


میحرلا نمحرلا هللا مسب

یتسود ایند ملق هب شاب مبابرا نامر

مارآ و تس ال تبم دیئوناراپ یرامیب هب هک ریما مان هب ینشخ درم

هنکیم ریسا شردام یهدب تلع هب ور شورف تسد رتخد !

هکنیا ات هنکیم شجنکش و هنکیم زواجت شهب ...

قرو هگید راب کی مارا بیجع تشونرس هک مود لصف وحلا

هروخیم ...

ریز ۱۸(هب دوشیمن هیصوت سلا

ود لصف زاغآ



م تفر نوریب قاتا زا نامام یادص با

مدرک هاگن مردام رهوش داریه هب

دوب رت کیچوک مردام زا سلا ود ای هس لقادح

مدیشک مه وت ور مامخا هک دز یجک دنخبل و تخادنا مهب ماپ ات رس زا یهاگن

مدوب نئمطم داریه هب مردام قشع زا یلو

تسین رتشیب زاب سوه درم هی داریه هک متسنودیم منیا و

متسشن زیم رس

مدرک هاگن زیم رس یاذغ هب

نیچ !هت

دوب هدش ور نوا هب ور نیا امزا تیعضو داریه دوجو اب

هن تیمیمص و تبحم یلو میراد زیچ همه !

دوبن یریما دوبن یداریه تقو چیه دوب مردپ هگا دیاش !

ریما !خآ

دوب هدش هرذ هی شارب ملد

مدوب هدینشن مشادص یتح هک دشیم یهام کی

دوب هدز کل شارب ملد

هنکیم مشومارف دوز متسنودیم

مندید هب دایم دوز دوز تفگ شدوخ

دوب هدش گنت یلیخ شارب ملد

مدش ندروخ لوغشم و مدیشک مکی

تفرگ مضغب شزم سح اب

دوب ممشچ یولج مدوب شاهاب هک ییازور همه

مامشچ رود و دش زاب شقیمع فاکش راگنا ملد مدیدنخیم شاهاب ملد هت زا هک ییازور یروا دای اب

دش عمج کشا

مدرک هاگن زیم یور یشوگ هب



دروخیم گنز تشاد

متفر قاتا ووت متشادرب ویشوگ

مداد باوج و متسشن قاتا هشوگ هرفن کت تخت یور

درک ور ریز ور ملد دیچیپ مشوگ یوت هک شمرگ یادص و

_ولا

+سالم

مدینش روز هب مدوخ هک متفگ یمورا سالم

تفگ مورا

یبوخ _

؟ دیبوخ امش منونمم +

تفگ و دیدنخ

ولوچوک یدش یمسر _هچ

متفگ و مدیدنخ

؟ ریما یبوخ +

؟ ننکیمن هک تتیذا ؟ هروطچ تتیعضو وت مبوخ _

مرش یب داریه نیا زا مگبو مشکب دایرف تساوخ ملد

شزیه یاه هاگن زا

شا هدرپ نودب و هدننز یافرح زا

شندوب مرش یب

؟ یراد ومادص مارا _ولا

متفگ یضغب رپ یادص اب

مونشیم +هرا

تفگ هقیقد دنچ دعب و درک توکس

؟ ینکیم هیرگ یراد _

+هن



وگن غورد نم _هب

متفگ یمغزا ورپ مورا نحل اب

مرادن نتفگ غورد هب تداع +نم

تفگ مورا

ممحازم منک رکف _

متفگ یدنت نحل اب

یمحازم یلیخ یلیخ هرا ؟ هداتفا تدای ونم هام کی دعب یمحازم میلیخ +هلب

تفگ هدنخ اب

یروبص یلیخ موناخ مارآ مدرکیم رکف ینک دادیب و داد ینوتیم ماوت نوج _یا

متفگ ضغب اب

یدوب میروبص لیلد وت عقوم نوا نوچ متسین هگید +

تفگ هدنخ اب

؟ هرذگیم تخس تهب ردقنا اجنوا ینعی _

؟ یرادن یراک متفگن یزیچ نیچمه +نم

درک عطق فرح یب هشاب هدروخرب شهب هک راگنا

مدش مشچ وت مشچ داریه اب هک مدرک دنلب رس

تفگ دنخزوپ اب

دز؟ گنز بانج هام کی دعب _

مدرک مخا

؟ روطچ +

تف و دروا رد وشیشوگ

هرذگیم شوخ شهب هراد روجدب هخا _

تفرگ متمس وشیشوگ و

مدرک هاگن و متفرگ وشیشوگ

متسکش و مدرک هاگن



دوب هدش هقلح رتخد نوا رمک رود شتسد و دوب یدنول یلیخ رتخد رانک ریما و دوب ینومهم هی

متفگ و متخادنا داریه هب یضغب و مشخ رپ هاگن

نم قاتا زا نوریب ورب _

تفر نوریب دزو دنخزوپ داریه

متسشن تخت هشوگ و مدرک لغب وماتسد

دیزغل ماه هنوگ یور ماکشا

هنک تتنعل ادخ ریما خآ

زاب سوه

مدرب ورف شریز مه ور مرس و متفر وتپ ریز هنوخ گنز یادص اب

دوب تسرد ممسدح و دندوب داریه یاتسود هرابود امتح

تخادنیم مجنشتم باصعا یور هشدخ رتشیب نوشایزاب هرخسم و هدنخ یادص

تخاسیم داریه تاکرح نیا اب روطچ مردام منودیمن !

؟ تشاد شسود ردقنا ینعی

مریگب ور ماکشا یولج مدرک یعس و مدز گنچ ماهوم هب

مدرب وتپ ریز ومرس و متسب ور مامشچ رد ندشزاب اب

مدرک هاگن داریه حیرک هرهچ وهب مدرک زاب تشحو اب ور مامشچ وتپ نتفر رانک اب

لباقم ( مارا ردام ) انتآ مرازب یراد راظتنا نک ییاریذپ ایب شوپب یباسح تسرد سابل وشمگ وشاپ _

بنجب منیبب وشاپ هش؟ تسار و مخ ماقیفر

مدش دنلب و مدرک شهاگن ترفن و ضغب اب

دروخ مه هب حملا هک درک مزادنارب و تخادنا ماپ ات رس زا یهاگن

متفر دمک رس و مدرک لفق ردو تفر نوریب هک قاتا زا

متخادنا مرس یور یکشم وشلا مدیشوپ گنر یکشم دنلب کینوت هی

دوب رت حور یب هشیمه زا متروص

چیه دادن گنر مهب هک مدیشک مابل یور مکی و متشادرب دوب هداد مهب نامام هک ییاه بل قرب زا

مدرک شکاپ و متشادرب لا متسد تخاس مزا یا هرخسم هرهچ



دایب رظن هب ابیز یصاخ صخش ی یولج هراد تسود مدا دیاش

ور شامشچ عفال مه نوا هک هنیبب مریما ور مراد هکییازیچ و اییابیز مراد تسود طقف نم دیاش

هدرک رپ هگید سک

مدش هنوخزپشا دراو دندوب هتسشن هک ییاسک هب ندرک هاگن نودب و متفر نوریب قاتا زا

درکیم مد یاچ تشاد و دوب شرود یتیچ رداچ لبق سکعرب مردام

متفگ و مدرک شهاگن

نامام یدوب یروطنیا منلبق منکیم سح هک ینکیم ییاراک _

درک مهاگن

تفگ نیمه یارب هدش تحاران دوب صخشم

طسو ور نم هتشذگ ردقنا نک سب مارا مدرک هبوت نم ؟ هنکشیم هبوت هگم هنک هبوت هک یسک +

شکن

منامام شابن تحاران _ تفگ و دیسوب ور منوگ هک مداد نوکت رس هدنمرش و مدرک شهاگن مکی

یشکب باذع لبق لثم مرازیمن هگید

تفگ و داد نوکت رس مورا

هشکب نوریب هلوق و ضرق الب جنم زا ونم هک دوبن یریما و متشادن شسود و دوبن داریه +رگا

متشادیمرب ونوش ووپال مدرکیم شوهیب ور ارسپ هک مدوب ینومه مزونه نم دیاش

مدرک شهاگن و دش درگ مامشچ

هدنخ ریز میدز و میدرک هاگن ور مه هریخ

ریز هک ییازیچ هب یهجوت و متفرگ شاتسود لباقم و متفر نوریب و متفرگ شزا ور یاچ ینیس

نیلکش هچ و نتسه یک ممهفب ات مدرکیمن هاگن مه نوشمشچ هب یتح مدرکیمن نتفگیم مهب بل

تشادن ور شرس ندرک دنلب دصق راگنا یلو هرادرب مدش رظتنم و مداتسیا یصخش لباقم

مدرک شهاگن وکالهف مدرک دنلب رس

دیزرل منوج و لد ملباقم صخش ندید اب یلو

و تفرگ مدنخ دیشک ینووج ک مدرک مخا سکع نوا یروا دای اب هک درک مهاگن هدنخ اب ریما

دش دنلب و تشاذگ زیم یور تفرگ مزا وینیس هک مدرک شهاگن

دش دنلب همه هدنخ هک درک ملغب مکحم و تخادنا مرود وشاتسد هک مداتسیا فاص

تفگ شمتخانشیمن هک یرسپ



؟ یدز وشخم نتفگ نوج هی اب ریما _

تفگ ییورپ واب درک شهاگن ریما

هخا دیتسین دلب اهامش هراد درگش ندز خم +

متفگ و مدموا نوریب شلغب زا مخا اب

دینیشب دییامرفب _

تفگ و دیدنخ

ولوچوک مارا یبوخ +

یلدنص یور نامام رانکو متفر هنوخزپشا ووت متفرگ مه هیقب یارب یاچ و متفگ یمورا نونمم

مدرکن ییاریذپ یوت دارفا هب یهجوت و متسشن یروخاذغ زیم

دشیم وور ریز مه نم لد دزیم رینا هک یا ههقهق ره اب هچرگ

دایم ریما اعطق هریگب یمهرود داریه رگا و هریما تسود داریه دوب هتفر مدای روطچ !

مدیشوپیمن سابل هداسردقنا متسنودیم هگا

تفگ و درک مهاگن هدنخ اب نامام هک مدیشک کالهف فوپ

هرپیم تتسد زا ترهوش یشیم ریپ مرتخد روخن صرح _

داوخب سک ره اب هنکیم داوخب راک ره تحار نوا و میا هغیص طقف ریما ونم تشادن ربخ منامام

تسه

داد راشف ومولگ ضغب

دش درگ شامشچ هک مدرک هاگن نامام هب یکشا یامشچ اب

مارا هدشیچ _

متفگ ضغب اب

ترامع مدرگرب دشیم شاک +

تفگ مورا

هیچ تتربیمن هکنیا لیلد هک یسرپیمن ارچ _

متفگ ضغب اب

هدرک منوریب منکیم سح +



تفگ دزو سپ وماکشا و درک شزاون ومنوگ

شاهاب دیاب تسین تقیقح یونشیم ای ینیبیم هک یزیچ ره یلو ممهفیم مرتخد تممهفیم _

تزا هنوتن هک باذج ردقنا یشاب باذج شارب ینوتب دیاب هشاب تسار ور تاهاب ات یشاب تسارور

هنک ناهنپ ویزیچ تزا هنوتن هرذگب

تفگ یمغ رپ نحل اب

وشن بکترم ونم هابتشا رانک تشاذگ ونم تحار نوا یلو مدوب تردپ قشاع _نم

متفگ ضغب اب

سگید روج شراتفر یلو هراد مسود هگیم هک هرورغم ردقنا هخا +

تفگ و دیدنخ

شاب روبص مزیزع منکیم تکرد _

نامام هدموا رس مربص ؟ مشاب روبص ردق +هچ

؟ هدموا رس شربص ×یک

مدرک شهاگن و متشگرب ریما یادص اب

تفگ و درک مخا هک

؟ ننکیم تتیذا ؟ مارا هدشیچ _

تفگ سرت اب نامام

تسین روطنیا ناخ ریما +هن

تفگ تیدج اب ریما

هنزب فرح رازب انتآ هن مارا متفگ _

متفگ و مدرک مخا ریما ییورپ زا

موناخ +انتآ

هگیم هدنخ اب

؟ هدش یچ منیبب وگب ! موووناخ انتآ حاال بخ _

هدشن یزیچ +

تفگ و داد نوکت رس



مراودیما _

تفگ هک مداد نوکت رس مورا

مراد تراک +ایب

دش مقاتا دراو هزاجا نودب ورپ نوا و متفر شلا بند و مداد نوکت رس

مدنوبسچ رد وهب درک مریگ لفلق شنتشگرب اب هک متسب وردو متفر قاتا لخاد و مدیشک یفوپ

تفر بقع مدق هی هک مداد شلوه دش درگ مامشچ

دیدنخ هک متفر هرغ مشچ

درب ماهوم وت وشرس و تشادرب وملا ش

مداد هیکت شرس هب ور مرس و متسب ور مامشچ دوب هدز هک یرطع و شاسفن سح اب

تفگ مورا

مارا هدش گنت تارب ملد _

همهفب ات هنزب هل هل مدوجو یارب تساوخیم ملد هگب یزیچ متشازن و مدرک هقلح شرود وماتسد

مدب شهب ویراک ره هزاجا و مدب اپ شهب تحار هک متسین یسک نم

دیسوب ومینوشیپ و دیدنخ

تفرگ هنوشن ور مابل شابل هک مدز دنخبل

درکیم یهارمه هب روبجم ونم شتاکرح واب دیسوبیم مرن

هکک متفرگ هلصاف شزا و هرب شیپ رتشیب متشازن و متفرگ وشتسد ممکش یور شتسد متسشن اب

درک مهاگن الهف

متفگ یسنجدب اب

ناخ ریما دیرب مامش نتفر نوتاتسود منک رکف _

تفگ و درک مخا

؟ ینکیم منوریب یراد +

متفگ و مدرک مخا شدوخ لثم

؟ هیک رتخد نوا _

داتفا هتپ هتت و دش درگ شامشچ



تفگ هک مدیشک مه وت رتشیب ومامخا

؟ رتخد ... مودک +

یراد هنهاو مهب شنتفگ زا هک نومه _

تفگ و دیشک یفوپ

ینزیم فرح یچ بجار منودیمن +نم

متنز نم تدوخ لوق هب شکب تلا جخ ریما _

تفگ و. درک مخا

هرادن یطبر چیه وت هب مارا دنبب وتنهد +

راوید هب مدنوبسچ و دیدنخ هک مدیبوک شنیس هب تشم مکحم

یشیم یندروخ ؟ هیچ ینودیم متاندش یبصع قتالاهو قشاع نم مارا +خآ

ومنوگ و دروا باال ومرس و تشاذگ منوچ ریز وشتسد و دیبسچ مهب هک مداد شلوه و مدرک مخا

رتشیب وشانودند هک متفرگ شوزاب زا یمکحم نوگشین و متفگ یمورا خآ هک تفرگ یمکحم زاگ

هنزب هقلح مامشچ وت کشا دش ثعاب هک داد راشف

تفگ و درک مهاگن

ماوخیم نم هک هینومه شق ال ،خا هباذج ، هراد قرف وت اب یلیخ نوا +

تفگ و دیشک مابل یور وشتشگنا

هصاخ مشابل معط یتح نوا +

دروخ طقف شدصق و درکیم یزاب مناور و حور اب تشاد مدرک ضغب دزو هقلح مامشچ وت کشا

دوب نم ندرک

مدیلا ن ضغب اب

لد اب شمه ارچ یریمن ارچ ییاجنیا ارچ مرادن ور یاوخیم هک ییازیچ زا مودک چیه یتقو بخ _

ارچ؟ ریما ارچ ینکیم متیذا ینکیم یزاب نم

تفگ و دیدنخ

مولظم رتخد هی کمک ،هب مراد زاین کمک هب راب نیلوا یارب نوچ +

مدرک مخا

درگب شلا بند ورب _



تفگ و. دیدنخ

؟ ینکیم مکمک نم مولظم قشع ، یوفص مارآ +

تفگ و تشاذگ ماهولهپ یور وشاتسد هک مدرک شهاگن گنگ

ینک مکمک یروبجم هناربج تقو _

متفگ مورا

؟ یاوخیم یچ +

دراو یتقو ات یشن هدید عفال متساوخیم هک دوب نیا رطاخ هب دیاش ترامع تمدربن هکنیا _

یشاب میمسر نز هک یش ترامع

شامشچ زا ور شفرح مومت نم تشاد راظتنا راگنا و مدرکیم شهاگن گنگ هک مدوب نم مزاب

منوخب

تفگ زجع اب هک مدرک مخا

؟ مارآ یگنخ ردقنا ارچ _

تفگ هک مدرک شهاگن هریخ

مدوخ شیپ تمربیم یرایب تقاط هگید مکی +

دش کشا رپ مامشچ

متسنوتیمن یلو مگب داریه بجار و زیچ همه تساوخیم ملد

هنکب هنوتیم ریما هک یتکرح زا مدیسرتیم

شرابود یاندش یبصع و ادادیب و داد زا

هشیم کانتشحو یلیخ هشیم یبصع یتقوریما هک مروخب مسق مرضاح و

دیسوب ور مینوشیپ و داد تکرح منوگ یور وشتسد

ماه هنوگ یور کشا هرطق دنچ نتخیر اب دش یواسم مامشچ نتسب

تفگ دزو سپ وماکشا

یریگلد ردقنا ارچ مارآ هیچ _

متفگن یزیچ و مدرک توکس

مدنوباوخ شور و مدرب تخت تمس



شقیمع هسوب واب تفرگ هنوشن ور مندرگ تسوپ شابل دزو همیخ مور هک مشب دنلب مدرک یعس

تفگ مشوگ رانک مورا و دیشک مقیقش ات ور شابل و تسشن ماهولهپ یور شاتسد مدیزرل

هشیم رتدب زور ره مداوناخ تیعضو و تشذگ هام کی _

متفگ مورا

هدشیچ +

هیکرت هتفر هک ستفه هس ای ود کیدزن و دش ادج ماس زا شرآ و ماس یدنبطرش ندیمهف اب ایرد _

مدز بل مورا

؟ یچ +ازر

تفگ و درک هاگن مابل هب

تسین یا هجیتن چیه مزاب و یپ رد یپ _معالی

متفگ و مدیشک شنوچ یور وماتشگنا

؟ دوب یک رتخد نوا یگب یاوخیمن +

رتدب هک مشب دنلب مدرک یعس و مدز سپ وشرس یرفک هک تفگ یمورا چون و درب مندرگ وت وشرس

دوب چیه ریما هب تبسن نم هثج و مدوب هدش عمج شریز لماک هک تخادنا ینم یور وشنزو

تفرگ زاگ ور مندرگ تسوپ مکحم و دیدنخ هک مدرک قتال هب عورش و مدیشک هفخ غیج

مدینش رد تشپ ور نامام یادص هک مدیشک غیج

؟ یبوخ هدشیچ مارآ +

تفگ هدنخ اب ریما

تسین یزیچ انتآ میایم _االن

دش رود هک شامدق یادص و دیدنخ شوخرس نامام

و دیسوب ور ماهوم یور و دیدنخ هک مداد راشف شنیس یور وماتسد و مدرک هاگن ریما هب یرفک

تفگ

اب ور رتخد نیا درک شگرزب شدوخ رتخد لثم و دروا هاگشرورپ زا ونوا مردپ تسایند شمسا +

اج نیمه ماس قشع هب ایرد یلو تفرشیپ و سرد یارب تفر منبش دوب هتفرگ هاگشرورپ زا ایرد

یلو همرهاوخ لثم هدرک مومت وشسرد هتشگرب زاریش زا هزات و هیبوخ یلیخ رتخد منبش و دنوم

ات منک رکف منبش یور هک تفگ مهب هاریب و دب یلک زا دعب و درک خیبوت ونم نامام وت نتفر دعب

هتفگ هب هک یتقو و هنزیم ادص هگرزب شاداد ونم منبش هک تساجنیا شبلا وج منک جاودزا شاهاب

مدش با تلا جخ زا هک تخادنا هار ینومهم یوت یغیج غیج نانچ شمدیسوب نامام .



