
یدیمح ف هدنسیون نونج سح

" نونج سح

مداد رُس ور مهاگن و مدیشون متسد یوت بارش زا یا هعرج
مشچ یوت روجدب ششارت شوخ لکیه هنارت زاب هقی تمس

دوب.

: دیشک ولج ور شدوخ دزو شتسد یوت راگیس هب یکپ
و تاه سفن یادص هشیم یتدم ، مدوب تگنتلد یلیخ ناکاه _

. مدرکن سح ور تنت رطع

ماهبل دروخ یم خرچ مندب ور هاگنشهک و شنوزرل یادصزا
: دموا شک یرخسمت رپ دنخزوپ هب

نم؟ یدیل هدرک ور وطالین هقشاعم کی سوه تلد سپ _

دز: کمشچ تنطیش واب دیشک شاه بل یور ور نوبز
! مروج هچ موها _

متسنوت یم نومنیب مک هلصاف دوجو ،اب مدیسوب ور شاه بل
... منیبب ور شگنر یلسع یاه هلیت شزرل

دش: نوزیوآ مندرگ زا و درک هقلح مرمک رود ور شاهاپ
. متگنت لد یباسح هک میرب ،ایب مزیزع ناکاه

. شمدیسوب یشمرن چیه نودب و مدروآ ورباال شرس

شندب ، درشف مهب رتشیب ور شدوخ و مرمک هب تخادنا گنچ
دوب. غاد یباسح
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و قاتا وت شمدرب دوب، مشوغآ یوت هک حتلا نومه وت
. تخت یور شمتخادنا

دروآ رد ور شزمرق پات متفر، شفرط هب مورآ مورآ

مدوخ متفگ: یدج اما مورآ و متشاذگ شتسد یور ور متسد
. مرایم شرد

. مدینشیم ور شبلق دنلب شپت یادص ، دیزگ ور شبل هشوگ

هریخ شسوه زا رپ یاه مشچ ووت مدز شولهپ هب یگنچ
یور ات ور متسد و مدرک شزاون ور ش ـهن هرب یوزاب مدش،

. مدیشک شاه ـسهنی

ندیلا: توهش زا ءولمم ییادص اب
رسپ. مت هنووید ناکاه _

: شاه مشچ هب مدز لز تنطیش اب
. هنارت یچ ینعی هطبار مدب نوشن تهب ماوخ یم _

یور ماه هسوب رهم و دوب شنت یور ماه تسد شزاون
. شندب یاجاج

ینعی نیا و دش یم نییاپ باالو تدش هب ش هنیس هسفق
تس. هدامآ یباسح

یکی مهاب تکرح یوت و مدرک میظنت شاهاپ نیب ور مدوخ
میدش.
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زا دز،دعب یم گنچ ور یتخت ور تذل واب درد تدش زا
... مداتفا سح یب شرانک ، شمارآ هب نومود ره ندیسر

تشاد هک یدرد دوجو واب دیچیپ شدوخ رود یا مالهف هنارت
تفگ: و دیسوب ور مولگ ریز دش، مکیدزن

. ناکاه دوب عیلا یلیخ _

. یرب یم جوا وت ور نم هک یتسه یسک اهنت وت

اب ندوب زا نم ارچ سپ مدرک رکف و مدز شهب یخلت دنخبل
مسر؟ یمن تذل جوا هب هنارت

یا هنارت هب متخود هاگن و مدرک کشخ هلوح اب ور ماهوم
تفر: یم رو شیشوگ اب هک
نک. کشخ وتاهوم هنارت ـ

داد: باوج هنک دنلب ور شرس هکنیا ندب
. مرادن ندیشک راوشس _حلا

شدنولب یاهوم هک حیلا رد متشادرب ور راوشس و متفر ولج
، مدنورذگ رظن زا ور شمادنا زج زج ، مدرک یم راوشس ور
یب ییابیز ههلا کی لثم ور نوا شیصقن یب لکیه و دنلب دق
هک مدوبن یدرم نم یلو دوب، هدرک شیاتس لباق و ریظن

مشب. نز کی ییابیز هتخابلد
دنچ نومهم هک تشاد ور هقوشعم کی مکح مارب طقف هنارت

مبلق. هکلم دوب،هن متخت ی هتعاس
عطق ور راوشس ، شلیابوم یشوگ گنز ندموا رد ادص هب اب

. مدرک
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: دیسر یم مه یشوگ فرط نیا ات شردپ دنلب دایرف یادص
؟ ییاجک تسه مولعم هنارت

درک هراشا و یشوگ یور تشاذگ ور شتسد ینارگن اب هنارت
. مشاب تکاس

اراس. متسود هنوخ مدموا همولعم بخ ییاباب یاو _
بش؟ تقو نیا _ات

. دیشک لوط نیمه یارب دوب، شدلوت نشج هخآ _
هنوخ نوسرب ور تدوخ دوز _

ییاباب مشچ یکوا _
یور زا ور شاه سابل هلجع درک،اب عطق هک ور یشوگ
نتسب نیه رد ، نوشندیشوپ هب درک عورش و تشادرب تخت

تفگ: سول هشیمه نحل ،اب شوتنام همکد
؟ نوساول غاب میرب یا هیاپ ادرف یناکاه _
متفگ: شباوج رد و مداد ورباال ما هنوش

. مراد کالس ادرف ، مزیزع _هن
رپ ور ما هنوگ و مهب دنوسر ور شدوخ دنلب ماگ دنچ اب
دیاب دوز هک فیح ، ظفاحادخ عفال یناه یکوا _: دیسوب ساسحا

مرب.
ات ورب متفگ: و مدز شنیگمغ ی هرهچ هب یعونصم یدنخبل
. هدرکن جیسب شرتخد کت ندرک ادیپ هساو ور رهش لک تاباب

درک. ما وحهلا یکمشچ و تفرگ نوگشین ور موزاب
دش. جراخ منامتراپآ زا هلجع اب سپس

یور ات مرتویپماک غارس متفر و مدیشک یتحار سفن شنتفر اب
نک راک مدیدج حرط

" یلزان
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متخود ور مهاگن و مداد راشف منهد یوت ور کفپ صرح اب
داد و دروآ رد ور ماه هوزج شفیک یوت زا هک یا ایشرا هب

. یتروص مناخ نونمم : متسد
بانج منک یم شهاوخ متفگ: باوج رد و مدز یلوجخ دنخبل

. راگتسر
نودند اب داتفا میرازود وهی ، تفرگ مزا ور شهاگن شدنچ اب
مداد. یم تخبدب رسپ لیوحت دنوک ژ دنخبل متشاد یکفپ یاه

. منکب منودند یور زا ور کفپ منوبز اب مدرک یعس
شاه وربا درک، یم هاگن متاکرح هب مه رد هرهچ اب ایشرا
مرانک زا و تفگ یدیشخبب دوب، هدش عمج راجزنا تدش زا

دش. رود
کفپ تکاپ ، مبوکب مدوخ رس وت یتسد ود تساوخ یم ملد
رانک یاه هتوب نیب وزا لا غشآ لطس تمس مدرک باترپ ور

. هدیعس و انیم فرط متفر ، متشذگ طایح
؟ هابور ای یریش : نتفگ و ندز یکمشچ مندید اب نوشتفج

و هدش زاب شین ات هرسپ اباب مدیر چیه، متفگ: یتحاران اب
هب تشاذگ واپ داد سپ ور اه هوزج دید ور میرازود هفایق

. رارف
وت کاخ دادعتسا یب تفگ: و تشادرب ور شفیک مخا اب انیم
هب هکلب تهب مداد ور مزیزع یاه هوزج تخبدب نم رس،
یولج مناخ تقو نوا ینزب ور ناخ ایشرا خم انیا هطساو

!!! هروخ یم یکمن کفپ کابالیس نوا هب رسپ

اعقاو درک: داب ور شسمادآ و نییاپ دیشک ور کالشه هدیعس
کیخ نیا اب دایب ، هاگشناد رسپ نیرت کابالس یتشاد راظتنا
شاه واب هدب خن ِوم رپ زب هچاپ لثم شاه وربا هک دادعتسا

؟! هنزب لر
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لکیه هکنیا زا هشیمه ، متفراو تکمین یور و مدرک ضغب
مدوب تحاران هناهنپ وم نمرخ کی ریز متروص و مراد یقاچ

مرس. وت دیبوک یم ور مداریا مه هدیعس نیا ،حاال
یلزان :واال دیپوت هدیعس وهب تسشن مرانک یزوسلد اب انیم

قاچ هتناس ۱۶۰ نوچ یلو ، تسولیک ۷۰ طقف تسین قاچ
یاه مشچ منئمطم هرب هداس الح صا کی هگا ًامود هدیم نوشن

هرب. یم ور یرسپ ره لد شییامرخ یاهوم و یبآ
ور شیتشپ هلوک و تفگ نومتفج هب ییاباب ورب هدیعس

. تشادرب
ندش. رت یمیمص نومنیبوج ، شندش رود اب

ینز؟ یمن فرح تردام اب یقطنم ارچ وت یلزان انیم_
مسرب مفایق و تخیر هب هدب هزاجا مگب، مردام هب مرب ینعی _
شرس ، یسانش یمن ور مرکا نامام یمومع رتخد هک وت ؟

هر. یمن شتاداقتعا هرب
داد: هیکت شا هنوچ ریز ور شتسد و دیشک یا کالهف فوپ
هگم ، همرج نتفر هاگشیارآ ؟ همرج ییابیز هتشون نآرق یاجک

، نتشاذگ مسا تور هاگشناد یاه هچب وسژه یدش ینیب یمن
. ولول یلزان نگیم

نیروجچ نم هداوناخ ینود یم وت انیم هسب مدش: دنلب مشخ اب
. شاخشخ ور راذب هتم زاب ، نزب تفوکرس زاب

؟ یریم اجک .االن یرایم شوج ارچ اباب میلست انیم_
. مراد کالس رفنایک داتسا _اب

. یدرکن رید ات ورب ، هدیاز تواگ سپ هوا! هوا انیم_

" ناکاه

مدز. ور یزکرم لفق و مدش هدایپ نیشام زا تیدج اب



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

. متخادنا هاگشناد زبس رس طایح هب یهاگن
و مداد نوکت یرس داد، وسالم دش زیخ مین مندید اب نابهگن

. متشذگ شرانک زا
یتروص یلزان رود کالسزا تمس متفر نیگنس ییاه ماگ اب

یم کالس تمس هلجع اب شلپت لکیه نوا اب هک مدید ور
یدایز اما دوب یگنرز درگاش دوب، رگمه نون هیبش دیود.

دز. یم جیگ
هشتشپ یسک هکنیا سح کالس،اب تمس متفر شرس تشپ

و دیشک سرت رس زا یدنلب نیه مدید، یتقو و متمس تشگرب
رفنایک داتسا رد:ِااوسالم هب دنوبوک ور شلکیه

. یشفنب مناخ متفگ:سالم تیدج اب
. داتسا یتروص _

کالس. وت ورب متفگ: و مدرک یا هدنخ کت
کالس. تمس دروخ لق پوت نیع و تفگ یمشچ

سوالم نداتسیا اه هچب همه مدش، دراو و مداد نوکت یرس
. نداد

نیلوا یور هک یتروص هب دروخ مهاگن ، متسشن هک زیم تشپ
هب دوب هدز لز ، یناکتسا هت کنیع واب دوب هتسشن یلدنص
و یخوش هب تداع هکنیا دوب،اب وسژه یلیخ ش هفایق ، هتخت
نیا اب یباسح لا سما اما متشادن ور اه وجشناد هب نداد ور

. میدرک یم داش ور کالس وج یتروص
یتروص مدز: شادص مخا اب

؟ داتسا هلب _
! هتدوخ کاروخ هلئسم نیا ، هتخت یاپ _ایب

همه داتسا دش: دنلب شادص کالس یاه نورپ هزم زا یکی
. تشادن نزو شیازفا ردقنا هنرگو ، هیتروص کاروخ زیچ

یم سح ، دموا ولج شزرل واب دش عمج شدوخ وت یتروص
. هدرک ضغب مدرک
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لح ور هلئسم مدنوم رظتنم و متسشن یلدنص یور توافت یب
هنک

" هنارت

هب زا هدش مومت شس کال هگید ،االن مدرک هاگن ور تعاس
شرد رس هک یقاتا یور هب ور و متفر دیتاسا رتفد تمس

. مداتسیا رفنایک داتسا رتفد دوب هتشون
هلب دش: دنلب شمب یادص مدز، رد و مدرک یا هفرس

ما. هنارت ناج، ناکاه _ 
لا: بقتسا دموا کیش راولش و تک اب ناکاه دش، زاب رد

ینک؟ یم راک یچ اجنیا مزیزع

. هگید مزیزع تلا بقتسا مدموا _
و مرگ دوب نیمه هشیمه ، دیسوب ور ماه بل مکحم و دش مخ

. قشاع

درک یم یربلد یباسح شپل یور چلا نوا اب شلگشوخ دنخبل
. شپل چهلا وت مدرک ورف مکحم متشگنا ،

هنارت ینک یم راک یچ درب: بقع ور شرس و دز یا ههقهق
؟!

شتسد دادن؟ مهب لگشوخ یاه پل چهلا نیا زا ادخ ارچ _ 
تفگ: شدولآ سوه نحل واب دیشک منت یور راو شزاون ور

وناب هشیاتس لباق هک یراد ییابیز یلک وت شضوع
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:ات میدوب هنوخ االن تساوخ یم ملد ، مدرک شهاگن راد بت
؟ ییاجنیا یک

یباسح ۶کالمس،یلو تفگ:ات و تخادنا شتعاس هب یهاگن
. هدرک ینوطیش سوه ملد

سفن شولگ ریز و مدرک دنلب ور مرس ، دموا شک هدنخ هب مبل
. مدیشک

. میدوب هنوخ االن شاک _
تفر. باالرت وتنام ،زا مرمک تشپ درب ور شتسد

ولج. دیشک ور شتسد درک، زاب ور مریز سابل لفق
؟ یدوب هدرک مئاق اجک ور نم یاه وله نیا _

زا ءولمم شهاگن درک زاب یکی یکی ور منهاریپ یاه همکد
دوب. نتساوخ سح

. متفرگ یزیر زاگ ور شولگ ریز و مدرک دنلب ور مرس
یب رتخد هچ هاگن هاگن تفگ: و تفرگ زاگ مکحم ور شبل

؟ ییایح
. هتادخ زا هک وت ناکاه راین رد یزاب _ِا

ور شتشگنا سپس و مبل یور دیشک ور شنوبز دش مخ
: دیشک م هنوگ یور راو شزاون

هدش عمج نم یوناب دوجو یوت یربلد همه نیا
متشاذگ ور ماه بل و مدموا دجو هب شقارب هاگن ندید زا

. دیزغل یم منت یوت منوا یاه تسد ، شاه بل یور
. دروخ گنز شقاتا نفلت هک میدوب نومدوخ حلا یوت

درف اب یدج یلیخ داد؛ باوج ور یشوگ ، متفرگ هلصاف شزا
دز. یم فرح نفلت تشپ

تفگ: و تخادنا مهب یا کالهف هاگن یشوگ ندرک عطق اب
. هدموا شیپ مهم هسلج کی _

کاپ شتروص یور زا ور مبل رژ یاج هک حیلا رد سپس
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مینک. یم ناربج تلا بند مایم بش تفگ: ییوجلد اب درک یم
هرادن لا کشا مزیزع هشاب _

میدش. ادج مه زا هارکا واب مدز یعونصم دنخبل

" یلزان

هب مدز لز و متفرگ متسد یوت چیودناس زا یمکحم زاگ
دوب یمهد راب ، مدوب هدرک تشادای داتسا زا هک ییاه هوزج

. نوشمدنوخ یم هک
یوم هب وم ناحتما وت و دوب ریگ تخس یلیخ رفایک داتسا

. تساوخ یم تزا ور بلطم کی
مدرک دنلب ور مرس هدیعس و انیم ندز فرح یادص ندینش اب

متفگ:سالم و
مقشع :سالم مرانک تسشن و دیشک بقع ور زیم انیم

خهلا. یلپت تفگ:سالم و دیشک مکحم ور مپل مه هدیعس
نزو هفاضا مکی طقف ، متسین لپت نم انیم متفگ: و مدرک مخا

... مراد
وت یتروص دز: پاق متسد زا ور مچیودناس و دیدنخ هدیعس

ایب.... رانک تقیقح اب یقاچ
نوبز رتشیب دادن هزاجا و هدیعس یوزاب وت دیبوک یصرح انیم

. هزیرب
؟ نوتنوخ هیربخ بشما یلزان یتسار انیم_

روط؟ هچ ، یربخ هچ _هن
. یرینپ رگربمه هب تفگ:هب دزو میچودناس زا یزاگ هدیعس

هشب. تتفوک متفگ: و مدییاس مهب ور ماه نودند
تنامام تفگ: شفرح همادا رد و دیشک یگف کال زا یفوپ انیم

؟ هتفگن تهب روط هچ ، هتفرگ توعد ور همه



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

راشف مهب هتساوخن هدایز ماه سرد هدید دیاش ، منود یمن _
دایب.

؟ تسه منارهم ومع ینعی همه متفگ: دیدرت اب
؟ هگید هشرسپ بارهم ، نارهم ومع زا تروظنم انیم_

هرآ. مداد: باوج هدز تلا جخ
نیبب تفگ: و نوریب دروآ ور روشرایخ زا هکیت کی هدیعس

. چیودناس وت نزادنیم هدز کپک وشرایخ ادخ ور وت
تفگ: نم هب باطخ و تفرگ هدیعس یولهپ زا ینوگشین انیم

بارهم نیا منیبب مدب تهب بوخ سابل تسد کی نومنوخ ایب
هنز!!! یم یتکرح بشما ناخ
. ییانیم هنکن درد تتسد یاو _

" ناکاه

توف ور شدود و مدز متسد یوت راگیس هب یمکحم کپ
دوب. هدز لز مهب یگتفیش اب هک یراگن تروص وت مدرک

یتقو هنیموش رانک ، ینوراب رهظ زا دعب کی لثم زیچ چیه
تسنوت یمن ینک، یم دود راگیس یراد و سارت هب یدز لز

. هشاب شخب شمارآ
دز. یم دنگ میزییاپ رهظ زا دعب هب هک دوب راگن دوجو اهنت

! یشابن توافت یب ردقنا هشیم ناکاه _
یاپ و شصوصخم فرظ یوت متشاذگ ور هتخوس مین راگیس

مور. هب ور زیم یور متشاذگ ور متسار
اه! متسهوت اب ناکاه _

مداد: باال ور موربا یات کی و شتمس متشگرب شمارآ اب
. متوافت یب یچ هب تبسن

تبسن داد: باوج و تفرگ زاگ ور شاه بل ضغب اب راگن
! نوم هطبار هب تبسن نم هب
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باوج میتاذ یلا یخیب اب ومندرگ تشپ هب مدرک ورقالب متسد
! هرادن دوجو یا هطبار مداد:

اب یراد ناکاه : شهاگن یوت تخیر ور شسامتلا همه راگن
ینک؟ یم یخوش ماه

یلیخ و درک شکیدزن مدوخ وهب شرمک رود متخادنا تسد
یدش. یرارکت مارب هگید منک یم سح ، مزیزع متفگ:هن یدج
یوت تفگ: ششوگ ریز و مدیسوب سح نودب ور شاه بل

. راگن یا هتخوس ی هرهم یوت ، میگدنز یزاب
واب درک تشم ور شتسد ، دیزرل ضغب زا شا هنوچ
؟ یگیم یروط نیا هک متشاذگ تمک یچ هگم ندیلا: یگراچیب
تبسن مدز، هرگ شا هوهق و تشرد یاه مشچ هب ور مهاگن
منوا تشاد مک یزیچ کی یلو دوب رت ابیز یلیخ هنارت هب

ی همعط کی :وت متفگ شباوج رد یدج یلیخ دوب؛ رورغ
سح تهب یلیم کی یتح ،واالن راگن مارب یدوب تحار

. مرادن رطاخ قلعت

دیزرل یم مشخ تدش زا شندب دش، دنلب اج زا ضغب اب راگن
داد. یم شمارآ مهب شزور و حلا ندید ردقچ ،

ینکن رکف ناخ ناکاه تفگ: یدج یلیخ و متمس هب تشگرب
یم مارب رسپ راوید و رد زا منک هراشا همک، مساو رسپ

هزیر.
مداد. نوکت فسات هنوشن هب یرس

دوب، هدش زمرق هیرگ تدش حاالزا هک ور شیلمع ینیب راگن
. دیشک باال

هنک. راهم ور شضغب تشاد یعس شاه بل نتفرگ زاگ اب
نوا واب دروآ شوج هرابود دید؛ هک ور نم یتوافت یب

درک: یزاب هرس رس مباصعا یور شغیج یادص
؟هن مشیم ارجام نیا لا یخیب یتحار هب نم یچ، یدرک رکف _
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ور نم هک یروج نومه ، مربیم ور توربآ یدنوخ روک ریخ
نیبب. و نیشب ؛ ناکاه اقآ منکیم تهل ماپ ریز یدرک دروخ

ور یسگم مراد راگنا هک حیتلا هب ور متسد و مدز یدنخزوپ
مداد. نوکت منک یم رود

یاه ماگ واب تشادرب ور شیا هوهق مرچ فیک صرح اب
تفر. رد فرط هب نیگنس

اب ور رد منک، بندلا ور شنتفر مدادن تمحز مدوخ هب یتح
دیبوک مهب شروز مامت

، مدینش ورهار وت زا ور شاه توب هنشاپ قلت قلت یادص
دش... خالص شنتفر تباب زا یخملا

هنهک لا متسد کی مکح طقف نوا دوب، تیمها یب مارب ًاعقاو
لطس وت شمتخادنا فرصم دعب هک ، تشاد ور هدش هدافتسا

. منهذ لا غشآ
تسرد لوغشم و هنوخزپشآ ووت متفر درک، هوهق سوه ملد

دش. دنلب میشوگ یادص هک مدش شندرک
و مدز متسد وت هوهق یخلت هب یدنخبل هنارت مسا ندید اب

مداد: باوج
ناج. هنارت _سالم

دش: دنلب شترارح رپ یادص
؟ هروط هچ مدوخ لگشوخ رهوش _سالم

، یبیب مبوخ : مدرک ناهنپ تنطیش باقن تشپ ور میگلصوح یب
مناخ؟ یرترت یراد یصاخ راک

مه وت دیاب هک مدش توعد پوت یتراپ کی بش شتسار _
. یایب مهارمه

؟ هنارت هنکیم نییعت یک ور دیاب نیا _
زا یتمسق دوب هتسنوت نومییانشآ تدم وت درک، ثکم هنارت
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دایب، شتسد نم قلق عقاو رد و هریگب دای ور نم یاه تداع
ور! متاداع زا یشخب هتبلا

ننک، فیلکت نییعت تارب دایم تدب منود یم ناکاه دیشخبب _
منک، تکرش نشج نیا وت داوخ یم ملد یلیخ نم یلو

ایب! منک یم شهاوخ
تنیباک هب مدز هیکت و مدروخ متسد وت هوهق زا یا هعرج

: هنوخزپشآ
مایم. امتح متشاد حلا بش ات هگا نوج، یرترت منیبب دیاب _

دش: داش هرابود شادص
یم تچام ردقنا یدوب اجنیا االن شاک ! ناکاه منونمم _یاو

. یشب شوه یب هک مدرک

متفگ: شباوج رد و مدیدنخ هنودرم
. مدشیم یفت یباسح هنرگو ، متسین اجنوا هبوخ سپ _

. ناکاه وشمگ : دیشک غیج یعونصم تینابصع اب
. مدرک عطق ور یشوگ و مدیدنخ

، دوبن منورد یداش زا یربخ اما دوب، مبل یور دنخبل زونه
اما نروش رش و باداش یلیخ ، ندنخ یم یلیخ اه مدآ یهاگ
،رپ یکیرات زا رپ نوشنورد و تساه نوا ی هتسوپ طقف نیا

. مدوب اه مدآ هتسد نومه زج منم ، امرس زا
نیا همه اما ، مدروخ یم هصغ ، مدیدنخ یم مدش، یم قشاع

. مدوب هدز خی نورد زا نم دوب، مرهاظ هتسوپ اه حتلا
تشپ متشاذگ ور مکرحم یلدنص ، تفرگ یرتشیب تدش نوراب
عورش مدش، هریخ نوراب من من وهب مداد هیکت شهب و هرجنپ

۱۰سلا، نیا وت میسنج یاه کیرش ندرک رورم هب مدرک
نتشذگ ، تشاد دوجو مهایس تسیل یوت یرتخد لدم همه

اب یزاب و دوب تحار ندروخ بآ لثم مارب نوشزا
نم دوب؛ نم درگش و هویش نیا ، حیرفت ونع کی نوشتاساسحا



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

... مدوب ژناو نود کی
" یلزان

کیش تک تسد کی ، متخادنا هنیآ یوت مدوخ پیت هب یهاگن
. یکشم تروپاس و یا هوهق

یلیخ ، مدیشک متشرد یاه بل یور مه یسابلا ک بل رژ
ریگ نامام مدرک یم ادخ ادخ ملد وت مئاد مدوب هدش لگشوخ

مهب. هدن
هب اما دوب، تخس مارب گنت سابل نوا وت ندرک تکرح

. دیزریم شدعب ندش لگشوخ
وت متفر و مدش جراخ قاتا زا نامام یاه ندز ادص اب

. هنوخزپشآ
تشگرب دوب اه نومهم هساو نتخیر ییاچ لوغشم نامام

رس هچ نیا تفگ: و شتروص وت دز یرفک مندید اب ومتمس
؟ یتخاس تدوخ هساو هیلکش

هشچ؟ هگم متفگ: و متخادنا ماه سابل هب یهاگن
. یدیشوپ ور یزیچ نیچمه هروآ مرش یلیخ هگنت _

ینیس کی دوب، اه ینیریش ندیچ لوغشم هک مرهاوخ نینزان
تفگ: و داد متسد یاچ

اه. نومهم هساو ربب ییاچ ناج یلزان _
مرب. درک هراشا و دیسوب ور م هنوگ

فراعت رود کی و ییاریذپ وت مدرب ور یاچ ینیس یتخس هب
مگ ًاعقاو ور ماپ و تسد مدیسر هک بارهم یولج ، مدرک

. مدرک
مدز. یم جیگ نم ردقنا هک میراگتساوخ هدموا راگنا حاال

و تشادرب ور ییاچ و تخادنا مهب نوبرهم هاگن کی بارهم
تفگ: ینومدوخ یلیخ

هراد. ندروخ امش تسد زا ییاچ نیا هب _هب
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یاه مشچ دید زا هک دش، زمرق تلا جخ تدش زا ماه هنوگ
درک. رت راد شک ور شدنخبل و دنومن رود شنیب زیت

هنوخ سارت هب مدنوسر ور مدوخ دش، مومت ییاریذپ راک یتقو
مبلق. یور متشاذگ ور متسد و

منوا ینعی دوب؛ مشوگ وت بارهم دیجمت و فیرعت یادص زونه
؟ یراگتساوخ نایب هگیم ومع نز هب ینعی هدش؟ مقشاع

مبلق یور متشاذگ ور متسد ، متروص هب دیود نوخ رکف نیا اب
دادیم ادص هکتاالپتاالپ

هب میکریز ریز یاه هاگن و مدوب نم ینومهم نایاپ ات
. بارهم

رانک دوب، مرف ور لکیه و دق اب امیس شوخ ناوج بارهم
، تشاد یبوخ دمآرد و درک یم راک هاگشورف وت مه ومع

هنک. ادیپ یسرتسد بارهم هب هنوتب هک یرتخد ره یوزرآ
شرسپ هساو ور نم ومع نز مدرک یم اعد ملد وت
. تشاد ورب یلیخ ومع نز فرح هخآ هنک، یراگتساوخ

یراصع بسا نیع مرهاوخ نینزان و نم اه نومهم نتفر اب
نتسش اه نومهم شاپ و تخیر ندرک زیمت هب میدرک عورش

اه. فرظ
****

نوبز اب ور شاه بل و درک هقلح مرمک تشپ ور شتسد
درک. سیخ

دز:باال بل و مشوگ الهل رانک تشاذگ ور شسیخ یاه بل
. ولوچوک رتخد مدوخ گنچ وت یدموا هرخ

تسد واب مدوب هتفرگ مکحم نوا اما مشب دازآ مدرک قتال
داد. رج ور منت وت سابل شا هگید
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یم سرت زا منت همه مدز، یم سفن سفن سرت تدش زا
. دیزرل

دش. یم مروم روم مندب تسوپ اب سیخ یاه بل دروخرب را
ندیشک غیج مدرک عورش و مدرک عمج شدنچ اب ور متروص

ور نماد شک و منهد یور تشاذگ ور شتسد ندرک وقتال
. دیشک نییاپ

تاجن ور مدوخ مدرک یعس و مدرک عمج سرت اب ور ماهاپ
مدب.

. مدیرپ باوخ زا مدیشک هک یدنلب غیج یادص اب
متروص تسد نتسش لوغشم و ییوشور تمس متفر یلسک اب
. هروخ یم مهب حملا متفویم مبشید باوخ دای یتقو مدش،

هک... دوب یک مباوخ وت سانشان درم نوا ینعی
. مایبرد رکف زا ات مداد نوکت ور مرس

ماه مشچ و متخادنا هنیآ یوت مدروخ ریوصت هب ینیگمغ هاگن
شیارآ یمک طقف نم داد یم هزاجا مرکا نامام هگا . متسب ور

الیس کمه نیب مایب،االنوت رد یگتخلش حتلا نیا وزا منک
. مدوبن وسژه لیماف و

...! شدوخ ییاطسو نورق هدیسوپ دیاقع دوب نامام فیح
مرتگرزب رهاوخ مدید، ور نینزان و مدش جراخ ییوشور زا

دوب. منم زا رت لقاع نامام دید زا هتبلا دص هک
دنوشن شیا هولق یاه بل یور یلگشوخ دنخبل مندید اب نینزان

: هناحبص زیم هب درک هراشا و
. یمهف یمن ور تسرد اه هاگشناد یرن اتشان ناج یلزان _
متفگ: و متخادنا کگنس نون و رینپ هب یزیگنا شدنچ هاگن

. مرادن تسود هناحبص نم ینود یم _
داد: باوج دز یم مه ور شییاچ تشاد هک حیلا رد

نمض رد ، روخب ریش ناویل کی لقادح هرادن لا کشا _
هنک. یم قاچ ور مدآ رتشیب ندروخن هناحبص
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کی نینزان نهد ندش هتسب یارب و متخادنا باال یا هنوش
. مدیشک رس روز هب ور ریش ناویل

میرب بارهم اب رارق درگرب دوز رصع یلزان یتسار _
. ینومهم

گر هک یروج ، مدنوخرچ نینزان فرط هب یرس ور مندرگ
دش: گر هب

؟ طلتخم ینومهم _
تفگ: سپس مشاب تکاس درک هراشا نینزان

رارق هریم دایز اه ینومهم روج نیا زا بارهم هرآ ! سیه _
هربب. مه ور ووت نم بشما

یقاب هب هجوت یب هک مدش، لا حشوخ ربخ نیا ندینش زا ردقنا
متفگ: یگچاپتسد اب نینزان یاه فرح

مگ. یم شهب هشاب هشاب _
رهظ زا دعب کالس یارب هک قاتا وت متفر هلجع اب دعب

مشب رضاح
" ناکاه

نوطیش یارتخد زا یکی هک متفر یم دیتاسا قاتا تمس هب
دز: ادص ور ممسا یدنول دشواب زبس مهار یولج هاگشناد

رفنایک داتسا _
،اب دروخ مهب ملد هک تفگ هدیشک و سول ردقنا ور رفنایک

متفگ: و شهب مدز لز تیدج
؟ یتشاد یراک هلب _

داد نوریب ور ش هتسجرب یاه ـسهنی و داد شندرگ هب یرق
هنک. هولج رتشیب ،ات

یسیون همانرب سرد ی هرمن یارب مدموا شتسار داتسا _
. منکب یتساوخرد کی نوتزا

! دییامرفب متفگ: یگلصوح یب اب
فطل هگا دیداد ۱۰ ریز نم هب ور هرمن نیا امش داتسا _
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زاگ ور شبل ی هشوگ » دیدب مهب هفاضا هرمن کی دینک
امتح! منک یم ناربج دز» یکمشچ و تفرگ

رکف متفگ: تیدج واب مدز هرتخد یرتش هوشع هب یدنخزوپ
هنشگ ادگ ردقنا نم ؟ ییاجره ی هرتخد یفرط رخ اب یدرک
هرمن عیلا بانج یرتش هوضع و کمشچ اتراچ اب هک متسین

یم ور تراک تمنیبب کالماس وت دعب هعفد مدب، یسک هب تفم
. تسارح منوشک

نم اب دوب هدیسرت یباسح و دوب هدش خیلا شداب هک هرتخد
نم... نم ادخ هب داتسا تفگ: نم

. مونشن ور تادص هسب سیه مبل: یور متشاذگ ور متشگنا
یجورخ رد تمس تفر و تفرگ هلصاف مزا ضغب اب هرتخد

سنلا.
اب نم هدرک رکف ولوچوک قمحا متفگ: ومدز ملد وت یدنخزوپ
ندرک بذج نم درگش هنود یمن نوا مرپ، یم یرتخد ره
رت... باذج رت ینتفاین تسد ردقچ ره ینتفاین تسد یارتخد
ندید ،اب دروخ گنز نفلت مراک قاتا هب ندیسر ضحم هب
موربا هشوگ کیتابر هتشر هورگ ریدم یدمحم داتسا هرامش

مداد: ورباال
؟!!! تشاد راک یچ نم اب داتسا ینعی _

" یلزان

شمه منهذ مدیوج یم ور منخان و مدوب هتسشن کالس رس
شمارتحا هب همه رفنایک اتسا دورو دوب،اب بش ریگرد

. میداتسیا
اما ، نداد یم نوج رفنایک داتسا یارب هاگشناد یارتخد رثکا
. هدادن اپ یسک واتحاالهب هدیقم یلیخ داتسا دوب هدش عیاش
یلیخ هک دوب نیا متسنود یم شهب عجار هک یزیچ اهنت

. تسام یسیون همانرب داتسا و هراد یت یآ یارتکد و هرورغم
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. مدرک سالم هچاپتسد ، مدوخ یور ش هبذج رپ هاگن ندید اب
. شیلدنص یور تسشن دزو نم یزابولبات هب یدنخزوپ

و مدموا مدوخ هب مولهپ وت هدیعس هملقس اب هک مدوب رکف یوت
: شفرط متشگرب

؟ یدرک خاروس ور مولهپ هتچ _
ومع؟ ییاجک هنز یم تادص هتعاس ود داتسا _ هدیعس

متفگ: و داتسا فرط مدنودرگرب ور مرس هلجع اب
؟ دیدوب نم اب داتسا هلب _

تفگ: و داد نوکت فسات هنوشن هب یرس رفنایک
؟! دیتسه یتروص مناخ امش اهنت ًارهاظ _هلب

مداد: باوج ریز هب رس
دوبن. مساوح داتسا دیشخبب _

کالس یوت مدرب مان هک یرفن دنچ نوا و امش تعاس رخآ _
مراد نوتاهاب یمهم راک دینومب

مدیرپ و نیمز یور مدرک ترپ ور میتشپ هلوک حیلا شوخ اب
: مدیشک غیج دنلب یادص واب هنوخ یوت

منوج. یجبآ ــنی نزان _
هنهک سابل درک، یمکاپ یزبس و دوب هتسشن زیم تشپ نامام

دز یم قوذ وتروج دب شبل تشپ یاه لیبیس و دوب شنت یا
درم یارب دیاب نز مدینش نومینید ملعم لوق زا راب کی همدای
یم هدید ان ور شرهوش هک ینز هنرگو هشاب باذج ش هنوخ
امرد اما تسادخ نعل دروم هنک یمن هتسارآ شارب و هریگ
، تسادخ اب گنج و یزاب یترق ییابیز و شیارآ دوب دقتعم
دوب،اب هدیمهف نتفرگ باجح و ندرک هیرگ طقف نید زا راگنا

تفگ: و درک مخا مندید
؟ هدروخ نوکت تزغم ، مرتخد هللا رفغتسا _

و پوت یخلا یب مایب، رد شرکف زا ات مداد نوکت ومرس
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: مدیسوب ور شل هتسخ تروص و شفرط مدیرپ شاهرشت
هدش! یچ ینودب هگا نامام یاو _

تفگ: و درک کاپ ور ما هسوب یاج نامام
؟ یدرک ادیپ راگتساوخ هدش؟ یچ _

متفگ: و مدرک شطبر یب فرح هب یمخا
ینعی نیا هدش، لوا یلم تاقباسم یوت نومیزاس یزاب میت _

. هاگشناد راختفا نیرتگرزب
با یا هنوش دوب، هدشن هجوتم ماه فرح زا یزیچ هک نامام

. هنوخزپشآ تمس تفر و تخادنا ال
ملغب مکحم ودش جراخ شقاتا زا یلا حشوخ اب نینزان یلو

. تفرگ
؟ یدوب یک شوهاب تهب لویا _

هفرح رکه هورگ کی اب رارق هک ینود یمن یزان یاو _
یتقو منک،زا راک یتینما رازفا مرن تخاس یور راب نیا یا

. مرایم رد بلا مراد مدینش
تفگ: یداش واب داد شک ور شبل نینزان

. مراد تبشما هساو زیاریپروس کی منم ، یمدوخ هبخن یجبآ _
یچ؟ متفگ: بجعت اب

. نومکرتشم قاتا فرط مدرب و دیشک ور متسد
طباور و حیلم هرهچ اما دوب رتگرزب مزا ۲سلا طقف نینزان

لدب لیماف رتخد نیرت بوبحم هب ور نوا شبوخ یعامتجا
دوب. نم سکع رب تسرد یزیچ دوب، هدرک

هاگن دوب هدرک هراشا نینزان هک ییاج وهب مدش قاتا دراو
زیاس اب یا هوهق کیش نماد و تک کی ندید ،اب مدرک

و هدوب مه مینومهم بش سابل رکف نینزان مدیمهف نم بسانم
هداد. شرافس مساو کیش سابل تسد کی

نینزان هب ندرک نشور غارچلچ شوت راگنا هک ییاه مشچ اب
متفگ: تهب واب متخود مشچ
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منوج. نینزان _
. مدوخ یلپت یلزان هلب _

: مدیسوب ور ش هنوگ مکحم و مدش نوزیوآ شندرگ زا
. ییایند یجبآ نیرتهب _وت

دابمغ و مداتفا متخیر یب هفایق و وم رپ تروص دای وهی
. متفرگ

هچب؟ هدش تچ تفگ:_ دزو مولهپ هب یا هملقس نینزان
منک. راک یچ ملیبیس و یزب هچاپ یاهوربا اب یجبآ _

. مشاب تکاس درک هراشا و تخادنا رد هب ینارگن هاگن نینزان
تفگ: هتسهآ یادص اب سپس

نیشب ،االن مدیرخ سکو نامام مشچ زا رود زورما _
هنوهب هب دعب این، نوریب قاتا زا مبش ات منک تسرد وتتروص

. نوریب مینزیم یتشپ رد زا انیم دلوت نشج
متفگ: ینارگن اب

یب ینومهم کال هگیم اباب هب مدعب ، هشیم قرقشق همهفب هگا _
. یمومهم

تفگ: و دیشک فوپ یگف کال زا
هیکوا یشن یباتفآ شمشچ ولج بش ات هیفاک طقف هچب سرتن _

؟
مداد: ورباال ما هنوش ومدز هرهلد رس زا یدنخبل

! هشیم یچ مینیبب _

" هنارت

دیسر بآ یتقو مدرک زاب ور مرگ بآ ومدیشک زارد ناو یوت
مداد زاورپ ور منهذ و مدرک سکلیر ور مندب ، مولگ ریز هب
نم شباذج گنربش هاگن نوا اب هک یدرم اهنت ، ناکاه تمس

دوب. هدرک شدوخ بوذجم ور هداوناخ رتخد نیرت رورغم
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ینومهم یوت هک دوب، مقباس رسپ تسود نارماک تسود
مدش. ش هبذج و رقوم راتفر هتفیش و شمدید

اهنت حاال اما هنک، ذوفن مبلق وت داد هزاجا شهب تخس یلیخ
سب. و هشدوخ مبلق هاشداپ

متفویم میدرک هبرجت مه اب هک ییاه یزاب قشع دای نامز ره
هریگ. یم رُگ منت

مداد تکرح ما هتسجرب یاه ـسهنی یور ور مسیخ یاه تسد
یاه شزاون اب یروجچ دوب اجنیا ناکاه هگا مدرک ضرف و

درب. یم اه نومسآ جوا هب ور نم شزیمآ رحس
و دوب اجنیا ناکاه شاک " داتفا هرامش هب مسفن نومطبار دای هب

" میتشاد یزاب قشع مه اب مزاب
دش. غاد شیتآ لثم منت ناکاه هب رکف اب

سالح اب دیاب هنک یم یرود مزا یلیخ ناکاه اه زور نیا
. منک شبذج ما هنونز

ور مغاد نت مدش نامز رذگ هجوتم هک دوب قرغ مراکفا وت
ندیشوپ و متفرگ شود دعب و مدرپس درس بآ یاکنخ هب

هظحل ینومهم نامز و بش ۸ تعاس هب ندیسر یارب سابل
. مدرک یرامش

زیچ دوب، ناکاه یراک یاه بیقر زا یکی ی هنوخ ینومهم
. هرادلوپ یلیخ فرط هکنیا زج متسنود یمن شزا یدایز

یاه سابل هوبنا هب و مدمک رس متفر نوریب مدموا یتقو
نییاپ زا ردپ ندنوخ زاوآ یادص مدش، هریخ مدمک وت نوزیوآ
سپ باوج شهب دیاب امتح بشما ینومهم یارب فوه دمویم

مداد. یم

یبآ پات تمس مدرب تسد و متخادنا باال یا هنوش یخلا یب
دوب هداتسرف ش هنارف رفس زا مارب ردام هک ییابیز ینبراک
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دوب... سابل نیمه بشما یارب باختنا نیرتهب
. مدرک لیمکت ور مشیارآ خرس بل رژ ندز اب

میکشم هاتوک نماد و هنت مین مینبراک یبآ پات هب یهاگن
نم هقیلس قشاع تفگ یم ناکاه مدز، یقیمع دنخبل و متخادنا

. هندیشوپ سابل وت
یدق هنیآ یولج و متخادنا مشوگ هب ور مراد نیگن یاه زیوآ

مدز. خرچ مقاتا وت
س یدیل کی ناکاه لوق هب دوب، عیلا ظاحل ره زا مپیت

انعم. مامت هب یسک ــ
نت ور ممرچ یوتلا ،پ ملیابوم گندز کت یادص ندینش اب

رد. یولج متفر و مدرک
مندید اب دوب هدرک کراپ رد یولج یکشم هفاتناس اب ناکاه
درک. زاب ور نیشام رد دزو قرب یشوخ زا شاه مشچ

. مدوخ ی هنارت یدیل _سالمهب
متفگ: و مداد شک ور مدنخبل

. مباذج درم _سالمهب
دز. هسوب متسد یور و دیدنخ هنودرم

یتراپ مگب رتهب ای ینومهم تمس میتفر و متفرگ اج نیشام وت
. بشما

زا دوب ناکاه تسود هب قلعتم هک یللجم هنوخ هب دورو اب
نیازید اب للجم و گرزب هنوخ کی : دنوم زاب منهد بجعت

. کیش هداعلا قوف
ولج مارتحا اب دوب راکتمدخ هک یراولش و تک درم رد یولج
تمس درک هراشا سپس تفرگ ور ناکاه و نم یوتلا وپ دموا
. رفنایک یاقآ تساجنوا امش هاگیاج تفگ: اهو زیم زا یکی

هقلح. موزاب رود ور شتسد و درک یرکشت ناکاه
راگیس دود و بورشم یوب ، میتشذگ هک تیعمج هوبنا نیب زا

دوب. هدش یطاق
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تسود ملد هت دوبن ناکاه و نم حطس رد اه ینومهم روجنیا
دوب.. میمرگلد اهنت ناکاه دوجو مشاب اجنیا متشادن

یاه تسود یقاب مدنوم رظتنم و متسشن ناکاه رانک
. نسرب مه نومکرتشم

. ندیسر ام زا دعب هقیقد دنچ نیریش و نیمار ، مارهش ، انیراس
. ندوب ناکاه و نم کرتشم یاه تسود زا رفن راهچ ره

س طسو هب نتفر اه جوز همه مالمی، کیزوم یادص شخپ اب
. ندیصقر هب ندرک عورش و نلا

دوب،اب میلیم باب اعقاو مالمی یزادرپرون و التی کیزوم
متفگ: و متفرگ ور ناکاه تسد حیلا شوخ

؟ میصقرب میرب یایم _
تمس هب مه دش،اب دنلب اج زا و داد نوکت یرس ناکاه

... میتفر صقر هاگیاج
مندرگ یدوگ وت ور شرس دش، هقلح مرمک رود ناکاه تسد

دز: بل مشوگ ریز ساسحا واب درک ورف
یر. حــش یولوچوک رتخد مراد زیارپروس کی تارب بشما _

: مدرک شهاگن یواکجنک اب
؟ یزیارپروس هچ _

داد: شک ور شاه بل
. یشیم هجوتم شعقوم دز»هب یثیبخ یکمشچ » هشاب تربص _

رایتخا یب ، ندیخرچ هب مدرک عورش ناکاه تسد تیاده اب
بحاص بندلا تیعمج وت یتقو ، مدرک سح ور یهاگن ینیگنس
هداتسیا هیاس وت هک یلکیه تشرد درم هب مدیسر متشگ هاگن

. دیشون یم شتسد یوت بارش ماج وزا دوب
ور ناکاه و نم ًاقیقد و دوب هدنهدرازآ و زیت درم هاگن

دوب. هتفرگ هنوشن
و متفرگ زومرم درم زا هاگن ماه بل ندش غاد سح اب

مداد. ناکاه هب هرابود ور مساوح
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" یلزان
اباب و نامام دص زا نتشذگ ، نوملا بند دموا ۹ تعاس نارهم
هب نینزان و بارهم یدنمشوه اب هک دوب تخس یلیخ

. تشذگریخ
ولج هنیآ زا بارهم ، میتسشن بقع یلدنص یور نینزان و نم
مسنا آژ هدننار هیبش تفگ:_ یتحاران واب تخادنا نومهب یهاگن

؟
!!! دیراد رایتخا تفگ:_ دزو یلوجخ دنخبل نینزان

تفگ: یدج یلیخ و درک زیر ور شیا هوهق یاه مشچ
سپ. ولج دییامرفب _

تفگ: مورآ بل ریز و درک مهب یهاگن نینزان
مشک. یم تلا جخ نم ورب _وت

بارهم دنخبل مدرک سح ولج مرب هک ، مدرک زاب رد ات
. دیکشخ

ولج. مرب دنومهف مهب مشچ اب هک مدرک نینزان هب یددرم هاگن
. متسشن ولج یلدنص متفر و مداد باال هنوش یخیلا یب اب

هب درک عورش و دش جراخ مغ زاف زا دعب یمک بارهم
یلو درک یم یخوش هزمیب میلیخ هک قحلا ، ندرک یخوش

اهو یخوش نیمه میدوب دودحم یلیخ هک نینزان و نم یارب
. تشاد شزرا یلک اه شدرگ

یلا وح گرزب غاب کی یولج هک، میدوب هار یوت یتعاس کی
. تشاد هگن ور نیشام نوساول

هک ابکالیس یاه نیشام و غاب هب متخادنا هاگن بجعت اب
دوب: هدش کراپ هچوک یوت
؟ تساجنیا ینومهم بارهم _

تفگ: هتفر باال یاه وربا اب منینزان
. یشاب هتشاد اه تسود نیا زا دمویمن تهب ال صا _

تفگ: و داد بغبغ هب یداب بارهم



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

نارماک اقآ اب اه یگزات نم اه، ومع رتخد دیراد رایتخا _
. گرزب یلیخ تکرش کی ریدم و هغاب نیا بحاص مدش، انشآ

؟ اجنیا هدرک تتوعد تبسانم هچ هب تقو نوا _ نینزان
نیا واال منود یمن تفگ: و تخادنا باال هنوش بارهم
مه هعفد ره ، نریگ یم ینومهم یا هنوهب ره هب اردرایلیم

مرتخد تسود اب دوب هدرک دیکات مینومهم نیا هراد یمسا کی
مایب.

وت یباسح دز، دنخبل و تخادنا نینزان هب یقیمع هاگن سپس
نم ینعی متفگ: یدج و مدرک یعونصم هفرس ، دروخ مرپ

؟ میفاضا اجنیا
تفگ: یخوش وهب دیشک ور مپل ینوبرهم اب بارهم

. یبابک ریز نون وت مناج _هن
یقشع تسکش مدرک سح هظحل کی ،وت متفرگ ور شروظنم
شوخ نم و دوب نینزان تمس بارهم رظن ، مدروخ ینیگنس
. مدوب هتفر شیپ مه یسورع هلحرم ات شاهاب منهذ وت یخلا
غاب هرابود ندید مدش،اب هدایپ نیشام زا شرس هراشا اب
منک هبرجت راب نیلوا یارب دوب رارق هک یتاقافتا و للجم
مدز: نگشو یلا حشوخ واب مدش یخلا یب ور تسکم تسکش

. بشما هشب یبش هچ _
بارهم میقتسم ریغ عالهق زاربا کش وت زونه هک نینزان

تفگ: راد بت یاه هنوگ دوب،اب
یلو هرود نامام مشچ هتسرد ناج، یجبآ نکن تنطیش دایز _

. هکانرطخ یلیخ اه ینومهم روجنیا هرن تدای
مدراو هزات اجنیا منم ، یلزان هگیم تسار نینزان _ بارهم
. دیروخن مج نم رانک زا سپ هتفویب نوتارب یقافتا مسرتیم

متفگ: و مدیشک یا کالهف فوپ
. تسه مساوح ، ۲۰سهملا مرس ریخ متسین هک هچب اباب هشاب _
هچ تشونرس مینودب هکنیا زا لفاغ ، میتفر غاب تمس هب مه اب
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هدز مقر نومارب ور ییارجام رپ بش
" ناکاه

اب هک مدوب هدروخ ور مبورشم زا کیپ اتدنچ منود یمن
. مدموا رد رکف زا مارهش یادص ندینش

تفگ: مهب باطخ مارهش
یتحاران مه یروط نیمه وت ، روخن بورشم ردقنا رسپ _

؟ یشکب ور تدوخ یاوخ یم یراد هدعم
: متخادنا باال هنوش یخیلا یب اب

. هبسچ یمن کمن یب یاذغ لثم ، بورشم یب یتراپ _
تفگ: و تشاذگ م هنوش یور یتسد

، هنارماک تبیقر نیرتگرزب ینومهم اجنیا ، نکن تسم _اللق
هنک؟ هدافتسا ءوس تیتسم زا هک یاوخ یمن

هب مداد خرچ ور مهاگن و مداد نوکت میهفت هنوشن هب یرس
اه. نومهم تمس

ناوج جوز کی رانک هک یروب وم و لپت رتخد ندید اب
یچ اجنیا یتروص یلزان دش، اتراهچ ماه مشچ دوب هداتسیا

!!! دوبن اه همانرب نیا لها هک رتخد نیا درک؟ یم راک
سدح دشیم دوب هدز تهب یلیخ ، متفرگ رظن ریز ور شتاکرح

. هدرک تکرش ینومهم نیچمه وت هک هیلوا راب دز
شرود نوشیرپ ی هداس یاهوم و هدیشوپ سابل هب یدنخزوپ

تس" وسژه و وبات ننک، شنوج هب نوج متفگ" ملد ووت مدز
الرغ هک توافت نیا اب دوب شدوخ هیبش یلیخ شیرانک رتخد

دوب. رت شوپ کیش و رت
یلزان ندز دید زا تسد ما هنوش یور یتسد نتسشن اب

. متشگرب بقع وهب متشادرب یتروص
بیقر نیرتگرزب و ومع رسپ رفایک نارماک تسد بحاص

دوب. نم یراک
تفگ: دزو یجک دنخزوپ مندید اب
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. دیدومرف رونم ور ام ینومهم ناخ، ناکاه هب _هب
شهاگن ترفن واب مدز شاه فرح باوج رد یدنخ خلت

بیرف و عامط درم دوب، شدوخ مدآ نیا زا رت تسپ ، مدرک
غیرد یراک تفاثک چیه زا تیقفوم هب ندیسر یارب هک یراک

درک. یمن
تفگ: و تفرگ متمس ور شتسد یوت بارش ماج

ینک؟ یمن رت بل ناج ناکاه _
مداد: باوج میتاذ یخیلا یب اب
. نارماک بانج هدش فرص _

خر هب ور شدیفس یاه نودند فیدر و دز لیلد یب ههقهق
نم!!! هرادنا هب هن هتبلا دوب یباذج درم ، دیشک

لثم یمدآ زا نیا و دوب هدش هدننک لسک یدایز ینومهم
دوب. دیعب نارماک

رظتنم هظحل ره هدیچ، بشما هساو همانرب کی مدوب نئمطم
دوب. شزیارپروس

یلیخ متساوخ یم متشاد هنارت هساو همانرب کی ممدوخ هتبلا
منک. تاک شاهاب ادص رس یب و کیش

. مدموا رد رکف زا نارماک یادص ندینش اب

فرح هب درک عورش تیدج واب داتسیا سلجم طسو نارماک
ندز.

هک مراد زیارپروس کی نوتارب بشما ، زیزع یاه نومهم _
زیم هب درک هراشا » دینک یم لا بقتسا شزا نوتمه منئمطم

، میشاب هتشاد غاد رامق کی هرارق « تفگ و سنلا طسو گرزب
. نتوعد شوت مه اه نومهم همه هک

هب یمارتحا یب یانعم هب رامق نیا وت درف ره ندرکن تکرش
هنم.

یور یتسم تدش زا و دوب هداتسیا نارماک رانک هک یرتخد
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؟ هیرامق روجچ : دیسرپ دوبن دنب اپ
چیوس داد:هی باوج و تخادنا عمج هب یثیبخ هاگن نارماک

. ولوچوک یتراپ
اه نومهم توص و فک یادص یتراپ چیوس مسا ندینش اب

دش. دنلب
مدوخ اب بشما شاک ، متخادنا هنارت هب یهاگن یتحاران اب

. شمدروایمن
هیچ؟ یتراپ چیوس تفگ: و تفرگ ور موزاب سرت اب هنارت

متفگ: و ماهوم نیب مدز گنچ کالهف
، یتخاب هک ینامز و ینک یم رامق نیشام چیوس رس _

ینک. هدنرب میدقت ور ترنتراپ و نیشام یروبجم
: دیزرل ضغب زا هنارت ی هنوچ

ینک؟ یزاب یاوخ یمن هک _ت...وت
: دموا مغارس نادجو باذع سح راب نیلوا یارب

! هنارت مروبجم _
تفگ: سامتلا واب درشف گنچ یوت ور شنهاریپ نماد هنارت

منک. یم شهاوخ ناکاه _
متفر. رامق زیم تمس وهب مدرک شهاگن هدنمرش

و هتسوپ اب دوب یتقو دنچ یلو منک رامق تساوخ یمن ملد
مشب کیدزن مزیزع یومع رسپ هب متشاد یعس دیدج رهاظ
تسکش هک خآ دوب، مینوخ نمشد ییاروج هی هک ییومع رسپ

. هشخب تذل هچ مارب نارماک
اب نامزمه و مدرب اه چیوس فرظ یوت ور متسد سرت اب
هب قلعتم اًال متحا متسد وت چیوس ، متشادرب ور یکی نارماک
رب یاه مشچ اب هک دوب مور هب ور دنلب ودق روب وم رسپ
یسک ره درک، یم هاگن متسد هب نیگمشخ هاگن و هتخورفا

. شمتخانش یمن دوب
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وت هک منیشام چیوس هب هدز تهب متشگرب نارماک فرط هب
هشوگ هتسشن دنخزوپ ،و دروخ یم خرچ نارماک یاه تسد

. مدرک هاگن ، شبل
شتک مشخ اب دوب هدرکن تکرش رامق وت لوا زا هک مارهش
مهب باطخ هنعط واب تشادرب یلدنص هتسد یور زا ور

تفگ:
هنوتب نارماک اقآ ات دوب هدش یزیر همانرب همه یزاب نیا _

یم تکرش دیابن ناخ، قمحا هشب بحاص ور ترتخد تسود
. یدرک

تسنوت یمن دوب هتخاب نارماک هب نم هکنیا زا رتدب زیچ چیه
مدرک خیلا مارهش رس ور ممشخ هنک، راد هحیرج ور مرورغ

: مدیرغ شتروص ووت متفرگ ور ش هقی ؛
یم تسد مساو ور نیمه نارماک ، مدرک یمن تکرش هگا _

. هنزب مهب ور تکرش داد رارق ات تفرگ
تهب اب هک یا هنارت تمس درک هراشا و بقع داد مله مارهش

دوب: هداد هیکت راوید هب
هابت ور تخبدب رتخد نوا تشونرس ، متندرک تکرش _اب

. رورغم بانج یدرک
یم ینومیشپ مهاگن زا ماهوم یوت مدز گنچ یگراچیب اب

: تخیر
ور کمن یراد مه وت یا هصمخم دب یوت مداتفا نم _

؟ یشاپ یم ممخز
ور انیراس تسد و درک وحملا یخلت دنخبل باوج یب مارهش

تشگرب جورخ زا لبق ، یجورخ رد تمس تفر و تفرگ
تفگ: همه هب باطخ دزو دایرف تیدج ،اب بقع

هندوب وابکالس یرکف نشور سومان رس ندرک رامق هگا _
نشور هاگتسد و مد لک وت مدیر یتنس بصعتم نم ،

. نوتیرکف
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تفرگ ور شنیشام زاگ تعرس واب تسب مکحم ور سنلا رد
تفر. و

بندلا ور مارهش نتفر هب شنزرس هتبلا و بجعت اب یا هدع
درک

یعس هک یمشخ اب نارماک هب هتخاب چییوس و مدوب نم حاال
هب دوب تخس مارب ، نارماک فرط متفر منک شلر تنک متشاد
اما ، مزادنب ور نارماک هب متسین شقشاع هک یرتخد رطاخ

دوب... مور شیپ شیگدنز و هنارت یوربآ هلئسم
تفگ: و داد نوکت مولج ور منیشام چیوس یلا حشوخ اب نارماک

. یدنوسر سملا دنچ ایور هب نم بشما _
متفگ: یا هنارورغم دنخزوپ اب مریگب شیپ تسد متفرگ میمصت
دوب؟ نم ی هدروخ تسد باوخ ریز اب ندیباوخ تایور _
هنارت تدوخ همدای : دموا مرطاخ هب یزیچ و مدرک رکف مکی

. یدرک یفرعم مهب ور
منک. شنیگمشخ متشاد دصق ، مدیدنخ تثابخ اب دعب

تشم ور شتسد ، تفر ورف مه رد مشخ زا نارماک هرهچ
تفگ: تیدج واب درک

لثم یتبعل مهم ینک، یم رکف یروج هچ وت تسین مهم _
. مگنچ وت هداتفا یتفم بشما هک تس هنارت

ور شتک ی هشوگ و مدرک ثرح رس زا یا هچورغ نودند
: مدنوکت یشیامن ابحتلا

یطاق ور نوا تسین رتهب ، یراد وربآ درم هنارت ردپ _
ومع؟ رسپ ینکن تداسح و تاه یراک تفاثک

یمن وت لثم ینجل باوخر یـز شرتخد دوب راد وربآ هگا _
ینک؟! شدقع یتساوخ یم هک وگن دش؛

: متفرگ ورباال مدوخ چیوس یگف وابکال متسب ور ممشچ
؟ هیتخبدب مودک ملا نیا _

تفگ: و زیم تمس درک هراشا
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هب دایز هدراو هزات هدز، شکشخ هک تس هرسپ نوا _ملا
. تسین انشآ ام تاموسر و مسر

هدب. سپ شهب ور شچیوس مرادن ی هلصوح بشما نم _
تفگ: دزو یا ههقهق نارماک

شنیگمشخ هاگن زا ،ای هتخوس فرط حلا هب تلد هک وگن _
. ناکاه بانج یدیسرت

متک. وت مدرب ورف ور متسد و مدیوج ور مبل هشوگ
: یجورخ رد تمس درک هراشا ماو هنوش یور دز نارماک
دوب. رت ملا هنارت زا دیاش ، نیبب ور تبشما سناش ورب _

متفگ: دنخ شین واب مداد نوکت یرس
یدش. هزم شوخ بشما _

تفگ: و تخادنا باال یا هنوش
ناج. ومع رسپ هنم، تسد هدنرب هگرب _

یزاب دب بشما ، متشادن ور نارماک تخیر ندید هلصوح هگید
. مدوب هدروخ

تسد ریسا موزاب رد یولج ، مدرک کرت ور سنلا یگف ابکال
دش. هنارت

: متخادنا شهب یمحرت رپ هاگن
. تمدروایم بشما دیابن ، هنارت مفساتم _

درک، کاپ ور شمشچ ی هشوگ کشا نیتسآ اب هنارت
دوب. زمرق هیرگ تدش زا شتروص

تفگ: قه قه اب
؟ درمان بشما زیارپ روس دوب نیا _

دش هقلح شرمک رود نارماک تسد ، مدرک شهاگن توکس وت
تفگ: ششوگ ریز و

مینک. یزاب هرطاخ هرارق بشما مگنشق کسورع نکن هیرگ _
. شدیشک بقع و دیسوب ور شندرگ تشپ
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هک ینیشام فرط هب هداتفا هنوش و نیگنس ییاه ماگ اب
متفر. دوب متسد شچیوس

ششوغآ یوت هک یرتخد ود و نیشام رانک هرسپ ندید اب
متفگ: ،کالهف ندرک یم هیرگ

؟ هربخ هچ اجنیا _
: تفرگ ور م هقی و دموا ولج هرسپ

هرخسم نیناوق و ینومهم روشدرم دایب، نک در ور مچیوس _
. نربب ور نوت

یاه مشچ ندید اما مدب، شسپ ور شچیوس متشاد دصق شلوا
متفگ. یزابجل اب هرسپ یوررپ نحل و عقوت رپ

تفر. باال ارتخد هیرگ یادص ، نترنتراپ نوشمودک
دوب. موجشناد یلزان نومه نوشکی دش، بلج نوشهب م هجوت

تفگ: و تفرگ ور اهرتخد تسد هرسپ
. نوشیربب مراذب ًارمع _

جبلا هتبلا دیدج بش کی ی هبرجت و یلزان اب ندوب هسوسو
مگب: رارصا واب جل هدند ور مرب دش ثعاب ،

منک ربخ ور اجنیا یانابهگن لک یاوخ یمن ، رسپ شاب دوز _
؟! موصعم لفط اتود نیا و تدوخ رس نزیرب

درک. زاب ور نیشام رد و دموا ولج نوزرل ندب اب یلزان
تفگ: و هرسپ تمس درک ور سپس
ربب. اجنیا زا ور نینزان بارهم _

هرایب دورف تساوخ درب، وباال درک تشم ور شتسد هرسپ
دنوم. اوه ور شتسد نابهگن ات دنچ یادص هک متروص تمس

؟ رفنایک بانج هدموا شیپ یلکشم _ نابهگن
. متخادنا هرسپ هب یسنجدب هاگن و مدنوراخ ور مندرگ تشپ

دش. لح هک دوب کیچوک هلئسم کی _هن
مدز. ور شتراتسا و متسشن هرسپ نیشام تشپ

متفگ: هرسپ هب ور یلا حشوخ اب سپس
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یاب. عفال اجنیا مرایم ور تلگشوخ وپژیو یلزان حبص _
. مداتفا هار و مداد راشف زاگ یور ور ماپ

دوب مدعم یاسرف تقاط درد نوا زا رتدب مدوب یبصع یباسح
تخوس یم یروجنیا هک مدوب هدروخ دیسا راگنا بصم ال

" یلزان

ور شاپ رفنایک داتسا اما ، مدوب هدش عمج یلدنص وت سرت اب
در تراهم اب اه نیشام نیب زا و داد یم راشف زاگ یور

درک. یم رتشیب ور شتعرس هظحل ره یلو دش، یم

یاه مدآ نیچمه مدرک یمن رکف چیه دوب، بوشآ ملد وت
ننک. رامق نوشسومان یور هک نشب ادیپ یفیثک

واب مدیشک یا هفخ غیج دز، داتسا هک یمکحم رود اب
. مدرک شهاگن تشحو

متفگ: سامتلا واب متشاذگ شوزاب یور یمورآ هب ور متسد
رت. مورآ ادخ ور وت داتسا

: شبل هشوگ دنوشن ییانعم رپ دنخزوپ درک، مهاگن
تفس سپ ینک، هبرجت ور اه زیچ یلیخ رارق بشما _

. تیلدنص هب بسچب
شوخ اج شاه مشچ هت هک یتنطیش نوا و شهاگن قمع زا
. مدوب هدیسرت هملک یعقاو یانعم ،هب دیزرل ملد دوب، هدرک

هب بشما دیاش ، مدیشک یم شزا هک دوب یتلا جخ نوا زا رتدب
شربخ هگا هاگشناد وت مرب یروجچ ادرف یلو هرذگب ریخ

یچ. هچیپب
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تعرج هنک محر مهب ادخ ، داتفا هزرل هب مندب سرت تدش زا
نوا هب منتفر مدیسرت یم هک ارچ مدب ربخ سیلپ هب متشادن

مشب. وربآ یب رتشیب و هشاب مرج شدوخ ینومهم روج

داتسیا ینامتراپآ یولج ،هک مدنوخ یم اعد طقف بلر یز
درک. زاب و گنیکراپ رد تومیر اب ناکاه

. هدرک ادیپ خیب مراک مدرک یم سح دش رتشیب مسرت مک مک
هتخاب کال کی نیع ، فیثک رامق یوت نم ؛ متشاد یدب سح

. مدوب هدش
. ههانگ ، همورح یدنبطرش ، تفگ یم یچ هشیمه نامام یتسار
نم، قح رد درک هابتشا ، تخاب مورح ور نم بارهم بشما

. شدوخ قح رد
منک. یم رکف رتشیب شهب الحاالهک صا

. هراذب طسو نینزان یاج دوب هدروآ ور نم
نارماک یانابهگن سرت زا هزات ، تشادن ربخ هک بارهم اما

هرب. تساوخ یم هنرگو هنک تکرش دش روبجم
ور مرس ، مدیرپ اج زا ، موزاب رود یتسد یمرگ سح اب

ندن. نولوج مرس وت مییایلوخیلا م راکفا ات مداد نوکت
تثابخ زا رپ و رامخ یاه مشچ اب درک ادیپ طالیق مهاگن

. رفنایک ناکاه
. تفرگ ضبن م هقیقش دش، هدنک یزیچ هی ملد هت

. ناوج یوناب یشیمن هدایپ _
: تخادنا ورباال مرس ؛ ندرک یمن یرای ماهاپ

مایب. منوت _یمن
: دیشک و تفرگ ور متسد دزو گنچ ور شاهوم کالهف
. نکن سول ور تدوخ سپ ، میبصع یفاک دح هب بشما _

. نومرف یور تشاذگ ور شرس و داد ژ اسام ور ش هشیقش
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نتخاب تباب دیاش هک دوب نیا دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا
هدش. یبصع شرتخد تسود

مدش. شنارگن اما دوب هرخسم دش، وطالین نومنیب توکس
: متشاذگ شوزاب یور طایتحا اب ور متسد

. داتسا ، داتسا _
یخرس تدش زا شاه مشچ درک، دنلب ور شرس مداد، شنوکت

دوب. هدش کانسرت
. یلزان هکرت یم هراد مرس _

: متروص وت مدز
؟ نیدش یچ هدب مگرم ادخ _
: تسب درد اب ور شاه مشچ

ور... مباصعا صرق باال، مرب نک کمک _
. تشاذگ هفصن ور شفرح

هب مراذب واپ منک هدافتسا ءوس شدب حلا زا متساوخ شلوا
دوب. مداتسا هشابن یچره تخوس حشلا هب ملد اما رارف

. نییاپ دایب مدرک شکمک و مدش هدایپ
هرب. هار هنوتن دوبن شوه یب ردقنا اما دوب، دایز شنزو

تفگ: حیلا یب موس،اب هقبط میتفر نم کمک اب
. رادرب ور دیلک مراولش بیج وت _زا

. متشادرب ور شدیلک و شبیج تمس مدرب تسد تلا جخ اب
یاضف هب مدرکن تقو متشاد سرتسا ردقنا ، مدرک زاب رد

منک. تقد هنوخ
هپاناک یور شمدنوشن مدوب هتفرگ ور شتسد هک روط نومه
کی لا چخی وت زا و نپا هنوخزپشآ تمس متفر هلجع واب

. متشادرب لسع فرظ
دوب. انشآ ان مارب هنوخ ، مدوب جیگ مکی

شبآ و متشادرب یرتک کی ییوش فرظ باالی تنیباک وت زا
. مدرک
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دوب. اه یسمل هحفص نیزا شزاگ
و مدرک تسرد لسع و شوجبآ تبرش کی یتخبدب یلک اب

حلا. وت متفر
. شتروص هب دوب هتسشن قرع و دوب شرس ور شدعاس

: مدرک شادص طایتحا اب
. رفنایک داتسا _

و تفرگ ور شوج بآ ناویل درک، زاب همین ور شاه مشچ
. دروخ دوب شتسد وت هک یتروص صرق هارمه

شبقارم حبص ات متفرگ میمصت لبم، یور داتفا حلا یب مزاب
قافتا وت تشادن یریصقت هک نوا تخوس مکی شارب ملد ، مشاب
دوب. مدوخ الهیش یومع رسپ ندرگ اه ریصقت همه ، بشما

یم نهلا زیر مدرک شهاگن هریخ و متسشن یلدنص ور شرانک
. تشاد نرگیم مدیاش و یبصع شدردرس دوب مولعم درک،

متفگ: و نینزان هب مداد سا کی میشوگ اب
مایم. حبص ، هبوخ حملا نم _

" هنارت
قاتا یوت ، میتفر هنوخ باالی هقبط هب نارماک هارمه سرت اب
قاتا وت ییورد هار چیه نییاپ تفر شدوخ و درک مینادنز

دوبن.

