عيلي تبصبال

 هٌْ ُويٌن ّ! ىؼى هي کييؼٍ موتن ثَ ؿاصت عيلي ، اّل ثبؿ

 عْػ اّى هخل اصتوبال يٌکَا يؼٌي ايي.  ثـػٍ كـّ كکـ ثَ ّ کـػٍ عْىضبل

 ! ًينت كـّىب

 . ػاؿٍ كـم..  آؿٍ..

 : گلت هـقم تْ ٍؼايي يَ

 .. گلتي ُويٌْ اًّن ي ػؿثبؿٍ ًينت؟ يبػت هگَ ثْػ ُويٌطْؿي اًّن

 ... رق ًيؼ چيقي ىؼ؟ چي آعـه ّلي! ػاؿٍ كـم ثويَ ثب

 پْؿيب33:50, 60-51-3652

 : فػم ػاػ ثلٌؼ

 ! ىْ علَ! ىْ علَ

 .ػيْاؿ ثَ کْثًْؼم هضکن ّ کـػم هيت ػمتوْ

 . ثيـّى اّهؼم ّ گـكتن ػّه مـيغ ّ کييؼم ػوين ًلل يَ

 ! کٌن كکـ ثِو ايي اف ثييتـ عْامتن ًوي

 ! ..کـػم هي ًبؿاصت عْػهْ ايي اف ثييتـ ًجبيؼ ًَ
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 !...کٌن ًبؿاصت عْػهْ عبٓـه ثَ کَ ًؼاىت ليبهت

 ....پْىيؼم لجبك مـيغ ّ ثيـّى اّهؼم صوْم اف

 . عْؿػ فًگ لليت

 . ثـػاىتن گْىيوْ ّ ؿكتن موتو ثَ

  الْ؟ –

 . پيچيؼ گْىي تْ اي ػعتـًَّ ىبػ ٍؼاي

  ثلـهبييؼ؟ ثلَ –

 ... عْػتي؟ ثبؿاػ -

  ػًّنت؟ هي کزب اف هٌْ امن

 .. ىوب؟ ثلَ -

  ىوب؟ گي هي ػيگَ ثييؼْؿ صبال -

 ! ًيبّؿػم ثزب هي ّلي ثجغييؼ -

 ! ؿّىب هٌن! اعوظ –

 ! ؿّىب!... ىؼ ؿتبچِب چيوبم

 ! هؼـكت ثي ًگيـي هب اف عجـي يَ! ػعتـ چطْؿي –

 ! پـؿّ ثچَ تْ ًَ ثگن ثبيؼ هي ايٌْ! ثبثب ىْ گن –

 ّؿا؟ ايي اف عجـا؟ چَ صبال ثجيٌن –

 ! ًويبي پٌزيٌجَ ىٌيؼم -

 ! ىٌيؼي ػؿمت آؿٍ –
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 آػم ي ثچَ هخل گن هي چي ثجيي! عْػت ػمت هگَ! کـػي ؿلٔ تْ –

 چَ ثجيٌي عْاي هي –! كْْلي اف هـػم!... هيبي ّ گيـي هي فًتْ ػمت

  ىکلي؟

 چي کـػٍ افػّاد ػيًَّْ تْ ثب ايٌکَ اف اًگيقه ثپـمن عْام هي ًَ پَ -

 !... ثْػٍ

 : گلتن ّ عٌؼيؼم

 ! عوبؿيو تْ ثوْى پل

 :  کـػ لْك ٍؼاه

 ! ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن ػيگَ ثيب ًکي اؽيتن! ثبؿاػ

 ! هيبم.  ثبىَ عْة عيلَ –

 :  گلت ّ فػ ريـي تللي پيت

 ! ثبي پٌزيٌجَ تب پل

 !كؼال –

 . کـػم هطغ تللي

 .ىؼم عْىضبل ُنت هِوًْي اّى تْ ؿّىبم ايٌکَ عجـ ىٌيؼى ثب

 .ًؾاىت ػؿ فًگ ٍؼاي کَ ثييٌن اّهؼم

 ...کـػم ًگبُي يَ چيوي تْي اف

 . ثْػ ميبهٌؼ

 .کـػم ثبف ػؿ

  چطْؿي؟! ثبؿاػ آهب! مالم –



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 168 
 

 .ػاػم ػمت ثبُبه

 . هـمي مالم -

 .ريجبم تْ کـػم ػمتبهْ

 ...کـػم ثِو ًگبُي يَ

 .ثْػ عْىتيپ ُوييَ هخل

 . ريي ىلْاؿ ّ فيـه مليؼ تييـت يَ ثب هغول هيکي کت

  عجـا؟ چَ –

 . فػم چيوک ثِو

 . ثيب تْام عْامتي اگَ ػايي ي عًَْ ؿم هي ػاؿم گلتن... ُيچي –

 .ثْػ ػون پنـ ميبهٌؼ

 .ػاييو ىؼ هي هي ثبثبي

 .ثْػين هب عًْْاػه تٌِب

 يَ کبؿىْى عبٓـ ثَ کؼّم ُـ ّ ثْػى گـكتَ ٓالم ُن اف ّثبثبه هبهبى

 .ثْػى ػًيب مـ

 ...هًْؼ ايـاى عْػه اٍـاؿ ثَ ميبهٌؼم

 ُلتَ يک يَ اّى يب هيقػى مـ ثِو ثبثبه يب هبهبى يکجبؿ ّهت چٌؼ ُـ

 آه گل مْ ثـاي هبهبًو کَ هْهغ ُوْى هخال. پيييْى هيـكت اي

 هي ًظـي ّ ثْػى اّهؼٍ ثبثبه ّ هبهبى کَ فهبًي اّى يب ثْػ کـػٍ ػؿمت

 ....ػاػى

 : گلتن ّ ثِو کـػم پيتوْ
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 ! تْ ثيب تْام. ىن آهبػٍ ثـم کي ٍجـ ثبىَ –

 . اتبهن موت ّؿكتن گؾاىتن ثبف ػؿ

 ّ پْىيؼم هيکي ّ کـم ؿًگ ثَ لْفي لْفي ثبكتٌي يَ ّ ىلْاؿريي يَ

 ...ثيـّى اًؼاعتن ثبكتٌي يوَ اف يويْ ّ ىيؼمپْ مليؼ ثْليق يَ فيـىن

 .ثيـّى ؿكتن ّ ثـػاىتن اتبهن تْالت هيق ؿّي اف مْئيچ

 .ثْػ هٌتظـ ّ ثْػ ّاينتبػٍ ػؿ ػم

  ثـين؟ –

 .ثـين -

 چْة ُن کَ ػؿ کٌبؿ لجبمي چْة اف هيکين ىبل يَ ّ پْىيؼم کتًْيبهْ

 . ثيـّى ؿكتين ّ ثـػاىتن ، کليي رب فيـه ُن ّ ثْػ لجبمي

 :گلت پبؿکيٌگ تْي

  هي؟ يب تْ هبىيي

 .ػاؿم کبؿ ثؼؼه چْى. هي هبل -

 ...پـميؼ ًوي فيبػ ػاىتن ػّمت اعالهيْ ُويي ّهٌن ًگلت چيقي

 .ػٍ هي تّْيش عْػه ثغْاػ ٓـف اگَ کَ ثْػ هؼتوؼ ميبهٌؼ

 . ػاىت صون ّ! ىَ هي ًبؿاصتي هْرت فيبػ مْال

 . کـػين کتصـ ّ کـػم ؿّىي هبىيي ّ ىؼين هبىيي مْاؿ
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  عجـ؟ چَ ىـکت اف ميب –

 ! ؿمًَْ هي مالم عْثَ -

  ؟ ؿػيق کبؿا –

 ! عْة.ًينت ثؼ ثبثب آؿٍ -

 !پنـ کَ ؽاىتن ًوي عْػم ربي ثَ تْؿّ کَ ثبىَ ثؼ ثْػ هـاؿ اگـ –

 .  کـػ مکْت

 :  ميبهٌؼ

  ىؼٍ؟ مبفي پبک ْٓؿ چَ فًؼگيت –

 :  فػم پْفعٌؼ

 کبؿي ُيچکي ثب کَ ّهتي چٌؼ يَ!ـــــلَثـ عبًْم مْگل ّ ثبثب لطق ثَ

 .ًؼاؿم

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 ّ ثٌؼاف ػام ثَ ُويٌْ عْثي ػعتـ ايي هي ًظـ ثَ ّلي! ىکـ عؼاؿّ عْة

 ! عالً

 مْگل هخل اعالهو اًّن! ثيَ ًِبل هخل ايٌن تـمن هي!  ػًّي هي –

 .اّهؼ ػؿ آة اف فؿػ تْ آعـه ّلي ثْػ

 تْ هي کَ مبػگي ّ ٍؼاهت ايي! ًکي اىتجبٍ هي ػاػه! ًَ!ًَ!ًَ –

 هْؿػ ػؿ اهب 5 ًؼيؼم ُيچکي چيوبي تْ ثيٌن هي ػعتـ ايي چيوبي

 لجبك کَ گـگيي آػم اف ثؼْي. ثگن تًْن ًوي چيقي!.. اّّّف....  ًِبل

 !کٌَ هي ٍؼم ػعتـ اّى هْؿػ ػؿ ايي ّ پْىيؼى ثـٍ
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 .ثيَ كـهب صکن هب ثيي مکْت گؾاىتن ّ ًقػم صـكي

 ثـم کَ ػاىتن ًگَ هبىيي ؿميؼين کَ ثْػ ثؼؼ يوَػه ثينت يَ صؼّػ

 .عْؿػ فًگ گْىين اهب پبييي

 . کـػم ًگبٍ ٍلضو ثَ

 .ثْػ مْگل

  ًويبي؟ –

 : گلتن کـػم هي ًگبٍ گْىي ثَ ػاىتن کَ ُويٌطْؿ

 . ثـمْى مالم! ػاؿم کبؿ هي ثـّ تْ ًَ

 . عًَْ موت ؿكت ّ! كؼال ثبىَ –

  ثلَ؟ –

  اهـ؟ -

 .پـميؼ ٓلجکبؿاًَ

 ! مالم ػليک –

 .  مالم –

  کزبيي؟ –

 . عًَْ ػم -

 !هيبم االى ّاينب عْة –

 .اكتبػم ؿاٍ ّ کـػم ؿّىي هبىيي

  ػاؿي؟ کبؿ چي ثگي هييَ –

 ! ًينت ّـؿت ثَ ثبه هطوئي -
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 . کـػم هطغ تللي

 ثبفم لي ّ ثـٍ اًّزب اف ّ ًکٌَ گْه صـكن ثَ ػاػم هي اصتوبل ايٌکَ ثب

 .ؿمًْؼم اًّزب ثَ عْػهْ

 .ػيؼهو عًْيْى ػؿ رلْي کَ ثْػم عيبثْى ّلا

 ....هيْهؼ ثيـّى ثغبؿ ًلنو ُـ ثب ّ ثْػ کـػٍ ريجو تْ ػمتبىْ

 .ثْػ کـػٍ يظ ػهبؿين ًْک

 . ػاىتن ًگَ پبه رلْ ّ کـػم ؿّىي ثغبؿي

 . ثْػ ريجو تْ ػمتبه ٌُْفم ًينت ٌٍؼلي ؿّ. تْ اّهؼ ّ کـػ ثبف ػؿ

 ! کـػم هي يظ ٍجش كـػا تب ثبيؼ ّگـًَ! ًؼاؿي گبؿي عْثَ! ُباااااٍ –

 . فػم کْچْلْ لجغٌؼ يَ صـكو اف

  هًْؼي؟ چوؼؿ –

 .مبػت ًين -

 . کـػم فيبػ تَ تب ّ ثغبؿي موت ثـػم ػمتوْ

 . کٌي کْؿٍ هبىيي عْاػ ًوي صبال! اّّّّ –

 ! کي تٌظيوو ػاؿي ػّمت چوؼؿ ُـ –

 ...ثْػ ػيگَ ربي يَ صْامن ّلي کـػم هي ًگبٍ رلْم ثَ ػاىتن

 .... کـػ؟ هي کبؿ چي ثـين عْاين هي کزب هيؼيؼ ّهتي يؼٌي

 .... هيکـػ؟ کبؿ چي ؿميؼين هي ّهتي

 ... ثپـمَ کَ االى

 ! مَ ػّ يک
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  هيـي؟ کزب ثگي هييَ –

 ! ثْػ ػؿمت صؼمن!  ػيؼي

 ! عْة ربي يَ –

 ثَ پيتيْ هضکن ّ چيجًْؼ ميٌو هلنَ ثَ ّ کـػ تُْن ػمتبىْ

 ثَ ػهيوَ چٌؼ اف ثؼؼ. فػ گـٍ ُن تْ ُّبىْاثـ ّ کْثًْؼ ٌٍؼلي پيتيَ

 هي هب هخل کَ هبىيٌبيي ثويَ مـ پيت ّ پيچيؼم عيبثْى يَ موت

 .ّاينتبػم ثيي عـيؼ هـگق ّاؿػ عْامتي

 . کـػ ًگبٍ ؿّه ؿّثَ ثَ ّ کييؼ پبييي پٌزـىْ

  عـيؼ؟ هـکق –

 .  کـػ ًگبٍ ثِن ًؼزت ثب

 ! . عـيؼ ثيبم ثبُبت اهـّف ثبيؼ! هتبملبًَ ثلَ –

 !  عؼام اف هي! ًيبى ًبؿاصتيي عيلي اگَ عْة! ايـــو –

 ًيبم؟ هي ؟ چي کَ –

 تب هًْؼم هٌتظـ ّ. ّاينتبػم پبؿکيٌگ ّؿّػي ًقػيک ّ ػاػم صـکت هبىيي

 ... ىن پبؿکيٌگ ّاؿػ

 .ثْػم هتٌلـ ىلْؿي اف

 ! هيبي هي ثب کَ ثبىَ عؼاتن اف! ّاال –

 ...  ايٌزْؿ کَ صبال..  عْة –

 :  گلت کَ ىن عبؿد ٍق اليي اف عْامتن ّ کـػم ذک كـهْى

 !عـيؼ هيـين گلتي کـػم كکـ
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 ! ثيبي هي ثب عْاي ًوي گلتي عْػت –

 .ثْػ ُن تْ اعوبه ٌُْفم کـػ مکْت

  ًَ؟ يب تْ ثـم کٌن کبؿ چي ثبالعـٍ –

 .  کـػ مکْت ثبفم

  ثـم؟ –

 .ػاػ تکْى هخجت ػالهت ثَ مـىْ ّ کـػ ًگبٍ ثِن

 . ىؼم هزتوغ پبؿکيٌگ ّاؿػ ّ کـػم ٍبف كـهْى

 . ىؼين پيبػٍ ُوقهبى ّ کـػم پبؿک ّ هبىيي ّ کـػم پيؼا پبؿک ربي يَ

 ًنتَ ّاي كـّىگبٍ ثويَ رلْي ايٌکَ ثـاي ىؼين پبمبژ ّاؿػ ّهتي

 . کيًْؼم عْػم ػًجبل ّ گـكتن آمتيٌيْ

 .! عْؿػ رـ آمتيٌن کٌي؟ هي کبؿ چي!  آي –

 .ًکـػم ًگبٍ ثِو

 . ْامت ثب! ػوّّْ -

 هي فّؿ ثَ ػاؿم ًکي كکـ هـػم ايٌکَ ُن ّ فًَ هي ؿـ فيبػي ػيؼم ّهتي

 ثـگيتن ثؼؼ ّ ّاينتبػم ّلي.. ثـم هي ػاؿم کَ گـچٌؼ... ثـهو

 .کـػم ًگبٍ ثِو موتيْ

 ػّثبؿٍ االى گلتن کَ ثگيـم هچيْ عْامتن ّ کـػم ّل هبًتْىْ آمتٌيي

 . کٌَ هي ريؾ ريؾ

 .... ّ کـػم اعوْه ٍْؿت ثَ ًگبُي يَ ُويي ثـاي
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 ...گـكتن ػمتيْ ّ گؾاىتن ػمتو کق ػاعل ّ کـػم ػؿاف ػمتوْ کق

 هي ثَ ثؼؼه ّ ػمتو ثَ اّل تؼزت ثب ّ ىؼى ثبف اعوبه صـکتن ايي ثب

 . کـػ ًگبٍ

 ثبفم ّلي ثْػ ؿّىي ثغبؿي هؼات ايي توبم ايٌکَ ثب. ثْػ مـػ ػمتو

 .ثْػ فػٍ يظ اًگيتبه

 .ثْػ ىؼٍ رب ثَ رب كيبؿه يب ػاىت امتـك يب

 . کـػم صـکت ّ ثـگـػًّؼم ؿّهْ صبل ُـ ثَ

 . ًوًَْ ػوت تب هيْهؼ ؿاٍ تـم مـيغ صتي فػ ًوي ؿـ ػيگَ

 ّاؿػه ّ کـػم ثْتيک ثَ ًگبُي يَ ؿميؼين ٓجوَ تَ ثَ ايٌکَ اف ثؼؼ

 . ىؼين

 .اّهؼ هي ػًجبل اّى الجتَ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ هي ػيؼى ثب ُيـاػ

 !ًجْػي ثْػ ّهت عيلي! رْى ثبؿاػ! ؼٍاّه کي ثجيي ثَ ثَ

 آّؿم ثيـّى ثْػ مْگٌؼ ػمتبي تْ کَ ؿامتن ػمت هٌن رلْ آّؿػ ػمتيْ

 . ػاػم ػمت ثبُبه ّ

  عْثي؟ مالم –

 . ؿموي ّ مـػ عيلي

 ... ًجْػ ػّمتن ُيـاػ
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 !چيقا ايٌزْؿ ّ عـيؼى لجبك ُويي صؼ ػؿ كؤ

 ....ثْػم عْػم هي ػّمت تٌِب

 : گلت ّ ػکـ مْگل ثَ ًگبُي يَ

  کٌي؟ ًوي هؼـكي ؿّ فيجب عبًْم ايي

 . هييٌبعتن عْة ثـم ايي هي ّ ثْػ چيوبه تْ عبٍي ثـم يَ

 چيبه تْ کٌَ عـ هـػم ػعتـاي عْامت هي ّهتي کَ ثْػ ثـهي ُوْى

 . ىؼ هي ظبُـ

 ىجب ّ هييؼى عـ عيلي ّهتب گبُي ّ ىؼى هي عـ عْػىْى اًّب الجتَ

 ...  ثؼؼه ّ عًْو ؿكتي هي

 .... کَ ػعتـام اّى ّ ُيـاػ ايي ثْػ ايٌزْؿي آػم کال

 !ثْػ تک هيتـي ثَ عؼهبت تْ ّلي

 ..  هيوتب ثِتـيي ثب الجتَ هيبّؿػ رٌنبؿّ ثِتـيي ّ هؼال ثِتـيي

 . اؿفيؼ هي عْة، کَ

 . مْگل ُونـم اييْى –

 .  ػّعت هي ثَ هتؼزجيْ ّ ًباهيؼ ًگبٍ ُيـاػ

 .  کـػم ًگبٍ مْگٌؼ ثَ لجغٌؼ ثب هٌن

 .کـػ ًگبٍ هي ثَ تؼزت ثب ُيـاػ هخل اًّن

 هي ثـاه عْة لجبك يَ.... پؼؿ تْلؼ ُلتَ ايي پٌزيٌجَ ؿامتو -

 . عْامتن

 ! رؼيؼهْى کبؿاي ايٌب الجتَ.. ال –
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 .کـػ اىبؿٍ ؿگبل يَ ثَ ػمتو ثب ّ

 ...ًَ؟ مْعتي! رّّْى آط

 !ًوييَ يکي ايي ىـهٌؼٍ

 . پييو ؿكتن هٌن کـػ صـکت ؿگبل موت ثَ مْگل

 : گلت يْاىي کـػ هي ًگبٍ ػاىت کَ ُويٌطْؿ

  فًتن؟ هي گلتي چـا

! اّّ چْى ًينت ّلي فًن ايي ثگن عْامتي هي گلتن؟ هي چي پل -

 ! ٍْؿي هب افػّاد ثجغييؼ

 ...  چويؼًّن يب ػّمتوَ گلتي هي عْة..  ًَ –

 . ثگن ثِو ثـم ًبؿاصتي اگَ ؟ ًبؿاصتي صبال –

 : کييؼ ّ گـكت آمتيٌن کَ اًّْؿ کـػم هْ ؿّ

 ! کٌي لْك عْػتْ عْاػ ًوي صبال

 : موتوْى اّهؼ ُيـاػ

  کـػي؟ اًتغبة ىؼ چي

 : موتو ثَ ثـگيت مْگل

  ثجيٌن؟ ؿّ هيکيَ ايي هييَ آؿٍ

 .کـػ اىبؿٍ ؿگبل تْي لجبك يَ ثَ ّ

 پيت اف ّ فاًْ ثبالي تب تٌو پبييي کَ ثْػ صـيـ* لجبك* يَ. ثْػ عْىگل

 . عْؿػ هي فيپ

 . ػاىت ؿّه ُن تيـٍ ثٌلو پبپيْى يَ ّ ّ ثْػ يهيک ؿًگو
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 ! الجتَ –

 . کـػ آهبػه ّ گؾاىت اي ىييَ ؿّهيق ّ آّؿػ ػؿ ؿگبل اف لجبك

 .کـػ اىبؿٍ پـّ اتبم موت ثَ ّ مْگل موت گـكت ثؼؼم

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

 .پْىيؼم لجبك ّ پـّ اتبم تْ ؿكتن

 ...کـػٍ کبؿّ ياي اهـّف ايي ىؼ ًوي ثبّؿم

 ...  هي ثـاي ّلي ثْػ هؼوْلي ثبفي يَ اّى ثـاي ىبيؼ

 !ثبثب کي ّلو اٍال!  اّّف

 .ثْػ عْىگلي لجبك چَ

 .ثْػ تٌن كيت

 .ؿيغتن ػّؿم ّ کـػم ثبف هُْبهن

 .كـمتبػم عْػم ثـاي ثْك يَ! ػعتـ ريـــــــگـتْ

 .اّهؼ ػؿ ٍؼاي کَ ثيـام ػؿه تب کـػم ثبف فيپيْ

 .ىؼ ثبف پـّ ػؿ ثؼؼىن

 .ػيؼم ثبؿاػ آييٌَ تْ اف

 .کـػم ًگبٍ ثِو ّ موتو ثـگيتن

 .کـػ ًگبٍ ثِن اًّن

 ! ّاااي –

 .....فػ ػّپل ػّپل هلجن عْػآگبٍ ًب
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 ػًّي ًوي!  اّهؼٍ ػؿ صؼهَ اف چيوبي اّى کي ػؿّيو ّؿپـيؼٍ عْة

 ؟ کٌَ هي کبؿ ثبتـي ثب هي هلت

  ثبؿاػ؟ چطْؿٍ –

 .ُيـاػ ُوْى يب ثْػ ثبؿاػ ػّمت ٍؼاي

 : ثـًؼاىت هي اف ًگبىْ

 .ػاؿين هي ثـه عْة ُويي

 . ثنت ػؿ ّ کـػ ًگبٍ ثِن ثؼؼم

 . ثيـّى فًَ هي ػهبؿن اف هلجن االى گلتن! ّاُباااي

 !ثْػ ُيزبًي ػزت

 ! ثْػ فيبػ ىبيؼم يب ثْػ ُيزبى کن يَ ىبيؼم ًَ

 .  ػًّن ًوي

 . ثپْىن لجبك مـيغ ثبيؼ کَ ايٌَ ػًّن هي کَ چيقي تٌِب

 

  

 

 .ثيـّى اّهؼم اتبم اف پْىيؼم لجبموْ ّهتي

 

 . کـػ هي ًگبٍ ثِن ػاىت اًّن کَ کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ثَ

 

 .ّاينتبػم ّ کٌبؿه ؿكتن
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 .ػاػم تضْيل لجبموْ

 

 !كؼال ربى ُيـاػ عْة -

 

 . ػاػ ثِن ّ گؾاىت مبک يَ تْ لجبموْ

 

 .ثلِن هيوتيْ عْامتن هي ىؼ ثؼ

 

 : گلت ُيـاػ يِْ کَ ثيـّى ثـين کَ عْامتين ّ گـكتن مبک

 

 ! ثبؿاػ ؿامتي

 

 . موتو ثـگيتين

 

 ثيب. اّهؼٍ پيو كـٍت ايي ّ کـػيي افػّاد تبفٍ ىوبم کَ صبال گن هي –

 ..  ثلَ ّ ىيـيٌي ىوبم ّ ُنتي ُب ثچَ! ىبپ کبكي ، پبييي ثـين

 

 ... عـيؼاي ثويَ!  هـمي ًَ –
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 : گلت ّ ثبؿاػ موت ثَ اّهؼ ُيـاػ

 

 ... هييين آىٌب ثييتـ فًت ثب هب ُن.. ؿثؼَ يک يَ صبال َػيگ ًيْ لْك

 

 ! اّّف

 

 !ػاىتن کن ُويٌْ

 

 . ثبؿاػ پيت گؾاىت ػمتيْ ثؼؼم

 

 .ؿثغ يَ كؤ ثبىَ عْة عيلَ –

 

 . ثـين پل –

 

 .ثيـّى ؿكتين هـبفٍ اف مـه پيت هبم اكتبػ ؿاٍ رلْتـ عْػه

 

 : گلتن يْاه ّ مـيغ هٌن کٌَ هلل ػؿ کَ ثـگيت اّى

 

  کـػي؟ هجْل چـا
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 ٌُْف تْ.  کـػ هي اٍـاؿ ػاؿم ػوـ تب ؿكتين ًوي اگَ چْى -

 ! ًوييٌبميو

 

 ...  هي اهب –

 

 ثـين؟ –

 

 .اكتبػ ؿاٍ گلتٌو اف ّثؼؼ ثْػ ُيـاػ ىبػ ٍؼاي

 

 .مـه پيت هبُن

 

 . ثْػ پبمبژ ُويي آعـ ي ٓجوَ ىبپ کبكي

 

 .ػاػ تکْى ػمت ُيـاػ کَ ثْػين ىبپ کبكي ًقػيکبي

 

 : گلت ثبؿاػ کـػين ًگبٍ اًّزب ثَ ثبؿاػم ّ هي

 

 .ُنتي کيبم! اٍّ اٍّ اٍّ

 

 . کـػم ًگبٍ ثِو امتـك ثب
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 ػًّن ًوي امتـك چـا صبال

 

 ّ هي ثَ ػعتـ ّ پنـ ػّ اّى کَ ثْػ ُبيي ًگبٍ عبٓـ ثَ کٌن كکـ ىبيؼ. 

 .کـػى ثبؿاػ

 

 هي بًٍگ هي ثَ ًبؿاصتي ثب ػعتـا ّ ثْػ چيوبىْى تْ کَ ؽّهي ثب پنـا

 .کـػى

 

 : کـػ ُويْى ثَ ؿّ ثؼؼم ػاػ ػمت ثبُبىْى ّ رلْ ؿكت ُيـاػ

 

 .ُونـه ّايٌن ثبؿاػ ايي ُب ثچَ

 

  ُونـه؟ –

 

 ي اًؼافٍ کؼّى ُـ* ٍْؿت* ّ ػاىت ثلًْؼ هُْبي کَ ػعتـا يبى اف يکي

 .گلت ثْػ ثبػکٌک

 

 .پبييي ثْػ ؿيغتَ ثـل اف ثويين ّ ثنتَ ثبال هُْبىْ
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 ػٍ پبىٌَ کلو ّ پبؿٍ تلٌگي ىلْاؿ ثب ثْػ پْىيؼٍ ؿًگ مليؼ هبًتْي يَ

 . هبًتْه ُوـًگ مبًتي

 

 ثْػ ػهبؿو ؿّ ػول چنت ّ ثْػ ػاػٍ ثبال هُْبىْ ثْػ ثـلو کَ پنـين

 . ثْػ پْىييؼٍ ثْػ ؿّه هبىيي ػکل کَ ُلت يوَ ىـت تي يَ ّ

 

 هُْبه کَ ايي تلبّت ثب كؤ ثْػ کٌبؿيو ػعتـ هخل ػعتـم يکي اّى ّ

 ئئ هيکي مبًتي ػٍ کليبي ثب مـعبثي هبًتْه ّ ثْػ هيکي

 

 ي ميٌَ ّ ثْػ پْىيؼٍ هيکي ُلت يوَ پليْؿ کٌبؿيو پنـ ّ

 .ثْػ گؾاىتَ ثيـّى ػْاللٌييْ

 

 .ًجْػ عبٍي هؼل هُْبىن

 

 !ػاؿْى ّ ػؿة کَ ُبم چِـٍ

 

 : گلت ُيـاػ

 

 ! كِويؼم اهـّف هٌن! ثلَ
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 ػـّمي؟ کْ پل –

 

 . گلت هيکيَ هْ ػعتـ

 

 ! كکـين تْ كؼال:  گلت اػثبؿ

 

 : گلت هبىيٌيَ ىـت تي پنـ

 

 . اييبهللا

 

 : گلت ُيـاػ

 

 ! اهيـ ايي مْگٌؼ ؿامتي

 

 . کـػ اىبؿٍ هيکيَ پليْؿ پنـ ثَ ّ

 

 .ػاػين ّػمت ثـػم هٌن رلْ آّؿػ ػمتيْ

 

 ! ٓـالى ايٌن –
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 .کـػ اىبؿٍ هيکيَ هْ ػعتـ ثَ ّ

 

 .اػػ كيبؿ ػمتوْ هضکن کَ ػاػم ػمت اًّن ثب

 

 ! کتي ايٌن -

 

 .کـػ اىبؿٍ فؿػ هْ ثَ ّ

 

 . ػاػم ػمت اًّن ثب

 

 .هبفيبؿ ّايٌن –

 

 . کـػ اىبؿٍ پنـ يکي اّى ثَ ّ

 

 ! عْىجغتن –

 

 .فػم لجغٌؼ ثِو

 

 ! ثييٌيؼ ُب ثچَ عْة
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 . کـػ اىبؿٍ ػمتبه ثب ُيـاػ

 

 . ثْػ هجلي صبلت ىبپ کبكي ٌٍؼليبي

 

 ؿًگ ثَ هٌتِي... ُنت ْؿاىؿمت ثؼْي تْ کَ پيْمتَ هجالي ايي اف

 .هـهق

 

 .ػيگن ٓـف ثبؿاػم ّ ًينت ٓـكن يَ ُيـاػ

 

 . گـكت ؿّ کتي ػمت هبفيبؿم ّ اًؼاعت ٓـالى ػّؿ ػمتو اهيـ

 

 .....  يِْ کَ ثْػ پبييي مـم ّ ؿكتن هي ّؿ اًگيتبم ثب ػاىتن

 

  

 

 ...ىؼ صلوَ ػّؿىًْن ػمتي

 

 ... مکـػ ًگبٍ ثبؿاػ ثَ ّ ثبال آّؿػم مـم تؼزت ثب

 

 :  گلت گْىن فيـ آؿّم
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 ! ًکي ّبيغ

 

 . ثْػ ٍْؿتن صبلت هٌظْؿه

 

 ..عؼا ثَ ّاال....  کين؟ هي چي هي كِوي هي چَ تْ آعَ

 

 ثـاي ػاػم هي ػمتو اف ًجبيؼ ّ ثْػ عْة هْهؼيت يَ ايي ُـصبل ثَ

 .کـػم تـ ًقػيک ثِو عْػهْ ّ کـػم روغ ٍْؿتن ُويي

 

 !ثبىَ الکي ـماگ صتي! ػٍ هي کيلي چَ!! رْى آط

 

 : کـػ اهيـ ؿّثَ ّ هب موت اّهؼ گبؿمْى

 

  ػاؿيي؟ هيل چي

 

 ! ُوييگي ُوْى -

 

 . ؿكت ّ اًّْؿ کـػ ؿّىْ ّ ًْىت چيقي يَ ػكتـچو تْ ثؼؼ
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 چي؟ يؼٌي ّا

 

 . کـػم ًقػيک ثبؿاػ گْه ثَ ّ*ثبم ل*

 

 . پبييي آّؿػ مـىْ ، ًقػيک آّؿػم مـهْ ػيؼ کَ اًّن

 

  پـمَ؟ ًوي يَثو اف يؼٌي! ّااا –

 

  فػ پْفعٌؼ

 

 .کـػ ًقػيک گْىن ثَ ّ*ٍْؿت* اّى ػكؼَ ايي

 

 . کـػم هي صل گـػًن ؿّ ًلنو گـهي

 

 ! ثيبؿى ثـاهْى چي اكتبػٍ ػمتيْى ػيگَ کَ اّهؼين هؼؿ اّى ايٌزب –

 

 : گلتن گْىو فيـ ػّثبؿٍ اي گًَْ ثچَ ٍؼاي ثب. کـػ ٍبف مـىْ

 

  چي؟ هي..  پل
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 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 

 ػاؿي؟ ػّمت چي

 

 ! ُْيذ آة..  اّّّم -

 

 .ثبال ثـػ ػمتيْ

 

 : گلت اهيـ

 

  فيـي؟ فيـ ػّتب ىوب هيگيي چي

 

 .فػم لجغٌؼ ّ کـػم ًگبٍ ثِو

 

 : گلت هبفيبؿ

 

  ثبؿاػ؟ ًينت افت عجـي ؿامتي

 

 :  گلت صـً ثب ٓـالى
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 ! ثبىَ ًجبيؼم هؼلْهَ

 

! ُنت چيقي چَ ثبؿاػ ييا اًگبؿ صبال اّّف!پـؿّ ػعتـٍ. کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ

 !ّاال

 

 !هـػم پنـ ػًجبل چيوت ًينتَ کٌبؿت پنـت ػّمت صبال عْثَ

 

 : اّهؼ گبؿمْى

 

  ػاىتيي؟ اهـي ربًن

 

 : گلت ثبؿاػ

 

 .کٌيؼ اّبكَ ُْيزن آة يَ

 

 . چين ثلَ –

 

 .ؿكت ّ

 

  ؟ کت ىـ اف عجـ چَ اهيـ عْة –



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 192 
 

 

 . گلت اهيـ ثَ هبفيبؿ

 

 !ػاػى پق عالٍَ ّ ىـکت ّ پْل اف ىکـػ ٍضجت ثَ کـػ ىـّع اهيـم

 

 عبٓـ ثَ ّلي ثْػ هيلن عالف ثـ ايٌکَ ثب ّ کـػم امتلبػٍ كـٍت اف هٌن

 ثبؿاػ گْه فيـ ثْػم ىؼٍ عنتَ ٓـالى ػٌُؼٍ آفاؿ ُبي ًگبٍ اف ايٌکَ

 : گلتن

 

  ثـين؟ هييَ

 

.  چيَ هّْْع ثْػ كِويؼٍ اًّن کٌن كکـ. هًْؼ مبکت ّ ّ کـػ ًگبٍ ثِن

 ...کـػ ًگبٍ ثْػ فػٍ فل هب ثَ کَ ٓـالى ثَ ظَلض يَ چْى

 

 ... ػي؟ ًوي رْاة کَ چي يؼٌي عْة

 

 ... ًَ؟ يب آؿٍ ثگي هيويـي

 

 .ثـػاىت پيتن اف ػمتيْ
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 . ثْػ اهيـ ؿّم ؿّيَ ّ ثْػم هجل مـ هي

 

 ّ هبفيبؿ ثؼؼم ّ کتي ثؼؼم ُيـاػ ثـلو ّ ثْػ ًينتَ هي ثـل ثبؿاػم

 .ػاىت هـاؿ ٓـالى ثؼؼم

 

 : گلت هي ثَ ّ گلت چيقي يَ ُيـاػ ثَ يْاه ثبؿاػ

 

 . ثـػاىتن ثْػ پبم کٌبؿ کَ مبکوْ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف!ىْ ثلٌؼ

 

 !فػي هي فؿ ثؼؼ عْؿػي هي ؿّ ُْيذ آة اّل صؼاهل ػعتـ ثويـي

 

 ! اٍَ

 

 .ثـگيتي موتوْى ثَ ُوَ هب ىؼى ثلٌؼ ثب

 

 : گلت ُيـاػ

 

 ثـاي ًينت عْة بلوص فًو يؼٌي ػّمتوْى، ايي ايٌکَ هخل ُب ثچَ

 ! ؿى هي ػاؿى ُويي
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 !هًْؼيي هي صبال! اااا کزب؟ –

 

 : گلتن

 

 !ػيگَ هـمي ًَ

 

 ! ثبي كؼال -

 

 ايي ثَ هيلي اٍال هي ّلي کـػ ّعؼاصبكظي ػاػ ػمت ُويْى ثب ثبؿاػ

 .فػم لجغٌؼ ّ ػاػم تکْى ػمت ثـاىْى ُويٌن ثـاي.. ًؼاىتن کبؿ

 

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

 

 . ثْػ ُن تْ اعوبم ّ ثْػم ًينتَ ميٌَ ثَ ػمت هبىيي ْت

 

  ىؼٍ؟ چي ثبف –

 

 : فػم ّؿـ موتو ثـگيتن

 

  گـكتي؟ لجبك ثـام چي ثـاي
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 اگَ گي ًوي.. کين؟ ثگن.. ثـم؟ چي ثـاي هي ثيبي ًينت هـاؿ ّهتي

 ثؼم چي هبهبًتْ رْاة اٍال...  کْىي؟ عًْْاػت پل عبًْاػگي ػّمت

 ّؼ هؼؿ ايي آػهن چي يؼٌي اٍالل....  اٍ هيبي؟ ػاػم هْل ثِو ّهتي

 صبل؟؟

 

 

 

 .  ًينتن ٌٍؼلي ؿّ ّ کـػم روغ ػمتبهْ ػّيبؿٍ

 

 ! ػؿک ثَ عْػه ثبثب عْة

 

 ! ىؼٍ عيک کوـم تْ هـ ايي عؼا ثَ! عْاػ هي هِوًْي ػلن هي

 

 ! ايـــــيَ

 

  

 

 .  فػ ًوي ّصـف ثْػ مبکت

 :  گلتن ثيٌٍْ کَ ْٓؿي ّلي آؿّم
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 !!فػين عؼا لطق ثَ اًّن کَ ثْػين ًقػٍ صـف مػيْاؿ ثب

 . ثْػ فػٍ کذ لجغٌؼ يَ كؤ ُيچي ثبفم

 ... هـّْ.... کـهْ!  ثْػ عْىضبل هي عْؿػى صـً اف کَ اًگبؿ

 ّ ًينتن ميٌَ ثَ ػمت ّ ًگلتن ُيچي عًَْ ثـمين کَ هْهؼي تب

 .کـػم ًگبٍ رلْم ثَ كؤ

 . ًبؿاصت ُّن ثْػم ػَجبًي ُن ػمتو اف

 ّ کـػم ثبف صـً ثب ػؿ ػاىت ًگَ پبؿکيٌگ تْ هبىيي ّ ميؼينؿ ّهتي

 . ثِن کْثيؼم هضکن ّ ىؼم پيبػٍ

 هي آمبًنْؿ موت ثَ ّ ػاىتن ثـهي ؿّ هؼهبم ػَجبًيت ّ صـً ثب

 .ؿكتن

 کيَ؟ کـػٍ كکـ ىْؿ ثي پنـٍ -

 ! اّّّف

 . فػم ػکويْ ؿميؼم آمبًنْؿ ثَ ّهتي

 ! اٍ

 !ػيگَ پبييي ثيبػ ػّثبؿٍ ثقًيي ؿآمبًنْ ُيتن ٓجوَ هيـيي کَ ىوب عْة

 ! اٍَ

 . ّاينتبػ کٌبؿم اّهؼ

 . ثْػ ُن تْ اعوبم ٌُْفم

 :  کـػم فهقهَ لت فيـ ّ پبييي اًؼاعتن مـهْ

 ! ثؼي عيلي
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 .ًؼاػ ًيْى الؼولي ػکل

 پـؿّ؟؟؟ هؼؿ ايي آػهن! ػيگَ ُويٌَ

 ...ثْػم ىؼٍ عنتَ ثْػى هٌتظـ اف

 !يگَػ ثکي رْى.. هيبػ؟ آمبًنْؿ هگَ صبال

 !ػِ  ُباااى

  اّهؼ ثبالعـٍ

 .کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ آييٌَ ثَ ّ ىؼم مْاؿه فّػتـ. 

 موت ثَ كؤ يکي کَ ثْػ ػؿ ػيگو ّؿ ػّ ّ ثْػ آييٌَ آمبًنْؿ َّؿ ػّ

 . ُب ّاصؼ موت ثَ ػيگـيو ّ ىؼ هي ثبف پبؿکيٌگ ّ ُوکق

 .کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ ثَ ّ ثِو کـػم پيتوْ

 .  کـػ هي ًگبٍ آييٌَ تْ اف هي ثَ ػاىت

 . کـػم ًگبه اعوْ ُويٌزْؿي

 . کـػ ًگبٍ ثِن آؿاهو ثب اًّن

 .  ىؼ مجق* ٍْؿت* ؿّي لجغٌؼ يَ يِْ ثؼؼ

 .عٌؼيؼ هي هي ثَ ػاىت

 . پبييي ثْػهيْى کييؼٍ يؼٌي ثْػ ػمتن تْ آمتيٌبم

 .ثبفّه ثَ فػم ػًَّ يَ ّ موتو ثـگيتن

 ! ثْػ ػْلَ ُوو ػّْي! ملت چَ! اّّّف

 . ىؼ عٌؼٍ ثَ تجؼيل لجغٌؼه مايٌکبؿ ثب

 : ثْػ ػؿاّؿػٍ ثؼرْؿي صـٍن
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 ! اِاِاِ ..  ثييْؿ...  ًغٌؼ...  عْة

 . کـػم ًگبه هظلْهبًَ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ ثِن

  ايٌوؼؿ؟ يؼٌي

 ! ثـم عْام هي ايٌوؼؿ اف تـ ثيو -

 :  گلت ّ ريجو تْ گؾاىت ػمتيْ

  هيتبهي؟ ايٌوؼؿ هيبػ ميبهٌؼ چْى ًکٌَ

 : گلتن تؼزت ثب

  هيبػ؟ اًّن هگَ

 : ػهبؿن ًْک ؿّ گؾاىت ػمتيْ

 !ىيطْى ػيــــؼي؟

 .ثيـّى ؿكت ّ ىؼ ثبف آمبًنْؿ ػؿ ثؼؼم

 ..ثْػ ىؼٍ ثبّؿم ّاهؼب ػيگَ!...  عؼايب

  عْؿػٍ؟ مٌگ يب ػيْاؿ ثَ مـه ًکٌَ ػيًّْنت؟ کيَ؟ ػيگَ يبؿّ ايي

 ىيطْى؟؟؟ ػيؼي

 ! ػجبمي صْـت! ىؼٍ چيقيو يَ ايي

 . اّهؼم ثيـّى آُمبًنْؿ اف ّ ْؿػمع تکْى ربم اف

 . هيبّؿػ ػؿ کليبىْ ّػاىت ثْػ ثبف عًَْ ػؿ

 . ىؼ هبًؼو ػمتي يَ ثجٌؼم ػؿ عْامتن تب ّ تْ ؿكتن هٌن

 . کـػم ًگبٍ ػؿ پيت ثَ ّ کـػم ثبف ػؿ
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  عْاػ؟ هي چي ػيگَ ايي عؼايب!  اٍ

  ػاىتيي؟ کبؿي ربى؟ هضيب ربًن -

 . ثْػ ثنتَ مـه ثبال هُْبىن ّ ثْػ پْىيؼٍ تبپ ّ لي ىلْاؿک

 :  گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ تضويـآهيق

 !ػاىتن کبؿ رًْن ثبؿاػ ثب ًؼاىتن کبؿي ىوب ثب ًغيـ

 عْة(ىن ؿاصت ػمتتْى اف کَ تْى رلت ثويـيي اي)  رًْـــت؟ ثبؿاػ -

 !کٌن ٍؼاه کي ٍجـ

 ّ اتبهو موت ؿكتن ّ گؾاىتن ثبف ػؿ ُويي ثـاي ًجْػ مـم پيت ثبؿاػ

 . فػم ػؿ

 . ثيـّى اّهؼ لجبك ثؼّى ثبالتٌَ ثب ثبفم کـػ ثبف ػؿ

 : گلتن ّ کوـم ثَ گؾاىتن ػمتوْ

 ! ػؿ ػم رًْت هضيب

 پيت اف ؿّ هضيب ٍؼاي کـػم صل کـػم هي ًگبه ػاىتن کَ ُويٌطْؿ

  ىٌيؼم مـم

  رًْن؟ ثبؿاػ –

 .  ثـگيتن
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 ّاينتبػٍ ؿاُـّ مـ ّ عًَْ تْ ثْػ اّهؼٍ ؿّ ّ چين ثي ي ػعتـٍ!  ثـــلَ

 .کـػ هي ًگبٍ ثبؿاػ ػاىت ّ ثْػ

 .ثْػم ثبؿاػ رلْي عْامتَ ًب هٌن

 صل ثبفّم ؿّي ؿّ ػمتي کَ کـػم هي ًگبٍ ثِو ػَجبًيت ثب ػاىتن

 : گلت هي مـم ثبالي اف کَ ٍؼايي ثؼؼه ّ کـػم

  ؟ ثيي هي ي عًَْ ّاؿػ ػاػ اربفٍ ثِت کي

 .ثْػ امتضکبم ثب ٍؼاه

 ػٌْاى ثَ هي اف اًگبؿ. ثْػ ّاينتبػٍ ويک ي كبٍلَ ثب هي پيت ػؿمت

 ثْػ کـػٍ امتلبػٍ ثؼًو پْىًْؼى ثـاي پْىيي

 !کٌن هي كکـ ايٌطْؿ هي ىبيؼم

 اف عؼا ثَ ثبثب ثْػ؟؟ ًيؼٍ عْؿىيؼ اموو چـا ايي ػًّن ًوي هي

 ! ػاؿتـ عْؿىيؼم

 : گلت ثؼؼ کـػ ًگبه تؼزت ثب هضيب

 . . هي..  هي

 : فػ ػاػ توـيجب ثبؿاػ

  تْ؟ ثيبي لتگ ثِت کي

 : گلت تـك ثب هضيب

 !ُيچکي

  کي روغ ثبهبلي ّ ثيبؿ عـ صبال! گـيَ فيـ ثقًَ ػعتـٍ اايي کَ االًَ گلتن

 آفاػ کَ ؿامتو ػمت ؿًجبل ثَ ّ ػوت ثـػم ّ ؿامتن ػمت ُويٌن ثـاي

 . گيتن ثْػ
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 مـهْ ّ ػاػم كيبؿ فػم يظ ػمت تْ گـهو ػمت کـػم پيؼاه ّهتي

 ثبُبم کوي ي كبٍلَ ّ ثْػ ٍْؿتن ثبالي کَ ٍْؿتو ثَ ّ گـكتن ػوت

 .کـػم ًگبٍ ػاىت

 : گلتن آؿّم

 . تـ يْاه

 . ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـىْ ّ کـػ ًگبٍ چيوبم ثَ

 :گلت هجليو لضي اف تـ آؿّم لضٌي ثب ثؼؼم

 .ثگْ کبؿتْ عْة عيلَ

 ..  تْلؼم پٌزيٌجَ...  ؿامتو –

 . موتوْى گـكت کبؿت يَ ّ

 ػمتوْ عْػم ػٍ، ًوي ًيْى عْػه اف الؼولي ػکل اػثبؿ ػيؼم ّهتي

 . گـكتن هضيب اف کبؿتْ ّ کـػم ػؿاف

 : گلت ثبؿاػ

 ثب ّ اًؼاعت هي ثَ ػَجبًي ًگبٍ يَ هضيب ثؼؼم! هييَ چي ثجيٌن ثبىَ

 . ؿكت ّ اًّْؿ کـػ ؿّىْ ًبؿاصتي

 !ايــــو! ثْػ کـػٍ ػػْاه ثبؿاػ کَ ثْػم هوَـ هي اًگبؿ

 .لـفًّؼ مبعتوْى کل عًَْ ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي ػهيوَ چٌؼ اف ثؼؼ

 ! هيْهؼ ثؼم ػعتـٍ ايي اف ُوييَ! اّّّف –

 .کـػم ًگبٍ تؼزت ثب ثبؿاػ ثَ

 ! عْػت رـــْى
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***  هيبػ ثؼت افىْى کَ ػعتـايي ي ُوَ ثـاي تْ ثگن عْامتن هي

 ػيًَّْ! ّايـــــي. ثنت ػؿىْ ّ اتبهو تْ ؿكت کَ ػؿ؟ ػم ؿي هي

 !  عؼا ثَ عًْنت

 

  

 

 . ؿميؼ كـا هِوًْي ىت ثبالعـٍ

 تْ ػاىتن هي ، ثْػ ؿكتَ کزب ٍجش ي کلَ اف ًجْػ هؼلْم اٍال کَ ثبؿاػ

 ػؿ فًگ ٍؼاي کَ ثْػم کييؼٍ ػؿاف تغتن ؿّ ّ کـػم هي هطبلؼَ اتبهن

 .اّهؼ

 .ؿكتن ػؿ موت ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 .کـػم ًگبٍ ػؿ چيوي تْ اف

 کـػٍ؟ پيتيْ چـا صبال! اّهؼى ػزت چَ –

 . کـػم ًگبٍ ثِو ّ کـػم ثبف ػؿ

 .چـعيؼ

 !! ًينت ثبؿاػ ايٌکَ! اِ 

 !مالم –

 .فػ لجغٌؼ ّ کـػ ًگبٍ ثِن مجقه چيوبي ثب

 . ػاػم رْاثيْ لجغٌؼ ثب هٌن

 ! ثلـهبئيي! مالم –
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 . ىؼم هقاصن ثجغييؼ ُنتيي؟ عْة –

 .ثلـهبئيي! کٌن هي عْاُو –

 عًَْ لجبك. کـػ هي گبًٍ ثِن ػاىت ػعتـکيو لجغٌؼ اّى ثب ميبهٌؼ

 . ثْػ تٌو

 ثيبػ تًَْ ًوي ُويٌن ثـاي اّهؼٍ پيو ثـاه هيکلي يَ ثبؿاػ ؿامتو –

 ! ًؼاؿٍ اىکبلي اگَ الجتَ. ثجـم ؿّ ىوب کَ عْامت هي اف! عًَْ

 !هؼليَ چَ ػيگَ ايي.عْؿػم رب صـكو اف

  پبييي؟ كـمتبػ هي ثبيؼ ؿّ ىوب صتوب ثقًَ فًگ هـػ هي عْة! ّاا –

 ! ًؼاؿٍ اي ػيگَ اي كبيؼٍ هقاصوت رق! ػيگَ ؿاػثب -

 !اكتبػيي فصوت ثَ ىوبم ثجغييؼ! هـمي ىَ ثب –

 ! ػًجبلتْى هيبم ػيگَ مبػت يَ يَ پل! کٌن هي عْاُو! ثبثب ًَ –

 . هـمي ىَ ثب –

 ! كؼال –

 . عؼاصبكع –

 .ّؿكت ىؼ آمبًنْؿ مْاؿ ّ

 ! ... پـؿّ ثچَ! ثِن کْثيؼم ػؿ صـً ثب

! ًگن ُيچي عْام هي ُــي! ػٍ هي هـاؿ هْهؼيتبيي چَ ْت آػهْ ثجيي

 !ًگن ُيچي عْام هي ُــــي

 !هييَ هگَ ّلي
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 ثب عْاػ ًوي گلتن هي هٌن گلتي؟ هي فػي هي فًگ هـػي هي عْة

 ! عــــْػمـ! هيـكتن تيـػاػ

 . اًؼاعتن تغت ؿّ ّ آّؿػم ػؿ کوؼم تْ اف لجبموْ ّ ّؿكتن اتبهن موت ثَ

 .کـػم فيبػ تَ تب ٍؼاىن. گؾاىتن آٌُگ ّيَ کـػم ؿّىي گْىيوْ

 .ثْػم آٌُگ ايي ػبىن

 ّ ًينتن تْاالتن هيق رلْي هٌن عًْؼ هي ػاىت آٌُگ کَ ُويٌطْؿ

 . کـػم ثبف هُْبهْ

 .کييؼم اتْ هُْبهْ ثبُبه ّ ػؿآّؿػم هْ هْ اتْ ، ػؿاّؿم تْ اف

 ػيگَ کييؼ ْٓل اي ػهيوَ ثينت يَ توـيجب ثْػ پيت پـ ُبم هْ چْى

 . ثْػى گـكتَ ػؿػ ػمتبم عـاهآ

 ...اًؼاعتن مبػت ثَ ًگبٍ يَ ىؼ توْم کبؿم ّهتي

 .پْىيؼم لجبموْ مـيغ ُويي ثـاي ثْػ هًْؼٍ ثـام کوي ّهت

 ًيْى عْة عيلي ُيکلوْ ػاىتن ػّمت عيلي لجبمـّ ايي عؼاييو

 . ػاػ هي

 . پْىيؼم ّ ػؿآّؿػم ػؿاّؿ اف هيکين مبپْؿت يَ

 هؼؾة رْؿايي يَ ّ ًؼاىتن ػبػت اٍال ثْػ ًْمفا ثبالي کَ لجبمبيي ثَ

 . ثْػم

 .  ثْػم ؿًگ کن الجتَ ُوـًگو مبيَ يَ ّ فػم ؿًگ کن ؿژثٌلو يَ

 ُويٌزْؿيو. کٌن عـاة آؿاييي هْاػ ثب ٍْؿتن ًؼاىتن ػّمت فيبػ

 هبًتْ کوؼ اف ثؼؼم. ًجْػ چيقا ايي ّ پْػؿ کـم ثَ ًيبفي ّ ثْػم عْة

 ؿًگ ثٌلو گل ًيبي کَ کـم ؿّمـي يَ ّ ػؿآّؿػم ثلٌؼم ؿًگ اؿؿْاًي
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 تب ثْػ فيپي کَ هيکيون ثلٌؼ پبىٌَ کليبي ّ کـػم مـم ثْػ ؿّه

 . پْىيؼم ثْػ پبم هچ ثبالي

 ! ثْػتيْى عـيؼٍ ثـام مْگٌؼ آعَ ػاىتن ػّمت کليبهْ ايي

 تيپ.  گؾاىتن تْه گْىيون ّ ّکليؼ ثـػاىتن هيکين ػمتي کيق يَ

 ثٌلين ّ لجبمن ُوـًگ يکيه. ثْػ ّثٌلو هيکي مت اهيجن

 .ػاىت کْچْلْ پبپيْى پيتو کَ ػّؿه کوـثٌؼ ُوـًگ

 ّهت ُـ ػاىتن ػبػت آعَ. کييؼم مـ آة ليْاى يَ آىپقعًَْ تْ ؿكتن

 .ثـم ثؼؼ ثغْؿم آة ليْاى يَ اّل ثيـّى ثـم عْامتن هي

  ػؿاّهؼ ٍؼا ثَ ػؿ فًگ ، ًبُبؿعْؿي هيق ؿّ گؾاىتن ليْاى کَ ُويي

 

  

 

 .ػؿ موت ؿكتن ّ ثـػاىتن کيلن ّ کـػم عبهْه ؿبؿّچـا مـيغ

 . کـػم ثبف ػؿ

 ! عْىولي پنـ چَ! ثــــَ ثــــَ

 هيؼاػ ًيْى ىْ ّؿفيؼٍ ُيکل اّى کَ ثْػ پْىيؼٍ تٌگ هيکي ثْليق يَ

 . ثْػ فػٍ مليؼم کـاّات يَ ّ ثْػ پْىيؼٍ هيکين ىلْاؿ ّ کت يَ ّ

 گلت ّ فػ رؾاة ـــــــــبؿثني لجغٌؼ يک ّ کـػين ًگبٍ ثِن اي لضظَ ثـاي

 : 

  ثـين؟

 .ثـين -
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 . کـػم هللو ّ ثنتن ػؿ ّ

 !تْ ثـيي ىوب اّل کَ يؼٌي گـكت پبييي مـىْ ّ ؿكت کٌبؿ

 ! اػة ثبثب

 ثؼؼه ىؼم آمبًنْؿ ّاؿػ ثْػم ىؼٍ عـکيق صـکتو ايي اف کَ هٌن

 . کـػ صـکت آمبًنْؿ ّ فػ ّ پبؿکيٌگ ي ػکوَ ّ تْ اّهؼ عْػه

 . ثْػ ػٍّاينتب کٌبؿم

 .  ثـگـػًّؼم ٓـكو ثَ مـهْ

 . ىؼ ثبف آمبًنْؿ ػؿ کَ ثپـمن چيقي عْامتن

 .ثـين هبىيي موت ثَ تب ثيبػ ثيـّى کَ هًْؼم ّهٌتظـ ؿكتن ثيـّى رلْتـ

 . کـػم هي صـکت پيتو

 .ّاينتبػ هيکي مبًتبكَ يَ رلْي ثبالعـٍ

 : ّگلت فػ ػؿهبىيي

 ! ثلـهبييي

 .ىؼم مْاؿ ّ تنؿك ؿاًٌؼٍ کوک ػؿ موت ثَ هٌن

 .ىن ّمْاؿ کٌن امتلبػٍ ػمتگيـٍ اف کليبم عبٓـ ثَ ىؼم هزجْؿ

 صـکت ّ کـػ ؿّىي هبىيي ّ ًينت هبىيي تْ ىيک عيلي عْػىن

 .کـػ

 : پـميؼم ؿكتين هي ثيـّى پبؿکيٌگ ػؿ اف ػاىتين ّهتي

 ػّمتيي؟ ثبؿاػ ثب ّهتَ عيلي ىوب

 :  گلت ثْػ رلْ ثَ ًگبه کَ ُويٌطْؿ
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 . لگيمب مَ ػّ اف

  عبًْاػگيي؟ ػّمتبي يؼٌي پل –

 !كبهيل ثگيي ثِتـٍ -

  ّاهؼب؟ –

 . ػاػ تکْى ثَ مـىْ

  ًگلتَ؟ هي ثَ ايي هْؿػ ػؿ چيقي اّى ّ اًَّ كبهيل ايي يؼٌي

 : گلت ؽٌُن تْ ٍؼاَُ اّى

 ثگَ؟ تْ ثَ ثبيؼ چـا اٍال ثگي هييَ

 .  کـػم كکـ عْػم ثب

 ..  چْى ىبيؼ:  هي

 : ٍؼاَُ

 كـاهْه ًکٌَ چي؟ ُبى؟ ػعتـىي؟ ػّمت ؟ ًييف چي؟ چْى -

  ىؼي؟ فًؼگيو ّاؿػ هَؼي چَ ثَ کـػي

 : هي

 ! ًغْامتَ ػلو چْى ىبيؼ کٌي؟ هي ثقؿگو ايٌوؼؿ چـا صبال! اّّّ -

 : ميبهٌؼ

 .ػايين پنـ ثبؿاػ

 .کييؼ ثيـّى تلکـ ػبلن اف هٌْ

  چي؟ –

 . پنـػايين ، ثبؿاػ -
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 !آُبى –

 .ّهؼا پيو ؽٌُن تْ مْال يَ يِْ

 ...  ؿّفي اّى چـا پل ػوييي پنـ اگَ ّلي –

  عْاُـىي؟ تْ کـػم كکـ چـا –

  ىيــــطْى؟ ثغًْي؟ ثلؼي ؽٌُن

 

  

 

 . ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 ملـي يَ کٌَ افػّاد ثبؿاػ هبهبى ثب ايٌکَ اف هجل ، ػايي پيو مبلِب –

 ىـکتبي اف يکي ؿئيل ثب اًّزب تْ. ؿٍ هي ػثي ثَ ّ هيبػ پيو ثـاه

 .... هييَ آىٌب ػثي ثقؿگ

 هب ػايي ايي ػبىن ثْػٍ هضتـم عبًْم يَ ، ؿئيل اّى کَ اًّزبيي اف

 .. کٌي هي افػّاد ُن ثب ّ هييَ

 ؿّ اًّب ّ ىي ًوي ؿاّي ػّتب ايي افػّاد ثب هب ػايي ايي هبػؿ پؼؿ اهب

 .ثگيـى ٓالم ُن اف تب کٌي هي هزجْؿ

 کَ تِؼيؼايي چَ ّ فًَ هي کبؿايي َچ ثَ ػمت هب ثبثبثقؿگ ايي ايٌکَ

 ...ًؼاؿين کبؿ کٌَ هي ؿّ ثيچبؿٍ ػعتـ ايي

 ىِـه ثَ گـػٍ ثـهي ثْػٍ ػثي تْ ػعتـ ايي فًؼگي توبم کَ اًّزبيي اف

 . 
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 ثبؿاػ هبهبى يب فًؼايي ثب افػّاد ثَ هزجْؿ ؿّ ػايي ، هب ثبثبثقؿگ ّؿم ايي اف

 ....کٌَ هي

 ّؿم ايي اف ثبؿػاؿٍ افه اّلو فى کَ ىَ هي هتْرَ ػايي ثؼؼ هبٍ مَ

 .ثبؿػاؿٍ افه فًؼايي

 

 پـيؼم صـكو ّمٔ ىن هي گيذ ػاؿم کن کن ّ ّعين اّّبع ػيؼم ّهتي

 : گلتن ّ

 ػّثبؿ كلللي آهبي گي هي يؼٌي! ىؼم گيذ يکن هي! لضظَ يَ ثجغييؼ

 ؿّػل)  ػّهي؟ فّػتـاف اّلو فى اف ثْػٍ؟ صبهلَ رلتيْى اف ّ گـكتَ فى

 (ًکٌَ

 . ثْػى صبهلَ افه فًبه!! ًجْػٍ صبهلَ کَ كلللي آهبي اهب ،آؿٍ -

 .فػ ثبهقٍ لجغٌؼ يَ

 .کـػم كکـ ػاػم کَ مْتي ثَ لضظَ يَ

  فػي؟؟ تْ ثْػ صـف ايٌن آعَ!  مـت تْ عبک اي

 . ىؼ هي هگَ ّلي کٌن روغ عٌؼم کـػم مؼي

 !ًؼاىتن هٌظْؿي ثجغييؼ –

 . ىؼى هـهق عزبلت اف لپبم کـػم صل

 .هيبػ پيو ، اؿًٍؼ ػيجي –

 ! عٌؼيؼ هي ثِن ُـُـ ثْػ ثبؿاػ اّى اگَ االى! مغبّت ثبثب

  ىؼ؟ چي ثؼؼه عْة –



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 211 
 

 فى ّ آّؿػ ػًيب ثَ ػعتـ يَ اّلو فى ، هبٍ ًَ اف ثؼؼ!  ػيگَ ُيچي -

 . پنـ يَ ػّهو

  ػاؿٍ؟ ثچَ ػّتبىْى اف يؼٌي –

 ايٌزب بالص تب اًّب چْى ًؼيؼم تبصبال ّ ػايين ػعتـ هي هٌتِي. ػيگَ آؿٍ-

 هي ػايي ثب يب تٌِب کَ ّهت ُـ. ػيؼٍ فيبػ اًّْ ثبؿاػ ًيْهؼًْلي ايـاى يؼٌي

 ػًّنتن ًوي هي ؿّفم اّى. فًي هي مـ ثِيْى ، کبؿ ثـاي ػثي ؿكتي

 اّل کٌيي هي فًؼگي ايٌزب کَ گوتيي ّهتي ّ کـػٍ ػوؼ ىوب ثب ثبؿاػ

 كکـ بييياًّز ػُّلتل ايٌکَ گلتي ثب ّلي ػعتـىيي ػّمت ىبيؼ گلتن

 .اّهؼيي ػثي اف کَ عْاُـىيي ىبيؼ کـػم

  کـػ؟؟ کبؿ چي چي؟ ثبثبه پل -

 اگـم صتي ثْػ گؾىتَ هبٍ مَ ثکٌَ؟ تًْنت هي کبؿ چي ثقؿگ ثبثب -

 مَ اف ثؼؼ اًّن. ثْػ ىؼٍ ػيـ ، کٌي مؤ ؿّ ثچَ عْامت هي افىْى

 . ؿٍ هي ثيي اف تَبػف يَ تْ هبٍ چِبؿ

 .ثيبهـفٍ عؼا! آعي! اِاِ  -

 ُن اف ؿّ فًؼگي يَ فػٍ هـتيکَ! ثْػٍ کي اًگبؿ آعي گن هي ُوچيي

 ...  عبٓـ ثَ كؤ پبىًْؼٍ

 !ثْػٍ عْة ّّؼو کَ فى کـػ؟ ٓالم ثَ هزجْؿ پنـىْ چي عبٓـ ثَ -

 . ثؼٍ ىـيکو ثَ ثبثبثقؿگ ثؼُي ثتًَْ کَ صؼي ًِتب اهب ثْػٍ عْة -

  ثْػٍ؟ چوؼؿ هگَ -

 .هيليبؿػ مَ -

 هؼؿ؟؟؟ چَ -
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  ًَ؟ ػٍفيب -

 ػاػٍ؟ چزْؿي پل عْة! عيــــلي -

 .ػـّمو ػٌْاى ثَ عبًْاػٍ اّى ػعتـ پؾيـكتي ثب -

 ػاييت؟ فى يؼٌي -

 .ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـىْ

 هيکلي يؼٌي گَ؟ ًوي چيقي هّْْع ايي ي ػؿثبؿٍ فًؼاييت ؿامتي -

 ًؼاؿٍ؟

 ؿّ ػايي ًَتْ ًوي. ثکٌَ تًَْ ًوي کبؿي کَ ثبىَ ػاىتَ اگـم!  ثبثب ًَ -

 !ًجيٌو.  ًـّ کَ ثگَ ّ ػاؿٍ ًگَ فّؿ ثَ

 ػاؿٍ؟ ػّك اّليْ فى ٌُْفم ػاييت يؼٌي -

 ثب کَ صؼ ُويي ػؿ كؤ ىؼٍ ؿًگ کن عيلي هجل ثَ ًنجت ّلي ػاؿٍ -

 صبال تب ّؿكتبؿاىن. هيگَ ايٌزْؿ کَ عْػه الجتَ. ػاؿى هـاؿػاػ ىـکتيْى

 !ًگلتي ايٌْ عالف ثـ چيقي

 

 ثـاي کتبة يَ ُـکؼّهيْى! كلللي عًْْاػٍ ايي بًييػامت ػزت! اَاَاَ 

 ! عْػه

 کَ عْػه اف ايٌن هبٓي کَ پنـه اّى اف اّى! ايٌب ػاؿى فًؼگي چَ

 لـــــــآ ّا!  الوپيک صؼ ػؿ ػاؿٍ اىتِب

 .ايي اف ايٌن –

 ثبال اًّن ّياليين ي عًَْ يَ ػؿ رلْي کَ ػيؼم اّهؼم عْػم ثَ ّهتي

 .ىِـ
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 رْؿي چَ تْه صبال ثبىَ رٌگل يَ ىجيَ کَ ثِو عْؿػ هي ثيـّى اف

 ػيؼ ثبيؼ

  ىؼين ّاؿػ ّ کـػ ثبفه تْ اف ًلـ يَ يؼٌي ىؼ ثبف ػؿ

 ! ربيي ػزت!... اّاََُ.

