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  :همدقم
  .مدنام وت اب ما هدش هابت يهتشذگ زا ربخ یب
  .مدرک قشعزا زیربل ترانک رد ار ایند
  .میدیشک سفن قشع ياوه رد مه رانک
 . ... تسام اب دبا ات هتشذگ ؛درک رارف هتشذگ زا ناوتیمن زگره اما ،يدرک نشور ار ما هدنیآ وت

 
 
 مدآ زا یلیخ رظن زا هک ياهرظنم .تسا شقاتا نوریب يهرظنم يهریخ شگنر يا هوهق ياه هلیت اب   
 تسابیز اه نیشام تکرح يرآ ؛تسا نیرتابیز وا رظن زا یلو تسایند زیچ نیرت هرخسم شفارطا ياه
  .دننکیم مارآ ار وا نهذ یگتفشآ و دناهدنهد شمارآ ییوگ تاکرح نیا
 ياهوم زا يا هرت ،شا هنارتخد گنر یتروص يایند هب مه دیاش ای دنک رفس هتشذگ هب دهاوخیم شلد
  .دنزیم شوگ تشپ هتفرگ ار شناگدید يولج لاح هک گنر یقدنف
  .دشکیم يدرس هآ
 يهمه هنوگچ ؛دیسر اج نیا هب دش هچ ،دنکیم سح شایگدنز يهظحل هظحل رد ار ماهبا ياه هیاس
  ؟دش هدیشک شتآ هب هبش کی شیاهایور
 ياه هنوگ يور ابهم یب جمس ياه کشا یلو دوش شیاه کشا نتخیر عنام ات ددنبیم ار شنامشچ
  .دنزیریم شا یناوختسا
 رکف شدیدج یگدنز هب و دنزیم قه ،دوشیم زادنا نینط قاتا کچوک ياضف رد شمارآ قه قه
 دالوف وید نوچ لاح شا ردام ارچ ؛درک هنوگ نیا شنابرهم ردپ ارچ ،شیاهور ندش بارخ هب دنکیم
  ؟دهدیمن شوگ كرتخد ياه فرح هب و هدش يا هرز
  
  :دسریم ششوگ هب ردام يادص نآ زا دعب و قاتا رد يادص   

 تراک تاباب نوریب ایب دوز ؟دایب تدیفس بسا رب راوس يهدازهاش ؛هشب یچ هک یشیم هریخ ردقنیا _
  .هراد
  .دوشیم شقاتا نوریب ياضف يهریخ کچوک يهرجنپ نآ زا و دنادرگیمن رب رس یتح
 کشا یلو دیرگب دهاوخیم ،دراد ضغب و هدامآ گنت هب اه یمحر یب نیا تسد زا مه نامسآ ایوگ
  .هدنامن شیارب

  .هدروآ ور شرب ون میراد رتخد مه ام دنراد رتخد همه هللاو _
  .دزادنایم گنچ شیولگ هب ضغب ،دنزیم شنابل رب توکس رهم مه زاب
 هرذ هرذ راک نیا اب دنادیمن ؛دنزیم رجنخ كرتخد بلق هب هنوگچ شیاه فرح اب دنادیمن شردام
  ؟دریگیم ار كرتخد ناج
 هگن ار ردام يرت گرزب تمرح و هدرک توکس ،هدرک توکس كرتخد اما تسا نایوگ هیانک ردام مه زاب
  .درادیم
  .دبوکیم مه هب مکحم ار رد و دوریم نوریب قاتا زا ردام
 کی روز هب هک کچوک قاتا نیا تقو دنچ نیا رد ،دزادنایم شرود ات رود هب ییارذگ هاگن كرتخد
   .هدش شکچوک يایند دهدیم ياج دوخ رد ار يرتم هن شرف
 ؟تسا وزرآ نامه نیا ،دزادنایم هاگن دوخ هب و دوریم هنییآ فرط هب
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 هدرک رییغت وا تسین وزرآ وا هن ؛دندروخیم هبطق وا هب يزور همه هک شوهاب و لاحشوخ يوزرآ 
 يهتسد هب لاح یقدنف وم نمرخ نآ ،تسا یخی و درس شا يا هوهق نامشچ ،شیب زا رتشیب یلیخ
  .تسا رغال و دیرپ گنر شا هرهچ هدش لیدبت وم زا یتشپ مک
 گنس ات دوبن یسک دنک شکرد ات دوبن یسک دیمهفن یسک و دمآ رتخد نآ زور هب هچ هک خآ
  .دهد شا يرادلد و دوش شروبص
 زگره ار دروخ ار شردپ زا هک یکتک نیلوا ،دیشک شمشچ ریز يدوبک هب یتسد و دز يدنخزوپ    
  .دننکیم کشخ اج شنهذ رد اه نیلوا هشیمه دنکیمن شومارف
 .دشکیم هآ مه زاب
 .دشکیم رس يور ار وتپ و دراذگیم شیاه مغ مدمه رب رس و دوریم تخت تمس هب 

 
  .دنکیم رفس رود نادنچ هن يا هتشذگ هب شنهذ و دوشیم يراج شیاه کشا
 شدیدش سرتسا و ندوب اه هچب نایم رد اما ،درس یبیجع زرط هب اوه و دوب هام نابآ مجنپ زور   
  .دنک سح ار امرس ات دشیم نیا زا عنام
   .دزیم مدق هسردم گرزب طایح رد شناتسلگ هبامرگ قیفر زانط اب هارمه
  :تفگ یخوش هب زانط
  .قیفر يدرک غاد_
  .مشن لوبق مسرتیم زانط ياو_
  ؟يرایب هبتر ینوتیم تیدوخن زغم نیا اب وت هخآ یشیمن لوبق شاب نئمطم_
  :تفگ و دیبوک زانط يوزاب هب تشم اب وزرآ

  ؟وت ای هیدوخن مزغم نتم هخآ هایس تور هگیم گید هب گید_
 يدنلب يادص اب و تفر وگدنلب تشپ هب ریدم دهد ار وزرآ فرح باوج دناوت هب زانط هک نآ زا لبق   
  .دنوشب فص همه هک درک مالعا
 .دنداتسیا مظنم ياه فص رد همه هلصافالب
  .تشادن ار وا اب تفلاخم تئرج یسک هک دوب يدج شراک رد ردقنآ ریدم
 اه نیرترب وزج شا هسردم هک يزور ،دیشکیم ار يزور نینچ راظتنا هشیمه دز یقیمع دنخبل ریدم
  .دننک تعاطا شیاه فرح زا و ددنبب فص شربارب رد زومآ شناد دصناپ زا رتشیب و دشاب
  .درک فاص ار شیادص يا هفرس کت اب

 يرامش زور شارب امش يهمه هک يزور هدعوم زور زورما ارتخد بخ ،ملگ ياه رتخد تمدخ مالس_
 فرح دایز مه نم سپ دیراد سرتسا یلیخ نالا ًانئمطم ،يرسارس نومزآ جیاتن مالعا زور دیدرک
  .دننوخب ور جیاتن و دنرایب فیرشت ات منکیم تساوخ رد نایدمحم موناخ زا و منزیمن
  .تفر رانک وگدنلب تشپ زا ریدم
 هدش هتخادنا لگ شیاه پل دایز سرتسا زا ،تشاد یفیفخ شزرل و درکیم قرع مادم وزرآ ناتسد   
  .دوب
  .تفگیم نخس ادخ اب لد رد و دیشکیم یقیمع ياه سفن ناهد اب
 مالعا ینعی بلطم لصا غارس هب ینیچ همدقم یمک زا دعب و داتسیا وگدنلب تشپ نایدمحم مناخ
  .تفر جیاتن
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 و هدرک مگ ار شا همانراک زمر ارچ هک دوب نیا زا تحاران و دوب هدرک شنزرس ار دوخ اهراب وزرآ   
  .دشکن سرتسا ردقنآ و دنیبب ار هجیتن تنرتنیا رد شناتسود ریاس لثم دناوتیمن
  .دشیم صخشم زیچ همه رگید يهقیقد دنچ ات تسا یفاک رگید شنزرس داد ناکت رس
 و ریدقت حول و نایب اج نیا هشیم هدنوخ نوشمسا هک يدارفا ،منوخیم لوا هب رخآ زا ور اه هبتر_
  .دننک تفایرد ور اه هزیاج
 تساوخ یم و دیبوکیم کشجنگ دننام شبلق ،داد ناکت رس نایدمحم مناخ ياه فرح زا هتسخ
   .دیایب نوریب و دفاکشب ار شا هنیس
  . ..لسع مهن رفن ،يدحا تاداس هیضرم مهد رفن_
 تقاط شبلق ؛ادخ رب هانپ ،دنکیم هچ دشابن ناگدنرب نایم شمسا هدرکان ییادخ رگا تفگ لد رد
  .تشادن ار يزیچ نینچ لمحت
  ...تسا لوا رفن تبون لاح ،دیسر مود رفن مان هب نایدمحم مناخ
 .دوش لوا تسناوتیم رگا ًارمع دز يدنخزوپ

 
  :تفگ یمارآ هب زانط شوگ ریز 

  .متشاذگ ندنوخ سرد ارب هک تقو همه نوا فیح مشاب لوا رفن نم ًارمع_
  :تفگ يا هدنهد يرادلد نحل اب یخوش زا رود و تدیدج اب زانط راب نیا

  .يراد ور شتقایل وت ،یشیم لوا رفن وت هک منودیم نم_
  ...لوا رفن و _
  .دز يا هنایذوم دنخبل و دروخ ار شفرح يهمادا نایدمحم مناخ
  .دش دنلب نازومآ شناد ضارتعا يادص
  .هگید دیگب موناخ ِها_
   .سرتسا زا مدرم موناخ ياو_
  .نومیتشک وگب تردام نوج _
  .هَا وت میرب میاوخیم هدرس ياوه _
  :تفگ ياهناگهچب قوذ اب نایدمحم مناخ راب نیا

  .نوشراختفا هب ،داژن خرف وزرآ موناخ دندش لوا مه روشک وت هک هسردم لوا رفن و_
 هچ نایدمحم مناخ دوب هدنام زاب بجعت طرف زا شناهد .تفر الاب اه هچب غیج و تسد يادص   
  ؟تسا هدش لوا وا ؛تفگیم
  .دش هریخ زانط هب یجیگ اب و دمآ نوریب رکف زا شمشچ يولج یتسد ندروخ ناکت اب
 :دمآ نایدمحم موناخ يادص هرابود
  ؟دایب داوخیمن هسردم راختفا سپ _
   .داد وزرآ يهرهچ لیوحت ینابرهم دنخبل فرح نیا زا دعب
  :تفگ مارآ و تسب ار وزرآ زاب همین ناهد زانط   

  .یتشاذن نومساو وربآ عیاض الاب ورب ایب ،تنهد وت تفر سگم اباب دنبب _
  .داد له ولج هب ار وا و دز وزرآ رمک هب یتسد
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 .دش طلسم دوخ هب یمک و داد ناکت رس وزرآ
 .دیسر نایدمحم مناخ هب هرخالب دوب هدش ربارب ود هار راگنا
 نیا رواب مه زونه .دندرکیم شهاگن ترسح اه یخرب و قوذ اب اه یخرب تخادنا اه هچب هب یهاگن 
  .دوب راوشد شیارب عوضوم
  .درک تیغقفوم يوزرآ ناشیارب و داد تسد فص يالاب ياه هچب مامت هب کت کت ،دمآ ولج ریدم 
  .دنداد ناگدیزگرب تسد هب ار اه هزیاج و ریدقت حول
 .دنداد رارق شناتسد رد زین ار وا هزیاج و حول دیسر وزرآ هب تبون
  :تفگ وزرآ هب ور ییورشوخ اب ریدم
  .يدروآ راختفا هسردم يارب هک منونمم تزا _
  .دش يراج شلد رد هظحل هب یشوخ ریدم يهملک دنچ نیا اب دز یگنررپ دنخبل وزرآ
  .دنتشگزاب ناشیاج رس هب وزرآ زا ریغ هب همه يراگدای سکع نتفرگ زا دعب
  
 تسود يهرهچ هب يدنخبل .درک ادیپ اه هچب نایم نادنخ ار زانط و تخادنا فص هب یهاگن وزرآ   
 دننام اهنآ دوب هدرک رییغت شا یگدنز لک روط هب دوب هدش انشآ زانط اب یتقو زا ؛دز شا هلاس هراهچ
 هطبق ود نیا هب هسردم رد رضاح دارفا يهمه ،دندیخرچیم مه رود هناورپ لثم و دندوب قشع غرم ود
 .دندروخیم
 .تسا دیعب تیمیمص همه نیا ییانشآ لاس راهچ 

 
 .دمآ نوریب رکف زا ریدم يادص اب   

 .اجنیا ایب ًافطل ناج وزرآ_
 .تفر ریدم رانک هب وزرآ
 هوهق دنلب هنشاپ ياه شفک ندیشوپ مه يدنلب نآ لیلد و دوب رتدنلب دق وزرآ زا يا هرذ طقف ریدم
 .دوب هدیشوپ مرک راولش وتنام هدرک تس شا يا هوهق يهعنقم اب ار اه شفک ؛دوب يا

 
  :تفگ و درک وزرآ هب ور ریدم نامه ای ینسحم مناخ   

  ؟يراد یسح هچ يدش لوا هک نیا زا_
  .تفرگ وزرآ فرط هب ار وگدنلب 
 .درک للعت یمک اب وزرآ

  .مرادن ندرک فیصوت ناوت ًالصا هک ملاحشوخ ردقنیا ،مگب یچ منودیمن ًاعقاو نم ...نم_
  ؟يدوب هدید تیاس وت ور اه هجیتن ًالبق_
  .ما هکوش یلیخ نالا نیمه يارب و مدوب هدرک مگ ور ما همانراک زمر هنافساتم هن _
  .یشاب زوریپ و قفوم تیگدنز لحارم همه وت هشیمه مراودیما مزیزع منکیم تکرد _
 
 هدرک وا يارب يا هرخسم يوزرآ هچ و هتشاد یشوخ لد هچ ریدم دمآ نوریب رکف زا و دز يدنخزوپ 
  ...یگدنز رد تیقفوم يوزرآ ،دوب
  .تسا منهج تسین یگدنز شیارب رگید یگدنز نیا اما
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  .تخیر مهرب ار وزرآ تولخ و دش قاتا دراو هلجع اب یسک    
 لفط نآ رس ار تقو دنچ نآ يهصغ و مغ مامت و دش مه رد شیاه مخا کچوک يایرآ ندید اب
  :تفگ داد اب و درک یلاخ موصعم
  ؟وت يایم هک تسا هلیوط هگم اجنیا ؛ياوخیم یچ هتچ_
  :تفگ ضغب اب و دش رت هلاس جنپ كرسپ نامشچ
  .منک تادص مایب تفگ اباب ؛دیشخبب یجبآ _
 لاح هک دوب هداد ماجنا یهانگ هچ هچب نآ رگم ؛دنک تبحص هنوگ نیا كدوک نآ اب تسناوت روطچ
  ؟دشیم تازاجم دیاب
 ار شنامشچ ،دبیبسچ راوید هب سرت زا لاسدرخ كدوک .دش کیدزن ایرآ هب و تفر نییاپ تخت زا   
  :درک ندز فرح هب عورش دنت دنت و تسب

 رد وت مایب متساوخ تقو ره دعب هب نیا زا .منکیمن يروج نیا هگید شخبب ،مدرک طلغ یجبآ_
  .دیشخبب یجبآ منزیم
 رگم .دیرب ار شناما نادجو باذع .دش هناور كرسپ يهتخادنا لگ و دیفس ياه هنوگ يور کشا
 لوغ نینچ وا زا شنهذ رد و دیسرتیم هنوگ نیا وا زا شکچوک ردارب لاح هک دوب هدرک راتفر هنوگچ
  .دوب هتخاس یمد و خاش یب
  .دناشن كرسپ تَخل و یکشم ياهوم رب يا هسوب هنارهاوخ ؛تفرگ شوغآ رد ار ردارب و تفر رت ولج
  .درکیم قه قه و دیزرلیم رهاوخ شوغآ رد دیب دننام سرت زا هراچیب كرسپ

  .مدز داد ترس هک شخبب ،یشاداد دیشخبب ...سیه _
  .مسرت... یم..یم ت...زا ...ا_
   .تفرگ رس زا ار هیرگ هرابود و درک كاپ شگنر یتفن رویلپ نیتسآ اب ار شا ینیب بآ
  .تسا هدرک راتفر هنوگ نیا هچب نیا اب ارچ درکیم شنزرس ار دوخ لد رد
 .مشب بوخ مدیم لوق_
 
  .ین..زن ..داد م..رس ه...گ..يد....هد...ب ل...و...ق_
  .مدیم لوق_
  ؟هنودرم لو..ق _
  .هنودرم لوق ،یجبآ قشع هرآ _
  .دیچیپ رهاوخ تشگنا رود ار تشگنا كرسپ

  ؟يداد لوق _
 .لوق...لوق...لوق _
 يا هسوب رسپ یناشیپ رب و تساخرب .دش هریخ شهایس نامشچ هب و درک شزاون ار كرسپ يهنوگ   
   .دناشن هاتوک
  .تشاد همادا دبا ات اه نآ يردارب رهاوخ قشع
  .نوریب ورب یشاداد _
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  .ششیپ يایب مگب تفگ اباب _
  .ورب وت مزیزع هشاب_
 نآ تسناوتیمن هنوگ چیه هک تسا تحاران شردپ تسد زا ردقنآ .درک نوریب قاتا زا ار كرسپ غورد اب
  .دنک ناهنپ ار
  .دش قرغ شتارطاخ رد هرابود   
 ندیسر هار رد وزرآ .دندش یهار هناخ تمس هب مه رانک رد تسود ود هسردم ندیسر نایاپ هب زا دعب
 دروخ کیرچ کیرچ يادص اب شیاه شفک ریز اه گرب و درکیم رپب رپب ناکدوک دننام هناخ هب
 .تشاد يراکنا لباق قوذ .دندشیم
  :تفگ دزیم جوم هدنخ نآ رد هک نحل اب زانط 

  ؟يدش لخ ،نکن هتشز وزرآ ياو_
 تسد هب ور روشک کی هبتر متسنوت یتحار نیا هب هشیمن مرواب ،مدز طاق ًالصا هن مدش لخ هرآ_
  .منک شغ یلاحشوخ زا هک هنالا مرایب

   .نکب یتساوخ يراک ره نوتنوخ ورب مرادن یشک هدرم يهلصوح و لاح نم نکن شغ العف_
   .هنکنادخ یگب دیاب وت نالا درد يا _
  ؟هگید يرما_
  .تسین یضرع_
  .وررپ _
 نیا لثم یکشخ مدآ دشیمن مرواب الصا درک ملغب يروچ هچ ینسحم موناخ يدید زانط ياو _
  .هنک قوذ ردقنیا ینسحم
  .دوب هدش هزجعم راگنا_
   .ًاقیقد _
 وا يداش رد هنوگ نیا ینسحم مناخ لثم يریگ تخس ملعم هنوگچ هک نیا ؛تفر ورف رکف رد وزرآ   
 .دیشک شوغآ رد زومآ شناد همه نآ نایم ار وا و دش میهس
 
  ؟وزرآ_
  .هلب_
  .ماوخیم ینیریش نم_
   .رخب ورب_
  .يدب ینیریش نم هب دیاب وت_
  .چن_
  ؟ارچ_
   .ینکب مارب دیاب يراک کی _
  ؟یچ_
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  .نک مسوب_
  ؟هسوبیم یسک ور تعامج رتش هگم ِها _
  .رخب ورب تدوخ هشاب _
   .نکن رهق_
  .اباب ورب_
 ور راک نیا ینتسب رطخ هب طقف مراد تسود نکن رکف یلو منکیم تسوب و منکیم فطل تهب _
 .مدرک
  ...یلیخ_
  .ملگشوخ یلیخ منودیم مدوخ یگب داوخیمن_
 رب هاتوک يا هسوب و دمآ ولج زانط .دروآیم مک هشیمه زانط ینابز لبلب زا مجح نیا ربارب رد وزرآ   
  .دناشن وزرآ هنوگ يور
  .میروخب ینتسب میرب ایب_
   .ومکش يا_
   .هگید هنیمه _
 ياوه و لاح نآ رد مه نآ ینتسب ندروخ .دندرک تکرح یشورف ینتسب تمس هب مه اب هارمه   
  .تسایند شخب تذل سح نارازه زا یکی درس
 .دنداد شرافس ار یتالکش یفیق ینتسب ود ره
  .دنداتفا هار هب هرابود درک باسح ار لوپ وزرآ هک نیا زا دعب 

  ؟وزرآ_
  .هلب_
  ...مگیم_
  ؟یچ_
 ...مگیم _
  .هگید وگب بخ مگیم مگیم یه ،درد يا_
  .منزب الاب تارب نیتسآ هگید دیاب_
 .نزب بخ_
 .یشکب تلاجخ دیاب الثم وت نالا_
  .مگب تهب يزیچ کی نم راذب بخ_
  ؟یچ_
  .هشیمن پچ یسک هب مهاگن ،مروخن ور وت هچب تابن و لقن ات نم _
   .اباب هن_
 .وت نوج هب_
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   .يایم هقلح اب ادرف تمنیبیم_
  .تمنیبیم_
  ؟ینکیم راکیچ دایب شیپ بوخ تیعقوم کی هگا يدج وت یخوش زا ادج وزرآ الاح_
 هشاب منوخرخ ،هشاب پیتتشوخ ،هشاب لگشوخ ،هشاب رتکد فرط هگا ؛هراد شتیعقوم هب یگتسب بخ_
  .منکیم دقع شاهاب رضحم مریم منالا نیمه
  ؟هگید تجاودزا ياه كالم نالا الثم اه نیا_
 منم نوچ هشاب مه رتکد و هشاب نوخرخ دیاب مه ماقآ هجیتن رد سپ منوخرخ مدوخ نم نوچ هرآ_
  .هشیم نوخرخ رتکد مه نوا دننوخ سرد یلیخ شاباب نامام نوچ ماهچب دعب ،مرتکد
  .هدب افش ادخ _
 .دز ییامن نادند دنخبل وزرآ

 .نیمآ وگب دنلب_
 .داد همادا ناشهار هب و دندیدنخ لد هت زا ود ره 

 
 شردام و ردپ هب ار ربخ نیا هنوگچ درکیم رکف هناخ هب ندیسر هار رد ،زانط زا ندش ادج زا دعب   
 اریز ؛درکیم قیوشت رایسب ار وا و دشیم لاحشوخ یلیخ ربخ نیا ندینش زا شردپ ًانئمطم دهدب
  .دوب یگرزب راختفا اهنآ يارب وزرآ
 .دنک یخوش اه نآ اب یمک ات تفرگ میمصت
 .درشف ار رد گنز و تفرگ ار تحاران و قلخ دب هفایق 
  .دمآ لابقتسا هب شردام و دش زاب یکیت يادص اب رد   

  ملگ رتخد مالس _
  .داد باوج لاحیب و قمر یب

  مالس_
  ؟هدش یچ
  یچیه _
 .درک وا هب زین يدرس مالس و تفر شردپ شتمس هب و دیشک یهآ
  .تخود مشچ شرسمه هب بجعتم ردپ 

  ؟اباب هدش يزیچ_
  هرآ_
  ؟...بخ_
  .درک ندیرپ نییاپ الاب هب عورش و دز یقیمع دنخبل وزرآ

  .وه...و...ه مدش لوا _
 هچ ناشکرتخد ؛دید ار شرسمه نامشچ رد هدش هقلح کشا و دز لسع ینیریش هب يدنخبل ردپ
  .دوب هدش گرزب دوز
  .مدش لوا مروشک وت_
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  ؟دوب هدش لوا مه روشک رد وزرآ دنام زاب شناهد بجعت زا ردپ
  ؟يدش لوا روشک وت _
  .شکردم مه نیا نیبب هرآ _
 زا رت قیمع شا دنخبل هفحص رد کی ددع ندید اب ،دیشک نوریب وزرآ ناتسد زا هلجع اب ار هگرب ردپ
 .دش لبق
  .دناشن وزرآ رس رب هناردپ هسوب و دیشک شوغآ رد ار وزرآ
  .تفرگ شوغآ رد ار وزرآ و تسویپ ناشعمج هب زین ردام
  .دش لیمکت کچوک يایرآ ياه ینابز نیریش اب هداوناخ یلاحشوخ
  ....يداش و بوخ هداوناخ هچ
  
 هناخ هب ار نآ و دیرخ وزرآ تیقفوم راختفا هب ینیریش يا هبعج هناخ هب تشگزاب ماگنه ردپ بش   
  .درب
   .دنتفر نوریب هناخ زا و هدیشوپ سابل هب همه ردپ رارصا هب ینیریش ندروخ زا دعب
 نآ و دندش یهار كراپ تمس هب و دیرخ ازتیپ تسد دنچ ایرآ ررکم تساوخرد هب هجوت اب هار رد ردپ
 .دش وزرآ يارب اه بش نیرتهب زا یکی بش
 
 ینامهم ردپ دعب زور ود ،تخس و هلغشم رپ يا هتفه .تشذگیم اه هجیتن مالعا زا هتفه کی تسرد   
 .داد بیترت وزرآ راختفا هبیگرزب
 نودب مه وا هدیسر ارف شجاودزا تقو هک دندناوخیم وزرآ شوگ رد همه یگشیمه تداع قبط نآ رد
  :تفگیم هدنخ اب و درکیم ربتس هنیس دشکب تلاجخ يا هرذ هک نیا

 .منیشیم دقع هرفس رس  دینک ادیپ مارب رتکد کی نالا نیمه هگا ،مدیمن هلب باوج داین رتکد ات _
 .درکیم شوخرس يا هدنخ مه دعب

 
  :دز شیادص ردپ هک دوب تسیز باتک ندناوخ لوغشم   

  ؟وزرآ_
  .هلب _
   .اج نیا ایب_
 .دش جراخ قاتا زا باتک هارمه
  .دش هریخ ردپ هب واکجنک و تسشن شردپ يور هب ور
  .درک فاص ار شیادص يا هفرس کت اب ردپ

 و ینک عورش مهارف تدوخ يارب يدیدج یگدنز هشتقو و هتلاس هدجه و يدش گرزب هگید وت وزرآ_
  .یشب لهاتم
 ینابصع دوب جاودزا  زا نخس هاگره شردپ دروآیم دای هب ات ،دش بجعتم شردپ ییوگ كر زا وزرآ
 شیپ ار ندش لهاتم ثحب هک هدش هچ لاح درکیم عنم هراب نیا رد نتفگ نخس زا ار وا و دشیم
  ؟دشکیم
  :تفگ هتخادنا لگ تروص اب
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 ...اباب اما_
  .منزب ور مفرح راذب_
  .درک رایتخا توکس
 .تیراگتساوخ دایب شرسپ يارب داوخیم تفگ و هرجح رد دموا نسحم جاح زورید_
 مه نیشام مه هراد هنوخ مه زور و عضو نیا يوت ییاقآ و بوخ رسپ یسانشیم ور زورهش ًالامتحا 
 ...دمآرد رپ لغش
  .اپ تسد یب و یتلاجخ ردقنآ مه رسپ رخآ ؛داد شتروص هب ینیچ نسحم جاح رسپ زورهش يروآدای اب

  .ینک راتفر راقو اب مراد تسود ،متشاذگ يراگتساوخ هرارق بش ادرف يارب_
 ؟تفگ هچ شردپ
  !دوب هتشاذگ مه ار يراگتساوخ رارق یتح 
  :تفگ شردپ هب و دروآ الاب رس ،داتفا سفن سفن هب

  .هیفنم نالا نیمه زا نم باوج نک لسنک افطل ور يراگتساوخ اباب_
 ؟هگم هراد مک یچ رسپ نوا ؛یچ يارب_
 
 ینس هک شردام یتح هراد لکشم شرهاوخ نتفر نوریب اب مدآ نیا دایمن مشوخ مدآ نیا زا نم _ 
 مدوخ هک نیا هن منوخب سرد ماوخیم نم ؛نوریب هرب هنوتیمن لما نیا ياهراک تسد زا هتشذگ شزا
   .منک دودحم ور
 .مگب هلب زورهش هب هک هضحم یگنووید نیا

  .هسب ینک ات راهچ ات ود ود و یسیونب هملک اتود ینوتب هک نیمه هیفاک يدنوخ سرد یچره _
 ...يهرسپ هیفنم مباوج نم هن-
  ؟یچ يهرسپ_
  .هیچ یگدنز هنود یمن الصا ،هشندرگ لگ حیبست هتعاس راهچ تسیب رشب نیا_
  .هشندوب ادخ اب و نامیا زا نیا_
 منکیم نم هک يراک ره اب ًالصا نم تاداقتعا اب نم راتفر اب نوا مایب رانک زورهش اب منوتیمن نم_
  .زوغلچ يهرسپ هفلاخم
 هانپ یب كرتخد یلیس تدش زا ،دز وزرآ هب یمکحم یلیس و دش دنلب هپاناک يور زا مشخ اب ردپ   
  .دش دنلب و تفرگ زیم هب تسد ؛تخادنا ردپ هب یمولظم هاگن .داتفا نیمز يور
  ؟ینزیم ور ترتخد یضوع نوا رطاخ هب_
  .هندروخ کتک شقح تفاثک و شکرس رتخد هرآ _
 ؟تسا تفاثک و شکرس وا ،دش يراج شنامشچ زا کشا   
 اب و دنیشنب شا هداوناخ شیپ درکیمن تقو یتح دوب نتشون و ندناوخ لوغشم هشیمه وا ،زگره هن
  .دوش تبحص مه اه نآ
 ردپ اب هشیمه نوچ ؛تسا یمیمص رتشیب دشاب رت رود شا هداوناخ زا هچ ره هک تشاد یصاخ هدیقع
  .دشاب ناشرانک رد هشیمه ات دوب رود سپ تشاد رظن فالتخا شردام و
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 هب و تشادرب ار تسیز باتک ،تخادنا دزیم سفن سفن مشخ تدش زا هک ردپ هب یهاگن فرح یب   
   .تفر شقاتا تمس
  .درک وگ و تفگ ادخ اب و دز راز لد هت زا و تشاذگ تخت هبل رب رس
 و نشور هدنیآ تسناوتیم هنوگچ درذگب راک نیا زا و دیآ محر شردپ لد یمک ات درک سامتلا ادخ هب
 .دادیمن وا هب مه ار نتفر هناخ زا نوریب هزاجا یتح هک دوش یسک رسمه و دراذگب رانک ار شدنمفده
  ؟تسا راجاق دهع رگم
 قورع بلق کشزپ دوخ لایخ رد وا ؛درک شیوزرآ هب ندیسر فرص ار شا یشوخ و یگدنز مامت
   .تسا یفورعم
 هآ شنایرگ كرتخد ندید اب دش قاتا دراو ردام و دروخ رد هب هقت دنچ .دوب هیرگ لاح رد نانچمه   
  .درک شزاون ار شیاهوم و دیشک شوغآ رد ار وا ؛تسشن رتخد راک و دیشک یتحاران

 هدشن يزیچ نکن هیرگ هگید ملد زیزع سیه_
 
  .دش جراخ ردام شوغآ زا باتش اب وزرآ   

 ور یگدنز ترسح ،دینکیم منوریب هنوخ زا یتسد یتسد يراد ؟نم ردام یگیم یچ ؛هدشن يزیچ_
  ؟هدشن يزیچ یگیم دعب دیراذیم ملد هب

 ؟مینکیم تنوریب ام هک یچ ینعی نزن ور فرح نیا هگید _
  .یمدوجو زا یشخب یمرتخد وت 

  .يراگتساوخ دایب زورهش راذن سپ _
 شوخ ياه مدآ میسانشیم بوخ یلیخ ور شا هداوناخ تردپ مه نم مه؟ینکیمن شلوبق ارچ_
  .هنک تتخبشوخ هنوتیم زورهش دنا يدروخرب

  .مرفنتم شزا دایم مدب شزا نم ماوخیمن ور زورهش اب یتخبشوخ نم_
  .دایم دوجو هب فقس هی ریز نیرب مه اب یتقو هقالع و قشع_
 مریمب ،دیشکیم ور نم نتفر فقس کی ریز ي هشقن امش میراگتساوخ دایب مدرکن لوبق زونه نم_
  .منکیمن زورهش هب یهاگن کت مه
  .تردام و ردپ يور وت يداسیاو رتخد شکب تلاجخ_
  .نشکب شیتآ هب ور میگدنز ناوخیم مردام و ردپ_
  .نوش هنوخ میریم بش ادرف نمض رد ینکیم جاودزا زورهش اب وت همالک کی تردپ و نم فرح_
  ؟اج نوا میرب دیاب ام هنم يراگتساوخ ؟نوش هنوخ میرب_
  .تسه هک هنیمه_
  .مدیمن رابجا نیا هب نت منکیم صالخ ور مدوخ_
  .درک خرس مه ار رتخد تروص فرط نآ هظحل هب و دش دنلب اج زا ردام
  .منکیمن تلالح ینکب ور اه طلغ نیا رکف ياوخب هگا یتح_
  .درک کشخ اج شبل رانک يدنخزوپ   
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 بش ادرف و دنداد رهوش ار وا هداس نفلت کی اب ؛دنتفرگ میصمت وا ي هدنیآ و یگدنز يارب تحار هچ
  .تسا راد هدنخ ،دنورب شرهوش يراگتساوخ هب تسا رارق مه
 ...دیآیم اه نامهم يولج هب ییاچ ینیس اب و دنکیم رس یلگ لگ رداچ زورهش ًامتح
  
 ای دنک صالخ ار دوخ .دبای تاجن هصمخم نیا زا هنوگچ هک درک رکف ،درک رکف هار رازه هب بش نآ   
 ؟دهد رابجا هب نت
 باذع راتفرگ ایند نآ رد اما دشیم تحار ایند نیا زا دوب هدرک یگرزب تقامح تشکیم ار دوخ رگا 
   .دیدیم ار شیاهایور ندش هدیشک شتآ هب دیاب دنامیم رگا یلو ؛دوب ادخ
 ...و تخیر کشا مد هدیپس ات دوب یتخس یهار ود
 
  .دیشک نوریب هتشذگ هب رکف زا ار وا ردپ دایرف و داد يادص   

  ؟نوریب دایمن ارچ هنکیم یطلغ هچ ؛تساجک دیفس مشچ يهرتخد نیا سپ_
  .يدرک ربخ ور هیاسمه رد ي همه درم شاب _
  .منیبب نوریب ایب وش مگ وزرآ_
 شلد رگید یتح ،هدیکشخ مه شکشا يهمشچ ایوگ ،دوب هدنامن شیارب یکشا هرطق یتح رگید
  .دراپسب راگزور تسد هب ار دوخ دهاوخیم دنک سامتلا دهاوخیمن
  .داتسیا شردپ يولج و تفر نوریب قاتا زا   

  ؟يایمن منک یم تادص یتقو ارچ_
 
  .ما وت اب_
 
  ...ادرف ترس ریخ یتمالس هب يدش هک مه لال_
 يادص اب و دز لز ردپ یکشم نامشچ رد مامت یخاتسگ اب .تشادن شراتفر يور یلرتنک رگید 
  :تفگ ضغب هب هتخیمآ

  .متفگ مدوخ ؟یگب ياوخیم ور نیا همدقع ادرف مرس ریخ_
 وا راک نیا اب اهنآ تسنادیمن اما دنرادرب تسد اه راک نیا زا دیاش دنک يراتفر دب دوب هتفرگ میمصت
  .دنک جاودزا زورهش اب ات دنوشیم بیغرت رتشیب
  .دیشک بقع هب ار وا و تسشن شا هناش رب یتسد هظحل نامه اما داتفا هار و ات درک ردپ هب تشپ   

  .تسین تیلاح راگنا یلو منزیم فرح تاهاب شوخ نوبز اب_
 دقع روز هب ور ترتخد هک یتسه يردپ هچ وت ؟ینک هایس ور ممشچ ياپ هک هتشوخ نوبز نیا هه_
  .تیگنودرم و تریغ نیا هب فت ؟ینکیم رفن کی
 ریز ار وا یگنادرم و دوب هدرک تناها وا تریغ هب خاتسگ كرتخد تفرگ ار ردپ نامشچ يولج نوخ
  .دوب هدرب لاوس
  .دز هراوف نوخ و دش هراپ رتخد لبل هشوگ ؛دز شکرتخد هب یلیس مرازه راب يارب و درب الاب ار شتسد
  :تفگ يدنت نحل اب و دش هریخ ردپ نامشچ رد تراسج اب و درواین مک مه زاب وزرآ اما
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  .هگید نزب نزب هرآ_
 دوب هدرکن سح لاح هب ات ار دنبرمک درد ،تسشن شلد رد سرت .تفر دنبرمک تمس هب ردپ تسد   
  .درکیم هبرجت مه ار نآ رگید يهقیقد دنچ ات هک
   .دیسریم رظن هب هناتخسرس رهاظ رد یلو دوب عافد یب و هدیسرت لد رد
 رد و دنک لمع هدروخ مخز ربب دننام لاح مولظم ریز هب رس وزرآ دیجنگیمن زگره ردپ رواب رد
 .دنزب لز شنامشچ
 ناج رب ار درد هک دوب رگید تابرض نآزا دعب و تسشن فیحن مسج نآ رب دنبرمک هبرض نیلوا   
 ار یسامتلا نیرت کچوک ای دنز غیج ،هنک هیرگ ادابم ات درشف نادند اب ار شنابز .تشاکیم كرتخد
  .دشن میلست و داد همادا هناردتقم یلو درک سح مناهد رد ار نوخ يروش ؛دنکب
  .تفر هناخزپشآ فرط هب و درک ترپ يا هشوگ هب ار دنبرمک ،داتفا سفن سفن هب ردپ
 یب ملاع هب و تسب ار شنامشچ دنک لمحت تسناوت یمن تشادن ندنام رایشوه يارب یقمر رگید   
 .تفر ورف يربخ
 
 
 و دیچیپ شیاهولهپ و مکش هیحان رد یقیمع درد ،درک زاب مشچ یتخس هب بآ کچ کچ يادص اب   
  .تفگ یمارآ خآ هاگآدوخان
 مامت تخت رانک مرس ندید اب و دناخرچ مشچ ؛دوب شدوخ قاتا رد تخادنا شفارطا و رود هب یهاگن
  .تشذگ شنامشچ  يولج زا ملیف کی دننام زور دنچ نآ تاقافتا
 دننام شحور درد ربارب رد اهدرد نیا اما درکیم سح ار درد شدوجو دنب دنب رد ،تسب مشچ درد اب
  .تسا هاک رابنا رد ینزوس
 .تسا درمان زاگزور يهدروخ مخز وا
 ییاج ات تسا شا هداوناخ و زورهش رادفرط و هدش دب دح نیا ات شنابرهم ردپ هنوگچ دیشیدنا دوخ اب
 ردپ وا شوگ رد يدرو هچ ؛دروآیم رد ار وا کشا و دنکیم ریقحت ،دنزیم کتک ار شا هنادزان هک
 ؟درکیم راتفر هنوگ نیا هک دندوب هدناوخ
 لوپ لابق رد ار وا شردپ ًانئمطم سپ دوب بوخ ناشیلام عضو !تسا نایم رد وداج و رحس ياپ ًامتح 
  ؟ارچ سپ ،داد دهاوخن
 تعاس دنچ ات ،بش تشه دش هریخ راوید يور تعاس هب دیسریمن هجیتن هب درکیم رکف ردقچره   
  .تسا شیاه زور نیا سوباک هک دمآیم رد يدرم حاکن هب رگید
  .تشاد بآ يا هرطق بلط و دوب هدش کشخ شیولگ ،دیشک یقیمع سفن
  دش هدیشک زورهش زا يراگتساوخ بش هب شرکف
  .تخادنا وزرآ لد هب ار سرت و دمآ زور ،دیسر هار زا زور تخس بش نآ زا دعب   
  .درک ندش هدامآ هب روبجم ار وا ردام هک دوب رصع شش تعاس هب کیدزن
 زا زورهش درادن جاودزا نیا هب يا هقالع و درادن تسود ار وا دییوگب زورهش هب یتقو دیشیدنا دوخ اب
 ریز هب رس رسپ نآ ؛تسا اه فرح نیا زا رت تخسرس زورهش تسنادیمن اما دنکیم رظن فرص شراک
 دعب و دسرب ینوناق نس هب وزرآ ات تسا هدرک ربص و داد شورپ لد رد ار وزرآ قشع هک تسا اه لاس
   !دروایب رد دوخ مئاد دقع هب ار وا نآ زا
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 سابل مادقا نیتسخن رد سپ دنک مالعا جاودزا نآ اب ار دوخ تفلاخم هدش روجره تساوخ كرتخد   
  .درک باختنا ششوپ يارب ار یتشز و بسانمان ياه
 .دیشوپ ار ینامسآ یبآ لاش ،یل راولش ،زمرق و دیفس وتنام
   .تخادنا یهاگن دوخ هب هنییآ رد و درک رس مه ار هایس رداچ 
 و درک تشم ار شتسد ،دش رفنتم دوخ زا ياهظحل شاهدرسفا و هدروخ تسکش يهرهچ ندید اب
  .دز هنییآ هب مکحم رکف نودب
 شناتشگنا و تسد چم هیحان رد یقیمع درد ؛دش لیدبت هکت رازه هب و تسکش يدب يادص اب هنییآ
  .دش ناور شتسد يور رب يوج دننام نوخ و دیچیپ
  .دیشک لک و دیخرچ دوخ رود ،دز ههقهق ناگناوید دننام
 یلاحشوخ ارچ هنزیمن تسد یسک ارچ سپ شنمدار زورهش سورع ،مشب سورع ماوخیم نم_
  ؟دینکیمن
 یچگ راوید رب ار شتسد فک ؛يزیگنا لد یگنر هچ ،تخادنا دوخ نوخ رد قرغ ناتشگنا هب یهاگن   
 .تشاذگ ياج هب ینوخ تسد نآ زا يدر و داهن

 
 
 .درک زاب باتش اب ار رد و تفر وزرآ قاتا فرط هب ،نتسکش يادص اب ردام   
  .دز تشحو رس زا یغیج هتسکش هنییآ و رتخد ینوخ تسد ندید اب 

  ؟هینوخ تتسد ارچ هدش یچ وزرآ_
 
  ؟ینزیمن فرح ارچ_
 
  .تخادنا رتخد هب یهاگن نیگمشخ ردام ؛درک هاگن ردام هب هریخ مه زاب
  .درک جراخ قاتا زا ار وا و دیشک ار وا ملاس تسد و تفر ولج
 هآ شا هشوگ رگج تسد قیمع ياه یگدیرب ندید اب ،درک ینوفع دض ار وزرآ تسد نیداتب یمک اب   
  .دیشک یقیمع
 شردام و ردپ دمهفیمن  ارچ تسسا هدش قطنم و رکف یب اه زور نیا رتخد نیا ردقچ تفگ دوخ اب
 ؟دنهاوخیم ار شحالص و دنتسه وا هاوخ ریخ
 نانیمطا زورهش ندوب بوخ زا وت ؛يدیمن شوگ شفرح هب هظحل کی ارچ دز بیهن شلد رد یسک 
  ؟يراد لماک
 راتفر و قالخا زا یبوخ هب دمحم شرهوش تخانشیمن ار زورهش تسرد وا رگا یتح ،داد ناکت رس
  .دادیمن ار تلصو نیا يهزاجا زگره هنرگ و دوب ربخ اب زورهش
 .تسب دناب اب ار وزرآ تسد   
   .تشادرب ار یشیارآ مزاول و تفر دوخ قاتا تمس هب 
  .دش هتسخ و روجنر يهرهچ نآ ندرک شیارآ هب عورش و تسشن وزرآ يور هب ور
 یگراپ بل طخ و ژر یمک اب نینچمه درک فرطرب يدایز دح ات ار تروص ياه يدوبک ردوپ مرک اب
 .درک فرطرب زین ار درکیم یجک ناهد هک ار وزرآ بل رانک



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

17   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 عنام مزاول نیا زا یمک اب دناوتیم وا و تسه لیاسو نیا هک ارچ تفگ ار ادخ رکش راب رازه لد رد 
  .دوش شنمدار نادناخ لباقم رد يزیر وربآ
 يدنلب ًاتبسن يادص اب و درک مخا رتخد نت رب بسانمان ياه سابل ندید اب وزرآ ندرک شیارآ زا دعب
  :تفگ
  ؟هندیشوپ سابل زرط هچ نیا_
 .هگنشق يروط نیمه _
 
 
  .نک شضوع عیرس_
  .منزیمن ماه سابل هب تسد نم_
  .دشن اج هب اج يا هرذ وا اما ،دیشک ار وزرآ فتک و تفر ولج ردام
  .شوپب بوخ سابل ورب ایب هچب نکن يزابجل_
  .هگنشق نیمه_
  .درکیم يزابجل رتشیب وا دزیم فرح وزرآ اب رتشیب ردقچره
  .تشذگ شرانک زا و دش وزرآ لایخیب
 .دوب شرهوش ًامتح دمآ هناخ رد يادص
  ؟ییاجک الیش ،الیش_
  .ماجنیا_
  .تفرگ ار وا تک و داتسیا شرهوش يولج
  .هرود هار ،میرب ات دیشب هدامآ مریگب شود نم ات_
  هشاب_
  .دشوپب ار شیاه سابل ات تفر باوخ قاتا هب مه ردام ،تفر مامح فرط هب ردپ   
 هشقن و دوب هدش هریخ ياهطقن هب ادص یب و مارآ و تشادن يا هلجع چیه هک دوب وزرآ طقف نایم رد
  .دروخیم تسب نب هب رابره اما دبای تاجن منهج نآ زا ات دیشکیم يا
 مه ینیریش و لگ هار نایم رد ،دندش گنر دیفس دون لا راوس یگمه ردپ ندش هدامآ زا دعب   
  .دندیرخ
 نماد زورهش ؛درکیم رکف زورهش زا يراگتساوخ هب و دزیم دنخزوپ شردام و ردپ راتفر هب مادم وزرآ
 شتسد زا ییاچ ینیس وزرآ ندید اب مه دعب دنک فراعت ییاچ هتخادنا لگ ياه پل اب و دشوپب زمرق
  !کحضم هچ دوش شنز ناشن وزرآ ردام طسوت و دهد هلب باوج ادا و زان یلک اب مه تسد رخآ دتفیب
  .درک كراپ يا هشوگ ار نیشام ردپ .دندیسر شنمدار نسحم جاح یتنطلس و گرزب هناخ هب   
  .دنزب گنز وا دهد هزاجا ات تساوخ ردپ زا رارصا یلک اب ایرآ ،دنداتسیا رد تشپ فیدر یگمه
  .دش زاب رد دعب هظحل دنچ ،درشف ار نوفیآ ایرآ 
  :دمآ نسحم جاح فراعت يادص
  .وت دییامرفب_
  .دندش هناخ دراو دنزب یعونصم دنخبل تسناوتیمن یتح هک تخب هایس سورع سپس و ایرآ ،ردام ،ردپ
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 راولش و تک هک دیفس شیر وم اب دق دنلب هلاس داتفه ای تصش درم ؛تخادنا یهاگن نسحم جاح هب   
 دسریم رظن هب ربکت و رورغ زا راشرس يدرم لوا هاگن رد ،تسا هدیشوپ گنر یتالکش تخود شوخ
  .دوشیم هتساک شا رورغ نازیم زا یمک يوش تبحص مه وا اب هک یماگنه اما

  .ناج دمحم وت دییامرفب ،دیدمآ شوخ یلیخ_
 نآ رود غات رود هک يرتسکاخ و دیفس هزیر گنس ریسم تخادنا هناخ رود ات رود هب ییارذگ هاگن
 تمظع هک يرمرم يامن اب سکلبود نامتخاس .تسا نشور راد هیاپ ياه غارچ اب و هدش يراک تخرد
 .دنکیم ندش هریخ هب راداو ار درف هاگآدوخان و دراد يدایز هوکش و
 
 
  .دش دنلب اه چپ چپ يادص وزرآ دورو اب ،دندش هناخ نلاس دراو   

  .هریگب ور هرتخد نیا داوخب هک زورهش فیح رود هب ادخ ياو_
  .یباسح و تسرد هداوناخ هن هراد ور رب هن هخآ رهاوخ یگیم تسار_
 نتفرگ نز مه زورهش ياه ردارب هیقب الاو هنک ریخ هب شسورع نیا ای نسحم جاح تبقاع رخآ ادخ_
  .هگنن هلصو رتخد نیا ،رت موناخ و رتهب یکی زا یکی

 ادج مه زا لاس رس هراین ور زور نوا ادخ هک درک جاودزا هرتخد نیا اب زورهش هگا مگیم نم_
  .دنشیم
 يدرد چیه هب هنرگ و هشاب از رسپ هرتخد دش نوش شسورع هگا مراودیما یلو الاو منودیمن_
  .هروخیمن
 هرذ نز ود نآ رگا .دش نایامن شا هرهچ رد مشخ راثآو دش تشم مشخ تدش زا وزرآ ناتسد تفج
 وزرآ دندرکیم تبحص هنوگ نیا و وزرآ دروم رد و دندادیم همادا هناقمحا ثحب نآ هب رگید يا
  .درکیم دروخ شناتسد اب ار نز ود ندرگ و دشاب طلسم دوخ رب تسناوتیمن
   .قمحا ياهوگ هبای
 هب و دندروایم نییاپ دح نیا ات ار نز ماقم اه نآ یتقو دنک لمحت ار اهراتفر نیا تسناوتیم هنوگچ
  .دندرکیم هاگن هچب دیلوت هاگتسد کی مشچ
  !تسا یبلاج يدژارت
  .دنتسشن نز نانامهم رگید نیب و دنتفر نلاس رگید تمس هب زورهش ردام موناخ زانهش ییامنهار اب   
  !تسا راد هدنخ
  .دندوب هدرک هنادرم هنانز يراگتساوخ مسارم يارب یتح
  :تفر الاب اه چپ چپ يادص هرابود وزرآ نتسشن اب

 .ندب شرهوش ناوخیم هسانشب مه زا ور شپچ و تسار تسد هنوتیمن زونه نیا_
  .هنک گرزب هچب هنیشب دیاب نتفرگ نز ياج هب زورهش هراچیب ؛الاو منود یمن_
 ود نآ ناهد رب تشم نیا ندیبوک ناهاوخ ردقچ خآ دیشک قیمع سفن دنچ و درک هرگ ار شناتشم
  .دندوب هتسد نآ زا مه نز ود نیا و تسا یجارو طقف اه مدآ زا یضعب تیصاخ دوب نز
 زورهش و دنام هریخ يا هشوگ هب شنامشچ ؛دهدن شوگ اهنآ نانخس هب رگید ات داد ناکت رس   
  .دید ار شیپ قشاع
  .دوب هریخ وزرآ هب مامت یخاتسگ اب و دوب هداد هیکت نوتس هب كرسپ
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  درک همزمز بل ریز وزرآ
  ؟وک ترداچ موناخ سورع_
 .دز زورهش هرهچ هب يدنخزوپ و
  .تفر شناردارب و ردپ تمس هب مشخ اب و دروخ هرگ شیاه مخا وزرآ دنخزوپ ندید اب وزرهش 
  .تفر ورف توکس رد هناخ و دش مک اه چپ چپ و اه ادص مک مک
  :درک بلج دوخ هب ار اه هجوت دوب هتسشن سلجم يالاب رد هک ینز ریپ يادص راب نیا

  .هن ای نسه مه هلصو ننیبب ننزب ور نوشافرح و قاتا هی وت نرب رتخد نیا اب زورهش هرتهب_
 رت گرزب هب مارتحا دندناوخ ششوگ رد یکدوک زا هک فیح دص و فیح ؛درک دازآ ینابصع ار شسفن
   .دهد ار تفرخ نز ریپ نآ ییوگ تشرد و یخاتسگ باوج هنوگچ تسنادیم هنرگ و تسا بجاو
  .دنتسشن نیمز يور رب مه زا يدایز يهلصاف اب و دندش قاتا کی دراو زورهش اب هارمه
  .دنتفگیمن نخس یمالک مادک چیه وزرآ هن و زورهش هن اما تشذگ توکس رد يا هقیقد دنچ
 رد مه وزرآو دوب هریخ یلاق ياه لگ هب و داتسرفیم تاولص مادم شگنر یکشم حیبست اب هک زورهش
 .دوب قرغ شراکفا

 
 
 
  .دوشگ بل زورهش هرخالب

 ؟موناخ وزرآ_
  .متسه داژن خرف_
 .دز يدنخبل و دناشن زورهش هب ار لوا ي هبرض   
  .دنک یگدنز دناوتیمن زگره وزرآ اب دمهفب دیاب رسپ نیا 
 دراو وزرآ یتقو زا درک کشخ نیمز زور هب ندیشک اب ار شناتسد و دیشک یقیمع سفن زورهش
  .دوب هدش هلاس هدراهچ نارتخد دننام دوب هدیشک سفن اجنآ ياوه رد و دش ترامع
  :تفگ دریگب یلاق زمرق لگ زا هاگن هک نیا نودب و ریز هب رس
  ؟دیگب نوتیقالخا تایصوصخ و نوتدوخ زا دیاوخیمن داژن خرف موناخ_
 .دوب مود هبرض تبون   
 و دروآ الاب رس باتش اب هراچیب زورهش ؛دش زورهش هب کیدزن یمک و دروآ الاب رس یخاتسگ اب وزرآ 
  	.دش هریخ وزرآ ياهوهق نامشچ رد هظحل کی يارب
  .دز لز زورهش هب و تخیر شنامشچ رد ار شترفن مامت وزرآ

 ینعی مرادن ندرک راک يهلصوح و لاح ،هدنت مقالخا یلیخ نم شنمدار بانج دیاوخب ور شتسار_
 هتفه ،متسین لئاق شزرا هگید ياه زیچ يارب یلیخ و همهم مارب سرد میگدنز وت يزیچ ره زا راتشیب
 گنهآ ،ماین هنوخ هب کی ای هدزاود تعاس ات دیاش و مریم هنوخ زا نوریب ماه تسود اب مه راب هس يا
 ور مزامن ،هنکن مورحم ور شدوخ و هنکب تساوخ يراک ره مدآ یگدنز وت دیاب مدقتعم و مدیم شوگ
 هب و منکیم رس مردام و ردپ رابجا هب مه ور رداچ ،منوخیم متشاد تسود و تساوخ ملد تقو ره
  و	مرادیم رب مرس زا مشب لقتسم هک نیا ضحم
  .منوخب سرد دازآ هاگشناد وت ماوخیم هک هنیا مه زیچ نیرت مهم



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

20   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 بانج دیریگب میمصت هابتشا امش ماوخیمن نم یلو همررض هب اه فرح نیا ًالامتحا متفگ نم الاح
  .شنمدار
 
 مه شراتفر و قالخا یتح ؛دوب شدیاقع و وا فلاخم الماک وزرآ درشف شناتسد رد ار حیبست زورهش   
  .دوب توافتم
 تکرش طلتخم ياه سالک رد دادیمن هزاجا دوخ هب زگره و دناوخ ناردارب دحاو رد ار سرد زورهش
 و هاگشناد رد تساوخیم وزرآ اما دندرکیم سیردت اه سالک نآ رد ار سرد نیرت مهم رگا یتح دنک
 .دناوخب سرد طلتخم ياه دحاو رد و نارسپ نایم
  		. ...زورهش .دناوخیمن رید مه ار شیاه زامن زا یکی زورهش و تفرگیم هرخس هب ار زامن وزرآ 
  ؟دیایب رانک وزرآ یباجحیب اب تسناوتیم ایآ
  .درکیم دوخ نآ زا ار وزرآ دوب روج ره ًانئمطم
 .تسا هدرب تخس يا هنوگ هب ار هلاس شش و تسیب زورهش نامیا و لد هلاس هدجه كرتخد نیا
 دییوگب دوخ زا ات دوب زورهش تبون لاح   

 نیا هن هزپب اذغ شرهوش يارب و هنیشب هنوخ وت مرسمه مراد تسود	،هتیولا رد مارب ندرک رس رداچ_
 رب مدوخ اب و هریم مدوخ اب نوریب هرب هنوخ زا تساوخ تقو ره نم نز ،هشاب هاگشناد وت زور ره هک
 .مرادن مرسمه ندرک راک اب مه يزاین ،هدرگیم
 رد یتح هشاب هتشاد یتبحص هبیرغ يادرم اب هنم زار مه و رسمه هک یسک مرادن تسود مه ًالصا 
 ... مالس کی دح
 
 
  .تساخرب اج زا هدز لوه زورهش ،دش دنلب اج زا باتش اب وزرآ   
 اجک زا یخاتسگ و تعاجش زا دح نیا عقوم نآ رد تسنادیمن داتسیا زورهش هنیس هب هنیس وزرآ
 .دریگیم همشچرس
 :تفگ و تفرگ زورهش فرط هب هراشا تشگنا

 ماهدنیآ هک متسین یمدآ نم میشیمن مه يهلصو تقو چیه وت و نم ،شنمدار زورهش بانج نیبب _
 همقح نیا مشاب هتشاد دمآ و تفر عامتجا وت دیاب نم مروشب هچب هنهک هنوخ وت منیشب منک اهر ور
 .مرادن شتفم هب يزاین و هطوبرم مدوخ هب نایفارطا اب مطابترا و ماهراک نمض رد ؛مشاب دازآ هک
 دنا نوریب هک ییاسک يهمه هب و يرب نالا نیمه هرتهب سپ میروخیمن مه هب وت و نم هجیتن رد 
 .هیفتنم جاودزا نیا یگب
 و دشوپب ار بوخ ياه مدآ سابل تسناوتیمن رگید درک هاگن وزرآ هب بضغ اب و دمآ رد تهب زا زورهش
 .دادیم ناشن وزرآ هب ار شایلصا نطاب دیاب

 .منک تمار يروجچ مدلب نم یلو یتسه یشومچ يهرب _
 .دوش هریخ زورهش هب بجعت اب و دوش هدز تهب هک دوب وزرآ تبون راب نیا   
 !؟اهفرح نیا و لما زورهش دروخ مه هب زورهش هملک دنچ نیا اب شیاه باتک و باسح مامت
 !تسا دیعب 
 .دوب هدش شا هشقن هجوتم زورهش ییوگ
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 .مرفنتم تزا نم_
 .تماوخیم نم یلو_
  ،تشادن ار كوش زا مجح نیا لمحت رگید
  .دش طلسم دوخ هب یمک و دیشک یقیمع سفن سپ دنک مارآ ار دوخ درک یعس
 . ..يهرسپ منکیمن جاودزا وت لثم یلما مدآ اب نم_
 هک دندوب رد هب هریخ هسلج رد رضاح دارفا همه .تفر نوریب قاتا زا و دروخ ار شفرح يهمادا وزرآ   
 .تفر هنادرم فرط هب هنانز تمسق و شردام هب هجوت نودب و دمآ نوریب قاتا زا ناباتش وزرآ
 هتسشن لبم يور رب سلجم يالاب رد هک نسحم جاح لباقم و تخادنا شردپ هب یهاگن بضغ اب   
 .داتسیا دوب
 :تفگ يدنلب يادص اب و دش هریخ نسحم جاح نامشچ رد .راب کی مه نویش راب کی گرم
 بوخ مدآ باقن ترسپ ،وگب سلجم نیا يامدآ يهمه هب و نک شوگ ،شنمدار نسحم جاح بانج_
 .هرادن یمود هک یتفاثک زورهش يراد يدالوا نینچ هک تارب مفساتم هیعقاو گرگ هی و هراد ور اه
 گرزب هلاس هدجه رتخد کی دوب هریخ شیور هبور خاتسگ كرتخد هب بجعت و تهب اب نسحم جاح
 !یگرزب تبیصم هچ دوب هدرک عیاض هنوگ نیا ار شنمدار نادناخ
 
 .دز لز شبش نامشچ رد و داتسیا ردپ يولج نانز سفن وزرآ راب نیا   

 هراذیمن هک مدیدج يوزرآ نم ،ینیبب ور روخ يرس وت مدآ نوا ینوتیمن مه باوخ وت هگید یتح_
 .مدیدج داژن خرف يوزرآ نم هشب هدیشک نجل هب شیگدنز
 
 .درک تکرح نلاس رد فرط هب و درک همه هب تشپ و دز يدنخزوپ   
 .دش زبس شیولج زورهش
 :تفگ يدنلب يادص اب و دز دنخزوپ

 .لما هچب رانک شکب ؟موناخ سورع وک ترداچ _
 .دز رانک ار زورهش تسد اب
 .دندوب وا ياه فرح تهب رد همه مه مزونه
 .دش مامت ینالوط هار هرخالب ؛درک طایح رد ندیود هب عورش و دیشوپ شفک
 .دیسر ششوگ هب ردپ يادص هک درک زاب ار ینهآ رد
 .اسیاو دیفس مشچ يهرتخد_
 .درک ندیود هب عورش ردپ دایرف هب هجوت یب

 
 
 .دروآ مک سفن هک دیود ردقنآ   
 دوب هدش رود ییاذک ناکم نآ زا یفاک هزادنا هب تخادنا شفارطا هب یهاگن
  .دندش يراج شیاه هنوگ يور رب اوه یهب شیاه کشا
  دوب گنت داش ياه زور نآ يارب شلد دزیم مدق اه نابایخ رد فده یب و مارآ
 .داد هولج یضوع کی ار دوخ و دش غورد هب روبجم هراجیب
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 دروخرب زا هشیمه ،دوش اضق شزامن تشاذگن هاگ چیه ،درکن رس رداچ ردام و ردپ رابجا هب هاگ چیه وا
 .تفرن هناخ زا نوریب هب شناتسود اب راب هس يا هتفه تقو چیه ،درک زیهرپ نارسپ اب
  .دیشک يدرس هآ
  .تخادنا شچم يور رب هتسب گنر يا همروص تعاس هب یهاگن و درک كاپ ار شیاه کشا نیتسآ اب   
 هناخ زا نوریب بش عقوم نیا ات اهنت لاح هب ات تسشن شلد رد سرت ،دوب هدزاود تعاس هب کیدزن
 .دوب هدنامن
 :تفگ دوخ اب زور دنچ نیا يروآ دای اب 

 .مرادن نداد تسد زا يارب يزیچ هگید نم _
  تفرگ شیپ رد ار تشگزاب ریسم
 يور رب مد اهنآ ي همه هک درک راتفر هناتخس رس ردقنآ اما دنتفرگ ار شیولج محازم ياه مدآ هار رد
 .دنتفر و دنتشاذگ دوخ لوک
 
 .درکیم قوذ قوذ درد زا شیاهاپ دیسر هناخ هب هرخالب   
  .دوب هتشذگ بش همین زا مینو تعاس کی ،تخادنا تعاس هب هاگن 
  تشادرب ار دوب هدرک ناهنپ اجنآ البق هک يدیلک و درب اهرجآ نیب تسد
  .درادرب مدق یمارآ هب درک یعس ؛دش هناخ دراو و درک زاب ار رد
  .تشگ رهاظ رد هناتسآ رد نیگمشخ ردپ و دش زاب نلاس رد ناهگان هک تفر الاب هلپ دنچ   
 .درادن راظتنا رد یبوخ زیچ ،بش رس ییاوسر اب یتسنادیم
  .داتسیا ردپ هنیس هب هنیس و تفر الاب ار اه هلپ هیقب
  .دز وزرآ هب یمکحم یلیس و درب الاب ار شتسد باتش اب دزیم سفن سفن مشخ تدش زا ردپ
  .تشگرب رگید فرط هب شتروص یلیس تدش زا
 .دنادرگرب رس
  .مشب در ماوخیم رانک ورب الاح ؟دش مومت تراک ؛يدز_
  .وزرآ يدش ور و مشچ یب یلیخ_
 .نشیم ضوع اه مدآ_
 هب زورهش اب تجاودزا هیضق يدش ثعاب تراک نیا اب ینودیم ؟يدرک ینومهم وت ور راک نیا ارچ_
  .هزیرب مهب لک روط
 داد باوج شراک راب نیا سپ دیبات وزرآ لد رد يدیما رون
 :تفگ و دز شتروص رب توافت یب باقن هرابود
 .مدوبن راک نیا هب یضار لوا زا نم رتهب_
 
  .دش هناخ دراو قمر یب و دز رانک ردپ
 اغوغ دیاب نیا زا رتشیب ردپ ًانئمطم شردپ ندرک کچوک و دوب هتخادنا هار ینامهم رد هک يزیر وربآ اب
 .تسا نافوط لبق شمارآ ،شمارآ نیا داد لامتحا سپ ،درکیم
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 .دش فقوتم ردپ يادص اب هک تفر شقاتا رد تمس هب   
 .هدشن مومت تاهاب مراک زونه_
 .العف دایم مباوخ_
 لرتنک و دش ینابصع يراگتساوخ سلجم تاقافتا هرابود يروآدای اب دناسر وزرآ هب ار دوخ هلجع اب ردپ
 .داد تسد زا ار شراتفر
  .دز کتک ار وا دوش هتسخ هک ینامز ات داتفا كرتخد ناج هب
  دز نآ هب یقیمع کپ و دش نشور يراگیس ؛دش ولو هپاناک يور رب و تفر بقع
  .دش دنلب اج زا یتخس هب یفیفخ ياه هلان اب وزرآ
 هک دروآیمن بات هاگ چیه شلد ،دش راد ربخ ردپ يویر يرامیب زا تفر ردپ فرط هب ناگنل گنل
 .دوب هدرکن ات بوخ وا اب ردپ دنچ ره دنک دیدشت ار شا يرامیب و دشکب راگیس ردپ دراذگب
 :تفگ و دیشک ردپ تسد زا ار راگیس
 ؟یشکیم ور یتنعل نیا یچ ارب_
 .رانک ورب_
 تدوخ ياوخیم ؛یشکیم ارچ يدرکن كرت هگم .هروخب یتنعل نیا هب تبل هگید ممراذیمن مریمن_
 ؟یشکب ور
 .مرادن وتلصوح وشمگ منکیم یطلغ هچ نم هرادن یطبر وت هب_
 :تفگ و درک هل ار نآ شییاپمد ریز و تخادنا نیمز يور ار راگیس وزرآ

 .مرادن ور وت یضیرم و درد هلصوح منم_
 
 هتشذگ وا دتسیاب شربارب رد تسناوتیمن یسک هک دوب هدش یشکرس و شومچ كرتخد لاح وزرآ   
 .دش دیدج مدآ کی و درک كاخ دروخ ار یلیس نیلوا هک عقوم نامه ار شا

 
 
  .تشذگیم يراگتساوخ بش زا يا هتفه ود   
 یمدآ دوبن لبق لثم وزرآ دروخرب عون و راتفر طقف نایم نیا رد اما دوب هدش لبق لثم زیچ همه ًابیرقت
 .دنکیمن قرف شدوبن و دوب هک
 .دوب اپ هب اغوغ شنمدار ترامع رد زور ره رگید فرط رد
 و هقیقد ره زور ره زورهش یلو دندوب هدرک مالعا ار دوخ تفلاخم زورهش جاودزا اب زورهش ردام و ردپ
 .درکیم نایب ار شضارتعا هیناث ره
 منکیم جاودزا وزرآ اب نم_
 :تفگ تینابصع اب نسحم جاح
 .هشب مسورع زیچ همه یب يهرتخد نوا مراذیمن_
 .امش روضح نودب ای امش روضح اب الاح منکیم جاودزا وزرآ اب نم_
 وزرآ یتح هبوخ ؟يراذیم رانک ور تداوناخ زیچ همه یب هی يارب ؛یسیمیاو نم يور وت روطچ_
 .هنکیمن متلوبق
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 .مشقشاع نم هک روط نومه هشب مقشاع منکیم يراک _
 زورهش یلو دوب هدرب راک هب زورهش ندرک فرصنم يارب ار ششالت مامت هتفه ود نیا رد نسحم جاح
 .دوش وزرآ لایخ یب یتحار هب هک دوب اه فرح نیا زا رت زابجل
 ...اه طورشو اه طرش هب اما دنک رداص ار جاودزا هزاجا تساوخیم هرخالب درک زاب بل نسحم جاح
  منکیم لوبق ياوخیم ور رتخد نوا ردقنیا هک الاح_
 .دمآ زورهش نابل يور رب دنخبل

 .مراد طرش ات دنچ_
 ؟یطرش هچ-
 ثاریم و ثرا زا ود ،يراذیمن هنوخ نیا وت هگید ور تاپ يدرک جاودزا هرتخد نوا اب یتقو کی_
 ؟لوبق ؛منکیم كاپ ممانسانش وت زا متمسا هس ،تسین يربخ
 
 
  تفگ و دیبوک شا هنوگ رب زورهش ردام شناهد زا نسحم جاح رخآ هلمج ندش جراخ اب

 ؟نسحم جاح_
  .مراد طرش متفگ هیچ_
  ؟هیطرش هچ نیا_
  .هرتخد نوا ای تداوناخ و نم ای تسه هک هنیمه_
 ؛دشیم وا هناوید نونج لبق زا رتشیب زور ره یتقو دوش شقشع زورآ لایخ یب تسناوتیم زورهش ایآ
  .تشاد ار مکح نیمه مه وزرآ اب ندوبن اما تشاد ار گرم مکح شیارب ردپ طرش
 ردام ؛تسا ردام بوبحم رسپ وا دشاب هچ ره ،دنک یضار ار شردپ ردام قیرط زا تسناوتیم دیاش   
 دایز دیاوف نیا زا یگدنز لاس جنپ و یس لاح ره هب درکیم ضوع ار نسحم جاح رظن یتحار هب مه
 .دنادیم بوخ ار نسحم جاح باوخ گر 	زانهش و دراد
 رارق دوخ ههبج رد ار ردام لوصا ادا و نابز برچ یمک اب اما دش ور هب ور ردام تفلاخم اب ادتبا زورهش
 .داد
 ياپ ار وزرآ راتفر نیا درک دعاقتم ار وا و درک عورش ار نسحم جاح اب ندز فرح تعاس نامه زا ردام
  .دراذگب وا تیلهاج و یناوج
 .درک لوبق شا ینطاب لیم مغرالع نسحم جاح
 .دز گنز وزرآ ردپ هب تقو توف نودب ردپ تقفاوم ندینش اب زورهش
 .مالس_
 .مالس کیلع_
 ؟دیدروآ اج هب _
  .هنافساتم هن_
 . متسه نسحم جاح رسپ زورهش_
 .داد باوج روش اب و دز يدنخبل زورهش تخانش اب دمحم
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 ؟ییوت ها_
  ...تمحازم زا ضرغ_
  .مرسپ یمحارم_
 .هموناخ وزرآ دروم رد_
 ؟هداتفا یقافتا_
 .مراد ور نوشیا اب جاودزا دصق زونه نم_
 ؟یچ سپ تداوناخ_
 .دنا یضار اه نوا _
 ؟يروطچ_
  ...دنامب_
 هام ود ات مه دعب مینوخیم تیمرحم هغیص و اجنوا میریم ،متفرگ تقو رضحم هگید زور ود يارب_
  .میریگیم یگرزب یسورع نومغاب وت هگید
 ًانئمطم دوب هتشگرب شا هداوناخ هب یبسن شمارآ و حلص تقو دنچ زا دعب درک للعت یمک دمحم   
  ...و درکیم اپ هب اغوغ هرابود ربخ نیا ندینش اب وزرآ
 رگا صوصخ هب دزادنایم عمط هب ار مدآ شنمدار دننام یگرزب نادناخ اب تلصو رگید فرط رد اما
 .نادناخ کچوک و هدرک لیصحت رسپ ،دشاب زورهش داماد
 .داد وزرآ و شرسمه هب ار ربخ بش نامه و درک مالعا زورهش داهنشیپ اب ار شتقفاوم دمحم
 .دشیم زاغآ شبش ره ياه سوباک هرابود هک وزرآ هراچیب

 
 
 
  	.دیشک یهآ و داد ناکت رس هتشذگ هب رکف زا هتسخ وزرآ   
 تفریذپیم ار زورهش دننام يدرف دوجو اب یگدنز و دادیم رابجا هب نت دیاب دیاش
 .دباوخب شمارآ اب يا هظحل دنچ طقف هدنیآ هب رکف نودب درک یعس و تسب ار شنامشچ
 
  .دز یخلت دنخبل نازرل و یلسع يوگ ود ندید اب درک زاب مشچ یمارآ هب یتسد شزاون اب   
 .دمآ هرخالب زانط سپ

 .مدوب ترظتنم_
 ؟مکرهاوخ يروطچ_
  .متسین بوخ_
 ؟هدوبک تتروص ارچ ؛هداتفا یقافتا هچ_
 ...هراگزور مخز_
 !؟یچ ینعی_
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 تیامح ار وا یطیارش ره رد هک یسک ،دوب رت کیدزن وا هب رهاوخ زا هک یتسود زانط زا رتهب یسک هچ
  .درک
 .دیدنخ وا يهدنخ اب و تخیر کشا وزرآ کشا اب هک یسک
 فیرعت شیارب رخآ ات لوا زا ار ارجام مامت تخیریم کشا هک روط نامه و تشاذگ زانط هناش رب رس
 .درک
 .مینک دقع و رضحم میرب رارق مه ادرف_
 .درک كاپ تسد تشپ اب ار شیاه کشا زانط
 .يدیشک یتخس ردقنیا هک تارب مریمب_
  درک قه قه هب عورش و تشاذگ شا هناش رب رس ،دیشک شوغآ رد ار وزرآ هنارهاوخ
 .دوبن مه شوغآ زا رت نما ییاج چیه تسود ود نیا يارب لاوحا و عاضوا نآ رد
 .هنوزرلیم ور مندب زورهش اب ندوب رکف الصا رانک زورهش اب يروطچ نم_
 ؟دش یضار يروطچ تاباب یتسار هگرزب ادخ_
 .هنکیم ور راک نیا ارچ منودیمن_
 ...یهدب ای لوپ ضوع رد_
 زا يزیچ نومنوخ ازور نیا ینودیم .هنکیمن ور راک نیا تقو چیه اباب ،تسین يروط نیا الصا هن هن_
 گنج نودیم مگیم شهب نم یلو شمارآ و شیاسآ لحم هنوخ نگیم شهب هرادن مک گنج نودیم
  .میراد نومنوخ يوت ثحب و اوعد هظحل ره
 !هشیمن مرواب ،دادیب و داد بشره بشره
 .هنزیم ور نم ،نم كزان لد ياباب یلو هشن ترواب مه وت دیاش	
 . ...هعجاف جوا ،تسا هعجاف جوا نیا یمهفیم
 .درک رکف هتشذگ هب و تفرگ ناتسد نایم ار شرس وزرآ
 زا ار وا دناوتیمن يزیچ چیه درکیم رکف اه زور نآ ؛تشذگ دوز زا رتدوز یلیخ هک ییاهزور نآ
 مغ زا یجوم ناهگان یشوخ لیس کی نایم دنامهف وا هب ریخا تاقافتا نیا اب اما دنک ادج یشوخ
 .دزیریم مه هب ار همه و دیآیم
 
 
  ؟دبای تاجن هصمخم نیا زا تسناوتیم هنوگچ وزرآ یتسار هب 		
 .دندوب ناطلغ شیوخ راکفا رد ود ره
 :تفگ یلاحشوخ اب و دیرپ اج زا زانط ناهگان

 .مدیمهف_
 ؟يدیمهف ور یچ سیه_
 .ینک رارف يروجچ_
 .مرادن يدیما چیه نم ،هشوخ تلد_
 ؟دیرب رضحم مودک هرارق ادرف ،مگب ور ماهشقن راذب_
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 :تفگ دیماان و نیگمغ وزرآ
 .هشاب دیاب فارطا و رود نیمه_
 .هبوخ یلیخ نیا_
 ؟منک رارف مدآ همه نیا طسو زا يروجچ نم هخآ_
 .نکرارف وت منزیم مهب ور سلجم نم_
 وت هرتهب مایب رانک دیدج ریدقت نیا اب دیاب نم ؛دایمن رب نومتسد زا يا هگید راک چیه زانط لایخیب_
 .ینکن هتسخ ور تدوخ مه
 .مدیم تاجن زورهش رش زا ور وت نم هرادن دشن راک ؛هشیم نک رواب_
 ؟يزیرب مهب ور سلجم ياوخیم يروجچ هخآ_
 .متسیایم ترس تشپ و مایم مدوخ هدش روج ره رضحم مدموا هک ادرف_
 :تفگ واکجنک وزرآ