مدرک رکف نارماک اب مکرتشم هتشذگ وهب متسشن تخت یور
دوب پیتشوخ راد هیام هچب هب طقف دوبن یلکش نیا ال صا بقال

. مدوب هدش تسود شاهاب حیرفت یارب هک

تفر ناریا زا نوا دشرا یارب میدوب مه ابو یسانشراک هرود
. مدادن باوج داد لمیا مهب یچره دعب و

یاه مشچ اب نارماکو دش زاب قاتا رد هک مدوب رکف وت
وت. دموا ناروخ ولت ولت و خرس



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

یا هوهق یاه مشچ و دوب سیخ شتشپ رپ یکشم یاهوم
یخلت دنخزوپ ندید اب رو هطوغ نوخ زا ییوج نیب شتخوس

. دموا ولج دزو
زا رتدب دوب یشحو گرگ هیبش مدیسرت یم تدش هب شزا
همهاو هرایب مرس دوب رارق هک بالیی زا دوب، شیتسم همه

. متشاد
زا هآ متشپ یبوچ زیم هب مرمک ندروخ متفر،اب بقع بقع

. متشادن ییورد هار دش دنلب مداهن
؟؟؟ اجک اجک : دیرغ متروص ووت دش هقلح مندرگ رود شتسد

. هنارت یدب سپ باوج دیاب بشما
زاب ومسفن هار مدرک یعس و شاتسد یور متشاذگ و متسد

منک:
. هنووید یگ یم یچ یچ _

؟ یدوب ماه اب ایند رخآ ات یروجنیا تفگ: و دز یبصع ههقهق
ایند نیا وت ینارماک دوبن متدای یتح یداد نارهت لک هب تفاثک

. هشوخ وت هب شلد

دز. دایرف متروص وت ور شاه هدقع مامت مشخ اب
حتلا نومه وت مدش نیمز شخپ داد مهب هک یمکحم له اب
نکن شومارف ور بشما تفگ: مشوگ ریز و منت ور دز همیخ

... یکیمارس کسورع
ماهاپ نیب و درک یم درد تدش هب مندب ، دوبن منت وت ینوج

منک. سح ور نوخ یمرگ متسنوت یم
. هنارت مدشن ریس زونه _

. تفرگ جوا مقه قه یادص ، شفرح نیا ندینش اب
دوب. هدش مناور و حور لتاق بشما درم نیا

. شدوخ تمس مدیشک و درک هقلح مرمک رود ور شتسد
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ریز دوب منهج لثم مارب هک ییاج ، متفرگ رارق ششوغآ وت
دز: بل مشوگ

. مدیسر سملا دنچ و نیدنچ یوزرآ هب بشما _
. هروخیم مهب تزا ،حملا رادرب ور تنجل تسد _

... یداد یم حلا مهب بوخ هک شیپ هقیقد دنچ یخآ _
دایم؟! تدب متسد حاالزا

، یتنعل نارماک ، یتنعل دش. عمج راجزنا تدش زا ما هرهچ
یمن طرش رس ور نم هگا دوب زویفوپ ناکاه ریصقت انیا همه

. مدرک یمن لمحت ور تراقح نیا االن تخاب
: متفرگ هلصاف ششوغآ زا درد اب

مرب. راذب نک ملو هک، دش خیلا تا هدقع _
دز: ههقهق اه هناوید لثم

. منیبب ور تدسج هک هشیم خیلا یزور نوا م هدقع _
داد: منوشن و تفرگ ورباال شتسد چم

هدش منجل یومع رسپ باوخ ریز مقشع مدید هک بش نوا _
ناو وت ور مینوخ دسج یتقو متخبدب یاباب مدز، ور مگر
نم یلو ش» هنیس وت دیبوک مکحم » درک هتکس دید مومح
تزا یردپ متسب دهع ور نومه یلو ، مدنوم هدنز نوج گس

. نزیرب کشا حتلا هب اوه یاغرم هک هنارت مرایب رد
ردقنا نارماک مدرک یمن وشرکف دوب، نوور لیس لثم مکشا
دوب. هداس یتسود هی نم یارب هطبار نوا ، هشاب م هتسباو

هشب مومت بشما شاک مدرک وزرآ و متسب مکحم ور ممشچ
.... تیعقاو یخلت هب یسوباک دوب سوباک هی همه انیا

متفر. باوخ دشوهب مرگ مکلپ مک مک
ور مرس ما هنوگ یور یسیخ سح اب

. مدرک دنلب
مخ مور شسوه رپ هاگن اب نارماک



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

. دیسوب یم ور متروص و دوب هدش
: متفرگ هلصاف شزا تشحو

؟ یرادرب مرس زا تسد هشیم
یگدول دزواب یرآ رد صرح دنخبل
. مدروآ تریگ هزات داد:چن، باوج
و متخادنا قاتا تعاس هب یهاگن
نم ، هنزیم هراد باتفآ هگید متفگ:

و منک یم کرت ور اجنیا دوز حبص
ور تسحن ترامع نیا و وت تارطاخ

. مراپس یم یشومارف داب هب
هلصاف مزا دزو یدنخزوپ نارماک

رتشیب نیا و دوب ـت خل زونه . تفرگ
درک. یم مرجزنم

درک، یم زاب ور دمک وشک هک حیلا رد
تفگ: و تخادنا تعاس هب یهاگن
یشیم نم هرابود نومهم دوز یلیخ

مناخ. هنارت
مدش. دنلب یتخس وهب مداد نوکت یرس

درک. یم ینیگنس ملد یور ناکاه و نارماک زا یقیمع ترفن
فرط نوگنل نوگنل و، مدرک منت و مدش هکت هکت یاه سابل

نک. زاب رد متفر: قاتا رد
؟ منکن زاب تفگ: و درک یثکم نارماک
نک. زاب ور یتنعل رد : مدیشک غیج

هشاب تفگ: یدج یلیخ و دروآ باال میلست هنوشن هب ور شتسد
. هشیم بارخ تیتوص یاه رات شکن غیج هشاب ،

اپ ییوشتسد فرط هب هلجع درک،اب زاب شلر تنک هک ور رد
. مدرک دنت

مدوخ هدیرپ گنر هرهچ هب یهاگن . مداتسیا هنیآ یولج
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. متخادنا
یور دشیم ور یدوبک راثآ و دوب هداتفا دوگ ماه مشچ ریز

داد. صیخشت مندب
یوت متخیر ور بآ زا رپ تشم کی و مدیشک یقیمع هآ

. متروص
ندش. یطاق مه اب بآ تارطق و ماه کشا

دوب رارق هک یبش نیا دیاب ارچ هخآ ، هنومز زا دوب رپ ملد
راک نیا ناکاه هنک، رت یدج ور نومطبار ماوخب ناکاه زا

درک؟ نم اب ور
متشگرب دش، زاب ییوشور رد دوب، هتفرگ جوا مقه قه یادص

بقع.
. نوریب ورب : مدرک مخا نارماک ندید اب

وناب. دیشک لوط یلیخ تنتسش تروص تفگ: دزو یدنخزوپ
ور نم حاال یدرک ور ت هدافتسا ،وت هرادن یطبر وت _هب

. ینودرگرب دیاب
؟ هدرک مروبجم یک داد: ورباال شوربا هشوگ

. هطرش تطیارش نیا _
مراذیم مه ور وت ، شنیشام بندلا دموا ناکاه نامز ره _

مینک. افص مکی مهاب هرارق ،عفال نیشام گنت
. یتنعل رادرب مرس زا تسد : مدیرغ مشخ اب

. قاتا وت ایب دش مومت تراک ، نکن ادص یکلا _
" یلزان

مباوخ یلدنص هتسد ور مدرک زاب ور ماه مشچ یگتسخ اب
دوب. هدرب

شوه هب هکنیا زا لبق دیاب ، مدنوم اجنیا هک مقمحا ردقچ اعقاو
. هنوخ مدرگرب دایب

. متخادنا دادیم نوشن ور ۷ ددع هک تعاس هب یهاگن



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

زا و دوب هدیباوخ لبم یور ناکاه متفر لبم فرط وهب
. هبوخ حشلا دوب مولعم شور و گنر

یور یگداوناخ سکع ندید واب متخادنا شنامتراپآ هب یهاگن
دوب نز هی هارمه ناکاه اسکع مامت یوت مدرک بجعت راوید
هشیسک ای یرهاوخ هنز امتح سپ هشاب لهاتم منک یمن رکف
نومه و متفر بقع و متخادنا باال ور م هنوش یخلا یب

. مدرک کرت ور نامتراپآ هلجع اب روط
هار یوت مریگب رارق یتیعقوم نیچمه یوت دش یمن رواب

بندملا. دایب بارهم ات مدز گنز جورخ
ناکاه هگا ، تشذگ ریخ هب بشید هک درک محر مهب یلیخ ادخ

هنک. مکمک دوبن یسک هرایب مرس بالیی تساوخ یم
نومه هک ینیشام و بارهم ندید ،اب مداتسیا نوبایخ هشوگ

رپ پوت واب مدرک گنررپ ور ماه مخا دوب، هدرب بشید
.... شتمس متفر

مخا شدنوک ژ دنخبل باوج رد و نیشام وت متسشن مشخ اب
. مدرک

؟ هداتفا تارب یقافتا ناج یلزان _سالم
؟ همهم تارب هگم متفگ و مدز یدنخزوپ شینارگن باوجرد

زا ور شا هیکت و تخادنا نییاپ ور شرس یگدنمرش اب
. تشادرب دوب شتشپ هک ینیشام

دش؟ یچ بشید تفگ: و درک ماپ اترس هب یهاگن
یگف کال ،اب متسب مکحم و مدنب رمک و مدادن ور شباوج

. تسشن مرانک دزو گنچ ور شاهوم
؟ یلزان یرهق _

« متفرگ شزا هاگن مدرک شلا وح یدنخزوپ تفر.« حلا _زا
. متخابیم وت تقامح رس ور میگدنز نم بشما هنرگو

زا نینزان و نم تفگ: نیگمشخ و نومرف ور دیبوک مکحم
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سیلپ هب میتشاد دصق ، میدادیم کیشک هنوخ نیا یولج بشید
دیسر نومتسد هب وت کمایپ هک مینزب گنز

یاقآ یتفگ یم سیلپ یدز یم گنز متفگ: غیج اب ابیرقت
هرخ رخ ات هک حیلا رد طلتخم یتراپ یوت بشید نم سیلپ

؟ متخاب ور مومع رتخد مکیخ هب مدوب هتسب لکلا
نم و ناکاه غارس دمویم یوژه ناگی اب لگشوخ یلیخ مسیلپ

داد. یم تاجن و
؟ تسرسپ نیمه تروظنم ؟ ناکاه _

. هنومهاگشناد داتسا ؛ شمتخانشیم لبق مداد:زا نوکت رس کالهف
؟ هروط هچ نینزان « متسب وماه مشچ »

. هدرک رهق نم اب یلو هبوخ _
هتقح! _

میداتفا هار دزوهب ور نیشام تراتسا
تاقافتا فیرعت و نینزان ندید دعب و ومع هنوخ میتفر لوا

. هنوخ هب میتشگرب بشید
یگنهامه اب بشید رکش ور ادخ طقف دوب هکش مه نینزان

هک دنامب ، ندربن ییوب هیضق زا اباب نامام یزان و بارهم
و بارهم یولج و درک مراب راچیل یلک الح صا رس نامام

. مشوگ یوت دنوباوخ راد بآ کچ ات ود یزان
دوب رپ یباسح ملد هیرگ ریز مدز دنلب و مدرکن فراعت منم

. تشادن ونم یزاب یلوک شزرا یلیس ات ود هنرگو
تطاسو اب مرخآ مدش حلا یب هک مدیشک غیج نامام رس ردقنا

.. مدیباوخ نکسم روز وهب مقاتا وت متفر اباب
هلوک و مدرک مومت یاچ نوجنف کی ندروخ اب ور هنوحبص

م. هنوش یور متخادنا مهاگشناد
هریخ ی هرتخد ولج هدب ور ت هعنقم تفگ: هنعط اب ردام

رس.
" مدینش ور شادص زاب هک مرب متساوخ ،و هشاب متفگ یرسرس
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هللا" رفغتسا ، زرمایب ور ام همه ایادخ
زا ردام مدرک رکف مدوخ دوب،اب شتسد وت حیبست هب مهاگن

؟؟؟ هدش یروجنیا یک
. طایح وت متفر و مدرک کرت ور هنوخ زپشآ یگف ابکال

ازور نیا مدید، ش هچغاب هب یگدیسر حلا رد ور نینزان
تساوخ یم نم زا و دز یم فرح بارهم اب یکشاوی

. همهفن نامام هک مشکب کیشک
مناخ یر یم اجک تفگ: و دز یا هنارهاوخ دنخبل مندید اب

هلگشوخ
مریم : متخادنا مرب و رود هب یهاگن و شتمس متفر مورآ

اتیب. تکرش
؟ تساجک هگید اتیب تکرش _

، شیراک هنیمز هک گرزب تکرش کی : مداد نوکت یرس
یاه وجشناد زا ات دنچ رفنایک داتسا ، هرازفا مرن یحارط

. اجنوا نرب ژه ورپ کی یارب ات هدرک یفرعم ور شبوخ
هب تناتم ممکی یجبآ شاب بقارم تفگ: و دز یکمشچ نینزان

.... تکرش وت یکی دیاش هدب جرخ
نومه وت هنیبب ور نم یسک دوب رارق : شفرح وت مدیرپ

الهب صا معیاض لکیه و پیت نیا اب نم یلو ، دیدیم هاگشناد
. مایمن مشچ

یلیخ تتروص تفگ: مشوگ ریز و دیشک مکحم ور مپل
تقو نوا هشیم بآ اه یبرچ نیا ینک تمه ممکی هلگشوخ

. هنکیمن ت هرخسم یقاچ تباب یسک هگید
عفال مرب نم دش، یم شاک یا تفگ: و متخادنا باال یا هنوش

... ظفاحادخ

" ناکاه
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ندز لز زا ماه مشچ ، متخادنا مور هب ور هحفص هب یهاگن
. تخوسیم پات بل هحفص هب یدایز

و هنارت دای مبل، هشوگ متشاذگ ور مراگیس و مدش دنلب اج زا
درک. بارخ یباسح ور حملا شیپ هتفه قافتا

سگ معط  ، متخادنا زیم رانک هدرکن نشور ور راگیس
کاپ مدای زا ور ارجام نوا یخلت تسنوت یمن مهراگیس

هنک... 
. متفرگ سپ نارماک زا مه ور هنارت ، نیشام بندلا متفر یتقو

و دوب هتشاذگ هنارت هب زور هس نوا وت یچ منود یمن اما
. تشادن هزانج اب یقرف مشیپ تشگرب یتقو

نارماک ، یمخز و دوبک شتروص و هداتفا دوگ یاه مشچ ریز
دوب. هداد ش هجنکش تدش هب

هب نتفر یارب یتبقر و هدزن فرح ماک سالمات هتفه کی
هگب ش هداوناخ هب متساوخ شتسود راهب ،زا هدادن نوشن هنوخ
ممدوخ ندرگ یم رب هگید هتفه کی و مشلا نتفر هنارت اب

هشب.... رتهب یمک ات مدوب شبقارم تدم نیا

تناتم اب یشنم مدموا رد هنارت رکف زا رد یادص ندینش اب
نوتاه وجشناد رفایک بانج تفگ: یدج یلیخ و دموا ولج

. ندموا
. اورپ مناخ لخاد نوشتسرفب مداد: باوج شدوخ لثم

یتروص ندید ندش،اب دراو یباختنا رتخد ود و رسپ ات هس
حضاو یلیخ و مدنوشن متروص یور یقیمع دنخبل نوشنیب

مدش. هریخ شهب
واب دروآ باال ور شرس درک سح هک ور مهاگن ینیگنس

درک. سالم نوگلگ یاه هنوگ
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متفر حلا زا هک بش نوا نوبرهم و لپت دوب، یکمن اب رتخد
درک. کمک مهب و دنوم نتشاذگ رارف هب اپ یاجب

عورش نم اه هچب بخ اه: هچب هیقب هب مدرک ور تیدج اب
؟ دینکیم عورش اه امش ای منک

تفگ: و ولج دموا شیگشیمه سفن هب دامتعا دنز،اب ایشرا
مهام ات ام فیاظو فیرعت و دینک عورش امش لوا رتهب

. میگب ور نومطیارش
متخادنا ور شرون و مدرک نشور ور قاتا وت روتک ژ ورپ

. هحفص یور
مدب. حیضوت نوتارب نم ات دینیشب دییامرفب سپ _

هدرپ هب نتخود ور نوشهاگن و نتسشن یلدنص یور اه هچب
ور هب ور

هفیظو ماجنا هب لوغشم مودک ره ، تاحیضوت ندینش زا دعب
ندش. نوش

. یلزان تمس دروخ رس رایتخا یب مهاگن
یاه فرح باوج رد و درک یم هاگن ور روتینام تیدج اب

داد. یم نوکت رس ایشرا
ور شنوزیوآ یاه پل نوا وشرانک مرب مدرک سوه هظحل هی

. مشکب
متسد و یلدنص هب مداد هیکت ، تفرگ م هدنخ مدوخ رکف زا

مداد. هیکت م هنوچ ریز ور
ادص ور ممسا ایشرا هک دوب هتشذگ نومراک زا یتعاس دنچ
هدوب شخب تیاضر راک عورش دینبب هشیم دیشخبب داتسا درک:

هن؟ ای
هنک. ربص مدرک هراشا هک هشب دنلب تساوخ

دش. عمج بذعم مندید اب یلزان ، نوشتمس متفر شمارآ اب
. متشاد یلزان اب یمک یا هلصاف ، ایشرا روتینام ور مدش مخ

درک. رپ ور مماشم یا هنونز و حیلم رطع یوب
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مدز. یثیبخ دنخبل و متخادنا شهب یهاگن
. تخادنا نییاپ ور شرس و درک مخا

یب متشادن تداع دموا مدب تفرگ یم مارب وشدوخ هکنیا زا
هراوق یب لکیه نوا اب یلزان لثم یکی منوا رتخد هی یلحم

منک. لمحت ور حاضتفا پیت و
بیرف رکف ، متفرگ هلصاف نوشرانک زا ایشرا ییامنهار دعب

دز. هقرج مرس وت یلزان نداد
نتفر اب مرظن دوب،هب تعاس ۱ راک مارب تخت ور شندیشک

دش. یم یبوخ حیرفت ، یلزان راک وت مرب هرتهب هنارت
وسژه ندرک دروخ یارب اما رتخد تسود هی ناونع هب هن

دش... یم مرن مکی دیاب طقف دوب یبوخ
یور مامت تعاس ۵ اه هچب ادودح دوب، یراک تعاس نایاپ

. ندوب هدرک راک ژه ورپ
شییاریگ ردقنا مدرک یمن رکف دوب، یشوهاب اعقاو رتخد یلزان

. هشاب باال

راک بخ متفگ: اه هچب هب باطخ و مدش دنلب زیم تشپ زا
منک توعد ور نوتمه مرظن هب هبش ۷ کیدزن تعاس هسب

دینک. رت یبل هی ات تکرش هفاک
زان واب دز یحیلم دنخبل دوب هداتسیا یلزان رانک هک یرتخد

تفگ:
؟ میشاب یک نومهم طقف داتسا لویا _

داد: شرمک هب یسوق و شک دشو دنلب اج زا ایشرا
؟ هگید میرفنایک داتسا نومهم همه _

متفگ: و متخادنا باال هنوش
. تسین یا هلئسم همدوخ بناج زا شداهنشیپ _

. نییاپ هقبط ندرک تکرح مرس تشپ یگمه اه هچب
هب قلعتم ، تشاد رارق تکرش رانک هک یکیچوک و کیش هفاک
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دوب. مدوخ رظن ریز شروکد یحارط یتح دوب مدوخ
دش در ممشچ یولج زا مینووجون نارود رود هرطاخ هظحل هی

ملیصحت و هداوناخ جرخ ندروآ رد یارب اه نومز نوا ؛
منک. ییوداپ ناروتسر یوت مدوب روبجم

دوب. یرتشم زا رپ هشیمه دوب،هک کیچوک هفاک کی
هوهق رطع هتشذگ نامز نوا زا هک سلا هد دوجو اب زونه
قوتاپ هفاک ، همدای هب شصاخ یاه یرتشم و هفاک نوا یاه

. هراتس مینووج نارود قشع نم قوتاپ
ندش. دراو اه هچب همه ، داتسیا هراتس هفاک یولج روسناسآ
. متسشن یلزان رانک دمع ،زا نتسشن زیم تشپ بیترت هب

ام. تمس دایب ات یچ هفاک هب مدرک هراشا
اب دیسر هک یلزان هب ، نداد شرافس یزیچ کی مودک ره
مدرک هراشا دنخبل ،اب هروخ یم کشالیت کیک تفگ تلا جخ

یچ: هفاک رسپ هب
رایب. نومارب مه هوهق ریش اتود کشالیت کیک زا ریغ _

متفگ: یلزان شوگ ریز مورآ ، تفر بقع کرسپ
. مشیم کیرش تاهاب کشالمیت، کیک قشاع نم _

. تخادنا نییاپ ور شرس هدز تلا جخ یلزان
لمحت متسنوتن هک یروج ، دیشک یم تلا جخ کمن اب یلیخ

هدنخ. ریز مدز و مرایب
" هنارت

دوب هتشذگ مه ۱۲ زا تعاس دوب، هداتفا روش هب روج دب ملد
دوب... هدموین ناکاه و

یدنخبل لفق وت دیلک ندیچیپ رد،اب یور مداد رس ور مهاگن
. ناکاه لا بقتسا متفر و مدز یگدوسآ زا

دش. هنوخ دراو یگتسخ زا ءولمم هاگن و هداتفا یاه هنوش اب
درک. سالم یگتسخ واب لبم یور درک ترپ ور شتک
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مداد. ش هنوگ یور هسوب کی اب ور شباوج
یزیچ داد: ورباال شوربا هشوگ و دز مهب ینوج مک دنخبل

؟ مزیزع یاوخ یم
نویمرد شاهاب ور ماه فرح متسنود بسانم ور تصرف

. مراذب
مناکاه مدز: ادص ور شمسا زان اب

هدش؟ یزیچ موه داد: نوکت یرس هتفرگ و درس
. مینزب فرح مکی متساوخ یم طقف _هن

دیاب اتاالن مدرک یم رکف درک: شیچم تعاس هب یهاگن
. یشاب باوخ

هرب! یمن مباوخ هک وت نودب _
دایز یروط نیا تفگ: تیدج واب داد نوریب ور شسفن کالهف

. تسین تسرد
، شندرگ ریز مدرب و مرس و متفرگ ور شسابل هقی هوشع اب

دیچیپ یا هنونز رطع یوب هک مسوبب ور شاه بل متساوخ
. مینیب ریز

فرصم هنونز رطع متفگ: و مداد موربا هب ینیچ کَش اب
؟ ینکیم

تفر. بقع مدق دنچ و درک زاب شتک رود زا ور ماه تسد
دز. یم مسپ دوب راب نیلوا ، مدروخ اج شتکرح زا

ادج مه زا هرتهب : شقاتا فرط درک هراشا رت هلصوح یب
مینز. یم فرح زیچ همه هب عجار حبص ، میباوخب

. شقاتا وت تفر و دنومن مباوج رظتنم
تهب زا رد مکحم دروخرب یادص هک مدوب شتکرح کش یوت

. مدروآ رد
هنکن ؛ مدرک رکف نیا هب هناحول هداس مدز،و وناز نیمز یور
رجزنم مزا مدوب نارماک باوخ مه یبش دنچ هکنیا زا ناکاه

هدش؟!
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زا روصت نیا اما ، تسا هناقمحا مرکف متسنود یم دنچره
دش. یمن رود منهذ

منوا هرخ باال یلو تسین و هدوبن یتنس و بصعتم درم ناکاه
لکش شهاگآدوخ ان ریمض وت ییازیچ کی و یناریا درم کی

. هتفرگ
؛ مدرشف تشم وت ور مگنر یکشم نماد یبصع و هدز مغ

؟! ناه یدرک رکف یچ قمحا ی هنارت
هن هداسیاو تاپ و هتقشاع هروج همه ناکاه هک یدرک رواب
بندلا شاه سنج مه همه لثم هرسپ کی منوا ، حول هداس

سب. و هدوب تمسج
ونم دیشود مزا مبوخ هک متفگ.حاال ملد ووت مدز یدنخزوپ

و رس امتح ، شدرمان یومع رسپ هساو تخادنا سپ فتهلا نیع
و درک تشحو هدید هک ور منوشیرپ وحلا یمخز تروص
وت یتبحم و رهم چیه هنرگو منومب اجنیا داد داهنشیپ مهب
... سبو هدوب محرت طقف ، مدرکن سح شریخا زور دنچ راتفر
تو هـش لوا زا و دوبن میگدنز قشع نیلوا ناکاه هکنیا اب
هکنیا مضح ارچ منود یمن اما ؛ هدوب مهب ام لا صتا هطقن

دوب. لکشم مارب ، هرادن متسود هگید
یور یگنتلد سح و درک شوخ اج مولگ یوت یبیجع ضغب

درک. ینیگنس مبلق

. تسکش ور هنوخ نیگنس توکس ملیابوم گنز یادص
هرامش هحفص ور هک مردپ سکع وهب متشادرب ور میشوگ

دز هقلح ماه مشچ وت کشا هاگادوخ ان ، مدرک هاگن هریگ
یدازآ مهب ، متسه یلقاع رتخد هکنیا یخلا هب نم هراچیب یاباب
هدافتسا ءوس یدازآ نیا شزا هلبا رتخد تسنود یمن نوا داد

هزر. ـه کی هشیم و هنکیم
نیلوا همدای مرس، وت مدیبوک مکحم و مدرک عطق ور یشوگ
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هب اه عقوم نوا دوب، نارماک نیمه مدوب شاهاب هک یسک
یکیدزن هزاجا شدوخ هب یرسپ رتمک متورث و مرورغ رطاخ

مدب. اپ یسکره هب هک مدوبن یرتخد منم داد، یم ور نم هب
کال زا یکی رس ور نارماک هک دوب شیپ ۵سلا تسرد یلو

تسد شهب و مدش ش هفایق وپیت قشاع مدوخ و مدید ساه
دوبن. ریثات یب شردپ لوپ هتبلا مداد، یتسود

دوب، نوبرهم و مادنا الرغ رسپ کی اه سلا نوا نارماک
درک زواجت ممسج و حور هب هنامحر یب شیپ هتفه هک یسک

. تشادن هتشذگ نارماک هب یتهابش چیه
زاب نوشطلتخم یاه یتراپ و اه یمهرود هب ماپ دعب یتدم

دش.
و نم ییانشآ رمع هتبلا مدش، انشآ ناکاه اب منارماک قیرط زا
کی هب نومیتسود هطبار رمع یلو هسریم ۵سلا هب ناکاه
ندرک قیمع زا ناکاه فده اهنت ینعی هسر، یمن مه هام

... هدوب سـکـس نم شاب هطبار
. مدرک سح ما هنوگ یور ور کشا یغاد

یب کسام و مدرک کاپ ور مکشا نوزرل یاه تسد اب
هک هدشن یزیچ متفگ: یم بل ریز مئاد مدز، هرهچ هب یتوافت

هنازور ، هرادن ندرک هیرگ نیا یدرک تاک ترسپ تسود اب
. هتفویم رهش نیا وت قافتا نیا راب رازه

ماه کشا اه، هدرن هب مداد هیکت و سارت هب متفر هلجع اب
متفگ مدوخ ،اب ندروخ یم رس ماه مشچ زا مه رس تشپ
یهز اما ، هشیم مومت دوز یلیخ هک سوباک هی اه نیا همه

.... تشادن اهتنا سوباک نیا لطاب یخلا

" ناکاه

یخلا یب مدش؛ هجاوم هنارت خیلا یاج اب مدش رادیب هک حبص
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... هنوخزپشآ وت متفر و متخادنا باال یا هنوش
ندز... ور رد گنز هک مدوب هوهق ندرک تسرد حلا رد

نوا و مارهش ی هرهچ ندید واب نفیآ تشپ متفر یلسک اب
زا مهفن هرسپ مدز، یگنر رپ دنخبل شتسد وت یاه یررب نون

. شمدوب هدیدن اتاالن ینومهم زور
... نونک یتشآ دوب هدموا امتح

تفر منهذ هاگآ دوخ ،ان هنوخزپشآ وت متشگرب و مدرک زاب رد
ما هدنیآ زور دنچ یارب یباذج وسژه مرظن ،هب یلزان تمس

. تسه
... متخت ور شمنوشکب و منک شمار مورآ دیاب طقف

ات ود ، مدینش ور مارهش داش سالم یادص و دش زاب رد
شلا... بقتسا متفر و متخیر غاد هوهق نوجنف

: هپاناک ور تسشن فراعت یب دزو یقیمع دنخبل مندید اب
ناکاه بانج _سالم

ام. تفرعم یب قیفر سالمرب کیلع _
ربخ؟ هچ انیراس زا

درک: نییاپ ورباالو اه هکبش شتسد وت لر تنک اب
. هنومب یا هتفه ود هرارق مشلا، هتشگرب _

. مدیشک وب قیمع و مدرب هوهق نوجنف کیدزن ور مبل
داد. یم یصاخ شمارآ مهب هوهق یوب
. اجنیا مدموا یمهم راک یارب ، ناکاه _

مونش. _یم
واب دنک دوب هتشاذگ زیم یور هک یغاد نون زا یا هکت

تفگ: رپ نهد
. هتساوخ کمک نوم زا مه زاب تکرش _

مداد: باال موربا هشوگ
؟ یکمک روجچ _
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داد: تروق ور شنهد یوت همقل
هساسح مه ژه ورپ مینک، راک شور ام ات نداد ژه ورپ کی _

. هنغور وت تنون یشب قفوم هگا شزرا اب مه
متفگ: و مداد نوکت یرس

هرابرد رتشیب مدش واکجنک اما ، مرادن لوپ هب یزاین نم _
... منودب ژه ورپ

" یلزان

رثکا هورگ یاه هچب ، مدرک هاگن روتینام هحفص هب یگتسخ اب
نم. شود ور ندوب هتخادنا ور ژه ورپ یاراک

بلج ور مهجوت نینزان چپ چپ یادص هک دوب مراک هب مساوح
درک.

یم فرح ینفلت بارهم اب هراد مدش هجوتم رد کیدزن متفر
هنز.

تاهاب هعفد نوا هش، یمن متفگ هعفد دص بارهم _ نینزان
دش؟ یچ ینومهم مدموا

ینز خم لوغشم دوب صخشم یلو مدینشن بارهم یادص
. هنینزان

، ینومهم هرن بارهم اب زاب و هنکن تیرخ یزان مدوب راودیما
نم تسد شرایتخا و دوب شدوخ یگدنز حلا نیا اب یلو

دوبن...
ندرک راک زا تسد ، دموا مارب هک یسانشان لیمیا ندید اب

. مدیشک
مدش. بجعتم رفایک داتسا مسا ندید اب مدرک زاب ور لیمیا

. داتسا "سالم متشون شارب
تمارگلت یدیآ افطل ناج یلزان :سالم تشون دعب هقیقد دنچ

. مراد تاهاب یبجاو راک ، تسرفب ور
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لیاف اتدنچ مدید هک میشوگ غارس متفر و مداتسرف ور میدیآ
هدش. لا سرا مارب داتسا فرط زا یتوص

... مدرک زاب ور اه لیاف واکجنک

. مدوب داتسا بیجع داهنشیپ رکف وت
. نیگنس یلیخ ژه ورپ کی یور هفرط ود یراکمه

یتینما همانرب کی ؛ میدرک یم یحارط رازفا مرن کی دیاب
. قدنص واگ کی هیبش یزیچ

هتسرد دوب؛حاال هتفرگ کمک نم زا داتسا دوب بیجع یلو
همه نیا نیب داتسا یلو مدادعتسا واب شوهاب یلیخ نم

نم؟ یور هتشاذگ تسد ارچ راک مه و وجشناد
دق رفنایک داتسا ، یلدنص هب مداد هیکت و متخادنا باال یا هنوش
تشاد میباذج هرهچ هدیزرو لکیه زا ریغ دوب هنوشراهچ ودنلب
شهاگن ًاصوصخم دوب باذج رتشیب ، هشاب ابیز یلیخ هک ،هن

. تشاد یصاخ ییاریگ
یزارد تسد مهب دوب نکمم تفر یمن شوه زا بش نوا هگا

... هگید داتسا و نم تقو نوا هنک،
منک. رود مدوخ زا ور هرخسم راکفا ات مداد نوکت مرس

مداد. یم داتسا هب ادرف یارب ور میعطق رظن دیاب

" هنارت

یولج ور تاجیزبس پوس قشاق ، مدرک هاگن ردپ هب مغ اب
اباب روخب تفگ: شنوبرهم هشیمه نحل واب تفرگ متروص

یدش. الرغ ردقچ نیبب ناج
مگب. راب دنچ مرادن لیم متفگ: و مدز سپ ور شتسد

. دیراذب اهنت افطل متفگ: ضعب واب مدیشک مدوخ یور ور وتپ
مدز: ادص ور شمسا ضغب اب قاتا وت زونه مدش هجوتم
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. ییاباب
هنارت مناج دز: رانک ور وتپ مورآ و ماهوم یور دیشک تسد

نم. ی
یم ور امش یتقو نم ، دینکن هدنمرش ور نم ردقنا هشیم _

مشک. یم تلا جخ منیب
هدش یچ ؟ یشک یم تلا جخ یچ درک:زا شزاون ور ما هنوگ

؟ هدرک نیشن هنوخ و تحاران یروجنیا ور اباب هلزلز هک
یچیه دش: یراج ممشچ هشوگ زا کشا ، متسب ور ماه مشچ

. میگدنز هب مدز دنگ نم طقف هدشن
االن۳ هنارت نزب فرح تسرد دش: یدج راب نیا شنحل
قاتا هشوگ شمه یدزن اذغ هب بل ، هنوخ یدموا هزور

ینک. یم هیرگ یراد یتسشن
نوا داد: همادا یدج یلیخ و درب ورف مه وت ور شاه مخا

؟ هدرک یطلغ گس ردپ ناکاه
ور تقیقح زا یشخب مدش راچان ، دنوزرل ور ما هنوچ ضغب

مگب.
هگید هک یروج درک بارخ ناکاه و نم هطبار نارماک _

. تسین وشب تسرد تقو چیه
: دیرغ یبصع و دیشک شیمدنگوج یاهوم نیب ور شتسد ردپ
یم شیپ سلا دنچ هک دوبن یتقایل یب هرسپ نومه نارماک

هنک؟ دزمان تاهاب تساوخ
« مدرک هفاضا دیدرت «اب هنومه هرآ : مدیشک نودند هب ور مبل

. تسه مناکاه یومع رسپ
تفگ: و درک مهب یتتامش رپ هاگن ردپ

؟ هنارت یدرک راک یچ ًاقیقد وت
. متفرگ ور ردپ زا تلا جخ اب

. متروص یوت دش مخ و تفرگ ور موزاب ردپ
دوب مدوخ یاه مشچ گنر مه هک شیرتسکاخ یاه مشچ هب
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. مدرک هاگن
ههد ۵ داد یم نوشن شمشچ هشوگ نیچ و شیمدنگوج یاهوم

. هتشذگ شرمع زا
و روسناس یلک واب متشاذگ ش هنیس یور ور مرس مورآ

متفگ. ور هتشذگ هتفه تاقافتا زا یشخب

" یلزان

هب یا هتسخ هاگن و متشاذگ زیم یور ور منیگنس یتشپ هلوک
. متخادنا کالسخیلا

ژه ورپ هرابرد یور ۱۲۳ات قاتا مایب دوب هداد کمایپ داتسا
وحاال مدوب رادیب ناحتما ندنوخ یارب بشید .ات مینزب فرح

... اجنیا مدمویم دیاب
مدش. مسابل همکد ندیرپ هجوتم ، مدیشک یقیمع سفن

همکد ، مدیبوک مدوخ رس وت یتسد ود دروخ موتنام هک مهاگن
دوب. صخشم ماکال ممکش و دوب هدش هدنک وتنام یطسو

هاگن مفیک وت مردقچره متشادن سابل ضیوعت یارب یتقو
دوبن. نزوس و خن ای یلفق قاجنس زا یربخ متخادنا

ات مدرکن منت یریز سابل چیه ارچ هک مداتسرف تنعل مدوخ هب
مشن. عیاض ردقنا

. متشاذگ یلدنص یولج ور مفیک و متسشن یلدنص یور
و یوت داتسا لکیه و دش زاب قاتا رد دعب هقیقد دنچ

. نایامن بوچراهچ
ممکش مدوب نارگن اما مدش، یم دنلب بدا هنوشن هب دیاب
دنخبل و متسشن ماج رس تفس نیمه یارب هشب مولعم

. داتسا مدز:سالم یعونصم
سالم کیلع : تسشن مور هب ور تسرد و دموا ولج تیدج اب

. یتروص مناخ
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تلا جخ واب متخادنا شباذج هرهچ و بترم پیت هب یهاگن
... نییاپ متخادنا ور مرس

زاب ور هحفص کی و تشاذگ زیم هتسد یور ور شپات پل
ات دینک هعلا طم ور بلا طم نیا یتروص مناخ دییامرفب درک:

مینک. عورش ور نومراک
داد. نوشن ور یتمسق و مفرط دنوخرچ ور ش هنایار

هعلا طم قرغ میبب تسرد ور روتینام ات متشاذگ رانک ور مفیک
سح مدوخ یور ور داتسا هاگن ینیگنس هک مدوب لیاف نوا

. مدرک
متروص ، متفرگ ور شهاگن تهج یتقو اما مدشن هجوتم لوا

دوب هتفرگ هلصاف مه زا ماکًال وتنام بل دش خرس تلا جخ زا
دوب. صخشم ممکش تسوپ و

. متخادنا نییاپ ور مرس و مولج مدیشک ور مفیک تلا جخ اب
رفنایک داتسا تروص یور دنخزوپ دش ثعاب میگچاپ تسد

هشب... نومهم
. هیرگ ریز منزب هظحل ره تساوخ یم ملد

یاه وتنام نامام سرت زا هشیمه ، دوبن نکمم نیا زا رتدب
هریم تفگ نامام هک زورما اما مدیشوپ یم بسانم و دنلب
نینزان یاه وتنام زا یکی مدید بسانم تصرف منم ردام هنوخ

. مدیشوپ دوب گنت مارب وهک
ولج دش مخ و درک عمج ور شرخسمت رپ هدنخ روز هب داتسا
هب ور تزار مد یم لوق تفگ: ینومدوخ یلیخ نحل واب

. شکن تلا جخ سپ مگن، یسک
نم؟!!! زار : مدیسرپ و مداد ورباال موربا بجعت اب

متسنوت هکنیا تفگ: راو همزمز و دیشک مکحم ور منوزیوآ پل
. منزب دید بوخ وتنام نیا ریز زا ور تندب دیفس تسوپ

مادص یوت شریثات هک یتلا جخ ،اب متروص یوت دیود نوخ
. دینکن متیذا ، داتسا ادخ ور متفگ:وت دوب صخشم
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تمتخانش یمن هگا تفگ: رخسمت واب دز مینوشیپ هب یرگنلت
رد ور تندب هک یتشاد ییامندوخ دصق مدرک یم رکف
و هداس رتخد وت منود یم بخ اما ، یتشاذگ شیامن ضرعم

. یتسه یرتم ولیک رفص
. هرادن مارب یتیباذج یتشوگ و لپت مکش نوا هزات

هراجفن حلا رد مرس مدرک یم سح متفرگ زاگ ور مبل هشوگ
درک یم هرخسم تشاد یا هنابدوم نحل اب ابیرقت رفنایک داتسا

. منوخب هنوخ وت ور اه لیاف نیا هیقب هشیم متفگ:
منم تمنوسر یم موها تفگ: یدج یلیخ و تشادرب ور شفیک

. تکرش مریم مراد
مد. یمن نوتتمحز _

یرب یروجنیا داوخ یم تلد تفگ: و دز موتنام هب یا هراشا
؟ نوبایخ وت

مداتفا هار شرس تشپ فرح یب و مدش تکاس
" ناکاه

دوب. هدرک عمج ور شدوخ نیشام هشوگ هنامولظم هار نیب رد
اموناخ موناخ بخ : شفرط متشگرب و مدز یباذج دنخبل

؟ هیتمس مودک نوتنوخ
و فارطا دنوخرچ مشچ یمک ، تفرگ زاگ ور شدوخ پل

مشیم هدایپ نوبایخ رس تفگ:
؟ یدشن وسملا هجوتم _

نیشام اب تسین بوخ هخا تفگ: و تخادنا نییاپ ور شرس
امش...

مزیزع یکوا متفگ: یمرگ دنخبل اب مدش شروظنم هجوتم
مدش. هجوتم

. مدرک کراپ نوبایخ کیدزن
متفگ:اتحاال قشع سح زا ءولمم یهاگن واب شتمس متشگرب

؟ یدش هگید یارتخد اب تدوخ توافت هجوتم
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نم موها داد: داوج دوب شیگشیمه تداع راگنا هک یتلا جخ اب
راظتنا یلو ، مارتخد هیقب زا رت تخیر یب و رت جیگ یلیخ

. دیرایب مور هب متشادن
یب و کاپ یلیخ وت هنیا نم روظنم مداد:هن نوکت ور مرس

؟ مزیزع یدرک کیچوک وتدوخ ردقنا ارچ یا، هلیپ هلیش
ینومدوخ نم اب ردقنا امش ارچ منود یمن اما داتسا دیشخبب _

دیدش؟
یدش. باذج مارب نوچ _

یوژیگ ای هرهچ ال صا نم : تفرگ نودند هب ور شبل هشوگ
دایب. مشچ هب داوخب هک مرادن یباذج

ور مادص میگشیمه تداع واب شتروص یوت مدش مخ یمک
؟ یگیم دب تدوخ هرابرد ردقنا ارچ رتخد : مدرک رامخ

ردقنا دیابن ال صا یتسه ینتشاد تسود و باذج یلیخ وت
. یریگب مک تسد وتدوخ

متفر. شیپ بوخ داد نوشن مهب دزو یلگشوخ دنخبل
دروخ گنز ملیابوم یشوگ هک مریگب ور فرح همادا متساوخ

" هنارت
یم چیپ ملد مئاد و متشاد یدیدش عوهت حتلا دوب یزور دنچ

. دروخ
منک. ضوع ییاوه و بآ و نوریب مرب هنوخ زا متفرگ میمصت
منک یم هاگن هک قاعالهن دوب، هتشذگ ارجام نوا زا هتفه دنچ
هشقن ریسا مناکاه دیاش ، میرب ینومهم هب هک دوب مدوخ رارصا
شاهاب متشاد میمصت مدوب شگنتلد یلیخ هدش، نارماک هلیح و

. منزب فرح
و مدرک یحیلم شیارآ مدیشوپ ور متروپاس راولش و یل تک

. متخیر نوریب راد باقن کاله ریز زا ور مرف یاهوم
... دروخ مشوگ هب ردپ یادص متفر، یم نوریب هک قاتا رد زا

. مداتسیا شوگ و شقاتا رد تشپ متفر
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مدرک بجعت لوا دز، یم فرح ناکاه اب ینفلت تشاد مردپ
تقو یلیخ اما ندوب راکمه و تسود ناکاه و مردپ هتسرد

. نتشادن طابترا مه اب دوب
تسوپ ینارگن زا هنزب بش نوا زا یفرح ناکاه مدوب نارگن

. مدیوج یم ور مبل
. ماش کی هب درک توعد ور ناکاه یا هناتسود نحل اب ردپ

مدز. نوریب هنوخ زا دش تحار ردپ تباب زا هک یخملا
یاه شرف گنس مشچ واب مدز یم مدق کراپ یوت مورآ

. مدرمش یم ور ور هدایپ فک
رازآ ور مولگ مزونه ضغب ینیگنس اما ، مدیشک یقیمع سفن

داد. یم
یرادلد ور مدوخ رتهب هدنیآ هب رکف واب تکمین یور متسشن

مداد.
نارماک ندید اب هک منک هاگن شهب متشگرب ، تسشن مرانک یسک

دش.. هدنک اج زا مبلق شبل هشوگ ی هرخسم دنخبل و
. تندید زا حملا شوخ ابیز یدیل هب :هب تفرگ مکحم ور متسد

مرس زا تسد متفگ: شاخرپ واب مدیشک بقع ور موزاب
. یضوع رادرب

وت درک ورف ور شرس و درک هقلح مرمک تشپ ور شتسد
؟! یدز تیگشیمه یوب شوخ رطع نوا زا موه : مندرگ

! یضوع هرادن یطبر وت _هب
هب دز گنچ ور ش هگید تسد درک، رت گنت ور ششوغآ

. شدرشف مکحم و مولهپ
یم منوج زا یچ : دروخن نوکت یلو مداد شله مناوت مامت اب

؟ یاوخ
زا ور شتسد باال، داد مرس ور م هنوچ ریز تشاذگ تسد

هسوسو مارب زونه تدیفس تسوپ : دیشک ما هنوگ مات هنوچ
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. هزیگنارب
. مدیلا ن رایتخا یب درک، رتشیب مولهپ هب ور شراشف

هک ینامز همدای دز: بل مشوگ ریز هدش تفچ یاه نودند اب
. یشوپب اه سابل نیا زا یتشادن قح یدوب نم اب

مهب رتهب . هتشذگ یلیخ نامز نوا زا مداد: نوکت ور مدوخ
. یشن کیدزن

. منکیم داوخب ملد یراک ره نم _
، هرادرب تسد نوا ات متفرگ مورآ هرادن هدیاف قتال مدیمهف

تفگ و تفرگ هلصاف مزا مدرشف ششوغآ وت هک یمک
هیوست مهاب مدموا هن، امتسه وت رکف هب هرادن ترب اوه _

مینک. باسح
رتهب یرادن مهب یطبر چیه ووت نم هیچ، ارو و رش نیا _

ینک. مگ وتروگ و یشکب ور تهار
دز. دنخزوپ و دنوراخ ور ششوگ تشپ

هرآ؟! منک مگ مروگ _
، مشاب هک مدموا نم تفگ: دایرف ای متروص یوت و دش مخ

ملمحت یارب نم ندوب یارب نک هدامآ ور تدوخ
هب یمکحم هبرض نک« ورف ترس وت بوخ ور نیا سپ

یچره ات تیگدنز هب مدیبسچ شیرس نیع نم دز» مینوشیپ
سپ تنداد رجز اب ور یتفرگ مزا تایدرمان اب یضوع یوت

. مریگب
مدز،هب لز دوب مور هب ور هک یا هنووید درم هب بجعت اب

. شنوخ قرغ یاه مشچ و شندرگ ی هدرک داب گر
زا ریغ ؟ مدرک تقح رد یدب هچ نم هگم مدز: بل سرت اب
مدب. همادا تاهاب ماوخ یمن ؟ مرادن تتسود هگید متفگ هکنیا

راین، رد ور اه مولظم یادا وش هفخ درک: همزمز مشخ اب
هدامآ سپ مراد رظن رد عهیلا یاه همانرب تارب نودب ونیا

. موناخ هنارت شاب
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دز. ههقهق و تفر بقع بقع روط نومه
یچ نم اب کدرم نیا ، دیبوک یم مکحم سرت تدش زا مبلق

؟ تساوخ یم منوج زا یچ ؟ تشاد راک
" ناکاه

عملا یخلا یب هک یلزان هب متخود هاگن و مدرک عطق ور نفلت
دوب... هدز لز نوریب هب

؟ دیشیم هدایپ نوبایخ نیمه رس یتروص مناخ _
. دیدیشک تمحز یلیخ هلب هلب : دموا شدوخ وهب دروخ ینوکت
واب یدج یلیخ و متفرگ ور شتسد چم هک هشب هدایپ تساوخ

؟ هوهق کی هب منک نوتتوعد منوتیم متفگ: مباذج نحل
تفگ:هن!!! بجعتم
؟ منوت یمن ینعی _

؟ منودیمن ینعی ، دینوت یم تفگ: و دنوخرچ وشامشچ
یفاک ادرف سپ متفگ: و مدرک گنر رپ ور میعونصم دنخبل

. نوتمنیب یم تکرش کیدزن پاش
. تفرگ هلصاف مزا و داد نوکت وشرس هلجع اب

متفگ:اب ملد ووت مدز لز مور هب ور هنیآ هب هلصوح یب
منک؟! راکیچ هنارت ردپ هتفه رخآ ینومهم

. نومرف ور مدیبوک مکحم و ماهوم وت مدز گنچ ومتسد
بلط ور دیدج رنتراپ هی اب باذج ینت بآ هی ملد طقف االن

درک. یم
. متفرگ ور تکرش هرامش و مدرک نشور ور نیشام

رفایک بانج سالم ولا داد: باوج یشنم
. یمرک سدنهم رتفد دینک لصو ، موناخ _سالم

دیهان هوشع رپ یادص ندش شخپ و نفلت ندش لصو اب
... مدموا قوذ رس یباسح یمرک
؟ اربخ هچ ناج ناکاه _سالم

؟ یدش ریگاج هبوخ دیدج لغش وناب، هتدوخ شیپ اربخ _
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یناکاه ، هرتهب یلیخ دیدج رتفد نیا هنکن درد تتسد موها _
؟ یداتفا نم دای هدشیچ

داوخ یم ملد ، دیهان متوعد پوت یتراپ رختسا کی بشما _
هدیم... رابتعا مهب وت یهارمه هک ینودیم ینک؟ میهارمه

متاه ینومهم هی قشاع نم یاو دش: شخپ شراد بت یادص
. مزیزع مایم تهارمه ، مزیزع ناکاه هارمه منوا

.... مترظتنم  : دموا شک مدنخبل
و زان زا رپ نحل واب تسشن منت یور دیهان غاد یاه تسد

یشزاون
! مناکاه هنزیم مکحم تبلق ردقچ تفگ:

. مزیزع ِوت رطاخ هساو متفگ: ششوگ ریز رامخ
اه نومهم رثکا ، دروخ دوعسم هنوخ گرزب رختسا هب مهاگن

. ندوب ندرک انش حلا رد رختسا طسو ویام اب

.... میدوب هتفرگ هلصاف نوشزا دیهان و نم طقف
مدز... دیهان یولهپ هب یمکحم گنچ

. مدرک ریسا مابل نیب وشابل و
دوب. هدش مرگ شندب همه هک شمدیسوب یم یروج

یور شمدنوباوخ درک، ادیپ همادا شاه هنوش رس ات ماه هسوب
مهاگن اب ور شاه بل دش، مندرگ نوزیوآ سرت بآ،زا حطس

. متفرگ هنوشن
. مشاب هتشاد یسامت شاهاب هکنیا زا لبق

هب تشپ هک یکشموم رتخد هب دش خیم تیعمج نیب زا مهاگن
دوب... هداتسیا نم

همزمز رایتخا یب ، تخادنا یم هراتس دای ونم شاهوم و مادنا
هراتس مدرک

یهاوخرذع ، شمدوب هتفرگ هابتشا ، متمس هب تشگرب رتخد
. مدرک



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

؟. ناکاه تساجک تساوح تفگ: روخلد دیهان
هب ور هک ییابیز یدیل شیپ متفگ: و مدز یعونصم دنخبل

... همور

درک هقلح ور شتسد هلصاف بال اما هنک، زان یمک متشاد راظتنا
درک. ماه بل ندیسوب هب عورش و مندرگ رود

متاساسحا راگنا ، متشادن یسح چیه یلو مدرک یم شیهارمه
دوب... هدز خی

هب یهاگن دش، دنلب اه نومهم توس یادص دعب هظحل دنچ
نییاپ باالو تنطیش اب ور موربا ومتخادنا ماتسود عمج

... مدرک
طقف ارتخد اب مطابترا و مراد خاالیق هچ تسنودیم دوعسم
مدیهان قشاع نم ندرک یم یخلا هیقب اما ، هنوشمسج یارب

مه یا هدع و ندمویم وربا و مشچ نومارب نیمه یارب
.... نتفگ یم کیربت

هک یدیهان هب متخود ومهاگن و مدز نوشرکف زرط هب دنخزوپ
درک... یم هاگن ور هب ور هدش غارچلچ یاه مشچ اب

یم روصت نم شود اشود سورع سابل اب وشدوخ امتح
درک...

هنوخ دوخ ات مکانتشحو درد رس ،اب هرخسم ینومهم زا دعب
. مدرک یگدننار

نیا ، هنومب مرانک ور بش تشاد رارصا مئاد نیشام وت دیهان
خیرات منک یم رکف درک، یم مرجزنم یعون هب شراتفر

. هشاب هتشذگ مارب مرتخد نیا فرصم
. تفرگ جوا مکانتشحو درد رس نامتراپآ یولج نیشام کراپ اب

دوب. بارخ ینعل روسناسآ باال، متفر اه هلپ زا
متخادنا ومدوخ و مدرک لش ور متاوارک مدش هک هنوخ دراو
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. هپاناک ور
دش. ماه مشچ نومهم باوخ یتخس هب

زاب یتخس هب وماه مشچ لیابوم گنز یادص ندینش اب
دوب. حبص ۷ یاکیدزن مدرک

ور هکلب دوب هدشن رتمک بشید زا اهنت هن مفرخزم درد رس
دوب... شیازفا هب

ریز دیچیپ یلزان یانشآ یادص مداد، باوج ور یشوگ
... مشوگ

. متسه یتروص یلزان داتسا سالم ولا _
، دیچیپ ما هنیس هسفق وت یدب درد هک مدب ور شباوج متساوخ

. مدیلا ون متشاذگ مبلق یور ومتسد رایتخا یب
؟ هداتفا یقافتا داتسا : مدرک سح ور یلزان نارگن یادص

ن هدز تشحو ییادص دش،اب یم نییاپ باالو یتخس هب مسفن
. مریم یم مراد منامتراپآ نوسرب وتدوخ یلزان : مدیلا

مرواب دوب شیازفا هب ور مبلق نابرض ، مدرک عطق ور یشوگ
میگدنز همه مشب، یبلق هلمح هراچد یگلا ۳۰س وت دش یمن

درک. روبع ممشچ یولج زا ملیف هی لثم
. متشادن ییاناوت اما ماوخب کمک و مشب دنلب متساوخ یم

مسح اهنت ، متسشن هپاناک زا یا هشوگ و مدش حلا یب مک مک
دوب سرت و تشحو تاظحل نوا

" یلزان
ور داتسا ی هدز تشحو یادص هک مدوب هاگشناد نوبایخ وت

مداد... ور شنامتراپآ سردآ و متفرگ یسکات عیرس ، مدینش
عنام لوا نامتراپآ نابهگن ، مدیسر تعاس مین زا رتمک وت
داد هزاجا دید ور مینارگن و رارصا یتقو یلو دش مدورو

باال. مرب
دوب. متشپ منابهگن متفر، باال هلجع اهاب هلپ زا
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قرع هرهچ دورو ضحم هب درک، زاب یکدی دیلک اب ورد
. میدید هپاناک یور ور داتسا نوزرل مسج و هدرک

داتسا : متفرگ ور شوزاب و متفر شتمس هب ینارگن و هلجع اب
؟ هداتفا یقافتا هچ

منک. یم هتکس مراد هدب داد:حملا باوج سفن سفن اب
ال وبمآ دینزب گنز متفگ:اقآ نابهگن هب عیرس و متفرگ وشتسد

سن.
... تفرگ الوسن وبمآ هرامش هدیسرت دوب مولعم هک منابهگن

ینارگن یور زا داتسا متفر، ورف یمرگ شوغآ رد هرابکی هب
یم سفن سفن و دوب هدرک هقلح مرمک رود ور شتسد مکحم

دز
ور شبارطضا و دب حلا یتقو یلو منزب شسپ متساوخ شلوا

مدش. نومیشپ مدید
ور شا هنیس ندش نییاپ وباال مدینش یم وشبلق شبوک یادص

. مدرک یم سح
. مدوب یسک شوغآ وت دوب راب نیلوا

بل ششوگ ریز و مدش هقلح شرمک رود رایتخا یب متسد
. هسریم السن وبمآ االن شابن نارگن مدز:
؟ مریم یم مراد : داد باوج هنامولظم
دیدش. یبصع امتح ، دیشابن نارگن _هن

دیاب امتح حلا نیا ،اب هشیم مظنم هراد شاسفن مدرک یمسح
تفر... یم ناتسرامیب هب

و تفرگ ور ناکاه نوخ راشف ، مدرک هاگن رتکد هب بجعت اب
! هیبصع راشف متفگ هک روط نیمه داد: نوکت وشرس
؟ هدوب یبصع هلمح شدب حلا نوا ینعی رتکد _ یلزان

ور گرم ، مدرک یم هتکس متشاد نم ندیلا: حلا یب ناکاه
مدید. مدوخ یمامشچ یولج

هلب درک: میظنت ور ناکاه تسد وت مرس و دز یدنخبل رتکد
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تشحو هیبلق هتکس هیبش شاه هنوشن هدش ساره هلمح نوتهب
دینک. یرود بارطضا زا دینک یعس ، هرطخ یب یلو کان

دینک... فرصم ات مسیونیم مه وراد یرس هی
داد. نوکت وشرس و تسب درد اب وشاه مشچ ناکاه

. رفنایک داتسا : مدرک شادص طایتحا اب
مناج. درک: همزمز مورآ

گنز شهب ات دیراد ویسک متفگ: حلا نیا اب مدیشک تلا جخ
هرتهب دیشابن اهنت نتفگ رتکد ؟ هشاب نوتبقارم منزب

دش هگر ود ضغب زا شادص
سک. چیه ، مرادن ویسک چیه _

... هاگشناد یهاگ نایم هک یموناخ نومه نوتدزمان _
گنز ، میدرک تاک دوب مرتخد تسود هنارت : دیرپ مفرح نیب

. متسود مارهش منزیم
اه هبیرغ ابدروخ رب زا هشیمه هشب، دنلب مدرک کمک

دامتعا لباق مارب لوا نومه زا ناکاه یلو مدشیم هدز تلا جخ
دوب مارتحا و

. میتفرگ نمآژسنا تساوخ ،هب میدوب هار یوت
؟ هدشن هک ترید یلزان _

دوب. رهظ زا دعب ۲ متخادنا تعاس هب یهاگن
. دیشابن نارگن _هن

مدید. ور هگید مه یقافتا ووت نم تدم نیا وت ردقچ _
. هبیجع یلیخ هتسرد متفگ: و مدز یدنخبل

اب یلیخ دز: لز ماه مشچ یوت و تفرگ هراب کی هب ومتسد
. یتوافتم هدیم نوشن ترهاظ هک یزیچ

هک منک دازآ ومتسد متساوخ ، دیود متروص وت نوخ تلا جخ زا
دادن. هزاجا

. ینوشنیرت صاخ وت یلو مدید مرب و رود رتخد یلیخ نم _
یم شهاوخ داتسا متفگ: و مداد تروق یتخس هب ومنهد بآ
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منک.
هکنیا تفگ: هگر ود ییادص واب درک شزاون ومتسد تشپ

هنک؟ یم تبذعم متفرگ وتتسد طقف
. مدوبن یتیعقوم نیچمه اتحاالوت نم _

تتباجن و یکاپ نیمه تفگ: زاب شین دز،اب قرب شاه مشچ
رود نس نیا ات هک هشیم ادیپ یرتخد رتمک هدش. باذج مارب

هرن. ارسپ هرب و
یدرف نیلوا امش « مداد همادا ثکم «اب متفگ تسار نم یلو _

. دیتفرگ ومتسد هک دیتسه
اال متحا تفگ:و تنطیش رپ حتلا هی واب داد نحل رییغت وهی

هنک. تسمل هراد هزاجا هک مشاب یسک اهنت
هنوچ شتشگنا دش،اب یم شزاون تشاد شتسد وت زونه متسد

! رتخد هنک یم تلگشوخ تلا جخ ردقچ داد: ورباال ما
منک؟ یم شهاوخ داتسا : متفرگ زاگ ومبل ی هشوگ

. مونشب تنوبز زا وممسا مراد تسود ، ناکاه وگب مهب _
: مدیشک یم تلا جخ اعقاو

!!! داتسا _
! ناکاه وگب _

دینک. لو ومتسد افطل ناکاه متفگ:ه... نوزرل ییادص اب
. دیشک بقع وشتسد دزو یا ههقهق

هبرجت ور یزیچ نیچمه حاال ات اعقاو ، دیبوک یم مکحم مبلق
. مدوب هدرکن

. تشاد هگن ناکاه نومتخاس یولج نیشام
نومهم یرتشیب شمارآ اب رابنیا و متفر شلا بند میدش، هدایپ

مدش. ش هنوخ
ناتسرامیب زا شارب هک یبیس توپمک ، دیباوخ هپاناک یور

دیرت هتبلا و تلا جخ واب متخیر فرظ یوت و مدوب هدیرخ
. شرس باالی متفر
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؟ دیروخب ونوتاه وراد و توپمک نیا هشیم داتسا _
! داتسا مدز: شادص زاب دادن، ور مباوج

. داتسا متفگ: کالهف هدیمن باوج اما ، هرادیب متسنود یم
و متسشن هپاناک یور هب ور یلدنص یور درک، توکس زاب

! ناکاه متفگ:
ملد. نوج تفگ: و درک زاب وشاه مشچ
. متفرگ شولج ور ینیس و مدیزگ بل

یم تدش هب هک وشتسد دعب و تخادنا مهب یرادانعم هاگن لوا
. هریگب ولا گنچ ات دروآ ولج دیزرل
! هزرل یم یلیخ متسد یتنعل _هآ

و متفرگ بیس زا چاق کی لا گنچ اب کی شهب کمک یارب
: مدرب شکیدزن

! دینومن هنسرگ هدرک دیکات رتکد دیریگب
. یلیخ هزرل یم متسد تفگ: و درک زاب وشنهد

یوت ور ولا گنچ تلا جخ یلک واب مداد خرچ کالهف ومهاگن
. متشاذگ شنهد

ع ممموه : ندیوج هب درک عورش تذل واب تسب وشاه مشچ
هیلا!