دروخ هرگ مه یوت مامخا

تفگ و درک مهاگن مکی ریما

ینودیمن ور ازیچ یلیخ زونه _ووت

منودب وگب +

تفگ مورا

نم هن هاوخب تردام _زا

تفگ و درک مهاگن مولظم هک متخادنا باال هنوش

مارآ _

تفر فعض ملد هاگادخان

مناج +

دایب نییاپ نوطیش رخ زا منامام نک کمک _

متفگ و مدیدنخ

ینک یردلق یدلب هک +وت

تفگ زجع اب

مزا وترامع دنس هریگیم وملا وما لک هدرک دیدحت نامام مارا تسین ایریمب وت نوا زا یریمب وت نیا _

تفرگ

تشاذگ س*ی*من هسفق یور وشرس و دیدنخ هک هدنخ ریز مدز

تسب ور شامشچ هک مدرک شزاون مورا وشاهوم

ور شامشچ نوا و مدیشکیم شنوگ ات راو شزاون و دادیم تکرح شتشپرپ یاهوم یوت ومتسد

دربیم شباوخ تشاد هک راگنا درکیمن زاب یا هظحل

هدرب شباوخ مدش هجوتم شاسفن ندش وطالین و ینیگنس اب هک مداد همادا متسب ور مامشچ

درب مباوخ اروف هک متسب ور مامشچ

ازر نابز زا



متسب ور مامشچ و مدرک متروص راصح ور ماتسد و متسشن مقاتا هطقن نیرت کیرات وت

مداد تسد زا ور همه

همه و همه

دشن نوشزا یرثا چیه هگید تندید ور متروص و ندموا متدایع هب یتقو ماتسود

دنتخیر ماکشا

دندنوزوس ور متروص هتخوس تسوپ و دنتخیر

؟ منک یحارج یک ات

؟ مریگن باوج یک ات

؟ منکب مدوخ دنب یاپ ور دیما یک ات

شاهوزرا لا بند هرب دیاب دیما

شاهایور رتخد لا بند

نم لثم رتخد هی !هن

؟ هراد هگن ور دیما لثم یدرم هنوتیم روطچ هدنومن شتروص زا یزیچ هک یرتخد

هزرلب شلد و هتفویب ییابیز رتخد هب شهاگن !

هگید سک هن منکشیم هک منم طقف !

هگید سک هن مشیم دروخ هک منم

مدوخ زا مرفنتم !

یتنعل زور نوا زا مرفنتم !

اکیلم زا مرفنتم !

تفرگ جوا مقه قه

متسخ ایادخ !

ماوخیم ترذعم !

مدش بکترم هک ماهانگ همه تباب !

دوب هتفر مدای مه وروت یتح مرورغ زا هک نیبب و ریقح نم یراوگرزب هک وت شخبب ایادخ !

متسب ور مامشچ و متفر ورف مدوخ وت رتشیب رد یادص اب



هدیما لومعم قبط مدیمهف شامدق یادص !زا

تفرن هک دوب یسک اهنت دیما

تفرن و مداد شمسق

تفگ دزو وناز مولج

؟ مکسورع یدش عمج هشوگ نیا هرابود ارچ _

متفگ ضغب اب

زادنب هکیت مهب +مک

تفگ و دیدنخ

یمکسورع هشیمه وت مشب تنوزرل یادص یادف مشب تاضغب یادف _

متفگ یدنمدرد اب

ینکیم متیذا تاینوبرهم اب ورب دیما +

تفگ و دیدنخ

مراد تارب پوت ربخ هی دایم شیپ هلکشم نک سب ازر یا هچب یلیخ _

تفگ هک مدرک شهاگن

تتنکب ور نوا هب ور نیا زا هنوتیم هک تارب مدرک ادیپ کی هجرد رتکد _هی

داد ماج شلغب ووت مدیشک هک متشاذگ ماپ یور ومرس و مدز دنخزوپ

دزیم ماهوم یور هک شقشع رپ یاه هسوب تسد هب ومدوخ تذل واب مدرب شنیس وت وشرس

مدرپس

مدشیم تذل قرغ نم و دادیم تکرح مرمک یور راو شزاون ور شتسد

دوب نیرتهب درم نیا

مدشیم شقشاع رتشیب زور رره

متفگ و مدموا بقع دز متروص هتخوس همین یور هک یا هسوب اب

هدیم تسد مهب یدب سح نکن _

تفگ و دیدنخ

نکن یزاب جل اتمروخیم +



مدز دوب متروص ی هدش عمج تسوپ ندنوشوپ و متروص همین یارب هک یباقن و مدیدنخ

متفگ و مدش دنلب

؟ میروخب یچی میرب همنسرگ _

تفگ قوذ اب دیما

؟ نوریب میرب +

تفگ و درک مهاگن یرفک هک متفگ یمورا هن درس

یدرک سبح وتدوخ ههام کی ؟ یچ ینعی _...

متفگ و متفر شفرح نویم

منومیم سبح +و

رس ور ملا قترپ با و متفر هنوخزپشا وهب مدش جراخ قاتا وزا تسشن مامشچ یوت یدرس هاگن و

مدیشک

تفگ و تخادنا مهب یهاگن امیس

؟ یدیم ماجنا یک وتیدعب لمع _

مدیرپ زیم یور شتسد ندیبوک اب هک متسشن یلدنص یور انتعا یب

تفگ یدب نحل اب

تزا هداوناخ یاضعا درک تلمحت هشب رازب نک لمع لقادح هدش تخس نومارب تلمحت هگید هسب _

؟ یمهفیم نیرارف

هشابن مبلق و رورغ ندش دروخ دهاش ات متشاد هگن نییاپ ور مرس و دیزرل ضغب زا منوچ !

درکیم ینیگنس رتشیب مارب شافرح هظحل ره

مدشیم دروخ شافرح باذع ریز متشاد

درک مدوبان و تفاکش ور مبلق دوپ و رات شرخا ریت

اب منیبب ات نوریب منکیم تترپ یرادن ییاج اجنیا هگید ای ینکیم تسرد وتعضو رسو ای ازر نیبب _

هن ای ینک یگزر ه* ینوتیم یتح تروص نیا !!

دیکچ دوب زیم یور هک ماتسد یور مکشا

؟ منک لمع ردق هچ هخا

؟ مرب غیت ریز ردق هچ



مدش هتسخ ادخ هب هسب

هنکیم درد مبلق مشکیمن

هدیم مباذع ردقنا هک متخورف امیس هب یرت مزیه هچ نم هخا !

مداتفا هار مقاتا تمس و مدش دنلب

نم رازن ماهنت وت منک هیکت شهب هک مرادن ویسک چیه هگید تدوخ زج هک ممهفیم حاال ایادخ

ماوخیمن یچیه

ماس نابز زا

مداد تهج رییغت هنوخ میتی تمس وهب مدرشف متسد وت ونومرف

دوب هتفرگ یلیخ ملد !

ایرد دوبن زا

ایرد و مدوخ یلا خ هنوخ ندیشک خر اب.هب یرس ره و هنکیمن مکرت و هدش مبیصن هک ییاهنت زا

مرازیمن تاهنت نم هگیم و هنزیم منوش یور !

هییاهنت نیمه هدنپم اتحاال هک میسک اهنت دیاش

مدرک رتشیب ور متعرس و مدرک یخلت هدنخ

منکیم نوشکمک و منزیم رس تسرپ رس یب یاه هچب هب هتقو یلیخ

ونم یتقو هک یرتخد منیبیم ومدوخ یایرد شموصعم یامشچ لخاد اه هچب نیا زا یکی یلو

منومب ششیپ داوخیم مزا شموصعم یامشچ واب هرایم هانپ ملغب هب هنیبیم !

شمنکب مدوخ وملا مریم مراد حاال

ات مریم مراد نم یلو دندوب هدرک شلو شیبلق یرامیب رطاخ هب طقف وموصعم ی هچب رتخد نیا

منک مهارف تساوخ هک یزیچ ره شارب ات منک شکمک ات منک شظفح

هتشاد هدنوخ ردپ هی هنوتیم و تسین اهنت هک مگب شهب و مزیرب شاپ هب تساوخ هک یزیچ ره

هنک تبحم شهب هشیمه هک هشاب !

مدز زمرت هنوخ میتی لباقم

هب دنخبل واب متشادرب هنوخ میتی لخاد یمدق و متشادرب رادتقا اب ومیباتفا کنیع و مدش هدایپ

و دادیم راشف شکیچوک یاتسد یوت ور با گنلش هک مدرک هاگن منوطیش یولوچوک رتخد



درکیم سیخ وشاتسود

یور با یاه هرطق هک یسیخ تروص واب تخادنا نیمز یور وگنلش مندید اب هک متفر ولج

دییود متمس دزیم قرب شدیفس تسوپ

مدرک هسوب قرغ ور شتروص لک و شمتفرگ لغب مکحم

تفگ شکزان یادص اب

منوج یماس _سالم

متفگ و مدیدنخ

ولوچوک ایرد +سالم

تفگ و دیچرب بل

هنیلس ممسا متسین ایرد هک _نم

متفگ و مدیدنخ

ییایرد نم یارب یلو +

متفگو مدیرپ شفرح نویم هک هگب یزیچ تساوخ و درک مخا

؟ میروخب یکاروخ و ینتسب یلک یشب ملمخد ماوت تاباب مشب نم یا هیاپ _

تفگ قوذ واب دیدنخ

؟ یشب نم یاباب یاوخیم ینعی +

متفگو مدیدنخ

منزب فرح اجنیا بحاص نوا اب نم میرب ودب هلوت هن هک ارچ _

درک هقلح مندرگ رود وشاتسد و دیدنخ

تشاد قلعت هنوخ میتی نیا رادهگن و بحاص هب هک سنلا رخا قاتا تمس و مدیسوب مکحموشنوگ

مداتفا هار

ایرد نابز زا

متشادیمرب مدق انش یور مورا



درکیم مورا ور محور و رکف ایرد یاه جوم یادص

متسشن انش یور و مدز یقیمع کوپ مراگیس هب

دشیم رت نیگنس مضغب و مدش هریخ ایرد هب

مدش ترپ هتشذگ هب مرازه راب یارب و متسب ور مامشچ

_کب شلف #

ییاسکع شمه یلو درک هیده مهب ور شدوجو یامرگ و درشف شگرزب یاتسد یوت ور ماتسد شرآ

دوب ممشچ یولج مدوب هدید هک

دوب هتفرگ وراتسد نیا هک یرتخد .

تسشن ماه ل*ب یور هب شاه ل*ب هک مدرک شهاگن و متشگرب شتمس .

یتنعل یاه سکع مزاب !

دوب رهز معط لثم مارب شابل معط

؟ دوب هدیسوب مه ور شرآ یاه بل رتخد نوا

مدرکن هجوت شا هدز تهب هرهچ وهب متفر مریرحت ریم تمس و متفرگ هلصاف شزا

مدیبوک شربتس هنیس وت مکحم و مدروارد وشک زا ور هدش هلا چم یاه سکع

یضوع شرآ مدیدن رت فیثک وت زا یلا غشآ یلیخ _

تفگ تهب واب درک هاگن اه سکع هب تهب اب شرآ

هرادن ربخ ممحور نم نک رواب +...

دنوم هفصن مدیبوک شتروص هب هک یمکحم یلیس اب شفرح

متسکش یمن ور ملباقم درم رورغ و لد و تسکشیم متسد شاک !و

تفگ و دیشک یلیس یاج وشتسد و درک مهاگن تهب اب شرا

منکیم شهاوخ مموناخ نک مرواب مگیم تسار تدوخ نوج هب ایرد _

متفگ و مداد شلوه

یتسپ و فیثک یلیخ ؟ ینزیم ور افرح نیا منوا +هب



تفگ سامتلا رپ نحل واب تفرگ ور ماتسد شرآ

منودیمن شرآ گرم _هب

متفگ مشخ واب مدیشک وماتسد

تمنیبب ماوخیمن هگید ریمب ورب تسین مهم مارب شرآ گرم هگید +

ومیگدنز درم کشا مدیدن و مداتفا هار مقاتا تمس و مدرک جک ومهار !

تسکش قح هبان شرورغ هک مدیدن !

ور شادص یوت سامتلا و تقیقح مدیمهفن !

هک تسکش ینامز مضغب و متشاذگ مه ور مشچ ضغب واب مدیشک زارد تخت یور و متفر مقاتا هب

دوب رید !

متفر نوریب و مدش دنلب نییاپ زا ییاهادص اب حبص

مدرک هاگن هتفرگ ریما و ماس و یلا خ سنلا هب

دوب هتفر شرآ !

دوب هتشاذگ ماهنت !

هرادن یتشگرب تفر نیا متسنودیم شاک !

هشیم رپ رپ مشرآ متسنودیم شاک !

#حلا

مدرک قه قه و مداد راشف ماهوناز هب ومرس

یتنعل زور نوا دای !هب

شتسکش بلق دای !هب

شمولظم هرهچ دای !هب

شمسق و شاه سامتلا دای !هب

؟ تسین مهم تارب ایرد ایب

درم شرآ !



؟ تسین مهم تارب

مدرشف ملغب وت ور ماهوناز و دش رتشیب و رتشیب ماکشا !

مدوب ایلیخ گنتلد !

ریما

مارآ

ازر

دیما

ماس یتح و

هزرلیم مبلق شمسا دای اب مزونه هک یماس !

؟ یدرک راکیچ نم بلق اب ماس خآ

ریما نابز زا

متخادنا منبش و مارآ هب یسرتسا رپ هاگن

مدنخ ثعاب هک هدب ماجنا ور مدوب هتفگ هک یراک درکیم یعس و دوب هتفرگ یصاخ تس ژ مارآ

مدادیم راشف مه یور ور مابل و دشیم

دندرکیم هاگنور مه یا هریخ هاگن واب دندوب یلسع مشچ ود ره

یتسد شیپ مارا هک هنزب فرح درک زاب بل منبش هک مدش نوشاشامت لوغشم مزاب و مدیشک یفوپ

تفگ وهی و درک

؟ ینکیمن یفرعم ناج ریما _

نم ندرگ تخادنا مزاب !

مدب ماجنا نم ندیم هتخس راک یچ ره

متفگ و متخادنا شهب یرفک هاگن

ینتان رهاوخ منبش +

تفگ و تخادنا منبش هب یرورغم هاگن مارآ



؟ شدعب بخ _

مداتفا نم نم هب

مارا هنکن تتنعلا دخ یهلا

متفگ کالهف

؟ یچ ... شدعب بخ... _

تفگ و درک مهاگن منبش

؟ ینکیمن یفرعم ریما +

مدرک نوشهاگن وکالهف مداد راشف مه یور ومانودند

متفگ و تفرگ مصرح

؟ نوتهب مگب دیاب نم ؟ دیسرپب مه زا دینوتیمن _

تفگ و تفر یا هرغ مشچ مارآ

مریما قشع +نم

تفگ و درک مهاگن تثابخ اب منبش

مریما هدنیآ رسمه _نم

تفگ و دیدنخ هناتسم مارآ

دیایم مه هب تسین یفرح هشاب +

داد همادا هک دش درگ مامشچ

مزیزع میایم مه هب تشیب ریما ونم منیبیم هک روطنیا یلو +

تفگ و دیدنخ منبش

هگیم هگید زیچ امیس نامام _

تفگ ودز یزان زا رپ دنخبل مارآ

روطنیا و منومب هک مدموا حاال یلو مدوبن نم هک هینامز ملا نوج امیس فرح نیا یلو بخ +هرآ

یتسه ینتفر امش منودیم هک

تفر هرغ مشچ منبش

تفگ و دیدنخ مارآ هک



منک یزاب شقن منوتیمن بوخ ال صا نم ادخ یاو _

هدنخ ریز ندز منبش واب

متفگ و مدرک نوشهاگن یرفک

هنکیم کش نامام امتح نوتاه هدنخ نیا اب رامرهز _

تفگ دیدنخیم هک روطنومه منبش

منک راتفر یروطنیا هتشرف نیا اب دایمن ملد ال صا نم یتفگ یتخس شقن بخ +

مدش جراخ قاتا وزا مدرک نوشراثن یا هرغ مشچ هک دز یلوجخ دنخبل مارآ .

