
:( لوا دلج ) مسرت یم درم نیا زا نم

ادخ: مان هب

. دوریم ورف دوخ ییاهنت ی هلیپردو دنزیم مدق اه یغولش و یوهایه نایم ، اهتنا یب نابایخرد

دزادنا یم نامسآ هب یهاگن

..... تسا یربا

... هتفرگوا لد نوچمه مه نامسآ ایوگ

ندیراب هب عورش مک مک ناراب

عمجدوخ ردو دشکیم شوغارد ار شنت اوه یدرسزا . دنزیریمورف شتروصو رسرب هنادنمتواخس ناراب تارطق و دنکیم

. دزادنا یم شمادنا رب وزرل دنکیم ذوفن شناوختسازغم ات امرس . دوشیم

یم یا هکیتدنکیم زمرت شیاپ یولج ینیشام ؛ دنکیم مکحم ششود یور ار شا هلوک دتسیا یم نابایخرانک
، ناوج هدننار یخاتسگ همه نیا زادشکیم مهرد مخاو دوشیم عمج شتروصراجزنا .اب دنامیم ششنکاورظتنمودزادنا

هک یگنر یجنران یسکات یارب ار شتسدو دنکیم نابایخ یاهتنا هب یهاگن دتسیا یمرتولج و داتفا یم هار هب هرابود
دنکیم دنلب دوشیم کیدزن

تسبرد _

یجبا _بایباال

. دوشیمراوس یرگید فرح چیه یبو دیوگیم ار سردا دنکیم زابار بقعرد

یتارطق هب ودهدیم هیکت نیشام هرجنپ هبار شرس . دوشیمرتشیب شیاه مشچ شزوس و دنکیم ینیگنس درد زا شرس



هک

....... دوریمورف هتشذگ ملا عرد و دزودیم مشچ دنروخیمرس هرجنپ یور زا

لبق هام یک

ی؟!! رادن راکی میمر مراد نم رحس _

ی؟ درک هدامآ یور دمحم اهی سکع طقف _هن

متشاذگ وتیاردیوسی _هرآ

بیا دوز رادیم سورع ادرف سپ ینیزا تسار هشاب _

یهگاینیس!! درما هشاب _

ابید نراد یوتیتاالر ساکع طقف _هن

هب هشک می لوط تقور ربیتاالراتدی

وگب تنامام

ظفاحادخ هشاب _

ظفاحادخ _

میدنک شرس ار شگنرزمرق ی وتلا نیپزا

وهب میدرب ورف یش ارردجیباهیپوتلا شناتسد و میدنک اجباج ششود وری ار شا هلوک دوش می جراخ لتآیه رد وزا
. دتفا می هار

می بل یهب دنخبل دزادنا می شا هحفص یهب هاگن و دروآ ی مرد شب ی جزا یار شوگدوش ی مدنلب یشل ابوم گنز ی ادص
همکد و دروا

ارمیدنز لا صتا

ی؟!!! روطچ مقشع _سملا

یینیزا؟؟ اجک ی؟ بوخوت مبوخ _سملا

؟؟ نور بی مدموا یه لتآزا هزات _

یبینی؟ ماجکوتاتسود _رادیمیریسیامن؟

مرب هک مدموا لتآیه زا رتدوز دیهگ _هرا



یم تشاذگرارق یسیامن ولج سیامن،

یاه شاب هنوخ ات۹ بوخ _خیلی

9:30میمادیهگ نامام _ااا

مهدیرتربیای لوییهقدیهق هشاب _

ظفاحادخ هنوخ وت منیمد تهار

ظفاحادخ نامام گیمریدی ردقچ _

ی ادص هک هدرکن عطق ار نفلت زونه

شزوس تدش ........زا دروخ مزینمی هب تدش یاب مکحمز چی هب دروخرب واب دونش می شا دزنیکی شامینیاررد قوب

دتفا رگیهمی یشهب اهوناز درد و شناتسد فک

می عورش اه همهمه و دنوش می عمج شرود مدرم مک دوش.مک می هفخ نارذگهرو نابا یخی غولش رگیهاهیشرد قه قه

دوش.

اراپیین شرس و هدش عمج دوخ رد نانچمه ینرباپمیدنک.نیزا رضاح یاربین توکس ین شامرد ندش هتسب ی ادص

اهی شفک میگیدروهب نابا خی تلا فسآ زا هاگن دوش می شا دزنیک یهک سک اهی مدق ی ادص رگویهمیدنک.اب هتخادنا

یهک قارب هنادرم

. دزود می تسا شنامشچ پیش

عفرم زا ناشن شکرام اهی سابل هتسارا هرهاظ پیشوریشهک ناوج درم هب دوش خویهرمی دروا اراباالمی شهاگن
هلضع شکیند خر هب عسیرد وگیا هکدراد نت یهب کشم لجویهقای فسید نهار پوی ناتکراولش ناوجدرم . دهد می شندوب

یدنا. رارف مهزا اهینآ همکد ندوب گنت طرف وزا دراد ار شبحاص ی راکشزرو اهی

ی کشم نامشچ هب دزود می مشچ میگیدرو دوب هتسب شتسد چم هب یهک مرچ دنب تعاس زا هاگن درم، ی نابصع ی ادص اب
دنا. شکیهد شوغا دمهیرگاررد یت نابصع زا یشهک اهوربا و یمیدنز خرس هب فسیدینا ، ناوارف یت نابصع زا هک درم

؟ قمحا ی هرتخد ی روک هگم _

ناه؟ ؟ نوبا خی طسو چیمیای هساو

زابیه؟؟ نفلت اجی نوبا خی هگم

میهر. هار نوبا خی فک هراد همهف منی هشرسپ تسود اب ندز کف قرغردقنا مناخ ههه



میدنک. هاگن درم هب بجعت نیزااب

اهیشار مخا .نیزا دزادنا وامی ندرگار یاهر صقت همه و میدنز فرح بناج هب قح هچ ؟؟؟ کدرم هچمیوگیداین دوخ اب

عس هک یی ادص واب یدنک مراحمار اه ونا میدنک کاپ یش ینپوتلا تسآ اهیشاراب کشا ودشک ارباالمی شغامد مهو رد
یوگید: مدراد شنداد ناشن مکحم یرد

ی؟ تسه مهراک بلط هزات نم دزیهب شامیتن ربیم؟اب مهاب وش ؟!!!پیهدا ههاقا هتربخ هچ _هیهی

!!!! شاب تندز فرح بقارم اهرادنرب رود منیمگ تهب هیهیچی

اهی مشچ ورد یکمیدنک دزنزا نی تروص ارهب شتروص ی مکدنز ی موناز ولجیش و.... میدنک دنت مدق نیزا تمس ی مایلعر

میشی

میدنز. لز نیزا گنر

ی مایلعر مه .زاب دشک می بقعار شرس سرت میگیدرواب بجعتو سرت گنر نیزا هاگن

یمینکی طلغ هچ مشابن مندز فرح بظاوم هگا :ثماال دهد می همادا لماک ی درسنوخ ابو یکمیدنک دزنزا ارهبنی شتروص

؟ هجوج

نامهم شبل هشوگرخسمتاب ی دنخش .نی

دوش. می

یوبی ابمایلعر شدا دزنیکیزی نیزازا

بیاید طسورسفا اپی ؟رگا هتسم میدنک:ینعی همزمز بلر زی دزادنا اراپیینمی شرس میدنک سح ار لکلا وتیز دنت

دنخبلر اباینکف منوسرتب ور ومخا هدزاش یاین مکرتهب دوش می حور ضبق نداتفار گی سرت وزا ولمیدور شندوب تسم
دروا می بل یهب

دنخبل میدنز. جوم نیزا نامشچ رد تنط شی

امنیش ارهب شد اهیفسی نادند ودریف یمیدنز مایلعر یهب روا رد صرح

دیدی تدوخ مشچ یدیدیزا چره تقو نوا ومیوگید: دراذگ می

دشک الگفیمی کرس یزا فوپ ی مایلعر

ینی ادص هک میدور شن شامی تمس وهب دهد می ناکت اوهرد ابابورب ارهبعالتم شتسد هبنیزا میدنک تشپ دوش می دنلب
دنک: می بوکخ اجیشمی اررد وا زا

درد ....آی متسد ماپ...آی _آی

میدنک. ندرک رگیه هب رهاظت دنلب ی ادص مردیهرواب هراد لپیسبیدا. هنزب گنز میمیمر...یکی مراد خآ مرس ...اوی مراد



و ددنخ یمی ناهنپ یمیدنز.ریزریز دوبک هب شتروص یت نابصع تدش زا هک دزادنا یمی مایلعر یهب هاگن ی مشچر نیززای

یهمیدنک. رگرتدنلب و دهد ژمی اسام یاپیشار وناز شتسد واب دزادنا اراپیینمی شرس

هشاب هدش چیزیش هرتخد عمجیتمیوگید:اشید مزاینا رهیکچیزیمیوگیدنیکی میگیدر لکش عمجیت مینا همهمه

نزبید گنز

نکربص اقا؟ اجک یمیوگید: مایلعر هب دیرگیور صخش بیدا. السن وبما

یدا، برسفا نزبیم گنز

میهشو مندوب تسم هجوتم امتحدا مینابی هبرسفا ی اپرگا میوگید: لد رد دزادنا می درم ایهب هنامصخ هاگن ی مایلعر

ی مزاب بل زا بل منک...... شتسرد مدوخ رژهمیهرابید مباصع ور هراد ی روج دب قترس ی هرتخد ،این هزاسرسدرد مارب

میمنک. شلح مدوخ هدرکن یوگید:المز مدرم هبوردنک

ترش زا مدب تهبردقچ منومبرسفارظتنم منوت منی مراد مهمرارق ومیوگید:ببیننمیه دناخرچ نیمزای تمس ارهب شرس

؟!!! مشب خالص

؟!! هشاب هدشن روطیم مولعم اجکزا ال عمجیتمیوگید:میبینیدچیمیهگ؟صا هبور ی عونصم قهی قه نیابزا

یرای؟ بدنبورارجام هترسزاغردنچ یاب اوخ یمی درک دزیچالمق منیمنک سح وماهاپ

ماپ... ادخ ،ای لطاب هزیخیلا

یمایلعر اهوزاب درمدنچ . دشک می بقع وریمزین ار دوخ سرتزا هکنیزا میدرب شرو نیزای تمس یتهب نابصعاب ی مایلعر

یهک سک هدشن هدازردامزا نکی هکلتونم ی اوخ یمی تپاپ لکیو هرتخد میوگید: لد رد دنراد می شهگن و یارمیگیدنر

منک مداور ی تپاپ وتی منوتن هگا میمنک ضوع وممسا هراذب نمرس هب رس داوخب

ناتسرام بی تمرب ی موشراوسا بی بوخ ی:خیلی مایلعر

بیدا رسفا نیزا:هنابید

بیدا. رومام مینزیم گنز اجنوا ناتسرام بی تمربب عفالبیا هشاب میدرغ: شا هدشد اهیلکی نادند یزالایاب مایلعر

شامین تمس ارهب وا دننک می کمک و دنور نیمزای تمس عمجیتهب مزاینا اه نز اتزا دنچ

م رود اجنا زا تعرس هبو دوش ی مراوس مایرلعیمه نا زا سپ دنناشن می بقع ی لدنص وری ار ووا دنرب یمی مایلعر
دوش. ی



مکی ار دوخو دروا می بل یهب دنخبل ی شوخرس اب دنک یارذایت ماویلعر دنک تنط یشی مکدوب هتسناوت نیزازاایهکن
: دسرپ می هدنخاب و دروا می ولج ار شرس ولج ی لدنص ...وزابینود دشک می ولج

رادیممیریم؟ ناتسرام بی مودک _

ی مکزا یدندنی خرچ اهمی نابا ی خرد هک دوب قدیهقای دنچدهد می همادا شر سمی هبزا هبنی نداد باوج نودب ی مایلعر
ی لدنص تشپ ایهب هبرض دوش یمی نابصع

ومیوگید: یمیدنز مایلعر

میربی؟ ونم ی راداجک ی؟میمگ ونش رکی؟منی هگم ماوت اب _وهییورا

یوگید: مدنک می هاگن ار ولج لایهک حرد شمارا لا مکرد ی مایلعر

. مدوخ هنوخ _

:چی!!!! دشک جیغمی تسا هدشدرگ بجعتزا شنامشچ ردحلایهک نیزا

: دهد می همادا سرت واب

_اربی....اربیچی؟؟؟

مشب پیهدا ماوخ ی مرانک نزب , ناتسرام رببیمبی ماوخ المنی صا

ی شوخرس زا هک دوب ی یلعر مارابن ای

نورد هبنیزا هجوت دنخید.بی می

یمیپیدچ خینابا

چی؟ یهرا بمرس باالیی داوخب رگا تسم درم ابیک نتشاذگرس هبرس دوب ای هناقمحاراک هچ میوگید لدرد نیزا

. دزود می مشچ ی مایلعر وهب دروا باراالمی شرس رکف اباین

جیغ هب میدنک عورش تعرس هب یمنیبیدن سنجدبو مشخ و تنط مایرچیزیزجشی هرهچرد

: ندز

میمنک. ترپ ین شامزا ومدوخ ی رادن هگن هگا ادخباس اوی میمگ تهب ... مشب پیهدا ماوخ ماسی _یاالاوی

نوا وش هفخ دیهگ هسب : یرفیمدایدنز دنلب اتبسن ی ادصاب ددرگ مربی شتمس هب تعرس یهب یمایلعر فرح اباین نور بی



ی. میدرک مهور اهاجن ی ارکف یابید یمیدرک زارد نوبز هک عقوم

یمای وزاب هب ندز تشم هب میدنک عورش هعفدک دوش.ی مایرمی خیهر هظحلدنچدوب هدشدرگ سرتزا یهک نامشچ نیزااب

عسی یو لعر

رفیدامیدنز: ودنکزمرتدنک شروبجم میدنک

مامت ید. خرچ می شنهذ رد یهک رکف ؟..زا تنوخ رببی تدوخاب ونم ی اوخ هکمی هتره رهش هگم ابوتهیچاجمنیما. _نم

دوش؛ منی شب صنی ی مایلعر یزا لمعلا سکع ی تقو یخمیدنک شندب

هب عورش مارا و دهد یکتیهمی لدنص ی تشپ هب دشک می بقع زیدا ندرک زاقتلا هتسخ

درادن ندرک ضارتعا اربی یی انرگ دی هکدشک یغمی جودزر می کشاردقنا میدنک. ندرک رگیه

وری هبزا هکنی مکحم ردقنا دبوک ی نیمزا ناهدرب تسد تشپ یتاب نابصع اب دوش می هتسخ ینیزا اهراکزا یهک مایلعر
ی لدنص

میگیدر. شسفن رگیه تدشزا دوش می ترپ

مردی یهر گتسد تمس هباردوخ مارا میدنک سح ار نوخ خیسی هک دراذگ می شبل وری ار شتسد ی شزوس ساسحا اب
هدرک لفقار یرد مایلعر ازایهکن لفاغ دنک زابار اترد میدرب تسدو دشک

ی؟!!! درک لفق ارچ ورد ی ضوع نیزا:

؟ مشب پیهدا ماوخ می رانک نزب شابدوز

میمگ تهب نک زابور ی تنعلر ایند

ی؟ اوخ می منوجزا چی مرب راذب ادخوروت

دهد مرسی هناتسم ای ههقهق ی مایلعر

یدنکنی مزاب ار بقعردودوش می شامینپیهدا میدنکزا کراپار شامین ودتس میای نامتخاس ی ولجود ایمیپیچی هچوکرد .

دوش. عمجمی دوخرد سرت زازا

رگیهین هکدراد ین شامزا شندرک جراخرد عسی میگیدر مکحمار ینیرا اهوزابو دوش مخمی شامین لخاد یمکی مایلعر
یزا

دراد ار شرکف یزا مایلعر ندرکفرصنمرد عسی شهاگناب یی وگ میدنک هاگن ی مایلعر هب دوش ی مرتد دشی

منیدنک. داج یای مایلعر هنامصخ هاگنرد غتییری نیزا موصعم نامشچ تسا ی ساسحا هنوگرهزا خلای شهاگن اما

یا وگاما میدنز هبرض ی مایلعر مکش نیوریشهب مامتابودنک می عمج شلدرد یشار اهاپ



. درادن ی یمایلعر راکشزرو مادنارب ی رثا موصعم هچبرتخد اپیاین هبرض

تمس هب اروا و میدنک شمرنو طلیف تروصراثن ی مکحم یلی سدروا می نور ینبی شامزا نیزاار تکرح یابیک مایلعر
میاید نور بی هتشذگزا هدننار ی ادصاب ..... دناشک می نامتخاس

سریدیم. مناخ _

می هدننار هبودروا می نور یشبی یبپوتلا جزا ای هدش هلا چم سانکسازادنا ینمی شامزا نور یهببی هاگن هرجنپزا
. دروا ی مرد ار هناخ ید لکوددرگ ماری شب ی جدراد ربمی مدق هناخ تمس هب دوش می ینپیهدا شامزادهد

یاهیفی شاک وری ضوح بلدور می ضوح تمس هبدراذگ می ناش زیابی هناخ حیطا نورد اپ میدنک زاب یقتیردار ادصاب
شی ثعابودروخ یاهمی هامرسرب ضوح نورد ناراب تارطق میدنک. هاگن با نورد ی هام صقر هب یود مینشن شا هزور

دنا ؛بیخیلا دنور یمی وسنا هبوس وازاین دنخرچ می ضوحرد تعرس وهب دوش یاهمی هام قتولای تنط

هکدتفا یمی کدوک اهی زوردا .ی دنوش می نامداش ناراب هرطقدنچاب هداس هچودنراد ی کچوک و کاپ ندیای ندیا،هچ مسرزا

دوب ناراب شراب قاتشم مهیهش

ار شدوجو ی همهودشخب موای هب هزات ناجی زااینوب یی وگدوب شخب تذل اربیش هدروخ ناراب کاخ وبی ردقچ و
زا راشرس

. دندرک اهیزیمابی سح

دزود می شردام وهب دراد یاهربمی هامزا مشچ شردام ی ادصاب

ی... روخ می امرسرتخد بیاوت وشاپ ی تسشن حیطا وت نوراب یچیزیراین اربزا رمیم:نی

نارگن ینو شنلد ی هرهچ یهب دنخبل

. تساهنا ندروخامرس نارگن ناشا ی کدوک دننامه مه زونه میدنز...وا شردام

ی شفک اج نورد اهیشار شفک

میدور وذپیاریی حلا تمس هب دراذگ می

. دراد ربمی مدق اه هلپ تمس وهب یسالمیمیدنک مارا هب

دوش می قاتا لخاد . میدور شقاتا تمس هب دراد رارق نا رد قاتا هس هک گرزب ی ورهار ویک یهلپ دادعت زا نتشذگ زا دعب

دش. خیسخیس تاسابل همه ادخ وروت نک هاگن .....رمیم: ددنب ماری ورد دوش می قاتا لخاد شرس تشپ مه شردام

یمیوگید: مارا هب شا هتسخ هرهچ هیچغتییریرد نودب



میمنک. نوشضوع _االن

تسه شقاتا رد یهک کچوک مامح دراو

: دونش مردی تشپزا ار شردام ی ادص دوش می

. تخت وری مراذ می میمنک هداما تارب سابل _

نونمم هشاب _

مردیدنز. ایهب هقت رمیم

_نیزا؟!!!!

نامام مناج _

؟!!! هبوخ _حتلا

نامام میوگید:هرا ضغباب

ای؟!!! هتفرگ ردقناارچ سپ _

ما هتسخ یمک طقف تس _چیزینی

مامحرانکدبس ورد اهیشارمیدنک سابل

: دونش ارمی شردام ی ادصزاب میدنک، زاب ار با شود . دزادنا می

؟! دوب بوخ _کالس

یمیوگید: مارا هب دتس میای شودر زی

همزمز بلر ....زی بوخ دوب،خیلی بوخ _

میهر. اجک هاگشناد یکالسو اجب اه زور این ترتخد یهک مینود هچوت ههکالس؟ میدنک

دننک کاپ ار دوخ دهاوخ می یی وگدنک ارزیدامی با راشف دشک می شنت یهب تسد



؟ هانگ هچ؟زااین زا اما

دشک می شنت وری رت مکحم ار شتسد

هتسخرگ دی یدنک مرارکتاهراب و اهراب

نتی ابدنز می مهرب ار مامح توکس اهیش قه قه ی ادص میدنک دازا ار دراشف می مکحمار ولگیش یهک ضغب . دوش می

رفیدامیدنز: شا قه قه ومیرگیمدینا میدنز گنچ یش اهوم هب مکحم وریمزینمیشنیدن هتسخ

ادخیا ارچ؟

؟ نمارچ ؟ نمارچ

شتسد دهد کتیهمی مامح درسراو هبدی

شتلا مج کت کت و دوش ی موکا ششوگرد ادصیش . دسرن قبیه شوگ هب شا رگیه ادصات دراذگ می شناهد وری مکحم ار

دوش... می رارکت شنهذ

توربآ یهک رادن سود _

یو شاب ی بوخ هرتخد هرتهب هرب؟...

هتفرن هک تدا یای....هیی برانک ماهاب

مهفن نوبز ی هرتخد ی؟!!!.... فرط ی کاب

ملد طقفدعب میمنک...ازاینهب تمدآ

فرح هن مونشب مشچ تزا داوخ می

هرتهب ؟؟؟.... دش مهفر یدیهگ....شی فاضا

ممورا مشب ی نابصع زاایهکن لبق ات

هتسب منهد منیمد لوق نکی...

دتس میای شودر زی هرابود بیاید نور بی رکف اتزا دهد می ناکت ار شرس میدنک زاب اهیشار مشچ ی تخس .......هب هنومب

دنک. مک شا ی نورد باهتلا یزا اشیمکد ات میدنک زاب ار درس با

نتمیدنک. ارهب شا ی تروص ی کسورع ی هلوح میاید نور قدیهقبی دنچ زا دعب

درادن یی انعم یاه گنارتخد یوااین اربرگ !!!!دی هنارتخد و هرخسم گنر ی؟!!!هچ تروص هه

رتخد مه زونهوا ... دنکروابدهاوخ منی شلد ندیای...هن..هن..هیچ یاپهب گزات هب وا

. دشک می زارد تخت وری ردام شوگ ی زابرتخد و ردپ نوط ی شرتخد . تسا

؛ دزادنا می شا ی شوگ ی هحفص یهب هاگن دوش. ی مدنلب شا ی شوگ یپیما ادص

ار لوا .پیما تسوا زا یما پراهچ ی، ندشن مامت باذع نامه مهزاب .. تخس هام اینیک محازم نامه مهزاب



یدنک: مزاب

؟ هنوخ _سریدی

: یدنک مزاب ار مود دوخ.پیما خیلای شوخ هب ددنخ می دنلبرکف ؟اباین تسا نم نارگن ینعیوا یمیدنز دنخزوپ

_نیزا؟!!

موس: پویما

دنی.بیخیلا باوج هگا ی درکرکف _چیه

. هجوج هشلوا هزات ؟ ولوچوک موناخ میمش

. دتفا می شناج هب زرل سرتزا

هرتهب یدنک: مزابار مراهچ پیما تعرس هب

متس نی مورا ردقنا مه مهیهش ینم یمنکن نابصع یهک شاب تراتفر بقارم

؟؟؟؟ شچیدی هک ومتسد برض

ربایمی ار شا اهیمیشی مشچ و دوش می ناور اهیش هنوگ اهیشوری کشا دزادنا می گنچ شناج هب سرت هرابود
هک ونبیمس شارب حاالچی میدنک همزمز .زیربل دزرل یمی شوگ یاتیپ هحفص اهیشوری تسد دنک،

هنک!! بارخور چی همهداوخب هنکن ... هنکن هنک. شمورا

میدنک:هلب نتشون هب عورش سرتاب

دیمد. وتما االنپی مدوب مامح

، بوخ خیلی یدنک:هه مزاب ار پیما دشابن ی نابصع هک میدنک ادخادخ دوش، ی مدنلب شما پی گنز ی ادص هک دشک یمنی لوط

حلا تقونوا ی شاب ما هنوخد ۴ابی تعاس ادرف مدش نوم شپی تبشما راک لویاب مدب تحارتسا تهبور ادرف یه متساوخ می
یمیگ شوگ ی هحفصزا هاگن سرت ...اب ولوچوک مناخ شوخبش هراد، ی بقاوع هچ اسراپ ی مایلعر یهب هجوت بی یتمیمنک

دهاوخ می باالیی هچرابن .ینعیای دسرت ی مدرم ین ازارتش ی برابره هتشذگ ی روا یدرابیدا

؛ تسا هدرکر یگی هارود یاید،بین مرب ی راکرهوا زا دروا بی شرس

دنک لمع شا هتساوخ هب میدنک شروبجمرخا ورد دهد می شرازآرتش بی دهدن شوگ شفرح هبرگا

شهانگ رشیک ار وا ادخ و اهریشمنیدنک هانگ این نادجو باذع دنک لوبق اهیشار هتساوخ ارچ و نوچ مهبی ورگا
دناد، می

هدنوم ی قاب مرمع زا زور یوگید:تحیرگایک مدوخ دهد،اب جاب دوبنوا تساوخ هب مه لوازا یهک هانگ ی اربد اتکیابی

هدب سپار ما هدش هابت ی یاویهدن گدنز ابیتدفلای میمنک باسح یه وست شاهاب هشاب

*****************



دیهگ وشاپ ماوت هنلا:نیزا؟...نیزااب

میوگید: هرابود و میدنز رانک ورینیزا زا اروتپ مکی

مرن مدرکن تراد اتبی هتفگ نامام _نیزا

رادی؟ چیراک هنلا _ها

هنوحبص بیای منک تادص تفگ نامام _

ی. دروخن ماش مه بش دی تفگ ی،می روخب

باوخ یدکیهب مهفن هک دوب رکف رد قرغ ردقن ای بش میدنک...دی درد تدش هب شرس دوش، می دنلب تخت وری یزا مارآ هب

. هتفر

قاتا زا هنلا هارمه میآید نور وبی میدنز شتروص و تسد وبآیهب یمیدور تشادهب ورسیس تمس وهب سالمیمیدنک
دنور می هناخزپشآ تمس وهب هتفر نور بی

می هجوتم دوش.ات می دنلب شمکش ی ادص هناحبص میز میزمیشنیدن،ابدیند تشپ و دنک می شردپ سالمیهب زیربل

هزم .تحی دراذگ می شناهد رد ابرم و هرک ای همقل دوب. هدروخن اذغ ی بوخ هب تدم ورداین تسا هنسرگ ردقچ هک دوش

هبنیزامیوگید: وور دراذگ می رانک ار همانزور شردپ ارشیرینمنیدنک. شخلت ماک مه ابرم

اباب؟ ی بوخ _

مبوخ نونمم _

پیشمیهر؟ روطچ _کالاس

مهیهش لثم هبوخ _

ی تفرن زوریهلتآیه دنچ تفگ می تنامام _

گنسین ماسرد یمک _هرآ

مرن لتآیه تدم یه هرتهب هدش،



وکیمیگیری؟ تکردم _

میهش مومت یمه نادراک عطقم هشب مومت مرت _این

میدی؟ نومزآ ی سانشراک _اربی

نداد سپ باوج هلصوح ؛اما سرد هب نداد همادا دراد،هن لتآیهار رد ندرکراک غامد و لد هن دیرگ یدنک مرکف دوخ مکیاب
قبیه هب

. درادن مه ار

نومزآ ومیوگید:هرآ میدنک لمات مکی

میمنک تکرش ی سانشراک

_نیزا؟

اباب _هلب

رادی؟ یجا تحا _چیزی

_هن

؟ هدموا یپیش لکشم _

؟ روطچ _هن

_هیچی

مینکی؟ چیراک وت اباب _هنلا

گبیمر ومسناس لی هدنوم دیهگ مرت یک اباب _هیچی

نکی؟ یچیراک اوخ می شدعب ، هبوخ _



هزات میمنک، مان تبث قوف _اربی

هب وریامه شاداد تکرش هرارق

مشب مادختسا رادباسح ناونع

ی؟ رادن یجا تحا چیزی هب _وت

می ردپ یهب هاگن تنط _ابشی

. مرندنت میمد لوق ، نوجاباب هدب شامیوتن وسییچ طقف ومیوگید:هن دنک

ایمیوگید. هشاب و میدنز شرتخد تنط شی یهب دنخبل ردپ

ردح شردام دوش... می جراخ هناخزپشآ یمیوگیدوزا نونمم دوش می دنلب اجیش وزا دشک می نور اربی شا ی لدنص نیزا

می ناکت یرسی مارا هب نیزا دروخب ار شا هناحبص همادا یدنو شنب میدنک هراشا هبنیزا میدنک تبحص نفلت لایهکاب
مدش میوگید:سیر زویربل دهد

دوش: می بوکخ می شردپ فرح هکاب دنک می تکرح شقاتا تمس هب

زا دوب دیرگی نامزره .اشید هتفرگ ی صخرم هام اتیک لا امتحا ، هدرگ مربی هراد رنینام اهرتخد ی تسار _

ایابیدپیشمایلعر هناهب هب زور ره یتهک عضو اباین احلا اما میدش لا حشوخ هناخ هب شردارب تشگرب ربخ نشیند
و بصعت نوچ دوش می نارگن مکی تفر یمی

دوب مافیل لک دز نابز رنینام غیتر

درک... دهاوخ کوکشم ار رنینام مه اهینیزا دمآ و تفر انئمطم

میگی؟؟!! تسار اباب _اوی

میدا... هراد نشیدی؟رنینام نیزا

دنامهف می نوا هب هراشا واب میدور ردام تمس واپیینمیرپیدهب ابلا ۴،۵سهلا ناکدوک لثم داشی زا ردحلایهک هنلا
... مراد ی مهم ربخ دنک عطق ار نفلت هک

زارد تخت میدور.وری شقاتا وهب دوش یقبیهمنی وگتفگ نشیند رظتنم دیهگ

مکی هنوگن اشیدای یارلپیمیدنک گنهآ و میدنز ششوگ ارهب یشل ابوم ی رفزنه ، دشک می



میدرب... ورف دوخ ی هسلخ اررد ووا دزادنا نطینمی ششوگ یانرد تساج ی ادص گبیدر مارآ

مگب شهب ومتس یهکنی کره ماوخ می مدب شهب ومتشادن ی چره هک هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

هرب مکحم ی روجچ مگب شهب هک

لگزوا ی ولج هنکن ضغب

، هشا ـلشزابی هب طقف شرکف هک

رشمیهنک

داد یدیهگ اتشم ارب میهنز کتک نز

میهنز کمک

هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

هنکن رواب ورامدآ هدب لوق هک

هنکن تحار وششوغآ هدن لد دوز

هشابن ینت هدنب هنک هبرجت قشع ... هشابن بش اربیه هشن رازبا هثم

هنکن توکس هشن مردام هثم

هنکن طوقس شاه ی زاورپدنلب زا

هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

شهب تمهت ننزن دش هگا بیهو ماوخ می

ینیس تعارز ،مزینِ هنودب ماوخ می

ینیس تعاس ییه صیهغ نموم ارنی هساو

هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

هدب تعرج وشادص مگب شهب هک

منیهش خسن ی سک نوا ی اهوم اب هنودب

منیهش فلط درم هش ردام هنوتن هگا

هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

هلهاتم نزیهک هب هنک محر هک

هشکب سفن درم ی هزاجا نودب ماوخ می

هشکب سفق نودب وراه هدنرپ ماوخ می

یزا ئزج اطخ هشابن هتشرف ماوخ می

مزیهن



مبیهر،نزیت ،نز هشاب نز ماوخ می

مهیهن

هدب رتخد یه مهب ندیا شاک

شارب یمیهش بوخ ندیااجی هنودب هک

شلا یمنیهنکت سک نز تنوشخ لعیه

یان) تساج )

*****

... هتشذگ

مکیاین دناوت می احلا دوش می ترپ ووریمزین میدنز مهرب ار شلداعت هک دهد می له ولج ونیزاارهب میدنک زاب ردار
دروآ می بل یهب دنخبل نیزا هرهچ وابدیند دراد مربی مدق نیزا تمس هب مارآ مارآ دوش بدا ات دناسرتب ار ولوچوک رتخد

. تسا شا ی دنمزور زاپی ناشن هک

هک ردمیدبا هبدیراو شرمک دروخرب اب ،اما دزود یمی مایلعر ارهب شناسرت هاگن و دشک می بقع وریمزین ار دوخ نیزا
. هداتس ولجیشای حلا هک دزادنا یمی مایلعر ارهب شهاگن هرابود ...... هداتفا دیراوگیر جنک

دشک می بقع ار شتروص مکی ،نیزا دشک ی ینیمزا هنوگ وری ار شتسد و میدنز وناز ینیزا ولج ی مایلعر

میدنک سمل اینیزاار هولق اهی وبل دهد می تکرح ار شناتشگنا ی مایلعر

یدنز. گنارب سوه اهزیدای ،اینبل دوش اهیشخیهرمی بل مکیهب

مای هب سامتلا واب دراد همهاو تدش هب دخرچ می شنهذ رد بترم یهک رکف ،نیزازا دزود نیزامی نامشچ اررد شهاگن
دنک، زاب نابز ندرک سامتلا اربی دناوت تحیمنی هک یهد سرت ردقنآ میدنک... هاگن ی لعر

دوش ولگیشنشیهدمی یزا مارآ قه قه ی ادص طقف میایدو اهیشدنب کشا تشحو تدش زا

میوگید: مارآ ، دراشف میگیدرومی تسد رد مکحم ینیزاار هناچ و دهد می تکرح ار شتسد مارآ ی مایلعر

میمیمرو...چیهحاال مراد مدرم ماپ...آی مدرم میریتخیآی نوبز بوخ پیشهک تعاس یدیزعیمز؟اتنیم سرت _چیه؟

؟ هدروخ وتنوبز شوم

دنک ید دشت نیزاار سرت ات ددنخ می دنلب دنلب شفرح اباین میمنک زاب وتنوبز مدوخ هرادن لا کشا



دوش اهینیزاخیهرمی بل وهب دروآ ی مولج ار شتروص ی مایلعر

و دنک یمی مایلعر تروص راثن شکیهدای هرابک وهبی دوش می درگ پیشوریش درم ی خاتسگ همه اهینیزازااین مشچ
فتیرد

دزادنا می شتروص

درغ: یمی مایلعر تروص ووتی دوش می عاجش شا یی اورپ بی همه زااین

نک ور تدوخ شامق واربیمه یثکیتف ارکف میدی، عافد بی رتخد یه نوشن وتروز هک تتر بیغی تاذ وت _فت

نم... هن

میمنک بارخ ترس ور هنوخ لکاین هروخب نم هب تتسد ادخ ی دنوادخ هب

دنز: رفیدامی رتدنلب و دهد می سپ نیزا تروص شکیهدارهب میایدو دوخ هب تسا هدش هکوش راکنیزا زا یهک مایلعر

میمدو تنوشن _حاالبیغیتریو

می گنچ ینیزا اهوم دنک.ورد می باترپ ای هشوگ وهب دروآ ردمی شرس ارزا شلا ...ش درب می شرو نیزای تمس هب

میدنک دنلب مزین ارزا ووا دنز

دوش وا طسوت یش اهوم شکیند زا عنام ات دراذگ یمی مایلعر تسد وری ار شناتسد نیزا

دوش می مدق مه ابوا رابجلا وب دوش می عمج شتروص یش اهوم ندش شکیهد درد زا

میدنک ترپ تخت وری ونیزاار میدنک زاب ار قاتا رد ورهار ی اهتنا میدرب،رد یی ورهار تمس ارهب یوا مایلعر

و رود و دوش می دنلب تخت وری زا تعرس میدنک،هب ندرک قتال هب عورش دتفا می قاتا و تخت هب شمشچ هک نیزا
، دنارذگ می رظن زاار شفارطا

دراد ی مربار ی نادلگ تخت رانک ی لسع وری زا

ی مایلعر تمس میآیدارهب شرظن هب هک هچنآره و میدور قاتا نورد میز تمس دنک...هب می ترپ ی مایلعر تمس وهب

میدنز نماد رتش وابی ندش ی نابصع ورب میدنک ترپ

دبوک می شناهد رب تسد تشپ واب میدنز شتروص شکیهدپیردپیهب دنچ و نیزامیدور تمس یهب مایلعر



فارشا رسپ اباین هنوگ هکاین هدوبن ی سک حلا ،اتهب تسا المز تنوشخ مکی ،اربیوا تسا لر تنک لباق غیر رتخد .این

دنک، دروخرب رورغم و هداز

تسا ششخب لباق غیر اسراپ ی اربیمایلعر راتفر هکاین دنامهفب وا دهد،ابیدهب شناشن ار شتردق ابید

دوش... می لفق ی مایلعر ناتسد و دنبرمک وری نیزا هاگن ، شدنبرمک تمس هب میدرب تسد

اهیشسیهایمی مشچ دنک لمحت دناوت ارمنی شندب شنزو میدنک سح دزنیکمیبیدن...نیزا ار شا ی وکاپ اهوزرآ گرم

. تسا یاهیش گنارتخد طخ رخا ییایاجن وگدتفا وریمزینمی دور

شدنبرمک ندرکزاب اب نامزمه ی مایلعر

رفیمدایدنز:

ی ماور ینکی؟؟؟ مدنلب نمور تسد ی.. نودب وتابید هزادنا دحو یو فرط ی،ابکی مهفبد ابی میمنک تمدا یلسیهط هرتخد _

ی؟ تفگوتا ی دنرچ نوا ی تارج هچ ی،هب تپاپ ی هرتخد وتتسد میمنک !!!ملق اسراپ ی لعر

. دزرل می ششوگ هدرپدنک می ساسحا ای هظحل نیزا هکد یوگی مدنلب ردقنا ار رخا ناه ؟؟؟. ناه نمبیغیمتر؟

ندما اباپیین نامزمه دبوک نیزامی رمک ورب ارباالمیدرب دنبرمک شا هلمج ندش مامتاب

دوش. می عمج دوخ رد رتش وبی دشک می درد یغیزا نیجزا دنبرمک

موایدنز: یدیرگیهب هبرضو ارباالمیدرب دنبرمک هرابود جیغاهینیزا هب هجوت یبی مایلعر

ی بیتفو ندرک طلغ هب _راکیمیمنک

نا ی.رد ضوع ی هرتخد منیمنک تلو ی نکن مسامتلا و مدرک طلغد ی شخبب ی؟اتگنی مردیتفو نماب ی؟ ضوع ی هرتخد

اه تنط وابشی تسا هدرک ایاضیع هدع ولجار وا هچبرتخد هکیک تسا یدنکاین مرکف یزیهک چاهنت یهب مایلعر هظحل
هک تسا ینیزا ناوتان و فعض ابدیند اهنت و هدرب لا وسر ارزی وا رورغ یش

میدنک. شکورف شت ی نابصع

ارهب راک هداس ی خوش ویک دوش شر گی نماد یاهیش نابز لبلب ی زور هک دوب درکن رکف هباین ایمه هظحل تحی نیزا

دونش اهینیزاارمی ندز جیغ اهنتو نیزامیدنز ندب و نت یهب رتش بی تدش ابرگ یدی هبرض دنچ ی .مایلعر دنشکب ایاجن

دنکن سامتلا هرذایو اما دنک لمحت ار درد همه این تسارضاح تسارورغمردقچ میوگید دوخاب

متس. ینی مایلعر منکشن وترورغرگا میوگید: لد ورد



دوب هتفگ هچ رگم میدنک رکف دوب هدز ی مایلعر هب هک اهیی فرح و لبق قدیهق دنچ هب اهنت شا هاونهلا ردمینا امانیزا
هک

میدش؟ تازاجم هنوگن ابیدای

هناخ یهب رتخد روز یاب رسپ هک درادن ردوپیرک رهش این رگم لا ؟.....صا دراد ندش ی نابصع ردقنا هداس ی خوش یک رگم

؟؟ دناشکب شا

ین اهوم و دوش یمی نابصع رتش بی هظحل ره یهک مایلعر سا اینرغیهب رانک ورد هناخ ،رداین حاالایاجن هک درادن امتح
رفیدامیدنز: دناسرتب ار وا رتش بی میدنک.اربیایهکن دنلب ار میگیدرووا مکحم یزاار

بردیرا وتسابل _

دنک سامتلا وا هبو دنک زاب نابز دنک عسیمی ردقچره ، دزادنا یمی مایلعر یهب هاگن هدمآ دنب شنابز سرت زا هک نیزا
دوش. منی قفوم

دنک عسیمی و دهد می راشف ومکی دراذگ ولگیشمی وری ار شتسد ، هدنامن شندب رد ندز فرح اربی یی یینیور وگ
یمیوگید: تخس هب دنک تبحص

مرب رازب نک ملو میمنک شهاوخ _

دنک ندرک سامتلا هب راداو ار رتخد ادشین قفوم هرخ باال سپ ، دروآ می بل ایهب هدنخ نیزا فرح یاباین مایلعر

رفیدا نامزمه و دنزب نیزا تروص اتسیلیهب دروآ ارباالمی شتسد یدی؟ رفیدامیدنز:رکی؟نشن هرابود هبنیزا هجوت بی

: دشک می

؟ مشب لسوتم روز مردیراییاهب وتسابل شوخ نوبز _اب

میوگید: سرت دنک،اب یری گولج ی مایلعر هبرض اتزا میدنک شتروص لئاح ار شتسد نیزا

ادخ نکی؟هب چیراک ماهاب ی اوخ _می

رتخد شاک ومیوگید دتسرف می تنعل دوخ ندوب وسرت یو ناوتان همه هباین لد مرب...رد ،رازب مدرک هابتشا ، مدرک طلغ

. دروا مکبی کدرم اهیاین یی وگروز ی ولج ی روطن هکای دوبن

ومیوگید:میوگید: دراذگ یشمی اهیپوتلا همکد وری ار شتسد و نیزامیدور تمس یهب مایلعر



. مشب لسوتم روز ابیدهب امتح ، هدمو نی مهفن نوبز هرتخد وت یهب شوخ ایهکن لثم یمنیهش روطن _ای

یرامیوگید: تخا میدنزبی شرس ی مایلعر دادیهک اب اما یارگبیدر یمایلعر ولج دنک عسیمی نیزا

مردیمرا ومسابل مدوخ هشاب _

میوگید: دوخ واب دروآ می بل یهب دنخبل هتفرگ شا هشقن زاایهکن لا حشوخ ی مایلعر

ار مفرح شدوخ هبمیل هک مدرک بدا ار خاتسگ کرتخد ی روج میهش. مامت شاهاب مراک دروآرد ار شسابل زاایهکن _دعب

اررد شسابل ارچ و نوچ وبی هدرک لوبق

. مدرک هک منک نک شوگ فرح ار رتخد این متساوخ ،می هدروآ

میدر، شباوخ قاتا رانک یاهی رطب تمس هب دنخبل واب دروآ ارباال شرس

یهبنیزاخیهرمی رطب ندروآ اباپیین نامزمه و دشون ارمی نآ زیدایزا رادقم گنرد وبی دراد یویکسیارربمی رطب
دوش

دوش. ردزیابیینیزامی قرغ دنک. می هاگن وا هب بجعت واب

گنس شرس میدنک ساسحا دخرچ می دنک می یی امندوخ گنر زمرق پات نآ رد هک شد فسی ندب و تروص بین شهاگن
هدش

می غاد شناتسد فک و باالمیدور شندب ترارح دهد، ژمی اسام ومکی دراذگ می شندرگ تشپ ار شتسد ، تسا
زیابیی. همه هباین دوش وخیهرمی دراد مربی مدق نیزا تمس هب مارآ مارآ و دراذگ مزینمی یار رطبدنوش

تسا هدرک ین رولب کسورع این ندرک قلخ فرص زیدایار تقو دنوادخ ایهکن لثم

دزرل می ضغب زا شنابل . دزادنا اراپیینمی شرس شمادنا یرب مایلعر نیزازاخیگریزیدا

ومیوگید: دشک ینیزامی اهوزاب وری ار شتسد ی مایلعر

مدوب دنیهد یوت زانط و یهبزیابیی رتخد _اتحاال

دزود یمی مایلعر ارهب شا ی کشا هاگن و دروآ می ارابلا شرس نیزا فرح اباین

شسابل ی ورییهق هب ینیزا اهوزاب وری یزا اهیمایلعر مشچ



ارمی شنت و دراذگ می شسابل ی ورییهق ار شناتسد هاگآدوخان دوش یمی مایلعر هاگن هجوتم هک و....نیزا دسر می

دناشوپ

چیزی دنک می ساسحا ویکنآ دزادنا نیزامی گنر میشی نامشچ اررد شهاگن میآیدو دوخ یهب مایلعر اباینراک
، دروخ می ناکت شلد رد

. دتفا می سفن سفن وهب دنک می امرگ ساسحا شندب زیدا ترارح وزا میدور ابلا شبلق نابرض

اه وریبل بل دهدب هبنیزا ندرک ضارتعا اربی تقو ای هظحل ایهکن نودب ، دنابسچ ی مراو دی هبارزا یمنآینی مصت ردیک
دنک، می هسوب رد قرغ ار شنابل شطع ورپ دراذگ ینیزامی

اهیشردمی زابیبل اهینیزاارهب بل تنوشخ واب ددنب اهیشارمی مشچ

. دروآ

دنک.ا قتالمی ششوغآ ورد دنک ادج دوخ یارزا مایلعر دنک عسیمی هدش جراخ کوش زا هزات هک نیزا

دوش. یمی ت.ح.ر.ی.کمایلعر ثعاب ی مایلعر شوغا امقتالاهیشرد

ارزانیزامیگیدر. ندروخ ناکت ی هزاجا و دنک رتمی مکحم ار ششوغآ ی هقلح ی مایلعر

هن... تسا هدوب رتخد این ندناسرت رکف رد طقف هک میدنک شومارف و دوش رتمی غاد شنت هظحل ره

رطع دشک یمعیقمی سفن دراذگ وریپیناشینیزامی ار شا .پیناشی دشک می بقع و دروآ مکمی سفن قدیهق دنچ زا دعب

. دشک می سفن دوجو مامتاب ینیزاار هدننک تسم و درس

می دنت مدق تسه شا یکی دزنرد هک، رد تمس وهب دوش می جراخ ی مایلعر شوغآ وزا دنک می هدافتسا تصرف نیزازا
ورد یمیدنک کبس ساسحا هظحل دنک....ردیک

میدور. ورف ی سک شوغآ

دوش. می درم این شوغآ سایر هرابود و دوش می ترپ تخت یوری مکحم ی هبرض اب

تذل رد قرغ ردقنآ ی مایلعر اما دنک اهریش هک دهاوخ وامی زا سامتلا دوش،اب یمنی رحیفمایلعر دنک قتالمی هچره
هک تسا

. دونش ینیزاارمنی ادص و تس رداینعملانی یی ووگ دنک منی ادج ششوغآ اینیزاارزا هظحل



دوش می اهر هنادازآ شرود یش اهوم نمرخ و دروآ ردمی شرس ینیزاارزا اهوم شک و میدرب تسد

وهبریهم دنک می مامشتسا یش اهوم ارزا یسا شوخ .وبی دشک معیقیمی سفن و میدرب ورف ینیزا اهوم اررد شرس

. دتسرف ی

میدرب. ورف نیزا ندرگ ی دوگ اررد شرس . درادن ار شراکفا لر تنک یزیدا تسم زا

ی مرتش قهنیزابی قه ی رابجا ی هسوبره اب نیزامیدنز هنوگ وری ار دعب هسوب ، دراک نیزامی ندرگ یمعیقیوری هسوب
دوش.

هب مهوت میمد لوق نکن رگیه دیهگ هسبدنک می همزمز ششوگرد مارا ی میدنک،مایلعر ذوفن شنت اجیاجی رد سرت
ی. ربب تذل نم هزادنا

میدنک لفق شنابل مردینا اهینیزاار بل هرابود

هک مک ششطع هسوبره ابامادنک بار ی ساردوخ دهاوخ هکمی تسا ای هنشت یی وگ میدور ابلا شنت ترارح هسوبرابرهاب
میدنک قه قه ی مارا هبزا ونی دوش مرتی یص رحرابره و دوش می مهرتش یچبی هدوش منی

ورگیهاهی قهرقه ی ادص اهنت ودوش می لفق مهرد ناش اهی نت دعب ی دنچ .

مهمیدنز. اررب قاتا توکس نیزا

ی گتسخزا و دشک می شوغارد ار وا ورینیمزایدنز یهب دنخبل تذل ابودشک می زارد تخت وری نیزا رانک ی مایلعر دعب مکی
ناشن شا اهیپیردپی سفن ی ادصدعب یهق قددنچ ..... دراذ یمهمی ورار اهیش مشچزا هبنی هجوت نودب ناوارف

. دناسر ارمی شندوب باوخزا

تخت هبل هرابود میپیدچ شلدر زردی یهک درد اب اما دوش می دنلب تخت ی ورزا یدنز. مرانک یار مایلعر تسد ی مارا هب نیزا

میشنیدن

یار شحو کدرم ناو دوشن دنلب شا یرگیه ادص هکدر یگی مزاگ مکحم نادند اهیشاراب بل دراذگ می شلدر ارزی شتسد
دنکن بیراد باوخزا

شکیهد تسا هدش ی نوخ هکد فسی هفحلم تمس هب شهاگن میدنک دنا هداتفا ای هشوگ مادکره اهیشهک سابل یهب هاگن
می تسا قاتا ی اهتنارد ردیهک تمس هبدچ میپی شدنمدرد نت رود ار نا یمیدنز گنچ هفحلم هبدشک ی مدنلب های دوش می

دور.



دراذگ ی مزاب ناریهم ورد دوش می لخاددنز می سدح تسرد یدنک مزاب رد دشاب مامح هکدنز می سدح

میشن مامح هشوگدراد مربی دمک لخاد وتیغیزا میدور تسا هدش بصنراو هبدی مامح هشوگرد یهک کچوکدمک تمس هب
هبودن ی

دراذگ می شگر وری تیغار دهد یهمی کتراو دی

اپیینمیاید. شمشچ ی هشوگ زا تجامس یاب کشا هرطق دزادنا می شمادنارب ی تیزیتیغزرل

وری ودوش ی ماهر شتسد تیغزا دوش ی مرتش بی شناتسد شزرل دتفا می شناج رد هراب هبیک سرت ددنب ارمی شنامشچ
میدنز قه شدوخ ی گراچ وبزای دراذگ می شناهد وری مکحمار شتسدودر میگی تدش شا رگیه دتفا مزینمی

یوگید: مدوخ اب

میهنک... قد همهفب نامام هگا _اوی

همهفب رنینام ی...هگا ااااو مدوبنرصقم نم منک تباث نوشهبد یابی روجچ

بیهرا مرس الیی بداوخب نوا ازایهکن لبقرتهب هچ هراذ منی ما هدنز

ی... روجن هراای نادنز نزادن می مهونوا ننکاد یهپی کترم این هنوخوتزا ومزانجو یمبیمر تقو میمنک صلا خ ومدوخ مدوخ

... دراذگ می شگر ووری دراد مربی یغار تدوش می عاجش هرابود میهش تازاجم نوا مه میمنک صلا خ ومدوخ یمه روجن ای

****************

میدنک همزمز بلر وچیزیزی هداتس ای تخترانک شردام یدنک. مزابار شنامشچدن میشنی شا هناش یوری تسد

میدنک هاگن ار وا گنگودروا ی مرد ششوگزا یار رفزدنه

مدشرمع فصن منیدی؟ باوج ارچرتخد میمنک تادص مراد هتعاس :یه ردام

یمد نشندوب مشوگوت ی رفزدنهد ی شخبب _

ندموا تاایان _بیاپایینخهلا

دتفا ونیدمی هبیدا شا خهلا ندما نشیند دوش.اب جراخ قاتا اتزا ددرگ مربی رمیم

؟ تسه ونیدمه نامام نیزا:



دوش. می جراخ قاتازا دعبو تسه _هرا

هب ردایهن دشوپ ومی دروا ی مرد ار شگنرمه یی وتنام هار مه بایهب شلا میدور دمک تمس هب دوش گمغینمی شهاگن
یمیدنز دوبک هبو هداتفا دوگ شنامشچر زی میدنک هاگن دوخ

دوش. وا ملا دناوت منی دناد تحیحاالهکمی دسرب رظن هب یددب ونرظنرد دهاوخ منی شلد هیچ

تسا ندرک ارایش شتروص یوبیحلای گتسخ ندناشوپ اربی ینراک رتهب میزارایشمیشنیدن تشپ

ی هلا بندابو دشک می شکلپ تشپ کزان ی مشچ طخدنز فسیدمی تسوپ هب هزنرب ی مرک

مکدعب میمدلا فسیدیمیدنز هب مرک زیدای رادقم هکزیر شدنلب ریلمیهبمژهاهی میدنک نادنچ ود شار یزیابیی هاتوک
ابرژبلی ودنز می شا هتسجرب اهی هنوگ ارهب شگنر ی هبلگ ی هنوگ یزارژ

هتفرگ ی هرهچ یهب دنخبل ی خلت وهب دزادنا یهنمی ارددوخ دیرگیهب هاگن رخا میدنک،...رد لماک ار شش یارای سابلا ک

میدنز ورمیدنک ار شبحاص ناوارف ی گتسخ مه ارایشزاب همه اابین هک شا

میبیدن نلا سردار همین وخهلا باتهم خهلا اپیینمیدور هقبط هب دوش می جراخ قاتا زا دنک دازا ار شراکفا عسیمیدنک

نوا زا دعبودنز می شف رظی تروص ایوری هسوبو میدنک شلغب ید)میدور ونردام ) باتهم خهلا تمس هب میدنک ملا سدنلب

موایدنز درگو لپت تروصرب ایمه هسوب همینمیدور خهلا غارس هب

باتهم یاه نوج خهلا _سملا

یخهلا؟ بوخ مرب تنوبرق _سملا

ین؟ بوخامش مبوخ نم نونمم _

بوخیم، مهام _

میوگید دراذگ می ناهدرد سیبیار هکت لایهک حرد همین خهلا

دشی دقچرالرغ مرب تنوبرق _خهلا

رمیممیوگید: هبور صرح واب



هب تاه رژیمی اذغ نوازا _رمیم

نوختسا تسوپ هدش مهمیدی؟ هچب این

یمیدنز نوج ی بدنخبل دوش گمغینمی نیزا

مدشرغ مهینال رطاخ هساو هدش گنسین ماسرد _خهلایمک

دشک یمی دنلب جیغ شرمک ینیچیزیوری گنساب

همین): خهلا هرتخد اهر(

؟ تفرعم یبی روطچ مقشع _سملا

؟ نمرمکور رپیدی ارچ بیاپایین نمرمک ی ورزا رامرهز _سملا

منیگیری؟ نمزا ی غارس ارچیه هدش لزیل مرپب مراد تسود _

میوگید: ششوگر زوی دشک می شوغارد اهرنیزاار

دوبن بوخ دزیحتلا گنز _مهب

هدش؟ چیزی

ی شوخرس وونیداب دوش ی مزاب نلا سرد هکدنراد مربی مدقاه هلپ تمس میمگ....هب تهب یمیوگید:بیربایمباال مارا هبزا نی

دوش می دراو

ی؟ روطچ ولوچوک _سالم

رظنرد تساوخ می شلد ونیدمینشیدمهیهش نابز یزا تقو دوش ی مرفنتم ولوچوک هملکزا دشک می مهرد اهیش مخا نیزا
و گرزب ونید

یاید: برظن هب موناخ

ولوچوک وگن نم هب متفگ تهب هعفد دنچ مبوخ _

دیهگ، یی ولوچوک بخ _

میوگید: دنونشن قبیه یهک روج مارا و دتس ولجیشمیای ودوش می شک دزنی



ینم ولوچوک موناخ _

اباالمیدور شبلق نابرض درادن ار ندنامرتش بی تقاط ونید فرح ید نشاب وریشمیدنزنیزا یهب کمشچو

ار اهر تسد یاهیونید خوش اهو فرح هب هجوت بی دونشبور شبلق ی ادص همه هک تسا میدنکاالن سح

باهاالمیدور. هلپزا وااب میگیدرو

میشنیدنن تخت وری

هدش؟ چی ببیمن وگب بخ اهر:

میدنک لوغشماردوخ شلا اهیش یهش رابودزادنا یینمی اپار شرس

... رتخد ماوتاب _نیزا!!!

اهر نارگن و رظتنم هاگن هب دزود می مشچ و دروا باراالمی شرس مارا ایرابن

تشاد دامتعا وا هب هک دوب ی سک اهنت ودوب دزنیکرت وا هب رهاوخ وزا دوب هدش گرزب یابوا گچب زا هک یی اهر

وا چیزارهب همه و دراذگب ارردمینا قافتا نآ اهر اب دوب هتفرگ یم مصت نتفر راجنلک زالکی دعب موش قافتا نآ زا سپ
وگبیدو

دراذگ ی ماهر وریاپی ار شرس دنک..... ربخاب اهیش هصغ زا اروا

دنک می ارجام ندرک رعتیف هب عورش میآید نور هاچبی هت زا راگنا هک یی ادص هکمیریدزاب اهیی کشا اب نامزمه و

مغمیگیدر. گنر اهیش مشچ مک ومک میدنک شهاگن بجعت ینیزااب اهفرح گیجزا اهر

شنامشچ دونش ایهکمی هملک ره اب

دوش می زاب تدش هب قاتا رد ینیزا اهفرح ندش مامت واب دوش گمغینرتمی

میدنک هاگن تسا کشا رد قرغ شتروص هک هنلا هب بجعت .اب

دشک می شوغآ اررد ووا دور نیزامی تمس هب تعرس اب هنلا

؟ هدموا ترس یاینباال تفگن نم هب ارچ _



: دهد می همادا رگیه ومینا دنتفا می قه قه هب ودره

ی؟ تشاد هگن تلد وتی وتفرح یو درکن دامتعا مهب هک مدوب رغیهب ردقن _ینعینمای

مگب تهب منیدش مور ادخ هب _هن

نکی؟ یچیراک اوخ اهر:حاالمی

هنک مومت ورارجام واین هشب هتسخ شدوخ ات مدب همادا ی روجن عفالابیدمهی منود _منی

خهلاایانگبی؟هنلا: هب تس نی رتهب اهر:

هگم هباپمیهنک. نوخ تقونوا هسر می رنینام شوگ هب هگب ایان نامام هب هگا چیمیگی؟ تسه مولعم اهر، ای هنوو _وتدی

ی؟ سانش منی رنینام وت

میوگید: زیربل رنینام مسا ندمآ اب

رنینام هک دتفا یمی زور ویدا میدور ورف رکف ...رد شمسانش می بوخ خیلیما ارچ _

دوب. هدز کتک تشک دصق ارهب دندوب هدش شمحازم یهک رسپ دنچ

میآید: شدوخ هب ینیزا ادص اب تسا ساسح سبیرا شسومان وری تسناد می

هشن ربخاب ی سک عفال هرتهب _

هدب سپ وشراک ناوات اکشیتنکی،ابید شزا ابید نم رظن هب اهر:اما

هرب، موربآ منک اکشیت ماوخب یا نمهفب ایان نامام رگا هک مسرت متس.زااینمی نی عاجش وت هزادنا هب نم _اهر

، دنزود ردمی هب مشچ هس ره دروخ ردمی هب ایهک هقت اب میهنک منهج نوممه اربی یور گدنز همهفب هگا رنینام

رسیعمیوگید:هلب؟ میآیدو دوخ هب رتدوز هنلا



ونید:

ین روخب راهان بیاین ارتخد _

ارآی ندرک کاپ لوغشم ورهیک دنتفا می هدنخ هب ییدکیرگ هرهچ وابدیند دنوش می دنلباجزام .االنمیای نونمم هشاب _

دنوش می ناشتروص ی هتخ شری

ددنب ارمی شدنب پیش دروشب اهار فرظ اتدور می هناخزپشا تمس هب نیزا دنوش راکیمی لوغشم رهیک راهن فرص زا دعب
دتس میای سیکن تشپ و

دوش یمی کشم ی ودنیهل لفق شهاگنو دنادرگ ی مربار شرس ی هاگن گنسینی ساسحا اب دوش می نتسش لوغشم

میدنک: همزمز ششوگرانک دوش دزنیکمی هبنیزا دنخبل اب

؟ مموناخ ی اوخ منی کمک _

میوگید: ضغباب و دزادنا اپیینمی شرس نیزا

نونمم _هن

تشاد تسود ار نتفگ مموناخ ردقچ

میندلا: لد ید.ورد شخب وامی ایهب هرابود ی گدنز موناخرخا اینمیممکلایت

؟ هراد متسود مه مزاب هدش یکیدیهگ موناخرابجلا ،ب شموناخ هک هشبربخاب ی تقو _

میشی. لگشوخ یخیلی میشک تلا جخ ی تقو _

میدنک هاگن ونیدار فرح بی ودروا باراالمی شرس بجعتاب

دوب. تتلا جخ هنوشن یاپیین تخادنا وترس _ایهکن

اب شا هنوگ ندش غاد سح اب دوش اهمی فرظ نتسش لوغشم فرح ی بدنز خیلایونیدمی شوخ یهب دنخبل دیهگ



میدنز: یبل کشاو وی ماراو میدنک شهاگن تنط میدنک.....ونیدابشی هاگن ونید هب بجعت

یاه مموناخ ثملا هرادن لا کشا هک ولوچوک سوب _یه

ونیدمیدنز. تروصرب صرحاب دروا ارباالمی شا فکی تسد نیزا

نرسیزا وری هرابک وی میدنک بارپ یار فرظ شتروص نتسش ی هناهب هب میایود ولج یمیدنز شوخرسزا ای ههقهقد ونی
. دوش می جراخ هناخزپشا زا تعرس وهب خلایمیدنک

ب دوش رگیهمی دبتیلهب شا ههقهق مک ومک دهد مرسی ای ههقهقو دشک یمی شفنب نیزاجیغ هناخزپشازا وا ندش جراخ اب
میریدز کشا ادص ی

دش... ی روجن ارچای ونیدمیمیمر... نودب ادخیانم _

ی ابوم گنز ی ادصد نشی اب دروا ردمی شنتزا یشار وتنام و لا شدور می شقاتا تمس اههب نامهم نتفر زادعب دعب، ی دنچ
دراد مربی ی تختاپزا ار نا شل

ارمیدنز لا صتا همکدو دشک یمعیقمی سفن نم باذع مسا ابدیند

میپیدچ: ششوگرد ی مایلعر هنادرم یمبو ادص _هلب.

؟ کجورو هتفرن تدا وهکی زورما رارق _

میدنک: زاب بل سرتاب میدنک لمأت ی مکزا نبلی سرتاب میدنک لمأت ی مکزا نی

میدرپ: شفرح یمینا نیا...مایلعر زورما منوت _می

دروخ ماری شفرح ی همادا دتمم قوب ی ادص ید نشاب ... هخا ی.._ شاباجن ابیدای یکاتیدمیمنک شاباجن ۵ابیدای تعاس _هن

دراد تقو تعاسود طقف میدنک هاگن تعاس هب

ی کشم وشلا دشوپ یمی بذج ی کشم جین هارمه فسیدیهب وتنام . یدمیدنک دمتار شش ارای میارازیشمیشنیودن تشپ

میدنک. لماک ار شپ تی هنارتخدد فسی هلوک و توپ ابنیم دزادنا می شرس وری دازآ ار شا



میدور. شردپ و ردام باوخ قاتا تمس وهب دزادنا می شتسد وری ار شهاتوک یو کشم مرچ تک



؟؟ نامام _

هباوخ تنامام . مرتخد _بیاوت

هنک رخید داوخ نور،می میمربی رحس اب مراد نم مگب متساوخ می طقف اباب هشاب _

زعیمز شاب تدوخ بظاوم یا. درگرب ،دوز هشاب _

ظفاحادخ اباب، مشچ _

میدور، نابا خی تمس هب تعرس هب

ار شدوجو دنب دنب سرتسا دهد، ارمی سردآ و دوش یمی سکات راوس . میدنک نت ارهب شمرچ تک و میدنک امرس ساسحا

یمی تنعل زور نآ یدا هرابود دوش. دشیدرتمی شبلق شپت دوش دزنیکمی روآ باذع ی هناخ نآ هب هچره مربیگیدر، رد

شنامشچ ی ولج فیملیزا نوچمه اه هنحص نآ اما دوش مارآ مکی وات ددنب ارمی شنامشچ . میدنک قرع شناتسد ، دتفا

راچد هرابود تاقافتا ینآ روآدا ابی اما دشاب مارآ دوش،عسیمیدنک می قرغ شراکفا رد هرابود و دننک می روبع تعرس هب
هتشذگ ی.... تنعل تارطاخ رد دوش می قرغ و دوش یمی بصع حتلا

دوش می شتسد ندش ربیهد هجوتم میدنک ساسحا شتسدرد یهک شزوساب دهد ی مراشف شتسد وری تیغار

ابدیراو مامح رد دروخرب ی ادص اب دهد ی مراشف شرگ دی تسد وری رب هرابود میگیدرو شتسد رد رت مکحم تیغار
یدنک مزاب ار شنامشچ

شکی و میدنک هلمحزا نی تمس وهب هداتس اردی بوچراهچرد تخل هکاب،باالهنت میدنک هاگن وریش یوریهب بصع درم وهب
میدنز ششوگ یرد مکحم هد

ی: مایلعر

یمینکی؟ طلغ هچ رادی قمحا ی هرتخد _

میمنک صلا خ ومدوخ مراد ی؟ روک _منیبینی؟

مینکی. طلغ یلی خوت _



همادا یت نابصع اب دوش منی قفومراگنا اما دنادرگزاب ار ششمارا مکی ات دشک می شا هتخ ری مهب ی اهوم یهب تسد مایر

: دهد می

ناه؟ ی؟ درکدوب راکی هچ _این

و دروا یمیگیدروباالمی مارا نیزاارهب تسد چم میدنک شا ربیهد تسد ایهب هراشا

میدنک شهاگن تقد اب

میوگید: بلر .زی

: دهد می همادارتدنلبودنز یمی دنخزوپ ی... دزن تگر سایبیهب هتشادرب شارخ طقف _

هک نزب وتگر ی روج ینکی شکدوخ مدا لثم لقادح ی نوسرتب ونم ی تساوخ ههمی

مبیری. اعقاو

وابرگیهرفیدامیدنز: دشک می نور یبی مایلعر تسدزا برض اراب شتسد نیزا

ی؟ تنعل ی اوخ می منوجزا چی ناه؟!!!دیهگ ی؟ تفرگومولجارچ رادیمبیمر سود ردقنا هک وت

ی؟ اوخ می منوجزا چی یدیهگ درب مزا وتا هدافتسا هکوت منک، صلا خ ومدوخراذب

یوگید: مودنک می شدوخ ایهب هراشادچ میپی شدوخرودرتش اربی هفحلم

منزاب ی...حاالنمیه تفرگ مزا وماه ی گنورتخد ی... تفرگ مزا کاپیوم تدوخ تذلر طاوخب ی... تنعل ی درکراکچ ماهاب _ببین

فسید همانسانش

دشک می سفندنت رگیهاهیشدنت ومینا دتفا ابرگیهوریمزینمی

نیزا:

ب ودهد یهمی کتراو یهبدی ....مایلعر متشک می همهفب مشاداد ی؟هگا تنعل مگب نوشهب ؟چی مدب ومداوناخ باوج چی _احلا

میدنک، هاگن یهبنیزا فرح یهیچ

رفیمدایدنز: هرابود و یشمیدنز اهوم یهب گنچ نیزا



پیش تعاس ...اتیه نزب ی فرح دشی؟دیه ؟رچاالل مدوب هدرک تاهابراکچ نم هگم نکی؟ تخبدب ونم هک تشاد وششزرا _

یهن؟ درک ی طلغ هچ مهفیدی متدوخ دشی؟ شوم ارچ ی...حاال میدرک وبیداد داد مرس بوخ

میوگید. یزیربل وخا دراذگ می شلد وری ار شتسد دوش مخمی دردزا میپیدچ شلدر دبیزی درد

دوش می کشخ اجیش رس دادنیزا هکاب دراد مربی مدق شتمس هب نارگن ی مایلعر

میهنک؟ هاگن هدروخ تسد رتخد ی...دیهگکیهبیه درک هابت ومدن ی...ای درک بارخ یوم گدنز تفاثک _

میگیدر تدش رگویهاهیش ... مدوبنرصقم نم منیهش شرواب میهر...هیکشی موربا همهفب ی سک ناه؟هگا

، مشب ینز ضوع وتی روز هب هنایهکن مشب مقشع موناخ تساوخ می ،ملد متشاد یی اهوزرا _هچ

.... دتفا یدمی وندا ی هبو دوش ی مرارکت شنهذرد رابدنچ ینز هملک

زا ومقشع دیاب وت رطاخ هب یتنعل .... هنکیم ملو هک همولعم ؟ هنکیم ملو ینعی ؟ هشیم یچ همهفب دیون ....هگا دیون یاااااو _

.. هشیم هگید یکی ملا منک اشامت ومنیشب دیاب مدب تسد

یراگتساوخ نایب هگب انیا خهلا هب مسرد ندش مومتدعب دوب رارق .

: دنزیمدایرف هب یلعریما هب دنزیم لز یکشا یاه مشچاب .

؟؟ مگیم یچ یمهفیم _

: دیوگیم صرح اب دنکیم مرو شا هقیقش ضبن تینابصع تدشزا یلعریما

مرانک هنانز و هدما شدوخ لیم هب هدوب ما یگدنزوت یکره مدوبن یرتخد چیه اتحاالاب نم هشب یروطنیا متساوخیمن _

، هدوب

هب یدنخبل همهفب یسک سینرارق هک هداتفوین یقافتا ،امااالنمه مشابرتخد هیاب هتفویب قافتا نیا تساوخیمن ملد چیه
بل

: هگیم هرایم



یاوخبوت هگا هتبلا _

؟ یروجچ _

هنیبرود زارپ هنوخ نیا یاج ی همه نکب هنوخ نیا هب هاگن _هی

: دهدیم همادا و ددنخیمادص اب مدوب هدرک بصن هنوخ تینما یارب مباوخ قاتا یوت یتح

: دسرپیم بجعتابزاین هروخب مدرد هب یزور هی مدرکیمنرکف _اما

شوگ مفرح میدیوهب همادا نومطبار هب وت هحضاو ...._خیلی ممهفیمن وتروظنم ... وتروظنم یچ؟ ینعی _

دتس: ینیزامیای ولجراد ی مربراو زادی ار شا ..کتیه ضوعردو میدی

؟ هبوخ یهش منربخاب تداوناخزا ی سک ضوعرد _

هعفد یک تسا تخس اهیشاربیش فرح مضه میدنک هاگن وا هب روابان نیزا

هجوت بی دوش می دنلب وریمزین زا دوش دهتیداهیشمی هجوتم

ی یلعر ماربتس سیهن شکچوک اهی تشماب ودتس یمیای یمایلعر ولجدتفا مزینمی هب هدشزاب شرود زا هک هفحلم هب
میگیدر هناشن ار

میدنک: رارکت مادم و دبوک می شا یهن سرب مهرس تشپ و مکحم

اب مه لوا زا راکیهک هساو دهتیمدمینکی؟ ی ضوعارچ ارچ؟ _

... مدب شماجنا ی درک مروبجم رابجا

کتک مشاداد زا مامیمگ هداوناخ چیوهب همه ال یرادیصا منرب مرسزا تسد ارچ ی ضوع

. مدب جاب لا غشا وتی هب ازایهکن هرتهب مروخب

: دبوک می ارهبدیراو وا مکحم میگیدرو تسد نیزااررد کچوک اهی تشم یت نابصعااب مایر

هک تلد ..... تسه ناخ ونید مهم ینیس لکشم هک نمهفب تا هداوناخ تخبدب ؟هرا؟ مدب تنوشن ومندوب لا غشا ی اوخ _می

رعتیفمنیمنک هتشذگ نومن یهکبی روجن ای مگب شهب ماوخب هگا ی ناه؟مینود ؟ همهفب داوخ منی



مارا مارا ار شرس هطبار یهباین دوب یمیل بوت یهنک منرواب یمه سک ی مینود

دتفا نیزامی ناج هب سرت یهک روج مارا مارا و دزنیکنیمزایدنک

میوگید: شا ی درسنوخ همه زااین

متس نی روبص ینکی مرکف هک مه ار دقنا نم ولوچوک موناخ ی نکب وتارکف بوخ هرتهب _

فرح وبی دوش می هفخ یهن سرد ادصیش میشنیدن شنابل وری یهک اهیمایلعر بل اما وگب اتچیزی میدنک زاب بل نیزا
میریدز کشا

. دهد می هفرط اییک هطبار هب نت هرابود

*************

م نفلترد شا هناربلد و کزان ی ادص قوب ود ندروخزا دعب دشاب دجی یمیدنک عسو ماریگیدر شا هرامش زادیدمایرلعی
یپیدچ:

_هلب.

میوگید: شا هنادرم یمبو ادص اب

یمیپیدچ: شوگ رد ینیزا ادص ناثیه دنچ زا دعب ؟ کجورو هتفرن تدا وهکی زورما رارق _

یمیوگید: مکحم نحل اب میدرپ شفرح مینا دوش می شسرت هجوتم ی بوخب نفلت تشپزا تحی نیا... زورما منوت _می

هب میدنک عطقار نفلت شفرح هب هجوت نودب ... هخا ی.و....._ شاباجن ابیدای یکاتیدمیمنک شاباجن ۵ابیدای تعاس _هن

میشنیدن ناو رد مرپیدنک ار ناو میدور مامح تمس

اهیش کلپ تشپ گنر تودیهلمیشی اهیش مشچ ندش هتسب اب دنک فرطرب ار شا ی گتسخ مکی ات ارمیبیددن شنامشچ
ددنب می شقن

دوب شنین اربیشلد هرهچ ین اردقچ اهیشمیشنیدن وریبل وحم ی دنخبل میدنک مسجت ینیزاار هرهچ مک مک



دوب. هدش تسسرتخد یک ربارب رد شا هدارا هک دوب اینلواینرابی

میوگید: لدرد

هب رظاح تحی هک دوب رورغمردقنا دوب هتشادن هطبار رابجلا یب رتخد هابیچ حلا. ؟هبات هراد ارتخد یابقبیه قرف _هچ

اربی ار محازم یک مکح هک رکف اباین دشاب ابوا دنک روبجم یار سک هبایهکن دسرب هچ دوبن یمه تسود داهنش پی نداد
دراد نیزا

؟؟؟؟ دوب رفنتموا هکنیزازا تشاد مک هچ رگم دشک مهمی اهیشاررد مخا

میدنک کشخار شرس دیرگی هلوح واب ددنب می شنت رود ای هلوح میاید نور بی ناوزا

دهد می باوج قوب دنچزادعب ماریگیدر نارهم هرامشو دراد ی مربار شنفلت میاید نور بی مامحزا

: نارهم

شاداد منوج _سالم

دیهگ هشاب اراک هب تساوح تدوخ تکرش منیما زورما _سالم

؟؟؟ هتفرن تدا رادیماهی هسلج نادار یورا نوا اب زورما هشاب _

هدب وشباوج اهنت تدوخ لوی _هن

ابی هشاب _

_ابی

دوش خیمری فقس وهب میدنک قبلا شرسر ارزی شتسد ود دشک می زاردزاب قاط تخت وری

. دننک ی مروبع شمشچ ی ولج زا زور نا قافتا و دوش یمی عادت شنهذ رد ینیزا هرهچ هرابود

مه تسد هب تسد همه و همه شگنر زمرق سابل ،نا تشاد شراتفررد هاگدوخان ایهک هوشع و ،زان شنت ی امرگ ، شهاگن
دننکب نوگرگد یار مایلعر اتحلا ندوب هداد



مامترتخد هکیک تس زیابیی سح ردقچ .... میدور ابلا شنت ترارح هرابود دتفا نیزامیدزمی تروص اهیرب هسوبدا ی

دشاب وت ملا لماک و

یهدو سوبن ار شنابل هدوبن دیرگی سک وااب زا لبق نیزا زاایهکن دنکب عورش یاهیشارابوت گنانز و

میشنیدن شنابل جنک معیقی هدنخبل هدوب شا ی گدنز درم لواین ووا هدرکن سمل یدیرگی سکار شنت

هدش ابوایکی شحور و مسج طقفو هدرک شسح وادیهد،وا طقف هکنیزاار دوش یمی شوخ رد قرغ و

مربی ندرک رکف زا تسد نوف ای گنز ی ادص اب مهمیدور رد رکف اهیشزااین مخا هن؟؟ تسا ونید هکملا شحور هن اما
دراد

میدنک زاب ار نامتراپا رد ودنز نیزالکیدارمی هرهچ ابدیند میدور نوف ای تمس هب دوش می دنلب اج زا

می ناشن ی بوخ ارهب شنهپ سویهن یوقی اهوزاب ک شگنر مه ترش یارابتی گنر ی کشمراولش ددرگ مربی قاتا تمس هب
یشک اهومزا رات دنچ وبیخیلا دشک می شراد یمن اهوم یبین تسد . دزادنا ردایهنمی دوخ یهب هاگندنک می نت ار دهد

دوش می هتخ ری شتروص وری

میدنک هاگن دوب هتخادنا اراپیین شرسو هداتس ای هشوگ هک هبنیزا میدور ذپیاریی تمس هب

ارایشیهک نا اب میدنک شهاگنرت قدیق

میدنک. نادنچود ار شنامشچ گیاریی شراد هلا بند مشچ طخ یایدونا مرظنب لبقزارت باذج هدرک

دشک مهمی اهیشاررد مخا هتشذگ بش ی روادا یسالممیدنک.مایرابی مارا هب دروا باراالمی شرس نیزا

، تشاد ار عقوت مهین مه حاالزنیزا دوب دیهد هجوت همه زا مهیهش درادن یار توافت بی تقاط وا

یمیوگید: بصع ی نحلا ب دهدبار سالمنیزا باوج هکنا نودب

؟ ولوچوک موناخ یحیرادیدبی ضوت هچ تبش راکدی تباب _



دوش. نیزامی باوج رظتنم اهمیشنیدنو لبمزا وریکی فرح این ندز اب هارمهو

دشاب عاجش یمیدنک عسزا نی

شا هلوک ایمیشنید هرفن کت لبم وری دادیوبیخیلا کپیما مدشن هجوتم مدوب مامح هشاب یحالمز ضوت یمنک منرکف _

ار

و... دراذگ می شرانک

مدیم ور تنفلت باوج داوخب ملد تقوره هشاب مهمردقنا هیضق نیا مه منکیمنرکف : دنکیم لماکار شا هلمج و

شخپ نیمز یور ک ییاه هدروخ هشیش تمس هب شهاگن دعب ودنکیم هاگن یلعریما هب سرت اب یزیچ نتسکش یادص اب
. دوشیم هدیشک دوب هدش

دهدیمراشف تسدرد مکحم ار شیوزاب دوریمزاین تمس هب دوشیمدنلب شیاجزا تینابصعاب یلعریما

: دیوگیم دزیریم هدش زمرق نامشچرد ار شمشخ مامت دنکیم نداتسیا هب روبجم ار ووا

، رسدوخ رتخد یدرکدوخیبوت ؟هرا؟ یدیمومباوج داوخیم تلد تقوره _هک

 یراین  فرح مفرح ور دعب نیا زا هرتهب مرفنتم مه یزارد نوبز زا دایم مدب یتوافت یب زا نکورف تکوپ هلک نوا وت بوخ
؟ منکیم هاتوک تارب وتنوبز مدوخ هک ینکن یزارد نوبز و

دش؟ مهفریش دنزیمدایرفزاین تروصرد نکممدح نیرت وابباال

دهدیم ناکت ندیمهف هناشن ارهب شرس اهنت یلعریما باوج رد دهدیم تروق ار شناهد با یتخس هب زاین

دوش... مارا ات دشکیم یقیمع سفن دنکیم اهر ار زاین یوزاب ریما

. دروا ی مرد تکرح ابیک مهار شا ی مرچ تکو میدنک ترپ ای هشوگ هب دروا ی مرد شرسزار شلا ش

دنادرگ مربی ار شتروص امانیزا دزنیکمیدنک نیزا تروص هبار شتروص میدنک لفق یفنیزا رظرمکرودار شناتسد

میدنک: همزمز ششوگرانک ایمیدنز هسوب یدنک مورف نیزا ندرگ ی دوگردر شرس ینیزا تحاران هب هجوت بی



مدبیبینی هنرگو مشاب مورا یمنکیات هارمه هرتهب _

دراذگ یمی مایلعر یسیهن ورار شناتسد یمیوگید خا درد میگیدرنیزازا ششوگ یزااالهل مکحمزاگو

میگیدر مکحمار شناتسد دنابسچ ی مراو ینیزاارهبدی مایلعر ندروخ ناکت ردیغزایمک اما دهد می شله و

دوب هتخادنا اراپیین شرس تلا جخزا هک دزادنا یهبنیزامی هاگن دشک می بقع دعب ی مکدنک می شند ی سوب هب عورش

شا ی گدنز رد یزویابیینیزا زانط یهب رتخد حلا هبات هکدنک می فارتعا هرابود شزان تروص موصعم نامشچ ابدیند
. تسا هدوبن

قاتا تمس هب دشک می شوغاردار ووا دراذگ می شندرگ تشپ ار شرگ دی تسد و دراذگ ینیزامی اهوناز زاریر شتسد

میوگید: لد ردو ددنب ماری شنامشچ هتشاذگ تاقافتا ی دروادا وی باذع قاتا نا دابیند میدور....نیزا باوخ

سحاب ، هشب مومت باذع ین ارتدوز شاک

یدنک مزاب ار شنامشچ درادرارق ی مرن ی اجرد ایهکن

ی عقوم شا ولهپ یوری مایلعر تسد نتفرگ رارق میبیدناب تخت وری شرانک یار ومایلعر دزادنا می فارطا یهب هاگن
میدنک کردار شت

وریشخیهممیدنز رگیهاهینیزا هب هجوت یبی مایلعر میدنک زابرس شضغبو میدنک هاگن ی مایلعر هب سرت اب

رفوی دبوک نیزامی ناهدرب مکحم . دشک می بقع دوش رگیهاهینیزاکالهفمی .زا میدنک شزاونار ینیزا اهوم تسد ابیک

مدایدنز:

. منک ات تاهاب دیهگ روج دبیی همادا ی اوخ می هگا وش هفخ دیهگ هسب _

یرگیهمیدنک. رتدنلب ی ادص ابو دراذگ می هدش اجری شبل شرانک یک نوخ وری ار شتسدزا نی

مهیگش دلج رد سپ دوش می تکاس اوعدو روز اب اهنت رتخد امااین دوش می شپینام شراک رگیهاهینیزازا مایرابدیند
شا ی

ومیوگید: میدور ورف



وش هفخ میمگ تهب _... دزادنا می گنچ ینیزا اهوم نمرخ حلایتمنیهشوردمینا ایهکن لثم _هن

و دوش مرتی دجی دشک ابجیغیهکنیزامی

میدنک ساسحا شناهد اررد نوخ ی روش هکنیزا مکحمردقنا میدنز شتروص سیلیدیرگیهب

دهد ونتمی میدنک توکس اهنت درادن مه ندرک رگیه ناوترگ .دی

اه.... رابجا و هبابیاهد

.... دنتفا می تخت وری بیحلا ودره دعب ی دنچ

ار لا صتا همکد بطاخم مسا هب ندرک هاگن نودب دراد مربی ار یشل ابوم ی تختاپ وری زا یشل ابوم گنز ی ادص یاب مایلعر
میدنز

بیحلایردبیاید:هلب نازا ات میدنک فاص ادصیشار مکی

مایر _ولا

وگب نارهم منوج _

هبقی ناروا یموتینی زاسب شارب لته یه داوخ یمدمی سرن قفاوت هب قرسیتم منیهد شوگ میمگ شهب ی چره نادار _این

یک چوک ناروتسر یه تم

؟ منکراکچ میگی بخ _

؟ متفگ مهفیدیچی ال صا شاداد هبوخ _حتلا

هرادن ندز گنز اینهکدیهگ نزب مهبور هلماعم چی؟ هک بخ _هرا

میدنک: هدنخ کت نارهم

متسنود منی مدش نوتش عی محازم یدهک شخبب _

ی رادن راکی بوخ _خیلی شاب شوخ ورب هغولش ترس



یابی شاب متدوخ هک متشاذگ شاهاب یهگ درارق یه شاباجن ات۸ای طقف _هن

یابی _کوا

میاید نور یمیگیدروبی هاتوک شود میدور مامح تمس هب دراذگ یمی تختاپ وری ار نفلت

دسرت مکیمی دزرل می دوخرد ایهکن ساسحا اب دزادنا وامی یهب هاگن میشنیدنو تخت وری نیزا رانک

ادصیشمیدنک: نیزامیدنز هناشرب ی تسد

_نیزا

: دهد می باوج تسا هتفرگدا رگیهزی زا هک یی ادصاب

_هلب

نهار یفسیدوپی باکرو ینبایاپمیدنک جراولش میدور شدمک تمس هب دوب شا یه رگزا ناشن اهیش هناش شزرل سپ
هنادرم

میدنک فسیدنت

منوسور می وروت لوا تکرش مرب ماوخ یمی نکن فعضروخب یهچیزی وربوشاپ _

دنک. ناهنپ ارایش تشپار شنوگرگد حلا هک یدمیدنک دمتار شش ارای دتس یایهنمیای ولج یحلای بابزا نی

میاید نور لانیزابی بند هب زادنا می شتسد وری ار شا ای همروص کت تک یمه مایلعر دوش می جراخ قاتا زا

ربیم دب روخب _یهچیزی

تبرش میدور هناخزپشا تمس هب میدور مهرد ینیزا زابجل همه اهیشازاین مخانومنوخرببونم طقف ... طقف ماوخ _منی

نیزا هبودروا می نور لابی چخ یزای لسع

میوگید: مخا ابو دهد می

ربی لا حزا ماوخ منی مرادن ی شک شعن هلصوح روخب _



دشک مرسی سفن اریک تبرش . تسا ی کروز اهیشمه ندرک تبحم کدرم ماریگیدر.این ناو لی ضغباب

مایلعر گنر ی کشم ی ودارپ راوس ودنوش می جراخ هناخ زا مهاب . هتشاد نیزا تبرش شیرینی هب ردقچ دوش می هجوتم هزات

.... دونش یمی

؟ سردا ی: مایلعر

عسی مادک هیچ ودنک می توکسودره ینیزا، هناخ هب سریند عقوم اتو دهد ماری سردا ای هفاضا فرح بیهیچ
. دننک منی توکس این نتسکشرد

نیزا:

نومتن یببی سک ماوخ یاسمنی اورت بقع هچوک _یه

میشنیدن: شتسد ایوری هنادرم ی تسد هک دنکزابرد ات میدرب تسد نیزا دتس ایمیای هچوکرد ی مایلعر

مینزی؟مهفیدی؟ گنز _سریدی

میوگید:هلب بلر ی زودهد می ناکت ی مارا ارهب شرس نیزا

هک اهمیدور هلپ تمس وهب میدنک سالمیزیربل دوش می لخاد و یدنک مزاب اررد ابلکید دسر می هناخ هب دعب ین مدنچ
دوش: می بوکخ یشمی اجرد یی ادص یند نشاب دوش:...هک می بوکخ یشمی اجرد یی ادص یند نشاب

؟ کجورو ی روطچ لعیکسملا مناخ ی جبا هب _هب

رد یهک سرت هب هجوت بی تحارانا ی دشاب لا حشوخ رنینام ندمازا ابید دناد منی تسا هدنام ساسحا ی گناگود بین
دزادنا می ششوغا اردوخو میدور رنینام تمس هب هداتفا شناج

شوغاوا تساوخ مناری یمایر رابجا شوغا وا درادار ی ماح مکح اربیش شوغا این دهد می نتسکش هزاجا شضغب وهب
تساوخ ماری شردارب نابرهم

دوب. شا هتسکش رگیهاهیشاربیلد تس نی ینام رنزا ندوبرود ی گنتلد لدیلرگیهاهینیزا هکد ی مهفن سکچ هی



دوش. خیسمی رنینام هناش رس رگیهاهینیزا .زا دشک می شوغارد ار وا مکحمو دراذگ می یرنینام هناشرب ار شرسزا نی

میدنک: همزمز ششوگرانک میدنک شزاون یشار اهوم مارا و ایربپیناشینیزامیدنز هسوب وطالنی معیقو

...هن؟ هدوب هدش گنت مارب خیلی تلد ایرابن ایهکن لثم اربیچیه... تندرک ی...رگیه رهاوخ شاب مورا _نیزا...

یزا رود میریودز کشا شا تشونرس و شدوخ حلا هبدنک رگیهمی دوش اهیرنینام فرح مومهفم هجوتم هک بینا
میدنک هناهب ار شردارب

تشادزا نی نما شوغا هباین ردقچ هک دوب.ها هدرک هنخر ولگیش رد یهک ضغب نتسکش اربی

دوب ی هاگ هانپ اربیش رنینام ناوزاب راصح یهک راگنا

حلا یهب ااااو میشنیدن. شناج رب سرت دوشربخ اب ارجام زا رنینام ایهکن رکف ی.اب دهتیدمایلعر زا ندنام ناما اربیرد

.... تسا هدز مقر شرهاوخ اربی زابیایار هچ تشونرس هک دمهفب رنینام یهک زور

نیزا:

هرذگ مامی چیهب یی اهنت وت نودب یگبیری...منیگی غارس ابنیدیه دوب هدش گنت خیلی تارب ملد تفرعم بی _هرا

دنا هدش راجی شا هنوگ وری هک یداهیی راورم ونا دشک اهینیزامی هنوگ یوری تسد یدنک مادج دوخ نیزاارزا رنینام
میدنز: وبل میدنک کاپار

شکید.. لوط مراک یمک یایرابن موناخ ید شخبب _

: دنرپ ی ماجزاودره یجیغهنلا ادصاب

میدنک هسوب قرغ ار شتروصو دزادنا می رنینام شوغارد ار دوخ یهنلا دموا کی شاداد ی اااااو _

میوگید: هدنخاب رنینام

درک فتی ومتروص همه رتخد هسب _هنلا...هنلا..