. مروخب وت تسد زا ور ایند یاه اذغ همه شاک
نیا متفگ: تینابصع واب زیم یور متشاذگ مکحم ینیس

؟ هراد ییانعم هچ نوتاراتفر
یدرسنوخ واب دوب مورآ نوا ، مدوب یبصع هک نم خالف رب

ِوت. هب نم عالهق شانعم داد: باوج
درک: مهاگن و تفرگ مکحم ومتسد ، مدرک شهاگن هدز تهب

هیبیجع زیچ هدموا مشوخ تزا

ردقنا یسک دوب راب نیلوا دش، سبح م ـسهنی وت سفن
درک. یم عالهق زاربا مه میقتسم



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

:. شهب مدز لز بجعتم یاه مشچ اب
مش. یمن نوتروظنم هجوتم

عالهق تهب هک متفگ تفگ: مالمی یلیخ و دز یلگشوخ دنخبل
مدش. دنم

قشع مهب دیاوخب امش هک متسین ینتشاد تسود مدآ نم هخآ _
. دیزروب

. رتخد زاب هک یتفرگ مک تسد وتدوخ _
مدرک یم سح دیبوک یم هنیس وت مکحم مبلق ، مدوب هدز تهب

مشب. رادیب هنکمم هظحل ره و مایور وت
هب رد گنز مدب، نوشن مدوخ زا یصاخ شنکاو هکنیا زا لبق

. دموا رد ادص
. همارهش امتح _ ناکاه

منک. زاب ور رد مر یم نم _
هنوخ دراو یکشم تسوپ اب دنلب دق رسپ کی مدرک زاب رد

دش.
س دنلب ناکاه هک هنزب یفرح تساوخ ، دروخ اج نم ندید اب

. همرتخد تسود یلزان ناج مارهش تفگ: و درک الم
هتدیدج رتخد تسود : ناکاه تمس تفر دزو یدنخزوپ مارهش

. تسانشآ ش هرهچ ؟
. منوغاد یباسح هک نک مکمک عفالایب هرآ _

مرب، دیاب هگید نم متفگ: ناکاه هب ور و متفر مفیک تمس هب
. نوتمنیب یم ادعب

. نومب ام شیپ مکی تفگ: یروخلد اب ناکاه
هدش. مرید یلو دیشخبب _

یوت مدش، جراخ نومتخاس زا مورآ نم و داد نوکت یرس
دوب هتفگ هک یچ ینعی مدرک یم رکف شاه فرح هب مئاد هار

. هیکلا ردقنا قشع هگم هنم، قشاع
و هنوخ مدیسر یک مدیمهفن هک مدرک رکف و مدز مدق ردقنا
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انیا ومع هداوناخ مدش، هنوخ وت نوماه نومهم روضح هجوتم
لگ تسد کی هارمه کیش و یمسر یلیخ منوا ، ندوب هدموا

هتشاذگ شیپ اپ هرخ باال بارهم دوبن لکشم شسدح ینیریش و
یلو مدروخ یم سوسفا یلک دوب شیپ هتفه دنچ هگا دیاش دوب

. متشادن شهب یسح اعقاو حاال

" هنارت

ردپ داهنشیپ هب دوب، تخس اعقاو ماتسود عمج لمحت هگید
یمن یداش ساسحا ال صا یلو حیرفت مدوب هدموا عونت یارب

. مدرک
. تخادنیم طخ مباصعا ور ارتخد و اسوتآ یاه هدنخ یادص

مدش. دنلب نوشرانک زا یدیشخبب اب
؟ هنارت یریم اجک تفگ: بجعتم اسوتآ
. تسین بوخ الحملا صا یتآ هدنمرش _

بقارم یتحار روج ره هشاب تفگ: و داد باال یا هنوش اسوتآ
. شاب تدوخ

یاتسود اعقاو متفرگ هلصاف نوشزا و مدز یخلت دنخبل
. ندوب هدشن حملا یگتفرگ هجوتم ال صا ، متشاد یفرخزم

نیمه مشب، مورآ یمک ات منزب مدق ور هدایپ وت متفرگ میمصت
زا تعرس اب ینیشام مدوب رکف ووت متفر یم هار هک یروط
. مسابل هب تخیر ور ورهدایپ یوت بآ مامت دشو در مرانک
مدرک هاگن دوب هدش سیخ و یلگ هک ماپ ات رس هب فسات اب

دز. هقلح ماه مشچ وت کشا رایتخا یب و
مدوب هدروآ و منیشام شاک ، دیزرل امرس و ضغب زا ما هنوچ
تسرد و متروص یور متشاذگ متسد و راوید هب مداد هیکت

. هیرگ ریز مدز اه هچب رتخد لثم
م هناقمحا راتفر یسک و دوب دوب تولخ نوبایخ رکش ور ادخ
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دید. یمن ور
رطع یوب ندیچیپ و یسک شوغآ وت نتفر ورف سح اب

. مدموا مدوخ هب مینیب ریز ییانشآ
دادن. هزاجا هک مریگب هلصاف شزا متساوخ

هیچ؟ هساو اه کشا نیا هنارت تفگ: مشوگ ریز
. ریگب هلصاف مزا هرادن یطبر وت _هب

. ملگشوخ هطوبرم اقافتا _
. یضوع نک ملو مدز: داد شو هنیس تخت مدیبوک مکحم  

؟ گس هلوت یدرک یطلغ هچ : تفرگ ومتسد چم
. یناور تخادنا سپ ور وت هک درک ینوا ور طلغ _

تفگ: هدش دیلک یاه نودند واب منهد وت دز تسد تشپ اب
نورپن کتفج سپ منزب فرح تاهاب دیاب

. هزواجت و روز یلا عبانج نوبز ، مرادن یفرح وت اب نم _
مدوخ نوبز اب ات سپ تفگ: یدج یلیخ و تفرگ وموتنام

. تفویب هار مدزن فرح تاهاب
. هشیم نارگن ماباب مایمن _

اباب! تفویب هار :َهد شاهوم وت دز گنچ کالهف
. شنیشام تمس مدرب و دیشک ومتسد

. داتفا هار دزو یزکرم لفق ، میتسشن هک نیشام وت
مدوب ناکاه رکف وت ، نوبایخ هب متخود ومهاگن هلصوح یب

بندلا متشاد شزا هک یتخانش درک؟اب یم راک یچ االن ینعی
رورغم و زاب سوه شمتخانشیم بوخ دوب دیدج رتخد هی

. تشادن شزرا یزیشپ شارب ارتخد تاساسحا
شقشاع شتیصخش زا تخانش همه نیا دوجو اب رخ نم یلو

مدش.
. مراکفا ور تخادنا طخ نارماک ندز کدنف یادص

راک یچ دز: شهب کپ دنچ و درک نشور ور شراگیس
؟ اربخ هچ ینکیم
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؟ میدرکن تنیشام راوس هک یسرپ لا وحا یارب مدز: دنخزوپ
؟ هدشن یربخ _هن

یچ؟ :زا متخادنا باال وربا ، دزیم فرح مومهفم ان
؟ یتسین هلماح هچب، _زا

دربشاد ور مدیبوک مکحم دیزرل مشرکف زا متشپ
! یضوع راد هگن متفگ" دایرف اب

. مگیم یچ نیبب ریگب نوخ هفخ هقیقد دز:هی داد مکحم
یدرک لو ونم رابی هک یضوع یوت هخآ یگب یراد یچ _

اب دش تادیپ هک مدعب و تشون و شیا بندلا جراخ یتفر
. تتخت ور میدیشک هشقن

دوب هتشذگن منتفر زا هام دنچ زونه نم؟ ؟ مدرک تلو نم _
هدش ، ناکاه مومع رسپ هقوشعم هدش مناخ مدید و متشگرب هک

نوا. باوخ ریز
زا سهلا جنپ ناکاه و نم متفگ: دنخزوپ واب مداد نوکت یرس
ههام دنچ طقف و میطابترا رد نوشیراک طباور و مردپ قیرط

هتفر. رت ولج یتسود دح زا نومطبار
وت : نوریب تخادنا هشیش زا وشراگیس و دز یخلت دنخزوپ

. مدرک رواب منم و یتفگ
. تسین مهم مارب ترواب _

فرح تاهاب هتشذگ هرابرد مدموین : نوریب داد کالهف وشسفن
هباالهن. طوبرم مافرح ، منزب

. مونشیم : شهب متخود ومهاگن مدش، واکجنک
؟ ننکیم یراکمه سهلا دنچ ناکاه و تردپ _

روط؟ هچ _
هدب. ومباوج _

طابترا مه ووت نم ییانشآ لبق هشیم سیلا شیش و جنپ _
هک دعب ، مدیشک یمن کرس دایز تقو چیه نم یلو نتشاد
هب عجار یمک دش جبلا مارب هتومع رسپ ناکاه مدیمهف
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. منودب نوشراک
اجک متفگ: سرت اب دوب یتولخ نوبایخ ، یعرف یوت دیچیپ

؟ یریم
عفال! هتبلا ، مرادن تیراک عفال سرتن _

هیچ؟ تروظنم _
هیچ؟ اقیقد ناکاه و تردپ راک : دیسرپ شاج دادن،هب ومباوج

ح نیا ،اب هروخ یم شدرد هچ هب تاع طاال نیا متسنود یمن
یرتویپماک تاعطق تادراو تکرش ود ره مداد: باوج لا

روج نیا و هرازفا مرن ور رتشیب ناکاه صصخت هتبلا نراد
هدز. تکرش ال قتسم هک تسه میتقو دنچ تسازیچ

تسرد سپ هبوخ داد: نوکت یرس و تفرگ زاگ وشبل هشوگ
خلا. طسو مدز

هیچ؟ تروظنم _
هلگشوخ یمهفیم تفگ: و دیشک ومپل

. تفرگ ومدوجو مامت سرت نارماک نامتراپآ هب نومندیسر اب
یاوخ یم راک یچ مدز: گنچ ور شوزاب تشحو اب

؟؟؟ ینکب
یم تفگ دنخزوپ اب دش کانسرت بش نوا لثم هرابود شامشچ

... هلگشوخ یمهف
مشکب غیج متساوخ ور هار وت مدرب و دیشک ومتسد روز هب

دایب رد تادص تفگ: و منهد ور تشاذگ وشتسد عیرس هک
. مرایم رد وتردپ

دوبن. نابهگن زا یربخ ، روسناسآ تمس مدنوشک
هتچ : دیرغ و تشادرب وشتسد ش، ـسهنی وت مدز تشم مکحم

؟ یدش یشحو ارچ
ور ینوشک یم یراد ونم زاب هک وت ای مدش یشحو نم _

؟ تتخت
؟ یشدای هک هدش گنت شارب تلد یلیخ راگنا _هه!



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

مداد. راشف مکحم ومکف صرح زا
. مداتسیا سنلا طسو فده یب داد، مله و درک زاب وشدحاو رد

. شنپا هنوخزپشآ تمس تفر و درک لفق رد
مایم. ،االن هپاناک ور نیشب _

؟ اجنیا میدنوشک ارچ ؟ یراد راک یچ ماهاب _
! یونشب ومافرح دیاب لوا طقف مراد دایز هک راک _

متسشن هپاناک هشوگ ، دمویم اه تنیباک رد ندش زاب یادص
مدنک. یم ور منخان هشوگ شاهاب ندوب اهنت سرتسا زا

سنلا. وت دموا ماج ات دنچ و بورشم ینیس هی اب
. تخیر بورشم کیپ دنچ و تسشن مرانک

روخب _
نیا هب بل ماجنیا هک حاال نکن رکف مدصرد مدز:هی دنخزوپ

. منزب یرام رهز
و ییایب هار ماهاب وزورما رتهب زیم: ور دیبوک مکحم وشماج

. مریگیم وت هچاپ دب هک هنارت ینکن مگس
کیدزن مدروآ بورشم ماج و مداد تروق سرت اب ومنهد بآ

مبل.
رامخ بورشم ماج ره اب هک دوب نارماک یاه مشچ هب مهاگن

رت... یبصع شتاکرح دشو یم رت
یرگ یشحو ندید زا بش نوا تاقافتا رارکت زا مدیسرت یم

درم. نیا هرابود
هک دوب شیپ سلا دنچ دز: ینیگمغ دنخبل و دیشک رس وماج
وشلا وما همه مگرزب ردپ و درم یگدننار فداصت یوت مومع

درک. هرداصم
ترامع زا وشرتخد و رسپ و نیرسن مومع نز گرزبردپ

ور انوا تساوخن مشگرم دعب یتح و درک درط یگداوناخ
. هنیبب

هب یطبر هچ شگرزبردپ یارجام مدش، یمن شافرح هجوتم
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؟ تشاد نم
لد وت وترفن مخت ارجام نومه داد: همادا و درک یا هکسکس
هشب. مردپ و نم نمشد نیرتگرزب دش ثعاب و تشاک ناکاه
راک یچ هگم دوب، هرخسم نومارب شاشحف اهو دیدهت لیاوا

؟ دمویم رب ساپ و سآ نووجون هی تسد زا
یتورث واب رتویپماک ملع هغبان هی دش نووجون نومه مک مک

یوم دش مدعب و دز مهب و ردپ یبساک و راک لوا تشاد هک
نم. غامد

هداس سدنهم هی ناکاه اپورا متفر لیصحت هساو هک ینامز
و مبیقر نیرتگرزب هب دوب هدش لیدبت متشگرب یتقو یلو دوب،

دوب. هدرک بصغ عالومق دروم رتخد هک یسک
یلیخ شتسد راشف ، تفرگ ومتسد چم و درک وطالین توکس

دوب. دایز
ورباال وت نم یلو : دیرغ مشخ زا هدش دیلک یاه نودند اب

هرابود و مدرب ور وت نم رامق نوا ،وت مدرک مدوخ ملا هرخ
مدش. یکی تاهاب

ومتسد یآ : مدیلا ن دنلب دوب، هدش دوبک راشف تدش زا متسد چم
. یتسکش

. تشادرب ور شتسد راشف هرابکی وهب تخادنا یکانسرت هاگن
اب هک مدوب هدشن طلسم مدوخ هب زونه ، تفرگ تحار یخملا

. تفرگ زاگ ومشوگ والهل منت ور دز همیخ تسج کی
زاگ دش، تکاس منهد وت شتسد نتفر ورف اب مغیج یادص
نارماک مکحم یلیس دش شباوج هک متفرگ شتشگنا زا یمکحم

... مشوگ ریز
رد وتردپ هنرگو نک یراکمه : دیرغ هدش دیلک یاه نودند اب

. مرایم
. ندیسوب هب درک عورش مکحم و دیشک مبل یور راشف اب وشابل
م هنوگ یور کشایمرگ تسکش مضغب مغ درد تدش زا
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دش. یراج
.. مندرگ هب دیسر ات داد همادا شراک هب میتحاران هب هجوت یب
اب نومسآ ات نیمز نارماک نیا ، مدوخ هب مدیچیپ یم رام لثم

. تشاد توافت لبق یاهلا س درم
ت مهب هک یدرم یولج متشاد نم ، مدموا مدوخ هب رخآ هظحل

مداد. شله مشخ اب مدمویم هاتوک دوب هدرک زواج ـ
. هسرب شفده هب مراذب متساوخیمن دروخن نوکت اما

غیج موادم و کیرتسیه تروص هب ندیشک غیج مدرک عورش
مدز. یم

. مدوب هتفرگ یبصع هشعر و دوب هدرک خی مندب
مورآ تفگ: مشوگ ریز و دیبسچ وماه تسد دموا شدوخ هب

. یتنعل مرادن تیراک رتخد شاب
منک. لر تنک ومتاکرح متسنوت یمن ، دیزرل یم مندب

لو... نک ملو متفگ: سامتلا اب
تیراک هشاب درک: شزاون ومرس و دیسوب مورآ وماه بل

دوبن. ماراک هب مساوح دوب تسم طقف نم ، مرادن
مرس وت مبلق مدرکیم سح دش، یم نییاپ باال دنت دنت ـهنم یس

. هنزیم
ور سرت واب مدرک بترم ومسابل درک غاد ومتروص ماکشا

مرب. راذب متفگ: نارماک هب
؟ یرب یاوخیم اجک حتلا نیا _اب

راذب مدز: گنچ ومفیک دز، یم فرح یخی و درس هرابود
مرب.

تمنوسرب راذب هشاب زیم: ور دیبوک یبصع وشتسد
" یلزان

. مدیشک یم تلا جخ شزا مکی ، ناکاه رتفد تمس متفر هرهلد اب
. مدینش ور شتسخ یادص دز هک ور رد

ور شاهاپ و شرس هب هتفرگ وشتسد مدید مدش قاتا دراو
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هدیم. نوکت یبصع
رفایک یاقآ مدز: شادص طایتحا اب
هدش؟ یزیچ ، یلزان مناج _

و متشاذگ زیم یور ومپات پل ، شناتسود نحل زا مدروخ اج
ور دوب نم اب شیسیون همانرب راک هک یا ژه ورپ متفگ:

. مدروآ نوتارب
. تفرگ متسد زا ور پات پل دزو یا هتسخ دنخبل

ور لا صتا همکد مشخ ،اب دروخ گنز شیشوگ عقوم نومه
دز.

. دییامرفب هلب _
وشتسد یبصع ناکاه هک تفگ یچ منود یمن طخ تشپ درم

هک مدص راب نیا ریخ هن : دیرغ و شاهوم نیب دز گنچ
هرتهب سپ مرادن ور امش اب یراکمه دصق هگید نم مگیم

. دینکن مدیدهت
تایتسد ،هبباال مدیسرت منم هشاب تفگ: و دز یدنلب ی ههقهق

. نیمه هن رفنایک ناکاه باوج وگب
زا شندب ، یلدنص هب دز هیکت یبصع و درک عطق یشوگ

. دیزرل یم مشخ
رفایک یاقآ : مدرک شادص مورآ و ولج متفر

متفگ: و مدیبسچ ور شوزاب طایتحا و تلا جخ دادن،اب باوج
ناکاه

. تسب ور شاه مشچ و درک مهب ینیگمغ هاگن
نوتارب یتحاران منود یم یلو هدش یچ منود یمن نم _

دینک. یرود سرتسا زا هتفگ نوترتکد ، تسین بوخ
شتکرح شدوخ تمس مدیشک و دیبسچ ومتسد هراب کی هب

مدش اج ماکال و منومب ماج رس متسنوتن هک دوب ییوهی ردقنا
. شلغب وت

تسود ور شنت یامرگ یفرط زا منک، راکیچ متسنود یمن
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اعقاو مدینشیم ور مشوگ تشپ شاه سفن یادص یتقو متشاد
. دشیم ور و ریز ملد

ًافطل ناکاه متفگ: تلا جخ اب
. مراد جایتحا تهب االن منک یم شهاوخ سیه _

ادنمراک زا یکی یمرک دیهان و دش زاب رد هک مدوب شلغب وت
دنلب نیه یادص مایب مدوخ هب هکنیا زا لبق دش، قاتا دراو

. دیسر نومشوگ هب دیهان
هلیوط اجنیا : دیهان هب تخود مشچ یبصع و دز مرانک ناکاه

تس؟
و هدرک شیارآ یاه مشچ نوا واب دز یدنخزوپ دیهان

درک. نومهاگن هریخ شسنجدب
ینک؟ یم هاگن هیچ : دیرغ یبصع ناکاه

ور یواگ ره تسلیوط امش لد منک رکف دز: دنخزوپ دیهان
. شوت یدیم هار

و تسب مکحم رد و درک ماپ ات رس هب یزیمآ ریفحت هاگن
تفر.

هنامصخ دروخرب زا یفرط زا دز هقلح ماه مشچ وت کشا
. مدوب هدروخ اج دیهان

گنچ ومرمک مکحم ناکاه هک منک کرت ور قاتا متساوخ یم
تفرگ ملغب وت تشپ دزوزا

" ناکاه
مداد. یم شتداع مدوخ هب دیاب یلو ، هشتخس دوب مولعم

شوخ و زاب سوه درم منک یمن راکنا نم یلزان نیبب _
رکف وت هک یروط نوا زیچ همه نک رواب یلو مینورذگ

. تسین ینکیم

! رفایک بانج دیدب حیضوت مارب تسین _المز
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؟ رفایک مدش زاب مدز: رغ ششوگ ریز
. مراد ومدوخ هیجوت نم مناخ، لگشوخ مناخ یلزان

لیلد ، نراد هیجوت نوشیزاب سوه و هانگ یارب امدآ همه _
خاالق خالف یاراک و دینک هانگ دیراد لیلد نوچ هش یمن

دیدب. ماجنا

هشیمه یادص ،اب هشاب رت تحار یمک ات متفرگ هلصاف شزا
مدوب هک نس مک ندز: فرح هب مدرک عورش مورآ و باذج

. هراتس مسا هب مدش رتخد کی قشاع
مدش شبذج ردقنا هزیم هزیر و کمن دوب،اب لگشوخ یلیخ

. وشاه یدرمان ، مدیدن وشاه بیع هک

نم یلزان : درکیم منوغاد اعقاو هراتس دای ، یلدنص تمس متفر
. مدوب هدش روک هملک یعقاو یانعم هب

نوا ، تفر و تشاذگ ماهنت هراتس هک مدموا مدوخ هب یتقو
بلق هی زج هدنوم یقاب مزا یچ مدید مدموا مدوخ هب عقوم

هدش. هل رورغ وهی هتسکش

دوب. هتفرگ مضغب مدرک توکس

اب یلزان مداد، تروق ومضغب یلزان نیگنس هاگن سح اب
تسکش نوتلد زور هی نوچ تفگ: و درک مهاگن یدرس

؟ دینکشب لد دیتفرگ میمصت

! نکن تواضق یلزان ینود یمن یزیچ _وت
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سدنهم حاال دیدوب موناخ هنارت اب نامز هی امش ، منودب دیگب _
وت دز «لز دینکیم تبحم زاربا نم هب یفرط زا و یمرک

؟ اقیقد هیچ نوتلکشم ماه» مشچ
هی مکح مارب هظحل نوا هک یبآ یاه مشچ وت متخود ومهاگن

مهاگن تبحم یب و درس هک سب زا ، تشاد ور یخی رصق
درک. یم

!!! اجنیا تساجنیا نم لکشم متفگ: مغ مواب ـسهنی ور مدز

. دیمهف یمن سک چیه مگیم یچ دیمهف یمن درک، مهاگن گنگ

مدش. گنس بلق مدز، خی بلق ، همبلق ملکشم مداد: همادا

مشب. دنم عالهق منوت یمن مشب، قشاع منوت یمن
ره متفگ: یم دیاب حلا نیا اب شنتفگ یارب متشاد دیدرت
،هب هشندش باوخ ریز زا لبق شیباذج هت هت مارب یبذج رتخد
، میشیم یکی مه واب مگنچ وت دایم رتخد نوا هک یضحم

. هشیم روک مقوش و عالهق مامت

نیا یچ؟ ینعی تفگ: هدز تهب و درک تشرد ور شاه مشچ
؟ هشروجچ هگید

زا دعب هک یرتخد زا رت زیگنا ترفن یزیچ نم یایند _وت
رتمک هگ زا مارب ، تسین هدرک ـما ضرا لماک سـکــس کی

. هشیم

نوکت یرس منوخب شهاگن زا ور بجعت و یجیگ متسنوت یم
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؟!!! یضیرم تفگ:وت...وت بل ریز و داد

... هشلدم هی منیا هرآ : متخادنا باال هنوش و مدز یخلت دنخزوپ

دیدیشیم نامرد دیاش ؟! سانشناور دیتفرن ارچ _

اتدنچ هک یلومعم مدآ هی اب المت کشم زا مدید یمن یزاین _
، رتکد هتشاذگ وشدوخ مسا و هدنوخ هاگشناد وت هداس باتک

. منزب فرح

! هیقطنم ریغ ماکال امش فرح نیا اما _

ش»و ـسهنی ور متشاذگ ومراشا تشگنا » هنیمه نم قطنم _
هدز خی سح نیا زا ات ینک کمک دیاب وت هگیم قطنم نیمه

منک... ادیپ تاجن
نیا متفگ: تنطیش اب مدب رییغت ور شاوه و حلا یمک متساوخ
یلو هبیجع هدش؛ یلزان مسا هب ییابیز یوناب قشاع قطنم یب

. داوخیمن شتخت هساو ور یلزان هگید

!!! هگنخ ًاسومان مدرک رارقا ملد درک،وت مهاگن گنگ

داجیا شرهچ وت یرییغت اللق ای هنک قوذ مکی متشاد راظتنا
دوب. هداتسیا تباث نکنام چشلا تروص هب اما هشب

متفگ؟ یچ یدینش متفگ: و مدیشک یا کالهف فوپ

؟ دیتفگ یچ تفگ:اه و داد نوکت ور شرس
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!!! یدب نوشن یشنکاو هی دیاب وتاالن متقشاع متفگ _

تسار ! مدوبن یتیعقوم نیچمه وت حاال ات نم تفگ: هناقداص
دیدش؟ مقشاع دیگیم

. متشاذگ تراک رس متفگ:هن کالهف

اب ارچ هک اعقاو تفگ: یتحاران واب دش جک یمک شاه بل
دید. یم رازآ ونم نوتافرح نیا

حا مدوبن یدحا چیه قشاع هک ینم مگیم مراد گنخ رتخد _
هدز خی وت تقو نوا مراد عالهق وت هب منک یم سح ال

؟!!! ینکیم مهاگن و یداسیاو

واب دز یضیرع دنخبل دعب ، مدنوخ شهاگن زا ور بجعت
. تخادنا ماپ ات رس هب یهاگن قوش

هشوگ دموا هتساوخان و یگشیمه دنخزوپ نوا شقوش ندید زا
مبل.

هفرس و درک عمج ور شدنخبل دروخ متروص هب هک شهاگن
! مراک رس مرب دیاب نم ممممم زیچ درک: یعونصم

مداهنشیپ هب بوخ شلبق یلو ورب، بخ رد: هب مدرک هراشا
؟ هشاب نک رکف

. هشاب داد: نوکت یرس و درک مهب یا هدز تلا جخ هاگن
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اپ ولگ شدوخ زا مراب دنچ یجورخ رد تمس تفر هلجع اب
هلوه. نتفر یارب دوب مولعم یلو تفرگ

هدنخ، مه دوب هتفرگ مصرح شبیرغ و بیجع راتفر زا مه
دوب!!! بیاجع ءزج رتخد نیا

" هنارت

ارود مدوب هجوتم یلو هنوخ هب مدنودرگرب نارماک زور نوا
مدوب رضاح هک متشاد ترفن یردق هب شزا ، همبقارم رود

.... شمنیبن یلو مریمب
و دروخ یم چیپ ملد ریز مئاد دوب، دب یلیخ حملا ازور نیا

درک. یم ینیگنس مرس
و مدز لیمیا شارب ، مریگب مردام زا یغارس مدرک سوه

هدب. وشباوج مدنوم رظتنم
ناریا وت یتدم مردپ اب شجاودزا دعب دوب اداناک لها مردام
نوا دوب تخس شارب اجنیا گنهرف لمحت یلو درک یگدنز
روشک یهار مرطاخ نیمه هب هشاب یناریا نز هی تسنوت یمن

دش. شدوخ
حملا ندروخ مهب مدب،اب باوج مدرکن تقو دروخ گنز نفلت

ندز. قع هب مدرک عورش و ییوشسد متفر عیرس

دموا ینارگن واب درک یط ورهار ردپ ، دموا رد یادص
؟ هنارت هدش یچ متمس:

هدب یلیخ حبص زا حملا اباب _
؟ تکرش یدزن گنز ارچ یچ؟ ینعی _

. هاگنامرد میرب هشیم اباب _
هک میرب میرب مرتخد هرآ تفگ: وشاهوم وت دیشک وشتسد اباب

... هدرک نارگن مه ونم حتلا
یاه مشچ و هتفشآ حتلا اب هک اباب هب نوزرل یاه مشچ اب
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مدز. لز درک یم مهاگن هتسشن نوخ هب

راگنا هک ییادص واب درک ورف شاهوم یوت راب دنچ وشتسد
یا؟ هلماح تفگ: ، دمویم رد هاچ هت زا

وت دیبوک مکحم داد، نوریب یبصع وشسفن ، متخادنا ریز ومرس
یا؟ هلماح : دیشک یدنلب دایرف ، بطم رد

متفگ اقآ تسین صخشم زونه درک: شهاگن مخا اب رتکد موناخ
دعب. دیدب شیامزآ ، هروخ یم یرادراب هب نوشضبن

شاه مشچ ، شدوخ تمس مدیشک و دیبسچ مکحم ومتسد چم
دوب. یمخز ربب نیع

هدرک هابتشا رتکد مدرک یم اعد ملد وت ، مدوب هکش ممدوخ
. هشاب

. نوریب میدز رتکد بطم رد زا
وت. داد مله و درک زاب و نیشام رد یبصع تکرح یوت

. منزب کیج مدیسرتیم هک دوب نیگمشخ ردقنا
ییادص اب تسکش مضغب هزات دز، تراتسا هک ور نیشام

ییاباب متفگ: نوزرل
هب دش هدیشک مبل ، منهد وت دیبوک وشتسد تشپ هراب کی هب

دش. یراج نوخ و منودند
ور دیبوک مکحم » رام رهز ، نومرد یب درد تفگ: بل ریز

. مرایم رد ور خـهیا یب ناکاه نوا ردپ نم « نومرف
هک ینوبایخ تمس تفر ، مریگب وشولج متشادن تعرج

. تفرگ ور ناکاه هرامش نامزمه دوب، اجنوا هاگشیامزآ
ملا هچب اعقاو ینعی ، دروخ یم لوو مرس وت نیا طقف نم

؟!!! هناکاه

" یلزان
اعد مسارم مزاب نامام مدز، یم مدق هلصوح یب قاتا وت
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یم یلو دوب سابع ترضح هرفس ًامسا دوب هتفرگ ینوخ
زُپ هیاسمه رد هب نینزان یدزمان رطاخ هب داوخ یم متسنود

هدب.
ود ره گرزب تکرش هی رادباسح مبارهم دوب زاس طال ومع
شیلا م یاه تیامح و ومع هزات تشاد یبوخ میلا تیعضو

زا همه دش یم ثعاب منیمه دوب، راکشآ همه یارب شرسپ زا
ومع. نز زا ریغ هب همه نشاب یضار تلصو نیا

یدادعت و هیاسمه یانز مدش هریخ سنلا هب رد هشوگ زا
مناخ ندنوخ اعد یادص ، ندوب هتسشن هنوخ رود ات رود لیماف

دوب. دنلب نوخ هضور
یزییاپ رصع ، هرجنپ رانک متفر و مدش دنلب تخت یور زا

دوب. زیگنا مغ اعقاو
درک. یم یریگلد هچ حملا لثم مهاوه

دیدرت اب ور ناکاه هرامش ، نفلت یشوگ هب دروخ ممشچ
داد. باوج هک دروخ غوب ات دنچ ، متفرگ

. داتسا ندز:سالم فرح هب مدرک عورش اوه یب
ناج. یلزان _سالم

مینک... ثحب مه ژهاب ورپ رس یمک متساوخیم نم _
. مونشیم _

تساوخیم ملد ارچ منود یمن ندز، فرح هب مدرک عورش
. مونشب وشادص منم ، هونشب ومادص

دایم؟ هیچ یادص : دیسرپ ناکاه هک دوب ثحب یاطسو
اعد هسلج مردام مداد: باال هنوش و متخادنا سنلا هب یهاگن

! هتفرگ ینوخ
!!! ینوخ اعد مسارم داد: نوریب دننام هآ ور شسفن یادص

دایب؟ شادص هک ییاج یربب ور نفلت هشیم
ح نیا اب هشاب هتشاد داقتعا ازیچ نیا هب ناکاه دش یمن مرواب

مداد. ماجنا و دوب هتساوخ هک یراک لا
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" ناکاه

هقلح ماه مشچ وت کشا یعمج تسد یاعد یادص ندینش اب
دز.

نم ییاهنت ردام هنامولظم گرم ، مداتفا مرهاوخ و مردام دای
. مرهاوخ و

مدز: ادص ور یلزان و مدرک کاپ وماکشا
؟ مشیپ یایب هشیم یلزان _

... تسین تسرد مدعب ماعد هسلج طسو نماالن هخا _
: شفرح وت مدیرپ

مرابی نیا ، متشادن تیراک نومنوخ یدموا راب دنچ یلزان _
ایب.

. شمورآ هشاب یادص دعب و یشوگ وت دش شخپ شسفن یادص
ندرک روج و عمج غارس متفر ، یلزان ندموا زا لا حشوخ

دوب. بترم ان یلیخ هخا هنوخ
ندز. ور دحاو رد گنز تعاس کی دعب

دوب. یلزان مداد، باوج
شندید زا هنوخ زپشآ وت متفر و مدرک یلپ ور الیتی یقسوم

. متشاد قوذ
ان یدنخبل هنوخ وت دیچیپ ش هنونز مالمی رطع دش زاب رد

ینومهم متشاد صاخ نومهم ،هی تفرگ لکش مبل ور هاگآ دوخ
منک... راتفر تمی ابمال شاهاب مدوب هداد لوق هک

و شمرک یرسور و یکشم یوتنام ندید اب بقع متشگرب
اب یا هرهچ و تشاد یلپت مادنا ، مدرک فیک شتی ال شیارآ
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هک ،هن تسشن یم ملد هب ردقنا ارچ منود یمن یلو کمن
یم سح شدوخ ومدوخ نیب تقافر سح هی مشب، شقشاع
مکمک هنودرم و دوب مرانک تخس طیارش وت رابود ، مدرک
دش... یم متسود نیرت یمیمص دوب رسپ هی هگا دوب هدرک

" یلزان

یب نم دشیم شرواب یک مدش، ناکاه هنوخ دراو دیدرت اب
هشب، تسود صاخ و رورغم ناکاه اب زور هی واپ تسد

ناکاه هب مکی هتبلا مایب. شنوخ هب اهنت منک تعرج یتح
هربب. هرهب مزا ای هنک وسژه هراد دصق دیاش مدوب کوکشم

ملا بقتسا دموا هوهق ینیس کی اب
. مراذب رانک ومیزادرپ یخلا مدرک یعس و مدز شهب یدنخبل

دوب: سیخ شاه مشچ
؟ هداتفا یقافتا _

تفگ: هناقداص و داد نوکت یرس
مرخاوا نیا دوب، ندنوخ اعد قشاع نوا ، مداتفا مردام دای _
. تفرگ یم مسارم مئاد دوب هدش رتهب نومیلا م تیعضو هک

مدز: دنخبل
هدش؟ توف نوتردام ، هروط نیمه منم ردام _

۴۰ طقف مردام داد» تروق وشضغب » ناطرس یرامیب هرآ، _
... میتشادن وشینامرد یمیش لوپ یتح دوب سشلا

دش. وطالین نومنیب توکس ومدز شباوج رد ینیگمغ دنخبل

دش. هدز تدش اب شدحاو رد گنز هک هنزب یفرح تساوخ
: مدرک بجعت

؟ هنزیم گنز یروط نیا یک _
رد شرهچ داد، باوج ورد یتقو ، نفیآ فرط تفر دش دنلب
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دش. مه
متفگ: ینارگن اب
؟ ناکاه هیک _

تفگ: و تفرگ شتسد وت وشاه هقیقش
هنارت ردپ _

نیگنس یاه ماگ یادص هک مدرک یم هاگن ناکاه هب تهب اب
یور دیشک طخ دز رد هب هک یمکحم تابرض و یدرم

. مباصعا

. مدرک هاگن ناکاه هب هدیسرت دز، یم داد دنلب دنلب درم
رد. تمس تفر و تسین یزیچ درک هراشا

رد ندش زاب ضحم هب دوب یبصع درم نومه هک هنارت ردپ
دش. هنوخ دراو

. شتسد وت تکاپ وهی دوب نوخ قرغ شهاگن
ور ناکاه ی هقی و دش گالزیو شاهاب ناکاه ندید ضحم هب

. تفرگ

ونم رتخد هدیسر ییاج هب تراک حاال ردپ یب یضوع _
؟!! رامق زیم رس یراذیم

تفگ: هتپ هتت دوب،اب هدروخ اج یباسح ناکاه
دار. بانج یگیم یچ _

هدز تهب ، تسشن ناکاه شوگ ریز هدرم مکحم یلیس
. مدرک یم نوشهاگن

تفگ: دایرف واب بقع داد له ور هدرم ناکاه
ینومهم نوا هب مهارمه هنابلطاود تدوخ هراپ هچاپ رتخد _
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ینک. تسرد وتدوخ تیبرت دیاب هرادن یطبر نم ،هب دموا
شیراذب هک نیا هن یشاب شبقارم دوب رارق ایح یب یوت _

. هلماعم زیم طسو

رد. وت دیبوک وشتشم یبصع راب دنچ
ومدیسرت یاه مشچ و متمس تشگرب دوب، هدرک توکس ناکاه

: یتشپ قاتا هب درک هراشا دید، هک
. اجنوا ورب یلزان _

تفگ: دنخزوپ ،اب دروخ نم هب هنارت ردپ هاگن
!!! هینوم یمن خیلا تتخت م هظحل _هی

مداد شوگ شفرح هب ارچ منودیمن ، شقاتا هب درک هراشا ناکاه
. قاتا وت متفر و

و دز داد دنلب هنارت ردپ ، مدینشیم ور نوشثحب و رج یادص
تفگ:

هدب. ور نارماک تومع رسپ سردآ _
: دیسرپ یدرس اب ناکاه
؟ یراد نوا هراکیچ _

داد: باوج کالهف
... مدرکن بارخ ترس ور هنوخ ات هدب سردآ _

هب دحاو رد ندروخ مهب اب تفگ وسردآ توافت یب ناکاه
... مدموا مدوخ

ییاریگ دنخبل اب ناکاه دش، زاب قاتا رد دز، یم دنت دنت مبلق
. دموا متمس هب
؟ رتخد یبوخ _
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مدش... هکش نم نم _
یمک هشیم ، متشادن ور هنارت ردپ ندید راظتنا یراد _قح

؟ یشاب تحار ماهاب
. متحار هتبلا _

مدوخ هب ، تسشن شتخت یور و داد نوکت یرس ناکاه
: مدیسرپ و مداد تعرج

!!! اجنیا مایب دیتساوخ مزا _

دوب... هتفرگ ملد یلیخ هرآ _

!!! هبیجع ، مدرک لوبق تحار ردقنا یروجچ منود یمن نم _

،اب منیشب شرانک درک هراشا و درک توف ور شسفن ناکاه
متفر. ولج دیدرت

و دش هقلح مرمک رود ناکاه یاتسد تخت یور متسشن اب
: دیچیپ مشوگ ریز شنوبرهم یادص

لوا هاگن نومه وت هک ینیبیم ور ییاه مدآ اه تقو یلیخ _
. نراد یصاخ ییاریگ و تیباذج تارب
. رتخد ییوت مه اه مدآ نومه زا یکی

متفگ: تلا جخ واب مداد نوریب یتخس هب ور مسفن

؟ هتبحم زاربا روج هی نیا _
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هیبش یزیچ ، دیسوب ور ملپت ی هنوگ رایتخا یب و دیدنخ
دش. در مدوجو زا هتیسرتکلا

: مدرک شهاگن گنگ وشتمس متشگرب

نیا.... نیا _
تفگ: نم و نم دش،اب هچاپ تسد

دوب! عالهق یور زا ادخب _
.... مدرک یم سح ور قشع یامرگ متشاد یبیجع سح

هدش.... هجوگ متروص متسبیم طرش ، متخادنا نییاپ ومرس

تفگ: نارگن لد مو هنوچ ریز تشاذگ و شتسد

؟ یشاب هدش خرس هک یتسه ینابصع ردقنا _
. مریگب ومدش زاب شین یولج متسنوتن

و تفگ یرادشک نوج دش، رت ورپ مبل، یور دنخبل ندید اب
. دیسوب ومتسد راب نیا

دوب. بیجع ًاعقاو مارب مدشیم هدیسوب دوب راب نیلوا

مدز. لز شاه مشچ ووت متفرگ وشتسد رایتخا یب

. درکیمن راک مزغم هک دوب هدش مگرم هچ منود یم
یتسد ود داتفا هار مزغم مهب ناکاه رتشیب ندش کیدزن اب

نم و تفرگ یم اعد مسارم مردام ، مدوخ رس وت مدز
.... اجنیا

. متفرگ هلصاف ناکاه زا مشخ دش،اب یراج رایتخا یب ماکشا
وت عملا کاخ متفگ بل ریز مدوب یبصع مدوخ تسد زا یلیخ
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. مرحم ان هنوخ یدموا ترس وت کاخ یلزان ترس

. مشاب هزره هی متسنوت یمن نم مداد، له مکحم ناکاه

هدش؟ یچ _ ناکاه

وت...وت وش هفخ _

متفر مدش، دنلب اج زا مشخ اب مدب همادا ومفرح تشاذن ضغب
. یجورخ رد تمس

شاج رس منوشن و ناکاه االن هگا دیاش ، مداتفا هنارت ردپ دای
. هتفویب زور نیا هب مدوخ ردپ ادرف سپ

زاب سوه نوویح هی نم دید زا امش رفنایک بانج نیبب _
. دیتسین رتشیب

مش. یمن نوتاه یزاب سوه یاپ مه نم یلو

نوخ قرغ راگنا دش خرس مشخ تدش زا ناکاه یاه مشچ
. هشاب هدش

هدش یچ هگم وتادص ربب تفگ: شاخرپ ،اب دیزرل یم شاتسد
؟

تدوخ لثم منم یدرک رکف هدش؟ یچ مداد: باوج صرح اب
؟؟؟ ناکاه اقآ مسجن

کال ،هی هروخب یمرحم ان ره هب متسد متسین وت لثم نم نیبب
. متسین هزره نم مگب م

بقع. وشمگ مدز: دایرف مکحم اما هنزب یفرح هک ولج دموا
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؟ تدوخ یارب یگیم یچ دز: داد
مگ یم قح فرح _

نیا وت مایمن مرمع رخآ متفگ:ات ومتخادنا نیمز یور یفت
. سحن هنوخ

هار نیب وت مدش هنوخ یهار و مدرک کرت ور هنوخ هلجع اب
. مدرک یم هیرگ تدم مامت

لوا زا دیاب ندش هچیزاب ندش، زیوآ تسد رطاخ هب هیرگ
. هشیمن نم قشاع یسک مدز یم سدح

" یلزان

مدش مقاتا یهار یفرح چیه نودب و هنوخ یوت متفر یبصع
دوب. هدش هلا چم هصغ ومغ تدش زا مبلق

نینزان نوریب ورب متفگ: مشخ اب اما دز ور قاتا رد نینزان
ملگ. رهاوخ هشاب هشاب _ نینزان

بارهم دزمان یتقو زا مدز، شارهاوخ رهاوخ هب یدنخزوپ
دوب. هدرپس یشومارف داب هب ونم لک هب دوب هدش

داتسا مدرک رکف لوا دش دنلب ملیابوم یشوگ گنز یادص
. مدرک بجعت سانش ان هرامش ندید اب اما هرفایک

دییامرفب ولا _
؟ هتسرد یلزان موناخ : یشوگ یوت دیچیپ ییانشآ یادص

امش؟ و هلب _

سامت نوتاهاب یراک یارب موناخ متسه راگتسر ایشرا _
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!!!! متفرگ
یچ نم اب اعدم رپ و رورغم یایشرا باال مداد وموربا یات

؟! تشاد راک
مونش یم دییامرفب _

ره مفیعض تدش هب اسرد زا یکی وت نم یتروص موناخ _
ارجا ور ثحبم نوا بوخ منوت یمن منک یم نیرمت مردقچ

امش زا یسیون همانرب کالس تعاس نیب ادرف هشیم هگا منک
. مریگب کمک

متخادنا باال یا هنوش متشادن هلصوح و مدوب یبصع هکنیا اب
نوتمنیب یم کالس رس هشاب متفگ: و

ناکاه دیاب متفگ: و فقس هب مداد ومهاگن یشوگ ندرک عطق اب
. یلزان ینک شومارف ور

و مدرب وباال گنهآ یادص و مشوگ ور متشاذگ منوفده
 : مدنوخ یم گنهآ هارمه

هراین مدای ور وت ترطاخ ایند هی مرب دیاب اجک
. هراذب تحار ونم وترکف بش کی هک مرب دیاب اجک

باوخ هب و دش نیگنس پالماک هک مداد شوگ گنهآ ردقنا
متفر.

ره ور  ناکاه هاگشناد یوت ، تشذگ هتفه هی زور نوا زا
شولج منک یم یعس و منک یم جک ومهار منیب یم تقو

مشن. رهاظ
هک مدرک یم یراکمه ایشرا اهاب سرد وت هتفه کی نیا وت

دوب. هتفر اه هچب زا یلیخ مشچ وت نیا
موناخ یلزان دش:سالم زبس وهی مهار یولج ایشرا

دایم؟ هیچ یوب ایشرا متفگ:سالماقآ و مداد مینیب هب ینیچ
سک ره هنم رطع یوب : دیدنخ ایشرا ، متفرگ مکحم ومغامد
نوتدب شزا امش هیروجچ هدرک قوذ مساو هدید ونم زورما
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؟ هدموا
نم ننک، یم فیرعت دینزب مفاپ فیپ ننوتندز خم بندلا انوا _

. مگیم تسار مراد
درک هراشا هنک، لر تنک ور ش هدنخ تسنوت یتخس هب ایشرا

مینزب فرح مسرد هرابرد میروخب یزیچ هی میرب هفاک: تمس
دوب داتسیا  رد یولج ناکاه سنلا، وت مدنوخرچ ور ماه مشچ
شبارخ نهذ نوا اب دوب،الدب هدرک رپ مکحم ور شتشم و

هنک. یم ییایلوخولا م یارکف ایشرا و نم هرابرد
قودنف کش هی منم داد شرافس هوهق هی ایشرا هفاک وت میتفر

وژهل. دیفس کشالت و پوکسا ۴ یا هویم ینتسب و کیک اب
تدوخ ور همه  نیا درک: مهاگن هدز قو یاه مشچ اب ایشرا

؟ یروخیم
هخآ. متفر هار یلیخ موها _

اذغ چنف نیع نوشمه نم یارتخد تسود یا هزماب هچ _
. نروخیم

هشیم بآ هنک یم زاورپ نوچ طقف ، هروخ یم دایز هک چنف _
داد. یم یزیچ هیبیلا مهب ادخ شاک ،

. یشب چنف هیبش نک رکف تتشکن ادخ هدنخ: ریز دز دنلب ایشرا
یاو متفگ: یلا حشوخ اب نوسراگ ندید واب مدرک لش ومشین

. ندروآ ور اه شرافس
اه شرافس ندروخ دعب بخ تفگ: و داد نوکت یرس ایشرا

ملعم. موناخ رد غارس میرب
دوبن. مدای هشاب هشاب _

رپ یبآ بسا لثم منهد و مدروخ یم مکیک زا هک روط نومه
وزا شنیشام هب دوب هدز هیکت هک ناکاه هب داتفا مهاگن دوب

درک. یم مهاگن هریخ هریخ هفاک هشیش

هک یدروخرب ،زا مرمک وت دز اوه یب ایشرا مداتفا هفرس هب
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مدش. هدز تلا جخ میتشاد مه اب
مبوخ مبوخ : مدرک هراشا  
؟ سرد رس میرب _

موها _
درک،اب زاب و سرد هب طوبرم لیاف و درک زاب ور شپاتپل

شارب سرد شزومآ و رورم هب مدرک عورش هلصوح

" ناکاه

هک دوب هدز سپ ونم یتروص یلزان دوب، اپ هب اغوغ مرس وت
؟؟؟ ایشرا هب هبسچب

سلا دنچ ات هک رتخد منک تدروخ یروج ، یلزان تهب تنعل
. یرن یرسپ چیه فرط

و شوخ هک یلزان ندید اب مدیشک ور شکیشک رهظ زا دعب ات
هب یچراکش نیع مدز، دنخزوپ دز یم مدق ور هدایپ وت مرخ

.... مریگب وشلا ح هک دوب شتقو زورما ، مدرک هاگن مراکش
ایبباال. یلزان مدز: قوب شارب

؟ دینکیم راک یچ اجنیا متمس: تشگرب یلزان
دنت. عیرس ایبباال متفگ _

هلب تفگ: راکبلط و مفرط دمچا مورا
؟ تشذگ شوخ یدرگ هفاک _

امش؟ هب شطبر داد: نوکت وشرس سخت
شور اب دیاب دوبن ارتخد هقب لثم یلزان ، مدیوج ومبل تسوپ

؟ یداد حیجرت نم هب ور ایشرا نوا : مدرک یم شبذج یدیدج
. داتسا بانج مفساتم تفیثک راکفا یارب _

: شهار یولج متفر و مدز رود و نیشام مدش، هدایپ
ماهاب مزاب هروخن تهب متشگنا کون مدب نیمضت تهب هگا _

یش؟ یم هارمه



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

متسین طباور روجنیا لها _
مزاب بش نک رکف شهب : متفرگ وشیتشپ هلوک هک هرب تساوخ
تماوخ یم یلیخ نم یلزان هشاب تدای منز، یم گنز

. تارب مرذگب مرورغ زا مرضاح
هدرب شیپ ومراک بوخ ینعی نیا و دش داشگ یلزان کمدرم

. مدوب
یم گنز بش :ات مدرک هاگن متعاس وهب متفرگ هلصاف شزا

یمتخت وت هتفه رخآ وات یلزان ینز
شرمع رخآ ات دوب رارق یلزان ، مداتفا هدنخ هب مدوخ رکف زا
هیمدآ یارب ی هیبنت بوخ نیا هنکن شومارف ور یمان ناکاه

هنز یم مسپ هک

" یلزان

نتشاد و حلا طسو ندوب هتسشن نینزان ونامام ، هنوخ وت متفر
نینزان ، ندرک یم ادج نتخود یارب و یمیدق یاه هچراپ
. هزودب شدوخ وشیدزمان سابل تساوخیم دوب یطایخ داتسا
نشور ومارگلت ی هحفص و پاتپل تشپ متفر نوشلا یخ یب

، مدرک کچ ور هدیعس و انیم و نم ی هرفن هس هورگ مدرک
وت ندرک یم ثحب انیم دیدج رسپ تسود رس انیم و هدیعس
و دمحم ومع دوب دازآ یلیخ مدرک یم یدوسح انیم هب ملد
شو خهلا هنوخ نارهت دوب هدموا منوا ندوب دهشم ومع نز

درک. یم ور داین فیک
کیپ و کیش یاه پیت رسپ تسود ، هنابش یاه ینومهم
نوا هک ردقنا یلو مدوب لگشوخ انیم ربارب هد نم ًافاصنا

. مدوبن نم دوب مشچ یوت دزو یم پیت

سلا نوا ، تشاد شیارآ و دز یم گنر ور شاهوم هشیمه
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دیرپ شهب راب هی نامام یلو نوم هنوخ دمویم دایز لوا یاه
یباسح و دموا هراد یم رب وربا ریز مارب هراد دید یتقو

. دیپوت شهب
دایز هگید یلو درک یتشآ دعب یلو دوب رهق نوماهاب هتفه ود

. اجنیا دایمن
کچ و ناکاه لیافورپ متفر نوشاهاب ندرک تچ یخلا یب
یم ملد ، تشاذ یم هحفص یور سکع هی هتفه ره ، مدرک

. تشاذیمن مرورغ یلو مدب شمایپ تساوخ
. یلزان موناخ داد:سالم مایپ نوچ دنوخ یم ومنهذ راگنا

داتسا _سالم
؟؟؟ داتسا _

مگب؟ یچ سپ _
شوخ یور مهب مکی مکی طقف مگیم مراد یتنعل ؛ ناکاه وگب _
. نکن شبارخ مدش تیگداس نیمه قشاع نم یلزان هدب نوشن
یزیچ هاگشناد داتسا نیرت پیت شوخ اب ندوب ، مدوب لد ود

س نیا مومت هدقع یروط نیا مدب، تسد زا ماوخب هک دوبن
. مدرک یم تالیف ومهاگشناد یاهلا

. ناکاه : مدرک پیات دیدرت اب
تچ بش ۱۲ کیدزن مدز،ات دنخبل ال باقتم داد، دنخبل یجومیا

هکاالن شرهاوخ وزا تفگ ش هداوناخ زا نوا ، میدرک یم
. دندید یمن ور هگید مه یلیخ و هتفر ناریا زا

اباب، و یزان زا شاق خاال و مردام زا متفگ مداوناخ زا منم
ور ادخ دیاب مافص واب غولش هداوناخ یوت هکنیا زا تفگ یم

. تساه یلیخ یوزرآ نوچ منک رکش
هدرکن رکف مداوناخ هب یروجنیا تقو چیه تفگ یم تسار

. مدوب

" هنارت
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ینادنز اجنیا دش یم یا هتفه ،هی مدوب هتسشن قاتا هشوگ
. نارماک بندلا دوب هتفر هکاالن مدوب ییاباب

هفخ ور نارماک تساوخیم ملد دیزرل یم مندب یگنسرگ زا
همه هب دیر تشاک ممحر وت هک یا هچب نیا اب یتنعل منک

. میگدنز
و نوشیرپ یاهوم اب اباب دش، زاب یدب یادص اب قاتا رد

. قاتا یوت دموا یشحو هاگن
؟ یدوب اجک ییاباب متفگ: ضغب اب

یا؟ هدنز زونه هزره ، مدوب نوتسربق : دیرغ مشخ اب
یگ یم ...یچ یچ : داتفا هشعر هب شفرح ندینش زا مندب

؟ ییاباب
دموا ، هتخیر مهب شیمدنگ وج یاهوم و دوب دوبک شینوشیپ

دیفس. مشچ ی هرتخد مونشن و تادص وش هفخ تفگ: و متمس
باب... متفگ: سرت واب مدیزگ و مبل

و تفاکش ومبل منودند مدش، الل دز منهد یوت هک یدگل اب
دز. هراوف منهد زا نوخ دش قل شدوخ

ب... متفگ: سامتلا ،اب دیشک ور شدنبرمک یمحر چیه نودب
اباب

شرت یشحو مغیج درک، م هنهرب ی هنوش راثن مکحم هبرض
نوا و تدوخ هک تمنز یم ردقنا : دیرغ مشخ اب درک

. دیشب طقس تمکش وت یمورح
ششوگ هب مدز یم هجز یچره دز یم هبرض راو هنووید

مندز زا تسد شلیابوم گنز یادص ندش شخپ ،اب تفر یمن
... دیشک

اباب هب ، هگیم یچ مونشب هک دوب دنلب ردقنا نارماک یادص
و شباوج هارکا اب ردپ هنک یم مدقع هتفه نیا رخآ ات تفگ

درک. عطق و یشوگ و مداد
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ولمم ینامشچ دوب،اب هدش یگنر نم نوخ زا شمرچ دنبرمک
سناش تقاتا وت وشمگ تفگ: و دش هریخ مهب مغ و مشخ زا

هک اقح ، مدرک یم چتلا اج نیمه هنرگو هنکیم تدقع یدروآ
. یبارخ یبنجا نز نومه رتخد

یکرچ مخز هی هیبش ، دوبن مضح لباق مارب اباب راتفر کرد
دوب. هدرک زابرس شیمیدق یاه هدقع هدرک تنوفع

ومدوخ نوشک نوشک هشن، راوه مرس هرابود هکنیا سرت زا
یلو مشن نارماک نز یلو مریمب مدوب رضاح ، مقاتا هب مدنوسر

منک... زاب و منهد متشادن تعرج

****

یم اباب دز یم لا غشا قوب ، متفرگ ور ناکاه هرامش سرت اب
هنک. روگ هب هدنز شراک نیا اب ونم تساوخ

کمک ناکاه زا تفر یم دیاب مدرک زک قاتا ی هشوگ
یرب یتساوخ تقو ره تفگ مهب راب کی همدای ، متساوخیم

نک. مربخ هیکرت
اجنوا مشدوخ یفرط زا درک، یم یگدنز هیکرت شرهاوخ

یم تحار نیمه یارب دوب مرچ و هچراپ تکرش هی راد ماهس
. فرط نوا هنک مدر تسنوت

هب مدنوسر ومدوخ یتخبدب رازه اب دیچیپ مهب مزاب ملد ریز
هک یتفوک یگدنز نیا هب تنعل مدز، قع متسنوت وات ییوشسد

. مدوب هدش شریسا
هک اباب یادص ندینش درک،اب یم قوذ قوذ درد زا مندب همه
وتنام تسد دز،هی مرس هب یرکف دش یم جراخ هنوخ زا

... مدرک رس وکالومه مدیشوپ هداس یل راولش
شزا یمخز نت واب مدرک زاب ور مقاتا راصح نودب هرجنپ  
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. نوریب متفر
هت مارب نارماک اب یگدنز یلو مدرم یم امتح مداتفویم هگا
هقبط نویا وت متفر و مدش نوزیوآ هدرن راصح دوب،زا منهج

دوب. هداتفا منوج هب سرت زا یدرس قرع ، نییاپ
وزا قاتا یوت متفر هلجع دوب،اب زاب رد هک مدروآ سناش
هی مهب نوا ناکاه هنوخ متفر یم دیاب ، نوریب مدز یتشپ رد

درک. یم هیوست دیاب شدوخ دوب راکهدب یگدنز

هنوخ دیلک لبق زا ناکاه هنوخ هب مدنوسر ومدوخ یتخب دب اب
. متشاد وش

هنوخ لا وحا و عاضوا ردقچ ش هنوخ وت متفر مدرک زاب ورد
دوب. نوغاد ش

یلدنص یور رس رخآ و مدیشک کرس اه قاتا وت متفر
دایب. ناکاه ات مدش هریخ نوریب وهب متسشن کرحتم

وت شندید اب هک مدوب اقآ رظتنم دش یم یتعاس دنچ
بجعت مندید زا دوب مولعم مدش دنلب اج زا رد بوچراهچ
دوب. بیجع یلیخ هک مدوبک تروص رس اصوصخم ، هدرک

؟؟؟ ینکیم راک یچ اجنیا :سالم تسشن مور هب ور
ور شتسد دید هک ور متسکش نودند مدز، ینیگمغ دنخبل

؟؟؟ هدش یچ تفگ: و مبل یور تشاذگ
مدش تخبدب ناکاه متفگ: و هیرگ ریز مدز

هدش؟ یچ _
فیرعت ور بشید یارجام متخیر یم کشا هک یروج نیمه

درک. هاگن محرت اب ناکاه ، مدرک
ناکاه هیزوسلد مدوب روبجم یلو مدوب رازیب هاگن لدم نیا زا

هنک. کمک هک مرخب نوج هب ور
ریز ایتخبدب نیا فصن ، دیشک مرس یور شزاون تسد ناکاه
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دوب. شدوخ رس
نک مکمک تردام حور هب ور وت نک کمک ناکاه _

؟! رتخد هگم هدش یچ _
راذن ادخ ور وت هنک نارماک دقع ونم داوخ یم مردپ _

هشب. یروجنیا
. دایمن رب متسد زا یراک هخآ _

یاه مشچ یوت متخیر ور مسامتلا مامت و متفرگ ور شتک
یکشا یاه دیراورم نیب حاال هک مگنر یلسع و هدیشک

درک. یم هولج لبق زا رت نیگمغ
حور هب ور وت مدیم تمسق ناکاه منک یم شهاوخ _

تردام
... تسوت ریصقت نیا یتنعل مرفنتم نارماک زا نم مدز: غیج

مشب. مورآ هکنیا یارب طقف ، تفرگ ملغب ناکاه
منک. راک یچ : مدیلا ن هنامولظم

منک یم یرکف هی شاب هتشاد ربص _

هطرو نیا وهب نم شدوخ یتقو هنکب تسنوت یم یرکف هچ
دوب. هدنوشک کانرطخ ی

تقامح بوچ مراد متفگ: مشخ واب دش خلت مماک رایتخا یب
. مروخ یم ور وت

یوژ هگا درک، توکس یلو مدنوخ شهاگن زا ور تینابصع
یب درم اعقاو یتفرگ یم روسناس ور ناکاه یزاب سوه یگ

، نردم و کیش هداعلا قوف و درسنوخ و روبص دوب یصقن
شزا اه راب هک ینم یتح ندوب شنتشاد وزرآ وت همه یزیچ

. مدوب هدروخ مخز

پیپ یوب ، مدرک اهر حلا طسو لبم یور ور م هتسخ نت
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مارب ور هتشذگ تارطاخ دروخ یم لوو مینیب ریز ناکاه
درک. یم هدنز

ارچ؟ متفگ: ناکاه هب ور یراد ضغب یادص اب

ارچ؟ یچ : تشادرب لبم یور زا ور ش هیکت
حیلا؟ شوخ ،االن یدرک بارخ وزیچ همه یدز _

راولش و تک نوا یوت شین ال ضع ندب دز، خلت یدنخزوپ
دوب. باذج یلیخ یکشم

مدش! انشآ هاگشناد وت رتخد هی _اب
هدش... باذج مارب اما ، تسین لگشوخ

اب شدازآ طباور زا دوب نیمه هشیمه ناکاه تفرگ مصرح
درک. یم تبحص تحار هگید یارتخد

هیچ؟ ژناو نود یاقآ دیدج همعط مسا _
؟ همدیدج بقل ناوج نود یاقآ _

.... یتفگن ، موها _

زان ال صا یلو ، هشمسا یلزان : دیدنخ ، مدرک شهاگن یلا وس
. تسین

، هنوخزپشآ تمس متفر مدش ادج شزا و داد نوکت یرس
اب هک هاتوک ی هرود نیا یلو دیدن یدج ونم تقو چیه ناکاه

دش. یم بوسحم میگدنز نارود نیرتهب دوب نم
ینک! تسرد یزیچ تسین _المز

مدرک یعونصم هدنخ یلو یزیچ نیچمه نتفگ دوب تخس مارب
میدوب مه رانک مه هشیمه متتسود نم متفگ: و
. یتسین هنوخ راک لها وگن،وت یکلا _
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دیفس هایس هب تسد تقو چیه نم تفگ یم تسار مدرک مخا
یاراک میمه اب هک یتدم دوب هدرک طرش ناکاه یلو مدز یمن

. هنم اب منوخ
. تسنشت منوخ هب اباب متفگ:عفال و مدیشک یهآ

. هشیم لح _

و رکف تدش زا رتمک ات مدش لوغشم و مداد نوکت یرس
مشب... یبصع یخلا

" یلزان

یبهذم ینارخس وهب دوب هدرک دایز ور نویزولت یادص ردام
دوب. هدرپس شوخ

و شدوخ سورع سابل هلصوح اب نینزان دوب یزور دنچ
و قوذ همه و دوب سابل حارط درک، یم یزود دیراورم

دوب. هتشاذگ شابل نیا یور ور ش هقیلس

وت یچ ینعی مدرک رکف ناکاه وهب تخت یور مدیشک زارد
. هدموا نم بندلا ارچ ؟ هشرس

هشاب یعقاو اه نیا همه دش یمن مرواب مدرک یم رکف یچره
سوباک هب لیدبت مراودیما هک ییایور مدوب ایور وت راگنا ،

هشن...