 ؟بخ_
 .منکیم شغ و مشکیم غیج نم یگب هلب وت هکنیا زا لبق_
 ..رام یگیم و ینزیم داد وت دعب
 :تفگ و دیدنخ هناتسم وزرآ

 ماجنا لباق ریغ و تسا هنوگ هچب یلیخ تاهشقن _
 .مدید ملیف وت مدوخ هشیم نک رواب_
 .دیدنخ وزرآ هرابود
 .هراد قرف هتیعقاو نیا ،یکلا زیچ هی ملیف نگیم نوا هب_
 .هشیم_
 .نکن مه ور شرکف_
 ؟يرادن دامتعا نم هب_
 .مرادن دامتعا یتنعل يایند نیا هب_
 :تفگ و تفرگ شناتسد نایم ار وزرآ ناتسد زانط
 .مینک یگنووید مه اب ماوخیم مه راب نیا میدرک مه اب ور اه یگنووید يهمه ام_
 .هشیمن_
 ؟وزرآ_
 ؟هشیم یچ رام یگب یتقو_
 .دمآ زانط ياه بل يور رب يدنخبل

 تصرف زا وت	دش همه مه یتقو دننکیم بوشآ و دننزیم غیج سلجم ياه نز همه ًانئمطم_
 .نوریب ورب رضحم زا و نک هدافتسا

 .مرب مرادن ییاج نم رارف زا دعب_
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 وش شنیشام راوس جورخ ضحم هب هشاب هرضحم مد مگیم لسع مییاد رتخد هب ،نم هدهع هب راذب-
 رس تهب مه مدوخ یشاب ششیپ هام دنچ ات ینوتیم ناتسرهش دنتفر مییادنز و ییاد ؛نوشنوخ ورب
 .منزیم
 شناج رب هروخ دننام دوشن قفوم رارف رد هک نیا زا 	سرت دوب هتفدگ رارق یگرزب یهار ود رس رب وزرآ
 .دوب هداتفا
 .دیرخیم ناج رب ار اه مخز و اه هاگن هرابود دیاب دشیمن قفوم رگا
 ...دشیم قفوم رگا یلو
 
 
  .درک یط ار قاتا ضرع و لوط راب دنچ تساوخرب اج زا   

 .میشیم قفوم شاب نئمطم_
  .مسرتیم_
 .منومیم تتشپ هشیمه نم_
 .منیشیم هایس كاخ هب میشن قفوم هگا _
 .هرادن دشن راک ؟ینکیم رکف یفنم ارچ_
 ..تا هشقن_
 رام ندینش اب اه نز صوصخ هب اه مدآ زا یضعب یلو تسا هنوگ هچب و ییادتبا یلیخ منودیم_
 .تسا هدنرب هگرب هی نیا ندیم تسد زا ور نوشراتفر لرتنک
 ؟هشیم_
 .هرآ_
 ؟نئمطم_
 ؟لوبق الاح ،ملد زیزع هرآ_
 :تفگ هرهلد یمک و دیدرت اب وزرآ

 .لوبق_
  .مدوخ يوزرآ يدش الاح_
 .منومیم تنویدم مراد رمع ات میشب قفوم هگا_
 .منکیم تارب يراک ره نم مقیفر وت نزن ور فرح نیا هگید_
 
 .دش مرگ زانط هناصلاخ ياه تیامح زا هرابود وزرآ لد   
 هدنام یقاب رگید تعاس تسیب زا رتمک تفر باوخ تخت هب سرتسا و سرت اب وزرآ زانط نتفر زا دعب
 .دوب
 نایم ار وتپ ردقنآ اون یب دزن کلپ یتح باتفآ عولط هب کیدزن ات هک دوب شلد رد سرت ردقنآ 
 .تشادن ناتشگنا رد یسح رگید هک دوب هدرشف شناتشگنا
 . ...و دیسر مه هب شیاه کلپ هظحل کی يارب



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

29   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 
 :تفگ و دز يا ههقهق زورهش   

 .يدموا شوخ نم منهج هب وزرآ وناب_
  .دیدنخ هناتسم هرابود
 :تفگ ششوگ ریز و تفرگ ار شفتک ،تفر وزرآ فرط هب

 یتسه ما هقوشعم و نم تفلک وت اجنیا ؛تسین يدرک تاباب هنوخ وت هک ییاهراک زا يربخ اج نیا_
  .تفلک ،یتفلک هی وت
  .درک رتشیب ار شناتسد راشف
  .دیشک یغیج درد زا وزرآ

 .مرفنتم مرفنتم تزا مدیدن تقو چیه مرمع وت وت یفیثک و یلذر هب ،یتسه یضوع هی وت_
  .مدرکن يراک چیه زونه نم یشب رفنتم نم زا ات هدنوم یلیخ زونه یتفگ هابتشا ور اج نیا هن هن _
 .ینیمز يور دوجوم نیرت روآ عوهت_
 !هبلاج یلیخ نیا يرفنتم نم زا وت و متفرگن تزا ور مماقتنا زونه نم ینودیم_
 .هیچ نم هب تسح منیبب مریگیم ور تنوج هرذ هرذ مراد یتقو منودب مراد تسود
 ؟يریگب ماقتنا مزا ياوخیم هک مدرک تراکیچ نم هگم _
 .يدب صاقت دیاب وت_
 يدنومیم دیزرل تارب هک یلد ياپ دیاب ؛هشیمن هن يرب و ینک قشاع و يایب 
 یتفر وت یلو	
 .هزرلب تلد دیاب نم دوجو سرت زا ؛سرت زا ،قشع زا هن اما منوزرلب ور تلد ات هنم تبون الاح	
 .دیدنخ هناتسم و دز وزرآ هب یمکحم یلیس زورهش
 
 
 .تشاذگ شت هنیس يور رب ار شتسد ؛دیرپ باوخ زا يدنلب غیج اب   
 زا باوخ ياه هنحص .دیکچ شمشچ رانک زا یکشا هرطق .دیبوکیم کشجنگ بلق دننام شبلق 
  .تشذگ شنامشچ يولج
 ...یگدنز نیا هب تنعل
 دنتفریم مه یپ زا تعرس هب اه هقیقد دش هریخ راوید يور رب تعاس هب ،داهن تشلاب رب رس سرت اب	
 !قیاقد نیا تعرس وزرآ يارب دوب روآ سرت هچ و
 
 .دوب هدش باوخ مرگ یمک هزات شنامشچ تساوخرب اج زا ردام يادص و رس اب   
 :تفگ يراک بلط نحل اب و دما قاتا لخاد باتش اب ردام
 .باوخ تعاس_
 .دنادرگرب رگید فرط هب ار شتروص و دیشک یقیمع سفن صرح زا وزرآ

 .متفرگ هاگشیارآ زا تقو وش هدامآ_
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 .مایمن ییاج نم_
 ؟دقع هرفس رس يایب ياوخیم تا هفایق نیا اب هنکن_
 .هبوخ ما هفایق_
 .هشاب مظنم تتروص دیاب هتدقع زور یسورع الثم-
 .گرم زور هن دقع زور_
  .هشب ترودک ثعاب هک مگب يزیچ راذن نک سب ،وزرآ هسب_
 :تفگ و دز يدنخزوپ وزرآ

 ؟هشیم ترودک ثعاب یچ ،منکیمن تکرد نامام_
 .وزرآ_
 نالا ینکیم رکف ؛هرایب ترودک دعب و هشب نوماوعد یگب يزیچ هی دعب هک منزن فرح یگیم نامام_
 ؟میرادن یتموصخ چیه مه اب ام الثم
 .داد باوج شمارآ اب ردام راب نیا

 .مرظتنمنوریب .مرادن ییاوعد و تموصخ چیه وت اب نم_
  .تفر نوریب قاتا زا
 راک تفرگ میمصت زانط هشقن يروآدای اب یلو دنک تمواقم تساوخ دیشک یقیمع سفن وزرآ   
 .تفرنوریب قاتا زا و دیشوپ سابل دش دنلب اج زا سپ .دنکن کش وا هب یسک ات دهدنماجنا یهابتشا
  .دنتفر هاگشیارآ هب ردام هارمه
  .درک اهر ار وزرآ و دش مامت رگشیارآ راک هرخالب تعاس کی دعب
 .تخادنا یخاگن دوخ هب هنییآ زا درکیم یکبس ساسحا یلو تشاد هک يدایز شزوس دوجو اب
 .درکیم قرف یلبق يوزرا اب نامسآ ات نیمز زا شریوصت
 .تسشن شلد رب ریوصت نآ بیجع 
  .دنتفر هناخ هب
 ار دوب هدرک باختنا شیارب ردام هک يدیفس سابل شا هرمزور ياهراک ماجنا و ندرک مامح زا دعب	
 .تشادرب
  رهظ زا دعب ود تخادنا تعاس هب یهاگن 
 .دوب هدنام رگید تعاس کی طقف
  .دش هریخ دوخ ریروصت هب شا هتسکش هنییآ زا و درک رس يدیفس رداچ دیشوپ ار اه سابل
 .تسا انعم مامت هب تخب هایس لاح نیع رد هک یتخب دیفس
 
	 

 
 
 .دورب رضحم هب وزرآ ردپ نیشام اب زانط دش رارق 		
 ار نیشام ردپ ؛دندوب هتسشن ولج زین وزرآ ردام و ردپ .تسشن وزرآ و ایرآ نیب بقع یلدنص يور رب
  .تشاذگ ار يداش گنهآ و درک نشور
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 .دزیم درز گنر هب شتروص و دیرابیم سرت وزرآ نامشچ زا
  .تفرگ شناتسد نایم ار وزرآ ياه تسد دش وزرآ سرتسا هجوتم زانط
 :دز بل وزرآ

 .مسرتیم_
 :تفگ هتسهآ وزرآ شوگ ریز زانط
 .شاب هتشادن یسرت چیه تسه مساوح ،مترانک نم_
  ...هشن هگا_
 .شاب نئمطم هشیم_
  ...زورهش_
  .شاب مورآ ؛دنمهفیم همه يدرک لوه وت هک يروج نیا نزن فرح شدرومرد هگید سیه_
 .هشاب...اب_
 .تشاذگ وزرآ یتسد فیک نورد و دروا رد شفیک زا یناموت دص لوارت دنچ زانط   

 ؟هیچ نیا_
 .هنیمه مزادنا سپ لک ؛متشادن لوپ نیا زا رتشیب هدنمرش-
  .ماوخیمن لوپ نم_
 .يراد يزاین شهب عقوم هی هشاب ترانک راذب_
 .زانط یلو_
 .هدیم ور هتفه هس ود جرخ یلو همک منودیم_
 ؟منک ناربج ور وت یبوخ همه نیا يروجچ نم هخآ_
 .هیفاک یشاب لاحشوخ هک نیمه_
 .دناشن شتروص رب یگنر رپ دنخبل و درک دراو زانط ناتسد هب يراشف وزرآ
  .دندش هدایپ نیشام زا ،دندیسر رضحم هب هرخالب   
 .دندوب مه و همه شرهاوخ کت و اه ردارب ات زورهش ردام و ردپ زا دندوب هدمآ همه
 کنیع و دوب هداد هیکت نیشام رد رب ؛دید شا یکشم دنلب یساش رانک ار زورهش دناخرچ مشچ وزرآ
 ؛دوب هدز مشچ رب يدود
 .تشاد نت رب یتخود شوخ یمروص راولش و تک
 .دز يدنخبل وزرآ ندید اب و تشادرب ار شکنیع ،درک سح ار وزرآ هاگن ینیگنس
 .دنادرگرب ور وزرآ
 رد ندوب هتسب تلع یسرپ لاوحا مالس زا دعب و تفر شردپ و زورهش فرط هب وزرآ ردپ ای دمحم
 .دش ایوج ار رضحم
 .تسا هتسب هک رضحم رد_
 .دمآ فرح هب زورهش
 .هسرب هگید هقیقد دنچ ات دیاب تسین رادرتفد_
 .تفر شرسمه فرط هب و داد ناکت ندیمهف هناشن هب ار شرس زورهش فرح ندینش اب دمحم   
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 .دوب هریخ وزرآ هب دنخبل اب وزرآ ردام ای الیش
 .تشادرب وزرآ ندید زا تسد دمحم ندمآ اب 

 ؟دایمن سپ راد رضحم_
 .هشیم شادیپ_
 ؟دمحم_
 .هلب_
 ؟هتسرد نومراک_
 ؟راک مودک_
  ...هگا ،هنک تیذا ور مرتخد زورهش هدرکن ییادخ هگا ،زورهش اب وزرآ جاودزا_
 اطخ اپ زا تسد هک دنتسه بسن لصا اب و راد وربآ ردقنیا هداوناخ نیا ،نزن ور فرح نیا هگید_
 .دننکن

 .هزاسن زورهش اب وزرآ هگا_
 .هشیم بوخ دننک یگدنز مه اب هک هلاس دنچ همهفیمن هغاد نالا وزرآ هشیم تسرد_
 .تسین یضار وزرآ یلو_
 .هشب نادناخ نیا سورع هک هشاب شادخ زا دیاب_
 ...وزرآ_
 .هرادن نیا زج هراچ هنک لوبق دیاب وزرآ الیش لایخیب_
 اهنآ یلو دنک نوریب شنهذ زا ار اه رگا و اما درک یعس تسشن دمحم لد رد دیدرت الیش ياه فرح اب
 .دندرکیم اغوغ شنهذ رد رتشیب
 ؟تشاد یتبقاع هچ زورهش تسد هب شا هشوگ رگج ندرپس 

 
 
  .دوبن راد رضحم زا يربخ یلو تشذگیم هس تعاس زا يا هقیقد هدزناپ   
 .تفرگ سامت وا اب و درک دراو یشوگ رد شتراک يور زا ار راد رضحم يهرامش زورهش
 دیچیپ یشوگ رد يا هبیرغ يادص یپ رد یپ قوب دنچ زا دعب

 .دییامرفب_
 ؟دار یلع ياقآ_
 .متسه نوشردارب_
 .دندموین زونه نوتردارب میتشاد تبون دقع يارب زورما ام_
 .هگید رضحم هی دیرب هرتهب رضحم دایب هنوتیمن مه نالا ،درک توف یلع رسمه بشید هنافساتم_
 .درک تشم تینابصعا طرف زا ار شتسد زورهش
 .مگیم تیلست_
 .نونمم_
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 .رادهگنادخ_
 .ظفاحادخ_
 :دیسرپ و دمآ فرح هب نسحم جاح هرخالب دندوب هتخود مشچ وا هب رظتنم همه .درک عطق ار سامت

 ؟زورهش دش یچ_
 .رضحم دایب هنوتیمن مه نالا هدش توف رادرتفد رسمه بشید هکنیا لثم_
  .تفگ رکشارادخ لد رد و دز يدنخبل وزرآ

 ؟ینک راکیچ ياوخیم نالا سپ_
 .هشاب زاب دیاب یکب هرخالب مینزیم رس اهرضحم هیقب هب میریم_
 .دندش راوس و هتفر ناشیاه نیشام تمس هب یگمه
 .هداد ار شیاه سامتلا باوج ادخ ییوگ دوب نادنخ و لاحشوخ وزرآ
 .دشاب هتشاد یلاخ تقو هک يرضحم زا غیرد اما .دندرک یط ار ناهفصا ياه نابایخ مامت
  .دندش جراخ رهش ياضف زا مک مک
 .دوب بش تفه تعاس هب کیدزن ؛دیرابیم من من ناراب و دوب هدش کیرات اوه
  :تفگ و تفرگ سامت دمحم اب زورهش
 ور دقع هبطخ ات میریم درک لوبق و دوب زاب هگا هشاب دیاب اه یکیدزن نیمه رضحم هی داژن خرف ياقآ_
 رضحم میریم ادرف يارب هللاءاشنا دشن هگا یلو هنوخب

 .مرسپ ینودیم حالص تدوخ روج ره_
 
 .دوب زاب رضحم رد و دوبن رای وا اب ریدقت راب نیا اما دشاب هتسب مه رضحم نآ هک درکیم اعد رد وزرآ   
 .تشاد مه هفاضا تقو رضحم وزرآ دب سناش زا
 :درک همزمز زانط شوگ ریز مارآ وزرآ

 ؟يداد ار اجنیا سردآ لسع هب_
 .تساجنیا هکید تعاس مین ات تفگ هرآ_
 .نونمم_
 و وزرآ تروص نیب هنییآ .دنتسشن یلدنص يور رب دقع هرفس يور هبور و مه رانک وزرآ و زورهش   
 و هدیسرت تروص رگید یمین و شاشب و نادنخ زورهش تروص هنییآ زا یمین ؛دش میظنت زورهش
 .وزرآ برطضم
 .درک دنق ندیباس هب عورش و داتسیا وزرآ رس تشپ ینابز برچ یمک اب زانط
 .درک همزمز ار شتاملک مارا مارآ و دروآ ار رون هروس وزرآ

 
 
 :درک هبطخ ندناوخ هب عورش و تسشن شا یلدنص يور رب هلصاف اب دقاع   

 وزرآ مناخ راکرس همرتحم هزیشود نیب یگشیمه و مئاد دقع ،ینامسآ دنویپ ؛تنمیم و یکرابم هب_
 .ددرگیم ارجا و دقعنم شنمدار زورهش ياقآ و داژن خرف
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 و دقع هب ار امش ملیکو هدنب ایآ دمحم دنزرف داژن خرف وزرآ مناخ راک رس همرکم همرتحم هزیشود
 هللا مالک دلج کی يهیرهم و قادص هب نسحم دنزرف شنمدار زورهش بانج یگشیمه و مئاد تیجوز
 راهب مامت هکس هد و دص ،ینوکسم لزنم گنود هس ،تابن هخاش هد ،نادمش و هنییآ تفج کی ،دیجم
 ؟ملیکو دنب ایآ مروایبرد ...و سابل تسد ،هس میرم لگ هخاش دص ،يدازآ

 .هرایب بالگ هتفر سورع_
 . ...داژن خرف وزرآ مناخ راکرس منکیم ضرع مود راب يارب_
 .هنیچب لگ هتفر سورع_
 هچ شا يرابجا جاودزا يارب دروآیم بالگ و لگ سورع عمج تالایخرد تسشن شبل رانک يدنخزوپ
 !کحضم
 ؟ملیکو هدنب ایآ منکیم ضرع رخآ راب و موس راب يارب_
 :تفگ يدنلب يادص اب و درک یتسد شیپ زانط
 .داوخیم یظفل ریز سورع_
 .داد اج وزرآ تشگنا رد ار ینیگنس گنر ییالط و تمیق نارگ رتشگنا زورهش ردام
 دادیم ار شتبثم باوج دیاب وزرآ لاح
  .دشاب هدرک شومارف ار هشقن زانط ادابم دوب نارگن
 :تفگ يدنلب همین يادص اب و تفگ بل ریز هللا مسب دیشک یقیمع سفن

  ...سلجم ياه رتگرزب و مردام و ردپ هزاجا اب_
 :تفگ زرل و سرت اب و درک ثکم
  ...ب_
 زانط نداتفا يادص مه دعب و دمآ شرس تشپ زا يدنلب غیج يادص هک هدشن لماک شفرح زونه   
 .نیمز يور رب
 .دزیرب مه هب لماک روط هب ار سلجم هک دوب وزرآ تبون لاح
 .دز داد و دیشک يدنلب غیج
 .ر...ام_
 رد نالوغم زا يا هتسد ییوگ دنداتفا مه ناج هب همه و دش دنلب سلجم نانز غیج يادص هظحل هب
  .دندوب هدرک هلمح رضحم هب هظحل نآ
 .دش هل اهاپ ریز دقع هرفس
 .دندوب شیوخ ناج تاجن رکف هب طقف و دوبن يرگید هجوتم سک چیه 
  .تفر یجورخ رد فرط هب و درک هدافتسا تصرف زا وزرآ
 نآ نایم رد و دوب هدشن شنتفر هجوتم مه زورهش یتح تخادنا شرس تشپ هب یهاگن رخآ يهظحل
 .دوب جیگ وهایه
  .تفر نییاپ اه هلپ زا تعرس اب و تفرگ الاب ار سابل نماد
 اما دنک ادیپ ار لسع ات تخادنا فارطا هب ار شا هدیسرت هاگن و دش جراخ رضحم زا يدایز سرتسا اب
 .دشاب لسع هیبش هک یسک زا غیرد
 .دهد رده ار نآ تسناوتیمن دوب گنت تقو .دشیم رتشیب هظحل هب هظحل شسرت
  .درک ندیود هب عورش 



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

35   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 طقف تساجک شايدعب دصقم و دوریم اجک هب تسناد یمن ًالصا دیودیم اوه یکیرات هب هجوت یب
 .دوش رود اجنآ زا و دنکرارف تساوخیم
  .درکیم تکرح ولج تمس هب هلجع اب
 شتمس هب تعرس اب يدیدش رون ،دنادرگرب ور سرت اب دیچیپ ششوگ رد دتمم قوب يادص ناهگان
 . ...و دز يدنلب غیج سرت طرف زا ؛دمآیم
 
 
 .دوب رتشیب مه دص زا شتعرس ؛داد راشف زاگ لادپ يور رب رتشیب ار شیاپ   
 شگرم لاح رد ضیرم هب رت عیرس هچره دیاب تشاد هلصاف ناتسرامیب ات يرگید یتعاس مین ابیرقت 
  .دیسریم
 ...رتمولیک تسیب و دص داد راشف ار لادپ رتشیب
 ناکت دیفس مسج اما تشاذگ قوبیور ار شتسد ،دش دوب هار نایم رد هک يدیفس مسج هجوتم ناهگان
  .دروخن
 لرتنک ار نیشام تسناوتن تعرس ندوب دایز تلع هب یلو داد راشف زمرت لادپ يور ار شیاپ هدز لوه
  ...و دنک
 .داتفا يا هشوگ هب نآ زا دعب و دش قلعم اوه رد دیفس مسج
 .داتسیا تکرح زا نیشام لاح
 دش هدایپ نیشام زا و دیبوک شرس يور رب یتسد ود   
 .درک تکرح نابایخ رانک ياه هتوب تمس هب
 .دوب مدآ کی دیفس مسج نآ	؛دش نیمز بوک خیم ياهظحل
 .تسا نز کی هک دوب ادیپ شفیرظ مادنا زا درک هاگن مدآ نوخ رد قرغ تروص هب سرت اب
 .دوبن شفارطا رد سک چیه ،درک هاگن فارطا هب سفن سفن اب
 .دیود نیشام فرط هب و درک درگ بقع 
  .درک زاب ار رد
 .دش وکا شرس رد ییادص
  .تسا هدنز نوا ،هراد زاین وت هب نوا_
  .دیبوک نیشام فقس هب تشم اب
 .یتنعل-
 .درک دنلب ار وا نیمز يور زا و درب موجه نز نآ فرط هب   
  .دوب هاک رپ یکبس هب
  دناباوخ بقع یلدنص يور رب ار وا
 .دنار ناتسرامیب تمس هب اوق مامت اب و دش شگنر دیفس يریت ادزم راوس
 
 .تفرگ مارآ یمک ناتسرامیب يولبات ندید اب   
 .درک تکرح لمع قاتا فرط هب هلجع اب دنربب لخاد هب ار نز ات درک هراشا راتسرپ دنچ هب
 ؛تشاد یمیخو لاح و عضو دوب هدش ناهفصا نامهم وا رطاخ هب زور دنچ نیا هک ینابرهم درمریپ
 .دروآیم دیدپ وا يارب ار ییاسرف تقاط و تخس یحارج يرنورک ياه گر زا یکی یگتفرگ
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  دش لمع قاتا دراو و درک نت هب ار گنر زبس سابل
 دوب فیحن مسج نآ ریگرد شنهذ لمع نیح رد
 ؟دمآ اجک زا وا ًالصا
 صوصخم سابل یگفالک و یگتسخ اب .دیسر نایاپ هب تیقفوم اب لمع هرخالب تعاس جنپ زا دعب   
 .درک ترپ هلابز لطس رد و دروآ رد ار لمع قاتا
 .درک تکرح شتحارتسا قاتا فرط هب
  درک اهر هپاناک يور رب ار دوخ یگفالک اب
  .تسب شقن شمشچ يولج نز ریوصت شنامشچ نتسب ضحم هب تشاذگ شنامشچ يور ار شدعاس
 .تسشن تینابصع اب و درک تشم ار شتسد   
  تفرگ ار شایمیمص قیفر نایوپ هرامش
 ؟شاداد مناج_
 ؟هن ای تسا هدنز ؛هروطچ ناتسرامیب مدروا هک نوا لاح_
 يارب هنکمم هدش دراو شرس هب يدیدش يهبرض هراد یمیخو یلیخ عضو ؟يدرک شادیپ اجک زا-
 .هدشن يزغم گرم هک يدروآ سناش یلیخ ؛امک وت هرب هشیمه
 .دیشک شتشپ رپ و یکشم ياهوم نایم شتسد
 ؟تسه يدیما_
 .ینک ربص مکی دیاب مدب یعطق باوج منوتیمن العف_
 .مراد نم هک یگدنز نیا هب تنعل_
 ؟نایاش_
 .هلب_
 ؟يدز شهب وت_
 
 ؟نایاش_
 .هَا ؛دش شادیپ اجک زا وهی منودیمن هرآ _
 
 
 نایم دمآ شرس رب هک دوب یتخبدب هچ رگید نیا .درک ترپ زیم يور ار لیابوم و درک عطق ار سامت   
 .دش هفاضا شتالکشم هب مه رتخد نیا شردام و ردپ اب اوعد و گنج همه نآ
 میمصت تسرد هک دادیمن هزاجا وا هب و دوب هدش شریگ نابیرگ فداصت يهظحل زا نادجو باذع
  .دریگب
 ؟... رگا دریمب رگا ؛دیاین شوه هب هاگ چیه رگا
  .دندناسریم نونج زرم هب ار شنهذ نوگانوگ راکفا
 .دروخ شنهذ رد يا هقرج
  نز نآ دیفس ياه سابل ...سابل
 !دشاب هدوب سورع ون کی وا دنکن
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 .شرهوش هراچیب دوب سورع ون کی وا ،ادخ رب هانپ
 .دش هریخ هنییآ رد شریوصت هب و داتسیا هنییآ يولج .داد ناکت تسار و پچ هب تدش اب ار شرس
 .دوب رتدب مه دب زا شلاوحا و عاضوا لاح هک قورع و بلق صصختم رهمدار نایاش رتکد
 ادیپ يرتشیب تهابش ناگناوید هب دشاب ییاهنت رد رتشیب ردقچ ره ییوگ دش جراخ تحارتسا قاتا زا
 .دنکیم
  .دش دنلب اج زا و دیبوک لبم يهتسد هب یمکحم تشم دمحم
 .درک یط ار قاتا ضرع و لوط راب دنچ
 هکس مدآ همه نوا يولج يروجچ هاگن .مداد شرورپ منیسآ وت رام تدم نیا مامت ،یضوع يهرتخد_
 .قمحا ،هتفر ياهرد منهج مودک تسین مولعم ؛مراذیمن شا هدنز درک ملوپ هی
 :تفگ دمحم هب ور داد اب و تخادنا شا يرسور هب گنچ الیش
 .هدش نوبایخ يهراوآ الاح مرتخد وت رطاخ هب ،هِا وت ریصقت شا همه ،وش تکاس_
 .تسا هدرم تسا هدنز تساجک نالا تسین مولعم 
 درک قه قه هب عورش و تسکش يدب يادص اب ردام ضغب

 .تساجک مرتخد ،...ادخ خآ_
 
 ناهنپ شتینابصع و مشخ ریز ار شا ینارگن و سرت اما .دوب شرتخد کت نارگن لد رد زین دمحم   
 .درکیم
 .تسا هدروخرس و نامیشپ ردقچ دمحم هک تسنادیم ادخ طقف
 شا هداوناخ اب وا گنج و دمآ شا هرجح هب نسحم جاح هک يزور نامه درک رفس هتشذگ هب شنهذ
 .دز ملق ار
 
 :تفگ ییورشوخ اب دید رد يهناتسآ رد ار نسحم جاح دش دنلب اج زا رد يادص ندینش اب

 .وت امرفب یجاح يدموا شوخ نسحم جاح هبهب_
 .دزیرب شنامهم يارب یگنر شوخ ياچ ات درک رضاح ار اه ناویل و تفر شروامس تمس هب
 !تسا شنمدار نسحم جاح وا دشاب هچره
 .منزب هنودرم فرح مولک ود تاهاب ماوخیم نیشب ایب دمحم اقآ_
 .یجاح نوت تمدخ مسریم نالا_
 
 
 
 .تشاذگ ینیس رد ار ییاچ
 .تسشن نسحم جاح يور هبور يا هوهق یبوچ یلدنص يور ورب دعب و درک فراعت نسحم جاح هب لوا

 ؟دیراد يرما نم اب یجاح مناج_
 وت تقو هک بلطم لصا رس مدیم تسار هی دایمن مشوخً الصا فیجارا نیا ینیچ همدقم زا شتسار_
 .مدن رده مه ور
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 .یجاح يراد رایتخا_
 .مدب شنز و منزب الاب نیتسآ زورهش ارب ماوخیم هک یتقو دنچ_
 .یتمالس هب_
 لثم تفگ ندز فرح یلک اب دعب یلو تفگن يزیچ هک لوا هراد رظن رد یسک هک مدیسرپ شزا_
 .هدموا ششوخ وزرآ ترتخد زا هکنیا
 :تفگ تنکل اب و تفر الاب بجعت طرف زا دمحم ناوربا

 ؟وزرآ...آ_
 .ریگن لد هب ،منزب فرح كر مراد تداع .سک چیه ای وزرآ ای هگیم مه الاح هرآ_
 :دز بل یجیگ اب دمحم
 .یجاح ترس يادف_
 .ینکیم لوبق یمالغ هب ور ام رسپ هیچ هجیتن الاح بخ_
 .هنوخیم سرد ،هشلاس هدجه ؛تسا هچب زونه وزرآ یلو ؟یجاح هیفرح هچ نیا_
 صیخشت تسار زا پچ و تسد زونه یتقو یگلاس هن وت و نم ردام ،هبوخ هک لاس هدجه نموم درم_
 .دننک یسورع تسین رارق هک يدوز نیا هب مه دعب .تخب هنوخ نتفر دندادیمن
 .هدش رتشیب شنس مه وزرآ عقوم نوا ات دننکیم یسورع مه دعب دنشاب مه دقع لاسود لاس کی 

 .هاگشناد هرب هدب روکنک هرارق وزرآ_
 راک و هنوخب سرد وزرآ تسین يزاین هگید هک تسه تکلمم نیا وت راکیب سدنهم و رتکد ردقنیا_
 .هرادن شنز ندرکراک هب يزاین هسریم شنهد هب شتسد زورهش رکشارادخ ،هنک
 ؟هسریمن شنهد هب شتسد هنک راک شنز یکره هگم_
 .هشکیمن بقع اپ اه یتحار نیا هب و هراد تسود ور وزرآ زورهش لاح ره هب ؛متفگ لاثم ضحم_
 ...یجاح_
 .مترظتنم بش هبنش هس_
 ؟درکن لوبق هگا_
 هک همهفیم ات راهچ اتود ود مکی اب هشعفن هب جاودزا نیا هک نک شدعاقتم نزب فرح شاهاب نیشب_
 .هدرک ور شهب سناش ردقچ
 :تفگ یکاش نسحم جاح هنعط زا دمحم
 .اهایور يهدازهاش زورهش و هلچک و روک وزرآ راگنا ینزیم فرح يروط یجاح_
 .دایم ریگ مک زورهش یبوخ هب رسپ هنومز 	رود نیا وت ینودیم بوخ مه تدوخ دمحم_
 .دش جراخ هرجح زا فرح نیا زا سپ نسحم جاح
 .تسشن یلدنص يور رب دمحم
 .درکیمن اهر ار شاهسردم و سرد یتحار هب وزرآ ًانئمطم
 .دنک یلمع ار اهنآ دصق و تشاد رس رد يدایز تالایخ وا 
 .دوب داهنشیپ نیرتهب وزرآ يارب زورهش اب جاودزا تساوخرد یفرط رد اما



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

39   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 .درک دامتعا دوشیم تخس دنا گرگ همه هک هرود نیا رد
 
 
 
  .دوش هدروخ رس دعب و دنک هابتشا مدآ هک ینامز زا ناما تسب ار شنامشچ   
 .تشادن یتشگزاب هار چیه هک دوب هتفرگ رارق يریسم رد لاح وزرآ تشادن يدوس ینامشیپ

 
 .تفرگ شوغآ رد ار شنازرل مسج و تفر وزرآ ردام تمس هب ینارگن اب زانط   

 .مدروآ م...رتخد رس ییالب هچ..هچ يدید..د_
  .تخادنا یشوگ يهحفص هب ینارگن یهاگن
 .مایپ کی زا غیرد یتح دوب هدشن يربخ چیه لسع و وزرآ زا زونه
  .دیشوجیم هکرس و ریس دننام شلد
  .تفرگ ار لسع يهرامش راب نیمرازه يارب تفر هناخزپشآ هب دنق بآ ندرک تسرد يهناهب هب
 .درک كاپ شیوتنام اب ار شسیخ ناتسد
 :تفگ و دنباسچ ششوگ هب رتشیب ار یشوگ قایتشا اب دیچیپ یشوگ رد لسع فیعض يادص
 ؟ولا ؛ییاجک لسع ولا_
 .ز..ان...ط_
 شتسد رد ار یشوگ یتخس هب دش لاعف شزغم رادشه ياه گنز و درک شزررل هب عورش شناتسد
 :تفگ ینارگن اب و تشاد هگن

 ؟يدادن باوج ور یشوگ ارچ ،تساجک وزرآ یبوخ لسع_
 .وزرآ مدرک فداصت نم_
 درک عطق ار شفرح و داتفا هفرس	

 ؟تساجک وزرآ وگب یچ وزرآ_
 .مرادن ربخ شزا منودیمن_
 ؟یچ ینعی_
 .تساجک منودیمن مرادن ربخ وزرآ زا مدرک فداصت رضحم هب ندیسر زا لبق_
 داتفا نیمز يور رب شتسد زا نفلت شیاه وناز يور رب دناوتیمن رگید درک سح
  ...و دش رات هریت شنامشچ تشاد شخرچ دصق ایند یلو تفرگ زیم هب تسد
 
  درک زاب یتخس هب ار شنامشچ دیشاپ زانط تروص هب بآ ینارگن اب وزرآ ردام
 ؟ناج زانط یبوخ_
 ؟درکیم راکیچ اجنیا وا درک هاگن وزرآ ردام نامشچ هب هریخ گنگ
 . ...و درک ششوج هب عورش شکشا يهمشچ دروآ موجه شنهذ هب تارطاخ يهمه ياهظحل
 دوب هریخ زانط لاوحا و لاح هب واکجنک الیش
 ؟هطوبرم وزرآ هب هدش یچ زانط_
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 ؟دنک فارتعا شهابتشا هب تسناوتیم هنوگچ تفر الاب شقهقه يادص
 ؟دیوگب هچ الصا
 .تسا ربخ یب وا زا و هدرک اه نابایخ يهناریو ار وا لاح و تخادنا وزرآ نهذ رد رارف رکف دیوگب

 
 
 دعب هتفه کی

 
 :تفگ و دیشک شا یناشیپ هب یتسد شدازآ تسد اب .داد راشف شتسد رد رتشیب ار یشوگ   

 هگید مه درد هب ام دایمن مشوخ مرفنتم هراتس زا نم مگیم مه زاب متفگ راب رازه نم ردام_
 .میروخیمن

 ثراو ینک جاودزا دیاب يا هداوناخ رسپ کت ؟يراذب ملد هب ترسح ياوخیم یک ات ؛یچ ینعی_
 . ...يرایب
 .درک عطق ار ردام فرح
 .هراتس اب هن ماوخب مدوخ هک منکیم جاودزا یسک اب یلو دایم ایند هب مه ماهچب ،منکیم جاودزا نم_
  .یموناخ و یبوخ نوا هب رتخد يراد لکشم هچ هگم هیچ هراتس اب تلکشم_
 .مرفنتم شزا_
 هب تسین هراتس دوجو وت يدب تلصخ چیه هنرگ و يرفنتم شزا هک ینکیم نیقلت تدوخ هب يراد_
 .دادیمن ور جاودزا نیا داهنشیپ سک چیه دوبن بسانم هگا و هتومعرتخد هراتس زا ریغ
 .ظفادخ دنراد راک ماهاب مرب دیاب مه العف ،نم ردام هن_
 .درک عطق ار سامت یلطعم یب
 ره دوب هدمآ ناهفصا هب هک مه لاح تشاد گنج و اوعد هناخ رد بشره بشره دوب نارهت رد یتقو ات
 .درکیم ثحب نفلت قیرط زا زور
 .تفر نایوپ قاتا تمس هب و درک بترم ار شدیفس شوپ ور
 
 
 .دش دراو و دز رد هب يا هبرض
 ؟نایوپ_
 .شاداد وت ایب_
 .تسشن هپاناک يور و دش قاتا دراو
 ؟هرآ هدش ثحب تنامام اب هرابود_
 .دایمن مشوخ هرتخد زا نم ربمغیپ هب ریپ هب اباب مروخب مسق نم هخآ یک هب ؛هدرک ماهفالک_
 .تسشن هپاناک يور رب نایاش رانک
 ؟هداد یک ور جاودزا نیا هدیا ًالصا_
 .دندیرب مه ارب ور هراتس نم و فان شدوخ لوق هب مگرزبردپ_
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 .دیبوک زیم يور رب تینابصع اب ار شتسد و دز يدنخزوپ نایاش
 رگید ات رازه و نتسب اه نومسآ وت ور ومعرسپ ومعرتخد دقع نگیم منکیم تفلاخم مه یتقو_
 .فیجارا

 ؟هفلاخم مه هراتس_
 .دایب شریگ نم لثم یکی شاب مه شادخ زا_
 .نک زاب هباشون تدوخ ارب رتمک_
 .راذن مرس هب رس مرادن هلصوح نایوپ_
 ؟نارهت يرب هرارق یک الاح ،لایخیب-
 هرتهب شلاح هک مه الاح مدموا هدرمریپ نوا یحارج يارب منامهم کشزپ اجنیا نم ،هگید هتفه ود_
 .مرب منوتیم مه رتدوز
 ؟يدرکن شومارف ور يزیچ هی ترظن هب_
 ؟یچ-
 . ...ور دعب یلو هشب زاب هیضق نیا وت سیلپ ياپ متشاذن العف يدرک فداصت شاهاب هک هرتخد_
 . ...هرتخد ياو_
 .هرتخد هرآ_
 ؟هن ای هبوخ هروطچ شلاح_
 ؛دایب شوه هب ینامز هچ ات تسین مولعم تسامک وت زونه اجنیا شیدروآ هک شیپ يهتفه کی زا_
 .هدب تسد زا ور شا هظفاح هراد لامتحا نوا زا ریغ
 !؟اعقاو_
 .هرآ_
 .هرسدرد شا همه هک نم لابقا و تخب نیا هب تنعل_
  .دنزب مهب ار يرتخد یگدنز دوب هتسناوت تحار هچ
 .دندوب یلاح هچ رد رتخد يهداوناخ لاح
  .دش دنلب اج زا نایوپ

 .العف مایم هگید تعاس مین ات ماه ضیرم رس مرب دیاب نم_
 .شاب_
 .تفر نوریب قاتا زا نایوپ

 
 یهاچرد و دمآیم رد ياهلاچ زا دنکب تسناوتیم هچ یتنعل بش نآ دای ینوخ تروص نآ دای هرابود	
 .داتفایم
  
  دوب هدرک زاغآ ار وجتسج وزرآ ردپ
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 رس اه ناتسرامیب هب مه دعب سپس دهد شرازگ و دورب سیلپ هرادا هب هک دوب نیا شا همانرب نیلوا
 .دورب مه اه هناخدرس هب شا ینطاب لیم مغرالع و دنزب

 
 .دشیم هدوزفا شا هنیک شتآ هب زور ره نایم نیا رد زورهش اما
 درکیم بیغرت ار وا دینش شناردارب و شردپ زا هک یفرح همه نآ و دقع هرفس رس رب وا ندرک اوسر 
 .دریگب ماقتنا وزرآ زا ات

 
 
  .درک لصو ار سامت یلاح یب اب

 ؟نایاش_
 ؟هدشیچ_
 .نک هلجع طقف ،هدموا شوه هب هرتخد وی یس يآ ایب عیرس_
 .مایم نالا هشاب...شاب_
  .تفر موس هقبط تمس هب هلجع اب
 .دوب هتفرگ رارق رتخد يور هب ور و نایوپ رانک دعب هقیقد جنپ
 .تسنادیمن زیچ چیه دوب هریخ شیور هبور هب يواکجنک اب و هریخ هریخ كرتخد
  .تفر ولج نایوپ

 ؟هیچ تمسا ینودیم_
 درک هاگن شیور هبور درف هب گنگ رتخد
 ؟دوب هچ شمسا...مسا

 ؟ینزب فرح نم اب ینوتیم_
  .دندوبن وا هدننک يرای تاملک یلو دنزب یفرح ات درک زاب ناهد
 .دیسریمن شنهذ هب يزیچ
 .دوب انشآان و هبیرغ زیچ همه تخادنا فارطا هب ار یهاگن
 .درک جراخ وی یس يآ زا ار وا و دیشک ار نایاش شوپ ور نایوپ
 .دورب رتخد شیپ ات درک هراشا راتسرپ هب

 .نایاش يدش تخبدب_
 ؟یچ يارب_
 .هرادن مه ملکت تردق یتح هراچیب هرتدب مه مدرکیم رکف هک يزیچ زا شعضو_
  ...ینعی_
 .هنزب فرح هنوتب هرتخد یشاب سناش شوخ یلیخ دیاب ینعی_
 ؟هشیمن شدوبهب ثعاب نامز رورم_
 یلیخ دصرد هنودب يزیچ شا هتشذگ زا هکنیا یلو هرایم دای هب جیردت هب مک مک ور ندز فرح_
  .هراد یمک
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 .تفر الاب شلیابوم گنز يادص هک دنزب فرح تساوخ نایاش
 .تخادنا يا هحفص هب یهاگن یگفالک اب
 .دوب شردپ
 .درک لصو ار سامت و دش رود نایوپ زا یمک
 .اباب مالس_
 ؟یبوخ ؛مرسپ مالس_
 ؟يروطچ امش .هرذگیم_
 .مبوخ_
 ؟یتشاد يراک اباب مناج رکشارادخ_
 ؟یشاب ناهفصا دیاب یک ات هکنیا و 	مسرپب ور تلاح مدز گنز_
 .هگید هتفه هس ود ابیرقت_
 .نارهت يایب رتدوز هچ ره دیاب_
 ؟هدموا شیپ یلکشم_
 .هراتس يراگتساوخ میرب رارق_
 .مایمن نم_
 شاهراگتساوخ مامت هراچیب رتخد نیا نارهت يایب مه رتدوز هچ ره دیاب يرادن تفلاخم قح نایاش_
 .هدرک در وت رطاخب ور
 .العف ،هدب تبثم باوج اه راگتساوخ نومه هب هرب مه نوا منکیمن جاودزا هراتس اب نم_
 .درک عطق ار سامت
 .داد شحف هرخسم مسر نآ هب راب رازه لد رد
 ؟رابجا تشپ رابجا شاهمه یگدنز دش مه نیا رخآ

 
 
 .دش کیدزن نایوپ

 ؟هراتس هرابود_
 جاودزا هراتس اب نم مگیم راب رازه مرفنتم هراتس نیا زا نم اباب مگب يروجچ منودیمن هگید_
 .دننکیم ور نوشدوخ راک هرابود یلو منکیمن

 ؟روطچ_
  .نارهت يایب دیاب يراگتساوخ میرب هرارق هدز گنز مردپ_
 .درک در ور شبوخ ياهراگتساوخ نم رطاخ هب هراتس هک دنرازیم تنم منکیم هک مه تفلاخم
 .دز ياهقهق نایوپ

 .هشیم تسرد روخن صرح ردقنیا_
  .سلجم وت يایب دیاب هتیسورع نگب نایب هگید زور ود مسرتیم ؟هشیم تسرد یچ_
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 .هرادن يزیچ يا هرصبت چیه مسر نیا_
 ؟هخآ هنوناق هگم_
 .هشب یفنتم جاودزا نیا هک تسین یهار الثم_
 .تسه ارچ_
 ؟یچ_
 .هیفتنم جاودزا لماک عقوم نوا میریمب نومیکی هراتس ای نم_
 ؟یچ هشب وت یگدنز دراو هگید رتخد هی هگا ،هرخسم_
 چیه و تسین مگرزب ردپ لوبق دروم رتخد نوا امود ،هشب نم یگدنز دراو دایب هک وک رتخد هک الوا_
 .یچیه هگید هک مه ثرا دننکیمن شلوبق هداوناخ زا يوضع ناونع هب ور نوا تقو
 هب يزاین و يرتکد ترس ریخ و يدنوخ سرد ردقنیا هثرا تلکشم هگا نم يهدهع هب راذب ور هرتخد_
 يرادن تگرزبردپ لام
 ؟يرایم اجک زا رتخد وت هتبلا دص هک نوا_
 .وگن هن مگیم يزیچ هی_
 ؟یچ_
 تارب ور هارمه هی شقن هنوتیم وحن نیرتهب هب و هیلاع دروم هی يدرک فداصت شاهاب هک هرتخد نیا_
 .هنک يزاب
 :تفگ هدیرب هدیرب و داتفا هفرس هب نایاش
 ؟یچ...چ_
 .وت ینوناق و یمسر رسمه هشیم یفداصت هرتخد_
 شدای ور شا هتشذگ مدش ثعاب هک نیمه منکیمن هدافتساوس هانگ یب هرتخد نوا زا تقو چیه نم_
  ؟مگب مه غورد شهب مرب الاح ،هنکیم منووید هراد هرب
 ور شا هدنیآ منوتیمن مزادیمن هانگ یب رتخد نوا هب پچ هاگن منک جاودزا مه هراتس اب هدش هگا
 .منک بارخ
 يا هبرض نیا اب هیک شا هداوناخ مینودیم هن هیک هرتخد نیا مینودیم هن ام ؟نم ردارب هدنیآ مودک_
 .هدوب یچ و هدوب یک دایب شدای ارمع هدروخ شرس هب هک
 .دوب دیفس شاه سابل يهمه يدیدن تسا هگید مدآ هی سورع نوا_
 .هسورع دیشوپ دیفس سابل سکره هگم يا هرخسم لیلد هچ نیا_
 .دنتشگ شلابند یلک شا هداوناخ نالا ًانئمطم منک يزاب رتخد نوا هدنیآ اب منوتیمن نم_
  .شلابند ندموا یم هتفه ود نیا تشاد هداوناخ هگا دوب اجک شا هداوناخ هخآ_
 .هن_
  یناد دوخ الاح مداد داهنشیپ تهب نم_
 .تشذگ شرانک زا نایوپ
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 رتخد نآ نامشچ هب یبیجع سح لوا هاگن رد تسب شقن شلباقم رتخد هلیت و يا هوهق نامشچ
 .تشاد
 .دوب هبیرغ يانشآ شیارب رتخد كاپ و موصعم يهرهچ
 
 
 .دش جراخ ناتسرامیب زا تقو نداد رده نودب و دنک ار شدیفس شوپور   
 .دنار لپ هس و هس تمس هب
  .تشاد تهابش هناریو يا هناخ هب شا یگدنز ياوه و لاح اه زور نیا ردقچ
 .دوبن شیاج رس زیچ چیه
 
 .تفر یکیدزن نامه كراپ فرط هب و درک كراپ ار نیشام
  دشکب رتالاب ار شیوتلاپ هقی ات درک شراداو هام رذآ درس زوس
 .دوب هدش نشور گنر درز ياه غارچ اب هناهد هب هناهد ؛درک لپ يور رب ندز مدق هب عورش
 .دوب هتخادنا اضف رد ییابیز نینط بآ شورخ اب هارمه هتسخ لد ناقشاع يادص
 
 هدرک بل هب ناج هب ار وا ،اه ینییاپ و الاب دوب شورخ زا رپ بآ دننام شا یگدنز اه زور نیا ردقچ
 .دندوب
 و رورغ رپ نانچمه اما تفرگیم رارق بیشن و زارف رد راب نارازه يزور دروخیم هطبق بآ لاح هب
 .دشاب لوا دوخ ات دزیم رانک ار همه دادیم همادا شهار هب يژرنا اب و تمظع
 هن ،دنهد همادا تردق اب و يژرنا رپ یگدنز بیشن و زارف رد بآ نیا دننام دتسناوتیم مه اه مدآ شاک
 دوخ یسناش دب و یلابقا یب ياپ هب ار بیشن زارف نیا و دننک هوکش نامز و نیمز زا طقف هکنیا
 .دنراذگب
 .دنراذگیم مه يور رب ار هدنیآ تشخ هب تشخ دوخ تسد اب دوخ اهنآ
 هلصوح یب اب دوشیم روط نیمه درک نشور ار هدنیآ و دیچ فارظ اب لوا زا ار اه تشخ دوشیم لاح
 .دوش لیدبت منهج هب زین ار هدنیآ و درک يرپس ار اهزور یگ
 .تشونرس و ریدقت هن تسا ناشدوخ اب باختنا

 
 .تسشن نیمز يور رب للعت چیه نودب و دش اه هناهد زا یکی دراو
 .دش هریخ بآ هب امرس هب هجوت یب یلو تخادنا شنت رب يزرل نیمز يامرس
 ؟درکیم دیاب هچ
 و لاس کی ،دنامیم رتخد اب یک ات دشیم هچ دعب ؛درکیم یفرعم دوخ نیغورد رسمه ار كرتخد
 ؟تشادیم هگن غورد ساسا رب ار شا یگدنز ياه هیاپ نامز هچ یک ات رمع کی لاسود
 .داد هیکت شرانک راوید هب	
 .تشاذگ شیاه وناز يور رب ار شرس و درک عمج لد رد ار شیاهوناز
 ؟دشاب هدمآ رد يدرم حاکن هب رتخد نآ رگا
 .دادیم نالوج شنهذ رد رگا نارازه 
 .دمآ دیدپ شنهذ رد ییارچ رگا و اما نارازه نایم
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  درکیم رارف يزیچ زا كرتخد کش یب دیود نابایخ طسو هب هلجع اب كرتخد ارچ
  ؟هچ اما
 ؟دمآ نابایخ طسو هب همیسارس هنوگ نآ ارچ
 هک ییاج نامه هب تفریم ؛دوب كرتخد هک ییاج نامه هب .تفریم دیاب دندیشنب تسناوتیمن رگید
 .دوب رت بان اجنآ نژیسکا ییوگ دیشکیم سفن نآ رد كرتخد
 
 
 .دنام هریخ دوب رجآ ود نیب هک يدیفس ذغاک هب شمشچ تساخرب اج زا   
  .دیشک نوریب ار ذغاک و تفر ولج بجعت اب
 !همان کی
 .تخادنا یهاگن اه هتشون هب و درک زاب ار ذغاک
 
  .مالس هبیرغ«
  ینوخیم ورهمان نیا هک یتسه يا هبیرغ نیمدنچ منودیمن
 .متسکش شاپ هب يرمع نم هک ینوا هشاب نم يانشآ يهبیرغ اه هبیرغ نیا زا یکی دیاش
 .هشاب تهار يهراچ دیاش نک رکف مفرح هب و نوخب ،مسیونیم تارب هبیرغ
 
 .درک هاگن هحفص نییاپ هب

 
 هنکشیمن لد ایند نیا 	ینکب ور شرکف هک هیزیچ زا رت رادافو ایند نیا ؛تسین افویب ایند نیا هبیرغ
  .دنریگیم ور تقوشعم مه دعب و دننکیمتقشاع هک دننکشیم لد هک دنتسه ایند ياه مدآ نیا هکلب
 .دنافو یب اهمدآ
 .هیقب هب هسرب هچ دننکیمن محر مه نوشدوخ هب اه مدآ نیا ،اه مدآ ياج هنیمز اجنیا هبیرغ
 تیرخ تقو چیه وشن يروجنیا تقو چیه یتسین يروجنیا هگا یشاب يروجنیا مه وت دیاش هبیرغ
 .نکن
 .نکن يزاب یسک ساسحا اب تقو چیه
 گنر رازه يهقوشعم یلو ،شابن افو یب یلو ریگب یخوش هب ور نامز و نیمز ،وگب غورد وت هبیرغ
 .ینک رکف هک هیزیچ زا رت نیگنس شاهب نتسکش لد نکشن لد ،شابن
 يدرک شلو دعب و يدرک هتسباو تدوخ هب ور یسک هگا یلو هزور ود ایند
 .هبیرغ یناد دوخ الاح متفگ ور مفرح نم ؛سپ ،زور رازه نارازه هشیم ایند نیا

 
 .هنوخب منم يانشآ يهبیرغ دیاش ات اج نومه راذب نک ات هرابود ور هگرب

 
 .درک هاگن هحفص نییاپ کشا در هب
  .دوب هچ ره یلو دروآ رد رس راوید لد زا هنوگچ همان نآ تسنادیمن
 .درک عنم هابتشا زا ار وا
 دوخ هتسباو ار یسک هک تساوخ وا زا
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 .دنکن
 .دش دهاوخ وا ریگرد كرتخد تاساسحا يهمه دنک ییانشآ راهظا كرتخد نآ اب هک ینامز کش یب

 
 
 .درک هراختسا رخآ راب يارب
  .درک همزمز يزیچ بل ریز و دیشک سفن یگفالک اب دمآ هنایم باوج مه زاب
  ؛فرط کی مه هراتس اب يرابجا جاودزا و فرط کی بشید يهمان ياه فرح
 .دادیمن تسرد باوج مه نآ هک دوب هراختسا هب شدیما اهنت
 .تخاسیم ار هدنیآ دیاب دوخ رکف اب ییوگ
 .دز شا هناش رس رب یتسد و دش شکیدزن نایوپ

 ؟یبوخ_
 .هرآ..آ_
 ؟يایم هرتخد رس مرب دیاب_
 .مایم هرآ...آ...هن_
 ؟يدش هچب ینکیم يروج نیا ارچ ؛هتچ تسه مولعم_
 ؟هن یچ_
 ؟یگیمیچ_
 .هرتخد شیپ میرب ایب یچ..یه_
 .دش جراخ قاتا زا و دیشک ینابصع سفن نایوپ
 يریگ میمصت تردق و دوب هدش شبح رگا و اما نارازه نایم شرکف درک تکرح شلابند هب زین نایاش
 .تفرگیم وا زا ار
 
 .دندش قاتا دراو
 .دوب هریخ قاتا زا نوریب يهرظنم هب یشنکاو چیه نودب رتخد
 .درک کچ ار یکشزپ هدنورپ و تفر تخت رانک هب نایوپ
 .داد ناکت كرتخد تروص ولج ار شتسد راب دنچ
 ؟دایم تدای يزیچ یبوخ_
 ؟میک...نم_
 .دندز يدنخبل ود ره
 .دش رت کیدزن زین نایاش راب نیا 
 و دنک کیدزن دوخ هب ار رتخد هملک کی اب تسناوتیم دوب هتفرگ رارق هدش ماجنا لمع رد الاح
  دنارب دوخ زا ار وا سکعلب
 .دوب شدوخ اب میمصت
 .دناوخ ششوگ رد یسک
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 صالخ هراتس رش زا هشیمه يارب راب هی ،وگب غورد نک هابتشا راب هی ،شاب عاجش هشیمه يارب راب هی_
 .مترانک نم نک ناحتما هرادن يراک چیه نیمه هترسمه هک وگب شهب طقف .وش
  .دیشک قیمع سفن
 غورد موصعم ياه هلیت نیا هب تسناوتیم رگم دش هریخ رتخد ياهوهق نامشچ هب داد ناکت رس
 .دیوگب
 .درکیم کیدزن یگناوید زرم هب ار وا شزغم و بلق نایم لاددج
 .دوب هدمآ حطس هب اهنآ يهلداجم زا .دیشک اهنآ تبثم و یفنم راکفا رس رب يداد نورد زا هتسب مشچ
 :تفگ و تفرگ ار شتسد للعت یمک اب رتخد نامشچ هب هاگن نودب و دش کیدزن كرتخد هب

 ؟ناج هنارت یبوخ_
 .دراد مهبم ینایاپ هک دهد رارق يریسم رد اپ دیاب لاح تشذگ راک زا راک رگید
 
 
  .دش هریخ نایاش هب 	هریخ نایوپ
 ؟درک لوبق یتحار نیا هب ینعی
 .درک هاگن شیور هبور يامیس شوخ درم هب مگردرس كرتخد
 ؟ ...وت_
 .نایاش متدزمان نم_
 ؟د..مزان_
 .مینک جاودزا هرارق مه اب ینعی دزمان_
 .درکیم هاگن درم هب گنگ مه زونه
 .دنک هفخ شرس رد ار نادجو يادص درک یعس دیشک یقیمع سفن نایاش
 . مرب دیاب العف ،مدیم حیضوت تارب ادعب_
  .دش جراخ قاتا زا للعت نودب
 .هدراذگ شتایارظن و دیاقع يهمه يور اپ ارچ هتفرگ میمصت یلقع یب اب ارچ هک درک تنعل ار دوخ
 .تفر نوریب هلجع اب نایاش لاوحا و لاح ندید اب نایوپ
 .درک ادیپ دوب هداد هیکت راوید هب هک یلاح رد رد تشپ ار وا

  ...هک وت نایاش_
 .منک راکیچ منودیمن مه الاح مدش رخ هظحل هی هرآ_
 .يدرک ور تسرد راک_
 .تفر شقاتا هب تشذگ هلجع اب نایوپ رانک زا
 .تسشن نیمز يور رب درک لفق تشپ زا ار رد مهبم یسرت اب
 .درک ار راک نیا ارچ
 .دوب هدش شریگ نابیرگ نادجو باذع راک لوا نیمه زا
 .درک دوخ شنزرس هب عورش و تخیر نیمز رب ار زیم يور لیاسو مامت تینابصع اب
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 ور راک نیا ارچ ارچ ناه يدرک يزاب رتخد نوا ساسحا اب یچ ارب يدرک ور راک نیا ارچ قمحا هخآ_
 ؟يدرک
 .دیبوک تشم راوید هب شتیعقوم هب هجوت یب
 ...لاح دمتعم و سانشرس رتکد کی درک یگناوید
 .دش الاب نییاپ تعرس اب رد هتسد
 ؟ینکیم یطلغ هپ نایاش_
 .دروخ رد هب مکحم هبرض دنچ
  داتسیا رانک و درک زاب ار رد لفق هلصوح یب
  .تسب ناتسرامیب ناواکجنک يور رب ار رد و دش قاتا دراو نایوپ

 .يرتکد وت الثم هناتسرامیب اجنیا هتربخهچ_
 .مرادن لمحت هگید ؛هشاب ،هشاب داوخیم يا هرد منهج ره_
 .دوب بوخ تلاح نالا نیمه هک وت-
 .متفگ غورد رتخد نوا هب ارچ مقمحا ردقنیا نم ارچ هخآ_
 .هنوا رس تایزاب هنوید نیا_
 .متفگ غورد هراچیب نوا هب نم_
 .نگیم غورد همه يدرک لتق راگنا متفگ غورد یگیم يروط_
 .مداد يزاب ور هراچیب هرتخد نم_
 .یتسین اهنت هک وت دننکیم يزاب مه ساسحا اب همه دننکیم ور راک نیا همه_
 .منوتیمن ...منوتیمن_
 .تسشن راوید رانک
 
 
 .تسشن راوید رانک
 .منک يزاب یسک ساسحا اب اه مدآ زا یضعب لثم منوتیمن مدب يزاب ور رتخد نوا منوتیمن نم_
 ؟دوب هدیسرت يزیچ هی زا راگنا یگیمن هگم ؛دموا نوبایخ طسو رتخد نوا یگیمن وت هگم_
 .هشاب راک رد یجاودزا هگا هتبلا ،هدوب جاودزا هب روبجم دیاش بخ 
 ؟ینکیمن هاگن ناویل رپ يهمین هب ارچ 
 .ینک تشهب ور رتخد نوا یگدنز ینوتیم وت 

 .قوشعم ای هدوب قشاع هراچیب رتخد نوا تسین مولعم هرادن دوجو يرپ يهمین چیه_
 ات یشاب گرگ دیاب هنومز هورد نیا وت یسریمن اج چیه هب تا هدیسوپ راکفا نیا اب ،نایاش نک سب_
 .تسا هکرعم سپ تهالک هنرگ و ینومب هدنز
 ؟شیم سابل رد دشاب یگرگ تسناوتیم ؛دشاب تفگیم شتسود هک هنوگ نآ تسناوتیم نایاش
 ؟دزیم مقر هنوگچ ار هدنیآ ؛تشاذگیم اپ شدیاقع و تارظن يور رب هنوگچ
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 ور هار نیا ینوتیم الاح هشیم هتخاس تدوخ تسد هب هک یتشاذگ یهار يوت اپ وت نایاش نیبب_
 اب و ینزب زیچ همه ریز ینوتیم روط نیمه ،یشاب هتشاد ترانک ور هرتخد نوا و ینک یط بوخ
 .ینک یگدنز هراتس
 .هتدوخ اب میمصت

 .منک یگدنز هراتس اب تقو چیه_
 .ایب رانک رتخد نوا اب بوخ رسپ هی لثم سپ بخ_
 .مرادن شهب یسح چیه نم یک ات هخآ_
 ات ود لثم لاس ود لاس کی دایب دوجو هب یسح تسین رارق ًالصا ،هشاب يا هقالع و قشع تسین رارق_
 .تدوخ یگدنز یپ يرب مه وت شیگدنز یپ هریم نوا مه دعب دیشاب مه رانک هنوخمه
  .درک هاگن نایوپ هب بجعتم نایاش
 .دشاب هتشاد يراکفا نینچ شاهلاس دنچ نیدنچ تسود دیجنگیمن شرواب رد هجو چیه هب
 وا هار زا ار شهار لاس ود زا دعب هکنیا هن دنامیم وا اب رخآ ات تشاذگیم جاودزا رارق رتخد نآ اب رگا
 .دنک ادج
 رتخد نوا اب دایم تلد يروجچ یشاب فیثک و لذر ردقنیا ینوتیم روطچ وت ؛منکیمن تکرد نایوپ_
 ؟ینک راتفر يروط نیا
 هدش لیدبت منهج هب شیگدنز هدموا اجک زا و هیک هنودیمن هدرک شومارف ور شا هتشذگ يهمه نوا
 .ینکیم راتفر روط نیا شاهاب مه وت دعب

 دب مکی هگا هگنلیم تراک ياج هی هشیمه هنیمه يارب یتبثم و بوخ زا دایز وت نم شاداد نیبب_
 .يرت قفوم یشاب

 ؟هیچ هیضق .یتشادن يراکفا نینچ متشاد تخانش وت زا هک ییاج ات_
 اه یتخبدب ات هشب شومارف هتشذگ ات یشب دب دیاب تاقوا یهاگ ،هشیمن هتشذگ لثم زیچ چیه_
 .هشب تلایخیب
 نیا مسر نیا .هشیم دب بخ اما هشب دب داوخیمن شلد سکچیه ینعی ،مشب دب متساوخیمن مه نم
 .تساه مدآ و ایند
 نومه ور هتشذگ ؛مشاب هدرک ربق شبن هکنیا لثم مدرگرب هگا مدرگیمن رب هتشذگ هب هگید نم
 .مدرک كاخ تشذگ هک ینامز
 .هدش مگ ترهش و ماقم و لوپ نیب هک یسک مدیدج مدآ هی مه الاح 
 .مراد ور رکف نیمه منم دنتسه نوشدوخ شمارآ لابند هب همه
 .متفایم ماه تقامح دای رتمک و مشکیم باذع رتمک ،مرت مورآ و تحار مدش دب یتقو زا
 . ...یلسع نامشچ نآ دای داتفا هتشذگ دای هرابود تفر نوریب قاتا رد زا نایوپ

 
 
 نایوپ ياه فرح دادیم ناکت ار دوخ ناکوک دننام .دش عمج دوخ رد و تسشن راوید رانک نایاش
 .دمآیم رد ادص هب شرس رد گرم سوقان دننام
 .دنشب تلایخیب اه یتخبدب ات ،هشب شومارف هتشذگ ات یشب دب دیاب_
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  .دیبوک نیمز رب یتشم
 ماوخیمن ؛هشاب مرس تشپ ترسح هآ ماوخیمن منک یگدنز مدآ لثم ماوخیم ؛مشب دب ماوخیمن نم_
 .هشبنم لام یسک رابجا هب
 .ماوخیمن ایادخ ماوخیمن
 .تخادنا یبآ نامسآ هب یهاگن هرجنپ زا

 .متسین تاه بوخ مدآ همه لثم نم ایادخ ،یتشاذگ ماپ ولج یتخس یهار ود ؟منک راکیچ ایادخ_
 منودیم ؛متشاد نامیا هشیمه تهب یلو مدرک هابتشا مدرک تنطیش مدنوخن ور ماعد و زامن زور ره
 .ینکیم مهاگن و یتسه
 اب يروجچ .منک راکیچ دیاب وگب وت ،ماپ ولج راذب هار هب هار تدوخ مدروآ مک تناحتما نیا وت ایادخ
 .هرازیمن ممورآ نادجو باذع هنکیم ما هنووید هرتخد يامشچ ادخ خآ ،مگب غورد ما هداوناخ
 
 هب ار هنارت نیغورد تیصخش و دوب هدرب دای زا ار هتشذگ هک دوب وزرآ نامه نیا رگید فرط رد   
 .دیشکیم شود
 قارب و بش نامشچ نآ تفریم هژر شنامشچ يولج رسپ نآ ریوصت ،دوب مگرد رس مه هنارت الاح
 .دوب شخب شمارآ و نیشنلد بیجع ،رسپ
 .دش قاتا دراو نایوپ و دروخ رد هب يا هبرض
 .تسب شرس تشپ ار رد نایوپ یلو دیایب مه نایاش ات دوب هریخ رد هب
 .تفر نیب زا اه هبیرغ زا یلیس نایم انشآ نآ ندید يارب شدیما مامت

 ؟هبوخ تلاح_
 .داد ناکت هلب هناشن هب ار شرس
 ؟يرایم دای هب يزیچ تا هداوناخ زا_
 .هن_
 ؟هیچ هداوناخ ینودیم الصا-
 .داد ناکت یفنم هناشن هب ار شرس
 . ...و هشاب هتشاد وت اب ینوخ یتبسن هی هک یسکره رهوخ ردارب تردام تردپ ینعی_
 .درک ادص شرس رد هداوناخ يهملک
 ؟دنتسه اجک مردام و مردپ...پ_
 .دادیم هولج میتی ار هنارت و درکیم يزاس هنیمز دیاب نایاش هب کمک يارب دز يوحم دنخبل نایوپ

 .دندش توف_
 ؟دنتسینینعی_
 .دنایمن هگید چیه هرآ_
 .دز هناوج شلد رد مغ
 .تشادن یگدنز هب رگید يدیما و هانپ چیه هکلب تشادن هداوناخ اهنت هن لاح 
 .دروآیمن دای هب مه ار اه نآ تارطاخ یتح
 .تفر نوریب قاتا زا نایوپ
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  .دروآ الاب شندرگ کیدزن ات ار وتپ و دیشک زارد تخت يور رب
  .دش درس شتروص
 .درک هاگن شتسد یسیخ هب بجعت اب و دیشک شا هنوگ رب یتسد
 تخیر شنامشچ زا یسیخ نآ هرابود
 .دش دنت شسفنت
 .دش قاتا دراو هلجع اب يراتسرپ دیمهفیمن ار شتالاح نیا يانعم دز یغیج یسرت زا

 ؟هدشیچ_
 .درک هراشا شیاه کشا هب هنارت
 .درک یکانسرت مخا هنارت غیج زا ینابصع راتسرپ

 .ینکیم هیرگ يراد ،هکشا_
 ؟هیچ_
  .تسین یصاخ زیچ_
 .دش جراخ قاتا زا راتسرپ
 .دوش شناکشا نتخیر عنام ات تسب ار شنامشچ یتخس هب هنارت
  ... و تفر ورف باوخ هب مک مک
 
 لماع تساوخیمن تفگیم ار تقیقح و تفریم دیاب تشادن لمحت رگید تساخرب اج زا نایاش
 .دوش یسک یتخبدب
 .درک تکرح هنارت قاتا تمس هب
 رد شاهرهچ هب یمک درشف مه يور رب نادند هنارت باوخ و موصعم هرهچ ندید اب ؛دش دراو و دز رد
 دز لز باوخ
 .دوش نشور تقیقح دوبن رارق ییوگ تفر نوریب قاتا زا و
  .تسا یسک هچ یپ رد یپ ياه سامت نیا هدنریگ جمس درف نآ تسنادیمن ،دروخ گنز شنفلت
 .درک لصو ار سامت هدنریگ هب هجوت نودب

 ؟ییاجک نایاش ولا_
 .دوب شردام نارگن يادص
 ؟داد باوج قمر یب و هتسخ
 متشاد راک مناتسرامیب_
 !مدز گنز راب تفه_
 دیشخبب_
 ؟ینزیم فرح يروط نیا ارچ یبوخ_
 ما هتسخ مکی_
 .نک تحارتسا ورب منزیم ور مفرح دوز نم سپ بخ-



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

53   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 :تفگ سپ تسا يرابجا جاودزا نآ و هراتس ي هرابرد ردام فرح تسنادیم
 ؟..هراتس درومرد_
 .هراتس ندرک نوشن يارب میرب هرارق هرآ_
 :تفگ يدنلب نحل اب نیگمشخ و یبصع
 دینک نوشن نیاوخیم هک مدرک لوبق نم هگم ؟یک يهزاجا اب_
 ،وت يارب هراتس ینکن و ینکب لوبق وت_
 .نگیم یچ مدرم نیشب تاپ هب هگید لاس دنچ هراچیب رتخد هراد هانگ
 .منکیمن جاودزا هراتس اب نم .نگب نگب ناوخ یم یچ ره مدرم_
 .هشابن مه یفرح چیه ینکیم جاودزا هراتس اب وت_
 ار غورد نیلوا و دریگب میمصت شدیاقع فالخ رب ات دندوب هداد مه تسد هب تسد نامز و نیمز ییوگ
 .دیوگب

 .مراد دزمان نم_
 .دوب يا هزم یب یخوش یلیخ_
 .منکیمن جاودزا مدزمان زا ریغ یسک اب و مراد دزمان ؛ما يدج الماک نالا نم نامام_
 ؟هراتس سپ یچ ینعی_
 .دوب دهاوخن و هدوبن نم يارب لوا زا هرادن یطبر چیه نم هب هراتس_
 رادرب يزاب هچب زا تسد نایاش نک سب_
 .تسا هنارت مه شمسا مراد دزمان مه الاح مدش قشاع اجنیا نم تسین يزاب هچب_
 .همدزمان یگیم یتفرگ ور ینوبایخ مودک تسد_
 جاودزا شاهاب و مشقشاع نم ؛هنم هدزمان هنارت دینزب فرح دب نم دزمان دروم رد نیرادن هزاجا_
 .منکیم
 .هرخسم مسر هی هن مریگیم میمصت ما هدنیآ يارب مدوخ مدوب هتفگ مه اباب و امش هب
 اه تمرح مامت دادیم همادا ثحب هب زاب شردام اب رگا تسنادیم درک عطق ار سامت تینابصع زا
 .دشیم هتسکش
 
 
 .دز گنز شنفلت هب ردام راک قاتا هب شدورو ضحم هب   
 .دوبن رادرب تسد ردام اما دهدن باوج تساوخ
 :درک لصو ار سامت 

 ؟هلب_
 ور تدوخ هن 	نییاپ ایب نوطیش رخ زا ،تسین طسو یسک ياپ منودیم راین رد يزاب هچب نایاش_
 .ور ام هن هدب صرح
 .هیعقاو الماک هنارت يارجام_
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 .ینادناخ نیا رسپ کت الثم هشاب تنوخ مه ،هشاب هتشاد بسن و لصا دیاب تنز یمهفیمن ارچ_
 داوخیم الاح هشاب هتشاد روعش و قالخا هک هنیا مهم تسین جاودزا كالم بسن و لصا نم يارب _
 .تیعر ای هشاب ناخ رتخد
 .هبوخ مه یلیخ هراتس راتفر و قالخا_
 ؟هبوخ راتفر و قالخا نیا ياجک مسرپب منوتیم_
 .هنک منم منم و هشورفب رخف شتسد ریز هب ریگب الاب ور شرس هتفرگ دای طقف 

 .نارهت يدرگرب و ینزب مهب ور تیدزمان رتدوز هچ ره هرتهب تدزمان اعقاو یگیم هک رتخد نوا هگا_
 يارب مدوخ مدیم نوشن همه هب و مایم مه هگید هتفه ود ات ؛منکیمن ییاطخ نینچ تقو چیه _
 .مریگیم میمصت میگدنز
 .درک ترپ زیم يور رب ار نفلت .درک عطق تینابصع اب ار سامت
 .هعجاف قمع ینعی نیا و دوب هتفگ غورد مه شردام هب كرتخد نآ زا ریغ هب لاح
  .تفر هنارت قاتا فرط هب و تساخرب اج زا
 .دنوشب شلایخیب اه یتخبدب ات دشیم دب دیاب دیاش
  .دوب باوخ مه زونه كرتخد
 .تسشن رتخد تخت رانک یلدنص يور و تسب ار رد
 .دز لز شتروص هب
 !نهپ ناوربا و یقدنف ياهوم
 .دش زاب كرتخد نامشچ عقوم نامه دنک سمل ار رتخد هنوگ ات درب ولج تسد دیدرت اب
 .دیشک بقع ار شتسد هدز كوش
 .دز یقیمع دنخبل شیاهزور نیا يانشآ ندید اب رتخد
 .مال..س_
 :تفگ رتخد هب ور ینابرهم نحل اب و درک للعت یمک
 .مزیزع مالس_
 ؟میرب اجنیا زا هشیم_
 .میریم ادرف نیمه ؛هرآ_
 دسرپب ار هدرک فرصت ار شنهذ تقو دنچ نیا هک یلاوس ات دوب لد ود هنارت
 .تشاد دیدرت یمک یلو
 :تفگ و دش هنارت راتفر هجوتم نایاش
 ؟هدموا شیپ یلکشم_
 .مراد لاوس هی... لاوس_
 .شاب تحار_
 ؟منکیم یگدنز اجک نم_
 مدوخ ییور هب ور دحاو وت میدرک دزمان هتقو زا .هتفر ناریا زا العف هک درکیم یگدنز تومع شیپ_
 .یتسه
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 ؟میتسه مه دزمان هتقو دنچ_
 .هام کی ًابیرقت_
 ؟يراد ردپ ردام وت...وت_
 .هرآ_
 .تسا هداوناخ یب ارچ هک دروخ ترسح لد رد و تسشن هنارت نامشچ رد مغ
 .نوش شیپ میریم هگید هتفه ود یکی دننکیم یگدنز نارهت مردام و مردپ_
 زا یلیخ هتفه ود نیا رد تفر شریذپ تمس هب و دش جراخ هنارت قاتا زا نایاش وگ تفگ یمک دعب
 .تخومآیم هنارت هب دیاب ار اه زیچ
 