: دشک مهمی اهیشاررد مخا میگیدرو رنینام زرویهد ی وزاب یزا نوگش هنلانی



: دشک می ششوغارد مکحم تشپزا رنینام هک میدنک نتفر مزع ....هنلا داوخب تلد _خیلیمه

دوب هدش هرذ یه نوتارب ملد منم هنلا... وشن سول _هی

ین؟ دموا کی ارتخد : ردام

هداتس ای تسد گفکیرهب هناخزپشا ی ولج هک ندرگ مربی ردام تمس هب هس ره

نیزا:

یهقایمیهش قددنچ _سالم

هنلا:

هدموا گبیرنینام مهب ی دزن گنز ارچ نامام ، مدموا االن منم _سالم

مه سریهد هار زا مه،مه رنینام سا هداما ماش بیاین دوز ، هنوخ یمیای نوچ مویپی تس یکال مهفب متسنود می نوچ _

. هنسرگ مه سا هتسخ

ی ماعد لدرد نویزا دننارذگ اهقبیهمی هدنخو یاهیهنلا خوشاب مهرانکرد ار ماشدنور می هناخزپشا تمس هب مهاب ی گمه
دوش ومغ هصغ دبتیلهب ناش اهی هدنخ هک دنوشنربخاب یزی چزا شا هداوناخ هک دنک

.

ی مزاب اهیخایارر سامت دراد وودپیما خساپ بی سامت هس دروا ردمی شا هلوک ارزا شا ی شوگدوش می شقاتا دراو
دنک

: دبوک می شرسرب ی تسدود ی. مایلعر زا سامت ویک اهرزا سامتود

: لوا یدنک...پیما مزاب اهار پیما تعرس ،هب منزب گنز شهب تفر یمدا هرابود ی ااااو _

؟ نزب گنز سریدی تقوره متفگن هگم

ی؟ درک کتک سوه ایهکن لثم ، قترس ی هرتخد منیدی باوج و نم نفلت :حاالدیهگ مود پیما

: ندرک هباتیپ میدنک عورش تعرس هب



. منزب گنز تهب مسنوت منی هنوخ هدموا هتفرگ ی صخرم مشاداد منزب گنز تفر ادخیمدا _هب

میوگید بلر زی دزادنا ایباالمی هناش اماپیمایاربیشمنیاید دنام می رظتنم مکی میدنک لا سرا ار پیما تعرس وهب
... رتهب :هچ

: دخرچ ردمی تمس هب قاتا یرد ادص نشیند اب میدنک نت یهب تحار سابل

_هلب

: رنینام

میشنیدن تختور نیزا رانک دوش می لخاد رنینام بیاوت :هرآ دروا می بل یهب دنخبل مدروا یتور تاغوس بیرادی؟ کجورو _

وسیشمیگیدر: ارهب هدشوداک ای هتسب

یت تاغوس _بیاایمن

می قرب شنامشچ دوب هتسب نورد یهک لحم سابل ابدیند هلا سود هناکدوک دننامه میگیدر شتسد ارزا هتسب قوشابزا نی
هدنخ دنز

: دسوب ارمی رنینام هنوگ مکحمو ایمیدنک

... هگنشق خیلی متقشاع یرنی _اااو

یمیدنک: عونصم ی مخا رنینام

.

رنی وگن نم هب متفگن هعفددص _

لماک وتمسا منم کجورو گنی نم یهب تفرگدا ی عقومره _

هنم؟ مهمهلا هتسب میمگ،اینیکی

میوگید: لمات مکی واب دروخ اجمی رنینام

بخ ...هک... متساوخ ...می بخ بخ.... وتنیس... _هنملا

مینزی؟ فرح ی روجن ارچای _اورنینام

یوگید: مدوخ پیش دتفا می هدنخ هب رنینام هدز تلا جخ ی هرهچ دابیند ...نیزا مدروا نوا اهر...اربی هدب اینو بخ _



. هدش شلا دیهگ۲۸س رنینام قلا وخا وسلا نس یهب رسپ منوا ؟ نشک می تلا جخ ماهرسپ هگم _

میوگید: مخا اب ،رنینام دوب راد هدنخ ی تسار هب اربیرنینام شکیند تلا جخ این

ی؟ دنخ چیمی هب _نیزا

میوگید:ه...ی...چ...ی دنک لر تنکار شا هدنخ عسیمیدنک لایهک حرد نیزا

دتفا می هدنخ هب هرابود و

: دشک یشمی اهومرد ی تسد هداما یتپیش عضوزا هفلا ک رنینام

... هرخب اربیوت مه هنود ی هتفگ دیهد اجنوا وگب... وگب... ربخیه.. هنکنرکف هدب شهب ی روج لویی بخ _خیلی

دروا می نور یاربی کچوک ی هبعجو میدنک شب ارردجی شتسد هدب شهبمن یای تسار

یدنک مزاب ار هبعج بجعت نیزااب

می هاگن رنینام وهب دوش می درگ شنامشچ دوب هدش تسرد ی گنر اهی گنسو فدص زا زاسیهک تسد دبندرگ ابدیند
دنک.

هزاس تسد هلگشوخردقچ یرنی _اااو

میدنز: یبل مارا هب

هک زورره مدرک تسرد شارب مدوخ _هرا...

: دوش می نامهم اهیش بل هشوگ دنخبل . مدرک می عمجاه گنس اهو فدص زااین اتدنچ جنل بل متفر می

بیدا. ششوخ منکرکف _

: دهد می باوج ینی شنلد دنخبلا نیبزا

دنام می هراک نیهم شا هلمج شما پی گنز ی ادص ...اب ششوخ امتح هرا

میدنک.... شهاگن کوکشم رنینام

رنینام:

پیمامیهد تهب هک بش تقو _کیهاین



میوگید: سرت واب هچاپتسد نیزا

هداد پیما مدن باوج دوب هدز گنز بشرس تسا اهرامتح ... امتح _

میشنیدن: شنابل وری وحم ی دنخبل اهر مسا نشیند اب رنینام

خبیر بش مباوخب متفر نم هدب و شباوج بوخ _خیلی

: دشک یمی گدوسا رس یزا سفن نیزا

خبیر. مه وت بش _

یهم داوخ می ملد خیلی دیراد قاتشم سبالتمی یدنک:هع مزاب مایرلعیار وپیما دروا می نور بی شتشلا ززایرب یار شوگ

مشاب هتشاد تشاداد التاقیاب

ی؟ رادراکچ نم شاداداب ؟؟؟؟ :اربیچی دهد ارمی شما پی باوج سرتاب تعرس هب

نکی؟ انشا ترسپ سود واب تشاداد ی اوخ منی بخ _

دبی؟ نتشک هب ونومتفج ی اوخ یمی _اااو

ی؟؟؟ تفرگ مک تسد وراسراپ ی ؟مایلعر ولوچوک موناخ رحیفنممیهش تشاداد ینکی مرکف ینعی ههه _

مکیاب تسارتهب یربمیاید راکره وا زا تفرگ مک تسد ید ابناروا میوگید تسار دتفا یمی یمایلعر اهراک یدا هرابود
وا

اراتیپمیدنک شمسا ضغب یاید.اب برانک

_مایر؟

_چیه؟

کیابیدببیمن؟ مشابوت اب ماوخن هگا دبی؟نم همادا یهباینزابی اوخ یمی میدی؟کات مباذع ردقنا ارچ _

ماوخب نم هک یی اجنوا ات ولوچوک موناخ دشی؟ببین عاجش هداتفا تشاداد هب تمشچ ی دروا رد نوبز هک میبیمن ههه _

.... شوخ بش هنومبربخ بی تشاداد منیمد لوق هنرگو بیا رانک ماهاب هرتهب ی اوخن هچ ی اوخب هچ دبی همادا ابید



؟ دتفا یمی مایلعر نوچ ی مدا هکابیگدیر هدوب هدرک هچ رگم میاید. هوتس هب بلعر مای یی وگروز همه ازاین

. دراپس می باوخ تسد ارهب دوخ دعب ی دنچ و درذگ می تشلا وریب ار شرس زورما ی اهقافتا زا هتسخ

**************

تسد یمیدور تشادهب ورسیس تمس هب دهد می شندب یهب سوق و شک دوش ی مراد بی یشل ابومرادشه گنز ی ادصاب

ماریوشید... شتروص

و کزان ی مشچ طخابو میدنز شتسوپ یهب مرک مرسیدنک شا هعنقم هارمه ارهب شا ی کشم راولشوتنام یدنک مزاباردمک
دشخب یمی طاشن شا تفرور و گنر تروص هب یی وله روژبلی هراد هلا بند

قاتازاودراد ی مربارشگنرد فسی ی وپوتلا هلوک

دوش می هناحبص ندروخ لوغشم و یسالمیمیدنک مارا هب میدور هناخزپشا لخاد . دوش می جراخ

رنینام:کالسرادی؟

_هرا.

ی؟ _کات

رصع ات۱۲،زا۱ات۵ حبص _زا۹

تمس هبدوش ی مدنلباجزاود میوگی بلر ایزی هشاب تلا، بند میما نزب گنزدش مومت هک مه تس ،کال تمنوسر می وشاپ بخ _

حیطا

میدور

میهش؟ مومت تس کیکال منوسرب مهوروتودب :هنلا رنینام

میوگید: دزنیکمیدنک شناهد ارهب شا شیرین اچیی ناو ردحلایهکلی یرپ ناهد اب هنلا

تلا بند میما تعاس نومه نزب گنز هدرکن .._المز مدرگ مربی مدوخ مراد ات۳کالس _نم

ورنینام لا هنزا یدنک مزمرت شهاگشناد ی ولج ی تدم زا سپ دونش می یرنینام رمکراوس و دنوش می جراخ هناخزا مه اب
کالشمیدور..... تمس هب یمیدنک ظفاحادخ



یشنیدن ماهر رانک یخلای لدنصرد میدور ناشش پی ددرگ می اهر ورحس لا بند هاگن اب دوش السمی کدراو

_سملا

ربخچ ی؟ روطچ اهر:سالم

ی بوخ :سالم رحس

بوخین اهامش ی سرم _

هدروا یف رشت تشاداد ناخ :نشیمد دهد می همادا و میدنک کزان ی مشچ تشپ بوخیم، مهام اهر:

دراذ می اهر وریاپی دروا ی مردار هبعج و هدش پیچ وداک هتسبو میدنک شا هلوکرد ار شتسد میدنک هاتوک ای هدنخزا نی

میوگید:هلب

دروا می بل معیقیرب دنخبلو میدنک زاب ار اهوداک قوشاب اهر ی موناخ امش یاهی تاغوس _ایمن

لایمیدنک: حشوخرس ایزا هدنخ کتو میدنز قرب شنامشچ دبندرگ دابیند

هن؟ هزاس تسد _

هدرک تسرد تارب شدوخ هدرک می عمجوراه فدص واه گنس این جنل هتفر هکمی تقوره تفگ _هرا

...دعب شا رورغم درم ی نابرهم همه زااین میدرب تذل و هزادنا اراپیینمی شرس دوش می خرس تلا جخزا اهر اهی هنوگ

دنور می هاگشناد فلس تمس کالساههب مامتا زا

: رحس

ی دمو هامنی یه رتخد هتخ ری نومرس یبیایلتایه؟لکیراک اوخ منی _ببیمننیزادیهگ

گردیمر لایمک عفرحس منود _منی

ی؟ درکراکچ ضقیه نوا اهر:نیزااب



میمگ تهب ادعب _حاال

یمینکید؟ فخم نمزا چیورادین :هیهیببیمن رحس

نیس مهم اباب اهر:هیچی

مینزید کوکشم هتقودنچ اهامش ال :صا رحس

رعتیفمیمنک تارب ادعب یخیلا برحس _ها

یچمی ودناسو وکیک وئاکاکر شی شرافس میزیمیشنیدنن تشپ دنوش می فلس لخاد یم. روخب بیایدربیمیهچیزی

میدنک: دنلب ار شرس ی درم ی ادصابدنهد

_سالم

گبیمر؟ ونوتتقو هظحلدنچ ماینیمیهش مناخ

ی؟ نارهت ییداقای امرفب نیزا:سالمهلب

بیایدرساینمیز تسه شناکمارگا _

هناش نیزا دورب هک میدنک هراشاو هبنیزامیدنز تنط یشی ورزا ی کمشچ رحس ، دزادنا ی مرحس و اهر ارهب شبجعتم هاگن
مرسیزدیرگیمیشنیدن: توافت وبی دزادنا باالمی

روخین؟ چیمی بخ

یین... امرفب ور نوترما مداد شرافس بقال نونمم _

میدنک: لوغشمار دوخ شتعاس دنب واب دزادنا اپیینمی شرس وپیا

انشا مهابور ی تدم شابین امیل امش هگا ماوخ ومی مدشدنمق ال عامش هب نم تدمیههک عقاورد ... مگب ی روجچ ... شتسار _

یمگبیریم.... مصت نومطبار همادا بجار دعب شبیم

نیزا باوج یهکن ارکف اب دوش خیهرنیزامی هاگن هجوتم وپیا دوش اهیشخیهرمی مشچرد اهیوپیا فرح زا بجعتم نیزا
میدنک... هاگن زیابینیزا نامشچرد و یمعیقمیدنز دنخبل تسا تبثم

: دزادنا یینمی اپار شرس خیهریوپیا هاگن اب

مرادن هطبار این عورش امتیلیاربی یاما نارهت یداقای شخبب _

ارچ؟ _

ی صخش هبدالیل _انب



؟ هنوت ی گدنزوت ی سک _ینعی...ینعی

ید نکرکف روطن امشای ممموا _

دوش.. می دنلب میز تشپزاو دشک می بقعار ی لدنص

؟ هدوبن نم داهنش پی ندرک اربیدر افرص نوتل هکاینلدی مشاب نئمطم _

شابید نئمطم _هلب

لوغشم ارتخد ضقیهوپیااربی ندرک یف رعتزادعب دهد وپیامنی دیرگیارهب تبحص هزاجا و میدور اهرورحس تمس هب
یند دابدروا ارردمی شنفلت و دشک می ندروخ زا تسد شا ی شوگ گنز ی ادص اب دوش یشمی وئاکاکر کیکوشی ندروخ

ی هرامش

ماریدنز لا صتا ی همکد و دتس یای مرت رود دوش می دنلب رسمیز یدیزا شخبب یاب مایلعر

_ولا

یینیزا اجک _

متشاد کالس مهاگشناد _سالم

؟ هنوخ ی مربیدرگ _کی

هدش مومت _االنمیمردیهگکالمس

تلا بند میما مراد هدب سردا _

ببیمتن داوخ می مزور ره زور ره میوگید:ها لدرد دشک الگفیمی کرس یزا فوپ

دیهگ؟ تقو یاربی راذب میهش تش بیماپی منوت منی زورمار _مای

_هن

یهگ دزور ییه اربراذب بخ مدوب تش پی هکدیزور _نم

هنوخ تمربب میما مرادن _راکیت

_منیهش.

ارچ؟ _

ملا بند یمیدا سک نوچ _

: دسر می شوگ هب طخ تشپ یزا یمایلعر بصع اهی ندز سفن سفن ی ادص

لزامدام تلا بند ثمالکیمیدا

موتیهنک؟ حلا یهب قرف هچ ی کره یمیوگید:احلا مولظم نحل واب ایمیدنک هدنخ کتزا نی

میدنک: رود ششوگزا یار شوگ یمکی مایلعر داد ی ادص اب



رادن ی روخ گ.و.ه هقح یابنمی تقو ات نکورف تکوپ زغم نوا وت بوخ مهفن نوبز ی هرتخد تلا بند میمگکیمیدا تهب

ی

مهفیدییهنا؟

مدوخرفن یه نوا ارچ ی یالسنزب سکاب هرارق هگا تلا بند ببیمنمیما هدبور هدش بارخ نوا سردا مهفیمد..._ _ا....هر

ناه؟ ؟ مشابن

ملا بند بیدا داوخ می رنینام _اباب

ناش؟ واهی مناخ یمیشی هکمیسر نم هب طقف دش؟ هفاضا شهب مه االرنینام حدوب مکد رخیه؟ونی مودک دیهگ _رنینام

تسد ات

رگیهمینکی؟ میمنز تهب

همشاداد رنینام ادخب یرادیمیگی _مایچر

؟ تشاداد ید: سرپ مزی بجعتم و دشک یمعیقمی سفن ی مایلعر

ات دشک معیقرتمی یار دعب سفن ددنب می شقن ی مایلعر نابل یوری زومرم دنخبل هتشگرب هتفرگ ی صخرم هک متفگ _هرا

دوش: مارا هرابود

تمن میبی ظفاحادخ عفال منک ترا زی ونوتشاداد ناخ این مراد سود خیلی هک مدوب هتفگ میما. مراد منم بخ _خیلی

ادصیشمیدنک: سرتاب

ی....مایر نکراکچ ی اوخ یمایمری ااااو _مایر...

_چیه

اربیچیه؟ اه میمددیهگاینراک شوگ تفرح هب هک نم ادخنیایایاجن ور _وت

: دسرپ ومی میدنک شهاگن نارگن هکدتفا ی ماهر هب شهاگن دوش راجیمی اهیش هنوگ وری تعرس هب کشا اهی هرطق و

هدش چی

میوگید:هیچی شرس نداد ناکتاب

میدنک: شادص ی گدنامرد اب دوب هتفرگ رگیهمکی زا یهک ادص اب هرابود

_مایر



تلا بند میمرمیما متسود اب وگب شهب نزب گنز بخ _خیلی

بخ خیلی تشاداد وراباین یام تشک مهوت دیهگ..ها تقو اربییه راذب ادخ ور وت هساسح خیلی میهنک،رنینام کش _

هنوهب ماوخ منی تلا بند بیما متساوخ هک دعب هعفد میمش بیخیلا وراب مهینیه طقف

مهفیدی مساو ایبیرای

مهفیمد _هرا

_عفال

ابی هشاب _

و میدنک هزات ی سفن رنینام مسا ابدیند دوش ی مدنلب یشل ابوم گنز ی ادص هرابود هک دوب هتشاذگن شب ی جرد ار نفلت زونه
: دهد می باوج

ی. شاداد منوج _سالم

: دزادنا می شمادنا رب هزرل یرنینام بصع ی ادص

ی؟ لوغشم میمنز گنز هرس مینزییه فرح رادیابکی هتعاسود رامرهز _سالمو

نیزااللی ماوتاب _

هنام :رنی میدنز وبل یدنک ماهر هب زجعاب ی هاگن دهد می تروق ادص اراب شناهد با نیزا

میدنک: اجباج ششوگ ی ورار ی شوگ

میمدز فرح متسوداب متشاد شاداد _

؟ تتسود مودک _

رعتیفمیدرک مارب تشاد هدمواراگتساوخ شارب یش سانش ی منراگن _

مهاگشناد رد ولج بیا، شاب دوز بوخ _خیلی

. هشاب _

هتش؟ _ببیمن...اهر...اهر...مهپی

_هرا.



ظفاحادخ شابینبیاین دوز _

هرب شپوت خیلیمه هدموا ینرنینام شابدوز اه هچب یدور: مرحس واهر تمس هبظفاحادخ هشاب _

ربید نوتدوخ لتایهمنیما میمر مراد هک :نم رحس

میهگ نومهب یهچیزی هنوغاد شباصع منیمااالن هک منم ی اهر:اااو

هگن چیزی منم هب هنک تاعارموت ی ولج هکلب وتیکیمنیهگبیربایم هب هگب یچیز کره نیزا:هب

ربیم هشاب اهر:

میوگید.... اهر اربی ار یترنینام نابصع لدیل هاررد و دنور می هاگشناد ی جورخ تمس هب مهاب

میدنک یرنینام هدروخ هرگ ی اهوربا یهب هاگن دنوش ینمی شامراوس سرتاب

سالمیمیدنک بلر زی

رنینام:لعیکسالم

اهر:سملا

یدنک مزاب اهیشار مخا ی مکدزادنا می اهر هب ایهن نورد یزا هاگن

ی؟ بوخ _سالم

ی؟ بوخوت ی سرم اهر:

نونمم : رنینام

دتفا می هارو میدنک نشورار شامین

رنینام:اهر

. مناج : دهد می باوجرکف نودب اهر

وزا ظنتیممیدنک اهر تروص وری ار وایهن دروا می بل یرب دنخبل «و مناج « اهر باوج زا دوش می تذل قرغ رنینام

نورد

لوغشم ار دوخ شف کی دنب واب دزادنا اراپیینمی شرس رنینام هاگن گنسینی اب اهر اهر. نامشچ رد دوش خیهرمی ایهن

تمربب تفگ نامام یدنک.رنینام: ماوسر شیادیشار لد هک اهیی نتفگ مناج زااین ینمیدنک رفنا ر دوخ لد ورد میدنک

یی. اجنوا ماش هک هتفگ مه ومع نز هب هدز گنز نومدوخ هنوخ



زور ینیه گبومع نز یهب شاب تا هداوناخ یهکپیش تفرگ ی صخرم زور دنچ وت میمش نوتمحازم یهک روجن ای هخا اهر:

نوتنوخ دیهگمیما

وت... دیند هساو مدمو مانی هداوناخ دیند هساو طقف و فرح این مونشن رنینام:دیهگ

می ثحب ندرک ضوع عسیرد ی عونصم ای هفرس واب میدنک ضوع ار شفرح هراب هبیک دوش یشمی افرح هجوتم هزات
و دنک

: دهد می همادا

؟ دموا تشوخ یتا تاغوس _زا

منم دیند هساو گبی هگا یحاال میتفگ لماک وتا هلمج ی میوگید:میدرم بلر ی زدوبراجفنا یتردحلا نابصع زا هک اهر

. ششش ای رورغمردقنا مهرسپ ها مکمیهش...ها تزا یچیزی دموا

ی؟ تفگ چی وگب یهگ دراب میوگید:یه اهر اهی فرح زا بجعتم رنینام

میوگید: یمیدنز روآ صرح ی دنخبل اهر

رنینام رورغ مکی یهک...اربیایهکن دبندرگ نوا تباب اصوصخم دهیهاه تباب نونمم دوب گنشق خیلیخیلی هرا متفگ _

ی درک تسرد مارب تدوخ یهک دنبندرگ نوا : دهد می همادا دراذگب شرس هب رس و دنک دروخ ار

ی میدرک عمج فدص و گنس جنل یبل نکیمیتفر تسرد مارب و دنبندرگ نوا ایهکن رطاوخب زور ره تفگ نیزامی هخا

می رنینام هب لد ورد ندناخرچ می هرجنپ تمس ارهب شرس دنخبل واب میدنک کزان ی مشچ تشپ شفرح مامتا اب
ددرگ مربی نیزا تمس هب مخا واب میدنک تشم مکحم نامرف رود ار شناتسد صرح زا اهر فرح اباین ...رنینام ددنخ

عقوم نازا هک

. هدوب هدزن ی فرح

اهر ارهب وداک ی روط هک دوب هدرک دز شوگ وا هب ردقچ نیزاارمیشکید شوگات ندوب اهنت تساوخ می شلد ردقچ هک خا
. دوشنربخ اب رنینام سحزا و درادن رب رود هک دهد

دوب هتخادنا اراپیین شرس هک ابدیندنیزا دوب تخس اربیش دنزب شسپ اما دوشربخ اب شساسحازا اهر ایهکن سح
ی شوگابو

میدور مهرد اهیش مخا هرابود و دوش می بجعتم اتاریپمیدنک چیزی دنتدنت شا



_نیزا...نیزا...

یدرپ ماجزا سرت ینیزامیدنز.نیزااب هناشرب ی تسد

؟ ساجک تساوح ماوتاب : رنینام

. شاداد میوگید:مهیناج هتپ هتتاب

ینکی؟ مراک _چی

..مت..پیما...میمد سو هبد... مراد _هیچی

. مراد تراک مینزیم فرح مه اب ادعب بوخ :خیلی میدنک زمرت هناخ ی ولج

هشاب میوگید: هزادنا می رنینام یهب هاگن میدنز جوم نا رد تشحو و سرت یهک نامشچ نیزااب

. دنور می هنوخ لخاد وهب دونش می ینپیهدا شامزا

،بیش دنور می ورف رکف ورهیکرد میشنیدنن تخت وری دنوش می شقاتا دراو اهر و هنلا هارمه هب ماشنیزا فرصزادعب ...

این همادا ، تخادنا نیزامی ناج ارهب سرت شندرک دهتید رابره یمیداد....اب اهیمایلعر هتساوخ هب زااینابنیدنت

. تشاد دهاوخ یزیردرب روربآ امتح هطبار

میدنک منهج ناش اربی یار گدنز امتح دوش ربخ اب رنینام رگا

؟ سراک چی هرسپ میآید:ببیمننیزااین نور بی رکف زا یهنلا ادص اب

رشیهک شتسود هراد،اب زاسی نامتخاس تکرش _یه

؟ داوخ منی یور ؟سک هرادن یچیزی دزمان _میمگ

هتشاد رتخد تسود خیلی نشیمد شافرح زا یهک روجن اماای منود _منی

وت مه ؟یهراب هنوسرتب وروت نوا مهیهش ارچ درک. شد دهتی میهش تحار هشاب یش گدنز یوت سک هگا هنلا:میمگ

شنوسرتب



؟ هگب روز هبنیزا تشاد ی یجا تحا هچ دیهگ تشاد یش گدنز وت یور سک ،هگا لقاع مدآ هخآ اهر:

امرخ مه ناوخ می ورادخ یزیندا،مه ضوع ی امدآ ؟ هراد ی طبر هنلا:هچ

اهر:ینعیچی؟

ادخ گنخ دیهگ وشدوخ فرط مه داوخ می هنلا:ینعیمهنیوزا

منیدرک... وراک یدهکاین سرت زاچیزیمی هگا نوا هنلا، نک کف نیزا:یمک

نکی شد دهتی ی نوتب رطیق ؟زااین هسرت منی شردپ و ردام زا بخ هنلا:

؟ سا هچب هگم ؟ هسرت می شردپ و ردام زا وسلا نس اباین ترظن هب هشلا ۲۹،۳۰س فرط اهر:

سپ بخ میدنک...هنلا: کاپ اپیینمیآیدار شمشچ هشوگ زا یهک کشا هرطق و دزادنا اراپیینمی شرس گمغین هنلا

؟ هنکب ابنیزا هراد تسود ی راکره یشبینیمببینیم روجن نکیم؟مهی چیراک

، همهفب رنینام مسرت می طقف نمایهندیهگ. ،دقتیر مصقرب نوا زاس درک،عفالابیدهب شبیدهیچراکیمنیهش نیزا:بیخیلا

... مشب تخبدب

... نشن ی نابصع هک هنزب فرح اباب یا یابرنینام روج ی هنوتب ،اشید هرتگرزب نوا هرخ گبیم؟باال نامام یهب اوخ هنلا:می

نمهفب هگا ترظن اه،هب هنوشسومان ؟؟ثمال سیبمزینینا هگم یچیمیگی؟ میمهف نصا وشدیهگ. هفخ هنلا هههها اهر:

ننک؟ می دروخرب ی قطنم

اهر؟ هن هگم هنک... جاودزا نکیمابنیزا شروبجم بخ هنلا:

دنوش می ترپ وریمزین هب تخت زا ودره ابجیغیهکنیزامیدنز

هکمیب هعفدره ؟؟ هدروآ نم رس هچبلایی ی میمهف نصا ؟ مشب ی ضوع نوا نز نم ؟؟ هنلا تدوخ هساو _چیرادیمیگی

، هروخ می مهب شزا دننک،حملا مامی هجنکش نراد راگنا میهنز تسد مهب هک رابره یدا، مدنب منوبز سرت زا شمن ی

و فقس زیریک مرب ی شحو هرسپ اباین نم رادی عقوت روطچ ی، راذب اجینم وتدوخ ییکقدیهق تحیمنینوت وت...وت...



منک؟ ی گدنز شاهاب شرسمه ناونع هب

هشوگ ورد دشک یمی گدنامرد یو گفلا رسک جیغیزا هرابود . هراز یمنی قاب مارب میهنز،یهاجیسملا مکتک زورره منئمطم

میرگید. لد هت وزا میدنک دازآ ولگیشار رد هدش ی نادنز ضغب و دراذگ یشمی وناز وری ار شرس زکمیدنک.... قاتا ی

اهر و رفنینمیدنک ار شرهاوخ اهی کشا ونابی ثعاب لد رد .هنلا دنشک می ششوغآ رد دنور می شتمس هب وهنلا اهر

. ددرگ می یراک هراچ رکف هب

وری یارزا شوگ هنلا دنک ی تکرح نیزا زاایهکن میآیدن،لبق نور مهبی شوغآ زا هسره ینیزا شوگ ی ادص ندش دنلب اب
: دشک ورفیدامی ارمیدنز لا صتا ی همکد و دراد مربی میزارآیش

ی؟؟ اوخ می مرهاوخ نوج ی؟چیزا ضوع _چیه

هدش؟ ربخاب منوتنوج شاداد رادییا ربخ وت طقف ...ببیمن هتفگ شداوناخ وهب هدش عاجش هک هبمیبیمن _هب

رادی،دیهگ رتخد تسود خیلی ی...نشیمد رادرب نومرس زا تسد یات اوخ چیمی وگب ... هدشن ربخ اب رنینام زونه _خنیر

رادی؟ ابنیزاچیراک

وت وایهکن شراتفر این تباب ید... ،مهفیدی؟ااااب هشاب نم نیزاابیداب ماوخب نم یهک تقو .ات هدمو وتنی یاهب لوضوف _این

مرا لبتیتاغی رتفد وتی ناخ ونید ینشیمد تسار . مسر می شباسح هب امتح دادیمه باوج شاج یهب ضوع ی هرتخد

مشاب هتشاد ی تاقلا یهم منوا منیدااب میهنک،مدب راک

رادی؟ چیراک نوا :ونید!!؟؟اب دسرپ می بجعت اب

میگیدرومیوگید:ولا...مایر؟... هنلا تسد یارزا شوگ یخیدزو مرب تعرس هب هنلا نابز ونیدزا مسا نشیند نیزااب

تهب متسد نک اعد طقف ...نیزا تمن ببی هگا حتلا اویهب هه ی؟؟ تفرگ یو شوگ دموا تقشع مسا ...ات رامرهز _مایور

یمیمنک اوخب یوت راکره ورن، پیشونید طقف ادخ... وروت ، ششخبب .وت تفگ یهچیزی دوب ی نابصع ..._مایرهنلا هسرن

ناخ ونید ترظن ی...هب میدرک وراجن ای رکف ابید تط یلسی جبآ تسد یورمیدادی شوگ هک تقونوا وشنیزا. هفخ _

حلایمیهش؟ هچ مدآیه روجچ شقشع همهفب

ی؟ درک مروبجم روز هب هتفر تدا ؟؟...ی یما روجچ نم هگم ی تنعل : دهد می باوج داد نیزااب ایرابن



تارج روطچ ی. میشک راوه نم ورس ترس فک ی زادن می تادص ی روجن ای هشاب ترخا هعفد ی. تپاپ هرتخد دنبب وتنهد _

. هدوبن یا هدوب وت تساوخ هب یمنیهنک ی؟قرف نزب فرح ی روجن نمای مینکیاب

تاراک بقارم نیزا، مباصعا یور تفر دب بشما . هزادن منی تتروص وتی ما فت نوتناخ هکاالندیهگیهنزی،ونید ایهن مهم

شاب

میمنک شهاوخ _مایر

.ی مسر می تباسح هب هنوخ وتی تقونوا مهفیدی؟ . تلا بند میما ،ارف سامتلا هساو نک.دیهگدیهر سامتلا مک وش هفخ _

یورمیمد تپاپ وتی هب هک هنم زا هابتشا دشی. راه مدش نوبرهم تاهاب مک

اب دنزب شکتک دهاوخب مه یزاب مایلعر زاایهکن سرت . دسرت می لبق زا رتش بی هظحل یره اهیمایلعر فرح نشیند اب

. دتفا می قه قه میگیدروهب تدش شا رگیه دنک شزاون ار شندب شمرچدنبرمکاب هرابود دهاوخب ی مایلعر یهکن ارکف

هانگ ین مادک هبدرادن ار یند شکرجز و ندروخ کتک همه این ناوت دیرگ

میشکید؟ باذع هنوگ ابیداین هکدوب هچرگ یدی اهرتخد ابوا قرفرگم .... دهد سپ صاقت هنوگ ابیداین

زی همه نا وزا دشکب شگنر بش ی اهوم الهبالی تسدودننک ششزاون ی سک دهاوخ می شلد دیرگ نارتخد دننامه مه وا
دنک. رعتیف ی زانط و ابیی

ی همهاب هک تساوخ یارمی شکزان شلد تساوخ می ندرکرهق و ندش هچب مکی شلد تساوخ می هجوت مکی شلد

. دشابراد رخی ار شزان دوجو

یاهیشار زانط و دنکور اربیش اهیشار هنارتخدو دنک شلغب دوجو همهاب هک تساوخ یمی شوغا هدرم بحاص اینلد
. دشکب خر هب

فرح هک نوط شی کرسپ نامه تساوخ ماری شد ونی شلد ونید... نوچمه تساوخ یمی هاگ کتیه بحاص اینلدبی

روز... ،هن سوه هن دهد می قشع وبی همهو همه اهیش... هاگن اهیش...

و میدنک شا رظیف ناتسدر سای یشار اهوم دبوک می هبدیراو مکحم یار شوگ دوش یمی بصع هرابود یونید روادا ابی
یدنز: مددا ورفی دشک زاریهشمی اراه نا شتردق مامتاب

یم.... گدنز دزیهب دنگ هنک تتنعلا هنک...دخ تتنعل ادخ _

. دننک می ادج شرسزا و دنشک ارمی شناتسد تدش ولجیشارگبیدنر.هب دننک عسیمی و دنور می شتمس هب اهر و هنلا



دوش خیهرمی لا هنو اهر هب دروا ارباالمی شرس دزادنا می شناتشمرد هدش هدنک ی اهومزا ی هودنا یهب هاگن نیزا
ار شناهد

: دراذگ نیزامی ناهد وری مکحم ار شتسد دنزن رفیدا ایهکن سرتزا اهر هکد وگبی یزی چاتدنک ی مزاب

هناشن رسیهب .نیزا قاتا وت ربینز ایانورنینام ومع االنهک ادخب ... رتخد مهفیند همه وش.. تکاس تا هنن هنوج _نیزا

. درادرب ار شتسد اهر ات میدنک هراشا و دهد می ناکت هشاب

. دهد می ناکت تعاطا یاتییدو هناشن ارهب شرس هرابودزا اهر:جیغنزنیا.نی

ونیزااررد دشک می زارد تخت وری .اهر دوش می جراخ قاتازا ی فرح هیچ نودبو دشک رسکالگفیمی یزا فوپ هنلا

میگیدر شوغا

: دنک پیاد شمارا مکی ات دراذگ می شا وریسیهن ار شرس

الهمز. تارب باوخ ، باوخب دشییمک خیلیذایت بشما ی رهاوخ باوخب

میدنک: اعد لدرد و دراذگ وریمهمی ار شنامشچزا نی

زا مدش هتسخ ادخیا دهتید..، همه ...ازاین رابجا همه ...ازاین روز همه زااین مدش هتسخ ، مشنراد دیهگبی حبص شاک

ماوخ می تامدا

... مرادزا نی تشوغا هب نک ملغب تش بیماپی

میدور باوخ هب ندروخ هصغ و ندرکرکف ی مکزادعب

دعب،رنینام.... زور حبص

چم هب دراد مربی تخترانک وریمیز ارزا شتعاس میدنک شنت ی دادم کون نهار پی هارمه هبار شگنر ی کشم راولشو تک
. دنکرتش اربی شا ی صخرم نامز اشید ات دورب هرادا هب تساوخ می زورما . ددنب می شتسد

مرب ار شگنر ی فدص تاورک دنزب ی مسر تیپی دوب رتهب دنک؛ تبحص شردپ و ردام اب اهر بجار تدم اردین تشاد دصق .

بقع راب دنچ دزادنا می شندرگرود و یراد

: میدنز هرگو ولجیشمیدنک

جراخ قاتا میگیدرزا تسد اررد تاورک .... ببیمدن تاورک یمسیه ندنلب زونه هدش منیهش۲۸سملا ایهکن لثم فوووووب _

اربیشمی شردام ویا اهیشارنیزاوهنلا تاورک .مهیهش دوشدراو و دنزب اترد دتس نیزامیای قاتا رد تشپ دوش می

. دنتسب

میدنک؟ تبحص ی سک هچ اب حبص تقونا دوش می واکجنک دونش ینیزاارمی ادص هک دنزب اترد دروا ارباالمی شتسد



... هشن زورما نیزا:اشید

..... هزات هک نم بخ

بیما.... اجک بخ خیلی

.... ماجنوا دیهگ تعاس ود ...ات مدلب هرا

تسه رنینام منینکی...هرا کرد ارچ منوت منی االنهک بخ

بوخ بیما.....خیلی شدعب هرب نکربص لقادح .... هتفرن زونه .

ظفاحادخ هشاب دیهگمیما...هن.... تعاس ناتیم

ارمیبیدن: اهر نارگن ی هرهچ و ددرگ مربی اجمیدرپ زا دروخ می شا هناشرب یهک تسداب

مینکی؟ راکچ ایاجن _رنینام

اب... تشاد لوی هدنبب ومتاورک نیزا مدوب هدموا .... مدوب هدموا _هیچی

میدنک: اهر هراک هفصن ار شفرحدروخ اجمی اهر ووریرپیهد گنر زا

_اهر

_هلب.

بیبرااال وترس _

زی رنینام تسد نتفرگرارق اب دزود می رنینام هنادرم و قارب اهی شفک ارهب شهاگن اما دروا ارباالمی شرس سرتاباهر
دزود می مشچ رنینام نامشچ ورد دروا ارباالرتمی شرس سرت اب شا هناچر

فکرد اهیشار نوخان زیدا سرتسا زا

یوگید: ماهر هب بجعت اب ....رنینام دشاب یهدن شنار ینیزا هملا کم رنینام هک میدنک ادخ ادخ لد .رد دهد ی مراشف شناتسد

؟ هدش رپیهد؟چیزی تگنرارچ ؟ هبوخ تلا حرتخد نک... هاگن ونم _اهر

ورمیدنک: یاهیشار گنارتخد مکیزا عاضوا ندرک ضوع واربی یمیدنز عونصم دنخبل اهر

ی؟ دنبب وتتاورک ی تساوخ منی هگم ،ببیمن مبوخ _هرا

ارچ؟اما.... _

میدرب: رنینام قاتا ارهب وا دوخ واب دشک ارمی رنینام تک هشوگ تنط شابی اهر



ار قاتا رد مدنب می تارب مدوخ بیا هرادن _اما

دتک: ترپ ار رنینام ساوح هک ندز فرح هب میدنک عورش تنط ابشی ددنب می

زا هک ارگبیدر تاورک ات میدرب رنینام تسد تمس ار شتسد یفمیربین؟ رشت اجک احاال ندش یپ تشوخ هچ اقا هب _هب

. دشک می بقع ی مدق و دوش می لوه مکی مه اب ناش اهی تسد دروخرب

دعب نور بی مرب هنوخ زا نم هشابرظتنم ابید ارچ یدنک مرکف دوخ اب دوب دروا ردنی رس اهینیزاچیزی تبحصزا هک رنینام
دش هچاپتسد ردقنا اهر ارچ ال صا هرب منوا نم زا

میاید: دوخ هب اهر ی ادصاب

یپدزی؟ تردقنا میری اجک میمگ ماوتاب رنینام ههع _

. ننکرتش یومبی صخرم مگب ماوخ می هرادا میمر مراد _

تاورک نتسب لوغشم و دها مید تروقار شناهد با . دزادنا می رنینام ندرگ رودار تاورک دتس اپمیای هجنپ ی وراهر

دوش می

شنوگرگد حلا هب هجوت بی دوش می خرس اهیش هنوگ ... دروخ می ناکت شدوجو چیزیرد ابرنینام شدا دزنیکیزی زا

: دروا بی نابز یهب نخس عسیمیدنک

ی صخرمرتش اوخیبی _اربی...اربیچیمی

گبیری؟

. نادابا مدرگ ی مربرتدوز ی تحاران ماجن ای ازایهکن _هگا

دوبن این مروظنم میوگید:هن...هن... هچاپتسد

: دونش ی مراو همزمز ششوگ دزنیک ار یرنینام ادص هکدهد می همادا شراک وهب دزادنا اپیینمی شرس اهر

هک هشاب شتقو منکرکف ممموا منزب فرح ما هداوناخ یاب عوضوم یه بجار ماوخ _می

منک. جاودزا

: دسرپ ی مرکف نودب فرح ازاین دروخ اجمی اهر

ی؟؟؟ چارب ی؟؟؟ _کاب

قرغ دزنیکی همه ازاین .اهر میدنک ورف اهر ندرگ ی دوگردرتش اربی شرسدنک ناهنپ ار شا هدنخ عسیمیدنک رنینام

دوش. می تلا جخ



ومیوگید: دراذگ می شلا ش لخاد ار هداما نور لابی شزا هک ار اهر ی اهومزا هرتای رنینام

هنودب لباقورام هگا همومعرتخد یش سانشب اشید تسه مهانشا اقافتا ممموا یی. امرخ یوم لسع مشچرتخد _ابیه

ملایوشمیمنک. غرمعرخاات

. دهد می تلا جخ هبار اجیش بجعت مک مک اما میدنک بجعت مکی رنینام نابز زا فرح ینداین نشاب

شگنر ی رانا اهی هنوگدنک می ناهنپ لا یشر زرتش اربی شگنر یی امرخ ی اهوم دروا اپیینمی نکمم دح ارات شرس
. دنهد می شنورد لا حزاربخ

دش.... مامت میوگید: وزیربل دشک می بقع و میدنک مکحم ار تاورک هرگ نازرل اهی تسد اب

دوخ مکحم و دوش ی مرتش بی شبلق نابرض میگیدر تراسا ارهب شتسد هنادرم ی تسد ندش جراخ زا لبق ردمیدور تمس
صال هک یی ادصاب میدنک شزاون اهر رظیف تسد تصش تشگنا ردحلایاب .....رنینام دبوک می شا یسیهن هسفق ارهب

میوگید: هتشاذگ امنیش هبار شبحاص ی مکحم و تب

ی...اربی اربهر گبی هزاجا ومع نز زا هتفه اوتین مگب نامام یهب نودب لباق _هگا

ی راگتساوخ مسارم

ویخی درس و کرسپ نامه اینرنینام اعقاو یبایراد؟ دوب باوخ ارمنینشید شقوشعم ادص یزج ادص هرگیچ دی اهر
حاال هکدوب

؟ دوب هدرک تبحم زاربا شمارا یو مرگ همه اباین

قوش هک دوب هدش ی کچوک کشجنگ دننامه دوب کچوک اربیش قاتا ی اضف . دسرب ی زور ین چمه منیدش مه شرواب تحی

عسیمیدنک دنزب اررفیدا شا لای حشوخ دیرگ اجیی اترد تفر می نور بی قاتا بیدازااین تشاد زاورپ

: دسرپ میگیدرومی مکحم ار شتسد رنینام هک دنک جراخ رنینام ناتسدراصح ارزا شتسد

؟ کسورع ی دادن ونم باوج _

: میدنز یبل مارا هب دوب سرتسا رپزا یهک ادص واب دروا می بل یهب دنخبل کسورع مسا یند نشاب

هب دوش می جراخ قاتا زا تعرس وهب دهد منی رنینام یارهب تبحص هیچ لا جم ؛دیرگ ننک تبحص نامام اب وگب _هلب

نیزامیدور.... قاتا تمس

نودب دوب هدرک لوغشم ار راکیرنینام هچ میایداربی هزات نیزا قاتا رد ابدیند وامیداد مهیناالنهب ارربخ ابیداین
....نیزا: ودوش نیمزای قاتا دراو ندزرد



ینزی? منرد ارچ سا وتیهل هگم وووه

ی.... دوب هدش تخبدب هکاالن مدوب یهد سرن نم هگا ترسوت کاخ شاب مورا سس _هی

هب ناوارف ی شوخاب و میدنز دوخ هب رطع مکی میدور شرطع شیهش تمس هب اهر تبثم باوج زا شوخرس رنینام
هقبط تمس

دونش ارمی اهر اهی ندز جیغ دوش درمی هک نیزا قاتا یرد ولج زا یاپیینمیدور

یف رعتزا اربینی هراد امتح یوگید: مدوخ اب

دونش می مورا ارخیلی ناش ی اهادص و دزنیکمیدنک رد ارهب ششوگ میهنک.مکی

نیزا:

هک مدش تخبدب ی اااو اهر میگی تسار _

: اهر

ید مهفن اوینیزا هشاب نشیهد یهچیازیی منکرکف لوی ممدنب می تارب مدوخ متفگ مدرک شمرگرس سریمد دوز نم هتبلا _

؟ تفگ مهب چی یهک

؟ تهب تفگ چی منهد وتدا می هراد مبلق ادخ وروت نیزا:

درک ی راگتساوخ مزا تنوج شاداد اهر:

مهفیهد یو ومایلعر نم ی هطبار مدرکرکف مدرک می هتکس متشاد اهر مبیری نیزا:ها

شمسا هکنیزا تس یکی دوب؟مایلعر نشیهد تسرد میدنک هاگن ار شفارطا مهبم و گنگ میدنک رود رد ارزا دوخ رنینام
؟هبیک دشاب هتشاد دناوت می رسپ ایابیک هطبار هچ ی؟نیزا ومایلعر نم هطبار تفگ ؟..... دوب هدروا شدوخ مسا رانک ار

دنشک می شتا ارهب شدوجو مامت بصعت اهی هلعشو یمیدنز دوبک هب شتروص و دتفا می نارود هب شرس نآ

یش اهاپ دیرگ میدنک سح ی ناوتان و فعض ساسحا .اب دوشدنلب شرسزا دود تسا نکمم یدیرگ دنچ ات میدنک ساسحا

درادن ار شنزو لمحت

یدنک: مدنلب ار شرس شردپ ی ادصاب دهد اهکتیهمی اهیهلپ هدرن ارهب شرس اهمیشنیدنو هلپ ور

؟ هرادا یربی اوخ منی هگم دیهگ ورب وشدنلبرسپ _

دنکش می دراد هطبار ی رسپ اب شرتخد هک دوشربخ اب شردپرگا ی اااو دزادنا می شردپ موصعم ی هرهچ یهب هاگن



دوش: ی مدنلب اجیش زا میدنک تشم مهردار شناتسد یت نابصع و صرح زا دوش می دروخ شا هنادرم هرورغ

اباب میمر مراد _

: دونش می هناخزپشا ارزا ردام ی ادص رنینام

نتشاد کالس راگنا نکراد مهبی ونیزا هنلا نوا نوشنوخ هرب تساوخ می راگناربب مه وراهر _رادیمیری

میمنک نوشادص هشاب _

میدرک شمدا و وراع بی هرتخد ابیدمهیناالناین دنزن رفیدا هک میدنک لر تنکار دوخ روز هب نیزامیدور قاتا تمس هب

میگیدر. درسنوخ ای هرهچ منکاد پی مهو دزد سومان هدازمورح نواد ابی منود هکمی هشبربخاب ابنیدنیزا رنینام:هن

می تفگ نامام ...رنینام:اهر دزادنا اراپیینمی شرس رنینام ابدیند دوش می جراخ اهر هک دنک زاب اتردار میدرب تسد

تمنوسر بیامی نوتنوخ یربی اوخ

هشاب اهر:

داتس میای هچوک ی اهتنا میگیدرو بقع هدند دنوش ینمی شامراوس

داسی؟منیری؟ اوی ارچایاجن اهر:رنینام

دننز فسیدیمی اهیشهب تشگنا رس هکدهد می ناشراشف یت نابصع زا ردقنا میدنک. لفق نامرف رود ار شناتسد رنینام

: دخرچ می اهر تمس هب مشخاب

گبی. نم هکابیدهب تسه _اهر...چیزی

چیزی هچ ثمال میوگید:هن هتپ هتت اب اهر

شابین هتفگن نم هب اما ارتخد امش شابین هدرک ی هابتشا ثمالیه منود رنینام:منی

یربیم. هاربیتفو حاالمیهش هن هک همولعم اهر:

دبی ونم اهی لا وس باوج وت یهک تقو رنینام:میریملوی

وسلای؟ هچ باوج میوگید: سرت اب اهر



؟ هرادرارق ی کاب زورما نیزا رنینام:ایهکن

؟ میهنز فرح یابکی کشاو ی ایهکن

وگبی دهاوخ یهکمی تاملک ی سک ی راگنا وگبیداما اتچیزی یدنک مزاب ناهد دوش می درگ اهیرنینام فرح زا اهر اهی مشچ

یزیوگبید: چدنک عسیمی میدنک هتسبزابا ر شناهد ی هامدننامه دزدیهد دار

مینزی.. فرح چی.. بج ..ار.. ممهف _منی...

: ورفیمدایدنز دبوک می نامرف وری ار شتسد مکحم رنینام

ناه؟ یکیه؟ وگن،مایلعر غورد نم هب _اهر

ارمیگیدر اهر ی وزاب تکرح ابیک رنینام میدنک هقلح شدوخرود ار شناتسد و دوش می عمج ی لدنص هشوگ سرت زا اهر
رفیمدایدنز: هرابود و دشک می دوخ تمس ارهب ووا

میوگید:منی نم نم اب دتفا رگیهمی هب سرتزا یرادینمینکین؟...اهر طلغ هچ اهامش کیه؟... هرسپ اهر...این ماوتاب _

شمسانش ...منی منود

دوش. مارا ات ددنب ارمی شنامشچ دراذگ می نامرف وری ار شرس میدنک لو ار اهر تسد رنینام

میدنک نشور شامینار تعرس هب دوش می جراخ هناخ زا هک وابدیندنیزا میدنک دنلب ار شرس هناخ یرد ادص نشیند اب
دشک می شش هتری یهب تسد دتس میای نابا رسخی هک میدنکنیزا تکرح مارا

قعتیبمیدنک ار دوب هدش راوس نیزا هکار شامینی اهر اهی فرح هب هجوت وبی دوش ی سکات راوس اتنیزا دنام می رظتنم

مارا . مدب ربخ ابیدهبنیزا هباپمیهنک تما قی همهفب هگا منکراکچ ادخ ی اااو همهفب چیو همه میوگید:االنهک لد رد اهر

دروا نیزاارمی هرامش دروا می نور مکیبی ار شا ی شوگ میدنک زاب ار شف زیپکی

: ندرک هباتیپ میدنک عورشدروا اراپیینمی شرس مکی

هکمیری... یی اجره مهفیهد یهچیازیی ینام نیرنزا

یهک کشم تودیهل ارهب شهاگن . دروا ارباالمی شرس سرت میگیدراب رارق شف وریکی هک رنینام تسد ابدیند

دزادنا می میدنز قرب یت نابصعزا

میدنز: هرعن و دروا می نور بی شف کزای یار شوگ یت نابصع اب رنینام هکد وگبی چیزی هکدنک می زاب بل



اهر . دنزب ار اهر ات ارباالمیدرب شتسد ؟؟....رنینام مشلا گبیبند شهب ی تساوخ می ؟؟؟؟ ناه ی یمیدرک طلغ هچ ی تشاد _

دتفا می قه قه وهب میدرک تدش شا ورگیه میدنک شتروص لئاح ار شتسدو دوش می عمج ی لدنص رد سرتزا

متساوخ می طقف طقف.. ... ادخب _

: دبوک می نومرف ی ورودنک می تشمار شتسد رنینام

میهر اجک اینلسیهط وگب طقف نکن رگیه هسب اهر وش هفخ _

. منود _منی

شاب دوز رعتیفنک...د مدشن گس زااین رتش ضقیهچیهاتبی میمگ تهب ی منینود یهک درک طلغ یشکید:د مداد هرابود

ی تنعل

... هتسود شاهاب ... شاهاب اهر:

هدروخ ی هوگ هچ مدوبن نم زور ود هدش تسودرسپ ابیه هدرک طلغ _

دوش. ایمی هچوک لخاد شامین نا لا بند هب زادنا می تسه نا رد شامینیهکنیزا یهب هاگن

؟ تشادنرارق هرسپ اب هگم ؟ ایاجن هدموا چی هساو ؟ ساجک رنینام:االنایاجن

بخ بخ... ارچ... اهر:

یمیهنک؟ طلغ هچ ببیمنایاجن دنبلا رامرهز و بخ رنینام:

؟... تساجک اهر...ایاجن ماوت رنینام:اب

تدش زا شناتسد مربیگیدر اررد شدوجو مامت سرت . دزادنا اراپیینمی شرس و دزود می ینام رنزا ار شهاگن اهر

دزادنا ینمی شامزا نور ارهببی شهاگن هرابود مهمیمدلا.رنینام ارهب شناتسد فکدا زی سرتسا زا میدنک قرع سرتسا

:اهر دزود می مشچ اهر نزایزامیگیدروهب هاگن ...رنینام دوش می نامتخاس لخاد مهرس تشپ و هاتوک اهی مدق نیزااب

ینکییاهن؟ مزاب نوبز ی تنعل مینزییهنا؟د فرح

اب دنک راحم اهیشار کشا ات دشک می شتروص وری مکحم ار شتسد دوش می ناور اهر هنوگ زا دنت دنت کشا تارطق
میوگید: دزرل می سرت زا هک یی ادص



...لعی..... رررر یما....ی هنوخ _وخ...

یهد مهفن ار اهر پاهی فرح و دشاب هدش گنم یی .وگ یدور مرکف وهب میدنک توکسدنک می هاگن اهر هب روابان رنینام

یدنک: مرارکت دنت دنت میگیدروزیربل برض نومرف ووری میدنک هاگن شامینار زا نور مکیبی دشاب

مایلعریه... هنوخ یمایلعریه... هنوخ _

نکمم هظحلر هکه تسا لا زیغزر رتسکاخ نوچمه یحلااالنرنینام راگنا میدنک تشحو رنینام توکسزا تدش هب اهر
. دنزب هقرج تسا

میدنک: همزمز بلر زی هرابود رنینام

رفیمدایدنز: مربیگیدر اهر تمس هب هراب یمایلعریه...هبیک هنوخ

.... تسا هرسپ این هنوخ ی؟ تفگ ی چوت _وت...

ی هنوخ هدموا هدشاپ یدنک: مرارکت ومجالتیار رفیدامیدنز دنت دنت دشاب هدش جراخ کوشزا هزات راگنا

؟؟؟ هدش بارخ نوا وت ننک می نرادراک ؟چی هنکب ی طلغ هچ هدموا ؟؟؟؟ ....هرا هرسپ

؟؟؟ ناه هدش یامپیاد گدنز وت شلکرس اجک زا هدازمورح این

دوش. مرتی بوشا لد تسا یهکپیشوریش قافتا زا هظحل میگیدروره تدش شا رگیه هظحلر ه اهر

اهر یمیبیدن تقو ی؟؟؟ تنعل د هدب ونم باوج نک.. اگن ونم اهر یکیه؟؟ ضوع اللی؟این هگم ماوتاب میدنز:اهر هرعن رنینام

میدنز: داد نامزمه و یدنک مزاب شامینورد یهر گتسد تمس میدرب تسد یمنیدنز فرح

مه مشک می نوا مه ورنیمز سومان اینبی نوخ هگا متس نی ماباب رسپ ور, هدازمورح هرسپ منوش می شاذع هب وشردام _

چیوز. همه نیزابی نوا

ولجیش عسیمیدنک ارمیگیدرو شتسارتسد ی وزاب دتفا می هار شلا بند سرت اب اهر دوش می ینپیهدا شامزا تعرس هب
یدر: گبار

.... نوا هتشادن یری صقت نیزاهیچ ادخب تس... ینکینی مرکف وت یهک روجنواه ...ضقی نکربص ادخ وروت _رنینام

وریمزینمی اهر تکرح .اباین دشک می نور بی تدش هب اهر تسد یشارزا وزاب دوش می قاط شتقاط اهر فرح اباین

: دشک می داد و دراد مربی اهر تمس یهب مدق دتفو

وتمی تقونوا ننک یمی طلغ هچ نراد نیس مولعم هشنوخ وت االنمه هدش سود هرسپ اب هتفر ؟؟؟؟ هرادن یری صقت _هیچ

هرادن یری صقت گی



می نامتخاس تمس هب اهر هب هجوت بی منک لو و سومان بی نوا هگا مرتمک گسزا ومیریمز. نوشنوخ هبوالیلعی

...رنی ودهد ناشن درس نوخ ار شا هرهچ عسیمیدنک دهد می نور برادی ادص ار شسفن دتس میای نابهگن ی ولج دور

یمیهنک؟ گدنز ی مایلعر مسا یهب سک نومتخاس وتاین :اقا نام

ین؟ رادراک مودکاب ی مایلعر نوشمسا نوشتفج جمیدی ی اقارسپ یکیمه دنتسه اسراپ سدنهم :هلبیهاقای نابهگن

میدنک:مافیلیشچیه؟ دوب هداتس ای شرانک حاال هک اهر یهب هاگن

اهیش کشا شگنر ی سوت ی وتنام ین تسا واب دشک ارباالمی شغامد شا هلمج ندش مامتزا دعب اسراپ ی... اهر:ما..یلعر

میدنک. کاپار

یمیهنک؟ گدنز هقبط مودک اسراپ ی رنینام:مایلعر

: دزادنا می ورنینام اهر هرهچ یهب کوکشم هاگن نابهگن

رادین؟ نوشاهابراکچ _

: دهد ژمی اسام و دراذگ می شندرگ تشپ ار شتسد دشک الگفیمی کرس یزا فوپ

یم؟ تسه نوشناتسودزا _

: نابهگن

یدی. سرپ موناخ یوزا دوبندلب مهور مافیشل یهک تسه ی تسود روجچ _

می ناهوس شا هتشادن باصعا وری مه درم حاالاین دوب ی نابصع ی فاک دح هب زاایناجیزمنیبیدن رتش اربی ربص دیرگ
. دشک

: میدنک داج یدبیارای ادص هک یمیدنز نابهگن ناخش وریپی مکحم و میدنک تشم ار شتسد

. مدرگبور اهدحاو کت کت مرب مدوخ _دیهگمیگییا

میدنز: وبل دزادنا می رنینام یهب هاگن سرتاب نابهگن

و دهد لهمی روسناسا لخاد ار اهر دهد ی مراشف ولکیدار میدور روسناسا تمس هب تعرس ۱۲..اب دحاو راهچ ی هقبط _

۴ماریدنز. هقبط همکد

م نوتاوعد ی تسه ی نابصع اجنوا ...االنمیری هنوخ ربیم مه،بیدا نیزا میمنز گنز االن یمرنینام درگرب بیا ادخور اهر:وت



یم رنادخوروت .... مسرت نممی ...رنینام هتفو یمی قافتا یهشیه

مگر بی ردقنا نم ترظنب یم درگرب وتمیگیبیا اهنت منوا سا رغیهب هرسپ ییه هنوخوت ینم جبا اهر وش هفخ رنینام:

؟هرا؟ مددنبب ینچیزی چمه وریه وممشچ هک

رگیهمیوگید: اب اهر

.... دشروبجم میدرک شد دهتی تشاد سکع فیملو شزا هرسپدوبنرصقم نیزا ادخب _

روسناس ازا دننک ی مناد ارپی ندرک تبحص رتش لابی جم روسناسا برد ندش زاب اب میدنک هاگن اهر ناهد گیجهب رنینام
: دسرپ یمی لطعم بی دنوش می جراخ

ی؟هچفیملی؟ سکع _هچ

میوگید: هتپ هتتاب هتفگ هچ دوش می هجوتم هزات هک اهر

_هی..هی..چی

رفیدامیدنز: شتروص ورد دبوک می هبدیراو مکحم ار میگیدرووا مکحم ار اهر ی اهوزاب رنینام

؟؟؟؟ هچفیملی ی تنعل _د

ی نزب فرح هک منک تروبجم میگییا

هب میدنک عورش اپیینمیاید.....اهر شندرگ وری زا درس قرع و ددنب یخمی شندب مامت میپیدچ شنهذ رد یهک رکفزا

دوش. مرتی مروتم رنینام ندرگ گر دوش می جراخ اهر ناهد زا یهک فرح ره .اب ندرک رعتیف

ورورغ مامت هراب هبیک دتفا یوریمزینمی مایلعر دحاو یرد ولج دوش مخمی اهیرنینام وناز اهر فرح ندش مامتاب

دوش. می دروخ شبصعت یو گنادرم

ناسک ی کاخ اب هراب هبیک بصعت و رورغ هوک .این دهد می شندرک یه رگزا ناشن هکدنک زرلیندمی هب عورش اهیش هناش

میدنز. قه دنلب دنلب و دوش می

میگیدر شوغارد ار شا هدش هتسکش درم و میدنز وناز یرنینام ولج ی کشا اهی مشچ اب اهر

رنی مسا هب هک تسه شبلق مهم ، تسا هتفرن شا همانسانش رد شمسا زونه نیسهک مهم نیس شمرحم هک تس نی مهم
. تشاد وانیزا شوغا هکاالنهب دوب شا درم مهم ، هدروخ رهم نام



رگیه هنادرم و دراذگ می اهر ی هناش ی ورار شرس یدور مورف اهر شوغا رد دروا مکمی شا هنادرم رورغ مامت اب رنینام
میدنک.

هب ...رگیهمیدنک شا ی ناوتان نیزا...زا فعضزا ...رگیهمیدنک شدوخ سنج یمه درمانزا ی... یمایلعر درمانزا رگیهمیدنک

؛ هدما شکسورع زور رب هچ ... شولوچوکرهاوخ حلا

اهر ار شرهاوخ هک شدوخ اربیبیغیتری دبنیزا..رگیهمیدنک تخب هب ...رگیهمیدنک هدما شکرهاوخ زور رب هچ

رگیهمیدنک، هدرک

شا ی تخسرس و رورغ ی همه .....زا دنکش می هراب هبیک شد شری تماق و دزرل اهیشمی هناش و هنادرم رگیهمیدنک

. ندنام اجیمی رب هدش دروخ ی رورغ و هدش وغیتریهل هتسکش لدی اهنت

تح ار شندش دروخ دهاوخ منی شلد هک زیار دوش لح ششوغا رد داوخ می شلد میدرب ورف اهر شوغا رد رتش باری شرس

ببیدن. مه شقشع ی

شام راوس و هدرکدامتعارسپ هبیک شا هداسرهاوخ زاایهکن هدش شرهاوخ قح رد یهک ملظ همه زااین دوش لدگیرمی
هدش شن ی

یار ضوع ی هرسپ قحاین یاابید درخب نوج بیغیتریارهب دوش تکاس دنک؟یاابید راکچ یی وربا حاالابیداباینبی
دتس. ابی شبقاوع مامت واپی دراذگب شتسدفک

م شوج هب شنوخ هدروا شرهاوخ رسرب هچ ی مایلعر ایهکن رکف اب هرابود . دنک لوبق هکبیغیتریار دوبن ی سک رنینام

یاید

دوش یمی بصع ردقنا دناسر می نونج زرم ارهب وا مه دشاب یهد سوب اروا اردیهدیا شرهاوخ ینت سک ایهکن رکف تحی
دما. منی رد شنوخ دندز مهمی دراکرگا هک

مای دحاو رد تمس وهب دوش می دنلب میدنز سپ تدشب ار اهر نانز سفن سفن و دوش می خرس شتروص یت نابصع طرف زا
میدرب شرو یی لعر

: دبوک مردی وری ار شدنمتردق اهی تشم و مردیدنز مکحم .

.

میگی تدش شا رگیه هرابود اهر چیز. همه بی مدرکن بارخ ترس وری ور هنوخ ااتین نکزابور ی تنعلر نکایند _دزاب

رن راگنا اما دوش شندز رد عنام عسیمیدنک یدنز مادص ار رنینام شا هسکس میگیدرمینا شا هسکس یهیزیدا رگزا در.

.... دونش ارمنی یی ادص هیچ ینام



ی بوخ ارهب شا راکی شزرو مادنا هک شگنر ی کشم ی شزرو راولش و ترش وسیی نا یرد مایلعر تماق و دوش ی مزابرد
دوش امنینامی دهد می ناشن

رفیدامیدنز: رنینام رس مخا اب

شتروص ی هلا وح ی مکحم تشم رنینام هک یهد سرن مامتا هب شفرح زونه زرط... هچ این سا وتیهل ایاجن هگم _ترمیهک

دوش. می ترپ بقع هب مدق دنچ مایر هک مکحم ردقنا میدنک

دنک. ظفح ار شلداعت یمیدنک عسو میگیدر تسا ی دورو رد پچ تمس هک هناخزپشا نپا ارهب شتسد

راتفر زا بجعتم دراذگ می هدش راجی شبل هشوگزا یهک نوخ وری ار شتسد

دوش. می تکاس دروخ می شا هناچ رد هک رنینام مود تشماب هکد وگبی اتچیزی یدنک مزاب ناهد میدنک هاگن وا هب رنینام

یدی تشم ات میدنک دنلب ار شتسد هرابود میاید شا زیدایزابینی نوخ هببینیمایمریدنز رنینام یهک موس تشم اب
رنینام مکشرد ی تشم میگیدرو اوه اررد یرنینام تشم و دهد می ناشن شنکاو تعرس مایرهب هک دنزب ی مایلعر رگیهب

میدنز.

رفیدامیدنز....نی ار رنینام مسا و دشک جیغیمی سرت زا اهر دراذگ می شلد وری ار شناتسد و دوش مخمی دردزا رنینام

دوش می جراخ باوخ قاتا زا ناساره نتمیدنک ار شزاب ولج ی وتنام و میدنک شرس ار شلا ش تعرس هبزا

ابدی میدنز هرگ یشار وتنام دنب میایدوردحلایهک هنوخزپشا و ذپیاریی تمس یهب کچوک ی ورهار زا تشذگزا دعب
جیغمیدنز سرت یزا مایلعر تروصورس ند

ارمیبیدن. یرنینام نابصع هرهچ و ددرگ مربی ادص بحاص تمس هب تعرس یهب درم نابز زا شمسا نشیند اب

. دروخ مزینمی هپانک رانک سیهایمیدور. شنامشچ دوش می راوآ شرس ندیاوری هعفد یک

.... دوبن نمر ی صقت ادخ میدنک:هب همزمز مارا میدنک هاگن رنینام یهب کشا نامشچ اب

ی ادص مک ومک دهد کتیهمی هپاناک هب سرت اب میدنک ارحالشل شنوخ هک تسا نئمطم دراد ینام رنزا یار راکره راظتنا
. دنکش ارمی هدش داج ای توکس شا رگیه

یشار اهوناز سرت نیزااب دراد مربی مدق نیزا تمس هب دنک ی فخم یش ولگرد ار ضغب عسیمیدنک ردحلایهک رنینام
میدنک: عمج شمکشرد



. هشب ی روجن ای متساوخ ....منی... مدوبن ... رصقم نم...نم.... ....هب...خ...اد.. شششش _اد...اد...

اهو کتکر االنزازی اترگاد میوگی لد ار شدهشا و دوش ی مرتش بی شتشحو دراد مربی شتمس هب رنینام یهک مدق ره اب
. تفر زابینمی امتح رنینام وغیتر بصعت دوب؛زا هدربرد هب سملا ناجر ابمای شا ی رابجا ی هطبار

تسناوت ماری هتفر ی وربا ین ارگم دنک... ناربج تسناوت ارمی یی وربا اینبی رگم دنک مارا ار رنینام تسناوت ی مرگم

... دنادرگرب

هک دنک شزاون ار شتروصو دنک کاپ اهیشار کشا اتدرب نیزامی تروص تمس ارهب شتسد یدنز موناز ینیزا ولج رنینام

. دنادرگ ی مربار شتروص دنزب شکتک دهاوخ منامی رنی ایهکن سرت نیزازا

دوش. ی مرفنتمر ی مازا رتش وبی دوش می رتش بی شمشخ هرابود نیزا راکن ابای

وب هداتس ایای هشوگ مایهکر تمس هب دوش می دنلب اجیش زا مشخ اب ید.رنینام سرت وامی یزا ضوع نا رطاخب شرهاوخ

ورفیدامیدنز: میدنک هلمح میدرک ناشهاگن فرح ی

شکیدی نجل هب ومرهاوخ ی گدنز تفاثک ... مراذ منی تا هدنز چیز همه بی سومان _بی

میشنی شمکش وری دتفا یمزینمی مایورر هک میدنز ردقنا مایر مکش هب ندز تشم هب میدنک عورش شا هلمج مامتا اب
. شتروص هب ندز تشم هب میدنک عورش دن

میدرپ شقلح هب تسه شناهد رد یهک نوخ دوش می دنک شند شکی سفن دوش راجیمی ی مایلعر تروص رسو زا نوخ
هکهیچچیوزه تسا ی نابصع ردقنا رنینام اما دنک عفد ار رنینام تابرض عسیمیدنک ..... ندرک هفرس هب میدنک عورش

یدمیدنک. دشت ار شمشخ اهر یجیغاهینیزاو ادص نیسو شراد ولج سک یچ

مک مک شندرگ ندادراشف هب میدنک عورش و میدنک هقلح مایر ندرگ رود ار شناتسد ارمیگیدر شنامشچ ی ولج نوخ
سیهایمیدنز وهب ددرگ مربی ی مایلعر گنر

: دشک یشارمی وزاب میشنیدنو رنینام رانک دوش می دنلب اجیش زا سرتاب نیزا

شاداد نک... شلو یش تشک ادخوروت شاداد _

نک شلو میمش... تخبدب مبیهر ادخب میمیهر... هراد هرسپ نک... شلو ادخوروت :رنینام اهر



دوش می مایرزاب ندرگ رود زا شناتسد ات دنشک ارمی یرنینام اهوزاب ونیزا اهر ردقنا

ی اهوناز و دنابسچ می ارهبدیراو شرس دهد یهمی کتراو ومیشیدنوهبدی میدور دیراو تمس هب دوش می دنلب وریمایر زا
. دشک یمعیقمی سفن و میدنک عمج لد شاررد

. دهد شمارا رنینام هب عسیمیدنک و دهد ژمی اسام اهیشار هناش دنت ودنت میدنز وناز شرانک اهر

وریمزینمی ار شجنرا دنک؛مایر شدنلب مکی عسیمیدنک ارمیگیدرو شا هناش دزادنا مایمری یهب هاگن سرت نیزااب
وریمزینمیریدنز شناهد اهزا نوخ و دهد ژمی اسام ولگیشار و میدنک هفرس دنتدنت و دوش مخمی مکش ووری دراذگ

هرابود میدنز؛ رنینام مکشرد ی دگل میدنک دنت اپ رنینام تمس هب دوش می دنلب یش اجزا ی تخس هب میگیدر سفن مکیهک
هدش جراخ کوش حاالدیرگزا ووریشمیشنیدن میدنز رنینام مکش دیرگیرد دگل ی دوش....مایلعر می دنلب اهرتخد جیغ

میدنز یرنینام ولهپ و مکش اهیشاررد تشم وپیردپی

رانک میدنز شمکشرد رنینام یهک مکحم تشم اب تشم دنچزا دعب دهد همادا دناوتب هک تس نی دعاسم ردقنا شلا ح اما
دتفا وریمزینمی رنینام

راهچ ره رد ندش بوکیهد ی ادص اب دنهد رگیهرسمی مه شوغا رد اهرتخد و دنچ میپی دوخ هب دردزا ودبیحلا ره
ربخ اب شکم شک و اوعد قبیهزااین هک دنوش می هجوتم نابهگن یهاهو اسمه ی ادص نشیند واب میدنک هاگن رد هب رفن

دنا. هدش

؟ نکزابورد سدنهم _

ی؟ ونش ی مونومادص سدنهم _

ی؟؟؟ بوخ ی _مایلعر

؟ هربخچ وت نوا ی؟ ونش ی مونومادصرسپ _

یمیوگید: بارهس اقای رد تشپ عمجیت زامینا

بیدا. شاباب میمنز گنز االن فریهمق هرسپ ی مایلعر هداتفا ی قافتا امتح _

هبا هسرب هچ نرادن مه ندز فرح حلا مادک .هیچ دراذگ وریمهمی اهیشار مشچ یهاه اسمه اهی فرح هب هجوت بی

. دننک یه جوت اهار ونا دنهد یح ضوت یهاه اسمه اربی دنهاوخب یهکن



لی نیزامیدور تمس هب میدنک تسرد ی دنق وبا میدور هناخزپشا تمس هب رپیهدنیزامیدنک گنر ی هرهچ یهب هاگن اهر
نتفر زا ناشن هدش داج ای توکس ..... دروخب ار شا هرطق دنچ میدنک شروبجم سامتلا اب دزنیکمیدنک شبل ارهب ناو

میدنک: شادص زجعاب میدور. رنینام تمس هبزا .نی دهد یهاهمی اسمه

منیدی؟ ومباوج ی...رنینام شاداد ، شاداد _

دهد می نتسکش هزاجا هرابود و دشک می شوغا اررد وا تعرس هب ابدیندنیزا یدنک مزاب مشچ ی تخس هب رنینام

هت وزا دنشک می شوغا دمهیرگاررد مکحم سپ دنکزاب شا هنادرد اربی ار ششوغا ابید تس اجینزی رورغ دیرگ ایاجن
. دننز می راز لد

: دنوش ی مادج مه شوغا یردزا ادص اب

ای؟؟ هنوخ شادادر _مایرلعی؟....مای

نکزاب وردر _مای

؟ منوکشب یردو اوخ می اباب ....ماینریتسی؟؟ شاداد _

ردمیدور. تمس هب دوش می دنلب ی تخس هب دراذگ می وریدیراو ار شتسد میدنک زاب ار شنامشچ ی مایلعر

من هتشذگراک زا راک دیرگ میدنک زاب ردار لمأت مکی اب دراذگ مردی یهر گتسد وری ار شتسد دوش. ی مدنلب گنز ی ادص هرابود

دوب. هداد شردپ ارهب زورما ی اهادص رسو شرازگ ی بارهس امتح دنک ی فخم چیزیار دناوت ی

: دوش می هناخ لخاد تعرس هبدشک یمی دنلب یهین یمایلعر نوخ تروص ابدیند دمحمر مای

؟؟ تدوخاب ی درکراکچ یه عضو هچ این شاداد _

هناخ دراو شردپ ات یدور مرانک سالممیدنک. شردپ هب یور مورا اتبسن ی ادص اب شردارب فرح هب هجوت یبی مایلعر

یهبایرد رغرسپ و اهرتخد ابدیند دوش می هناخ دراو یت عضو نآ رد شرسپ زادیند تحاران و بجعتم ردان دوش...

دوش. رتمی بجعتم یت عضو نا رد مه نا شرسپ هناخ

: میدنک گمغینرنینام هرهچو اهرتخد رپیهد گنر هرهچ یهب هاگن

یه؟ لکشو رس هچ ی؟این درک راکچ ؟ هربخچ ایاجن ابابر _مای



میوگید: لد رد دزادنا اراپیینمی شرس مایر

هدب؟ داوخ کیمی وران ای باوج حاال دنا هدش هفاضا نوا هب مه دمحمر ومای اباب حاال دوب مک _رنینام

ددنب ماری شنامشچ و دهد یهمی کتراو یهبدی فرح بیهیچ

هدش؟ یگبیچی اوخ ی منرسپ :هی دمحمر مای

نکیم فداصت راب دنچ دوب دزنیک سریمدایاجن ات هدمو می ادص رسو تنوخ زا اباب هب ندادربخ یهاه اسمه

ماایکانین؟ وتاب یر:مایر ماردپ

هدش؟ ی لکش ارچاین تتروص رسو

؟ نتکرش راک بلط ی؟ درک راکچ

ویک رپمیدنک ولیناویارزاشیربا دوش می هناخزپشا لخاد دهد می ناکت ی فنم هناشن ارهب شرس ی فرح مایربی
. باالمیدور شندب ی امد سا هتفرگ پیشپیش هناخ ی اوه شرظنب دشک مرسی سفن

. دروا ارباالمی شرس ی هاگن گنسینی نیزا...نیزااب کشا رد قرغ تروص هب دوش وخیهرمی دراذگ می نپا بل ار شناتسد

دوش. یمگمی مایلعر نامشچ وردسیهای دوش یمی ابمایلعر مشچ رد مشچ

مایر نامشچ حلا اتهب دزادنا حنیفنیزامی مادنا رب زرل هکدرس ردقنا ، ناتسمز زا رتدرس دوش می درسر مای هاگن مک مک
دوب؛ دنیهد توافت وبی درس ردقنا ار

تالفی دهاوخب ی مایلعر دنکن ایهکن سرت میدنک. هنخر شدوجو رد سرت مایر نامشچ رد ناهنپ ی درسنوخ همه ازاین

گبیدر. سپ نزایزا ار هتفر شزا هک یی وربا و هدروخ هک اهیی کتک

. دسر یمی مایلعر هب هک میدنک لا بند نیارزا هاگن ارباالمیگیدرودر شرس دروا می شتسد هبزا یهکنی راشف زا رنینام

تمس ارهب شتروص میگیدرو تسدرد مکحم ینیزاار هناچ میگیدر شصرح هرابود شرهاوخ ی مایورر خیهر هاگن اب
دروخ می هرگ مهرد اهیشبیشزاپیش مخا دنادرگ مربی شدوخ

؟؟ هدش یگبیچی اوخ یمنی میدنز:مایلعر بل هرابود رنینام راتفر زا بجعتم دمحمر مای

حاالهکهیچ هنود می ادخ ی چرس ینلوی دشر گردی مه اب صخشم نووج رادیوحلااین وت یهک تروص رس :اباین ردان



یمیدنز: دنخزوپ هنک....رنینام صخشم ونوتف لکتی بیدا رومام میمنز گنز هیچیمنیگین مودک

ننک صخشم ونوتدازاقا لکتیف بیدا نزب گنز ی جاح _هرا

شزا رنینام امتح مه دعب دورب هاگشادزابهب وابید دوش عاالممی رصقم بیایدوا طسو هب رومام ی اپرگا ایهکن رکف مایابر
میوگید: تعرس هب اکشیتمیدنک

المزنیس اباب _هن

رنینام:

هشب صخشم لکتیف بینا راذب هدزاش ارچ _

میوگید: دشک یمی ضرف اهی طخ نپا وری ردحلایهک دزادنا اراپیینمی شرس ی مایلعر

هصخشم _لکتیف

:لکتیفچی؟ ردان

لکتیفچیه؟ تقونوا رنینام:

ی: مایلعر

نکیم باسح هسرب هاگداد هب نوماپ زاایهکن لبق دیهور نومه هرتهب ربیمدیهمینرب مه هاگداد بخ...هگا بخ... _

ورفیمدایدنز: میدور شتمس یتهب نابصعابر مای فرح نشیند اب رنینام

یابدیهرسوهت اوخ دزیحاالمی شکتک یو تفرگ جاب شزا تقو همه یاین درکوربا بی ونمرهاوخ دزی سومان _بی

مهبیرای ور ارجام

می رنینام تمس هب دمحمر ....مای منکن کاخر چیزوزی همه وتیبی هگا متس نی مابابرسپ ؟ بیغیمتر ردقنا ینم درک رکف

. دورن ی مایلعر تمس یدرات گبار یش ولجدنک عسیمی دود

یک نامه دبوک می نپا ووری میدنک تشم مکحم ار شناتسد یت نابصع یزا مایلعر میدنک هاگن ی مایلعر هب روابان ردان
. تفر شردپ ی ولج یشمه وربا هرذ

دتس: یمیای یمایلعر ولج دوش می هناخزپشا لخاد دمحمر ومای ینام رنرانکزا ردان



_مایر؟

یمی تارج هچ و یی ور هچابدنک هاگن شردپ نامشچ رد تسناوت منی اطخ همه زااین دعب دزادنا اراپیینمی شرس مایر
دنک. هاگن شردپ نامشچرد دناوت

نک. هاگن ونم میمنز فرح تاهاب ی تقو : ردان

میدنک. هاگن شردپ ی بصع ی هرهچ هب دروا باراالمی شرس مارا

چیمیهگ؟ هرسپ :این ردان

میدنک: جک ار شرس دنک ادج دوخزا ار دمحمر مای دراد عسی ردحلایهک رنینام

ی؟ سرپ منی مدوخزا ارچ ی جاح _

: دهد می همادا رفیدا واب

ی چمه ی ضوع یه هگا اجینم نزب و تدوخ ینعیچی؟یهقدیهق زواجت ی یهد.میمهف شکدنگ هب ومرهاوخ ی گدنز ترسپ _

ینکی؟ مراکچهرا بی ترتخد رس ور نبالیی

رادیمیدنز: ادص دنخزوپ ینام رندنز می نپا یور مکحم تشم یت نابصعزا ی مایلعر

؟ دروخرب نوشتر هبغی _چیهاقا

ینراک چمه لا غشا وت مهفیمد ی تقو متسکش مدشدروخ ی ضوع ی راذب ینم اجوتدوخ ی منینوت ما هظحل تحییه تفاثک
ی؟ درک نمرهاوخ یاب

هدازمورح دوخ زا اشیدایدار ؟یهنا هدوب حالل تنون ی نئمطم ناه؟ ؟؟؟ هدش یهکاین تشاذگ این نهد ی نون هچ ی جاح
. سه شا

دوش: می جراخ رکف زا شردپ داد ی ادص .اب دزادنا اراپیینمی شرس ی گدنمرشزا ردان

مرهش یاین شورف شرف اهی هبسک ین رتگرزب زا اسراپ ردان بیغیتر....نم ماوت _اب

مرش ابیدزا گندلا وتی رطاخ حاالهب هتفو منی نوشنهد زا نتفگ مشچ و مخمینش رمک ات متسد ولج گرزب یکات چوک زا



.. مزادنب اپیین ور مرس

؟... مداد تدا وی ندرک ی سومان ؟نمبی مدرک برتیت ور یوت روجن نمای

رسپیریابید حاال ندز می فرح اج همه ماه هچب گنهرف برتیتو زا ندروخ می مسق ممسر و مسا ور همه نمیهک
اباپیشهبدیراو مارا ؟..مایر هدرک عافد بی رتخد قحیه مهیچینراکیرد اسراپ ردان رسپ هک انوبز رس هتفو بی ممسا

میوگید: هدرمش هدرمشو مارا میگیدر برض

دیه لوپ زا رتش مینکیم...بی شمومت ورارجام همهفب ی سک ازایهکن لبق دیهگ.... مدرک هابتشا اباب.... یهد مهفن ی سک _حاالهک

... شهب

میپیدچ هناخ رد میدنز ششوگرد ردان یهک مود یسیلی ادص هک هدرکن مامتار شفرح زونه

رنینام:

ی درک ی طلغ ین چمه ی درک دوخ یاویسیبی درک یهکاپیراکیهک دشن درم ردقنا هکوت سومان یغیتربی بوش هفخ _

؟؟؟ مرذگ یمی روجن مهی مه تراک یازاین درکرکف

میدنک: دنت اپ رنینام تمس هب شردپ رورغ نتسکش و رنینام فرح نشینداین یاب مایلعر

هنک. ین هوت ما هداوناخ هب یوهک نهد یلگمیگیمر ضوع تفاثک _

شک ی ادص دبوک می هناخرپشا یارمیگیدروهبدیراو مایلعر مکحم میدور شتمس هب ردان دنزب دیرگی فرح زاایهکن لبق
دوش می طولخم اهرتخد قه قه ی ادص اب میدنز ششوگرد یهدایهک

: ردان ... رسپ هناینو یی وت هدرک ین هوت نم هب یهک :نوا ردان

مدرک یبرتیتت روجن نمای . مونشبور اه فرح وتابیداین رطاوخب یهک درکراکچ چیزببین همه یبی هرسپ _

ی؟ درک وراکن یهگای درتخد ابیه روطچ میدی جرخ هب مهگیرمیدیوغیتر تارهاوخ هبتیپوقیهفا هکوت

وریه تسد دشیهک بیغیتر ردقنا ی.... درک هکدوب ی طلغ هچ میمنک....این کش مداد تهب ایهک همقل هب مراد اعقاو

؟؟ هشاب هتشاد هطبار تاهاب ی درک شروبجم روز هب مینکی؟؟؟ دنلب نز

شرتکچوک ردارب ی ولج و دروخ سیلیمی شردپ زا هک دوب اینلواینرابی دزادنا اراپیینمی شرس شردپ فرح ره اب
میدش. دروخ



رجیهح ار شرورغ مدرم ی ولج و نابا ردخی هک نیزا لوا . دنتشاد شقن شرورغ نتسکش جعیبرد ردارب و رهاوخ این

دنک. دنلب تسد وریش شردپ دوب هدش ثعاب هک وحاالرنینام درکراد

ری تارب یه امرس هسن وتبیزی لوپ مشب راد هرجح وت لثم ماوخ منی هک شفک یوتیه درک وتاپ دوب هدشن ۲۰ستلا زونه : ردان

نوا میتفرید روشک زااین تاق ابفری شمه نکی زادنا سپ یایهکن اجب تفرگ تراک تشذگ هک سلا دزیود تکرش متخ
تکرشد ابی مدوخ هتشروت یحاال تفگ دش مومت تسرد یهد شکن سلا یمیدرکیدهب نورذگ شوخ تراجت مسا ،اب روشک

منزب

وتیه اهامش اب منوت منی مدش درم هملا نم۲۵س هک شفک یوتیه درک وتاپ ی درک عمج لوپ ی دموا رد لگو با زا یمک
منک ی گدنزاج

یمینکی گدنزاهنت هنوخ یاوتین دموا هک همومت سلا هس نیس شتقو یهناالن تفگ گبیمر نز تارب بیا تفگ تردام

؟؟؟ منود ی منتانتفر ی نومهمو راکیتا تفاثکزا منیمگینعیهیچی تهب یهیچی درکرکف

رتخد یه هعفد ره مرادن ربخ ینکی مرکف

ندوب تدوخ مهتیهک انوا ایهکن هساو متفگن اتاالنچیزی هدش؟هگا بارخ یوتاین دروا می

یاویس درک راکیهک تفاثک ابیاپدی مرذگ منی یهگ درابن میشیاماای مدا هروخ می گنس هب ترس مدرک ی مرکف اینهک هساو
نکی... شدقعد ابی ؟؟؟ مهفیدیچیمیمگیاهن ی...

دننک می هاگن ردان هب بجتم همه شا هلمج ندش مامت اب

گبیمر؟ نز ماوخ منی یممیگیری؟نم مصت ینم گدنز هساو ارچ ؟؟ اباب ی:چیرادیمیگی مایلعر

ی: ....مایلعر مشاب دنباپ ی سک هب ماوخ منی نم سا هچب هدشن لماک مه شلا ۱۹س زونه کینیزاو...نیزا منوا

میمنک شلح مدوخ نکنیننم تلا خد هلئسم وتاین هرتهب ، منکب وراکن نمای هگا ارمع ی.... سانش می ونم امش هبوخ _

: ردان

؟ سا هچب مهفیدی ،حاال هنکشب نومن بی تمرحراذن . تمنز مایرهبوالیلعیمی وش هفخ _

این رخا یات میدرک وشاجن ای رکف یابید میدرک شد دهتی یو یمیدرک طلغ ین چمه عقوم نوا اوخیش؟ مهفیدیمنی حاال
ید نکدقع ابید هام



میمنک شا هداوناخ ی ولج وتتنامض یش راگتساوخ ،میریم نوش ی راگتساوخ هکمینر یدیهگ ارتخد همه لثم مهفیدی

مهفیدی؟یهنا؟ میمنز دیهگقیوتد نوا زا دعب میمرا وتمسا یههک رخاراب مردیمااین تتشپ هک هرخاراب ااماین

. دهد می ناکت رسی رابجا ی ورزا فرح مایرلعیبی

دوش می جراخ هناخ زا ردان هارمه ی فرح هیچ نودب و دهد می ناکت فسات وری رسیزا دمحمر مای

. دنوش می جراخ هناخزا اهر هارمه هب میدنک شدنلب وریمزین میگیدروزا شتسد نیزامیدور تمس هب رنینام

ادص وبی مارا و دهد یکتیهمی لدنص ی تشپ ارهب شرس دوش ی مراوس و یدنک مزاب ار بقعرد نیزا دنور شامینمی تمس هب

میگی ارف ار شدوجو همه تشحو دنک جاودزا ی ابمایلعر تسا رارق ایهکن رکف میدنک.....زا رکف رگیهمیدنکوهبایهدن

ذپبیدر. شرهوش ناونع ارهب وا دناوت مهمنی هظحل تحییک در

رنینام نتسکش لوئسموا دوب شنت اهیوری مخز و شا هتسکش بلق لوئسم دوب یاهیش گنارتخد گرم لوئسموا
دوب....

