
لوا _ تراپ #

دوب. اسویشل ندرک عمج لوغشم هک متفر داتسا میز تمس اهیکالسهب هچب قبیه جورخ ضحم هب

دادی؟ مک ور مرت این هرمن ارچ ، دبراب -او

نکی! ارجا ور مطرش نیتفی،ابید ومرت یاین اوخ می هگا ، متفگ تهب بش هکدی نم -

. مدرک شهاگن مغ اب

نکی! یذایمت اوخ یمی تفگ ، هکانرطخ خیلی تتطرش ی تفگ طقف یو تفگن مهب ور تتطرش وت -اما

: تخادنا ایباال هنوش

! رخب نوج هب ور ندش طورشم هک هن هگا ، مشَچ گبی هتسب همشچ یابیداب اوخ می هرمن هگا دیهگدیهگ،

بوکیمد. مزین ور ور ماپ یت نابصع اب

ای! هچب هگم بوکن مزین وتاپ : تفگ هک هشب جراخ اتزاکالس تفر رد تمس هب

ــــد...هَا! ُبراب ادخ ور -وت

هن! متفگ -

! هلوبق هشاب ی چره تتطرش ، هشاب : متفگ هشب جراخ زاکالس زااینهک لبق و مدرک ی چُن

ید. خرچ متمس هب ثکم اب

؟ اعقاو : تفگ و داد باال وشوربا یه

. درمان هرا، : مدرک ی فوه

. دموا متمس هب

دوب. دجی خیلی شتروص

یمد. سرت ارچیهوه منود منی

زاب مامشچ نوشیم یورپی مرن چیز نتسشن سح هکاب مدرک ی لمعلا سکع ره هدامآ ومدوخ و متسب ومامشچ سرت اب
دش.

... مشتادف -

. مناخ سورع تا هلعب باوج نشیند هساو ایانبیایم منامام اب هرارق بشما نک، هدامآ ور تدوخ

دش: درگ مامشچ

چی؟؟

مهیهن. منم طرش ، هلوبق هشاب ی چره متطرش ی تفگن هگم -

لای حشوخ واب مدز هنک،جیغی ی راگتساوخ ماباب نامام زا ونم بیدا همع اب هرخ باال دوب رارق دبراب منیدش،ینعی مرواب
ی... تفگن رت دوز ارچ ی، ضوع متقشاع : متخادنا شلغب وت ومدوخ

! مسفن منک یتر گلفاق متساوخ -می

؟ اهوجشناد وت مداتسا یمونم هاگشناد وت نومرس :خیر تفگ و درک مادج شدوخ زا هکیهوه مدز جیغی



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مود _ تراپ #

. متشاذگ اج مرس تشپ اجنومه حمیاور و نور بی مدز هدکشناد رد زا ود اب

! متشادن ونوا ی فاضا اهی ندز کف هلصوح دیهگ

رانک ور شرورغ هرخ باال رورغم و سخت دبراب داتسا منیدش مرواب ، متخانش رسزااپمنی هک مدوب لا حشوخ ردقنا
ینم! راگتساوخ بیدا داوخ می بشما و هتشاذگ

شچ ید تاسا اجیهاگ نومه هگم بخ درک، می کراپ هاگشناد نومتخاس تشپ ور شن شامی مهیهش ارچ متسنود یمنی تنعل
دش! می

تشپ ات هشن راد ربخ ارجام یزا سک نوم هطبار ندش ی مسر نامز هک؛ات دوب این شدصق همه هک متسنود می هتبلا
نردیدا. فرح اه وجشناد وبین هاگشناد وت نومرس

ی روه و دروخ رُس شرانک نجل ور ماپ هک دوب مهار طسو کرتیهد الب ضاف هاچ میودیمدیه متشاد هک روط مهین
ی تفلچ واپ تسد ال کشخ :مینگ هدنخ یقپیدززیر رسپ یه نابا خی هفرط نوا زا هک شفارطا اهی تفاثک وری مداتفا

انا!

و متسشن نوبا خی رانک اجنومه ومدب همادا متسنوتن ربیدو ور مناما درد اما مدش دنلب ماج زا ومدرکشراثن یی وش هفخ
هب زااینهک لبق و درک زمرت ملباقم ی گنر سیها نو هک منزب گنز داتسا وهب بردیمرا وتکیف زا یوم شوگ متفرگ یم مصت
می منهد وری ور لکلا هب هتشغا لای متسد ی سک وحینیهک نتخادنا شوت ونم و ندش پیهدا هدنگ درم اتود بیما مدوخ

ید. تساوخ هکمی هرتخد نومه ایمن بابرا : تفگ هکمی نشیمد مشوگ رانک ور شا یهد شارخن ی ادص تشاذ

! نومتد یدنی سک یدات زادنب هار شامینور دوز حیرد، دوب علای تراک -

اهی سفن یهک درم ترفن ورپ نشخ ی ادص نشیمد، مشوگ رانک ور همزمز ین رخا هک تشگ ربمی تشاد مک مک مامشچ
ور تردپ ی اراک صاقت هشتقو یو داتفا هنسرگر اینشی گنچ ال،حاالوت وچوک وهآ بخ : تخ میری مندرگ وری شغاد

دبی! سپ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موس _ تراپ #



. مدرک زاب مشچ مشوگ رانک یی انشا ی ادص اب

. تفر گیجمی مرس و درک می درد مندب مامت

دش. در ممشچ ولج زا یکفیمل هدرپ لثم مساو هدموا پیش تاقافتا همه

دوب هتسشن تخت هبل مرانک هک منامام هب دروخ ممشچ ممدوخ قاتا وت مدش هجوتم هکابحیتر رپیمد ماج وت رنف لثم
؟ مرتخد ی دموا شوه :هب تفگ ی نارگن واب

؟ ،نم...نمایاجن هداتفا مساو ی قافتا ...هچ نامام -

شکیمد. نوشیم یوریپی تسد

؟ دوب باوخ چیز همه ،ینعی مدوب هدش الگیج ماک

دوب. یهد دزدن ونم ی سک ینعی

. دموا فرح هب شدوخ هک هشاب هدش مراکفا هجوتم منامام هک راگنا

نیرا. راشف تزغم -هب

تدازآ درک باجم ور گیتر ناگورگ تردپ بیای شوه هب ووت یبیهتف صاخ قافتا اینهک لبق ،اما تندوب دزدیهد هرا
هنک.

. تساوخ می نم نوج ،چیزا نامام دوب کی نوا :اما متفگ تهب اب

: تفگ للعت واب داد تروق وش نهد بآ نامام

... بابرا

دش! درگ مامشچ

ی؟؟؟ ــــــــ -چ

؟ بابرا

؟ گرزب یکیه چوک ، بابرا مودک

: تفگ و درک مهاگن ی کپچ

ی... درک پیاد تاجن ننک، توربآ زااینهکبی لبق نک رکش ور ادخ هنک، یمهمی قرف هگم

!؟ مدوب هدرک نوشراک چی نم هگم ... نامام نتشاد یور دصق نچین ارچ هخآ -اما

. مرتخد ی درکن راکی :وت تفگ و داد نوکت رسی سوسفا اب

. نرارد شگنچ زا وش مزیهن یهتیهک ناوخ هیچلدیلیمی نودب ، ندرک دهتید ور تردپ اربخ ادخبی زا نوا

هک... ندوب هنوهب لایه بند راگنا

ای! هنوهب هچ یمد: سرپ واکجنک



داد:هیچی... نوکت فرطین رسیهب رپیدو شور و گنر

. مگب تهب یور مهم ابیدیهچیز مرتخد

: مدش نارگن

... نامام چی

: تفگ و درک مهاگن راب یمغ هاگن اب

اینهک... منوا هدب، تاجن اه فرش بی نوا گنچ زا ور وت تسنوت طرش ابیه تردپ

-هک؟

نکی. جاودزا بابرا -وتاب

: مدز رقتیابجیغ دشو درگ مامشچ

؟؟؟؟ چی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مراهچ _ تراپ #

؟ هبوخ ،حتلا نامام -چیرادیمیگی

ی؟ اوخ نممی زا ینچیزیور چمه روط هچ

؟ مدبراب قشاع نم تسه تساوح

: تفگ دشو ی بصع نامام

هدش؟ تندرک وربا دهتیدهببی تسه تساوح مه وت

؟ ردبینرا شگنچ زا ور تردپ یی اراد اهنت ناوخ می تسه تساوح

انح! تس نماینچیازحلایمنی

شی... بابرا وتابیدنز

اربیوت... هتبثم نئوپ اینیه

منیشیم. نامناخ یبی رمع رخا متردپ ونم میشی، هنوخ نوا مناخ پردیتخالصمیشیو ی گدنز زااین

. مداد نوکت رس ی روابان اب



؟ هملا س هدزون طقف نم تسه تساوح ، نامام : دوب باوخ یه لثم مارب چیز همه

؟ همردپ دق شنس مینزی فرح ماهاب رادی ندش شا هنوخ مناخ بجار یهک بابرا تسه تساوح

یه،مه لومعم قوقح اب هاگشناد داتسا یه طقف نوا ، زادنب نور بی ترس زا ور دبراب رکف ، مرتخد هلوپ یو تخب شوخ مهم -

ین!

هنک! منی شدوخ یاب قرف هیچ تا رفعیهت همع نوا رسپ ، متشادن وش دیند شچ مشلوا زا نم هزات

ی لومعم هاگشناد داتسا نومه نم منیمد، اباب وتو هتساوخ هب نت زگره ،نم نامام :هن تفرگ هار ممشچ هشوگ زا کشا

... رادلوپ هبیهرخپیهر یحمیمد جرت ور

منک... جاودزا نوا هکاب نامام ببینی باوخ وتی رگم

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مجنپ _ تراپ #

منی ماهر ای هظحل بارطضا و سرت و تسشن مدوجو دنب دنب وت دوب دقع هبطخ ندنوخ لا حرد هک اقا جاح ی ادص
. درک

. تشاذگ امنیش هب ور شدرز ی انودند هک یدز دنخبل . داتفا بابرا هب مهاگن ، مدنودرگرب و مرس

مردیما. سهلا تصش درم یهپیر دقع هب مراد سهلاایهک هدزون رتخد ،نم دروخ پیچ ملد

! تسشن مرمک یوری درس قرع میمنک سح مندب ی اضعا کت کت وری ور شهاگن

هب هدرب یه لثم ونم هراد هگن وش مزین هنوتب ایهکن رطاخ هب دموا شلد روطچ هنم ردپ ثمال نوا ، داتفا مردپ هب مهاگن
؟ هشورفب بابرا

. تشادن شزرا شساو دقیهمزیمن شرتخد ینعی



؟؟ کویمل هدنب آیا مسرپ می موس انحفالحاربیراب همرکم یهز شود -

ی دنخبل تفر شدا پتیندی سرت زا مبلق متسد ور بابرا تسد نتسشن اب همرس رود قاتا مدرک ساسحادش گنسین مرس
. تشاذگ متسد وتی ور ورسیسطالیی دزو

! منزب قع داوخ می ملد هتفا می شد وریشوبسیلفسی شنو مردی ییکی انودند هب مهاگن

میمد. شتروق اباب ین گمشخ هاگن دابیند اما باالمیدا منهد ات مدعم ی اوتحم

دشات لصوتم کتک هب یهک سک منک، می هاگن منامام هب سمتلم و منوخرچ رسمی منک، می لا بند مایدور هنزور ین رخآ
! هنوشنب هرفس وریاین ونم

. تخادنا سرت هب ونم اباب زا رتش بی نوا ی نافوط هاگن اما

. منوج هب تایشمیدز تشاد دبراب رکف ، متخادنا اپیین ور مرس

هلب! -

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مشش _ تراپ #

مشاب بابرا اب ماوخ منی هملا س هدزون طقف نم نامام هنک وراکن ای ماهاب اباب راذن ادخور وت نامام -

ردام وربردام یدربیحاللنک ابوت انح هرادن ی طبر نم -هب

خاک هب یند سراب سهلا! تصش بابرا هب مدش هتخورف سهلا هدزون رتخد انح نم متخادنا هنوخ هب ومرخا هاگن کشا اب

. مدرک کاپ وماکشا شقاتا لخاد نداتسرف ونم بابرا

دموا متمس دشوهب دنلب شاج زا دابیمند درک دنلب وشرس هک مداد له ورد

ی؟ رضاح -سالم

دنودرگرب شدوخ تمس هبومتروص

؟ مرتخد ی درک رگیه ارچ -

؟ مرتخد : تفگ مهب مدرک دنلبومرس بجعتاب

منک!؟ جاودزا امشاب تس نی رارق هگم گم..

: تفگ و تسب شقن شبل یوری گرزب ی دنخبل



داوخ می وترطاخ یخیلی شب رضاح نوا هساو قدیهقدیهگمیداابید دنچ ات مرسپ -

......... نماما -

مهیاجن! قدیهقدیهگمیدا دنچات نور میمربی قاتا زا نم رتخد وشرضاح -

نوا تمس وزا متشاد هدهع هب ور مرسپ تلا کو نم نوچ دادی، هلب باوج نوا هن،هب نم هب دقع هرفس رس وت عقاو رد
مدز!! اضما

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفه _ تراپ #

. تشاذگ اهنت تهب وراب دشونم جراخ قاتا زا بابرا

. متسشن تخت کرتیدووری مضغب

؟ مدش بابرا رسپ ینز کتسار یه، کتسار ربیمز،ینعی مرس یوتاین کاخ هچ ادخیا،حاال -

! هشاب هتفرگرب رد ور بابرا ترامع لک مدز سدح هک دوب دنلب دقنا دوبن ندز رع هب تهابش هکبی یرگیهما ادص

میمدز. موناز وور مدوب هدرک تشم ومتسد هجنپ بوکیمدو مزینمی ور وماپ اه هچب لثم

متس. نی تناگدنب وزج نم هگم هخآ ، مشادج شزا ی درک راکی ارچ ادخیا ، متشاد تسود و دبراب ادخیانم -

دش!! سیخ منت هب وم هنک گنسینیمی ما همانسانش وت شمد تحیدنی هک رفن یه مسا هباینهکاالن رکف اب

. مدنورذگ رظن زا ور مدوب هتسشن شوت یهک قرب و قرز ورپ گرزب قاتا رود ات رود و مدش دنلب ماج زا یهوه

:هن،هن... مدرک همزمز وزیربل مداد نوکت فرطین رسیهب رتسیک هی

. هروخب مهب ی سک تسد منیمد هزاجا منک، می رارف نم

رس دوب هدرک مراداو روز هب نامام یهک سابل نماد هب ماپ هک متفر شتمس هب ود واب قاتا گرزب هرجنپ هب دروخ ممشچ
. مدش مزین شخپ و درک گیر منک منت دقع هرفس

،آی!! تسکش ماپ ، ففوا : مداد شلا م وموناز دنت دنت تسد دشواب عمج درد زا متروص

. مدرک شزاب و متفر هرجنپ تمس وهب مدش دنلب ماج یزا روف

چ نودلگ شور هک دوب وکس یه هرجنپ زیر هزات و تشادن زیدای عافترا دش، تحار خیملا ،هک متخادنا یهباپیین هاگن یه



... ندوب یهد

رس تشپ زا قاتا یولالیرد ادص هک نور بی مرپب ات متشاذگ هرجنپ هبل ور مدرک عمج وماپ و تسشن یوریمبل دنخبل
! هشب سبح وتیسیهن مسفن دش ثعاب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشه _ تراپ #

یمینکی!؟ طلغ هچ رادی -

ی نوتراک یتاهی صخش لثم میمدز سدح هک دوب هدش درگ سرت زا ردقنا مامشچ ، مداد ورف ادص رسو رُپ ور منهد بآ
! هشاب هدموا شک نپیرپیازت هزادنا

درف تمس هب مورا مورآ و مدرک زمین کحضم ی دنخبل حرط هب ور مابل و مدرک لفق مه ور ومانودند زگیمدو بل
درک. یایتالقی بصع و نشخ هاگن اب مهاگن هک یمد خرچ ادص بحاص

! مدروخ می اوه متشاد :هیچی متخادنا ایباال هنوش دنخیمدو راد ادص

. تفرگ مرظن وقدیقزیر درک ریز مشچ

دوب؟ بابرا رسپ هدرم ،ینعیاین متخادنا اپیین ور مرس و مدش بذعم

شتاونا و شدوخ راثن - ندوبن مه مک هتبلا ،-هک مدوب دلب شحف ی چره ملد ووت مداد تروق ادص رپ ور منهد با هرابود

! مدرک

مینکی؟ روغلب چی -زیربل

:اوی! متشاذگ منهد وری ور متسد شکیمدو "هین"

. دموا رت ولج مدق دنچ هک نشیمد وشاپ ی ادص

. متسب سرت زا ومامشچ شکیمدو گنچ هب ور مسابل نماد و مدش عمج مدوخ وت



،اما هشب مروم روم دش ثعاب متروص وری شغاد اهی سفن دروخرب نوچ مدرک می سح دزنیک خیلی ور شروضح
. مدوب هتشاد هگن هتسب ومامشچ سرت زا مزاب

یدی؟ سرت -

مرب! نم ید راذب ادخ ور ونلایمد:وت داد نوکت دنت دنت ومرس

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_مهن تراپ #

ِهه! : تسشن مشوگ وت شدنخزوپ ی ادص

. مدش مشچ وت مشچ شاهاب دشو زاب هاگآدوخ ان مامشچ منوگ وری شغاد اهی تشگنا نتسشن اب

شکید. مابل وری ماات هنوگ زا ور شتشگنا هجوت یدزوبی دنخش نی

شکید! گنچ هب ومزاب رسیع خیلی هک مشکب بقع ومدوخ متساوخ

دوب. هدش سامم نوا تروص رقتیاباب حاالدیهگ متروص

. مدوب هدش خیهر شها وسی کانسرت اهی مشچ وت هدش درگ اهی مشچ اب

هدش. نم نت شزرل هجوتم هک منوخب شامشچ زا متسنوت می

منک!! خیس ور مدوخ دوب هدنوم مک یی ادخ دیهگ

یی!؟ ارچایاجن ی -مینود

؟ هگم درک:اللی شا دیهگ تسد سایر ور مکف واینراب متفگن چیزی

! منود می هرآ : مداد نوکت تبثم رسیهب سرت اب

گبیمر. شامشچ زا ور مهاگن تساوخ می ملد

درک! می ممز ی تونپ هی تشاد گنر وگیسیها اتود نوا



چیه! ایاجن یمتف اضو ی ینعیمینود سپ ، هبوخ -

دش. عمج مامشچ وت کشا

ادخ...! ور مرب،وت نم راذب ادخ ور -وت

. مسانش منی ور الوت صا نم

میشیم... انشآ مک داد:مک ییباال وربا

ترمیهک! شنیم انشآ سیها لا سدص ماوخ می

نک! ملو گبیمر: هلصاف شزا ات مدز واپ تسد ، مدوب هدش ی نابصع

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهد _ تراپ #

. داتس ای هلصاف اب مدق شکیدوود بقع مبجعت مکلا اب

هناراد رخی هاگن ور مرس قرف اپات هجنپ وزا درک مخ شپچ هنوشرس مکیوری ور شرس و درب شرس تشپ وشاه تسد
. تخادنا ای

مینکی!؟ هاگن ی روط ارچاین :چیه، متفگ مشخ اب

دوب. طابر اهییه مشچ راگنا هک دوب درس ردقنا دوب، جعیب خیلی شهاگن دش، خیهر ماه مشچ یدزووتی کلپ

منک... می تهاگن داوخب ملد هک روط ره نم -

؟ هتفر تدا داد:ی همادا و درک ی ثکم



رخیمد! تردپ زا ور وت نم

نمی!! راصحنا رد وت حاالدیهگ

. دموا شک شبل هشوگ رپیدهک مخر زا گنر دش هجوتم

رخیدی؟ ونم ارچ یمد: سرپ ضغب اب

ی؟ رادن نادجو وت هگم

؟ نرخ می ممدا هگم

؟؟ ناااه

! نرخ ورمی شزرا اهیبی مدا -

-چی؟؟

؟ شزرا یبی تفگ نم هب

یو... توخ شزرا بی

! تاباب نوا مگب یمد سرت کی،می مگب مدوب هدنوم ، دنوم منهد وت یکالمم قبام

؟؟ شا هکینعیقبیه داد ییباال وربا

. مداتسرف نور زاسیهنبی برض هب ور مسفن و متفگن چیزی

دش. قاتا وت ندز مدق لوغشم

گبیری! وریدا ترامع این موسر و بادآ نمی،واینینعیابید نز -زاحاالوتدیهگ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدزا _ی تراپ #



ی؟؟ تفرگ گبیمر، یدا ماوخ هیچیمنی نم -

! منوم منی ایاجن نمض ...ورد ممممتس ،نی ممممتس وتنی نز نم

مدوب هداتفا سفن سفن هب نم حینیهک ما هلمج ندش مامت واب دوب هتسب کلپ شمارا اب مندرک راوه و داد هعقوم
نک! لر تنک وتادص نم،نُت ندز،اب فرح ، هعقوم : تفگ هدرمش هدرمش

! ممممماااااااوخ ــــــــــ :منی مدز جیـغ هرابود

درک. مهاگن خیهر طقف هدب شتروص قعتیریوتمیمیک اینهک نودب

دش؟ مامت -

ور شور ِی نودعمش یمدو خرچ مرانک لوسنک تمس وهب مدروا نی تقاط هک تفرگ می مصرح شراتفر زا تشاد دیهگ
. دشن مامت ههههن : مداد ترپ شتمس وهب متشادرب

نوکت شاج زا مرتم تحییکمیلی نوا درک،اما دروخرب شرس تشپ دشوهبدیراو در شرس رانک یزا نودعمش
دوب. هدروخن

یمد. سرت می شزا متشاد مک مک

. دموا متمس هب هرخ باال

وت خیهرخیهر مسرت منی منم مدب نوشن اینهک هساو و نوا لقتیدزا هب منم ،اما مدوب یهد سرت رتش خیلیبی اینراب
. مدروخن منوکت و مدز لز شامشچ

منیدی! هزاجا تدوخ منک،اما ی راتفر شوخ تاهاب منک عسی ماوخ -می

دش. جک مرس متروص ور شا شکیهد دروخرب اب شبقاعتم هک متفگ وش"ای هفخ "

رانک و ندوب هنوخ این مناخ تقا لی سپ ی، تسه اپیین حطس یو رادن تلای هکهیچصا رگایهن بینا ترگشاخرپ راتفر -

ی... رادن مه ور نداتس نمای

ی؟ تنعل یایاجن دروا ونم ارچ سپ : مدنوخرچ شتمس هب رس ورازی کشا اب

میدا؟ چیگیتر نم نداد رازآ زا



دبی!؟ سپ صاقت -وتابید

ی؟ تنعل چی صاقت هخآ : مدز جیغ

! تمراپس ردقیهمی تسد بیرای، تسد هب ور ندوب نم هنوخ مناخ تقا ایهکلی هعقوم :ات تفگ و دادن باوج

رخیه؟؟ هچ دیهگ نوا -

میشی! انشا شاهاب : تفگ نامزمه و تفر رد تمس هب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدزاود _ تراپ #

. تشاذگ اهنت مدوب هتفرگ رارق شوت یتیهک عضو یزا روابان و درد یزا هوک وراب دشونم جراخ قاتا زا

. ندش خیهر نم هب قاتا وتی هماسجا مامت مدرک می سح

. مداد نوکت فرطین هب ور مرس و مداد ی وشمشلا سیلی خرس اال متحا اجی

یگبیری. گدرب هب ونم منیمد هزاجا -هن،

رارف اربی مدوب هدش ممصم دیهگ

نوز وآی شزا وموخ هشابن اپیین نوا ی سک اینهک ندرک کچ زا دعب و مدرک زاب ور هرجنپ هرابود یمدو خرچ بقع هب
واپیینرپیمد. مدرک

. تسب شقن وریمبل قوش یرپ دنخبل یتمآیمز قفوم دورف اب

! مدرک یم ظعت خیلای راضح واربی متشاذگ سیهن امنیشیور تروص هب ور متسد ویه متخادنا بغبغ دابیهب

نزنید! فک منک می شهاوخ منک می شهاوخ -

و مدش مخ رسیع وخیلی مداتفا هفرس رپیدوهب مولگ وت منهد بآ غاب یوتی اتخرد تشپ یزا درم یهد شارخن ی ادص اب
. مدرک در ومدوخ اتخرد زاالی دنت دنت ماپ اهی تشگنا کن ور



اپیینمیدیمد. نومه زا ور ندوب هداتس اوی یرد ولج هک ور نابهگن ات دنچ ی اهاپ

خیلیمیزراید! مدش می قفوم هگا اما مدوب یهد سرت خیلی

. متفرگ رظن ورزیر جورخ و دورو وِرد مداتس یای تخرد تشپ

. تفر یشرومی شوگ اب تشاد و دوب هداتس ای اجنوا نابهگن یه

دز. مرس یهب رکف

. متخادنا درم رس تشپ واجیی متشادرب نومرد تسرد یهریگ متسشن وناز وری

و مدرک هدافتسا یت عقوم زا روفلا نمفی هک دنوخرچ تمس نومه هب رس دشو یرا شوه نابهگن وریمزین گنس دورف اب
ودب... هککی ودن حاال

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدز _سی تراپ #

. مزادنب اپیین ور مرس و مشاب بذعم دش ثعاب ندش درمی مرانک زا هک اهیی وجشناد چپ یچپ ادص

؟ هراد داتسا یاب تبسن هچ هرتخد این ترظن -هب

منیبینی؟ وشعضو رسو چیه،ینعیوت تبسن -او،

! هروش تخر سدقا بشیه

دش! عمج مامشچ وت کشا نم پیچیدو سنلا وت دیهگ رتخد هدنخ یلشیک ادص یهوه

نک هاگن ادخ ور ،وت هشاب یچیزی راکتمدخ منک رکف اباب اهر،هرا تتشکن ادخ :اوی تفگ دزو شتسود هنوش هب هرتخد

! شا هراپ ی اسابل هب

دوب. هدش سامم ما ماابسیهن هنوچ هک مدوب هتخادنا اپیین ردقنا ور مرس

دوب. هدروخ ورج دوب هدرک اهگیر تخرد هخاش وهب دوب هدش ی کاخ غاب وتی رارف هعقوم مسابل



دصیقی؟ مناخ هراد ی طبر امش هب نوش عضو رسو ،آیا نتسه نم مناخ نوش -ای

. مدرک شهاگن قشع یورپزا کشا اهی مشچ دشواب شکیهد باال دبراب ی ادص اب مهاگن

اسراپ :اوی...دجیمیگید،اقآی تفگ و داتفا هفرس هب سرت اب دوب نم ندرک هرخسم ردحلا هعقوم نوا یهکات رتخد

نم...