هنکن یکش نامام ات ننک یزاب شقن نامام یولج همز ال

هریدقت وت هرصقم انتآ بخ یلو دایم انتآ رس هچبالیی منودیمن تقیقح نیا ندیمهف اب یلو ...

متفرگ شیپ ور مقاتا هار و مدز یگنرمک دنخزوپ

صخش موس نابز زا

رود _یا_ هتشذگ #

دش هریخ شلغب رد دازون ود هب یکشا ینامشچ اب نز

دناشوپب اهنآ هب بترم و مرگ سابل دوب هتسناوتن یتح رقف روز زا

شدازون ود ناوتخسا و تسوپ هب امرس ادابم ات دیراشف دوخ هب رتشیب اهار ونآ تخیر شاکشا

دنک تباصا

نامشچ واب دروخیم مه هب شیاه نادند و دیزرلیم امرس زا زین دپخ هک دوب دایز ردقنآ امرس

دوب هریخ شلباقم درم هب شا یلسع

تفگ و تخادنا وا هب یمحر یبو یثنخ هاگن درم

لقادح مبلط یاج خرف یاقآ هب مدب وشیکی رادرب وشیکی ینکیم هاگن یروطنیا ارچ هفیعض هیچ _

راک و سک یب وت ونم لثم هن هزاسیم رتکد موناخ هی شزا و هنکیم شگرزب ونوا

تفگ ینوزرل یادص اب

؟ یشورفیم وتچب یراد نویلیم هی هساو هنومنت هراپ هنومچب درم یگیم یراد یچ +

تفگ دایتعا زا هدیشک نحل دزواب شراگیس هب یقیمع کوپ درم



هدیم شرورپ یبوخ هب هرادور مودک ره و هراد رسپ اتود مه شدوخ میهاربا شیپ هریم شیکی _

؟ مینک گرزب مه هچب اتود تقونوا مینک ریس ونومدوخ مکش مرادن نم یلو

تفگ مولظم و ضرتعمو دش رتشیب شاکشا نز

یتشاک هچب ارچ یتسنوتیمن هک وت یتنعل هخآ +

تفگ دزو دنخزوپ درم

هتدوخ ریصقت هنکیم میضار یباسح هدموا مریگ یلگشوخ نز هک مدروا سناش ور اجنیا _

شیزادنب یتساوخیم

درک هاگن شیاه هچب هب تحاران نز

دنتشاد ییابیز و صاخ یور ربو ود ره

داد درم لغب هب ور یکی و دیسوب ار ود ره هنوگ

دراد ینشور هدنیآ تسنادیم یلو تفر فعض شکرتخد یارب شلد

دش هراپ شراکفا هتشر درم یادص اب

سرتن یهاگشرورپ هچب یاج هربیم ونیا هتفرگ شبلط یاج ونیا هگب شنز هب هنوتیمن _

تخیر ورف شلد نز

دزن مد و دشاب هتشاد ار ردام شوغآ ترسح شرمع مامت دوب رارق شکچوک دنزرف ینعی !

دش هریخ درکیم یط یلا بوا ال درم نآ هک یهار وهب درشف شلغب رد ار شدازون

دیچیپ تولخ نابایخ و یهاگحبص نشور همین یاوه رد شقه قه یادص

تفر هناخ وهب درشف شلغب رد ار هچب .

یلا خ ووت هداس یا هناخ و هبارخ کی هن هک هناخ !

دش هریخ شهام لثم هرهچ وهب تشاذگ نیمز یور ار دازون

دز بل

لآ هدیا ردام هی مشاب یبوخ ردام منکیم یعس منم یرب ینکن مکرت وت یدنوم وت طقف _!

؟ دشاب یردام نینچ تسناوتیم ؟ تسناوتیم ایآ درک رکف دوخ اب

دوب بیسن یب نآ زا زین دوخ هک یردام .

درازن شتلد هب ترسح روطچ دوب نآ شرکف مامت !



دنک ییادگ و دریگب تسد ییادگ هساک تسناوتیم !هن دادیم راک وا هب یسک .هن

تفگ و دیشک کدوک هرهچ هب یتسد

؟ منامام دایمن رد تادص ارچ ! یمورآ هچ _وت

درک عمج ار شتروص دازون .

یلا خ قاتا یامرس زا دوب خرس شدیفس و درگ یاه پل و هنوگ !

تخیر شیاه کشا دازون هیرگ یادص واب دش عمج نز نامشچ رد کشا .

تشادن ندش مارآ دصق راگنا اما تشاذگ دازون ناهد رب ور شا هنیس و درک دنلب ار هچب

تفرگ مارآ کدوک هک تشادرب ور مدق قاتا ورد درک شلغب

درک همزمز

؟ منک باختنا روطچ تسین لها هک تردپ ؟ مرازب یچ وتمسا _

دیخرچیم شرس رد مسا

دمایم زان و ور دیفس کدوک نیا هب رایسب هک دنام یمسا .رس

مارآ

مارآ نابز زا

متسب ور مامشچ و مدیزخ ریما لغب .وت

درکیم تذل قرغ ونم و درکیم شزاون و دوب هدرب ماهوم یوت ور شتسد .

نارگید یارب اما دوب شمارآ یادخ نم یارب درم نیا ...

تفرگ مدنخ مدرک شبجار هک یرکف زا

دنتشاد تشحو شزا هک دوب یسک اهنت دیاش

تفگ و درک مهاگن

؟ یدنخیم یچ _هب

متفگن یزیچ و مدرک یا هدنخ کت

مدرک شهاگن و مدرب باال تمس دوب شنیس یور هک مرس



تفگ و دش هریخ مامشچ هب

نم هیلسع مشچ +

متفگ و مدیدنخ

نم زبس مشچ _

دش درگ مامشچ هک تخادنا مهب یراد ینعم هاگن دزو دنخبل

تفگ و دیدنخ

مدب تتروق اج هی داوخیم ملد هک یشیم زیگنا سوه ردقنا اتقو یضعب یلو هشن ترواب دیاش +

متفگ و متفر هرغ مشچ

هنکن ریگ تولگ وت ماسابل _

تفگ و دیدنخ

هنکیمن ریگ سرتن +

یاهاج هب وثحب هک تسه فرحنم یردقنا ریما متسنودیم نوچ مدادن همادا ور ثحب و مدز دنخبل

هنوشکب کیراب

تفگ و دیشک متروص یور ور شنودرم تسد

؟ هیچ منبش بجار ترظن _

متفگ و متخادنا باال هنوش

شاهاب تجاودزا ور هراشف اپ یدایز مکی تردام راگنا یلو هیگنشق و بوخ رتخد منودیمن +

دش هریخ راوید وهب تفر رکف ووت داد نوکت رس

دشن هجوتم و مدز شادص

دشن هجوتم مزاب یلو مداد شنوکت

؟ دوب رکف وت قیمع ردقنا

مداد راشف و متشاذگ شبل یور ور مبل و مدز یتنطیش رپ دنخبل

دیدنخ ولگ وت هک

شمدیسوب و مدرب شاهوم وت ومتسد

یکاخ هرک نیا یور یا هگید زیچ چیه اب ریما اب ومیگدنز یاه هظحل نیا هک مروخب مسق مرضاح



منکیمن ضوع .

دوب هداس درف هی ریما هگا یتح

تشاد هداس یلیخ یگدنز هی

هاگتسد و مد همه نیا التو لجم هنوگ ره زا یلا خ

طقف هکنیا شمه زا رتهب و دوب مومت زیچ همه درم هی نم یارب ریما نوچ مدنومیم ریما اب مزاب نم

دیدیم ونم طقف دوب نم یارب .

دیسوبیم و دیشکیم شابل نیب ومابل و دش ماهوم گنچ شتسد هک مدموا رد رکف زا ینامز .

درکیم مفخ تشاد هگید .

مریگیم سپ ومفرح .

دیسوب و تشاذگ مندرگ تشپ وشتسد رتشیب هک مشکب بقع ور مرس مدرک یعس .

و هشب رادیب شنورد نشخ ریما هرابود ات مدیسرتیم اما درکیم شندیسوب هب بیقرت ور نم

مشکیم درد هک ممدوخ تقونوا

مدوب هدرکن هبرجت سک چیه اب ور مدرک هبرجت ریما اب هک یتذل مرذگن قح زا .اما

شمدیسوب شدوخ لثم و متشاذگ شندرگ تشپ ومتسد .

دز بل هلصاف نومه ووت تفرگ مابل زا یقیمع ماک

نم ریصقت یزادنن هراخیم تنت تدوخ _

مروخب نوکت تشازن و متفرگ مکحم هک مدش ادج شزا .

تفگ و دیدنخ هک مدیشک هفخ غیج

ولوچوک ینک رارف ینوتیمن _

درب مندرگ وت وشرس و دیدنخ هک مدرک شهاگن مولظم

متفگ یروف

دایب یسک هنکمم هزاب رد ریما +

تفگ و درک مهاگن پچ پچ

هش مقاتا دراو هزاجا یب هرادن قح یسک ینودیم هک _وت

منک شلفق مرب رازب +



درک ملو و داد نوکت رس

رد هب مدنوبسچ و دنوسر مهب ور شدوخ شهج کی اب هک مدییود رد تمس تعرس .اب

تفگ دزو ههقهق هک مدیشک هفخ غیج

ولوچوک یربرد ینوتب ارمع _

مدب شلوه مدرک یعس و متشاذگ شنیس یور وماتسد

تفرگ مرس ورباالی ماتسدو دیبسچ مهب و درک لفق ردو

درک مندیسوب هب عورش و تشاذگ مابل یور وشابل

تخت یور درک مترپ و درک ماگن یرفک هک مداد نوکت دنت دنت ومرس .

دزو همیخ مور مبنجب مدوخ هب ...ات

.

.

میدیشک زارد تخت یور حلا یب

دوب هتفر مزا رناژی همه نیا حلا هب ات

دیشکیم قیمع یاسفن و دوب هدیشک زارد هک مدرک هاگن ریما هب

هک مدز ینوج یب دنخبل درک مهاگن و دنودرگرب وشرس هک مدرکیم شهاگن و مدزیم سفن سفن

ماهوم هک متشاذگ شنیس یور ومرس . درک منه رب* ندب راصح ور شاتسد و شلغب یوت مدیشک

مدز بل و مدیشک منی س* اتباالی ور مالهف دش شخپ شنت باال یور

یتسه یشحو ننک تنوج هب نوج _

تفگ و دیدنخ

مرادن مسفن یور یلر تنک وت رانک نم و یشیم یندروخ هک هتدوخ ریصقت +

مدیدنخ و مدرک شهاگن

دیشک شدوخ تمس ور مرس و تشاذگ منوچ ریز وشتسد

مدرک شهاگن

دوب ناسون رد نوماه بل و مشچ نیب نوماه هاگن

تفگ و دیسوب ومتشگنا یور هک مدیشک شنییاپ بل یور ومتشگنا و مدرک هاگن شاه بل هب



؟ هراخیم تنت هرابود _

متفگ و مدیشک ومتسد سرت اب

هنکیم درد ماج همه یشحو مایب وت تمس هگید ارمع +نم

تفگ نوطیش و دیدنخ

؟ هنکیم درد تاهاجک _ثمال

تفرگ ملغب و درک یا هدنخ کت هک متفر هرغ مشچ

متسب ور مامشچ و مدیشک شنیس یور ور مرس

دوب یندش ریما اب طقف تذل نیا هک تشاد یبیجع تذل یلو دوب کاندرد هتسرد .

درکیم ندیباوخ هب بیغرت ور مامشچ رتشیب نیا هک دادیم تکرح ماهوم وت وشتسد

متشاد هگن ور مالهف شاهاب و متشاذگ شنیس یور ومتسد

مدش شندیباوخ هجوتم ریما مظنم یاسفن زا

متسب ور مامشچ هدنیآ هب رکف نودب و متسب ور مامشچ

ماس نابز زا

مدش هریخ ایرد جاوما وهب مدرشف ملغب وت ونیلس

دوب هدش گنت مدوخ یبآ مشچ یارب ایرد نیا تعسو هزادنا ملد

هنک رارف ملغب وت اتزا دادیم نوکت وشاهاپ تنطیش اب نیلس

متفگ نیمه یارب هرفنتم متسنودیم

منزیم تادص ایرد یرب هگا _

تفر فعض ملد هک دیدنخ و درک ماگن ضیغ اب

دش خرس اروف هک مدیسوب مکحم وشدیفس هنوگ

تفگ شوغیج غیج یادص اب

هزیت تاشیر خخخآ +

متفگ و مدرک شهاگن



تمسوبب نم داوخب متلد _

تفگ و دیبوک ما هنیس یور ور شولوچوک تس فک ات وث

نک سوب مورا هزیت بخ +

مداد شراشف ملغب ووت مدیدنخ

تسشن نیمز یور و دیشکوشدوخ

مدرک شکوک و متشادرب ور مراتیگ و مدیدنخ

درکیم مهاگن قایتشا اب هک متخادنا نیلس هب یهاگن

؟ هبوخ ولوچوک نیلس یارب طقف منوخیم گنها هی بخ _

تفر فعض شارب ملد هک دز تسد قوذ اب

مدرک ندز هب عورش

ییاهنت هب متشگرب باوخ (زا

ییابیز هب وت زا منزیم لپ

منیبیم و مدنبیم ومامشچ

منیبیم وت مشچ اب ور ایند

هریگرد قشع اب نم یایند

هریمیم یشابن وت هک یقشع

هداد لگ وت تسد وت هک یقشع

هداتفا نم تسد هب هک یقشع

یفابیم وتایور نم لثم وت

یفابیم وتاهوم نم تسد اب

نک نشور تامشچ واب دیشروخ

نک نم تمسق وهام راب کی ....)



مدنوخیم ایرد یارب هشیمه ور گنها نیا

درکیم یزاب نم لد اب شا هریخ یاه هاگن واب تشاذگیم ماپ یور ور شرس هک ییایرد ...

تسود یلیخ ور ایرد نیلس نوچ و میدوب هدموا هیکرت هب نیلس اب هک دشیم یزور ود ابیرقت

میدنورذگیم لحاس وت ور نوممیات رتشیب تشاد

درک ندییود هب عورش و دش دنلب نیلس

دندوب رتیوق یلیخ لبق تعاس دنچ هب تبسن ایرد یاجوم و دوب شیم و گرگ اوه

تفگ شا هزماب نحل واب دنت یلیخ و دش نوزیوا هلیم وزا تفر یشورف ینتسب هکد تمس

یا هتسپ اتود کشالیت ات _ود

منک باسح ور اینتسب لوپ ات متفر هکد تمس و مدیدنخ

مدش حجاوم نیلس یلا خ یاج اب هک متشگرب و متفرگوراینتسب

دوب هدش رود مزا یلیخ و دییودیم لحاس وت دنت هک مدرک هاگن ینیلس هب

مدییود شلا بند و متخادنا ور اینتسب

نییییییییلس _

و درک دروخرب دوب هتسشن نیمز یور هک یرتخد هب ات درکیمن انتعا و دییودیم روطنیمه نیلس

دش ترپ نیمز یور

مدرک شدنلب و متخادنا شریز وماتسد

درکیم هیرگ مورآ

مدش دنلب و مدرک کاپ ور شاکشا

دروخ هرگ یبجعت رپ هاگن هب مهاگن هک مدرک دنلب رس

تفگ مخا اب ملباقم رتخد

؟ تساجک نوتساوح دیشخبب _اقا

متفگ و مدرک شهاگن یمک

؟ مدرک دروخرب امش هب نم هگم +

تفگ و درک نم نم

دیدب دای بدا نوتچب هرخ!هب _باال



متفگ و مدرک مخا

مریگب هزاجا نوتزا دوبن مدای +

تفگ یا هزماب نحل واب درک تشرد ور شامشچ

دیبدا یب یلیخ _اقا

متفگ و متخادنا باال هنوش

تسه هک هینیمه +

تفگ و داد دوب هدموا نوریب شلا ش زا هک شنوشیرپ یاهوم هب یبات

؟ هیچ نوتمسا امش هلسع ممسا _

متفگ و مدرک شهاگن توافت یب

هماس ممسا +

درکیم ییامندوخ رتشیب شزبس یامشچ هک درک مهاگن تنطیش اب

ییانشآ یلیخ +

تفگ هک متفگن یزیچ

هی یوت مه االناب نیمه رطاخ هب دوب اهنت مه نوا مسانشیمن ور سک چیه ماجنیا متسود اب _نم

میتسه هنوخ

منک هاگن شامشچ هب درکیم مروبجم شباذج هاگن و تخادنا مهب یا هریخ هاگن هک مداد نوکت .رس

دز بل

وگن یسک هب مگیم یزیچ _هی

متفگ توافت یب مه زاب و مداد نوکت رس

مگب شهب هک مسانشیمن ویسک +

ممویدیم هی _نم

تفگ و دیدنخ هک مدرک شهاگن هریخ و دش درگ مامشچ

یگن یسک _هب

تفگ دنخبل اب هک مدیشک یفوپ

منیبیم تارب گنشق هدنیآ +هی



تفگ هک متفگن یزیچ

یسریم یراد وشوزرآ هک یسک هب یدوز هب شابن تحاران تییاهنت نیا +زا

تفگ هک مدرک شهاگن هریخ

؟ ماس منک تانشآ متسود اب یاوخیم _

هزماب یلو ورپ ی هرتخد دش ینومدوخ دوز !هچ

مداتفا هار و متفرگ لغب ور نیلس و متفگن یزیچ

دز داد هک

ااااااسیاو ههههههرسپ ووووه +

تفگ هک مدرکن یهجوت

تمنیبیم اج نیمه ادرف +

مدز بل توافت یب

رتخد ییورپ یلیخ _

مدرشف مدوخ هب مکحم ور دوب هدیباوخ ملغب وت هک ینیلس و متفرگ شیپ ور لته هار

مارا نابز زا

مهاگن و متخادنا قاتا رود ات رود هب یهاگن مدموا نوریب و مدیچیپ مدوخ هب ور شوپ نت هلوح

ماسابل . دوب هدیزخ وتپ ریز و دوب هدرب تشلا ب ریز ور شاتسد هک دنوم تباث باوخ قرغ ریما هب

یکشم یشزرو راولش اب هارمه دادیم نوشن یبوخ هب ور ممادنا هک بذج یکشم زیلب هی اب ور

یلیخ لوا لثم و مدوب هدش رپ .وت متخادنا ملباقم یدق هنییآ وت مدوخ لکیه هب یهاگن . مدیشوپ

و مدرک کشخ ور ماهوم . متساوخیمن مه یا هگید زیچ و مدوب هداس مدوب بوخ لک رد مدوبن الرغ

منس اتاب* ابیرقت مدوب هدرکن نوشهاتوک میگلا س هد وزا دوب هدش دنلب یلیخ ماهوم . متسب باال

یاح و مدیرپ نوریب زا یداد یادص .اب مدوب تخاون کی یلیخ منکب رییغت تساوخیم ملد دیسریم

دوب هتسشن تخت یور همیسارس و دوب هدیرپ باوخ زا ریما .