 . ثْػ هيٌگ عيلي ّؿّػيو

 .ّگيبٍ گل اف ثْػ پـ ّ ثْػ ػؿعتکبؿي ُوو ّؿّػيو ؿاٍ آـاف

 .تْ ؿكت ّ فػ ثْم کـػ ثبف ػؿ کَ کني اّى ثـاي ميبهٌؼ

 .کـػ پبؿک ّ ثـػ ثبؽ ؿامتي موت ػيْاؿ موت ثَ ْهبىيٌ

 هبل کٌن كکـ کَ ثْػ كـاؿي يَ يکيو. ثْػى اًّزب ػيگَ هبىيي تب مَ تٌِب

 اّى ّ کيَ هبل ػًّن ًوي کَ ثْػ ك*عٍَْي* يَ ػًّن يَ ، كلللي

 ...  يکيين

 !! ثبؿاػ هبل ايٌکَ اِ 

 :  گلتن ىؼين پيبػٍ هبىيي اف کَ ْٓؿ ُويي

  يٌزبمت؟ا چـا ايي! ّا

 .  ًگلت چيقي. کـػ ًگبٍ ثبؿاػ هبىيي ثَ

 .کـػ صـکت عًَْ ػؿ موت ثَ ّ

 . ثْػ ثقؿگ امتغـ يَ رلْتـ کوي

 !ػيگَ ىٌب هيْهؼى صتوب

 : ٍؼاَُ

 ! گيـي هبُي هيبى!  پَ ًَ
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 : هي

 ! ثـيقي ًوک عْاػ ًوي صبال

 مٌگ کَ ًوبىن. عْؿػ هي پلَ چٌؼتب ثْػ امتغـ اف رلْتـ يکن عًْيْى

 ّ گل ؿػيق يَ آـاكو ّ!ثْػ اي ٓجوَ ػّ ي عًَْ ّيَ ثْػ هيکي هـهـ

 ثبؿيک ؿاٍ يَ آـاف ؿػيق ُـ ّ ثْػى فهيي ثب تـاف ُن ّگيبُب گل. ثْػ گيبٍ

 . ثْػى ىؼٍ کبىتَ ٓـف ايي ثَ اًّطـف اتَبل ّ ّآهؼ ؿكت ثـاي

 کـػ صـکت ّؿّؿػي ػؿ موت ثَ

 . ىؼم عًَْ ّاؿػ ّ اكتبػم ؿاٍ ػًجبلو هٌن.

 .ثْػ هَـ ػيي! ىؼ ًوي ثبّؿم ىؼين کَ عًَْ ّاؿػ

. ُب پلَ ثَ عْؿػ هي هنتوين کَ ػاىت هـاؿ ّؿّػي ؿاُـّ يَ ؿّت ؿّثَ

 هي ّاؿػ کَ ػؿ اف. ًجْػ ػؿمت تٍْيلو ثـاي ّؿّػي ؿاُـّ ي کلوَ الجتَ

 ثَ يکيو کَ ثْػ ؿاٍ ػّتب رلْتـ کوي ّ ثْػ متْى ػّتب ٓـكت ػّ ىؼي

 آـاف. عْؿػ هي پؾيـايي ّ صبل ثَ ويکي اّى ّ عْؿػ هي اتبم يَ

 يَ ثْػى مليؼ کَ ُب پلَ ؿّي ّ ػاىت هـاؿ گل گلؼّى ػّتب ُب پلَ ّؿّػي

 ػؿ يَ ػّثبؿٍ ُب پلَ پيت ّ!! ميٌؼؿال هَـ ػيي.  ثْػ اكتبػٍ هـهق كـه

 . ثْػ

 ىبم هخل تبثلُْبيي. ػاىت هـاؿ تبثلْ فيبػي تؼؼاػ ػيْاؿُب ي ُوَ ؿّي

 تْ ُب ثچَ کـػى كلک اف کَ ثْػ تَْيـي يب ّ مقيْ صْـت ًوبىي ، آعـ

 تبثلْ ُوَ ثگن ثِتـ الجتَ. ثْػ ىؼٍ تـمين ، هؼين ُبي عًَْ هکتت

 . ؿكت ثبال ُب پلَ اف ميبهٌؼ! تبثلْ تب ثْػى كـه

  ًيْهؼٍ؟ کني –

 . پـميؼم ؿكتن هي مـه پيت کَ ْٓؿ ُويي
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 . اّهؼى ػؿ اّى اف. اًّْؿى چـا:  ميبهٌؼ

 !ربلت چَ! بهِوًْ ػؿ يؼٌي

 هي پغو کَ هْفيکي ٍؼاي ثَ صْامن کَ ثْػم ىؼٍ عًَْ هضْ ايٌوؼؿ

 ! ثْػى گؾاىتَ هـػاؿين آٌُگ چَ. ًجْػ ىؼ

 . ػيؼين رًْْ مبؿا ػّؿ اف ؿكتين ثبال ُب پلَ اف ّهتي

 ... عْىتيپ آهبي! مـــالم –

 .کـػ ثـل ّميبهٌؼ ؿكت ّ

 لجبك کل الجتَ. ثْػ پْىيؼٍ کيي ًلتي آثي ّ هيکي لجبك يَ

 ًلتي آثي اّى کَ ثْػ ىکل لْفي صبلت يَ ّمطو ّلي ثْػ هيکي

 . ثْػ هيکي فيـه ّ ثْػ ًلتي آثي ؿّه کليبىن. ثْػ

 .ػيؼم ثْػ ّاينتبػٍ ؿط ًين ؿّهتي ايي

 !هٌتظـت ثبؿاػ کَ ثـّ.  ميبهٌؼ ثـّ –

 . اتبهب اف يکي تْ ؿكت ميبهٌؼ ثؼؼم

 : لتگ ّ فػ هيٌگ لجغٌؼ يَ ّ هي ٓـف اّهؼ مبؿا

 . عْىگلَ عبًْم مــــالم

 هٌْ ثْػ پيتن ػمتو کَ ُويٌزْؿ ّ کـػم ثـلو هٌن.  کـػ ثـلن ثؼؼم

 .ثـػ اتبهب اف يکي موت ثَ

 .  ثبؽ ثيبيي ميبهٌؼ ثب ثؼؼم ّ کي ػُْ لجبمتْ ثـّ ، ػقيقم ثـّ –

 . تْ كـمتبػ ّهٌْ کـػ ثبف اتبهبؿّ اف يکي ػؿ ّ

  رْى؟ مبؿا –
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  ؟ ربًن -

  .موتن ثـگيت

  اّهؼٍ؟ ثبؿاػ –

 ! هٌتظـٍ ػقيقم آؿٍ -

 ! ثــــبثب ثـّ هي؟ اًّن ثْػى؟ هٌتظـ ؟ ثبؿاػ کي؟

 . ثيـّى ؿكت اتبم اف ثؼؼم

 !  ىيک الجتَ ّ ثْػ ثقؿگي اتبم. اًؼاعتن اتبم ثَ ًگبُي يَ

 

  

 

 .ثبؿاػ اتبم ىؼم هتْرَ ثْػ ػيْاؿا ّ ػؿ ؿّ کَ ػکنبيي اف! 

 ؿّ ػمتو ّيَ ثْػ ًينتَ ٌٍؼلي َي ؿّي کَ عْػه اف ثقؿگ ػکل يَ

 ّ گـكتَ هـاؿ ػاؿ فاّيَ ٍْؿت ثَ پبه يکي اّى ؿّ ػيگو ػمت ّ فاًْه

 ّ ثْػ فػٍ اتبهو ػيْاؿ ثَ پْمتـ هخل ثْػ فػٍ لجغٌؼ ّ ىؼٍ عن رلْ ثَ

 ّلي ثْػ هيکي فهيٌو کَ ؿّتغتي ثب ػًّلـٍ عْاة تغت يَ رلْه

 .ثْػ گـكتَ هـاؿ ثْػ ٓاليي عْؿىيؼ يَ ؿّه

 . ثْػ تغتيو ؿّ مت ُن ُب ػٍپـ

 کَ كـىب ايي اف هتـي ىيو كـه يَ تٌِب ّ ثْػ مـاهيک فهيٌو

 هيق يَ تغت ٓـف يَ ّ ثْػ اًؼاعتَ فهيي ؿّ ُنتي ؿىتَ ؿىتَ ايٌزْؿي

 ػاىت ػيگن ػؿ يَ. ػاىت هـاؿ تْالت هيق يَ ػيگو ٓـف ّ ثْػ کبهپيْتـ

 .ثبىَ ثِؼاىتي مـّيل فػم صؼك کَ
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 آـاكن ثْػ ىؼٍ ٍبف کَ هُْبهن ّ اًؼاعتن تغت ّؿّ ػؿآّؿػم لجبمبهْ

 ميبهٌؼ رلْتـ کوي يَ. ثيـّى ؿكتن اتبم اف ّ ثـػاىتن کيق ثؼؼم ؿيغتن

 :  گلت ّ فػ لجغٌؼ هي ػيؼى ثب ّ ثْػ ّاينتبػٍ

 ثـين؟

 .ػاػم تکْى مـهْ هٌن

 . پبييي ؿكت ُب پلَ اف ريت ثَ ػمت ّ کـػ صـکت

 ؿّ ُب پلَ اصتيبٓ ثب. پبييي اّهؼم ّ گـكتن ؿّ ُب ًـػٍ مـه پيت هٌن

 .  کـػم هي ٓي

 . ىن پل ّ ىل کبؿي اّل ُويي ًؼاىتن ػّمت

 ثَ ّ کـػين صـکت ثبُن پبييي ؿميؼم ّهتي ثْػ هٌتظـم ُب پلَ پبييي

 مبعتوْى اف ّهتي. اكتبػين ؿاٍ ثْػ ُب پلَ پيت کَ ػؿ يکي اّى موت

 . ػاىت هـاؿ اُيػّؿ يَ تِو کَ ثْػ ؿاُي يَ رلْهْى اّهؼين ثيـّى

 يَ ثَ ّ ثْػ هنتوين کَ يکي اّى ّ ؿامت موت ؿكت هي کَ ؿاُو يَ

 هي ؿامتيَ موت ؿاٍ موت ثَ اًّزب اف هِوًْب کَ عْؿػ هي عًَْ

 . ؿكتي

 . ثْػ هِوًْب هغًَْ اًّزب اًگبؿ

 رؼا ايٌْؿ اف اًّْؿ ػيْاؿ يَ هخل ػؿعتب اًگبؿ ثْػ ػؿعت اف پـ ؿاُب ايي آـاف

 .ثْػى کـػٍ

 .ثْػ فيبػ ًنجتب ، ػّؿاُي اّى تب عًَْ ايي فا

 ػّؿاُيَ اّى ثَ ّهتي ّ کـػم هي صـکت ميبهٌؼ ي ىًَْ ثَ ىًَْ هٌن

 . ػيؼم آػم ػبلوَ يَ رلْم ىؼين ّاؿػه ّ ؿميؼين
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 کَ. ثْػ ؿهٌ پينت ّمطن ّ ٌٍّؼلي هيق اف ثْػ پـ هضَْٓ ػّؿ ػّؿتب

 . ؿهَيؼى هي ّمٔ اّى ػاىتي فيبػي ًنجتب تؼؼاػ

 موت هْميوين گـٍّ ثْػّ ُؼايب اف پـ ؿّه کَ ثْػ هيق يَ ؿامتن تمو

 .  ػاىتي هـاؿ هضَْٓ چپ

 . ػؿعت اف ثْػ پـ آـاكن

 . کـػى هي تؼبؿف ىـثت ليْاى هـػم ثيي ػاىتي عؼهت پيو چٌؼتب

 .کـػم صـکت ميبهٌؼ ػًجبل

 ٌٍؼليبه اف يکي ؿّي ػمتي کيق يَ کَ عبلي هيقاي اف يکي موت ثَ

 .  ًينت هيق ٓـف يَ ّ ؿكت ثْػ

 . ًينتن ٓـكو اّى ؿكتن هٌن

 .گيتن هي ثبؿػ ػًجبل ػاىتن

 .ػيؼى هٌْ اًّبم کَ ػيؼم كلللي ثب ُوـاٍ ؿّ مبؿا

 .کـػم مالم كلللي ثَ ّ فػم هٌَْػي لجغٌؼ يَ ّ ػاػم تکْى مـهْ

 .فػ لجغٌؼ اًّن

 .ثْػ ىؼٍ عْىتيپ اهـّف

 ثب عبکنتـي ىلْاؿ کت يَ ّ ثْػ ثنتَ مـه پيت اف مليؼىْ هُْبي

 عبکنتـي عبالي ثب مليؼ گـػى ػمتوبل ّ ثْػ پْىيؼٍ مليؼ ثْليق يَ

 .ثْػ ثنتَ گـػًو ػّؿ

 چيقي ّ کـػى هي ًگبٍ هـػم ثَ ثبُن ّ ثْػ اًؼاعتَ مبؿا ػّؿ ػمتيْ يَ

 . عٌؼيؼى هي ّ گلتي هي

 .کـػ هي ًگبٍ ثْػى ّمٔ اّى کَ ًگبٍ هـػم ثَ ػاىت ميبهٌؼم
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 کٌن پيؼاه ىبيؼ تب چـعًْؼم ثييتـ چيوبهْ ّ اًؼاعتن پبم ؿّ پبهْ هٌن

 . اّهؼ ثيـّى ىبػ ّ عٌؼاى پينت اف عْػه کَ

 ...  کي ٍجـ ًَ

 . موتن اّهؼ ػعتـ يَ ثب ثلکَ ًجْػ تٌِب

 صبلت پبييٌو كؤ ّ ثْػ مبػٍ کَ ثْػ پْىيؼٍ هـهق ي* لجبك* يَ ػعتـٍ

 ّ ثْػ پْىيؼٍ هـهقم کليبي. ثْػ فاًْه ثبالي تب ّ ػاىت هبًٌؼ ػاهي

 .ثْػ ؿيغتَ ػّؿه هُْبىْ

 هضکن کَ ػيؼم هي لي ّ ثؼم تيغيٌ چِـىْ ًتًْنتن تبؿيکي اّى تْ

 ربم اف ميبهٌؼ هخل هٌن. هيْهؼى هب موت ثَ ّ ثْػى گـكتَ ُوْ ػمت

 .کـػم ًگبٍ ثِيْى ّ ىؼم ثلٌؼ

 کپ لضظَ يک گـكتي هـاؿ هب ؿّي ؿّثَ ّ ىؼى ًقػيک کبهال ّهتي

 ....کـػم

 . ..... ُويٌطْؿ اًّن

 

  

 

 ! ُْا ؿكت ػّتبهْى ُـ ريؾ يِْ ّ کـػين ًگبٍ ُن ثَ لضظَ يَ

 . ثـلن پـيؼ

 .کـػم ثـلو هضکن هٌن

 .کـػى ًگبٍ ثِوْى تؼزت ثب ثبؿاػ ّ ميبهٌؼ

 .ىؼين رؼا ُن اف



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 219 
 

 : گلت ؿّىب

 ! ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن چطْؿي!ًوييَ ثبّؿم!  ػيًَّْ ي ػعتـٍ

 ! ػقيقم ُويٌطْؿ هٌن –

 . کـػم ثـلو هضکن ّثبؿٍػ

  کزب؟ رب ايي کزب تْ –

 .ًيًْؼهو کٌبؿم ّ رؼاىؼين افُن!ثگن ثِت تب ثييي -

 . ًکـػم تْرَ ثبؿاػ ثَ اٍال

 کَ هـػ ًوي ثْػ ػّمتن ثِتـيي ؿّىب ايٌکَ ثب ثْػ فىت عيلي کبؿه

 !هيْهؼ هٌن ػًجبل

 : پـميؼ ثبؿاػ

  ىٌبميي؟ هي ُوْ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ ثِو ؿّىب

 هي! هيْهؼم فّػتـ ثـاػؿم فى مْگل ػًّنتن هي اگَ ،!ثييْؿ! ....تَالج

 كـمتبػي؟؟ هي افه ػکني يَ هـػي

 ىؼم ميبهٌؼ هتْرَ يِْ کـػم هي ًگبٍ ؿّىب ثَ ػاىتن کَ ْٓؿ ُويي

 . کـػ هي ًگبٍ هب ثَ لجغٌؼ ثب ػاىت کَ

 :  گلتن ؿّىب گْه ػم آؿّم

 !ًکـػي مالم ػوت پنـ ثَ!  ػلي عٌگ

 ّ کـػ ميبهٌؼ ثَ ؿّ ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ زتتؼ ثب يِْ

 : گلت
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! ؽاؿٍ ًوي آػم ّامَ صْاك ػيًَْ ػعتـٍ ايي!  ثجغييؼ!  ّاي اي

 .ؿّىبم هي مالم(  کـػ ػؿاف ػمتيْ)

 :  ّگلت کـػ ػؿاف ػمتيْ ميبهٌؼم

 .ثييٌيؼ ثلـهبئيؼ. ميبهٌؼم هٌن کٌن هي عْاُو

 .کـػ اىبؿٍ ٌٍؼلي ثَ ػمتو ثب ّ

 : ثبؿاػ. ًينت ميبهٌؼ کٌبؿ ؿكت ثبؿاػ. ًينتن عْػىن

  ثْػٍ؟ ػثي تْ ًکٌَ ػيؼيي؟ ُن چزْؿي صبال

 :  ؿّىب

 ! ثبىي ثبُْه ايٌوؼؿ کـػم ًوي كکـ

 : تؼزت ثب ثبؿاػ

  رؼا؟

 : ؿّىب

 ثب ػاًيگبٍ تْ ؿّفا.  اًّزب اّهؼ ػاًيگبٍ ثـاي عبًْم عْىگل ايي! ثـــلَ

 هي ُي!  آؿٍ ااِ :  هي. عًَْ هٌن عْاثگبٍ هيـكت اّى ىجب ّ ثْػين ُن

 ! گلتي هي ثبؿاػ ػاػاىن ػاػاىن گلتي

 : ًقػيکتـ اّهؼ ّ موتن ثـگيت ؿّىب

  عجـا؟ چَ ؿامتي

 . گـكت عٌؼم ًبگًِْيو صبلت تـييـ ايي اف

 ! مْال يَ ؿامتي!.... مالهتي ُيچي –

  ُبى؟ –
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 ثْػي؟ ًؼيؼٍ ميبهٌؼ تبصبال تْ! ُبى ّ هـُ -

 ًوي هبهْؿيت ثْػى ؿكتَ كللل ثب ايـاى اّهؼم کَ ثبؿين يَ اّى! ثبثب ًَ -

 !کزب ػًّن

 كللل؟ –

 ! ػيگَ ثبؿاػ -

 ! آُبى –

 ؿاٍ ثَ هبؿّ ػاػاه ايي تًْنتي چطْؿٍ؟ فًؼگيت!  ًگلتي ؿامتي –

  ًَ؟ يب کٌي ُؼايت ؿامت

  ؿامت؟ ؿاٍ

 !ػًّي هي تْام پل -

 !كبهيل كّْْل گي هي هي ثَ!  ػاؿي اعتيبؿ –

 –! ُنتي هضلن كْْل ثلکَ كبهيل كّْْل تٌِب ًَ! ثـــلَ کَ اّى –

 عْاُـت ىُْـ ثب ػاؿي ثؼؼ ثَ االى اف! ُب ثبىَ صْامت! ثييْؿي عيلي

 ! فًي هي صـف

 !  عْاُـت ىُْـ ًَ ىُْـت عْاُـ اّال -

 ! ُـچي صبال –

 کبمَ اف چيبتْ رلت اّى ثٌؼافي ثِن چپ ًگبٍ! کـػي ؿلٔ ىوب ػّهب –

 ثب ثؼؼه ثـم هي ثيظ تب ثيظ رْة لت ؽاؿم هي مـتْ ثؼؼم. هيبؿم ػؿ

 ! کٌن هي ػؿمت پبچَ کلَ مـت

 اي ثبهقٍ لضي ثب ّ فػ چٌگ ثبؿاػ ثبفّي کَ اًؼاعتن ثِو تـمٌبک ًگبٍ يَ

 : گلت
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  کـػي؟ افػّاد ثبُبه تْ کيَ ايي ثبؿاػ

 :  گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ىيطًْي ًگبٍ يَ ثبؿاػ

 ًَ ػيؼم ثؼؼ کـػم افػّاد كـىتَ ثب کـػم كکـ لاّ هي! ّاال ػًّن ًوي هي

 !عْػه ّامَ ػيْيَ يَ ثبثب

 گْىو تْ هبػٍ ّ ًـ يَ گَ هي ىيطًَْ! هللا اال الالَ...  ثچَ اي

 ! ثـٍ يبػه عْػىن امن کَ ثغْاثًْن

 ػي کَ ػاؿي هـ آٌُگ ىٌيؼى ثب عٌؼيؼ هي ُويٌزْؿ ػاىت کَ ؿّىب

 : گلت ّ گـكت ْهٌ ػمت ىؼ ثلٌؼ ربه اف ثْػ گؾاىتَ ري

 ! ؿهٌ ّهت االى ثقًيي ُوْ ثؼؼا صبال

 ّ گؾاىتن ٌٍؼلين ؿّي کيلوْ ىؼم ثلٌؼ ربم اف عْامتَ عؼا اف کَ هٌن

 هي ػاىت آٌُگ کَ ُوًْطْؿ. ّمٔ ؿكتين ُن ثب ؿّىب ػمت ثَ ػمت

 . ؿهَيؼين هي هبُن عًْؼ

 

  

 

 ػبىون چين تْ ًگبُت اكتبػٍ

 مبثون ىجيَ ٌُْفم ًکي ىک

 فاًُْبم لـفٍ هي ْفمٌُ ًکي ىک

 ثيبم ؿاٍ کٌبؿت هي ثغْام کَ ّهتي

 تْ عـاة ّ هنت هنتن کَ هٌن ايي

 تْ رْاة چيَ ثؼًّن ػاؿم ػّمت
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 يب ُنتي هي ثب تْ ثؼًّن ػاؿم ػّمت

 كٌـ؟؟ يب کوـ ايي صبال ثيب! اٍّّّ

 چيبم اّى ثب تْؿّ گـكتن اىتجبٍ

 ًينتن فػم فل چيبت تْ ّهتي

 ُنتن گَػي ػًيبي يَ تْ کٌن هي صل

 ثجيٌن ؿّ ػيگَ کل ًؼاؿم ػّمت هٌن

 ثنتن چيبهْ چيي ُـ ؿّي

 ؿامت ّ ؿک ثگَ ثگَ ّامت رًْن

 عبً رْؿاي يَ عْام هي تْؿّ

 اصنبك ثي ًيي ثگن ثؾاؿ ثگن عْام هي

 ؿامت ّ ؿک ثگَ ثگَ ّامت رًْن

 عبً رْؿاي يَ عْام هي تْؿّ

 اصنبك ثي ًيي ثگن ثؾاؿ ثگن عْام هي

 ًَ! اِاِاِ . پيْمت روؼوْى ثَ ثبؿاػم يِْ ؿهَيؼين هي ػاىتين کَ ُويٌطْؿ

 ّ ّمٔ اّهؼ پـؿّ ثچَ ايي ثْػ؟ چي هيکل ػًّي هي ثلؼي؟؟ ؿهَن ثبثب

 ؿهٌ ُوـاٍ ّ ثْػم هًْؼٍ تٌِب هٌن. چـعًْؼ عْػه موت ثَ ؿّ ؿّىٌب

 ّ هيق موت ؿكتن هٌن! ثيبؿم کن کَ ًجْػم کني هي ّلي.  ًؼاىتن

 هي ػيؼ ّلي آّؿػ ًْ ّ ًَ يکن اّلو. کـػم ثلٌؼه ّ گـكتن ميبهٌؼ ػمت

 مـه اّى. ؿهَيؼم ّثبُبه ّمٔ ثـػهو. ىؼ ثلٌؼ کٌن هي اٍـاؿ

 !کـػم ًوي کبؿّ ايي ًجْػ ثبؿاػ صـً ػؿآّؿػى هَؼم اگَ هٌن ثْػ پبييي

 ػبىون چين تْ ًگبُت اكتبػٍ
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 ٍبػهن ىجيَ ٌُْفم ًکي ىک

 فاًُْبم لـفٍ هي ٌُْفم ًکي ىک

 ثيبم ؿاٍ ٌبؿتک هي ثغْام کَ ّهتي

 ؿامت ّ ؿک ثگَ ثگَ ّامت رًْن

 عبً رْؿاي يَ عْام هي تْؿّ

 اصنبك ثي ًيي ثگن ثؾاؿ ثگن عْام هي

 ؿامت ّ ؿک ثگَ ثگَ ّامت رًْن

 عبً رْؿاي يَ عْام هي تْؿّ

 اصنبك ثي ًيي ثگن ثؾاؿ ثگن عْام هي

 

 آؿفّهَ ػيؼًو ؿّف ُـ کَ کني اّى

 ؿّثـّهَ ُوييَ ايٌکَ ّرْػ ثب

 گلْهَ تْ ثـِ اموو کَ يکن اّى

 هي ثگن ثؾاؿ ُنتي تْ

 هي ػيًّْتن ُنتي تْ

 

 ثگَ ّامت رًْن

 ...ثگَ ّامت رًْن

 ُْا تْ ّ کـػ ثلٌؼ ّ گـكت ػمتبهْ ػّتب ػيؼم يِْ چـعيؼم کَ ػّؿ يَ

 . چـعًْؼ ػّؿ يَ هٌْ. ػاػ هي تکًْيْى
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 ؿامت ّ ؿک ثگَ

 عبً رْؿاي يَ عْام هي تْؿّ

 اصنبك ثي يًي ثگن ثؾاؿ ثگن عْام هي

 ؿامت ّ ؿک ثگَ ثگَ ّامت رًْن

 عبً رْؿاي يَ عْام هي تْؿّ

 اصنبك ثي ًيي ثگن ثؾاؿ ثگن عْام هي

 تْمٔ آٌُگ ثب آٌُگ ايي کـػى هيکل ّ آٌُگ ىؼى ػُْ ثب ُوقهبى

 ايي چي؟ يؼٌي ّا. چنجيؼم ثِو. عْػه موت کييؼ هٌْ ، ري ػي

 ىؼ هي هگَ ؿيکيتب اّى تْ! گـكتَ اىتجبٍ ًکٌَ ىؼٍ؟ ايٌزْؿي چـا

 .....  ػيؼ؟ ٍْؿتيْ

 

  

 

 : کـػ فهقهَ گْىن فيـ گْىن ػم آّؿػ مـىْ

 !ؿكتي عبؿرن ثْػي ًگلتَ

 ! پنـمت ايي کَ ايي!... ّاي اي

 ؿهَيؼ؟ ًوي ؿّىب ثب هگَ.. اّهؼ؟؟ کي ايي

 کٌَ؟ ػُْ ميبهٌؼ ثب ربىْ کـػ ّهت کي اٍال

  کـػم؟؟ افػّاد چيقي رٌي ثب ًکٌَ عؼايب

  ثبىن؟ هي ًؼاىتي تْهغ ًکٌَ ىؼ؟ چي -
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 ػّؿ يَ هٌْ ثْػ گـكتَ ػمتوْ کَ ُويٌطْؿ ّ کـػ ػّؿ عْػه اف هٌْ

 .چـعًْؼ

 !فهيي تْ ؿكتن هي هظ ثب گـكتتن ًوي اگَ

 . چنجًْؼ عْػه ثَ هٌْ ػّثبؿٍ

 کـػٍ؟ هَـف چيقهيقي ًکٌَ

 !ثيـّى فػٍ کـػٍ ػاؽ ؿهَيؼٍ ايٌوؼؿ ىبيؼم

 :  گلت ثلٌؼ ّ گؾاىت اليت آٌُگ يَ ري ػي

 ! ُّّْ!اهيت ػبىوبي ثـاي ايٌن

 ! عْػه ثَ چنجًْؼ هضکن ّهٌْ کوـم پيت گؾاىت ػمتيْ

 ! ًکي ،ثييؼْؿ اصون ، ؿّاًي گلن، ، عْة پنـ ، هي ػقيق عْة

 !کٌَ هي کبؿ ثبتـي ثب هي هلت ػًّي هي کَ تْ عْة

 :  گلت گْىن فيـ ػّثبؿٍ

 ػاػ؟ کيق ميبهٌؼ ثب ؿهَيؼى

 ػلن کَ ُـعـي ثب هي!چَ تْ ثَ اٍال! ثْػ چي ػؿػه ثگْ پل آُبى

 ! ؿهَن هي ثغْاػ

 : گلتن ثِو هٌن

 ػوت پنـ ثب ًين هزجْؿ کَ ثـهَن ؿّىب ثب ثؾاؿي عْامتي هي عْة

 ! ثـهَن

 : گلت ّ كيـػ عْػه ثَ تـ هضکن هٌْ
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 هي ثب کَ ػّؿ ػّ يَ! ًينت عْثي ي ؿهٌَؼٍ ميبهٌؼ ، ػًّي هي آعَ

 ! يچي هي ؿّ ّاهؼي ؿهٌ ٓؼن ثـهَي

 !هغن ؿّ ؿكت هي ػاىت ػيگَ

 !!ؿّاًيَ پنـٍ! چيَ ًينت هؼلْم! کٌي هي رْؿي ايي چـا ثبثب

 ػيجو ػيگَ ؿهَيؼم ػوت پنـ ثب كؤ کـػم؟؟ کبؿ چي هي هگَ آعَ

 ! ًکـػم کَ ثْمو! هگَ چيَ

 ايي اگَ!  ًغْامتن ػيگَ اٍال! ػاؿٍ ؿيـت كبهيلو كک ؿّ عْػي ثي چَ

 ! ًکـػ کْكت ثِن هِوًْيْ

  چيَ؟ ػؿػت ثگي هييَ:  هي

  ػعتـىي؟ ػّك گلتي ُوَ ثَ چي ثـاي کَ ايٌَ ػؿػم -

 کـػم؟ کبؿ چي چـــــــي؟؟؟-

 . چيبه ثَ فػم فل تؼزت ثب

 ! کٌن ًوي ثبّؿ کَ گلتن هي کَ ًگْ –

 ! گلتَ ؿّ ايٌب کي ػًّن ًوي اٍال هي! ًگلتن هي ّلي گن ًوي ثبىَ –

 ! گـكت ػؿػم .ػاػ كيبؿ هضکن ثْػ کوـم ؿّ کَ ػمتيْ

 !ًبهـػ ًکي..!  آي..  آي –

 ! کَ ًيؼٍ عْة کوـم ٌُْف. گؾىتَ ىت اّى اف کَ ًينت ُلتَ يَ ثبثب

 .گـكت ػؿػ ثؼتـ ثْػ ىؼٍ ثِتـ تبفٍ کَ کوـم کبؿه ايي ثب

 : گلتن لـفّى ٍؼايي ثب ثْػ ىؼٍ روغ چيبم تْ اىک
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 ػاؿي ّموػ هؼؿ ايي کَ ؿّىب رْى ثَ تْؿّ ، ًکـػم کبؿّ ايي هي عؼا ثَ

 !کٌن هي عْاُو افت ثـم ثقاؿ

 .ثـػاىت پيتن اف ػمتيْ ثؼؼه ّ کـػ هکج اي لضظَ

 .عْؿػم تلْ تلْ ىن آفاػ يِْ ّ ثبىن پـك ػمتگبٍ تْ کَ اًگبؿ لضظَ يَ

 . پيتن گؾاىت ػمتيْ

  عْثي؟ –

 .کـػم ًگبه هظلْهبًَ

 ...  کوـم –

 ..  کٌن کوکت ثقاؿ –

 :  گلتن ّ ؿكتن ػؿ کْؿٍ اف يِْ کَ ثْػم ػَجبًي ػمتو اف اًّوؼؿ

 !هيبؿم ػؿ رب اف ػمتبتْ اّى ثقًي ػمت هي ثَ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ

 ؿمًْؼم ٌٍؼلي ثَ عْػهْ ػاىتن کَ ػؿػي کوـ ثب ّ ثِو کـػم پيتوْ

 . ًينتن ؿّه يْاه ّ

 

  

 

 ! ػّْي ي پنـٍ

 هِوًْي* ك ّ ٍ* ثؼؼ ي ػكؼَ کَ ثغْؿم...  هي! کَ ىجن ثَ فػ گٌؼ

 ! آىـبل! ثکٌن
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 مـه پيت ّ هيْهؼ هيق ٓـف ثَ ػاىت کَ عْؿػ ميبهٌؼ ثَ چيون

 . ؿهَيؼى هي ُن ثب ػاىتي کَ ػيؼم مبؿارْى ّ ؿّىب

 کٌبؿم ّ هيق موت اّهؼ ثبؿاػ ثؼؼه ٌٍؼلي ؿّ ًينت ّ اّهؼ ميبهٌؼ

 .ًينت

 .ًکـػم ًگبه

 صتوب ىٌبعتن هي ؿّ اي ػيگَ کل اگَ. ثْػم ػَجبًي عيلي ػمتو اف

 . ىنتن يه پييو ؿكتن هي

 .  ثـم تًْنتن ًوي کَ كلللي پيو

 هي اًّن ثييٌن؟؟ ىوب پيو تًْن هي ًبؿاصتن پنـتْى اف ثجغييؼ ثگن

 !.ثيـّى فػٍ کوـم اف ػاػٍ كيبؿم فيبػي گن هي هٌن چي؟ ثـاي گي

 چطْؿٍ؟ کوـت –:  ثبؿاػ

 : گلتن صـً ثب. گلت گْىن فيـ

 ! کٌَ هي ػؿػ ىوب لطق ثَ

 هُْبي ّ ثٌلو ػاهي کت يَ ثب هني ًنعب يَ کَ ثگَ چيقي اّهؼ

 :  گلت هي ثَ ؿّ ّ ّاينتبػ هب هيق مـ هيکي ي کييؼٍ ميْاؿ

 ُنتيي؟ ربى ميبهٌؼ ًبهقػ ىوب ثجغييؼ، ػقيقم

 . کـػم ًگبه چپ چپ

 فػٍ؟ صـكْ ايي کي ثپـمن تًْن هي ثجغييؼ –

 :  گلت ثْػ عْؿػٍ رب هي افلضي کَ فًَ

 . گلتي عبًْم هـّيَ
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 آهبي ثب ًنجتي ُيچ هي کَ ثگيي ثِيْى کٌيي لطق پل! آُــــبى –

 ّثلٌؼتـ ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ُنتن ؿّىب ػّمت كؤ ّ ًؼاؿم عبى ميبهٌؼ

 : گلتن هجل اف

 ثب ، ًيؼى هطوئي چيقي اف ّكتي تب ثگيي ثِيْى لطلب!  ػيگَ چيق يَ ّ

 !ًکٌي ثبفي هـػم آثـّي

 .کـػم صـکت ػّؿاُي اّى موت ثَ ثؼؼم

 ًگبٍ هب ثَ تؼزت ثب ػاىتي کَ ػيگَ هيق چٌؼتب ّ مبؿا ّ ليكلل ُبي ًگبٍ

 ّ كّْْل آػهبي اف ايٌوؼؿ. کـػ ُوـاُي ػّؿاُي مـ تب هٌْ هيکـػى

 ! اٍ! ًگْ کَ هيبػ ثؼم عجـچيي

 ػاًؼ عؼا ثجْػ عـي کؼّم هـّيَ ايي صبال

  ثيْكتن؟؟ آػهب ايي گيـ ثبيؼ کَ کـػم کبؿ چي هي عؼا ثبثب!

 کـػ گيـ چي يَ ثَ پبم يِْ کَ ثْػم ػَجبًي ّ اىتنػ ثـهي هؼم تٌؼ تٌؼ

 .گـكت پيت اف هٌْ يکي کَ فهيي عْؿػم هي ػاىتن

 .گـكت ػؿػ تـ ثيو کوـم

 . ؿكت ُن تْ اعوبم

 ..! آي –

  عْثي؟ ىؼ؟ چي -

 .هيْهؼ مـم پيت اف کَ ثْػ ثبؿاػ ٍؼاي

 ّ موتو ثـگيتن ُويي ثـاي کٌن ػّ ثَ يکي ثبُبه ًؼاىتن صبل

 :  گلتن

 !کٌَ هي ػؿػ...  وـمک



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 231 
 

 ُوْى کَ مٌگي ًيوکت موت ثَ هٌْ ثْػ پيتن ػمتو کَ ُويٌطْؿ

 .ؿّه ًيًْؼ هٌْ آؿّم ّ کيًْؼ ، ثْػ ثـل

 !کي ٍجـ رب ُويي –

 هي ػؿػ ثؼرْؿي کوـم. ػاػم تکيَ ثْػ ًيوکت پيت کَ ػؿعتي ثَ آؿّم

 . کـػ

 اف ػاىت کَ عؼهتکبؿا اف يکي ثَ ثبؿاػ... ثيبػ ػؿ گـين ثْػ هوکي لضظَ ُـ

 کٌبؿم ٌٍؼلي ؿّ ّ ٓـكن اّهؼ ثؼؼه گلت چيقي يَ هييؼ ؿػ رب اّى

 .ًينت

 . ىَ اؿّم ػؿػت تب ثيبؿى هْي هنکي يَ ثـات گلتن –

 .ًکـػم ًگبىن ّ ًگلتن چيقي. ًبؿاصتن ػمتت اف ٌُْف!  ًقى فّؿ

 اّهؼ هـً ُن ّ ثؼ آة ُن تْه کَ ميٌي يَ ثب عؼهتکبؿا اف يکي

 هـً ثنتَ يَ ميٌي تْ اف ثبؿاػم. گـكتتو اػثبؿ رلْي ّ موتوْى

 .موتن گـكت آة ثب ّ آّؿػ ثيـّى يکييْ ّ ّؿػاىت

 اًّن. ػاػم ثِو ليْاى ّ کييؼم مـ ّآة گؾاىتن ػٌُن تْ هـً هٌن

 . کـػ هـعٌ عؼهتکبؿ ّ گؾاىت ميٌي تْ اًّْ

 

  

 

 هي ؿػ رب اّى اف يب ثْػى اًّزب ًقػيک کَ هِوًْبيي ُبي ًگبٍ صٍْلَ

!  ػاؿين ؿاثطَ ُن ثب ػّتب هب ثگي کَ ثْػ هًْؼٍ ُويٌن صبال ًؼاىتن ىؼى

 !ّاال
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 ثـگقاؿي هضل موت ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف مغتي ثَ ُويي ثـاي

 . ؿكتن هِوًْي

 .گـكت پيت اف ػمتوْ

 . کييؼ تـ ًـم ػكؼَ ايي

 !کٌيب امتـاصت ثـي تًْي هي ثـي؟ عْاي هي هطوئٌي–

  !ثبىَ ًؼاىَ اىکبلي اگَ! ثلَ -

 . هيق موت ثَ ؿكتن ّ ثيـّى کييؼم ػمتوْ

 .ؿمًْؼم هيق ثَ عْػهْ ّ ىؼم ؿػ ثويَ ُبي ًگب رلْي اف

 .هيقػى صـف ُن ثب ػّمت ػّتب هخل ّ ثْػى ًينتَ مبؿا ّ ؿّىب

 ! يکيَ اّى ُّْي ػعتـ يکييْى کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ

 .کـػ هي ًگبٍ ؿهٌَؼٍ روؼيت ثَ ػاىت ّ ثْػ ًينتَ تٌِب ميبهٌؼم

 .  پيييْى ّؿكتن فػم لجغٌؼ يَ فّؿ ثَ هٌن. فػ لجغٌؼ هي ػيؼى ثب مبؿا

 . ًينتن ثْػ ميبهٌؼ ّ ؿّىب ثيي کَ عبلي ٌٍؼلي يَ ؿّي ؿّىب کٌبؿ

 :  گلت هي ثَ مبؿا. ثييٌَ هي کٌبؿ تًْنت ًوي پنـم ايي ػيگَ

  ثِتـي؟ ػقيقين

 ! هـمي آؿٍ -

 ّ رنوي ظلضب اف ُن صبل ُـ ثَ کٌي؟ هي كـهي چَ لضبظ؟؟ چَ اف

 ! ّػاؿًْن ػؿة ؿّصي ُن

 !ػيگَ اهيـى كبهيالي! ثجغو ؿّ هب ي کْلَ ّ کذ كبهيليبي ايي عؼا تْؿّ –

 : گلتن ّ عٌؼيؼم
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 ! ػيگَ هيبػ پيو! ًؼاؿٍ اىکبلي

 ّکٌبؿ اّهؼ ثبؿاػ کَ ػيؼم فيـچيوي!! ػيگَ هيبػ پيو! عْػم رْى آؿٍ

 آػم هخل عْامت هي ػؿک ثَ! ًبؿاصت کـػم صل. ًينت ميبهٌؼ

 :  گلتن مبؿا ثَ! ثبىَ

 ! کـػٍ هتؼزت عيلي هٌْ چيقي يَ ّلي

  چي؟ –

 پٌذ ػـُ ػؿ! ثْػٍ ثييتـ ًْؿم مـػت اف عجـ ايي پغو مـػت کَ ايي -

 !ىؼ پغو ميبهٌؼ ّ هي عجـ رب ُوَ ػهيوَ

 !ىٌيؼى ؿّ ىبيؼَ ايي ثبؽ ي ُوَ ، ثبىَ کـػٍ اػالم ثلٌؼ يکي کَ اًگبؿ

 : گلت ميبهٌؼ. ىعٌؼيؼ ؿّىب ُن ّ مبؿا ُن

 !گـكتيب کن ػمت عبًْم هـّيَ ايٌکَ هخل

 : گلت ّ عٌؼيؼ مبؿا

 ! هييؼ چي ثْػ ًقػيک كبهيل اهيـاگَ ػايي ي ًٍْ عْة!  ثبثب آؿٍ

 !ىًْؼ هي ميبٍ عبک ثَ ؿّ ُوَ ىجَ يَ:  ميبهٌؼ

 تکْى ربم اف ػؿػ کوـ ي ثِبًَ ثَ ّ ًينتن ربم مـ مبػتي يک يَ

.  گؾاىتن مـػ فهيي ؿّي ّ ػؿاّؿػم کليبم فا پبُبهن تبفٍ ّ ًغْؿػم

 . ثْػم کبؿ ايي ػبىن

 ثبؿاػم. ػيؼ ًوي کني ّ ثْػ تبؿيک ُّن ػاىتي ؿّهيقي ؿّهيقاىْى ُن

 آتيو ؿّ ؽؿت ػيي هبىبهللا!  ؿّىب ّلي ثْػ ًينتَ هيق ْٓؿمـ ُويي

 .پـيؼ هي پبييي ّ ثبال
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 ثب ُوـا ثبىْثب ثبؿم يَ. ّمٔ ثـػ هي ؿّ مبؿا يب ميبهٌؼ ّهتبم گبُي

 ىؼى عبلي ّ ػّؿىْى ُوَ ىؼى روغ ًتيزو کَ ّمٔ ثـػ ؿّ مبؿا

 .ىؼ هيقا

 پينت ّ ؿّىب ػمت اف تبفٍ کَ ميبهٌؼ اف ّ ىوـػم ؿٌيوت كـٍت هٌن

 :  پـميؼم ثْػ ًينتَ ثبؿاػ ّ هي ثيي ّ ثْػ ؿكتَ ػؿ ؿهٌ

 ػًّي؟ هي ؿّ ؿّىب رـيبى ثويَ

 .عبى اهيـ ثـاػؿ ػعتـ کٌي هي كکـ اًّب!  ًَ -

 صل چَ. ػوْت کٌي كکـ ُوَ ّ ثبثبت رلْت کَ اًّي کَ ثؼٍ چوؼؿ آعي

 ! ػٍ هي ػمت آػم ثَ ثؼي

 ثَ هٌن. ىؼين روغ کبػُّب هيق مـ ُوَ کَ ثْػ ػًُْين ػٍ ٓـكبي

 . ىؼم ثلٌؼ ربم اف ؿّىب کوک

 هـثْٓ کَ اٍلييْ ػليل يؼٌي. کٌَ هي ػؿػ کوـم چـا ًگلتن ثِو الجتَ

 . ُويي عْاثيؼم ثؼ ػييت گلتن ٔكو! ًگلتن تَبػف ثَ

 ...ثْػ ػاػٍ چيقي يَ ُـکني. ثْػين هيق مـ

 الجتَ ثْػ فيجب فًزيـ يَ مبؿا کبػّي... .  ّ ثْليق يَ ، ّکـاّات کوـثٌؼ مت

 هبچو ثؼّ ثؼّ ىؼـ عًْؼى ثَ کـػى ىـّع ُوَ کبػّه کـػى ثبف اف ثؼؼ

 !کي اثؼاؿه هبچ يک کي

 کَ گلتي ّ ًيؼى هبًغ روؼيت ّلي ثْميؼ ؿّ كلللي لپ اّل رْى مبؿا

 !کي آثؼاؿه هبچ يک

 اًگبؿ کَ... كلللي ايي ّلي رلْ ثـػ مـىْ عزبلت ثب ٓللکي رًْن مبؿا

 ! ثْميؼ ؿّ مبؿا* ٍْؿت* ّ رلْ آّؿػ يِْ مـىْ ثْػ لضظَ ايي هٌتظـ
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 . کييؼى ُْؿاا ُوَ

 .مْعت ثـاه ػلن ّ اكتبػ ؿّىب ثَ چيون لضظَ يَ

 ثب چيويْ ي گْىَ آؿّم ّ کـػ هي ْىًگبى عبٍي ؿن ثب ػاىت

 .فػ ػمت ثـاىْى ثويَ ثب ُوـاٍ ّ فػ ّلجغٌؼ کـػ پبک ػمتو

 .کـػم هي ًگبٍ ؿّىب ثَ ػاىتن كؤ ًجْػ ثويَ ثَ صْامن ػيگَ

 . کـػم ثـلو پيت ّاف ثـم ػمتوْ آؿّم

 کٌي؟ هي گـيَ چـا ػوين –

 .فػ لجغٌؼ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ ثـگيت

  علْت؟؟ بير يَ ثـين عْاي هي -: هي

 .ػاػ تکْى مـىْ

 ثـگيت موت اّى ثَ فػم هي صـف ثبُبه ػاىتن کَ ُويٌطْؿ

 ػاؿٍ مبؿارْى ػيؼم کَ کـػم ًگبٍ ؿّ ؿّثَ ثَ لضظَ يَ. گـكت ّػمتوْ

 . اكتبػم ؿاٍ ػًجبلو ثَ ّهٌن کييؼ ػمتوْ ؿّىب.کٌي هي ًگبٍ هبؿّ

 

  

 

 .اكتبػم ؿاٍ ػًجبلو ثَ ّهٌن کييؼ ػمتوْ ؿّىب

 اّى اف ّ ػاىت روؼيت ثب فيبػي ي كبٍلَ کَ عْػهْى هيق مـ ؿكتين

 تْ گؾاىت ػمتيْ. ًينتين ًؼاىت ػيؼ( کبػُّب هيق ٓـف) ٓـكن

 :گلت ثِن ؿوگيٌي لضي ثب ػمتن
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 ، هبهبًن ربي ثَ ػيگَ يکي ثجيٌن کَ مغتَ ثـام عيلي رًْن ػّمت

 کَ َّهت چٌؼ هبهبًن ثؼًّي اگَ! کٌَ هي ثـلو يب هيکٌَ ثْك ثبثبهْ ػاؿٍ

 ؿن يَ چيبه تْ ّلي عٌؼيؼ هي ُوييَ کيَ؟ هي ػؾاة

 ّاينتبػ ؿّىب پيت ّ اّهؼ رْى مبؿا ُوقهبى.)فػ هي هْد ّصيتٌبکي

 هي( ثبىن مبکت کَ عْامت افم ّ گؾاىت ثيٌيو ًْک ػمتيْ

 عْؿػ هي آؿاهجغو يَ ُـىت. هظلْهَ عيلي هبهبًن کٌن كکـ هي ػًّي

 ثِو اكنـػيگن هـً يَ ثؼؼا ثْػ اًزْؿي اّايلو الجتَ ثجـٍ عْاثو تب

 .. کٌن کبؿ چي ػًّن ًوي.  ىؼ اّبكَ

 ػاؿٍ كِويؼم ىًْو عْؿػى تکْى اف ّ کـػ پٌِْى ػمتبه اليَ ٍْؿتيْ

 . کٌَ هي گـيَ

 ....گؾاىت ؿّىب ىًَْ ؿّي ػمتيْ مبؿا

 . کـػ ثـلو هضکن مبؿا ّ کـػ ًگبه موتيْ ثـگيت ؿّىب

 کَ ُنتي مبؿا اهخبل اًنبًبيي ُوچيي کَ عْثَ هؼؿ چَ! آعي

 !پبک ايٌوؼؿ ؿّصيْى

 .ثقًي صـف ُن ثب تب گؾاىتن ّتٌِبىْى ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ىؼٍ يبفػٍ مبػت کبؿا رْؿ ايي ّ کبػُّب کـػى ثبف تب هيقؿكتن موت ثَ

 هـاؿ کبػُّب هيق کَ ربيي اف ػّؿتـ يکن ثَ ىبم ٍـف ثَ ؿّ هِوًْب ّ ثْػ

 .ثْػى ٍچيؼ هيق تبفٍ عؼهتکبؿا. كـمتبػى ػاىت

 . ػيؼم ميبهٌؼ

 .کٌبؿم اّهؼ

 عْثَ؟ صبلتْى –

 ثپـمن؟ چيقي يَ هييَ! ثِتـم هـمي -
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 !ثلـهبئيي -

 : ػاػم اػاهَ ؿكتين هي هيق موت ثَ کَ ُويٌطْؿ

 ثيٌَ؟ هي ٌُْفم ؿّ ؿّىب هبػؿ ، ثبؿاػ پؼؿ

 :  گلت ّ فػ لجغٌؼي يَ

 ! هيؼيؼ

  ًَ؟ ػيگَ يؼٌي –

  !تًَْ ًوي ثغْاػ اگـم صتي! ًَ -

  ؟ چـا –

 . کـػٍ كْت کَ ُنت هبُي ىيو يَ -

  کـػٍ؟ كْت چــــي؟؟؟ –

 . ثبال ؿكت يکن ٍؼام

 ..  هي ثَ..  اهب –

 ثـاي! هب يؼٌي ػّى هي عبًْاػه اػْبي كؤ! ػًَّ ًوي ُيچکي –

 . ثـگيتَ ُويٌن

 فًؼگي تٌِب ّهت ُوَ ايي يؼٌي پل...  چي؟؟ يؼٌي! هي عؼاي ّاي

 ػيگَ کـػم كکـ! گؾىتنت كؼاله ُوَ ػيؼم اصن هي کـػٍ؟؟ هي

 !عٌگْل! ىؼٍ ثِتـ صبلو

 .ىؼ کْؿ اىتِبم

 .کٌن علْت عْػم ثب يکن کَ کـػم هي پيؼا ؿّ ربيي يَ ثبيؼ

 . عْام هي هؼؾؿت کٌن امتـاصت يکن ثبيؼ هي ثجغييؼ –
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 .کـػم صـکت تٌؼ تٌؼ ّ اًّْؿ کـػم ؿّهْ ّ

 .ثْػ ؿّىب ػؿگيـ ؽٌُن

 ؟ ُنت ايٌن اف تـ ّصيتٌبک يقيچ هگَ..  ثيچبؿٍ ي ػعتـٍ

 . ؿكتن هي عًَْ موت ثَ کليبم اّى ثب

 ُب پلَ ثَ کي ًلِويؼم کَ ثْػ پـت صْامن اًّوؼؿ. ثْػ گـكتَ گلْهْ ثـِ

 . ؿميؼم

 .ثبال ؿكتن ؿّ ُب پلَ ّ گـكتويْى ػمتن ّ ػؿآّؿػم پبم اف کليبهْ

 . ثنتن هضکن ػؿ ّ ؿمًْؼم ثبؿاػ اتبم ثَ عْػهْ

 . گـكتن گبف لجوْ ّ گؾاىتن ٌنػُ رلْي ػمتوْ

 . تـکيؼ ثـقم ثؼؼه ّ لـقيؼ ُبم گًَْ ؿّ اىکي ي هطـٍ آگبٍ عْػ ًب

 .اتبم ي گْىَ يَ کـػم پـت کيلوْ ّ کليب

 .اكتبػ تـاك ثَ چيون

 .ثيـّى ؿكتن ّ کـػم ثبف ػؿىْ

 .آفاػ ُْاي...  اط

 ايي يؼٌي. کييؼم ػويوي ًلل يَ. کـػ هي آؿّهن کَ ثْػ چيقي تٌِب

 ػيًَّْ آعَ چـا...  ؟ چـا ػاىتَ؟ ػؿًّو تْ ثقؿگ ؿن ايي...  هؼت وَُ

 ...افػك هبهبًيْ آػم مغتَ چوؼؿ!.. گلتي هي هي ثَ

 تْ ّاف تْ ؿكتن مـيغ. پبييي ؿيغت ُـي ػلن يِْ. ثگن ىْ ثويَ تًٌْنتن

 . ػاػ رْاة کَ ثْػ ػّم ثْم. گـكتن ىوبؿىْ ّ آّؿػم ثيـّى گْىيوْ کيلن
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 ثلَ؟ –

 ..  هبهبى لْا -

  ػعتـم؟ چطْؿي تْيي؟؟ مْگل –

 عْثي؟ تْ عْثن -

 . لـفيؼ هي ٍؼام

  ىؼٍ؟ چيقي.  عْثن هي -

 .ًينتن تغت ؿّ کـػم پبک ٍْؿتوْ ػمتن پيت ثب

 . کـػم روغ يکي اّى فيـ پبهْ يَ ّ

 .. ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن كؤ ًَ –

 هثؼؼ کي ٍجـ ؿّف چٌؼ يَ! هي رْرْي! ىن كؼات هي الــــــِي –

 .پييتن ػّثبؿٍ

 :  ّگلتن عٌؼيؼم

  عْثَ؟ ػايي ْٓؿي؟ چَ عْػت

 ! ىؼٍ ىيـيي چَ ػوَ ػنل ايي ثؼًّي اگَ عْثي، ُوَ آؿٍ -

 مبليَ؟ چٌؼ االى آعي –

 ! ًين ّ ػّ -

 ! ىؼٍ تٌگ ثـاه ػلن –

 !ثيٌيؼه هي ُن ثب هيبيي تيب ثب هللا اييب –
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 ! اييبهللا –

 االًبمت هييَ توْم ػاؿٍ ىينگْ ثبتـي ثـم ثبيؼ هي گلن ػعي عْة –

 ! ىَ عبهْه کَ

 ...  ؿامتي...  هبهبى ثبىَ –

 کـػم هکج يکن

 ! ػاؿم ػّمت -

 ! ثبي..  ْٓؿ ُويي هٌن –

 .ىؼ هطغ تللي ّ

 .کـػم ًگبٍ گْىين ٍلضَ ؿّي ػکل ثَ ّ کييؼم ػؿاف ّؿي يَ تغت ؿّ

 ... ثْػ ىبػ ي عبًْاػٍ يَ ػکل

 ...  هي ي عبًْاػٍ

 ... ًؼاىت ؿّ ىبػاثي اّى االى يگَػ کَ ي عبًْاػٍ

 .. ثبثب

 .. ثؼين ػمتو اف اًّْ کَ كِوين هي ّاهؼب ؿّ چيقي هؼؿ ّهتي هب ُوَ

 !  هي اصنبمبت ّ...  مْگٌؼ..  ثبثبم...  ؿّىب

 ثب هي ؿن ثبؿ کْلَ توبم ّ تْ هيْهؼ ػؿ اف االى ُويي کَ ثْػ يکي کبه

 .. ثـػ هي عْػه

 ! ثغٌؼم ػلن تَ اف ػيگَ ثبؿ يَ تًْنتن هي کبه

 .ثـػ عْاثن صبل ُوْى ثب ّ ىؼ مٌگيي چيوبم کن کن... کبه...  کبه
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 **************************************************

******** 

 .ؿكتن تـاك موت ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 . کـػم پبک اىکبم ّ کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمتبهْ

 مبػت ثَ ػًّن ًوي - پيو لضظَ چٌؼ ىبيؼم يب ػهيوَ چٌؼ ثـعالف

 .ثْػم آؿّم - ًکـػم تْرِي

 .ؿكتن تـاك موت ثَ

 . کـػم تکيَ ثِو ّ گؾاىتن ًـػٍ ؿّ ػمتوْ

 اف ثييتـ ىت... ىت ميبُي. کـػم هي ًگبٍ ىت آموْى ثَ ػاىتن

 کَ ثْػ آؿاهيي عبٓـ ثَ ىبيؼ..  چـا ػًّن ًوي..  ػاىتن ػّمت ؿّف

 . ػاػ هي ثِن

 ػوين ًلل يَ ّ ثنتن چيوبهْ. ثؼٍ تکْى هُْبهْ ًنين تب گؾاىتن

 .کييؼم

 . ىؼ صلوَ ػّؿم پيت اف يکي ػمتبي يِْ

 .کـػم ًگبٍ ٍْؿتو ثَ. ثـگيتن موتو ثَ تؼزت ثب

 ثَ هٌن. کـػ ًگبٍ ثِن ؿيغتو ثِن هُْبي ّ عْاثآلْػ چيوبي اّى ثب

 . ىؼم عيـٍ چيوبه

  ىؼي؟ ثيؼاؿ -

 . پـميؼ افم عْاثآلْيي لضي ثب

...  اّى..  هي عجـٍ؟ چَ اٍال! چيَ رـيبى ػًّنتن ًوي.  ثْػم ىْک تْ

 هي صلون تْ ػاىت کَ هلجوْ عجـٍ؟ چَ ثگَ يکي هييَ..  ثـل..  عْاة
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 ثَ هٌْ لضظَ ُـ کَ هْيو ػمتبي... ثؼًو صـاؿت. کـػم صل تپيؼ

 ...  كيـػ هي ثييتـ عْػه

 : گلتن ثْػم فػٍ فل يِو کَ ُويٌطْؿ تؼزت ثب

  هيکٌي؟ کبؿ چي ثبؿاػ

 : گلت ّ چنجًْؼ عْػه ثَ هضکوتـ هٌْ

  ػاؿٍ؟ اىکبلي هگَ

 رب ربثَ هغت يب عْؿػٍ ربيي ثَ مـت ًکٌَ عْثَ؟ صبلت هيگي؟ چي

 هيگَ؟ چي ايي عؼايب ىؼٍ؟

. ىؼ هتوـکق لجِبم ؿّ ّ چـعًْؼ ٍْؿتن ؿّ ًگبُيْ. رلْ آّؿػ مـىْ آؿّم

 .............  ثؼؼه

 

  

 

******* 

 .کـػم بفث چيوبم کالؽ هبؿ هبؿ ٍؼاي ثب

 هبًغ تب گـكتن چيون رلْي ػمتوْ! ثْػ ّصيتٌبکي ًْؿ چَ! اّّّف

 . ثين ثِو ًْؿ ؿميؼى

 : گلتن آؿّهي ّ گـكتَ ٍؼاي ثب

 !!ثْػا عْثو ربُبي تبفٍ!تْؿّصت اي

 کييؼٍ ُبم ميٌَ ثبالي تب کَ پتْ ؿّي ػمتوْ ثنتن ػّثبؿٍ چيوبهْ

 .گؾاىتن ثْػ ىؼٍ
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 . ...کييؼم ػوين ًلل يَ

 تًْنتَ اّى تْ کَ عْاثي! ثبىَ ثْػٍ عْاة...  يَ ُوو ىؼ يًو ثبّؿم

 . ثجيٌن آؿْىو تْ عْػم ثْػم

 ؿّيب يَ ُوو کَ صيق ّلي...  ػييت ّاهؼب ّ ثْػ ّاهؼي ىؼ هي کبه

 ىَ؟؟ ّاهؼي ىؼ هي يؼٌي.. ىيـيي ؿّيبي يَ..  ثْػ

 !...ػعتـ ثکو عزبلت

 ثگن؟ ػؿّّؽ عْػم ثَ چـا چي؟ اف کي اف

 ثـام ثبىن ػاىتَ عْاة تْ ثتًْن اًّْ صتي ايٌکَ ّ ْاهوع هي ّاهؼب هي

 ... ىيـيي

 کـػم ؿّهْ ُويي ثـاي کـػ هي اؽيتن ًْؿ ثْػم عْاثيؼٍ پيت ثَ چْى

 . ثبىَ ًْؿ ثَ پيتن تب اًّْؿ

 ػمت ثِن ًبؿاصتي اصنبك ثْػ تٌن هِوًْي لجبك ٌُْف ايٌکَ عبٓـ ثَ

 .هيکـػم ػّْو ػييت کبه. ثْػ ػاػٍ

 چيوبم ّ کـػم صجل ًلنوْ لضظَ يَ ثْػ هيـْل کـمك کَ ُويٌزْؿ

 . کـػم ثبف مـيغ

 ! هييَ ثـاّؿػٍ آؿفّم فّػ ايٌوؼؿ ػًّنتن ًوي!هي عؼاي ّاي

 .. گـكت هي گـ هٌن ّرْػ ػاػ هي ثيـّى کَ ًلني يَ ُـ ثب

 ثِو ػهيوب. ػاىت كبٍلَ ٍْؿتن ثب اًگيت ثٌؼ ػّ تٌِب ٍْؿتو

 . ثْػم چنجيؼٍ

 رؾاثو تـ ثيو ُويٌن. ثْػ کـػٍ اعن عْاة ْت ّ ثْػ ثنتَ چيوبه

 ....ثْػ کـػٍ
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 ...ػاىتن ًگَ لجِبه ؿّ ّ چـعًْؼم ٍْؿتو تْ ًگبهْ

 صـکت يَ كؤ! ىَ تجؼيل صويوت ثَ عْاثن کَ ثْػ کبكي صـکت يَ تٌِب

 .... 