ینکید. هاوخ ترذعم مناخ زا نوت تفج ،یاالره مونشب چیزی ماوخ ،منی تکاس -

. تفرگ لکش بخیثیوریمبل دنخبل

شوت تداسح و صرح وحاال دوب رخسمت قدیهقپیشرپزا دنچ یهکات هاگن دش، شکیهد نم تمس هب رتخد ود ره هاگن
میدز. جوم

؟ ونوتادص یمد نشن درک: رارکت دبراب و مدز ی نوط شی دنخبل

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدراهچ _ تراپ #

وبی تشادن ی ناوخمه نوشا هرهچ الاب صا یهک هاگن واب ولج ندموا مدق یه هداتفا اهیاپیین رس اب نوش تفج ره
. ااسراپ مناخ اوخیم می ترذعم : نتفگ ادص یک دوب هدرک نوش ی مخز اهی ربب لکش رتش

ورمیذپیمر. نوت ی هاوخ ترذعم : متفگ و مداد ومباال وربا ویه متخادنا بغبغ دابیهب

. متفر بقع مدق نمیه هک دوب هدش کانسرت ردقنا نوش امشچ

واب تفرگ وشپیش هار هنک هاگن نم هب اینهک نودب و نوش رسکالس نرب داتسرف ور انوا و تفگ بخ)ی (خیهل دبراب

ملابیا. بند : تفگ دوب هدش نم بجعت ثعاب دجیایهک ی ادص

. مدش هنوور شرس تشپ سپس و مداد ورباال ما هنوچ بجعتم

... مگب شهب ور جاودزا عوضوم روط هچ حاال مدرک می رکف متشاد نامز وتاین

. دشن فقوتم ما یهقدیهق هاگشناد جورخ و دورو یرد ولج ات



. هاگشناد هطوحم هب میدش لصو یهک رسخینوبا سریدیم تفریمات تفریمو ردقنا

ارمیری؟ دنت دنت ردقنا ارچ : متفگ سفن سفن اب ونم داتس هرخای باال

شوت کالسیهک ولج فاص فاص یینویو دموا تعضو یهکاباینرسو درک رکف چی تدوخ دز:وتاب رفیدا یهوه

رژهمیری؟ مراد ردتیس

منک! ربص متسنوت ،منی متشاد تاهاب ی مهم راک هخآ -

جعیهب؟ ِهه، مایزیدز: رخسمت دنخزوپ

! هشاب هتشاد نم لثم ی مدآ ابیه هنوت راکیمی هچ بابرا نز

ی؟؟؟ دش:وتمینود درگ مامشچ

ی.... درک تنا خی نم کاپ قشع هب روط هچ هک منود ،می منود می هرا -

ی؟ تسه ی مدآ روط هچ وت

اویتسی؟ ینم ولج و میهشبیایایاجن تور روط هچ

ی!؟ درک درخ ونم رورغ وت

نشی ور تجاودزا ربخ دعب و هنک گنهامه یور راگتساوخ رارق و نوت هنوخ هنزب گنز هک متفگ مردام یهب تقو ی مینود
داد؟ تسد مهب ی سح هچ مد

؟ ههههرا

ی؟ مینود

! تمن ببی ماوخ منی دیهگ ورب یاال،زاایاجن

شکید: بقع ور شدوخ هک مدرک زارد شتمس هب تسد ی کشا اهی مشچ اب

وپالی هب ور تدوخ راکی،هک عمط وگو غورد رتخد ،وتیه هروخ مهمی هب تزا حملا دیهگ ورب نزن،یاال تسد نم هب
ی! تخورف بابرا

ونم... ماباب و نامام منزب فرح راذب دبراب -هن،هن

دش. فقوتم رورت نوا مدق دنچ داشرا تشگ شامین هک دوب هدشن مامت مفرح زونه

نوبا خی وت ندش شخپ هشاب هدش ملا دگل ایهک هچروم هنول لثم ندوب فرطا و رود نوا هک یی اهوجشناد همه یهوه
و مدش دبراب اجیخلایه هجوتم بیما مدوخ هب نم زااینهک لبق طسو واین ندرک تکرح وس هبیه نوش مودک وره



دوب. هداتس ای ملباقم موتاب سبیجیهکاب رسپ یه روضح دعب

هک.... متفر بقع مدق یه سرت اب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدزناپ _ تراپ #

شکید. شدوخ لا بند ونم و تفرگ ور فسیمد سابل ی ینشیروپ تسآ

ن! ـــــــــ ک ملو -آی،آی

میدیهرآ! نولوج رهش میایوت عضو رسو بیحیا،هکاباین هرتخد ردنیدا تادص -

ترمیهکریوش رساین ور ومدوخ ات متخادنا مرس تشپ ومادص ایاجن منتشاذگ اهنت و دبراب راک زا یمت نابصع رطاخ هب
؟؟ کدرم ی مدرم لوضف هگم اااه، هچ وت :هب منک بارخ

ن! ـــــــــ ک ملو نک، ملو : مدرک قتال هب عورش

لستیم نم هنک،اما نَو دراو روز هب ونم درک عسی ی نووج زابرس هب هراشا زا سپ و درب نوی تمس هب ونم و درکن هجوت
ک ـــــــ مک مممممدرم : وجیغمیمدز مدوب هدنودرگرب بقع هب ور مرس و هاگرد ور مدوب هتشاذگ وم اتسد اتود و مدشن

ک! ـــــــــــ مک

ی! نوبرق اربی شنربب نتساوخ هکمی دوب هدش ی دنفسوگ لثم ما قیهفا میمدز سدح

! نزن جیغ ردقنا ، ضرم : تفگ سبیجیه رسپ

ربینزایاجن... مدرم همه ات الجیغمیمنز -جیغمیمنز،صا



وردح تسد یهب شوگ نوبا خی روا زا هدرک لا تنام ی تناس رتخد هکیه مدرک نتساوخ کمک و ندز جیغ هب عورش هرابود
ببیمن! نک شلو رادی، مدرم رتخد ییوبا،چیراک اهآ : تفگ ی رادربمل لافی

ردمألماع وش باجح و فافع یهک سک مناخ، هرادن ی طبر امش :هب تفگ و دنوخرچ نوا تمس هب وشهاگن سبیجیه رسپ

درک. داشرا ابید هراذب زیراپ

رادی،اه! تدوخ یه عضو رسو هچ الببیمناین صا : تفگ و هرتخد تمس هب تفر مدق ویه درک ریز مشچ یهوه

مدرم ی گدنز هساو هک سلاپیهش دص دنچ درکین رکف ، هرادن ی طبر وتهیچ :هب تفگ و داد تروق وش نهد با هرتخد

زاجم ی اضف وت مراذ وتمی فیمل هنرگو نک شلو ور رتخد نوا هراد،یاال طبر شدوخ یهب سک ره ششوپ یمگبیرید، مصت
هرب! توربا و ننک تنوراب شحف مدرم یات

! هرتخد تمس هب تفر شدوخ و هشاب هراچ هنمبی هب شساوح هک دز دوب هداتس ای شرانک یهک زابرس هب هراشا یه هرسپ

؟ هخا میبینی ونم ادخ، ای

! تکلمم ربخیاین ی عامتجا وسژه مدش حاال

؟؟؟؟ میدیند بابرا رسپ مایا هداوناخ ور اینفیمل هگا یه،اوی رادرب ردحلافیمل هرتخد دموا یهوهیمدا

سبیجیهو رسپ نوا هب ماه تشگنا زابین ومهاگن یم واکجنک سح ی اضرا واربی متفرگ متروص ولج وماتسد رسیع
نمـ! هدب وکسام سام نوا :یاال، درک زارد وش تسد و هرتخد ی ولج تفر هرسپ ، مداد هرتخد

وش... رود :هن،منیمد،یاالزاایناج تخادنا ورباال شرس هرتخد

. شور بوکید مکحم مزینواباپ ور تخادنا و تفرگ روز هب ور هرتخد ی شوگ و درک زارد وش تسد و دادن مهایت هرسپ

درک. هاگن هرسپ زیراپی شا هدش یههل شوگ هدور و لد هب روابان شکیدو هینی هرتخد

منیدید. فیومل نوا ی سک ،حاال تسشن یوریمبل دنخبل شدعب اما مدرک سبیجیه رسپ راثن یزیربل روعش بی

وت تفرگ و"پیس" دروا رد شف زاکی ور هرپسا لثم وشیهوهیهچیزی وتکیف درک تسد یردیهدای امشچ اب هرتخد

ور نوبا خی لک ' متخوس دش، روک ممشچ ،آی ممشچ 'آی تفگ هکمی هرسپ داد ی ادص سبیجیهویهوه رسپ اهی مشچ

درک. هطاحا

و متفرگ ور ملد و نو ی ولج متسشن مدوب هتفرگ رارق شوت یتیهک عضو زا غراف نم هک دوب راد هدنخ ردقنا یت عضو
دنخیند. هب مدرک عورش

؟؟ هبوخ نوت حلا نابرق ، نابرق : تفر سبیجیه رسپ تمس هب یصلا تسا اب هدرک لو ونم هزابرس



رمک بوکیدوت هکاباپ هرتخد تمس تفر مهاگن میدز، زاگ ور تلا فسآ درد وزا دوب هتسشن نوبا خی فک سبیجیه رسپ
یسآیب سک ی صخش اسویل یهب شاب تدوخ :ات تفگ دوب هدش اسخت ی جوم بشیهاینای ایهک سبیجیهوابقیهفا هچب

ی... نوسرن

. همدوخ رارف تقو دموا یمدا هزات و تشاذگ رارف اپهب هرتخد و مدرک دیهگ هدنخ یه

. نرب رد راذن دز:ئریسییاال رفیدا هزابرس هب سبیجیهور رسپ تفر هرتخد نوا مهینهک

. مدرک ودیند هب عورش

هاگن ودیمدیه نم یهک تمس هب هاگن الیه گنم لثم و داتس لدای ود دعب تفر هرتخد نوا رس تشپ مدق راهچ لوا ریسی
! هتشگرب تخب هنم لا بند داتفا وردپیمت حاضتفا سناش زا مدعب تخادنا دوب هتفر هرتخد یهک تمس هب

ین رخا ،اماایندیهگ مشب در روط هچ متسنود ،منی ندوب دما و تفر ردحلا تعرس شامیانهب و دوب راولب ینم ولج
روتوم سویهلیه هب هتشادنرب رتش بی مدق راهچ هک مدموا مدوخ یهب تقو ویهوه هداج هب مدز ولد سپ میدش متصرف

!! مدوب هدش مزین شخپ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدزناش _ تراپ #

سبیجیه. رسپ رتفد وت درب ونم دشیموئریسی هرادا دراو نوگنل اباپی

دوب. هدش خیهر دوب شتسد وت یکیهک چوک وهبایهن دوب هتسشن شز می تشپ

:شبین... تفگ هنوخرچب متمس هب رس اینهک نودب

... رتفد هشوگ ی لدنص ور متسشن متفر نوگنل و مدرک هلوک و جک شساو ور متروص



. مدوب هتفرگ رظن سبیجیهورزیر رسپ هداتفا رساپیین یاب مشچ ووجیمدوزیر ورمی مبل هشوگ سرتسا اب

هتشاذگ رارف واپهب دوب هدرک خلای شامشچ وت لفلف هرپسا یهک رتخد یدا هرابود دوب، هدش زمرق ی باسح شامشچ
. تفرگ ما هدنخ و مداتفادوب

! ضرم درک: ماگن پچ پچ

. مداد تروق ور منهد با سرت ،اب دموا متمس دشو دنلب شاج زا

؛ شرمک ور هموتاب هب داتفا مهاگن

یدی؟ خرچ می لو نوبا خی وت ارچ عضو رسو اباین ببیمن وگب -

یوت؟ رادن هداوناخ هگم

ی؟ میدرگ لو بارخ ی ارتخد هثم هک

! هدرک یبرتیت روط وراین وت هک هتردام بارخ : مدش مدنلب ماج زا مشخ ،اب دروخب مهب ی باسح

دش. جک شا شکیهد زا متروص بیما مدوخ هب زااینهک لبق

میرای؟ تسجن نهد وت ونم ردام مسا ی تأرج هچ ،اب هزره هرتخد -

دش راجی ممشچ هشوگ زا کشا

رادی! هگا هتبلا ننک، تعمج بینا منزب گنز هدب وتا هنن اباب هرامش :یاال تشادرب یور شوگ و تفر شز می تمس هب

می مرب ندرک پیادمی ونم اباب و نامام هگا مدب، ور هنوخ هرامش متسنوت می روط هچ ادخیاهن، ، مدرک شهاگن سرت اب
. ندوب هتخورف شهب ونم یهک درمر پی نوا هنوخ ندنودرگ

هن! ادخ ور :وت متفگ سمتلم

ی. داتفا سامتلا دش،هب یدز:چی دنخزوپ

... نزن گنز انوا هب طقف میمد ماجنا راکیگبی -ره

راکی؟ یدز:ره زومرم دنخبل

منک...!! رارف ی رابجا هلجح نوا زا هک دوبن رتزااین مهم مساو ،عفالهیچچیز مداد نوکت تبثم رسیهب یت عطاق اب

نکی! ارجا ونم نز شقن ابید سپ -

:چی؟ دشدرگ مامشچ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدفه _ تراپ #



نشیدی. تسرد : تفگ و داد کتیه شرس تشپ هبمیهز ور شرمک سبیجیه رسپ

زابینکی؟ ونم قشع یا رسمه شقن ماوخ می

دوب. ی تساوخرد هچ دش،این درگ مامشچ

منیمش. هجوتم -

درک. مهاگن راد صرح

میهش. تخس ابوت مراک ی... گنخ خیلی هک همولعم -

! مهفب وت نهد فرح اااه، ی تدوخ گنخ -

ثمالچیمیهش! ممهفن : تفگ و تشادرب متمس هب مدق یه

:چیمیهش،چیمیهش! مداد تروق ور منهد با سرت اب

:هیچیمنیهش! متفگ مورا و مدرک مخ هنوش وری ور مرس

. مداد ششحف متسنوت اتمی ملد یدز،وتی دنخش نی

هساو ونم قشع شقن هک مراد یجا تحا ی سک هب منم منک، جاودزا مرادن شسود یهک رتخد اب داوخ می مزا نم ردام -ببین

مگب مردام هب مدش روبجم شدعب و منکن جاودزا هرتخد نوا اتاب مدرک رارف دقع هرفس رس زا نم نوچ هنک، ارجا منامام
یهم... گدنز وت دیهگ رتخد یه

شقن ات ماوخ یکیومی سپ ... مرفنتم مجاودزا زا متس نی سک هیچ قشاع ال صا نم نوچ منک، ی فرعم شهب کیو مدنوم حاال

هنک... ایاف مردام هساو وم قشع

. تفرگ وش رتفد لک ما هدنخ یلشیک ادص و منک لر تنک ور ما هدنخ متسنوتن شافرح ندش مامت اب

هدرک دروخرب ی سک هب تسرد دوب، هدش منک،خیلیجبلا لر تنک ور مدوخ متسنوت منی نم اما درک می مهاگن پچ پچ
... مدوخ لثم کاچ، هب دوب هدز دقع هرفس رس زا منوا هک مدوب

ی؟ دنخ می ارچ : تفگ و دنورذگ رظن زا وماپ اترس ی سخت هاگن اب

دش. اباب،جبلا -هیچی

مینکییهنا؟ لوبق -حاال

هدنورپ یه تساو مراد یهک ذوفن زا هدافتسا یاب نزب ترارق و لوق یوزیر راذب جک وتاپ ی اوخب هگا میمگ تهب مراد ببین
ی؟ رارف رتخد مهفیدی نور، یبی ینزب نودفوله وت یزا نوتن سیها لا سدص هکات منک می تسرد ای

ی... رارف رتخد وگن نم :هب مدرک شهاگن مشخ اب

نیتسی؟ هگم : درک مهاگن ی دنخش ابنی

منک... منی لوبق ور تداهنش یپی شاب هتشاد اراتفر زااین هشابرارق هگا متس...ببین هکنی همولعم : متفگ صرح اب

. تسه ارشیطوتزیدا اب رتخد ، نکن : تخادنا باال هنوش

مک... دامتعا لباق رتخد -لوی



ی؟ درک لوبق درک: مهاگن ومکی درک ریز مشچ

ن نودب مشدعب سایبابیهتف، اهزا با هک مشاب ی فخم متسنوت یمی تدم ات مدرک می وراک این هگا ، مدرک شهاگن لمأت اب
مرب... ات درک می لو ونم سبیجیه رسپ مردام و ردپ روضح هب یزا

! هلوبق هشاب : مداد نوکت رس و مدز ی دنخبل دوب، شدوخ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدجه _ تراپ #

درک. فقوتم ی نومتخاس لباقم شامینور

واو... شکیمد: وباالیی دنلب توس و مدرک دصر ور هنوخ وزاباالاتاپیین مداد نور بی هرجنپ زا ومهاگن

سبیجی؟ هچب یمینکی گدنز لحم وتاین

وش. :پیهدا درک زاب وش دنبرمک و درک ی مخا

نک! ربص : تفگ یش شوگ ی ادص هکاب دوب هتفرن رد یهر گتسد تمس هب متسد و مداد نوکت رس

. مداد شامینکتیه یه لدنص ی تشپ هب ور مرمک سیهن هب تسد و مدرک چیشی

ی؟ بوخ اداد، مناج -ولا

... متشگرب هرادا زا هزات ما، هنوخ ی ولج نماالن

تس! ،نیزاینی مدرک لح ولکشم نوا داد: همادا و داد نم تمس هب وشهاگن

. هنوخ مرب ماوخ میمگ،عفالمی تهب ادعب حاال

ی! یلعا هشاب



ملابیا. بند : تفگ و درک عطق یو شوگ

. مداد ماجنا ور تفگ دشوراکیهک شامینپیهدا زا

. مدش هنوور شرس تشپ رسیع اهیی مدق اب

. تشادرب مدق دوبیم شلباقم شیکیهک نومتخاس نومه تمس هب

هنک. ی گدنز ی نومتخاس ین چمه وت دروخ منی شهب

تفریم. روسناسآ تمس دشیموهب نومتخاس البی دراو مه اب

. مداد می نوکت ومدوخ دنت دنت متشاد هک تخادنا نم یهب هاگن دزو ور روسناسا همکد

هدش؟ -چیزی

؟ تساجک یی وشتسد : متفگ تلا جخ واب مدرشف وریمه بل

. هنوخ یم سرب ات نک ربص : هدنخ یدززیر دنلب ی ادص اب

. مداد نوکت ورس مدرک ی ظلغ مخا

؟ تفر منی یی وشتسد شدوخ دنخید،ینعی چیمی هب کدرم

او!

درکیمالیرد... شبیمهکگیر دراو درکیم عسی نامزمه دش زاب روسناسا رد

نم. رتزا زابجل هچب یه لثم منوا وتو مرب رت دوز متشاد عسی لوجع

زلفی! کقاتا نوا لخاد یم داتفا ی پوه نوم تفج دزیمهک روز ردقنا

یم. تفرگ مه زا ور هرغ مشچ اب دعب درکیمو مه هلا وح نشخ هاگن یه

. تشاد رارق شدحاو هک دوب ای هقبط همکد مدز سدح هک درشف ایور همکد و درک زارد وش تسد

منک؟ ی گدنز اهنت ابوت هرارق نم یمد: سرپ سرتسا اب

یه؟ لکشم : درک ماگن مشچ هشوگ زا

یه. لکشم هک همولعم : متفگ راکبلط سیهنو هب تسد یمدو خرچ شتمس الهب ماک

؟؟؟ منورذگب فقس زیریه تاهاب روط هچ ، مرادن تزا نم هک یمه تخانش ،هیچ مرحمان مدا اتود ووت نم

ی! درک می مشاجن ای رکف یابید درک لوبق هک هعقوم نوا : تخادنا ایباال هنوش



ی! تنعل ، تفگ می تسرد

. مدوب هدرک لوبق دوز خیلی سرت زا

منک. می شلح ی، شاب داوخ منی مشمرحمان و مرحم نارگن داد: همادا و مدرک ی فوپ

ی؟؟ روط هچ یمد:ثمال سرپ و مداد باال ومربا یه

دش. فقوتم تشه هقبط ووت دموا رد ادص هب روسناسا گنز

. هشابن ی لکشم نوخیمات یمی تقوم :یهصیهغ تفگ تفر می نور یهکبی ماگنه

ی؟؟؟ ــــــــــــــ :چ مدز رقتیابجیغ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهدزون _ تراپ #

. شا هنوخ وت تخادنا و درب ونم نوشک نوشک نومتخاس وت مادص ندشن شخپ سرت زا هک مدوب هدرک داد جیغو ردقنا

ی! شحو : مداد ژ اسام ور موزاب و مدروخ شا،ولت هنوخ گرزب سنلا لخاد داد ملوه و تسب شرس تشپ ور رد

مهیهش هساو ردبیدا تادص : تفگ دوب هدرک الش وکارد بشیهه هک کانسرت و نشخ ی هاگن واب دموا متمس هب مدق یه

لسیهط؟؟ هرتخد مهفیدی شمرب می مدوخ

! هترهاوخ :لسیهط مداد باوج دنت متشادرب هن متشاذگ هن

. متفرگ هانپ هپاناک تشپ و مدز جیغ هک دروا موجه متمس هب

شکید. شتروص یهب تسد و درک هللاهی الاالهه



رسبی زا ومشاب فقس زیریه تاهاب نم هک ایون رکف ی، دوب هدزن ندش هنوخمه صیهغو یزا فرح سبیجی،وت رسپ -ببین

سب، ی،مهینو یشن رابجا جاودزا هب روبجم ات تا هنن هساو منک زابی وت قشع شقن ی دوب هتفگ طقف ،وت زادنب نور
! هشاب ی عقاو چیز همه هک دوبن رارق

؟ نوج رتخد ماوخ وتمی رطاخ خیلی ینم درک رکف وت هنکن -

چیزینیتسی! مدرک شداشرا یهک رارف رتخد زجیه نم هساو وت منک ی روا یدا تهب راذب هن

تمکح هنرگو هدب، ماجنا ور متساوخ تزا مدن،راکیهک یل کشت هدنورپ تساو و هرادا منودرگن ترب ی اوخ می هگا سپ
تس! شالقنی هبرض دص و نودنز هام رتزاشیش مک

. مدرک شهاگن یهد سرت ی امشچ اب

؟ ییییی ـــــــــــ چ

. مدوب هدرک چیراک هگم ادخیا، شالقاوی

؟ تساجک مقاتا : متفگ و مداد تروق ور منهد با سرت اب

. تفرگ شا هدنخ دشو درگ شامشچ مدوب هدش شوم دوز ردقن زااینهکای

درک. هراشا مرس تشپ ردی هب

؟؟؟؟ هشاب ابیدیکی منوم قاتا و تخت هنکن : متفگ هلمح هدامآ هبرگ یه هثم و مدرک شهاگن پچ پچ

رکش. ور ادخ -هن

سابل تسد دنچ تساو نممیمر : تفگ هک متشادرب مدق دوب هداد منوشن یهک قاتا تمس وهب مدرک چیشی شساو

! هشب خیر هب همتخ ارجام این دوز ماوخ ایان،می منامام ربیمپیش رصع ،ات مرخب

: دموا نور زابی شادص هک بوکیمد مرس تشپ مکحم ور ورد مدش قاتا دراو و مدرک شراثن دوب شحف رهچی ملد وتی

یش... ووووه

وووووبا ی تاپ رسات :هب متفگ هشاب ملباقم هک راگنا یمدو خرچ رد تمس هب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



متس _بی تراپ #

اجک هب ببیمن مدنوخرچ ور یهر گتسد و متفر شتمس هب بجعت هبیهرداب دروخ ممشچ هک متخادنا قاتا رود ی هاگن
. تلا وت هب هلصو تسار هکدیمدیه میهش لصو

. هراد صوصخم ی تشادهب ورسیس مشقاتا کابالسوت اباب،هچ :هن مدز ی توس

. هباوخب شوت تساوخ می شلد مدا میدز قرب دقنا ، متخادنا شرود ات رود ی هاگن و مداد نوکت ین سحت هنوشن رسیهب

درک. منی ممورا شبد مومح زجیه چیزیهب معضو دز،االناباینرسو مرس یهب رکف هدش نوز وای هلوح ابدیند

. مدش ماسابل ندروا رد لوغشم و متسب مرس تشپ ور ورد مدز ی نوط شی دنخبل

★-★

. مدوب هدز لز فقس هتشادن اهی کرت وهب مدوب هدرک ی نودنز قاتا وت ومدوخ منت رود هلوح هکابیه یمیدش تعاس ود

. مرادن مدوخ هارمه سابل هیچی دموا یمدا ماسابل ندش وخیس نتفرگ شود زا دعب هزات

بیدا. شر نمگی هساو سابل هرسپ مدرک اعد و مدرک ی فوه

. مدش ردخیهر وهب متسشن تخت طسو دشو مامت متقاط دیهگ

ترمیهک!؟ دوب هتشگنرب زونه ینعی

شکیمد. ملد یور تسد و داتفا اپیین مهاگن ممکش روق و راغ ی ادص اب

! هتنشگ ی نامام -هلای

. متفر رد تمس اپیینرپیمدوهب تخت وزا متفگ هچای نم هب

. مداتسرف نور زاالیردبی ور مرس و مدنوخرچ ور یهر گتسد مورآ

تمس هب شاو ی شاو یوی کمخ اپ تشگنا کن ور تس نی سنلا یوت سک هک دش تحار یخیملا تقو و مدرک مخ و مدوخ
. متفر هنوخزپشا

شکیمد. ی تحار سفن و مداد رارق یوریسیهن تسد متخادنا هنوخ زپشا لخاد ومدوخ مهینهک

ش! ییی -خآ

مامح زا دعب وحاالم مدوب هدروخن چیزی دوب تقو ،خیلی مدرب موجه شتمس دزوهب قرب مامشچ لا چخ ابدیندی
دوب. هدش ما هنسرگ ی باسح



شکیمدوپلقی ی قوش جیغرپ لا چخ ی لخاد هلمشوخ و لکشوخ ایاهی هماخ وابدیندکیک مدرک زاب ور لا چخ ردی
رسپ نوا مینکیه» چیراک ی«وتایاجن ادص هکاب میدش هفخ مک مک متشاد ، مداد لُه منهد وت لوه وشاب هسات ودات

رپید. مولگ هککیکوت متشگرب شتمس وهب اوه متفر رتم هس سبیجیه

. مشلباقم ی عضو رسو هچ اب دوبن مساوح ال وصا مدرک می هفرس متشاد روط مهین

ادص اپیینهکاب داتفا بیما مدوخ هب زااینهک لبق دشو زاب ما سیهن رود زا ما هلوح هشوگ هک مدرک لد هت زا هفرس یه
مدز. جیغ لد هت وزا هداتفا ی قافتا هچ مهفیمد نم تمس هب ششرپ سبیجیهو رسپ » هسابع ترضح ی«یا

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_ویمک تس _بی تراپ #

یه عضو ورس هچ :این تفگو تشاد هگن منت وری ور هلوح باالواپیینمیدش مشخ زا وسیهنایهک هتسب اهی مشچ اب

میدی؟ نولوج نم هنوخ وت هک

ی! بینور مدرک می رکف نم : متشاد هگن مدوخ رود ور هلوح و بقع شکیمد ومدوخ

. مروخب یهچیزی مدموا دوب ما هنسرگ

؟ تتن یببی عضو رس نچین ابیداب تشادور هنوخ لکیداین یکیدیهگ مدوبن النم صا :حاالدیمد درک ای هچورق نودند

. تقو نوا هنک یمی رکف هچ نم بجار

ی... شن شا هنوخ همه تانیرایو هنوخ رتخد ی تساوخ ،می هنکب داوخ یمی رکف هچ،ره نم بوکیمد:هب مزین ور وماپ

. شوپب رادرب تار رس مدروا تساو هک یمه سابل تسد دنچ نوا ، قاتا وت ورب -یاال،یاالمگ

. متشادرب مه ور رخیداه کیهس مهار رس و مداد ماجناور تفگ رسیعراکیهک خیلی

. مداد نور یزاسیهنبی سفنو مدش قاتا دراو

سبیجیه...اوی. رسپ ولجاین تفر موربا ادخ، -اوی



رخیهد. مساو چی ببیمن مدرک وور پچ تخت وری رخیدور کیهس

دش. درگ مامشچ شوت اسویل ابدیند

هک! پیچمیمش هچقب ی باسح هک مشوپب ور -او،نمایان

ها...

. متخادنا ی هاگن اسابل هب رکفتم و مدرک هچنغ ومابل

یمد. شوپ ورمی انومه ابید دوبن ای هراچ

. هخرچب رد تمس مهاگن دش ثعاب یرد ادص

ایان. منامام هنوخ هکابیدربیم وش رضاح دوز :یاال، تفگ رد تشپ زا

یمد. شوپ ور اسابل ودنت،دنت متفگ ای هشاب

ی. کشم راولش ویه دوب تک حرط ی دادم کن ی وتنام یه

زا دعب و مدرک رس ور دوب رخیهد مساو رادیهک حرط ی رسور و مدرک نوشا هنوش طقف ، دوب هدش کشخ دیهگ ماه وم
. مدش جراخ قاتا

میداد. شوگ ینو زولت رابخا هب تشاد و دوب هتسشن یاه تحار وری

. مرضاح نم : متفگ و مدرک کزان شهب مشچ تشپ یه

. درک ماگن مشچ هشوگ زا

ربیم. نک تکرح : تفگ دشو اپ شدعب و دنوم ورینم یمک شاگن

★_★

یدنی. توس منامام ی ولج هشاب تساوح : تفگ دزو ور هنوخ گنز

یگبی. اوخ رابدیهگمی دنچ ، هشاب -ها،

یدبی. توس مسرت یمی گنخ همولعم هخآ -



یدز. دنخش هکنی مدرک ریز مشچ شساو مشخ اب

دشیم. حیطا دراو مه دشواب زاب رد

دشیم؟ انشا مه اب اجک ووت ،نم هشاب تدا -ی

شدعب دادیو متاجن نم رپوس هثم وت دوب هدش نم محازم ی ضوع مدا ییه تقو : متفگ یش رارکت أوسالی زا هتسخ

. مممم دشی مه قشاع

؟ شا قدیاق...قبیه هرا داد: نوکت رس

منک. یمی گدنز ما وابخهلا مداد تسد زا فداصت وتی ور مردام ردپ -قبیهاینهک،نم

؟؟ ارچ اما

ببینن! وتردامردپ ناوخن تقو -هکیه

چی؟ ما خهلا سپ -

یچیزی. جراخ هتفر وگب وگب... یهچیزی منوا -

. شاب ناها -

ربیموت. رت دنت دیهگ هلح -

ورببیمن. نوشا هنوخ حیطا مدرک تصرف هزات ، متفگ ای هشاب

دوب. مه گرزب و تشاد ی زابلد ی اضف هک دوب دقیمی هنوخ یه

. نوم زاوش هبپی ندموا رتخد وودات راد نس مناخ هکیه دش زاب هنوخ رد

. مدرک دزنیکرت سبیجیه رسپ هب ومدوخ و منزب دنخبل مدرک عسی

دوب. هتسشن ملد وت سرتسا و سرت هزات

. مدن ی توس مدوب راود مای

ی. دموا شوخ : تفگ شرسپ هب وور درک هلا وح مهب پچ پچ هاگن هنز

. مدرک سبیجیه رسپ یهب هاگن بجعتم

داد. سالممنی نم چی،هب نم سپ

اب مشباوج هک نداد وسالم دموا نم تمس هب نونز دنخبل هنز سکعرب هرتخد اتود نوا و داد وشردام باوج هرسپ
. ندرک تفا ردی نم یی ورشوخ



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _ تس _بی تراپ #

:ایهن؟ تفگ هنز هک مدرک می هاگن ماپ اهیقلایزیر لگ هب متشاد و مدوب هتسشن ماج رس تکاس

. مدش خیهر نوشهب دموا باال مهاگن

متس. دلبنی مه وشمسا زونه ادخ،تحی سبیجیه،ای رسپ

. ردام هشب تسورع هرارق هرا، : تفگ

؟ هتشاذگ ورارق :کیاین درک مهاگن شدنچ یدزواب دنخزوپ هنز

. نامام مراد شسود نم -

مینکیتمین! دوخ -وتبی

؟ متفرگ رظن رد تساو ادییوت رتخد ی گچب نومه زا ینم تسنود منی وت

دوب. رارق زااین رجینا سپ هوا

ن. یییییی مهفیمد،تم مه سبیجیهور رسپ مسا هرخ باال

ید. خرچ متمس هنز کانسرت هاگن هک متخادنا ایباال هنوچ گاویر گاهیر وتاین

و لصا بی رتخد یم رادن مسر نک،ام نور بی ترس زا ور تلا گنچ وت بیهتف مرسپ اینهک رکف هاکر، زی با هرتخد -ببین

نکیم. نوما هنوخ سورع بسن

میهش. مسر نمدیهگ دعب لوایشمیمش، نم ، هرادن :عیب متفگ شنداد صرح هساو دروخرب مهب هنز فرح زا

درک. ماگن هدش درگ ی امشچ تمیناب هک دش نوخ گنر شامشچ

؟؟؟ نننننن یتمی درک یهکمی مقشع مقشع دوب -این

؟؟ ززززارد نوبز رتخد یه

. شاب مورا نامام -

ی. قاتا وتی درب شکید ونم تسد دشاپ شاج تمینزا



. تسکش متسد :چیمینکیای، مداد ژ اسم ور متسد و تسب شرس تشپ ور رد

. نکن روغلب منامام ی ولج ترپ و ترچ متفگن هگم داد: ملوه بقع هب

. هنکن ی مارتحا بی تساوخ می منک :چیراک متخادنا ایباال هنوش

هش. خبیر متخ چیز همه گبیرات وت زارد نوبز نوا ی ولج وت تفگ یمه چره -

. ممممنوووووت منی منوت ،منی منوت -منی

هنک. ین هوت مهب ی سک منیمد هزاجا نم

یخالصشی؟ اوخ منی هگم ربی، مراذب ات زابینک بوخ وت شقن :ببین،وت تفگ و داتسرف نور زاسیهنبی یکالهف سفن

. شاب روبص سپ

دشیم. جراخ قاتا زا مه واب تفگ بخی وخیهل مداد نوکت رس راچان

. نوج نامام ماوخ می ترذعم : متفرگ وشتسد و هنز تمس هب متفر

. مداد ششحف متسنوت ات ملد وت هک درک کزان ی مشچ تشپ مساو

نزیهک!!