و دوبن صخشم شتروص زا یچیه هک مدرک هاگن ییازر و نیگمشخ دیما وهب مدییود نوریب

دوب هدنوشوپ باقن اب ور شمه .

تفگ داد اب دیما

وتاب منودیم نم یرازب نوریب وتاپ یلع والی هب !_ازر



تشگرب شتمس نومهاگن دموا نوریب قاتا زا ریما

دش درگ نومامشچ شندید اب

هش رهاظ عمج وت یروجنیا ریما دشیمن رواب

مدنخن ات مداد راشف مه یور ومابل

مدرک هاگن دیما هدش خرس هرهچ هب

یور ومابل و متخادنا نییاپ ومرس و منک لر تنک ومدوخ متسنوتیمن یلو مدنخن ات متفرگ زاگ ومبل

تفگ مخا اب ریما . مداد راشف مه

هنوتچ _

یسنجدب و حیلم دنخبل اب ازر اما دیدنخ مه دیما نم هدنخ واب هدنخ ریز مدز یقپ شفرح نیا اب

تفگ

نک تیاعر وتباجح مرهاوخ _

تفگ و دیشک شاکپ سکیس یور یتسد و تخادنا شکراولش هب یهاگن ریما

هشاب لماک نوشباجح هک نتسین امش لثم همه مرهاوخ _!

تفگ و درک مخا ازر . دوب هتخادنا هکیت شباقن هب سوسحمان

نتخادنن نوریب ونوشدوخ امش لثم هگید مه همه _!

تفگ و تخادنا باال هنوش لا یخیب ریما

مباوخب منوتیمن زیلب اب ینودیم تدوخ _.

درکیم مریما مریما یه ازر هک متفویم ییازور نوا دای یتقو مدرک مخا هاگادخان .

متفر هرغ مشچ توافت یب هک درک مهاگن نوطیش ریما .

درکیم فاص ور شسابل تشاد ودوب نییاپ شرس . دموا نوریب منبش و دش زاب نومرانک قاتا .رد

مدرک شهاگن هریخ .

هشب روبجم امیس رطاخ هب هکنیا رکف یلو دمویم مشوخ شزا یلیخ دوب یگنشق و فیرض رتخد

مدشیم رفنتم شزا و دادیم مباذع هنک جاودزا ریما .اب

هب یهاگن ودیشک شندرگ تشپ هب یتسد ریما درک. هاگن ریما هب بجعت اب دروا ورباال شرس منبش

تفگ و دیشک یشیا منبش . تخادنا منبش

یتشز هچ ریما _



دش درگ مامشچ

متفگ تهب اب

؟ هتشز شاجک ریما +

تفگ و تخادنا ریما هب یجک هاگن منبش

شاج همه نک هاگن _

مدرک مخا

هتشز تدوخ یاج همه +

تفگ غیج اب منبش

یتشز تدوخ _

متفگ یرت دنلب غیج اب

یتشز وت +عفالهک

تشاذگ منهد ور وشتسد ریما هک میدیشک یدنلب غیج نامزمه

تفگ و درک مخا ریما یاسابل ندید واب دموا اهباال هلپ زا امیس

؟ هیعضو هچ نیا _

تفگ مخا واب تشادرب منهد یور زا ور شتسد ریما

مدرگب یروطنیا داوخیم ملد همنوخ +!

تفگ دنخزوپ اب امیس

؟ مرحمان رتخد یولج _

درک هراشا نم وهب

متفر رکف !هب

هدش لطاب نومغیص حبص زورما ریما ونم هک داتفا دای

مدرک ضغب هاگادخان

تفگ و درک تشم وشتسد ریما

نک شمومت نامام _

تفگ دنخزوپ اب امیس



بش همیخ کسورع لثم و یدب نوشیزاب یاوخیم یک ؟ات یدب همادا ور. یزاب نیا یاوخیم یک +ات

؟ ینک راتفر یزاب

مدرک هاگن ریما هب

؟ نتفگیم یچ نتشاد انیا

تفگ مشخ اب ریما

امیس _

تفگ دزو یا هگید دنخزوپ امیس

؟ یگیمن وتقیقح تولوچوک مارآ +هب

تفگ و درک یا هچورق نودند ریما

؟ مریگب شمارا نم یرازیمن ارچ هدن ششک ردقنا نامام نک شمومت ! همهفب هرادن قح یچیه مارا _

تفگ و تفرگ ریما یولج و دروا رد وشیشوگ امیس

رادرب نم لد غاد و هرخسم زار نیا یور زا هدرپ و دایب وگب انتآ هب نزب گنز _.

ریما نابز زا

تخیر ملد هب سرت !

میگدنز صخش نیرتهب نداد تسد وزا زار نیا ندش شاف سرت !

میراد هگن نوملد وت ور زار نیا روطچ هگید یلو مدرکیم یزاب شقن !اتاالن

متفرگ شتسد زا ویشوگ و مدز گنچ ماهوم .هب

منکن هاگن مارآ توهبم یامشچ هب مدرک یعس و متفرگ ور. انتآ هرامش و مداد راشف مه یور ور. مابل .

دوب دیعب ترامع نیا یاقآ خرف ریما نم! زا نیا و دوب درس ماتشگنا کون و دوب هتخیر ملد هب سرت !

داد باوج قوب ود اب انتآ

_سالم

منکن اوسر ور مدوخ و هزرلن مادص مدرک یعس

ترامع هب نوسرب ور تدوخ انتآ +سالم



امیس ..._اما...اما

ایب متفگ +

درک عطق و تفگ یا هشاب للعت یمک دعب !انتآ

متساوخیم زیچ هی طقف !

مدن تسد زا ور مزیچ همه زار نیا شاف اب هکنیا

هرادن یشزرا تایدام

همارآ نم زیچ همه !

هزاسیم مفرخضم یاق ال خا مامت واب هداد مهب ور شمارآ هک یرتخد

دشیم رتشیب هظحل ره مسرتسا و دوب هتشذگ یتعاس مین

دش نایامن انتآ تماق اراکتمدخ طسوت رد ندش زاب ردو گنز یادص اب

دش هتخیمآ مه رد انتآ و امیس درس هاگن . تسشن لبم یور فرح یب و دموا نومتمس .

متفگ و متفرگ امیس زا ور مهاگن و مدز یدنخزوپ

نک مومت ور ایزاب هرخسم نیا شاب دوز _

تفگ و درک هاگن انتآ وهب تخادنا مارآ هب یهاگن نامام

؟ هراد ولق ود رهاوخ یدوب هتفگ شهب +

منیبن ور مارآ توهبم هاگن ات مدش هریخ نیمز وهب دش تشم ماتسد

داد همادا

یهدب و لوپ زاغ ردنچ یارب و دوبن یقافتا روطنیمه هنوخ نیا هب شدورو هک یتفگ شهب +ای

؟ هدوبن

تفگیمن یزیچ و دوب تکاس انتآ

تشاذگ زیم یور درس نوخ ور شا هوهق نوجنف نامام

نافوط زا لبق شمارآ ینعی نیا !

تفگ و داد هیکت لا یخیب

ما هتشذگ ربق شبن قشاع انتآ نک فیرعت _

دوب هدرک توکس مه زاب انتآ



تفگ کالهف نامام

؟ مگب ای یگیم _

تفگ و درک زاب بل انتآ

یلو هدوبن لیلد یب اجنیا هب مارا دورو دیاش تسین رود مه دایز هک هراد ولقود رهاوخ هی مارآ _

عمط و دوب عمط طقف ! خرف میهاربا و نوشردپ عمط و دوب رقف شلیلد اجنیا هب رهاوخ دورو لیلد !

امیس یلا حشوخ یارب میهاربا یامشچ و دوب هدش روک میهاربا یداهنشیپ لوپ اب مرهوش یامشچ

رتخد شلد و هشب راد هچب تسنوتیمن هگید ریما و دیما زا دعب امیس نوچ . دوب هدش هتسب

تساوخیم .

متشادن شارب یباوج متخادنا درکیم مهاگن ضغب و تهب اب هک مارا هب یهاگن

؟ متفگیم یچ

اشامت ور راوید ردو یکلا و منک توکس متسنوتیم طقف شهب مگب دیسریمن منهذ هب یزیچ ال صا

منک عمج ور نامام یزاب هرخسم نیا منوتب ات هسرب مزغم هب یزیچ و هشب یجرف هی دیاش منک

تخیر مه هب متابساحم مومت انتآ فرح اب

و دنتشاذگ یهاگشرورپ مان ود ره یور و تسین هداوناخ نیا هنوخ هب هک تسه ات ود هنوخ +وت

هیک مرتخد هک منزب سدح منوتیم حاال یلو منکن ادیپ ور میلصا رتخد نم دشیم ثعاب نیا

مدرکیم سح ور ماتشگنا نیب درس قرع و دش تشم ماتسد

تفگ و تخادنا منبش هب یصلا خ هاگن انتآ

همنبش ... رهاوخ ... مارآ _

متسب مکحم ور مامشچ

و مدرک هاگن شکشا رپ یامشچ وهب متشگرب شتمس و مدز ماهوم هب یگنچ مارا ضغب نتسکش اب

متفگ

لوپ نوا هنرگو ینک راک یشابن روبجم هک دوب نیا طقف هنوخ نیا هب تدورو یارب نم لیلد اهنت _

....نم....نم مارا یلو هشیم ماجنا ینآ مارب شجرخ و سدروخ هلوپ طقف ...

متسب مکحم ور مامشچ

دادیمن ندز فرح هزاجا میتنعل رورغ

مدز بل مورا

مموناخ ماوخیم ترذعم _



دش دنلب ضغب اب مارا

مداتسیا شلباقم و مدش دنلب

دزیمن یفرح و درکیم هاگن مامشچ هب

مدش هریخ شامشچ هب

هریخ ی هریخ

دوب هتخادنا هزرل ور ملد شامشچ مغ

دش مخ فلا خم تهج هب مرس متروص زا یتمس شزوس اب

مدرک زاب ور ماتسد تشم و متسب مکحم ور مامشچ

دوب شخب تذل بیجع یلیس نیا

قه و تخیریم کشا شلغب وت هک دوب هدیشک شوغآ هب ویمنبش انتآ و دییود باال هقبط تمس مارا

درکیم قه

مدز بل و مدیشک یلیس یاج یتسد

مدرکیم یف تال روج دب هنرگو تسین شاج !االن هنیگنس تتسد +

مداتفا هار باال هقبط تمس

مداتسیا ماج رس تهب اب ملباقم هنحص ندید واب مدش قاتا دراو

دوب نیمز یور هرطق هرطق نوخ

دشیم نیگنس رتشیب هظحل ره مسفن و مدرک لا بند وراه نوخ

مدرک زاب ور مومح زاب همین رد

مداتفا نیمز یور وناز واب دش تسس ماهاپ ملباقم هنحص ندید اب

دوبن مندب وت یتردق

مدرکیم هاگن ملباقم هنحص هب تام طقف

دش مدوب هتشاذگ زیم یور هک مراد پاز یوقاچ لفق مهاگن

دوب مقشع مکش حاالوت. هک ییوقاچ

دوب هتفر ورف اه نوخ نیب نیمز یور مارا و دوب هتفرگ ور مومح لک نوخ

مدیشک شتمس هب ومدوخ مناوت مامت واب مدرک شدنلب و مدییود شتمس



متشاذگ ینوخ یوقاچ یور ور منوزرل یاتسد

زا ور وقاچ مورا ! هتیعضو نیا وت مقشع هک منک رواب متساوخیمن مزونه و دوب کشا رپ مامشچ

دروخ یدیدش نوکت شنوج یب مسج و درک رپ ور شسابل یرتشیب نوخ هک مدیشک نوریب شمکش

ییادخ سامتلا ملد ووت دیزرلیم ماهاپ یلو نوریب مدییود و مدرک لفق شاپ رسو ریز ور ماتسد

مدرواین منوبز هب ور شمسا یتح هتقو بلیخ هک مدرکیم !ور

درکیم ما هدز تشحو رتدب نیا و تشادن خر .هب گنر

دشیم هدیکچ نیمز یور مارا نوج یب مسج زا نوخ ممدق ره واب نییاپ مدییود

دوب هدش وطالین و گرزب ردق هچ مرظن هب هنوخ وحاال مدییودیم نییاپ هنود هنود ور اه !هلپ

دش یطاق مه یوت منبش و انتآ غیج و همه بجعتم هاگن مدیسر هک نییاپ

متفگ امیس هب ور مشخ و یکشا یامشچ واب متسب مکحم ومامشچ

نوریب یشیم مگ نم هنوخ زا ینکیم عمج وتانفک مامت زیم یور یرازیم ومنوخ دنس +

مدز دایرف و دیکچ مکشا

؟ یدیمهف _

دنتفر بقع هدز تشحو نم دایرف اب

مدز سپ مشخ اب ور مکشا و طایح وت مدییود

دیشکیم رپ شنوج یب مسج یارب ملد و دوب ینوخ مسابل و ماتسد

مدنور ناتسرامیب تمس تعرس واب شمتشاذگ نیشام وت

دیزرلیم ماتسد

متفرگیم تقبرس دشیم یهار ره وزا مدز گنچ نومرف هب

مدیشک لد هت زا یدایرف و مدیبوک نومرف یور یمکحم تشم نارهت نیگنس کیفارت ندید اب اما

هگید هداج تمس مدز رود و متفرگ بقع هدند

متخادنا نیشام بقع یلدنص هب یهاگن

شندب هب نوخ رطاخ هب شسابل لماک و دوب هتفر شیپ نیشام دیدش یانوکت اب مارا ندرگ ات نوخ

دوب هدیبسچ

مدنوسر ناتسرامیب هب ومدوخ تعرس واب مدز سپ ومکشا

مدییود ناتسرامیب لخاد شندوب نشور و نیشام رد هب هجوت یب و متفرگ ملغب وت ومارا



دندنوسر نومهب ونوشدوخ دراکنارب هی اب نومزور و حلا ندید اب اراتسرپ

دندش لمع قاتا دراو و دنتشاذگ دراکنارب یور ومارا

متسب ور مامشچ و مداد هیکت راوید هب ور مرس و مدرک زارد ور ماهاپ و متسشن رد تشپ

دیکچیم ماه هنوگ یور مورا و دوب ماکلپ ریز کشا

؟ منک هبرجت ور مورا یگدنز هی متساوخیم یک

مدیسر مقشع هب هگید هک مدرکیم رکف و مدیسریم شمارا هب مارا اب هکنیا زا دعب هشیمه

قافتا هی

موش قافتا هی

درکیم ادج مه زا ور وام داتفا یم

امیس تهب تنعل

یتسین رتشیب یا هدقع مدآ هی هک

مدش دنلب و مدز سپ ور ماکشا رتکد ندموا نوریب اب

تخادنا مهب یبجعت رپ هاگن رتکد

هتسرد !!

؟ دوب هدید ور نم یاکشا حاال ات یک

مارآ طقف و طقف همهم مارب مارا طقف ! یرورغ چیه ! مرادن یرورغ چیه مارآ لباقم رد نم

زا رت یتنعل هداوناخ و نم یاغورد رطاخ هب منوا هدیباوخ ناتسرامیب تخت یور حاال هک مولوچوک

مدوخ !

تفگ و درک زاب بل رتکد

هراد نوشدوخ هب یگتسب نوشندموا شوه هب یلو نتسه ناما وعفالرد نوشدیدنوسر عقوم _هب

هاگتسد میروبجم داین شوه هب یتقو یلو مینکیم نوشیا یدوبهب یارب ور نومش تال مامت وام

مینک ادج نوشزا وراه .

متخادنا نییاپ ور مرس و مدز ماهوم هب یگنچ .

داد همادا رتکد

دیرب شریذپ هب یحارج لمع و وراد هنیزه یارب افطل +

دش بیغ مامشچ ولج وزا تشادرب شرس زا وشه هککال مدادن وشباوج



مداد راشف مه یور ور مامشچ و مدرک تشم ور ماتسد

امیس تهب تنعل !

منکیم نوغاد امیس مکش وت ور وقاچ نومه دایب مارا رس بالیی

دندرکیم شلقتنم شخب هب هک داتفا یمارا هب مهاگن

متفگ بل ریز

مزیریم تاپ ومزیچ همه نک زاب وتامشچ نم مشب تادف یهلا _

مدرک تخادرپ ور لمع هنیزه و متفر شریذپ تمس

مسرب ماراک هب منوتب رتمک دیاش تساجنیا مارآ حاالهک

مارا رطاخ هب ات مدب ربخ ایرد هب یفرط وزا هسرب تکرش یاراک هب ات ماس هب منزب گنز دیاب

نایب منز ورب رود امیس هن منبش هن انتآ هن مرادن یا عالهق چیه ! هنوسرب ور شدوخ !