 ... ػاػم صـکت ٍْؿتن ّ ثنتن چيوبهْ

 . کييؼم ػوين ًلل يَ ّ عْاثيؼم پيت ثَ مـيغ...  ًَ

 آعَ چي؟ ًغْامت اّى اگَ چي ثؼؼه ثْميؼي ؿّ يبؿّ ايي تْ ٌينک كکـ

 پب کني هـاؿٍ اگَ ثؾاؿ ُبى؟ عْؿٍ هي ػؿػت چَ ثَ ٓـكَ يک ػين

 ... ثِتـٍ عْػتن ثـاي ايٌزْؿي... تْ ًَ ثبىَ اّى ثقاؿٍ پيو

 

 .اّهؼم پبييي تغت ّاف فػم کٌبؿ آؿّم پتْهْ ّ کييؼم ػوين ًلل يَ

 !ثْػ ىؼٍ ػّثـاثـ ثِو صنن ثْػم ػيؼٍ يتػي هي کَ ؿّيبيي اّى ثب

 .کـػم ًگبٍ ثِو ّ ّاينتبػم تغت ثـل

 پتْىْ موت ثـػم ػمتوْ. ثْػ ىکوو تب پتْ ّ ثْػ عْاثيؼٍ پِلْ ثَ

 . ىًْو تب کييؼهو

 عْاثيؼي؟ ايٌزب چي ثـاي چيَ ثِت هي صل ػًّي هي کَ تْ ػيًَّْ

 ! ٍْؿيَ افػّاد َي هب افػّاد کَ ػًّي هي ُوَ کـػي؟ پًٌِْو کي اف آعَ

 !ّاال ػًّن هي چَ

 مبػت. کـػم ًگبٍ کبهپيْتـه هيق ثبالي مبػت ثَ ّ کـػم ٍبف کوـم

 .  ثْػ ٍجش ُيت

 ثْػ رٌگليب ىجيَ صبال کَ هُْبم ثَ ّ تْالتو هيق آييٌَ موت ؿكتن

 .کـػم هـتجو توـيجب ّ کييؼم ػمت
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 .کـػم ًگبٍ ثِو ػّثبؿٍ

 . ؿكت هي پبييي ّ ثبال ؼکيي هي کَ ًلني يَ ُـ ثب ميٌو هلنَ

 ػمتبي اّى االى هييؼ کبه... ثْػ ّاهؼي ػييجن عْاة هييؼ کبه

 ...کبه كيـػي هي عْػت ثَ هٌْ ّ هيکـػي صلوَ ػّؿم گـهت

 ...ىؼ فػٍ اتبم ػؿ

 .کـػم ثبفه ّ ؿكتن ػؿ موت ثَ ّ عْؿػم تکْى ربم اف

 ؿّه عـك ػکل کَ عْاثي لجبك يَ ثب آلْيي عْاة ي چِـٍ ثب ؿّىب

 .ثْػ ػؿ پيت لجبك ػمت يَ ّ ػاىت

 :  گلت اي گـكتَ ٍؼاي ثب

 .. مالم

 .مالم –

 :  گلت ّ گـكت موتن ثْػ ػمتو تْ کَ لجبمبؿّ

 .  ثپْه ايٌبؿّ ثيب -

 .کـػم ًگبٍ ثِيْى

 کيي کت يَ ثب ُوـاٍ اي كيـّفٍ تبپ يَ ثب کتْى مليؼ ىلْاؿ يَ

 .ثْػ* ؿاصتي لجبك* ػمت يَ ّ ْٓمي

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ ثبؿاػ ثَ. ىؼ اتبم ّاؿػ گـكتن افه کَ ايٌبؿّ

 ! عْاثَ ٌُْف کَ ايي

 .کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ

  کٌي؟ هي ًگبٍ هي ثَ رـؼ ػيي اًّزب ٌُْف چـا تْ –
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 کـػ اىبؿٍ ثْػ ػيْاؿيب کوؼ کٌبؿ کَ ػؿ موت ثَ ػمتو ثَ

 !  ػيگَ کي ػُْ لجبمت ثـّ عْة –

 . تْ ؿكتن ّ ػمکـ ثبفه ػؿ اّى موت ثَ ؿكتن هؼطلي ثؼّى هٌن

 .ثْػ ػمتيْيي ّ صوْم ثْػ ػؿمت صؼمن

 .  ثْػ ػمتيْيي ّؿّػيو الجتَ

 ػّىي اف ّ ثْػ ثبف کَ ثْػ ػيگَ ػؿ يَ رلْتـ ّ ثْػى مليؼ ُوَ ػيْاؿاه

 .صوْم اًّزب كِويؼم ثْػ ؿّم ؿّثَ کَ

 .ثْػ کْچْلْ كـه يَ ػمتْيي ّؿّػي

 آّيقي ثَ ّ آّؿػم ػؿه ّ کييؼم پبييي لجبمن فيپ ّ ّاينتبػم ُوًْزب

 .کـػم ػُْ لجبموْ ثؼؼم.  کـػم آّيقّى ثْػ ػمتيْيي آييٌَ کٌبؿ کَ

 .ثْػ عْة مبيقه

 .کـػم ػؿمت هُْبهن ّ فػم آة ٍْؿتن ّ ّاينتبػم آييٌَ رلْ

 .ثيـّى ؿكتن ّ کـػم ثبف ػمتيْيي ػؿ ّ ثـػاىتن آّيق اف لجبمن ثؼؼم

 . ًجْػ ّلي گيتن ؿّىب ػًجبل

 .ّعْاثيؼٍ کـػٍ روغ عْػىْ ثبؿاػ ثـل تْ ػيؼم ـػمک ػهت ثييتـ کَ يکن

 .ىؼ صنْػين ثِو لضظَ يَ

 اًؼاعتن ثْػ تْالتو هيق کٌبؿ کَ هجلي ؿّ لجبمن ّ کـػم ثِيْى پيتوْ

 . ثيـّى ؿكتن اتبم اف ّ

 .ػيؼم مبؿارًْْ کَ کـػم صـکت ُب پلَ موت ثَ

 !مالم –
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 !مالم –

  عْاثيؼي؟ عْة ػييت –

 پيت اف هُْبىن ّ ثْػ پْىيؼٍ اي هٍِْ تًْيک يَ ثب هيکي ىلْاؿ يَ

 . ثْػ کـػٍ روغ

 ! .ًجْػ ثؼ هـمي آؿٍ–

 . ػاػم رْاثيْ پبييي ؿكتين م ُب پلَ اف کَ ُويٌطْؿ

  ثغْؿين؟ ٍجضًَْ ثـين! اي گيٌَ عيلي االى هطوئٌب –

 .ثـين!  گيٌن عيلي آؿٍ -

 . اكتبػم ؿاٍ ػًجبلو ثَ ّ

 . اًؼاعتن عًَْ ثَ ُينًگب يَ ؿكتن هي ُبل ثَ کَ ُويٌطْؿ

 ! ُب هيٍْ اًْاع ، عؼهتکبؿ ، ًلـي ػّافػٍ هيق يَ

 .ٍجضًَْ رًْن

 کَ اي ػهيوَ پٌذ يَ ًينتن ّ کـػم اًتغبة ُبؿّ ٌٍؼلي اف يکي

 ىلْاؿک يَ. هزلني ّ ىيک عيلي. پبييي اّهؼ ؿّىب ػيؼم گؾىت

 ىبل اف کوـثٌؼم ربي. هيکي ىـت تي يَ ثب ثْػ پْىيؼٍ مـعبثي

 .ثْػ کـػٍ روغ گيـٍ يَ ثب عـهبييين هُْبي ّؿ يَ ثْػ کـػٍ ٍامتلبػ

 . ثْميؼ ىْ گًَْ ّ مبؿا موت ؿكت ّ هيق مـ اّهؼ

 !مـــالم –

 ؿّىب.  ؿيغت پـتوبل آة ثـاه عؼهتکبؿ. ًينت هي کٌبؿ اّهؼ ثؼؼم

 :  پـميؼ

 ًينت؟ ثبثب
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 :  گلت ؽاىت هي ًْى اليَ پٌيـ اف تيکَ يَ ػاىت کَ ُويٌطْؿ رْى مبؿا

 !عْاة ثبال چـا

 ثيؼاؿ ؿّ پنـ ايي فػم فّؿ ُـچي هٌن! ؿكتي ُن ثَ پنـ ّ پؼؿ:  ؿّىب

 ! ًيؼ کٌن

 . ٍؼا موت ثـگـػًّؼم مـهْ! رْؿى يَ كلللي عبًؼاى ُوَ –

 ُوـاٍ ثَ هيکي هُْبي ّ مـط* ٍْؿت* ّ ػنلي چيوبي ثب ػعتـ يَ

 . ثْػ ّاينتبػٍ هيق مـ مجق ىلْاؿ ّ فؿػ تبپ يَ

 

  

 

 : مبؿا

 ! هيکين چي پنـ ػّتب ايي ػمت اف هي ثؼًّي اگَ ػيؼي؟ ؿٍآ

 .گـكت عٌؼم ػًّنت هي پنـ ؿّ عْػه پنـ ّ ُونـ ايٌکَ اف

 .هيق موت اّهؼ ػعتـ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ

  کٌيي؟ ًوي هؼـكي مبؿارْى!  اّا

 .ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ! ربًي مْگل اييْى! چـا -

 !ثبؿاػ ُونـ! آُبى –

 ! ػًّنت هي کزب اف ػيگَ ايي ىؼ گـػ چيوبم
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 . ػاػين ػمت ثبُن ّ کـػ ػؿاف ػمتيْ

 !  ثبؿاػ پنـعبلَ ُونـ! هليکبم هٌن –

 ! عْىْهتن –

 !  ُويٌطْؿ هٌن –

 ًگبٍ هيق ؿّي ارنبم ثَ ػاىت کَ ّهتي. ًينت ؿّهي ؿّثَ مبؿا کٌبؿ

 : پـميؼم ؿّىب اف لجي فيـ کـػ هي

 ػًَّ؟ ًوي ايي

 !يفًي ّاهؼب کٌَ هي كکـ! ًَ -

 :  ػاػم اػاهَ آهيقي تونغـ صبلت ثب

  ًگلتيي؟ ثِو چـا

 ثْػ؟؟ کـػ الال هي پيو ػييت ُويي عبٓـ ثَ يؼٌي پل

 ًويبى؟ چـا ايٌب کـػي؟ مؼيتْ توبم هطوئٌي ، ؿّىب:  مبؿا

 !ّاال چويؼًّن -

 ّ کٌيي ثيؼاؿ ىُْـاتْى ثـيي پبىيي ػّتب ىوب! ًوييَ ايٌزْؿي!ًَ –

 ! يبال!! ثجيٌن ثؼّييي! کي ثيؼاؿ ثبثبتْ ثـّ تْام

  ػيگَ هيبى عْػىْى ثبثب – ًبليؼم

 ! ثجيٌن پبىيي يبال!  ًجبىَ صـف -

 . ؿكتين ُب پلَ موت ثَ ّ ثلٌؼىؼين ربهْى اف ػيگَ ثبُن

 ! ػؿػمـًب كؤ هـػام ايي:  هليکب

 ! ّاال:  ؿّىب
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  ًؼاؿي؟ ىُْـ کَ تْ! چتَ ػيگَ تْ!گويْ:  ثبفّه ثَ فػم ػًَّ يَ

 . گلتن ثبال ؿكتين هي ُب پلَ اف کَ ُويٌطْؿ

 ! تْ اهيؼ ثَ عؼايب –

 ثبفّىْ کَ ؿكت هي ػاىت ؿّىبم ؿاُـّ تَ اتبم موت ؿكت هليکب ّ

 : گلتن يْاىي ّ ّکييؼم گـكتن

  هيـي؟ کزب

 ..ًويـ هگَ ّا -

 کٌي؟ ثيؼاؿ ػاػىتن ثـي ًوييَ!  ػًّن هي چـا–

 ! ثْػ ثنن ؿكتن کَ ػكؼَ يَ ُوْى! ثبثب ًَ -

 ! ثـلو تْ ثْػي چپيؼٍ! ػيؼم آؿٍ –

  ىؼ؟ صنْػيت:  گلت ّ فػ چيوکي يَ

 .  کـػم ًگبه چپ چپ

 ؿكتن کَ ثبؿي يَ ُوْى! ًويـم هي صبل ُـ ثَ: گلت ّ کـػ روغ لجغٌؼه

 كيبؿه کَ ايٌوؼؿ کٌَ هي ػؿػ کوـم توبم!  ثْػ ثنت پيتن ُلت ثـاي

 ! ػاػ

 .گلت ؿكت هي ػوت ػوت کَ ُويٌطْؿ

 .تْ ؿكت ّ کـػ ثبف اتبم ػؿ مـيغ ثگن يقيچ يَ اّهؼم تب

 ! اّّّف..  ي ػعتـٍ اي–
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 کَ ثْػ ايي عبٓـ ثَ ىبيؼ! پييو ثـم عْامت ًوي ػلن چـا ػًّن ًوي

... ىؼ هي ىؼيؼتـ ثِو ًنجت اصنبمبتن ثْػم ًقػيکو کَ لضظَ ُـ

 ..  ٍؼاه..  ًلنو..  ػطـه

 ايي متنعْا ًوي هي ّ کـػ هي رؾة عْػه ثَ ثييتـ هٌْ ُّوَ ُوَ

 ! ثيَ ْٓؿي

 ثِو اًّوؼؿ کَ تـميؼم هي..  تـميؼم هي ىبيؼم يب عْامتن ًوي

 ثـام افه ىؼى رؼا لؼٌتي ّام ايي ىؼى رْؿ اف ثؼؼ کَ ثين ّاثنتَ

 .. ثيَ مغت

 ، ثيکٌَ ػؿُن ؿّصن کبؿ ايي ثب صتي کَ ثيَ مغت اًّوؼؿ

 هؼٌي اًّب کَ ثبىيي هطوئي ّلي ًؼاؿٍ اؿفه ثگي ثؼْيب ىبيؼ ػًّن هي

.. لطيليَ اصنبك چَ ػين کَ ػًّي ًوي. ًکـػى ػؿک ػين ّاهؼي

 هييَ ُن صـکبت ثب صتي..  ًينت گلتٌو ثَ ًيبفي کَ چيقيَ ػين

 .. ػاػ ًيْى ػين

 

 ًبؿاصت اًّْ کَ ُـچي..  ثـي هي لؾت کٌبؿه ػؿ ثْػى ثب لضظَ ُـ ايٌکَ

 تبفٍ ثـات ُوَ ّ ُوَ صـكبه ، صـکبتو..هييي ًبؿاصت تْام کٌَ

 ..  کٌَ تکـاؿ ٍؼثبؿ اًّْ اگَ صتي ّرؼيؼ

 . مـه ثبالي ؿميؼم کَ ًلِويؼم کَ ثْػم اكکبؿم ػؿ ؿـم ايٌوؼؿ
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 .  ثْػ عْاثيؼٍ هي موت ثَ

 .ثْػ عْاثيؼٍ هؼَْم ي يچَ پنـ يَ ػيي

 ! ىَ عٌک ػلو تب کٌَ ًبفه اًّوؼؿ ػاىت ػّمت آػم

 چوؼؿ هي کَ آط. کـػم ًگبٍ ٍْؿتو ثَ ّ ًينتن تغت ؿّي کٌبؿه

 !ػاىتن ػّمو

 !ثغْاثن عْام هي ثـّ ؿّىب:  گلت يِْ کَ کٌن ٍؼاه کَ کـػم ثبف ػٌُن

 

 ىْ ثيؼاؿ ّ مْگلن هي ًينتن ؿّىب هي کَ ثگن عْامتن هي ؿّىب؟؟

 ؽاىت ًوي يکي اًگبؿ. ىؼ صجل گلْم تْ ٍؼام چـا ػًّن ًوي ّلي

 !ثيبػ ثيـّى

 ًوي ػليليْ ّلي ػاىتن ػزيجي ُيزبى يَ. کـػم ًگبه ُويٌطْؿي

 .ثيْكتَ ثْػ هـاؿ اتلبهي يَ اًگبؿ... ػًّنتن

 ؿي؟ ًوي –

 .  کـػم ًگبه ُويٌطْؿي

 ايٌکَ هخل ًجْػ کبكيت کـػم تٌجيِت کَ ثبؿي يَ ُوْى ايٌکَ هخل ًَ –

 ...  کٌن لِت ػيگَ ثبؿ يَ ثبيؼ

 

  ، کـػم هي ًگبه عيـٍ کَ ُويٌطْؿ ُبااااى؟

 ّ کـػ ثلٌؼ صـکت يَ ثب هٌْ ّ مػّؿکوـ اًؼاعت ػمتيْ ثنتَ چيوبي ثب

 . ؿّم اكتبػ عْػىن ّ تغت ؿّ اًؼاعت

 .کـػم هي ًگبه گـػ چيبي ثب كؤ ّ ثْػ ىؼٍ صجل* ثؼى* تْ ًلنن
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 . اًّْ هٌن. هيکـػ ًگبٍ هٌْ ػاىت ّ ثْػ ثبف چيوبه االى

 . ػمتبم هچ ؿّ ثْػ گؾاىتَ ػمتبىْ

 ...  ػعتـك ايي کَ کـػم كکـ..  هي –

  ىي؟ ثلٌؼ هييَ:  گلتن ػَجي صبلت بث ّ ثنتن چيوبم

 . فػم فل چيبه ثَ

 .. آموْى هخل..  آثي

 . ًينتن تغت ؿّ هٌن.کـػ ثِن پيتيْ ّ ىؼ ثلٌؼ ؿّم اف مـيغ عيلي

 !ًوييَ ايٌزْؿي ايٌکَ هخل ًَ..  هي عؼاي ّاي

 . اتبم ػؿ موت ؿكتن ّ پبىؼم ربم اف مـيغ

 ػاػم تکيَ ػؿ ثَ مـهْ.  تنثن ػؿ ّ ثيـّى ؿكتن ّ کـػم ثبف عيًْت ثب اًّْ

. 

 . ثنتن چيوبم. فػ هي گٌزيک هخل ػاىت هلجن

 ! ًوييَ ايٌزْؿي کٌَ پيؼا پبيبًي يَ ػامتبى ايي ثبيؼ ًَ

  ثجغييؼ؟ –

 مبلَ پٌذ چِبؿ ي ثچَ پنـ يَ. کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ ثَ ّ کـػم ثبف چيبهْ

. ثْػ ٍّاينتبػ رلْم ؿّىي اي ٍ هِْ چيوبي ّ فيتًْي كـكـي هُْبي ثب

 ريي ىلْاؿ ّ فيـه ؿاٍ ؿاٍ آثي ثْليق يَ ثب ؿًگ ْٓمي رليوَ يَ

 . ثْػ آّيقّى ريجو تْ اف فًزيـم يَ. ثْػ پْىيؼٍ

 فػم لجغٌؼ يَ ػيؼًو ثب. کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ّ پيتو ثْػ ثـػٍ ػمتبىْ

 . ًينتن فاًُْبم ؿّ ّ

  ربًن؟ –
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 :  گلت ّ کـػ اىبؿٍ ؿاُـّ تَ اتبم ثَ ػمتو ثب

 کَ ثگن ثِيْى ّ ثگـػم مْگل عبلَ ّ ثبؿاػ ػوْ ػًجبل ثيبم گلت هبهبًن

  ُنتيي؟ مْگل عبلَ ىوب. هٌتظـين هب

 .ربًن اؿٍ -

 : گلت ّ کـػ ػؿاف ػمتيْ

 . ؿاػيٌن هٌن

 . ػاػم ػمت ثبُبه ّ کـػم ػؿاف ػمتوْ ّ عٌؼيؼم کبؿه اف

 .ثبىَ ايٌب هليکب پنـ کَ فػم صؼك گلتٌو ػوْ ّ عبلَ اف

  ًينت؟ ثبؿاػ ػوْ –

 .اتبم تْ ػقيقم چـا -

 .کـػم ثبف ثـاه ػؿ ّ ىؼم ثلٌؼ

. ُب پلَ موت ؿكتن ّ ثنتن ػؿ. ىؼ اتبم ّاؿػ امپـتو کليبي اّى ثب

 . ثْػ ًبفي ي ثچَ چَ

 .ػيؼم ؿّ عؼهتکبؿا اف يکي ؿميؼم کَ ُب پلَ ػم ثَ

  ثجغييؼ؟ –

  ثلَ؟ -

 ..  ثِؼاىتي مـّيل -

 .ُب پلَ کٌبؿ پبييي –

 ! هـمي –

 .ؿكت ؼؼمث
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 ؿّثَ آييٌَ ثَ ّ ثنتن ػؿ. ىؼم ػمتيْيي ّاؿػ ّ ؿكتن پبييي ُب پلَ اف

 . کييؼم ػوين ًلل يَ. کـػم ًگبٍ ؿّم

 

  

 

 .ثْػ گْىن تْ کييؼًو ًلل ٍؼاي ٌُْفم. 

 . تٌو ػطـ... ثؼًو گـهبي

 ! کي کوکن عْػت عؼا ّاي. فػم آة ٍْؿتن ثَ چٌؼ کـػم ثبف ىيـ

 آىـبلي تْ اًؼاعتوو.  کـػم عيک ُبهثب ٍْؿتن ّ ثـػاىتن ػمتوبل

 .هيق موت ثَ ثيـّى ؿكتن ّ

 هيق موت ؿكتن. ثْػ ؿاػيي کٌبؿه کَ ثبؿاػ صتي اّهؼى ُوَ ػيؼم ػّؿ اف

 .کـػم مالم ّ

 ! مالم –

 . موتن ثـگيتي ُوَ

 ثْػ پْىيؼٍ ريي ىلْاؿ ثب عبکنتـي ُلت يوَ يَ کَ رًّْي آهبي يَ

 . ىؼ ثلٌؼ

 ! ؿاهتيٌن هي عْىْهتن عيلي ، مالم –

 چيوبه. ػاىت كـهي ّعْه هلوي ّ کييؼٍ ػهبؽ. کـػ ػؿاف ػمتيْ

 . ثبال ثْػ ػاػٍ ّهُْبىن ثْػ ؿاػيي چيوبي ُوـًگ

 ًگبٍ هب ثَ ػاىت ّ ثْػ ًيننتَ هيق مـ كلللين. ػاػم ػمت ثبُبه

 .کـػ هي
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 ! ثلـهبئيؼ تْؿّعؼا: ؿاهتيي

 ! پنـم پبىْ هبهبى ربى ؿاػيي:  هليکب

 ػّؿي يَ ػم هي تـريش ًينت گيٌن فيبػ هي. ثييٌَ ثقاؿيي! ًَ ًَ: هي

 . ثقًن آـاف

 ! ثلـهبئيي تْؿّعؼا ىَ ًوي کَ ايٌزْؿي:  ؿاهتيي

 ! گن هي رؼي هـمي ًَ –

 ! هبيليي رْؿ ُـ کٌن هي عْاُو –

 ! ثجغييؼ –

 ... کَ ثْػم ُب پلَ ػم. ُب پلَ موت ثَ ؿكتن ّ

  مْگل؟ عبلَ –

 . ٍؼا موت ثـگيتن

  ؟ربًن –

 ّ فػم لجغٌؼ! ػقيقم! آعي. ًويبػ ُيچکي ثبفي؟ تبة ثيبيي ثبُبم هييَ -

 .موتو ؿكتن

 :  گلتن ثْػم ثيکبؿ هٌن کَ اًّزبيي اف

 ! عْىگلَ آهب الجتَ

 .کييؼم لپبىْ ّ

 کَ ربيي ُوْى.  اكتبػين ؿاٍ صيبٓ ػؿ موت ثَ ُن ثب ّ گـكتن ػمتيْ

 . ثْػ ثقؿگ تبة يَ ثبؽ اًّْؿ يؼٌي ؿّه ؿّثَ ثْػ ؿؾا هيق ػييت
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 ثغو آؿاهو ّ تويق عيلي! ثْػ ىؼٍ ػيؼًي ّاهؼب ثْػ عبلي ثبؽ کَ االى

 .ثْػ

 . ًينتين ؿّه ّ ؿكتين تبة موت ثَ ثبُن

 ّتبة ّ گؾاىتن ؿّفهيي پبهْ پبًزَ هي ؿميؼ ًوي فهيي ثَ پبه اّى چْى

 .کـػم ّل ّ کييؼم ػوت موت ثَ

 .کـػى صـکت ثَ کـػ ىـّع تبة

 .ثؼم صـکت تبة تب کـػم هي ؿامت ّ عن پبهْ

 .هيؼاػ تبة هُْبم ّ عْؿػ هي ثِن ثبػ

 .ثْػى ثنتَ چيوبم ّهتي هغٍَْب ثْػم مْاؿي تبة ػبىن

 گؾىتَ ػهيوَ پٌذ اف تـ ثيو کٌن كکـ ثْػ گؾىتَ ػهيوَ چٌؼ ػًّن ًوي

 .کييؼ ػؿاف ّ پبم ؿّ گؾاىت مـىْ ؿاػيي کَ ثْػ

 .عْاثيؼٍ مػيؼ کـػم ًگبٍ ٍْؿتو ثَ ّ ىؼم عن يکن ّهتي

 . کن عيلي ّلي عْؿػ هي تکْى تبة صبال. کـػم تـ آؿّم يکن تبة هٌن

 

  

 

. ًجْػ مـػ فيبػ ُْا ّلي ثْػ هبٍ ثِوي ايٌکَ ثب. ّفيؼ هي عٌکي ًنين

 .ثْػ ايٌطْؿ هي ثـاي ىبيؼ

 مْاؿي؟ تبة ثجـٍ کـػ پيؼا ؿّ يکي ثبالعـٍ –

 .کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ ثَ ّ کـػم ثبف چيوبم
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  ًَ؟ کـػٍ اٍـاؿ يليع الثؼ –

 ! اّهؼ عْػه عبلَ! ثبثبيي ًَ -

 .هيْهؼ پبم ؿّي اف ٍؼاه

  ثيؼاؿي؟ تْ ثبثبي –

 . ًينت ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف

 .کـػ ًگبٍ ثبثبه ثَ ثؼؼم هي ثَ اّل آلْػ عْاة چيوبي ثب

 .هيبػ عْاثن –

 .کـػ ػؿاف ثبثبه موت ػمتبىْ ثؼؼم ّ

 ! گلن پينـ ثجيٌن ثيب –

 .گـكتتو ثـلو تْ ّ کـػ ؿافػ ػمتبىْ ؿاهتيي

 هبػؿه پيو ثجـم ّؿّرک ايي هي!ىؼ هقاصوتْى ا!!عؼا ؿّ تْ ثجغييؼ –

. 

 !  کٌن هي عْاُو –

  ثغْاثن؟ مْگل عبلَ پبي ؿّ هييَ –

 ًوي اي ػيگَ کل پيو ، هبهبًت رق ثَ ػيـّف تب کَ تب پـؿّ ثچَ -

 ! عْاثيؼي

 ! تـ عْىگل عبلَ آعَ –

 .عٌؼيؼم صـكو اف

 ! مـم ثـ بکع ّاي –
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 ؿّ گؾاىت ؿاػيي مـ ػمتو ثب. گلت اي ٍ هق ثب لضي ثب ايٌْ ؿاهتيي

 ! عؼا ؿّ تْ ثجغييؼ! ثچَ ثغْاة:  گلت ىًْو

 . کٌن هي عْاُو ثبثب ًَ –

 . ؿكتي ّ اًّْؿ کـػ ؿّىْ ثؼؼم

 ثبُبه هٌن. کـػ ثبي ثبي ّ آّؿػ ثبال ػمتيْ ؿاػيي هيـكتي کَ ُويٌطْؿ

 . ثنت چيوبىْ ّ ثبثبه ي ىًَْ ؿّ تگؾاى مـىْ. کـػم ثبي ثبي

 .ثنتن چيوبهْ ّ تبة ؿّي گؾاىتن مـهْ هٌن

. ثجـم لؾت ُْا اف كؤ ّ کٌن عبلي ؽٌُوْ کـػم مؼي! عؼا ُــــــي

 . کـػم ثييتـ تبة صـکت يکن ُوقهبى

 . ؿكت مـ صٍْلن کَ ثْػ گؾىتَ ػهيوَ چٌؼ ػًّن ًوي

 ػيؼم ؿاػيي ُب پلَ ػم .عًَْ موت ؿكتن ّ ىؼم پيبػٍ تبة اف ُويي ثـاي

 . کـػ هي ثبفي تْپو ثب ػاىت کَ

  عبلَ؟ چطْؿي –

 ! هـمي -

 . هي موت اّهؼ تْپو ُوقهبى

 ثَ ّ فػم ثْػم گـكتَ يبػ تيـػاػ اف کَ ؿّپبيي چٌؼتب ّ گـكتن پبم ثب تْپيْ

 ثبفي كْتجبل کَ ثْػ ّهت عيلي چْى هتبملبًَ ّلي کـػم ىْت موتو

 ًگَ تْپْ ثْػ اًّزب کَ ثبؿاػ ّ ؿكت اي يگَػ موت ثَ تْپو ثْػم ًکـػٍ

 .کـػ هي ًگبٍ ثِن تؼزت ثب ػاىت ّ ػاىت

 ُويٌَ ًتيزو کـػى ثبفي هضل پنـاي ثب:  گلتن ّ ثبال اًؼاعتن ىًْوْ

 !ػيگَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 261 
 

 هي پنـًَّ ىلْاؿک ّ فػم هي تَ اف هُْبهْ ُوييَ ثْػم ثچَ ّهتي

 هي ثبفي ْتجبلك هضل پنـاي ثب کْچَ تْ ؿكتين هي تيـػاػ ثب ّ پْىيؼم

 .کـػين

 .ػاؿم ػّمت كْتجبل ٌُْفٍ کَ ٌُْفم هي ّلي ًؼاىت ػّمت مْگٌؼ

 !ثؼٍ پبك!  ػوْ ػوْ –

 ًوي مـهْ اگَ ّ تْپ کـػ ىْت کَ ثؼٍ پبك يَ اّهؼ مـه عيـ ثبؿاػ

 پيت گلؼّى ثَ عْؿػ ربه ثَ ّلي مـم تْ عْؿػ هي هنتوين ػفػيؼم

 . ىؼ تيکَ ٍؼ ّ اكتبػ گلؼّى ّ مـم

 . ىؼ ظبُـ ري ػيي لليكل يِْ

  ىکًْؼ؟ ايٌْ کي –

 .کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ثَ اّى اف ّ ؿاػيي ثَ هي

 !ًجْػم هي هليکبم هبهبى رْى ثَ:  ؿاػيي

 .کـػ ثبؿاػ ثَ ثؼؼم هي ثَ ؿْجٌبک ًگبٍ يَ كلللي

. ّاينتبػى كلللي کٌبؿ ّ اّهؼ ؿاهتيي ّ هليکب ثؼؼم ّ ؿّىب ثؼؼم مبؿا اّل

 ! هليکب:  گلت ؿْجٌبک كلللي کَ هب ٓـف ثيبػ عْامت هليکب

 . ّاينتبػ ربه مـ هليکب

 ىکنت؟ هٌْ ي ػتيوَ گلؼّى کي پـميؼم –

 . کـػ ثـلو هبهبًين ّ هبهبًو موت ؿكت يْاه يْاه ؿاػيي

 . پبييي اًؼاعتن مـهْ ّ کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ثَ ىـهٌؼٍ اي چِـٍ ثب هي

  ثـــبؿاػ؟:  كلللي

 .  مْگل –
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 . کـػم ًگبٍ ثِو ثْػ ىؼٍ ِبؿتبچ تؼزت اف کَ چيوبيي ثب

 ...  ػوْ ّلي:  ؿاػيي

 .اتبهن تْ ثيب مْگل:  كلللي

  ثل هضکن اتبم ػؿ ّ ثبال ؿكت ّ کـػ ٓي مـػت ثب ؿّ ُب پلَ ّ

 

  

 

 . کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ثَ ػَجبًيت ثب

 . موتن اّهؼ ّ اّهؼ پبييي هبهبًو ثلل اف ؿاػيي

 ثبؿاػ ػْ عْػم کـػ اتػػْ اهيـ ػوْ اگَ!  ًجبه ًگـاى رْى عبلَ –

 ! کٌن هي ػػْاه

 .ثْميؼم ّلپيْ ًينتن فاًُْبم ؿّ

 ًوي ثبه هطوئي کَ ثکٌَ ػػْام هٌْ اهيـت ػوْ اگَ صتي ، ػقيقم –

 گـػى ّ ثبىَ کـػٍ ىْت تْپَ اّى ػوْت اگَ صتي ّ( عْػم رْى)  کٌَ

 ّ ػاؿٍ عْثي ػليل يَ صتوب( کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ثَ چپ چپ) ثٌؼافتو هي

 چيقيْ ػليل تب ّهت ُيچ پل. کٌَ هي رجـاى ؿّف يَ اًّْ کَ ثبه هطوئي

 !ًکي هْبّت فّػ ًلِويؼي

 چيَ؟ ػوْ ػليل:  گلت ّ کـػ ثبؿاػ ؿّثَ

 .هًْؼ رْاة هٌتظـ ّ

 .کـػ ًگبٍ هي ثَ ثؼؼم اّى ثَ اّل ثبؿاػ

 . ؿم هي ثبُبه هٌن ًجبه ًگـاى: گلت ثبؿاػ کَ ثگن چيقي اّهؼم
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 . کـػم ًگبه تؼزت ثب

 هيٌؼافي؟ هي گـػى ػاؿي هـُ پل ثيبي عْامتي هي اگَ ةعْ

 ! ىؼ چي ًلِويؼم کَ هي:  ؿاػيي

 اگـم صتي. ىکنت گلؼّى يَ ّ کـػين ثبفي ُن ثب ًلـ مَ هب ثجيي - هي

 ايي ثبُن هب چْى! ىکنتين گلؼّى اّى هـــب ثبىؼه کـػٍ ىْت ًلـ يَ

 .ػوْت يب ػػْاثين هي ًؼاؿٍ كـهي صبالم. کـػين ثبفيْ

 . ػاػم اػاهَ ّ ّاينتبػم پبُبم ّؿ

 .ثـم ثبيؼ هي عْة –

 ػمت اف اًّوؼؿ. ؿكتن هي ثبال ؿّ اًِّب مـيغ ّ.  ؿكتن ُب پلَ موت ثَ ّ

 . ثقًن کتکو تًْنتن هي لضظَ ُـ کَ ثْػم ػَجبًي پنـٍ ايي

 ىـهٌؼٍ کبؿم ايي ثب ىبيؼ کَ ثْػ ايي عبٓـ ثَ كؤ کـػم ػكبع افه اگـم

 ...ؿّپـ ثچَ ايي ّلي! ىَ

 ثبف ػؿ ّ کـػ ػؿاف فّػتـ ػمتيْ کَ ثگيـم ػؿ ػمتگيـٍ تب کـػم ػؿاف ػمتوْ

 .کـػ

 . تْ ؿكتن ّ کـػم ًگبه چپ چپ

 ! ػًَّ هي عؼا ثْػ عـي چَ ػيگَ ايي

 کـػ هي ًگبٍ ثيـّى پٌزـٍ اف ػاىت صبال تب کَ كلللي ، ػؿ ىؼى ثنتَ ثب

 ! ثييي:  گلت آؿّهي لضٌي ثب ثـگيت

 ثبؿاػم. ًيتن ثْػ کتبثغًْو هوبثل ّ چْثيو هيق يرلْ کَ ٌٍؼلي ؿّ

 ٌٍؼليو ؿّي ثؼؼم. کـػ ًگبٍ ثبؿاػ ثَ ّ ثـگيت. ًينت هي کٌبؿ

 چْى ًيبّؿػهت گلؼّى عبٓـ ثَ تْؿّ هي ، ػعتـم ثجيي:  گلت ّ ًينت
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 هي چْى آّؿػهت ايي عبٓـ ثَ تْؿّ هي. ىکنت اًّْ کي ػيؼم عْػم

 . ايٌزبمت ؿاػمثب کَ عْثَ. ثگن ثِت ؿّ ايٌب عْامتن

 

 .کـػم گْه صـكبه ثَ ّ کـػم ثبف کبهال گْىبهْ

 ػُْ ثبؿاػ ايي ثبيؼ تْ ، گؾاىتين ثبُن کَ هـاؿي ٓجن ثـ ػعتـم ثجيي –

 ػيگَ ّهتَ چٌؼ ايي تْ کَ ؿميؼٍ عجـ. ىؼي هْكون ظبُـا کَ کـػي هي

 هّْْع ايي ثبثت هي ّ ًيؼٍ ثبف ثبؿاػ فًؼگي ثَ اي ػيگَ ػعتـ پبي

  .عْىضبلن

 

 ثبؿاػ اف ّ ًؼاؿي کبؿي ػيگَ تْ ثگَ ًکٌَ!  ىؼ پب ثَ آىْة اًگبؿ ػلن تْ يِْ

 هؼٌي تبفٍ. ىؼم رؼا افه فّػي ايي ثَ عْام ًوي هي! ًَ! ىؼ رؼا

 ..  كِويؼم کـػى فًؼگي

 

 هليْى ثينت ىؼى آهبػٍ تب ثگن ثِتْى ثبيؼ هتبملبًَ! پْل ثبثت اهب –

 . ػاؿم الفم ّهت يکن فهبى

 !کييؼم ؿاصت للً يَ! آعيو

 رؼا ثبؿاػ اف ؿّ تْ پْال ىؼى رْؿ هضِ ثَ کَ ػم هي هْل ثِت ّلي -

 .کٌن

 !ًؼاؿٍ اىکبلي ثبىَ –
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 ي اربفٍ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ثيؼاؿ هلٌؼؿ ّ امت ػؿاف ىت گلتن عْػم ثب

 گلتن ، ػكتـم ثيب گلت کـػ ٍؼا هٌْ کَ ػَجبًيتي اّى ثب. عْامتن عـّد

 ! اّهؼٍ ػعلن

:  گلت ػَجبًي لضي ثب ثبؿاػ کَ پبييي ثـم عْامتن. اّهؼم يـّىث اتبم اف

 .عًَْ ؿين هي ىْ آهبػٍ مْگل

 ... عْام هي هي –

 ! گلتن کَ ُويي –

 ؿّصي تؼبػل! چيقيَ ؿّاًي کَ کـػم پيؼا يويي ّاهؼب ػيگَ چتَ؟ ػيگَ تْ ّا

 ! ُيظ هْصي

 .کْثًْؼم هضکن ػؿ ّ ثبؿاػ اتبم موت ؿكتن ػَجبًيت ثب

 ! ؿّاًي –

!! ًؼاىتن پْىيؼى ثـاي چيقي اًّْهت چْى ًيبّؿػم ػؿ ؿّ ؿّىب لجبمبي

 ّ هبًتْ ّ پالمتيک تْ گؾاىتن هـتت مبپْؿتوْ ّ ىت لجبك ُويي ثـاي

 . پبييي ؿكتن آهبػٍ ّ پْىيؼم ؿّمـيون

 

  

 

 . پبييي ػاػم هبىيٌْ ىييَ

 ٌگت ثـات ػلو هب ؿاػيي ايي! ثقًيب مـ هب ثَ ًـٍ يبػت رْى مْگل:هليکب

 ! ىَ هي

 ! هييَ تٌگ ثـاه ػلن هٌن! ثجْمو هي ٓـف اف آعي –
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 ! مالهت ثَ ثـيي ىن ًوي هقاصوت ثـم هـثًْت –

 ّ ػاػم رْاثيْ هٌن کـػ ثبي ثبي ثـام ؿاػيي.  ّاينتبػ ثويَ کٌبؿ ؿكت ّ

 .کـػ صـکت هبىيي

 . عْؿػ فًگ گْىيو کَ ثقًن ؿـ مـه يکن اّهؼم

 اهکبى رْؿي؟ چَ..  چي...  ىؼٍ؟ چي...  عجـ؟ چَ. مالم...  ثلَ –

 عْػم ربي تْؿّ چي ثـاي هي پل( گـكت اّد يِْ ٍؼاه... )ًؼاؿٍ

 ػيگَ يکي هي تًْن ًوي گلتي هي اّل ُوْى اف ىـکت؟ُبى؟ كـمتبػم

 !اًّزب ثيبم کي ٍجـ! كِون ًوي هي.... ميبهٌؼ ثجيي...  كـمتبػم هي ؿّ

. چنجًْؼ چًْو ثَ گْىيـّ ًْک. پبييي ػاػ ؿّ ىييَ. کـػ هطغ تللي

 ثي پْفم ػک تْ فًَ هي ػّثبؿٍ ، ػَجيَ االى گلتن. ػاػم هْؿت صـكوْ

 . عيبلو

 .ثـػ ثبال هبىيٌيْ مـػت

 ُـ تْ کَ ْٓؿي کـػ هي ؿػ ػيگَ هبىيٌبي ثيي اف هِبؿت ثب هبىيٌْ ايي

 هضکن چيوبهْ. موتن هيبػ ػاؿٍ ػيؼم هي ػقؿائيل هي کٌبىيي صـکت

 . عًَْ ػم ؿميؼين کي ّ ْؿيچط ًلِويؼم. ثنتن ُن ؿّ

 . ػاؿم کبؿ ىـکت هي عًَْ ثـّ تْ –

. عًَْ ؿكتن ّ پبييي پـيؼم هبىيي اف هؼطلي ثؼّى. ثْػ هظطـة ٍؼاه

 ، ًينت عجـي ػيؼم ّهتي ّلي ثيـّى ثيبػ هضيب ايي ثْػم هٌتظـ ػؿ ػم

 . ثنتن ػؿ ّ عًَْ تْ ؿكتن

 ّ ػؿاّؿػم ؿّ ؿّىب بكلج ثؼؼم. کـػم آّيقّى لجبمن ّ اتبهن تْ ؿكتن! اّّف

 ثيـّى لجبك ػمت يَ کيْ اف. ثؼم ثِو ثؼؼا تب پالمتيک تْ گؾاىتن
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 ّؿفىي ىلْاؿ يَ ّ گـػًيي پيت کَ تبپب ايي اف ػًَّ يَ. پْىيؼم ّ آّؿػم

 .ىوؼي

 . ثکين ػؿاف کَ تغتن موت ؿكتن

 ػيؼٍ تبفٍ کْؿم هي. ثْػ ػًّلـٍ يَ ربه ثَ ثلکَ. ًجْػ ًلـَُ يَ تغت! اِ 

 . کييؼم ػؿاف ؿّه. ثْػهو

 ثًَِْ چَ ثَ صبال! ىؼ ثؼ چَ! اَاَاَ . عْػه تغت هخل. ثْػ ًـم چوؼؿ! آعي

 ثغْاثن؟ تغتو ؿّ ثـم اي

 . اتبهو موت ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 يؼٌي هيکٌَ؟ کبؿ چي ايٌزب! هي اتبم تْ ًلـَُ يَ تغت ُوْى ايٌکَ! اِ 

  چـا؟؟ ّا کـػٍ؟ ػُْ ربُبىًْْ

 . پـمن هي صتوب ىت

 فيـ عقيؼم ّ کـػم ثبف ؿّ پٌزـٍ ّ ثنتن ػؿ ّ عْػم اتبم تْ ثـگيتن ػّثبؿٍ

 .پتْ

 تْ ٍْؿتوْ! هي ثـاي الجتَ! ػاىت هِن عبٍيت يَ تغت تؼْيِ ايي

 . ثبال کييؼم ثْىْ تًْنتن هي تب ّ کـػم كـّ ثبليت

 کـػم ػؿمت ربهْ. ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف کَ ثْػ يک ًين ّ ػّافػٍ ًقػيکبي

 . قعًَْآىپ ؿكتن ّ

 !!! کٌن ربى ًْه تب گؾاىتن ثبؿ تْپ مجقي هـهَ يَ عْػم ثـاي

 ّ گؾاىتن ّ ثْػ کٌبؿ ُوْى کَ كيلوبيي اف يکي ّ تلْيقيْى موت ؿكتن

 صبل ػّمبػتي يَ!  ًگْ کَ ثْػ اکيٌي كيلن يک! كيلن رًْن کـػم ًگبٍ

 كيلن ايي ىؼى توْم اف ثؼؼ اّهؼ، عْىن ُويٌزْؿي! تْ رْى! اّهؼم
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.  فػم هي مـ ؿؾام ثَ ُـافگبُي ّ کـػم ًگبٍ ّ گؾاىتن ؿّ يگَػ يکي

 هٌن! کٌَ هي ؿّ ّ فيـ آػم کَ ايٌب اف! ثْػا ػاؿ پؼؿهبػؿ تـمٌبکبي ايي اف آهب

 ! كيلن تْ ثْػم ؿكتَ اىتيبم ثب کَ

 ًين ّ پٌذ پٌذ ًقػيکبي ، كيلن ىؼى توْم ّ ؿؾا عْؿػى اف ثؼؼ ثبالعـٍ

 ربى ًْه ايٌکَ اهيؼ ثَ ىبيؼ. ثبؿاػ ثـاي گؾاىتن ؿؾا يکون کَ ثْػ ىؼٍ

 . كـهبيٌؼ

 هيق کيْي تْي ثبکل ايکل ّ ؿكتن ُيوي ثـاي ثْػ ؿكتَ مـ صٍْلن

 كيلب اي، تي ري ، ثبفي هبىيي! ثبفي ثَ کـػم ىـّع ّ ػؿآّؿػم تلْيقيْى

 ًگبٍ مبػت ثَ. هيْهؼ ػؿ کبمَ اف ػاىت چيوبم کَ اًّوؼؿي....  ّ

 .ػثْ ػّافػٍ ًقػيکبي. کـػم

 ايي ػيي ثغْؿم ىبم ايٌکَ ثؼّى ّ کـػم عبهْه ػمتگبٍ ُويي ثـاي

 .تغت ؿّي ىؼم ّلْ ّ اتبهن تْ ؿكتن رنؼا

. ىؼم ثيؼاؿ تيٌگي فّؿ اف کَ ثْػم عْاثيؼٍ مبػت چٌؼ ػًّنتن ًوي

 تلْ تلْ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف فّؿ ثَ. ثْػ ًين ّ ػّ. کـػم ًگبٍ مبػت ثَ

 .ُبل موت ؿكتن عْؿاى

 ؿيغتَ ثِن ثؼرْؿي هيبكو.ىؼ گـػ چيوبم ثْػ رلْم کَ قيچي ػيؼى اف

 .ثبال ؿكت کلَ يَ ّ ليْاًو تْ ؿيغت يکن. ثْػ* آة* ثطـي يَ رلْه. ثْػ

  ثبؿاػ؟:  گلتن آلْػي عْاة ٍؼاي ثب ّ ًقػيکو ؿكتن ىؼٍ؟ چو يؼٌي

 . ًبؿاصت ّ ثْػ هـهق چيوبه. موتن ثـگـػًّؼ مـىْ

  ىؼٍ؟ چيقي –

 تب کـػ ػؿاف ػمتيْ ىؼ عيـٍ ؿّه ثَ ؿّ ثطـي َث. کٌبؿه ًينتن آؿّم

 . گـكتن هچيْ ّ کـػم ػؿاف ػمتوْ مـيغ کَ ثگيـٍ ؿّ ثطـي ػّثبؿٍ
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 ! عْؿػي کبكي ي اًؼافٍ ثَ ًَ –

 يَ صتوب ًَ. پبييي آّؿػ ػمتيْ! لؼٌتي چتَ ثگْ عْة. کـػ ًگبم ػّثبؿٍ

 !ىؼٍ چيقي

 ىؼٍ؟ چي گي ًوي –

 .ثْػ ػمتو هچ ؿّ ٌُْف ػمتن

 .گؾاىتي کالٍ ىمـهْ–

 .ثْػ گـكتَ ٍؼاه

  چي؟ –

 هب ُويٌن ثـاي.  کٌي ػؿمت ىِـ صْهَ تْي ثيوبؿمتبى يَ ثْػ هـاؿ -

 ثْػين عْىضبل عيلي. کـػى هجْل اًّبم ّ ػاػين ثِيْى ٓـصوًْْ ثِتـيي

 ايي ثـاي ثْػ هـاؿ. آّؿػين ثؼمت ثقؿگ هْكويت يَ کـػين هي كکـ چْى ،

 ىوب اّل کَ گلتي ّلي. ثبىَ اًّب ي ػِؼٍ ثَ ّمبيل ي تِيَ ، ٓـس

 تالىوًْْ توبم هب کٌين، هي اّبكَ ٓـس کل پْل ؿّي هب ثؼؼ ثؼيي پْليْ

 ىٌيؼٍ عيليب اف ىـکت ايي تؼـيق. عـيؼين ًيبف هْؿػ ّمبيل ّ کـػين

 گلت ّ فػ فًگ ميبهٌؼ... اهـّف تب.  ثْػ ؿاصت عيبلوْى ُويي ثـاي ثْػين

 ثـاي هي. ًينت اي ػيگَ چيق اؿکبُجـػ ىـکت يَ رق ىـکت اّى کَ

 اًِّوَ ، ػؿک ثَ فصوتبم.. صبال اهب...  عيلي ثْػم کييؼٍ فصوت ٓـس

...  ػًّن ًوي ثؼم پل ثبيؼ رْؿي چَ ثْػم ػاػٍ ّمبيل ثـاي کَ ؿّ پْلي

 ...كـػامت پل ثـاي چکو تبؿط

 

 .ػمتبه اليَ گؾاىت مـىْ!  آعي
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 ػوين ًلل يَ.. ًَ يب ثقاؿم کَ ثْػم هـػػ. پيتو موت ثـػم ػمتوْ

 . پيتو ؿّي گؾاىتوو ّ کييؼم

 .فػم لجغٌؼ ثِو هٌن. کـػ ًگبٍ ثِن ّ کـػ ثلٌؼ مـىْ

 ػؿ ػاىت هلجن. پبم ؿّ گؾاىت ّمـىْ ىؼ عن پبييي موت ثَ آؿّم

* آة* ثِو ىت ُـ چطْؿٍ کـػم كکـ عْػم ثب لضظَ يَ! هيْهؼ

  ثغْؿًّن؟

 

  

 

 ا. ثکٌن ثبيؼ کبؿ چي ػًّنتن ًوي

 ًَ؟ يب ػاؿم ًگَ عْػهْ تًْن هي ثکٌن کبؿي اگَ ػًّنتن ًوي ٍال

 .کي آؿّهن:  گلت چْى عًْؼ كکـهْ کٌن كکـ

  چي؟ –

 ًگبٍ ٍْؿتو ثَ ّ ىؼم عن رلْ ثَ کوي ثبال اّى اف. ًيٌيؼم چيقي

 .ثْػ ثنتَ چيوبىْ. کـػم

 پيْ! گـكتي اىتجبٍ عْاثت تغت ثب هٌْ کٌن كکـ:  گلتن ىْعي ىْعي

 ! ثجيٌن

 .ىؼ ثلٌؼ پبم ؿّي اف ّ گـكت رؼي اّى ّلي

 !! عؼا ؿّ تْ!  ثگيـ اىتجبٍ تغت ثب هٌْ اٍال ثبثب. کـػم ؿلٔ! ًـــــَ

 .  کـػ صـکت اتبهو موت ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف

 !تْاهب ثب يبؿّ! ُّّّْي
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 ّ ّاينتبػ. کييؼم ّ گـكتن ثبفّىْ. موتو ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 .کـػ ًگبٍ ثِن

 ! کـػم ىْعي يَ هي صبال ىؼي؟ رٌجَ ثي ايٌوؼؿ چـا تْ –

 . کييؼم ُبل موت ثَ ّ گـكتن ػمتيْ

 ! چيَ هيکلت ثجيٌن ثيب صبال -

 .کـػ ًگبٍ تغتو ثَ يؼٌي ، رلْ ثَ ّ ًغْؿػ تکْى ّلي

 ... عْة عيلَ! ُّّْف –

 ّ ًيًْؼهو تغت ؿّ.ثـػهو عْػه اتبم موت ثَ ّ گـكتن ػمتيْ

 . ًينتن کٌبؿه عْػهن

 ! چيَ ػؿػت نثجيٌ ثگْ صبال –

 ! ثبىن تٌِب عْام هي –

 ! ػّْي! ؿّاًي کي؟؟ آؿّهن گي هي ػاؿي هـُ پل ّا

 . ثيـّى اتبم اف ّؿكتن ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 عْػهْ ّ اتبهن تْ ؿكتن ّ عْؿػم آة ليْاى يَ ّ آىپقعًَْ تْ ؿكتن صـً ثب

 ! فًزيـي هـتيکَ. كيـػم ثِن هضکن چيوبهْ کـػم پـت تغت ؿّي

 رْؿ ّام ثـام ثْػ هـاؿ کَ کني ُوْى ثَ کـػم کَ کبؿي ياّلي ٍجش كـػا

 . فػم فًگ کٌَ

  ؟ الْ –

 ! ثلـهبئيؼ -

 . ىٌبعتن ٍؼاىْ
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  ُنتيي؟ عْة آهب صبد مالم –

  ىوب؟ هوًٌْن -

 ! اػتوبػي ، مْگلن-

  ثيبهـف؟ عؼا اػتوبػي آهبي ػعتـ –

 فًگ ثِو مْگل چٌؼتب ؿّف ُـ ًينت هؼلْم! ػعتـت ػّمت! پَ ًَ پَ

 !ّاال! پـمَ هي آػؿك کَ فًي هي

 . عْػهن ثلَ –

  عْثي؟ ػعتـم چطْؿي –

  آهب؟ صبد ؿامتو. هوٌْى عيلي ، هـمي -

 ربًن؟ -

 ! ربًن ّ هبؿ فُـ

 ىؼ؟ رْؿ هب ّام اّى –

 ًگلتَ؟ ثِتْى گلتن، هبػؿتن ثَ. ىؼٍ رْؿ کَ ؿّفيَ چٌؼ ػعتـم آؿٍ -

 ! ًگلتَ هي ثَ چيقي ًَ -

 ! ثِتـٍ کَ ثگيـيو ثيبي فّػتـ ُـچَ تآهبػم ّام صبل ُـ ثَ –

  ثؼهو؟ ثبيؼ رْؿي چَ ؿامتي –

 ّ فصوتب هوبثل ػؿ هليْى ثينت ايي! ثؼي پنو ًينت الفم ػعتـم ًَ -

 هب اف ٓلت ػٌْاى ثَ ايٌن! ُيچَ کـػ عـد هضل ثـاي پؼؿت کَ پْاليي

 ! کي هجْل
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 کچ ّ ثـم ظِـ کَ ىؼ ايي ثـ هـاؿ. ىؼم عْىضبل عيلي صـكو ايي ثب

