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دعب... 7سلا

ی° °مایلعر

میگنلید. .هنیهاجیراک متخود مشچ یوریمیز هشقن هب هرابود و مدز ماهوم یهب گنچ یت نابصع اب

ساتی و تکاد تمسق وتی مه وزاب دمو منی رد روج مباتک و باسح مدرک ورباالواپیینمی اه هزادنا اهو طخ ردقچ ره
یم. دروخ مربی لکشم هب تاس

. ندب یل وحت مهب ور یرپایدار هشقن این رخا ات مدوب هدادن نوشهب نامز همه این

دندوب هتخ ری مهب ور مباصع یک فرط اهزایک هشقن یم.این دروخ مربی لکشم هب مه یاه شک هلول تمسق وتی ننئمطم

هتشادن زکرمت ال صا دوب هدش ثعاب اه هشقن رسیعرت هچ ره نداد یل وحت یاربی دمحا اهی راشف مه دیرگ فرط وزا
. مشاب

مه رانک نوشات هس عسیدره امله،لعیو دش داج هکای یی ادص بوکیمداب وریمیز مکحم و مدز سپ ور هشقن تسد اب
. ندرک مهاگن سیهن هب تسد و نداتس ای فاص

ی؟ رگسع سدنهم یه عضو هچ شکیمد:این داد شرس دنلب هک هنزب ی فرح تساوخ دش، دزنیکما عسیدمکی

ی؟ درک راکی منینکیمک رکف دادی یلنم وحت چیههک یتا دنرچ ی؟این تخادنا اه هشقن یهب هاگن یه تدوخ



. هدشن ماجنا هشقن الحیتا صا زونه تقونوا یدبیم دمحا نوشن ور یی اهن حرط دیرگابید هزور دنچ یهکات مینود

مک نوش ای دوب ی تمعن سدنهم تسد اه هشقن مه شدعب مدرک ومش نمتال هنرگو دوب مک نامز مایرلعی نکرواب عسید:

. هدوب ی تمعن مناخ هدهع هب الحیتا وصا نتشاذگ راک

مصی ردقنا حمیطراک وتی مدوب هتفگ شهب رابدص زا رتش بی تفر وتیمه رتش ماهبی مخا عسید نوبز زا ممسا نشیند اب
. تفر منی هک تفر منی ششوگ هب اما هنکن دروخ میرب
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اهی تشگنا واب دوب هدرک لعیاقیم تشپ وشدوخ سرت زا هک یی امله هب متخود مشچ و مدرک شهاگن پچ پچ
زابیمیدرک. شتسد

شابین؟ وگباوج و نور بیاینبی تشپ نوا زا یمیهش تمعن مناخ ی: مایلعر

... اسراپ اقای مدرک ومش تال همه نم ادخب امله:

هک متشون مه هبحاصم ی هگرب وتی یمپالن،نم سرت شخب وتی نراذب ور نم هک متفگ ی رگسع سدنهم هب مه لوا زا نم
راک شخب وتیاین منوت منی مه املسم تاس، ساتی شخب وت نتشاذگ ونم لوا نومه زا نوش یما،ای رامعم یل صحت قراف

منک. تسرد ور اه هشقن و منک



. متخود مشچ عسید هب هرابود و باالرپیند بجعت زا ماهوربا امله اهی فرح نشیند اب

دش. زابی لوغشم شتسد ئوسیچوتی واب تخادنا اپیین وشرس نم خیهری هاگن عسیدابدیند

درکی اظویف یم سقت ی روجن ارچای یحدبین ضوت میهش سدنهم : مدرک همزمز مورا و مداتس ای شولج و متفر شتمس هب

. نرادن یی اناوت یوتیاینمزیهن تمعن مناخ یمینودین تقو ن

میدرکین؟ هعلا طم مه ور نوشدنورپ و هبحاصم ی هگرب میدرکین مادختسا دجید دنمراک یهک عقوم دوبن رتهب

، متشاد نیزا مدوخ هورگ یوتی تمعن مناخ دوجو هب مدرک ساسحا عسید:

ورمیگیمر. نوشراک میمگوایدار نوشهب ور ندب ماجنا هکابید یی اهراک دعب زااینهب مدوخ تس ینی لکشم االنمه

سدنهم ی رامعم هتشر یل صحتلا غراف اوخینزایک یمی روطچ تقونا لعی:

نکبید؟ تسرد تاس ساتی

رغید: وریمه شا هدش اهیلکید نودند وزابین متشگرب لعی تمس هب مخا عسیداب

. مدب شدا چیوری همه ات ننکب لقتنم نم قاتا هب ونوشراک .میمگمیز مدلب بوخ ومراک هطوبرم مدوخ هب دیهگ شنوا

♥♥♥♥♥
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♥
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رطاوخب طقف ننئمطم شا راکی هورگ وتی امله دوجو عسیداربی رارسا همه ،این متفرگ ور ما هدنخ ی ولج روز هب
، دوبن تشادن عسید هورگ یراکی وتیمزیهن امله یهک صصخت

دوب. امله هشب عسید ی هنوخ مناخ دوب رارق یهک رتخد نوا ایرابن اعطق

ور دجیتدمیریمت و تهبا منوتب ات مدرک یش نشاچ مخا منک.مکیمه ناهنپ ور ما هدنخ منوتب ات مدرک ای هفرس کت

منک. ظفح

دبید، ماجنا هتسرد مینکید رکف راکی یره رگسع سدنهم بخ ی: مایلعر

هک ندب ماجنا ینراکیو راذب نتس نی تحار شخب وتیاین یمه تمعن مناخ التپیشبیدا.رگا کشم زااین ماوخ منی دیهگ

. ندرک یل صحت نوا اب هطبار رد

ای ندش انشا اهراکمه واب نداتفا اج شخب وتیاین هرخ ؛بال ناوخب ینچیزیور چمه ی تمعن مناخ منیمنک رکف عسید:هن

. دنتسه رت تحار اجن

مهمینش. رت تحار اعطق نشب راک هب لوغشم امش قاتا وتی هک دعب زااینهب لعی:هرآ

دنخیند هب عورش گبیمرو ور ما هدنخ ی ولج یت نابصع عسیدزا ی هدش خرس تروص ابدیند متسنوتن دیهگ ایرابن
. مدرک

رد تروص هب بجعت یواب گنگ واب دوب شدرگ ولعیرد نم نودنخ تروص بین شهاگن ابگیجی هراچ بی کرتخد امله
میدرک. هاگن عسید ی هتفر مه

. نوتاهراک رس مینوتیدربید بخ :خیلی متفگ و مداد نوکت فسات ناونع رسیهب هدنخ اب

یپیشنیدا. لکشم و هشن ی هابتشا دعب زااینهب مراود ،مای هشاب ابیدوریمیمز هتفه رخا ات هدش مکتیل هشقن این

ید. نومب امش ی رگسع سدنهم : مدرک ادص عسیدور دنلب ی ادص هکاب دنتفر رد تمس وهب دنداد ناکت رسی هس ره

. تسشن دوب یمیمز ولج یهک سنارفنک یاهیمیز لدنص وورییکیزا تشگرب متمس شکیدوهب ی فوپ عسیدابکالگفی

پیچید. قاتا عسیدوت اهی ندرک رغ یرغ ادص و نم اهی هدنخ ی ادص رد ندش هتسب اب
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وتی میهنکبیدا رکف یداالن خرگ هراچ بی هرتخد اضیعمیدرک. امله ی ولج ونم ابید امتح ی ضوع ی هرسپ عسید:ها،ها،

... ماوخ می نم قاتا

نیهرا: نوبز هب ور دوب شا نهذ وت یچیزیهک همادا ،ات شفرح وتی رسیعرپیمد

ساتی ی شک هشقن شخب وت شا ی دروآ وت دعب هدنوخ ی شک هشقن میهنک راک هامایاجن یک هرتخد میهگدیهگ تسار بخ _

.؟ تهورگ یشوتی دروآ ارچ هخا تس ایننی مراک نم میهگ هزات هراچ بی مدرک شا هذخام نم هک همه ؟این تاس

حمیطراکی اتحاالوتی هدش یل صحتلا قراف هزات مدب شدا وی راک هشاب مدوخ تسد زیر لوا مدرک رکف بخ عسید:

. مداد می شنوشن هاچ و ابیدهار هدوبن

ی. تدوخ مهفیدینعیرخ ومروظنم شدوخ هک مدرک شاگن ی روج ویه مدز ی دنخ زوپ



شاهاب هدوب ای هتشر مه حویدهک ال صا گبیهر حویدراکیدا لعییا تسد یزیر تشاذن ارچ بوخ ی: مایلعر

.

هدب راکیدا شهب تسنوت مهمی رت تحار

؟ هنزب ور هرتخد خم حویدهکاتاالن وتیتیم هرب متشاذ می ارمع عسید:

ی. نزب وشخم ی اوخ ایهنمی تدرد سپ ناهآ _

درک. مهقالب وت وشاه تشگنا و درک روج و عمج ی لدنص وری وشدوخ ی گچاپتسد عسیداب

منیهنک محر مه هدام ی هچروم یشهک...تحیهب سانشم هنکن شت حویدذای متساوخ منی طقف ادخب عسید:هع

مینکی. محر وت _هکن

بخ. بخ... لوی مرادن راکی اه هچروم نمدیهگاب یی ادخ عسید:هن

... هراد قرف ابقبیه امله یگبی اوخ می امتح چی... بخ _

♥♥♥♥♥
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میهنک. قرف اینابقبیه شاداد یی ادخ مهفیدی؟ اجک زا رسپ عسید:ایلو

میدرک رکف مه ور همه میدشو قشاع اییکراب هتفه مدوب زارب وشافرح ی همه ، هدنخ زیر مدز دنلب شفرح نشیند اب
. هراد قرف ابقبیه

منیهنک هاگن مامشچ یموتی قتسم میمنز فرح شاهاب ی تقو هامیه و کاپ هرتخد ردقنا ، شاداد دجیمیمگ ادخ عسید:هب

راک قاتا یوت تقو هروخن شتسد هب متسد هک هشک ورمی شتسد رسیع گبیمر شتسد چیزیزا ماوخ یمی تقو یا
ییم... اهنت

دوب. ونیزا ماسر مای صوصخم ندش زاب رد لدم .این دنوم هراک نیهم شفرح قاتا رد ندش زاب اب

دنوسر مهب وشدوخ ود اب ماسر هدن،مای همادا اه هچب ی ولج ور شا ناقشاع ی افرح هک مدنومهف عسید هب هراشا اب

مدرک شلغب مکحم ملغب ورپیدوتی

. مدرک هسوب قرغ ور شتروص و



درک. اهر ی لدنص ی ولج مه شف یکی لدنص وری یند خرچ هب درک عورش و منودرگ ی لدنص ور تسشن

اما منک شلغب ات متسشن وریمزین شاپ ی ولج ، دموا متمس هب مخا نیزااب

. شا لغب عسیدورپیدوت تمس تفر نم هب هجوت بی

وریمیز... شدنوشن و درک سوب ور شتروص مکحم عسید

... هتخوسردپ ی دادن مهب مه سوب یداه، نشن اباب ور سالمتا مناخ ی:نیزا مایلعر

درک. ترپ شکیدووریمیز نور بی شرس وزا دوب هدش هتخود شور ی تروص اهی لگ هک وشد فسی ی هعنقم مخا اب

. مرهق امش اب نم نزنید فرح نم اب افطل نیزا:

هرپ. خیلی شپوت مناخ دموا رد تراک مایرلعی هوا عسید:هوا

دوب. هتفر وتیمه شاه مخا ی روجن نمای نوبرهم هکنیزا دوب هدش چی مدرک شهاگن بجعت اب

. هدنوم زاب منهد شتسد وتی تل بت هکابدیند هنزب ی فرح نوا ات متشگرب ماسر مای تمس هب



؟ هسردم ی درب تل بت هرابود وت ماسر _مای
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. تشاذگ امنیش ارهب ورمیداد شا ی سگلا تفه زا نوشن هک شا هداتفا اهی نودند دریف هک درک ای هدنخ

زابی هسردم ی تشپ تفریمحیطا رفید اب مدرک اقیم مرو رفتیحمهزیرلپی گنز ید مهفن مظان اقآ اما اباب :هرا ماسر مای

درکیم.

یابنید منینود هگم اباب، رسپ میهنک راکچ دیهگ نشور ممشچ بخ _خیلی

؟ هسردم ی ربب تل بت

اه.. هرادن تسود ور وگغورد اهی هچب ادخ گبی، غورد ابنید نوتمظان ی:وهب مایلعر

دشو نوز وآی شاه بل مفرح اب

لای کشا یهک تحلصم غورد : تفگو دنخید هرابود دشاب هدموا شدا چیزیی ایهکن لثم هعفد یک درک مهاگن تحاران

... منوج اباب هرادن

. هتفرگ عسیدیدا زا مدوب نئمطم ور اه فرح دنخیند.این هب درک عورش عسید شفرح اباین نامزمه

. تفرگ لستیمباال هنوشن هب وشاتسد و تفر رد تمس هب تعرس هب هک مدرک دنت عسیداپ تمس هب



یمر صقت نمبی ادخب عسید:

ی لدنص وری شولج و متفر نیزا تمس عسیدهب نتفر اب تشاذگ رارف عسیداپهب هک بوکیمد مکحم وریمزین وماپ
دوب. هدرک وتیمهقالب وشاتسد و دوب وتیمه شاه مخا زونه متسشن

مدز. شتسد وری مرن ای هسوب و متفرگ ور شتسد مورآ

هتحاران زاچی هگب داوخ ،منی ابابرتخد _

درک. مادص ضغب واب درک نوز وآی یمک وشابل

یی نیزا:اباب

هب ور شرس و مدرک شلغب رسیع زرلید ملد شادص وتی شزرل نشیند زا

دش. دنلب شا یرگیه ادص هک مداد کتیه ما سیهن

رگیهمیدرک... ملغب وتی زادگ و زوس یاب روطن هکای دوب هدش راد هصغ زاچی مکرتخد لد
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میمنک، وماراک مدوخ مدوب هداد لوق هک نم گبیری، راتسرپ نومارب هرابود ی اوخ یمیهگمی ماس نیزا:اباب

... هرابود ، هشکبوماهوم هرابود ، هدرگرب زانهم هرابود ماوخ منی یی اباب

دش. مگ شاه رگیه مینو شاه فرح دشو دنلب شا یرگیه ادص



دوب. هدرک شا ی فرعم نامام ی اتسود ویکیزا زانهم ، مداتفا هامپیش دنچ یدا زانهم مسا ندمآ اب

ات دوب نوبرهم اه هچب اب هنوخ وتی نم ی ولج اه هچب ی هنوبش سوباک دش دموا اه...اما هچب راتسرپ هشب بیدا دوب رارق

، هشب اه هچب ردام ماواجی هنوخ مناخ هشب و هنزب ونم پاق هنوتب ثمال

کرتخد یاهی رادا بش شلصاح هک یمیدرک بنتیهندب اهار نوا اه هچب گیری هنوهب ین رتکچوک اب مدوبن نم ی تقو اما
نم... ی سهلا شش