ور شسابل نینزان ، دموا مدوخ هب نینزان تسد یاه نوکت اب
؟ هلگشوخ تفگ: و تفرگ مولج
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! هگنشق موها مداد: باوج ساوح یب

؟ یتسه یچ رکف تفگ:وت و دیشک یا کالهف فوپ نینزان

. تشاد ینارگن یفاک دح هب نوا منک، شریگرد متساوخیمن

شافرح واب درک یم ماوعد ردام تقو ره مداتفا امیدق دای
هنوخ نما شوغآ اهنت ، هنزب مکتک درک یم کیرحت و ردپ
خلت معط و متشاد ور یتخس ینووجون نم سب و دوب نینزان
تبحم و رهم هگا دیاش مدرک سح اجنومه زا ور تیدودحم

و ماه اب ردام تیناسنا زا رود یاه راتفر دوبن نینزان یاه
یم نونج دح رس هب ونم دوب هتشاذگ مارب هک ییاه تیدودحم

... دنوشک

!!! یرکف وت هزور دنچ نیا تفگ: و تفرگ و متسد نینزان

هخآ. یچ رکف اباب _هن

؟ یرهق نم اب هنکن ، تسین تساوح یدش فرح مک ارچ _

دوب هتفر ورف مه رد ینارگن زا هک شموصعم تروص هب
رس مه اب یهاگ هتبلا دوب هتشرف هی رهاوخ نیا ، متخود هاگن

دوب... نینزان نیمه مایند همه شهت هت یلو میداتفویم جل

ومسفن یگف کال ،اب دروخ نوکت متروص یولج نینزان تسد
شهب یکلوه لوه دنخبل رکف وت دوب هتفر مزاب مداد نوریب

. متسشن شرانک و مدز
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هتشذگ و ناکاه روحم و لوح زا منهذ ات مدرک ومیعس مامت
مدش... نینزان سابل هرابرد ندز فرح مرگرس و هشب رود اه

اه راک رتدوز ارچ هک دز رغ نومرس ور زور مامت ردام
مینک. یمن ور

هنوخ ندرک وراج و طایح نتسش یلو مدوب هنسرگ اعقاو
دوب. هدنوم

نیع حبص زا مه انیم و نم دوب نینزان نونک دقع زورما
. میدرک یم راک یراصع بسا

زا یلو هشاب تاالر یوت بش ۶ات۸ تعاس مسارم دوب رارق
هنوخ ندمویم نرت کیدزن هک ییاه نومهم دعب ۸هب تعاس

مینک. رازگرب یرت ینومدوخ و رت کچوک مسارم امات

تشپ واب مدینش ور ایلا اب انیم ندز فرح چپ چپ یادص
نوا اب ندز فرح یاج هب هوا انیم: رمک وت مدز وراج

. متفرن مهاگشیارآ زونه نم نک راک ایب یشوگ
. دنولا مور شتشپ و تخادنا شتروص هب ینیچ انیم

. یدنوکش ومرمک یلزان هنک تتنعل ادخ تفگ: صرح اب دعب
. ینکن چپ چپ یشوگ اب یشاب ات هتقح _

هدش یعامتجا ریغ تتیصخش _
ند؟ یم دای میسانشناور ام هتشر اتحاالوت یک _زا

هشاب هشاب تفگ: و داد نوکت رس نوچ تشادن لکلک هلصوح
. یبوخ وت

باق و هشیش یچ ره نوج هب داتفا دوب شتسد هک یلا متسد اب
درک. نوشزیمت بترم و دوب سکع

لوط بورغ ۵ ات ادودح اراک مدش، ندرک وراج لوغشم منم
... متشادن هاگشیارآ تقو ینعی نیا و دیشک
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؛ مدیشوپ و مدوب هدیرخ مسارم یارب هک یسابل یکلوه لوه
یلیخ شراد نیچ یاه نیتسآ و زاب هقی هک یگنر مرک سابل

دوب. هدرک شمرف شوخ

و تسب یلومعم لدم هی وماهوم انیم سابل ندیشوپ زا دعب
شیارآ دایز هکنیا ،اب دنوشن متروص یور یحیلم شیارآ

دوب. هدرک ور ریز وم هرهچ مرادقم نومه یلو مدوب هدرکن

ود نیا وت ، هنیبب کیدزن زا ونم ناکاه تساوخیم ملد ردقچ
متسنود یم هاگشناد هب دوب هدش دودحم نوماه رادید هتفه

و دوب مهب شساوح مامت حلا نیا اب هراک غولش شرس یباسح
دوب. هدرکن اطخ اپ زا تسد لبق لثم هگید

و درک قوذ مارب یلک ، شارب مداتسرف و متفرگ مدوخ زا یفلس
ونم ات نوم هچوک رس دایم دش دازآ شرس هک بش رخآ تفگ

. هنیبب

شدوخ لوق وهب درک یا هنورتخد و التی شیارآ مه انیم
دش. رضاح دزو یشکرسپ پیت

دایب تسانیم ردارب هک مگرزب یومعرسپ یلع دمحم دوب رارق
. دموا یمالد نارهم ومع رسپ نوا یاجب یلو نوملا بند

انیم دوب، انیم کاچ هنیس قشاع و دوب ش ۲۳سهلا یمالد
هب ور ش خهلا هنوخ هک دوب یمالد یاه یزاب زیه رطاخ هب

دوب. هداد حیجرت ومع هنوخ
انیم ، ندروخیمن مه دردب و دوب هچب یدایز یمالد انیم دید زا

و هی هک ایلیا باختنا دیاش دوب صاخ یارسپ بندلا هشیمه
. تشاد و تلع نیمه دوب هاگشناد وت هدش هتخانش تسیلا بیلا
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انیم تروص یور و نیشام هنیآ یمالد نیشام وت میتسشن یتقو
دز. تراتسا و درک میظنت

دیدرت یمالداب هک یروط دوب مه وت روج دب انیم یاهه مخا
ومع؟ رتخد هداتفا یقافتا : دیسرپ

تفگ:هن و تخادنا رسباال هلصوح یب انیم
هشچ؟ ینود یم وت یلزان : دیسرپ نم هب ور یمالد

یلو هیرفک نوملا بند هدموین شردارب هکنیا زا متسنود یم
هدش. شیدوسح ووت نم متفگ:هب و هار نوا هب مدز ومدوخ

ارچ؟! بجع _
وت مسورع رهاوخ کت نم مداد: باوج یا هناقمحا حتلا اب

هدش. شیدوسح هکنیمه داماد ردارب کت مه
ریز انیم هدنخ، ریز دز و تفگ یناهآ شدمنوچیپ دیمهف یمالد
شاک هروخیم مهب رشب نیا دوجو زا هراد تفگ:حملا مشوگ

. میسرب رتدوز

تاالر یولج میدیسر یتقو ، متسشن تکاس و مداد نوکت یرس
.... ندیسر مداماد و سورع ام اب نامزمه دوب مدآ زا رپ

ور کشا داماد تسد رد تسد سورع سابل وت نینزان ندید
درک. ماه مشچ نومهم

هنوخ زا دوب رارق و دوب هدش سورع م هنودرد زیزع رهاوخ
هرب.

عورش داد نومتسد هب لقن فرظ هی همع ولج، میتفر انیم اب
. داماد و سورع رس ور قنال نتخیر هب مدرک
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لیماف یاه هچب رتخد و دیشک یم لک مه رس تشپ مه انیم
دامود سورع یولج نوش هزماب یاه سورع سابل نوا اب

. ندیصقر یم

حتلا نوا یوت ور ناکاه ومدوخ و متسب وماه مشچ هظحل هی
یم یزادرپ ایور و مدوب هتسب مشچ روط نومه ، مدرک ضرف

رفن... یهی هنیس وت مدروخ مکحم هک مدرک

شندید ،اب راگتسر ایشرا زج متشاد ور یسک ره ندید راظتنا
دنوم. زاب بجعت زا منهد

؟ هروط هچ وناب یلزان تفگ: دزو یدنخبل مه ایشرا
ملد هت هظحل هی تخیر یم شلکیه و پیت زا یگنودرم ردقچ

هدازهاش ینامز هی هشابن یچ ره ، دروخ نوکت شندید زا
دوب. ماهایور دیفس بسا رب راوس

ور امش ندید راظتنا مبوخ مداد: باوج و مدز یجیگ دنخبل
. متشادن

تفگ: و تخادنا ماپ ات رس هب هدننک بوذ یاهاگن نوا زا
. صاخ و ابیز

مداد. شک و مدنخبل ، مدرک قوذ یباسح یلو مدشک تلا جخ
دوب یا همرس کیدزن هک یبآ یاه مشچ ، مدوب هک ابیز هتبلا
نیا نوچ ، مدوبن باذج تقو چیه یلو مرف شوخ تروص و

و ممکش دوب؛ هدنوشوپ وملکیه رود ات رود یتنعل یاه یبرچ
. متسایب بترم و مکحم مدرک یعس و وت مداتسرف

؟ هتسرد دیتسه بارهم یومع رتخد تفگ: دزو یوحم دنخبل
؟ دیسانشیم ور هگید مه امش _

رد امش یومع ینعی بارهم ردپ و مردپ یلو ریخ، _هدنب



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

. ندوب راکمه و تسود هتشذگ
و رهش یاروش وضع امش ردپ یلو هشورف طال ومع _

. هیتلود دنمراک
امش یومع و دوب شورف طال مگرزب ردپ یلو حیحص _

. شدرگاش
لوط رد اه، نومهم تمس میتفر و مدز یدنخبل مدش هجوتم
راظتنا مه لبق زا نوا راگنا میدز فرح یرد ره زا هار
تمسق تفر نوا تاالر سنلا هب میدیسر یتقو ، هتشاد ور مندید

اه. موناخ تمسق منم و هنودرم
و مدیصقر سنلا طسو ملوتب همع یارتخد و انیم اب بش ات

. مدرک فیک یباسح نامام یاه هرغ مشچ یخلا یب
یاه شفک نوا وت ماپ مرب، هار متشادن ان بش رخآ هک یروج
یم یتات یتات نئوگنپ لثم متشاد و دوب هدش مخز راد هنشاپ

شردام و ردپ شود اشود ور ایشرا مزاب رابنیا هک مدرک
مدید. ردتاالر یولج

میتفر ردام و انیم هارمه ، ندوب نوشرانک مه ومع و ردپ
هک ندوب هدرک موز مور یروج هی ایشرا هداوناخ ، نوشفرط
نحل اب ایشرا . مراد یداریا و بیع مدرک رکف هظحل هی
. یلزان مگ یم کیربت تهب مزاب تفگ: مهب ور ینومدوخ

. راگتسر یاقآ نونمم مداد: باوج تلا جخ اب
درک. یظفاحادخ هنامیمص و دیدنخ

راوس و ندرک یشب و شوخ ومع اب شردام و ردپ مدعب
. نتفر و ندش ایشرا نیشام

سح ور همه هاگن ینیگنس ش هداوناخ و ایشرا نتفر اب
... مدرک

امش مرتخد : دیسرپ هناردپ ینحل واب درواین تقاط ومع رخآ
؟ یسانش یم اجک زا ور راگتسر ایشرا

. هیلزان و نم مهکالیس داد: باوج نم یاج انیم



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

وشداشگ نهد یولج تسنوتن دوب هداتسیا ومع رانک هک یمالد
یلزان الیس کمه رتشیب راگنا یلو تفگ: یخاتسگ واب هریگب

دیدن. ال صا ور وت نوچ دوب،
مشچ نم یارب یمالد یاجب مردام و ندرک مخا ومع و ردپ

تفر. هرغ
ینیریش و هویم یلک هچب اراک رس ورب : دیپوت یمالد هب ومع

. انومهم یارب یربب هدنوم
مه اب مه اباب نامام و نم ، تفر اجنوا زا ریز هب رس یمالد
دب حتلا هی اب مدید هشیش تشپ زا ور انیم هنوخ تمس میتفر

شراتفر زا ششاداد نز و دمحم شردارب غارس تفر یسنج
. هرایب رد ور شلا بند ندموین هکنیا تالیف داوخیم دوب مولعم

دز. و نیشام تراتسا اباب ؛ مدیدنخ زیر
هاگرد زا ونم ادخ بشما تفگ: یتحاران حتلا هی اب نامام

درک. نوریب شناگدنب
و رفک ردقچ داد: همادا هک مدرک شهاگن بجعت اب نم و اباب

. مدزن مد نینزان رطاخ وهب مدید تیصعم
یارب تسانشن ادخ ردارب تفگ: یدولآ ضغب حتلا اب دعب

و هریاد اب نایب دوب هدرک ربخ و رفاک تشم هی یسورع
. نرایب فیک رس و ربخ یب ادخ زا مدرم نوشکبنت

یتسشن ترتخد یسورع ،وت مرکا هراچیب یا مرکا تخبدب یا
. یدرک اشامت ومدرم تیصعم

نوا اب هتفرگ تفگ:وتبال ضیغ واب نم تمس تشگرب دعب
؟ دیدرک یم یطلغ هچ سنلا طسو تدوخ زا رت بارخ یانیم
تفگ: ضارتعا اب ردپ هک مدب وشباوج متساوخ نِم و نِم اب

. یراد یلزان هب راک یچ نز نک سب
هک... ینود یمن _

مراچیب ردارب ؟ هترکشت یاج تفگ: یرتشیب مشخ اب ردپ
هدرک نومرتخد و شرسپ مسارم جرخ نویلیم ۳۰۲۰ کیدزن
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. هراذیم باال هچقات موناخ تقو نوا
هنک. ادیپ زورب ییاج تافرح نیا مونشن

گرزب الکی هی بل ریز منم تفرگ ور و درک مخا ردام
درمریپ هی دوب ینوبرهم و موآ درم ردپ ، مداتسرف اباب یارب

هرهچ ظاحل زا مردپ و نم نتفگ یم همه هرهچ شوخ و لپت
بیس هک نینزان لثم میدوب مه لثم تسرد خاالق ظاحل وزا
خاالق... وت یراکشآ توافت اب دوب نامام ی هدش فصن ود
هداوناخ هب نیهوت لمحت یلو درک یمن شاخرپ تقو چیه اباب

. تشادن ور ش

و هنوخزپشآ تمس تفر دنت نامام هنوخ هب نومندیسر اب
درک. دود دنفسا

مدز وماه گنهآ شلف وشخپ هاگتسد تمس متفر یسجندب اب منم
.. هاگتسد هب

انامه هنوخ وت نوماوقا موجح و انامه گنهآ دنلب موب یادص
. هنزب یفرح درکن تعرج نامام هگید

مارب ناکاه فرط زا کمایپ هی مسارم یغولش راد ریگ وت
" هچوک تشپ "ایب دموا

بارهم رانک هک انیم و دوب ییاریذپ مرگ هک ردام هب یهاگن
و متخادنا دروخ یم ور نوش هلک و دوب هتسشن نینزان و

. نوریب منزب رد زا ات یتشپ قاتا متفر نیچرواپ نیچرواپ

... دوب راک یب یدالقو انیم لوق مدید،هب یمالدو مهار رس

شوماخ شاپ ریز ور شتسد وت راگیس هدز تشحو مندید اب
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؟ ییاجنیا یک :زا تخادنا فارطا هب یهاگن و درک
. سارت وت دوب دموا و ومع جاح سرت زا مدیمهف

هشیمن مه هقیقد _هی

راگیس یتفگ یسک هب مونشن : تفرگ متروص ولج ور شتشگنا
. مدیشک

مرب. ماوخیم رانک ورب هشاب متفگ: و مدز یدنخزوپ

یر؟ یم اجک هقایق و پیت نیا اب بش عقوم نیا درک: مخا

نزب رطع مکی : شاپ ریز هدش هلا چم راگیس هب مدرک هراشا
هدن. تول تراگیس یوب

درک مرس تشپ هب یهاگن مدش، در شرانک وزا مدز یکمشچ
هدش. زاس راک مدیدهت ًامتح ؛ شدوبن

نیشام یاه غارچ هک نومیتشپ هچوک تفر نوزرل یاه ماگ اب
درک. روک ومشچ ناکاه دیدج

تمس متفر درک، مک وشغارچ رون منوا مداد نوکت ومتسد
. شلخاد متسشن و شنیشام

زا یقرب شاه مشچ مندید دوب،اب هدرک پیت شوخ مه ناکاه
یدش. ابیز ردقچ نم یدیل تفگ: دزو نتساوخ

هرط تمس درب تسد ناکاه ، تخادنا لگ هدنخ زا متروص
. تخیر نوشمهب و وماهوم
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دوب. هدننک تسم ناکاه رطع یوب دش، رت قیمع مدنخبل

تلوق : مدیشک بقع هک هسوبب ومبل تساوخ ومتمس دش مخ
هتفر؟ تدای

تفگ. یزیچ بل ریز دشو تشم شتسد
ید؟ یمن مه ور هناقشاع ی هسوب ی هزاجا _

یتمس هب ور هطبار اراک نیا ینود یم تدوخ ناکاه _هن
. هنوشک یم دیابن هک

تفات یاهوم یور تشاذگ وشرس و دیشک یا کالهف فوپ
اب هک شویش رتفا یوب و نم رطع . دیشک وب قیمع و مدروخ

. مدرک سح یبوخ هب ور دوب هدش هتخیمآ مه
ندیسوب ی هسوسو زا یتخس وهب مدیشک ش هنوچ هب یتسد

مدش. غراف هدش الح صا هزات تروص نوا
یور یا هسوب طایتحا واب دیسوب ور ماهوم یور راب دنچ

. تشاک مینوشیپ

رانک هقیقد ۴۰ کیدزن ندش یم یرپس تعرس هب اه هیناث
. هدرب یپ مدوبن هب ردام ًامتح ، میدوب مه

بلج هک یروج مدرک یعس و مدش ادج ناکاه زا ینارگن اب
. ینومهم هب مدرگ رب هنکن هجوت

یروج دوب هتفرگ فرح وهب ردام ومع نز رکش ور ادخ
دشن. نم دوبن هجوتم هک

دوب. ناکاه و مدوخ هاتوک رادید لوغشم مرکف تدم مامت
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شنهد ور ینتسب قشاق تشاد و هتسشن بارهم رانک نینزان
. تفرگ یم سکع نوشزا لوتب همع رتخد سگرن و تشاذیم

کرت دوب تیعمج زا ولمم هک ور نومکچوک ییاریذپ و حلا
دوب. اجنوا مقاتا هک یورهار تمس متفر و مدرک

عوضوم و رفن ود ندز فرح هک قاتا وت مرب متساوخ
درک... مفقوتم نوشافرح

هاگن رد هشوگ زا بارهم خهلا رتخد دوب هدیرف هیرگ یادص
دوب هداد هیکت شمتخانش یمن هک یا هگید رتخد لغب وت مدرک

. تخیر یم کشا و
مشب. نوشافرح هجوتم رتهب ات رد هب مدنوبسچ ومشوگ

دوب یلگشوخ رتخد ، تخیریم کشا یا هنابیرغ ابحتلا هدیرف
هزیر. یم کشا یروجنیا هدروخ یزیچ یقشع تسکش امتح

. یجآ هشیم تسرد روخن هصغ تفگ: هرتخد نوا
نم یتخبدب ؟ هشیم تسرد یچ داد: رس هحون هرابود هدیرف

مهفب. هشدقع بشما ، تفر متسد زا یروجچ یدید
دوب. بارهم هساو شاکشا نیا ینعی مدرک بجعت

االنوت تشاد ور تشزرا هگا هدیرف هسب تفگ: مخا اب هرتخد
. یدوب سورع هاگیاج یوت

بارهم تسد هگا یدرک رکف اسوتآ هسب تفگ: صرح اب هدیرف
یم هزم یب و روب رتخد نوا هب مییابیز همه نیا اب ونم دوب

؟ تخورف
هدش؟ یچ طسو نیا سپ _ اسوتآ

نارود هب هزات خهلا رهوش نیا ، هدرک شروبجم شردپ _ هدیرف
ات ینک جاودزا تاه ومع رتخد زا یکی اب دیاب هتفگ مدیسر
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. هنومب نومدوخ ی هداوناخ وت لا وما
روز وهب بارهم وتآ متخبدب هچ نم : هیرگ ریز دز وهی دعب

... نتفرگ مزا
یب موناخ سورع نیا منکن رکف تفگ: و دز یدنخزوپ اسوتآ

. هنکب شدوخ ی هتفیش وقشاع و بارهم هنوتب هضرع
نزب. و شخم هرابود و بارهم غارس ورب یدنفرت هی اب

وت بارخ رتخد اتود نیا ، مدرک مخا و منهد ور متشاذگ ومتسد
!!! ندیشک یم هشقن شارب و ندوب هتسشن نم رهاوخ مسارم
ینعم هب هدیرف یدعب فرح هک مگب هار یب دب نوشهب متساوخ

درک مکشخ هملک یعقاو
بشید نیمه ، همدوخ هنوخ رد گس هک بارهم اباب _ هدیرف
ماوخیمن نم هنیا هلئسم مشب، ش هغیص یناهنپ درک یم سامتلا

. هشاب نومیگدنز وت یا هگید نز هیاس
یم راک یچ دیاب بشما ، تسشن مرمک هغیت هب یدرس قرع

؟! مدرک
اب ومع جاح ارچ دوب، هدش ترطف تسپ بارهم دقع مرهاوخ

. هدرک یراک نیچمه اب یگدنز

هلئسم راذب نویم رد یک واب مدینش هک ییازیچ متسنود یمن
دوب. مرهاوخ یگدنز

داب وهب بارهم بل ریز دش، یراج ماه کشا رایتخا یب
. سارت وت متفر منک لمحت متسوتن متسب نیرفن و شحف

رسپ ماش ندروخ زا دعب ، تشادن یمومت یتنعل یسورع
سورع هارمه و ندرک یلپیر یداش گنهآ لیماف یارتخد

. ندیصقر هب ندرک عورش داماد
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هنوخ سارت یوت دز یم روش مملد درک،هت یم درد مرس
هک مدید ور اباب نوبرهم هرهچ رخآ یاه هقیقد طقف درب مباوخ

مرتخد باوخن اجنیا تفگ: مشوگ ریز

تساوخیمن ملد راگنا دش، هتسب مامشچ و مدب وشباوج متسنوتن
. مشاب هرخسم هیسورع نیا دهاش و منومب رادیب رتشیب

ردام مدش، رادیب ردام و ردپ ثحب و رج یادص اب حبص
زا مردپ دز یم شرس وت وردپ هداوناخ راتفر هشیمه لثم

درک. یم عافد شدوخ

ور متشاذگ ومرس نوش هجیتن یب یاه ثحب و رج زا هتسخ
. ناکاه هب مداد مایپ ملیابوم واب تشلا ب

و نیمز هرابرد ندز فرح و ددجم کیربت نتفگ دعب ناکاه
راک کچوک ژه ورپ هی یور مه اتاب هاگشناد مایب تفگ نامز

. مینکب

راک ووت تقد تیاهن مدرک یعس و مدز یکیش پیت راب نیا
هرن. رد یگنت زا موتنام همکد هعفد نوا لثم هک مربب

یاه غدنلر هلصوح نوچ ، نوریب متفر هنوخ یتشپ رد زا
... متشادن ومردام

زا اتدنچ اما متشادن کالیس زور نوا هاگشناد متفر یسکات اب
مدید. سنلا یوت ور اه هچب

هک راگتسر ایشرا هرابرد نتشاد هک دیهان و هدیعس هلمج زا
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ندز. یم فرح شردپ

ایشرا یومع مدش هجوتم طقف مدادن نوشافرح هب لد دایز
وت ایشرا نون ینعی نیا و هدش هاگشناد سیر نواعم راگتسر

. هنغور

ناکاه رتفد متفر و متفرگ هلصاف نوشزا نوشثحب یخلا یب
ندید اب دز مرس هب تنطیش وهی یلو منزب رد متساوخ شلوا

وت. متفر هزاب همین رد هکنیا

با متفر مورآ دوب، هدیباوخ راگنا ودوب زیم یور شرس ناکاه
دنلب یادص واب زیم ور مدیبوک ومفیک مکحم و شرس ال

. رفایک داتسا متفگ:

هاگن منودنخ هفایق هب هدز تهب و دیرپ اج زا سرت اب ناکاه
درک.

تدش مدنخ هدش نوزیوآ شبل هشوگ هک نهد بآ ندید اب
دش... ههقهق هب لیدبت و تفرگ

هشب هتسب مشین دش ثعاب هک درک مراثن هناناج مخا هی شلوا
منک. توکس تلا جخ واب

دایز مدیمهف نودنخ هاگن نوا و شبل جنک دنخزوپ ندید اب اما
. تسین ینابصع

یور مدز ور ش هعلا طم کنیع و تسشن شیلدنص یور
. ممشچ

. دیجنس یم ور مراتفر و تاکرح تقد اب
بخ بخ : مدرک رت تفلک ومادص و مدز یرود یلدنص اب

منک.... زاب نوتارب ور یدیدج ثحبم ماوخ یم اه هچب
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راین. رد ونم یادا ردقنا نوطیش تفگ: و تفرگ ومپل
یم رکف هشیمه مدش هریخ شگنر یشیم یاه مشچ وت قیمع
گنر هی راب ره نوچ هیگنر هچ اقیقد ناکاه یامشچ مدرک
اعقاو تشاد یشیم و زبس نیب یگنر ، تفرگ یم شدوخ هب
هدرک تقد ناکاه یاه مشچ گنر هب هزات دوب راد هدنخ

.... مدوب
هنودرم ییادص واب مینوشیپ ور تشاذگ ور شینوشیپ ناکاه
یلزان تفگ: دنوزرل یم ور یرتخد ره لد هک باذج و

مولوچوک
ناکاه منوج _

؟ یدش نیریش ردقنا یک _زا

و دیشک راو شزاون مهدنخ طخ یور ور شتسد ، مدیدنخ زیر
ملد... نوج تفگ: بل ریز

عمج دوب هدش زاب قوذ تدش زا هک ور مشین یتخس هب
نیا یارب و هریگب مزا هسوب هی تشاد دصق ناکاه اما ، مدرک
ایند هب لسع ودنک هی شنامام درک: یربلد مارب رتشیب راک

؟ منیریش هن هگم رتخد یاج هب هدروآ
ملد وت هدش، راد بت مرش تدش زا ماه هنوگ مدرک سح
و ناکاه یوزاب هب مدز مورآ ندرک یم بآ دنق ولیک ولیک

مشک. یم تلا جخ ناکاه متفگ:ِا
ماه گر یوت یقیمع سح ، دیسوب ور م هقیقش طایتحا اب

دوب... نوا نتساوخ زا رپ مدوجو همه دش، یراج

" ناکاه

حتف همتخت وت یلزان هگید ی هتفه هی مدنبب طرش متسنوت یم
دوب. ندروخ بآ لثم مارب رتخد نیا بلق



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

یور متسشن متشاک ش هنوگ یور هک یمورآ ی هسوب زا دعب
. متفرگ یلزان یولج ور مپات پل ومیلدنص

دش راک ی هنیمز وت یلزان دادعتسا و شوه رکنم دش یمن
شتاساسحا زورب وت دوب دادعتسا اب دروم نیا وت ردقچره

دوب... یدتبم و هداس

هب یهاگن ، میدیشک تبحص زا تسد رد یادص ندینش اب
متفگ: و متخادنا هراهچ کیدزن داد یم نوشن هک تعاس

. دییامرفب

کالس یارتخد زا یکی هارمه راگتسر ایشرا و دش زاب رد
اب متخادنا نییاپ و شرس مدش؛ یلزان یتحاران هجوتم وت دموا

درک. یزاب شاه تشگنا
دییامرفب متفگ: تیدج واب مدرک ایشرا ی وحهلا یهاگن

ور. نوترما
نم : مزیم یور تشاذگ هگرب وهی دز یدنخبل راقو اب ایشرا
کالس رس امش یافرح زا ( شیرانک رتخد ) یکلم موناخ و
هب هرادن یدروم هگا دینک هعلا طم افطل میدرک یرادرب تشاددای

اه. هچب هب میدب هوزج ناونع
. رکشت ، هشاب مداد: نوکت یرس

، تخادنا یلزان هب دعب نم هب لوا یا هنافاکشوم هاگن هرتخد
یادص اب هشاب زاس هیشاح یارتخد نوا زا مدز یم سدح
شمامت تارب متخیر هک ییاه ملیف متفگ: یلزان تمس دنلب
عورش متفگ هک یزیچ قبط دعب نکب هاگن رود هی هیشزومآ

نک.

نیا یارب یسیون همانرب ؟ ییاهنت یچ تفگ: ساوح یب یلزان
. مشاب اهنت هشیمن هنیگنس یلیخ رازفا مرن
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تفگ: و ثحب طسو دیرپ ایشرا هک مدب ور شباوج متساوخ
. یتروص موناخ منک کمک منوت یم منم

تساوخیم راگنا ، تخادنا نم هب یا هدز تلا جخ هاگن یلزان
هشاب : مدرکیم شدر هگا دوب ولبات یلیخ هنک، فیلکت بسک

. منک یم نوییامنهار مدوخ مرتفد دیایب ود ره ادرف

. ندرک کرت ومرتفد هقیقد دنچ زا دعب هس ره
مرب دعب مروخب ییاچ هی متفرگ میمصت متشاد ۵کالس تعاس

دروخ گنز ملیابوم یشوگ کالسهک رس

دوب. هنارت ، متخادنا لیابوم هحفص هب هاگن
تفر مدوخ و یلدنص فرط متخادنا و یشوگ هلصوح یب

. هرجنپ تشپ
شاهاب یروجچ متسنودیمن دوب مباصعا یور روجدب هنارت

ور هنارت اشنامرک وت متسود کمک اب مدید رتهب منک؛ دروخرب
. هیکرت مدب یرارف ضرم زا

اب اهنت ومدوخ متسنوت یمن دوب، یلزان یور مساوح مامت عفال
بوخ منک هیجوت هدادن واو هدیزرلن مولج یلزان هک لیلد نیا

هب شتهابش هدرک یلزان ریگیپ روجنیا ونم هک یزیچ متسنودیم
هک یلپت یبآ مشچ رتخد نومه س هراتس مینوجون نارود قشع

مدش. شقشاع ناتسریبد هار وت

تسرد وسلا نس دوب نییاپ یلیخ ممیلا حطس انامز نوا
همادا قفاوم هراتس ی هداوناخ نیمه یارب متشادن مه یباسح
نوم هطبار دش ثعاب نیمه و ندوبن نم اب نوشرتخد هطبار
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تفر. و درک رهوش هراتس مروکنک زا دعب هشب درس

محر یب رتخد هی رطاخ یارب هک مدوب قمحا و هچب ردقچ
. مدرک سامتلا و متخیر کشا یروطنوا

یارب هچیزاب و هلیسو هی اهنت ارتخد متفرگ دای نوا زا دعب
ناه. نوا هنک سامتلا دیاب هک یسک نوا و نادرم

... شندید الهل ناروتسر مرب دوب هداد کمایپ هنارت
. اجنوا متفر و مدرک منت و متک هلصوح یب

هک یا هویم ینتسب زا تشاد و دوب هتسشن یلدنص یور هنارت
. دروخیم مورآ دوب شتسد

رس هدروخ اج هنارت و بقع مدیشک ادص اب ور یلدنص
درک. دنلب

هب ور متسشن و مدادن یباوج متمس ش هدش زارد تسد هب
. شور

. یسوبع زاب هتچ تفگ: مخا واب درک عمج و شتسد
هیچ؟ یارب تتوعد نیا منودب ماوخیم _

مراد داهنشیپ تفگ:هی و درک زیر ور شابیز یاه مشچ هنارت
. تارب

. مونشیم : متشپ یلدنص هب مداد هیکت

؟ هتسرد ینکیم مکمک یداد لوق وت ناکاه نیبب _
مداد. نوکت دیئات هنوشن هب مرس

نک م هغیص تفگ: و داد نوریب وشسفن
همانسانش مه ت هچب یارب الدب یچ؟ هگید مدز: دنخزوپ

؟ مریگب
هکنیا یارب هیروس دقع هی مروظنم هن باال:هن دروآ و شتسد



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

مردام اب هیکرت مسرب هک نم ، فرط نوا میرب ینوناق مینوتب
. ماوخیم کمک شزا هک مریگیم سامت

؟ یریگیمن سامت االن ارچ _
هار اهنت هنکیم یگدنز اکیرمآ وت نم ردام ناکاه نیبب _
رد اما مداد لمیا شارب یراب دنچ هدوب لمیا منومیطابترا
نوا هیکرت همه مردام هداوناخ نوا زا ریغ هب تسین سرتسد

ننک. مکمک ننوت یم اه
هلح!!! ش هیقب اجنوا مرب هیفاک طقف

شادیدهت و هنارت رش زا متسنوت یم لقادح دوبن یدب داهنشیپ
. مریگب رفنایک نارماک وزا مماقتنا مه مشب خالص

مدیم تربخ ادرف و منکیم رکف شور متفگ: لمات یمک زا دعب
منویدم ناکاه منونمم تفگ: ودز یدنخبل یلا حشوخ زا هنارت

. یدرک

مارهش ، دروخ گنز منفلت هک ، مدوب هنارت داهنشیپ ریگرد زونه
دوب.

هدش؟ یچ مارهش مناج _ مداد باوج و یشوگ
هصقانم نامسآ تکرش ۲اب تعاس زورما رسپ ییاجک _
مینک. دراو دیدج رازفا تخس یرس هی دوب رارق میراد

رد یا هرک فرط اب هک تکرش نومه نامسآ تکرش _
؟ هطابترا

. هنومه هلب _
. مدنبب داد رارق نوشاب منکن رکف یلو مایم، بخ یلیخ _

؟ رسپ یدش لخ _
فرط واب هرک مرب مدوخ ماوخیم ، مارهش مراد یبوخ رکف _

. منزب فرح داد رارق
. ناکاه یدش گنرز تفگ: هدز تهب مارهش
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هگید هگید متفگ: و مدز یدنخبل

" یلزان

یارب مدرک منت و متشادرب مرک سابل تسد هی دمک وت زا
نیا سابل روج نیا مدیشوپ یکشم گنت تروپاس هی مراولش

دوب. هدش دم ازور

دنچره مدرک یحیلم شیارآ و متسب سبیلک واب مدنلب یاهوم
بل ورژ مرک هی هب اهنت و منک شیارآ مدوبن دلب تسرد

. مدرک هدنسب

دصق هشن مهجوتم نامام هک مدز نوریب هنوخ یتشپ رد زا
بیقعت ور بارهم ات انیم شیپ مرب ناکاه ندید زا دعب متشاد

منک.
ملکیه هب موز میتسد لغب درم هاگن هار یوت ، متفرگ یسکات

دوب. مشچ یوت روجدب ملکیه مگنت یوتنام دوجو اب دوب
هب ور تسرد مه ور ایشرا نیشام ناکاه رتفد مدیسر یتقو

مدید. مدوخ یور
مهب ینیگمشخ هاگن ، شلا بقتسا متفر و مدش هدایپ نیشام زا

ولج: دروآ ور شتسد شگنر رپ یاه مخا نومه واب تخادنا
مناخ. یلزان سالم

. ایشرا متفگ:سالماقآ و مداد شک هدنخ هنوشن هب ومبل
ناوختسا قلت قلت هک یروج داد راشف تفس یلیخ ومتسد
. نوریب مدیشک ومتسد و متفگ یزیر ،خآ مدینش ومتشگنا

باال. میرب دوز هرتهب ندموا داتسا منومگ _
مکی ایشرا میدز، و داتسا قاتا رد باال، میتفر مه هارمه

. دزیم کلپ مئاد نوچ دموا مرظن هب یبصع
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ناکاه یشنم دش زاب رد هکنیمه دوب، بیجع اعقاو شاه راتفر
. نوملا بقتسا دموا

دوب هدز یا هداس پیت هک یشنم میدش، ناکاه راک رتفد دراو
ات دینیشب تفگ: ینابرهم اب دموا یم رظن هب یبوخ رتخد و

نایب. و هشب مومت نوش هسلج سیر یاقآ

یدج یلیخ ایشرا یشنم نتفر ،اب میتسشن مه رانک ود ره
. یلزان دز: مادص

. راگتسر یاقآ هلب : مدرک شهاگن و متشگرب
. یشاب یبهذم و دقتعم رتخد مدرک یم رکف _
؟ هداتفا یقافتا هگم روطچ : دیرپ باال ماه وربا

تفگ: و ماه سابل هب درک یا هراشا
... تسین امش ناش رد هفایق و پیت نیا _

اقآ... ییوهی رظن راهظا نیا زا دیرپ باال ماه وربا
منیب. یمن یلا کشا و بیع نم یلو _

ردقنا هنزیم داد تزیاس تفگ: و تخادنا ماه هنیس هب یهاگن
. همولعم شوت تندب تسوپ یتح هکزان
. هطوبرم شدوخ هب یسک ره ششوپ _

دز یعونصم دنخبل درک، زاب و تسب مکحم ور شاه مشچ
منک. یم اج یب تلا خد مراد نم تسامش اب قح : تفگو

هب تساوخیم مردام نیع منوا دوب، هدرک میبصع اعقاو شفرح
مدیشک تلا جخ مکی شتسار ، هنزب رق مرس مششوپ رطاخ

رس هناجوجل یلو درکیم هاگن ماه هنیس هب یتقو اصوصخم
. مدوب مفرح
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نیب یهاگن ، قاتا وت دموا شراوتسا هشیمه یاه ماگ اب ناکاه
دش. ایشرا مهرد یاه مخا هجوتم و داد خرچ ایشرا و یلزان

ًامسر و ندش راک هرابرد ندز فرح مرگ مامت تعاس هس
... ندرک شومارف و نامز رذگ

****
رپ مزاب یخملا هدنرپ هرجنپ رانک متفر و مدز هنوش ور ماهوم
دز. یم فرح طلسم یلیخ زورما ، ناکاه تمس تفر و دیشک

میگدنز درم نیرتهب ی هرهچ یازجا یروآ دای اب مبلق شپت
دش. یم رت رارق یب و رتشیب

تسود ور اه زور نیا باذج و رقوم ناکاه دش یم هگم
؟ تشادن

یم لگ دهش لثم شهاگن یلسع نوا زا قشع هک یناکاه
. شاراتفر کت کت زا تخیر یم یگنودرم و دیشخرد

هنوگ رذآ یامرگ و دوب تشهب دیون نومه مارب هک یناکاه
. مبلق ریرهمز یارب

رپ رپ ور کاپ و هناصلا یخ عالهق همه نوا هک نم و
. درم نیا ا ندیشک رپ یارب مدوب هدرک

؟؟؟؟ هشاب قشع زج یزیچ ور نومنیب هطبار مسا دشیم هگم
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مالهف یامرس هب مدرپس و منت یگتسخ و مدیشک یقیمع سفن
دوب دیشک تسد دوب هدموا هرجنپ زا کنخ میسن هک تخت ی

. شرس ور

سورع سابل وت ناکاهرانک رد و مدوخ زاب و مدز یتلغ
هنورتخد یاه یزادرپلا یخ نیا دموا یمن مدای ، مدرک مسجم

؟ ندوب هتفرگ رپبلا یک زا

یور تسشن هدنخ زا یکرپاش شیشوگ گنز یادص ندینش اب
زا یا هسوب سوه مرف ان ازور نیا هک ممرف مشوخ یاه بل

هانگ. و قشع سنج زا یا هسوب تشاد ور ناکاه بناج

یب مبلق ناکاه مسا ندید واب متشادرب و یشوگ و مدرب تسد
هدرک بت راهب طسو راگنا ، تفرگ ندیپت هشیمه زا رت رارق

. متفرگ رگ هظحل هی یروجنیا هک دوب

دش یشوگ زادنا نینط هک ناکاه یاه نتفگ ولا یادص
یگنر م هنورتخد نحل نوا هب واب منک یراد دوخ متسنوتن

منیرتهب متفگ:سالم دنلب و مکحم ومداد یباداش زا

زا ور ش هدنخ یادص یروجچ تسنود یمن ناکاه راگنا
هنک. لر تنک یشوگ تشپ

منیرتهب نیا هدش، لخ ًامسر رتخد نیا هدرک فارتعا شلد الدب
؟؟؟ هدروآ اجک زا ور شنتفگ

. داتفا تلا جخ هب شدوخ رکف زا
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****

ردام متفر؛ ورهار تمس وهب مدرک مکحم ور میرسور هرگ
مشب. رضاح ات دوب هداتسیا رظتنم

تفگ: و درک لفق مهب وربا و تشگرب میاپ یادص ندینش اب
یا؟ هفایق و تخیر هچ نیا

؟ هراد یلکشم هچ مداد: باوج کالهف

مشپ نیا الهب صا یکقلد هگم ، هخرس ردقنا ارچ تابل نیا _
. ینزب خرس رژ هک روخیم تتروص یلیپ و

و ندز شین دوب شگشیمه تداع دوب، هدز شین هنامحر یب
. ندرک نوخ ور ملد

اب ور ماه بل گنر شوخ یرانا مفیک یوت یذغاک لا متسد اب
ینابصع هشیمه ردام بندلا ریز هب رس و مدرک کاپ لا متسد
. متشادن ور نامام یاه غدنلر هلصوح ال صا ، مداتفا هار

اجنوا هب نابرق دیع یارب ومع توعد هب بشما ، میداتفا هار
. میتفر یم

و ندوب ینومهم نیا یوژه یاه نومهم مه ایشرا ی هداوناخ
ام هب ایشرا هداوناخ طبر درک یم رکف مدوخ اب تدم مامت

؟؟؟ هیچ

هگا دیاش ، ندرک یم توعد ور ایشرا یا هنوهب ره هب ارچ
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ک مسح اهنت االن اما مدرک یم قوذ توعد نیا زا دوب هتشذگ
. تسب دوب یگف ال

مارب نوریب یاضف یاشامت ، هشیش تمس مدرک هشوگ ور مهاگن
دوب. رت بسچلد

درک توف مکحم ور شسفن ومع، غاب هنوخ یولج ندیسر اب
مردپ و ردام رس تشپ هدرک زاب و نیشام رد و نوریب

. مدرک تکرح

رب راو شالق قرب دعر هک مدرک یم یط ور غاب ریسم
لد زا نانک هکچ اه هتشرف یاه کشا و دیبوک نامسآ رکیپ

.... تخیر نییاپ تمس هب نامسآ
ناج هب ور نوراب نیرولب یاه هرطق و مدرب ورباال متسد

. مدیرخ

هیاس یسک لکیه مدوب رو هطوغ مراکفا رد هک روط نیمه
. متاروصت یور تخادنا

نت هب یرقوم راولش و تک مدید، ور ایشرا و مدرک دنلب رس
هب مد بش یکیرات رد هک شهاگن ی هوهق زا و دوب هدرک

. تخیر یم یبیجع قوش دز یم یهایس
هک تشادن راظتنا داد. سالم هنابدوم و مدروآ ولج تسد

مدب؟ تسد شاهاب مردام زیت هاگن رباربرد
فرط هب شاهاب مدق مه و مداد ور سالشم باوج هنابدوم

متفر. نومتخاس
هک شگرزب طایح دوب، هوکش واب گرزب یلیخ ومع ترامع

یتنطلس خاک لثم شترامع و دوب هدش نییزت یراک لگ اب
دوب.
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فورعم هزاس هی زا ور هنوخ یا هشقن شیپ سلا دنچ ومع
دوب. هتشادرب ییایلا تیا

سیورس تسد وهی قاتا ود طقف ام هنوخ وت هک حیلا رد
ره هک دوب باال هقبط رد قاتا ۱۰ ومع هنوخ وت دوب یتشادهب
هب منوشنییاپ سنلا تشاد یصاصتخا یتشادهب سیورس مودک

دنوم. یم تاالر لثم هک دوب گرزب یردق
صقر اه نشج عقوم هک تشاد یفخم یزادرپ رون شفقس

زا ور نوشنوخ یاه لبم ومع نز دش، یم ارجا یگنشق رون
روکد مه سهلا ره هتبلا دوب هدیرخ نارهت یشورف لبم نیرتهب

ام ور ید یا لا نویزولت درک یم ضوع لک هب ور هنوخ
هی ومع سلا نومه راهب هتبلا میدید ومع هنوخ راب نیلوا

. دروآ هیده ام یارب لدم نوا زا تسد
نتسکش ودرگ مد اب نیا هجوتم منک، یم رکف بوخ هک حاال
ینارگن فرط نوا زا و بارهم اب جاودزا رس نینزان یاه
مش. یم نینزان هنیزهج نیمات یارب اباب و نامام یاه

یارب و لحم نیا فارطا یاه نومتخاس زا یکی ومع امتح
هنوخ نوا روخ رد هنوتن نینزان هگا و هدرک هیهت بارهم

. هشیم زاب ومع نز یوگ هوای نهد هربب هیزهج
هدرواین یسناش شوخ بارهم اب جادزا اب نینزان حلا نیا اب

لقع هگم ، هشتاذ دب خهلا رتخد ریگ شرهوش لد هک ارچ
هنوتب و هسانشب ور شدوخ نمشد هک هشاب یدح رد نینزان

هربب. بارهم و شدوخ یگدنز زا ور شاپ

وناب؟ یرکف :وت مدموا مدوخ هب ایشرا یادص اب
یپ منوا ، مدرک یرانا هنوگ و مدیشک تلا جخ شنتفگ وناب زا

. دیدنخ زیر و درب متلا جخ هب
متشاد ندز: فرح هب مدرک عورش شساوح ندرک ترپ یارب
هکنیا و مدرک یم رکف نومدوخ و ومع یگدنز توافت هب
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. هنیبب هبرض یلیخ توافت نیا زا هنکمم مرهاوخ
ان امش ینارگن نیا مگیم مراد بارهم زا هک یتخانش اب _
اب ور هراد یچره و یا هتخاس دوخ رسپ بارهم ، تساج هب
ور قشع قرب نم یفرط زا ، هدروآ تسد هب شدوخ تالش

. منیبیم نوترهاوخ و بارهم هاگن وت
داوخب هک دوبن یرسپ بارهم دوب، تسرد ایشرا یافرح
یتقو زا یلو هنزب مرهاوخ رس وت ور شیلا م بوخ تیعضو
هشیمه نم مدش، نیب دب شهب تبسن مدینش ور هدیرف یافرح

بش نوا زا یلو همرهاوخ قشاع بارهم مدرک یم رکف
سوه و ور ود ور نوا و هدش نیب دب شهب منهذ و مرکف

. منیبیم زاب

مینیب ریز هتشر شآ شوخ یوب هنوخ هب دورو ضحم هب
. مدیعلب ور شزیگنا لد رطع و مدیشک یقیمع سفن ، دیچیپ

. ومکش تفگ: و دیدنخ زیر ایشرا
زابجل یاه هچب لثم و ممدرک شهاگن مه رد یاه مخا اب

. مریخ مداد:هن باوج
رپ هاگن نومه دوب،اب هدنخ شوخ یلیخ ،کال دیدنخ زاب
. ینیریش تفگ: بل ریز و درک دسر وملکیه زج زج تنطیش

بلا حیلا شوخ زا امتح ، تفگ یم ناکاه ور هلمج نیا هگا
هزات ی ایشرا نوبز ور هلمج نیا هک فیح یلو مدروایم رد

دش. یراج اه زور نیا ی هدش گنرپ

تمس هب ومهار شروضح زا یخلا یب و مداد نوریب ومسفن
هب متشادن تسود یلو ارچ منود یمن ، متفرگ شیپ هنوخزپشآ
تبسن یبوخ سح یلو مدوبن رازیب شزا مشب کیدزن ایشرا

. متشادن شهب
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. مداتسیا نامام و ومع نز تسد کمک و هنوخزپشآ وت متفر
و بارهم نتفگ یهللا یادص و ندز و رد گنز هظحل نومه

دش. هنوخ هزادنا نینط نینزان سالم

مرهاوخ ، متفرگ شلغب مکحم و ییاریذپ وت متفر یلا حشوخ اب
. ترفاسم دوب هتفر دوب زور دنچ

و دش بلج نومهب همه هجوت هک یروج ، شمدیسوب دنت دنت
دش. دنلب مه ویمالد بارهم و ایشرا ی هدنخ یادص

. یجبآ یم زیک تفگ: یخوش نحل اب بارهم
شپل هب یعونصم یمخا واب تفر هرغ مشچ شهب نینزان

(miKiss)یم سیک امش دوخ درک: هراشا
زا مکحم سوب وهی دش مخ و رانک تشاذگ و تلا جخ مبارهم

. تفرگ نینزان پل
! بارهم دز: ادص و شمسا هدز تهب نینزان

؟ یاوخ یم چام زونه منوج _
انیا. نامام یولج هتشز _

ومفرط تشگرب یتقو ، مدرک بارهم راثن ترفن زا رپ هاگن
تهب و دیرپ باال شاه وربا درک بجعت دید ومترفن رپ هاگن

؟ یلزان هدش یزیچ تفگ: هدز
باوج رد و مدز یعونصم دنخبل مدن ول ومدوخ هکنیا یارب

. بارهم شاداد تسین یزیچ هن متفگ:هن

تساوخ یم ملد متشادن ور بارهم ییور ود لمحت ال صا
نویم رد هنینزان هزوسلد هک یسک اب مدوب هدینش هک ییازیچ

. دیسرن منهذ هب انیم و ایشرا زج یسک یلچ مراذب
رتخد مه دوب یبوخ هنیزگ انیم یلو متشاد دیدرت ور ایشرا
منک. راکیچ هنک مکمک هنوت یم سپ یزان مه هبارهم یومع
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فرظ هی اب ییاریذپ هنوهب وهب مداد نوریب مکحم و مسفن
یا هرهچ واب دوب هتسشن یمالد رانک هک انیم شیپ متفر هویم
یم نوکت رس یمالد یزارد هدور باوج رد کالهف هداعلا قوف

داد.

واب دش مروظنم هجوتم ، شهب مدرک هراشا و متسشن شرانک
بتلا هقبط قاتا یهار مه واب دش دنلب شاج زا یدیشخبب

میدش.
یا هزماب نحل واب دز یدنخبل انیم ، میداتسیا سارت یوت

. دروخ یم ومرس تشاد یمالد نیا یلزان مرگ تمد تفگ:
هت؟ هدنیآ رهوش یمالد زا تروظنم _

تروشدرم درک: موزاب راثن یمکحم تشم و دش یصرح انیم
هش. یم یدج تقو هی وگن تهایس قس نوا اب یلزان ربب و
شحو تایح زا راگنا هتچ متفگ: و مداد ژ اسام ور م هنوش

. رتخد تسکش موزاب . یدموا
. یدرک مینابصع : تخادنا باال هنوش

شارب و تاقافتا دوز تساوخ یم مداد، نوریب یبصع و مسفن
مگب...

هدرمش هدرمش ور مدوب هدینش بارهم هرابرد هک ییازیچ مامت
. مدرک فیرعت شارب

مینک. لمع طاتحم یباسح دیاب تفگ: و درک رکف یمک انیم
.... نینزان هب ینعی _

هت مدوخ وگن، یزیچ شهب ال صا مبل: یور تشاذگ و شتسد
عمج. تلا یخ مرایم رد ور شوت
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وت مه هاگشناد وت مه ، هتمعن مارب انیم دوجو مدرک یم سح
دوب. مروای و رای نیرتهب هنوخ عمج

مکحم و شلغب مدیرپ هک یروط درک ادیپ نایلق متاساسحا
. مدیسوب

شاه بل خرس بیس دنخبل و تفرگ ش هدنخ مراتفر زا انیم
درک. نییزت ور

رد میدوب هاگشناد لئاسم هرابرد ثحب مرگ هک روط نومه
دش. قاتا دراو یمالد هارمه ایشرا و ندز وز قاتا

زا یچ رسپ نیا منود یمن درک ینیگنس مسفن ایشرا ندید اب
. تساوخ یم منوج

هداوناخ ولج و اراکشآ هکنیا ،زا متفرگ شزا ومهاگن هارکا اب
. دموا یمن مشوخ چیه دیخرچ یم نم ورب رود تشاد

نومرانک و ندش رت کیدزن تلا جخ نودب ورپ ات ود نوا اما
. نداتسیا

تفگ: یمالد هب ور یگف ابکال دیشک یم تلا جخ رتمک هک انیم
. شیامرف

ینیب کون تشاذگ یخاتسگ اب ور شتشگنا دیدنخ سنجدب یمالد
! هجوج دایم، مشوخ تزا یشیم ینابصع یتقو انیم:

ور شاه مشچ ، دیشک بقع و شرس دش خرس مشخ زا انیم
. نکن رت زارد تمیلگ زا وتاپ تفگ: یدج یلیخ و درک تشرد

ینک؟ یم رارف مزا یراد ارچ دز: دنخزوپ یمالد
میگدنز وت یلیخ یدرکن سح ارچ؟ ینود یمن تدوخ ینعی _
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؟ یتسه یفاضا
یحیسم ی هرسپ نوا هنکن داد: باوج و دز یدنخزوپ یمالد

؟ هتیگدنز درم لوسوس
ایلیا میتسنود یم اتود ام طقف ، میدرک بجعت انیم مه نم مه

هدش. ناملسم هزات و هیحیسم هداوناخ هی زا
هدنوسر شهب ایشرا تفگ یم ملد ،هت تخابن و شدوخ انیم
ششرازگ و هدید ور ایلیا تسین دیعب تسام الیس کمه نوا

. هشاب هداد یمالد هب ور
ومع نز یادص هک تفرگ یم باال تشاد اه هچب نیب ثحب

. نییاپ هقبط هب میدرگرب نومرفن راهچ ره دش ثعاب

تسرد مه ایشرا ، میدوب هتسشن مه رانک انیم و نم هرفس رس
دوب. نم یور هب ور

ومع نز هب تداسح اب نامام دوب، هرفس رس اذغ تسد دنچ
نینزان تمس شهاگن یمشچ راهچ ومع نز و درک یم هاگن

دوب. بارهم و
یم باقشب کی یوت نینزان اب ور اذغ تفگ بارهم یتقو

مدید. شاه مشچ وت ور تداسح قرب هروخ
ارچ هنینزان قشاع بارهم هگا تشاد وسلا یاج مارب اعقاو

. هشلا بند زونه بارهم تشاد اعدا هدیرف بش نوا
شتوعد ارچ ومع هکنیا دوب ایشرا ریگرد منهذ مفرط نوا زا

. یگداوناخ ینومهم هب هدرک
ایشرا یارب ور رفن هی انیم و نم نیب ومع مدز یم سدح

یم ام قیرط وزا تشادن رتخد شدوخ ومع ، تشاد رظن رد
هشب. کیدزن ایشرا دنمتورث هداوناخ هب تسنوت

. مدیشک رکف زا تسد انیم یادص اب
؟ رتخد تساجک تساوح تفگ: و دیبوک مولهپ وت مکحم انیم
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. مدرک یم رکف متشاد _
یم تتروق هتسرد هراد شهاگن اب بایرد ور ایشرا نیا _

هد.
زبس مهار یولج شمه مهاگشناد وت ، نربب و شروشدرم _

. هشیم
. یتشاد شتسود _بقالهک

یاپ ،االن تشاد قرف متفگ:بقال و متفر شهب یا هرغ مشچ
. هطسو ناکاه

ناکاه یراد ربخ تدوخ یلزان تفگ: و دز یدنخزوپ انیم
، نشرب و رود هاگشناد یارتخد زا یلیخ هیزاب سوه درم

دایب. رد یگدنز درم شزا منک یمن رکف
ومرس درک، ینیگنس مبلق ور زیچ هی انیم یافرح ندینش اب

. مدرک توکس و متخادنا نییاپ
ارچ یلزان دش: دنلب ومع یادص هک رکف وت متفر مزاب

؟ مرتخد یروخ یمن وتاذغ
. مروخ یم نوج،االن ومع دیشخبب متفگ: تلا جخ اب

زا یکی یوت نتفر نینزان و نامام و ومع نز اذغ، زا دعب
ندش. ندرک ثحب لوغشم اهو قاتا

یمک ات ومع زابلد و گرزب طایح وت میتفر مه انیم و نم
. میروخب اوه

ایلیا هرامش ندید واب دروخ گنز انیم یشوگ هظحل نومه
داین یمالد هشاب تساوح نوج یلزان تفگ: و دز یقیمع دنخبل

. منزب فرح ایلیا اب مرب نم فارطا نیا
هشاب ی هنوشن هب یرس و قیچ آال طسو یلدنص یور متسشن

مداد. نوکت
مایپ شهب دوب هدرک ور ناکاه یاوه ملد هک منم انیم نتفر اب

" نوماقآ ییاجک " مداد
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لد مدینش و شادص یتقو مهب، داد سیوو باوج و دیدنخ
تقو تفگ هاتوک یلیخ و دوب سرد کالس رس دش عفر میگنت

. هرادن
لسک زور زیم یور متشاذگ ومرس ومدرک شوماخ و یشوگ

دوب. یا هدننک
ندید ،اب طایح یوت نتخیر ادص و رس اب ایشرا هداوناخ
مرب مدرک سوه شور هدنخ شردام و شنووج یارهاوخ
دصق نم هک هراد شرب یخاالت مدیسرت یلو ، نوششیپ

. متسشن ماج رس نیمه یارب مراد ینیریشدوخ
دعب هقیقد دنچ تفرن شیپ مدرک یم رکف هک روط نوا یلو

آال فرط ندموا شادص رس رپ یارهاوخ هارمهایشرا یمالدو
قیچ.

اب نیمه یارب مدش یم دنلب نوشرانک زا هگا دوب ولبات یلیخ
. مدرک لا بقتسا نوشزا شوخ یور

یاه مشچ یکشم یوم شدوخ لثم ایشرا کچوک رهاوخ
دوب. قاز و روب هگرزب نوا یلو تشاد یزبس

و مارآ ور شدوخ هگرزب ، نداد تسد ماه اب بیترت هب
درک. یفرعم انیرآ ِکچوک

نم رانک و تسویپ ام هب شینفلت سامت ندش مومت زا دعب انیم
. تسشن

یا هنوگچب قوذ اب دمویم غولش و نوطیش رظن هب هک انیرآ
مینک؟ یزاب دایم هعمج نومعمج تفگ:حاالهک

تفگ: یسنجدب اب ایشرا و تخادنا باال هنوش هلصوح یب یمالد
! میایم هک هتبلا هشاب تقیقح و تعرج هگا

لز میقتسم هک حیلا رد و تشاذگ ش هنوچ ریز تسد یمالد
. متقیقح و تعرج قشاع نم تفگ: انیم هب دوب هدز

ملسع نم کی واب دوب هداد دنویپ مهب ور شاه مخا هک انیم
طقف ارتخد ام تسین رتهب تفگ: مارآ هب ور شدروخ دش یمن
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مینک؟ یزاب
. میرادن لد ارسپ ام هگم داد: باوج صرح زا یمالدرپ

ارسپ راذب ریگن تخس نوج انیم هرآ تفگ: یخیلا یب اب مارآ
. نشاب

وگب مه نینزان و بارهم تفگ:هب یمالدو هب درک ور دعب
. هشیم رت باذج هشاب باال دادعت نایب

و بارهم دوجو اب دز هقرج مرس وت یرکف هی ناهگان
منک. یلوضف هتبلا و مزیرب مرک هدروخ هی متسنوت یم نینزان

منک. نوشادص مر یم نم متفگ: و مدش دنلب اج زا عیرس
و میدوب هتسشن زیم رود ام رفن تشه ره دعب هقیقد دنچ

. میدوب هباشون ی هشیش ندنوخرچ رظتنم
هب داتفا هشیش رس هظحل نومه و دنوخرچ ور هشیش ایشرا

یمالد.... هب نوا یاهتنا و مارآ

؟ تقیقح ای تعرج : مارآ
. هدایز متعرج تفگ: دزو یدنخزوپ یمالد

دوب. نیریش دوخ یلیخ رشب نیا مداد، نوکت یرس
تفگ:هی و درک لدب و در انیم یمالدو نیب یهاگن مارآ

یمالد! تروص وت نزب یلیس
هاگن انیم هب یروج دش،یمالدهی اتراهچ نوممه یاه مشچ

. تخوس شارب ملد راب نیلوا یارب هک درک
و دز سنج دب دنخبل هی مه انیم ، کیدزن درب ور شتروص
ش هدش الح صا تروص وحهلا مکحم یلیس شناوت مامت اب

درک.
زان تفگ: هدنخ اب بارهم دش، کشخ یمردیسکات لثم یمالد

ومع. رتخد تتصش
در باوج یلیس نیا هت میتسنود یم بوخ یلو ، ندیدنخ همه

دوب. یمالد هب انیم مکحم
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. ایشرا و انیرآ تمس داتفا دروخ خرچ هباشون یرطب راب نیا
بخ تفگ: و دنوشن بل یور یتنطیش رپ ی هدنخ انیرآ

؟ تقیقح ای تعرج یشاداد
واب تخادنا یمالد مخا رپ و دوبک تروص هب یهاگن ایشرا

تفگ: یعونصم سرت
مرب تنوبرق تقیقح

دوب. یا هدنخ شوخ رتخد ،کال دیدنخ زیر مزاب انیرآ
هگا ؟ یدش قشاع ، نومیلا جنج ثحب رس میسرب بخ بخ _

وگب. وشمسا هتبثم شباوج
تخود ور شمیقتسم هاگن یدیدرت نیرت کچوک نودب ایشرا
مگ یم شتقو هب وشمسا یلو مدش قشاع هلب تفگ: و مهب
نتشاد یعس غیج و غیج واب نتفگ یدنلب یوا مارآ و انیرآ
نشکب نوشردارب نوبز ریز وزا رظن دروم ی هقوشعم مسا
یزیچ و درک یلقاع هعفد هی ایشرا رکش ور ادخ یلو نوریب

. تفگن
وت دش یمن مور هگید تفگ یم ور تخبدب نم مسا هگا ینعی

. منومب عمج
و نینزان یاه یزاب سول واب دیخرچ هشیش هگید راب دنچ

دش. حرطم هرخسم وسلا یرس هی انیرآ و مارآ
تسرد و دروخ خرچ هشیش هک مدش یم دیما ان متشاد هگید
مدیشک دنلب یاروه هی ملد درک.وت پوتسا بارهم و نم لباقم
. مریگب ور بارهم حلا هکنیا یارب دوب تیعقوم نیرتهب ،

ای تعرج ومع رسپ بخ متفگ: و مداد بات ور ماه وربا
؟ تقیقح

تعرج داد: باوج یداع یلیخ بارهم
زا یفرح و منک یروبص دوب رارق هکنیا مدز،اب یدنخزوپ
. مرایب تقاط متسنوتن یلو مگن، مدوب هدینش هک ییاه زیچ

ییورپ واب ندیرخ نوج وهب متساوخ یم هک یراک رطخ
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هدب. ور تیشوگ متفگ: مامت
یگ؟ یم یچ تفگ: هتپ هتت ،اب دیرپ شگنر حوضو هب

هب نزب گنز ای هدب ور تیشوگ مداد:ای باوج هدنزگ و خلت
ت. خهلا رتخد هدیرف

و دش دنلب اج زا مشخ دش،اب راوید چک لثم بارهم گنر
ور. هنوگچب یزاب نیا دینک عمج دز: داد

متمس: دایب مشخ اب دش ثعاب هک مدز شتینابصع هب یدنخزوپ
هیچ؟ تدنخزوپ نیا لیلد

اب هشاب هدش رادیب ینوتسمز باوخ زا هزات راگنا هک نینزان
یزیچ ناج بارهم هیچ تفگ: و بارهم یولج دموا ینارگن

؟ هتفرگ تقرب یروطنیا هک تفگ یچ یلزان هگم هدشن
چم دعب ، شاهوم یوت دز گنچ ور شتسد یرابدنچ بارهم

. نوشنیشام تمس دیشک و تفرگ ور نینزان
؟ بارهم هتربخ یچ تفگ: هدز تهب نینزان

وگن. یچیه شیه تفگ: مشخ اب بارهم
مکحم رد و دوب هداس پژو هی هک شدوخ نیشام تمس تفر

. دیبوک مهب
ًابیرقت انیم و نم یلو ، ندوب هدز کش بارهم راتفر زا همه

ی خهلا رتخد و بارهم نیب یزیچ هک میدوب هدیسر نیقی هب
هراد دوجو شتاذ دب

****
اب مندش رادیب تباب ردام یاه وغدنلر حبص و نوذا یادص

دوب. هدش طولخم مه
. مدوب هتفرگ لغب و متشلا ب مکحم

هب درک عورش و تشادرب مندز ادص زا تسد راب نیا ردام
دش. اضق تزامن وش دنلب : منداد نوکت

هتفرگ قرب نیع ، هدشن نینزان زا یربخ بشید زا داتفا مدای
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؟ هنوخ هتشگرب یزان نامام مدش: خیس ماج رس اه

ی هنوخ دنوم بشید داد:هن بات مهب ور شاه وربا نامام
و نوشیسورع رتدوز دیاب تسین شیلا ح ایح رتخد نیا ، تومع

مدب. بیترت
ات طایح وت متفر و مدرکن نامام یافرح هب یهجوت هگید

. مریگب وضو
و مدوخ و ناکاه هک یروج دوب، نینزان ریگرد منهذ شمه

. مدوب هدرک شومارف
اعقاو ، مدرک اعد شیگدنز و نینزان یارب یلک زامن زا دعب

. دمویمن رب تسد زا یراک

محبص کالس۸ هب متشاد دصق ، مدیباوخن دیشروخ عولط ات
. مسرب ناکاه اب

یمن و محبص یاه کالس میدوب هدش تسود مه اب یتقو زا
هنرگو مدوب هدیدن بآ منم دز، یم ور میرضاح نوا و متفر

. مدرک یم انش بوخ
*

وپ ترپ یاه وسلا و ندوب هدرک ش هرود کالس یارتخد
. ندیسرپ یم ال

هک لیاتسا شوخ و پیت شوخ داتسا اتدنچ هاگشناد هگم بخ
. تشاد هدرجم و نووج اضق زا

دوب یدج نوم هطبار شاک دوب، مه رد تدش هب ماه مخا
هوشع ش هساو ممشچ یولج درک یمن تعرج یسک تقو نوا

دایب.
. شتمس متفر و روس کال ور مدیبوک و مراکدوخ یصرح

و دز شک رتخد لگشوخ یاه دنخبل نوا زا هنود هی مندید اب
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؟ یتروص موناخ دییامرفب تفگ:
قیقحت ناوخ یم هفاضا هرمن هک ییاسک هب دوب رارق داتسا _

دیدب.
. مدرک زاب ور مشین ، فرح نیا نتفگ دعب

هکنیا زا دعب کالس وت دینومب امش تفگ: ودز یکمشچ ناکاه
. مگیم نوتهب ور قیقحت عوضوم دش طولخ مرس

دیچ، و شرب و رود یارتخد وبلا رپ ًامسر فرح نیا اب
نرب. نوشداتسرف و داد نوشمه هب یهاتوک باوج

متمس دموا و دیشک یتحار سفن ناکاه کالس ندش طولخ اب
. میهاگشناد متفگ:وت و متخادنا رد هب یهاگن
. تسه مساوح درک: هراشا دزو یکمشچ

یروج دش مخ مرمک تشپ تشاذگ و شتسد ، داتسیا مولج دموا
زا شغاد سفن و تشاد مشوگ اب یمک هلصاف شاه بل هک

دوب. هدز در هعنقم
رب متسود غاب وت ینومهم هی بش ادرف درک: همزمز مورآ

. هشیم رازگ
. متوعد منم

مرب ینومهم هب شاهاب هک تشادن راظتنا ، مدرک شهاگن رظتنم
بش!!! منوا

. ماتسود هب منک تیفرعم ماوخ یم ایب ماهاب داد: همادا
! یتراپ مایب تاهاب هک یرادن راظتنا یچ _

اب یزاب شدصق هک ییاه دنخبل لدم نوا زا دز، دنخبل
دوب. متاساسحا

یاه رادید هب دودحم هشیمه نوم هطبار هک یرادن دصق _
؟ هشاب هاگشناد و هفاک وت هاتوک

؟ منوت یمن نم یلو _
؟ یراگتساوخ مایب یاوخ یمن هگم _وت
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؟ یاوخ یم موه
شاه مشچ ،وت مربب یپ شتین قمع هب ات مدرک شهاگن قیقد

. مدیدن قشع و تبحم زج یزیچ
تلا جخ دوب،اب شهاگن تشپ هک یزیچ زا دش ور و ریز ملد

مدب. لوق منوت یمن متفگ:
نک. یعس _

. مداوناخ هب مگب غورد دیاب _
؟ یگیم نم رطاخب _

ومبلق شادص کمک واب تفرگ و متسد ، مدرک شهاگن ددرم
یگ؟ یم : تفرگ یزاب هب
مگ. یم مدز: بل مورآ

زا هدموا نوریب یاهوم زا یا هرت ، تفرگ قمع شدنخبل
. مراد تتسود : دیسوب و درک شزاون ور م هعنقم راصح

. رتشیب نم : مدیدنخ
. مراد زیارپروس تارب ینومهم _وت

ون ی هویم لثم ماه هنوگ ماه، بل ور دش کرپاش دنخبل
دش. راد بت و خرس ینوتسبات ی هنوراهب

گالب بیس تفگ: مشوگ ریز
تنطیش و سرت دوب،اب زیزع مارب ردقچ دش، هراپ ملد دنب
تخوس یم مبلق مدز نوریب کالس وزا مدیسوب ور ش هنوگ

مدش. شقشاع اعقاو منک یم سح دیپت. یم دنت و

" ناکاه

یروس ی همان هغیص هی متساوخ شزا و مدز گنز ملیکو هب
هنک. تسرد هنارت و نم نیب

ولوپوت و یلزان ی هرامش ، متخادنا ملیابوم یشوگ هب یهاگن
. مدوب هدرک ویس
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یم فارتعا مهب شقشع هب یلزان بش ادرف مدز، یدنخزوپ
درک.