 . ثگيـم افه

 

  

 

 . گـكتن ثبؿاػ ىوبؿٍ

 ثلَ؟ –

 . پيچيؼ گْىن تْي هـػًّو ٍؼاي

 ىـکتي؟ ، مالم –

 هگَ؟ چطْؿ آؿٍ -

 . هيگن ثِت ثؼؼا -

 . ػاؿم کبؿ ثبؿاػ ثب گلتن. ىؼم ّاؿػ ّ کـػ ثبف ػؿ هٌيي. فػم ىـکت فًگ

 ...کٌيي لطق ، رلني تْ االى اييْى –

 . کـػم ثبف ثبؿاػ اتبم ػؿ ّ ؿكتن گَث ثقاؿم اي ػيگَ چيق ايٌکَ ثؼّى

 ...ًينــ ىوب ثب هي هگَ عبًْم –

 !ثـيي تًْيي هي ًؼاؿٍ اىکبلي رِبًي عبًْم –

 .هيْهؼ موتن ثَ ػاىت ّ ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ ربه اف صبال کَ ثْػ ثبؿاػ ٍؼاي

  ىؼٍ؟ چيقي –

 ًگبه ىيطًْب ثچَ ايي ػيي ّ پيتن ثـػم ػمتبهْ ّ فػم ثقؿگ لجغٌؼ يَ

 . کـػم
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 ! ػاؿم عْه عجـ يَ! ُـــيــي –

 . کـػ ًگبم هٌتظـ ْٓؿي ُويي. فػم چيوک يَ ّ

 ...ثؼُيت ؿارت –

  کـػ ًگبم تـ هيتبم

  ثؼي؟ ثِن هٍِْ يَ عْاي ًوي –

 ...ػاؿم کبؿ ثگْ!  ًکي لْك عْػتْ مْگل -

 .ػاػ هلولکن ّ آّؿػ ثيـّى مـىْ ّرْػم کـم اّى يِْ

 ... هيبم ؼاثؼ ؿم هي هي ػاؿي کبؿ اگَ پل عْة –

 . کييؼ ػمتوْ

 ! ثـّ ّ ثگْ کبؿتْ. ًؼاؿم صٍْلَ ًکي لْك عْػتْ گلتن -

 !عْام ًوي –

  عْاي؟ هي چي ثگْ عْة عيلَ:  گلت ّ فػ پْفعٌؼ يَ. کـػم ًگبه اعوْ

 ...  کٌي عْاُو افم ثبيؼ -

  کٌن؟ کبؿ چي –

 .ثگن ثِت تب کي عْاُو افم -

 ... ػوـا –

 !ايٌزب اّهؼم کَ ثْػٍ عْة ّ هِن ًّوؼؿا ثبه هطوئي ّلي! ثبي پل –

 ..کٌن هي عْاُو:  گلت کَ ثـم عْامتن ّ اًّْؿ کـػم ؿّهْ

 .  موتو ثـگيتن

  چي؟ کٌن هي عْاُو –
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 ! ثگْ کٌن هي عْاُو! پّّْف:  گلت ّ هُْبه تْ کييؼ ػمتيْ کالكَ

 ايٌن ثيب! عْة پينـ آكـيي:  گلتن ّ کييؼم لپيْ ّ ًقػيکتـ ؿكتن هٌن

 !ربيقت

 . موتو گـكتن ّ ػؿآّؿػم ثْػ پبکت تْ کَ ؿّ چک

  چيَ؟ ايي –

 !ثجيي عْػت کي ثبف -

 ؿّ گؾاىتن ػمتوْ ػؿ موت ؿكتن ّ اًّْؿ کـػم ؿّهْ گـكت پبکت تب

 تْ چک صبال کَ موتو ثـگيتن ُوقهبى کـػم ثبف ػؿ ّ ػمتگيـٍ

 .کـػ هي ًگبٍ ثِو تؼزت ثب ػاىت ّ ثْػ ػمتو

 !ثبه عْػت هْاظت –

 ؿكتن ىـکت اف هٌييو ثَ تْرَ ثؼّى. ثنتن ػؿ ّ ثيـّى ؿكتن اتبم اف

 . ثيـّى

 گْىين کَ ؿكتن هي عيبثْى مـ آژاًني موت ثَ عيبثْى تْ ػاىتن

 .عْؿػ فًگ

 ثلَ؟ –

 آّؿػي؟ کزب اف پْلْ ايي -

 ! ًؼاىت هبثلي کٌن هي عْاُو -

 آّؿػي؟ کزب اف ايي گلتن کٌن، ًوي ىْعي مْگل –

 .ثْػ ػَجبًي

 !صالل ُنت ُـربيي اف بهث هطوئي -

 ! ًينت کوي پْل هليْى ثينت! ًکي ػيًّْن! مــــْگل –
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 ! ػًّن هي –

  آّؿػي؟ کزب اف ايٌْ گلتن:  فػ ػاػ ايٌؼكؼَ

 ػاػ مـم ػاؿٍ ، کٌَ تيکـ ايٌکَ ػُْ. ىؼم هي ػَجبًي ػاىتن ػيگَ

 !ىغَيت ثي! فًَ هي

 ! ّاهن اف:  گلتن ػَجبًيت ثب

  ّام؟ –

 .کٌَ ٍبف ؿّ پؼؿهْ ثؼُي ثْػ هـاؿ کَ ُوًْي ثلَ -

 .کـػ مکْت لضظَ چٌؼ

 کـػي؟ کبؿّ ايي چي ثـاي –

 ، عًَْ ثيبؿي ىت تًْي هي عْاي ًوي اگـم! هـثَْٓ عْػم ثَ اًّو -

 ! عؼاكع ، ػاؿم کبؿ كؼال. گيـم هي پل افت هيل کوبل ثب

 . کـػم هطغ تللي

 صتوب پـمي؟ ًوي آػم هخل چـا. ثکٌن ىْ کلَ عْامتن هي! ّايـــــــي

 ثگَ ايٌکَ ربي ثَ! ًکنت ػؿػ ػمتت ػُْ! اػة ثي ثقًي؟ ػاػ ثبيؼ

 ػاػ ، هوٌْم افت ّاهؼب ػاػي ًزبت فًؼاى اف هٌْ کَ هـمي ربى مْگل

 !ايو آّؿػي؟ کزب اف فًَ هي

 .کـػم ثبف ػؿ ّ کـػم هلل مْؿاط تْ کليؼ

 ! کيَ ًوي مـک ػيگَ ، اّهؼٍ عْػه ثَ هضيب ايي ايٌکَ هخل

 ثبؿاػ ػمت اف. تغت ؿّي کـػم پـتيْى ُوًْزْؿي ّ ػؿآّؿػم هْلجبمب

 . ًکـػ افم عبلين ّ عيک تيکـ يَ صتي. ثْػم ػَجبًي عيلي

 . ثْػ مَ تبفٍ مبػت
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 کـػم مـّع ّ پيبًْ پيت ًينتن ّ کبؿه اتبم تْ ؿكتن! ثيکبؿ کَ هٌن

 . ًْاعتي ثَ

 .  ثْػ( love story) امتْؿي الّ آٌُگ ، ػالهن هْؿػ آٌُگ

 گيٌن. کـػم کبؿ پيبًْ ثب مبػتي يَ يَ توـيجب. فيجب ُن ّ ثْػ آمْى ُن

 ثْػ يغچبل تْ ػيـّف اف کَ مجقي هـهَ ّ يغچبل مـ ؿكتن. ثْػ ىؼٍ

 . عْؿػى ثَ کـػم ىـّع ّ کـػم گـهو ّ ػؿآّؿػم

 ثَ ػؿ ىؼى ثبف ثؼؼه ّ اًؼاعتي کليؼ ٍؼاي کَ ثْػم ؿؾام ّمطبي ٌُْف

 . ؿميؼ گْه

 . عْؿػم ؿؾاهْ ثويَ ّ ًؾاىتن هضل

 ًگبه چپ چپ هٌن. آىپقعًَْ تْ کيييؼ مـک يَ كؤ. ًگلت چيقي

 ّ کييؼم مـ ػّؿون ّ عْؿػم لوووْ آعـيي. ّؿكت کييؼ ؿاىْ. کـػم

 . اتبهن موت ؿكتن

 گـكت هٌْ کوـ ثبؿاػ اتبم اف ػمتبيي يِْ کَ ىؼم هي اتبهن ّاؿػ ػاىتن

 ..... کييؼ ّ

 

  

 

 .فػم کْتبُي ريؾ يَ

 .ػيْاؿ ثَ چنجًْؼ پيت اف هٌْ

 کللتي ُبي پـػٍ چْى ّلي ػاىت پٌزـٍ اتبهو. ثنت اتبهين ػؿ

 ًلنِبه عبٓـ ثَ كؤ. ثْػ تبؿيک کبهال اتبم ًجْػ ػجْؿ هبثل ًْؿ ػاىت
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 ؿّي ؿّثَ ٍْؿتو کَ ثلِون تًْنتن هي عْؿػ هي ٍْؿتن ثَ کَ

 .ٍْؿتن

. تپيؼ هي صلون تْ ػاىت هلجن. ىؼ تـ کن ٍْؿتو ي كبٍلَ کن کن

 ...  کَ االى گلتن. كيـػم ُن ؿّ چيوبهْ. ىؼ هي تـ ًقػيک ّ ًقػيک

 صبلت ثب ّ چنجًْؼ گْىن ثَ لجيْ. ىٌيؼم گْىن کٌبؿ ٍؼاىْ يِْ

 ! ػاػي ًزبت رًْوْ کَ هوًٌْن:  گلت عبٍي

 . .گـكت كبٍلَ افم ّ. عٌؼيؼ آؿّم ثؼؼم

 کٌن؟ رجـاًو ثـات چزْؿي -

 کبؿ ثَ كکـهْ ّ اّهؼم عْػم َث. هيغْؿػ ٍْؿتن ؿّي ًلنبه ٌُْف

 .کـػم ثبف چيوبهْ. اًؼاعتن

 !ّاّش ْٓؿ ثَ ًَ الجتَ. ثجيٌن ٍْؿتيْ تًْنتن هي

 ػاػم صـکت چپون ػمت. ٍْؿتو ؿّ گؾاىتن ّ آّؿػم ثبال ؿامتوْ ػمت

 صلوَ اًگيتبه اليَ اًگيتبهْ. گـكتن ثْػ کوـم ؿّي کَ ػمتيْ ّ

 .کـػم

 . ىًْو ؿّي گؾاىتن ّ ػاػم تکْى ثْػ ٍْؿتو ؿّي کَ ػمتوْ

 ! ًينت رجـاى ثَ ًيبفي:  گلتن آؿّم ّ کـػم ًقػيک گْىو ثَ لجوْ هٌن

 ثَ ّ کييؼم ػوت ٍْؿتوْ. کـػم آفاػ ثْػ ػمتو تْ کَ ػمتوْ

 اف ػٍ ًوي ًيْى الؼولي ػکل ُيچ ػيؼم ّهتي. کـػم ًگبٍ چيوبه

 ...  ثـم ثبيؼ هي:  گلتن ّ ىؼم پييوْى ثکٌن عْامتن هي کَ کبؿي

 ثَ هضکن هٌْ ّ ىؼ صلوَ ػّؿکوـم ػمتبه يِْ ثـم اّهؼم کَ ُويي

 . ػاػ كيبؿ عْػه
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 . ًيي لَ تب ىًْو ؿّي گؾاىتن ػمتبهْ

 اف ثِتـ کزب! ًويـي رب ُيچ تْ:  گلت ّ گْىن ػم آّؿػ لجيْ ػّثبؿٍ

  ايٌزب؟

 ُبى؟ تْ ثـل اف ثِتـ کزب! ّاهؼب

  ؿى؟ هي ًويـى؟ يربي کَ گـّگبًب! هٌي گـّگبى االى تْ:  ػاػ اػاهَ

 کبؿ چي ثبُبم عْاي هي االى گيـ گـگبى آهبي عْة:  گلتن ّ عٌؼيؼم هي

 کٌي؟

 عْة ربي يَ ثجـهت عْام هي -

  کزب؟ -

 .ًيٌيؼم رْاة

 

 .ػاػ هـاؿ ػؿ موت ثَ ّ کييؼ ػوت مـىْ

 . کـػ ًوي ّلن يبؿّ

 . ػاػ هي كيبؿ فًگ ي ػکوَ ُن مـ پيت رْؿ ُويي

 !ػيٌگ..  ػيٌگ..  ػيٌگ..  ػيٌگ!  کَ ىؼ عيبلو ثي ىؼ ًوي

  كت ػؿ موت ثَ ّ ىؼ رؼا افم

 ! اّهؼم –

 کَ ثْػ هضيب ٍؼاي! ًيٌبميت ّهت ايي ثب! فًؼگي ؿّصت تْ تق اي

 .هيْهؼ
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 ي ػعتـٍ ٍْؿتو تْ ثـم پب رلت عْامت هي ػلن چوؼؿ هي آط! آط

 اف عجـي لي ّ اّهؼ ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي ػيؼم گؾىت کَ يکن! ايکپيـي

 هًْؼم هٌتظـه اي ػهيوَ پٌذ يَ. ًينتو ػيؼم ػؿ ػم ؿكتن. ًجْػ ثبؿاػ

 کـػم ثبف پٌزـهْ. اتبهن موت ثَ کـػم کذ ؿاهْ ُويي ثـاي ًويْهؼ ػيؼم

 .ثـػ عْاثن ًکييؼٍ ػهيوَ ػّ ثَ.  ثنتن چيوبهْ. پتْ فيـ ؿكتن ّ

 !عؼا اي. 

 .پـيؼم عْاة اف کَ ثْػ گْىي فًگ ٍؼاي ثب

..  ثبىَ..  ثبىَ...  ثلَ؟:  گلت هيْهؼ کٌبؿم اف کَ ثبؿاػ عْاثآلْػ ٍؼاي

 . عؼاكع

 ػّؿم ػمتي يِْ. اّهؼ تغت کٌبؿ هيق ؿّي گْىي گؾاىتي ٍؼاي ّ

 ! ؿميؼ مـ ثَ اًتظبؿ صبال ّ هي کٌبؿ. ثْػ عْاثيؼٍ ايٌزب پل. ىؼ صلوَ

 ايٌؼكؼَ ّلي کـػم هي تَْؿىْ کَ رْؿي ُوْى ػؿمت ثْػ کـػٍ ثـلن

 .چنجًْؼ ثِن ثييتـ عْػىْ. ثْػ ّاهؼي ًجْػ يبؿّ ايٌؼكؼَ.  ػاىت كـم

 مْگل؟–

  ُّْم؟-

  ثيؼاؿي؟ -

 !اُّّْم -

 .  کـػم هکج لضظَ چٌؼ

 ثبؿاػ؟:  گوتن اي گـكتَ ٍؼاي ثب

 ربًن؟ -

 . ىؼ ثبصبلين رْؿ يَ! ىنتي هي ؿعت اًگبؿ ػلن تْ!  كؼات اي
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 چٌؼٍ؟ مبػت –

 . پٌذ -

 ٍجش؟ يب ىت پٌذ؟؟ –

 . ىت -

 ! ـميؼمت ّاي! ُبااى –

 .ثْػ مـػ عيلي اتبم. کييؼم ػوين ًلل يَ ّ عْاثيؼم پيت ثَ

 يغچبل؟ ىجيَ يکن ايٌزب کٌي ًوي كکـ –

 فيـ گؾاىت ػمتيْ ّ کـػ تکيَ آؿًزو ؿّي. ثْػ کـػٍ ثبف تَ تب ؿّ پٌزـٍ

 مـػه کٌَ؟ ًوي يظ ايي ػًّن ًوي هي. ثْػ لجبك ثؼّى ثبفم. مـه

 ؟ ىَ ًوي

 ! گـهَ عيلين تبفٍ -

 !ــــلَثـ –

  مـػت؟ چيَ –

 ! مـػم هؼلْهَ عْة! پقم هي ػاؿم ًَ -

 تَ تب االى ّلي ًيَ مـػ فيبػي تب کٌن هي ثبف کن ؿّ پٌزـٍ هؼوْال هي

 . ثْػ ثبف

 کٌن؟ کبؿ چي هيگي عْة –

 .ثجٌؼ ؿّ پٌزـٍ پبىْ عْة:  گلتن ّ ػاػم تکيَ آًزن ؿّي اّى هخل هٌن

 ! ًچ–

 .ثٌؼم هي عْػم عْة –
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 !ثقاؿم اگَ تْ رْى–

 !ثؼؿک –

 . عْاثيؼم پِلْ ثَ ّ ثِو کـػم پيتوْ

 .ىؼ صلوَ ػّؿم ػمتو يِْ.ثبال کييؼم کلن تب پتْؿم

 ! چيَ ػؿػت ثگْ پل –

 !ىَ گـهت عْام هي ثؼٍ –

 هٌَ؟ عبٓـ ثَ كؤ –

 !کـػم ثـلت کَ كؼال! ُـچي صبال -

 

 . ثـػاىت گْىييْ ّ کـػ ػؿاف ػمتيْ ّ کييؼ کٌبؿ ٍْؿتيْ

 ! هؼـکَ عـهگل ثـ لؼٌت ؿاًؼ لؼٌت اي

 ..  ثلَ –

 ىنتن هي ػمتبهْ ػاىتن.ػمتيْيي موت ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 –. ػهبؿن تْ ؿكت آة کَ کـػ ّا يِْ اًّوؼؿ. ىؼ ثبف ػمتيْيي ػؿ کَ

 ػاؿين ىْ آهبػٍ ثـّ كؼال! کـػ ىُْـ صـين –! ىغَي صـين ايٌزب! ُّّّْ

 .ثيـّى كتؿ ّ. گن هي ثِت ثيب - کزب؟ –. ربيي هيـين

. کـػم ثبف يِْ ػؿىْ ّ اتبهو موت ثَ ؿكتن ّ ثيـّى اّهؼم ػمتيْيي اف

:  گلت ّ موتن ثـگيت. ىؼم ّاؿػ کَ پْىيؼ هي لجبميْ ػاىت

 ! هٌَ صـين هخال ، پْىيؼم هي لجبك ػاىتن

 

 . کـػ ىُْـ صـين –
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 . کـػم ًّگبه ًينتن تغتو ؿّ ّؿكتن

 

  هيـين؟ کزب گي ًوي –

 

 . ىبم ثيـّى ثـين ػى کـ ػػْت ُب ثچَ -

 

 ّ تبهن موت ؿكتن هٌن. گلت پْىيؼ هي لجبميْ ػاىت کَ ُويٌطْؿ

 ُوـاٍ ثَ هيکي پبلتْ يَ ثب هيکي ىبل يَ ّ ْٓمي ثبكت هبًتْ يَ

 . ثيـّى ؿكتن پْىيؼم ُوـًگو ىلْاؿ

 

 ىلْاؿ ثب ُوـًکو ُلت يوَ يَ ُوـاٍ ثَ هغول هيکي کت يَ اًّن

 .ػثْ هٌتظـم ّ ثْػ پْيؼٍ ريي

 

 ثـين؟ –

 

 .ػاػم تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 

 هخل ثباله ّلي ثْػ کتًْي ػؿّاهغ کَ هيکيبهْ چکوَ ربکليي تْ اف

 هيکي پين تْه يؼٌي ثْػ ىؼٍ ػؿمت پين اف ّلي ثْػ چکوَ ثبالي

 .ثيبػ ثيـّى فيـه تتب ثْػم کـػٍ تب ثبالىْ هي ّلي ثْػ ؿكتَ کبؿ ثَ
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 .ثْػ هٌتظـهْى ميبهٌؼ پبؿکيٌگ تْ . ىؼين آمبًنْؿ مْاؿ ّ ثنت ػؿ

 

 ! مالم–

 

 ! مالم –

 

 . ػاػين ػمت ثبُن

 

  ثـين؟ آهب–

 

 ! ثـين -

 

 موت ؿكت ميبهٌؼم ّ ىؼين ثبؿاػ هبىيي مْاؿ ؿكتين ثبؿاػ ّ هي

 ّ ام ثي يَ موت ؿكت ، ثلٌؼه ىبمي ربي ثَ ّلي.  عْػه هبىيي

 .ـػک صـکت ّ پبييي ػاػ موليْ.  ىؼ مْاؿه ّ ؿًگ اي ًوـٍ

 

 ! عبؿٍ هي تٌو ػّثبؿٍ ايٌکَ هخل:  ثبؿاػ
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 ػمتگيـٍ ثَ ػمتوْ. پيچيؼ ميبهٌؼ هبىيي رلْي ّ ػاػ صـکت هبىيي

 .گـكتن

 !ًيْهؼٍ رب صبلت هجل ي ػكؼَ ايٌکَ هخل: گلت ّ پبييي ػاػ ؿّ ىييَ

 ػيؼم تْآييٌَ اف! هيـكت چي ػيي...... ّيژ ّ گبف ؿّ گؾاىت پبىْ ّ

 چيوبم ّ چنجيؼم ملت کوـثٌؼم. کٌَ هي وػًجبل ػاؿٍ ميبهٌؼم

 . ثنتن

 !ؿّصت تْ اي:  گلتن لت فيـ

 اف. ّاينتبػ ثبالعـٍ مْاؿي يبثْ ًَ کَ مْاؿي هبىيي ؿثغ يَ اف ثؼؼ

 ثبال ثْػ ًقػيک! اّّّف. کييؼم ؿين ػاعل ُْاؿّ ّ ثيـّى پـيؼم هبىيي

 .ثيبؿم

 يٌزْؿيا ًجْػم كـهْى پيت عْػم ّهتي ثْػ هـّي چَ ايي ػًّن ًوي

 . ّاينتبػ پيتوْى ميبهٌؼم. هييؼم

 ؿًگ هيکي مبًتبكَ يَ ػيؼم رلْ اف. ثْػين ىيک ؿمتْؿاى يَ رلْي

 ػيؼى ثب ؿاػيي. ىؼى پيبػٍ ؿّىب ّ ؿاهتيي ّ ؿاػيي ّ هليکب ثؼؼه ّ اّهؼ

 .موتن ػّيؼ هي

 ! رْى عبلَ –

 . ثْميؼم لپيْ ّ کـػم ثـلو هٌن

 !رْى عبلَ رْى–

  مالم –

  مالم –



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 285 
 

 !المم –

 . عبًْم مْگل ثيبى هـاؿٍ ىوب كِويؼ ّهتي کيت هبؿّ پنـم ايي –

 ! کٌَ مالم عبلَ پبييي ثيب رْى هبهبى:  هليکب

 هي پـمي اصْال ّ صبل ػاىتن کَ ُويٌطْؿ.  پبييي اّهؼ ثـلن اف ؿاػيي

 . گَ هي چيقي يَ ؿاػيي ثَ ػاؿٍ ثبؿاػ ػيؼم لضظَ يَ کَ کـػم

:  گلتن ؿاػيي گْه ػم ّ گؾاىتن مفاًْ ؿّ ػمتوْ ّ موتيْى ؿكتن

  گلت؟ چي ،ػوْ عبلَ

 . ثبىن عبلَ هْاظت کَ:  گلت گْىن ػم

 ! ثـم هـثًْت –

 ػمتوْ ػمتي يِْ کَ ثبال ؿكتن هي ُب پلَ اف ػاىتن ّ گـكتن ػمتيْ

 . ثبال ؿكتين ُب پلَ اف ُن ثب ّ کـػ هلل اًگيتبم اليَ اًگيتبه. گـكت

 .اّهؼ گبؿمْى كبٍلَثال. ًينتين ّ کـػين پيؼا رب يَ

 ثبؿاػم ّ ػاػم هيگْ ملبؿه هي. ّاينتبػ هٌتظـ گؾاىت رلْهْى ؿّ هٌْ

 . ػاػ هبؿچ مل ثب امتيک ملبؿه

. ػاػم تکيَ ٌٍؼلين ثَ هٌن. ؿكت گبؿمْى. ىؼ توْم ملبؿىب ّهتي

 ثبؿاػ هْثبيل ثب ّ ػاػ هي تکْى پبُبىْ ػاىت ّ ثْػ ًينتَ کٌبؿم ؿاػيٌن

 .کـػ هي ثبفي

 . گلت هي ه هقٍ ثب عبٓـات اف ثبؿاهْى ػاىت نؿاهتيٌ

 کـػ، هي ثبف هبىيي ػؿ ػاىت کَ ّهتي هخل ثْػ ربلت ّاهؼب ثؼْيبه

 ! هييَ پـت ّ عْؿٍ هي ػؿ ثَ اي ػّچـعَ يَ يِْ
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 . آّؿػى ثؼؼ ػهيوَ ػٍ ؿؾاؿّ

 .فػ هي ًبعٌک هي ؿؾاي ثَ ثبؿاػ ايي ُي! ثْػ ؿؾايي چَ! اّّم

 هي آعـاه ػيگَ! ًينت هيگْ ػّتب ػيؼم يه يِْ چـعًْؼم هي مـهْ تب

 ! ثگوب ثِو چيقي يَ عْامتن

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

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

 هًْؼٍ. ؿكتي ّ کـػى عؼاكظي ثبُبهْى ايٌب ؿاهتيي.  ثْػين ؿمتْؿاى ػؿ ػم

 .ؿّىب ّ ميبهٌؼ ّ ثبؿاػ ّ هٌْ ثْػين

 اي؟ آهبػٍ ميبهٌؼ:  ثبؿاػ

 ! کٌي کن ؿّ ّامَ ثـين ػاػاه آؿٍ -

 ثقاؿيي؟؟ عْايي هي هنبثوَ ػّثبؿٍ:  هي

 کٌن؟ کن پـؿّ ايي ؿّي چزْؿي پل! ػيگَ ثلَ:  ثبؿاػ

 !ثيؼاؿ هلٌؼؿ ّ امت ػؿاف ىت -

  ػؿاف؟؟ ىت ًيبىيؼى گي هي ىٌيؼي! ثبثب ًَ! ا –

 !اػة ثي اي:  هي

 !! ّاهؼب:  ؿّىب

 ثؼين؟؟ هنبثوَ پنـا ىوب ثب ػعتـا هب چطْؿٍ! ػاؿم ًظـي يَ هي:  هي

  چي؟؟:  ثبؿاػ

 ّاهؼب؟:  ميبهٌؼ

  چيَ؟ ًظـتْى! گيـٍ هي ثبفًؼٍ اف تْهي ٍؼ ثـًؼم تبفٍ! ثلَ -
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 هي ًوؼ كؤ! صلَ ًؼاؿين هيکلي هب:  گلت ثبؿاػ ّ کـػى ًگبٍ ُن ثَ

 ! گيـيوب

 ... ثؼؼا ثجـيي ثقاؿ صبال –

 ! ًينت صـكي ثبىَ –

 ! تثيْ مْئچ ثبؿاػ پل –

 هبىيٌو مْاؿ ؿّىب ثب ّ گـكتوو ُْا ؿّ. کـػ پـت ٓـكن ثَ مْيچ

 .ىؼين

  هطوئٌي؟ –

 ! آؿٍ -

 ! ًؼاؿم تْهي ٍؼ هي –

 . گبف ؿّ گؾاىتن پبهْ ّ کـػم ؿّىي هبىيي! ثجٌؼ کوـ كؼال ًجبه ًگـاى –

 

  

 

 .ػاػى هي ّيـاژ ّ ؿكتي هي ثـم ػيي اًّب. کـػين صـکت اًّب ثب ُوقهبى

 . ػاػم كيبؿ گبف ؿّ پبهْ ّ فػم عجيخبًَ لجغٌؼ يَ هٌن

 ٍْؿتن ّ ثْػ پنـًَّ ؿيغتن چْى. کـػم هي ؿاًٌؼگي مبلگي يبفػٍ اف

 ُوييَ چْى هيْكتبػم گيـ اگـم. ػاػ ًوي گيـ ثِن کني ثقؿگنبالًَ،

 ػمت پلينبؿّ چطْؿي ػًّنت هي اّى. ًؼاىتن ؿوي ثْػ کٌبؿم تيـػاػ

 .کٌَ مـ ثَ
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 ثبي ثبُبىْى ّ ؿميؼم ثِيْى ُويي ثـاي ثْػم آىٌب مجوت ّ اليي ثب

 .کـػم ثبي

 .اكتبػم رلْ افىْى ّ ىؼم ؿػ هبىيي ػّتب ثيي اف ّ گؾاىتن گبف ؿّي پبهْ

 !ػعتـ ايْل:  ؿّىب

 !. ثپـك هنيـ ثبؿاػ ثَ ثقى فًگ! ريگـتْ –

 .ثْػ ؿاًٌؼگين ثَ صْامن هٌن. گـكت ؿّ ىوبؿٍ ّ آّؿػ ػؿ گْىييْ ؿّىب

 !هب عًَْ ثـين –

. کـػم ثييتـ گبفىْ هيـمي، ػاؿى ػيؼم ّهتي کـػم ًگبٍ ػوت آييٌَ ْت اف

 ! ثويـم عْام ًوي هي:  فػ ػاػ ثْػ گـكتَ ؿّ ػمتگيـٍ کَ ُويٌطْؿ ؿّىب

 !ًويويـي ًجبه ًگـاى –

 تًْنتن ًوي ػاىتن کَ مـػتي ايي ثب هٌن ثْػ ايٌب مبؿا ي کْچَ رلْتـ

 ػمتي تـهق ؿميؼيؼم کْچَ مـ ثَ ّهتي ُويي ثـاي! کَ کٌن تـهق يِْ

 . ىکًْؼم كـهْى ّ عْاثًْؼم ؿّ

 اف کَ ػّػ ىؼى ثلٌؼ ّ فهيي ؿّي هبىيي چـعبي ىؼى کييؼٍ ٍؼاي

 .ثْػ کبؿم ايي ي ًتيزَ ىؼ ثلٌؼ چـعب

 ّ کـػم تـ کن مـػٌوْ. ػاػم گبف ػّثبؿٍ ّّ ثـػم ثبال ؿّ ػمتي تـهق مـيغ

 ُبي کٌبؿٍ ثْػ َگـكت ػمتيْ. کـػم ًگبٍ ؿّىب ثَ. ػاىتن ًگَ عًَْ ػم

 .گلت هي چيقي لت فيـ ػاىت ّ ثْػ ثنتَ چيوبىْ ّ ٌٍؼلي

 کَ تْهي ٍؼ كکـ ثَ كؤ! عٌؼى هي ثِت! ًکٌيب ايٌزْؿي اًّب رلْي:  هي

 !! رْى ؿّىب! ثبه کينوْى تْ ثيبػ هـاؿٍ

 ! ؿاًٌؼگيت ايي ثب! مـت تْ ثغْؿٍ اي–
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 ُوْى تْ ػؿمت. پـيؼم پبييي مـه پيت هٌن. ىؼ پيبػٍ هبىيي اف ّ

 پيت کَ ثبؿاػم. پبييي اّهؼ هبىيي اف ميبهٌؼ. اّهؼى ايٌب ثبؿاػ لضظَ

 . ىؼ پيبػٍ مـه پيت ثْػ كـهْى

 ! ًؼاىت صـف ؿاًٌؼگيتْى! تجـيک عبًْم مْگل:  ميبهٌؼ

 ! هـمي –

 . ّاينتبػ ميبهٌؼ کٌبؿ اّهؼ ثبؿاػم

 ! ىي هي چيقي يَ ًغْؿي تـىي! ثبثب ًَ –

  هييَ؟ چي هب ربيقٍ يؿامت! صنْػ چين ثتـکَ –

 ربيقٍ؟ کؼّم:  ثبؿاػ

 ! تْى اربفٍ ثب هيـين ػيگَ هب عْة:  ميبهٌؼ

 .  ىؼ مْاؿه هبىيٌْ موت ؿكت ّ

 ميبهٌؼ. فػ ّـثَ ثِو اًگيتو ثب ّ هبىيي ىييَ ػم ؿكت ثبؿاػ

 .پبييي کييؼ ؿّ ىييَ

 ثلَ؟–

 !ثبال ثيب چْم پٌزبٍ -

  ؟ چي –

 . کـػ ًگبه چپ چپ ثبؿاػ

 ! ثبثب ةعْ عيلَ -

 . ريجو تْ گؾاىت ّ گـكت افه تْهي پٌزبٍ

 ! عؼاكع –
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 . موتوْى اّهؼ ثبؿاػ. ؿكت فًبى ثْم ّ ػاػ صـکت هبىيي ميبهٌؼ

 ! ػيگَ ثـين هبُن مـػٍ، عًَْ ثـّ! ؿّىب عْة – ثبؿاػ

  هييَ؟ چي هي تْهي پٌزبٍ پل – ؿّىب

  تْهي؟ پٌزبٍ کؼّم -

 ! ػيگَ ربيقَُ ُويي! اا -

 . کـػ ًگبٍ هي َث ػَجبًيت ثب

 ربيقٍ؟ کؼّم:  ثبؿاػ

 !!!مْگل -

 ايي هـػا ايي ػًّنتن هي ػهيوب هي. کـػ ًگبٍ هي ثَ اػتـاّبًَ صبلتي ثب

 ! هييَ هـگيْى چَ هْاهغ رْؿ

 هيبؿم، رب صبليْ ىت عْػم ًجبه، ًگـاى:  گلتن ؿّىب گْه ػم ّ ؿكتن

 ! ثـّ كؼال تْ

  هْل؟ –

 ! هْل -

 ثؼّى ّ کـػ ًگبٍ ثبؿاػ ثَ چپ ،چپ کـػين ؿّثْمي ثبُن ايٌکَ اف ثؼؼ

 ميٌَ ثَ ػمت ّ ىؼم هبىيي مْاؿ هٌن. عًَْ ؿكت افه عؼاصبكظي

 . هًْؼم ثبؿاػ هٌتظـ
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 ! کي ؿػ هبؿّ ربيقٍ پنـ آهب عْة

  ربيقٍ؟؟ کؼّم –

 کبػّي هٌن ػي ًوي ربيقهْ تْ کَ صبال عْة ػًّي؟؟ ًوي پل آُبى -

 . ػم ًوي ثِت ّلٌتبيٌتْ

  کبػّيي؟ چَ کبػّ؟–

 ! ػيگَ صبال -

 ايٌن ثيب ؿكت، هي يبػم ػاىت ؿامتي آُبى:  گلت ّ کـػ هکج کن يَ

 !ىـٓ

 ثِو ػلن تْ. موتن گـكت پْل تْهي ٍؼ ّ ريجو تْ کـػ ػمتيْ

 هٌن. چيَ کبػّه ثلِوَ ايٌکَ ثـاي هـػ هي ػاىت هطوئٌب. عٌؼيؼم

 ٌٍؼلي ثَ يبلع ثي ّ پبلتْم ريت تْ ّ گـكتن افه پْلْ ّ ًکـػم ًبهـػي

 .ػاػم تکيَ

 ! اُن اُن:  گلت گؾىت کَ ػهيوَ ػّ يَ

 ثيـًّْ كؤ. ًيبّؿػم عْػم ؿّي ثَ ّلي ثْػم كِويؼٍ هٌظْؿىْ کَ هي

 ! اُن اُن:  ثلٌؼتـ ايٌؼكؼَ اهب کـػ ٍؼا ّ مـ ػّثبؿٍ. کـػم ًگبٍ

 .عٌؼيؼم ٍؼا ثي ّ ثگيـم عٌؼهْ رلْي ًتًْنتن

 ! اُن اُن:  هجل اف تـ ثلٌؼ

  ثؼم؟؟ آة کـػٍ؟ گيـ گلْت تْ چيقي چتَ؟! اا –

 ػلن تْ هي. اًّْؿ کـػ ؿّىْ ّ! عْػتي عـ يؼٌي کَ کـػ ًگبم چپ چپ

 !اًتظبؿىَ ػؿ چي ػًّنت ًوي چْى عٌؼيؼم ثِو
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 **************************************************

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

 ػؿ ىؼى کْثيؼٍ يٍؼا کَ کـػم هي ػُْ لجبموْ اتبهن تْ ػاىتن

 . اّهؼ اتبهو

 کبؿ ػؿ کبػّئي ّ فػم گْلو کـػ هي كکـ ايٌکَ عبٓـ ثَ ٌُْفم صتوب

. کـػم ثبف ػؿ. ًيٌيؼم رْاثي. فػم ػؿ ّ اتبهو ػم ؿكتن.  ًبؿاصت ًجْػٍ

 .مـه ثبالي ؿكتن. تغتو تْ ػيؼم

 ثبؿاػ؟ –

  ُّْم؟ -

 !ثيب ػهيوَ يَ -

 . ًيٌيؼم رْاثي

 ثگيـي؟ ّلٌتبيٌتْ کبػّي عْاي ًوي هگَ -

 . ًگلت چيقي

 پييوْى ثبه هطوئي. ثْػ ًلؼت ثَ ّلي! هيلتَ رْؿ ُـ عْاي؟ ًوي –

 ! ىؼي ًوي

 مي ُويي ثـاي. ثيـّى هيبػ ػًّنتن هي کَ هي. ثيـّى ؿكتن اتبم اف

 ػّ ثَ. ػاىتن ًگَ م ًظـ هْؿػ آٌُگ ؿّ ّ گؾاىتن ػمتگبٍ تْ هْ ػي

 .اّهؼ ػيؼم کَ ًکييؼ ػهيوَ

 ! هيبػ عْاثن ثگْ کبؿتْ مـيغ ثؼّ مْگل:  ـػک ايٌزْؿي

 . موتو ؿكتن

 !كـػا ثـاي ثقاؿ هيبػ عْاثت اگَ عْة –



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 293 
 

 !مـــــْگل:  گلت ّ کييؼ ثبفّهْ

 ! ثگيـ ايٌْ! ثبىَ:  گلتن ّ عٌؼيؼم

 .ثِو ػاػم ّجٔ کٌتـل ّ

  چيَ؟ ايي –

 .کي پليو گلتن ّهتي عْة! کبػّت -

. آّؿػم ػؿىْى ثْػ کوؼم تْ کَ هيکي کينَ يَ اف. اتبهن موت ؿكتن ّ

 هي ثبُبىْى ّهتي عًَْ ثَ ثْػم ريـيٌگيْى ريـيٌگ ٍؼاي ػبىن

 . ثْػ اًؼافم ٌُْفم ثْػ عْة ًَ! ؿهَيؼي

 ىؼٍ ثـام اي اًگيقٍ يَ ّ ثْػ عـيؼٍ ثـام پيو مبل ػّ مْگٌؼ لجبك ايي

 يَ چيوبم ثَ ّ فػم ثٌؼىن ؿّ. ثگيـم يبػ ؿّ ػـثي ؿهٌ ثـم کَ ثْػ

:  فػم ػاػ ّ کـػم ثبف اتبم ػؿ ّ ثـػاىتن ىبليْ ثؼؼم. ؼمکيي مـهَ

 ! ثقاؿ آٌُگ

 ؿّ عًَْ مکْت لجبمن پْلکبي رليٌگ رليٌگ ّ ػـثي آٌُگ ٍؼاي

 . فامت ثَ هؼم يَ چپ ثَ هؼم يَ. کـػم ىـّع تْؿاُـّ اف. ثْػ ىکنتَ

 ! ثـهٌ کي ًـهٌ صبال

 ّا ٌوػُ. ػيؼم هي هيْهؼ ػؿ کبمَ اف ػاىت کَ چيوبىْ اّى هيٌگ

. کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ػاىت ّ ثْػ ّاينتبػٍ ّمٔ ُوْى. ثْػ هًْؼٍ

 ّـثي ، آٌُگو. چـعيؼم ػّؿه ّ ؿكتن ؿکـػم هي صـکت کَ ُويٌطْؿ

 اف ّاينتبػم رلْه کَ ثْػ ًگ[آ آعـاي. ًؼاىت عْاًٌؼٍ يؼٌي. ثْػ

 توْم ثب ُوقهبى. ػاػم تکْى ّاؿ هْد ػمتبهْ ّ کـػم عن کوـم پيت

 ٍْؿتو ؿّ ىبلوْ. ّاينتبػم ؿّه ؿّثَ ّ کـػم ٍبف کوـم آٌُگ ىؼى

 کييؼ يِْ ّ گـكت ىبلوْ ي لجَ کَ ثـم عْامتن ّ کييؼم
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 چيوبي تْ. چنجيؼم ميٌو ثَ ّ ىؼم کييؼٍ ىبل ثب ُوـاٍ هٌن. 

 ي هلنَ. ػاػ هي ثِن ػزيجي صبل يَ ًلنبه گـهي. کـػين ًگبٍ ُن

. ثْػ ٍْؿتن پبييٌي هنوت ؿّي ؿّثٌؼم ٌُْف. هيـكت پبييي ّ ثبال* ثؼى*

 . ثْػ هؼلْم ثبال ثَ ثيٌي اف ّ چيوبم كؤ

 .....کـػ ثبفه اًّْ ّ ثـػ ؿّثٌؼ ي لجَ موت ثَ ّ آّؿػ ثبال ػمتيْ

 .... چًْن فيـ گؾاىت ػمتيْ. ثْػ هؼلْم کبهال ٍْؿتن صبال

 

 .فػ فًگ تللي صنبك ي لضظَ ايي تْ ػهيوب ػّثبؿٍ

 . کـػ هي ًگبٍ ثِن ػاىت ٌُْفم ّلي. عٌؼيؼى ثَ کـػ ىـّع

 ثَ ثـم عْامتن ّ کـػم رؼا افه عْػهْ. ثْػ اػَبثن ؿّ تللي ٍؼاي

 .عْػه موت ثَ کييؼ ّ گـكت ػمتوْ کَ تللي موت

 ثَ عْاثن کَ ثْػ ايي ػًّنتن هي کَ چيقي تٌِب كؤ! ىؼ چي ًلِويؼم

 !! ثْػ ىؼٍ تجؼيل ّاهؼيت

 

 

 ! َفً هي فًگ ػاؿٍ تللي:  گلتن ّ کـػم رؼا افه عْػهْ

 !کٌَ کبؿي ؽاؿم ًوي يؼٌي کٌَ کبؿي تًَْ ًوي ػكؼَ ايي! ثبثبه گْؿ –

 .. عْة ّلي –

 ........  ثؼؼه ّ
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  ثبؿاػ

 .ػاػم ثؼًن ثَ هْمي ّ کو يَ ّ کـػم ثبف آؿّم چيوبهْ

 !تــــــــْپ! ػييت ثْػ ىجي چَ کَ آط

 ربم فا ّ فػم کٌبؿ ؿّ پتْ. ثْػم تغت تْ تٌِب عْػم کْ؟ تْپ عْػ پل ّلي

 ؿاصت عيبلن ىٌيؼم آىپقعًَْ اف تـّم تـم ٍؼاي ّهتي. ىؼم ثلٌؼ

 .ىؼ

 ؿكتن اتبم اف. پْىيؼم ّ کييؼم ثيـّى ؿاصتي ىلْاؿ يَ ّ اتبهن تْ ؿكتن

 ّ موتو ؿكتن آؿّم. ىنت هي ظـف ػاىت آىپقعًَْ تْ. ثيـّى

 .ىًْو گْػي ؿّي گؾاىتن مـهْ. کوـه ػّؿ اًؼاعتن ػمتوْ

 

 !ّاي –

 

 .ميٌک تْ عْؿػ ليق ػمتو اف ثيوبة

 

 تـميؼي؟ –

 .فػم ىًْو ثَ اي ثْمَ يَ

 ! ًَ پَ –

 . ػاػ اػاهَ کبؿه ثَ ّ ػمتو تْ گـكت ثيوبثْ ػّثبؿٍ

 !ىؼي ثيؼاؿ فّػ – هي
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 ! ىؼيي ثيؼاؿ ػيـ ىوب ثجغييؼ –

  ؟ چٌؼٍ مبػت هگَ –

 . يبفػٍ -

 !ٍجضَ اّل تبفٍ! ثبثب اّّ –

 .ػاػ اػاهَ ّ ًگلت چيقي

 .ًيْهؼٍ چطْؿٍ؟ٌُْف هبًتهب ؿامتي –

 كؼال ، عْؿػٍ مـهب ثؼرْؿي ػايين گلت. کـػين ٍضجت ثبُن اهـّف ًَ –

 . ُنت اًّزب

 

 ُويي ثـاي هيـٍ مـ صٍْلن ػاؿٍ ػيؼم گؾىت کَ اي ػهيوَ چٌؼ يَ

  ثجيٌين؟ كيلن ًويبي:  گلتن

 . ثيْؿم ظـكبؿّ ثقاؿ -

 ! ثيب االى هييْؿٍ؟؟ ظـف ٍجش ي کلَ کي آعَ –

  !ًْچ –

 .عْامتي عْػت –

 .اپي ؿّ گؾاىتوو ّ کـػم ثلٌؼه ّ گـكتن کوـه اف ّ ثنتن آة ىيـ

 ثقاؿ ثبؿاػ:  گلت ّ عٌؼيؼ ّ ػاىت ًگَ ثبال ثْػ کلي کَ ػمتبه

 ! ثيْؿهيْى

 ! هييْؿي ثؼؼا صبال –

 ! ػاؿى ًيبف هي ثَ االى –
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 ػاؿٍ ًيبف تْ ثَ تلْيقيًْن عْة –

 !  ًينت هِن اّى –

 . تـ يکًقػ ثـػم ٍْؿتوْ

 !هيبي يؼٌي هيبي هيگن ّهتي –

 .ًقػيکتـ آّؿػ مـىْ ّ اپي ؿّ گؾاىت ػمتبىْ

 .کـػ ًگبم ىيطًْي صبت ثب ًيبم؟ اگَ ّ –

 . ثـهت هي فّؿ ثَ اًّْهت:  گلتن ّ فػم پْفعٌؼي يَ

 . کْلن ؿّ اًؼاعتوو صـکت يَ ثب ّ

 ! ػيًَّْ.. کي ّلن..  ثبؿاػ –

 . پيتن ثَ فػ هي آؿّم هيتبه ثب

 ! ًکي ىلْط:  گلتن ّ پيتو ثَ فػم ػًَّ يَ

 ... فهيي ًقاؿين ػيگَ حبًيَ يَ تب اگَ عؼا ثَ ثبؿاػ –

 . ؿّه اكتبػم عْػهن ّ هجل ؿّي عْاثًْؼهو ُوقهبى

 .هجل ُن ّ هييؼ تغت ُن کَ ثْػ هجال ايي اف

 کَ ػييت چْى ٍجش اف کٌن كکـ. ثْػ ثبف تغتيو هنوت عْىجغتبًَ

 .ًجْػ عجـي

 کٌي؟ هي کبؿ چي اًّْهت:  گلتن ّ کـػم بًٍگ چيوبه تْ

 . کـػ ًگبٍ ثِن ّ ًؼاػ رْاثي

 اًّن. مـم ٓـف ػّ گؾاىت ػمتبىْ ًقػيکت ّ ًقػيکتـ ثـػم ٍْؿتوْ

  ًقػيکتـ آّؿػ ٍْؿتيْ
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 !! گْىن تْ ؿكت ػمتبت کق مْگل! آي –

 . عٌؼيؼ ثلٌؼ

 ىنتيْي ػّمبل تب کٌن كکـ چيَ؟ ظـكيْييو هبيغ! اٍّ اٍّ اٍّ –

 ! ًـم گْه

 .  ُويٌطْؿ اًّن.  ًينتن هجل ؿّي

 . ػاػ رْاة ّ گْىي موت ثـػ ػمتيْ

 .. گْىي ثلَ( ىؼ رؼي ٍؼاه يِْ.... )  ثلَ؟ –

 . گـكتن گْىيـّ! ثبثبت گلت لت فيـ. کـػم ًگبه. موتن گـكت گْىيـّ

  ثلَ؟ –

 گـكتن ػمتيْ مـيغ هٌن.  ثـٍ کَ ىؼ ًيوغيق ربه اف مْگل ُوقهبى

 .اكتبػ جله ؿّ. کييؼم ّ

 ّ ثـػاىت هيق ؿّي اف کٌتـل ػمتو يکي اّى ثب. ػاػ هي تکْى ػمتيْ

 .کـػم ىل ػمتوْ. کـػ ؿّىي تلْيقيْى

 .ػاؿم کبؿتْى ايٌزب ثيبيي ثگجـ مْگل ػمت پنـم، ثبؿاػ:  ثبثبم

  کبؿ؟ چي –

 .ثگن تب ثيبيي صبال -

 .ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ىؼ هطغ گْىي ثؼؼم

 . ػاؿٍ ؿهْىکب ثبثبم ثـين پبىْ مْگي –

  ؟ کبؿ چي –

 .كِوين هي –
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 **************************************************

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

 . ثْػى ُوَ. ثْػين ًينتَ مبلي تْ

 .ًجْػ ثبثبم ّلي. ايٌب ؿاهتيي صتي ّ هبهبًن ، ؿّىب ، ميبهٌؼ

 ؿػ ّ. کـػين هي ٍضجت ّ ثْػين ًينتَ ّؿ يَ ؿاهتيي ّ ميبهٌؼ ّ هي

 هي ٍضجت ػاىتي هبهبًن ُوـاٍ ثَ ؿّىب ّ هليکب ّ مْگل هب هوبثل

 . کـػى

 عبٍي امتـك يَ اًگبؿ. ًجْػ ىبػ اٍال هبهبًن ّلي چـا ػًّن ًوي

 ، کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ثؼؼ ّ مْگل ثَ ّهت ُـ ايٌْ. ثْػ ًبؿصت ّ ػاىت

 . كِويؼم هي

 . اّهؼ ثبثبم يِْ

 . کـػين ًگبٍ ثِو ّ ىؼين مبکت ُوَ

 ثـاي.  عبٍيَ ؿّف اهـّف ػًّيي هي کَ ُوًْطْؿ!.... ُوَ ثَ المم –

 ثؼم ثِتْى گبًي ُوَ کبػّي يَ تب ايٌزب ثيبيي عْامتن ُوتْى اف ُويي

 ... 

 

 !لٌگَ هي کبؿ ربي يَ هي؟؟ ثبثبي اًّن کبػّ؟؟! ثجيٌن کي ٍجـ

 ثـاي عًَْ ثَ عٍَْيَ ثَ چيق يَ..... هيکٌَ كـم ُوَ ثب هي کبػّي –

 ! ػثبؿا تْ

 . کـػم ًگبه تؼزت ثب



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 311 
 

 اًّن گـكتَ؟؟ کبػّ هي ثـاي ػًَّ، ًوي هٌْ تْلؼ صتي کَ هي ثبثبي

  اهـّف؟؟

 .....کبػّ اف ّايٌن -

 ....  ىؼ عبلي ػلن تْ ػيؼم کَ چيقي اّى اف لضظَ يک ّ

 

  

 

 .کـػم ًگبه عبٍي ي رؾثَ ثب

 ثويَ الؼول ػکل ػًّنتن ًوي. کـػ تـ فيجب ٍْؿتيْ کَ فػ لجغٌؼ يَ

 . ىؼى ىْک اًّبُن هطوئٌب ّلي ثْػٍ چي

 ُوًْزب ىؼ هي اگَ کَ ْٓؿي. ثْػم ػَجبًي عيلي ثبثبم ػمت اف

 .هيقػم ػاػ مـه

. ثْػ ؿيغتَ ٍْؿتو ؿّ کويْ يَ ّ ثْػ ثنتَ پيت اف هيکييْ هُْبي

 ػكؼَ يک ، ػيؼًو ثب. ثْػ کـػٍ هاليوي آؿايو ّ ثْػ فػٍ ثٌلو ؿژ يَ

 آتيو ثَ ّرْػم توبم کَ مْفىي. کـػم صل هلجن تْ ؿّ مْفىي

 .کييؼ

 .ّاينتبػ ؿّم ؿّثَ ّ اّهؼ فيجب لجغٌؼ يَ ثب

 !مالم –

 . چـعًْؼم ٍْؿتو ؿّ چيوبم

  اّهؼي؟ چي ثـاي –

 . عْؿػ رب لضٌن اف
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 ...  چَ ايي ثبؿاػ:  ثبثبم

 . ثـػم ثبال ٍؼام

 ثـگيتي؟؟ چي ثـاي گلتن –

 . کـػ ًگبٍ ثِن ًبؿاصتي ثب.  ىؼ هضْ* ٍْؿت* ؿّي اف لجغٌؼ

 ...  عؼا ثَ ثبؿاػ –

 چـا اّهؼي؟ چي ثـاي پـميؼم! ًـــــِبل:  فػم ػاػ هجل اف ثييتـ

  ثـگيتي؟؟

. ثْػ ػّعتَ ثِن کَ ثْػ هلتنوبًو ًگبٍ كؤ. ًيٌيؼم افه رْاثي

 . ػاػم تکًْو ّ گؾاىتن ثبفُّبه ؿّي ػمتبهْ

  ثؼي؟ رْاة مغت عيلي ثـگيتي؟؟ چي ثـاي پـميؼم –

 !ثبؿاػ -

 . ......ثْػ ميبهٌؼ ؼايٍ

 .کييؼم هُْبم اليَ ػمتوْ ّ کـػم ثِو پيتن. کـػم ؿُبه

 ػًّن ًوي هي! ًِبل کي ثبف گْىبتْ عْة:  گلتن ّ موتو ثـگيتن

 .....ثؼّى ايٌْ كؤ..  ثؼًّن ًؼاؿم ػّمن ّ ثـگيتي چي ثـاي

 ! ىؼٍ توْم هب ثيي چي ُوَ ػيگَ:  گلتن ثييتـي تضکن ثب ايٌزبىْ

 . گـكت ػمتن کَ صيبٓ موت ثَ کـػم ؿّهْ

 ..  ػّمت هي عؼا ثَ ثبؿاػ –

 .کـػ ًگبم تـك ثب. ثبال گـكتن ػمتن ّ موتو ثـگيتن
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 هـتيکَ اّى عبٓـ ثَ ػاىتي ػّك هٌْ اگَ تْ.... ىْ علَ...  ىْ علَ –

 ثـات مبلَ چِل هـػ يَ هؼؿ هي يؼٌي ًِبل... کـػي ًوي ّلن ػّْي

 ًؼاىتن؟؟ اؿفه

 

 ثب چي ػّْي ي ػعتـٍ. صيبٓ موت ؿكتن ّ ّىثيـ کييؼم ػمتوْ

 .. ثـگيتَ صبال کَ ثْػ کـػٍ كکـ عْػه

 ! ػّْي...  آىـبل.. ثْػٍ گْؿي کؼّم مبلَ مَ ايي تْ

 .ػاػم تکيَ ثِو عْػهْ ّ گؾاىتن ػؿعت ؿّ ػمتوْ

 ثْػ فثًْن فيـ عْىجغتي لؾت کَ فهبًي ػؿمت. .. ػاىتن کن ُويٌْ.. اٍ

 چـا؟ آعَ... 