 
 .تشاذگ هنارت يولج ار سابل كاس
 .میرب ات شوپب سابل مه نیا_
 .ناج نایاش نونمم_
 زا هک دوب یکرتخد هنارت دوب یعیبط ًالماک رما نیا و دشیم رتشیب زور هب زور هنارت هقالع نازیم	
 نایاش زج یسک درف نآ و دوب شا یگدنز رد درف کی طقف هدنیآ رد و تشادن يربخ چیه هتشذگ
 .دوبن رهمدار
 :تفگ هنارت نخس زا یبصع
 .ایب مترظتنم نوریب_
 .دیبوک مه هب مکحم ار رد و تفر نوریب قاتا زا
 ؟دوب هداد ماجنا یهابتشا راک رگم درک هاگن نایاش یلاخ ياج هب بجعتم هنارت
 .درک اه سابل ندیشوپ هب عورش و تخادنا الاب نیا هناش
 .یکشم راولش و لاش اب هارمه مرک وتنام
 دوب شرظتنم ورهار رد نایاش تفر نوریب قاتا زا	
 .دمآ رد تکرح هب شرس تشپ عیطم كرتخد .داتفا هار هنارت ندید ضحم هب
 .دندیسر طایح هب دندش جراخ هک ناتسرامیب ياضف زا
 يارب ار رد لوا درک روبجم ار وا شرس رد ییادن دوش راوس هکنیا زا لبق تفر نیشام تمس هب نایاش
 .دنک زاب هنارت
 .تسا هشیپ قشاع کی رهاظ هب وا دشاب هچ ره
 دشیم دوخ نیشام راوس هک يدرم ندید اب تخادنا فارطا هب یهاگن هنارت داتسیا رانک و درک زاب ار رد
 .دش راوس دنخبل اب و درک لمع درم دننام مه وا
 .دنک ناهنپ ار اه نآ تسناوتیمن و دوب رفنتم اه رهاظت و اهراک نیا زا نایاش
 سابل شیارب و دربیم يدیرخ زکرم هب ار هنارت دیاب مدق نیلوا رد ؛دش جراخ ناتسرامیب زا تعرس اب
 .درکیم هیهت
 .درزآیم ار هنارت حور نیشام توکس
 :تفگ درک نم نم یمک اب
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 ؟یگب مارب هتشذگ زا هشیم...یم_
 ؟مگب یچ زا_
 .میدش انشآ يروطچ الثم_
 .غورد تشپ غورد ،غورد مه زاب

 هدش تاوعد نامتخاس ریدم اب مدید زور هی يدرکیم یگدنز تومع هارمه نم دحاو الاب هقبط وت_
 .مدرک تیراگتساوخ تومع زا تقو دنچ دعب و مداد لد تهب هک دوب اج نوا
 .دوب هدشن عناق تسرد یلو ؛تخادنا الاب ییوربا هنارت

 
 .دندیسر دیرخ زکرم هب
 باختنا ار میالم ياه گنر ،دوبن يدنسپ تخس رتخد هنارت دندرک شدرگ هب عورش لوا هقبط زا
 .تفرگیمن هدرخ سابل عون و حرط هب دایز و درکیم
 .درک هسیاقم هراتس اب ار هنارت شنهذ رد هتساوخان نایاش
 ؟اجک هراتس ؟اجک هنارت
 ور و ریز ار اه هزاغم مامت راب رازه درخب يزیچ هکنیا زا لبق دوب هنارت ياج هب هراتس لاح رگا ًانئمطم
 .دیدرخیم ار تشز و فلج سابل کی رخآ رد و درکیم
 ینامسآ یبآ و مرک دننام ییاه گنر زا و درک ار شدیرخ رتشیب لوا هزاغم نامه رد هنارت هک یلاح رد
 .درک لابقتسا غیج ياه گنر هب تبسن رتشیب زبس و
 
 
 .دش مامت ناشدیرخ هرخالب زکرم رد شدرگ تعاس کی زا دعب
 .دنتفر ژاساپ پاش یفاک تمس هب
 .تسشن ور هب ور دوخ و دیشک بقع هنارت يارب یلدنص نایاش
 .تفرگ هنارت فرط هب ار ونم
 ؟يراد لیمیچ_
 .مروخب منم يدرک باختنا وت هک ور يزیچ ره مدیم حیجرت تسین مدای اه هزم زا زیچ نم شتسار_
 .یگیم تسرد_
 و كریز نز شردام درکیم یط دیاب هتفه ود نیا رد ار یتخس هار دیشک یقیمع سفن نایاش
 .دشیم نایاش غورد هجوتم ندز قپوت و ياطخ نیرت کچوک اب و دوب یشوهاب
 .داد شرافس كرت هوهق ناجنف ود دوخ باختنا هب نایاش
 ؟نایاش_
 .مناج_
 .نوشمنیبب مراد تسود یلیخ يراد سکع مومع ای ما هداوناخ زا_
 زونه ار ارجام تمسق نیا رکف .دوب مرگ و روآ ناقفخ شیارب تدش هب اوه تسشن نایاش لد رد سرت
 .دوب هدرکن
 .درک للعت یمک
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 دوب هریخ نایاش صیقن و دض ياه راتفر هب واکجنکهنارت
 ؟هدموا شیپ یلکشم..کشم_
 .هن ..هن_
 ؟يدش يروط نیا ارچ سپ_
 .مبوخ نم مزیزع هن_
 .دروآ ار اه شرافس نوسراگ دنزب یفرح دناوتب هنارت هک نیا زا لبق
 .تفر و تشاذگ هنارت يولج ار يرگید و نایاش يولج ار اه ناجنف زا یکی

 ؟هیچ شمسا_
 .هوهق_
 ؟هیروجچ شا هزم_
 .هبوخ یلیخ_
 .تسا بوخ امتح تسا بوخ تفگیم نایاش یتقو دش هریخ ناجنف زا هدش جراخ راخب هب هنارت

 
 
 یخالص هب ار اه باصعا نیگنس همین کیفارت زور زا عقوم نآ رد .دنتفر نوریب دیرخ زکرم زا
 .دیشکیم
 .دش تباث ییاج هب شهاگن دوب هریخ نوریب هب هک روطنامه هنارت
 !انشآ يا هبیرغ
 وا اب هتشذگ رد ییوگ دوب انشآ شیارب شتروص و هرهچ نآ دح زا شیب یلو هدید اجک ار وا تسنادیمن
 .تسا هتشاد يدایز دروخرب
 دنک ییاسانش ار هاگن بحاص دناوتب هکنیا زا لبق اما دروآ الاب رس دش یهاگن ینیگنس هجوتم درم
 ...و دید ار هرهچ زا یخر مین رخآ يهظحل دروآ رد تکرح هب ار نیشام نایاش
 
 
 زا یمک دورب ات دنارذگب شدحاو رد ار یتعاس دنچ تساوخ وا زا و دناسر هناخ هب ار هنارت نایاش
 .دناسرب ماجنارس هب ار ناتسرامیب رد شا هدنام یقاب ياهراک
 .تفر نایوپ غارس هب
 .دش دراو و دز رد هب هبرض داتسیا رد تشپ
 .دوب هریخ نییاپ هب هرجنپ زا دیشونیم ییاچ هک روط نامه نایوپ
 .تشگرب رد فرط هب و تفرگ نوریب زا مشچ نایاش دورو اب

 .يدرک مگ هار ناخ نایاش هب هب_
 .مینزب فرح مه اب مدموا_
 .منکیم شوگ_
 .تسشن نایاش درک هپاناک هب يا هراشا نایوپ

 ؟تسا هنارت يهرابرد_
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 .هشب بارخ زیچ همه مسرتیم مرایم مک شالاوس زا یضعب ربارب رد ،هرآ_
 .منک راکیچ داوخیم شا هداوناخ زا سکع 
 .دز يا ههقهق نایوپ

 .ینک مه رس غورد اتود یتسین دلب ،رسپ ییاپ و تسد یب یلیخ_
 منکیم شهاگن هک يراب ره مگب غورد موصعم يامشچ نوا هب منوتیمن مشاب مه دلب ؛متسین دلب هن_
 .مشیم هدنمرش
 ياوخب هکنیا . ...و ینک يزاب شقن ،یگب غورد ،ینکب دیاب ور يراک ره نالا وت ،رسپ نک سب_
 .تا هشقن ندش الم رب ینعی ینک راتفر یتاساسحا

 .هشیمن_
 عقوم کی يرب ناهفصا زا مه رتدوز هچ ره هرتهب نمض رد هشیم نکب ور تیعس ،هرادن دشن راک_
 .هشب ادیپ شا هداوناخ
 ؟منکب یطلغ هچ نم نایب شا هداوناخ هگا شا هداوناخ ياو_
 .شلابند دایم شاباب ادرف نیمه متفگن عقوم هی متفگ_
 ؟نایوپ_
 .يراد شیپ رد یتخس هار شاب يوق_
 ؟يرب ياوخیم یک 

  .مدب دای هنارت هب دیاب اه زیچ یلیخ هک العف ،هگید هتفه ود_
 .هنک هولج یعیبط هنوتب هتخس هداد تسد زا ور شا هظفاح هدب قح شهب_
 ؟یشاب اجنیا دیاب یک ات وت یتسار_
 .نارهت مایم منم هگید هام ود یکی_
 .هتخس یلیخ مشاب قشاع ماوخب هکنیا_
 .مینک تداع میتفرگ دای ام يهمه ینکیم تداع_
 .درک نتفر دصق نایاش ندز پگ یمک زا دعب
  .دنشاب هتشاد يزیچ بش ماش يارب ات دیرخ اذغ تسد ود
 .دش هناخ نلاس دراو درک زاب دیلک اب ار رد
  .تفر ولج ؛دوب هدش بوک خیم نلاس طسو هنارت	

 ؟هنارت_
 .درک هیرگ هب عورش دنلب دنلب و دز يدنلب غیج سرت زا هنارت

 ؟هداتفا یقافتا هچ هدش یچ_
 .دز غیج و درک هیرگ هرابود
 ؟هتچ هنارت_
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 .دوب شخپ لاح رد هک یکانسرت ییامنیس ملیف ندید اب دروآ الاب رس
 .درک شوماخ ار نویزولت تینابصع اب و درک مخا 
  .دوب ندرک قه قه و هیرگ لاح رد نانچمه هنارت
 .تشاذگ نیمز يور رب ار اهاذغ
 .تفر هنارت فرط هب و تشادرب لاچخی زا یبآ ناویل
 .درک ندز غیج هب عورش هرابود يو هب یسک ندش کیدزن سح اب هنارت

 .ا..ین...ولج این_
 .نایاش منم نک هاگن ،نیبب ور نم ...سیه_
 تکرح کی رد و دز یقیمع دنخبل نایاش ندید اب دیشک رانک شنامشچ يولج ار شیاه تسد مارآ
 .درک ترپ نایاش شوغآ رد ار دوخ
 :تفگ و درک ادج دوخ زا ار هنارت نایاش
 ؟ینکیم هیراک هچ نیا_
 .دننک تیذا ور نم نتساوخیم اه نوا يداد متاجن وت...وت_
 .هرادن یسرت چیه هیعقاو ریغ هملیف نوا_
 .مسرتیم_
 .میرب ایب العف مترانک نم.
  .دنباسچ نایاش هب ار دوخ هنارت هرابود
 .درک ادج دوخ زا ار وا و دز لز هنارت راتفر هب تینابصع اب

 .نکن دایمن مشوخ راک نیا زا_
 ؟هیدب يراک هگم_
 .هروخب نم هب تتسد دیابن میتسین مرحم مه هب وت و نم هرآ_
 ؟یچ_
 ور راک نیا مه هگید میروخب ماش میرب ات ایب العف مدب حیضوت تارب ًادعب ات نکن ور شرکف ،یچیه-
 .نکن
 :تفگ یفیعض يادص اب و تخادنا نییاپ رس ناکدوک دننام هنارت

 .هشاب_
 .دنتفر ماش زیم فرط هب
 .تفریمن نییاپ شیولگ زا مه اذغ همقل کی یتح هراچیب هنارت
 .دش شراتفر هجوتم نایاش
 ؟هدش يزیچ هنارت_
 
 ؟هنارت_
 
 ؟ناج هنارت_
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 هناکدوک ياه راتفر نیا زا هتسخ نایاش .درک هیرگ هب عورش يدنلب يادص اب و تسکش هنارت ضغب
 :تفگ هنارت

 ؟یتحاران یچ ارب ؟دش یچ زاب_
 .مسرتیم..تزا_
 ؟یچ يارب_
 .هکانسرت تفایق ینزیم داد مرس وت_
 .میروخب ور نوماذغ هشیم ،مدرک طلغ دیشخبب ؛ایادخ_
 .هر..آ_
 .تفر هنارت فرط هب و دش دنلب زیم تشپ زا

 حالص و عفن هب نوچ مینک تیاعر ور اه نوا میروبجم ام هک هراد دوجو مکح يرس هی مزیزع نیبب_
 و ممرحمان نوچ منزب تسد وت هب منوتیمن نم همرحمان و مرحم مه اه مکح نیا زا یکی هنومدوخ
  .بخ سکعرب

 .بخ_
 .هشیم هانگ مینکن تیاعر هگا دعب_
 ؟هیچ هانگ_
 .میدب ازج شربارب رد دیاب ًادعب میدب ماجنا هگا ینعی_
 ؟يدیمهف .هنکیم نوماوعد یکی ینعی...ینعی

 .هرآ_
 تدای ور اه زیچ يرس هی دیاب ادرف زا روخب ور تاذغ و كاپ مه ور تکشا شابن تحاران هگید بخ_
 .مدب

 .شاب_
 .درک ندروخ اذغ هب عورش مارآ مارآ
 ؟دهد شزومآ ار وا هتفه ود نیا رد تسناوتیم هنوگچ دش شیاهراک وحم نایاش
 .دنک لرتنک ار دوخ هجو چیه هب جنشتم باصعا و هنارت فیرظ و فیطل هیحور نیا اب 
 .درکیم يرکف دیاب مه مرحمان و مرحم هلئسم يارب	
 . ...ای تقوم هغیص کی دیاش 
 یفرط زا اما دادیمن ار راک نیا هزاجا شنادجو دوبن یتسرد راک هغیص ؛هجو چیه هب الصا داد ناکت رس
 .دنک لمع هنادازآ تسناوتیمن

 
 .تفر باوخ قاتا فرط هب و داد رارق يا هشوگ ار اه فرظ .دروخ ار شیاذغ هنارت هکنیا زا دعب
  .دش هدیشک هنارت تمس هب شنهذ هظحل کی
  .تشادرب ار شتشلاب و دیبوک نیمز هب ار شیاپ

 .باوخب نم قاتا وت ورب وت_
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 ؟وت سپ _
 .مباوخیم اج نیمه نم_
 .ریخب بش_
  .تسب ار رد و تفر باوخ قاتا تمس هب هنارت
 .درکیم تیعضو نیا لاح هب يرکف دوب روج ره دیاب دهد همادا هنوگنیا تسناوتیمن

 
 
  .دیسر هار زا حبص
  .درک زاب مشچ دیشروخ رون شبات اب نایاش
 .تفر هناخزپشآ تمس هب و دش دنلب یتخس هب .دوب هدش کشخ لبم يور هب ندیباوخ رثا رد شندرگ
 اب اج زا داتفا هنارت دای هب هظحل هب اما تسشن زیم تشپ هرفس ندیچ زا سپ .دنک رضاح ار هناحبص ات
 .تفر قاتا فرط هب و دش دنلب هلجع
 .دش دراو و دز رد
 دوب هدیباوخ بشید ياه سابل نامه اب تخادنا شرهاظ هب یهاگن دوب باوخ رد هقرغ هنارت

 ؟هنارت_
 .داد ناکت ار شتسد هنارت

 .روخب هناحبص وش دنلب_
 ؟موناخ هنارت_
 .دیخرچ رگید فرط هب
  يادص نت اب و دیشک يا هفالک سفن
 :تفگ يرت دنلب

 .هنارت_
 .دمآ رد تهب زا نایاش ندید اب درک هاگن فارطا هب گنگ و تساخرب اج زا هدز لوه
 .ایب هرضاح هناحبص_
 .تفر نوریب قاتا زا نایاش
 
 .تسشن یلدنص يور و تفر زیم فرط هب دوب هتسشن زیم تشپ هک نایاش ندید اب
 .درک ندروخ هب عورش مارآ مارآ
 .تساخرب اج زا نایاش
 .درک شهاگن بجعتم
 .میشب مه هغیص دیاب_
 ؟یچ_
 .میشب مرحم_
 .بخ_
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 .مینک راکیچ دیاب مگب تهب ات ایب يدروخ یتقو_
 .داد ناکت لوبق هناشن هب ار شرس
 
 .درک دوخ هغیص ار هنارت دوخ اب نتفر راجنلک یلک اب هرخالب نایاش تشذگ یتعاس دنچ
 .دش هنارت هب وگتفگ نداد دای هب عورش نآ زا دعب
 .تخومآ هنارت هب ار نآ دربراک و لیاسو مان لاکشا عفر یمک سپ
  .تفرگیم دای تعرس اب و دوب یشوهاب كرتخد هنارت
 .تسشن يا هشوگ هنارت اب ندرک تبحص و تیلاعف زا هتسخ
 .دروآیم نابز هب ار ایشا مان بل ریز و تسیرگنیم فارطا هب هناواکجنک نانچمه كرتخد
 هب ار نتشون تامدقم و درکیم مادختسا هنارت هب سرد نداد دای يارب یملعم دیاب رگید زور دنچ ات
 .تخومآیم هنارت

 ؟هنارت_
 .هلب_
 .اجنیا ایب_
 .تفر شتمس هب هنارت

 .مرانک نیشب_
 .داد هنارت تسد و دیشک نوریب شراولش بیج زا ار هارمه نفلت

 .نک شهاگن بوخ_
 .درک یسررب ار شحرط و درک فرط نآ و فرط نیا هب ار نآ راب دنچ هنارت

 ؛مینزیم گنز الثم مینکیم اه هدافتسا یلیخ شزا ،یشوگ ای هارمه نفلت ای لیابوم نگیم شهب_
 .اه راک زا هگید يرس هی و مریگیم سکع
 .مرخب یکی تارب ات يریگب دای ور شاهاب راک دیاب لوا

 .ینکیم زاب ور شلفق يروجنیا نیبب_
 .تفگ هنارت يارب وم هب وم ار هارمه نفلت ياه دربراک و درک داد حیضوت هب عورش هلصوح اب نایاش
 . ...و دادیم شوگ نایاش ياه تبحص هب لیابوم ندید زا هدز تفگش كرتخد
 
 
 دعب هتفه ود
 
 .مایب و منک یظفاحادخ نایوپ اب مرب نم ات شاب نیشام وت ناج هنارت_
 .مزیزع هشاب_
 هنارت يدودح ات لاح و تخومآ هنارت هب ار اهراک رتشیب هتفه ودنیا رد .تفرگ هلصاف نیشام زا نایاش
  .دادیمماجنا ار شیاهراک غلاب و ملاس مدآ کی دننام
 هتشذگ يهرابرد تسناوتیم رت تحار و دوب هدرک ادیپ هنارت اب يرتهب هطبار لبق هب تبسن تدم نیا رد
 .دیوگب غورد وا هب
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 .مینک تداع میاهتفرگ دای ام يهمه نایوپ لوق هب
 .دنک يزاب ار هشیپ قشاعکی شقن تسناوت و درک تداع	مه وا

 
 .درک لابقتسا وا زا زاب يور اب و تفر نایاش فرط هب و دش مامت شراک هکنیا زا سپ نایوپ

 ؟یبوخ شاداد يروطچ ،ناخ نایاش مالس هب_
 .يروطچ وت مبوخ مالس_
 ؟يراد يراک شاداد ناج ،مبوخ نم_
 .نارهت مرب ماوخیم_
 ؟یک_
 .مرب ماوخیم هگید تعاس ود یکی ات_
 ؟هروطچ هنارت ینکب يراکیتسنوت الاح ،یتمالس هب_
 .هریگب دای ور يراک هی دوز هنوتیم و هراد يوق هداعلاقوف يهظفاح هتفرگ دای ور اهراک رتشیب ،هبوخ_
 .یسناش شوخ یلیخ سپ_
 .دز يدنخبل نایاش
 ؟يرادن يراک هگید بخ_
 .مدرگیمرب يدوز هب منم یشاب هتشاد یشوخ رفس هن_
 .مترظتنم_
 نیشام تمس هب نایوپ زا یظفاحادخ زا سپ نایاش .دیشک شوغآ رد ار رگیدکی هناردارب تسود ود
 .دش جراخ ناتسرامیب زا تعرس اب و تفر
 
 هب ار دوخ تعرس اب درک بلج ار شا هجوت يدایرف و داد يادص هک دش شراک لوغشم هرابود نایوپ
 .دناسر شریذپ تمس
 .دش دوب راتسرپ اب ثحب لاح رد هک يدرم هجوتم شهاگن

 ؟هداتفا یقافتا هچ_
 :تفگ هدز لوه راتسرپ

 .شرس ور هتشاذگ ور اجنیا نوشیا رتکد ياقآ..اقآ_
 ؟ناج ردپ هیچ نوتلکشم_
 :تفگ و تفرگ نایوپ تروص يولج یسکع درم
 اجنیا يرامیب نینچ منیبب ماوخیم هدش مگ هتقو دنچ ؛داژن خرف وزرآ شمسا ،همرتخد سکع نیا_
 .هن ای دیراد
 :تفگ بجعتم و تفر الاب شناوربا هنارت سکع ندید اب نایوپ

 ؟نوترتخد_
 ؟تسه اجنیا تاصخشم نیا اب یسک ،هرآ_
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 :تفگ و دیشک یقیمع سفن نایوپ
 .هدش مگ هتقو دنچ_
 .هامکی هدودح_
 ؟دیدموین شغارس رتدوز ارچ سپ_
 مرتخد مدز رس شهب رهش لک وت هک هیناتسرامیب نیرخآ اجنیا متفر اج همه هامکی نیا وت_
 ؟تساجنیا
 :تفگ باتک و باسح یمک اب نایوپ

 .دندرواین اجنیا ور یسک هنافساتم هن_
 ؟دینئمطم_
 .تسین نوشیا لثم یسک اجنیا مسانشیم ور اه رامیب همه و متسه اجنیا رتکد نم هلب_
 .هشب ادیپ هگید ییاج مراودیما
 :تفگ هدیمخ ياه هناش و ضغب رپ يادص اب درم
 .مرسپ نونمم شاب_
 
 
 .دش درم ياه هناش فیفخ شزرل هجوتم نایوپ نیب زیت نامشچ داتفا هار و درک نایوپ هب تشپ درم
 ریسم و تخیریممهب نایاش یگدنز مامت تفگیم ار تقیقح رگا دنادرگرب ور و داد ناکت ار شرس
 رییغت لک روط هب ار هنارت نامه ای وزرآ تشونرس تقیقح نتفگن اب لاح اما ،درکیم رییغت شتشونرس
 .داد
 
  .درک زمرت گرزب رهمدار ترامع برد يولج 
 ترامع اب يژرنا اب و لاحرس لاح ،یگتسخ عفر یمک سپ دندوب هدیسر نارهت هب رصع زورید
 .دنک یفرعم همه هب ار هنارت ات دوب هدمآ شگرزبردپ
 ار وا و دنتخاسیم ار غلاب و لقاع درف کی وا زا هناموناخ و کیش ياه سابل ؛تخادنا هنارت هب یهاگن
 نیا رس رب رهمدار نادناخ یلو تسین تخانش كالم دراوم نیا دنچره .دندادیم هولج وحن نیرتهب
 .دنتشاد يدایز دییات عوضوم
 .مزیزع میدیسر_
 هب ار همه شتمظع هک هوکشاب و گرزب ترامع دناخرچ مشچ ات دش هدایپ نیشام زا فرح نودب هنارت
 .تشاد رارق شیولج ؛دیشکیم یگریخ
 کف هب رس ناتخرد هطاحا رد هک ینالوط هار کی و فلتخم ياه گنس زا یبیکرت ییامن اب یترامع
 .دندوب هدیشک
 ات نارتخد زا دندوب عمج نادناخ گرزب ترامع رد همه و دوب هعمج زور .درشف ار رد گنز نایاش	
 . ...و نارسپ
 .دش زاب رد دنک دصر ار اج همه دناوتب هنارت هکنیا زا لبق
 .داد رارق نایاش رانک ار دوخ دنلب مدق دنچ اب و تشادرب ندرک شواک زا تسد كرتخد
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 یکرتخد هنارت اما ،دورب هار شرهوش 	رانک رد هبذج و رورغ اب هنارت هک دوب نیا نایاش ياه هزومآ زا
 .دوبن شدوجو زا ياج چیه رد رورغ و دوب ایر یب و هداس
 ؟تسیچ شیانعم رورغ الصا

 
 .دوب شخب شمارآ و نیشنلد رایسب هناخ یمیدق يرامعم و ابیز کبس
 یلو درک بجعت یمک هنارت ندید زا .دنوشب دراو هنارت و نایاش ات داتسیا رانک و درک زاب ار رد راکتمدخ
 :تفگو تفر ورف دوخ يداع دلج رد دوز
 .دیدمآ شوخ اقآ مالس_
 مشچ اب هک دنزب یفرح تساوخ .دیکشخ هنارت ياه بل يور رب دنخبل راکتمدخ نز درس دروخرب زا
 .داتفا هار هب و دروخ ار شفرح نایاش هرغ
 :درک اوجن هنارت شوگ ریز نایاش دسرب اهنآ هب راکتمدخ هکنیا زا لبق
 .هنیا ترامع نیا نوناق راذن مارتحا تتسد ریز هب ،شاب رورغم_
 .منوتیمن_
 .يریگب دای دیاب_
 :تفگ دوخ اب لد رد و دوب هریخ هنارت ياه راتفر هب دنخزوپ اب راکتمدخ
 .هدرک ادیپ اجک زا ور یتاهد يهرتخد نیا تسینمولعم_
 .تشذگ هنارت رانک زا هجوت هرذ نودب و تفرگ ار نایاش تک و تفر ولج
 :تفگ و درک هراشا نایاش 

 ؟درک راتفر روطچ يدید_
 :تفگ رطاخ هدیجنر و تحاران

 .منکراکیچ دیاب مدیمهف_
 
 
 دندوب رگیدکی اب وگتفگ لوغشم هرفن هس یتح ای ود هب ود عمج رد رضاح دارفا دنتفر ییاریذپ فرط هب
 .گرزب ات هتفرگ کچوک زا
 .دیسوب ار وا تسد تشپ و تفر گرزب ردپ تمس هب هنرید مسر هب ،دارفا هب هجوت نودب نایاش
 ار رهمار لسن هک دوب نیا هتسیاش رسپ نآ هک قحلا دز شرسپ هون کت هرهچ هب يدنخبل گرزب ردپ
 .دهد همادا

 .مرسپ يدموا شوخ_
 ؟ناج ردپ دیتسه بوخ_
 .مبوخ_
 يهدنرب و زیت ياه هاگن ؛دهد ماجنا ار يراک هچ دیاب لاح تسنادیمن و دوب هداتسیا تکرح نودب هنارت
  .دروآیم درد ار وا كاپ بلق شنایفارطا
 :تفگ رخسمت اب عمج نایم زا يدرف
 ؟يدروآ دیدج تفلک ،همع نایاش_
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 :تفگ و تشگزاب شگرزب يهمع فرط هب تهبا اب و مکحم نایاش
 .مرادن ور اه راکتمدخ رامآ امش لثم هدنب ،ناجهمع ریخ_
 :تفگ و تفرگ شناتسد نایم ار هنارت هدیشک و فیرظ ناتسد .تشادرب مدق هنارت فرط هب

 .هدنب دزمان ناج هنارت منکیم یفرعم_
 سپ دندرکیم هاگن شتسد رانک كرتخد و نایاش هب بجعت اب همه .دیرپ نایاش ردپ يولگ رد ییاچ
 ؟تشادن يریگ میمصت قح وا دنک جاودزا هراتس اب نایاش دوبن رارق رگم
 :تفگ و درک هفرس راب دنچ نایاش ردپ دیحو
 ؟هتدزمان رتخد نیا نایاش_
 ور هنارت قشع اب نم .مریگیم میمصت مدوخ میگدنز و هدنیآ يارب مدوب هتفگ همه هب ،ناج ردپ هلب_
 .متسه شرانک رخآ ات و مدرک باختنا
 :تفگ تینابصع اب هراتس
 . ...يهرتخد ؟هریگب ور نم ياج هنوتیم هک هیک هرتخد نیا ًالصا ؛يدرک دزمان یک يهزاجا اب_
 .دیرپ شخاتسگ يومع رتخد فرح نایم نایاش
 .مریگب میمصت مدوخ يارب منوتیم و مغلاب مدآ هی نم .يرادن ور نم دزمان هب نیهوت قح_
  .دیود نوریب ییاریذپ زا تعرس اب و دش ناور هراتس ياه هنوگ يور رب کشا
 :تفگ بل ریز و درک هاگن ار هراتس نتفر ریسم دنخزوپ اب نایاش
 .قطنم یب سول يهرتخد_
 :تفگ شاخرپ اب هراتس ردپ دیعس
 .يرایبرد ور مرتخد کشا يرادن قح_
 .ناجومع هسول دح زا دایز هراتس یلو مرادن تناها دصق_
 :تفگ ار نایاش مسا بضغ اب نایاش ردپ

 .نای....اش_
 نیمز هب ار شیاصع راب دنچگرزب ردپ دهد راضح هیقب هب ینکش نادند باوج نایاش هکنیا زا لبق
 .دیبوک
 .دنتفرگ ماک هب نابز و دندرک هشیپ توکس همه
 ؟یتخادنا هار هیطاسب هچ نیا_
 :تفگنایاش
 . ..م_
 :تفگ و درب الاب ار شتسد گرزب ردپ

 تسا هدش شیپ زا تجاودزا .يرادن ور تجاودزا رد يرییغت و باختنا قح وت .هشب مومت مفرح راذب_
 .نک عمج ور اه يزاب هرخسم نیا مه رتدوز یشاب هتشاد یضارتعا ینوتیمن و
 هاگن رسمه مشچ هب منوتیمن تقو چیه و مرادن يا هقالع چیه هراتس هب نم یلو ناجردپ هدنمرش _
 .سب و تسا هنارت دبا ات نالا زا نم رسمه ؛منک
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 :تفگ و دش تشم نایاش عطاق نحل زا گرزب ردپ ناتسد
 امش علاط نیا هدش هدیرب مه يارب هراتس و وت فان .هشاب هداز بیجن ؛هشاب تنوخ مه دیاب وت سورع_
 .دینک جاودزا مه اب هک تسات ود
 .هریگب ور تافارخ نیا يولج لیصحت و داوس مدرکیم رکف .دینزب ور اه فرح نیا هک هدیعب امش زا_
  ؟دیراد داقتعا اه زیچ نیا هب امش اعقاو
 امش هرتهب ،مرفنتم تالبزخ نیا و تفج يهراتس و مه يارب هچب ات ود فان ندیرب زا هصخش هب هک نم
 ،دنتسه بیجن مه گس و بسا هک هندوب هداز بیجن هب	امش لکشم هگا و دیریگب میمصت تسرد مه
 .دنا هداز بیجن مه نوشاه هچب سپ
 .دندز لز نایاش هب مشخ اب همه نایاش ناهد زا رخآ هلمج ندش جراخ اب
 .دوب هدناوخ گس و بسا ناشمه ار اهنآ و دوب هدرک نیهوت اه هداز بیجن يهمه هب خاتسگ رسپ نآ 
 .دوب هریخ شا هداوناخ و	نایاش نایم لدج و ثحب هب سرت اب هنارت
 .دز نایاش تروص هب یمکحم یلیس نایاش ياهومع زا رگید یکی دیمح
 .تسب ار شنامشچ سرت تدش زا هنارت 

 اب ام یگیم يراد ؟یسیاو نادناخ نیا و تگرزبردپ يور وت ینکیم تئرج روطچ قمحا يهرسپ_
 ؟میرادن یقرف چیه گس و بسا
 :تفگ تبالص و رورغ اب و دش هریخ ومع یگنر نامشچ هب شا هذفان و یکشم نامشچ اب 

 .دیدرک هسیاقم گس و بسا اب ور نوتدوخ هک دیتسه امش نیا .ناج ومع مرادن تراسج دصق نم_
 .نیمه دنا بیجن مه گس و بسا هک مدرک يدروآدای طقف نم 
 .تسب ار همه ناهد تکرح کی اب دش هریخ شا هداوناخ هب يدنخزوپ اب 
 :تفگ مشخ اب گرزب ردپ

 دیاب راد بسن و لصا مدآ هی ینزب فرح يروط نیا تا هداوناخ اب ییاجره هی رطاخ هب يرادن قح_
 . ...هی هن هشب نادناخ نیا ثراو ،ردام
 .داد هنارت هرهچ لیوحت يدنخزوپ
 هشیر شدوجو رد هظحل دنچ نیا رد هک یتئرج و تعاجش .درک تشم ار شناتسد صرح اب هنارت
 .دنکب یعافد اه نیهوت و ریقحت نآ ربارب رد ات درک راداو ار وا دوب هدناود
 رهمدار نادناخ گرزب مدرکیمن رکف_
 و مشچ و مراد هداوناخ ؛متسین ییاج ره رتخد نم .هشاب هتشاد ياهناگ هچب و لوقعمان راتفر نینچ 
 .متسین اجنیا لوپ رطاخ هب دینودب سپ هریس ایند لام زا ملد
 همه يولج نالا نیمه و منکیم راتفر بوخ نژ کی زا رتهب یلیخ اما متسین بوخ نژ امش لثم
 .منکیم يراک ره شنتشاد يارب و منایاش قشاع منکیم فارتعا
 عافد شنادناخ لباقم رد وا زا یبوخ هب هنارت دش نایاش ياه بل نامهم لسع ینیریش هب يدنخبل
 .درک
 
 
 هدرک عیاض هنوگنیا ار وا شنادنزرف نایم رد ناوج رتخد کی هنوگچ دیشک یقیمع سفن گرزب ردپ
 .دوب
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 .هرادن ور نوا رد رییغت قح یسانلادحا چیه و هدش نییات شیپ زا هراتس و نایاش جاودزا_
 .تسین هفرط ود هقالع نیا رهمدار بانج هن_
 وت لاثما ياج اجنیا نوریب هنوخ نیا زا ورب مه الاح هن ای تسفرط ود هقالع نیا ینکیمن نییات وت_
 .تسین
 تشاذگن و درک رهاظ ظفح یلو تسکش شدوجو نایم زا يزیچ و دیشوج هنارت کشا يهمشچ
 .دزیرب شکشا
 .تفرگ وا فرط هب هراشا تشگنا و داتسیا شگرزب ردپ هب ور هنارت زا يرادفرط هب نایاش
 .رهمدار بانج رادهگنادخ مریم منم هرب هنارت هرارق هگا_
 هقیقد کی تسناوت یمن رگید تفر یجورخ رد فرط هب و دیشک ار هنارت شتسد و درک همه هب تشپ
  .دشاب اجنآ مه
 :تفگ و تشگزاب هنارت فرط هب .دنتفر نوریب هناخ زا مه اب

 ؟ناج هنارت_
 .طقف ..طقف..نم ؟مدوب هدرک راکیچ نم هگم ؟دندز فرح ماهاب يروجنیا ارچ نایاش_
 .تفرگ جوا هنارت قهقه يادص
 نم .مدیم شا هعقوم هب ور اه یبدا یب نیا ي همه باوج نم نکن تحاران ور تدوخ وت ملد زیزع_
 هب اه نوا هریم انف داب هب لاوما و لام و نادناخ و هداوناخ نیا لک مشابن منم هگا منادناخ نیا هون کت
  .دنراد زاین نم
 .شابن نارگن .منکیم مدوخ یمسر هتبلادص و يرضحم و يدقع نز ور وت هدش يروط ره
 .دز نایاش هرهچ هب یکچوک مسبت و دش مرگ نایاش تیامح زا هنارت لد
 
 زا رپ نحل اب تخادنایم شا هناش يور ار شفیک هک روطنامه و دمآ نییاپ اه هلپ زا هیرگ اب هراتس
 :تفگ یضغب

 تقایل منکیمن ربص مه هگید هقیقد هی مدنوم تقایل یب نیا رظتنم لاس همه نیا هک نم فیح_
 .هییاجره نومه نایاش
 .دش کشخ اج رد گرزب ردپ داد اب اما دورب ات درک عمج هب تشپ

 .ینکیم جاودزا نایاش اب وت يراذیمن نوریب هنوخ نیا زا ور تاپ_
 یتقو مراد عقوت ممدآ منم منک درخ نایاش يارب ور مرورغ منوتیمن هگید نم ،نوج ردپ هدنمرش_
 .هشب هتسب لد مهب 	متسبلد
 نایاش و وت یسورع طاسب هگید هام کی زا رتمک ات منوشب دروم نیا رد یفرح ماوخیمن هگید ،هسب_
  .منیبب ور نادناخ نیا ثراو و مشاب هدنز دیابنم .مزادنایم هار ور
 .نک ضوع ور تسابل الاب ورب عیرس
 .مشچ_
 :تفگ و درک شنارتخد زا یکی هب ور گرزب ردپ .درک تکرح الاب تمس هب هراتس
 .اجنیا هنوسرب ور شدوخ وگب و نزب گنز نایاش هب رتدوز هچ ره هدیعس_
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 .نوج اقآ مشچ_
 .هبوخ_
 ياعدا هک وسرت يا هبرگ .دش هدیشک رتخد نآ تمس هب رهمدار خرهاش جاح نامه ای گرزب ردپ رکف
 .دزیم هنیس هب ار شقشع گنس و تشاد تعاجش
 ...دیاش دوب انشآ شیارب رتخد يا هوهق نامشچ ردقچ
 
 
 ؟موناخ هنارت_
 .هلب_
 ؟يدیمن باوج ور تمغ منیبن_
 .نکن یخوش افطل مرادن هلصوح نایاش_
 ؟امنیس میرب الصا ای یشب لاحرس هک يزابرهش میرب ياوخیم_
 ؟يزابرهش مرب هک ما هچب نم هگم_
 .دننک هلیخت ور نوشتاناجیه دیاب دنراد لد مه اه گرزب مدآ_
 .ناجیه هب هسرب هچ مرادن مه ندوب هدنز يارب یقوش نم_
 .هن..ارت_
 یتقو زا مدوب یچ و مدوب یک منودیمن ؛تسین مدای ور هتشذگ زا یچیه نم نایاش نیبب ؟یچ هنارت_
  .مشب یبصع هدب قح نریگب نم زا ور وت ناوخیم همه یلو يدوب مرانک طقف وت مدرک زاب مشچ
 هب ؟مشب تلایخیب نم يروطچ ینم نوج وت هنک ادج مموناخ زا ور نم داوخب یسک هگا هدرک طلغ_
 ؟يراد کش نم هقالع
 نیب زا ور نم دنتساوخیم دندوب رفنتم نم زا هاگن نوا مسرتیم اه هاگن نوا زا یلو هجو چیه هب_
 .دنربب

  .هنک هاگن پچ وت هب هرادن قح سک چیه_
 .ینزب فرح تگرزب ردپ فرح ور ینوتیمن وت _
 اه دایرف و داد نیا مومت ،نم هن دنتسه اه نوا هجاتحم هک یسک ،مگیم مه زاب یلو متفگ تهب_
 .هرادن یگنر هگید مگرزبردپ يانح مربخ اب نوش هقح زا نم یلو هنم هندرکنومیشپ يارب

 . ..هگا_
 .شاب نئمطم هتفایمن یقافتا چیه_
 .مشچ_
  ؟يزابرهش میرب الاح ،بوخ رتخد نیرفآ_
 .میرب شاب یلو منودیمن شدروم رد دایز هکنیا اب_
 .ییایور زور هی ندز مقر يارب میرب_
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 و اه مدآ نیا لایخ یب و دنک یگچب هدش هک مه راب کی يارب تساوخیم درشف لادپ يور ار شیاپ
 .دوشب نآ تاموسر و ایند
 
 .تفر هنارت فرط هب و دیرخ کلف و خرچ طیلب اتود
 .طیلب مه نیا_
 .دش دنلب تکمین يور زا قوذ اب و دز قرب یلاحشوخ زا هنارت نامشچ
 ؟تسا هگرزب هریاد نوا کلف خرچ_
 .یموناخ هلب_
 هناخ هرامش ندید اب دمآ رد ادص هب شنفلت عقوم نامه .دیشاپ هنارت تروص هب يدنخبل نایاش
 و دش رود هنارت زا يدیشخبب اب .دندمآ شغارس هب شروصت دح زا رتدوز یلیخ دز يدنخزوپ گرزبردپ
 :تفگ رس و درک لصو ار سامت

 ؟دییامرفب ،مالس_
 .هراد تراک نوج اقآ ترامع نوسرب ور تدوخ رتدوز هچ ره_
 .مرادن شاهاب يراک نم_
 ...ینعی_
 ور مگنر هگید هک هن مه هگا ؛چیه هک دیتفریذپ ور هنارت هگا مدز ور مفرح نم هک نیا ینعی_
 .دینیبیمن
 .ناج همع العف ،مرسپ يهونکت نم منک هفاضا 
 .درک عطق ار سامت
 .دندرک دودحم ار وا اه لاس هک دوب یناسک زا ماقتنا نامز لاح دش تشم شتسد
 
 
 .تفر هنارت فرط هب

 ؟دوب یک_
 .دنراد جایتحا مهب متفگ تهب_
 ؟تگرزبردپ_
 .دنوسر ور مگرزب ردپ همان دوب ماهمع_
 .تفرگ هنارت تسد
 .مینک يزاب اه نوا اب هک تسام تبون_
 
 ؟هدیعس دش یچ_
 . ...هگیم ..یم_
 .نزب ور تفرح_
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 .مرادن يراک امش اب و مدز ور مفرح نم هگیم_
 :دیشک داد تینابصعاب و درک تشم ار شناتسد .دش نایامن گرزبردپ تروص رد مشخ
 .منزب فرح شاهاب ماوخیم هریگب ور شا هرامش ،هدرک طلغ_
 .مشچ_
 .دوبن وگ باوج یسک دروخ قوب هچ ره یلو تفرگ ار هرامش
 .هدیمن باوج_
 .هدب باوج ات نزب شگنز ردقنیا_
 
 
 .دز بل و تشاذگ نایاش هنیس يور رب ار شرس هنارت

 .مسرتیم نم_
 .سرتن یچیه زا مترانک نم یتقو ات_
 .مینک راکیچ هشب بارخ هگا الاب میدموا یلیخ نک هاگن_
 .هتفیمن یقافتا چیه_
 هچره راذگب تسب ار یشوگ گنز يادص گرزبردپ هرامش ندید اب دروخ گنز شهارمه نفلت
 .دننزب گنز دنهاوخیم
 :تفگو دش یشوگ ندش نشور و شوماخ هجوتم هنارت

 .هروخیم گنز هراد تنفلت_
 .هشب هتسخ ات هنزب گنز ردقنیا راذب_
 ؟هیک طخ تشپ هگم_
 .همگرزب ردپ هنوخ زا_
 .هراد بجاو راک تاهاب عقوم هی بخ_
 .مریمن اج نوا هراذب مارتحا وت هب هریگن دای هک ینامز ات منم ،ترامع وت هنوشکب ور نم داوخیم_
 . ...نایاش اما_
 .نک هاگن ور ترب و رود و نک هدافتسا تیعقوم نیا زا هنارت سیه_
 
 نیا اعقاو	،نیمز يور رب هچروم لثم ؛دندوب کچوک الاب نآ زا اه مدآ ردقچ .درک هاگن شفارطا هب هنارت
 هب هک ییاهوگ روز و اهوگ متس نامه ؟دننادیم همه زا رتالاب ار دوخ هک دنتسه ییاه نامه اه مدآ
 .دنشورفیم ار دوخ نادنچ هن ییابیز و لاوما و لام رخف نامز و نیمز
 اه نآ هک دیآیم يزور دنتسنادیم ؛تسا تسد يالاب تسد هشیمه دندیمهفیم اه مدآ نیا شاک
 .دنزیم زیمآ ریقحت ياه دنخزوپ اهنآ هب رگید و دنوشیم لیلذ و ریقح و تسپ
 .درادن یمد زاب هک یسفن و درادن ییادرف هک يزور دیآیم 
 .دننکیم تهاگن الاب زا همه و دهدیمن تیمها یسک یلو دننزیم هجض و دننکیم سامتلا عقوم نآ 
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 . ...شرف رب يزور و یشرع رد يزور
 
 زاب ایند يور رب مشچ هرابود دوب زور تسیب هب کیدزن هکنیا اب .دیکچ شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق
 مان هک ییاه لولس ندوب یلو دوب یکاش شیاه يرهم یب و ایند زا راک لوا نیمه زا یلو دوب هدرک
 .درکیم راودیما یگدنز هب یمک هب ار وا دندزیم دایرف ار نایاش
 
 
 .درک كاپ ار هنارت هنوگ يور ناطلغ کشا تشگنا اب .دش هنارت هنوگ يور رب کشا هجوتم نایاش
 .ور تاکشا منیبن_
 ؟نایاش_
 .ناج_
 ؟مشاب ربخ یب اج همه زا يروج نیا دیاب ارچ ؛دنریمب ماباب نامام دیاب ارچ ؛منک فداصت دیاب نم ارچ_
 رد دیاب وت ؛تسادخ راک نیا وت یتمکح هی شاب نئمطم 	،هدوبن وت تساوخ هب هک تاقافتا ملد زیزع_
 .ینزب اج هکنیا هن یشاب تخس رس تالکشم تاقافتا ربارب
 .هراد ور شدوخ یتخس يراک ره دایمن تسد هب رسدرد نودب زیچ چیه 
 تسد اب ور هدنیآ و مینزب رانک ور اه یتخس دیاب سپ  ،میشاب مه رانک میاوخیم میهار لوا هزات ام 
 .میزاسب نومدوخ
 . ..مدب تسد زا ور وت هگا_
 .منومیم ترانک دبا ات_
 
 لد رد ار هنارت نیغورد قشع ینامز هچ ات ؛دهد همادا شلوق هب تسناوتیم درک رایتخا توکس نایاش
 ؟تفگیم غورد وا هب یک ات تشاکیم
  ...دیشکیم هنابز و دشیم رت رو هلعش هنارت قشع هظحل هب هظحل یتقو 

 
 رسپ نآ زا رگید .دیشکیم راگیس ردپ زا یناهنپ و یگزات هب دوب شراگیس ندرک دود لاح رد زورهش
 .دوب هدش فرصم یب و یلاباال کی شدیدج یتیصخش ،دوبن دباع رهاظ هب و حلاص
 . ...دیفس تسوپ ،يا هوهق نامشچ دوب خر مین نآ ریگرد شنهذ مه زونه
 .دوب وزرآ دننام ردقچ
 ؟وزرآ

 
 .دوب وزرآ هاگن نآ بحاص کش یب درشف يراگیس اج رد ار شراگیس
  .دوب يرارف یسورع نامه وا ،تسا وزرآ وا تسنادیم تشاد نانیمطا دوخ هب
  .تشاد رارق يرگید سک اب كرتخد سپ دز يدنخزوپ
 .دهد بیرف مولظم نامشچ نآ هب ار وا تسناوت هنوگچ ،هزره كرتخد
  .درک تشم ار شتسد



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

73   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 اج همه رد هک دوب یفاک طقف ؛دندادیم ناوات دیاب اه نآ .دوب شا هداوناخ و وزرآ زا ماقتنا نامز لاح
 . ...و هدید يرگید رسپ اب ار داژن خرف دمحم رتخد کت وزرآ هک دزادنیب وچ
 .تفرگیم مارآ شلد یمک و تفریم هداوناخ نآ يوربآ و فرش مامت يروج نیا

 
 
 ؟نایاش_
 ؟ملد ناج_
 :تفگ ندش دیفس و خرس یمک اب هنارت

 .ماهنسرگ یلیخ میروخب يزیچ هی میرب هشیم_
 .یلغب ناروتسر نیمه میرب ایب .دوبن مساوح الصا ،مزیزع هدنمرش خآ خآ_
 
 ار ونم نایاش .دنتفر يزاب رهش کیدزن ناروتسر هب مه اب دش هنارت ياه بل نامهم یتلاجخ دنخبل
 .داد شرافس ار هدیبوک ولچ اهاذغ ماسقا و عاونا نایم زا و تشادرب
 .داد شرافس ار اذغ نامه وا زا تعیبت هب مه هنارت

 
 
 .درک راک نیا زا ار وا نایاش نفلت ندروخ گنز اما دنزب یفرح تساوخ هنارت
 :تفگ يزیما ریقحت نحل اب نایاش
 .گرزب رهمدار لزنم زا سامت نیمششو تصش_
 .هدب ور شباوج_
  .هن_
 .نکن تیذا ردقنیا ور تدوخ و نزب ور تفرح هشیمه يارب راب هی_
 .لایخیب_
 .هدب باوج_
 .درک لصو ار سامت نایاش
 ؟دییامرفب_
 .دمآ نفلت تشپ زا گرزبردپ ینابصع هداعلا قوف يادص
 ؟يدیمن باوج ور تیشوگ ارچ_
 .دوب دنب متسد_
 ؟هدنب تتسد ینوبایخ نوا هب_
 .رهمدار ياقآ_
 ؟رهمدار ياقآ مدش ما هون يارب الاح ات یک زا_
 .دیدرک یمارتحا یب ما هقالع دروم درف هتبلادص و نم رظن و باختنا هب هک ینامز زا_
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 رتمک ات مدرپس .رایب رد شلد زا و نک یهاوخ ترذعم هراتس زا ترامع ایب ،راین رد يزاب هچب نایاش_
 نوا لایخیب ،یتسشن تدوخ يهنوخ وت هگید زور لهچ ات دننک اپ هب ور یسورع طاسب هگید هام کی زا
 .وش هرتخد
 یگدنز يارب منوتیم و ملماک روعش و لقع رظن زا مدوخ نم ؛دیریگن میمصت رگید یگدنز يارب افطل_
  .منک باختنا رسمه ناونع هب ور یک منودیم نینچمه و مریگب میمصت
 .عالطا ضحم ینیما هنارت	شمسا ،هراد مسا نیگیم دب ردقنیا شدروم رد امش هک مه رتخد نوا

 .يرایب هداوناخ نیا يارب یسورع نم يهزاجا نودب ینوتیمن_
 .تسین امش هزاجا هب يزاین_
 .یشیم مورحم ثرا زا_
 .متسین نوتلوپ جاتحم نم .هشابن مرس ور یسک لاوما و لام تنم هک مدش رتکد و مدنوخسرد_
 دیریذپب ور نوا دینوتیم هنوتدوخ اب میمصت ؛هشیم نم ینوناق و یمسر رسمه هنارت هگید هام کی ات 
 ربخ دعب و دیإنکن لوبق دینوتیم سکعرب و دیشاب ثراو ندموا ایند هب رظتنم و دینک راتفر تسرد و
 وت ینیما هنارت مسا و هدرک دقع نز رهمدار خرهاش 	جاح ياهون هک هسرب هگید ياه نادناخ شوگ هب
 .هدشکح شا همانسانش
 .دینییبیمن ور نم گنر هگید و هتفیم 	هار یگرزب ییاوسر هک تسا عقوم نوا
 .رهمدار بانج تسامش اب میمصت

 
 .داد نوریب هفالک ار شسفن و درک عطق ار سامت

 .يدز فرح دب تگرزبردپ اب یلیخ_
 هگا مرادن هراچ اما هدیم تیمها نم هب رتشیب همه زا ،هشاب یچ ره متحاران مه مدوخ تباب نیا زا_
 .تشاد مهاوخن میگدنز وت ور وت تقو چیه مایب هاتوک ماوخب

 .ینک راتفر يروط نیا تا هداوناخ اب نم رطاخ هب ماوخیمن نم_
 .دوب مورحم شزا اه لاس نم هک یلالقتسا رطاخب ،هدش هتسبلد هک ملد رطاخب ؛تسین وت رطاخ هب_
 .مگب یچ منودیمن_
 .هیفاک یشاب هک نیمه ،یگب تسین مزال یچیه_
 
 
 :تفگ هدز لوه دشاب هدروآ رطاخ هب يزیچ ایوگ هک هنارت

 ؟نای..اش_
 ؟هدش يزیچ_
 ،یتفگ تگرزبردپ هب هک يزیچ نوا_
 . ..مانسانش هن،...هن سانش مان 

 ؟همانسانش_
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 ؟مراد منم تسه یچ هرآ_
 .هراد ور تاعالطا زا يرس هی ردام و ردپ مان و دلوت زور و تاصخشم ینعی_
 ...مه وت 
 کی ینعی نیا و تشادن يا همانسانش ینیما هنارت یلعج تیوه اریز دیوگب يزیچتسناوتیمن رگید
 .شهار رد گرزب لکشم
 ؟يدشیچ_
 .یچیه_
 ؟مراد سانش مان منم الاح_
 تساجک منودیمن یلو دنراد همه_
 .هشاب ملیاسو وت دیاش_
 ؟لیاسو مودک_
 امتح اجنوا مرب یتشاذن تقو چیه وت ؛دوب ناهفصا وت تا هنوخ ییور هبور دحاو وت هک ییاه نومه_
 .تساجنوا مسانش مان
 . ....غورد هرابود
 هناهب ندروآ اب و دشیم ییور هبور دحاو هب هب هنارت نتفر زا عنام دوب یتمحز یتخس ره هب ناهفصا رد
 . ...لاح اما ،درکیم فرصنم راک نیا زا ار وا يا

 ؟ییور هبور دحاو وت میرب هشیم_
 :تفگ دوب تینابصع زا لصاح هک يدنت نحل اب

 .اج نوا يرب ياوخیم شا همه هک تسین دحاو نوا وت يربخ چیه ،مینارهت هک العف هن_
 .مداد داهنشیپ طقف نم ؟یشیم ینابصع ارچ...ارچ_
 .تسا دناجنر دوخ زا ار هنارت و هداد ماجنا ییاطخ هچ هک دمآ دوخ هب
 :تفگ هدنمرش 

 .مدش ینابصع هظحل هی مزیزع هدنمرش_
 ؟ینکیم يروج نیا وت هک تسه دحاو نوا وت یچ هگم_
 .یچیه_
 .يدرک يروط نیا مدیسرپ هتشذگ زا هک يرابره وگن غورد نم هب_
 ؟هیچ شلیلد ارچ 
 .دوب هدرک کش وا ياه غورد و هتشذگ هب كرتخد .درک بارخ ار راک ياجنیا
 :تفگ هدنامرد نحل اب 

 .یشاب ربخ یب وت هک هرادن دوجو يزیچ چیه_
 ؟هراد یلیلد هچ اه راتفر سپ_
 ؟ینکیم میاق نم زا ور یچ ،نالا مه راب هی ،تا هنوخ وت راب هی ،ناتسرامیب وت راب هی ،هموس راب نیا 

 .تسین يزیچ نک رواب ؛متسه یبصع ما هداوناخ ياهراک رطاخ هب_
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 .مدز داد امش رس هک مدرک طلغ نم ،دیشخبب 
 
 ؟يدیشخب_
  .هن_
 .منکیم شهاوخ هنارت_
 .هن_
 ؟یشخبب منکراکیچ_
 .ینزن داد مرس هگید هک هدب لوق طقف یچیه_
 .منزن داد مموناخ رس هگید تقو چیه هک مدیم هنودرم لوق_
 .دش هنارت ياه بل نامهم یکچوک مسبت

 
 
 گنرز یکرتخد وا .دشاب هتشاد دوخ رانک ار وا و دنک یضار ار هنارت هنوگنیا تسناوتیمن رگید يهعفد
 زا هک تشاد یئاروام يورین کی ییوگ ؛دربیم یپ درف مالک تقداص هب یتحار هب هک دوب شوهاب و
 .دیسریم يزیچ ره هب درف نامشچ
 
 دیاب يرضحم و یمسر دقع کی يارب وا ؛دربب شیپ راک زا يراک تسناوتیمن زگره همانسانش نودب
 .دشاب هتشاد همانسانش
 .دروآ ار اذغ نوسراگ
 .دوب رو هطوغ شراکفا رد ایند زا غراف نایاش یلو دوب هریخ شتوکس و اه راتفر هب هناکوکشم هنارت
 .دنتفر ناراوتسر زا و دندیشک راک زا تسد هک دندوب هدروخن ار اذغ زا يا همین زونه
 .تفر دوخ يدرجم يهناخ تمس هب نایاش
 رب نلاس رد هنارت و دوخ یتحار يارب اما ،دوب مرحم هنارت هب هکنیا اب دوب ناهفصا رد هک یتدم رد 
 و دشکب زارد شتخت يور رب دوخ یصخش قاتا رد اجنیا رد تسناوتیم لاح اما دیباوخیم هپاناک يور
 .دشکن جنر درد ندرگ زا زور ره
 .دنک ضوع سابل ات تفر شقاتا هب یفرح چیه نودب هنارت دش هناخ دراو
  .دش جراخ قاتا زا و تفرگ ار نایوپ يهرامش .دش داجیا شنهذ رد يا هقرج ناهگان
 .تشاد شنهذ رد يا هشقن هشیمه نایوپ
 :دیچیپ لیابوم رد شاهتفرگ و هتسخ يادص
 ؟نایاش مناج_
  ؟يروج نیا ارچ ؛یبوخ مالس_
 .هدش دایز مراک مجح مکی ،مبوخ_
 .یتشاد يراک 

 .هرآ_
 ؟هنارت_
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 .اقیقد_
 ؟دش یچ ؛يدز فرح تا هداوناخ و گرزبردپ اب_
 .دندرک نیهوت هراچیب هنارت هب مه یلک هکلب ،دندرکن لوبق اهنت هن_
 ؟منکب تهب منوتیم یکمک هچ نالا نم  بخ_
 .منکب مدوخ یمسر رسمه ور هنارت دیاب_
 ؟هیچ شلکشم یتمالسب بخ_
 ؟ینک روج مارب ینوتیم .ینیما هنارت مسا هب یلعج تیوه هی ،همانسانش_
 .دیاش_
 ؟هن ای هرآ وگب تسرد_
 .هشب مزال همانسانش هک ینکب يرضحم دقع ياوخیم ارچ الصا_
 .مراد زاین همانسانش هب مشاب مگرزبردپ مولج منوتب هکنیا يارب_
 .هنکب تارب يراک هی هنوتب دیاش مسانشیم ور رفن ور کی_
 ؟تساجک شسردآ ،هیلاع نیا_
 .رصع ادرف يارب مراذیم رارق منک گنهامه شاهاب دیاب لوا ؛هنکیم یگدنز نارهت وت_
 .منونمم اعقاو_
 ؟هدموین شدای يزیچ هک هتشذگ زا هروطچ هنارت لاح ،شهاوخ_
 .دش نوماوعد زورما یلو هن_
 ؟یچ يارب_
 لاوس شدروم رد یه و	متفگ یکلا شهب شدروم رد هک ییور هبور دحاو وت هرب داوخیم مادم_
 .مدیشک داد شرس مدش یبصع منم هسرپیم
 .يربب شیپ ور تراک ینوتیمن هگید هشب درس لد تزا ینکب يروج نیا ،قمحا بخ_
 .مدش روبجم_
 هگید زیچ هی نطاب رد ًانئمطم یلو هشاب یمورآ مدآ رهاظ هب دیاش هنارت ؛شاب بقارم دعب هب نیا زا_
 .تسین هدیم نوشن هک يروط نوا سک چیه تسا

 .متفرگ مه ور تتقو يدرک کمک هک نونمم بخ ،هتسرد_
 .مدیم تهب حبص ور شربخ و منزیم گنز شهب _
 .العف_
 .ظفاحادخ_
 
 فطل هب هک دوب هدزن فالخ راک هب تسد لاح هب ات .داد نوریب ار شسفن هفالک و درک عطق ار سامت
 .دش اطخ و هابتشا راک هب روبجم شگرزبردپ طورش و طرش و هرخسم نیناوق
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 .تفر دحاو تمس هب
 ،تخادنا هنارت ياپ ات رس هب یهاگن .دید رد هنایشآ رد ار هنارت ،درشف ار گنز 
 .یکشم لاش و راولش دیفس کینوت

 ؟يدوب اجک_
 .مرب مدش روبجم دموا شیپ يراک هی نوریب_
 .تفر رانک و تخادنا نایاش هب هناکوکشم هاگن مه زاب

 .هنک ادیپ ور تا همانسانش و تدحاو وت هرب متفگ ،مدز گنز نایوپ هب_
 ؟هراد دیلک هگم_
 .هنزب هنوخ هب رس هی یهاگ زا ره ات مداد شهب مدوخ_
 .داد ناکت میهفت يهناشن هب ار شرس
 :دیسرپ نایاش
 ؟یباوخیمن_
 .مرب متساوخیم_
 .یشاب هتشاد یبوخ بش مرب منم_
 رد و دشیم اهنت یمک دیاب دنک هولج یعیبط دناوتب هکنیا يارب ؛تفر شقاتا هب تقو توف نودب
 .درکیم ات راهچ ات ود ود شنهذ
 
 
 .دوب نایاش نامشچ سرتسا و اهراک رکف رد نانچمه هنارت
 يدیدج شلاچ هب ار شنهذ هظحل ره ،هتشذگ زا شیاه تبحص نایاش صیقن دض ياه راتفر تلع 
 .تشاد مه يرگید لکشم نآ زا ریغ هب درکیم توعد
 ؛دیدن نایاش نامشچ رد ار نتشاد تسود تسود قوش و قشع قرب هاگ چیه هک دوب اج نیا لکشم 
 .تشادن يربخ ندوب قوشعمو قشاع زا و دادیم ماجنا ار شیاهراک رابجا هب وا ییوگ
 
 درک یعس و دیشک قیمع سفن دنچ دنوش رود محازمراکفا ات تسب مشچ داد ناکت رس یگفالک رس زا
 .دندوب اه فرح نیا زا رت يوق راکفا اما ،دراپسب یشومارف هب ار ریخا تاقافتا
 اما .دتفیب قافتا هچ تسا رارق تسنادیمن ؛تشاد بیجع يا هروش لد دوب هدمآ هناخ هب هک یعقوم زا
 .دزیمن مقر هنارت يارب ار یبوخ يهدنیآ دوب هچ ره
 
 
 رتخد کت ندش مگ لایخ رکف .تفرگ تسد ود نایم رد ار شرس و تسشن نیمز يور رب وزرآ ردپ
 .دادیم نالوج شنهذ رد مادم شزیزع
 دیاب يراک هچ تسنادیمن رگید ؛دوبن وزرآ زا يربخ چیه اما ،تفر مه ناتسرامیب نیرخآ هب زورما
 .دهد ماجنا
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 ار شسرت نیا و رفن کی زا غیرد اما دوب هدز رس اه هناخدرس هب شا ینطاب لیم مغرالع اه زور نیا 
 .درکیم رتشیب هظحل هب هظحل
 هکنیا ای و تسا هدنز ینعی نیا و تسین هناخدرس رد وزرآ هک دشاب لاحشوخ دیاب تسناد یمن 
 .تسا رتدب يدرد ره زا يربخ یب و تسین وا زا يربخ چیه هک دشاب تحاران
 رس یگدنز پچ و تسار زا تسرد و دوب هدیسر یگلاس هدجه نس هب هزات وزرآ هک دوب اج نیا لکشم
 .دنکیمن محر ناوج رتخد کی هب یسک و تسا هدنرد گرگ زا رپ ایند تسنادیمن هراچیب .دروآیمن رد
 
 يراد ضغب يادص اب و داهن نیمز يور ار ییاچ ینیس و تسشن شرسمه رانک رد وزرآ ردام ای الیش
 :تفگ
 ؟دشن يربخ وزرآ زا ؛دش یچ دمحم_
 .تخادنا نییاپ رس یگدنمرش اب دمحم
 ؟دمحم_
 
 ار شرهوش يهنادرم ياه هناش شا هفیرظ ياه هجنپ اب و دش زیخ مین ،دینشن یباوج رسمه زا یتقو
 :تفگ درکیم با ار گنس لد هک ییادصاب و تفرگ
 ؟تساجک موزرآ ؛هدش یچ وگب_
 .ماهدنمرش_
  ،هشیمن وزرآ نم يارب یگدنمرش_
 .هشکیم سفن هراد ایند نیا ياجک ما هشوگ رگج منودیمن ؛مرادن ربخ شزا هام هی ؟تساجک وگب
 .هراد یگتسب ما هچب دوجو هب مندوب هدنز مردام نم یمهفیمن ارچ 

 .متشگ ور اج همه ،الوم هب متشگ_
 . ...یتح ؛متفر ناتسرامیب ؛متفگ سیلپ هب 
 .دوب هناخدرس يهملک نتفگ عنام مرش دننام یسح .دروخ ار شفرح يهمادا ردپ

 ؟یچ یتح_
 .یچیه_
 .وگب ور تفرح_
 :تفگ يا هگرود يادص اب و دش هناور ردام دیفس ياه هنوگ يور رب کشا

  ؟هنوخ درس یتح_
 .دوبن مه شاهزانج یلو شا هزانج لابند متفر یگب یتساوخیم یگب یساوخیم ور نیا هرآ
 .دیبوک تروص و رس هب

 .وز...رآ_
 یناج و دوب هدرب دای زا ار ایند طلغ و تسرد تفگیمن چیه .دوب هدز بل رب توکس رهم هدز مرش ردپ
 .تشادن ندنام هدنز يارب
  .دورب و دنک دوخ قشاع ار همه ات تشاد تیرومام هک دوب يا هتشرف وزرآ ییوگ 
 .دوب ایرآ يارب مکحم يهناوتشپ و تسود کی و ردام يارب روبص گنس کی ،ردپ يارب بلق توق کی وا
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 هدوزفا شیاه مغ رب زور ره هک يردام زا ؛دوب هتخیر مه رب هداوناخ دوجو يهمه وزرآ نتفر اب لاح
 .دادیمن حیضوت ار شیاه سرد یسک رگید هک ییایرآ ات تشادن دردمه و دشیم
 .نک سب ،الیش هسب_
 ؟يدرک شادف ور ما هچب هک تشاد یچ زورهش هگم ؟مشب تکاس ياوخیم ارچ_
 .ال...یش_
 .دوب شنانخس و راتفر لرتنک نداد تسد زا لاح رد مک مک ردپ
 راتفر نیا ،فرط کی دندوب هدش راطق كرتخد رس تشپ هک ییاه فرح ،فرط کی وزرآ ندش مگ 
 . ...و فرط کی مه رسمه ياه
 .دندرکیم کیدزن نونج و یگناوید زرم هب ار وا همه
 .دنربب ار شسفن و دننک عطق ار ردپ دوجو هشیر زا ات دندوب هداد مه تسد هب تسد همه راگنا

 
 
 .تفرگ رس زا ار نتفگ هرابود الیش
 .دندیبوکیم دمحم تروص و رس رب هک دوب یکتپ دننام شیاه فرح
 يرس وت و رکون هش روبجم هگا ؛دننکب شوربآ یب هگا شنربب روشک زا هگا ؛دننک شداتعم نربب هگا_
 . ...هگا ،هشب مدرم روخ
 .درکیم نادنچ ود ار شا ینارگن طقف اه فرح نیا .تشادن نداد شوگ ناوت رگید
 ار شتشم ینیس تایوتحم ندرک هاگن نودب و درب ینیس فرط هب ار دوب ییاچ ینیس رانک هک شتسد
 .دز هرگ يزیچ رب

 .مدش هتسخ هگید نک سب_
 .درک ترپ الیش فرط هب ار یش ناهگان و
 .تخادنا هشعر هناخ نت رب و دیسر شرع هب الیش غیج يادص
 .متخ...وس_
 .تسا هدرک یهابتشا هچ و هدش هچ هک دمآ دوخ هب هزات
 .تشگرب الیش فرط هب
 .درکیم هلان بل ریز و دیچیپیم دوخ هب رام دننام هراچیب 
  .تفر الیش فرط هب هدز لوه
 :تفگ و دیشک غیج شرسمه ندید اب الیش
 .ولج این ادخ ور وت_
 .دش نیمز بوکخیم دمحم
 يارب جمس یکشا هرطق .تفرگ ناج شمشچ يولج دوب هدرزآ ار وزرآ هنوگ نیا هک ییاه هظحل مامت 
 هک یماگنه طقف ،یگدنز لاس جنپ لهچ تدم رد .دش ناور شا یناوختسا ياه هنوگ يور رب راب نیلوا
 درم تفرگ دای ؛دهد صیخشت تسار زا ار پچ تسد تسناوت هک ینامز و تسیرگ دوب راوخریش لفط
 .دنزن مد اما دنیب درد ،دشک رجز ،دنکن هیرگ و دشاب
  دشیمن رگید لاح یلو
 .تشاد يرود تقاط ردقچ کچوک بلق نآ گرم .درشف هنیس يهسفق يور رب ار شتسد
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 .دریگب ار شناج هرذ هرذ ،درد نیا دوب رارق یک ات 
 
  .تسشن الیش ياپ يولج وناز ود
 .دتسیرگ و تخادنا شا هتخوس ناتسد هب یهاگن الیش
  تفگو درک و كاپ ار شکشا سابل نیتسآ اب تفرگ ار الیش ناتسد دمحم
 اب وزرآ یتقو مدرکیم رکف قمحا نم .هشب يروج نیا متساوخیمن ادخ يدنوادخ هب ،الیش متدنمرش_
 شاک .مدرک هابتشا نم یلو هشیم تقیقح اب ربارب شاهایور و هنیمات يرظن ره زا هنک جاودزا زورهش
 شیتآ هب ور میگدنز مدوخ ياه تسد اب و مدرمیم شاک ؛مدادیمن تبثم باوج و مدشیم لال
 . مدیشکیمن

 
 
 .مشن مورآ مراذن تتسد وت ور وزرآ تسد هک ینامز ات مدیم لوق مدیم لوق تهب اج نیمه 
 .هشاب ات منکیم يراک ره ،منکیم شادیپ هشاب اج ره
 .ینک مکمک دیاب مه وت یلو ؛منکیم ادیپ ور وزرآ هک مفرش هب مسق 
 و اه هاگن ،همدوجو وت و رکف و سرت ردقچ ینودیمن یتسین نم ياج یلع هب ،یشاپن ممخز هب کمن 
 .متنزوسیم رتشیب اه نوبز مخز
 .یشاب يروج نیا هکنیا هن ینک ممورآ لقادح وت هنوخ مایم یتقو داوخیم ملد 

 
 
 .دیزرلیمن مه شنامشچ کمدرم یتح دوب هریخ شناتسد هب نانچمه الیش
 ؟یبوخ الیش_
 .داد ناکت ار الیش ناتسد ناساره
 .دنک لوبق ار الیش نداد تسد زا تسناوتیمن رگید هن 
  اب و درب الاب تسد دروایب رد كوش و تهب زا ار الیش هکنیا يارب ریزگان 
 .دز الیش تروص هب یلیس یلیم یب

 
 .تخود مشچ دمحم هب یگنگ اب و دش ادج لایخ رکف زا درد سح اب الیش
 .دوب مهبم شزوس نیا لیلد اما تخوسیم تدش هب شتروص زا یتمسق 

 ؟ینومب مرانک هدب لوق ،نیبب ور نم_
 ؟مدب لوق دیاب یچ يارب_
 .دش هریخ الیش هب ینارگن اب

 ؟...ینودیم دایم تدای يزیچ_
 .دنک لماک ار شفرح دمحم هک دش نیا زا عنام لیابوم گنز يادص
 هدنریگ مان اب هاگن نودب و درب موجه لیابوم فرط هب دشاب هدش وزرآ زا يربخ دیاش هکنیا رکف اب 
 .درک لصو ار سامت
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 رد وزرآ تروص هب یتسد و دز دوب شتخت رانک یلسع زیم يور رب هک وزرآ سکع هب يدنخزوپ زورهش
 .داتسرف سکع فرط هب ار راگیس دود .دیشک سکع
  .داژن خرف هزیشود هکیدزن ماقتنا ياه هظحل_
 .درک شوماخ وزرآ نامشچ يورب ار شراگیس و دز ههقهق ناگناوید دننام
 .دندش نم زا ریغ قشاع نوچ نشب روک دیاب ینکب ور شرکف هک يزیچ زا رتدوز اه مشچ نیا_
  .دیدنخ راو هناوید هرابود
 .داد مخا هب ار شیاج هدنخ هک تشذگ يا هقیقد دنچ
 هراوهگ یلدنص يور .تشاذگ وگدنلب يور رب و تفرگ ار وزرآ ردپ يهرامش و دروآ رد ار شهارمه نفلت
 .دز شتآ ار يدیدج راگیس و تسشن يا
 .دیچیپ اوه رد یبیجع زوس ناهگان ؛درک زاب ار هرجنپ

 ؟دییامرفب_
 .داد نوریب ار راگیس دود
 ؟داژن خرف بانج_
 .متسه مدوخ_
 .متسه شنمدار زورهش_
 :تفگ يا هناردپ نحل اب دمحم
 ؟ناج زورهش يروطچ_
 .دیدنخ دمحم یحول هداس هب لد رد و دش رت قیمع زورهش دنخزوپ

 
  .تسنادیم زورهش يهدنمرش ار دوخ دقع يهرفس رس رب زورهش ندش اوسر و وزرآ رارف رطاخ هب دمحم
 هدنز هدنز ار وزرآ هقیقد ره و تعاس ره زورهش تسنادیمن دمحم هراچیب هک لفاغ لد يا اما
 .دنکیم شک رجز و دنازوسیم
 .تمنیبب رتدوز هچ ره دیاب_
 :تفگ زورهش نحل زا بجتم دمحم
 ؟عقوم هچ هشاب_
 .ماجنوا هگید تعاس مین ات نالا نیمه_
 ششوگ رد دتمم قوب يادص دنک لیلحت هیزجت شنهذ رد ار زورهش فرح دناوتب دمحم هکنیا زا لبق
 .دیچیپ

 
 ...و درک هل ییاپمد ریز ار راگیس يهدنام هت زورهش
 
 
 باوخ قاتا تمس هب ار وا و تفرگ ار شفتک ریز .تفر الیش فرط هب و دش دنلب اج زا هدز لوه دمحم
 .درب ناشکرتشم
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 ات دوب هتفرگ ار شناهد تسد ود اب و دوب هدش ناهنپ نوتس تشپ ردپ ياه راتفر ندید اب ایرآ هراچیب
 زا .درکیم رات ار شنامشچ و دیکچیم شنامشچ زا کشا .دونشب یسک ار شقه قه يادص ادابم
 وزرآ هک یماگنه .دوبن گنج نادیم هب تهابش یب ناشهناخ بش ره تیعضو ،دوب هتفر وزرآ یتقو
 اهنت ار وا ناشناردام ياه کتک سرت زا مه شناتسود یتح ؛دش لیدبت نادرگرس حور هب مه وا تفر
 .دندرکیمن يزاب وا اب و دندوب هتشاذگ
 