وت و شاپ هشب یضار هکنیا زا دعب دوب، نومیزاب یارخآ
منک. یم رورم شارب ور شزور نوا یاه فرح هراذب متخت
. مشاب متوهش ریسا متسین نوویح وت لثم هک نم دوب؟ هتفگ یچ

یارب ملد نوچ ، منزب تسد شهب متشادن تسود ملد ،هت مدیدنخ
. تخوس یم شاه یگنارتخد

و شیکاپ مدش ممصم مدید شرود ور ایشرا یتقو زا یلو
. مریگب شزا

تسد بیصن گالمب بیس متساوخ یمن ی هنوگ رامیب زرط هب
هشب. غشلا

رانک محور یگناگود اب متسنوت یمن یلو دوب یدرمان هت دیاش
مایب.

دوب. ملیکو ، مدموا رد رکف زا ملیابوم گنز یادص اب
ناج. ناکاه سالم _

؟ یدرک ومتفگ هک یراک یناهج _سالم
مدعب هشیم ت هغیص هنارت زورما یرادا تقو رخآ ات هرآ _

؟ هشاب یک شخیرات طقف طیلب نتفرگ یارب مر یم
۱۱ تعاس ادرف سپ _

. ظفاحادخ منک، یم فیدر هشاب _

یصخرم هام کی مدز، یزوم دنخبل یشوگ ندش عطق اب
شدوخ اب یلزان مدرگرب یتقو ات هیکرت مرب هک مدوب هتفرگ

هدش. زاب مرس زا هنارت مه هدموا رانک

" یلزان
هزوریف یبآ نماد و تک تسد هی نینزان یاه سابل نیب زا
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. مدیشوپ و مدرک باختنا یا
شیارآ دایز متشادن تعرج ، متسب ریگ واب مدرک ویو مماهوم

دش. یم کوکشم نوچ نامام یولج منوا منک
انیم اب ماتسود زا یکی دلوت ینومهم هب نتفر یارب م هنوهب

دوب.
زا یهاگ ، هراد ونم یاوه ردقنا هک هدب ریخ ور انیم ادخ

. مراد شتسود رتشیب ممردام و نینزان

، متشذگ ردام نیب زیت یاه مشچ یولج زا بندملا، دموا انیم
هدن. ریگ مهب یکلا هنوهب هب هک مدرک اعد ملد وت ردقچ

یلک انیم زا و مدیشک یتحار سفن مدش نیشام راوس یتقو
. مدرک رکشت

شهب مشابن روبجم یروطنیا ات درک یم مکرد یمک ردام شاک
مگب. غورد

و تخادنا م هرهچ هب یهاگن هک دوب، یگدننار لوغشم انیم
؟ یتراپ یرب یلکش نیا یاوخیم تفگ:

ینک. متسرد مدروآ یشیارآ مزاول فیک _هن

متفر. یرگشیارآ کالس نیا نم هبوخ : دیدنخ
ضوع داوخ یمن وت ردام یلزان تفگ: دشو یدج شنحل وهی

. هدیسوپ هگید شتارکفت نیا دش ۹۵ سلا اباب هشب؟
وهب هنک شیارآ رتخد هگا هنک یم رکف واال، مگب یچ _

. هشیم نامیا یب و هزره هدب اهب شییابیز
هزره و بارخ نم هگم تفگ: و درک کزان یمشچ تشپ انیم
هسر یم شدوخ هب هشیمه اتیب م خهلا رتخد نیمه ؟ای متسه

هرت. مکحم ووت نم زا مه شدیاقع
واال مگب یچ : متخادنا باال هنوش
انیم. ی یخهلا هنوخ هب میدیسر

هگید تعاس کی " دیسر متسد هب ناکاه کمایپ هظحل نومه
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" تلا بند مایم
لخاد متفر و مداد ور انیم ی یخهلا هنوخ سردآ منم

. هنوخ

تشرد یاه مشچ اب شوپ شوخ رتخد نیا مدش، هریخ هنیآ هب
!!! مدوب نم ش هدش شیارآ و

رکشت هداتسیا رظتنم رد رانک یانیم زا هدز بل هب دنخبل
. مدرک

منود یمن هک قوش زا رپ دنخبل هی دوب،اب مرظتنم رد یولج
دوب. هدموا اجک زا

:سالم شکیدزن متفر
امش؟ مرتحم مناخ _سالم

. ناکاه راین رد یزاب هرخسم _
و درک زاب مارب و نیشام رد درک، رت قیمع ور شدنخبل

ابیز. یدیل وت دییامرفب دز: فراعت
دوب. ییایور زیچ همه ردقچ ، متسشن نیشام لخاد

هک دش یم شخپ یمورآ گنهآ هار یوت دز و تراتسا
تشپ همه سکعرب نم : مدرک یناوخ مه شاهاب هاگآدوخان

همغ.... ماه هدنخ
هدند. یور تشاذگ ومتسد و تفرگ ومتسد چم

تارب ور بشما تفگ: و تخود مهب ور شلگشوخ هاگن
منک. یم یندنوم دای وهب ییایور

****
قرع ، مدیصقر یم صقر تسیپ طسو ناکاه تسد ود تسد

. تخیر یم مور و رس زا مرش
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او روج یاه رطع اب هدش یطاق لکلا یوب و غاد یاوه
دوب. هدرک تخس مارب ور ندیشک سفن روج

مه تسم یارسپ ، ندیلول یم مه ووت ندوب تخل ارثکا ارتخد
. ندرک یم یلا متسد ور اه نوا تحار

. هغولش یلیخ اجنیا متفگ: ناکاه هب تلا جخ اب
، هغولش یلیخ نیشفا یاه ینومهم : درشف گنچ وت ور مولهپ

؟ یشیم تیذا

ماج هی زیم یور زا ناکاه مداد، نوکت رس تمولظم اب
! یشیم مرگ روخب مولج: تفرگ و تخیر تبرش

مشب! تسم ، مسرت یم _

. مراد وتاوه مدوخ سرتن _

رد ماج ناویل و ناکاه قارب یاه مشچ نیب مددرم هاگن
دوب. شدرگ

مولگ ؛ مدیشک رس ور ماج تایوتحم لک هناقمحا تکرح یوت
. تخوس

نودب ینومهم یارتخد هیقب لثم و مدش مرگ هک تشذگن یلیخ
. مدیصقر یم ناکاه لغب وت تلا جخ

هی هیبش رتشیب میدلب وان قاچ مادنا دوجو اب هک یصقر
دوب. هناکحضم یزاب کقلد

و انومهم رخسمت زا رپ یاهاگن هجوتم هک مدوب غاد ردقنا
. مدوبن ندرک یم مراب هک ییاه هکیت
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یم دوب اجنوا یرسپ ره اب هکلب دوبن ناکاه مرنتراپ هگید
. مدیصقر

. مدرک یم خیلا ندیصقر اب وماه هدقع همه

و تفرگ هلصاف مزا ناکاه یک مدیمهفن هک مدوب مرگ ردقنا
. دیصقر ینومهم رتخد نیرت فاد لغب وت تفر

و متمس دموا تسم یارسپ زا یکی دوب ینومهم یارخآ
. دیشک و تفرگ وموزاب

هی طسو هدز تشحو دوب،حاال هدیرپ مرس زا یتسم مکی
. مدوب تسم رسپ رتخد عمج

زئمشم و هدیشک نحل واب دروخ متسد هب رسپ تسد یتقو
. مدیشک یدنلب غیج دز، فرح مشوگ ریز ش هدننک

و درک م هجوتم و ناکاه هاگن هک دوب مدنلب غیج یادص دیاش
. دیشک لگشوخ رتخد نوا زا تسد ناکاه

هب ور ششوغآ هک دید یچ مهاگن وت منود یمن ، متمس دموا
. شنیشام تمس مدرب شدوخ واب درک زاب مور

رکف مدب تبقاع و هدش رید تعاس هب هک دوب نیا عنام یتسم
منک.

ملو ارچ متفگ: ناکاه هب هنادنم هلگ ، رادشک و رامخ نحل اب
. یدرک

. مینزیم فرح هنوخ میرب راذب یتسم یخلااالن یب _
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یم نویضح مئاد نیشام شوت هنوخ تمس دنور تعرس اب
متفگ.

. شدحاو هب میتفر و تفرگ ملغب ش، هنوخ تمس مدرب

ورف بآ قیمع مجح یوت وهی هک دوب باوخ مرگ ماه مشچ
متفر.

ناکاه ناو طسو سابل دش،اب زاب دح نیرخآ ات ماه مشچ
. مدوب

ومبلق یدنگ و بیجع سح شاج و دوب هداتفا مرس زا یتسم
دوب. هتفرگ یزاب هب

متمس: تخادنا هلوح هی ناکاه ، هیرگ ریز مدز رایتخا یب
یدرک م هتسخ میباوخب ایب نک کشخ وتدوخ

. ناکاه غارس متفر مدوخ ندرک کشخ زا دعب
. منومب شرانک و بشما متساوخ یمن

ینوبرهم اب تشاد نت هب یگنوخ سابل هک حیلا رد ناکاه
. هتداشگ هلوح نیا یلو یلپت درک: مهاگن

. هنوخ مرب هشیم متفگ: تلا جخ و نم و نم اب
سابل :اب متروص وت دش مخ و مکیدزن دموا درک ثکم یمک
یوب »و متروص وت درک توف و شغاد سفن دش مخ » سیخ

یتنعل بورشم نوا اب هدش یطاق هک تنت
تیباذج دوب اعدا زا رپ و فرح زا رپ هکنیا اب شدنخزوپ

دوب. هدرک رباربود ور ش هنودرم
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مدوجو وت بورشم نوا یمرگ زونه ، تسشن مرمک رود شتسد
. دروخ یم لوو

هکنیا دروخیم پات و چیپ مدوجو یوت بیجع نتساوخ روج هی
مدب نوج شارب مدوب رضاح

مشچ ، مدوب هدش شیلسع هاگن لفق هک دوب مگرم هچ منود یمن
ور شتشپ ساسحا دش یمن دوب بیجع هشیمه ناکاه یاه

دنوخ.
یب تباب یروخلد هک مدوب ییوداج یاه یوگ نوا وحم ردقنا

. مدرک شومارف و مندرک تسم و ینومهم وت شییانتعا

هناوید یک و دش ماه بل لفق شاه بل یک مدیمهفن هک ردقنا
. مدرک یم شیهارمه راو

یا ابنهلا نم تاساسحا نایلق و دش مولهپ گنچ شتسد یک
. جراخ ماه بل نیب زا

ات یداد لوق وت یلزان دزیم بیهن ملقع و دوب شناهاوخ مبلق
. ینکن یراک تیراگتساوخ هدموین یدج

ام... ناکاه متفگ: سرت واب دموا مدوخ هب هظحل کی
مینوشیپ هب ینوشیپ و مندرگ تشپ تسشن هک شتسد اما

همه یدش یک زا تفگ: شیوداج نحل نوا واب دنوبسچ
؟ میگدنز

. مزابب نید و لد ات دوب یفاک یمب هگر ود نحل نیمه

شسوب و هرب رانک مندرگ تشپ هتخیر ی هدش هقلح یاهوم ات
. مندرگ تشپ هنیشب
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. تخت یور میتفر یک ممهفن
تفر. رانک م هلوح یک

زرل هک یا هظحل و تفرگ رگ اه شزاون نوا ریز منت یک
درک. ممرگ ششوغآ مدرک

رایتخا یب و مدش شیتآ هروک لثم ماپ نیب تسشن هک شتسد
دش. دازآ ماه بل نیب زا یقیمع هآ

. یلزان یمقشاع وگب درک: اوجن م هشوگ ریز ناکاه
. ناکاه مدش ت هنووید مگن: و مشاب ششوغآ وت دش یم هگم

شادص یاوجن و درک غاد و ماهاپ نیب شاه تسد شزاون
. هتشرف ای دوب ناطیش بشما ناکاه وماه شوگ

؟ یراذب مرایتخا رد و تدوخ یرضاح _

ی هنشت نت نوا اب دوب یچ هگید افرح نیا مدیمهف یمن
دوب: یچ اه ندرک تسد تسد نیا شیشوغآ مه ناهاوخ

رسپ. ینک یم م هنووید یراد ناکاه نزن فرح

نم.... لثم هن اما دوب رامخ شهاگن دز، دنخزوپ
دز. باال ومنماد دش مخ درک مهب یهاگن

یلو. هنک خالمص یگنشت نیا زا مدوب رظتنم
راب نیلوا یارب ور طوقس سح ، دیشک بقع تکرح یوت

. مدرک هبرجت

دوب. یچ شندیشک بقع نیا تلع دوب شناهاوخ زونه منت

، مدوب ییایح یب هدند ور بشما ماه تلا جخ مامت ولج،اب دموا
هانگ. یداو وت
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دوب یم شفعض هطقن دیاب هک شندب زا تمسق نوا تفر متسد
درک. یم مومت وراک دیاب

هدامآ ور ووت مداد ماجنا ومراک بوخ نم ، ولوچوک یلزان _
. مدرک

شزا هک ینحل واب دیشک بقع ومتسد ماه مشچ وت دز لز
مهب هسر یمن تتسد تفگ: متشادن راظتنا

. یرادن و متقایل : مدرک شهاگن گنگ

ات ششوغآ تشهب نیب هلصاف مدش یمن هجوتم ، مدرک زرل
. دیسر یمن مه تعاس هرود کی هب شاه ریقحت منهج

نم... ناکاه مدز: بل هدز تهب
تیباذج ردق نوا یتح وت یلزان سح: یب و دنلب دیدنخ

. مشچب و تمعط ماوخب رابی یتح هک یتشادن

منک تتسم ینومهم وت متشاد دصق بشما دز: بل مشوگ ریز
مدب تهب و ییایور بش هی راختفا و

وت تتقاح همه نوا اما داد: نوکت ومراد من زونه یاهوم
دوب... زیگنا عوهت مارب تدعب یتسم ودب ینومهم

ترفن مارب هوگ هلا پات هی لثم : مشوگ وت درک توف ور شسفن
. یزیگنا

داد هنوخ نیا وت شیپ هام هس ود هک ، اعدم رپ یبرچ هوک هی
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مش" یمن متوهش میلست نوویح لثم نم " تفگ یم دزو یم
مه یارب هک مدید و یرشح گس هلوت هی نم بشما یلو

درک. یم سامتلا نم اب یباوخ

منهج وت هدش حاال دوب،ات موهفم ات دعب هب اجنیا زا شادص
ینک. امرس ساسحا

هشیر تساوخیم دوب ریرهمز بشما ناکاه دوب، هدز خی مندب
. هنوزوسب وم

هن ینومیشپ هیبش یزیچ درک،هن ماه مشچ هب یبیجع هاگن
دوب. بجعت هیبش شهاگن نیا دوبن نومیشپ ال صا

دوب. هدرک بجعت هدز خی دوجو نیا زا نم زا ینعی

مدینش یمن هک ییادص ،اب قاتا رد تمس هب مدیشک مکحت اب
وتلا غشآ یاه سابل ورب دز: رجنخ زاب مدرک یم سح هکلب

نک. کرت وم هنوخ و نک تنت

هک حبص متساوخیم یلزان متشاد ییایور هشقن هی تارب بشما
یونشب و نم نتفر ربخ یشیم رادیب نم یباوخ مه یایور اب

. مدرک محر تهب ارچ منود یمن یلو

. مدرک محر تهب یلو مرفنتم تزا : دیدنخ شدوخ فرح هب

شوپب وتاسابل تفر: بقع بقع
. شابن اجنیا مشیم رادیب یتقو

دیشوپ ور شسیخ سابل یلزان هزانج ،و تسب مه و رد تفر
و تفر نییاپ موش نامتراپآ نوا هدایز اتبسن یاه هلپ زا و
زا غولش نوبایخ زا یا هشوگ اجک و یروجچ دیمهفن شدوخ
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تفر. حلا

زونه نم و تشاد همادا نم یگدنز خلت یاه زور و قیاقد
هاگ هاگ مداد یم هزاجا و مدرک یم یگدنز مدیشک یم سفن
یشقن مراد ضغب هشیمه یاه بل یور رب یغورد یا هدنخ

. هدنبب یخیلا
هتسکش بلق و شکان تشحو درد رس طقف خلت بش نوا زا

. هدنوم مارب ش
نوچ هسرب مداد وهب دایب هک انیم هب مدز گنز بش نوا
بارخ حلا نوا اب سانش یان هلحم هی طسو بش ۲ تعاس

. متشادن ور نتفر هار ناوت هدش هل رورغ و
مامت هتفه کی ش یخهلا هنوخ درب ونم انیم هک نوا زا دعب

. متخوس بت یوت ور
دوب. مبلق ور هک یگرزب غاد بت ، مرورغ تسکش بت

یم یگدنز مراد ههام کی اپو رس و مدش حلا رس دعب یلو
نوسآ دایز شلمحت مدرک یم رکف هک یزیچ خالف ورب منک

دوب.
هچب زا یکی ، تسین یربخ هاگشناد رفایک داتسا زا ههام کی
اجنیا یاه وجشناد زا هک هنارت مسا هب یرتخد اب تفگ یم اه

. هیکرت نتفر و لسع هام و هدرک جاودزا
شیپ بش ایشرا هک دوبن مهم یتح ، دوبن مهم مارب هگید هتبلا

. میراگتساوخ هب ندموا ش هداوناخ اب
. باوج یارب نتساوخ تقو هتفه کی و

مرهاوخ هکلب ما هدرسفا و نیگمغ نم اهنت هن ازور نیا
. یدوبان هب ور شیگدنز مه نینزان

هنوخ هدموا ومع هنوخ زا و هدرک رهق لیلد یب بش هس
. نومدوخ

داد. یم رسباال باوج هدش یچ میدیسرپ یم مه یچ ره
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گنز ملیابوم هک متفر یم هار هاگشناد وت فده یب زور نوا
. دییامرفب ولا مداد: باوج . دروخ

راشژ مدوخ لیابوم مدز گنز ایلیا یشوگ اب مانیم یلزان _
. تشادن

هدش؟ یزیچ انیم مناج _
و هدیرف راک بندلا یتفگ هتدای تفگ: نوزرل یادص اب انیم

. مریگب ور بارهم
؟ هدشیچ مزیزع هرآ _

یم بیقعت ور هدیرف ایلیا هارمه متشاد دازآ تقو زورما _
. میدرک

تفر ژاه اساپ وت ندز خرچ و دیرخ زا دعب بجعت مکلا رد
. رتکد بطم

. نامیاز نانز یرتکد هچ منوا
! هتشاد یلخاد لکشم دیاش بخ _

و نوشلا بند ندموا امش بارهم اقآ رتکد زا دعب ، لوگنخ _هن
. هاگشیامزآ نتفر مه اب

دز. اج رد هظحل کی یارب مزغم
. مدیمهف یم ور نینزان حلا نیا تلع حاال

هنوخ هب ومدوخ عیرس یظفاح ادخ اب دز هقلح مشچ وت کشا
یزان غارس تسار کی متفر و مدنوسر

مناخ سورع هب تفگ:هب دزو یعونصم دنخبل ندید اب
ینک؟ یم یزاب شقن یراد نینزان _

؟ یگیم یچ تفگ: و تسشن شقاتا تخت یور درک ضغب
یم دامتعا مهب دیاب یلو شمخز هب ندز کمن دوب تخس مارب

. متشاذ یم شاهنت دیابن مدوب شرهاوخ نم درک،
... هدیرف و بارهم _

وت زور نوا یتسنود یم اجک زا وت یلزان : مفرح وت دیرپ
دش؟ تاوعد بارهم اب نیمه یارب مغاب هنوخ



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

. مدینش یفافتا _
. متنارگن لد !!! نوتنیب هدش یچ یگب هشیم

. هدرک تنایخ مهب بارهم تفگ: یتخس وهب درک ضغب نینزان
هدیرف هب مگب رتهب دیاش هتبلا تفر: رو شنخان هشوگ اب

. هدرک تنایخ

. متفرگ شلغب درک، زاب مارب ور ششوغآ
. مرهاوخ یارب تفرگ ملد

مرهاوخ اما نتشادن لمحت ناوت مدوخ ی هدننکش یاه هنوش
. تشاد نم هباشم یمغ

کاپ شارب ور ش هنامولظم یاه کشا و مدوب نینزان ریگرد
. مدرک یم

. میدوب تخبدب ام یود ره ردقچ
. مراکفا هب تخادنا طخ یشوگ گنز یادص

نومافرح ندرک هیرگ زا دعب دوب رتهب متفر، نوریب قاتا زا
میدز. یم ور

:سالم مدرک لصو و یشوگ
. متشادن و رشب نیا ی هلصوح ، یشوگ وت دیچیپ ایشرا یادص

. دییامرفب _
. متفرگ سامت هتشذگ بش مسارم یارب مدش. محازم دیشخبب _

؟ مینزب فرح ادعب هشیم _
مگب ینوبز هچ هب متسنود یمن دش، راد شخ مکی شادص

هملا. بند هشیمه هرادرب ملچک رس زا تسد
و مرهاوخ یلو راگتسر یاقا نیشن تحاران مراودیما _

بوخ ال صا هنوخ طیارش و ندروخ رب لکشم هب بارهم
. تسین

عفال سپ مرادن ور جاودزا بسانم تیعقوم نماالن یفرط زا
. ظفاح ادخ
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ور بارهم ی هرامش هلصاف وبال مدرک عطق و یشوگ
. متفرگ

یلزان ولا دش: لصو عیرس بارهم
ناخ! بارهم بجع هچ _

تواضق ادخ ور تفگ:وت نوزرل و هتفرگ یادص اب بارهم
. نکن

یلزان مشیم هنووید مراد یاو _
مدیدهت هراد بارخ هدیرف فرط نوا زا هدرک ملو منز _

. هنکیم
. ییوت تاقافتا نیا همه لماع : شفرح وت مدیرپ

ومباصعا ش هنودرم قه قه ، هیرگ ریز دز بجعت مکلا رد
. تخیر مهب

. مدروخ لوگ ادخ هب ممنز قشاع نم ربمغیپ هب ریپ _هب

. راوید وت مبوکب ومرس تساوخ یم ملد
هراد. نز هداتفا شدای هزات حاال هدرک هتساوخ یطلغ ره هتفر

. بارهم مدب ور تباوج منوت یمن نم _
هن. ای هنومب تاهاب هنوت یم هگب نینزان دوخ دیاب _

مشک یم تلا جخ یلیخ یلزان : مدینش ور شقیمع ها یادص
وت. هنوخ مایب منوت یمن

؟ مینیبب ومه کراپ یرایب رهظ زا دعب وترهاوخ هشیم _
یمن متشادن یقح نیچمه یلو منک، تفلا خم متساوخ شلوا

متسایب مرهاوخ باختنا یولج متسنوت

****

لغب مغ یوناز هنوخ میتشگرب کراپ زا هک رهظ دعب زا
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دوب. هتفرگ
سیخ مزاب نینزان یاه مشچ طقف تشذگ نوشنیب یچ مدیمهفن

رت. نیگمغ بارهم دشو

تفگ. ور نینزان هلئسم و ششیپ تفر نامام اباب ندموا اب
فرح ات میشب رضاح همه ماش عقوم تساوخ نومزا مردپ

. مینزب
اباب هدش یچ : دیسرپ نینزان زا دیدرت یلک اب ردپ هرفس رس

ناج؟
! اجنیا یدموا یدرک رهق هزور هس _االن

یم طالق نم : دموا فرح هب نوزرل یاه بل اب نینزان
ماوخ.

و شبلق یور تشاذگ و شتسد اباب فرح نیا نتفگ ضحم هب
؟ رتخد یدش هنووید یچ؟ تفگ: درد اب

. ندرک نیرفن هب درک عورش و هیرگ ریز دز دز منامام
بارهم : دیسر یم رظنب ینابصع یلیخ دش دنلب اج زا نینزان

. هدرک تنایخ مهب
محر وت شتنایخ هرمث االمن نتخیر مه ور ش خهلا رتخد اب

. هرتخد نوا
ور منیاخ رهوش ی هچب و نز هیاس لوبق زج یا هراچ منم

. هکنیا هگم مرادن
. مریگب »طالق دیزرل شادص »

. مربب شارب وشبلق صرق درک هراشا نم هب هدیرپ گنر اب اباب
قشع یازع مزاب ات شقاتا وت تفر مخ یاه هنوش اب منینزان

. هریگب ور ش هتفر تسد زا
دنلب دنلب ردام دوب راجفنا حلا رد مرس ، منهج دوب هدش هنوخ
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درک. یم هیرگ

. تخیر یم کشا و دوب شتسد ور شرس نینزان غارس متفر
؟ یشب ادج یاوخ یم ینئمطم متفگ: و متسشن شرانک

مرادن هگید یا هراچ تفگ: دزو یخلت دنخبل
رمع رخآ ات ور هدیرف و بارهم هچب هیاس منوت یمن نم

منک. لمحت میگدنز یور
؟ هگیم یچ بارهم _

یلو متسنود یم دوبن نم اب شلد لوا دز:زا یخلت دنخزوپ
دایب. هار ماهاب مک مک متشاد دیما

... مغارس دموا یتفوک شیامزآ نوا اب هدیرف هک ینامز اما
. هیرگ ریز دز و درک ثکم شفرح یاجنیا

دوب. هدش هدک متام هیبش نوم هنوخ
نز و ومع تفرگ لکش یلصا یاوعد زور نوا یادرف زا

مه. پات و پیت هب ندز یباسح ومع
بارهم یفرط زا تسارجام نیا تشپ شنز دوب دقتعم ومع

درک. یم سامتلا دزو یم گنز مئاد
طالق. تفگ یم کالم کی . تشاد اپ هی نینزان غرم اما

دزمان ایلیا اب داوخ یم داد ماغیپ انیم هک دوب راد ریگ نیا وت
هنک.

نیرتهب هشردپ و ردام یاوعد ریگرد یمالد هک االن تفگ یم
. جاودزا یارب هتیعقوم

درک. یم هیرگ زیر هی مدوب مهکالهف نینزان تسد زا
زا ایشرا و نم فرح دوب نیا اه اوعد نیا یبوخ لقادح

دوب. هداتفا اه نوبز یور
نهد هدیرف دقع اب دش روبجم بارهم رخآ راد و ریگ نیا وت

. هدنبب ور ش وخهلا ردام
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. بارهم و هدیرف دقع دعب هتفه یارب داتفا مانوا هاگداد رارق
دوب. هدش نوختسا هراپ کی هک نینزان

اه. هدرسفا لثم مردام و مردپ
مامت و درک مورحم ثرا وزا بارهم شنز جل زا ومع

. تشاذگ یمالد یارب ور ش هیامرس
مهب ندرک دقع یکشاوی انیم و ایلیا دیمهف یتقو یمالد اما

. تخیر
هبرض مدرک یم شکرد یلو دمویمن مشوخ شزا دایز هتسرد
یسکره هک دوبن یزیچ هتقشع هک یسک فرط زا ندروخ

دایب. رانک شاهاب
مومت منم مود مرت مین و داتفا هام هس یوت اه قافتا نیا همه

دش

نینزان و نم دش رارق ازور هیقب لثم دوب ینوتسبات زور کی
ور اه رارق نیا وحلا قشع دنبرد میرب ییات هس انیم و

. تشاذ یم ام زور و حلا نامرد یارب انیم
هک... میدوب انیم یاتسود زا یکی غاب وت

. منوخرچب ومرس دش ثعاب یهاگن ینیگنس
مدید. و راگتسر ایشرا هرخ هامباال کی دودح زا دعب

لا وبیلا یزاب لوغشم فارطا نوا زانلا و زانیآ شارهاوخ اب
ام. فرط دوب هداتفا نوشپوت ارجام دب وحاالزا ندوب

میرب درک توعد و داد نوملیوحت مرگ سالیم مندید اب
مرب. اجنوا زا متساوخ یم اقیمع نم یلو نوششیپ

اهنت و مدوب هدش هدز تس وعالهق تبحم زاربا یچ ره زا
. متساوخ یم ور نومدوخ هنوخ تحار و مورا جنک

یم اجنوا وزا مدیود یم سفن نیرخآ ات دوب مدوخ تسد هگا
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دش. یمن فیح یلو متفر
ونم شارهاوخ یتقو ، مدرک شیهارمه و دمتفر ولج روز هب
نوش هداوناخ زا یئزج نم راگنا هک ندرک اتفر یروج ندید

. متسه
دنلب ندموا مهارمه مه نینزان و انیم ندیمهف هکنیا زا دعب
. نتشاذگ اهنت ور ام یزان و انیم ندید ی هنوهب وهب ندش
ههام کی تفگ: همدقم یب ایشرا شارهاوخ نتفر زا دعب

. مرظتنم
یچ؟ رظتنم متفگ: توافت یب

. مینزب فرح اجنوا میرب قیچ: هبآال درک هراشا
رس رب ور دوب هدش رابنلت مبلق رد مشخ یچره متشاد تسود

. مدرک یراد دوخ یلو منزب دایرف ایشرا
. میتسشن و هتفر قیچ آال ریز هب مه هارمه

! مونشیم بخ _
. مدرک شهاگن و مدز هنوچ ریز تسد

مدرک یراگتساوخ امش زا دایم مدای _
. مدوب امش باوج رظتنم و

تب مدب، ور شباوج متسنوت یم بوخ میدوب اهنت هک حاال
اقآ. یفنم نم باوج متفگ: تیدج

. تشادن ور ندوب کر همه نیا راظتنا دروخ اج
نولوج ایشرا یولج بوخ متسنوت یم نم دوبن ردام هک حاال

مدب.
هنکن درک: مهاگن یخلت دنخزوپ واب تفرن ور زا اما ایشرا

؟ دیراد یلکشم
دوخ یدایز ایشرا نحل ، مدوب هدز تهب هک مدوب نم رابنیا

؟ یلکشم هچ دوب: هنادنسپ
دیاش هنیا مروظنم دز: مکشخ هملک لماک یانعم هب شباوج اب

هرب!!! ول دیسرت یم و دیتسین رتخد
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. مدرک شتروص وحهلا یمکحم یلیس شفرح زا یشان مشخ اب
مهب دوب هداد تعرج شدوخ هب یروط هچ ، مدوب رفنتم شزا

؟!!! هنزب تمهت

: مفرح طسو دیرپ راب نیا هک منک شراب فرحح مزاب متساوخ
یا؟ هرکاب هکنیا ینعی یلیس نیا

ینک! یم نیهوت مهب ًامسر یراد دنبب، وتنهد _
متساوخ یچره حاال ات نم : دموا ولج ، تفرگ مکحم ومتسد

هدش. شهت
مسر. یم تهب سپ یتسه ماه هتساوخ نومه ئزج مه وت

منیب. یم باوخ ،وت یدنوخ روک مدز: دنخزوپ
منیب یم یرادیب تفر:وت بقع و درک لو ومتسد

! یفنم تهب مباوج _
ونم یراد زاب سوه داتسا نوا رطاخب ننود یم مت هداوناخ _

؟؟؟ ینک یم در

یلو مشب راوه شرس هک مدرک زاب نهد ، دموا شوج هب منوخ
زا هشاب جبلا دیاب ت هداوناخ یارب تفگ: شزومرم نحل اب

. نشب راد ربخ نوشرتخد تاذ
: مدرک زیر ومامشچ

ینک؟ یم مدیدهت یراد _
هد. یم نوشن روط نیا _

نوا. نودب هچ دیدهت اب هچ مش، یمن وت نز نم _

دوب. ایشرا دیدهت ریگرد منهذ یلو ارتخد غارس متفر
و عالهق تشپ و شدب تاذ هراد و شتسه ور ود متسنود یم

دح. نیا ات هن یلو هنک یم ناهنپ تیمولظم
یاه هسوب نوا نومافرح ، نوماه رادید ، مداتفا ناکاه دای

دوب. مشیپ هک یبش نیرخآ و شغاد
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هناقمحا مبلق شاه یرهم یب مومت درک،اب و شاوه زاب ملد
دوب. شبلا ط

زا مضغب تسکش اب دوب هدرک هنول ممشچ ی هشوگ هک کشا
مبل. ور دروخ رس و داتفا ممشچ

یدج ور شدیدهت تساوخ یم هگا یلو مدوب رفنتم ایشرا زا
. متسکش یم اعقاو هراذب ما هداوناخ راشف تحت و نم و هنک
مزا وتآ ایشرا حاال ات مدروخ یمن ور ناکاه بیرف شاک

هنک. مدیدحت شاهاب و هشاب هتشاد
زور نیرت سحن یلو هرذگب شوخ نومهب دوب رارق زور نوا

دوب. میگدنز

درب. مباوخ دیدش درد رس اب بش
مورآ یاجب هک منامام یزاب وت دوب هتفر ردپ بلق ازور نیا

هب نداد ریگ یارب درک یم ادیپ هنوهب مئاد هنوخ یتضف ندرک
. یزان و نم

درک. مرادیب نامام یاه نتفگ یلزان دوب، زور نومه حبص

. متشادن کالس هناتخبشوخ دوب ۱۱ متخادنا تعاس هب یهاگن
. تشادن یشزرا مارب هاگشناد ازور نیا

مرس باالی هنیس هب تسد و قاتا وت دموا رغرغ اب نامام
. یباوخ هک زونه : داتسیا

. مرادن کالس زورما مدز: یتلغ ماج وت
. میراد نومهم وش دنلب یشاب هتشادن تفگ: و درک مخا

؟ نومهم هیک : مدیسرپ کش اب
. راگتسر هداوناخ _

نیا ات ایشرا ینعی متفر، او تسام لثم فرح نیا ندینش اب
دوب. جمس دح

تخبدب و نینزان نامام هسب مدش: دنلب اج زا دایرف و غیج اب
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. یشکب یاوخ یم منم یدرک
. هضیرم اباب شکن غیج وتنهد دنبب ولج: دموا هتفرگ رُب نامام
دوبن رارق نم سحن ریدقت نیا ، شزیر هب ندرک عورش ماکشا

هشب. مومت

ولج. متفر اباب یوربآ رس زا مرخآ ، متخیر کشا بش ات
یچ داوخ یم هتسکش بلق نیا واب قاچ نم ایشرا هخآ

راک!!!!
رانک شدوخ و ندوب هتسشن نم نامام رانک شاباب و نامام

. ندوبن شارهاوخ زا یربخ اباب
حلا. وت متفر ییاچ ینیس کی اب

مشن. ایشرا نز یلو مریمب متساوخ یم

درک. مهاگن یشوخ اب شولج متسشن ، شهب تنعل
یکمشچ و تفرن ور زا یلو مدرک شراثن یخلت دنخ شین

دز. مهب

تقل ک.ن متفگ: هنیبن یسک هک یروج بل ریز
یزیچ نیچمه تشادن راظتنا ال صا راگنا دش خرس شتروص

مگب.
ونوشافرح نرب انووج هرتهب : مدموا مدوخ هب شردام فرح اب

. ننزب
ناج. اباب دیرب هتسرد درک: دیئات مه اباب

ردپ روگ ، میتفر مقاتا تمس هب و میدش دنلب ایشرا و نم
! قاتا شاپ وتخیر

ومتسد چم اه هتفرگ قرب لثم ایشرا ، قاتا وت نتفر ضحم هب
. راوید هب مدنوبسچ و تفرگ
! یشحو هتچ متفگ: هدز لوه
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هرآ؟ مقل ک.نو _
دوب. هدرک ضوع گنر یباسح مه ایشرا ، مدیشک تلا جخ

. متفرگ شزا ومهاگن ، مامشچ هب دز لز میقتسم
. ریگن مزا و تراک هفصن لا حاب _حهلا

هرخسم زاف وت دوب هدز یباسح تفرگ م هدنخ شفرح نیا اب
. یزاب

زا یچ متفگ: تیدج واب متفرگ و مدیدنخ یولج روز هب
؟ یاوخ یم منوج

؟ شید یم وتنوج _
_هن

شمود رتخد ی هصغ یرادن تسود . هضیرم تاباب بلق _
؟ شاه مغ ور هشب راوس

. همزمرق طخ اباب یضوع تفاثک ایشرا : شاپ چم هب مدز دگل
ولپت. غرم زادنن کتفج : دیدنخ

. شندز فرح زا دمویم مدب یلیخ
اجک! ناکاه باذج یلسع اجک ایشرا زیه یاشچ

متهاگن یسک چیه هوگ هلا پات مرس، وت دش وکا شادص وهی
هنک. یمن

. ایشرا ورب : نییاپ متخادنا ومرس مغ اب
. یتخبشوخ یش نم نز یلزان : درکن لو و متسد چم

هب لد . شقباس رتخد تسود غارس هتفر یمورح ناکاه نوا
دنبن. بارخ نوا

ریزارس مامشچ زا تساوخ یم ، مامشچ وت دز جوم کشا
هشب.

! زیرن کشا اه یضوع یارب : شدیپاق ایشرا لا متسد هک
. دموا رد م هیرگ وت تسد _زا

خاالمتق. نیمه قشاع یزابجل یلیخ _
نک. مهاگن داد: راشف ومچم
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ینوت یم نک تباث همه هب وش، نم نز : مدرک دنلب رس
. یشب تخبشوخ

ماوت. فرط نم یلزان ماهاب نکن _جل
. یدرک مدیدحت متفگ:وت ضغب اب

نک. لو مدروخ هوگ _
، هنهد دب هداعلا قوف هک هنیا ایشرا هدش فشک اه یوژیگ زا

فرح نحل و شادص وهی داد یمن شحف مرابی یتح ناکاه
ال صا ایشرا یلو یدش. یم ش هتفیش هک دوب یروج شندز
داد. یم وتباوج شحف و دایرف اب مئاد دزو یمن فرح باذج

؟! میرب _
. یدرک دیدحت یتخود یدیرب تدوخ مگب؟ یچ نم _

؟ هتبثم تباوج _
بلق ایشرا لوق هب متشادن یا هراچ ، متخادنا شهب یقیمع هاگن
متشادن ناکاه تشگرب هب یدیما هک منم دوب یزاب وت اباب

دوب. نیمه راک نیرتهب
هتبثم _

یتخبدب زج یزیچ شهاگن یزبس وت نم و دیشخرد شهاگن
. مدیدن مدوخ

. دمویمن رد روج مارب یزیچ هی مدوب نیب دب ایشرا هب
. نداد مردام هب ومتبثم باوج یلا حشوخ اب

متشگنا وت شردام فرط زا ینوشن هقلح و ندز تسد همه
. تسشن

همزمز مورآ ور غورف هقلح رعش و متخود هاگن هقلح هب
" مدرک

تسیچ هک تفگ نانک هدنخ کرتخد
رز هقلح نیا زار

ارم تشگنا هک هقلح نیا زار
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رب هب تسا هتفرگ گنت نینچ نیا
وا هرهچ رد هک هقلح نیا زار
تسا یگدنشخر و شبات همهنیا

تفگ دشو ناریح درم
تسا یگدنز هقلح تسا یتخبشوخ هقلح

دشاب کرابم : دنتفگ همه
ارم هک اغیرد : تفگ کرتخد
دشاب کش نآ ینعم رد زاب

یبش و تفر ساهلا
رز هقلح نآ رب درک رظن هدرسفا ینز

وا هدنزورف شقن رد دید
رهوش یافو دیما هب هک ییاهزور

رده هتفر رده هب
یاو هک دشوندیلا ناشیرپ نز
وا هرهچ رد هک هقلح نیا یاو
تسا یگدنشخر و شبات مه زاب
" تسا یگدنب و یگدرب هقلح

****

" ناکاه

دش. در مولج زا تسد هب نودمچ هنارت
دوب. تخس شارب نتفر هار و دوب هدرک داب شمکش

؟ هتگرم هچ وت ناکاه _ هنارت
یچ! _

. لکلا شمه راگیس شمه یتدوخ وت هبش دنچ _
همس. مارب تراگیس نیا م هلماح نم اباب _
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. شابن نارگن یریم یراد هک :وت مدیشک یبصع فوپ
هیچ؟ تدرد مگ یم ناج! مهفن تتاذ رب فت _

هی هنارت لوق ،هب تخت ور متخادنا ومدوخ و مدادن وشباوج
هیچ!!! متسنود یمن یلو دوب مگرم

هنارت هزوس یم مبلق _
؟! ناکاه یدش قشاع _

نود... نم مشیمن قشاع نم ! تدج هب ور وت وگن ترچ _
! یتسین مینود یم ود ره : مفرح وت دیرپ
! ینزیم لوگ شاهاب وتدوخ یراد طقف

دوب. مدرد هی مامشچ وت دش عمج کشا ، مدرک هل ومراگیس
سح ور شدوبن متسنوت یم اقیمع دوب خیلا رفن کی یاج

. مربب وشمسا داد یمن تعرج مهب مرورغ یلو منک

هدش که منهذ یوت ش هدز تهب و دنمدرد هاگن نوا راگنا
دوب.

دوب. سیخ شیبآ یاه مشچ
؟!!! هشیمن کاپ مرطاخ زا هام کی ارچ

مدش. رهش یاه پولک زا یکی یهار حملا ندش ضوع یارب
!!! تساوخ یم یشومارف هعرج هی ملد

****
یلزان "

۵۴ هزادنا هام کی نیا دز یم راز منت وت سورع سابل
ولیک.... ۷۰ دوب هدش منزو و مدوب هتفر بآ ولیک

رتشیب وت یلو مرایب تفیک رس مدموا نم تفگ یم ایشرا
یدش. نوغاد
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. دمویم مهب یلو دوب حیلم متروص شیارآ
و نتفرگن مورآ مه هظحل کی ایشرا یارهاوخ یسورع وت

. ندیصقر برض هی
داب مغ ود ره بارهم یمالدو ، ندوب هدموا ومع هداوناخ

. ندوب هدرک
یروج تفرگ مصرح مدید مه اب ور ومع نز و هدیرف یتقو

یم ادص ومه مرتخد و نامام و ندرک یم شب و شوخ
. نیعقاو رتخد و ردام راگنا ندرک

شریگ یچ نینزان یگدنز ندنوشاپ مهب زا ومع نز االن
دوب؟!!! هدموا

هب مدرک عورش اه نومهم طسو متفر زانیآ رارصا اب
. ندیصقر

و دوب حلا شوخ ایشرا و نم یسورع تباب زا ردقنا منامام
دیصقر یم ارچ دادن ریگ هک دایب زپ ومع نز هب تسنوت یم

! افرح نیا و هدش هانگ و
هب نوا لقادح انیم و یلزان و نم نیب مدوب حلا شوخ

. دیسر شقشع
دش. راوس ملد ور عملا مغ تسشن مرانک دموا هک ایشرا

طقف و مصقرب شاهاب مدشن رضاح مدرم فرح هب هجوت یب
. مدرک هاگن ور شارهاوخ اب شصقر

نیا و میدوب هداد ماجنا رضحم وت مسارم زا لبق ور نومدقع
. تشادن مارب یا هدیاف چیه ماه یزابجل

وت هنک دیدحت و هشب رت یبصع ایشرا دشیم ثعاب هکنیا زج
هد یم مهب و شباوج باوخ تخر
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. دیبسچ یم یلیخ باوخ غولش بش کی زا دعب
۱۰۰ نامتراپآ هی ، متشاذگ مدیدج هنوخ هب اپ ایشرا هارمه

. نارهت بوخ لحم وت کیش یرتم
ومع نز مشچ نامام لوق هب هک دوب سکول یردق هب مزاهج

. دموا رد
هک یا هنوخ وت متشاذگ واپ مدرک یظفاحادخ نامام و اباب زا

هیچ!!! شوت متبقاع متسنود یمن

سابل منم . تفرگ شود تفر مروضح هب توافت یب ایشرا
. مدرک زاب وماهوم ومدرک ضوع وماه

دوب. یتخس راک هریگ همه نوا ندرک زاب ًافاصنا
. مدنورذگ رظن زا ور باوخ قاتا مدوب لوغشم هک روج نومه
زیم کی و هداس و دیفس یتخت ور اب هرفن ود تخت کی

. هرجنپ هشوگ یکت لبم کی و تلا وت
یاه گنر زا رتشیب و دوب ابیز و کیش هنوخ نامدیچ کال

دوب. هدش هدافتسا و یبآ
. تسشن تخت یور و نوریب دموا هلوح اب ایشرا

دوب. هتسب شاه مشچ مدرک شهاگن
نم لماک یگدامآ ات دوب رارق ، مداتفا نومدقع لبق طرش دای

هشن. مکیدزن

اجنیمه : دیرغ یبصع ایشرا هک مباوخب یا هگید قاتا وت متفر
پکب

هربب. وشخلت نوبز روشدرم ، مدرک شهاگن ترفن اب
هتفر؟ تدای نومرارق _

زان یلو یتسین میلا نیچمه : تخادنا ماپ ات رس هب یهاگن _
باالس. تادا و
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. ایشرا شاب تافرح بقارم _
ید. یمن اپ بوخ یلو یدنلب یساش پکب اج نیمه _ایب
گنهرف شارب مبوخ میلا عضو دوب گنهرف یب شتاذ ایشرا

دوب. هدرواین
. دیشک و دیپاق ومتسد چم مرب هک متشادرب و تشلا ب

مکحم منک ظفح و ملداعت متسنوت یمن دوب ماپ ماه دنلب هنشاپ
. تخت هب مدروخ

! مرادن تیراک پکب اج نیمه _
روشدرم ، متسب وماشچ و مرس ور مدیشک ور وتپ یخلا یب

هربب. ومسحن تخب
ک یب ، متشادن شمارآ ایشرا رانک هک دوب یچ شرس منود یمن

. تفرگ یم وحوملا سح شخلت نوبز وشیس ال
ماه مشچ وت کشا مشریگ رمع رخآ ات هکنیا دای اب یلو

.... تسشن
مدش... هگید مدآ هی زور نوا یادرف زا

خرچ اه هاگشیارآ وت زور ره و مدرک یم شزرو حبص زا
مدز. یم

ژل. قیرزت و نخان تشاک وتات، وم، گنر
یرود ایشرا زا نانچمه یلو هگید مدآ کی مدش هام کی وت

. مدرک یم
م هتفیش دایز هتبلا منوا مدز یم شسپ هنوهب کی هب راب ره

دوبن.
خیلا هنوش ش هتساوخ ریز زا دویرپ هنوهب هب مه هتفه نیا

مدرک

شاهاب هک هام کی نیا کالزا دوب هدرک رید ایشرا بش نوا
دوب. هدش مریگتسد یدایز یازیچ مدوب

مهب دایز ایشرا مدرک یم هک یرکف سکع رب هکنیا شیلوا
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دوبن هنوخ ور ازور زا یلیخ ایشرا هکنیا مود و تشادن لیم
ش هداوناخ هب یزیچ شاه تبیغ هرابرد تساوخیم نم وزا

مگن...
یزاس یزاب هورگ کی فرط زا مدوب هنایار اب راک لوغشم

. نشکیلپا هی یسیون همانرب یارب میدب هدش باختنا
و دش زاب هنوخ رد یک مدیمهفن هک مدوب مراک ریگ رد ردقنا

هتفرگ شلوک یور ونوا هک حیلا رد ایشرا تسود شویراد
. هنوخ وت دموا دوب

:سالم نوشتمس متفر نارگن و مرس ور متخادنا رداچ کی
هدش. دب حشلا ایشرا موناخ _سالم شویراد

؟؟؟ یچ ینعی _
نک فرصم مک متفگ شهب هعفد رازه تفگ: مشخ اب شتسود

!!! هریم ششوگ وت هگم
. مدرک یم هاگن ایشرا دعب شویراد هب لوا هدز تهب

دوب!!! داتعم ایشرا ایادخ
؟ هداتعم ایشرا _

مرب هرتهب دش: دنلب شرانک زا عیرس شویراد
هدب. ومباوج نکن رارف _

. سرپب شدوخ :زا یجورخ رد تمس تفر دنت

شوهیب ی ایشرا نیا زا نم رد، هب مدز هیکت جاو و جاح
. مسرپب یچ

بوچ ندب و خرس یاه مشچ ندید اب ایشرا رس باال متفر
. متفرگ و شردام هرامش هدز تشحو ش هدش

شردپ و ردام بش نومه ، ایشرا ونم یارجام زاغآ دش نوا
. هنوخ ندنوسر و نوشدوخ

نتساوخ مزا و ناتسرامیب ندرب ور نوج همین ی ایشرا
ماین. نوشهارمه
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هب باوخ دیدش یاقرب و دعر نوا و ییاهنت سرت زا حبص ات
. دموین ممشچ

کی ایشرا لکشم تفگ رتکد ، ناتسرامیب متفر هلجع اب شادرف
زیچ لکشم دش راد ربخ متصش نم یلو س هداس تیمومسم

. تسا هگید
ور شاه وراد زا دنچ تسیل و مدز فرح شراتسرپ اب

. متفرگ
ایشرا یاه وراد رثکا مدش هجوتم تن وت هداس قیقحت کی اب

. هیزغم داح الت کشم هب طوبرم
ات ایشرا هتخانشان یرامیب زا دوب، بیجع مارب زیچ همه

ش. هداوناخ یراک ناهنپ
دش رادشه هی مارب ایشرا دوبن ، هنوخ متفر وحلا سح یب

. همرهوش متفرگ ش هدیدان تدم مامت هکنیا دایب مدای ات
مدش تحار نومشنت زا رپ هنوخ زا نوا هیاس ریز هک یسک
لر تنک و راشف نودب منوت یم هدیم مهب هک یبیج وت لوپ واب

منک. یگدنز هنادازآ

هب مشاب هتشاد و شاوه و مشب کیدزن ایشرا هب متفرگ میمصت
. مدرک یم روج و عمج ور میگدنز ومدوخ دیاب یقیرط ره

. هنوخ هب مدز رس کی تشگرب هار وت
ادیپ یارب دوب هتسب رمک ردام و تشادن یشوخ حلا ردپ

و نم هریمب تاباب هگا تفگ یم . نینزان هساو رهوش ندرک
افرح. نیا وزا میشیم هناوتشپ یب نینزان

دش، روم روم مندب م هداوناخ یاضعا زت یکی گرم رکف اب
. ندوب نم یگدنز همه ردام یتح و نینزان اباب،

. مدوب شنابز کالس زا نینزان تشگرب رظتنم رهظ ات
مه اب دوب هدرک رییغت ش هرهچ یوت یزیچ کی شمدید یتقو

. قاتا وت میتفر
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زا ربخ هچ موناخ یجبآ تفگ: و دز یعونصم دنخبل نینزان
کرتشم یگدنز

هرخ هنباال ای هتسرد یزان هب افرح نیا نتفگ متسنود یمن
. تشاد لکشم اترازه شدوخ نوا

هراد. یدج یضیرم هی ایشرا نینزان _

هدب؟ حشلا ینعی یچ تفگ: بجعتم نینزان

ارچ منک یم کرد حاال یلو ! هیدج دح هچ ات منود یمن _
یارب مدوب نوشدوخ زا رت ریقف هک ور نم ش هداوناخ

. ندرک باختنا شاهاب یگدنز
؟ یریگب طالق یاوخیم تفگ: و درک مهاگن محرت اب نینزان

منک. یم ور میگدنز ما؟ هناوید هگم _
هب یا عالهق چیه نم یزان شتسار مداد: همادا دیدرت اب

. مرفنتم شزا یتح و مرادن ایشرا
یلو... متسین شگرم هب یضار هتسرد

ماو هک مولگ وت هدش تفچ ضغب مداد هزاجا و مدرک توکس
هرب. ورف دوب ناکاه زا متارطاخ راد

لقادح . تسین یتسرد راک طالق االمن یلو مداد: همادا ثکم اب
یم قد اباب نامام یروجنیا یا هنوخ وت مه وت هک هناالن

ننک.
یاه مشچ نوا اب و تخادنا مهب یدرس هاگن نینزان
وت سپ منک، یم جاودزا یدوز هب نم تفگ: شیکیسورع
ادج شزا هتخس ایشرا اب تکرتشم یگدنز هگا نک هدامآ وتدوخ

. یشب
؟؟؟ یچ : مدرک شهاگن هدز تهب

ینک؟ یم جاودزا یک اب
یمالد تفگ:اب مورآ و تخادنا قاتا رد هب یهاگن نینزان
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. بارهم ردارب
؟؟؟ یچ : مدیرپ اج زا اه هتفرگ قرب لثم

ومرهوش نم . میتخاب ود ره ویمالد نم تفگ: یخلا یب یزان
. میدوب مه یارب هنیزگ نیرتهب ور انیم نوا
؟!!! رتخد یگیم یچ یمهف یم متفگ: مشخ اب
. یشیم شردارب نز یراد بارهم رطاخب وت

! مدوب رود شزا تدم نیا ردقچ دز، لز مهب سح یب و درس
یگدنز ریگرد هک نم میتشاد یلکشم کی ام زا مودک ره

هب یپ متشاد یگزات هب هک مدوب یایشرا اب مسح یب و درس
ان قشع یراد ازع هناموصعم رهاوخ و مدرب یم شتاذ

. شماجرف
اب شوج دوز و تاساسحا رسپ کی دوب یزان نس مه یمالد

درک. یم یراک بارخ هشیمه ش هظحل رد یاه میمصت
یمالد هب روبص و مورآ نینزان هدش ثعاب یچ مدنوم حاال

هربب. هانپ یتاساسحا و شوج دوز
. مدوب رفن کی قشاع ایشرا زا لبق متفگ: و متفرگ و شتسد

یچ؟ مهب: دز لز بجعت اب
نوا یزاب رامق بش نومه ؟ هتدای و رفایک داتسا : مدرک ضغب

دش... بحاص و بارهم نیشام هک
زاربا مهب هاگشناد متفگ:وت و مدز یخلت دنخبل داد، نوکت رس

. شمدید مه هگید راب دنچ دعب درک تبحم
هدرک یزاس هناسفا مدوخ شیپ ردقچ دوب. مسیئر متکرش وت

. مدوب
. هدوب هرخسم یزاب کی شمه مدیمهف دوز یلیخ اما

تسد تشپ ،اب مدرک هیرگ نومهف مهب ماکشا یسیخ سح
. مدرک نوشکاپ

مداد: همادا دوب مجنشتم باصعا راد ماو هک نوزرل ییادص اب
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دب ردق هچ نم دیمهف منوا یراد تبحم هدقع تفگ مهب نینزان
. میگدنز وت دش زبس ایشرا نوا زا دعب . متخب

لثم وت یزان نکن نوغاد وتیگدنز :وت مدوب هداتفا قه قه هب
. هطسو اباب قل و قت بلق یاپ راب نیا وشن رخ نم

! تارب هدرگ یم رهوش بندلا هراد یروجچ نامام نک هاگن
یم کشا مه لغب یوت ود ره حاال تفرگ مشوغآ رد نینزان

. میتخیر

****
زا دنلب یاه هدنخ یادص هجوتم لفق وت دیلک ندیخرچ اب

مدش. هنوخ لخاد
مدید. مهرانک ور ایشرا و شویراد مدرک زاب وهک رد
دوب. نوشتسد یوت مه هاگشیامزآ هلول هیبش یزیچ کی

هدش!!! اپ رس یروجچ دوب هزانج حبص هک ایشرا متفر، ولج
؟ هربخ هچ اجنیا ایشرا متفگ: تهب اب

؟! یدوب اجک نم یلپوت درک: مهاگن رامخ و درک دنلب و شرس
؟ تفگ یمیچ تشاد شویراد ولج مدرک شهاگن ترفن اب

و دش دنلب تلا جخ اب دوب رت عمج شساوح راگنا شویراد
نم... موناخ یلزان تفگ:سالم

حاال ات یلو هدنلب یساش یلزان نیا : شفرح طسو دیرپ ایشرا
. هدادن اپ مهب

وش. هفخ ایشرا مدز: غیج مشخ اب
؟ یتسه شیقاس متفگ:وت شویراد هب ور

شچم رابنیا هک رد تمس هرب تساوخ نانک نم نم شویراد
. نکن رارف متفگ: و مدیپاق و

. سرپب شدوخ زا موناخ منز یمن یفرح _نم
هیچ؟ شدرد اللق وگب مهب ورن رد زاب _

نم تفگ: و تخادنا ایشرا و نم هب کالهف یهاگن شویراد
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هساو نوتسروگ نوا مر یم شهب مقشع و زانیآ رطاخب طقف
هب ممبل مسدنهم مردام نوج هب هنرگو مرایم ریگ داوم ایشرا

. هدروخن دود
داوم شردارب یارب هتفگ شرسپ تسود هب زانیآ مدش، بجعتم

!!! هرایب
. مدوب هدرک تلصو ایک اب نم

و شویراد نتفر قمر یب ییاه مشچ واب راوید هب مداد هیکت
. مدرک بندلا

زاوآ هناشوخ رس و دیشک یم شتسد وت هلول نوا زا ایشرا
دنوخ. یم

دوب... هنازوس لد ًاقیمع هکلب دوبکن توافت یب هگید مهاگن
نیرتهب زا منوا هرتویپماک یسدنهم رخآ مرت یوجشناد رسپ نیا

. روشک هاگشناد
؟!!! شیگدنز وت هدموا یک زا یا هشیش هلول نیا

. مدرک یم شکمک دیاب ، مولگ هب تخادنا گنچ ضغب
! هموش و هایس تتخب ردقنا هدب تگرم ادخ یلزان

... یلزان ینک شکمک دیاب
هریم. یم هداتعم شمود دامود همهفب اباب
. متروص ور ندروخ رس مزاب ماه کشا

طقف هام کی نیا ، متخادنا مدش روکینام یاه نخان هب یهاگن
!!! مروخب یهوگ هی میگدنز یارب دیاب حاال مدرک ییاشگ هدقع

. هشیش مدرک چرس و روتینام یاپ متسشن ، قاتا وت مدیپچ متفر
دایتعا کرت هک دوب نیا شنیرت مهم ، شارب مدنوخ بلطم یلک

. هتخس هشیش
ادخ!!! یا اجک هشیش و اجک ایشرا یاو
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. متفرگ و زانیآ هرامش عقوم نومه

نوج. یلزان داد:سالم باوج ولآ باوخ زانیآ
هربب. و تنتفگ نوج روشدرم متفگ: ملد وت
هیچ؟ ایشرا لکشم متفگ: یدرس یادص اب

؟ یگیم یراد یچ یلزان _
مهب هچاپ وت دیدرک و نوتضیرم ردارب ؟ زانیآ مرخ نم _

هیچ؟ شدرد دیگب اللق کرد
س هتفه ود ایشرا تفگ: یکاش نحل اب دعب درک توکس زانیآ

دوب! هدرک کرت دقع لبق هنرگو هشیش غارس هتفر زاب
نم؟ ندرگ یزادن یم و شدرد متفگ: تهب اب

نومیگدنز هزات یلو ، مشاب دب ماوخ یمن نم یلزان نیبب _
. هتفرگ شمارآ گنر

اج نیا زا هدش مومت نومارب هزات شاه تیذا و رازآ و ایشرا
. تدوخ اب شدعب هب

مدش طلسم مدوخ هب عیرس یلو شرس مشکب غیج متساوخ یم
. دمویمن رب متسد زا یراک

هنز؟! یم داوم هک هیچ شدرد وگب متفگ:اللق یراز اب
هچ. نم هب هضیرم تفگ: صرح اب

یم تشاد یچ نیا دیشک توس مرس یشوگ ندش عطق اب
!!! تفگ

منک. هیرگ ای مدنخب مدوب هدنوم
وت شمدرب نوشک نوشک و نوج یب یایشرا حلا وت متفر

. قاتا
کی زا مدوخ یولج یراب دنچ ایشرا منک یم تقد هک حاال

دوب... هدرک هدافتسا راگیس یوب دب لدم
تلع و هنزیم لگ ایشرا یلو هن ای هتسرد مسدح منود یمن
زا شنتفر نم اب شجاودزا یارب شداوناخ یاه رارصا مومت
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. هدوب هنوخ
هشب. مدآ نتفرگ نز اب نوشرسپ ندرک رکف نوشدوخ اب دیاش
. متشاد ییاهنت سح بیجع بشما ، مدیباوخ ایشرا رانک متفر

. مردام و ردپ هن هشاب مهانپ هنوت یم مرهاوخ هن
. مدیباوخ شرانک هک هیداتعم درم نیا مهانپ رس طقف حاال

درک. تسرد ور یگدنز نیا هشب دیاش
درک. هدافتسا شزا دزو شدنب هشب

ایشرا درس شوغآ وت و مدوخ وتالش. منک تمه دیاب طقف
. مدرک ناهنپ

یب شهب طقف مدوب شقشاع هن مدوب رفنتم شزا هن هگید
نیا یا هتسباو هرب مدای دش یمن لیلد یلو مدوب توافت

. میگدنز
گنت ایشرا شوغآ راصح وت مدرک زاب و مامشچ هک حبص

. مدوب هدش ریسا

هجوج نکن : دیدنخ و درک زاب و شکلپ مداد،الی شنوکت
. کدرا

؟ یراد یمن رب تسد زاب دوب هزانج اتحاال بشید ایشرا _
. مداتفا هدنخ هب کلقلق روز هب داد مکلقلق

هرابود تس هتفه ود یلزان منت: ور دز همیخ هک مدیدنخ یم
. یتفوک نوا تمس متفر

نم یدوب هدیشک راگیس مولج :بقال مدرک نیگمغ وماه مشچ
!!! هیداع راگیس مدرک یم رکف رخ

وت فطل حاالهب یلو مک منوا منز یم لگ سهلا ود نم _
دود هشیش قیرزت هب هدیسر هرابود راک باال هتفر مفرصم