  ــــــــا؟؟چــــــــ -

 .اًّْؿ کـػم پـتو ّ کـػم ثلٌؼه ّ ًيوکت فيـ اًؼاعتن ػمتوْ

 کق. ًينتن فهيي ؿّ ّ عْؿػم مـ آؿّم ّ ػاػم تکيَ ػؿعت ثَ پيتن

 ػاػم تکيَ ػؿعت ثَ مـهْ. کـػم روغ فاًُْبم ّ گؾاىتن فهيي ؿّ پبُبم

 .ثنتن چيوبم ّ

  ثبؿاػ؟ –

 . گـكت ػمتو تْ نػمت ّ فػ فاًْ کٌبؿم. کـػم ثبف آؿّم چيوبم

  عْثي؟ –

 هـاؿ ٍْؿتو ؿامتو موت ؿّي ػمتوْ يکي اّى ّ گـكتن ػمتيْ

 . ػاػم

 . کٌن هي عْاُو...  ًپـك چيقي... مْگل آط –
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 .پبه ؿّ گؾاىتن مـهْ ّ ىؼم عن

 ّهتي..  عْىضبل االى ّهتي ثگن ثِو چزْؿي..  ثگن ثِو چزْؿي

 ثگن چزْؿي..  عٌؼٍ هي ّ فًَ هي لجغٌؼ صبال مغتي ُوَ اّى اف ثؼؼ

 ثؼؼ ّگـًَ..  ػاؿٍ هَؼي يَ هطوئٌب هي ثبثبي...  آة ثـ ؿّيبُبه توْم کَ

.. فًگين ثَ ثقًَ گٌؼ عْاػ هي هطوئٌب... ثيبؿٍ ًِبل ثبيؼ چـا مبل مَ اف

 اربفٍ کل ُيچ. ... ػم ًوي اربفٍ کي ُيچ ثَ..  ؽاؿم ًوي هي ًَ ّلي

 ! تًَْ يًو ًَ..  کٌَ عـاة فًؼگيوْ ايٌؼكؼَ ًؼاؿٍ

 

  

 

 . کـػم ثلٌؼه ّ گـتن ػمتيْ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف مـيغ

 .. ثـين ثبيؼ ىْ ثلٌؼ ىْ ثلٌؼ –

  ؟ کزب –

 مبلي ّاؿػ. ثيبػ ؿاٍ تٌؼ کـػم هي هزجْؿ اًّن ّ ػاىتن هي ثـ هؼم مـيغ

 . ىؼين

 ػاىت ّ ٍْؿتو رلْي ثْػ گـكتَ ػمتيْ ّ ثْػ ًينتَ هجل ؿّي ًِبل

 تکيَ ػيْاؿ ثَ ثبثبم.  ثْػًؼ ًينتَ هليکب ّ بًنهبه کٌبؿه. کـػ هي گـيَ

 .موتن اّهؼ ؿّىب هي ػيؼى ثب.  ثْػٍ ػاػ

  ثبؿاػ؟ –

 .ىؼ توْم ػيگَ.  مْگل ًَ ّ هي ًَ ، ًؼاؿم کبؿي ايٌزب ػيگَ هي -

 . ثبال هيبي مْگل ثب االى ُويي ثبؿاػ:  ثبثبم
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 ...  ػيگَ هي –

 !گلتن کَ ُويي:  فػ ػاػ مـم

 .ثبال ؿكت ُب پلَ اف ّ

 

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

 

 هؼام ّ ثْػ ريجو تْ ػمتو. ثْػين ّاينتبػٍ ؿّه ؿّثَ مْگل ّ هٌْ

 .چپ ثَ ؿامت اف...  ؿامت ثَ چپ اف. کـػ هي ٓي اتبم ػـُ

 ًيْػ؟ الکي افػّاد ايي هگَ کـػيي؟؟ کبؿ چي ىوبُب...  ًلِويؼم هي –

  ىؼ؟؟ چي پل

 هي...  ثْػٍ چي افػّاد ايي ًينت هِن ثـام ثبثب - گلتن ًيتػَجب ثب

 ... ػم ًوي اربفٍ ثِت ّ ػاؿم ػّمت مْگل

 ٍْؿتن ؿّي ثؼؼ ي لضظَ کَ ثْػ مْفىي کـػم صل کَ چيقي تٌِب

 . کـػم صل

 . كيـػ ػمتوْ مْگل

 عْثي؟ –

 ثبف گْىتبتًْْ عْة...  فًي؟؟ هي صـف ايٌزْؿي ثبُبم رـػتي چَ ثَ -

 تْ ّ ىؼمت توْم افػّاد ايي ثؼؼ ثَ لضظَ ايي اف ّ مبػت ايي اف کٌيي

 ثَ)  ُن تْ ّ!  گن هي هي چْى کٌي هي افػّاد ًِبل ثب تْ...  ثبؿاػ

 ًـى فًؼاى ػاػاىت يب هبهبى ػاؿي ػّمت اگَ ُن تْ( کـػ اىبؿٍ مْگل

 ! ًکي ًگبٍ مـتن پيت ّ ثگيـ چک ايي
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 ... لضظَ يَ ػؿ تٌِب. ثيـّى ؿكت اتبم اف ّ

 . ثْػ گـكتَ كـا ّرْػهْ توبم عين

  عْثي؟ ثبؿاػ –

 ؿّي گؾاىت ػمتيْ. پيچيؼ گْىن تْ کَ ثْػ مْگل هْطـة ٍؼاي

 . ثْػ عْؿػٍ ميلي کَ ّؿي ُوْى

 !ثگيـٍ افم تْؿّ ؽاؿم ًوي هي:  گلتن ّ کـػم ًگبٍ ثِو

 ... ّلي ىن رؼا افت ًؼاؿم ػّمت هٌن:  گلت ّ کـػ ًگبم ًبؿاصتي ثب

 !ىؼي تنلين فّػي ُويي ثَ کَ ًگْ مْگل –

 .پبييي اّهؼ ّ ؿلتيؼ ٍْؿتو اف اىکي هطـٍ

 هي.  فًؼاى ثـٍ عبًْاػم عْام ًوي هي.. ثبؿاػ تًْن ًوي..  تًْن ًوي –

 .تـمن هي..  تـمن

 هْل ثِت. ًوييَ ُيچيت ُنتن هي ّهتي تب-. گـكتوو ثـلن تْ آؿّم

 !کي اػتوبػ ثِن كؤ ػم هي

 ي ًيًَْ ثَ مـىْ ّ کـػ ًگبٍ چيوبم ثَ. گـكتن ػمتبم تْ ٍْؿتيْ

 . ػاػ تکْى هخجت

 .کـػم ًگبٍ ثِو تؼزت ثب. ىؼ اتبم ّاؿػ ًِبل ّ ىؼ ثبف اتبم ػؿ

 لطلب؟..  ثقؿاي تٌِب هبؿّ هييَ...  ثبؿاػ –

 ػؿ موت ثَ. ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـىْ. کـػم ًگبٍ مْگل ثَ

 .گؾاىتن تٌِبىْى هيلن عالف ثـ ّ کـػم صـکت

 

************************************************* 
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 اف عجـي ًَ ّلي ثْػم ًينتَ ُبل تْي کَ ثْػ ػهيوَ ثينت اف ثييتـ

 يَ ُوَ. کْثيؼم هي فهيي ثَ تٌؼ تٌؼ پبهْ. ًِبل اف عجـي ًَ ّ ثْػ مْگل

 ثيبى ًجبيؼ صبلن ايي ّهتي کَ ػًّنتن هي عْة. ثْػى ًينتَ ٓـف

 .ٓـكن

. ؿكتن ُب پلَ ٓـف ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف.  ثْػ ؼٍى توْم ٍجـم ػيگَ

 کَ ىؼم هٌتظـ. ثيـّى اّهؼى ثقاؿم پلَ اّليي ؿّي پبهْ ايٌکَ ايي اف هجل

 چي ثِو ػًَّ هي عؼا. ثْػ گـكتَ ثؼرْؿي چِـه. پبييي ثيبػ مْگل

 . گـكتن ػمتبىْ. ّاينتبػ رلْم!! گلتَ

  مْگل؟ –

 . کـػ ًگبٍ ًِبل ثَ ثؼؼم کـػ ًگبٍ ًبؿاصتي ثب ثِن

 ! .... ىؼ توْم چيق ُوَ –

 

  

 

  چي؟ –

 . ىؼم ىْک لضظَ يَ

  ثقًين؟ صـف تٌِب ثبُن هييَ –

 . پيتي صيبٓ موت ثـػهو ّ گـكتن ػمتيْ. ػاػم تکْى مـهْ

 ػّمن عيلي کَ ػًّن ،هي يبؿاػ ثجيي:  گلت ّ ّاينتبػ امتغـ ثَ پيت

 ... ّلي ػاؿي
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  ثيبؿٍ فثْى ثَ ايٌبؿّ اىتًؼ ػّمت اًگبؿ فػ هي صـف عْاٍي ؿن ثب

 .. تـ ؿّ ؿاثطَ ايي ثِتـٍ کٌن كکـ ػيگَ –

 چي ثِت ًِبل کـػي؟؟ تـييـ يِْ چـا ؟ ىؼ چي.. ًکي كکـىن مْگل –

  گلت؟

 ًوي هب ايٌکَ.. کـػ يبػآّؿي ثِن صويوت كؤ..  ًگلت چيقي ثِن اّى -

 ػمعبًْا عْام ًوي هي ّ گـكتَ عْػىْ تَوين پؼؿت.. کٌين کبؿي تًْين

 .. ايي اف ثييتـ ًَ..  ثؼم ػمت اف

 ًؼاؿي؟ اػتوبػ هي ثَ ًکٌَ کٌي اػتوبػ هي ثَ ىؼ هـاؿ مْگل ّلي –

 . آّؿػ پبييي ّ گـكت ػمتوْ. ٍْؿتو ٓـف يَ گؾاىتن ػمتوْ

 ! ىؼٍ توْم چيق ُوَ هتبملن، –

 . ّكت اًّْؿ کـػ ؿّىْ ّ

 

 تًَْ؟ هي رْؿي چَ! ىؼٍ توْم چيق ُوَ مـػت ايي ثَ ًوييَ ثبّؿم

 آتيو ثَ عْىجغتيوًْْ ي کلجَ ؿاصتي ُوجي ثَ ؟؟ ؿاصتي ُويي ثَ يَ

 اّى توَيـ ُوو..  هيؼًّن هي!!  تًَْ ًوي مْگل ًَ..... ّؿكت؟ کييؼ

 !ؿمن هي صنبثتْ عْػم! ػّْيَ ي ػعتـٍ

 

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

  مْگل

 

 . ؿكتن عـّري ػؿ موت ثَ ّ ثِو کـػم پيتوْ
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 ثْػم کـػٍ مؼي عيلي. کـػم هي پبک ٍْؿتن ؿّي اف اىکبهْ ػمتن ثب

 ... ثؼم ًيْى ّاهؼي چيْ ُوَ رلْه...  ًکٌن گـيَ رلْه کَ

 ّهت ُيچ کبه..  ّرَ ُيچ ثَ..  ثيلتَ اتلبم ايي عْامت ًوي ػلن

 ثَ ّرْػم توْم صبال کَ... ىن رؼا افه عْام ثَ صبال کَ ػيؼهو ًوي

 ! کبه اي.. ثين عْؿػ...  ثيکٌَ ُن ػؿ نؿّص..  ثيَ کييؼٍ آتيو

 

 اتبم تْ ّهتي. ثْػم فػٍ فًگ ثِو عْػم. ثْػ ؿميؼٍ تيـػاػ. کـػم ثبف ػؿ

 .. ثْػم ًِبل پيو

 فهبى ُـ کني..  پبىيؼ ُن اف فًؼگين کَ ػعتـي..  ػعتـٍ اّى..  ًِبل

 فًؼگين ًبثْػي هنجت کني..  گيـٍ هي آتيو ّرْػم توبم يبػآّؿيو ثب

 ...  کَ کني..  ثْػ

 

 . ىؼم ّمْاؿ کـػم ثبف هبىيي ػؿ

 !  عبًْم آثزي ثَ ثَ –

 ! اّهؼي فّػ چوؼؿ:  گلتن ًبؿاصتي ّ گـكتَ ٍؼاي ثب

  کْ؟ ثبؿاػ پل..  ثْػم پبييٌي عيبثْى ُويي ػّمتبم اف يکي ي هـبفٍ –

 .ًؼاػم رْاثيْ

  ىؼٍ؟ چيقي –

 . کـػم ًگبه هلتونبًَ

 ... ثوًْن ايٌزب ايي اف تـثيي عْام ًوي ثيْكتي ؿاٍ هييَ –

  ىؼٍ؟ چيقي –
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 . گن هي ثِت عًَْ -

 

 اىکبم. ثْػ عٌک چوؼؿ. ىييَ ثَ چنجًْؼم مـهْ. ػاػ صـکت هبىيي

 عْامتن هي ثبؿاػ اف لضظَ اّى کبه. کـػى هي عيل ٍْؿتن آؿّم آؿّم

 ....  ثقاؿٍ تٌِب ًِبل ثب هٌْ گلتن ًوي کبه..  ثوًَْ

.. ًوييٌيؼم ؿّ صـكب اّى هٌن ؿكت ًوي اگَ..  ؿكت ًوي اگَ ىبيؼ

 تـ ّؿ ىؼلَ ّرْػم آتيو لضظَ ثَ لضظَ ثبىٌيؼًيْى کَ صـكبيي

 ...  هييؼ

 ...  کـػى ًبثْػ ػًيبم توبم کَ صـكبيي

 

  

 

 .تْه ؿكتن ّ کـػم ثبف اتبهن ػؿ

 .ثبليت تْ کـػم كـّ مـهْ ّ کـػم پـت عْػهْ تغتن ؿّ

 

 .ؿكتَ ثيي اف ؿاصتي ُويي ثَ فًؼگين ىؼ ًوي ثبّؿم

 ، ثؼٍ ػلؼاؿين يکي عْامت هي ػلن ثييتـ. چـا ػًّن ًوي. ًويْهؼ گـين

 ؿّ چي ُوَ کَ يکي. کٌين تؼـيق ؿّ هََ ثـاه ًجبىن هزجْؿ کَ يکي

 ...  ثؼًَّ

 ..  ًينت کني ّلي
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 .ىؼ ثبف اتبهن ػؿ

 

 چتَ؟(  هنتؼبؿم امن)  هي ي عْىگلَ عـ –

 هييَ ، کٌن امتـاصت عْام هي ػاػاىي:  گلتن ًبؿاصتي ٍؼاي ثب

 ثقاؿي؟ تٌِبم

 گلتَ؟ ثِت چيقي کـػي؟ ػػْا ثبؿاػ ثب ىؼٍ؟ چي ثگي عْاي ًوي -

 

 ّلي. ثتـکَ ثـْن تب ثْػ کبكي ثبؿاػ ي کلوَ ُوْى تٌِب. ًؼاػم رْاثيْ

 ىـّع ٍؼا ثي اّهؼ، ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي ّهتي. ػاىتن ًگَ عْػهْ

 .کـػى گـيَ ثَ کـػم

 

  ىؼٍ؟ چيقي گلتن ػيؼي–

 .کـػ هي ًگبٍ هٌْ ػاىت ّ ثْػ ػاػٍ تکيَ ػؿ ثَ. کـػم ثلٌؼ مـهْ

  ؿيغتَ؟ ثِن ايٌوؼؿ کَ گلتَ چي ثِت ًِبل ثگي عْاي ًوي –

  ػًّي؟ هي کزب اف تْ:  گلتن ُن ُن ثب

 

 .ًينت تغت ؿّي کٌبؿم

 . ًينتن کٌبؿه ّ پبىؼم هٌن
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 ايي کَ گلت.. فػ فًگ ثِن ثبؿاػ ثْػي عْػت صبل تْ هبىيي تْ ّهتي –

 . کـػٍ هٌَـف تَويوت اف تْؿّ کَ گلتَ ثِت چيقايي يَ ػعتـٍ

 

 .کـػم ًگبه

 . گـيَ فيـ فػم ّ کٌن کٌتـل عْػهْ ًتًْنتن

 .کـػم ثـلو ؿّ تيـػاػ

 

 !هيکٌوب گـيَ ػيگَ ًکي گـيَ:  گلت ّ کييؼ هُْبم ؿّ ػمتيْ

 . فػم لجغٌؼ يَ ّ کـػم رؼا مـهْ

  هنغـٍ؟؟ کٌي؟ گـيَ تْ –

 !عْػم عْىگلَ عـ ىؼي صبال! ــبىآُــــــ -

 

 .هيبّؿػ صبلن مـ ُوييَ! ػاىتن ػّك ّاؿ ػيًَّْ ؿّ تيب اعالم ايي

 عيلي ، ثقًَ صـف ُبم ثب تٌِب عْامت ّ اتبم تْ اّهؼ ّهتي:  هي

 . ثگَ عْاػ هي چي ثجيٌن ثْػم هيتبم

 

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

 

 ! ييثي کٌن هي عْاُو:  ًِبل
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 .ًينتن مـم پيت هجل ؿّي

 . ًينت ؿّم ثَ ؿّ

 

 ثبؿاػ کَ ثْػم ىٌيؼٍ.. کٌن هي ىـّع هوؼهَ ثؼّى عبًْهب عبًْم ثجيي –

 ًوييؼ ثبّؿم يؼٌي ًکـػم ثبّؿ هْهغ اّى ّلي کـػٍ افػّاد ػعتـٍ يَ ثب

 هزجْؿ ّاهغ ػؿ کـػم تـکو ّهتي کَ ػاىت ػّمت هٌْ اًّوؼؿ ثبؿاػ چْى

 هي. ًکٌَ افػّاد اي ػيگَ ػعتـ ثب کَ ثجٌؼٍ ػِؼ ْػهع ثب ىؼم تـکو ثَ

 ثب ثچگي اف.. ػوْم پنـ..  هييٌبمن اي ػيگَ کل ُـ اف ثييتـ ثبؿاػ

 ثب اگـم کَ ػًّن هي.. ػمتن تْ اعالهو ػؿىت ّ ؿيق.. ىؼين ثقؿگ ُن

 ...ًجْػٍ ػين ؿّي اف افػّاد اّى ، کٌَ افػّاد کني

 ػم ّ ّاينتبػ مـم پيت. يؼىچـع ػّؿم کـػ ّىـّع ىؼ ثلٌؼ ربه اف) 

 ! .. ثْػٍ* ك ّ ٍ* ؿّي اف ثلکَ(  گلت گْىن

 

 .ىؼ رؼا افم

 

 ًَ رؾة كؤ ّلي.. کبكيَ هـػا رؾة ثـاي ُويٌن ّ عْىگلي ػعتـ تْ –

 ... رؾاة تْام ّ ، هـػٍ ثبؿاػم عْة.. اي ػيگَ چيق

 

 .عٌؼيؼ تـمٌبکي لضي ثب

 

 ..  گن هي چي کَ ػًّي هي –
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  ىؼ رؼي يِْ

 

 ؿاتْ ّ گيـي هي چکتْ ّ هيبي كـػا ُويي ، کي ثبف گْىبتْ عْة پل – .

 ...  ّگـًَ هيـي ّ کيي هي

 

 . ىؼم ىيـ يِْ

 فػ؟؟ هي صـف ايٌزْؿي هي ثب کَ ثْػ کي ايي

 

 کٌي؟ هي ؿلطي چَ ّگـًَ –

 

 .  عْؿػ رب لضٌن اف

 .موتو ؿكتن ّ پبىؼم ربم اف

 ثْػ هي ًْثت صبال

 

 ػعتـ ّاي هيظ..  ثبه ثبىي عْاي هي ُـکي ، عبًْم ًِبل ثجيي –

..  هييٌبميو چوؼؿ ًينت هِن ثـام..  ػيگَ عـ ُـ يب ثبه ػوْه

 هب گلين اف پبتْ پل. هطوئٌن هّْْع ايي اف هي ّ ػاؿٍ ػّمت هٌْ ثبؿاػ

 !ثيـّى ثکو
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 ! ًؼاؿي عجـ پل اا:  گلت ّ عٌؼيؼ

 چي؟ اف –

 

 . ػاػ كيبؿ ؿّ ىوبؿٍ يَ ّ ثـػاىت كلللي تضـيـ هيق ؿّي تللي

 

..  ػًَّ هي ًجبه ًگـاى.... ثيبؿ ثبؿاػ تغت فيـ ي رؼجَ اّى مْمي –

 ! مـيغ

 

 .موتن اّهؼ ّ کـػ هطغ تللي

 

 !........ ثجيي ّ کي ٍجـ پل–

 

  

 

 هطوئي؟؟ ايٌوؼؿ ػعتـ ايي چـا ُنت؟ چي رؼجَ اّى تْي يؼٌي

 

 .عْؿػ ػؿ ثَ اي توَ ػّػهيوَ اف ثؼؼ

 ؿاٍ ثب هيکي رؼجَ يَ ثب ثؼؼه ّ کـػ ثبفه ّ ؿكت ػؿ موت ثَ ًِبل

 . ثـگيت ْٓمي ؿاُِبي

 . موتن ثَ گـكتيْى
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 چيي؟ ايٌب –

 ! ثجيي ّ کي ثبف -

 

 . ًينتن هجل ؿّ

 . کـػم ثبف ػؿىْ ّ پبم ؿّ گؾاىتن ّ ثْػ ثقؿگ ًنجتب کَ ؿّ رؼجَ

 !! ...ًؼاؿٍ اهکبى! ًَ

 .ُؼيَ ّ ػکل ػبلوَ يَ

 .ًِبل ّ ثبؿاػ اف ُويْى ّ

 

 . ثبؿاػ پيت ثْػ پـيؼٍ ًِبل ويکي تْي

 . ثْػ ىؼٍ کْلو مْاؿ يؼٌي

 هُْبىن! لي کٌن كکـ هيکي ىلْاؿک يَ ثب ًغي کـم گيبػ ثْليق يَ

 .ٓـكو يَ ثْػ اًؼاعتَ

 . عٌؼيؼى هي ػاىتي ىْى ػّتب ُـ

 .ثْػ ػؿيب پيتيْى

 ...  رؼاييوْى اف ثؼؼ هبٍ ػّ ػؿمت آًتبليبك ايٌزب..  -

 

 . کـػم يه ػُْ تٌؼ تٌؼ ؿّ ػکنب
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 .. هي عؼاي! اٍّ.. ًِبل..  ثبؿاػ..  ًِبل..  ثبؿاػ

 ! ثؼتـ ُويْى اف يکي ايي کٌبؿ ثقاؿين ؿّ ُوَ

 !ُوؼيگَ ثْميؼى صبل ػؿ ًِبل ّ اًّْ

 .ػٌُن رلْي گؾاىتن ػمتوْ

 ػکل تْه کَ هـػًَّ مبػت يَ ثْػ كلقي گـػًي مبػت يَ رؼجَ تْي

 ...ثْػ ًِبل

 

 ثْػ کـػٍ كـاهْه هٌْ اگَ ّ ػاىت تػّم اگَ! گلتن ثِت کَ هي –

 ًَ عْاػ هي هٌْ ٌُْفم يؼٌي ايي پل! ػاؿٍ ًگَ ايٌبؿّ ًؼاىت لقّهي

 ..کْچْلْ ػـّمک هتبملن.. ثْػي ػـّمک يَ ثـاه كؤ تْ... تْؿّ

 

 ػاىتَ؟؟رؼجَ ػّمو هؼت ايي ي ُوَ تْ يؼٌي. ثيـّى ؿكت ّ عٌؼيؼ ّ

 يَ کـػم اصنبك..  چـا..  چـا آعَ! عؼايــــــــــــــب. فهيي ؿّ کـػم پـت ؿّ

 لؼٌت..  کـػي ًبثْػ ػًيبهْ..  ؿّصن..  هلجن..  ىکينت ّرْػم تْ چيقي

 ... ُوتْى ثَ لؼٌت...  ثبؿاػ تْ ثَ

 

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

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

  ػاػم اػاهَ ّ کـػم پبک اىکبهْ

 

 .ػًجبلن ثيبي فػم فًگ تْ ثَ ثؼؼه ّ –
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 .گـكت ثـلو تْ هٌْ

. کـػم گـيَ ّرْػم توبم ثب ّ فػم چٌگ لجبميْ ّ ػّؿه اًؼاعتن ػمتبهْ

 ....ثيَ کن ػؿػم اف ثغيي ىبيؼ

 

 .کـػم ثبف کـػم پق چيوبي گْىين فًگ فّؿ ثَ ٍجش

 . گيتن گْىين ػًجبل ثَ هيق ؿّي ّ ػاػم صـکت ػمتوْ

 ؟ثلَ:  ػاػم رْاة کٌن ًگبٍ ىوبؿىْ ايٌکَ ثؼّى

 . ثْػ ىؼٍ کالؽ هبؿ هبؿ ىجيَ ٍؼام

  گـكتن؟ ؿّ ػًيب ػّمت تـيي ًبهـػ ىوبؿٍ ؟ الْ –

 ! ؿّىب مالم -

 ايٌکَ ثؼّى ؿي هي هيٌؼافيْ مـتْ عـ هخل ثييؼْؿ!  مالم هبؿ فُـ –

  ىؼٍ؟ چي ثگي

  ىؼٍ؟ چي کٌَ هي كـهي چَ -

  ػي؟ ًوي فًگبم رْاة چـا صبال کٌَ؟؟ ًوي كـم -

 . ثْػم عْاة -

 ! ىؼ هي ثيؼاؿ عْاة اف فػم فًگ هي کَ ثبؿي ػٍ ايي ثب ثْػ عـمن –

 !! ًينت عْة اٍال صبلن ًکي اؽيتن ؿّىب –

 ًبؿاصتي؟ عيلي! ػًّن هي –

 ! کٌي كکـىْ کَ اًّي اف ثييتـ:  گلتن ّ فػم پْفعٌؼ يَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 318 
 

 ثقًن؟ فًگ ثؼؼا عْاي هي –

 ! ىن هي هوٌْى -

 ! ثبي كؼال کٌن هي عْاُو –

 . کـػم هطغ ؿّ گْىي

 .کـػم پٌِْى تيـػاػ آؿْه تْ عْػهْ ّ عْاثيؼم پِلْ ثَ

  ثْػ؟ ؿّىب –

 !اُّْم -

 .فػٍ فًگ کَ ثْػ ثبؿه ػُويي ايي ػًّنتن هي –

 . کـػم ًگبٍ ثِو ّ گـكتن ثبال مـهْ

  چٌؼٍ؟ مبػت هگَ –

 ! يبفػٍ -

 . ػاػم تکيَ آؿًزن ؿّ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 !  کبؿت تيب –

 ! ىن هي اعـاد كْهو ًتـك -

 . کييؼم ّ گـكتن ػمتيْ ّ پبىؼم ربم اف

 تْ ػالف کن هيين؟؟ اعـاد چي يؼٌي! عيبل ثـــــي ، ثجيٌن پبىْ –

  ثپيًْؼي؟؟ ػمتيْى ثَ عْاي هي تْام ػاؿين ربهؼَ

 ؿميؼ؟؟ هي فّؿم هگَ ّلي

 !!عْثَ عيلين تبفٍ ؟؟ ػاؿٍ اىکبلي چَ -
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 ثيـّى ٍؼا ثب لنوًْ ّ کـػم ّل ػمتيْ ًويـمَ ثِو فّؿم ػيؼم ّهتي

 . ػاػم

 ! تٌجلي عيلي–

 . کـػم ًگبه ميٌَ ثَ ػمت

 ! ًتـك:  گلت ّ ػاػ عْػه ثَ هْمي ّ کو يَ

 ! کـػى ؿػ هـعَي ثـام آهبتْى! تًْن ًوي عْاهن ثَ

 . کـػم ًگبه تؼزت ثب

  کـػى؟ کبؿ چي–

 .موتن اّهؼ ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف

 ثٌؼٍ ثَ ًينت، ةعْ صبلتْى كِويؼى ّهتي ّ فػى فًگ مضـ ي کلَ -

 . ثبىن ىوب هْاظت كـهْػى اهـ

 : ػاػ اػاهَ کَ ثيـّى ؿكت هي ػاىت

 فًگ ثِن ػاىتي کبؿي اگَ. ثيـّى هيـم مبػتي يَ يَ هي ّوي ػؿ –

 .ثقى

 .ثيـّى ؿكت اتبم اف ّ

 .  ًينتن تغتن ي لجَ

 .کـػم ًگبه ّ ثـػاىتن هيق ؿّي اف گْىيوْ

 !ثبؿاػ.. ّ ؿّىب..  ؿّىب! ثْػ هينکبل تب ػٍ ّاهؼب! اّّف

. ىؼم پييوْى ّلي ثؼم كيبؿه کَ مجق ي ػکوَ موت ثـػم ػمتوْ

 !کٌَ ثبفي ثبُبم ايي اف ثييتـ ثقاؿم ًجبيؼ! کٌن هوبّهت ثبيؼ! کي ّلو ًَ
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 کـػم ثبفي يکن ّ گين هنوت تْ ؿكتن اًّزب اف ّ هٌْ تْ ؿكتن! اّّّف

 !ّاال!! هيْكتبػم يبػه ثَ کوتـ ايٌزْؿي صؼاهل

  !اّّّف

 !کـػى ثبفي صتي ًؼاىتن ؿّ کبؿي ُيچ ي صٍْلَ

 .اًّْؿ کـػم پـت گْىين ًـميؼٍ ػهيوَ پٌذ ثَ

 . ثْػم ًغْؿػٍ ُيچي تبصبال ػييت اف

 ! اّّّف. ػاػم ثيـّى ٍؼا ثب ًلنن ّ ثـػم كـّ هُْبم اليَ اًگيتبهْ

  ثغتن؟ ثؼ ايٌوؼؿ هي چـا –

 .ىؼم عيـٍ اتبهن موق ثَ

 ايي توبم يؼٌي کـػٍ، کبؿّ ايي هي ثب ثبؿاػ کَ کٌن ثبّؿ تًْن ًوي ٌُْفم

 ػاػٍ؟ هي ثبفي هٌْ ػاىتَ هؼت

 ... چـا...  چـا آعَ

 ثب تًْنت ؿاصتي ُويي ثَ يؼٌي ّاهؼب؟ کيک؟ ؿا کبؿ اّى توبم يؼٌي

 ػـّمک يَ هخل هٌْ ّ کٌَ ثبفي هي ثب ؿاصتي ُويي ثَ کٌَ؟ ثبفي هلجن

 ... اًّْؿ؟ کٌَ پـت

 ثب ًيبفه ؿكغ عبٓـ ثَ كؤ ّ ػاىتَ ػّمت لًِب هؼت ايي توبم يؼٌي

 ..ثْػٍ؟ هي

 ػاىتي؟ ًگَ ؿّ لؼٌتي ي رؼجَ اّى چـا چـا آعَ

 ؿّ هيٌؼافٍ يبػه ثَ تْؿّ کَ چيقايي ٌُْف چـا پل هيْهؼ ثؼت افه اگَ

 ػاؿي؟ هي ًگَ

 .. کٌن ثبّؿ تًْن ًوي کَ هي ًَ
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 .کـػ عبؿد كکـ اف هٌْ کَ ثْػ ػؿ فًگ ٍؼاي

 رب چيقي پنـٍ ايي ػّثبؿٍ اصتوبال. ػؿ ػم ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 . گؾاىتَ

 .کـػم ًگبٍ ػؿ ثيـّى ثَ ّ کـػم ثبف ػؿ. ػؿ ػم ؿكتن صٍْلگي ثي ثب

 .کـػ ًگبم ًبؿاصت ّ ثْػ ريجو تْ ػمتبه

 .  مْعت هلجن تَ چيقي اًگبؿ يِْ

 !ثبؿاػ –

 تْ؟ ثيبم تًْن هي مْگل، مالم:  گلت اي گـكتَ ٍؼاي ثب

 ػؿ رلْي اف. ىؼ هبًؼو هلجن تَ چيقي يَ ّلي ًَ ثگن نعْامت اّلو

 .ىؼ عًَْ ّاؿػ. ؿكتن کٌبؿ

 ّ ثنتن ػؿ. گـكت كـا ّرْػم کل ػطـه ىؼ ؿػ کٌبؿم اف ايٌکَ هضِ ثَ

. ّاينتبػ تلْيقيْى رلْي ّ ؿكت ُبل موت ثَ. اكتبػم ؿاٍ مـه پيت

 .موتن ثـگيت

 ثب.... ثگن ثِت ّؿ چيقي تب ايٌزب اّهؼم هي:  گلت رؼي ّ عيک لضي ثب

 ثَ هي ثَ اػتوبػ ربي ثَ ّ کـػي اًتغبثت ػييت تْ ايٌکَ ثَ تْرَ

 ...  کَ چيقي توْم کَ ثؼًّي عْامتن ، کـػي اػتوبػ ًِبل صـكبي

 

 ثْػ هب ثيي کَ چيقي توْم:  ػاػ اػاهَ ػّثبؿٍ ّ کييؼ ػوين ًلل يَ

 ريشتـ هي ثَ کـػى اػتوبػ ثَ اًّْ کَ چيقي ُوْى ايٌن ّ ىؼٍ توْم

 .ػاػي

 .موتن گـكت ثبثبهْ چک ّ
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 .ثْػ کـػٍ ٌُگ هـقم

 ثيي چي ُوَ چي يؼٌي.. کٌن؟ کبؿ چي ثبيؼ هي االى..  ىؼ؟ چي االى

 ىؼ؟ توْم هب

 . کـػم ًگبه هجِْت ّ هبت رْؿي ُويي

 گْىن ػم ّ رلْ آّؿػ ّمـىْ ػمتن تْي گؾاىت چک ّ گـكت ػمتوْ

 صبال ّلي ثْػم عْىضبل ثْػى ثبتْ اف ّ ػاىتن ػّمت هي:  گلت

 !..ًؼاىتي ليبهتيْ تْ کَ كِويؼم

 كـّعتي ًِبل اّى ثَ هٌْ هؼؿک ثؼّى ّ هؼٌي ثي صـف چبؿتب عبٓـ ثَ تْ

 ....فًؼّى ًويـٍ هبهبًت کَ ثبىي عْىضبل االى اهيؼّاؿم. 

 

 .اّهؼ ػؿ ىؼى کْثيؼٍ ٍؼاي ثؼؼ اي لضظَ ّ ىؼ رؼا افم ّ

 . كيـػم ػمتن تْ چک

 .ٌيؼمى هي ىؼًو هچبلَ ٍؼاي

 ...کـػم؟ کبؿ چي هي عؼايب

 ..کٌَ؟ ؿكتبؿ ايٌزْؿي ثبُبم تًْنت چطْؿ

 ....ثگَ؟ ثِن ايٌبؿّ تًْنت چطْؿ

 عْػم! ثْػ هؼؿک ًجْػ صـف كؤ اًّب ثؼم؟ تّْيش ثِو ًؾاىت صتي چـا

 ٌُْف چـا ًؼاىت ػّمو اگَ! ثيبؿػىْى تغتو فيـ اف گلت کَ ػيؼم

 ..چـا؟ چـا چـا ثْػ؟ ػاىتَ ًگِيْى

 .ّؿ يَ کـػم پـت چک

 ....!!  ُوتْى ثَ لؼٌت –
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 .فػم ػاػ ّرْػم توبم ثب

 ...!  تْ ثَ لؼٌت:  فػم ريؾ ّ هُْبم تْ ثـػم ػمتوْ

 عْؿي ىکالت ظـف ىؼ ثبػج کَ ػيگَ ّؿ يَ کـػم پـتو ّ گـكتن هيق

 . ّثيکٌَ ثيَ پـت ؿّه

 .... لؼٌتيب:  فػم كـيبػ ػّثبؿٍ

 .ػمعْؿ ليق ّ ػاػم تکيَ ػيْاؿ ثَ آؿّم

 . فاًْم ؿّي گؾاىتن مـهْ ّ کـػم روغ ىکون تْ فاًُْبهْ

 .کـػم هي گـيَ ثلٌؼي ٍؼاي ثب

 عْػه ثَ چـا کٌَ؟ ًبؿاصت هٌْ هيؼٍ اربفٍ عْػه ثَ ُـکني چـا آعَ

 ثقًَ؟ صـف ايٌزْؿي ثبُبم ػاػ اربفٍ

 چـا؟...  چـا ؟ کٌَ عْؿػ ؿـّؿهْ ػاػ اربفٍ عْػه ثَ چـا

 هيق ؿّي – کٌبؿم اف ثْػ ًْىتَ عؼا هؿّ کَ ؿّ اي ىييَ ي هزنوَ

 .کـػم ًگبٍ ثِو ّ ثـػاىتن – تلْيقيْى

 .. هلجن..  ػا..  اربفٍ..  عْػه ثَ ؿا.. چـ ؟ چـا... يب عؼا –

 .ثؼم اػاهَ ًتًْنتن ػيگَ

 . ىؼم عيـٍ هزنوَ ثَ كؤ

 عْؿػ ٍؼاي يِْ ّ ػاػم كيبؿه ثييتـ ّ ثييتـ! ... عؼا. اموو ثَ

 ثَ کَ ثْػ ظـيق اًّوؼؿ. اّهؼ اي ىييَ ّ ظـيق ي هزنوَ ىؼى

 . ىکنت ؿاصتي
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 پبؿٍ احـ ػؿ کَ عًْي اّى ثـ ػالٍّ ؿيغت فهيي ؿّي ُب ىييَ عْؿػٍ

 فهيي ثَ هطـٍ هطـٍ ثْػ اّهؼٍ ّرْػ ثَ ُب ىييَ تْمٔ ػمتن کـػى

 . ؿيغت هي

 .ػاػم صـکتو آؿّم. گـكتن ٍْؿتن رلْي ّ کـػم ثبف ػمتوْ

 .ىؼ هـهق آؿًزن تب کن کن ّ ؿػىعْ مـ آؿّم..  عْى..  عْى

 ثؼؼ اي لضظَ ّ کـػم مـگيزَ ّ ّؼق اصنبك ّلي چـا ػًّن ًوي

 . ؿكتي ميبُي چيوبم

 ّ ىؼى مٌگيي چيوبم کن کن ًيْكتبػ اتلبهي ّلي فػم پلک ثبؿ چٌؼ

 . ىؼ ميبٍ چيوبم رلْي ػًيب ثؼؼه

 

  

 

  ثکٌي؟ عْامتي هي کبؿ چي هيْهؼ مـه ثاليي اگَ.. -

 .هيْهؼ مـم ثبالي اف کَ ثْػ فى يَ ٍؼاي

 !گؾىت عيـ ثَ کَ كؼال –

 . ػاػ ؿّ فى رْاة کَ ثْػ هـػ يَ ٍؼاي

 گؾىت؟؟ عيـ ثَ چي يؼٌي –

 ... صبالم کـػيي اؽيت ؿّ ثيچبؿٍ ايي ًِبل ّاّى تْ کن

 ! ىْ علَ لطلب يکي تْ ؿّىب:  گلت ثلٌؼتـي ٍؼاي ثب هـػٍ

 ! ايکپيـيَ ي ػعتـٍ اّى صوت ُوْى –
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 ىؼٍ؟ چي ػهيوب االى هيگي؟ چي ايٌب

 .کٌن ثبفه تًْنتن هي مغتي ثَ کَ ثْػى مٌگيي اًّوؼؿ چيوبم

 . کـػم ثبفىْى يْاه يْاه

 ...!آط –

 ! فػ هي چيون ثؼرْؿي ًْؿ. ثنتن چيوبم

  عْثي؟ مْگلي –

 . ثْػ ؿّىب ًگـاى ٍؼاي

  کزبم؟ هي:  گلتن هيْهؼ ثيـّى فّؿ ثَ کَ ٍؼاي ثب

 !ثيوبؿمتبى-

 .ثْػ ـػه عيي ٍؼاي

  ىؼ؟.. چي اكتبػ؟ اتلبهي چَ –

 !ُويي ػاػي ػمت اف عْى کـػيْ ّؼق يکن كؤ!  ػقيقم ُيچي:  ؿّىب

 .ثيـّى کـػم پـتو ؿميؼ كکـم ثَ کَ اموي تٌِب کـػى كکـ ثؼّى يِْ

 !ثبؿاػ-

  مْعت ثؼرْؿي يِْ. ػاػم صـکت ػمتوْ

 ..! آي –

 ! يْاه يْاه:  ؿّىب

 کـػم مؼي. کـػم ثبف کن کن چيوبهْ.ػًّؼثـگـ اّلن صبلت ثَ ػّثبؿٍ هٌْ

 .کـػم ًگبٍ ؿامتن موت. ثؼم ػبػتيْى ًْؿ ثَ

 ؿّىب؟ –
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  ػقيقم؟ رًْن –

 !ػاؿم ػؿػ -

 هي عجـ ػکتـ االى ُويي!  کي ٍجـ کي ٍجـ:  گلت اي ػمتپبچَ صبلت ثب

 !کٌن

 ايٌزْؿي اًگبؿ. کٌن ثبفىْى عْامت ًوي ػلن. ثنتن چيوبهْ ػّثبؿٍ

 !ثْػ ثِتـ

 ؿّ ػيگَ ًلـ يَ ًلنبي ٍؼاي ٌُْفم. اّهؼ اتبم ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي

 ٍؼاه آؿّم ثْػم ىٌيؼٍ هـػًّيْ ٍؼاي ايٌکَ ثَ تْرَ ثب. هييٌيؼم

 .فػم

 تيب؟ -

 . گيتن ػمتو ػًجبل ّ ػاػم صـکت ثْػ موتو کَ ػمتوْ

 .كيـػم ّ کـػم پيؼا ثْػ ػاػٍ هـاؿ تغت کٌبؿ کَ ػمتيْ

 ! ثوْى پيين -

 . ؿكتن كـّ عْاة ّثَ ىؼ ٌگييم چيوبم ػّثبؿٍ ّ

 

 ىکون تْي کَ ىؼيؼي ػؿػ اف ثْػ گؾىتَ ّهت چَ ػهيوب ػًّن ًوي

 اف کَ کوي ًْؿ يَ كؤ. ثْػ تبؿيک رب ُوَ. کـػم ثبف چيوبم ثْػ پيچيؼٍ

 .ًجْػى کٌبؿ ُبم پـػٍ صتي ًجْػ اتبم تْ اي ػيگَ ًْؿ ّگـًَ هيْهؼ ػؿ فيـ

 کييؼم ثييتـ پبهْ يَ. نتنًي تغت ؿّ ّ ػاػم تکْى عْػهْ مغتي ثَ

 .گيتن ػهپبيي ػًجبل ّ

 ! آٍ -
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 مْؿاط ػًجبل کْؿهبل کْؿهبل تبؿيکي اّى تْ ّ پْىيؼم ػهپبييوْ!  يبكتوو

 . گيتن مـم آّيق

 ّ عن تًْنتن مغتي ثَ ُويي ثـاي ثْػى کـػٍ پبًنوبى هضکن ػمتوْ

 ثَ ػاىتن ّ ثْػ پبييي مـم. کييؼم هي فهيي ؿّ ػهپبييوْ. کٌن ٍبكو

 . گيتن هي يغچبل ػًجبل

 ّ ايٌْؿ ثَ ّ کـػم ػؿاف رلْتـ هتـ يَ ػمتوْ. هـػم هي گيٌگي اف ػاىتن

 . عْؿػ ٍبكي رنن ثَ ػمتن ثبالعـٍ تب کييؼهو هي اًّْؿ

 مْفى ثکين ػؿ اّهؼم تب ّلي گؾاىتن ػؿ ثبالي المتيک ؿّي ػمتوْ

 . کـػ اؽيتن مـم

 ! آط –

 ثبف ػؿىْ کـػى عن ثَ ًيبف ثؼّى يؼىب تب يغچبل ثَ کـػم تـ ًقػيک عْػهْ

 . کٌن

 کـػيکَ هي ؿامت ّ عن ؿّ لؼٌتي اًگيتبي اّى ثبيؼ کَ صبل ُـ ثَ ّلي

 ! کَ هيبّؿػي كيبؿ يَ ثبيؼ.. 

 !! گيٌوَ هي عْة! آٍ

 . هيْهؼ کييؼًو ًلل ٍؼاي پيين؟ اهيت کي يؼٌي

 ػمتوْ ػّثبؿٍ. کـػم ًقػيک ًلنبه ٍؼاي ٓـين اف ثِو عْػهْ آؿّم

 . گيتن ػًجبلو ّ ؼمکيي

 . ػاػم صـکت هجل ي ػمتَ ؿّي اف ػمتوْ

 !پنـٍ! لپبه ّ پييًْيو...  هُْبه
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 ّپيت آّؿػم تـ پبييي کوي اىبؿهْ اًگيت ّ کـػم ٍبف اًگبىتبهْ

 . لپو تْ کـػم كـّ مـُن

  تيب؟؟! گيٌوَ هي پبىْ تيب! .. تيب –

 ُّّّْم؟ -

 ! گيٌوَ هي پبىْ -

 .ؿكتن ػوت هؼم يَ ّ کييؼم ػمت لپو ثَ فػى اف

 . ىؼٍ ثلٌؼ کَ ػاػ ًيْى هجل ػىکبي ٍؼاي

 عْة: گلت ًجْػ ىجيَ عْػه ٍؼاي ثَ اٍال کَ اي گـكتَ ٍؼاي ثب

 ! کي ؿّىي چـاؿْ

 .گـكتن چيون رلْي مبػؼهْ مـيغ. ىؼ ؿّىي اتبم ثؼؼ اي لضظَ ّ

 !آي –

 .آّؿػم پبييٌو آؿّم آؿّم

 .کـػ ػبػت ًْؿ ثَ چيوبم کن کن

 .يغچبل تْي کوـ تب کَ مػيؼ تيـػاػ

 ! ػطـه...  ٍؼاه.... ًجْػ تيـػاػ ىجيَ اٍال ُيکلو ّلي

 . هًْؼم لضظَ يَ يِْ

  ثبؿاػ؟؟ –

 ُّّْم؟ -

 . ثـگيت موتن ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ

 . ثْػ ىکالتي کيک يَ ػمتو تْ
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 .کـػ ًگبٍ ثِن عوبؿ چيوبًي ّ پـييْى هُْبي ثب

 ..  کـػم كکـ..  هي..  تْ.. تْ –

 هًْؼٍ ثـات کَ گلْکقين ؽؿٍ يَ ُويي! ًکي كکـ فيبػ:  گلت ّ موتن اّهؼ

 !هيـٍ ُؼؿ

 . موتن گـكت کيک

 .  گـكتن افه تؼزت ثب

 ! اػة ثي:  -

 ّ آّؿػم ثبال کوي ثبليتْ ثؼؼم کـػم آّيقّى مـم ّ تغتن ؿّ ؿكتن صـً ثب

 . ػاػم تکيَ ثِو

 ثغْؿم؟ چزْؿي صبال ًَ؟ ثؼٍ عيلي ثبىَ مْمْل ايٌوؼؿ آػم ايٌکَ

 ثنتي کَ ملتي اّى ثب يؼٌي کـػ عن ًوييَ کَ ؿّ ثـيؼٍ ػمت اّى

 ! کـػ کبؿي ىَ ًوي

 .ؿٍ هي كـّ آػم ػمت تْ هيؼٍ تکًْو ؽؿٍ يَ کَ مْفًين ايي

 . پبم ؿّ گؾاىتن کيک

 . کـػ ًگبٍ هي ثَ اًّن.  کـػم ًگبٍ ثِو صنـت ثب

 ! ثغْؿهت کٌن هي پيؼا ؿاُي يَ ػقيقم ًتـك –

 ! اّّف! ىؼ ثلٌؼ ىکون ٍؼاي

 ًجْػ؟؟ اي ػيگَ کني پنـٍ ايي ؿيـ ًويؼًّن هي آعَ

  ثبؿاػ؟؟:  گلتن ّ ػؿيب ثَ فػم ػل

  ُّّْم؟ -
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 ثغْؿم؟؟ کيک ايي کٌي کوکن هييَ! پّّْف هي..  هي..  چيقٍ -

 . موتن اّهؼ ّ ىؼم ثلٌؼ ربه اف

 

  

 

 ! هي ثؼٍ:  گلت کالكَ صبلتي ثب

 

 .موتو گـكتن هظلْهبًَ ثيوبة

 

 گـكت ّ! کيک تْ کـػ كـّ هضکن چٌگبلْ ّ ًينت کٌبؿين ٌٍؼلي ؿّ

 . موتن

 

 . کـػم ثبف ػٌُن

 

 . صلون تْ کـػ كـّ چٌگبل چي ػيي

 

  چتَ؟ ُّّْ:  گلتن پـ ػُي ثب

 

 كـّ چٌگبل ُوْى االى گلتن کَ کـػ ًگبم رْؿي يَ ، کـػ ًگبم رْؿي يَ

 . چيوبم تْ کٌَ هي
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 عْاي ًوي اگَ عْة:  تنگل کـػم ػؿاف ػمتوْ ّ عْؿػم کيکوْ مـيغ

 !ىؼ فعن ػٌُن! عْؿم هي عْػم ثؼٍ ثؼي

 

 !ًکـػٍ الفم –

 

 . ىؼم ػَجبًي

 

 کبؿات اّى عبٓـ ثَ ايٌکَ ربي ثَ کٌي؟ هي ؿكتبؿ ايٌزْؿي چـا ثبؿاػ –

 كلقي هيق ؿّي کْثيؼ ثيوبثْ! ثبهيَ ًيوتن ّ ػّهْؿت تبفٍ عْاي ثَ هؼؾؿت

 . تغتن کٌبؿ

 

 ايٌکَ هخل عيـ ًَ عْام؟ ثَ هؼؾؿت هي ثبهيَ؟ نًيو ّ ػّهْؿت هي:  فػ ػاػ

 ! هي ًَ تْيي ثغْاي هؼؾؿت ثبيؼ کَ اًّي! گـكتي اىتجبٍ ىوب

 

 چـا؟ ثپـمن هييَ –

 

 !پـؿّيي عيلي -

 

 .هجل موت ؿكت ّ هي ثَ کـػ پيتيْ ّ
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 . ثبال کييؼ کلو تب ؿّ پتْ ّ هجل ؿّي کـػ پـت عْػىْ

 

 يَ. کييؼم ثيـّى ثْػ َبثناػ ؿّي کَ مـم ّ پبىؼم ربم اف صـً ثب

 . ػاػم كيبؿ ّ ثيبػ ثٌؼ عًْو تب ؿّه گؾاىتن ػمتوبل

 

 .  موتو ؿكتن ػَجبًيت ثب

 

 مـه اف ؿّ پتْ مـهين ػمت ثب هضکن.  گْىَ يَ کـػم پـت ػمتوبل

 –. کٌبؿ کييؼم

 

 ... ًينت صبليت ايٌکَ هخل تْ عيـ ًَ

 

 . کـػ ًگبٍ ثِن

 

 ! .. آهب هي ًَ تْيي ثغْاػ هؼؾؿت ؼثبي کَ اًّي چيَ؟ ػًّي هي اٍال –

 

  چـا؟ اًّْهت –
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 هؼل ٍؼ رًْتْى ًِبل ثب ثْػ ؿكتَ هي ي ػوَ کَ ثغييؼ!!! چـا؟ چـا؟ -

 ُوْ ػاىتيي ّهتي کَ ثْػ هي ي ػوَ کَ ثجغييؼ!!  ثْػ گـكتَ ػکل

 کَ ثجغييؼ! ثْػ گـكتَ ػکل عْػىْى اف ػّؿثيي ثب کـػيي هي ثْك

! ثْػ کـػٍ هبين تغتو فيـ ؿّ رؼجَ ىاّ ٌُْفم کَ ثْػ هي ي ػوَ

 ًگَ ٌُْف ؿّ اًّب ًؼاىت لقّهي پل ًؼاىتي ػّمو اگَ!! ىـهٌؼٍ

 هخل کْچيکي چيقاي ثَ صتي هي! صنبمن هي هضتـم آهبي آؿٍ...  ػاؿي

 يکي كکـه تْ کَ کٌن فًؼگي کني ثب تًْن ًوي هي! صنبمن ايٌن

 !پّّّْف.... ثـٓـف عبٓـ ثَ ّكؤ كؤ ّ ػيگنت

 

 

 

  ثغْاي؟ هؼؾؿت ثبيؼ چـا كِويؼي صبال:  گلتن ّ ىؼم ػيکوًق

 

 .اًّْؿ کـػم ؿّهْ

 

 .ثْػم اّهؼٍ رْه ثَ ثؼرْؿي

 

 . گـكت لجبمن ي لجَ

 

 ! ثجيٌن ثؼٍ تّْيش آػم هخل ثييي..  رؼجَ؟ ػکل؟! .. ثجيٌن کي ٍجـ –
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 .. تْ ثـاي لقّهي هي –

 

 .هجل ؿّي ىؼم پـت ّ کٌن کٌتـل عْػهْ ًتًْنتن هٌن کييؼ لجبموْ

 

 .گـكتي ػؿػ مـهين ػمت ّ ثـيؼم ػمت

 

 ! آي آي–

 

 ّ کـػم روؼو ىکون تْ گـكتن ػمتن تْ ثـيؼم ػمت مـهين ػمت ثب

 . ىؼم عن

 

  ىؼ؟ چي –

 

 عْؿػ رـ ىوب لطق ثَ -

 

 چي؟-

 

 ! رٌبثؼبلي ىلْاؿ گلتن ػلن تْ

 

 ! ػيگَ ػمتن –
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 ! ثجيٌن –

 

 .کٌبؿ کييؼم ػمتن. ػمتن کـػموت ػؿاف ػمتيْ

 

 .اكتبػٍ ثـاه اتلبهي ىبيؼ! ًکي لذ مْگل –

 

 هضکن. عْػه موت کييؼ فّؿ ثَ ّ مبػؼم ؿّي گؾاىت ػمتيْ

 . کـػ اًگْلک ىؼم رـّارـ ػمت ػمتو يکي اّى ثب. ثْػ گـكتَ مبػؼهْ

 

 !يْاه! آي..آي –

 

 ػکل ّ رؼجَ هْيَ صبال عْة:  گلت ؿكت هي ّؿ ػاىت کَ ُويٌطْؿ

  چيَ؟

 

 

 

 ! بثقًوي عْامتن هي

 

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 336 
 

 

 ! کي كيلن عْػتْ ثـّ –

 

 .ػاػ كيبؿ ػمتوْ

 

 !! يْاه! آي.. آي–

 

 ! گلتن رؼي –

 

 !ثْػم رؼي هٌن –

 

 .ػاػ كيبؿ ثييتـ ػمتوْ

 

 !گن هي... گن هي ثبىَ!  آي..آي-

 

 .گلتي ثـاه ؿّ هََ پيبف تب ميـ اف کـػم ىـّع. کـػ کن ػمتن كيبؿ

 

  ؟ثـم ؽاؿي هي صبال:  گلتن ىؼ توْم صـكبم ّهتي

 

 . کـػ ًگبم ًبؿاصت
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 . ثقًن صـف صبال کَ هٌَ ًْثت ًَ –

 

 . کـػم ًگبه

 

 ثـام اٍال گلتي ثـام کَ ايٌبيي کَ ثؼًّي ايٌْ ػاؿم ػّمت مْگل –

 ! ًؼاىت تبفگي

 

 

 

 . کـػم ًگبه تؼزت ثب چي؟ يؼٌي چي؟؟

 

  

 

 ّهتي... ثيـّى کييؼم ًِبل فثْى فيـ اف اًّيت عْػم ايٌبؿّ ي ُوَ –

 اف کـػي اػتوبػ اّى صـكبي ثَ ايٌکَ عبٓـ ثَ ثييتـ ًْتْىع اّهؼم

 صتي! ًؼاىت اؿفىي هي ثـاي چک اّى ّگـًَ ثْػم ػَجبًي ػمتت

 ًوبييي ٍْؿت ثَ هؼت يَ تب ثؼم ثِت پييٌِبػ ايي عْػم عْامتن هي

 ...ثگيـي چک اّى تب ثبىين رؼا ُن اف
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 . ثيـّى يلتبػه صؼهَ اف چيوبم ػاػ هي اػاهَ ػيگَ ؽؿٍ يَ اگَ يؼٌي

 

 .. رؼجَ..  ػکل اّى..  يؼٌي پل –

 

 ّلي كـمتبػم پل ًِبل ثـاي ؿّ رؼجَ اّى هي کَ مبل يک اف ثييتـ–

 ..  صبال عْة

 

 ! ثيبؿًو تغتت فيـ اف گلت ىٌيؼم عْػم ّلي –

 

 کـػي؟ ثبّؿ ّتْام –

 

 .کـػ ًگبم چپ چپ

 

 . گـكتن پبييي پييوًْي ي ًيًَْ ثَ مـهْ

 

 ثبّؿ آمًْي ُويي ثَ يؼٌي!! ثبىن مبػٍ ايٌوؼؿ هي ىؼ ًوي ثبّؿم

 ؿامت ػاؿٍ هؼلْم کزب اف:  گلت ٍؼاَُ اّى!! مـم تْ عبک اي! کـػم

 . ثؼٍ رلٍْ گٌبٍ ثي عْػىْ عْاػ هي ىبيؼ ؟ هيگَ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 339 
 

 .کـػم ًگبٍ ثِو

 

 مبػٍ اًّوؼؿ چيوبه ّلي ًجْػم آىٌب فيبػ اعالهبه ثب ايٌکَ ثب..  ًَ! ًچ

 چـا؟ آعَ. ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ کٌبؿم اف. ثيـّى غتيؿي هي چيْ ُوَ کَ ثْػى

 ...! لؼٌتي اٍَ..  اصوون ايٌوؼؿ هي ؟ چـا

 

 !ثغْاثن عْام هي هٌن ثغْاة ثـّ پبىْ پبىْ –

 

 فػٍ گٌؼ ثؼرْؿي. اصنبك ثي ّلي کـػ ًگبم اًّن. کـػم ًگبه هظلْهبًَ

 ! ثجغيَ هٌْ ًکٌن كکـ ػيگَ. ثْػم

 

 !ُــــــــي

 

 تْ ّ کـػ عبهْه چـاؽ. تغتن موت ّؿكتن ىؼم لٌؼث ربم اف ًبؿاصتي ثب

 ػؿاف ربم تْ كؤ. ًويْهؼ عْاثن اٍال هي ثـػکل ّلي. عْاثيؼ ربه

 ثِو کَ چيقي تٌِب. کـػم هي ًگبٍ مـم ثبالي ػاىتن ّ ثْػم کييؼٍ

 ّ کـػم عبليو يؼٌي. ثْػ عبلي عبلي ؽٌُن. ثْػ ُيچي هيکـػم كکـ

 .پبىؼم تيـػاػ ٍؼاي ثب ٍجش. ثـػ عْاثن کَ ثْػ کي ًلِويؼم
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 ! مالم –

 

 

 

 ! عـمَ عبًْم ثَ ثَ –

 

 !ىؼيي ثيؼاؿ فهنتًْي عْاة اف ػزت چَ

 

 .ًجْػ اتبم تْ ّلي. گيتن ثبؿاػ ػًجبل کـػم کَ کبؿي اّليي

 

  چطْؿٍ؟ صبلت –

 

 فػٍ؟ ثِن مـم ػّثبؿٍ کي... ًينتن ثؼ عْثن -

 

! ًکي لْك عْػتْ پبىْ پبىْ! .... ػيگَ پـمتبؿ عْة! هي ثقؿگ ًٌَ -

 ! ثـين ثپْه لجبمبتْ

 

  چي؟ مـم پل–

 

 !! تِيَ ػيگَ -
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  ثپْىن؟ لجبك کوکن ثيبػ ًينت کني ؿّىب عْة –

 

 عْػم پبىْ! ًغْؿػي ىوييـ فعن عْثَ لْك؟؟ ايٌوؼؿ آػهن! اٍَ اٍَ -

 ! ًٌگ ي هبيَ! کٌن هي تٌت

 

 ثِن تًْي هي عْاػ هي ػلت چي ُـ ثنتل ػمتن چْى ًکي كکـ تيب –

 ربت يَ ثَ لگؼ يَ كؤ ، لگؼ يَ کبكي تٌِب ثبىَ روغ صْامت!! ثگيب

 ! چيوت رلْ ثيبى رؼت اًؼؿ رؼ تب ثقًن

 

 ! ثيبيي ػعتـا اف يکي ثگن ُوْى!  اٍّ اٍّ –

 

 !!ػعتـا؟؟ اف يکي –

 

 ! ثغو ػعتـاي ػيگَ آؿٍ –

 

 ؟ ثغو ػعتـاي –

 

 ! ػيگَ عْػهْى ّليال مبؿا ّ ىٌِبف ُوْى -
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  ّليال؟؟ بؿام ّ ىٌِبف –

 

  ثيبى؟؟ ثگن! عْثيي ػعتـاي عؼا ثَ چيَ؟ هيَ عْة -

 

 !! تيــــــــــب -

 

 ! ثبال ػمتب! کٌن هي کوکت عْػم ثبثب عْة عيلَ –

 

 !! ػُبتي هبًتْ! کَ کٌي ًوي چالؿت ي ثچَ تي کَ ثْليق ، ػقيقم –

 

 ثيوبؿمتبى ثبلجبك ًکٌَ چل ّ عل! گًْيَ کـػم كکـ هي ثجغييؼ اّا –

  ثيبي؟ عْاي هي

 

 !! تيــــــــــػاػ:  تْپيؼم ثِو کَ فػ ىيطًْين لجغٌؼ يَ

 

 !رْى ىِي... ىٌِبف –

 

 .ثيـّى ؿكت ّ کـػ ثبف ػؿ
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 تٌن لجبمن کـػ ّکوکن ىؼ اتبهن ّاؿػ پـمتبؿا اف يکي!  پـؿّ ي پنـٍ

 اف يکي ثب ػاىت تيـػاػ. ثيـّى ؿكتن اتبم اف. ىؼم آهبػٍ ّهتي. کٌن

 ًگبه چپ چپ. عٌؼيؼ هي ّ گلت هي ثْػ پؾيـه پيت کَ پـمتبؿا

 . کييؼم ّ گـكتن ػمتيْ.کـػم

 

 !چتَ ُّْ! ... ثـمْى مالم رْى ليال عْة –

 

 

 

 ! ثويـيب فًن هي ػًَّ يَ تيب:  گلتن ّ گـكتن ػٌُي تْ صبالت ثَ ػمتن

 

  چـا؟؟ آعَ –

 

 بث اًّن ثقًي ك. ا.  ل ايٌکَ ًَ ثجـي هٌْ ثيوبؿمتبى اّهؼي مـت عيـ -

  ًجْػ؟؟ اًّب اف ثِتـ ػًّن ًوي هي آعَ!! ثغو پـمتبؿ!! کي

 

 ًکـػٍ ىُْـ ٌُْف کَ تْام اف ثِتـ صؼاهل!ُنت کَ ُويٌَ ػقيقم -

 !ثؼم كـاؿي ىُْـؿّ

 

 !تْ ثب کـػٍ ؿلٔ ىُْـ:  گلتن ػَجبًيت ثب
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 ! ػؿک ثَ ثـيي رلتتْى. ثـػاىتن تـ هضکن ّ کـػم تـ تٌؼ هؼهبهْ ّ

 

 ! مْگل –

 

 . موتو ثـًگيتن

 

 ! تْام ثب –

 

 ! مبکت–

 

 . موتو ثـگيتن. ًيٌيؼم چيقي

 

  کزبمت؟ کْكتيت هبىيي ايي –

 

 ! ايٌزب:  گلت ّ کـػ اىبؿٍ رلْه ثَ

 

 ثگي؟ هيويـي:  گلتن ّ موتو ؿكتن ػَجبًي

 

 !مبکت گلتي عْػت -
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 ! اييَ! کـػم ؿلٔ هي –

 

 . ىؼم مْاؿ ّ کـػم ثبف هبىيي ػؿ

 

 . ػاػ صـکت هبىيي

 

 پيين ثبؿاػ چـا کَ کٌن مْال افه ػييت ؿارت ػاىتن ػّك عيلي

 ٍْؿتن ثَ عٌکي ثب. پبييي کييؼم ؿّ ىييَ. ًؼاىتن صٍْلَ ّلي ثْػ

 . ػاػم تکيَ ٌٍؼلي ثَ مـهْ ّ ثنتن چيوبم. عْؿػ هي

 

 

********* 

 

  مْگل؟ –

 

 . هيْهؼ ثـلن اف کَ ثْػ تيـػاػ ٍؼاي

 

  ُبى؟ –

 

 . ؿميؼين پبىْ-
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 ّ کنل. ىؼم پيبػٍ هبىيي اف ّ کـػم ثبف هبىي ػؿ. ػمکـ ثبف چيوبم

 . کـػم صـکت عًَْ موت ثَ ًبؿاصت

 

  

 

 .عبًْاػه اف عجـي ًَ ّ ثْػ ثبؿاػ اف عجـي ًَ کَ ثْػ چِبؿُلتَ صؼّػ

 ايي ثبػج کَ عـيتي ثَ ػاىتن ُوو ّ ثْػم ثيؼاؿ ػييت کل کَ هي

 . کـػم هي كکـ ثْػ ىؼٍ ثؼعتين

 هؼؾؿت افه تب ثْػم فػٍ فًگ ثبؿاػ ثَ ثبؿ ٍؼ اف ـت ثيو چِبؿُلتَ ايي تْ

 هي عبهْه تللٌيْ ّثؼؼه کـػ هي توبك ؿػ يب ُـػكؼَ ّلي ثغْام

 .کـػ

 .کـػم هي مْال ػؿثبؿىْى تيـػاػ اف ّهتب گبُي كؤ

 هبهبًن فّؿ ثَ ثبالعـٍ.. چيقا ايي اف ّ ًويجيٌوو فيبػ هي کَ هيگلت اًّن

 هـعٌ اف ثؼؼ ؿّف هبهبًون. ّهؼما ثيـّى تغت اف ّ کـػم ثبف چيوبم

 . ثـگيت ثيوبؿمتبى اف ىؼًن

 اتبهن موت ثَ ّ عْؿػم چبيي يَ ُويي ثـاي ًؼاىتن ٍجضًَْ ثَ هيلي

 .ىؼم ؿّاًَ

 چيوبم کَ کـػم اصنبك لضظَ يَ ؿميؼم ػؿ چِبؿرْة ثَ ّهتي

 . ىؼم فهيي ًوو ّ عْؿػم تلْتلْ يَ ّ ؿكت ميبُي
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 . کـػم ثبف چيوبم پيچيؼ هي گْىن تْ کَ تللي فًگ ٍؼاي ثب

 . ىؼ عبؿد اتبم اف کَ ػيؼم هبهبى ّ ثْػم اتبهن تْ تغتن ؿّ

 . ًينتن تغت ؿّي ّ ىؼم ثلٌؼ آؿّم

 . ًؼاىتن عْىي صبل اٍال رؼيؼًب! ثْػ ىؼٍ چن ًلِويؼم اٍال

  اّهؼي؟ ثِْه هبهبى! اِ  –

 ! ىؼم ثلٌؼ ، آؿٍ -

  چطْؿٍ؟ صبلت –

 ! کٌَ هي هبؿّهْؿ ىيکون کـػم، ظؼق يکن کٌن كکـ عْثن-

 يَ ثـات ثيب ّ ثکو ٍْؿتت ّ ػمت ثَ آثي يَ پبىْ! ىکـ ؿّ عؼا عْة –

 ! ثيبي رْى ثقًن صيًّْي ؿّؿي ثب ًيوـّ

  چٌؼٍ؟؟ مبػت –

 ! ػٍ -

 ! ًجْػم ثيِْه فيبػ ىکـ ؿّ عؼا عْة

 .ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ًگبٍ آييٌَ تْ عْػم ثَ. ىنتن عٌک آة ثب ٍْؿتن ّ ػمتيْيي ؿكتن

 . ـػمک

 !ثْػ ىؼٍ پژهـػٍ هيبكن چوؼؿ! اّّف

 ! ثبؿاػ ثؼّى چِبؿمبل. گؾىت ثـام چِبؿمبل ي اًؼافٍ ثَ ُلتَ چِبؿ ايي

 !اصون! هي ثَ لؼٌت اٍِ
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 .اّهؼم ثيـّى صـً ثب ػمتيْيي اف

 . ؿكتن آىپقعًَْ موت ثَ

 هيبهن ثَ ّصيتٌبکي ثْي ، ىؼم آىپقعًَْ ّاؿػ ايٌکَ هضِ ثَ

 .ؿميؼ

 !يصيْاً ؿّؿي ثْي

 ًلِويؼم ّلي ًؼاىتن صنبميت ثْ اثي ثَ اٍال هي چْى ثْػ ػزيت

 کَ مـػتي ثييتـيي ثب عْػم ّ ػمت ثِن تِْع صبلت يِْ کَ ىؼ چي

 . آّؿػم ثبال ّ ؿمًْؼم ػمتيْيي ثَ تًْنتن هي

 ثَ ثـم ىؼي؟ هـيِ ًکٌَ ىؼي؟ ايٌزْؿي چـا تْ ىؼ؟ چي هبػؿ! اّا -

 ! ػکتـ ثـين ثيبػ ثگن ػاػاىت

 .کييؼم ػوين ًلل يَ

 ! ىؼٍ چن هي! عؼايب ّاي

 هـهـٍ آة ّ کـػم پـىْى ثبؿ چٌؼ ّ ىيـ فيـ ثـػم ػمتوْ ّ ىؼم ثلٌؼ

. کـػم ًگبٍ آييٌَ تْ عْػم ثَ. ثنتن آة ىيـ. عْؿػم آة ؽؿم يَ. کـػم

 ! پّّْف

 .اّهؼم ثيـّى ػمتيْيي اف

 ؿّي توْين ثَ چيون کَ ؿكتن هي ُبل موت ثَ آؿّم آؿّم ػاىتن

 .اكتبػ ًَآىپقعْ

  چٌؼهَ؟ اهـّف

  املٌؼ؟؟ پًْقػٍ! ؿيغت ُـي ػلن لضظَ يَ
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 هي..  هي ّلي گؾىتَ هبُبًن ػبػت تبؿيظ اف کَ ُلتل مَ اف ثييتـ

 !... 