ردق هچ یتسنودیم هگا ؟ یدرک راکیچ نم اب وت مارا .خا دموا مابل یور یقیمع دنخبل منز هملک زا

ینودیمن هک فیح یلو یدشیم دنلب االن مراد تسود

دنت دنت هک دیچیپ یشوگ تشپ یا هچب رتخد یادص هدروخن قوب ات دنچ هک مدز گنز ماس هب

دزیم فرح

نوتهب هنزیب گنز مگیم دش هک لا دیب هدیفاوخ مییاباب دیشبب _سالم

مدرک هاگن یشوگ هب تهب اب

درک عطق !

متخادنا یقیقد هاگن هرامش وهب مدیشک یتسد مندرگ تشپ و مدز کلپ دنچ دنت دنت .

منئمطم متفرگ تسرد

دیچیپ مشوگ وت ماس دولا باوخ یادص راب نیا هک مدز گنز هرابود

موه _

ماس +سالم

موه _

داد؟ باوج دوب یک +

؟ موه _

متفگ داد واب مدش یرفک



؟ یرادیب _

مدیمهف تخت یورزا گنشق ور یزیچ ندش ترپ یادص

تفگ هک مدیشک کالهف یفوپ

شاداد _هلب

یتسه یروگ مودک همولعم شاداد هدرد +

هگید مدیباوخ متفرگ بخ هحبص هس تعاس اجنیا _

دوبن تعاس هب مساوح ال صا هوا !

هدنوم اراک منزب رس تکرش هب منوتیمن تقو دنچ ات نم ؟ یدرگرب هشیم ماوخیم ترذعم +

؟ هدش یزیچ ارچ _

متفگ مورا و مدیزگ بل

مناتسرامیب ریگرد عفال نم و هدرک یشکدوخ مارا +

؟ یدیم ربخ نم ووتاالنهب هدرک یشکدوخ مارا ؟ یچ _

شاب اجنیا بش ات ایب وشاپ +

مدرک عطق و مدشن یباوج رظتنم و

مدش هنوخ یهار ایرد هب نداد ربخ زا دعب

ور حملا نوچ مدرکیم ضوع ور مینوخ یاسابل هکنیا و مدرکیم نشور امیس نیا اب ور مفیلکت دیاب

درکیم رتدب هظحل ره

مدیشک مدوخ یلقع یب زا یفوپ ندرک یلا خ ونیشام لک هکنبا ندید واب متفز نیشام تمس هب

مدرکن لفق ونیشام رد یتح ملوه زا هکنیا

مدرک کچ و متسشن نیشام وت

دربشاد وت هک ییازیچ هیقب و ماراگیس متشاد دربشاد وت هک وپالیی زا یرادقم المو وارت ات دنچ

متشاد

مدرک نشور ونیشام لا یخیب

مدز بل و

همک مدب ممیگدنز لک شارب مارا یوم رات هی یادف +



همدخ نیرت یمیدق زا یکی نامیلس تسد هب ور نیشام مندیسر واب هنوخ تمس مدنور تعرس اب

ننک زیمت ور دوب هتخیر نیشام لخاد هک ییانوخ و شاوراک شتربب مارب مدرپس دوب

دروخ هرگ برطضم یانتآ هاگن هب مهاگن هک متفر لخاد

متفگ و مدرک یمخا

نم هنوخ زا نوریب وشمگ رادرب وترتخد ییاجنیا زونه هک ..._وت

دیرپ مفرح نیب امیس

ریما نزب فرح تسرد +...

متفگ داد واب متفر شفرح نیب نم راب نیا

هنوخ زا نوریب یشیم مگ ینکیم عمج وتلیاسو مامت االن نیمه منزب فرح روطچ هدن دای نم _هب

نم

دوب هتسشن لبم یور هدرک غب منبش

متفگ و مداتسیا امیس یور هب ور

ملا هنوخ نیا ! هنودیم ادخ هنکیم زاب وشامشچ یک ! هناتسرامیب تخت یور وت رطاخ هب نم مارا _

مزیم یور یتشادرب نم زا هک یدنس ره االن نیمه ووت هممارا ملا هنم ملا هک یزیچ ره همارا

خرف موناخ امیس دیدیمهف . نوریب ینکیم مگ نم هنوخ زا وتروگ و یتساک و مک چیه نودب یرازیم

؟

ور مدوخ مراد ردق هچ هکنیا ور مافرح روظنم همهفب لماک ات مدزیم هدرمش و مورا ور مافرح

منکن یهابتشا راک ات منکیم لر .تنک

متفگ و متفرگ شلباقم و مدروا باال دیدهت هنوشن هب ور مراشا تشگنا

ور مامشچ هک هتقونوا هتفویب نم هنوخ یور تصحن هیاس هگید راب کی طقف ، هگید راب کی هگا _

!وت یمردام وت هک مگب همه یولج هشیم ممرش . مدیم تنوشن ور یشقی ال هک یزیچ نوا و مدنبیم

رکف هب طقف ! دنتسه یتیعضو هچ وت تاه هچب ینودیمن یچ! ینعی ندوب ردام ینودیمن ال صا

سب و یتدوخ !

متفر مقاتا هب انتآ و منبش تهب رپ هاگن و امیس کشا رپ هاگن هب هجوت یب و متفرگ هلصاف شزا

ور مامشچ یوت کشا ششوج یولج و مزادنن نیمز یور نوخ یاه هرطق هب هاگن مدرک یعس

یوت ی هنهک ضغب و منکشب ور سهلا دنچ رورغ نیا تساوخیم ملد تشادن تقاط ملد یلو مریگب

تشازیمن یلو منکشب ور مولگ

تشازیمن یتنعل رورغ نیا

مدیشک نوریب تخت ریز زا رامیب فیک هی ماسابل ندرک ضوع دعب



لخاد و متشادرب دوب زاس نوخ هک ولا بلآ بآ و رانا بآ ایندیشون لا چخی لخاد وزا متفر نییاپ

متشاذگ کاس

متفگ و متفر شتمس ازر ندید اب

؟ هراد المز ایچ مارآ االن ترظن _هب

تفگ دزو سپ وشاکشا ازر

همه االنزا نوا یدب یگدنز هب دیما شهب ینزب فرح شاهاب هکنیا تبقارم یزیچ ره زا رتشیب +

نگیم ارتکد ور هگید یازیچ هراد زاین وت هب رتشیب یچ

مدیسوب ور شاهوم یور و مداد نوکت رس

داد یگنشق دنخبل هب ور شاج دعب یلو دش درگ شامشچ یا هظحل

تفگ و درک زاب بل

یکی نیا دیاش منک لمع داوخیم شلد دیما یلو متسین یضار مراد لمع هرابود ادرف نم ریما _

اهخال باقن و ادنبرس نیا رش زا هک هدرگرب یلو لبق لثم هن دیاش هدرگرب ملبق تروص هشب ثعاب

مشب ص

تخس تیعقوم نیا وت شندید و دوب ازر قشاع مدادیم قح دیما هب

هتخس همه یارب

مارآ زا دعب هتبلا مدید هک هییارتخد نیرت تخس رس زا یکی !ازر

نوریب مدییود و مدیرپ اه هتفرگ قرب لثم مارا هب رکف اب

ناتسرامیب تمس مدنور و مدش نیشام راوس

دشیم هدرشف هناتسرامیب تخت یور شنوج یب مسج هکنیا رکف هب ملد

داتفا مدای هک مدرکیم زاورپ ناتسرامیب تمس متشاد زاب مدش هذایپ و مدز زمرت ناتسرامیب لباقم

مدرکن لفق ور نیشام رد هرابود

ور هریگتسد یناحتما و متشگرب هدش لفق مشب نئمطم هکنیا یارب و مدرک لفق ورد ریگدزد اب

مداتفا هار لخاد تمس هلفق هکنیا هب ندش نئمطم واب مدیشک

متفر لخاد و مدنوسر مارا قاتا هب ور مدوخ

دادیم نوشن ور شبلق شپت هک هاگتسد وهی دوب لصو مرس هی شهب طقف

متفرگ ور شتسد و متسشن یلدنص یور شرانک

متفگ و مدز یقیمع هسوب وشتسد ور



دایم دنب مسفن وت نودب نم هگید نک زاب وتامشچ مموناخ _

مداتفا میدق تاقافتا دای و مداد نوریب یگتسخ زا رپ ور مسفن

مدادیم ماجنا هرن رس ملصوح هکنیا رطاخ هب طقف هک ییاه بال

گنر و دشیم نشور رتشیب ندروخ صرح عقوم هک منیبب وشیلسع یامشچ هکنیا یارب طقف

تیموصعم زا رپ شهاگن !

منک دنلب مدوب شهانپ مدوخ هک یمولظم رتخد نیا یور تسد دمویم ملد روطچ !

معط هنوتن هگید ممارآ مدش ثعاب و متشک ور مدوخ هچب رتکد زا یشسرپ چیه نودب روطچ ای

هشچب ور ندش ردام !

درد نوا یمحر یب اب مه زاب نم و دیرخیم نوج هب ور یدرد ره نم ندرک مورا یارب هک یتقو ای

مدادیم هیده شهب !ور

متشذگیم شرانک زا توافت یب نم و هدب منوشن ور تقیقح درکیم یعس هک یتقو ای

منکن شلو ات دزیم جوم سامتلا شگنشق یامشچ وت هک یتقو !وای

دادیم ینما ان یوب ششوغآ و غورد یوب شنماد هک شمتسرفن یردام شوغا هب هرابود ات

مدیسوب قیمع ور شتسد یور .

ور افرح نوا و دمویم ملد روطچ هک مداتسرفیم تنعل مدوخ وهب مداتفویم مفرخضم یافرح دای

مدربیم تذل یتح و متفرگیمن نادجو باذع و متفگیم

تساوخیم ور شامشچ ندرک زاب هظحل هی ملد طقف حاال یلو

مییاراد لک میگدنز لک دوب هدش یگزات هب هک ییامشچ

هنک زاب ور شامشچ هرابود ات مدب مراد یچ ره مرضاح

دیرخ قشع و داد تورث دشیم شاک

ایرد نابز زا

متخادنا لسع هب یا کالهف هاگن

؟ دشیمن مومت شی رناژ رتخد نیا

مدش انشآ شاهاب لته یوت مدموا لوبناتسا هب هک یتقو



هنک ملو ات مدب راشف و مریگب ور مزغم داوخیم ملد هک هنکیم یگنوچ رپ هراد ردقنا مه .حاال

و هگیم یچ مشیمن هجوتم هک هنزیم فرح دنت ردقنا یهاگ یلو مراد شسود و هینیریش رتخد

منکب لد شزا منوتیمن هک هشیم موصعم ردقنا یهاگ .

تفگ و دش اج هباج امیپاوه یلدنص یور قوذ اب

یرابود نیا وت مدش امیپاوه قشاع نم یااااااو هلگشوخ هچ ور هربا نوا هاگن هاگن ایرد یاو یاو _

مدش راوس .هک

متفگ و مدرک شناگ هچب راتفر هب یا هدنخ کت

دایب دورف داوخیم نیشب تسرد لسع +

تفگ و درک اج هب اج ور شاهوم یور یکشم وشلا تسشن یلدنص ور عیطم

؟ مبوخ +

مدرک شهاگن

تشاد یبیجع تیباذج یگداس نیح رد

شقارب یامشچ اصوصخم !

متفگ و مدیدنخ

یا هکرعم _

جراخ هاگدورف زا همانرذگ ندرک رهم و انودمچ نتفرگ لیوحت زا دعب و امیپاوه ندموا دورف اب

میدش .

میدنوسر خرف ترامع هب ور نومدوخ دندوب هاگدورف لباقم هک ییاه یسکات .واب

متخادنا ترامع هب یلک هاگن

اجنیا یارب دوب هدز کل ملد

ترامع لخاد شمدیشک و متفرگ ور لسع تسد

دوب هدیچیپ ترامع یوت یا هچب رتخد هیرگ و غیج یادص

درکیم هاگن هچب رتخد نوا وهب دوب هتسشن ماس یور هبور لبم یور هک داتفا کالهف ریما هب مهاگن .

درک ام هجوتم مه ور ریما و دش دنلب و دش نومروظح هجوتم ماس

تفگ دنلب و تشادرب ولج یمدق لسع

+وت؟



تفگ و دش درگ شامشچ ماس

ییوت هک _زاب

تفگ دزو امن نودند دنخبل لسع

؟ ناج یماس یبوخ +

تفگ بجعتم ریما هک درک شهاگن یرفک ماس

؟ دینکیمن یفرعم _

میتفگ نامزمه ماس ونم

لسع _

مدرک هاگن ماس وهب متخادنا باال وربا

تفگ تنطیش اب لسع یلو درک مهاگن یثنخ ماس

شنووج +

تفگ و درک یا هدنخ کت ریما

دیشابن اپرس دینیشب +

مدرک هاگن درکیم هاگن ریما هب کشا بلا بل یامشچ اب هک ملباقم یبآ مشچ هچب رتخد وهب متسشن

درک نذرک هیرگ هب عورش و هیرگ ریز دز ههچب هرابود هک هگب یزیچ تساوخ ریما

تخیریم شتروص یور هلوگ هلوگ شاکشا و دوب هدرک زاب نکمم دح ات ور شنهد

هدنخ ریز دز یقپ ههچب هفایق ندید اب دوب هتسشن مرانک هک لسع

تفگ و درک شهاگن مه رد هفایق اب ریما

؟ ینکیم شلمحت روطچ ماس +

تفگ و شاپ یور دنوشن ور هچب سکلیر ال ماک ماس

تسکش شلد یدز فرح دب شاهاب وت ههام میلیخ نم نیلس +

درکیم شهاگن هریخ شتشرد یامشچ اب هک درک هاگن یلسع وهب دروارد ور ماس یادا ریما

تفگ و تخادنا باال وربا ریما

؟ هداتفا یقافتا +

تفگ و تسشن شابل جنک یدنخبل لسع



یراد ینشور هدنیآ هچ ینودیمن یلو هدوب تتقو دنچ نیا زور و حلا یرایب دب تشپ یرایب _دب

یدرگب ییانشور نیا لا بند دیاب یلو

تفگ و دیدنخ وربا

امش؟ یبوخ _

تفگ مورا ماس

هتسار هگب یچ ره همویدم هی نوا +!

متفرگ ماس زا ومهاگن

؟ نسانشیم اجک زا ومه ماس و لسع

تفگ هدنخ اب لسع

ناتسرامیب ... تیعرش هنز ... تنز هنوخ یتشگرب هشیم یتعاس مین هی ماوت هرصع حنپ تعاس _االن

هیرتسب

تفگ و درک مهاگن ریما

یتفگ شهب +وت

تفگ و تخود ریما هب وشصلا خ هاگن لسع هک مگب یزیچ مدرک زاب بل

هروخیم گنز تیشوگ _االن

تشاذگ زیم یور ور شیشوگ ریما

هروخیمن +

دروخ گنز ریما یشوگ هیناث دنچ زا دعب هک درک شهاگن ممصم لسع

مدرک سح هنیع هب ور ریما ندروخ اج

تشاد قح !

مدروخ اج یلیخ منم

ماس نابز زا

متفرگ لسع زا ور مهاگن



درکیم هنووید ورام رخا رتخد نیا

شمدید اجنوا و متفر هقظنم نومه هب نومرادید نیلوا زا دعب همدای

همویدم هی اعطق نوا دش مرواب هک تفگ ور میگدنز ی همه و درک زکرمت مور مندید !اب

تسین غورد هگب یچ ره هک دلب راک همویدم !هی

خر هب ور شدوخ و درکیم ییامندوخ شدیفس تروص یور یصاخ روج هی شقارب و زبس یامشچ

دیشکیم

تشاد یبیجع هاگن

تفر نوریب وهب تشاد شرب اه هتفرگ قرب لثم هرامش ندید اب ریما

دز فرح یشوگ اب مولج یک راب نیرخا دایمن مدای !

مدرکیمن هاگن ایرد !هب

تشاذگ ماهنت و تسکش ور مرورغ روطچ هتفرن مدای

دیکمیم ور شتصش تشگنا هک متخادنا ینیلس هب ور مهاگن

متفگ و مدرک مخا یلو دش درگ مامشچ یا هظحل

ربن ونوموربا هتشز هچب نکن _

هت زا تساوخ ملد یا هظحل هک درک کاپ مسابل اب ور دوب سیخ شنهد بآ هک ور شتشگنا نیلس

مشکب هنورتخد شارخ شوگ غیج هی .لد

دش دنلب ایرد و لسع هدنخ یادص

تشاذگ شیامن هب ور شکیچوک و یفدص یانودند دزو امن نودند دنخبل نیلس .

ولوچوک رتخد نیا هنک یزاب نم لد اب روطچ تسنودیم بوخ !

دموارد شغیج مزاب لومعم قبط هک مدیسوب ور شدیفس هنوگ مکحم

هزیت تاشیر ماس ییییآ _

تفگ دوب دیعب شزا هک یلا حشوخ واب دموا لخاد اروف ریما هک مدیدنخ

هدموا شوه هب مارا ... مارآ _

متفگ هدنخ اب مدش دنلب اروف

نشور تمشچ شاداد +



دییود دوب زیم یور هک هراچیب چییوس هب ندز گنچ هن هک نتشادرب زا دعب دزو قوذ زا رپ یدنخبل

نوریب

دنوم شتفر ریسم یور مهاگن

هنودرگرب شلوا زور هب ور ریما هنوتیم مارا متسنودیم !

هرایب همه یابل هب ور هدنخ شندیدنخ اب لبق لثم هک یریما

هزرو یم قشع همه هب هک یریما

هلیمکت شداوناخ وحاال هشداوناخ تشپ هوک لثم هک یریما !