شکیمد لغب هب رتش وربی شکیمدونیزا هآی تقو دنچ نوا ی روآ ابیدا

ی هدهع وهب باختنا اماایرابن گبیمر نوتارب بوخ راتسرپ ی ماوخ .می هدرگرب دیهگ زانهم تس نی رارق ابابرتخد _

. مراذ می نوتدوخ

؟ نومنوخ بیدا نومکدوک دهم مناخ اباب؟ینعیمیهش درک:ینعیچی مهاگن هدش درگ ی امشچ نیزااب

اهمی نوا زابین تکرش بینا هرارق مناخ ات دنچ تس نی راتسرپ هک نوتملعم مناخ اباب شکیمد:هن وشپل دنخیمدو مورآ

نکید باختنا ور نوتراتسرپ نوتین

دوب. قاچ زانهم الشبینا گشوخ خهلا نوا اتزا دنچ وگب اباب سپ : ماسر مای

. مداد ژ اسام مکی ور مندرگ شکیمدو ماهوم یوتی تسد ابکالگفی

دوب. عسید یاب ماس مصیمی ی هطبار ی فنم تار ثاتی همه ایناه
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. هنزب شولج یور فرح وابنیدره تسا هچب یک ماس هک منیدرک کرد تقو هیچ

گ نماد متاهابتشا وهآ مدوب هداد ماجنا یهک تاهابتشا نومه .اب مدوخ ی هگنل یکییکی هشب ماس یهک زور زا یمد سرت می

... هشب مولوچوک یرنیزا

بیهرا. قاتا هب ور نوماذغ متساوخ ی شنم وزا متفر نفلت تمس هب

. مروخب اذغ اه دنمراک وپیشقبیه مرب تکرش فلس تمسق هب ور زورما متساوخ منی ندوب تکرش اه هچب نوچ

رتفد و دوب هتسشن سنارفنکز وریمی مه دشونیزا شا تل بت زابیاب لوغشم هرابود ماس مایر اذغ ندروخ زا دعب
ور وشاه ی گنر دادم یو شاقن

دوب. ندرک ی شاقن لوغشم و دوب هدرک شخب ورینآ

. نرظتنم و ندمآ ی راتسرپ ی ضاقتم اتدنچ هک درک دشوعاالم قاتا دراو ی شنم هک دوب ونیم راهچ دزنیکهب تعاس

یالتودلب صحت راتسرپ باختنا اربی نم هکمالک لبق هعفد سکعرب . هنکب نوش ی امنهار قاتا هب تبون هب متساوخ شزا

دوب نابز یو رنه یکراک لقادح ندوب

دوب ی نوبرهم نوشک ومال دوب اه هچب ی هدهع هب باختنا ایرابن هدب شزومآ اه هچب هب هک

ی هرهچ هب اهنت ماسر مای هک نوا رب عالهو

عسید. تسد زا نامآ فووووا . تفرگ می ایدار نوشرهچ وزا میدرک هجوت اه مناخ

دندوب هدشن عقاو اه هچب دنسپ دروم مودک وهیچ دنتفر و دندوب هدموا ی رقتیاب10رفن دوب هدش شش دزنیکهب تعاس

: تفگ می ماس راب وره

رابنیزامی وره ههاتوک اهلوی هلگشوخ ،این هتشز اباباین اباباینپیهرای ، هقاچ هرغ،هناینزیدای اباباینخیلیال
: تفگ



تسه رهشٱز رگوداج اباباینبشیه فربیه، فسید ی ردامان اباباینبشیه ، هزانهم اباباینبشیه

... متخود مشچ اهیوریمیز هگرب وهب متفرگ ماتسد مینو ومرس نوشاه نتفرگ اهوایدار ندز رغ همه زااین کالهف

♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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. متشادن مه ور مرس ندرک دنلب تحیانی یزیدا گتسخ زا ،اما دموا رد ندش هتسب و یزاب ادص و دروخ رد ایهب هبرض

یید امرفب : متفگ دوب اپیین مرس هک روطنومه

سریمد نوتتمدخ ی راتسرپ ی یاربیهگا قرشم هفطاع ، متسه ی قرشم +سالم

منک. رواب نشیمد هک چیزیور نوا متسنوت ومنی متشادن ی دامتعا ماه شوگ هب

هرابود دوب تخس نومودره اربی راگنا دشیم. خیهر مهب ود .ره مدروآ ورباال مرس و مداد مدوخ یهب نوکت تمحز اب

ورببینیم. دمهیرگ سلا تفه زا دعب

. سا هفطاع اعقاو هموربور یهک نوا هشب تباث مهب متساوخ می راگنا دوب. تکرح رد شتروص ی اضعا کت کت ور مهاگن

دوب. هدرک الح صا لبق رتزا دنلب ور شاهوربا و دوب هدش رت سلاپیشخیلیالرغ تفه تبسن هب شتروص



دوب. هداد زیتن شهب هداس مشچ طخ ابیک اهنت اما دوب یب رفلد مهیهشگیارو لثم شاه مشچ

عبی ندرک اربیارآیش تشاذگ می تقو اه تعاس ایهک هفطاع زا واینارآیشمک دوب رژبلی هنوگ ره راعیزا شاه بل
دوب. د

دوب. هتخ ری شتروص وتی جک و تشاد ار بش سیهای نومه .... شاهوم اما

هلگشوخ شامشچ تس، نی کدب :ای ماسر مای

؟ هنوتلا س دنچ امش مناخ ید شخبب میدا، نوبرهم رظنب نیزا:

شادص هک هشب جراخ قاتا زا تساوخ و تشادرب بقع یهب مدق هفطاع یم. دموا نومدوخ هب ودره اه هچب ی ادص اب

مدز:

یفرببید؟... رشت اوخین می هدشن مومت هبحاصم زونه نک، ربص
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: تفگ هدرگرب متمس هب ایهکن نودب



متس. اینراکنی بسانم میمنک رکف ، نونمم

اینراکنیتسین؟ بسانم دشین هجوتم ای هعفدک مهیناالنی تقونوا _جهبلا

. افطلد ینی شنب یید امرفب میهنک صخشم امرفراک ور نوتندوبن یا ندوب بسانم

اما... نونمم : هفطاع

هرب، مراذب ابنید تفگ می مهب ی سح یه اما قاتا وتیاین شدوجو ، شندوب زا مدش ی بصع

ابید.... اشیدمه اهارمیداد لا وس رسی یه باوج ابید دوب هتشگرب شدوخ اباپی شدوخ سلا تفه زا دعب حاالهک

ی قرشم هفطاع مناخ ی، قرشم مناخ +شبین

. متفگ مکحم کاتیدو اراب شمسا

تسشن ی لدنص ووریلواین دموا قاتا طسو سنارفنک میز تمس هب هتسهآ و مورآ اهیی مدق اب

دش. خیهر شهب و تسشن شوربور و تفر هفطاع تمس وریمیزهب واپزا تسد راهچ نیزا

. مداتس سریمدای هک شرس تشپ وهب قاتا وتی ندز مدق هب مدرک عورش و مدش دنلب میز تشپزا

؟ هردقچ نوتت یال صحت . نوتمسانشب رتش بی ماوخ گبید،می نوتدوخ یزا قرشم مناخ بخ ی: مایلعر

. دروا نی شدوخ وری هب اما یهد سرت و هدش لوه دوب مولعم دش. اج اجهب یش لدنص ووری داد شندرگ باتیهب

دش. رارکت دوب، هداتفا سلاپیش تشه یهک قافتا تسرد
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دوب هدش ضوع شاج تکرش هتسرد دمیریت، قاتا ویک سنارفنک ویهمیز هفطاع و مدوب نم

... کچوک تار غتیی دوبیمابیمک سلاپیش تشه اهی مدآ نومه اهام .اما

اتزا دنچ . مدوب ی شنم و تس اتیپی فلتخم اهی تکرش یسی،بقالوتی لگنا نابز ی مجرتم دیملپ قوف : هفطاع

. مدلب مه یرتویور پماک ی اهرازفا مرن

مدش: مخ شور مداتس ای شرس تشپ و مدز ی دنخزوپ داد مهب لاپیش وس تشه هک دوب ی باوج نومه تسرد

ین؟ دادن یل صحت همادا ؟ارچ هنکب لو ور شسرد ابید ارچ امش لثم ی دادعتسا اب مناخ بخ

درک. تشم وریمیز ور شا تسد و درک مه رد ور شاه مخا لاپیش وس تشه لثم تسرد مدش شنکاو رظتنم

یمد. سرپ هرابود رطاخ مهین هب ورببیمن شندش تحاران تساوخ می ملد اما میهد شرازآ لا وس این متسنود می

یم... گداوناخ ارشیط هن میداد مهب یلور صحت ی همادا ی هزاجا ارشیطملایم :هن هفطاع

ی... رارکت ی هلمج نومه تسرد

یمنی فرح و دوب هدش خیهر مولعم ایان هطقن هب نم هب هجوت ،بی متسشن شرانک شکیمدو نور رانکیشوربی ی لدنص
دز.

. دوبن یدن اشوخ نوممودک روآیشاربیهیچ هکیدا اهیی هتشذگ سمیرمیدرک، اه هتشذگ وتی منوا راگنا



تسد مه دشنیزا خیهر شهب و درک ورریز شاه مشچ تسشن هفطاع ی ورب وور دموا نومتمس هب مورآ مورآ ماسر مای
دوب. هدش خیهر هفطاع هبو دوب هدز شا هنوچ ورزیر شاه

Part12#

دبی همادا ور نوتسرد ید نوتب پیشبیداات نوتارب یتی عقوم ادعب مراود مای بخ یمد: سرپ دنلب و مدرک فاص ور ما سیهن

ن.

نابز ی صوصخ کالساهی هسردم رانک نوچ نکید کمک نابز وتی ماسر مای یرادینومینوتیدهب بوخ یلی صحت ی هتشر
. هشب دلب ور نابز بوخ هک همهم مارب میهر،

ور وابنیزا هنکب ی گدنز نم هنوخ وتی بیدا هرارق روطچ میدرک رکف هباین تشاد متح ، تفگن وهیچی درک مهاگن طقف
ردقچ تفگ دنخیدمی می مهب شلد وتی تشاد ونیزابیخیهر.اشیدمه نم یطالق ارجام زا هک مدوب نئمطم . هشورب

. تشادن ربخ زاهیچچیز نوا اما تس اپرس و هدنز زونه سلا تفه ایزد نتشاد دوجو هکاب تخس نوج

؟ دنتسه نوتدوخ اهی هچب دمآ: فرح هب هفطاع هک مسرپب لادیهگای وس متساوخ

مدز:هلب نیزا تسد ایوری هسوب و مدروآ بل یهب دنخبل تنط ابشی هسرپب متساوخ هکمی دوب وسلای نومه تسرد

. نتسه مدوخ اهی هچب

درک. زارد هفطاع تمس هب ور شتسد یدزو دنخبل تدم همه زااین دعب هرخ نیزاباال

نوج هفطاع نیزا:نمنیمزا،

تفرگ تسد وتی ور هفطاع تسد و دموا هفطاع تمس هب مه ماسر مای

هفطاع خهلا مماس _مایر

اهیر هنود متسنوت یمکمی هلصاف زااین .اما دروآ بل یهب دنخبل تمحز وهب تفرگ تسد وتی ور ود ره تسد هفطاع

Part13#.دوب هدش زمرق ال ماک شاه مشچ ورببیمنو دوب هدش ناور شا ی نوش وریپی زا هک ور قرع تشرد یوز

. هدموا شغارس هب هرابود شا مهیگشی فرخزم نرگ می نوا مدوب نئمطم

مدرک شارب یهک شورف رخف زا مدش نومش هکپی دوب هتشذگن ناثیهای هب

شکیمد. شخر هب ور ماه هچب دوجو زاایهکن نوم وشپی



و دوب لبق لثم زونه واشید دوبن سلا تفه زا دعب نم ی هرابود دیند رطاوخب طقف نئمطم تحاران و سرتسا این
دوب. هتفرگن ی نوماس ورس

. مدرب زابینمی ور هدموا دوجوب گنسین وج واین مدرک می ضوع ور ثحب دوب هدش یهک روط ابیوره

ومه نوشسرد اهو هچب ی صخش ی اهراک اربیسریگدیهب همه ، ماوخ می تقو مامت راتسرپ نمیک ی قرشم مناخ بخ _

هنوخ ی اهراک اربیسریگدیهب

. مراپسب ی دامتعا لباق مدا تسد اهارهب نوا مراد تسود سپ همهم خیلی مارب اه هچب و...برتیت نتخپ اذغ ثمال

دش. ماه فرح ی همادا هب نداد شوگ لوغشم فرح وبی داد نوکت رسی

، مدرگرب هنوخ هب نم هک بش اتو هنکب هسردم اهر ور اه هچب هک میهش عورش حبص زا7 ماوخ یهکمی راتسرپ _اتیمراکی

... هنکب ی گدنز مدوخ ی هنوخ وتی هک ماوخ می تقو مامت هراتسرپ یه سپ

وریمی وراه هگرب و متشگرب هفطاع تمس وهب مدروا نور وربی داد رارق اهی هگرب وشک لخاد وزا متفر میمز تمس هب
. متشاذگ شولج ز

لکشم مه امش رگا بخ ،اما دنشاب هتشاد مه تماقا اجیی ناوخ هکمی شتسه وجشناد اه مناخ بسانم رتش _اینراکبی

باختنا اب مه اه هچب همولعم هک هروط نکید.این شاضما ینمینوتید رادن ، دادرارق لخاد غلبم و نم اهی تبحص یاب

Part14#. نقفاوم راتسرپ ناونع هب امش

. مدرک شهاگن و مدز وهبمیزکتیه مدش ششنکاو رظتنم

هگرب ات مدش رظتنم دشو معیقرت ماه وریبل دنخبل تفرگ شتسد وت ور راکدوخ شکیدو شدوخ تمس هب ور هگرب
هنک. اضما ور

هب شبل ی هشوگ دزو قرب شاه مشچ دروخ هگرب وتی غلبم هب هک شهاگن دش. دنوخ لوغشم و درک ورزیرور اه هگرب

. دموا شک اپیین تمس

یو لدنص وری مداد مل وبیخیلا متسشن شا ی رانک ی لدنص وری هرابود هنزب هگرب اپی دوب رارق هک یی اضما زا نئمطم
. مدش خیهر شهب

وکیف دشدنلب شاج بوکیدوزا هگرب وری ور راک دوخ هعفد هکیک مدرک می لا بند متشاد ور ذغاک وری راکدوخ تکرح
درک. اج هباج ششود وری ور شکچوک

. متفرگ ور نوتتقو هک هدنمرش . مراد لکشم اباینراک نم ید شخبب : هفطاع

دوب. هدش مبجعت اب شفرح واین هنکب در ور مداهنش پی تشادن ناکما مدوب هدرک رکذ دادرارق وتی نم یهک غلبم نوا اب

. هبوخ مهین میدرک:اباب همزمز وزیربل میدرک مهاگن سامتلا اب تشاد نیزا

. مداتفا هار هب شرس تشپ و مدش دنلب ی لدنص وری زا هلجع اب



یرادین؟ لکشم شقوقح مینکیم.اب شفرطرب گبید تسه ی لکشم رگا بخ ی: مایلعر

ین. تفرگ رظن رد ور باالیی قوقح _خنیر

اما...