اهیمایراربین هتساوخ جاودزا زا دعب اما دنک هدروارب اهیشار هتساوخ بیایدو رانک ی ابمایلعر دوبروبجم زورما اتهب
دوش ظویهفمی یزا

بشره و زور ره ار شا ی رابجا شوغا دنکو کمتین و دراذگب شرا ی تخا اررد دوخ ابید دنک هدارا مایر هک نامز ره دیرگ

دنک. لمحت

: دنکش یپیشزاپیشمی اهیمایلعر فرح ی روادا ابی

۱۹سهلا زونهزا کینیزاو...نی منوا گبیمر نز ماوخ منی یممیگیری؟نم مصت ینم گدنز هساوارچ ؟؟ اباب _چیرادیمیگی

... سا هچب هدشن لماک مه شا

نمدلا: لد .رد دشک می لد هت هایزا نیزا

م بخ مشاب تاهاب ی درک مروبجم ارچ سپ ممک تارب ما هچب تارب ی؟هگا درک ور ایاکن ماهاب ارچ ی تساوخ منی ونم هکوت _

. هشابن هچب مه وت رظن زا هباینراک هشاب ی ضار لایکیهک یبند یتفر



تزواجت یاب منینود ها

... مدش گرزب ... مدش نز هبش یه

...نیزا: متسکش ... مدشر پی

؟ ...دوب دوبن ی گدنز زا نم قح این

هناشرس ی وررگ دی تسد واب دراذگ می شناهد رسیعور ار شتسد میاید نور بی رکف یشزا ولگرد چیزی موجه سح اب
شا هدعم یرد شزوس سح اب میدنز قع راب دنچ میشنیدن بوج رانکو دوش شامینپیادمی زا دراد هگن ات میدنز رنینام

. دهد می راشف و دراذگ می شا هدعم وری ار شتسد

شرس اهر نارگن ی ادص اب داتفا زورو هباینحلا هکدش ی نابصع و دروخ صرح زورما ردقنا میدنک تنعل مایرار لد رد
میدنک: دنلب ار

ینیزا؟ بوخ

؟ رتکد یربیم اوخ رنینام:می

هن میدنک هراشا تسد هب

ها ور هرسپ هنکاین تنعل ادخ یه بصعراشف امتح اهر:

می ورف رکف رد مادکره هرابود ودوش ینمی شامراوس هرابود رنینام کمکاب دشک می شا یناشی پدرس قرع وری ار شتسد
دنش. میدنای مولعمان وهبایهدن دنور

وهن دراد شتارج هن دنک رعتیف شردام و ردپ اربی ار ارجام ابید هنوگچ .حاال دنور می هناخ تمس هب اهر ندناسر زا دعب

وریشار.

دشاب هدوب رابجا رس یزا باوخمه ین ارگا وگبیدتحی ی ابمایلعر شا ی باوخمه وزا دنک هاگن شردپ نامشچ یرد روجچ

دی دوب اردیهد شردارب ندشدروخ ؟وا دنهد می ناشن ی شنکاو هچ قافتا نشینداین زا دعب .ینعی دشک می تلا جخ مهزاب ،

، تشادن شردام اهی کشا و ردپ تسکش تقاط رگ

هچمیدنک دنک جاودزا دهاوخ نیمزای دمهفب ی تقو دوش شکیهدمی ونید تمس هب شنهذ

وری زا جاودزا هکاین مگب شهب ابید مدز نومرارق و لوقر زی هنکرکف هنکن ... مدرک تنا خی شهب هنکرکف هنکن نیزا:

هدموا مرس چیب مگب شهب روطچ هن امارابجا

. مدوبر ابمای مدوخ تساوخ هب تدم این مامت مداد زابیش نکرکف هنکن



دنوش می هناخ لخاد میایدابرنینام نور وخیلابی رکف شامینزا فقوت اب

هنوگ وری مکحم میدور ناشتمس هب تعرس هب یرنینام نوخ تروص رپیهدینیزاو گنر ی هرهچ یزا)دابیند نردام رمیم(

میدنز: شا

؟ هرادا ی دوب هتفرن هگم ین؟رنینام دوباجک ؟ اهامش دشین ی لکش ارچاین هدب مگرم ادخ _

: ددرگ مربی نیزا تمس هب دونش منی یزارنینام باوج ی تقو

ای؟ وقیهفا تخ هچری لتایه؟این یمیمر تفگن هگم _

. دراذگ می رنینام وریسیهن ار شرس میشنیدنو شرانک مه میشنیدننیزا لبم وری شنینممیدور تمس هب رنینام

. نکن شغولش نامام هدشن رنینام:چیزی

؟ هدشن چیزی وگب دعب نکب نوتاه هبقیهفا ؟؟؟یهاگن هدشن میوگید:چیزی میدور هناخزپشا تمس هب لایهک حرد رمیم

میدنک: جراخ ار اهوراد دبس نپا اهیزیر باکیتن وزا دتس میای نپا تشپ

؟ سپ ساجکاهر ؟ هنوخ ین تشگرب مه چیاب هساو ین دوبن هکپیشمه اهامش ال صا _

ووری میدنک هتشغا ین داتب ارهب هبنپ ردحلایهک میشنیدن هرفن کت لبم ور رنینام رانک رمیم نوشنوخ شمدرب رنینام:

میوگید. درد یزا خا بلر زی ،رنینام دراذگ می وپیناشیرنینام بل رانک مخز

؟؟؟ هدروا ترس رمیم:کیاینبالرو

؟..رمیم: ساجک هنلا مدشر گردی ی ضوع رنینام:ابیه

چی؟ ندروا می ترس بالیی ی؟هگا دشر گردی دیهگمیدا،ابکی تعاس اتیه ساگشناد هنلا

دوب هدش نیزا محازم هداتفو ینی قافتا حاالهک نکن شغولش نامام _

میگیدر. ششوغا رد مارا دوب هتفر باوخب ششوغا رد هکدنک یهبنیزامی هاگن رنینام



دوش ی مدنلباج زا

اهمیدور هلپ تمس وهب

نزب فرح نوتاهاب ابید نک مادص دموا هک اباب منک تحارتسا میمریمک نامام _

نک. شادص هباوخبراذن میمنک هدما ماش مراد ید باوخ ارچ نیزا هشاب _

سا هتسخ مینکیماالن شادص ماش عقوم _

ی مرد ار شلا وش وتنام و دراذگ می تخت وری نیزاار دوش می لخاد و یدنک مزاب نیزاار قاتا اباپرد اهباالمیدور هلپ زا
؛ دتفا نیزامی ندرگ ی دوبک هب شهاگن دروا

میدنک: همزمز دوخاب . دهد می راشف وریمه مکحم و ددنب ارمی شنامشچ و میدنک تشم ار شناتسد صرح اب

چیوز همه بی هرسپ میمنک شمدا هرب اپیین شولگ زا شوخ یهبا مراذ _منی

دشاب تسپ ردقنا تسناوت مایمری روطچ میدنک. هاگن باوخ رد نیزا موصعم هرهچ وهب یدنک مزاب اهیش کلپ الی مارا

یهک نامز ...زا تشاد یشار وزاب روز ندوب درم زا طقف وا دنک دنلب تسد یمزینی هتشرف وریاین دما می شلد هنوگچ

. دشاب یدیرگ سک زابی مه اهر تساوخ منی شلد تقو هیچ تشاد تسود ار اهر دما می شدا ی

داد تداسح اجیشارهب دشغیتر هکرتگرزب میدرک تداسح اهر فارطا اهی هچب مامت هب

دروا می هناخ هب هسردم ارزا اهنا و تفر می اهر و لانیزاوهنلا بند هب هاگشناد زا تشگرب زا دعب زورره

اربی اهنا دننامه میرخید یی وداک ونیزا اربیهنلا هک نامزره مهیهشو دوشب ناشمحازم ی سک تساوخ منی شلد هیچ
درخ... مهمی اهر

دوب اهر هبیدا هظحل وره زور ره دورب نادابا هب دشروبجم شراک اربی هک نا زا دعب ویا تفر یمی زابرس ی تقو

شمعط و دنزب شا ی رانا اهی بل ایورینا هسوبو دوش وابوایکی دشکب شوغا اررد وا میدرک سوه اهراب و اهراب
دشچب ار

دنزب نچینراکی هب تسد ارجام ندش ی مسرزا لبق هکات ارمنیداد هزاجا این شدوخ هب تقو هیچ اما



. دشاب هتشاد ار یناب تشپ یو ماح یک مکح اهر اربی طقف زور نوا اتهب یحمیداد جرت

ی گنودرم زا رود و راوشد و تخس اربیش دوب هدرک روبجم هطبار ی رارقرب مایرنیزاارهب هک هلئسم این ندرک مضه
ار وا ناونع میدیدهبهیچ اهر یزا رهم هرذایبی رگا هک تسا نئمطم ید جنگ منی قافتا این رنینام مارم دوب...رد

؟؟ دشاب تسپ ردقنا تسناوت یمی مایلعر روطچ سپ منیدرک دوخ اب ندوب هب روبجم

می زارد تخت ووری میدرب هانپ شدوخ قاتا وهب دوش می قاتا زانیزامیگیدروزا هاگن دهد می نور ی بادص اراب شسفن
. دشک

. دننکش ،می دنوش می دروخ هک تسا نئمطم دنکوگزاب شردام وردپ اربی ار قافتا ابیداین هنوگچ یدور مورفرکف هب

دنهدب در باوجر یمای راگتساوخ هب هک دنک ناشدعاقتم ابید

اب شرهاوخ هک تسا زااین رتهب اما دننزب فرحدنهاوخب شرس تشپ اشیدخیلیاه دنک جاودزا دناوتن اشیدنیزادیرگ
دنک جاودزا تفص گرگ نا

دوب. وسایبدیهد هدروخ کتکوا یزا فاک هزادنا یهدوهب شکرجز ابمایرلعی ندوب یزا فاک ی هزادنا هب

دنهدبر مای یهب بوخ سرد هک دنکر جای ار رفن دنچ یاهیش...ابید تخبدب عورش نیزاابمایرینعی جاودزا

گداس هباین دهدب سپ ار شرهاوخ اهی سرتو اه کشا همه اتتالفی دنزب کتک ار ترطف تسپ نا ردقنا دهاوخ می شلد
دشکب تسد شسومان دزد زا تسناوت یاهمنی

میشنیدن:هلب تخت وری یرد ادصاب

منم رمیم:

؟ نامام مناج _

یم روخب ماش منک شادص نیزاو مرب نم هدموا تاباب _بیا

میدنک: زابرد مردیدور. تمس هبو دوش ی مدنلب تختور رسیعزا

منک تبحصاباب و امش اب اهنت ماوخ می نکن شادص نامام -هن



ی؟ عوضوم هچ بجار میدنک: هاگن شرسپ هب بجعتم رمیم

افطل نکنید ادص مه هنلا میمگ نوتهب _ربیماپیین

شاب _

ید مینشن لبم وری شرانک یمیدنک سرپ لا وحا و دهد می تسد ردپ اب هنادرم دنور می ذپیاریی تمس هب مهاب

یزا): نردپ ) نسحم

هدش؟ رادی،چیزی نومراک رمیممیهگ بخ

منزب فرح نوتاهاب متساوخ یمی عوضوم یه بجار شتسار بخ بخ.... رنینام:

میدنک: هنادرم ای هدنخ کت دراذگ می رنینام هنوش وری شتسد نسحم

ی یمینوت درجم ات هدن اه موناخ هلتاین هب مد تح صنی وت هب نمزا ؟ هدرب و تلد ی گبیری؟سک ینز اوخ می نکن _چیه

موناخ مشششچ ابیدگبی طقف ی شب هک لهاتم ی ینکب گدنز

ومچب چی هساو نسحماو رمیم:

مداد می تباذع هلا سدنچ اوتین نم راگنا مینزی فرح ی روج ی نوسرت می

. دنادرگ ی مربار یش وررهق وابحتلا

: دهد مرسی ای ههقهق نسحم

موریمگ... ی زورما ی ارتخد این نتس نمنی موناخ لثم هک همه _

چیزی هک دشاب رتهب وگبیداشید اهنا ابیدهب هنوگچدوش می لد ود میدنک شرداموردپ نادنخ ی هرهچ یهب هاگن رنینام
دنونشبر ی ماردپ نابززا هعفد ییک راگتساوخ نامزرگا هن وگنیداما اهنا هب

درتیدار دشک می لد هتزا های دننک ورگیه دنوش دروخ شردپوردام اهنا ی ولج دهاوخ منی شلد یچ هدنوش می هکوش امتح
دراذگ ی مرانک

رعتیفمیدنک ار تاقافتا مامت دنک ی فخم ار شتنوشخ و دزرلن دراد عسی هک یی ادص واب یدنک مزاب بل

رعتیفمیدنک ار تاقافتا مامت دنک ی فخم ار شتنوشخ و دزرلن دراد عسی هک یی ادص اب



ی بصع شردپ میریدزو کشا مارا مارا شردام دوش مرتی گمغین ناش رهچی دوش می جراخ شناهدزا یهک فرح ره اب
میدنک تشم اهیشار تسد

میدنز: گنچ شتروص رسو هب میدنک عورش دوش ی مرتش رگیهاهیرمیمبی تدش شفرح ندش مامت اب

بیغیتر ترطف تسپ هلایخیبنریهن هشب گرم نووج -هلای

ومینشیمد شا هنوبش یرگیهاهی ادص هی هشدوخ وت ما هچب هتقو دنچ هیمیمگ

. هدروا ما هچب مرس چیهب شبیهن شاذع هب شردام هلای

دناسر می شردام ارهب دوخ تعرس هب رگیهمیدرک اهیرنینام فرح واب دوب هتسشن اه هلپرد هکاتهباالن هنلا

میگیدر: مکحم ار شناتسد

... شاب مورا نامام هسب .... نزن وتدوخ ادخ ور وت نامام -

ید... سرت امانیزا مگب نوتهب یان ازارتدوز متساوخ می منم

هنلا: ندز هب میدنک عورش میدنک هاگن هنلا هب جاو و جاه رمیم

رغیهبایم ام هگم ی دوب ی،الل تفگن یوهیچی تشاد ربخ مه وت هدش -لزیل

شکیمد ی تخس نوترطاوخب مک مدرک رگیه نوتاه هصغ اپی مک مدنوم بیراد بش نوترس مکباالی منوتردام 

اهامش تسد زا هدب گرم ونم ادخ .... اااادخ ....ای هشب ذایت ردقنا ما هشوگرگج متشاذ منی دوبینهک ی تفگ لوا زا هگا

.... مشب تحار

میگیدر: شتسد وسییچاررد و دراد مربی ی سابلا ارزاج شتک دوش می دنلب اجیش زا تعرس هب نسحم

هدب مورحو مخت این هنوخ سردا -رنینام

رنینام:



بش تقون یربیای اوخ می اجک شاب مورا -اباب

اهیاپیینمیاید.رمیماب هلپ زا نانک رگیه یزا نمراذ منی شدنز ور هدازمورح سومان بی کاخر زی شمنکب مرب ماوخ _می

: میدنک زاب شکرتخد اربی ار ششوغا میگیدر تدش شا رگیه شرتخد ی کشا تروص دیند

ی؟ تفگن نم هب وت درد هک ما رغیهب ردقنا نم مکز زعی هدموا ترس چیهب بیببایمن تادف هب تردام -هلای

اهیشمیوگید هصغزا و یهمیدنک رگدزادنا می شردام شوغا اررد دوخ قه قه نیزااب

. دتفا می ششوغا رد هکبیحلا رگویهمیدنک یوگید مردقنا

. یدمیدنک دشت ار نسحم یت نابصع یهکنیزامیدنز فرحرهاب

: نسحم

مهمیریمز وهب رهش همه دنی هگا ادخ ومیدییهنا؟هب سردا -رنینام

اباب؟ ی نکراکچ ی اوخ رنینام:می

؟ ترهاوخ اب هدرکراکچ ی المیمهف مینکیصا اگن ونم داسی اوی بیغیتر منوشب شاذع هب وشردام ماوخ :می نسحم

: دبوک مزینمی رب مکحم میدنک دنلب ی لسعز می دوش یمی نابصع دهد می تبسن شهب شردپ اببیغیتریهک

هراد هچبالیی یدین مهفن روطچ دوبین شش هکپی اهامش بیدا شرس هکاینبال مدرک لو یوم جبا هک نمبیغیمتر -هرا

یدین؟ نشن وشادص وت شزرل دنیند وشامشچ وت یهنک؟مغ مراکچ میهرو اجک یند مهفن روطچ ؟؟؟ ناهدا می شرس

ومیدزین نوا نیزا تقو دموینرس می هرسپ نوا اجی هکاالنهب میمهفیند نوتدوخ هگا امش

تفگن یدهکهیچی سرت اهام زا نوا منیدرکین رواب و نوترتخد ال صا هک مدوبن نم هگا

نزنید فرح رخیدلوی نوج هب وراه قافتا یاین همه

منیمهفیدین. حاالحاالمه اهامش هک متفگ منی هگا نم



؟هرا؟ مدش حاالنمبیغیتر

یاید مدوخ هب یجیغهنلا ادص اب رنینام

چیدشی؟؟؟ اباب ی ااااو هنلا:

دهد ی مراشف شبلق وری ار شتسد و هداتفا وریمزین هک دزادنا می شردپ یهب هاگن رنینام

. مشب تحار هدب گرم ونم ادخ چیدش؟ نسحم ارهز همطاف رمیم:یا

دش. تچ نکاو و تامشچ ادخ ور وت نیزا:اباب..اباب

هب نانک ورمیمرگیه اهرتخددوش می جراخ هناخزا یشارمیگیدرو اهوزابر زی میدور شردپ تمس هب تعرس هب رنینام
یدنک مزاب ار بقع رد دنود می شلا بند

دراذگ یرمیممی هناش وری ار شرس نسحم یدنک. مراوس ار ردپ دعب دوش می راوس شردام

دهد ژمی اسام ار شا یسیهن هسفق دنت میشنیدنودنت ردپ رانک نانک یه رگزا نی

دوش می هدنک یش اجزا ین شامو دراذگ ی مزاگ اپیشوری ولج ی لدنصرد هنلا ندشراوس دعب

مربی ی دراکنرب واب میدور لخاد وهب دتس میای ناتسرام ی بولج قدیهق دنچ زا .دعب دنار می ناتسرام بی تمس هب تعرساب

. ددرگ

میشنیدنن. نلا سردراظتنا یاهی لدنص وری نانک رگیه همه نسحم ندرک ی رتسبزا دعب

میدنک. هاگن وا وهب دتس میای نسحمرس وباالی دشک ارباالمی شا بینی نانک رمیمرگیه

میدور. شقاتا تمس هب رتکد لا بند هب ورنینام میرینز کشا مارا مارا مه شوغا رد ونیزا هنلا

؟ هشلا سدنچ تردپ بخ : داررتکد دوش.. می شقاتادراورتکد هارمه



رنینام:۵۱،۵۰سلا

؟ هتشاد بیرامیبلقی هقباس _

یوگید: مدنک زابیمی شناتسد ناتشگنا لایهکاب حرد

دش ی روجن ای بشما طقف هن

هدش؟ ی بصع _

دش ی بصع اباب دوب هدموا یپیش گداوناخ لکشم _هلبیه

رثا رب شبلق اهی گر وت نوخ هتفرگ درد شبلق هدش دراو شهب یهک بصع کش رطاخب همولعم هک روطن بخ،مهی _خیلی

هدرک بوسر ی بصع کش

. ندرک اربیناژیتک شمتسرف می دشن رتهب شلا ح ادرف ات هگا اهیویژه تبقارم شخب هب میمنک شلقتنم بشما

رظن زیر دعب زااینهب هرتهب شخبوت شمتسرف می تقونا هشبرتهب ادرفات اماایشاال

هنکب در بلقیور هتکسراب نیساین مولعم نوچ هشاب رتکد

رم تمس وهب دوش می جراخ رتکد قاتا زا ...رنینام هشن دراو شهب سرتسا و هشن ی بصع هرابود شابین مه بقارم هرتهب

یممیدور.

؟ تفگ چی رتکد رمیم:چیدش

ننک می شتک ناژی هشنرتهب هگا ادرف هبایسییوات ننک می شلقتنم رنینام:هیچیاالن

میدنک. کاپ اپیینمیایدار شمشچ هشوگ زا یهک کشا هرطق ی رسور هشوگ رمیماب

. دروا نومرس چیهب هبش وریه هرسپ هنکاین تنعل ادخ رمیم:

ومیوگید: یبجیباهیشمیدنک جرد ار شناتسد رنینام



. هتفگن ام نیزاهیچیهب هدموا اینرجیاناپیش ههام نیسود،هس بشود و بش یه ثحب

هدش ی روجن ای وگن مرغیهش ال هراد شاسرد رطاوخب مدرک ی مرکف نوختسا تسوپ هدش ما هچب اربی رمیم:هلایمبیمر

دنیند یمه راگتساوخ هزاجا ال صا دز گنز شاباب ین؟نممیمگ نکراکچ ی اوخ _می

. درک میهشیهراکیش هرخ بال تسه نانز رتکد همه این

، هشب ی ضوع نزاین ما هچب زاایهکن رتهب هتفو یمهبی قافتاره مرظنب رمیم:هرا

هنک تفلا خم تاباب مسرت لویمی

منم هنوخ ربین شامینگبیمر نوتارب مرب نم نوشرا بی ارتخد لا بند مینزیم،ورب فرح شاهاب هشب صخرم راذب _حاال

هرت. تحار خیملا منومب شش پی مدوخ ردام .رمیم:هن منوم ی ماباب پیش بش

هگبوت هب هشن شور هشاب هتشاد اشیدراکی هراد رورغ هدرم هرخ بال

ربین امش هشاب درم هارمه هکیهنز نراذ منی مشدعب نم.. ردام ما رغیهب نم هگم _

شابین نیزا رانک هرتهب هنوخ

ی دروخن هک ماش روخب یهچیزیگبیر اللقا بوخ رمیم:خیلی

نوتارب شامینگبیمر مرب نم مشچ هشاب _

.. نسحم قاتا تمس ورمیمهب میدور ناتسرام یبی جورخ تمس هب رنینام

ادصیشمیدنک:رمیم ی مورا ی ادص اب نسحم

اقا...راکیرادیزعیمز مناج رمیم:



هنکب ومص ی خرت ی اراک تسرفب و رنینام حبص هنوخ یینربین ایاجن هتقو _خیلی

نکی یابیدناژیتک دشنرتهب هگا مه ادرف ی شاب بقارم تحت یابید درک در ور هتکس هللدمحلا هک رمیم:منیهش

لکتیفنیزا هک مشب صخرمرتدوز :هنابید نسحم . تشاذگن اما منومب مدوخ متساوخ می هنوم می تش پی بش مه رنینام

منک صخشم و

ذای ما هچب مراذ زااینمنی رتش بی هداتفا هک یه قافتا یمنیمددیهگ ضوع مدا هبیه ومچب نم هصخشم رمیم:لکتیفنیزا

. هشب ت

؟ شتر گبی یم؟دیهگکیمیدا نکراکچ ش یی وربا یچیمیگیرمیماببی _میمهف

میننز. نومرس تشپ فرح هروج رازه هنومب درجم هگا

اویهس هدرک ابیداپیراکیهک هدازمورح هرسپ این

یسیهن هسفق مارا مارا و دتس میای شرانک ناساره رمیم دوش می عورش شدرد بلق و دوش یمی بصع هرابود نسحم
. دهد ژمی اسام ار شا

مینزیم. فرح شبجار ادعب هشاب مورا حاال بخ رمیم:خیلی

هب دوخ اراب وا هتفرگ ینیزاار وزابر ردحلایهکزی هنلا دنادرگ مربی رد تمس ارهب شرس ی سک اهی مدق ی ادص اب
دوش. می دراو و دشک می لخاد

وور گنر یهب هاگن دش؟...رمیم ی لکش ارچاین این هدب مگرمادخ ی ووریرپیهدینیزامیدنک:اااو گنر یهب هاگن رمیم

دش؟... ی لکش ارچاین این هدب مگرمادخ ی یرپیهدینیزامیدنک:اااو

میهنز قع هراد هتعاس ود یی وش تسد شمدرب تشاد عوهت هنلا:حلا

شامینگبیهر نومارب هتفر رنینام هنوخ یهاالندیهگمیریم گنسرگزا امتح رمیم:

؟ هنومباباب کیپیش سپ نیزا:



مرادن کالس سا هعمج هک مهادرف منوم نممی نامام هنلا:

بیاینربیم. هنوم می رنینام داوخ رمیم:منی

دندرگ مربی هناخ هب ودنوش می جراخ ناتسرام بی زاردپ یاب ظفاحادخ زا دعب

دوش می مرگ شنامشچ و دراذگ می تخت وری ار شرس یمیشنیدنو لدنص وری ردپ تخت رانک نوغاد ی باصع اب رنینام
دعب... هتفه میدور....یک باوخب مارا مارا

دیهگ نور یمینکی؟بیابی طلغ هچ وت نوا هتعاس ود میدنز:نیزا یی وشتسد رد هب هنلا

هدب حملا مراد عوهت اتحاالحتلا حبصزا :چیه؟چیمیگی؟منیبینی دشک می داد و میدنک زاب یتردار نابصع نیزااب

نم؟ قاتا یوت دموا چی هساو ورهار وتی یی وشتسد ی میتفر بخ ؟ نور یبیمابی نکربص قدیهقمیمیری ود

میمنک تادص هک مراد تراک امتح هنلا:واب

دیهگ وگب بخ نیزا:

نکی لر تنک وتدوخ هدب لوق لوی _ببینیهچیزمیمگ

وگب بخ _خیلی

شتسار .... شتسار _

مرادن هلصوح ال صا یهک دیهگمینود وگب هنلا _ها

ندموا _خهلاایان

بیداباال نکادص ور اهر هشاب بخ _



وریمزینم وناز میایداب دوخ هب یهق قددنچ زا دعب میدنک. هاگن هنلا هب بجعت ...نیزااب ندموا ونوید باتهم خهلا _هن

اهیشمیریدز. هنوگ یوری پرد اهیشپی کشا و دتفا ی

میدنک شزاونار یش اهوم مارا و دشک می شوغا ار شرس وریمزینمیشنیدن شرانک هنلا

. منکراکچ ادخیا ؟؟؟ بینا بشما ید ابارچ ارچاالن؟ هخا نیزا:

یمیهنک؟ قرف هچ مهفید می ادرف مهفید منی زورما ی رهاوخ شاب مورا هنلا:

ح ؟؟؟ یمنیهنک قرف تارب هشاب مه تقشع یت راگتساوخ مسارموت هگاوت ؟؟ ترظن هب هرادن قرف چیمیگی؟؟؟ همولعم نیزا:

؟؟ مدب چی وشباوج اال

. دونشن ی سک ار شا یرگیه ادص ات دنک شمارا عسیمیدنک هنلا دوش می دنلب رگیهاهیش قه قه

... دننک ی مدنلب ار ناش ی اهرس ودره یرد ادص اب

یدنک: مدنتاپ شتمس هب تسا ندرک رگیه ردحلا هک ابدیندنیزا دوش می قاتا دراو رمیم

رنینام ،دیدیهک مدرک رارسا تردپ هب ردقچ زور دنچ وتاین نم بنیمندیدیهک وتاکشا مبیمرو هشب تادف ردام هلای
یم: رمدشن ی ضار دیدیهک تدوخ درک، ثحب شاهاب ردقچ

یهر، گبرس ی راگتساوخ این متشاذ .منی منکب مهاوعد شاهاب دوب هدنوم دوبن رمیض شبلق هگا ادخب .

ومیگیمر طالتق تا همانسانشوت هرب هرسپ این مسا طقف میگیمر. طالوتق مدوخ راذبرگ ی جرس نودند تدم یه طقف

هدش. نز یهک درجمرتخد هن میدا تور هقلطم مسا لقادح ی روجنوا

دوش می رتش رگیهاهیشبی تدش هظحل وره رگیهمیدنک شردام اهی فرح هب هجوت نیزابی

. تسا شقشع هب یند سرن رگیهاهینیزازا هک تسناد هچمی ؟وا درذگ هچمی شکرتخد لد رد هک تسناد هچمی شردام

دوش. ی مرتدنلب رگیهاهیش قه قه میدنک هاگن راک تنا یکخی مشچ وا،هب ونیدهب دعب زااینهب ایهکن رکف زا



میدنک: شزاونار نرسیزا ی مارا رگیهمیدنکوهب اپیوا هباپ و دشک می شوغا رمیمنیزااررد

بیااپیین..... نزب ویهبا تتروص وشاپ ... متتشپ مدوخ هنک.... ذایتت مراذ منی مکرتخد نکن مکز...رگیه زعی نکن ،-رگیه

دوش یمی تشادهب ورسیس لخاد هرابود میوگیدو ایزیربل هشاب دوش می ادج ردام شوغا نیزازا

دزادنا می دوخ هب یردایهن هاگن میدنک کاپ ار شتروص وری هدش شخپ وارایش دشاپ می شتروص هب با تشم دنچ
میدنک: همزمز و

. کرابم یتا تخبدب عورش

دهد، کتیهمی یی وشور ارهب شناتسددتفا یشمی وزاب یوری دوبک هب شهاگن

هتشذگ وردعملا دوش می گنررپ اهیش کلپ تشپ فسید راولش و ترش ناتی یاب یمایلعر هرهچ ارمیددن شنامشچ
یدور... مورف

... لبقزوردنچ

. دنتس ینمیای شامرظتنم نابا خی رانکدنوش می جراخ ناتسرام زابی هنلا هارمه نیزا

اهی مدق ی یمایلعر ادص اب دنور می ولج ی مدق دنچ تسا محازم ایهکن رکف اب میدنک زمرت ناش ولجی ی گنر ی کشم ی ودارپ
و دوش می دنک ش

دتس:نیزا؟؟ میای

میدنز: بل مارا بجعتم هنلا دندرگ مربی مایر تمس هب نامزمه

-اینکیه؟

یهنک؟ مراکچ ی.لویایاجن نیزا:مایلعر

لا هندتس ولجیشمیای و دناسر یمی مایلعر ارهب دوخ هاتوک مدق دنچ اب دوش یمی نابصع ی مایلعر مسا نشیند اب هنلا
سرت شتشرد مادنا یمایمریسریدو هناچ اتزیر شدق تسرد دزادنا مایمری دنلب یودق راکشزرو یهبهیلک هاگن

. تخادنا یمی سک ره ناجرب

دشک ارباالمی دوخ و دتس اپمیای هجنپ .وری دهدن هار لد یرب سرت دوش می ثعاب دراد مایر زا هنلا یهک ترفن اما



اراپیین شتسد ارمیگیدرو شتسد چم مایرردبینهار هک دنزب ی مایلعر تروص شکیهدایرد اتدرب ارباالمی شتسد
. دروا می

: دشک مایررفیدامی تروص رد دهد ژمی اسام ار شتسد چم ردحلایهک هنلا

؟ تفاثک هدما امرس چیهب زور دنچ یوتاین ؟مینود نوو حی ناتسرام بی هشوگ ی تخادنا وماباب هک دوبن سب مرهاوخ

. بیغیتر فرش میدیبی سپ وتاراک صاقت ی زور یه هرخ یبال ضوع لا غشا مرفنتم تزا

دتفا وریمزینمی وهنلا دهد می لوه بقع ارهب وا مکحمو دراذگ می یهنلا یسیهن هسفق وری ار شا تسد مایرود

هک مه دوب.بالیی زارد نوبز قدیاقعینوت مه ،نیزا ولوچوک موناخ ی شاب تندز فرح بقارم هرتهب یرفیدامیدنز: مایلعر

. دوب نم اب نتشاذگرس هبرس یشو زارد نوبز رطاخب دموا شرس

دوش... می عمج دوخرد سرت زا دوش.هنلا مخمی ومکی دتس میای یهنلا ولج

: دهد می ناکت میگیدرو هنلا ولج ار شا هراشا تشگنا مایر

مدبیبینی هنرگو راذن نم مد وراپ نکاو وتاشوگ بوخ

ماپ تسد میهرزیر تمد زا یهتیهک مراذ اپمی اجره هک هزارد ردقنا تمد شاماال یمیوگید: سخت اب هنلا

میدور هنلا تمس هب دوش می دنلب اهیش شوگ زا دود میدنک سح دوش می خرس شتروص مشخ مایرزا

ی وزاب سرت نیزااب دشک یمی شارخ شوگ جیغ سرت زا هنلا میدنک شدنلب مزین ماریگیدروزا شا ویهق میدرب تسد
: دشک مایرارمیگیدروجیغمی

دراد مربی بقع ی مدق میدنک اهر ار یهنلا وتنام یهق مارا ی نک...مایلعر شلو میمنک. شهاوخ نک... شلوادخ اروتر مای

دهد شامینکتیهمی وهب

مراد تراک :نیزابیاربیم دشک می دنلب ی سفن

منیدا. هنلا:نیزاهیچاجابوت



هبنیزامیوگید: ور لبق هعفد رتزا مکحم میدور هنلا هرغایهب مشچ مایر

. مرظتنم شامین وت

دوش ینمی شامراوس دهدب اهنا دیرگیهب فرح هزاجا ایهکن نودب

مهفیدی؟ ربی شاهاب ی رادن قح هنلا:

کتک تقاط نمیکیدیهگ اه میهرا نومرس یهبالیی ادخب مرب راذب یه روجچ شق خاال میبینیهک هنلا نکن نیزا:جل

مرادن ندروخ

راوسزا شامینمیدور..نی تمس هب سرت واب میدنز هنلا هنوگ ایوری هسوب نیزا دزادنا اراپیینمی شرس گمغین هنلا

دوش می رود اجنا زا تعرس واب دراذگ ی مزاگ وری دوش،مایراپیشار می

دهد، یحمی جرت دناخرچ می هرجنپ تمس ارهب شرس نیزا دوش می مکاح ناشن بی توکس

یمایرار. نابصع ی یکارببیدناتقیهفا فارت اهو نابا یخی غولش عمجیتو ماحدزا

دبوک می شا سیهن هبار دوخ مکحم و دوش می رتدنت شبلق نابرض انشا ای هچوک ابدیند

میاید: دوخ یمایهبر ادص اب دنزب نور بی شا یسیهن هسفقزا دهاوخ می یی وگ

وش. پیهدا

لخاد و دهد می راشف ار همکد دنتس میای روسناسا رد تشپ دنوش می نامتراپا دراو مایر لا بند وهب دوش می پیهدا سرت اب
دنوش می

؟ یایاجن دروا ونم ارچ... : دسرپ می سرتابزا نی

میمگ تهب مایر:

مایر رس تشپ میدنک تکرح شردام لا بند هب ایهک هجوج نوچمه . دنور می هناخ لخاد وهب دنوش می جراخ روسناسا زا

تمس هب تسا شتسرد یهک رطب اب دعب قدیهق دنچ و میدور باوخ قاتا تمس میشنیدن...مایرهب هپاناک وری میدور هار

نیمزایدور



میریدز تسا وریمیز یهک الهس گرد یار رطب یتا وتحم ایمیشنیدن.مکیزا هرفن کت هپاناک وری

ینبالاهاررب رتدب و دوب تسم مایر هک دتفا می لوا زور یدا میدنک هاگن شتسد یندیرد شون مایرو هب سرت هب نیزا
دوب. هدروا شرس

دشک رسمی هرابک اری ینا همه دعب و میدنک هزمزم ار نا مکیزا دزنیکمیدنک شبل ارهب ناو مایرلی

مشچ میدنک شهاگن سرت هکاب هبنیزا دشون دیرگیمی ناو لی هرابود . دنازوس ارمی شناهد یندی شون سگ معط یو خلت

دزود می

دشک مرسی و ارباالمیدرب موس لیناو

ی: مایلعر

همردپ هشابن ی چره منزب فرح شفرحور منوت منی نم تمر هکابیدگبی شفک وتیه هدرک وشاپ ماباب _

زابیمیدنک... شناتشگنا اب مارا مارا و دزادنا اراپیینمی شرس نیزا

: دهد می همادا و مرپیدنک دیرگی ی،لیناو راگتساوخ اربی نوتنوخ بیایم هتفهرخا هدش رارق ی: مایلعر

.مایررفیمدایدنز: هروخب مهب مسارم وت فرط دبیوزا در باوج ی راگتساوخ مسارموت وتابید

منک ی فرعم ماتسدر وزی فریماق یهب روجچ ور وت نم هخا ، هروطن المهی صا _هرا

یه مدرک زاب کدوکدهم متفرگ نز هک ماه،حاالمه باختنا وت مدرک گیری تخس همه این متفرگن ینز ات۲۸سگلا مگب
؟؟؟ متفرگ هچب

هکابیک منک جاودزا ی سک هکاب بیغیمتر ردقنا ناه؟نم ی؟ تشادن هطبار بقال سومان ونیدبی نوا اب مولعم اجک الزا صا
؟ هدوب یدیهگ

میدنز: شتروصرد شکیهد دتس یمایمریای ولج دوش می مامت یزا نربصر مای فرح اباین

. متدوخ لثم منم مینکی مردیدا،رکف تنهد چیزا مهفب _بیغیتر



زابنی سوه وت لثم هک همه ، هکاپ ام قشع متشاد هطبار ابونید نم میگی تقونا مدش نز وت رابج هبا :نم دشک جیغمی

ی. ضوع نتس

؟ مشاب تاهاب ی درک مروبجم ارچ دمو می گیتر نمزا رتهب هگا ممک تارب هگا ما هچب نم هگا

نکی....ن ملو ی تسنوت منی یهک درب تذل هچب این دوجو زا امتح ی؟ درکن ملو ارچ ی میدرک هاگن هچب یه مشچ هب نم هب هگا

یزا:

چیز، همه بی نوبسچن مهب ی کاپان گنا ی راذب نم ور یایدار منینوت هگا

متس اویمی شز چی همه اپی مدش ی ضار ،االندیهگ مدوب ی ضاران تلصو هباین هگا اتاالن

میگی تزا یوت گدنز یاهی شوخ مامت لا. غشا یاویسی درک ابیداپیراکیهک هروخب مهب ی راگتساوخ مسارم مراذ لویمنی

مر.

. دبوک ینیزامی وزاب رب مکحم و میدنک زاب ار شدنب رمک میدنک ترپ وریمزین نیزاار مشخ یاب مایلعر

یپیردپیهبنیزامیدنز هبرضدنچ هرابود . دشک جیغیمی درد نیزازا

لسیهط هرتخد ی درک طلغ ی: مایلعر

چیز همه نکبی ملو ... طفاثک نیزا:

دنکب شتروصراصح ار شتسد عسیمیدنک میدنک عمج شمکش یشاررد اهاپ نجین نوچمه و دشک جیغمی درد نیزازا
دروخن شتروص ایهب هبرض هک

ی.... اوخ می منوج ی....چیزا ضوع مراد ...درد ادخوروت نک ملو : دشک جیغمی هرابود

مایر:

ی اهاپ خیسیچیزیبین ساسحا میمنک.اب تمدا قترس ی هرتخد مربیرادی رود نم هساو ...حاالدیهگ ماوخ می وتنوج

: دشک می سرت جیغیزا شراولش وری هدش راجی نوخ ابدیند دروا اراپیینمی شرس ش

ی تنعل نزن ... نوووخ ...مایر نزن ادخوروتر _مای



دزادنا ایمی هشوگ ار دنبرمک دراد مربی ندز زا تسد نیزا فرح مایرابشیند

میگیدر: بجعت گنر شنامشچ شا ی نوخراولش دابیند دزادنا می شدوبک رپیهدنیزاونت گنر تروص یهب هاگن .

چیه؟؟؟ ارب نوخ

دروا مرس هچبالیی یببین ضوع ی سرپ می نمزا : دشک رفیدامی نیزا

ی ملد...ا...میر...اااو ... خااا : دشک جیغمی میپیدچ شلدرد یهک درد اب

میدور شتمس هب ناسارهر مای دراذگ وریمهمی ار شنامشچ درد زا هظحل

: دهد می ناکتار شا هناشرس دنتدنت و

ادخا ....ی رتخد دش تچزا نیزا...نی

...چیدشی؟

هنک تتنعلا میدنک:دخ همزمز شا هدش اهیلکید نادند زابین میدنک زاب ار شنامشچ ی تخس هب نیزا

دوش می راتو تیهر شد یدی ولج و دتفا اهیشوریمهمی کلپ مارا گنسینیمیدنک اهیش کلپ میدنک ساسحا

اررفیمدایدنز: شمسا سرت مایراب

زااااااااا نیزا....نی

وری ار دوب هداتفا اهیش هناش وری هکار شلا ش دشک می شوغا اررد وا تعرس هب دونش منی ینیزا وسزا ی باوج ی تقو
می بقع ی لدنص وری دوش....مایرلعینیزاار می جراخ هناخ وزا میدنک بترم شنت یشاررد وتنام و دشک می شرس

میدور. ناتسرام بی تمس هب تعرس وهب دناباوخ

دوش. می ناتسرام بی لخاد و دشک می شوغا نیزااررد هرابود دتس میای ناتسرام یبی ولج دعب قدیهق دنچ

. دورب شر ذپی تمس ابید هکدتفا می شدا ی هظحل ردیک دود می فرط نا هب فرط زااین ناساره

دتس میای شر ذپی ناخش پی تشپ و میدنک دنت اهیشار مدق



... هدشدب شلا ...ح ممناخ میوگید: تسه ناخش پی تشپ لایهک میسنا موناخ هب نازرل یی ادص اب

شمربب قاتا مودک ؟ منکراکچ

هدش؟ شچ : راتسرپ مناخ

دش شوه بی مدعب تشاد ریزی نوخ منود مایر:منی

دوش. ی مدنلباج زا تعرس هب راتسرپ

۱۱۰رسیع قاتا شربب : راتسرپ

. دراذگ می تخت وری ونیزاار میدور قاتا تمس هبراتسرپ لا بند هب

ین؟ درکاوعد :دزیش؟ راتسرپدزادنا می شبل شرانک نوخ و هدش هراپ ینیزاوبل هرهچ یهب هاگن راتسرپ

دوب. یک چوک ثحبورج یه طقف : دزادنا اراپیینمی شرسر مای

نیزامیدنک. بل مخز ایهب هراشا راتسرپ

؟ هتفو می زور و یکهباینحلا چوک ثحب ابیهرجو :مدا راتسرپ

. دشک مهمی اهیشاررد مخا مایر

. موناخ نکب و تدوخ راک امش مایر:

؟ سا هلماح : دسرپ می بجعت واب میدنک کچ نیزاار تسد نابرض تشگناود .اب میدنک کچ ار شبلق نابرض راتسرپ

. دروا ارباالمی شرس بجعت و سرت یاب مایلعر

منود ی:هن...هنینعیمنی مایلعر

. دشک می شندرگ تشپ ی تسد کالهف

دوش... می جراخ قاتا وزا یمیدنز لوپما نا ورد میدنک لصو نیزا تسد یهب مرس راتسرپ



مرف شوخ ی اهوم ارالی شناتشگنا و دراذگ یشمی اهوناز وری ار شناتسد جنرا میشنیدن. تخت رانک ی لدنص مایروری

میدنک. ورف شگنر بش

؟ مراذب ملد ی اجک ایون متخبدب هشاب هلماح هگا متشاد یمهینومک ااااو ی: مایلعر

دتس یای نیمزا رانک فرح ی برتکد دوش. می دنلب اجیش رسیعزا رتکد وابدیند دروا ارباالمی شرس ی درم ی ادص اب

مایمریدور. هرغایهب مشچ شدوبک ی اهولهپ و مکش ابدیند دهد ارباالمی شترش یدنک.تی مزاب یشار وتنام اهی همکد

نکمم ینراک رتدب هانگ بی رتخد ابیک راتفر هکاین دراد لوبق مه شدوخ دروا اراپیینمی شرس هدز تلا جخ مایر
. تسا

مویوگید: میدنک لر تنک نیزاار تسد نابرض شتسد واب میدنک اجباج وریلدنیزا یار شوگ لایهک حردرتکد

چیه؟ شنت یاهیوری دوبک _

دش...دعب....دعب نوماوعد یمک شتسار بخ بخ... مایر:

؟؟؟ دزیشهرا مه وت :دعب رتکد

دزود مشچمی مزین درس یکاهی مارس هب فرح مایبری

؟ هشلا سدنچ : رتکد

مایر:۱۹،۱۸

؟ سا هلماح ی تسنود ؟می نداد شرهوش دوز ردقنا ی چارب هک، سا هچب :خیلی رتکد

. دهد می ناکت هن ناونع رسیهب بجعت مایراب

مینکی؟ دراو نجینسایب هب شندز کتک یاب تسنود :می رتکد

میوگی لد درد میدنک.. افتکا هن هملک نتفگ هب اهنت و دروا ی مرت اراپیین شرس ی رهاظ ی تحاران یو گدنمرش مایرزا

یوگیدهازا مرتکد یهک دعب ی هلمج اب مداتفا می هسمخموتدب هنرگو تفر بزاین هتساوخان ی هچب این هکرتهب نومه د:

دوش.... می دنلب شداهن



شبین هجوتم یشدبینقدیق امزا هرتهب لوی هشتفه ود تفگ رقتیابمیهش نا سملا هدرک محر تا هچب و نز هب ادخ : رتکد

هراد هگنور هچب هنوتن هراد لا متحا هدش دراو شهب هک اهیی هبرض اب نمضرد

هنکب طقسور هچب ی تحار هب هشب ی بصعا ی هروخب مهب ش یی اذغ همانرب هشب عضیف یمک هگا اشید

ی. سرب شهبرتش وبی هشاب امام رظنر یدزی ابامتح

میداد. تسدزا ور ندش هلماح یو روراب تردق کال هنرگو هدروخن شمحر ایهب هبرض نکرکشورادخ طقف

دیهگبیهر. تزا یو تشاد شاهاب یهک راتفر این تباب هنک اکشیت تزا هنوت می نمض رد

دوش. می جراخ قاتا وزا یمیدنک رغرغ بلر زی دهد می ناکت فسات وری رسیزا

هروخ می هرگ مهب ودات ام تشونرس شمه هک هشوت ی تمکح میوگید:هچ لد رد دهد می نور برادی ادص ار شسفن مایر

رد نیزا موصعم ی هرهچ یهب هاگن ی یهر....مایلعر گبرس جاودزا هکاین ایپیشمیدا هطساو یه یمهمیمنک راکره

. دروا می بل یهب دنخبل تسا نیزا نوچ ی رتخد شکدوکردام و تسا هدش ردپ ایهکن رکف اب میدنک باوخ

دورب یاهیشزابین دازا اهو تذل ی همه تسا رارق یایهکن روادا ابی اما

یشمیشنیدن اهوربا بین مخا هرابود

دوب. هرخسم و کحضم چیزی شناتسود اربیواو دنزرف دوجو یو سک هب نتشاد دهعت و جاودزا

دننک هبرجت دجیدار ای هطبار و هزات قشع راب ره ندوب هتفرگدا یی ناوجون زا هک دندوب شوخرس ناوج ی عمج اه نا

. گبیدنر هزات ی رتخد زا ماک بشره و یگبیدنر تراپ و دنورب ی نامهم بشره

یگیدنر. مرخسمت ارهب وا اعطق دنمهفب ار شندشردپ و هچبرتخد ابیک شجاودزا ضقیه شناتسود رگا ننئمطم

دربب تذل نیزا دوجو زا مه دهد جاودزا هباین نت دوبرتهب ید اشدنکب تسناوت هیچراکیمنی دوب هتشذگراک زاراک یرگ داما
. دسرب ششون هبعیشو دوخ و دنک لوغشم نیزاار هچب دوجو اب ومه



بیظنی مادنا و وزیابیی دناسر می تذل جوا هب مایارر شمک شنسدوجو وااب هدرب تذل نیزاخیلی دوجو زا تدم رداین
مه ابنیزا جاودزا اب همه زا رتمهم . هدوب یهد شچار ندوبوا اب معط مایهکر هب دسرب هچ یارمیدرب رسپره لد شر

ناما رد ناش اهی نابز مخز وهنیاهو رما تسد زا مه تسا هداتس ای شهابتشا هکاپی میدرک تباث شردپ ارهب شدوخ
دنام می

. دراد مربی ی زاعیشا تسد و دوش یمی گدنز اپیدنب دنک جاودزا مایرهک ندوب دقتعم اهنا هک زیار

دوش می ایشپینام هظحل ووریرپیهدینیزا گنر ابدیند دروا می نور بی شناتسد ارزاالی شرس ینیزا ادص اب

لدیاهیوامیدش. گنس و سوه بابسا هکابید تشاد یری صقت هچ رداینمینا وا اعقاو

یزیر خا نیزا دهد ژمی اسام نیزاار مکش شرگ دی تسد واب میدنک شزاون ینیزاار اهوم شتسد ابیک دتس میای شرانک
میوگید.. بل

رادی؟ مایر:درد

ییم؟ اجک نیزا:ا...هر...

ناتسرام بی تمدروا ی تفر لا حزا ناتسرام مایر:بی

یمبی دروا چی زارب نیسدیهگ منتشک تدصق هگم مشب تحار تتسدزا یمبیمر تشاذ تیمزیوگید:می ودنت یو خلت نیزااب

؟ ناتسرام

؟؟؟؟ رادی هچب وت هگم میدنز: لزر مای نامشچ رد بجعتم دوب......نیزا ما هچب رطاوخب تمدروا نی تدوخ رطاخب مایر:

ی تشاد ینعیبقالنز

دشی؟ هنوو دی هدروخ ترس هب هبرض هنکن ایمیدنز: هقهق دنلب ی ادص مایراب

مویوگی دنکروجو عمجار شا هدنخ عسیمیدنک ردحلایهک اهینیزا مخا مایرابدیند میدنک شهاگن یت نابصع نیزااب
د:

؟ هدوب تا هناهام هرود _کی



بخ... بخ... : دزادنا اراپیینمی شرس مرش نیزااب

چیه؟ تروظنم یمیوگید: دنلب اتبسن ی ادص اب دشاب هدشر مای روظنم هجوتم وگیا هعفد یک

میشی. ردام رادی هک ایهن مروظنم ایمیوگید: هرخسم هدنخش وابنی میدنک قبلا مهرد ار شناتسدر مای

... ردام میشی... ردام میدنک: رارکت مایرار هلمج بلر زی رابدنچ میدنک هاگن ی مایلعر هب روابان نیزا

....ای مشب تحار هدب گرم ونما ادخی : ندرک یه رگدنلب ی ادص اب میدنک عورش و دوش مایرمی فرح ی نعم هجوتم هراب هبیک

ون

. مراذب ملد ی اجک

میدرپ: شفرح مایرمینا

اجمیهشو تلد اجی همه هعولوچوک

وش هفخ : دشک رگیهرفیدامی یمیدنک.نیزااب رارد صرح ی هدنخ

یم؟ روخب ی هوگ هچ زابیهاحلا هرخسم تقو هچ یاالن تنعل

میدنز هبرض شمکش هب شکچوک اهی تشم اب میدنک عورش مدب چی وران ابابای باوج ی ااااااو

دنک. یری گولج اه هبرض رظیفنیزاارمیگیدراتزا اهی تسد چم یع رسر مای

یرادی؟؟؟ منرب مرسزا تسد ارچ ی ضوع نک ملو : دشک رفیدامی نیزا

هک اهیی کتک رطاوخب میدامیهگ رتکد این هتفو بی هچب یاربی قافتا یمینکی.االن طلغ هچ ی شحو ی هرتخد ی: مایلعر

نم زا

گبیرنیزا. مورا ی روجن ای هدروخ

ی هچب نماین بخ منیگیری ونم منیگی هگم منزب مهب یو راگتساوخ منیگی هگم یمیهنک قرف هچ وت هساو ی تنعل نیزا:د

میهر. موربا ی ااااو منک شراک وچی ردپ بی

حلا.... نامز ... تفرعم بی تفاثک نک ملو یم. دنوشن سیها کاخ مایرهب هنک تتنعل ادخ



. دشک می شمکش وری ار شتسد مارا و دشاپ می شتروص هب دیرگیبا تشم میاید شدوخ هب با رشرش ی ادص اب

دشک می سفن دنت دنت تسا هدروا مک سفن میدنک ساسحا دوش. می رتش بی هظحل ره شضغب

. دهد می شباذع ی روحدب گیر سفن ضغب این

دهد می راشف شناهد وری ار شتسد ودره

دوش. می مامت چیز همه بشما دهد، رابیندمی هزاجا اهیش کشا وهب

روطچ . تسا رت کاندرد مه منهج باذعزا یابمایراربیش گدنز ، دتسرف می تنعل هدناوخان نامهم اوین دوخ دب تخب هب

دنک. لوبق شرسمه ناونع هبار یاهیش گنارتخد زواجتم دناوت می

اروا رتش وبی رتش بی هکلب منیدش شپینام اهنت ن رابره مایر اما تشاد ی راود اجیمای دوب شپینام شراک زا رگا زاب
میداد. هجنکش

دناخرچ می تسار و پچ هب راب دنچ ار شرس

تقو میدنک،دیرگ کاپ اهیشار کشا دنت دنت

نیس فرح این

شا هداوناخ ی وربا .اربیرخیند دهدب جاودزا هباین نت تسا روبجم

. دشوپ یمی ناوغرا گنر هب یی وتنام هارمه ارهب شد فسی ی اپمد راولش دوش. می جراخ ی تشادهب ورسیس زا

مه لثم رادی هلا بند مشچ طخ اب ودنز می شا شکیهد مشچ تشپ ی ناوغرا اسیه میشنیدنههلاایزا شش میزارای تشپ

دهد می ارحتلا شنامشچ یهش

ابرژبلی رخا ورد میدنز شا هتسجرب اهی هنوگ یهب رجا ای هنوگ روژ دهد می رفار شمرف شوخ دنلب مژهاهی ابریلم
میدنک لماک ار شش ارای یی وله

میدنک قرع شناتسد بشما رد مه ابونیدنا یی وریورا سرتسا زا دوش می جراخ قاتا وزا رسمیدنک ار شد فسی شلا

اراپیینمی شرس دوش ونیدمی مشچ رد مشچ ینهلپ رخا زا ندما اباپیین مهمیمدلا ارهب شناتسد فک دنت دنت
سالممیدنک یمینشید تخس هب مه شدوخ هک یی ادص اب ودزادنا



یهب دنخبل ید شخرد اهمی هکلم نوچمه گنر ی ناوغرا سابل نا ورد دوب هدش مهیهشزیاب زا رتش هکبی ونیدابدیندنیزا
دهد می شقشاع بلق زا ربخ دوب شنامشچ رد یهک قرب و دروا می بل

کت لبم وری هک رنینام تمس ارهب شرس دوش..ونید می هتسب شناهد رد گنز ی ادص هکاب دنزب ی فرح ات میدنک زاب بل

. دناخرچ می دوب هتسشن هرفن

رادین؟ نومهم ونید:

فا تمس وهب دوش می دنلب اج زا میدنک تشمار شناتسد یدنک مافتکا هرا نتفگ هب هدروخ هرگ مهرد ی اهوربااب رنینام
میدور. فا

دناسر ارهبنیزامی دوخ یت عقوم نا ورد درامش می ارنغیتم تصرف ید وندنتس میای لا بقتسا هب همه

میدنک: همزمز ششوگرد دوش هجوتم ی سک هک نا نودب مارا

ی تخس ارهب شناهد با دروخ می ناکت شلد چیزیرد میدنک سح ونید فرح .اباین هدش لگشوخ بشما هچ مموناخ _

. دنکش می شنورد چیزیرد میدنک سح یونید دعب هلمج اب دهد می تروق

هتس میای تکرح یتزا لگشوخ همه مزااین هعفد ی سا هبنج امبی ونید:منیگیاینلد

اهیونید وریبل توکس ارهبعالتم شتسد میدنک هاگن یونیدار کشا نامشچ واب دروا ارباالمی شرس تعرس هب
. نزن و فرح دیهگاین هنکنادخ : دراذگ می

. دنتفرگ زابیمی ارهب شلد اهیمیشی جعیباینتیهل میدنک شهاگن قشع ونیداب

میوگید: دنخبل واب نیزامیدنز تشگنارس یوری هاتوک ی هسوب

نامشچ زا هاگن .. دننک پیادمنی ندرک تبحص لا جم ی صخش ی سرپ لا وحا یسالمو ادص رگیهنکیاهاب ،بنیمن مشچ

. دزود می مشچ ی یمایلعر بصع گنر بش نامشچ ونیدمیگیدروهب نابرهمو ی لسع

دوش یمی بصع دناشن رظیفنیزامی ناتشگنا وری هسوب ای هظحل و نامزره زا غراف ونیدهک مایرابدیند

. دسوبب ار شا هچب ردام هک ار اهیی بل میدنک غاد تسوا ملا همه و همه مشچاه اهونا تسد نا



دوبن ی تخس راک دشاب ونید درم نا یصایهکن خشت ندرک مهمی راثن ایهک هناقشاع اهی هاگن اب

. تسا کاپ ناشقشع و درادن ایابونید هطبار تشاد اعدا هکدتفا اهینیزامی فرح اییدا هظحل

دروا می یوریبل بصع ی دنخزوپ

ی؟ بوخ ، موناخ ی:سالمنیزا مایلعر

نونمم میدنک:سالم همزمز مارا نیزا

میشنیدن. دمحمر ومای شردپرانکرفن هس لبم یدووری راذگ می ناشرانک زا صرح مایابر

دنوش یمی فرعم اه.... خهلا هب ناش ی گداوناخ تسود ناونع اههب نامهم میشنیدند. اهر ید)و ونرهاوخ ) همجن رانک مه نیزا

. دونش ابدیرگیمی تبحص مرگ همه

هانپ و تشپ دهد می هنانز لوق و شرسپ ی اهراک تبابدهاوخ یمری صقت رذع رمیم یزا کشاو وی مارا یر) ماردام سیمین(

دوش. شسورع

میگیدر. لدرب دجید وکیهنای میدنک هاگن نیزاوونیدار هنامصخ ی مایلعر

. دزادنا نیزامی شکسورع یهب هاگن ی مشچر یزی هاگ ورهزا زابیمیدنک یشل ابوم اهیمایراب هاگن ونیدبیخیلا

عسیرد یاهیش ربلد اهو فرح اب اهر و دبوک می شرگ دی تسد فکار شتشم و دهد می ناکت یشار اهاپ ی بصع رنینام
. دراد رنینام ندرک مارا

دوش. می ندرک ذپیاریی لوغشم یی اهنت هب نیزا زور و حلا دابیند هنلا

رهاظ ی دنخبل مغ ونیزااب یمیدنک تحاران زاربا و دنشک می شوغارد نیزاار هنارهاوخود یمایر)ره اهرهاوخ ) ماهلا و ههلا

. دهد ارمی ناشباوج و یمیدنز

زیابیی. همه نا رد دوش می قرغ و دوش می همجن ی لسع نامشچ وحم دمحمر مای عمج زاقبیهی غراف

میدنک!!!! لوغشم شفرظ رد خیرا ندنک تسوپ اراب دوخ دمحمر مای هاگن گنسینی اب هنابوجحم همجن



. ددرگ مربی وسیش هباهرس ی همه ردان ی ادص ندشدنلباب

.. بلطم لصارس دبیربیم هزاجا هگا ناج نسحم بخ یمیوگید: دنلب اتبسن ی ادص اب

. درذگ می دنخبل این سپ چیزیرد هچ دنناد هچمی یه قبدهد می ناکت یید امرفب رسیهبعالتم ی رهاظ ای هدنخ اب نسحم

دوب ی رارف ابوا تبحص زا راب ره ورنینام میدرک راتفر ین گنسرس هک دوب ی زوردنچ دوب.رمیم رباپ یی اغوغ شلد رد

دوب؟ هچ جاودزا اربیاین نسحمرارسا هک دتسناد هچمی اهنا

. تسا یش راغت هت کرتخد نارگن ی رهاوخ و رداربره زا رتش بی تسا ردپ وا دشاب هچره

تسپ نا نز شرتخد دهدن هزاجا اما داتس ابی مه شا یی وربا تحیاپیبی دوب هدش ی ضار اهیرمیمورنینام.. فرحاب

دوش ترطف

دناوت می ردقچ درم یک رگم دش مخ شرمک هرابود دش بارخ چیز همه هرابود ینیزا رادراب یش امزا ی هگرب ابدیند اما
؟؟؟؟ هچمیدرک .اابینبیغیتری دشاب توافت وبی دنزب هار نا ارهب دوخ

هچمیدرک؟ ردپ ایبی هچب اب شرتخد فسید همانسانش اب

ید. نودب لباق یو مایلعر هگا هتبلا منک ی راگتساوخ مرسپ ی نیزاواربیمایلعر ملگرتخد هک یمد دموا بشما بخ : ردان

میدنز: بل ادص بی دزادنا می عمج یهب هاگن و دروا زاباالمی شرس بجعتم ونید

؟؟؟ هن هگم یه خوش

یمی رادلد ار دوخ مکی دراد تسود ار وا مه نیزا یهکن ارکف میبیدناب رطخرد ار شهاگ اجی همه دجی ی هرهچ ابدیند
رادین یرا تخا ومیوگید: میدنز دنخبل ی تحلصم تروص هب نسحمدوش یمایمری هنامصخ اهی هاگن هجوتم هزات دهد

اچییبیرا. ناج نیزا مراپس نیزامی دوخ وهب باختنا

مرب ذپیاریی ارمیگیدروهب دوب هدرک هداما هنلا هک وسینیاچیی میدور هناخزپشا هب دوش می دنلب اج یزا تخس هب نیزا
یمایرمیگیدر. ولج .سینیار میدنک فراعت همه .هب ددرگ ی

بنی تفارطا ونیدو یدیهگاینیورا شاب تاراتفر بقارم هرتهب لوی هشن یزی روربا ایهکن رطاخب مایر:هگاچیزیمنیمگ

من.

. دزادنا یمی مایلعر یهب هاگن اهنت و میدزر نامشچ مایراررد زا شرفنت مامت



. ددرگ مربی شدرسنوخ و درس ی هرهچ هب زاب اما دسرت نیزامی نامشچ نورد ترفن همه نا ایزا هظحل ی مایلعر

یدنز: مرانک یتسینیار نابصع یونیدمیگیدر.ونیداب ولج سینیاچیار ایرابن

. ماوخ _منی

میاید. شدرم رسرب چیزی هچ نا زا دعب دهدب هلب باوج یوا ولج هنوگچ ونید. نامشچ رد مغ همه زااین میدنک ضغب

فرح نرب نووج اتود دبیناین هزاجا امش و مناخ رمیم میوگید:هگا عمج ی ولج ی تحلصم نسحم لقتیدزا هب مهردان

یمعیقمیدنز دنخبل هنادنمزور ومایرپی یمیدنز خرس هب هک تسا ونید نامشچ گنر .ایرابن ننزب مهاب ونوشاه

دوش. می لا حشوخ دنام؛ یدبیکالهمی ونرس و دوش وامی نیزاملا زاایهکن اما ارچ دناد منی

ساسحا شلد چیزیرد ندروخ ناکت اب درادن ونیدار هب ندرک هاگن تارج دزادنا اراپیینمی شرس سرتسا نیزازا
میدنک. لر تنک ار دوخ ی تخس هب میدنک عوهت

میوگید: نازرل یی ادص میوشیدناب تخر شلد رد لایهک حرد رمیم

نزبین ونوتاه فرح قاتا وت نک نوش یی امنهار ردام وشاپ _

م زاب ار تساه هلپ رانک هک شردام ردپ قاتا رد درذگ یونیدمی بصع هاگن ی ولج وزا دوش می دنلب اجیش زا فرح نیزابی
دوش. می دراو و یدنک

دوش می دنلب اجیش یزا بصع ردرنینام ندش هتسب اب دوش می دراو شلا بند هب دنسرخ مهر مای

؟ ردام یری ماجک رمیممیوگید: دننک می شهاگن ناساره رمیموهنلا

منک ضوع یی اوه حیطا رنینام:میمر

دوش می حیطا لخاد و دوش می جراخ قاتا زا تعرس وهب

دهد می نور یبی بصع ار شدود و وپیردپیمیدنز مکحم اهی کپ سیراگیتایشمیدنز

ارمنی شردپ باختنا و اهراتفر لدیل اعقاو . دراذگب اهنت اجیی یرد ضوع نا اراب شرهاوخ دناوت منی مه هظحل تحییک

ددرگ مربی شا هناش یوری تسد نتسشن مهفیداب



. دروا اراپیینمی شرس هلمیدنک ششفکر وزی دزادنا وریمزینمی ار رسیعسیراگ شردپ ابدیند

ی یشک مراگ سی متسنود :منی نسحم

مدش ی بوخ شاقن .... مشک ی مرجز ، مشک مغمی مشک ی مدرد مشک ی مراگ زجسی یمیدنز:خیلیچیازهب دنخزوپ رنینام

متشادن یدیهگای هراچ میوگید: همدقم بی اهیرنینام فرح زا هتفرگ لد نسحم

دوب رتمهم تارب ترتخد زا توربا یلوی تشاد ارچ : دشک می داد رنینام

متشادن دیهگای هراچ مهفب سا هلماح :نیزا نسحم

. دخرچ می میگیدروردحیطا تسد اررد شرس و یشمیدنز اهوم رد گنچ ی بصع میدنک هاگن ار نسحم روابان رنینام

هنک.... تتنعل ادخ خلایمیدنک: تخردرس ار شصرح و دبوک می تخرد یرب مکحم تشم دتس میای هچغاب رانک

هنک.... تتنعلا دخ

. دشک می بقع ارهب اهیشارمیگیدرووا وزاب مکحم میدور رنینام تمس هب نسحم

دنراذگ ی مرانک ار ناش یاهی گنادرم و رورغ مامت ردمیاید ندروخ ناکت اهیشهب هناش ود ره دشک می شوغارد ار رنینام
. دنزر می کشا ناشا هنادرد واربی

چینی رگا هک سا هتسکش ی روج شبلق نادب یاردیدییقین درم کشا ی نامز رگا اما دننک رگیهمنی اهدرم میوگیدن
... قاتا رد .واما دنزب شدنب دناوت منی مهبیدا نزدنب

میشنیدن تخت وری نیزا رانکر مای

؟ موناخ امشنیزا یا نتفگ هب منک عورش لوا نم بخ ی: مایلعر

میدنک. شهاگن گنگ نیزا



زبسی همرقوب هنک لگشوخ مارب وشدوخ بشره هشاب تسار ور ماهاب ایهکن منز زا معقوت نم موناخ ببیننیزا بخ مایر:

هدب. غاد وپیزا

. اااااه شابیم هتشاد مهافت مهاب مارب همهم ...خیلی هشاب ونابدک و هنومن یهنز دیهگایهکن ممموا

؟ افرح این ندز هساو رکفمنینکییمکدیهر هدزاش میدرپ: شفرح یمینا نابصع نیزا

ی؟ مهافت لا بند هچب االنابیه

دش انشا مهاب هزات ثمال مه ام روسیهدیهگ ی راگتساوخ این بخ ینهبنیزامیدنز: شنلد ی کمشچ ههقهق اب هارمه ی مایلعر

یم.

، فرح الم کاتدنچاب یمهک تشاد مهافت مهاب ردقنا ام میمگ نور یاالنمیمربی تحاران حاالهک بخ

. هراد دیند ناخد ونی قیهفا فرح زااین دعب نکرکف دشی هلماح ههام ۱

نکن ریزی وربا ادخ ور یوت میری؟مایلعر اجک هنوو دتس:دی ولجیشمیای رسیع نیزا مردیدور تمس هب دنلب تخت وری زا

. تسهدب یحملا فاک هزادنا هب

؟ همهفب تقشع ی سرت :چیهمی مایمزیدنز رخسمت ی دنخش ینی مایلعر

ی دوجو اب روطچ کاپمینزی قشع زا مد هکوت : دبوک ی مراو ارهبدی ووا دراشف می شا وقی ناتسد ینیزااررد وزاب مکحم

ناه؟ ؟ هسوبب ور تتسد دادی هزاجا دیهگ درم زایه منوا تمکشوت هچب ه

زیداتیهر ترفن زا شگنر اهیمیشی تیهل دروا باراالمی شرس مارا نمبیدا؟نیزا مسا رانک تمسا هرارق یهک تقو منوا
میوگید: صرحو رفنت اب دنهد می ناشنرت

ما هلا سدنچ دنچینو قشع زا هدازمورح هچب یه رطاخب اربیچیابید ؟هه هچب میگی نوخ ی هتخل هباین ؟وت هچب _

؟ مشکب تسد

اشید وتبیدا مسا رانک  ممسا اشید هشاب وت ملا ممسج ناه؟اشید میمنک شومارف ومقشع دعب مینکیازاینهب رکف هنکن

ونیهد. ملا شا همه رکف محور مبلق اما منک ی گدنز مشابروبجم ی ضوع ابوتی دعب زااینهب

. وروت هن میبیمن ممشچ ی ولج ونیدو یمنم سوب میگیرییامی ومتسد وت هک رابره شاب نئمطم



میدرغ: شا هدش اهیلکید نادند زاالی میدنز ششوگرد ی مکحم مایسریلی شفرح ندش مامت اب

هب نم سومان یینعی شب نم نز هرارق ی تقو چیز همه یبی هرتخد مدرکن دروخ تنهد وتی وتانودند وشات هفخ _

میای باسح

هبایهکن هسرب هچ ی شاب وردیهد هرسپ نوا باوخ تحی ممهفب هگا مراذ منی تا هدنز ی شاب نم ابیدملا مکلا مامت ینعی
ببینی. اجینم ونوا ی اوخب

هکن یگیدر مزاگار شنابل مکحم ردقنادسوب می تنوشخ واب اهیشسایرمیدنک بل اهینیزاارمینا بل شا هلمج مامتا اب
میدنک سح شناهد اررد نوخ ی هزم دشک ایمی هفخ یزاجیغ

دروا مکمی سفن میدنز. گنچ شا ای همروس کت تک وری یمایرزا اهوزاب هب

یهب مکحمراشف تسد واب میدنک سبح ششوغا و اربیندیراو وا رت مکحمر مای اما دنکادج دوخ ارزا وا عسیمیدنک
میدنک. دراو ینیزا ولهپ

دهد می راشف مایر وریسیهن ار شناتسد دوش می عورش رابود اهیش عوهت حتلا میدنز شنهار زابپی یهبیهق گنچ نیزا

میگیدر مارا مایر شوغارد و دراد مربی زاتالش تسد ندرک قتال همه ازاین هتسخ . ندروخ ناکت ردیغزایمک اما

ادج وا وزا میدنز هنادنم یپیزور دنخبل دوش می شم لستی هجوتم وقتالمنیدنک دروخ منی ناکت هکدیرگ مایابردیندنیزا
دوش می

. دناسر یمی تشادهب ورسیس هبار دوخ رسیع شکیند سفن رابدنچزادعب .نیزا دشک می رانک نانز سفن سفن و

. دهد ژمی اسامار نیزا رمک مارا مارا دوش یمی تشادهب ورسیس دراو شرس تشپر مای

ای؟ هعفد دشی تچ ی: مایلعر

ح تدوخ لوا منینکی، لو گنیری ومنوج ببیمن،ات نک ملو هتا هلوت یراین صقت هشاب مچ ی اوخ یومت؟می عضو نیزا:منیبینی

میهد. مباذع هراد تا هچب هکاین االمه

. دشک نیزامی فاص مکش یوری تسد میدنز. تنط ی شزا ی دنخبل



یشهباپی اهاپ یاب بصعد میشی.ونی تحار نکی لمحت .یه۸هام هدنوم دیهگ ۸هام طقف چیزینیس هرادن ی:عیب مایلعر

دنتسه قاتا نورد رد اهنت هکنیزاومایر تسا تعاس نیم تسرد میدنز هبرض هیمیز

میوگید: لدرد . درذگ ی مرمع ییک. هزادنا اربیونید یهک تعاس نیم

شکید؟ لوط نوشاه تبحص ردقنا ارچ سپ فنمیه شباوج هگا فنمیهاما . شباوج سپ داوخ می ونم مهزا نی

. دشک ایمی هدوسا سفن نیزاومایر ندما ردو ندشزاب اب

؟ رسپ هابور شیرییا بخ : ردان

شیریننکیم؟ ونومنهد ناج سیمین:مایر

میدنک: هاگن ونید هب هنادنم یپیزور مایلعر دروا اراپیینمی شرس ضغب نیزااب

وشیریننکین. نوتنهد شیرشیمر

هتسکش ی ادص دنکش ومی دوش می دروخ شدوجو قامعا چیزیرد میدنک ساسحا دروا ارباالمی شرس روابان ونید
. دونش ارمی شبلق ندش

می بوکخ اجیشمی رد نیزا تسد مایررد تسد ندش لفق اب اما دسرپب ار شراک اتلدیل دراد مربی مدق نیزا تمس هب
دوش

رد تمس یتهب نابصع اب دروا بی نابز یرب نخس دناوت منی عسیمیدنک هچره اما میدنک هتسب زاب ار شنابل ی طوط نوچمه
دوش. می جراخ قاتا وزا میدور

میوگی عمج هب وور یمیدنز خلتدنخبل دوب هاگا شرسپ زار زا هک باتهم میدنک هاگن هتفر ونید یهک هار هب بجعتم همه
د:

.... هروخباوه یمک تفر میدرک درد شرس _چیزینیسیمک

: دهد ابریندمی هزاجا رگیهاهیش وهب دشک می ششوغا رد هناردام نیزامیدور تمس هب مکاح وج ندرک ضوع اربی



ی شب تخبشوخ ایشاال نوج خهلا هشاب کرابم

ابیدهب زورما میدرپ باوخ زا یشل ابوم رادشه گنز ی ادص خنهلایابزا نونمم : میدنک هاگن باتهم یهب کشا نامشچ نیزااب

دوب هدشنرضاح الساهیش کرس هک دوب هتفه یک تسرد تفر می هاگشناد

نتمیدنک ارهب شگنر ی مرک ی وتنام یمیدنک رصتخم رسیارآیش رس

مرسیدنک. ار شا هعنقم سپ یشابلکی اهوم نمرخ نتسب زا دعب و یاپمیدنک داشگ اپ یمد کشم راولش

دراذگ می لبم وری ار اسویشل دوش می جراخ قاتا وزا دراد مربی ار شا ی کشم نشفاک هارمه ارهب شا هلوک

خبیر حبص ومیشنیدن:سالم دشک می نور اربی رنینام رانک ی لدنص و سالممیدنک مارا میدور هناخزپشا وهب

دوش. می شن اچیشیری ندز مه لوغشم و دهد ارمی شباوج هتفر مهرد اهی مخا اب رنینام

دوب. هدشن مه نیزا ندما هجوتم تحی هک دوب قرغ شراکفا رد ردقنا میدنک هاگن شردپ هب

رسی قدیهقیکراب دنچ میدرک هاگن سینی نورد اهیبولیارد هناد هب شفارطا هب هجوت بی دزادنا می شردام یهب هاگن
. تفگ چیزیمی بلر وزی میداد ناکت

ندروخ نیزامیلیهب لثم مه وا راگنا اما زابیمیدنک شا هناحبص اب فرح بی دوش شکیهدمی هنلا تمس هب شهاگن
درادن

زا دعب دوب.... هتفر رانک همه اهی بل زا هدنخ دوب هدروا شا هداوناخرسرب هچ هاتوک تدم یررداین مادشک می دنلب های

. دهد می نتفر هزاجا داتسا هرخ باال نتسشن رسکالس تعاس دنچ

یه فرخزم داتسا هچ دش مومت هرخ باال فووپ : رحس

هخم میهدخیلیور سرد مه رخا ات۱۰قدیهق هرا اهر:

ی؟ دمو پیشورنی هتفه ارچکالاسی :نیزا رحس

مدوب نوا گردیر دوب ناتسرام بی ماباب نیزا:

سرید؟ اجک هب بش ضقیهدی اهر:نیزا

دز؟ گنز تهب ونید

؟ مگب شهب مدوخ ترظن هب دزن گنز میدنک:هن ضغب هرابود نیزا



؟ تقونوا یگبی اوخ می شهب اهر:چی

. مداد جاودزا هباین نت رابجا وری زا میمگ رعتیفمیمنک شارب ور ارجام ی همه بخ... بخ...... نیزا:

ی؟ضقیهچیه؟ رابجا ؟ ووت ؟؟ میهنک جاودزا هراد شکید:کی ی دنلب هین رحس

میمنک جاودزا مراد میوگید:هیچی رحس هب ورو میدنک اهر ایهب هراشا نیزا

؟ ههاگشناد اهی هچب ؟کی؟زا اعقاو : رحس

لکشیه؟ کیه؟هچ بخ نیزا:

ربیم وشاپ اهر مرب. رحس،عفالابید رعتیفمیمنک تارب ادعب دوش: می دنلب اجیش زا نیزاکالهف

دوش. می شا یکی دزنرد وپیا روضح هجوتم هک دنا هدشن رود زاکالس مدق دنچ زونه دنوش می جراخ زاکالس اهر اب

دراذگ می ولج ی مدق .وپیا دناخرچ وپیامی تمس ارهب شرس

دشین؟ ین؟مکپیاد تسه بوخ ی تمه مناخ وپیا:سالم

بوخین؟ امش مبوخ نونمم اهر:سالم

ین تداعس میوگید:مک زیربل صرح نیزااب

وامیوگید: هب ور دوش تیهکنیزامی هجوتم وپیاو

بوخین؟ امش ماینی مناخ سالم

نکیم تبحص مهاب قدیهق دنچ یا:میهش وپامش فطل هب مبوخ نونمم میدنز: دنخبل صرح نیابزا

مرادن مه ندرک تبحص تقو مراد خیلیراک زورما یدنم شخبب نیزا:خنیر

هشک منی لوط خیلی مافرح وپیا:اما

مرب ابید مراد هلجع خیلی نم هدنمرش نیزا:

نکیم تبحص هار وت نوتمنوسرب دبین هزاجا سپ وپیا:

میریم نومدوخ نونمم :خیلی دزادنا وپیامی یهب هاگت مخا نیزااب



درکین؟ رکف مداهنش پی دروم رد طقف ین تحار روطره شاب وپیا:

مداد ور نوتباوج زور نومه منک؟نم رکف نیزا:

نکید. رکف رتش بی مداهنش پی بجار ات مدب تقو رتش بی نوتهب یحمیمد جرت . متساوخ نممی هک دوبن ی باوج وپیا:لوی

ارزامینا شتسد و دتس میای هاگشناد هطوحم مینا اهر دوش. می جراخ نامتخاس اهیوپیازا فرح هب هجوت ی نیبزا

میوگید: رشت واب دشک می نور نیزابی ناتسد

ی؟ شحو هتچ ی دنوکش ومتسد رتخد هوا

یمیوگید: بصع نیزا

ها. ومهفن نوبز ی هرسپ منیبینی

مدقمیدنز: ردحیطا دروا ادایوپیاارردمی ردحلایهک

ابهگب یسیریشیهچیزی هرسپ یکینیسهباین هخا منیمش نوتلا یبیخی تحار مهین .هب منوم می نوترطتنم زاب نم اما

ی؟؟؟ دنخ چیمی :هب دشک می ندرک رغرغ زا تسد اهر ی هدنخ ی ادص

دشی. هدزماب یوت.خیلی اهر:هبقیهفا

ارپیشمیگیدر. هاگشناد زا جورخ هار اهر هب هجوت ....بی دنخب تا همع هب نیزا:ورب

، دناسر ارهبنیزامی دوخ میدور:نیزا.....نیزا....... شلا بند هب اهر

دیهگ. نکن رهق رتخد :هی دشک یشارمی وزاب

میگیدرو دوخ یهب تحاران هرهچ نیزا
میرین؟ نوخ یش امزا یکیاربی تسار نک. سول وتدوخ مک دیهگ هسب : دبوک می شندرگ سپ ی مارا هب اهر مربیچیدن. بل

ب دوز هتفگ نامام مه زورما میریم، هتفه مهین وت اما متشاد هککالس زورما : دزادنا می نابا خی یهب هاگن توافت نیزابی

. هنوخ یا

زهجیه اسویل مارب ربیم هرارق گمغینمیدنز: دنخبل

ی. ابمایلعر مکرتشم هنوخ یم...هجیزیهاربی رخب ور ما

میدنک. هاگن اهر یهب کشا نامشچ نیزااب

اهر؟ میهش ترواب ،ابونیمد. مقشع اب مکرتشم هنوخ اربی نیزا:هن

ی هدنخ ، تفرگ مزا وماه لای حشوخ همه یهک سک درک،اب دوبان یوم گدنز یهک سک ی،اب ابمایلعر منوا میمنک جاودزا مراد
. تفرگ مزا ومداوناخ

میهنز تسد مهب هک رابره ....اهر رفنت ،هناب متساوخ می قشع اب جاودزا یابمایر....نم گدنز زا مسرت ....می مسرت می اهر

میمنک.... گرم ی وزرا



و میدرب تسد اهر . هروخ می مهب شاه هسوب وشدوخ زا میهش.حملا ضبقنم مندب ی همه سرت زا دزنیمکمیهش هک رابره

میدنک: کاپ ینیزاار هنوگ اهیوری کشا

تا. هچب رطاخب لقادح ی، زاسب یوت گدنز هرابود نکی شومارف ونیود درک،عسینک هچمیهش دقتیهردیهگ

. شماوخ منی ....نم هدازمورح ی هچب یمایلعریهاه،یه هچب امااین ؟؟ هچب نیزا:

، هشب بوسحم لتق هک هدرکن دشر ردقنوا هک زونه بیمرا. هچب رساین یهبالیی میهنز مرس اههب تقو ی ضعب

ابونید... تقونوا ، منزب مهب یور سورع این منوت می هشابن هچب این هگا

میهنک؟ تلوبق ی روطن ونیدای یهک نئمطم میدرپ: شفرح مینا اهر

میوگ ندرکرکف مکی زا ،دب دزادنا اراپیینمی شرس
ید:هن.

د وشراوس میدنک: دنلب ی سکات اربی ار شتسد اهر 

. ههار ین رتهب ،این نکنرکف مه عوضوم این بجار یهگ

اشی میوگید:هرا دوخاب . دنوش شامینمی راوس

یمیدنک. ظفاحادخ اهر وزا دوش می پیهدا هچوکرس هشاب ینهار رتهبد

می شناج هب هروخ نوچمه هتشذگ اهی زور ی هرطاخو میدور ورف رکف هب مه وزاب دراد مربی مدق هناخ تمس هب
بیش دتفا می شا هنامحر بی زواجت اهو ندروخ کتک هکیدا رابره دوش... منی دنک شومارف عسیمیدنک ردقچرهدنتفا

دوش. می رفتم و دسرت یمی مایلعر زاپیشزا

هیچعالهقای. نودب و سرت اب مه دنک،نا ی گدنز ابوا رمع یک تسناوت می هنوگچ

ابونید شکرتشم ی هناخ رد یارمیدیدهک زور شا هنارتخد ردخیاالت .مهیهش دشکب تسد ونید زا تسناوت می هنوگچ

، تسا

بیاید راکرس اتزا دنام می شرسمه ونید رظتنم و دشوپ اهیشارمی سابل ین رتهب و میدنک هداما اذغ اربیونید قشع اب

. دنربب تذل مه رانکرد ناش ی گدنز هظحل هظحل وزا دننک یم سقت مهاب ار ناشقشع و

دراپس می باوخ تسد ارهب دوخ و میدرک روصت ونید شوغا اررد دوخ هک اهیی بش هچ



میدز باوخ هب رتش اربی دوخ راب وره میدرک سح اهیش هنوگ وری اهیخیلایونیدار هسوب هک اهیی حبص هچ و

شلا حم ی اهوزرا هب یمیدنز دنخبل و دشک دنک.هایمی شتروص راثن شتاینار اهی هسوب نا رتش بی اتونیدردخیاالشت

دنا. هداتس ردحیطاای هدامآ رمیموهنلا دوش می حیطا دراو و دناخرچ می لفق لکیداررد

ی؟ درکر دی ردقناارچ رمیم:

ین؟ داتس ای شکیداربیچیایاجن لوط نیزا:سالمکالمس

ابید اراک همه هام این رخا ات تفگ نامام هب حبص اباب اسویتل یایربیماربیرخید برتدوز دوبیم وترظتنم هنلا:سالم

. هشب ماجنا

هنک نوتمرحم چیابید همهر زی هنزب هرسپ هسرت می هگا هراد ای هلجع هچ دیهگ ممهف رمیم:منی

. تفرگ زاهج میهش ههام یه راگنا یگبیهر سورع ی لوه لوه هنایهکن

دوش. می جراخ هناخ زا میدنک مکحم شرس وری ار شرداچ ودنز مرغی بلر هکزی روط نامه

دنتفا می هار شا لا بند هب اهرتخد

میریم؟ اجک نیزا:حاال

دبیم شرافس وتاه ی قرب سویهل بیدامیریم دشرارق مه شدوخ هداد مهبور هاگشورف یه سردا تا رمیم:خهلا

می یپیهدا گرزب هاگشورف ی ولج دعب ین مدنچ دونش یمی سکاتراوس دبیم. شرافسور اه سویهل قبیه رازاب میریم مشدعب

دونش

دنوش می هاگشورف دراو دوب هدش هدز ار الشت وصحم سکع یزا گرزب ولبات هاگشورف دردرس

رد اهر و خهلا ابدیند دوب سویهل یک اصوصخم هاگشورف زا فرطره گیجمیدور شرس سکلبود گرزب سنلا ابدیند
دنور می ناشتمس یهب قرب مزاول هفرغ



. دننک می داهنش اربیرخیندپی سویهلایار رهیک

میدرک شوخ لد اینرخیداهاراب تساوخ می شلد ردقچ میدنک کاپ ار دوب هدش راجی شا هنوگ وری یهک کشا رمیم
تشاد شکرتخد اربی یی اهوزرا هچ

. تسکش می رتش ارمیدیدبی شکرتخد گمغین نامشچ هک رابره

. تفرگ اجیمی شلدرد مرپیشکیدومغ اهیش قوش همه شا ی رابجا داماد ی روادا نیزاوی هدز مغ هاگن ابدیند

ارگبیدر شرتخد تسد ی شوخ هکاب دراد ار اهیی زور نچین بوزرا ی ردامره

. درخب یالیق درف اب شکرتشم ی گدنز اربی یناهار رتهب و دناخرچب رهش مامت رد

نشور لقادح شرتخد این تشونرس هک یدنک ماعد لد ورد میدنک هاگن هنلا هب مغ اب دوش می دنلب شا هایزاسیهن
اب میدنک هاگن اه سویهل هب قوش هکاب دوش شکیهدمی اهر تمس هب شهاگندنک جاودزا ی شوخ و قشع واب دشاب

دروا می بل یهب دنخبل شا هدازرهاوخ هب یرنینام هناقشاع اهی هاگن ی روا یدا

دوش می ناشنورد زار هجوتم دوز و میدنک کرد اهیشار هچب زور و حلا تسا ردام وا دشاب هچره

دیرگیارپیادمیدرک. وهار تفرگ ارمی جاودزا یاین ولج موریدشات دوز اربیش رنینام نوچمه مه نیزا تسد شاک

: ددرگ مربی شا خهلا تمس هب قوذاب اهر میدنز شا هناش یرب تسد دتس میای اهر رانک

نراد ی روکد فرظ لکی هراد ی لگشوخ یازی چردقنا لغب هفرغ یخهلابیایدربیم ااااو

یمیدنز. دنخبل رمیم

مرب تنوبرق اربیوتبیایمایاجن دیهگ هعفد رمیم:ایشاال

دود. می شتسوپ زیر نوخ و تسا هدش خرس اهیش پل تلا جخ زا میدنک ساسحا دزادنا اراپیینمی شرس مرش اب اهر

خهلا نونمم اهر:



اهیشار مخا اهرمراد غارس تارب بوخ رسپ یه میمنک سورع مه ور وت هشب صخشمزا ینی سورع لکتیف راذب رمیم:

دوش می مامت نارگ رمیماربیش فرح این ردقچ . دشک می مهرد

. هدرک باختنا دیرگی رسپ اربی ار وا شا وخهلا دراد تسود ار رنینام وا

منوخب ومسرد ماوخ لویعفالمی خهلا نونمم اهر:

دبی. همادا ور تا سرد ی مهمینوت جاودزا زا دعب اه هشاب هتشاد لکشم تندنوخ سرد اب رنینام یمنک منرکف رمیم:

هرابود رمیم نادنخ هرهچ ابدیند میدنک هاگن رمیم هب بجعت واب میدنک دنلب ار شرس رسیع رنینام مسا ید نشاب اهر
دزادنا یینمی اپار شرس هدز مرش

دبیم. ماجنا ور ربیمقبیهیرخیداه هرتهب موناخ سورع متفرگ ومباوج بخ ایمیدنک:خیلی هدنخ کت رمیم

....بیاایاجن. نامام هنلا:

. دنور می هنلا تمس هب همه

؟ هروطچ ورسیسذپیاریی این نامام هنلا:

سرپب نیزا دوخ یم؟زا رخب هرارق نمارب هگم رمیم:

تس...نیزا نی شساوح ال صا هک هنلا:نیزا

میدور:هلب هنلا تمس هب نیزا

؟ هگنشق هنلا:ببیناین

اهی لگاب یهک گنر ورسیسچینیشیری ابدیند دهد می دادتما هفرغ اهی هسفق ات هنلا هراشا تشگنا ارزا شهاگن نیزا
میدنز قرب شنامشچ دوب هدش ئزتین گنر طالیی هتسجرب

دشک می شرانک گنر یطالیی هتسجرب اهی یوریلگ تسد دراد مربی اهار باقشب یکیزا هسفق نورد زا



ومیوگید: دسوب ماری شا هنوگ هنارهاوخ دزادنا نیزامی هناش رود ار شتسد لا هنهگنشق خیلی میوگید:هرا مارا و

هشب بوخ یت گدنز نکی، هدافتسا شزا ی شوخ یایشاالهب جبا هشاب تکرابم

مغ دنخبل امااین یمیدنز دنخبل نیزا

: دنک ناهنپ دناوت ارمنی شنامشچ

هشن نم لثم تتشونرس هنک ادخ یایشاالاربیوت...لوی جبا نونمم

میدور ناشتمس هب دوش می نامهم شلد یرد گرزب مغ رهاوخ اهیود فرح یند نشاب اهر

دشک می شوغا اررد ود ره هدنخ ابجیغو هدما دوجوب ی اضف ندرک ضوع واربی

یفمیدنک. رعتاهرتخد اربی رمیمار وخهلا دوخ بین هدش لدب اهیدرو فرح و

ام. شاداد یهبریش تسب ی تدوخ هرخ یهدبال شرت ی هرتخد خا :خا دبوک ی ماهر رسرد مارا هنلا

. دروا ردمی اربیهنلا ار شنوبز اهر

ایمی ههقهقزا .....نی هرادن هکریش رنینام هزات مهزیدایما نوتق ال خادب شاداد نوارس زا داوخب نوتلد اهر:خیلیمه

دنز.