. ندرک
، ایشرا منم هیکاش هک یسک نوا ش: هنیس تخت مدز مکحم

منم. هدش قبلا شهب داتعم رهوش هک یسک نوا
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تفه دق نم : شیتوافت یب زا نوشن یاه هدنخ نوا ،زا دیدنخ
. مارب دایمن مک یزیچ منزب لگ منت کی . یلزان مرادلوپ تلسن
داوم نوا ناخ متفگ:االغ مشخ دش،اب ور ریز شفرح زا ملد

. تخبدب یریم یم هنک! یم کشخ وتزغم یتفوک
؟ یدرک لسغ : تخود مهب یبصع ور شاه مشچ

یچ؟ متفگ: هدز تهب
ینک. یم نیکمت یشب کاپ یتفگ هک؟ هتفرن تدای نومرارق _

. نوچیپن و ثحب : مدرک زیر وماه مشچ
! ییوت هنوچیپ یم ههام کی هک نوا دز: دنخزوپ

: تخت ور مدیشک و دیپاق ومچم یلو مشب دنلب هک مدز شرانک
. هدرب مکش نم یلزان

یچ؟ متفگ:هب بجعت اب
؟ یرتخد موه ؟ هدزن تتسد هک ناکاه _

ملد ، مدوب شلغب وت تسم هک یبش نومه ، مداتفا بش نوا دای
مشچ ماهوم ندش هدیشک سح اب یلو منزب راز تساوخ یم

دش. داشگ ماه
. یناور یدنک وماهوم یآ _

! یشاب هداد میزاب هگا یلزان یلزان : دیدنخ
وت. هن منم هدروخ یزاب هک نوا متفگ: بناج هب قح

. یلزان مرایب ترس هب بالیی یشابن رتخد هگا مور: دز همیخ
! نکن دیدحت ونم _

داد. وباال منماد مکحم و درک یا هچورق نودند
یلو دوب داتعم یتنعل درک، دودحم شاپ چم واب مندرک قتال

. تشاد روز
. ترخآ و لوا هب تنعل ایشرا نک ملو _

ماکشا دشیم مروم روم ماپ اب شاپ دروخرب زا دش مکیدزن
ندش. یم ریزارس روط نیمه

نوا و مدز یم بلا بلا هداتفا نوریب بآ زا یهام نیع



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

درک. یم وشراک
و متشادن نوا لبق ی هطبار دش تحار شلا یخ هکنیا زا دعب

درک. اهر ومنوج یب نت دیسر شمارآ ماکالهب شدوخ

دوب. هدش مک مدوجو زا یزیچ راگنا مامح متفر راجزنا اب
مشب. کاپ ات متسش فیل اب ومندب یراب دنچ

. هتفرگ تساجن ومنت همه مدرک یم سح
مدید. تسد هب راگیس ور ایشرا ، مدموا نوریب هک مومح زا
هدرپ و مدرک زاب ور هرجنپ متفر داد، یم یدب یوب شراگیس

. مدیشک ور اه
یپ مه بش دوب نم لد رو بش ات حبص مدوب رفنتم شزا

یللت. یللی
؟ یاوخ یم وتاباب ثرا هیچ : دیدنخ دید هک ومترفن رپ هاگن
سابل وحلا سح یب مدن، شحف شهب هک متفرگ زاگ ومبل

. مدیباوخ تخت ور متفر و مدرک ضوع
ییوب هچ مممموه تفگ: و دیشک یقیمع سفن مرانک دموا ایشرا

! یلزان ید یم
:وت مدیشک بقع تنوشخ ابومتسد ، تفرگ و مچم دشو مکیدزن

؟ یرادن یگدنز وراک
هب تخیر نموت ۵ اباب االن نیمه هن، : دیدنخ تنطیش اب

. مباسح
درک. ورپ لا چخی مشویراد

؟ یتسه یگدنز هراکیچ وت تقو نوا _
. یسانش یمن بوخ ونم وت یلزان ینود یم مور: دش مخ

کی رسپ کت نم دز» شتآ و شمود راگیس و مهب دیبسچ »
وت لوق وهب متسین فلخ دایز اذغ زا هک مرادلوپ ی هداوناخ

مدش. یعامتجا لگنا و داتعم
جرخ یلیخ ماباب هرذگ یم مفرصم زا هک ۳سلا نیا وت
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یلو. منک کرت ات درک
هراد. لکشم ماجنیا یلو « شینوشیپ ور تشاذگ و شتشگنا »

. یلزان مشیم هنووید منک یم کرت یتقو
یروط نیا ونم تس همه عفن هب سپ رایع مامت هنووید کی

. نراد هگن مورآ
. هروخن مرپ هب نوشرپ هرتهب

متفگ: ضغب اب
هنووید وت تسد نداد ندرک کسورع ونم _

تزا مدید هک لوا زور زا ور دوب:وت هدنخ شوخ ، دیدنخ
. یقشاع دح رد هن یلو دموا مشوخ

متفگ « ممادنا یگتسج رب ور دیشک راو شزاون و شتسد »
هن ممهب مشکب شولج تحار شمریگب تس هضرع یب ، هگنخ

. هنزب رغ هن هدب ریگ
یلزان داوخ یم ثراو مزا ماباب ». شاهاب مدنبب وماباب نهد مه

«. میرایب هون شارب دیاب
مشوت هک یگدنز زا حملا ایشرا فرح ره اب مدرک یم سح

. هروخ یم مهب رتشیب
هدموا مشوخ تزا االن یلو داد: راشف مکحم و مچم وهی

. یلزان
... یمدوخ ملا وت

دز. م هقیقش یور یمکحم ی هسوب فرح نیا اب نامزمه
هطبار مه اب هک ،حاال دروخ یم چیپ مهب شتاکرح زا ملد

. مشیم شزا مراجزنا هجوتم میتشاد نج.یس
ی هطبار نیا دوجو اب یلو مزاسب ومیگدنز دوب رارق ثمًال

. متشادن شهب مه یلیامت یتفوک
راب دنچ ور ایشرا اب ندش یکی معط رابجا هب نم زور نوا

. مدروخ کتک مدح زا شیب قتالی تباب بش رخآ یتح ، مدیشچ
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درک. یم فرصم مولج هنادازآ زور نوا زا ایشرا
دوب شساوح شویراد ینعی دوب هدش لر تنک ابیرقت شفرصم اما

. هشکن دایز
نویلق غزلا ای راگیس وت تشاذ یم ور شیفرصم داوم زود

. هشکب تحار ات

مدرک توعد ًامسر و شردام و ردپ راب نیلوا یارب یتقو
یدج یلیخ نوا یلو مدرک دزشوگ شردپ وهب دایتعا یارجام
داوم هیهت یارب لکشم منم تسین نکب کرت ایشرا داد" باوج

" ماوخ یم هون هی نوتزا طقف ، مرادن مرسپ
یحطس ردقنا ایشرا لثم یگنهرف اب هداوناخ دش یمن مرواب

ننک. راتفر
تیگدنز ، یراد وتلوپ هک وت نتفگ هدرپ یب مشارهاوخ و ردام

دنبب. وتنهد سپ ههار هب ور مه
یم رکف هک یزیچ سکع رب دوب، رپ یلیخ ازور نیا ملد

هاچ. وت مدوب هداتفا چهلا زا دش مدرک
یم زور هس دعب ، قاتا وت دموا تسد هب راگیس ایشرا

. شمدید
. یکاخ شتک و دوب هدش هدیلو ژ شاهوم

. یلزان دز: مادص یکاش نحل اب
و ریز حوملا شنت قرع یطاق ظیلغ دود یوب شکیدزن متفر

درک. ور
. مومح ورب وشاپ ید یم وب ردقچ ایشرا _

دوب. تسم اال متحا دروخ یم ولت ولت
. تفرگ ومتسد و متمس دموا هدیلو ژ روط نومه

. منزب شسپ دش ثعاب شنت یوب یلو متسوبب تساوخ یم
درک. نشور و مشخ شتآ و توراب هقرج لثم متکرح نیمه
نومه واب منت هب داتفا دگل و تشم واب داد مله هک یروج
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دش. یکی نم اب شفیثک ندب

. نوریب مدز هیرگ زا سیخ یاه مشچ اب شود زا دعب حبص
مشب. مورآ ما هلک هب هروخب اوه متفگ

. مدیرخ سابل تسد دنچ فارطا یاه هاگشورف زا
و درک تسرد و منخان هک یرگشیارآ نومه غارس متفر دعب

. مدرک صوع ور موم گنر
درک. یم رتهب حوملا ازیچ نیا

نومه ایشرا سو هتخیر مهب هنوخ مدید هنوخ متشگرب یتقو
هتفر. حلا زا حلا طسو روج

دادن. باوج مدز، شادص یراب دنچ مدش لوه
ردپ :سالم تشادرب قوب ات دنچ زا دعب شردپ مدز گنز

نوج.
؟ هبوخ ایشرا ؟ یبوخ رتخد _سالم

ح یب یلیخ هدز یزیچ هی بشید ایشرا اباب . یسرم نونمم _
... مدنوم نم هدرک شلا

نایب. شرتکد و شویراد منز یم گنز : مفرح وت دیرپ
نونمم متفگ: درس یلیخ

بشید تفگ یم درم ریپ ، ندموا درم ریپ کی و شویراد
شهب نومساوح ارچ درک اوعد یلک و هدیشک باال زد داوم

. هدوبن
. متسشن شویراد رانک ندز هک وشمرس

. هریگب شود ربب دموا شوه هب هکنیا زا _دعب شویراد
روجنیا هک هداتفا مرهوش یارب یقافتا هچ یگب مهب هش یم _

هدش؟ نوغاد
. تشاد دیدرت درک، ثکم یمک شویراد

. منودب مراد قح متفگ: غیج اب
مگ. یم هشاب هشاب _
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یاتسود زا یکی شیپ سلا راهچ هس ایشرا ، یلزان نیبب
داد. تسد زا ور شیمیمص

زغم کبس کی داهنشیپ هب تشاد یگدرسفا یلیخ عقوم نوا
درک. فرصم لگ و تفر تشاد تفافر یاعدا هک

درک. یم هدافتسا یمک رادقم هب ور اناوجیرام هایگ نومه
دش، کاکش دنوم اج سرد زا دش دب حشلا هتفر هتفر یلو
هی تشگرب یتقو یلو دایتعا کرت پمک یارب شدرب شردپ

دوب. هدش لدب رس ود وید
. مسرت یم شزا نم متفگ: ضغب اب

مشردپ و نم یرادن تیراک سرتن : تفرگ ینوبرهم اب ومتسد
. تسه نومساوح

مدب شنوشن و مندب یدوبک یاج و منزب دنخزوپ متساوخ یم
. دایمنرب شتسد زا یراک متسنود یم یلو

و درک یظفاح ادخ شویراد ایشرا ندموا شوه هب زا دعب
تفر.

مولج گنر رپ تدش هب ییاه مخا اب ایشرا شویراد نتفر اب
؟ یدوب شویراد ولج تخیر و رس نیا :اب تفرگ و

؟ تساه فرح نیا تقو هتفگ:االن مشخ اب
متشاذگ تدازآ یلیخ تفگ: مشخ اب

. یدازآ یتفوک یگدنز نیا متفگ: یرگشاخ رپ اب
. تارب مایم هشب مومت ممرس راذب یلزان مخم ور ورن _

منک. شهاتوک دیاب هزارد تنوبز
درک زاب و شود فیک زا منوا اما مامح مداتسرف شمرس دعب

درک. مسیخ و
. یدرک مسیخ ایشرا یاو _

نیمه شداوم راثآ زا دش، عورش شیشوخ رس و هدنخ مزاب
دوب. یشوخ رس و هدنخ



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

زا نومبل یور یحطس یاه دنخبل اب هرفن ود شود کی دعب
. میتفر نوریب مامح

خلت. زور مه متشاد شوخ زور مه ایشرا رانک
تفگ یم شویراد هتبلا دش، یم کاکش هتفر هتفر ایشرا
. هدادیمن زورب هتشادن تیساسح نم ور نوچ یلو هدوب کاکش
و درک یم مییوجزاب یلک هداس تکرح کی تباب ازور یضعب

نیج. میس
دوب. هدش مومت ایشرا سرد و مدوب هاگشناد رخآ مرت

یم دود راگیس تشپ راگیس و دوب هنوخ وت شمه ازور نیا
درک.

. شرطاخ هب دوب هتفرگ دود یوب منت همه
. هفوب وت مدوب هتسشن انیم و هدیعس رانک

یلزان تفگ: یگدول اب دروخ یم کفپ هک حیلا رد هدیعس
یدش ابکالس یلیخ مینومدوخ

هگم؟ روط هچ _
مزبس زنل ینوتیز گنر اب منوا یدز یرصم وتاهوم _ هدیعس

. یسر یم تدوخ هب یلیخ کال یراذ یم
نوا مهف یمن تدنیبب یسک اباب هرآ : دروخ هدیعس کفپ زا انیم

. یلبق یلزان
ژل نوا مدعب تینیب گنیسرپ و تاه وربا یوتات تشیارآ زا

. هدرک تا هگید رفن کی ال صا یقیرزت یاه
؟؟؟ هیچ مدرد نتسنود یم هچ ات ود نیا مدز، یخلت دنخبل

ییابیز لمع هب تسد یا هنوگ رامیب تروص هب ازور نیا
مدز. یم

ماضرا زیچ چیه اما اه شیارآ عاونا ات بل ژلوت قیرزت زا
درک. یمن

. تشاد همادا ایشرا و نم یتابر و درس یگدنز
مدرک یمن رکف ال صا نوچ مدوبن ازور نوا رکش ان شاک
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!!! هشاب مراظتنا رد یرتدب یازور

هب ضارتعا یارب نوم هورگ ریدم غارس متفر هفوب زا دعب
. ممرت نایم هرمن

لفق ماه مشچ مدش رظان یاقآ قاتا دراو و مدز رد هک نیمه
. شاه مشچ یانشآ ییابرهک هب دش

. تسب خی ماگر وت نوخ ، مدرک شهاگن هدز تهب
مولج هام ۵۴ دعب خاال رفایک ناکاه هکنیا دوب لکشم شرواب

. هداتسیا
متفر یم بقع بقع متفر نوریب قاتا زا منک لمحت متسنوتن

هشب؟! یچ هک دوب هتشگرب ،
مدش. مه هگید یاس کال لا یخیب ؛ هنوخ متشگرب هلجع اب

یلو دیسرپ ومدب حلا تلع مدرک توکس مدید ور ایشرا یتقو
. متفگن وشتسار

!!! منوغاد و مدید ومقباس رسپ تسود متفگ یم ثمال

گنز شنفلت یشوگ هک دنوخ یم زاوآ هناشوخ رس ایشرا
. دروخ

: ییاریذپ وت دموا هتفرگ قرب نوشهاتوک ی هملا کم زا دعب
یلزان

موه : مدرک شهاگن یخلا یب
؟ هتشگرب ناکاه درک: زیر وشاه مشچ

. شمدید زورما هرآ _
؟ یتفگن مهب ارچ _

. یرادن یطبر ام یگدنز هب نوچ _
اب موناخ هک هطبر یب تقو نوا ناهآ دز: یخلت دنخزوپ

! هیرگ ریز هدز شندید
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. یتشاذگ اپب مارب متفگ: مشخ اب
. یروزیپ داتعم کی وت مدرک یم رکف هک مرس وت کاخ

یارب هک هربب وملد روشدرم « مدوخ رس وت مدز یتسد ود »
. تخوس وت

دوب. هدرک غاد ینعی نیا دز، یم ودود مزاب شهاگن ولج دموا
یتقو رتشیب هشب، کیرحت وعالهق قشع رس زا هکنیا هن

درک. یم رطخ ساسحا داتفا یم رطخ رد شورملق
. عونمم هاگشناد ادرف _زا

؟ ییییچ متفگ: هدز تهب
. مدنبلد یریمن هاگشناد : دیبسچ تفرگ و ماه وزاب

مندنوخ سرد عنام ینوت یمن ضوع داتعم وت وت مشخ: اب
. یشب

یلزان هرهوش یضوع داتعم نیا نانک:عفال اوجن مشوگ ریز
مناخ.

قرف عاضوا االن یلو ، شیریگ یمن مترو هی هب هک یرهوش
. هدرک

.... ناکاه نوچ ارچ _
مبل. ور متشاذگ متسد درد ،اب منهد وت دیبوک مکحم

تبل ور یرایمن وشمسا زورما زا : دموا شینابصع یادص
. هنوغاد تراگزور هنرگو

. هاگشناد مریم ادرف : یزابجل هدند ور مدز
. باوخ قاتا وت مدرب نوشک نوشک و تفرگ ومزاب دیدنخ

!!! هاگشناد مرب ماوخ یم نک ملو _
یروخیم ... درد هب طقف تخت یوت وت یاج _

میلست هک مدوب نم نیا رخآ ،ات تجامس نوا قتالوزا نم زا
مدش.
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. مدوب والش شآ ًاعقاو ، مروخب نوکت ماج زا متسنوت یمن
شنوکت متشادن تعرج یلو دوب هدیرب ومسفن شندب ینیگنس

مدب.
دوب. شتسد یوت شیمرچ دنبرمک زونه

یمن تباوخ کدرا هجوج تفگ: داد، کلقلق ور ششوگ مسفن
هرب؟

هرب. یمن مباوخ یشاب مرانک یضوع متفگ:وت ترفن اب
. یلزان هزارد تنوبز زونه داد: راشف مکحم ومدوبک یوزاب

یم قیرزت هک ییاه ژل نیا : تخادنا متروص هب قیقد هاگن
؟ تسین کانرطخ ینک

؟ هدرک بلج وترظن یلیخ م هتسجرب یاه هنوگ :االن مدرک مخا
. هعولبات رتشیب تمشچ یدوبک _هن

! یشحو تفگ: هدنخ اب اما دروخن شهب مدز دگل مکحم
نم.... ، یراد ور یلیخ _

نکن ینابصع و نم درک: شزاون ور م هنوچ ، مدرک ضغب
میش. یم نویمشپ نومتفج ًادعب
؟ هاگشناد مرب متفگ: هنامولظم

:هن. دیدنخ تنطیش
! هدنوم مرت کی طقف : مدیسوب ش هنوچ

مش. یم راه گس هرابود یلزان نکن رخ هطبار اب ونم _
... متسب و ماه مشچ و مدیشک یتحار سفن ، تفر رانک مور زا

ندروخ دعب دوب ۷ تعاس ، مدیچیپ یم مهب درد زا بش ات
دز. گنز نینزان نکسم صرق هی

؟ رتخد هدشیچ متفگ: ضغب ،اب مدنوسرت شنوزرل یادص
دقع یمالد و نم هدیمهف بارهم ! هتمایق اجنیا ایب _ نینزان

. راوه و داد رد ولج هدموا میدرک
. هدرکن هتکس اباب ات ایب ادخ ور وت
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. مدیشوپ سابل و مدرک عطق و یشوگ هلجع اب
ی هشوگ مه شیتنعل راگیس نوریب هرب دوب هدیشوپ سابل ایشرا

دوب. شبل
بش. تقو نیا یریم یروگ مودک : دیرغ ندید اب

و بارهم متفگ: تیمولظم ،اب متشادن و شاهاب یزابجل تقو
. اوعد ام هنوخ ندموا یمالد

. هرادن یطبر ام _هب

هنک. یم هتکس ماباب _
ایشرا : مدیسوب و متفرگ و شتسد . تخادنا باال هنوش یخلا یب

ایب. هار نم لد اب راب کی منک یم تسامتلا
. میرب هشاب : تسشن شبل ی هشوگ یوحم دنخزوپ

یکمک شدوجو مدوب راودیما مدش، شنیشام راوس یلا حشوخ اب
. هنکب

. مدینش ور اه راوه و داد یادص . هنوخ میتفر هک نیمه
هقی هب تسد هک یمالد و بارهم ندید اب مدرک زاب و رد

؟ هربخ هچ اجنیا : مدیشک غیج ندش
. نکن تلا خد دز:وت داد بارهم

داد. یم ژ اسام ور شاه هنوش و دوب هداتسیا اباب رانک نامام
! نتشک وتاباب یشحوات ود نیا یلزان تفگ:ایب مندید اب

مرک هراد طسو نیا هکنوا منز، ردام هنوخ مدموا نم یمالد_
. هبارهم هزیریم

هشقن اب هدیرف یتسنود یم رخ هرک تفگ:وت مشخ اب بارهم
درگرب متساوخ یم مزاب یتسنود یم درک. قبلا مهب وشوخ

؟ ردارب ان یدرک یدرمان مزاب نینزان شیپ
دوب. هدز ور شبدا باقن مزاب ، هنوخ وت دموا یخلا یب ایشرا

. صخشتم و تبثم رسپ نومه دوب هدش
. نوتدوخ هنوخ دیرب یمالد اب هرتهب ناج بارهم _ ایشرا
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. نوریب نتخادنا هنوخ وزا نم یمالد_
! یردارب ان هک سب هتقح، _ بارهم

نم هنودن یسک ره ید. یم همادا مگ یمن یچیه یه یمالد_
. نینزان هراچیب . مراد ربخ تاه یراک دنگ زا

! راین و نم نز مسا دز: هرعن بارهم
هنم! همانسانش وت شمسا یمالد_عفال

. قاتا وت متفر اتود نیا لکلک هب هجوت یب
. نینزان متفگ: تهب درک،اب یم هیرگ و دوب هدرک زک نینزان
مرب؟ تنوبرق هدش یچ : شمتفرگ ملغب درک،وت زاب و شاتسد

زورما نینزان تفگ: حلا نومه درک،وت یم قه قه نینزان
و بارخ ی هدیرف اب مدش یمالد دقع دیمهف ومع نز

. هاگشزومآ وت مرس نتخیر شارهاوخ
یمالد. مدز گنز یکلوه لوه و مدیسرت منم

کی هنوخ دروآ ونم و دش ریگرد هدیرف و شردام یمالداب
!!! اجنیا هدموا و هدیمهف بارهم هتعاس

ترس دوب، هدش خرس یلیخ یمالد متفگ: و مدرک ششزاون
هراد. تریغ

. یلزان هنوبرهم یلیخ : دیدنخ وحم
هب نومحیرفت بندملا، دایم ، هاگشزومآ هرایم لگ کی زور ره

. تسار
. دوسح مشچ هشب روک _

دوب. شهام کی مدید ور هدیرف ی هچب _
. هبوخ شاهاب یمالد مدوب لا حشوخ ، متفگن یزیچ

، ییاریذپ وت میتفر نینزان هیرگ و اوعد نتفرگ مورآ زا دعب
یدوبک ندرک وحم یارب یردوپ و مرک هک مدوب جیگ ردقنا

دوب. نم هب نینزان دعب اه هاگن همه و مدزن متروص
رد یلو ندش تطامش ردپ فرط زا یلک یمالد و نینزان

درک. نوشلوبق ردپ تیاهن
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هدش؟ یچ تتروص دیسرپ هراشا اب ردام نوا زا دعب
شاک و هنوخ میتشگرب ماش دعب . نیمز مدروخ متفگ سرت زا

دوب. مورآ روط نیمه عاضوا

" ناکاه
راگتسر ایشرا نز نتفگ یم ، لکیه شوخ و دوب هدش الرغ

هدش.
و تشوگ ، مقمحا هک ردقنا ، هعلبب ونم نیمز تساوخ یم ملد

. هیکرت متفر و هبرگ تسد مدرپس
شاهاب دیاب ، مدوب رظتنم ش هنوخ رد یولج یزور دنچ

یم یهاوخ رذغ مبش وا یافرح تباب لقادح ومدز یم فرح
. مدرک

یروجنیا زور کی رورغم ناکاه درک یم ور شرکف یک
هشب؟ نوشیرپ و هتفشآ

هلجع و سرت شاراتفر وت مکی ، شمدید هک مدوب نیشام وت
دوب.

دروخیم فاص شقرب هک شتسد وت هقلح ندید زا تفرگ ملد
. ممشچ وت

. یلزان ولج: متفر
ناکاه درک: مهاگن هدز تهب ، تشگرب

. مینزب فرح مه اب دیاب _
شنتفرگ شوغآ رد یارب دوب هدز کل ملد ، تفر بقع بقع

. شاهوم سای یوب رطع و
سایق شاهاب ور ارتخد همه و مبش ره سوباک دش یتقو زا

یم ور شیبآ یاه مشچ سکع متفر یم اج ره و مدرک یم
. مشقشاع مدیمهف مدید

؟ مینزب فرح مه اب هشیم _
. هدنومن یفرح تفگ: یدرس اب
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. تسام نیب ازیچ یلیخ ارچ _
و امش رفایک ناکاه یاقآ هدش، مومت باال: دروآ و شپچ تسد

دیدش. مومت مارب نوتاه یخلت مامت
شفیک یلو هشب دوب هتشاد هگن شارب هک ینیشام راوس متفر

نک. شوگ ومافرح اسیاو : متفرگ و
یشیارآ زاول نیب حاال هک شموصعم تروص هب مقیمع هاگن

. دروخ هرگ دوب، هدش ناهنپ
ضغب کی متشاد ضغب ، دوبن شدوخ حلا وت راگنا منوا

. نیگنس
مدوخ هب یلزان غیج و ایشرا یبصع یادص ندینش اب اما

. مدموا
؟ یاوخ یم میگدنز نوج زا یچ کدرم : دیشک هرعن _ ایشرا

یلزان اب متساوخ یم طقف نم _
راین. ونم نز مسا داد: مله و تفرگ و یلزان چم

درب یم شدوخ اب نوشک نوشک ور یلزان هک روط نومه
. رفنایک ناکاه مر یم و تباسح دز: هرعن

" یلزان
تشادن یریثات شور ماسامتلا ، هنوخ وت مدرب نوشک نوشک

دوب. هناوید درمنیا
. متسب و ماه مشچ هنامولظم شدنبرمرک تمس تفر هک شتسد

. تشادن یمومت باذع نیا ایادخ
منوج. هب داتفا و درک موزاب راثن یدکل شاپ اب

دز هک یفرح اب یلو هدش هتسخ مدرک یم یخلا مندز زا دعب
. مداتفا هزرل هب سرت زا

. یرب رد ینوتن هک یلزان منک تیگدنز نیا ریگاپ یروج _
. مدیشک بقع ومدوخ سامتلا ،اب نییاپ دیشک و شراولش پیز

متمس. دموا دزو یدنخزوپ نوا یلو
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***
. مرادراب ههام ۳ نم و هتشذگ موش بش نوا زا هام هس

هدش. رتدب هک هدشن رتهب ایشرا و نم راگزور
اه هیاسمه نوچ غاب هنوخ کی هب میتفر نومیلبق نامتراپآ زا

شردپ ، ندوب یکاش دوب هتخادنا هار ایشرا هک یمد و دود زا
رهش. زا رود غاب هنوخ نیا هب درک دیعبت ور ام

داوم نموه و دروایم یکاروخ داوم نومارب شویراد هام ره
ور. ایشرا ردخم

مولعم شهب دایز دیشک یمن یرامخ درد تقو چیه نوچ ایشرا
دوب هدرک نوغاد ور شزغم یتنعل داوم نوا یلو ، هداتعم دوبن
بیرغ و بیجع یاه یادص و دز یم مهوت اراکشآ هگید

دینش. یم
طایح و غاب دناب یاه تخرد مدش، هریخ نوریب هب هرجنپ زا
درد بش ره دهاش کیچوک هچضوح نوا اب شزبس رس

. ندوب نم ندیشک
قاتا هب متفر و متخادنا متفاب یاهوم یور یراد لگ یرسور

. ایشرا
مدش یم رت الرغ زور ره نم دش یم قاچ یرادراب نز ره
ریسا هی مکح اجنیا هرایب مدای باالات دمویم رتشیب ممکش طقف

. مراد ور
داوم شارب شویراد هگید قیرزت هب دوب هدیسر شراک ایشرا

و یتفوک نوا تمحز شاتسود زا یکی نموه هکلب دروایمن
. دیشک یم

و هد یم ریگ مئاد هدش لبق زا رت هنووید هام هس زا دعب
. هنزیم مهوت

وقاچ اب هدید تخت ور درم کی واب نم تفگ یم بشد
شتک وت مهانگ یب مدرک یم سامتلا یچره بندملا دوب هداتفا
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تفر. یمن
. تفرگ ور و شولج و دیسر رس شویراد مسناش زا

لبم. ور دوب هداد وت،مل متفر و مدز رد
یم نیهوت مهب تحار نیمه یارب دوبن نومنیب یتمرح هگید

دیدش. یاه ریقحت یهاگ و درک
؟ یدرک له ییاچ _وت

. یرادن تسود له دیتفگ متفگ:هن سرت اب
دوبن. شاج رس هک شلقع ، مدیسرت یم شزا هشیمه

زرل ، شتسد وت یوقاچ هب دروخ مهاگن ، شتسد مداد ور یاچ
منت. وت تسشن یفیفخ

چیه هک یسک رانک یگدنز هنک کرد هنوت یمن سک چیه
. کانسرت هزادنا هچ ات هرادن یدنب و دیق و روعش

هکیت هکیت وقاچ اب هراد ناکما نآ ره تیگدنز کیرش هکنیا
. یرادن مه یماح چیه و هنک ت
مرب؟ ب... ایشرا متفگ: سرت اب

... نیشب مرانک _هن

. هشاب متفگ: بل ریز
منک. ناهنپ ور شزا مترفن مدرک یعس و متسشن شرانک

؟ یسرتیم نم درک:زا ششزاون وماهوم تمس درب ور شتسد
؟؟؟ دیسرتن یناور یناج هی زا هشیم هگم متفگ" ملد وت

... دیزرل ضغب زا ما هنوچ
ییوسرت ردقنا هک وت تفگ: و درک مهب زیمآ ریقحت یهاگن

ینک؟ یم تنایخ ارچ
مهوت مزاب ایشرا هکنیا ینعی فرح نیا متسنود یم ، مدرک خی

. مدرک تنایخ شهب نم هنک یم رکف و هدز
مگ. یم تسار نآرق هب مدرکن تنایخ : دیزرل یم مادص

. یرادن وشتعرج _
هب مدرک یعس عالهق، هن متشاد وشتعرج هن تفگ یم تسار
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مهب هراد متسود ایشرا متشاد دیما ملد هت مشاب طلسم مدوخ
. هنوسر یمن یبیسآ

نوا هب یلزان دز: رانک وماهوم زا یا هکیت وقاچ کون اب
؟ ترفن اب نم لثم ای ینکیم هاگن هناقشاع

نک. سب ایشرا ماه: مشچ وت دز هقلح کشا
. مندرگ یور تشاذگ ور شزیت یوقاچ
. دنوزرل و مندب همه وقاچ کن یامرس

؟ ینزیمن بیسآ مهب هک _وت
: دربیم تذل مدنوسرت ، دیدنخ

. یدرک یم تنایخ نم هب یتشاد هک مدید مدوخ نم _
و شویراد ریغ هامود نم نم ادخ هب هن : تسکش مضغب

. مدیدن و یسک نموه
ور یتخیر شویراد اب سپ دز: موزاب هب یمکحم ی هبرض

مه؟
. متسین نئاخ نم هن _هن

! یگیم غورد دز: داد
مدیزرل یم یلو نم ، دیشخرد یم اه هنووید لثم شاه مشچ

هدب. متاجن هنوخ هنووید نیا زا یکی متشاد دیما و
ووت تفر یهایس ماه مشچ یبصع راشف و سرت تدش زا

مدش... شوه یب ششوغآ

متسد هب یمرس و متخت ور مدید مدموا شوه هب یتقو
... هلصو

پیپ کی اب ایشرا ، ندروخ یم رس یروج نیمه ماه کشا
. قاتا یوت دموا شتسد وت

دوب... هدش رتشیب شداوم فرصم ازور نیا
زورید زا رتهب زور ره ، داتفا ش هدیزرو لکیه هب مهاگن

. مدوب ندش بآ حلا رد هک نم سکع رب دش یم
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یب یلزان تفگ: و دیشک ماهوم هب یتسد مرس باالی دموا
زونه نم اما ینئاخ هکنیا مدش!اب تنارگن یدش شوه

. متقشاع
؟ هرادیمن رب تسد ارچ یناور نیا مدرک مخا

. مدرکن تنایخ تهب نم ایشرا _
. یرادن وشتعرج وت منود یم : تخادنا مهب یهاگن

؟ یدیم مباذع ارچ سپ _
! یرب مشیپ زا مسرت یم _

امرجم لثم ور اه هنووید سک چیه ارچ دوب، هتفرگ ما هیرگ
درک. یمن ریگتسد

مرب؟ اجک هچب ماب هلماح نم ایشرا _
. ناکاه شیپ یر یم _

. ششیپ مرب ات متساوخ یم نوا اعقاو شاک ، مدیشک یقیمع ها
مگنچ زا مراذب ارمع یلو تفگ: مشوگ دزووت گنچ وماهوم

. یشب تحار
مرس ، متشادن وم شاک مدرک وزرآ هک دیشک ردقنا وماهوم

دوب. هتفرگ درد روجدب
. ایشرا مرس یاو هنک یم درد شکن ایشرا _

. مراذیم تلد وهب ناکاه هب ندیسر غاد : دیدنخ
هدیاف یلو مشب تحار شتسد راشف ریگ زا ات مدروخ نوکت

... تشادن
منک. تسح ماوخ یم منت: ور دز همیخ دموا

،االنهب تسین شوخ حملا مرادراب نم ؟ یدش هنووید ایشرا _
. مدموا شوه

یلیخ بشما دز: رانک ومسابل یناور رامیب کی لثم ، دیدنخ
! هرذگ یم شوخ

مدرک زاب و مامشچ یتقو متفر شوه زا هک داد مباذع ردقنا
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و دوب نزوس خیلا هکوپ اتدنچ مرانک یلو مدوب تخت ور مزاب
. درکیم درد بیجع منت

دب یلیخ حملا مدش راچان یلو منزب ادص ور ایشرا متساوخیمن
دوب...

هتچ؟ : دیرغ یلا حیب اب مدز شادص یتقو
نک! مکمک ایشرا هنک یم درد منت همه _

یب : تشادرب تخت رانک گنرس هکوپ زا و دز یدنخ شتین
مایم. االن نکن یرارق
؟؟؟ ینکیم راکیچ یراد _

رد و دز مگر وت ور داوم لک و هدنخ ریز دز ایناور لثم
دوب. هدرک داتعم ونم یضوع دش، مک مدرد یروابان مکلا
نوکت هب مدرک عورش ، ندیکچیم ماه هنوگ زا ناما یب ماکشا

واب دش ینابصع دید وماراک یتقو شهب ندز دگل و ندروخ
؟! هکینز یروخ یم یهوگ هچ : مفرط دموا مشخ

!!! یدرک مداتعم هدب تگرم ادخ تفاثک _
دش جراخ یداع حتلا زا منوا مدزیم دگل و متخیر یم کشا
درک عورش و متمس درک هلمح مشخ اب دیشک و شدنبرمک و

اب مدیسرت یم هک هشیمه خالف رب زورما ندز هبرض هب
یچ ره ندرک ترپ هب مدرک عورش و مداتسیا شولج تعاجش

دوب. متسد وت
هک شویراد یادص و دش زاب هنوخ رد راد و ریگ نیا وت

. دموا تفرگیم ومغارس
ایشرا دنبرمک نیگنس هبرض یلو ماوخب کمک ات مدز غیج
تمس مرب متساوخ تسکش ور منودند و منهد وت درک هنامک

. دیشک مکحم وماهوم تشپ زا هک رد
یمن هک یزیچ یزیت هب ومرس مکحم و مداد تسد زا وملداعت

درک. دروخ رب دوب یچ منود
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و ماه مشچ نتفر یهایس دوب هظحل کی یوت زیچ همه
. قلطم یهایس دعب و مرس کان تشحو شزوس

****
" ناکاه

. هدرکن ملو یلزان نوا سوباک هبش دنچ
. یلزان یومع رتخد انیم غارس متفر مدرواین تقاط رخآ

اهنت مسرپب انوا زا ماوخب هک متشادن یطابترا ش هداوناخ اب
دوب. انیم نیمه میطابترا هار

مدز. گنز و مدرک ادیپ ور شلیابوم هرامش
. دییامرفب سالم ولا انیم_

. یتروص انیم متفگ:سالم دیدرت اب
؟ دییامرفب هلب _

. یلزان تسود مناکاه نم یتروص موناخ _
دیاب نم متفگ: ، مباصعا یور تخادنا طخ انیم دنخروپ یادص

منیبب ور یلزان
هدرم یلزان رفایک یاقآ دز: ور شفرح مامت یمحر یب اب

هرادن دوجو یلزان
؟!!! هدرم یلزان یچ ینعی دش نیگنس مسفن

کمک مزا یلزان دوب؟ یچ اه بش نیا یاه سوباک سپ
. تساوخیم

موناخ انیم مولگ: یوت درک ینیگنس ضغب
. هشاب هدرم یلزان هشیمن مرواب نم

منک. یم شهاوخ شمنیبب ماوخ یم مگیم مراد
هنک. یمن اود نوا زا یدرد امش روضح هخآ _

. مدرک شهاوخ _
شرهاوخ هنوخ عفال متسرف یم نوتارب وشسردآ هشاب _
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. هنکاس
؟ هشرهاوخ هنوخ یلزان ارچ مدرک بجعت

؟ هدرم تفگ انیم ارچ
شادیپ هگید شلا بند هنوخ رد یولج متفر هک زور نوا زا

. مدرکن
؟ هدموا شرس هچبالیی ینعی

متفر. دوب یکشم هفاتناس کی هک مدیدج نیشام اب
هتوک لپ ژنا رطع و مدوب هدیشوپ تروپسا راولش و تک

؛ مدوب هدز هنودرم
هتشذگ تارطاخ هدننک یعادت نهذرد هک تشاد یمرگ ییوب

دوب.
هام هس نیا هب دنوشک و منهذ نیشام یوت کالم یب گنهآ

. هتشذگ
یم بلط ور یسک مرگ روضح و دوب درس هک ییازور هب

درک.
ات هشب اهنت و هروخب تسکش دیاب هدب تسد زا دیاب یهاگ مدآ

. هنودب ور شاه هتشاد ردق
راذگ ریثات یلو دوبن دایز اردقنا میگدنز وت یلزان روضح دیاش

دوب.
هدب. بیرف ونم تشادن یعس کلک ای س.سک اب هک یرتخد
. درپس مهب ور شکاپ بلق شاه یگداس مامت اب هک یرتخد

مدرک بارخ و زیچ همه قمحا نم یلو
مارب مدیمهف رید . هچیزاب کی ، هیزاب هی منیا مدرک یم رکف

... هدوب یدج ردقچ
. نارهت بوخ هلحم وت کیش نامتراپآ کی هب مدیسر

لبق زا انیم امتح دش زاب رد مدز، ور ۵ هقبط گنز
. هدرک گنهامه
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ریز دیچیپ نوجنسف تشرخ نیریش یوب مدورو ضحم هب
. مینیب

. نتخپ یم اذغ زااالن ماش یارب ال متحا دوب ۷ تعاس
هراوق و دق اب الرغ رتخد کی ملا، بقتسا دموا شرهاوخ لوا

یم یلزان دای ونم شیبآ یاه مشچ و نشور یاهوم هک زیر
. ندوب مه هیبش یلیخ عقاو رد تخادنا

هک یسکع هب تهابش هک دوب هداتسیا ناوج رسپ کی شرانک
. تشادن دوب هداد منوشن شرهاوخ رهوش زا یلزان

کال رپ یاهوم و هریت تسوپ اب دوب یلکیه و دنلب دق هرسپ
یغ.

یبآ یاه شرف اب گرزب سنلا کی ، متخادنا هنوخ هب یهاگن
یا. هزوریف یاه لبم و

بقال هک ایلیا و انیم ندید اب یلو مدوب هبیرغ رفن ود نوا نیب
. ندرک یرتشیب ییانشآ ساسحا ندوب ماه وجشناد

و هویم مارب مه یلزان رهاوخ و درک فراعت مرگ انیم
. دروآ ینیریش

یقافتا هچ مدیمهف یم دیاب ، یلزان ندید یارب دوبن ملد وت لد
. تسین هام راهچ هک هداتفا شارب

. تسشن نووج درم نوا رانک نینزان
یم یلزان بندلا هداتفا یقافتا داتسا : دیسرپ تلا جخ اب ایلیا

؟ دیدرگ
ندید متفر شیپ هام جنپ راهچ نم : مدنوراخ ومبل ی هشوگ

دادن. هزاجا ایشرا اما منزب فرح شاهاب ات یلزان
قیرط زا ات مدوب شلا بند یتدم دز، نوشبیغ هراب کی هب مدعب
تسا هتفه کی راگتسر ایشرا مدش هجوتم ماتسود زا یکی

. هیرتسب یناور هاگشیاسآ یوت
ح هچ رد یلزان و تساجک ایشرا هکنیا دینک یمن رکف انیم_
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؟ هطابترا یب امش هب هیلا
. هتشز ناج انیم تفگ: رشت اب نینزان

زا امتح نوا مداد، یم قح دوب افرح نیا زا رت یبصع انیم
هربخ. اب بش نوا تاقافتا

داماد هیبش هک شوپ کیش یاقآ نیا ینود یم موناخ نینزان _
هب وترهاوخ هک یسک نومه هتسشن سکلیر اجنیا هدموا اه

؟ دنوشک اجنیا
شلد و دش کیدزن هداس یلزان هب جاودزا ی هدعو اب اقآ نیا

درک. شلو ینوتسمز رس بش یوت مدعب دیدزد و
؟؟؟ دیشک یچ یلزان دینود یم

هام کی مدعب مرس و ناتسرامیب هب دیسر شراک ، هشدای ایلیا
دوب.. اه هدرم لثم مامت

هدافتسا یلزان دب حلا نیمه زا مزیچ همه یب یایشرا نوا
دز. شلوگ و درک

تفگ. یم تسار نینزان ، متخادنا نییاپ و مرس یتحاران اب
!!! یسک دب دبوهب یلیخ متخاب نم
منک! ناربج هک ماجنیا نم یلو _

مهارمه : تفرگ و متک نیتسآ و متمس دموا دز دنخزوپ انیم
. دیایب

رتخد راک زا دوب مولعم ، دموا نومرس تشپ مه نینزان
... هدیشک تلا جخ شومع
دوب! یلزان هیبش خاالمشق

و دوب هدیباوخ تخت یور هک یرتخد ندید ،اب قاتا وت میتفر
... مدروخ اج دوب چگ یوت شاپ و تسد

. هرادن تشوگ ال صا راگنا دوب الرغ الرغ شندب
دناب زود ات رود شرس و دوب چگ یوت شاپ و تسد و ینیب

دوب!!! هدش یچیپ
! میراد نومهم وش رادیب ناج یلزان انیم_
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مشچ شهب درد، ،اب تشحو ،اب تهب ،اب دروخن نوکت یلزان
. دیشک یم کدی ور یلزان مسا هک یا هزانج هب مدوب هتخود

و سای یوب ، متفرگ ور شتشگنا عمج هب هجوت یب مدش، مخ
. دمویم کاخ من

... دادیم هدز نوراب سای یوب هک دوب نوا دوب یلزان دوخ
؟ هدرک رپ ورپ مسای لگ یک : مدرک همزمز ششوگ ریز

درک. زاب ور شاه کلپ والی دروخ نوکت یمک
هدش موصعم لبق زا رتشیب شاه مشچ ، مدرکیم شهاگن قیمع

دوب.
ور شکلپ و مدش مخ ، مدوبن یسک روضح هجوتم ال صا

. مدیسوب
یتقو ، هتفرگ طالق تس هتفه کی دش: دنلب نینزان یادص

. میتفرگ طالق تحار دش تباث ایشرا نونج
؟ دیدرک شادیپ هتقو دنچ _

ندوب هتخادنا لپ ریز ور شنوج همین ندب شیپ هام شش _
و نینزان یاه ینارگن اب هکنیا ات دوب مولعم ان شتیوه یتدم
دش ثعاب یرتسب دایتعا کرت پمک وت ایشرا هکنیا ربخ
وت هک حیلا رد ور شنوج همین هزانج و شلا بند میتفویب

!!! میدرک ادیپ تسامک
؟ هروط هچ _حشلا

دموا ایند هب یتقو دوب امک وت هام ۳ داد: باوج نینزان
زا یلو امسج طقف هتبلا هشب بوخ حشلا ات دیشک لوط یلیخ

. هنوخ شمیدرین ! هراد دیدش یگدرسفا یحور ظاحل
درک. یم هتکس شدید یم یروج نیا مردپ
! تسین نامرد تحت ارچ : نوشتمس متشگرب

یلو دایم شکشزپ ناور راب کی بش هس تسه _ نینزان
. هشدوخ وت یروط نیمه هن هرادن هدیاف
! یرب ینوت یم دش کنخ تلد انیم_
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هیچ؟ نم اب تلکشم متفگ: مخا اب
. یتسه وت یلزان لتاق ایشرا دعب داد: باوج خت انیم

و ندیشک غیج هب درک عورش یلزان هک مدب و شباوج متساوخ
. ندرک سامتلا

تفگ. یم نویذه راگنا
دنت دنت و شرس نوا یلو هنک شلغب هک شتمس تفر نینزان

. دیشک یم غیج و داد یم تکرح
. مزاب دش دب حشلا دز:یمالدیمالدایب دایرف نینزان

یوت دوب هتفرگ هنوشن ونم هک انیم یاه مخا هب هجوت یب
. یجورخ رد تمس مدرب و مدیشک شوغآ هب ور یلزان تکرح

. نوتدوخ دیایب مامش () ناتسرامیب شمرب یم نم _
دز. یم واپ تسد ملغب ووت دوب کبس هاک رپ نیع یلزان
نانچمه یلو دوب هتفرگ مورآ یمک میدش نیشام راوس یتقو

. دیزرل یم
زا یکی تسد شمدرپس و ناتسرامیب هب شمدنوسر تعرس اب

شخب یاه راتسرپ

یومع رتخد و رهاوخ هک ، مدوب هتسشن رظتنم قاتا تشپ
. ندیسر یلزان

؟ هروط هچ :حشلا مفرط دموا همیسارس نینزان
مدز. مرس شارب هیبصع هلمح تفگ شرتکد _

. تسشن شرهوش شیپ تفر و دیشک یتحار سفن
دوب. شیشوگ یوت شرس و دوب هدرک مخا ادیدش یمالد

عمج یلزان سالتم تباب نوشلا یخ هکنیا زا دعب انیم و ایلیا
دوب. هدنوم نینزان یلو نتفر اجنوا زا دش

عقوم و متفرگ و یلزان هخسن ناتسرامیب ی هنوخوراد زا متفر
. مدینش و نینزان یمالدو مورآ ثحب و رج یادص تشگرب

دعب میدرک جاودزا هزات مدش،ام هتسخ هگید نم نینزان یمالد_
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هک راب ره تقو نوا میتسه مه رانک حاال لکشم همه نوا
ای هشیم دنلب امش رهاوخ هیرگ یادص ای میشاب اهنت میاوخیم

. ناجنوا شرهوش و انیم
؟؟؟ مرصقم نم تفگ:یمالد روخلد ینحل اب نینزان

این مگب مومع رتخد هب ای منک لو و مرهاوخ هک منوت یمن
. نتسه تدوخ یاهومع رتخد یلزان و انیم نمض رد . هنوخ
نیا وت میدوبن مورآ مه رانک بش کی ووت نم یزان نیبب _

حاال امش هنوخ ای دوب باصعا گنج ام هنوخ ای هام جنپ
.... یلزان میدش لقتسم هامود

یم هجنکش تشاد درمان کی ریز نم رهاوخ هسب! سیه _
یدوسح ینیبیم ور انیم هنکن ؟ یتشون و شیع رکف وت دش

؟ ینکیم
وت یلو مهفب هدش مومت نم یارب انیم : دیشک داد ابیرقت یمالد

مدب. تتسد زا ماوخ یمن یدرک ادیپ انعم مارب هزات
یسنلا هشوگ منینزان ، تفر اجنوا زا تینابصع یمالداب

. هیرگ ریز دز و تسشن
. نینزان غارس متفر رتکد هخسن نداد زا دعب

. موناخ نینزان _
. رفایک یاقآ هلب _

دیشاب نوترهوش اب امش منوم یم یلزان شیپ بشما نم _
!!! هرتهب

نیا اما تفگ: یگدنمرش هگب،اب یچ تسنود یمن نینزان
. تسین امش هفیظو

موناخ شمرب یم مدوخ اب نم ، تسه : مدرک شهاگن قیمع
هگید ههام دنچ هچ دیدب ور هزاجا نیا حاال امش هچ یتروص

. هشیم نم ملا یلزان هرخ باال
. تشادن و تحارص نیا راظتنا درک، هاگن مهب بجعت اب نینزان
و بشما درک: دوب شوت یلزان هک یقاتا هب ینارگن هاگن
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. دینومب شرانک
. یلزان قاتا وت متفر منم نینزان نتفر اب

یم ور شمود مرس دیاب و دوب هدرک مومت و شمرس یلزان
دز.

دوب. هتشون شارب مرس اتود رتکد و دوب ۵ ور شنوخ راشف
درک. توکس دزو یخلت دنخبل مندید اب

نوتموناخ اقآ تفگ: مهب ور دز و شدیدج مرس هک یراتسرپ
شارب پوس رادقم کی یمود مرس دعب نراد فعض یلیخ

دینک. هیهت
موناخ مشچ متفگ: و مداد نوکت یرس دوب مبیج وت متسد

... راتسرپ

. قاتا وت متفر پوس فرظ کی اب دعب تعاس مین
. مدیرخ نوج هب ور شنیگمغ هاگن و متسشن شرانک

. مموناخ یلزان : متفرگ وشتسد
. مدرک ششزاون درک، مهاگن هدیسرت

رابجا هب شاهوم دوب مولعم ، شرس تمس تفر هاگآدوخان متسد
دوب. قیمع یاه مخز زا رپ شرس یور دش هدیشارت

. مشیماح مدب نوشن و منک شزاون ور شفیعض ندب متساوخیم
یب یوق یاه شخبمارآ ، متشاذگ شنهد قشاق قشاق ور پوس

دوب. هدرک شسح
. دیباوخ هرابود ، پوس ندروخ زا دعب

داتعم یراو هناوید زرط هب منک کمک شهب متفرگ میمصت
. مدوب هدش شنت رطع

. نومیمیدق غاب رطع یوب هیبش هدروخ من کاخ و سای یوب
. مدرک شهاگن و قاتا رد تشپ زا متفر

دشیم ضوع دیاب هک دوب زمرق و یکشم هنوخ دیدج روکد
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دوبن. بوخ شباصعا یارب هخآ
لوغشم حلا وت متفر و مدرک مد ییاچ مدوخ یارب متفر

مدش. ندیشون
منک شتیامح لوا متساوخیم ، متشاد یلزان یارب یصاخ همانرب
مسر. یم شهب شاه یتخس مامت ناربج هب دعب هشب نامرد ات

****
" هنارت

مدش. قراف ناروتسر وت اسرف تقاط راک زا
. نوریب مدز ناروتسر رد وزا مدرک منت ومیکشم تک
میداصتقا عاضوا ، مدروایم هیاسمه هنوخ زا ور دبهم دیاب

دهم... شمراذب منوتب هک دوبن یروج
تفر. جنق و درک قوذ یلک مندید ماب هچب

کالیغ رپ یاهوم دوب، نارماک ی هدش فصن ود بیس دبهم
دوب. شردپ نیع شیکشم یاه مشچ و

یزور مدوب روبجم اجنیا هکنیا ،اب شمدیسوب و متفرگ شلغب
دوب. رت تحار یخملا مشاب نیشن هراجا و منک راک تعاس ۱۲

درک. هفرس یراب دنچ دبهم هک یروج دوب درس اوه
. منامتراپآ تمس مدیود هلجع ،اب مدیچیپ شرود ومتکا ژ

. مدرک سح ور یسک هاگن ینیگنس نومتخاس یاه کیدزن

. مدیدن ور یسک یلو بقع متشگرب هدز تشحو
مداد. همادا مهار وهب نوریب مدرک توف ومسفن

یقیمع سفن ، متکاس و درس نومتخاس وت متفر و متخادنا دیلک
. تفرگ یزاب هب ور مینیب ییانشآ کیس وکال خلت یوب مدیشک

تروص هب هک یرطع موهناروپ دوب نارماک صوصخم رطع
. ندرک یم هدافتسا شزا یگداوناخ
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؟ تساجنیا یک متفگ: ضغب اب داتفا هزرل هب مندب همه
و مرمک رود دش هقلح یتسد هک منک نشور و الپم متساوخ

مهب. دیبسچ مکحم
. منیریش داین رد تادص _

لکلا یوب سح اب مدوب هتفرگ مکحم یلو منک قتال متساوخ
متفر. حلا وزا مدش شوه یب مینیب ریز یزیت

. مدوب هرفن ود تخت یور مدرک زاب وماه مشچ یتقو
شادص هدز تشحو دبهم خیلا یاج ندید واب مدز یتلغ

! مرسپ دبهم مدز:
. مدرک هاگن ور فارطا ، دمویم رد مکشا تشاد هگید
دوب. کیش یلیخ شنامدیچ لدم و دوب گرزب قاتا

مرسپ دبهم رد: وت مدز تشم واب یبوچ رد تمس متفر
؟ ییاجک

یتنعل هیرگ ریز مدز و رد تشپ مدروخ رس دشن، زاب رد
درک. مادیپ هرخ باال دموا دوب نارماک راک امتح

یم رارف شتسد زا ههام هد کیدزن هتفر رد شتسد زا ردقچ
منک.

ندش. یراج ماه کشا دوب، هدرک مادیپ حاال یلو
. تساوخیم ریش مهام ۷ رسپ دوب ریش زا رپ ماه نیس.ه

دنلب تماق و دش زاب رد هک متخیر یم کشا روط نیمه
درک. ورپ رد بوچراچ نارماک

یدج و درک یمخا مندید اب دروخیم لوو شلغب یوت دبهم
. داوخیم ریش هچب تفگ:

شنهد ومرپ ی هنیس ، شمتفرگ نارماک تسد زا هلجع اب
. متشاذگ

یاه تسد واب دز یم کم اه هدز یطحق لثم م هچب
دوب. هتفرگ و منیتسآ بل شولوچوک
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هاگن ارچ : شتمس متشگرب درک، یم متیذا نارماک هاگن ینیگنس
؟ ینکیم

؟ مرادن ور م هچب هب ندرک هاگن رایتخا تفگ: دنخزوپ اب
! همدوخ ملا تسین وت هچب _

؟ هتدوخ هچب هک هدرک ییاز رکب نیرفآ تفگ: دزو فک
. شیریگب مزا یرادن قح _

وت. هن منم هصق وگروز مدآ دز: دنخزوپ مزاب
بقارم هرتهب هرپ، تطخ بوچ هجوج نیبب : تفرگ و مچم

. یشاب تندز فرح

هک نوا ییوت هرپ شطخ بوچ هک نوا متفگ: صرح اب
. ییوت مه هدرک بارخ یباسح

مرهوش تسد زا نم دز:الدب گنچ وشاهوم یبصع نارماک
؟ مدرک رارف

نوج. ،بالی زواجتم هن رهوش : مدیدنخ
! هشیمن هتسب وت نوبز هسب تفگ: رشت واب درک مخا نارماک

درب. شباوخ ات مداد نوکت راو ونَن م هچب
ور هچب تفگ: و مفرط دموا نارماک تخت ور شمتشاذگ یتقو

. مربب هدب
! دایمن ییاج دبهم : مداتسیا شولج

هگم دایمن ییاج دبهم یچ ینعی فرط نوا وشمگ دز: مرانک
؟ هعوت تسد

ومیگدنز وت نارماک یراد ور یلیخ ؟ هعوت تسد سپ _هن
. یشکیم هنوش و خاش مولج مزونه یدرک بارخ

ور ژتس نیا هشیمه درک، شبیج ووت شتسد و دز دنخزوپ
وت. ای نم درک عورش لوا زا یک هتفر تدای : تفرگ یم

. فرط نوا وزب مرادن ثحب هلصوح داد: مله
م هچب هب تسد مراذب ارمع : متفرگ و شتسد چم تجامس اب
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!!! ینزب
. مدادن تتسد راک ات هجوج ورب : دیدنخ

هربب. ور م هچب مراذب متساوخ یمن ، مدرک ضغب
. مدیبسچ ور شوزاب مکحم دوب، افرح نیا زا رت ورپ نوا اما

ربن. م هچب : مدرکن لو داد منوکت یچ ره
جمس ردقنا هنارت نک لو تفگ: مشخ واب وشدوخ داد نوکت

. شابن
ماباب و ووت روخ یرس ووت مدرک توکس یچ ره هسب _

مدش. درمان ناکاه نوا و
. هنارت ربن مولج ور کدرم نوا مسا تفگ: دایرف اب

هک منم ، هیرگ ریز دز و دش رادیب دبهم شدایرف یادص زا
. یراز هب مدرک عورش و تسکش مضغب مدوب رظتنم

دز قاتا زا و درک هاگن نومود ره هب یگف ابکال نارماک
. نوریب

مدرک یعس و مدیشک شوغآ رد و دبهم شنتفر اب
... شمنوباوخب

*
" یلزان

یاه صرق زود مدنورذگ یربخ یب وت ور مامت هتفه کی
هچ تخادنا یم اپ زا ور لیف هک دوب باال یردق هب مشخبمارآ

و. نم هب هسرب
یم دوب، رتهب یمک طقف یمک حملا مدش رادیب هک زور نوا

ارچ؟! مدیمهف یمن یلو مناکاه ی هنوخ متسنود
ندوب هدشن هجوتم اباب و نامام یتح ای یزان و انیم ینعی

؟! ننزب رس مهب ات ماجنیا
هبرجت ، مشاب هدش هدیدزد ناکاه طسوت مدیسرت یم یفرط زا
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هشب. رارکت متشاد ایشرا اب هک یخلت
یراگدای مندب یور هک ییاه مخز کت کت یاج ایشرا دای اب

... داتفا شزوس هب دوب هتشاذگ
مشچ یوت کشا ماهوم یربز سح اب مرس یور مدرب ومتسد

دز. هقلح ماه
یور راب چـدن نداد تسد زا ور نوشلقع هک ییاسک لثم

مدز. هجز و مدیشک تسد مرس
نوا و ایشرا یاریقحت دای مدز، یم هجز مدوجو همه قمع زا

هرب. منهذ زا هک دوبن یزیچ شاه کتک درد

دموا ناکاه و دش زاب باتش اب قاتا رد ماه هیرگ یادص زا
وت.

، مدیشک تلا جخ هنیب یم زور و حلا نوا اب ونم هکنیا زا
حاال... یلو مشکب شخر هب ور میتخبشوخ دوب رارق
بقع... ورب متفگ: مشخ ،اب مفرط دموا ینوبرهم اب

. شاب مورآ ناج یلزان : دروآ باال میلست هنوشن هب ور شتسد
مرادن تسود ورب ، هرادن ندید نم یتخبدب : مدیشک غیج

. مینیبب یروجنیا
هگن اپ رس یتخس وهب منوزرل ندب و مدرک یم قه قه

. مدوب هتشاد
؟ نتسه اجک نینزان و نامام ؟ اجنیا یدروآ یچ یارب ونم _

دوب: هدز لز ماه مشچ وت میقتسم ولج، دموا شمارآ اب ناکاه
. شاب مورآ یلزان

هدش. گنت تارب ملد یلک ملغب ایب ینز دوخ یاجب
نوکت راو هراوهگ ومدوخ ، تخت ور متسشن شهب هجوت یب

. مریگب مورآ ات مداد یم
ناکاه دنمونت یاه وزاب نیب مدب نوشن یشنکاو هکنیا زا لبق
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مدش. ریسا

دایمن تدب فرط نوا وشمگ مدب: شنوکت مدرک یعس قتال اب
هدیم؟ هوگ یوب هک یرتخد هب یدیبسچ

ممشوخ تفر:هن یمن ور زا تقو چیه ناکاه ، تفرن ور زا
و تلکیه شوج ردقچ هتدای ! یدش الرغ ردقچ یلزان دایم.

؟ یدروخیم
مرب. زا مه وتبش نوا یافرح ؛ همدای بوخ هرآ _

. شابن خلت _
ریز سلا کی مداد تسد زا وم هچب نم قمحا : مدیشک غیج
تقو نوا مدش هجنکش اناوج یرام هب داتعم یناور کی تسد

. وحیتلا قشع رکف وت
تارب سلا کی نوا هزادنا درک: هقلح مرمک رود ور شتسد

مه ت هتفر تسد یزا هچب یاج منک، یم ناربج رمع کی
. تنماد وت مراذیم یکی مدوخ

مناور سالتم ؟ای یدب سپ ینوت یم ور نوا یچ متراکب _
ور.