دبین. شماجنا ید نوتن هک هشاب ی راوشد راک هچب اتود یزا راتسرپ منیمنک رکف چی _اما

. منکب ی گدنز اجنوا وکال منومب امش هنوخ وتی ور بش منوت رادیم.منی لکشم نوت اتیمراکی نم اما هتسرد _هلب
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یم گدنز شا هداوناخ زا ادج مهیهش ایهک هفطاع . متشگ ی خوش یزا رثا لا بند شاه فرح ورد مدرک شهاگن بجعتم

. تشاد لدیلیدیهگای مداهنش پی ندرک در اعطق و تشادن نم ی هنوخ هب ندرک ناکم لقن یاربی لکشم درک ی

نم هک بش یات10 ینمینوت رادن ی لکشم نوتزور ره دما و تفر اب هگا متفگ نوتدوخ ی تحار اربی طقف نم بخ _سبیرا

. هنوخ ین درگرب میگیمرات سنا اژ نوتارب مدوخ متشگرب ی تقو ید نومب اه هچب پیش مدرگرب هنوخ هب

دش. خیهر مهب و درک مکیریز ور شاه مشچ و متشگرب متمس هب مورا

و دروا نی تقاط رخا ورد دوب هدرک گردیر شنهذ وسلایهک یند سرپ اربی میدرک تسد تسد و میدرک رکف تشاد ی راگنا
امشبیاین؟ ات منومب ید:ات10 سرپ

؟ نتس نی هنوخ وت نوترسمه هگم

دنچ یره دنخبل این ربانب یم گدنز قحیتق یپیهب دوز هباین تساوخ منی ملد یمه فرط زا مگب شهب هچ متسنود منی
: متخود مشچ شهب و مدروا بل یهب عونصم

اهگبیمر. هچب اربی راتسرپ ماوخ اربیمهینمی تس یورپیشنامی تدم ،یه نترفاسم هن

کتیهدز. وهبدیراو تخادنا هبزیر رس نوزحم و تفگ ی ناها

هک هرابود راگنا میداد. نوکت فرطین هب ور شرس مادم میدزو هبرض مزین هب شا ی کشم ی تناس جنپ هنشاپ شفک کون اب

. هشاب هدرک سیر هتشذگ وتیعملا هرابود



. اسراپ اقای میمنک لوبق هشاب دز: بل نوزرل یی ادصاب و دروا ورباال شرس هعفد یک

. مدرک هراشا اهیوریمیز هگرب هب رس وهب مدز ی دنخ ی دنخلت اسراپ اقای ظفل زا

و دوب هتشاذگ مرانک تحار ی...هچ تحار مهین .هب اسراپ اقای هب مدوب هدش دبتیل مقشع ی مایلعر زا 7سلا تشذگ اب

دوب. هدش نم یاهی تخبدب مامت ثعاب ی زور یک نوا راگنا هن راگنا و دوب هدرک مشومارف
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ید. نکرپ ور داد رارق مرف ی قرشم مناخ یید امرفب ی: مایلعر

. تشگرب میز تمس وهب داد نوکت رسی

. تفر می مباصع ووری دوب پیچیهد قاتا وتی شاه شفک قلت قلت ی ادص

لمحت ما هنوخ وتی ور هفطاع دوجو ی روجچ هرارق زااین دعب هک مدرک رکف شکیمدوهباین ماهوم یوتی تسد کالهف
منک.

. مشکب ما هنوخ هب ور نوا دوب المز ندرک اربیتالفی اما

. مرذگب هفطاع زا منوت منی منک تشذگ ی چره وزا هرب رهچیزیهکیمدا



طالقگبیهر... مزا و هنک طقس ور ما هچب دشنیزا ثعاب ایهک هفطاع زا

. مدرک ابیدتالفیمی دوب یهک روط ره

هدب. ور نم ی هتفر تسد یزا گدنز ناوات هک دوب شقح هفطاع

متسد رود ماسر مای تسد دش هقلح اب

. منکن رکف اه هتشذگ وهب مشاب مورا مدرک عسی شکیمدو فپی

تسدب وراه خیلیچیز نوا زا دعب اما متخاب دیهگ سک هب ور نوا و مداد تسد سلاپیشزا تفه ور نیمزا دوب تسرد
. مدروا

... تفارش لثم یم، گدنز مایداهی ندوب هدش هک ماسر ماه،نیزاومای هچب لثم

و منک شومارف ور ما هتشذگ تاهابتشا سلا تفه وتیاین مدرک عسی و متخاس یدیهگ یهمایلعر مدوخ زا نوا زا دعب
دنوشک ی دوبان هب ور نم هک یی چیاهز مامت رود مشکب طخ

رتزا،زا تخس دوب... تخس مارب هفطاع هانگ زا نتشذگ اما ندنوشک ی دوبان تمس هب ور نم هک یی اسک همه زا متشذگ و

نیزا... نداد تسد

♥♥♥♥

♥♥♥

♥♥

♥
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ووری درک لماک ار مرف اضما ابیک رخا دشورد مرف ندرک رپ لوغشم و تسشن شکیدو بقع میز تشپ زا یور لدنص
دش. دنلب شاج وزا تشاذگ میز



مدب ماجنا ی بوخ هب ور هدش لوحم مهب راکیهک منوتب مراود :مای هفطاع

شابید نم ی هنوخ تفه هب عبر یک تعاس تعاس ادرف زا سپ ، مراود _مای

نکید. رضاح هسردم هب نتفر اربی ور اه هچب ات

منک؟ تشاد ورمیگیدیدا نوتلزنم سردا امتح، _هلب

ین؟ تشون مرف وت ور نوتسامت ی هرامش _

. متشون _هلب

پیمامیمنک نوتارب ور سردا سپ بخ _

دش. جراخ قاتا یکزا چوک ی ظفاحادخ وابیک داد نوکت رسی

دوب. هدش خیهر قاتا ی هتسب رد وهب دوب هداتس ای مرانک زونه ماسر مای

مدز. شادص و مداد شنوکت مورا

ماس؟ ی رکف هچ _هیوت

هن؟ دوب نامام ،بشیه مداتفا ی نامام _یدا

ور... شا هتشذگ منیدرک شومارف هچب یخدز،ارچاین منت مامت شفرح زا

یم. شابن دزنیکنیزا ات شمد شکی هرجنپ تمس هب مورا

. متسشن شولج و مدز وناز وریمزین

. مدش خیهر شنوضحم اهی مشچ ووتی متفرگ تسد رد ور ماه وزاب

؟ نامام اربی هدش گنت تلد _

ات نزب فرح تساوخ منی شلد و هدرک ضغب هک دوب مولعم . تفگن وهیچ درک وباالواپیین داد نوکت ور شرس مورا



. هشب اهر شضغب

. شمد شکی شوغآ ورد مدز ی دنخبل

؟ شکاخرس یربیم اوخ _می

:االن؟ تفگ هتفرگ ی ادص اب میداد راشف ما هنوش وری ور شرس هک روطنومه

رببیم؟ مه نیزا

یوببیهندیهگ؟ نامام هراد قح منوا _هرا

هکمیریملکیرگیهمیهنک. راب ره هخا _

♥

♥♥

♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥

♥♥

♥
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حاال هک دوب هدش گرزب ردقنا کی مرسپ . مدنوبسچ ما سیهن هب ور شرس بوکیمدو شرمک ور مورا راب دنچ ور متسد

... هروخب مه ور مشرهاوخ ی هصغ

؟ هروطچ ربیم. مهاب یی اتود تلا بند میما هسردم زا دعب ادرف سپ _

اباب؟ یمیگی تسار درک: مهاگن ی کشا اهی مشچ شکیدواب نور بی ملغب وت زا ور شرس

میریممه ادرف ، منوجب تدرد _هرا

میرخیمومیربیم. نوشرب لگ یلکیمه دهم اباب کاخرس مه یامغ منامام کاخ رس

ید. سوب ور متروص مکحم و درک هقلح مندرگ رود ور شک ی چوک اهی تسد



... منوج اباب متقشاع _

اباب... رسپ متقشاع منم : مدرک همزمز شدوخ لثم یمدو سوب ور شا شپینوی

نیزا تمس هب مدرک کاپ ور شا کشا شکیمدومن شاه مشچ ورزیر متسد ندز می قرب لای حشوخ زا شلگشوخ ی امشچ
هدرب شباوخ سنارفنک وریمیز یزیدا گتسخ زا مولوچوک کرتخد هکدیمد یمد خرچ

دوب. هدرک هقلح شاهاپ رود ور شاه تسد و دوب هدرک عمج شمکش وتی ور شاهاپ راو ونجین

زاااا اباب،نی هدرب شباوخ ماس:اینهک

. مدرک شتکاس و متفرگ ور شنهد ی ولج رسی

مینکیم. شلغب هباوخب راذب _هیس...

درک. عمج وریمیز زا وراه نوا و تفر اسویلنیزا تمس وهب داد نوکت رسی

ما هنوشور ور، شدنلب ودنب مداد رارق یم تسد مرچ وتیکیف هفطاع دادرارق هارمه وهب مدرک عمج ور اسویمل مه منم
دشیم. جراخ قاتا زا ماس مایر هارمه شکیمدوهب شوغا رد ور ونیزا متخادنا

♥

♥♥

♥♥♥

⭐⭐⭐⭐⭐ ♥♥♥♥

⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐

⭐⭐

⭐
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سامت هنوخ هرامش اب تشاد ماهاب راکی میمرورگا هنوخ هب رتدوز زورما هک مداد یطاالع شنم وهب مدش جراخ قاتا زا
گبیهر.



. تسشن ولج مه ماس و مدنوباوخ شامین بقع ی لدنص وری ور ونیزا مدش جراخ تکرش زا

میدش. نوشاوعد شبیهن ولج کی رسایهکن مهیهش لثم دوب نیزابیراد رگا متشاد متح

دش. زابی لوغشم شکیدو نور بی شف زاکی ور شتلبت ندش راوس ضحم هب ماس

. متفرگ ردپیش ور هنوخ وهار مدرک نشور شامینور

؟ دوب نوبرهم همناخ این ترظنب ماس:اباب،

؟ موناخ مودک یمد: سرپ ی ترپ ساوح اب مدتس ابی زمرق غارچ تشپ ات مکمیدرک شامینور تعرس هک روطن مهی

چی؟ هنکب نیزاوذایت داوخب هزوجع نوا لثم دیهگ،هگا هفطاع _مهینخهلا

دوب. شرهاوخ نارگن ردقنا و تشاد مرسپ یهک گرزب سح زا تسشن وریمبل دنخبل

. هشاب اهنا یزا راتسرپ یاربی بسانم ی زگیهن هفطاع هک مدوبن نئمطم مه مدوخ نوچ متشادن شفرح یاربی باوج اما

ثاتیر شور نوا وخاالق هشب برتیت نوا تسد زیر مرتخد متشادن تسود و تشادن ی ناشخرد ی هتشذگ ی هفطاع
. هراذب

. هنکب خلای ماه هچب رس ور تشاد نم زا یهک تحاران تشاد لا متحا نوا رب عالهو

ردبیمرا. شرس ور شاهراک اتتالفی منکب شلمحت ی تقو دنچ یه مدوب روبجم اما

. مدروا رد تکرح هب شامینور و مدموا مدوخ هب رسیما تشپ شامین قوب ی ادص اب

. منک نور ملدبی زا ور اه اتکیهن مدرک راک مدوخ وری مامت سلا تفه

تخ. ری مهب ور المت داعم ی همه شندموا اب هرابود هفطاع اما منکن ملظ ی سک وهب منک اعریت ور مورح حاللو

⭐



⭐⭐

⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐
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. هنوخ سریدیم هک دوب هدش بش 8 دزنیکهب تعاس

. هشب اتبیراد مدز ادص ور نیزا مورا

هب زاب اهینیهم مشچ شکیدواب وتیمه ور شاه مخا ندرک رغرغ میدشاب باوخ دب بش ید باوخ می زااینرگا رتش بی
دش. لخاد و تفر روسناسا تمس

تمس هب هنک هاگن ور شولج ایهکن نودب روطنومه دروا منی نور بی تلبت لخاد زا ور شرس ای هظحل هک مه ماس
. تفر روسناسا

داد. ژ اسام ور شندرگ دنت ودنت تفر اوه شغ یجی ادص هک مدز شهب ی مورا ی ندرگ سپ

مینزی؟ ارچ _

یمزین. روخ می رسپ ، لقادح نکی هاگن وتاپ ی ولج بیای تدوخ اشیدهب ات _میمنز

شکیمد. ماس تسد زا یور تفوک تلبت نوا روز وهب مدش روسناسا دراو نوشرس تشپ

. ندش هنوخ دراو ملا بند وهب ندش جراخ روسناسا یزا قلخ ودابدب وره داتس ای روسناسا هس هقبط هب سریند زا دعب

دش. شقاتا دراو میشکید شدوخ لا بند وریمزینهب ور شا هلوک هک روطن مهی نانک رغرغ ماس



ید. باوخ لبم وری هسردم اهی سابل نومه اب مه نیزا

نک. ضوع ور تاسابل ورب وشدنلب _نیزا

نکیم. تسرد ماش یی اباب کمک بیا روشب و تتروص و تسد

. ووووخ همتسخ مباوخب راذب ادخ ور وت یی _اباب

مدز: شادص هرابود و متفر شتمس هب

داد. ژ اسام ور شندرگ دنت ودنت تفر اوه ...ش ملگشوخ رتخد وشاپ نیزا، منیهرب تباوخ بش یدیهگ باوخب االن

ور تلبت و تفر میز تمس دشوهب جراخ قاتا زا ماس هظحل نومه تفر قاتا تمس دشوهب دنلب لبم وری زا مورا
: متفر شتمس هب داد اب تشادرب

عضیفمیهش. تامشچ و تلبت نوا مزین راذب ی تاولص ردپ

میمنک. شهاوخ یمکدیهگ طقف : تفگ و لبم رپیدور هدنخ اب

♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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و دموا مکمک هب مه نیزا دعب ناثیه دنچ متفر هنوخزپشا تمس وهب مدش شلا وبیخی مداد نوکت سارب رسی فسات اب
درکیم. رضاح ور هداس ی اذغ ویه مدش سابلا وک چراق و ندرک خرس لوغشم

وبی داد اب هرخ بال بش 11 تعاس رخا، دشیمورد یفیمل اشامت لوغشم یمو تسشن مرانک مهیهش لثم اذغ ندروخ زا دعب