هزاسیم مارآ اب طقف وشا هداوناخ و سب و هنیبیم و مارآ طقف دعب حاالهب زا منودیم نوچ .

مدرک نیشام راوس و مدرک لغب ور نیلس

دش راوس رفن وهی دش زاب درگاش رد وهی

داتفا ورپ لسع هب مهاگن

متفگ مخا واب دیرپ مکلپ

؟ یش راوس متفگ نم هگم _

تفگ لا یخیب

یتفگیم تلا ح ره +رد

تسشن مدوب هدنوشن لیرک یور هک نیلس رانک بقع ایرد

تفگ و دیدنخ هک متفر لسع هب یا هرغ مشچ

یتسبیم کشوپ یگلا س دنچ ات مگب رازن انکن مخا نم یارب _

تفگ و دیدنخ هک مدیشک مه یور ومانودند

سرتن مرادن ذوفن مدح نوا رد هگید +

هشب ورپ رتدب و هنیبن ات مدرک یفخم ور مدنخ و متفر یا هگید ی هرغ مشچ

. ریما نابز زا

مدنوسر شخب هب ور مدوخ و مدش ناتسرامیب دراو



دادیم پوس شهب راتسرپ و دوب هتسشن تخت یور هک مارا وهب متخادنا مارا قاتا لخاد ومدوخ

مدرک هاگن

تفر فعض شلا ح یب هرهچ یارب ملد

دش دنلب راتسرپ هک متفر شتمس

متسشن شلباقم تخت یور

دیدزدیم مزا ور شهاگن

؟ یبوخ _

داد نوکت رس مورا و درک هاگن مامشچ هب شیلسع یامشچ اب

مدیسوب ور شاهوم یور راب دنچ و شمدیشک ملغب وت

مزور دنچ نیا یادرد یور ینومرد دش راگنا شدنخبل

متفگ و شمدرشف مدوخ هب

یدرک منوج همین یا، هنووید یلیخ _

دوب شزور دنچ نیا یاندزن فرح زا یشان هک شتفرگ یادص واب تشاذگ مرمک یور وشاتسد

تفگ

دیشخبب +

متفگ و مداد شیکت و متشاذگ تشلا ب شتشپ

؟ یتسنودیم ویزیچ +هی

درک مهاگن یلا وس

متفگ و مدرشف ماتسد یوت ور شدرس یاتسد

همه نویم یا، هدنخ نومه مارب ؟!وت هراد یبوخ سح دقچ دایم هیرگ طسو هک یا هدنخ یدید _

میگدنز یاه هیرگ .ی

تفگ و داد راشف شفیرظ یاتسد وت وماتسد

مشب تقشاع رتشيب نم هدش ثعاب ميتشاذگ رس تشپ هك ييازيچ +

شگنشق فرح زا دیزرل ملد

حاال نیمه تساوخیم ملد راگنا

هظحل نیمه وت



ماوخیم هک ییایند مایند مومت هدش هک ییامشچ وت مشب قرغ نم و هباوخب ایند یاتعاس لک

باوخ شتسب یاکلپ ندید اب ور مبش و منک عورش شگنشق یامشچ ندید اب ور محبص !

متشاذگ شینوشیپ یور ور مینوشیپ

مدوب هدشن راتسرپ نتفر هجوتم ال صا هک مدوب مارا اب مندز فرح قرغ راگنا

مدنوشن شابل یور ور مزیر یاه هسوب و مدرک هاگن شتسب یامشچ هب

دیمهف شسح دشیم شهاگ یب و هاگ یادنخبل !زا

هربیم تذل یکیدزن همه نیا زا نم لثم منوا !هک

متشاذگ شندرگ تشپ ور متسد و متفرگ شابل زا یقیمع ماک

یگنتلد نیا یارب ینایاپ دش مشطع رپ یاه هسوب .

مدش هجاوم شوحم دنخبل و هتسب یامشچ اب هک مدموا بقع و مدرک لو ور شابل مورا

مدرک بترم شرس یور ور ناتسرامیب دیفس یرسور و مدیسوب وشقیقش و شمتفرگ ملغب

تفگ دنخبل واب دموا لخاد رتکد

خرف موناخ هبوخ نوتلا ح هک منیبیم _

تسب شقن مابل یور یبیجع دنخبل خرف یلیماف ندروا اب

هک متسشن خیس ما هراچیب یولهپ زا یزیر نوگشین نتفرگ اب یلو درک افتکا رس نداد نوکت هب مارا

تفگ و درک مهاگن رتکد

ناخ ریما هداتفا یقافتا +

متفر شاندیدنخ هقدص نوبرق ملد ووت متفر نودنخ مارا هب یا هرغ مشچ و متفگ باالیی دنلب هن

تفگ و تشون دوب شیساش هتخت یور هک یا هگرب لخاد یزیچ دنخبل اب رتکد

ینامز ات هعونمم نیگنس یازیچ ندرک دنلب ، دایز نتفر هار تقو دنچ ات هنوخ نوشدیربب دینوتیم _

هتفویب نوشیتسوپ یاه هیخب و هروخب شوج یلخاد یاه هیخب هک

متفر شریذپ تمس وهب مدش دنلب اروف و مداد نوکت رس عیطم

ور ارتخد و ماس اب مدشیم مارا قاتا دراو متشاد هکذینامز و مدرک تخادرپ ور ناتسرامیب جراخم

مدش ور .هب

دوب هدموین مشوخ شزا ال صا و دوب یبیجع یلیخ رتخد لسع نیا .

متفر لخاد شهب هجوت یب و دش درگ شامشچ هک متفر لسع هب یا هرغ مشچ هتساوخان



ییورپ اب لسع یلو درک یتخبشوخ زاربا لسع واب تفرگ شلغب وت ور نوا ایرد ندید اب مارا

درک شلغب و درک لوبق زاب شوغا اب مارا هک تخادنا مارا لغب وت ور شدوخ

هشوپب سابل ننک کمک مارا هب ات میدموا نوریب ماس ونم ندز پگ یمک زا دعب .

ندروا نوریب ور مارا و

منیس یور ور شرس تلا جخ اب هک مدرک شدنلب ماتسد یور و متخادنا مارا رود ور ماتسد اروف

درشف و تشاذگ

مداتفا هار نیشام تمس و مدرک شلمعلا سکع هب یا هدنخ

تفگ و دش در لسع

تخبدب لیلذ _نز

دش درگ مامشچ و مداتسیا یا هظحل

؟ مدوب لیلذ نز نم و دیسریم رظن هب روطنیا اعقاو

مداتفا هار هرابود و مدرک شراب ییورپ

راوس ور مارا دش ماس نیشام راوس و دیشک یشیا لسع یلو ندیدنخیم زیر زیر مارا و ایرد و ماس

هشن تیذا ات مدنوباوخ ور شیلدنص مکی و مدرک

هنوخ تمس مدنور و مدش راوس ممدوخ

دوب هتسب وشامشچ و دوب هداد هیکت ور شرس مارا

تفگ دزو یدنخبل هک مدز شفیرظ تسد یور یا هسوب و متفرگ ور شتسد

دایمن تهب ریما نکن _

متفگ و مدرک شهاگن

یرازیمن وت مدش لوهتم نم !حاال ابجع +!

تفگ و دیدنخ

هنم ملا طقف شبان یاه هدنخ هک ما یتهبا واب یدج ریما نوا قشاع _نم

متفگ و مدیدنخ

موناخ مارا هشاب ؟ ینکیم هدافتساوس منزب تسد تهب منوتب هک تسین یروج تلا ح ینودیم +

هشیم منم تبون نوزاتب .

درک یزان یرپ هدنخ



دش ههقهق هب لیدبت شدنخ هک مدرک شهاگن هدش کیراب یامشچ اب

وت هشن تیذا نیا زا رتشیب ات شمنوسرب هنوخ هب رتدوز ات مدرک رتشیب ور متعرس و مدیدنخ

نیشام

. مدرک کراپ گنیکراپ وت ور نیشام نیگنس کیفارت هی یط زا دعب

مدرب هنوخ لخاد وهب مدرک دنلب ملغب وت ور مارا و مدش هدایپ

درکیم هاگن مارا هب طقف و دش دنلب ام ندید اب منبش

دوب باوخ قرغ و دوب هدرب شباوخ مارا

شمتشاذگ تخت یور باالو هقبط شمدرب و شمدرشف مدوخ ی هنیس هب

هروخب هرگ مه وت مامخا دش ثعاب دش جراخ شابل نیب زا هک یزیر خآ

مدیشک وتپ شور و مدیسوب وشینوشیپ و مدش مخ

متفر نییاپ و مدش جراخ قاتا زا

تفگ و دموا متمس منبش

؟ هدش صخرم مارا هک مدب ربخ منامام _هب

متخادنا شامشچ هب یمیقتسم هاگن

تفر ندرم زرم ات مارآ فرخضم زار نیا و منبش و رطاخ ...هب

_کب شلف #

لبق _ زورود #

مدش ناتسرامیب دراو همیسارس

شخب شخب لخاد مدییود

مدش هجاوم شرس باالی رتکد یلک اب هک متفر مارا قاتا وت

تفگ و تشگرب متمس رتکد

و مینک ادج وراه هاگتسد دیاب رامیب یلک و میراد تازیهجت دوبمک ام هتشذگ زور هس خرف یاقا +

نایم شوه هب ادخ دیما هب مه هاگتسد نودب نوشیا میراپسب ادخ هب ور موناخ مارا



متفگ هدبرع واب راوید هب شمدیبوک و متفرگ و رتکد هقی و متفر ولج مشخ اب

وراهاگتسد یاوخیم ینکیم طلغ ؟ هکیترم متفگ نم ؟ هرا نک؟ ادج وراهاگتسد متفگ وت هب _نم

هدرکن زاب وشامشچ یتقو ات نم نز ! نوریب ننک تترپ یگندرُا اب هکنیا زا منکیم راک هی ینک ادج

یمهفیم همهم مارب منز االن مرادن راک هگید یارامیب اب نم ؟ یدیمهف هشاب لصو هاگتسد شهب دیاب

نومسیر نومسآ نم یارب یراد ینزن رس حبص هب حبص یاوخیم نزن زاغ هی نم دص یافرح ؟

یفابیم .

تفر نوریب شلنسرپ اب هارمه و. درک تسرد ور شسابل مخا اب رتکد

دنوم مارآ یور ما هدنومرد هاگن

متفگ هاگادخان داد واب متفر شتمس

هی ندینش هنوهب هب مایم و مریم هزور هس یدرک منووید هگید نک زاب وتامشچ ماوت یتنعل بخ _

هدننک لا حشوخ فرح .

مدش جراخ قاتا وزا مدیبوک قاتا راوید هب ور متشم

مدرک هاگن منبش وهب مدموا مدوخ هب متروص لباقم یتسد ندروخ نوکت سح اب

؟ یدیمهف شابن مارآ و نم مشچ ولج تنن لد رو یریم یشیم اپ متدوخ هدرکن المز ریخن +

مدش ودر مدز شرانک هک هنزب یفرح تساوخ و تخادنا نییاپ وشرس منبش

نیرت رود هک هتفرگ لسع یفرط وزا دندوب هتفرگ مرگ مه اب هک داتفا ییایرد و ماس هب مهاگن

دوب هریخ نیمز وهب دوب هتسشن هطقن

متشادرب یمدق ماس تمس و دیرپ باال ماهوربا

متفگ و مدیشک یفوپ ایرد طسوت ماس هنوگ ندش هدیسوب اب

ادخ هب دیتفرگ ورام مهامش _

عمج ور نوشدنخ هک مدرک نوشهاگن یداع یلیخ نم یلو ندیدنخ و ندرک مهاگن ایرد و ماس

ندرک

هرادن رثا مارا ور هگید متاکرح نیا مریگیم هجیتن سپ ! مراد هبذج مزونه

! متسشن لبم یور

امیس دوبن سپ مراد ومارآ هک االهن مهم دوبن مهم مارب ال صا یلو مدوب هدش امیس نتفر هجوتم

دوبن مهم مارب دش جراخ هنوخ زا تسد هب نودمچ هک یمنبش یتح



یچ ینعی رفن هی نتشاد تسود مدیمهف سلا ود دعب زور دنچ نیا یوت !نم

یچ ینعی هشاب دنب یسک سفن هب تسفن مدیمهف !

تقو چیه هگید هنکمم هک یسک یامشچ ندید هظحل هی یارب طقف ینزیم هل هل هک یتقو

هنکن زاب وشامشچ !

هساسح دح هچ ات مارآ منودیم مه !االن

یرد هبرد و لکشم همه نیا زا ستسخ و هشکیمن هگید هک مدیمهف یتح !

متسه حاال نم

مشاب هک ماوخیم

مشاب شتشپ ماوخیم

هنیبن وشکشا هرطق هی ات هدب وشزیچ همه هرضاح هک یسک مشب .

داوخیم مارا هک مشب ینوا ماوخیم

شاهایور درم نومه

هن همارآ ملا طقف ششوغآ اهو هسوب ، شاتبحم ، شاه هدنخ هک هبذج ورپ رورغ رپ درم نومه

یا هگید نز چیه !

اه هلپ زا مورا هک مدرک هاگن مارآ وهب مدرک دنلب رس دایم نییاپ اه هلپ زا یسک هکنیا یادص اب

دوب شمکش ور شتسد و دمویم نییاپ

شمدروا نییاپ اه هلپ زا مورا و متفر شتمس اروف .

تفگ و درک یا هدنخ کت

مشب بوخ ماوخیمن ال صا هیروطنیا هگا _!

متفگ و مدرک یمخا

سورع سابل لا بند میرب میاوخیم یشب بوخ دیاب یدرک طلغ +

تفگ مونشب مدوخ هک یروج مورا و تفرگ وماتسد

ریما میریگب یسورع ماوخیمن _نم

دش درگ مامشچ

؟ مارا ارچ +

اکیلم ... یتح ... یتح نافرع و ناسحا یتح نشاب همه . هشاب یگداوناخ نشج هی داوخیم ملد _



متسب مکحم اکیلم مسا ور مامشچ

ارچ غورد !

مدوب شگنتلد یروج دب

متفگ و مداد نوکت رس

امتح _

مدروا شرد مبیج زا میشوگ ندروخ گنز اب

مداد باوج اروف دیما مسا ندید .اب

دیما _ولا

تفگ یلا حشوخ زا ورپ دنلب یادص اب دیما

رییییما +

_اه

ازر +ازر

بخ _

هدش یلا ع شتروص هشیمن مرواب دوب یلا ع شلمع نیا +

دش درگ مامشچ

؟ ادخوروت _

ریما وت گرم +

مدرک مخا

نم؟ گرم ارچ هکیترم تدوخ گرم _

مدز گنز یک هب شاب ونم وشمگ ورب ینک نوغاد وملا ح یرظتنم حاال بخ +

متفگ و مدیدنخ

تارب ملا حشوخ یلیخ شاداد منکیم یخوش _

تفگ و درک یمورا ی هدنخ

میدینش وت نهد زا شاداد هی بجع +هچ

دش رت گنر رپ مدنخبل



مدوبن نم یلو دوب نوبرهم دیما

مریگب دای ور ندوب نوبرهم ماوخیم منم

مدرک ریگ لفاغ ور مارا هریخ هاگن مهاگن واب متشاذگ مبیج وت ومیشوگ ملیابوم ندرک عطق زا دعب

تفرگ وشهاگن دزو یکلپ هک

متفگ و مدیدنخ

ولوچوک موناخ +

تفر فعض ملد هک درک یا هدنخ کت و درک مهاگن

متفگ و مدرب شگنشق و تخل یاهوم وت ومتسد

رتکد میریم _

تفگ بجعت اب

ارچ؟ +

متفگ و مدرک رت بل

میشب راد هچب _هک

مدید شامشچ وت وکشا قرب

متفگ و مدرک شزاون وشاهوم

تدوخ ییابیز هب رتخد +هی

دز شیتآ ور ملد شترسح رپ هاگن

؟ مدروا منز مرس هچبالیی کش هی رس

هشچب ور ندش ردام معط هنوتن تقو چیه هگید مدش ثعاب کانتشحو هطبار نوا اب

شمدیشک ملغب ووت متسب مکحم ور مامشچ

تخوس و دیزرل رتشیب ملد شاه هنوش ندیزرل اب

دوب مولظم مارآ

دروایم هانپ مدوخ هب مزاب ماه یدب مامت اب هک دوب یرتخد مارآ

دربیمن هانپ هگید سک هب نم سرت وزا تخیریم مدوخ لغب وت وشاکشا مزاب

مدرک شلغب



منک شلح مدوخ وت متساوخیم هک یروط

دش هتسب شمارا زا مامشچ هک نما و مکحم ردقنا

مارا و مشاب مدوخ طقف هک مرب اج هی تساوخیم ملد .

متفگ و مدرک شهاگن

مشب مگ تامشچ وت اه تعاس نم و ینک ماگن وت تور هب ور منیشب داوخیم ملد _

دیدنخ مارا

ور شسیخ یاه ومژه مدرک کاپ ور شاکلپ هشوگ شاکشا و مدز وحم دنخبل هی طقف نم یلو

مدرک شزاون

تفگ و درک ماگن مارا

یرس هی هرابود هبرجت یارب طقف ! یزیچ ندرک تسرد یارب هن مدرگرب هتشذگ هب داوخیم ملد _

ازیچ .