منیهش. اهیرنینام مخا رحیف وت زج هب سک یهیچ دموا بوخ ییایون ادخ نیزا:

.... دراذگ می باتهم یاهی رادلد ینیزاورگیهاهیرمیمو عونصم اهی هدنخ و اهر و یاهیهنلا خوش هب زور قبیه

. دندرگ مربی هناخ هب ناوارف ی گتسخ اب بش

دوش ی مراد بی باوخ یلزا ابوم گنز ی ادصاب یزا، ندوش می باوخ نامهم یهد سرن تشلا هبب شرس دوش می شقاتادراو

:هلب ماریدنز لا صتا همکد ندرک هاگن نودب دراد ی مربار ی شوگ و دشک می تخت رانک ی لسع وری ار شتسد هتسب نامشچاب



_نیزا...نیمزا

میگیدر تدش شبلق نابرض میشنیدن تختور ودنک می زابار شنامشچ رسیع ی شوگ رد شا هنادرم ی ادص پابیچیند

. دسر می ششوگ هب شبلق مظنمان اهی شپت ادص دراذگ می شبلق ی ورار شتسد

ونید ملد ناج میدنز: یبل مارا هب

.... ماوخ _می

میدنک... ثکم مکی

تمن ببی ماوخ _می

هشاب درتیدمیوگید: میگیدرو نادند هبار شبل

مترظتنم نوتچوکرس _

میما هشاب _

. دهد ماری نفلت ندش عطق زا ناشن نفلت تشپزا دتمم اهی قوب ی ادص

هکمیبیدن ار هچره تعرساب دتس یزارایشمیای مولج میدنز، شتروص و تسد دوش،بایهب یمی تشادهب ورسیس دراو
طخ هکاب شا میشی نامشچ یهب هاگن . دشاب حور بی شتروص یونید ولج دهاوخ منی شلد هیچ میمدلا شتروص هب

دزادنا می دهد می ناشن رت تیهر مشچ

دشک می شا ی کشم شلا یهب تسد دشک می شنابل ور مکحم ار شگنر ی رگج رژبل

دوش. می جراخ قاتا زاو ددنب ماری شد فسی ی وتناپ اهی همکد

وهب دروا یردمی شفکاج ارزا شگنرد اهیفسی توپ میاید. نور ذپیارییبی زا دنک داج ییای ادص ورس هک نآ نودب

مهمیدنز..... یهب مارا وردارهب دوش می جراخ هناخ زا ماپیدنک



میگیدر. تدش شبلق نابرض شگنر ای هرقن ی رمک دابیند دناسر می هچوکرس هباردوخ دنلب اهی مدقاب

عسیمیدنک و دشک یمعیقمی سفن . دزرل شامینمی رد یهر گتسد وری سرتسا زا شتسد

دوش... می راوس و میدنک زاب رد دوش شپینام هک نا زا لبق دشاب مارا

دننک، می توکس ای هظحل ود ره دونش ارمی شم سال باوج ی مارا نامه وهب یسالممیدنک مارا هب

هبنیزا مغ :ونید؟اب دناخرچ ونیدمی تمس ارهب شرس هتسها و مارا اهیشمیگیدر نادند زابی ارهب شبل زیدا سرتسا زا

دتفا می سحن بش نا رد شرورغ ندشدروخ یدا هرابود شند ابدی میدنک هاگن

یدنک. مرتش اربی شتعرس هظحلر وه دهد می راشف وریزاگ اپیشور

یمینکی؟ رادراکچ ... وربرت مورا یدنز:ونید مادص ار شمسا سرت اب نیزاایرابن

میدی نومنتشک االنهب

نارچیزا؟ ارچ؟ : دشک رفیدامی مشخ ونیداب ایرابن

چی؟ ارچ میدنز: یبل مارا هب دوب هتفرگ دوب هدش شر گی رگیناب یهک ضغب زا هک یی ادص نیزااب

؟؟؟ ارچ وگب طقف میمنز فرح چی بجار یهک نممینود زارتهب تدوخ _

ونید... ورب مورا : دراذگ می دربتشاد ی وریهبل ار شتسد

؟ مرادن نم هک هراد یچی ضوع هرسپ نوا ی؟ درک وراک ارچاین وگب طقف :نیزا دشک رفیمدای

ناه؟ ی؟ درک وراک ارچاین ی... دنوکشو مرورغ ی.... درک مدروخ ی ناه؟تنعل

رابره اوخیناه؟ارچ می ونم مه یوت تفگن مهب تدوخ هگم وتمیمیمر؟ نودب ی تسنود منی هگم ؟ تماوخ یمی تسنود منی هگم

میدز؟ قرب قشع زا تامشچ متفگ می تهب هک



؟ مرادن نم هک هراد چیزچی همه بی نوا ؟ وگب ییهچیزی تنعل ی؟د اوخ می ونم مهوت مدرک می رکف قمحا نم ارچ

میهد؟ نوج تارب نم لثم منوا ؟ هراد تسود نم هزادنا ...هب منوا .... منوا

ینیزاخیلی تفرعم خیلیبی ؟؟؟؟ هدش؟هرا تامشچ قشاع نم لثم منوا

. دبوک می مهب شامینار رد مکحم دوش می جراخ شامین زا تعرس وهب دراد می هگن شامینار ی تفرعم بی

ونید. نتفر هب دزود می مشچ و دروا ارباالمی شرس نانک رگیه نیزا

دنا هدش جراخرهش زا دوش می هجوتم هزات هداج و فارطا ابدیند دوش می شامینپیهدا رسیعزا

میدنک کاپ ار شا هنوگ وری هدش ناور اهی کشا تسد تشپ ردحلایهکاب دراد مربی مدق ونید تمس هب مارا

وت زا رتهب شز تس...مایهریچچی مینکینی رکف وت یهک روطنوا ادخب رفیدامیدنز: دنلب

اما... تس نی

دوش:اما می هفخ یش ولگرد شا هلمج همادا ونیدمیدنز یدایهک رفاب

ی؟ درک وراک چیاین هساو ی؟ تنعل چی

نیزا رسپ شاب مورا متفگ می مداد یمی رادلد و مدوخ شا همه دوبین قاتا وت لا غشا نوا یهکاب تعاس نیم نوا ناه؟وت
وتی..ونید: ملا طقف هعوت ملا طقف ی؟نیزا سرت فنمیهزاچیمی شباوج هک همولعم داوخ ورمی وت رطاخ مه

تقو ....هیچ تمشخب منی تقو راک...هیچ تنا راکی....خی تنا چیو...وتیهخی همه ی... درک بارخ چیو همه ی تنعل

یهمیوگید: رگاب و دراذگ ونیدمی هناش وری ار شتسد دتس. یدمیای ونرس تشپ و دراد مربی مدق تعرس هب نیزا

ونید...هب...

... مدرکن تنا خی نم ....نم... هشب ی روجن ای متساوخ منی ادخ...نم

ورفیدا دهد می لوه بقع تمس ارهب وا مکحم و ددرگ مربی شتمس ونیدهب



: دشک می

ی؟ تنعل چیه سپ تس نی تنا خی هگا

دتفا وریمزینمی مکحمو میدور بقع یهب مدق دنچ یونیدنیزا هبرض اب

. دراذگ می شمکش وری ار شتسد و دشک جیغیمی شلدر یردزی درد ابپیچیند

میدنز: بل سرت رپیهدنیزااب گنر دود.ابدیند می شتمس رسیعهب یجیغنیزا ادص ونیداب

نیزا..چیدشی؟

ونید مسا میگیدروابجیغ زاگ مکحمدرد ارزا شبل چیدشی؟نیزا .ببیمن رادرب و تتسد دش... تچ ... مدرک طلغ ... مموناخ

میدنک: ادص ار

ید وووون

ما هچب ما... هچب ...

تا؟ینعیچی؟ هچب ناه؟ میدنک: هاگن ابگیجیهبنیزا

ونید ما هلماح یمیوگید:نم....نم تخس وهب دشک می شا هدرک قرع یهبپیناشی تسد نیزا

ی خوش یزا ناشن ات میدنز لز نیزا نامشچ رد تسا نشیهد هابتشا اهیش شوگ میدنک سح میدنک. هاگنزا هبنی بجعتم

میدرب. شفرح قحیتق ،پیهب کشا نیزازا هدش زمرق نامشچ ابدیند اما ببیدن شنامشچرد

ژ اسام ار شندرگو دشک می شندرگ تشپ ی تسد دوش می دنلب وریمزین زا

میدور بقع مدق دنچ دهد می

زابیمیدنک. شا وابریشاهیخیلای دراشف می شتسد رد مکحمار شا هناچو دشک می شش هتری یهب تسد

زابی شا وابریشاهیخیلای دراشف می شتسد رد مکحمار هناچ میشنیدن شرانک وناز وری نیزامیدور تمس هب هرابود
میدنک.

اهی تردیهل دروا ارباالمی شرس میگیدرو تسد نیزااررد هناچ میشنیدن شرانک وناز وری نیزامیدور تمس هب هرابود
میدنز: لز شا میشی



مبوخ اپویینمیدنک:هرا... ارباال شرس تبثم هناشن هب ؟نیزا هبوخ چی....چیرادیمیگی؟حتلا

چیههکمینزیزهینومیگی؟ افرح این سپ _

مایهر هچب ما... هلماح ونیدنم.... _هن

میپیدچ: هداج و نابا یبی همه رد نیزامیدنز شوگرد یسیلیهک ادص

رسپ،ینعیاالنوت... نوا ینعیاب تفاثک ی؟ درکن تنا میگیخی تقو نا ای؟؟؟ هلماح ناه؟ ی؟ درک ی طلغ هچ ی تنعل _

رفیدامیدنز: دنلب دنلب دنک. لماک ار شا هلمج میایدهک شمرش تحی

چیز.... همه یبی درک هکدوب راکی هچ ،این تفاثک ی درک بارخ ومتاروصت ی همه هنک، تتنعل ادخ هنک، تتنعل ادخ

یمد... سراجک یابببینهب اااااادخ هنک. نوتتنعلا دخ

هدرک ینراکی چمه هکیه هدش تسپ ردقنا ،نیمزا.... مسفن یم، گدنز ، مقشع مونش می مراد ونید:ببینچی

شا، میدیمد ماه هچبردام نم یهک ،سک متسنود مامی هنوخ موناخ نم یهک ،سک

سا ییکیدیهگ هچب ردام حاال

شکیدی... نجل هب مه ردام مسا تحی وت تفاثک ... سا هداز یهرح... ردام ...

چیز... همه بی نوا هب تنعل وت.... هب تنعل ی.... تنعل ی درک بارخوماه ارواب همه ... مدرکرواب ور وت هک مدوب قمحا نم

تنعل وش هفخ : دشک رفیدامی میدرب...نیزا شرو نیزای تمس هب مراذب هدنز ح.ر.و.مز.ا.د.هوتا هچب نوا وتو هگا بیغیمتر

ی

مینزی؟ فرح غیتر؟زاچی

میدنک زاب نخس هب بل هرابود سپ میدرک عافد شدوخ ابیدزا دوب هکاتهباالننشیهد هچ ره تسا سب دیرگ



ی تنعل منیدزی نم هب ور اه فرح یهکاین تشاد غیتر رفیدامیوگید:هگا اب ایرابن

ی؟ نزب زاغیتر مد یهک دوب اجک مدوبر یمای اهدگل و تشمر نمزی هک عقوم نوا

دشی الل ارچ ی تنعل ناه؟د ی؟ دوب اجکدرک زواجت مهب هک عقوم نوا

؟؟؟ ناه ی؟؟؟ دوب اجک میدرک،دهتیمدمیدرک دوبک وسیهاو مندب دنبرمکاب هک عقوم نوا

ی. ضوع نوا زا منوا مشب هلماح متساوخ نم هگم . هدموا نمرس یچیهب هچمینود وت

گالیهمیدنک میدنز قه و تسا هداما شرس رب هک هچ ناره زا رعتیفمیدنک رگیه واب دوش ی مدنلب اهیش قه قه ی ادص
. تسا شکیهد یهک رجز همه زااین

مخ ونید رمک ینیزا هلمجره اب

.... شقشع تشونرس اربی ورگیهمیدنک دزرل اهیشمی هناش دوش می

... شا ی رابجا ندشردام زا میدنز هجز ونیزا

دشک می ششوغا اررد شناج بی مسج نیزامیدور تمس هب مارا ونید

ی ادص و دراک می شبلق وری تسرد شا سیهن هسفق ایمعیقوری هسوب ، دراذگ می شدرم وریسیهن ار شرس نیزا
. دونش می ناج شوگ اب اراب ار شدرم بلق نابرض

میدنک دوب هدما نور بی شلا زاش هک ینیزا اهوم نمرخ ارمینا شرس ونید

میداد. شمارا جعیب ونید هب میدش تسم ازاینوب مایرهک سکعرب میدنک مامشتسا یش اهوم ارزا یسا شوخ ووبی

تابالق دولا لگ با سنج دویرگیزا دوب یوزاللیبا کاپ سنج هکیکی درم مینااینود دوب توافت ردقچ

دشک می تملظ یو تخبدب قامعا هب دوخ اب اروا دشاب شک دزنی هک ره هک

دشک می ششوغا رد رتش باری میرگیدونیزا هنادرم و مارا هک تسا ونید ایرابن



گبیدر. شمارا شا مزینی هتشرف شوغا زا تسناوت هکمی دشاب ینرابی رخا اشیداینلواینو

میدنک همزمز شا یمزینی هتشرف شوگ رانک و یدنک مزاب نابز و یشمیدنز اهوم ایوری هسوب

دوش می شوگ شدوجو مامت ونیزا دوب هدما پیشنی شتصرف وگبیداما هبنیزا دوب هتساوخ می حلا هکاتهب هچناره زا
. شا ی گدنز قشع اهنت هناقشاع اهی همزمز اربینشیند

دننکب ار یی ادج زا دعب یاهی گنتلد مامت ناربج ات دننام مهمی شوغا رد ردقنا

ی لدنص ارهب شرس یزیدانیزا گتسخ زا دنوش ینمی شامراوسو میدنک دنلب وریمزین نیزاارزا مارا تعاس دنچ زا دعب
دزادنا می دوب هتفر ورف یمعیق باوخ رد هک نیزا موصعم هرهچ یهب هاگن میدور.. باوخ وهب دهد کتیهمی

دوخ واب میدنک کاپ ار نا تشگنا رس اپیینمیایداب شمشچ هشوگ زا هناجمس ی کشا هرطق

منک؟... تشومارف روطچ ؟ مشکب تسد تزا روطچ میوگید:

میدنک زمرت شا یخهلا هناخزارترود ای هشوگ میپیدچ هچوک نورد

وریپیناشینی ار شنابل و دوش مخمی میدنک ششزاون مارا و دشک نیزامی هنوگ وری ار شتسد ددرگ مربی نیزا تمس هب
دسوب وطالنیمی ومعیقو دراذگ زامی

ن ندرگ ی دوگرد ار شرس میدنک شزاون نیزاار تسد تشپ تصش تشگنا واب دراشف می شتسدرد رظیفنیزاار تسد و
میوگید: ششوگر زی مارا و میدرب ورف یزا

میدنک اهیشزاب کلپ الی مارا نیزا ممناخ نیمزا...

دوش:هلب می اجباج ی لدنصرد ونیدمکی شوغا رد دوخ دیند نیابزا

؟ هنوخ یربی اوخ _سریدیممنی

یونید لسع نامشچرد ی هاگن

یمر... مارچ میدنز: بل مارا میدنک

ونید؟



مموناخ مناج _

م ششش :هی دراذگ می اهینیزا وریبل ار شتسد زاایندیهگ....ونید ....دعب مموناخ وگن مهب میدنک:دیهگ ضغب هرابود

... منود ی

ی یدیهگایشب سک ملا منک لوبق منوت منی تس نی مدوخ تسد

.... مداد منی جاودزا هباین نت دوبن مردینو هچب اپیاین یما؟هگا ضار جاودزا هباین ینکینم مرکف _

اباب... رابجا مه فرط زایه هچب این فرط زایه

... منوت منی وت نودب متقشاع مزونه نم ادخب

بخ دوش:خیلی خیهرمی نور هببی هرجنپ وزا دشک می بقع ار دوخ ی بصع ونید ینمیپیدچ شامرد هک شا یرگیه ادص

مدشن نوم شپی ات ورب...ورب

.... سود ونیدنم _اما

نمادخب هتمکش یوت هچب هساو منیمنک یورتیهکتیهک ضوع نوا میما هاتوک االنمه هگا ی دوبن رصقموت نیزا منود _می

مرت... نوغاد وت زا

مرادن وتاه رگیه تقاط ی تنعل نکن رگیه هسب

ماپیدنک: شا هنوگ وری زاار کشا تارطقو دشک اهیشمی هنوگار شتسد مارا نیزا

ی... شب تخبشوخ مراود ....مای مراو ماید...

مربیدرگ:نیزا شتمس یونیدهب ادصاب دوش می جراخ ین شامزا و میدنک زاب ردار

مناج _

میوگید: دزادنا یهبنیزابی هاگن هک ونیدبینا



شنت زا وشرس گبیات مهب فاکیه طقف درک یذایتت عقوم یه هگا ی نزب مهب گنز فاکیهیه ی تشاد یجا تحا مهب هک نامزره
منکادج

. منوشن می شاذع هب وشردام و مردیمرا وشکشا بردیهرا وتکشا هگا نودب

ظفاحادخ منونمم : دهد می ناکتار شرس مارا نیزا

دوش. می جراخ هچوکزا یع رسو میدنک نشور شامینار تعرساب میدور.ونید بقع ی مدق و ددنب شامینارمی رد

*************

باالمیدور اهیسنلا هلپ ارباالمیگیدروزا شسورع سابل راد فپ نماد

میدنک لفق نیزا پچ تسد اررد شتسار تسد ی )مایلعر رادربمل (فی رحس هراشا اب

ی مایلعر ناتسد رد دوب هدش تس شلگ تسد اهیبای زراب هک ار شگنر ای هزور یاهیفی عونصم نوخان صرحاب نیزا
. دشک می مهرد اهیش مخا درد یدنک.مایرزا مورف

میهش بارخ نوتمل فی نکن مخا داماد میدنک:هیاقا اجباج شتسد یناررد برودرحس

نادند وزاالی دراذگ امنیشمی ارهب شا ی فرب اهی نادند ودریف میدنز باالیی دنلب دنخبل یدنک مزاب مه ارزا شنابلر مای
میوگید: شا هدشد اهیلکی

. هبوخ ی روجن ای

دتفا می هدنخ هب هرخسم هدنخ نا یمایراب ابدیندقیهفا دزادنا مایمری هرهچ یهب هاگن نیزا

رانا گنر هب بشما اهیشهک یبل ولج مارا شتسد دوب شراتفر رد هاگادوخان ایهک هوشع واب ددنخ می دنلب دنلب و
. ددنخ می زان میگیدرواب دوب هدمارد ی تشهب

دوش. می زاب مه اهیشزا مخا ی زانط و تفارظ همه نا .ابدیند دنادرگ مربی نیزا تمس ارهب شرس مخا مایابر

. دروا می بل یهب دنخبل لد هت زا دوش می شسورع ون نامشچ گویاریی زیابیی وحم فارطا هب هجوت بی



تسا هدشرتاب یورپیایزی روه ره نیزازا بشما میدنک:هک فارتعا لد رد

دهد می ناشن ی شحو جعیبمیشیاهیشار شراد هلا بندو شکیهد مشچ طخ یاسیهو دود ی ههلا نا

اهیشاپیینمیاید. وریبل نیزا نامشچ زا شهاگن میدنز شبلق یمهب قتسم تیری شا هدش ی نامک ی اهوربا ونا

کش رباپمیدنکبی شلد یرد بوشا اه اینبل دوش می تسم شسورعون پیشزاپیشزادیند شنابل ی خرس ابدیند
ات تفرگ می ماک ینیزا رانا اهی بل زا ردقنا و تشذگ یمنی تشهب بان بارش نا یزا تحار هباین دوبن یایاجن سکرگا

دوش. یعملا همه زا غراف و تسمرس

. دهد می تروق ار شا هدنخ خیهریمایر هاگن نیابزا

ی هلصاف ارزااین شنامشچ قرب و تشاد قرف لبق جعیباب شبشما هاگن میدنکاین شگنر بش اهی یهبتیهل هاگن
. دزادنا یشمی اپاترس یهب هاگن . میدرک سح ی بوخ هب مه هاتوک

یسرید مرظن هب مهیهش گیررتزا سفن رتو باذج قارب تیز کون ی نرو اهی شفک نا یاب کشم لجویهق راولش تک نا رد

دوب هدرک هربارب ود ار شا هنادرم تهبا بجع ی کشم راولش و تک این

ونا دوب هدرکداج ای شا هنادرم تابیپ شاف ی داضت دوب هتسب یش ولگر گنینرادیهکزی گنر ی کشم پاپینوی نا اما
میداد شناشن رت سلا مک هدز یباال اهوم

هنادرم مه ردقچره ، دشاب باذج مهزیابو ردقچ گمغینمیدنز.مایرره ی دنخبل ی لوسوس پاپینو نا هرابود ابدیند

دوش؟ منی هک شد ونی دشاب

درکدوش هچمی دوش؟ می

زبیشیرینبیایی. ناهد یابیدهب شاب هک ینمه رتدب ینیا رتهبرگ دی تسا لدراک

:( رادربمل (فی رحس ؟ اهامش یین اجک ی مهمیگیدنر:اها زا مشچ رحس یجیغاهی ادص اب

ندروا هک دنپسا اجیهاگ تمس میرید دعب میگید دما شوخ ماوقا هب نلا سرود یم خرچ ردمی مهینمد تفریمزا االنهک
هدروا دنپسا یهک نوا ینمیدینهب نوخرچ می مهرس رود لوپ



یکتیمیهنک،مهفی صقر میشینینیزایه ناخر مای امش مه دعب ین صقر نسمی طسو نیزاومیگیریمیاین تسد مشدعب
دین؟

. دنهد می ناکت رسی هناع طمی ود ره

دنوش می سنلا دراو هلهله و تسد یجیغو ادص اب

دشک می شا هدش یشینینو اهوم یهب تسد میدنک بترم شگنر ی کشم دنلب ی سکام وری ار شد فسی هاتوک تک رمیم

. دشاپ می لقن ی رابجا داماد و شکسورعرس وری نانک ورگیه

میدور. شرسپ ربتس وسیهن انعر دق هقدص نابرق یه رگاب سیمین

یببیدن. داماد سابل اررد شا هشوگرگج هک دراد ینبشیار چمه ی وزرا ی ردامره

سابل نا اب ههلا و ماهلا میریدز. ناشرس وری سانکسا ای هتسد ارباالمیگیدرو شدنلب تشپ ی ناجمداب ی سکام هشوگ

دنشک می لک دنسر می رظن زیابهب هتشذگ زا رتش هکبی ناش یوطالیی تروص ی کسورع اهی

میریدنز داماد و سورع وری زر زمرق اهی گربلگ و دننک می ههله و

ددنب ماری یش وتنام باالی همکدو دهد می له شلا لخاد ار شا هدشرف ی اهوم وهنلا

می ناشرس وری ار داب کرابم ناتدنو اهیئزتینیپی هکس ارباالمیگیدروابرگیه شگنر ی رادیسا هلا بند نماد هشوگو
. دشاپ

گنر یطالیی تنطلس هرفنود لبم ووری دنور می اجیهاگ تمس هب ماوقا مامت اب یی وگ دما شوخ یو سرپ لا وحا زا دعب
میشنیدنن

تارطق لا متسد واب دهد می تروق راد ادص ار شناهد با دزادنا می ردسنلا رضاح نانز عمجیت یهب هاگن سرت مایراب
میدنک کاپ شا یپیناشی ورزا ار قرع

. هدوبن یی اهنت هب مه نا نز همه مینااین حلا اتهب



دشاب هتشاد سرتسا ردقنا ندش داماد و ندرک ی سورع ارمنیدرک شرکف تقو هیچ

میدرک ناشرخسم هدنخاب دندرک رعتیفمی ناش ی سورع بش سرتسا زا مافیلهک ی اهرسپ مهیهش

ا حدنز می رانک شتروص وری نیزاارزا رحس،روت روتسد یسرید.هب مرظن هبرت هرخسم و رتدب همه زا شدوخ حلااالن اما

مرتیبیدن حضاو ار شا هرهچ ال

دوش: می هارمه رحس اهی نداد روتسد میگیدرواب تسد نیزاار تسد مارا . دروخ می ناکت شنورد چیزیرد

رفاین. سوبب وشتسد حاال بخ خیلی

. تسا هدش شنابل ی رانا گنر هب اهیشمه هنوگ .حاالدیرگ دزادنا اراپیینمی شرس تلا جخزا نیزا

میدنز. شا فسیدورظیف ناتسد ایور هسوب مارا میدنک شزاون نیزاار تسد تشپ تشگنارس یاب مایلعر

یخمیدنز. شندب مامت شناتسد ی درسزا تس بطیعینی نیزا ندب ی امد میدنک ساسحا

:نی دروا ارباالمی شرس ناساره دشاب هدش دب شلا نیزاح ایهکن سرت .زا تسا هدش شنارگن میدنک سح اربیلواینراب

ی؟ درس ردقچ زا

. مبوخ _نم

؟ هداتفا تراشف ی درس ردقنا ارچ سپ _

ین؟ دروخن هاگش ارای مدروا نوتارب یهک راهان ی؟ دروخ ی.چیزی دوب ولتایه هاگش ارای وت حبص زا ایهکن هساو امتح

میگیدر: نادند هبار شبل هشوگو دزادنا ی مرت یین اپار شرس تلا جخزا نیزا

یابنید منز ننک هاگن بخ : دشک مهمی اهیشاررد مخا . هتشز ننک می نوماگن نراد همه ادخ وروت ی .مایلعر مبوخ نم

درادن تلا جخ ؟اینهکدیهگ یهنا هبوخ حتلا مسرپب



ناشتمس هب هک میدنک هراشا ودهد می ناکتار شرس رسیع هنلا دابیند دنکاد ییپی انشا ات ندناخرچ می نلا سرد ار شهاگن
بیاید

هنلا:هلب.

؟ دوبن شهب نوتساوح ارچ هدروخن چیزی مهاگش ارای وت منکرکف هداتفا شراشف ی:نیزا مایلعر

میوگید: مخا واب میدنک کزان ی مشچ تشپ هنلا

یم راذب شنهد وت همقل هکنیس هچب مینزی افرح هچ اقار مای ااااو

. هروخب کشالتیشیرینیچیزیبیرا یه تسه هک هلماح لوی تس نی هچب ی: مایلعر

یاالن؟ تفگ میدنک:چی هاگنر مای هب بجعت اب هنلا

هروخبرا کشالتیشیرینیچیزیبی متفگ میدنک: شهاگن مایگریج

ای؟ هلماح نیزا هدب مگرم ادخ ... شلبق میدنز:هن شا هنوگ یهب گنچ هنلا

دهد می ناکت تبثم هناشن ارهب شرس مارا نیزا

می هاگنر هبنیزاومای بجعت اب اتودره دننک می چپ چپ ناششوگرد چیزی رمیموسیمینمیدور تمس هب تعرس هب هنلا
ارچ تسنود یمنی سک مشب تحار تتسد زا نم تتشکب ادخ ی یمایلعر دننک؛نیزا:اااو می همزمز چیزیار بلر زوی دننک

ی؟؟ تفگ

دراذگ یمیزمی ورار تبرش یمیهووشیرینیو واح سینی همدخ

بیداباال تراشف روخب بیایهشیرینی هرادن مهفیند....عیب هکمی هرخ باال بخ ؟ نتسنود منی مایر:هع

دشک می شمکش یوری تسد وکوالهف میدنز نا یهب کچوکزاگو مایمریگیدر تسد شیرینیارزا هرغ مشچ نیزااب

دوش. اجمی اجیش،اجهب ورد میدنک بترم ارمیگیدرو شتک یهبل مایلعر

. هتفر مدوخ هب نوطیشا شی هرب شنوبرق میهنز؟اباب دگل ایمیوگید:چیه هدنخ کتاب



میدنک سمل ار شمکش هرابود و گمغینیمیدنز دنخبل دوش یمنی بصع الفمهیهش خرب نیزااینراب

شبیمام. یهک دموا ی نومب یهک دموا ینکی، گدنز یهک دموا میوگید:وت لدرد

مایاقار یهند صقر تقو بخ :خیلی رحس میمنک.... لمحت هدش هک مه وت رطاخ هب هرا منک ی گدنز وت رطاخب منوت می منم

نس نیمزایگیریومیاینور تسد ۳،۲،۱ شرامشاب

مهمیمدلا. ارهب شا هدرک قرع ناتسد فک ی ومایلعر دهد می ناکت رسی سرتسا نیابزا

میدنز شتسد تشپ ای هسوب دوش مخمی ولجنیزا دوش می دنلب اج زا گنها عورش ورحس ابعالتم

دنک: ناهنپ ار شسرتسا عسیمیدنک و یمیدنز کمشچ شا تاذی تنط وابشی

؟ مناخراکرس میدین صقر راختفا

. دنور نسمی ووری دنوش می دنلب اج زا یمیوگید:هلب عونصم ی دنخبل ابو میدنک کزان ی مشچ تشپ نیزا

، دننز می هقلح ناشرود توس و تسد ابجیغو ناوج نارتخد

تسا رابیرتک مه کدوک تحیزایه یزا نرمک هکدتفا ی مرکف وهباین میدنک هقلحزا ی نرمک رود ار شتسد مارا

دوب. صقن بی شا هرهچ نوچمه مه شمادنا تسا هدما شر یگی زانط ی رتخد بجع ددنخ می دوخ سناش هب لد رد

خیهر مه نامشچرد . دراذگ مایمری هناش وری ار شتسد نیزا

دنهد می ناکت ار دوخ گنها ابریمت ودنوش می

یقی سوم عورش و

هداز طبلا دامع عالهق

هدش رتش خیلیبی وت هب مقلا ع

هدش رت گنشق مراگزور احلا

نم یحلا نماب وت هک تقو نوازا



هدش رتهب خیلی تدوخ میبینی

االنو زور و حلا گنها یی وگ دهد می شوگ گنها هب تقدابر مای

یفمیدنک. صوت ار شا هظحل این

نامشچ رد دوش خیهرمی

نیزاچیزی هاگنره اب میدنک سح اباالمیدور شبلق شپط نیزا.

دروخ می ناکت شدوجو مامترد

هدش رتش خیلیبی وت هب عالمق

نکی مکرد ی منینوت منود می

نم قشع هرن تدا لویایونی

نکی مکرت ی زور هگا میمیمر

یدور مورفرکفردرعش عرصم اباین

دوش؟ هچمی دنک شکرت یزا نرگا

میمنک. شن اجیزگی یکیدیهگ رتهب : دروا می بل یهب دنخزوپ

منک رکف هب وت هظحل هظحل ماوخ می

هشب مهار ٌدس ی سک ماوخ منی

وتپیمشبیدا یزج سک ماوخ منی

هشب مهاگ یکتیه سک وت زجب

دشابوا اب درک شروبجم دهتید و کتک اب تشادن ی منص هکابنیزا نامز نا درادنرواب شفرح مه مشدوخاما

. تسوا رانک ندنام هب موکحم دبا مایربیداات مسارانک شمسا یهک سک . شدنزرف ردام و دوب شسومان هکدیرگ حلا

ونیزا رتمیدنک گنت ار شناتسد هقلح یت نابصع ابو دشک می مهرد اهیشار مخا دنک شکرت ینیزا زور اشید یهکن ارکف اب
تاشچ اربی هکمیمیمر منم . دشک می شوغا رد رت مکحم ار



تاه هدنخ هساو هکمیمیمر منم

مشب قشاع زاایمن رتش بی ماوخ می

تاهاب منومب منوتب نک کمک

نیمزایگیدر نامشچ ارزا شهاگن اهرون صقر ندش نشور اهو غارچ ندش شوماخ اب

یشمیدنز ولگر ایریززی هسوب و یدرب مورف نیزا ندرگ ی دوگ اررد شرس

تاشچ اربی هکمیمیمر منم

تاه هدنخ هساو هکمیمیمر منم

مشب قشاع یمن ازارتش بی ماوخ می

تاهاب منومب منوتب نک کمک

میگیدر ششوغا رد لبق زا رتمکحم مایر بیایداینراب نور بی ششوغا زا عسیمیدنک هدز کوش نیزا

هدش رتش خیلیبی وت هب عالمق

هدش رت گنشق مراگزور حاال

نم یحلا نماب وت هک تقو نوازا

هدش رتهب خیلی تدوخ میبینیهک

. دسوب می تنوشخ واب دروا اهیشردمی زابیبل ینیزاارهب رانا نابل دنک ی ضارتعا دناوتب هکنیزا نا زا لبق

دراد می هگن شناهد اررد وا روزاب وا گبیدنر؛اما وا زا شا ی بوچ تابن با دنهاوخ هکمی تسا ی کدوک یی وگ

سوب ردحلا هکداماد و سورع ابدیند همه دوش می نشور اه غارچ گنها ندش مامت هدش...اب رتش خیلیبی وت هب عالمق

، دنشک می لکو جیغ دنا هدش قرغ دوخ وردعملا دنرگ یندیدکی

میدنک شا ی هارمه میگیدرواربیلواینراب مارار مای شوغا رد درادن افیهدای ندرک قتال هکمیبیدن نیزا

. دهد می تنوشخ اجیشارهب هتفوکش ون قشع و دوش می مارا مهر مای شراک اباین

. دوش می شمارا زا راشرس شدوجو و دسوب ارمی شرسمه دوب هتفرگ لکش شبلق رد هزات یهک تبحمو قشع اب



میدنک شن شتای اهی هسوب قرغ نیزاار تروص واجیاجی دشک می بقع مارا

دوش.... نیزاخیهرمی نامشچ رد تبحم واب نیزامیدنز شا وریپیناشی اررخا هسوب و دشک می شوغا اررد ووا

تاهاب منومب منوتب نک کمک هدشرتش خیلیبی وت هب ما میدنک:عالهق همزمز بلر زی

تخانش می اروا بوخ اما دوا مایزعبید تبحم وااینمجالت میدنک،زا شهاگن طقف یمایر هلمج زا بجعتم نیزا

یلعر ماهتشذگ تاقافتا زا رود هب دننک زاغا دجیدیار و هزات ی گدنز تسا قاتشم مه وا دمهفب ات دوب ی فاک هلمج مهینود
زاب ار شسابل اهیباالی همکد و دروا ی مرد ار شندرگ رود پاپینو ودشک می زارد تخت وطالنیوری هبش ازاین هتسخ ی

میدنک.

. میدنک ترپ قاتا ایزا هشوگ وهب دروا ارردمی شدنلب هنشاپ اهی شفکدوش می قاتا دراو نامارخ نامارخ نیزا

دنا، هدش هزمرق گنت، دنلب هنشاپ اهی شفک نا رطاوخب شناتشگنارس . دزادنا یشمی اهاپ یهب هاگن

. دراذگ می درس اهی تکراپ یشور اهاپ میشنیدنو ناشکرتشم قاتا نورد یمیارازیش لدنص وری

کابالگفی دزادنا می شا هدشزمرق نامشچ و هتسخ ی هرهچ هب یاردیهن هاگن . یدنک مرتمکار یش اهاپ ی گتفوک ی درس این

. دنکزابار یش اهوم ی گاتیاهر میدرب تسد

اهیشار مخا میشنیدن تختور زاجیغاهیپیردپینیزا مایکرالهف دشک می هاتوک جیغی دروا ردمی گرهیهرایهک اب
: دشک مهمی رد

هیجیغمینزی؟ هتگرم هچ

یمنک مزاب وماهوم مراد _

هرادن ندز جیغ اینهک بخ _

میگیهر مدرد بخ _



دوش: اهمی گیهر ندرک زاب لوغشمو دتس میای شرس تشپ و نیزامیدور تمس هب

شدوخ چیمزیهبز ردقچ ببین نک هاگن ی: رادین؟...مایلعر ضرم هگم مینکید لصو نوتدوخ اههب نز امش ایانچیه هخا

هدرک لصو

ی ی....اااو مایلعر خاااا ی.... دنک وماهوم رتمورا یییی ا دوب هرگش ارای یهر صقت ننک لصو متفگ نم هگم _

یدا.. منرد اه اینگیهر هدز ترس هب تفات ردقنا بخ، _خیلی

مورار مای خااااا ی اااااو _

دش مومتا گبیر.....بی مورا یهق قدود :نیزا.... دشک ی مداد مخااب

یهنک مدرد مرس خااا : دهد ژمی اسام شرس تسد فکاب دنتدنت نیزا

.... منکراکچ حاالارایمشو

شفرح ندش مامت اب هارمهو منیشی لگشوخ مه یاباینچیاز تشز نکنیزا لوبق میملاین. نوتدوخ ایانچیههب هخا _

ایمیدنک. هدنخ کت

مهزیدایما ترسزا تسه هک :مهیهن دشک اهیشمی کلپ تشپ و میدنز نکاپر ی شرد ار دپ نیزا

ی نهشاب تافرح هب تساوح یاه دشورپ ی تفررد متسدزا هتقو دنچ ی دروارد نوبز هک یشباالمیدرپ:میبیمن اهوربار مای

، دشک می شتروص وری ار دپ دیرگ رابو میدنک ادج یارزامژهاهیش عونصم مزاژه

... مدرک ی منور متشاد نوبز : دزادنا یشباراالمی وربا یکاتی

دوش: اهیشخیهرمی مشچرد مخا اب میدنک شدنلب ی لدنص وری زا میگیودر تسدرد ینیزاار اهوزاب مایر

وری اهیشار بل هلصاف یبوال نزب فرح نم یاب روجچ ی میمهف هجوج مدرک هاتوک تساو وتنوبز ...االنهک هبوخ ههع

میگیدر شبل یزا کچوک وزاگ دراذگ اهینیمزای بل



: دشک می بقع هدنخابر دهد.مای می له بقع ارهب ووا دراذگ مایرمی وریسیهن ار شناتسد و دشک یمی خا نیزا

می مامح تمس هب نیزا هتفر مهرد اهی مخا هب هجوت یوبی رادینکن نوبز یمدایگیریدیهگ شاج هب دوب تدوخر ی صقت
دور

یهبنیزاب هاگن هک نا نودب و میدنک ترپ قاتا زا هشوگ وهب دروا ی مردار ششوپر وزی سابل تکرح ابیک بردینهار و
: دهد می ناکت اوهرد ار شتسد دزادنا ی

ی مرتش اربی موناخ سورع هملکدروا نیزاارردبی صرح یایهکن اربو .... موناخ سوررررع نک هداما مارب سابل و هلوح

و وگروز درم این ردقچدبوک وریمزینمی اپیشار صرح .نیزااب دشک

دوب. هاوخدوخ

. دناخرچ می قاتا رود ات رودار شهاگنو یمینشیند لدنص وری هرابود مایر نتفراب

تشاد قرف ندوب هداما هجیزیه اربیچیند یهک رخا هعفداب قاتا روکد ردقچ

. ندوب هدرک وچیهدوئزتین لکش ین رتهب ارهب قاتا ناوارف ساوسو اب اهر و هنلا

گنر یهب پوچ ی جات هک دندوب هدادرارقد فسی دمک رد،ود پچ تمسرد دوب. الیی طود فسی گنر هب قاتا ی بوچ اسویل مامت

تشادرارق ناش طالییباالی

دوب طوالیی فسید یاهی لسع تخت فرطودره و ندوب هتشاذگار اه دمک تس باوخ تختدمک ی وربور و

. دندوب هدرکربارب ود ار شا زیابیی زمرق اهی نسوت واب دندوب شکیهد ی گرزب بلقی زمرق اهیزر گربلگ اراب تخت وری

پچ تمسردو تشاد رارق اسویل ی قاب گنر ب هرفنود لبمی پچ تمسرد تشادرارق اه دمک تس هفوب یک تخت اپیین
. دوب مامحرد تخت

دندوب هدادرارق جنگ هس حتلا ارهب شا ی لدنص میارازیشو قاتا ی اهتنا و تسار تمسرد ی درو یرد وربور تسرد

دندوب هدرک بصن ار دندوب هتفرگ لتایه رد هک گرزبو دقی سکع هس ار تخت باالی

رانک ومایر دوب هتفرگ ارباال شرسو هتسشن ی لدنص ورییک نیزارب سکع لواین .رد دزادنا اهمی سکع هبار شهاگن



دوب. هدش مخ یورینیزا مکو هداتس یای لدنص

داتس نرسیزاای تشپر مای سکع مودین رد

دسوب ماری نیزا هناشرس و دوب هدرک هقلحزا ی نرمکرود ار شناتسدو

دوب هتسبار شنامشچ و هداد رارق اهیمایر تسد وری ار شناتسد ونیزا

دمهی دنهاوخ ی مراگنا و تشادرارق مه دزنیکهب ناش اهی تروصو دندوب هداتس یمهای وربور ودره سکع ین موسرد و
دوب. هتفرگرارق ناش ی ودره تروص ی ولج نیزا روت و دنسوبباررگ

میدنک هفخ یهن سرد ار شهآو میدنک کاپ اپیینمیایدار شمشچ ی هشوگزا یهک کشا هرطق

؟؟ دوب زیدای عقوت میسرید،این شقوشعم هبرگ دی نارتخد نوچمه مهوا هچمیدش

و زابجل ی درم اب تسناوت می روطچ دنک شومارف ار وا تسناوت می روطچ دوب... یاربیواوونید گدنز و هناخ این شاک

دوش... تخبشوخ مایر نوچ هاوخدوخ

سابلر انک شتخت وری فسیدیهک نتاس باوخ سابل دزادنا می تخت ووری دروا ی مرد نت ارزا شسورع سابل مارا
نا اردیهن،اب دوخ دوب...ابدیند یش وناز اتباالی سابل ی دنلب هک میدنک نت وهب دراد مربی ار ندوب یچیهد یمایلعر تحار

.... ددرگ می قاتارد دشوپب ورینا یهک سابل لا بند یایدهب مرد خرس گنر اهیشهب هنوگ سابل

میدور مامحرد تمس هب دراد مربی قاتا رد یند خرچ زا تسد ی یمایلعر ادصاب

ی:نیزا...نیزا.. مایلعر

نیزا:هلب

هدب و ملوح _

تا هلوح :بیاایمن دبوک می مامحرد هب دروا می نور اربی هلوح دمک نوردزا

میدنز قرب شنامشچ فسید باوخ سابل نا رد دابیندنیزا ارگبیدر هلوح ات یدنک مزاب یالیردار مایلعر



جیغ سرت نیزازا دبوک می مامح درس وهبدیراو دشک می مامح لخاد ارهب نیزاارمیگیدرووا تسد چم تکرح ابیک
. دزود مایمری هب مشچ سرت واب دشک یمی هاتوک

میدنک شزاون یشار اهوم و میدنز شندرگ ایوری هسوب و یدرب مورف نیزا ندرگ ی دوگرد ار شتروص مایر

شب لگشوخردقنا ی سورع سابلوت مدرک منی مشرکف ی،تحی دوب هدش لگشوخ خیلی بشما میدنک: همزمز ششوگرد مورا

ی

ی تسد ی مایلعر میدنز یلز مایلعر هب بجعتمدن ارببی ششنکاو ات میدنز لز نیزا نامشچرد و دروا می بقع ار شرس
یدی؟ شوپ و سابل ارچاین : دشک یشمی وزاب وری

. شمد ی شوپ ی روجن مهی منم دوب تخت وری بخ بخ.... نیزا:

یدیش؟ شوپن نمرطاخب هک منکرواب : دروا می بل یهب دنخبل تنط شابی

شمد ی شوپن وت رطاخب هک همولعم : دنادرگ مربی وریشار مخا اب

ونیزاار میدنک زاب ار با شودر مای ندز مهرب مشچ ردیک میدور مامحزا دیرگی تمس میایدوهب نور مایبری شوغا زا
دشک می شودر زی

نوچمه هک یهبنیزا هاگنو ایمیدنز ههقهق میدنک.مایر ناهنپر یمای ارسیهن شرسو دشک جیغیمی یبا درسزا نیزا

. دزادنا می دوب ششوغارد شکیهد با شوم

ی. ناور مدرک :یخ دبوک مایمری یهن سرد مخا نیزااب

دشک می بقع ماریبیدنومکی بار رسیعشی

ی مدنلبدنلب اهیش ندرک رغرغ نیزاو دابریندقیهفا یدنک.مای مرغرغ بلر زوی میگیدرومیچالدن تسدرد یشار اهوم

. ددنخ

دوش. می شبوکخ می دوب یهد بسچ نتنیزا یسیهب خرثارب هک سابل نیزااپیینمیایدابدیند ندب وری شهاگن

. دروا یباالمی مارا ارهب شرسودر میگی تسد اررد شا هناچ دوش دزنیکمی هبنیزا ودهد می تروقار شناهد با



یبایهک هرطقاب دوش... می تکاس شا خیهر هاگن دابیند هک دنک شراثن ی شوف ارباالمیگیدرات شرس مخااب نیزا

اب ودراذگ اهینیزامی وریبل اهیشار بل تکرح ابویک دوش می قاط شتقاط دکچ اهیشمی وریبل ینیزا اهومزا
.... دسوب می علو

ی هارمه دزادنا مایمری ندرگرود ار شناتسد درادر مای لا بقرد ظویهفای واالن درادن ای هراچرگ دی یهکن ارکف اب مهزا نی
میدنک. شا

دوش می شمارا و تذل رد قرغ و ددنب ارمی شنامشچ ... دراد ینیزا،نیزا هارمه جعیبهب هک میدنک فارتعا لدردر مای

اهی زور مامتاب شلا وح سحو یرمیگیدر ذپان فصو ی شمارا نیزامیدنز تروص اجیاجی رب ایهک هسوبرهاب اینراب
. تسا توافتم هتشذگ

می تذل شدوجو وزا دشک می شوغا رد اروا تسا لواینراب یی وگ هک تسا شخب تذل اربیش نیزا ندرک ی هارمه ردقنا
درب.

..... دوبر ی ذپلد اربیش واینحلا هظحل جعیباین

******************

دعب... هتفه یک

: دهد می ناکتارر مای هناشرس میشنیدن تخت وری ناش یرپی اهوم و هدرک فپ نامشچاب

تکرش یربی اوخ منی هگم دیهگ وشاپ ی...مایر ی...مایلعر مایلعر

ببیمن.. باوخبر گبی مایر:هانیزا

میمنک: شهاگن مخااب ؟ تکرش یربی اوخ منی هگم _

یاه. نکن مادص هچدیهگ وت الهب صا ماوخ منی هن

کرد نیزا:هب

میدور.... هناخزپشا تمس وهب میدنک بترم شنت اررد شگنر ی باخرس نمادو پات دوش ی مدنلب یش اجزا



ددرگ مربی قاتا تمس هب هرابود هناحبص یندمیز چزا دعب

یهب گنر ی تروص ورژبل کزان ی مشچ طخ واب ونتمیدنک دروا ارردمی شگنر ی کشم راولشو وتنامدمک لخاد زا
.. دشخب می حور شتروص

میشنیدن: تخت وری دولا باوخر مای

؟ موناخ یفمیربیدنیزا رشت ؟اجیی هلجع اباین اجک

دوش: می شندرک بترم لوغشم یآیهن ولج و رسمیدنک ارهب شگنر ی سوط هعنقم

یالتعید طعت عورشزا لبق مسرد هسلج ین رخا این هاگشناد میمر هرا

کیرادینمیرین؟ هزاجا اب تقونا ی: مایلعر

گبیمر؟ هزاجا ابید هگم میدنک: شهاگن بجعتم

هچ ی روشب هچب هنهک هرارق هکرخا لوا هنوخب سرد منز ماوخن نم ال اشیدصا :هرا دشک می مهرد اهیشار مخا ی مایلعر

کردم ییبای روشب هنهک کردم یمینکیاب قرف

...مایر:خیلیب راکرس گبیمرمیمر ومسناس هکلی امود وامیبیبیمیمنک مچب .واالهک مروشب هنهک هرارق نم هتفگ _کی

راکرس هرب منزدا منی مشوخ امش،نم ی درک دوخ ی

هاگشناد بی مهاگشناد یت گدنز هنوخرس مینکیمیشینی ضوع وتاسابل مدا ی هچب لثم االنمه

مراد ی راکرارق یه زورما نک هداما مارب یمه مسر سابل تسد میوگید:یه دوش می جراخ قاتازا لایهک حرد

وتبیایاربی هک مدنوخ سرد تقو همه مینزینا فرح ترکون رادیاب هگم : دبوک اپیشوریمزینمی صرح نیزازا

عتیینلکتیفنکی نم

مشچ وگب یربی رادن قح میمگ تهب اه نکن گس ونم ی حبص ی لوا :نیزا ددرگ مربی شتمس هب مشخاب

هک هرادن بشرخا و حبص لوا گسیه خاالتق یهش مهوت نیزا:



رزیدزی؟ :هچ دهد ی مراشف میگیودر تسدرد یشار وزاب ی مایلعر

... خاااا : ددنب ماری شنامشچ درد زا

یمنیمر.... تساوخن هگا هک شدعب منک شمومت مهینو راذب ....ای هدنوم مرت مهینیه ...زعیمز متفگ

رادی ادص دنخزوپ ی مایلعر

تمنوسر می مدوخ نک هداما وماسابل میدنز:رفاینحاالدش...

دوش. می جراخ قاتا هبنیزازا هجوت وبی

میوگید: بلر زی دهد ژمی اسام یشار وزاب ردحلایهک نیزا

نهار یابپی دادم کون راولش و تک و میدور دمک تمس هب مخا مش.اب خالص ترش یایشاالمبیریزا شحو ی هرسپ

می هناخزپشا لخاد و دوش می جراخ قاتازا و دراذگ می تخت ووری میدنک باختنا یار گنر ی دادم کون توارکو ی کشم
دوش

. دروخ ونپیمری نان ای همقل اب هارمه و دراد مربی وریمیز اچیارزا ناجنف

رسیعربیم. روخب :بیا دهد می شتسد ایمیگیدروهب همقل هناخرپشا یهب مایلعر دورواب

دنبب وتاورک این لوا ی: مایلعر

دوش می تاورک نتسب لوغشم فرح بوی دتس یمیای یمایلعر ولج

یکالسرادی؟ مایر:کات

دش. رهظ،ربیمدیهگدیمر :ات دهد پی باوج و میدنک تفس ار تاورک هرگ

تلا بند میما مدوخرهظ بخ :خیلی دراد مربی نپا وری ارزا شتنوسماس یکیف مایلعر

هشاب نیزا:

تلا بند ۲میما تعاس میدنک: زمرت هاگشنادردولج . دنور می هاگشناد تمس وهب دنوش می جراخ هناخزا

.... ظفاحادخ هشاب نیزا:



یدور مرحس و اهر تمس هبو دوش کالسمی لخاد

یدیم دورامشام بجع هچ موناخ سورع هب :هب رحس

بوخین؟ یمیدنز:سالم دنخبل

ی؟ لهاتماب ینکی مراکچ ربخ؟ هچ مونااااخ اهر:سالم

ینکین؟ مراک چی اهامش یم نورذگ نیزا:هیچمی

تخرد یراسیهی زودنور می هاگشناد حیطا تمس کالساههب مامتا زا .دعب دنام می هراک نیهم ناش اهی فرح داتسا دورو اب

یم. روخب یمیهاجیییهچیزی ربراهان همنسرگ خیلی نم اه هچب : رحس یمیشنیدنن.

مرب ابید نم ملا بند یمیدا مایلعر دیهگ تعاس نیزا:هناتنیم

یم روخب یهچیزی اجنوا ربیم دزنیهک تسه هفاک اپیینییه نوبا خی بخ هنلا:

ربیم. هبوخ :هرا رحس

میاید: ناشتمس هب ناشند روپیاابدی دنوش می جراخ هاگشنادزا

خبیر. نوتزور اه مناخ سالم

یدنک مرتدنتار اهیش مدق و دشک می مهرد اهیشار مخا نیزا

اه مدرک سالم موناخ وپیا:نیزا

نکبید. مادص یک چوک مسا هب مشاب هداد هزاجا منیدا نیزا:یمدا

هشب ضوع نوترظن ات هشاب مصیمیتالمز اشیدیمک بخ ممموا وپیا:



. هنکبر غتیی مرظن تس نی مهرارق ی نارهت اقای مداد زاایان رتش ورپی نوتباوج _نم

ارچ؟ تقونا _

... ملهاتم نم نوچ _

ینا اشورحس واهردنک ی مرتدنتار اهیش مدق ودهد می همادا شهار هب فرح بوی

مشک منی سپ اهاپ غورد اباین نم اما دوب ای هرخسم ی خوش ننک._ می تکرح ناشرس تشپ وپیا)مه تسود )

االن منکدروخرب نوتاهاب دیهگای روج یمش مروبجم هنرگو شنین ممحازم دیهگ هرتهب منیبیمن نتفگ غورد _لدیلیاربی

ورببیهن امش مرادن تسود ملا بند بیدا مرسمه هرارق نوچ ربین هرتهب مه

، دنتس میای هفاکرد ی ولج

مخا ابدبوک ی مراو وریدی نیزا تروصرانک تسد فک واب دبوک می هفاکراو هبدی میگیریدووا شتسد ینیزااررد وزاب وپیا
میوگید:

میریمز تاپ یهب اوخب ی چره منک مهارف تارب و نومه یات اوخ چیمی وگب ور زابیاه هرخسم نکاین سب نیزا

مزادنب نوشهباگن نمیه نرظتنم هاگشناد ی ارتخد همه ی شاب ماهاب ی اوخن هک مشاب هتشاد چیزیمک ممدوخ یمنک منرکف

اه... نومه شک .پیش نوتاه هدرمو هتشک نومه ییدربیدپیش امرفب سپ هبوخ خیلی _هه

شا همه اه... ....اینبل اهوم ...این امشچ میدااین مشوخ وتزا ،نم نرادن ی شزرا مارب انوا ماوخ ی موروت ینم تنعل _د

رادی... قرف یه قبابوت هصاخ مارب

: دشک می بقعار دوخ سرت یزازا ندنک می سمل اهینیزاار بل تشگنارس اب شفرح لا بند وهب

اوخ....م....مرب.... یمنمی ببرانک شکب ی ضوع ینکی مراکچ

مدب تنوشن و ندوب ی ضوعراذن یما؟ ضوع _نم



مرادرهوش نم قمحارانکورب _

وگب غورد مک دیهگ هسب _

م شناهد وری ار شتسد عوهت حتلا ساسحا اب دشک جیغیمی درد .نیزازا دهد می راشف شناتسد رد مکحم ینیارزا وزاب

یگیدر.

دشک می بقع هبار وا ودنز می گنچ وپیا ترش میایدوهبتی ناشتمس یتهب عضو نا رد شند ابدی اهر

ببیمن نک شلو ضوع یمینکی رادراکچ اهر:

مهاب ننود می نوشدوخ ی نکن تلا خد هرتهب امش اشینا:

لپیس میمنز گنز هنرگو نک عمج وتتسود این وشمگ لا غشا ترمیهک وش هفخ : رحس

هک هدوبن ی رتخد گنیمرهیچاجمنیمراتحاالهیچ هرتخد وزااین مباوج ات زورما نم نزب گنز ی اوخ یمی کره وپیا:هب

. هنزب نم سیهن هب در تسد

یچیمیمگ. منیمهف نک ملو تفاثک نیزا:

هروخ می مهب تزا حملا مرفنتم تزا

رود تمزادن می لا غشا یه لثم منکب تزا وهک مدافتسا ینملایمهنیتسی چمه سرتن وپیا:

هک یدنک مدنلب ار شتسد میمنک تمدا چیز همه یبی هرتخد یا: وپلا غشا :بیغیتر دزادنا می شتروصرد نیزافتی

دروخ می شتروصرد چیزی بقع هب شرس ندناخرچ میگیدراب اوه ار شتسد چم ی سک هکدبوکب نیزا تروصرد

میدنک. کاپار شا بینی نوخ یمیوگیدو خا درد زا دشک می شا وریبینی ار شتسدو میدور بقع هب مدق دنچ

تروق ولگیشار با سرت یزا یمایلعر خزرب ی هرهچ ارببیدنابدیند شا ی جان ی هرهچ ات دروا ارباالمی شرس نیزا
. دهد می

: دشک می هدبرع و دبوک می شتروصرد ی مکحم تشم وپیامیدور تمس هب هبنیزا هجوت مایبری



. هشاب هدروخ نم نز هب هک یور تسد منوکش می مراذ منی تا هدنز چیز همه بی فرش بی

میشنیدن. شمکش میدنک؛وری شترپ یمزین ورو وپیامیدنز مکشرب ی مکحم تشم

میشی؟ نم نز محازم ی ضوع ، هشب دنلبمنز ور هکور ی تسد یمنک مدروخ دکش: رفیمدای هرابود

تفاثک مراذ منی تا هدنز

بیربایم شنزنر نک..مای شلوادخ وروت نیزا:مایر

شامین وتورب وشمگ وش هفخ ی: مایلعر

. دبوک وپیامی تروص ورسرد ی پرد اهیشارپی تشم ایرابن

ادخوروت نک شلو یش تشک ی... نیزا:مایلعر

وش الل متفگ ی: مایلعر

هب ناروخ ولتولتو دوش می دنلباج زا هتفوک ی ندب وپیااب میدنک شدنلب وریوپیا زاو یگیدر مارر یمای اهوزاب تشپزا اشینا
: دنکاهر اهیشار شتسد ینا اشات یقتالمیدنک .مایلعر دراد مربی مدق ناشتمس

ی. ضوع اهی طفاثک هراد ی بقاوع هچ ندش اسراپ ی مایلعر سومان محازم مدب نوتنوشنات طفاثک نک ملو

ینا اشدنز می یاشینا اهاپ یبین دگل ی مایلعر لفاقان مایمریدنز مکشرد ی مکحم اهی تشم و دتس میای ناش ولجی وپیا
میدنک اهر مایرار ناتسد و دوش می عمجدوخرد درد زا

یش. ولهپ و مکش هب ندز دگل هب میدنک عورشو میدنک شترپ وریمزین میدنک هلمح وپیا هب هرابودر مای

. دننک ی مادج یا وپزا ار وا روز واب دنناسر یمی مایلعر ارهب دوخ تعرس هب اهدرم . دنوش می جراخ هفاک زا نز ودرم دنچ

منیمنک شلو منکن وتیهکتیهک سومان اتاینبی نکید،نم ملو مایر:

میدنک شدنلب مزین یزا تخس یوپیاارمیگیدروهب اهوزابر اشینازی

ی ضوع روخیم مهمی تسپ هب مهزاب : دزادنا مایمری یهب هاگنو دشک می شا بینی نوخ یهب تسد وپیا

. دنوش می شندرک تکرحزا عنام اهدرم هک میدرب موجه شتمس هب دوش مرتی رجی فرح یاباین مایلعر



ومیوگید: نیزامیدور تمس اهنا،هب نتفر زادعب

وشراوس

شامینمی تمس یعهب رسودهد می ناکترحسواهر رسیاربی یزا ندشک دادیهکمی اب ودننک می شهاگن سرت اب رحسواهر
دتفا می هار هب مامت تعرساب و دبوک مهمی هب مکحم ینار شامرد ی یلعر مادوش می راوس ودور

..هر... سپ نیزا:ما..یر..این...

منی تا هدنز هک هسرن هنوخ هب نوماپ نکاعد وش... هفخ طقف وشنیزا.... هفخ : دبوک نیزامی ناهد رب مکحم تسد تشپ اب

مراذ

هدادر گی مهب هتقودنچ نوا متشادن یری صقت نمادخ ینمیپیدچ:هب شامرد رگیهاهینیزا قه قه

نومرف وری مکحم ار شتشمر مای

میگی؟ نم وتاالنهب تقونوا .... هدادر گی تهب هتقو دنچ : دبوک می

هشاب مهم تارب ضقیه این مدرک ی منرکف هخا نیزا:

باالرتدیهگ مزادنب کالمهو وگب هعفد ؟ی هشابن مهم میهش هگم نمی نز وت تس نی مهم مارب ی:ینعیچیهک مایلعر

نومجاودزا زا لبق هب هدرگ مربی هخا _

... شاهاب :ینعی... دشک ی مدوخ تمس ارهب ووا دهد می راشف شتسد ینیزااررد وزاب

میمنک تا تیهکتیهک هنوخ یم سرب هک مسق ادخ ی دنوادخ هب ی؟نیزا تشاد هطبار شاهاب

تفرگ ی منومولج زورما هک متشاد هطبار شاهاب هگا ادخب یهمیوگید:هن رگاب

ناه؟ ؟ تلا بند میما هاگشناد نومب مدوب هتفگن هگم ی؟ تنعل یمیدرکین طلغ هچ پاش ی فاکرد ی ولج سپ _

تس... ینکینی مرکفوت یهک روجنوا ی نیزا:مایلعر

یه؟ روجچ سپ ی: مایلعر

میدور. مهرد اهیمایربیشزاپیش مخا شفرحره اب ندرک رعتیف هب میدنک عورش زرلو سرت اب



وزابو نیزامیدور تمس دوش.هب می جراخ ین شامزا ... ودور نیزامی تمس دوش.هب می جراخ ین شامزا یدنک. مزمرت هناخولج

میدنک.... شت ادهی نامتخاس فرط میگیدروهب تسد یشار

میدنک. شترپ ووریمزین میدرب ذپیاریی نیزاارهب دنوش می هناخ دراو

رادی؟ هرسپ یچیزیازاین سردا ی: مایلعر

هراد شامین هاگش یهامنی شاباب منود می طقف یمیوگید:هن مارا وهب دهد ی مراشف شمکش وری ار شتسد درد نیزازا

وت...

. دراد مربی مدقرد تمس هب

وش. زعیمزبیخلا ادخ وروت ی؟ یمایلعر نکراکچ ی اوخ میدنز:می بل سرت نیزااب

خرچ نیزامی تمس اپهب هنشاپ وری

زعیتز؟ مدش هشبور هرارق تاغورد ترمیهکو نوا پیش مرب ماوخ االنهکمی هههع ی: دمایلعر

سیهامی وتراگزور هشابن ترمیهکیکی نوا ی افرح اب تافرح هگا مسق لعی :هب دهد می ناکت اوه اررد شا هراشا تشگنا

منک

تا.... هدنز هنرگو مونشن ور مونشب ابنید چیزیهک نوا نکاعد طقف مایر:

زای دعب ور سورع یندیادیدییه اجک نک.. متحار شکب بیا ناه؟...چی؟...میشکیم؟هرا میدرپ: شفرح نیزاابجیغمینا

ما. هلماح هک نم منوا هنوخ هفک ننک شترپو ننزب شکتک هتفه ه

می فرح ی روج ...ی مرتهب زواجتم ترطف تسپ وت زا مشاب ی چره متشاد هطبار وپیا نم تسار وت یچیههرا المینود صا

...شکیهدا شتدشک می بقع وهب یشمیدنز اهوم یهب گنچ میدرب موجه شتمس یهب یمایلعر ربمغ ی پرسپ تدوخراگنا نزی

میدنز: شتروصرد ی

رزیدزی؟؟ وگب...هچ یهگ دراب یه

ی... ضوع نک ملو خاااا : دوش یش اهوم یند شکزا عنام ات دراذگ اهیمایمری تسد وری ار شتسدزا نی



ی تفگ چی وگب یهگ دراب ی:یه مایلعر

. منکدروخ تنهد وتی وتانودند ات

یمی تشادهب ورسیس تمس هبو یدنز مرانک رسیعمایرار دهد ی مراشف شناهد وری ار شتسد یش ولگرد چیزی موجه اب
دود.

: دبوک یمی تشادهب ورسیس رد هب دود می شلا بند یتهب نابصع مایراب

ورد... این نکزاب نیزا...نیزا...

اتمبیری نزب قع وت نوا ردقنا نکن زاب ورد بخ ...خیلی نکزاب ی تنعل :د دبوک مردی هب مکحم

ی باصعا یتو نابصعابو مسر می وتباسح مدرگرب ی تقو همچب هرطاخب ومیمنک حتلا تاعارم اه مدش بیخیتلا نکنرکف
دوش. می جراخ هناخزا نوغاد

دوش. می شخپ یی وشتسدرد رگیهاهیش قه قه ی ادص وریمزینمیشنیدنو یی وشتسد رد تشپ نیزا

نوخ ی هتخل و شا یی اهنت و هناخ این تسا شدوخ دونشب یرگیهاهیشار ادصدهاوخب یهک سک تس دیرگنی ایرابن

 درادن ی مامت اهیش درد و مغراگنادتسرف می تنعل دوخ سحن سیهاو تخب هبو رگیهمیدنک هنادازا سپ .... شمکش نورد

دوب. دهاوخ مه درد دشاب ی .اتمایلعر تسا درد دوخ المایر صا

دهد ژمی اسام ار شمکش مارا مارا میشنیودن تخت دوش.وری می جراخ ی تشادهب یس ورسزا

میدرک. ساسحا ار میدرک دشر شدوجو نتبرد یهک دوجوم اهیریازین ناکت یاه گزات

بی شتسدزا ار هقلح صرح دنام؛اب می تباث شجاودزا هقلح وری شا هاگنو دزود می مشچ دوب شلد وری هک شتسد هب
و میدور تخت اتزیر دروخ وریمزینلقمی ردقنا میدنک لا بندور هقلح مشچ اب میدنک ترپ ووریمزین دروا می نور

دوش. می ناهنپ شد زادی

هنک تتنعلا :دخ دشک یمدای رفرابن میگیدرای جوا ادصیش مک هنک...مک تتنعلا مایر...دخ هنک تتنعلا میوگید:دخ بلر زی مارا

... ررررر مای

ناکت و دوش دشیدمی شدرد لد دهد می راشف شلد وری مکحمو دشک می شوغا یاررد تشلا ب دتفا می تختور بیحلا
دشیرتد. اهینجین



دوب... جعیب لوا ی اهراب اربی مه نا موس هام اوایل رد ندروخ ناکت ین نچمه و درد و تنط شی همه این

میدور. مارا ان دنچره یمعیق باوخ وهب دتفا اهیشوریمهمی کلپ مارا مارا

شنامشچ هرابود دزوس می شنامشچ قاتا یزیدا نشورزا یدنک مزاب شنامشچ مارا شتروص خیسیچیزیوری ساسحااب
. ددنب ارمی

: دونش یارمی موهفمان و گنگ یاهی ادص

ین. راذب راد من لا متسد االن لثم نوشیش نکیدووریپی شا یه وشاپ هرتهب عفال

هنکمم هظحلر نجینه طقس ناکما هنرگو هشاب قلطم تحارتسا ید ابامتح ۶،۵ما هامزا هدب شارب خیلی سرتسا

میمنک نوت یی امنهار یید امرفب رتکد نونمم _

رادهگنادخ شاب شبقارمرتش ،بی شاب تنز بقارم وت میمر مدلب مدوخ نووج _هن

امش ظفاحادخ ، مشچ _هلب

میدنز. باوخ ارهب دوخ ودهد ی مراشف وریمه اهیشار کلپ رسیع تخت ندروخ ناکت اب

میدنک. شزاون ینیزاار اهوم مارا نیمزایشنیدنو رانک تخت یوری مایلعر

ناکتو دشک می مهرد اهیشار مخا دردزا .نیزا دشک می شمخز یوری تسد دتفا نیزامی بل رانک مخز تمس هب شهاگن

دروخ فخیفیمی

ارکالهف شسفن اهینیزا مخا .ابدیند

. دشک می بقع ار شتسد و دهد می نور بی

یک هزادنا اربیشهب تعاسدنچ این دهد ی مراشف وریمه ار شنامشچ ی گتسخزا و دهد کتیهمی تخت جات ارهب شرس
. تشذگرمع

زانی تشاد دصق و دوب هدما هناخ وپیاهب فارتعا زا حلا شوخ یهک نامز هب دوش شکیهدمی پیش تعاسدنچ هب شنهذ
هناخ وپیاهب فارتعا زا حلا شوخ یهک نامز هبدربب نردم یشیکو ناروتسر هب ماش فرص اربی ار ووا دنک یی وجلد زا



دربب نردم یشیکو ناروتسر هب ماش فرص اربی ار ووا دنک یی وجلد زانیزا تشاد دصق و دوب هدما

وب هداد شناکت نارگن دوب هدرکن تفا یردی خساپ ی تقو و دوب هدز ادصیش مارا دوب دیهد باوخرد یهکنیزاار نامز اما

دوب. هدرک هنخر شنت مامت یرد ندشن فصو ی سرت شنت زیدا ترارح دوزا

. دنکرود دوخ ارزا محازم ی اهرکف اتاین دهد می ناکت ار شرس ی بصع میدنک زاب ار شنامشچ

یومعی پرد اهیپی سفنو میدز شا ایوریپیناشی هسوب . دشک می ششوغارد ار ووا دشک می زارد تخت وری یزا نرانک

دشک یشمی اهوم قمینا

زا مهیهش هکوا دوب هدرکر یشغتیی اهوم .وبی یدنک مزاب ار شنامشچ بجعت اب میدنک مامشتسا کشالتشیرینار ووبی

دنک سح ار اینغتییروب تسناوت یمی تحار حاالهب تفرگ می هزات ناجی ینیزا اهوم وبییسا

زور روادا اربیشی اینوب دروا می بل یهب دنخبل و دتسرف کشالتارهبریهاهیشمی وبی هرابود و دشک یمعیقمی سفن
دندوب هتفر ی سورع کیک شرافس اربی مهاب هک دوب ی

حتلا اهیشارهب مزینمیبوکیدوبل کشالتاپ ای هکت اربی ناکدوک نوچمه و دوب هدرک کشالت سوه ونیزا
ی باوخرد نیزا ابخیلاایهکن نیزامیدنز هنوگ ایوری هسوب دوش. معیقرتمی شدنخبل زور نا هب رکف ابدرک می عمجرهق

میدنک: همزمز هتسها هتفر ورف معیق

مردیمر. هروکزا دوز ردقنا هک شخبب مشاب نوبرهم و بوخ وت لثم منوت منی هک شخبب ... مموناخ زابیمتا لخ هنوو دی

.... هدشدنلب وریوت یهک تسد هنکشب تمنزن میمددیهگ لوق میدنک: شزاون نیزاار بل مخز تشگنارس اب هرابود

. دشک می بقع ار دوخ بجعتم دوش اهیشمی هتفگ هجوتم هزات

،نیزا، رتخد نماب یمینکی رادراک مایر:چی

. مراد نوتیزا هب مه شکیند سفن تحیاربی یم....حاالدیهگ گدنز دشینیزا یو دموا

یهنک. مراکچ هراد هچب فلا ادخیاببیناینیه

تدوخاب یمینکی رادراکچ میدنک: همزمز دوخ واب دشک می شش هتری یهب تسد



. هتفر اجک ترورغ رسپ، شاب مورا ی، مایلعر

میدنک قرع شنت مامت میدنک امرگ ساسحا دشک مرسی سفن ویک دراد مربی تخت رانک ی لسع وری ارزا با ناو رسیعلی
میدنک. ترپ قاتا ایزا هشوگ وهب دروا ارمی شترش تی تکرح ابیک

ح همه رد دشاب هچ ره دشوپ ارمی شنامشچ ی وررگ دی تسد واب دشک می شوغا رد نیزا تسد ،ابیک دشک می زارد رابود
ناشن شمظنم اهی سفن ی ادصدعب ی دنچ دوب. وا شوغا یوقیو اهوزاب بین طقف طقف اجینیزا هظحل ره رد لا

. دناسر ارمی شندوب باوخزا

زور اهیشاین هصغ و اهدرد زا دناد منی دزادنا می گنچ شنت هب هناگود ی سح حاال دنام می ششوغارد فرح نیزابی
ددنخب مایر فارتعا زابیاهو سول ویازا دنک رگیه دنگ

ونید مسا مه زاب گبیدر شبلقرد دناوت اجیونیدارمنی تقو هیچ مشاب هتشاد شتسود ی مایلعر هک مه ردقچ ره هچرگ
میپیدچ. شرسرد

دوش: می وکا شزغمرد یی ادص

ی... نکرکف دیهگایتحی درم یهب رادن قح ی.... ردام fییه لهاتم حاالیهنز وت نک شومارف ونیدو نیزا هسب

: دشک رفیدامی شزغم فرط نا رد دیرگ یی ادص

ی عقاو قشع هب ندرکرکف سپ دوب رابجا وری زا شا همه هشب شنز تساوخ منی هک نوا ی؟ رهوش چیه،هچ یتا دنرچ این
تس نی هانگ ش

هشاب شرهوشرکف ابیدهب طقف سپ . نسرب مه هب تس نی رارق یهک قشع . تسا هعونمم قشع _ااماینیه

هچ.... هعونمم هچ حاال هلد راک تس نی مدا دوخ تسد هک قشع _

یاقیمم مایلعر شوغا ردرتش اربی شرسدهد می راشف و دراذگ می شرس فرطود مکحمور شناتسد اهادص زااین کالهف
م تسدار ی شوگدنک ی مزابار شنامشچ یشل ابوم گنز ی ادصاب . دراپسب باوخ تسد ارهب دوخ هرابود عسیمیدنک و یدنک

ماریدنز:هلب. لا صتا یگیودر

میپیدچ: ششوگرد یجیغاهیهنلا ادص

؟ مدز گنز بش ی دردقنا منیدادی باوج یوت شوگارچ هدش یلزیل هرتخد



ناه؟... االن؟ تساجکر مای ؟؟؟ دش نوتاوعد ی؟ بوخ هنزب...ببیمن گنزد ی سرت می شدوخ هدش چی تفگ مارب اهر

میمنز گنز مهاهر هب مدوخ مبوخ منم هدشن ...چیزی دعبر گبی سفن هنلایه فووووا نیزا:

ور هبوخ مود مگبور هدب لواا وری هدب مود مگبور هبوخ لوا مراد مهربخاتود ی تسار بخ... هنلا:خیلی

مینزی؟ فرح ی ی؟کاب دشراد :کیبی دهد ژمی اسامار شنامشچ و دروخ یشمی اجرد ی ناکت ی مایلعر

یمیگیدر:مهیناالن.هنهلا شوگ وری ار شتسدزا نی

؟؟؟؟ یایشاال درم زاااا :نی دشک جیغمی هرابود هنلا

یغمینزی؟ جردقچ نیزا:ها

هدش منینزیلزیل فرحارچ بخ _

وریا.... هدب مود مگبور هبوخ لوا مگب مودک

وگب ی اوخ می ومودکره ی تفگ چی یمد مهفن هک _نم

یهد شرت ی اهر هرخاین بال مهایهکن هدبربخ مدش مادختسارادباسح ناونع وریاهب شاداد تکرشوت ایهکن بوخربخ _

ام، شاداد هب تخادنا وشدوخ

صخشم نوشف لکتی ناوخ می نادابا هدرگربرتدوزد ابی رنینام نوچ بشادرف اربی هتشاذگ ی راگتساوخرارق نامام
دوب..... بوخربخ شاتود اینهک هنوو میدنک:دی لد هتزا ای هدنخ هرخ بال هصغ مغو همه ین ازادعبهشب

میدنک عطقور نفلت لا هناب تبحص ی مکزادعب

میشنیدن. تخت ووری دوش می قاتادراو هناحبص سابینی ی مایلعر

میدنک. شهاگن بجعتاب نیزا

هدروخن حاتاالچیزی دزایزور مدروا ما هچب اربی نکن ماگن ی روجن ی:ای مایلعر



ی؟ تسه تا هچب نارگن :خیلی دنادرگ مربی فلا خم فرط هب شرس ضغباب نیزا

هرا.. بخ ی: مایلعر

ی یدرک مندروخرب ماهاب ی روجنوا یدیزور دوب نارگن نیزا:هگا

مه هرسپ نداس اوی هفاکرد ی ولجرسپ ابیه تنز ینمبیایببینی اجراذب وتدوخ ی. دوب رصقم  مهوت نک لوبق نکنیزا سب _

ناه؟ ینکی؟ مراکچ هتنز ی وزابور شتسد

دروخرب ی ادصزا میدنک ترپ باقشبردار قشاق یت نابصعاب

دنک: شمارا عسیمیدنک درادناررگ یدی اوعد ابیک هلباقم ناوترگ یدرپ؛دی ماجزا نیزا باقشباب قشاق

امنی هبار اهیش هنوگ وچلا دروا می بل ینهب شنلد ی دنخبل . مشاب هتفگ نوشمروخ منی ماوخ منی هناحبص نم لا حره هب

: دراذگ شمی

سا هنسرگ مرسپ لگ هتدوخ تسد هگم

؟ هرسپ مولعم اجکزا حاال عوهوا _

سلایی هشاب هتشادرنه ابید نز نتفگ یم دقزا میمد. طالتق هک هشابنرسپ : دشک می مهرد امنیشی تروص هبار اهیش مخا

... هشاب هتشادرسپ ه

ودرک پیمادی همادا ناش اهی هدنخ هکاین دوش....هچمیدش می نتفرگ همقل لوغشم و میدنک شراثن ای هنوو دی هدنخاب نیزا

یغتییمریدرک خاالقمایلعر

میدنز. شا خیلای شوخ یهباین دنخزوپ لدردو دوش می وحم اهیش بلزا هدنخ مایمریوگید یهک دعب الت مجاباما

؟ تفگ چیمی یهنلا تسار ی: مایلعر

دوب هدش نارگن هداتفا ی قافتا هچ دوب هدرک رعتیف شارباهر _هیچی



میدخیدی؟ نفلت تشپ ی تشاد تعاسود مهین هساو تقونا میدنک: شهاگن کوکشم

می ههقهقدنلب ی ادصاب ی... راگتساوخ ربیماربیرنینام هرارق مه بشادرف هدش، مادختسا شتسودردارب تکرشوت _هن

؟ هشبوت باصع بی شاداد نز هدشرضاح ای هنوو دی مودک دنز:

غیتریههن مشاداد هزات یهنک مندنلب تسد نزور رنینام لقادح خاالقی؟؟؟ شوخ یلی خوت :هکن دشک می مهردار اهیش مخا

ربیم.. هرارق مهاهر ی راگتساوخ الق... خادب

هرا؟ نتشاد نزب تسدو کشو ی گنهرف میهشبی هسر می هکام هب میهشغیتر هسر می هکامش شاداد _هب

دوش می ندروخ لوغشم ی اهیمایلعر فرح هب هجوت نودب

؟ تسه یکی راگتساوخ ی:حاال مایلعر

بیربایم... تکرشزارتوز بشادرف _

مامیهد یشهار راگتساوخ وتامتح هرادونم دیند مشچ تشاداد _خیلی

میمر اهنت مدوخ ی رادن تسود هگا بخ نیزا:

؟؟ تسه مه هرسپ یاین تسار . هشاب _

؟؟ هرسپ مودک _

یباهیشمیدنک:ونید جرد اهیشکارالهف تسد

ودراد مربی نتفرگ همقلزا تسد

: دروا باراالمی شرس بجعتاب

نشاب االابید متحا .... منود منی

ی رادن نتفر قح سپ _



مرن میهش هگم همشاداد هنود یی راگتساوخ مسارم ی نیزا:ینعیچیمایلعر

ضقیه نوا شبینی_ تکاچ سیهن قشاع لد ربیرو مراذب یغیمتر بردقنا ی درکرکف هنکن یربی رادن قح متفگ _مهینهک

مرب ماوخ می منم . هدش مومت هتقو خیلی

؟؟؟ مهفیدی هن متفگراب _یه

ربیم مهاب لقادح : دزرل ی مدوخ هب سرتزازا نی دشک یهکمی داداب

د دراد مربی تخت وری زاار شتک

ظفاحادخ عفال چیمیهش ببیمن بشادرفات یوگید:حاال مدنک می نت حرلایهک

دوش می جراخ هناخزادهدبزا دیرگیهبنی فرح ندز هزاجا هکنا نودبو

تس.... ی نوشب تسرداقا :خنیارین دشک الگفیمی کرسزا ی فوپ .

م شلد چیزی هچ دناد منی اما سا هنسرگ مهزونه میدنک سحدراذگ یمیمزی ورار هناحبص ینی سودوش می هناخزپشا لخاد
. دروخبدهاوخ ی

می قرب شنامشچ ی شرت فرظ یند دابدرادنار لا چخ ی لخاد یاهی کاروخزا مادک یلهبهیچ ماما یدنک، مزاب ار لا چخ ردی
دنز

ددرگ مربی شنت هب هرابود ناجی ی راگنا ملک ندروخابدراذگ می شناهد لخاد و دراد مربی فرظ نورد یزا ملک

... ددنخ ی مدوخ زور حلا هب لدرد و میدنک ندروخ هب عورش علواب میمزیشنیودن تشپو دروا می نور ی باراه ی شرت فرظ

*********** ... دراد جعیب وحلای سح یمه رادراب

دننک می زمرت همین خهلا هناخ ی ولج

: دهد وهبنیمزای دشک می نور بی شتک لایزاجیب متسد ی .مایلعر دنوش ینپیمادی شامزا

نک. شکاپ ی؟ ینزب تشادن رتزااین گنر رژرپ



میمدلا شبل وری مارا میگیدرو شتسد ارزا لا متسد نیزا

میمنک. کاپ تارب مدوخ هدب یتسی ندلب میدنک:هگا شهاگن هتفر مهرد اهی مخااب ی مایلعر

. دنوش می هناخ لخاد و دشک می شبل وری ار لا متسد صرح نیزااب

میشنیدن. رنینام رانکرد ی ینیزاومایلعر سرپ لا وحا زاسالمو دعب میایدن ناشلا بقتسا وونیدهب رنینام زجب همه

. هشاب کرابم داماد هاش ی روطچ مایر:

رکشت بلر یزی عونصم ی دنخبل اب رنینام

دنک. لمحت مایرار دوجو دناوت منی مه زونه میدنک.

ی؟ بوخ میدنک: همزمز زیربل دشاپ وریشمی گمغینهب ی دنخبل و دزود هبنیزامی مشچ ترسح ونیداب

مبوخ میدنز: یبل مارا هب وا نوچمه و دزادنا اراپیینمی شرس سرتسا و تلا جخ نیزازا

شت مکلای دراد دصق شراک یاباین راگنا دشک می شوغارد ار ووا دزادنا نیزامی ندرگ تشپ ار شتسد یت نابصعابر مای
. تسوا ملا اهنت هکنیزا دنامهفب وا وهب دشکب ونید خر ارهب

دوش. می جراخ عمجزا شنفلت نداد باوج هناهب ماهیگیدروهب نا ارزا شهاگن ترسح ونیداب

میدنک: همزمز دوش هجوتم ی سک هکنا نودب نیزا شوگرانک مارا مایر

میمنک بارخ نوترس یووری نومهم مینزیاین فرح شاهاب یو تفرگ مرگ هرسپ اباین نکنیزاببیمن عمجو تساوح

؟نیزا:اهر متفگ مهفیدیچی ی ربن لا وسر زی ونم هکغیتر هتعفن هب

ی؟ لهاتم ینکیاب مراکچ داماد هاش بخ : دنشک می ندرک ثحب زا تسد اهر) یلعیاقا(ردپ ادص اب

. هرذگ یمهمی لهاتم ، نتسه ناج رنینام هک بشما داماد هاش ی:واال مایلعر

. مدرک می جاودزا رتدوز متسنود می هگا یه درجمزا رتهب خیلی هتبلا میدنک: ضوع ار شفرحدوش می دراو ونیدهک ابدیند



منیهنک؟ ذایتت هک ام رتخد لعیاقا:این

، هرهاوجزا ی ناقافتا یوگید:هن ماقا لعی باوج ورد میدنک هاگن ونید هبدنخل یاب مایلعر

. هزپروج هتبلا و شنتشاد داوخ می تقا یمنیهنکلی سکرهراثن ادخور ی موناخ ین چمه

میدنز. یلز مایلعر یتهب نابصع زا هدشزمرق نامشچ واب میدنک تشم ار شناتسد صرح ونیداب

میدنک کزان ی مشچ تشپدناخرچ می همه میهواربین فرظ همینردحلایهک خهلا

گبیر. میوگید:لعیاقایدا

لزیلمنیهش. نز ردقنا هکدرم ییاهن زادنب هاراوعد موناخ و نم یبین مینوت بشما یماه،ببیمن تشادن ناخر لعیاقا:مای

ی لصا عوضومرس دبیربیم هزاجا هگا ناج :لعی نسحم

یین امرفب شاداد رادی یرا تخا لعیاقا:

، هرادن نوشاهاب ی قرف هیچی هدش گرزب مدوخ ی اهرتخد اب لوا زا هک مه اهر یم سانش ی مورگ دمهی هک اماه بخ : نسحم

همدوخرسپ فرحیهرنینام هچ نکی.لعیاقا:این لوبق هبغالمی ور امرسپ یاین نودب الیق هگا هتدوخ هرسپ مه رنینام

. مدب مافیل هب ومرتخد همادخ زا هک نم

یم. رادن ی فرح وهمینمه نم هشاب ی ضار اهر هگا

. ننزب ور نوشاه فرح مهاب نرب اه هچب دبین هزاجا هگا ی جبا وهمین رمیم:لعیاقا

نزبین. ونوتافرح قاتا شاپیدربیدوت ردام اهر زعیمز هشاب همین:

دوش.. می قاتا دراو دراد شندرک ی فخم عسیرد یهک دنخل اب ورنینام میدور شقاتا تمس هب تلا جخ اب اهر

اراپیین شرس تلا جخ اب ابرنینام شا دزنیکی و هبدیراو دروخرب اب میدور بقع بقع اهر دراد. مربی مدق اهر تمس هب

. دزادنا می

: دناوخ می اهر شوگرد ی مارا وهب دوش مخمی ی مکو دهد کتیهمی هبدیراو اهر تروص رانک ار شتسد رنینام



تسه ی نخس نم لزغ اجزا همه ی تقو

اجوت همه وتاج، همه اجوت، همه ینعی

نم؟ ارچ قولخم همه زااین هدب خساپ

وت؟ ارچ قلخ ی همه مهد،زا حرش ات

ی» نمهب لعی دمحم »

دوش: خیهرمی اهر نامشچرد قشع واب دشک می بقع

م شخرس اهی بل یرب دنخبل هوشع وزان میگیدرواب نادند ارهب شبل مرشزا یاهر موناخ میشی مدوخ رادیملا هرخ بال
. دروا ی

دنابسچ می شا ارهبپیناشی شا پیناشی ودراذگ می اهر اهی وریبل هاتوک ای هسوب ناثیهرنینام یزا رسکرد

گنیر... نودند هب یبل روجن رنینام:ای

میشی مدوخ رادیملا االنهک اصوصخم اه مرذگب تزا ی روجن مهی منیمد لوق

؟اشید... هتبثم مباوج یهک نئمطمردقنا اجکزا اهر:حاال

. مونشب هلب تزا ماوخ می طقف نم شش :هی دراذگ می اهر اهی وریبل توکس ارهبعالتم شتشگنا

: دهد می همادا یش ادصرد ناهنپ مغ واب

ی...اما... نکبوتارکف ی.... یمینوت لدود هکرگا

میدنک: شهاگن یت مولظم اب ناکدوک نوچمه

. مزاسب تاربور یت گدنز ین رتهب میمد لوق گبی هلب هگا اما

ی؟ راذن ماهنت تقو میدیهیچ لوق اهر:

ی؟ چوت ، مراذ منی تاهنت منوم می ترانک مشاب هدنز رنینام:ات



نم ارزا وت،وت زا ارم اه، مدآ دندرک ادج اهر:

نم زا ادج دش ی هاوخن ، لحاس ونم ردیایی وت

: ددنب می شقن اهیرنینام بلر ب هدنخ نم. درم مراذ منی تاهنت تقو هیچ

. مموناخ ومال هب مترکون

ورنینام دراذگ می شا قشع شا، هاگ ،کتیه شدرم اهی ایوریبل هسوب قشع و شمارا واب دوش می مدق پیش اهر ایرابن
رکش ورادخ وپیشزاپیش دشچ یارمی تشهب بان بارش نا معط هرابود

.... شا ی گدنز یاربی رفسمه و هارمه نچین ندرک اربیپیاد میدنک

****************

یاهن!! هدما تسرد دناد منی دوش ینیزامی هنوخ دزنیک

دوش... می نامتراپا دزنیک و هدش پیهدا شن شامی زا

دسرپ وامی زا مارا خویلی دنک ایمی هفرس کت نامتخاس نابهگن ابدیند

؟؟؟ ساجن ای اسراپ ی مایلعر هنوخ ید شخبب _سالم

وامیوگید.. خساپ ورد دزادنا وامی بترم رهاظ قدیقیهب هاگن نابهگن

مراهچ هقبط ساجن مهی _سالمهلب

ی؟؟؟ نوش ای هراک چی امش مسرپب منوت می نتس لویاالننی

دوش!! ی ماپرب نشج شلد ..رد دوب ی مایلعر ندوبن یزا کاح هک نابهگن اهی فرح نشیند اب

دهد می اروا لا وس باوج درسنوخ خیلی

منوشماوقا _زا

درذگ می شرانک زاو

دوش می روسناسا دراو دوش زاب روسناسا اترد دنام ی مرظتنمدوش می نامتراپا دراو و

. دوب یی اغوغ شلد رد



. دهد کتیهمی کقاتا هبدیراو

اهی هکاینرات دوب.هآ هدش فسید شا قشیهق رانک زا وم رات دنچ . دزادنا ایهنمی نورد شا هتسخ ی هرهچ هب شهاگن

میداد شا ی گدنز رد نیزا دوبن یزا کاح همه هک دوب جعیب چیزی شا ی ناوج ی لوا فسیدرد

.