. نباوخب هک مدرک نوشروبجم داد

شا هعلا طم لوغشم و متشادرب یور باتک سلا دنچ مهیگشیاین تداع قبط منک. تحارتسا ات متفر مقاتا یهب گتسخ اب

یمگبی مصت منوت رتمی قاعالهن رتمیهشو زاب ممرکف هشب رتش مابی هعلا طم ردقچ ره مدوب هتفرگدا لای وس دنچ .این مدش

منک. هاگن ی گدنز یهب رتزاب مروابدید

و متشاذگ ی تختاپ ووری متسب ور باتک دموا ماه مشچ هب باوخ هک مدوب هدنوخن رتش وربی باتک زا هحفص دنچ زونه
. متشاذگ وریمه ور ماه مشچ و مدرک شوماخ ور الپم

تسب شقن ماه کلپ تشپ ی تنعل زور نوا یر وصت ماه مشچ ندش هتسب اب

. مدرک رورم مدوخ اب مرازه اربیراب ور دوب هداتفا شوه وریمزینبی ایهکنیزا هظحل و

تسد زا ور با ناو منیداد.لی ور مباوج میمدز ادص وجیغجیغمیدرک.رهچینیزاو دوب داتس ای مرانک مه هفطاع

یمنیدرک. تکرح مه زاب اما شاپیمد نیزا تروص هب هرطق دنچ و مدرک هفطاع

دشیم. ناتسرام یبی هار هفطاع شکیمدواب ششوغا رد نارگن

نهد مهب میدش جراخ لمع قاتا زا فسیدوریرمیضهک هچراپ دش. جراخ لمع قاتا یزا تخت و نتفر رتولج اه هنحص

دزمیدرک. شوگ مهب ور نیزا گرم و یمیدرک جک

♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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وهب مدرک زاب ور ماه مشچ سرتسا .اب مدش مزین شقن پیچیدوبیحلا مشوگ یوت هفطاع یجیغ ادص نامزمه و

جات شکیمدوهب ورباال مدوخ تمحز یزانیزا.هب ربخ وهن دوب هفطاع یزا ربخ هن مدوب مقاتا .وتی مدرک هاگن مفارطا

. مدرک نشور ور باوخ بش و مدز کتیه تخت

شکیمد. رس سفن وریک وبا متشاذگ ی تختاپ وری ور چراپ و متخ ری ناو وتیلی با رادقم

ادخ ، نشب مومت دوب رارق اهکی سوباک منک.این ظفح ور شمارا مدرک عسی شکیمدو معیق سفن مه رس تشپ راب دنچ

هفطاع .اشیدرگا تسنود می

. مداتسرفن شارب ور سردا هک داتفا یمدا شمسا ندموا میسریمد.اب شمارا هب مه نم میسرید شلا معا ازسی هب

متشگرب تخت تمس هب هرابود شکیمدو نور وربی داد رارق اهی هگرب شلخاد .زا متفر کیمف تمس وهب مدش دنلب ماج زا

. متسشن و

مرف یزا تمسق هب مشچ مهین .رد متشگ شا هرامش لا بند هب دادرارق اهی هگرب وتی نامزمه و متفرگ تسد هب یمور شوگ

میداد. نوشنور لهات یت عضو هک دروخ

جاودزا و دوب هدنورذگ شوخ ساهلا مامت وتی نوا مدش رفنتم شزا لبق زا رتش وبی دنوم تبث لهاتم هملک وری مهاگن
نم... اما دوب هداد یل کشت دجیدیور ی گدنز و دوب هدرک

شکیمد باذع اینساهلا مامت وتی نم

. مدش قرغ مدوخ یی اهنت ووتی متفرن ی سک هیچ غارس ندش هدز سپ سرت وزا

. نتفرگ ماقتنا اربی مدش ممصم لبق زا رتش وبی مداد نوکت رسی ترفن اب
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نم... عین تسرد هشکب شرجز و همهفب ونم درد شچیدات یورمی سک وبی یی اهنت معط ابید هفطاع

. مباذع ی ههلا مسا هب مدرک یمسیو شوگ وتی ور هرامش دوب. ی رابتعا هرامش

. مدرک لا سرا و متشون شارب ور سردا و مدرک ی فرعم ور مدوخ وتیپیما هاتوک خالهصو

هدند نوا هب هدند زااین تعاس زایک دعب رخا ورد مراپسب باوخ تسد هب ور مدوخ مدرک عسی و متسب ور ماه مشچ
درب. مباوخ یند خرچ

●●●●●●●●●●●●●●●

. مدش بیراد باوخ زا نوساره بوکیهدمیدش رد هب هک اهیی تشم ی ادص اب

مداتفا اپیین تخت وری زا سرت زا

. مدرک کرد ور یمت عقوم دعب ناثیه دنچ و مدرک هاگن فارطا هب گنم گیجو

رد هب ور مدوخ هلجع واب مدرک نت وهب مدز گنچ وایز تخر وری زا ور مماشودبور و مدش دنلب وریمزین زا تعرس هب
مدنوسر

. ندوب هدش ردخیهر وهب دندوب هداتس ذپیارییای طسو ید سرت و بجعتم مه ماسر ونیزاومای

. درشف ردومی گنز میبوکیدو تشم رد هب تشاد زونه دوب رد تشپ یهک صخش

هداما راوگان ربخ اربینشیندیه ار مدوخ و مدرک ردوزاب وزرل سرت واب مدنوسر رد هب ور مدوخ دنلب مدق دنچ اب
. مدرک

زا تفرگ رارق ماپ تصش وری تسرد ششفک ی نزوس ی هنشاپ و داتفا مشوغا ات شوپ سیها رساترس ردنزی ندش زاب اب
. مداد شله بقع تمس شکیمدوهب دادی درد

میدز. سفن سفن هک داتفا هفطاع رپیهدی وور گنر هرهچ هب مهاگن و مدرک دنلب رس



ی؟... دروا رس هگم هتربخ _هچ

Part24#

منینکین؟ ردوزاب ارچ :سالم هفطاع

. مرظتنم رد تشپ هتقو ردقچ ی مینود

؟ هدنچ تعاس هگم ی. دروا اجردمی یزا تشاد ردو هدش چی هگم حاال بخ _

. نوشا هسردم دش ...دیر تعاس _ایاوی

. نوشن 7:15ور تعاس مدرک وریدیراو تعاس یهب هاگن مدش شبارطضا و هلجع هجوتم هزات

؟ هسردم نوشمربب ابید دنچ تعاس : هفطاع

. نوشلا بند ورسیسمیدا 7:30 تس _المزنی

. تفر هنوخزپشا تمس وهب درک ترپ لبم وری ور شف کی میداد نوکت رسی هک روطنومه

. ندوب هداتس ای هنوخ مینو جاو و جاه زونه هک متخادنا شاه هچب یهب هاگن



ینوبیاین. روشب ور نوتتروص و تسد اهربید هچب _

. تفر ی تشادهب ورسیس تمس وهب داد نوکت رسی ماس

یمنیدرک. تکرح و دوب هداتس ای لغب هب کسورع قاتا یرد ولج روطنومه امانیزا

منک... تا نت ور تاه سابل بیاربیم ناج :نیزا هفطاع

دش. خیهر نم یهب تحاران کتیهدزواب وهبدیراو تشادرب بقع یهب مدق نیزا

میمنک. شا هداما مدوخ نم نک هداما ور هناحبص امش _

. تشگرب هنوخزپشا هب هرابود و داد نوکت رسی

. شمدرب قاتا لخاد وهب متفرگ ور شتسد و متفر نیزا تمس هب

نیزا:اباب...

اباب... نوج _

خیس هک شراولش وری مهاگن . تخادنا دزووریمزین رانک شولج زا ور شکسورع مورا و تخادنا اپیین ور شرس

. داتفا دوب هدش

. هدرک جیش متخت وتی هدموا هدب هچب هرابود _

.... هنکب ضوع ور شاه سابل هفطاع تساوخ منی ارچ هک مهفیمد حاال یمد سوب ور شا ی نوش وپی مدز ی دنخبل
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زعیمز. هرادن ی:عیب مایلعر

. مدش شسابل ندروا رد لوغشم و مدز شا هنوگ یدیهگایور هسوب

ی روشب ور تنت مامح ربی _اتوت

میمنک. بترم ور تا تخت مه نم

. تفر نوشقاتا لخاد مامح تمس دزوهب مپل ایور هسوب و تشاذگ ما هنوش ور،وری شولوچوک اهی تسد

. متفر تخت تمس وهب مدش دنلب اج وزا متفرگ دوب شکتروش تشپ یهک جنفسا باب سکع وری زا ور مهاگن

و مدرک عمج ور تخت یوری هفحلم

متخ. ری دبس وتی شاه سابل اب هارمه

ا هبرض و متفر مامح تمس وهب متشاذگ تخت شکیمدووری نور بی شدمک لخاد زا یور گنر ی جنران کتروش و ترش تی
مدز. رد یهب

شه وکال دوب دیندی شگنر ی تروص ی هلوح نوا وتی شا هرهچ . دموا نور بی مامح وزا درک زاب ور مامح رد تعرس هب

دوب. هدموا اپیین شتروص وری هکات دوب گرزب شارب ردقنا

داد. مهب هک اهیی هتشرف دوجو اربی مدرک رکشورادخ وزیربل تسب شقن ماه یمعیقیوریبل دنخبل

. مدموا مور وبی متسش اجنومه ور متروص و تسد و متشاذگ مامح لخاد ور دبس



. تسب ورمی شمرف اهی همکد تشاد و دوب هدرک شنت ور شاه سابل نیزا

شکیمد نور بی دوب تس شاه دمک و تخت یهکاب تروص فسیدو میزارایش لخاد زا ور سگنر ی تروص یک چوک راوشس
مدز. قرب وهب

ی گنر ی جنران شک واب متفاب ور شاهوم رخا ورد مدش شاهوم ندرک شوخ لوغشم و مدنوشن ی لدنص وری ور نیزا
. مدرک شرس ور شا هعنقم و متسب
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میدرک. هاگن ام وهب دوب هداد کتیه رد رددیمد.هب بوچراهچ وتی ور هفطاع هک مدش دنلب ماج زا

ببیمن. مه هلصاف زااین متسنوت یمی بوخ هب شاه مشچ وت ور کشا در

. تفر ینیزا هلوک تمس دشوهب لخاد دزدیدو مزا ور شا هاگن و دموا شدوخ هب دش هک مندرک هاگن هجوتم

میمنک. رضاح ور اسویشل ید،نم روخب هناحبص :ربید هفطاع

خهلا. راذب یمم شاقن رتفد نیزا:

رادی؟ یجا تحا چی زعیمز،دیهگ هشاب : هفطاع

دش. شاهاب ندرک تبحص لوغشم و تفر هفطاع تمس هب نیزا



و دوب شتسد ایوت همقل و دوب هناحبص ندروخ لوغشم ماسر .مای متفر هنوخزپشا قاتا تمس وهب مدش جراخ قاتا زا

دوب. رپ شاه پل

. هشن گر هب گر تاه پل گبیرهک یکرت چوک همقل یه بخ _

ی شوپن مماسابل زونه ورسیمسمیدا، االن هدش دیمر هخا : تفگ رپ ناهد واب تشاد مربی ور شر شی ناو یهکلی روطن مهی

مد.

. هتفو نی نور بی شناهد زا همقل ات دوب بقارم مه ندرک تبحص ردحین

شزا مشچ شکیمدو مهوت وری ماه مخا دوب هدش طولخم شنهد قازب هکاب شنهد وت هدش وجیهد ی همقل ابدیند
. متفرگ

. هتخوس ردپ نک تبحص رپ ناهد اب متفگ هعفد دص ماس و تنهد دنبب _

اباب میدادی شف تدوخ _هب

نشیدی؟ ور ششوف طقف فرح همه :زابیناین مدرک شهاگن پچ پچ

. تشگرب متمس دشوهب نوم شپی هکبینهار هرب قاتا تمس هب تساوخ دش دنلب میز تشپ وزا درک ای هقهق

دیهگ؟ ملا میایبند رهظ ماس:اباب

زعیمزمیما. :هرا مدرک شزاون ور شگنر یی امرخ تخل ی اهوم و مدز ی دنخبل

♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥



♥
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. تفر شقاتا تمس وهب داد ین شنلد ای هدنخ وراب مدنخبل باوج

آینف تمس هب دنوخرچ می شتسد وت ور ینیزا هلوک ردحلایهک هفطاع و دموا رد ادص هب رد گنز ماس نتفر اب نامزمه
دز. ور ماس هاتوک ای هملا کم زا .دعب تفر

. دموا ورسیستا خهلا ودب ماسر :مای هفطاع

دش. یچ ودناس ندرک تسرد لوغشم و دموا هنوخزپشا تمس هب دعب و

ندروخ لوغشم دنت دنت مه داد.نیزا نیزا تسد هب مه یچیور ودناس و تشاذگ یچومیهو ودناس ود وتیکیفره

دوب زابی شرکش سریدواجی هار ورسیسنیزازا وایرابن دموا رد ادص هب رد گنز هرابود هظحل نومه دش. شا هناحبص

منیسریند. نوشاهراک هب هنرگو تشاد خاتیر 10قدیهق نوشود ورسیسره زورما هک

. نتفر نور ردبی وزا نتشادرب ور نوشاه هلوک تعرس هب متروص یند سوب زا دعب و ندموا متمس اههب هچب

یزا سفن رد ندش هتسب .اب هنکب اه هدننار هب ور الهمز تاشرافس و نوشتنکب شامین راوس ات تفر نوشلا بند هب مه هفطاع

دوب هتخ ری مارب هفطاع هک .اچیی متفر هنوخزپشا تمس وهب مدرک بترم منت وتی ور مماشودبور شکیمدو ی گدوسا رس

. مدش ندروخ لوغشم و مدرک شیرین ور

. متفر رد تمس شکیمدوهب رسکالگفی یزا فوپ دش. دنلب یرد ادص هک مدوب هدروخن رتش بی همقل دنچ زونه

دش. دراو مه ورد رکپ ای وابقیهفا هتسخ هفطاع رد ندش زاب اب

؟ نتفر ی: مایلعر

شکید. مخیهزاای مورا و درک اهر لبم وری ور شدوخ ی گتسخ اب

. هشاب سرتسا ورپ تخس ردقنا رادی هچب مدرک منی رکف _هرا.

تسشن ماه وریبل دنخبل هاگآدوخان

دوب. هدشن راد هچب سپ



♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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ی؟ رادن هچب سپ ی: مایلعر

؟ منکب کر دیهگای سک ی هچب ی راتسرپ بیما متسنوت می ترظن هب متشاد هچب _هگا

. مدش ما هناحبص ندروخ لوغشم و متشگرب هنوخزپشا هب هرابود و مدز ی دنخزوپ

ی؟ دشن راد هچب روطچ سپ ی، لهاتم وردیمد دادرارق مرف _

دش. ی فاضا اهی فرض ندرک عمج لوغشم دشو هنوخزپشا دراو

ی... شاب هدروخ هناحبص منکن ،رکف روخب شبین مه تدوخ _

دش. شا همقل نتفرگ لوغشم و تسشن شکیدو بقع یور لدنص

می روک ور مقطن شاه ی فرح امااینمک مشب علطم یش گدنز زا رتش وبی هنک پیاد همادا نومندز فرح تساوخ می ملد
درک.