 !ًؼاؿٍ اهکبى يؼٌي ًَ ّاي

  صبهلن؟؟ هي ًکٌَ ًکٌَ..  تبؿيظ اكتبػم ػوت.. تِْع صبلت..  هو..  ّؼق

 . ثْػ گـكتَ رْػمّ مـامـ تـك. گـكتن اپي ي لجَ ثَ ػمتن

 ىلْؿو عْػي ثي ًجبيؼ ًَ ؟؟؟ االى االى؟ چـا..  چي؟ ثبىن اگَ ّاي

 .. اگَ ّلي!! هطوئٌب مبػيت ثيوبؿي يَ! کٌن

 عْثي؟ تْ! ؿمًَْ هي عْػىْ االى گلت ػاػاىت ثَ فػم فًگ -

  ثِن؟ ثؼي ًْى لووَ يَ هييَ...  آؿٍ -

 !صتوب آؿٍ-

 

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

 

 .ىؼم ثلٌؼ تغت ؿّي اف

 .ثنتن هبًتْهْ ُبي ػکوَ

 چطْؿٍ؟ هب عْاُـ ايي صبل ػکتـ آهبي عْة:  ًيـػاػ

 ػيگَ ثؼى عْى آفهبيو يَ ثؼيي اربفٍ اگَ كؤ ًؼاؿى عبٍي هيکل -

 !عًَْ ثـى تًْي هي ؿاصت

  چي؟ ثـاي آفهبيو آفهبيو؟ –

 ! عؼهتتْى ثؼم آفهبيو اف ثؼؼ مْال ايي رْاة ثؼيي اربفٍ -



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 351 
 

 ! ًينت هيکلي ثبىَ –

 رْاة ّهت ُـ.  اّل ي ٓجوَ آفهبييگبٍ ثجـيي تيـيق کٌيي لطق پل –

 ! عؼهتتًْن ػؿ ىؼ صبظـ

 . هوٌْى عيلي.. هـمي –

 .ثيـّى ؿكتين اتبم اف ّ

  چي؟ ثـاي آفهبيو–

 . آمبًنْؿ موت ؿكتين هي ػاىتين

 !چي ثـاي ثؼًّن کٌن كکـ:  گلتن ػلِـٍ ثب

 .کـػ ًگبم هٌتظـ

 !صبهلن.. کٌن كکـ:  گلتن آؿّهي ٍؼاي ثب ّ پبييي گـكتن مـهْ

 چــــي؟ –

 .ثـگيت موتوْى ثَ مـا ُوَ کَ گلت ثلٌؼ اًّوؼؿ

 .کـػ ًگبٍ ثِن ّ ّاينتبػ مـربه

 .کييؼم ّ گـكتن ثبفّىْ

 !ًقى ػاػ –

 کَ ُْا تْ اف چزْؿي؟ صبهلن؟ کَ چي يؼٌي: گلت تـي آؿّم ٍؼاي ثب

  ؟..ًکٌَ! ًوييَ

 ! ؽٌُي اؿتجبٓ ٓـين اف ًَ پَ! فُـهبؿ اي -

 ... کبؿي اّل ُويي! ىؼيب ىيطْى مْگل –

 . فػم آمبًنْؿ ي ػکوَ
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 ! ًجنتوو تب! اًّْ ثجٌؼ –

 

 کَ گلت پـمتبؿم. ػاػم ؿّ کْكتي آفهبيو اّى ثْػ کَ ثؼثغتي ُقاؿاى ثب

 .هييَ آهبػٍ ػيگَ ؿّف ػّ

 

 :هبىيي تْ

 تکيَ هبىيي مـػ ي ىييَ ثَ ممـ ّ ثْػم ًينتَ ميٌَ ثَ ػمت

 . ثْػم ػاػٍ

 ! هيبػ ػاؿٍ ػايي ػقيق ثبىي عْىضبل ثبيؼ االى! چتَ صبال! اٍّّّ –

 ! َُ!! ػايي ػقيق

 !ًينت هؼلْم چيقي کَ كؼال! ًؼاؿم صٍْلَ ًکي اؽيتن تيـػاػ –

  ػعتـ؟؟ چتَ مْگل؟ –

 .کـػم ًگبٍ ؿّم ؿّثَ ثبؿًّي ي ىييَ ثَ

 هبىيي ػاعل عْػىًْْ عْامتي هي ثْػ کَ ياٍـاؿ ُـ ثب ثبؿّى هطـات

 .کٌي

 ايي! اكتبػم گيـ ثؼثغتي چَ تْي ًلِويؼي ٌُْف ايٌکَ هخل تْ تيـػاػ -

 کَ االى... االى هغٍَْب! ًؼاؿم آهبػگييْ اٍال هي! ًبعْامتل...  ثچَ

 ثبؿػاؿم پنـه اف کَ ثلِوَ كؤ کبكي! تيٌنت عًْن ثَ كلللي اّى

 ّّؼيت هجبػا کَ ثگيـٍ افم ثچـّ ايي کَ َکٌ هي تالىيْ توبم اًّْهت

 ! کٌن کبؿ چي ػًّن ًوي ّاهؼب... ىَ عـاة هبلييْى

 ! کٌي ٍجـ هبٍ ًَ کبكي كؤ! کَ ثکٌي عْاػ ًوي کبؿي! ُيچي –



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 352 
 

 ايي گن هي! هيگن چي هي ًلِويؼي ايٌکَ هخل تْ:  ثبالتـ ثـػم ٍؼام

 ُنت فيبػي اصتوبل کَ االى هغٍَْب! تيٌنت هي عْى ثَ كلللي

 ! ثبىن ثبؿػاؿ

 چي؟ ثؼؼه ثْػي؟ ثبؿػاؿ ّاهؼب اّهؼين ُبى؟ کٌي؟ کبؿ چي عْاي هي –

  ُبى؟ ثکيي؟ هؼَْم ٓلل ايي عْاي هي ًکٌَ

 . کـػم مکْت

 ! ػًّن ًوي: گلتن ثـِ ثب

 . ثنتن چيوبم ّ ػاػم تکيَ ٌٍؼلي ثَ مـهْ ػّثبؿٍ

 .عْؿػ گـٍ ػمتن تْي تيـػاػ ػمت

 ثِت! ُيچکل.. کٌَ اؽيتت تًَْ ًوي لک ُيچ ، ًجبه ًگـاى اٍال –

 . ثغْاة ّ ثجٌؼ چيوبتْ صبالم. ػم هي هْل

 ! هًْن هي ثيؼاؿ عًَْ تب كْهو! هيين ثؼعْاة اًّزْؿي..  ًَ –

 ! ػيگَ هيْكتن کـػى کْل يَ اهيت كْهو! ًجبه ًگـاى –

 ! اّکي پل ّاهؼب؟ –

  کي؟ تْ صبّـم هي –

  . ثنتن چيوبم ّ ٌٍؼلي ثَ ػاػم تکيَ مـم

 

. تيـػاػم ثـل تْ كِويؼم ػاىتن کَ صبلتي ّ هيغْؿػم کَ ُبيي تکْى اف

 . چيجًْؼم ثِو ثييتـ عْػهْ
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 ُويٌطْؿ ّ ػاػ صـکتو آؿّم آؿّم. ميٌو ي هلنَ ؿّ گؾاىتن ػمتوْ

 گـػًو ػّؿ ّ ػاػم صـکتو ثبال موت ثَ ، کييؼم هي ميٌو ؿّي کَ

 .اًؼاعتن

 ٍْؿتوْ.ثبالتـ ثيبم ىؼ ثبػج کَ ػاػ تکًْي يَ ثْػ ػّؿم کَ ػمتبىْ اًّن

 .ميٌو ي هلنَ تْ کـػم كـّ

 . کـػم ثْ لجبميْ

 ! اّّّّّم

 !ّاينب لضظَ يَ

 .ثبال آّؿػم مـهْ. کـػم ثبف مـػت ثَ چيوبم

 . فهيي گؾاىت مـيغ هٌْ ّ عْؿػ ثِن تؼبػلو. ػاػم تکْى عْػهْ

 . ّاينتبػم پبُبم ؿّ

. کـػم ًگبٍ ثْػ هؼلْم تبما تبؿيکي اّى تْ کَ ًّبؿاصتو گـكتَ ٍْؿت ثَ

  ؟؟ چزْؿي

  تيـػاػ؟؟ ثـل؟..  هي! ايٌزب.  تْ..تْ -

 .ثبال ثيبؿهت هي ػاػ پييٌِبػ ثْػ عنتَ تيـػاػ چْى. ػيؼهتْى عًَْ ػم -

 !! اصون ي پنـٍ!!.. ثبىَ گلتَ ثِو ًکٌَ ّاي

 

  

 

 . کـػم ؿيق چيوبم
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 ايٌزب؟؟ اّهؼي چي ثـاي –

 ! ػاؿم کبؿت ثييي:  گلت ّ کـػ ٌتـلک عْػىْ ّلي. عْؿػ رب لضٌن اف

 ! ػاػ هي ػمتْؿ فػ ًوي صـف ّاهغ ػؿ

 . موتو ثـگيتن ّ کـػم ؿّىي چـاؽ

 .ثيبػ ًظـ ثَ پيـتـ چِـه ثْػ ىؼٍ ثبػج ثْػ ػؿآّؿػٍ کَ ؿييي تَ

 هي چي يؼٌي.ًينتن کٌبؿه ّ ؿكتن هٌن. ًينت تغت ؿّي آؿّم

  ثگَ؟؟ ثِن عْامت

 .. کٌن چيٌي وؼهَه ًؼاؿم ػّمت..  مْگل ثجيي -

 . ثؼم ثِت ايٌْ تب ايٌزب اّهؼم: ػاػ اػاهَ ؿّس ثي ّ مـػ عيلي

 . ٓـكن گـكت ؿًگ اي ًوـٍ کبؿت يَ ّ

 .گـكتن افه

 .کـػم ثبفه امتـك ثب

. ثْػ ػـّمي کبؿت. ىؼ عبلي پبم فيـ اًگبؿ لضظَ يَ! عؼايب ًَ ّاي

 ُوچيي چطْؿ هوکٌَ؟ چطْؿ يؼٌي ىؼ ًوي ثبّؿم! ًِبل ّ ثبؿاػ ػـّمي

 ػاؿٍ؟؟ اهکبى چيقي

 کيَ؟ ٓالم هضْـ هـاؿ:  گلتن ّ کـػم کٌتـل اىکن

 .کـػم تؼزت گلتن کَ چيقي اف اّى ُن ّ هي ُن

 . گلتن چيقي ُوچيي چـا ػًّن ًوي

 ! كـػا –

 !!كـػا؟ چـــي
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 ! ايٌکبؿ هي ثب ًکي! فّػي ايي ثَ عْام ًوي ًَ

 . ىؼ ثلٌؼ تغت ؿّي اف

 .ثنتن چيوبم. ثـٍ پيين اف تب ػؿ موت ثَ ؿكت هي ػاىت

 .کٌن اهتضبى ىبًنوْ ثبؿ آعـيي ثـاي عْام هي

 ثبؿاػ؟:  گلتن لـفًّي ٍؼاي ثب

 . ّاينتبػ کـػم صل

 ٓـكو ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ثْػ هي ثَ پيتو. کـػم ثبف چيوبم

 . ؿكتن

 ػّؿه ّ کـػم ؿػ ثبفُّبه اليَ اف ػمتبهْ ّ کييؼم ػوين ًلل يَ

 . کـػم صلوَ

 ...  ّ هي پيو! ثوْى پيين! ًـّ –

 ثـگيت. کـػ ثبف ػّؿه اف ػمتبهْ کٌن توْم رولوْ ثقاؿٍ ايٌکَ ػّى ثَ

 . موتن

 ! هيبم ثبه هٌتظـ چِبؿ مبػت كـػا –

 . کـػ تـک اتبم ثؼؼ اي لضظَ ّ

 ّ هي عبٓـ ثَ! ًکي ثبُبم کبؿ ايي! ثــــــــــــــــــبؿاػ: فػم كـيبػ ػلن تْ

 ؿّي. رلْم ثبف ػؿ يَ ّ ثْػم هي. ًجْػ ثبؿاػ اف عجـي ػيگَ ّلي!! ثچت

 . ثنتن چيوبم. ىؼم عيـٍ رلْم ثَ ًينتن فاًُْبم

 !! مْگل؟؟–

 . ىن ثلٌؼ کـػ کوکن. ثْػ هْطـثتيـػاػ ٍؼاي

 !!ثبىن تٌِب عْام هي تيـػاػ –
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 ..!اهب ّلي –

 ! لؼٌتي ثبىن تٌِب عْام هي:  فػم ػاػ

  .ىؼ عيـٍ ثِن. کـػم ًگبه گـيْى چيوبي ثب

 ! ثبىَ –

 موت کييؼهو ّ گـكتن ػمتيْ. ىؼم پييوْى ؿكتبؿم اف لضظَ يَ

 گـيَ فاؿ فاؿ ّ کـػم ثـلو هضکن. ثـلو تْ کـػم پـت عْػهْ. عْػم

 ...کـػم

 

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

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

 .ًجْػ عْه صبلن اٍال ثـگيتن هضْـ اف ّهتي كـػا

 عٌؼاى ي هيبكَ ّهت ُيچ ّلي! ىؼم ؿاّي چطْؿي ػًّن ويً ٌُْفم

 ثْػين ًلـ مَ هب كؤ. ثْػ اكنـػٍ ثبؿاػم ي هيبكَ. ًويـٍ يبػم ؿّ كلللي

 !ًِبل ّ تيـػاػ ي ػالٍّ ثَ الجتَ

 .کٌَ هي کبؿ ايي ػاؿٍ پؼؿه فّؿ ثَ کَ گلت هي ػلن تَ چيقي يَ

 !تٌِب تٌِبم عيلي کـػم صل ثيـّى اّهؼم ػكتـعًَْ اف ّهتي

 هي کَ ثْػ اّى كؤ. هيؼاػ ػلؼاؿين االى ثْػ پيين مْگٌؼ اگَ ىبيؼ

 .کٌَ کوکن تًْنت

 يَ ي كبٍلَ تْ کل ُيچ! ثْػم ىؼٍ فُـهبؿ ثـد ػيي ػّؿّف ايي کل

 ايي کل تْ. ثْػ ىؼٍ اّليَ ُبي اًنبى ايي ػيي هيبكون! ًويْهؼ هتـين

 رْاة کَ کـػم هي ػػب ػلن تْ ُوو ّ عْاثيؼم ػّمبػت اف کوتـ ػّؿّف
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 ثبُن ػاؿى ًِبل ّ ثبؿاػ کَ صبال! صبال هغٍَْب! ثبىَ هٌلي آفهبيين

 . کٌي هي افػّاد

 ثَ ػاىتن ّ ثْػم کييؼٍ ػؿاف تغتن ؿّ. ميؼ كـا هْػْػ ؿّف ثبالعـٍ

 . ىؼ ثبف ػؿ. عْؿػ اتبهن ػؿ ثَ اي توَ. کـػم هي كکـ ُب گؾىتَ

 ! ًينتي آهبػٍ ٌُْف کَ تْ مْگل! ا –

 . ثؼٍ كـٍت ثِن يکن! يبمه االى –

 هيکي ىلْاؿ يَ. ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ثيـّى ؿكت اتبم اف صـكي ثؼّى

. پْىيؼم هيگي ىبل يَ ثب ُوـاٍ اي مْؿهَ مبػٍ هبًتْ يَ ّ ّؿفىي

 .ثيـّى ؿكتن اتبم اف

 

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

 . ىؼين ػکتـ هطت ّاؿػ

 ! مالم –

 . ثلـهبئيؼ مالم –

  .ًجْػ ػلن تْ ػل

 . آفهبيو رْاة ايٌن گلتيي کَ ُوًْزْؿ ػکتـ آهبي عْة:  تيـػاػ

 . کٌن هي عْاُو! ثلَ –

 ػمتبه. ًينتين ُن کٌبؿ تيب ّ هي. کـػ اىبؿٍ ٌٍؼلي ثَ ػمتبه ثب ّ

 . ػاىتن امتـك فًؼگين ي لضظَ ُـ اف تـ ثيو. گـكتن

 !ثلَ...  ُيچي کَ اثٌن..  ػؿمت کَ ايٌن...  عْة –

 . کـػم ًگبه ػلِـٍ ثب. هيق ّؿ گؾاىت ؿّ ثـگَ
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 ! ..  فػم هي صؼك کَ ُوًْطْؿ –

 .کـػ هکج

 ! ثبؿػاؿيي ىوب عبًْم گن هي تجـيک -

 . کٌن کبؿ چي هي هييين؟ چي هب ىؼ؟ چي االى يؼٌي! ًَ! ّاي

 عْػم ثَ ٍْؿتن رلْ تيـػاػ ثيکي يَ ثب. کـػم ًگبه هجِْت ّ هبت

 . اّهؼم

 ؟ چي..  ُبى؟ –

 ! ثبؿػاؿيي ىوب!  ثبىَ هجبؿک کـػم ػـُ -

  ًَ؟ ػيگَ کٌيي هي ىْعي –

 . کـػ ًگبٍ ثِن تؼزت ثب ػکتـ

 . کـػ ثلٌؼ هٌن ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف تيـػاػ

 ! ىؼى هبػؿ ىْک تْ ٌُْف عْاُـم!  ػکتـ آهبي ًگيـيي عْػتْى ثَ –

 

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

 کـػم کَ کبؿي اّليي ّ ؿمًْؼم عًَْ ثَ عْػهْ ثْػ کَ ثؼثغتي ُـ ثَ

 کـػم ىـّع ثؼؼم. تغت ؿّي کـػم پـت عْػهْ ّ ثنتن ػؿ ّ اتبهن تْ كتنؿ

 ّ ىؼ مٌگيي چيوبم کي ًلِويؼم کَ کـػم گـيَ اًّوؼؿ کـػى گـيَ ثَ

 .... ثـػ عْاثن
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 . ثْػ ػيکَ هبٍ يَ ثبؿاػ ّ ًِبل ػـّمي تبؿيظ

 

 ّلي. ثبىن ػاىتَ ؿّف يَ عْامت هي ػلن عيلي کَ چيقي! ػـّمي

 ! تجلي ّ مبف ُيچ ثؼّى ثْػ هضـيوت ي ٍيـَ يَ ىؼ کَ چيقي تٌِب

 

 . ًؼاىت كـهي ثـام ىت ّ ؿّف

 

 .فػم هي صـف کني ثب ًَ ّ عْؿػم هي ػؿهْى ّ ػؿمت ؿؾاي يَ ًَ

 

 ًگبٍ ّ تيـػاػ اتبم پٌزـٍ ػم مکْي ؿّي ًينتي ثْػ ىؼٍ کبؿم تٌِب

 .ثيـّى ثَ کـػى

 

 . ىؼ ماتب ّاؿػ تيـػاػ ثْػم ًينتَ پٌزـٍ ػم کَ ؿّف يَ

 

  چطْؿٍ؟ گلن آثزي –

 

 .ًؼاػم ًيْى الؼولي ػکل

 

 .  ػاػ تکيَ کٌبؿم ػيْاؿ ثَ.ثْػم چنجًْؼٍ ىييَ ثَ مـم
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 آعـه! ّاهًْؼتْ مـ اّى ًچنجْى ىييَ اّى ثَ ايٌوؼؿ هيگن:  گلت

 ! هيييب هـقي ّـثَ

 

  چي؟

 

  ػاىت؟؟ ؿثطي چَ -

 

 هي ثب کالم چِبؿ ّ کـػي ثبف ػٌُت اّى ثبالعـٍ تْ کَ ثْػ ايي ؿثطو -

 ! فػي صـف ػلؼاٍ

 

 .. ًکي اؽيتن تيب -

 

 ثَ! ثبثب عْػتْ کي روغ! ًؼاؿم صبل ًکي اؽيتن تيب:  گلت کزي ػُي ثب

 ..  اّى كکـ

 

 . کـػم ًگبه ًبؿاصتي ثب چْى. عْؿػ صـكيْ

 

 ! ىْ آهبػٍ ملـ هيـين ػاؿين كـػا ثگن اّهؼم! چَ هي ثَ اٍال! اٍَ –
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 ! ًويبم هي –

 

 ػّ! ػيگَ کي ثل مْگل:  ٍْؿتن رلْي گـكت تِؼيؼ صبلت ثَ ْاًگيتي

 يب! هيبي عْػت پبي ثب يب چيَ؟ ػًّي هي اٍال! .. گؾىتَ ُلتَ

 كِويؼي؟! گًْي تْ هيٌؼافهت

 

 .گلتن کَ ُويي! ًويبم هي. : ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 

 هي. کييؼ ّ گـكت لجبمن پيت اف کَ ػؿ موت ثَ ؿكتن هي ػاىتن

 . فهيي اًؼاعت آؿّم

 

 ! کي ّلن! هيبم هيبم ثبىَ..  ًکي..  ًکي تيب...  ًَ –

 

 .کـػم ثبف هيْهؼ اىک افه عٌؼٍ ىؼت اف کَ چيوبم

 

 ثبؿاػ؟؟

 

 . ثنتن ػّثبؿٍ چيوبم

 

 ...!! عْاُـت تيـػاػ –
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. کـػم ثبف چيوبم ػّثبؿٍ. ثْػ ىؼٍ اتبم ّاؿػ مـاميوَ کَ ثْػ هبهبى

 . کـػين ًگبٍ هبهبى ثَ لتوْىر. ػيؼم ثبؿاػ کـػم كکـ لضظَ يَ! عؼا ّاي

 

 ! ػّتب ىوب کـػيي هي کبؿ چي –

 

 ! ػاػم هلولکو هٌن ػؿآّؿػ ثبفي پـؿّ يکن مْگل ايي ربى هبهبى ُيچي –

 

  ًَ؟ ػيگَ ؿي هي ػاػاىت ثب كـػا هبػؿ ؿامتي! تـميؼم ّاي –

 

 . کـػ ًگبٍ عجيخبًَ هٌْ تيـػاػ

 

 ! ؿاصت عيبلتْى رْى هبهبى ثلَ –

 

 ! ػبفهيي كـػا ثغْاثيي ثـيي ػّتبم ىوب!  ثـم هـثًْتْى هي الِي عْة –

 

  چي؟ ىوب هبهبى پل –

 

. هيبػ ػاؿٍ ػاؿٍ کبؿ ايٌزب ُلتَ آعـ ّامَ گلت ّ ؿػ فًگ ػاييت هٌن -

 . ُنت ػاييتْى ًجبىيي ًگـاى
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 . ثيـّى ؿكت اتبم اف ثؼؼم

 

 گلت ًوي ّلي. ػّمتبه اف يکي ّيالي ثجـٍ هٌْ عْامت هي تيـػاػ

 .ثـػاؿ گـم لجبك ّ ػاىي عْاُي ػّمو هطوئٌب گلت هي. بکز

 

 

 

 .کييؼم ػؿاف ّ تغتن ؿّي ؿكتن کـػم روغ کَ ّمبيلوْ

 

 . کـػم هجْل چـا ًويؼًّن ّلي ًؼاىتن ملـ ايي ي صٍْلَ اٍال

 

 ثْػ ىت ُبي ًيوَ کٌن كکـ. ثْػ ثنتَ چيوبهن. ثْػم عْاثيؼٍ پِلْ ثَ

 .ىؼ صلوَ ػّؿم ػمتي کَ

 

 . عجـٍ چَ ؼمًلِوي اّلو

 

 ّ ٍْؿتو ؿّي گؾاىتن ػمتوْ.ٓـكو ثَ کـػم ؿّهْ ىٌگْل ّ ىبػ

 . کـػم ًبفه
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 ثبؿاػ؟ –

 

 ! ُّْم -

 

 ! ثيبي کـػم ًوي كکـ –

 

 کـػم کن ثبُبه ٍْؿتوْ ي كبٍلَ ّ کـػم ًقػيک ثِو ثييتـ عْػهْ

 اًّزب رْى مْگل:  گلت ٍؼايي يَ ػيؼم يِْ رلْ ثـػم مـهْ ّهتي

 . تـ پبييي لجن ثيٌين

 

 . پـيؼم ربم اف ُب گـكتَ ري ػيي يِْ

 

  

 

 ! کٌي هي ؿلطي چَ ايٌزب تْ!  تيـػاػ: فػم ريؾ

 

 . ىؼ ثلٌؼ عٌؼه ٍؼاي

 

 فػ هي چيون ًْؿ کَ ايي ثب. کـػم ؿّىي چـاؽ ّ پـيؼم ربم اف مـيغ

 ! ػّافػٍ. کـػم ًگبٍ مبػت ثَ مغتي ثَ ّلي
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 ! کي عبهْه چـاؽ اّى مْگل آي –

 

 ! ػّْي! ثييْؿي عيلي عْام ًوي –

 

 ! ُبُبُب! ثجْمي ػهبؿيْ ٓـف لت ربي ثَ کي كکـ! مْگل ّاي –

 

  چي؟ کـػم هي ثْمت ّاهؼب اگَ! کَبكطي عيلي -

 

  ثيَ؟ چي هـاؿ هگَ ُيچي -

 

  اّهؼي؟ چي ثـاي اٍال! ثيـّى ثـّ گويْ! ثييْؿي عيلي -

 

 مْگل پيو ثـّ تْؿّ کَ ثگن ػايي ثَ تًْن ًوي کٌن؟ کبؿ چي عْة -

 ! ثغْاة

 

  اّهؼٍ؟ هگَ–

 

 ! ثلَ -
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 ثَ. عْاثيؼم کٌبؿه ؿكتن ّ کـػم عبهْه چـاؽ. هي ثَ کـػ پيتيْ

 . کـػ ثـلن عْاثيؼم ايٌکَ هضِ

 

 !ًکي! .. ًکي –

 

 . ثِن ثْػ چنجيؼٍ چي ػيي ّلي

 

 ! ثويـي! اٍَ –

 

 ؿّي گـكتي ّـة ثَ ػمتو ثب کـػ ىـّع يِْ ثغْاثن کَ ثنتن چيوبم

 . ىکون

 

 ! هييَ هٌگْل! ثچن مـ تْ قىً –

 

 . عٌؼيؼ

 

 !ًينت عْه صبلت! ثبثب ثغْاة –
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 : ربػٍ تْ

 

 

 

 . پبييي ػاػم آؿّم ؿّ ىييَ

 

 پـ ّ علْت ي ربػٍ يَ ثْػ رلْم کَ چيقي تٌِب. هيـين کزب ػًّنتن ًوي

 مـم. هيـكتين کٍْ ثـكي ُبي ػاهٌَ موت ثَ ػاىتين اًگبؿ. ثـف اف

 ! تلکبثيي. کـػم ًگبٍ ثبالتـ عيلي ثَ ّ ثيـّى کـػم

 

 .ًينت ثـُْت فيبػ پل عْة

 

 . ثْػين تلکبثيي فيـ هب ثگن تًْن هي

 

 . ػاىت ًگَ تيـػاػ

 

 . ثْػ رٌگل ػّؿه تب ػّؿ. ٓجوَ ػّ چْثي عًَْ يَ. کـػم ًگبٍ آـاكن ثَ
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 . عبًْم آثزي پبييي ثپـ عْة –

 

 . ثْػم ثـف تْ پب هچ تب. ىؼم پيبػٍ هبىيي اف

 

  کزبمت؟ بايٌز –

 

 !ػّمتبى اف يکي ي عًَْ -

 

 .ىؼ ثبف عًَْ ػؿ

 

 . اّهؼ ثيـّى لي ّىلْاؿ مليؼ ثبكتٌي يَ ثب هـػ يَ

 

 ! افتب ًينت عجـي ػيگَ ميـػاػ چطْؿي؟ ميب ػوْ!  ثَ ثَ–

 

 ! تيـػاػ! ميـػاػ هبؿ فُـ ػّهب! مالم اّال –

 

! ًؼاػ ًْى کَ ايٌَ هِن ػاػ تيـ يب ػاػ ميـ! کٌَ هي كـهي چَ صبال ثبثب –

 ! ُب ُب

 

 ! هبؿ فُـ -
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 ! کٌَ ًوي هؼـكي ػوْ –

 

 ! مْگل عْاُـم! ؽاؿي هي تْ هگَ –

 

 . ىؼ ّاؿػ تْ اًؼاعت مـىْ تيـػاػ. ػاػم ػمت ُبه ثب

 

 ًوييَ مـه تـثيت اٍال ػاػ آة ايي! ثجغييؼ عبًْم مْگل! ثبثب اي –

 ! ثـاػؿتْى ُوکبؿ ُنتي پـُبم! کَ

 

 ! ّهتن عْه ثلَ –

 

 ! ػاعل ثلـثوبئيؼ ثلـهبئيؼ –

 

 . هوٌْى هـمي-

 

 ثب ػاؿٍ تيـػاػ ّاينتبػى ُوَ ػيؼم.  لضبظ ُوَ اف ثْػ گـهي ي عًَْ

 ! هيکٌَ مالم ُوَ
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 هؼـكيت ُوَ ثَ ايٌزب ثيب کَ اّهؼي! اا! ثييٌيؼ! ثلـهبئيؼ تْؿّعؼا اّا –

 ! کٌن

 

 .ؿكتن موتو ثَ

 

 !.ػّمتبى مْگل! مْگل عْاُـم ػّمتبى –

 

  ًَ ! ّاي

 

 . اكتبػ لـفٍ ثَ ّرْػم توبم. کـػ تپيؼى تٌؼ ثَ ىـّع هلجن يِْ

 

 ! اثـكْل يب!! ًِبل تـ هِن ّ!!! ثبؿاػ

 

 ! عًْؼمت كبتضت تيـػاػ:  گـٌن لت فيـ

 

 .ثبه هوبّم –

 

 !!ثبه هوبّم چيْ چي

 

 .کـػ هؼـكي هٌْ ُويْى ثَ تک تک ّ کـػم ػؿاف ػمتن
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 هي ثِو تيب! ًينتب پيـ)  ًْيؼ ييػا..  عبًْم هـين... ؿػٌبى اييْى –

 .ّفًو ثبؿاػ ػوْ.. ّ(ػايي گلت

 

 مْگل! عْىْهتن مالم:  گلتن ّ کـػم ػؿاف ػمتن. ًکـػم ًبهـػي هٌن

 . ُنتن

 

 صـف ُيچ ثؼّى ّ. ػاػ ػمت ّ کـػ ػؿاف ػمتيْ. کـػ ًگبٍ ثِن تؼزت ثب

 . کـػم گـػ ػوت ػيگَ

 

 . نثيبؿي ّمبيلْ ثـين هب ثؼيي اربفٍ اگَ عْة –

 

 . کييؼم ّ گـكتن تيـػاػ ػمت

 

 ! کيتوت تْؿّ هي يؼٌي تيـػاػ:  گلتن ثْػم کَ هبىيي ٌٍؼّم ػم

 

 افه عْاي هي کي تب چي؟ يؼٌي!  مْگل ا:  گلت ّ ىؼ ػَجبًي يِْ

 هجْلو ثبيؼ ًغْاي ثغْاي! ػيگَ فًؼگيت تْ ّاهؼيت يَ ايٌن کٌي؟ كـاؿ

! ثيبؿ ػمت ثَ ىُْـتْ پبىْ کبؿا ايي ربي ثَ! ػيگَ ثنَ! کٌي

 ػيي ثبيؼ االى ثبىي ػبهل اگَ! فػي فل ىييَ ثَ گْىَ يَ ًينتي

 ! ػيگَ ثبه آػم! ثچنجي كـٍت ايي ثَ ثغتک
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 . ؿكت ّ ثـػاىت ّ مبک ػيگَ صـف ثؼّى ّ

 

  

 

 ! ثبىن ىؼٍ ثيؼاؿ عْاة اف اًگبؿ لضظَ يَ

 ػمتن اف يقاؿم ًجبيؼ ػاؿم ػّمو اگَ! گَ هي ؿامت:  گلتن عْػم ثب

 ! کٌن کبؿي يَ ثِتـٍ پل! ثـٍ

 .ىؼم عًَْ ّاؿػ ّ ثنتن هبىيي ػؿ

! ػقيقم:  گلت ّ اّهؼ موتن. ثبىَ عْؿػ هي ثِو هِـثًْي فى کَ ؿػٌب

 ًِبؿ هيق کٌيي ػُْ لجبمبتًْْ ّتب پييو ثـّ تْام اتبهَ اّى تْ ػاػىت

 ! چيٌين هي

 ! هـمي ثبىَ –

. گيت هي چيقي ػًجبل مبک تْ ػاىت تيـػاػ. ىؼم اتبم ّاؿػ لجغٌؼ ثب

 .کـػ ثِن چپي چپ ًگبٍ يَ ّ ثـگيت

 .کـػم لْك عْػهْ

 تيـػاػ؟ –

 . رلْتـ ؿكتن. ًؼاػ رْاثي

  رًْن؟ تيـػاػ –

 .ًؼاػ ًيْى الؼولي ػکل
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 . گـكتن ثبفّىْ ؿاٍ مـ. اًّْؿ کـػ ؿّىْ ّ ىؼ ٍبف

  کٌي؟ گِـ ثچن هٌْ ثب هيبػ ػلت:  گلتن ّ رلْىْ ؿكتن

 .کـػم آّيقّى لجن

 . چيوبه تْ اًؼاعتن منلْ ًگبٍ

  ىؼي؟ کي ىجيَ االى ػًّي هي –

  کـــــــــــــي؟-

 ! ُبٍ ُبٍ ُبٍ! ىـک عـ -

 !ثييْؿ! ًجغيين ميب مبل ٍؼ عْام هي! کَ ًؼاؿي تـثيت! فُـهـــبؿ –

 هٍِْ امکي يوَ ثبكتٌي يَ.  کـػم ػُْ لجبمبم ّ ؿكتن کٌبؿ ؿاه مـ اف

 .ثيـّى ؿكتن اتبم اف ّ ٓـكن ػّ نؿيغت ثب هُْبهن.لي ىلْاؿ ُوـاٍ ثَ اي

 کوکيْى ػاىت ًِبل. ثْػى هب هٌتظـ اًگبؿ چيؼى هي ؿّ ؿؾا هيق ػاىتي

 هي ٍضجت ػاىتي ّ ثْػ ًينتَ آهبيْى ثويَ کٌبؿ ثبؿاػم ّ کـػ هي

 هيق ّهتي. ثچيٌي هيق تب کـػم کوکيْى ّ عبًْهِب ثويَ پيو ؿكتن. کـػى

 . ملـٍ موت اّهؼى ُوَ ثلـهبييؼ يَ ثب ىؼ صبّـ

 ثبؿاػ کَ ثْػ ايي ربلجيو ّ ثْػ ًِبل هٌن رلْي ّ ًينت ّؿي يَ ُـکي

 ؿؾاي ػّتب. ثْػ مجقي هـهَ ّ هبکبؿًّي ُب ؿؾا. ثْػ ًينتَ کٌبؿم

 . گيٌَ کَ هٌن عْىوقٍ

 اّليْى ثيوبة کـػى توْم اف ثؼؼ ُوَ. کييؼم هبکبؿًّي اّل ثيوبة

 مجقي هـهَ ؿّ ػّهن ثيوبة هي لي ّ عْؿػى مبالػ ّ کييؼهي کٌبؿ

 .کييؼم
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 رْى مْگل: گلت تونغـ ثب ًِبل عْؿػم هي ّلغ ثب کَ ُويٌطْؿ

 !! هيغْؿيب عْة ظـيلت ُيکل ايي ثب هبىبهللا

 ! ايٌزْؿيبمت پل! اا. کـػم ًگبٍ ثِو ّ کييؼم عْؿػى ؿؾا اف ػمت

 ػًّن ًوي. ىؼٍ فيبػ اىتِبم عيلي هبَُ يَ ايي ػقيقم هيؼًّي آعَ –

 ! ثبىَ ُنتن تْه کَ اي ػّؿٍ ثَ هـثْٓ کٌن كکـ چـا

 .ًؼاػ ًيْى الؼولي ػکل

 کَ اي ػّؿٍ کـػ كکـ کٌن كکـ.  ؿيغت عْػه ثـاي ػّؽ ليْاى يَ ًِبل

 . هي اف ثبؿاػ ىؼى رؼا ثَ هـثْٓ

  ًؼاؿٍ؟ اىکبل اگَ الجتَ اي؟ ػّؿٍ چَ:  ؿػٌب

 !ػيگَ صبهلگين ي ػّؿٍ! اىکبلي چَ ػقيقم ًَ:  گلتن* عٍَْي*ثؼ ثب

 . گلْه تْ پـيؼ عْؿػ هي ػاىت ؿّ ػّؿي بلًِ يِْ

 .کـػ صل ؿّم ثبؿاػ ي عيـٍ ًگبٍ

  چي؟:  گلت مـكَ ثب ًِبل

 ! ػقيقم صبهلگي -

! ػاؿٍ ؿاُي تْ عْاُـت تيب ػوْ ثْػي ًگلتَ! هجبؿک آهب ثَ ثَ: پـُبم

 !ؿّىي ػلتْى ّ چين

 ! رْى پـي هـمي:  تيـػاػ

  ؟ هبُتَ چٌؼ رْى مْگل:  هـين

 ! هبٍ يَ توـيجب -

  کزبمت؟ ُنت؟ کي عْىجغت پؼؿ ايي صبال: ًْيؼ
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. کـػم ثبؿاػ ثَ ًگبُي ًين يَ لجغٌؼ يَ ثب. فػ ثِو اي مولوَ يَ هـين

 ! ثچيٌَ گل ؿكتَ:  تيـػاػ –. کـػ هي ًگبٍ هٌْ صيـّى ػاىت

  کزب؟ اف –

 !هجـه مـ اف -

 

 . پبىؼم ملـٍ مـ اف ّ کـػم ؿُب ؿؾاهْ ي ًَلَ

 

 .ثْػ ػبلي !ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى–

 

  ػقيقم؟ کزب –

 

 ! ىؼم ميـ هـمي -

 

  هطوئي؟–

 

 ! صتوب ثلَ -

 

 . ميٌک موت ؿكتن ّ ثـػاىتن ثيوبثوْ
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 ثب تْ هيؾاؿم هي هگَ ػقيقم:  گلت ؿػٌب يِْ کَ ثيْؿهو تب کـػم ثبف آة

  ثيْؿي؟ ظـف ّّؼت ايي

 

 ! ًيْكتبػٍ اتلبهي کَ ٌُْف-

 

 ! ًوييَ ُـصبل ثَ –

 

 . . صـكيَ چَ ايي –

 

 !ًَ گن هي هٌن هٌن ٍبثغًَْ! گلتن کَ ُويي –

 

 ّ کـػم ثبف ظـكيْيي ؿكت ّهتي. گؾاىت ثبالعـٍ کَ کـػم اٍـاؿ اًوؼؿ

 ثِن ثبيؼ:  گلت ثـلن اف يکي کَ ثْػم عيبل ّ كکـ تْ. ىؼم هيـْل

 ! هيگلتي

 

 . ىنت هي ظـف کٌبؿم ػاىت. کـػم ًگبٍ ثـلن

 

 اًتغبثت کَ تْ هيکـػ؟ تْ ايثـ كـهي چَ:  گلتن توبم اصنبمي ثي ثب

 ! کـػي
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 !هيکـػ كـم چي ُوَ االى ثْػ گلتَ ثِن اگَ –

 

:  گلتن ملـى کـػى روغ هيـْل ُوَ ػيؼم ّهتي. فػم ػيؼ پيتوْ

..  ًؾاىتي. ًؾاىتي عْػت ّلي! اّهؼي کَ ىجي ُوْى عْامتن

 توبم عبٓـت ثَ..  ًکـػي هجْل ّلي عْامتن افت.. ثـًگيتي پيين

 ػاؿٍ؟ هزبفات چوؼؿ کْچْلْ اىتجبٍ يَ هگَ آعَ..  گؾاىتن پبم فيـ ؿـّؿهْ

 ؿّ ُلتَ چِبؿ ايي توبم عبٓـه ثَ ّ.. کـػم اىتجبٍ اصون هي هي آؿٍ

 ثـاي صتي تْ کـػي؟ کبؿ چي تْ اهب. تْ ػاػى ػمت اف تبّاى. ػاػم تبّاى

 ! ًکـػي تاله هي ثغييؼى

 

 

 

 . موتن ثَ اّهؼ تيـػاػ کَ ثگَ چيقي عْامت

 

 . کٌن کوکت عْاي هي گلمْ –

 

 ّ کـػم تـک ؿّ آىپقعًَْ. ربم ؿكت تيـػاػ. کٌبؿ ؿكتن صـكي ُيچ ثؼّى

 عْاة ؿعت ػيْاؿي کوؼ تْي اف ّ ثنتن ػؿ. اكتبػم ؿاٍ اتبم موت ثَ

 ػيـ ّ عْاثيؼم هي فّػ عيلي رؼيؼًب. ؿكتن پتْ فيـ. کـػم پِي عْػم ثـاي

 .ػاؿين کبؿ ثبُن ُب صبال الصب! رْى ًِبل کي ٍجـ گلتن ػلن تْ. هييؼم پب
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 .ثـػ عْاثن کَ ًکييؼ ػهيوَ ػّ ثَ ّ

 

 

 

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

 

 ػؿاف ػمتن کْؿاًَ کْؿ. ثْػ تبؿيک چوؼؿ رب ُوَ. کـػم ثبف آؿّم چيوبم

 . گيتن گْىين ػًجبل ثَ ّ کـػم

 

 ! ُلت

 

 ربم اف تيـػاػ ربي. ثْػ پِي ػيگَ عْاة ؿعت يَ کٌبؿم گـكتن گْىين ًْؿ

 ػمتوْ ؿميؼم ػؿ ثَ ّهتي. کـػم ؿّىي رلْهْ گْىي ًْؿ ثب ّ مپبىؼ

 ثـهب اصتوبال ًيؼ ؿّىي ّلي ػاػم كيبؿه ّ ثـم کليؼ موت ثـػم

 ثبف اتبم ػؿ ايٌکَ هضِ ثَ. ثْػم عْاثيؼٍ کَ ثْػ مبػتي مَ صؼّػ. ؿكتَ

 چـا پل! لؼٌتي! اٍَ. ىؼ عبهْه گْىين ّ اّهؼ ػؿ گْىين ٍؼاي کـػم،

 تْ اًگبؿ! ثؼتـ کَ آىپقعًْن ّ ُبل. ثْػى عْاة ىبيؼم يب ًجْػ؟ ُيچکي

 !ثبىي ؿبؿ

 

 کٌن؟ پيؼا کزب اف ػمتيْيي ثيي ايي تْ صبال
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 کَ فهيي تْ ثـم کلَ ثب ثْػ ًقػيک کَ کـػ گيـ چي چي ثَ پبم ػًّن ًوي

 . ثيؼاؿى ىکـ عؼاؿّ پل. گـكت هٌْ يکي

 

 . هـمي–

 

 .هيْهؼ آىٌبيي ثْي يَ

 

  کي؟ تْ-

 

 . ؼًيْه رْاثي

 

 ! کي مالم ثبثبيي ثَ:  گلت گْىن فيـ ٍؼايي يِْ

 

 .ثؼم ًيْى ثِت تب ّاينب ُبى؟! ثبثبيي! ىوبييي پل ا

 

 ثـػاؿيي؟ مـم اف ػمت هييَ –

 

 . ًوييَ ًغيـ -

 

 . گـكت ثـلو تْ هضکن هٌْ
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 ! کي.. ّلن هيکٌي؟ کبؿ چي:  کييؼم ػوت موت ثَ ثبال ثَ ّ*ثؼى*

 

  ؟کٌن ثـل ثچوْ تًْن ًوي چي –

 

 ..  مبل ٍؼ عْام هي! مـت تْ ثغْؿٍ ثچت اي -

 

 ! هييَ ًبؿاصت! ىٌٍْ هي! ُيـــــــــل:  گلت گْىن ػم

 

 

 

 ػلن تْ ػل. ثْػ ىؼٍ ميظ ثؼًن هُْبي توبم ىؼٍ؟ ايٌزْؿي چـا ايي

 هي ثْم ثْم هلجن. ػاؿم ًيبف ثِو چوؼؿ کَ کـػم اصنبك ػكؼَ يک. ًجْػ

 . فػ

 

 ! کـػي هي كکـىْ ػاػي تـريش هي ثَ ًِبل کَ هْهغ ُوْى ثبيؼ ايٌْ –

 

 اگَ. ًؼاػم تـريش تْ ثَ ؿّ ُيچکي ُيچْهت هي:  گلت گْىن ػم ػّثبؿٍ

 ... کـػم ًوي ًگبىن ُيْهت ًجْػ عـكت پيـ اّى فّؿ
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 ! ىَ ثبّؿم کَ ثگْ چيقي يَ –

 

 ! ًغْاي عْاي ًوي ثغْاي عْاي هي –

 

 ! کي ّلن پل –

 

 ! ًوييَ کٌن ثْك ثچن ًؾاؿي ّهتي تب. ىـهٌؼم ؿّ يکي ايي! ًَ ًَ ًَ–

 

 ...  هيغْاي ؿلطي ُـ چَ هي ثَ اٍال اٍَ –

 

 . ثؼم اػاهَ ًؾاىت

 

  

 

 ًوي کٌَ هي ىْعي کـػم كکـ هي ثبثب.  هًْؼ گـػ ُويٌزْؿي چيوبم

 !کَ ّاهؼيَ ػًّنتن

 

 ثْػ تبؿيک ايٌکَ ثب! گْىو تْ عْاثًْؼم آؿّم ّ کـػم رؼا افه عْػهْ

 .ثجيٌن ؼزتت تًْنتن هي ّلي
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 .. کَ ثبىَ آعـت ي ػكؼَ –

 

 چي؟ ثلِوَ يکي اگَ ّاي

 

 ّلي کٌن رؼا افه عْػهْ کَ عْامتن ّ ىًْو ؿّ گؾاىتن ػمتوْ

 هيـميؼ؟؟ ثِو فّؿم هگَ

 

 

 

 ! هيقًوب ريؾ ًکٌي ّلن اگَ:  گلتن گْىو تْ

 

 ! ًينت..  عًَْ کني. . ثقى..  ريؾ..  عْاي هي..  چي..  ُـ –

 

. اّهؼ هبىيي ٍؼاي. کـػٍ پيؼا رـئت ّ ػل ايٌوؼؿ چـا آهب ثگْ پل

 . کـػ رؼا افم عْػىْ

 

 هٌْ ثلِوَ کني تـمي هي ًکٌَ ىؼ چي!  اٍّ:  گلتن پْفعٌؼ ثب

 ! گن ًوي کني ثَ ًتـك کـػي؟ ك*ّ*ة

 

 . چنجيؼ تـ هضکن هٌْ. کٌن رؼا افه عْػهْ کـػم مؼي ّ
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 ..! کي ّلن..  هيکٌي؟ کبؿ چي! اِ  –

 

 حبثت ثِت تب هًْي هي ْٓؿي ُويي ّ. تـمن ًوي ُيچکي اف هي –

 ! ىَ

 

 ! کي ّلن كِويؼم ثبثب..  عْة عيلَ –

 

 . ىؼ ثبف عًَْ ػؿ

 

 تکْى عْػهْ فّؿم توبم ثب ًيَ مَ ايٌکَ ثـاي کٌَ ًوي ّلن ػيؼم ّهتي

 !! کـػ هي ّلن هگَ ّلي ػاػم

 

  ثبؿاػ؟ –

 

 . ثْػ ًِبل ٍؼاي

 

 . کـػم لگؼ هضکن پبىْ.کٌن کبؿي يَ ثبيؼ! ًوييَ ايٌکَ هخل ًغيـ ّاي

 !ط آ–

  ىؼ؟ چي –
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 کـػم پـت عْػهْ ّ ثنتن ػؿ. اتبم موت ثَ ػّيؼم ٍؼا ثؼّى ّ مـيغ

 .فػ هي تٌؼ تٌؼ هلجن. ربم تْي

 . ىؼ ثبف اتبم ػؿ

  مْگل؟ –

 .ًجْػ هؼلْم چِـه تبؿيکي اّى تْ. پبييي کييؼم ؿّ پتْ

  ثلَ؟ –

  ثيؼاؿي؟ -

 ! ّهتَ عيلي! ػاػاىي آؿٍ-

 . ثيب پبىْ پل –

  ثيبم؟ تب ّايني هييَ –

 . ايٌزبم ثيب -

 .گـكتن ّ کـػم لول ػمتيْ. موتو ثَ ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

  ثْػيي؟ ؿكتَ کزب –

 . ثيـّى -

 ًجـػي؟ هٌْ چـا پل –

 ! ًجْػ رب -

 ثْػ؟ ُويي ػليلو هطوئٌي –

 . كِوي هي عْة هيبػ عْىن:  گلت گن هي چي ثْػ كِويؼٍ کَ اّى

 !کـػي هي ايٌکبؿ ًجبيؼ ّلي –

  هيؼًّي؟ کزب اف تْ - ًگؾىت؟ عْه ثِت يؼٌي -



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 385 
 

 ! کـػي مؼهؼجـ ّايٌنب ػؿ رلْ ػاػ ثـثـي - پـُبم

 ! رْى پـيــــــــــي! فُـهبؿ ّ ػاػ ثـثـي اي –

 ! رؼتْى رْى! کٌَ ؿاٍ ثـّثَ ايي ثـٍ اًَبكي يکي آهب –

 ! هيـم هي –

 . گلت کَ ثْػ تيـػاػ

  .هيبم هٌن –

 .ثيب ّ ثپْه گـم لجبك ثـّ ثبىَ –

 .ثيـّى ؿكتن ّ پْىيؼم گـم کبپيي يَ مـيغ ؿكتن

  تيب؟–

 .ايٌزبم -

 .هيْهؼ ػؿعتب پيت اف ٍؼاه

 .ؿامت موت ثيب هنتوين –

 . گـكتتن پيت اف يکي يِْ کَ ؿكتن هي ػاىتن

 ! اَاَ  –

 ثيبي؟ ثبُبم ػهيوَ يَ هييَ تـميؼي ثجغييؼ –

 .ؼهيْه کَ ثْػ ًِبل ٍؼاي

 ثغْام ايٌکَ ثؼّى ّلي. ًـّ گلت هي. ثْػ ػلن تْ ػزيجي ي ػليْؿٍ يَ

 .کيًْؼ هٌْ ثگن چيقي

 ػّؿ عيلي کـػم صل. کـػم هي ثـعْؿػ ُب ىبعَ اف يکي ثَ گِگبُي

 . ىؼ فيبػتـ ػليْؿم. عًَْ اف ىؼم
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  هيـين؟ کزب ًِبل –

 . ًؼاػ رْاثي

  هيـي؟ کزب ًِبل:  پـميؼم تـ ثلٌؼ

 . ىؼ پؼيؼ ًب رلْم اف ّ تبػّاين کييؼم ػمتن

  ًِبل؟..  ًِبل؟ –

 ! کَ ًوييٌبمن ؿّ ايٌزب هي. ًيْهؼ رْاثي

 .ثْػ ثـػاىتَ ّرْػهْ توبم تـك

 .کـػم گٌبُي چَ هي آعَ

  ىٌٍْ؟ هي ٍؼاهْ ايٌزب کني:  ؿػم ػاػ تـ ثلٌؼ

 . ؿكتن ػوت ػوت

 . ّاينتبػم. ىؼ عبلي پبم ي پبىٌَ فيـ لضظَ يَ

 . ثـگيتن. ثغْؿٍ ِنث تؼبػلن ثْػ ًقػيک

 کزبمت؟ ايٌزب عؼايب

 کَ اي ػؿٍ.هيؼاػ ًيْى هْ ؿّ ؿّثَ ي ٍضٌَ اف ثغيي تٌِب هبٍ ؿّىٌبيي

 ٍؼاي ثْػى پْىًْؼٍ مـتبمـىْ کبد ػؿعتبى.  ثْػ ثـف اف پْىيؼٍ توبهب

 ... ثْػ ثبؿ ػيًَّْ..  ُب ىـبل ي فّفٍ

 

 . ثْػ ثـف پبم فيـ

 . ىکنت هي ؿّ هضَْٓ مکْت کالؽ هبؿهبؿ ٍؼاي

 .کـػم هي ًگبٍ آـاف ثَ ّ چيـعيؼم هي عْػم ػّؿ
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 ًــــِبل؟ –

 !!؟؟.ثيبؿٍ مـم ثاليي ًکٌَ. هيپيچيؼ كْب تْي ٍؼام

 . ًينت ثؼيؼ چيقي ػيًَّْ ايي اف

 ػمتبيي يِْ کَ ىن ػّؿ ػوت ػوت ّ ثـػاؿم هؼم پيت ثَ عْامتن هي

 ... ّ ػاػم ػمت اف تؼبػلن ّ آّؿػم كيبؿ پيتن ثَ ثَ

 .ىؼم پـت ػؿٍ ػاعل ثَ ّ ػاػم ػمت اف نتؼبػل

 

. فػم پب ّ ػمت. کـػم اصنبك عال تْ عْػهْ ّ ىؼ عبلي کبهال پبم فيـ

 فًي ي عٌؼٍ ٍؼاي. گـكتوو مـيغ ّ عْؿػ اي ىبعَ يَ ثَ ػمتن

 . هيْهؼ

 

 !کي کوکن! ًِـــــبل:  فػم ٍؼاه

 

 ثَ ثـيي کَ صوتًَْ ثچت اّى ّ تْ چيَ؟ ػًّي هي اي؟ فًؼٍ ٌُْف تْ –

 !..رٌِن

 

 . ػاػم تکْى ثييتـ ػمتبم

 

 پبؿچَ يَ ثَ ػمتن ىن پـت هي ّ ثيکٌَ ىبعَ ثْػ هوکي لضظَ ُـ

 .عْؿػ
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 کَ ثْػ کـػٍ گيـ ُب ىبعَ تْي کَ پبؿچَ لي ّ ثْػ فيبػ ؿينکو ايٌکَ ثب

 . .فػم گـه ػُي ثب ّ.متن ػمتن هچ

 

 ! کوک -

 

 ...ثبؿاػ.. کوک...!..تيـػاػ: فػم ػاػ تْاًن توبم ثب ّ ٌُزـٍ تَ اف

 

 . ثـم ثبال ثتًْن ىبيؼ تب مٌگب اف يکي ؿّي گؾاىتن ػمتون يکي اّى

 

 ! گل,مـــ –

 

 چيق يَ کـػم صل ثبال گـكتن مـم کَ ُويي اهب. هيْهؼ ػّؿ اف ٍؼاي

 !..ثـــــــبؿاػ:  فػم ريؾ ّرْػ توبم ثب ّ موتن ثَ هيبػ ػاؿٍ گـػي

 

 ىؼ صل ثي ثؼًن ّ ّهؼا مـم ثب مٌگ ثـعْؿػ ٍؼاي ثؼؼ ي لضظَ

 ....ىؼ ميبٍ چيوبم رلْ ػًجب ّ اّهؼ فى يک ثلٌؼ ي عٌؼٍ ٍّؼاي

 

 

 

*********************** 
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 ثبؿاػ

 

 ثـم ًْمبًبت احـ ػؿ کَ ؿّ الهپي کَ کـػم هي کوک پـُبم ثَ ػاىتن

 ثْػ؟ چي:  پـُبم ىٌيؼم ريـي ٍؼاي کَ کٌَ تؼْيِ ثْػ مْعتَ

 

 . ػّيؼم ػؿ موت ثَ. اكتبػ ػمتن اف الهپ

 

 ! مْگل –

 

 ٍؼاه. عطـٍ ػؿ مْگل کَ گلت هي ثِن صني يَ ّلي ػًّن ًوي

 فػم

 

 !.. مْگل -

 

 چيقي يَ هيؼًّن كؤ کزب ثَ ًويؼًّن. هيؼّيؼم ػاىتن کَ ُويٌطْؿ

 . ىٌيؼم ريـيْ ٍؼاي ثؼؼ اي لضظَ ّ. ايٌْؿ اف هيگلت

 

 ! مــــْگل –
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 ي ىبعَ ثَ پبم كتنهيـ ػاىتن کَ ُويٌطْؿ. کـػم ثييتـ مـػتوْ

 . فهيي عْؿػم ّ کـػ گيـ ػؿعتي

 

 . ىؼم ًيوغيق

 

. ؿّه گؾاىتن ػمتوْ. کـػم هي اصنبك فاًْم تْ ؿّ ثؼي مْفه

 . ثْػ عيل

 

 مـػتوْ عًْـيقي ايي.ىؼم ثلٌؼ ػّثبؿٍ ّ گـكتن کوک ػؿعت ي تٌَ اف

 . ثْػ کـػٍ کن

 

 ّمْفه اكتبػم ػّثبؿٍ هييؼ هبًؼن چيقي اًگبؿ کٌن صـکت ؽاىت ًوي

 . ىؼ ثييتـ

 

 .کييؼم ؿّه ػمتوْ

 

 . تْه ثْػ ؿكتَ ػؿعت ي ىبعَ ثْػ ػؿمت صؼمن

 

 ! ..آٍ–
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 !لؼٌتي

 

 ! مْگل: فػم ٍؼاه

 

 .فػم ػاػ ثلٌؼتـ. ًيٌيؼم رْاثي

 

  ثبؿاػ؟–

 

 ثَ هضکن چيقي يَ کَ ثقًن ٍؼاىْى اّهؼم. هيْهؼ کَ ثْػ ُب ثچَ ٍؼاي

 ... ّ هًْؼ ثنتَ ػٌُن ًتيزَ ػؿ ّ عْؿػم مـم

 

 

 

  کـػم ًگبٍ آـاكن ثَ. کـػم ثبف مغتي ثَ چيوبم

 

 ! اط–

 

 . ثْػ مٌگيي ثؼرْؿي مـم

 

  ػاػاه؟ –
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 .ثْػ ؿّىب ًگـاى ٍؼاي

 

  کزبم؟ هي –

 

 ! ّيال تْي -

 

 .فاًْم ُن ّ ثْػى ثنتَ مـم ُن

 

 پِلّْى؟ چطْؿي –

 

 پيت ثَ ػمتوْ. ًينتن تغت ؿّي کوکو ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ. ثْػ پـُبم

 .اكتبػم ػييت يبػ يِْ. ؼمکيي مـم

 

  کزبمت؟ مْگل –

 

 .ًيْهؼ رْاثي

 

 .کـػى ًگبٍ ػيگَ ثِن. کـػم ًگبىْى عيوگيي ّ گـكتن ثبال مـهْ
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 . ثقًن فًگ يَ هيـم هي:  ؿّىب

 

 . کـػم ًگبٍ پـُبم ثَ چپ چپ. ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ّ

 

  پـُبم؟–

 

 .ثـػًو:  گلت ًبؿاصتي ٍؼاي ثب ّ پبييي گـكت مـىْ

 

  کزب؟ –

 

 . فُـا.. ثِو.. ثـ -

 

 

 

 ثنتَ ّ ثبف پلکن. ىؼ ميبٍ چيوبم رلْ ػًيب اًگبؿ لضظَ يَ چـــــــي؟

 .کـػم

 

 . گـكتن ػمتبم تْي يويْ

 

 ! ثقى صـف ػؿمت چيَ هٌظْؿت پـُبم –
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 ريؾ ٍؼاي ثؼؼه. ثْػي ىؼٍ فهيي ًوو کـػين پيؼات ّهتي ػييت –

 ... هيقػ ريؾ ّ ثْػ ًينتَ پـتگبٍ لت فاًُْبه ػّتب ؿّي. اّهؼ ًِبل

 

 . کييؼ ػوين ًلل يَ

 

 ... پبييي کـػٍ پـت عْػىْ مْگل کَ ػيؼٍ گلت هي –

 

 

 

 . ًؼاىت اهکبى ايي ًَ

 

 گؾاىت ػمتيْ پـُبم. هًْؼ عيـٍ فهيي ثَ چيوبم. ىؼى ىل ػمتبم

 . ؿكت ّ. ىًْن ؿّي

 

  

 

 ! ىَ توْم تًَْ ًوي ْٓؿي ايي ًَ
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. ػؿ موت ؿكتن لٌگْى لٌگْى ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف. ػم ًوي اربفٍ ثِو

 . ػمتگيـٍ ؿّي گؾاىتن ػمتن

 

  کزب؟ ثبؿاػ –

 

 .کـػم ثبف ػؿ ّ ًؾاىتن هضل

 

 . هيْهؼ ثؼي مْف

 

 .فػم پل ػمتيْ ّ ثـگيتن. گـكت پيت اف ؿّىبيووْ

 

 .ثجيٌوو ثبيؼ هي ثگيـي رلْهْ ًکي مؼي–

 

 . گـكتتن پيت اف. کـػم صـکت ػّثبؿٍ ّ

 

 ! ثـي ًوييَ –

 

 . فػم ػاػ مـه ّ ثـگيتن
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 ًَ ّ تْ ثَ ًَ کَ ثؼّى ايٌْ ّ كِوي؟ هي! ثـم ثبيؼ هي ؿم هي چـا؟؟؟ –

 !ثگيـيي رلْهْ ػم ًوي اربفٍ اي ػيگَ عـ ُيچ ثَ

 .ىؼ رب ربثَ كکن کـػم صل لضظَ يَ

 

 . مْعت هي ميليو ربي. کـػم ًگبٍ ثِو ػّثبؿٍ

 

 مْگل ػىکـ پيؼاه ّهتي...  ثلِوي؟؟ عْاي ًوي چـا:  گلت ثـِ ثب

 هي..  ثْػى عْؿػٍ ثؼًو توبم..  گـگب.. ثْػ گْىت تيکَ يَ ثلکَ ًجْػ

 چزْؿي ثلِوي؟ عْاي هي چزْؿي ًؼاؿٍ ٍْؿت کني ّهتي كِوي؟

 لؼٌتي؟ ثلِوي عْاي هي

 

 *. ثؼى* ي هلنَ ثَ فػ هي آؿّم ػمتبه ثب

 

 .کـػ ثـلن

 

 ٌباي..  ىؼ ًبثْػ فًؼگين توبم.. ىؼ عـاة مـم ؿّ ػًيب کـػم اصنبك

 ...ػّْي هـتيکَ اّى توَيـ..  ًَ...  هٌَ توَيـ ُوو
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 ًکـػٍ کَ هطوئٌن... کٌن ًوي ثبّؿ هي ّلي. کـػٍ پـت عْػىْ گي هي -

 .. ىبيؼ..  ىبيؼ.. 