باصع وری دشک می طخ هدنناوخ ی ادص و لپیارمیدنز همکد و اجمیدنک اجهب ششوگ اررد شا ی رفزنه

یمیدنک. روادا نیزااری نتشادن هظحل وره شمارا ان

الب) قنار (مای

تاشچ شزاون مزاون نومهم

دوب ینم وزرا ی زور یه

هکاالنرادیش نوا ملگ ردارب

دوب مرادن وراد همه ی زور یه

ینک زاون نومهم مدرم تلغب وت هگا

زاسینک........ هنحص وت مدرم ای هشوگ دیدییه

. دوش نیزامی هناخ دزنیک و پیهدا روسناسا زا دوش می زاب روسناسا رد

دوش هدنک اج زا دهاوخ می شبلق

می اجباج ششود وری ار شا هلوکزا !!!نی دوبن هناخ رد مه نیزا ارهاظ درک ثکم رد تشپ انماید ندز رد هب میدنک عورش

دوب؛ هتسناوت مایر هب ندرکرارسا هتفه زایک دوش.دعب می روسناسا دراو ناوارف ی گتسخ واب دنک

. دورب یالتعیدار طعت عورش زا لبق کالساهیش هسلج ین رخا هک دنک بلج ار شت ی اضر

پیشوریش صخش ابدیند دوش می جراخروسناسا میگیدروزا دزایراو ار شا کتیه روسناسا رد ندش یزاب ادص اب
دوش می درگ بجعت زا شنامشچ

مینکی؟ چیراک :ایاجن دراد مربی مدق وسیش هب مارا ونید زجب تشاد شا هناخ رد تشپ یار سکره یند دراظتنا

مربیخیدز: اج زا دوب هتسشن وریمزین وناز ود هکد ونی

. تمن ...هکببی مدموا ... مموناخ دوب هدش گنت تارب ملد نیزا...نیمزا

میدنک: کاپ شنازرل اهی تشگنا رس اراب دوب دش ناور اهیش هنوگ وری ناراب تارطق نوچمه یهک کشا تارطق نیزا



. ورب ید...ازایاجن ونورب ؟ یایاجن دموا اربیچی

؟ مربوت نودب منوت می هگم ، مرباجک نم یی یاوتیاجن تقو ... ممناخ مرب اجک ونید:

میوگید: هتسها دروا باالبی شرس هک وبینا دناخرچ می لفق ونیدلکیداررد هب هجوت نیزابی

ماری ورد یمیدنک ظفاحادخ ی گتسها هب شفرح ندش مامت .واب هباپمیهنک رش تتن یبیدا،ببی مایلعر یداالنهک ونورب

ددنب

و دوب هدش ناسا اربیش ندرک ی ظفاحادخ ی گزات دوب.هب هدرک ی ظفاحادخ دنک سالم هک یمیدنزبینا دنخزوپ لد رد

دهیهمیدرک..ابگی ناج یاربیش زور ونیدیهک میشکید،تحیزا تسد تشاد مهایت اربیش هک هچنا ره یزا تحار هب

. دزادنا ی مرد بوچ راهچ یهب هاگن شندنامزاب ردونیهم چیزیمینا ندرکر

میدنک: هلا نزجع واب دوش شندش هتسب زا عنام ات دهد می ناکت ورد بوچراهچ یاپیشارمینا هنشاپ هناجمس ونید

زاای داوخ می تلد هک منکرواب ینعی تسا فرط یمیه گنتلد هک منک رواب ی؟ینعی زاون نومهم مسر ایهن مموناخ نیمزا...

؟ مرب اجن

؟ یایاجن دموا چی هساو ربی. زاایاجن داوخ می ملد هرا دوش: می هناخ لخاد و یدور مرانکرد ی ولجزا رفیدا نیزااب

؟ هشب چی یهک دموا

یومببیمن، گدنز مامت هک مدموا ونید:

.... ومموناخ مدموا

؟ تموناخ مینزیونید؟ فرح ی چزا نیزا:

یونید؟ میمهف مدش شوغا مهر یهکابمای زور نومهزا قدیاق متس وتنی موناخ هک هتقو خیلی ینم تنعل د

یونید؟ ماه...میمهف ندش یهد سوب ... ماندرک لغب ... ماتسد نتفرگ مایهر ملا ینم همه نوتیمس... نم...نمملا

میدی؟ مباذع تافرح اباین ارچ ونید:

سا، هعونمم اربینم تشوغا هگا شاب هتشاد فاصنا ییمک تنعل د

میپیدچ: هناخرد اهیش یرفیدا ادص ... تاه هسوب هگا سا یکیدیهگ مهس تاتسد نتفرگ هگا



مهس تندرک هاگن وت همه ؟زا هراد ؟ هرادن ی هانگ چی؟اینهکدیهگ تهاگن یهاما ضوع نوا مهس یایان همه منود می هرا
؟ ترس هب یچیرادیمیگی؟هدز المیمهف دشی؟صا هنوو ادصیشمیدنز:ونید؟دی ینمایزاابجیغ ضار مهینمه هنم.هب

: دشک ورفیمدای میدنک ترپ وریمزین ار هناخزپشا نپا وری نودلگد ونی

میمش. هنوو دی میهنک تسمل ، تتسوب می میهنک تلغب یمیبیمن مرس،تقو هب هدز مدش هنوو دی هرا

یشکیمد مرانک ابنید هابتشا ... مدرک هابتشا ، تفرگ مزا ور یوت ضوع نوا ی... دوب نم قح ی دوب نم وتملا

. متفرگ موری ی تنعل جاودزا یاین ولج ابید هتفو دیهگبی سک تسد هنم چیزیهکملا متشاذ ابنیدمی

ی؟ نکراک چی هچب اباین شدعب ی تساوخ مامی هلماح نم هتفر تدا ی ایهکن لثم نیزا:

می نوج رودیت زا مراد نک.. بوخ و حملا تدوخ ...نیزا متشاذ منی چیزیمک شارب هک ادخب میدرکیم شگرزب مه ونید:اب

مینکی؟ ممورا میمش، مورا تدوخاب طقف مد...

. تسا داتفا گیر هناگود ی سح مینا دوش یونیدخیهرمی لسع نامشچ درتیدرد نیزااب

دوش. می رارکت شرسرد تنا خی هملک وس وزایک ندوب هبابوا میدرک شق ی وشت شبارخ لا حو ونید وس زایک

هچبرتخد نا تس.وادیرگ نی تنا ازسیشخی مه زاب دشاب تسپ مه ردقچره ، دشاب هک هچره مایر ؟هن تنا هن...هن...خی

دوش با شلد رد دنق ونید هکابدیند تس نی هتشذگ شوگ وزابی ناط شی

، دروا اربیشمی هسردم زا ندما زا دعب ونید زورره کشالتهک هتسب نتفرگ واربی دودب شتمس هب قوش واب

دوب هدش گرزب دوش.وادیرگ اهاقیم وزیرهلپ دورب شک شتسدزا کشالتاهار هتسب یقا تشا واب درپب اوه هب

میدنک:م همزمز بلر زی ددنب می شقن شنهذردردام .مان یمیدرک گدنز ی مایلعر رانکردام و رسمه مان واالناب

: دهد می ناکت ار شرس هن هناشن هب تعرس هبو دوش ونیدمی هاگن خیهر شهاگن ... متسهردام ...نم متسه ردام ن



...نم... منوت ونیدمنی هن....هن

می مورا وت دوجو اب طقف منیبینی هه یمیدنز: دنخزوپ منینکی؟ مورا و تقشع یریو منارچ ی؟ داتس ی ااجنواارچ ی: مایلعر

هش؟

. دندرگ مربی شتمس یهب یمایلعر ادص اب ودره نامزمه

ی؟ دموادوزردقچ نیزا:مایر...

ین سرب نوت زابی قشع هب مهامش ؟ مدرگرب ی اوخ یمی تحاران -

طقف تس... ینکینی مرکفوت یهک روطنوا ی -مایلعر

ی ندز مهرب مشچ وردیک ونیدمیدور تمس یهب یلعر مامد ونشی دوب یهکالمز چره چیزیگبی تس وش،المزنی هفخ -

میگیدر: تشمرد ونیدار نهار یپی هق

هرا؟ نم شبینیزیراپینز هشب چی هک یایاجن دموا ...هد مورح

وببیمن مقشع مدوب هدموا یمن شبوت زیراپینز مدمو ونید:هننی

چیز. همه بی دنبب ثکیتف نهد دنبب : دشک می هرعن ونید تروص رد ایرابن

. دبوک ونیدمی تروصرد مکحم ار شرس

هشاب هتشاد نوت ی گدنز وت یهب رطخ قلعت نیزا هگا ی سرت میدنک:زاچیمی کاپ ار شا وریپیناشی نوخ مارا ونید

شبیمن شاپر نمزی تس خلایمنیهشنیزایمهنی شاپ یزیر سانو دحا هیچ فرح اب

. ردامردپ بی مراذ منی تا هدنز مسق لعی دبیهب رظن نم ی گدنز بجار یهک شاب وتکی طفاثکوش ی:الل مایلعر

. دروا می دورف ونید تروص رسو اررب شمکحم اهی تشم میدنک هلمحد ونی تمس هب

هدش ملا دگل وغیتر هدقع و مشخ دتس.مایر یمیای شنکاو هیچ نودب . درادن ار دوخ زا ندرک عافد دصق ونید راگن اما



یدخلایمیدنک. ونرس وری دگل تشم اراب شا

هدش هناخ دراو هک هظحل نامه و.... زابیمیدنک شناج و حور مامت اب دشاب هتشاد ار وا هب تنا ی خدصقزا هکنی نارکف

. دروا می شرس بالیی درگرب ورب بی دوش مدق ونیدپیش ندرک مارا ی اربزا نی رگا هکدوب هدروخ مسق دوب

دشک جیغیمی سرتزا میداد ناج تشاد واپیمایر تسد ونیدهکزیر دابیند نیزا

واب دوش ونید ناج ورینتبی شندما ورف زا عنام ؛ات دشک می شوغا اپیشاررد مکحم و میدنز وناز یاپیمایر ولج
میوگید: سامتلا

هرب، راذب ایاجن دموا ال صا درک طلغ نک. شلو ادخ ور یی...وت یاقا مایلعر

. هشن پیاد نوم ی گدنزوت شا هلکرس میهددیهگ لوق

دوش: ترپ بقع هب نیزا دوش می ثعاب هک دشک می نور نیزابی شوغازا اپیشار برض یاب مایلعر

ناه؟ دادی هار دش بارخ وتیاین دقیمیوت قشع کی هزاجااب ... هعوترطاخب ایایان همه ی تنعل

مینکی؟ تنا خی نم ی؟هب لهاتم وتیهنز هتفر تدا ی طفاثک : دبوک نیزامی تروصرد مکحم و

ی مایلعر مدرکن تنا خی تهب نم ادخ نیزا:هب

ونیمدیدنک مکشراثن دیرگی دگل صرح اب هرابود ی؟ یمیدرک طلغ هچ هنوخوت هرسپ اباین سپ ی درکن تنا خی -هگا

مهاب دعب هرب راذب یش تشکوت بیدا متشاذ میگیابنیدمی تسار وت هنزب فرح ماهاب دوب هدموا طقف وت، دموا شدوخادخب -

میپیدچ هناخ لکرد ی یمایلعر هتسکش ضغب رگیهاهینیزااب قه قه ی ادص مینزیم. فرح

مه؟ ندرک مارا میشکیدیتاربی هشقن تدوخ یرتزا ضوع یابیه تشاد یایهکن نزب فرح ی اوخ چیمی بجار ی: مایلعر

منک، تسرد ونوم ی گدنز مدرک عسیمی متشاد نکن،حاالهک زابی نم نیزاابغیتر مدوب هتفگ تهب

: دبوک می سنلا نورد یدقی اردیهن ار شتشم یت نابصع یواب تنعل ی درکراکچ ببین



دور می شتمس هب وزرل سرت نیزااب دتفا ونیمدی ناج هب هرابود و دوبن تنا خی نم باوج طفاثک

میدنک: شت ی ادهرد تمس وهب میدنک دنلب وریمزین زا ونیارد شا هنانز نیوری مامت واب دشک می بقع مایرارهب مکحم

میمنک شهاوخ ... هراذ منی تا هدنز ادخ ونید...هب ورب ادخ هب ور وت

یهرا موترس یهبالیی مرب منم -هگا

ورب ازایاجن طقف ... هرادن ماهاب راکی هدش هک منومچب رطاوخب -

بوی هتسشن ی هپاناک ی ولج مایهکر ابدیند ددرگ مربی ی مایلعر تمس وهب میدنک نور بی هناخزا ونیدار اوعد و ثحب اب
. دروخ می ناکت شنورد چیزی میدنک ساسحا ای هظحل دزرل اهیشمی هناش ادص

یه رگاب و دراد مربی دق شتمس هب مارا ؟.. تسوا ی وگروز درمو باذع ههلا نامه میریدز کشا ادص هکبی درم ینعیاین

میگ تسد مایراررد تسد ی مارا میگیدروهب تدش شا یرگیه مایلعر نوخ رد قرغ تسد یدنز.ابدیند موناز ولجیش

یدر:

؟ مدب یح ضوت تارب یراذی منارچ یمینکی؟ روجن ی ادوخابارچ ، مدرکن تنا خی تهب نم ادخ مایر...هب

یحدبی؟ ضوت ی اوخ ؟چیموی مدرکادج مه زا ور ودات امش نم ی؟ایهکن رفنتم نمزا یحدبی؟ایهکن ضوت ی اوخ -چیومی

منک... تسرد ونوم ی گدنز متساوخ ...لوی مدرکدب ...خیلی منود ...می منود نکیمی ملو یهک زور نوا زا مسرت نیمزای

ی نکی...میمهف تنا خی مهب ماهراک هبتالفی یهک زور نوا زا مسرت ...نیمزای مدش تقشاع ...حاالهک مشبردپ هرارق حاالهک

نوغاد ... منوغاد ؟ وملا ح

یاربی فرح یی وگ اما دنزب ی فرح ات میدنک زاب .بل دروخ اجمی حوضو یهب مایلعر نابز زا مدش تقشاع هملکد نشی اب

منادیدنک پی نتفگ

دوب. وا ظویهف مایر ندرک مارا ...رای شمرحم ... شدرم ؟ شرهوش ندرک مارا اربی تفگ هچابیدمی

شرازا جعیب شن اال زور و وحلا تساوخ می دنمتردق وقیو هنوگ نامه مایرار ...وا تشادن وا هکعالهقایهب دنچره

دروا می هناخازپشا اهیلوایهارزا کمک ی هبعج و دوش می دنلب یع رسدشک ی مدردزا ی مایلعر یهک خا میداد.اب



. دنکرکف شهار رد دنزرف و رهوش هب طقف و طقف و یمیدنک عسو دراذگ درتیاهدیشمی مامت وری واپ

میگی تدش شا عوهت نوخ،حتلا ی هرطقره میپیدچ.ابدیند شتسد رود ار دناب میگیدرو تسد مایراررد تسد مارا

دروا ارباالمی شرس در

ماجی دسرپ یمی مایلعر وسلایهک .اب دنکن ی هاگن نوخ تارطق هب عسیمیدنک و دزود گمغینمایرمی هاگن ارهب شهاگن

: دروخ

رادی؟ تسود ونم مهوت ... مهوت نیزا...

یاهیتووینار گنارتخد زواجتم قشاع دوش ی مرگم ؟ تسار یا غورد ؟ تفگ می شرهوش لا وس این باوجرد هچابید
وشی؟ یت اهوزرا ی هدننک

تسد مه وت زورما قافتا وت منکرکفراذن ی؟ تنعلوگب رادی تسودونم مهوت نیزا؟وگب ممهفب چی تتوکس ی:ازاین مایلعر

ی. تشاد

گبیهر لکش ابنید چیزیهک نوا منهذ وت راذن

منیمنک.تحی تنا خی نوم ی گدنز ،هب نومچب وت،هب هب نم ی میوگید:مایلعر دوش می جراخ هاچ هت یزا راگنا هک یی ادص اب

ی. شاب هدرک ما قح رد ور اهراک ین رتدب وت هگا

...مکی مرهوش ناونع هب تمسا ی تقو زا

هب دموا ممسا رانک شرهوش ناونع .نیزا:هب درادنرواب ار دنزب دهاوخ هکمی ار اهیی فرح مه شدوخ یی وگ میدنک ثکم

. مراددهعت یم گدنز هب نم منویمنک مدرکنرکف وت یزج درم هیچ

ار دوب هدرک دشر و دوب و هدش گرزب شقشعاب هک ونیدیار دوش ی مرگم میگیدر. شا هدنخ اهیش غورد زا مه شدوخ

دنک. شومارف

تشل وریاب رس یدیرگی سک قشع لویاب تسا ی یلعر مارسمه هک دوب هدرک تنعل ار دوخ تدم این مامت رد هبوهللاهک
میدور. باوخ هب وا رکف واب دراذگ می

. دننک ی مروبجم یی اهراکچ ارهب مدا اه، مدا یاین هاگ تفگ می غورد یتمایرابید اضر بلج اربی درک دوش هچمی اما



... تفگ هکابیدمی اهیی غورد هچ یت اضر بلج اربی

؟ منکرواب وتافرح ی اوخ یمی روجچ رادی مسود گبی مهب مندرک مورا یتسیاربی نرضاح ی:ببینتحی مایلعر

میگیدر:ببین...ببی شنامشچ وپیش میدنک جراخ نیزاار جاودزا ی هقلح شب جی لخاد وزا دراد مربی لبم ی ورزا ار شتک

... شن

منی شتسد هب امتح میمگ مدوخ هکپیش تسا هتفه یه تسرد نیس... تتسد هک سا هتفه یه تسرد هنومجاودزا هقلح

هنک منی تسد هک هروخ

ما...منز هنوخ ی هام یه سورع ارچ یزا... نمدشدروخ مدرک شاد پی تخت یزازیر تقو لوی هنک شتسد هک هتفر شدا یا،ی

؟ هنکب تسد ابنید وشقلح

ننودب قبیه هکدهاوخب منز ابنید ارچ . مدش حلای هچ ی لهاتم هک هتسنود منی تفگ مهب وپیا هرسپ نوا ی تقو ی منینود

؟ هدرک جاودزا

یمایبرلا دامتعا اترببی ندوب هداد مه تسد هب تسدز چی همه تفگ هچابیدمی دزادنا اراپیینمی شرس مرش نیزااب
دنهد ورپ

گنج راچد شا ی گدنز زااین رتش بی تساوخ منی شلد .هیچ دنزب سپ ی مایلعر نهذ ارزا راکفا اتاین یمیدرک راکد ابی

دوش ی دامتعا بوی لا دجو

تالشمیدرک. شهار رد دنزرف و رهوش شمارا ی گدنز این نتشاد هگن واربی تشاذگ می شساسحا مامت وری ابیداپ

منینکی... ماهر هک وگب رادی مسود ... هکوگب ی:نیزا... مایلعر

دوب کانسرت یش اهراک مامت درم ید،این سرت یمایرمی اهراک مامت زا الوا ید.صا سرت دجیدمایرمی اهی فرح زااین ردقچ

شا،زا هدرکداب ندرگ گرو یهاهیش...زاغیتر رگزا اهیش... هدنخزا . شا ای هعفد اهییک ندرک تبحمو اه هدنخ تحی

یهک تسار میدنک:هب فارتعا لدرد ید سرت می درم این طسوت ندش سملزا اهیش،تحی یند شکداد

میدش هارمه ابیدابوا شا دامتعا یتو اضر بلج اربی اما «« مسرت می درم زااین نم »»

ارشیط.... ین رتدب منیراذیهن؟تحیوت اهنت ونم ی:وت مایلعر



ار شناتسد هکدوش می هکوش اینیزا هعفدک ی هسوب زااین ردقنا دوش، می هفخولگرد ادصیش اهیش بل شکیند شتا هباب
میدنک اهر شنت رانک لش

دیرگ دنک ناهنپ شربتس ی یهن سرد ار شضغب یاید.عسیمیدنک مدوخ هب دروخ می ششوغا رد هکنیزا اهیی ناکتاباما

دوب. هدش دروخ شرورغ یو گنادرم ردقچره تسا سب

شیرینی اهیشهب بل ییایرابن وگ دوب وشیرین شخب تذل اربیش دوب هدش عورش نیزا بناجزا هک هسوب این ردقچ
دوب لسع

شنابل شطع ورپ دراذگ نرسیزامی تشپ ار شرگ دی تسد و میدنک لفق یزا نرمک رود ار شا هدش یچی پدناب تسد مارا
زابیمیگیدر ارهب

هکنیزازا تسا ی زور زا شا ی لصا ی هروشلد .اشید دراد هروشلد وزاایهدن تسا مارا ان شلد هت مه زونه یی وگ اما

... دوشربخ اب هفطاع دوجو

دوب هدرکاپ هب یی اوعد نچین هدرکن یی اطخ نیزا تسناد دوب.اباینهکمی دیهد هناخرد ونیدار هک وا

مای هک نابالاهیی اب مه میداد؟نا ناشن ی شنکاو هچ یدش مربخ اب شرهوش ی گدنز رد نزیدیرگ دوجو نیزازا رگا حلا
ی.... سورع زا دعب هام ؟ود دوب هدروا شرسرب ی لعر

هک دناوخ می ارف ار همه ی دنلب رقتیاب ی ادص .اب میدنک لماک سینار تفه ، هرفس مردینا خرس سیباهی نتشاذگاب

. دنوش عمج هرفسرود

وهب دوب هتسو پی ناشعمج دجیدهب ای هداوناخ هک دوب یلی وحت مهمیشنیدنن.اینلواینسلا رانک یکهبیک همه

میدرک لا بقتسا اهنا زا شرهوش ی هداوناخ ناونع

میگیدر هرفس یاهیمینا گنر غرم مختزا ار شهاگن شرمک رود ی تسد ندش هقلح دوب.اب شا ی لهاتم واینلواینسلا

میدنک. هاگن ی مایلعر وهب

مموناخ ی شابن هتسخ ی: مایلعر

درکین؟ عمجو غاب اهیوتی گرب ی. شابن هتسخ مهوت نونمم نیزا:



-هرا

ارمیددن شنامشچ ناخردان ندناوخ بولقلا بلقم ییا ادص اب

. کسورع ی تسب وتامشچ ارچ ی: مایلعر

نکوزرا و دنبب وتامشچ مهوت شش نیزا:هی

. هشاب -

؟ مموناخ مینکی یی وزرا هچ میوگید:وت ددنب ارمی شنامشچ لایهک حرد ی مایلعر

منیهش هدروارب موزرا هکدیهگ مگب -هگا

هشبرسپ نومچب میمنک وزرا لوی مرادن داقتعا هک نم : دزادنا ایباالمی هناش یاببیخیلای مایلعر

. دبوک یمی یمایلعر وزاب اررد شتشم ، هتسب اهی مشچ نیزااب

باوج هدنمرش گمغین ی نحل یراب ماهنک یمنی قرف شرسپ و رتخد هشاب سملا نومچب هک هاوخب ادخ زا طقف ی نیزا:مایلعر

میمنک. قد متس نی روبص یوت اباب لثم نم هشب شردام لثم شتشونرس هک هشبرتخد ما هچب ماوخ :منی دهد می

ی... رتخد هب هک هرب شاباب هب هک هشبرسپ هک ماوخ منی منم انکیهمیوگید: وهب یدنک مزاب ار شنامشچ ی مارا هب نیزا

نیرا. مور هب وتدیهگ مراد لوبق ومهابتشا مدوخ هکدیهگ نمزا نی هتسب ی: مایلعر

. دنشک می ندرک تبحص زا تسد اهیقبیه نتفگ یربتیک ادص اب

لوا ناونع هب وهبنیزا دهد می اهرسپ هب دعب و اهرتخد هب لوا دروا ی مرد هدروخن ات لوارت ی دادعت رکیم نارق زاالی ردان
دهیهمیدنک. ارهبنیزا دوب هدرب ثرا هب شردامزا یهک رتشگنا اهنا، عمج رد شسورع ینعید

. دنهد ارمی دوخ عیدیاهی عمج ی هزات داماد سورع ود هب قبیهمه وا هارمه هب

موناخزا هنمنی ی وداک تبون هشاب یمه تبون ی: مایلعر



وزا دوش یک تنامر ردقنا ی منیدرک،مایلعر مه ار شرکف تقوچ هی میدنک هاگن شتسدرد هبعج مایرو هب بجعت نیزااب
دشاب هدرک هداما دهیهایاربیش لبق

رد کنوتسپ یهک کسورع بایو گنر یهب دازون اهی شفکو کنوتسپ شیهشو ابدیند میدنک زاب ار هبعج قوش اب
هب هجوت بی دوب هتسشن نیزا رانکرد هک همجندنز ایمی ههقهق لد هت زا تشاد رارق شرس یوری باوخ کواله دوب شناهد

ییه؟ وداک روجچ نیزامیگیدر:اوایندیهگ ناتسدزا ار هبعج دمحم مایر اهیخیهر هاگن

؟ هشوت چی هگم : ههلا

: دهد می خساپ همجن اجی یهب مایلعر

نومچب کنوتسپ شیهشو

میگیدر. هلصاف عمج یزا هاوخرذع وابیک دوش ی مدنلب هرفس زااپی مخا ونیداب

هکبی هداوناخ قبیه هب شندش ردپ ربخ ی ندشان فصو ی قوش یاب ومایلعر دزادنا اراپیینمی شرس تلا جخ نیزازا
. دهد می دندوب طاالع

. دنوش می راهان اربی اه هجوج ندرک بابک لوغشم . دنور می وسیحیطا ربتیکاههب نتفگ زا سپ

یا دموا اهنت ارچ ممناخ میدنک: همزمز ششوگردو دوش مخمی شرانک میدور. دوب هتسشن بات وری هک اهر ابدیند رنینام

؟ یاجن

. مرهق تاهاب نوچ اهر:

دوش خیهرمی غابزا دیرگ هطقن هب مخا اب ندوبرهق هناشن وهب

ولوچوک شوم یهنک منرهق شرهوشاب هک مدا رنینام:

ینام: رنهشب ابیدبنتیه هدب عیدی مدا هب هرب شدا ی مدا رهوش ی تقو متس... ی نولوچوک شوم -نم

... مدادن شهب وداک ملاایهکن مموناخ ندرکرهق سپ

دوب هتفرگ اربینیزاعیدی یمه تحیمایلعر تفر منی تدا ی هنرگو متس نی مهم تارب ایهکن هساو -خنیر



هدش. یش دوسح هشوم موناخ سپ هوا -هوا

. دروا ردمی تکرح ارهب بات مارا ناش اهی فرح نتفگ اب نامزمه

مهقالبمیدنک. اهیشاررد تسد مخا ...واب هدشن یم دوسح المه تس.صا نی روطن اهر:هیمچای

... مداد یاشید....عیدیموتی دوبنرهق دش...هگا یلویحیف شاب تحار متسد زا هک ینممیمر رهق حاالهک هشاب -

؟ وداک : ددرگ مربی شتمس هب بجعت اب اهر

موهوا -

ببیمن بخ -

میدرب هبعج تمس ارهب شتسدو یمیدنز دنخبل قوشاب اهر دروا می نور بی شب جی لخادزا ار کچوک ای هبعج رنینام

اهیش وریبل ار شتشگنا نامزمه ی...و یابیدبنتیهشب درکرهق ی کلا ایهکن هساو هراد جرخ تارب . دشن رنینام:هندیهگ

. دراذگ می

.... وداکدعب ... سوب لوا رنینام:

دزنیکمیدنک. اهیرنینام بل اهیشارهب بل دعب و میدنک ثکم مکی اهر رگ... هدافتساوس اهر:

اهی اجیبل یهب ندز مهرب مشچ ردیک اهر دوش.اما می شا هسوبرظتنم و دراذگ وریمهمی اهیشار مشچ مارا رنینام

دسوب ارمی شا هنوگ رنینام

دود. می غاب ی اهتنا تمس وهب دشک می شتسد ارزا هبعج و

اب میدنک هاگن تسا ندرک رارف ردحلا هک اهر وهب میدنک زاب ار شنامشچ میشنیدن شا هنوگ وری ایهک هسوب اب رنینام
میوگید: هدنخ

. میمنک تمقل یه تمر گبی ولوچوک شوم یماه تشادن بلقت



گبیری. ونم ی متس،نیمینوت ی نولوچوک شوم :نم دشک جیغمی هدنخ اب اهر

: دشک می شوغا ار وا مکحم و دناسر می اهر ارهب دوخ دنلب مدق دنچ اب رنینام

اه... میمد تتسد راک ملغب وت روخن ناکتردقنا هشوم موناخ ینمی... ولوچوک شوموت ارچ

دوش. می جراخ رنینام شوغا زا اهر

اپ هچنپ ووری دوش دزنیکمی رنینام هب مارا دوش می امرف مکح ناشن بی توکس ای هظحل . دنوش خیهرمی مه نامشچ در

زابیمیگی ارهب اهر اهی بل شطعرپ ورنینام میدنز یرنینام هنشت اهی ایمعیقوریبل هسوب و دشک ارباالمی دوخ
. دشچ ارمی لا قترپ معط ایاب هسوب درو

اهیرنینام گر جعیباررد یوحلای سح رابره و دنتشاد دجید ی معط راب ره هک تشاد تسود اهار اینبل ردقچ
دندرک راجیمی

-رنینام

؟ مموناخ مناج -

رادی؟ مسود اتدنچ -

مشب تقشاع رتش راببی ره نم ات دنخبوت تاه هدنخ ی هزادنا -هب

بلق شپط ی ادص هبدهد می شوگ ناج لد واب دراذگ می شدرم وریسیهن ار شرس و یمیدنز دنخبل هوشعوزان اب اهر
اهیوریمزین نشریهز وری دوب.ونیداباپ شدرم بلق یپتیند ادص شرمع ی هنارت ین رتهب یهک تسار ،هب شقوشعم

. دندرک می ورف شبلق یرب رجنخ ی راگنا نیزا رانک ی مایلعر رابدیند ره میگیدر.اب برض

. دناد می دوخ یزاارملا نرخا ورد درذگب زانیزا دناوت منی میدور راجنلک شدوخ هکاب ردقچ ره

. دراد رکش اجی دوش منی هنوو دی راکفا دوب.اباین هدش نیزا شرکذ و رکف مامت اهزور این

پی ناش ی گدنز یرد یمایلعر هلکرسرگا . دراذگب دنمک و هوک هبرس لالیلی بند ابیدهب هدش نونجم میدنک سح مک مکرگ دی

دوب. شرانک شرسمه ناونع هب مه ونیزا دوب وا نوخ زا هچب اشیداالننا ادمنیدش

نکیم؟؟ بابکور اه هجوج میای شاداد : همجن



هنک. تسرد رنینام هدب ورب یدنک:هن مزاب یبل درس اهمیگیدروهب گنس ارزا شهاگن

ونید... هخا : همجن

. دنام می هراک نیهم شا فرح دمحمر یمای ادص اب

ور اه هجوج منک بابک دبیننم مناخ همجن : دمحمر مای

هدرکن _خنیرالمز

میمنک نوشتسرد مینکین؟دبیننم فراعت _

یید امرفب : دراد مربی اهار هجوج ی واح وسینی میدور ناو ای تمس هب همجن

نکین بابک ورابید ایان

. دنراد نتفگ اربی یردسیهن ناهنپ اهی فرح ود ؟وگیاره نوشندرک بابک نکینوت مکمک اوخین منی خیلیزیهدا هک _ایان

دوش. می قارب دمحمر مای نامشچ میگیدرورد لقنم لخاد اهی لا غذ ارزا شهاگن همجن

. نزادنا می منهج یدا ونم . مسرت یتایشمی خرس زااین مسرت اهمی لا :زااینغز همجن

ی؟ نکزاب ی اوخ ومی فرحرس ی روجن دزیای دوب فرح اینمه رتخد هخا میوگید: لدرد صرح واب

اهی فرحزا هیچی عقاو رد اما دراد هجوت اهیش فرح هب دهد ناشن هک دروا می بل یهب عونصم ی دنخبل دمحمر مای
منیمهفید همجن

اهیشمنیدش. فرحزا هیچیک هجوتم وگبیدهک همجن اربی شلا وح سح زا هنوگچ هکدوب ردگیر شرکف ردقنا

؟ دوب راد هدنخ مفرح : همجن



مدز دنخبل نوتفرح الرداتیید صا میدنز:هن...هن بل ناساره دمحمر مای

دادین؟ شوگ نم فرح الهب ..صا تشادن هدنخ هک مفرح : همجن

دنکوگزاب ار شفرح همجن دهاوخب هرابود زاایهکن دشک می تلا جخ دمحمر مای ردقچ و

می ثحب ندرک ضوع اربی دهد می ناکت ار نزب داب ردحلایهک دمحمر .مای مدش نوتش ی امرف هجوتم هلب :هلب. دمحمر مای

وگید:

؟ کشخ رادینیا سود راد با ور اه هجوج

خی مبوک می گنس وت یمیخیهک راگنا هرسپ اباین ندز فرحر میندلا:خنی لد رد دشک یمی گلصوح رسبی یزا فوپ همجن

... هترپ لی

مراد تسود راد :با همجن

.. مراد سود راد باور هجوج منم جبلا هچ :هع دمحمر مای

نداد ناشن اربی دوب هتفگ ی گرزب غورد هچ و دنکرتش اربی ناشکرتشم طاقن کچوک ی مهینچیاهز هکاب دوب نا لا بند هب
. دراد سود کشخ ار هجوجدمحمر مای هکدتسناد مهمی هداوناخ مامت .تحی ناشندوب لسیهق مه

نوخین؟ می سرد امش : دمحمر مای

:هلب همجن

نوخید؟ چیمی بوخ _هچ

و دوب هدش لمع قاتا لخادراتسرپ ناونع هب هک یی اهزور ندرک رعتیف هب میدنک عورش قوشاب .و منوخ یمی راتسرپ _

... ناوج ی رتخد دسج ی فاکش کدبلا هظحل زا رعتیفمیدنک دوب.و اهدیهد ناسنا ندب رد چیزیاهیی هچ

هدعم یتا وتحم مامت میدنک ساسحا مهمیدور رد رتش بی دمحمر مای تروص میدش. جراخ همجن ناهدزا یهک فرحره اب

. تسا هدما شناه درد شا

نوچ ی ساسحا ی رسپ و همجن نوچ ی سرتن و عاجشرتخد دوب؛ اهنا مینا توافت ردقچ دروخ می شنهذ رد ایدیرگ هقرج
میدنک. تشحو مه نوخ تحیزادیند ...هک دمحمر مای



میوگید.. شحاف ی غورد مه وزاب دوش می جراخ رکف وزا دروا ارباالمی شرس همجن لا وس اب

نوخید؟ یمی چامش : همجن

یمنک. مراک نوشقرب سدنهم ناونع یهب مایلعر تکرش وتی االنمه مدنوخ ی تعنص قرب _نم

. منوخب ور هتشر این هکدشن بخ لوی قورعو بلق صصخت وت اصوصخم متشاد یخیلیعالهق کشزپ هب هتبلا

اب دمحمر میگیری...مای تتسد ووتی ناسنا یه شپت ردحلا بلق ی تقو هراد ی تذل هچ دعب...منینودین ردقچ : همجن

میدنک. شهاگن هدش درگ نامشچ

ین؟ تفرگ نوتتسد وت یور سک بلق اتحاال امش هگم : دمحمر مای

هب داد درک جراخ ار شبلق و تفاکشرتکد یور زغم گرمرام ییهبی سیهن مدوب لمع قاتا ی وتراتسرپ ناونع هب :هرا همجن

میکچید... متسدزا شنوخ و تشاد شپت متسدوت شبلق ی ااااو هشن دساف بلق هک مراذب یخ نزخم اتوتی نم

ناکت هب همجن اهی فرح یید اترد . دهد می راشف شناهد وری ار شتسد شناه درد یچیزی موجه ساسحا اب دمحمر مای

میدنک. افتکا شرس نداد

مامت وگبیداب دناوت می تارج .هب دشاب سرتن ردقنا رتخد یک دوش می رگم دوب جعیبورغیب ردقچ رتخد این

دوب؟ هدمارگ ینیدی مزرس زا وا دنکن ... تشاد قرف دوب حلادیهد هکاتهب یی اهرتخد

بوخین؟ دمحمر ی مااقا : همجن

مبوخ ناه...هلب...هلب : دمحمر مای

طقف وا هکدوب هدرک کش مه لوا زا میدنک دنخیند هب عورش دنلب ی ادصاب دمحم مایر ووریرپیهد گنر ابدیند همجن
... هتشاد یعالهق کشزپ هب هک دوب هتفگ غورد هب هجوت بلج اربی

دنخب و وگب ردحلا هک دمحمر ومای همجن ابدیند دناخرچ می غاب اررد شهاگن هنانز ای هدنخ ی ادص نشیند ونیداب
میوگید: وزیربل میدنک تشم ار شناتسد یت نابصع اب دندوب



هکاینیکی... حاالمه دروا مقشعرسور بال نوا یش ضوع شاداد نوا لوا ثرایه هداوناخ یوتاین سومان بی

. هشاب هتشاد مرهاوخ یوری رظن هگا میمنک شا هراچ بی

و دهد می تروق ار شا هدنخ دوش می ناشک دزنی یت نابصع ونیدهکاب ابدیند همجن دراد مربی مدق ناشتمس هب تعرس اب
اب دتس میای دمحمر ومای همجن میدنک.ونیدمینا ناهنپ لا ارزیشر شا یی امرخ ی اهوم و دشک می شلا ش یهب تسد

وامیدور. هرغایهب مشچ میگیدرو همجن تسدزا ار هجوج یتسیخ نابصع

میمنک. شکمک مدوخ هتسب دیهگ وتورب : دبون

. دنوش می زمرق ال ماک اه لا غز هک ردقنا اهمیدنک لا غز ندز داب هب عورش یت نابصع واب دراد مربی ار نزب داب

. ناشنتخپ ات دروخ می درد اههب هجوج ندنازوس ی اربرتش اهبی لا یزیدا،اینغز غاد زا

اهمی لا غز ارهب شهاگن و دشک می بقع ار دوخ هدز تلا جخ دمحمر دوش.ومای می نامتخاس لخاد ی فرح بیهیچ همجن

اهیش ندرک تسد تسد زااین ینمیدنک رفنار دوخ و دزود

دنک. تبحص همجناب یی اهنت ات دنک یپیاد بسانم تقو دناوتن اشیددیرگ میدز همجن اهیشارهب فرح رتدوز ابید

داسی؟ اوی ارچبیراک اجمیدرپ:چیه ونیدزا داد ی ادصاب

؟ منکراکچ ین؟ تسه نم میوگید:هلب...اب سرت اب دمحمر مای

امشبیای هشکب تمحز و هراکب یکیدیهگ هنوتمسر کال ایهکن لثم نکدیهگ. کمک ؟بیا تساجن دیهگایای سک وتزج هگم _

م دمحمر ی ماهن ارردسی نزب داب شفرح مامتا دقع....اب ی هرفس هچ اذغ ی هرفس هچ حاال هرفسرس نکینوشبینین ورد ن

دنک. تحارتسا مکی میشنیدنات غابرانک تخت ووری دبوک ی

مایلعر جاودزا یمهب قتسم ای هراشا شفرح یدنک. مرکف یونید هلمج وهب دوش اهمی هجوج ندز داب لوغشمدمحمر مای

میوگید: بلر زی نتشاد تسود دمهیرگار ی نامز ونیدونیزا هک دوب نشیهد رانک و هشوگزا تشاد یونیزا

من مهب مه یوش جبا شفک گنلماوخ می وشرهاوخ مگب هرسپ یهباین روجچ ینم درک راکیهک اب هنک تتنعل ادخ ی مایلعر

یهن.... بتاکلا مارک اب مباسح هک همهفب هگا وشدوخ هب هسرب هچ یهد



. دنور می نامتخاس لخاد وهب دنراد مربی اهدیساهار هجوج ندش بابک اب

اهمیگیدرومینا نازا اهار هجوگ اهو هجوج دیس ههلا ندوب هدرک نهپ گنرین ای هرفس ناوارف ی لسیهق اب اهرتخد
. دراذگ می هرفس

ونید هک یدن شنب همجن و شردام اتمینا دراد مربی مدقدمحمر مای دنوش می همجن سیمینو اجیخلایمینا هجوتم ودره
. دهد اجیمی شرهاوخرانک ار دوخ و میدنک دنتاپ یت نابصع اب

می شتمس هب ماهلا رانک یخلای اضف ابدیند دنک اجیخلایپیاد ات ندناخرچ می هرفس رود ار شهاگن انماید دمحمر مای
میشنیدن.... شرانک و دور

می راشف یش وناز وری ار شا هدش تشم تسد مشخ زا دراذگ نیزامی ناهد رد هجوج ای همقل یهک مایلعر ونیددابیند
. دهد

یمیدید اجیمایلعر ارهب دوخ اه هنحص رابدینداین ره دوب.اب روا باذع اربیش ناشا هناقشاع اهی هنحص این ردقچ

... شاها وری یند سرن ماجنارس هب زا دروخ می ترسح ردقچ و

. ندناسر یمی تشادهب ورسیس ارهب دوخ رسیع دوش دبمی شلا ح لوا همقل نامه ندروخ نیزااب

مارا مارا و دشاپ نیزامی تروص وهب میدنک با اررپ شتشم و دوش یمی تشادهب ورسیس لخاد هتفشا و نارگن مایر
: دبوک ردمی وهب دناسر یمی تشادهب ورسیس رد تشپ ار دوخ ناساره .رمیم دهد ژمی اسام ار شرمک

ی؟ بوخ دش؟ تچ ردام نیزا

میوگید: میدنک کشخ نیزاار تروص هلوحاب لایهک حردر مای دننک ی مزاب ردار

هنک تحارتسا یمک قاتا وت شمرب می هدشرتش بی شاه عوهت دجیادحتلا ردام تس چیزینی

نوتارب قاتا وت بیمرا ونوتاذغ عضیفمیهشمیمر ینهک دروخن راهان هخا _

یمش. مرتهب منک تحارتسا مدش هتسخ مه حبصزا میهگ تسار ی .مایلعر نونمم نامام هشاب نیزا:



میشنیدن. تخت ووری دوش می قاتا دراو مایر لا بند هب نیزا

ی:نیزا مایلعر

نیزا:هلب

اقا هب اهینم نتفرگ همقل یدیاب سرت وردبیرایو تخبشوخ ی امدا یونیدادای ولج ی تسنوتن ؟یا دشدب حتلا اعقاو _

؟ هروخبرب

ی. نزب نوم ی گدنزوت ونیدو فرح هرارق یاتکی مایلعر نکدیهگ سب دوش: مایرخیهرمی نامشچ یترد نابصع اب زابن

ود ره یرد ادص هراد...اب ونید یهب طبر ...هچ نراد عوهت ...حتلا نراد ویرا هلماح اهی ینز همه مادیهگ هلماح بخ

دنوش ردخیهرمی هب

یین امرفب ی: مایلعر

: دراذگ می تخت وری ار اذغ وسینی دوش می لخاد ماهلا

. نوتارب بیمرا نداد نوج رمیم وران ای شاداد

نونمم هشاب ی: مایلعر

هگن نیزا ناهد دزنیک ایمیگیدرو همقل ی ،مایلعر قاتا زا ماهلا ندش جراخ زا دعب

. دراد می

. دنادرگ مربی ار شرسرهق نیزااب

. هرادزا اذغنی هباین اباب ماسر دیهگ....مای نکنرهق عضیفمیشیاه روخب ممناخا ی:بی مایلعر

؟؟؟ ماسر ایمیدنک:مای هدنخ کت نیزا

ی؟ درک باختنا مه شمسا

اسراپ ی یلعر مارسپ اسراپ ماسر مای میدا مدوخ مسا هب دیهگ _هرا



نکی؟ باختنا وشمسا وت دعب مشاب هتشادرا وی همه این مشاب رادراب نم هرارق هام هن دیهگ هبوخ _

؟ هبوخ وتبیدا مسا هب هک میراذیمآیزان وشمسا ال صا نک باختنا وشمسا وت دشرتخد هگا دعبیش بخ _

یم؟ شبراد هچب هرارق مزاب هگم _

نرب باال ملوک ورس زا هنوخ یمیما تقو مشاب هتشاد هچب یهجین داوخ می ملد ی:هرا مایلعر

مشاب هتشاد یدیهگای هچب داوخ منی ملد دوب ی قافتا _مهینیکیمه

. دشک می مهرد اهیشار مخا ی مایلعر

منم؟ تاه هچب ی اباب نوچ هنکن ؟ تقونا ارچ ی: مایلعر

هتخس ی گلماح ایهکن هساور خنی فووووپ نیزا:

ینکیم مرکف ادعب دعبیا بجار تفرگدرد متسد روخبور همقل میدنک:حاالاین جراخ ی گدوسارسزا ار شسفن ی مایلعر

دعب.. یدنک...4هام مرکف شمکشرد نجین وهب دروخ مایمری تسد ارزا همقل هدنخ نیزااب

. دزادنا می شگنر یطالیی چم تعاس یهب هاگن ی مایلعر

. تکرش مرب ابید فرطنوا زا شدعب مراد لکیراک ،نم دشر دیهگدی شاب دوز ی:نیزا مایلعر

مرغینزی... ردقچ دیهگ نکربص بخ میوگید:هع دشک می شمکش ی گدمارب وری ار شتسد لایهک حردزا نی

نک۹دش هاگن تعاس میشی هداما رادی حبص مرغیمنز؟زا۸ _نم

سا _خنیر۸:۵۵قدیهق

شامی راوس و جراخ نامتخاس یزا مایلعر رس تشپ دوش.نیزا می جراخ نامتخاس وزا میدنک شهاگن پچ پچ ی مایلعر

دوش. نمی



؟ تساجک شبطم ی ی:تفگ مایلعر

.... نوبا نیزا:خی

وهب دنوش می جراخ شامین زا دتس یشیکمیای نامتخاس ی ولج مین دنچ زا دعب و دنار می بطم تمس هب تعرس اب

. دنوش می بطم دراو و دنور می نامتخاس لخاد

ی تشاد تقو ۹:۳۰ تعاس ...اربی اسراپ ی مایلعر متسه اسراپ خبیر نوتتقو یمیدور:سالم شنم تمس یهب مایلعر

نتسهرادراب مموناخ م...

. لخاد ین ربامش ندموا ی تقو نتسه لخاد ی موناخ ی:هلبیه شنم

نونمم _هلب

یمیشنیدن لدنص وری شرانکو نیزامیدور تمس هب

نیزا:چیدش؟

دوش. می یشل ابوم زابیاب سا ما سا لوغشم اممیهشو تبون نور بیدابی هلخاد هموناخ ی:میهگیه مایلعر

_مایر

مناج _

_مایر

مموناخ مناج _

ی _مایلعر

: دروا ارباالمی شرس یت نابصع اب

مناج .... مناج ... مناج



میدنک:هیچی اهیشاروایناز یبل تحاران و رهق نیزاابحتلا

وگب... مینکیحاال مادص زاب وت مناج متفگ هک نم بخ وشن سول _نیزا

داوخ یمی گنرف توت ی نتسب ملد ی _مایلعر

مرخ می تارب مشچ هرادرا هکوی مرب مموناخ نوبرق _ای

ماوخ یاالنمی _مایلعر

بیمرا تارب اجکزا ی نتسب نم بطم االنوت هخا میدنک: هاگن هبنیزا بجعت اب

یهگ دداوخ می ملد بخ _

میگیمر.... تارب تفریم هک بطم زا بخ ی: مایلعر

لخاد یین امرفب تسامش تبون ی: شنم

دوش. می رتکد قاتا دراو ی مایلعر تسد رد تسد نیزا

نیزا:سالم

شبین. :سالمزعیمز رتکد

رتکد میز لباقم یاهی لدنص وری

میشنیدنن.

؟ هتهامدنچ زعیمز بخ : رتکد

هتفه هس و هام تفه نیزا:

ی؟ دوب ی رتکد رظن بقالزیر بخ : رتکد



. مدوب ... رتکد پیشاقای ناتسرام وتیبی مرادراب مهفیدیمهک یهک عقوم نیزا:هلب

. تسه نجین طقس ناکما یتی نابصع ین رتکچوک هب هساسح خیلی نتفگ مه رتکد ی:اقا مایلعر

ی ربکا دازرهش رتکد پیش متفر یمهیکرابدیهگ گهامراهچ نیزا:وتی

عضیهفو.. واما هملا س ما هچب نتفگ مه نوش ای

دهد می ناکت رسیار ناش اهی فرح مهفیند هناشن هب رتکد

بردیرا مه وتسابل شکبزارد تخت وری زعیمز بخ : رتکد

شکتسد ردحلایهک رتکد . دروا ردبی مه یشار وتنام و دباوخب تخت وری میدنک شکمکو نیزامیدور تمس یهب مایلعر

میمدلا. شمکش حطس وری وژلیار دهد نیزاارباالمی گنر ی تروص پات ودتس میای تخت رانکدنک می تسد اهیشار

هب تقد واب میدنک اجباج شنامشچ وری ار شکن .عی دناخرچ می شلد وری ار دوب لصو هاگتسد هب هک یایار شوگ

میدنک هاگن نامیروت هحفص

میدنک: زاب نابز سرت نیزازا دوش وطالنیمی هک شتوکس

هدش ؟چیزیش هملا س ما هچبرتکد مناخ

هملا س زعیمز :هن دنادرگرب ارهبنیزا شمارا یمیدنک عسدنخبل اب یگیدر مروت ی نامزا ار شهاگنرتکد

؟ رسپا ی هرتخد رتکد مناخ ی: مایلعر

ی یدنز:مایلعر مادص ار شمسارشت نیزااب

میدنز: یی امن نودند دنخبل ی مایلعر

رسپ یا هشاب رتخد هرادن ی قرف نم ارب یهک مینود هنرگو یمد سرپ ی واکجنک ضحم ممناخ

چیه؟ هچب ننود منی هگم : رتکد

ندیا هب نامز چیهات ما هچب مسرپن کال متفرگ یم مصت مشدعب ندب یص خشت نتسنوتن دوب یهد خرچ ما هچب هخا نیزا:هن



ملدنیس وت لد نم چیه نومچب وگب امش رتکد موناخ ی:لوی یلعر ماشندموا

رسپ رزیه....یهاقا لکاک :یه رتکد

ایمیدنز. هقهق قوش مایراب

دشنیزا... رسپ لودیدی ی:ای مایلعر

اباب. ماسر مای هشابرسپ نومچب تساوخ مهمی ادخ دوخ

زا ماوخ چیمی دیهگ مراد ونومرسپ یوتو تقو ومال هب مترکون میدنز: شا ایوریپیناشی هسوب و دوش مخمی ورینیزا

ادخ.

ی مایلعر هتشز میدنک: همزمز وزیربل میدنک هراشارتکد هب مشچ میگیدرواب نادند ارهب شبل تلا جخ نیزازا

دشک می بقع و یمیدنک عونصم ای هفرس دوش می ناشت ی عقوم هجوتم هزات یهک مایلعر

ین؟ ونشب وشبلق ی ادص اوخین :می رتکد

روتنام ی هحفص هب دنوش وخیهرمی دنهد می ناکت رسی قوش اب

ناش. ی گدنز ی هرمث و شنادجو هراصع هب دنهد می شوگ قوشاب ود ره قاتا اهیبلقیرد شپت ی ادص ابپیچیند

حاال اما تفرگ ایمی هناهب رابره و دوب هدرک خلت شماک یارهب گدنز ی واوایلمایلعر دشن عورش ی شوخ هکاب دنچ ره
راشرس ناش ی گدنز ایندهیهیهلای دوجو اب

. میدرک راک تخس ناش ی گدنز دوبهب واربی دوب شدوخ راک رد شرس ومایر دوب هدش ی شوخ و طاشن زا

زا جراخ هب راب ره ایهک هزور دنچ اهی ترفاسم و دوب ونید دوب ی یتاهیمایلعر ساسح ناش ی گدنز گرزب لکشم اهنت
واب میدنک کاپ ار دوب هدش ناور شا هنوگ وری هک اهیی کشا ادص بی مارا ...نیزا دنزب رس ورپژهاهیش ات تفر می رهش

میدنک. شمکش ژلاهیوری ندرک کاپ هب عورش لای متسد

مینک صخشم وشنام ازی نامز مه عقوم نومه بیاین متشه هام طساوا وتی هک میونیمس نوتارب دیهگ تقو یه بخ : رتکد

خیلیابید مگب ابید مه یتت عضو دروم شابیمرد طابترا رد مهاب ابید هنکر غتیی شنامز هراد ناکما مهن هام ات هتبلا یم
ی. شاب قلطم تحارتسا هرتهب مه هام مهین یزا شاب تدوخ بقارم



هنک دراو نجینسایب هب هراد ناکما ناج ییهای تحاران ، سرتسا ی، بصع راشف ین رتکچوک

نکی. فرصم نارود وتیاین ممس میونی تارب هک یی اهوراد این هرتهب عضیهف خیلی نوچ

هکانرطخ تارب خیلی ناج هوی سرتسا کاتیمدیمنک مزاب

راوس و دنوش می جراخ بطم زا

دنخرچ اهمی نابا ردخی تعرس .اب دنوش شامینمی

. نوم میشکی ورب مورا :مایر دشک جیغمی سرتو هدنخابزا نی

. مکسورع سرتن زاهیچی مترانک نم میوگید:ات شا ههقهق مایرمینا

ی مربارب دنچ ار شتعرس و هدرکدا زی شرخا ارات گنها ی ادص ارلپیمیدنک داش ی گنها و میدرب طبض تمس ارهب شتسد
ی غولش دنک

ح دتسناوتن مادک دوب...هیچ هدرکدروخ رب ناشن شامی هب تشپ یکزا فارت رد شامینیهک اه...تحی قوب ی ادص ... نابا خی

: دبوک مهمی ارهب شناتسد داشی اب شورف ی نتسب هزاغم ...نیزاابدیند دننک بارخ یار مایلعر شوخ لا

میدنک. شهاگن سرت اب جیغیهکنیزامیدنز ابرررر مای

؟ دزدگل رادی؟ عوهت رادی؟حتلا هدش؟درد ی:چی مایلعر

میدنز: بل سرت نیزااب هدنخ ابدیند

کرتید. مرهز نیزا وگب ی؟دیهچیزی دنخ رادیمی زیدا دردزا دشی؟ هنوو دی ادخ یا

ربیهد اهیشربیهد هدنخ نیزامینا

یمی...وخ...ما گنرف .... توت ...نتی سب هنوب خیا.... فرط نوا... ورف...شی ی تسب میوگید:

میدنک کاپ ار شا پیناشی قرعرهاظ وهب دشک می شا یوریپیناشی تسد و دهد می نور بی شسفن صرحاب ی مایلعر

میدنک: همزمز ی مارا هب بلر وزی



مهب شنتخادنا هلچ و لخ هرتخد

ی؟ یمایلعر تفگ نیزا:چی

. دروا می بل یهب دنخبل سرت یاب مایلعر

ی اوخ یمی گنرف توت ی نتسب طقف ی:هیچیزعیمزمیمگ مایلعر

ی...ابیه... زوم ...ابیهناویلی....ابیه ماااوخ کشالتیمهمی نیزا:هنیه

ی؟ روخب ی اوخ می تدوخ ور همه ی: مایلعر

چیه؟ هگم _هرا

می یی امن نادند ی هدنخ گبیمرو ماو مناخ مکش جرخ یتابیداربی رادراب رخا ات هرب یپیش روجن ای هگا طقف _هیچی

دبوک یشمی وزاب یرد تشم و میدنک شراثن یزیربل روعش دنک.نیزابی

میدور... هزاغم تمس وهب دوش شامینپیادمی زا هدنخ یاب مایلعر

شوگ هحفص یهب هاگن دراد مربی یار شوگو میدرب دربتشاد تمس ارهب شتسد ی یلمایلعر ابوم گنز ی ادص یند نشاب نیزا
ددنب می شقن ی شوگ یوری طاع مسا دزادنا یمی

یدنک: مرارکت یار طاع مان نهذ دوش.رد می عطق نفلت دهد باوج دناوتب هکنا زا لبق

مافیلینا؟ هباین شاتسودا ی شاراکمهزا یکی مودک

یارابیک شوگ لفق و میدنک سمل ار چات هحفص دزادنا یمی شوگ هحفص ارهب شهاگن شسا ما سا گنز ی ادص اب
یدنک... مزاب ار هدش هداتسرف ناپیما زا دعب و میدنک زاب تکرح

یی؟ اجکوت ، نوتنوخ مسر دیهگمی تعاس یاتیک :مایلعر هدنتسرف

میهو تفه ی نتسب ایمن موناخزا ی:بیانی مایلعر



یمایر. سرم ی ااااو میگیدر: شتسدزا یار نتسب هدنخ واب دروا باالمی شرس ی یمایلعر ادص اب

مموناخ تنوج شون _

دروخ گنز یت شوگ ی تسار _

دوب؟ کی :اها دسرپ می یدنک مورف شا ی نتسبرد ار قشاق یردحلایهک مایلعر

یی ادص اب دوش می شا ی نتسب وبیخیلا دروا باالمی شرس شسرت دوبیمایراب هدرک خذیهر ی طاع مسا هب منود _منی

دادی؟ باوج بخ ناها میوگید: نازرل

. نومنوخ دیهگمیدا تعاس یه اتداد سا مدعب دش عطق رسیع _هن

؟ نومنوخ چیمیدا ی؟ارب تفگ _چی

مدوب یهد نشن مافیلیوش اتحاال تتسود یا هتراکمه دیهگ هراد تراک امتح منود _منی

تکرش میمگبیدا میمنز گنز مدرک شا خذیهر ی طاع طیبی لداع همراکمه ناه!!! _

منامام هنوخ ربب ونم بخ ی روجن ای هتشز _هن

ملا... بیابند تفر تراکمه هک بش

ابنز شرسمه زابی قشع اربی ار ومیناد هناخ دراد هک دناد هچمی وا میدنز شرسمه ی نابرهم همه یهباین دنخبل مایر
.... ندرب تذل اربی دراذگ وامی یرا تخا ورد دشخب ارهبدیرگیمی شا ی گدنز هنادنمتواخس هچ و یدیرگخلایمیدنک

هتشاد شا هداوناخ اتدیرادیاب ردپیشمیدرب هناخ نانیزاارهب زا دعب و دوش می شا ی نتسب ندروخ لوغشم ی مایلعر
... ددرگ مربی هناخ تمس هب تعرس هب دوخ و دشاب

ی ادص نامیبیدناب اررد دوب هداد هفطاع هب لکیدیهک دتفا اجلکیدیمی هب شهاگن دوش می لخاد و یدنک مزاب ار دحاو رد
ی طاع .... هفطاع ادصیشمیدنک: ی دنلب

گنهامه لبق زا هک شا هعفدک یی اهرارق اباین دبوکب هفطاع تروص شکیهدایرد لوا هظحل نامه هک دوب این شدصق
. تشاد ابنیزاار شا ی گدنز ی بارخ رد دصق شا اهیپیردپی سا ما سا ونا منیدرک



یمینکی؟ لوضوف اهینیزا سابلوت رادی یی....زاب اجک ی... طاع ی: مایلعر

شدوخ ردابدیراو دروخرب ی ادصزا هک هنوگ هب میدنک زاب رد تدش اب میدور باوخ قاتا تمس هب دونش یمنی باوج ی تقو
دسرت مهمی

هکاتزیر هاتوک ی کشم ی روت سابل نا رد شا الغی کرپ ی اهوم نا اب هفطاع وگبیدهکابدیند اتچیزی میدنک زاب ناهد
شرود هنادازا ار شگنر بش ی اهوم و دراد مربی مدق شتمس هب مارا هفطاع ... دنام می شناهد رد فرح میسرید شنساب

میدنک. اهر

یمایرم ولج دوب هتسب ششارت شوخ اپی چم هب هک تسا لای خلخ ی ادص میدنز مهرب ار ناشن بی توکس هک یی ادص اهنت
میبیدن هکار ی خیهریمایلعر هاگن دتس یای

رد هک شنابل دزنیکمیدنک ی مایلعر تروص ارهب شتروص مارا دشک ارباالمی دوخ اپ هجنپ وری دوش ی مرتش بی شتارج
میگیدر، رارق مایر نابل ی تناسدنچ

میدرب ورفر مای ندرگ ی دوگرد ار شرس و دوش می فرصنم ی اهیمایلعر بل یند سوبزا . ددنب ارمی شنامشچ مارا مایر

دهد می نور اربی شسفنو

میدنک. نشور شنت مامت جعیبرد ای هلعش هکلب دنازوس یمایرارمی ولگ ی اهنت اهیشهن سفن ی غاد

می هبدیراو مکحم ار ووا میدنک هقلح هفطاع رظیف رمکرود ار شناتسد شش پی هظحل دنچ یت نابصع هب هجوت مایبری
میدنک. شند ی سوب هب عورش تنوشخ واب اهیشمیدنک سایربل ار شخرس نابل ی ندز مهرب مشچ وردیک دبوک

گنچ دیرگ تسد واب دشک می شرمکور ی ضرف اهی طخ و میدنک هلقح مایر رمکرود ار شتسد یک هوشع و زان اب هفطاع
میدنک. شا ی هارمه ودنز یمایمری اهومرد ی

هدش ثعاب یاهینیزا رهم یدبی اشدرک می شا ی هارمه شدوخ ابمیل هفطاع نوچمه مه نیزا تساوخ می شلدردقچ
. دهدب ابنزیدیرگ هطبار هب نت هک دوب

ناث یزا رسکرد دوش خیهرمی هفطاع ی کشم نامشچ ورد دشک می بقع نانز سفن سفنو میدنز شبل رانک ار رخا ی هسوب
دنارذگ ی مرظن ارزا شتروص ی اضعا مامت یه

دما می شتروص هب یمه لمع غامد ونا دوب شنسح ین رتهب شا الغی کرپ ی اهوم یو کشم نامشچ



دوب. شا هولق اهی بل طالیی میشیوم مشچ نا اب شتهابش اهنت

اتهیچ دنک تقد دنک ناربج اربیش یاهینیزاار رهم بی تسا رارق یهک سک باختنا رد دوب هدرک ار شا عسی مامت
. دشاب هتشادنوا یاب تهابش

اما منیدز شا سیهن هب در تسد هطبار رد ونیزا دنتشادن باصع گنج ودیرگ دوب هدش رتهب ناش ی گدنز هک تسا تسرد
تس نی شدوخ تساوخ وهب لد هت نیزازا راتفر زا مودک هکهیچ میدرک سح ی بوخ هب

میدرک. رارقرب طابترا ابمایر یشا گدنز ندوب مارا یواربی رسمه ی ظویهف وری زا اهنت

اما دشکب طخ وفریقار تسود رود و دنک ناربج یاهیشار بوخ هک دوب هدرک عسیشار مامت یاهینیزا بوخ ابدیند
ی: طاع . دوب هدش مورحم وسینیزا زا شنتشاد اربی هک تشگ یمی قشع لا بند میگنلیدوهب شا ی گدنز مهیکاجی زاب

ی؟ درک ماگن ردقنا ی دشن هتسخ هدوب هدش گنت مارب تلد خیلی هک میبیمن

رتخد این هناگچب راکفا یهب دنخزوپ

ی... رکف هچرد ی ومایلعر دوب ی رکف هچ رد وا میدنز

؟؟؟؟ اه هرادن وتاه هوشع این تقاط نم بلق ی؟ ینکن ربلد ردقنا دوب.منیهش هدش هرذ یه تارب ملد زعیمز ی:هرا مایلعر

میدرب: ذپیاریی تمس هب دوخ لا بند میگیدروهب شتسدرد مایرار مرگ تسد و میدنز هدنب یرفی دنخبل هفطاع

منک؟ جرخ اربیکی منکن جرخ وتاربوماه هوشع وزان یدیهگ نوماقا ممموا

طقف وت همدوخ ملا ربلدیتا همه ور اه فرح این مونشن :دیهگ دشک مهمی اهیشاررد مخا امنیشی حتلا یهب مایلعر

یا. نکزان ابیداربینم

میشنیدن لبم وری شفرح لا بند وهب

میوگید: هوشع و زان اب دروا می نور شیهشویکسیارزازیرمیزبی یردحلایهک طاع

رخیرادی؟ اه هراد جرخ مندرکزان

میدنک: همزمز مارا اهیشمیدنز وریبل هاتوک ای هسوب و میدنک هقلح ی طاع ندرگ رود ار شتسد ی مایلعر



ارردسیهن شرس زان اب هفطاع ی تخپ نم هساو ی شآ هچ دیهگ ؟ایرابن هشجرخ ردقچ ینم.حاال قرش ی ههلا مراد رخی متزان

.... دهد یمی مایلعر تسد ویکسیارهب ماج و میدرب ورف مایر

. مراد تارب یزیهک ارپروس هزادنا هب شجرخ ممموا ی: طاع

یزی؟ ارپروس _هچ

تمد دنی هک هزور دنچ ی مینود مربب تذل تلغب زا ماوخ عفالمی زیدا نتفگ هساو تقو _

میراذی قرف نوتموناخ ونیزا خیلیبیننم متنز منم التمی سان

میدنک. جراخ ششوغازا ار هفطاع تدش اب مربیدرگ شت ی نابصع هرابود نیزا مسا ندما اب

رادیمیا دادیهک یپیما گنهامه نودب چی ؟ارب یبیایایاجن رادن قح متفگن تهب مدوخ ی تقوات متفگن نم هگم ی: مایلعر

ناه؟ ؟ منوخ ی

ی ردقنا هکدشاب نجی درم ،این دنکن میدنک. شهاگن سرت اب هفطاع هدموا پیش مارب راکی رفس مگب منوت منی هک شا همه

دوش. می ضوع شق ایخاال هعفدک

هب مه یهراب هتفه ال صا نیزا رطاخب هک مهوت تمد میدی امتحد دوب.ابی هدش گنت تارب مملد ، متشاد تراک بخ... : هفطاع

ی دروا مک لوپ نتفرگ ی مهرود تاتسود هرابود یا دوب هدش گنت تلد میدنک: شهاگن پچ پچ ی منینزیمایلعر رس نم

؟ ندرک رخید هساو

؟ مدرک یمی طلغ هچ ابید نم دوب مهفیهد ؟هگا دنوخزا نی وتما یپی مینود

متشادز ی ارپروس تارب هک وگب ونم وگنز چی نم هب هرادن هیچی هرتخد نوا رطاخب مردقنا یهد مهفن حاالهک بخ _

؟؟ هرببور ام شوگ هرارق ردقچ چیه؟ نوتز ی ارپروس ببیمناین وگب بخ _

. دنادرگ مربی ار شتروص رهق ابحتلا هفطاع

ی نومب یش رامخ اتوتی منیمگ مه تهب تس نی لوپ ثحب ال صا هراد قرف هعفد یاین مایلعر هههع : هفطاع



میگیدر. شا هدنخ هفطاع زابی سول همه مایرزااین

شا غیتری درم ی مایلعر زا نتفرگ هزاجا واربی دورب ی نامهم هب دوب رارق هک میدش سول اهیی تقو یاق قدرتخد این
میدرک. جرخ شتقو زا رتدوز ار شا هناهام ی جرخ و دروا مکمی لوپ هک اهیی تقو میدشویا سول

ی: مایلعر

تفرگدا چیزیی میمد تارب صقر کالس لوپ همه ببیمناین صقرب مارب یمک وشاپ میگی...حاال تسار هکوت بوخ خیلی

ار هاگتسد و دننب می شرمکرود و دراد مربی ار دوب لبم وری هک وشلانیزاار دوش می دنلب اج زا هدنخ اب هفطاع ییهنا.

.... دسرب ی برع گنها اتهب میدرب ولج هنود هنود اهار گنها و میدنک نشور

دراد مربی مدق هوشع و زان واب مارا

گنها ریمت ندشدنت واب دهد می بات ارپیچو شرمک مارا و میدنک تسارو پچ ارباالواپیین، شنساب گنها ابریمت
. دهد می ناکت اهیشار هناش

یمی مایلعر تروص وریسیهنو یشار اهوم شگنها رابیمت نامزمه و دوش مخمی ووریش دراد مربی مدقر مای تمس هب
. دناخرچ

یدنک مزاب هرابود و دننب ارمی شنامشچ تذل یاب مایلعر شهاگولگر هبزی هفطاع ی اهوم ندش شکیهد اب

لوغشم هرابود و دشک می بقع ار دوخ هدنخ اب هفطاع ای هظحل رد هک دشکب ششوغارد ات دوش مخمی هفطاع تمس هب
دوش یندمی صقر

میپیدچ. اضف اهیشرد لا خلخ جیریگن یجیریگن ادص و دروا ردمی تکرح اپیشارهب چم گنها برض واب

بل نا زا هرابود ی ومایلعر میدنک اهر ششوغا اررد دوخ هناتسم ای هدنخ واب یمیدور مایلعر تمس هب گنها مامتا اب
میگیدر. ماک شخرس اهی

طاع میدنک: هاگن هفطاع ی هتفر مهرد ی هرهچ وهب دشک می بقعار دوخ سرت اب دوش می جراخ ی طاع ناهد زا یهک خا اب

زیدا کرحت ابنید زعیمزدیهگ تس ایریزمیدنک:چیزینی هدنخو میگیدر نادند ارهب شبل ی طاعهبوخ یچیدشی؟حتلا

... هراد هرطخ نوم اربیسالتمی مشاب هتشاد ی

ی. تشاد تسود و یند صقر مه تدوخ هکوت ؟ هراد رطخ میدنک:اربیچیاربیسالتمیت شهاگن گنم گیجو



اربی ینعیمه هرادرطخ نوم اربیسالتمی متفگ :زعیمز دتسرف می ششوگ تشپ یشار اهومزا ای هتسد ی زانط اب هفطاع

نومچب اربی نم....مه

میدنک: شهاگن بجعت اب

....منیمش هجوتم یع...نی...چی....

دوش. خیهرمی شنامشچ رد قشع واب دشک یمی وریهتریشمایلعر راوشزاون ار شتسد مارا هفطاع

دوب. مهین متفگ می تهب یزیهک ارپروس نوا مایر... ما هلماح .....نم هرادرطخ نومچب اربی :ینعیایهکن هفطاع

یمیگیدر یلعر مازا ار ندز فرح و ندرکرکف تصرف چیزی نتسکش ی ادص

اهی یزاتیهک هوبنا ردبین ناشرس تشپ هک .ابدیندنیزا دننادرگ مربی ادص تمس ارهب ناشرس تشحو وداب ره

میدنک. هنخر ناشدوجو مامت رد سرت دوب هداتس یای نودلگ ی هتسکش

: دهد می تروق ار شناهد با سرت یاب مایلعر

ار شمسا و دشک می داد سرتزا وریمزین نیزا نداتفا اب دنک لماک ار شا هلمج زاایهکن لبق یمز...ببین.... زعزا نیزا...نی

دود: می شتمس وهب رفیدامیدنک

مموناخ ی....نیزا.... ...یلعا زاااااااا نی

دش. شاد پی اجکزا ....مایراین ادخا :ی هفطاع

بابیرا. ناو یهلی ورب وش هفخ _

مربیدرگ. مایر تمس وهب مرپیدنک زاشیرلیناویبا میدور هناخزپشا تمس هب سرت اب هفطاع

مراذب ملد ی اجک با...حاالایون :بیاایمن هفطاع



دنچ تشگنا رس واب دشاپ نیزامی تروص ایوری هرطق دنچ میگیدرو شتسد ارزا ناو لی نازرل ناتسد یاب مایلعر
. دبوک می شتروص هب مارا هبرض

زعیمز.... نکزاب وتامشچ .... مدرک طلغ مموناخ ... نکزاب وتامشچ ... مموناخ ی:نیزا... مایلعر

**********

اهدرم یمیوگید سک میدنک...هچ کاپ اهیشار کشا تشگنارس واب دود نیزامی دراکنارب لا بند هب وزرل سرت یاب مایلعر

؟ دننک رگیهمنی

میدنک مرن هجنپ و تسد گرم ببینیهناب ناتسرام بی تخت وری ار یتا گدنز درف یزعیرتزین تقو

ی. میشاپ ورف یو نکش یمی شاب هک یمه کاخ هرک وری ناسنا هکهیچوقیرتین درم

منینوتینبیا لمع قاتا لخاد ین شابرظتنم :اقا راتسرپ ارباالمیگیودر... شرس دوش می هدز شا وریسیهن رب یهک تسد اب

ین.

میدنک: دراد نت هب وا نوچمه فسیدی ی شوپور هک ناوج رتخد هب ور راتسرپ

. افطل پوریجنکید،رسیع ی دسارتکد زعیزی مناخ

مهب ومزا نی طقف طالمیگیمر تارب یوت گدنز میهر... متسد زا هراد منز ومالیهراکینکبین هب ور وت راتسرپ مناخ ی: مایلعر

نودرگرب

بخ؟ ؟ هداتفا شارب ی قافتا هچ گبین مهب طقف یدا مرتکد االن افطل شابید مورا : راتسرپ

اررب شا هدش کشخ اهی بل طقف یش ولگرد ضغب ندش دازا سرت زا اما دنزب ی فرحو دنکزاب بل عسیمیدنک ی مایلعر
مهمیدنز.

هلماح ههام یوگید:7 مراتسرپ هب وور دناشن می سنلا رانکراظتنا ی لدنص وری ار یوا مایلعر بارخ حلا یابدیند طاع

... تفر شوه ینزا مزدروخ هنوخ وت هعفد ی دعب...دعب تسا

تشاد ریزی نوخ شم ی دروا یممی تشاد هک ینمه شاموت



مدرگ مربی ،االن بوخ :خیلی راتسرپ

وری یاهیشهک تحاران اشیدمکیزااین ات دهد ژمی اسام اهیشار هناش مارا مایمریشنیدنو رانک ی لدنص یوری طاع
زابیمی شتسد یچرد ئوساب و دهد می ناکت یشار اهاپ ی بصع و فرح یبی .مایلعر دوش مکدنک گنسینیمی شا هناش

دنک.

میگیدر: ارف ار شدوجو ی همه سرت هراب هبیک هکمیبیدن ار اهراتسرپ ی اهدما تفر اهو چپ چپ

؟ هدموا یپیش لکشم ؟ هدب منز هدش؟حلا چیزی راتسرپ مناخ

دیرمی ندرکر یکگی فارت وتی طقف یمهکبینا تفرگ سامت ندوبن ناتسرام وتیبی نومصصختمرتکد طقفر :خنی راتسرپ

. هشبزاس لکشم هنکمم هسر

دوش. ی مرتدنلب لبق ی هظحل زا هظحل ره شدا ورفی دشک می هنابز شمشخ شتا راتسرپ فرح ره اب

تس؟ نی شراکرس هک هتفر ی روگ مودک نوترتکد ؟ تسه رتکد یه طقف هدش بارخ ی:ینعیچی؟ینعیوتاین مایلعر

هناتسرام بی شابیدایاجن مورا :اقا راتسرپ

میهد نوج هراد تخت نوا وری نم نز مشاب مورا ی:چیچی مایلعر

هشاب داوخ یهکمی نوتسربقره مشاب مورا هناتسرام موتیگیبی تقونا هراد یزی رنوخ

دنک: شمارا عسیمیدنک دشک یمایرارمی وزاب یردحلایهک طاع

شاب مورا ادخ ور ؛وت تسارح ندزن گنز ات شاب مورار مای

میمنک. بارخ نوترسور و ناتسرام اینبی هشب مک ما هچب نز رس زا یهوم ادخب ی: مایلعر

نم یات شاب مورا هرتهب مدموا هک منم منیهش بوخ اهداد وبی داد وتاباین نز ترسور ی تشاذگور ایاجن هتربخ :هچ رتکد

: دراشف می شتسد اررد رتکد تسد یدی ماان و زجع یاب یلعر مامسرب مراک هب مرب

نک. شبوخ طقف میمد تهب و مرادن و مراد ی چره ادخیهراکینک ور وت



هدش شچ وگب بخ :خیلی رتکد

درک یزی رنوخ مدعب تفر شوه مزینزا دروخ هنوخوت . هتفه هس و هام 7 هتبلا تسا هلماح ههام 7 رتکد ی:اقای طاع

ی؟ شرهاوخامش : رتکد

میدنک. هراشا مایر وهب ماقا این رسمه ی:خنیر طاع

؟ هراد یابایناقا تبسن هچ هشوه هکبی نوا سپ میدنک: شهاگن ابگیجی رتکد

همنز زیمریوگید: هبرس ی مایلعر

نس این هبرسپ دوبیمیه لویدنیهد میگیهر مود نز یمیهر گدنز سلا دنچ دعب فرط دوبیم یمیدنز:دیهد دنخزوپ رتکد

... هشاب هتشاد نز ودات لا سو

. دشک ارمی مهرد اهیش مخا ی مایلعر

... متفرگ .... متسنوت ... متشاد ی: مایلعر

نم؟ ندوب هنز ود یرادیاب لکشم امش

. افرح اجیاین یهب سرب نم نز هب هرتهب

ندرک طی هزادنا یارهب رتمدنچ راظتنا دوش...اینسنلا می لمع قاتا لخاد و دهد می ناکت فسات وری یزا رسرتکد

. ناگداپ رد نازابرس نوچمه دوب تفر ور مدق رهش ود مینا هلصاف

دوب. هتشگرب دوب هتفر مه دوب....وزاب هتشگرب و دوب هتفر دوب... هتشگرب و دوب هتفر

تمس وهب دنوش ی مدنلب اج زا ناساره ود ره لمع قاتا رد ندش زاب ،اب دزادنا یمی لدنص وری هفطاع رانک ار دوخ غمر بی
. دنور ی مرد

وری فسیدیهک هفحلم میوشیدنابدیند تخر شلدرد ی راگنا میدنک. هاگن دوش می جراخ قاتا زا یهک تخت هب سرت اب

دوش. می راوا شرس ندیاوری میبیدن تخت وری هداتفا ناج بی مسج تروص



. درادن ار شتشرد مادنا نزو نتشاد هگن ناوت یش اهاپ ی راگنا درادن نداتس ای ناوت دیرگ

. همطاف ی...یا مایلعر شکیند هفحلمو شور ... درمر درم...مای سحین :یا دشک رفیدامی هجزاب ی طاع

یم... نکراکچ .حاال هرذگب نومتار ی صقترس زا ادخ دوبیم، ام رصقم دوب، یرام صقت شمه دشیم... تخبدب ی مایلعر

ووهیش؛ اربی میریدز کشا و دبوک می شتروص رسو وهب میدنز هجزو یا. اااادخ ی ااااو

ثلثم موس صخش وا تسناد مهمی زاب اما دراد تسود دوخ زا رتش اربی مایروا ارچ هکدش یشمی دوسح مهیهش هچرگ
. تساهنا ی گدنز

دش رپرپ هک ینیزا ناوج اربی شلد . داتفا منی قافتا اشیداین منیدش شمرحم و رفیبمنیداد یاهیشمایارر ربلد اب رگا

نادجو باذع سح ی زوسلد وشپینامیو سرت سح رب وحاالعالهو دزوس می هتفر زابین کدوک اربینا شلد . دزوس می

. تخادنا می گنچ شمسج و حور رب مه

یاهیشار شوخ وریاهایشواپینا گرم فسید هفحلمر ردزی دش ناهنپ دسج نا ابدیند درادن نداتس ای ناوت مایدریرگ
میبیدن

رخا ناثیه نا رد هکار چیزی اهنتو دروخ ینمی مزرب مکحم سیهایمیدور شنامشچ و میدنک همزمز نیزاار مسا زیربل
. تسا هفطاع جیغاهیپیردپی دونش می

میوگید. بلر یزی خا درد وزا میدنک سمل ار شرس مارا و میدنک زاب ار شنامشچ شرس یرد شزوس ساسحا یاب مایلعر

ی؟ دموا شوهب هرخ میاید:بال شتمس هبراتسرپ

یهنک. مدرد خیلی مرس ی: مایلعر

هدش؟ چی

مکحم ترس یمزین دروخ ناتسرام بی سنلا یوت شوه هکبی تسه ی زور میدنک:ود ورف شتسد اررد مرس نزوس راتسرپ

دوب. هدرکدروخرب مزین اب

نیزام رکف هب شندروخ یمزین روادا ی.ابی دوب لمع قاتا وتی یور تعاس دنچ ی دشن ی زغم هبرض هک هدرک محر تهب ادخ

:نیزا دشک می داد سرتاب دتفا ی

... تساجک نوا منز...



درم... دیمد... وشا هزانج دوش: دنلب عسیمیدنک و یدنز مرانک ار هفلحم مینزی داد ارچ شاب مورا : راتسرپ

: دهد می همادا ورفیدا هجض واب

دبین. شتاجن ین تسنوتن امش درم نم قشع درم.. نم درم...نیزا ... شمد دی مدوخ

ما هچب ...اوی منکراکچ نیمزا نودب . سپ یمینکین طلغ هچ هدش بارخ وتیاین

. دباوخباتدهد شله تخت وری عسیمیدنک یشارمیگیدرو اهوزاب راتسرپ

منک. ادص رتکد نکربص تافرح زا منیمرا رد چیههکمینزی.رس افرح .این شاب مورا : راتسرپ

. ددرگ مربی رتکد هارمه هب دعب ی دنچ و دوش می جراخ قاتا زا راتسرپ

ی؟ بوخ ؟ نووج ی روطچ : رتکد

اینبی سیهامیمنک ونوتراگزور مسق ومال ی؟هب بوخ ینحاالمیگین تشک ومنز ؟ مشاب بوخ االنابید ترظنب ی: مایلعر

میمنک راوا نوترسور و ناتسرام

یه رتسب لغب قاتا وت هرتهب مه وت زا شلا ؟ح هدرم تنز هک هتفگ کی شاب مورا : رتکد

میشی هنوو یزیدایامیرمییادی حورراشف زا دص رد دص دبی همادا ی روجن مهای یییمکدیهگ یهوت ندرم یهک عفالنوا
: دسرپ وابگیجیمی میدنک کاپ ار شتروص اهیوری کشا خیسی تسد .مایراب

دوب. شور فسید هفحلم دیمد وشزانج مدوخ ؟نم سا هدنز

دش. طقس هچب هنافساتم یدیهگایوردیدیاما سک دسج اال متحا سا هدنز :هرا رتکد

یایهکن روادا ابی اما ددنخ می لد هتزا و میدنک رکش ار ادخ نیزا ندوب وزاسملا دتفا می هقهق حلایهب شوخ زا
رگیهم اههب هناو دی نوچمه اهیش هدنخ مینا تسا هدش ربخ اب هفطاع دوجو وحاالنیزازا هداد تسد ارزا شدنزرف

دتفا ی

دتسرف می تنعل شدب تخب وهب رگیهمیدنک دنلب دنلب و دهد می راشف شتروص وری ار شناتسد



دنک... شدنب هکاپی دنرادن یمه دنزرف هچ؟دیرگ دنک شکرترگا دنک. هاگن نیزا نامشچرد ابید هنوگچ حاال

دوخ دنزرف لتاق دناوت می رگم هن اما دنک طقس نجینار هک دنک شعناق ابید دنک راکچ شمکش نجینرد ونا هفطاع اب
؟ دشاب

ارم شدنزرف حاالرگا دوب هدش شکیهد شتا هب شا ی گدنز و دوب هدروخ اپ تشپ هنوگن ای دوب هدروا رسنیزا هک اببالیی
دراد مربی شتروص وری ارزا شناتسد میشنیدن شا هناش وری یهک تسد میداد؟اب سپ صاقت ابید هنوگچ تشک ی

ی؟ شب موراات ننکب رزتیق تهب شخب مارا یه مگب ی اوخ :می رتکد

مهیناالننیزاوببیمن ماوخ ی:هنمی مایلعر

دوش: می شتکرح زا عنامرتکد اما دناشک می تخت بل ارهب دوخ شفرح لا بند وهب

شبینیوریویرچل هرتهب تکمک متسرفب هبیراو نکربص _

مرب مدوخ منوت نممی _اما

نکی تاعارم یابید تشاد ی تخس لمع _هن

و دهد می ناکت رس فرح نودب

رچل وریوی وهبیرا رتکد کمک اب

دنور نیزامی قاتا تمس میشنیدنوهب

رد محرت وزااین دوب بیراز ناتسرام بی نورد اهی مدا هاگن زا دروا ردمی تکرح هب اررچل وی نازرل اهی تسد یاب مایلعر
دوب رفنتم ناشهاگن

دوب هدرک دبتیل رتسکاخ ارهب شرورغ مامت ی تنعل رچل اینوی تس یگشینی مهرچل هکاینوی رکشورادخ

هب رس و عافد ایننچینبی تهبا واب رورغم درم نا روطچ دهد می شباذع مه اهیوا هاگن تحی دوش نیزامی قاتا دراوب
دوب. هدش راد خرچ ی لدنص زیرسایراین

. دهدب ارهبنیزا شساوح مامت عسیمیدنک و میدنز سپ ار شراکفا



. دشک می شرس وری ار وتپ و دنادرگ مربی یوریشار مایلعر نیمزایدور.نیزاابدیند تخت رانک هب

... مدرک هابتشا منود مزا...می ی تحاران منو منینکی؟مید... ماگنمموناخ ادصیشمیدنک:نیزا... زجع و درد یاب مایلعر

متساوخ ...منی ادخب ... مدب یح ضوت تارب ی روجچ منود منی

ردی مزا وتگنشق ی امشچ نوا طقف ... طقف منک شتسرد چیو همه میمد لوق لوی مرصقم منود می هرا هشب ی.. روجن ای

... مداتفا حلای هچ ...ببینهب نکن غ

ایزج هراچ اما دنک ملا دگل اهیش سامتلا ارزیر شتکوش و توربج جاللو همه ونا دنک سامتلا دهاوخ منی شلد
: دشک جیغمی نانک رگویه میشنیدن تخت ووری میدنز رانک شتروص وری ارزا وتپ مشخ .نیزااب درادن سامتلا

ی؟ نودرگرب مهب ومچب ی اوخ یمی روجچ ی؟ تنعل نکی تسرد ی اوخ چیومی

نکی؟ تسرد ی اوخ یچیومی تنعلد ی؟ نودرگرب دامتعا ی اوخ یمی روجچ

ی دادن تسد چیزیوزا وت طسو ندیمایدااین یهب ضوع نوا یوت هچب دیهگ ۷هام

... وماهوزرا یوم... گنورتخد . ومقشع متخاب چیوم همه هک منم این

... ومچب

درم. ی... مایلعر درم ی یمهف مدرم نومچبر ینکیمایر..مای روجن ای دموا تلد روطچ

... رفنتم ... مرفنتم تزا منیمد... همادا تاهاب مه هظحل بردیدایه تسرد یش امزا باوج رگا طقف

ی تنعل ورب یزاایاجن شبرتدب زور هب زور شهللا نا

درادن اهیشار فرح هب نداد همادا ناوت میگیدرو تدش رگیهاهیش

اهیش ندرک زاقتال عنام ات گبیدنر تسد اهینیزااررد تسد دننک عسیمی و دنوش می قاتا دراو ناساره راتسرپ دنچ
رزتیقمی شتسد یاررد شخب مارا و میدنک هدافتسا تصرف یدیرگیزا راتسرپ و دوش می مارا یکقدیهق زارتمکدنوش

دننک



،میمر. مرفنتم تزا میدنک: همزمز زیربل مارا و دوش می باوخ مرگ شنامشچ مک مک

دوش می موهفمان شتاملک مک میدیومک سپ صاقت یش...رادی امزا باوج ما... هچب ی.. درک تنا خی

دوش. می جراخ قاتا وزا دروا ردمی تکرح ارهب رچل وی هداتفا رساپیین یو گدنمرش مایراب

دوب. موهفمان یش اربزا نی تاملک هکدوب هدش قرغ شتاهابتشارکف رد ردقنا دوب هدشنزا اهینی فرح هجوتم هیچ

و دوش یمی دمحارتکد قاتا دراوراتسرپ کمک هب دراد اهیی تبحص وا ابرتکد هک میدنک شعلطم ی راتسرپ بردینهار
مهمیبیدن یار دسارتکد وا رانکرد

ی رتهب ی: دمحا

می شا ینی شنرچل هبنیزاووی هراشا و یومت عضو میبینیدهک مرتهب :هلب دروا می بل یهب دنخزوپ ی مایلعر

هشب هرتهب شلا اتح میهرب نامز نکی شکرد ابیدیمک تس ینی دعاسم ارشیط وتی ترسمه ی: دسادنک

؟ هدموا دجیدیهکپیش لکشم اباین اصوصخم هرادن ی بوخ یت عضو ترسمه مینگ تساررتکد ی: دمحا

ی؟ لکشم ی:هچ مایلعر

نا. هتخ ری مهب خیلی هداوناخ ی اضعا همه وترسمه مه دجیتد. یت عضو بخ ی: دمحا

هلکشم یه شدوخ مزاب اما تسه تدوبهب ناکما هتسرد

میدنک: هاگن اررتکد بجعت اب

یچیه؟ لعف یت عضوزا نوتروظنم

شبیمن؟ درکینورویرچل مروبجم هک مدش جلف ...نم هنکن .... هنکن : دزادنا یشمی اهاپ یهب هاگن ؟ لکشم

.... ممهف ومنی نوتافرح ی نعم

... دنروخ ی مناکتاما اهیش.... تشگنارس نداد ناکت دعب یشو اهاپ نداد ناکت هب میدنک عورش سرت اب



دوش می تحار شلا خی رداپیشمیپیدچ یهک درد یزااپیشمیگیدراب نوگش منیدنکنی سح یار بجعز چی

...۳...۲...۱ درامش ماری شا هناد هناد و دزادنا اپیشمی ناتشگنا ارهب شهاگن . دنراد سح مه زونه یش اهاپ

ندرکن عطق مه اپیشار ناتشگنا سپ نتسه ناش ی اجرس یش اهاپ تشگنا ره۱۰ تسا تسرد ۱۰

میدنک.. تبحص چیزی هچزا اه نا سپ تسا سملا مه شناتسد ...هن دروا باالمی شنامشچ ارپیش شنازرل ناتسد

تندب تاهوراد رطاوخب ایهکن هساو ی تسهرچل وریوی هگا االنمه هملا س تمادنا ناج ی بخ...ببینمایلعر ی: دمحا

یمزین. روخب هرابود گبیری گرسیهج هراد ناکما هراد فعض

چیه؟ عوضوم سپ ی: مایلعر

؟ هشاب نکی؟ ظفح وتشمارا هک گبیمر لوق تزا شلبق ماوخ می طقف ی نودب هکابید تسه ی عوضوم ی:یه دمحا

ی؟ عوضوم ی:هچ مایلعر

سای تا همجمج شبیم نئمطم یمهک تفرگ سکع ترس یزا تفر شوهزا مزینو ی دروخ ی تقو ببین بخ بخ... ی: دمحا

رکشورادخ بخ.... ....هک هشاب بدنیهد

ی. دوب هداد تسد زا زیدایور نوخ بخاما درکیم خبیه مه ترس ی؛ دوب سایبیدنیهد

دوب. ی تشاد یهک بصعراشف نوخیتو اربیمک یتمه شوه بی زور اینود تلع

دوب. تبثم یش امزا باوج ....اما...اما هشب صخشم تنوخ عون یمات تفرگ نوخ یش امزا تزا ام

جوا ردرسپ این دنتفا می هدنخ یهب مایلعر فرحاب ود ما؟ره هلماح یگبین اوخ می هنکن چی؟ ینعیهک بخ ی: مایلعر

. تشاد ی منرب زابیاهیش هرخسمزا تسد یتمه نابصع

میاید: فرح یهب دسا ی مایلعر هتفر مهرد اهی مخا ابدیند

مینکی؟یاچیزیرزتیقمینکی؟ فرصم چیزی منودب ماوخ می شتسار ... شتسار



دننزبدا تعای گنا اسراپ ی مایلعر هب دنهد می هزاجا دوخ هب روطچ یوگیدن؟ مدوخ اربی هچ ایناه

ینکید مرکف نوتدوخ یپیش چامش هک همولعم : دندوب هدروا اررد شروش دیرگ

درکین؟ پیاد ردخم داوم منوخ ی طاق هنکن نوبا خی رانک رزتیقی داتعم هنیه مراد یه امرس و هدرک یل صحت مدا نمیه

و.... هاگش ی امزا نوا رد میگیمر مینزیدلگ مهب ی داتعم گنا مه شدعب ین تشکومچب لوا یهک ناتسرام اینبی هشب بارخ

دنهد می ناکت هن ناونع رسیهب و دزادنا یمی دمحا یهب هاگن ی دسا

. دشک می شلچک رسور ی تسد ی بصع دهو

؟ هشاب مگب تارب ضقیهور ات مرسپ شاب مورا ی: دمحا

چاایوی هب کوکشم تنوخ مگب. لویابید شنتفگ هتخس ی: دمحا . دهد می ناکت اتیید ناونع رسیهب فرح یبی مایلعر

دوب

هار لا نیتسیبند مهداتعم نوچ دشی تبمال اجکزا ابیدببینیمهک دموا تبثم باوج یمو داتسرف یش امزا اربی وتنوخ ام
یم. درگب اهیدیهگابید

یمیدرپ: دمحا فرح یمینا ووریرپیهدیمایلعر گنر یابدیند دسا

یو... شب هجلا عم نوشرظنر یزی هکمینوت نتسه اه یکن لکزا یاهخیلی شابن نارگن ناج ی ببینمایلعر

یمجالتنیزا نعم حاال یدور مورف رکف ورد دوش ایخیهرمی هطقن هب اهنت دونش ارمنی ناش اهی فرح زا مادک هرگیچ دی
: دمهف ماری

منی همادا تاهاب مه هظحل بردیدایه تسرد یش امزا باوج هگا طقف ... مرفنتم تزا ی.... شبرتدب زور هب زور شهللا نا

مد...