. تشاد قرف نومسآ مزینات متخانش می نم ایهک هفطاع نوا اب هفطاع این

. شندش مورا ات هتفرگ شندرک وارایش یند شوپ سابل زا

وپژ دوب تکاس حاال اما تشاد ی منرب ندز فرح و ندرک ی ربلد زا تسد مه هظحل تحییه دوب مرانک ی تقو یمدا
؟ دوب هدرک غتییر ردقنا هک دموا شزور هب .هچ هدرم

ی؟ دشن راد هچب ارچ ی تفگن _

. قباث عین تسرد هشب مصیمی ماهاب ات هدرک هدافتسا درفم لا عفا زا ادمع

رونه و دوب هتخ ری هزات هک اچیشور ایزا هروج یت نابصع شکیدو مه وت ور شاه مخا مفرح نشیند اب هاگا دوخان
. تفر مه رد متروص و تخوس مناهد نم نوا اجی یاچیهب غاد ید.زا شون ور دوب غاد

. مشب راد هچب منوت منی :نم هفطاع

هدب. یح ضوت و هنک لماک ار شا هلمج شدوخ مدش رظتنم و مدرک شهاگن گنم گیجو

سلاپیش تفه وتی قافتا نمدیهگ.یه زا لکشم دش: خیهر ماه مشچ وتی نکمم ینحتلا رتدرس واب دروا ورباال شرس



. مشب راد هچب منوتن هکدیهگ دش ثعاب
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ید. خرچ شتروص وتی مگردرس هاگن

چیز نوا مدرک می ادخ ادخ و مدرک می سح اپیینور تمس هب مندرگ وری زا قرع تکرح و شفرح زا تسب یخ منت مامت
ورمیمنک. شرکف نم هک هشابن ی

؟ داتفا ی قافتا _ینعیچی؟هچ

... مشب ردام متسنوتن دیهگ نوا زا دعب و مداد تسد زا ور ما هچب هبرض اتدنچ رثا رب مدوب رادراب _

فرح وبی تشاذگ ووتیسیکن درک عمج اهیوریمیزور فرظ هدنوم ی دشوقاب دنلب میز تشپ زا شفرح مامتا اب
دش. نوشنتسش لوغشم

مقاتا هب ور مدوخ دیراو کمک یهب تخس هب تفرگ تدش مبلق شپط و نتفرگ مندب الت ضع مامت یزیدا حور راشف زا
شکیمد. زارد تخت ووری مدنوسر

ربید. ور مسفن پیچیدو ماه وزاب و مندرگ و هنوش رس وتی یی اسرف تقاط درد

. مدش موزاب و مندرگ نداد ژ اسام لوغشم مورا مورا شکیمدو ی دنلب خا



هفطاع اهی فرح هب ندرک رکف واب مدب شنوکت مه هرذ تحییک متسنوت منی هک دوب هداتفا راک زا مپچ تسد راگنا
میدش. دشیرتد مدرد هظحل هب هظحل

؟ دوب هدموا شرس اینبال دوب هدروخ نم زا هک اهیی کتک .ینعیاب رتخد یاین گدنز اب مدوب هدرک راکچ نم ادخ

؟ مدوب هتفرگ شزا ور ندش ردام قح نم ینعی

... هابتشا تشپ هابتشا ی... درک هابتشا مهیهراک زاب هک وت اویرب

منک. ناربج ور ماه هانگ و منک شتسرد متسنوت یورکیمی تنعل هتشذگ این

. مدوب هتشاذگن باوج بی هتساوخان ور شاه دبی مه نم راگنا اما دوب هدرک دبیزیدای نم قح رد هفطاع هتسرد

زا نوشن هفطاع نداتفا قوش و روش وزا ندوب مورا همه .این شاه قشیهق فسیدوتی ومی همه نوا دوبن بیلدیل سپ

دوب. شکیهد تدم وتیاین هک اهیی درد زا نوشن و میداد شمغ رپ لد
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؟ ندرک ششخب بلط اربی مشاب ی هار لا یاابیدبند مشاب ماقتنا لا ابیدبند متسنود منی

نم؟ میدادیا سپ صاقت ابید هفطاع

؟ نادجو باذع و ساسحا ی هارود بین مدوب هدنوم



؟ مدرک می مورا ار مدوخ لد متفرگ می ماقتنا مدرک ابیدمی راکچ

. منکب ششخب بلط هفطاع یزا شور هب مدرک عسیمی یا

مدز. کتیه تخت جات وهب مدش دنلب اج یزا تخس هب یرد ادص نشیند اب

ی:هلب؟ مایلعر

وت؟ بیما منوت :می هفطاع

بیا... _هرا

تشاذگ زاب وراتنیهم دشورد لخاد

؟ هدش چیزی نوتقاطا لخاد زا یمد نشادص _

. مروخب وماه صرق بیرا مارب با ناو یهلی هنکمم رگا طقف _هن

درک. رپ با زا ور ناو ولی تشادرب ی تختاپ وری زا ور چراپ و دموا تخت تمس هب

لابیمرا. چخ ی لخاد زا مرب اوخید می کنخ با هگا .اما تسه با _ایاجن

میدی. وشک لخاد زا ور ماه صرق . هبوخ مهین :هن متفرگ شتسد زا ور ناو ولی مداد نوکت رسی

دش. درگ بجعت زا شاه مشچ هک تخادنا اه صرق دلج یهب هاگن شکید. نور بی وراه صرق و تفگ ای هشاب

وت... هگم هراد، هکبیرامیبلقی تسه ی سک اهملا صرق :این هفطاع

. مدروخ و متفرگ شتسد زا ور صرق و مدرک رت نوبز وراب مکشخ اهی وبل مداد نوکت رسی مورا

میهنک. درد مبلق سلایمیهش دنچ _یه



تس. دجینی خیلی فخیهف اما

یمیمش. بصع هک اهیی عقوم اربی طقف

. تشاذگ ووریمیز تفرگ متسد زا ور با ناو یدزولی دنخزوپ

دشی؟اربیچی؟... ی بصع :ینعیاالن هفطاع

☀
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. مدب ور شباوج تساوخ منی ملد

دوب. هتفرگ مندب الت ضع و مدرک رگیتخیمی ساسحا یمد. شون ور وبا مدروخ ور صرق فرح بی

نکی؟ هداما مارب ور مامح _میهش

. تفر مامح تمس وهب تفرگ هلصاف مزا و داد نوکت رسی

وری ور مدعاس شکیمدو زارد تخت وری دش وحم یدیمد ولج زا دش لخاد ی تقو و مدرک شا هقردب مامح ات مهاگن اب
. متشاذگ ماه مشچ

منک. تحارتسا ور قدیهق دنچ و منکن رکف چیزی هب مدرک عسی

میدش. رارکت منهذ وتی مادم هفطاع اهی فرح و میدرک درد تدش هب مرس

. مدرک شهاگن و مدرک زاب مشچ هفطاع ی ادص هکاب میدش مرگ ماه مشچ تشاد مک مک

مینوتیدربید. سا هدامآ مامح : هفطاع

. مدش دنلب ماج وزا مداد نوکت رسی

. مرادن راکی یربی،دیهگ _مینوت



. نور بی متفر می متشاد مدوخ ی منیتفگ مه سرید:وت مشوگ یشهب نوبز اهیزیر چپ یچپ ادص هک تفر رد تمس هب

. متشادن یوت هزاجا نیزایهب

. متفر مامح تمس وهب مدز ی دنخبل مدوب هدروا رد ور شصرح زاایهکن

. تشگرب متمس وهب داتس ای هشب جراخ قاتا زا زاایهکن لبق رخا ی هظحل

. مدرک شهاگن و مداتس ای منم ال باقتم

منک؟ تسرد چی راهان :اربی هفطاع

. مدرک رکف ما هشقن لواین وهب مدز ی دنخبل تنط ابشی

. پوس و نک تسرد اذغ لدم _ود

و... نراد سود اه هچب نک تسرد مه زپ با تاج زبسی کشالتی. وکیک نک تسرد یوس مارت مه رسد اربی

میدرک. مهاگن وخیهر دوب هدش درگ بجعت زا شامشچ

؟ منک هدامآ راهان اربی وراه یاین همه _

یرادین؟ لکشم امش :هرا مداتس رمکای هب تسد و مدرک شاگن پچ پچ

میمنک. تسرد گبین امش الرهچیهک ی.صا لکشم هچ شکید:خنیر مه رد ور شاه مخا و درک ی عونصم ای هفرس
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. متفر مامح تمس وهب مدز ی دنخزوپ

ی. سرب هنوخ اهی یراک قاب هب هرن تدا ،ی هبوخ _

دش. جراخ قاتا وزا داد نوکت رسی

هنک. گرم بلط ادخ زا راب رازه ی زور ات منکب شت ذای ردقنا مدوب هتفرگ یم مصت تسشن ماه وریبل دنخبل شنتفر اب



ی سک زا ور مقح ماوخب راکی کتک و اوعد و ندرک ی درمان هکاب مدوبن قباس ی مایلعر نوا .نمدیهگ مدوخ شور هب اما

گبیمر.

. مربب رس هبنپ واب منک لمع دجیدی شور هب هک دوب شتقو حاالدیهگ

درد هب ور شلد ماه هچب ماو هداوناخ یمو تخبشوخ نداد نوشن اب متسنوت ومی دوب دموا متسد هفطاع فعض طقن هزات
. هشکب باذع یمورببیهنو تخبشوخ یمات گدنز وتی دنوم ابیدمی نوا ردبیمرا. شرس هب ور شاهانگ وتالفی بیمرا

●●●●●●●●●●●●●●●

اهیمتیمز سابل زیدایزا دادعت و متخ ری دبس وتی ور اهیثکیمف سابل . مدش جراخ مامح زا هک دوب هتشذگ ی تعاس نیم

. مدرک هفاضا نا هب مه ور

. مدرک نوششخب قاتا شکیمدووتی نور بی هسفق لخاد زا ماه باتک یزا دادعت

. مدرک تسرد سابل یزا هوک مزین زور شکیمدو نور بی دمک لخاد زا مه ور ماه سابل یزا رادقم

هنک... راک مک هفطاع هک دوب شتقو حاال

. مدرک بترم یایهن ولج ور ماهوم یمدو شوپ یور گنر ای همروص راولش تک

. متخادنا قاتا یهب هاگن و متفرگ تسد رد ور متنوسماس کیف

دوب یرگاایاجن رتش هک متشاد متح و یمنیدرک قرف ماش و هفوک رازاب واب دوب هدش متساوخ چیزیهکمی نومه تسرد
مگمیدش. قاتا وتی شراب اب
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. مدرک مدوخ قاتا لثم مه ور اه نوا قاتا ناثیه یزا رسک رد متفر اه هچب قاتا تمس وهب مدش جراخ قاتا زا



ی هفوب وتی کفپ و سپ چی هک هچنا وره متخ ری مهب اسویلور همه هشاب هدش رجفنم قاتا طسو ی بمب هک راگنا
ملایمد. تخت اهیوری هچراپ و هدرپ هب مه کفپ ی رادقم و متخر وریمزین ور دنتشاد نوشقاتا

اهی سابل دبس لخاد ور نوشاه سابل یزیدایزا رادقم و مدرک شخپ قاتا فک ور نوش اسویلزابی اهو کسدرع مامت
متخ ثکیفری

مدز. نور بی قاتا وزا مدروا بل یهب دنخبل مدش علطم هک مراک ی تسرد وزا متخادنا قاتا یهب هاگن رخا رد

. تخادنا مهب ی هاگن دوب هتسشن میز تشپ هنوخزپشا ردحلایهک هفطاع

هناو دی کدرم ومیهگ هدنخ می مهب هراد شلد وتی هک مدوب نئمطم باالرپید بجعت زا شاهوربا معیمق دنخبل ابدیند
. سا

منک. روصت ور شرکپ و مهرد ی قیهفا متسنوت مهینحاالمی زا هک مدوب هتخ ری شارب ای هشقن نوچ مارب دوبن مهم اما

ور مناتسود زا اتدنچ ماش اربی ماوخ _می

وراب ونیزا دهم ورب مه رهظ . شکب وتا ور همه و روشب ور ماه سابل متح متیزنک. ور هنوخ ی همه سپ منک. توعد

ربب. کراپ هب تدوخ

؟ هنوخ هکمیاین راهان : هفطاع

نک. رضاح ور متساوخ هک یچیزاهیی همه سپ منوسر ورمی مدوخ راهان اربی _هرا

. تسه یوریمیز هبعج وتی مه لوپ . تسه هچوکرس هاگشورف هنوخ یموتی تشادن چیزیمه رگا

نکی. هدافتسا شزا یاربیرخید مینوت

مدز... نور بی هنوخ زا رصتخم ی ظفاحادخ وابیک مدز ی دنخبل . تفگ ایزیربل هشاب و داد نوکت رسی

.... هراد اهدیند قاتا زادیند دعب هفطاع ی هرهچ هکاالن مدرک رکف وهباین
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° هفطاع °

. مدروا رد ور موتنام و متشادرب مرس وری زا ور شکیمدوشملا ی تحار سفن رد ندش هتسب اب

. متخادنا هنوخ لک رسیهب رس ی هاگن

دوب. رت گرزب یمیدرک گدنز شوت مایربقال ایهک هنوخ زا

. تشاد رارق هنوخزپشا ینا اهتنا هک لکش ادیهرای یهذپیاریی

یم سقت تمسق ود هب سنلا تسار تمس یمیدشو هتنم سارت هب هک هتشاد هرکای هرک اهیدقی شیهش سنلا پچ تمس
دوب. ورهار یک تمسق ره میدشورد

. تشاد رارق فسید رد .هس متفر تشاد رارق هنوخزپشا ی وربور هک تسار تمس ی ورهار تمس هب

طوبرم تشاد رارق ورهار پچ تمس رد هک رددیهگ وود دوب ی مایلعر باوخ قاتا دوب ورهار تسار تمس هک لواینرد
دوب. هناخباتک یو مایلعر راک قاتا هب

. متفر ی دعب ی ورهار تمس وهب مدش جراخ ورهار زا

رد، وود دوب تسار تمسرد رد، ود

. پچ تمس رد



دوب.ا ماسر اربینیزاومای هک تسار تمس اهی قاتا

میدش. نامهم قاتا هب طوبرم مه ینرد رخا و دوب اه قاتا کرتشم مامح یو تشادهب ورسیس پچ تمس لوینردزا

ژ. ارتم مهین هب مه هناخباتک و راک قاتا دوب. رتم 9 نامهم قاتا اهو هچب قاتا داعبا رقتیاب