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _ تس _بی تراپ #

. داتفا هار یتهب نابصعاب یمو تسشن شامین وت

. مدرک شاگن ی مشچ زیر

. نور بی هنزب دود شاشوگ زا تشاد لا متحا نا وره دوب هدش خرس یاه نوتراک یت صخش این لثم شتروص



!! ضرررررررم دز: ورفیدا درک مهاگن مشخ هکاب هدنخ زیر مدز قپی رکف اباین

. مدنوبسچ شامین رد هب ومدوخ یمدو سرت

. فوقوم هفاضا فرح متفگن تهب هگم -

؟ ناااااه

ی؟ درک بلج ومردام رظن ی روط این

. هنوبسچب منوز وای ادیی رتخد نوا هب ونم داوخ زاپیشمی رتش حاالبی

دوب. تنامام یر صقت هچ، نم :هب متفگ و مدز کلپ دنت دنت

. هرادن هلگ هراد ضوع یهک فرح

. درشف شاتسد وت صرح وراب نومرف و درک مهاگن پچ پچ

،هگا مدوب هتفگ تهب ملوا هنک،زا گیرمی مرپ هب ترپ نکیدب هبد ی اوخب هگا تس، نی شهار ی،این رارف رتخد -ِدهن،دیهگ

ماجنا ارچ و نوچ وبی متساوخ تزا یابیدراکیهک سوپن نودنز وت ترمع رخا هکات مزاسن تساو ای هدنورپ ی اوخ می
دبی.

باالمیرای. ومگس وری نوا میایو ادا مساو لویرادی

. مدرک شاگن مشخ و سرت اب

. امدوب هداتفا ایگیر هصمخم بجع وتی

سبی رسپ یه هنوخمه منک،حاال رارف ندوب هداد ترتیب بابرا رسپ مااب هداوناخ یایهک رابجا جاودزا نوا زا متساوخ می
منک. زابی ونوا نز شقن ات مدوب هدش ی بصع و نشخ جی

بوکیمد. ماپ یوری تشم و مدرک ی فوه

!؟ هروط هچ ندرک زابی شقن یدامیمد تهب نم زابیمینکی،یا وتشقن تسرد یا نوج رتخد میمگ تهب -ببینچی

؟ نااااه مزا یرادی عقوت هچ : مدز وجیغ دموا رس مربص دیهگ

؟ تسه چیزیبینام هش شرواب ات منک تا هسوب و چام تنامام ی ولج هک

مینکی. مراک این هدش هههرا دز: رفیدا نم رتزا دب منوا



هک... مدرک شاگن هدش درگ اهی مشچ اب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مراهچو _ تس _بی تراپ #

. مشب پیهدا تساوخ مزا نشخ یو نابصع وخیلی درک کراپ نومتخاس ی ولج شامینور نوم سریند ضحم هب

دوب. هدز مرس یهب رکف

. مداد ماجنا ور تساوخ مزا راکیهک

هش... در نوبا شامینزاخی دشیمات رظتنم مه واب مدش شامینپیهدا زا

. مدش سبیجیخالصمی رسپ این تسد ابیدزا

هاچ. وت مداتفا می مدمو ردمی هلا چزا ابنید

. مدرک یمی لمع ور مرکف ابید

:آی،آی!! متشاذگ ممکشور ومتسد

؟ هتچ -

؟؟ هدش چی زاب

. مدرک شاگن

یی؟ وشتسد مرب ابید نم -

یمینکی؟ خوش درک: ماگن دوب هدموا رد بجعت و هدنخ لکش هب دحاو نا رد یهک تروص اب

؟؟؟؟ مهفیدی یی، وشتسد مرب ابیدمهیناالن نم بوکیمد: مزین ور ور مپچ واپی مدرک ی مخا

... لخاد ربیم لقادح نک ربص -

منک. ی مور مراک اه هتوم هتوب مهین تشپ تس،مهیاجن :هننیزاینی مداد نوکت رس



؟ یییی ــــــــــــــ :چ تفگ دوب هدموا شک نپیرپیازت دق هک یی امشچ اب

ی؟ ربب وم وربا ی اوخ می

اه؟ هتوب ایربیالی هبرگ هگم

رادیاه؟ نم چیراک -وت

منک. لمحت منوت منی نم

وبیما. منک جیش هتخرد نوا تشپ مرب نم ات هدب ی نابهگن مهیاجن

! روعش بی هرتخد : درک ی مخا

چیه؟ بخ ، ااااو : متخادنا باال وماه هنوش

جیهشدیهگ،هع!!

. تفرگ لکش یوریمبل زومرم دنخبل اه هتوب تشپ مرب ات بقع متشگرب اینهک ضحم هب

. ندوب هدش نتیهد مه رد هچوک شاحیه وت نوبا رسخی دوخ وات ندوب یراتیک باسح اه هتوب اوه راتیکی رطاخ هب

نوا اینرو تشاد و دوبن شساوح ، ههههلب هک تساجک سبیهج رسپ ببیمن مدرک کچ اج نومه اهوزا هتوب تشپ متفر
دوب. نم هب مشتشپ و درک می هاگن ورو

مش. خالص شتسد اتزا مدش اهدر هتوب تشپ زا دنت دنت اپ کُت دشوور زاب شوگانب ات نیمش

دوب. هککی ودب وحاال مدروا یرد کلکش شساو نور بی مدز هچوک رس زا مهینهک

تلظ هب نت دوب رارق هگا ، هشب ی مارتحا بی مهب روط این مداد منی هزاجا ،اما متشگ می باوخ اجی لا بند هک دوب تسرد
مدرک منی رارفو مدنوم می بابرا نومه نز مدب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



مجنپو _ تس _بی تراپ #

. متفر ورپیهدا مدوب هتسنوت هک اجیی ات

. دموا می درد هب تشاد ماهاپ مک مک اما

. متسشن هداج رانک لودج ور متفر هتفوک و هتسخ

دوب. هتخ مهری هب مباصعا

می نوشا هنور شحف هکاب ندرک می تمحازم داج وای نداتس میای ماپ لباقم گبیر زنب ارپیدات شامینزا اتیی دنچ
. مدرک

. مدش ماپ چم نداد ژ اسام لوغشم

مرب. اجک ، منکراک ادخ،حاالچی -ای

دش. عمج ممامشچ وت کشا

دشی؛ یببینچی دوب ی ضار هداس ی گدنز نوا هب هک یی سریدی،وت اجک ببینهب هراچ بی رتخد -

دش. با رب شقن تاباب یهنن هاوخدوخ یتاب تخبشوخ مامت

. مداتفا دبراب یدا

ی. دوب ی قشاع روط هچ سپ ی، درکن رواب ومافرح مه ی،وت تخورف دوز ونم مه ،وت درمان -

. تسشن مفتک یوری تسد هک متفر می زاحلا متشاد نوبا خی هشوگ رقتیاب رگیه طرف زا

یجیرگ. تسشن ارچایاجن -

ارایشیور مزاول هسکیول هک دبقیهفا نووج رتخد یه هکدیمد همرس تشپ ببیمنکی رپیمد ماج زا گنشف لثم
دوب. هدرک شوخ اج شتروص

لا. غشا دزی تسد نم یهب تئرج هچ -هب

شکیمد. شدوخ تمس هب وشتسد وت تفرگ وموزاب دشو ی نابصع

؟ نتفر ورد نتشاذگ -چیه



مردیرای؟ نم زا وش تالفی

تپیهرا!! هرتخد

ی! دادن داب هب وتلک ات کاچب نزب نک عمج دوز هنم، هدودحم ایاجن

ی؟؟ ناور گبیمر:چیمیگی هلصاف ات مدز شا وریسیهن مدازا تسد اب

رخیدی؟ وکراپ هگم ببیمن بقع ورب

چیه. هودودحم

ی؟ منینود سپ ههههع : تفگ و دنوکرت راد ادص شنهد وت وشسمادا

. مدوب هدربن خهلا هساو دجید رتخد دوب تقو هلح،خیلی

هش. ذپیاریی تزا ی باسح ورمیمرب،ات حاالوت

. مدرک شاگن وزرل سرت اب

دش. دنلب شغ جی وشاپ ور بوکیمد مکحم و مدرک دنلب وم پچ هکاپی دش ی سک هب ندز گنز لوغشم

ندش دازا ظحم هب

. مدش جراخ کراپ وزا متشاذگ رارف اپهب موزاب

. مداتس ای شولج و مدنوسر شهب ومدوخ هک دوب روبع ردحلا لباقم زا تعرس شامینیهب

. شوت متسشن سفن سفن و سرت واب مدز شرود شفقوت ضحم هب

ایاجیی. هنوخرفاسم رببیه ونم گبیرو وشزاگ تدج رس هدننار -اقای

. مدوب هدرکن هدننار ایهب هجوت و مدوب مدنب رمک نتسب لوغشم زونه

؟ هراد ی سکات یاب تهابش شامیننم -

. دنوم یهر گتسد ور متسد دشو تسس سرت زا مندب ادص نشیند ظحم هب

ی... ادص ادص این

دوب!!!! بابرا



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مششو _ تس _بی تراپ #

. مدرک منی شومارف تقو ورهیچ ادص نوا اما شمدوب یکرابدیهد دوب تسرد

. مدنوخرچ شتمس هب ور مرس سرت اب

. دوبن حضاو شا هرهچ شامین نشور راتیک وت

دز. شامیون لفق منک، رپیند نور بی دصق و مبنجب مدوخ اتهب

شامین. رد هب مدنوبسچ ومرمک سرت اب

!؟ وووت -ت...

ردنیدا. تادص تاج :شبینرس تفگ متشاد رطاخ هب شزا یهک درس ی ادص نومه اب

. مداتسرف اپیین ادص رسو رپ ومنهد با

مرب. راذب ادخ ور ،وت اااادخ ور -وت

. تخادنا تکرح هب بیهرا نوبز هب شا هدرم بحاص نهد نوا یزا فرح اینهک نودب شامیون

هیباالاپیینمیدش. نتسش می کرچ تخر نتشاد راگنا ملد وت

. مدوب یهد سرت خیلی

. تشاد هگن شامینور ترامع ی ولج دیمد مدموا هک مدوخ هب

وش... -پیهدا

. مداد نوکت تسار و پچ هب ومرس

منیمش. -هن

دش. پیهدا شدوخ و داد نوکت رس

دز. رود شامیون هک دیمد ولج زاشیهش



. نور شکیدبی و تفرگ ماهوم زا بیما مدوخ واتهب درک زاب ور نم تمس رد

. هههه ردقی .... هههه ردقی دز: ورفیدا غاب طسو اهی کاخ ور داد ترپ ونم و مدز جیغی

؟؟؟ هدش چی منوج ، ماقا منوج : تفگ اپیینو دموا اه هلپ زا نئوگنپ لثم هاتوک ودق قاچ یهنز

یگبیمر. ساسا یم مصت یه شساو ات هنک رس انوا اهی نهپ بین وبشما اه، بسا لبطصا وت زادنب وربب وکلومرام -این

داد. نوکت رس و درک نم هلا وح ی هاگن یه هنز

. ماقا مشَچ وری -هب

. دموا رد مزینوجیمغ وردش اسییهد موناز شکیدهک موزاب زا ونم

نک. ملو ییی -ا

رس. خیهر هرتخد شاب تکاس -

. تسب مور ور اهورد هاک بین متخادنا و لبطصا وت درب نوشک نوشک ونم

. متفرگ لقب نوزرل ای هنوچ اب وماه وناز و متخادنا فارطا یهب هاگن

ادخیا،حاالچیمیهش!؟ -

؟؟ نممیهرا رس هچبالیی حاال

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفهو _ تس _بی تراپ #

هدش. زور یمد مهفو وردیمد مد پسیهد رون لبطصا هرجنپ وتی زا

. مدوب هدرک رگیه متبقاع هب رکف واب دوب هتفرن ممشچ هب باوخ بش مامت



دوب. هدش دنلب مممکش روق وراق ی ادص

دوب. هتفرن اپیین مولگ چیزیزا هک دوب زور وود دوب ما هنشگ ی باسح

. تخادنا اسیه متروص یدور شروخ هعشا دشو زاب اوه بی لبطصا رد

اتدیمـد مدز کلپ راب دنچ

هش. بوخ

... نور بیابی وشاپ :یاال تفگ و داتس اردی بوچراهچ طسو سا ردقیه شمسا نشیمد نزیهک نوا

نکید. مراک اوخیدچی ارچ،می -

. وشاپ متفگ نزن، هفاضا فرح -

. شش پی متفر و مدش دنلب ماج زا سرت اب

شکید. شدوخ لا وبند تفرگ وموزاب

ی؟ ناور مینکی -ای،چیراک

. سکش متسد رت مورا

داد. همادا شهار وهب دادن مهایتی

مزین. ور متخادنا و درب ترامع ی ولج ات ونم نوشک نوشک

. تسک شی ماپ ، تفاثک ملایمد: وموناز و مدز جیغی

. داتس ای فاص و داد لباقم هب ور شهاگن و تفر هرغای مشچ

. مدش ور هبور یک چوک بابرا دولا بضغ هاگن هکاب مدنوخرچ دوب هدش خیهر هک اجیی هب ور مرس



. متشاذگ ما وریسیهن ور متسد شکیمدو هینی

میدش. شاد پی قلعم لجع لثم ترمیهک،مهیهش

دوب. هدرب شرس تشپ وشاتسد و دوب هداتس ای فاص اه هدنامرف این لثم

. مدرک مدوخ راثن یی وش هفخ و مدموا مدوخ رسیعهب هک هباذج تیپو شوخ دقچ ، تشذگ مرظن زا یهوه

دش. باالواپیین شخارف سیهن شکیدهک معیقی سفن

میشی... تازاجم ترارف رطاخ -هب

ی! نکن رارکت هرابود ور زابیاهیی رس گبیرینچینخیهر اتیدا

: تفگ و تخادنا ردقیه یهب هاگن

! هتفب ندرک طلغ ،وهب همهفب ور هتشاد یهک اجیهاگ ردق یهک زورات ، هئوت تسد کمک دیهگ رتخد ردقیه،این

ی... نزب تسد چیزی هب تدوخ تس هدب،نیزاینی ماجنا وگب نوا راکیرادیهب ره

دز. قرب هنز ی امشچ

ی؟ :چــــــ مدرک شهاگن هدش درگ ی امشچ اب

ی؟ ـــــــ تفگ چی

ی؟ تئرج هچ اب

ید. شکب بیراگی مزا منیمد هزاجا نم منوم منی ااااجن نمای

:میبینیم. تسشن بابرا بل یور دنخش نی



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشهو _ تس _بی تراپ #

لثم اربیتالفی هک ایمیدش هتفه ود روط ومهین تشذگ می ترامع هب بابرا طسوت مندنودرگرب ایزا هتفه ود
درک. می هدافتسا ءوس نم ی ارجام ردقیهزا سحن نز نوا و شکیند می راک مزا تزوک

داد. ور مکلف هروتسد بابرا و نتفرگ ور مچم هک مدوب هدز رارف هب تسد هرابود دیزور

. دارد متلا جخ ردقیهخیردنیهداتزا نوا داد شالوق دعب دزو شدوخ مه ور هبرض لواین

. متخورف شهب رتی هچهیمز راگنا حاال

. ممممنک تنفک مدوخ هللا اشنا ردقیه :آی متفگ هچورغ نودند و صرح اب فقس هب ور بوکیمد وریسیهن ور متشم

ـم. تشاذ منی باوج وربی بابرا راک اینرابدیهگ

یم. خرچب ات هخرچب نوا ، دوب روط حاالهکاین

راذب شولج هک یمه فرظ وره هروخ منی هشاب غرم مخت شوت هک یی اذغ میداو شدب غرم مخت زا بابرا هک متسنود می
میهدیهنا. مخز وبی ببیهن هنک وبمی لوا ی

دز. مرس یهب رکف

. مدروا ردمی هنک مکلف مرارف هساو هلوتوک ردقیه نوا هب دوب هداد ونم ابیدتالفیاینهک

ید. باوخ می تعاس این تشگ مربی ی راکراوس زا تقو ره تداع قبط ، متخادنا تعاس یهب هاگن

. تفرگ لکش یوریمبل زومرم دنخبل

گنیهر. ومچم ردقیهرفایهت نوا مدرک کچ شکیمدو نور لابی چخ وتی زا غرم مخت اتود و متفر هنوخزپشا تمس هب

. بابرا قاتا تمس متفر و مدش در ور هار وزا متفر باال ترامع اهی هلپ زا دنت دنت

، هناماو نما چیزرد همه هههلللعب هکدیمد مدرک کچ وتسار و پچ و مداتسرف لخاد یطا تحا اب ومرس دوب، زاب الیرد



میدید. وهاشداپ تفه باوخ مولظم هچب یه هلثم بابرا

. مداتس ای شرس وباالی متفر شتخت تمس هب مورا ، تسب شقن بخیثیوریمبل دنخبل

هرا؟ ننک کلف ونم هکمیدی ناها

؟ هههرا مینکی دقع ونم روز هب هک

طسو بوکیمد مکحم یکیور نوا و نتشاد هلصاف مه زا هک شاه بل طسو متشاذگ یطا تحا وراب اه غرم مخت یکیزا
کرتید!! شنهد وت مغرم مخت یکی نوا هدش" "چی هگب تساوخ رپیدومهینهک شاج زا رنف لثم هک شرس قرف

هرا... بابرا مینکی کلف ونم ...هک ییی :ا هدنخ زیر مدز لد هت وزا متفرگ و ملد شا ابدیندقیهفا

!! تتتتتتتمشک ی ــــــــــــــ -م

. متشاذگ رارف هباپ ومدز جیغی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهنو _ تس _بی تراپ #

. نور بی مدز قاتا وزا مدش در شاه مشچ ی ولج ،زا هسرب مهب هنک تصرف زااینهک لبق

ی؟ دنوزوس هچتایشی ید:زاب سرپ و داتس ای ملباقم مخت و مخا و بجعت هکاب ردقیهوردیمد اه هلپ زا نتفر اپیین هنامز

: تفگ هک مدش در شرانک وزا مدرک شا هلا وح هچای وت هب

نم...!؟ یاب تفگ چی...چی

: دموا بابرا یرفیدا ادص هنک، مامت ور شا هلمج زااینهک لبق

اج!! ــــــــ ااین ه،بیــــــ ـــــــــ قـردی

. دروخ خرچ نم تمس اههب ردقیهزاباالیهلپ رس

! هسرن تهب متسد نک اعد ی، درک ی طلغ یه متفگ -



! کاچ هب مدز ود واب مدروا رد شساو ی نوبز

. تشاذ منی متحار مدروا شبابرا رس هچبالیی مهفید می هگا سولپاچ ردقیه انئمطم

بیهتف. سایبا زا اتابا مدرک پیادمی مدوخ هندرک نوهنپ هساو اربیمهینابیدیهاجیی

دوب. اج نومه متشاد غارس هک اجیی اهنت ، لبطصا وت متفر و نور بی مدز ترامع رسیعزا

مدوب هدرک نوهنپ ور مدوخ لبطصا یوت هدش رابنلت اهیوریمه هبعج تشپ هک دش یمی تعاس یه

. متشگرب و متفر هتکس زرم ات اهیی مدق ی ادص هکاب

هک مدروا وزرلباال سرت وراب مرس دش، فقوتم نم لباقم فرط نوا اهی مدق

هنک. می مهاگن رمک هب تسد و هنادنمزور پی هاگن ردقیهابیه دیدیم

ی؟؟ درکن پیاد ندش نوهنپ هساو ی رتهب -اجی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_سی_ما تراپ #

. نور بی مدرب لبطصا زا نوشک نوشک و تفرگ وم وزاب

نک! شلو -



. مدرک شهاگن بابرا ی ادص نشیند زا بجعت اب

: تفگ ردقیه هب ور

نک شلو

... ماقآ -

؟ متفگ تهب ردقیه،چی -

. مدش مزین شقن و مداد تسد زا ور ملداعت هک درک اهر ومزاب رسیع ردقیهخیلی

: تفگ و نم تمس درک وشور بابرا

ملابیا. بند -

؟ اجک -

. تفرگ مزا دیهگایور فرح اجیره هک ماگن ی روط یه

. تفرگ ردپیش ور اه هلپ هار هک مدش ترامع دراو شرس تشپ

دشیم. شقاتا دراو دشیمو اه هلپ هنور مه اب

. مداتس یردای ولج

. داتس نمای هب تشپ رت ولج مدق دنچ

. هشنهارهپ اهی همکد ندرک زاب ردحلا مدز سدح شاه تسد تکرح زا

. مداد تروق ور منهد وبا متفر بقع مدق یه سرت اب

:بیاایاجن. داتس ای شولج و تفر دوب شقاتا وت ردیهک تمس هب



ارچ؟ -

نکی؟ لأوس مداد هزاجا : تفگ نشخ و کشخ

. مدرک شهاگن باللکتیف

ـ مداتس ای شرانک تفر نوزرل اهیی وناز واب مدرک ی فوه

منک. زاب ور ورد دز هراشا وربا و مشچ اب

. امدوب هدرک ی طلغ بجع میدز، دنت دنت مبلق

. مدوب هداتفا ندروخ چیز هب ملد وت دیهگ

نک... شزاب : تفگ و شود هب دز هراشا و لخاد داد مله هکیهوه مدرک زاب ور مامح رد

؟ هراد ی لکشم تامشچ : تفگ هک مدرک پچ شساو ومامشچ

... تنتخادنا مهب هنکن

چُن!! چُن چُن

گبیمر. نهد هب نوبز اینراب مداد یح جرت ،اما مدرک ای هچورغ نودند و دروخ رب مهب شفرح زا

هک... مدرک ظنتیم ور شود

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_سی_یک_ما تراپ #

. بابرا یید امرفب رانک: مداتس وای مدرک ظنتیم شساو ور شود

دشی! بدٔوم هچ یدز: دنخزوپ



درک. زاب ور درس وشیربا تفرگ ومزاب هک زگیمد بل

داد. شرج تکرح وتیه تفر مسابل یهق تمس هب شتسد هک مدرک شاگن هدش درگ اهی مشچ اب

درس! دادزیربا ملوه ومدز جیغی

. دموا دنب مسفن

. متشادن هلصاف بوک گنس چیزیات

ی! زادنن لک نم یاب شاب تدوخ -ات

شکیمد. می سفن ی تخس هب

. نور شکیمدبی و تفر ورف مه وت شاه وربا خویمم حلا ابدیند

! شتخل سیهن یدور بسچ مرس

!؟ هبوخ -حتلا

. مبلق نلایمد: طقف مشکب سفن متسنوت منی

: تفگ و داد مراشف شلغب وت تفس

میشی. بوخ االن هشاب

. تسشن مرس ور شاه بل مدرک ساسحا اما مدوبن نئمطم هظحل نوا وت

!! منود منی دوب مهوت اشیمدیه

. نور بی درب مامح دزوزا لغب ور مدش هلا چم امرس زا نت هاکرپ لثم دزو موناز وشزیر تسد دش مخ

خیس... تخت : متفگ دب حلا نومه هکاب متشاذگ تخت ور

درک. ی مخا

تس. نی مهم -

ردمیهرا. هک ونمردپ چیز همه ردقیهبی نوا نیس مهم یوتمیگی تنعل هخا هد

دش. متروص رسو هندرک کشخ لوغشم و دروا ای هلوح

!؟ هبوخ -حتلا

. مداد نوکت رس اسییهدمیدش مه ور هک یی انودند زامینو

هرآ. -

. تفگ ای هشاب

. شوپب نکیهچیزی کشخ وتدوخ تقاتا وت ورب وش دنلب سپ -

. مدرک کرت ور شقاتا و مدش دنلب ماج وزا متفگ ای هشاب شض دضوقنی اهی راتفر زا بجعتم



نشیمد. شقاتا وت زا چیزیور نتسکش ی ادص مرس تشپ رد نتسب ضحم هب

. متفرگ ورپیش دوب ترامع همدخ شخب وت هک مدوخ قاتا وهار مدادن مهایت اما

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _سی_ تراپ #

عورش و مدز جیغ بیهرا دورف ماهاپ فک ات هربب ورباال شتسد وتی شالهق تساوخ مهوینهک تسب کلف هب ور ماهاپ
. نتساوخ کمک هب مدرک

. مشچب مه زاب مدوب هدش لمحتم پیش هعفد هک یور درد تساوخ منی ملد ال صا

زاب مشچ رواب دشوان سیخ منت هب وم بابرا ی ادص نشیند هکاب میمدز راز لد هت وزا مدوب هتسب سرت اب ومامشچ
. مدرک

نک! شلو ردقیه، مینکی -چیراک

. تخادنا بابرا یهب هاگن یدو خرچ بقع هب بجعت ردقیهاب

. هدرک ذایت ور امش راک بارخ هرتخد ،این ماقآ -اما

هدب. سپ وشتراسج صاقت ابید

درک. هاگن نم هب مخا واب



؟ مداد ای هزاجا نچین تهب نم -ببیمن

یممیگیری!؟ مصت هنارس دوخ قحی هچ وتاب

: تخادنا اپیین ور شرس هدنمرش ردقیه

... طقف مدصق نم ماقآ

نک. زاب ور شاهاپ دوز ، مونشب ماوخ ،چیزیمنی تکاس -

. مشچ -

دش. نم ی اهاپ ندرک زاب لوغشم و داد تروق ور شنهد با

. مدشن هجوتم هک درک مراثن ی شحف منیدیدزیربل بابرا یهک روط دوب نم هب شور یهک تقو ماگنه مهین رد

. مدرک ریز مشچ شساو منم

میدیهرا؟ شحف نم هب هک

... مااااپ ماپ، ماپ، ،آی ننننم ی ادخ شکیمد:آی،آی لغب وت وماپ ومدز جیغی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _سی_ تراپ #

دز: وناز مرانک و دموا متمس هب سایهم رس هدش درگ یی امشچ اب بابرا

هدش. تچ چیه،



. متفرگ ماپ یکزا چوک نوکش یهنی هشن هجوتم ی سک یهک روط مداد ژمی اسام وماپ متشاد مهینهک

درک. می مرو دشو می دوبک تشادن یمه درد هگا ناثیهتحی دنچ ضرع ورد دوب ساسح متسوپ

و موصعم دشوابحتلای کشا رپزا مامشچ و مدروا هبیدا ور مدوب شکیهد خایر هتفه دنچ هکاین یاهیی تخبدب
: متفگ نوزرل ای هنوچ واب مدش خیهر بابرا اهی مشچ وت مولظم

. تفرگ نوکشن ماپ زا

هنک. می درد خیلی

هگب. چی هدنوم میهدو نوکت با زا رود هامیههب لثم وشابل بجعت رس زا روط هچ ردقیه هک دیمد مشچ هشوگ زا

. راگنا دوب ی سورع ملد وت

پنیهچ. اضف وت ما هدنخ لشیک هکیهوه متفرگ ور مدوخ ی ولج تمحز هب

دوب. تفرگ رارق نم هرهچ ثأتیر تحت ی باسح هک بابرا

. مدرک هتی قبلا اصخش نم هک ردقیهرفیدایدز هب دشوور لدبم زمرق گنر هب شامشچ

.... نومب رود ی وناث طاالع ،وات مدنوسرن سآیبی تهب وش،ات رود مامشچ ی ولج ه،زا ــــــــــ ی ردق -

. کاچ هب ودز تسب وگنلف ناثیه دنچ ضرع ورد شلوک ور تشاذگ ور شمُد شوم لثم ردقیه

. مناخ انح دنک هچمی واو،

سیخ لثم ماپ ور بابرا هتسد اهی تشگنا نتسشن هکاب مدرک زاب هباشون ما هنارهام هشقن و مدوخ هساو ملد یوت باسح
. مدش