میاید دوخ هب دروخ می شا هناشرب یهک تسد اب

؟ هبوخ ؟حتلا رسپ یی اجک ی: دمحا



ی:ام دسا ... هرادن ناکما نکید... کچ یش امزا ی هگرب دیهگ هراب مینکید...یک هابتشاد ی...اشی روجچاما ی:ب...هل... مایلعر

دادیم مه تا هداوناخ و ترسمه نوشن درکیمتحی هعلا طمور هگرب نوا راب دنچ یمام نئمطم یش امزا هگرب تحصزا

.. هرادن ناکما ی روجچ سپ ... مدرکن رزتیقمه متس نی داتعم متفگ هک ی:نم مایلعر

یوریا شوپرس و دوش مارا ات دشک معیقمی سفن دنچ و مدمیدنک مدوزاب ار شسفن هاربینی وزا ددنب ماری شنامشچ
. دراذگب ی تنعل ضغب ین

تبمالهباینبیرامیهو... یهک صخش یاب سنج هطبار لثم ندش تبمال اربی تسه ی فلتخم اهی ی:هار دمحا

ی مزاب مهزا اهیشار یبل تخس هب دنزب ار شفرح همادا دناوت ...تحیمنی منوا .. منوا ی:نیزاچی؟...ینعی مایلعر

هدش؟ تبمال مه مرسمه دنک:

هشاب هدشن صخشم یش امزا وتی اما هشاب هدش تبمال هراد ناکما اما دموا ی فنم شش ی امزا باوج هن هناتخبشوخ ی: دسا

ندب باکچ ابید مه دیهگ هام دنچ

ین رادن هطبار مه هکاب ههام هامراهچ رقتیاب تفگ می ترسمه یهک روطنوا نوچ دشی تبمال ی گزات االهب متحا ی: دمحا

ندش می نوتتطباور زا عنام نوش رابای وره ندوب ی رادراب متشه ی اهرخا رقتیاباالنوت هک شندوب رادراب رطاخب

صخشم یش امزا یوتی تحار هب هک هدوب وقی هدش نوتندب دراو یهک سور وی ردقنا هاتوک تدم وتیمهین اویهکن
گبیرین... رارقرظن تحت دشینومینوتینرسیاع هجوتمدوز هک تسه امش عفن اینهب هتبلا هدش

نشیمد چیازیی ترسمهزا ی: دسا

ی:ثمالچی؟ مایلعر

. هدوب هدش ددجم جاودزا هجوتم ناتسرام بی شن ی دروا یهک زور نومه یهکن ادرومرد ی: دسا

دادین؟ یش امزا ندش مرحمو جاودزا زا لبق ی سانش می ردقچ ور تمودرسمه

دروا ارباالمی شرس بجعت مایابر

ی: مایلعر



سا هلماح نوا ؟..اوی هشاب هتفرگ مه هفطاع هراد ناکما ینعی

تسه مه دیهگ ناکما ی:ویه دمحا

ی؟ ناکما ی:هچ مایلعر

تبمالهباینب ال بقزا نوش هکای هراد ناکما دشی تبمال یمه گزات یوهب درک جاودزا موناخ یاباین گزات هب نوچ ی: دمحا

. دنشاب هدوب یرامی

م کش وا هب لوا ابیدزا دراشف می شناتسد اررد یویرچل هتسد و مهمیدور اهیشرد مخا رتکد رخا ی هلمج نشیند اب
هکبیرامی دوبن عبید دوب هتشاد ی ددعتم اهی هطبار و تشاد قفومان جاودزا راب دنچ هک هفطاع نوچ ی رتخد زا یدرک

زاای رتدوز هچره ی...ابید درکدوبان یوم گدنز ... هزره تمشک میدنک:می همزمز ار اهیی فرح زویربل مشخ اب دشاب هتشاد

دراذگب شتسد فکار شباسحات تفر می نور یبی تنعل ناتسرام نبی

تسا هدرک جاودزا هفطاع اب هزات دندرک می رکف همه هک تشاد رکش اجی مهزاب

هچمیدرک؟ تسا هدوب هدش ناش ی گدنزدراو مه هفطاع ناشکرتشم ی گدنز ی ادتبا نامه مهفیدزا نیزامی رگا

دوش علطم دوخ ندوب ملا سزا نیزا تشاذگ ابنیدمی درک دهاوخ شکرت نیزا دصرد دص عاضوا اباین هچرگ

. تشاد می هگندوخ ارپیش ابیدوا مود یش امزا نتفرگ نامز وات

یوگید: مرتکد هب وور دروا ارباالمی شرس

میمش؟ صخرم نمکی

شابی مرظنر ونکبینلویابیدزی نوتص ی خرت ی اراک مینوتید مهرهظ زا دعب زورما ین رادن ی لکشمامش هک نمرظنزا ی: دمحا

چی؟ مرسمهو ی: یلعر مامنک می نوت ی فرعم بوخ نهبیکلکینیک

نوتنامرد ی هرود ندش مامتات اما میهش لح لکشم بسانم ذغتیه هکاب ندش عضیف یمک نرادن ی لکشم منوش ی:ای دسا

شابین. هتشاد ای هطبار مه ابنیداب



هدب همادا نماب مه زاب داوخب هگا هتبلا رادیمیدنز: ادص دنخزوپر مای

هشب تسرد چی همه هک مراود مای شابن ید ماان ی: دمحا

منک. شعلطم مدوخ ماوخ ینمی دبور مرسمه و مدوخ یش امزا باوج ی:میهش مایلعر

هنوشدوخ تسد امش یش امزا باوج لوی هنوترسمه یش امزا باوج میگیدر:این شتمس ایارهب هگرب ی دسا

نونمم ی:هلب مایلعر

ووری دوش می دنلب وریویرچل زا مارا میدور شقاتا تمس هب ودناخرچ می اررچل اهیوی خرچ دیرگی فرح ندز نودب
میشنیدن.... تخت

دوب... هدش پیادیش اجک یاینرمیضیزا هلکرس دشدیرگ هچ و میدرک رکف هچ میدنک جراخ یهن سزا ار شها

دوش. خیمری فقسرد مولعمان ای هطقن وهب قالبمیدنک شرسر ارزی شناتسد و دشک می زارد تخت وری

دوب. هداد ارغتییر رفن دنچ تشونرس اما تس نی رود خیلی دنچ ره ایهک هتشذگ . دخرچ می هتشذگ لای وحرد شرکف

دوب.... نیزااردیهد لوا اربیراب یهک زور

ی گنارتخد یهنا شحو یهک زور

دوب... هدرب جارات هبار اهینیزا

دوش. منی وحم شرظنزا هظحل نیزا موصعم ی کشا نامشچ

یهنا شحو هچ ووا یمیداد رابجا ای هطبار هب ونت رگویهمیدرک میزرلید سرتزا ششوغا رد هانپ یهکنیزابی نامز
نامز ردمیایدن تکرح هب شنامشچ پیش یاهر وصت میدز... شتروصرب میشکیدوسیلی دنبرمک شناج بی مسجرب

یدور.... مرتولج

ارردگیمریدنک. شنهذ ورکف مامت ونید قشاع و مولظم هاگن



؟؟؟؟؟ یونید هتکسش رگیهاهینیزایالد میداد سپ چچیزیار صاقت

میاید. نور ی برکف یزا سک ی سرپ لا وحا یسالمو ادص اب

ی؟ دموا شوهب هرخ یوت؟بال روطچ رمیض شاداد ناخ هب :هب دمحمر مای

یمیدور: مایلعر تمس هب میدنک کاپ ار شنامشچ کشا ی رسور ی هشوگاب سیمینردحلایهک

ی؟ دروا یت گدنزرس ی؟هچبالیی درک تدوخ اب چیراک مکز زعی هشب تادف هب ردام هلای

ی؟ بیتفو زور هباین هک هتفرگور ایزدی رتخد ییه تفر هک تشاد چیمک تنز ؟ مگب وت چیهب نم هخا

ربیزی.مای مهب یوت گدنز ی روجن ای تشاد ایون شزرا ی تپاپ ی هرتخد نوا تفر کبزاین مه تا هچب مشب تادف هلای

. وراه فرح این دعب اربی راذب تسه نوغاد االن شدوخ نکاین سب نامام : دمحمر

دوش:چیمیگیوت؟ می هتسب شنابز دشک ی مدمحمر ی مارس ابجیغیهک

یینعیچی؟ میمهف هتفرگ ما،چاایوی هچب حلایما هچ یتسیهکببینینم نردام

رطاخب یش گدنز هنوخ وت بوریهرا هزره ی هرتخد نوا داوخ می تقونا میهر میهنک شلو هکدیهگ نیمزا هدرم ما هون
داد داب هب یوش گدنز همه شسوه

درک... تنهد تاباب یهک یانون تشاد لکشم متشاذگ تنهد نم شیریهک منود یمیوگید:منی مایلعر هب باطخ

ناه؟ دوب چی تندرک صیهغ هزره دوبن تبا دوبن تنون رسپ هخا وربنیمن یی ازور ین چمه هدب گرم ونم ادخ ای

ی مد.مایلعر ارمنیاذیی وت لثم ی لویامیهگنن مدرم می ازرس شاک دعب... هرذگب تلوا راکی تفاثک زا هامدنچ ی تشاذ می

ذایت تدم یاردین فاک ی هزادنا هب دنکزاب ار شنامشچ تسناوت تحیمنی دردرس زا دهد می راشف شرس وری ار شناتسد
دوب. هدش

. دشاب هدما شرس بال همه این هاتوک تدم اردین هک منیدش شرواب مه زونه

ین.... راذب ماهنت ادخ ور میمنک...وت شهاوخ نور هسب....ربیدبی میمنک... شهاوخ ، هسب نامام میوگید: سامتلو اب



دوش. می جراخ قاتا زا نانک سیمینرگیه

؟ مرب منم شاداد : دمحمر مای

یوگید: مدوب هدش هگرود زیدا ندز داد زا هک یی ادص اب دنک زاب ار شنامشچ هک نا نودب ی مایلعر

. مشب یخالص تنعل رچل اینوی تسد زا مرب هدش بارخ زااین ماوخ می رهظزادعب ات نکب ونیزا یصنم خرت ی اراک ورب

. متفر نم سپ هشاب : دمحمر مای

وئری تسود مشچ هب مهزاب هچ ندش می ربخ اب شناتسود یا ناراکمه دنک.رگا رس اباینبیرامی تسناوت می هنوگچ حاال

؟ شند میدی ناشس

هچ؟ ؟نیزا تشاد دنهاوخ ی ونش فرحوا زا مهزاب

هچ؟ دنکب تنا ابخی شتنا تالفیخی دهاوخب نیزا رگا میدرک اهر ار وا میدش نئمطم شندوب زاسملا رگا اعطق

... دوشب مهب یندنیزاوونید سرزا عنام هک تس ایمهنی هچب هچ؟حاالدیرگ دوش یونیدپیاد هلکرس هرابود رگا

. دناسر می نونج زرم ارهب وا مه یدیهگببیدن درم رانک ار شنز ی زور ایهکن رکف تحی

اشیداب دنادرگ مربی هناخ هچابیدمیدرک؟ابیندیزاارهب تشاذگ اهنتیشمی نیزا رگا دوب بیراذ ندناماهنت و یی اهنت زا
دوش... ندنام هبروبجم یدیرگنیزا کدوک ندما دوجوب

هانگ یبی کدوک ندما دوجو وهب هدنشک هباینبیرامی شندش تبمال هچقیتمیهبقیتم هب نیزا ندنام اما

؟ تسا میگیدرایزد شردپ زا هک لوایندهیهار دلوت ودب زا هک

زابین هبقیتم هدش تحیرگا دنامب مه وا ملا دبا ابیدات دناد می دوخ هکملا یار ؟سک دوبن هاوخ دوخ زیدای درم این
یدیرگ..... گدنز دنچ نتفر



میدنک: همزمز بلر زی

منود منی یهنا؟تحیایمن تماوخ می مزاب ، منوت ربیلویمنی مراذب ماوخ می

نیزامیدور. قاتا وهب وعتیضمیدنک اهیش سابل دمحمر مای کمک هب

هدرکن رکف ارجام زا تمسق هباین باالمیدور شبلق نابرض نسحم رمیمو ابدیند دوش می دراو و ردمیدنز ایهب هقت
میدش وربور اهنا ابیداب هنوگچ حاال دوب

دندوب هتفر نادابا یهب گدنز اربی اهر هارمه ردعیدهب شا ی سورع مسارم زا دعب رنینام هکرکشورادخ

دوب. ین بتاکلا مارکاب شباسح هنرگو تشادن روضح وحاالایاجن

میگیدر تسد اررد نسحم تسد و دروا ارباالمی شنازرل تسد

میبیدن نسحم شوغا اررد دوخ و یدنک مزاب مشچ میدور. ورف ی مرگ ی اجرد میدنک ساسحا هعفدک ی

شابین. هتشاد یمهو اوه هشاب لا حرس هکنیمزا دنخب یشین مراد هچب مزاب شهللا نا شابن نارگن مرسپ : نسحم

ندشراد هچب رادیناربی تقو مزاب نوجین اهامش هرادن لا کشا ناخر رمیم:مای

دروآ بل یهب عونصم ی دنخبل ؟ دوبن جعیب زیدای ناش ی اهراتفر این

؟ دننک می صخرم رمیم:نیزاوکی

هشب هدامآ مگب مدوب هدموا ، هصخرم ی: مایلعر

ابیدربیمدیهگ شوپب وتاسابل وش دنلب ی...زعیمز مناخ نیزامیدور: تمس هب

منک ضوع ومسابل نور میدنک:ربیدبی زاب اهیشار کلپ مکیالی نیزا

وتاسابل نکی ضوع میمنک تکمک ی:نم مایلعر

منوت می مدوخ هدرکن نیزا:المز



منک تکمک ماوح می طقف نکن ی زابجل ی: مایلعر

اهنآ ات دنوش می جراخ قاتا زا مه هارمه و دنراذگ نیزامی شوخان یونیزااراپیحلا بینمایلعر ثحب ورمیم نسحم
. دنشاب اهنت مه اب

میوگید: دهد می شتمس نیزاارهب وتنام یردحلایهک مایلعر

؟ نرادنربخ زاچیزی تداوناخ

. دشک می شتسد ارزا وتنام یت نابصع واب هداد بآ لگیهب هتسد هچ نوشداماد مگب متسنوتن ، زونه نیزا:هن

گبیمر رتکد زا یوش امزآ باوج مرب ابید نتفر زا لبق نیزا:

متفرگ ور هگرب تس،نم ی:المزنی مایلعر

؟؟!! شباوج ؟؟ بخ میدنز: یلز مایلعر نامشچ ورد دروآ ارباالمی شرس تعرس هب

شنامشچ اهیشزا غورد ات دزادنا اراپیینمی شرس ، دنکن اهینیزا مشچ نورد ترفن یهب هجوت عسیمیدنک ی مایلعر
.... دوشن شاف

ن لثم ،قدیاق تفر ولمی شهاگن زا ومهیهش دنک ناهنپ ار شسح تسناوت منی تقوچ ....هی تساد پی شهاگن زا سکره تاذ

یزا...

؛ تسا لد ود مه زونه ... شتسار ... شتسار بخ ی: مایلعر

دهاوخ شنتفر زابین لا متحا هباینبیرامی شندش تبمال اب دناد یمی تقو دراد هگن دوخ نیزاارپیش دناوت می هنوگچ
دوب...

مدب: ابیدزابیت تنتشاد هگن لویاربی ونم شخبب میدنک: همزمز لد رد

میهش.نیزاب صخشم ی لصا باوج تقونا یشدبی. امزآ هرابود هرذگب هامدنچ ،ابید هدوب کوکشم تش ی امزآ باوج بخ

؟ دشاب سملا هکدوش ی مرگمدهد رابیندمی هزاجا اهیش کشا هب ادص ی

وگبید؟ شا هداوناخ ابیدهب هنوگچ یمیداد.حلا رادلد ار دوخ ی حاالکلا اتهب طقف تسا هدش تبمال مهوا اعطق



؟ دنکرس ابیداباینبیرامی هنوگچ دعب ازاینهب

ایربیمدیهگ هداما ی:هگا مایلعر

یم؟ رباجک نیزا:

نومنوخ _

اجینم دیهگ هنوخ ؟نوا مدرگ مربی هدش بارخ نوا هب نم هک هتفگ کی تقونا : دشک یرفیدامی مایلعر رسرب یت نابصع اب

... اجنوا ی ربب ور هزره ی نزیهک نومه هرتهب تس. نی

ی؟ تکاس ی تفرگ ی نوم الل ارچ چیه

هدب نامز مهب یمک طقف میمنک... شلوا زور لثم چیو همه مسق تدوخ لویهب مرصقم نوچ متکاس ی: مایلعر

ملد وری یهک دوب.غاد غاد منهج تایش لثم مه نوملوا زور ی؟ام نکب لوا زور لثم ی اوخ ی؟چیموی تنعل ی روطچ نیزا:

ی... تشاذگ

ی؟هرا؟ نودرگرب مهب ومچب ی نکی؟مینوت تسرد ی اوخ چیموی

هک اجیی هب هاگن یشیم؟یه مراد هچب هرابود چی؟ هرابود ...نیزا: هرابود ، ندشراد هچب رادیماربی تقو مهزونهام _ببین

نکب، یم تسه شوت

یینعیچی؟ میمهف هکوکشم منوخ یهن؟وتاالنچاایویرادیونم دروا نومرس هچبالیی یدی مهفن زونه ایهکن لثم

یشیم؟ مراد هچب میگی تقونا

دبیم همادا نوم ی گدنز مینوتیمهب مشدعب شبیم... هجلا میهش.مینوتیمعم تسرد چی همه ادخب زعیمز شاب مورا _

شکیدیشهرا؟ نجل هب تسوه و اوه رطاوخب یهک گدنز مینزیزا فرح ی گدنز مودکزا _



منک. ی گدنز وت لثم راکی تنا ابیهخی متس ی نرضاح دیهگ یمنیهنک قرف مارب هشاب هک یمه چره یمش امزا باوج

مدادشی... مدرک ی مرکف نکی.... ناربج ی اوخ می مدرکرکف مدرک ترواب هداس هچ نم دوب ی کلا تافرح همه ینعی

بارخ تاذ درکاال تسرد موریهش ی بارخ ره مدرک می هابتشا لوی

دهد ژمی اسام یشار ولگو دشک می سفن دنتدنت میدنک سفن ی گنت ساسحا رگیهیزیدا تدشزا

ی؟ بوخ : دروا ارباالمی شتروصو دراذگ ینیزامی هناچ ارزیر شتسد ناساره ی مایلعر

: دشک وجیغمی میدنز سپ ار شتسد رسیع نیزا

ی؟ درک ی روجن هکای متشاذگ مک تارب چی فاصنا بی هخا

رهم رسبی زا دناد هکمی شدوخ دنادن هک ره دوب هدروخ تفوکرس هچره تسا سب دوش می قاط شتقاط یدیرگ مایلعر
دوب هداد هفطاع نوچ ابنزی هطبار هب نت یاهینیزا

ی؟ تشاذگ مک مارب یچی نودب ی اوخ نکدیهگ.می سب : دشک رفیمدای

ی... تشاذگ یمک گدنز زا مارب ی، تشاذگ مک تبحم ی، تشاذگ مک قشع

ی.... میتفر رکف وت میرخیمد تارب وداک میتفریمیا مهاب اجیی راب میدش...ره ضوع هاگن گنر مدرک می تلغب هکرابره

ی میدرک هاگن نوماتسد هب ترسح اب متفرگ می متسد وتی وتتسد هک راب ره

ینکی مرکف نوا هب مزونه هک مروخ می مسق اجینممیدیدی ونیدوهب نوم ی گدنز اجی همه وت یمنیمهفیمد درکرکف

دوب: هدشرابنلت شلد رد هک هچناره وگبیدزا ابید دوبن یند سرت تقو دیرگ میدنک دنلب ادصیشار ی مایلعر نوچمه نیزا

همانسانشوت ممسا ی تقو مدادن هزاجا مدوخ یهب دروا مرس هک بالاهیی نوا اب مهزاب لوی مراد شسود مزونه هرا....هرا

تسا وت

چی؟ لویوت منک تنا خی تهب و مشاب هتشاد هطبار دیهگای سک اب یمیمنک گدنز ترسمه ناونع هب وت هنوخ یوت تقو



. دوب تخس مارب هک مسق لعی لویهب مرصقم منود ی:نم....می مایلعر

ینکی. مرکف دیهگای سک هب ببیمن متسنوت منی هک متشاد تسود مهفب

میهش تسرد چی همه هرذگب هک نامز میمد لوق

موریهنک. میهدو نوشن وروت ثکیف تاذ طقف منریهد غتیی هیچیور نامز نیزا:

میایدن: دوخ هبراتسرپ ی ادص اب

ین. تشاذگ نوتروص ووری ناتسرام بی هربخچ

دشین صخرم هکدیهگ منیمگاالنمه نوتهب هیچی هدرک ونوتشرافسرتکد نوچ نوتنوخ وت هساو ین راذب ونوتاهاوعد
نور یینبی امرفب

یدنک: مورف شراولش جیباهی ردار شناتسد یت نابصعابر مای

االنمیریم. هشاب

 نوچمه ومایرمه میدور شردپ ردام تمس یهب مایلعر هب هجوت .نیزابی دنوش می جراخ ناتسرام نیزازابی هارمه هب

ینوتیم مرتش بی اجنوا بیاینپیشام، زور دنچ هرتهب یم: رمدراد مربی مدق رسنیزا تشپ میدور شردام لا بند هب ایهک هچب

هشبرتهب شابیمات هتشاد ینیوزا اوه

دوش نیزااللمی فرح وگبیدهکاب اتچیزی میدنک زاب ناهد ی مایلعر

امش. بوریماپیش ی تدم یه ماوخ می نیزا:هرا

زاسیمی هچ موناخ یببینی نکربصد حاالابی هرادن ی ونش فرح تزا مه تنز تحی یهک درک میوگید:یهراکی لدرد مایر

ی صقرب زاس نومه اتهب هنز

تمنوسر می وشراوس سپ بخ ی:خیلی مایلعر



ایانمیمر منامام :هناب دشک مهمی اهیشاررد مخا نیزا

. هدوب رمیض هرخ بال منوا هنک تحارتسا یمک نومنوخ یمهبیدا مایلعر بیا...هک ترهوش اب اباب :هن نسحم

میدرب. تذلدرک می ناسا اربیش ار هار هتسنادن یهک نزردپ نچین نتشاد مایرزا ردقچ و دوش شامینمایمری راوس رابج بال

هتشاد مه اشیدوا هباینرمیضیهک میدنک رکف شمولعمان وهبایهدن دهد شامینکتیهمی شیهش ارهب شرس نیزا
هظحل تحییک دناوت منی هکدیرگ تسا این همه زا رتمهم .اما دنامب هدنز دناوت می ردقچ تس نی مولعم ...هباینهک دشاب

دنک ی گدنز ی ابمایلعر

دنک. لمحت یار مایلعر دوجو دناوت منی مه زاب دشاب هدش تبمال مه وا تحیرگا

دنک ی گدنز ی سک اب تسناوت می روطچ دوب هتخ ری مهب ار شتاروصت ی همه شتنا خابی

دوب. هدرک جرخ اربیدیرگی اهیشار هناقشاع و دوب شکیهد شوغارد نزیدیرگار هک

میوش بوسحم شرهوش مهزاب دشاب هتشادن الهقای عوا ویه دشاب سح یبی مایلعر هب تبسن هک مه ردقچره

دنک. شومارف ار دوب دیهد شرسمه شوغا نزیدیرگاررد هک ایار هظحل تسناوت می روطچ د

.... دنراد تداسح شرباربرد مهاه نز دنراد غیتر اهدرمرگا

دوب... هدرب بزاین وا رطاوخب ار ناش ی گدنز مامت ی مایلعر یهک سک ووهیشهب هب میدش شا ی دوسحارچ غورد

دوب هتشاذگ مه شدوخ التم سزا ی تحیمایلعر دوبداد تسدزا ار شا شا هچب هکدوب ی ومایلعر نز نا سوهرطاخب
هفطاع هبش گنر نامشچ الغیو کرپ ی اهوم اربی طقف طقف دوب هتخادنا رطخ هب مه سالتمینیارزا

یوری تسد و دشک باالمی اردوب هدش خرس زیدا ندرک رگیه زا هکار شا یاید.بینی مدوخ شامینهب زمرت ی ادص نیزااب

دشک می شس اهیخی هنوگ

تسا هدرک رگیه هک دوب هدشن هجوتم تحی هک دوب قرغ شراکفا رد ردقنا

گنررپ شمشچ ی ولج مایرلعی تنا یرخی وصت شمشچ پیش نامتخاس دیند ابدوش می شامینپیهدا مایرزا هب هجوت بی
دوش می هزات شلد غاد ورت



دنخید می هناتسم و دوب هدرک اهر ی مایلعر شوغا اررد دوخ هوشع وزان اب هفطاع ایک هظحل

دوب یدیرگ سک شردام ایک هچب مه نا یارمیداد مایلعر ندشردپ ربخ ایهک هظحل

میدنک هاگن ی مایلعر یهب کشا نامشچ اب

یایاجن دروا ونم..... ....چی هساو نیزا:

مرازب هدش بارخ وتیاین وماپ ماوخ منی مه هظحل ....مرب....تحییه ماوخ می

دتس یشمیای اجرس دوش می هقلح شرمک رود یک تسد هکاب دورب هچوک تمس هبات میدنک درگ بقع

؟ هشاب تمرب یمی تساوخ اجره دعب منزب ومافرح رازب مراد فرح تاهاب میمنک شهاوخ ی: مایلعر

نی مشخ یاب یلعر ماشاب طالق تساوخداد رظتنم مه امش میمر نم هشاب هدنوم نتفگ یاربی فرح دیهگ منیمنک رکف نیزا:

میدنز: هرعن شتروصرد و دنادرگ مربی شدوخ تمس زاارهب

نم؟ یاربی تشاد رب میمد؟رود طالتق نم هک هتفگ کی تقونا طالق؟ تساوخداد ی؟ درک ی طلغ هچ

میهد. نم وهب قح هاگداد همتسد هک تش ی امزا باوج دبیاب طالمق وت تس نیزا:المزنی

دشک می شدوخ لا بند هب مه ونیزاار میدور نامتخاس تمس یتهب نابصع یاب مایلعر

جراخ ی مایلعر تسد ارزا شتسد عسیمیدنک ردحلایهک نیزا دنوش می روسناسا دراو نابهگن اهی هاگن هب هجوت بی
: دشک رفیدامی دنک

نمیراذی؟ متحار ارچ ی اوخ نممی نوج چیزا یدیهگ ضوع نک ملو

ترمیهک.... نوا طالقگبیریربیاب مراذ یمی درکرکف ی راذب ماهنت ی اوخ هکمی یمیاوت ضوع ی:نم مایلعر

مهفیدییهنا؟ ی شاب دیهگای سک ملا مراذ لویمنی دب ...نم رصقم نم هرا

ی گدنز زااین میگیمرومیمر طالومق نم یمد مهفن ....نیزا:هن دهد می له هناخ لخاد هب ونیارزا یدنک مزاب ار دحاو رد



ی.. مهفب هکابید یی یخالصمیمش.اینوت تبکن

. دشک یمعیقمی سفن و دتس میای هپاناک تشپ و دراد مربی بقع یهب مدق دوش می شک دزنی ی مایلعر یهک مدقره اب

دوش ی مرتد دشی ناشبلق نابرض و دوش اپویینمی باال ناش ی ودره یسیهن هسفق یت نابصع و مشخ تدش زا

دناوخ ارمی دوخ هحتاف شا هدرکداب ندرگ گر یو مایلعر هتفر مهرد ی هرهچ ابدیند

ید. سرت وامی زا مه زاب تسا رصقم ی مایلعر ایهکن دوجو اب مه تحیحاال

. دهاوخن شرادولج هکدیرگهیچچیز تسا تقونا دوش. یبیراد یمایلعر شحو وخی هک دروا ارنی زور نا ادخ

دود می باوخ قاتا تمس وهب دهد می تروق ار شناهد یبا اهیمایلعر مدق ندشدنت اب

ج سرت هک...نیزازا دوش ی مزاب ی مکرد الی دروا ی مرد یهب مایلعر یهک راشف اب ددنب وردارمی دوش می دراو تعرس وهب

میدنک. شلفق ورسیع دهد می له ردار شناوت ین رخا واب دشک یغیمی

ورفیمدایدنز: دبوک می تشم رد یتهب نابصع یاب مایلعر

... منزب فرح تاهاب ماوخ می طقف . مرادن یوراکیت تنعل اینرد نکزاب نیزا...نیزا

میمنک.نیزا... تسرد چیوز همه لوی مدوبرصقم منود نممی اباب

نکیابید تسرد چیوز ماوخ نیزا:منی

. ناخر یمای داتفو می زور ین ارکف رتزاایانهب لبق

ی تسنود می ونوشردق هکابید یمیهنک روادا ی تهب هراد نامز یحاال تسنودن ی تشاد هک چیازیی ردق

.... مهوت هگا بیدا تش ی امزا باوج یهک تقو ات لقادح ماوخ می تصرف یه تزا ...لوی منود ی:می مایلعر

بی رانک تتنا یابخی روجچ طفاثک مدب همادا تاهاب متس ی نرضاح ممشاب هدش تبمال هگا میدرپ:تحی شفرح نیزامینا

؟؟؟ ما



دیهگ. نتشاذگ مهیاجن هساو ومدرک طلغ :اباب دبوک ردمی یدیرگیهب هبرض ی مایلعر

دش؟ بوخ هبوت .... هبوت .... هبوت ال میمد.صا فرش لوق

. دونش یمهمی ارمایلعر شدنخزوپ ی ادص ی تحدنز یمی دنخزوپ نیزا

؟ هگرم گرگ ی هبوت نیزا:نشیدیمیگین

. مرادندامتعا تهب ...دیهگ مرادن لوبق وتافرح نیزا:دیهگ

و مشاب اه،نم هداوناخ شبیمعینقبیه هداوناخ یه متساوخ :می دهد می همادا رگیه یواب درک بارخ ومرواب ی همه ی تنعل

. ماسر وتومای

تا هچبو ،وت،نز مشاب نم هنایهکن

دسرت می شغ زاجی مه شدوخ ای هظحل هک دشک جیغمی دنلب ردقنا اررخا هملک ی،دنگ... دزیمایلعر دنگ

نک. بارخ ی گدنز ی هزره نوا پیش ورب.ورب یزاایاجن تنعل نیزا:ورب

. مزاس می مدوخ اربی یور گدنز ین رتهب میگیمر ومق طال هک ادخ هب تمن ببی ماوخ منی دیهگ

ی. دروخ اجکزا یو یکزا مهفن هک میمنک ورف تهب ومرجنخ ی روج یتمیمنک مخز هش بوخ هک ماه مخز

حلایم. شوخ اب مندش تخبشوخ اب مردیمرا ترس یور درک اراکیوهک همه تالفی

. دزادنا یمی مایلعر ناج اررب سرت ایهکمیوگید هلمجره اب

. دشاب ابونید شا جاودزا زاطالق دعب شندش تخبشوخ ی نعم دنکن

ی.... رتخد هن دشاب هقلطم ی نزرگا تحی میدنک لوبق ار یطیوا ارشرهرد سپ سا هدنام هباپینیزا مه زونه ونید

اهی نوتس مامت یهک روج و میدنک عمج یش ادصرد ار شناوتو نیور مامت دبوک مردی هب مکحم مشخ ونیداب هبرکف اب
: دشک ردبیایدرفیمدای هزرلب هناخ



ی تقو نودب چیزی همه یبی هرسپ نوا ی اوه هب هگا منیمد. طالتق نم نک ورف تا هلکوت وایون نک زاب وتاشوگ بوخ

. هزادن منی تتروص وتمه فوت چاایویرادی همهفب

منیمد. طالتق نم مهفب ایون

میگیدر تدش شا یرگیه یمایلعر هلمج نشینداین نیزااب

ورگیهمیدنک... دشک جیغمی لد هت وزا دروخ مرسی وریمزین قاتا رد تشپ

می ترپ ذپیاریی مینا میدنک دنلب ار ونا اهمیدور لبم ی ولج ی لسع تمس یتهب نابصع و مشخ وساب نا یزا مایلعر
دنک.

وریمزین هک دندوب ی نتسکش فورظ یزا هوبنا نا رس تشپ . دوش دبتیلمی شیهش هدروخ نارازه میزشیهشایهب

. دنتسکش ومی دندش می ترپ

. نتسکش یاب رگیهومایلعر نیزااب دنتشاد دوخ ندرک مارا عسیرد ود ره

دنک لد درد ابوا دناوتب یهک .سک تشاد مدمه هبیک نیزا ندش مارا اربی .نیزا دندرک می هابتشا ود ره اما

ی ادص قوب دنچ زا سپ ارمیگیدر. یهنلا هرامش و دروا ی مرد ار شهارمه نفلت رسیع میدز فرح ی سک ابیداب سپ

میپیدچ: نفلت رد هنلا

ی؟ رتهب ی رهاوخ مناج _سالم

میدنک: ادصار شمسا ضغب نیزااب

هنلا....

دنک اهخلای صمیتب یاین همه نابی ثعابرس اهیشار هدقع تشادزا ینی ومایلعر

اراب هناخ امتح میداد همادا یدیرگ دنچ رگا اعطق میدور. هفطاع ی هناخ تمس وهب دوش می جراخ هناخزا تعرس هب سپ

میدرک ناسک ی کاخ

دوب. هدروا سناش دوب هدرکن فداصت تشاد یهک روا ماسرس تعرس اباین اتهبایاجن میدنک زمرت هفطاع هناخ ی ولج



دهد می راشف یدار لکراب دنچ و دتس میای روسناسا ی ولج . دوش می نامتخاس دراو

. دنتشاد می هگن ای هقبطرد ار روسناسا ی کلا قدیهق دنچ هک هضح اهیبیمال مدا هباین تنعل

هفطاع دحاو یرد ولج نانز سفن وداتطیمیدنک. ودات اهار هلپ

دتس میای

دندوب دنخب و وگب لوغشم شا هناخ رد هک ناوج نارتخد .ابدیند دوش می هناخ دراو و دروا ردمی شب لکیدارزاجی

مهمیدور اهیشپیشپزایشرد مخا

دنوش می تکاس ای هظحل همه دشک رفیدایهکمی دوب.اب هتفرگ ی مهرود شدوخ اربی ایاجن مناخ و دوب ناتسرام بردی وا

؟ هربخچاجن میگیدر:ای ارف ار هناخ مامت توکس و

تخانش یارمی مایلعر لبق زا هکدوب لسع اهنت اهارتخد زامینا

: دراد مربی مدق ی مایلعر تمس هب مارا مارا دوش. می دنلب اجیش یزا یمایلعر ادص یند نشاب سپ

اداد... تارب یمیدرکیم نوبرق یچیزی دنفسوگ ی واگ ی یمیتفگ دموا ربخ هچبی ناخ ی مایلعر هب هب

. مدمو وتنی دیند هساو رنیز هزم ی: مایلعر

. نور یدبی شمگ رسیع ونوت زابی هرخسم طاسب نکیداین عمج

ناگنل گنل و دراد مربی یمیز ورزا ار شتبرش ردحلایهکلیناو هرارش اهارتخد زامینا ردمیدنک هب هراشا تشگنا واب
. میدور لسع تمس هب

: درادرب مدق دناوت منی زااینمه رتهب زمرق ی تناس ۱۵ هنشاپ اهی شفک نا اب

: میدنک تشم یت نابصعزا ار شناتسد ی ...مایلعر هنشخ ردقچ یناهیایندیهگکیه ااااو

نور یدبی شمگ مدروا نی نوترس اتبالیی ؟؟؟ مدب تنوشن ومندوب نشخ ی اوخ می



یربیم. اوخب وت دموا شوخ هب دمویمهک وتنی توعد ربیمهب مهاب وش :واالالپیهدا نازوس

. رسپ قآ هسرتب تزا هک نزب ی سکرس ورب مه ور اهداد این

ار اسراپ ی مایلعر باوج هنوگن هکای میداد تارج شدوخ هب روطچ تشادن دوجو ی کاخ هرکرد زاایناه رتورپ دیهگ
. دهدب

ات ارباالمیدرب شتسد میدور شتمسب ترفن و مشخ .اب دتس یابی وریمایلعر رد دهاوخب یهک سکدوب هدشن هداز ردامزا

دوش. می نازوس ندروخ کتکزا عنام ارمیگیدرو شتسد ردبینهار لسع هک دنک شتروص راثن سیلی

نکیدربیم. عمج دیهگ تقو یماربییه راذب یه نومهم هرتهب . تسا هفطاع رهوش نوش ای نوج ی زوس : لسع

نور بی منک تترپ مدوخ یا نور ی:مگمیشیبی یی؟مایلعر وت هدز روت تفگ یهکمی سدنهم قآ سپ :هع نازوس

میوگید: دنخ ابنیش میدنک نت ارهب شگنر زمرق ی وتنام ردحلایهک نازوس

تیهکایور بوخ ی طاع افاصنا لوی نکن زااینثکیفرت ثکیوتف نوخ میهش کشخ شیتر نزن شوج . اباب بوخ خیلی

هدز رب

. مدرکن راوا نوترس ور هنوخ اتاین نور ربببی ور اه نکاینلسیهط عمج لسع ی: مایلعر

میدنک. جراخ هناخزا ار اهرتخد کت هب کت و دهد می ناکت رسی هناع طمی لسع

میدنک: جک لخاد ارهب شرس و دتس ردمیای بوچراهچ رد هناخزا ندش جراخ هظحل رد نازوس

میهش بارخ تتسوپ روخن صرح ردقنا سدنهم هیقآ

جراخ هناخ وزا ایمیدنز ههقهق هنامرش وبی منک تمورا ی طاع زا رتهب میمد لوق مدوخ غارس یبیا شب مورآ ی تساوخ
دوش. می

بباسیمن اوی لسع ی: مایلعر



منوج دتس: یشمیای اجرس لسع

؟ سپ ساجک ی طاع _

. قاتا وت ورب دوب یی وشتسد وت شمه تشاد ویرا حبص زا دوب شوخان شلا _ح

یمایمریدنک هلا وح ی کمشچ شفرح هارمه وهب کرابم سریهد ون مدق ی تسار

ی. دموا شوخ نکن سول وتدوخ بخ ی:خیلی مایلعر

رخ....اب رخدیهگ . هنزب مه ور اهام قید داوخ می سا هلماح مهفیهد ی تقو ،زا هدش چیوت قشاع ی طاع این مدنوم : لسع

ی

، قاتا رد هفطاع ندوبن .اب دناخرچ می قاتا لخاد اررد شهاگن میدور. باوخ قاتا تمس هب تعرس هب اهرتخد نتفر اب

میدنک. ادص ار شمسا

دوش. می جراخ یی وشتسد یخیسزا تروص و مروتم و زمرق ی نامشچ اب هفطاع

دوش. یهدمی شخب یش اهاپ هب هزات ناجی راگنا ی مایلعر ابدیند

میدنک: اهر مایر شوغا اررد دوخ و میدنز ادص یار مایلعر مسا ابجیغ

یمایمر اااو

میپیدچ: قاتارد رگیهاهیش قه قه و شضغب نتسکش ی ادص

مدش هدنز و مدرم راب دص هزور دنچ وتاین هبوخ حتلا هک رکشورادخ

ی .مایلعر مدوب ربخ بی زاحتلا دوب تخس ردقچ ی منینود ندوب ناتسرام تابی هداوناخ تمن ببی بیما متساوخ می راب ره

: دهد می له تخت وری ار ووا دراشف میگیدرومی شتسد یاررد طاع ی اهوزاب یت نابصع اب

رنیز مهور حاسمت اهی کشا نردیرااین ور هداس ی امدا ادای نم هساو ی ضوع طفاثک

چیه؟ تروظنم ی: طاع



خیهرمی شنامشچرد ترفن واب دراذگ می تخت یوری طاع فرط ود اررد شتسد وود دوش مخمی هفطاع یوری مایلعر
دوش:

چیه؟ مروظنم ی ینعیمنینود

خیهرمی شنامشچرد ترفن واب دراذگ می تخت یوری طاع فرط ود اررد شتسد وود دوش مخمی هفطاع یوری مایلعر
چیه؟ مروظنم ی دوش:ینعیمنینود

ملا... هزانج نوا هک هدرمن هزات میمهفید رخا و لوا هرخ هکبال هتنز روظنم ی:هگا طاع

دوش. می کشخ شناهد رد فرح دروخ یهکمی ناهد ابوت

هلمج مامتا ...اب تمشک شکیدیمی دنگ هب یوم گدنز همه هار... نوا مینزیهب وتدوخ چی هساو چیز همه وشبی هفخ مایر:

میدنک هقلح ی طاع ندرگ رود ار شناتسد و یخیهممیدنز طاع وری شا

: دهد ی مراشف ار شندرگ تردق مامت واب میدنک عمج شناتشگنا رس یشاررد اهوزاب روز مامت

درم؟ ی میمهف درم ما هچب دش شکیهد دنگ یمهب گدنز همه ی ضوع ی وترطاخ هب

تقونا ی رادن ی شقن ینم گدنز وت...وتی مدوب هتفگ تهب یمش. مدوبان نم هرب ی؟هگا طالقگبیهرمیمهف داوخ نیزامی

دشی؟ هلماح

دوبک هب شتروص گنر مک مک دنزب سپ ار وا ناتسد عسیمیدنک و دراذگ اهیمایرلعیمی تسد وری ار شناتسد ی طاع
یمیدنز

دوش مرتی زمرق شمروتم اهی مشچ و

؟ مراد می هگن ور هزره وتی ینم شب هلماح هگا ی درک رکف ی: مایلعر

ی؟ جیبنزب لایهب وما و یملا مینوت هچب یه ندروا یاب دروا گرخیر ی درکرکف

طالقگبیهر. تساوخ منی ممنز دوب هدنز ما هچب مااالن هنوخوت ی دمو منی زور نوا ی تنعل وتی هگا

یاب طاع یدنک. مزاب ی طاع درگ رودزا ار شناتسد و دشک می بقع نانز سفن شناتشگنا رس رد درد یو گتسخ ساسحا اب



دوش مخمی شمکش ووری دهد ژمی اسام و دشک می شندرگ وری ار شناتسد ی کشا نامشچ

ناکما نا وره تسا رخا ی هظحل دیرگ هکایاجن دوب هدرک رکف ای هظحل . دتفا می هفرس وهب دشک می سفن دنت ودنت

دوش. عطق اهیش سفن دراد

میدنک. سمل ار دوب هتسب شقن شتسوپ وری مایهکر ناتشگنا رس واجی دشک می شندرگ وری شتسد هرابود

میدنز. مدق قاتا ورد دشک می شا هاتوک ی اهوم یبین تسد ی بصعو مایکرالهف

ی. ضوع نکن منز منز ردقنا : دشک جیغمی شا رناژی هدنام هتاب دوش می مظنم اهیشهک سفن هفطاع

متا... هچبردام منم دوب تا هچبردام نوا ،هگا متنز هتنز،منم ی تپاپ ی هرتخد نوا هگا

ردقنا ارچ سپ ی؟ درک مدقع ارچ سپ ی تشادن مسود و متشاد یور تقوم یهنز مکح تارب مه لوا زا هگا لا غشا طفاثک
ناه؟ غیتریمیدشی مارب یو میدرک مدودحم

میهش. لطاب دیهگ هام هس مینزی فرح شزا یهک دقع نوا ی: مایلعر

ناه؟ ی یکیشب باوخ لغب هعفد دبیوره همادا راکیتا طفاثک هب مه زاب مراذب ی تشادن هک عقوت نمی مرحم ی تقو

تا هچب هگم میشنیدن: شنابل جنگ ی دنخزوپ ی طاع . شمتساوخ منی نم سا هتساوخان مینزی فرح شزا هک مه هچب نوا

؟ دوب تدوخ تساوخ هب زانیزا

دتفا یشمی رابجا کدوک ندما دوجوب و شا ی روز اهی هطبار اییدا هظحل و فسیدیمیدنز یهب مایلعر تروص گنر

دوب. هدرک یارسیها مایلعر تشونرس شنتفر اب وحلا دوب هدرک ضوع یار یمایلعر گدنز شندما یهکاب کدوک

میهنک. قرف ....ضقیه... تسادج ثحب نوا .... نوا نممیوگید: نم یاب مایلعر

نیهزا. هچب نواردام مهایهکن شقرف هرا : دشک مایجریغمی رس رگیه یاب طاع

هرادن قرف هک هچب اب هچب هنرگو یی افرح رتزااین تفص نیتسیبی تحاران تا هچب ندرم زا مه دصرد تحییه وت



. دبوک می تشم شمکش .وهب تسوت ی هچب هنم مکشوت هک یمه ردپ هکاینبی

ی؟ اوخ منی ارچایون سپ : هفطاع

رد یدیرگیهک ناهد .ابوت تسا هناهب مه هچب ی. تدوخ اهی سوهو اوه و تذل لا بند طقف یهک ترطف تسپ مدا وتییه

دوش. راجیمی شناهد رد نوخدبوک یمی طاع ناهد

نوا اب هشاب نم ملا هچب این مولعماجکزا ال متس.صا نی رتدب یهک ضوع ی وتزا مشاب ی چره نم لسیهط وش هفخ ی: مایلعر

... تناشخرد اهی هقباس

. دراذگ می شا هنوگ وری ار شتسد مارا . دنام می زاب شناهد دروخ می شتروصرد سابیلیهک

. دراد ار دنک دنلب تسد اسراپ ی وریمایلعر هک اینار تارج ی سک رگم

دزود می شناهدرب مشچ بجعتم و دوش خیهرمی هفطاع هب توهبم و تام

یحاالهک تشاد وماوه مدوب تمرحم نوچ میدزیایهکن زاغیتر یمد تشاد ی...اتاالن :خیلیبیغیتریمایلعر هفطاع

دیهگایمینزی؟ درم اب نم ی باوخ مه زا فرح تحار ردقنا یهد سراجن هبای راک

متس. راکنی تنا یخی ضوع وتی لثم مشاب رهچی ببیننم مرگ تمد اعقاو ،رفاین... ناخر مای تتر هبغی اشاح

میشنیدنو لبم وری نانک رگیه

میدنک. ساسحا شلد جعیبیارزیر درد دهد می راشف شلد وری ار شتسد

ی؟ مرج هچ ؟هب هزره مدش ی...حاالنم میشک با زامناج مینزیو تا هچب و نز زا فرح رادی بوخ ی: طاع

؟ مشب نوا یاینو صیهغ مدوب روبجم ما هداوناخ جراخ ندروا رد رطاخ هب ایهکن مرج هب

مهب متفگ مدوب تتکرش ی شنم ی تقو ارچ یتمیهش گنودرم ی اعدا یهک ضوع ؟وتی هشب ی روجن هکای متساوخ نم هگم
: هفطاع دشی؟؟ پاپیمچ هدب ماو

ی؟ درک وراکن چیای هساو ی تنز قشاع ثمال هک وت



. مدش شرخ هک دموا االغی هوشع مساو هزره هرتخد نوا یهک تفگ تخبدب نیزا نوا یهب تفر منئمطم

خی گنا رببیحاالمه وتدافتسا مزا هنایهکن مهب یومیدادی تفوک ماو نوا مقح یرد یمیدرک بوخ وت مدوب دب نم هگا
ی... ینزب گزره و تنا

اه. لا غشا هباین ندرک سامتلا زا مدش هتسخ ... اااادرم هزره اهی هاگن زا مدش هتسخ رادی... مه هگن هک مدش هلماح هرا

شبیم... تخبشوخ مه رانک شبیمهک راد هچب متساوخ .می مرهوش ملا مشاب وت ملا طقف متساوخ می

ی کشاو ی منوا بش یه هتفه اهی زور همه زا مشاب راد نز درم نزیه مرضاح تحی مداسهک اوی اجک ونم...ببین ببین

تمشاب هتشاد

مهانپ و تشپ اسیهو مسا لوی هشاب ملایکیدیهگ مرهوش قشع هباینهک مدش عناق هرا . مشابرفن ملایه طقف لوی

. هشب

شکی همه زااین ما هتسخ ی؟ یمیمهف مایلعر ما هتسخ . هراذب مارتحا مهب هشاب هتشاد مسود هک متساوخ نمیکیمی

فرح هچ و دوب هداما اهیی فرح هچ نتفگ اربی دوش مرتی هتفشآ هظحل ره هفطاع اهی فرح نشیند یاب ند...مایلعر

وگبید؟ تسناوت هچمی ونشید می اهیی

؟ تفگ .هچابیدمی هفطاع تاساسحا نتسکش ینیزاو اهوزرا ندرب دوب.ابزابین هدرک دوبان ار رتخد یود گدنز وا

و میدنک ترپ وریمزین اسویلوریمیزار مامت و میزارایشمیدور تمس یتهب نابصع وگبید؟اب هک تشاد هچ ینعی

دشک. رفیدامی

می هکت رازه شا هکت وره دنکش یدبیمی ادص .ایهناب دبوک اردیهنمی ار دوب هدنام ی وریمیزقاب هک یار نلکدا شیهش

دوش.

. دتفا می ندز سفن سفن یتهب نابصعزا

، دروارد ماهراک همه یهکتالفی دروا مرس الیی بوت ...اما تسپ ...نم درمان ...نم راکاطخ نم ی:هرا مایلعر

دشی؟ منز چی هساو ینرمیضیرادی چمه ییه تسنود می هکوت

ی. درکدوبان ومدن یای ؟تنعل تبمالشبیم؟هرا ما هچب ونز نم هک تشاد ایون شزرا لوپ



. تخبدب ی درک متخبدب نم؟ یاب درکراک .چی منومب هدنز تقو دنچ ات تس نی مولعم تحیاالندیهگ

مینزی؟ فرح ی چزا : دسرپ می بجعت اب میدنک کاپ اهیشار کشا یردحلایهک طاع

چیه؟ تروظنم رمیضی؟

ی مایزابر باصعاب ی فاک ی هزادنا هب دنک ضرفرخ ار وا دناوت می روطچ رتخد این دشاب روبص دناوت زااینمنی رتش دیرگبی
دوب هتخ ری مهب ار شا ی گدنز و دوب هدرک

مکیاربی هک تسا نا تقو حاال

دوش. یشبنتیه اهراک

رطخ گنز نوچمه ی طاع اربی شندوب مارا دوش.این خیهرمی شتروص رد دنخبل واب دخرچ یمی طاع تمس یهب مارا هب

. دنام یمی

. شتا یزیر رتسکاخ دننامه

ونی دیهگایحلایتمیمنک روج االن تس ینی لکشم ی؟ یمهف منومروظنم میوگید:هک شدوخ هب صوصخم ی شمارا اب

. دهد می هفطاع یل وحت رادی انعم دنخش

یگیدر مرظن یارزیر مایلعر تاکرح و دشک ارباالمی شا وبینی دهد می تروق ار شناهد با سرت زا هفطاع

دود. ردمی تمس وهب دشک جیغیمی سرت زا دراد شدنب رمک ندرک زاب عسیرد یهک مایلعر ابدیند

دوش. مزینمی شقن یایدو مدنب ای هظحل شسفن یش ولهپ ورمکرد ی شزوس ساسحا یهداب سرن یرد مدق دنچ هب زونه

. دشک جیغیمی درد زا دروخ یشمی اهاپ رب هک مود ی هبرض

لفق دروخرب .اب دبوک یشمی وزاب اهو هناش اررب موس هبرض چیه؟حاالحلایتمیمنک.... مروظنم ی منینود ی:هک مایلعر

دوش می داج ای شتسد یمعیقوری شارخ هفطاع ی وزاب اب، دنبرمک

یدنک... مروبع اهیش تشگنا زابین نوخ و دهد می راشف شمخز وری ار شتسد ابرگیه

نشیدی؟ایزد؟ متفرگ اجییایزد چیزوره همه وتیبی زا نم طفاثک ناه؟ رمیضیرادی هچ ی منینود ی:هک مایلعر



. منومب هدنز هرارق اتکی تس نی مولعم ی؟حاالدیهگ میمهف هنوم منی ماهاب حاالدیهگنیزا

ی؟ ننک.میمهف هاگن مهب لوخیایی لومی یه مشچ هب هرارق همه دعب زااینهب

، هندرک محرت اربی مغارس مههکمینا یی انوا امتح منیهش. دزنیمک سک دیهگهیچ نشن تبمال ایهکن سرت زا

یه امرس درم یه اسراپ ی مایلعر نم مدش شکیهد شرف هب وت رطاخ حاالهب مدوب شرع وری ی؟نمیهک دنوسر اجک هب ونم
راد.

ننک؟ ی مراتفر ماهاب ی روجچ نمهفب مادنمراک هگا ادرف سپ ینبیرامیایگبیمر؟ چمه ابیدیه

لا غشا وتی رطاخ هب ندرک مشنزرس ردقچ ندرک یمر قحت ردقچ هزور دنچ وتاین ما هداوناخ ی مینود منهجب یایان همه
ی؟؟ درک وراک این ماهاب ارچ ی تنعل میهرد تسد زا هراد یم گدنز همهنوشزا نشیمد فرح لکی

اهیدیرگیمیدنز. هبرض و ارباالمیدرب دنبرمک دهدب ندرک تبحص اربی هفطاع یهب نامز زاایهکن لبق

اه فرح زا مادک هبهیچ هک دوب شا ههام یک کدوک نارگن ردقنا دنزن شکتک ات میدنک سامتلا رگیهاهیش مینا هفطاع
منیدرک. رکف یمایرتحیناثیهایمه

. دروخن شمکشرب هبرض ات دوش می هلا چم دوخ ورد میدنک عمج شمکش یشاررد اهاپ درد اب

شک سفن ی هظحل اربییک دهد می ناج تسا ردام مه زاب دشابراک هانگ مه ردقچره دشاب راکاطخ هک مه ردقچ ره ردام
... شکدوک یند

نتب رد دوب رارق اما دوبن بیش نوخ ای هتخل هچرگ . دهد ناج شردپ اهی دگل و تشم زیر شکدوک تشاذگ ابنیدمی

. ناج شدوجو گبیدروزا سفن شسفن زا دنک دشر هفطاع دوجو

. درادن مه ار ندرک سامتلا و ضارتعا دوش،تحیدیرگانی یمی مارا اهی اهیشدبتیلهبنهلا سامتلا مک مک

می هاونهلا وزیربل دنابسچ مزینمی درس یکاهی مارس ارهب شا ی نوخ تروص و دراذگ وریمهمی اهیشار کلپ مارا
دشک می بقع هفطاع ندرک اربیبنتیه دوب هدرک فرص ورناژیهک زورما اهی شنت زا هتسخ ی دنک.مایلعر

دوش. می جراخ هناخ زا هفطاع رگویهاهی اه هبنهلا هجوت وبی دراد مربی شندز کتکزا تسد و



میدور طقف هچمیدور اربی دناد تحیمنی میدور اجک دناد .منی دتفا می هار هب تعرس ین رخا واب دوش شامینمی راوس

چیز... همهزا یی اهر اربی مویدور

گنها ی ادص میدنک نشور ار طبض و میدرب تسد . دشک می شامیناهالیی وردبین میدنک رتش اربی شتعرس هظحلر وه

دنشک شامینارمی توکس

یمیدنک... طخ طخ ار شباصع هک دنام تیغیمی نوچمه و یدنک مرتدب مایرار جنشتم وحلا

تولگ هب سریند هک یی ادرد ینعی ضغب

تولهپ هیکچی هدنومن و یی اهنت ینعی ضغب

ضغب ، ضغب

تاکشا ربینز هراذن ترورغ ینعیهک ضغب

تاه بل تشپ ندش کشخ هک یی افرح ینعی ضغب

ضغب ، ضغب

میدنک: اجباج ار هدند و دبوک می نومرف وری ار شتشم یت نابصع اب

میگیری؟؟؟ سپ مزا چیو صاقت ونم؟رادی یا...رادیمیبینی اااااادخ

....ببین تدوخ یمشعین ماهنت مراد یا ااااادخ ... منوت منی نیزا هنودب مسق تدوخ .هب نکن مه ناحتما نیزا دوبن ادخیااب

.... مشب اهنتراذن شچیدی و یی اهنت درد هک تدوخ .... ییی اهنت هتخس هچ

ی بارخ و یی اهنت ی اهبش ینعی ضغب

ی باوخب هراذن شلا خی ورکف ینعی ضغب

ی رادن ی هار دیهگهیچ نتفر ینعیزج ضغب



یوریاین شوپبرس اما دوش می عمج شنامشچ رد کشا نیزا ندروا رادی....ابهبیدا شتسود ونوا مزونه ینعیهک ضغب

دراذگ یمی تنعل ی ضغب

دوش مارا ات دشک یمعیقمی سفن دنک... ظفح اهیشار هنادرم ابید دنکشب ابنید هن

وری ار شرس و تفرگ اهیشمی بل ایزا هسوب و تشگ مربی هناخ ابیدهب دوبن زجنیزا چیزیهب ششخب مارا هن اما
تشاذگ ینیزامی اهاپ

مایر نت یمعیقهب شمارا شدوجو وزا میدرک ششزاون ونیزا دوب شا یهن سرد ایهک هتفهن ی اهدرد همه زا تفگ ومی
اهیش.... تبحماب شراتفر اب شهاگن اب رزتیقمیدرک

ار دوب هتفرگ اربینیزا ردبینهار هک یار زمرق زر لگ تسد دتس میای ناشدحاو یرد ولج میایدو نور ی بروسناسازا
میدنک. اجباج شتسد رد

و میدرب ورف یش اهومرد ار شناتشگنارس دوش.کالهف می شپینام ردبینهار اما میدرب ولج رد گنز تمس ارهب شتسد

میدنک شتسدرد اهی زر یهب هاگن

دنک ندنام یهب ضار بیایدونیزاار رانک ارشیط اب دنک عسی ابید دراذگب رانک درتیدار ابید

نیزا.... نتشاد هگن یاربی گدنز همادا اربی دگنجب ابید تس گنجیندنی زجب ای هراچ رای

ی سک .اما دراذگ ایمی هظحل دنچ . دروا ی مرد ادص هباررد گنز دوش شپینام هرابود هکنا زا لبق و دراذگ می رانک درتیدار

دروا ی مرد ادص هبار گنز هرابود منیدنک. زاب ردار

.... هرابراهچ ... هراب دوش...هس می شب صنی ندنام هتسب ی اهرد تشپ اهنت اه شکیند راظتنا اهو ندز گنز زااین مه زاب

... دشک ارمنی شراظتنا هناخ یرد سک یی وگدتفا می شلد جعیبهب ای هروشلد . دروا ردمی ادص ردارهب گنز

تشاد هارمه هبار لکیاهد مهیهش دشک می نور بی شب لکیدارزاجی نازرل ناتسد اب

همهزا رود هب هکنیزا اهیی هظحل اربی میداد ناج و هدرک تداع اهینیزا ندما لا بقتسا اهیخایرهب تدم رداین اما
دما می شدرم لا بقتسا هب یی ور شوخ اب هتشذگ اهی قافتا ی

، شتاکرح اب هناربلد هچ و یاهیمایرمیدرک گتسخ ندرک فرطرب عسیرد شنین یلد دنخبل واب



زابینمیدرب. مه یار اهیمایلعر مغ مامت هکلب یراک گتسخ اهنت هن

. دخرچ می ذپیاریی رود ات رود تعرس هب دوش می هناخ دراو نازرل ی اهاپ واب دناخرچ می لفق لکیداررد

یشیهشای اهرد . تس نی مهاجن هن...هنای دشک یمی کرس هناخزپشا رد منیدنک تفا یردی خساپ میدنز... ادص ار شمسا

میدنک زاب ار دوب ذپیاریی یسنلا اهتنا و تسار تمس رد هک

ادصیشمیدنک:نیزا؟ هرابود و اجمیدنک نکلا رد،ردب مزاینا ار شرس

رتخد .این دوش یمنی باوج مه وزاب

دتفا می شناج هب اهیعملا سرت مامت ردیکنا دشاب هتفر دناوت می اجک

.... دشاب هتفر نور اوهیشبی و حلا ندرک ضوع اربی نیزا ایهکن دهد می هظحل یزیاررداین چره لا متحا و

. تسا باوخ قاتارد ...ویاایهکن دشاب هتفر هناخ زااین اربیمهیهش ویاایهکن

؟ دهد منی باوج ارچ سپ دشاباه قاتا ردیکیزا رگا میدنز. هقرج شنهذرد وسلای

هتفر مامح هب نیزا ناش هطبار زا دعب هک یار لوا زور دروا وهبیدامی دشاب هدروا شدوخ رس ومغبالیی هصغ زا دنکن
... تشاد دوخ نتشک رد دصق و دوب

میچپید شرس رد یهک درد اب میگیدنر ناج شمشچ پاهیش هنحص نا مامت هراب هبیک

س فرط نا تمس هب تعرس اههب هنحص ینا روادا .ابی ددنب ارمی شنامشچ و دهد ی مراشف شرس دناب وری ار شتسد

اهمیدور. قاتاو نلا

. دوبن شراظتنا یرد بوخ یاهیشچیز بوشا اباینلد اعطق یدبمیداد هاوگ شبلق

وریمزین باوخ قاتا یرد ولج هکزا ماننیزااررفیدامیدنز.ابدیندنی دنلب و دشخب می تعرس اهیش مدق هب سرت اب

. دروخ اجمی دوب هتسشن

: دروا ارباالمی لگ تسد و دروا می بل یهب دنخبل دشک یمی گدوسا رس یزا سفن



... تنارگن منیدی؟ ومباوج ارچ سپ ی، تشک ونم هکوت رتخد

شفرحزا ینی کشا نامشچ ابدیند

دوش، رباینیزاخیهرمی نامشچرد میدنک. اهر هراک ارنیهم

دتفا می شناجرب سرت نیزا هاگن رد کیهن همه نازا .یکنا، دناوخب شنامشچ ارزا شدرد عسیمیدنک

ید: سرپ یمینشیدمی تخس هب مه شدوخ تحی هک یی ادص واب دهد می تروق ی تخس ارهب شناهد با

هدش؟ چی

میدنک هاگن شتسد نورد هگرب هب بجعت اب دتفا باالمیایدمی شنامشچ هکپیش نیزا نازرل اهی تسد هب شهاگن

میدنک. کش شدوخ نامشچ ایهب هظحل

. تسا نکمم روطچ میبیدن؟ تسرد اعقاو

.... نتشاد رارق نیزا تسد رد روطچ حاال دوب پیشوا هکزا یشنی امزا هگرب . درادن ناکما این

وی دوب هدش جراخ هناخ زا هلجع یهکاب نامز دروا می رطاخب پیشار تعاس دنچ . ددرگ مربی بقع هب شنهذرد نامز

ناشناهنپ اجیی نتفر زا لبق ویاایهکن درببد وخ اب دوب هتشاذگ لبم وری هک ار ناش ی کشزپ هدنورپ دوب هتفر شدا
ارزااین دوخ ات ددرگ ایمی هملک لا بند میدنز.هب لز نیزا ترفنرپ هاگن رد ناساره و دتفا می شتسد زا لگ تسد دنک....

. دروا بی شراک یهیاربی جوت و دهد تاجن هصمخم

. دشاب دزدیهد ار دبوگب دهاوخ یهکمی تاملک ی سک یی وگ مهمیدنز ارهب ناشبل ی هام نوچمه طقف اما

نیزا... ربارب رد وهن تشاد نتفگ یاربی فرح ی طاع ربارب رد وگبید؟هن هک تشاد هچ ؟ینعی تفگ هچابیدمی

.

نیزاارگبیدر. تسد ات ارپیشمیدرب شتسد میدنز وناز ینیزا ولج فرح بی

ارمی شزغم رومیهنا نوچمه لا وس نارازه . دشک می سپ ار شتسد و میدنک شهاگن ی کشا نامشچ اب ناساره نیزا

دنروخ

دندش می عورش هداس یی ارچ اب همه هک اهیی لا وس دنتفا می شنهذ و رکف ناج وهب

ارچ؟



؟ هنکب وراک نماین ابیداب ارچ

؟ هنکب ی درمان همه ابیداین نم قح رد ارچ

؟؟؟ مدش منمتبمال هک درک دومناو ارچ

؟ ههاوخدوخ و تسپ درم این ردقنا ارچ

؟؟ مشکب ی تخسردقنا ابید نم ارچ

نم؟ ارچ

ی نتفر تساوخ می نتفر شلد . دسرپب اهیشار لا وس هکدوب اه فرح رتزااین هتسخ ؟اما ااااارچ ؟.... ااااارچ ؟.... ااااارچ

دشاب هتشادن ی تشگرب هک

ی.... سرپب اهیتار ندروخ نکیولدیلمزین هاگن ترس تشپ هب هکنا نودب ی ورب اهابید تقو ی هاگ

دوب.... کرحتم ای هدرم وا هکنا زج تشادن ی قرف هدرم اب حاالمه هچرگ .... دهاوخ می گرم شلد یب جعاه تقو ی هاگ

وری نداتس ای ناوت تحی دیرگ دوش دنلب عسیمیدنک و دراذگ وریمزینمی ار شناتسد فکو دشک ارباالمی شا بینی
. تشادن مه یشار اهاپ

دراذگ می تخت ووری دشک می نور اربی شنادمچ تختر .زازی دوش می باوخ قاتا دراو ی اهیمایلعر هاگن هب هجوت نودب

میدنز. سپ اهیشار کشا صرح اب تس نی ندرک رگیه تقو حاال هن اما دوش می دشیرتد رگیهاهیش

میدنک... ترپ شنادمچ وورد دروا اهیشارردمی سابل دنت ودنت میدنک زاب ار دمکرد

دوخ هب هزات میدنک شهاگن تشحو یاب مایلعر

ینکی؟ مراکچ رادی میاید:نیزا...نیزا

نیزا... ماوا ؟اب ونم ببین



تسد رد سابل یهب گنچ ی مایلعر تکرح ردیک دوش اهیشمی سابل ندرک عمج لوغشمر اهیمای فرح هب هجوت نیزابی
گبیدر: شتسد ارزا سابل عسیمیدنک و نیزامیدنز

مورا طقف وت مینزیم....زعیمز فرح مه اب راد هگن تسد نکربص مینکی... عمج چی هساو ور زعیمز...ایان نیزا

نک. شوگ مافرح هب میمنک شهاوخ یحمیمد.... ضوت تارب چیزو همه ...نم... نمشاب

ترفن واب یدنز مرانک شتروص وری ارزا شا هتخ ری مهب ی اهوم و دشک یمی مایلعر تسد ارزا سابل یت نابصع نیزااب
میدنز.. یلز مایلعر نامشچرد

. دراد مربی بقع ی مدق سرت یرادنیزااب نعم هاگنزا بجعتم ی مایلعر

: دنکرت مارا ار شنحل عسیمیدنک

هتخس ندرک ی گدنز وت نودب ، تندوبن هتخس . تمشاب هتشاد مدن،هک تتسدزا هکدوب این هساو مدرک ی راکره نم...نم

. ادخب

مدرک شنور بی نوم ی گدنز زا مدرک صخشم مه ور هفطاع لکتیف متفر زورما تارب منک ناربج متساوخ می

مشب نامرد هدش هک مه وت رطاخب متساوخ اه،هنمی مدرمان ی نکنرکف وتو مشاب نم طقف متساوخ نیمزا...می

ندش بوخ اربی مدوخ هب مدب نامز نومودره هب متساوخ یممی نکادج ونوماه قاتا ممندش نامرد زا لبق ات

نم. نتفر وذپی یند شخب ندرکرکف اربی وت ی،هب تبمالشب وت ادابم هک

هک دوب این هساو مه ار یایاکن همه هتفو اهبی قافتا این متساوخ منی ادخب متس ینکیدبنی مرکف مههک ردقنا نم نیزا

اهیمای فرح هب هجوت بی رداینندیاسیمنریدرک یینیزا وگ اما....اما تنتشاد هساو مدش هاوخدوخ هرا تمشاب هتشاد

میدنک نت هب یی وتنام و ارمیدنب شنادمچ یزیپ لعر

شتسد وری هک یار تسد ی مرگ نامزمه و دراد مربی تخت وری ارزا نادمچ و میدنک اهر شرس وری هنادازا وشلایار
میدنک. ساسحا ار دوب هدش لفق نادمچ هتسد و

دوش یشباالواپیینمی ولگرد وسیب ددنب ارمی شنامشچ

دنک. یری گولج شضغب هرابود نتسکش اتزا دهد ی مراشف وریمه اهیشار بل



ی؟ تنعل نم نودب یربی اوخ می اجک ... وراکن نمای اب نکن :نیزا دنوش می ششوگرانک یار یمایلعر ادص

میگیهر؟ مسفن ی شابن وت هگا ی اهنت.منینود اهنت تفرعم بی هخا یربی؟ اوخ می مرادن رودیوت تقاط ی مینود

ی اوخ یمی گدنز لکشمرپ ی هظحل یمحاالوت زاسب ونوم ی گدنز مه اب دوب رارق ؟ نومرارق و لوق ؟ ونومافرح هتفر تدا ی
ی؟ راذب ماهنت

وبی نشخ ی درمرهاظ هب دوب خلای لبتیوت نوچمه ی .مایلعر دهد ناشن مکحم ار شدوخ دناوت زااینمنی رتش بی

میداد ناشن لد گنسو ساسحا

بلط رهمرپ ای هسوب واب میدرک فارتعا اهیش غورد ایهب هناردام اهی شزاوناب هک دوب ی کدوک نوچمه نطاب رد اما

هتخس ی گدنز هچ یبیوت رادیمیریمنینود وت 《حاالهک میدرک ششخب

هتفر دیهگ نوا هخآ منومهفب شهب منک تکاس و یاینلد روجچ

منیگیری وماه یه رگولج رادیمیری  وت حاالهک

زا هداس یدرمیشی رادنودب

《 هتخاب وش چی همه ی وتاپ وتاینزابیهب یهک سک

: دهد می همادا رگیه اب یایرابن مایلعر

. مشاب ندش هجلا عم لا بند ماوخب هبایهکن هسرب هچ هشابن ندیامه ماوخ یمی شابنوت یهک ؟مینود مشب نامرد ی اوخ منی

ی؟ رُبِب ومسفن ی اوخ یربیمی اوخ می اجک نمی، سفنوت مراد یم گدنز وت یهک تسه ینچیزی رخا وت ادخب

.... تسا دقیهردی شلد تسا هدنشخب نم نیزا تسافرح ین ازارت نوبرهم نم هننیزا هن

تتشپ هب هاگن یتحییه زادن رادیمیری منی وت 《حاالهک



تتشم وت هبلق این لفق لکیهد رادیمیریمنینودیهک

نودب ومنیگیری ماه یه رگولج رادیمیری وت حاالهک

《 هکشخ هزر هلگ یه متارطاخ الهبالیه تبوخ هراگدا ی اهنت

واب دشک می ماشم ارهب شرطع شوخ ووبی میدنز شلا ایوریش هسوب میگیدرو تسد شلانیزااررد هشوگ ی مایلعر
میوگید: هتسب نامشچ

....نیزا راذن ماهنت وتدیهگ میمدنیزا نوج هرذ هرذ مراد منیراذی ماهنت هک یم؟وگب شخب نیزامی هن؟هرا هگم یم شخب می

میدنک کاپ اهیشار کشا تسد تشپ اب دنت ودنت دوشن دنلب اهیش قه قه ی ادص یگیدرات مزاگ اهیشار بل مکحم

دوش می جراخ قاتازا تعرس وهب دشک یمی مایلعر تسد ارزا شلا ش

یند شخب هچ ....اما دشخب ارمی ووا دما می محر هب شکزان یلد اهیمایلعر فرح اب داتس ازاینمیای رتش بی رگا اعطق

ی؟

منیدرک شومارف زگره یداما شخب ارمی اشیدوا

هرخآ یه ازور میمنک کف زوریه دنچ 《یه

ترواب اشیدمنیهش سریهد نومصق هت

نکی رذگ هداس رادی مهب یهک ساسحا زا هک

دشیم دنلب هزات ی تنعل هسوباک زااین هخآ

ال نمنیتسیصا هرکف رادیمیری...

متسد دبی وتآ تنتفر یاب اوخ می امتح

منک ی شوپ مشچ مراد وت هب یهک ساسحا زا هک



《 منک ی رود قشع ابیدزا هعوت اب قح ال صا

رگیه قه قه ی ادص دشکب شتسد ارزا نادمچ یدرو گبار ولجیش عسیمیدنک نیزامیدور تمس هب تعرس یهب مایلعر
دوش می دنلب ود اهیره

ی:نیزا.... .مایلعر دنتفرگ زابیمی چیزارهب همه ناش یهاهی رگداب و دنتسکش ارمی ناش یاهی گنانز یاهو گنادرم هداس هچ

ی؟ اوخ ؟می مشب نوغاد ینم اوخ منی هکوت میمنک شهاوخ نیزا

ی؟ ی؟دوب دوبن محر بی ردقنا هکوت

دوب هدرک شمحر بی هنامز اما دوبن  محر هنبی

دراد مربی مدقرد تمس یهب اهیمایلعر هجض هب هجوت وبی

رادیمیری  وت 《حاالهک

تتشپ هب هاگن یتحییه زادن منی

ی رادیمیریمنینود

تتشم وت هبلق این لفق لکیهد هک

نودب ومنیگیری ماه یه رگولج رادیمیری وت حاالهک

« هکشخ هزر هلگ یه متارطاخ الهبالیه تبوخ هراگدا ی اهنت

نیزاارمیگیدر. جورخ ی ولج میدنک. زاب ار شناتسد و دتس یای مرد ی ولج و دود ردمی تمس هب تعرس یهب مایلعر

دشی لد گنس ردقنا یم؟ارچ شخب منی منیدی؟ارچ نامز مهب ارچ یربی؟؟ ااااوخ می اجک ی: مایلعر

دوب خیهرینیزا هاگن شباوج اهنت و

چیزیمنیگی؟ ارچ : دشک یترفیدامی نابصع اب

ی تفرگ توکس هزور منینزی؟ فرح ارچ

بصم ال وگب ی:دیهچیزی مایلعر

....؟ ممهفب چی تتوکس زااین



ماریوگید: شرخا هلمجاهنتدنک می زاب بلزا نی

درب وشا ی راگدا ی مومت تفرمدرگ ی منرب یدی....میمر....دیهگ مهفنوت ... متفگ متوکساب ... متفگ

درپس نومتارطاخ هب ونم

دروخ هبرض نم بلق

مرس هدموا چی وت دعب هک سرپن

مرخ می وداک هنوهب ره هب

مرواب منیهش هن تنتفر

قمع یپیهب اتمایلعر دوب ی فاک هلمج مهینیک اما دوب هتفگ هلمج یک اهنت دوش هبنیزاخیهرمی توهبم و تامر مای

. دربب هعجاف

من شنتشاد هگن یتالشیاربی ومایلعر دوش می جراخ هناخ یزا فرح وبیهیچ یدنز مرانک یار ومایلعر میدور ولج نیزا
یدنک.