 

 .کـػ گـيَ ػّثبؿٍ

 

 ّ ىؼم مْاؿه. کـػم صـکت هبىيي موت ثَ. کـػم رؼاه عْػم اف

 . کـػم ؿّىٌو

 

 ُويٌطْؿ. ثْػ ػاىتَ ًگِو پـُبم لي ّ ػًجبلن ثيبػ عْامت هي ؿّىب

..  ًِبل..  ؿػٌب. ػيؼم ػيگَ هبىيي يَ تْي ؿّ ثويَ ؿكتن هي ػاىتن کَ

 .ًجْػ عْة اٍال صبلو. تيـػاػ

 

 ...ػاىتن ُؼف يَ كؤ صبال. ػاػم اػاهَ ؿاُوْ اًّب ثَ تْرَ ثؼّى

 

 

 

 ثلٌؼ ربه اف اهيـ. کـػ ًگبٍ ثِن تـك ثب مبؿا. کـػم ثبف هضکن اتبهيْ ػؿ

 . ىؼ

 

 ! ثبؿاػ –
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 . گـكتن ػمتبم تْ يويْ ّ ؿكتن موتو ثَ

 

 .فػ ريؾ مبؿا

 

 ثَ ُوو.. اكتبػم ؿّف ايي ثَ هي کَ تْ عبٓـ ثَ ُوو:  گلتن صـً ثب

 .. کيتيو ثبالعـٍ ؟ ىؼي ؿاصت! .. لؼٌتيتي تِؼيؼاي اّى ّ تْ عبٓـ

 

 .ًويْهؼ ثبال ًلنو ٌٍؼلييْ ؿّ کـػم پـتو

 

 هي ًکٌي ّلو اگَ گلتي عْامتي؟ هي ورًْ اف چي لؼٌتي ػآعَ –

 ثي ًجْػ هـاؿ هگَ. .. ثـهيؼاؿم مـه اف ػمت گلتن هٌن..  کييو

  ؟ ىؼ چي پل..  ىؼ چي پل چي؟ عيبلو

 

 . کـػم پـت ػيْاؿ ثَ هيق ؿّي اىيب

 

 . کـػ هي ػؿػ پبم

 

 .. پنـم ثبؿاػ –
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 وَکل ايي لي ّ ثويـم ثـم صبّـم چيَ؟؟ ػًّي هي.. پنـم ًگْ هي ثَ –

 ثبؿاػ امن ثَ پنـي ًَ ػيگَ تْ ثؼؼ ثَ اهـّف اف! .. ًيٌْم تْ ػُي اف ؿّ

 هلِْهَ؟. ػاؿم تْ امن ثَ پؼؿي هي ًَ ّ ػاؿي

 

 . ثيـّى ؿكتن اًّزب اف لٌگْى لٌگْى

 

 . هيْهؼ ػًجبلن مبؿا

 

 ثبؿاػ؟ ثبؿاػ؟ –

 

 . ّاينتبػم

 

  ىؼٍ؟ چي ػقيقم –

 

  بى؟ُ ثپـمي؟؟ كطـتو پنت عْػت اف ًويـي چـا -

 

 هبهبى:  گلتن گـيَ ثب ّ مـم ؿّي گؾاىتن ػمتوْ. کـػ ًگبم ثـِ ثب

 ..  گـكت افم ػًيبم..  گـكتو افم..  کيتو

 

 چي؟ کي ؟ پنـم هيگي چي –
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 ! ػٍ..  ؿ..م مْگل..  مْگل -

 

 ! مـم ثـ عبک ّاي –

 

 .عْؿػ تلْيي تلْ. ػٌُو ؿّي گؾاىت ػمتيْ

 

  .گؾاىتوو ٌٍؼلي ؿّي ّ گـكتوو ػمتن ثب

 

 .ىؼم عبؿد عًَْ اف ّ مپـػم اّى ثَ ؿّ مبؿا. کـػم ٍؼا عؼهتکبؿ

 

 

 

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

 

 

 

 . ىؼم عيـٍ ؿّم ؿّثَ ثـكي ي هٌظـٍ ّ فػم کٌبؿ ؿّ پـػٍ
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 ػًجبل ٌُْفم...  ثِو کـػى ًگبٍ ثب کَ رٌگلي ُوْى... رٌگل ُوْى ثَ

 .. هي ػًيبي..  ىؼ ًبثْػ رٌگل ُويي تْي ؿّف يک کَ ػًيبي.. ثْػم ػًيبم

 

 

 

 . ىؼم عيـٍ آتو ثَ ّ ًينتن هجل ؿّي ؿكتن ّ کـػم ّل ؿّ پـػٍ

 

 ! آؿٍ. ثْػ ُويي چِبؿمبلَ ايي تْي مـگـهين.. کبؿم

 

 . گـػم هي مْگل ػًجبل ثَ کَ چِبؿمبل ثَ ًقػيک االى

 

 ايي ؿّي ىجب ّ هيکٌن ٍؼا امويْ ّ رٌگل تْي ؿم هي ٍجش ُـؿّف

 . هيين ٍجش هٌتظـ ّ يٌنهيي ٌٍؼلي

 

 ٌُْفم ىبيؼ هيگَ ثِن هلجن تْي صني يَ ّلي ػيًّْنت ثکيي ىبيؼ

 . ػاؿم ايوبى صل اّى ثَ هي ّلي چـا ػًّن ًوي ّ ثبىَ اهيؼ ربي

 

 .ثْػى تيـػاػ ُوـاٍ ثَ ؿّىب ػيؼم کَ کنبيي تٌِب چِبؿمبل ايي تْ
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 ٌُْف لي ّ ىکـػ ًبهقػ ُن ثب تيـػاػ ّ ؿّىب كبرؼَ اّى اف ثؼؼ يکنبل

 ثب ٌُْف ًوتًْنتَ چْى ىبيؼ ثگيـٍ ػـّمي عْاػ ًوي ػاليلي ثَ ًيـػاػ

 . ثيبػ کٌبؿ عْاُـه ّ هبػؿ ؿكتي ػمت اف ؿن

 

 .کـػ كْت ػؿرب ّ کـػ مکتَ ثالكبٍلَ عجـ اّى ىٌيؼى اف ثؼؼ.. هبػؿه

 

 .ثْػ ىؼٍ ُب ػيًَّْ ايي ػيي.. ػاىت صبلي چَ تيـػاػ کَ يبػهَ ٌُْفم

 

 . فػ هي ٍؼا هبػؿىْ ّ فػ هي ـفص عْػه ثب

 

 .کزبثْػ االى ًجْػ هؼلْم ؿميؼ ًوي ػاػه ثَ ؿّىب اگَ

 

 .ػؿهبًَ تضت ٌُْفم هيگَ ؿّىب

 

 .عـيؼم افه كبرؼَ اّى اف ثؼؼ يَ ّ ثْػ پـُبم ثَ هتؼلن کَ عًْن ايي

 

 .ًغْامتن عْػم ّلي ثؼٍ هزبًي ثِن عْامت هي كِويؼ ػليلن ّهتي

 

 هٌتظـ ٍجـاًَ ثي ّ ػؿافکييؼم تغتن ؿّي. بهنات تْ ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ

 .... ىؼم ٍجش
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 تجـ ثب ثْػم کـػٍ روغ کَ ؿّ ُيقهبيي ػاىتن کَ ثْػ مبػت يَ اف تـ ثيو

 .کـػم هي ًَق ّمٔ اف

 مـىْى ًبؿاصتين ّ ؿن تًْنتن هي چْى ػاىتن اصتيبد کبؿ ايي ثَ

 . کٌن عبلي

 . اّهؼ هبىيي ٍؼاي

 .ثْػ ميبهٌؼ. ػمکـ ًگبٍ ّ گـكتن ثبال مـم

 کـػٍ ًبهقػ ميبهٌؼ. ثْػ کـػٍ تـييـ هب ثيي چيقا عيلي مبلَ چِبؿ ايي تْ

 .ثْػ ػـّميو ػيگَ هبٍ ّ ثْػ

 . هيقػ مـ هي ثَ گِگبُين ّ ٓـكب ايي هيْهؼ ثبؿ يَ هبُي

 . مالم – ميبهٌؼ

 . ػاػم اػاهَ کبؿم ثَ

  عجـا؟ چَ -

 . ُيچي -

  ىکٌي؟ هي ُيقم ػاؿي ٌُْفم –

 . ًيٌيؼ رْاثي

  کٌي؟ توْهو عْاي هي کي –

  چي؟-
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 ايٌوؼؿ چـا..  ؿكتَ ًينت ػيگَ مْگل..  ثلِوي؟؟ عْاي ًوي چـا ثبؿاػ -

 ػي؟ هي فرـ عْػتْ

 .ثْػم ىؼٍ عنتَ تکـاؿي ثضج ايي اف. اًّْؿ کـػم پـت تجـ

 هلجن تْي چيقي يَ..  ربي يَ ّلي ، ثبىَ هـػٍ ىوب ثـاي هوکٌَ ثجيي -

 ايي ّلي ثبىَ تُْن هوکٌَ. هيگيي ػؿّؽ ػاؿيي ْىُوت کَ گَ هي ثِن

 ّاهؼيت ثَ فّػي ُويي ثَ کَ ؿّيبيي ، ؿّيبمت يَ هخل هي ّامَ تُْن

 .ثـي ثِتـٍ اّهؼي ايٌزب ايي ثـاي اگَ پل.  هييَ تجؼيل

 . عًَْ موت ثَ کييؼم ؿاهْ

. ًُْن يَ ُوو ثؼّى ّلي کي كکـ ػاؿي ػّمت ُـرْؿي ثجيي –

 ّ ثيَ هـيِ ػّؿيت ػؿػ اف ثيچبؿت هبػؿ ّىا ىؼٍ ثبػج کَ تُْوي

 !گْىَ يَ ثيْكتَ

 . موتو ثـگيتن. ّاينتبػم ربم مـ

 چيَ؟ مبؿا –

 . آّؿػي مـه ثَ چي کَ ثجيي عْػت ثـّ هـػي اگَ تْ -

 ثؼّى. ثـػاىتن پبتـّل مْيچ ّ ىؼم عًَْ ّاؿػ. ىؼم ػَجي صـكبه اف

 مْاؿ هٌن. کـػ ؿّىٌو ّ ىؼ هبىيٌو مْاؿ ثگَ ػيگَ چيق کَ ايي

 ىبيؼ..  اًّزب هيـم ػاؿم چـا ػًّنتن ًوي. کـػم صـکت ّ ىؼم هبىيٌن

 ..ثؼم ػمت اف ؿّ مبؿا عْامتن ًوي ػيگَ

 

 . ىؼم ّاؿػ ّ کـػم ثبف اتبم ػؿ
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 ّ ؿاهتيي..  تيـػاػ..  ؿّىب..  هليکب..  ًِبل. چـعيؼ موتن ثَ ًگبُب ُوَ

 ( ميبهٌؼ ًبهقػ)  ًبفًيي

 . کـػ ٍؼا امووْ ؿّىب

 چيقي يَ ػيؼًيْى ثب کـػم صل. چـعيؼ موتن ثَ مـػت ثَ مبؿا بًٍگ

 . ًِبل ثْػى ثب عًَْ ثَ مْعت هلجن تْي

 ! پنـم –

 . ثبىن تٌِب ثبُبه عْام هي:  گلتن عبٍي ي رؾثَ ثب ّ هضکن ٍؼاي ثب

 ّ ثْػم هي. ىؼى عبؿد اتبم اف ّ ثلٌؼ ربىْى اف تک تک ثؼؼ لضظَ چٌؼ

 . هبهبًن

 . تغتو ي گْىَ ًينتن آؿّم ّ کٌبؿه ؿكتن

 ؿّي چـّک هي ػيؼى ثب. ثْػ ىؼٍ ّؼيق ّ پيـ چِبؿمبلَ ايي تْ چوؼؿ

 . ىؼ هؼلْم عٌؼٍ عبٓـ ثَ پييًْو

 ! ثبؿاػم –

 . ػمتو تْي گـكت ػمتوْ

 ثـات ػلو ػاؿي پيـي هبػؿ يَ گي ًوي ثْػي؟ کزب ػقيقم؟ ثْػي کزب –

  ثْػ؟ مبل ِلچ ي اًؼافٍ ثَ ثـام چِبؿمبل ايي گي ًوي ىَ؟ هي تٌگ

 .عْة ايٌزبم هي صبال! ُيـــل -

 . ثْميؼم پييًْييْ ّ رلْ ثـػم لجن

  ثِتـي؟ –

 . ثِتـم کَ هؼلْهَ تْ ػيؼى ثب -

 . ثؼي هْلي يَ ثِن ثبيؼ –
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 چي؟ –

 . ثبىي عْػت هْاظت ثييتـ -

 ثغْاي ُـهْلي ثقى مـ پيـت هبػؿ اين ثَ ثييتـ تْ كؤ ػم هي هْل –

 .هيؼم ثِت

 .ثغْاة ّ ثجٌؼ چيوبت صبال. چين –

 .  ػمتبه تْي گـكت ػمتوْ

 . ًـّ هبػؿ –

 . مغت ثـام کـػًو ًضول کَ ػًّي هي.  تًْن ًوي –

 .ثقًن مـ ثِو ثييتـ کَ گـكت هْل افم كؤ ّ ًگلت چيقي

 . ىؼم اٍلي مبلي ّاؿػ ّ کـػم تـک اتبم

 ّ موتن ػّيؼ هي ػيؼى ثب ًِبل. ىؼى ثلٌؼ ربىْى اف ُوَ هي ػيؼى ثب

 . چنجًْؼ ثِن فّؿ ثَ ْػىْع

 !! ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن ثْػي کزب چِبؿمبل ايي تْ ػقيقم –

 يؼٌي. کـػم ًگبٍ هليکب ّ ؿاهتيي ثَ ػَجبًي ّ. کييؼم ػوين ًلل يَ

 .ًکـػم لِو تب کٌيي رؼا افم ايٌْ ثيبيي کَ ايي

 .کـػ رؼا افم ًِبل فّؿ ثَ اّهؼ رلْ هليکب

 صبال چْى. کٌَ ًِبل ثب افػّاد ثَ هزجْؿ هٌْ تًْنت ًوي اهيـ ػيگَ االى

 .کٌَ هـگو ثَ تِؼيؼ هٌْ عبٓـه ثَ ثغْاػ کَ ًجْػ مْگلي ػيگَ

 ىؼٍ تٌگ هي ثـاي ػلت کَ تْ:  گلتن ثبصـً ّ ىؼم عيـٍ ؿّم ؿّثَ ثَ

 .. عْامـ هي –. ػيؼًن ثَ ثيبي چِبؿمبل ايي تْي تًْنتي هي ثْػ

 ! ؿاهتيي! ... ثؼي تّْيش عْاػ ًوي! ثنَ –
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 . ربًن –

  هًْي؟ ًوي -.ثبه هبهبًن هْاظت–

 . ػاػم فصوت کبكي ي ثِبًؼافٍ:  گلتن ّ فػم پْفعٌؼي يَ

  کـػم صـکت. ىؼم هبىيي مْاؿ ّ ىؼم عبؿد لؼٌتي ربي اّت ّاف

 

  

 

 .. عًَْ ؿميؼم رْؿي چَ ًلِويؼم اٍال

 . ثْػ ظِـ مـ

 . ىؼم عبؿد عًَْ اف ػّثبؿٍ ّ عْؿػم پٌيـي ّ ًْى ػبػت ٓجن ثـ هٌن

 . رٌگل تْي ؿكتن هي ثبيؼ ايٌؼكؼَ

 ..  هيبّؿػم يبػ ثَ ؿّ dػؿػ ، تْه ؿكتي ُـثبؿ ثب کَ رٌگلي

 .. کٌن ًوي كـاهْىو ّهت ُيچ کَ ػؿػي

 ثَ کَ ثؼًي..  ثؼًيْ. ثجيٌوو تًْنتن ثؼثغتي ُقاؿ ثب اًّـّف هي آؿٍ

 ثِن صني يَ ّلي.. ًجْػ تيغيٌ هبثل..  ثْػ گْىت تيکَ يَ ؿّىب هْل

 ؿّف ُـ هي صل ُوْى االى ّ..  ثبىَ هي مْگل تًَْ ًوي ايي کَ گلت

 .. هيبؿٍ رٌگل ايي ثَ

 ..  ػًّن ًوي ػليليْ

 ..  هيؼم گْه ثِو ػاؿم چـا ػًّن ًوي صتي

 .. ػًّن ًوي گـػم هي چي کي ػًجبل
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 ٓـف يَ ؿّف ُـ.. گـػم هي آـاف کـػى روغ ُيقم ثًَِْ ثَ ُـؿّف ّلي

 موت ثَ ّ ىؼم هي ؿػ ػّؿاُي اّى اف ثبيؼ کَ ثْػ يؿّف اهـّف..  اهـّف ّ

 اّى ثَ کَ ؿاُي. ؿكتن هي ثْػم هٌتظـه ثْػ ّهت عيلي کَ ؿاُي اّى

 ... ؿكت هي رٌگل ٓـف

 .. ثْػم گيتَ ؿاُْ يکي اّى کل چِبؿمبلَ ايي تْ

 ثتًْن ىبيؼ تب ؿكتن هي ؿّ هنبكتي ُـّف کَ ثْػ چِبؿمبل اف ثييتـ

 .. کٌن پيؼاه

 .. کٌَ کو كـّ صل ايي ؿّف َي ىبيؼ تب

 . ؿكت هي مـػي ثَ ؿّ ُْا ؿكتن هي پيو کَ ُويٌطْؿ

 ّ هييَ مـػ ػاؿٍ کن کن ػيؼم ّهتي ثْػم ًکـػٍ پيؼا عْثين ُيقم

 رلت عْػه ثَ تْرِن ٍؼايي کَ ثـگـػم عْامتن ُنت ثبؿه اصتوبل

 . کـػ

 . هيْهؼ ؿّم ؿّثَ ي تپَ ييي پب اف ٍؼا

 . ؿكتن ًقػيکتـ

 . ثْػ ىبػي ّ ٍعٌؼ ٍؼاي

 . اًؼاعتن ًگبُي تپَ ثبالي اف

 ػاىتي کَ فًي ّ ثچَ پنـ ّ ثْػ پيتو کَ اي عًَْ..  چْثي صَبؿ يَ

 . اًؼاعتي هي ثـف ثِن گِگبُي ّ کـػى هي ثبفي ثـكب تْي ثبُن

 .. اكتبػم مْگل يبػ ثچَ پنـ ّ فى اّى ػيؼى ثب چـا ػًّن ًوي

 ثب ػاىت ثچو ّ فى اّى يرب ثَ ىبيؼ ثْػ فًؼٍ االى اگَ کَ مْگلي

 ... کـػ هي ثبفي ثچوْى
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 ػؿعت تٌْهٌؼ ُبي ؿييَ اليَ تجـم ىؼم هتْرَ يِْ کَ ثـگـم عْامتن

 . کـػٍ گيـ کٌبؿم

 ليق ػاػم هي تکيو ػؿعت ثَ ػاىتن ّهتي اصتوبال رْؿي چَ ػًّن ًوي

 . فيـ اّى ؿكتَ ّ عْؿػٍ

 . كتؿ كـّ ؿييَ تْ ثؼتـ تيقيو ّلي کييؼهو ّ گـكتن ػمتو

 ثَ ػمتَ ُوـاٍ ثَ هي ّ اّهؼم ػؿ ػمتو يِْ کَ ىؼ چي ًلِويؼم

 . ىؼم پـت ػوت موت

. عْؿػم هل پبييٌو تب تپَ ثبالي اف تْپ يَ هخل ّ کـػ گيـ مٌگي ثَ پبم

 ًـػٍ تْ ؿكتن مـ ثب هنتوين هي ثؼ ىبًل اف ؿميؼم تپَ پبييي ثَ ّهتي

 . مـم ؿّي ؿيغت هضکن ثْػ ؿّه کَ ثـكي ّ چْثي

 

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

 ... ػقيق ػّمتبى

 

 چيقي يَ هي ثغًْيي ػامتبى اػاهَ ايٌکَ اف هجل عْثيي؟ چطْؿيي؟ مالم

 ..ثگن

 کَ عًْيي هي ىغَيتي يَ فثبى اف پنت ايي آعـ تب ثؼؼ ثَ رب ايي اف

 ...ػاؿٍ كـم يکن

 ي ثچَ پنـ يَ ّ ؿُّبى اموو ثغًْيي فثًْو اف هـاؿٍ کَ ىغَيت

 ...چِبؿمبلل توـيجب
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 يکن توـيجب چِبؿمبلَ ي ثچَ يَ فثْى اف اًّن هبرـا ًْىتي ُويي ثـاي

 .. مغتَ

 فثْى اف ؿّ هََ ػاؿم کَ ًلـم اّليي هي پل ًٌْىتَ کني صبال تب چْى

 ..کٌين هي ًوؼ ثچَ يَ

 ىـس يکن عًْيي هي فثًْو اف ؿّ هََ ػاؿيي ّهتي هوکٌَ ُويي ثـاي

 صل ايٌکَ ثـ ػالٍّ کـػم مؼي هي چْى ثيبػ ػزيت ًظـتْى ثَ ّهبيغ

 اگَ يؼٌي.) ًؼيؼى ػمت اف چيقي کَ ثٌْينن رْؿي کٌن هٌتول ؿُّبى

 هبرـا ىوب عْامتن هي کَ ثؼًيي لطلب ىؼ ثقؿگًَْ يکن ػيؼى ربه يَ

 ًَ؟؟ يب كِويؼيي چيقي ػًّن ًوي.( ثلِوين عْة ؿّ

 

  ؿُّبى

 

 ّ ثْػم ّاينتبػٍ فهيي ثَ ثْػ اّهؼٍ آموْى اف اهـّف کَ هـػي مـ ثبالي

 .هيکـػم ًگبٍ ٍْؿتو ثَ ػاىتن

 . ثْػ ثنتَ مليؼي ػمتوبل ثب مـىْ هبهبًن

  رًْو؟ اف عْاي هي چي! ّايٌنتب اًّزب اًوؼؿ..  ؿُّبى –

 . هبهبًن پيو آىپقعًَْ موت ػّيؼم ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف! اّّف

 ًوييَ؟ ثلٌؼ چـا پل! هبهـــــبى:  گلتن اػتـاُ ثب

 . ًينتن اپي ؿّي ظـكيْيي ثـل ّ ؿكتن ثبال ٌٍؼلي ؿّي اف

 ثـاي كـهي چَ:  گلت ىنت هي ؿّ ظـكب ػاىت کَ ُويٌطْؿ هبهبًن

  ػاؿٍ؟؟ تْ
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 !کيَ ثجيٌن عْام هي.. عْة -

 ! ّؿّرک چَ تْ ثَ آعَ:  گلت ّ ػهبؿن ؿّي گؾاىت کلييْ اًگيت

 . ثْػم هتٌلـ کبؿ ايي اف. کـػم پبک ػهبؿن ؿّي اف کق مـيغ

 ..  هي..  عْة...  ْةع –

 . ىؼ ثلٌؼ ميبٍ پبؿك ٍؼاي

 .کـػ ًگبٍ هي ثَ ّصيت ثب هبهبًن

 ! گـگب:  گلتين ٍؼا يک

 . ػؿ موت ػّيؼ ّ کـػ ّل ظـكبؿّ مـيغ

 ٌٍؼليب ؿّي اف ّ ػّيؼم ُوييَ ػبػت ٓجن ّ پـيؼم پبييي اپي ؿّي اف هٌن

 آٌُي ي ٍلضَ تب ػاػم هي كيبؿ ؿّ پٌزـٍ کٌبؿ ي ػکوَ ّ ؿكتن هي ثبال

 .ثيبػ ُب پٌزـٍ ؿّي

 . کـػ هللو ّ ثنت ػؿ ّ عًَْ تْي آّؿػ ميبٍ مـػت ثب هبهبًن

 .ثْػ آٌُي ػؿ ىکـ ؿّ عؼا

 . کـػ هي پبؿك ػاىت ٌُْف ميبٍ

 ! ُيل گلت ّثِو ّ ًينت رلْه هبهبى

 . ىؼ مبکت ميبٍ پبؿك کن کن

 .کٌَ ٍؼا ّ مـ فيبػ ًجبيؼ کَ هيؼًّنت اًّن صبال

 . ثـلو تْي پـيؼم ّ موتو ػّيؼم مـيغ. کـػ ثبف ػمتيْ

 . اكتبػ هـػٍ هـػ ثَ چيوو يِْ
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 تکْى ربت اف ّ ثوْى ميبٍ پيو. گن هي چي کي گْه:  گلت ثِن آؿّم

 عْة؟ ًغْؿ

 . فػم فل چيوبه ثَ.. 

 .موتو ؿكت ّ ثلٌؼ ربه اف مـيغ ّ ثْميؼ گًْوْ

 . ؿكت ثْػ هـػٍ هـػ تْه کَ اتبهي ّاؿػ

 ىيـ هخل هي! .. ًتـميب:  کـػم ًبفه ّ بٍمي مـ ؿّي گؾاىتن ػمتن

 . ُنتن مـت پيت

 

  

 

  ثبؿاػ

 

 . کـػم ثبف مغتي ثَ چيوبم

 !  آط

 . ثْػ مٌگيي ثؼرْؿ مـم

 . ؿّه گؾاىتن ّ مـم موت ثـػم ػمتن

 ! آي –

 . گـكت ُْا ؿّي يکي ػمتن

 ! ُيــــل –
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 ؿّ ُب پٌزـٍ اًگبؿي. ثْػ تبؿيک اتبم كْبي. کـػم ثبف مغتي ثَ چيوبم

 . ثْػى ًقػيک اًگبؿ. هيْهؼ گـگب ي فّفٍ ٍؼاي. ثْػى ثنتَ

 ًبفک اف ّلي. ثجيٌن ػؿمت چِـىْ تًْنتن ًوي تبؿيک كْبي اّى تْي

 . فى کـػم صل ثْػ ًينتَ کٌبؿم کَ ظـيلي ي چخَ ّ ػمتو ثْػى

 . ثْػ آىٌب ّ ػزيت ثـام چوؼؿ چيقي يَ ّلي

 ... ثْػ آىٌب ـامث عيلي. ثْػم ىٌيؼٍ ربيي يَ اًگبؿ ثْه... ثْه

 مْگل ثْي آؿٍ آؿٍ! مْگل. ػاػ ُيؼاؿ ثِن يِْ ؽٌُن..  کَ اًگبؿ..  اًگبؿ

 . هطوئٌن.  هيؼاػ

 .  گـكتن ثْػ مبػؼم ؿّي کَ ػمتو عـاثن صبل اّى ثب

  مْگل؟؟ –

 . ثـگيت موتن ثَ ٍْؿتو کـػم صل

 .. مْ –

 ! ُيـــل –

 . ىؼم مبکت ّلي چـا ػًّن ًوي

 . ػاىتن ػمتن تْ ػمتيْ

 .ثْػ تـميؼٍ اًگبؿ.... ػمتو مـػي

 . ثْػ گـكتَ ؿّ عًَْ آـاف كْبي کل گـگِب فّفٍ ٍؼاي

 هبهبى؟ –

 . هيْهؼ اي ثچَ پنـ ٍؼاي

  ؿُّبى؟ چيَ –
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 . ػاػ رْاة آؿّهي ٍؼاي ثب فى

 ! تـمن هي هي –

 ! .. اّّّف. ... هيبم االى–

 . کٌَ عبؿد ػمتن اف ػمتيْ عْامت هي

 ػمتين يکي اّى. ثـٍ پيين اف ؽاىتن هي ؼًجبي. ثـم عْامتن ًوي

! ًجبه ًگـاى ًينت چيقي:  گلت آؿّهي ٍؼاي ثب ّ گؾاىت ػمتن ؿّي

 . کي اػتوبػ هي ثَ... 

 ..مْگل عْػ هطوئٌن..  ٍؼاه.. ٍؼاه

 . ثؼم تيغيٌ ؿاصتي ثَ تًْنتن هي عـاثن صبل اّى ثب

 مـػت ثَ. کـػم ؿُب ػمتيْ. گلت هي ػؿمت صل اّى ثبالعـٍ پل

 . ىؼ ثلٌؼ ربه فا

 . ىؼم پييوْى کبؿم ايي اف ّلي چـا ػًّن ًوي

 اف ػّثبؿٍ کَ تـميؼم..  ثبىَ عْاة ُوو کَ تـميؼم..  تـميؼم

 .. ثؼم ػمتو

 . ىؼم ثلٌؼ ربم اف مغتي ثَ ّ گـكتن تغت ي لجَ ثَ ػمتن

 .. ؿكت هي گيذ مـم

 . گـكتن کوک ػيْاؿ اف

 . ؿمًْؼم اتبم ػؿ ػم ثَ عْػهْ. ػيؼم هي اتبم ثيـّى ؿّىي كْبي

 هي ػيؼى ثب ثچَ پنـ. ثْػ ًينتَ فاًْه ػّ ؿّي ثچَ پنـ پيو مْگل

 . گـكت موتن ثَ ػمتيْ

 . موتن ثـگيت مْگل



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 415 
 

ًَ ! 

..  ػطـه..  ثْه..  آعَ اهب ثْػ؟ هوکي چطْؿ! ًؼاىت اهکبى ايي

 ثَ ىجبُتي.. فى ايي..  فى ايي ّلي. ثْػ هي مْگل هبل ُوو.. ٍؼاه

 . ًؼاىت مْگل

 . اّهؼ موتن ثَ

  ىي؟ ثلٌؼ ربت اف گلت کي –

 . ثْػ مْگل ٍؼاي ٍؼاه کَ هطوئٌن

 . کـػ ًگبٍ ثِن چيوبه اّى ثب

 .. ٍْؿتو ّلي. ثْػ عْػه هبل! ُوَ..  ًگبُو..  چيوبه

 ! کي کوکن عْػت ىن هي ػيًَّْ ػاؿم عؼايب عؼايب

 . ًيًْؼ هجل ؿّي آؿّم هٌْ

 . ثْػ ىؼٍ هطغ گـگب ٍؼاي

 . کـػ ًگبٍ مگ ثَ آؿّم

 .ػاػ تکْى ػهيْ ّ کـػ پبؿمي مگ

 . ػاػ تکْى هخجت ي ًيًَْ ثَ مـىْ فى ّ

 . ىؼ ثلٌؼ ربه اف ّ کييؼ ؿاصتي ًلل پنـک

 ٓجوَ ثَ فى ي اىبؿٍ ثَ ُـػّ. ىؼ ثلٌؼ ربه اف افه توليؼ ثَ ًيق مگ

 . ؿكتٌؼ ثبال ي

 . ثـگيت اي رؼجَ ثب ثؼؼ اي لضظَ ّ ؿكت آىپقعًَْ ثَ فى

 . فػ فاًْ پبه ػّتب ؿّي رلْم
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 ...صـکتبه ثَ. کـػم هي ًگبٍ ثِو هؼت توبم

 .ؿكت ثبفّم مـاؽ ثَ ثؼؼ. کـػ ػُْ پبًنوبًو ّ کـػ ثبف مـم پبًنوبى

 ثـاي ثبىَ هتْرَ ايٌکَ ثؼّى. اّهؼٍ ثبفّم مـ ثاليي چَ ًجْػ هؼلْم

 کـػم صل لضظَ يک. گـكت ػمتن ًگِؼاؿٍ رؼا ثؼًن اف ثبفّم ايٌکَ

 ....اّهؼ ّرْػ َث هي ػؿ چيقي

 ...ثْػم کـػٍ گوو ثْػ ّهت عيلي کَ صني

 کييؼى آؿْه ػؿ صل. گيتن هي ػًجبلو ثَ ثْػ هؼتِب کَ صني

 .. مْگل

 تـ ًقػيک ٍْؿتيْ کٌَ ثييتـي ػهت ايٌکَ ثـاي ثبىَ هتْرَ ايٌکَ ثؼّى

 ًلل يَ ّ گـكتن رلْ ثَ ٍْؿتن. کـػ هي ػيًَّْ ثييتـ هٌْ ثْه. هيبّؿػ

 . کييؼم ػوين

  چطْؿٍ؟ صبلتْى –

 . ثِتـم -

 . کٌن کٌتـل عْػهْ کـػم مؼي

 ثِيْى عْى ثْي ّهتي گـگب. عْام هي هؼؾؿت ٍؼاُب ّ مـ عبٓـ ثَ –

 . هيبى ايٌزب عْؿٍ هي

  ايٌزبم؟ هي ّهتَ چٌؼ –

 . مبػت ػّ ثَ ًقػيک -

 . ىؼ ثلٌؼ ربه اف ّ ىؼ توْم کبؿه

 ػْالًين يکلُ کَ ثْػ هيکي پْه فيـ يَ ثْػ تٌن کَ چيقي تٌِب

 . ثپْىًَْ ثْػ ًتًْنتَ
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  ؿُّبى؟؟:  گـكت ُب پلَ موت ثَ مـىْ اينتبػ هي رلْي

 .آىپقعًَْ موت ؿكت ّ ثـػاىت ؿّ رؼجَ ّ

 .اّهؼ پبييي مگو ُوـاٍ ثَ تٌؼ تٌؼ ُب پلَ اف پنـي

 ًگبٍ هي ثَ ّ اينتبػ هي رلْي پنـ ّلي ًينت ػؿ رلْي ّ ؿكت مگ

 . کـػ

 .ػاػم تکيَ هجل ثَ مـم

 .اّهؼ ػؿ ىؼى ثنتَ ؼايٍ

 ي عيـٍ ًگبٍ اف ّ ثْػم ػَجبًي عيلي ًجْػ مْگل فى اّى ايٌکَ اف کَ هي

 . فػم ػاػ پنـ مـ ثْػم ىؼٍ کالكَ پنـ

  کٌي؟ هي ًگبٍ چي ثَ –

 . کـػم ًگبٍ ثِو ػَجبًي ّ

 ..  هي.. هي –

 .ثْػ تـميؼٍ. گـكت ُوو ُن

 ّ ىؼ يـمـاف ٍْؿتو اف اىکي هطـٍ. ػّعت ثِن هيکييْ چيوبي

 . ثبال ؿكت ُب پلَ اف ػّاى ػّاى

 ! پّْف –

! لؼٌتي! اٍ.! کٌن كکـ ؿكتبؿم ثَ ًکـػم ّهت صتي کَ ثْػم ػَجبًي اًّوؼؿ

 ثبف ػؿ. ثبالؿكتن ؿّ پلَ اّليي ػيْاؿ کوک ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف مغتي ثَ

 . ىؼ ّاؿػ فى ّ ىؼ

 . ثْػ ؿؾايي هْاػ ي ثنتَ يَ ػمتو تْي

  ؿيي؟ هي کزب ا:  گلت هي ػيؼى ثب ّ کـػ يقّىآّ لجبمي چْة ؿّي کتيْ
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 . موتن اّهؼ

 مـيغ. کـػ ثبال ثَ ًگبٍ يَ ّ هي ثَ ًگبٍ يَ. هيْهؼ ثچَ پنـ گـيَ ٍؼاي

 ؿكت ثبال ُب پلَ اف

 ..  عْامتن ًوي..  هي - گلتن هي

 . اّهؼ اتبم ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي! لؼٌتي آٍ

 ثب فى ٍضجت يٍؼا. ؿمًْؼم اتبم ثَ عْػهْ ثْػ کَ ثؼثغتي ُـ ثب

 . هيْهؼ پنـه

 

  

 

  رًْن؟ كـكـي ىؼ چي! ثين يؼًّن يکي پنـ هـثْى هي الِي -

 .. کـػ ػػْا هٌْ هـػٍ هـػ.. هبى..هب -

 گي هي ػاؿي کَ تْ... ثجيٌن ايٌزب ثيب ثيب کيَ؟ هـػٍ هـػ ثچَ فىتَ!  ا –

 ًـػٍ ثَ عْؿػ چزْؿي ًؼيؼي هگَ هيکٌي؟ گـيَ چي ثـاي پل هـػٍ هـػ

  ىؼ؟ تکتل ّ

  ىؼ؟ چي -

 ! کتلت -

 ... 

 ميبٍ ىجيَ کٌي هي گـيَ ّهتي کَ ثغٌؼ ثغٌؼ! ثـم هـثًْت آُبى-

 !هييي

 ! تـم عْىگل ميبٍ اف هي! هبهبى ا –
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 . عٌؼيؼ فى

 ! ًکٌي گـيَ کَ ىـٓي ثَ الجتَ. ػقيقم هؼلْهَ –

 . ىؼ ثلٌؼ ثچَ پنـ عٌؼٍ ٍؼاي ثؼؼ اي لضظَ ّ

 ؼًٍ هلولک!.. هبهبى ًکي..  ًکي –

 . ؿكتن هي پبييي ؿّ ُب پلَ آؿّم ّ ؿكتن ُب پلَ موت ثَ

 اف تؼبػلن ػاىتن ّ کـػم اىتجبٍ لضظَ يَ کَ ثْػ ُب پلَ اف يکي مـ کَ

 ثَ ًگبه اّى ّلي کـػم ًگبه. گـكت ثبفّهْ يکي کَ ػاػم هي ػمت

 ثْػ ُن تْ اعوبه. ثْػ فهيي

 ؿّ ُب پلَ ينػاىت. پبييي ؿكت ىيطًْي ثب ّ ىؼ ؿػ کٌبؿه اف ثچَ پنـ. 

 . پبييي هيْهؼين

  کٌن؟ ثبفي يکن تًْن هي هبهبى –

 ! مبػت يَ ّلي آؿٍ -

 ! ُّّْؿا –

 . تلْيقيْى موت ّؿكت

 ! ؿُّبى -

 ! هبهبى هـمي:  گلت ّ ثـگيت ػوت ػوت

 هـػػ. ؿميؼين ُب پلَ پبييي ثَ ّهتي. تلْيقيْى موت ػّيؼ ػّثبؿٍ ثؼؼ ّ

 . ؿم هي عْػم ثوييْ هـمي: گلتن هٌن. کـػ ًگبٍ هٌْ

 ّاؿػ ّ ػاػم تکيَ ػؿ چبؿچْة ثَ ػمٌن. ؿكت ثگَ چيقي کَ ايي ثؼّى ّ

 ثـػم مـم فيـ ػمتن يَ. ىؼم ّلْ تغت ؿّي ّ ثنتن اتبم ػؿ. ىؼم اتبم

 .ىؼم عيـٍ موق ثَ ّ
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 ُـ ثَ. فػم هي ػاػ مـه ًجبيؼ. ىؼم ًبؿاصت ثچَ پنـ اّى ثب ؿكتبؿم اف

 هي ثبُبىْى ايٌکبؿّ ًجبيؼ اّل عْؿػثـ تْي. ػاػى پٌبٍ هي ثَ اًّب صبل

 .ًٌؼاعتي ثيـّى هٌْ تبصبال کَ مغبّتوٌؼى عيلي. کـػم

 . کـػم ًگبٍ ػؿ موت ثَ. ىؼ ثبف ػؿ ّ عْؿػ ػؿ ثَ اي توَ

 هـػ اف کَ گلت ؿُّبى ثَ ؿُّبى هبهبى:  گلت ىيـيٌي لضي ثب ثچَ پنـ

 . ثغْؿٍ ىبم ثيبػ ثغْام هـػٍ

 . فػم لجغٌؼ يَ

 . ًينتن تغت ؿّي ّ ؼمى ثلٌؼ ربم اف

 تْ؟ ثيبػ ػهيوَ يَ کٌَ عْاُو ؿُّبى اف تًَْ هي هـػٍ هـػ –

 . موتن ثَ ّاّهؼ ىؼ اتبم ّاؿػ

  ثجغيَ؟ فػًو ػاػ عبٓـ ثَ اًَّ کَ ثغْاػ ؿُّبى اف تًَْ هي هـػٍ هـػ –

 . ػاػ تکْى هخجت ػالهت ثَ مـىْ

 هي بىؿُّ! ثؼيَ کبؿ هِـ. کٌَ ًوي هِـ کني ثب ّهت ُيچ ؿُّبى –

 هـػ:  گلتن ّ کييؼم هُْبه ؿّي ػمتن. ػاىتَ ػؿػ هـػٍ هـػ ػًَّ

  آىتي؟ پل! عْثيَ پنـ چَ ؿُّبى کَ كِويؼ االى هـػم

 . ػاػين ػمت ثبُن ّ

 ! ىؼ مـػ ؿؾات ثيب! ؿُّبى –

 . هيقػ ػاػ آىپقعًَْ اف ػاػ کَ ثْػ هبػؿه

 ! کٌَ هي ىْ کلَ هبهبى ّگـًَ ثـٍ ثبيؼ ؿُّبى! اٍّ اٍّ –

 ؿكتن يْاه يْاه ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف آؿّم هٌن. ثيـّى ؿكت اتبم اف ثؼّ ّ

 .آىپقعًَْ موت ثَ
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 . عْؿػى هي ؿؾا هيق مـ ػاىتي هبػه ّ ؿُّبى

 ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف هبػؿه. ًينتن ثْػ عبلي کَ ٌٍؼلي اّى مـ هٌن

 . کييؼ ثـام ّ کـػ ثلٌؼ رلْهْ ثيوبة

 . هوٌْى –

  .ػاىت ٍْؿتو ؿّي اعن ٌُْفم ّلي

 تْ پـيؼ ؿؾا ؿُّبى ي رولَ ىٌيؼى ثب يِْ کَ عْؿػم هي ؿؾا ػاىتن

 . گلْم

  مْگل؟ هبهبى –

 

  ىؼ؟ چي -

ّ  ليْاى يَ ثـام  . ثبال ؿكتن ًلل يَ ّ گـكتن آة. ؿيغت آ

  عْثيي؟ –

 .ػاػم تکْى مـهْ. کـػم ًگبٍ هظطـثو چيوبي ثَ

 ىجيَ ؿايٌوؼ ًلـ ػّ هييَ هگَ اعَ کٌي؟ هي ػيًّْن ػاؿي عؼايب ّاي

 رْؿي چَ آعَ! امويْى کَ االًن ّ چيوب...  ثْ..  ٍؼا ثبىي؟ ُن

  هييَ؟

 هييَ؟ ايزبػ هي ػؿ صني يَ فى ايي ػيؼى ثب ُـّهت چـا

  هيکيَ؟ عْػه موت ثَ هٌْ ثچَ ايي کٌن هي صل چـا

 ثکْثن مـهْ کَ االى..  ّاي ثکٌن؟ کـػًيْ ًبؿاصت تضول تًْن ًوي چـا

 !هيق ثَ
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 الؼولي ػکل هي ػيؼى ثب چـا پل پنـم ايي ّ لمْگ ايي اگَ آعَ

 يبػه هٌْ چـا پل مْگل اگَ کٌَ؟ هي كـم هيبكو چـا ًويؼٍ؟ ًيْى

  ًويبػ؟

 . ىؼ روغ صْامن هٌن مْگل ىؼى ثلٌؼ ثب

 ًگبه. آىپقعًَْ ثـػ هي ػاىت ّ ثْػ گـكتَ ػمتو تْ ثيوبثيْ

 کَ عْامتن هي هي ىبيؼم. فػ ًوي هْ مْگل ثب کَ مـ پيت اف. کـػم

 !ًقًَ هْ

  کٌَ؟ ثبفي ثييتـ يکن ؿُّبى کٌَ عْاُو هبهبى اف تًَْ هي هـػٍ هـػ –

 . کـػم ًگبه

 هيقاؿٍ؟ ؿُّبى هبهبى ّلي تًَْ هي –

 . ػاػ تکْى هٌلي ػالهت ثَ مـىْ ؿُّبى

 . اّهؼ ىکنتي ٍؼاي يِْ

 . اًّطـف ثـگـػًّؼم مـهْ

 . ثْػ ٍػاػ تکيَ ػيْاؿ ثَ مْگل ّ ثْػ اكتبػٍ فهيي ؿّي ثيوبة

  عْثَ؟ صبلتْى –

 .  کـػ ًگبم

 . اتبهت ثـّ ؿُّبى –

 . ثبال ؿكت مـيغ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ؿُّبى

 مـه ٓـف ػّ ثَ ػمتيْ يِْ ّ کـػ ٍجـ ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي تب

 . فػ ريؾ ّ گـكت

 ! ثـػاؿيي مـم اف ػمتن! ... ًَ –
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 ييػ. ػيْاؿ موت ثَ کـػ پـتو ّ ثـػاىت اّهؼ ػمتو کَ ليْاًي اّليي

 ثْػ کـػٍ كـّ هُْبه تْي اًگيتبىْ. موتو ؿكتن ّ پـيؼم ربم اف چي

 . هيقػ ريؾ ّ

 ..! عْام ًوي... کٌيي ّلن –

 . چـعيؼ هي عْػه ػّؿ

 . فػ هي ريؾ هـتجب ّلي. کٌن آؿّهو کـػم مؼي ّ گـكتن ػمتبىْ

 !مْگل:  فػم ػاػ ّ ىؼم ػَجبًي يِْ

 ي فهقهَ يَ ٔكو. ىؼ علَ گلْه تْ ٍؼاه. کـػ ًگبم هظلْهبًَ

 کـػم مؼي عيلي.. کـػ ًگبم اىکيٌو چيوبي اّى ثب. هيْهؼ کْتبُي

 . ًکٌن ثـلو کَ کٌن ؿلجَ عْػم ثـ

 عْػهن. ٌٍؼلي ؿّي ًيًْؼهو آؿّم ّ ىًْو ػّؿ اًؼاعتن ػمتوْ

 . فػم فاًْ رلْه

  عْثي؟ –

 . ثْػ پبييي ثَ ًگبُو

  ثؼي؟ اًّزب اف آؿاهجغو يَ.. هييَ –

 هيق ؿّي پبؿچ ؿّي اف ّ آّؿػم هـً يَ ؿكتن کـػ ؿٍاىب کَ ربيي ثَ ّ

 ؿكت مـٍ يَ ّ گـكت هؼطلي ثؼّى. موتو گـكتن ّ کـػم آة پـ ليْاى

 . گـكتن ػمتو اف ليْاى. کييؼ ػوين ًلل يَ. ثبال

  يِْ؟ ىؼ چي –

 . فػ پْفعٌؼ
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 اّى هييَ پيؼاىْى لؼٌتي گـگبي ايي ّهت ُـ کَ چِبؿمبل ثَ ًقػيک –

 کٌن تضول کـػم مؼي عيلي ٍجش اف. هييَ تَْؿ چيوبم رلْ ٍضٌَ

 .ؿيغت ثِن اػَبثن يِْ لضظَ يَ االى ّلي

 . کـػم ًگبه هٌتظـ

  اي؟ ٍضٌَ چَ –

 

  

 

 .کـػ هي هي يکن

 اموي يَ ّ چـعن هي عْػم ػّؿ ػاؿم هي. ثـكي ّ تبؿيک..رٌگل يَ -

 ...کٌن هي ٍؼا

 هيْكتن ّ ّ هيؼٍ ُْلن يکي لضظَ يَ. ّاينتبػم مـه هي.. پـتگبٍ يَ

 فى يَ عٌؼٍ ٍؼاي ثؼؼ اي لضظَ... هيکٌَ گيـ اي ىبعَ ثَ ػمتن اهب

 چيقي يَ ّلي( کـػ ثـِ..) هيکٌن ٍؼا ػّثبؿٍ.. عٌؼٍ هي ىـّؿاًَ.. هيبػ

 .هيين ؿُب ّ. عْؿٍ هي مـم ثَ هضکن

 رْؿي چَ کَ ػيؼم هي. کٌي هي ثـعْؿػ ثؼًن ثَ کَ هيؼيؼم ُبؿّ مٌگ

 ثَ هضکن پيتن. کٌن صل تًْنتن يًو ّلي هيؼاػى عـاه ٍْؿتن

 ثجيٌن تًْنتن ًوي ّلي...اّهؼ چيقي ىکنتي ٍؼاي. .. عْؿػ چيقي

 ثَ ًگبم.( ىؼ ربؿي چيوبه اف اىک. ) کٌن صل تًْنتن ًوي.. چيَ

 ػًؼًّبي.. اّهؼ فّفىْى ٍؼاي کَ ثْػ ثؼؼ ػهيوَ ّچٌؼ... ثْػ آموْى

 ثؼى ثَ َبًَصـي کَ چيوبىْى.  ػيؼم هي ثْػ مـم ثبالي کَ تيقىْى

 کوک..  ثقًن ػاػ عْامتن هي عْامتن هي.. هيکـػى ًگبٍ ربًن ثي
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 عْؿػٍ. ًويتًْنتن ّلي عْامتن هي.. کٌن ٍؼا ؿّ عؼا امن.. ثغْام

 ًوي. کـػم ًوي صل ّلي هيؼيؼم اًّب ي ّميلَ ثَ ٍْؿتن ىؼى

 چيوبم. کٌن كـاؿ ّ ىن ثلٌؼ ًويتًْنتن ثؼم تکْى ػمتبم تًْنتن

 ػيگَ ّ( ثنت چيوبىْ... ) هـػ يَ... کـػم كکـ ًلـ يَ ثَ كؤ ّ ثنتن

 هي هي ّلي ثْػى ؿكتَ. کـػم ثبف چيوبم. ًيٌيؼم ًلنبىًْْ ٍؼاي

 لي ّ کٌَ هي صـکت رلْم ػاؿٍ ػًيب کَ ػيؼم.. ثْػم فًؼٍ ٌُْف

. هيجـػ عْػه ثب هٌْ ػاىت يکي...  ػًّن ًوي.. عجـٍ چَ ًويؼًّنتن

 چيوبم ىؼ ؿاصت عيبلن ّهتي.. ـىث گـگب اّى ثْػ ىؼٍ ثبػج کَ کني

 ...  ّ ثنتن آؿّم

 

. کـػ گـيَ آؿّم ّ ثـػ كـّ ػمتبه تْي مـىْ..ثگَ ًتًْنت ثوييْ

 کبكي اهيت ثـاي هؼؿ ُويي ّلي ثيٌْم ػاىتبًْ ثويَ ػاىتن ػّمت

 ثلِن کَ ثْػ کبكي ثـام ُويٌوؼؿ.. ثکيَ فرـ ًؼاىتن ػّمت... ثْػ

 ثِن ُوييَ چِبؿمبلَ ايي تْ کَ صني.. گلت ًوي ػؿّؽ ثِن صنن

 ثَ رلْم کَ فًي ايي ثلِون تب ثْػ کبكي ثـام ُويٌوؼؿ.. هيؼاػ ُيؼاؿ

 ػًجبلو چِبؿمبلَ اف ثييتـ کَ فًي.. عْػم مْگل ػؿٍؼ 99 اصتوبل

 .. ثْػم

 ... ثْػ ُونـم هبػؿه ّ ثْػ پنـم کبه کَ کـػم آؿفّ کَ پنـي

 تضول تًَْ هي چوؼؿ فى يَ هگَ.. پنت ػًيب چوؼؿ.. کْچيکَ ػًيب چوؼؿ

 اكتبػى رًْو ثَ ّصييبًَ کَ گـگبيي تضول تًَْ هي چوؼؿ..  کٌَ؟

 ...کٌَ کبؿي ًتًَْ ّ ثجيٌَ چيق ُوَ..  ثکيَ؟

 . گـكتوو آؿْىن ػؿ اًّْ آؿّم
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 ػيگَ.. ًينت چيقي! ُينننل:  گلتن مـه ؿّي گؾاىتن چًْن

 ! ُينل!ىؼ توْم

 ًوي ػيگَ ايٌؼكؼَ.  کٌن عىـّ ػّثبؿٍ ثبيؼ پل ًويبػ يبػت هٌْ کَ صبال

 .هيؼم هْل. کٌن رؼا افم تْؿّ کني ؽاؿم

 ّ کـػ پبک ػمتبه ثب اىکبىْ ّ. کـػ رؼا افم عْػىْ لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ

 کَ ًينت ؿّفم يَ ٌُْف.. کـػم ًبؿاصت ىوبؿّ تْؿّعؼا ثجغييؼ:  گلت

 . ىـهٌؼٍ ّاهؼب کـػم پؾيـايي افتْى ْٓؿي چَ ثجيي ايٌزبييي

 . ًگْ ايٌْ نکٌ هي عْاُو –

 كـاهْه هي ثجغييؼ:  گلت ّ رلْ آّؿػ ػمتيْ. کـػ ًگبم هِـثْى

 . مْگلن هي.. کـػم

 . ثبؿاػم هٌن:  گلتن ّ کـػم ػؿاف ػمتن هٌن

 عيلي هي ثـاي چِـتْى ؿامتي:  گلت هيؼاػين ػمت کَ ُويٌطْؿ

  ًؼيؼين؟ ُوْ ربيي هب.  آىٌبمت

 عؼا اگَ ثْػم ىُْـت بًيفه يَ چـا گلتن عْػم ثب ّ فػم پْفعٌؼ ػلن تْ

 ! ثغْاػ

 ! کٌن ًوي كکـ کَ هي ًَ –

  هبهبى؟ –

 .کـػم ًگبٍ پيتن

 ػمتو تْ ػمتبه ّ فػ فاًْ رلْه.ػّيؼ ؿُّبى موت ثَ توـيجب مْگل

 . گـكت

  تـميؼي؟ ػيون –
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  ىؼي؟ گـگي..  ػّثبؿٍ -

 ! آُبى..  ىؼم؟ چي -

 !ثبفي ثـف هيـين كـػا ثغْاة ثـّ:  گلت ّ کـػ ثْمو

 ! ُْؿؿا –

 کَ آهبيي ثغيـ ىت:  گلت ّ موتن ثـگيت. ُب پلَ موت ػّيؼ ّ

 ! کـػي ثـل هبهبى

 !ثبال ؿكت ّثؼّ

 ي ًيًَْ ثَ مـم.کـػ ًگبم فػٍ عزبلت مْگل.فػم لجغٌؼ ًيوچَ يَ

 ّ. ًينت هيکلي ثگي چيقي عْاػ ًوي يؼٌي کَ ػاػم تکْى هٌلي

 . پييو ؿكتن ّ کـػ گل ىيطًْين. آىپقعًَْ موت ثَ ؿكت

 .ثْػ کـػٍ ظـكب ىنتي ثَ ىـّع

  هيغْاي؟ کوک –

 . ىْؿم هي عْػم هـمي ًَ -

 ظـكب موت ثـػم ػمتن ّ ّاينتبػم کٌبؿه ؿكتن هيؾاؿم؟؟ هي هگَ ّلي

 هي ّاينتبػ تـ اًّْؿ کن يَ ًؼاؿٍ كبيؼٍ ػيؼ ّهتي ًـكتن کـػ اٍـاؿ ُـچي

 .کييؼم هي آة ؿّ ظـكب

 . ثپـمن مْال يَ نهيتًْ:  پـميؼم افه ّ کـػ گل ىيطًْين

 ! اُّْم –

 . کزبمت ؿُّبى پؼؿ –

 ًَ. ػًّن ًوي کَ چِبؿمبل. ...ًويؼًّن:  گلت لت ّفيـ کـػ ًگبم ًبؿاصت

 . عبًْاػم ًَ ّ ثبثبىْ
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 !ػًجبليْى يؼٌي. ًگيتيي ػًجبلو چـا پل –

 . هـػى گلتي ثِن چْى:  ػاػ اػاهَ ّ کـػ هکج

 .!!! فًؼم کَ هي ّلي چي؟؟

  گلتَ؟ کي ثپـمن تًْن هي:  کٌن کٌتـل عيون کـػم مؼي

 . گـكت گبف لجيْ ي گْىَ

 . کـػ پيؼام کَ کني –

. گـكت رلْهْ چيقي يَ کَ ىؼ چي ػًّن ًوي کَ کي ثپـمن عْامتن

 گلت هي ُويي ثـاي ىٌبعت ًوي هٌْ اّى کَ ثْػ ايي عبٓـ ثَ ىبيؼ

 اّى! کٌَ ًوي ّل کـػم ػل ّ ػؿػ ؽؿٍ يَ صبال كْْل چوؼؿ يبؿّ ايي کَ

 گلتن عْػم ثب. هيبػ عْىو كْْل اف کي آعَ.ىَ ػّؿ افم ػيگَ ّهت

 !!!گلتَ ثِت ايٌْ کَ ثْػٍ کي ثلِون آي.  هْهؼو ثَ کي ٍجـ

 ثـين عْامتين هي ّ ثْػين ّاينتبػٍ ُب پلَ ػم. ثْػ ىؼٍ توْم ظـكب

 . ثغْاثين

 ثجغييؼ. کـػيي گْه صـكبم ثَ کَ کـػيي لطق ّاهؼب. هوًٌْن عيلي –

 . آّؿػم ػؿػ ثَ ـتًْْم اگَ

 . ؿّ صـكب ايي ًگْ هيکٌن عْاُو –

 . ثغيـ ىجتْى. ًين هقاصوتْى ػيگَ ثؼيي اربفٍ اگَ پل –

 . ثغيـ ىت –

 ىبػي اف عْامتن هي ثنتن، اتبم ػؿ ايٌکَ هضِ ثَ. اتبهن تْي ؿكتن ّ

 تغت ؿّي.  ُويي ثـاي. هيگيـٍ ػؿػ مـم االى گلتن ّلي. ىن هٌلزـ

 تًْنتن هي عْىضبلين چـا ػًّن ًوي. کـػم ًگبٍ موق ثَ ّ عْاثيؼم
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 ىبيؼ... فًؼمت ػًّنتن هي کَ ثْػ چِبؿمبل چْى ىبيؼ کٌن کٌتـل