. مدش دراو و مدرک زاب ور نیزا قاتا دوب.رد اه قاتا زاقبیه رتگرزب ی مایلعر قاتا اما

ای هظحل دندوب هدش هتخ یری فرط هب مودک ره هک اهیی سابل و ندوب هدش شخپ وریمزین هک اهیی کسورع ابدیند
دز. مکشخ

دوب یپیشمتیز تعاس ات قاتا این

؟ دوب هدموا رد زور هباین روطچ

و دوب هدش نوز وای شتخت فرط راهچ زا یهک گنر ی تروص یرحیر هدرپ و دوب ی تروص فسیدو گنر کرتیبیزا نیزا قاتا
دوب. هداد قاتا هب یور صاخ زیابیی دوب شقاتا رانک یهک گنر فسید کچوک میزارایش
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دوب. زیابیی قاتا مگب متسنوت می متفرگ منی رظن رد ور قاتا اهیوتی شاپ و تخ ری رگا هتبلا



. مدش دوب هدش هتخ ری تخت وری هک اهیی سابل ندرک عمج لوغشم و متفر تخت تمس هب مورا اهی مدق اب

. دندوب هدش اههتیه هاگشورف ین رتهب زا دوب مولعم و دندوب اه کرام ین رتهب و سنج ین رتهب اهزا سابل ی همه

. تشاد سابل هچب رتخد این هزاغم ییک هزادنا هب هک متشاد متح و نتشادن ی مومت مدرک می عمج هک ردقچ ره

سابل نوا وتی ور کنشور ی هظحل . متشاد شا هگن متروص ی ولج و متشادرب تخت زااپیین یور گنر زبس هاتوک نهار پی

. مدرک روصت

رگیه دوب شردام سحن رتزاطعلا سیها هک مرتخد دب تخب واربی ندش ناور ماه هنوگ وری هاگا دوخان ماه کشا
. مدرک

دوب رارق شردام لثم حیفهک اما هنک ی گدنز هنوخ ووتیاین هشوپب اه سابل نیزازااین لثم هک دوب شا قح کنشور
. هشب گرزب ی تخبدب وتی

ور همه و مدش نوشندرک عمج لوغشم تعرس هب متفر زابیاه بابسا غارس وهب مدرک نوز وایز،وای تخر هب ور سابل
. مداد رارق نوشاهاج رس

دش. شکیهد دوب یهد شوپ شفنب گنر یهب سابل و تشاد ی گنر یطالیی اهوم یهک براب کسورع تمس هب مهاگن

. تفرگ لکش شاه مشچ ی ولج یری وصت

دوب. یپیش هتفهود تسرد

. مداتفا هار هب نوبا خی تمس نوا ی شورف همانزور هکد تمس وهب مدرشف متسد وتی ور کنشور تسد

. مدرک باسح ور لوپ و متشادرب ور زور نوا یاهی دنمزا ونی مدش مخ هکد ی ولج

. ندوب رت بسانم مرظنب هک مدش یی اهراک رود شکیند طخ لوغشم و متفرگ تسد ور مراکدوخ فارطا هب هجوت بی

مکی هک مدنورذگ رظن زا ور مفارطا ناساره مدش هجاوم کنشور اجیخلای هکاب مدروا ورباال مرس دعب قدیهقای دنچ
. شمد یدی شورف کسورع هزاغم ییک ولج رت فرطنا



دوب. هدش خیهر تشاد شفنب سابل هک الیی طوم ی براب کسورع وهب دوب داتس یویرتینای ولج
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. منزب سپ منهذ زا ور محازم راکفا ات مداد نوکت فرطین هب راب دنچ ور مرس

.ره مدش یاه گنر دادم اهو باتک و رتفد لوغشم چیمدو نوشاجرس ور اه کسورع ی قبام و مدش دنلب وریمزین زا

دوب. هتخ ری قاتا هبمینو ور اسویشل مامت راگنا تشادن افیهد مه زاب مدرک می بترم قاتا هک ردقچ

اه هدرپ ندروا رد لوغشم و متشاذگ ماپ یورزیر دنلب اتبسن هباپراهچ

مدش وایز زا

اهری سابل دبس لخاد ور همه و مدرک عمج ور کشاول و ربمت و کفپ اهی هکلد زا دوب رپ هک ور شا ی تخت ور نوا زا دعب و
. مدرک نشور ور یی وشسابل شامین و متخ شامینری وتی ور اه سابل و متفر ی تشادهب ورسیس تمس هب متخ

ابن قاتا یوتی گتفشا هکابدیند مرادرب مه ور اهیثکیفوا سابل ات متفر ماس قاتا تمس وهب مدش جراخ ورسیس زا
بوکیمد. مرس یوتی تسد ماوود هتسشن وریمزین هلا

. دندوب یر صقت اهبی هچب و دوب ی مایلعر رس راکیاهزیر بارخ یاین همه هک متشاد متح

کرت هک اسویشل اهو دمک دشو لبق لثم عاضوا هرخ یمداتبال خرچ ماس قاتا وتی ردقچ و تشذگ نامز ردقچ منود منی
نیلیو گنر یبیزا



... دندز قرب متیزی زا دوب فسید

وری ور شاه سابل دبس تمحز هب

. متشاذگ رد تشپ شکیمدو ورسیس تمس هب نوشک نوشک مزین

مدنوسر ی مایلعر قاتا هب ور مدوخ مخیهد ی تماق شکیمدواب مرمک یهب تسد ی گتسخ اب

.

. انامه نم ضغب نتسکش و انامه قاتا رد ندش زاب

. مدوب هدرکن متیز مه ور قاتا ثلث یک، زونه اما دوب هدش 11 تعاس رقتیاب و دوب هتشاذگ ی تعاس

رفنینیهب تشذگ ناثیهایهکمی ره اب

اربیسی منکب نوج همه این رازود و نورق اربییه مدوب روبجم اما مداد رسمی نهلا رمک درد وزا مدرک یمی مایلعر نوج
. منزن مد مکنشور مکش ندرک ر
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باوج قوب هس زا دعب متفرگ ور هناورپ ی هرامش شکیمدو نور بی مراولش زاجیب ور مهارمه نفلت ، کنشور ی روا ابیدا
داد.

سالم. ناج هناورپ :ولا هفطاع



پیشمیهر. بوخ ی؟اراک بوخ _سالمزعیمز.

. تفر مه رد ما هرهچ دشو نوز وای ماه بل هاگا دوخان و متخادنا میرابید شلوک رسو ثکیفیزا هک قاتا یهب هاگن

. مکنشور نارگن لد شا همه طقف تس، ینی تخس خیلی راک . هبوخ چی همه . مبوخ ی سرم _

. متسه شبقارم .نم شابن شنارگن _لد

یم. گدنز بلقیوتی شوخ یهباین رتخد دوجو اربی مدش رکشور ادخ و تسشن ماه وریبل دنخبل

دوبیم. هدش هنوخمه مهاب هک لایمیدش سود و دنوخ یمی کشزپ و رهش وتیاین دوب وجشناد هناورپ

اهی راک ماجنا تحی هنوخ پیش لوپ و هراجا یمیدرکیمووتی گدنز مهاب باوخ قاتا ود یاب رتم 80 هنوخ وتییه

. مدوب رشیک مهاب لزنم

دوبیم. مهرانک رد یور رتش بی تقو اه زور اما دوب شیتف تاتسرام وتیبی ور اه بش رثکا هناورپ هچرگ

؟ تساجک کنشور ناج، هناورپ ی سرم _

. هسردم هرب یابید تعاس هچ ی تسار . تسه شا هسردم کتلایف ماجنا لوغشم قاتا _وتی

هدب. شهب مهور شراهان راذب هدش درخ میهوی اذغ فرظ وتی افطل رهظ. زا دعب شیف هتفه 12:30،این تعاس _

. شابن نارگن وت زعیمز هشاب _

نکی؟ تبحص شاهاب مدب شهب ی شوگ ی اوخ می

. نونمم _هرا
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... قاتا رد ندش یزاب ادص دعب مینشیمدو هناورپ اهی مدق ی ادص اهنت و تشذگ قدیهقای دنچ

و تفر نور بی مدوجو زا لک هب تعاس دنچ یاین گتسخ نامت راگنا نفلت ی شوگ وتی کنشور ی ادص ندش شخپ اب
دش. شمارا زا راشرس مدوجو

... منوج نامام :ولا کنشور

. نامام زعیز منوج وبالتهب ،درد نامام نوج : هفطاع

. ندرک می ورف مرگج هب هک دوب ی رجنخ لثم شادص شزرل یو تحاران واین تشاد ضغب شادص

ی. دوبن مرانک مدش بیراد باوخ زا هک حبص یی؟ اجک وت نامام _

منیای؟ چیدش؟ارچ سپ مهمیای. وت ونبیمس وماه قشم ات تفگ هناورپ خهلا

منک. ناهنپ ور مضغب شکیمدات معیقی سفن

میما. دوز دوز زعیمز :میما هفطاع

سود کسورع وت هگم . هرخب لگشوخ ، لگشوخ اهی کسورع لگشوخ رتخد اربی ردبیهرا لوپ ،ات راکرس هدموا ی نامام

ی؟ رادن

شکید: یپیچیدوجیغ شوگ وتی شا یرگیه ادص



بیاپیمش.... نامام . مراد سود ور وت .نم مرادن سود کسورع نم

. مدب ور شباوج منک تصرف زاایهکن لبق

عضو هباین رتدوز ورمیگیهرو تا هنوهب رتمک ی نزب فرح شاهاب رتمک ی چره هفطاع سرید: مشوگ هب هناورپ ی ادص

ظفاحادخ میمنک شمورا ی روج میهنک.نمیه تداع

. ظفاحادخ : مدرک همزمز زیربل مورا

ی روا ابیدا رخا ورد مدش خیهر ور هب ور ناثیهایهب دنچ مدنوبسچ ما سیهن وهب مدروا اپیین مشوگ وری زا یور شوگ
کرتید مضغب مکنشور رگیهاهی

پیچید. قاتا وتی مقه قه ی ادص و

ادخ هب اجنومه و مدرک کمک بلط شزا و مدز رفیدا ادخ مسا لد هت وزا مدز هدجس وریمزین قاتا مینو اجنومه
مایرگبیمر. زا ور مقح هک مدروخ مسق

درک. ی درمان ما قح رد شاج هب نوا و متشاذگ شاپ یهک نووج و درک دوبان مزا یهک گدنز قح
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دشر ور هشکب دق تمعن و مایروتیزان رتخد ونیزا هشب گرزب ردام و ردپ زا رود یهب تخبدب وتی دوبن نم کنشور قح
هنک.



؟ دوب هدش ی تخبدب همه هکالیقاین دوب ابنیزاچی نم رتخد قرف

گنسینیمی ملد ور هک هچنا وره مدرک زارد نومسا تمس هب ور ماه تسد مدرک دنلب هدجس رسزا شکیمدو معیقی ها
. مدروا نوبز هب ور درک

تمکح ؟اپی مراذب اپیچی ور مایروردیمد هرابود سلا تفه زا دعب .ایهکن مراک وتی ینک جرف یه تدوخ ادخیا : هفطاع

هلای؟ باذع ؟یااپی

؟ مشکب باذع ورببینیمو شا ی تخبشوخ دادیهک شرارق مهار رس هرابود

ممف وفخی راخ ی روطچ و تفرگ دگل و تشم زیر ونم روطچ هتفرن چی؟یمدا نوا .اما مدوبن ی ضار مایر دب هب نم ادخیا

درک.

؟ دوبن رصقم نوا مایرچی؟ اما مدش می راد نز درم ییه گدنز دراو ابنید راک...نم هانگ دب...نم نم هرا

ینز گدنز اپیوتی مدرک لبق رگا هک مسق یتا گرزب .هب مشب شنز داهنش پی مهب شدوخ دوب. رترصقم مه نم زا مه نوا

دوب. یم تخبدب زا مراذب دیهگای

. شداوخ می سوه وری زا طقف هنود هکمی هنک جاودزا ی سک میهشاب رضاح نزی مودک هنرگو

شکیهد هانگ هب رازود و نورق یه رطاخب هک دوب این هساو مداد تفخ هباین نت هگا تشاد لد منم . مدوب نووج منم اباب

. مدشن

یم. تخوس یابمایر گدنز یوت عون هب نومودره ونیزا نم دوب. مایر ونیزا نم تخبدب ببسم دیدی تدوخ هک ادخیاوت

میدی؟ مباذع رادی ارچ سپ

یو سک اهی هچب ی راتسرپ مابیما هچب مکش ندرک سیر رطاوخب نم تقونا نشاب مه رانک مرخ و شوخ ابید انوا ارچ
شکید. هبایاجن یمور گدنز شدوخ هک منکب

منک یم گدنز هنادنمتفارش هک مدرک راکی ره سلا تفه وتیاین

یمه ضار مه .زاب نوسرب مشرع هب شرف زا تدوخ مراپس وتمی هب ور ما هچب یو گدنز میمنک دامتعا تدوخ هب االنمه

یوت... اضر هب



♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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هک دوب هتشذگ ی تعاس .رقتیابیک مدش قاتا اسویل ندرک عمج لوغشم هرابود شکیمدو معیقی سفن و مدش دنلب ماج زا

مدز. نور مایربی قاتا زا سابل رپزا دبس ابیک

ی گتخوس وبی هک مدش شامین زا هدش هتسش اهی سابل ندروا رد لوغشم و متشاذگ اه سابل ی قاب رانک ور دبس

. دروخ ماشم هب

. مدمو می هنوخزپشا تمس زا .وب مداد شکیمدوچینیهببینیما مکیوب

وری زا ور غرم ی هملباق ودیمدو هنوخزپشا تمس هب نانک جیغجیغ مدوب هتشاذگ راب اذغ وریزاگ هک هداتفا یمدا هزات
وت ور وشیربا متخادنا وتیسیکن ور هملباق .ابجیغ تخوس منوختسا زغم ات هملباق اهی هتسد ی غاد .زا متشادرب زاگ

ری شوت ور جنرب هک داتفا زاگ یور هملباق هب مهاگن نامزمه و مدرب شر ورزی متسد و مدرک زاب یسیگن دیهگ تمس ی
. مدوب هتخ

زایک متسد شزوس دوب. هدش راخب هملباق با مامت و دوب هدش جنرب هکعینشیر دوب یهد شوج با اهوت جنرب ردقنا

. دروا رد ور مکشا فرط اهزایک اذغ ندش بارخ و فرط

تمس چیزیزا قت یقت ادص هظحل نومه متشاذگ سیکن ور هملباق اه نا کمک وهب متفرگ تسد ور یهر گتسد ایرابن
. هنوخ روشتخر تمسق لخاد و متشگرب تمس نوا دش.هب دنلب هنوخ روشتخر یو تشادهب ورسیس

. تشاد رارق اجنا رد وشیهدن داوم ی هسفق و یی وشسابل شامین هک اجیی

شکیمدوودیمد. جیغ دوب هدموا هنوخ روشتخر طسو وات دروخ می نوکت تشاد هک یی وشسابل شامین ابدیند

مزادنب شامین یوت سابل ایهکن ندوب هک مدوب هدش لوه اذغ ی نتخوس وبی زا ردقنا متخادنا یی وشسابل شامین یهب هاگن
هدش خیس هنوخ روشتخر مامت و دوب هدروخ نوکت ندوب کبس رطاوخب و مدوب هدرک شنشور و مدوب هتسب ور شرد

دوب.



♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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نتخ ری لوغشم و نشن اتخیس متشاذگ وکس وری اهیمتیزور سابل دبس شکیمدو قرب رپیز زا ور شا سیم تعرس هب
با اتببیمن مدرک هاگن فارطا و مدرک دنلب ور مرس با رش رش ی ادص اب دعب ای هظحل . مدش شامین اهیثکیفوتی سابل

میهنک. شز ری اجک زا

. مدرکن چیزیپیاد اما

ودیمد. هنوخزپشا تمس وهب مدز مترس یوت گنچ شکیمدو جیغ ببیمن دوب تفر هکیمدا هنوخزپشا یشیر روا ابیدا

. مدرک ردوزاب یورببیمن مشچ ایهکن نودب و متفر رد تمس وهب متشگرب ور هتفر .هار دموا هنوخ گنز هک

شکید. شرس زا ور شا هعنقم دشو دراو نانز قن وریمزینقن ور شگنر ی جنران ی تشپ هلوک ردحلایهک نیزا

ودید...خهلا ملا لکیبند درکیم...اینام زابی دهم وت ردقنا ... زورما مدش هتسخ ردقچ ی نیزا:سالم....اویخلایمنینود

و دوب دش خیس مه هنوخرپشا فک ی همه متسب ور ودیمدوشیربا هنوخزپشا تمس هب شاه فرح هب هجوت بی
یمیدرک. جک نهد مهب یوتیسیکن هتخوس ی اهاذغ

دش. مزینخیهر وهب داتس ای هنوخزپشا ی ولج بجعتم نیزا

... نوج ی طاع هربخچ نیزا:ایاجن

اه هتشذگ وتی ماوخب زاایهکن لبق .اما تفرگ لکش ماه مشچ ی ولج هتشذگ ای هظحل مدز ی طاع ی: مایلعر لثم تسرد

دش. هنوخرپشا لخاد و تشادرب لوا مدق نیزا مشب قرغ



. متفرگ شولج تس ای هنوشن هب ور متسد و متشادرب مدق تمس هب تعرس هب

یمزین. روخ مزینلیهزمی ولج :هن...هن...نیا هفطاع

طسو مندش شخپ و انامه مندروخ ولیز دروخ لیز هنوخزپشا فک یکاهیخیس مارس وری ماپ ما هلمج مامتا اب
. انامه هنوخزپشا

. مدرک رگیه هب عورش هاگادوخان شکیمدو پیچیدجیغ منگل وتی یهک درد زا

. دنوسر مهب ور شدوخ مزین فک کشخ اهی تمسق شکیدوزا جیغی سرت نیزااب

میمنز. گنز یی اباب یچیدشی؟اوی...اویاالنهب طاع نیزا:خهلا

♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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نتفرگ لوغشم و تفر نفلت تمس هب

دش. نفلت رتفد وری ایزا هرامش

ور متسد تمحز .هب متشادن مه ندش دنلب تحیانی هک متشاد درد ردقنا

رس ورگیه متسشن وریمزین هرابود پیچید منت وتی یهک درد اب اما شکیمد ارباال مدوخ و متفرگ یباکیتن هبل هب
. مداد

. داتس ای هنوخزپشا نپوا رانک و دموا متمس اب مورا نیزا

میدا. هراد ماباب نکن رگیه نیزا:خهلا

دشومای زاب باتش اب هنوخ رد هک میدش مرگ تشاد اه مشچ مک مدز.مک کتیه مرس تشپ باکیتن وهب مداد نوکت رسی

. دندموا هنوخزپشا تمس هب تعرس وهب دندش هنوخدراو ناساره ماسر یومای لعر



ی ضارتعا منوتب زاایهکن لبق ودیدو متمس هب تعرس هب یابدیمند مایلعر

درک. مدنلب وریمزین وزا درک هقلح ماهوزاب ورزیر شتسد منک

یر ماااااا مدز: رفیدا ور شمسا هاگادوخان و مدز شاهوزاب یهب گنچ شکیمدو جیغی زیدا درد زا

ی طاع مناج داد: باوج اوه بی

مدز. کتیه شهب و مشب منداتفا زا عنام ات مدرک هقلح شندرگ رود ور متسد

. مدش اهیخیهر مشچ ووتی

میهش. رارکت مرس وتی مادم یوت طاع مناج هلمج یدو خرچ می منهذ اهی هچوک سپ وتی یی ادص

یدرک. مرات ور یدیمد ولج و دوب هتسشن ماه مشچ وتی کشا

. هشب زاب اتدیمد مدز کلپ راب دنچ

یمنیدرک. تکرح و دوب هدش خیهر نم هب مایرمه

یم. تخادنا اپیین ور نامرس ود یموره تفرگ مه زا مشچ ی گچاپتسد ینیزااب ادص اب

. هشب بوخ رتکد اقا شم رببی مزینبیدا داتفا دروخ رس شاپ ی طاع خهلا نیزا:اباب

. متسشن لبم دزنیک ووری مدش جراخ هنوخزپشا یزا مایلعر کمک اب

. شم .االنمیربی ناجاباب ی:هرا مایلعر

؟ تساجک تاسابل

تشپ ور ماهوم هرتایزا ی گچاپتسد مااب هتسشن ولج ترش ابیهتی وشلا وتنام نودب مدش هجوتم هزات لا وس اب
ناجنوا : مدرک هراشا ماه سابل تمس وهب مداتسرف شوگ
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مدرک هقلح منت ی ولج ور ماه تسد

. منوشوپب ور یرعیمنا اهوزاب مدرک عسی و

درک. ترپ متروص وتی وراه نوا دزو ماه سابل یهب گنچ شکیدو وتیمه ور شاه مخا ی مایلعر متکرح ابدیند

مینکی، ناهنپ نم ی:چیوردزا مایلعر

. مظفح زا ور طخایننت هب طخ هک نم

. ناتسرام بی تمربب شوپب

. نتخادنا لگ ماه هنوگ و تفرگ رگ منت مامت شفرح زا

االن مدوب قباس ی هفطاع اشیدرگا

ههقهق شا فرح باوج رد هنامرش بی

. مداد می شهب نکش نودند ی باوج و میمدز

. مدوبن هفطاع نوا نمدیهگ و دوب هدش ضوع خیلیچیاهز سلا تفه وتیاین اما

. متخادنا مرس هب ور شملا نانک ورگیه مدرک منت ور موتنام تمحز اب

لبم بور وزا دموا متمس هب هرابود

تفریم. ی جورخ رد تمس وهب درک مدنلب

دز. ور روسناسا همکد و تشادرب مدق مرس تشپ دعب و مشب جراخ هنوخ زا نم ات داد هزاجا لوا و درک ردوزاب

دشیم. راوس سریدیمو یگن کراپ هب دوز وخیلی ندش روسناسا دراو نوملا بند هب مه اه هچب

گبیمر. ور ماه کشا ی ولج متسنوت ومنی منیدرک ماهر درد هظحل

. دنتفرگ می تقبس مه وزا دندش زاجیمی ماه هنوگ وری اباهم ماهبی کشا



دش. شامینپیهدا وزا درک زمرت ای هنوخ یرد ولج هک دوب هتشذگ ی تعاس عبر

. متشادنرب مشچ شزا ای هظحل و متفرگ رظن ورزیر شتاکرح

. تشگرب شامین تمس هب هرابود و درک تبحص ور قدیهق دنچ دزو ور گنز و تفر اینف تمس هب
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. تخود مشچ اه هچب وهب درک لخاد شامین ی شیهش لخاد زا ور شرس

. ناتسرام بی مربب خهلا نم ودارینات انعر و ومع ی:بیااپیینربینپیشنز مایلعر

. مدش شامینپیهدا وزا شکیند لا حشوخ وجیغیزا بوکیند مهب ور نوشاه تسد ودارین انعر مسا یند نشاب ود ره

. مدوب ربخ بی دوب هدش راد هچب زاایهکن اما دوب هدرک جاودزا ساهلا نومه دمحمر مای هک مدوب نشیهد

هراشا و درک زمرت ناتسرام یبی ولج دعب قدیهق دنچ یم داتفا هار هب هرابود دشو راوس مایر هنوخ لخاد اه هچب نتفر اب
. مشب پیاد درک

. مداتس ای شرانک و مدز رود شامینور و مدش شامینپیهدا یزا تخس هب



شکیمد. شکیمدوهینی ولج ور مدوخ تعرس هب درب مرمک تشپ ور شتسد

درک ای هچورق نودند یت نابصع اب

درک. ادهیمت ولج تمس دزوهب مولهپ یهب گنچ و

. مداتفا هار هب شلا بند نوشک نوشک و متفگ فخیفی خا

شبیمن. راظتنا ی لدنص وری درک هراشا سریدیم هک شر ذپی هب

راتسرپ اب تبحص قدیهق دنچ زا دعب

. دموا متمس هب

. تتن ببی رتکد ربیم وشاپ ی: مایلعر

دشیم. لخاد دزو رد ایهب هبرض یمواب داتفا هار هب رتکد قاتا تمس هب

. مدش زورما قافتا نداد یح ضوت لوغشم و متسشن ی لدنص وری رتکد هراشا اب

هک دش صخشم اه سکع نتفرگ زا دعب و تشون ی رادرب سکع ات دنچ رتکد

دوب. هدش داج ای ماهاپ و نگل تمسق یوتی گتفوک طقف و هدشن داج یایای گتسکش

دشیم. شامین راوس دزیمو نور بی ناتسرام زابی ودش نومراک هک راتیکمیدش تشاد مک مک اوه و دوب بورغ دزنیکهب

. سا هتسخ ی باسح میداد نوشن شاه مشچ ی زمرق و دوب هدش خیهر ورب ور وهب یمیدرک گدننار فرح یبی مایلعر



Part45#

. هشاب مایرلعی۷سلاپیهش نومه همرانک یهک درم منیدشاین مرواب ال صا

. دوب منارگن ردقچ ناتسرام وتیبی

میداد، مهب ی بوخ سح یش نارگن

. دوب مدرد اربی نکسم لثم تسرد

. هراد ی سح هچ نتشاد هاگ کتیه هک تفر می مکیمدا مک تشاد تدم این

منک. شدوبان مدرک عسیمی وابید میدرک منارگن رتش هکبی دش بیراد مدوجو وت انشا سح یه هرابود حاال اما

مدش خیهر شهب یمدو خرچ شتمس هب

دوب. هدش خیهر وربور وهب هتفرگ برض نومرف وری نم هب هجوت بی

. شن یاال لحم هباینبی هن ناتسرام یوتیبی نارگن نوا هب هن

. تخادنن مهب یمه هاگن کت وتحی تشادن ثاتیری مدرک شهاگن ی چره

دوب. هدرک شامینرپ ی اضف ای هدننک هفخ توکس

. مدش می هفخ گنسین وج زااین متشاد

. هرجنپ تمس هب مدنودرگ ور مرس شکیمدو ملد هت هایزا

هب ارچ منود لویمنی منک کاپ شزا ومنهذ هک مدرک عسی ور سلا تفه این مامت و متشادن شزا ی شوخ لد ابایهکن
تیرمیشکید. دوب متارطاخ هب طوبرم هک شاهتنا نوا اشید مبلق ایزا هشوگ یممیدشو دوسح شنز



میهد. ماجنا مه اربینیزا تعاس وره زور ره ور درک نم اربی هک یی اراک این مامت ینعی شلا ح هب شوخ

؟ دوب هتشاذگ مهنیزا ور شرتخد مسا روطچ سپ دوب شنز نیزا رگا اما

ی باسح زورما تباب زا یدوحملا خرچ می منهذ وتی لا وس ،این هروخب متروص هب داب اپییناتیمک شکیمد ور شیهش
. دوب هتفرگ

Part46#

. هنکب با رب شقن ونم اهی وزرا همه سریهد نارود هب هزات رتخد ویه هشب بارخ ی روجن یمای گدنز هک دوبن نم قح

. یمیدرک گدنز تمعن وتیزان نوا لوی مدنورذگ ی تخس هب یمور گدنز ۷سلا

؟ دوب هدش ضوع ردقنا نیزا رطاخب ینعیمایرلعی

. دوبن این متخانش می نم یهک مدا نوا

داد. تسد مهب ی چوپ سح اربیلواینراب

. هشابن وت یزا نوشن لا تحیبند سک یوهیچ شابن مهم سک یهیچ سک اربی هتخس خیلی

. دنورپ اج زا ونم شامین زمرت ی ادص هک مدوب مراکفا رد قرغ



مایرلعی. تمس هب مدنودرگ رب ور مرس

. درک همزمز مورا میدز جوم شوت نارگن ییهک امشچ اب دوب هدش خیهر نم هب مایرلعیردحلایهک

؟ دشن مایرلعی:چیزیت

. مدرک شهاگن طقف شنوبرهم نحل زا بجعتم

شکید. مه رد ور شاه مخا و داد رسیعغتییرحتلا هک دش هجوتم شدوخ راگنا

رد هک مدوب شا فرح کوش وتی زونه هدش. وپیاد درک کراپ شامینور تعرس دشوهب یگن کراپ دراو ردودزو توم ری

. داتس ای مرظتنم و درک زاب ور نم تمس

ی؟ شب یپیهدا ی:مینوت مایلعر

ثعاب درد واین میدرک درد مندب تدش هب اما مشب شامینپیهدا زا مدرک عسی و متفرگ ردو عرط وود مداد نوکت رسی
منک. تکرح منوتن تحار میدش

موزاب رود ور شتسد و درک ادهیمت روسناسا تمس شامینهب ندرک لفق زا دعب و داتس ای مرانک هک مهفیمد ور حملا راگنا
درک. هقلح

هدش. خرس متروص مامت مرش زا مدرک می ساسحا و دوب هدرب ورباال مندب ترارح و شدا دزنیکیزی زا مدوب بذعم

⭐
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دوب. هدشن در مدقیممه هد زا درم تحییه دوب سلا تفه اربینمیهک دوب بطیعی



دنچ لقادح ات متشاذگ وریمه ور ماه مشچ یزیدا گتسخ وزا مدز کتیه مرس تشپ دشیمهبدیراو هک روسناسا دراو
منک. تحارتسا ای هظحل

دشی هنوخ لخاد و مدش جراخ روسناسا مایرزا لا بند وهب داتس ای روسناسا هک دوب هداتفو وریمهنی مه کلپ زونه اما
م.