مخ اهیش وناز رد ندش هتسب ی ادصاب دشک می رانک سپ تس نی شندنام مایدیهب تسا ی نتفر یهک سک دورب یابید نتفر
. دتفا ووریمزینمی دوش می

واب دروا ارباالمی شرس میچپید هناخ رد شا هنادرم رگیهاهی قه قه و دهد می راشف یش اهوناز وری ار شناتسد
یمدایدنز: رفار ادخ دوجو مامت

اااااااااااااااادخ

هن! ورن 《هن...بینم



میمش هدرم یپژ شابن وت نودب

وگب منک تکاس و یاینلد روجچ

میمش هدرسفا رودیت زا نمیهک

..هن ونم یه اتسد مرگیه ورن...گنی ی منیمهف ارچ

دعب... هام ی...》هس اوخ منی ونم دیهگ وگن منیای... دیهگ وگن

رتزا خلت ار شماک یندی شون ی خلت دشون ارمی شا هرطق ین رخآ و دهد می شناکت مکی دزنیکمیدنک شبل یارهب رطب
. میدنک شا ی گدنز

میگیدر لبم هتسد ارهب شتسد دروآ می بل یهب دنخزوپ دزادنا می شتسد خلایرد شیهش یهب هاگن

وری هرفن کت لبم اپیشاباپیهی دروخرب اب میدور هناخزپشا تمس هب ناروخ ولتولت دوش دنلب اجیش زا عسیمیدنک و
دوش می ترپ مزین

میدور هناخزپشا وهب یدنک مدنلب ار دوخ تمحز رازهاب هرابود دوش می دنلب شداهن هآزا

. دراد می هگناپرس ار دوخ ی تخس هب دراد مربی وریباکیتن یدیرگیارزا رطبو

شرامرهز نوچمه معط هک دوب هدروخ تدم اردین ردقنا دشک مرسی سفن یاریک رطب شا هدعم شزوس هب هجوت بی
دوب... هدش داعی اربیش

... دراد مربی مدق باوخ قاتا تمس وهب دراذگ می وریدیراو ار شتسد

ار شتسد .... دتفا می ناش ی سورع سکع باق هب شهاگن دراذگ می تخترانک ی لسع وری یار رطب میشنیدنو تخت وری

میگیدر. تسد ورد دراد مربی ی لسع وری ارزا سکع باقو میدنک زارد

ناش ی اوعد لتآیه رد نتفرگ سکعرس هک دوب مهیندیزور راگنا دوب... هتشذگ دوز هچ دزود می سکع باق ارهب شهاگن

دوب هدش



تبث ار هظحل ونآ دوب هتفرگ سکع ناشرهق ی هنحصزا هنارهام ساکع دندوب هدنادرگرب مه زا ور رهقاب یهک نامز و
دوب. هدرک

... روآرجز هام هس این لثم تسرد مایمنریدز... یهب دنخبل و دوبرهق مه ناش اهی سکع تحیرد

باالو هاگداد اهی هلپ لانیزازا بند هب سامتلا اب هک ار اهیی زور هچ دوب هتشذگ نرق هس هزادنا اربیشهب یهک هام هس
دنک... ششخب بلط عسیمیدرک و تفر اپیینمی

ناش ی گدنز و هناخرس بیایدو محر هب شلد اشیدنیزا ات تسشن می حبص دوخ ات ناش هناخرد تشپ هک اهیی بش هچ
... ددرگرب

ی مایلعر ارزا موصعم نامشچ نآ دیند ترسح خایر هامود میدزواردین زابرس شند زادی رابره هنامحر هچبی ونیزا
دوب. هتفرگ

دوب... شنهذ رد هک هچنآ ندش ی لمع یدزا سرت می دوب نیزا رانکرد یونید پرد دیندپی هام هس چیزرداین همه رتزا دب

دی تمس هبار سکع باق یت نابصع میگیدراب ارف ار شدوجو مامت مشخ ای هظحل دوش ونید نیزاملا ایهکن رکفاب
ریزو هکت رازه دبتیلهب شا وشیهش دتفا وریمزینمی هب باق هبدیراو سکع باق دروخرب میدنک...اب ترپراو

دوش... می تشرد

دراد مربی اراه شفک و دوش مخمی دتفا می دوب هداتفا تخت یهکاپیین دازون اهی شفک هب شهاگن

اربیش یار دازون اهی شفک نیزااین ندرک حلا شوخ اربی وردبینهار دمآ می تکرش زا هک یار زور دروآ هبیدامی
دوب هتفرگ دهیه

... ندش نیزا قشاع اربی دوب هدش سویهلای اما دوب هتساوخان ی کدوک دنچره دندوب لا حشوخ اه زور نآ رد ردقچ

یمیداد.... گدنز وبی دشک یمعیقمی سفن و دزنیکمیدنک شا اهارهببینی شفک

... دمآ دهاوخن دوب...ونیزای دهاوخن ی کدوک یدیرگ تقو افیهد هچ اما

دوب هدش ناش ی اهردام ی تخبدب و ناشگرم ثعاب دوخ ایهک هچب ود اهیشره هچب اربی دزوس می شلد

داد ی مایلعر ارهب شا هچب ندش طقسربخ هک دوب ی نامز شدوب ینرابیهکدیهد رخآ قدیاق دتفا می هفطاع هبیدا



ماری شلتاق هشاب ی گدنز دشابن شا هچب ی تقو دوب هدرک اهر مایرار دشاب هتشاد درتید نتفر ایاربی هظحل هکنآ نودب و
? راکچ دهاوخ

؟ راکچ تساوخ یارمی مایلعر نوچمه ی درماب ی گدنز دوب نوخ هتخل هکت نآ شا ی شوخلد مامت

؟ راکچ تساوخ یارمی مایلعر نوچمه ی درماب

داتفا کش هب تسا سملا دش هجوتم و دمآ ی فنم یش امزآ باوج ی تقو

ازسی دوب.... هدرک تنا خی مه وا هب هکلب هبنیزا اهنت هن سپ هدش تبمال هک هتشاد هطبار دیرگی سکاب امتح ی مایلعر هک

. تسا یی اهنت مه راک تنا خی مدآ

دنک.... ندنام هب روبجم مه ار وا دهاوخن نیزا نوچمه ات دنکن علطم شندوب یارزاسملا مایلعر هک تسناد رتهب

میدنز هقلح شنامشچرد کشا میدنک ادج شا اهارزابینی شفک

ددنب ماری اهیش مشچ ناوارف ی گتسخاب تسا هدروآ مک شکیند سفن اربی اوه میدنک ساسحا

دوش. ولگیشباالاپیینمی رد ضغب اپیینمیآیدو شمشچ هشوگ یزا کشا هرطق

... دزرلب اهداب اباین منیدرک خیلا هک دوب هتسشن بیدی ضغب این تشپ دروآ می بل یهب دنخزوپ

اهیشارمیداد کشا رابیند هزاجا هداس هچ وحاال

میآید دوخ هب رد گنز ی ادصاب

دشک می زارد تخت ی وررد گنز ی ادص هب هجوت بی

.... دنزب شمهرب نیزا ندمآ اب دوب رضاح طقف هک اهیی یی اهنت نآ زا تساوخ می یی اهنت شلد

دوش خیهرمی فقس وهب دباوخ می زاب قاط و دراذگ می شرس ارزیر شناتسد

دسرب ی گدنز هاگترپ ی هبل یهب زور هک منیدرک مه ار شرکف تحی تقو هیچ



. دهد شله هرد هت تمس اتهب دوب ی تشگنا رس رظتنم وحاال

دوش هکبیخیلا دوب اه فرح عالفرتزااین فرط ایهکن لثم خنیر مربیخیدز اج زا کالهف گنز هرابود ی ادص اب

دوش می عمج شتروص درد زا میدنک سح شا هدعم رد هرابود یهک شزوس اب دوش می دنلب اج یزا تخس هب دورب و

دتفا ردآیهنمی شهاگن دراد مربی وریمیزارآیش ارزا شراگ سی هتسب

و دشک می شش هتری یهب تسد میداد ناشن مهیهش رتزا اهیشتیهر وبل دوب هداتفا دوگ اهیشمکی مشچ زیر

مردیدور. تمس هب شراگ سی ندرک نشور اب نامزمه ارزاآیهنمیگیدرو شا هتسخ هاگن

شتسد نتشادرب دصق رد تشپ صخش یایداماایرابن مرد ادص هب رد گنز هرابود

میدنک زاب ار ردو میدنک اجباج شتشگنا ارالی وسیراگ میدنک شراثن ی شحف بلر زی درادن ار گنز وری زا

میدنز: بل سرت اب دوش می رهاظ رد بوچراهچ رددمحمر یمای هدز تشحو هرهچ

ی؟ بوخ .... رسپ مدرک می هتکس متشاد منینکی ردوزاب ارچ ی مایلعر

؟ مدرم ی درکرکف ی:چیه مایلعر

وت؟ بیما رانک یربی اوخ فرحیهمنی اینهچ شاداد هنکن ادخ _

ومیشنیدن. دناسر می لبم هباردوخ و میدور رانکرد ی ولج زا فرح بی

. ددنب می شرس تشپ وردار دوش می هناخ لخاد شهارمه دمحمر مای

دوش می درگ بجعت زا شنامشچ یخلایوریمیز رطب همه نآ ابدیند دناخرچ می هناخ اررد شهاگن

: دمحمر مای



یاه... راذن تدوخ یمک دروخ ...یمکدیهگمی شاداد

رادرب ورب ی اوخ می تسه هنوخزپشا وت مراد مزونه سرتن یمیدنز: رادادص ی دنخزوپ

: دمحمر ...مای مروخ ازاینچیازمنی مکاپ کاپ نم شاداد نوج :هن دمحمر مای

یاینوبیچیهمیدا؟ _مایلعر

دنگیهد غرم مخت وبی دشک می ماشم ارهب اهوب و مکیباالاپیینمیدنک ار شا بینی

دوب هدشن اینوب هجوتم اتهباالن روطچ میپیدچ شا بردینی هدنام ی اهاذغ و

میآید: نور ی برکفزا میشکید داد هناخزپشا زا هک دمحمر یمای ادص اب

دزی... مهب وملا یح تسشنور افرظ این هتقودنچ ی مایلعر ننزب تدنگ ها ها

؟ سا هنوخرپشا عضو هچ نکاین عمج وتشل نت وشاپ

: دشک یشمی اهوم یبین تسد ی بصع

میمنک نوشبترم ادعب مدوخ اجنوا زا نور بیابی بخ خیلی

دوش. می جراخ هناخزپشا زا میدنک کاپ شا ی کشم تک اراب شناتسد لایهک حرد دمحمر مای

: هتفگ ( ردام سیمین( هنوخ ربیم رادرب مه سابل تسددنچ نک ضوع وتاسابلوشاپ هدرکن :المز دمحمر مای

اجنوا تمربب ًامتح هک

میدنک: شوماخ یسریراگی زردار شراگ سی هدنام وهت میدنک جراخ شناهد زاار شراگ ی سدود

نتفگ تس نی ندزرس ثحب اقار _خنی مرسیمنز نوشهب میما ادعب وگب نوشهبورب

هداوناخ یپیشقبیه نومب اجنوا بیای دعب ازاینهب



: دننب ماری شنامشچ و دهد کتیهمی لبم هبار شرس

؟ نفرط هچب اب ندرکرکف ... منومب اجنوا هکبیما مرادن هنوخ مدوخ هگم

میشنیدن: شرانکود میای شتمس هبدمحمر مای

زادننرد نوج سابیمین ونم رادی سود ی کره نوج یمین... سروتسد منیهش طوبرم نم هب دیهگ افرح این

وگب. نوشهبورب هیاجمنیما نم هک متفگ _

.... وتزور و ببینحلا نکب تدوخ هب هاگن ینکییه گدنز ی روجن یای اوخ یمی یکات مایلعر نک سب _

. شاب نوارکف هب نیتسیاللقا تدوخ رکف هب تتسدزا میهنک قد هراد سیمین نکدیهگ سب ... قباس ی مایلعر نوا ایهن

میدرغ: دمحمر مای تروصرد ی یلعر مادشک می شش هتری یهب تسدو دوش ی مدنلب یش اجزا ی بصع

ناه؟ منک ی گدنز مایدی هچ هب هدموا مرس یچیهب منیمهف ؟؟؟ تارب مصقرب مشاپ منوخبو منزب منکراک میگیچی

: دزادنا می شرسردار یش ادصوا نوچمه دمحمر مای

! نکن بارخ وترمع قبیه لقادح یرادی.... عقوت هچ ی دروا تدوخرسوراه اینبال تدوخ یگالیهمینکی؟زاکی؟ چزا

ادرف سپ مایاات هدنزادرفات تس نی مولعم ی رمع هچ ؟؟؟؟ رمع _

ی... اوخب ابید تدوخ طقف میهش تسرد چی همه یدیایشاال ماانردقناارچ شادادورافرح این نزن _

.... دشن اما متساوخ _نم

مشب بوخردپ یه متساوخ نم تس یبینیهکنی ماما هشاب نیزا متساوخ نم دشرتدباما هشب بوخ یم گدنز متساوخ نم
تس... اینی هچب دیهگ تس امانی مچبارب



دوش می هتسکش شرورغ مه زابو یاید مرد شزرل اهیشهب هناش و رابیندمیدنک هب عورش اهیش کشا

شت ی صخشو رورغ تحی تسا هدنامن یزی چدرم ازاین دیرگ

هب دوب هدش مخ اهیش هصغ واه مغرابر اهیشزی هناش یهک ردارب دزادنا می شردارب هبار شا هدز مغ هاگندمحمر مای
دراد مربی مدق شتمس یب مارا

ی ضارتعا نودب ی یلعر مارابن ...ای دشک می شوغاردارواو میدنک لفق ی مایلعر زرویهد ی اهوزابرودار شناتسد

یدنک ماهر شردارب شوغارداردوخ

تشاد اهیشنیزا ضغبواه هدقع هدش اربیخلای هنادرم شوغا هباین ردقچ میدنک سحو

دهد رابیندمی هزاجا اهیش کشا هب ماراو دزاذگ می شردارب هناش ی ورار شا پیناشی

... تسا هداما شرس هب هک هچنآزا هنامز ینو مززا وگالیهمیدنک

..... دمحمر گمغینمای هرهچ هب دوش وخیهرمی دشک می نور بی دمحمر مای شوغازااردوخ یلی ابوم گنز ی ادص ندشدنلباب

دروا می نور باری شهارمه نفلت ودرب ی مورف شراولش یب جردار شتسدو یدنز مرانکار شتک هشوگ ارام دمحمر مای

میشنیدن شنابل وری دنخبل دوب هتسب شقن ی شوگ ی هحفص وری یهک مسا دابیند

باوج وابید تسا ی رورض نفلت هک دنامهف یمی مایلعر هب هراشا ابدهد می شش پی هظحل دنچ اهی مخاابار واجیش
.... دهد

میدور: یسنلا اهتنا وهب ماریدنز لا صتا همکد

ی نزبام یهب گنز یه داتفا تدا ی بجع هچاه موناخ  موناخ سالمااا

یمیپیدچ: شوگرد ای هنانز بارطضا و شنترپ ی ادص

ی؟ بوخ سالم



ی؟ بوخوت زعیمز _هرا

دمحمر :مای یدنز مادصار شمسا دراد شندرک لر تنکرد عسی یهک ضغباب ، دمحم مای لا وس هب نداد باوج هب هجوت بی

؟ هتفرگارچ تادص هدش؟ زعیمز...چیزی مناج _

طقف ... مبوخ _هن

دهد مناری ندز فرحرتش لابی جم ودچ میپی نفلترد یرگیهاهیش ادصو

شلا وس ناساره

هدش؟ یدنک:چی مرارکتار

؟ هداتفا ی قافتا

دوش!! می شب صنی ای هنانز اهی ندرک یرگیه ادص اهیش لا وس باوج اربی اهنت مهزابو

؟ هدش یچیزی ی....سک درک مبل هب نوج وگب د رتخد هدش چیزی ماوتاب همجن : دشک رفیدامی مشخو سرتاب هارمه ایرابن

و دوبد ی ونرهاوخ همجن ... همجن ... همجن هدوب نشیهد اجکار مسا یااین ااادخ یدنک مرارکت شنهذ ردار همجن مسارابدنچ

« هدش یچیزیش دوش:«سک می یشعفلا اهرگ سحدمحمر مای لا وس یند نشاب هلانیزا!! خرتخد

؟ دشاب ؟ هداتفا یاربینیزا قافتا دنکن ؟ دوب هدما یپیش لکشم ی سک ینعیاربی

؟.... هداتفا شارب ی قافتا ؟ هبوخ شلا ؟ح هدش ؟نیزاچیزیش هدش چی دمحمر دود:مای می دمحمر مای تمس هب تشحواب

! دسرپ اهمی لا وس مهرس تشپو

!! تسادمحمر ی مااب همجن طبر منیدنک هجوت یزیهک چاهنت هب رداینمینا اهنتو

: دهد می ناکتاوهار شتسدو میدنک شهاگن بجعتاب دمحمر مای

هک هدشن چیزی شاب مورا هبوخ هننیزا شاداد شطسور گبی سفن یه هووووا

شبلق نابرضات دوب ی فاک نیزا مسا ندما اهنتدهد ی مراشف شبلق ی ورار شتسد و دهد می نور یبی گدوسارس زاار شسفن



دربب باراال

زوی میدور دمحمر مای هرغایهب مشچ دشک می مهردار اهیش مخادوش می مارا هک شبلق نابرضو یاید ماج هک شسفن
میوگید: بلر

... دراد مربی ماگ باوخ قاتا تمس هب دمحم مایر هتفر مهرد هرهچ هب هجوت بوی دمحمر مای هنک تتنعلا دخ

ی مراشف ششوگار شتسدو یشمیگیدر وربور هدروخ تسکش درمزاار شهاگن دوش می هدچ یپی شوگرد یجیغیهک ادصاب
: دهد

دش هراپ مشوگ هدرپ شنکن جیغ ردقنا مموناخ

دمحمر مای تساجک تساوح همولعم ال _صا

میپیدچ ششوگرد همجن یجیغاهی ادص مهزابومدا هساو منیراذی ساوحو شوه رگویهمینکی ی یغمیشک جوت ردقنا _

!! دناد ی مادخدوباه شکیند رسیاردینجیغ منیدش؟هچ هتسخ شکیند جیغ همه ین ازارتخد این

جیغجیغمنی نز نم مشاب هتفگ اه تمر یمنیگی یغجیغنکب جردقنا ی اوخب .... رتخد شکیدی جیغ هکزاب : دمحمر مای

ماااوخ

! داوخب تلد خیلیمه مشب وت نز هرارق نم هتفگ الکی _صا

... داوخ خیلیمی هک ملد نووووج _ای

... دمحمر مای یی ورپ _خیلی

.... مموناخ منود _می

دروا اهیشمی یوریبل وررب هدنخ هظحل دنچ اربی طقف دمحمر یاهیمای خوش مغمیگیدر گنر همجن ی ادص هرابود

دمحم : ادصیشمیدنک ضغب اب هرابود

محم ناج _



مهیناالن تمن _ابیدببی

؟ هگب هک هدش منی شور هدش گنت مارب شلد هشک یغمی جردقنا  موناخ وگب سپ : دشک یمی توس ی شوخرس اب

همهم خیلی منزب فرح تاهاب ابید وشن سولدمحمر _مای

نم؟ طولب چی بجار _

طولب ی تفگ نم هب هرابود : دشک جیغمی صرح اب مه وزاب

میدرب تذل رتخد این نداد صرح زا ردقچ

: دهد مرسی ای ههقهق

یه؟؟؟ لکشمنم طولب مگب مراد سود یهدیهگ طولب تاهوم بخ _

ذایتمیهنک؟ ونم طولب هراد یگبیچیههک اوخ حاالمنی

یمنیهش! روجن ای مگب تهب ات تمن _ابیدببی

ی؟ موناخ تلا بند بیما اجک هشاب _

مهبیاعفال وت ناتسرام دزنیکبی هفاک میمر متشاد شیتف مناتسرام :بی همجن

عفال زعیمز هشاب _

م بل یمعیقهب دنخبل و دوش خیهرمی دوب شا ی شوگ مزیهن سپ وری هک همجن سکع هب هظحل دنچ میدنک عطق ار نفلت
دروا ی

زابیاهیش...جیغاهیش... سول مامت اراب رتخد یهلای...این هتشرف این نتشاد تباب میدنک رکش ار ادخ وزیربل

. تشاد تسود یاهیش زابجل مامت اهیش...و ندرکرهق

دوش پیادمنی شهارمه نفلت ایهکن هناهب هب دوب هتفر همجن یهکپیش نامز دوش شکیهدمی ایماعید تمس هب شنهذ



سامت ابوا فلتخم اهی هناهب هب راب ره اه دعب و دنک ارپیاد شنفلت اتوا دنزب گنز شا هرامش اتاب دوب هتساوخ وا زا
ورس دوش رتمی گنرپ شبل وری دنخبل هتشذگ ی دروادا دوب.ابی هدرک اج همجن لد اررد دوخ کلک و زود رازه واب هتفرگ

دهد می ناکت شا ی گنرز همه یاربیاین

میدنز: ادص یار مایلعر دنلب ی ادص واب ردمیدور تمس هب

نک عمج اسویوتل هنوخ تمربب تلا بند دیهگمیما تعاس یه مرب اجیی ابیدات مراد راک ینم مایلعر

متفر هنک.نم ومتیز تنوخ بیرایم ورفندنچ مهایهکن یردبیدا نارگن سیمینزا مه هک اجنوا بیا زور دنچ لقادح

ظفاحادخ

دوش. می جراخ هناخ زا دشاب ی وسیمایلعر یزا باوج رظتنم هکنآ نودب و

می همزمز »ارزیربل تسازاب ی« هلمج و دتفا می دوب وآیناز رد تشپ هک تراک هب شهاگن دتس میای هفاک یرد ولج

دنک

میدنک... ناشبترم ومکی دشک یشمی اهوم یهب تسد و میدنک فاص شنت اررد شتک

می دراو و دهد لهمی لخاد ردارهب یهرارباالواپیینمیدنک گتسد دشک می شاه ارهبریه اوه دشک یمعیقمی سفن
. دوش

میگیدر... همجن لا بند هب مشچ اب هفاک ی هنارعاش ی اضف راتیکیو نآ رد

شا هنوگ اهی چلا ونا دروآ می بل شنینهب یلد دنخبل میدنک شاد پی هرفن میزیود تشپ هفاک تمسق رتین هشوگ
ارهب شتسد و دوش مخمی همجنرانک و میدنز رود میزار دراد مربی مدق هنادرم و مکحم التب، صابدراذگ امنیشمی ارهب

: دراشف می شربتس وریسیهن مارتحا هناشن

یمیشنیدن... لدنص ووری یدنک مدنلبرس یزیاب... ونابرب سالم

دوش می هدز دمحمر مای بناج زا یهک کمشچ اب دروخ می هرگ مه رد دمحمر مای هاگن اب شهاگن سالمیمیدنک بلر زی
میدنک ساسحا

. دزادنا یینمی اپار شرس و ماریدزد شهاگن مرش اب دود می شتسوپ ردزیر نوخ



: میدنک همزمز لد ورد دزادنا می همجن خرس اهی هنوگ یهب هاگن دمحمر مای

؟ تسا دلب شکیند تلا جخ مه نوط وشی زابجل رتخد این هگم

؟ هروطچ مطولب بخ : میدنک زاب بل دربب ارزابین ناشن بی توکس اربیایهکن

ارم شقوشعم یاهی شکزان شلد .... دهاوخ می ندرک ی گچب شلد دهاوخ می ندش سول شلد میدنک اهیشاروآیناز بل

تزا کشالوتت نوج ومع ....چیه هدش نوز وآی تابل ی روجن ای هدش چی :زاب دمحمر ی مادمحمر مای متس نی بوخ : دهاوخ ی

یزانی ....خآ نتفرگ

مهو اهیشاررد مخا همجن ناثیه یزا رسک رد هک دشکب ار همجن ی هنوگ ی خوش و رخسمت اتاب ارپیشمیدرب شتسد
دشک می بقع ار دوخ

... تشادن افیهد رسپ اربیاین ندرک خنیرزان

دوب. تنط وشی ندرک ی گدول شراک اهنت و دشاب یدلب شکزان هک دوب اه فرح گیجرتزااین

تس نی بوخ حملا دجیمیمگ دمحمر مای وشن سول : همجن

میوگید: دزادنا بی همجن یهب هاگن هکنآ نودب میدنز قرو یوریمیزار ونم ردحلایهک دمحمر مای

میشی... بوخ ی روخب ورتایهش با لثم یمزیمنک وجت ی نتسب کشالت یه تارب رتکد موناخ تس چیزینی

بیاید ناشتمس هب هک میدنک هراشا نوسراگ هب تسد اب همجن اهی هرغ مشچ هب هجوت وبی

: همجن

مگب وت وهب مهم هلئسم یه ایاجن مدموا هک وگب ونم دمحمر هزمایمای خیلیبی

مه جعیباب رسپ اهیاین ...راک دسرپب ار همجن رظن هکنا نودب ... دهد کشالتیمی ی نتسب ود شرافس نسراگ هب ور

زاشی شنامشچدوب هداد شرافس ی نتسب همجن اربی دوخ حاالهکابمیل هب هن شلوا یم ظعت نآ هب هن نتشاد ضقانت
: دزادنا می همجن نامشچرد ار شراد بت هاگن ... میدنز قرب تنط

ما؟ هزم شچیدیهکمیگیبی ونم هگم



و میدنک شراثن وبیحیایی میدنز دمحمر یمای وزاب یرد تشم صرح اب دوش می درگ بجعت زا همجن نامشچ

ایمیدنز. ههقهق دهد صرح ار زابجل رتخد رابیدیرگاین دوب هتسناوت زاایهکن شوخرس هرابود دمحمر مای

دوب بیافیهد رسپ اباین ندز فرح دوش می دنلب اج وزا دشک می بقع یار لدنص ی نابصع همجن

دوب تنط وشی ندرک ی شوگ زابی لا بند هب نوط وشی سخت اهی هچبرسپ نوچمه هک دوب یی اهزور نآ زا زورما

؟؟؟ میدش رگم ...اما میدرک لوکوم یدیرگ نامز ارهب ندز فرح ابید

ایپی هراچ ات میدرک علطم ار دحمر مای رتدوز رتمیدشابید نک بارخ هناخ و دشیرتد نافوط این تشذگ می رتش بی هچره
... دنک اد

دوش. می جراخ رکف زا شتسد چم یوری تسد ی مرگاب

شبین نکن رهق ید شخبب بوخ :خیلی دمحمر مای

یشمیشنیدن اجرس هرابود و دنادرگ مربی دمحمر مای زا ور مخا اب

مالتق رارق یقحیر هدنب اب نداد راختفا شرطاخ هب موناخ هک هدوب چی مهم عوضوم نوا ببیمن وگب بخ : دمحمر مای

؟ نراذب

.... دراد می هگن ناهد اررد شفرح نوسراگ ندمآ وگبیدهکاب اتچیزی میدنک زاب نهد

مهمیمدلا: ارهب شا هدرک قرع ناتسد سرتسا واب میدنک هزات ی سفن نوسراگ نتفر اهو شرافس نتشاذگ زا دعب

ی؟ تفرگ نوبز تنکل ارچ نزب وتفرح بخ ؟ هدش :چی دمحمر ...مای شتسار بخ .... مگب ی روجچ ... بخ

ونم...وت مهفیهد شتسار ... منزب فرح مشاداد بجار ماوخ _می

رادیم هطبار مه ووت...چیهزاب ونم ...ینعی



دهد می تروق ار شناهد با تمحز هب دتفا می شتسد یزا نتسب قشاق سرت زا همجن هلمج ندش مامت اب

میدنک....چی دازآ طوقس و دتفا اپیینمی شدوجو نتب چیزیرد میدنک ساسحا ... دوش ولگیشباالواپیینمی وسیب

تعاجش نوچمه زی

: دنک می زاب مهزا اهیشار بل تمحز اب

بخ؟

هک منکن اطخ زااپ تسد هک دز مهب هشوگ یهچیزیهب ناتسرام بی متنوسرب تساوخ هکمی حبص ... هرادن بخ : همجن

... تسه مهب شساوح

هندرک تح صنی بشیه رتش هکبی یدیمایان نوسرت فووووا : دمحمر مای

مدروخ اج دروآ ور وت مسا ی تقو لوی ومیدرک رکف مهین شلوا منم : همجن

شلد نورد چیزی مه وزاب مود طوقس

شتراسج نوچمه اپیینمیآید

: میدنز لز همجن هب سرت واب دوش مخمی وریمیز سرت اب هرابود

؟ شدعب بخ

!!! شدعب ، شدعب دشن لوی منکراکنا مدرک عسی : همجن

ماف هرقن اهی درمز نا هب دهد رابیندمی هزاجاو .... دنکش یشمی ولگرد ناهنپ ضغب ... دنکش می

ای هلمج ره اب ندرک رعتیف هب میدنک عورش و میدنز رانک اهیشار کشا ی مارآ هب

دوب. هدرک دنلب تسد همجن ونیدوری نشیندایهکن اب مهمیدور رد رتش بی دمحمر مای هرهچ هکمیوگید

. دوب هدش شقشع هب یهک ملظ زا دنکش میآیدمی دورف شبلق میدنک ساسحا ....ایرابن موس طوقس

مهمی همجن تحی ار شندرگ جنلق نتسکش ی ادص ایهک هنوگ هب میدنک هاگن همجن وهب دروآ ارباالمی شرس تعرس هب



دونش

دنک شناهنپ یزارژبل هوبنا تشپ دوب هدرک عسی هک دزود می همجن بل هشوگ مرو یو دوبک ار شهاگن

میدنک. تشم رد مه اهیشار تسد یت نابصع ؟اب دوب هدشن شا هدرکداب بل هجوتم لوا زا روطچ

؟ دنک دنلب دمحمر یمای گنرف کسورع وری تسد دوب هداد هزاجا شدوخ ونیدهب روطچ

دنک؟ دنلب شرهاوخ وری تسد ردارب یک دوش می رگم دنک؟ ردیایی روطن ای شکطولب اهی مشچ دوب هتسناوت روطچ

طابترا ی رسپ اب هداوناخ مشچ زا رود یش اهرهاوخ میمهفید رگا مه وا اعطق هن دهد ی مرارق اجیونید ار دوخ ای هظحل
ارمیدرک... دروخرب مهین اعطق نتشاد

تح دراد هطبار یاهیش تخبشوخ و اهوزرآ لتاق ردارب اب شرهاوخ دوب مهفیهد حاالهک اصوصخم دهد ونیدمی ارهب قح
گنیرید... رظنرد مه ار دراد هطبار ی رسپاب هداوناخ مشچ زا رود ایهکن هانگ یرگا

اهیمعیقونید کیهن ندرکزابرس و نتفاکش ینعی اسراپ ی مایلعر ردارب اب هطبار مه زاب

رس اهیشاراب هنوگ وری کشا تارطق و دشک می همجن تروص وری راو شزاون ی تسد میدنز همجن وری یهب خلتدنخبل

میدنک: کاپ تشگنا

تفریم. و هار هابتشا ...ام هدوب ی نابصع تشاداد دیهگ هرادن ی،عیب موناخ تلگشوخ ی امشچ وت شبیهن مغ بنیمن

مینکیم... شتسرد مهاب . هتفا می قافتا این دوز دیریا هرخ یمبال تسنود درکیممی عورش هک مه شلوا زا هک ام

: دسرپ ی مدشک ارباالمی شا لایهکبینی حرد همجن

میهنک... شمومت دیهگای روج شدوخ هنرگو منک شمومتو نومطبار مدوخ تفگ یم؟مهب نکراکچد حاالابی

میدیم. شوگ شفرح هب بخ : دمحمر مای

؟ دمحم نکیم شمومت چیهینعی تروظنم میدنک: شهاگن بجعتم همجن



: دروا بی همجن اهی بل رب هدنخو دورب ورف شا مهیگشی دلج رد دمحمر مای دوب شتقو دیرگ

میدا تلد ... زادنن رد خاالتق دب شاداد اباین نم،ونم نوج ... هسر نممی باسح هب میدا تشاداد دبیمهک همادا سپ هن

؟؟ مرب ندیا زا ماکان نووج

؟ دمحمر یشمیدنز:مای ادصروابان همجن

گرگ هداز گرگ هک میوگیدن تسار دوب؟ تسرد اهیونید فرح مامت ...ینعی دنزب اج دوز ردقنا ارمنیدرک شرکف هیچ

هک نکن ماگن مولظم ی روجن ....ای منوج : دمحمر .مای تسا شردارب دننامه مهیقیان دوش...وا گرزب ی مدا اب هچرگ دوش

. مراد وزرا لکی منووج زونه نم منیهش ضوع مرظن

میدنک: بترم شنت اررد شتک و دوش می دنلب اجیش رس زا دمحمر مای

شب تخب شوخ مراود مای هرتهب نومودره یاربی روجن یمگیریاماای مصت دوب تخس . تمد دی مدش لا حشوخ دیهگ بخ

ی.

میگیدر. شا هدنخ دوب هدنام زاب شناهد بجعت زا هک همجن هرهچ ابدیند

. دهد می تروق ار شا هدنخ میگیدرو نادند ارهب شبل

می هتسب و یزاب هام نوچمه شناهد طقف تالشمیدنک هچره اما دنک دمحمر مای راثن ی شوف ات میدنک زاب ناهد همجن
دوش،

ادص نشیند واب دوش می جراخ هفاک زا تعرس وهب دهد می ناکت دمحمر اربیمای فسات رسیزا و میدنز گنچ شف هبکی
دشخب می تعرس اهیش مدق هب شرس تشپ زا دمحمر یمای

. دتسرف می تنعل دوخرب وزیربل میدنز رانک اهیشار کشا صرح میایدن.اب دورف اهیشپیردپی کشا و

؟ هنزب تکتک تشاداد هک تشاد ایون تقا لی هرسپ این هخا ی؟ تساوخ مهینومی قمحا : همجن

می شا هناش وری یهک تسد ی.اب درک شتسد ی زابیهچ وتدوخ هک ترس وت کاخ ؟ هراد تقا لی ساسحا بی مدا این هخا

و دراذگ می شبلق وری ار شتسد سرت زا دروخ

. دراذگ وریمهمی ار شنامشچ و دشک یمی دنلب ن هییی



ندز سفن سفن زامینا دوش مخمی یش اهوناز ووری دهد می راشف یش اهوناز وری ار شناتسد ردحلایهک دمحم مایر
اهیشمیوگید:

؟ رکشورادخ دشی رک منینکی؟ببیمن ربص میمنک تادص هی میری؟ارچ دنت دقچ رتخد خا

.... تاهاب مراد فرح اباب نکربص

: دشک جیغمی شرس ضغب واب میدنک شهاگن کشا ههلاایزا تشپ زا همجن

. نتفگ هساو هدنومن ی فرح دزی وتافرح همه هکوت ی؟ ینزب اوخ یمی فرح هچ دیهگ

. دسام می شناهد رد فرح دروخ می ششوگرد ..ابسیلیهک مدب یح ضوت تارب راذب نکربص : دمحمر مای

نوا هلثم هک میمهفیمد مشلوا ،ابیدزا مدرک دامتعا وت هب هک وگب و قمحا هنم . مونشب وتادص ماوخ منی وگن :هیچی همجن

. مدرک منی رواب میگینم غورد رادی تفگ مهب ی...ونید تردارب

وری ار شتسد بجعت اب دمحمر مای

میدنز. گنز ششوگ میدنک ساسحا هبرض تدش ،زا دشک می شا هنوگ

زایک تسد برض ین ادروا ارباالمی شرس همجن یجیغاهیپیردپی ادص .اب دوب عبید رتخد زایک تسد برض این

؛ دروا ارباالمی شرس همجن یجیغاهیپیردپی ادص .اب دوب عبید رتخد

میدرک؟ شمارا ابید هنوگچ دش،حاال عورش رتخد اهیاین ندز جیغ مه زاب

هدنخ اهیش ندرک رغرغ همجن هدش خرس هرهچ دیرگابدیند یی وس وزا دوب تحاران دوب هدروخ یزاسیلیهک فرط زا
. تفرگ می شا

: دشک جیغمی صرح اب دوب هتسب شقن دمحمر مای نابل جنک ریزیهک دنخبل ابدیند همجن

ی. دنخب ابیمد ؟هرآ هراد هدنخ اهینم ندروخ صرح ی؟ دنخ چیمی چیه؟هب

ی... تفگ نومدن یولکیزاای تفگ غورد مهب ی،لکی درک تدوخ هتسباو ونم مومت هامدنچ



درکیم... باختنا مه نوماه هچب مسا ربیم...تحی هرارق یهک لسع هام ینکیم....زا گدنز شوت هرارق ایهک هنوخ زا

دنخید نممی ی گداس دنخیدی،هب هبریشنممی وت تقونوا ، مدرک یمی زادرپ وریا اهیوت فرح اب نم تدم این مامت وتی
ی.

. دعلب می دوجو مامت اراب اوه و دشک معیقیمی سفن و میدنک توکس تسا هدروا مک سفن ایهکن ساسحا

خیهرمی شا هقوشعم ی شحو نامشچ رد قشع واب دشک می دوب هدروخ یوریاجیسیلیهک تسد هدنخ اب دمحم مایر
دوش.

تفاکش می هرذ هرذ ار شا مسج و حور هک دوب هدنرب تیزیتیغ نوچمه شهاگن

زاب؟ هتچ : همجن

دنچ دوخ اب رسپ این تس نی مولعم میشی؟ لگشوخ یمیشیخیلی نابصع ی تقو هتفگ تهب ی سک :اتحاال دمحم مایر

. تسا دنچ

میدنز، همجن تاساسحا لتق هب رمک شز مآی تبحم تاملک ایدیرگاب هظحل و میدنز یی ادج زا فرح ای هظحل

میدنک. شهاگن فرح بی دوب هتفرگ دوخ هب بجعت گنر حلا یهک نامشچ اب همجن

؟ دنامب ی نابصع رعتیفنکیووا ی رتخد زازیابیی دوش می رگم

هناشن ار شبلق ...ایرابن دروخب فده اتهب میدنک باترپ یار دعب وتیر پیادمیدنک تأرج همجن توکس ابدیند دمحمر مای

میگیدر.

میگیهر؟.... درد تزان ی اتسد مینزی ونم ی تقو ،منیگی منهج هب نم،نم لگشوخ هخآ : دمحمر مای

گنسیهن. خیلی تتسد برض یم رذگن قح حاالزا

ددرگ ی مزاب همجن نامشچ هب شمارا

. تسا هدز دمحمر مای تروص رب زاسیلیهک دوش می وشپینام



واب دشک می مهرد اهیشار مخا و دوش می شپینام هرابود دوب هدز اهیی فرح هچ هفاک رد دمحم مایر یایهکن روادا ابی
. هتقح یمیوگید: سخت

؟ همقح ارچ رتخد رادیوت یی ور بجع : دمحم مایر

زابی. هقح و وگغورد مدا وتیه مرفنتم تزا ی؟؟ منینود تدوخ :ینعی همجن

؟؟ ناه ی تشازگ راکرس ی روطن ورای رتخد ات دنچ اتحاال

؟؟ ناه ممهفب چی تتوکس دوش:زااین یرتمی بصع دمحمر مای توکس ؟دابیند متقشاع ی تفگ رفن دنچ حاتاالهب

؟ ندوب رفندنچ ببیمن مرمش می مراد نزن جیغ اباب :ای دمحمر مای

اهیش شوگ وری ار شناتسد هدنخ اب دمحمر ی مادمممحمر ییییی اررفیدامیدنز:ما شمسا شارخ شوگ ابجیغی همحن

: دهد می راشف

دوب. ی خوش مدز یی ادج اربی هک مه یی افرح ی همه . مدرک ی خوش نزن جیغ بوخ خیلی

؟ مراز می تاهنت ی درکرکف ی؟ارچ تخانش ی روجن ونمای مینکی؟...وت رهق اه هچب لثم ارچ

، دشاب ی خوش اهیش فرح اعقاو تساوخ می شلد ردقچ همجن

، دنکرکف دراذگب یش اهنتدمحمر مای هبایهکن تسناوت تحیمنی

دتفا می شمادنارب زرل دشاب دمحمر مای زا رود دهاوخب ی زور هبایهکن رکف اب

... دمحمر اهیمای فرح رواب اربی دوش می لد .ود دهد ناشن مکحم ار دوخ عسیمیدنک اما

: دسرپ می ناکدوک دننامه میدنک، شهاگن کوکشم ربای نامشچ اب

میگی؟ تسار ی؟ درک ی خوش



وتهیمچ. هنودب ینمی.نم گدنز ی همه ؟وت مراذب تاهنت منوت نممی هگم مرب... تنوبرق :هرا دمحمر مای

، دزادنا اراپیینمی شرس مخا اب همجن

همجن لد وبدبینیهب کش تشاد اهنآ هب تبسن ونید یهک زود کیهن همه نا گیرمیدنک...اب قطنم و قشع ی هار بینود

. دهد می هار مه

؟ مرادن وتاه کشا دیند تقاط ینم هکمینود نکن،وت زابی نم لد اب ردقنا ور... اه کشا :رنیزاین دمحم مایر

دوب هدز سیلی شتروص یهب تقو دنک هاگن دمحمر مای نامشچ رد تسناوت یمی روطچ همجن

دوب. هدرک تواضق دوز ردقچ و دوب هداد هنوگ اهیشاراین تبحم باوج و

دنک، شمارا هکنا زا رتش میگیدربی تدش رگیهاهیش میدنز دمحمر مای یهک فرح ره اب

ی شخبب میدنک: همزمز میاید نور هاچبی هت زا یی وگ هک یی ادص واب هداتفا رساپیین میدنک.اب رتش اربی شنادجو باذع

د

میدنک شهاگن تبحم واب دروا ارباالمی شرس و دراذگ می همجن هناچ ارزیر شتسد دمحمر مای

میدنک: قشع زا راشرس ار شدوجو و دشخب می شنامشچ ارهب شمارا و

ببیمن. نکزاب وتامخا حاال یمد شخب .... هشاب تحاران ی روطن ای مکطولب بنیمن

می راکچ دوب،حاالابیدابونید بوشآ لد نطاب رد ،اما دمحمر مای ندرک مرگلد اربی دروا می بل یهب رهاظ ی دنخبل همجن
؟ دندرک

میدنک، شت ادهی شامین تمس وهب دهد می رارق همجن رمک تشپ ار شتسد دمحمر مای

هک دوب رکف رداین دمحم میدنایشیدند.مایر ناشمولعمان ی وهبایهدن دنتشاد مربی مدق مه رانک توکس رد ود ره

میدرک؟ شا ی ضار ابید هنوگچ دوش؟ ور هب ابیدابونیدور هنوگچ

ا دورب چیزپیش همه تعرس هباین تساوخ منی شلد و دوب دوز همجن اب جاودزا حاالاربی تسا تسرد



، تشادن شرانک رد همجن نتشاد هگن دیرگیاربی هار ام

میدش. جاودزا یهباین ضار ونید رگا هزات

میدنک، هنخر شناج مامت رد سرت ابونید یی وریورا رکف زا

تسا نداد ناج اهیونیدردحلا دگل اهو تشم هکزیر میدنک مسجت ایار هظحل شنهذ رد

ونیدتالشمنیدنک، تسد زازیر شند شکی نور یاربیبی سکچ وهی

. دزود می مشچ دما می شتمس هب ونیدهک هب سرت اب دوب هداتفا وریمزین هک روطنامه

دنک. اهریش هک میدنک سامتلا و دروا ارباالمی شتسد

هعفدک ی دراد می هگن دمحم مایر تروص ارباالی شاپ و دهد رسمی هناتسم ای ههقهق اهیش سامتلا زا لا حشوخ ونید
. دشک اپیشرفیدامی ندما ورف اب نامزمه و دوش می خرس یت نابصع زا شتروص و دهد می دنخبل اجیشارهب مشخ

: دشک می داد و دهد می راشف شتروص وری ار شناتسد سرت زا دمحمر مای

. نزن هههههههن

هدش؟ چی دمحمر .....مای دمحم : دهد می راشف ار دمحمر یمای وزاب سرت اب همجن

میدنک. کاپ ار شا وریپیناشی درس قرع تسد واب دشک می نور بی شناتسد ارزابین شرس مارا مارا

: دشک رفیدامی هدنخاب میدنک، هاگن شمادنا وهب دشک می شنت وریاجیاجی ار شتسد سرت اب

. ددنو یتمیپی عقاو هب شراکفا مامت دیرگ هظحل دنچ هکات درادن ربخ . مملا س ترکش ادخیا

هتچ؟ دشی؟ هنوو دی دمحم : دسرپ می بجعتم همجن



، تشک می ونم تشاد تشاداد مدش،این تقشاع مدرک ی طلغ بجع همجن ی ااااو : دمحمر مای

میمنک؟ راکچ ببیمن وشدوخ یمد سرت دقنا هک شرکف زا نکرکف

ن. ییی .هلایما رادهگن ناما رد هرز وفالد ردام این تسد زا ونم ادخیا

س مدا هراذ می تشاداد این هگم : دمحمر ی مادمحم ای....مایر... هنوو ربیهدمیوگید:وت...دی اهیشربیهد هدنخ مینا همجن

میمش. هنوو دی همولعم بخ ؟ هنومب ملا

میوگید: میدنک زاب همجن اربی شامینار رد ردحلایهک دتس ینمیای شامرانک دمحمر مای

نکیم؟ مومت چیور همه ی اوخ اهمی هدشنر دی مزونه همجن میمگ

دوش. می شب صنی باوجرد همجن شفنبارف جیغاهی نا مهیکیزا زابو اه هراذ منی نومدنز تشاداد

دوش. راوس ات میدور هدننار رد تمس هب هدنخ مهفیمد.اب نزن جیغ بخ :خیلی دمحمر مای

هلب، دهد باوج ات دنادرگ مربی رس ی درم نابز زا شمسا نشیند اب

. دراذگ می شا بینی نوخ وریدر ار شتسد . پیادمنیدنک ندز فرح لا جم دروخ می شتروصرب یهک تشم هکاب

میاید. دنب شسفن ای هظحل ونید وابدیند میدنک دنلبرس

میگیدر. تسد اررد شتک اهی میایدوهبل شتمس ونیدهب

دوب. رت تشرد و رتدنلب مکی دمحمر ،اشیدمای ندوب مه هزادنا دقو مه رقتیاب

: دبوک می شمکش یرب مکحم تشم و میدنک ترپ شامین توپاک وری ار دمحمر مای مکحم

؟ هدرگ نممی سومان لا بند تمشچ حاالدیهگ تمشک می سومان بی



شزا ی اوخب لا غشا وتی هک هدش نم هرهاوخ تبون حاال درک شتخبدب تشاداد هک دوب مک ....نیزا مراذ منی تا هدنز

یوت هک هدش نم هرهاوخ تبون درک،حاال شتخبدب تشاداد هک دوب مک زاین میمنک. تا نکی.تیهکتیهک هدافتساوس

. منکیم تا هکیت هکیت .. ینک هدافتساوس شزا یاوخب لا غشا

وهب دوشیم جراخ نیشام زا تعرس وهب دشکیم یغیج سرت زا دوشیم ترپ توپاک یور هک دمحمریما ندید اب همجن
... دریگیم تسد اررد شیاهوزاب و دوریم دیون تمس

نک. شلو ادخوروت شاداد .... شاداد : دیوگیم هیرگ واب

ندز تشم اراب شصرح و دروا یم ورف دمحمریما یولهپ و مکش اررد شیاه تشم همجن یاه هجز هب هجوت یب دیون
دنکیم خیلا وا هب

. تسا هتفرگ هابتشا سکوب هسیک اراب دمحمریما ییوگ ،

نک... شلو شیتشک شاداد : همجن

.. دبوکیم شمکش واباپرد دنکیم ترپ نیمز یور ار دمحمریما ، دیون نک. شلو نامام نوج .... ادخوروت

هبوهللا مرازیمن شا هدنز : دیون

.، دنکیمن مه نهلا درد زا یتح ، دنکیم شهاگن دمحمریما ندوب تکاس زا بجعتم همجن

.این دهد می راشف و دراذگ وریمهمی اهیشار نادند و دوش می عمج دوخ رد درد زا منیدنک،اهنت مه نهلا درد تحیزا

؟ دوبن جعیب توکس

شرب بقع میگیدروهب تسد یونیداررد اهوزاب دوش. می هدرشف شبلق رتش هکمیبیدنبی ار دمحمر یتمای مولظم همجن

. دراد مربی مدق شتمس هب مشخ میگیدراب تدش شت ی نابصع هزات همجن .ونیدابدیند دنادرگ می

هرابود ، دبوک می همجن تروص وسیلیایهب درب ارباالمی شتسد مشخ .ونیداب دراد ی مرب مدق بقع هب سرت زا همجن

. دنام می اوه رد هار نیهم شتسد هک دبوکب اتسیلیدیرگی درب ارباالمی شتسد

. ددنب می شقن شد یدی ولج دمحمر مای ونیمخر ددرگ مربی

هگن مارتحا بیخیلا هروخب همجن هب تتسد دوش: ونیدخیهرمی نامشچ یترد نابصع واب ایمیدنک هفرس کت دمحم مایر

میمش، نتشاد

هروخب همجن هب تتسد رادیلویاینراب قح نوچ ی شب مورا نم ندز کتک هکاب دوب این هساو متفگن چیزی هگا اتاالن
میهر. مهوت نومه کال



،ونید دمحمر مای فرح اباین

. مراد وشرا ی تخا همدوخ رهاوخ ی؟ نزب وفرح یاین اوخب یهک شاب دوش:وتکی دجیرتمی

. دنوش می عمج ناشرود مدرم مک .مک دبوک می دمحمر مای تروص هب رس اهیشاب فرح مامتا اب

یونیدارگبیدنر. ولج رتش هن،بی هک ادج دنک. ناش ادجی هک دهاوخ می مدرم زا نانز جیغ همجن

دوب. هدش مولظم ردقنا دمحمر هکاینمای هدش هچ تس نی مولعم

لپیسبیدا... مدز گنز میوگید: دنلب ی سک عمجیت زامینا

ادخاالنلپیسمیدا... ور وت وشلا بیخی شاداد : دشک هآیمی همجن فرح اباین

.... ادخوروت .... شاداد هراد هانگ نک، شلو طقف گبی... یوت چره مدرک طلغ النم صا

. ددرگ مربی شتمس یتهب نابصع اب تسا همجن ایهکن نامگ هب دوش می هقلح یش اهوزاب رود یهک تسد ونیداب

تخب زااین یدنک مرغرغ وزیربل دنشاپ وریشمی یرب درس بآ یی وگ دوب هداتس ای شرس تشپ یهک زابرس ابدیند
شدب

*******************

. دننک طیمی تعرس اهارهب هلپ نیزا

میپیدچ. ردسلا شا هنانز اهی شفک قت یقت ادص

دوب. هدش هدش چی مه رانک ی لدنص ی دادعت سنلا پچ تمس رد دزادنا می سنلا رسیهب رس ی هاگن ی نارگن اب

دروآ ارباالمی شتسد ی هاگ ورهزا هدوب هتسشن یاه لدنص وری سلا نس مک زابرس ود مینا تشرد ی مادنا یاب درم
میداد. سیبیشل باتیهب

اهی نادند ودریف دروآ می بل هب شدنچ ی دنخبل خیهرنیزا هاگن ابدیند درم دنوش می مشچرد مشچ مه اب نامزمه



. دراذگ امنیشمی ارهب شدرز

دنادرگ ربمی درم،وور تحاقو همه زااین میدنک جک ار شتروص راجزنا نیزااب

دندوب هداتس ای راظتنا یهب قاتا رد تشپ درم نز رومامود اب هارمه ناوج رتخد و رسپ رت فرطنآ مکی

دنک شمارآ اهیش فرح واب دوش شک دزنی عسیمیدرک رسپ و دوب وهیاد رتخد کشا خیسزا تروص یرد نارگن

شد میشکی بقع تمس وهب تفرگ یشارمی وزاب درم رومام ناوج رتخد هب ندش دزنیک راب ره واب

کشا ی زابرس اب هارمه ی درم ندما اب میداد بآ شلا سدرخ رتخد وهب دوب هداتس نزیای نک درس با رانک رت فرطنآ مکی
میدنک هاگن یسنلا اهتنا هب یدنک ماهر درم شوغا اررد دوخ هچبرتخد و دوش می ناور اهینز

تسا اجنوا شاهانوا میوگید: هنلا هب ور دوب هتسشن ی لدنص وری هک همجن ابدیند

. دتفا می هار هب شلا بند هب وهنلا دراد مربی مدق یسنلا اهتنا تمس وهب دشخب می تعرس اهیش مدق وهب

. دنتس میای رگیهمیدرک هتسهآ و دوب هدرک ناهنپ شناتسد اربین شرس و دوب هتسشن ی لدنص وری هک همجن ی ولج

میدنک. دراو همجن هناش یهب ناکت مارا

دوش. می هزات شلد غاد یی وگ ابدیندنیزاوهنلا دروا ارباالمی شرس سرت اب همجن

میگیدر. تدش رگویهاهیش دزادنا نیزامی شوغآرد ار دوخ

؟ هدش چی ببیمن وگب سریدیمایاجن دشیمات بل هب نوج ؟ هدش نیزا:چی

یدزین؟ سک شامینهب درکین؟اب فداصت ؟ هدرکراکچ ؟ ساجک هنلا:ونید

هنباالواپیینمیدنک. ارهبعالتم شرس دشک می شا وریبینی ار لا متسد مکحم ردحلایهک همجن

هدش؟ چی سپ هنلا:

میدنک. هدما پیش تاقافتا ندرک رعتیف هب عورش دوب هتفرگ زیدا ندرک رگیه زا هک یی ادص اب همجن



. دتسرف می هعنقم لخاد یشارهب اهوم و دشک می شا هعنقم یهب تسد نیزا

ننک؟ می نوشراکچ ؟ ناجک االن بخ نیزا:

. هاگشادزاب نوشنداتسرف : همجن

نوشاراک لا بند هتفر .االن دموا ترهوش ی مایلعر هب دز گنز دمحمر .مای منود :منی همجن

دمهیرگاررد هقشاعم دصق وهب دنروخ می هرگ مه اهیشپیشزاپیشرد مخا میدنز گنز نیزا شوگ رد رهوش مسا
. دنشک می شوغا

شنتشاد هگن عسیرداپیین هک یی ادص واب دراشف وریمهمی اهیشار نادند و میدنک تشم ار شناتسد ترفن اب
یدنک. مزاب نخس هب بل تشاد

مهفیدی؟ تس تس...ینعیدیهگنی نی نمرهوش نوا نیزا:

.. تتحاران متساوخ منی مدرک شومارف ید شخبب : همجن

بینا؟ تردپ و یخهلا نزب گنز ی اوخ .منی تس نی افرح این تقو هنلا:بیخیلااالنهک

بیاین اهامش هک مدز گنز مهین هساو منیهش مور مگب نوشهب .چی اباب شنکاوزا مسرت _هنمی

نکیم؟ راکچ نیزا:حاالابید

. نوشنرا بی هاگتشادزاب زا نتفر شابیم، رظتنم ی:ابید مایلعر

یت نابصع اب وهنلا دزادنا اراپیینمی شرس ی نارگن و تلا جخ اب همجن . دنرگ مربی شتمس یهب یمایلعر ادص اب همه

دیرگمیدنک. اجیی هب فوطعم ار شهاگن

میدنز. یلز مایلعر نامشچ رد مامت ترفن و تعاجش رداینمینانیزااب اهنت

نکیم؟ راکچ ابید شدعب بخ نیزا:



ناث ره شندب ی امد و رتدنت هظحل ره شبلق نابرض دوش، می شا اهیمیشی لانیزاخیهریتیهل وس هب هجوت یبی مایلعر
دشک می شنهار یهبیهقپی تسد اهباالمیدور. هاگن اابین شندب مامت میدنک ساسحا و یهباالرتمیدور

دوب. جاتحم ادص زااین نتفرگ شمارا هب ردقچ . دوب هاگن این گنتلد ردقچ . میدنک رود شنتزا ار شسابل مکی

. تشاد یجا تحا تفرگ می ادص زااین یهک شمارا هب مه دوش.زاب زاب شب قری یحلا وجسرپ اربی شنابز تحیرگا

میدرب. شرس زا شوه و لقع ارو شناج و لد میدرک تسم هک تشاد ی بارش ادصیش یی وگ

ناکت ی مایلعر دوجو نطب چیزیاررد یهکمیدنز کلپ رهاب دوش، شکیهدمی اهیمیشینیزا تیهل تمس هب شهاگن هرابود
رد هزرل ارهب شلد و دهد می

. دروا می

شوشغم راکفا یهب نوماس رسو عسیمیدنک و دشک یمعیقمی سفن مرتیدنک، نابز اراب شا هدش کشخ نابل ی مایلعر
. دهدب

، ههاگتشادزاب وتی مه متش و برض مرج لویهب هدش ی کاش ونید بخ ی: مایلعر

اربینشی دوب هدش شوگ شناج مامت هک دزادنا می همجن یهب هاگن .نیم نشب دازا ات ندب یت اضر ابید مه نوشود ره

ند.

یتمیهد. اضر هدش هک مه شقشع رطاخب هلح ضقیه هک دمحمر مای فرط زا بخ : دهد می همادا هرابود

می ورف شراولش ارردجیب شناتسد و دروا می بل یهب دنخزوپ ی ومایلعر دزادنا اراپیینمی شرس تلا جخ اب همجن
دنک،

یاهی شوخ رود سویع اسیهای کتخب ین چمه و شا ی گدنز رس رب دوب هدش راوا .اوژهایهک دوب ای انشا اوژه هچ قشع

. تشادن مه ندش دنلب دصق و دوب هتخادنا ش

دوش. نیزاخیهرمی نامشچ رد دوب عبید وا زا یهک شمارا دنک،اب ناهنپ ار شت ی نابصع و صرح مامت عسیمیدنک

هدب. یت اضر ونیدهکابید هنوم ی:ومی مایلعر

مایلعر هملا س نیهم مسج هک یارمیدنز فرح میدنک زاب وبل میدنز لز شنامشچ رد یمیدنز مایلعر دننامه ی دنخزوپ نیزا
: دشک می شتا یارهب



یتمیهد. اضر شقشع رطاخب منوا نم، ونیداب

چیزیارمی هچ اه فرح .اباین تشاد ار شندروا زااپرد دصق و دوب هتسب شلتق هب رمک رتخد یهکاین تسار هب

دنک؟ تباث تساوخ

؟ تشاد اجیی شا ی گدنز رد مه لوا الزا ؟صا درادن اجیی شا ی گدنز رد یدیرگ مایلعر ایهکن

می روطچ میگیدر. مشخ گنر مغویا گنر شهاگن ؟ دربب نیزاارزابین نتشگرب مایاهدیشاربی مامت ابید ویاایهکن

یدن شنب تکاس تسناوت

. قباس رسمه وگبید دوب رتهب ؟هن رسمه ؟ دنزب فرح دیرگی درم قشع زا وا ربارب رد شرسمه و

. درادن یی انعم اینطالق تس ینی ضار یوا ؟تقو ؟دوب دوبن یی ادج یهباین ضار هک وا اما

. دنوش می درگرس قاتا دراو زابرس لا بند نیزامیگیدروهب گنر اهیمیشی زاتیهل هاگن زابرس ی ادص یاب مایلعر

اجیمیگیدنر. قاتا تسار تمس یاهی لدنص وری مه رانک و دنهد می ناکت سالم ناونع رسیهب رهیک

میشیدن. درگرس دزنیکهب ی لدنص وریلواین نیزا رانک ی مایلعر

دوش. می فرصنم رد ندشزاب ی ادص هکاب دنزب ی فرح ات میدنک زاب ناهد دزنیکمیدنک، ارهبنیزا دوخ ی کدنا

. دنوش می قاتا دراو هدز دنبتسد زابرس ود شوداشود وونید دمحم مایر

میدنک. هرش شنامشچ هشوگ زا دمحمر مای دوبک یو مخز تروص ابدیند همجن اهی کشا

یهب مدق سرت ونیداب هتفر مهرد اهی مخا هکابدیند دورب دمحمر مای تمس هب هک دوش می دنلب اجیش زا تقاط بی
ومیشنیدن. دزادنا اراپیینمی شرس فرح وبی دراد مربی بقع

: دسرپ می بلر قبیهزی هب هجوت بی شا ی کشا تروص ووریرپیهدو گنر ابدیند همجن رتزا تقاط بی دمحمر مای

ی؟ بوخ _



. دهد ارمی شباوج اهیش کلپ ندرک هتسب و زاب اب اهنت همجن و

یکندیا هداس ندز کلپ یک تشپ دمهف یمنی سک میشنیدنو زابرس رانک ی لدنص ووری دروا می بل یهب دنخبل دمحمر مای
. دروا می شبل هب دنخبل و رزتیقمیدرک دمحمر مای ندب ارهب شمارا هک دوب فرح

میشنیدن. دوب دمحمر امبینواومای هک یدیرگ زابرسرانک ونید نآ رس تشپ

میدنک. ناروف شتر غی هزابود دوش. نیزامی رانک مه ینآ مایلعر روضح هجوتم هزات

. دشاب مارآ شند ابدی دناوتب حلا هک دوب یهد شکن درم زااین مک

یدن؟ شنب شرانک و دوش دزنیک هبنیزا مه زاب قافتا همه نآ زا دعب تسناوت می روطچ

شکی باال تمس هب دوب هدش هتسب شتسد ونیدهب دنبسد یهک زابرس ابوا هارمه دوش، می دنلب ی لدنص وری یتزا نابصع اب
دوش. هدمی

؟ یبیایایاجن شاپ تفگ تهب ناه؟کی یمیهنک؟ طلغ هچ :اینایاجن دشک یترفیدامی نابصع ونیداب

میدرب. شرو یی مایلعر تمس وهب

دتس. میای شا سیهن هب مربیخیدزوسیهن اج زا وا نوچمه ی مایلعر

. دنوش می بوکخ می ناش ی اهاجرس ود ره درگرس ی ادص اب

. نوتاجرس شبینین هاگتشادزاب نوتنربب متفگن .ات هنود می چهلا یایاجن درکرکف تاجرس :شبین درگرس

میشنیدنن. ناش ی اجرس هرابود میدنک، تشم ار شناتسد یت نابصع ونیداب

. دشک می ناشن و طخ اربیمه ناشهاگن ابو دنوش خیهرمی مه نامشچ رد ترفن اب ودره

میگیرین؟ سپ ور نوتت اکشی یی اقایمیازر بانج : درگرس

نم سومان فرط گبیهردیهگ یدا هرپب شرسزا ی قشاعو قشع ی اوه هشب مدا ات نادنزوت هتفو هن.ابیبدی هک همولعم ونید:

. هشن شاد پی



ومیوگید: دوش یخیهرمی مایلعر نامشچرد اینراب

. شا هداوناخ وهن شدوخ هن

دزنی هکد میشکی ناشنو طخ اربیش یکرغیهب هکدوب یهد سراجک هب شراکدنز یمی دنخلت و میدنک شهاگن یخیهر مایلعر
میندلا: لد .رد دوشن شنز ک

؟ منزب ی فرح منوت میبیمنومنی منزرانکور دیهگ درم یه هکرتش زااینبی باذع میبینی؟ ونم ادخیا

؟ روطچ امش اسراپ اقای بخ : درگرس

میدرپ: شفرح یمینا مایلعر دنک لماک ار شا هلمج هک نآ زا لبق نم..... شتساربخ : دمحمر مای

هدب. یت اضر مه هکایناقا یتمیهد اضر ی طرش هب مه نم ردارب ، درگرس بانج _خنیر

یتمیدین؟ اضر امش اسراپ اقای بخ نگب، نوشدوخ دبین هزاجا : درگرس

دروخ می هرگ همجن نارگن هاگن رد شهاگن دروا ارباالمی شرس و دبوک می مهب درتید اراب شناتسد دمحمر مای

میدش راتفرگد حاالحاالابی یتمنیداد اضر وونید یتمیداد ضار رگا یی وس زا دناوخ می شهاگن ارزا سامتلا

میدش نداد یت اضر هب روبجمد ونی یمیدرک شک ورگو یتمنیداد اضر رگا یی وس وزا

هچابیدمیدرک؟ . دتفا می سجلر عوضوم این رطاخباعطق اما

یرناژی هدنام وابهت میدزد همجنزا ار شهاگن .... همجن یزا رود بیایدات رانک تسناوت مرتی تحار اهیونید ندرک جل اب

یاراتییدمیدنک: مایلعر فرح شا

. ندب یت اضر مه نوش هکای یتمیمد اضر ی طرش هب هلب

بل هب شندرک مارا یاربی دنخبل شردارب یم مصت یزا ضار ی مایلعر

دهد می ناکت ین سحت ناونع رسیهب و دروا می



مشاب روبجم ردربی،تحیرگا زاایاجن مراذب ببینی باوخ میوگید:هب صرح اب اهنا دنخبل و رطاخ یت اضر ونیدابدیند

. نادنز ی هشوگ مرب ممدوخ

شابیم نادنز وتی هگا تحی میمرب تذل امش شنینیاب مه زا نم اقافتا تس ینی لکشم : دمحمر مای

تشاد ی منرب زابیاهیش هدول زااین تسد ارشیطمه ین رتدب تحیرد دوب هدرک لگ شتنط شی زاب ناج نزردارب

. تشاد قرف شق ال خادب و سوبع رادرب جعیباب پیهش قشاعرسپ میدزاین هدنخ هدنخ ارهب شلد فرح و

یونتی؟؟؟ نوخ ردارب بینود دشاب هتشاد دوجو توافت همه این دوش ی مرگم

دوش. ی مدنلب شرسزا دود میدنک ساسحا دوش. ی مدنلب اجیش زا مشخ ونیداب

. دوبن یعبید ردارب ینچین یلعر مازا هک قحلا دوب هدناسر شدح ارهب تحاقو و یی ورپ رسپ این

دوب.... ناش ی زارد نابز مهین دنک پیاد ناش اربی دناوت حاالمی یهک هباشت هجو اهنت اشید تشاد ناشتاذ رد ریهش یی ورپ

شتروص هبرس یهاب ناثزا ی رسکرد میدنک شدنلب اج وزا میدرب شا هدش هراپ نهار هبیهقپی تسد و دتس ولجیشمیای
: دشک ورفیمدای دبوک می

... مزادن منی وتییالابق شود ور مهور مرهاوخ هزانج ....نم سومان رزیدزیبی _هچ

یهک.... درک خیلیبیاج ؟وت نزردارب نممیگی هب

. دنابسچ می دیراو هشوگ ارهب وا زابرس و دوش شکیهدمی بقع یهب زابرس طسوت دسرب مامتا هب شا هلمج هک نا زا لبق

دوش. منی هتسخ ندرک رگیه زارتخد یاین راگنا . دهد مرسی رگیهار هرابود و دشک جیغمی سرت اب همجن

می کشخ ابید حلا اتهب ندرک رگیه همه اباین دوب رجینا رد ایمه همشچ شا ی لسع اهی مشچ این تشپ تحیرگا
دش...

ارپیادمنیدرک... ششمارا نمام ات ندرک رگیه زا منیدش هتسخ یی وگ



می همزمز و میدنک شهاگن کشازا حهلاای تشپ وزا دزادنا می شنوخ رد قرغ وبینی دمحمر مای ارهب شا ربای هاگن
ی؟ بوخ دنک:

مبوخ شابن نارگن میدنز: وبل دهد می راشف شا وریبینی ار شتسد و دروا می بل یهب دنخلتدمحمر مای

.... تسا تخسردقچ ندوب درم

گنسینیمیدنک تا هناش وری یعملا اهدرد اهو مغ مامت ی تقو تسا تخس

م هاگ ارکتیه وت یهک ناسک شمارا یاهابیداربی تخس همه باوجرد اهنت یو رادن ضارتعا قح ندوب درم مرج هب وت اما
ی... نزب دنخبل دنناد ی

نکی. ناهنپ ی عونصم اهی هدنخ این تشپار اهیت هصغو

... ندوب هاگ کتیه تسا تخس .... ندوب درم تسا تخس

هدنام شرانک هظحل رداین هناردارب هک دزادنا یمی مایلعر ارهب شهاگن و دشک می شدوجو قامعا هآیزا دمحمر مای
دوب.

دننک شر ی قحت شند واشیدابدی دنرادن وا یزا شوخ لد هداوناخ این تسناد اباینهکمی

دوب... هدرکن ارخلای شردارب تشپ دوب،اما رخیهد ناج یاهینیزاارهب لحم تحیبی یناهار هوت و یاهر قحت مامت اما

وای ندوب مکحم هب تسا ندوب هارمه هب ندوب درم میمهفید هزات و تفرگ می لکش یاهیش گنادرم تشاد مک مکد اشی
تسا نداتس

دروا بی تسدب دهاوخ هکمی ار یی چیاهز رابجا اب دناوت ی منرگ دی تس یینی یوگ روز نامز دیرگ

منیشکید... هبایاجن شراکدوب هنوگ این لوا زا اشیدرگا دلا مب شنت چیزارهب همه وپی دتس ابی هنادرم ابید

نوناق رومام ی ولج هاگساپ وتی منوا مینکی وراراکن قحیای هچ هب هاگشادزاب ین رببور هرسپ :این درگرس

ی؟ رگسع مینکی... شومارف وراه زابی ردلق یاین روخب کنخ با نادنز هشوگ تمتخادنا ی تقو

نابرق :هلب زابرس



هاگشادزاب شن :رسیعرببی درگرس

ین. شخبب امش درک هابتشا درگرس بانج هنلا:

مدوخ ید نکربص هظحلدنچ هدب. یت اضر یشمیمنک ضار مدوخدبنک ربص هظحل دنچ یه درگرس بانج ادخ ور وت نیزا:هن

. شنربن گبید میمنک شهاوخ میمنز... فرح شاهاب

. دنتسرفن هاگشادزاب میدزاتونیدارهب فرح درگرس اب هناسمتلم هک نیزامیدور تمس یتهب نابصع یاب مایلعر

میدرک... سامتلا یدیرگ درم ی دازا اربی وا ربارب رد شرسمه هک هظحل ادشین می مامت نارگ اربیش ردقچ

گرم و دوب ی مایلعر شوغا رد اربیلواینراب هکدوب ی نامز مه ونا دوب نیزااردیهد ندرک سامتلا هنوگ اهنتیکراباین
ی یمایلعر ولجدناوتب ردیمیدزات ره دزنیکمیدیدوهب یاهیشار گنارتخد

ارگبیدر.

. شندوب کاپدنس ینعی شتباجنو وربا مامت ینعی رتخد یاهییک گنارتخد

شا ی وکاپ شتباجنو شدوب اوه زوس یازا دوب سریهد شنار وی وربا ی اربزا نی اهنت و رتخد ینچیزاربییک رتمهم ینعی
میدرک... سامتلا یونید دازا وحاالاربی هدرک سامتلا

میدرک سامتلا اربیشهبیکرغیهب هنوگن هکای تشاد شزرا یاهیشاربیش گنارتخد و یی اراد مامت هزادنا یهبد ونداعقاو
؟

دوش. اهیش کشا شز زاری عنام ات میدنز کلپ ودنت میدنک.دنت ساسحا شنامشچ یاررد شزوس

. دشاب عمج رداین شا هنادرم رورغ مامت نتسکش دهاش دناوت منی

مه نوتناخ ونید هگا یتمنیدیمتحی اضر الام صا دیهگ میوگید:ایرابن دما می نور هاچبی قمعزا راگنا هک یی ادص اب

هدب. یت اضر

. هشابن نوا یت اضر النیزایهب صا هدش،اشیدحاالدیهگ گنسینرت شمرج میبینیهک

. موناخزا یدنکنی مادا صرح اراب شمسا و میدنک ثکم مکی



. دشک می بقع و دروا می بل یهب دنخزوپ

. منزب فرح شاهاب ین راذب هظحل دنچ طقف درگرس بانج یمیوگید: اهیمایلعر نابز مخز هب هجوت نیزابی

میمنک شهاوخ

نکن رارسا ی کلا نیزا متس نی هدب یت اضر ونید:نم

ویک زابجل هرسپ اربیاین دهد می ناکت فسات رسیهبعالتم درگرس

مه شرهاوخ باختنا ابیدهب اما ینمیدرک سحت ار شتر غی هچرگدندوب هدش قش هلک جعیب ی زورما اهی ناوج . هدند

. دشاب هتشاد هجوت

بخ.بیا میدنک:خیلی هاگنزا هبنی درگرس

. هشعفن یهب روجن بیداای لقعرس هکلب نزب فرح شاهاب

. نور نکبی صخرم همه.ور نک زاب وشدنبتسد ی رگسع شابین رظتنم نور بی همه

درگرس ونید،نیزاو اهنت و دنوش می جراخ قاتا زا مهرس تشپ همه

دننام می قاتا رد

. دهد ژمی اسام ار شتسد چم مارا و دزادنا می دوب هدرک داج ای شتسد وری دنبتسد یهک طخ یهب هاگن ونید

میشینیزامی نامشچ اررد شا هتسخ هاگن و دروا ارباالمی شرس دوش می شک دزنی ایهک هنانز شفک قت قت نشیند اب
. دزود

ادصیشمیدنک:ونید هدنامرد نیزا

شاب تادص وتی مغ میگیهر،بنیمن ملد نزن مادص ی روجن یای موناخ مناج ونید:

میبیمن... واباینحلا ورایاجن یوت تقو هزرلن مادص و مشاب هتشادن مغ میهش هگم _

هرذگ _می



یم. رذگب یمهکابید تسه ووت ونم این هرذگ ونیدمنی _هن

ی؟ چزا میگیدر: برض مزین اهیشهب شفک کون واب ارزانیزامیدزد شهاگن و دزادنا اراپیینمی شرس دبون

ندز رجنخ تشپ زا نومهب ندرک دب نومهب هک یی امدا ی همهزا چی همه _زا

؟ همجن _تحیزا

ندرک هدافتساوس نومدامتع زا هک یی انوا تحیزا _هرا

نیزادیهگ مسرت .نم...نممی هشبوت لثم شتشونرس مه همجن ببیمن منوت منی مراد غیتر مدرم نیزا،نم منوت منی نم _اما

. مرادن تقاط

. نشکب رجز ی روجن ای ماهز زعی هتخس مارب ینیزا میمدمیمهف نوج راب رازه وتمیبیمن زور و حلا رابره هک ادخب

رذگب مه وت متشذگ نم اما منود _می

؟ درذگب روطچ ... دناوت منی وا هن....هن دروا مکمی سفن درادن رجینا قاتا رد یی اوه دیرگ میدنک ساسحا ونید

؟ شرهاوخ ؟یازاایهدن دمحمر مای هانگ زاچی؟زا

. تسا هدش گنسین شرس میدنک ساسحا میدنز گنچ یش اهوم یتهب نابصع اب

میچید. شرسرد اهزابرس نتفر یرژه ادص و بسا دنچ نتفر همترو یی ادص

دنک. مکیمک شرس گنسینی اشیدزا دنکب اج یشارزا اهوم دهاوخ می شلد

... شجنشتم باصع وری دنشک هکتیهشمی مهبم یی اهادص دنچ میپی شرسرد اهادص زاب

: دشک ورفیدامی دروا ارباالمی شرس

... مشک منی مانیزا،دیهگ هتسخ متس. نی هدنشخب وت لثم نم مرذگب منوت منی



ی؟ میمهف هنک ششومارف همجن ات هنومب نادنز وت هرسپ ابیداین مرذگب مرهاوخ زاایهدن منوت منی نم

نیس... شهار امااین ممهف _می

هدب نوشن و هار نم هب چیه؟وت شهار سپ _

؟ هشاب یتدبی ضار ابید لوا _

اهیونید. بل هب دزود می مشچ رظتنم و

ونید. نم رطاخب نیزا:

منیهش. تسردز یهیچچی روجن ای منک تکمک ماوخ می طقف نک. شوگ مفرح هب میمنک شهاوخ

؟ هشاب هدب؛ یت اضر نم رطاخب

؟ شا هتساوخ دبیهب در باوج ووت دهاوخب وت چیزیارزا یتا گدنز ی همه دوش می رگم

وگبید... هن هناعطاق شباوج ورد دتس ینیزاابی ولج دناوتب هک دوبن گنس لد مه ردقنا هن

میدنک سمل ار شش ری هترگ دی تسد واب دراذگ یشمی ولهپ وری ار شتسد

. دونشب دهاوخ هکنیزامی دوش می نامه شباوج رخا یهک ندرک رکف هچ اما دوش مارا و دنکرکف مکی دراد نیزا

یمی لدنص وری هتسخ و دهد می ناکت هشاب .رسیهبعالتم دشک می شش یوریهتری تسد رابدیرگ دراذگ ی مرانک درتیدار

شنیدن.

دوب. هدرک فرص رناژی شا ی گدنز مامت هزادنا هب هظحل دنچ مهین رد میدنک سح

بلر یتب اضر رس یزا دنخبل نیزا

میدور دوب هدرک مرگرس اهیش هدنورپ اراب دوخ هظحل نا هکات درگرس تمس وهب دروا می

:چیدش؟ درگرس



دوش: رعیضرتمی شبل وری دنخبل

یتمیهد. اضر

: درگرس اهی فرح هب دنراپس می شوگ همه و دننک می ءاضما اهیوریمیزاریکهبیک هگرب درگرس

... هشن شکیهد هبایاجن نوتراک دیهگ مراود مای بخ

: دهد می رارق بطاخم ار دمحمر مای اهنت ایرابن

ی. روجن رادیهنای عالهق شهب یهک سک ندروا تسدب یاربی شب دراو دیهگ شور زایه هرتهب مه امش

ی ناهنپ هنوگن ای هکدوب هتشذگ هچ هداوناخ رداین دناد هچمی .وا دهد می ناکت مشچ رسیهبعالتم فرح بی دمحمر مای

میدرک. زاربا ار شقشع

؟؟ دنزب فرح شرهاوخ هب وزاعالهق دتس یونیدابی ولج تسناوت می رگم

ی لسع اهی ناتیهل ابار شماک و میدنک قرغ همجن نارگن هاگن اررد شا هتسخ شهاگنو دهد می نور ادصبی اراب شسفن
میگیدر. هزات ناجی شدوجو دهش وزا شیرینمیدنک

شا ی گدنز شیرینی اهنت زا دنک سامتلا ونیدار رمعرخا ات دشاب روبجمرگا ؟تحی دشکب تسد رتخد زااین تسناوت ی مرگم
... دشک منی تسد

. دزود ونیدمی ارهب شهاگن دوش می جراخ رکف زا دوش می هقلح شا هناش رود یهک تسد اب

مهفیدی؟ مراذ منی تا هدنز تمن ببی همجن ورب رود نکییهرابدیهگ لر تنک وتهاگن هعفن ونید:هب

،ینعیام.... همجنو نم :اما دمحمر مای

: دراذگ می شا وریبینی توکس ارهبعالتم شتسد و میدرپ شفرح ونیدمینا

ی؟ کوا هرادن دوجو امش امییبین تسادج مه زا نوتهار اهامش هرادن دوجو ای همجنو ،وت ششش هی

دوش ربلیزمی دراد شربص دیرگ میدنک تشم یت نابصع اراب شناتسد دمحمر مای



ولگرد ادصیشار میگیدرات نادند ارهب شبل و دزادنا اراپیینمی شرس دوب هدرک لر تنک ار دوخ ی فاک هزادنا هب زورما
دشکن ورفیدا دنک هفخ

تخانش ماری قشع و دوب نیزا قشاع دوخ هکوا هاوخدوخ درم رساین

؟ دنزب دمحمر ومای همجن یی ادج زا فرح هنامحر بی ردقنا تسناوت ی مروطچ

مراد تسود ور همجن نم :اما دمحمر مای

نیرا تنوبز هب ونمرهاوخ مسا _

شبین... ام عالهق عنام ی منینوت امش هراد تسود ونم منوا _

. هشاب هتشاد هبکیعالهق هک عتیینمیمنک نم مشراد یرا تخا مشردارب نم نوچ منوت ی مارچ _

؟ موه ی؟ شاب راد رهوش یهنز قشاع ی تسنوت می روطچ امش ثمال تس نی مدا دوخ تسد هک _عالهق

. دروا می بل یهب دنخزوپ شفرح مامتا اب هارمه و

میگیدر: جوا ادصیش مک مکدنک می شهاگن ین گمشخد ونی

ماه... ی کدوک زابی مه دوب هچبرتخد هکیک متسب لد شهب ی تقو . دوبن رادرهوش نز لوا زا شمتساوخ نممی یهک نوا

متفگ شهب مقشع دشوزا ی ناتسر بدی رتخد یهکیه زور ات متسب لد شهب رتش بی زور ره دعب و

تخ ری مهب ونوم ی گدنز همه تترطف تسپ ششاداد نوا اما

... ووووتردارب تخادنا یی ادج بینام نوا ی میمهف درکادج مه زا ور ام نوا

دش امش یی ادج ثعاب دشو هسمخم این دراو هتساوخان نوا طقف نمی ردارب لثم مهامش _

مراد قرف ی ابمایلعر مینکی.نم...نم ادج مه زا ور رادیام تدوخ تساوخ هب امش اما



نور بی شکب یش گدنز زا وتاپ نیزا لثم هشب مرهاوخ ایهدن مراذ منی نم تردارب هگنل ی تسه مهیکی _وت

ی زادنب یی ادج نومن یبی نوتب اشید یهنک مربص نم رطاخب همجن مشکبرانک منم هگا _تحی

ی زادنب یی ادج نومن یبی نوتب اشید یهنک مربص نم رطاخب همجن مشکبرانک منم هگا _تحی

رادی هبنیزا امش یکی سح لثم هرب زابین نوش ی زادنا گنس قبیهو فرح هب هک تس چیزینی قشع لوی

مزاب هدرک هبرجت شاهاب ور چیز همه و هدرک ی گدنز فقس هامزیریک دنچ دیهگ درم وابیه سا هقلطم تحیحاالهک
مینکی هاگن شهب ی ناتسر بدی رتخد نومه مشچ یوهب شقشاع

پیادمنیدنک. نتفگ یاربی فرح اما دنزب ی فرحات میدنک زاب بل دزود می مشچ دمحمر اهیمای بل هب جاو و جاه ونید

تشاد حاال هک یاهیی تساک مامت وانیزااراب درادن باوج باسح فرح وگبید؟ هک تشاد هچ

؟ تشذگ قشع زا دوش ی مرگم تشاد تسود شمارا ان باصع اب شا هتسخ حور اب

ی. گنج می تا هقوشعم ندروا تسدب ی اربرفن کت رگشل اب اهنت یو چیمزیدنب همه ی ورار تنامشچ وشی هک قشاع

وگبید. اپیش ون ساسحا و رسپ هباین تسناوت چیمی

داتس نیزامیای ندما راظتنا هب هسردم هچوکرد قوش هکاب ارمیبیدن اهیی زور ارمیبیدن شدوخ دمحمر مای نامشچ رد
میدرک اجباج ششود وری ار شا هلوک قوشاب هک مرف اهی سابل نا پیشوریشرد ناوجونرتخد زادیند میدرب تذل و

میودید. شتمس وهب

ابنیدرد هن دوش می وحم شدنخبل دمحمر اهیمای فرح ابیدا هرابود اما دروا می بل یهب دنخبل ناشتارطاخ ی روادا زای
دوش مرن اهیش فرحربارب

؟ دشابن شردارب نوچمه مه وا هک دوب ینی مضت هچ

تخ ارمیری شرهز همجن اب شا هطبار هام دنچ رداین تشاد شیهش هدروخ رگا دمحمر مای تسناد مهمی شدوخ هچرگ
یرمنیدش. قحت و دروخ منی کتک همه این شندروا تسدب وحاالاربی



اباین شلد هچتالشمیدرک ره دوب هداتفا شناجرب هروخ لثم هداوناخ زااین کیهن سح وبدبینی کش مهزاباما
منیدش. فاص تعامج

؟ دهدب یونیدار وجیهنا ماقتنا سح کیهنو ناوات هکابید تشاد ی هانگ هچ همجن اردینمینا

ابیدمیرگی دوب ندرکرارف و نتفر هتورس یبی اهرکف همه زااین یی اهر هار اهنت میگیدر لکش شدوجو رد هناگود ی سح
تخ

تشپ یارزا سک اهی مدق ی ادص دوش می جراخ قاتا وزا دراد مربی بقع یهب مدق میدرک. دازا ار شرکف و هکلهم زااین

دوش. می شک دزنی هک دونش رسمی

ارباالمیگیدر. شرس شتروص ندش خیس سح اب دوش می جراخ ی زاکالرتن شرس تشپ صخش هب هجوت بی

. دنشک می شوغا اررد شتروص مامت و دنبوک می شتروص هب تدش اب ناراب تشرد تارطق

یک ندروخ ابنیزاواشیدمه هناقشاع ندز مدق اربییک دشک مرپی شلد . تساوخ ارمی ناراب زیر ندز مدق شلد ردقچ

چی. هوهق کلب ناتباک رطع وبی ....وعلبیند ناراب هفاکرد خلت ی هوهق

یاربیش نابز شابیرین نیزا ناش یاهی کدوک لثم و دراذگب ینیزا اهاپ وری ار شرس هک تساوخ می مرگ شوغا یک شلد
. دوشا ندی همه زا غراف و دناوخبرعش هناکدوک

دوش. خیهرمی دمحمر مای نامشچرد میگیدرو ناراب تارطقزا ار شهاگن دمحمر اهیمای ندز سفن سفن ی ادص اب

دوب سریهد شناوختسا زغم ات امرس هک دوب ونید توافت وبی درس هاگن زا دناد .منی دشک می شوغا اررد دوخ دمحمر مای

... دوباوه زوس یازا

؟ مشک می تسد همجن زا نم تراکن یابای درک رکف ی داتس منیای میمنک تادص ی چره ارچ : دمحمر مای

ی ابمایلعر .نم مدرک می وراکن قبیهای مشچزا رود هک مدب رازا ور همجن متساوخ می هگا مینکینم هابتشا رادی هک ادخب

.... مراد قرف

رفیدا هک درادن شنترد دیرگانیی درادن مه ضارتعا ناوت تحی هک تسا هتسخ ردقنا میدنک شهاگن توافت ونیدبی
: دنزب



نیرا تنوبز هب ونم رهاوخ مسا

دشاب هدنونش طقف دهد یحمی جرت میدنک توکس اهنت

هشب تحار نوتلا خی هک مدب ین مضت ضوع رد چیزیور مرضاح ال صا منک شتخبشوخ میمد لوق : دمحمر مای

منک تباث ومدوخ هک ماوخ می تصرف یه طقف ننک تبحص نوتردپ و ردام اب متسرفب ومداوناخ هدب هزاجا

ممرس تشپ یهنمیمرو تفگ مزاب هگا تقونا یم سانشبرتهب ات مدب نوشن ومدوخ منوتب هک مهب هدب نامز میمنک شهاوخ
منیمنک. هاگن

دناخرچ می نوبا خی فرطنا تمس ارهب شرس همجن نابز زا شمسا نشیند یداب ونهدب مهب تصرف یه طقف

شدوجو رد تسناوت مهمی هلصاف زااین سرت و دناوخ می شنامشچ ارزا سامتلا دوش می همجن مشچرد مشچ و
دنک. ساسحا

دناسر می دندوب هداتس ینای شامرانک هک اهرتخد ارهب دوخ و یدنک مرذگ نابا زاخی مارا

ارباال شا هراشا تشگنا ندش راوس زا لبق و دخرچ می دمحمر مای تمس هب رخا هظحل رد دنوش شراوس میدنک هراشا و

میوگید: دنلب ی ادص واب دروا می

رادی تصرف یه طقف _

و دوش شامینمی راوس میدنک شوخ اج دمحمر اهیمای وریبل معیقیهک دنخبل هب هجوت وبی نک هدافتسا تتصرف زا
. دنار می هناخ تمس هب

. دسرب یش اهوزرا درم هب شرهاوخ دوب هدادن هزاجا زاایهکن دوشن شپینام دعب هک دوب هداد دوخ ارهب تصرف اشیداین

شنادجو باذع وری نتشاذگ شوپرس و شلا خی ندرک هدوسا اشیداربی

. دشک ارباالرتمی شنهار ویهقپی میدرب ورف شراولش ارردجیب شناتسد ی مایلعر

دشک ارباالمی شا دوش،بینی می عمج دوخ رد رتش بوی دشک می شوغآ اررد دوخ اوه ی درس زا

میگیدر بش ارزاسیهای شهاگن ، دتسرف می شاه ارهبریه کاخ تبوطر یوبی سفن کت واب



دهد، می توافتم ی گدنز زایک ناشن مخاا ی هدنخ اب مادکره توافتم اهی هرهچ ؟ دزود می شرب و رود اهی مدا وهب

. دنوش ربخاب زاحلایدکیرگ دنهاوخب هکنا نودب دنرذگ مهمی رانک هبدیرگیزا هجوت بی مادکره

، دتفا می دوب هدش هلا چم دوخ ایرد هزاغم ی ناور شی قاط یهکزیر درم هبپیر شهاگن

،رپزاخلای دزادنا می هساک نورد یهب هاگن و میدور رتولج . ددنب می شقن شهاگن رد درمر یاپیپی ولج ی سم ای هساک

.... تسا

یمیدنک. جک نهد ای یهدا پرباع ره وهب میدنز قرب نابا اهیخی غارچ خلایهکزیر هساک

ما. هنسرگ یمینکی.... کمک -اقایه

ما. هدروخن چیزی هزور دنچ

وا ارهب شا هدز مغ هاگن درمر یپی ادص اب

ارببینیوبی دنمدرد و مولظم هاگن میدشاین رگم دوب. صخشم ی بوخ هب درمر پی نامشچ رد کشا هقلح . دزادنا می

؟؟؟؟ ی رذگب نآ زا هجوت

. درمر یپی ناوتان همهن زاای دنرذگب دنتسناوت می بیخیلا هنوگچ ؟! دنتشادن بلق ناش اهی ردسیهن رگم اه مدا این

زا لوارت ابدیند درمر پی نامشچ . دراذگ می درمر پی تسد رد ودشک می نور بی شس خی تک جیب نورد یزا سانکسا

میدنز قرب لایزیدا حشوخ

. هشب یطال نزب رتسکاخ هب تسد هللا شنا هدب.... تهب ی اوخ می ادخ زا هچره هللا شنا . نووج هدب تضوع ادخ : درمر پی

دوش. لحمی بش وردسیهای دراد مربی دوب هتخادنا شر یهکزی نتراک اراب شا هساک تعرس هب درمر پی

میدشو دشیرتد هظحل ره یهک ناراب و اهتنا بی نابا ویکخی دنام ووامی دوش می وحم ی زادیدمایلعر هک میدور دقنا
اهمیبوکید. هزاغم اهی اهوشیهش هناخ نت رب دنت دنت

و دهد می همادا شهار هب هرابود

بلر ارزی درمر اهینآپی فرح



... نووج هدب تضوع ادخ میدنک: همزمز

دوب هدروا ونیزا شا هداوناخ رسرب هک دوب یی اهراک ضوع زا ناشن یاالشن گدنامرد میبیدن یدنک مرکف هک رتش بی

میداد. سپ صاقت تشاد حاال دوب هدرک هک اهیی ملظ ضوع ورد

. تشادن برق و جرا نانچنا مه شنادنمراک ،تحیدیرگبین شردپ یاهی رهم اهیش،اببی هچب گرم نیزا،اب نتفر اب

< هدب تهب ی هاوخ می ادخ زا هچره هللا شنا >

. تساوخ ارمی شزا یعملانی همه زا طقف ؟وا تساوخ می ادخ زا مه نیزاچیزدیرگ نتشگرب زج رگم

. سک همه چیوز همه زا ندش اربیبینیزا تساوخ ارمی شزا ؟وانی دوبن ی گدنز زا شقح نیزا رگم

دوب؟ یزیدای هتساوخ شقشع رانک مارا ی گدنز یک نتشاد رگم ارمنیداد؟ شا هتساوخ باوج ادخ ارچ سپ

سملا شنت و دشاب شرانکرد نیزا لبق لثم گبیدرو ناماس رسو شا ی گدنز تساوخ هکمی تسا یزیدای هتساوخ این
دوش؟

< هشب یطال نزب رتسکاخ هب تسد هللا شنا >

تذل نآ یزا ناوت یمنی تقو ی شاب دنمتورث دراد افیهد ،هچ تساوخ منی تلزنم و ماقم ، تساوخ منی لوپ ،. تساوخ طالمنی وا

ی؟ ربب

ی ادص ورس و دشابن شرانک رد شزا شا،نی هناخ مناخ ی تقو دشاب هتشاد ی رتم رازه دنچ ایویالیی هناخ افیهد هچ
پنیدچ؟ نآ رد شناکدوک

. سب و تساوخ ارمی شقوشعم رانک رد شمارا یو شوخ اهنت ؟وا درادن هارمه یارهب شوخ یهک لوپ دراد افیهد هچ

. تشادن یی اراک اربیوا لقادح یش اهاعد ؛ درمر پی تشاد ای هتسجخ لد هچ . دروا می بل یهب دنخزوپ

دزادنا نطینمی ششوگ رد رخا هلمج هرابود



< هشب یطال نزب رتسکاخ هب تسد هللا شنا >

دنچ ی گدنز منیداد هزاجا دوخ وهب دوبن مرگ شردپ هب شتشپ و تشادن ی مسر و مسا ، تشادن ی لوپ لوا زا اشیدرگا
دنک، دبتیل رتسکاخ ارهب رتخد

هدما دوخ تساوخ وهب دندوب رصقم دوخ یاه ضعب ، دندوب هتفر و دندوب هدما شا ی گدنز رد هفطاع دنچنیزاو قدیاق
و دندوب

هدش لدب سیهای هب شتارطاخ قمع رد واجیی دندوب هدرک رذگ ی مایلعر هانگ زا ندش وربا بی سرت یاهزا ضعب
. دندوب

نتخ، رگی دصق وهب رارف دصق رسمیگیدر.هب دجیدیارزا نابا وخی دتفا می هار هب هرابود

ور پیهدا واه نابا اه،زاخی نتفر اهو ندما اهوزا مدا زا تسا هتسخ . دورب دهاوخ می طقف و میدور اجک دناد منی

. ناوج پیور همه واین کدوک همه درم،این همه نز،این همه ردمینااین میدنک یی اهنت ساسحا اه.

دنتس وتنی هب قلعتم یهک شاب ی ناسک مینا تسا تخس دقچ . درادن اجیی ناسنا همه مینااین

یی. اهنت تسا تخس ردقچ ی، شابن رغیهبایبیش انشا همه مینااین تسا تخس ردقچ

، دنکن دروخرب شامینی هکاب اربینآ دوش،هن زمرق غارچ ات دتس ،میای دسر می هار راهچ رس هب

دوب. هتشذگ شرس زا .هن،بآ دسرت می گرم یازا نابا یخی غولش زا هک اربینا هن

دنک. راتفرگ ایار هدننار شگرم اب تساوخ منی ،اهنت تشادن ی قرف شبجو یاود بجو دیرگیک

میداد. زمرق غارچ زا ناشن پیهدا رباع اهی طخ تشپ شامین دنچ نداتس ای

زا سامتلا هکاب ایارمیبیدن هچب رتخد بش شامینرداینسیهای همه نآ .مینا میدنک رذگ نابا وزاخی دراد مربی ماگ

. درخب اهیشار لگ ات دهاوخ می هدننار

: دزود می نامسآ ارهب شهاگن

اه مدآ این هگم منیدی؟ ونومباوج ارچ سپ منینکی؟ نومارب راکی ارچ سپ ونم؟ ؟رادیمیبینی وران ادخیارادیمیبینیای



؟ نتسه تا اهیدیهگ هدنب غیرزا

دنک. کرد و دمهفب ار مدرم درد یایدو بدوخ اتهب دوب هدش ی رگنلت اربیش نیزا نتفر ییاینبیرامیو وگ

میدور: کرتخد تمس وهب دزادنا اراپیینمی شرس

...بیاایاجن. رتخد .... نوج رتخد

ی؟ اوخ لگمی ومع :هلب رتخد

؟ هدنچ ومع -هرا

. نموترازه جنپ -هسات

نوجرتخد ادصیشمیدنز: هرابود . دهد ارمی شلوپ میگیدرو رتخد اهارزا .لگ هدب هسات هشاب -

. نوج رتخد هن نیزا نیهزا،وگب ممسا ومع : رتخد

دوش. نیزامی زارپ شدوجو همه میپیدچو شرس رد نیزا مسا ، دنبوک می شرسرب مکحم ی کتپ راگنا

. دنتخادنا اریدانیزامی وا همه بشما هک دنتساوخ می شا سملا نیهم ناج زا هچ نابا اه،اینخی مدا این

. دتفا می دوب کدوک تسد رد هک شتک هباپیین شهاگن

دزی؟ مادص ارچ دیهگ وگب ومع : رتخد

میگیدر: ولوچوک نیزا تمس اهارهب لگ هخاش زا اتود

فاکیه. مارب نمیهلگ نوششورفب هرابود وت، هب دهیهنم ایان ومع بیا

دوش. مخ ی مایلعر هک میدنک هراشا تسد واب دروا می بل یمعیقهب دنخبل کرتخد



وگب. ومع مناج میدنز: وناز وریمزین هنادرم ی مایلعر

. قشع ،رپزا تبحم ورپزا دوش می رهم زارپ میشنیدن شا هنوگ وری ایهک هسوب اب

. ترفن زاکیهنو رود ایهب هسوب ، دشچ یارمی کاپ معط ایاب هسوب

هار مربیخیدزوهب اج .زا تشاک می شا هنوگ وری شزا ارنی هسوب این شاک

. دتفا می

میدنک: اوجن مارا بلر وزی اجمیدنک هباج شتسد اررد لگ هخاش

ما، هنوو هکدی مرادن کش میمنز. مدق وت هبیدا مراد ی تنعل نوبا وتیاینخی

دوش. می رتش بی هظحل ره شبلق شپت دهد، می راشف شبلق وری ار شتسد . مرخ لگمی وتواربیوت هبیدا مزونه

. دهد می فک زا تقاط و دوش مهیهشمی رتزا تقاط دوب.بی ینیزا ادص نشیند ششمارا عبنم اهنت

می رارکت مادم مامت هام هس ایهک هرامش ارمیگیدر، هرامش درتید وبی دشک می نور بی شراولش ارزاجیب شهارمه نفلت
اهیپیردپی قوب نامهزا زانی شا مهس اهنت میپیدچو ششوگ رد دازآ قوب ی ادص راب میدزوره گنز نآ وهب درک

میدش. نفلت

میپیدچ. ششوگرد ی دتمم قوب ، قوب زا۹ دعب رابره و دوب هدش یش اهزور این روا باذع هک یی ادص

دوش. یدمی ماان شد مای مهزاب ... تشه .یک....ود....هس... درامش اهارمی قوب هرابود ههام هس این تداع هب

میپیدچ:ولا..... ششوگ ایرد هنانز ی ادص هک درامشب ار مهن قوب ات میدنک زاب بل

می ادص انمت اراب شمسا میوگیدو نخس میدنک زاب وبل رتمیدنک نابز اراب شنابل ، دروا مکمی سفن میدنک ساسحا
دنک:

نیمزا...