تفگ هک مدرک شهاگن یلا وس

ندوب نومنوخ یکیدزن راک؟هک یاه هچب شیپ یربیم ونم +

متفگ یمورا هرآ و مداد نوکت یرس

دیزخ ملغب ووت درک در مافتک ریز ور شاتسد دنخبل اب

متفر ییاریذپ وت درک هقلح مرمک رود نداتفا سرت زا ور شاهاپ هک مدرک شدنلب

و تسب وشامشچ و منیس یور تشاذگ وشرس دوب ماپ یور هک روطنومه مارا و متسشن لبم یور

مدش شیمشیربا یاهوم اب ندرک یزاب لوغشم تذل اب نم

تشگیم متسد هدیشک و گرزب یاتشگنا نیب هک شمرن یاهوم

مدیسوب ور شاهوم یور

وطالین و راب دنچ

مدرکن مهب ندوب هدز لز دغج لثم هک ایرد و ماس لثم محازم تشم هی نیگنس هاگن هب یهجوت

مدرک ششزاون و تفرگ هنوشن ور مارا رمک مگید تسد و

دوب هتشاذگ منیس یور اه هچب لثم ور شرس

متسب ور مامشچ و مداد هیکت شفیرض هنوش هب ور مرس زور دنچ نیا زا یگتسخ زا

مدرک زاب ور مامشچ و مدیرپ رد ییوهی یادص اب



دوب هتسب مکحم ورد و دوب هدییود نوریب لسع

متخادنا یهاگن ایرد و ماس هب

درکیم هاگن وماس یشوگ ووت دوب ماس یوزاب یور ایرد رس

متشاذگ تخت یور وباوخ مارا و متفر باال هقبط وهب مدرک دنلب ومارا

دربیم شباوخ اروف شاصرق رطاخ هب

مدرک هاگن دوب هتسشن هلپ ور هک لسع وهب متفر طایح ووت متفر نییاپ اه هلپ زا

مدرک شاگن و مداد نوریب ور مسفن و متسشن شرانک

درک هاگن مامشچ ووت درک دنلب رس

تفگ هدنخ اب هک مدرک شاگن یلا وس

همچ ینودب یاوخیم منودیم _

مدز دنخبل و مداد نوکت رس

تفگ یخلت دنخبل اب

تساوخ مزا یتقو یتح هریگ یسک شیپ شلد مدیمهف مدید وماس راب نیلوا یارب یتقو +نم

نوچ ... نوچ مدرکن ایرد هب یا هراشا چیه مگب وشیگدنز ...

متفگ یلا وس

؟ نوچ _

تفگ زجع اب

ریما هشیگدنز لک ایرد نوچ +

متفگ مخا اب

ناخ ریما _

تفگ و دیدنخ

ناخ ریما اباب بخ +

داد همادا شافرح هب هک متفر هرغ مشچ

مگب ور ماس هدنیآ داوخیمن ملد تقو چیه یلو ریما مگب مه هدنیا زا منوتیم _نم

مدیسرت یا هظحل !



ارچ غورد !

هنوسرتیم ونم و هراد ربخ نوا !

متفگ و مدرک شاگن

لسع هشب یچ هرارق هگم _

درک ماگن

دوب هدش تشرد شامشچ کمدرم

تفگ شمورا نحل اب

شقشع رانک نم یب یلو هتخبشوخ +

تفگ دنخزوپ اب هک مداد نوریب ومسفن

وشدنیآ مگب شهب ماوخیمن تقو چیه _

دوب شهب مهاگن

هنکیم جاودزا ایرد واب هنکیمن للعت هظحل هی همهفب هک یتقو نوچ _

درک ندیراب هب عورش شاکشا و

متفگ و مدرک هاگن شاکشا هب

ارچ؟ _

تفگ و درک ماگن

ارچ سپ هراد تسود وشرآ ! هشرآ شیپ شرکف زونه ایرد ! ایرد زا رتشیب یتح مراد شسود +نم

ارچ؟ ریما ارچ ؟ هشکیمن بقع

مدرکیم شاگن گنگ

مدروایمنرد رس شافرح زا

تشاد تسود وماس نوا

تسایرد قشاع شدوجو مومت اب ماس منودیم بوخ یلیخ نم یلو

هنکیم ربص مه زاب هتفویب شاپ هگا و هدرک ربص اتحاال هک روطنومه

یانوکت شاه هنوش و دیزرلیم شنوچ درکیم هیرگ هک روطنیمه تخوسیم لسع یارب ملد یلو

دروخیم فیفخ



مدرک لغب ور لسع و مدز گنچ ماهوم هب کالهف

یرهاوخ مشچ هب هتبلا !

شمنیبب عگید مشچ هب منکب طلغ هنرگو

مدرک شلغب ومداد یرادلد ومدوخ فرح نیا اب

مدش ور هب ور مارا و ایرد ی هدش تشرد یامشچ اب مدرک دنلب هک رس

مدرک نوشهاگن تام روطنومه

مدرک لو ولسع اروف و مدرک تفج هک تخادنا مهب یدب هاگن دزو یدنخزوپ مارا

تفگ دنخزوپ اب مارا

؟ ینک محرت یتفرگ دای ماوت مزیزع یخا _

متفگ و مدز یکلپ

...نم شتسار بخ... بخ.. +....

تفگ مخا اب مارا

تکاس سیه _

مدرک شاگن و مدش تکاس عیطم

تفگ هدنخ واب هدنخ ریز دز ایرد

ریما یدش نک شوگ فرح +هچ

تفگ مارا لثم ایرد هک مدرک مخا

نکن مخا _

متفگ و مدرک مخا رتشیب

سول وتدوخ نک عمج +.

دش تکاس و درک عمج وشابل ایرد

هدش هریخ دوب موناز یور هک لسع تسد هب هک مدرک هاگن یمارا وهب متفر شهب یا هرغ مشچ

دوب

امرفب !

دشیچ نیبب متشادرب ینوبرهم زاف راب !هی



هرتهب منومب دوب خلت رهز لثم هک ریما نومه نم

مدش دنلب و مدز سپ ولسع تسد

تفر اهباال هلپ وزا درک ماگن زیت هک مرب مارا تمس متساوخ

مدیشک ماهوم وت یتسد

قمحا ی هرتخد هزیرن نوبز نم هساو هگید ات متخادنا ایرد هب یدب هاگن

ملغب زا درکیم وقتال دیبوک منیس هب غیج اب هک مدرک دنلب ماتسد ور ومارا و متفر اهباال هلپ زا

دایبرد

مدرکیم شاگن هریخ و مدربیم تذل شاه قتال زا طقف نم یلو

هدنخ ریز مدز هک دیبوک منیس ور یرفک

متفگ و مدز شابل ور یمکحم ی هسوب

تمروخب داوخیم ملد رتدب ینکیم یروجنیا _

مدرک شلغب مکحم و مدیدنخ هک تفر هرغ مشچ

تفریم فعض شارب ملد

مدوب قشاع اعقاو نم

ولوچوک رتخد نیا قشاع

دوبن لیلد یب اجنیا شدوجو ملوا زا دیاش هک یمارا قشاع

مارآ نابز زا

دعب هام_ #ود_

متفر نییاپ اه هلپ وزا مدیشک مسابل هب یتسد

ندوب همه

منامام یتح و منبش و نوج امیس ات نافرع و ناسحا زا

دش هقلح مرمک رود شاتسد و دیسوب ور منوگ هک مدرک شلغب و متفر ریما تمس

میتفر ترامع طایح هب همه ندموا داماد و سورع هکنیا ربخ اب



ندمویم لخاد تمس هک یماس و ایرد هب مدش هریخ نم و

دوب هدش اه هتشرف لثم نیلس

تفرگ ور ایرد سابل هلا بند تشپ وزا داد شزان و هنوگچب سورع سابل نماد هب یبات

مدرک نوشهاگن و مداد هیکت ریما هنیس هب ور مرس قوش واب مدرک یا هدنخ .

دوب یلا ع زیچ همه

تشذگیم ریما ونم دقع زا یا هتفه کی

تساوخیم ملد هشیمه هک دوب یروطنومه نم نشج

شدرک یلا زاع رت یلا وع درک مهارف مارب ایرد بل وتذل نیا ریما هک کیتنامر و مورا یلیخ وج هی

مدرک یمورا ی هدنخ و متخادنا متسد وت رتشگنا هب یهاگن

مدش جراخ رکف زا هیقب یاندز تسد و ایرد نتفگ هلب اب

مدوب هدینشن مه ور دقاع یادص راکنا یتح هک مدوب ندرک رکف قرغ یردقنا

دوب شخب تذل مارب مردام دوجو اب ردق هچ نم دقع

هنکب یتخبشوخ یوزرا مارب و مریگب هزاجا شزا دقع عقوم منوتب هک تسه یسک هک دوب مرگ ملد

مدیدیم شامشچ یوت تحار ور یلا حشوخ قرب یلو دوب یکشا شامشچ هک ییایرد هب مدش هریخ

دموا یمن نوریب ماس لغب زا ما هظحل هی هک یدوسح نیلس روطنیمه و

هچ هرارق هک تشادن ربخ سک چیه و ندیصقریم همه و داتفا هار یبوک یاپ و نشج دقع زا دعب

هتفویب یقافتا

مدرک هقلح ریما ندرگ رود وماتسد

دوب رون صقر یاپوت یارب رون اهنت و دوب کیرات همین اضف

هدیم بورشم یوب ریما هک مدش هجوتم مدیشک سفن قیمع هک مکی

دروخیم متروص تسوپ هب شغاد یاسفن

مدرب شاهوم وت ومتسد

دوبن نومفرط یسک دایز و میدوب ال کلا زیم فرط

مکی ور مسابل هقی و دیشک موقرت ات مابل یور زا ور شراشا تشگنا هک مدرب ریما یاهوم وت ومتسد

داد نییاپ



تفرگ هنوشن ور مندرگ و دموا شک شابل هک مدیدنخ

هب عورش و داد تکرح شرمک یور شاتسد هب هک متسب ومامشچ و مدرک شزاون وشندرگ تشپ

درک مندرگ ندز کم

مدوبن دنب اپ یور تذل زا

دنوزوسیم ومتسوپ شابل

هشابن نومهجوتم یسک ات تفر رت بقع هک مدرک یمورا نهلا

مدرک شاگن

دش یطاق مه یوت نوماسفن و دروا مابل سامم ور شابل

میدیسوب علو واب میدرک راکش ور مه یابل تقاط یب

مدوب هتفر علخ وت راگنا

شمسوبب طقف تساوخیم ملد

مدیدنخ ولگ وت هک دیشک مندب یور یصیرح ور.اب شتسد

تفگ و تفر بقع تقاط یب

؟ مموناخ باال میرب مارآ _

هیچ شلکشم هک مدیمهف

مدیمهفیم تحار شامشچ یوت زاین زا ونیا

منومب رتشیب ماوخیم ریما +هن

تفگ کالهف

میرب ایب مارا _

مداد تروق ومدنخ

اه هترهاوخ یسورع یتم ال سان مایمن +هن

باال هقبط تمس دیشک و تفرگ ومتسد

مدیدنخ زیر زیر

تخیر مرود ماهوم و مدش نییاپ باالو تخت یور رنف اب هک تخت یور درک مترپ و قاتا وت مدیشک

دایم نوشن ور مدیفس س*هنی هسفق و دوب هدش لش شقی مدیفس سابل



تفگ دزو همیخ مور هدنخ اب

؟ مرذگیم مرذگیمن وت زا هک _نم

درک مابل لفق ور شابل هک مدیدنخ

مدیسوب قیمع و مدرب شاهوم وت ور متسد

تفگیم تسار ریما !

میتشذگیمن مه زا تقو چیه ام

مدشیم تذل قرغ و دشیم مندب گنچ شاتسد

متفرگیم زاگ ور مابل و متسبیم ور مامشچ هک تشاد تذل ردقنا

مدرک شهاگن رامخ یامشچ اب منت زا مسابل ندش جراخ اب

شگنر یکاخ تک ریز هک شدیفس سابل یاه همکد ندرک زاب لوغشم و دش دنلب مور زا ریما

دش دوب هدیشوپ

ریما هب مدش هریخ و مدرک مندب مرها ور ماتسد و مدیشک ورباال مدوخ

تخت رانک هپاناک یور درک ترپ و دروارد ور شسابل

مترپ تکرح هی اب هک مدیشک شمکش یاه هلضع یور ومتسد و ومدوخ مدیشک رت کیدزن هاگادخان

همیگدنز بش نیرت زیگنا ناجیه بشما هک درک تباث مهب نیا و تخت یور درک

.

.

.

متسشن تخت یور همیسارس و مدیرپ باوخ زا یدنلب غیج یادص اب هک مدوب باوخ قرغ

دوب هتفرگ ور ترامع لک نیلس سرت ورپ ددعتم یاغیج

نوریب مدییود یشرف ور ییاپمد اروف ندیشوپ زا دعب و مدیشوپ سابل اروف

دمویم فیفخ یاه هیرگ یادص

متفر نییاپ

درب متام ملباقم هنحص ندید اب

هدموین هداوناخ نیا هب یشوخ هظحل هی اعقاو !



دوب هداتفا نیمز یور هک نوخ قرغ لسع هب مدش هریخ

درکیم هیرگ ایرد لغب وت نیلس

ماس نابز زا

متشاذگ نیمز یور ماپ یور زا ولسع رس مورا

دوب مرس وت شافرح زونه

دوب مامشچ یولج دیشک شندرگ گرهاش یور ور وقاچ هک یا هظحل زونه

_کب شلف #

لبق _ هقیقد _ دنچ #

دروخ لسع هب مامشچ هک مدموا نییاپ اه هلپ زا

مدز یکیچوک دنخبل و مداتسیا هک دموا متمس و دش دنلب مندید اب

تفگ مورا لسع

ماس _

تفگ هک مدرک شهاگن یلا وس

؟ مینزب فرح مکی هشیم +

متسشن هپاناک یور و مداد نوکت رس

تسشن ملباقم

تفگ و درک زاب بل

یراد تسود ور ایرد _

متفگ و مدیدنخ

سرپن هرخسم وساالی +

تفگ ضغب اب



؟ هیچ نم بجار ترظن _

متفگ و متخادنا باال وربا

یتسه یبوخ رتخد +

؟ نیمه _

مارب یرهاوخ هی لثم هگید ...هرا مووا بخ... +

درک بلج ومساوه دیکچ شمشچ هشوگ زا هک یکشا هرطق

لسع هدشیچ +

تفگ زجع اب لسع

ماس مراد تسود _

تسشن ماهوربا نیب یظیلغ مخا هک دیشکن یلوط و مدرک شهاگن تهب اب

تفرگ وموزاب و دش دنلب هک متفرگ شیپ رد ور هنوخزپشا هار و مدش دنلب

ماس ورن _

مدیشک ومتسد مخا اب

مراد نز نم روعشیب شکب تلا جخ +

تفگ هیرگ اب

شاب نم اب متقشاع نم یلو _

؟ ینک وراک نیا ترهاوخ یگدنز اب دایم تلد روطچ منکیمن تنایخ ایرد هب +نم

تفرگ تدش شاکشا لسع

تفگ دزو گنچ زیم یور یوقاچ هب

ماس مشکیم ومدوخ _

هرادن وراک نیا تعرج متسنودیم

مدرک شهاگن رخسمت اب

تفگ مورا

منکیم تسامتلا _

مشن شایزاب هایس نیا ماخ هک تشاد شزرا مارب ایرد یردقنا !



مدرک شاگن طقف

نوخ و دیشک شندرگ گرهاش یور ور وقاچ لسع هک دش تسس ماهوناز و درگ ینامز مامشچ یلو

درک رپ وشتروص مامت

مارا نابز زا

دوب تخس زیچ همه و دوب هتشذگ لسع گرم زا یهام کی

هنک داش ور نوملد شاتنطیش اب دوبن یسک و دوب هدش تکاس هنوخ

مدوب اهنت یفرط زا

تشادن یا هجیتن چیه متفریم هک یددعتم یارتکد

مدشیمن راد هچب و دوب نم زا لکشم

مشب رادراب منوتیمن و هدید یدیدش بیسا ممحر تفگیم رتکد

داوخیم هچب شلد هک دیمهف دشیم و دوب هدش بوخ ریما

دش ماهوم شزاون لوغشم و درب ماهوم وت ور شاتسد هک متشاذگ شنیس یور ور مرس

تفگ هک متسب ور مامشچ

؟ دوب یچ یتشاد هچب هگا یتشاد تسود _

تفرگ ملد !

؟ مگب متسنوتیم یچ

؟ یچ وت منودیمن بخ.. +

تفگ و درک یا هدنخ

ما هچب رتخد قشاع نم بخ _!

مداد یزاب شنیس یور ماتشگنا

؟ مرایب هچب هی ریما یارب منوتیمن ارچ هتشذگ تدم همه نیا ؟ مدشیمن نامرد نم ارچ

متسب ور مامشچ کالهف

دادیم راشف ومولگ ضغب

یک هب ریما دعب داوخیم یثراو چیه نودب ثاریم و ثرا و کلم همه نیا مراین هچب شارب رگا

؟ هشب هدرپس



منک هیرگ لد هت زا تساوخیم ملد

دیزرلیم مولگ وت. دیدش ضغب طرف زا منوچ

دیسوب ور ماهوم یور راب دنچ و درک ملغب رت مکحم درک سح ور ماه هنوش شزرل هک ریما

شابن تحاران ال صا ملدزیزع یشیم بوخ هرخ باال میتسه یگدنز لوا هزات ام مموناخ شاب مورا _

ارتکد نیرتهب شیپ میریم

مدز بل و مدرب شنیس وت ومرس

؟ ینکیم ملو مرایب ثراو تارب منوتن هگا _

تفگ و دیدنخ

ینم زیچ همه وت منکیمن تلو هلوت مدرواین تسد هب تحار وروت +نم

تفرگ مورا و دش تذل قرغ شینوبرهم زا ملد

دوب هدرک سیخ ور شدیفس یاحرط اب یکشم ترشیت ماکشا

مدب شارب ور منوج مرضاح و مشقشاع هک ردقنا منکیمن لو وریما تقو چیه هک مراد نامیا نم

هنم هدرم نوا

داسیاو المت کشم مامت یاپ هک یدرم

دوب تخس شلوا دیاش

درد زا ورپ تخس

مدروخیم ریما زا هک ینیگنس یاکتک درد

دش نامرد ریما هک ملا حشوخ یلو

دروخیمن نوکت شابل یور زا هدنخ هک یریما نومه دش

درکیم کمک همه وهب دوب نوبرهم

منک شنامرد متسنوت !نم

شمنوسرب تذل و شمارا جوا هب متسنوت هک مدوب !نم

؟ تسین ! هتیکلا م مکح نیمه

نم ملا طقف هنم ملا ریما



دعب _سلا_ دنچ #

دوب هدیشوپ هسردم سابل هک داتفا ینیلس هب مهاگن هک مدموا نییاپ اه هلپ !زا

نییاپ وباالو دیدنخیم دنلب یادص اب شمه و تشاد قوش و قوذ و دوب هسردم لوا سلا لا سما

دیرپیم

مدیشک ما هتسجرب مکش یور ومتسد

دمویم ایند هب منم هچب هگید هام ود ات لقادح

داد مهب ور ولوچوک نیا ادخ هرخ باال ندروخ وراد و نومرد سلا دنچ دعب

تسین صخشم شمسا هرتخد

هچب نیا ماوخیم نم یلو دش مندش رادراب فلا خم ال ماک دیمهف ور هچب نیا طیارش یتقو ریما

هریما ونم هقشع هرمث نیا مارب هنومب !