 .دوب بش هد تعاس سار
 .درکیم رارکت ار شموش يهشقن نهذ رد و  هتسشن وزرآ ردپ يهناخ ییاریذپ رد لاح
 .دش نیمز بوکخیم زورهش نخس اب هک داتفا هار هناخزپشآ تمس هب دمحم
 .مراد تراک اجنیا ایب_
 ییوگ .دوب دیعب حلاص و دباع زورهش زا رورغم و خاتسگ نحل نآ .تشگرب زورهش تمس هب بجعت اب
 .تسنادیم دوخ شوگ هب هقلح مالغ ار دمحم زورهش
 .تسشن شخاتسگ نامهم هیور هبور فرح یب و دش شا یناشیپ نامهم گنر مک مخا
 .درک نشور كدنف اب و دروآ رد شتک بیج نورد زا راگیس و تخادنا اپ يور اپ
 .دوب رگراظن مخا اب نانچمه
 ؟تسین نوتیرارف رتخد اربخچ ،داژن خرف بانج بخ بخ_
 .نزب فرح تسرد_
 .داد نوریب ار راگیس دود
 نوشدرومرد تسرد دیاب هک هتفر الاب ردقنیا شماقم دوبن مساوح هدنمرش خآ ؟منزن فرح هگا و_
 .هرپ شتقو یباسح نگیم هخآ مریگب یلبق تقو نوشلامج رادید يارب و منزب فرح
 ؟یگب یچ ياوخیم ،هیچ اه فرح نیا زا تروظنم_
 .دایم و هریم ،هخرچیم همه اب هتچب هک يدیمهفیم رتدوز دیاب_
 .رادهگن تدوخ تسد ور تمارتحا_
 مسا هب يزیچ مدرکیمن کف شیپ هقیقد دنچ ات میدید ور تتریغ نیا زا ياهمین هی بجع هچ_
 .هشاب تدوجو وت یگنودرم
 .ز...ورهش_
 اب هبیرغ درم و شرهوش دایرف و داد يادص ندینش اب تشذگیم شباوخ زا یتعاس مین هزات هک الیش
  .دش دناب اج زا باتش
 هب هجوت نودب و تخادنا شرس يور ار نآ و تشادرب ار شلاش و تفر یسابل بوچ تمس هب هدیسرت
 .تفر قاتا زا نوریب هب شرهاظ
  فرط هب رد يادص ندینش اب زورهش
 .دز يدنخزوپ دید ار الیش هک یماگنه و تشگرب ادص
 .میدوب هدرک زاب ور یگنشق ثحب ،دیدیسر هک دش بوخ هچ_
 .تخادنایم نینط قاتا رد دمحم ندز سفن سفن يادص
 .دوب نادرگرس زورهش و دمحم نیب ام الیش هاگن
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 .ادخ ور وت دیکن فراعت هنوتدوخ يهنوخ ؟دیداتسیا ارچ دییامرفب_
  .زورهش نک سب_
 ؟يدش لوجع ردقنیا الاح ات یک_
 .هدشن مرگ زونه نومثحب 
 :دیسرپ دمحم زا نارگن الیش
 ؟هیچ ثحب_
 .اجنیا مدموا یچ ارب مگب نم ات نیشب امش_
 هدروخ هرگ ینابصع زا شتشم و دوب هداتسیا نانچمه دمحم .تسشن هپاناک يور و درک توکس الیش
 .دوب
 .دیشکیم خر هب ار شتینابصع شمروتم یناشیپ و ندرگ گر 
 .درک یخاتسگ هرابود زورهش
 .نکن فراعت ادخ ور وت_
 
 
 .دوش طلسم دوخ رب درک یعس و دیشک یقیمع سفن .درک تنعل ار ناطیش و داتسرف یتاولص بل ریز
 .تسشن مارآ دیزگرب توکس سپ ،بجاو شمارتحا و تسادخ بیبح نامهم دوب هتفرگ دای یکدوک زا
 .درک نشور لوا راگیس يهدنام هت اب ار مود راگیس
 .موناخ وزرآ ثحب رس ،دموا مدای اهآ ؟مدوب اجک_
  :دیسرپ هناقاتشم وزرآ مسا ندینش اب الیش
 ؟يراد ربخ وزرآ زا_
  ...بش ره مدینش ،تسامش تسد هک اه ربخ_
 .دیشک داد و دش دنلب باتش اب دمحم
 .ینزب فرح يروط نیا وزرآ دروم رد يرادن قح ؛دنبب ور تفیثک نهد_
 ریغ راتفر نیا ،تخس ششریذپ و هخلت تقیقح هرخالب ،بانج مدوب امش یمجاهت شنکاو رظتنم_
 .تسین راظتنا لباق
 :تفگ واکجنک الیش
 ؟هیچ تفده وگب ینکیم يروطنیا ارچ_
 .هتیعقاو اب امش ندرک ور هبور میلصا فده_
 ؟یک دروم رد ،یتیعقاو هچ_
 . ....دیتسه يربخ یب نوترسمه و امش هبیجع ،وزرآ نوترتخد_
 اعقاو ،هزور و زامن لها مدآ هی ؛هشاب دلب اه راک نیا زا وزرآ لثم ینموم رتخد مدرکیمن رکف ینودیم 
  .شدالوا یتح درک دامتعا سک چیه هب هشیمن هرود نیا وت هک
  .دوب وگغورد و راک ایر کی شردپ دننام مه وا تشادن زورهش ياه ییوگ هوای تقاط رگید دمحم
 .دروآ رد رس شنطاب زا لوا دروخرب نامه رد وزرآ هک یسک
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 . ..يره .میرادن وت فیجارا هب نداد شوگ يارب یتقو ام ،نوریب وش مگ نم يهنوخ زا_
 .مدرک وگزاب ور تیقیقح طقف متفگن يزیچ هک نم دیشاب طلسم نوتدوخ هب ،مورآ مورآ_
 .تفرگ رارق زورهش لباقم و دش دنلب اج زا الیش
 نیا وت تثحب راب هی ،يرادیمرب هداونوخ و هنوخ نیا رس زا ور تثحن هیاس ای هدش یچ یگیم ای_
 .دایب هداوناخ نیا رس ییالب ماوخیمن تفرگ ور مرتخد و دموا هنوخ
 .مدادن يرارف نم ور ترتخد آ_
 وزرآ هکنیا هیضق لصا اما ،هدرک رارف دقع هرفس رس زا نم اب جاودزا سرت زا وزرآ هکنیا ارجام رهاظ 
   ... اب الصا ای شرهوش مدیاش ای شرسپ تسود اب
 نت نیرخآ اب و دناباوخ ششوگ رد یلیس اوق مامت اب دمحم دسرب نایاپ هب شفرح هکنیا زا لبق
 .دز داد شیادص
 ،مدب لسغ دیاب ور هنوخ نیا لک وت لثم یسجن و تفاثک دوجو اب .نوریب ورب هنوخ نیا زا وش مگ_
 .تسین وت لثم یتفص نوویح ياج اجنیا
 زاب ناهد و درک فاص 	ار شرس دوب هدش هدیشک رگید فرط هب شتروص یلیس تدش زا هک زورهش
 .دیبوک زورهش تروص رگید فرط هب و درب الاب شتسد الیش راب نیا اما دنک ییوگ هبای هرابود ات درک
 .یمهفب نم رتخد اب ور تردام و رهاوخ نیب قرف ات مدز ور نیا_
 .دیبوک شا هنیس هب یبصع
 شتسد مه راب هی یتح موصعم لفط نوا هرت كاپ مه لگ گرب زا ،نم يوزرآ ،نم يهچب ،نم رتخد_
 هن هتدوخ يهداوناخ يارب اه يراک تفاثک نیا مومت هشب زره شمشچ مدیدن مه راب هی ،تفرن اطخ هب
 .نم يهچب
 .دیبوک مه هب ار رد مکحم و تفر باوخ قاتا رد تمس هب نانز سفن
 :تفگ دوش شفرح هجوتم مه الیش هک يروط و دز يراد انعم دنخزوپ زورهش
 الیش موناخ ،هیبلاج يدژارت دننکیم تیصعم و هانگ راب رازه زور یلو مییادخ اب نموم ام نگیم_
 .یناطلس
 .تشگرب دمحم فرط هب

 .داژن خرف دمحم بانج امش و_
 یگنر هداژن خرف يهداوناخ يانح و هدش ور هگید همه يارب نوترتخد و امش تسد هک دینودب ور نیا 
 .دیرت تسپ مگس زا و دینکیم یکاپ يادا ،هرادن
 .دینک سامتلا ما هداوناخ و نم هب هک منیشیم يزور رظتنم ،مایم مه زاب یلو مریم نم
 و وربآ نداد تسد زا اب ور تراک نیا ناوات يدوز هب ،دیریگیم ور نوتراتفر نیا باوج هک تساجنوا 
  ...مدآ رتخد هک هتشز یلیخ هخآ يدیم تتیثیح
 .داد رس يا ههقهق و دروخ ار شفرح يهمادا

 .دیدیم ناوات اه امش کت هب کت دیشاب نم نتفرگ ماقتنا رظتنم_
 نیا هب ار شرهز مارآ مارآ دز یقیمع دنخبل .دش جراخ قاتا رد زا و درک ناریح دمحم هب هب تشپ
 .دنکیم قیرزت هداوناخ
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 یمسج ،درشف ار شبلق و تشاذگ شاهنیس رب تسد .دش وکا دمحم رس رد زورهش ياه فرح
  .دشیم وا تایح عنام و درکیم ینیگنس شیولگرد
 .دشیمن اما دوش زاب شسفنت هار ات و دیبوک شا هنیس هب تشم اب
  ...وزرآ رگا ،دشاب تسار زورهش ياه فرح رگا درک رکف دوخ اب هظحل کی يارب
 ییاطخ نینچ تقو چیه شرتخد تسا نکمم ریغ .داد ناکت تسار و پچ هب باتش اب ار شرس
 .دنکیمن هابتشا هاگچیه 	تساخیم رب شا هداجس زا سای لگ يوب هشیمه هک يرتخد .دنکیمن
  ..زورهش يادص هرابود
 ...مدآ رتخد هک هتشز یلیخ_
 .ههقهق يادص
  .تفرگ تسد ود نایم ار شرس
 شا هرود زورهش نارازه ییوگ تسشن نیمز رب وناز ود ،درادن نداتسیا ناوت رگید شیاهوناز درک سح
 .دندیدنخیم یناطیش و دندوب هدرک
 .دش هریخ وزرآ سکع باق هب الیش
 .مدرک تتیذا ردقنیا هک شخبب ،مکرتخد شخبب ،ملد زیزع شخبب ،ردام تتیمولظم يارب مریمب خآ_
 .ادخ خآ مدرک يروجنیا ارچ یضوع نم يدش بیرغ هک تارب مریمب متدنمرش ادخ نومه هب
 هک دوب هدرکن ییاوعد نانچ دمحم اب لاح هب ات تفرگ مشچ يولج ار شناتسد تفرگ جوا شقه قه
 .دنارذگ ار یساسا گنج کی شنمدار نادناخ يرس هقدص
 
 .دندوب رفنتم شا هداوناخ و وا زا همه ییوگ درکیم سح ار مدرم زیگنا ترفن ياه هاگن نالا نیمه زا
  ...رگا 	دوب زورهش دیدهت ریگرد شرکف زا یمین
 کی و ییوگ هوای کی .تفریم داب رب شتیثیح و وربآ مامت کش یب دوب تخس وا يارب مه شروصت
 .دیبوک نیمز هب ار شتشم .هابتشا کی رطاخ هب بوچ ندروخ رمع هی ،یگدنکفارس رمع
 .یگدنز نیا هب ،تردپ و وت هب تنعل ،زورهش تهب تنعل_
 .درک ترپ راوید فرط هب ار راگیس رتلیف زا رپ يرولب يراگیس اج تینابصع تدش زا
 .تخیر نیمز رب ار زیم يور ياه رولب مامت 
 .دوب شنامرد یب ياه درد رب یمحرم اه رولب نتسکش راگنا 
 رد هتسکش هشیش رازه نیب ام ار دمحم .تفر نوریب قاتا زا همیسارس نتسکش يادص ندینش اب الیش
 .دید دوب هتفرگ ار شرس هک یلاح
 ؟هربخ هچ_
 :تفگ تنکل اب و یسرت اب و تخاب گنر دمحم يهتسشن نوخ هب نامشچ ندید اب دروآ الاب رس دمحم
 ؟هدش یچ...یچ_
 .تخادنا نییاپ ار شرس و دز و يدنخزوپ

 ؟دمحم_
_... 
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 ؟ناج دمحم_
  .درکن تفایرد یباوج مه زاب
 .تفر شرسمه فرط هب طایتحا اب و دیشک یقیمع سفن

 ؟يدش يروط نیا ارچ تفگیم یچ زوهش ؟گهدش یچ یگیمن ارچ مدمحم_
  .رایب مرد یگتفشآ نیا زا و نزب فرح ادخ ور وت 

 .مرادن تقاط ایادخ ،هنکیم نومناحتما هراد ادخ ارچ منودیمن_
 نم يوزرآ دنمهفیمن اه مدآ نیا تلالج و تمظع هب ،نگب دب شرس تشپ راذن نودرگرب ور موزرآ 
 .هکاپ
 .تشگرب الیش فرط هب

 .یشب هار درم دیاب الیش ههار وت يدایز ياه یتخس_
 
 
 شا یناشیپ رب درس قرع ،دشیم نییاپ و الاب تدش اب شا هنیس يهسفق .دیرپ باوخ زا يدنلب غیج اب
 .دزیم سفن سفن و دوب يراج
 ،كانمشخ تروص ،ذفان یکشم نامشچ نآ .تفرگ ناج شنامشچ يولج باوخ ياه هظحل هرابود 
 .دروخیم شناج رب هنامحر یب هک یمرچ دنبرمک
 ؟تشاد یلیلد هچ
 .دوب هدرک هبرجت ار باوخ يهظحل هب هظحل ییوگ !دوب انشآ درم يهرهچ ردق هچ
 .دش قاتا دراو نایاش و دروخ رد هب يا هقت

 ؟هدموا شیپ یلکشم هنارت_
 .داد باوج همیسارس باوخ يهرابود يروآدای اب

 .مسرتیم....یم_
 ؟یک زا_
 . ...هک نومه درم نوا_
 .دروخ سرت زا ار شفرح و تسب ار شنامشچ
 ؟هیچ تروظنم_
 راگنا .متشاد دروخرب البق شاهاب منئمطم یلو یلو دوب یک تسین مدای ،متخانشیم ور نوا نم نم_
 .هنکیم درد مندب مزونه ؛دزیم ور نم نوا دوب یعقاو یچ همه
 .دیرابیم ترفن شامشچ زا مسرتیم شزا نم 
 وت یتقو داوخیم .هنکیم مهاگن هراد هداسیاو یکیرات وت ،تساجنیا نالا نوا نک مکمک ادخ ور وت
 .دایب هرابود یتفر
 .منکیم شهاوخ نک مکمک منکیم سح ور شدوجو نم 
 .دیشک غیج و تسب مشچ درشف شیاه شوگ يور رب ار شتسد
 .منکیم شهاوخ ورب ورب تمنیبب ماوخیمن_
 .تخادنایم یشوخان نینط قاتا رد شقه قه يادص و دوب هناور شراد بت ياه هنوگ يور رب کشا
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 . ...هنارت ياهراک روظنم ،درکیم هاگن هنارت هب دوب هداتسیا قاتا طسو فیلکت الب
 ؟دشاب هتشگزاب شا هظفاح رگا
 .درک هاگن هنارت هب هدیسرت 
 .درکیم هیرگ و دوب هدش عمج دوخ رد نینج دننام هتفشآ ياهوم و داشگ راولش و سابل کی اب
 .دناوخ ششوگ رد یسک
 .نک شمورآ ورب ،نک شلغب ورب_
 .درکیم هابتشا هب دراو ار وا و دوب شلباقم هنارت نازرل و فیحن مسج
 .درک تشم ار شناتسد و داد ناکت رس
 .درک بوکرس دوخ دوجو رد ار نآ و دز يرشت محازم سح نآ رب 
 .تشاد ندنام زا سرت یلو دنامب تساوخیم ،تشادن نتفر ياپ یلو دورب تساوخیم
  .راوشد و تخس یهار ود کی
 . تخود مشچ هنارت هب هرابود دیشک یقیمع سفن
 نایم رد يزیچ .دوب ابیز و قارب شیاهوم گنر ردقچ ،دوب نیشنلد هچ باتهم رون ریز شخر مین
 .تخیر شدوجو
 وا و تشاد دوجو هنارت دوجو رد ییابیز ردقچ ؛هدش هدش نیشنلد و ابیز هنارت بشما ردقچ درک سح
 .دوب ربخ یب اه نا زا
 !دوب زیگنارب هسوسو هنارت بشما ردقچ
 شتسد هار يهنایم رد اما دنک سمل ار هنارت سیخ و تخادنا لگ ياه هنوگ ات درب ولج ار شتسد
 .دش فقوتم
 قاتا نآ رد ییوگ .درک كرت ار قاتا تعرس اب و تفگ دوخ اب يزیچ بل ریز درکیم هابتشا دیابن هن هن
 .تشادن دوجو یسفنت هار چیه
 
 
 .دش هدنز شمشچ لباقم هنارت ریوصت
 زا ناما دص ناما اما تشاد زاین ششوغآ و تیامح هب نامز نیا رد ردقچ نازرل و فیحن مسج نآ
 .درکیم عنم راک نیا زا ار وا هک ساسحا و مکح يرس کی تسد
 نابرهم ردپ کی دننام ،دنک شزاون ار هنارت يهتفشآ ياهوم دورب هنارت شیپ هب ات دش هسوسو هرابود
 .دزاونیم ار شکچوک رتخد ياهوم هک
 قاتا دراو تعرس هب دش فرصنم یلو دورب تساوخ مه زاب .تشگزاب هرابود یلو تفر قاتا تمس هب
 .درک لفق تشپ زا ار نآ و تسب ار رد ،دش شدوخ
 تفریم هار شقاتا رد مادم نایاش اما ؛تفر ورف يربخ یب ملاع رد و دش ناج یب هیرگ تدش زا هنارت
 .درکیم شهاگن دنخبل اب و دوب هتسشن شرانک اج نیمه هنارت ییوگ
 
 نآ و دروآ رد ار شرتشیت .درکیم قرع امرگ زا و دوب ناتسمز هب کیدزن داد نوریب ادص رپ ار شسفن
 هظحل هب هظحل شندب رد شتآ ياه هلعش راگنا ،دوب مرگ مه زونه یلو درک ترپ يا هشوگ هب ار
 .دشیم رت هتخورفا
 .دمآ هنارت مه زاب یلو دربب دای زا ات تسب مشچ
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 .دیشک داد دوخ رس و درک و ترپ راوید فرط هب رطع يهشیش شاخرپ اب
 ؟ینکیم يروط نیا ارچ هتچ ،هنوید قمحا_
 هشیر شدوجو رد انشآان یسح ؛دش نایاش ریگ نابیرگ هک تشاد دوجو ییوداج هنارت قاتا رد ییوگ
 .دیشکیم یهاچ رعق هب ار وا و دناودیم
 
 اج را دوز حبص ناهفصا رد نایاش ياه راتفر قبط هنارت .دش شالت و راک تقو و دیسر هار زا حبص
  .دیچ ار هناحبص لیاسو و تساخرب
  .دز رد و تفر نایاش قاتا تمس هب دش هک تشه تعاس هب کیدزن
 .دشن زاب رد یلو دیشک نییاپ ار هتسد راب دنچ
 :تفگ نارگن و	دیبوک رتمکحم درکن تفایرد یباوج اما دیبوک رد هب رگید راب دنچ
 ؟نایاش ...نایاش_
 .دیسر ششوگ هب ياهتسخ و فیعض يادص
 ؟هلب_
 .تفگ یلاح شوخ و شوخرس نحل اب درک رهاظ ظفح
 .مترظتنم ،هرضاح هناحبص_
 .شاب_
 نایاش هک هداتفا یقافتا هچ هرابود هک تسنادیم ادخ طقف .دوب زیگنارب بجعت یمک نایاش درس نحل
 .دنکیم راتفر هنوگنیا
 دوب بوخ نایاش زور و لاح تفر شقاتا هب هک ینامز بشید درواین رطاخ هب يزیچ درک رکف هچره
 . ...نالا یلو
 .دوب هدرب دای زا لک روط هب ار بشید هیضق و دروآیمن رطاخ هب يزیچ
 
 
 يور بآ ناویل هب و تسشن هناحبص زیم تشپ .درک تکرح هناخزپشآ فرط هب و تخادنا الاب يا هناش
 .دش هریخ زیم
 .هتسشن شراظتنا رد هچ زورما هک تشادن ربخ امن هنارت يوزرآ لاح
 تشپ راکیب و فالع ياه مدآ هظحل هب هظحل و هدش رهش ياوسر ار وزرآ ،داد ماجنا زورهش هک يراک اب
 زورما دوب رارق هک دمحم هراچیب .دنربیم لاوس ریز ار وا تباجن و یکاپ و دندروآیم رد فرح شرس
 .دوش ور هبور نایرازاب یشوگ رد ياه چپ چپ و زیگنا ترفن ياه هاگن لیساب

 
 قاتا زا هنییآ هب یهاگن نیرت کچوک یتح و شرهاظ هب هجوت نودب و دیشوپ یکشم اپ ات رس سابل
 .داتسیا شیولج ،تفر نایاش فرط هب و دش دنلب اج زا تعرس اب رد يادص ندینش اب هنارت .تفر نوریب

 .هرظتنم هناحبص هک میرب ،ناج نایاش مالس_
 مه سفن یتح راگنا ،دوب هریخ نیمز هب طقف درواین الاب مه ار شرس هکلب دزن فرح اهنت هن
 .دیشکیمن
 :دیسرپ هدیسرت و تخادنا نایاش رهاظ هب یهاگن هنارت
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 ؟هداتفا یقافتا ،هیکشم تاه سابل ارچ_
 
 .درک هناخ شلد رد سرت

 ؟یگب يزیچ ياوخیمن_
 .دوب نیمز يهریخ مه 	زاب

 ؟ناج نایاش_
 .تسشن شلد رب بیجع دزیم ادص هنوگ نآ ار شمان هک هنارت گنهآ شوخ يادص
 لک رد هنارت نتفگ ناج نایاش يادص طقف و دنوش تکاس عقوم نآ رد ناهج يهمه تشاد تسود
 .دوش زادنا نینط یکاخ يهرک نیا
 لقع اما دزادنایب ابیز خر نآ هب یهاگن رگید راب ات درکیم روبجم ار وا و دیبوکیم راو هناوید شبلق
 .دشیم شراک عنام و درکیم لمع هدیجنس هشیمه لثم
 .مکح و لقع رگید فرط رد و رادید و لد فرط کی
 و داد ناشن لمعلا سکع تعرس هب هنارت تسد سح اب ،درب نایاش تروص فرط هب ار شتسد دیدرت اب
 .دش هریخ هنارت نامشچ رد و تفرگ الاب ار شرس
 .دیشک يدنلب غیج نایاش يهتسخ و هتسشن نوخ هب نامشچ ندید اب

 .تامشچ...مشچ ؟هدش یچ...یچ_
 زا ندش رود هب ار نایاش و دش زوریپ بلق اب لادج رد لقع دنک مامت ار شفرح هنارت هکنیا زا لبق
 .دناوخ ارف هنارت
 .تسبار رد و تفر نوریب قاتا زا ،دناسر رد هب ار دوخ و دش در هنارت رانک زا تعرس اب
 .دوب هتخود مشچ نایاش یلاخ ياج هب توهبم و تام
 . ...اه راتفر نیا لیلد
 
 .دیچیپ ششوگ رد هنارت زان رپ يادص هرابود ،داد نوریب ار شا هدش سبح سفن و داد هیکت راوید هب

 ؟ناج نایاش_
 .دز بیهن یسک
 .ملد ناج_
  .دوب هتخیر مه هب ار بش و زور هک دوب هچ هرخسم تاساسحا نیا ،درک هرگ مهرد ار شیاه مخا
 و دنورب رت عیرس هچره و دنشاب رذگ دوز اه يزاب هچب و تاساسحا نیا تساوخیم طقف شلد رد
 .دریگب میمصت تسرد دنارذگب

 
  .درشف ار شبلق تسد داتفا نیمز يور وناز ود
 .دنکیم یلحم یب و دریگیم ور مه تهانپ اهنت ینیبب تسا تخس هچ هک خآ
 .تشاد ار نایاش طقف ادخ زا دعب یکاخ يهرک نیا رد طقف هک هنارت يارب دوب تخس ردقچ
 .نایاشکی و هنارت کی 
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 ؛ترفن و هنیک زا ولمم ییاه هاگن .تشاد گرم مکح شیارب نایرازاب ياه چپ چپ و هنامصخ ياه هاگن
 .دسرب هرجح هب رتدوز ات درک رتدنت ار شیاه مدق
 .درذگب اه هرجح مامت يولج زا روبجم نتفر يارب هشیمه و دوب رازاب هت شا هرجح 
 هرکرک یتخس هب و درک زاب ار لفق ،تخادنا لفق رد ار دیلک و تفگ 	هللا مسب بل ریز ؛دیسر هرخالب
 .داد الاب ار ینهآ
 .دش لخاد و درک زاب ار هرجح رد
 .تسشن یلدنص يور نآ تشپ و تفر شزیم تمس هب 
 .دوب هدماین دیرخ يارب مه يرتشم کی یتح دوب هدش مگ وزرآ هک یتقو زا
 .تشاذگ زیم يور رب ار شرس تحاران
 .دنا هدز لز وا هب رفنتم ياه هاگن اب مشچ نارازه درکیم سح
 
 یفرح ات دز بل و تساخرب اج زا دندوب رد يهناتسآ رد هک یناوج جوز ندید اب ،دمآ هرجح رد يادص
 .تفر ناوج جوز فرط هب يرانک يهرجح درگاش اما دییوگب

 .داین نوتشوخ شرف نیا زا رتشیب انئمطم ،دینک ندید ام ياه شرف زا لوا دییامرفب_
 :تفگ دوب شرسمه هارمه هک يدرم هرخالب .دنتخادنا مه هب يواکجنک هاگن درم و نز
 ؟هراد یلکشم هچ اجنیا هگم_
 :تفگ و دز دمحم فرط هب يدنخزوپ ،دوب يا هلاس تسیب كرسپ هک هرجح درگاش
 .میرب هرتهب ؛هراد لکشم شبحاص یلو ،هرادن لکشم اجنیا_
 .دنداتفا هار درگاش رس تشپ و دنتسب ار رد ناوج جوز
 .دیچیپ ششوگ رد درگاش يادص دوب هریخ رد هب توهبم و تام
 .هراد لکشم شبحاص_
 ار خاتسگ رسپ نآ قح ،دوب شا یعیبط ياوه و لاح رد رگا .درک تشم تینابصع تدش زا ار شتسد
 .تشاذگیم شتسد فک
 
 .دش دوب شزیم يور رب هک وزرآ سکع بوکخیم شمشچ ،تشگرب شزیم تمس هب
 ار وزرآ يهرهچ يور رابغ و دیشک نآ يور رب یتسد ،تشادرب ار سکع باق و درب ولج تسد دیدرت اب 
 .درک كاپ
 .درک رات ار شلباقم ریوصت و دش راد من شنامشچ
 . ...شکشا يهرطق نیلوا ندیکچ اب دش ربارب شندز کلپ هک اغیرد اما دنیبب رت تحار ات دز کلپ
 .دروآ شنابل رب ار یخلت دنخبل غاد ياه هنوگ يور رب هدش هناور درس کشا
 :تفگ بل ریز
 .هنکیمن هیرگ هک درم_
 .درک كاپ ار شتروص من تسد اب دیکچ مود کشا هرطق راب نیا

 
 .دمآ رد يادص هرابود
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 سکع و دش دنلب ناشمارتحا هب شرف رازاب ناگرزب ردان جاح و نسحم جاح ندید اب و دروآ الاب رس 
 .تشاذگ زیم يور تشپ هب ار وزرآ

 .دییامرفب دیدمآ شوخ_
 .دنتفر دمحم فرط هب نانز اصع
 .داتسیا يا هشوگ شدوخ و درک رضاح درمریپ ود يارب یلدنص ود
 .دنتخادنا دمحم هب يریقح هاگن و دنتسشن اه یلدنص يور رب تبالص و رورغ اب درم ود
 ربخ يا هرجح رد دنیایب ناگرزب زا ات ود هکنیا و اهراتفر نیا ،دوب رفنتم اه هاگن عون نیا زا تدش هب
 .دروآیمن ناغمرا هب شیارب ار یشوخ
 
 
 :تفگ و دز یعونصم دنخبل سپ دنک وربآ ظفح درک یعس
 ؟هیربخ ؛دیدرک ارقف ریقف دای هدش یچ ،یجاح دیدرک مگ هار_
 :تفگ و دز يدنخشیر زورهش ردپ نسحم جاح
 .تسامش تسد ربخ_
 . ...ندز فرح زرط نیا دیسر شماشم رب لادنج و گنج يوب

 ؟هداتفا یقافتا ؛روطچ_
 :تفگ يدنت نحل اب و دیبوک نیمز هب ار شیاصع تینابصع اب و تفر رد هروک زا ردان جاح راب نیا

 هدرم یچ ره يوربآ .یتسه اه يرازاب گنن يهیام وت ؟ینک يراک نوهنپ ياوخیم یک ات ،هگید هسب_
 .تریغ یب يدرب ور
 
 :تفگ يدنت نحل اب الباقتم و دش دنلب اج زا باتش اب

 . ...یب مدرکن یهابتشا چیه نم_
 :تفگ و درک عطق ار شفرح نسحم جاح
 .هنک یگزره ترتخد يراذب یتسنوت روطچ ،تتریغ هب فت_
 .شرتخد کت هب مه نآ یبیجنان ماهتا دنزیمن شبلق درک سح ياهظحل يارب
 :تفگ و دش دنلب نیگمشخ نسحم جاح
 .هشب مرسپ مسورع وت دوجو زا لثم یسک تشاذن و تشاذگ مرس تنم هگید راب هی ادخ ،رکش ور ادخ_
 .دروآ نابز رب ار نسحم جاح مان ضیغ اب

 و مگیمن یچیه هک هتدیفس يوم مارتحا هب ،ینزب فرح يروط نیا نم رتخد دروم رد يرادن قح_
 .مشیم هفخ
 .تمالس هب نوریب ماهرجح زا ورب تدوخ ياپ اب 
 .دز شتروص هب شمارآ يهبرض دنچ و داتسیا دمحم يهنیس هب هنیس ردان جاح
 نون اجنیا هرتهب ؛ینکیم مگ رازاب نیا زا وت روگ زورما نیمه ،ام هن ییوت هرب اجنیا زا دیاب هک یسک_
 .روخ مورح .مورح هن هربب شا هچبو نز يارب لالح نون هک هشاب یسک ینود
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 داد و دیبوک ردان جاح يهنیس تخت و داد تسد زا ار شنابز و راتفر لرتنک رخآ يهملک ندینش اب
 :دیشک
 ؟ینکیم یهن و رما هک یتسه یک وت ن؟اه يدیم رظن نم دروم رد هک یسه يرخ مودک هگم وت_
 مورح نم الاح .يریگیم لوپ هرهب یلک دعب و يدیم لوزن تخبدب تشم هی هب مرادن ربخ يدرک رکف
 ؟ترطف تسپ يوت ای مروخ
 ؟ناه
 فص رد تشپ نایرازاب مامت هک دوب هدش دنلب ردقنآ شیادص نت دیزرلیم شندب مشخ تدش زا
 .دندرکیم هاگن رفن هس نآ يهرجاشم هب و دندوب هدیشک
 .دنابسچ راوید هب و تفرک ار شا هقی یتسد ود و دیبوک دمحم شوگ رد یلیس 	نسحم جاح
 . ...ارخ يهداوناخ و وت یشب وحم نیمز يور زا ینکیم يراک ،هچب ینزیم رز تنپوک زا رت دایز يراد_
  .دیبوک شتروص رب یتشم و داد له بقع هب ار ردان جاح و درک عمج ار شیاوق مامت

  .یکاپ یگیم ،ینوخیم زامن ،يریم دجسم يراذیم شیر ،ور تفیثک نهد دنبب_
 .هروخیم مهب وت لثم یفیثک ياه رهاظتم زا ملاح ؟یشیم مدآ تاولص و مالس ات راهچ اب يدرک رکف
 . .....دش زاغآ اه نآ ياوعد و دز دمحم هب هب تشم نسحم جاح راب نیا
 هب لیابوم نارگاشامت لاح .دندزیم کتک ار وا و دندوب هداتفا ناشیور هبور درم ناج هب درمریپ ود ره
 .دندوب اهنآ ياوعد يهظحل هظحل طبض لاح رد تسد
 :دیشک داد عمج نایم زا یسک 

 .هریمب هک هشقح دننکب يراک تفاثک شاهچب و نز هراذیم هک یسک ،هبجاو نوملسمان ندز_
 و دزیم دگل یکی دندرک وا ندز هب عورش و دندش رو هلمح عافد یب دمحم فرط هب دارفا زا يریثک
  .دیبوکیم دمحم تروص رب ار شیاه تشم يرگید
 رازاب دمتعم ار وا زور هک دندوب ییاه نامه اه نیا دوب هریخ شفارطا هب زاب همین نامشچ اب دمحم
 .دندروخیم مسق شرس هب و دندناوخیم
 !دنا تسرپ باتفآ ییوگ دننکیم ضوع گنر اه مدآ دوز ردقچ 
 .دیبات دمحم لد رد دیما رون سیلپ ریژآ يادص اب
 .دنتشگ رود ناجهمین دمحم زا و دندش هدنکارپ همه دندمآ اه سیلپ دعب يدنچ 	

 ؟هبوخ نوتلاح افآ_
 .داد ناکت هن يهناشن هب ار شرس
 .دندرب نوریب هرجح زا ار وا و دنتفرگ ار شیاه فتک ریز و دندمآ شتمس هب زابرس ود
 .عیرس ،نزب دنبتسد	همه هب زابرس ،هاگساپ دنایب دیاب متش و برض مرج هب_
 .نابرق مشچ_
 
 
 تسد و تساخرب اج زا دمحم نامشچ ندید اب الیش .درک زاب ار شنامشچ بآ کچ کچ يادص اب
 .تفرگ ناتسد نایم رد ار شا یمخز
 ؟ندروا ترس ییالب هچ ،مدمحم هبوخ تلاح_
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 .ب...آ_
 بآ زا هعرج ،دنیشنب درک یعس و دیشک الاب ار دوخ یمک .داد شرسمه تسد هب و تخیر یبآ ناویل
 .دیشون ار
 ؟هدش یچ یگب ياوخیمن_
 ؟داد ربخ تهب یک_
 .یتسه ناتسرامیب وت و همیخو تلاح مه نالا يدش ریگرد رفن دنچ اب نتفگ ندز گنز یهاگآ زا_
 . ..همه ،میریگب الاب رس ییاج مینوتیمن هگید_
 .دییوگن نخس و دریگب ماک هب نابز ات درک شراداو مرش دننام يزیچ ،دروخ ار شفرح
 ؟دمحم هیچ تروظنم_
 
 :تفگ تشاد شزرل شیادص هک یلاح رد دیدرت اب

 ؟هرآ ؟...زورهش ؟هطوبرم وزرآ هب هنکن..هنک..ن_
 .دز بل و تخادنا نییاپ ار شرس
 .هرآ_
 زا ار شناج هرذ هرذ درک سح ؛دخرچیم شرس رود ایند درک سح .تشاذگ رس يور رب ار شتسد ود
 .دهدیم تسد
 رگج هب هرادن قح نوا ،هگیم غورد زورهش هکاپ نم يوزرآ ؟دایم نومرس هب هراد ییالب هچ نیا_
 . ...هرادن قح هنزب تمهت نم يهشوگ
 .تخادنا نینط قاتا ياضف رد شاهنامولظم قه قه و تسکش شغب
 شتسد زا يراک هچ الصا ،دییوگب هچ تسنادیمن .دوب هدرک رایتخا توکس .دوب فقس هب هریخ دمحم
 ناشنامشچ هب ناشلقع هک ینامدرم نیا هب يروجچ ،دندوب هدز تمهت شکرتخد هب یتقو .دمآیم رب
 .تسا هدیدن ییاج وزرآ یتشرس یکاپ هب دنامهفب ،تسا
 وا زا سک چیه و هدش يراوتم هناخ زا تسا هام کی هب کیدزن هک دنک ماهتا عفر یکرتخد زا هنوگچ
 .درادن ربخ
 
 يزاب ام يوربآ اب هرادن قح ؛نک تیاکش زیچ همه یب زورهش نوا زا ،ینک تیاکش نوش زا دیاب ...دیاب_
  ...وزرآ هنک تباث هنوتیم يروجچ ؟هراد شاهفرح نیا يارب یکردم و دنس هچ ،هنک
 .دندب ور ام يهداوناخ شمارآ نتخیر مهب ناوات دیاب ،ینکیم تیاکش شردپ و زورهش زا دمحم
 ینکیم رکف وت هک روط نیا هن ؟هشکیم لاس هب شسبح الصا ؟هشیم یچ منک تیاکش يدرک رکف_
 .تسین
 همه شیپ نالا ات ًانئمطم تسین دنب اج چیه هب نومتسد ام ،نوریب داین هغیصو اب مولعم اجک زا الصا	
 .دایمن رب نومتسد زا يراک چیه هگید .میدش وربآ یب

 یتقو ات يدادن لوق هگم ؛ینک ادیپ ور وزرآ ات مشاب ترانک یتفگن مهب هگم ؟يدز اج يدوز نیا هب_
 .هغورد زورهش ياه فرح ادخ يدنوادخ هب ؟ینزیم اج يراد الاح ؟یشابن مورآ هشب ادیپ وزرآ
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 .دمآ ندز تسد يادص نآ زا دعب و دش زاب ناهگان رد
 .دندرک بجعت زورهش ندید اب ،دنتشگزاب رد فرط هب الیش و دمحم	
 .تفرگ ههبج و دمآ رد تهب زا الیش	

 ؟ياوخیم یچ زاب ؟هیچ_
 .دز دنخزوپ
 مسرپب منوتیم ،دینک ماهتا عفر هزره هی زا نیاوخیم ایوگ .مونشیم بوخ بوخ ياه فرح-
 ؟يروجچ
  ؟ماباب ،نم ،هدب ناوت دیاب یک ،مسرپب هگید زیچ هی لوا دیراذب دینک ربص هن	
  دینکن يزاب ریش مد اب هرتهب ،هنم تسد هدنرب گرب یتقو 	دیریگب ماقتنا نم زا نینوتیم يروجچ
 نیشب وحم نیمز زا نکشب هی اب هظحل هب هک مراد یتراپ ردقنیا بخ یلو دینک تیاکش نیاوخب دیاش
 . ...سپ
 :دیشک داد یبصع دمحم
 ؟يراد راکیچ اجنیا .نزب تفم فرح رتمک_
 ...مگب متساوخیم ،مدرک شومارف ور یچ همه هک درک قطن نوشیا ردقنیا ینودیم .تفر مدای خآ خآ_
 . ...هنیا مهم ،تسین مهم بخ یلو،
 .تشاذگ زیم يور و دیشک نوریب یتکاپ و درب ياهوهق یمرچ فیک فرط هب ار شتسد
 ؛دیربب تذل مراودیما دینیبب ور اه سکع ات نوتدوخ يهدهع هب مرازیم هن ، ... زا سکع يرس هی_
 .العف
 .تفر نوریب قاتا زا یلطعم نودب
 دنک رواب ار زورهش ياه فرح تساوخیمن .دزیم سفن سفن ،تخادنا اه سکع هب یناسرت هاگن الیش	
 . ...اما
 .دیشک سپ ار شتسد و دش فرصنم هار يهنایم یلو درب تکاپ تمس هب ار شنازرل تسد
 .هیچ منیبب نک زاب ،الیش شرادرب_
 .منوتیمن ،ماوخیمن_
  .هدش نومرس وت یکاخ هچ منیبب راذب ،الیش نک شزاب_
 .هن_
 . ...الیش_
 .تشادرب زیم يور زا ار تکاپ و درب ولج ار شتسد دمحم داد اب
 دیدرت اب ؛تسب خی هظحل هب شندب ،دوب تکاپ نورد هک ییاه هگرب سمل اب .درک هراپ ار تکاپ يهرانک	
 .تفرگ شناگدید لباقم ار اهنآ و دیشک نوریب ار اه سکع
 .تفرگ شناهد يولج ار شناتسد و دیشکو ياهفخ غیج ،دوب شرانک هک يرسپ و وزرآ ندید اب
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  .تخادنا هاگن رگید سکع هب	
 .تفرگ دمحم تخت يهلیم هب ار شتسد و تسب مشچ ،دش ناج یب شیاه وناز
 .تخود مشچ شرسمه ياه راتفر هب واکجنک دمحم	
 رگید درک سح ،رسپ نآ و وزرآ ندید اب ،درادرب شرانک زیم زا ار سکع ات دش زیخ مین یتخس هب	
  درادن ندیشک سفن ناوت
 . ...و رتولج ،تفر رتولج
 رد یقیمع درد .دروخ نیمز هب تدش اب نآ زا سپ و دنام قلعم اوه رد شمسج هظحل کی يارب	
 کت کت هب و دیشک ولج ار دوخ شنامرد یب درد هب هجوت نودب ،دیچیپ شتروص و فتک يهیحان
  .درک هاگن اه سکع
  .هبیرغ کی و وزرآ
 شبلق ایوگ یلو ،دیبوک شا هنیس رب ار شناج یب ياه تشم راب دنچ ،دنامب هدنز تسناوتیمن رگید
 ...و تشاد ندیپتن يانب

 
 
 .دمآ رد تهب زا ،دشیم جراخ فک شناهد زا و دوب هداتفا نیمز يور رب هک دمحم ندید اب الیش
 کف ؛درب دمحم شبنج لاح رد رس فرط هب ار شنازرل تسد ،دناسر دمحم هب ار دوخ و دیشک یغیج	
 .درک رت نازرل ار الیش ناتسد هک دوب دنت شرس تکرح ردقنآ اما تفرگ ار دمحم نازرل
 .درک ربخ ار اه راتسرپ و تساوخ کمک یناج یب اب
 :تفگ اه راتسرپ زا یکی دمحم تیعضو ندید اب ،دندش قاتا دراو راتسرپ دنچ و دش زاب باتش اب رد
 اجنیا زا ور موناخ نیا مه ات ود امش ،هیسناژروا دروم هنوسرب ور شدوخ عیرس وگب رتکد هب ورب _
 .نوریب دیربب
 .دندرک جراخ قاتا زا ار وا و دنتفرگ ار الیش ياه فتک ریز
 
 کچوک و دوب نایاپ یب يهطقن کی هب هریخ شنامشچ ؛تسشن ور هار ياه یلدنص زا یکی يور رب	
 تشادن یتکرح نیرت
 .داد ناکت ار الیش راتسرپ .دوب هدرب دای زا مه ار ندیشک سفن راگنا ییوگ
 ؟هبوخ نوتلاح موناخ_
 ؟موناخ_
 شاهتخادنا لگ ياه هنوگ يور شیاه کشا مک مک و دز کلپ هرخالب ،دز الیش يوزاب هب يا هبرض
 .دش هناور
 .دوب هریخ الیش ياه راتفر هب نارگن راتسرپ ،درک همزمز بل ریز ار موهفمان تالمج	

 ؟هنومیم هدنز دمحم_
 ؟هلب_
 ؟هنومیم هدنز_
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 ؟یک_
 .دمحم_
 ؟هنوترسمه_
 .داد ناکت دییات يهناشن هب ار شرس
 .هرآ_
 .یگیم غورد_
 ؟مگب غورد دیاب هخآ یچ يارب_
  .هرب داوخیم دمحم هریم_
 يورین اما تفرگ ار شناتسد راتسرپ .تخادنا گنچ شتروص و رس رب و درک ینز دوخ هب عورش
 .دز بقع ار راتسرپ دوب هدناود هشیر الیش دوجو رد هک ییوداج
 .دندش عمج شفارطا و رود يرفن دنچ
 .دندرک قیرزت شدوجو رد ار یشخب مارآ و دندرب یقاتا هب ار الیش یتخس هب راتسرپ دنچ هرخالب	

 
  .دنار شا یگشیمه هاگهانپ تمس هب ار نیشام
 هب هجوت نودب .دوب شیاهاپ ریز رهش مامت ؛تخادنا هاگن نییاپ هب الاب زا ،تفر هاگترپ يهبل فرط هب	
 .تخود مشچ فارطا هب ،داتفا وناز ود نیمز يور شیاهسابل ندش یکاخ
  ادخ و دوب شدوخ طقف
 .منوتیمن ؛مدروا مک تناحتما نیا وت نم ؟تخیر مهب یچ همه ارچ ؟دش يروج نیا ارچ ،ادخ خآ_
 رخآ ات هک يراک هی ،هنزب رس مزا ییاطخ مسرتیم ،مراد همهاو شامشچ هب مه ندرک هاگن زا یتح
 .منک شناربج منوتن رمع
 .هدیمن دق ییاج هب ملقع ایادخ	
 . ...ردقنیا ارچ ؟هدش يروجنیا هنارت ارچ
 ؟....ردقنیا ارچ ،دروخ ار شفرح
 ؟نیشنلد ،ابرلد ،ینتساوخ ،ینتشاد تسود ،باذج	
 هنارت الصا ،تسا دنچ دنچ هنارت ربارب رد تسنادیمن ؛دروآیمن رد رس هنارت هب شساسحا زا یتح	
 .تسیچ و تسیک
 .درک توکس
 
 
 هلجع اب ،دروآ رد ار شلیابوم .دنک هاگن 	ابیز خر نآ هب هرابود تساوخ وا زا و دیشک داد شنورد یسک
 .دش يرلاگ دراو و دز ار زمر
 نیلوا يارب هک ینامز .دوب فلتخم ياه تیعقوم رد هنارت زا اه سکع رتشیب تفگ ناوتیم تئرج هب	
 جنپ ياهچب رتخد دننام هک ینامز یتح و دناوخیم سرد هک ینامز ،تخپ نایاش کمک هب ییاذغ راب
 .دناوخ نایاش و دوخ قشع يهنایشآ ار نآ و دیشک هپت يدنلب رب ياهناخ هلاس
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 .دز یکچوک دنخبل و تخادنا یشاقن هب یهاگن

 ؟نایاش_
 .هلب_
 ؟نایاش_
  .هلب_
 ؟نایاش_
 .هنارت_
 نحل اب و تفرگ الاب ار شا یشاقن هدز قوذ .تشادرب یخوش زا تسد نایاش نابز زا شمان دییکات اب
 :تفگ يا هناگ هچب

 ؟هلگشوخ نومنوخ_
 .دیشک رپ نامسآ هب شاههقهق و تخادنا یشاقن هب یهاگن

 ؟هتشز_
 .تفرگ تدش شاهدنخ نازیم
 ؟مدیشک تشز_
 .هبوخ.. یل...یخ هن...هن_
 ؟يدنخیم ارچ سپ _
 .يروج نیمه_
 و مدیشک تمحز ردقنیا هک نم فیح .مشکیمن ور نومنوخ مه هگید ،مرهق يروج نیمه منم سپ_
 .مدرک روصت ور نومنوخ مدوجو دنب دنب اب

 ؟الثم يروجچ_
 يور مه اب دعب ؛مدیم ییاچ تهب شدعب مریگیم ور تتک نم يایم وت ،مزپیم اذغ مراد نم الثم_
 .مینکیم هاگن نوریب هب هرجنپ زا و مینیشیم هروخیم نوکت هک ییاه یلدنص نیا

 ؟یتفرگ دای اجک زا ور اهزیچ نیا امش امود ،ياهراوهگ یلدنص هن هروخیم نوکت هک یلدنص الوا_
 .مدوخ زا_
 ؟غورد_
 .چن_
 .یتسین دلب اه فرح نیا زا وت_
 .مدلب_
 .وگب ور شتسار_
 .متفرگ دای منم ،تفگیم شنامام هب هتشاد رتخد هملیف نوا وت بخ ..بخ_
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 .دز بل دیشک تسد هنارت ریوصت يور رب و دز تالکش یخلت هب يدنخبل
 .هریگیم لکش مدوجو وت هراد هک ياهقالع زا مسرتیم ،دایم دوجو هب هراد هک سح زا مسرتیم_
 هک یسک مدرکیمن رکف مه شلوا زا ؛مراد تتسود نم اما ياهگید رفن هی لام یتسین نم لام وت 	
 تسود وت یلو هنیشب ملد هب يزور هنودیمن یچیه شاهتشذگ زا هک یسک تسایر یب و هداس ردقنیا
 .یمیگدنز مدآ نیرت ینتشاد
 ینامز ،هشب الم رب زور هی هک یغورد زا مسرتیم اما یشاب مدوخ لام ماوخیم ،مرذگب تزا منوتیمن	
 . ....عقوم نوا هشب ور متسد هک
 .هشیمن یلو مشب تلایخیب ماوخیم ،هتخس مارب مه شروصت یتح
 .هشکیم شیتآ هب ور مبلق تیاهوهق ياه هلیت نوا
 ؟میگدنز وت يدموا يروجچ وت 	هخآ
 .درک دوخ نداد ناکت هب عورش و تشاذگ وناز رب رس
 و اه یخوش هب دروخ مقر ناهفصا رد هک یتارطاخ کت کت هب ،دیشکرپ هتشذگ هب ابهم یب شنهذ	
  ...هرفن ود ياههدنخ
 
 
 ؟دایم شوهب یک ات_
 .هگید عبر هی زا رتمک_
 ؟هنودیم يزیچ شرهوش تیعضو دروم رد _
 میدش روبجم ؛درک ینز دوخ هب عورش مه دعب و دوب تهب وت طقف دوب هداتفا قافتا یتقو ،هنافساتم هن_
 .مینک قیرزت شمارآ شهب

 .نک مربخ دموا شوهب تقو ره_
 .رتکد یتسار_
 .هلب_
 ؟هروطچ شرهوش لاح_
 .تسین مه بوخ یلو ،تسین دب_
 .تفر نوریب قاتا زا رتکد
 .دنک میظنت ار نآ ات تشگرب مرس تمس هب راتسرپ	
	  
 رتکد ات تفر نوریب قاتا زا تعرس هب و دش الیش تکرح هجوتم راتسرپ ،داد ناکت ار شتسد یتخس هب
 .دنک ربخ ار
 .درکیم هاگن فارطا هب گنم و جیگ
 يور و دیشک ولج ار الیش تخت رانک یلدنص .دشاب نوریب هک تساوخ راتسرپ زا و دش قاتا دراو رتکد	
 .تسشن نآ
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 ؟موناخ هبوخ نوتلاح_
 ؟ماجک نم_
 .ناتسرامیب_
 داد ار دمحم مسا شنورد یسک ،دنک لیلحت و هیزجت شنهذ رد ار هتشذگ دناوتب ات درک توکس
 .دیشک
 ؟دمحم_
 ؟هتسرد هنوترسمه_
 ؟تساجک_
 ؟هبوخ شلاح_
 .تسشن تخت يور تعرس اب ،دروآ دای هب ار هتشذگ هب ار شیپ تعاس دنچ تارطاخ مک مک
 ؟دش یچ_
 .شمنیبب دیاب...دیاب ؟هروطچ دمحم لاح_
 .هبوخ شلاح ًافطل دیشاب مورآ_
 .شمنیبب ماوخیم_
 .هشیمن ًالعف_
 ؟یچ يارب_
 هتکس دح رد ،بلق ياه گر یکی یگتفرگ و یبصع كوش .دنتسه ccu وت نوشیا هکنیا تیعقاو_
 .یبلق
 .دش راد من شتروص
 .منزب فرح شاهاب ماوخیم ،شمنیبب دیاب_
 .دیرادن دورو هزاجا هشیمن_
 . ...دیاب شمنیبب دیراذب منکیم شهاوخ_
 ياهدننک مارآ نحل اب ،دشاب هدمآ محر هب شلد ایوگ هک رتکد ؛دیچیپ اضف رد الیش قه قه يادص
 :تفگ
 .هقیقد جنپ يارب طقف ،ccu دیرب مه اب ات مگیم اه راتسرپ زا یکی هب_
 .دز یناج مک دنخبل

 .منونمم_
 
 .دش جراخ قاتا زا رتکد
 شکاپ و نابرهم كرتخد دنک رواب تسناوتیمن .دش هدیشک وزرآ ياه سکع تمس هب شنهذ ناهگان
 . ...اه سکع نآ یلو دوب نکمم ریغ .دشاب هدرک يراک نینچ
 !دشاب پاشوتف دیاش
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 نورد هک یمرِس ندید اب ،دیچیپ شتسد رد یقیمع درد .درک تکرح ولج هب ،داتفا شوج و بنج هب
 شسابل نیتسآ ،شتسد يزیرنوخ هب هجوتیب و دروآ رد شتسد نورد زا ار مرِس مشخ اب ،دوب شتسد
 .داتفا هار رد تمس هب درک تسرد ار
 
 .دوب راهچ و داتفه دمحم قاتا
 .تفر شریذپ تمس هب	

 ؟تساجک دیاب راهچ و داتفه قاتا_
 .نییاپ يهقبط_
  .تخادنا هاگن دوب هتفرگ نوخ گنر لاح هک شا مرک يوتنام نیتسآ هب
 تفرگ هدرن هب تسد ،دش رات هریت شنامشچ اه هلپ ندید اب ؛تفر اه هلپ فرط هب دیشک یقیمع سفن
 .تشاذگ رس تشپ ار اه هلپ مارآ مارآ و
 
 
 
 .دتسیاب شیاهاپ يور رب تسناوتن رگید و دیچیپ شرس رد یقیمع درد هک دوب هدیسر هلپ نیرخآ هب	
 .دندش عمج شفارطا و رود رفن دنچ
 ؟دیبوخ موناخ_
 .درب الاب ار شتسد
 .مرب دیاب ،مشب دنلب نک مکمک_
 .تسین بوخ تلاح_
 .مرب دیاب_
 دمحم قاتا تمس هب تشاد رطاخ رد ار ناتسرامیب زا تمسق نآ ؛تساخرب اه نز زا یکی کمک اب
  .تفر شریذپ فرط هب هلجع اب و دش بجعتم دوب دمحم قاتا رد هک ینز ریپ ندید اب .تفر
 . ...راهچ و داتفه قاتا_
 .بخ_
 .تسین نالا دوب اجنوا مرسمه و نم لیاسو زا يرس هی_
 ؟نوتمسا_
 .یناطلس الیش ،یناطلس_
 .تسین تسیل وت یمسا نینچ_
 .هداژن خرف دمحم مرسمه مسا هب قاتا_
 .درک محر شهب یلیخ ادخ ؟هروطچ شلاح ،درک هتکس 	هک ییاقآ نومه_
 .تفرگ شریذپ زیم هب ار شتسد تشادن نداتسیا ناوت رگید شیاه وناز
 ؟دیدب ور ملیاسو هشیم_
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 .تفرگ الیش فرط هب یکیتسالپ راتسرپ
 .دییامرفب_
 شناتسد شزرل .دیشک نوریب شلیاسو نایم زا ار سکع تکاپ .تفر اه یلدنص تمس هب فرح یب
 .دتفیب شتسد زا تکاپ دش ثعاب
 . ...سکع نیلوا ،دروآ نوریب ار سکع
 .دید هبیرغ کی شوغآ رد ار وزرآ یتقو دش ادج شنت زا حور
 .دیشک وزرآ تروص رب یتسد
 ؟نگیم یچ اه مدآ نیا ؛يدرک راکیچ وت وزرآ_
 .دز سپ ار شتروص ياه کشا ،دهد همادا تسنوتن رگید
 زا يرثا چیه اما دوب یعیبط ریغ ای كوکشم دروم کی لابند هب ؛درک کیدزن شنامشچ هب ار سکع
 .دوبن پاشوتف
 .داد رارق شناتسد راصح رد ار شرس و درک ترپ شرانک یلدنص يور هب تینابصع اب ار سکع
 .دوب هدرک ریگ بوخ دب نایمرد و دوب هدش فقوتم لک روط هب شنهذ
 شا هداوناخ و شساسحا ،وا اب هنوگ نیا دهاوخیم یک ات ایند نیا ؟دوشیم هچ رگید يهقیقد دنچ ات	
 ؟دنک يزاب
 . 	... دمحم ،ایرآ ،وزرآ	
 عمج ار شناوت مامت ،دش دنلب هدز كوش دربب ccu هب ار وا دوب رارق هک يراتسرپ و دمحم يروآدای اب
 .داتفا هار و درک
 .نوتلیاسو موناخ_
 تشادن يدعاسم لاح هکنیا اب .درک تکرح اه هلپ تمس هب تشادرب ار ار شلیاسو و تشگرب بقع هب
  .دنک ربص نیا زا رتشیب تسناوتیمن اما
 توکس راتسرپ نیگمشخ هاگن لباقم رد و دناسر دوب هداتسیا شقاتا رد لباقم هک راتسرپ اب ار دوخ
 .داتفا هار ccu فرط هب و دنادرگرب ور راتسرپ .درک
 
 .دروخ كرت شبلق ؛دوب تخت يور رب هک ناج یب دمحم ندید اب
 ار دمحم درس ناتسد .دناسر دمحم هب ار شدوخ ،تفر ولج راتسرپ هب هجوت نودب و راد من نامشچ اب	
 .تفرگ
 درد هک دننک تباث همه هب دنتساوخیم ییوگ 	،دنتشاذگیمن مک و دندرکیم يراد وربآ شیاه کشا
 !تسا بلق نیا رد قیمع
 
 دیاب هک الاح ارچ ؟ینکیم يروط نیا ارچ ؟یگب يزیچ ياوخیمن ؟يدیمن ور مباوج ؟مدمحم_
  ؟یتسین ،یشاب مرانک
 وش دنلب ،مدش هتسخ .فرط هی ،وت فرط هی زا وزرآ .هشیم دروخ هراد مرمک ؛هرادن تقاط مبلق ادخ هب
 .نک مکمک
 . دننزب تمهت تشوگ رگج هب ادخ هب ،نک ممورآ ،ریگب ور متسد	
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 :دیشک داد یبصع دهدیمن ناشن دوخ زا شنکاو چیه دمحم دید یتقو
 
 يدرمان چیه هک وت ؟ینک ییافو یب ياوخیم هنکن .وش دنلب ؛مراد جایتحا تهب نم ،وش دنلب یتنعلِ د_
 .يدرکن
  .دیبوک شرس رب ،داتفا نیمز رب وناز ود
 .درک جراخ ccu زا یتخس هب ار وا و تفر شفرط هب 	راتسرپ

 
 
 .دش هیلتآ دراو یناطیش دنخبل اب .درک تکرح شتسود يهیلتآ تمس هب ،دیرخ ینیریش ياهبعج
 ؟انیس_
 .شاداد مناج_
 .دمآ نوریب شاهیلتآ نورد کقاتا زا انیس ،تشاذگ زیم يور ار ینیریش
 .يدرک ارقف ریقف دای ،زورهش اقآ هَب_
 .مدوب اجنیا شیپ زور ود نم ،نزن دوخیب فرح_
 ؟هپاشوتف دندیمهف دش یچ یتسار ،لاح ره هب_
 هی لثم ،هدرک هتکس شاباب مه الاح ؛دندرکن مه کش شهب الصا هک دندوب هداس و قمحا ردقنیا_
 .يدوب هدرک راک زیمت یلیخ قحلا .هناتسرامیب تخت ور هدز خی تشوگ هکیت

 .دش لح تراک ملاحشوخ_
 .مدرک کش اه سکع هب مه مدوخ_
 .مرایب گنر شوخ ياچ ات ود مرب ات نیشب ،شاداد يراد فطل_
 و فلتخم يایاواز رد وزرآ زا سکع دنچ ،لوپ یمک اب .تسشن شبل رانک يدنخزوپ ،انیس نتفر اب
 .دنک دراو داژن خرف يهداوناخ هب ار يدعب يهبرض تسناوت و دز شیاه فرح رب دییات رهم هپاشوتف

 
 .درک زاب ار نآ و داتسیا رد تشپ هنارت يدنچ زا سپ ،درشف ار رد گنز هدنامرد هتسخ
 .مالس_
 .تفرگ شیپ رد ار شقاتا هار هنارت يهرهچ هب هاگن نودب .داد ناکت مالس يهناشن هب ار شرس
 زا حبص ،تشاد گرم مکح شیارب نایاش يدرس لمحت ،تخود مشچ نایاش تکرح ریسم هب هنارت
 .تخادنایم هنارت لد هب ار سرت نیا و دمآ هناخ هب تسا بش همین کیدزن هک لاح و دش جراخ هناخ
 ار شسفن هفالک .تسشن تخت ور ،درک ترپ يا هشوگ هب ار اه نآ .دروآ رد ار شیاه سابل هلصوح یب
 اب شیاههشقن مامت هرابود اما دنک راتفر درس هنارت اب یمک ات دوب هتشاذگ رارق دوخ اب ،داد نوریب
  .دش بآ رب هشقن هنارت گنهآ شوخ و نیشنلد يادص ندینش
 !نتشادن تسود ناوت هن و تشاد نتشاد تسود ناوت هن
 .درک لصو ار سامت نایوپ مان ندید اب ؛تخود مشچ دوب ندش نشور شوماخ لاح رد هک شلیابوم هب
 !دهد هیده وا هب ار شمارآ تسناوتیم قیفر کی دیاش
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 .مالس_
 .مدز گنز تیشوگ هب راب دص ؟رسپ ییاجک_
 .فارطا و رود نیمه_
 ؟هراد طبر هنارت هب زاب هنکن ؛ینزیم فرح يروط نا ارچ ؛نایاش هدش یچ_
_...  
 ؟هرآ_
 .هتخیر مه هب مباتک و باسح يهمه ،منک راکیچ منودیمن_
 ؟روطچ_
 .تسین مهم ،لایخیب یچیه_
 ؟متفگ تهب هک نوا شیپ شیپ یتفرن ارچ رصع زورما سپ_
 .تفر مدای یتنعل_
 .میرب مه اب ادرف هرارق دموا شیپ يراک هی فرط يارب زورما ،تفگ تسناش_
 ؟مه اب_
 .نارهت مایم_
 ؟ ...سپ_
 .دش لح رتدوز ماه راک_
 .مترظتنم_
 .میرب ات منزیم گنز تهب رصع ادرف_
 ؟نایوپ یتسار_
 .هلب_
 .لایخیب_
 ؟هدش یچ_
 .مگیم تارب يروضح ادرف_
 .یتحار روط ره_
 .العف ،يداد ربخ هک یسرم_
 نایب هنوگچ ار شسح تسنادیمن .درک عطق ار سامت دهدب ندز فرح يهزاجا نایوپ هب هکنیا نودب
 .تشاد کش و دیدرت نآ رد مه زونه ،دنک
 .دهد تاجن یلد ود نیا زا ار وا ادرف دناوتب نایاش شاک	
 .تفر باوخ هب و تشاذگ شنامشچ يور رب ار شدعاس و دیشک زارد تخت يور رب
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 .تسشن اج رس هدز لوه شاهلباقم رد هنارت نادنخ يهرهچ ندید اب
 .يدش رادیب هرخالب_
 ؟ینکیم راکیچ اجنیا وت_
 .هدز گنز راب دنچ نایوپ ،هحبص هن تعاس_
 .يدرک مرادیب هک نونمم ؟يدج_
 .اقآ يایب ات مرظتنم ،هرضاح هنوحبص_
 .دوب هدنام زاب شناهد بجعت طرف زا .دش رود دوب توهبم و تام نایاش زا و دز یبیرفلد دنخبل هنارت
 :دز بل و درک تخت کشت يهلاوح یتشم	

 .قمحا نک عمج ور تدوخ ،یتنعل_
 .دوش لصو سامت ات دش رظتنم و تفرگ ار نایوپ يهرامش
 
  	...و لسع ،هماخ ابرم ،هرک .تخادنا گنراگنر يهناحبص زیم هب ياهرابود هاگن
 دوخ اب زورید زا .درکیم هاگن نایاش قاتا رد هب رظتنم و دوب هدیچ زیم يور رب هقیلس اب ار زیچ همه
 دننام مه نایاش ات دسرپب هتشذگ زا رتمک ؛دنک راتفر نایاش اب هشیمه زا رت نابرهم ات تسب دهع
 .دنک راتفر هشیمه
 
 ؟نایوپ ولا_
 هدرب تباوخ هک وگن_
 .مدوب باوخ_
 ؟حبص هد دش نومرارق متفگ مدادن مایپ تهب بشید نم هگم_
 ؟یک_
 .مگنز دعب تعاس مین_
 .متشادن راک لیابوم هب دوبن بوخ ملاح ...عقوم نوا_
 .شاب هدامآ ،ما تاهنوخ رد هگید تعاس مین ات بخ یلیخ_
 .درک عطق ار سامت
 .تخادنا شرهاظ هب یهاگن ،تفر هنییآ تمس هب
 :درک رارکت دوخ اب هنییآ لباقم رد و دیشک شیاهوم رب یتسد
 .هنوخ مه طقف ،هنم يهنوخ مه طقف نوا ،مرادن شهب یسح چیه نم_
 يور یلصفم يهناحبص ندید اب .تفر هناخزپشآ تمس هب و درک تالمج نتفگ نیا هب عورش بل ریز
  .تفر ولج هلجع هب ،دوب زیم
 .تخادنا نینط ششوگ رد هنارت يادص هک دوب هدروخن همقل دنچ زونه ،درک ندروخ هب عورش
 .مدش تنارگن ،يدموا رید یلیخ بشید_
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 لمع راک ظفاحم لقع مه زاب اما دوب هنارت رادید يهنشت شلد .تخود اه راوید هب مشچ ،دروآ الاب رس
  .درکیم
 .ون زا يزور و ون زا زور هرابود و دادیم تسد زا ار دوخ ساوح و شوه هنارت نامشچ ندید اب انئمطم
 .يدش نارگن هک هدنمرش ،دش دنب متسد مکی_
 .تفریمن نییاپ شیولگ زا يزیچ رگید
 .نونمم_
 .يدروخن يزیچ زونه هک وت_
 .هیفاک_
 .تفر شقاتا تمس هب تعرس اب
 یکشم راولش اب هارمه زبس نهاریپ .درک هاگن شیاه سابل هب هلصوح یب ،درک زاب ار دمک برد	
 .تفر یحورخ رد تمس هب و دز گنچ یسابل بوچ ار شیوتلاپ .درک ندیشوپ هب عورش و تشادرب
 .دید زیم ندرک عمج لوغشم ار هنارت

  .مدرگیم رب هگید تعاس دنچ ،مرب دیاب نم_
 .تفر نوریب رد و دشن باوج رظتنم
 هملک دنچ نایاش لقادح ،دوبن دب راب نیلوا يارب .دنک مارآ ار دوخ درک یعس ،دیشک قیمع سفن هنارت
 .تسکش ار هرخسم توکس نآ و دز فرح
 
 
 .دش فقوتم شیاپ يولج نیشام ،دز يدنخبل نایوپ نیشام ندید اب
  .داد تسد نایوپ اب هنادرم ،دش نیشام رب راوس	

 ؟نایوپ يروطچ_
 ؟يروطچ وت ،پوت پوت_
 .مرادن تقو هک میرب نزب ،متسین دب منم_
 .رما تعاطا_
 .زیرب نوبز مک_
 .دروآ رد تکرح هب ار نیشام و درک ياهدنخ نایوپ
 یمیدق ي هناخ هب یهاگن و دش هدایپ نایاش ،دندیسر رظن دروم لحم هب هرخالب تعاس مین زا دعب	
 .تخادنا شلباقم
 ؟تساجنیا_
 .هشاب راک فالخ هی ناکم هراتس جنپ لته يراد عقوت هنکن ،هرآ_
 .الصا هن_
 .ایب ملابند_
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 .دیشک زمرق طخ نایاش راکفا رب رد ژیق ژیق يادص ،داد له ار هدز گنز و هدیسوپ ینهآ رد نایوپ
 .تفرگ رارق ناشلباقم يوق و تشرد یلکیه اب هلاس یس ادودح يدرم
 ؟شیامرف_
 :تفگ رورغ اب نایوپ

 .هدموا یفیرش وگب ،مدرک گنهامه البق ،میراد راک دسا اب_
 .منک تربخ ات شاب اج نیمه_
 .تفر طایح هت تمس هب
 زاب شیپ لاس لهچ ای یس دودح هب شتخاس هک ياهناخ ؛تخادنا شفارطا هب یهاگن نایاش	
 .تشگیم
 ،هتسکش ياه هشیش اب هدز گنز ياه هرجنپ ،هتخیر همین ياه رجآ ،یمیدق رایسب يرامعم کبس	
 ار شیور هبور ناکم کشخ ياه هخاش اب یناتخرد و دوب هداد تسد زا ور و گنر هک یگنر یبآ ضوح
 .دادیم لیکشت

 .طایح هت ورب هلح_
 .دندش نیمز ریز دراو و دندرک یط ار هلپ دنچ ،تفر نامتخاس تشپ تمس هب درم يادص اب
 .داد شتروص هب ینیچ .دیچیپ شا ینیب رد راگیس و لکلا دنت يوب
 شرمع زا لاس لهچ ادودح .درک هاگن شیور هبور درم هب و دش فقوتم مه وا نایوپ فقوت اب	
 .درکیم ییامن دوخ نآ يور یقیمع مخز هک هدروخ غیت تروص و سات رس ،تشذگیم
 ؟مرادن ربخ نم تشاد اه لوگیژ قیفر زا نایوپ اقآ_
 .درک يا هدنخ نایوپ

 كال وت شرس ،تسا اه بوخ نوا زا نایاش اقآ نیا ؛دب ات هتفرگ بوخ زا ،مراد قیفر دایز نم_
 .هشدوخ
 ؟هراد راکیچ اجنیا هشدوخ كال وت شرس هک یمدآ_
 .ینک تسرد یلعج يهمانسانش هی مارب ماوخیم العف ،مگیم تارب ادعب هلصفم و ینالوط شاهیضق_
  بخ_
 .ینیما هنارت یلعج تیوه_
 ؟ياوخیم یک ات_
 .رتهب رتدوز هچ ره_
 ...یلو هگید زور هس ات_
 .شابن شلوپ نارگن_
 .هبوخ_
 .تفرگ نایاش فرط هب ياهگرب زیم يور زا

 .ماوخیم شزا مه سکع هی ،سیونب مارب هشاب همانسانش وت ياوخیم یچ ره_
 .درک هگرب تاصخشم نتشون هب عورش ،تشادرب ار زیم يور راکدوخ



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

108   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 !دنک ریخ هب ار اه يزاب لغد و غورد نیا تبقاع و رخآ تسناوتیم ادخ طقف	
 .تشاذگ دسا يولج ار نآ و تخادنا هگرب هب یهاگن نیرخآ يارب

 .مرادن راهچ رد هس سکع_
 .دننک شتسرد ننوتیم اههچب تسرفب مارب سکع هی تسین يروط_
 .داد ناکت دییات يهناشن هب ار شرس
 
 
 .دیشک یقیمع سفن و دش نیشام راوس
 .منک هابتشا هرابود مسرتیم نایوپ_
  	؟ینک هابتشا هک ياهچب هگم_
 ؟هشب ور متسد هگا_
 .هشیمن ور مه تتسد ،يدن یتوس و هشاب تساوح یتقو_
 ؟لاوس هی یتسار_
 .سرپب_
 .دموین هنارت غارس یسک میتفر ام یتقو_
 
 .تفرگ ناج شلباقم يدرم ریوصت ،دیشکرپ بقع هب شنهذ
 .همرتخد وزرآ نیا_
 
 :تفگ و داد ناکت رس
 .سک چیه هن_
  ؟نئمطم_
 ؟یگب نم هب يزیچ هی دوب رارق وت ،هرآ_
 .تسین مهم_
 ؟نایاش_
 .مگیم تهب دعب مراد کش زونه_
 .دناد ناورسخ شیوخ تکلمم حالص_
  .درک نشور ار نآ و درب نیشام طبض تمس هب ار شتسد نایوپ
 .دش هریخ شفارطا يهرظنم هب هرجنپ زا نایاش
 
 مداد تهب ور لد هتسب مشچ قشع_
 مداتفا تماد هب مدوخ ياپ اب
 ؟مدآ هی نوج زا ياوخیم یچ هگید



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

109   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 
 يزیر هی يایتشآ و رهق نیا وت قشع
 ؟یضیرم هگم یه ینزیم مهب	
 !يزیزع هچ زاب همه نیا اب	

 
 ینوشیپ طسو يا هسوب قشع
 ینومیم هشیمه ات هک یمخز هی	
 ینومرد یب درد تدوخ نوج هب	

 
 يرادفرط رپ گنشق مغ هی قشع
 يرازآ مدرم هک طقف وت فیح	
 !يراکیب هچ يریم و يایم	

 
 نایب ار شاهزور و لاح مامت تشاد انب گنهآ نیا ایوگ .داد تسد زا ار شراکفا و راتفر لرتنک مک مک
 .دراد شیپ رد یهار هچ دنک رواب دوب تخس ؛نک
 .دیشک شیاهوم نایم ار شتسد و درک شوماخ ار گنهآ مشخ اب	

 ؟ینکیم هیراک هچ نیا ؛یبوخ نایاش_
 .مبوخ...بوخ_
  .داتفا یقافتا هی راگنا ینکیم راتفر يروط_
 .تسین يزیچ_
 .درک نشور ار گنهآ هرابود نایوپ

 
  قشع بانجیلاع ياهآ_
 قشع باذع ي هتشرف
  هشیمن وت فیرح	
 قشع بحاص یب بلق نیا
 ياوخیم هنووید ونم
  قشع یشوخ يروجنیا وت	
 قشع یشکیم ابیز هچ مرگ تمد مزاب یلو
 
 .دش فقوتم نایوپ يادص اب هار يهنایم اما ،دنک شوماخ ار گنهآ ات درب ولج ار شتسد
 .نایاش هروخن شهب تتسد_
 .داد هیکت هشیش هب ار شرس و دیشک سپ ار شتسد هفالک
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 ییاجره ِیلوک ماوت اب قشع_
 ییاهنت جنک ینوشکیم لوا	
 ییالال ینوخیم مساو تدوخ دعب	

 
 اهنوبش تشگ يوت گنهآ هی اب قشع
 هنونز رطع هی اب یتح یهاگ	
 هنوهب ره اب هشیم تادیپ	

 
 قشع بانجیلاع ياهآ
 قشع باذع ي هتشرف	
  هشیمن وت فیرح	
 قشع بحاص یب بلق نیا

 
  ياوخیم هنووید ونم
  قشع یشوخ يروجنیا وت
 !قشع یشکیم ابیز هچ مرگ تمد مزاب یلو
 
 
 .درک تیاده نابایخ زا يا هشوگ هب ار نیشام
 .تشگزاب نایاش فرط هب و درک زاب ار شدنبرمک	

 .مرظتنم_
 ؟نایوپ هیچ تروظنم_
 .تسین متخانشیم هک ینایاش ياه راتفر نیا ،ینک يراک نوهنپ نکن ینعس_
 .هنومیمن لبق لثم سک چیه تدوخ لوق هب_
 ؟هیچ وت لیلد ،هراد لیلد اه مدآ راتفر رییغت_
 .یچیه_
 ؟هدش یچ وگب ،نایاش ورن هرفط_
 .مرادن هلصوح_
  .وگب الاح ،یگب بشید یتساوخیم هک ور يزیچ نومه_
 .نک دامتعا مهب

 .هن_
 ؟هراد طبر هنارت هب لومعم قبط_



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

111   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

_...  
 .دش هریخ نوریب هب و دنادرگرب ور	

 .وگب دوخ الاح ،هشیم طوبرم هنارت هب منئمطم_
 ؟مگب مه ور ما هیضرف ای یگیم	

_...  
 ؟هرآ ،هدرک رییغت شهب تسح_
 .دز يا ههقهق نایوپ ،تشگرب نایوپ فرط هب باتش اب

 .یتخاب لد سپ_
 .تسین روط نیا هن_
 ؟هیروجچ وگب تدوخ سپ_
  ...شتسار_
 .مونشیم_
 شدوبن و دوب و هنارت هب تسه یچ ره یلو ،سوه مه دیاش ای هقالع ،قشع ،هیچ شمسا منودیمن_
 .هراد طبر
 شامشچ وت هک ینارگن ات هتفرگ شنتفگ نایاش زا ،هدنیآ شوخ مارب شاه راک مومت تقو دنچ نیا	
 .هنزیم جوم
 الاب مبلق نابرض منکیم شهاگن یتقو لاح نیع رد یلو هشمارآ عبنم هی راگنا ،ممورآ مشرانک یتقو
  .میشوخ و تذل زا راشرس همرانک یتقو ؛هریم
 .تسایند سح نیرتهب هراد متسود مدوخ رطاخ هب یکی ،همنارگن یکی تقو همه نیا دعب هکنیا سح
 . ...نم نم ،دایم مرس هب هراد یچ منود یمن ،منک شفیصوت منوتیمن الصا
 .دیبوک نایاش تروص هب ار شتسد راب دنچ و درک يا هدنخ کت نایوپ