متس وتنی -نمنیزا



رادی. اج نم بلقوت نمی. مهیهشمهلا ی،وت تسه -

مینزی؟ گنز نم هب ردقنا -اربیچی

هرابود هک زورما ،زا تادص -اربینشیند

بیمرا. تقاط متسنوتن دش.دیهگ یی اوه ملد تمد یدی روتن وتیکال

. نکب تلد حلا هب یهگ درکف نیزا:یه

یی. وت مبلق مهرم طقف منیهش ادخب -

نک. اجیزگیمن ورگ یاجیزگیننکی،یکیدی دلب بوخ هکوت -

مرصقم منود می مدوخ ینم میشک مخر هب ومتاهابتشا ارچ _

مینزی؟ گنز مزابو ی رصقم ی ادج؟مینود -هع

منیمش. هدرم بحاص رحیفاینلد اما منود می -هرا

نکیم. شومارف چیزو همه ی،رازب نزب گنز ماوخ منی یدیهگ نیزا:مایلعر

. متفو یبی درک بارخ مزا یهک گدنز یدا رابره ماوخ منی وت.دیهگ مه نم مه

....... احادخ _

هس زادعب هدش هک مراب اربییه میمنک شهاوخ ، هدنوم ملد وتی فرح .لکی مگب ومافرح راذب . نکن عطق نیمزا.... نکربص -

؟ ومادص ی ونش .نیزامی هدب شوگ مافرح هب هام

... وگب مونش می -هرا

هدب. مهب تصرف یه طقف میمنک.وت تسرد چیزو همه ی شاب وت ،هگا مشب نامرد ماوخ نیزامی



تس. راکنی یرد تصرف دادیدیهگ تسد زا وتاه تصرف همه نیزا:وت

منک؟ حلای تهب ومقشع ی روجچوگبوت تس؟ نی مافرح راکهدب تشوگ ارچ بصم ال هخا -

دش؟ مومت تنا دشوابخی عورش زواجت یهکاب قشع مینزی؟ فرح ی قشع هچ -زا

؟ متشگرب هب منک شوخ وملد چیرادیهک مینزی؟وت فرح ی نتشگرب هچ زا

تض؟ رمی هنت ییاهب درک مقح رد هک یی اراک ؟اب تها سی هتشذگ هب منک شوخ وملد

بارخ زااین وتدیهگ ادخ ور وت متخاب چیوم همه نم .نیزا متخبدب ،هک مرادن مض،هکهیچی رمی هکرا نی مور هب ردقنا -

نکن، شرت

؟ هبوخ منیمنک هاگن ممرس تشپ ومر می دادن باوج نامرد .هگا منک نامرد ات شاب مرانک بیا لقادح

یت عقوم وتاین راذن ماهنت نیمزا، مراد نیزا تهب

مشاب ترانک رادی عقوت یهکاالن دوب اجک وت متشاد ،مغ متشاد درد نم هک عقوم نوا ، مدوب رمیض نم یهک عقوم نوا -

منک؟ ی بوخ تقح یرد اوخ یهکمی درک مارب راکچ ناه؟

ی. محر ینیزاخیلیبی فاصنا -خیلیبی

ی.. دروا مرس هبوت بالاهییههک رطاخب مه شمه مدش، لد گنس مدش، محر مدش،بی فاصنا بی -هرا

شکیمد. وتاب ی گدنز وت هک یی اهرجز رطاخب نیزا:

نومن بی قشع هدب،هب مهب تصرف امایه هعوت اب ،قح منود ی:می مایلعر

یم... تشاد مهاب یهک گدنز میمد،هب تا مسق

نوا وت تاهاب رگا سپ تسه و هدوب رفن مهلایه طقف نم بلق ، هدوبن مه لوا تس.زا وتنی ونم یبین قشع ی -مایلعر

. راذن قشع اراپی مدموا رانک ی تنعل ی گدنز

!!! شتر غی لثم چیزی دنکش می شنورد چیزیرد میدنک ساسحا ی مایلعر



. دنزن دیرگیببیدنومد درم ارهب شرسمه قشع دناوت می روطچ

دیرگی درم هب هدوب هدش شدنزرف ردام یهک نامز ویاتحی دوب ششوغآ رد هکنیزا اهزور اهو بش ینآ همه ینعی
میدرک؟ رکف

سامتلا ،ابید دوبن ندش ی بصع نامز ،حاال دزود می مشچ ور پیهدا رانک لودج وهب دهد می تروق ی تخس ارهب شناهد بآ
یهک سک ندروا تسدب اربی میدرک

دوب. شا ی گدنز ماید اهنت

. منکب شلوا زور لثم چیزو همه میمد لوق هدب مهب تصرف یه لقادح میگی تسرد ...وت لوبق هشاب .... هشاب -

ی -مایلعر

ملدز زعی مناج -

منی ور میهش هتخ میهنک،بآیهکری قرف خیلی ندش لوا زور لثم اب ندش تسرد ،لوی هشب تسرد اشید یچیاهز ضعب -

درک. oo شعمج هش

ی:اما.... مایلعر

. دسام می شناهد رد فرح یمیپیدچ شوگ رد ایهک هنادرم ی ادص اب

ببیمن. ومقشع مدموا ندوب هاگشادزاب وتی هدننک هتسخ زور یه مناخ،نیمزا....دعب ونید:

ی؟ نزب نوتاقا یهرسیهب قاتا زااین نور یبیایبی اوخ مینزیمنی فرح ابکی هتعاس ود

االنمیما.... منم ورب وت زعیمز ارچ نیزا:

مینکی؟ راکچ رادی ادص....ونید....وت ی:نیزااین مایلعر

.....

. دونش یمنی باوج



چیمیهگ. هرسپ نوا . ماوت ی:نیزااب مایلعر

مینکیم. دقع دیهگ ههام ود زا رتمک ابونید، میمنک جاودزا مراد ....نم نمر نیزا:مای

. مدرک .حالتل هشب بوخ گبیریوحتلا نوماس رسو یت گدنز مه وت مراود مای

. ظفاحادخ نزن، گنز نم هب دیهگ

دتفا وریمزینمی وناز واب دوش می اهر شتسد زا نفلت ی شوگرد قوب ی ادص ندچ ابپی

دوش. مرتی گنسین هظحل یشره ولگرد ضغب و دنکش می ادص وبی یشارمیدنب اهوزرا و مایاهد مامت اپینا

دوش. یمی شوگ خیهر توهبمو تام

دتفا می نارود هب شرس

ی> شوواچ نسحم >

.... مرادن بات نمو قرینابی باوخمه 》

《.... مرادن باوخ یاین هصغزا ومبات بی

.... تسا هدنامن یش اهاپ یرد قمر ودیرگ درادن نداتس رساپای ناوت میدنک ساسحا

... تسه نکش دهع ی سب وراک متس 《سبیرا

تس... نی نکش دهع راکینآ متس هب اما

تس...》 نی نکش دهع تس... نی نکش دهع

: ششوشغم شباصع وری دشک می نوخان میپیدچو ششوگ رد شا هنانز رظیف ی ادص

وت، هب ینم مایلعر

ی. شاب هدرک مقح رد ور اهراک ین رتدب وت هگا ...تحی منیمنک تنا خی نوم ی گدنز ،هب نومچب هب



. مراد دهعت یم گدنز هب نم ومنیمنک مدرکن رکف وتزج ی درم هبهیچ دموا ممسا رانک رهوش ناونع هب تمسا ی تقوزا نیزا:

؟ دراد دهعت ی گدنز هباین دوب هتفگن رگم

؟ رادافو نانیزا دش هچ سپ

ید؟ شخبن ارچایرابن سپ دوب اه ناشکهک تعسو هب شبلق هکوا

دوب؟ هدش شهاگ بوی هاگ اهی تنط اهوشی هدنخ راتفرگ ی مایلعر بلق تسناد منی رگم

منیدنک؟ تنا خی مهزاب دنکب شقح اررد اهراک ین رتدب وا تحیرگا دوب هتفگن رگم

؟؟؟ دناسر ارمی تنا زجخی ابونیدچیزیهب شجاودزا

نم... مرتراوخ سک همهزا ی سب وت 《پیهش

نم... مرت راتفرگ هلمجزا وریهک ناز

وکیتا... رس یرب رگد دنامن یهک زور

نم...》 مرترادافو نادیهکزغایرا

ششوگ ینیزا راگنا اما دوب هداد یمه رادافو لوق تحی درذگب شهانگ وزا دشخبب هک میدرک شسامتلا ابید هنوگچ دیرگ
؟ درکن هک ابیدمیدرک هچرگد دوبن افرح این راکهدب

نک ینم هراچ نارگن نم سک 《رببی

نم مرترا بیی سک بی سک همه زک ناز

《.... نمرترا ،بیی نمرترا نم،بیی مرترا بیی

میدنک. ذوفن شناوختسا زغم ات امرس و دشک می شوغا اررد شنت مامت ناراب تارطق و دراب می دشیرتد ناراب

اپی هنادرم وحاالابید دوب هدروخ هک هزبرخ نا یازا دزرل هکمی تسا امرس زا دناد منی میپیدچ شنت فخیفیرد شزرل
. داتس میای شزرل



. دنکب ندوب وقی هب رهاظت دهاوخ منی شلد دیرگ دشاب درم دهاوخ منی شلد هندیرگ

و دشکب شوغا اررد شدرس نت هک دوب ی مرگ شوغا دنمزا نی دوب بیرام شمسج دننامه شبلق وحاال دوب هتسکش وا
دنک مک ار شا ی نورد ی امرس

!!! راگدنام یو دبا کاخ سنج یزا شوغا واشید شمارا سنج زا ادخ سنج یزا شوغا اشید

دوب. سیهاوراتیک شا لا بقا گنر مه هک بش نامسا هب زود می مشچ ارباالمیگیدرو شرس

تس یندنی باوخ تقو دیرگ دوش بیراد تلفغ باوخ زا هک دنهد می رادشه و سیلیمیدنز شتروصرب مکحم ناراب تارطق
ارببینید. شزا نی ندش تخبشوخ و دشاب شهیرا ابید

ذپبیدر. یتار عقاو و شقوشعم رانک دیرگیاررد درم ببینید

دش. دهاوخن ی گدنز ی، گدنز ودیرگای دوب دهاوخن دیرگنیزای

گنسینیمیدنک. شلد چیزیوری میدنک ساسحا

درادن گنسینیار همه این لمحت شبلق دیرگ دنک ارخلای دوخ و دشکب ،داد دشکب ابیدرفیدا

دوش می دشیرتد ناراب این شراب هظحلر ه هبایهکن یمنیدنک هجوت و میدنک زاب مارا اهیشار تسد

میدش... رتش اهیشبی کشا تدش هظحل ره هک دوب اغوغ شلد رد مه نامسا بشما ی راگنا

میدنک چپ چپ مه شوگرد و دننک می شهاگن بجعت هکاب نارذگهر هب هجوت بی

یا ااااااادخ دوب: هدشرابنلت شلد وری بش نا هکاتهب هچناره ومیوگیدزا دشک اررفیدامی اااادخ مسا

؟ وتدنب رادیمیبینی

؟ ومادص ی ونش رادیمی

ما... هتسخ



... مشک منی دیهگ

منینکی؟ شمومت ارچ

ماه؟ هچب گرم دوبن سب

منت؟ ندرک دنمدرد دوبن سب

ی ولج مندشوربا بی دوبن سب

ما؟ هداوناخ

ی؟ ااااوخ می منوج چیزا دیهگ

هلایتا؟ باذع منیهشاین مومت ارچ

نکی شمومت ی اوخ منی

؟

مرادن تقاط دیهگ مشک منی دیهگ مسق توخ هب

؟ وماه ی سک رادیمیبینیبی

؟..... وماه یی اهنت رادیمیبینی

مرادن تقاط دیهگ مشک منی دیهگ مسق توخ هب

؟ وماه ی سک رادیمیبینیبی

؟ وماه یی اهنت رادیمیبینی

زابیمینکی؟ ابغیمتر مینکی؟ارچ مناحتما ابنیمزا ارچ



میدی؟؟؟ مباذع نیزا دوبن اب ارچ دیهگ متخاب ومز چی همه هک نم مترکون د هخا

میگیدر. تدش رگویهاهیش دنکش می شا ردسیهن سفن

. دعلب ارمی اوه یمعیق سفن واب میدنک اهر شناج نتبی رانک ار شناتسد غمر بی

. تسا هدنام هدنز و دشک می سفن مه زاب ومغ درد همه اباین تسا جعیب

مبیدر. هرذ هرذ ردتیجی ی گرم واب دشکب باذع رتش اتبی دوب هدنام هدنز اشید

هناچ و دنوش اسییهدمی مه اهیشور نادند یزیدا امرس تدش زا دهد ایکتیهمی هزاغم وهبدیراو دشک می بقع ار دوخ
زرلیندمیدنک. هب عورش شا

دوش. می عمجدوخرد رتش وبی میدنک ناشک دزنی مهب میگیدرو تسد اررد شتک اهی هبل

اربی دراپسب گرم تسد ارهب دوخ اسرف تقاط ی امرس اباین دهاوخ اشیدمهمی درادن مه ندروخ ناکت ناوت تحی
ی. گدنز ازاین یی اهر

*****************

ووری میدنک جراخ شنت ارزا شس خی تک میشنیدنو لبم وری دوش،بیحلا می هناخ دراو و دناخرچ می لفق لکیداررد
. دزادنا می لبم ی هتسد

میدنز: گنز ششوگ رد یجیغاهینیزا ادص

؟ زادنن لبم وری وتاسابل هنوخ یمیای تقو متفگن هگم ی مایلعر

یمیدی. گیرکلا متسخ -هانیزابیخیلا

متسخ منم مدرک متیز ور هنوخ حبص زا نم گیرمنیمد _خنیراقآ

ی...... شابن هتسخ مرب مموناخ نوبرق -



دوش می ناشباوخ قاتا لخاد مربیخیدزو اج وزا میدنک زاب ار شنهار اهیپی همکد

میریدز شنت وری هک غاد دتس،بآ میای شود وزیر میدنک ترپ اهیثکیف سابل دبس اررد سابل و میدور مامح وهب

وریپی هک یشار اهوم و دشک می شتروص وری ار شتسد . ددرگ مربی شنت هب امرگ مک ومک دوش لشمی اهیش هلضع و

میدنز. رانک ار دوب هتخ ری شا ناشی

: دسر می شوگ هب رد تشپ ینیزازا ادص و دروخ ردمی ایهب هقت

. مدروا هلوح تارب ی مایلعر

نیزاار تسد هلوح اجی وهب میدرب تسد دوش، می لفق نیزا هاگن رد شهاگن ، دشک رداراپیینمی لفق و ردمیدور تمس هب
. دشک می مامح لخاد ارهب میگیدرووا

. دنکن ی هاگن ی مایلعر مادنا هبدنک عسیمی و دزادنا اراپیینمی شرس هدز مرش نیزا

هب تسد همه و همه شخرس اهی وبل شا هتخادنا اهیلگ هنوگ و هدز تلا جخ نامشچ . دشک می نادند ارهبزیر شبل

. دننارپب ی مایلعر رس زا شوه و لقع ات دنهد مهمی تسد

دوش. ینیزامی رانا اهی وخیهریبل دهد می تروق ی تخس ارهب شناهد بآ

نیزامیدرب. تمس ارهب شناتسد

شند شکی شوغآ اربیهب دراد درتید

رتمی گنت ار شناتسد هقلح ردقچ ره تسا میدنک،جعیب لفق نیزا رمک رود ار شنازرل شناتسد و ددنب ارمی شنامشچ
دنک

دشکب ششوغآ رد دناوت منی

.

ارمیبیدن، مامح درس دیراو اهنت شمشچ میدنک.پیش زاب اهیشار کلپ الی مارا

. تسا هدرکن تداع شندوبن هب مه زونه دشک می بقع و میدنز گنچ یش اهوم ابکالگفیهب

اهار سابل میدور. دمک تمس یشهب اهوم ندرک کشخ اب نامزمه دوش می جراخ مامح میدنک.زا نت ارهب ششوپ نت هلوح

میدنک، اجباج وآیز رد



دوش.. می شا وخیهر دشک می نور یاربی گنر ی سوت لپیرو

.

رادیمینکی؟. راکچ ممناخ دوش: می شتاکرح نیزامیشنیدنوخیهر رانک تخت وری مارا

میدنک. اجباج ار شرمک تشپ تشلا وب دشک می شا هدمآرب مکش یوری تسد نیزا

مفاب می سابل تارب مراد نیزا:

.

ی؟؟ دلب هگم -هوا

یارپیش گنر فسید کچوک وکاله میدنک زارد ار شتسد ، متفاب مهکاله نومچب ببیناربی متفرگ یدا نامام زا هزات -هن

یمیگیدر. مایلعر نامشچ

دزنیکم شا ارهببینی سابل ووریشمیشنیدن، میدور تخت تمس وهب ددنب ارمی دمک ،رد دشک معیقیمی سفن ی مایلعر
میپیدچ. شا ردبینی نیزا رطع یدنک،وبی

شدا یهکمیدیدی کچوک یز چره یاب تقو دنک ششومارف دناوت می هنوگچ

؟ داتفا می

؟؟! دوش دیرگی رسمه تقشع نکیهک لوبق نکیو شومارف ار تقشع ی ناسآ هباین دوش می رگم

دوش، می جراخ قاتا وزا دزادنا می تخت وری ودنک می هلا چم شتسد اررد نهار پی لبق رتزا کالهف

دزنیکمیدنک، شناهد وهب دشک می نور یبآیاربی رطب لا چخ ی نورد وزا میدور هناخزپشآ تمس هب

. دناخرچ می زپیاریی سنلا تمس ارهب شرس ورفیندایزا داد ی ادص اب

.... روخن بآ زاشیهش متفگن هگم دزی، نهد شیهش هب هک یمینکی؟زاب رادراکچ ی نیزا:مایلعر

. دبوک یمی یمایلعر وزاب هب شف رظی اهی تشم واب دتس میای شرانک صرح اب

شیهش. هب منیمنز نهد دیهگ هشاب بخ ی:ای....ای...خیلی مایلعر



مینکی. وتدوخ راک رخآ مهینومیگیلوی هعفدره نیزا:

. شدناشن می ووریباکیتن میدنک شدنلب وریمزین وزا میدنک هقلح نیزا رمک رود ار شناتسد

میمد. ماجنا گبیور وت راکیهک ره دعب ینم.زااینهب هجوج مشچ ی: مایلعر

؟ لوق میوگید: تسا شدوخ صتخم هک سول و روخلد ی نحلا دوش،ب مخمی ی مایلعر تمس وهب میدنک هچنغ اهیشار بل

لوق لوق میوگید: دوش.زیربل می شا هدرک هچنغ نابل اهخیهری هدش هرخسم دننامه ی مایلعر

ی همه زا غراف هک دشونب ردقنا نیزا نابل هدننک تسم بان بارش نآ زا دهاوخ می شلد نیزامیدرب. تمس ارهب شرس مارا

دوش. عملا

وزاپیش میدور اوه هب دود نوچمه شنامشچ ی ولج یر وصت میگیدر رارق نیزا تروص ی تناس ردیک هک شتروص
دوش. می وحم شنامشچ

. ندرک تبحم هب رهاظت ونیزااب ندرک تبحم یاب .مایلعر دندوب هدرک تالش ناش ی گدنز ندش رتهب اربی ردق هچ

ندرک هلباقم اربی دراد ناوت ردقچ مدا یک رگم ؟ دنتشاد ی منرب شرس زا تسد هک دنتساوخ می شناج زا هچ اه هرطاخ این
؟ تارطاخ یزا هوبنا اب

. دهد می شراذا شتارطاخ هک منیدنک شت ذای ردقنا شندوبن

. دتسرف می تنعل نامز مزینو وهب دشک ورفیدامی دبوک وریمزینمی رب مکحم ار یبآ رطب

وهب دراد مربی ار دوب سنلا رانک یهک دنلب نودلگ و دوش می جراخ هناخزپشآ میپیدچ.زا ششوگ رد اهینیزا هدنخ ی ادص

. دبوک مزینمی

مزینم وهب دراد مربی اهار همسجم هناخزپشا نپا وری .زا ددنب می شقن شمشچ ی ولج اهینیزا ندز اهوجیغ تنط شی

دبوک ی

. دوش می گنر رپ شنامشچ رگیهاهینیزاپیش مک مک



: دشک رفیدامی ومغ درد وزا دهد می راشف اهیش وریقشیهق ار شتسد ،وریمزینمیشنیدنو دتفا می نارود هب شرس

. هنوخ وتیاین میمنک قد مراد دبی؟! مباذع ی اوخ دیهگمی ردقچ متسخ ادخیاااا

ی درکراکچ ...ببین درگرب ادخ ارهب ی....وت درگرب طقف ماوخ می ادخ یی....ببینزا اجک .نیمزا.... ااادخ ماوخ می ومزا نمنی

میمد. سپ صاقت مراد ... ماهاب

. منوت منی وت نودب دیهگ درگرب ادخوروت

دوش می رگم . دنازوس یارمی مدا ره یرگیهاهیشلد ادص ی.... تفر هک وت هب تنعل نم.... هب تنعل ی... گدنز هباین تنعل

ی؟ تالشینکب شندرک مارا اربی هک ی؟بینا رذگب شزا اهیشارببینیو هناش شزرل ارببینی، درم رگیهاهییک

ما. هتسخ ..نم....نم درگرب ادخوروت سریهدنیمزا.. مبل هب منوج ی: مایلعر

. تسا هدرخ مخز ملد

بصن وریدیراو هک نیزا باق هب دوش نک.خیهرمی مموراوت ... ممورآان بلق وراین شکب شزاون تسد وش ممحرم بیا

میندلا: زجع دوب.اب هدش

. مراد بت ،ببین مرادن تقاط وتمیمیمر...دیهگ نودب مراد ببین،ببیننیمزا

ارباالواپیینمیدنک: شرس و دراذگ می شا وریپیناشی ار شتسد اه هناو دی دننام

تایشمیگیمر. مراد . مزوس می تندوبن بت وت مراد ، مراد بت هرآ...هرآ

بیرای. مارب مرگ نکی،ابیدشیر یهما وشاپو ی شابوت االنابید

ارچنیتسی؟ سپ ی شاب مرانک .االنابید مشوپب دبی مهب مرگ سابل ابید

ماوخ می وتدوخ نم ماوخ منی وتسکع نم نزن لز مهب ی روطنوا یتسیپیمش؟ ناااارچ ی تنعل د

ماوخ می وتگنشق ی امشچ نوا هب ندرک هاگن . ماوخ می وتشوغا ....نم وتدوخ

. دبوک ووریمزینمی دراد مربی وریدیراو ارزا سکع باق میدور، دیراو تمس مربیخیدزوهب اج یتزا نابصع اب



میدنک. درخ و دبوک ووریمزینمی دراد مربی یزانیزامیبیدن سکع باق هک اجره ، دناخرچ می هناخ اررد شهاگن

. دشک می زارد تخت ووری میدور باوخ قاتا هتمس هب هتسخ ابنتی دعب ی دنچ

دوش. می عطق دعب ناثیه دنچ و دوش می دنلب یشل ابوم گنز ی ادص

... ماهلا زا سامت و۲ شردام زا خساپ بی سامت ۷. دمحمر مای زا خساپ بی سامت میدنک.۳ زاب ار یشل ابوم لفق

یم، تسه تنارگن هک نومضم اباین ههلا و شردام ، دمحمر مای زا میدنک زاب اراه پیما

اهارمنیدی؟ سامت باوج یی؟ارچ اجک

، دشک ولگیشمی اراتزیر وتپ و دراذگ وریمهمی اهیشار مشچ دوش. اهمی پیما نداد باوج بیخیلا

میدنک. ساسحا ولگیش رد اسرف تقاط ی درد و شزوس و دوش دشیدرتمی هظحل ره شدردرس

میدنک. قرع امرگ زا شندب مامت اما میدنک امرس ساسحا دوش. می عمج دوخ رد وتپ زیر رتش وبی ایمیدنک هفرس کت

. دراشف وریمهمی امرس اهیشارزا نادند و دشک می شا وریپیناشی درس قرع وری ار شتسد

. درادن مه ار شنفلت هب نداد باوج ناوت ردمیآید،تحی ادص هب یشل ابوم هرابود

دوب. نیزا نوچ ی راتسرپ جاتحم وحاال داتفا منی زور و هباینحلا دوب شرانک نیزا اشیدرگا

وری ار تشلا وب میدرب تشلا ارزیرب شرس زیدا درد رس مهمیپیدچ،زا رد هناخ گنز ی ادص اب یشل ابوم گنز ی ادص
. دراشف می شرس

دوش. می عطق ودره هناخ گنز و یشل ابوم گنز ی ادص دعب یهق قددنچ

. دروآ می نور اربی شرس هدش عطق اهادص زاایهکن لا حشوخ

. دراشف اهیشمی شوگ وری مکحم اهیشار تسد رد، نتسکش ی ادص اب اما



. دونش می دوش یکمی دزنقاتا هب هک یار سک اهی مدق ی ادص

می ورف قلطم وردسیهای دوش می هتسب شنامشچ و دونش ارمی شردام ی ادص دورب اهیشوریمه کلپ زاایهکن لبق
دور.

میدنک، زاب ار شنامشچ مارا و یمیدنز خرچ اجیش یرد مایلعر

دنک. تداع رون هب شنامشچ ات میدنز کلپ دنت میگیدرودنت شنامشچ ی ولج ار شتسد دوب قاتا دشیدیهک رون اب

ردمیآید.... شدرگ هب قاتا رد شهاگن

رانک و دوب وجید اهیدقیمیو هدنناوخ اهی سکع زارپ شراو دی ورد یهک مرک ایو هوهق گنر کرتیب اب انشا ی قاتا
. تشاد رارق ی ووینولا گیرات تخت

میدش؟ شب صنی چیزی هچ شقاتا هراو دی ورد اههب سکع این ندنابسچ .زا تشاد لسیهقای بجع دمحمر اینمای

میپیدچ، شپچ تسد رد یهک شزوس مربیخیدز.اب اج وزا میدنک شندب لئاح ار شتسد

و دراشف می شتسد وری ار شتشگنا و میدنک جراخ شتسد ارزا مرس نزوس میدنک. مخا و دوش می عمج مه رد شتروص

یریمیدنک. گولج نوخ ندمآ زا

میدور جراخ قاتا وزا میدور قاتا تمس وهب دوش می دنلب تخت وری Iزا

. دسر می شوگ زااپیینهب اهادص

دوش. می ناهنپ دیراو تشپ و دتس اپیینمیسریدمیای هقبط هب یچیهک پرام هلپای هار رانک

. منود منی ور نوتتفلا خم ؟!لدیل نامام منینزی گنز ارچ : دمحمر مای

؟؟ دننک وریمخ گنس ی اوخ چی؟؟می مگب منزب گنز یی ور هچ ی؟اب منینود اعقاو مسیه:ینعی

ی. سانش ی منورانواراگنا مینزی فرح ی روج .ی دننک ینراکیمنی چمه : دمحمر مای

منیمنز. گنز میمگ نوشمسانش می نوچ -



؟؟ هنزب داوخب هکاینیکی دز نومرس لگیهب هچ ترسپ نوا چی؟منینگ مگب منزب گنز ال صا

ربیم داد هزاجا شدوخ مدز فرح ششاداد اب نم یما. مایلعر لثم نم راگنا مینزی فرح روج ؟ی نامام -ینعیچی

ی. راگتساخ

؟ هاگتشادزاب ی داتفا داد هزاجا نوچ ناها -

دیهگ. نزب گنز ببینی؟ وترسپ ی تخبشوخ ی اوخ منی !!وت منامام میهنک. قرف شا ضقیه تسادج شثحب نوا -

میدنک. شهاگن هنامولظم و

امااالنهن. میمنز گنز نکن، مولظموتفا قی بخ مسیه:خیلی

ی؟ چارب -دیهگ

می بت وت هراد هزور هس ما هچب ، هشب بوخ ی مایلعر حلا راذب -

ی. راگتساوخ مسارم بیدا هنوت منی هک .اابینحلا هزوس

بیدا. تس نی رارق ی -لویمایلعر

ابنیدبیدا؟ -اوینیچی؟ارچ

؟؟ هروخب مهب ی راگتساوخ ی اوخ ؟می هراد لکشم ی یونیدابمایلعر -ینعیمنینود

گبیهکنیدا؟ شهب ی اوخ یمی روجچ هتگرزب ردارب مسیه:واال

بینا؟ رانک مهاب یابید روجچ زیدامیهش،مایرلعیوونید دما و تفر امش جاودزا دعب یهک درکرکف هباین مشدعب

. ننکب ناوخ می راکره شدعب هروخن مهب ینم راگتساوخ طقف هرادن ی طبر نم هب دیهگ شدعب -

ی؟ میمهف میهنک قد ونیدببیهن رانک ور یوت،نیزا سورع مسارم وت ادرف سپ ، هتردارب نوا دمحمر -مای

؟؟ مرذگب همجن یزا مایلعر رطاخب یهک رادن عقوت . هسرب هبایاجن هتساوخ شدوخ نوا اما ممهف می -هرا

دمحمر -مای



اه. متسه ترسپ گنیر،منم یور مایلعر فرط مهردقنا دیهگ، میمنز تسار فرح بخ ؟ نامام وچی دمحمر -مای

ی، نکشب ومچب لد هگا منیمنک حالتل ومر ،شی مراذ یمی راگتساوخ رارق بشادرف یا بشما میمنز،اربی گنز بخ -خیلی

گبینیا،مهفیدی؟؟! شهب ی رادن قح

نامام _

بیدا. ترتگرزب ردارب ناونعب وگب شهب رادهگن مارتحا منیدا.وت ونیدونیزا رطاخب نوا شاب نئمطم ... ناما -ی

دیهگ. نزب گنز ،بیا هشاب بخ -خیلی

گبیر. ونوشرامش -

می هفرس مهرس تشپ و دوش می رتش بی شدردرس و دروخ وریمزینرسمی دیراو رانک ، دونش ارمنی ناشتاملا کم همادا
دنک.

میندلا: لد ورد دشک می شوغآ اهیشاررد وناز و دهد کتیهمی ارهبدیراو شرس و دروا می بل یهب دنخلت

. مشاب شجاودزا مسارم وت نم داوخ منی ممردارب تحی هک سریمد اجک ببینهب

هبهیچراکیمنیما. هک ما هتخوس هرهم مهزیدایما.یه ما هداوناخ تحیوتی نم

اربی لقادح شاک رتمیمش. هتسکش زااپردمیماو مراد بیوت هظحل ره اما هدش مومت نومطبار یینیزا؟بیاببین اجک هآ

. متشاد شزرا وت

ی؟ دشراد بی شاداد :هع دمحمر مای

. مدشراد بی هزات دوش:هرا می دنلب تمحز میگیدروهب ارزادیراو شا کتیه

ی؟ رادن ی؟درد رتهب -



. مبوخ -هن

، منزب فرح تاهاب متساوخ می شتسار -

رادی؟ هلصوح

میدور. قاتا تمس وهب باالواپیینمیدنک هشاب هناشن ارهب شرس ی فرح هیچ نودب ی مایلعر

مونش می بخ میشنیدن: تخت وریشوری هب یور یمیشنیدنومایلعر لدنص ووری دوش می قاتا دراو شهارمه دمحمر مای

؟

نکی. عورش وتنامرد ابید رتدوز هچره هک هتفگ رتکد شتسار بخ : دمحمر مای

بیهرا. ترد زااپ هداس ی دروخامرس مهین هراد ناکما ، تسه تنت وت زونه ی گدروخامرس رادیو بت هک هزور هس االنمه

یوایهکن...ایهکن... شاب بقارم رتش ابیدبی

ی؟ هکابیدنزب تسه دیهگای فرح -

جاودزا همجن اب ماوخ .می بشما هساو یم تشاذگ ی راگتساوخ رارق مدز، فرح ایان نامام مگب،اب ی روجچ .. شتسار -

؟ ترظن منک.

؟ راکچ ی اوخ می ونم رظن ی.دیهگ تخود ی،ربیدیو درک وتاراک همه -وتدیهگ

. همهم مارب ترظن ی، مرتگرزب ردارب وت بخ -

ومینا میدنک نشور یسیراگی مایلعر

میدنک، ادج شبل ارزا میگیدروسیراگ معیقیزاسیراگ دهد،کپ می رارق اهیش بل

میدنک.زا شهاگن وخیهر میدنک شخپ دمحمر مای تروص اررد شراگ سی دود و میدنک دمحمر دزنیکمای ار شدوخ مکی

دوب... هتفهن رگیای حیهل شتشپ هک اه هاگن نآ

میشی؟ شلا بیخی نزب ور همجن قیهد مگب نم هگا ینعی دمحمر ی:مای مایلعر



رانک ار سیراگ دود تسد اب دمحمر مای

: درگن یمی مایلعر نامشچ رد سرت واب بجعتم و میدنز

؟ منزب وشد اربیچیابیدقی شاداد _ینعیچی

؟ همهم تارب نم رظن منیگی هگم نممیمگ... نوچ ی: مایلعر

بخ...هرا....اما....... بخ... -

ی؟ -مینوت

هک دشاب هاوخدوخ دقنا تسناوت می روطچ میگیدر، برض یشوریمزین اهاپ واب دزادنا اراپیینمی شرس دمحمر مای
. منوت منی هن بخ : دهدب ی رظن ین چمه

ارگبیدر؟ همجن و دمحمر مای جاودزا ی ولج دهاوخب ابونید شلکشم رطاخب میداد هزاجا شدوخ هب هنوگچ

. همهم تارب مرظن وگن سپ : دشک می زارد تخت ووری میدنک شوماخ ارردزیسریراگی شراگ وسی دشک می بقع ی مایلعر

. گنجب همه فرح اب تقشع نتشاد رطاخب . تفر یپیش سک فرح منیهشاب قشع وتی

وش. تخبشوخ .وت مقشع رانک مشب تخبشوخ متسنوتن نم

. دزود ارمی شهاگن بیاجیش تواضق زا هدنمرش و دروا می بل یهب دنخبل دمحمر مای

دوش. جراخ قاتا اتزا ردمیدور تمس ،نمدیهگمیمر.هب شاب هداما بش اربی سپ . شاداد نونمم : دمحمر مای

منک..... ی ردارب تارب و مشاب ترانک منوت یمنی صاخ زور ین چمه وت هک هدنمرش منیما. بش اربی ی:نم مایلعر

. هتدوخ عفن هب مندمو ی:نی مایلعر

..... شاداد :اما دمحمر مای

: دروا باالمی توکس ی نعم ارهب شتسد ی مایلعر



وت. مه نم مه . سا همه عفن یهب روطن میگیای تسرد نشیمد. نامام اب وتافرح

منک. تتحاران متساوخ منی شاداد هدنمرش : دمحمر مای

شبین. تخبشوخ امش لقادح مراود متس.مای نی تحاران -

. نونمم -

********************

آیهنو تفج جمید،یک هللا کالم دلج یک همولعم یه رهماب ارامش میهدید تلا کو هدنب ییآیاهب میازر همجن مناخ _

؟ مروا بردی اسراپ دمحمر اقآیمای بانج مئاد دقع و....هب نادمعش

چبیهن. لگ هتفر سورع اهر:

بل یمعیقهب دنخبل و دراشف می دمحمر یمای هناش وری ار شتسد ونید

. دروآ می

میداد رازآ هدرکن هانگ اربی ار دمحمر ابیدمای گبیری؟ارچ لد هب مهکیهن ارببینیوزاب ترهاوخ لای حشوخ دوش می رگم
؟

هباین میدرک جاودزا دیرگی درم اب شرهاوخ رگا تشاد ینان مطا هک دوب هدش نئمطم تدم رداین شا ی گنادرم زا ردقنا
منیدش. تخبشوخ هزادنا

..... مناخ نمادکاپ همرکم یهز شود میمنک، ضرع مود -اربیراب

گالببیهرا. هتفر سورع هنلا:

میدنک. لر تنک ار شا هدنخ ی تخس .هب دزادنا می دوب قرع خیسزا هک دمحمر مای تروص یهب هاگن

گالب،هب نتفرگ و لگ اربیچیند ار سورع شوخرس رتخد هدع میریدزویک قرع سرتسا زا هنوگ این داماد هراچ بی
. دنتسرف وگالبگیریمی تشد



. درادن ار هبطخ نشیند راب هس تقاط وگبید. ار هلب لوا راب نامه وگبید هبنیزا امتح دشاب شدا ی

میمنک...... ضرع موس _اربیراب

دوش می سبح اهردسیهن سفن همه

.

خیهر یقا تشا و قوش زارپ ی هاگن اب اهرت ناوج یو کشا نامشچ اب اهرتگرزب

. دنوش می بشما سورع ون نابل

...... داوخ یمی ظفل زیر سورع : رحس

؟ دننک می شلطعم هنوگن هکای ارمنیبیدنن داماد حلا رگم . تسا ای هرخسم موسر هچ .ایاهندیرگ فووووپ

میدرب ورف شا ی کشم تخود شوخ راولش ارردجیب شناتسد ونید

دنلب اه شکیند ولک هلهله ی ادص . ددنب می همجن تسد رظیفیارهب دنبتسد هک دوش می دمحمر مای نازرل ناتسد وخیهر

دوش. می

میدنک. اعد ناشندش تخبشوخ اربی لد هت وزا ایمیدنز هسوب رکیم نآرق وری همجن

. دراذگ می دقع هرفس رکیمارمینا نآرق

میسرید. شوگ هب دروخ مهمی هب داماد و سورع هکباالیرس یی اهدنق قت یقت ادص اهنت و دوش می اپرب توکس هرابود

. مردارب و مردام و ردپ هزاجا :اب همجن

هلب.

دهد می نور ادصبی یاب گدوسارس زا هک دوب دمحمر معیقمای سفن ی ادص دسر می شوگ هب عمج رد هک یی ادص لواین

میپیدچ. قاتا رد ندز تسد و شکیند یجیغ ادص دعب و

. دزود میگیدروهبآیهنمی دقع هرفس نورد جآیلاهی ارزا شهاگن ونید



زا ناشن هک شا هدمآرب مکش نآاب اهر شرانک و دتفا میباسیدمی دنق داماد و سورع رس هکباالی هنلا هب شمشچ
دوب. هداتس وای رمک هب تسد میداد شا ی رادراب

. دندوب هداتس ای دمحمر یمای اهرهاوخ رت فرطنوا

گبیدر. داماد ارزا هلب باوج اتایرابن دناوخ ارمی دقع هبطخ اقآ جاح هرابود

دوش. می سکعنم قاتا رد دمحمر مای یهلب ادص هک تسا یهد سرن مامتا هب اقآ جاح هلمج زونه

منیآیدو دنخبل وا نابلر ب اهنت ....و لوجع و لوه داماد اربیاین دوش می دنلب عمجیت هدنخ ، توس و تسد اجی هب ایرابن

. دناخرچ می دقع قاتا رد ار شنادرگرس هاگن

:هنلا دناسر می هنلا ارهب دوخ نارگن یار. مایلعر هننیزاارمیبیدن،هن

مناج هنلا:

؟ تساجک ونید:نیزا

نور بی تفر هنلا:

ی؟ چارب ونید:

.... نور بی نتفر همه . نشاب ابنید هدرم نوشرسمه یا نتفرگ طالق هک یی اسک دقع هرفسرس بخ -

ایه؟؟ هرخسم مسر هچ میدرغ:این شا هدشد اهیلکی نادند یتزابین نابصع اب

ها هشب تحاران منیگیداشید

دوش. می جراخ قاتا زا تعرس هب

. مهاب ی نیزاومایلعر ندوبن زا دوش می نارگن

عسیمیدنک و دهد می ناکت تسار و پچ ارهب شرس ؟ دروا رسنیزابی بالیی دنکن

ی؟ ندرک مارا هچ دنک.اما مارا ار دوخ و دنکرود دوخ یارزا فنم راکفا



ارمیگیدر. شا رناژی مدق هد هزادنا هب دراد مربی یهک مدقره ردمیآیدن. شزرل هب شناتسد

میشکید شتآ ارهب شراگ سی یعملا همه زا غراف و دوب هتسشن سنلا رانک ی لدنص وری یهک مایلعر دابیند

دهد می نور یبی گدوسآ رس ارزا شسفن دتس، یشمیای اجرد و دوش لشمی یش اهاپ

اسیهایارمیبیدن، غاب ناتخرد یزا هوبنا میدور،مینا غاب تمس هب دیرگیزاسنلا تمس یزا مایلعر هب هجوت وبی

می ششوغآ رد تشپ وزا دروا می بل یهب دنخبل وابدیندنیزا دود می غاب ی اهتنا وات دشخب می تعرس اهیش مدق هب
. دشک

میگیدر. مارآ شا هنادرم یمبو ادص نشیند هکاب دروخ یمی ناکت اجیش رد سرت نیزازا

. دنادرگ مربی دوخ تمس ارهب ووا میدنک هقلح اهینیزا هناش رود ار شناتسد

زعیمز؟ هدش چی هشاب تحاران مموناخ ونید:بنیمن

نیزا:ونید

ونید ناج _

نکیم؟ جاودزا مهاب یهک اوخ مهمی زونه _

هرا. هک همولعم _

میهش؟ شضوع مرظن نومجاودزا هب هدنوم زور دنچ ی درک رکف ارچ

ی؟ نئمطم ی درک یهک باختنا .زا مراد هرهلد منود _منی

ما نئمطم _هرا



منیشی؟ نومش یپی نئمطم _

تقو همه این زادعب مسر می هبنیمزا مراد هرخ بال مشب نوم _اربیچیابیدشپی

متس نی قباس نمنیزا _اما

لبق هب تبسن ی دشرت موناخ و رتگرزب هتسرد ونید:

میهشو... هدز مرس تشپ هک دحیثاهیی و فرح و هدروخ ما همانسانش وتی طالقیههک رهم قباس ابنیزا نم قرف _هن

هرادن مهایتی اربینم زااینچیاز مودک یهکهیچ _مینود

یدبی.... گدنز یل کشت هدرکن جاودزا وبقال هتدوخ لثم رادیابیکیهک قح وت _اما

میبینن... هقلطم یهنز مشچ هب ونم همه هدرک قرف مافیل و هداوناخ وتی ممهاگ تحیاجی ببین...نم

یچیمیمگ؟ میمهف ننود می سحن ونم لا ثما همه منک تکرش منوت منی ممناسک دزنیکرتین دقع نشج وتی تحیدیهگ

می هرش شنامشچ ی هشوگ زا هک یار کشا تارطق تشگنارس واب دشک نیزامی هنوگ وری راو شزاون ار شتسد ونید
میدنک. کاپ ار دندرک

دوب. هدما درد هب هنوگن ای شزا ینی جنران کزان چیزیلد هچ زا ابیدمیمهفیدهک مه لوا زا

یربایمینکی؟ روجن ای مدرم فرح هساو وتلگشوخ ی امشچ ونید:رادی

منیهش ضوع ممرظن منئمطم مباختنا زا نم ینمی. گدنز سناشوت ی؟ سحن وت هک هتفگ کی

.... تسا دیهگ فرح دشییه نوم شپی نماب جاودزا زا وت هگا حاال منوم می تقشاع و مدوب تقشاع مهیهش

زا اتابرنینام نوبا خی هب متخود می مشچ و متسشن می هرجنپ رانک ومنیمش.مهیهش مدشن نوم شپی تقو هیچ نیزا:نم

بیاین.... هسردم

پتیند. هب میدرک عورش مبلق مینشیمد وتاپ اهی مدق ی ادص هک تقوره بیاین.مهیهشو



. مدش می تقشاع رتش بی تعاسره زورره یمد. باوخ وتمی رکف اب بشره

،اما.... هتفو نی قافتا نوا ات مدرک ومش یتال همه . هشب ی روجن ای متساوخ منی نم تخ. مهری چیزهب همه هعفد امای

گبیمر...نم... یور یمایلعر ولج متسنوت .منی مدوب یهد سرت ، مدوب عضیف نم

.

. تفرگ وامی ارزا ندز فرح رتش لابی جم ولگیش هب دوب هتخادنا گنچ یهک ضغب

تباث مه هب نومق عال قمع هک دوب هدروخ مقر ی روطن دقتیراربیامای یاما دوبن رصقم وت منود می سسسس ونید:هی

. هشب

. تسام مهلا هظحل ور،این هظحل ور،این بشما ، بسچب ور زورما ی. نکرکف هتشذگ هب ماوخ منی دیهگ

نکیم. شنفد هتشذگ نومه ابیدوت هدوب یهک چره هتشذگ . نومندوب مهرانک هب شاب عناق

میزاسیم، ورگ دمهی ی وتآیهدن ونم

یم. نودب رتش بی ورگ دمهی ردق شبیمو مه یمهلا تخس همهن ای زادعب هک دوب این تمسق مه. قشع مهوهب رانک

..... مسرت می درم زااین .نم...نم هرذگ منی ارجام یزااین تحار یهباین ونید.مایلعر مسرت نیزا:نممی

متسه ترانک ینم تقو ونید:ات

. هنکب ذایتت هنوت منی سکچ ...هی سرتن زاهیچی

متس. یندیامیای همه ی ولج نم ی. نممینوم رانک مهیهش هک هدب لوق طقف وت

تس. ینی سک یهک مایلعر

بیهرا. ترس بالیی داوخب هنکن ، متنارگن نیزا:نم

. دنخب ..وت شابن نم نارگن ونید:

هشب ورحیفنم بیهرا نمرس بالیی هنوت منی سکچ .هی منکرپس یندیاسیهن همه ی ولج هک رناژیمیهد مهب تاه هدنخ

هنم. یناب تشپ تاه هدنخ یرناژی تقو



نیزا:اما...

... شابن نارگن ردقنا ،هیچچیزیمنیهش. ششش ونید:هی

چی همه . نکنرکف مه نومقشع .هبهیچچیززج شابن نارگن مه ردقنا عاالممینکیم. ونوم ی سورع زور همه ی ولج بشما

. مروخ می مسق میمنک. تسرد وز

. مروخ می مسق میدنک: رارکت و دروا باالمی ندروخ مسق ارهبعالتم شتسد

و ندش تخبشوخ اربی دهد ینان مطا دشاب ی سک تسا شخب تذل ردقچ دوش. نیزامی نابل نامهم یمعیق دنخبل

.... ندنام تخبشوخ

ونید یهک سک دوجو تساب زی ردقچ و دشاب اربیت مکحم ی هاگ کتیه دناوت یهکمی سک دوجو تسا شخب شمارآ ردقچ
. تسا تبحم و قشع ی هدنهد

هدش شا ی گدنز مامت اهزور یهکاین درم دوجو زا دوش می مرگ مه شلد میشنیدن شا وریپیناشی یهک مرگ ی هسوب اب
دوب.

ب بلق یقیاربی سوم رتین اوآ شوخ ونیدهک بلق نابرض هب دراپس می شوگ و دراذگ یونیدمی وریسیهن ار شرسزا نی
دوب نیزا بات ی

می رود وا ارزا اهیدب سح اهو سرت مامت هرابک وی میدنک ذوفن شنت اجی،اجی رب شدرم شوغآ یمعیقزا شمارا و
دنک.

ی کشا اهی هرطق وهب میدرب ورف ونید شوغآ رد رتش اربی شرس دوش می مکحم شرمک رود اهیونیدهک تسد ی هقلح
دهد یرابیندمی هزاجا دندوب هدرک الهن شنامشچ رد هک

دوش. می شخپ غاب و ردسنلا یقیهک سوم هب دنهد می شوگ توکس رد ودره و

هرذگ چیامی تنهذ وت منود می یکلا اهوزرآ زارپ تهاگن لا وس هلا،یهعملا وس تامشچ 《وت

اسیهتا لثم تسرد ، ترانک منوم می هرت قشاع کی اما میبینیوت

بیاهنیت نوا ات زورره ات زورما زا

وتاپ کاخ اجی سکچ منیگیهرهی

《. مروخ می مسق . قشع منیمیهراین



. تشاد ی ناوخمه ناشن اهوبیتاهابحلااال هلمج این ردقچ

و دراذگ ینیزامی هناش وری ار شتسد میدنک،یک ادج ششوغآ ونید،نیزاارزا

نیزا گنهآ ابریمت هارمه و دهد می تکرح شرمک وری راو شزاون ار شرگ دی تسد

. دروآ می نابز ارهب گنهآ ی دعب وبیتاهی دوش خیهرمی شا ی کشا نامشچرد و دروآ ردمی تکرح ارهب

میهنز زونه مبلق یهک تقوات 》

یوتیاینهنت نوج هک یهک تقوات

اهیدب زوروت ، بوخ اهی زوروت

مروخ می مسق ، متاهاب مهیهش

مروخ می مسق متاهاب مهیهش

مروخ می مسق متاه هظحل وتی

مروخ می مسق ، متاهاب مهیهش

《 مروخ می مسق متاه هظحل وتی

، دروآ می نابز هب ایهک هلمج ره اب

میدنک. رتمارآان ار شمارآان بلق و دشک می شتآ نیزاارهب ناج مامت

درم. این قشع زا دوش رپمی اپرس و دزود می مشچ ونید نامشچ رد کشا حهلاایزا تشپ زا هناسانش ردقزا نی

. دراد می هگن شا ی تناسدنچ رد نیزا تروص اب سامم ار شتروص و میدرب ولج ار شرس ونید

. دتفا اپیینمی شدوجو نطب چیزیرد میدنک ساسحا ردمیاید. تکرح هب نیزا نابل و نامشچ بین شهاگن

ار شرس و رتمیدنک گنت ار ششوغا هقلح و پیمادیدنک تئارج نیزا هتسب نامشچ رتمیدنک.ابدیند نابز اراب شنابل

میدرب... ولج

میشنیدن. شرمک ردمیآیدووری تکرح هب شندرگ وری درس قرع

یمعیقیوریبل هسوب هراب میگیدرویک دوخ درتیدیارزا یره هزاجا و دراشف نیزامی رمکرود ار شنازرل ناتسد فک



، دناشن اهینیزامی

مهورد دوجو زا دنرب می تذل دشاب ناشناج رب سرت هرذای هکنآ نودب و دوش رپمی قشع یاین امرگ زا ود ره دوجو
. دنوش لحمی یدکیرگ شوغآ

دنکش می شرمک و دروخ ی،وریمزینمی درم غاب مینا تخرد رتزیرنآ فرطنآ هک نآ زا لفاق

ردمیآید شزرل اهیشهب هناش میشنیدنو شرسمه اهی دیرگیوریبل درم بناج زا ایهک هسوب زادیند

؟؟ دوب ندیا رد یباالرتزااینمه رجز رگم رزتیقمیدش. شرسمه ندب هب یدیرگ درم وسی زا یهک مرگ زا

. تشاد ار هاگلتق مکح اربیش هک غاب زااین دورب دوش،ابید می دنلب اج میگیدروزا تخرد ارهب شتسد

تح یهک نکش می ردقنا اه تقو ی .هاگ دوبن اربیوا اجیی رداینمینا ،دیرگ تفر .ابیدمی تشادن ندنام دیرگلدیلیاربی

ی، رادن مه ندرک ضارتعا یانی

دوب. هتسکش بشما ی.رآی نکش می ادص مینکیوبی هاگن طقف

تحی دوب.دیرگ هتفر یدیرگی درم شوغآ رد شدوخ ابمیل شقشع ی دوب،تقو هتسکش درم این مسج و حور و بلق

..... درادن مه ندرک ضارتعا ی هزاجا

دنک؟ عتیینلکتیف تسناوت منی هک شقباس رسمه ی گدنز ؟اربی تفگ هچابیدمی

سملا،وهنپیشیهن مسج سالتمیو .هن دنادرگرب ناش ی گدنز نیزاارهب نآاب دناوتب هک تشادن دوخ تحیچیزیزا وا

.هچابیدمیدرک؟ ناشخرد

. تشذگ چیزمی همه وزا تفر ابیدمی اهنت

داتس میای شا ی گدنز هکابیداپی نامز نآ

دوب. هدش ودبیاهیشاین تنا خی وحاالتنیهج درک باختنا ار هابتشا هار

میدنک. رذگ غاب ناتخرد وزامینا میدرب ورف شراولش ارردجیب شناتسد

شا مهیگشی قوتاپ تمس وهب دوش می راوس و میدور شن شامی تمس هب دنک ی هجوت بلج نارگ دی رظن رد هک نآ نودب



. دنار می

میدنک. نشور ار طبض ارزیدامیدنک،هن شن شامی تعرس هن ایرابن

و میدنز یشلز وربور نابا خی هب اهنت

هدش زاپیشعتیین دصقم هب فرح بی

. دهاوخ هچمی شلد دناد می .ایرابن دنار می

اب تسا رارق زااین دعب دناد تحیمی

ی ضعب ی گدنز اما دوبن ندز اج درم دوب. هتفرگ ار شم ی مصت . دنکراکچ شا ی گدنز

دباتمیدنک. مدآ اهاب تقو

گنسینیمیدرک. اهیش هناش وری هصغ مغو همه دنک.این لمحت شا ی گدنز اررد تسکش همه این تسناوت منی دیرگ

چیزو همه زا هک نامز نآ رد شاک ای

و دوشاد یپی تس،سک یتانی گدنز مایدیرد رون ربیهدایوهیچ سک همه

دنک: همزمز تشوگ رد مارآ

تس،ببین ینی ربخ ... تفا واپینای دوبن یبیش سوباک ، شاب مارآ سسس هی

تس... ینی رسدرد ... تساجن نمای ناتسد

، تسا وحلای یمهین تخبشوخ ، شاب مارآ

دزنیکیوت.... رد

دوب، هتفرگ رارق زااینباالزیراپیش یهک رهش هب دزود می مشچ و دراد مربی مدق مارا دوش، می شامینپیهدا زا

یز گنارب ترفن رهش این رگنا امنی غارچ ی دادعت بش سیهای نآ رد اهنت و دندش می مولعم غارچ ابیک اهنت هک اهیی هناخ هب
دوب.

. تشاد دهاوخ یهک خلت واپینا تسا هدنارذگ هک تسا ی تخس اهی زور روآدا یی اربیمایلعر لقادح یهک رهش

ارباالگبیدر شرس شا یگشی مهرورغ واب دتس یشابی اهاپ وری مکحم تساوخ می شلد ردقچ

اهی مدآ مامت وری دنزب دکراب و دروا بی تسد یهب گنج نغیتم ناونع هب یاهیندیارا شوخ مامت و دگنجب ندیا همه واب



. شفارطا راکتنا خی

یاهاراب تخس مامت باوج وروآ باذع ی گدنز هباین مهد می همادا وگبیدنم و دنزب رفیدا دنلب تساوخ می شلد ردقچ
. دهدب نداتس وای ندوب مکحم

اجک.... هتسخ هدرم یلد واینمایلعر اجک نارذگ شوخ و لدگنس ی مایلعر نآ اما

،سیهنای نداتس اربیای دیرگاپیی

.هچابیدمیدرک؟.... تشادن دنخیند یاربی شوخ ،لد ندرک رپس اربی

دوب. شا هتشذگ سیهای هب هک نامسآ سیهای هب دزود می مشچ و دروآ ارباالمی شرس

. تسا هدش شا خیهر سامتلا اب هنوگن هکای دهاوخ هچمی ی تنعل نامسآ زااین دناد منی

لا بند راتیکیهب همهن اشیدردمیناای

. دنکاد یپی گدنز همادا مایدیاربی هک تشگ یمی رون

رد تشگ می ادخ لا بند هب اشیدمه

اربی ،هن سامتلا اربی اینراتیکیو.هن

. ندرک اعد

تشاد ی...هلگ هابت همهن سیهای،زاای همهن زاای تشاد هلگ . ندرک ی گلگ و لد درد اربی اهنت

دوب؟ هدز هجز مک رگم دوب. هدرکن شکمک و دوب هتفرگن ار شتسد ادخ زاایهکن

؟ دوب هدرک شسامتلا مک رگم

؟ تشاد قرف شرگ اهیدی هدنب وااب رگم

ار شا هتسکش لد باوج ارچ سپ

ادخیا..... ی: داد؟مایلعر ایننچین

.... نودرگرب مهبو نیمزا مگب مدمو نی

... نودرگرب مهب سالتمیوم مگب مدمو نی

.... رذگب مهانگ زا مگب مدمو نی



نک.... متخبشوخ مگب مدمو نی

منک. هلگ تزا مدموا

مدرک هابتشا مدوب هتفگ هک نم . مدرک طلغ مدوب هتفگ هک نم...نم زج تسه تاه هدنب همه هب تساوه ایهکن هساو

.نم مدوب هدرک هبوت هک نم

مشب ی بوخ مدآ مدوب هداد لوق هک

میدی؟ مباذع ی روجن رادیای ارچ سپ

دوب؟ تخس ردقچ ی دیهگدیمد.مینود درم یه لغب وت ومقشع ی تقو متسکش مدش، دروخ بشما

؟ متساوخ تزا چی هگم .... تفر لا وسر زی یغیمتر همه دش. رتسکاخ دبتیلهب مرورغ ی همه

.ره متساوخ می ومزا نی طقف نم

. دوبن این ماهراک باوج مه زاب مشاب راک اطخ هک ردقچ

ای هدنشخب وت مینگ همه میگیری؟ارچ مزا چیورادی صاقت ادخیا گبیهر. شوغآ ووت هسوبب ومنز دیهگ درم هکدوبن این

؟

هدن مباذع ردقنا ادخوروت ادخ.... تس ینی گدنشخب مینکی مقح رادیرد هک یی اراک این

هظحل ره مراد ، مرادن تقاط دیهگ

ما. هتسخ میمد.دیهگ نوج ناثیه وره

ی. دروآ نم زور هب هچ ببین ادخ میمد. مسق تدوخ هب مراد ور هه...میبینیوت

هدش مومت هطبار ...این تاه مدآ همه هب تنعل هبنیزا... تنعل یهنم.... تنعل ندیتا. زا ...گلدیمر هتسخ ما... هتسخ نم ادخ

منینکی؟ شمومت ارچ ... هتسخ ما،خیلی هتسخ میهرا... مرد زااپ هراد میهنک... مرتر پی هراد زورره اما

ی گدنز ماوخ منی ،دیهگ مدرک باختنا رادیم؟نم باختنا قح نوم ی گدنز منیگیاموت هگم منک.... ی گدنز ماوخ منی دیهگ

منک.

. مشبر یمزینگی تنعل اباینبیرامی ماوخ منی .نم هرادن ی هابت هیچیزج شرخا ینم گدنز



... مشبراخ قبیه مشچ وت ماوخ منی

.... ماوخ منی قبیهور محرترپ هاگن

دوجو ات مشاب ماوخ المنی ال...صا صا

ببیمن. مسومان رانک منز، رانک دیهگایور درم

مناخ دوب، ما هچب ردام نزیهک

... ودوب منوخ

شوغا وت زوردنچ و هامدنچ

دیهگای هسک ببیمن ماوخ دوب...منی نم

. شتر گبی شوغآ وت

شپط میگیدرو جوا ادصیش هظحلر ه

نامسآ هب ور باالمیدور.ایرابن شبلق

: دشک رفیدامی بش

اما مدرک ومش یتال همه میمنک....نم شمومت نکیا شمومت ی...یا رابجا ی گدنز زااین ما هتسخ نک شمومت ادخیا

... دشن تسرد

زور هلثم .هیچی تفگ می تسرد نیزا

. دشن اما متساوخ منیهش.نم شلوا

تس.منیهش ینی رابجا نتشاد تسود

تتسود نکیهک روبجم ی روز یور سک

مدآ همه بیناین طقف هک هشاب هتشاد

اهیشور بش و هپتب اربیوت شلد

. هرفن وریایشیرینود هب هنزب هرگ

منک. ششومارف منوت منی هک درک هباپ ملد یوتی بوشآ .اما دوبن نم مهملا شلوا نیزازا

میهش. تخبشوخ مه نوا مشابن نم ....هگا مشابن نم ایهکن منوا ... هراد یکهار طقف



شرس منک. شمومت ابید منک...هرآ شمومت دقتیمر...ابید زا ما هتسخ یممهیهن.... گدنز مامت زا نم مهس لوی هتخس مارب

میدنک: همزمز مادم بلر وزی دوش شامینمی راوس هلجع واب دزادنا اراپیینمی

دوش. می هدنک اجیش زا تعرس شامیناب و دراذگ ی مزاگ وری میمنک.پایشور شمومت منک...هرا شمومت ابید

حاال دنار می هناخ تمس هب تعرس اب

نئمطم تسا هتفرگ یمهک مصت دیرگزا

تسا

هک تسا دجی شم ی مصت رد ردقنا

شرظن دناوت مهبیایدمنی نیزا تحیرگا

... ودوش می هناخ لخاد و یدنک مزمرت هناخ ی ولج دنک ضوعار

دوش. مرتی گنسین ولگیش رد ضغب هظحل وره اهارباالمیدور هلپ نازرل ی اهاپ اب

می قاتا دراو و یهریردارباالواپیینمیدنک گتسد ودشک یمعیقمی سفن درادن مه نتسکشدصق هک تسا نا جعیبرت
دوش.

میدنک. ترپ ی لدنص ووری دروا ی مرد ار شتک مربیگیدر اررد شنت مامت درس قرع

هناخ زا هک هرطاخ المز وهبمیناز سابل ی رادقم زا دوب هدش یل کشت یهک نادمچ . دشک می نور بی تخت ارزازیر شنادمچ

دوب هدروا شا

و دشک می هبعج یوریرد تسد میدنک جراخ نادمچ یارزا بوچ هبعج ردایاجن... ندنام زور دنچ اربی شا ی ردپ هناخ هب

. دروا می بل یهب دنخلت

دوب هتشذگ دوز ردقچ دزادنا می هبعج یرد بوچ موبلا یهب هاگن و میدنک زاب ار هبعج رد مارا

. دندوب نتفرگ سکع لوغشم لتایه رد شا سورع هارمه دوب هدرک نت یهب داماد سابل هک دوب مهیندیزور راگنا

... درذگ ،می درذگ هکابمی رمع ...اویزااین درذگ وگبیم زاب مرس هچایدهب :ره دتفا می فورعم ی هلمج نا یدا

می شقن شنامشچ یزیابینیزاپیش هرهچ و دوش می هزات شلد غاد موبلا زا هحفصره ندز قرو اب میدنک زاب ار موبلا
ددنب



نونج اربیهب اه نا دوبن اهنت، و دندوب سب ی مایلعر ندرک رت قشاع اربی همه و همه اه دنخبل اه،نا هاگن اه،نا مشچ نا
. دندوب ی فاک شندناشک

دوب... دیرگی درم قح هنانز اهیرظیف تسد این نتفرگ تحی اه هدنخ اه،این هاگن حاالدیرگاین

هتشادنرب یونیزا یمایلعر هرفنود هطبار رس زا تسد و دوب اهنتیهد ینا گدنز رس رب شا اسیه لوا زور زا یهک درم
وا.... مهملا نیزا هرخ وبال درک ار دوخ راک مه رخا دوب.

تسناوت ارمی مه رانک اهرد نا دیند هنوگچ سپ دهد می شباذع مه دوشب وا هباینهکنیزاملا ندرک رکف تحی هن
دنک؟ لمحت

اربینیزا. مه اربیوا مه دوش تسرد چیز همه گنایز ترفن ی گدنز زااین زاایاجن دورب اشیدرگا

یورداینمی رادن وا هکعالهقایهب دهاوخ ارمی یوت سک و دهاوخ یهکدیرگیارمی هاوخ یارمی سک دیرگ تسا دقتیر
اهنتیدن. همه نا

لقادح هنوگن نکیاماای زاب نارگ دی ندرک ی قشاع اربی ار یوهار ورب ییا زاسب یو زوسب یو نامب یاابید درک دوش هچمی
دش... دنهاوخ تخبشوخ قبیه

اربی دیرگ موبلا دندوب درکن تقو زونه دروا می نور دیرگبی سکع ی دادعت هبعج نورد .زا دراذگ می تخت وری ار موبلا

. دننک هتیه ناشرگ اهیدی سکع

هک اهیی سکع یا دندوب هتفرگ غاب عیدرد زور هک اهیی سکع . دراذگ دیرگیمی سکع زیر میدنک هاگن هک یار سکعره

. دندوب هتخادنا نابا ردخی ناش یاهی درگ بش و ندرک شدرگ ماگنه

زوسناج ها هرابود . دتفا نیزامی هدمارب مکش هب شهاگن دندوب هتفرگ ی شورف ی نومس سی هزاغم اهاررد سکع ین رخا و

. دشک یمی

.... دشاب هدوبن نجینیبیش یتحیرگا شابن گلدیر یو هدب تسد ارزا تدنزرف دوش می رگم

رژهمی شنامشچ پیش زور یرنا واصت و دتفا می دندوب هتفر رتکد بیش هچب یت سنج یص خشت اربی یهک زور نا یدا
. دنور

. دنوش می هتخ مای مه رد اهینیزا هدنخ ی ادص میپیدچواب ششوگ رد شکرسپ بلق نابرض ی ادص



دوش. رتمی دنلب اهادص میدنک ترپ تخت وری اهار سکع یت نابصع اب

دوش رتمی دنلب شکرسپ بلق نابرض ی ادص هظحل ره اما دراشف اهیشمی شوگ وری مکحم ار شناتسد

اهیبای هفوکشزا رپ شسابل و دراد نت یفسیدیهب رادراب سابل هک نیزاارمیبیدن دتفا می قاتا ایزا هشوگ هب شهاگن
تسا گنر

و... ددنخ می لد هت زا دنلب دنلب و هتشاذگ شا هدما رب مکش وری ار شتسد

دوش. یخیهرمی مایلعر نامشچ رد دوب ترفن زا راشرس یهک نامشچ اب دوش رگیهمی اهیشدبتیلهب هدنخ هعفد یک

دوش. شکیهدمی یش اهاپ هبمینا نیزا هدمارب مکش وری زا شهاگن . دراشف ارمی شلد زیر مکحم

دچپ می قاتا یرد دازون رگیهی هک دوش می شا خیهر سرت اب دوش می ناهنپ نوخ یزا هوبنا تشپ یش اهاپ فسیدی

دوش می وحم شنامشچ ناثیهنیزاپیش یزا رسک رد دود نیزامی تمس هب تعرس هب

م رظن ارزا قاتا همه تشحو اب دتفا می نارود هب شرس میپیدچ. قاتا یرد دازون ورگیهاهی بلق نابرض ی ادص اهنت و

دوش رتمی دنلب اهادص مهزاب و دنارذگ ی

وش.... هفخ .... هسب .... هسب : دشک ورفیدامی دراشف اهیشمی شوگ وری ار شناتسد هرابود

.... اااااادخ .... نکن رگیه

تسد ورد دوب هدرک یشوایناز اهاپ ارزا هدرم ی دازون هک ردایهن هفطاع یر وصت وابدیند دروا ارباالمی شرس
زرلیندمیدنک. هب عورش شنت مامت تشاد

اهیشوریمزی هدروخ وتیهک دنکش یمی دنلب ی ادص میدنک.ایهناب ترپ ایهن تمس وهب دراد وریمیزربمی یارزا نلکدا

دوش. می شخب اهادص مهزاب نا اب هارمه و دوش می شخپ ن

میدنز. سفن سفن و دراشف یشمی اهوناز وری ار شناتسد دتفا وریمزین وناز اب

میدنک هرش درس قرع شنت مامت زا

یی.... اباب ....رگیهنکنید هسب میدنک: همزمز اهیش ندز سفن مینا



ین... تشاد ی گدنز قح اهامش .... متفرگ ونوت ی گدنز ینمبیرین....نم تساوخ منی نوتمودک ....هیچ مرصقم نم منود می

... ملتاق ...نم مرصقم نم هرا...هرا

.. مدوخ اهی هچب لتاق

.

هدب سپ صاقت ابید مه لتاق یه

.... هصاصق مه شصاقت

دوب. هدش نونجم یی ....وگ دوووز خیلی نوتش میماپی منک لمحت و نادجو باذع این منوت منی دیهگ

نآی نونج حاال هک دوب هدش مامت نارگ اربیش ینیزا رود و نادجو باذع ردقنا ؟ دوبن داعی مدا اربییک اه فرح این
. هدوب هداد تسد شهب

ووری دراد مربی وریمزین ارزا هدش هتسکش ی ایزاایهن .هکت مدب سپ صاقت ابید :هرا دشک رفیدامی اه هناو دی نوچمه

. دراذگ می شتسار تسد گر

. دسام می شگر وتیغوری دتفا می شمادنا رب زرل یشیهش درس زا

هدش داج ای هفاکش زا هراوف نوچمه نوخ و دشک می شگر وری تیغار گنرد دنکبی رکف شراک بقاوع هب هک نا زا لبق
. دتفا مزینمی درس اهی تکراپ وری قاتا مینا شناج وبی درس مسج دعب ی دنچ و میدنز نور بی شتسد وری

*****************

میوگید. یزیربل وخا دشک می مهرد اهیشار مخا و میدنک عمج ار شتروص میپیدچ شا هدعمرد یهک شزوس اب

. فقس فسیدی هب دوش وخیهرمی میدنک زاب ار شنامشچ مارا

مک هک شردپ ی هتسکش تماق هب دوش ردمیایدوخیهرمی شدرگ هب قاتا اررد شهاگن و دروخ می ناکت اجیش مکیرد
دوب. هتفر باوخ هب قاتا رانک ی لدنص وری رت فرط ینا

و دوب یهد باوخ ورینا هتسکش واپی تسد اب شدوخ وسلا نس یمه درم هک تشاد رارق دیرگی تخت رت فرطنا مکی
دوب. داد رارق شنامشچ وری ار شملا س تسد



. دروخ اجمی دوب هتسب شپچ تسد چم هب یهک نوخ دناب هکابدیند دوش دنلب ات میدنک شندب لئاح ار شجنرآ

.... دندنب می شقن شنامشچ یپیش هاتوک یر واصت مک مک

ونوید، ،غاب،نیزا دمحمر یمای سورع

دوب.... شکیهد شتسد وری هک شیهش هکت ایهن،و نتسکش ردایهن، هفطاع یر وصت

سیهایمیدور. شنامشچ و دتفا می نارود هب شرس

اپیینمی شمشچ هشوگ زا هناجمس هک یار کشا هرطق و دزاذگ وریمهمی ار شنامشچ . دشک می زارد تخت وری هرابود

میدنک. کاپ ار دکچ

امنینا رد بوچ راهچ ورد تشاد نت فسیدیهب شوپور یهک ناوجدرم تماق وهب میدنک زاب ار شنامشچ رد ندش اب،زاب
میدنک. هاگندوش می

مدش می تنارگن متشاد مک مک .دیهگ درم ی دموا شوهب هک هبمیبیمن :هب رتکد

؟ مدوب شوه بی تعاسدنچ هگم ی: مایلعر

ی ناتسرام وتیبی هک هبش 8 بشما اب هتبلا ی دوب شوه هکبی سا هتفه یک تسرد . تعاسدنچ هن زور دنچ وگب _

درکیم. پیاد نوخ تارب ی تخس هب تسه O+هک مه تنوخ هورگ ی دوب هداد تسد خیلیزیدایزا نوخ

دوب؟ یتدیهد عضو نوا وتی ونم ؟ینعیکی ناتسرام بی دوب هدروا ونم _کی

هب لسع هام نتفر شموناخ و تردارب تفگ می ترهاوخ یهک روجنوا نرادن نربخ هداوناخ .وگیاقبیه ترهاوخ و تردپ _

. ندادنربخ انوا

ی ترفاسم هک نتفگ نوشهب تردپ تساوخ هب هراد هکبیرامیبلقی مه نوتردام

... هنوخ یربی شب صخرم دیهگ رتهب وطالنیمیهش هراد تترفاسم لویدیهگ

دوخ. فرح هب دنخیند هب میدنک عورش ی مایلعر هتفر مه اهیرد مخا هب هجوت بی

دادین؟ متاجن دبین؟ارچ تاجن ونم هک تفگ ی:کی مایلعر



و هدش درگ نامشچ اب ناوج رتکد

دوش یخیهرمی مایلعر نامشچ رد بجعت اهیباالرپیهدزا وربا

یفریق نکن تلا خد ادخ وتیراک هرتهب ندرم هساو هدوز زونه ی، نومب هدنز دادیمهک تتاجن همولعم بخ : رتکد

ابنید یممیگیمر مصت یم گدنز هساو مدوخ نم نمض .رد هدرک شومارف لک هب ونم و هرادن نم راکیهب ادخ ی: مایلعر

میدادی متاجن

خالصمیمنک. ومدوخ نور بی مراذب هدش بارخ زااین وماپ متفرگ یوم مصت دنم

نشک می باذع مه انوا مبیری نک.Nهگا رکف تا هداوناخ هب ییمک هاوخدوخ انمایدو ردقچ _

مینش. تحار متسد زا لقادح داعیمیهش نوشارب شدعب لوی ننک رگیه مملهچ _اشیدات

؟ تقاتا وتی بیدا رون مشکب رانک ور اه هدرپ ی اوخ یمنیهشN.می ضار شا هچب گرم یهب ردپ و ردام _هیچی

یه.. هابت سیهایه، رسارس ینم گدنز تس. نی رون _هننیزایهب

.

یمینکیاه.... رکشان _

؟ منکب چیو رکش _

هساو ... تملا س نت هساو رکش _

یمیهنک؟ شکدوخ هدرک یل صحت مدا هخا رادی. تکرش ی سدنهم رادینشیمد یهک بوخ یت عقوم هساو ... تداوناخ

شاب ی قطنم یمک

. کدرم این دراد ای هتسجخ لد هچدنک می جک باال تمس ارهب شبل و دروا می بل یهب دنخزوپ ی مایلعر

. هتشذگ چی ینم گدنز یوت هچمینود وت شکیمد چی نم ی هچمینود وت سملا؟هه ،نت رتکد ی:چیمیگی مایلعر



هک مرادن چیزی نم هک متفگ سلا؟ نت هرذگ اهچیمی مدا یهب منیمهف همرگ تاض رمی اب ترس تبطم یوت تسشن تحار
مشاب رکاش شرطاخب ماوخب

. رسپ میمنک تکرد نراد لکشم لکی یوش گدنز وت همه وت لثم ممدا یه منم : رتکد

. دروا می بل هب شمارا یرپزا دنخبل و دراذگ یمی مایلعر تسد وری ار شتسد

دوشن رفیدا دبتیلهب هک دراد شندرک لر تنک عسیرد هک یی ادص واب دشک می سپ ار شتسد یت نابصع یاب مایلعر

محرتاب قبیه هدش یاتحاال راذب واجینم وتدوخ ی منینوت مه هظحل نکیتحییه کرد ونم ی منینوت وت میوگید:هن

ننک؟ تهاگن

دادی؟ تسد زا وت هچب چی؟ وتا هچب دیهگایدیدی؟ درم رانک وتقشع ؟اتحاال تامشچ وت نزب لز ترفن یااب

؟ ننکراتفر تاهاب یاه مازج لثم مه تا هداوناخ تحی یهک تفرگ رفیدامیوگید:ایزدچیایزد اراب شرخا ی هلمج

.ها نوچ نترانک ترسمه و تداوناخ نوچ سملا تنت نوچ اجینمنیتسی. نوچ نکی کرد ونم ی منینوت وت هن

. مشاب ی بوخ مدا عسیمیمنک نم نوچ متس اجیوتنی نم _هرا

رادی؟ وتایزد هک هتفگ مهکی شدعب . هسرب یتهبایاجن گدنز یهک تساوخ تدوخ وت هتفگ مارب چیزو همه تردپ

مدش تبمال هک دش صخشم یمش امزا وتی نتفرگ مزا یش امزا ی: مایلعر

؟..... هشاب ی، شاب مورا هک ماوخ می تزا شلبق اما مگب تهب یهچیزیور ماوخ :می رتکد

هیچ میدنک افتکا هشاب نتفگ هب اهنت و دهد می ناکت ار شرس یکالهف مایلعر

. تشادن یت عضو رداین مه نا کدرم یاباین تبحص مه عالهقایهب

رتسب ناتسرام بی مودک .وتی هشاب نم هب تساوح ی همه ماوخ می همهم خیلی مگب ماوخ یهکمی فرح این شتسار بخ _

دادی؟ یش امزا یو دوب ی

وتچ؟ .... ناتسرام _بی



ی دوب هداد تسد خیلیزیدایزا نوخ و دوب هتشذگ نامز خیلی هک ناتسرام بی تندروا ی تقو دزی وتتسد گر وت بخ _

یم دوبن علطم نوخیت هورگ زا مهام دوب هداتفا تارب بقال یهک قافتا نومه لثم قدیاق هشب رزتیق نوخ تهب هکدوب نیزا
رزتیقنکیماما.... نوخ تهب یم نوتب یمات تفرگ یش امزا تزا

ی همه ینو سکلک منک درکین؟رکف فشک دجیدیور رمیضیه هنکن _چیه

مراد وشند نشی تقاط مدش تفلک تسوپ وگب،نم رتکد شاب تحار ماه ضرم اهو درد

ی ینعیسملا دوب ی فنم تش ی امزا باوج بوخ رسپ گبیریمیمگ نهد هب نوبز _رگا

یش امزا یماربی داتسرف و تنوخ هرابود هدش هابتشا یش امزا باوج اشید دشیمهک کوکشم دز تردپ هک یی افرح اب اما
. دموا ی فنم شباوج مه زاب

. تسا راوشد اربیش تسا نشیهد هک یی افرح مضه ناوج رتکد اهی بل هب دزود می مشچ روابان ی مایلعر

اهی شوگ هب دوب نشیهد هابتشا اهار فرح مامت واشیدمه تسا نشیهد هابتشا اهار فرح یزا تمسق میدنک ساسحا
میدنک. کش ش

دوب. هدش ناهنپ ی کشم رفیم اب درگ عیکن نا تشپ هک رتکد ی کشم نامشچ رد دوش خیهرمی

:ینعی....ینعی... دسرپب وسلای لقادح یا دنزب ی فرح ات عسیمیدنک میدنک هتسب و یزاب هام نوچمه ار شنابل

اکش هاگش ی امزا نوا یزا مینوت هتبلا !!!!! هدوب هابتشا تلوا یش امزا باوج یو....وایهکن تسه سملا امش :ینعیایهکن رتکد

یتنکی!!!!

ببیدن شنامشچ یاررد خوشزا اشیددری ات دوش خیهرمی رتکد تروص ناثیهرد دنچ ی مایلعر

میدش سبح شا ردسیهن سفن میدنک شهاگن هنافاکشوم هک رتکد دجی ی هرهچ ابدیند اما

: دهد می ناکت فرطین ارهب شرس و دهد می تروق ار شناهد یبا تخس وهب

. هرادن ناکما _هناین

ارمیداد. شت ی نابصع جوا زا ناشن رتسیکهک ایهی هدنخ دنخیندمیدنک، هب عورش دنلب ی ادص اب دعب و



ی ادص زا

شرسپ شوخان حلا هب دوش خیهرمی ردان و دنوش می بیراد باوخ زا ردان و هتسکش واپ تسد رمیض اهیش،نا هدنخ
دوب. مهفیهد هرخ بال سپ

. تسا هداما شرس رب هچ هک دمهف می هزات دنوش شکیهدمی مه اهیشرد مخا هرابود و دوش می عطق اهیش هدنخ مک مک

ورف میدنک ترپ وریمزین ار تشاد رارق تخت رانک وریمیز هک یار نامسناپ فرظ و دوش می دنلب تخت وری زا هراب یک
اااادخ : دشک یمدای

یاتمینکی؟ینعی روطن نمای اب ارچ

؟ تفر زابین هابتشا یش امزا باوج یه رطاخب ینم گدنز ی همه

میمنک... بارخ نوشرس وور ناتسرام بی نوا یکیور... نوا ومه درمان ی دسا رتکد نوا مه نوشمشک می

. رسپ ی یسملا شاب حلا شوخ اباب،االنهکابید شاب مورا ی :مایلعر ردان

میگیمر... نوشزا و مدرکرس نیمزا نودب هک ور اهیی زور اهو بش این مامت صاقت اباب، مشاب مورا منوت می هگم ی: مایلعر

ور. هدش بارخ هاگش ی امزا نوا رد گبینر لگ .میمد ندرب مزا هک یی وربا ، نتسکش مزا یهک رورغ صاقت

. نودنز هشوگ مزادن چیوزمی همه یبی ارتکد نوا

ادخ اوی

اکشیتنکی نوشزا ی مینوت ادعب بیاشبین. ننک رزتیق تهب شخب مورا میمگبینایه شاب مورا وت بخ :خیلی رتکد

ومیشنیدن. دناسر می تخت ارهب دوخ ی تخس وهب دشک وریمزینمی ار شناج یبی اهاپ مایر

. دشک رسمی سفن ارمیگیدرویک دوب هتفرگ شتمس هب رتکد هک بایار لیناو

گب ور هرخسم جاودزا نوا ی ولج ابید مگب شهب پیشنیزا مرب ابید مراد ی رتمهم امااالنراک اکشیتمیمنک ی:هرا مایلعر

یمر.



زونه هن بشما اما بخ :خیلی دزادنا اراپیینمی شرس ی گدنامرد واب دزادنا می ردان ی هتفرگ ی هرهچ یهب هاگنرتکد

... منک ضوع وشنامسناپ ابید هدرک ریزی نوخ هرابود مه تتسد ی دشن بوخ بوخ

دوش. یمی مایلعر تسد نامسناپ ندرک ضوع لوغشم فرح بی

مدب منز نوشن دعب ات هشاب پیمش ماوخ دبیمی مهب یوش امزا هگرب ی:میهش مایلعر

یکی هتتخترانک دمک مهین :وت رتکد

یتا. کشزپ ی هدنورپ وتی متشاذگ مه شا دیهگ

هنک رزتیق تهب شخب مارا بیدا مگب راتسرپ هب نمدیهگمیمر

ربیم مهاب دبین هزاجا مراد فرح نوتاهاب منم رتکد :اقای ردان

. دنوش می جراخ قاتا زا ود یین.ره امرفب امتح :هلب رتکد

ابید درادن ار دنکربص ادرف ات ایهکن تقاط .هن دشک می نور یشاربی امزا ذغاک و میدرب دمک تمس ارهب شتسد ی مایلعر

وگبید. هبنیزا بشما مهین

وپیش دنزب مه ارابونیدهب شا ی سورع دوشن ی ضار النیزا .اشیدصا دوب هدش یدیر فاک ی هزادنا هب مهینحاالمه

. ددرگرب ی مایلعر

. تسا زاهیچی رتهب راتیکی؛ رد تسا لاتیری حره هب

یدرب؛ مورف راولش شب ارردجی شتسد وعتیضمیدنک شناتسرام اهیبی سابل واب دراد مربی وایز اهیشارزا سابل

دراشف می شتسد یشاررد امزا ی هگرب دوب. شب ردجی مه زونه شلوپ کیف رکشور ادخ

دوش. می ناتسرام یبی هطوحم دراو و ارطیمیدنک سنلا تعرس هبو دوش می جراخ قاتا وزا

یدرب؛ مورف راولش شب ارردجی شتسد وعتیضمیدنک شناتسرام اهیبی سابل واب دراد مربی وایز اهیشارزا سابل

هبو دوش می جراخ قاتا وزا دراشف می شتسد یشاررد امزا ی هگرب . دوب شب ردجی مه زونه شلوپ کیف رکشور ادخ

دوش. می ناتسرام یبی هطوحم دراو و ارطیمیدنک سنلا تعرس



رس ارهب دوخ و درذگ می دوب شد سیهاوفسی ولتیزینو زا لا بتوف ی اشامت لوغشم یهک نابهگن ولج ینزا چرواپ ین چرواپ
. دناسر می نابا خی

میدنک. دنلب تسد دوش درمی شامینیهک اربیلواین

. دهد ارمی سردا و دوش ی مراوس رسیع میدنک زمرت یاپیش ولج شامین تسبرد ی: مایلعر

دوش. منی وحم اهیش وریبل ایزا هظحل دنخبل میدنک، قرع شناتسد فک و باالمیدور شبلق شپط

وگبید. اهار نا سریندپیشنیزا ضحم اتهب دریفمیدنک شنهذ مجالتاررد و تاملک

شامینپیهدا وزا دهد می هدننار وهب دشک می نور بی شلوپ یزاکیف سانکسا دوش می جراخ رکف شامینزا زمرت ی ادص اب
دوش. می

. دندرگ مربی شامین تمس ارهب شرس میدنک بلج ار شهجوت شامین قوب ی ادص هک هتفرن مدق دنچ زونه

گبویر شا قبیه :اقا هدننار

تا هچب و شیرینیگبیراربینز تنوج شون ی: مایلعر

شاداد یم رکاچ : هدننار

دوش. می رود اجنا وزا یمیدنز قوب کت هدننار

رعیضرتو شدنخبل دوش دزنیکمی ینیزا هناخ هب یهک مدق ره ارطیمیدنک هچوک تفاسم و دتفا می هار هب هرابود
دوش. ی مرتش بی شسرتسا

میدور... شا هقوشعم یهبدیراد کشاو هکی دراد ار 18سهلا هچب رسپ سح

نیزامیدنب هناخ یرد ولج عمجیتهک یزا هوبنا ابدیند دشخب می تعرس اهیش مدق هب دوش هکمی دزنیرتک

دهد می تروق ی تخس ارهب شناهد با دشاب هداتفا ی قافتا ی سک اربی دنکن دتفا می شناجرب سرت



یطیمیدنک. رتدنلب اهی مدق اراب هدنام ی قاب تفاسم و

. دشاب هدش دلوتم رنینام کدوک اشید دنراد هناخ یرد نشج امتح دشک می تحار ی سفن هناخرد ی ولج ی ناغارچ ابدیند

. تسا هداتفو ینی قافتا ی سک اربی هک تسا نا شا ی بوخ دتفا می شناجرب سرت یرنینام روا ابیدا

دوبن یند سرت و ندز اج تقو دیرگ دنادرگرب ار شزا هکنی دوب هدما اما دنک تبحص هکابنیزا دهدن هزاجا اشیدرنینام

بل هب دنخبل هرابود رکف اباین

. دزادنا می شتسد یشرد امزا هگرب یهب هاگن و دروا می

دامتعا چیزیهکمیبیدن هب دوش ینیزامی هناخرد بوکخ می شنامشچ هک درادرب یدیرگ مدق ات دروا اپیشارباالمی
درادن

دوب هدش ناهنپ فسید نتاس لنش یهکزیر سورع و داماد سابل ونیدرد ابدیند دنک هاگنرت قدیق ات میدور ولج مکی
. دنام می شا یهن سرد سفن

دنک. زاب ار شسفت هار ات دزادنا می گنچ ولگیش هب مکحم . تسا دروا مک شکیند سفن اربی اوه میدنک ساسحا

شا ی ردپ ی هناخ زا سورع ی ظفاحادخ مسارم مافیلاربی نانز ایزا هدع میپیدچ هچوک رد لکو تسد و هلهله ی ادص
: دندناوخ ی مادص یاریک تنس ی رعش

هنتفر ی اوه هک نکرس وترداچ کسورع

: دناد می باوج ناوج نارتخد و

.... هرتهب اباب ی هنوخ منیما نم منیما نم

دنور نیزامی ردام شوغا هب مه تسد رد تسد داماد سورع

یر... جنز لفقرهوش هنوخ یر جناو نون اباب هنوخ : نانز



هرتهب اباب هنوخ منیما نم منیما :نم نارتخد

دراک می ردپ ی هناشرس ایوری هسوب اجیمیگیدرو ردپ شوغا یهرد رگاب نیزا ایرابن

هصغ مغو رهش هنوخ هتسپ و نون اباب هنوخ : نانز

.... هرتهب اباب هنوخ منیما نم منیما :نم نارتخد

. دراذگ می شرسپ تسد هن...رد هک شداماد تسد اررد شتسد و دسوب ارمی شکرتخد پیناشی نسحم

م ناشهار هقردب ار شر یخی اعد و میدنک ناش یاربی تخبشوخ ی وزرا . دراد و تشاد تسود دوخ دنزرف نوچمه ونیدار

یدنک.

. دننار یمی تخبشوخ دجیدو ی گدنز تمس وهب دنوش شامینمی راوس مه تسد رد تسد داماد و سورع

و دوش می دروخ ینراب مرازه واربی دنکش می دروخ یمزینمی مایلعر رداینمینا اهنت

هتسکش دصق هک دهد یمی ضغب زا ناشن شنازرل اهی هناش . دوش می اهر وریمزین شناتسد یشزامینا امزا ی هگرب

دوب. هدرک زابرس دیرگی تسد رد تسد شکسورع وحاالابدیند دوب هتشادن ندش

اررفیدامیدنز: ادخ مسا لد هت وزا میدنک دنلب نامسا رب رس زجع اب

؟؟؟؟؟ یا اااااادخ

یمینکی؟!!!! روجن نمای اب ارچ

میگیری؟!!!! صاقت مزا ی روجن ارچای

دیهگایببیمن؟ درم رانک ومزا ینی تخبشوخ و منک ی گدنز و مشاب هدنز دادیهک مهب یمد،سالتمیوم دنودرگرب ی گدنز هب

رکیم؟؟؟ اتسوا هشمسر ایهن

ااااااادخ ....خا دوبن ...این دوبن این ماراک ازجی هک مسق تدوخ هب

کشا خیسزا نامشچ واب دروا ارباالمی شناتسد دزادنا می دوش می رود مک مک یهک سورع شامین ارهب شهاگن



میدنک: همزمز یار رعش و میدنک ندز تسد هب عورش

ملگ یهت سورع بشما 》

منک رواب روطچ وگب

ملد یور تشاک یهک قشع

منک لغب ابید بشما

تارطاخ مومت بشما

دننز می محور هب هنعط

لوی زاریهش مزوس می

میمنز تسد تارب رود زا

تساوخن منومادخ اشید

تشادن مسود منوا راگنا

تشاذگ ملد ور وروت غاد بشما هک ادخ نومه

ی نوا مهس دعب زااینهب میبیمن باوخ مراد راگنا

نکن اشاح ونومقشع

ی.... نومه وت ملگ هرآ

g.taghizade: هدنسیون

لوا دلج نایاپ