نک. ربص طقف وت یلزان هرآ درک: تشم ور شتسد یبصع
؟ تتفرگ قرب ای یدش امن باوخ هیکرت وت مدز: یدنخ شین

ناه؟
مدش. قشاع طقف یلزان مودک چیه _

لپ ژنا مرگ رطع نوا و هتسخ یادص مزونه ، مدرک ثکم
. متشاد تسود ور دوب هدز هک یا هتوک

رطع نوا زا لدم کی قمحا نم مدز؛ دنخزوپ مدوخ هب هه
ات مدز یم متشلا وب اه سابل هب یهاگ و مدوب هدیرخ ور

. متفویب شدای
زارد ناویح نوا لثم هگید دوبن رارق ، متفرگ هلصاف شزا
دروخ نک، هاگن ونم ناکاه : مروخب یزاب شزا قمحا شوگ
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. مریمب مدوخ درد هب راذب نک ملو افطل دروخ مدش
یلزان تفگ: هدنخ اب دعب یلو درک مهاگن نیگمغ لوا ناکاه

! یدش نوطیش یاه هچب رسپ لکش
همه هک ایشرا لثم ، تشادن دوجو رشب نیا وت تیدج راگنا

. تفرگ یم یزاب وهب زیچ
سوه ناکاه هتسرد ، دموا مدب ناکاه و ایشرا ی هسیاقم زا
ورد یناور نوا هب تشاد فرش شگس یلو دوب نئاخ و زاب

. تخیر مهب ور میگدنز هک
!!! یگیم یچ _

هیبش مگیم تسار ادخ تفگ:هب هدنخ واب تفرگ وماه وزاب
، یدش اه هچب رسپ

ندز. یم و نوشرس رهم لوا هک ییاه نومه

درک. یم م هرخسم تشاد دروخ هرگ ماه مخا
داد:ام همادا نوا یلو متشادن و شاهاب لکلک هلصوح ال صا

هشیمه نم یلو میتشاد و طاسب نیمه سلا ره اه یتصش ههد
متفر. یم رد رسق

ینک؟ یم م هرخسم متفگ: مخا اب
یلزان یدش لگشوخ یلیخ تفگ:هن و درک رامخ و شنحل

. یزادن یم هدز نوراب یاه هجوج دای ونم
تیامح هب جایتحا هک اه نومه تفگ: و متروص وت دش مخ

. نراد
ملچک رس زا تسد هشیم یدش. امن باوخ اعقاو وت _

. یرادرب
. مدرگرب نم ات باوخب ریگب هشاب تفگ: و دیدنخ

متسایب ماهاپ یور مرادن نوج هگید مدرک سح تفر هک نیمه
متفر. او تخت یور و

نینزان هب مدزیم گنز تصرف نیلوا وت دیاب
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***

" هنارت

تنعل منک ادج مدوخ زا ور دبهم مه هظحل کی متشادن تعرج
. یتشاک ملد وت هک یسرت همه نیا اب نارماک تهب

اج زا تحار یخلا اب هدموین مدید یتقو مدوب رظتنم بش ات
یهار دوبن لفق قاتا رد هناتخبشوخ نوریب متفر و مدش دنلب

اه... ور هار
یسک هکنیا یخلا ،هب تشادن دوجو فارطا نوا یظفاحم چیه

منک. رارف ات نییاپ هقبط متفر دنت دنت تسین نومبقارم
مدید نویزولت زیم تشپ ور نارماک نییاپ متفر هک نیمه اما

. ندوب هداتسیا روسناسآ رانک مرکیپ لوغ درم اتود
. نارماک یبوخ مداد: هولج یداع ومدوخ منکن ولبات هکنیا یارب

؟ یسرپب حوملا یدموا لبم: هب داد هیکت
؟؟؟ مشاب ینادنز اجنیا دیاب یک وات همنسرگ مگب مدموا _هن

. ترمع رخآ ات امود هشیم ورس ماش تشه تعاس _واالات
مینادنز ینوت یمن ینود یم متفگ: صرح اب مدش ینابصع

ینک؟
دبهم. یاپ چم هب متسب طفاحم دنبتسد هی نیمه یارب هرآ _

هچبالیی متفگ: سرت واب متخادنا شاپ چم هب یهاگن نارگن
؟ یدروآ شرس

. مدرک لصو بایدر شهب همولعم بخ ، شمتشک _
ثمال. یشردپ وت مهفن ریگب زاگ و تنوبز _

موناخ بجع هچ تفگ: و درک زیر و شاه مشچ دز، دنخزوپ
م. هلوت نیا ردپ هدنب ندرک لوبق

. مرادن لکلک ی هلصوح _
. تخت ور گرمتب و تقاتا وت درگرب سپ مرادن منم _
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. نتسه ترامع وت نابهگن یاه گس زا اتدنچ درگن لو اجنیا
یگدنز هنوخ هخآ یتنعل ، مدیزرل مدوخ هب گس مسا ندینش اب

هگس؟ یاج
یعس ومقاتا وت متشگرب هداتفا یاه هنوش و نییاپ یرس اب
منک. مرگ ومدوخ رس نویزولت ندید و قاتا ندز دید اب مدرک

مرب. رد رسق نارماک تسد زا دوبن رارق راگنا

نم یاه ندیبسچ نیا یلو مدروخ هیشاح یب وماش بش نوا
دوب. هدروآ رد ور نارماک یادص دبهم هب

****
یادرف زا نارماک ، هرذگ یم اجنیا مروضح زا هتفه کی

کی و ظفاحم ات ود و نم و تفر ترامع زا زور نوا
. میدنوم اهنت مه اب راکتمدخ نزریپ

یا هتفه ود شقوف دوبن کانسرت مدرکیم رکف هک مه اردقنا
. مدرک یم سح ور شروضح راب کی

دوبن رارق نم مه دوبن هانپ رس یب و ردپ یی م هچب مه
مشب. مشچ وت مشچ شاهاب دایز

. مزپب راهن موناخ لگیآ کمک ات هنوخزپشآ وت متفر زور نوا
و دش زاب رد مدزیم مه ور اه غرم مخت هک روط نیمه
لمح ور شاه سابل کاس هک راکتمدخ کی هارمه نارماک

وت. دموا درک یم
و تفرگ هدیدان ًامسر ونم داد، سالم موناخ لگیآ هب همه لوا

دبهم. غارس تفر
. مدوبن سالشم جاتحم هنرگو تفرگ مصرح شیبدا یب زا
دوب. هدش رتهب هتشذگ ،زا هنوخزپشآ وت دموا لغب هچب

یم رتشیب مه شیگنودرم و صالتب تشذگ یم یچ ره راگنا
دش.
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مدز لز عبر کی مدموا مدوخ هب شیعونصم هفرس یادص اب
. شهب

. نومیروخن تفگ: و داد وباال شاه وربا یات رخسمت اب
! یتسین یندروخ : متخادنا شتمس ومتسد وت هچبرت

. موناخ هنارت دید میهاوخ دز: دنخزوپ
. یتفویب سامتلا هب منتشاد یارب یروج

هناد. هبنپ دنیب باوخ رد رتش متفگ: دنلب دمع هب یادص اب
. ندرک نومهاگن بجعت اب شاه راکتمدخ

یزاب هطیلس تفگ: مشوگ ریز و تفرگ ور موزاب ولج دموا
. مشیم گس دب هک هنارت راین رد

ات مدزیم رس نوشهب یهاگ طقف مداد همادا مراک هب تکاس
... هشاب تحار شتاباب یخملا

. دنوخرچ ش هلوک ور و داد بات و دبهم نارماک
یدنخبل هتساوخان دوب، دنلب هنوخ لک وت نوش هدنخ یادص

. تفرگ لکش مبل یور

قشع و تینما هک دوبن یدرم نوچ متشادن تسود ور نارماک
دبهم. یارب هشاب یبوخ ردپ تسنوت یم یلو هدب هیده مهب
... دندیچ ور زیم اه راکتمدخ اذغ ندش رضاح زا دعب

نارماک اب مفیلکت متسنود یمن میدش، رضاح زیم رس هس ره
هیچ؟

. شنمشد مشوای هقوشعم ، مشنز
. دروخیم اذغ شمارآ وت دوب تسشن مور هب ور

ور تاذغ ارچ : دیسرپ مدوب رکف وت هک نم توکس ندید اب
؟ یروخیمن

اجنیا هرارق بک هیچ؟ات تیگدنز وت نم فیلکت نارماک _
؟ میشاب
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یایب رانک هنوخ نیناوق اب هگا تفگ: و تخادنا دبهم هب یهاگن
. یرب دیاب هنرگو یدبهم ردام

دبهم مرادن قح تفگ یم هگا مبلق، ور تخادنا هیاس سرت
ندرک زاب یارب تشاذ یم هرخسم نیناوق یلک ای یچ منببب

. شدوخ رس زا نم
. مدروخ نون همقل ات ود رور هب هک مدوب رکف وت ردقنا

. تساوخ یم شمارآ هرذ هی طقف ملد
نیمه ور یرخآ هک مردپ یاه تیامح و ردام مرگ شوغآ

. تفرگ مزا نارماک
نکمم راک نیرت هناقمحا مرارف منک یم رکف اقیمع هک حاال

دوب.
هنارت : مدیشک ندروخ اذغ زا تسد نارماک یادص ندینش اب

ایب. مهارمه
. هباوخب شقاتا ربب ور دبهم تفگ: لگیآ هب ور سپس
دوب... هتفرگ شباوخ شکدوک یلدنص ور ابیرقت دبهم

درب. شدوخ واب تفرگ لغب ور م هچب لگیآ

و شزیم هب داد هیکت یصاخ هبذج اب نارماک ، قاتا وت میتفر
درک. مهاگن هقیقد دنچ

وگب. ور تتطیارش دش مومت تندز دید هگا متفگ: رشت اب
ع منم ردام و ردپ هنم! هیبش یلیخ دبهم تفگ: خلت یدنخبل اب

. ندنوم ماهاب نم رطاخ هب طقف و نتشادن مهب یا الهق
. مفساتم متفگ: ریز هب رس

شردام و ردپ مدرکیم تداسح ناکاه هب هشیمه دز: دنخزوپ
ردپ درم هک ومع ، تشاد یداش یگدنز و ندوب مه قشاع
نز دوب دقتعم نوچ درک نوریب ترامع زا ور اه نوا مگرزب
هک یا عالهق تسنوتن یلو تسین ام هداوناخ ناش رد ومع

هربب. نیب زا لوپ اب ور دوب ومع هداوناخ نیب
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هب دیاش ندش، ادج مه زا تساهلا س مردام و ردپ منم _
قرف و درکن راک بوخ مزغم یفطاع تمسق هک نومه رطاخ

لد دیسر هار زا یسکره وهب مدیهفن ور نمشد و تسود
. متسب

لثم دبهم هک یاوخیمن تفگ: و شراگیس ریز تفرگ کدنف
هشب؟ ام

. ماوخیمن هک همولعم _
. مینومب مه رانک و میراد رب یزابجل زا تسد _ایب

ات نوا دوب، دیعب نارماک لثم یمدآ زا قطنم زا مجح نیا
حاال... یلو هنک شدوخ ملا روز هب ونم تساوخیم زورید

هیچ؟ تطیارش _
مگب. ات نیشب تفگ: دز یدنخزوپ مفرح یاجنیا

دوب نارماک یعقاو تاذ هیبش رتشیب دنخزوپ و ثیبخ هاگن نیا
هن نارماک دوخ هتسشن مولج هک یسک دشیم عمج یخملا و

. شدازمه ای ولقود ردارب

! مونشیم بخ _
تخادنا ور شاپ و یراگیس اج لخاد درک هل ور شراگیس

ش. هگید یاپ یور

یسکات اتدنچ ، متخادنا شقاتا هب یهاگن داد، یم ششک دصق زا
یاه شاقن زا ییاه ولبات و دوب هتشاذگ شدمک یور یمرد

دوب. شراوید نوزیوآ روهشم
هراد... هتقو یلیخ ور هنوخ نیا الدب دوب نیگنس یلیخ شقاتا
منک. یمن رارکت رتشیب راب کی ، هنارت نک عمج وتساوح _

نزب. وتفرح رتدوز بخ : مدرک شهاگن
اتدنچ دینومب مه رانک دینوتب دبهم و وت هکنیا یارب نیبب _

یدب. ماجنا ور نوشکت کت دیاب هک متشاذگ نوناق
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رکذم اب یتسود هطبار ای ینک رهوش یرادن قح هکنیا لوا
. یشاب هتشاد

وای مرتخد تسود و نم نیب طباور وت یرادن قح هکنیا مود
ینک. تلا خد م هدنیآ نز ًانایحا

اجنیا دیاب یتسه دبهم اب هک ینامز ات هک تتنوکس لحم موس
نیا زا نوریب یرب ینوت یم دبهم نودب ازور هیقب یشاب

. هنوخ
ندنوخ قح نم اب هک دبهم تیبرت هرابرد منوناق نیمراهچ
زرط داوخیمن ملد ینعی یرادن هچب یارب هصق نتفگ ای باتک

ینک. لقتنم هچب وهب ترکفت
یاچ نامکرت همان دهع دوب، هدش درگ بجعت زا ماه مشچ

.... تشون یم تشاد
همادا و دز مهب یسنج دب دنخبل مدش هریخ شهب صرح اب
یلو نم اب شمامت هک دبهم جراخم هرابرد مرخآ نوناق داد:
دبهم جرخ تلوپ یرادن قح و هتدوخاب وت جراخم و جرخ

ینک.
. یریگیم نم زا ور یگدنز قح یراد هدز؟ ترس _هب

هریم ردام ناونع هب تمسا نوشتیاعر هگا هنم، نیناوق نیا _
. شینیبب یرادن قح یتح هن هگا یلو دبهم همانسانش وت

هنیا؟ میرادرب یزابجل زا تسد هکنیا زا تروظنم ناهآ _
ینوتیم نارت هنیمه خاالمق نم : تخادنا باال ور ش هنوش

. یرب تحار یخلا اب ینوت یم یریذپب
نارماک مدرک یم رکف هک مدوب هداس هچ ، داتفا هزرل هب مندب

هدش... مدآ

رفایک نارماک ولج متسنود یم مدوب هداتفا هزرل هب شافرح زا
متسین یددع شهاگتسد و مد نوا اب یرتویپماک تاعطق رجات

مداد. تعرج مدوخ هب حلا نیا اب
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متفگ: باالو مداد ومیتشه یوربا یات منک. یگداس دوبن شتقو
. بانج یگیم روز یراد

هرب. متک وت روز متسین یمدآ منم متفگ: درک. هاگن قیمع
اجنیا االنزا نیمه مرسپ و نم : مدرک هنوشن شارب و متشگنا
دبهم ردام ناونع هب یریگب ومولج یاوخب هگا میر، یم

منک. یم تیاکش
و بیجن نز نم ینود یم بوخ متدوخ راذن ممد ور اپ سپ

کالته. منکب وتکتشخ راذن سپ متسین نومب هنوخ وت

باال. تفر جک شبل ی هشوگ دز، تثابخ زا یقرب شاه مشچ
تفگ: یشوخ اب درک غالف شتشم ووت مدش هنوشن تشگنا

. منیریش یدرک ظفح ور س.ک.س.ی.ت یاه تیباذج زونه
دش. موربا ود لا صتا هطقن مخا
دش. یم شیزیچ هی درم نیا

و مرمک رود دش هقلح شتسد منک رکف شهب دادن تصرف
... شاهاپ یور مدنوشن

وت ور مندب شزرل زا شان ییامرس هدش ششوغآ یامرگ
درک. لح شدوخ

یلو منک یتحار ساسحا نارماک یاتسد سفق وت تساوخیمن ملد
. مدرک یم

دز، دنخبل طقف نوا شو هنیس وت تسشن متشم یراب دنچ
یارب تشاد ور هشپ شین مکح نم نوج مک یاه تشم راگنا
. شمه رد ی هدیزرو الت ضع نوا و نارماک دنمونت لکیه

نک. لوبق ور نیناوق ؟حاال یدرک خیلا وتدوخ بخ _
تباث مهب نامز ، هرذگ یم یچ شنهذ وت منزب سدح متسنوت یم
ینعی گرگ یولج فعض و هگرگ کی نارماک دوب هدرک

ندش. هدیرد
مر. یم اجنیا زا نم هشاب متفگ: مینطاب لیم عالمقر
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یرتخد منم ، مگنتلد و همرظتنم امتح مردپ : مدرک زاب و مشین
. منزب اپ تشپ شهب ماوخب هک متسین

یوزاب رود هک یتسد و دش ردک شاه مشچ مدید حوضو هب
لش. دوب هدرک هقلح نم

مروش یم ور نوا یاتدص نم ، نکن دیدهت تردپ اب ونم _
منک. یم نهپ

! هراد یبوخ یاه لیکو مردپ ینود یم _
یوم مردپ لیکو زورهش و نم نارهت هب ندیسر ضحم هب

. میشیم تغامد
یدب. مهب ور رسپ هک منک یم یشک تیاکش و تیاکش ردقنا
ور شهاگن هت درک.هت مشخ رس زا یا هچورق نودند نارماک

. منوخب متسنوت یم
رتشیب داد یمن هزاجا شرورغ یلو دوب نم طبلا زونه نوا

هب هنزب گنچ تساوخیم و هنک مجرخ رابجا ای سامتلا نیا زا
دبهم.

هشکب بقع نم یاه ندیشک هنوش و خاش اب مدوب راودیما
هلمح. هدامآ هظحل رع و دوب گرگ کی اعقاو نوا هن یلو
مادیپ ینوناق عجرم چیه هک مشب بیغ یروج منوت یم نم _
کلم و هنوخ ینکب ور شرکف هک یروشک ره وت نم ، هنکن

هک هجوج تفوین رد تدوخ زا رتگرزب اب سپ مراد هیامرس و
. یشیم هل

منک. یم ششومارف ، مریگب تزا و دبهم منوتن هگا _
یکیرات وت مریت نیا مدوب راودیما ، مدیدنخ مردپ روگ هب نم

. هریگب
؟ هطسو یا هگید یسک یاپ : دیزرل شکمدرم

_هن.
داد. نوکترس و دیشک قیمع سفن کی

وت هک روط نومه درک، ناروف ناشفشتآ لثم هراب کی
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مور. دز همیخ و لبم یور متخادنا مدوب ششوغآ
ینک؟ زواجت مهب یاوخیم دش: ریزارس مبلق هب تشحو

ملد دیاش : موزاب هب داد راشف تفس ور شاتسد و دز یکمشچ
موه!!! داوخب هگید دبهم کی

هدش هدرم نوخ دروایم موزاب هب هک یراشف تدش زا شتسد
دوب.

یدنک ور موزاب متفگ:خآ درد اب
هب دبهم رطاخ وهب دنب کی نیا ، شاب نم قوشعم نومب _

منک. یم هفاضا منیناوق
. مشیمن مرخ ، متسین ایب هاتوک نم :هن، مدرک زیر وماشچ

تزبس یبآ یاه مشچ نوا اب هنارت خآ : دیدنخ شمخا طسو
. مشیم هنووید یتنعل نکن یروجنیا

. یدرس ماهاب ینک دومناو یتشاد لمحت هتفه کی طقف _
. دیشک بقع ، دموین شوخ شقازم هب مفرح راگنا

مفرح راگنا ، دروآ رد ور شخلت نوتسنیو راگیس شبیج وت زا
ش هقیاذ ندرک نیریش یارب هک هدوب خلت ردقنا شارب

داد. حیجرت ور نوتسنیو
. تساز ناطرس راگیس متفگ: مخا اب

هنکن تفگ: دزو شتسد وت راگیس یخلت زا راد ماو یدنخزوپ
؟ یدش منارگن

دبهم... یولج یلو _هن
تفگ: ثکم اب دوب نوخ ی هساک شاه مشچ ، متمس تشگرب

ومیعقاو تاذ مدرک یعس هتفه کی نیا نم یگیم یتسار وت
منک. یفخم

وت یولج نم یعقاو تاذ یلو مور: هب ور تسرد ولج، دموا
هدش. ور شتسد

هن؟ هگم
هیچ؟ هریگب شافرح زا داوخیم هک یا هجیتن مدیمهف یمن
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هیچ؟ تروظنم _
زرط هب شاه بل و تسشن مرس تشپ شتسار ولج دموا

. تفرگ تراسا هب ور ماه بل یا هنایشحو
دوب... هتفر رت ولج تنوشخ دح زا شاه هسوب

دش. هفخ مولگ وت مغیج دش؛ شعنام یلو مدرک قتال
نم یقیقح تسوپ ، هنارت منم نیا تفگ: و دروآ وباال شرس

. ینیب یم هک هیگرگ نیمه
. یشن هدیرد ات ایب هار ماهاب سپ

. دشیم نییاپ باالو یتخس هب مسفن ، مدوب گنگ
زا هنک کرد و لیلحت ور دوجوم تیعقوم مزغم هکنیا لبق
اهنت فلتخم تاساسحا و راکفا زا یجوم اب ونم و تفر قاتا

تشاذگ

****
" یلزان

ندیشک زارد راب ره اب مسفن مزا، دوب هدیرب نوما درد رس
دوع. مدرد رس مدش یم دنلب مه یتقو داتفا یم یگنت هب

یربخ یلو مناکاه هنوخ هزور کی ، متفرگ گنچ ومسابل کالهف
درک. یم ملا حشوخ یلیخ نیا و دوبن شدوخ زا

... هشاب مرود یسک متساوخیمن ال صا نوچ
. نوریب قاتا زا متفر و مدرواین تقاط مبلق، دیدش شپت سح اب
ور ناکاه یادص هک متشگ یم صرق بندلا اه تنیباک وت
نحل واب دیرپ مباال هنوش هاگآدوخ ان مدینش مشوگ تشپ

مدش. هریخ شهب هدز تشحو
دش. هریخ منوزرل یاه تسد دزوهب یخلت دنخبل

هدش شبذج یروط نیا هک دوب یچ شهاگن وت منود یمن
!!! مدوب



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

شروخب داد: متسد و تشادرب صرق کی تنیباک یوت زا
هداد. ترتکد

متارطاخ صرق نیا شاک ، مدروخ بآ ناویل کی واب صرق
. ندرک یم کاپ و

یفاضا یاه لیاف تسنوت یم و دوب رتویپماک لثم مناسنا هگا
دش. یم رت نیریش یلیخ یگدنز هنک کاپ ور شیسوریو و

. تشاد قرف شلبق نامتراپآ نوا ،اب متخادنا ش هنوخ هب یهاگن
. تشادن ور یلبق نامتراپآ ترپسا وحتلا دوب هقبط ود اجنیا
یاه لبم اب ناشکهک هب هیبش یحرط اب یا همرس یاه شرف
دمک کی و شرف هب هیبش ییاه لگ اب یلمخم گنر هریت
ولبات دنچ و دوب یلا فس و یا هشیش فورظ زا رپ هک یبوچ

. شرف
؟ هتدوخ هنوخ اجنیا : مدیسرپ رایتخا یب

. همردام هنوخ _
. میدوب اجنیا مردام و مرهاوخ اب شیپ سلا هس ات

موناخ دنسپ دروم مزاهج تفگ: یلا حشوخ واب دز یدنخبل
؟ تفرگ رارق

! هبوخ ، یناریا لیصا و یتنس نویساروکد متفگ: هلصوح یب
زیچ همه باال هقبط ضوع تفگ:رد و تفرگ و متسد چم

... هیزورما
زا یکی تمس میتفر دوب هتفرگ وماه تسد هک روط نومه

اه. قاتا
. ینیبب تمرایب راب کی متساوخیم ، هگنشق یلیخ اجنیا _

؟ مینزب فرح مهاب اجنیا ندید زا دعب هشیم _
. هتبلا _

مدش... هریخ ور هب ور هب بجعت دشواب زاب قاتا رد

راک یکشم هحفص راوید یور دوب قاتا طسو یگرزب یونایپ
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دوب. هدز فد کی و راتیگ و نلویو شور هک دوب هدش
دوب. هدش هدشوپ غرم مخت هنوش اب مه قاتا راوید هیقب

جهبلا!!! ردق هچ اجنیا _
؟ یدوب یقیسوم داتسا متفگ: و یلدنص یور متسشن

:۱۷سهلا تسشن مرانک و تشادرب راوید یور زا ور ینلویو
اجنوا مردپ لیاسو یا هدروخ کاخ یرابنا نیب زا مدوب هک

. مدرک ادیپ نلویو کی دوب
. متشادن ور یقیسوم هبکالس نتفر هنیزه عقوم نوا

درک کچ و شزاس کوک دزو یوحم دنخبل
یا هفرح یقیسوم داتسا کی شردپ هتساوخ خالف رب مردپ _

داد. یم دای نلویو منم هب دوب
هتشذگ مردپ گرم زا هک ۵سلا زا دعب نلویو نوا ندید اب

. مدرک عورش هرابود و ندز گنهآ دوب
فص. رس مدز، هسردم یوت مراب نیلوا

... دروآ دجو هب ور نایفارطا همه منیگمغ گنهآ نینط
مدش. هراتس هفاک ی هدنزاون متسود داهنشیپهب مه ارجا نوا دعب

؟ یتفر _کالمس
حرطم یاه داتسا زا یکی داد: نوکت دیئات ی هنوشن هب یرس
شزومآ مهب ناگیار درک لوبق میگدنزاون ندید زا دعب یقیسوم

هدب...
؟ یونشب یراد تسود

هلب. مداد: نوکت دیئات ی هنوشن هب یرس
. نتخاون هب درک عورش و تخادنا مهب یقیمع هاگن

، متسه نم هشرآ شیاس ریز هدیشک جنر یاه میس نوا راگنا
. داتفا هار هب مکشا و تسکش ور مضغب نوش نهلا یاون

قرغ ًاقیمع و دیشک یم هز یور ور هشرآ ساسحا اب ناکاه
دوب. نتخاون رد

نارگن دید ونم خرس تروص و دروآ وباال شرس یتقو
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یلزان تفگ:
متفر. مشنومهم ازور نیا هک یقاتا وهب مدش دنلب اج زا

ندید و رد ندش زاب ،اب دوبن ملر تنک رد هگید ماه کشا
. مدرک ورف تشلا ووتب متروص هدز تلا جخ ناکاه

. هنیبب و نم یتخبدب و فعض زا مجح نوا متشادن تسود
. تخت یور تسشن و مرانک دموا

مدرک دنلب رس مدرس هنوش یور تسشن هک شمرگ یاه تسد
. مشاب اهنت راذب متفگ: سامتلا واب

. مشزاون هب درک عورش و تفرگ مشوغآ رد شنلویو لثم
. یشابن اهنت هک مدموا _

سپ یتشاذگ ماهنت متشاد زاین تهب هک نامز نوا متفگ: مغ اب
! هینعم یب االن تنودب

ردک بیجع هک یلسع باذج یوگ ود نوا زا هاگن یخلت اب
. متفرگ دوب هدش

مدوب ریگلد ناکاه زا یفرط زا دوب، یربک رشحم ملد وت
مداتفا یم هدروآ مرس هب ایشرا هک ییاه بال دای یتقو یلو

همگ. ششیپ ناکاه یدرمان مدیدیم
ناکاه نمسای هک متشاد نمس المت کشم زا ردقنا یلوق هب

دوب!!! مگ شوت
یتخس نیا لمحت یارب دوب نووج یدایز ۲۲سهلا رتخد کی

اه!
زیچ همه ور مشچ متسنوت یمن متفر یم راجنلک یروج ره
ازور نیا ی هدرک رییغت ناکاه رانک تحار یخلا واب مدنبب

. منومب
. متشگیم رب دیاب دوب بوخ اباب حاالهک

زا مبجعت طقف ، نومدوخ هنوخ مدرگ یم رب زورما نم _
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کی هب ملا وحا ندیسرپ یارب و دزن رس مهب ارچ هک نینزان
درک. هدنسب ندز نفلت

، تشادن ور قباس یگدنشخرد نوا هگید شباذج یاه مشچ
. دیسام شبل جنک وحم دنخبل مرب ماوخیم متفگ میتقو

نولوج تمشچ یولج رتمک منوت یم منم الت کشم هگا نیبب _
. ینومب اجنیا تحار وت ات مدب

۶ هدش گنت مردپ یارب ملد شتسار متفگ: و مداد نوکت یرس
. نوشمدیدن ههام ۷

نمهف یم تور و رس و تندب تحارج زا امتح تنیبب رگا _
هدش! یچ

میقتسم تشادن و شلد یلو هشب نم عنام داوخیم دوب صخشم
هگب. مهب

مدش. ادج نم نمهف یم هک هرخ :باال متفگو مدز یدنخ خلت
یم هتکس امتح مندید یم هگا مدوب نوغاد یلیخ شیپ هام کی

. مرتهب االن یلو ندرک
ور دوب هدیرخ مارب ناکاه هک یسابل تسد کی تخت یور زا

اه. سابل تباب نونمم یتسار : متشادرب
. تمربیم مدوخ نک مربخ یدیشوپ _

بندملا. دایم انیم مدز گنز تسین یزاین _

*

هیضق یتقو ردام . نومدوخ هنوخ هب متشگرب هزور دنچ
همه هک ندز تفوک رس هب درک عورش دیمهف ور ایشرا دایتعا

. هتدوخ رس ریز ایتخبدب نیا
تباب ایشرا زا تیاکش بندلا داتفا شبارخ بلق نوا اب ردپ اما

دوب. هدز مهب هکییاه کتک
مرجم هداوناخ فرط زا هید تخادرپ هب شروز تیاهن یلو
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. دیسر
و تفرگ یگناوید مکح هاگداد زا شردپ لیکو کمک اب ایشرا

شویراد و نم ندز کتک نایرج راب ریز زا باسح نیا اب
درک. خیلا هنوش

هدرک مادقا نم تاجن یارب هک یسک مدش هجوتم هرخ باال
. هشویراد نومه

مدآ و داد نوشن مهب ور شدوخ یور هزات یگدنز ییادج دعب
. نتخادنا تسوپ مفارطا یاه

رثکا بناج زا هغیص داهنشیپ ات هیاسمه نز یاه هاگن زا
و لیماف لهاتم یاه موناخ یریگ هرانک ات ریگب مفارطا یادرم

نم. اب یتبحص مه زا تسود
زا ندش دازآ ینیریش تسنوت یمن اه یخلت نیا همه یلو

هنک. خلت مماک هب ور ایشرا تسد
هی نتشون حلا رد و مدوب هتسشن هنایار تشپ زور نوا

. مدوب مقیقحت ژه ورپ یارب مهم همانرب
کالس رس مدوب هتشگرب دوب یا هتفه کی هاگشناد تقفاوم اب

. متشادن ناکاه اب رادید یلو اه
ات متفر یمن دش یم نوا هب طوبرم هک ییاجره دمع هب

. هتفوین شمشچ هب ممشچ
. مدوبن رطاخ هدروزآ مک مه نوا زا یریگلد یازور نیا وت
رب زا وم هب وم ور شزور نوا یافرح مروخب مسق منوت یم

. متسه
. دییامرفب ولا : مدموا مدوخ هب ملیابوم یشوگ ندروخ گنز اب

دوب... یشوگ تشپ درف خساپ اهنت توکس
؟؟؟ یراد یمن رب ینزیم گنز ارچ متفگ: تینابصع اب

ینک. یم یراتفر نیچمه تسین تلوا راب نیا
مدینش و شادص هک منک عطق و یشوگ متساوخ
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. یلزان منم دز: بل ضغب زا ولمم ییادص اب ناکاه
. هدزدب ور میگدنز یلا شوپ شمارآ دوب هدموا شادص زاب

رارف منک رارف مدوخ و یتمس منک ترپ ور یشوگ متساوخیم
. هرهلد زا رپ مغ زا رپ رهش نیا زا منک

دوب. هتخاس درد زا رپ هوک کی نم زا یگدنز یاه یتخس
یم جوم شنورد شزرل هک ییادص ،اب مدوب هدش یگنس هگید
نوج زا ینزیم گنز مئاد یچ یارب ناکاه هچ متفگ: دز

؟ یاوخیم یچ مدنمدرد
منک. زاب تیاکش هب بل رتشیب دادن هزاجا ضغب

ماوخیم طقف نم نکن تیذا ردقنا ادخ ور وت یلزان _
منک. تتخبشوخ

هچ هگید دش، ورادشون مگرم دعب ناکاه مدز، ور عطق همکد
؟؟؟ هدیاف

. ندرک عطق نم راک ندز گنز دوب نوا راک زور نوا زا
هللا. مسب و نج میدوب هدش ، زیرگ نم درک یم بیقعت نوا

، شمنیبب مدشن رضاح یتح یلو هنوخ رد دموا یراب دنچ
منک. مورحم شزا ومدوخ دوب نیا ناکاه یارب ماقتنا نیرتهب
وهی هک دوب هدموا شرس یچ هام جنپ راهچ نیا وت منود یمن
شزا ماقتنا هار اهنت منود یم یلو دوب هدش هتفیش و قشاع

. مشابن شرانک هکنیا

حرط ندیشک و رتویپماک تشپ ندرک راک اب ومدوخ یفرط زا
رتمک ات مدرکیم لوغشم یمالد تسود تکرش یارب وگل و

. منیبب باذع
هلماح دش یم گنرمک مارب تشاد هامود نیا وت زیچ همه

دوب... ماه زور نیا شوخ ربخ مه یزان ندش



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

" هنارت

ثمال درک یم م هنووید تشاد معال نارماک یاراتفر
. هرادن نم هب یقشع و هرورغم یلیخ هگب تساوخیم

و نم زا و دوب هداد بیترت هرخسم ینومهم هی مه حاال
. میشاب شهارمه دوب هتساوخ مدبهم

یاه هنعط و اقآ یایزاب رتخد دهاش دیاب زااالن مدوب نئمطم
. مشاب شرامش یب

زارد تخت یور و مداد نوریب هدننام وهآ مقیمع سفن
. مدیشک

هب مدیلا ور سرس و ممکش یور دموا واپ تسد راهچ دبهم
ـهنم. یس

دوب! هنسرگ م هچب
یب یاه بل نیب ور نیسـهم و ممکش یور شمدنوباوخ

. متشاذگ شرارق
شرس مه مئاد هروخب ریش و هباوخب ممکش یور تشاد تداع
کون ش هدز هناوج هزات یاه نودند واب داد یم نوکت و

. تفرگ یم زاگ ور ـهنم یس
شلگشوخ یاه بل یور مدرک یم شاوعد هک راب ره

. تسشن یم دنخبل کرپاش
دش. زاب رد هک متخادنا شهب یقشع زا رپ هاگن

هب دوب هدز هیکت هنیس هب تسد هک نارماک هب دروخ مهاگن
. درکیم هاگن راکبلط و راوید

؟؟؟ هیچ _
مهم نومهم هی بشما ! یدروآ رد ور ش هرخسم دز: دنخزوپ

؟؟؟ یدشن رضاح زونه وت تقو نوا هشیم رازگرب اجنیا
! هدنوم _حاالهک
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؟ هاگشیارآ یرب یاوخیمن : تسشن تخت یور دموا
یم حیجرت : شهب مدرک هراشا داد، نوکت و شرس مزاب دبهم

. مشاب مرسپ رانک مد
دش مخ و تخادن ما ـسهنی هب یزیت هاگن نارماک

... تشذگ مرس زا هک یرکف زا دیزرل منت

مخا واب مدیشک رانک و مدوخ منت تمس دموا مورآ شتسد
مدز. سپ ور شتسد

وت لوا زا هک یقرب نوا و دش ردک شیا هوهق یاه مشچ
. شوماخ دیشخرد یم شهاگن

وش... رضاح دوز دز: رشت دشو دنلب اج زا مخا اب

زا و مدشیم ریگلد شمخا زا دوب هدش مچ منود یمن ممدوخ
. مدوب ریگرد مدوخ اب مدوخ ، تحاران شهجوت

مدرک بترم و ماهوم و مدیشوپ ینبراک یبآ نماد و تک کی
لگشوخ یمه رس کی هک دبهم هارمه یصاخ شیارآ نودب و

. نییاپ میتفر دوب شنت
س طسو مه گرزب زیم کی دوب یغولش ینومهم . نییاپ میتفر
هدرک عمجت نوا ود رتشیب اه نومهم هک تشاد رارق نلا

. ندوب
متشگرب دش هقلح مرمک رود یتسد هک رت ولج مرب متساوخ

مدید. ور نارماک و بقع
. میرب مه اب نک ربص _

. هشاب _
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. میتفر اه نومهم تمس هب مه دوب،اب مرمک رود شتسد
درک. یم یفرعم شرسمه ونم و تفگیم دمآ شوخ همه هب

... ندوب شرود نووج رسپ رتخد ات دنچ هک یزیم هب میدیسر

دبهم و نم و دوب شدوخ یایند رد قرغ هشیمه لثم نارماک
. فارطا یاشامت لوغشم یخلا یب

روج و عمج ور مدوخ یمک ام رانک یناوج رسپ نتسشن اب
. مدرک

یاهوم و هریت تسوپ دوب دنلب ودق یکشم مشچ ناوج رسپ
. تشاد هاتوک

. منودب ور نوتمسا منوتیم ناوج یوناب تفگ: ینابرهم دنخبل اب
. متسه هنارت متفگ: و مدز ینوج یب دنخبل

وناب دیراد ییابیز رسپ ارچ تفگ: و تخادنا دبهم هب هاگن
واب دش هقلح مندرگ رود یتسد هک مدب و شباوج متساوخ

؟ افرط نیا زا ناخ نیمرآ تفگ: هرسپ هب ور مکحت
و تخادنا نم و نارماک هدروخ هرگ یاتسد هب یهاگن نیمرآ

؟ تسامش رسمه ابیز یوناب نیا تفگ: بجعت اب
تخادنا مهب یهاگن نیسحت اب دش ضوع شهاگن گنر نارماک

.. نیمرآ هتسرد تفگ: و
س طسو مدنوشک و مرمک رود درک هقلح مکحم وشتسد نارماک

نلا.
مداد و دبهم تفگ: مشوگ ریز نارماک هک دوب دبهم دنب مهاگن

. نشاب شبقارم اراکتمدخ
. مدنوخرچ هب درک عورش مدوب ششوغآ وت هک روط نومه
شخپ هک یگنهآ سح واب تخادنا ماه مشچ هب یقیمع هاگن

درک. همزمز ور دشیم

" یلزان
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نینزان داهنشیپ دوب.هب ناکاه سامت نیرخآ زا دعب بش هس
. یشاقن غارس مدوب هتفر ناور شمارآ یارب یتدم

رانک دوب یتدم ور شلیاسو یلو متشاد و شدادعتسا بقال هتبلا
. مدوب هتشاذگ

ور هدایپ وت متشاد نغور گنر و وملق زا رپ تکاپ کی اب
م. هنوش ور تسشن شتسد هک مدز یم مدق

مدید. و ناکاه مزاب هک متشگرب سرت اب
. ومخا و نشخ یهاگن اب راب نیا هتبلا

وش. راوس _ایب
. شرس تشپ دیفس ی هفاتناس هب درک هراشا

. ولیاسو ینیب یم هنوخ مرب ماوخیم _
: دیشک و تفرگ و مچم
ایب. همهم تاهاب مراک

. میتسشن نیشام ووت میتفر مه اب
نومتشذگ تارطاخ هرابود ناکاه ی هتوگ لپ ژنا مرگ رطع

درک. یعادت مارب ور
مهم و رد و تسشن مرانک مناکاه ، مدرک ضغب هتساوخ ان

. تسب
مونش. یم _

؟ تساجک االن تقباس رهوش ینود یم _
. تساجک منودب هکنیا هسرب هچ متشاد ترفن مشمسا ندینش زا

. تسین مهم مارب _هن
وهب شرسپ مکح ایشرا اقآ رادلوپ ردپ تفگ: و دز یدنخزوپ
لوط و هدرک لیدبت یدقن همیرج هب یناور یرامیب تلع

. یناور نامرد
هک هاگشناد دوب هدموا زورید . هدازآ هدازآ االن میضوع نوا

. شمدید
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دش ریزارس مبلق هب ینارگن زا یجوم ناکاه یافرح ندینش اب
نم دادیم هجنکش ونم یضوع نوا یچ؟ ینعی متفگ: ضغب اب

هیچ؟ شمکح مرادن ربخ مدوخ ارچ مدرک تیاکش شزا
ور وت نتساوخن مه انوا هدوب تردپ تیاکش لوئسم نوچ _

ننک. ریگرد
!!! هکانرطخ ردقچ ایشرا ینودیم تدوخ یلزان یلو

. مریمب تساوخیم ملد ، هینوویح هچ نوا متسنود یم بوخ
قیمع و تفرگ مکحم ومتسد دش مینارگن هجوتم بوخ ناکاه

درک... هاگن مامشچ وت
.. تدوخ اب شدر و لوبق مراذیم تاپ ولج یهار هی نم _

! مونشیم _
هدیرب تیگدنز زا ایشرا یاپ راک نیا اب نک جاودزا نم _اب

. هشیم
منک. جاودزا وت اب ایشرا رطاخ هب طقف ینعی _

هک همولعم تفگ: ییوجلد واب تفرگ وماتسد دموا شدوخ هب
اب دعب ات هدرگرب وت یحور طیارش مرظتنم هیتدم نم هن!!!!

مینک... جاودزا مه
ات هدب وشتصف مهب هشیم هگا متفگ: و مدز ینوج یب دنخبل

منک. رکف
وراک نیمه امتح هشاب تفگ: و دز و نیشام تراتسا ناکاه

منکیم

هگا مدرکیم رکف ناکاه داهنشیپ هب تدم مامت هار لوط رد
هصمخم وت وج دب هشاب بندملا ایشرا و هشاب هتفگ تسار

. مداتفا
اب بشما تساوخیم ملد تفگ: و تشاد هگن هنوخ یاه کیدزن
اهنت هب یراد زاین وت راگنا یلو ییاج یناروتسر میرب مه

. ندرک رکف و ندش
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عفال ینکیم مکرد هک نونمم متفگ: و مداد نوکت یرس
وت متفر هک نیمه هنوخ تمس متفر و ومدش هدایپ نیشام زا

مدینش و ردام و ردپ ثحب و رج یادص هنوخ
ندید راظتنا مدید رد تشپ شفک اتدنچ مدش هنوخ دراو یتقو

و زانلا شارهاوخ ایشرا ی هداوناخ زج متشاد ور یسک ره
. ندوب هتسشن شویراد و شردام و ردپ هارمه زانیآ

راظتنا دش هدنز مارب هتشذگ هام دنچ تارطاخ شویراد ندید اب
منوا دوب ناریا یلو هشاب هیکرت االن شدزمان اب زانیآ متشاد

!!! شویراد شقباس رسپ تسود رانک
ترفن نوشکت کت زا متفر، نوشلا بقتسا هب یمورآ سالم اب
کی ونم و ندرک ناهنپ ور ایشرا دایتعا هک ندوب انوا نتشاد

. ندرک اهر هاگ هجنکش نوا وت مامت سلا
و دوب ریز هب رس ردپ ندرک هاگن ردام و ردپ هب مخا اب

. دیسر یم رظن هب لا حشوخ ردام
؟ یبوخ مرتخد : مدموا رد رکف زا ایشرا ردپ یادص اب

زونه نم امش یاه تالش مامت متفگ:اب و مدز یخلت دنخزوپ
مبوخ.

و مورا رتخد نم کال نوچ دروخ اج نم یخلت زا ایشرا ردپ
. مدوب یریز هب رش

ردپ مکح ام مرتخد تفگ: و درک کزان یمشچ تشپ شردام
! میراد و تردام و

میدش. ادج مه زا نوترسپ و نم یتقو زا متفگ:هن مخا اب
منود یم مرتخد : دموا فرح هب شردپ و درک توکس شردام

. میایب اجنیا هب هک میدش روبجم ام یلو یریگلد ام زا
داد: همادا ایشرا ردام زا دییات نتفرگ و عمج هب یهاگن اب
بش کی یلو یرتسب هاگشیاسآ یوت س هتفه کی نومرسپ

و هریگیم و شنز هنوهب بش ره و زور ره میتشادن شمارآ
ایب. شندید هب هدش هک مراب کی ینوت یم هگا داوخیم ور وت
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دیرب اجنیا زا افطل متفگ: دایرف واب نوشفرح نیب مدیرپ
. نوریب

ندید مایب هسرب هچ مونشب و نوتادص ماوخ یمن یتح
. نوترسپ

ور ایشرا ردپ لغب ریز شویراد ندیزرل هب درک عورش مندب
. ندرک کرت ور هنوخ ردپ ییامنهار واب تفرگ

و ندیرخ و نوناق شاهاب هک نوش هوشر و لوپ هب تنعل
. نداد تاجن و نوشمرجم و یناور رسپ

ناکاه داهنشیپ هب رت یدج حاال قاتا وت متفر ردام کمک اب
**** . تسین ندنوم یاج هگید هنوخ نیا ، منکیم رکف

و لگ اب ناکاه هک دوب هتشذگ زور دنچ میمصت زا منود یمن
شنز مدرک لوبق بش نومه نم و میراگتساوخ دموا ینیریش

مشب.
مینک شغولش دایز دوبن رارق ناکاه و نم دقع بش واالن

ینومدوخ نشج هی لقادح ندرک رارصا نینزان و انیم اما
. میریگب کیچوک

کیش و هداس یلیخ شیپ هعفد سکعرب مراب نیا سورع سابل
هدرک نییزت دیراورم و هفوکش اب ور ماهوم جات یاجب و دوب

. مدوب
و یا همرس راولش و تک نوا اب هک مگن مشپیت و ناکاه زا

دوب. هدش باذج اعقاو دیفس نهریپ
ومع و نم ردام و ردپ هارمه ویمالد نینزان و ایلیا و انیم
نشج یاه نومهم یگداوناخ یاتسود زا دنچ و ومع نز و

ی خهلا غاب وت هک یمسارم نداد یم لیکشت ور نومکچوک
. تشاد نومهم ۵۰ات طقف دشو رازگرب انیم

ناکاه رانک روت ریز تسد هب نآرق هک مدموا مدوخ هب یتقو
. مدوب هتسشن
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؟ ملیکو ایآ موناخ سورع : دیچیپ اضف وت دقاع یادص
زا ولمم یبلق واب متخادنا شقیمع دنخبل و ناکاه هب یهاگن

هلب. اه رتگرزب هزاجا متفگ:اب ساسحا و دیما
یاتسد نیب متسد و دش دنلب اه نومهم ندیشک لک یادص

. تسشن ناکاه
یدش. مدوخ ملا هرخ _باال

مه رانک زور هی مدرک یمن مشرکف متفگ: نوزرل یادص اب
. میشاب

هنوخ یهار نوشبوکب و نزب اهو هچب یداش زا دعب یمک
مدش. ناکاه ی

هنارت

ترپ وماشفک هگنل و مدیشک زارد تخت یور هتفوک و هتسخ
رد. تمس مدرک

ره زا یگدنز نیا زا مدوب هتسخ تسب هقلح ماشچ وت کشا
. ندیباوخ هزیگنا و قشع یب بش

مدش یروج هی مدید ور ارتخد رانک نارماک صقر هک بشما
منک؟ سح ور ششوغآ معط دیابن نم ارچ متفگ مدوخ اب

؟؟؟ میشاب هتشاد یداع یگدنز کی دیابن ارچ
هک مدوب رکف وت روط نیمه ، متسب وماشچ و مدیشک یقیمع هآ

منت. یور درک اهر وشدوخ ینیگنس مسج
اب مدید و نارماک رامخ هاگن هک مدرک زاب وماشچ هدز تشحو

. نارماک فرط نوا ورب : مدیلا ن حیلا یب
مهب یتسرف هکنیا زا لبق و درک ماه بل لفق ور شاه بل

ماه. بل ندیسوب هب درک عورش هدب
ش هناقشاع یاوجن هک مشکب بقع متساوخ تفرگ رگ منت همه

دش. معنام
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هتخاب ومدوخ راگنا متشاد یدنگ سح مدش رادیب هک حبص
. مدوب

. باوخ قیمع مرانک نارماک و دوب هراپ هراپ منت یاه سابل
هچب ، دبهم قاتا متفر شود نتفرگ زا دعب و مدش دنلب اج زا

دوب. باوخ باوخ
. متفرگ شزا ومهاگن مدید و نارماک و قاتا وت متشگرب یتقو

مزا ارچ دز: لز ماشچ وت قیمع مو هنوچ ریز درب تسد
؟؟؟ ینودرگیم رب ور

... بشید نم _
!!! همدای : مفرح نیب دیرپ

! یدوب تسم متفگ: یرتشیب تلا جخ اب
. مدوبن _

؟! هنکمم یروط هچ یدوبن تسم یچ؟! _

هک منک دازآ و مدوخ ومتساوخ ششوغآ وت مدیشک و دیدنخ
نانک اوجن مشوگ ریز و درک رت مکحم ور ششوغآ راصح
مدش روبجم تساوخیم ور وت مدوجو همه بشید نم تفگ:

. تتمس مایب هک منزب یتسم هب ومدوخ
وماه بل قیمع و تشاد هگن ومتسد منوا ، مدیدنخ هاگآدوخ ان

. دیسوب
هنارت _

هلب؟ : مدرک شهاگن
یب و درس یگدنز نیا زا مدش هتسخ هنارت وش مبلق هکلم _

یا. هزیگنا چیه
شوخ یگدنز ینعی ندوب نارماک رانک مگب؟ یچ متسنود یمن
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! هگید یازیچ یلیخ و دبهم نتشاد ردپ
؟! هشیم یچ نوم هتشذگ فیلکت یلو

ونم هشتقو هنارت تفگ: مشوگ تشپ و تفرگ ومتسد نارماک
! مدیم لوق یشخبب متاهابتشا تباب

شاه بل یور متشاذگ وماه بل و هدب همادا و شفرح متشاذن
... شمدیسوب قیمع و

" یلزان

داد شندب هب یسوق و شک دش، رادیب باوخ زا ناکاه حبص
مدوب هداتسیا شرس هکباالی نم هب شتشگنا ی هشوگ واب

دش. هریخ
. میروخب یزیچ کی ایب وشاپ ییاقآ مداد:سالم شک و مدنخبل
معط یتشاذن بشید ارچ دش: یعونصم مخا هب لیدبت شدنخبل

؟ مشچب و تشوغآ
. میدوب هتسخ ود ره نوچ _

منک. دزیارپروس مدین لوق بشما : شمدیشک ومتفرگ و شتسد
شارب هک یا هرفس هب تذل ،اب ییاریذپ یوت میتفر مه اب

درک. هاگن مدوب هدید کرادت
تلا؟ جخ ای مروخب هنوحبص _

تلا؟ جخ ارچ _
. مموناخ هدیشک یتمحز هچ دز: دنخبل

! هاگشناد میرب روخب : تفرگ ومینیب کون
. مرادن کالس زورما هکنم _

. میشاب مه رانک و زور مامت ماوخیم _ایب
. هاگشناد میرب میدش هدامآ مه واب متفگ یا هشاب
مایب. شهارمه منم تشاد رارصا ارچ منودیمن

منهذ زا هتشذگ تارطاخ زا یجوم شرتفد وت متفر یتقو
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. تشذگ
تنطیش و اجنیا میدمویم راک ی هنوهب هب هک ازور نوا

. میدرکیم
مارب و ششوغآ و دنوخ و منهذ منوا تخادنا لگ ماه هنوگ

درک. زاب
مدش. شاه هسوب یاریذپ و شلغب وت مدیزخ اه هبرگ هچب لثم
ردقچ نوریب نوا دوبن مهم دوب ابیز یاه هظحل نیمه یگدنز

ور هگید مه هکاالن دوب نیا مهم میراد نمشد و تسود
کاپ و نومهایس تارطاخ مامت مه رانک دوب رارق و میراد

مینک..
یم سح ور هیقب هاگن ینیگنس نوریب میدز هک کالس رد زا

. مدرک
. ندید ور نوشنمشد راگنا هک ندرک یم هاگن یروج اه رتخد
ومس کال نیرخآ نم تفگ: مشوگ ریز و تفرگ ومتسد ناکاه

! میروخب یزیچ هی ناروتسر میرب منک رازگرب
مایم! ادعب منزب رود هی مریم مرادن دیدج کالس هلصوح نم _

. هشاب تفگ: دزو ینوبرهم دنخبل
و هدیعس رود زا مدزیم مدق اه ورهار وت هک روط نیمه

مدید. ور میمرت مه یارتخد زا اتدنچ
یا هدافا یارتخد زا یکی مژناگ ندرکیم چپ چپ مهاب نتشاد
یلزان نیا دینودیم تفگ: شنحل وت دوهشم یصرح اب هاگشناد

هدش؟ رفنایک رتکد نز یتروص
نومیس کال مه نز هگم او تفگ: یبجعتم نحل اب یداش

حاال یروط هچ هدرک جاودزا راگتسر اب نتفگیم دوبن راگتسر
؟! هرفایک اب

یلو س هداس مدرکیم رکف واال نم تفگ: دنخزوپ اب مژناگ
وشدوخ حاالم درک هکلت ور ایشرا لوا ساطخ تفه نوا زا

! رفنایک ناکاه هب هتخادنا
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شوخ هچ یریبکیا هرتخد داد: باوج و تفگ یشیا یداش
!!!! تساهتشا

و مژناگ هنیس وت دنوبوک ور ش هوزج تینابصع اب هدیعس
! نکن یروخ هگ ینودیمن هک یزیچ هرابرد تفگ:

اب مدعب دش ادج شزا راگتسر دیدش دایتعا رطاخ هب یلزان
هدوب راکرد یلوپ هن هشب شنز درک لوبق ناکاه دیدش رارصا

. یندرک نهپ روت هن
رازه اب لا سدنچ نیا وت یتسنوتن نوچ تفگ: دنخزوپ اب مدعب

! یتخوس یروجنیا ینک روت و ناکاه هلیح و دنفرت
هاگن هجوتم هک ورهار فرط دموا و دش ادج نوشزا مشخ اب

دش. منیگمغ
یجبآ هب هب تفگ: شیت ال نحل و تفلک یادص نوا اب

! ملگشوخ
دوسح هاگن ریز و میتفرگ شوغآ وت ور هگید مه ینوبرهم اب

. هفوب تمس میتفر ارتخد ترفن ورپ
رذگ هجوتم هک میدز مه ی هلک و رس وت هدیعس اب ردقنا

. مدشن نامز
دوب. ناکاه مدرک هاگن ، مدموا مدوخ هب میشوگ یادص اب

هک رهظ زا دعب نم تفر رد متسد زا نامز هدیعس هوا _
. مدوب مایپ تهب دش تولخ ترس

. سرب ترهوش هب ورب موناخ سورع هشاب هشاب _
. ناکاه غارس متفر ومدیسوب ور ش هنوگ

یقافتا هچ ینعی ، تخیر وت ملد مدید هک ور شیبصع هاگن
؟ هداتفا شارب

؟ ناکاه هدش یچ : شتمس متفر
منارگن متفگ: و متفرگ و شتسد داد، شحف بل ریز مشخ اب

! یدرک
هرسپ نوا هدش، هاگشناد دیدج ریدم راگتسر ایشرا یومع _
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. هاگشناد هدروآ رایداتسا ناونع هب مه ور داتعم ی
؟؟؟؟ یچ ینعی هیناور هداتعم ایشرا متفگ: تهب اب

مشذوفن اب یومع و رادلوپ ردپ کمک اب هدرک کرت _عفال
! هشاج داوخب اج ره

هدش؟ داتسا یضوع نیا همک سدنهم و رتکد _
! هنوشگرم هچ منود یمن _

مارب هدکشناد یاوه مدرک یم سح ، نوریب مداد ومنیگنس سفن
. هنیگنس

! میرب رتدوز هچ ره متفگ: و تفرگ و ناکاه تسد

. ناکاه غاب هنوخ میتفر نوملا ح ندش ضوع یارب زور نوا
درس تشاد عافترا مکی نوچ مه هقطنم نوا دوب درس اوه مکی

رت.
نیشب مرانک ایب تفگ: و درک نشور ور هنوخ هنیموش ناکاه

زبس. هجوگ
زبس هجوگ ارچ : مدیدنخ

. هراهب ی هنوربون و هشرت _
وت. تسد متفگ:زا و مداد نوکت یرس

و ومدیشک یلا حشوخ زا یغیج قاتا رانک ناکاه نلویو ندید اب
؟! یزاونب هشیم ناکاه متفگ:
! هتبلا تفگ: و دیسوب ومبل

ندز. گنها هب درک عورش و تشادرب و زاس تفر
. دیشکیم هز یور تفارظ اب ور هشرآ

زاب مارب ششوغآ یک مدیمهفن هک مدش شگنهآ تسم ردقنا
. مدرپس شرهم یایرد هب ومدوخ دشو

***
. مزپب ور نومکرتشم یگدنز راهن نیلوا دوب رارق
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یا هبرجت چیه نم یلو هیجنرب هتفوک قشاع دوب هتفگ ناکاه
. متشادن

تشگرب رطاخب ، مدرک تسرد ور اذغ یزپشآ باتک یور زا
هاگشناد یولج وعفال منومب هنوخ مدید رتهب هاگشناد هب ایشرا

مشن. یباتفآ
ور بر و بآ و هملباق وت مدیچ و مدرک هلوگ ور اه هتفوک
هتفوک زا یکی دزیم هملباق هک یلق ره اب متخیر شور مه

تفر. یم واو دشیم زاب مه زا درگ یاه
ات دوب هدش شآ هیبش میجنرب هتفوک دز هقلح مامشچ وت کشا

. هتفوک
. رطخ رد نم یوربآ و دوب هاگشناد زا ناکاه ندموا کیدزن
هتفر او یاه هتفوک هک دوب نیا دیسر منهذ هب هک یزیچ اهنت

. منوبسچب مهب هرابود ور
مدرک شتوف مکی دوب غاد مزونه اذغ ، هملباق وت مدرب ومتسد

. مدرک هلوگ و متشادرب ور عیام زا رادقم وهی
درگ یروط نیمه مه ور اه هتفوک هیقب متفرگ هجیتن یتقو

. مدرک
و مدز یدنخبل مداد ماجنا گرزب فشک هی مدرک یم سح

ناکاه رظتنم و مدیچ بترم و فرظ وت مدیشک ور اه هتفوک
مدش.

و متفرگ و شفیک ناکاه لا بقتسا متفر دروخ رد گنز یتقو
. متشاک شبل یور یا هسوب

هدرک هچ هب هب مموه : دیشک یقیمع سفن و هنوخ وت دموا
. مموناخ

. مدرک تسرد هتفوک تارب متفگ: و مدز یلوه دنخبل
تشپ دموا و تسش وشتسد تفر دز قرب ناکاه یاه مشچ

زیم.
هک هراد شرب اهات هتفوک زا یکی یور تشاذگ و شقشاق
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تفر. او شتسد ریز هتفوک
مدز. یزیمآ تلا جخ دنخبل و مدرک اه هتفوک راثن یشحف

هزم امتح هرادن لا کشا تفگ: و درک مهاگن ینوبرهم اب مناکاه
شعهیلا!

ش همقل لک هظحل نومه و شنهد تشاذگ ور اذغ زا یقشاق
داد. نوریب و

. هکمن و هبوچرز زا رپ هتفوک هلب مدید مدیشچ اذغ زا یتقو
هبوخ ،حاال مدوب هدز دنگ یباسح ، دمویم رد مکشا تشاد هگید

. هممود جاودزا مرس ریخ و متسین ۱۶سهلا رتخد
رکف وت هک روج نیمه منک. کاپ یروجچ و مدنگ متسنود یمن
رنه سپ : متشپ دز هنودی و تفرگ ملوک و دموا ناکاه مدوب

؟ یدرک یمن ور یتشاد میزپشآ
. نکن متیذا متفگ:ِا هدنخ واب شرمک وت مدز تشم

!!! مروخ یم ور وت راهن یاجب یلو هشاب _
. تخت یور متخادنا و تخت فرط مدرب

منت. ور دز همیخ و تخادنا مریگ هک منک رارف متساوخ
. یمدوخ نومهم عفال نکن رارف مقشع _

درک عورش و درک راکش وماه بل نوچ منک ضارتعا متسنوتن
. دیسوب هب

دش. غاد شاه هسوب زا منت همه
و نهپ هنیس ندیسوب هب مدرک عورش و مدرک یراکمه منم

ش. هنودرم
نم راب نیا مدنوخرچ و تفرگ مرمک رود و شیوق یاه وزاب

. شمکش یور مداتفا
عورش نیمه یارب هساسح شندرگ یور ناکاه متسنود یم

. شندرگ کلقلق هب مدرک
درک. رپ ور اضف همه شدنلب ی هدنخ یادص

عورش و مور دز همیخ عیرس مشب طلسم شهب دایز تشاذن
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مندب. همه ندیسوب هب درک
! یلزان تمروخیم راهن یاج _

! شاب یخلا نیمه هب اهاه : مدیدنخ سنجدب
یم غیج هدنخ زا ماه هنیس و ندرگ ندروخ هب درک عورش

. مدیشک
نییاپ سمل هب مدرک عورش و درک هبلغ مهب توه ـش مک مک

ش. هنت
دز. یم هبرض مندب هب منوا

. میدوب هدرک غاد یباسح
مینک. مومت دش رارق ور نومبشید هفصن هطبار

عورش و ماپ نیب دش مخ منوا شو هنوش یور متخادنا ماهاپ
ندز. سیل درک

.... مدیشک یم غیج سو ـه تدش زا
درک. یم اوجن مشوگ ریز هنوقشاع یافرح منوا

. مدرب یم تذل و مدش یم مساگرا یروجنیا دوب راب نیلوا
دز هبرض و ملخاد درک ورف و شدوخ متشهب ندروخ زا دعب

! میدیسر مهب هرخ باال یلزان منوج _
درک: زاب مارب و ششوغآ و داتفا مرانک ندش اضرا زا دعب

ملغب. وت ایب
هتشذگ زا ندز فرح هب درک عورش نوا و شلغب وت مدیزخ

هدنیآ و

شیگدنز زا مشوگ ریز دوب هدش یطاق مه اب نومنت یاه قرع
یاه مشچ شنوبز زا فرح ره ندینش واب تفگ هیکرت وت

. دشیم رت تشرد بجعت زت نم
سح متفگ نیرفآ مدوخ یشوهاب هب هیکرت متفر یتقو یلزان _
دوز یلیخ یلو . مدرک یگرزب راک وت بیرف اب مدرک یم

هراد. قرف مفارطا یارتخد هیقب اب تهب مسح مدیمهف
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رب یارب و مدوب یداع ی هنوخ مه هنارت اب اه عقوم نوا
. پولک متفر یم مزاین ندرک فرط

یرتخد چیه نوچ هنک، ماضرا تسنوت یمن یرتخد چیه یلو
دوبن. مدوخ نوبرهم یولوچوک یلزان

نومه راگیس و بورشم هب مدرب هانپ مدوب هدش نوغاد یلیخ
رت اهنت نم و شدوخ ماوقا شیپ تفر هنارت هک دوب اه عقوم

مدش.
ندرک شومارف هن یلو یا هرود همه تاقافتا نیا متفگ شلوا

دوبن. نوسآ وت
هک یدرگرب تفگ یم دادن، هزاجا مرورغ یلو مدرگرب متساوخ

؟! رسپ یچ ترورغ سپ مدز؟ تلوگ مدرک طلغ یگب یچ
و لپت رتخد هی مدوب هدرک تسم یباسح هک زور هی هکنیا ات

دش. ادیپ ش هلک رس پولک یوت وت هیبش تسرد هزماب
. هنکیم مه یگشحاف مدیمهف مک مک یلو دوب نوسراگ طقف واال

. متخت وت دایب مدب داهنشیپ شهب هک دش هنوهب نیمه
ساسحا هک منم هشب، مباوخ مه تفریذپ دوز یلیخ هرتخد
شاهاب ییایور مدوخ یخلا هب بش هی مدرک یم ندش هدنرب

مداد. بیترت
اهتدم دعب مدش یکی رتخد واب مدرک تسم یباسح بش نوا
نومبش نوا هطبار زا زیچ چیه هنک ماضرا تسنوت رتخد هی
مهوت و هطبار وت نم یاه نتفگ یلزان زج مرادن رطاخ هب

. مرانک وت روضح
درک: مهاگن هدز مغ یاه مشچ واب درک ثکم شفرح یاجنیا

؟ یلزان یشخب یم نم
هگا متفگ: ماه یروخلد مامت واب مدرک شراثن ینوبرهم هاگن

مدش. یمن تنز هک مدیشخب یمن
یاج اب مدش رادیب هک شادرف داد: همادا و داد تروق وشضغب
دوب هتشون شوت هک یا همان و مدش هجاوم هرتخد خیلا



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

یدرگ هرود نتفرن ول یارب و هزدیا تبمالهب و ساتیب شمسا
. هشورفیم یجرخ یارب و شدوخ و هنک یم

مشاب هدش تبمال منم هنکمم و هراد زدیا هرتخد مدیمهف یتقو
دش. راوه مرس ور ایند

وت هب بش ره دوب رات و هریت مارب زیچ همه بش نوا زا
نماد هک هیلزان نیرفن یرامیب نیا متفگ یم و مدرک یم رکف

. هتفرگ ونم

؟؟؟ یملا س یدیمهف یروج هچ بخ متفگ: بجعت اب
یروابان مکلا رد و مداد هیلوا شیامزآ متفر شلوا : دیدنخ خلت

. مرامیب مدیمهف
نیا وت هامود تدم دوب.هب منهج نیع مارب مشاب تبمال هکنیا

. متشادن یتسرد وحلا مدوب راتفرگ خزرب
تسود قیرط زا س هیکرت نکاس هک هیناه مرهاوخ هکنیا ات

. شدوخ شیپ درب ونم و درک مادیپ نومکرتشم
و دوب هدروآ رد اپ زا ونم هک دوب یوق ردقنوا یرامیب نیقلت

. مدوب کرحتم هدرم کی هیبش تسرد نم
دش ربخ اب حملا زا و دید ونم یتقو هکشزپ هیناه رهوش

مدب. ور یصصخت و یمود شیامزآ مرب درک رارصا
مدرک لوبق هک درک رارصا ردقنا یلو متشادن دیما شلوا

مدب. شیامزآ
تغارس مایب مشاب سملا هگا هک متسب دهع مدوخ اب شیامزآ لبق

منک. ناربج و مدب راک و
دعب هتفه ود شباوج و مداد شیامزا متفر زرل و سرت اب

. مدوب سملا نم « تفگ دزو یدنخبل » دموا
یقافتا هک رکش ور ادخ متفگ: و مداد نوریب یتحار سفن

. داتفوین تارب
و ناریا مایب هک درک مراداو ملوق نومه تفگ: و مدیسوب
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. مدرگب تلا بند
رهوش هک مدش هجوتم یلو تردام هنوخ رد متفر شلوا

. یدرک
یولج زور نواو متشگ تلا بند مزاب یلو دش هتفرگ حملا یلیخ

. ینود یم بوخ وش هیقب و تمدید نوت هنوخ

باال ناکاه و نم یتخس همه نیا دعب هکنیا زا مدوب لا حشوخ
میدیسر شمارآ هب هرخ

میرب وماش دش رارق نم یراک بارخ زا دعب زور نوا
. یزپشآ یریگ دای غارس متفر ادرف زا یلو ناروتسر

****
لگ اب دیفس یرسور و یا همرس کیش یوتنام تسد کی
و مداد ماجنا مه یحیلم شیارآ ، مدرک رس یا همرس یاه
هنوخ یهار دوب تس نم اب شراولش و تک هک ناکاه هارمه

میدش. مردپ و ردام ی
نوشارهوش هارمه انیم و نینزان و دوب ماشگاپ نشج ثمال

. نتشاد روضح
ییانب هب زاین و دوب هدش بارخ و نوغاد اعقاو یام هنوخ

دش. یم عنام ردپ رامیب بلق یلو تشاد
، ندرک لا بقتسا نومزا ایلیا یمالدو اجنوا میتفر ناکاه هارمه

ندرک تسرد ساالد لوغشم هنوخزپشآ یوت مه انیم و نینزان
. ندوب

. تفرگ ومهار رس ردام هک نوششیپ مرب متساوخ
تهب بوخ ترهوش تفگ: و تخادنا مهب ینیگمشخ هاگن

اه! هداد یدازآ
هدش؟ یزیچ : مدرک شهاگن بجعت اب

شیارآ ، یدز پیت تفگ: و درک ما هفایق و پیت هب یا هراشا
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. یدویرپ ننودب همه هک یدز ،المک یدرک
ردام هخآ داد، یم مرازآ شخلت هاگن نوا و شبل جنک دنخزوپ
نوا. هن دوب طوبرم مدوخ هب نم هفایق و پیت لدگنس ردقنا
. تشادن هدیاف مافرح نوچ ، مدرک توکس شولج هشیمه لثم

نیا اب ونم و شدوخ ،ساهلا شافرح زا تفرگ ملد یلیخ یلو
دوب. هداد رجز اه راتفر و افرح

رس رادرب رداچ قاتا زا ورب نکن مهاگن رب تفگ:رب رشت اب
. انتسه تمرحمان ویمالد ایلیا نک

ینومهم دوب رارق منک رکف متفگ، یکلا ی هشاب و مدرک یمخا
هنک. رهز مارب ور

. متسشن ناکاه رانک و ییاریذپ وت متفر
زیزع هدش یزیچ : دیسرپ دوب هدش میتحاران هجوتم هک نوا

ناج؟
متفگ:هن. و مدز یعونصم دنخبل

طایح وت میتفر اه هچب اب شندروخ و ماش ندش هدامآ زا دعب
. میتسشن شتآ رانک و

وت و هیکرت نتفر شیرابجا نز و بارهم تفگ یم یمالد
راک دوب بارهم یانشآ لبق زا هک رفایک نارماک تکرش

. هنکیم
، هجوت یب ماکال نینزان مدش هجوتم دزیم ور فرح نیا یتقو

؟!!! هرادن بارهم هب یسح هگید ینعی
دش. مومت ثحب و داد یزاب داهنشیپ ایلیا عقوم نومه
. متشاد یبیجع هروشلد سح ، مدوب تشگرب هار یوت

منک. شنارگن و ومگب یزیچ ناکاه هب متساوخن
هک میدوب هنوخ کیدزن دوب مکاح نومنیب توکس نیشام وت