هنک... می درد ید:خیلی سرپ و تخادنا ماپ یهب هاگن



. مدرک شهاگن بجعتم

. تشاد سود ونم تفگ می شردپ هک روط نوا اعقاو ینعی

دش. ورتایش هتوراب لثم دبراب ییمزا ادج هب رکف اب مدش مرن لد

رخید! ماباب هنن زا ونم هاوخدوخ ترمیهک ، هشاب هتشادن سود سیها لا سدص ماوخ المی صا

. مداتفا شش پی مدوب هتفر یهک تقو دبراب راتفر یهوهیدا

. درکن رواب ومفرح و درک یر قحت ونم منوا

. دوبن یبیش غورد منوا قشع

درک. ادج مزین زا هاک رپ لثم ونم و تفرگ رارق ماهاپ وزیر رمک تشپ بابرا تسد هک شکیمد هآی

درک. شاگن هنوچ وزازیر متفرگ ورباال شا سیهن هب یهد بسچ هرس بجعت اب

مدز. بل روابان

. بابرا -

. تفرگ ردپیش ور مقاتا وهار تفگن چیزی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مراهچو _سی_ تراپ #

. تشاذگ تخت ور ونم دشو مقاتا دراو

. مداد کتیه تخت جات شکیمدوهب باال ومدوخ

: تفگ و تشگرب بقع هب



اوخیمربیماجیی! دیهگمی تعاس اتیه شاب هداما

. تسب شرس تشپ ور دشورد جراخ قاتا زا هک مدرک شهاگن واکجنک

!؟ هربب اجک شدوخ اب ونم تساوخ ینعیمی

. متفر قاتا هشوگ دمک تمس وهب مدش دنلب ماج وزا مداتسرف نور یزاسیهنبی سفن

. متسشن تخت ووری مدرک ضوع وماسابل

. مسرپب ور شلا وح منزب گنز مردام االنهب متسنوت می تقو نوا ، متشاد ی شوگ شاک

؟ مردام هب

مرس. وتی دموا می ارکف این هاگآدوخان هک دوب هدش گنت ملد ردقنا

. تخورف هاوخ دوخ درم هباین وشا هچب هنم شدوخ ی گدنز و هنوخ ظفح رطاخ هب هک دوب ی سک مردام هن، اما

. مدش جراخ قاتا وزا مدز نوش سپ درک،اما هنول مامشچ وت کشا هرابود

. مداتس اهای ووریهلپ متفر نور بی ترامع زا

ور بسا هراسفا شرس تشپ هک دیمد ارگراک ابیکیزا هارمه ور بابرا هک دروخ می خرچ غاب و گرزب حیطا ور مهاگن
. دروا می شدوخ لا میشکیدوبند

. مدرک جک هنوش وری ومرس و مدرک هچنغ ومابل

ننه؟

؟ متربب اجک تساوخ ینعیمی



. متفر اهاپیین هلپ زا دنت دنت

شش پی مرب هک دز هراشا دیدو ونم بابرا

. مداد ماجنا مراک مهین

هلب؟ -

: تفگ شرگراک هب وور دادن ور مباوج

هش. راوس مناخ نک کمک دمم

دش. درگ مامشچ

؟ مشب بسا راوس چی،

. مدوبن دلب اوینم

. ماوخ منی :هن متفگ و مداد تروق ور منهد یبا تخس هب

درک. مهاگن فاطعنا نودب

. متساوخ رظن تزا نم -

. متخادنا اپیین ور مرس مولظم و مدرشف وریمه بل

هخآ،نم... -

-چی؟

نم...! -

. نسرت می بسا زا مناخ منک رکف : تفگ و دموا ادص هب شرگراک یهوه

. مدرک شاگن و متفرگ وباال مرس

یدز. دنخزوپ

مدز. جیغی هک لغب زیر مدز لفاقان و متشادرب متمس هب مدق یه



! مممممتف ادخ،االنمی ور یینوت اااپ ادخبیمرا ور :اوی،وت متسب ومامشچ سرت واب درک راوس بسا نوا وری ونم

دش. راوس و باکر ور تشاذگ وشاپ مشدوخ و دادن مهایتی

. شنداد شحف هب مدرک عورش ملد وتی هرابود

درم. هنک تتتنعل اااادخ

و مدرک هقلح شرمک رود تشپ زا وماتسد هشاب مساوح اینهک نودب و مدز ی راجفنا هکیهجیغ دروخ ی نوکت بسا
. مداد کتیه شنهپ رمک ور هانپ بی هچب یه هلثم ومرس

. دموا شادص دعب و دروخن نوکت هظحل دنچ

نم. هدب وراسفا نوا دمم -

اقا. مشچ -

. هروخ می نوکت هبسا ،االن تفرگ ور راسفا ادخ اوی

. مدرشف وریمه وماکلپ و مدرک رت مکحم وماتسد هرگ و مدنوبسچ شهب تفس ومدوخ

درک. تکرح هب عورش بسا شنتفگ یهی ادص هکاب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مجنپو _سی_ تراپ #

دش. هنور ما هنوگ یور ناوتان زا ماکشا ومدز جیغی

: تفگ یدو خرچ متمس هب بابرا

فینمینکی؟ مسابل رادیور



دوب. هتفرگ مصرح

مدز. جیغ

. ههههن -

. مرمک هدش بوطرم ارچ سپ -

: متفگ اه هچب لثم و ضغب اب

منک. رگیهمی مراد نوچ ، نوچ

: تفگ هدنخ اب هارمه دشو بجعتم

ی! سرت می بسا زا نوچ هنکن ارچ،

ترمیهک. ی دنخب با ور

دنخید. یوت گنس بلق ابیدهب مهفیدی،ظملا دنخب تدوخ ،هب ههههرا ، ههههرا -

. نور دزبی هبملق مامشچ شا هدنخ لشیک نشیند اب

!! بجع ، هدنخب هدلب مه اباباینیورا هن

گنسیه! نم بلق هتفگ -کی

. تدوخ -

نم؟ -

! متفگ نمکی

. مدرک درگ ومامشچ و مدز کلپ دنت دنت

دادی... نوشن یلوی تفگن -هن

. مشوگ دزیوت مدعب ی، درک دقع روز هب ونم وت

مامینکی! هجنکش رادی ،االمن تشوگب هقلح هدرب مدش حاال



دش. فقوتم شبسا راسفا شکیند واب تفگن چیزی

. مداتفا بسا تشپ زا منک هقلح شرود وماتسد هرابود بیوما مدوخ هب مدموا وات مدز جیغی

دش. تیهرورات ممشچ ی ولج ندیا لک دعب پیچیدو منت وت درد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مششو _سی_ تراپ #

یمد. خرچ ولهپ هب ومدرک زاب ومامشچ درد اب

. متسشن ماج سیخوت ومدز جیغی مدوخ ی امشچ وت خیهر بابرا اهی مشچ ابدیند

. هداتف ینی قافتا مشنئمطم شکیمدات منت ور وماتسد ولج هب وسیخوخیهر مداد تروق ادص رپ ور منهد با

. ماجک اتببیمن مدنوخرچ فارطا ور مهاگن شکیمد، ی تحار سفن

ی... دوب شوه بی ایاجن تمدروا ی تقو نیرا، راشف تزغم یهب -کلا

یمد. سرپ و مدرک شهاگن مشچ هشوگ زیرزیکریزا

. تساجک ایاجن

هنم! مزیانی وت دقیمیهک هبلک -یه



دش. درگ مامشچ شا هدنخ یلشیک ادص هکاب اپینرپیمد تخت وزا مدز رانک ور وتپ ی روف تخت نوکت اب

چیه؟ هک مدرک شاگن ی صرح یدو خرچ بقع هب

دز! هراشا متشپ هب تشگنا اب هنک لر تنک ور شا هدنخ تشاد عسی حینیهک

. تفر اوه جیمغ مدروخ رج راولش هکابدیند مدرک هاگن متشپ وهب مدرک مخ ومرمک گیج

تفر موربا ادخ اوی

. شتمس مدرک ومور و متشاذگ متشپ وماتسد ی روف

: تفگ هک دوب هدش تخس شساو شا هدنخ لر تنک دیهگ

هدش. روط این تراولش بسا وری زا نداتفا هعقوم منک رکف

. مدوب دنیهد نم

دنخید. هرابود و

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفهو _سی_ تراپ #

یهز شور هب وور دوب شوت نتفرگ تآیش ردحلا رپزاهیهمز هک تفر هبلک هشوگ موشیهن تمس دشوهب دنلب شاج زا
. نتسشن هساو دوب هدش نهپ یول

دش. شکیهد هبلک هرجنپ تمس ماگن



منک. رس هرسپ ولجاین روطچ راولش اباین ادخیا،حاالنم اوی

یمد. سرپ هک دش وهبتایشخیهر تسشن موشیهن ی ولج

. ترامع یم درگرب ارچنیای ، مدموا شوه هب حاالهک بخ ی، تسشن ارچ -ببیمن

تس، وتنی نتفگ -نیزایهب

. تشگرب یاه تحار هباین ومنیهش هتفرگ نوراب ،اما ترامع منودرگ ترب وبسا ور تمراذب متسنوت مامی هعقوم نومه

. دوبن جیغ هب تهابش هکبی متفگ ی دنلب چی

. هرجنپ تمس ودیمد نئوگنپ هثم و مدرک تشپ مرااولش هب هجوت بی

. هدموا سیل راگنا میدز نوراب ی روط یه نور ،بی تفگ می تسار هرا

! هههههن -

بوکیمد. منوش یوریپی تسد و دموا رگیهرد لکش هب متروص

دوب. مراولش ور شهاگن ، مدنوخرچ شتمس هب ور مرس هک دموا شا هدنخ ی ادص زاب

. شتمس یمد خرچ ی روف شکیمدو هینی

. مدرک شا هلا وح ای هرخسم ی، ضوع وزیربل مدرک شهاگن پچ پچ

شکید. اهیتایش هلعش تمس وهب تفرگ نم زا وشهاگن

دوب. هدش زیاب اعقاو اه هلعش صقر مینو شها یسی امشچ

دبیهباینلبایس! یور لکشوخ هباین امشچ هشابن ادخ،حیف اعقاو ، متفگ سوسفا یزا چن چن ملد وتی



عهی!!

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشهو _سی_ تراپ #

. متسشن موشیهن وری هب ور بابرا رانک متفر و متفرگ هبلُک هرجنپ زا ور مهاگن

منیدا. دنب حاالحاالاه نوراب -هناین

. ترامع مربیدرگیم تقو لوا ادرف یم باوخب مهیاجن ور بشما هرتهب : تفگ هنک مهاگن اینهک نودب

یمد! باوخ ابیداباینیهاجمی دش،چی،ینعینم درگ شفرح زا مامشچ

: تخت تمس دش شکیهد مهاگن

یند. باوخ هساو تسه تخت یه طقف اماایاجن

بخ؟ -

. مباوخ منی تخت وری ابوت نم -

ی! باوخ می تخت وری نم وتاب هتفگ :کی تفگ و دشاپ شاج مهایتزا بی

! ههههدش فالنفالن هههه ی ضوع یه ضار دوخ زا رورغم ترمیهک ، مدرک ی مخا

دشی! سدرب بشیهگنایری ارچ : درب شسابل اهی همکد ور تسد

نممیگی! هب تلد چیرادیوت

مدز:هیچی... ای هرخسم دنخبل

. دروا رد شنت زا برض هب وسابل و درک زاب ور شنهار اهیپی همکد

... اااادوخ دوخ ،یا مداد تروق ور منهد یبا تخس دوب،هب هدموا دنب مسفن

اپیی... بجع ی، تسد بجع

. شوت هرن هشپ تقو یه دنبب ور تنهد یدز: دنخزوپ هک مدوب هدش شاه کپ سک التسیهنوسی وضع وحم

مدز. کلپ دنت ودنت مدموا مدوخ هب

وت سکیههک نومه بیهتف،این بات بات هب تلد ورمیبینی نشخ و رورغم هرسپ یاین تقو ابنید انح،وت بیا تدوخ هب هن
درک. تا وصیهغ درک ادج تقشع زا روز هب ور



دوب. هدش ممرگ و دوب هدموا دنب مسفن ، متفرگ الشت ضع زا ور مهاگن تمحز هب

! هشاب هدشن زمرق متروص مدرک می ادخ ادخ

یـم راذب هقباسم تخت نوا ینور باوخ هساو هروط هچ -

یمد:چی؟ سرپ بجعت اب

رنی! نکیوزاحلا سمل ونم اهی کپ سک سی وت -اینهک

! ییی ضار دوخ ،زا مدرک شهاگن پچ پچ

-ووت؟

! منکن تاهاب ببیمنوراکی تخل ور -وت

نکیم!؟ عورش نم زا هروط هچ : تفگ یدزو کمشچ هک مدرک شاگن هدش درگ اهی مشچ اب

ردبیرا! وتسابل

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهنو _سی_ تراپ #

. متشاد کش مدوب نشیهد هک چیازیی هب

. مدرک شهاگن هدش خرس ی باسح متشاد متح هک غاد اهیی هنوگ و هدش درگ یی امشچ اب

دوب. تنط رپزاشی شهاگنوت

. تفر اوه هب شا هدنخ لشیک سپس دشو خیهر مهب مکی

. مدرک شراثن ی تفوک ملد وت

دشیاه. خرس وبل هثم -



. مدرک شهاگن مشخ واب مدرک ی مخا

ی!! ضوع کدرم

ی! :خا تخادنا تخت وری ور شدوخ و تفر تخت تمس هب

. مدرک هچنغ ومابل و مدرک هاگن دوب یهد باوخ تخت ور هک شهب ترسح اب

یمد. باوخ می تخت ور نم حاالچیمیدش

. نتسپ ردقنا ینم گدنز ی ادرم همه ارچ

. درکن رواب ونم ممقشع ، تخورف ونم هک ماباب

هببیراگیرخیهد. ونم هک ما ترمیهک این

میبینی؟؟؟ ونم هخا ادخ، عهی

! وشن خیهر تخت اههب هبرگ هچب لثم دقنا -

. مدش ماتشگنا رس اب ندرک زابی لوغشم و متفرگ شزا ومهاگن رسیع

. تشاد مشچ مشرس رونوا اینروو راگنا هدرم این

او!!

. دوبن باوخ هگم

: تفگ دعب و هشاب نم هب شتشپ یهک روط دش، ولهپ هب



! هلصاف اب ی،اما...اما باوخب تخت یوری بخ،مینوت خیهل

. مباوخب شرانک تخت ور نم تساوخ می اعقاو دش، درگ مامشچ

. هراد اینراک ماجنا یزا دصق هنکن ارچ ووجیمد، ور مبل هشوگ

. مدرک ی چن ملد وتی

منک. دامتعا درم هباین متسنوت منی

. مباوخ ی،مهیناپیینورزیولمی سرم -هن

. گرمت هب سپ -

درک. توهبم ونم شکیدو شنت ور وتپ فرح این نتفگ اب

گر. ــــــــ مت هب تدوخ چیی،

. هدنچ دنچ شدوخ اب دوبن مولعم ال صا مهفن کوخ

واپمیمدز. تسد رتش ،یمکبی هدش بارخ این مدموا منی شاهاب لوا زا شاک

. مدرب مرس زیر وماتسد شکیمدو زارد شتا ناصقر اهی هلعش هب موشیهنوور ی ولج مدرک ی فوه

. متفر ورف معیقی باوخ هب مک ومک



درک. تیگری مهاگن لباقم چیزی هک مدرک زاب کلپ درد رس و ماه نوختسا معیقیوت درد اب حبص

. مداد شلا م ومامشچ و مدز شرانک سرت اب

یی وتپ مدوب یهد باوخ هک بش دوب،چی هدش شکیهد منت ور یهک گنر زبس ی وتپ ور داتفا مهاگن مدرک زاب هک ور مامشچ
. دوبن مرس

. شمد خلایدی هک دش شکیهد تخت هب مهاگن

درک. پیاد قوس تمس نوا دشوهب هدنک تخت زا مهاگن هبلک رد ندش یغیژزاب ادص اب

دشی؟ :بیراد تفگ دشو رهاظ رد بوچراهچ مینو بابرا

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

لهچ _ تراپ #

! مباوخيم زاب مشچ اب سپ -هن

درك: جك ور شبل

يا؟! هزمشوخ يليخ ينكيم سح -

: مدرك زاب ومنهد ركف يب

... هزمشوخ هك يمهف يم ميروخب هگا مه -وت

دوب. هدش زمرق بيس هي لثم ماه هنوگ . دركيم مهاگن تهب .اب مگن ور ما هلمج همادا وات متشاذگ منهد يولج ومتسد

: تفگ و هدنخ ريز دز هك مديدزد شزا ومامشچ



... ميرب دياب نك بترم وتعضو رسو وشاپ يچ؟! هگيد بخ -

! مايمن -نم

: ديشك يفوپ

؟ منزب هلك رسو ابوت دياب حبص لوا -نم

: متخادنا باال هنوش

. مشيم بسا راوس هرابود هكنيا هن مايب منوتيم هراپ راولش نيا هناب -نم

: تشادرب متمس هب مدق دنچ

منك! يمن ثحب عوضوم نيا رس ابوت منم -

: شلغب وت ديشك ونم و ماپ ريز تخادنا وشتسد

... ميرب -

غيج: غيج هب مدرك عورش

دعب هب نيا الزا صا ! مشيمن بسا راوس نم ــما! يمن هك متفگ نم ؟ ينكيم مدنلب ونم يترز يراد روز يليخ يدرك ركف -

! ينك مدنلب ينوتن مش وليك ١٠٠ مروخيم ردقنا

درك: مخ متروص ور وشرس

... منزيم مه وليك ١٥٠ هاگشاب وت -نم

. مدرشف مهب صرح اب ومابل

: متفگ يراز هكابحتلا تشاذگ نيمز ونم بسا هب نديسر اب

؟! هخا منك راكيچ نم هدروخ رج تشپ زا مراولش -

! هشيم نم هب تتشپ سرتن -

دش. راوس و تشاذگ باكر يور وشاپ شدوخ دعب مشو راوس درك مكمك

. مدركيم سح ور شنت يامرگ نم و دوب هتفرگ رارق متشپ رابنيا . مدنوخرچ بقع ومرس



. تفرگ ور بسا راسفا و دنوبسچ مهب ور شدوخ رتشيب هك متفرگ نودند هب ومبل تلا جخ اب

منك. دروخب شاهاب ادابم ات مدوب هتسشن خيس نم و دوب مرمك يدوگ كيدزن شرس . مدوب شلغب الوت ماك هگيد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_ویمک لهچ _ تراپ #

. دشيم شرومروم متسوپ و دروخيم مندرگ هب شاه سفن دوب. ممرگ يليخ

رانك هك متسب ومامشچ و مديبسچ شهب رتشيب سرت هش.اب رتشيب بسا تعرس دزات رتمكحم ور راسفا لا يخيب نوا يلو

دز: بل مشوگ

؟! يسرتيم -

: مدرك زاب وماشچ زا يمكي

مش... راوس منك طلغ هگيد -

دز: بل مورآ

! سرتن نم شيپ -

نم شيپ هگيم دعب ملد وت هتخير ور ايند يادرد و سرت مومت ! نيمز هزيرب شخم منزب يكي تساوخيم ملد هك ياو

! نيمز هتفيب شمكش مبوكب جنرآ اب هگيم هنوطيش ! سرتن

. ميديسر هك ترامع .هب مداد نوريب ور ما هدش سبح سفن

درك. كمك نم هب شدعب و دموا نيياپ شدوخ لوا

. مدنوخرچ هساك وت شارب ومامشچ . دركيم مهاگن راكبلط و رمك هب تسد هيردق



: تفر بابرا تمس هب نم هب تيمها نودب . مدركيم فيك ونم دروخيم صرح تشاد

؟ ديدوب اجك مدش نارگن بابرا -

؟ مدب سپ باوج وت هب دياب -نم

وهب مدز ميج ، هشن صخشم مراولش يگراپ ات دوب متشپ ور متسد هك روطنومه . مدرك فيك دشونم طيخ يباسح

. متفر مقاتا

يولج زا ريخا تاقافتا . متسب ومامشچ . مدرك فيك دروخ منت هب هك مرگ بآ . متفر مومح لخاد و مدروآ رد وماسابل

درك رييغت ميگدنز هظحل هي يوت روطچ . تشذگ يم مامشچ

زور طسو وهي ! مدوب ايند مدا نيرت سناشدب نم . تفرگ ور مولگ ضغب اي.... درك يم ركف مهب دوب، حلا هچ رد دبراب االن

دوب. هدش عورش مبش

هك مدز يغيج دش. زاب رد هك متفر يم اسابل دمك تمس هب متشاد مدز. نوريب مومح وزا مديچيپ مدوخ رود ور هلوح

. تسب ور قاتا ورد درك لوه نم ندرك لوه اب دوب هدرك زاب رد هك بابرا

. هريخ نم هب يا هدش داشگ ياشچ واب دوب قاتا لخاد حاال

: دنوخرچ مهب ور شتشپ و دموا شدوخ هب وهي

! يايب نوريب اجنيا زا هرتهب ميراد نومهم مگب مدموا -

ارچ ؟ هگب مهب ونيا نيياپ دايب هك داد تمحز شدوخ هب ارچ ؟ ميتشاد نومهم . ديرپ باال ماهوربا . تفر و تسب ور ورد

؟! هنوسرب مشوگ هب ور شرماوا ات داتسرفن ور هيردق

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _ لهچ _ تراپ #



يم شك شرمك زا هك ديفس دنلب نهريپ هي وماسابل نيب متفر و مدز رانك منهذ زا ور اترپ و ترچ نيا و مديشك يفوپ
. مدرك باختنا دوب ينيچ نيچ شنماد و دروخ

داد. يم نوشن رپوت ونم يمك يتح و دمويم مينوختسا الرغو مادنا هب يباسح سابل نيا

محور يب تروص هب دوب مهارمه هك يشيارا مزاول ملق دنچ .اب مديشوپ ور سابل دعب و مدرك كشخ راوشس اب وماهوم

. مداد نوج

دوب. بجعت ثعاب يريزبرس همه نيا ممدوخ يارب مدز. نوريب قاتا زا لقاع رتخد هي لثم شدعب

دوب!! هدرك رييغت ماوه و كالحلا مدوب هدش بسا راوس هكنيا دعب

: تفرگ ور موزاب مكحم و دموا مغارس هيردق هك مدزيم هسرپ فارطا وت متشاد روطنومه

! هطيلس ينوزوسب شيتآ حتلا هب ياو ! نديسر بابرا يانومهم -

اه لبم يور بابرا مديد هك مدش يياريذپ دراو . تفر و تفرگ وشهار هك مدرك جك ومنهد و مدروا رد شارب ومنوبز

دوب. هتسشن

نم: هب درك ور هك متسشن اه يتنطلس زا يكي يور منم

! ينك بلج ومدامتعا هك هشيم بوسحم تصرف هي تارب نيا . شاب تراتفر بقارم دايب، هرارق متسود -

منك. سيورس ور رتنع هكينز نوا نهد متسنوت يم دش، يم رتهب نم اب مكي بابرا نيا هگا هك ياو

: تسشن مبل ور يذوم دنخبل

! تسه مساوح مشچ -

: مدينش ور هيردق يادص دعب هظحل دنچ

. نتسه اجنيا ،اقآ دييامرفب -

: مدينش ييانشآ يادص هك مدركيم فاص ور منماد متشاد . مداتسيا نومنومهم مارتحا هب

... شاداد -سالم



فرط هب هك منيبب وشفايق هك مدرك جك ومرس دز. شرمك تشپ هب هبرض دنچ و داد تسد بابرا هكاب يرسپ هب بجعت اب

. مدرك شهاگن كش .اب ديخرچ نم

: تفگ بابرا هك دوب هدز لز مهب بجعت اب منوا درك؟! يم يطلغ هچ اجنيا نيا ! مدش تخبدب نم ادخ اي

... مرسمه ناج نيتم -

ور! بابرا نتفگ مرسمه اي منك مضه ور ناج نيتم نيا دوجو متسنود يمن طسو نيا نم

: متفگ رهاظ ظفح هساو و مدز دنخبل هي روز هب

-سالم!

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _ لهچ _ تراپ #

: تفگ هدز لوه دعب و درك مهاگن ربورب هظحل دنچ

-سالم!

؟! دركيم راكيچ ماهاب ، ديسر يم بابرا شوگ هب نايرج نوا زا يمك هگا منك! راكيچ متسنود يمن اعقاو

هك يياه فرح هب چيه دوب مولعم و ديدزد يم مزا مشچ مادم نيتم نومنتسشن دعب . متفرگ نودند هب صرح اب ومبل

! هونش يمن ور انوا و هديمن يتيمها هنزيم شاه نيمز هب بجار بابرا

! مشابن ييتيعقوم نيچمه ندرك لمحت هب روبجم ات منك وحم ينوتسربق هي وت ومدوخ مرب مشو دنلب تساوخ يم ملد

: تفگ بابرا هب ور نيتم

! يدش اغرم يطاق ربخ يب هچ شاداد رادرس -

هگيم بابرا هب ينعي ادخ ياو



منك؟ يزاب شارب ور زيزع غرم هشقن متساوخيم

! هتفيب نيتم هب ممشچ اتساوخ يمن ملد ال صا ينعي . مدرك ورف هنيس وت ومرس و مديزگ بل

. متفر يم انف هب نم ديمهفيم يزيچ بابرا و دركيم زاب وشنهد هگا

داد: ور نوا باوج و درك نم هب يهاگن بابرا

. تسين تقو يليخ -

: تخادنا نم هب يا هنيك و مشخ رپ هاگن نيتم

؟! هشيم تقو دنچ -هع

... تسين يدايز تدم -

: تفگ بابرا باوج ووت دنوراخ وشبل هشوگ

! روطنيا -هك

. هراد شنهذ وت يديلپ هشقن دوب مولعم شاشچ زا يلو مدوب نونمم شيرادزار تباب

ات ميرب شا هنوخ هب راب هي امتح تفگ بابرا هب مه نتفر عقوم . مدرك لوغشم مسابل هشوگ هب ومدوخ دوب هك يتقو مامت

. ميشاب مهاب ماش

هويم ياهوقاچ متساوخيم ، تخادنا مهب راد ينعم هاگن هي نوا و داد امتح وشباوج دنوك ژ دنخبل ابهي بابرا يتقو ينعي
منك. ورف شامشچ تفج وت ور يروخ

نز! مهب حلا تبكن كدرم

دوب؟! هدرك اديپ اجك زا ور يجيسب تسود نيا هخا بابرا

!! مدوب هدير مدوخ هب شنديد زا دح نيا ات ينعي . مديد ور نيتم سوباك مه باوخ عقوم بش يتح

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



مراهچو _ لهچ _ تراپ #

***

تفوك .يآ شقاتا مربب ور بابرا هنوحبص دياب هك تفگيم درك. راديب نيريش باوخ زا ونم هيردق ي هركن يادص حبص

؟! هراد اهتشا مدا حبص ٧ هخا هروخب

بابرا قاتا هب نانز روز و متشادرب ور هناحبص ينيس مدعب . مدرك ضوع وماسابل و متسش وميشيج تروص نتفر عيرس

. متفر

: مدرك خيلا قاتا هب هاگن وهي مدرك زاب ور رد مجنرا اب

ونم؟ نتشاذگ راكرس ادخ! -يا

هرجنپ رانك يروخ هناحبص زيم تمس وهب مداد نوريب ور مسفن . مدينش ور مومح ريش يادص مدش دراو ال ماك يتقو

. متفر

زاب مومح رد مرادرب يمدق رد تمس هب متساوخ هك نيمه . متسب يم وگنلف دمويم نوريب مومح زا بابرا هكنيا لبق دياب

دش.

: متسب ومامشچ و مديزگ بل

زيم! يور متشاذگ ونوتناحبص -

؟ تسا هتسب ارچ تامشچ -

: متفگ مرب رد تمس هب متساوخيم هك روطنومه

! تسين دعاسم عاضوا دياش ديدموا رد مومح زا امش هزيچ هخا بخ -

! هدعاسم يكي وت هساو عاضوا هشاب روج !ره مترهوش نم هشاب يچ ره -هع

: دمويم ميمدق دنچ زا شادص . مداد تروق ومنهد بآ

! دينك ليم هناحبص امش مرب، نم نوتزاجا -اب



: تفرگ وموزاب

نك! زاب وتاشچ -

: متفگ تشحو اب

-هن!

! هدعاسم عاضوا نك زاب مگيم -

: متفگ شتخل هنت مين نديد هكاب مدرك زاب ومكلپ زا مكي مورا

مرب! دينك ملو -هن

: ديدنخ

... رتخد شاب مورا ، متفرگ وساسح ياج -

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مجنپو _ لهچ _ تراپ #

. مديد ور تنطيش شامشچ وت ومدرك زاب مه زا وماكلپ مورآ و مديزگ بل

درب: دوب شرمك رود هك يگنر ديفس ي هلوح تمس هب وشتسد و تفر بقع يمك

؟! ينييب ور ساسح ياج ياوخ يم هنكن ! يدش هتفرگ هيچ ؟ موه -

: متفرگ ممشچ يولج ومتسد و مدز يغيج ، دروخ هلوح هب هك شتسد

! ماوخ ــ يمن -هن...