 ثييتـ کَ کـػم هي پيؼا ثِبًَ يَ ثبيؼ صبال. ثْػ پيين االى ػيگَ چْى

 ثًَِْ يَ اهيؼّاؿم...  ػّثبؿٍ ّ ثيَ ػبىون کن کن کَ. ثوًْن پييْى

 فًؼٍ ّلي اّهؼ مـه ثال ُوَ ايي تْ َک ثقؿگي چوؼؿ يؼٌي! ىَ پيؼا

 ثگن؟ هيتًْن چي ثگن؟ چي.. ػاىتي ًگِو

 ... ثـػ عْاثن رْؿي چَ ًلِويؼم کَ ثْػم عْىضبل اًّوؼؿ ّلي

 

  

 

 .کـػم ثبف آؿّم چيوبم

 .ثْػ ىؼٍ کوتـ مـم ػؿػ

 .اتبم ػمتيْيي موت ؿكتن آؿّم ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

. هيْهؼ چٌگبل ّ هبىن ٍؼاي ثيـّى ؿكتن اتبم اف ىؼ توْم کبؿم ّهتي

 . آىپقعًَْ موت ؿكتن

 . مالم–

 . کـػى ًگبٍ هي ثَ

 . مالم –

  مالم–

 . آىپقعًَْ موت ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف مْگل. ًينتن هيق مـ

  چطْؿٍ؟ ؿُّبى آهب ، عْة –

 ! هـمي عْة -
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 !! ؿُّبى–

 ! هـمي عْثن:  گلت ػّثبؿٍ ّ کـػ ًگبٍ هبهبًو ثَ

 .ـػمک ًگبٍ ثِو تؼزت ثب

 هي ثگَ ثبيؼ ؿُّبى ثگَ ًجبيؼ ػيگَ ؿُّبى کَ گلتَ هبهبى:  گلت يْاىي

 .  ثبؿاػ ػوْ ثگَ ثبيؼ.. هـػ ثگَ ًجبيؼ ُن ىوب..  هـػ ثَ ّ

 . کـػم ًبف هُْبه

 . رلْم گؾاىت چبيي مْگل

 ! هـمي –

 !ػوْ رْى آط:  گلت ؿُّبى يِْ کَ عْؿػين هي ٍجضًَْ ػاىتين

 . ثْػ عًَْ ػؿ ٍؼاي

 . کـػ ثبفه ػؿ موت ػّيؼ ؿُّبى

 . پنـ گل! مالم ثَ –

 . ثْػ آىٌب ٍؼاه چوؼؿ

 .ثْػ ػؿ ػم مْگل

 . ثْػ ّاينتبػٍ ثيـّى ُوْى تْ ًويْهؼ هـػٍ اهب. ػاػ ػمت هـػ ثب

 ػيگن رب يَ.  ثـم ّ ثقًن مـ يَ اّهؼم ُويي. عبًْم مْگل هـمي ًَ –

 کزبمت؟ ميبٍ. ؿُّبى ثـػاؿ ثجيٌن پبييي ثيب ثـم هـثًْت. ... ػاؿم کبؿ

 ػؿ موت ثَ ّ کـػ ثلٌؼ ربم اف ًبعْامتَ هٌْ کَ ثْػ آىٌب اًّوؼؿ ٍؼاه

 .کيًْؼ

 ..  ػيگَ هي..  هـثًْت –
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 . ػاػ هْؿت صـكيْ هي ػيؼى ثب هـػ

 .!ىؼ ًوي ثبّؿم

 . ًگْ کَ ثْػم هتؼزت ّ ػَجبًي اًّوؼؿ لضظَ اّى

 ُوْى اف کَ کني يؼٌي.. ثْػ گلتَ ػؿّؽ هي ثَ..  مبل ُوَ ايي يؼٌي

 . ثْػ هي ػّمت ّاهؼب ثْػ فًؼٍ مْگل ػًّنت هي اّلن

  ثبؿاػ؟..ثـ –

 ! ميبهٌؼ -

  هييٌبميي؟ ُوْ –

 ! ًَ ثيٌن هي صبال ّلي کـػم هي كکـ:  گلتن ٓؼٌَ ثب

 گلت عًْنـػي کوب ػؿ

  ثقاؿيي؟ تٌِب هبؿّ هييَ عبًْم مْگل –

 . ثيب ؿُّبى. الجتَ:  گلت تؼزت ثب مْگل

 .ثبال ٓجوَ ؿكتي بىؿُّ ّ مْگل ّهتي

 ّ تْ آّؿػهو ّ گـكتن ميبهٌؼ ي يوَ ّ ىؼم عبؿد کٌتـل اف لضظَ يَ

 .ػيْاؿ ثيظ چنجًْؼهو

 ّ ػًّنتي م مبل ُوَ ايي ُبى؟ ًويکيي؟ عزبلت ػّْي هـتيکَ –

 ! لؼٌتي ثؼٍ رْاة.. ًيْهؼ ػؿ ٍؼات

 ..!ثبؿاػ ثجيي –

 رـئت ْؿچط! ٍؼات ثَ ثـمَ چَ ثجيٌن ؿيغتتن عْام ًوي! ىْ علَ –

 ّ چٌؼيي ؿكبهت رْاة ايٌَ ؟ ايٌَ ثگي؟ ػؿّؽ ثِن ّهت ُوَ ايي کـػي
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 آعَ ػاؿم اػتوبػ تْ ثَ كؤ ػًّنتي هي کَ تْ لؼٌتي ػآعَ مبلَ؟ چٌؼ

 ! چـــــا ؟ چـا

  ثقًن؟ صـف هٌن تب ًوييي علَ چـا اٍ –

 . ثِو کـػم پيتن. کـػم ّلو

  .ثْػ کـػٍ تـم هْي ىکًْؼى تجـ چِبؿمبلَ ايي تْ

 هبٓي ػّثبؿٍ. )فػي ًبؿّ ثِن! گلتي ػؿّؽ هي ثَ چِبؿمبل! چِبؿمبل –

 چـا؟ چـا؟( کـػم

 . فػم ٍْؿتو ثَ هيت يَ ّ

 . هيْهؼ عْى ػهبؿو اف.ىؼ فهيي پغو

 ! ػّْي ُبى ؟ ُبى ًَ؟ ثْػ ثغو لؾت ثـات هي کييؼى فرـ ػيؼى –

 . فػ ػلن ثَ هيت يَ کَ ثگن چيقي يَ اّهؼم

 . هيـكت ثبىگبٍ کَ ثْػ مبل ىيو ثَ يکًقػ. ثْػ هْي ميبهٌؼم

 . ثقًن صـف هٌن ثقاؿ! ىْ علَ ػهيوَ يَ ػ –

 .ًجْػ عْػم ػمت کٌتـلن. ثْػم ػَجبًي صنبثي لضظَ اّى ّلي

 ُبى؟ ثگي عْاي هي چي –

 . کـػين ُن فػى ثَ ىـّع يِْ کَ ىؼ چي ػًّن ًوي

 يَ ػيي. کـػ هي ػكبع عْػه اف اًّن ّ ىؼم ّؿ صولَ موتو ثَ هي

 . اّهؼ مْگل ريؾ ٍؼاي يِْ! گـثَ ّ مگ

 ! کٌن هي عْاُو! کبكيَ! کٌيي ثل عؼا تْؿّ –

 . کـػ التوبك ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ. هب ّمٔ پـيؼ ػكؼَ يَ
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 .کٌن آؿّم عْػم کـػم مؼي

 عْى ثؼرْؿي ٍْؿتن ّ مـ اف. ثِو کـػم پيتن ّ ػاػم ُل ؿّ ميبهٌؼ

 .ثْػين ىؼٍ َعنت ػػْا ايي اف رلتوْى. ُويٌطْؿ اًّن. هيْهؼ

 تْ اًگيتبم. ًينتن فهيي ؿّ ّ عْؿػم مـ ّ ػاػم تکيَ ػيْاؿ ثَ پيتن

 اپي اًتِبي ثَ هي کٌبؿ ميبهٌؼم. ػاػم تکيَ پييًْين ثَ ّ کـػم كـّ ُن

 . هيقػين ًلل ًلل رلتوْى. ًينت ّ ػاػ تکيَ

 . ْٓؿ ُويي ىوبم. فعوبتْى ربي ثقاؿيي ايٌْ عبى ميبهٌؼ –

 . فػم پل ػمتيْ

 .عْام يًو –

 . ىؼ ػَجبًي يِْ

  کٌي؟ ًگبٍ هٌْ هييَ –

 . کـػم ًگبٍ ثِو

 عْامتن. مْعت هي ربه. فعون ؿّي گؾاىت يظ کوپـمْؿ يِْ

 . گـكت ػمتن ػمتو يکي اّى ثب کَ ثکين ػوت ػمتيْ

 هبهبى؟–

 . کـػ ًگبٍ ثِو مْگل. ثْػ ُب پلَ ثبالي ؿُّبى

 .ثـٍ گلتن ّ گـكتن افه کوپـمْؿ

 . اتبم تْ ثـػ ّ گـكت ؿُّبى ػمت. الثب ؿكت ىؼّ ثلٌؼ
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 مٌگ يَ يِْ ؿاٍ تْ هيْهؼم ّيال موت ثَ ػاىتن ّهتي اًّيت: ميبهٌؼ

 هييؼ توـيجب. ىؼم پيبػٍ. گـكتن تـهق ؿّي پبم.ػيؼم هبىيي رلْي ثقؿگ

 عْامتن ّ موتو ؿكتن. ؿميؼ هي هبىيي مپـ تب اؿتلبػو گلت

 هي تکْى ثْتَ. ٌيؼمى اي ثْتَ عو عو ٍؼاي يِْ کَ. ثؼم تکًْو

 ثب كبٍلو. ىت ّهت اّى گيـٍ هي آػم تـك يکن ثْػ هؼلْم عْة. عْؿػ

 . ...ثْػ ثلٌؼ ٍؼاه ّلي ثْػ فيبػ هي

 ػّؿ عيلي اّى ّلي ثجيٌن رلْهْ تًْنتن هي هبىيي چـاؽ ي ّميلَ ثَ

 .....ثْػ

 ؿّي ؿّ چيقي يَ ػاىت کَ صيّْى يَ. ػيؼم رلْم چيقي يَ ػكؼَ يک

 ّلي ثْػ هْرْػي چَ ًجْػ هؼلْم ثْػ ػّؿ عيلي چْى. کييؼ هي فهيي

 ػًؼًّو ثب ػاىت ؿّ ىي اّى. ثبىَ ثْػٍ چيقي عـمي هيقًن صؼك

. اكتبػ عْػه ثؼؼم. کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ فهيي گؾاىت اّى.... کييؼ هي

 ...ثْػ مگ يَ. ػّيؼم موتو ثَ

 ؿكتَ ُْه اف ثْػ ثـػاىتَ کَ فيبػي ُبي عـاه ّامطَ ثَ کَ مگي

 کَ فًي يَ فى يَ. ثْػ اًنبى يَ..  يَ هيکييؼ ػاىت کَ چيقي اّى ّ ثْػ

 مگ ًجْػ هؼلْم. ثْػى عًْي لجبمبه ّ ثْػ ؿكتَ ثيي اف ٍْؿتو ثييتـ

 ...ثْػه کييؼٍ اًّْ هنبكتي چَ

 موتيْى ثَ هبىيي ّ ثـػاىتن هبىيي رلْي اف ثْػ ُـرْؿي مٌگ

 ثَ هيتًْنتن کَ مـػتي توبم ثب ّ هبىيي تْي گؾاىتن رلتيْى. ثـػم

 ...کـػم صـکت ثيوبؿمتبى موت
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 ؿّي ػّثبؿ ًقػيک ىؼى هزجْؿ ًيلتَ ؿيغت اف فى ٍْؿت ايٌکَ ثـاي اًّزب

 .ثؼى اًزبم ػول ٍْؿتو

 ػکتـا صبل ايي ثب ّ ؿكت ػول اتبم ثَ چِبؿثبؿ ثَ ًقػيک..  ثؼى..  ٍْؿت

 ثؼؼا. هًْؼى فًؼٍ ثچو ُن ّ اّى ُن کَ هؼزقمت کَ گلتي هي

 ... ثْػ کي فى اّى کَ كِويؼم

 

 چيقي ثِت اگَ:  گلت ّ گؾاىت ىًْن ؿّي ػمتيْ ّ ثلٌؼىؼ ربه اف

 كِويؼ رْؿي چَ ػًّن ًوي.تـميؼم هي ثبثبت اف کَ ثْػ ايي ثـاي ًگلتن

 .کـػ تِؼيؼم ّلي

 ايٌْ. ػاػ ُْلو يکي ثلکَ ًيْكتبػ اتلبهي مْگل اًّيت.. ثبؿاػ

 ثجيي...  يب اّى يب.  ثيبؿٍ ثاليي مـه ػّثبؿٍ ًکٌَ کَ تـميؼم.. هطوئٌن

 ػاؿٍ ػّمت ايٌوؼؿ ثباليي اّى کَ ثبىي عْىضبل عيلي ثبيؼ ُـصبل ثَ

 ثِت ػّثبؿٍ ثْػ اّهؼٍ مـىْى کَ ثاليي ُوَ اّى ثب ثچتْ ّ مْگل کَ

 کَ صبال ػؿّوي..  ًينت هِن ميبٍ چَ ّ هي چَ صبال ثـگؼًّؼىْى

 .ثبه هْاظجيْى کـػي پيؼاىْى

 . ؿكت ػؿ موت ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ

  کزب؟ عبى ميبهٌؼ–

 ! هٌتظـم ًبفي ثـم ػيگَ هي اربفتْى ثب عبًْم مْگل -

 ..  فعوبتْى آعَ ّلي –

 کييؼ فعوو ؿّي ػمتيْ

 ! چٌؼمبلل ػلتٌگي يَ ًينت چيقي –
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 .فػم عٌؼ پْف

 .اربفتْى ثب -

 ! ميبهٌؼ -

 . کـػ ًگبم

 . ىًْو ؿّ گؾاىتن ػمتن. موتو ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربم اف

 ! هـػي عيلي –

 ُن اف. ىؼ ثلٌؼ فهبى ُن رلتوْى آط ٍؼاي. گـكتين آؿْه ػؿ ُوْ ّ

 . ىؼين رؼا

 ! ىؼٍ فيبػ فّؿت چِبؿمبلَ ايي تْ هيگن:  ميبهٌؼ

 ! ًيؼٍ تْ ثـاي ًَ –

 ! ػاػىوًْين ػًَّ يَ کْچيک هب –

 . اًّْؿ کـػ ؿّىْ! ثنَ ثـّ –

  هيگي؟ چي ًبفًيي ثَ –

 !ػؿعت ثَ عْؿػم هيگن -

 ! ػيًَّْ:  گلتن يْاه

  کْ؟ هبىيٌت –

 !ربػٍ لت -

 . ىؼ پٌِْى ًظـ اف تب هًْؼم هٌتظـ

 !ُويي عْى ي تيٌَ کـػم كکـ هي! لضظَ يَ – مْگل

 .  ثنت ػؿ ّ ىؼين عًَْ ّاؿػ
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 هي ُوْ ػاىتين پيو ػهيوَ يَ کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ گلت هي ؿامت

 ! ّاال! کيتين

 . آّؿػ ؿّ اّليَ ُبي کوک رؼجَ ػّثبؿٍ. ًينتن هجل ؿّ

 مـهْ يکن. مْعت. لجن ي گْىَ گؾاىت ّ هبليؼ پٌجَ ؿّي ثتبػيي يکن

 ثييتـ ػهتيْ ايٌکَ ثـاي ايٌؼكؼَ. گؾاىت ّؿ پٌجَ ػّثبؿٍ. ػوت کييؼم

 .ًقػيکتـ آّؿػ مـىْ کٌَ

 . هييؼ پغو لجن ؿّي ًلنو

 عْػهًْْ ّيـي هيـي ُوْى) ىؼ رْؿين يَ

 ( http://www.forum.98ia.com/images/smi...on_mrgreen.gif!هيگَ

 هگَ ّلي ىن هتوـکق ػيگَ چيق يَ ؿّي کـػم مؼي ّ ثنتن چيوبم

 !! ىؼ هي

 ثؼًّن؟ اتلبم ايي رـيبى تًْن هي –

 کبؿ يَ فػى صـف ربي ثَ هيتـميؼم کٌن ثبف ػٌُن عْامت ًوي ػلن

 . ثکٌن ػيگَ

 . کـػ ًگبٍ چيوبم ثَ ثْػ لجن ي گْىَ ػمتو کَ ُويٌطْؿ

  هيبػ؟ ٍؼا الْ؟ –

 . کـػم ثبف چيوبم

 ! فکي

 .ثِتـٍ ثجٌؼم چيوبم كکـکٌن

 !! ثؼهب ػمت اف کٌتـلن کَ هيکٌي کبؿي يَ عْػت ثجيي

 .هًْؼ هتوـکق لجو ؿّي ّ ؿكت چيوبم عْامتَ ًب
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 صل. ثؼًن تکًْو عْامتن ًوي يؼٌي. ثؼم تکًْيْى تًْنتن ًوي

. تگـك گـ ثؼًن يِْ. هيـٍ پبييي ّ ثبال تٌؼ تٌؼ ميٌو ي هلنَ کـػم

 ...يِْ کَ ًقػيکتـ.  ًقػيک. کـػم ًقػيک مـهْ

 ! هبهبى -

 . کـػ ًگبٍ ُب پلَ ثَ ّ کييؼ ػوت مـىْ

  ثيبي؟ لضظَ يَ هييَ –

 . کـػ ًگبٍ هي ثَ

 ! ثتَ..الـ –

 ػاىت! اّّّف. ػاػم تکيَ هجل ثَ مـهْ. ثبال ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف ّ

 !. لؼٌتي! ىؼا هي

 

 .کـػم هي ًگبٍ تلْيقيْى ػاىتن

 عْة صبلن چْى هٌن. کـػى هي ثبفي ثـف ثيـّى ػاىتي ؿُّبًن ّ مْگل

 ثْػ گؾاىتَ مـىْ ميبُن ّ ثْػم ًينتَ هجل ؿّي. ثيـّى ًـكتن ًجْػ

 اكتبػٍ کَ اتلبهبتي ثَ ػاىتن ُوقهبى. کـػم هي ًبفه ػاىتن ّ پبم ؿّي

 .کـػم هي كکـ ثْػ

 ... ميبهٌؼ صـكبي ثَ

 ؿّي االى کَ مگي ُوْى.. ػثْ ػاػٍ ًزبت مْگل کَ مگي ُوْى ثَ

 ثِو کنن ػقيقتـيي فًؼگي کَ مگي.. ميبٍ.. ثْػ عْاثيؼٍ هي پبي

 ...ثْػم هؼيْى

 . ثْػي ًکـػٍ كـاهْىن پل.. ثباليي اّى ثَ اّل
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 ..! ػوْ ػوْ–

 ثگَ چيقي اّهؼ. کـػم ًگبٍ ىؼ عًَْ ّاؿػ فًبى ًلل ًلل کَ ؿُّبى ثَ

 .فػ ػاػ ػؿ ػم اف مْگل يِْ کَ

 !ؿُّبى–

 . موتو ثـگيت ُبىؿّ

 تْ عْؿػ ّ ػاػ عبلي رب ؿُّبى کَ کـػ پـت ؿُّبى موت ؿّ ثـكي گْلَ

 . پبييي پـيؼ ربه اف ميبٍ. ٍْؿتن

 .ثجغييؼ! ّاي اي –

 .موتن ػّيؼ

 ! هيغٌؼيؼ هي ثَ ُـ ُـ کَ ثگْ ؿُّبى

 عْثيي؟ –

 . ثْػ مـم ثبال

 . ًينت چيقي –

 ىؼم عيق ًين. عٌؼيؼ يه ػاىت ّ ثْػ گـكتَ ػليْ. کـػم ًگبٍ ؿُّبى ثَ

 . موتو

  عٌؼي؟ هي کي ثَ –

 .ثيـّى ػّيؼ ّ کييؼ کْتبُي ريؾ

  کَ؟ ًيؼ تْى چيقي –

 !ػاؿيٌب گيـي ًيًَْ ػزت عْػهًْين ّلي. مبلون ىکـ ؿّ عؼا ًَ -
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 پـت اًّْؿ ّ ّؿ ايي ثَ هيق چيق ايٌوؼؿ چِبؿمبلَ ايي تْ – گلت ّ عٌؼيؼ

 ....ىؼٍ عْة گيـين ًيًَْ عْػ ثَ عْػ کَ کـػم

  ثبفي؟ ثـف ًويبي ػوْ -

 . کـػم ًگبٍ مْگل ثَ

 .ثيبيي اگَ هييين عْىضبل –

 . ثِتـ ايي اف چي. کـػم هکج يکن

 . ثـػاىتن لجبمي چْة ؿّي اف کبپيٌن ّ پبىؼم ربم اف

 ؿُّبى ػّثبؿٍ. ٍْؿتن ثَ عْؿػ هضکن گلْلَ يَ گؾاىتن ثيـّى ػؿ اف پبم تب

 .کـػ عٌؼيؼى ثَ ىـّع

  !مْعتَ پؼؿ

 ثَ ىـّع ّ کييؼ ريؾ. ثِو عْؿػ مْگل ٓـف اف ثـف گْلَ يَ ػُْ ػؿ

 .کـػ ػّيؼى

 پؼؿ ّلي گـكتين ُؼف ؿُّبى ّ کـػين يکي ثَ ػمت مْگل ّ هي

 .هيْهؼ ثـ ُووْى پل اف تٌَ يَ مْعتَ

 .ثْػ ؿكتَ پؼؿه ثَ. ثيبػ کْتبٍ فًب رلْ کَ ًجْػ کني هيْهؼ عْىن

 

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

 لمْگ

 ػؿ ػمتن اف لضظَ يَ ، کـػين هي پـت ُن ثَ گْلَ ػاىتين کَ ُويٌطْؿ

 . ثبؿاػ ثَ عْؿػ ّ ؿكت

 ! اَاَاَ .. اىتـ..  ثجغييؼ ّاي اي –
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 .مـم ثَ عْؿػ هي ّگـًَ ػفػيؼم مـهْ

 . ىؼ آؿبف رٌگ ّ ىؼ ىکنتَ هب ثيي اتضبػ کَ ثْػ ايٌگًَْ ّ

 ػيي چـا پل ثْػ ًکـػٍ ػػْا پيو مبػت مَ ايي هگَ ًويؼًّن هي

  هيؼّيؼ؟؟ امت

 .هيکـػ ًگبٍ هبؿّ ّ ثْػ ّاينتبػٍ گْىَ اّى ميبُن

 هـػ ايي ثب ميبٍ کَ ثْػ ايي اًّن ّ ثْػ ػزيت عيلي ثـام چيقي يَ

 ًجْػ آؿّم ايٌزب هيْهؼ ميبهٌؼم ّهتي صتي اّى چْى. ًؼاىت هيکلي

 ... هـػ ايي ثب ّلي

.. ػًّن ًوي..  کٌَهي كـم کَ ُنت هـػ ايي ّرْػ تْي چيقي يَ ىبيؼ

 كـهي يَ هي هبل اهب.. ػاؿم هي کَ ػاؿٍ ؿّ صني ُوْى ميبُن ىبيؼ

.. آىٌبمت ثـام ًلنبه.. ٍؼاه.. ّرْػه هـػ ايي کَ ايٌَ اًّن ػاؿٍ

 ًوي کٌبؿم ّهتي تـ هِن ُوَ اف ّ ػيؼهو فهبًي يَ ربيي يَ کَ اًگبؿ

 لضظَ ـُ.. هيکٌن گن پبم ّ ػمت. کٌن کٌتـل ثـاثـه ػؿ عْػهْ تًْن

 ُوَ تـك لضظَ يَ هيکٌَ ػػْا ػاؿٍ ػيؼم ّهتي..هيين رؾثو ثييتـ

 ًگـاى ايٌکَ ربي ثَ ثييتـ.. ىؼ عبلي ػلن تْي.. ثـػاىت ّرْػم ي

 يَ اف کوتـ کَ کني ًگـاى ثبىن ىٌبموو هي چِبؿمبلَ کَ ميبهٌؼ

 عؼا عؼا ثْػ ًقػيکن اًّوؼؿ ٍْؿتو کَ لضظَ اّى.. ثْػم ػيؼهو ُلتل

.. هيقػ ؿّ صـكب اّى ّهتي..  ثيْكتَ اتلبم فّػتـ ُـچَ کَ هيکـػم

 ... ثْػ چي هٌظْؿه

 ثبؿاػ ي عجيخبًَ ًگبٍ. اّهؼم ثيـّى كکـ اف عْؿػ ٍْؿتن ثَ کَ اي گْلَ ثب

 . ثْػ ٍْؿتن ؿّي
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. رٌگل ّتْي ػّيؼ اًّن.  ػيْػم موتو ثَ ّ کـػم ػؿمت گْلَ يَ مـيغ

 ّ رلْ ؿكتن هي آؿّم ّمآؿ. ىؼ هضْ ًظـ اف لضظَ يَ ّلي.ػًجبلو هٌن

  ثْػ ؿُّبى ػاػ ٍؼاي. ثْػ ػمتن تْ گْلَ

 ! ػمتيْيي هيـم هبهبى –

 . ثـّ ثبىَ:  گلتن ثلٌؼ هٌن

 ثـگـػًّؼم ؿّهْ ّهتي ثـٍ تـ ثلٌؼ ٍؼام تب کـػم ًگبٍ پيتن ثـگيتن

 ميٌَ هيغْؿػ تبة ّ ثْػ آّيقّى ىبعَ اف ػمتبه ّميلَ ثَ کَ ُويٌطْؿ

 . پبييي اّهؼ* ثؼى* ثَ

 ًکٌَ ّاي ّاي..  صل ُوْى ػّثبؿٍ.. ثْػ ىؼٍ صجل ميٌَ تْ ًلنن

 ػمتبه تْ ثبفُّبهْ. كيـػم ثِن چيوبم! کٌن کٌتـل عْػهْ ًتًْن

 *. ثؼى*تْ اّهؼ هلجن ثغْؿم تکْى تًْنتن ًوي. ثْػ گـكتَ

 عْػهْ تًْن ًوي چـا.. هيين ايٌزْؿي هـػ ايي ػيؼى ثب چـا چـا؟ آعَ

 . هيکٌن كکـ ايٌطْؿ هي ىبيؼم يب ؿـيجنت ثـام کَ کني.. کٌن کٌتـل

 .ىٌيؼم گْىن ػم ٍؼاىْ ػكؼَ يک

 ...ىؼ آة کَ ثـكت ثٌؼافي؟ ثـف عْامتي ًوي هگَ –

 . ػمتبم کق تباااااا کييؼ ثبفّم اف آؿّم ػمتبىْ

 اًگيتبم ًْک ثب ػمتو توبك. کـػ ثبف ثْػ ثـف تْه کَ ػمتن اّى ّ

 کَ هيؼًّنتن ّلي ىؼ چن ػًّن ًوي. کٌن ثبف يِْ چيوبم ىؼ ثبػج

 پيتن مـيغ ُويي ثـاي. هيکٌن ؿيقي آثـّ ثوًْن اًّزب ػيگَ لضظَ يَ اگَ

 ... گـكتتن پيت اف کَ ثـم ثؼّام ّعْامتن کـػم ثِو
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 . کـػ هلل ػّؿم ػمتبىْ

 ػلتٌگي اصنبك ثييتـ ثتـمن ايٌکَ ربي ثَ ىؼٍ چن ػًّن ًوي

 ..کـػم

 .. آؿْىو ٌتظـه.. ثْػم هٌتظـ ثْػ ّهت عيلي اًگبؿ

 !!؟.چتَ مْگل ًَ

 ! کي ّلن –

 کٌن ّلت چـا:  گلت ؿيلکل عيلي ّ ىًْن گْػي تْي گؾاىت چًْيْ

 . گـكتتن تبفٍ ؟

 .ًقػم ريؾ تب کي ّلن پل ًؼاؿم ىوب ثب ًنجتي هي هضتـم آهبي –

 . کـػم ثييتـ توالم

 !ًويبػ يبػت کَ تْ ًؼاؿي؟ هيؼًّي کزب اف –

 

  چيَ؟ هٌظْؿه چي يؼٌي چي؟

 ! کٌي هي اؽيتن ػاؿي کي ّلن ثجيي -

 ! اؿفٍ هي هي يبػآّؿػى ثَ ًؼاؿٍ ػيت –

  ؟ ُنتي کي تْ اٍال..  چي؟ يبػ –

 ًب.ثْػ ٍْؿتن رلْي ٍْؿتو. عْػه موت ثـگـػًّؼ هٌْ صـکت يَ ثب

 .ىؼ ىل پبم ّ ػمت عْآگبٍ
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 هـػ ايي ثْػ؟ کي ّاهؼب کٌن؟ کٌتـل ثـاثـه ػؿ عْػهْ تًْنتن ًوي چـا

 چـا کـػ؟ هي ؿكتبؿ ثبُبم ايٌزْؿي هيقػ؟ صـف ثبُبم ايٌزْؿي کَ ػثْ کي

 هي کـػم هي صل چـا ىؼ هي ىل پبم ّ ػمت هيؼيؼهو ّهت ُـ

 . ػاىت ًگَ ٍْؿتو رلْ ٍْؿتن ػمتبه ثب. ىٌبموو

 فيـ ٍْؿتن ارقا تک تک.. کي ػهت ٍْؿتن ثَ عْة.. کي ًگبٍ هٌْ مْگل –

 .بػثيبؿي ثَ ّ كکـ.. کي كکـ ّ ثبه ػاىتَ ًظـ

. ) هًْؼ حبثت* ٍْؿت* ؿّي عْػآگبٍ ًب ّ چـعيؼ ٍْؿتو ؿّي چيوبم

 !( ىيطًْيَ ػزت

 ! لجن ًَ ٍْؿتن ؿّي گلتن:  گلت ّ عٌؼيؼ يِْ

..  چيوبه ثَ کـػم ًگبٍ ثِو ػّثبؿٍ. ىؼم مـط صـكو اف ػكؼَ يَ

 . کـػم تکـاؿ لجن فيـ امويْ.. ثْػ آىٌب ثـام چيوبه چوؼؿ

 ..ثبؿاػ..ثبؿاػ –

 هؼل هبىيي يَ ثَ کَ هـػ يَ هـػ يَ. ىؼى فًؼٍ ثـام تَبّيـي ػكؼَ يَ

 ثَ هٌْ..هِوًْي.. ثْػ ثبؽ يَ.. ثْػ ثبؿاػ..  ثْػ عْػه آؿٍ.. ػاػٍ تکيَ ثبال

.. امن يَ.. ثْػين ّاينتبػٍ هجـ ثبالي.. هجـمتْى..  ػاػ كيبؿ عْػه

.. تيـػاػ.. فػم ٍؼا امويْ.. ثْػ ػيگن ًلـ يَ..  مْگٌؼ..مْگٌؼ

 . کـػم ًگبه. ىؼ ؿّىي ؽٌُن تْ رـهَ يَ ػكؼَ يَ..تيـػاػ

 .. هيبػ يبػم! تيـػاػ..  مْگٌؼ –

 هي چيبي تْ ايٌبؿّ ي ُوَ. ًجبىي عنتَ:  گلت ّ کـػ پْكي يَ

 ثيبػ کيب ًجْػ هؼلْم ّگـًَ کٌي ًگبٍ لجن ثَ ًگلتن عْثَ ػيؼي؟

  ًويبػ؟ يبػت ثَ هي چي؟ هي پل!... هيبّؿػي

 ػاؿين؟ ًنجتي ثبُن هب..ًَ..  ّلي نثيٌ هي.. تْؿّ -
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  ثِو کـػم پيتوْ

 ّ ػمت رلْهي ّهتي چـا..  ػٌُن تْ هيبػ هلجن هيجيٌوت ُـّهت چـا –

 ت*ى*ػ*ي*ك*ّ*ة ثَ هيل ثييتـ لضظَ ُـ چـا.. کٌن هي گن پبم

 ..  ػاؿم

 .موتو ثـگيتن

 .. اّل افُوْى چـا.. ُنتي؟ کي تْ -

 ! ُيننل –

 . كتگـ ػمتو تْ ٍْؿتن ػّثبؿٍ

.. کـػين افػّاد ثبُن هنبئلي يَ عبٓـ ثَ تْ ّ هي هجل چِبؿمبل –

 اٍـاؿ عبٓـ ثَ كؤ اًّن ثْػ مبػٍ هضـهيت ي ٍيـَ يَ ًَ کَ افػّاد

 .. کٌي ػُْ هٌْ ميبٍ فًؼگي ثْػ هـاؿ تْ.. هبهبًت

 .کييؼ ػوين ًلل يَ

 تب.. هييؼ ثييتـ ثييتـ ُـلضظَ تْ ثَ هي ّاثنتگي ّ گؾىت هبٍ يَ

 اّى اف..  کـػي كـّ هلجن تْي ػيوتْ تيـ تْ کَ ثْػ کي ًلِويؼم َايٌک

 تب.. ىن ًقػيک ثِت ثييتـ تب ثْػم لضظَ يَ هٌتظـ کَ ثْػ ثؼؼ ثَ لضظَ

 اّى.. ثيبؿي كـاُن ثـام ؿّ ثًَِْ ايي تًْنتي چک يَ ثب ؿّف يَ ايٌکَ

 ًوي كکـ ّلي ثْػ فًؼگين لضظَ ثِتـيي ػاىتن آؿْىن تْ ؿّ تْ کَ لضظَ

.. ػاػ ًيْى ثِن ًِبل پؼؿم ؿّف چٌؼ اف ثؼؼ..ىَ توْم مـيغ عيلي ـػمک

 كؤ کَ ػًّنت ًوي ّلي کٌَ هي عْىضبل هٌْ ايٌکبؿ ثب کـػ هي كکـ

 ّل هٌْ مبلَ ىَت هـػ يَ عبٓـ ثَ اّى.. هيکٌَ ثييتـ ثييتـ ًلـتن

 ثب ثْػ ثيٍْ فى يَ اّى چْى..  کٌن افػّاد ثبُبه عْامت افم... ثْػ کـػٍ

 ػيؼ ّهتي ّلي... ثؼٍ ًزبت ىـکتيْ حـّتو ثب تًْنت هي..  حـّت کلي
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 ًوي تـميؼم هٌن.. کيَ هي تْؿّ گلت.. کـػ تِؼيؼ هٌْ ًويبم کْتبٍ

 ثـاي ايٌکَ ثب اّهؼم کْتبٍ.. ثؼم ػمت اف ًِبل هخل تْؿّ ػيگَ عْامتن

 يکي ّيالي تْ تْؿّؿ ثؼؼ هبٍ چٌؼ.. ىؼم رؼا افت لي ّ ثْػ مغت عيلي

 عْىضبل ُن.. ىؼم صبلي يَ ثبؿػاؿي كِويؼم ّهتي.. ػيؼم ػّمتبم اف

 ٍؼاي.. ّيال ثيـّى ثْػي ؿكتي ػاػاىت ثب کَ ىت.. ًبؿاصت ُن ّ ثْػم

 کَ ٍجش.. ىؼم ثيِْه ؿاٍ تْي ّلي موتت ػّيؼم..  اّهؼ ريـت

.. کـػى پيؼا ثْػ ىؼٍ تيکَ تيکَ کَ ػؿصبلي رنؼتْ گلتي ثِن پبىؼم

 کَ ثْػ چِبؿمبل..  مبل چِبؿ.. ىؼ ًبثْػ نفًؼگي توبم اًگبؿ لضظَ اّى

 ثبُن ؿُّبى ّ تْ اًّـّف ايٌکَ تب هيْهؼم رٌگل ايي تْي ػًجبلت ثَ ُـؿّف

 ػًّنتن ًوي( فػ پْفعٌؼي.. ) ثْػي ثچن ّ فى کبه کَ کـػم آؿفّ.. ػيؼم

 !هييَ ثـاثـ فّػ ايٌوؼؿ

 

 ُوَ..  کـػٍ ٌُگ هـقم.. کٌن کبؿ چي لضظَ اّى ثبيؼ ػًّنتن ًوي

.. ًِبل.. ثبؿػاؿي.. افػّاد.. ّيال.. ثْػ فًؼٍ ثـام عيلي گلت هي کَ چيقايي

 .. ثْػم ىؼٍ گيذ..  کٍْ

 ! هبهبى –

 يَ. هيْهؼ گـيو ٍؼاي. اّهؼم ثيـّى كکـ ػبلن اف. ثْػ ؿُّبى ريؾ ٍؼاي

. ؿُّبى موت ػّيؼم ثؼؼ اي لضظَ ّ کـػم ًگبٍ ثبؿاػ ثَ هبت لضظَ

 .  ثْػ تٌِب. هيکـػ گـيَ ػاىت

 ! ؿُّبى–

 . کـػ ثـل هضکن هٌْ. موتو ػّيؼم

 !عْؿػًت..  کـػم..كک..  ثْػي؟..  کزب –
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  ثغْؿٍ؟ هٌْ کي -

 ..گـگب -

 . ػيون ًکي گـيَ ػقيقهي -

 .ّيال تْي ثـػهو ّ کـػم ثلٌؼه

 

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

 

  ثبؿاػ

 

 ّؿثب يؼٌي.. هيکـػم كکـ اهـّف ّهبيغ ثَ ػاىتن.  ثْػم ًينتَ هجل ؿّي

 ؿؾا ميبٍ ثَ ػاىت کـػم ًگبٍ ثِو ثيبؿٍ؟ يبػ ثَ هٌْ هييَ..  کـػٍ

 ّ آىپقعًَْ تْ ؿكت. اًّْؿ کـػم ؿّهْ مـيغ ىؼ ثلٌؼ ربه اف تب. هيؼاػ

 ًينت ّ رلْم هيق ؿّي گؾاىت. ثـگيت هٍِْ ميٌي ثب ثؼؼ اي ػهيوَ

 . ثپـمَ هيغْاػ چيقي کـػم صل کٌبؿم

 !ثپـك –

 . کـػ ىـّع ّ موتن ثـگيت يِْ

 ! هيکٌن عْاُو کٌي تؼـيق ثـام ثييتـ عْؿػٍ يَ هييَ –

 ثـاه.. ّ عبًْاػىْ ّ ّعْػىْ عْػم اف کـػم ىـّع کَ ثْػ ايٌگًَْ ّ

 .گلتي
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********************** 

 

  ؿُّبى

 

 ثْػ عْامتَ ّ ثبال ثْػ اّؿػٍ هٌْ هبهبًن کَ ثْػ مبػت يَ ثَ ًقػيک االى

 . پبييي ًـم

.. کٌن ًگبٍ کبؿتْى چوؼؿ! هيـٍ مـ صٍْلن هي ..ؿُّبى عْة چـا؟ آعَ

 ؟؟.ثجيٌن گـثَ ّ هْه چوؼؿ! ػيگَ ػاؿٍ صؼي يَ کبؿتًْن عْة

 ثبفه ّ ػؿ موت ؿكتن يْاىي ثْػ ؿّىي اتبم تلْيقيْى کَ ُويٌطْؿ!  اٍ

. کـػم ًگبىْى ثبال اّى اف ّ ُب پلَ موت ؿكتن آُنتَ آُنتَ..  کـػم

 ...کـػ هي ٍضجت آهبَُ ثب ػاىت هبهبًن

  کـػ ثـل هبهبى تـ هضکن اًّن ّ ثْػ هـػػ لضظَ يَ ػوْ. کـػ ثـلو يِْ

 تْ ثؼًّي اگَ...کـػم پيؼا فًؼگين تْ تْؿّ ػّثبؿٍ کَ عْىضبلن چوؼؿ..  -

 .. گؾىت ثِن چي چِبؿمبل ايي

 . ىؼى رؼا ُن اف

 عْاًْاػم فّػتـ چَ ُـ تـم هيتبم گلتَ کَ چيقايي ايي ثب پل:  هبهبى

 .. ثجيٌن

 .. هبهبًن ٍْؿتن ؿّي گؾاىت وػمت

 . هيبؿي ثيبػ تـ مـيغ چَ ُـ هٌْ هطوئٌن –

 .. اهيؼّاؿم:  گـكت ثبؿاػ ػمت هبهبًن
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 ثبؿاػ ّ هبهبًن. کـػى مـكَ ّهت چَ االى! اػة ثي. گـكتن مـكن ػكؼَ يَ

 . کـػى ًگبٍ ثِن

 مالم:  گلتن ّ پيتن ثـػم ػمتبم. فػم لجغٌؼ ّ کـػم ثبف تَ تب ػٌُن

 عْثيي؟

 ! ػاؿم کبؿت ثيب:  گلت ّ گـكت موتن ثَ ػمتيْ هبهبى

 . هبهبى پبي ؿّي پـيؼم ّ پبييي ُب پلَ اف ػّيؼم! كّّْْل کَ هٌن

 ثبثبم کَ پـميؼي هبهبى اف ػكؼَ ٍؼ صبال تب کَ هيؼًّي ، ؿُّبًي –

 رْاة ثِت کـػم مؼي ػكؼَ ُـ هي ّلي کبؿمت؟ چي ؟ کيَ کزبمت؟

  ًؼم

 ! کٌي ليوهبموب:  کـػم اّبكَ عْػم

 ّلي:ػاػ اػاهَ ّ پبم ؿّي فػ ػًَّ يَ هبهبًن. عٌؼيؼ ثلٌؼي ٍؼاي ثب ثبؿاػ

 ...عْام هي صبال

 .ىؼم گيذ هي االى ؟ چي يؼٌي

  ثبثب؟ ثگن ػوْ ثَ ثبيؼ هي يؼٌي –

 ! ػهيوب:  گلت ّ ثْميؼ لپوْ هبهبًن

 ؟ ػوْم چـا پل ثبثبهَ ػوْ اگَ عْة –

  چي؟:  ثبؿاػ

 ! هبهبى اٍ...  اّل ُوْى اف چـا پل ثبثبم اگَ يؼٌي -

  ثين؟ ثبثبت هي ػاؿي ػّك تْ.. رْى ؿُّبى:  گلت هِـثًْي ثب ثبؿاػ

 . *ػاػم تکْى مـهْ

 ! توبم پل -
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  ثبثبهي؟ تْ االى يؼٌي –

 ! رّّّْى آط! ػاؿم ثبثب هي يؼٌي! ُْؿاا! ػهيوب -

 کـػم پيؼا ثبثب يَ ايٌکَ اف عٌؼاى ّ عْىضبل ّ م پـيؼ پبييي هبهبًن پبي اف

 .اتبهن تْ ؿكتن

 

 

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

 مْگل

 

 كکـ ّهبيغ ثَ ػاىتن ُوقهبى ّ هيينتن ثْػ هًْؼٍ کَ ي ظـكبي ػاىتن

 .  کـػم هي

 ! ّاي –

 . ىؼ صلوَ ػّؿم ػمتبه

 هيکـػي؟ کبؿ چي –

 . ىًْن گْػي ؿّي گؾاىت چًْيْ

 . ىنتن هي ظـف –

 ... ثيٌن هي کَ اًّْ –

 ظـكب. ثنتن چيوبم.. ىؼ رْؿين يَ يِْ. ػًنگـ ثْميؼى ثَ کـػ ىـّع

 .ميٌک ىؼًتْ ّلْ ػمتن اف

  ًکٌي؟ هييَ –
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 ! يبػت.. هٌْ کَ..  ت.. چـا -

 . هيکٌن عْاُو.. کبهل ْٓؿ ثَ ًَ ّلي –

 . ّاينتبػ

 .. هيلتَ رْؿ ُـ.. ثبىَ –

 . ؿكت ثگَ اي ػيگَ چيق ايٌکَ ثؼّى ّ

 ىؼٍ پييوْى اًگبؿ ..کـػم ًبؿاصتي اصنبك کَ ىؼ چي ػًّن ًوي يِْ

 ؿكتن ّ ميٌک تْ اًؼاعتٌن ػمتکيبم ّ کـػم ثبف پييجٌؼم مـيغ. ثْػم

 ؿكتن. کـػ هي ًگبٍ تلْيقيْى ػاىت کنل ّ ثْػ ػاػٍ لن هجل ؿّي. ثيـّى

 ّ کـػم عبهْه رلْ اف تلْيقيْى. کـػ ًگبم تلبّت ثي. ّاينتبػم رلْه

 ػّيؼم. بُ پلَ موت ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف. کـػم ًگبه ػّثبؿٍ

 . موتو

  هِـي؟ –

 !ًينت چيقي ًَ -

  هطوئي؟ -

 .. کي اػتوبػ هي ثَ -

 . ّاينتبػم ربم مـ يِْ کَ ثـگـػم عْامتن. ؿكت ّ

 .. ثْػم ىٌيؼٍ هجال ؿّ رولَ ايي.. کي اػتوبػ هي ثَ.. کي اػتوبػ هي ثَ

 . کـػم ًگبٍ ثِو موتيْ ثـگيتن يِْ.. اػتوبػ.. هي ثَ

 ! ثبؿاػ –

  ؿكتن ثبال ُب پلَ اف .موتن ثـگيت

 .. کي اػتوبػ هي ثَ.. کي اػتوبػ هي ثَ –
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 . فػم ثيکي. ّاينتبػم رلْه.کـػ ًگبم تؼزت ثب

 .. اػتوبػ.. هي..  ًِبل..  ثبثبت عًَْ تْي.. اًّـّف –

 . کـػ ًگبم هيتبم اًّن. کـػم ًگبه فػٍ ىگلت

 ! ًِبل..  تْ! هيبػ يبػم چي ُوَ! يبػم..  هيبػ يبػم آؿٍ –

 . کـػم ثـلو ّ يؼمپـ

  اّهؼ؟ يبػت چي ُوَ االى يؼٌي –

 ! عـٍ ػيگَ آؿٍ -

 ّاهؼب؟ –

 ّ کـػ ثلٌؼ فهيي اف هٌْ ّ کـػ صلوَ ػّؿم ػمتبه يِْ. عٌؼيؼم ثلٌؼ

 .عٌؼيؼم تـ ثلٌؼ. چـعًْؼ

  هيقًي؟ ريؾ ػاؿي ريو عجـٍ؟ چَ.. هبهبى –

 ! ثغْاة ثـّ ػقيقم ًَ:  گلتن ّ عٌؼيؼم ػّثبؿٍ

 چَ:  پـميؼ ثْػ صلوَ ثبؿاػ گـػى ػّؿ ػمتن کَ ُويٌطْؿ. واتبه تْ ؿكت

  ػاؿٍ؟ ؿثطي

 ..  ػمتيْييو ؿُّبى ّهت ُـ آعَ -

 هٌن. م*ة*ل ثَ چنجًْؼ ّ*ه*ة*ل هضکن. ثگن اػاهيْ ًؾاىت صتي

 .. ىؼ پـ عال اّى اّى ي* ٍ*ك*ّ*ة ثب اًگبؿ کَ کـػم صل عال يَ

 کَ کبؿي ثب.. صبال ّ.. ثْػم ػًجبلو ثْػ چِبؿمبل کَ ػيوي! ػين عال

 چک.. ػـثي ؿهٌ.. ىجب اّى ُوَ.. اّهؼ يبػم فيبػي ُبي عبٓـٍ کـػ اّى

 عْػم ثَ تـ هضکن. کٌي عـاة ؿّ لضظَ ايي کؼّم ُيچ ًؾاىتن ّلي.. ّ..

 ... ّ کـػ صـکت اتبم موت ثَ ّ کـػ ثلٌؼ هٌْ. كيـػهو
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***************** 

 

 . کٌن هي ايٌکبؿّ ػاؿم ىؼ ًوي ثبّؿم ٌُْفم

 ػاىت ّ ثْػ ًينتَ کٌبؿم ؿُّبًن. ثْػى ػمتبم تْي ثبؿاػ گـم ػمتبي

 .کـػ هي ًگبٍ ثيـّى

 !ايٌزبؿّ هبهبى ّاي –

 هي تـ ًقػيک ّ ًقػيک لضظَ ُـ ّ کـػ هي صـکت هبىيي کَ ُويٌطْؿ

 ّاي:  کـػم فهقهَ ثبؿاػ گْه فيـ آؿّم. ىؼ هي ثييتـ امتـمن ىؼ

 . تـمن هي هي ثبؿاػ

  چي؟ اف –

 صني يَ.. ثجيٌن ثبؿ اّليي ثـاي عبًْاػم ؿم هي ػاؿم آعَ.. ػًّن يًو -

 .. ػاػٍ ػمت ثِن

 ػاػي عجـ ُوَ ثَ ميبهٌؼ ؿامتي! ... ىَ ًوي ُيچي ًجبه ًگـاى –

  ًَ؟ ػيگَ

 . گلتن ُوَ ثَ ػاػاه آؿٍ -

  ًَ؟ ػيگَ ػاػي تّْيش ثـاىْى –

 . گلتن ؿّ هبرـا پيبف تب ميـ اف آؿٍ -

 . ىکـ ؿّ عؼا عْة –

  ًبفًيي؟ عبلَ –

  ربى؟ ؿُّبى ربًن -
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  هًْؼٍ؟ چوؼؿ -

 !ُوًْزب ػؿمت ثيٌي هي کْچـّ اّى تَ -

 . ػاػم كيبؿ ثييتـ ثبؿاػ ػمت. پبييي ؿيغت ُـي ػلن اًگبؿ يِْ

 

 

 

 ٓي مبعتوْى ُبي پلَ. کٌين هي کبؿ چي ػاؿم ػًّنتن ًوي اٍال

 توْم عًَْ ػيؼى ثب يِْ. لـفيؼ هي پبم ّ ػمت.. ىؼين عًَْ ّاؿػ. کـػين

 .ُوَ ّ ُوَ.. ٍجضًَْ..  ُب پلَ..ىؼ فًؼٍ ُبم عبٓـٍ

 . هيبم االى ّاينب رب ُويي –

 . ّاينتبػم ؿُّبى کٌبؿ ػيْاؿ گْىَ

 

  

 

  ثبؿاػ

 

 .ىؼى ثلٌؼ ربىْى اف ُوَ هي ػيؼى ثب. ىؼم ُبل ّاؿػ

 کْ؟ عْاُـم کزبمت؟:  تيـػاػ

  ثبؿاػ؟:  ؿّىب
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 يبػه کؼّهتًْْ ُيچ کَ ثگن ايٌْ كؤ.. ؼييث كـٍت هيبػ االى آؿّم آؿّم -

 ايي؟ آهبػٍ صبل ايي ثب.. ًويبػ

 ّ ثبثبم ّ هبهبًن..  ؿّىب..  ايٌب ؿاهتيي..  ثْػى ُوَ. کـػى ًگبم هظطـة

 ! ًِبل

 يَ. تْ ثـػهو ّ گـكتن ػمتيْ. کـػ ًگبٍ هٌْ هظطـة. ػيْاؿ پيت ؿكتن

 تْي ًبؿاصتي. ىثْػ عْؿػٍ رب چِـه اف.  کـػى ًگبٍ ُن ثَ ُوَ لضظَ

 پيت ؿُّبًن. رلْ اّهؼ تيـاػ ًلـ اّليي. ػيؼم هي ًِبل ّ ثبثبم چيوبي

 يَ مْگل. کـػى ًگبٍ ُن ثَ.مْگل موت ؿكت. ثْػ ىؼٍ هبين هبهبًو

. کـػم ثـلو. گـكت ّػمتوْ پيين اّهؼ مـيغ ؿُّبى.رلْ ؿكت هؼم

 . کـػين هي ًگبٍ مْگل ّ تيـػاػ ثَ ػاىتين ُوَ

  مْگل؟ –

 ! ػاػ...تيـ -

 ثَ ُوْ ؿاصت چوؼؿ. کييؼين ؿاصت ًلل يَ ُوَ. کـػى ثـل ُوْ يِْ

 . ىؼ رؼا مْگل اف! اّؿػى عبٓـ

 .. کْچْلْ آثزي ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن –

 ! هٌَ ًْثت کٌبؿ ثـّ صبال عْة:  ؿّىب

 اّى ثـػ مْگل ّ کـػ ػؿافي فثْى ثـاه ؿّىب. کـػ ًگبه هؼتـّبًَ تيـػاػ

 ثَ مـهْ..  هي ثَ ثؼؼ. کـػ ًگبٍ ؿُّبى ثَ .موتن اّهؼ تيـػاػ موت

 . کـػ ػؿاف ػمتيْ. ػاػم تکْى هخجت ي ًيًَْ

 . تيـػاػم هي -

 . ؿُّبًن هٌن:  گلت ّ کـػ ػؿاف ػمتيْ ؿُّبًن
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 ىين؟ آىٌب ثييتـ ُن ثب چيَ ًطـت –

 . کـػ ػؿاف ػمتيْ ّ

 . هْاكون–

 ثلٌؼ ربه اف. اكتبػ مْگل ّ ًِبل ثَ چيون. تيـػاػ ثـل ؿكت ؿُّبى ّ

 .مْگل موت ّؿكت ىؼ

  عْػتي؟ رْى مْگل ّاي -

 چوؼؿ ػقيقم:  گلت ّ کـػ گـيَ هٌَْػي. گـكت ثـلو تْ اًّْ عيٌبًَ

 .. هـػي گلتي ّهتي ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن

  هييٌبمين؟ ُن هب ثجغييؼ –

 ! ثْػين عْاُـ هخل هب ػقيقم آؿٍ -

  ّاهؼب؟ -

 ! عْاُـاه ّ ميٌؼؿال هخل:  ؿّىب

 تْؿّ هي..  کي ٍجـ:  ّكگت پْفه ّمٔ فػ مْگل يِْ. عٌؼيؼ لٌؼث ًِبل

 ! يبػم

 .ىؼ عيک لجو ؿّي ًِبل ي عٌؼٍ

 .. عْاُـ هخل گلتن عْػم آؿٍ -

– ًَ  ..ًَ  ! 

 . ىؼ تـ ًقػيک

 .. کُْنتْى تْي اًّيت –

 . ؿكت هي ػوت ػوت ًِبل ّ ؿكت هي موتو ثَ. کييؼ ريؾ يِْ
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 .. پبييي کـػي پـت هٌْ کَ ثْػي ْت يبػم ّّْس ثَ..  ثْػي تْ آؿٍ –

 ..  هي چي –

 .. موتن ثَ کـػي پـت مٌگ اّى کَ ثْػي تْ عْػت –

 ...  هي ًَ –

 .. ػيْاؿ ثَ عْؿػ ًِبل

 . ؿّ ُوَ هيبػ يبػم هي ًگْ ػؿّؽ –

  ًِبل؟ آؿٍ:  فػم ػاػ هيبّؿػم رْه ػاىتن کَ هي

 ..  ًَ.. هي -

 ! لؼٌتي ثؼٍ رْاة –

 ؿاػيي کَ ؿكت هي ؿاػيي رلْي اف ػاىت. ػکـ ػّيؼى ثَ ىـّع يِْ

 . فهيي مـعْؿػ ثب ًِبل ّ رلْه گـكت پالمتيکييْ ىوييـ

 كـاؿ ؿاػيي ىْاليَ ػمت اف کـػي رـات چطْؿ... ربػّگـ؟ اي هيـي کزب –

  کٌي؟

 . کـػم ثلٌؼه ّ گـكتن هُْبه اف ّ موتو ؿكتن هي

 ! ىْاليَ هوًٌْن –

 ! كـهبًؼاؿ کٌن هي عْاُو –

 . هجل ؿّ اًؼاعتوو ّ ثـػهو ًِبل ّ

 ! ثقى صـف –

 ُويي ثب عْػم..  ثْػم هي آؿٍ آؿٍ:  گلت ّ ٍْؿتن ؿّي اًؼاعت تلي يَ

 اي هِوَ)  کـػم پـت موتو ثَ مٌگ کَ ثْػم هي.. کـػم پـتو ػمتبم
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 کَ ًجْػ صويْى ثچو ًَ ّ اّى ًَ.. کـػم ايٌکبؿّ کَ عْىضبلن ّ( فػ

 !.. ػيگَ کل ًَ ىؼ هي هي هبل ثبيؼ ُوو! ىي ٍبصت حـّتتْ

 ثَ ايٌن اّهؼ، صبل ريگـم رـــــبى. ) گْىو تْ عْاثًْؼم هضکن ػًَّ يَ

 (. ثْػى ًِبل عْؿػى عْامتبؿکتک کَ کنبًي عبٓـ

 .. كطـت پنت ػّْي –

 .... ىؼين عبؿد اًّزب اف ؿُّبى ُوـاٍ ّ گـكتن مْگل ػمت ّ ؿكتن

 

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

 

  هيکٌي؟ کبؿ چي ػقيقم اهيـ

 . ًْىتن هي ػامتبى تنػاى -

  چي؟ ػامتبى –

 . ىؼ صلوَ ػّؿ ػنل ظـيق ػمتبي

 ّ کٌي هي افػّاد ثبُن ٍْؿي ٍْؿت ثَ کَ ىُْـي ّ فى ػامتبًي –

 ّ کٌَ هي رؼا ُن اف اًّبؿّ ثبثب اهب.. ىي هي ُن ػبىن هؼتي اف ثؼؼ

  ّ صبهلل ػعتـٍ کَ كِوي هي ثؼؼا

  چيَ؟ امويْى –

 ! ثبؿاػ ّ مْگل -

 ؟ آعـه –

 !عْىَ –
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 . فػ فًگ تللي

 .  ثگْ ثِن ثوييْ گـػم ثـهي ّلي هيـم –

 .. ثبىَ –

 

 کني ُوچيي ًِبل کَ ىؼ ًوي ثبّؿم اٍال.. ثْػم ػَجبًي عيلي

 ػًجبل كؤ عبًن ًگْ.. کـػم تجبٍ ػّمبلن عبٓـه ثَ کَ ثگْ هٌْ.. ثبىَ

 ثْػين هي هبىيي مْاؿ. ثْػٍ پْلن

  ػَجبًيَ؟ ثبثب:  گلت يْاه هبهبًو گْه ػم ؿُّبى

  ثبىن؟ ثبيؼ چـا. : گـكت عٌؼم

 . عْؿػ رب ؿُّبى

 .. آعَ عْة.  اّّم –

  عْة؟! ًتـك افم ّهت ُيچ ًَ –

 . اُّْم -

 . ثـم هـثًْت –

  هِـثْى؟ ثبثبي هيـين کزب:  مْگل

 .هِـثْى هبهبى عْػهْى عًَْ -

 ... ثـين ثقى پل –

 

 ثِو مبلي چٌؼ يَ ػولو عبٓـ ثَ کَ ًِبل:  ثويَ ّ ًِبل مـاًزبم

 ّ عبًْاػٍ فّؿ ثَ کَ ثبثبهن! کبؿ ٓوغ فًيکَ ثْػ صوين.. عْؿػ صجل
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 ؿّ ًْىن تبفٍ. عْامت هؼؾؿت مئْگلن اف ّ کـػين آتي ُن ثب مْگل

 ُقاؿثؼثغتي ثب ثبالعـٍ تيـػاػم ّ ؿّىب! کـػ صلْا صلْا ّ گؾاىت مـه

 ثؼؼم هبٍ ػّ. ىکـػ افػّاد ُن ثب ثيبػ کْتبٍ کـػين ؿاّي ثبثـّ ايٌکَ اف ثؼؼ

 اف ثؼؼ الجتَ. کـػين فًؼگي عـم ّ عْه ُوَ عالٍَ ّ ًبفًيي ّ ميبهٌؼ

 ! کييؼين کَ ُبيي مغتي اّى ي ُوَ

 

 ُْاي. کـػم هي ًگبٍ ثيـّى ػاىتن. ىؼ صلوَ ػّؿم مْگل گـم ػمتبي

 .. ثبؿًّي

 هيکٌَ؟ کبؿ چي ػيون –

 ! کٌن هي كکـ ُونبيَ ػعتـ ثَ ػاؿم -

  کؼّهيْى؟ –

 ! ثلًْؼٍ الؿـ ُوْى -

 ! ىٌبمي هي کَ ُوـم هبىبهللا –

 . کـػم ثـلو ّ ثـگيتن

 ! ؿمَ ًوي کَ تْ پبي ثَ ُيچکي ّلي –

 . کـػم ًقػيک ثِو ٍْؿتن

 ! ىؼ مـػ ؿؾا هبهبى –

 ! هبهبًي اّهؼين –

  مْگل؟ گن هي –

  ثلَ؟ -

 پبؿافيت؟ ثقاؿين ؿُّبى امن چيَ ًظـت -
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 ! ثکو عزبلت:  گلت ّ عٌؼيؼ

  ؟؟هبهبى –

 ! ػاؿٍ ؿيت ػلن! پـؿّ ثچَ! يبهبى گلتن ػلن تْ! اّهؼين -

 !عْاثتب تْ هيبػ ىت.! ًکي كکـ ػعتـٍ ثَ فيبػ ثيب–

 . کييؼ ّ گـكت ػمتن

 ! کٌَ هي فُـهبؿم ىبفػتْى ثيبػ اگـم ّاال –

 عؼا ثَ ثـم ؿّتْ:  گلت ّ فػتن هضکن ػًَّ يَ
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