 .قشع درد و یقشاع ،نایاش اقآ اغرم یطاق یتفر سپ_
 . ...قشع ،تسین ینوسآ نیا هب قشع ،تسین قشع شمسا هن_
 هب تسفن ینیب یم و يایم تدوخ هب وهی ؛ینکب ور شرکف هک هیزیچ زا رت نوسآ قشع سکعرب_
  .فرط هی نوا و فرط هی ایند يامدآ يهمه هک يروج هی ،هدنب شسفن
 یشوخ اب ربارب ندوب شرانک رد لاح نیع رد یلو الاب هرب تبلق نابرض شینیبب یتقو هکهنیا قشع
 تمشچ هکنیا ینعی قشع .هشاب شمارآ جوم تارب شادص ،هزرلب تلد ینک شهاگن یتقو ،هشاب تارب
 هام یتقو ،دینزب مدق يزییاپ نوراب ریز مه اب ایور و باوخ وت ،هریگب نوج تامشچ يولج و يدنبب ور
 شاتسد سمل شوخ لایخ اب اه بش ،یشاب شرکف هب هظحل ره ،یتفیب شاه هدنخ دای هب يدید ور
 لیلد ات رازه و هریگب هدرخ تاه سابل و تاهراک و تدوخ هب ،یشب يوزنم ریگ هشوگ ،يرب باوخ هب
 وت ور تدوجو مومت و هشب رو هلعش هنوتیم هقرج هی اب مدآ لد وت قشع هنک تباث تهب هک هگید
 .هنزوسب ششیتآ
 .تسین دب یقشاع بالجنم هتبلا ،هنومیم بالجنم هی لثم قشع نم مرظن هب
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 یشب قرغ بالجنم نیا وت هگا ؛ینکب ور شروصت ینوتن یتح هک تسارجام رپ و گنشق ردقنیا ًاقافتا
  ...و هشیم رتشیب تدوجو وت یگدنز دیما سکعرب ،هشیمن هتفرگ تنوج
 .شاداد يدموا شوخ یقشاع بالجنم هب

 
 
 ؟نم ینعی_
 .يدش قشاع_
 .هشب يروط نیا دیابن_
 ؟ارچ_
 .هتشذگ_
 .هتفر و دش در هتشذگ ؛نکن بارخ هتشذگ هب ندرک رکف اب ور تبوخ ياه زور نیا ،نایاش نک سب_
 تنادجو يهدنمرش هگید الاح ،هقشع هنارت وت و نیب سح هک ینامز ،یقشاع هک نالا هنالا مهم	
 .دیتسه هقالع و قشع رس زا مه رانک الاح ،هراد شسود هک یتفگن غورد هگید ،یتسین
  .يزاسب ور هدنیآ ینوتیم یتحار هب هراد تتسود مه هنارت ؛هدن هار تلد هب یسرت چیه
 .هراتس روضح و رابجا نودب يا هدنیآ
 .هنارت لثم يرسمه اب هارمه مرگ يهنوخ هی	
 ان یپ زا ار شمارآ ،تسا دنچ دنچ شدوخ اب تسنادیم يدودح ات رگید لاح درک رایتخا توکس
 .دراذگب نیلاب رب رس هدوسآ لایخ اب بش تسناوتیم ودوب هتفای اه یمارآ

  منک راکیچ دیاب الاح_
 رکف نوت هدنیآ هب و هروخیم ییاچ ،ینیش یم قشع شیپ يریم بوخ رسپ هی لثم یچیه_
 .دینکیم
 .هشیمن مرواب ؟مدش قشاع نم يدج ینعی_
 ؟يراد کش تدوخ هب ؟هتچ همولعم نایاش_
 ؟هگیم غورد تهب مه تسح ،مگب غورد نم ضرف هب	

 .هن_
 ؟مرب اجک وگب الاح ،شاب هتشادن کش هگید سپ بخ_
 .هنوخ ورب_
 .هرت هزات شنژیسکا اجنوا_
 .دیبوک نایوپ يهناش هب يا هبرض
 .مدش قشاع نم نزب راج اج همه الاح_
 .تسین يزیچ مک ؛هتسب لد هاگشناد تبثم و نوخرخ هچب هشاب یچره هرخالب ،نکن کش_
 .هاگشناد ياه هچب ًاصوصخم نشب ربخ اب همه دیاب	
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 ؟مرادن یقشاع قح مبوخ نوچ_
 !هشاب لگ هخاش هی هب قشع هگا یتح ،هشیم رادانعم قشع اب یگدنز ،دنراد یقشاع قح همه_
 .نیکیم قطن بوخ یلیخ ادیدج_
 غ.دیراد رایتخا_
 .دز يدنخبل نایاش
 .دوب نامتخاس لباقم دعب تعاس مین

 .میدیسر هشیپ قشاع بانج_
 .وت میرب ایب ،تکمک تباب نونمم_
 .تقوشعم هب سرب مه وت ،مراد راک مرب دیاب_
 .نایوپ_
 .مدرک طلغ دیشخبب_
 .العف ،نونمم مه زاب_
 .تمالس هب_
 .تفر شا هناخ رد فرط هب ،دش هدایپ نیشام زا
 .دش هناخ دراو و داد ناکت نایوپ يارب یتسد ،درک زاب دیلک اب ار رد	
 .تفر الاب اه هلپ زا
 دراذگب شا هناخ لخاد هب اب هک ینامز زا .دیشک یقیمع سفن ،تفرگ رارق شدحاو يا هوهق رد لباقم	
 .دروخ دهاوخ قرو شا یگدنز رد يدیدج گرب

 
 
 .درشف ار رد گنز و تفگ هللا مسب راک ره عورش يارب ،هشیمه لثم
 يا هرت ،دیشک یقیمع سفن .تخادنا شرهاظ هب یهاگن و داتسیا هنییآ يولج ،گنز يادص ندینش اب
 .درک زاب ار رد و ناشن بل رب يدنخبل .دز شوگ تشپ ار شیاهوم زا

 .مالس_
 .دیشک شندرگ تشپ ار شتسد و دز یناج مک دنخبل یتلاجخ ياه رسپ دننام
 .مالس_
 !دیشک رپ سفن هب دامتعا همه تفگ دوخ اب شلد رد
 .وت ایب_
 :تفگ و تسب ار رد نایاش دورو زا دعب .دوش دراو نایاش ات داتسیا رانک
 ؟هوهق ای ییاچ_
 .هوهق_
 .دش هنارت هب ندرک هاگن لوغشم دنخبل اب .تفر هناخزپشآ فرط هب و درک نایاش هب تشپ
 :دز بل
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 ؟مبلق وت يدموا يروجچ وت_
 ریز ار شیاه راتفر و اهراک و دوب هتخود مشچ هنارت هب اورپ یب .داهن شرانک ار نآ ؛دروآ رد ار شتک
  .تفرگیم رظن
 نایاش ندید اب ،درک هاگن نایاش هب مشچ يهشوگ زا سوسحمان روط هب .درک سح ار یهاگن ینیگنس
 یقوش و قوذ .درک ادیپ یسوسحمان شزرل شتسد .دیسر رازه هب شنابرض ،دیزرل شبلق نادنخ
 فرط هب و دیشک قیمع سفن ،تخیر ناجنف رد ار اه هوهق .دناود هشیر شدوجو رد هظحل هب بیجع
  .تفر نایاش
 !دراذگیم مدق هبنپ ياهربا يور رب نامسآ رد درک سح
 .تسشن نایاش يور هب ور دنخبل اب

 
 .دنک طبض شیاه شوگ رد ار هنارت زیگنا لد يادص دناوتب ات دنک زاب اجک زا ار ثحب رس تسناد یمن
 :تفگ یلطعم یب و دیشک همانسانش تمس هب نهذ ناهگان

 ...تا همانسانش_
 .دیرپ نایاش فرح نایم ،دوب ندرک تبحص قاتشم نایاش زا رتشیب هک هنارت

 ؟دروآ ور ما همانسانش نایوپ_
 .تشاد قرف هتشذگ اب یمک تیعضو راب نیا اما ،دوشگیم نتفگ غورد هب نابز دیاب لومعم قبط بخ
  ...لاحره هب
 قشع رس دنک ناهنپ 									قوشعم ز هک دنوتن قشاع
 
 .تخادنا ییالط و دیفس ناجنف هب مشچ
 .دوب هدرک شومارف زورما_
  ...سپ_
 .هسریم متسد هب همانسانش هگید زور هس ود ات_
 .دز گنز هنوخ نفلت هب یکی زورما یتسار_
 :تفگ و تخود مشچ هنارت هب بجعتم
 ؟منیبب ور هرامش ات يرایب ور نفلت هشیم ،دوب یک_
 يردپ يهناخ نفلت يهرامش همکد دنچ ندرشف اب .دناسر نایاش تسد هب ار نآ و تفر نفلت فرط هب
 .تخادنا الاب وربا .دید ار شا

 ؟دوب یک_
 .هدوب مردام الامتحا_
 ؟مینک راکیچ دیاب الاح_
 .میدیم همادا نومیگدنز هب لومعم قبط یچیه_
 .دنا فلاخم نم روضح اب مه زونه تا هداوناخ ،هشیم یچ فیلکت هک هنیا مروظنم_
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 ضحم هب درکن لوبق هگا .منکیم تبحص شاهاب راب نیرخآ يارب  مریم مگرزب ردپ يهنوخ هب رصع_
 هدامآ ور تدوخ دیاب ،هنک لوبق هک مه هگا .مینکیم دقع و میریم هسرب متسد هب همانسانش هکنیا
 .یشب مگرزبردپ ترامع دراو رهمدار سورع ناونع اب ات ینک
 .مشاب ترانک ماوخیم منم_
 ؟یچ_
 .مشاب ترانک ینکیم تبحص تگرزبردپ اب یتقو ماوخیم ،تلابند مایم نم_
 .دنشاب هتشادن تاهاب یبوخ راتفر اجنوا هراد ناکما اما_
 .منک میاق اه وسرت لثم ور مدوخ ماوخیمن تسین مهم_
 .دش شاهوهق ندروخ لوغشم و دیشاپ هنارت تروص هب يدنخبل

 
 
 ؟شنمدار نسحم اقآ_
 .متسه مدوخ دییامرفب_
 .میراد ور امش بلج مکح ام_
 ؟یمرج هچ هب ،یچ يارب_
 .متش و برض ،یبلط تردق ،یشاحف_
 ؟هیک یکاش_
 .تخادنا شتسد نورد يهدنورپ هب یهاگن ناورس
 .یناطلس الیش موناخ_
 .درک تشم ار شناتسد مشخ زا

 .هغورد شاه فرح يهمه ،هدرک طلغ_
 .نیشب رضاح عیرسً افطل ،هشیم صخشم هرادا وت_
 
 .دز ادص ار زورهش و تشگزاب شاهناخ لخاد هب تینابصع اب نسحم جاح
 ؟زورهش ،زورهش_
 :تفگ يا هتفرگ يادص اب ،درشف لاتسیرک يراگیس اج نورد ار شتسد نورد راگیس
 ؟هلب_
 .مراد تراک نییاپ ایب_
 .ددنبب ار شنامشچ ات دش ثعاب پمال دیدش رون شبات .تفر نوریب شقاتا زا
 .داتسیا شردپ رانک
 ؟هلب_
 .ملابند ایب دنس اب وش رضاح .هدرک تیاکش مزا ،تخیر ور شرهز هرخالب_
 .هشاب_
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 يارب نسحم جاح و دش دوخ یصخش وردوخ راوس زورهش .دندش جراخ هناخ زا مه اب هارمه رسپ و ردپ
 دنچره ؛دنیبب ار وا یسک ادابم ات تخادنا نییاپ ار شرس .تسشن یماظتنا يورین نیشام رد راب نیلوا
 .دندوب هدید نارومام اب ار وا تبحص يهنحص مامت واکجنک دح زا دایز ناگیاسمه
 
 ار دنس هدنورپ لوئسم اما ،دراذگب شردپ يارب هغیصو ناونع هب ار دنس ات درک ار ششالت مامت زورهش
 .داتسرف هاگشادزاب هب ار نسحم جاح و درکن لوبق
  .دنار ناتسرامیب تمس هب مشخ اب
 يهبرض ناهگان.دوب تحارتسا لوغشم ،تشذگیم شندمآ شوه هب زا یتعاس دنچ هزات هک دمحم
 .تشگ رادیدپ رد يهناتسآ رد نیگمشخ زورهش و دروخ رد هب یمکحم
  .دز سرت رس زا یغیج زورهش یناهگان دورو اب الیش
 ؟یتسه هک يدرک رکف ،يدرک تیاکش یتفر ،نکن يزاب ریش مد اب متفگ تهب_
 :دیشک داد .تفرگ تسد رد ار شا یناتسرامیب سابل يهقی و تفر دمحم فرط هب

 ؟مرادیم رب ترس زا تسد ینک تیاکش يدرک رکف_
 .تخبدب منکیم تصاخ و ماع ياوسر ،ینیشب هایس كاخ هب منکیم يراک
 .تشگزاب الیش فرط هب

 .يریگیم سپ ور تتیاکش يریم نالا نیمه_
 .شرانک يریم هگید تقو دنچ ات مه وت ،هشاب وگ باوج نالا دیاب درک هفاضا طلغ تردپ_
 ...وش هفخ_
 .زورهش_
 .دش تکاس دمحم داد اب
 .دش قاتا دراو نابهگن اب هارمه يراتسرپ هظحل نامه
 ؟دینکیم اوعد هک هنودیم هلاچ هگم ،اجنیا هربخ هچ_
 .هدش مرامیب رسمه و نم محازم اقآ نیا_
 ناتسد نایم زا مشخ اب ار شتسد .دنک جراخ قاتا زا ار وا ات تفرگ ار زورهش فتک ،تفر ولج نابهگن
 .دیشک نوریب نابهگن درمریپ

  ...و مدرگیم رب نم_
 .دش داجیا قاتا رد یبسن شمارآ زورهش جورخ اب .تفر نوریب قاتا زا يرگید فرح نودب
 .دنتفر نوریب قاتا زا مه نابهگن و راتسرپ
 .تسشن دمحم رانک درشفیم شا یناشیپ يور رب ار شتسد هک روط نامه الیش
 ؟يدرک تیاکش وت الیش_
 .دننکب دننوتیمن دنتساوخ یطلغ ره ،دنمهفب دیاب_
 ...الیش اما_
 .منکیم راکیچ مراد منودیم مدوخ.يدوبن وسرت دح نیا ات وت ،دمحم هسب_
 .داد همادا بل ریز و
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 .منودیمن یچیه یلو_
 شرس تشپ ياه لپ هک یهابتشا زا سرت ،دوب سرت زا زیربل شدوجو اما دوب مکحم و تخس رهاظ هب
 .دنک بارخ ار
 ؟دشن يربخ وزرآ زا_
  .درک تشم ار شتسد وزرآ يروآ دای اب
 شا هناردام ياه سح مامت يور رب اپ دشیم رگم اما ،تسا هدرک هابتشا وزرآ تفریذپیم دیاب دیاش
 ؟دراذگب

 .تسین يربخ هن_
 
 
 .درشف ار رد گنز و درک سبح شاهنادرم ناتسد نایم ار هنارت فیرظ ناتشگنا ،دیشک یقیمع سفن
 ات تشاد نیا رد یعس هنارت .دندوب هتسشن گرزب رهمدار ترامع یتنطلس ناملبم يور ود ره دعب یمک
 .دوبن قفوم دایز اما تسین يزیچ دنک دومناو و دهد هولج يداع ار دوخ
  .داد راشف سرتسا اب ار نایاش تسد
 .دز يا هناراودیما دنخبل نایاش
 نداد تسد زا سرت اما درکیم لمع يوق و مکحم دیاب سپ ،دوب نایاش اب یهارمه راتساوخ شدوخ
  .دروآیم دنب ار شسفن و دوب هداتفا شناج هب هروخ دننام نایاش
 هب و دندش دنلب اج زا ود ره ،دمآ ناشرس تشپ زا نلاس فک ياه گنس فک اب اصع دروخرب يادص
 تبالص و رورغ .دوب چیپرام ياههلپ زا ندمآ نییاپ لاح رد گدزب رهمدار .دندیخرچ فلاخم فرط
 !دوب ،هبیرغ یتارطاخ دروآ دای هنارت يارب بیجع ،درم صاوخ
 :تفگ ییاسر يادص اب نایاش
 .مالس_
 .درک افتکا رس نداد ناکت هب گرزب ردپ ،رتمک يادص نت اب اما درک مالس مه هنارت
 هاگ هیکت ار شیاصع و تخادنا اپ يور اپ .تسشن دوب نلاس يالاب رد هک يرفن کت لبم يور رب
 .درک شناتسد
 فاص ار شیادص ياهفرس کت اب نایاش .تخود مشچ نیمز هب و تسشن لبم يور نایاش زا تیعبت هب	
 .درک
 .منک تبحص نوتاهاب مجاودزا دروم رد مدموا_
 .مونشیم_
 رده ور مدوخ و امش تقو ماوخیمن نوچ ،یلصا ثحب رس مریم ینیچ همدقم نودب نالا نیمه زا_
 .مدب

 .يدیم ماجنا یتسرد راک_
 مامتا ات مدموا راب نیا یلو هیرارکت مفرح هتسرد ،منک باختنا رسمه ناونع هب ور هراتس منوتیمن نم_
 نوتهب ات مدموا .منکیمکح ماهمانسانش وت ور هنارت مسا هگید زور هس زا رتمک ات نم ،منک تجح
 ؟دیفلاخم نم يهنارت اب مه زونه .مسرپب ور نوتیعطق رظن و مدب ربخ
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 .مگیم ور میعطق رظن منم ،يدب هک ور مباوج ؟هن هراتس ارچ_
 هراتس .دینکب ور شرکف هک هیزیچ زا رت تخس نم يارب یگدنز کیرش ناونع هب هراتس نتفریذپ_
 .هنم هفالخ رب شاه راتفر و اهراک مامت هک هیرتخد
 هگید سکره يارب هراتس دیاش .میسریمن مهب تقو چیه هک میتسه يزاوم طخ ات ود هراتس و نم	
 .هن نم يارب یلو هشاب لآ هدیا
 هد نیب زا دیاش .هتوافتم شفارطا ياهرتخد اب یلیخ ،هنکیم راتفر اه هداز بیجن لثم ،هرورغم هراتس
  .دنشاب یلومعم اه هنیزگ يهیقب و هشاب صاخ يهنیزگ نوا دروم
 وت نم ،مشاب همه لثم ماوخیم ؛منک باختنا ور یلومعم ،یلومعم و صاخ نیب زا مدیم حیجرت نم
 مهم ؛هنک مهارف ور مشمارآ هشاب مرانک رمع رخآ ات هرارق هک یسک ماوخیم ،مشمارآ لابند هب میگدنز
 .نیشن هاش ای هشب گرزب نیشن ریقف يهلحم وت هرادن یتیمها هروطچ شیلام عضو و شرهاظ تسین
 .هیلومعم يهنیزگ هن نومه نیب شمارآ اقیقد و ماشمارآ راتساوخ طقف نم	
 هظحل هب هظحل ور شمارآ هک هراد يزیچ شدوجو وت هنارت نوچ ؛مدرک باختنا قشع اب ور هنارت نم	
 تحار شرانک رد نم ؛هنکیمن قدص هیضق نیا هراتس اب هطبار رد یلو ،هنکیم قیرزت مدوجو هب
 .متسین
 هنارت هنم نیرتهب ،منک باختنا ور هنیزگ نیرتهب مراد قح و مدیسر لماکت هب یلقع رظن زا يدودح ات	
 .سب و تسا
  .دوب هتفر ورف توکس رد نلاس
 .تسکش ار توکس گرزبردپ ندز تسد يادص
 لابند هب هک نیا ،تفرح نیا اب الاح یلو ،یتسین رهمدار هی وت هک دشیم مرواب تشاد مک مک هبوخ_
 .یتسه مدوخ يهدرورپ تسد ممهفیم یشمارآ
 هندوب رهمدار نوشن نیا ،ياوخیمیچ وت هکنیا مهم ناوخیم یچ تنایفارطا تسین مهم هاوخدوخ
 .مفلاخم میمصت نیا اب نم هنافساتم یلو
 .دیگب لیلد مه امش الاح ماوخیمن ور هراتس هک متفگ لیلد اب نم ؟شلیلد_
 .هگید لیلد ات رازه و یعامتجا تیعقوم ،بسن و لصا ،رتخد نیا يهداوناخ_
 .دندرگیم رب تایدام هب هک دنا ییاه لیلد نیا_
 .هنزیم ور لوا فرح هعماج عضو نیا وت ،ایند نیا وت تایدام_
 
 
 :تفگ گرزبردپ باوج رد و تسکش ار شتوکس هنارت

 .متسین هداز بیجن ،متسین امش لثم نم_
 همومع هدنوم ما هداوناخ زا هک یسک اهنت .مداد تسد زا فداصت هی وت ور ماهداوناخ شیپ لاس دنچ	
 روط نیا ،هسریم نومنهد هب نومتسد هبوخ مه نومیلام عضو .هنکیم یگدنز ناریا زا جراخ العف هک
 !ادگ ام و یشاب هاش امش هک تسین
 .هشاب لوبق لباق يدودح ات منکرکف ،میراد مه یبوخ یعامتجا تیعقوم	
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 هاگن دوب هدش عمج نآ رد کشا زا ياهمن لاح هک كرتخد نامشچ هب .دیشک یقیمع سفن گرزبردپ
 .درک
 !انشآ و بیجع سح
 :تفگ هنارت باوج رد هنامحر یب و دز سپ ار شراکفا

 ؟هشابن هداوناخ نیا لاوما و لام لابند تمشچ مولعم اجک زا_
 :تفگ شگرزبردپ رکف زرط و نحل زا بجعتم نایاش
 ؟یچ ینعی_
 .مدیسرپن لاوس وت زا_
  .تشگزاب هنارت فرط هب

 ؟يراد یباوج هچ ،مونشیم بخ_
 .لوپ یب هچ لوپ اب هچ نایاش هدوجو مهم_
 تقو چیه ؛منک مکحم تایدام ساسا رب ور میگدنز ياههیاپ متشاد دصق و مدوب لوپ لابند هب هگا نم	
 .مشاب ریقحت دروم شاهداوناخ فرط زا هک مدرکیمن باختنا ور یسک
  .منک وراپ لوپ امش لوق هب و منک یگدنز شاهاب ینیهوت چیه نودب هک مدرکیم ور باختنا ار یسک	
 يهمه ای مگیم غورد مراد دینکرکف دیاش .درک شباختنا مبلق هک یسک نوا ،مدش نایاش قشاع نم
 اه نیا .تسین روطنیا یلو منکیم يزاب تاملک اب هک مسه یمدآ نمً الصا ،هفیجارا تشم کی مافرح
 ،دندوب هدرک تشپ نم هب همه هک ینامز داد هیده نم هب یتسد ود ور شمارآ نایاش ،هلد فرح همه
  ...یتقو
 لصاح يهگرود يادص ياهفرس کت اب .درک كاپ تسد تشپ اب ار دوب هناور شا هنوگ يور هک یکشا
 .درک فاص ار شضغب زا

 میگدنز زیچ همه فداصت هی یط .مداد تسد زا ور ماهطفاح شیپ تقو دنچ نم هکنیا تیعقاو_
  .درک شومارف ور متیوه یتح
 .منیبب یبیسآ نیرت کچوک تشاذن ،دوب مرانک تدم مومت نایاش اما
 یقشاع يادا یکلا و دوب غورد مفرح هگا سپ ؛شمتخانشیمن و مدوب هدرب مدای زا ور نایاش نم	
 شمدید راب نیلوا يارب یتقو نم یلو ،دوبن یسح لبق زا نوچ مدربیم دای زا ور نایاش دیاب مدرکیم
 .تشاد قرف همه اب مارب
 .دش زاب شور هب دوخ هب دوخ مبلق رد	
 .منکیم يراک ره شنتشاد يارب مه الاح	
 :دیسرپ دروخ هرگ ناوربا اب گرزب ردپ

 ؟يدرک فداصت وت_
 :داد باوج نایاش
 نومییانشآ زا یتدم .مدش انشآ یقافتا یلیخ هنارت اب مدوب ناهفصا هک ياهرود وت ،هگیم تسار هنارت_
 . ...و هدرک فداصت هنارت دنداد ربخ هک تشذگیم
 .دز يدنخزوپ گرزبردپ



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

120   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 هک يزیچ اب الاح ؛منک تقفاوم تجاودزا اب تشاد لامتحا دصرد کی ،شیپ تعاس کی ات هگا_
 .هریگب رس تلصو نیا مراذیمن هجو چیه هب مدیمهف
 نم نژ زا ییاههچب ردام ،هنوشن و مان یب و هنودیمن شاهتشذگ زا یچیه هک یسک مریذپب منوتیمن	
 .هشب
 :تفگ و تفر ولج هنارت

 هن ؛تسین یسک یلاوما و لام یپ مشچ هشب تباث نوتهب ات متفگ ور تیعقاو نم ،رهمدار بانج_
 .دینک تفلاخم امش هکنیا
 :تفگ رارق یب و نارگن نایاش
 ؟هشیم یچ رخآ باوج هرخالب_
 .داد شلیوحت یسرتسا رپ يدنخبل نایاش .تخادنا نایاش هب سرت هب هتخیمآ يواکجنک هاگن هنارت
  .داد هیکت نآ هب و تفر شا یلدنص فرط هب گرزب ردپ
 دنکب ار شرکف هک تسا يزیچ زا رت زابجل نایاش تسنادیم ؛درک شنهذ رد ات راهچ اتود ود هب عورش
 .دریذپب ار رتخد تساوتیمن اما دشک یمن تسد رتخد نآ زا زگره و
 !دروخ شنهذ رد ياهقرج ناهگان	
 مه تسناوتیم هدش باسح يهشقن کی اب ؟دنک دروخ ار شناور و باصعا و دنک هتسخ ار دوخ ارچ
 .درادرب شا هداوناخ رس زا ار كرتخد نآ ي هیاس مه ،دنک دوخ عیطم مار ار نایاش
 . ...و یگتخاس فداصت کی
 !تفریم رانک هتخوس ياهرهم هدننام هنارت

 .هشاب_
 :دیسرپ بجعتم نایاش
 ؟یچ_
 .منکیم لوبق_
 :تفگ هنارت هب باطخ
 .نوریب نایاش یگدنز زا يریم تدوخ اپ تدوخ ،همومت یچ همه منیبب یهابتشا نیرت کچوک اما _
 تقفاوم نیا اما دز دنخبل مه نایاش .دز یگنر رپ دنخبل و دیبوک مهب ار شناتسد ناکدوک دننام هنارت
 ...یلو دنزب سپ ار یفنم راکفا درک یعس .دوب كوکشم یمک ياهعفد کی

 
 
 :دعب زور هس
  .تفرگ شفرط هب ار همانسانش نایوپ

 .ینیما هنارت موناخ ،نوترسمه يهمانسانش مه نیا امرفب_
 ياج هب ،تخادنا نآ مود يهحفص هب یهاگن و درک زاب ار هنانسانش ؛دز دنخبل رسمه ظفل ندینش زا
 .دوب هدنام رگید زور دنچ طقف ،تخود مشچ رسمه مان یلاخ
 و دنریگب رضحم رد یکچوک دقع رگید زور راهچ دنتفرگ میمصت ،شگرزبردپ اب تبحص یمک زا دعب
 .دننک دراذگرب گرزبردپ یصخش غاب رد ار یسورع اب هارمه دقع نشج مه دعب هتفه کی
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  .دربب ژاساپ هب دیرخ يارب ار هنارت ات دنار هناخ تمس هب
 نایاش ندید اب .دش جراخ هناخ زا .دیشک شا ینامسا یبآ يوتنام رب یتسد گنز يادص ندینش اب
 .دز يدنخبل

 .مالس_
 ؟ياهدامآ .یموناخ مالس_
 .هلب_
 .میرب نزب_
 هرخالب ،شدرگ یمک زا سپ .تفر نارهت ياه یشورف الط نیرتهب تمس هب ؛دندش نیشام راوس
 يا هداس گنیر وا زا تیعبت هب زین نایاش .درک بلج ار هنارت رظن يا هداس و کیش ،نیگنکت ياهقلح
  .دیزگرب ار
 .دندرک هیهت زین دوب ...و الط تس کی لماش هک ناشدیرخ يهیقب
 و مظن اب اهراک مامت .دندیرخ مه ار سورع سابل تعاس ود زا رتمک ،دندرک تکرح اه نوزم تمس هب	
 .تفر شیپ یصاخ بیترت

 
 .دیبوک مهب ار شناتسد ناکدوک دننام ؛تشاد رارق كراپ رانک رد هک یشورف ینتسب يهزاغم ندید اب

 .ینتسب نم نایاش_
 ؟امرس نیا وت_
 .افطل ،منکیم شهاوخ_
 هب درکیم توافت یب ياهلاس جنپ كرتخد اب ار وا هک هنارت نامشچ نورد قایتشا و روش ندید اب
 .تفر هزاغم تمس
 .تفر هنارت تمس هب یتالکش یفیق ینتسب ود اب هقیقد جنپ زا دعب
 . ...و دش اه ینتسب بوکخیم شمشچ	

 
  !يزییاپ نازیرگرب کی ریوصت ؛دیچیپ ششوگ نورد ییادص
 ؟وزرآ_
 .هلب_
 .ماوخیم ینیریش نم_
 .رخب ورب_
 .دیشک سفن دنت دنت و تسب ار شنامشچ ،درک تشم ار شناتسد دیچیپ شرس رد هک يدرد تدش زا
 .دیود شفرط هب هلجع اب هنارت راتفر ندید اب

 ؟هنارت ،یبوخ هنارت_
 .هکرتیم هراد مرس...س_
 .درک تیاده يا هشوگ هب ار وا .دزگنچ ار شلاش و درشف شا یناشیپ رب ار شتسد
 ؟تفرگ درد ترس هک داتفا یقافتا_
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 .منودیمن_
 لطس رد ،ار شتسد نورد ياه ینتسب تینابصع تدش زا .دیچیپ دوخ هب هدیزگ رام دننام راب نیا
 .تخادنا هلابز
 ناتسد هب يراشف .تسشن یتمکین يور هنارت اب هارمه
 .درک دراو شا هدزخی	

 ؟رتکد میرب ياوخیم_
 .هبوخ هن_
 .میرب وش دنلب ،ینزب فرح تسرد ینوتیمن درد رس زا نالا نیمه وت ؟هبوخ یچ_
 .مدش رتهب ،نایاش هن_
 ؟هنارت_
 .مبوخ_
 .درک ضوع ار ثحب و دز یشخب دیما دنخبل یتخس هب

 ؟وک ینتسب سپ_
 ؟رود متخادنا_
 ؟ماوخیم_
 .مرخب مرب ات اج نیمه نیشب_
 .درک تکرح هزاغم فرط هب نایاش
 شرس رد اه يادص هرابود .داتفایم شیارب یقافتا نینچ هک دوب يراب نیلوا .تخود مشچ نیمز هب	
 :دش وکا

 ؟وزرآ_
 !ییانشآ يادص هچ !ییانشآ مان هچ
 
 .دز سپ ار محازم راکفا اه ینتسب ندید اب
 .دش نآ ندروخ لوغشم تذل اب و تسشن یلدنص يور ،تفرگ نایاش تسد زا ار یکی ،تفر ولج	
 ناهنپ ار دوب هدش يراج شلد هب هک یشوخ نآ دشیمن هاگ چیه اما ،هتسب خی شدوجو مامت هچرگا	
 .دنک
 
 
 .دیچیپ ششوگ رد ینشخ يادص قوب کی زا دعب ،درشف سامت يهمکد يور رب ار شتسد
 ؟اقآ مناج_
 ؟ییاجک_
 .منکیم ور مراک هگید هقیقد هد ات ،همعط زا رترود مکی_
 .مونشب ور تتیقفوم ربخ ماوخیم_
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 .دیشاب نئمطم_
 .ربب نیب زا ور نوا ،تسا هرتخد نم فده .هتفیب یقافتا نایاش يارب ماوخیمن ،هشاب تساوح طقف_
 .اقآ مشچ_
 .متسه تسامت رظتنم ،هبوخ_
 .تسب شقن شبل رانک يدنخزوپ ،درک عطق ار سامت
 لز طایح هب قاتا يدق مامت يهرجنپ زا دیشکیم پیپ هک یلاح رد و داد هیکت ياهراوهگ یلدنص هب	
 .دز
 .داتسیا هکوش دیودیم طایح رد هک يرتخد ندید اب
 ؟!هراتس	
 .تخادنا نینط هناخ رد هراتس ياه ندز غیج و اه هیرگ يادص
 ؟نوجاقآ ،نوج اقآ_
 .تخود مشچ هیرگ لاح رد يهراتس هب و تفر نوریب شقاتا زا

 ؟هربخ هچ_
 الاب ور مرس لیماف وت يروجچ نم ،دیدرک تقایل یب نوا يهرخسم ور نم ارچ ،دیتفگن مهب ارچ_
 ؟مریگب
 ؟مگب یچ الصا	
 ؟دز مسپ هنک جاودزا ماهاب دوب رارق هک یسک مگب	

 
 .درک هناخ ياههلپ زا نتفر نییاپ هب عورش تینابصع اب ،دروخ خرچ گرزبردپ شوگ رد قه قه يادص
 .دش رت جمس هدنریگ اما درک در ار سامت .دمآ هراتس نفلت گنز يادص ،دسرب نییاپ هب هکنیا زا لبق	
 و تبوطر رثا رد یگزات هب هک رد اما تسب ار رد و تفر هلپ ریز ياه قاتا زا یکی تمس هب تینابصع اب
 .دشن هتسب الماک ،دوب هدرک تسشن یمک ناراب
 ات تفرگ میمصت .تشاد لد رد محرت ساسحا شیاه فرح و هراتس ياهراتفر ندید اب گرزبردپ
 !یلهاج و تسا یتاوج دشاب هچ ره ،دیوگب هراتس هب ار ارجام تقیقح
 هار چیه و دنک بارخ ار شرس تشپ ياه لپ ،دهد دوخ تسد راک ،دنک یگناوید هراتس دوب نکمم	
 .دنامن یتشگزاب
 . ...هک درک تکرح هریگتسد تمس هب شتسد .تفر باوخ قاتا رد تمس هب	

 .تساه فرح نیا زا رت قمحا نایاش_
 . ...و دش درکیم عنم یشوگ لاف زا ار وا هک شا ینطاب لیم مغرالع .دیشک سپ ار شتسد
 ؟هراد شزرا يزیشپ نم يارب نایاش يدرک رکف_
 يارب رب نایم ههار هی طقف نوا .مرفنتم نایاش زا نم همه روصت سکعرب ،تسین روط نیا نم رهاوخ هن
 .اکیرمآ وت تماقا هب ،لوپ هب ،همفده هب نم ندیسر
_.... 
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 يزاب مبیرغ نم هنن اجنیا مدموا نالا ینیبیم هگا .مگیم یچ نم هک ینکیمن شوگ بوخ_
 !هتفرخ ریپ نیا ندرک رخ يارب طقف ،مرایمرد
 .مدوب اکیرمآ يهلجم نیرتهب گنیلدم نالا نم دوبن گرزبردپ حالطصا هب نیا هگا	

 
 ار یکاپ بآ شناج زا رت زیزع يهون .دیوگب نخس ماک ات مال تسناوتیمن و دوب هدش بجعتم گرزبردپ
 .تخیر شتسد يور
 ؟دوب دایش کی يارب ندنازوسلد هب يزاین هچ رگید	
 درب شبیج تمس هب تسد هدز لوه ،دوب هراتس دعب يهلمج رد هک نایاش مان ندینش اب
 شهارمه نفلت اما ...هنرگ و دننک يریگولج دهد خر دوب رارق هک یهابتشا زا رت عیرس هچره دیاب	
 !دوبن

 
 
  .دیچیپ شیاهاپ رد یقیمع درد ،تفر الاب اه هلپ زا شناوت مامت اب .درک تشم ار شتسد تینابصع اب
 هب مه هراتس هک لاح .دوب هانگ یب وا ،تفرگیم ار كرتخد نآ گرم يولجو تفریم رتدوز هچره دیاب
 ؟تسا هابتشا اک دنک يراک هب رارسا ارچ تسا لیم یب نایاش
 .درشف ار سامت همکد دزیم سفن سفن یلاح رد	

 
 ؟هنارت هبوخ تلاح_
 .مرتهب_
 ؟ياوخیمن ياهگید يزیچ_
  .هن_
 .میرب سپ_
 :درک باطخ ار نایاش ییادص هک دنتفر نابایخ تمس هب

 ؟اقآ دیشخبب_
 .درک هاگن شرس تشپ هب

 ؟مریگب ور نوت تقو هظحل هی هشیم_
 .امتح_
 .تخادنا هنارت هب یهاگن

 .هدرس اوه نیشام وت ورب وت_
 .شاب_
 .تشیپ مایم هگید هقیقد ود ات _
 
 لادپ يور ار شیاپ ناوت نیرخآ اب ،درک ضوع ار نیشام هدند ،درک نشور ار ینیشام و دز يدنخزوپ
 . ... و دش هدنک اج زا نیشام ؛درشف زاگ
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 تکرح هب نامرف شزغم .تخود مشچ ور هبور هب سرت اب ،تخادنا نینط اوه رد ییانشآ غیج يادص
 نابایخ هب .دیشک شوغآ رد ار هداتفا نیمز يور هک هنارت نازرل و هدیسرت مسج .تفر ولج هلجع اب .داد
 :تفگ هدیرب هدیرب ،دزیم سفن سفن سرت زا هک یلاح رد ،درک هاگن

 .مزیزع مورآ .تسین يزیچ ،شاب مورآ سیه_
 .نم..ن..الا...نم_
 بل ریز و دیشک یقیمع سفن نایاش .تخود مشچ شیورهبور ياه نیشام هب و دروخ ار شفرح هنارت
  .تفرگ ار هنارت ياه فتک ریز تساخرب اج زا مارآ .درک رکش ار ادخ
 .هدرس اوه ،مزیزع وش دنلب_
 
 .تفرگ سامت مود راب يارب

 .هریمب دیابن رتخد نوا ،یتنعل رادرب_
 .دیچیپ ششوگ رد يا هتفرگ يادص
 ؟اقآ_
 ؟درک راکیچ ،انیس دش یچ_
 .هشب يروط نیا متساوخیمن ادخ هب هدنمرش اقآ_
 .هدش یچ منیبب نزب فرح تسرد_
 . ...نیشام مه نالا مولج دیچیپ یکی ،دش یچ منودیمن_
 ؟هملاس هرتخد ،یچ هرتخد_
 .منکب ور مراک متسنوتن هدنمرش اقآ ،هرآ_
 ؟هروطچ نایاش_
 .دندش نیشام راوس نالا نیمه ،هبوخ مه نوا_
 .تسشن شراد خرچ یلدنص يور و دیشک یقیمع سفن

 .ینکب يراک تسین مزال هگید_
 ؟منک راکیچ مدرک فداصت نالا نم_
 .مدیم مدوخ ،دش تراسخ ردقچ ره_
 .اقآ نونمم_
 سناش شوخ یمک رگا .داد راشف ار شا یناشیپ و تشاذگ زیم يور ار شنفلت ،درک عطق ار سامت
 .دوب هدیشک شتآ هب دوخ ناتسد اب ار شا هون یگدنز دوبن
 .دیشک مهرد ار شیاه مخا .دش دراو هراتس و دروخ شقاتا رد هب يا هبرض
 ؟ياوخیم یچ_
 .منزب فرح نوتاهاب ماوخیم_
 .نوریب ورب ،مرادن مفرح وت اب نم_
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 .نوج اقآ اما_
 .نوریب ورب_
 .تفر بقع مدق کی هدیسرت هراتس ،دیشک هک يداد اب

 ؟نوریب ورب متفگن هگم_
 
 
 دنلب شا یلدنص يور زا .درکیم هاگن شگرزب ردپ یبصع يهرهچ هب سرت اب .دوب هدش نیمز بوکخیم
 زا ار شراتفر لرتنک ،دوب هتفگ هراتس هک ییاه فیجارا يروآدای اب .تفر هراتس فرط هب نانز اصع ،دش
 دز زیزع يهون تروص هب تردق مامت اب یلیس و داد تسد
 .نوج اقآ_
  .یشاب فیثک ردقنیا مدرکیمن رکف تقو چیه ،دیفس مشچ يهرتخد_
 :تفگ يا هنازجاع تلاح اب و دش دنلب نیمز يور زا هراتس
 ؟مفیثک مدش قشاع نوچ ،مفیثک هک مدرک راکیچ هگم_
 نوتقطنم سپ ؟دینزیم مهب گنا مه الاح مداد تسد زا ور متسشن شاپ هب لاس همه نیا هک یسک
 ؟تساجک
 ؟هدش نادناخ نیا سورع ،هدش هدیسر هار درگ زا هزات هک یکی نیا ارچ
  .تفرگ ار شیاصع هراتس ،درک درگ بقع و دز يدنخزوپ	

 ؟هیچ نوتفده ،ماوخیم باوج نم_
 .تسشن نآ يور ،تفر شا یلدنص فرط هب و دیشک ار شیاصع مشخ اب

 .مرادن قطنم تفرخ نم ؛یتفگ هک متسه یتفرخ ریپ نومه نم ،ینیبیم ور نم_
 .درب الاب توکس يهناشن هب ار تسد گرزبردپ ،دز بل هراتس
 ؟اکیرمآ يرب ياوخیم ارچ ،منزب ور مفرح راذب_
 .دش دنلب نیمز يور زا بجعتم هراتس
 ؟یچ_
 .دز يا ههقهق گرزب ردپ

 ياج کی یلو يدز لوگ تحار یلیخ هک ور رفن کی نم لقادح ،یتفر ورف تشقن وت بوخ یلیخ_
 دیاش منزب دیابن ماهشقن زا یفرح تفرخ ریپ نیا يهنوخ وت نم یتفگن تدوخ اب ،يدرک هابتشا ور راک
 ؟هونشب

 . ... مسق ادخ هب نوج اقآ_
 .نوریب ورب یگب يزیچ ماوخیمن ،روخن مسق_
  ...نم_
 .هشیمن هچرگ منک شومارف ور تهابتشا ماوخیم ،هراتس ورب_
 .مگب يزیچ هی نتفر لبق دیراذب سپ_
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 یهن رما همه هب دیاب ،يریگب میمصت همه يارب دیاب دینکیم رکف امش نوچ تفرخ ریپ متفگ نم هرآ	
 .ینک
  .دنریگب میمصت دننوتیم و دنراد قطنم و لقع نوشدوخ هیقب یگیمن الصا	
 نومه شزراب يهنومن .درادن تعاجش و دوجو مه هرذ هی ،يدرک تیبرت هک ییاه هچب هکنیا تیعقاو
 يروط نیا نم یلو هشب هفخ امش ياه فرح ربارب رد و هشاب تکاس طقف هتفرگ دای هک مدوخ ياباب
 .هطوبرم دوخ هب منکب مه راک ره .مایب رانک هنکیم مدودحم هک ینیناوق اب منوتیمن ،متسین
 .هزاجا اب

 
 .دوب مه یضار لاح نیع رد اما داد ماجنا هک یهابتشا زا ،تفر شتسد زا هک یتصرف زا دوب یبصع
 رت گرزب هدوت کی دننام شیولگ رد زور ره اه فرح نیا رگید و دوب هتفگ ار شلد فرح لقادح
 .دشیمن
 رگا تفریم شیپ یبوخ هی زیچ همه ،دوب اپ رس یب رتخد نآ ریصقت شاهمه .درک تشم ار شتسد
 .دمآیمن ترامع نیا هب اپ و رس یب نآ
 .دز بل

 .مراذن تتسد فک ور تقح هگا ،متسین هراتس_
	 

 
 
 نیرت کچوک سک چیه .دندوب هدش عمج مه رود شا هداوناخ مامت ،تخادنا شفارطا هب یهاگن
 .دندوب یبصع و تحاران گرزبردپ رکف نودب و یناهگان میمصت نبا زا همه تشادن بل رب يدنخبل
 ؟دوشب یگداوناخ عمج نیا دراو دیاب هبیرغ کی هک هدش هچ الصا	
 ار اه همانسانش راد رتفد .دنتسشن صوصخم ياج رد و دندش رضحم دراو هنارت و نایاش يدنچ سپ	
 .دش شرتفد رد یتاعالطا نتشون لوغشم و تفرگ
 
 ؟ملیکو هدنب ایآ_
  .دز يدنخبل

 .هلب_
 مه رفن کی یتح و دزن تسد ،دیشکن لک سک چیه ،دوب هدید نایاش اب اب هک ییاه ملیف مامت فالخرب
 .دشن مدق شیپ نتفگ کیربت يارب
 نورد مغ تشاد یعس هک یلاحرد و یعونصم الماک دنخبل اب .دناوخ دوخ دزن هب ار هنارت گرزبردپ
 .داتسیا گرزبردپ رانک ،دنک ناهنپ ار شنامشچ
 ؟مناج_
 ؟هتسرد یتحاران_
 .درشف نادند نایم ار شبل

 .هن_
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 ،يراد مه قح ،یتحاران ترهوش يهداوناخ راتفر تباب زا منودیم ،نگیم هگید زیچ هی تامشچ یلو_
 دب مکی شلوا دیاش ؛ریگن لد هب منکیم داهنشیپ تهب یلو مدرک تیذا یلیخ ور وت مه نم دوخ یتح
 هظحل زا و نایاش شیپ ورب مه الاح .هشیم تسرد يدوز هب زیچ همه شاب نئمطم یلو دننک راتفر
 یبوخ کیرش و یشاب هتشاد یبوخ یگدنز مراودیما ،زاسب هرطاخ و ربب تذل نوتندوب مه رانک ياه
  .یشب ما هون يارب
 شلد رد هراتس تقیقح ندیمهف زا دعب تسرد كرتخد نیا رهم .داد هنارت يهرهچ لیوحت يدنخبل
 هاگ چیه هبیرغ کی و دنکیم یمارتحا یب وا هب تسا شنوخ و تشوگ زا هک یسک روطچ ،دوب هتسشن
 .دنکیمن کچوک ار وا
 !دراد دوخ دوجو رد رام يهرهم رتخد نیا ایوگ
 
 
 .دناسر گرزبردپ هب ار دوخ تعرس هب نایاش ،درک هراشا نایاش هب رس اب

 ؟نوج اقآ مناج_
 .دز شا هناش رس رب یتسد
 .يدرک یضار ور نم ،يدنوشن یسرک هب ور تدوخ فرح هرخالب_
 .تخادنا نییاپ رس
 هب مه وت ،هنکب يراک ره شقشع هب ندیسر يارب مدآ هک نیا ینعی یقشاع مسر .ریگب الاب ور ترس_
 .یشکب تلاجخ دیابن سپ ؛یتشاذگ مارتحا مسر نیا
 .دروآ الاب ار شرس
 وت ؛یسریم اجک هب یشب گرزب یتقو مدرکیم رکف نیا هب طقف ،يدوب هچب یتقو ،دش بوخ الاح_
 دایب هنوخ نیا وت هنارت فرح هک نیا زا لبق ات .يدیم ماجنا يراک هچ و هشیم مدنچ تاهبتر ایند نیا
 تهب يدموا هنارت اب یتقو .مدرکیم راختفا وت لثم يا هون دوجو هب و مدوب تاه تیقفوم دهاش زور ره
 شفده هب ندیسر يارب هک يدوب يدیدج یمدآ ،يدوبن متخانشیم هک يرسپ نوا هگید ،مدرک کش
 یتفگیم تسرد وت .مراد نامیا یتفرگ هک یمیمصت هب الاح اما دوب یبصع تتسد زا .هنکیم يراک ره
 ناونع هب ور هنارت هک ملاحشوخ .دیراد يدایز توافت یلو دیشاب نوخ مه دیاش ،دوبن وت يهلصو هراتس
 .هیبوخ رتخد ،يدرک باختنا تیگدنز کیرش
 .یشب تخبشوخ مراودیما ،نودب ور شردق هدیم قشع زا ربخ شهاگن قرب	
 . ...دوب كوکشم گرزبردپ ياهعفد کی ندش بوخ مه زونه .دز یقیمع دنخبل نایاش
 ؟نایاش یتسار_
 .مناج_
 لاس همه نیا دعب هرخالب .هنک دیدهت ور هنارت و وت يرطخ مراذیمن ،شابن نارگن زیچ چیه تباب_
 .متتشپ رخآ ات نم ،يراد زاین نابیتشپ هی هب يدش قشاع
 .منزیم فرح نوشاهاب شابن نارگن مه تا هداوناخ تباب	
 .دش راک نیا عنام گزبردپ اما دسوبب ار گرزبردپ تسد ات دش مخ
 .مرسپ ،تسین اه راک نیا زا مودک چیه هب يزاین_
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 :تفگ شیاه یمارتحا یب و اه يزابجل ،اه فرح تباب هدنمرش
 .ماوخیم ترذعم متهابتشا و اه یمارتحا یب مومت تباب_
 .تسین مهم ،اه يزاب قش هلک نیا و ینووج_
 .دش رود گرزبردپ زا يرگید رکشت اب نایاش
 
 اصوصخم ،شنایفارطا هب و هدش نابرهم ردقنیا ارچ .دنکیم ار اه راک نیا ارچ تسنادیمن مه شدوخ
 .دوب هراتس نانخس رطاخ هب اه راتفر نیا دیاش .دهدیم اهب شنادنزرف
 :تفگ بل ریز و درک و تشم ار شتسد هراتس يروآ دای اب	

 .شکرس رتخد_
 نآ يهلیسو هب تساوخیم و تشاد نایاش لاوما و لام هب عمط هک وا هن دندوب نارگید راک اطخ ایوگ
 .دنک ترجاهم اکیرمآ هب

 
 .دناوخ هنارت شوگ ریز
 .هشیم تسرد زیچ همه متفگ ،يدش مدوخ لام رخآ يدید_
 .دش مومت زیچ همه یتحار نیا هب هشیمن مرواب ،ملاحشوخ و مدرک قوذ ردقچ ینودیمن_
 .دوبن تحار مه یلیخ_
 .تخس هچ و تحار هچ هتشذگ هکنیا مهم بخ یلو_
 ؟اقیقد_
  .تخادنا شتسد نورد نیگن کت هقلح هب یهاگن هنارت

 .مراد شتسود یلیخ_
 لام هرادن قح یسک و ینم لام وت ینعی نیا .طیارش نیرتدب وت یتح ،هشاب تتسد دیاب هشیمه_
 .هرادرب ور رهمدار نایاش
 .هشاب تتسد دیاب هشیمه مه وت_
 .نم گرم یتح ،منکیمن شادج مدوخ زا یطیارش چیه تحت شاب نئمطم_
 .ینم لام دبا ات وت_
 :دنتفگ نامزمه و
 .میمه لام دبا ات ام_
 :دناوخ هنارت هشوگ ریز ،دمآ شنهذ رد ظفاح زا یتیب ناهگان

  تسام زیگنا روش قشع ناتساد زا يا همش_
 دنا هدرک نیریش و داهرف زا هک اه تیاکح نیا

 
 
 :دعب هتفه کی
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 ؟دش رید يایب ياوخیمن موناخ هنارت_
 .مایم نالا نک ربص_
 .هرظتنم رگشیارآ_
 .مدموا ،مدموا_
 نوریب باوخ قاتا زا و دیشک یقیمع سفن .دوب هتشادرب ار زیچ همه .تخادنا قاتا رود ات رود هب یهاگن
 .تفر
 .مدموا نم_
 .مایب منم ات نییاپ ورب ودب ،نیرفآ_
 .تفرگ ار نایوپ يهرامش ،هنارت ندش رود زا دعب

 ؟شاداد مناج_
 ؟يدرک راکیچ_
 .هتسرد زیچ همه_
 ؟دش یچ هنوخ_
 .هلیمکت ،دندیچ ور شلیاسو_
 .نونمم_
 رگید لاح ،تخادنا شا يدرجم يهناخ رود ات رود هب یهاگن .دیشک یقیمع سفن و درک عطق ار سامت
 هاگ چیه رگید ؛درپسیم یشومارف تسد هب ار جاودزا زا لبق تارطاخ و ندوب درجم تارطاخ مامت دیاب
 .داتفا دهاوخن اج نیا هب شرذگ
 هداتسیا نیشام رانک هنارت .تفر گنیکراپ تمس هب ،داد اج شبیج نورد ار دیلک و درک لفق ار رد	
 .دوب

 .مدرک رید دیشخبب_
 .هرادن لاکشا_
 . مرب وش راوس_
 .داتسیا هاگشیارآ رد يولج .تشذگ هقرفتم ياه تبحص هب هار لوط رد ،دندش راوس ود ره
 .تلابند مایم ،هشیم مومت شراک هس تعاس دایز لامتحا هب تفگ رگشیارآ_
 .نونمم_
 و داد ناکت نایاش يارب یتسد .تشادرب بقع یلدنص يور زا ار سورع سابل و دش هدایپنیشام زا
 .دش هاگشیارآ دراو
 ؟ینادرم موناخ_
 .مزیزع يدموا شوخ_
 .دز یتلاجخ يدنخبل

 .هدب ور تسابل افطل_
 داد کیش و شوپ شوخ رگشیارآ نز تسد هب ار سابل
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 .دش هریخ نآ اب هنارکفتم و درک نکنام نت ار سابل شدرگاش ود کمک اب	
 ور توتنام و لاش افطل .منک ظیلغ ور تشیارآ یلیخ دیابن سپ ،تسا هداس شحرط تسورع سابل_
 .نیشب اج نیا و رایب رد
 .دندرکیم مک ار شسرتسا شخب شمارآ ياه گنر ،تخادنا هاگشیارآ یسای دیفس روکد هب یهاگن
 هنییآ فلاخم تهج رد ار یلدنص رگشیارآ .تسشن یلدنص يور رب و درک لمع رگشیارآ يهتفگ قبط
 .دناخرچ
 .هرتهب يروط نیا_
 
 و روش .تفر هاگشیارآ تمس هب مزال تاشرافس زا سپ و داد رارق یشورف لگ يهزاغم يولج ار نیشام
 هب لولس رد رتشیب و تفرگیم اشنم شبلق يوس و تمس زا هظحل ره یفیصوت لباق ریغ قایتشا
  !دشیم شخپ شلولس
 
 .دز يدنخبل رگشیارآ ،تشذگ یتعاس دنچ
 .موناخ سورع دش مومت_
 لباقم ،دش دنلب یتخس هب .دوب هدش کشخ شندب نتسشن یلدنص يور تکرح یب تعاس دنچ رثا رد
 .درب شناهد يولج ار شناتسد ،دش فقوتم اج رس بجعت زا شدوخ ندید اب .تفرگ رارق هنییآ
 جات و دوب هدش هدیچیپ يا هنارهام زرط هب شگنر یقدنف ياهوم ،درکیم هاگن دوخ هب هدز قوذ	
 رانک زا هدروخ رف يوم رات دنچ یهاگ زا ره و درکیم ییامن دوخ شیاهوم يور رب گنر ياهرقن
 رب یتسد .تخاسیم ار دیدج يهنارت ،دننک هریخ لاح نیع رد یلو مک شیارآ .دوب نازیوآ شتروص
 جنپ ياه هچب رتخد دننام تشاد ناکما هظحل ره .دز یگنر رپ يدنخبل .دیشک شسورع سابل يور
 .دنک ندیرپ نییاپ الاب هب عورش هلاس
 
 
 .دمآ گنز يادص
 شفارطا و رود ياضف .دیبوکیم تدش اب شبلق ،دوش دنب اپ يور تسناوتیمن هک تشاد ناجیه ردقنآ
 !دوب مرگ بیجع
 .دیخرچ رد فرط هب مارآ .دوب رد هب شتشپ ،دمآ دوخ هب رگشیارآ ياه درگاش زا یکی ندیشک ِلک اب
  .دنزیمن ناجیه زا شبلق درک سح کی رد
 مه وا .درک هاگن شبلق دیدج بحاص يهرهچ هب ،دش کیدزن تشاد بل رب هک یباذج دنخبل اب نایاش
 .درکیم هبرجت ار تاظحل نیا مامت راب نیرخآ و نیلوا يارب ؛تشادن هنارت زا مک شیاوه و لاح
 .تفرگ هنارت لباقم ار دیفس زر ياه لگ هتسد	
 يوب ،درب شا ینیب تمس هب ار نآ يدارا ریغ الماک و تفرگ ار لگ هتسد ،درب ولج تسد قایتشا اب	
 .درک سبح شاهنیس رد ار اه لگ شوخ
 :تفگ ،دوب هدرک طبض و تبث ار اه نآ ياه راک مامت نایاش دورو يهظحل زا هک رادربملیف
 .دش یلاع موناخ سورع لویا_
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 .دیدنخ زیر و تخادنا نییاپ رس ،دش رادربملیف هجوتم هزات هنارت
 .دیشوپ ار سابل لنش نایاش کمک اب
 درب دنپسا فرظ نورد ار شتسد ،تفرگ نایاش يولج ار لقن و دنپسا يوتحم ینیس رگشیارآ درگاش	
  .تخیر شتآ نورد و دناخرچ هنارت رس رود ار نآ و تشادرب یمک
 ،تسنادیمن يزیچ راک نیا يهدیاف يهرابرد قیقد ،داد ماجنا ار راک نامه نایاش زا تعیبت هب مه هنارت
 .داد ماجنا ار راک نآ لاح ره هب یلو دوب هدادن حیضوت شیارب ار تمسق نیا نایاش نوچ
 تیاده نوریب هب ار وا و تفرگ اه هکلم دننام ار هنارت تسد ،تشاذگ ینیس رانک یسانکسا نایاش	
 .درک
 زاب ار رد .دوب هدش نییزت یبلق ياه کنکداب و دیفس تشرد و زیر ياه لگ اب ییابیز زرط هب نیشام	
 .درک
 .نم يوناب دییامرفب_
 .مرکشتم_
 .داتفا هار نیشام .دش راوس و تفر هدننار رد تمس هب هلجع اب و تسب ار رد
 .ینیما يهنارت موناخ مکیلع مالس_
 .رهمدار نایاش ياقآ مالس_
 :تفگ و دیدنخ هنارت

 .تفر مدای ور زیچ همه هک مدوب هدش لوه و متشاد سرتسا ردقنیا شخبب_
 .مدرک تداع تسین مهم_
 .دز ادص ار شمان هناضرتعم ،دوب هدش نایاش مالک هکت هجوتم هک هنارت

 ؟نایاش_
 .ملد ناج_
 :تفگ و دز يدنخبل

 ؟مدش لگشوخ_
 :تفگ نانز ههقهق نایاش
 ؟مروطچ نم ،یشیمن نیا زا رتهب_
 .یشیمن نیا زا نیرتدب مه وت_
 .هنارت_
 .دش عطق شا هدنخ يادص ناهگان هک دوب هدنخ لاح رد	

 ؟هنارت دش یچ_
 .مراد سرتسا_
 ؟هخآ یچ يارب سرتسا ،يدیدنخیم یتشاد نالا نیمه وت _
 .تاهداوناخ اب ندش ور هبور زا_
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 .هرادن دوجو یکانسرت زیچ چیه_
 وت مه مومع اهنت یتح ،مرادن سلجم وت ماهداوناخ دارفا ناونع هب ار سک جیه نم تساجنیا لکشم_
 .مینک شتوعد میدرک شومارف و تسین میسورع مسارم
 يراک مه نالا یلو متحاران میدادن ربخ تومع هب هکنیا تباب مه نم دوخ ،ملد زیزع ،ناج هنارت_
 .ینزب ور فرح نیا منونشن هگید ؛درک هشیمن

 ؟فرح مودک_
 .يرادن تا هداوناخ ناونع هب ور سک چیه هک نیا_
 ؟ارچ_
 ؟مشچ .مشکیم شود هب ور همه روج ییاهنت ،تسک همه مشیم مدوخ ؟مدرم نم هگم_
 .مشچ_
  میرب میاوخیم هک نیشب تفس الاح ،بوخ رتخد نیرفآ_
 .اهربا يال هب ال
 
 
 نیشام نیب زا ،درشف زاگ لادپ يور رتشیب ار شیاپ .درک نشور ار نآ و درب طبض تمس هب ار شتسد
 .دوب هتشاذگ اپ شیاه زمرق طخ مامت يور راب نیلوا يارب .دش در تعرس اب اه
 .دیشک يدنلب غیج سرت زا هنارت ،درک رتشیب ار گنهآ يادص	

 .نایاش...نایاش ،مینکیم فداصت نالا نایاش ياو_
 .مراد کی هیاپ مرس ریخ ،یموناخ تخت لایخ_
 .نایاش مسرتیم_
 .دش رتدنلب نایاش يهدنخ يادص هک دیشک غیج هرابود
 .یمدوخ يولوچوک وسرت_
 
 ولج تعرس اب رادربملیف .دوب زاب غاب گرزب ینهآ و یکشم ياهرد ،دندیسر رظن دروم لحم هب هرخالب
 یهار .دندوب هداتسیا غاب ياضف رانک و هشوگ هتسد هتسد درم و نز .درک نشور ار شنیبرود و تفر
 هدش هدیچ زمرق شرف فارطا هک راد هیاپ ياه غارچ ،دشیم صخشم زمرق شرف طسوت هک غاب نایم
 .دادیم لیکشت ار ناشفارطا ياضف ...و دندوب
 رود هک ییاه هشفشف نامزمه و تفر الاب توس و غیج و تسد يادص ،لخاد هب سورع نیشام دورو اب
  .دش نشور ،دندوب هدرک هطاحا ار زمرق شرف رود ات

 .هگنشق اجنیا ردقچ_
 . هرادن ور امش لباق_
 .دشیم رتمک رالات يهنیزه ،نیداتفا جرخ وت یباسح_
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 دوخ طسوت رهمدار نادناخ ياه رسپ زا کی ره یسورع هک نیا مسر ،همگرزبردپ تاشیامرف زا نیا_
 .هشب رازگرب یصخش کلم کی وت ،هداوناخ دارفا

 .هلاوس منهذ وت هتقو یلیخ یگب ور مسر ینعم هشیم_
 .مگیم تهب مدش شهجوتم مه مدوخ تقو ره_
 هب و دش هدایپ نیشام زا هدنخ اب ،درب ولج ار نیشام ناکما دح نیرخآ ات نایاش .تخادنا الاب وربا هنارت
 .دنک کمک هنارت هب ات درب ولج ار شتسد و درک زاب ار نآ .تفر هنارت تمس رد فرط
 لفق مه رد ناشناتشگنا ،تشاذگ نیمز يور ار شیاهاپ و داد رارق نایاش تسد نایم ار شتسد زان اب	
 .دمآ نوریب نیشام زا .دش
 داماد و سورع يولج ار زمرق لگ هخاش کی و لقن ،دنپسا يوتحم ینیس ياه همدخ زا یکی راب نیا	
 و تشادرب یمک ،درب دنپسا کچوک فرظ نورد تسد ،نایاش زا لبق و درک یتسد شیپ هنارت .تفرگ
 :تفگ بل ریز نایاش ،دش رتشیب غیج و تسد يادص راک نیا اب .دناخرچ نایاش رس رود
 .رتخد یتسه یک هگید وت_
 تخر لاح هک شکرسپ یناشیپ و دمآ ولج شردام .داد ماجنا هنارت يارب زین ار راک نامه نایاش
 ،درذگب شسورع رانک زا نایاش ردام دندرک نامگ هک همه راظتنا فالخرب ،دیسوب تشاد نت رب يداماد
 :تفگ و دیسوب زین ار هنارت یناشیپ

 .ملگ سورع هشاب تکرابم_
 .درشف ار هنارت تسد و دش رت قیمع نایاش دنخبل
 هریخ اه نآ هب دنخبل اب رد يهناتسآ رد گرزب ردپ ،دنتفر الاب يرمرم ياه هلپ زا مه تسد رد تسد	
 لفاغ عمج زین راب نیا اما ،دسوبب ار گرزبردپ تسد ات دش مخ نایاش گرزبردپ هب ناشندیسر اب ؛دوب
  .دیسوب ار نایاش یناشیپ گرزبردپ و دندش ریگ
 .نم قِتِرس رسپ هشاب تکرابم_
 درم ات دادیم اه نآ هب ار ناکما نیا و دوب هقبط ود نلاس .دنوش دراو شرسمه و نایاش ات داتسیا رانک
 .دندش ییالاب نلاس دراو و دنتفر الاب نلاس رانک ياه هلپ زا 	نایاش اب هارمه ؛دننک ادج رگیدکی زا نز و
 :دیسرپ بجعت اب هنارت ،تشاد يرفن دص شش رالات کی هب يدایز تهابش ناشیور هبور ياضف
 ؟تسا هنوخ ای هرالات_
  .درک يا هدنخ کت نایاش
 .ود ره  نک رکف وت_
 
 
 .دنتفر ،دوب هدش هدامآ وحن نیرت ابیز هب دیفس زر ياه لگ اب هک داماد و سورع هاگیاج تمس هب
 .دندرک صقر هب عورش و دندمآ سلجم طسو هب داماد روضح هب هجوت یب سلجم ناوج نارتخد
 .دوب هنارت و شردام اب تبحص لوغشم نارتخد هب هجوت یب نایاش
  .دریگب اه نآ زا یملیف و دنورب صقر هاگیاج هب ات تساوخ اهنآ زا و تفر ناشتمس هب رادربملیف	
 .دناوخ نایاش شوگ رد مارآ هنارت
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 مصقرب تسرد منوتب منکن رکف_
 .مترانک نم ،نکب ور تشالت_
 هناقشاع ياه هنحص مامت نیبرود اب رادربملیف .تفر الاب غیج و تسد يادص ،دش شخپ يداش گنهآ
 :تفگ و تفر نایاش فرط هب صقر یمک زا دعب .درک طبض ار ناش
 ؟داماد ياقآ_
 .هلب_
 اج نوا میرب هرتهب هباتفآ بورغ کیدزن مه نالا ،هشاب بسانم یساکع يارب غاب ياضف منکیم رکف_
 .میریگب سکع
 .امتح_
 ؟هراد تولخ طایح ای سنارت لثم اج نیا یتسار_
 .الامتحا_
 .میدب تسد زا ور باتقآ بورغ ماوخیمن اج نوا میرب لوا هشب بش هک نیا زا لبق ات سپ_
 .دندش جراخ سلجم زا و درک هقلح هنارت يوزاب رود ار شتسد
 يرارطضا ياه هلپ زا هدافتسا اب مه دعب ،دنتفرگ باتفآ بورغ اب ییاه سکع فلتخم ياه تسژ رد
 .دنتفرگ يرگید ياه سکع و دندش غاب دراو
 
 و دندیشوپ يرگید سابل سلجم رد رضاح دارفا زا یخرب .دش زاغآ یسورع مسارم ؛دوب هدش بش
 .دوب هتفر هنادرم تمسق هب نایاش .دنداد همادا یبوکیاپ و صقر هب ناجیه اب نانچمه
 ندید اب دنادرگرب رس .دمآ يا هفرس يادص هک دوب هریخ شلباقم دارفا ناجیه و روش هب دنخبل اب هنارت
  .دز یتلاجخ دنخبل ،تشاد نت هب ییابیز یکشرز نماد و تک هک نایاش ردام
 ؟تسه هزاجا_
 .دییامرفب_
 .تفرگ ار هنارت شتسد و تسشن شرانک نایاش ردام
 .هدرک باختنا ور وت نایاش هک ملاحشوخ_
 .مشاب نوتارب یبوخ سورع مراودیما_
 راب نیلوا يارب نایاش یتقو .هشب مسورع هراتس زا ریغ یسک منک لوبق متسنوتیمن ،تندید زا لبق ات_
 وت ؛تخیر مدوجو وت يزیچ تمدید ناخ خرهاش يهنوخوت یتقو یلو مدوب یبصع یلیخ تفگ وت زا
 . ...مرهاوخ .يراد مرهاوخ هب يدایز تهابش
 :تفگ و داد نوریب دننام هآ ار شسفن

 .هنالا مهم ،هتشذگ اه هتشذگ میرذگب_
 ممیمصت وت زونه هک دوب نیا رطاخ هب طقف متفگن يزیچ دقع زور رگا ؛مراد یتخبشوخ يوزرآ تارب	
 .مدروا نامیا تهب نایاش يامشچ وت قرب ندید اب زورما یلو متشاد کش
 .مدیدن هراتس و نایاش دروخرب وت تقو چیه ور مشچ ششخرد نوا	
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 ،هنیبب يداماد سابل وت ور شرسپ هک يردام ره يوزرآ نیا و هدش داماد نالا نم يولوچوک نایاش
 !شرسپ یباختنا درف ای شدوخ یباختنا درف اب هچ
 :تفگ و درک كاپ ور شمشچ رانک من

 .متشادن تقو چیه هک یتسه يرتخد ناونع هب زورما زا وت ،مرتخد هشاب تکرابم_
 زا رادفرط کی تسناوت هرخالب سپ .دوب قوش و قوذ رس ات رس شنورد .دش رود هنارت زا وحم دنخبل اب
 .دوبن یتیعقوم مک نیا و دروآ تسدب نایاش يهداوناخ دارفا نایم
 
 
 .دش داماد و سورع صقر نیرخآ تبون .دوب ندش رازگرب لاح رد یشوخ و یبوخ اب مسارم
 ناهنپ صقر هاگیاج رانک و هشوگ رد هک هک هشفشف دنچ ،رون صقر ؛دندرک شوماخ ار اه غارچ يهمه
  .دود هاگتسد و دوب هدش
 .تخادنا نینط اضف رد ياهناقشاع و تیال گنهآ
 ناکت مه شوغآ رد مارآ مارآ ،درک رت هناقشاع ار اضف دود و دندش نشور نامزمه ياه هشفشف
 .دیبوکیم شمارآ اب ناشیاه بلق و دوب هدش يرگید رد لفق ناشنامشچ ،دندروخ
 .دناسر نایاپ هب ار سلجم هسوب نیرخآ و نایاش و هنارت زا کیتنامر و هرفن ود صقر کی	
 يوزرآ داماد و سورع يارب کت کت .دش نتفر تقو مک مک ،داماد و سورع ماش فرص زا سپ	
  .هنامیمص ياه هاگن اب یضعب و یخزرب و راب ترسح ياه هاگن اب یخرب .دندرک یتخبشوخ
 
 .دننیشنب اه یلدنص يور تعاس مین زا دعب ات دش تصرف هرخالب ؛دنتفر نانامهم هکنیا زا دعب

 .هنک ادج مه زا ور ات ود ام هنوتیمن یسانلادحا چیه هگید ،موناخ هنارت يدش مدوخ لام رخآ يدید_
 .دوب میگدنز بش نیرتهب بشما_
 . ...یتسار_
 .دروآ نوریب ار یگنر يا همرس لمخم يهبعج ،درب بیج تمس هب ار شتسد
 .دایب تشوخ مراودیما ،شلگشوخ موناخ سورع هب ،داماد اقآ فرط زا هیده کی_
 و یبوخ زا مجح نیا رباربرد تسناوتیمن دوب هداد تسد زا ملکت تردق ،دش هریخ نایاش هب هناقشاع
 .دنزب یفرح نایاش یقشاع
 !دشیم هصالخ درم نیا دوجو رد شا یگدنز مامت

 ؟ینک شزاب ياوخیمن_
 .منونمم اعقاو ،مگب یچ منودیمن_
 ؟ینکیم رکشت يراد و يدرکن زاب زونه_
 .هنیرتهب هک مگیم هدیدن_
 .نک زاب بخ_
 حرط اب ابیز و فیرظ .دز قرب شنامشچ دوب دیفس يالط هک يدنبتسد ندید اب ،درک زاب ار هبعج رد
  .هتسویپ مه هب کچوک ياه بلق
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 .نوخب ور شتشپ_
 .دناخرچ ار دنبتسد
 .هتشون یچ ممهفیمن_
 .ام یگشیمه دنویپ يانعم هب و نومتفج ره مسا لوا ،نایاش ینعی SH و هنارت ینعی T نیا_ 	
 .داد ناشن هنارت هب دروآ رد تسد زا ار شا هقلح
 .مدرک کح مه مدوخ يهقلح تشپ ور تسه تدنبتسد يور هک ییاه زیچ نیمه_
 .تخادنا نایاش هب يا هنارازگ ساپس هاگن ،دز هقلح شنامشچ رد کشا

 .نم درم یفیصوت لباق ریغ وت الصا...الصا ،یتسه یلاع وت هن ،نایاش یبوخ یلیخ وت_
 . درک لغب ار نایاش دنیبب ار اهنآ یسک دیاش هک نیا هب هجوت یب
 .درک هقلح هنارت رمک رود ار شناتسد و دمآ دوخ هب مک مک یلو درک بجعت لوا
 !دوب اهنآ هناقشاع شوغآ نیلوا نیا

 
 ؟نومدوخ يهنوخ يریمن ارچ سپ_
 .مریم مراد_
 .دوبن نیا شهار یلو_
 .تسا هگید هار هی نیا_
 .دش فقوتم نیشام دعب هقیقد دنچ ،داد هیکت یلدنص هب و تخادنا الاب وربا

 ؟اجنیا_
 .رهمدار ياقآ و مناخ دیدج يهنوخ_
 ؟هنوخ نوا سپ_
 .ور هنوخ یتح ،میدب رییغت ور تسا هتشذگ هب هک يزیچ ره دیاب_
 .تشاذگ دوخ هب صوصخم تمسق رد ار نیشام .دش گنیکراپ دراو و درک زاب تومیر اب ار گنیکراپ رد
 .دنتفر مراهچ يهقبط هب روسناسآ اب
 :تفگ هنارت هب ور هدنخ اب و درک زاب ار رد لفق
 .مریگب ور تامشچ و مرایب رد يزاب کیتنامر ،اه ملیف لثم دیاب نالا_
 .درک زاب ار نآ و درک دراو رد هب یمارآ يا هبرض ،تفرگ ار هنارت نامشچ
 .متفایم نالا ،ینک زاب ور ممشچ هشیمن_
 ؟هملیف يزاب هب يزاین هچ بخ ،تساه ملیف لام یگیمن هگم
 .نم يهکلم يدموا شوخ هنوخ هب .نومکرتشم یگدنز کمن نیلوا ناونع هب راذب_
 .تشادرب هنارت نامشچ يور زا ار شناتسد
 :تفگ هدز قوذ شیور هبور ياضف ندید اب ،درک زاب مشچ	

 .نایاش_
 .درک هنادرم و باذج ياهدنخ نایاش
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  .هشاب هدموا تشوخ مراودیما_
 :تفگ و دنارذگ رظن زا ار هناخ مامت ،دیخرچ دوخ رود
 ؟دایب مدب هگنشق ردقنیا هک اج نیا زا هش یم هگم_
 
 تهابش اه نیرتابیز هب دوب هچ ره اما دوبن صیخشت لباق یلیخ یکیرات رطاخب هناخ یلصا نویساروکد
  .تشاد
 اه بلق نورد .دندوب هدش تسرد نشور ياه عمش اب یکچوک ياه بلق ،يرمرم ياه کیمارس يور
 دشیم یهتنم باوخ قاتا هب و دندوب درک تسرد اه عمش هک يریسم ،دوب زمرق زر ياه گربلگ زا رپ
 ...و
 
 
 .درک لصو ار سامت و داد الاب هناش .درک سانشان يهرامش هب یهاگن ،دروخ گنز شهارمه نفلت

 ؟دییامرفب_
 ؟یفیرش نایوپ ياقآ_
 .متسه مدوخ_
 .هاگشناد داتسا ،متسه تداعس يدهم_
  .دز يدنخبل شداتسا مان ندینش اب

 ؟داتسا هروطچ نوتلاح_
 .یتخانش هرخالب سپ_
 ؟هسانشن ترهش همه نیا اب ور تداعس داتسا هک هیک_
 .درک يا هدنخ داتسا

 .ینکیم قطن بوخ لبق لثم مه زونه_
 .هدش رتشیب شتدش مکی_
 :تفگ و درک يرگید يا هدنخ داتسا

 .تمنیبب دیاب_
 ؟اج و یک ،مرادید قاتشم منم_
 .هاگشناد يور هبور پاش یفاک نومه ،شش تعاس_
 .هیلاع_
 ؟یتسود نایاش اب مه زونه_
 ؟هنوتدای _
 هک مراد ساوح مه 	ردق نوا زونه یلو هتشذگ مزا یلاس و نس هتسرد ؟یتفرگ مک تسد ور نم_
 .منکن شومارف ور موجشناد نیرتهب