: دشيم رود هك مدينش وشادص ! دربيم تذل نم ندرك تيذا زا تشاد يضوع كدرم . ديدنخ زاب



... شاب زيم رس مشوپب ومسابل مريم -

: مدروآ نيياپ ومتسد

يلو... -

: تفگ تسب يم ور سابل قاتا رد هك روطنومه

! يگب يزيچ نم فرح ور مشاب هداد هزاجا هك تسين مداي ؟! يلو -

. مدرك هاگن شا هناحبص هب ما هنوچ ور مدز ومتسد . متسشن يلدنص يور و مدرشف مه يور صرح اب ومانودند

هش. سيورس شنهد يباسح هك منك يراك هي تساوخيم ملد

: مدينش وشسحن يادص مدرب ولج ومتسد هك نيمه

! نيشب متفگ طقف ينزب تسد يزيچ هب مدوب هتفگن تهب -

: تخادنا طخ مخم ور شادص .زاب تسرفب مساو وليك وليك ور ربص ايادخ متفگ ملد وت

دش! تبيصن ييازيچ هي دياش روخن صرح -حاال

! هنتفر هزاجا ماوخيم هك يزيچ اهنت -اآلن

: ديرپ باال شاهوربا

دز؟! يفرح وت نتفر زا يسك -

. دروخيم ومنوخ نوخ ؟! تساوخ يرظن وت زا يسك ال صا منزب داد تساوخيم ملد

! يشيمن ميلوگوس هگيد هشيم كورچ تتسوپ روخن صرح -

!! يلوگوس . تفگيم مهب مناب نادنز . مدرك شهاگن يداشگ يامشچ اب

: تفرگ متمس هب يا همقل

... روخب ونيا صرح ياج -ايب



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مششو _ لهچ _ تراپ #

! تسين منشگ -

: تفگ ركفتم و داد نوكت ور شرس . ممكش روق و راق يادص دشاب ربارب ما هلمج نيا ندش مومت

! يتسين هنسرگ همولعم ال -ماك

يوت ياچ عيرس . مداتفا هفرس هب هك ديرپ مولگ وت هرذ .هي مدنوپچ منهد ووت متفرگ شتسد زا ور همقل صرح اب

: تفرگ متمس وهب تخير نوجنف

.. رتخد رتمورا -

منهد يولج نزب داب لثم ور متسد . ديزرل هك مديبوك زيم يور ور نوجنف . تخوس مولگ هك مدروخ سفن هب ور غاد ياچ

: مداد نوكت

ياو... ... متخوس فوووا -

: ديدنخيم و دوب هتفرگ وشلد بابرا

! يشيم يبوخ كقلد -

: متفر شتمس وهب مدش دنلب و مدرك ياچ رپزا ور نوجنف صرح اب

ايهن؟ هراد هدنخ دينيبب هيچ نوترظن -

: ديشك مه وت وشاهوربا



؟! ينك راكيچ ياوخيم -

مدز: يذوم دنخبل

. مزيزع رسمه مدب ياچ نوتهب ماوخيم -

: تفرگ ومتسد چم

... زيزع رسمه -

؟! هنيا زج هگم ! هگيد -هرآ

: مدرب رتكيدزن ور نوجنف

... منكيمن نوتلو ديروخن -ات

: تفگ مكحم هك مدرك يعس روز واب

انح... نكن -

. مدرك شهاگن هكش شزا ممسا ندينش اب

و دموا مداي مفده هك هريگب متسد زا ور نوجنف تساوخ هك نيمه يلو دش يروج هي ملد وهت تفرگ گنر ماه هنوگ
نيمز يور يلدنص هارمه ميايب نومدوخ واتهب نومود ره ور تخير يااچ و شلغب وت مداتفا هك مش شكيدزن متساوخ

دوب. هداتفا رت فرط نوا يمك هتسكش نوجنف و ميدوب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفه _ لهچ _ تراپ #

درب. مسابل ياه هبل هب وشتسد هدز لوه نوا هك نهريپ نوا وت مداديم نوج متشاد و دوب هتخير نم يور ياچ رتشبب

مدز: داد

؟ ينكيم راكيچ يراد -



. مدوب شور هب ور يحاضتفا تيعضو اب ونم دوب هدموا رد منت زا سابل فصن هگيد يلو

. تفر مداي مه يگتخوس يتح

: ديشك مبهتلم مكش يور مورآ وشتسد

؟ تساجنيا -

دوب؟! مرهوش درم نيا ديسرپ يم مزا لا وس هي مزغم . مدركيم شهاگن زاب همين يناهد .اب دزيم منهد وت مبلق

هك يسح نيا نم ! مدوب هدركن هبرجت ور ازيچ نيا دبراب اب نم . دموين رد بابرا باوج وت مزا ييادص يلو دروخ مهب مابل

. مدوب هدركن هبرجت چيه ور متشاد منت اب شاتشگنا سمل عقوم

دش: معنام و ديبسچ تفس وماه هنوش هك منزب شسپ متساوخ مش. دنلب متساوخ

! يرب ينوتيم مشاب هتفگ تهب تسين مداي -

هنهرب همين نت هب دنوبسچ وشدوخ . مدرك سح مبل يور ور شابل يمرگ و يمرن . داتسيا تكرح زا ايند شفرح نيا دعب و

. مدنوم تكرح ويب تام ماونم

مدآ نيا اب دياب نم ي هسوب نيلوا ايادخ . ديبوك يم راو تدش مبلق و شسوب زا دوب هتفرگ ضبن و درك يم زگزگ مبل يور

. دمويم دنب تشاد مسفن دشو يم هديشك منت يور شاتسد ! مدب هزاجا شهب متسنوت يمن دش؟! يم

ور دبراب هب تنايخ مكح مارب هسوب نيا . تفرگ ونم رت مكحم يلو هنك ملو ات شا هنيس وت ندز تشم هب مدرك عورش

. دايب ملا بند زور هي متشاد ديما مهب شندز اپ تشپ دوجو هكاب يقشع هب تشاد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشهو _ لهچ _ تراپ #



يزاب هب وميگدنز هك يسك اب ديابن ! دشيم روطنيا ديابن ملوا ي هسوب . ديسوب ونم راو هناويد هرايب مك سفن يتقو ات

دش! يم تفرگ

درك. مكشا زا زيربل يامشچ هب يهاگن شزاين ورپ رامخ يامشچ واب ديشك بقع وشرس

هب يتح ونم تفگ مهب ييارو رشو هي هيردق قاتا هب مهار رس . مدرك مگ قاتا نوا زا ومروگ و متشادرب ومبارخ حلا

. مدادن شوگ شفرح

. متخير كشا ماه يتخبدب حلا وهب مدز وناز اج نومه . مدرك لفق ور ورد متفر قاتا هب تسار كي

. مدرك شكاپ صرح واب متشاذگ مبل يور ور متسد . مدرك زادنا رب ور مدوخ و متفر هنيآ تمس هب هيرگ زا حلا يب

؟ دوب يفرخزم يگدنز هچ نيا

اب ماه هبرجت نيلوا دوب!هك دبهم طقف نم تساوخ ؟! متساوخيم يچ ادخ زا ؟نم دوبن نم مهس يچيه يگدنز زا ارچ

. هشاب نوا

: مدينش ور هيردق سحن يادص و دشن زاب رد يلو دموا نيياپ رد هريگتسد

نك! وتاراك ؟ايب قاتا وت يديپچ هتاباب هنوخ يدرك ركف -

مدز: غيج

... منهج هب ورب ! متساوخن ور ندوب اجنيا نم رادرب مرس زا تسد -

: دموا بابرا يادص هظحل دنچ دعب

؟! هيردق اجنيا هدش يچ -

! دايمن نومتسد كمك نوريب ايب مگيم يچ ره وت هتفر هدرك لفق ور رد ادخب واال -اقا

: دروخ رد هب يا هقت

نك! زاب ور -رد



مدز: داد

! ماوخيمن -

دش: يبصع يمك شادص

! هشيم دب تارب هك راين رد ادا سپ هشيم زاب رد نيا ماوخب نم هك ينوديم -انح

! ماوخيمن هك متفگ ! ماوخيمن -

: تفگ هك مدينش

! يتساوخ تدوخ سپ -

دش: يكي هيردق يادص رداب نتسكش يادص و

! بابرا دينك يم راكيچ ياااو -

؟! دوب هنوويد دح نيا ينعي . مدرك هاگن هتسكش رد هب تهب دوب.اب مور هب ور دعب هظحل دنچ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهنو _ لهچ _ تراپ #

درك؛ همزمز مورآ يكانتشحو مخا واب دموا متمس هب

؟؟ يدنبيم نم يور ور رد نم هنوخ ؟وت يتسه يك ينك يم ركف -

! شيسوبب ينوت يم و يدرك دوبان وشيگدنز هك مينومه -

دوب: شبل يور يدنخزوپ . ملغب ريز مدز وماتسد درك. هاگن بابرا و نم هب بجعتم و هدش تشرد وچلا شچ اب هيردق



! منكب ور ماوخيم هك يراك ره منوت يم و مديرخ ور وت نم ! مراد وشناوت ! مراد وشتردق منكيم يراك ره -نم

: ديرپ باال ماهوربا

؟! يراكره -

: هيردق هب درك ور نم هب هجوت يب

نم! قاتا هب ربب ور مناخ ياسابل -

گنچ شوزاب هب هك هرب تساوخ . ترفن زا دوب رپ هيردق يامشچ تشاد بجعتم نم يامشچ هك ردقچ .ره متفر او

: متخادنا

... راذب مدوخ حلا هب ونم ... يشاب دب ينوت يمن مه دح نيا -ات

دز: يدنخشين

! ميراد نومهم سرب بشما ماش همانرب هب افرح نيا ياج -

مدز: رمك هب ومتسد

! هشاب نم نومهم شنومهم هك منيبيمن ما هنوخ ور اجنيا -نم

: دروآ كيدزن وشرس

! مدلب بوخ وتندرك تكاس نم هنرگو ينك شوگ ومفرح ندز قن ياج هرتهب -

دش: يمن شرواب مه زونه هيردق . تفر نوريب دزو يكمشچ و

امش قاتا وت مرايب وشلياسو -اقآ

درك: مهاگن هنوش يور وزا تشگرب

! هشابن شرهوش رانك نز هرادن تيبوخ -هرا!

مراثن بل ريز يكيكر ياه شحف هك وردحيلا صرح اب هيردق ! مريگن حوتلا متسين انح ! مدب تنوشن يرهوش نز هي

: متفگ متفريم نوريب قاتا زا هك ردحيلا ضوع رد يلو راويد هب مبوكب وشرس تساوخيم ملد دش. در دركيم

ولا! قاچ هرذگب شوخ يياج !اجهب شاب ملياسو بقارم -



لخاد هظحل هي طقف ؟! منكيم رس قاتا هب وت روطچ نوا اب نم مدرك ركف ترامع گرزب طايح هب هريخ و متفر سارت يور

! مدش هديسوب و متفر قاتا نوا

! متشادن لمحت نم هن ياو هش! يعقاو يگدنز نيا داوخب اعقاو هنكن ؟ دشيم يچ مدرك يم رس اجنوا وماه بش هگا

! ومدوخ شدعب و مشك يم ونوا لوا نم هروخب منت هب شاتشگنا رس هگا اعطق ! متشادن ور قافتا نيا لمحت اعقاو نم

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

هاجنپ _ تراپ #

رگ هراظن مبارخ ابحلا تدم مومت دش. زاب اج نم ياسابل هساو بابرا ياسابل نيب دش. هداد لا قتنا باال قاتا المهب ياسو

. مدوب

يب نيرت كچوك ماو هنوخ مناخ نم دعب هب نيا زا تفگ نوشهب و درك عمج ور ترامع يلا ها مامت تشگرب بابرا يتقو
! هشيم بوسحم مه نوا هب يمارتحا يب نم هب يمارتحا

؟ تشاد شرس وت يچ دوب؟! هدرك رييغت يچ نم! رتشيب و ندوب هدرك بجعت همه

هنومن سورع هي شقن دياب ونم دمويم گرزب بابرا بش . ندش هداما يارب متفر و مدز سپ ور مباوج وساالييب همه

. مدرك يم يزاب شارب ور

يمن متسد مدرك يم يراك .ره مدنبب ور شپيز ات مداتسيا هنيآ يولج و مدرك منت دنلب ديفس نهريپ هي سابل قاتا يوت

. ديسر

وت زا دوب مرس تشپ يك زا منود يمن اقيقد هك بابرا هب تهب واب مدينش ور پيز نتفر باال مورا يادص هك مديشك يفوپ
مدز. لز هنيآ



دش. رتكيدزن دوب. شاتسد نيب يفيرظ و ابيز زير هنيس درك. شبيج وت ور شتسد مورآ هفايق نومه اب

نم هك دوب يپ رد يپ ردقنا شا هدننك ريحتم تاكرح . تخير متسار ي هنوش يور ور انوا و تفر ماهوم نيب شتسد

: مدينش ور شمورا يادص منك! شمضه متسنوت يمن

... همردام راگداي -نيا

داد يم كلقلق ومتسوپ شاه سفن درك. يم مهاگن نيسحت اب بابرا و هشاب مشچ وت گنشق دش يم ثعاب مسابل زاب هقي

؟؟ هدب مهب وشردام راگداي دياب ارچ متسنود يمن ونم

. تساوخيم ونم ردقنيا نوا و تشاد تقيقح شردپ يافرح ينعي

. تخير مرمك تشپ و درك نوشبترم شاتشگنا اب مورا و ماهوم نيب درب تسد

دوب! تخس شمضه اعقاو . مدوب رگ هراظن مورا رتخد هي لثم نم تدم نيا مومت

داد: نوريب ور شسفن

؟ ميرب ، هرظتنم نيياپ مردپ -

مدز: بل . تفرگ مفرط هب ور شوزاب

... مايب منوت يم مدوخ -

: ديشك مه وت ور شاهوربا

! شريگب ؟! يايب ينوت يمن تدوخ متفگ -

. ميتفر نيياپ اه هلپ وزا هدش نوريب قاتا زا مهاب هك متفرگ وشوزاب صرح اب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



_ویمک هاجنپ _ تراپ #

فاص شاهاب وملد تسنوت يمن مشييور شوخ نيا يتح درك. يسوبور و دموا متمس هب دنخبل نومنديد اب گرزب بابرا

هنك.

دوب. هداتسيا دوب هدش رپ يزيگنارباهتشا ياهاذغ هكاب يزيم رانك هيردق

. متفرگ اج كيچوك بابرا رانك ونم ميتسشن همه

: تفگ شاذغ ندروخ هب دوب هدرك عورش هك روطنومه بابرا

... نرايم رد فرح نومرس تشپ مدرم . ديشاب يسورع ركف هب مك مك دياب رادرس -

يولج متسنوتن و مديشك رس سفن هي ور ناويل . تخير با مارب كيچوك بابرا . مدرك هفرس دنت ودنت ديرپ مولگ هب جنرب

: متفگ صرح واب مريگب ور مدوخ

؟! مريگب مه نشج شارب ماوخب هك ميضار مندوب اجنيا زا يليخ ؟! يسورع -

: تخادنا يهاگن شرسپ هب بابرا

... حطس رد رتخد هي متسنوت يم نم ! تسين تسرد ال صا تراتفر نيا هئوت قشاع نم رسپ -

: ديرپ شفرح نيب كيچوك بابرا

! مرادن ور نشج يگدامآ مه -نم

شوخ وتلد يكلا هك تفگ مزغم وت ييادص اي.... نم فرح رطاخ هب دركيم ورراك نيا تشاد ارچ . مدرك شهاگن روابان

! هتيولوا وت شدوخ تساوخ هنكيم يچ ره شدوخ نوا نكن

! ديرخ ونم هك روطنومه



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _ هاجنپ _ تراپ #

! مرادن يگداما تفگ يم هگا . تشاد ندوب بوخ راطتنا هشيمن هنكيم نوش هلماعم و هراذيم تميق امدا يور هك يسك زا

! تشادن اعقاو سپ

: ديشك شديفس شير هب يتسد بابرا

! دايمن رب متسد زا نيا زا رتشيب ! دينك اديپ وشيگداما هك مديم تصرف نوتهب هام -كي

مش. خالص يرابجا يگدنز نيا رش زا هك منك يراك هي متسنوتيم . دوبن يتصرف مك هام كي . متفر ورف ركف وت

. تسشن مبل يور يدنخبل ركف نيا اب

مهب هك يقشع اي تخورف ونم هك يا هداونوخ شيپ ؟ متفريم اجك مدشيم خالص اجنيا .زا ديباوخ مداب يروف يليخ يلو

درك؟! تشپ

. دروخ يم وشاذغ علو اب روطچ هك مدرك هاگن كيچوك بابرا هب يمشچ ريز . مداتفا اهتشا !زا مدوب اهنت ردقچ نم

دوب! شسكان دوخ مايتخبدب ببسم ! مبوكب شتروص وت ور باقشب تساوخيم ملد

: دنوخرچ متمس هب ور شرس مريگب شزا ومهاگن هكنيا زا لبق و درك سح ومهاگن ينيگنس

؟! ياوخيم يزيچ -

هكيت يياروماس شور كي و تسيب و دصيس ؟ايهب هشابن تنت هبرس ماوخيم متفگ يم و مداديم جرخ هب تقادص دياب
منك؟!! تا هكيت

مدش: دنلب و مداد نوريب ومسفن

... مدش ريس نم نوتنوج شون -



: تفگ مورا

يش؟! دنلب ينوت يم متفگ -نم

صرح درك.اب هراشا يلدنص هب وربا و مشچ دشواب جك شابل . مدرك شهاگن مشخ واب مدنوخرچ هساك وت ومامشچ

مدز. ما هنوچ ريز ومتسد و متسشن

! دوبن رتمك شرسپ زا شهانگ مه درم نيا دوب. هريخ ام هب ركفتم و دروخيم وشاذغ مورا بابرا

. ناوخب ور منتفر نوشدوخ هك يردقنوا . متفرگ يم ماقتنا نوشزا و مدنوم يم دياب ! متفر يم يياج ديابن ال صا

ونم وراب راك هرابرد ثحب رس نتسشن شرسپ اب بابرا اذغ، دعب . متفرگ يم ور نوشلا ح دياب متفرگ ور مدوخ ميمصت

. مدوب نوشرانك مه

نوشن نتخير ياچ لوغشم ور مدوخ و رتكيدزن متفر . ندرك يم شيسررب نتشاد هك دوب نوشولج هدنورپ يرس هي

: تفگ يم بابرا دوب. نوشافرح هب مشوگ مامت يلو . مداد

بیهرا. شرد نوم تسد زا يسك ميراذب ديابن ! هيگرزب ورپژه -نيا

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _ هاجنپ _ تراپ #

: تفگ شردپ باوج وت رادرس . متفرگ ماتسد نويم ور ناكتسا و متسشن

ردپ... ميربيم ام ور هصقانم -

داد: نوكت يرس بابرا



! هشيمن ذوفن اماب لثم يسك هقطنم نيا وت هگيد تقونوا . ميريگ يم ور ينامتسر لا وما و انيمز مومت ميربب هگا -هرآ

! مريگن ور نوتلا ح متسين !انح ديدب همادا اه مدا شورف و ديرخ هب تحار دعب هرآ

درك: يم هاگن تقد وراب اه هگرب بابرا

؟! ميدب يتميق هچ ترظنب -

: تفگ و درك نم هب يهاگن مين

... نرايب تسدب ابقر زا يدودح تميق هي مدرپس اه هچب -هب

درك: هاگن شهب مهوت ياهوربا واب تشادرب وشكنيع بابرا

... تسين تسرد راك -نيا

اباب... يلو -

: تفگ مكحت اب بابرا

دراو كلك هكاب ونيا ركف شهب يتح ! مرسپ تسين ام نوخ وت اراك نيا . ميشيم هدنرب هنافصنم و ميديم تميق نومدوخ -

... ميشب هصقانم

! ندوب هدركن هلماعم ور رتخد هي يگدنز انيا هخا ! ادموميمن انيا الهب صا مدز. يدنخزوپ

: متفگ ملد ووت مدرشف متسد نويم ور ناكتسا ؟! روطچ يلو دوب. هصقانم لباقم فرط يك مديمهف يم دياب

! دياب انح! يمهفب دياب -

. مدش نوشندرك بترم لوغشم و متفر زيم يور هدش وپال شخپ ياه هگرب غارس عيرس . تفر بابرا ردپ يتقو

: دموا مرس تشپ زا بابرا يادص

؟! ينكيم راكيچ يراد -



مدز: يكلوه لوه دنخبل وهي مديخرچ بقع هب عيرس

منك! عمج نوتساو ور انيا متفگ واال يچيه -

درك: زادنارب ور ماپ رسات . مداد شتسد هب ور اه هگرب و

! نونمم -

. مدرك يم ركف روطنيا متشاد مخم وت ياركف هي هكنيا رطاخب مدياش دركيم مهاگن كوكشم راگنا

دز: بل هيناث دنچ دعب دوب. ما هريخ زونه . مدوب هدرك لفق مه وت وماتسد

... قاتا ميرب -

. دزيم مقلح وت ملبق ميديسر هك قاتا .هب مدرك شلا بند فرح يب ! مداتفا ميتخبدب نيرتگرزب داي هزات ونم

! متشادن لخاد متشاذگ وماپ يتقو هكنيا يارب يا هديا چيه

درك: زاب ور رد

... مايب و مراك قاتا وت مراذب ور انيا نم لخاد ورب -وت

روطچ ال صا ؟!اي مديشوپ يم يسابل هچ شولج دياب مدرك ركف و مدز شوگ تشپ وماهوم . تفر يلغب قاتا هب شدوخ و

؟! مديشك يم زارد

: دموا مرس تشپ زا شادص هك مدوب هداتسيا قاتا طسو قلعم لجع لثم روطنومه

! شاب تحار -

: متفگ رمك هب تسد و متشگرب شتمس دش.هب لخاد ال ماك و تسب ور قاتا ورد

! مباوخب نيياپ مرب ديراذب هرتهب ديتسه ميتحار ركف هب -هگا

: داتسرف ورباال شاهوربا



دوب! داهنشيپ هي طقف ما هلمج نوا ؟ متسه تيتحار ركف هب متفگ هگم -

ربص! ادخ .اي مدرشف مه ور ومانودند صرح اب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مراهچو _ هاجنپ _ تراپ #

مدز: ملغب ريز وماتسد كالهف

؟! مباوخ يم اجك -حاالنم

: تخادنا باال هنوش

؟ امرفب يراد غارس يرتهب ياج امش ! نباوخ يم تخت يور ارثكا -واال

: نوا هب دعب و مدرك هراشا مدوخ هب لوا . تسشن مبل يور يا هرخسم دنخبل

؟! مباوخب وتاب -نم...

؟! يراد قايتشا شارب يليخ -

: مديشك مه وت وماهوربا

! ارمع -

دز: يدنخبل و ديشك شبل هشوگ هب وشتسد

! نباوخ يم تخت يور امدآ متفگ ! باوخب نم اب مشاب هتفگ منكن ركف -

: متفگ رمك هب تسد و متفر ولج مدق هي

؟! متسين مدا يتفگ نم -وتاالنهب



: دموا شك يا هرخسم زرط هب شابل زاب

! يدقتعم شهب يليخ تدوخ راگنا يلو ! يتسين مدآ مشاب هتفگ منكن ركف -

: مدرك شهب ومتشپ

! مباوخ يم تخت يور -نم

! مباوخ يم تخت نومه يور مه نم مدب راطخا تهب دياب بخ يلو ؟ تندوب مدآ ندرك تباث رطاخ هب طقف -

: مديشك نودند هب ومبل

... نيياپ نومه مدرگ يمرب ال -صا

درك: زادنارب وماپ رسات شهاگن . تفرگ ور موزاب هك متفر رد تمس هب صرح اب فرح نيا دعب و

، يگيمن امش نم هب هگيد ؟ ميراد تيميمص ردقچ فقس هي ريز ينيبيمن ! نيياپ يدرگرب ينوتيم مشاب هتفگ منكن ركف -

؟! هشيم يچ ميتخت هي ور مه هكاب يمود زور ترظنب وت! يگيم

تساوخ يم ملد دوب. هدنومن مساو ساوح هك دوب هداد مصرح سب يضوع ؟! مدوب هتفگ وت شهب نم يدج ادخ ياو

مپچ: ياپ مداد نوكت هب مدرك عورش منك. شا هفخ

... مگيم يچ منود يمن هك هدروخ مباصعا سب اجنيا وت ندوب بخ!زا ديشخبب -

: ديشك موزاب يور راو شزاون وشتسد

؟!! يشاب باذج درم هي كيدزن ردقنا ينوت يمن ارچ؟ -

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مجنپو _ هاجنپ _ تراپ #



: مدينش وشادص و مدرك شهب ومتشپ ونم شاه همكد ندرك زاب هب درك عورش

. مناخ انح ينك تداع عضو نيا هب دياب دعب هب نيا -زا

: تخادنا طخ مخم ور شادص زاب هك مدرك وشيجك نهد ملد وت

! ينك ضوع وتاسابل هرتهب مه -وت

: مداد وشباوج ، متفريم اسابل قاتا تمس هب هك روطنومه

. هنيبب ونم سابل نودب هك مديمن هزاجا ونيا يسك هب نم يلو -

. مدموا نوريب و مدرك سيگ وماهوم . مديشوپ يتحار سابل هي داين لخاد هك مدوب بقارم هك روطنومه و لخاد متفر

دوب. هديشك زارد تخت يور

. مرايب مك هدموا شيپ تيعقوم ووت هپاناك ور مرب امليف نيا نيع متساوخ يمن

. تفر رونوا دايز هكمالهف مشكب زارد مه نم ات مدز رانك وشور ي .مالهف متفر تخت تمس يمكحم ياه مدق اب

دوب. هديشك زارد هب ويام تروش !ابهي ايادخ . مدرك هاگن شنديباوخ زرط هب هديبملقرو ياشچ اب

. مدرك شهاگن صرح اب ومتفرگ نودند هب ومبل ؟! مديباوخ يم روطچ نم

دش: دنلب شادص زاب

! يشكب زارد ينوت يم يدش ريس نم ندز ديد زا -هگا

: مريگب ور منوبز يولج متسنوتن

! يشاب هديشوپ مكي ينوتيم يديد ضرعم وت يتحاران -هگا

هش. تيذا ات مدرك هجرٌو هجرو شور متسنوت يم مه ردقچ وره متفر تخت يور وناز وور



تمس هب ور وتپ نوا رابنيا هك تسشن مبل يور يذوم دنخبل دوب. مدوخ يور ور مالهف همه ابيرقت ، نديشك زارد دعب

: ديشك شدوخ

هك! يرادن يدايز زاين نيا هب يا هديشوپ هك امش -

: متفگ دنلب . ديشك نم تمس يمك مدرك سح . مدرشف مه هب صرح اب ومانودند

! يايمن رونيا هب زرم !زا هشاب نوتساوح ... تساوح -

: ديدنخ

! مشاب هداد تهب ای هزاجا ین چمه منیدا ؟!یمدا يدرك نييعت تدوخ هساو مزرم اباب -هن

: متخادنا رونوا وشتسد و مدرشف مه يور ومابل . مور داتفا شتسد . ديخرچ و

! دينك لغب ونم ! دينوتيم ... ينوتيم مشاب هتفگ دايمن مداي -

درك: همزمز مشوگ رانك دشو هقلح مرود اعقاو رابنيا شاتسد

! يراد باختنا قح مشاب هتفگ منیدا -یمدا

. مديشك نودند هب سرتسا اب ومبل . ديسر يم مشوگ هب شادص هك يروط درك، نديپت هب عورش مبلق

! هرادن يشوخ تبقاع رخا قاتا نيا هب ندموا متسنود يم نم

: متفگ مدوخ دش.اب هقلح مرود رت تفس شاتسد هك مدب ينوكت مدوخ هب متساوخ

! نديباوخ يم هپاناك يور هك نتسنوديم يزيچ امليف نوا وت امتح قمحا يانح -

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



مششو _ هاجنپ _ تراپ #

. متفر نيياپ تخت زا ومدرك دازا شاتسد نيب زا ومدوخ شاوي شاوي

نوا هب مدشيم روبجم هك دوب يياج زا رتهب درك. رس دشيم دوب. يتحار ياج . متسب ومامشچ و مديشك زارد هپاناك يور

! مبسچب

! هديشك مور وتپ يكي مديد مدش راديب يتقو حبص درب. مباوخ دشو مرگ مامشچ مك مك

. تفر تعاس يور مامشچ ، بابرا هدش بترم تخت هب ندرك هاگن دعب

! دوبن دب مه نيچمه ندش هنوخ مناخ مدرك ركف و مداد منت هب يسوق و شك . داديم نوشن ور مين هدو

و مدز با ور متروص و تسد . متفر سيورس تمس هب مدز رانك ور وتپ مش! راديب همه لبق حبص مدوبن روبجم لقادح

. مدرك ضوع ومسابل

: مدرك همزمز مدوخ واب متفر نوريب قاتا زا

! ترامع نيا يلا ها زا ماقتنا يوس هب شيپ -

: مدرك شادص مورآ و متخادنا مه يور وماهاپ درك. يم يريگدرگ هلا طسو تشاد اه راكتمدخ زا يكي

... اجنيا !ايب سيپ سيپ -

: دموا كيدزن و درشف شتسد وت ور لا متسد

! دييامرفب -

نك! رضاح ور نوشناحبص ندش راديب مناخ وگب نوج هيردق هب -ورب

داد: نوكت وشرس

! مرايم االن مناخ مشچ -



: مدرك يچن چن

! هرايب ولا قاچ نوا هن! -وت

مدز ما هنوچ ريز ومتسد يرارد صرح دنخبل .اب دموا تسد هب ينيس و نانك كل كل هيردق عبر هي دعب و تفر راكتمدخ