هنکیم تبقارم نومچب زا بوخ یلیخ ریما هک منودیم یلو ! مشابن مدوخ هنکمم هکنیا !اب

لبق هام_ _ دنچ #

دیشک ممکش یور ور هاگتسد رتکد

طقف تاقوا رتشیب ای مدشیم شوه یب هدارا یب و مدوب حلا یب شمه و دوب میرادراب موس هام

متشادن ور مامشچ ندرک زاب یان و مدیباوخیم !

تفگ و درک هاگن ریما وهب دروارد ور شاشک تسد رتکد

یلیخ . نایب نوریب لمع ریز زا سملا نوتموناخ هک تس باال یلیخ لمع کسیر هچب نیا دوجواب _

و نراین تقاط هنکمم ای نشب انیبان راشف زا هنکمم یکی نراد الت کشم ...

مداد راشف مه یور ور مامشچ

میتشاد گرزب یلیخ گنج هی راب ره ریما ونم و درکیم دز شوگ هک دوب موس راب نیا !

مدرمن دیاش !

؟ هنودیم یک مدنوم هدنز دیاش

متشازن مک شارب یزیچ و مدوب هچب هی ردام هام هن منودیم نوچ ممورا مه مریمب هگا یتح



مدش ور هب ور ریما کالهف هرهچ واب مدرک زاب ور مامشچ لا حیب

تفگ دزو گنچ ور موتنام هقی رتکد نتفر اب ریما

مرایم ترس هیبالیی مدوخ یزادنن ور هچب نیا مارا یلع والی _هب

دش کشا رپ مامشچ

متفگ و مدز سپ وشاتسد

مزادنب ومچب داوخیمن ملد نم ثمال؟ ینکب یاوخیم یطلغ +هچ

تفگ و دیبوک متروص وت یمکحم یلیس یبصع ریما

ماوخیمن یمهفیم ماوخیمن هریگیم مزا وروت هک هچب نیا _نم

متشاذگ منوگ یور ومتسد ضغب اب

تخوسیم متروص تسوپ

تفگ کالهف

هنوخ میرب نک عمج وشاپ _

متفر نوریب ناتسرامیب زا شهب هجوت یب و مدش دنلب

نیشام لخاد درک مترپ و تفرگ وموزاب تشپ زا

تخیر ماکشا و مدرک لغب وماتسد ادص یب

هیدرمان !

؟ شمشکب هتفرگ نوج حاالهک

مشیمن مدوخ هچب لتاق !نم

هب نیشام دادیم نوشن هک اکیتس ال غیح لب یلو متفر هنوخ لخاد و مدش هدایپ نیشام زمرت اب

متخادنا دشیم رود مزا هک ریما نیشام هب یهاگن هتفر نوریب ترامع زا تعرس !

دوب یبصع !

مدرکیم شکرد

مزادنب ومچب متسنوتیمن اعقاو یلو !

هشاب نیا تمسق دیاش

هراد یتمکح هی اعطق تسین یکلا مه هچب نیا دوجو سپ دایم مه شیزور دایب هک هچب هگیم ادخ



ام کیچوک هداوناخ یارب مکحم تمکح هی

میریما ونم طقف هک یا هداوناخ

هریگیم ونم یاج دایب هک دیدج درف !

همکحم هداوناخ نیا مزاب سپ

لبق زا رت مکحم

تسین یمارا یلو

#حلا.!

متفر رد تمس قوذ اب هنوخ رد یادص اب

مدز دنخبل ریما ندید اب

دموا لخاد دزو رانک ونم شمهرد یامخا نومه اب اما

کی دودح و. روشک نوا هب روشک نیا زا یراک تیرومام تفریم مشابن شمشچ یولج هکنیا یارب

شمدوب هدیدن دشیم یا هتفه

مدرک شرمک ندیسوب هب عورش و شمدیشک مشوغا وت تشپ زا هک تفریم قاتا تمس

مدرکن یهجوت یلو مدینش وشخلت دنخزوپ

زا تساوخیم ملد طقف مدوبن تحاران ال صا حاال اما مدشیم تحاران امتح دوب یداع زور رگا دیاش

مشب خالص یگنتلد نیا

مدروخ راوید وهب داد ملوه هک مدیسوب وشرمک یور مکحم

تفرگ ومولگ ضغب

تفگ داد اب

این متمس یتنعل این متمس _

تخیر ماکشا

هزیرب ماکشا مداد هزاجا و مدز وناز نیمز یور

نیا جاتحم یلیخ هکلب درکیمن متیذا اهنت هن مندب یور شامشچ شدرک و دوب نم یور شریخ هاگن

مدوب هریخ یاه هاگن



تفگ و تسشن مولج

؟ یش ادج نم وزا ینک ادف وتدوخ یاوخیم هراد یچ هچب نیا _

هراد وروت دوجو زا یمین +

مکشا زا رپ یامشچ هب دش هریخ

دوب صلا خ شهاگن

مدوب اه هاگن نیا هنشت نم و

شلغب یوت دیشک منم هک مگب یزیچ مدرک زاب بل

مدیلا ن کشا واب مدرب شنیس وت ومرس

ماوخیم وروت طقف نم رازن ماهنت ریما _

دش درگ مامشچ منوگ یور یزیچ ندیکچ اب

مدرک شهاگن و مدرک دنلب رس

دوب کشا رپ مریما یامشچ

مدش هفخ شاکشا ندیکچ اب هک مگب یزیچ متساوخ

دوب هدش هکیت رازه ملد

تخیریم کشا و درشفیم شدوخ هب ونم ریما

؟ تسین نم ندنوم هدنز هب یدیما اعقاو ینعی

تسین نکمم نیا

مش؟ ادج مریما زا هرارق ینعی

تخیریم کشا روطنیا مرطاخ هب نم ریما

تخیریم کشا تشاد نم لباقم حاال دوب هدیدن وشاکشا نتخیر مرفن اتاالنهی هک یرورغم ریما

مدنوشن شابل یور یقشع رپ هسوب و مدرک کاپ ور شاکشا

شخلت دنخبل هب دش هریخ مامشچ و

متفگ مورا خا ممکش یوت هچب دیدش یانوکت سح اب

دش هریخ مهب برطضم ریما هک

هنک سح ور هچب یانوکت ات متشاذگ ممکش یور و متفرگ وشتسد



هچب اب یا هزم اب یلیخ نحل اب درک عورش و دیسوب وممکش یور و دیدنخ هچب یانوکت ندید اب

ندز فرح

تحاران ای هشیم لا حشوخ همهفب متسنودیمن مدوب هتفگن شهب ور هچب تیسنج زونه !

تفگ شزم اب نحل اب ریما

ینتشاد تسود یولوچوک نم مشب شادف هشاباب هقشع _

دیسرپ هرظتنم ریغ یلیخ هک مدیشک ریما یاهوم یور ومتسد

؟ هیچ هچب تیسنج _

متفگ للعت یمک اب

هرسپ +

تفگ و دیدنخ

هشاب رتخد متشاد راظتنا نم هبیجع _

دش هتخیر ملد هب سرت

؟ هرسپ یتحاران ینعی +

تفگ و دیدنخ رتشیب

هرتخد هللا اشنا یدعب هچب _هن

متفگ و مدیدنخ

؟ تسین ترظن دم شارب یمسا +

تفگ و درک مهاگن هریخ

؟ هیچ ماسرآ اب ترظن _

مدز دنخبل

دوب گنشق

دوب ریما هقیلس نوچ

یهایس مامشچ درد زا ماسرآ دح زا شیب یانوکت و مرمک و مکش هیحان وت یدیدش درد ندیچیپ اب

تفر

تشاذگ ماه هنوش یور ور شاتسد نارگن ریما



سیخ هسیخ بآ هسیک ندش هراپ زا ماپ نیب و دش قرع سیخ مندب اروف و مدز غیج درد زا

نوریب دییود و درک مدنلب تشحو اب حاالمت ندید اب ریما

مدز بل و مداد هیکت شربتس هنیس هب ومرس

ریما مریمب ماوخیمن _نم

ناتسرامیب تمس دنور و دنوباوخ نیشام یوت ونم اروف ریما

صا و مدزیم گنچ ور مسابل و مدزیم غیج درد زا طقف هار لوط رد هک دوب دب حملا یردقنا نم یلو

ندنوباوخ راد خرچ دراکنارب یور ور نم و میدیسر ناتسرامیب هب روطچ مدیمهفن ال

دوب ریما یاتسد لفق متسد

کشا زا رپ مامشچ و

درد زا مه

هتخاس مارب ریما هک شمارا زا رپ یگدنز نیا زا ییادج و ندرم سرت زا مه

تخود مامشچ هب وز شنارگن هاگن و درشف شتسد یوت ور متسد ریما

مدز بل مورا

شخبب ونم _

دش عطق نوماتسد و مشچ طابترا لمع قاتا هب مدورو واب دش کشا رپ شامشچ

دش رات و هریت مامشچ یولج یگدنز لک یشوه یب داوم قیرزت ژنو یسکا کسام نتشاذگ اب

ریما نابز زا

دوبن مه راتسرپ هی یتح ای رتکد زا یربخ زونه و دوب هتشذگ یتعاس دنچ

مدرشفیم ما هدرک قرع یاتسد فک ور مانوخان سرتسا وزا متشادن خر هب گنر سرت زا

هک رورغ نیا هب تنعل یلو دادیم راشف ور مولگ مارا هرابود دوبن زا ینیگنس ضغب یفرط وزا

دایب شا هرطق هی تشاریمن

تفگ هک متفر شتمس سرت اب نوریب رتکد ندموا اب

هناما رد هچب _



دوبن مهم مارب ال صا هچب راگنا

متفگ اروف

یچ منز منز... +

تفر شریذپ تمس فرح یب و درک مهاگن

مدش هریخ شیلا خ یاج هب تام

نم مارا ...

؟ هدرم نم مارا ینعی

شا هرهچ یور دش موز مهاگن دراکنارب ندروا نوریب و قاتا رد ندش زاب اب

متفرگ ور شتسد و متفر شتمس اروف

دوب مرگ !

مدرک هاگن دراکنارب رانک کیچوک تخت و مدز دنخبل

نم یولوچوک رسپ !

لا یخ واب نشب شخب دراو ات متفر بقع و مدیسوب ور شینوشیپ و مدرک هاگن مارا زان تروص هب

نوشمریگب مشوغا وت تحار

نرایب شدوخ یاسابل اب هارمه دوب هدرک هداما مارا هک یا هچب کاس ات اراکتمدخ هب مدز گنز اروف

مدش هچب و مارا یصخش قاتا دراو لمع لوپ تخادرپ اب

مدش هریخ هدب ریش ور هچب ندرکیم شکمک اراتسرپ هک مارا هب

درک ندز کم هب عورش و دیشک شنهد وت ور مارا هنیس اروف ماسرا

دشیمن مرواب !

مارا ونم دوجو زا هشاب یا هرمث هچب نیا !

درکیم هاگن نومچب هب تذل واب دوب ملباقم وسملا هدنز نم مارا و

متسشن نوشرانک و متفر نوشتمس

تفگ قوذ اب مارا

هروخیم ریش روطچ ریما نیبب _

متفگ یگتخاس تداسح واب مدرک هاگن



هدش بحاص ونم ملا +هرا

تفگ و درک یا هزماب ی هدنخ مارا

سلا ود منوا _هرا

مدیسوب ور شاهوم یور و مدیدنخ

نم مرب شنوبرق +

مدنوخ شامشچ زا ور یلا حشوخ هک درک مهاگن تذل اب

مزاسب میگدنز یاقشع یارب ور یگدنز نیرتهب منوتیم حاال متسنودیم و مدیسوب قیمع ور شنوگ

مارآ نابز زا

دعب _سلا_ دنچ #

متسشن تخت ور وکالهف مدیرپ باوخ زا ماسرآ داد و اینآ دنلب غیج اب

متفر نوریب قاتا زا مباوخ سابل یور ریرح ندیشوپ زا دعب و مدش دنلب

وحاال میدوب هدیرخ هنوخ نومدوخ یارب و میدموا نوریب ترامع زا مرتخد ندموا ایند هب زا دعب

مدنورذگیم مرسپ و رتخد و ریما رانک ومیگدنز تاظحل نیرتهب نم

ندید واب مدرک هاگن دوب هتخیر اینآ رس یور با یلک هک نوطیش ماسرآ وهب متفر اینآ قاتا لخاد

هدنخ ریز مدز دوب هدیبسچ شینوشیپ هب هک اینآ سیخ و طالیی یاهوم

دوب نم لثم ماسرآ یلو دوب شردپ هیبش لماک مرتخد

دوب نم هیبش لماک ! شتخل و یا هوهق یاهوم و شیلسع یامشچ

متفگ و مدز ماسرا ی هدیزرو یوزاب هب یتشم

نکن تیذا ومرتخد _

تفگ و دیدنخ ماسرا

هباوخ زونه هراد روکنک زورما +

نوریب تفر قاتا زا صرح اب اینآ



میداتفا هار شلا بند هدنخ اب

هدز ور دمویم شهب هزادنا یب هک یبط کنیع و دوب هتسشن لبم یور هک دیزخ یریما لغب وت مارا

دنوخیم همانزور تقد واب دوب

تفگ شیگشیمه هیشک زان واب دیشک مارا ینوشیپ یور یتسد ریما

اه هشیم ترید اباب رتخد _

تفگ و درک هاگن ریما هب شیسوط و تسرد یامشچ اب مارا

هنکیم تیذا ونم ؟ ینک اوعد وماسرا یاوخیمن +

تفگ ماسرا هب وور درک یباذج ی هدنخ ریما

ییاباب هنکیم تیذا منم مرازب شمد ور اپ هرادن یمومت تشاداد یاتیذا +

هدنخ ریز ندز دنلب یادص اب ماسرآ واب

و ینک نوشکرد بوخ ینوتب و هشاب مک تاه هچب اب تینس هلصاف هک هبوخ یلیخ یگدنز هنیا

یدنخب و ینک یگچب نوشاهاب نوشدوخ لثم

تفگ و دش دنلب ریما

اب منم روکنک یارب دیریم تشاداد و وت نوریب میریم یگداوناخ زورما وش رضاح ودب مارا _

مراد یصخش راک تنامام

تفگ شیگشیمه نوطیش ی هدنخ نومه اب ماسرا

؟ رود رود دیرب دیاوخیم بال؟ راک مودک _

تفگ و شلک سپ دز مکحم ریما

هچب شابن لوضوف +

هن مارا یلو دوب نوبرهم و ور هدنخ مارا سکعرب ماسرا !

ریما لثم اقیقد دوب رورغم هداعلا قوف رتخد هی مارا

درکیم انتما مه ندرک ادیپ تسود زا هک یرتخد

هشاب دیئوناراپ یرامیب الهب تبم ریما هتشذگ لثم مه مارا هنکن هک دشیم نم سرت ثعاب نیا !و

شقاتا زا نوریب دموا و تخادنا ششود یور ور شلوک فیک ضیغ اب مارا

متفر هنوخزپشا لخاد اروف و مدیسوب ور شینوشیپ

متفر رد مد و متشادرب شارب با یرطب اب هارمه شق عال دروم یات کشال زا



تسبیم ور شینوتک یادنب و دوب هدش مخ مارا

مدرک ششرافس و مدیسوب ور شتروص هعفد دنچ شندش دنلب واب متخیر شفیک یوت ورات کشال

هنک هاگن وشاه هوزج رود هی هسلج زا لبق هک

درکیم مهاگن و دوب هداد هیکت راوید هب شابل جنک دنخبل اب هک مدرک هاگن ریما هب اه هچب نتفر اب

متفگ و مدیزخ شلغب ووت مدرک یمورا ی هدنخ

ندش گرزب دوز _هچ

تفگ و دیدنخ ریما

یدش گرزب دوز +هچ

متفگ و مدرک هاگن شامشچ هب

؟ اعقاو _

داد نوکت رس و دیدنخ

متفگ و مداد راشف شنیس هب ومرس

بابرا متقشاع +

دیچیپ مرود ور شاتسد و درک یمورا ی هدنخ

و مدیشک هفخ غیج ریما طسوت مییوهی ندرک دنلب اب یلو مدنوم شلغب وت یا هظحل دنچ شمارا اب

مدیچیپ شندرگ رود ور ماتسد

مدوجو لک مرازه راب یارب و تفرگ شیپ ور نومباوخ قاتا هار و مابل یور دش یمکحم رهم شابل

متخیر شاپ هب ور ماه هظحل مامت هک مدرک یدرم میدقت !ور

نایاپ #

شاب _ مبابرا #

: عورش #۲۴ سلا هام نابآ ۱۳۹۶

: نایاپ #۸ سلا هام ریت ۱۳۹۷

یتسود ایند ملق: #هب_