 ؟مدب نم ینعی نالا_



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

139   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 .یبوخ تدوخ يهزادنا هب مه وت_
 .داتسا نوترکف نسُح زا رکشت_
 .ایب امتح سپ_
 .مشچ_
 .مرسپ رادهگنادخ_
 .ظفاحادخ_
 
 .دیشک یقیمع سفن ،درک عطق ار سامت
 سرد يارب ار نایاش اه زور نآ ردقچ ،دز دنخبل هاگشناد ياه یتخس و شوخ ياه زور يروآ دای اب
 .دوب هداد وا هب ار باتک مرک بقل هاگشناد رد و درکیم هرخسم شیاه ندناوخ
 .تفرگ نایاش اب یسامت

 ؟يدرک نم زا دای بجع هچ ،ناخ نایوپ هب هب_
 .مدوب یک نم تفر تدای و يدرک جاودزا لاس کی هک ییوت راگنا ؛وت هن مگب دیاب نم ور نیا_
 .بانج يراد رایتخا_
 .يدروا رد مه نوبز_
 .هگید مینک راکیچ_
 ؟هبوخ شلاح ،هشکیم یچ تتسد زا هنارت هراچیب_
 .هزاسیم و هزوسیم_
 . دز ياههقهق
 .دز گنز تداعس داتسا_
 :دیسرپ و دمآ دنب شا هدنخ تداعس داتسا مان ندینش اب

 ؟تداعس داتسا_
 .هرآ_
 .دوب شدوخ _
 ؟هرآ_
 ؟تشاد راکیچ بخ_
 .شتاقالم میرب رصع هرارق_
 ؟اجک_
 .تلابند مایم ،هاگشناد يور هبور پاش یفاک_
  .يداد ربخ هک یسرم ،هشاب_
 .تفر ورف رکف رد و درک عطق ار سامت نایوپ اب یظفاحادخ زا دعب
 ؟تداعس داتسا
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 ؟دشاب هتشاد شنایوجشناد زا ات ود اب دناوتیم يراک هچ ترهش همه نآ اب يدرف
 .دش جراخ رامیب قاتا زا و داد ناکت رس
 
 و کیسالک ياضف ،یکشم دیفس يروکد ؛دندناخرچ نآ فارطا هب هاگن و دندرک زاب ار پاش یفاک رد
 .دوب هدروآ دوجو هب ار یکیش
 .دنتفای يا هشوگ ار تداعس داتسا
 باق رد هک يا هوهق نامشچ ،هریت تسوپ ،یمدنگ وج تشپ مک ياهوم ،هلاس هاجنپ ًادودح يدرم
 تک هک هدیزرو لکیه و دق اب هناشراهچ ،دندوب هتفرگ ياج گنر یکشم ،یبط کنیع یلیطتسم
 .دوب هتسشن شنت يور رب الماک شتخود شوخ و گنر یسوت راولشو
 
 .دیشک شوغآ رد ار ود ره و داتسیا ناشمارتحا هب داتسا ؛دنتفر زیم فرط هب
 .ملاحشوخ یلیخ ماهوجشناد نیرتهب زا ات ود ندید زا -
 :تفگ نایاش
 .داتسا دیراد افطل_
 :تفگ و تشاذگ زیم يور ار شناتسد نایوپ .دنتسشن اه یلدنص يور تداعس داتسا تسد يهراشا اب

 .میتمدخ رد ام ناج داتسا بخ_
 .درک يا هدنخ کت داتسا

 ؟هروطچ ؛منک توعد غاد هوهق نوجنف کی هب ور اهامش ،راک لوا مدیم حیجرت_
 :تفگ هدنخ اب دوب هدش شلاعف شعبط خوش تمسق لومعم قبط هک نایوپ

 .هراد ندروخ ،هشاب داتسا تسد زا هک ياهوهق_
 يرما نتفگ اب تمدخ شیپ .تفرگ رارق اهنآ زا کی ره لباقم غاد هوهق ناجنف هس دعب هقیقد دنچ
 .دش رود زیم زا تسین

 ؟دیدرجم مه زونه ،دیگب نوتدوخ زا بلطم لصا رس مرب هک نیا زا لبق بخ_
 :تفگ و دز نایاش رس رب یتسد نایوپ

 .چن نایاش اقآ نیا یلو هرآ نم_
 .تخادنا الاب وربا داتسا

 ؟نایاش يدج_
 .مدرک جاودزا شیپ لاس کی ًادودح_
 .يراد ور ياوخیم هک ییاه زیچ هب ندیسر تقایل وت .مراد یتخبشوخ يوزرآ تارب ،بوخ هچ_
 ؟نایوپ يدرک راکیچ وت یتسار
 .متسه هک مدوب ینومه نم_
 ؟ینک جاودزا ياوخیمن_
 .هیفاک اه سورخ و غرم یطاق تفر نایاش هک نیمه_
 .درک ياهدنخ کت داتسا
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 ،یشب اه سورخ و غرم نومه تدوخ لوق هب ای اه قشاع عمج دراو زور هی مه وت مدیم لوق تهب_
 .هدنس نم فرح
 
 .تخادنا شگنر یکشم مرچ دنب تعاس هب یهاگن داتسا ،هقرفتم ياه تبحص یمک زا سپ
 :دیسرپ واکجنک نایوپ

 .دیتفگن ور بلطم لصا سپ_
 :تفگ و دیشک ششیر نودب و هدش حالصا تروص هب یتسد ،داد هیکت شا یلدنص هب	

 .منک راذگاو شهب ور تیلوئسم منوتب ات مدرک ادیپ ور نایوپ يهرامش یتخس هب_
 .داد ناکت رس نایوپ

 .مدیم ماجنا دایب رب متسد زا يراک ره_
 
 و هرتخد ماه وجشناد زا یکی 	راب نیا اما ،مدرکن باختنا رتخد يوجشناد تقو چیه نم هک دینودیم_
 .هشصاخ طیارش مه مباختنا لیلد اهنت
 :تفگ و دیشک شاهناچ هب یتسد نایوپ

 .دش بلاج_
 دنچ .نارهت دایم و هشیم لوبق نارهت هاگشناد وت ه،رایم دص ریز هبتر هدیم یبرجت روکنک یتقو_
 .ندیم ور هدش دیدپان ههام دنچ هک شتسود توف ربخ هک هشیم رضاح اه سالک رس ياهسلج
  .دایمن هاگشناد هگید و هشیم سرد لایخیب فرح نیا ندینش اب
 .هشب قفوم و هنوخب سرد هتشر نیا وت هنوتیم نوا ،منک شکمک هکنیا مفده
 .تسین يزیچ مک یبرجت دص ریز يهبتر هک ینودیم	
 :دیسرپ دوب لوغشم شا هوهق ناجنف اب هک روطنامه نایاش
 ؟دایم رب نم تسد زا یکمک یچ_
 .مزادنب رسرد وت ماوخیمن ور يدش لهاتم هکنیا و تتیعضو رطاخب ور وت_
 :تفگ نایوپ هب ور
 .يدب دای شهب ور هدشن رضاح 	یسالک رس هک یلاس کی ابیرقت ،هام دنچ یط ماوخیم تزا_
 ؟هنیناوق هفالخ نیا ،يروطچ_
 .یتخانشن تسرد زونه ور نم هک نیا لثم_
 ؟یچ شا هداوناخ ،مدب سرد نوا هب دیاب اجک نم ،مشیمن هجوتم_
 هک دندب هزاجا ات مدرک تبحص شاهداوناخ اب ؛مدیمهف هداتفا شارب هک یتاقافتا دروم رد یتقو_
 .هدرگرب هاگشناد هب هرابود نوشرتخد
 لاوحا و عاضوا نوا اب ور نوشرتخد دننک لوبق دننوتیمن هک دنتشاد مه هدیقع ،دندرک تقلاخم لوا	
 .دنتسرفب بیرغ رهش وت اهنت یحور
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 و مرسمه ،نم شیپ ماهنوخ وت .دنراپسب نم هب ور رتخد تیلوئسم هک دندش دعاقتم تبحص یمک اب	
 .هنومیم مدوخ رتخد لثم ،هنکیم یگدنز مرتخد
 :تفگ بجعتم نایاش
 . ...اعقاو داتسا_
 شکمک نیمه يارب ،هسرب داوخیم یچ ره هب هراد تقایل رتخد نیا یلو یعیبط ریغ راک منودیم_
 .منکیم
 مدوخ يهنوخ وت ای الاح ،هدب شزومآ شهب و دایب يراکیب تاقوا وت تعاس ود هنازور ماوخیم نایوپ زا	
 .هشاب تحار هک عقوم ره هاگشناد وت ای

 ؟تسین نوتدوخ يهنوخ هگم،دیدیمن سرد شهب نوتدوخ ارچ ،هشابن تراسج_
 .دینک راک شاهاب تعاس ود بش دینوتیم
 سرد رتخد نیا هب ماوخب مه بش هک هراذیمن مارب یناوت هگید ندوب هاگشناد وت رصع ات حبص زا_
 نم هب یگرزب یکمک ینک لوبق هگا ؛منکیم راک مراد یتایح یلیخ هژورپ کی يور نمض رد ،مدب
 .يدرک
 .مدب سرد شهب وحن نیرتهب هب ات منکیم ور ما یعس مومت_
 .دمآ داتسا ياه بل يور رب يدنخبل

 هتشذگ هب ور زانط ینوتیم تاه یعبط خوش اب یتسه يا هدارا اب مدآ ،يایمرب شسپ زا منئمطم_
 .ینودرگ رب شا

 ؟زانط_
 .ناهفصا دلوتم هلاس هدزون ،ییازریم هزانط شمسا_
 ؟میدب رارق یک ور هسلج نیلوا بخ_
 .يدوب تحار هک عقوم ره ادرف_
 ؟هروطچ شش تعاس_
 .منزیم فرح زانط اب بشما نم سپ هبوخ_
 شیپ رد ار دوخ يهناخ هار سکره و دنتفر نوریب پاش یفاک زا هنادرم تفگ و پگ یمک زا سپ
 .تفرگ
 
 
 تمس هب و دش شنیشام راوس .دش جراخ هناخ زا و دیشک شیاهوم رب یتسد ،درک بترم ار سابل هقی
 .دوب داتسا يهناخ رد لباقم ینیریش هبعج کی اب دعب عبر کی .دنار تداعس داتسا يهناخ
 دش زاب رد دعب یمک ،درشف ار گنز و دیشک یقیمع سفن	
 .دش یلصا نامتخاس دراو ،دوب هدش يراکلگ هک ابیز و زبس رس طایح ندنارذگ زا دعب	
  .دوب هداتسیا شلابقتسا هب تداعس داتسا لوا يهقبط رد ،يهناتسآ رد هک هقبط ود نامتخاس کی

 .داتسا مالس_
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 .يدمآ شوخ مرسپ مالس_
 .داد داتسا تسد هب ار ینیریش
 ؟يدیشک تمحز ارچ_
 .منکیم شهاوخ_
 .دش هناخ دراو و دنک رد تشپ ار شیاه شفک
 و تخادنا نییاپ رس ؛تفرگ رارق شلباقم رد گنر يا هوهق رداچ اب دوب یلاسنایم نز هک داتسا رسمه
 .درک مالس داتسا رسمه تروص هب هاگن نودب

 .مالس_
 .دییامرفب ،نایوپ اقآ يدموا شوخ_
 هک يروط مارآ و تسشن شرانک داتسا .تسشن اه لبم زا یکی يور و تفر هناخ نامهم تمس هب_
 .درک وا اب تبحص هب عورش دوشن هجوتم یسک
 ؟یشب ور هبور شاهاب هک يا هدامآ_
 .داتسا هلب_
 تفگ تهب يزیچ ره ،سرپن هتشذگ دروم رد ،ایب رانک شاهاب ،يدب نوشن شهب ور تدوخ نک یعس_
 ربص دیاب یلو دشاب هتشادن یبوخ راتفر نالا دیاش ،هریگب سنا تاهاب مورآ مورآ راذب .نک توکس طقف
 .هدن نوشن لمعلا سکع شاراتفر لباقم رد ،ینک
 ؟تشاد يراتفر هچ دیتفگ شهب هک بشید یتسار_
 هدرگرب درک هالک و لاش هک ییاج ات .دشیمن یضار هجو چیه هب تفلاخم ،تفلاخم ،تفلاخم_
 .متشاد شهگن هنوخ وت رارصا یلک اب ،ناهفصا
 راکیچ اج نیا مدیسرپ زا یتقو .هتسشن مقاتا مد یکشا يامشچ اب مدید مدش رادیب باوخ زا هک حبص	
 ؟يراد
 :تفگ	
  ... و هدب همادا شیگدنز هب ات هتساوخ شزا وزرآ	

 ؟وزرآ_
 .دیدیم سوباک دوب اجنیا هک ییاه بش رتشیب ،وزرآ شتسود مسا_
 .درک فراعت نایوپ هب 	و تفرگ ار ییاچ ینیس ،درک توکس شرسمه ندمآ اب داتسا

 
 
  .دز رد درک يا هفرس کت ،تفر زانط قاتا تمس هب ییاچ ندروخ زا دعب
  .دش قاتا دراو
 ؟تسه هزاجا_
 .دوب هداتسیا هشیش لباقم گنر يا هوهق رویلپ اب وا هب تشپ يرتخد
 .دیخرچ فلاخم تمس هب ادص ندینش اب
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 ؟موناخ زانط_
 !ییانشآ سح و رتخد یلسع نامشچ
 :تفگ و تفر ولج نایوپ ،دش شیور هبور درم هب هریخ
 .مدموا امش شزومآ يارب تداعس داتسا درگاش ،متسه یفیرش نایوپ نم_
 مشچ نیمز هب و تسشن اه باتک رانک .تشاذگ نیمز يور و تشادرب ار شیاه باتک فرح یب
 .تخود
 .تخادنا شتعاس هب یهاگن ،تسشن رتخد لباقم رد و دیشک یقیمع سفن نایوپ	

 .لاوس لح دعب تعاس کی و مدیم سرد تعاس کی_
 .دش هریخ باتک هب و داد ناکت رس رتخد
 .درک سیردت هب عورش شمارآ اب	

 
 
 نخس مه هملک کی یتح زانط اما ،دوب نداد سرد ریگرد تعاس لماک کی ،تخادنا تعاس هب یهاگن
 .درکیم هاگن باتک هب طقف همسجم دننام و دوب هتفگن
 .داد رارق زانط لباقم و تشون ذغاک يور لاوس دنچ	

 .ینک لح يراد تقو هقیقد هد_
 .دش نآ اب ندرک راک لوغشم و دروآ رد ار شنفلت
  .داد رارق یشوگ يهحفص يور هگرب زانط هک دوب هدشن هفیقد جنپ زونه
 ؟دش مومت_
 .تخادنا یهاگن هگرب هب ،تفاین یباوج یتقو
 .تخادنا الاب وربا ،دوب هدش لح صقن نودب و لماک تالاوس مامت	

 .ملاحشوخ ؛يدموا رب شسپ زا بوخ و هدوب یتخس سرد ،هبوخ یلیخ عورش يارب_
 ات مال و دوب هتفرگ توکس يهزور طقف زانط تدم نیا رد ،دنتخادرپ لاوس لح هب مه ار دعب تعاس
 .تشادرب ار شتک دنلب اج زا .تفگیمن نخس ماک
 .ظفاحادخ ،مایم سیردت يارب هرابود ادرف_
 .تفر نوریب قاتا زا
 :دمآ تداعس داتسا يادص ،دوش نلاس دراو هک نیا زا لبق	

 .هیبوخ و كاپ رسپ ،مراد لماک دامتعا رسپ نیا هب نم_
 :تفگ خساپ رد داتسا رسمه
 .هتناما مدرم رتخد مگیم ،هدب هک مگیمن نم_
 ؟هدیم دای سرد شهب هراد رسپ هی یتفگ شاهداوناخ هب وت الصا	

 اب هلباقم رد زانط .هنک بلج ور رتخد نیا رظن هنوتیم هک منودیم نوچ دایب متساوخ نایوپ زا نم_
 .هریم شیپ دنک شنامرد دنور و تسین تحار نم
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 هک يدامتعا ات ،هشاب هتشاد طابترا شاهاب امش و شدوخ يهداوناوخ زا ریغ یسک دیاب تفگ شرتکد	
 .هرایب تسدب هرابود ور هداد تسد زا
 ینک تقد شاه راتفر هب هگا یلو هدن زورب دیاش ،هسرتیم مدآ و مدآ زا هثداح نوا دعب رتخد نیا	
 .یشیم مفرح هجوتم
 ناتسد یعیبط ریغ شزرل هجوتم نداد سرد لوط رد ،تفر ورف رکف هب داتسا فرح نیا ندینش اب
 .دوب بیجع رایسب رتخد نآ ندیشک سفن زرط نآ زا ریغ هب .دوب هدش زانط
 .تفر نلاس هب و واد ناکت رس
 ؟داتسا_
 ؟نایوپ دش یچ_
 .دزن مه فرح هملک کی نالا نیمه ات مدوب ششیپ یتقو زا هنافساتم اما ،هراد ياهداعلا قوف شوه_
 ور شدامتعا هدروخ هی و یتفر ور هار فصن ینعی ،هتخادنن هار داد و غیج تندید اب هک نیمه هبوخ_
 .یشیم قفوم .يدرک بلج
 
 
 هناخ دراو نایاش ات داتسیا رانک .دش رادیدپ رد يهناتسآ رد نادنخ يهنارت دعب یمک ،درشف ار رد گنز
 .دوش
 .ناج نایاش مالس_
 ؟لاوحا و لاح ،موناخ هنارت مالس_
 .درک خی اذغ هک ایب و نک ضوع سابل دوز ،بوخ هبوخ_
 .وناب مشچ_
 شیور هبور گنراگنر زیم ندید اب تفر هناخزپشآ هب .تسش ار شناتسد ،درک ضوع ار شیاه سابل
 .دز یتوس
 .بشما يدرک ییوناب دک هچ_
 .دیدنخ هنارت

 .ایند درم نیرتهب هب میدقت_
 .تسب ار شنامشچ .دروخ علو اب و دنک ار رپ مکش غرم نار زا يا هیکت ،تسشن زیم تشپ هدنخ اب
 :دیسرپ واکجنک هنلرت

 ؟تسا هزم دب_
 .هشیمن نیا زا نیرتهب ،هرشحم_
 .دندش ندروخ اذغ لوغشم .تسشن زیم تشپ و دز یقیمع دنخبل

 ؟يدرک هچ زورما ،رتکد ياقآ ربخ هچ_
 .هناما و نما اج همه ،تسین يربخ_
 ؟يدید ور ینیبب دوب رارق هک داتسا یتسار_
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 .دش لاحشوخ یلیخ مدرک جاودزا دیمهف یتقو ،شتاقالم میتفر زورید_
 ؟دوبن یسورع وت_
 .منک شتوعد ماوخب هک متشادن ینوشن شزا نم الصا ،هن_
 .ینک شتوعد ماش يارب بش کی دیاب مرظن هب_
 .امتح_
 ؟هروطچ هبنش هس_
 .هبوخ_
 .هدب ربخ مهب ،درک لوبق هگا_
 ؟ینک ییوناب دک ياوخیم هرابود ،نوطیش يا_
 .نایاش ها_
 .دیشخبب_
 ،دمآ شناهد رد يا هزم دب عیام .تسا هدنام شیولگ رد اذغ و دروخب يزیچ دناوتیمن رگید درک سح
 . ...تفر یتشادهب سیورس تمس هب هلجع اب
 .دمآ ییادص .داتفا هار هنارت لابند هب ،تخود مشچ هنارت یلاخ ياج هب هکوش
 .داتفانیمز يور يزیچ ایوگ	
 .دوب هداتفا نیمز يور ناج یب ار هنارت ،درک زاب ار رد
 ؟هنارت_
 .درک دنلب ار وا تکرح کی اب ،تخادنا هنارت ندرگ و اپ ریز تسد
 شوغآ رد ار شفیحن مسج ،دناشوپ هنارت هب و تشادرب یلاش و وتنام .دش جراخ یتشادهب سیورس زا	
 .دش جراخ هناخ زا و دیشک
 زا ار وا راتسرپ ،دناباوخ تخت يور ار هنارت .دنار ناتسرامیب تمس هب تعرس مامت اب و دش نیشام راوس
 ؟دوب هدمآ شزیزع يهنارت رس هب هچ ،دزیم مدق ورهار رد سرتسا اب .درک نوریب قاتا
 .دمآ نوریب قاتا زا رتکد ات دز مدق ورهار رد ردقنآ
 .تفر رتکد فرط هب

 ؟هروطچ مرسمه لاح_
 .میدرک قیرزت مرس هی شهب العف ،تشاد دیدش راشف تفا_
 ؟هشیم صخرم یک_
 .هگید تعاس ود و یکی_
 .شمنیبب منوتیم_
 .هشوه یب _
 .مشاب شرانک ماوخیم ،تسین مهم_
 . ...طقف .هرادن يدروم_
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 ؟یچ_
 .دینک هعجارم هاگشیامزآ هی هب امتح ادرف_
 ؟هداتفا یقافتا ،ارچ_
 .هدب يرادراب تست هی نوترسمه هرتهب_
 .دوش طلسم عاضوا هب ات دز کلپ راب دنچ ،تشذگ شرانک زا رتکد
 ؟يرادراب تست
 ؟هنارت ینعی
 دش تکاس راتسرپ رکذت اب .دش لیدبت ههقهق هب هک ییاج ات تفرگ تدش شا هدنخ مک مک ،دز دنخبل
 .دوب شنابل رب هدنخ در زونه اما
 هب عورش .تفرگ تسد رد ار هنارت يهدز خی ناتسد و تسشن تخت یلدنص يور ،دش هنارت قاتا دراو	
 .درک شا هقالع دروم گنهآ ندناوخ
 مبلق وت يداد اج وتدوخ تاریگ هاگن نوا اب_
 مک مک وت قشاع مدش هک دش یچ منودیمن

 
 هظحل هی تمنیبن هشیمن مورآ ملد هنووید نم هنودیم ادخ
 هزرا یم ایند همه هب مبوخ لاح نیا هرآ

 
 ! لایخیب . يدرک دب ولد لاح يدرک مقشاع
 هدنوماو لد قلق هگید هئوت تسد هخآ
 يدرک اپ هب یشیتآ يدرک راکیچ وت
 هدنوم اج وت شیپ هک یلد هریگیم یشابن ینودیم
 
 ! لایخیب . يدرک دب ولد لاح يدرک مقشاع
 هدنوماو لد قلق هگید هعوت تسد هخآ
 يدرک اپ هب یشیتآ يدرک راکیچ وت
 هدنوم اج وت شیپ هک یلد هریگیم یشابن ینودیم
 
 مراد تسود نوج ولد اب نومک وربا نومب مشیپ
 مراذب توناز يور رس داوخیم ملد تاهاب مشوخ
 
 یک هب مگب وملد فرح یکت مدوخ مترارق یب
 یکی وت ونم یتشک و مدش شقشاع هک
 
 ! لایخیب . يدرک دب ولد لاح يدرک مقشاع
 هدنوماو لد قلق هگید هئوت تسد هخآ
 يدرک اپ هب یشیتآ يدرک راکیچ وت
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 هدنوم اج وت شیپ هک یلد هریگیم یشابن ینودیم
 
 ! لایخیب . يدرک دب ولد لاح يدرک مقشاع
 هدنوماو لد قلق هگید هعوت تسد هخآ
 يدرک اپ هب یشیتآ يدرک راکیچ وت
 هدنوم اج وت شیپ هک یلد هریگیم یشابن ینودیم
 
 
 ؟ینیما هنارت موناخ_
 .تفر شریذپ تمس هب و تفرگ ار وا يولج ،دوش دنلب هنارت هکنیا زا لبق
 .افطل ،ینیما هنارت شیامزآ هگرب_
 ؟دناجک نوشدوخ سپ_
 .هدب شلاح تساجنوا_
 تخادنا الاب وربا راتسرپ

 .تبثم باوج ،بانج مگیم کیربت_
 هنارت تمس هب و تفرگ شریذپ يدصتم تسد زا ار شیامرآ يهگرب ،دش هشیمه زا رت قیمع شدنخبل
 .تفر
 ؟نایاش دش یچ_
 نابل يور مک مک دنخبل ،ینزب دیفس و هایس هب تسد يرادن قح دعب هب نیا زا هگید ولوچوک نامام_
 . ...تسب شقن هنارت

 
 .درک بلج ار شرظن يرتیت هک دوب يدرگ بو لوغشم
 يرارف راک تنایخ كرتخد 																					
 .دیشوج شنورد رد هزادنا زا شیب يواکجنک سح اما دوش در هجوت یب تساوخ
 .دش اه نتم ندناوخ هب لوغشم ،درک کیلک رتیت يور
 .هدش يرارف هناخ زا تسا هام دنچ و لاس کی هب و کیدزن هک يرتخد ،داژن خرف وزرآ
 . ...دشن ادیپ وا زا يدر رگید و درک رارف دقع يهرفس رس زا هک يرتخد	
  ...تسا هتشاذگ رارق يرگید اب ناشرتخد کت دندش هجوتم شا هداوناخ دعب هتقه دنچ اما
 راهظا و دنتفرگ كرتخد يارب میحرت مسارم ناش هتفر تسد زا يوربآ ظفح يارب هک ياهداوناخ
 .دنا هداد تسد زا ار ناشرتخد هک دندرک
 . ...دنکیم یگدنز اه ام زا یکی نیب یکاخ يهرک نیمه يور ملاس و هدنز هرتخد نآ هک یلاحرد	

 
 .دوش صخشم سکع ات دیشک لوط یمک ،درک کیلک رتخد سکع يهنیزگ يور
 .انامه هراتس یبصع ياه هدنخ و انامه سکع دندش صخشم	
 .دناوخ ار سکع ریز
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 .شنمدار زورهش .دیریگب سامت نم اب دایش رتخد نیا اب ییانشآ تروص رد
 بل ریز و دز يرورش يدنخبل .تشون ذغاک يور ار نآ عیرس ،دش هریخ ریوصت ریز لیابوم هرامش هب
 :تفگ
 تارب توربآ ؟يراذب هالک یک رس ياوخیم .یتخیر مه ور يرارف رتخد هی اب ،نم قمحا يومع رسپ_
 .مراذیمن
 .دیچیپ یشوگ رد یحضاوان و هتفرگ يادص قوب دنچ زا دعب ،تفرگ سامت هرامش اب

 .شیام...رف_
 .دوشن لباقم درف يادص هجوتم ات دش ثعاب ،دمآیم نفلت تشپ زا هک ییاه ههقهق يادص
 .دایمن نوتادص ولا...ولا_
 .دیشک يداد زورهش
 .هطخ تشپ یک منیبب دیش هفخ هظحل هی_
 ؟يدینشن شیامرف متفگ
 .تشم ار شتسد مشخ زا

 . ...وزرآ هرتخد نوا يهرابرد ،يدز تنرتنیا وت هک یتیاس يارب_
 .بخ_
 مراد لاوس يرس هی_
 .وشن محازم هک هن هگا ؛وگب مهب يراد ربخ شاج زا رگا ،متشون تیاس نومه وت هدوب یچ ره_
 .مراد ربخ_
 .دش بلاج_
 .شیسانشیم اجک زا الصا ،يراد شراکیچ وت ممهفب دیاب لوا یلو_
 .مراکیچ و میک و نم هشاب هتشاد طبر وت هب منکن رکف ،یصخش باسح هدروخ هی_
 .ممهفب دیاب_
 .چن_
 ؟هن ای یگیم الاح .مدیم تاعالطا ،منونشب وت زا هک یتاعالطا ربارب رد مرهمدار هی نم_
 . ..منک جاودزا شاهاب دوب رارق ،مدروخ ور شرهاظ لوگ_
 .دیرپ الاب هراتس ياه وربا

 ؟شیسانشیم اجک زا وت بخ_
 .ما قمحا يومعرسپ رسمه_
 .یشاب هتشاد نوماه همانرب وت رارق هی دیاب ،هشیم رت بلاج هراد هظحل ره نومثحب_
 ؟اجک ،هیبوخ يداهنشیپ_
  .هنارهت لام تا هرامش_
 .هرآ_
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 .نارهت مایم ،هگید زور هس يارب نومرارق سپ_
 .نک مربخ يدموا عقوم ره_
 .یتسه یبوخ کیرش ،هبوخ_
 .دز یناطیش يا ههقهق هراتس
 .مرادرب مهار رس زا ور محازم نوا ات منکیم يراک ره_
 .شاب هتشاد ور ما هرامش ،هنیمه_
 ...و دز يدنخزوپ .درک عطق ار سامت

 
 
 .دش هدایپ نیشام زا و دیشک شیاهوم رب یتسد
 .تفریم تداعس داتسا يهناخ هب 	،زانط شزومآ يارب هک دوب هام هس هب کیدزن ابیرقت
 .داتفا هار زانط قاتا تمس هب درک یسرپ لاوحا و مالس شرسمه و داتسا اب هکنیا زا دعب	
 نخس وا اب ار هملک هد هنازور لقادح و دوب هدش رت یمیمص لبق هب تبسن یمک زانط ،تدم نیا رد	
 !دوب یشیاتس لباق و میظع تفرشیپ نیا و تفگیم
 .دز رد هب ياهبرض	

 .دییامرفب_
 .موناخ زانط مالس_
 .مالس_
 ؟یبوخ_
 .درک افتکا یخلت و ناج مک دنخبل ندز هب زانط
 . ...و دش زاغآ یمسر روط هب سرد يهسلج
 
 .نوتنوطیش يولوچوک رسپ ریوصت مه نیا ،رهمدار بانج بخ_
 .تخود مشچ دیفس و هایس روتینام هب دنخبل اب
 .دوب شکچوک كرسپ شوج و بنج دهاش دنخبل اب ،دز هقلح شنامشچ رد قوش کشا	
 .تخادنا ،دوب ناور يوج دننام مشچ رانک زا شیاه کشا هک هنارت هب يزیمآ رکشت یهاگن
 .درک هاگن روتینام هب هرابود و دیشک یقیمع سفن	
 .دندش جراخ بطم زا دعب یمک
 :تفگ هنارت هب ور قایتشا اب ،دوب یشورف يزاب بابسا يهزاغم دنچ رتکد بطم کیدزن قافتا زا	

 ؟مینک دیرخ میرب ،هرسپ میدیمهف هک الاح_
 .مقفاوم_
 .دنتفر اه هزاغم تمس هب
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 .دندش اه هزاغم یکی دراو	
 هدش فیدر هنارسپ و هنارتخد کچوک زیاس ياه سابل فرط ره زا ،ییایور و توافتم الماک يایند	
 يهناکدوک ياه باوخ سیورس و دندوب هدش هدیچ اه نیشام ،اه گنفت ،اه کسورع ناشلباقم ،دندوب
 هب یتسد قایتشا اب نایاش ،دنتفر اه يزاب بابسا تمس هب .دیشکیم یگریخ هب ار اه مشچ نردم
 .دیشک اه گنفتزا یکی

 هشیمه یلو منک يزاب هچوک وت زور ره شاهاب ات ،دنرخب مارب ور اه نیا را یکی متشاد وزرآ یگچب زا_
 .شمدنوخیم دیاب هک دوب متسد باتک کی نیشام و گنفت ياج هب
 .تشادرب ار توافتم ياه گنر و اه حرط اب نیشام دنچ ،تفر رت فرط نآ یمک ؛تشادرب ار گنفت
 .داد رارق هدنشورف زیم يور و درک باختنا ار تشاد تسود هک يزیچ ره و پوت ،ریشمش	
 :تفگ مارآ و دز یتلاجخ دنخبل هنارت

 .هنکیم نوم هرخسم هدنشورف ،ناج نایاش_
 .تسین مهم یچیه ،تسین مهم_
 .منکب مرسپ يارب يراک ره ماوخیم و مدش اباب رمع کی دعب	

 
 دوخ یب دوخ زا مه هنارت راب نیا .دیشک اه سابل فرط هب ار وا و تفرگ ار هنارت تسد اه هچب دننام
 .درک باختنا یصاخ ناجیه و روش اب ار اه سابل و دش
 دیفس روت نآ ياه هبل و دشیم تشگنا کی يهزادنا روز هب هک کچوک هنارتخد ياه باروج ندید اب
  .دیشک يا هفخ غیج ،دوب هدش هتخود
 ؟میرخب مه ور نیا هشیم نایاش_
 .تسا هنورتخد نیا_
 .مرتخد يارب مراذیم ،هلگشوخ یلیخ هخآ _
 .رادرب يراد تسود هگا_
 .دیشک وب قیمع و درک کیدزن ینیب هب ار نآ شنایفارطا هب هجوت نودب ،تشادرب ار باروج
 !یگزات و قشع ،یگدنز يوب	

 
 
 .دندش جراخ هزاغم زا رپ ناتسد اب
 .دمآ ییادص هک دندوب هنارت اب هدنخ وگ و تفگ لاح رد	

 ؟ومع_
 .دندیخرچ فلاخم فرط هب
 .داتفا تشاد تسد رد يا هبعج هک یکچوک كرسپ هب ناشنامشچ
 .دش مخ رسپ فرط هب ،تشاذگ نیمز يور ار دیرخ ياه کیتسالپ هدارا یب
 .تفر بقع هب مدق کی هدیسرت كرسپ	
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 .بوخ رسپ سرتن_
 .نکن اوعد ور نم_
 .منک تاوعد ماوخب هک يدرکن يراک وت_
 ؟ومع_
 .مناج_
 ؟يرخب مزا ور اه لاف نیا زا یکی هشیم_
 .هدب ات ود ،هتبلا_
 ؟ات ود ارچ_
 .مموناخ يارب مه یکی و مدوخ يارب یکی_
 ؟هتنز ،هلگشوخ موناخ نیا_
 .هرآ_
 :دیسرپ رسپ زا و تفر ولج مدق کی هنارت

 ؟هیچ تمسا_
 .ایرآ_
 و دش دنلب هدز لوه نایاش .دز گنچ ار شرس يور لاش درد تدش زا ؛دمآ شغارس هب درد نآ هرابود
 .تفرگ ار هنارت ناتسد
 ؟هنکیم درد ترس ،یبوخ هنارت_
 .دوب رذگ دوز میسن کی دننام
 :تفگ شمارآ اب دروآ الاب رس	

 .مدش بوخ_
 . ...ترس نالانیمه وت يروجچ_
 .تسین مهم ،مشیم يروج نیا تردن هب _
 .رتکد میرب امتح دیاب_
 
 .لاف ات ود مه نیا ومع_
 .داد رارق رسپ تسد نورد یسانکسا ،داد نایاش تسد هب ار لاف
 :تفگ هنارت	

 ؟ایرآ_
 .هلب_
  .نک ربص هظحل هی_
 ؟نایاش
 .مناج_
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 ؟الاب يرایب ور اه يزاب بابسا کیتسالپ هشیم_
 هب ار نآ .دروآ نوریب ار اه نیشام زا یکی و درب کیتسالپ نورد تسد ،تفرگ شلباقم ار کیتسالپ
 .داد ایرآ تسد
 .دییامرفب_
 ؟مدوخ لام_
 .هلب_
 اه امش ،مراد تسود یلیخ مه ور وت ومع .مراد تتسود یلیخ ،هلگشوخ موناخ رکشت ،نوج خآ_
 .دندوب اه امش لثم همه شاک دینوبرهم یلیخ
 .دش رود نایاش و هنارت زا تعرس اب ؛دناسر نایاپ هب ار شا هلمج
 ؟هنارت_
 .تسین تالمجت همه نیا هب يزاین .هنک يزاب هنوتیم مه اه نیشام نیا زا یکی اب ام يهچب_
 .هنکیم تخس ور یگدنز طقف تالمجت ؛يریگب نوسآ هشیمه دیاب سپ ،هنوسآ یلیخ یگدنز
  .مینکیم تافاکم راد 	ور نوماه یگدنز هب یمشچ مه و مشچ و تالمجت دوجو اب اه مدآ ام	
 .هریگب وخ تالمجت اب مرسپ ماوخیمن نم
 
 .درک توکس
  .دنزب یفرح هنارت عضاوت و يرظن گرزب مجح نیا ربارب رد تسناوتیمن عقاو رد	
 .دندرک تکرح دوب اه نآ نابزیم زورما هک گرزب رهمدار ترامع تمس هب و دتسشن نیشام رد
 
 
 .ینزیم ور اه تست نیا هقیقد دنچ وت منیبب ،مریگیم نامز نم بخ_
 ؟يرضاح ،ینکشب ور تلبق دروکر ماوخیم	

 .هرآ_
 .نک عورش ،کی ،ود ،هس_
 .درک قاتا رد ندز مدق هب عورش .دش دنلب اج زا و تفرگ زانط يهگرب زا هاگن
 داد تکرح تسار و پچ هب ار شناتسد ،دوب هدش کشخ نتسشن تکرح یب تعاس کی رثا رد شندب	
 ات الاب زا يرصتخم هاگن ،تفرگ رارق زانط کچوک يهناخباتک لباقم .دناخرچ نیفرط هب ار شندرگ و
 یتوافتم دلج هک اه نآ زا یکی زا ریغ هب دوب یسرد ياه باتک شا يهمه ؛تخادنا اه باتک هب نییاپ
 .موبلآ کی لثم و دوب رت گرزب ،تشاد
 .دیشک نوریب اه باتک نایم زا ار نآ يواکجنک اب
 .دوب هدش کح زانط و وزرآ مان نیتال هب موبلآ دلج يور
 .درک زاب طسو زا ار موبلآ و دش رتواکجنک
 :تفگ بجعتم بل ریز و دنام تباث شمشچ	
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 ؟!هنارت_
 .دیشک ار موبلآ و دیود نایوپ تمس هب هلجع اب .دش نایوپ هجوتم هزات و دروآ الاب رس زانط
 .هیصخش نوا_
 .دیسرن شنهذ هب ياهملک چیه اما دز بل ،دمآ دوخ هب زانط دنلب اتبسن يادص اب

 ؟یفیرش ياقآ_
 کی هک زانط تسود نامه ،دوب هنارت وا .تشادن ندز کلپ ناوت یتح تخود مشچ زانط هب هدز تهب
 !دوب هدرم شیپ لاس
 !يرازاب هتفشآ هچ
 .تفرگ ناتسد نایم ار شرس و تسشن نیمز يور
 داهنشیپ رد هشیر تالکشم مامت ینعی ،هداتفا زور و لاح نیا هب هنارت زا يرود رطاخ هب زانط ینعی	
 .دوب هنارت اب جاودزا يارب نایاش هب شاهناقمحا و رکف نودب
 .دشکب شتآ هب ار زانط و هنارت یگدنز شناتسد اب تسناوت روطچ
 .درک باطخ نارگن ار شمان زانط
 ؟دیدید مموبلآ وت یچ هگم ،هدش یچ ،یفیرش ياقآ_
 .یچیه...ه_
 ؟يدید ور نم يوزرآ سکع ،وگب ور شتسار_
 .دز بل

 .دوب وزرآ شمسا سپ_
 :دیشک داد شنورد ییادص
 ؟یتفگ غورد يروجچ ،تفرگ غارس دموا شا هراچیب ياباب یتقو تسین تدای _
 .همرتخد هزرآ نیا تفگ تسین تدای	
 ؟ارچ ،نایوپ یلذر ردقنیا ارچ
  .دیشکیم شتآ هب ار شنورد شیب زا شیب هظحل ره ،نادج باذع
 تقیقح هب و دنیچب مه رانک کی هب کی ار لزاپ ياه هکت ،دمهفب ار زیچ همه ات درک شروبجم یسح
 .دربب یپ امن هنارت يوزرآ

 .یگب تتسود زا هشیم_
 .هن_
 . ...شاهرهچ ،موناخ زانط منکیم شهاوخ_
 .هدنوم مسرد_
 .وگب مارب تتسود زا طقف مگیم راب اه راب تارب ور سرد نم_
 .دنک توکس نایوپ نحل نآ ربارب رد تسناوتیمن
 .دیسریم شمارآ هب یمک رفن کی اب لد و درد و هتشذگ يروآ دای اب دیاش	
 مشچ و درک لفق مه رد ار شناتشگنا ،درک عمج ار شیاهوناز ،داد هیکت راوید هب ،تسشن نیمز يور
 .تسب
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 ؛میدرکیم یکدنز لحم کی وت .میدش گرزب مه اب یگلاس جنپ زا ،داژن خرف يوزرآ .دوب وزرآ شمسا_
 ؛میدوب رفنتم مه زا هناگ هچب و کیچوک عوضوم کی رس لاس هد هب کیدزن
 لآ هدیا نم و مدشیم شلثم دیاب هک دوب نم يهداوناخ لآ هدیا يهچب هشیمه نوا هک نیا رطاخ هب	
 !دشیم نم لثم دیاب وزرآ و نوا يهداوناخ
 .میدرک باختنا ور یبرجت يهتشر ماهاب رخآ لاس ،میدرک یتشآ هرخالب اما
 .صاخ یلیخ دوب صاخ نم يوزرآ
 .منک شفیصوت دوب هک روط نوا منوتن مه زاب اه فرح نیا مومت اب دیاش	
 .دنورذگیم نتشون و باتک ندنوخ هب ور شحیرفت تقو مومت تسنوتیم هک ییاج ات ،دنوخیم سرد
 يهزادنا هب اقافتا درکیمن ینوطیش مگ یمن ،تشادن ینووجون يهرود ياه تنطیش هب ياهقالع	
 ایند دب و بوخ زا زونه یتقو يدوز نیا هب فلاخم سنج اب هک تشادن ياهقالع چیه یلو دوب شدوخ
 .هشاب هتشاد یفطاع يهطبار ،هنودیمن يزیچ
 ،هنکیم لوغشم ور شنهذ طقف راک نیا تشاد هدیقع	
 هک یتلزنمو ماقم هب ،هنوخن هک مه سرد ،هنوخب سرد هنوتیمن ،هشب لوغشم شنهذ مه یتقو	
 .هشب هچب يوش هنهک دیاب شرخآ و هسریمن داوخیم
 .دندوب شیاتس لباق هک ییاه فده ،تشاد یصاوخ یلیخ ياه فده ياوخب ور شتسار
 ود دعب اما دیربیم ،دشیم هتسخ اه مدآ يهمه لثم مه ییاه تقو هی یلو دیشکیمن شالت زا تسد
 .دشیم لیدبت نم بوبحم يوزرآ نومه هب هرابود زور هس
 .دنوسریم الاب ياه ماقم هب ور نوا شا هفقو یب ياه شالت ندنوخ سردنیمه
 
 
 يدایز ینس توافت مه اب هک دنچره ،میگدنز يارب وگلا کی لثم ،دوب رتالاب نم زا يزیچ ره وت نوا_
 .میتشادن
 .میداد يرسارس تست ناحتما کی هام نابآ یلاوح هاگشناد میرب و میدب روکنک دوب رارق هک رخآ لاس
 .دوبن یتیقفوم مک نیا و دوب هدش لوا روشک لک وت وزرآ
 یلو هشب سالک دراو يژرنا اب هرابود ات مدوب رظتنم هبنش زور .تشذگیم جیاتن مالعا زا دعب هتفه کی	
 .دموین تاظحل نیرخآ ات زور نوا
 لد هرخالب .دادیمن باوج یسک یلو متفرگیم سامت نوش هنوخ اب ؛تشذگ لاونم نیا هب زور دنچ	
 .نوش هنوخ مد متفر و مدز ایرد هب
 تفگ شردام مدش هک نوشنوخ دراو ،دوب هتفرگ مزا كاروخ و باوخ وزرآ زا يربخ یب هتفه ود یکی	
 .مدوب اه فرح نیا زا رت جمس نم یلو درک تعنامم مکی و هباوخ
 .درکیم ییامندوخ شا هنوگ يور یلیس در دوب و هدش خرس هیرگ تدش زا شتروص مدش شقاتا دراو
 .تفگ دوب هتفرگ رارق شهار رس هک يرابجا جاودزا زا ،دش رادیب باوخ زا یتقو	
 .دوب هدش وزرآ قشاع شرف رازاب گرزب ،شنمدار نسحم جاح ياهرسپ زا یکی زورهش



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

156   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 زا دایز و یبصعت کشخ زورهش هک دوب نیا وزرآ لکشم یلو دوبن يدب يزیچ ارجام ياج نیا ات بخ	
 .دوب یبهذم دح
 .وزرآ فلاخم يهقطن اقیقد	
 اما تشاد لوبق و بهذم و نید ،درادناتسا و لومعم دح رد هب یلو تشاد دمآ و تفر عامتجا وت وزرآ	
 .هزادنا هب
 .دوب لامرن شیگدنز يهمه	
 دش یضار شا هداوناخ اب اوعد و رشت یلک اب هرخالب دوب فلاخم وزرآ اما ،درک يدایز يراشف اپ زورهش
 .هنیشب دقع يهرفس رس هک
 شدیدهت هک یتاقافتا زا مدش لفاغ .متخادنا وزرآ رس وت ور رارف رکف ،مدش هنوید مدیمهف یتقو
 .مداد شیرارف یتخبدب یلک اب هگب هلب تساوخیم یتقو هرفس رس دقع زور ،درکیم
  . ...یلو هنک رارف لسع اب دوب رارق	

 
 .دش دنلب شا قه قه
 
 زا زورهش ؛مدوب قافتا نیا یلصا لماع نم .دش مگ مزیزع يوزرآ .دیسرن وزرآ هب تقو چیه لسع یلو_
 .درب اج همه ور شوربآ و دز وزرآ هب ور اه ماهتا نیرتدب فیثک لذر نوا ،ربخ یب ادخ
 فارطا اه لپ زا یکی نییاپ ور وزرآ يهتخوس دسج هک دندرک مالعا شا هداوناخ دعب هام دنچ ابیرقت
 .وزرآ دسج نیا هک هدرک دییات ینوناق کشزپ و دندرک ادیپ رهش
 الاح یلو میدرکیم لیمکت ور مه دوجو هظحل ره هک میدوب هایس و دیفس یهام ات ود لثم وزرآ و نم
  .مشاب لماک منوتیمن دبا ات تقو چیه و مدش یکاخ يهرک نیا مدآ نیرت اهنت نم وزرآ نتفر اب
 .ممتسود نیرتهب گرم ببسم نم
 .دز راز لد هت زا و تشاذگ وناز رب رس
 .دادن ناشن یلمعلا سکع چیه ،تشادن مه دز کلپ ناوت یتح
 .دروآ الاب رس زانط
 ؟نایوپ اقآ ،یفیرش ياقآ_
 :تفگ و دمآ نوریب رکف زا .داد ناکت ار نایوپ سرت اب

 .مرب دیاب نم...نم ،مرب دیاب_
 .تفرگ ار نایاش يهرامش .تفر نوریب هناخ زا تداعس داتسا نانخس هب هجوت نورب و تشادرب ار شتک
 یتنعل رادرب_
 .دیبوک نامرف يور تینابصع اب ار شتشم
 
 لصو ار سامت و دش رود عمج زا ،دمآ رد ادص هب شنفلت هک دوب شردپ و اهومع اب تبحص لوغشم
 .درک
 ؟نایوپ مناج_
 .ییاجک نالا ،نایاش ییاجک_
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 ؟هربخ هچ ،هدش یچ_
 ؟تساجک هنارت ،ییاجک نالا وگب ،یتنعل هدب باوج_
 .مگرزب ردپ يهنوخ میدموا هنارت اب_
 .تمنیبب دیاب نومب اج نومه_
 .ما ترظتنم بوخ یلیخ_
 
 
 مشچ دمآ نوریب هک هناخزپشآ زا .دروخب یبآ ناویل ات تفر هناخزپشآ تمس هب درک عطق ار سامت
 .دبایب ار هنارت ات تخادنا
 .دید رهمدار نادناخ نانز رگید و ردام رانک رد ار وا
 هتفر شیپ دارم قفو رب زیچ همه لاس کی نیا رد 	،تسشن شنابل يور رب دنخبل هنارت ياه هدنخ زا	
 .دنک زاب هداوناخ نیا ياضعا کت کت لد رد ياج تسناوت یتحار هب هنارت و دوب
 .تسیرگنیم هنارت هب مشخ اب هراتس .دش هراتس بوکخیم شهاگن هک دناخرچ مشچ
 :تفگ بل ریز و داد ناکت رس لایخیب

 .هشیم مدآ زور هی هرخالب_
 
 دنچ هک تشاد هلجع ریسم لوط رد ردقنآ .دش زاب هقیقد ود زا دعب رد ،درشف ار گنز همیسارس نایوپ
 .تفرشیپ فداصت زرم ات راب
 .دربب تولخ ییاج هب ار وا ات تساوخ نایاش زا ،همه اب يرسرس ندرکمالس زا دعب
 .دندش اه باوخ قاتا زا یکی دراو و دنتفر الاب يهقبط هب مه اب هارمه	
 تشپ .تفر الاب نلاس فرط هب دش دنلب اج زا واکجنک ،دش هریخ نایوپ ياه راتفر هب كوکشم هراتس
 .داتسیا قاتا رد
 ؟هدش یچ ،ینزب فرح ياوخیمن نایوپ_
 ؟هتلاوحا و لاح نیا لماع یچ ،هداتفا یقافتا تداعس داتسا يهنوخ وت 	

 .هنارت_
 .دش کیدزن رد هب رتشیب هنارت مان ندینش اب
  .درک نشور ار شنفلت توص طبض سپ ،دوب یمهم ربخ دیاش
 
 .ینکیم یط ور قاتا ضرع و لوط يراد طقف تسا هقیقد هد ،ینک یم منوید مراد نزب یفرح هی_
 ؟یچ هنارت هدش یچ وگب	

 .يدرک ور ترمع هابتشا نیرتگرزب_
 .هدش یچ منیبب نزب فرح د_
 .دندش ادیپ هنارت يهداوناخ_
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 ؟یچ_
 .دیزرل دوخ هب نایاش داد اب

 ؟هتفرگ ور هنارت غارس یک ،یگیم يراد یچ_
 ،وت رسمه دش غورد اب شیپ لاس کی هک ینومه هزانط تسود هک يرتخد نومه .وزرآ هن هنارت_
 .هدرم غورد هب هک ینومه
 .میتفگیم غورد دیابن نایاش میدرک هابتشا
 . ... هک قمحا نم هب تنعل ،میدرک منهج ور همه یگدنز راک نیا اب
 .دیرپ نایوپ فرح نایم
 ؟يدیمهف يروجچ ،يدش راد ربخ اجک زا_
  ...و هگب هتشذگ زا ات مدرک رارصا شهب .مدید ار هنارت سکع و مدرک زاب ور زانط موبلآ یقافتا زورما_
 .درک ورف شیاهوم نایم ار شتسد نایاش
 .هجو چیه هب ،همهفب هتشذگ زا يزیچ نالا دیابن هنارت_
 ؛دنشکیم باذع دنراد شا هداوناخ ،نایاش هشیمن_
 .هداتفا زور و لاح نیا هب ام هابتشا رطاخ هب هراچیب زانط	

 ؟متفگ غورد تهب هک مگب مرادراب نز هب مرب ياوخیم مزا يروجچ ،ياهنوید_
 مه دبا ات و منودیمن هتشذگ زا يزیچ نوا .مدرک نوهنپ تزا ور هتشذگو مدرک هدافتسا وس تزا مگب	
 .همهفب دیابن
 .هنکیم یگدنز نم رانک رد ینیما هنارت ناونع هب رتخد نوا و هدرم هشیمه يارب وزرآ تیصخش	
 .هرب متسد زا میگدنز مراذیمن ،ینزب یفرح نیرت کچوک یسک هب يرادن قح
 . ...نایاش_
 :دیشک داد شتروص رد ،تفرگ ار نایوپ يهقی تفر ولج مشخ اب

 .همهفب دیابن 	،مراذیمن ،نایوپ هن_
 ...مراذیم نومتقافر ور اپ یتفگ یسک هب يزیچ ممهفب هگا ادخب	

 
 
 .دنک ار شروگ دوخ تسد اب نایاش .دیشک یقیمع سفن و دش رود رد زا هراتس
 .تفرگ ار زورهش يهرامش هلصافالب و درک هریخذ شا یشوگ رد ار هدش طبض دراوم مامت	

 .ناخ زورهش هدب قلتشم_
 ؟يارب_
 .ینزب سدح یتسنوت هگا_
 ؟دیمهف وزرآ_
 .نوا زا رتهب_
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 .وگب تدوخ_
 تقیقح ؛هنم یشوگ وت نوشاه فرح يهمه ،دندرک فارتعا نوشاهراک يهمه هب نایوپ و نایاش_
 .منکیم تخبدب ور هنارت نم .ناخ زورهش هنم ياه تسد وت ارجام
 .دز ياهقهق زورهش
 .یتسه یبوخ کیرش هک قحلا_
 .مراد هشقن هی_
 .مونشیم_
 .همهفب ور ارجام يهمه دعب و هونشب ور شزیزع رهوش يادص لوا ماوخیم_
 .دش بلاج یلیخ_
 .وت لام ،نوریب دموا هنوخ زا یتقو نوریب هنزب هنوخ زا منکیم شروبجم_
 .دیدنخ راو هناوید هرابود
 .ههار رد یباسح نشج کی سپ_
 منیبب ممشچ اب ور شندیشک باذع ماوخیم ،مشاب منم يدرک شاهاب يراک ره هک نیا طرش هب_
 .هنیبب مشچ هب ور یشوخ هگید مه هظحل هی دیابن

 .منکیم تربخ امتح ،هشاب هرهب یب تذل نیا زا مکیرش مراذیمن_
 .ناخ زورهش هتتشم وت هگید تعاس کی ات تسالط تقو ؛منکیم يرامش هظحل عقوم نوا يارب_
 اب نایوپ و نایاش تیعضو زا ات دش کیدزن رد هب هرابود و درک عطق ار سامت دندیدنخ هناتسم ود ره
 .دوش ربخ
 ؟نایوپ_
 .وگب_
 ؟تفگ تهب یچ زانط_
 .هدوب یچ و هدوب یک ،منودب منز يهتشذگ زا ماوخیم	

 ...وزرآ شیلصا مسا_
 
 .دید هنوپ شیومع رتخد اب تبحص لوغشم ار هنارت .تفر نییاپ يهقبط هب و تفرگ هلصاف رد زا
 .درک لابقتسا ناش عمج هب هراتس دورو زا یلاحشوخ اب هنوپ ،تفر ولج	

 ؟مراد هنوپ مسا هب ومع رتخد کی نم یگیمن ینکیم راک هچ ،ربخ هچ مناخ هراتس يروطچ_
 .دز ياهناثیبخ دنخبل

 ؟ناج هنارت يروطچ امش ،هرذگیم_
 .تشادن رتخد نیا هب یبوخ سح الصا .دنک فاص هراتس اب ار شلد دوب هتسناوت لاس کی دعب مه زونه
 .ایب هظحل کی مرتخد هنوپ_
 :تفگ هنوپ
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 .هنکیم مادص منامام ،مایب و مرب نم هظحل هی اه هچب_
 .تفرگ هلصاف هنارت و هراتس زا

 ؟هبوخ ،هروطچ نایاش اب یگدنز_
 .نم قشاع نوا و منوا قشاع نم ،یلاع مگب هرتهب هن بوخ_
  .دنک نوریب شرس زا ار نایاش رکف هراتس ات درک دییکات قشع يهملک يور دمع زا

 ؟قاتا وت يایب هظحل کی هشیم ،مزیزع ملاحشوخ_
 ؟یچ يارب_
 .همهفب یسک ور مفرح ماوخیمن مراد تاهاب یصوصخ فرح کی_
 .نایاش اب ندرک یگدنز اب هطبار رد هنارهاوخ تیحصن کی	

 .هرادن تحیصن هب هزاین نایاش اب یگدنز_
 وت هک ور يزیچ سک چیه نودب دیاب وت .مشاب منادجو يهدنمرش ادعب ماوخیمن ،زادنن نیمز ور مور_
 .نایاش تقشع یتح .دنراد رهاظت باقن همه ،هدیمن نوشن یسک هب ور هراد شنطاب

 
 
 يا هوهق يهپاناک يور .دش نییاپ يهقبط ياه قاتا زا یکی دراو هراتس اب هارمه و داد ناکت رس راچان
 .تسشن گنر
 .دروآ رد شبیج زا ار شنفلت ،تسب ار رد هراتس	

 .نایاش شیپ مرب دیاب ،یگب رت عیرس هشیم_
 .مزیزع امتح_
 :تفگ و تشاذگ زیم يور هنارت لباقم ار نفلت

 .هقیقد جنپ دح رد ،هدب شوگ شهب طقف ،تسا هدش طبض يادص کی نیا_
 .متمدخ رد نم یتشاد یلاوس ره دعب	
 .دز ار شخپ يهمکد
 .تخادنا نینط شرس رد نایوپ يادص
 .دش يراج شیاه هنوگ يور کشا مکمک ،تفرگ ارف ار شدوجو لک یسوسحمان شزرل	
 !دوب شزیزع نایاش يادص نیا	
 .تفرگیم زاگ ار شبل شرتسا تدش زا و دوب هدش تشم شتسد
 :تفگ و تشادرب ار شنفلت ،دش مامت هک هدش طبض يادص	

 ؟مزیزع يرادن یلاوس_
 ؟هیک وزرآ ،هگیم یچ نم نایاش ،دوب یچ اه نیا_
 .ممهفب دیابن نم هک هراد دوجو یتنعل يهتشذگ نیا وت یچ
 .مدب باوج ات نک لاوس یکی یکی_
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 :دیرغ مشخ اب
 ؟ینودیم ما هتشذگ زا یچ وت_
 .داد همادا يدنلب يادص اب

 .نک مصالخ باذع نیا زا ،یتنعل وگب_
 .هیخوش هی شاهمه وگب ،هگیمن غورد نم هب تقو چیه نایاش	
 .دیدنخ هناتسم هراتس
 دایش کی ؛ینک رکف هک يزیچ زا رت لذر ،تنوبرهم نایاش ،تزیزع رهوش ،تسین یخوش زیچ چیه_
 .بلقتم
 .هدرک هدافتسا وس تدوجو و وت زا نوا
 .تشادن دوجو ینیما يهنارت تیوه تقو چیه	
 هدوب رارق رابجا هب هک ناهفصا لها ،هلاس هدجه يهغبان ،داژن خرف دمحم رتخد ،يداژن خرف وزرآ وت	
 و هنکیم فداصت رهمدار نایاش نیشاماب زور نومه قیقد و درک رارق دقع زور هک یسک ؛هنک جاودزا
 .هربیم دای زا ور هتشذگ يهمه
 .وزرآ ،ییوزرآ وت	

 .یگیم غورد وت وش هفخ_
 .نایاش رسمه ،ماهنارت نم متسین وزرآ نم	
  .هنایاش نم نیرخآ و نیلوا ،متشاذگن جاودزا رارق نایاش زا ریغ یسک اب	

 .مدیدن ییاج وت زا رت قمحا_
 .هدز لوگ ور وت هتفگ غورد تهب نوا ،هتخوس تارب شلد نایاش يدرک رکف	
 ؟هدوب یچ شلمعلا سکع ،يدیسرپ هتشذگ دروم رد شزا الاح ات الصا	
 .نک رکف مکی ،نک زاب ور تامشچ	
 رد و تسکش دهع هرخالب هک يزور نآ ؛دیشک رپ رود نادنچ هن يهتشذگ هب شنهذ ،درک توکس
 .تفر هرفط تقیقح نتفگ زا و دیشک داد ،درک شاخرپ نایاش اما دیسرپ نایاش زا هتشذگ دروم
 .تخادنا نینط اضف رد شا قه قه ،درشف ناتسد نایم ار شرس	
 ؟تسناوت روطچ نایاش ،تسا هداد يزاب ار وا هنوگ نیا شنابرهم درم دنک رواب تسناوتیمن مه مزونه	

 ،تسین وت لثم ینوبایخ ياج هنوخ نیا ؛يزیرب کشا و يریگب دابمغ تنینیشب اجنیا تسین رارق_
 .ي...ره
 .دیوگب تسناوتیم هچ اما دیوگب يزیچ ات درک زاب بل
 .دوب هریخ هنارت ياه راتفر هب دنخبل اب هراتس تفر رد تمس هب و دش دنلب اج زا	

 
 
 .دش جراخ یلصا رد زا شنایفارطا تریح هب هجوت یب ؛دیود نوریب قاتا زا
 :تشذگ شناگدید لباقم زا ياهنحص
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 باطخ ار یمان وزرآ درف هک ییاهادص ،دراد ياهناخ زا رارف دصق سرت اب هک یکرتخد ،بش کی	
 .دنهدیم رارق یشاحف 	دروم ار وا هب و دنکیم
 .دیشک یغیج
 .نیشب ورد مزا دیرب ،دیرادرب مرس زا تسد_
 .منودب يزیچ ماوخیمن نم	
 .مدرگیمن رب هتشذگ هب نم ،متسین وزرآ نم	
 .دوب رات شنامشچ و دزیم سفن سفن هیرگ تدش زا
 !دیرگیم نوخ شردام ياه هیرگ اب و تسا هدش عمج دوخ رد هشوگ شکرسپ درک سح
 .دش جراخ و تخادنا شرس تشپ هب ترسح زا راشرس یهاگن ،دیسر رد هب
 .دنداتسیا شلباقم لکیه تشرد درم ود رد زا شجورخ اب

 ؟ياهنارت وت_
 .درک هاگن اه نآ هب واکجنک کشا ياهلاح تشپ زا
 :تفگ يرگید
 .هشدوخ_
 .دروآ رد شبیج نورد زا ياهچراپ درم
 .تفرگ ار شناتسد و درب شروی تمس هب اه درم زا یکی هک تفر بقع	
 .تفرگ رارق شا ینیب يولج هچراپ ،دیشک غیج
 .دروآ مک سفن ؛درک يدایز يالقت	
 . ...و دش رات و هریت شنامشچ مکمک	

 
 .دش دنلب نیمز يور زا
 .تفر نایوپ فرط هب درشفیم مشخ تدش زا ار شا یناشیپ هک یلاح رد
 ،یتفگ يزیچ هنارت يهرابرد یسک هب ممهفب هگا یلع يالو هب مگیم مزاب یلو ،متفگ راب کی نایوپ_
 ؟يدیمهف ؛منکیم ور مدب ماجنا دیابن هک يراک و مدنبیم زیچ همه ور مشچ
 اب مه دعب هب الاح زا ،دندرک رس شدوبن اب هک لاس کی شاهداوناخ ،هنودب هنارت دروم رد دیابن یسک
 .دندب همادا دیاب لاور نومه
 هب روبجم ور نوشهشوگ رگج تقو چیه دنتشاد شتسود اعقاو رگا ،هرادن ییاج ردام و ردپ شیپ نوا
 .دندرکیمن ترطف تسپ کی اب جاودزا
 .يدیمهف هدرگرب اه نوا شیپ ماوخیمن	
  .دش قاتا دراو همیسارس هنوپ هک دنک مالعا ار شتفلاخم ات دز بل نایوپ

 ؟نایاش_
 ؟هربخ یچ ،هدش یچ_
 .هنارت....هنارت_



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

163   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 ؟هداتفا یقافتا ،یچ هنارت_
 .نوریب تفر هنوخ زا ،تفر_
 ؟یچ ینعی ،یگیم يراد یچ_
 .نوریب تفر هنوخ زا هیرگ اب مدید طقف _
 .نآرق ای_
 .دش جراخ قاتا زا سرت اب
 :دروآ نابز هب هدیسرت ار هنارت مان ،تفر طایح هب	

 ،ناج هنارت ،ییاجک نم يهنارت ،هنارت_
 .دادن باوج سک چیه ؛دز ادص ار هنارت مان و دیشک دایرف
 .دش دیشک هارمه نفلت تمس هب شنهذ ناهگان دناخرچ رس تسار و پچ هب ،تفر نوریب هناخ رد زا
 .تفرگ ار هنارت يهرامش
 .دشابیم شوماخ رظن دروم كرتشم هاگتسد_
 
 ،تسا هتفر اجک هنارت ینعی ،دز گنچ ار شیاهوم مشخ اب
 ....دشاب هدیمهف رگا ،هدش هیضق هجوتم دنکن

 
 
 رات زیچ همه .درک زاب مشچ هکوش و دیشک يدنلب غیج ،تسشن شتروص يور هک يدرس عیام سح اب
 .دش رت حضاو فارطا ياضف یمک ،دز کلپ راب دنچ ،دوب

 .يرارف سورع يدموا شوه هب_
 !یکیرات رد يدرم ،يادص
 .تسین نایاش يادص نیا ،هن
 يادص ،ان و من يوب ؛تشاد یمیدق رابنا کی هب تهابش رتشیب !؟تساجک رگید اج نیا ،دناخرچ رس
 .فقس زا بآ تارطق کچ کچ
 !وزرآ ...وزرآ ،نایاش ،هراتس ....دروایب دای هب ار هتشذگ دناوتب ات درک رکف یمک
 .دروآ نابز هب ار نایاش مان و دز سرت زا یغیج
 ؟نایاش ،نایاش_
 .دایم يدوز هب مه نوا_
 !ادص نآ هرابود
 ؟تساجک منایاش ياوخیم منوج زا یچ ،یتسه یک وت_
 ؟ناه هراد یچ هجوج نیا هگم هخآ ،ینزیم هنیس هب ور دایش نیا گنس زونه هک هبیجع_
 .دیزرل دوخ هب درم داد اب
 .دش رهاظ ياهنادرم ياه شفک شیور هبور قلطم یهایس نآ زا مک مک ،دینش ار ییاه مدق يادص
 :ندز مدق يادص هرابود
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 .قت ...قت ..قت
 ار شا هرهچ تسناوتیمن یکیرات رطاخ هب اما دوب هدش صخشم شیور هبور درف نت زا ياهمین لاح
 .دنیبب
 .دشیم رتشیب هظحل هب هظحل شدوجو رد سرت

 ؟هدب نوشن ور تدوخ ،یتسه یک یگیمن ارچ_
 هرگمه رد ناوربا و هتسشن نوخ هب نامشچ ،هدش حالصا تروص دش راکشآ درف يهرهچ مک مک
 .هدروخ
 .دز یغیج سرت زا
 . .... وا وا ؛شا هنابش ياه سوباک درم نامه ،دوب نامه وا

 .ولج این_
 .دیدنخ راو هناوید زورهش
 ؟ورب یگیم راب هی ،مایب یگیم راب هی ،هتچ تسه مولعم_
 .مسانشیمن ور وت نم ؟تساجک منایاش_
 .داژن خرف موناخ تمسانشیم بوخ یلیخ نم یلو_
 ؟يرارف سورع هسانشن ور وت هک هیک ًالصا

 .هشیم منارگن نایاش نک ملو ادخ ور وت تسا هگید رفن کی وزرآ ؛ینیما هنارت ما هنارت نم_
 نیا هب ،میشاب مه رانک دیاب اه الاح الاح ؛مدرک تادیپ ياد هدروخ و لاس کی دعب يراد هلجع یلیخ_
 ؟يدش ریس مزا يدوز
 .دیدنخ راو هناوید
 .يدرک یطاق الماک هدرک رثا دب یلیخ خی بآ لطس_
 وت يدعب ریسم يرارف سورع هن ،يراد تشگرب ای رارف هار یتحار نیا هب یتفیب زورهش ریگ يدرک رکف	
 . هزورهش منهج
 .دش وحم یکیرات رد شا هرهچ و تخادنا نینط اضف رد شکانسرت يهقهق يادص هرابود
 
 .تشگزاب هناخ هب دیما ان
 .تفر نایاش فرط هب و دش دنلب اج زا رد يادص ندینش اب	

 ؟يدرک شادیپ نایاش یچ_
 .دیشک ار شفتک هک تفر رگید تمس هب هجوت یب

 ؟دش ادیپ يربخ هنارت زا ،منزیم فرح تاهاب مراد_
 :دیشک داد و تشگزاب نایوپ فرط هب تینابصع اب

 .هتفر اجک منودیمن ،تسین منز ،مدرکن شادیپ ،هن_
 ؟یشیم ملایخیب الاح
  دش نایاش و نایوپ دایرف و داد هجوتم هک گرزبردپ
 :تفگ و تفر نلاس رگید تمس هب نانز اصع
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 .هشیم ادیپ تسین هک هلاسود يهچب ترس ور یتشاذگ ور هنوخ ،نایاش هتربخ هچ_
  .همس شارب سرتسا هتفگ رتکد هرادراب نوا ،دینکیمن كرد نوتمودکچیه ارچ_
 .هشیم ادیپ ،هگرزب ادخ رسپ شاب مورآ_
 .تفریمن ییاج ربخ یب تقو چیه ؛هرادن ییاج هک نوا هتفر اجک هخآ_
 :دیسرپ نارگن نایوپ

 ؟يدز گنز شیشوگ هب_
 ..مسرتیم نوریب هتفر هنوخ زا هیرگ اب ،هشوماخ هدیمن باوج_
 .دیوگب شیاه غورد و تاقافتا زا یفرح شگرزب ردپ ربارب رد تسناوتیمن ؛دروخ ار شفرح
 :دز بل دیما ان داد هیکت راوید هب

 ؟ادخ منک راکیچ_
 
 
 .دندش عمج هداوناخ دارفا يهمه مک مک ،دایرف داد يادص ندینش اب
 .دوب رت توافتم یمک عاضوا لاح اما درکن اج یب تلاخد ناش راک رد یسک لوا زا	
 :تفگ و تفر ولج دیحو
 ؟میدب ربخ سیلپ هب ياوخیم_
 ؟سیلپ_
 .دننک شادیپ ام زا رتدوز اه نوا دیاش ،هرآ_
 .تفر نوریب رد زا همه نارگن نامشچ هب هجوت یب ؛تسنادن زیاج ار گنرد رگید
 :تفگ نایوپ هب باطخ ،نایاش ردام هشفنب	

 .هرادن ساوحو شوه الصا ؛هدب شدوخ تسد راک مسرتیم ،شلابند ورب افطل ،مرسپ ناج نایوپ_
  .تفر نایاش لابند و داد ناکت رس نایوپ

 
 راتساوخ .تخوسیم شیولگ دوب هدیشک هک يدنلب ياه عیج رطاخ هب ؛دوب هریخ شفارطا هب سرت اب
 ؛دوب بآ هعرج کی
 .دینشیمن یسک ار شیاه هجض و غیج هک سوسفا و غیرد راب رازه دص اما
 .تشادن یناوت رگید ،دندرکیم سیخ ار تروص مادم ياه کشا
 سح مه ار شدنزرف ندروخ ناکت رگید هکلب ،هدروخن یفاک ياذغ و بآ اهنت هن هک تسا زور ود	
 .درکیمن
 .دهد ماجنا يراک هچ دیاب تسنادیمن و دوب درس شنت
 زورهش ار دوخ هک يدرف يادص .تخود مشچ شلباقم یهایس هب ،دمآ ینهآ رد ندش زاب يادص
 :دمآ دوب هدرک یفرعم
 .يرارف سورع يراد نومهم_
 ؛دندش رادیدپ اه یکیرات نایم زا هتسب ناتسد اب ینز و درم
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 ؛دوب هریخ نز و درم نآ يهفایق هب يواکجنک اب	
 ! هتشذگ نیریش و خلت تارطاخ يروآ دای ،انشآ ياه هرهچ
 .دندروآ موجه شنهذ هب هظحل هب نوگانوگ راکفا ،دوب هدش جیگ لک روط هب	

 
 .دز یغیج شکرتخد ندید اب الیش
 ؟وزرآ_
 ،دوب یعقاو زیچ همه ؛دنک سمل ار شکرتخد ات درب ولج ار شا هتسب ناتسد ،داتفا نیمز يور وناز ود
 .تشگزاب هرخالب وزرآ دیدیمن باوخ رگید
 زا لصاح تشرد نامشچ اب هنارت .درب ولج تسد ،تفر هنارت یلدنص فرط هب و دش دنلب یتخس هب	
 .دوب هریخ نز ياهراتفر هب بجعت

 ؟امش_
 هملک کت نیا ندینش اب شدوحو مامت .دشکب سفن دناوتیمن رگید درک سح ،هنارت يادص ندینش اب
 .دندرک هراپ هکت ار شبلق ابهم یب زیت ياه رجنخ ،دش ناریو
 .دیخرچ دوب هریخ هنارت هب هدز كوش و بجعتم هک دمحم فرط هب و درک يا هدنخ خلت

 .ادخ ،هتفر شدای ور نم مرتخد ؛هسانش یمن ور نم وزرآ هگید ،نک هاگن دمحم_
 .دز راز دنلب دنلب ،دیچیپ رابنا ياضف رد قه قه يادص
 یبصع طقف ،دش وحم یکیرات رد دنخزوپ اب دوب اه نآ ياه راتفر ندید لوغشم عقوم نآ ات هک زورهش
 .دروایب عمج نیا هب مه ار ایرآ تسناوتن ارچ هک دوب

 
 .دزیم سفن سفن هیرگ تدش زا و دوب هداتفا نیمز يور وناز ود الیش
 ؟ادخ مدرک تهاگرد هب یهانگ هچ ،دش یچ ،میدیسر اج نیا هب ارچ ادخ_
 .دیزرل رابنا ياه نوتس الیش دایرف زا
 !ییانشآ بیجع سح ،تسشن هنارت لد رد یبیجع سح	
 .داتسیا هنارت لباقم و تفر ولج ؛دوب هدش بوکخیم شیاج رس عقوم نآ ات هک دمحم
  .دش هریخ شرتخد نازرل ياه هلیت هب	

 ؟یتشگرب هرخالب ،نم يولوچوک رتخد ،نم يوزرآ_
 
 
 :تفگ هنازجاع شیور هبور نز و درم صیقن و دض ياه راتفر زا هفالک هنارت

 نم الصا مسانشیمن ور درم نوا ،مسانشیمن ور اه امش نم ،هربخ یچ اج نیا هگیمن یکی ارچ_
 ؟ماجنیا یچ يارب
 ور نم دراد دوجو وزرآ مسا هب يدرف و نم نیب هباشت امتح ؛ینیما هنارت ممسا ،متسین وزرآ نم	
 .هربخ یب مزا هک هزور ود نالا ،مراد رهوش نم ،دیتفرگ هابتشا
 :تفگ و تخود مشچ هنارت هب هکوش الیش
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 ؟يدرک جاودزا وت وزرآ ،يراد رهوش وت...وت_
 ؟همهفیمن یسک ارچ ،متسین وزرآ نم_
 :تفگ ضغب زا هدش رپ يادص و هیرگ اب الیش
 رارف تقیقح زا یچ يارب ییوزرآ دوخ یتقو یتسین وزرآ یگیم ارچ ،ینکیم راکنا ور ام ارچ_
 ؟ینکیم
 وت دیاش ؛مسانشیمن ور هزورهش شمسا هگیم هک ییاقآ نوا و امش هک متفگ نم موناخ دینیبب_
 .مرادن دای هب هتشذگ زا يزیچ نالا نم یلو میتشاد دروخرب ماهاب هتشذگ
 يهمه هک مدیمهف مه ًادعب ،مداد تسد زا ور ما هظفاح و مدرک فداصت شیپ مین و لاس کی ادودح
 .هنکیم یگدنز روشک جراخ هک مراد ومع کی طقف و مداد تسد زا فداصت وت ور ما هداوناخ دارفا
 و سرتسا و مرادراب نم ؛تسین يداع متیعضو ،مدیدن ور مرهوش هک هزور ود ،ملهاتم نز کی نم	
 .منکیمن سح ور شدوجو هگید ،همس مچب يارب هدش مکاروخ باوخ زور ود هک سرت
 ؟ییوزرآ وت هگیم هسریم هار زا یسکره ارچ
 .هرظنتم نایاش ،مرب اج نیا زا رتدوز هچره مه دیاب ،منودیمن هتشذگ زا زیچ چیه نم دینک رواب	

 و مدرک جاودزا نم هگیم هراد مرتخد ،منومب هدنز ماوخیمن هگید ،سرب مداد هب دمحم....دمحم_
 . ....ادخ ياو يا ؛مرادراب