. مدرك شهاگن و

: تفگ يدوهشم صرح واب ديبوك زيم يور ور ينيس

؟ مناخ هشاب يا هگيد -رما

مدش: عنام هك هرب تساوخ هلمج نيا دعب و

؟! يرب ياوخيم هك يرب متفگ -نم

! مدش يم بابرا هيبش متشاد نوج ادخ ياو . منهد هب مدز يكي و نوريب دز هقدح زا مامشچ

. تفر مداد تسد زا وملقع لكشم همه نيا نيب شرخا ؟ يديد ياو ! مدزيم فرح نوا لثم متشاد

: تفگ وكالهف درك كاپ ور شينوشيپ يور قرع تسد فك اب هيردق

؟! مرب -نم

: متفرگ نودند هب ومبل هسوگ

وتاتسد لوا ورب دش! ضوع مرظن بخ .... تشدنچ تسد نوا نديد اب يلو ريگب همقل مساو مگب متساوخ يم ممما -

! مگب ومراك ات مشيپ ايب دعب روشب

. متفرگ يم وماقتنا مه هطيلس نيا زا دياب نم يلو دوب هتسشن نوخ هب شامشچ



! روخب صرح وبماگ يردق روخب صرح مدز. شهب يكمشچ و مدرب ولج مرس

يش! الرغ يروخب صرح دياش

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفهو _ هاجنپ _ تراپ #

. مدرك شا هزم هزم غاد روطنومه و متشادرب ور ياچ

درك. يم كشخ وشتسد تشاد تسد هب لا متسد . تشگرب مخا اب هيردق

: متفگ و مدرك جك ومرس

هتشاد ششك منكن كف تيكبلج خم نوچ ! سيونب مگيم هك يچ وره رايب تشادداي هگرب حاالهي نوج هيردق بخ -

هنك! ظفح و هروخب صرح نامزمه هشاب

درك: جك مارب وشنهد

ـم! ناخ دييامرفب -

: متخادنا باال وماهوربا . مدركيم حلا شمدنوزچ هكنيا زا ونم تفگيم ظيغ اب

هن! ور هگيد ياج اااماوخ يم هنيس نك! هجوت هدش ليرگ غرم هنيس يگنرف توت كيك ممما -

: مدينش ور بابرا يادص وهي

نم؟! يارب هگيد ياهاج ؟اي مروخب هنيس مهمنم -



. تسشن ما هنوش يور بابرا تسد ! مگب يچ متسنود يمن اعقاو ! دنوم زاب منهد و تفرگ شيتآ ماه هنوگ شفرح نيا اب

. ديخرچ بقع هب مندرگ ديد. دش يم حوضو هب هك دش يم نيياپ باالو يروط مبلق

مدز: بل مورا . مدوب انح نم يلو مدروا مك يليخ دركيم سح دوب، فيدر شانودند

! ديروخب ونومه هديم يچ نوتهب هيردق دينيبب -

! نكن نم اب يفانريز يايخوش نيا زا هگيد ! نوج بابرا شاب هتشاد : متفگ ملد ووت متخادنا باال دنخبل اب وموربا يات وهي

! هيدايز ترس زا مه لپخ ولا قاچ هيردق نيا

! مروخب ات هدب مترامع مناخ مرظتنم نم -هن

: مديرغ و مديبسچ هيردق يوزاب هب يروف مدش هدز مرش ردقنا

. مديم حرش تارب هنوخزپشا وت وشيقب ميرب -

هنك! هدز مرش ور نم دوب هتسنوت بوخ يليخ ! مدينش ور بابرا هدنخ يادص

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشهو _ هاجنپ _ تراپ #

يچ تساوخ يم مرش يب هرسپ نوا دوبن مولعم ! مدموين نوريب هنوخزپشآ زا نم ينعي ! دشن يربخ شزا ماش عقوم ات

هنك! مراب

. مدرك شندروخ هب عورش اجنومه و متشادرب ور لا گنچ و دراك دش هدامآ هك يگنرف توت كيك



! مدب شهب مه چاق هي يتح دوبن رارق دوب!اما يگنرف توت قشاع هخا ! دركيم شهاگن تشاد ترسح اب هيردق

مدز: شهب يكمشچ

! مربيم نم ونيا -

. متفر زيم رس ونم درشف مه ور وشانودند

. مداد نوكت ومرس طقف ونم داد .سالم دموا مه بابرا هك ديشكن لوط هظحل دنچ و متسشن

داد: نوريب وشسفن دوب. هدرك رپ ومنهد كيك

؟ هدروخ شوم وتنوبز -

: تفگ هك مداد نوكت ور مرس هرابود

! هشوم حلا هب شوخ -

با مارب عيرس بابرا . مدش يم هفخ متشاد . ندرك هفرس هب مدرك عورش ! انامه مولگ وت كيك نديرپ انامه شفرح نيا

: تخير

! روخب با -ايب

دوب. هتفرگ شيتآ مپل زاب . مديشك رس و متفرگ ور با ناويل

: تفگ هك مايب نوريب اوه و حلا نوا زا مكي دياش ات مروخب كيك زاب متساوخ دوب زيم خيم مهاگن هك روطنومه

! نرايب اذغ نك ربص ؟! ينك ريس وتمكش نيا اب ياوخيم اباب! -يا

: دموا رد مكرابم هرجنح زا ييادص هرخ باال



! مروخ يم مه اذغ -

داد: باال وشاهوربا بجعتم

! هشب قاچ منز مشاب هتشاد تسود منكن ركف -

: متشاذگ منهد وت ور كيك سكلير و مداد نوكت ومرس

هليپ نم هب هك ديتشگ يمن مه نابل هنشت امش و هزوك رد راي تقونوا دوب،هن؟ هداما و رضاح نوج هيردق هنرگو هملسم -

! دينك

: ديدنخ

! يدموا بوخ وشلوا -

: مدرك شهاگن و مدرك جك ومرس

؟؟! منك هفاضا نزو دياب مش خالص ندوب اجنيا زا ماوخب هگا ينعي ! ديداد مهب لح هار -هع!هي

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهنو _ هاجنپ _ تراپ #

يش! خالص اجنيا زا دايب نيمز منومسآ منكن ركف -

: متشاذگ منهد وت كيك مه زاب



! مريم مشقشاع هك يسك شيپ مشاب انح نم هگا يلو -

درك: مهاگن قيمع

! يشب نم قشاع دياب سپ -

... تسين بيع ناناوج رب وزرآ -

درك: فاص ور شولگ

هپاناك وور ينك رارف متسد زا ينوت يمن انح! منكيمن راتفر فاطعنا نيا اب نم يسورع نشج دعب هگيد هام كي ؟! وزرآ -

! يباوخب

. متفرگيم ورانيا حلا دياب نم . مدرك شهاگن صرح اب

***

تسدب تاع طاال مكي و بابرا راك قاتا وت مرب متساوخ يم . مدوب راديب ماج وت سرتسا اب ونم دوب بش كي تعاس

. مرايب

ور رد هريگتسد و مداد تروق ومنهد بآ . ديبوك يم ما هنيس هب پورگ پورگ ملبق . متفر نوريب قاتا وزا مدش دنلب مورآ

. مدنوخرچ

دوب. يكيش و گرزب قاتا . متسب مرس تشپ ور ورد مدش دراو

دوب. مشچ وت دورو دعب يكشرز ميخز و دنلب ياه هدرپ و هپاناك دوب.و هتفرگ ور قاتا فرط كي گرزب هنوخ باتك هي

. ندوب هتشاذگ قودنصواگ شرانك و راك زيم قاتا هگيد تمس

دوب. هدش نهپ مه اه هدرپ گنرمه درگ شرف

. متفر قودنصواگ تمس هب طايح رون ييانشور وت

دش. رتهب مديد و لبق زا رتنشور اضف . مدرك نشور ور زيم رانك ابآژرو



مدز: رمك هب ومتسد صرح دش.اب فقوتم هار وت يلو تفر قودنصواگ تمس هب متسد

؟! ينوديم ور يتفوك نيا زمر وت هگم قمحا يانح -

. مدركيم راكيچ دياب .حاال متخادنا زيم تشپ تحار و مرچ يلدنص يور ور مدوخ كالهف

. متخادنا زيم يور ياه هگرب هب يهاگن

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

تصش _ تراپ #

. مديباوخ و متشگرب مقاتا وهب مدش دنلب نيمه هساو دمو، نی ممشچ هب يصاخ زيچ

شهارمه مه نم و نرب هوك هب نتشاذگ رارق نيتم شتسود هكاب تفگ بابرا ميدروخيم هناحبص ميتشاد يتقو حبص
مرب.

؟! مدش يم ور هب ور يروطچ نيتم اقآ نيا اب ؛حاالنم تفرگ ومدوجو سرتسا

؟! دشيم حيلا هچ - مدموا نوريب مومح زا هكنيا -دعب هديد تيعضو نوا وت وشنز شتسود ديمهف يم هگا ثمال

؟! منهج نيا هب مدوب هتشگرب زاب يتقو تشاد يا هدياف هچ نم ندرك رارف ال صا

ان رارف نيچمه هي ارچ هضرع يب هنم ال صا . مدوب ينابصع مدوخ .زا تفرگ ومدوجو مشخ زاب انيا هب ندرك ركف زا

! مدرك يم لمحت ور وگروز بابرا زاب اجنيا ؟!وحاال مدوب هتشاذگ رس تشپ ور يقفوم

تسدب بابرا تسد زا ندش خالص يارب يلح هار نيرتكچوك نم يلو دوب هدنوم يسورع ات هام كي طقف هام، كي حاال
. مدوب هدروايم



. مدوب هدرك مومت ور هناحبص

. مدرك يم ناحتما شور روبع زمر ات دنچ و متشگيمرب راك قاتا هب يروج هي دياب حاال

. متفر قاتا تمس هب هنيبن ونم يسك مدوب بقارم هك ردحيلا

: دموا هيردق سحن يادص تفر هريگتسد يور متسد هك نيمه

؟!! ينكيم راكيچ يراد -

: متفگ لوه و شتمس هب متشگرب ! كرابم تروش وت تفر مبلق

؟ مدب سپ باوج تهب دياب ناه؟ هچ وت هچ؟هب وت -هب

. مدرك جك باوخ قاتا هب تمس هب ومريسم و مدرك دنت واپ

! ديابن ! مديشك يم سپ اپ ديابن ؟ مدرك يم اديپ روطچ ومنهج نيا زا جورخ ديلك ؟ مدركيم راكيچ دياب ايدخ

راك قاتا هب ور مدوخ هيناث دنچ ضرع وت تسين يسك مدش نئمطم يتقو . مديشك ورهار وت يكرس ومدرك زاب ور قاتا رد

. مدنوسر بابرا

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_ویمک تصش _ تراپ #

دش؟ يم يچ دياب زمر . مدروآ راشف مزغم وهب مدز وناز قودنصواگ رانك

مرس! رب كاخ ينعي ! مدوبن دلب مشدلوت خيرات يتح نم مدرك ركف يمك



مدز: لز شهب يروطنيمه و مدنوم

! تسا هضارق نها نيا وت شا همانسانش امتح ثمال؟! ينك راكيچ ياوخيم االن مناخ -انح

مدز. شهب هبرض وهي

دوب! راهچ هس ود كي مازمر همه صخش هب هك مدوخ ؟! هشاب هتشاذگ تسنوت يم شور يزمر هچ بابرا

: متفگ دنلب دنلب . دشن دزوزاب يقوب لفق هك مدز ور نومه مجل زا

هش؟! زاب يتشاد راظتنا سپ -

دوب. دبراب دلوت خيرات اب راهچ هسو كي،ود، بيكرت مه ماهزمر زا يضعب . متخادنا راك هب ور كرابم زغم مزاب

؟! هشاب نيا ور نم دلوت خيرات تشاد ناكما ينعي . متفرگ نودند هب ومبل

: متفگ دنلب دنلب زاب

انح! شابن قمحا -

. مدرك دراو ور مدلوت ياه مقر يكي يكي و مريگب ور ماتسد يولج متسنوتن يلو

؟! اعقاو . متفرگ منهد يولج ومتسد ناجيه دش.اب زاب كيچ يادص اب لفق

؟! دوب شقودنصواگ زمر نم دلوت خيرات اعقاو

! داوخب ونم دح نيا ات تسنوت يمن رسپ نيا ! مديديم باوخ متشاد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _ تصش _ تراپ #



. تفر يمن هصقانم كرادم لا بند قودنصواگ نتشگ يارب متسد يتح . مدوب هدنوم تام روطنومه

مش. مياق راك زيم ريز عيرس و مراذب مه يور ور قودنصواگ رد متسنوت طقف دشونم زاب رد وهي

شمشچ زا متسنوت يمن دوب دايز مردقچ ره نم لمعلا سكع هنرگو دوب ترپ شساوح وت دوب هدموا هك يسك دوب مولعم
مش. نوهنپ

! هشيم وكا قاتا وت مبلق يادص هك متشاد ونيا سح . مدش عمج مدوخ وت

هنم! دلوت خيرات شقودنصواگ زمر هك دوب يبابرا زا رتشيب نوا زا مسرت ! تسا هيردق مديمهف ندنوخ زاوآ يادص زا

دش. يم كيدزن هك مدينش يم وشاهاپ يادص

دوب. راز مراك تفرگ يم ومچم هگا دوب. هدموا يريگدرگ هساو امتح

دش. يمن لا حشوخ نم ندروخ نيمز زا نوا هزادنا سكچيه

. نداد مهب ور ايند راگنا تفر نوريب قاتا زا يتقو دوب. هدش نيگنس و دنت دنت ماسفن

. متفر رد تمس هب جورخ دصق وهب متسب ور قودنصواگ رد

منك! ور راك نيا متسنوت يمن . تفر يمن ولج شهب تنايخ يارب متسد يزيچ نيچمه هي نديد دعب

دوب: شبل يور هنارورش دنخبل .هي مديد ور اه راكتمدخ اتزا دنچ و هيردق نوريب متشاذگ وماپ قاتا زا هك نيمه

! فيثك شوم متخادنا تريگ بوخ -

. هزادنب ريگ ونم ات هرايب دهاش هدوب هتفر يضوع . مدنوخرچ نوشنيب ومهاگن زاب يناهد اب



و عمج ومدوخ يمك نيمه هساو . مداد يم ول ومدوخ ديابن .هن!هن! ديمهف يم بابرا هگا ؟! مداديم يباوج هچ دياب حاال

: مديشك مديرپ گنر گنر هرهچ هب يتسد و مدرك روج

يچ؟! ينعي اه يزاب هرخسم نيا هيچ؟! تروظنم -

دز: يدنخزوپ

! يضوع ي هرتخد وت هن مسرپ يم لا وس نم اجنيا -

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _ تصش _ تراپ #

: مدرب موجه شتمس هب مشخ .اب هنزب فرح ماهاب روطنيا هك منك لمحت متسنوت يمن . دروخ يم ومنوخ نوخ

ناه؟ يتفگ نم هب يچ ؟!وت يدز رز يچ -

مدز: غيج دش. معنام و تفرگ ور موزاب اه هميدن زا يكي

! متسين انح مزادنن نوريب ترامع نيا زا وروت نم ! مدب شنوشن دينك ملو -

: ديدنخ يم تشاد . هشكب لوجنپ تساوخ يم طقف هك مدوب هدش يشحو ربب هدام هي لثم

! هشيم مولعم دايب بابرا يلو ! يدرك يم يطلغ هچ قاتا وت تسين مولعم ! يتسه ينتفر هنوخ نيا زا -وت

مدش: كيدزن شهب مدق وهي مداد له دوب هتفرگ ور موزاب هك يا هميدن

! سرپب تدوخ زا راب هي ونيا هيك؟! بابرا ؟نز هشيم مولعم يچ دايب بابرا -



هش! باوخمه تاهاب هك يتشادن شزرا بابرا هساو ردقنا يتح يياجره -وت

: مدرب باال ندز يليس يارب ومتسد

ي... هكينز وش هفخ -

: دنوم هفصن ما هلمج يدايرف يادص اب

؟ هربخ هچ اجنيا -

هدافتسا تا هنانز هبرح االنزا نيمه اي انح متفگ مدوخ .اب ميتخود مهب ور نوم هنيك و مشخ رپ هاگن هيردق و نم

! يشيم تخبدب و يتفيم ريگ هنز نيا ي هلت وت هكنيا اي ينكيم

. مدنوبسچ شا هنيس هب ومرس و مدنوسر بابرا هب ور مدوخ مدق ود واب مدرك ليدبت كشا هب ور ممشخ

دوب. هدنوم قلعم اوه ور شاتسد دوب. هدرك گنه ال ماك هراچيب

درك: هقلح مرود وشاتسد هشاب هدموا رد كش زا راگنا دعب هظحل دنچ . ديزرل ماه هنوش و مدرك قه قه

انح؟ هدش يچ -

. مدوب هدنوم ماراك كرد وت ممدوخ هگيد . مدرشف شهب رتشيب ومدوخ

منك؟! شبوك نيمز و منزب دربتسد شتاع طاال هب متساوخ ارچ ؟ مدرك يم ورراك نيا متشاد ارچ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مراهچو _ تصش _ تراپ #



: تفگ انوا هب ور دوب هتفرگ شلغب وت ونم هك روطنومه بابرا دوب. ركف نودب ماراك همه دوب. هتخير مهب ونم جاودزا نيا

ديش! مگ ممشچ ولج !عفالزا مسريم ادعب امش تمدخ ؟ ديدز لز يچ -هب

: مدينش ور هيردق يادص

يلو... -

! ديرب متفگ -

مسود متشادن كش هگيد . مدرك سح ماهوم يور ور بابرا ياه بل . ديسر مشوگ هب ندش يم رود هك نوشاهاپ يادص

! متشادن محرت زج يسح نم نم... يلو ! هراد

داد. ورباال مرس ماو هنوچ ريز دروا وشتسد . مديشك نوريب شلغب زا ور مدوخ مورآ

دز: بل مورآ . متخود شامشچ هب ومهاگن و مدرك ينيف نيف

؟ هدرك تتيذا -يك

: تفگ هرابود . مدزن يفرح

! نزب فرح نم اب -انح

اجنوا هب نم لا بند منوا . متخادنا شور ومدوخ و متفر تخت تمس . مدش باوخ قاتا دراو و متشذگ شرانك زا مورآ

: تسشن تخت ي وهبل دموا

؟! يگيمن يزيچ ارچ -

: متخود فقس هب ومهاگن

! نومنوخ مرب ماوخيم مرب! ماوخيم ! اجنيا زا ما هتسخ -

: ديشك متروص يور وشتسد



. اجنوا تمربب منوت يم هدش گنت تردام و ردپ يارب تلد هگا يلو ! مزيزع تساجنيا وت هنوخ -

ندوب هتخورف نيمز هي رطاخ هب ور نوشرتخد هك يردام و ردپ يلو دوب! گنت نم لد . تسشن مبل هشوگ يدنخزوپ

؟! نديمهف يم يگنتلد زا يزيچ

: مداد نوكت ومرس

! نوشمنيبب ماوخ يم -هرآ

... ينورذگيم تقو نوشاهاب بش رخآ .ات ميريم رهظ زا -دعب

. دموين نوريب نوشنيب زا يا هملك و هدش هتخود مه هب ماهبل يلو دوب ركشت مامشچ وت مدرك شهاگن

هنك. ضوع وشسابل ات تفر دشو دنلب تخت يور زا

هتيرفع نوا ياه فرح ندينش دعب منكن كف هنرگو هنييب ور بابرا هيردق مدب هزاجا ديابن هك مدرك ركف نيا هب ونم
! هشاب نوبرهم نم اب مزونه

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

جنپو _ تصش _ تراپ #

يارب شدوجو دوب زيگنا رب لا وس بابرا يارب ردقچ ره ديدج يانح نيا . مدرك بترم ور معضو رسو و هنيآ يولج متفر

! هشن ال مرب قودنصواگ هيضق و هنكن كش مهب بابرا ات دوب يتايح نم

. راهن ندروخ يارب ميدش جراخ قاتا زا مه هنوش هب هنوش ، شاسابل ندرك ضوع زا دعب . هشن لبق زا رتدب مارب عاضوا و

: متفگ بابرا هب مورآ . دموا زيم نديچ يارب هيردق يتقو



منك! شلمحت مدوبن روبجم شاك ! سا هدنهدرازآ درك مهب هك ييانيهوت دعب شدوجو يليخ -

: ديچيپ اضف وت بابرا مكحت رپ يادص ما هلمج نيا زا دعب هيناث دنچ

و ينكيم ور هنوخزپشآ ياراك طقف دعب هب نيا ؟!زا ينيچب ور زيم امش دياب امتح تساجنيا همدخ همه نيا مناخ هيردق -

! يخرچ يمن فارطا ردقنا

؟! مشاب هتشاد لر تنك بابرا ور ردقنا متسنوت يم اعقاو ينعي . مدرك هاگن هيردق هب هنادنمزوريپ

درك. كرت ور يروخراهن سنلا سالهن وسالهن نوزيوآ ياه هنوش اب هيردق

منكيم هدافتساءوس بابرا زا مراد هك متشاد نادجو باذع هي ملد هت بخ يلو مدرك ظح هلمج ابهي راك نيا ماجنا زا
! مدوخ هب تبسن شا الهق عزا

. مدرك زيمت ور منهد رود لا متسد واب مدروخ وماذغ اهتشا اب

: متفگ بابرا هب ور منك شلر تنك متسنوت يمن هك يدنخبل واب مدرك جك ومرس

مش... هدامآ رهظ زا دعب هساو مريم -

رشت شهب و مدرشف مهب صرح اب ومبل . هدرك نيمك ور هار هشوگ هك مديد ور يزوم هيردق هك مرب قاتا تمس هب متساوخ

مدز:

؟! خرچن فارطا هتفگن تهب بابرا هگم -

يانودند .زاالي مديبوك راويد هب وش يليروگ لكيه و متفر هيردق تمس هب مورآ دش. بلج ام تمس هب مه بابرا هجوت

: متفگ ما هدروخ ديلك

سپ منم؟! هنوخ مناخ هك ينايرجرد ؟! يديمهف ! هشيم تدوخ راك هب ترس ينومب ترامع نيا وت ياوخ يم هگا نيبب -

! سابسا لبطسا وت تاج هنرگو . ينك بلج ومرظن هشاب تساوح



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مششو _ تصش _ تراپ #

هچ ممهفب يعقوم ات ديكلپ يمن نم هطوحم وت دياب . مدرك يم سح وشندرك زلو زلج ونم تفرگ يم شيتآ تشاد

. مدب نوماس رسو ومتاساسحا مكي و منكب هرارق يطلغ

مرب! هك تشاذيم تشاد مسود اعقاو ونم هگا مرب! اجنيا زا هك منك اديپ يهار هي دياب

ونيا يگدامآ متسنود يمن ! مداونوخ شيپ مرب متساوخ يم . مدش هريخ نوريب وهب متسشن هپاناك يور و قاتا وت متفر

ايهن! مش ور هب ور نوشاهاب هك مراد

! هديم تهج شهب داب هك يقياق هي راوس !وت تسين يگدامآ هب يجايتحا چيه هك داد داي مهب ونيا يگدنز يلو

. مينك يم لدب درو ور هتشون نومارب تشونرس هك هدش نييعت شيپ زا يافرحا يرس ما،هي هداونوخ شيپ مريم نم

هتسخ نيا عجار ومزغم دوبن يجايتحا سپ ! هرذگ يم نومزور يگداس نيمه وهب

منك.

درب. مباوخ دشو مرگ مامشچ ، مدوب هدش عمج مدوخ وت هك روطنومه

. مديد مور هبور ور بابرا و مدرك زاب ور مامشچ دولآ باوخ . تخادنا مور يزيچ يسك هكنيا ندرك سح اب

دش: فيدر شانودند دزو يدنخبل

منك! تراديب متساوخن -

: مديلا م ومامشچ و متسشن تسرد



؟! مديباوخ هتقو يليخ -

-هن

: مدنوراخ ور مرس و مداتسيا

. مريگب شود هي مرب -نم

. متفر بآ شود ريز و مدنك نكتخر وت وماسابل . متفر مومح تمس هب دولآ باوخ روطنومه و

. دنورپ مرس زا ور باوخ و تخير متروص رسو يور بآ

! مدرواين مدوخ هارمه سابل دموا مداي هك مرب نوريب مومح زا متساوخ نتسش و هطوبرم راك نداد ماجنا دعب

: متفگ و مديبوك مينوشيپ هب يكي

! قمحا يانح -

هرب! نوريب متفگ يم شهب دياب . مديچيپ مدوخ رود و متشادرب هسفق يور زا ور ديفس ياه هلوح زا يكي

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفه _ تصش _ تراپ #

: متفگ و مدروآ نوريب زااليرد ومرس

! نوريب يرب هشيم مدرواين سابل -نم



دز: بل . متسب ور رد تلا جخ اب نم و دموا رد يكيدزن ات مدينش ور شاه مدق يادص

! نوريب ايب تسين يلكشم -

: مديشك يفوپ

؟! نوريب يرب هشيم مراد لكشم -نم

وت! نوا نومب بش ات ياوخ يم نوريب مريمن -نم

دوب؟! رفص نوشايح دصرد ارچ ارسپ نيا ! منزب زاگ ور نيمز تساوخ يم ملد ادخ ياو

: نيمز هب مديبوك صرح اب وماپ

! هگيد ورب ! نوريب مايب ماوخيم -

: دشيم رترود تشاد راگنا هك مدينش ور شادص

! هتفرگن ور تولج يسك -ايب

. مدرك ماپ نداد نوكت هب عورش صرح ورپ مدز هيكت راويد هب

هب ومدوخ مدق ود !اب دروخيم نم تسپ هب دوب زابجل مدآ يچ !ره شيا ؟! مدنوميم اجنيا بش ؟ات مدرك يم راكيچ دياب

. مدرك شزاب و مدنوسر رد

رد يولج هدنخ هكاب شنديد اب يلو مزادنب هار داديب و داد مكي و شفرط مرب صرح اب متشاد دصق رد ندرك زاب لبق
. داتفا مرانك ماتسد و دموا دنب منوبز هدنوم

هش. اهر نيمز يور هشو زاب مرود زا هلوح دش ثعاب متكرح نيمه

. ميدوب لفق مه يامشچ وت هريخ هريخ هظحل دنچ . تسب خي منت وت نوخ

. متفرگ وشولج و متشاذگ شامشچ يور ومتسد هزادنب نيياپ وشهاگن تساوخ هك نيمه

. دزيم هنيس هب پورگ پورگ مبلق



: متفگ مدوخ .اب شيتناس هي وت ما هنهرب وِنت دوب شامشچ ور ماتسد

! نوخب وت هحتاف -انح

! مدوب هدنوم رد اعقاو هظحل نوا وت

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشه _ تصش _ تراپ #

. شتروص يكيدزن وت متروص و مدوب هدنوم اپ هجنپ يور

. مدش يم لبق رتزا خرس هظحل ره دشونم يم خيلا متروص يور شمدزاب

: متفگ يا هفخ يادص واب مدز بل روز .هب مدرك يم يراك هي دياب ! منومب يروطنوا متسنوت يمن هك دبا ات

بخ؟ نكن هاگن مهب مراد يم رب ومتسد -

: دروخ ناكت شابل

! مديم شماجنا سپ ! تسين هابتشا هي تهب ندرك هاگن -

مدز: غيج . تفر متسد چم تمس هب شتسد و

! نكن رفنتم تدوخ زا نيا زا رتشيب ونم -

. تفر نوريب قاتا زا مهب ندرك هاگن نودب دزو سپ ومتسد مشخ اب دعب هيناث دنچ و دنوم قلعم اوه ور شتسد



درك. يم نزوس نزوس ومنت زونه بارطضا دش. يم نيياپ دنتباالو دنت ما هنيس

ونم " دروخ يم لو مرس وت متفگ شهب هك يا هلمج شمه . متشادرب نيمز يور زا ور هلوح و مدز سپ ور مسيخ ياهوم

"! نكن رفنتم تدوخ زا نيا زا رتشيب

قاتا وت نم هب هكنيا عجار و تخادن يم شريگ هيردق هگا . متفر اسابل قاتا تمس هب وكالهف متفرگ ماتسد نيب ومرس

؟ دمويم مرس هب يچ مديشك يم كرس شراك

هي لا بند املسم هشك يم كرس تيصوصخ قاتا ووت هرفنتم تزا هك يسك درك يم ركف دش!و يم كوكشم مهب امتح

! هئوتآ

ما: هلك سپ مديبوك يكي

! يدز دنگ انح! يدز -دنگ

. هنوريب نوا و هزاب سارت رد مديد ورهار وت مدز.زا نوريب قاتا زا سيخ ياهوم نومه واب مدرك منت يزيچ هي دنت دنت

. مديد حلا طسو ور هيردق هك مرب شتمس هب متساوخ

: شا هنوش هب مدز يكي هنك! ونم يلوقچ هرب تساوخ يم ! شومچ شوم يا

؟! نوولهپ ياوخيم يچ اجنيا -

: ديخرچ متمس هب لوه

ايهن! نراد زاين يزيچ بابرا منيبب مدموا ! يچيه -هـ..

: مديرغ مورا و مدز يدنخزوپ

هنيبب تسرفب ور هگيد يكي مدعب هب نيا !زا نيياپ ورب ينيريشدوخ ياج !حاالم مسانش يم ور وت بوخ نم ! يتدوخ -رخ

! هناي ميراد زاين يزيچ

: مديشك ور شمكش هداتفا مه يور ياه يبرچ و مدرب تسد و



! انشيم بآ نكن شوج و بنج همه نيا هفيح -

دروخ يم ور شنوخ نوخ هك يلا حرد مشوم نوا . متفر بابرا تمس هب مداد يم نوشن شوخرس ور مدوخ هك ردحيلا

. تفر و ديشك وشهار

: تفگ مشخ اب منك زاب بل متساوخ وات متشاذگ بابرا ي هنوش يور ور متسد

! نزن تسد نم -هب

. مدرك شهاگن تريح واب متفر بقع هب مدق هي هدز تشحو

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_مهن تصش _ تراپ #

-نم...