مباصعا ور دیشک هتم یبقع نیشام یاه ندز رون

. مینزب رانک درک یم هراشا دزو یم غارچ مئاد
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؟ یلزان هشگرم هچ فرط نیا تفگ: مشخ اب ناکاه
! هکوکشم منودیمچ : متخادنا باال هنوش

دوبن. نک لو یتشپ نیشام یلو باال درب ور شتعرس ناکاه
. یلزان نیشب مکحم تفگ: و درک اج هب اج ور هدند ناکاه
ناکاه ، دموا نومتشپ منیشام یعرف هچوک هی لخاد زا ناکاه

رد تشاد م هدور و لد هگید دز یم رود ور اه هچوک
. دمویم

. مدوب هدیسرت یلیخ یفرط زا
هدرک نوممگ نیشام هکنیا یخلا اب یعرف نیرخآ ندز رود اب

درک. مک نیشام تعرس زا
هب دروخ میقتسم شرون و دز نومولج نیشام هظحل نومه اما

. نوممشچ
... زمرت یور دز مکحم و هنک رارف تسنوتن

یور هب ور نیشام هب دروخ مکحم نیشام ، مدیشک یدنلب غیج
دش. فقوتم و

عمج ومتروص درد اب مولهپ وت تفر ورف نومنیشام هدند
. مدرک

؟ هربخ هچ متسنود یمن هک مدوب هدیسرت و جیگ ردقنا
و نییاپ ندموا نیشام زا سانشان رفن دنچ هظحل نومه

ور هدننار رکیپ لوغ لکیه یتقو ، هدننار تمس تفر مشخ اب
. مدیسرت یلیخ مدید

مدش. هدایپ نیشام وزا متفرگ یمالدو هرامش هظحل نومه
و هنکب یعافد شدوخ زا تشاذن و تفرگ و ناکاه هقی درم

. شتروص وت دز رس اب
درم الیاپ هب یمکحم دگل ناکاه دش، دنلب مغیج یادص

وودب نیشام وت ورب : تشگرب نم تمس دزو سانشان
اه رد و نیشام وت عیرس متفر و مدیسرت شدایرف یدنلب زا
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. متفرگ یمالدو هرامش و مدرک لفق ور
هک نیمه تفرگ باال هدرم و ناکاه یریگرد یمالدو یادص
درم یوقاچ مدب یمالد هب ومیتسه هک یلحم سردآ متساوخ

. تفاکش و ناکاه هنیس
نوریب مدز نیشام رد زا هلجع واب منومب نیشام وت متسنوتن

. نوشفرط متفر و
غیج یبصع تروص دز،هب یم تلغ شدوخ نوخ وت ناکاه

. مدیشک یم
هدیشک نیشام تمس تدش واب دش هدیچیپ منهد رود یتسد

مدش.
و هیرگ اب دوب هدروآ درد هب ومبلق ناکاه ی هدز مغ هاگن
یوب و رتا هب هتشغآ لا متسد یلو مدز یم واپ تسد سامتلا
ناکاه رس هچبالیی ممهفن و مرب حلا زا دش ثعاب شدب

. هدموا

****
. متشادن و تکرح ییاناوت و دوب هدش هتسب مکحم وماتسد

بوچ لثم مدوب هتسشن سب زا مرمک ، مدوب یرابنا یوت منومگ
دوب. هدرک سیخ و منهاریپ راوید ومن دوب هدش کشخ

. منیشب تسرد مدرک یعس و مداد مرمک هب ینوکت
یدنلب غیج شراشف زا هک تسشن مرمک هریت یوت یدب درد

. مدیشک
رد زاب هشوگ زا رون دش، زاب یقژی یادص اب یرابنا رد

ماه. مشچ یوت درک هنومک
. هنکن متیذا رون ات مداد راشف مه یور ور مکلپ یدارا ریغ
شدوخ هب و مساوح مامت یسک یاپ یادص هظحل نومه

درک. فوطعم
ایشرا تشرد لکیه ندید اب مدرک اب ور ماه مشچ یتقو
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متفر. بقع تشحو اب مدوخ یولج
ممشچ یولج ناکاه ندروخ وقاچ و فداصت یارجام ی همه

!!!! هدوب ایشرا راک سپ دش، مسجم
تروص یوت مدرک ترپ و مدرک رپ ومنهد بآ ترفن مامت اب

. شنودنخ
یوت دنوباوخ ینیگنس یلیس و دش یبصع مراک ندید اب

. مشوگ
،اب دیشکچ رایتخا یب مکشا ، دنورپ مرس زا قرب یلیس درد

؟ یاوخیم منوج زا یچ متفگ: ضغب
. یلزان ماوخ یم و تنوج داد: باوج زیمآ نونج ابحیتلا

" ناکاه
. میگدنز همه ندرب ای دوب رتدب مخز شزوس منود یمن

یلو مشب دنلب اج زا مدرک یعس و مداد نوکت ومدوخ اوه یب
دوبن. منت وت ینوج

نوج حلا رد ترپ هطقن یوت نم و دوب هتفر سانش ان درم
. مدوب نداد

هشب. یراج مکشا دش ثعاب یلزان ینارگن
کمک شزا و مدز ادص ور ادخ بل ریز اه هظحل نومه

. متساوخ
هرهچ ندید اب تشاد هگن و دموا مفرط هب تعرس اب ینیشام

مبلق. یوت دز هنزور دیما یمالد یانشآ ی
تدش هب حملا دید یتقو و متمس دموا هدز تشحو یمالد

السن. وبمآ دز گنز همیخو
داوخب کمک شزا و سیلپ هنزب گنز مدرک هراشا یتخس هب

هداد تسد زا نوخ و دوب یمخز منت هکسب دمویمن رد مادص
. مدوب

مدید و سیلپ نیشام غارچ و السن وبمآ آژری یادص یتقو
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متفر. یربخ یب عملا وهب متسب وماه مشچ و مدرواین تقاط

یوت هتسهآ مرس ، مدرک زاب یتخس هب ومنیگنس یاه مشچ
. دشیم ریزارس منوخ

رب مرس زا تسد محازم راکفا و دیشک یم ریت م هنیس هسفق
. نتشاد یمن

واب درک زاب و قاتا رد راتسرپ هک مشب دنلب اج زا متساوخ
. رفنایک بانج دینک تحارتسا دز: یدنخبل مندید

؟ تساجک منز : مدیلا حلان یب
یب هبش ود االمن اجنیا دروآ اقآ هی ور امش منود یمن _

. دیتسه شوه
دینک؟ ربخ ور مهارمه هشیم _

دموا یمالد دعب هقیقد دنچ داد. نوکت رس دزو یدنخبل راتسرپ
؟ یبوخ شاداد : قاتا یوت

؟ تساجک یلزان مدز: بل یا هنودرم ضغب اب
یربخ ، مدرک ادیپ نوخ قرغ ور وت مدیسر یتقو منود یمن _

دوبن. یلزان زا مه
؟ دیدرک ربخ و سیلپ _
! نتسه شلا بند هرآ _

شلا بند مرب مدوخ دیاب نم _
ینک تحارتسا هرتهب هلا!!! حم حتلا نیا _اب

رواب متساوخ یمن مدرم یم منم دمویم یلزان رس بالیی هگا
!!! هلتاق و دزد یرس هی تسد االن میگدنز مومت منز منک

" یلزان
هکنیا نودب دز یم رس مهب دمویم مه تشپ زور دنچ ایشرا

. تفریم هنکب یراک داوخب
هدادن مهب یباوج اما متفرگ و ناکاه غارس شزا راب دنچ
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دوب...
شتوکس نیا یلو هنکب زواجت مهب ای هنزب کتک متشاد راظتنا

دوب. یزیچ ره زا رت کانسرت
لوغ درم هک تشذگ یم کانتشحو تراسا نوا زا هتفه کی
ایب وشاپ : تفرگ مکحم و متسد و رابنا وت دموا سانشان رکیپ

. نوریب
تاجن شتسد زا ات مدروخ نوکت نوکت ، مدوب هدیسرت یلیخ
میتفر یتقو رد فرط داد مله تشادن هدیاف یلو منک ادیپ
دوب. شنومرف تشپ ایشرا هک مدید یکشم نیشام هی نوریب
. تسب مکحم وماپ و تسد و درک منیشام راوس روزب درم
تراتسا نیشام و نتسشن مرانک مه هگید درم کی و شدوخ

دز.
؟ منیرب یم اجک دیراد متفگ: سرت اب

زرم. فرط نوا میرب رارق تفگ: و دیدنخ هناتسم ایشرا
هیچ؟ ایزاب هرخسم نیا _

. نتسب منهد رود یتفلک لا متسد ایشرا هراشا اب
دش، یم هدوزفا نم ینرارگن هب هظحل ره نیشام تکرح اب
زا هنامولظم ماه کشا ، ناکاه نارگن و مدوب مدوخ نارگن

. نتخیر یم نییاپ ممشچ راصح
ور. شروضح تینما و تساوخ یم و مناکاه مرگ شوغآ ملد

شاهاب مبلق هدوب مرکف هب تدم مامت درک فیرعت مارب یتقو
یلو مدنبب لد رتشیب نومیگدنز هب متفرگ میمصت و دش فاص
مگب شهب و شمنیبب هرابود تشاذ یمن موش و سحن قافتا نیا

. مشقشاع
یم قرب وقاچ هی میرانک درم بیج دش،وت کیرات اوه مک مک

دز.
هدش ضوع مرکیپ لوغ درم و ایشرا یاج و دوب باوخ درم
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دوب.
. ندوب باوخ همه هدننار زج هب عقاو رد

هب وشبیج وت یوقاچ طایتحا واب ظفاحم درم تمس مدش مخ
. متشاد هگن ماتسد نیب و مدروآ رد یتخس

یفنک یاه بانط ندرک زاب و دوب هدش هتسب تشپ زا ماتسد
دوب. مسناش نیرخآ نیا یلو دوبن یتحار راک شرود

ودیشک لوط تعاس کی راک نیا مدیرب و بانط یتخس هب
. مدوب هدز باوخ هب ومدوخ هتسب یاه مشچ اب تدم مامت

وت یوقاچ مورآ و مدیشک یتحار سفن دش زاب بانط یتقو
هگن متفگ: مورآ یادص واب متشاذگ هدننار ندرگ تشپ و متسد

راد.
هطیلس ینک یم راک یچ دز: دایرف هدز تشحو هدننار

مدرک ورف مکحم ور وقاچ هک یروط درک مجیگ شدایرف
راد. هگن : مدیشک غیج و شندرگ تشپ

متمس دیشک و شتسد منوا درک رادیب ور ایشرا اه ادص رس
داد. نوکت ور وقاچ اوه یب نم هک

یمخز هدننار نم یبصع تکرح و دوب هوک هندرگ وت نیشام
دش ثعاب هک شتمس مدرب ور وقاچ مزاب دوب هدرک جیگ و

. هنوخرچن ور نومرف و هشب ترپ شساوح
گنس هرد زا نیشام ، داتفا قافتا هیناث زا یرسک رد زیچ همه

دش. دنلب ایشرا و نم دایرف و نییاپ دش ترپ الیخ
ولج هشیش هب مکحم نم دروخ قعلم روط نیمه نیشام

. نوریب مدش ترپ نیشام وزا مدرک دروخرب
هب نیشام مکحم دروخرب هک مدیشک یم ور مرخآ یاه سفن
هک دوب یا هنحص نیرخآ شراجفنا موب یادص و گنس تخت

یقلطم یهایس و دروخ مرس هب هک یمکحم هبرض دعب و مدید
... تفرگارف ور اج همه هک
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زا یربخ زونه مدش، صخرم ناتسرامیب زا زور ۳ زا دعب
درک. یم متیذا اعقاو نیا و دوبن یلزان

. راظتنا مشچ شردپ و شردام و دوب یلزان بندلا سیلپ
دوبن. هک دوبن یربخ یلو

دش لدب نیقی هب مکش هدز شبیغ یتدم مه ایشرا مدیمهف یتقو
... هداتفا میگدنز یارب یقافتا هک

مارهش یمالدو و نم ندش سیلپ رظتنم و نتسشن یاجب
ور هشاب هتفر ایشرا میدز یم سدح هک ییاهاج مامت متسود

. میتشگ
هک هدیرخ مشلا یوالوت هی شیپ هام دنچ ایشرا میدیمهف رخآ

! هیترپ لحم وت ابیرقت

ندز. ور هنوخ رد هک مشلا مرب مدشیم رضاح متشاد
بترمان یفاک دح هب مه هنوخ متشادن و یسک چیه هلصوح

مدن. باوج مداد حیجرت نیمه یارب دوب
ی هشوگ نولا یو ندید ،اب مدنورزگ رظن زا اه قاتا کت کت

یقیسوم قشاع یلزان ردقچ ، مدیشک یقیمع هآ یقیسوم قاتا
دوب. مندز

زور نوا دای مدز، هبرض شمیس هب یراب دنچ و شفرط متفر
درک. ممشچ نومهم و کشا هبلک وت

نوا هک یرعش سیخ یاه مشچ واب متسشن یلدنص یور
. مدرک رورم و مدنوخیم زور

باوج و نفیا راچان ، مراکفا یور تخادنا طخ رد گنز مزاب
راظتنا ال صا مدید رد تشپ و نارماک بجعت مکلا رد و مداد

. متشادن تخس طیارش نیا وت منوا م هنوخ رد تشپ و شندید
مشب. ور هب ور شاهاب یروجچ مدوب هدنوم اعقاو

. دروخ اج مندید اب نارماک مگب منوتیم مدرک زاب رد یتقو
هی هیبش حاال هدش الح صا تروص اب بترم هشیمه ناکاه
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دوب. کرحتم هدرم
؟ هدموا ترس هچبالیی ناکاه تفگ: تهب اب

وت. متفر:ایب رانک رد یولج زا
شهاگن دید ور هتخیر مهب ی هنوخ یتقو وت دموا دیدرت اب

؟ رسپ هدش یچ : تفرگ محرت گنر
متفگ: یا هنودرم ضغب اب وماهوم نیب مدز گنچ ومتسد

ادعب.... یرادن یراک هگا تسین شوخ حملا نارماک
؟ رسپ هدش تچ مگیم : مفرح وت دیرپ

یب ادخ زا رفن دنچ هدش، مگ منز مداد: نوریب درد اب ومسفن
. مرادن یربخ شزا تس هتفه کی و شندیدزد ربخ

هیک؟ راک تفگ: نانک نم نم نارماک
شقباس رهوش _

همادا و مدرک تشم ومتسد درک، داب تریغ زا مندرگ گنر
!!! شمشک یم منک شادیپ طقف مداد:

؟؟؟ یرب اجک یاوخیم تفگ:حاال وم هنوش ور تشاذگ تسد
. سجن ایشرا یوالی مرب دیاب مشلا مریم _

دیایب اه هچب اب رفظم تفگ: و تشادرب و شنفلت عیرس نارماک
. مگیم هک یسردآ نیا

هیک؟ رفظم _
روجنیا یارب هنک یم درد شرس هک هرخ رش الهت هی _

!!! سرتن ننک یم ادیپ و فرط هتوس هس اه ارجام
اسابل نیا متفگ: و متخادنا شیکشم تسد هی ششوپ هب یهاگن

هیچ؟ یارب
مگ. یم هار یوت تنز بندلا میرب _عفال

گرزب ردام گرزب مناخ گرم زا نارماک هار یوت
دوب. هتشاذگ اج هب مارب هک یا هیثرا و تفگ نومکرتشم

مدوب هنوخ هرفس رگراک هک ینامز شیپ ۱۵سلا هگا دیاش
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هک االن یلو مدشیم لا حشوخ یباسح مدینش یم ور هلئسم نیا
مهم مارب ال صا مسرب باالیی هاگیاج هب متسنوت مدوخ ابتالش
یلزان دوبن یفرط وزا مدش تورث درایلیم دنچ بحاص دوبن

منک. رکف لئاسم نیا هب دایز داد یمن هزاجا
زا داتسرف وشاه مدآ نارماک میتفر یوال یکیدزن ات مه اب
. میتفر یوال تمس هب شدوخ نم و ننک وج و سرپ فارطا
هک یزیچ اما یرابنا دعب و میتشگ ور اه قاتا همه زا لوا

هدش. خیلا یگزات یوالهب هنیا دوب صخشم
. ندرک خیلا هزات ور اجنیا همولعم تفگ: یگف ابکال نارماک
چیه متسشن یا هشوگ هدیمخ یرمک واب مداد نوکت یرس
یلزان بندلا و مشب هارمه نارماک اب مدرک یمن مشرکف تقو

. مدرگب
اب نارماک دش، عمج مساوح و نارماک نفلت ندروخ گنز اب

. منوسر یم ومدوخ هشاب هشاب تفگ: هلجع
حلا دز گنز هیناه ناکاه : تفگو تخادنا نم هب یهاگن

شاهاب تکمک هنوم یم رفظم رهش مرب دیاب نم هدش دب مرسپ
. شاب گنهامه

جراخ یوال زا دیما ان منم نارماک نتفر دعب و متفگ یا هشاب
مدش.

متفر نیمه یارب مدرگرب رهش هب دش یمن و دوب کیرات اوه
. اجنوا یاه لته زا یکی یوت

اج مهب و مدوب هتشاذگ اج ور م همانسانش مدنگ سناش زا
هی هب متفر و مدرک دامتعا ییاتسور هی هب راچان ندادن

اه. تیئوس
لثم دوب دولآ هم نومسآ مدش، هریخ نوریب هب قاتا هرجنپ زا

نم... نیگنس بلق
ادرف ییاجک یلزان : مدرک اوجن بل ریز و تخت یور متسشن

. مرادن ربخ تزا هک هشیم زور ۹
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دش!!! ماه مشچ نومهم کشا مه زاب
شارب یسرکلا تیآ دیراد هدشمگ هگا تفگ یم مردام داتفا مدای

. دینوخب
بل ریز باالو ومرس ادخ زا یرود و رورغ اهتدم زا دعب

... مدنوخ
باوخ وهب تشلا ب یور متشاذگ ومرس هنادیما ان بش نوا

متفر

" هنارت
یمن درک یم یرارق یب و دوب هدرک بت بش رس زا دبهم
بسآ هچب هب هنکمم ردقچ هگم هداس یزاب بآ هی منود

؟!!! هنزب
رطاخ ،هب نارماک هب مدز گنز و ناتسرامیب مدرب و دبهم

. ناریا میدوب هتشگرب نارماک گرزب ردام توف
؟ تساجک هچب تفگ: مشخ اب دیسر نارماک یتقو

مدش. هدنز و مدرم بشما هشخب _وت
یلو هنم ریصقت دبهم یرامیب هگب و هنک ماوعد متشاد راظتنا

و ششوغآ و مرمک رود درک هقلح وشتسد یروابان مکلا رد
درک. زاب مارب

؟! هگیم یچ رتکد منیبب مر یم مزیزغ سرتن شیه _
دبهم. رتکد شیپ میتفر ناکاه هارمه و تفگ یا هشاب

اب هشاب راک هزات دمویم شهب و دوب یناوج مناخ هک رتکد
؟ رفایک هداوناخ تفگ: دزو یدنخبل ام ندید

؟ هروط هچ مرسپ :حلا دیسرپ و داد نوکت یرس نارماک
نومرسپ رس یوت راموت هی داد حیضوت شمارآ اب رتکد مناخ

رطاخ هب مشبشما بت و هنوا رطاخ هب شریخا یاه دردرس و
. هدوب فعض
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متفر حلا زا رایتخا وهب تفر جیگ مرس راموت مسا ندینش اب
هدش. یرامیب نیچمه تبمالهب مرسپ منک رواب متسنوت یمن ،
تخت یور ، تعاس هب دروخ مهاگن مدموا شوه هب یتقو

دوب!!!! بش ۱۰ تعاس و مدوب یلومعم
مهب یباسح شرهاظ ، قاتا وت دموا نارماک و دش زاب رد
هدرک یفخم ضغب ات رازه شتشپ هک ینابرهم اب دوب هتخیر

؟ هبوخ حتلا مزیزع تفگ: دوب

م!!! هچب نارماک متفگ: ضغب اب دش یراج ماه مشچ زا کشا
: ممکش یور تشاذگ تسد و دیسوب ومینوشیپ شمرن اب نارماک

؟ تفرگ ور تضبن رتکد یدش شوه یب یتقو ینود یم
هدش؟ یچ هگم :هن متخادنا باال ومرس

کی و هشک یم سفن هراد تمحر یوت ولوچوک یهام _هی
! هشهام

ما؟ هلماح نم متفگ: و متخادنا ممکش هب یهاگن قوذ اب
. هشیم بوخ منومرسپ شابن نارگن ، مزیزع هرآ _

مزونه مدش، دنلب اج زا و مدز یراودیما یارب یخلت دنخبل
ظفح ومدوخ منوتن هک دوبن ردقنا یلو متشاد هجیگرس یمک

منک!!!

" ناکاه
مدید، قاتا رد تشپ هناحبص فرظ هی مدش رادیب هک حبص
اذغ زا یتخس هب مریگب نوج هکنیا یارب و مدز یوحم دنخبل

مدروخ

هک مدید ور ینوبرهم نز ریپ تیئوس زا ندموا نوریب زا دعب
دوب. هنوخ بحاص

موناخ جاح متفگ:سالم و شتمس متفر دنخبل اب
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ریخ! هب حبص مرسپ _سالم
. هنوحبص تباب نونمم متفگ: و شتسد مداد ور اذغ ینیس

یزاب نتشاد هچب ات دنچ طایح وت درب، ینیس و دز یدنخبل
. هنوخ وت نتفر ندیود و ندیشک تلا جخ ندید اب ندرک یم

. تسب شقن ماه بل یور یدنخبل نوشیزاب اهو هچب ندید زا
منیبب هک فارطا زا وج و سرپ غارس متفر یظفاحادخ زا دعب

هن. ای تسه ایشرا زا ینوشن
باال رهش یوت شیپ تقو دنچ مدش هجوتم ماه وج و سرپ وت

. هتفرگ لکش فداصت کی ی
عاونا نتشگ زا دعب و رهش نوا هب میتفر رفظم هارمه
لوهجم رتخد هی مدیمهف وج وسرپ و فلتخم یاه ناتسرامیب

و هفداصت هتشک مه هگید رتخد وهی ناتسرامیب لخاد هیوهلا
. هنوخ درس وت

؟!!! تساه نوا مودک یلزان یلو
ییاسانش ور هزانج ات هنوخ درس هب میتفر لوا بارخ ابحیلا

منک.

هزانج اهات قاتا زا یکی تمس متفر نوزرل ییاپ و تسد اب
منک. ییاسانش و رتخد

مدرک راهم یتخس هب ومنت شزرل دوب، هتفرگ تدش هب حملا
متفر. و

و نوج یب ی هزانج ندید اب دیشک ور وشک سیلپ رومام
. نوریب مدز قاتا وزا مدز قع رایتخا یب هدیرپ گنر

باال ومدوب هدروخ یچ ره و یتشادهب سیورس یوت متفر
. مدروآ

ریز ، تفر یمن رانک ممشچ ولج زا شزاب یاه مشچ ریوصت
ادخ؟ یا مدرک رارکت بل

یب و فیعض یاه هچب لثم ، تخیر ورف رایتخا یب ماه کشا
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هک راگنا هن راگنا ، مدرک یم هیرگ و متخیر یم کشا عافد
. مدرم هی

هک ،حاال تفرگ مورآ مبلق شپت ، متروص وت متخیر بآ دنت دنت
هک دوب هتشگرب مبلق هب دیما یا هنزور دوبن یلزان هزانج نوا

تس. هدنز منز
یهار رفظم هارمه و مدرک تسار ور م هدیمخ رمک

مدش. ناتسرامیب

یفداصت رتخد غارس و شخب هب مدنوسر ومدوخ تعرس اب
. متفرگ ور

. قاتا تمس مدیود تعرس ۲۰۹اب قاتا تفگ راتسرپ یتقو
یب هزور هس رامیب نیا تفگ: و دموا مرس تشپ مراتسرپ
دعب هشب هنیاعم دینک ربص هدموا شوه هب زورما و شوه

. لخاد دیرب
. متسشن راظتنا سنلا وت متفرگ هلصاف قاتا زا یتخس هب

" هنارت
ندید متفر دش رتهب نارماک شوغآ وت حملا هکنیا زا دعب

دبهم.
یب ماکشا ، ندوب هدرک نزوس نزوس ور م هچب تسد مومت

دش. یراج رایتخا
یتخس همه نیا تقاط هگید شمدیسوب مکحم و متفرگ شلغب

. متشادن
هچب ایادخ متفگ: یا هناسمتلم نحل اب مداتفا ادخ دای اهتدم دعب

هدب. شافش منک یم شهاوخ ههانگ یب نم ی
هب مدب ستسیزهب یاه هچب هب تاریخ یلک مدرک رذن ملد وت

هشب! اپ رس م هچب هک یطرش
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،ابح متمس دموا نارماک مدوب دبهم تخت رانک هک روط نومه
ور هجیتن اه شیامزآ باوج زا دعب رتکد تفگ: بارخ یلا

. هگیم نومهب
هنارت : موزاب یور تشاذگ و شتسد ،هک متسب وماه مشچ

ناج _
یم جرخ مراد لوپ یچره شابن نارگن نک، تحارتسا ورب _

. نومرسپ یارب منک
. دیرخ لوپ اب هشیمن ور ازیچ یضعب _

منوت. یم نم تفگ: دزو یدمخزوپ
منوم. یم مرسپ رانک نم ، هرتهب مینکن ثحب _
وت... یزاب جل ردقچ : شاهوم نیب دز گنچ

تقاط مرب شرانک زا نم متفگ: و مدرک گنرپ وماه مخا
هنم. سک نیرت زیزع دبهم مهب نارماک مرایمن

نم هشاب هشاب تفگ: باالو دروآ میلست هنوشن وهب شتسد
. منومیهام و وت نارگن طقف

الالیی هب مدرک عورش شارب و متسشن دبهم یلدنص رانک
. ندنوخ

ورب تفگ نارماک مردقچ ره و مدنوم دبهم رانک زور نوا
سمش رتکد رتفد میتفر تخس زور کی زا دعب ، مدرکن شوگ

هدب. طاالع نومهب ور شیامزآ ی هجیتن ات

" ناکاه
" لخاد دیایب رفنایک یاقآ درک" مادص راتسرپ

. قاتا وت متفر متفگ یا هللا مسب مدش دنلب اج زا
مسا و دوب چگ وت شاپ و تسد هک یفیحن رتخد ندید اب

دش. دنلب مداهن زا هآ دیشک یم کدی و یلزان
و موصعم مشچ تفج ود طقف نم لکیه شوخ یلزان زا

دوب. هدنوم یقاب ییایرد
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. مدرک شزاون ور شاهوم ینوبرهم واب شفرط متفر
و دوب چگ وت وزاب وات دوب هتسکش روجدب شاه تسد

دوب. هتسب لتآ وناز ات مشاهاپ
. ناکاه تفگ: و تخادنا مهب حیلا یب هاگن

مسک؟ همه ملد نوج مدز: بل
یارب هک یراتسرپ ، تشاذگ مه یور مورآ ور شاه مشچ

دوب. هدموا شمرس میظنت
رثا تفگ: و دنوشن ش هدروخ رژ یاه بل یور یدنخبل

. هروآ باوخ لوپمآ
؟ هنوترهاوخ داد: همادا راتسرپ و مداد نوکت یرس

و دوب هدننز شیارآ قرغ شتروص ، متخادنا شهب یبجعتم هاگن
. هتخیر نوریب دمع هب دوب مولعم ور ش هدرک گنر یاهوم

. همرسمه ریخ متفگ: و مداد نوکت فسات یانعم هب یرس
ناهآ تفگ: و درک کزان یمشچ تشپ

یرتسب دیاب یک :ات شرانک متسشن و مدیشک یفوپ یگف کال زا
؟ هشاب

هوا هوا تفگ: دزو یقیمع دنخبل دیراخ یم شنت ًادج هراتسرپ
ریز زا هزات االن نوتموناخ یاپ و تسد دیراد یا هلجع هچ

حاال هتسکش اج ۲۰ زا شپچ یاپ ، هدموا نوریب یحارج غیت
. دیتسه ام شیپ حاال

هقشاعم زا نشب صخرم میتقو تفگ: و دز ییاج یب ی ههقهق
. تسین یربخ هطبار و

شیشک میس یاه نودند فیدر وت و متشم مدرک یعس یلیخ
خیلا شرس ور یلزان زا یرود زور هد مشخ و مراین ورف

. منکن
مزا ور ش هناخاتسگ هاگن دوب هدش متینابصع هجوتم هک منوا

درک. کرت ور قاتا دیشخبب نتفگ واب تشادرب
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نوا ات متفرگ ور شردپ و ردام هرامش و متسشن یلزان رانک
نایب. رد یتحاران زا مه اه

دایب. شوه هب هک مدنوم رظتنم بش ات
درک یم نهلا مئاد شندب درد زا درک زاب ور شاه مشچ یتقو

هشک. یم ریت شندب همه تفگ یم و
یلزان و درک قیرزت مرس شهب و دموا یحبص راتسرپ مزاب

. دیباوخ مزاب
زبس هاگن نوا اب هراتسرپ تفرگ مورآ یلزان هکنیا زا دعب

دیتسشن اجنیا حبص زا تفگ: و تخادنا هاگن مهب شیا هبرگ
هشب؟ ضوع امش اب تسین یا هگید هارمه

. مدموا نارهت زا ریخ متفگ: مخا اب
. دیروخب ماش دییامرفب سپ _

. مرادن لیم نونمم متفگ: و مدرک یمخا
. هنوتلیم روط ره تفگ: و تخادنا باال یا هنوش

ور شتیعضو نم هک دموا شپاکچ یارب شرتکد بش رخآ
. مدیسرپ

تحت یا هتفه کی دیاب و همیخو یلیخ یلزان حلا تفگ مرتکد
نوچ دوب کانرطخ منارهت هب شندرب یفرط زا ، هشاب رظن
عاخن عطق کسیر شنداد نوکت و دوب هدید برض شندرگ

. تشاد ور
انیم و نینزان اب میراگدنوم ناتسرامیب وت یتدم مدیمهف یتقو

باال نوچ ننک مکمک یتدم و مشلا نایب مه اتاب متفرگ سامت
. دشیمن اهنت تسد هرخ

مهب یتدم ور شرهشون یوالی متساوخ ممارهش متسود زا
مشلا. مدب لا قتنا ومیرورض لیاسو منوتب ات هدب ضرغ

ور سیلپ مدرک ادیپ ایشرا زا یدر رگا متساوخیم یفرط زا
.... مراذب نایرج رد



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

بقارم یتفیش انیم و نینزان اب اه راک ندش ماجنا زا دعب
دش. هتفه رخآ ات میدوب یلزان

" یلزان
وهب مدش صخرم ناتسرامیب زا تخس ی هتفه کی زا دعب

میدنوم رون رهش وت ناکاه یا هراجا یوالی وت ناکاه داهنشیپ
هشب. رتهب میمسج مه یحور حلا مه ات

راومه ان یاج و هلپ نم یتحار یارب و دوب هقبط کی یوال
و نوریب منوتب ات دوب راد هرجنپ قاتا یوت منم تخت تشادن

... تعیبط و لگنج هب ور یا هرظنم منک، اشامت

هدیبوک گنواه وت راگنا درک یم متیذا روج دب مندب یگتفوک
اعد الهن دگنس و هدموا ایشرا رس هچبالیی متسنود یمن ، منشاب

. هشاب هدش هتشک زا مدرک یم
ونم و شدوخ یگدنز شکیچوک زغم نوا اب قمحا هرسپ

یعونصم سفن لثم ناکاه قشع هگا منود یمن درک، نوغاد
دوب؟! یچ متبقاع االن درک یمن ایحا ور ما هدرم حور

مرس باالی بشید زا مناکاه درک، یم روق و راق روجدب ملد
منک. شرادیب مدیشک یم تلا جخ دوب هدرب شباوخ وحاال دوب

مشب مرچلیو راوس متفر و تخت بل مدیشک ومدوخ یتخس هب
. نیمز مداتفا سکعرب کسوس لثم و تفر رد رچلیو هک

تسد یاه چگ و مدب نوکت ومندرگ دشیم عنام میبط دنب ندرگ
درک. یم مدودحم رتشیب مماپ

ندز غیج و نتخیر کشا مدرک عورش تینابصع تدش زا
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دش... دنلب شاج زا رنف لثم ناکاه هک

و رس کسوس لثم ارچ تفگ:وت و تخادنا مهب یبجعتم هاگن
؟ یهت

!!! یشب تحار متسد زا مور نزب ییاپمد اب متفگ:ایب ضغب اب

یارب یلزان وشن سول تفگ: و تفرگ ملغب اه هچب لثم دموا
؟ یدرکن مرادیب یچ

. مدیشک تلا جخ نوچ _

هیچ؟ یارب تتلا جخ مترهوش نم درک: مخا

هب تلا جخ زا رپ هاگن دش، دنلب ممکش روق و راق یادص
قرب تثابخ زا شگنر شوخ یاه مشچ مدید هک متخادنا ناکاه

هدش؟ هنسرگ یلپت یلزان سپ دز:

. متسین لپت نم متفگ: و مدیشک یدنلب غیج

. هدرک تلپت تندب یاه مرو نیا یلو _

ود مدش تکاس دمویمن رب متسد زا یراک نوچ یلو مدرک مخا
. مدرک یم لمحت و طیارش نیا دیاب هتفه

متفگ: هک هنک غاد و پوس تساوخ و هنوخ زپشآ مدرب ناکاه
ماوخ. یم سابلا ک نم
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. تارب تسین بوخ _

ماوخ. یم سابلا ک نم مریخ ههن _

ییوشسد تمربب مرادن حلا منم یشیم لا هسا دعب تفگ: کالهف
منک. تکشوپ دیاب

م؟ هچب نم هگم متفگ: و مدیشک غیج زاب
. میلست هشاب تفگ: باالو دروآ میلست هنوشن هب وشتسد

ک جیودناس هی ودب مبوخ رکون نیرفآ متفگ: و مدز یدنخ شین
. منیبب نزب سابلا

اباب!!! یا تفگ: و داد نوکت یرس

انیم و تخت ور مدرب درس سابلا ک چیودناس ندروخ زا دعب
هس ور ام یرانک یوالی ایلیا و انیم هشاب مبقارم دز ادص ور
راب ره هک یاو ننک مکمک ات ندوب هتفرگ هراجا زور راهچ
هدنز و مدرم یم تلا جخ زا مدرک یم ضوع ومسابل انیم

. مدشیم
مه وربا هب مخ مدرک یم وماه راک ینوبرهم اب اما انیم

. دروایمن
نوا واب مرغ ال و دنلب دق یومع رتخد نیا نم ردقچ
. متشاد تسود یکشم و هدیشک یاه مشچ و کیراب تروص

تفگ: و تسشن مرانک ماه سابل ندرک بترم زا دعب انیم
! مدرک یضار ور ایلیا یلزان

یا؟ هلئسم هچ رس _
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ششیپ تکرش مرب دوب رارق اه!!! هترپ تساوح اباب یا _
مگ. یم نیمه یارب منک راک
!!! تارب ملا حشوخ هبوخ _

دوب هداد ریگ شیپ زور دنچ زا ملا، حشوخ یلیخ ممدوخ _
و هتسخ و نز نوریب راک تفگ یم تکرش یایب مرادن تسود

هنک. یم یبصع
هراد. یفیطل هاگدید هچ مزیزع _

! همرکف هب یلیخ هرآ _
. رتخد یشاب تخبشوخ متفگ: و مدز یدنخبل

ور مدیشک زارد نم نوشدوخ دحاو تفر انیم هکنیا زا دعب
یتخبدب هلب مدیمهف ما هدعم شچیپ سح اب اما ماوخب ات تخت

هدش! لزان مرس یدیدج

مگب مدیشک یم تلا جخ ،حاال منزب ادص و ناکاه مدش روبجم
!!! همگرم هچ

؟ یچیپ یم تدوخ هب رام لثم ارچ یلزان هدش یچ _
مراد زیچ هزیچ _

زاب؟ یا هنسرگ _
رد هراد یپیپ متفگ: یتخس وهب مدرک هلا چم درد زا ومتروص

! نوریب دایب هنزیم
. ییوشسد مدرب و رچلیو یور متشاذگ دموا

و تحاران یباسح مدز شادص تلا جخ اب تایلمع ماجنا زا دعب
. مدوب هدنمرش

مزاب هک نوریب میرب ات تفرگ ملغب و متسش یتخس هب ناکاه
دز. چیپ ملد

دایم. هراد دش:خآ دنلب م نهلا یادص
؟؟؟ دش یچ _
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! متفرگ لوبلا هلسلس _
تفگ: بجعت اب
؟ یتفرگ یچ _

! متفرگ راردا رُرکت _
مشیم روبجم شرخآ ؟! روخن سابلا ک متفگن نم تفگ: و دیدنخ

منک. تکشوپ
. ییوشسد مربب ودب _خآ

هتبلا درک، کشوپ ونم ناکاه هکنیا ات تشاد همادا یتخبدب نیا
شفیرح یلو مدن هزاجا ات مدز واپ تسد ردقچ هک دنامب

. مدشن
درد لد هرابود هکنیا سرت وزا مدروخ هدعم صرق مه دعب

. مدروخیم یوقم یاذغ و پوس طقف زور دنچ ات مشن

" هنارت

وباال شمارگلت متشاد هلصوح یب دوب متسد نارماک یشوگ
درک. بلج ومهجوت نز هی لیافورپ هک مدرک یم نییاپ و

ور اه وراد دوب" هداد مایپ یمسر و کشخ یلیخ نز
" ندشن نومهجوتم میدنوسر

مشاب شهب هجوت یب متسنوتن هک یروط دوب راد وب یلیخ مایپ
مایپ همهفن نارماک هکنیا یارب هتبلا ، مدنوخ و نوشاتچ لک و
مرن. ول ات مدنوخ یم وگتفگ شیامن شیپ زا مدرک نیس و

، مدشیم هیضق قمع هجوتم نز نوا زا مایپ ره ندنوخ اب
اب هتشاد تدم نیا مامت و دوب یلبق مدآ نومه شتاذ نارماک
. هدرک یم روج هلپ و لوپ شدوخ یارب یبلقت یوراد شورف
رانک دوب هام دنچ هکنم یلو دوب یزمر نوبز اهاب مایپ مامت

مدش. یم نوشروظنم هجوتم مدرک یم یگدنز نارماک
یدرف هرادن ناکما متفگ یم یلو مدوب هدرک کش مه رت لبق
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هدیسر شهب یتفگنه هیثرا و هراد یدنمتردق نیا هب تکرش هک
. هنزب وراد قاچاق هب تسد

یم ییوش لوپ وراد یاه یچ قاچاق یارب عقاو رد نارماک
!!! تشادن نوشمرج وت تاکرش اب یقرف نیا و درک

وشردپ یاه یراک تفاثک صاقت هراد مدبهم مدرک یم سح
یتخس یرامیب نیچمه یگلا ۴۳س یوت دیاب ارچ هنرگو هدیم

؟!!! هریگب

سارت یور هک نارماک تمس متفر مشخ واب مدش دنلب اج زا
دوب. هتسشن

. مینزب فرح ایب نارماک _

؟ هدشیچ تفگ: و تخادنا مهب یگنگ هاگن

هه مدز: یقیمع دنخزوپ شو هنیس تخت متشاذگ و شیشوگ
!!! یتسه یرونوج هچ متخانش بوخ

وهی هیچ؟ تزاف تفگ: و درک مهاگن هدش تشرد یاه مشچ اب
! تدریگ یم قرب

! مدنوخ ور انیم اب تاه مایپ ناخ، نارماک یتفر ول هه _

انیم؟ سیم تفگ: و داد نوکت یرس
یچ! قاچاق یاقآ هلب، متفگ: ولهپ هب تسد
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و تخادنا میبصع هاگن و متسد وت یشوگ هب یهاگن نارماک
هدنخ. ریز دز یقپ

یروط نیا هک دوب یراب نیلوا زورما تخس هتفه کی زا دعب
. دیدنخ یم

؟ تشاد هدنخ مفرح _
ونم یشوگ زمر تفگ:وت شتنطیش رپ هاگن نوا ولج،اب دموا

؟ یدروآ اجک زا
مدید. یکشاوی _

گنخ نوطیش یا : شلغب وت متفرگ و مرمک رود تخادنا تسد
نم!!!

! یتنعل گنخ وگن نم ش:هب هنیس وت مدز تشم
ولوچوک گنخ درک: مدنلب نیمز وزا دیسوب و تفرگ ومتشم

مدآ کمک اب هراد هتقو دنچ هئوراد یچقاچاق هی رتخد انیم
ور شاه هشقن و هشک یم کرس شردپ یاهراک وت نم یاه

هنک! یم بارخ

. مدرک رواب هه متفگ: ومدز یدنخزوپ

نم هتفر تدای ینک، رواب مدیاب تفگ: و دیسوب ومبل دش مخ
میک؟

؟ یتسه یک _ثمال

تاه! هچب اتود یاباب و امش رهوش _

! سفن نک زاب وتامخا :حاال همادا و دیسوب وم هنوش

همدص شردپ هب دیاب رتخد هی ارچ نارماک منک یمن رواب _
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؟ هنزب

و هداد یم رازآ و شردارب و نوا یگچب وت شردپ نوچ _
. هتشک و نوشردام

هی شیپ هام دنچ ، تسه میمیدق یاتسود زا رایهم شردارب
. مدرک لوبق زوسلد هک منم تساوخ کمک مزا و دیشک هشقن

یم جوم تقادص شهاگن وت مدش هریخ شاه مشچ وت قیمع
دز.

شوخ یاه بل یور ومبل الهنم وجع تواضق زا هدز تلا جخ
. مدیسوب قیمع و متشاذگ شمرف

دش. دراو راتسرپ دشو زاب قاتا رد هظحل نومه
درک. یعونصم هفرس و تخادنا ام هب یبجعتم هاگن

هدش خرس تلا جخ زا هکنم ، یداع حتلا هب میتشگرب عیرس
!!! موناخ دیدز یم رد تفگ: ییورپ اب نارماک یلو مدوب

مخت و مخا اب دوب هطیلس یازارد نوبز نوا زا هک ماراتسرپ
. باوخ قاتا هن هناتسرامیب اجنیا تفگ:

، میدیمهف میصاصخا قاتا ینعم تفگ: و دز یدنخزوپ نارماک
مد؟ یم و تیئوس نیا هنیزه یچ یارب نویلیم کی یبش

دادن همادا هیطخ طخ شباصعا نارماک دوب هدیمهف هک هراتسرپ
دعب نتفگ سمش رتکد تفگ: و زیم ور تشاذگ هدنورپ وهی

. دیریگب ونوترسپ شیامزآ باوج شرتفد دایب رهظ زا
هیچ؟ یارب یرخآ شیامزآ نیا ولج: متفر و مدموا مدوخ هب

و نوترسپ راموت عون داد: باوج یگلصوح یب اب راتسرپ
هنک. یم صخشم و تسه شلمع ناکما هکنیا
. نوریب دز و تخادنا ام هب یصرح هاگن مدعب

، راتسرپ هچ ور وت یا هدقع ی هدیشرت دز: داد دنلب نارماک
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. یشب محلا دیاب
هتشز سیه : شنهد یور متشاذگ تسد و شفرط متفر

اه!!! هناتسرامیب

یروجنیا هک یصوصخ ناتسرامیب مدموا نم تفگ: باصعا یب
هشب؟ راتفر ماهاب

نیا تسایر منزیم گنز تفگ: و دز گنچ متسد زا وشیشوگ
هدش! بارخ

زادنن ندروخ نون وزا تخبدب نارماک _
روبجم ننک، ضوع ور ام راتسرپ مگب ماوخ یم هن _

. منیبب ور هدیشرت یولیبیس نیا هفایق زور ره متسین
باوخ یرانک قاتا وت هک دبهم رس باال متفر و مدیشک یفوپ
قاتا ات دوب هتفرگ نومارب یصاصتخا تیئوس هی نارماک دوب،
م. هچب دبهم میلصا قاتا وت میشاب نکاس نوا و نم شیرانک

نیرتهب نیا و تشادن ور ام یرود تقاط مه هظحل هی دبهم
دوب!!! رکف

میدش. قاتا دراو یشنم هزاجا اب
هی ندنوخ حلا رد اقیمع و دوب هتسشن شقاتا وت سمش رتکد

دوب. هدنورپ
. مینیشب درک هراشا دزو یدنخبل ام ندید اب

رانک ور هدنورپ رتکد ، میداتسیا رتکد زیم یولج ودره
دوخ رفنایک جوذ هب هب : تخادنا نومهب یهاگن و تشاذگ

! نیدلگ
. تشاد ینابرهم و یمیمص نحل رتکد

. نونمم تفگ: و داد تسد شاهاب نارماک
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. متسشن نارماک رانک و مدرک سالیم منم
؟ هروط هچ دبهم :حلا دیسرپ ینارگن اب نارماک

و تشاذگ هحفص یور تشاذگ و دبهم یآ رآ ما نکسا
درک. هراشا شهب درک هراشا

رس وت ی هدغ هناتخبشوخ مگب دیاب رفنایک بانج بخ _
ماجنا زا دعب یدوز هب وام همیخ شوخ عون زا نوترسپ

مینک. یم لمع ور دبهم ییاهن یاه شیامزآ

؟ هشیم سملا نومرسپ ینعی تفگ: تهب اب نارماک

رفنایک بانج هلب داد: باوج دزو یدنخبل رتکد

بل ریز ور ادخ دش یراج نارماک ونم یاه مشچ زا کشا
هداد. هرابود تصرف مرسپ هب هک مدرک رکش

هب یلو تسا هداس هچرگ دبهم لمع هک داد حیضوت رتکد
. تسین رطخ زا خیلا مرسپ ندوب نس مک رطاخ

غیت ریز زا سملا دبهم هگا درک رذن بجعت مکلا رد نارماک
فرص ور شیگداوناخ ی هیثرا همه دایب نوریب یحارج

مک رامیب و یناطرس یاه هچب یارب ناتسرامیب هی تخاس
. نشب لمع شدوخ هنیزه اتاب هنک یم ناوت

نموت اه درایلیم ینعی رذن نیا ، مدروخ اج هصخش هب نم
رامیب نیگنس یاه هنیزه لبقت مدعب و ناتسرامیب تخاس جرخ

. یناطرس یاه

یفرط وزا دح نیا رد هن یلو هدنمتورث نارماک متسنود یم
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نومرسپ هب شیدنمق وعال شتیصخش وت رییغت همه نیا زا
مدش. لا حشوخ

رود یاتسور یوت و ناتسرامیب نیا دوب رارق هکنیا رت جبلا
هنک. یزادنا هار هداتفا

کمک اب داد لوق و دش رثاتم دینش ور نارماک رذن هک رتکد
تیاهن یفرط وزا هنک شکمک راک نیا شوت هگید یاراکمه

. هنکب دبهم نامرد یارب ور شش تال

شرس باالی حبص دوب،ات هدرک بت لمع سرت مزا هچب دبهم
یلو منک شمورآ مدرک یم یعس شزاون و زان واب مدوب

. تشادن هدیاف
لمع سرت زا م هچب نارماک : نارماک غارس متفر رس رخآ

هنک! یم هیرگ هراد یروج نیمه هدرک بت

دوب هدش هتفشآ تخس ی هتفه ود نیا یگتسخ زا هک نارماک
دبهم. غارس تفر دشو دنلب اج زا

لکیه نومه واب درک کاپ وشاه کشا دید و شاباب هک دبهم
. نارماک لغب دیرپ شفیحن

ش هناردپ نحل واب دیسوب و دبهم تروص و رس نارماک
هدش؟ وسرت نم درم تفگ:

یاباب داد:هن باوج هنارورغم دبهم
ور تا هصغ ردقچ تنامام هاگن هنک؟ یم هیرگ ارچ سپ _

. هروخ یم
درک ترپ و شدوخ یلو دشن نارماک یافرح هجوتم دایز دبهم
درک. هاتوک وماهوم هراتسرپ موناخ نوا تفگ: و شلغب وت
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دز. نزوس متسد هب مدعب
رتکد یاقآ و راتسرپ مناخ تفگ: و دیسوب و دبهم رس نارماک

ننک. بوخ و تدرد رس ات نک کمک نوشهب نتسه ام تسود
دعب تفگ: شهب تنطیش اب نارماک درک، شهاگن لد ود دبهم
یم ینتسب یزاب رهش میریم مه اب حتلا ندش بوخ زا

. میروخ
تسود ینتسب یلو تنسود یمن و یزاب رهش ینعم دبهم
مورآ شردپ لغب ووت دش عطق ش هیرگ نیمه یارب تشاد

. تفرگ

" یلزان

اب ناکاه دشو زاب قاتا رد هک مدروخ یم اذغ ین اب متشاد
وت. دموا مخا

هتفر؟ مه وت تاه همرگس ارچ هدشیچ _
کاپ دوب یسس هک ومبل ی هشوگ ، ومرانک تخت ور تسشن

درک.
؟ یدروخ چیودناس مزاب _

. ییوشسد مرب منوت یم تسین چگ وت هک ماتسد _
متفر زورما : تخت یور درک اهر وشدوخ و دیشک یفوپ

ی عاالهم اه عاالن ولبات وت مریگب یصخرم هک هاگشناد
مدید. ور ایشرا

متفگ:عاالهیم؟!!! بجعت واب شتمس متشگرب
؟ یدش تحاران درک: مخا

هن!!! هک همولعم متفگ: و مداد نوکت ومرس
مدش. هکش طقف

درک هقلح و شتسد و دموا مدروخ یم اذغ هک روط نیمه
داد. کلقلق ومولگ ریز و متشپ
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. یمناخ منوج یا تفگ: قوش متفر،اب هسیر هدنخ زا
! ایرد میرب زورما :ایب تمس متشگرب

. مدیسوب قیمع و دروآ کیدزن و شمرف شوخ یاه بل
دش. نوگلگ ماه پل و متروص وت دیود نوخ

. تفرگ زاگ وماه پل و داتفوین تنطیش زا منوا
رد شداد هک متفرگ ش هنیس زا ینوگشین سمملا تسد اب منم

. دموا
دوب هام کی متیعضو رطاخ هب ناکاه ، میداتفا هدنخ هب ود ره
یارب متسنود یم یسک ره زا رتهب نم و دشیمن مکیدزن

!!! هتخس ردقچ ناکاه لثم یدرم

، مدیشک زارد و متسش ناکاه کمک اب وماتسد اذغ زا دعب
کمک اب دیاب منک زاب ور اه چگ یتقو هک دوب نیا یتخبدب

منک. ناربج ور ماپ و تسد فعض یپارتویزیف
داد و غیج یادص هک مدوب ازیچ روج نیا هب رکف حلا رد

دش. دنلب ایلیا و انیم
ننک. یم ثحب نراد مدیمهف دعب یلو مدیسرت یلیخ شلوا

؟! هربخ هچ هنیبب دوب هدش واکجنک مه ناکاه
. داتفا هار و رچلیو وت متشاذگ و تفرگ لغب ونم

هلوگ هلوگ انیم یلو دیسوب یم ور انیم تشاد قوذ اب ایلیا
. تخیر یم کشا

طسو ، قاتا وت میرب نک جک رخ رس متفگ: ناکاه هب ور
. میشن محازم نوشیرسرب کاخ یاراک

هچ مینیبب میرب راذب ندش ام هجوتم :عفال دیدنخ وحم ناکاه
؟ هربخ

فرط دموا یشوخ واب دیشک انیم ندیسوب زا تسد ایلیا
. شدیسوب و تفرگ ششوغآ رد مکحم و ناکاه

هدش ربخ هچ وگب ؟؟؟ ینک چام یاوخ یم ور همه ایلیا _اقآ
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؟
هیده و تمعن و هدرک فطل ام هب دنوادخ تفگ: قوذ اب ایلیا

. هدرک نومراثن یا
ما هلماح نم تفگ: ضغب اب انیم هک مدرک شهاگن بجعتم

!!! هکرابم متفگ: قوذ اب
هرهچ نومه اب انیم یلو تفگ کیربت هنابدوم و دیدنخ ناکاه

راک. رس مرب متساوخ یم نم تفگ: هدز مغ
ورب. تلقسف دلوت زا دعب تسه هشیمه راک هلخ انیم فوپ _
هی ام هرادراب انیم هک حاال هرتهب تفگ: مفرح نیب ناکاه

. میریگب یلزان یارب راتسرپ
هک دوبن یروج شتیعضو انیم هرخ درک،باال دیئات مه ایلیا

درک. یم تحارتسا دیاب و هشاب نم بقارم
ی هچب رطاخ هب ایلیا و انیم نتفر تباب میتحاران مامت اب
یمالد رس وت مئاد انیم دنچ ره مدوب لا حشوخ یلیخ نوشیلقسف
زا شلد هت لک رد یلو هندش راد هچب هتقو هچ هک دز یم

دوب. حلا شوخ یلقسف نوا دوجو
نرب. دعب و هنک ادیپ مارب راتسرپ هی انیم دوخ دش رارق

ات تفرگ کمک اجنوا زا ناتسرامیب دز گنز مه ور راتسرپ
. هشاب نئمطم

" ناکاه

هلصوح تفرگ یم هنوهب رتشیب یلزان ایلیا و انیم نتفر دعب
رس ادرف مداد کمایپ دیدج راتسرپ هب دوب هتفر رس اعقاو ش

. هشاب اجنیا ۷ تعاس
و دوب یلزان هناهام تداع نامز هنک ریخ هب ونم تبقاع ادخ

ومتقاط تشاد مه شایقلخ دب لمحت یتخس شزا تبقارم رانک
درک. یم قات



یدیمح ف هدنسیون نونج سح

یلو منود یم وشردق ینامز ره زا رتشیب و مشقشاع هتسرد
. بصعت و رورغ زا ورپ مدرم هی منم

یتعاس دنچ داوخیم ملد هگیم هاریب دب مهب بش ات حبص یتقو
شاهاپ تیعضو رطاخ هب منیبیم زاب یلو مریگب هلصاف شزا

. بقارم و مشاب شرانک دیاب
اما هنابش یاه ندز مدق و ندیشک راگیس هب مدروآ ور هگید

منک. لمحت و یگدنز راشف منوت یمن مزاب
و هقلطم تحارتسا شیرادراب رطاخ هب مه یلزان رهاوخ
اهنت تسد نم هدش ثعاب انیا همه و شرانک هدموا شردام

. منومب

امتح. مشچ داد باوج راتسرپ

هنک. یم راک لیابوم اب هراد یلزان مدید و هنوخ وت متفر

یتروص ورژ دوب هتسب یشوگرخ وشاهوم اه هچب رتخد لثم
دوب. هدز

: متخیر مهب و شاهوم و شفرط متفر ، دموا شک مسبت هب مبل
؟ هروط هچ نم خاالق دب موناخ

هتفر! رس شا هلصوح تفگ: و تخادنا مهب یقیمع هاگن
مرب. ت هلصوح نوبرق متفگ:خآ و مدیسوب وشبل

. مدیئوب و مدیسوب ور شاه هنیس ات ندرگ وزا مدش مخ دعب
. دیدنخ یم و دیشک یم غیج شتسوپ کلقلق زا منوا

محرت یاهاگن اب ایلیخ هک دنامب کراپ میتفر رهظ زا دعب
تشذگ شوخ لک رد یلو نداد یم رازآ و یلزان نوشزیمآ
هرابرد ندز فرح ات یلزان لوق هب یسیل ینتسب ندروخ زا
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نوم. هتشذگ
هک درک نهلا حبص ات درد رمک تدش زا یلزان میتشگرب یتقو

هربب. شباوخ ات مدب نکسم شهب مدش روبجم
عقوم نیا هک مدروخ اج یلیخ ندز، و رد هک دوب دوز حبص

هرد. تشپ یک زور
یروج و مدز رانک دوب هدرب شباوخ متسد یور هک ور یلزان

. مدموا نییاپ تخت زا هشن رادیب هک
رد. مد متفر و مدیشوپ مدروآ سابل تسد هی دمک زا متفر

متفگ: بجعت اب هنوخ رد تشپ ناتسرامیب فلج راتسرپ ندید اب
امش؟!

راتسرپ امش ایوگ دز: دنخبل و تخادنا مهب یزیه هاگن هرتخد
نیمه یارب مبش تفیش هتفه نیا منم دیدوب هتساوخ یصوصخ

! اجنیا مایم ور اه زور
زاس رتخد نیا ، منزب مدوخ رس وت یتسد ود تساوخ یم ملد

ام! هنوخ طسو دوب هدموا حاال دصقر یم هدزن
هنادازآ شیرفرف یاهوم و تشاد یا هریت تسوپ و الرغ مادنا

دوب. هدیرد ور یرسور راصح
ور شتخمز یاه بل هک دوب ششفنب بل رژ همه زا رت دب

دوب. هدرک رت هریت
هظحل یتح دمویمن مشوخ ال صا هک دوب یارتخد پیت نوا زا

منک. نوشلمحت یا

. مدیشک تلا جخ هرتخد مهب هریخ هاگن زا یلزان هب رکف اب

ومع؟ ییاجک تفگ: دزو متروص یولج ینکشو هرتخد
یولج قاتا نیا یتشپ قاتا مرسمه متفگ: یدج و مدرک مخا

. هشاب امش یارب مرد
. مراذ یم نوتارب مه ور شییوراد و ییاذغ همانرب
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دایم منز ردام بش یارب و نارهت مریم هبنش هس یاحبص نم
و نوریب مرب هنکمم یلو ماجنیا هتفه یازور هیقب یلو اجنیا

. دیشاب یلزان بقارم ییاهنت دیشب روبجم امش

یاقآ مشچ یکوا تفگ: و دنوکرت و شسمدآ ساوح یب رتخد
. رفنایک

و مدرک رتخد هب ور منک رادیب ور یلزان مرب هکنیا زا لبق
هیچ؟ وت مسا : مدیسرپ

! هشفنب تفگ: رِق واب دیشک ششخپ یاهوم هب یتسد هرتخد
راتفر اب مدوب راودیما ، یلزان غارس متفر و مداد نوکت یرس
. هنکن اطخ اپ زا تسد و هنک ایح مه هرتخد نم نیگنس

فلج ی هرتخد تشذگ یم دیدج راتسرپ ندموا زا زور دنچ
یلزان یاوه ال صا دوب، رف و رق و ندرک شیارآ رکف شمه

. مدوب یصرح یلیخ شتسد زا تشادن ور
وت مه اب وماش نوریب شمربب هک یلزان غارس متفر بش

... میروخب ناروتسر
هشفنب مدید دایب یلزان مدوب رظتنم طایح وت هک روط نیمه

ما. هنوش هب هنوش دموا
. مدرک یم سح و شدنگ رطع یوب

مدش. هجاوم ششیارآ رد قرغ ی هرهچ اب هک شتمس متشگرب
؟ ناکاه هدش یزیچ تفگ: و درک مهب یسوه هاگن

شیپ تعاس کی مرظن ؟هب ینکیم راک یچ اجنیا متفگ: مخا اب
. یشاب هتفر دیاب

بقارم ناروتسر مایم منم تفگ: و دز یدنخ شین هرتخد
. مشاب نوج یلزان
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. تسین امش هب یزاین مه ادرف زا هدرکن متفگ:المز مشخ اب
: مفرط دموا یشحو هاگن واب دز قرب هبرگ لثم شاه مشچ

ناج؟ ناکاه ارچ
ینک! مادص مشاب هداد هزاجا مرادن دای _

نم تفگ: یرگ اوقا نحل اب ومسابل فرط مدرب مرن و شتسد
اباب! متسود تاهاب هک

یمن مه ور هنک،زا تمالیش ومزغم تشاد دصق اعقاو هرتخد
تفر.

. تفرگ رارق نم هعونمم ناکم یور هناخاتسگ شتسد
شرس وت یچ منود ،یمن دروخ هرگ مهب نومهاگن هظحل نومه
هسوبب تساوخ و مابل یور تشاذگ ور شاه بل هک تشذگ

. دروآ مدوخ هب ونم یلزان نیه یادص هک
. شتروص راثن یمکحم یلیس و مدرک رپ ومتسد

متفر هلجع دش،اب یطاق مه اب یلزان و هشفنب ندز غیج
. متفرگ ششوغآ رد و نیمز دوب هدروخ هک یلزان تمس

. قاتا وت شمدرب مدوخ واب
و متشادرب وشاه سابل مامت و راتسرپ قاتا وت متفر هلصاف بال
یمن هگید مدز: دایرف دنلب ییادص اب طایح وت مدرک ترپ

. منیبب وتسجن تخیر ماوخ
شمارآ مکلا رد یلو هنک هیرگ ای هرب ور زا متشاد راظتنا
. کرت ور اجنوا مورآ یدنخبل واب درک عمج وشاه سابل

لثم هراد مدید یلزان غارس متفر دوب اه هناوید هیبش شراتفر
. هزیریم کشا اه هچب

م وشینیب بآ و ملغب وت دیزخ هک مدرک زاب شارب و مشوغآ
. منهاریپ هب دیلا

نم. هب منلا وتغامد شوم موناخ یلزان _
داوخ. یم ملد تفگ: و درک ینیف
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. مقدنف زیرن کشا هزره هرتخد نوا رطاخ _هب
، همدوخ رطاخ هب هک تسین هتخوس بالل نوا رطاخ هب _

مدش. هتسخ
رگیج یلو یشابن هتسخ متفگ: و مدیسوب و شتروص و تسد

. هشیم تسرد ینک ربص هتفه هی نم
دش. بارخ نومبشما ماش تفگ: و درک نیف نیف

. شمیروخ یم مه اب دشن _هن

. میدروخ ینتسب و هفاک شمدرب ماش یاجب بش نوا

و درک زاب وشاهاپ و تسد و تشذگ یلزان تخس هتفه کی
. یپارتویزیف هب نتفر یارب دش هدامآ

توافت نیا اب مراک و هاگشناد رس متشگرب هام کی دعب منم
. مدوبن هتشذگ زاب سوه درم نوا هگید هک

" یلزان

قرغ هب هب مدید و نوماقآ قاتا وت متفر نیچرواپ نیچرواپ
. هباوخ

و متسش بآ واب متشادرب لا متسد هی ، تخادنا لگ متنطیش
. باوخ قاتا وت متفر

. دموا رد شداد یادص هک شتروص یور مدنولچ و لا متسد
وت مدش ترپ و دیشک ومتسد هک منک شسیخ مزاب متساوخ

. شلغب
؟ هقجقج ینک یم راک یچ تفگ: و مور دز همیخ

ینوطیش متفگ: و مدروآ رد نوبز
س.هنی اب هک روط نومه دز، کم مکحم و دروخ و منوبز
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تفگ: و تشاک مبل یور هناناج یا هسوب تفر یم رو ماه
منک. تنامام ماوخ یم یلزان

. ینکیم طلغ متفگ:وت و مدیشک غیج
ور وت یاه یزاب سول یک منک،ات یم بوخ م یلیخ _

منک. شسول ونوا دایب م هچب راذب منک لمحت
!!!! هشیم میدوسح وگن _
. هگید هگید تفگ: و دیدنخ

نوا شیپ نم مابش سپ بخ یلیخ متفگ: صرح اب منم
. مباوخیم

. متساوخن هچب تفگ: و دیچرو بل
یمن لوگ تفگ: و درک ریسا ومبل وهی هک مدز دنخ شین

! ولوچوک نامام مروخ
منت. سمل و ندیسوب هب درک عورش دعب

هظحل هی نومه ایند راگنا دوبن فصو لباق مارب ششوغآ تذل
تس.

. میتفرگ تنطیش رپ شود وهی مومح میتفر هطبار زا دعب
. نارماک رسپ مالتاق ناتسرامیب میرب دوب رارق رصع

و هنارت اب یتسود هگید ناکاه هتسرد دوب، هدرک لمع هزات
تشادن نارماک

!!! هشاب ربخ یب نوش هچب حلا زا دموین شلد یلو

تس و یبآ و کیش راولش وتنام تسد هی ندیشوپ زا دعب
. ناتسرامیب میتفر مه شود اشود ناکاه اب ندرک

تییوس هک دوبن قاتا میدرک بجعت یلک دبهم قاتا میتفر یتقو
دوب. هراتس جنپ لته

زیت مشچ زا هک مدز یدنخبل شگرزب مکش و هنارت ندید اب
. دنومن رود ناکاه
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. دیسرپ و دبهم لا وحا و درک سالم هنابدوم ناکاه
. نشابن شنارگن و هبوخ دبهم داد حیضوت شمارآ اب هنارت
ثاریم و ثرا رس هک یلصفم ثحب زا دعب ناکاه و نارماک

ناتسرامیب ثادحا یارب ور نوشثاریم نتشاذگ رارق ندرک
ننک. فقو

دز. گنز ملیابوم نوریب میدز هک قاتا رد زا
رایماس شرسپ دلوت نشج یارب هک دوب نینزان داش یادص

درک. نومتوعد
. میتوعد رایماس دلوت بشما متفگ: ناکاه هب ور

دش؟!!!! سشلا کی یک هع _

شردام هشزور ۴۰ هچب هنووید متفگ: و مدز شولهپ هب یتشم
. هتفرگ نشج هدش اپ رس هزات

مراد تتسود یلیخ تفگ: و دیسوب و متشم و دیدنخ ناکاه
. یلزان

منم متفگ: و مدز یدنخبل