 . ....موناخ_
 رادراب یک يدرک جاودزا یک وت هخآ ؟هیخوش هی تافرح يهمه یگیمن ارچ ،وزرآ منکیمن تکرد_
 ؟يدش
 . ...ام يهزاجا نودب	
 .دناشوپ ار شتروص لک و تفرگ تدش شیاه کشا لیس
 
 هدرب موجه شتمس هب ایند ياه مغ لک زور ود نیا رد ،تفرگ ناتسد نایم رد ار شرس لاح هتفشآ
 .دندوب
 شنرود زا یسرت ایوگ ،دشکیمن سفن نآ رد رگید هنارت هک دراذگب ياهناخ رد ار شیاپ تسناوتیمن
 .دورب هناخ هب وا ات دشیم نیا عنام و تفرگیم تاشن
 دوب اه هچوک نادرگرس بش ات حبص ؛ربخ کی زا غیرد اما دوب هتشاذگ اپ ریز ار رهش مامت تدم نیا رد
 باوخ هب هپاناک يور اج نامه و تشگیم زاب شردپ يهناخ هب ناج یب و هتسخ بش ياه همین و
 .ون زا يزور و ون زا زور ،هرابود ادرف و تفریم
 
 .دیشک شرسپ يهناش رب یتسد و تسشن شرانک رد ییاچ ناویل ود اب شردپ

 ؟هروطچ ،مینک ادیپ لح هار هی و مینزب فرح ماهاب درم ات ود لثم دعب ،میروخب ییاچ _
 :داد باوج قمر یب

 .هبوخ_
 :تفگ ردپ ،دندروخ هک ور ییاچ
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 ؟درکن يراک سیلپ ،يدرک ییاه راک هچ وگب بخ_
 تسد یچ همه ،هتقو دنچ نیا وت راگنا.. راگنا ؛نیمز وت هتفر هدش بآ راگنا ،تسین شزا يربخ چیه_
 .دننک طقاس یتسه زا ور تخبدب نم دوجو ات دنداد مه تسد هب

 ؟ینزیم هک هیفرح هچ نیا_
 .دروخیمن تسکش اه یتحار نیا هب تقو چیه مدرک گرزب نم هک يرسپ	

  .هرایم رد وناز هب ور مدآ هدش يوحن ره هب هک ایند نیا زا ناما ،هنوخ هک راذن ملد ور تسد اباب_
 .هنکشیم هراد مرمک يرود درد زا	

 .هشیم ادیپ نک لکوت ادخ هب ،رسپ شاب مکحم_
 ؟نوریب هتفر هنوخ زا هنارت هک داد ربخ تهب یک راب نیلوا منیبب وگب الاح
 
 
 .دش قاتا دراو همیسارس هنوپ هک دوب نایوپ اب تبحص لوغشم ،دیشک رپ هتشذگ هب شنهذ
 
 .داد ربخ هنوپ_
 ؟درکن ثحب ای دزن فرح هنارت اب یسک قافتا نیا لبق ینعی ،دیمهف اجک زا نوا بخ_
 .منودیمن_
 .هنکب تهب یکمک هنوتب دیاش ،نزب گنز هنوپ هب_
 .درشف ار سامت يهمکد و درک ادیپ نیبطاخم نایم زا ار هنوپ يهرامش هلجع اب
 :دیچیپ نفلت رد هنوپ يادص قوب دنچ زا دعب

 .دییامرفب_
 .تومع رسپ ،نایاش منم ،هنوپ_
 ؟دشن يربخ هنارت زا ،یبوخ_
 .مراد تزا لاوس ات دنچ شتسار ،هن العف_
 .درک نشور ار وگدنلب ردپ يهراشا اب

 ؟نوریب تفر هنوخ زا يدید تدوخ وت ،دش مگ هنارت هک يزور نوا_
 .هرآ_
 ؟هنک لک لک الثم ای درکن ثحب یسک اب ،یچ شلبق بخ_
 هشیمن هک هبوخ ردقنیا هنارت الصا .دوب هناتسود مه شاه تبحص ؛دز فرح همه اب ابیرقت هنارت_
 .ینک ثحب و يریگب هدرخ شهب

 ؟يدوب ششیپ تاظحل يهمه وت ،نک رکف مکی_
 . ...یلو هرآ_
 ؟یچ یلو_
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  ...دموا هراتس هک میدزیم فرح هنارت اب میتشاد_
 ؟دنتفگ مه هب یچ ،دز فرح هنارت اب ،دش یچ بخ_
 .مشاب نوشرانک رتشیب متسنوتن ،درک مادص منامام عقوم نومه ،هاتوک يهلمج ات دنچ دح رد هرآ_
 ؟هدرک يراک هراتس روطچ	

 .العف ،تکمک زا نونمم هن_
 .دز هرگ ار شیاه تشم مشخ زا درک عطق ار سامت
 :تفگ ياهناکوکشم نحل اب شردپ

 . ...هراتس دیاش_
 .هنزیم مهب ور میگدنز زور کی رتخد نیا متسنودیم ،تخیر ور شرهز_
 .هشابن هراتس راک هراد ناکما یلو_
 هتفر هنوخ زا اوه و لاح نوا اب هنارت هک هتفگ يزیچ هی هنارت هب امتح ،هدرک يراک کی منئمطم_
 .نوریب

 .ینزب تمهت شهب ینوتیمن_
 .تسین تمهت ،نم ردپ هن_
 نیا مومت مدیم لوق تهب ،هدیم بیرف ور همه لاخو طخ شوخ رام نوا ؛یتخانشن ور هراتس زونه وت
 .مدرکن کش شهب رتدوز قمحا نم ارچ ،هشاب هراتس رس ریز تاقافتا

 ؟ینک راکیچ ياوخیم الاح_
 هنارت هب هگب و هنک فارتعا ،منکیم شروبجم هدش روج ره ششیپ مریم ،ممهفب ور زیچ همه دیاب_
 .هتفگ یچ
 . ...نایاش_
 .اباب العف_
 .تفرگ ار نایوپ يهرامش .دش جراخ هناخ زا هلجع اب و دز گنچ زیم يور زا ار شتک
 ؟نایوپ ییاجک_
 . ...نوبایخ وت_
 .ماباب يهنوخ مد ایب_
 ؟هدش هنارت زا يربخ_
 .مگیم تارب ور زیچ همه ،ایب دوز_
 .مسریم هگید هقیقد جنپ ات بخ یلیخ_
 
 .دز هبرض شیاپ يولج گنس هب تینابصع اب
 .تفرگ ار هراتس يهرامش
 ؟هراتس_
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 ؟امش_
 .دز يدنخزوپ

 ؟ییاجک ،منایاش_
 .یشاب هتشاد ور ماهرامش مدرکیمن رکف ،نایاش اقآ هب هب_
 ؟ییاجک مدیسرپ_
 .هنوخ_
 .مینزب فرح دیاب ،ما نوت هنوخ مد هگید عبر کی ات_
 .هیبلاج ثحب دص رد دص ،رهمدار نایاش بانج ما وت اب تبحص قاتشم منم_
 .دش نایوپ نیشام راوس و درک عطق رگید فرح چیه نودب ار سامت

 
 
 .درک عطق ار سامت
 .تفرگ ار زورهش يهرامش .دیدیم مشچ اب ار نایاش ندش درخ دیاب ،دز يدنخزوپ
	 

 ؟يایم ،میراد یمهم مسارم زورما ،مدوب تگنز رظتنم_
 ؟یمسارم هچ_
 .منزب ششیتآ ماتسد اب ماوخیم ،زورهش منهج مسارم_
 .منیبب مامشچ اب ور یضوع نوا ندش درخ هموزرآ ،منک مورحم ور مدوخ ارچ .هیلاع_
 .دز ياههقهق زورهش
 ؟يدرک رکف مداهنشیپ هب_
 ؟جاودزا_
 . ...و رفن هی زا ماقتنا ،كرتشم فده کی ،میروخیم مه درد هب یلیخ منئمطم هرآ_
 .مربیم ناریا زا یتحار هب ور وت نم هک هنیا شلقادح ،میراد دوس مه يارب یلیخ
 .هبوخ یلیخ مبلط 	تعفنم هشیمه هک ینم يارب تداهنشیپ ،هشیمن نیا زا رتهب_
 .مترظتنم همانسانش اب سپ_
 .امتح_
 .درک عطق ار سامت
 زوت هنیک ،عامط ،صیرح درف کی ،دوب وا يهدننک لماک يهمین زورهش ؛درشف شناتسد رد ار یشوگ
 . ...و
 زورهش قشاع هاتوک تدم نیا رد درکیم رواب دیاب ایوگ ؛دوب يزیچ ره زا رتهب زورهش اب هدنیآ دیاش
 .تسا هدش یبصع و نشخ
 .داد ياج شا یتسد فیک نورد لوپ يرادقم هارمه هب ار شا همانسانش ؛تفر شدمک تمس هب
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 دودحم ور وا هراومه هک دنامب ییاج رد هچ يارب ًالصا ؛دوب ددرگن زاب هناخ نیا هب رگید هک نیا لامتحا
 .دنکن یهن و رما ار وا یسک و دنکب دهاوخیم يراک ره ،دشاب اهر و دازآ تساوخیم وا ؛دندرکیم
 .دیسریم هگید يهقیقد جنپ ات نایاش ،تخادنا تعاس هب یهاگن
 :تفگ و داد ناکت رس لایخیب

 متشاد تسود ،ناخ نایاش یشب درخ هشیمه يارب ات هیفاک ،مربب نیب زا ور یضوع نوا هک نیمه_
 .رهمدار ياقآ ؛مشکب تسد تزیزع يهنارت ندیشک رجز يهظحل زا منوتیمن یلو منیبب ور تندش درخ
 .تفر دوب هداد سردآ وا هب البق زورهش هک زا هکورتم رابنا تمس هب و دش شنیشام راوس
 
 .میدب تسد زا مه ور خن رس هی نومه ،نوریب هرب هنوخ زا مسرتیم ،ورب رتدنت ،هدب زاگ رتشیب نایوپ_
 ؟مایم مراد یتفگ شهب ارچ يدرک هک دوب یتیرخ هچ نیا ،بوخ رسپ هخآ_
 .مگیم مراد هچ مدشن هجوتم هک مدوب یبصع ردقنیا ،تیرخ یگیم يراد تدوخ_
 .هنکن رارف هک شاب راودیما طقف_
 
 
 فرط نآ زا هراتس گنر دیفس يوژپ ندش جراخ هجوتم ،دوب شیومع يهچوک رس دعب هقیقد دنچ
 .دش هچوک
 .هنکیم رارف هراد شلابند ورب نایوپ_
 .دندرک تکرح هراتس نیشام لابند هیاس هب هیاس ،درشف لادپ يور ناوت مامت اب ار شیاپ
 .دندش جراخ رهش ياضف زا مک مک
 ؟منک راکیچ ،هشیم جراخ رهش زا هراد نایاش_
 .هسریم هنارت هب اه يزاب هبرگ و شوم نیا هت هگیم یسح هی ،شلابند ورب_
 هاگن هراتس ياه راتفر هب يواکجنک اب .داتسیا يا هکورتم ناکم لباقم هراتس نیشام دعب تعاس مین
 .دندرک
 .شلابند مریم نم ،شاب اجنیمه نایوپ_
 .هشاب كانرطخ هنکمم ،مایم منم _
 . نزب لخاد هب يرس هی مایب ات دیشک لوط یلیخ هگا طقف ،مرب مدوخ دیاب ،هن_
 ؟مدب ربخ سیلپ هب_
 .وگب سیلپ هب يایب یتساوخ یتقو ،هن نالا یلو ،هرآ_
 .شاب_
 .تشاذگ نیشام یلدنص يور ؛دروآ رد ار شتک و دش هدایپ نیشام زا

 .شاب تدوخ بقارم_
 .تفر رابنا تمس هب و داد ناکت دییات يهناشن هب يرس
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 اعقاو هگا ،دیدب هولج نوتدوخ رتخد ور نم دیراد رارصا ارچ ؛مدرواین دای هب هتشذگ زا چیه زونه نم_
 شفیطل تاساسحا اب دموا نوتلد روطچ ،مشابن نوترانک تقو چیه مدیم حیجرت مشاب نوترتخد مه
 يارب هک تشاد قح نوا ،هراد باختنا قح شیگدنز وت یسکره ،تشادن ینس هراچیب نوا ،دینک يزاب
 .هریگب میمصت شاهدنیآ
 ؟داژن خرف ياقآ دوب یچ جاودزا نیا يارب نوترارصا

 
 ییوزرآ نامه ؛دوب شدوخ يوزرآ رتخد نیا کش یب ،دوب شلباقم كرتخد تروص بوکخیم شهاگن
 .تفرگ شناج مک و کچوک ناتسد نایم رد ار شاهراشا تشگنا و دز دنخبل وا هب راب نیلوا يارب هک
 .دروآ الاب رس هنارت يادصاب

 ؟تشادن باوج ملاوس ،مدرک لاوس نوتزا ،داژن خرف ياقآ_
 :دیسرپ و دمآ نوریب رکف زا

 ؟مرتخد یتفگ يزیچ_
 .متسین امش رتخد نم_
 ارچ ،هشب زاب نوتیگدنز هنوخ هب شاپ زورهش لثم یسک دیتشاذگ ارچ ،دیدرک لوبق 	ارچ ؛مدیسرپ
 يهدنیآ تسنوتیم نوا بخ ،دروا ور روشک لوا يهبتر دیگیمن هگم ،هنوخب شسرد وزرآ دیتشاذن
 .هشاب هتشاد ینشور
 ؟ارچ
 .هدرک ریگرد ور منهذ اه لاوس نیا

 وت ،هشاب هتشاد شتسود هک یسک هنک شتیامح هروج همه هک یسک اب ؛درکیم جاودزا دیاب وزرآ_
 .متشاذگ مک شارب نم هک ییاه زیچ هنک مهارف ور داوخیم هک يزیچ ره و هشاب شرانک یتخس
 .هراد تسود ور اه نوا يرتخد ره هک هگید زیچ ات رازه و نلکدا ،رطع ،سابل	

 ؟هش یم تسرد لوپ اب زیچ همه دینکیم رکف ارچ_
  .یکاخ يهرک نیا يامدآ نیا يهمه هابتشا رکفت نیا
 دیگ یمن هگم ،تشادن یهجوت تقو چیه اه زیچ نیا هب هک دوب يرتخد وزرآ نوتاه هتفگ قبط
 بل ژر هی یتح هک دوب شنالاس و نس مه نیب زا يرتخد دیگیمن هگم ،دوب شسرد ریگرد هشیمه
 .تشادن مه هداس
 ؟دینک نیمات نیتسنوتن امش هک تساوخ يزیچ یک دوبن كاپ نوا هگم
 .دننکیم اه مدآ نیا ي همه ،وت ،نم ور هابتشا ؛هابتشا_
 میمصت تسرد مدرکیم رکف ،دیدیم ور شنمدار يهداوناخ ماقم و ترهش ممشچ ،مدرک هابتشا منم
 . ...مدرکیم رکف ،متفرگ
 :تفگ و درک عطق ار شنخس هنارت

 ؟دینک تخبشوخ ور وزرآ نوتمیمصت اب دینوتیم هک دیدرک رکف_
 .هضحم هابتشا ههابتشا نیا هن	
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 دننکیم رکف ،دنریگب میمصت نارگید یگدنز يارب دننوتیم دننکیم رکف هک ییاه نوا اه مدآ يهمه	
 رماوا عیطم هدرب لثم دیاب نوشفارطا و رود ياه مدآ و هتسرد نگب يزیچره و دندش رهد همالع
 تسرد مه نوتدوخ یگدنز وت یتقو دنریگب میمصت نارگید يارب ناوخیم ارچ ،دنشاب نوش هناقمحا
 ؟دنریگیمن میمصت

 
 
 :دیسرپ هنازجاع دمحم
 ؟وزرآ ینک تباث ياوخیم ور یچ_
  .متسین وزرآ نم_
 ور مرتخد نم ،دیزرل تامشچ ياه هلیت یتفگ غورد تقو ره ،یگب غورد یتسنونت تقو چیه_
 .يدرک یگدنز نم اب مامت لاس هدجه وت ،مسانشیم
 هتشاد یکیدزن يهطبار تردام اب دیاش ،متردپ نم ،ینزب لوگ ور نم ینوتیم نکن رکف تقو چیه	
 ما هچب هب مساوح ،منورذگیم هنوخ جراخ زا ور متقو رتشیب و متردپ نوچ ینک رکف دیاش ،یشاب
 یلو مدوب ترانک هشیمه ،مدوب تبقارم رود ار رود هشیمه نم .هدوبن يروط نیا تقو چیه یلو تسین
 هک نیا ینعی ردپ ،هنیبیمن سک چیه ،ینیبب دوبن رارق ینعی ،يدیدیمن ور نم وت ؛مدوب یئرمان
 مگیم نم یلو نامهب و نالف ردام نگیم همه ؛ینیبب ور تا هچب ندش گرزب رود زا و یشاب یئرمان
 هشیمه ردپ هک نیا عوضوم ؛تسین يا هگید زیچ و يدوسح ثحب ،تسه مه ردپ ردام زا ریغ هب
 .یطیارش ره وت شا هچب هانپ و تشپ
 . ...هگم ،هنک تیذا ور شنوخ و تشوگ زا هک یسک هنوتیم هگم
 :تفگ و تسکش وزرآ ضغب

 و مدوب یک نم دموا مدای ،دیدوب باوخ نوتمه یتقو بشید نومه ،مدروا دای هب ور همه نم ،اباب هرآ_
 مدش ایند نیا مدآ نیرت تخبدب هک دش یچ ،مدیسر اج نیا هب هک دش یچ دموا مدای مدوب یچ
 هب درک مروبجم منوبرهم ردپ هک میسک نومه نم ،مدوب نم هصق نیا مدآ نیرت هراچیب و نیرت تخبدب
 نعل و دندنخیم ششیر هب همه هک ما يرارف سورع نومه نم ،مایب رد فیثک و يا هدقع مدآ هی دقع
 ،دش انب غورد ساسا رب ما هقالع دروم درم اب مکرتشم یگدنز هیاپ هک مینومه نم دننکیم شنیرفن و
 .منکیم لمح ور مدوجو وت يهچب 	و مرادراب نالا هک نم
 . ...نم ،درک ادیپ يا هگید تیوه هبش کی هک يرتخد ،امن هنارت يوزرآ ؛ممدآ نومه نم ،هرآ	
 و زورهش اه یکیرات نایم زا ؛دروخ ار شفرح درم و نز هی یبیکرت ياه ههقهق و ندز تسد يادص اب
  .روآ وهت و هحیرک دنخبل اب زورهش و زیمآ ریقحت دنخزوپ اب هراتس .دندش صخشم هراتس
 :تفگ و داتسیا وزرآ يولج زورهش
 .يدنه ملیف کی لثم ،دوب یگنشق یلیخ شیامن_
 لوگ کلکو زود هگید ات رازه و تادص نحل ،تامشچ اب ور تنایفارطا ،یتسه يا هفرح رگیزاب وت	
 .يرارف سورع ینزیم
 ؟يراذیمن متحار ارچ ،ياوخیم یچ_
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 .هشب نشور اه تقیقح يهمه دیاب شلبق اما منیبب ور تندرم ماوخیم ،ماوخیم ور تنوج_
 .هنشور زیچ همه 	هرادن دوجو یتقیقح ،ینودیمن یچیه وت_
 وت راب اه راب و منک ربق شبن ؛منک شرارکت ماوخیم مهزاب نم یلو ینودب ور ارجام يهمه هگا یتح_
 .داژن خرف يوزرآ ،یتسه يرارف سورع وت هک منوخب تشوگ
 .دمتعم و روهشم رهاظ هب و سانشرس و گرزب رتکد کی غورد ات مگیم يرارف سورع تنایخ زا

 .لذر یضوع وش هفخ _
 شا هنارت هک تشادن کش .دوب هنارت يادص نآ ؛داد شوگ رت قیقد ،دمآ يا هیرگ يادص دش رابنا دراو
  .تسا هیرگ لاح رد
 .درادرب مدق هنادازآ دنیبب ار وا یسک هک نیا نودب تسناوتیم یکیرات رطاخ هب ،تفر رتولج
 ره هک درم و نز کی اب هارمه هنارت .دش رت حضاو ریوصت تفر هک رتولج ؛دوب نشور یتمسق رود زا
 .دندوب هدش هتسب يا هناگادج یلدنص هب مادک
 .دوب هداتسیا يا هشوگ هبیرغ درم کی اب هارمه هراتس
 دنک یلقع یب تسناوتیمن ،دش فرصنم دوب درم نآ تسد رد هک یتلک ندید اب اما دورب ولج تساوخ
 .دزادنایب رطخ هب ار هنارت ناج و
 
 
 .دنک ار سیلپ رتدوز هچ ره تساوخ وا زا و داتسرف نایوپ هب یکمایپ
 نامه .تفرگ تسد رد و تشادرب ار نآ یمارآ هب دید ار ینهآ يهلول ،دناخرچ مشچ فارطا هب یمک
 .دنک مادقا بسانم تصرف رد ات دش هریخ اه نآ هب و تسشن يا هشوگ اج
  .دیشک يداد زورهش
 .تسا هگید راک هی تبون نالا يرارف سورع یتخیر حاسمت کشا دایز ،دنبب ور تنهد هگید هسب_
 .هنودن یسک هک هشاب ییاه زیچ دیاش ،منک عورش لوا زا ماوخیم
 رپ و نوجون رتخد هی ،دش گرزب الاب هب ور یلومعم يهداوناخ هی وت هک یناهفصا رتخد داژن خرف وزرآ
 ور 	شنمدار زورهش مسا هب ادخ اب و كاپ رسپ کی لد تسنوت شاسنجمه يهمه فالخ رب هک يژرنا
 .هربب
 .لیصا يهداوناخ هی دوب شرف ياه رجات نیرت گرزب زا یکی هصق رسپ ردپ
 هن و هوشع هن دوب هدز رس شردپ يهرجح هب رتخد هک ینامز تسرد ؛دش رتخد قشاع ناتساد رسپ
 .درکیم هدجس هب راداو ور همه هک دوب شامشچ طقف ،يدنول
 جاودزا يارب ینوناق نس یتح و دوب شلاس هدفه هزات رتخد ،انامه تالکشم و انامه ندش قشاع
 ردپ ،تشاذگ ولج جاودزا يارب مدق و تفگ شاهداوناخ هب دعب لاس کی ابیرقت .درک ربص رسپ تشادن
 . ...نم يور ولج تریغ شوخ ياقآ نیمه مگب هرتهب هن ای رتخد
 .درک هراشا دمحم تمس هب

 وزرآ هک دوب اج نیا مود لکشم .درک جاودزا هب روبجم ور شرتخد ،داتفا شنمدار تلاصا هب شمشچ_
 دایب رانک نم اب تسنوتیمن و هنوخب سرد تساوخیم هصق موناخ
 . ...باوج هشیمن یضار شرتخد دید هک مه ردپ ،درک تفلاخم شردپ اب
 :دیشک دایرف مشخ اب دمحم
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 .ور تنهد دنبب زورهش وش هفخ_
 رصقم وت هک نمهفب ياوخیمن ارچ ،نمهفب ور تزار ياوخیمن ارچ هندز فرح هتقو نالا بانج هن_
 ؟یگیمن ارچ یتسین ارجام
 .ور تنهد دنبب_
 .داد یفنم باوج و دش اه شنمدار اب تلصو لایخ یب شرتخد ياه راتفر ندید اب وزرآ ردپ_
 مسارم ياج هب هک هنکیم يراک ،دایب رد نم دقع هب وزرآ هراذن هگا تفگ درک شدیدهت نم ردپ اما
 .هریگب شرتخد يارب ملهچ و میحرت مسارم یسورع و دقع
 ؛دنوسرت ور دمحم و درک ور شدوخ راک نسحم جاح ياه دیدهت بخ یلو درکن لوبق دمحم
 .هربیم بآ ریز ور ترس هعفد هی و هنکیم داوخب يراک ره شنمدار نسحم جاح تسنودیم
 دمحم رس اه هزوک و هساک يهمه .ناتساد دب مدآ دش ،تفگن سک هب چیه هب اما گ،درک لوبق
 .تسکش
 :دیشک دایرف دوب هدز هقلح نآ رد کشا هک ینامشچ اب

 .یضوع هنک تتنعل ادخ_
 :تفگ قمر یب الیش
 ؟دمحم_
 :دیسرپ هنازجاع ،دوب هتخیر کشا شا یگدنز ناتساد يهملک هب هملک اب لاح هب ات هک وزرآ

 ؟ ...یتفگن ارچ ،یتفگن مهب تقو چیه ارچ سپ ،هگیم تسار اباب هرآ هرآ_
 .داد همادا زورهش
 شتسود کمک هب هلب نتفگ يهظحل تسرد و دیشک رارف يهشقن وزرآ ،دننک دقع رضحم وت دش رارق_
 .فورعم يرارف سورع دش و درک رارف

 
 
 :تفگ و تفر ولج هراتس
 .مگب نم ور شا هیقب راذب_
 دز وزرآ هب يزیمآ ریقحت دنخزوپ .تفر نیزنب يواح ياه يرتیل تسیب تمس هب داد ناکت رس زورهش
 .دش رابنا رود ات رود نیزنب نتخیر هب لوغشم ،درک زاب ار يرتیل تسیب نیلوا رد و
 .درک فاص ادص يا هفرس کت اب هراتس
 .فداصت دعب و تلفغ هظحل کی درک رارف وزرآ_
 درک هدافتسا تصرف نیا زا یشام يهدننار نایاش ؛داد تسد زا لک روط هب ور شا هظفاح فداصت وت	
 نادناخ سورع ینیما هنارت مسا هب یلعج تیوه کی اب ور وزرآ و هراد دزمان تفگ همه هب غورد هب
 . ... درک رهمدار
 اتبسن هلصاف اب ار نآ و درک زاب ار يرتیل تسیب نیرخآ رد زورهش ،دش مامت هراتس فرح هک نیا زا سپ
  .تخیر نیمز يور ،دندوب شا هاوناخ و وزرآ هک ییاه یلدنص زا مک
 :تفگ دوب دید ضرعم رد شا یناشیپ گر و دوب هدش خرس مشخ زا هک یلاح رد دمحم
 ؟ینکب یطلغ هچ ياوخیم_
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 ياه هلعش وت ،ینیبب مشچ اب ور زورهش منهج هرارق يدعب يهمانرب تبون نالا دش مومت شیامن_
 .يریمب و يزوسب نم يهنیک
 .درک نشور ار نآ و دروآ رد بیج زا یگنر ییالط كدنف
 .درب نیمز کیدزن ار شتآ يهلعش
 ندش هدیشک شتآ هب و دنیشنب تسناوتیمن ،تسین نتسشن تصرف رگید دش دنلب مشخ اب نایاش
 .دنیبب یناور درم نآ طسوت ار رسمه
  .تفر ولج و درشف شناتسد رد مکحم ار هلیم
 نامگ شردپ هب تسناوت روطچ ،دوب يراج شیاه هنوگ يور کشا .دوب هریخ اهتنا یب يا هطقن هب وزرآ
 ،دوب هصق درف نیرت هانگ یب وا هک یلاحرد دنک باطخ راکهانگ ار شردپ تسناوت روطچ ،دربب دب
 !ردپ یتریغ یب هن ؛دوب شدوخ ندنام هدنز رطاخ هب اهاوعد و گنج اه کتک نآ يهمه
 .تشذگ شنامشچ يولج زا ملیف دننام شیاه یخاتسگ مامت
 ار وا تساوخیم اجک ات یگدنز نیا .دیکچ شنامشچ زا کشا رگید يا هرطق و دیشک يدرد رپ هآ
 ؟دنک دوخ يزاب بش همیخ کسورع
  !دید ار نایاش يهرهچ اه یکیرات نایم زا
 هچ رگید دیسر شفده هب هک وا ،درک ار شا هدافتسا هک وا ؛اجک اج نیا و اجک نایاش ،دز يدنخزوپ
 .دوب نایاش وا درک هاگن بجعتم ؛دش لبق زا رت حضاو نایاش ریوصت اما ؛تشاد وا هب يراک
 .دیشکیم هلعش وس ره زا شتآ ،دناخرچ مشچ رابنا رگید فرط هب الیش غیج يادص اب
 :دز دایرف شناج يهدنام هت اب

 ؟نایاش_
 .دش دنلب شا هیرگ يادص
 شلباقم هدمآ رب ندرگ گر ،هتسشن نوخ هب نامشچ اب نایاش دیخرچ فلاخم فرط هب زورهش	
 .دیرغیم ریش دننام و دوب هداتسیا

 .رتکد ياقا یتسب تشپ زا ور وگغورد و زاب لغد یچره تسد هک وت رهمدار بانج هب هب_
 ؟هن ،دوب يا هفحت بوخ نم يوزرآ گ،يدرب ور شلاح يدرک ور تا هدافتسا وس
 . ... و برچ	

 .ور تادص ربب_
 
 
 .تشاذگ شا هقیقش يور ار تلک و دیسر وزرآ هب دنلب مدق ود اب زورهش ؛دش رو هلمح زورهش تمس هب

 .منکیم تقشع جرخ ور منینزان ياه هلولگ زا یکی ولج يایب هگید مدق هی_
 :تفگ هلان و کشا اب هنازجاع وزرآ

 هچب رطاخ هب میدوب مه اب هک ییاهزور رطاخ هب ،راب نیرخآ يارب ،منک یم شهاوخ نک مکمک نایاش_
 .هنومب ملاس نوم هچب ات هدب تاجن ور نم طقف ،متسین مهم مدوخ ،ما
 هدافتسا وس وا زا نایاش هک درک شومارف ًالصا ؛درب دای زا ار شترفن و تینابصع مامت نایاش ندید اب
 .دیزرل شلد نایاش ندید اب ایوگ هدرک
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 .تشاذگ ولج یمدق 	و دروآ نایز هب یموهفمان تالمج بل ریز ،دز هقلح نایاش نامشچ رد کشا
  .درک کیلش و تفرگ فقس تمس هب ار تلک زورهش
 اب ور تا هچب و نز راک منوتیم شیکی اب ؛تسا هلولگ زا رپ تلک نیا يدیمهفن ولج این متفگ تهب_
 .رو نوا وش مگ مدآ هچب لثم سپ مزاسب مه
 ؟ینک راکیچ ياوخیم_
 متسرفب منهج هب ور اه طفاثک نیا و وت ماوخیم ،نک اشامت و اسیاو_
 .دنازوسیم ار ناشیاه تروص شتآ غاد مره دش رت رو هلعش شتآ
 يور زا ار تلک درک هراشا رابنا یتشپ رد هب مشچ اب ؛تخادنا ناسرت يهراتس هب یهاگن مین زورهش
 .دز دایرف و تشادرب وزرآ يهقیقش
 .هراتس ورب_
 .دیود ناشرس تشپ و دمآ دوخ هب نایاش رخآ يهظحل ،دنتفر رد تمس هب تعرس اب
 . دیشک ار هشام و تفرگ هناشن گ،داتسیا زورهش
  .دنازرل ار رابنا ياه نوتس نایاش درد زا لصاح دایرف
 .دیشک غیج هلولگ کیلش يادص ندینش اب وزرآ

 ؟نایاش_
 دنیبب تسناوتیمن دوب هدش هتسب اه یلدنص يور هک نیا رطاخ هب و تشاد رارق شرس تشپ رابنا رد
 .هدش هچ
 :تفگ و درک ،دندرکیم هاگن شتآ هب قمر یب هک دمحم و الیش هب 	ور
 .دش یچ نایاش هگب یکی ادخ ور وت_
 ؟ییاجک منایاش ؟میزوسب هدنز هدنز نیاوخیم ،دینکیمن يراک چیه ارچ
 :داد باوج الیش
 .هتسب ور نوماهاپ و تسد یتنعل نوا یتقو ،مینکب مینوتیم راکیچ_
 .دمآ شرانک زا یفیعض يادص ناهگان

 ؟هنارت...ت_
 .دیشک غیج هکوش نایاش نوخ رد هقرغ مسج ندید اب ،دیخرچ رگید تمس هب

 ؟یبوخ نایاش.... نایاش_
 ؟هنار...ت_
 ؟هدروخ ریت تاجک میگدنز ملد منوج_
 . ...راذن ،...شاب مرسپ بقارم...بقارم ،...مدرک دب ت..قح رد..نم ،...یش..خب...یم...ور نم...نم_
 .داتفا رگید يوس هب شرس و دش عطق نایاش يادص
 ور وت ،راذن ماهنت نزب فرح ماهاب ،منکیم شهاوخ وش دنلب وگب يزیچ هی ادخ ور وت نایاش نایاش_
 .منایاش ،نایاش .وش دنلب تزیزع نوج
 .داد نالوج شنهذ رد يا هنحص
 .منکب مرسپ يارب يراک ره ماوخیم مدش اباب رمع کی دعب ،تسین مهم یچیه تسین مهم_
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  :دیشک داد يراد شخ يادص اب فرگ تدش شا هیرگ
  .ن...ایاش_
 . ادخ ،هنک مکمک یکی
 .دوب هدش کشخ شکشا يهمشچ تخوسیم شیولگ هک دوب دیشک غیج ردقنآ
 کی دننام شنامشچ يولج زا هتشذگ تارطاخ مامت ؛درکیم هکت هکت ار شبلق نایاش ینوخ مسج
 .دش در ملیف
 تروص زا تسناوتیمن ،تفر الاب شا قه قه و دروآ دای هب ار نایاش اب شیاه یخوش و اه هدنخ
 .دوب هدش بش زا رت هایس نامشچ نآ گنتلد اه زور نیا ردقچ درادرب مشچ نایاش موصعم
 ؟...داتفایم یقافتا نایاش يارب رگا

 
 
 .تشاد ندنام هدنز يارب يدیما هچ رگید
 .تخادنا شردام و ردپ هب یهاگن تشادرب مشچ نایاش تروص زا
 :تفگ هنازجاع و دیشک درد زا یهآ دید ار شردپ کشا يهرطق راب نیلوا يارب

 نیا ارچ ،رغال و فیحن لکیه نیا ،تامشچ ياپ يدوگ ،تا هدیمخ ياه هنوش ،تاهوم دیفس درگ اباب_
 ؟يدش يروج
 ؟يدروا تدوخ رس هب ور الب نیا هک متشاد شزرا ردقچ تقایل یب هنم هگم هخآ
 .هدش يروط نیا میگدنز درم نیرتهب منیبیم یتقو هریگیم شیتآ مبلق	
 ؟منک دب رکف یتشاذگ ارچ یتفگن مهب ،درک دیدهت یضوع نوا یتقو ارچ
 .هنم طخ هت اج نیا منودیم نک ملالح اباب
 دوجو اب و شرهوش روضح رد ،شردام و ردپ رانک ،رابنا کی وت هسریم نایاپ هب اج نیمه وزرآ هصق
 .مریمیم يدوز هب نم هدش لیکشت ههام جنپ هزات هک شرسپ کت
 یناب و ثعاب مداتسیا تور وت هک شخبب متسکش ور تتمرح هک شخبب ،ینک ملالح ماوخیم تزا
 .دینک ملالح ،منم اه امش زور و لاح نیا مومت
 مریز نیشام هی هسردم متفریم هک ییاهزور نومه زا کی وت شاک مدموایمن ایند هب تقو چیه شاک
 رجز ردقنیا نم لثم یتقایل یب رطاخ هب ما هداوناخ هک ییاج هب ،میدیسریمن اج نیا هب و تفرگیم
 .دننک لمحت
 .شخبب ور نم ،ما تا هدنمرش ادخ هب اباب ما هدنمرش
 .دز یخلت دنخبل دمحم
 .درک هدروارب ور ندش شردام و ردپ وزرآ الیش و نم يارب تدوجو نوچ ،وزرآ متشاذگ ور تمسا_
 یگدنز و يدموا ایند هب نامرد و وراد یلک دعب ،میدیشچ ور ندش ردام و ردپ معط لاس تشه دعب ام
 نیلوا ،تدنخبل نیلوا اب ،يدرک هدروآرب ور نوماه وزرآ تفرگ هزات يوب و گنر الیش و نم يرتسکاخ
 .یتخاس هناور ام یگدنز هب ور قشع يهراصع ،يدرک تشهب ور ام یگدنز اباب و نامام یتفگ هک يراب
 .اهبنارگ یش کی لثم دنسرب تهب دنتساوخیم همه ؛يدوب همه يوزرآ تمسا لثم
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 تسرد مراد تسد وت هک یساملا زا ،مرهاوج زا هک دوب نم زا هابتشا يرادن يریصقت وت ارجام نیا وت	
 هک دش ثعاب نم ياهراک .متسکش ور شنوبرهم لد و مدرک دنلب مرتخد ور تسد نم .مدرکن تبقارم
 هشخبب دیاب هک یسک ،دوب نم زا هابتشا هشب فیدر ترس تشپ تمهت هملاع هی و ینک رارف هنوخ زا
 .نم هن ییوت
 مسارم مرتخد کت يارب هک یقمحا هنم ؟یشخب یم ور تراک اطخ ياباب مرتخد ،یشخب یم ور نم
 ما هچب متسنودیم هک یلاح رد ،مدز راز یلاخ ربق هی ور 	لاس کی هک ینم متفرگ میحرت و نیفدت
 .تسا هدنز
 ؟نم يوزرآ میشخبیم
 
 
 ،درک ملظ مهب یسک هگا يداد مدای مدنبب اه يدب همه ور ممشچ ،مشخبب هک يداد مدای یگچب زا_
 .شمشخبب ینوبرهم اب
 نوج رطاخ هب وت .هشاب هابتشا هک يدرکن يراک وت هک دنچ ره تمشخبیم ،متدوخ رتخد منم اباب هرآ
 .مرفنتم مه نوشسحن ياه مسا ندرب زا هک دندرک ییاسک ور هابتشا ؛يدرک ور راک نیا نم
 ؟یشخبیم ور نم الاح تمشخبیم
 ،متفرگیم رارق تیعقوم نوا وت مه نم هگا یتح نم يولوچوک رتخد يرادن شخبب هب يزاین وت_
 نیرتهب هگا یتح ،دندیم لکش رییغت فلتخم طیارش وت اه مدآ دزیم رس مزا ییاهراک هچ دوبن مولعم
 .دنشاب
 .دنتشادرب دندرک تبحص زا تسد الیش غیج يادص اب

 ؟دمحم_
 .دیسر الیش یلدنص یمدق کی هب شتآ
 ،دوب شرانک تکرح یب نایاش تخوسیم شنامشچ ،داتفا هفرس هب ،دوب هتفرگ رب رد ار همه دود
 .تفگیمن نخس و دوب هدرک توکس تشادن یتکرح شاهنیس
 .دنازوسیم و دشکیم رب رد ار شفارطا هنامحر یب هک یشتآ ؛دوب شتآ يهریخ یکشا نامشچ اب
 تسرد ،دنازوسیم شتآ ،دیفس ای هایس ،فیعض ای يوق ،ینغ ای ریقف ،ناسنا ای یشاب یش تسین مهم
 ناشدای هکیناسک دننکیم سبح تداسح و هنیک شتآ رد ار دوخ هک زورهش لاثما و زورهش دننام
 .دشاب یتشگزاب هار يزور کی دیاش ،دوریم
 . ...و تفر ورف قلطم یهایس رد اج همه هتفر هتفر ،دش رات و هریت شناگدید
 
 :دعب هتفه کی
 يدیفس ار شرود ات رود دوشگ مه زا ار شیاه کلپ یتخس هب ؛دیچیپ شا ینیب رد لکلا دنت يوب
 .دوب هتفرگ ارف قلطم
 یتخس هب تخوسیم شیولگ هت ،دوش طلسم عاضوا هب ات دز کلپ دمآ شرانک زا ياهلان و هیرگ يادص
 :درک همزمز و دناخرچ رس
 .بآ... ب...آ_
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 .تشگزاب شفرط هب الیش دش عطق هیرگ يادص
 .ترکش ایادخ ،مرتخد وزرآ_
 ناج شنهذ رد تارطاخ مک مک دش هریخ الیش ياه راتفر هب واکجنک ؛تفر نوریب رد زا هلجع اب
 دنتفرگ
  ...نایاش ینوخ مسج ،شا هداوناخ ،نونجم زورهش ،درس و کیرات رابنا نآ	
 يارب دنک رواب تسناوتیمن شتقاط یب بلق .دیشوج شکشا يهمشچ دیشک یغیج نایاش يروآ دای اب
 .تسا هداتفا یقافتا نایاش
 .دش قاتا دراو ینسم درم اب هارمه الیش	

 يدوب هدرک نارگن ور همه تولوچوک رسپ نیا دوجو اب ،موناخ وزرآ يدموا شوه هب هرخالاب سپ_
 .رتخد
  .نیدب مهب يربخ هی ادخ ور وت ،هبوخ شلاح تساجک نایاش_
 .دمآ ییانشآ يادص
 .اموناخ موناخ ماجنیا نم_
 رپ دنخبل ناتسرامیب گنر یبآ سابل رد نایاش ندید اب ؛تفر رانک رد يهناتسآ زا و دز يدنخبل رتکد
 .دز یگنر
 :تفگ ،دنزب سپ ار شناکشا تشاد یعس هک یلاح رد
 ؟یملاس یبوخ منایاش منیبیمن باوخ ایادخ_
 لباقم رد و دیشک يدرد رپ دایرف ناهگان هک تشادرب ولج هب مدق دنچ ؛دز یباذج دنخبل نایاش
 .تفرگ نوخ گنر شنهاریپ هظحل هب ،داتفا نیمز يور وزرآ بجعتم نامشچ
 .دز ادص سرت اب ار شمان و دیشک غیج وزرآ

 ؟نایاش...نایاش_
 
 
 و تشاذگ نایاش ندرگ رانک ار شتشگنا ود ؛دناسر نایاش ناج یب مسج هب عیرس ار دوخ عیرس رتکد
 :دز دایرف
 .ایب عیرس راتسرپ_
 .دندش قاتا دراو ناوج شوپ دیفس درم ود
 .هدش زاب اه هیخب ،شدوخ قاتا وت شنیربب_
 هب یکشا نامشچ اب وزرآ .دندش جراخ قاتا زا رتکد اب هارمه و دندرک دنلب هاک رپ دننام ار نایاش مسج
 .دز لز الیش
 ؟هداتفا نم نایاش يارب یقافتا هچ_
 .تفر ولج و دیشک مه رد ار شیاه مخا الیش
 ؟يزیریم کشا ردقنیا هک هراد شزرا نوا ًالصا یشنارگن یچ يارب_
 :دیسرپ بجعتم
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 ؟اه فرح نیا یچ ینعی همچب ردپ ،همرهوش نوا نامام یگیم یچ_
 ،ناتسرامیب تخت يور يدوبن اجنیا نالا مه وت دوبن رسپ نیا هگا ینزیم یمهفن هب ور تدوخ ارچ_
 .داتفا یمن تاقافتا نیا ،دوبن نوا هگا دنراد تهگن هدنز هک هاگتسد و مد همه نیا روضح اب

 ...نامام_
 .وت ياه یتخبدب يهمه ببسم رسپ نیا نم رظن زا_
 ،مرصقم منم يرصقم مه امش دوخ یتح ،هرصقم يوحن ره هب سکره هیضق نیا وت نامام هیفاک_
 .هدوب همه تمس زا هابتشا
 .مشب ادج شزا ای منک ششومارف هک تسین رارق و منایاش قشاع نم ،دینزن ور اه فرح نیا هگید ًافطل

 ،یتشاد شارب ور يزاب بابسا مکح وت هدرک هدافتسا وس وت زا رسپ نوا یمهفب ياوخیمن ارچ وزرآ_
  .هدرک یفرعم شا هداوناخ هب غورد هب ور وت

 .درک ناربج مه دعب ،درک هدافتسا وس مزا هگا_
 رتخد کی ،مشاب مدوخ لاح هب هراذب و هنک ماَهر رک شدوخ رسمه ور نم هکنیا زا ادعب تسنوتیم
 منت هب زرل مه شنتفگ یتح هک یتارطخ ،هنکیم شدیدهت يدایز تارطخ هنودیمن یچیه هک اهنت
 .هزادنایم
 .هنم رطاخ هب شزور لاح نیا ،هدروخ هلولگ نم رطاخ هب دب حالطصا هب رسپ نوا

 .ینکیم رکف هابتشا يراد وزرآ_
 رتدوز نم ات هتشاذگن و هدرک ملظ مقح رد منودیم ،هدرک هابتشا نایاش منودیم نامام هسب_
 ...ما هنیس وت یتنعل نیا زا یسح هی یلو ؛منک ادیپ ور ماهداوناخ
 .دیبوک شبلق رب ناج یب ياه تشم اب

 لش ور ماه وناز نایاش ندید اب راب ره هک يزیچ ،هقشع شمسا هریگیم تاشن اج نیا زا یسح هی_
 .مدنبب یچ همه يور مشچ هنکیم مراداو و هنکیم
 مشکب تسد شزا منوتیمن ؛مرسپ نیا قشاع نم بیرف و کلک اب ،تسار ای غورد هب هاوخان ای هاوخ
 ایند هب ردپ یب هنکیم دشر مدوجو وت هک يا هچب متساوخیمن ،تشادن دوجو مه یقشع هگا یتح
 ...دایب

 .وزرآ_
 یتخبدب لماوع ندرک تازاجم هب رارق هگا ،مدیم شارب ممنوج ،مشقشاع راد تسود ور نایاش نم_
 قطنم و لقع ،منکیمن ور راک نیا نم یلو  دب ور اه نوا و مشب رود ما هداوناخ مومت زا دیاب ،هشاب ماه
 .هدرگیمن رب تقو چیه هتشذگ نکن بارخ ور تا هدنیآ هتشذگ تاهابتشا رطاخ هب هک هگیم نم
 هرارق دعب هب الاح زا یلو دوب دب هتشذگ ،منکیمن هلماعم مهایس يهتشذگ اب ور مبوخ يهدنیآ نم
  .هشب بوخ هدنیآ
 .تفر نوریب قاتا زا و درک توکس الیش
 هک دوب يراب نیلوا نیا ،هتشذگ ندیمهف تباب سرتسا مه نآ زا دعب دیشک الاب ندرگ کیدزن ات ار وتپ
 .دروآ دای هب ار تارطاخ مامت همهاو و سرت نودب تسناوتیم
 .تشذگ نایاش اب هک ییاه زور و هداوناخ اب ياه زور ،دش قرغ هتشذگ رد اباهم یب
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 هب واکجنک .دش قاتا دراو رچلیو اب هارمه یشوپ دیفس نز و دش هدیبوک رد هک دوب فقس هب هریخ
 .تخود مشچ راتسرپ

 ؟تسامش رسمه رهمدار نایاش_
 .داد ناکت تبثم يهناشن هب ار شرس
 .رچلیو ور نیشب منک تکمک ات ایب_
 ؟یچ يارب_
 .تمربب دیاب_
 ؟یک شیپ_
 .تتنیبب داوخیم ،هتشاذگ شرس يور ور شخب لک شیپ هقیقد هد زا ترسمه_
 
 
 .دز يدنخبل
 .داتسیا یقاتا رد تشپ راتسرپ هقیقد دنچ سپ ،دش رچلیو راوس راتسرپ کمک هب
  .دش جراخ قاتا زا و تشاذگ نایاش تخت رانک قاتا نورد ار رچلیو درک زاب ار نآ و دز رد هب ياهبرض
 .دز دنخبل تفرگ هرجنپ تشپ ياضف زا مشچ
 .میدرک ادیپ هرفن ود تولخ کی هرخالاب ،میدش اهنت هرخالاب_
 .تفرگ ار شدرس ناتسد نایاش
 .تخادنا نییاپ رس
 ؟یموناخ ینکیمن مهاگن_
_... . 
 قح ینک متیرفن يراد قح ،ینکب متروص وت فت ینزب مشوگ وت يراد قح يراد قح ینکب يراک ره_
 غیرد مزا ور تهاگن يرادن قح یلو متفگ غورد تهب نوچ ،يرایب مرس هب ور ایند ياه الب مومت يراد
 .ینک
 يرادن قح ،مدنوسر نایاپ هب ور مبش و مدرک عورش ور حبص تامشچ ندید قشع هب زور دنچ نیا وت
 .ینک ات يروط نیا نم قشاع بلق اب
 :تفگ و دروآ الاب رس کشا زا زیربل نامشچ اب

 هار و هگب غورد تهب یشقشاع هک یسک هگا يدرکیم راکیچ ،درکیم ور راک نیا تدوخ اب یکی هگا_
 ؟ینکیم راکیچ ،هدب رییغت ور تیگدنز
 .داژن خرف موناخ مدب ور تلاوس باوج منوتیمن تقو چیه_
 ؟داژن خرف_
 :تفگ و دز یخلت دنخبل نایاش
 .داژن خرف موناخ ،مشب تامشچ يهدنمرش و مگب غورد منک راکنا ماوخیمن هگید_
 ،منم هشب نیگنس رس دیاب هک یسک هدش ضوع ناتساد وت ام شقن يدیم رس يرود يادن يراد_
 .نایاش وت هن منک باطخ رهمدار ياقآ ور وت دیاب هک منم
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 .هشاب هآ و کشا	،يرود يادن هرارق ياوخن تدوخ یتقو ات_
 ؟مدیسرپ ور لاوس نیا ارچ ینودیم_
 مه و يدیشک شیتآ هب ور میگدنز يهمه مه هک ییوت منکراکیچ وت اب دیاب منودیمن ممدوخ نوچ
 .هشیم هصالخ تدوجو وت میگدنز يهمه
 تاهابتشا وت فرط هی زا یلو هدش ممدمه هتقو دنچ هک ییولوچوک رسپ نیا ردپ ،یماهایور درم وت
 .يدرک رود ما هداوناخ زا لاس کی يارب ور نم وت ،يدرک يدایز
 مرانک هک منکیم تسامتلا متفیم تاپ هب ياوخن و ياوخب هک ،متسب لد ردقنیا مقشاع ردقنیا_
 .ینومب
 .هنکیم يربارب مرمع ياه لاس مومت اب لاس کی نیا وت ،وت دوجو ریگن مزا ور تهاگن
 نم هک هزادنایم کش هب ور ایند ياه مدآ هک مراد تتسود يروط نم ،مدرک ادیپ وت رانک ور شمارآ
 نم مه دیاش ؛دیگنج شقشع شنیریش يارب شنوج ياپ ات هک ینومه ،مشابن شارت هوک داهرف نومه
 .مگب رعش هظحل هب هظحل تیرود مغ زا و مراذب نوبایب و هوک هب رس يدوز هب هک مشاب ینونجم
 ؟ینومیم مرانک
 .تشیپ مایم شرخآ منودب هک یتروص رد منکب يراک ره متاهابتشا ناربج يارب مرضاح نم
 ياقآ هشیمن میمرت اه يدوز نیا هب و هتسکش وت و نم نیب دامتعا ياه زرم نوریب ورب میگدنز زا_
 .رهمدار
 .مرایم تسد هب هدش يوحن هب ور تدامتعا نم ،داژن خرف موناخ_
 ؟ینکیم راکیچ نوریب يرب میگدنز زا _
 منکیم يراک مراد رمع ات یلو مریم تیگدنز زا رهاظ هب نم يارب وت ،تماوخیم راو هنوید هک متفگ_
 .یشاب مدای هب هظحل ره هک
 .متقشاع منک تباث تهب ات مداتسیا هنودرم و درم هک یتروص رد ،مرب ياوخیم مزونه الاح
 .درک كاپ ار شاهنوگ يور کشا تسد تشپ اب

 مبلق جنگ وت و دش زاب شور هب مبلق رد هک يدوب ياهبیرغ درم نیرخآ و نیلوا وت ،هاوخان ای هاوخ_
 .درک هنوخ
 تهابتشا رطاخ هب هرارق هن ،ینک سامتلا ماوخیم هن ياهدید جنر و هتسخ بلق نیا هاشداپ وت
 ،يدرک هابتشا ارچ هک مرادن ياهلگ نم ینومب مشیپ دبا ات ،یشاب مرانک ماوخیم طقف منک تتازاجم
 .تساه مدآ يارب مه شخبب سکعلب و تساه مدآ صوصخم هابتشا الصا ،دننکیم اه مدآ ور هابتشا
 سفن هب سفن هظحل ره وت هک ینومه ،هیرس الاب نوا تساوخ هب هدوب یچ ره هک منودیم تمشخبیم
 و منزن متخب هب اپ يزاب هرخسمو رورغ اب هک مراد تتسود و مدش تتسباو ردقنیا يا زا ریغ ،هنومرانک
 .منکن بارخ ار هچب نیا و مدوخ یگدنز
 
 
 .دیسوب ار وزرآ فیطل و مرن ناتسد و دش مخ
 .ما تنویدم رمع رخآ ات_
 .مراد زاین میگدنز وت تندوب هب منم ،تسین ینید چیه_
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 ؟یبوخ ردقنیا وت ارچ_
 .هبوخ مه ایند شاب بوخ وت هنکیم دیفس ور اه مدآ هایس لد هک هیبوخ طقف نوچ_
 :تفگ وزرآ ؛درک شزاون ار وزرآ يهنوگ و درب ولج تسد
 .تساه قشاع ياج ایند نوچ متقشاع نم و _
   ...هنارت یتسار_
 ؟هنارت_
 ؟وزرآ_
 :تفگ و درک ياهدنخ
 ؟وزرآ ای هنارت هرخالاب_
 یمیگدنز مامت يوزرآ دعب هب نالا زا یلو يدوب میگدنز گنهآ شوخ يهنارت ،تاقافتا نیا زا لبق ات_
 .وناب وزرآ
 .دناشن بل رب یقیمع دنخبل

 ؟مدوب شوهیب تقو دنچ نم_
 .دش يزور هس ود منک رکف
 .يدرک اعد هب تسد ور همه هک تسا هتفه کی ،موناخ يراک ياجک زور هس ود_
 ؟هتفه هی_
 .هرآ_
 ؟درک نوکمک یک اجنیا میدموا يروجچ_
 .هنک ربخ سیلپ هب هک متفگ شهب ،تلابند مدموا نایوپ اب زور نوا_
  ...هشیمه يارب مدرکیم رکف يدروخ ریت وت_
 .درک كاپ ار شمشچ رانک من و دروخ ار شفرح
 يهزجعم مدنوم هدنز هک تسا هزجعم کی تفگیم رتکد ،دوب هدروخ مبلق زا رت رانک تناس دنچ ریت_
 .هقشع
 ؟درکن شریگتسد سیلپ ،یچ زورهش_
 .دیشک مهرد ار شیاه مخا

 .تسین نوش زا يربخ چیه شیپ يهتفه کی زا ؛دندرک رارف مه اب زورهش و هراتس_
 .داتفایمن شمشچ وت ممشچ تقو چیه شاک_
 .درک ضوع هشیمن ور تشونرس_
 .هنک تیذا داوخب و هدرگرب هرابود هگا_
 .هنکب یطلغ چیه هرادن تئرج میشاب هک مه اب_
 :تفگ و تخادنا نایاش رانک یلاخ تخت هب یهاگن
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 هگید زور ود یکی ات منکن رکف هریم رس ماهلصوح ماهنت مدوخ قاتا وت ،تقاتا وت مایب منوتیم_
 .مشب صخرم
 .دنتشاذگن تردام و ردپ یهتنم یشاب مرانک مه وت هک میتفرگ تخت ود قاتا دمع زا_
 .هشب رارکت هتشذگ تاقافتا ماوخیمن هگید ،دننکن لوبق هگا نایاش ياو_
 .منک یم یضار هدش روج ره ور تاهداوناخ ینومب مشیپ يدرک لوبق وت هک الاح_
 ؟دننودیم يزیچ هیضق نیا زا تردام و ردپ یتسار_
 .هرآ ؛مدروخ ریت نم و هدش دب تلاح وت هکنیا یلو هن متفگ هک یغورد زا_
 ؟یچ ور ماباب نامام هیضق_
 .دننودب ور تیعقاو دیاب اه نوا لاح ره هب ،مگب نوشهب دیاب دایم شوب هک هروط نیا یلو هن_
 .ییاج هچ و ماقم هچ زا هداوناخ سورع نمهفب دنراد قح_
 نشب یضار تردام و ردپ ات ،هشب ارجا دشن ماجنا نومیسورع لبق هک يراگتساوخ مسارم هرارق ایوگ_
 .دنراپسب ریقح يهدنب نیا هب ور نوشرتخد
 .دز ياهقهق وزرآ

 
 
 صخرم تستاوت و دوب هدش رتهب دمآ شوه هب هک يزور يادرف وزرآ لاح ،صصختم رتکد يهتفگ هب
 .دنام ناتسرامیب رد رتشیب زور ود نایاش اما ؛دوش
 .دش نکاس تقوم روط هب اجنآ رد و تشگزاب ناهفصا هب ردام و ردپ رارصا هب وزرآ تدم نیا رد
 وزرآ اب ات ،دناسر ناهفصا هب ار دوخ تقو توف نودب زانط و درک وگزاب زانط يارب ار هیضق نایوپ
  .دنک تاقالم
 رد نایاش اب هنایفخم روط هب هتفه کی نیا رد ؛تشذگیم ناهفصا هب وزرآ تشگزاب زا هتفه کی
 .دوب طابترا
 ره یلو دیشک طسو ار نایاش اب یگدنز يهمادا ثحب ردام و ردپ روضح رد یگداوناخ عمج رد راب دنچ
 .دندوب فلاخم دمحم و الیش راب

 
 هد ات ؛دیوگب شگرزبردپ و ردام ،ردپ هب هنوگچ ار هیضق تسنادیمن دزیم مدق قاتا رد شرتسا اب
 .درکیم نادنچ ود ار شسرتسا نیا و دندیسریم شا هناخ هب اه نآ رگید يهقیقد
 اب و دنورب ناهفصا هب ات دنک یضار ار شاهداوناخ هدش روط ره داد لوق وزرآ اب تبحص ماگنه زورید
  .دننک تبحص وزرآ ردام و ردپ
 .درک زاب ار قاتا رد و دیشک یقیمع سفن ،دوب شش تعاس سار دمآ رد ادص هب رد گنز
 .تفر هناخزپشآ هب یسرپ لاوحا مالس زا سپ
 .درک فراعت اهنآ هب کی هب کی و تخیر ییاچ ناجنف راهچ
 :دیسرپ همدقم یب گرزب ردپ

 .يراد یمهم راک یتفگ ،مییاجنیا ام مرسپ بخ_
 .درک نِم نِم یمک
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 :تفگ هشفنب
 رارف نتفگ زا هشیم شثحب مه راب ره ،تسین يربخ شزا هیتقو دنچ تساجک هنارت نایاش هدش یچ_
 .ینکیم
 .تفگ اهنآ يارب ار هیضق مامت یمارآ هب و دیشک یقیمع سفن	

 .وزرآ و نم یگدنز يارجام دوب نیا..._
 :دز دایرف و دش دنلب اج زا مشخ اب شردپ

 هب رس و یکاپ مشچ هب همه و مدرک گرزب نم هک يرسپ متشادن راظتنا تقو چیه نایاش هک اعقاو_
 .هنکب يراک نینچ ،دنسانشیم ندوب هار
 دموا تلد روطچ ،تسین تدوجو وت تریغ و یگنودرم وج کی مدیمهف ،یتسکش ور مرمک تراک نیا اب
 ؟ینکب ور راک نیا هدرک شومارف ور شاهتشذگ هک 	یسک ،هانپ یب رتخد هی اب

 
 :تفگ و درک شرسمه هب ور
 .تسین ام ياج اج نیا هشفنب میرب_
 .درکیم جنشتم ار شباصعا نانخس نیا اما ؛دشاب مارآ درک یعس
 .تفر يدورو رد تمس هب شردپ
 :تفگ و دمآ رد فرح هب

 هک يروج نوا يدرک مروبجم میگدنز لک وت ؛هدب شوگ ماه فرح هب نتفر لبق لقادح سپ_
 هلاس لهچ مدآ کی لثم و مراذب رانک ور میگچب و یلاحشوخ مومت مدش روبجم ،مشاب یتساوخیم
 شوخ دیاب هک روط نوا میگدنز وت تقو چیه نم ،منک هعلاطم منوخب سرد هتعاس راهچ و تسیب
 .مدوبن
 و مدوب رفنتم شزا نم هک ییومع رتخد اب جاودزا یتح ،دیدرک لیمحت نم هب ور زیچ همه امش
 .تشاد نم هب ار سح نیمه مه نوا سکعرب
 نتفرگ رس لایخیب ات ،منک یفرعم همه هب ما نیغورد رسمه ناونع هب ور وزرآ مدش روبجم نم
 .دیشب هراتس اب مجاودزا
 يادخ هب یلو ؛مدرکیم هاگن هلیسو کی ناونع هب ور نوا و متشادن وزرآ هب یسح چیه لیاوا نوا دیاش
 هب لد مدیمهف دقع زا لبق زور دنچ ،مدوب شقشاع دموا رد مدقع هب هک ینامز مسق دحاو و دحا
 .مشب شلایخیب منوتیمن ،متسب وزرآ یغورد تیوه
 مارتحا شهب ،دوب مرانک هک ینامز ات ما هنوخ وت یلو تسرد مدرک وزرآ قح رد ور ملظ نیرت گرزب نم
 .مدادن ماجنا هشاب عرش و فرع فالخ هک يراک چیه و متشاذگ
 شکتک هدرکن هابتشا رطاخ هب زور ره هگا مدرکیم شتیذا هگا مدرکیم منهج ور شیگدنز هگا
 متفگن رت نییاپ مه لگ گرب زا وزرآ هب نم دینک رواب یلو مدوب یضوع تسپ هی عقوم نوا ؛مدزیم
 .میرذگب ..تقو چیه یلو میتشاد یضفل ياوعد راب ود یکی هتسرد
 وزرآ دنراذب ات دینک تبحصوزرآ يهداوناخ اب ؛دینک لح ور ملکشم ات نیایب متفگ نوتهب زورما نم
 .شیگدنز هنوخ رس هدرگرب
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 .تفرگ شفرط هب تشگنا تشگزاب نایاش فرط هب مشخ اب دیحو
 هدب هزاجا مگب شاباب هب مایب ياوخیم مزا روطچ متسین یضار نم ؛هشاب یضار مه رتخد نوا هگا_
 .هداد يزاب ور شرتخد مرسپ یتقو ،هنک یگدنز نم رسپ اب ترتخد
 .منک هاگن شمشچ وت منوتیم نم الصا

 ؟ینزیم فرح يروج نیا ارچ_
 هب .دیشکیم باذع زور ره و درکیم تلصو لذر تفاثک نوا اب وزرآ هک مدوبن هگا تخبدب نم هخآ 	ِد	
 .هراک نیا هب یضار مه وزرآ هک مروخب مسق یک
 :تفگ گرزبردپ هک دهد باوج ات درک زاب بل دیحو
 .اجنیا نیشب ایب دیحو_
  ...اباب_
 .نیشب مه وت نایاش .نیشب متفگ ،هشابن فرح_
 :تفگ و درک نایاش هب ور
 مه شقشاع هار نیا وت و يدرکن تیذا ور وزرآ نومه ای هنارت هک یگب مه راب رازه هگا وت مرسپ نیبب_
 .تسین بوخ يداد ماجنا هک يراک يهرهچ ؛يراکهانگ رخآ ،يدش
 یضار ور وزرآ يهداوناخ منوتب ات دینک مکمک هک ماوخیم نوتزا طقف هدوب تسرد مراک متفگن نم_
 .منک
 .دنشاب ادج مه زا شردام و ردپ ندموا ایند هب تقو داوخیمن ملد و دایم ایند هب هچب هگید هام دنچ ات

  ...یلو منکیم تکمک نم_
 :دیرغ مشخ اب دیحو
 ...هک هشیمن ،یگیم یچ اباب_
 .هشب مومت مفرح راذب_
 :داد همادا و درک نایاش هب ور
 .هشاب یضار مه رتخد نوا هک نیا طرش هب یلو مینکیم کمک تهب تردام و تردپ نم_
 .هدش یضار وزرآ_
 .منزب فرح شاهاب مدوخ ات ریگب ور شاهرامش_
 :تفگ هناضرتعم دیحو
  ...راک نیا اباب اما_
 رس شزا مه یهابتشا هگا يدرک لیمحت شهب ور شیگدنز يهمه وت ،دیحو هگیم تسرد ترسپ_
 .تسین یبیجع زیچ هنزب

 .دیدرک لیمحت ام هب ور زیچ همه مه امش ،میدرکن یهابتشا نینچ ماه رداربو نم ارچ سپ_
 تسرد هک یتروص رد منک لیمحت نوتهب ور ماه هتساوخ دیاب مدرکیم رکف نم هدوب نم زا هابتشا_
 .منک شکمک زاین تروص رد و هشن هدیشک فالخ هب ات مشاب ماهچب بقارم متشاد هفیظو نم ،دوبن
 .هسرب تساوخ هک يزیچ هب راذب نک کمک ترسپ هب ،نکن ور نم هابتشا وت
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 .میشاب رسپ نیا روتسد هب ام راب کی ،دوب وت و نم روتسد هب رسپ نیا رمع يهمه	
 ...اباب اما_
 و مدرک هابتشا هک منک فارتعا ماوخب هتخس یلیخ ،هتشذگ مزا ینس کی هک ینم يارب دیحو نیبب_
 ور نم هابتشا ماهچب ماوخیمن نوچ مدرک فارتعا مهابتشا هب نم الاح یلو مراذب اپ ریز ور مرورغ
  .هنکب
 .هشیمن ماجنا روز اب زیچ همه هگب هک رگنلت هی ؛دنراد رگنلت هی هب زاین ام لثم ياه مدآ ای وت و نم
 .هناربج لباق تاهابتشا زا یضعب یلو درک هابتشا نایاش
 ؟نایاش
 ؟نوج اقآ هلب_
 .این مه مدرکن تادص یتقو ات و ورب اجنیا زا مه تدوخ وگدنلب ور راذب ،ریگب ور شا هرامش_
 .مشچ_
 .دش جراخ قاتا زا و تفرگ ار وزرآ يهرامش
 .تسب ار رد و دش نامیشپ اما دوش دراو ات درک زاب ار اه قاتا زا یکی رد ،دش ورهار دراو
 .داتسیا دشاب هتشادن هدید نلاس هب هک يروط ورهار زا ياهشوگ اج نامه
 .دز هرگ مه رد ار اه تشگنا
 .دونشب ار اه نآ يهملاکم ات دش شوگ شدوجو يهمه
 
 
 .دیچیپ اضف رد وزرآ داش يادص قوب دنچ زا دعب

 ؟هگید يدموا شوخ ياه ربخ اب ،مرورس مالس_
 سرتسا نیا تسد زا هچب بیکرت مه رخآ ،مسرتیم مریمب هک نالا سرتسا زا دندرک لوبق تاهداوناخ
 .هزیرب مه هب
 :تفگ گرزبردپ

 ؟موناخ وزرآ_
 :دیسرپ دیدرت اب و تشادرب هتفگ نخس زا تسد و دش هکوش
 ؟یتدوخ نایاش_
 .دز یکچوک دنخبل گرزبردپ

 .نایاش گرزبردپ ما خرهاش نم مرتخد هن_
 :تفگ و دش زاب مه زا مک مک شیاه مخا

 .متخانشن دیشخبب هدنمرش_
 ؟هروطچ مزیزع يهون ،مرتخد هبوخ تلاح_
 :تفگ یتلاجخ نحل اب

 ؟نیروطچ امش میبوخ_
 ؟يراد هک تقو مینزب فرح مکی مدز گنز ،مرتخد مبوخ_
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 .هتبلا_
 ور يزیچ ماوخیمن هدب باوج لماک تقادص اب سپ تسین اجنیا نایاش ؛مسرپیم تزا لاوس ات دنچ_
 ،هدرک راکیچ نایاش مراد ربخ و منودیم ور منودب دیاب هک ور یچره نم ،یگب غورد ای ینک نوهنپ مزا
 .ینک نوهنپ ور يزیچ تسین يزاین سپ

 .امتح_
 ؟هن ای ینک یگدنز نایاش اب ياوخیم مه زونه وت همدقم یب .هبوخ_
 .تلد فرح وگب ور شتسار طقف	
 :دیسرپ بجعتم
 ؟تفگن نوتهب نایاش هگم_
 .مونشب تدوخ نوبز زا ماوخیم_
  ....نم هخآ ،مگب روطچ نم هرآ شتسار بخ_
 .شاب تحار مرتخد وگب_
 قح رد ییاروج هی و هدش بکترم یگرزب یهابتشا هابتشا هتسرد ،مراد تسود ور نایاش نم بخ_
 .ماهچب ردپ نایاش ،مرذگب شزا منوتیمن یلو هدرک ملظ نم
 ؟یشن فرصنم ادعب ینئمطم تمیمصت زا_
 .مشیمن فرصنم متفرگ هک یمیمصت زا تقو چیه_
 .مینک تبحص تردام و ردپ اب ات نوتنوخ میایم بش ادرف سپ مرتخد بخ یلیخ_
 ؟اعقاو_
 .ترادهگنادخ العف ،مرتخد هرآ_
 .ظفاحادخ_
 :تفگ و تخادنا دیحو هب یهاگن و درک عطق ار سامت گرزبردپ

 ؟یفلاخم مه زونه بخ_
 :تفگ و دیشک یقیمع سفن دیحو
 .هنکمم ریغ ابیرقت هنک لوبق وزرآ ردپ هک نیا و ههابتشا نایاش راک تروص ره رد_
 .هشیم یضار_
 :تفگ شسورع هب ور و دز يدنخبل گرزبردپ ،درک توکس دیحو
 ؟هشفنب_
 .درک هاگن گنگ و دمآ نوریب تارطاخ زا یمگردرس اب

 ؟یقفاوم مه وت_
 .هرا...آ_
 .ایب مرسپ نایاش .هبوخ_
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 دنچ و درک زاب ار رد و تفر بقع .دنک تسب زاب ار رد هرابود دیاب دروآ دای هب ناهگان ؛داتفا هار هب
 !هدش جراخ قاتا زا هکنبا روظنم هب ؛تسب ار رد دعب ياهظحل
 .دش نلاس دراو و تفرگ نارگن يهرهچ
 ؟دش یچ_
 .وش هدامآ هزور ود یکی رفس هی يارب ،نوشنوخ میریم بش ادرف سپ_
 .تساخرب اج زا گرزب ردپ

 .هنتفر تقو هگید_
 .دنتساخرب زین هشفنب و دیحو
  .تشگزاب نایاش فرط هب گرزبردپ ،هشفنب و دیحو جورخ ماگنه ،رخآ ي هظحل
 :تفگ و دیشک ار وا شوگ یخوش هب

 .هشاب ترخآ يهعفد ،رتکد ياقآ قاتا وت یتفرن مدیمهف_
 .تفرگ ار وزرآ يهرامش و درب موجه هارمه نفلت تمس هب شنانامهم نتفر زا دعب و دز يدنخبل نایاش
 
 
 .درک عطق ار سامت عیرس .دمآ شردپ يادص هک دوب نایاش اب تبحص لوغشم
 .تخاس فقوتم ار وا شردپ يادص هک دورب نوریب قاتا زا تساوخ
 .میرب اجنیا زا دیاب الیش_
 ؟یچ يارب_
 رد فرح یلک و هدش راد ربخ وزرآ نتشگرب زا یقمحا مودک تسین مولعم ،مدرم فرح زا ناما ،مدرم_
 .میرب ناهفصا زا یتقو دنچ هرتهب ،تسین حالص ندنوم اجنیا هگید هدروآ

 ؟میرادن ییاج هک ام میرب اجک_
 .میتفیم هار حبص ادرف ،مدرک ادیپ نارهت وت هنوخ هی_
  ؟يدوز نیا هب_
 .متشادنرب هلیسو یچیه نم
 اب ور اجنیا لیاسو ات متسرفیم ادعب ؛تسه زیچ همه هنوخ نوا وت رادرب سابل طقف زاین دح رد_
 .نیشاب عیرس طقف ،نرایب نویماک
 .هنک بارخ ور شلاح و هسرب وزرآ شوگ هب اه فرح نیا ماوخیمن
 دنمدوس مدرم غالک لهچ غالک کی رابنیا ایوگ دشیمن نیا زا رتهب ؛دیشخرد یلاحشوخ زا شنامشچ
 .دوب
 داتسرف نایاش هب یکمایپ ،دشاب طابترا رد نایاش ای رت تحار و دنورب نارهت هب ات دشیم ثعاب لقادح
 .داد ار نارهت ییاج هباج ربخ و
 
 :دعب زور ود
 ات دوب رظتنم و دوب هداد نایاش هب ار هناخ سردآ ،دندوب هدش رقتسم دیدج يهناخ رد هک دوب زور کی
 .دنیبب ار نایاش هرابود يرود تقو دنچ دعب
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 .دوب بش هن هب کیدزن هبرقع ،تخادنا تعاس هب یهاگن
 .دزیم مدق باوخ قاتا رد سرتسا اب دیشوپ یبوخ سابل
 .دیسریم ناهفصا زا یلصا لیاسو ادرف ات و دوب مهارف هداس یگدنز کی لیاسو هناخ نیا رد	
 .بش هن تعاس سار دمآ نوفیآ گنز يادص
 دح زا دایز قاتا ياضف درک سح و تفرگارف ار شدوجو لک یفیفخ شزرل ،دیرپ شراسخر زا گنر
 .تسا مرگ
 :تفگ و درک زاب ار رد دناسر نوفیآ هب ار دوخ
 .وت دییامرفب_
 
 رارق هدش ماجنا لمع رد ار اهنآ ات دادن شردام و ردپ هب ار شا هداوناخ و نایاش ندمآ ربخ ،ادتبا زا
 .دهد
 .دنک یضار ار اهنآ تسناوتیم راک نیا اب دیاش
 :دیسرپ واکجنک الیش
 ؟وزرآ دوب یک_
 :تفگ مارآ و تخادنا نییاپ رس
 .شا هداوناخ و نایاش_
 ؟هنکیم راکیچ اجنیا هرسپ نیا ،رتخد یگیم یچ ؟یچ_
 .دننک تبحص اباب و امش اب ات دندموا شاهداوناخ اب_
 .يدرک ور ترمع هابتشا نیرت گرزب اجنیا نایب اه نوا دیابن وزرآ وت تسد زا ياو_
  .مدش هتسخ ،میگدنز هنوخ رس مدرگرب نیراذیمن ارچ نم ردام هیچ هگم_
 .هنک ریخ هب ور بشما ادخ هک نک اعد طقف ورب وزرآ ورب_
 .تفر دمحم اب شکرتشم باوخ قاتا تمس هب الیش
 نآ يهناتسآ رد و درک زاب ار رد .تفر يدورو رد تمس هب و دز يدنخبل ؛تخادنا الاب يا هناش وزرآ
 و دش هدز قوذ دوب شندرگ رود هک یکزان تاورک و یکشم راولش و تک رد نایاش ندید اب ،داتسیا
 .درکتشم ار شناتسد
 نایاش .درب هناخ نامهم تمس هب ار اهنآ و درک یسرپ لاوحا و مالس نایاش ردام و ردپ ،گرزب ردپ اب	
 .دننیبن وزرآ اب دروخرب ماگنه ار وا شاهداوناخ ات دش دراو رترید یمک دمع زا

 
 
 هسوب و دیشک شوغآ رد ار وزرآ .تشاذگ نیمز يور ار شتسد رد ینیریش و لگ تسد و تسب ار رد
 .تشاک شیاهوم يور يا

 .دوب هدرک ور تنت رطع ياوه ملد_
  .دز گنر رپ دنخبل

 .تگنهآ شوخ يادص ات تنت رطع زا ،مدوب تدوجو لک گنت لد نم یلو_
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 .يدیم متلاجخ يراد_
 .هگید مینیا ام_
 ؟نایاش
 ؟ملد ناج_
 ؟دننکیم لوبق ینعی_
 اب وت دننکیم رکف و ناوخیم ور تحالص طقف ،دنتسین دب ینکیم رکف هک مه ردقنوا تردپ و ردام_
 .يرادن يا هدنیآ نم
 .دنرادن ربخ ملد زار زا اه نوا یلو ناوخیم ور محالص منودیم_
 .هشیم تسرد هدش هک مه رهمدار ناخ خرهاش دیفس شیر تمرح هب ،هشیم تسرد_
 .درک شوخرس ياهدنخ وزرآ