دز: بل مهرد ياهوربا واب متمس هب ديخرچ

! تدربب هدننار مگيم وش هدامآ -

يلو... -

: مداد نوكت فسات يور زا يرس و مدرك هاگن شيلا خ ياج هب هتفر دش.او رود مزا و درك دنت اپ منزب يفرح ماوخب ات

! يدرك بارخ انح... يدرك بارخ -

: دموا اه راكتمدخ زا يكي وهي هك مدوب هتفر ورف ركف .وت متسشن هپاناك يور و متشگرب حلا هب كالهف



. هنوترظتنم هدننار مناخ -

: مدرك شهاگن و مدرك دنلب ومرس

؟ تساجك بابرا -

! يراوس بسا نتفر نوشيا -

: متفگ و مدش دنلب ماج زا

! مريمن يياج نم هشابن رظتنم وگب هدننار -هب

... نتفگ بابرا يلو -

: مديرپ شفرح طسو مشخ اب

؟ هنشور ، مشاب ما هنوخ وت ماوخيم ٢١هعونم نرق واالن مشنز -نم

: مدرب ورف مسيخ ياهوم نيب ومتسد ونمكالهف تفر يمشچ نتفگ دعب

منك! كشخ ور انيا مرب لوا شيا -

هار اهنت ديسر يم رظن هب هك روطنيا . مدروايم رد شلد زا دياب . مدرك كشخ وماهوم يزيچ ره لبق و متشگرب قاتا هب

دوب. بابرا دوخ ترامع نيا زا نم جورخ

منك. زاورپ ماهوزرآ تمس وهب مرب تشاذيم منك! يگدنز سفق نيا وت داديمن هزاجا دوب مقشاع اعقاو هگا

مهب هك يقشع و نتخورف ونم هك يردام و ردپ ؟! متشاد يچ ترامع نيا زج . مديشك يهآ ! هشاب هدنوم ييوزرآ هگا هتبلا

درك. تشپ

هب ما هدارا ندرك تابثا يارب هدش! هك ممدوخ رطاخ هب سپ ! مدوب مدوخ نم يياراد اهنت ! مدرك هاگن مدوخ هب هنيآ وت



. مدش يم اهر تراسا دنب وزا ادج بابرا زا مدوخ

. هنوخزپشآ هب متفر و مدز باال ومانيتسآ سپ دوب. شمرن هار اهنت و

يلو ننكيم يراك ره نوشتسود يلا حشوخ يارب امدآ و مدش يم تسود شاهاب دياب . مدروايم رد شلد زا دياب بشما

! يطيارش ره تحت هشاب نوشرانك نوشقشع ناوخيم امدآ ... نوشقشع

! شقشع هن مشاب بابرا تسود هكنيا ؟! دشيم يچ نم فده سپ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

داتفه _ تراپ #

: مدرك هاگن هيردق هب

ورب! نوريب نم هنوخزپشآ -زا

: مدنوخرچ اراكتمدخ نيب ومهاگن ! مرفنتم نز نيا زا ردقچ نم تسنود يم ادخ طقف دش! هايس مشخ زا شتروص

! نوريب مه هيقب -

: متفرگ ور نوشيكي يوزاب نتفريم رد تمس هب نتشاد همه يتقو

! نومبوت -

: مديسرپ هك تشگرب متمس هب بجعت اب هرتخد

هيچ؟ تمسا -



! مناخ اريمس -

: مداد نوكت ومرس

. منوديمن ور اه هليسو ياج نم . ينكيم مكمك مه منك،وت تسرد ماش بابرا هساو ماوخ يم اريمس بخ -

. تشاذگ هريزج تنيباك يور ور انوا و متفگ شهب ومزاين دروم لياسو يكي يكي دعبو

: هنوخزپشآ لخاد دموا هيردق مش لوغشم متساوخ هك نيمه

! نكن تسرد رسدرد ام هساو ؟ هگيم يچ بابرا ؟! ينكيم يزپشآ اجنيا -او!

: مدرك شهاگن مشخ اب

. منكيم داوخب ملد يراك ره ! مترامع نيا مناخ ونم هنم ملا اجنيا ! هرادن يطبر وت -هب

... بابرا رگا يلو -

: مديبوك تنيباك يور ور وقاچ

! نوريب متفگ -

. دروخ ينوكت مدز هك يداد زا اريمس هراچيب

مدز: شهب يدنخبل

! شاب تحار وت مدوب كقاچ نوا -اب

هيردق ياهاذغ تسيل وت تقوچيه مدوب منئمطم هك يياذغ . مدركيم تسرد فناگورتسا فيب متشاد . مدش لوغشم و

. دوبن لپخ



منك. زيارپروس ور بابرا وكال منك تسرد مه سيخ كيك متساوخ يم شرانك

. متفر يم ور هار نيا ونم هنوشبلق زا اهدرم لد ريسم نتفگ يم

. مدرك شمومت هرخ باال يلو دوب ريگ تقو و هدننك هتسخ زيچ همه ندرك هدامآ

مش. هداما ات متفر مدوخ و مدرپس اريمس هب ور هنوخزپشآ

مرس ور زير ياه لگ اب هقلح .هي متخير مرود هدروخ رف وماهوم و مدرك نت موناز يور ات ديفس راد نيچ نهريپ هي

. متشاذگ

: مدرك هاگن مدوخ هب هنيآ ووت متشگرب هك مرب نوريب قاتا زا متساوخ . تسشن متروص يور يمي مال شيارآ

؟ يرايم رد ور تسود رهوش ياه نز يادا يراد اعقاو ؟ ينكيم راكيچ يراد وت -انح

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_ویمک داتفه _ تراپ #

. مديبوك مري تشپ ور ورد مدز نوريب قاتا زا يمكحم ياه مدق اب مزغم يوت ياهادص زا كالهف

. ميدرك نشور عمش وراب اضف و ميديچ ور اذغ زيم اريمس هارمه

. مدرك شخپ ور التي هعطق عي نوفامارگ غارس متفر مدوخ باالو دايب يسك هدن هزاجا متساوخ شزا

. متفر نكلا ردب تمس وهب مدرك لفق مه وت وماتسد



. دنورپ اج زا ونم دش هديبوك مكحم هك نيياپ رد يادص . مدنوم رظتنم و هشيش هب هيكت مرس

. مدش اه هلپ هريخ مديچيپ يم متسد وت وماهوم هك وردحيلا متفر يروخ راهن رد تمس هب مورآ

مدز: يدنخبل . دمويم اهباال هلپ زا تشاد يمه ووت ومخا هفايق اب

-سالم

: متفرگ ور شوزاب و مديود شتمس هب دنت دنت دنلب هنشاپ ياه شفك هكاب هرب قاتا تمس هب تساوخ هجوت يب

نك. ربص -

مدز: بل هك هنك دازا متسد نيب زا وشوزاب درك يعس هنك مهاگن هكنيا نودب

ايب! مهارمه رادرس -

: مداد همادا ثكم واب

! منكيم شهاوخ -

دش! بجعتم مابل نيب زا شمسا ندينش زا مدوخ هزادنا هب منوا

دوب مولعم اضف نوا و زيم نديد .اب مديشك يروخاذغ تمس هب مدوخ لا بند ونوا هنكيمن تمواقم هگيد مديمهف يتقو

دز: بل يمورا هدش.هب هكش

؟ هعوت -راك

: دموا شك دنخبل هب مابل و متفرگ رارق شور هب ور



! يهاوخ رذع هساو -هرآ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _ داتفه _ تراپ #

دز: بل هنايذوم و موزاب يور ديشك وشتسد

؟ يدب مهب يچ هرارق يهاوخ ردع هساو نيا -زج

: بقع مداد شله و متشاذگ شا هنيس يور ومتسد

! وشن وررپ -حاال

: ديشك مارب ور يلدنص و ديدنخ

! نيشب -

درك. مهاگن و تسشن مور هب ور مه نوا و متسشن

! مدوب هديدن مدبهم وبقالوت داديم تذل مهب هك يزيچ دوب! يبيجع زيچ هي شهاگن اذغ.وت ندروخ هب درك عورش علو اب

! رايتخا اليب ماك مدزيم دنخبل ديخرچ يم اذغ زيم و نم نيب شهاگن يتقو

! مراد سود -

داد: همادا هك مدرك شهاگن بجعت اب شفرح نيا ندينش اب



ور! تاشمرن نيا ور! تندوب روطنيا -

شمرن ورعالهقو زا ماراك نيا تشادن ربخ ! تسين عمط يب گرگ سالم تسنود يمن تخبدب مدز. يدنخبل شباوج وت

دوب! مدوخ رطاخ هب شمه و دوبن

! هريگب نم زا ور سناش نيا سوبع راكتمدخ هي متساوخ يمن ونم دوب نوا تسد ترامع نيا زا مجورخ طيلب

مدز: بل

! هديم يبوخ سح تهب ملا حشوخ -

: تفگ و داد نوكت وشرس

هوك! ميرب شهارمه هك هدرك نومتوعد نيتم متسود ! يتسار -

اديپ يجيسب نوا ي هلك رسو مدرك يم كاپ مدز ور هيردق شيپ هك يدنگ متشاد دوب!حاال يگرزب كش ! ديرپ باال ماهوربا

ادخ! اي دش

دوب؟ هدش تسود هيجيسب نوا اب دوب هتفر رادرس نيا هك دوب طحق مدآ هخآ ؟! مدرك يم يطلغ هچ نم

دوب طحق الاج صا ! هديريم وشرهز و هنزيم وتبآ ريز زومرام نيتم نوا ! نوج انح تفر انف هب يتخود و يديرب يچ ره

درك؟! يم توعد هوك ور امش تشاد هك

هش! اگرگ كاروخ ات ننك لو اجنوا ومزانج دز ومرس تينابصع و مشخ زا بابرا يتقو تساوخ يم امتح

! يريم يم بيرغ ردقچ نيبب انح يلفط دش! نوزيوآ مابل

دش. لصو مهب تلو تسيود قرب راگنا مابل يور شتصش تشگنا سح هكاب مدوب ييايلوخيلا وم ترچ راكفا نيا وت

: تفگ مورآ و درك دازآ مانودند نيب زا ومبل

! يديم شراشف ردقچ -



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _ داتفه _ تراپ #

ید. شخرد می عمش رون اب هارمه شها یسی امشچ شکیمد، باال شامشچ ورات مهاگن

دوب. هدش مچ ادخیانم ،اوی هدموا باال منهد اتوت مبلق مدرک سح یهوه

. هداتفا هرامش هب مسفن و هدرک قرع ماتسد فک مدرک می سح ارچ

. مدرک می ساسحا مدوجو دنب دنب وت فخیفیور شزرل

دش. لش تاپ و تسد ارچ انح، شاب مورا

ما... هامیهنا هرود ین رخا تمس تفر مرکف دجیگنیر،یهوه

؟ دوب هداتفا بقع

. تساه نومره ندش مهینباالواپیین رطاخ هب الدب هرا

. مابل ور متشاذگ ور ماتسد تفج ی روف شکیمدو هکهینی امیلمیهش متمس هب هراد رادرس رس مدرک سح

. مدرک شاگن هدش تسرد ی امشچ اب

درک. مهاگن رفتیح واب داد یشکتیه لدنص هب وش تشپ و داد ورباال شاهوربا

. مدرک فاص ور مولگ و مداد تروق ور منهد با

ی؟ روخ منی تاذغ زا ارچ -

. مروخ :می تفگ و تخادنا شاذغ فرظ یهب هاگن



. مدش ماذغ ندروخ لوغشم مدوخ و مداد نوکت رسی

. مدرک می ساسحا مدوخ وری ور شا خیهر هاگن مزونه

. منهد وت مدنوپچ می اذغ متسنوت اتمی دنت دنت مشابن بذعم زااین رتش اینهکبی هساو

. مدش هجاوم متروص لباقم هکابلیناوی یمیسریمد گفخ زرم هب متشاد دیهگ

. متفرگ ورباال مرس بجعت اب

گبیمر. شتسد زا ور ناو دزلی هراشا وربا اب

.. شور مدز ور با ناو ولی مداد ورف تمحز هب ور منهد وت سامیهد ی اذغ

-خایش...

وردیدی! کرادت این دوب تا هنسرگ تدوخ اینهک هساو سپ دنخید:

دوب. وت هساو دوبن مدوخ هساو مش، خیر :هن مدرک ی مخا

. مدرک دریف مه ور ومانودند تلا جخ هکاب مدرک روغلب چی مهفیمد یهوه

ـ. هنک یمی گنر خیلا شدوخ پیش مدرم رسپ ی ،حاالکلا تفر توربا انح هوا، هوا

. مشب دزنیکرت ماه هشقن هب نم میدش ثعاب ،این تشادن مدز،لویعیبی ی نوط شی دنخبل ملد وتی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مراهچو _ داتفه _ تراپ #

دیدی... کرادت نم یزا هاوخ ترذعم هساو داد:هک نوکت رس یدزو دنخبل

هدهع هب ور باختنا قح شاک :اما تفگ و دنوخرچ متروص وت وش هاگن متشادن غارس شزا ال صا جعیبیهک تنط ابشی



ی.... تشاذ می مدوخ

میشی!! ورپ مدب تهب ور متفگ : مدرک شهاگن پچ پچ زان واب مدرک چیشی

سفن اب دوب هتفرگ شتسد وت وش نماد فرط ود حینیهک راو نئوگنپ ردقیه هکیهوه دز هدنخ یزیر دنلب ی ادص اب
: تفگ دشو سنلا دراو سفن

... ماقا ، ماقا

ردقیه؟ هدش :چیه،چی دنوخرچ شتمس هب رس بجعت اب رادرس یو واکجنک اب نم

. هدموا یپیش لکشم -یه

دیهگ.... نزب فرح پوتید: شهب دشو دنلب شاج زا رادرس

ورببینن. امش ناوخ ومی ترامع یرد ولج ندش عمج اتسور مدرم زا هدع -یه

:االن؟؟؟ مدش دنلب ماج وزا مدرک ی مخا

. مناخ هلب... داد: باوج درس و درک مهاگن ثکم ردقیهاب

. مدرک شا هلا وح ای هنارگشاخرپ هاگن شراد روظنم مناخ رطاخ هب

رپ؟؟ شکیمد تمحز ردقچره یینعی تنعل

. متفرگ متسد وت وشوزاب و متفر رادرس تمس وهب مدرک ی فوه

داد. قوس نم تسد ور ور شهاگن بجعت اب

ادرف نوشدتسرفب وگب ردقیه نکنیم...هب بارخ ور نوم بش ی،بیا دموا نور زابی هزات ای هتسخ میمگاالن رادرس -

مینزی! فرح نوشاهاب

درک. شزاون ور متسد تسپ و تسشن متسد وری شتسد

دش. سیخ مندرگ تشپ ی اهوم یهک روط



. درپس ادرف ابنیدهب ور زورما راک نمضرد ، ندموا هکاتایاجن نراد ی مهم راک زعیمز،الدب -منیهش

؟؟ ییی چ

!!!! ممزز زعی

زعیمز. تفگ نم هب

دش. ی روط ارچاین مبلق طسو اویاین

شکیهد... کلف هب رس شاه شپت ی ادص ارچ

. هشاب یهد سرن ردقیهخیردنیهد و رادرس شوگ هب شادص هنک ادخ

. مداتس ای بقع شکیمدو نور بی شتسد زازیر ور متسد مداد تروق ور منهد با

ورب.... هشاب -

دش. جراخ زاسنلا شدعب و درک مهاگن مکی

هن؟ حتلا وت دش سرید:دبریهد مشوگ ردقیههب دنخزوپ ی ادص هک مدوب خیهر شنتفر در هب روط مهین

زابیمینکی، زااینفیامل نم ولج ارچ سپ ، هدزن تهب متسد زونه نوت ندش قاتا مه زور همه این دعب منود هکمی نم
!! هاکر زی با هرتخد تس ردقیهنی ممسا مدرکن ور بابرا ورپیش تتسد هگا حاالببین،

. متشادرب مدق شتمس وهب مدرک ریز مشچ شساو

. تفر می بقع مدق نمیه مدق ره میدیدهکاب مهاگن چیوت منود منی

منم؟ هنوخ این مناخ حاال هک مدوب هتفگن وت هب نم -

...؟ سانشب ور تدوخ دح هک مدوب هتفگن وت هب نم

وتمیچیمن. نکیمد رت زارد زالگیتم وتاپ هگا مدوب هتفگن وت هب نم

شکید. وهیتی دروخ هبدیراو شتشپ هک تفر بقع ردقنا

ورزیر مرس و مداد راشف مکحم و مدز شا هدش رابنلت یاهیوریمه برچ یهب گنچ ومداد راشف مه ور ومانودند
! هنوخ این مناخ ناونع هب هنم راطخا ین رخا ،این ودنگوب هلپخ میمگ تهب :ببینچی مدرب ششوگ

هرن! تدا رادیی رمع یهکات روط ورمیگیمر،یه حتلا روجدب پبیچی رپواپینم یهب اوخب هگا

منک. می صخشم تساو ور تهاگ اجی ینراب رخا هساو حاالم



. مدرک هراشا اذغ وهبمیز متفر بقع مدق یه

وراج ور ابسا لبطصا میری مشدعب ی، روش قبیهمی کمک نودب و یی اهنت هب ور افرظ مامت مینکیو عمج میزور نوا -

ی! زادن می قرب ور ترامع لک منوا زا دعب مینزی،و

منک... می ربارب ود ور تتازاجم ی تفرگ راک هب ور ارتخد مسیاریاقبیه ببیمن هگا سپ یی، اهنت هب متفگ هک هشاب تساوح

،واجی هشابن شتخت مه هگا منم،تحی هش قاتا یهکاالنمه سک نوا منم،و هرادرس هنز یهکاالن سک نوا هرن تدا ی
تس.... یننی مدختسم اجیهاگ وت یند باوخ زج اجیی وت

می اما نور بی منک فوه ور مسفن متساوخ دوب،می هدموا دنب مسفن و مدرک فک مدوب هدز یهک فرح همه نوا زا مدوخ
هنک... مک ما هبذج زا یمد سرت

. مقاتا وت متفر و مدش در شرانک زا پچ پچ هاگن یابیه روف

. متفر میزارایش تمس وهب متسب مرس تشپ ور رد

. مداتس ایهنای لباقم

. مترامع این مناخ نم منیدش مرواب مزونه

. متخادنا ووریمیز مدروا رد مشوگ زا وماه هراوشوگ

منک. تولخ مدوخ واب مروخب اوه مکی ات متفر سارت تمس هب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مجنپو _ داتفه _ تراپ #

اه... وریهلپ نوش لباقم مه رادرس و ندوب هدش عمج حیطا وت هک تفر یی امدا تمس هب مهاگن و مدش سارت دراو

... هشب زواجت ممدرم زا مودک رحیمهیچ هب منیمد هزاجا نم هشاب نوتدا -ایونی



انوا هکلب و دندرکن دروخرب نوش عریت هثم ندرک می راک شان وریمزی یهک مدرم اب تقو هیچ نمردپ وهن گرزب ردپ هن
مهاوخ دجیای دروخرب ندرک زواجت امش قح هب هک یی اسک اب نم شابید نئمطم ، نتسنود نوشدوخ ردارب و تسود ور

درک.

. تفر باال واکجنجک ماه وربا

دوب.... هدش ینعیچی

. دروا می وریمبل دنخزوپ دوب هدز رادرس هک یی افرح هب رکف

هه...

دوب. هدش زواجت نم قوقح هب ارچ ، دوب هدش اپیملا نم قح ارچ سپ

شکیمد. ی ترسح رپ ها

... ندرگ مربی تحار و مینش شوخ لد یهک مدرم نوا هراچ ،بی دوبن غورد چیزیزج رادرس ی افرح

. متسب مرس تشپ ور سارت ورد مدش قاتا دراو

. متفر تخت ووتی مدرک ضوع وماه سابل مدوب هدنورذگ یهک زور انمایدزا

... متسب کلپ باتهم هب شکیمدوور مدوخ وریوری وتپ

. مدرک زاب مشچ مولهپ گنسینیچیزیوری سح هب

. مرمک رود ی هدش هقلح تسد هب دروخ ممشچ هک مدز رانک مورا ور وتپ

دش. رت تفس مرمک رود اهی تسد هقلح هک رانک مشکب ومدوخ متساوخ و مدرشف وریمه بل

شکید. معیقی سفن و تفر ورف مندرگ وتی شرس

دش. یهوهزیروور ملد

اپیین! مرب تخت زا ماوخ رانک،می ...میری رادرس مدز: بل مورا و مدز کلپ دنت دنت

هدب! تاج هگم ارچ -

-چی؟

دوب! دب هک همولعم ، مدرک ی مخا

. متشاد چیراک نوا لغب وت نم هخا



هدب! هک همولعم هرا : مداد نور بی صرح وراب مسفن

میمش! هفخ مراد

! مساو یمیشی بوخ لغبیه کسورع شکید: معیقوب ور مندرگ زیر

. مدرک قتال هب عورش

پیچید! مشوگ زیر شا هدنخ ی ادص

یربی! منینوت اجیی وت ماوخب ینم تقو نزن، واپ تسد ی دوخ -بی

بوکیمد. شولهپ وت ور مجنرا صرح واب مدرک ی فوپ

-ای...

دش. لش شاتسد

. تفرگ تدرد یمد:اویچیدش خرچ شتمس هب سرت اب

... اااانح کاخ ... کاخ هنک،ینعی زابیمی شقن مدش هجوتم شنوط شی هاگن ابدیند

. مدرک شا هلا وح پچی پچ هاگن

شکید. شدوخ تمس هب ونم و تفرگ ومزاب هک مش دنلب تخت وری زا متساوخ

. مداتفا شنت وری اوه بی

دش. سامم مه اب نوماغامد کن و درک تالقی شهاگن اب مهاگن

ید. شخرد می تخت رانک اباژهرو رون شامشچ

.... شامشچ ... شامشچ ی تنعل

. مدب مهایت متساوخ ومنی مدرک منی کرد ال صا ونم درک وتیسیهنبیباتیمی مبلق

. مدش یمی بصع متشاد

دش. شکیهد وریمبل شتصش تشگنا

میدش. قباس رتزا رتودب دب تشاد حملا

دوب. شدرگ ردحلا نومامشچ اهو بینبل نومودره هاگن

. تفرگ ماک هب ونم اهی بل شابل واب دروا ولج ور شرس للعت بی



شکید. می کلف هب رس تشاد مبلق اهی شپت ی ادص

چیمیدش. تشاد ینم ادخ هوا

دش. هرگ شندرگ رود ماتسد ارچ

منک!!! می چیراک مراد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مششو _ داتفه _ تراپ #

شیمد. ادج مه دشوزا عطق نوم سفن لحمیدشیمهک مه یموت تشاد رقتیاب

دوب. خیهر اهیمه مشچ وت بجعت اب نومود ره هاگن

. مداد تروق ادص رسو رپ ور منهد با

. مدرک چیراک نم

. مدش ادج شزا رسیع

. مدوب گیج

. ماوخ می ترذعم -

ید. خرچ شتمس هب مرس

اپیین. مداتفا تخت وری یزا کحضم واپوابحتلا تسد راچ هک متفر بقع

وسژهمیدش. شساو حلااالمن روجدب دوب رفایهطایاجن ردقیه نوا هگا مدوب نئمطم

؟ هبوخ :حتلا هنک مدنلب ات تفرگ ور موزاب و دموا اپیین تخت زا ناروف رادرس

. مدرک ی نودنز شوت ومدوخ و متفر قاتا یهوت تشادهب ورسیس تمس وهب مدش دنلب اروف و متفگن چیزی

شکیمد. متروص یور تسد

! مدرک چیراک نم

ی! درک چیراک وت انح



دش. شکیهد مابل ور مهاگن ، مداتس وریایهنای هب ور

شکیمد. نوش ور متشگنا

. مدنوشوپ ماتسد وراب متروص اروف

مگمینکی! وتار انح...اویرادی اوی

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متفهو _ داتفه _ تراپ #

. مداد گرزب بابرا وسالمیهب مدش ی روخ اذغ سنلا دراو

خیر. هب زور ، مرتخد -سالم

. متسشن میز تشپ و مدز شهب ی دنخبل

-سالم!

. رادرس تمس تفر مهاگن

. متفرگ میزاج تشپ و متخادنا اپیین ور مرس هراب وود شساو مداد نوکت رسی تلا جخ اب

هنک؟ سریگدی اراک هب متسرفب ور دارم مزیانیا رس میری زورما ، رادرس -

ربیماجیی! زورما هرارق انح ونم ، مسر ناج،منی ردپ -هن

؟؟؟ اجک یمد: سرپ و متفرگ ورباال مرس بجعت اب

ید. خرچ نم تمس هب نوش تفج نوشرس

: تفگ رادرس



زعیمز؟ منیدا تدا ی

هوک! ربیم شاهاب هرارق تمین... متسود

ادخیاااا.... دش،اوی درگ مامشچ

. دوبن یمدا

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشهو _ داتفه _ تراپ #

! هدموا رد باتفا :امااالندیهگ متشگ هناهب لایه بند مرس یوت روف

یم!؟ درگرب دیهگ تس نی رتهب ، هشاب هدش منینکیدیر رکف

یم. روخب هناحبص هنوخ دوبیمزا هتشاذگ رارق مهاهاب تس، -هندیرنی

-اما.ـ.

: تفگ ی نوط شی دنخبل واب دموا مینوکالمم رادرس ردپ

بوخ مه شلوا ید؛زا تسه داماد و سورع هزات رهحلا ربید،هب هدشن نوت رتاتدیر دوز ، هرتهب مرظن علای،هب مردقچ
جراخ هب نوت ترفاسم ترتیب مدوخ نوت جاودزا مسارم زا دعب هللا اشنا درکید، ی نودنز ترامع وتاین ور نوتدوخ دوبن

ورمیمد. زااینار

. نور بی متخادنا ور منودند رعیهض تدوبن خلای هساو منم یدزو دنخبل رادرس



یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهنو _ داتفه _ تراپ #

. متشاذگ مامشچ وری یوم باتفا وعیکن مدش شامینپیهدا زا

. تفرگ شتسد وت ور متسد و دموا متمس دشوهب شامینپیهدا زا مرادرس

: تفگ یدزو دنخبل ، مدرک شهاگن بجعت اب

ربیم! بخ

. مداد نوکت رسی دوب مراظتنا رد زاچیزیهک برطضم

! مشب ور هب سبیجیهور رسپ نوا اب روط هچ ادخیاحاال اوی

چی؟؟ مدرک می ارجا وش قشع شقن شا هداوناخ هساو متشاد و مدوب شا هنوخمه نم هگب رادرس هب هگا

. مدش می تخبدب هملک ی عقاو ی انعم ینعیهب

دوب. ی باصعا بی مدا رادرس

؟؟؟ دموا ردمی با زا نم ی رابجا رهوش مصیمیه تسود ابید فاص سبیجی رسپ ارچاین هخا

میدا. نوم تمس هب هک مدش تمینی هجوتم رود زا دوبیمهک هتشادن رب رتش بی مدق دنچ

! وشا هدز نور نیاشیبی نوا گبینر ایلِگ

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

داتشه _ تراپ #



داد. تسد شاهاب دشو رادرس یاب سرپ لا وحا لوغشم دموا ات

ی؟ بوخ اداد، ی روط هچ -

یم؟ درکن ی،دیرهک روط هچ ،وت نونمم -

. مدنوم ترظتنم مدوخ ، مدرک هنوور قبیهکایپور منم -یمک،

؟؟ درکن سالم نم هب ارچ سپ ، شدنچ ترمیهک ، ششش چی

دوب! هدش روک شامشچ هگم

. ماجن ای منم ینعی مدرک فاص یی ولگ

داد. باال وشاه وربا و دنوخرچ متمس هب هارکا اب وشرس

! رادرس ی دروا هک مترسمه -هع

. تفگن یدزوچیزی دنخبل رادرس

. مدرک ریز شساو ومامشچ

تمین،هرا؟ ریزمیبینیاقا ونم روط، هکاین

! تساو مراد

. مداد نوکت رس شندرک اضیع هساو اهنت هک درک سالمی

نکیم؟ تکرح ی، اوخ ،منی مقشع : متفگ و مدرک هقلح رادرس ی وزاب رود وم تسد

دش! رهظ

. تفگن چیزی اما دش درگ شامشچ نم هوشع رپ نحل زا رادرس

. مدوب نومدوخ گنسینتمینور هاگن هجوتم

: تفگ تمین هب وور تفرگ نم زا ور شهاگن رادرس

! شاداد نکیم تکرح بخ،



- ****

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_ویمک داتشه _ تراپ #

. مدوب هداتفا سفن سفن هب دوبیمهک هدرکن ورپیامیش عافترا هیچیزا زونه

. مدرک رادرس نوز آوکالوای هثم ومدوخ

منک! هزات سفن هب نم اویاتس تدج رس نوج رادرس ، دمووووا دنب مسفن ادخ -اوی،اوی

ی... کوا : تفگ و درک کتیهنم وشدوخ رادرس

دش؟ :چی تفگ و داتس اوی دوب ام رتزا ولج تمینهک

رتدب ردام راخ یو سومان شحف اتدص زا هک متخادنا ی هاگن شهب نشن هجوتم نوش مودک یهکهیچ روط پچ پچ
دوب!