 .گنرز يا_
 :تفگو دز یکمشچ نایاش
 .هگید مینیا ام_
 توعد هناخ نامهم تمس هب ار نایاش و دش لیدبت دنخبل هب شمخا مک مک اما ،درک یگتخاس مخا
 .درک
 و ردپ قاتا هار دورب اه نامهم شیپ هب هکنیا زا لبق درک نشور ار روامس و تفر هناخزپشآ تمس هب
 .تفرگ شیپ رد ار شردام
 .دمآ شردام نارگن يادص هک داتسیا رد تشپ	

 .هشدوخ ،مینک راکیچ دمحم ادخ ياو_
 ور درم نیا هک هتشونرس تسد نیا میگنجب تشونرس اب مینوتیمن ،هدش هک هیراک الیش شاب مورآ_
  .هدب رارق ام یگدنز هار رس هرابود
 وزرآ يارب هتشذگ تاقافتا ماوخیمن ،مشاب مورآ منوتیمن همرتخد نوا هنویمرد وزرآ یگدنز ياپ نالا_
 .هتفیب

 ؟هشدوخ ینئمطم_
  ..دمحا رسپ ،رهمدار خرهاش مرادن کش_
 .دوب رد يهتسد يور شتسد و دوب هداد هیکت رد هب

  ؟وزرآ یجبآ_
 .درک زاب ار رد و تفر رد تمس هب تعرس اب الیش .دش در رد شتسد و دیرپ اج زا ایرآ يادص اب
  .تخود مشچ ایرآ و وزرآ هب واکجنک
 ؟هدش یچ_
 :تفگ تنکل اب دوب دمآ دوخ هب هزات هک وزرآ

 .نایب مگب متساوخیم..طقف چیه....یه_
 .مزیرب مرس وت یکاخ هچ دیاب منیبب ات ورب العف_
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 .هشاب_
 .داتفا هار نلاس تمس هبو تفرگ هلصاف رد زا
  .دونشب ار شردام و ردپ ياه فرح يهمادا تسناوتیم دمآ یمن ایرآ رگا ،سناش نیا هب تنعل	
 يور نآ میقتسم ریثات و تسا هداد خر نآ رد هک یتاقافتا هتشذگ مه زاب ؛دوب هتسشن شلد رد سرت
 .هدنیآ یگدنز
  .داد نوریب هفالک ار شسفن

 ؟وزرآ یجبآ_
 .دیخرچ ایرآ فرط هب و دمآ نوریب رکف زا

 ؟هلب_
 ؟هترهوش ،هدز تاورک هک ههاقآ نیا مگیم_
 ؟شیدید یک وت_
 ؟اه ینکن ماوعد_
 .وگب هن_
 .مدید نم ،درک تلغب هنوخ وت دموا هک عقوم نوا_
 :دیلان و تشاذگ شرس يور ار تسد
 .یگن ور فرح نیا یسک هب شاب بقارم ،ایرآ وت تسد زا_
 ؟ارچ_
 .دننکیم تاوعد نوچ_
 .هشاب_
 .هبوخ_
 .دش رود ایرآ زا مشخ اب
 يهملاکم زا ار شرکف تسناوتیمن هجو چیه هب اما ،تفرگ شیپ رد ار هار يهمادا و یعونصم دنخبل
 .دنک رود شردام و ردپ نیب

 
 
 .تسشن یلبم يور ،دش نلاس دراو
 :دیسرپ ییورشوخ اب هشفنب دیچیپ تشگنا رود ار لاش ياه هشیر
 ؟مرتخد هبوخ تلاح_
 ؟نیبوخ امش نونمم_
 ؟دنتسین اباب و نامام ،هرذگیم رکش_
 .نایم هگید هقیقد دنچ ات_
 :تفگ يراد هیانک نحل و دنلب يادص اب تسکش ار توکس گرزب ردپ اعب هقیقو دنچ
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 فرح اوه اب و مینزب دید ور هنوخ ياه راوید و رد سلجم رخآ ات دیاب هنکن ،میرظتنم داژن خرف بانج_
 .مینزب
 نایاش .دوب هدش غاد شدوجو لک و درکیم قرع شناتسد مادم ،دیشکیم ار لاش ياه هشیر سرت اب
 .دوب ناور شا یناشیپ يور قرع و تشادن وا زا یمک تسد مه
  .دنتفر نلاس تمس هب ،مه يهناش هب هناش دمحم و الیش
 .درک تشم تسد رد ار رداچ سرتسا اب الیش
 .دمحم مسرتیم_
 .هتفیم یقافتا هی هرخالاب شاب مورآ_
 .دندوب يدورو تمسق هب تشپ نانامهم ؛دندیسر نلاس هب
 .دز دنخبل شردام و ردپ ندید اب وزرآ
 نامه رد و دیخرچ فلاخم تمس هب و تساخرب اج زا گرزبردپ ،دندرک مالس نامزمه دمحم و الیش
 :تفگ لاح
  ....بانج ،دیدموا هرخالاب سپ_
 .دوب یعقاو هن دز کلپ بجعت اب راب دنچ ،دنام شناهد رد فرح دمحم و الیش ندید اب
 .تفرگ الیش تمس هب هراشا تشگنا و درشف ار اصع مشخ اب

 .اج...نیا وت...وت_
 .تفر الیش تمس هب و درک دنت اپ ،دوب هدمآ رد تهب زا هزات هک هشفنب
 :تفگ کشا زا زیربل نامشچ و ضغب زا هدشرپ يادص اب

 .مکرهاوخ ،الیش_
 .درک ندز راز هب عورش و تخادنا الیش شوغآ رد ار دوخ
 هریخ نایاش وزرآ هب گرزب ردپ ،دیشک شوغآ رد ار وا و تشاذگ هشفنب رمک رود تسد سرتسا اب الیش
 :دیرغ مشخ اب و دش
 ات ود نیا اب ور نم هک دوب هشقن شاهمه دننکیم راکیچ اجنیا ات ود نیا هیچ اه يزاب هرخشم نیا_
 ؟دینک ور هبور
 :تفگ سرت اب وزرآ

 .دنا مردام و ردپ مه اه نیا ،مرادن ربخ يزیچ زا نم...نم_
 :تفگ يزیمآ ریقحت دنخزوپ اب .دش یمیدق رورغم و دبتسم درم نامه و درک ضوع گنر هظحل هب

 . ...نیا ارچ مدیمهف الاح ،دوب ياهناقامحا یلیخ شیامن_
 :داد همادا و تفرگ تشگنا دمحم تمس هب

 دبا ات نم دنشاب قفاوم مه تردام و ردپ ضرف هب هگا الاح دوب فلاخم و تشاذگیم الاب هچقاط_
 .مالسلا و یگدنز نیا يهمادا فلاخم ،مفلاخم
 دیخرچ نایاش ردپ تمس هب

 دیحو میرب_
 دیشک داد دید ار دیحو للعت یتقو
 ؟یتسدمه اه نیا اب مه وت هنکن_
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 .تفر شردپ لابند هب و دمآ دوخ هب دیحو
 .دیشک نوریب الیش شوغآ زا ار دوخ هشفنب ،داتسیا الیش رانک گرزبردپ

 ور رهمدار بسن و لصا مامت اپ و رس یب هی رطاخ هب ،الیش يدرک دب میدیسر مه هب هرخالاب يدید_
 .یناطلس الیش ،یتشاذگ اپ ریز
 .داد دمحم یبصع يهرهچ لیوحت يدنخزوپ سپس
 :تفگ و تسکش توکس رهم دمحم
 و يدنبیاپ فرخزم موسر و مسر تشم هی هب مه زونه ،هاوخدوخ و دغ ياهتشذگ لثم مه مزونه_
  ...ریپ ،دننکیم لیاز ور تلقع هظحل ره اه ازیچ نیا

 .دمحم هسب_
 .دش جراخ نلاس زا دمحم هب هجوت یب و رگید فرح نودب گرزب ردپ ،درک توکس الیش دایرف اب

 
 
 .تفرگ ناتسد نایم ار شرس و تسشن نیمز يور الیش
 ار شدرس ناتسد و تسشن شرانک دمحم .دش ناور يوج دننام شیاه هنوگ يور مک مک کشا
 .تفرگ
 ؟هدش یچ هگم ینکیم يروجنیا تدوخ اب ارچ .نک هاگن ور نم الیش_
 .متساوخیمن ،دمحم متساوخیمن ور نیا نم_
 يادص اب و درک شزاون ار شرمک .دیشک شوغآ رد ار الیشو تفر ولج هشفنب ،دش دنلب شاهیرگ هرابود
 :تفگ یشخب شمارآ

 .هشیم تسرد زیچ همه شاب مورآ هدشن يزیچ ،نم يولوچوک رهاوخ سیه_
 . ...نوا ...نوا ؛تسین لبق لثم هگید زیچ چیه ،هشفنب هن_
 .متسه مرتخد یتخبدب لماع نم
 .تفرگ رس ار ندرک هیرگ هرابود
 زا زیربل نامشچ و هنازجاع نحل و درک عمج نایاش شوغآ رد ار دوخ ،دوب هداتسیا هک روط نامه وزرآ
 :تفگ کشا

  ؟هشیمن مومت اه يرود نیا ارچ ،مرادن لمحت هگید نم_
 .درکیم هیرگ مه وزرآ ،هشفنب و الیش رب هوالع راب نیا
 درک ادج دوخ زا ار وزرآ تشذگ هک یمک .درکیم شزاون مارآ مارآ نابرهم يردپ دننام ار وزرآ ياهوم
 :تفگ و
 ؟يراد دامتعا نم هب ،نک مهاگن وزرآ_
 ؟نایاش یگیم یچ_
 .تساوه وت نومیگدنز مشاب هتشادن و مشاب هتشاد دامتعا وت هب نم
 .يراد دامتعا هک وگب_
 ؟ینکب ینوتیم راکیچ ،یچ هک مراد دامتعا_
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 .مینک شلح روطچ هک مینکیم رکف دعب .هرارق هچ زا هیضق میمهفب ات ،نک كاپ ور تاکشا شاب مورآ_
  ؟دشن هگا_
 .هدش یچ میمهفب لوا راذب_
 :تفگ و درک شردام هب ور
 الیش ،دیسانشیم ور مه اجک زا امش هربخ هچ اج نیا هدب ربخ وزرآ و نم هب یکی هشیم نامام_
 ؟یتفگ ور شمسا راب کی هک يرهاوخ نومه موناخ
 شزاون ار نآ و تفرگ ار شرهاوخ تسد هشفنب ،تسشن اه لبم يور هشفنب و دمحم کمک هب الیش
 :تفگ نایاش هب باطخ لاح نامه رد و درک
 .دشیم شاف زور هی زار نیا دیاب هرخالاب ،هدش یچ مگب ات نیشب_
 رمک رود تسد نایاش .دندش هریخ ناشیور هبور رفن هس هب و دنتسشن لبم يور واکجنک وزرآ و نایاش
 مالعا دمحم و هشفنب ،الیش هب تساوخیم راک نبا اب ایوگ .درک کیدزن دوخ هب ار وا و تخادنا وزرآ
 .دیشک دهاوخن تسد وزرآ زا هجو چیه هب هک دنک
 :درک ندز فرح هب عورش دمحم دنزب یفرح هشفنب هکنیا زا لبق
 و دنتخیر مرس ،دندوب تسم هرِخ رِخ ات هک مدآ ات هد ینوتسمز بش کی ،شیپ لاس تفه و تسیب_
 .دندز مکتک
 .دندیدزد مزا ور دندوب هدروآ رد رازاب فک زا نتخیر قرع یلک اب هک یشک تمحز لوپ يهمه
 .دیزرلیم مدوجو لک ،مدیچیپیم مدوخ هب درد زا
 دش رات و هریت مامشچ منییبب ور میجان ي هرهچ هک نیا زا لبق اما ،دایم متمس هب یکی مدید نآ هی وت
 .متفر شوه زا و
 ،تخس تاظحل و هقیقد نوا وت ،دروخ هرگ هدیسرت و رت مشچ ات ود هب مهاگن ،مدموا هک شوه هب
 .دروخ هرگ مور هبور رتخد ياه مشچ هب مبلق درکیم درد مندب مومت یتقو
 

🍁🍁 
 :داد همادا الیش .دیشک يدرد رپ هآ و تخادنا الیش هب یهاگن دمحم
 تبسن مه اب مردام و ردپ .یبارهس انوم و رهمدار مارهش کیچوک رتخد ،رهمدار الیش نم یلصا مسا_
 هشفنب ،میدوب هشفنب و نم مه یلیماف جاودزا نیا يهرمث ،دوب اباب يهمع رتخد منامام ،دنتشاد یلیماف
 .رتگرزب نم زا لاس چنپ
 هب ام تناضح و دندش توف فداصت کی وت ود ره مردام و ردپ ،نم ندموا ایند هب زا دعب لاس هس
 .داتفا رهمدار خرهاش ینعی ،مومع تسد
 و مسر نیا اب متسنوتیمن مه لوا زا ؛دوب ایند زیچ نیرت هدننک هتسخ رهمدار گرزب ترامع وت یگدنز
 ،مایب رانک تاموسر
 ؟مدرکیم يزاب مدوخ زا رتمک ياه مدآ رورغ اب دیاب ارچ ،متخورفیم رخف متسد ریز هب دیاب ارچ
 .دوب ومع و نم رظن فالتخا یلصا لیلد نیا و دادیم نالوج منهد وت بش ره و بشره هک یلاوس
 .درک جاودزا مومع رسپ دیحو اب هشفنب هک مدوب هلاس هدفه
 .مشب هشفنب و دیحو نیب يهقالع هجوتم متسنوتیم ممک نس دوجو اب مه لوا نومه زا
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 ومع رتخد ،میدوب درجم ترامع وت ،دوب ماهومع رسپ زا هگید هک دیمح و نم طقف هشفنب نتفر زا دعب
 زا و درک جاودزا دیحو جاودزا دعب هام دنچ هک مه دیعس و دندوب هدرک جاودزا دوز یلیخ هک ماه
 .تفر ترامع
 .دادیم مرازآ یلیخ ییاهنت ،مدوب يدب 	طیارش وت
 .مرب سالک ات دنچ هب و مراذب نوریب ترامع زا اپ هنادازآ متسنوت رارصا شهاوخ یلک اب هرخالاب
 رتشیب تعاس مین میدش روبجم و دموا رید یشزومآ یبرم زور کی ،تشذگیم اه سالک زا یهام دنچ
 .مینومب
 .دشیم بورغ دوز یلیخ اتعیبط و دوب نوتسمز ياه بش
 بخ ،دوب هتفرن هچوک وت ،بورغ زا دعب اهنت لاح هب ات ؛مداتفا هار ترامع تمس هب زرل و سرت اب
 هنوخ بورغ لبق ات دیاب رتخد هک دروم نیا ور اه هداوناخ شیپ لاس تفه و تسیب ،دوب مه یعیبط
 .دنتشاد دییکات یلیخ ،هشاب
  .دنتفر نوریب هچوک يهگید فرط زا و دندش نیشام راوس تعرس اب رفن دنچ ،مدش نومچوک دراو
 هب ینوج مک يهلان و هآ يادص ،مدشیم کیدزن ترامع هب ردقچ ره ؛مدرک تکرح ترامع تمس هب
 مدرک رارف هدیسرت .دوب نوخ رد قرغ شاپ ات رس هک مدید ور يدرم ،متفر هک رت ولج .دیسریم مشوگ
 .درواین تقاط ملد اما متفر هنوخ وت و
 بش لک .درک ینوفع دض ور شاه مخز ترامع کشزپ ،میدروا هنوخ وت ور درم نوا ترامع نوبغاب اب
 دش هک حبص ،مشاب شبقارم هک درکیم مراداو صاخ سح هی یلو ارچ منودیمن ،متسشن شرانک ور
  . ...دموا شوه هب

 
 داد همادا دمحم
 .منک راک و مشاب مدوخ ياپ ور متساوخیم_
 متساوخ یم .مدرکیم عمج مکیچوک يهچقودنص وت و مدروایمرد لوپ رازاب وت راب ندرک اج هب اج اب
 نوا هک متفر هنوخ فرط هب هگید هار هی زا و مدرک جک هار بش کی ،مشورفب شرف و مرخب هرجح کی
 .داتفا مارب تاقافتا
 :تفگ و درک دمحم هب هراشا الیش
 یسک هب ارچ هک ،مدش تساوخزاب یلک هک نیا زا دعب ،دوب هتفگ ومع يارب ور هیصق يهمه نوبغاب_
 تفگ و درک منوریب کقاتا زا ومع یلو میدش نوبغاب کقاتا دراو ومع اب مداد تیمها ،مسانشیمن هک
 .هنزب فرح رسپ نوا اب اهنت داوخیم
  .داتفا زاب مین يهرجنپ هب ممشچ هک مدزیم مدق کقاتا رد تشپ
 .مونشب ومع اب ور یکشم وربا و مشچ رسپ نوا ياه فرح ات دش شوگ دوجو مومت ،متسشن هرجنپ ریز
 .شیگدنز و شاهراک ،شفده زا ،تفگ شا هداوناخ زا ،درک یفرعم دازن خرف دمحم ار شدوخ
 و درک یفرعم لماک ور شدوخ هک نیا دعب .ممهفب شدرومرد ات مدوب قاتشم لبق زا رتشیب هظحل ره
 :دیسرپ شزا ومع دش 	مومت شاه فرح
 ؟يدلب یگدننار رسپ منیبب_
 .متفرگ دای ماباب نیشام اب_
 .یشاب ما هدننار ینوتیم ،هروخن رب تتیصخش و ناش هب و ياوخب هگا_
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  .تسین بیع ندرک راک_
  .دز يا ههقهق ومع
 الاب الاب نوا هب ،ینک راک مارب و یشاب مرانک هگا ،یتسه یمََنج اب و گنرز يهچب ،هدموا مشوخ تزا_
 .تمنوسریم اه

🍁🍁 
 
 
 دندوب هداد مهب ور ایند راگنا ،دش ترامع ي هدننار یتقو .دوب هدموا مشوخ رسپ نوا زا منم ارچ غورد
 هب نیشام اب نوتسمز درس ياوه و فلتخم هنوهب هب .شمنیبب منوت یم تحار ردقنیا دشیمن مرواب
 اب دروخرب رد درکن يورشیپ شدح زا مه راب کی یتح هک دوب درم ردقنیا دمحم یلو ،متفریم سالک
 .درکیم دنخب وگب درم ياه رگراک اب یلو دوب اپ و تسد یب و یتلاجخ نم
 و شاه هدنخ هب يزودلگ سالک وت ياه تعاس دیاش ؛درک ماهتسباو مک مک شاه راک نیا همه
 .مدرکیم رکف شامشچ
 .میدوب رود مه زا يور دنچ دش دیع و دموا راهب
 یتخبدب زاغآ رس دش نیا و هرایبرد مه دقع هب ور دیعس و نم داوخیم هک تفگ ومع نیح نومه وت
 .مدوب هگید رسپ کی قشاع هک ینارود وت ،نم ياه
 .منکیمن شومارف ور لاس ور نوا دیع تقو چیه نم زا تفلاخم و ومع زا رارصا	
 یتح هک دوب اج نیا نم یساسا لکشم .شوخرس و داش هشیمه لثم ،تشگرب ترامع هب دمحم
 .هن ای هراد تسود ور نم دمحم متسنودیمن
 رارصا و نم ياه تفلاخم یط ؛دیمهف ور جاودزا يهیضق اه همدخ زا یکی زا تشگرب هک يزور نومه
 .هرارق هچ زا عاضوا هک دندوب هدیمهف اه همدخ لک ابیرقت ومع ياه
 
 و دوب هتفشآ شلکش و رس .تفرگ ور مولج دمحم .مرب سالک هب ات مدیشوپ سابل هشیمه لثم
 .هشاب هدرک هیرگ هک نیا لثم ،نوخ رد قرغ شامشچ
 .تفرگ مبلق تیعضو نوا وت شندید زا

 .سالک نوتمربیم مدوخ زورما_
 .مریم مدوخ مشیمن محازم_
 :تفگ مکحم
 .منوسریم هار رس مه ور امش ،مدب ماجنا ناخ خرهاش يارب يراک کی مرب دیاب_
 .متفگن يزیچ هگید و مدش لال
 وت یتقو مدوب نیا قشاع .مداد هیکت هشیش هب ور مرس و متسشن بقع یلدنص يور لومعم قبط
 .تشاد صاخ شمارآ روج هی راگنا ،منک هاگن ور فارطا ماهتسشن نیشام
 مرت لد كزان و رت هدننکش هشیمه زا متشاد هک یتخس طیارش ،داتفا هار ماههنوگ يور کشا مک مک
 .دوب هدرک
 .دش ماوه و لاح هجوتم دمحم
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 ؟رهمدار موناخ هداتفا یقافتا_
 .هشیم رید مسالک نالا نیرب افطل ،دمحم اقآ هن_
  ...اما_
 .دیدن همادا منکیم شهاوخ_
 هاگن شا هتسشن نوخ هب يامشچ هب کشا ي هلاح تشپ زا مدرک بجعت .تشگرب مفرط هب بضغ اب
 .مدرک
 ؟هدروآ رد ور کشا یک ،ینکیم هیرگ ارچ هتچ_
 ؟دمحم اقآ_
  ؟دنوشیپ و دنوسپ نودب ،دمحم یگب مهب راب هی هشیم یچ الیش نکن دمحم اقآ دمحم اقآ ردقنیا_
 و تفگ ياهفاضا فرح نودب مه ور ممسا یتح دزیم فرح ماهاب نحل نیا اب هک دوب يراب نیلوا نیا
 .دوب راکتمدخ کی یخاتسگ جوا نیا
 .مدرکیمن هاگن راکتمدخ مشچ هب دمحم هب نم هک دنچره
 .تسشن مرانک و درک زاب ور بقع رد .دش هدایپ نیشام زا
 .هیچ مور هبور درم يدعب تکرح متسنودیمن ،مدوب هدش هریخ شهب سرت اب

 ؟دینکیم يروج نیا ارچ هداتفا یقافتا دمحم اقآ_
 ؟یمهفیم دمحم ؛مدمحم نم الیش_
 .تسین امش ناش رد اه راتفر نیا دینکیم يروج نیا ارچ_
 .نکن متیذا نزن فرح نیا بصمال_
 :متفگ و مدز غیج دندرک لصو مهب يوق راشف قرب راگنا متسد اب شتسد سامت زا ،تفرگ ور متسد
 .نییاپ ورب ؟ینکیم راکیچ_
 .منزب فرح ماوخیم طقف ،مرادن تهب يراک نم ،الیش شاب تکاس_
 .نییاپ ورب مرادن یفرح وت اب نم_
 هنادازآ دمحم اب راب هی مدوب نیا قشاع هک ینم ،مدرکیم ور راک نیا متشاد عقوم نوا ارچ منودیمن
 .مدیشکیم غیج شرس ،منزب فرح
 .ماوخیمن یچ و ماوخیم یچ متسودیمن ،دوبن نشور مدوخ اب مفیلکت الصا

 
 
 . ...مگب و بصمال نیا ور مراذب ،مریگب ور تتسد متساوخیم_
 .داد همادا و درک هراشا شبلق هب

 .يدش میگدنز لیلد هعفد هی و يدش میگدنز دراو هاوخان ای هاوخ ،هبوکیم وت يارب همنیس وت هک نیا_
 ،منومب ترانک رخآ ات ماوخیم مراد تسود نم مگیم تهب حیرص كر ور مفرح و مریمن هرفط هگید
 .مراد ور وت اب جاودزا رکف ینعی
 .متفرگ ور مولج هک منزب یفرح متساوخ
 .هشب مومت مفرح راذب الیش نک ربص_
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 وت ،وت رهش الاب وت و مرهش نییاپ لام نم ،هروخیمن مه هب ام یعامتجا يهقبط یلو مراد تتسود نم
 نوشلوپ وت يهداوناخ ؛مدرکیم یگدنز ياهراجا هنوخ وت شیپ لاس ود ات نم و ینکیم یگدنز ترامع
 ریغ هچب ات راهچ مکش هک هراد ریمن و روخب قوقح کی نم يهراچیب ردپ هن نم یلو هریم الاب وراپ زا
 زارد ادخ زج سک چیه شیپ نومتسد الاح ات هک نودب ور نیمه یلو هنک ریس ور ما هنن و نم زا
 . ...وت مدنوخ سرد سالک دنچ روز هب نم و يا هدرک لیصحت وت ؛هراد رکش ياج مه نیمه و هدوبن
 شهب تساوخیم ملد دروآیم رد ور مکشا شضغب رپ يادص ،درک هسیاقم میگدنز اب ور شیگدنز مومت
 .هنزب فرح متشاذگ و مدرک توکس یلو هراد مغ تادص ارچ ،اه درم ِدرم ،مقشع میگدنز مگب
 .دش مومت شافرح
 مدوب مرفنتم یتاقبط يهلصاف نیا زا ،هدایز ردقچ مرود ياه مدآ و نم توافت مدید و مدموا مدوخ هب
 ملد هب ور قوشعم و قشاع ترسح هک ،دندوب اه هصق ياه هزوجعا و رگوداج نومه اه هلصاف نیا
 .دنتشاذگیم
 
 رمع هی ات ،يدیم هلب باوج خاتسگ رکون نیا هب الاح ؛هدش قشاع و هدرک تراسج نم مبلق الیش_
 ؟ینکیم منهج مارب دبا ات ور یگدنز و يدیم در باوج ای مشب تشوگ هب هقلح مالغ
 .هنکیم يرراگتساوخ مزا هراد و هتسشن مور هب ور هک هدمحم نیا ،دشیمن مرواب دیزرلیم مندب
 :متفگ يراد شخ يادص اب مدوب هدرک تشم ور موتنام يهشوگ منوزرل ياتسد اب

 . ...مباوج نم...نم_
 .مونشب دنلب ور میگدنز و گرم مکح راذب ،الیش وگب دنلب_
 .مراد تسود مه...نم...نم_
 .تسشن شاج رس فاص و دش بجعتم
 .مدینشن وگب هگید راب هی_
 :متفگ و مدش رت روسج راب نیا

 .ما دنم هقالع تهب مه نم_
 .تسین ایور شاشمه هک وگب منیبیمن باوخ هک وگب ،الیش یگیم تسار مونشیم یچ نم يادخ_
 :مدز بل مورآ و متخادنا نییاپ ور مرس و مدز یتلاجخ دنخبل

 .میدرک هقالع زاربا مه هب تیعقاو وت ام_
 .مداتفا هدنخ هب منم دمحم يهدنخ زا دیدنخیم دنلب دنلب ،دز ههقهق
 تعاس دنچ يارب و مدیدنخ دنلب دنلب .مدش مورآ ،ریخا ياه یمورآ ان يهمه زا دعب رصع زور نوا
 .مدرک شومارف ور ایند مغ و درد مومت
 .هنزب فرح ومع اب دمحم دش رارق
 شسرد یتح و هربب ترامع زا ور نم ،هنک ادیپ رتهب لغش هی میدرک جاودزا مه اب یتقو داد لوق مهب
 .هشب نم حطس مه ات هنوخب مه ور
 :تفگ و دیرپ الیش فرح نایم دمحم
 .الیش مگب نم ور شاهیقب راذب_
 .دز یخلت دنخبل الیش
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 .هشاب_
 
 
 .منزب فرح شومع اب و مرب ات مدرک مزج ور مزع ،متفرگ الیش زا تبثم باوج یتقو_
 مه شاهیاس هک ،دنلب دق و هنوش راهچ درم کی درکیم قرف شنالا اب یلیخ ناخ خرهاش عقوم نوا
 .تخادنایم نم لثم ياهلاس تسیب رسپ لد هب سرت
 هک یناخ خرهاش نومه نیا دشیمن مرواب ،شمدید ناتسرامیب وت یتقو دوب يدج و نشخ هداعلا قوف
 هدش راد هداوناخ و مورآ مدآ هی لثم شاهرهچ نالا هک یلاح رد ؛دنتفگیم شبضغ و مشخ زا همه
 .دوب
 هک يزار و منکیمن توکس هگید ،هشب مولعم زیچ همه هرارق هک الاح تسین مهم اه نیا میرذگب	
 .مگیم ور همبلق وت هلاس تفه و تسیب
 .مدش قاتا دراو و مدز رد
 ،هدروخ هرگ ياه مخا و سوبع يهرهچ اب و تشگرب متمس هب دوب ندیشک پیپ لوغشم رد هب تشپ
 :تفگ
 .مونشیم دمحم وگب_
 :متفگ و مدیشک مندرگ تشپ ور متسد
 . ...نم اقآ ش...تسار_
  .منیشب شراک قاتا رانک ياه یلدنص يور ات درک هراشا تسد اب
 .متسشن یلدنص يور
 .بلطم لصا رس ورب دوز_
 .مراد هتساوخ هی شتسار_
 .مونشیم_
 . ...ور موناخ الیش و منک تراسج ،دیدب هزاجا هگا ...هگا متساوخیم_
 :دیسرپ دیدرت اب و دش زیخ مین شاج وت الیش مسا ندروا اب

 ؟یچ الیش_
 .میسرب تمدخ... موناخ...الیش يراگتساوخ يارب هداوناخ اب...اب_
 یبصع دح نیا ات مدرکیمن رکف الصا .انامه ناخ خرهاش بضغ و مشخ و انامه ماهلمج ندش مومت
 .هشب
 ،تسشن ما هنیس ور هنک یلاخ نم رس ور شیگدنز لک ياه هدقع تساوخیم راگنا ؛داتفا منوج هب
 :دیشک داد متروص وت و تفرگ شتسد وت ور ماهقی

 هب ور الیش مسا ینکیم طلغ وت ،یفرط یک اب منک تیلاح ات يدز يرز هچ وگب هگید راب هی طقف_
 وت الصا هشب اوق ال کی وت نز هک هراک و سک یب الیش هگم ،يدرک شهاگن يدرک اج یب يرایم نوبز
 و گرم هک یتخبدب رکون کی وت ،هشب تنز هنوتیم الیش لثم ياهداز فارشا ینک رکف هک يراد یچ
 .يریمن نوریب هنوخ نیا رد زا هدنز منک هدارا هنم ياه تسد وت تیگدنز
 .دزیم سفن سفن و دندوب هدروخ هرگ مه رد شیاه مخا .درک تشم مشخ اب ار شتسد
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 :تفگ نارگن دمحم تیعضو ندید اب الیش
 ؟يرذگب شزا ور اه تمسق نیا ياوخیم ،یبوخ دمحم_
 .تسین مهم
 .مدیم همادا هن_
 :داد همادا مشخ هب هتخیمآ نحل اب

 خرهاش هب تبسن ماهثچ .مدیشکیم داد درد زا نم و 	دموایم ورف متروص يور شیوق ياه تشم_
 ازسان لایخ یب و دوب هدرک زاب یشاحف هب نوبز .منکب یعافد مدوخ زا متسنوتیمن و دوب چیه ناخ
 .دش یمن ماهداوناخ نم هب نتفگ
 تشاد مک مک ماهاپ ،هنک عطق ور مسفن داوخیم و هتخادنا مولگ رود تسد مدید مدموا هک مدوخ هب
 .دموا غیج يادص کی هک دش رات و هریت مامشچ؛دشیم قمر یب
 .درک ادج مزا ور شومع انمت شهاوخ یلک اب .داد تاجن ور منوج و دش میجان الیش هرابود
 .تسشن مرانک
 .مشب مورآ ات متسرفب ماه هیر وت ور قاتا نژیسکا مامت متساوخیم و مدرکیم هفرس دیدش
 :دیسرپ ینارگن اب الیش
 ؟دموا ترس ییالب هچ ،یبوخ_
 هدش رو هلمح الیش هب ناخ خرهاش راب نیا تفر رانک مولج زا نآ کی وت الیش و دموا يا هرعن يادص
 .دوب

 
 
 :داد همادا الیش
 .مدروخ دوب هدش مایند هک يدرم روضح رد مومع تسد زا ،اجنوا ور مرمع یلیس نیلوا_
 .دش جارخا هشیمه يارب و دنتخادنا نوریب ترامع زا ور دمحم بش نومه	
 ور مدوخ زور هس و مدرک اذغ باصتعا ؛مگنجب مراد شتسود هک یسک يارب ات دوب نم تبون راب نیا
 .مدرک سبح مقاتا
 هن ،مدوب هدش رک نم یلو دموا ماهاب ندز فرح يارب هشفنب راب اه راب ،متخیر کشا حبص ات و بش
 راکیچ و تساجک نالا هک دوب هدش دمحم مرکذ و رکف مومت مدینشیم يزیچ هن و مدیدیم يزیچ
 .هنکیم
 .مدوب ناتسرامیب وت مدموا شوه هب یتقو و متفر لاح زا ،اذغ باصتعا مراهچ زور
  .تخیریم کشا و دوب هتسشن مرانک هشفنب	

 .هنووید يهرتخد يدرک تدوخ اب دوب يراک هچ نیا_
 تسد زا شارب ور تنوج وت هک هراد شزرا هخآ ،ینکیم يروجنیا تدوخ اب رکون هی رطاخ هب ارچ
 ؟يدب

 .هلهس هک نداد نوج ،منکیم يراک ره دمحم يارب نم هراد شزرا هرآ_
 .دادن همادا هگید هشفنب هک دوب عطاق يدح هب منحل
 .دروا نوریب تخت ریز زا یکاس نتفر تقو



 IRBESTNOVELS. : رشان                 )وزرآ(ینارھام ھمطاف : هدنسیون               قشع یا ھظحل : نامر               اھ نامر نیرتھب

203   هحفص                                      دینک  هعجارم مارگلت رد اه نامر نیرتهب لاناک هب نامر نارازه دولناد يارب 

 .تشاذگ دوب هتسشن هک یلدنص يور
 شمشچ ور ،يدرک باختنا ور تاهداوناخ هگا تفگ رهمدار نادناخ ای رکون نوا ای تفگ خرهاش ومع_
 لوبق ور رکون نوا هگا یلو هنوشیم دقع يهرفس رس دیمح اب ور وت و هرذگیم تهابتشا زا و يراد اج
 .یتسین رهمدار هی هگید وت تفگ...تفگ يراذب ترامع وت اپ يرادن قح هگید ،يدرک
 
 .دش رهاوخ ات ود ام رادید نیرخآ نوا و تفر نوریب قاتا زا هیرگ اب هشفنب
 ،هنکیمن رکف مهب هگید و هدش ملایخیب مدرکیم رکف دموا مقاتا وت دنخبل اب دمحم زور نومه رصع
 .تشاد ربخ معاضوا زا و دیسرپیم اه راکتمدخ زا ور نم ياه راک رامآ اه زور مومت دمحم یلو
  .تساجک میدعب دصقم متسنودیمن .مدش صخرم ناتسرامیب زا متشادن ياهگید یلکشم نوچ
 .مرادن ییاج ماهداوناخ وت هگید مدیمهف ماهمانسانش ندید اب ،مدرک زاب هک ور مکاس ِرد
 متسنوتیمن و دوب دمحم یپ مساوح و شوه هک ینم ؛دندوب هتشاذگ نم يهدهع هب ور باختنا اه نوا
 .منکیم باختنا ور دمحم دص رد دص هک دنتسنودیم و مریگب میمصت تسرد
  .مدش هارمه دمحم اب و دش زوریپ مبلق ،مبلق و لقع نیب لادج یلک اب هرخالاب
 مهب البق شندوب بوخ ییاروج هی ،مدوب مدیمهف شراک زا ور نیا ،یعقاو درم کی دمحم متسنودیم
 .دوب هدش تباث
 .مدش داژن خرف دمحم ینوناق و یعرش نز نم و میدرک دقع زور نومه
 .یناطلس الیش مدش نم و هشابن نم ندوب رهمدار زا ینوشن چیه هگید ات ،مداد رییغت مه ور ملیماف
 ؛میدرک یگدنز دمحم ردپ يهنوخ وت یکیچوک 	قاتا وت ور نوم یگدنز لوا لاس تشه و تفه ابیرقت
 .مینک هراجا یتح ای میرخب ياهنوخ میتسنوتیمن ،تشادن دمآ رد یلیخ دمحم اه عقوم نوا نوچ
 نیا و مدرکن یبیرغ ساسحا تقو چیه نوشرانک رد دوب بوخ ماهاب یلیخ دمحم يهداوناخ راتفر
 .هشاب نیریش مارب اه یتخس نیا يهمه دوب هدش ثعاب
  .میتفر هنوخ نوا زا ام لاس تشه زا دعب و درک هراجا ياهنوخ ماو یلک اب دمحم هرخالاب
 دورو اب دموا ایند هب مینتشاد تسود يولوچوک رتخد وزرآ دعب هام هن ،مرادراب مدیمهف ههبهب نومه وت
 ...و درک تفرشیپ نومیگدنز مک مک و درک ادیپ يرتهب راک دمحم ،تشگرب قرو نومیگدنز هب وزرآ

 
 
 :تفگ و دز یخلت دنخبل و درک كاپ ار شیاه کشا هشفنب

 دمع زا ینک جاودزا دمحم اب هراذیم تفگ و درک جل ومع ؛دیشک ناتسرامیب هب تراک یتقو_
 هک تسنودیم نوا ،يرادن ور ندوب رهمدار قح هگید هنومهفب تهب ات تشاذگ تکاس وت ور همانسانش
 .درک ور راک نیا نیمه يارب و يرذگیمن دمحم زا وت
 .تشاد اپ کی ومع غرم یلو ،هنک فرصنم ور شردپ هک درک شالت یلیخ دیحو	
 همشوگ وت مزونه ندرک ثحب عقوم ،نوشود ره يادص
 تردارب يهچب الیش ،يدرک ور راک نیا ارچ هخآ اباب_
 .تساهنت و لاس و نس مک رتخد کی نوا ،يدرک شدرط هداوناخ زا وت

 شرس زا یقشاع و قشع هشکب یتخبدب مکی هک نیا ضحم هب مگیم مه زاب یلو دیحو متفگ اهراب_
 . اج نیمه هدرگیم رب ،هرپیم
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 .دش بیغ لاس تفه و تسیب و تفر نوا یلو هدرگیم رب الیش مدرکیم رکف منم شتسار
 زا هشیمه يارب رهمدار الیش تیوه و دش عونمم ترامع وت تمسا ندروآ ؛تنتفر زا دعب هام دنچ
 .دنوم یفخم دندموا ایند هب ادعب هک ییاسک و اه هون مومت
 ات ود تشونرس تسد متسشن مه رانک هرابود لاس تفه و تسیب زا دعب ،الیش مییاجنیا ام الاح
 نوماه هچب يارب ،نومدوخ يارب هن رتشیب تالکشم اب راب نیا اما ؛داد رارق مه هار رس ور میتی رهاوخ
 .وزرآ وت رتخد کت و نایاش نم رسپ کت

 
 .درک توکس هشفنب

 
 ریز مارآ و درک رت گنت ار شناتسد يهقلح نایاش ؛دوب هدرک ادیپ شزرل شا هناچ هیرگ تدش زا
 :دناوخ ششوگ
 .مینک لح ور لکشم نیا مینوتیم تحار میدیمهف ور تقیقح هک الاح ،یموناخ شاب مورآ_
 .مربخ یب شزا نم و هداتفا ماهداوناخ يارب یتاقافتا نینچ هشیمن مرواب_
 نوا زا هنود هی هنکمم هک هدش یفخم زار رازه نارازه ،اه مدآ ام زا مودک ره ندموا دوجو هب زا لبق_
 .میمهفن مه گرم نامز یتح ور اه
 ؟هتسرد .میشاب هتشاد گرزب زار کی ،نومرسپ يارب نوماه هدنیآ يارب وت و نم هرارق هک روط نومه
 .دز یناج مک دنخبل و داد ناکت ار شرس
 :تفگ و دش دنلب اج زا هشفنب	

 مرهاوخ شیپ داوخیم ملد دنچ ره هتشذگ همین زا بش دنا هتسخ همه ،میرب هرتهب مرسپ نایاش_
 .مرب العف هک هنکیم مکح لقع یلو مشاب

 .شاب_
 :تفگ و درک وزرآ هب ور نایاش
 .منک شیضار منوتب مراودیما ؛منزب فرح مگرزب ردپ شیپ مریم ادرف_
 .درب هانپ شقاتا هب نایاش و هشفنب نتفر زا دعب و داد ناکت دییات يهناشن هب ار شرس
 .درک عمج لد رد ار شیاه وناز ،تسشن تخت يور
 .دوب مضه لباق ریغ بشما تاقافتا

 
 تعاس کی زا 	بش تشه تخادنا تعاس هب یهاگن ؛دوب نایاش سامت رظتنم و دزیم مدق قاتا رد
 .تشادن رارق و مارآ ،دوریم شگرزب ردپ يهناخ هب دوب هداد ربخ نایاش هک شیپ
 .دز یسرتسا رپ دنخبل شتسد رد نفلت ندیرزل اب
 .درک لصو ار سامت	

 ؟دش یچ نایاش ولا_
  ...وزرآ_
 .مشیم رس هب نوج مراد ،وگب ادخ ور وت_
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 هگیم اراد اپ هی شغرم ،هدیمن باوج یلو مدرک لمع متسنوت یشور ره هب هنکیمن لوبق_
 . ...هراذیمن

 .يدب همادا داوخیمن هگید ؛نایاش هسب_
 . ...وزرآ_
 .منک یگدنز وت اب هک هنکیمن لوبق تفگ بشید اباب_
 ؟یگیم يراد یچ_
 .هدرک جل ماباب ؛میدش تخبدب امسر ینعی_
 .منزیم فرح تاهاب مراد هک تسین هنوخ مه نالا هعونمم ور وت هب ندز گنز
 .دنریگب میمصت تارب دنرادن قح اه نوا ،ینم نز وت_
 .هراد ور مرایتخا و منکیم یگدنز شا هنوخ وت ،همردپ نالا مه نوا_
 . ...نم_
 یگدنز نیا يدعب مدق مینک اشامت و مینیشب طقف و طقف العف ؛نایاش دایمن رب تتسد زا يراک چیه_
 .هیچ ام نداد باذع يارب

  . ...ینکیم هلجع يراد_
 .ظفاحادخ العف ،مرب دیاب نم_
 .تفرگ ناتسد نایم ار شرس و درک عطق ار سامت
 .دوب هدادن ماجنا يراک هک وا ،هدز فرح هنوگ نیا نایاش اب ارچ دوب یبصع دوخ تسد زا

 
 
 :دعب هام راهچ
 .شاب تدوخ بقارم نوریب مریم هنوخ زا مراد نم ،وزرآ_
 :تفگ و دروخ ناکت شییاج رد یتخس هب

 .نامام هشاب_
 ،یچ هک هنیشیم تقاتا يهرجنپ مد زور ره زور ره هرادرب شیزاب هچب نیا زا تسد وگب مه نایاش هب_
 ؟هراد ینعم هچ
 سیلپ هب هنزب گنز تساوخیم مه راب نوا .مشاب هتفگ هشیمن یضار دایرف و داد هب هنیبب تاباب راب نیا
 .متفرگ ور شولج
 . ...هک مه اباب ؛هنک یضار ور اباب ات هدز شیگدنز و راک مومت زا هک نایاش هراچیب_
 ومع هک ینامز ات لقادح .تسین وشب یضار تاباب .یسریمن ییاج هب اه فرح نیا اب ،وزرآ هسب_
 .هفلاخم مه تاباب هشاب فلاخم خرهاش
 :تفگ بل ریز و درک تشم تینابصع اب ار شتسد
 تقاط هگید .مریم اج نیا زا ،دایب ایند هب هچب نیا هک نیا ضحم هب هشیم مومت اه زور نیا هرخالاب_
 .مرادن يرود
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 .دش دنلب و تفرگ راوید هب تسد .دمآ قاتا رد يادص
 .دیایب نایاش ات دوب هدنام رگید يهقیقد دنچ ،درک هاگن تعاس هب
 وا اب و تسشنیم وزرآ قاتا يهرجنپ تشپ بش کی ات حبص هن تعاس زا زور ره ،هام راهچ نیا رد
 .درکیم تبحص
 .درک تکرح شقاتا تمس هب
 .دیشک غیج درد تدش زا ؛دیچیپ شمکش رد یقیمع درد ناهگان
 یمرگ عیام و درک دروخرب راوید يهبل هب شرس ،داتفا نیمز يور دشیم رتشیب هظحل هب هظحل شدرد
 .دش ناور شیاهوم نایم رد
 . ... و تشگ رات و هریت شناگدید مک مک	

 
 .دش هدایپ نیشام زا
 .تفر داژن خرف يهناخ یتشپ تمسق تمس هب ،هویم زا هدش رپ کیتسالپ اب هارمه
 !دیدن هرجنپ تشپ ار وزرآ هشیمه لثم ؛تخادنا هرجنپ هب یهاگن
  ؛تفر ولج هب مدق دنچ دیدرت اب
 .تشاد یسرتسد هرجنپ هب دوب لوا يهقبط وزرآ قاتا نوچ ،دیسر هرجنپ هب
 .تفرگن یباوج اما ،دز هرجنپ هب هبرض دنچ شاهقلح اب
 :دز دایرف و دیبوک هرجنپ هب مکحم نارگن

 ؟هنوخ وزرآ ،....وزرآ_
 . ...سپ ؛دوریمن نوریب هناخ زا زگره لاوحا و لاح و نآ اب وزرآ دوب نئمطم
 و فیرظ تسد هجوتم شمشچ ،درک هاگن قیقد هک یمک ؛دش هریخ لخاد هب هدرپ ود فاکش نایم زا
  .داد وزرآ هب یسورع زور هک دش يدنبتسد
 .تخیر نیمز يور اه هویم و دش لوه
 .درک رارکت ار وزرآ مسا نارگن ،دادن باوج یسک اما ،دیبوک هشیش هب رگید راب دنچ
  .دیبوک مکحم ار رد دز گنز ،تفر هناخ رد تمس هب
  .دشیم رتشیب هظحل هب هظحل شسرت و سرتسا
 .درک اهر نیمز يور ار نآ ؛دروآ رد ار شتک
 .تشاذگ هناخ يرجآ راوید يور اپ ،تفر الاب قرب ریت زا یتخس هب
 .دیچیپ شیاپ چم رد ياهدنشک درد ؛دیرپ نییاپ راوید زا
 .داتفا هار و دیشک مه رد ار شیاه مخا
 .دش هناخ نلاس دراو و درشف ار رد يهریگتسد
 . ...هشاب رود مزا مرادراب نز مراذیم هک ،قمحا نم هب تنعل_
 :دز دایرف و دروخ ار شفرح
 ؟رتخد ییاجک وزرآ_
 .دش هغکوش نیمز يور وزرآ ناج یب مسج ندید اب ؛تشذگ نلاس زا هلجع اب
 .دناسر وزرآ رانک هب ار دوخ تعرس اب شیور شیپ قافتا لیلحت و هیزجت اب دعب و درک ثکم یمک
 .دوب فیعض یلیخ شضبن ؛تشاذگ وا ندرگ يور ار شتشگنا ود
 :تفگ و دش هریخ وزرآ هب
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 .ناتسرامیب تمربیم نالا رایب موود_
 .دش وزرآ یناشیپ يور نوخ هجوتم شمشچ نآ کی رد
 هناخ زا دنلب ياه ماگ اب ؛درک دنلب نیمز يور زا ار وا تکرح کی اب و دیشک شوغآ رد ار وزرآ ندب
 .دش جراخ
 .دنار ناتسرامیب تمس هب ناوت مامت اب و دش نیشام راوس ؛دناباوخ یلدنص يور ار وزرآ تعرس اب

 
 
 .دیشک شوغآ رد ار وزرآ ،ناتسرامیب هب ندیسر ضحم هب
  	.تشاذگ تخت يور ار وزرآ راتسرپ کمک هب .دش ناتسرامیب دراو نیشام هب هجوت نودب
 .دزیم مدق ورهار رد یبصع ؛درک نوریب قاتا زا ار نایاش و دش قاتا دراو رتکد
 .دنامب شردپ يهناخ رد وزرآ دراذگیمن رگید دوب یفاک درک گنرد هچره نالا ات
 .دمآ نوریب قاتا زا يراتسرپ

 ؟دیتسه موناخ نیا هارمه امش_
 .هلب_
 .دینک رپ ور مرف و دیایب نم اب بخ یلیخ_
 .میرادن تصرف هداد تسد زا يدایز نوخ و هتسکش نوتموناخ رس ،دایب ایند هب هچب دیاب رتدوز هچ ره
 .افطل عیرس
 .دندرب لمع قاتا هب ار وزرآ ؛درک رپ ار مرف و تفر شریذپ تمس هب
 .داد راوید هب هیکت لمع قاتا رد تشپ
 نوریب راولش بیج زا ار نآ ،درک سح شیاپ نار يور ار هارمه نفلت ندیزغل ؛دوب شراکفا رد قرغ
 .دروآ
 !هبیرغ يهرامش	

 ؟دییامرفب_
 ؟تساجک وزرآ ،نایاش ولا_
 ؟امش_
 .متفرگ هشفنب زا ور تاهرامش مالیش نم... نم_
 ؟هبوخ شلاح هیچ قاتا فک نوخ نیا ،هِا وت شیپ وزرآ	
 :تفگ يدنت نحل و دش یبصع
 .دیتسه شبقارم نم زا رتشیب امش متفگ هکنیا رطاخ هب ،هنومب اجنوا وزرآ مدرک لوبق هگا_
  ...هک مدوب هدیسر رت رید هگا ؛دیتشاذگ اهنت هنوخ وت ور هام اپ نز هی ارچ هخآ یچ امش اما	
 .دیبوک راوید هب یتشم یبصع و دروخ شفرح
 ؟تساجک وزرآ ،نایاش هدش یچ_
 .هن ای هبوخ شلاح وگب طقف
 .دایم ایند هب هراد هچب هلمع قاتا وت_
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 .هدنوم هتفه ود زونه_
 .هدش يروج نیا ارچ منودیمن_
 ؟یناتسرامیب مودک نالا_
 . ....ناتسرامیب_
 .ظفاحادخ ؛منوسریم ور مدوخ هگید تعاس مین ات نم_
 .تسشن یلدنص يور و درک عطق ار سامت
 .دیشک شیاهوم رد یتسد و داد نوریب هفالک ار شسفن
 . ....دنک مارآ ار شنهذ درک یعس و تسب مشچ ؛داد هیکت راوید هب ار شرس
 .درک زاب مشچ ؛دینش ار ییاه مدق يادص
 ؟دوب هتفر باوخ هب یک	
 .دندمآ شتمس هب دزیم جوم ناشیاه تروص رد ینارگن هک یلاح رد ،مه هارمه ،دمحم و الیش
 :دیسرپ نارگن الیش
 ؟هلمع قاتا وت زونه وزرآ_
 .هرآ_
 ؟هدش دب شلاح يدیمهف روطچ وت_
 نارگن دادن باوج ،مدرک ادص مه ردقچ ره .مدیدن ور وزرآ یلو ،هرجنپ تشپ متفر لومعم قبط_
 . ....مدش
  .تفر رتکد تمس هب تعرس هب دروخ ار شفرح ،لمع قاتا رد ندش زاب اب

 ؟رتکد موناخ دش یچ_
 .بانج مگیم کیربت ،دنزرف مه و ردام مه ؛دنا بوخ ود ره_
 .درک رکش ار ادخ بل ریز و دیشک یقیمع سفن ؛تشذگ نایاش رانک زا و دز يدنخبل رتکد
 .تخود مشچ رد هب رظتنم	
  .دش جراخ لمع قاتا زا یکچوک تخت اب هارمه يراتسرپ دعب هقیقد دنچ
 کشا ،تفر کچوک تخت تمس هب نازرل ياه مدق اب ؛دوش طلسم عاضوا هب دناوتب ات دز کلپ راب دنچ
 دز یگنر رپ دنخبل .درک اشامت ار شکچوک كرسپ ،کشا رات يهلاح تشپ زا .تسب هقلح شنامشچ رد
 .دیشک شکرسپ خرس يهنوگ هب ار شتسد مارآ و
  !نیریش ایور کی لثم ،دشیمن شرواب
  .دیشک رسپ کچوک ياه تسد يور ار نآ و درب ولج ار هراشا تشگنا راب نیا
 ریز دنلب و دیچیپ نلاس رد هب شا ههقهق يادص ؛تفرگ شتسد 	رد ار نایاش تشگنا یمارآ هب كرسپ
 .دیکچ شمشچ يهشوگ زا قوش کشا .تفگ ادخ رکش بل
  !یتشاد يرگید باعل و گنر ایند رگید لاح
 .دش جراخ لمع قاتا زا وزرآ تخت
 .درب اج نآ زا ار هچب یهاوخ ترذعم اب راتسرپ	
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 .تفر وزرآ تخت تمس هب	
 راب نیا ،تفرگ تسد رد ار وزرآ درس تسد ؛تشاک وایناشیپ يور ياهسوب شنایفارطا هب هجوت یب	
  .دنک لقتنم شخب هب ار وزرآ ،راتسرپ ات داتسیا رانک .تشاک شتسد تشپ ياهسوب
 .دیشک قیمع سفن راب دنچ .داد هیکت راوید هب
 .دروآ رد ار شهارمه نفلت	
 .تفرگ شیپ رد ار یشورف ینیریش هار و داد شردام هب ار شرسپ ندمآ ایند هب ربخ	

 
 
  .درک زاب مشچ يدازون يهیرگ يادص اب
 .دش ور هب ور يذفان و یکشم نامشچ اب نآ کی رد ؛تخادنا هاگن فارطا هب واکجنک
 :تفگ ناج یب	

 ؟نایاش_
 ؟ینک شریس ياوخیمن تسا هنسرگ ترسپ ،مزیزع يدموا شوه هب_
 ؟مرسپ...پ_
 :تفگ ياهناگ هچب نحل اب نایاش
 .يدیدن ور ما هفایق زونه ینامام_
 .دش هجاوم يدازون اب ،دناخرچ رس
 .درک هاگن نایاش هب هکوش	

 ؟هنومرسپ...نیا...نیا_
 .یموناخ هلب_
 !ادخ...ياو_
 .دش يراج شنامشچ رانک زا کشا
 .درک سمل ار دازون يهنوگ تشگنا رس اب و درب ولج تسد ،دز یقیمع دنخبل
 . ...خرس یتروص ،کچوک ییاه بل و ینیب ،یکشم ياهوم
 ؟میراذب یچ ور شمسا_
 ؟يراد تسود یچ وت_
 .منودیمن_
 ؟مدب داهنشیپ هی نم بخ_
 ؟یچ_
 ؟هروطچ ناترآ_
 ،ناترآ_
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 مسا رخآ زا مه شمسا رخآ نون و فلا ؛هِا وت مسا لوا زا ،شمسا لوا 	ر 	و فلا نوچ هرآ_
 .دنوسر مهب ور ات ود ام هک شیلعج تیصخش و هنارت مسا هب هدرگیم رب مه طسو 	ت 	؛هنم
 .دز یقیمع دنخبل وزرآ

 !قیقد هچ ؛ام مسا زا یبیکرت .هشیمن نیا زا رتهب_
 ؟هشاب ناترآ نومه الاح .دشن هک مگب تهب متساوخیم حبص ؛دیسر منهذ هب بشید_
 .هِا وت باختنا نوچ هرآ_
 .يدیشک ور شتمحز هام هن وت لاح ره هب ؛تسین مهم نم رظن وگب يراد تسود ور یمسا وت هگا_
 .منیشب ینک مکمک هشیم هبوخ ناترآ نومه_
 .منک شلغب ماوخیم
  .هتبلا_
 .تفرگ وا تسد زا ار ناترآ و تسشن تخت يور نایاش کمک هب
 ،دنزرف ندیشک شوغآ رد ِراب نیلوا يابیز سح ؛تفرگ ارف يا هناردام سح ار شدوجو رس ات رس
 .وب نآ اب ندش تسم و تا دنزرف نت يوب سبح
 . تسشن شلد رد دازون نآ رهم ؛دید ار شکرسپ هک ياهظحل زا
 ناترآ و وزرآ زا یسکع دروآ رد ار شهارمه نفلت .تخادنا شکچوک دنزرف و رسمه هب یهاگن نایاش
 .تخادنا

 ؟نایاش_
 .هلب_
 ؟یتفرگ یسکع ارچ_
 ؟هیچ شلکشم_
  ؟نم عضو و رس نیا اب_
 .هنیمه هب شیگنشق_
 .شاب مه تدوخ لقادح سپ_
 .تفرگ ناترآ و وزرآ و دوخ زا فلتخم يایاوز رد رگید سکع دنچ
 .دروآ نوریب نآ زا يا هبعج و درب شتک بیج تمس هب تسد
 .وناب امش هب میدقت_
 ...نیا_
 .زیزع يولوچوک نامام يارب ،لباقان هیده کی_
 .تفرگ وزرآ لباقم و درک زاب ار هبعج رد
 .دیفس يالط زا ،بلق نابرض لکش هب یندبندرگ
 .نیبب ور شتشپ_
 .درک هاگن نآ تشپ هب و دناخرچ ار دنبندرگ_

AASH 
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 ؟یچ ینعی بخ_
 .نایاش ،ناترآ ،وزرآ_
 ؟منکیم لوبق ور ناترآ مسا یتسنودیم اجک زا وت_
 .یگیمن هن ماه هتساوخ ربارب رد منودیم ،تمسانشیم یگدنز لاس کی زا دعب_
 .يدب یلیخ_
  .دیشک مهرد مخا ،دشاب دروآ دای هب ار يزیچ هک راگنا هعفد کی ؛دز ییامن نادند دنخبل

 ؟دش یچ نایاش یبوخ_
 تردپ تمرح مه تقو دنچ نیا ؛نومدوخ يهنوخ تمربیم یشب صخرم اجنیا زا هک نیا ضحم هب_
 .متسین وشب یضار هگید راب نیا یلو ینومب اجنوا تتیعضو رطاخ هب متشاذگ و متشاد هگن ور
 .مدوخ يهنوخ هب مدرگرب ماوخیم منم_
 
 
 .دنزب یفرح نایاش ات دش نیا عنام و دوخ رد هب ياهبرض عقوم نامه
 .دندش قاتا دراو رگیدکی رانک رد و نامزمه دیحو و 	ناخ خرهاش ،دمحم رخآ رد و زانط ،هشفنب ،الیش
 ار ناخ خرهاش و شردپ نداتسیا مه رانک دوب هتسناوتن زونه هک وزرآ یسرپ لاوحا و مالس زا دعب
 :دیسرپ بجعت اب ؛دنک مضه
 ؟...نالا سپ ،دیتشادن گنج رس مه اب هگم امش ،هربخ هچ اج نیا هگب نم هب یکی هشیم_
 .تفر ولج و دز دنخبل دیحو
 یلیخ بش نوا ياه دایرف و داد نوا اب ،درم ات ود نیا نداتسیا مه رانک ملگ سورع يراد قح_
 .هبیجع
 ؟دیدرک یتشآ_
 :داد همادا دیحو
 طقف ،یقفاوت روط هب ود ره العف ینویم رد اپ یلک اب ؛هنزب فرح اباب اب ات دایب متساوخ تردپ زا زورید_
 .دندش یضار ولوچوک اقآ نیا و نووج ات ود امش یگدنز ندش بوخ يارب طقف
 ،هنیشیم تقاتا يهرجنپ تشپ بش ات حبص زور ره متسنودیم ؛متشاد ربخ نایاش زور و لاح زا نم
 .دوب نوتتفج ررض هب يرود نیا و یتسین قفاوم طیارش نیا اب یلیخ مه وت مدوب نئمطم
 :تفگ و درب و الاب تسد نایاش
 .ماهنوخ مربب ور منز منوتیم نالا ینعی ،رکش ار ادخ_
 .دنداتفا هدنخ هب همه
  :تفگ و دز شا هنوگ رب مارآ هشفنب	

 ؟نایاش_
 نم زور و لاح نالا دیدادیم هیکت خی راوید هب و دیتسشنیم هرجنپ ریز زور ره ،دیدوب نم ياج هگا_
 .دیدیمهفیم ور تخبدب
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 .دندیدنخ همه هرابود
 .دوب هریخ نایاش هب یکچوک دنخبل اب وزرآ
 ،رارف ،يرابجا جاودزا کی دیسر اجنیا هب هک دش هچ الصا ؛دنارذگیم رظن زا ار وا ياپ ات رس قشع اب	
 اه نیرتهب نیا دیدج وضع دوجو 	اب و شیاه نیرتهب روضح رد ،اجنیا الاح و جاودزا ،نیغورد تیوه
 .شکرسپ ینعی
 :دیسرپ دمحم
 ؟نیدرک باختنا مسا ًالصا نیتشاذگ یچ ور رسپ لگ نیا مسا یتفگن نایاش اقآ_
 .داد باوج و دمآ نوریب رکف زا وزرآ

 .هناترآ شمسا_
 ؟مسا نیا ینعم و_
 .راک تسرد ،رادرک کین ینعی ناترآ_
 .بوخ هچ_
  .دش زاب رد زا یمک ؛دروخ رد هب يا هبرض
 :دمآ نایوپ يادص
 .دش بآ ملد ادخ هب ،منیبب ور هچب مایب منم هشیم_
 .دز يدنخبل نایاش
 :دز بل و درک فاص ار وزرآ يرسور	

 .وناب میرکاچ یلیخ_
 :تفگ بل ریز و دش درگ وزرآ نامشچ
 ؟یتفرگ دای اه فرح نیا زا مه وت_
 .داتسیا رانک و درک هدنسب يدنخبل ندز هب هب نایاش
 .دش قاتا دراو نایوپ

 .مراد هانگ ،منیبب منم دیدب ور هچب_
 :تفگ يا هدز قوذ نحل اب الیش .دش دنلب ناترآ هیرگ يادص
 .دش رادیب مناج يا_
 .درب شگرزب ردپ تمس هب ار ناترآ دورب نایوپ شیپ هک نیا زا لبق ؛دیشک شوغآ رد ار ناترآ نایاش
 .دز لز گرزبردپ هب شتشرد و یکشم نامشچ اب و تشادرب هیرگ زا تسد ناترآ
 .دیدنخ دنلب ناخ خرهاش
 ریز بآ و گنرز تردپ یپک ینک اج اه مدآ لد وت وتدوخ يدلب بوخ ،ینایاش نیمه رسپ هک قحلا_
 .هاک
 :دیدنخ و درک یگتخاس مخا نایاش
  .ناخ خرهاش میتشادن_
 .ینزب لوگ ور همه يدلب بوخ هک هچب ورب_
 .درک رپ ار قاتا ياضف همه یعمج يهدنخ يادص هرابود
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 .تفرگ نایاش تسد زا ار ناترآ و تشاذگ رانک ار شیاصع گرزب ردپ
 :داد رس ار ناذا شوخ ياوجن ششوگ رد مارآ مارآ و تخاس کیدزن وا شوگ هب ار شرس
 .ربکا هللا ،ربکا هللا_
  .تفریم شا هقدص نابرق بل ریز و درک هاگن كرسپ هب دنخبل اب وزرآ
 .دش زانط تسد ندروخ ناکت هجوتم شمشچ ناهگان
 .تخادنا الاب وربا ،زانط هب نایوپ يهریخ نامشچ ندید اب ؛تشگزاب وا فرط هب عیرس تکرح کی اب
 :درک همزمز ،دش رت گنر رپ شبل يور دنخبل	

 .تفر تسد زا مه زانط_
 
 
 .دنتفر شاهقدص نابرق و دندرک لغب ار ناترآ راب کی همه هکنیا زا دعب
 .دهد ریش وا هب وزرآ ات ،دنتشاذگ شتخت نورد ار هچب
 .تفر رد تمس هب زانط ،دنتفر نوریب قاتا زا همه نادرم
 :درک شیادص وزرآ

 .مراد راک تاهاب ،يرن هشیم ناج زانط_
 ؟نم اب_
 .هرآ_
 .شاب_
 .داتسیا وزرآ رانک
 .دیشک دوخ تمس هب ار وا و تفرگ مکحم ار شتسد چم وزرآ

 ؟هربخ هچ نایوپ و وت نیب منیبب وگب ،عیرس دنت دوز_
 ؟وزرآ یگیم یچ .نایوپ ،نم...نم_
 .تسین ام نیب يربخ
 . ...وگب الاح .دیمهف هشیم مه تا هتخادنا لگ ياه پل زا هک نزن لوگ ور نم_
 .شتسار بخ،...بخ_
 .مونشیم_
 .درک يراگتساوخ مزا بخ....بخ_
 ؟یچ_
 :تفگ و دز یتلاجخ دنخبل .دندرک هاگن وا هب هکوش هشفنب و الیش وزرآ دایرف اب

 .مدش هکوش هظحل هی هدنمرش_
 :داد باوج الیش
 .هدب ماجنا یتشاد تسور يراک ره دعب نک ریس ور هچب لوا ،تسا هنسرگ تا هچب رتخد_
 .هقیقد هی ،هظحل هی_
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 .دیشک دوخ فرط هب ار زانط هرابود
 ؟یتفگ یچ وت_
 . ...منم_
 .یتفگ یچ منیبب وگب دوز ،اباب يا_
 .مداد شهب ور اباب يهرامش_
 ؟تفگ تهب یک_
 .شیپ زور هس ود_
 .داد وزرآ تسد هب ار وا و تفرگ شوغآ رد ار ناترآ الیش
 .موناخ وزرآ ینزب فرح هشیم مه ادعب ،یگنسرگ زا دش فلت هچب_
 .درک هقلح ناترآ رود ار شناتسد و درک یگتخاس مخا
 .تشاک وا یناشیپ يور يا هسوب و درک سبح هیر رد ار شکرسپ نت رطع
 .مزیزع رسپ يدموا شوخ ام ایند هب_
 
 :دعب لاس راهچ
 
 .هشب فصن طسو زا مرمک هک هنالا ،ادخ يا_
 ؟ینزیم رغ ردقنیا یشیمن هتسخ_
 .هنک تلمحت دیاب زور ره هک اباب رسپ هراچیب

 ور بطم وت و متخادنایم اپ ور اپ بش ات حبص زا و مدوب وت ياج منم هگا ،نایاش اقآ هگید هلب_
 .متفگیم ور نیمه ؛متسشنیم یلدنص
 یم اپ ور اپ یشیم نم لثم هگید لاس دنچ ات ؛ینوخیم ندش رتکد يارب يراد متدوخ هک العف_
 .ینک یم هنیاعم ضیرم و يزادنا

 .نک مکمک مکی نکن ضوع ور ثحب ،نایاش وش دنلب_
 مدلوت نشج ینعی مرس ریخ ،مدرکن ضوع مه سابل زونه نم دنسریم اه نومهم هگید تعاس کی
 ...ماهچب

 .رتخد يدرب ور مرس هک منک راکیچ وگب طقف ،هدن همادا بخ یلیخ_
 .درک هراشا لبم هب و دز يا هنادنمزوریپ دنخبل

 .هتفرگ درگ هشکب اه زیم هب مه یتسد هی ،نک اج هب اج مه ور یکی نوا رو نوا راذب ور نیا_
 .مشب تزک هگید امرفب بخ_
 ؟رتکد ياقآ هراد یلاکشا هچ_
 
 
 :تفگ و دمآ نوریب شقاتا زا دنخبل اب ناترآ
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 ؟هبوخ مسابل نامام ،اباب_
 .دمآ نوریب هناخزپشآ زا وزرآ
 :تفگ و دیشک ناترآ تروص رب یتسد ،دز وناز شکرسپ ياهاپ لباقم
 .مشب تنوبرق يدش اقآ هچراپ هی ،مرسپ هشابن بوخ ارچ_
 .منکیمن يزاب تاهاب هشاب تشز تسابل هگا تفگ نینط_
 ؟تفگ یک_
 يارب هگب تساوخیم هزات تفگ مهب مداد باوج ور نفلت یتقو ،دوب هدز گنز زانط هلاخ هک بشید_
 .تشاذن زانط هلاخ یلو هدیرخ یچ مدلوت

 .يدش لگشوخ مه یلیخ ،مدرگب ترود_
 .نوج خآ_
  .تفر شقاتا تمس هب یلاحشوخ اب ناترآ
 .دز يدنخبل وزرآ
 .دش نایاش هریخ ياه هاگن هجوتم هک تخادنا یهاگن نایاش هب	
 .دز نایاش يهناش رس ،تفر ولج و دز دنخبل	

 ًالصا ،هریگ منامام هب شامشچ ماباب هگیم مه هب هریم ادرف ؛نکن يروط نیا هی لقادح هچب ولج_
 .هپچ شامشچ 	ماباب

 يامشچ اب یتقو ،دروخرب نیلوا زا تسرد ؛وناب هریگ تتمس هب یتقو یلیخ هک هنم ياه مشچ نیا_
 ،یتسنودیمن نوشایند و اه مدآ زا یچیه و يدوب هدز لز نم هب تواکجنک
 .وناب دش پچ منم يامشچ اج نوا زا
 .دیدنخ هناربلد وزرآ

 .هاگن کی رد قشع_
 .قشع ياهظحل مه دیاش ای_
 .دز یکمشچ
 .رتکد ياقآ ،مدش تاریگ و یکشم يامشچ هریگرد منم نوچ ،هیکرتشم سح مگب دیاب بخ_
 
 . ...مه وت سپ_
 .مداد ور ملد هظحل هی وت_
 ؟ینومیشپ_
 .مدوبن نئمطم دقنیا تقو چیه_
 .دز دنخبل و درک شهاگن هناقشاع نایاش
 .هشن شومارف تفیاظو رهمدار ياقآ_
 .تشاذگ اهنت اوه و لاح نآ رد ار نایاش و دیدنخ هناربلد هرابود
 ؟دیسر اج نیا هب دش هچ ؛دیشک شتروص هب یتسد نایاش
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 .دندیسر مک مک اه نامهم دعب یتعاس
 هس رتخد هارمه هب نایوپ و زانط رخآ رد و ایرآ و دمحم ،الیش سپس گرزبردپ و هشفنب ،دیحو لوا
 .دندیسر هار زا نینط ناش هلاس
 .درک زاب یلاحشوخ اب ار اه وداک کی هب کی ناترآ .دش زاغآ دلوت نشج
 .دنک يزاب دیدج ياه يزاب بابسا اب ات تفر شقاتا هب ایرآ و نینط اب هارمه ،کیک ندروخ زا دعب
 ؛دوبن ناهاگن رد هنیک و مشخ نآ زا يربخ يرگید و دش بوخ گرزبردپ اب دمحم و الیش يهطبار
 .دندوب هتشاذگ رس تشپ ار اه یتخس و دندوب شمارآ حلص رد هداوناخ نیا دارفا همه رگید لاح
 .دندرک نتفر دصق مک مک اه نامهم ،ماش فرص زا دعب

 
 .دروخ گنز شهارمه نفلت هک دوب هدیشک زارد هپاناک يور نایاش
 !بش کی ،تخادنا تعاس هب یهاگن
 .درک لصو ار سامت بجعت اب

 ؟دییامرفب_
 ؟رهمدار نایاش ياقآ_
 .متسه مدوخ_
 هراتس و شنمدار زورهش مسا هب یموناخ و اقآ زا البق امش ،مریگیم سامت یماظتنا يورین يهرادا زا_
 ؟هتسرد ،دیدوب هدرک تیاکش رهمدار
 !؟دندش ریگتسد ،هلب_
 .دندش ریگتسد للملا نیب سیلپ طسوت تاصخشم نیا اب اقآ و موناخ کی_
 .نیایب ..یهاگآ يهرادا هب حبص هد تعاس ادرف ییاسانش يارب

  .دیتفرگ سامت هک نونمم یلیخ ،امتح_
 .رادهگنادخ_
 .ظفاحادخ_
 .درک عطق ار سامت

 
 
 :دیسرپ واکجنک وزرآ

  ؟نایاش دوب یک_
 ؟دیباوخ ناترآ_
 ؟دوب یک ،هرآ_
 .دندرک ادیپ ور هراتس و زورهش هک نیا لثم_
 :دز دایرف
 ؟یچ_
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 ؟ینزیم داد ارچ ،رتخد مورآ_
 .هروخب مهب هرابود نوشمارآ ماوخیمن ،هتفرگ شمارآ هزات نومیگدنز_
 .هتفیب یقافتا تسین رارق_
 .متفرگ سرتسا هرابود نالا نیمه زا ،نایاش مسرتیم نم...نم_
 .يدوبن وسرت ردقنیا تقو چیه وت_
 .مسرتیم زیچ همه زا هشاب نویم رد هک ناترآ و وت ياپ_
 .درک زاب ار شیاه تسد نایاش
 . نیشب نم شیپ ایب_
 .تسشن لبم ور شرانک و تفر شیوس هب وزرآ
 .درک هقلح وزرآ رمک رود ار شیاه تسد
 .داهن نایاش يهنادرم و نهپ يهنیس يور رس
 .دیشک وب قیمع ،درب وزرآ ياهوم نایم ار شرس
 :تفگ ششوگ ریز مارآ و درک شزاون ار شیاهوم
 .سرتن یچیه زا يراد تدوخ رانک ور نم هک ینامز ات_
 ام هک مینکیم تباث همه هب هتشذگ لثم ،مینزیم رانک ور اه یتخس مه اب ،منومیم ترانک دبا ات نم	
 .مینوتیم
 .میسرب شهب ات مینک شالت مکی هیفاک طقف ،تس وت و نم ياه تسد کیدزن یتخبشوخ
 .نم تسد وت راذب ور تتسد
 .داد رارق نایاش يهنادرم و مرگ ناتسد نایم ار شتسد
 .دیسوب ار شا یناشیپ سپس و تشاک شتسد تشپ ياهسوب
 :داد همادا

 .مریگیم ار تیاه تسد_
 .مناوخیم هناقشاع ياه اوجن تشوگ رد
 .منکیم تا هسوب رد قرغ
 .میتسه مه يارب دبا ات وت و نم ،منکیم کح منت ياه لولس کت هب کت يور
 نایاش يهنوگ يور سپس و ندرگ هب ياهسوب ،دوب هدرب دای زا ار ینارگن و سرت رگید لاح هک وزرآ
  .تشاک
  	.دوشیم هصالخ وت دوجو رد نم يایند_
 نآ زا تندوبن ياه هظحل رد هک تسا يرطاخ شمارآ ،نم رانک رد هظحل هب هظحل تندوب ،نم درم
 .ممورحم
 .دینکیم راودیما اه مدآ يرتسکاخ يایند هب ارم تدوجو و وت
 .دندوب مه يارب ایند زاغآ رس زا هک كرتشم حور کی و نت ود ،میوشیم کی مه رانک وت و نم
 و ایرد شوگ رد ار نامیاه هناقشاع ،مینکیم مسمل ار اهنآ ،میوریم ياهبنپ ياه ربا يوس هب مه اب ام
 رد مینزیم دایرف قشع اب و میودیم اه راز مدنگ رد ،میصقریم نالبلب ههچهچ اب ،میناوخیم اهدور
 میدش قشاع هظحل کی
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 .دناسریم ناگمه شوگ هب ار نامیادص داب و
 ياهظحل ،میسیون یم هک يا هظحل ،مییآیم ایند هب هک يا هظحل ؛تسا هظحل رازه نارازه ام یگدنز
 هظحل ،مینزیم مدق يزییاپ ياه ناراب ریز 	،رای رانک رد ،قشع اب هک ییاه هظحل و میوشیم قشاع هک
 .دوش کح ناقشاع يهناخ راوید و رد رب تسا رارق وت و نم يهناقشاع ياه هظحل اما دنرذگیم اه
 .میدرک میسرت ار قشع ياه هظحل و میدش قشاع هظحل رد
 ...هظحل رد طقف
 نایاپ
  قشع يا هظحل
 m.وزرآ ملق هب
 زاغآ

97/5/27 
  نایاپ

97/10/6 
23:01 

 