: تفگ شهب رادرس

هش. هزات شسفن هتس اوی متفگ ، هدش هتسخ مکی ممناخ هیچی

دش. زیروور ملدوت چیزی هب ممناخ ظفل زا یهوه

! مممممناج ای

. تفر قیلیویلی ملد ارچ اویچیمیمگ،

و دروخ ماپلیز اهیزیر ریهز گنس هک هرب نور بی مزغم دضوقنیضزا راکفا نوا ات مداد نوکت فرطین هب ومرس دنت دنت
!! هرخس اپیین داتفا متسد زا یمبا رطب و مداد تسد زا ور ملداعت



ی.... ااااو -

دش؟ -چی

!!! رررراااادرس ن یییی اپ داتفا ملکشوخ یهبا رطب -

. روخب با ینم رطب بیازا ترس ی ادف -

! تشاد کیتی وله یهرک تسا شور ... مممااووخ ورمی مدوخ ی رطب ،نم هههن -

: متفگ بوکیمدو مزین اه هچب هثم وماپ

!!... افطل ، افطل ... شراااا بی مساو ادخ ور ،وت ممممنوج رادرس

. مدش تمین دنخزوپ هجوتم

. متفر هچورق نودنود شساو و مدرک ی مخا

! بسچن هسبو ی هرسپ

داد: نوکت رس و درک ی چُن رادرس

. مدرگرب نم ات نومب تمین رانک بخ،وتایاجن خیهل

دش؟ -اویچی

؟؟؟؟؟ مممممنومب اهنت پیشاینیورا

دش. رود ممشچ ولج زا دنلب مدق اتود اب شا هدنزاس تکرش یکیتیو اباب روگ مگب و مشب شعنام متساوخ ات

!!! داااد دادبی ای

درک. نم هلا وح و تشادرب رادرس رس تشپ زا هاگن تمین



. مداد تروق ادص رپ ور منهد وبا مدش عمج مدوخ وت سرت اب

. مدرک شراثن ی ضرم ملد .وت دنورذگ رظن زا ونم مشخ واب تشادرب متمس یهب مدق

. دموا رد مخا شکیدهک شدوخ تمس هب ونم و درک شا هدنگ ی اتسد سایر ومزاب یهوه

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مودو _ داتشه _ تراپ #

دشی؟؟ دزنیک کلک و زود و هشقن اب منوا هب هنکن گبیر، هلصاف متسود زا

؟ هترس چیوت ببیمن وگب

-چی؟

ی؟ کلک و زود هچ میگی، ترچ ارچ

: تفگ یدزو دنخزوپ -

ی؟ دوب ی رارف رتخد ی تفگ شهب هه،ببیمن،

؟ مدرک تداشرا مدوخ ی تفگ شهب

چی؟ یور دوب نم هنوخمه هک یاایون

چی؟؟ وتانتشگ ما هنوخ وت تخل

دشی. ور هب ور نم یاب دموا یو درک جاودزا شاهاب دعب یو تفگ شهب ور ایان همه

تس؟ نی تدوجو یوت سرت هیچ

! رادرس هساو زابیردمیرای هرد یورادیود تفگن هنکن یا

نک... لو ور متسد وشو هفخ ، قمحا وش هفخ -

تخبدب ادخیا درک،اوی تالقی رادرس خرس اهی مشچ اب مهاگن یدو خرچ تمس نوا هب مهاگن رسیع مرسـ تشپ ی ادص اب



!!! ددددد نشی چیزور همه رادرس مدش،

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

موسو _ داتشه _ تراپ #

اپیین. تفر هوک وزا تشگرب رسیع و داد نوکت فرطین هب وشرس

چیزور همه و مسرب شهب ات متفر رادرس رس تشپ دنت شکیمدودنت نور لابی غشا تمین نوا گنچ زا ومزاب رسیع
. مدب یح ضوت شساو

میهر! شن شامی تمس هب هراد هک شمد دی رود زا متفر اپیین هوک یزا تقو

ااتس. اوی ادخ ور ،وت رررادرس -

. مدب یح ضوت شساو ات داتس اویمنی ارچ قمحا ، دادن مهب مهایتی هیچ

بوکید. مکحم ور دشورد شامین راوس

. مدش شراوس دوب هدرکن تکرح وات متفر شامین تمس رسیعهب

. تخادنا تکرح رسیعهب شامینور مدش راوس مهینهک

. مدرک ظفح ماج وت ومدوخ تمحز هب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



مراهچو _ داتشه _ تراپ #

نک! شوگ ومافرح ادخ ور ،وت رادرس : مداد تروق سرت وراب منهد با

. مونشن وت ادص ووش... هفخ -

. مدرک هتی هکقبلا دوب هدز داد ی روط

دش. وپیهدا درک فقوتم ترامع ی ولج شامینور

. مدش ترامع دراو شرس تشپ و مدش پیهدا منم

. تشاذگ باوج وربی شردپ ی هدش چی لا وس و تفر باال ترامع اهی هلپ زا

. متفر اهباال هلپ زا دنت دنت ـو متخادنا باال منود منی هناشن ایهب هنوش یدهک خرچ نم تمس هب بابرا رگشسرپ هاگن

دش. دنلب تخت وری زا تسد هب کاس نامزمه رادرس هک مدش قاتا دراو

. مدرک شهاگن هدش درگ اهیی مشچ اب

مینکیوت؟ رادیچیراک -

دش. خیهر مامشچ وت فرح یبی تاظحل اربی

درک. ورزیروورمی ملد هک دوب ی گرزب مغ شهاگن وتی

دش. در مرانک شکیدوزا های

! اجنوا متسرف طالقورمی تساوخداد ی دوز تا،هب هنوخ هب درگرب -



-چ...چی؟

. مدش هجاوم هتسب ابرد متشگرب بقع هب اینهک ضحم هب

؟؟؟ دوب هدش مامت ی تحار مهین چیزهب همه ینعی،

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مجنپو _ داتشه _ تراپ #

ی، مربیدرگ هنوخ هباین هرابود وت نتفگ می درک می کرت ردپیوش هبلک تشاد کشا و ضغب هکاب یی انح هب زور نوا هگا
منیدش. شرواب تقو اشیدهیچ

. مدوب نماالنایاجن اما

ندیا،ینعیمزینابا زا نوش یی اراد اهنت ات ندوب هتخورف نوماتسور بابرا رسپ هب ونم یهک ردام و ردپ هنوخ لباقم
. دننک ظفح ور نوش ی دادجا

. مدرشف تسد وتی مکحم ور مکاس هتسد شکیمد، های

مدز. رد ایهب هبرض و مدرک دنلب ور ما دیهگ تسد

دش. رهاظ هاگرد مینو مردام هرهچ دشو زاب رد هک دربن ی لوط

. تخادنا شتسد وتی هکاس یهب هاگن و نم یهب هاگن بجعتم

انح؟ -

مینکی؟؟ چیراک ...وتایاجن رتخد

؟ نامام هتندرک لا بقتسا مدز:ایناجی ی خلت دنخزوپ

. مدرگ مربی ی اوخب هگا

شکید. هنوخ لخاد ونم و تفرگ ومزاب و دنوشن شبل ونیهمایوری هفصن دنخبل

. مرتخد دوبن این مروظنم هن، -هن

ید. سوب ور متروص دشو مخ



-بیاوت!

. متخادنا هتفرگ رومن هبلک رود ی هاگن و متشاذگ یرد ولج ور منودمچ

؟ تساجک اباب -

درک ونمی نم شکیدو شا هدرک تسرد ی اهوم یهب تسد نامام

. مدش شا هتسارا رسووری هجوتم هزات

؟؟ نامام -

تس! نی هنوخ تاباب شتسار -

بخ؟:/ -

: تفگ و درک اپ نوا مکیایناپو

!! هدبراب یه دزمان مسارم زورما ... شتسار

درک. شز ری مدوجو وتی هوک مدرک سح

. مدرک طوقس مرس تشپ ی لدنص وری تسس اباپاهیی

چیمینشیمد. متشاد

... دبراب

؟؟ نمدبراب

!! تشادن ناکما این

-ابکی؟

هنک؟ یمی قرف هچ : تفگ ی بصع و درک ی فوه نامام

دوب! هتفرگ رظن رد شساو تا همع یهک رتخد اب



شکیمد. سوسفا هایهب

انح؟ چیه

هنک؟ گنسینیمی تلد ارچیهچیزیور

ی؟ تشاد ماید مزونه هنکن

.... ععهههرا هههعهرا هک مدرک فارتعا ملد یوتی گراچ ابهتبی

... متشاد ماید مزونه قمحا هنم

... متشاد ماید منک خالص ور مدوخ هدش رفنین هترامع نوا زا شکیمد می هشقن متشاد یهک تقو

دش؟ حاالچی اما

!! مممممدوبن مشرو هبیه نم درک تباث دبراب اقا ملوا اجی رس مدوب هتشگرب ی تقو تسرد

ی!! دروخ بکر روج دب تاج انهب ساسحا انح،زا ی دروخ بکر

!!؟ هخا ی شاب یهکابکی تسکش ور هراچ بی درم نوا لد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مششو _ داتشه _ تراپ #

دش. رهاظ مکلپ تشپ نتفر تقو رادرس یه نتساوخ و مولظم هرهچ هرابود

؟ ممممدرک می چیراک نمایاجن ادخیاااا



ئودیمد. رد تمس وهب مدش دنلب ماج زا یهوه

یمد. شوپ وماشفک و مدش مـخ

: تفگ و دموا ملا بند بجعت اب نامام

میری؟ اجک انح،

!! مراد بجاو ،یهراک ترامع مدرگ مربی -

ی؟؟؟ درگرب ی اوخ می هدمو ،نی مرتخد هدش چی هخا -

چیه؟ نودمچ نوا رجینا

! هرذگب شوخ ی، دزمان مسارم هب ورب ،وت نامام تس -چیزینی

وگب! ربتیک همع و دبراب هب منم فرط زا

یمد. خرچ بقع وهب مدرک زاب ور رد

.... نامام نک اعد مساو -

***

مدز. ادص ور رادرس مسا و متفر باال ترامع اهی هلپ زا دنت دنت

دوب. امابیافیهد

مدز. مرمک یهب تسد انماید

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #



متفهو _ داتشه _ تراپ #

. مداتس سنلاای طسو و

. مرتخد تس نی -ایاجن

. متشگرب ادص تمس رسیعهب

دوب. گرزب بابرا

یمد. سرپ یصلا تسا واب مدز شهب ی دنخبل

؟؟؟ منک شاد پی منوت ی ماجک ور رادرس نودید منی امش ، بابرا -

یهاجمیهر... طقف هروط نوا شهاگن تقو ،ره دوبن بوخ ال صا شلا ،ح تفر می هنوخ یزا تقو -

؟ اااجک -

: تفگ و درک مهاگن بابرا

ی؟ نودرگ ی مشرب دنخبل اب مگب هگا

. مداد نوکترس للعت بی

میمد. لوق هرا، -

: تفگ یدزو دنخبل

نکی!! شاد یپی منینوت هپت رس ی هبلک زج هب االناجیی

ربی! بسا ،ابیداب هرادن شامیمن ،هار اجنوا تفر منیهش پیهدا

؟؟؟ بسا اویاب

. مداتسرف سناش هباین ملد یوتی تنعل -

. متفگ ای هشاب سو وأمی مدرک ی چُن ملد وتی

. تفر نومسا تمس هب مهاگن و مدش جراخ ترامع زا



دوب. هدنومن ی قاب باتفا بورغ چیزیات

بوکیمد. وریمزین وماپ و مدرک ی فوپ

! سناش ی کشخ -ایهب

. تفر می لبطصا تمس هب تشاد و دوب شتسد یهب بسا راسفا هک دارم تمس تفر مهاگن

: متفگ ملد ووت مدرک ی فوه

. هشتقو دبی،االن نوشن ور تدوخ ی اوخ می هگا انح

! نکربص دارم دارم، -

.... امرفب مناخ، هلب -

. متخادنا بسا یهب هاگن وزرل سرت واب متفر شتمس هب

نکی!! بسا راوس ونم -میهش....میهش

***

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

متشهو _ داتشه _ تراپ #

دش. رتش بی دالهرو شمسا دوب هتفگ دارم یهک بسا تعرس و متفگ هیای

دوب هدموا رد صقر هب شاهوم وتی وداب تخات می رادرس تمس هب تشاد بسا راوس هک یی انح منیدشاین مرواب
. هقباس انحی نومه

دوب. هدرک رجیناپیاد منت لک وت ناج وحاالهی دوب هدش تس مکنی مک مسرت



دش. فقوتم ودالرو مدرک ی شاه هبلک، هب سریمند ضحم هب

. متفر هبلک تمس هب ود واب مدش یپیهدا روف

میزرلید. ماپ و تسد میدزو دنت دنت مبلق

. مدروا رد ادص هب ور هبلک ورد مداد تروق ور منهد با

هرهچ دشو زاب رد هک دربن ی لوط

دش. رهاظ ممشچ لباقم رد رادرس هتخ مهری هب

درک. مهاگن هدرک بجعت نم روضح رطاخ هب دوب صخشم هک هدش درگ اهی مشچ اب

. متشاذگ ورالیرد متسد هدنبب مور هب ور رد تساوخ مدرک زاب ور منهد مهینهک

. مممتسد رادرس -ایای،

ورب! -زاایاجن

! تسکش متسد اباب، متسد -

! هبلک وتی متخادنا ور مدوخ و مدرک هدافتسا تصرف زا هک مشکب بقع ور متسد ات درک زاب ور رد

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

مهنو _ داتشه _ تراپ #

دز: یدورفیدا خرچ متمس هب مشخ اب

یوت... دموا قحی هچ هب



. مدوخ هب شداد ی ادص اب

زرلیمد.

وتببیمن! تخ ری ماوخ منی نور وشبی -یاالمگ

دوب. هتفرگ مسرح دیهگ

. متفگ و مرس تشپ متخادنا ومادص لغتید هب منم

. مدب یتاحی ضوت ییه گدنز این بجار مراد قح ، مشاب ترانک مراد قح و متنز زونه نم نوچ ، داااوخ می ملد -

هه؟ یدز: دنخزوپ

نز؟

راک... تنا خی یهنز هرا

:وای،وای... متفرگ شلباقم ور متشگنا

؟؟؟ انک تبحص تسرد

؟ مدرک تهب ی خیتنا هچ نم

یاچی؟ مدروخ ور تقح

منیهنز! هبرض درم رتزااینهبیه گرزب انح،چیزی ی درک دروخ ور مساسحا -وت

... نور بی ورب زاایاجن حاالمه

منک... منی کرد ور تندموا اجنا اللدیل ی،صا دازا سریدی، تا هتساوخ هب هدش،وت مامت چیزبینام همه دیهگ

؟ دازا

؟ مدازا نم درک می رکف اعقاو نوا

ی... نودب هکابید تسه خیلیچیاز وت رادرس -

. مدب یح ضوت تارب ماوخ می

. مراذ می مارتحا تا هتساوخ میلهب مکلا اب نم تقو نوا ییاهن، اوخ یرمی گدنز یمگبیراین مصت شدعب

. هراد نتفر ی اوه وت بلق ی تقو هنک یمی قرف هچ نم هتساوخ -



... هههرادن ی تنعل هرادن : مدز رفیدا هاگادوخ ان

. مدوب هدرک بجعت ممدوخ درک، مهاگن بجعت اب

و متخادنا اپیین ور مرس و متسشن شور و متفر دوب هبلک هشوگ یایهک لدنص تمس وهب مداد تروق ور منهد با
. مدش ماه تشگنا اب ندرک زابی لوغشم

نم... -

. مدش یوت گدنز دراو رابجا اب هرا

مش. خالص ترش زا تساوخ می ملد و ابتیرمیمدز اسیهمتا مهینرپیزور ات ارچ غورد

بش... یدی ارجام زا دعب اما...

یم... دروخ مه یهکاب ماش نوا زا دعب

هدش... روطیش یه مبلق مدرک سح ... مدرک سح ارچ منودمن

نشیمد. ور دبراب ی دزمان ربخ اجنوا ، هنوخ متشگرب و مدرک عمج ور اسویمل زورما

. مدب یح ضوت تهب روط هچ منود ی،منی مینود

دوبیم. هدش گرزب مه گیاب هچب نومه نکیم،زا جاودزا مه اب دوب رارق دوب،ام ینم گدنز هلک قشع ...لواین دبراب

منیدید. یور سک نوا زج ینم امشچ

دوبیم... هتخاسن مه وریاهکاب ردقچ

یی اقافتا هچ هک مدب یح ضوت شا هساو تشاذن دز،تحی سپ ونم نوا شش، پی متفر و مدرک رارف هک زور نوا اما
... هداتفا

یش.. دزمان ربخ هک مزورما و

می هابتشا مراد وهار مهفیمد هزات ... مارجام یاین اجک نم هک مهفیمد هزات داد مهب ور نوا ی دزمان ربخ منامام ی تقو

مر...

رحی زا یمد باوخ می تخت وریه شاهاب واباینهم مدوب یش مسر نز واباینهک تشاذگ مدوخ زا نم رطاخ هب یهک درم
... درکن زواجت تقو هیچ شدوخ م

وخی دوب شدوخ ساسحا رکف هب طقف یهک دبراب رطاخ هب متسنوت روط هچ هراد، سود ونم ردقچ متسنود اباینهکمی
منک... شاهر درک شومارف ونم دوز لی

نوزوسب ور نوا لد نکیات هدافتساءوس نم یزا دموا ابدیرگی هتفر تقشع روط...حاالهکدیدی یدز:هکاین دنخزوپ

ی...



. مدرک شهاگن مشخ اب

وگن! دنرچ -

؟؟؟ رادرس مرذگب مرورغ زا هک یما سک نم ترظن هب

شکید، وهای درک مهاگن مکی

هنک! منی ضوع رهحلااینچیزیوربینام -هب

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_دون تراپ #

؟ اااارچ -

. تفر هبلک هشوگ تخت تمس دشوهب در ملباقم زا

ی! دادن تمیندز هک یی افرح هساو یحی ضوت هک یی اجنوا -زا

دش. نوز وای ماه هنوش و مدرک ی فوه

دوب...!! ترپ و ترچ شا همه نوا ی افرح همه نک رواب -

! نزب فرح -

. مدنوخرچ هساک یوت مشچ و متفرگ شخرس ی امشچ زا ومهاگن

ونم دوب شوت امش ایبکیری تسود مهین هک داشرا نو یه مدرک رارف ترامع زا نوم دقع زور یت عضو نوا یاب تقو -

درک. داشرا

منک. ربخ ور ما هداوناخ درک دهتیمد وایان، نودنز میمر تفگ مشدعب

. مرادن هداوناخ متفگ و مدرک فوخ دوب، رارق هچ زا یرجینا مینود تدوخ هک منم



. مراد طرش یت دازا هساو تفگ شدعب

ی... طرش هچ -

میمگدیهگ. مراد : مدرک ی مخا

وگب... بخ -

. مدرک شهاگن پچ پچ و مدرک چیشی

! هنوتسب نز شساو تساوخ می شا هنن روز هب نوچ منک زابی وش قشع شقن شا هداوناخ هساو ابید تفگ  تفگ -

اوه شا هدنخ لشیک هکیهوه هنزن داد مرس رادرس هک میمدز فرح اه هچب هثم و مدوب هدرک سول سرت زا ور منحل
. تفر

بخ؟ -

؟ ترامع ی مربیدرگ ...حاال تلا مج هب بخ بخ، هک بخ -

دش. دجی شهاگن و درک ی مخا هرابود

تمین هداوناخ هساو ندرک زابی رتأت ردحلا متشگ می تلا بند رد هب رد ور اج همه نم هک تدم نوا مامت سپ ی، تفگن -

ی. دوب

! هههههرا : مداد نوکت تبثم رسیهب و مدرک کالهفای فوپ

... سول ، ضرم -

. مدروا رد نوبز شساو و مدرک ی مخا

... هدنخ دززیر گبیهروزاب وشدوخ ی ولج تسنوتن

... تخل نوا رجینا سپ -

هنک... مکتیل ور شا هلمج متشاذن و شم مینوکال مدموا ی روف

... نور بی مدوب هدموا مومح ،زا داتفا نومدوخ هساو یهک قافتا هتدا واب،ی دوب شا هفاضا ههوگ نوا -

؟؟؟ دح نوا دش:ینعیات دنلب شاج دشوزا درگ شامشچ

. مدرک شاگن ی مشچ وزیر مداد نوکت تبثم هب ور مرس سو وأمی تلا جخ واب مداد ولج ومابل

تس. نی رادرس ممسا ردنیمرا تمینور نوا ی امشچ نم -



؟؟ ارچ :او متفگ بجعتم

؟ ااارچ -

ترمیهکدیثو!! دیهد، ونم نز ندب و نت هدروخ هوگ

رجمیدا. یهغ تشاد روط نماین هساو شغ،ینعی ....اوینم هعععه

. مدرک عمج ومدوخ رسیع هک درک ی مخا دشو مدش گرم قوذ هاگن هجوتم

... تمگب ابیدیهچیازیی منم : تفگ و درک ی فوه

چی؟؟؟ :دیهگ مدرک شهاگن هلصوح بی

درک. مهاگن مکی

: تفگ و درشف وریمه بل

یک چوک _ بابرا _ کبس _هب_ جاودزا #

_ویمک _دون تراپ #

نوم ییبین افرح یه شاک میبیمن منک می رکف رتهب انح،االنهک یم تشاذگ رس تشپ یور تخس ی ازور خیلی تدم این
میدش! هدز

داد. همادا و داد تروق ور شنهد با



. اتسور مدوب هدموا مزیان هب ندز ربیرس تشادرب لصف زور هکیه میهش عورش ی نامز زا وت هب نم یعالهق ارجام -

مینو هناربلد هک زیابیی رتخد هب دروخ ممشچ شمیمد در نردپ ومزین مدوخ زرمبینمزین زا متشاد ی تقو اجنوا
زاب وشاتسد ید، شخرد یدمی شروخ اهی هعشا مینو ساملا لثم شتروص دوب، ندنوخ زاوا حلا راد مدنگ اهی هشوخ

ید. خرچ می شدوخ رود هنادازا و دوب هدرک

منک... شلوا زور لثم متسنوتن تقو دشودیهگهیچ اهر متسد زا ملد راسفا هظحل اربییه لفاقان زور نوا

. تشاذگ منی هدوسا ونم ای هظحل میدشو رهاظ مکلپ تشپ رتخد نوا زیابی هرهچ زور بش

... ندروا رد مزینور باحاص رتخد راما مداد و مدروا نی تقاط اتاینهک

دارفا زا دیهگایهک سک یره منک...مینود ی راگتساخ شزا ور اتوت شش پی متفر للعت بی مدروا رد هک ور تردپ سردا

داد... در باوج نم هب وت ردپ درک،اما می لوبق للعت بی دوب اتسور

گی.... هچب زا منوا ، همرهاوخ رسپ هئورگ شلد مرتخد : تفگ یمد سرپ لدیل شزا ی تقو

دوب. هدش با رب شقن مدوب هدرک ی فاب دش،رهچیخیلا راوا مرس ندیاور لک زور نوا

... تشاد باحاص رتخد نوا لد مسناش یوزا سک تمس دوب هتفر ملد هک دوب لوا اربیبلا مرمع وتی

دوب. هدش مشخ رپزا منت مامت

... مدوب بابرا رسپ نم نیمرا، تسد هب ماوخب هک چیزیور متشادن تداع نم

منک... بار سی تهب هاگن زا ور ملد شطع ونم نور اتبیایبی مدنوم می رظتنم تهاگشناد لباقم رود زا زور ره

. تفرگ تایشمی ملد ی تشاذ می رارق ترمیهک نوا اب هاگشناد تشپ هک مدرک می تلا یبند تقو اما

منک. تالفی متفرگ یم مصت هک دش روط این

. متخادنا وتیهلت ور تردپ و مدرک ریزی همانرب رطاخ مهین هب

.... داتفا تاقافتا نوا مدعب و نور شکیمدبی شگنچ زا وش مزین

درک. مهاگن فسات شکیدواب های

وقح نماین یلوی تشاد باختنا قح ...وت مدرک بارخ مدوخ ی هاوخدوخ یوتاب گدنز هک شخبب ونم ، شخبب ونم -

دیهگ سک تسد وت تتسد مراذب دیهگببیمنو سک رانک ور وت منیدا ملد مزونه اما مهاوخ دوخ منود ...می متفرگ تزا

ی.... درک تدوخ سایر وملد روج دب نوچ ، هشاب



شکیمد. منوش رپی تروص یوری تسد و مدز کلپ هرخ باال مدوب نشیهد هک زاچیازیی بجعت اب

دوب. رارق زااین ارجام سپ

دوب. هتفگن بنم رادرس ی راگتساوخ بجار چیزی اباب ارچ سپ

. مدرک ی فوه

منیدش. مرواب

روط! :هکاین متفگ شکیمدو های

؟ دوب طالقچی رجینا سپ

! مشاب داوخ می ملد ی سکره اب منوت می نم هشب اضما طالق تساوخداد هگا ی دشی،منینود طالق یهب ضار ارچ

. تفر مه وت شتروص

ترمع رخا ات مدرک الراکیمی ...صا مدرک می ارجام حلا یهب رکف یه مدوخ متقو نوا ، امود مینکی... دوخ -واالوتبی

ی! رادنب نور بی ترس زا یور درم ره اب ندوب رکف

. مدرک شهاگن پچ پچ

... هاوخدوخ -

... مهاوخ دوخ مراد نوشسود هک چیازیی ور نم هرا -

درک. پتیند هب عورش دنت دنت یهوه مبلق

. دموا نم تمس دشوهب دنلب شاج زا هک متخادنا اپیین تلا جخ تب ور مرس

متس. اابی تسار شلباقم درک وراکی تفرگ ور متسد داتس ای ملباقم

. متشادن ور شندروا باال دصق راگنا و دوب اپیین مزونه مرس

درک. فقوتم مبل رانک شکیدو ما هنوگ وری راو شزاون ور شتسد تشپ

. تفرگ شتسد وتی ور ما هنوچ شکیدو وریمبل وش تصش سپس

! هشب خیهر مه وت نومامشچ باالبیداو مهاگن دش ثعاب دزو منوچ زیر



هنک! می هنوو دی ونم تامشچ : تفرگ نودند هب ور شبل

شکیمد. تلا جخ

ماه. یوریبل مرن چیز نتسشن دشاب نامزمه هک متسب ومامشچ

. دموا شک دنخبل حرط هب مندش یهد سوب اهیردحلا بل

. مدرک هقلح شندرگ رود ور ماتسد و مدش دنلب ماهاپ هجنپ کن ور

. تشادن ور نم زا ندش ادج دصق راگنا دوبیم، مه یند سوب وتملایردحلا قدیهق دنچ ربی

. مدروا مکمی سفن متشاد دوب هتفرگ ما هدنخ

. متفرگ شولهپ یزا نوگشن و مدروا اپیین شندرگ رود زا ور متسد یه

دش. ادج مزا باالرخ

... هنشخ ممناخ هوا، -

. متخادنا اپیین وماه مشچ و مدرک ای هدنخ

. دموا منی رب متسد ی،راکدیهگایزا درک مامی هفخ ی تشاد -

ید. سوب ور منوگ یدزو دنخبل

تس... نی مدوخ تسد ، مراد وتا هدقع سیرمنیمش... تزا منک، :چیراک تفگ و داد رُس مندرگ ورزیر شرس

... رادرس نکن دشونلایمد: تسس ماهاپ دشوهکیهوه شکیهد مشوگ زیر شنوبز

هک... مدرکن راکی زونه دنخید: نوط شی

دزنیکرتمیدش. مهب منوا و متفر بقع بقع

. متخادنا شور ور مدوخ و دروخ تخت هب تشپ زا ماهاپ

درک. دصر ی صاخ هاگن اب تخت وری زا ور ماپاترس و داتس ای مرس باالی رادرس

دش. امیل نم وور تشاذگ تخت ور وشاه وناز شکیدو شا هنوچ یهب تسد

منک... تولخ ممناخ اب مراد هزاجا دشی، مرن ردقنا -حاالهک

. متخادنا باال وربا و مدز ی دنخبل

... هراد طرش : متفرگ شلباقم ور متشگنا

درک:چی؟ مهاگن واکجنک



ولجبیهرا. ور شرس مدز هراشا هراشا تشگنا اب

... جاودزا مسارم دعب رنیمات ولج :زیدا مدز بل هک دروا مابل ی ولج ور ششوگ

ی فوپ

ینکی... ناور ی خور هجنکش ونم ی اوخ می وگب سپ دش: خیهر مامشچ ووت دنوخرچ ور شرس و درک

. متخادنا ایباال هنوش دنخیمدو

رکیم، ادخ مدعب :حاالات تفگ ی سخت نحل اب نوش ندرک وحینزاب تفر شاه همگد تمس هب شتسد و درک تسار رمک

... هنوسر یورمی زور شدوخ

هک ورببیهن مسارم کرادت متفگ بابرا هب مندموا لبق ... ااااه دادی لوق ، مممز زعی وگن ترچ : هدنخ زیر دنلب ی ادص اب

یم. راذب ترامع نوا یاپهب عقاو داماد و سورع ناونع هب اینراب هرارق

هچ این همگد دز: بل دوب موتنام همگد اب نتفر رو لوغشم مه رد اهیی وربا منینشیداب ور ینم ادص راگنا هک رادرس

میهش؟ زاب روط

.. هدنخ زیر مدز دعب و مدرک شهاگن بجعت اب

!! هنووو -دی

! متقشاع -

مدز... ی دنخبل

اپینا

۱۳۹۷/۷/۵

ی نتسب سحینیو نزانین : ملق هب
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