شدوخ و تسشن موربور لبم ور هتسخ و نوغاد ای ابقیهفا .مایرمه متسشن شور و متفر لبم تمس یهب گتسخ اب

درک. و لو ور

. هتفرگ سامت شاهاب اتببینیمکی منک تیز شوگ دش ثعاب و دروخ گنز یش شوگ هظحل نومه

ی:ولا...سالم مایلعر

..._

. نوشترا بی وگب دمحمر مای هب بش رخا ننومب بیما. تفر _اویهنیمدا

؟ ندرکن هک ؟ذایتت هبوخ نوشلا ح

ومایرحاالزیری نم یمو تفرن اه هچب لا بند هک مهفیمد هزات و میهنز فرح اه هچب بجار هراد مهفیمد شفرح یند نشاب
دوبیم. اهنت فقس ک

منک. ظفح ور مشمارا مدرک عسی و مداد تروق ی تخس هب ور منهد با

. دروخ گنز نم نفلت ، شنفلت ندش عطق اب نامزمه

دوب. هنوخ زا متخادنا هرامش یهب هاگن

. مدرک دزنیک مشوگ هب یور شوگ و مدز ور لا صتا همکد

... منوج نامام :ولا... کنشور

یب رفلد و کزان ی ادص دوجو مامت واب مدرب زایدا ور ماهدرد مامت نشاب هتخ ری شتا وری هک دوب بآی رگا کنشور ی ادص
. مداد شوگ ور مکرتخد

زعیمز. ملد ناج _



یدو خرچ متمس هب هجرد 180 مادص نشیند اب تفر می شقاتا تمس هب تشاد و دوب هدش دنلب لبم وری زا یهک مایلعر

درک. مهاگن بجعتم

ات... مدرک ور تالمش مامت ودید متسوپ زیر زیابیی سح هدش واکجنک میهدو شوگ ماه فرح هب هراد ایهکن ساسحا اب

⭐
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منک. ربارب دنچ یشور واکجنک سح ات مدرک ور تالمش مامت

؟ هنوخ کیمیای نامام : کنشور

. هدشن مومت مراک زونه ، مقشع تش میماپی دوز : هفطاع

. نامام هدش گنت تارب _ملد

نوشهب ور یمت عضو مدرک عسیمی متفر می راکرس هک اجره زااین لبق .ات هدرک ضغب هرابود دوب مولعم میزرلیدو شادص

. مربب راک لحم هب مدوخ اب مه ور کنشور ندب هزاجا ات مدب طاالع

شمرا بی تساوخ منی اماایاجن...ملد

: متفگ هنکن زاب رس مضغب مدرک عسیمی یردحلایهک رتمورا نحل اب

زعیمز هدش گنت تارب ملد منم



. هنوخ مدرگرب دوز عسیمیمنک

. مدش یخیهر مایلعر وهب مدرک دنلب رس بجعت اب دروخ ماپ هب ایهک هبرض اب

درک. ماگن مخا بوکیدواب ماپ هب شاپ دیهگاب مورا ی هبرض

؟ دشن مومت نوت زابی قشع ی: مایلعر

. نوکرتب الو نزب گنز دعب هسرب تاراک هب وشاپ یاه. دموا اربیراک ایاجن

ی ادص ات متفرگ نودند هب ور مبل

. مدش دنلب ماج یزا مورا وهب مداد نوکت رسی هشن دنلب ما هدنخ

. شاب تدوخ بظاوم مراکرس مرب ابید مقشع : هفطاع

ی. ظفاحادخ روطن مهی مه یوت نامام هشاب : کنشور

ی. ظفاحادخ _

ور نفلت یمدو سوب ادص واب متشاذگ ماه وریبل یور شوگ و مدز ی دنخبل یپیچید شوگ وتی شا هسوب ی ادص دعب و
. مدرک عطق

، نوشولج اعریتنک نا هچب انوا دبی. ماجنا منم اهی هچب ی ولج وراه زابی سول ی:بنیمناین مایلعر

عینوت. تسرد هشب یکی مرتخدداوخ منی ملد هرتمهم مارب چیز همه زا نوشت برتی

هدب. ماجنا تسرد ور تراک و نک عمج ور تساوح سپ

؟ هشب نم لثم شرتخد تساوخ منی هک مدوب دب ردقنا دز.ینعی مکشخ شفرح وزا مدش خیهر شهب توهبم و تام



♥♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥
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اوه وتی ور شتسد هدرگرب متمس هب ایهکن نودب و داتس هکای دوب هتفرن ی مدق دنچ زونه داتفا هار هب شقاتا تمس هب
دزی دنگ هک ور لوا یاربیراک،زور دموا وتایاجن نمضرد : تفگ و داد نوکت

شکیدی. طفاثک هب ور اج همه و

مه ور ناتسرام بی لوپ أنمض مینکیم. خسف ور دادرارق هشب رارکت تاقافتا این یایهدن اهزور نک.زا ناربج وتاه ی راکدنگ

مکمیمنک. تقوقح زا

. هشب نم عین شرتخد تساوخ منی شلد هک نا زج دوبن مهم مارب شاه تفوکرس اهو فرح زا مودک هیچ

ی کاپ زا ردقنا وحاال مدوبن سلاپیش تفه ی هفطاع نم اما هبوکب مرس وتی کتپ ورعینیه متشذگ تشاد عسی
یمن. شنب تکاس شن ی هوت ربارب رد منوتن هک مدوب نئمطم مدوخ

ودی شلا بند رقتیابهب دوب پیچیهد منگل و مولهپ وتی یهک درد هب هجوت وبی مدرک دنتاپ شتمس یتهب نابصع اب
. مداد له لخاد هب ور ورد مدش شندش هتسب زا عنام و متشاذگ رد ورمیند ماپ هک هدنبب ور شقاتا رد تساوخ مد.

. تشادرب بقع تمس یهب مدق هاگاوخان تشادن ور متکرح این عقوت نوچ

. دروخ شتشپ یدبیهبدیراو ادص هکاب مدرک زاب لماک ور رد

مهایتی مودک اماایناههیچ هدرک خاروس ور دیراو چگ و هتخادنا شارخ رداالنوردیراو یهر گتسد اجی متشاد متح
. مدرشف و متشاذگ مولهپ وری ور متسد پیچید، مولهپ دبیوتی .درد مداتس ای شولج و متفر شتمس .هب تشادن

. مداد نوکت و متفرگ شتروص ی ولج یت نابصع دهتیدو ی هنوشن هب ور متشگنا

ندرک برتیت لا دوش.بند گرزب ی مدا اب هچرگ هدش گرگ هداز گرگ : هفطاع

. هراد رجینا نوشاه گر وتی وت لثم ی ضوع ی مدا نوخ نوچ شابن تاه هچب



♥♥♥♥

♥♥♥
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مه ینیزا وایهدن میهنک نوشتخبدب و مدرم ی ارتخد لا بند هتفو ومی تدوخ هگنل میهشیکی ماس شاب نئمطم : هفطاع

دبی... سپ راکیهکابید صاقت میهش

نیزا؟ تنز لثم مینش نشب گرزب هکایان ادرف مینکی یرادی؟رکف عقوت هچ

اپیینمیهر. تاه هچب ی ولگ زا شوخ ییهبا درک رکف هگا ی دنوخ روک هن

میدش. رتش بی هظحل ره مدرد و میمدز سفن سفن یتزیدا نابصع زا

شکیمد. معیقی سفن و مداد ژ اسام ور مولهپ رت مکحم و مدش مخ

: مداد همادا و مدرک ی تسد پیش نوا زا رتدوز هک هنزب ی فرح تساوخ

دبی. سپ ور نم شکیند ی تخبدب سلا تفه ناوت وتابید

. تشاذگ سلا داتفه ی هزادنا نم یاربی سگلا تفه

دوب. هدرک رات ور یدیمد ولج و دوب هدش ناور ماه هنوگ ور ماه کشا

مه مشچ یوری تسد یت نابصع اب منک هولج عضیف شولج تساوخ منی ملد

منک. کاپ ور ماه کشا مدرک عسی شکیمدو



زواجت شهب هک تخبدب نیزا نوا عین هشب تزا هکنی هسرب ی زور نک. نور بی تنهذ زا ور تاه هچب ی تبشوخ ی وزرا _این

. مدروا هانپ وت لثم ی ضوع بیغیتر مدا یهب تخبدب وری زا نم،هک میهشعین شرخا یورد درک

. مباذع دشیامیهی یاما شب مدرم ی. شب مرس اسیهباال ات متساوخ وت هانپ نمبی

هبیک منودب هک گبیهر نوماس رسو یم گدنز هک مرپن زره هک رخیمد نوج هب ور لوا ونز ندوب صیهغای مسا قمحا نم
ی؟ درک راکچ وت اما مراد قلعت ی

ی درک دوبن یمور نووج یمو گدنز ؟ ماهاب ی درک راکچ ی تنعل ؟وتی ناااه

. هدشن کاپ مرطاوخ زا رخا زور زونه

میشکیدی مرمک وری یهک دنبرمک ی ادص

ی... تنعل همشوگ وتی زونه

♥

♥♥

♥♥♥

♥♥♥♥
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ی. درک مدوبان ی، درک مدروخ دزی. مکتک یو درک تخبدب ونم تنز نوا رطاخب : هفطاع

ممدوخ هک ادخب متشادن ای هراچ مدوب هانپ بی منم اما گبیمر ور واجینیزا مشاب تخبشوخ ترانک هک دوب مقح منیمگ
مدموا ینیزا گدنز وتی زاایهکن مدوب نوم شپی

. مدب تسد زا ور مرس اسیه مسا و مرس باال فقس مهینیه هک مدرگرب متساوخ منی دوب مه رگا دوبن ی تشگرب هار اما

. سب و دوب قافتا هب شا همه ی تنعل زور نوا هشب علطم مدوجو نیزازا متساوخ منی نم



گبیمر. شمارا ایهکن رطاخب طقف یت گدنز وتی منومب هدش هک یمه ناهنپ متساوخ می

یر ماااا ی درک دوبان یوم گدنز نم؟ یاب درک راکچ وت اما

. مداتفا شاپ ی ولج دشووریمزین دنلب مقه قه ی ادص و مدز ادص رفیدا وراب شمسا

خیهر شهب ی کشا اهی مشچ واب مدرک دنلب ور مرس و مدز گنچ ور شن جی راولش و مداد کتیه شاهوناز هب ور متسد
. مدش

؟ ننزب تهب ی گزره گنا ربی اجره هتخس ردقچ ی :مینود هفطاع

ی؟ نوخرچب یتور گدنز ی اوخب اهنت یهکو هتخس ردقچ ی مینود

ی؟ تنعل ی چیمینود نم ی گدنز زا وت

مینکی. هاگن هتشذگ مشچ هب ونم مه زاب هک هتشذگ نم چیهب سلا تفه یوتیاین مینود اجک زا

ی؟ درک تدوخ هب هاگن یه

یح بست اهی هنود زا هک دوب ماه ی تخبدب رطاخ هساو متفر ینزدیهگ گدنز رس نم هگا مدوب هزره نم هگا مدوب نم هگا
. ندوب رتش مهبی

رارکت ور تتاهابتشا رتدب نکی ناربج ور تتاهابتشا ی عسیمیدرک یوابید دوب هدرک تخبدب نیزاو چی؟ابایهکن وت اما
نم... غارس ی دموا یو درک

مایر مدوبراکاطخ هک مدوبن نم طقف

مداد تخاب یمور نووج یو گدنز مامت ...نم مداس اوی اجک ونم...ببین ی.ببین دوب رصقم مهوت

.... نتسه تاه هچب ، تسه یت گدنز ، تسه تنز چی وت اما
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ی؟ گدنز زا مراد چی نم :اما هفطاع

. نکب نم هب هاگن ؟یه مداس یاوی گدنز ی اجک

وت... هنوخ تفلک مشب وحاالابیدبیما لوا هنوخرس متشگرب زاب شکیند ی تخبدب سلا تفه زا دعب

چی؟ نم دشیاما تخبشوخ وت

چیسریمدهیچی... هب نم

اهنت و کت و منک جاودزا منکب دامتعا ی سک هب وت زا دعب متسنوتن تحی

رسمیمنک. مراد یما تخبدب اب

دش. اهخیهر مشچ وتی بجعتم و تفرگ تسد وتی ور ماهوزاب دزو وناز ماپ ی ولج سرید هک مفرح ی هبایاجن

ی... لهاتم ی تفگ هک مایر:وت

شکیمد. ماه مشچ یزیر تسد و متخادنا اپیین ور مرس

یاا دوب لهاتم عینوت دوب هک گبیهر.رهکیمه ونم دمو ...کیمی متفگ غورد : مدموا فرح هب هک داد ماه هنوش هب نوکت

یمیداد. تسود صیهغو داهنش پی یهکن

. مدنوم اهنت مهین هساو مشاب هتشذگ لثم متساوخ منی دیهگ

مونشب شزا ی باوج ات مدرک شهاگن

دش. خیهر قاتا فک ای هوهق اهی تکراپ وهب تخادنا اپیین ور شرس



نم...نم... ی طاع ی: مایلعر

دوب هدش هگرود و دوب هتفرگ شادص

هنک. ظفح ور شاه ی گنودرم و هنکشن شضغب میهرات راجنلک شدوخ اب هراد دوب مولعم

نوا اما مدوب هدروا هانپ وت هب یاهینیزا هجوت رسبی زا منم هتفو اهبی قافتا نوا متساوخ منی نم ی طاع ی: مایلعر

. تفرگ نم نیزاوزا قافتا

دش. خیهر ماه مشچ یوتی گدنمرش واب دروا ورباال شرس مدنخزوپ ی ادص .زا مدز ی دنخزوپ

رسیه منوا یمور گدنز و موربا تسد زا یمور گدنز ی همه . هفطاع مداد سپ عقوم نومه وماهراک صاقت ی:نم مایلعر

. هابتشا یش امزا باوج

داد: همادا شدوخ هک مدرک شهاگن بجعتم

. مدوب هدز تمهت وت هب هابتشا وهب متشادن هیچبیرامی نم و دوب هابتشا یش امزا باوج نوا

تفر و تفرگ طالق مزا ی هابتشا یش امزا باوج نومه اب مداد تسد نمنیزاوزا .اما مدرک هابتشا لکی نم مراد لوبق

دش. قریبما ونز
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... هاگن و هاگن طقف ... مدرک شهاگن بجعتم

. دنتشاذگ منی شدوخ حلا هب ور منهذ ای هظحل و دندوب هدش دریف منهذ وتی روجاو و روج لا وس اترازه



مسرپب وسلایور هچ لوا و منک عورش اجک ابیدزا متسنود منی

شپی امتح زور ویه مدزن و هکابیدمیمدز یی افرح گنسینی تشپ میمش هفخ اعطق منک توکس ماوخب رگا متسنود می اما
. اجبان توکس زااین مدش می نوم

وتی هناسمتلم و مدش دزنیک شهب رتش وربی مدوخ و متشاذگ شاپ وری ور متسد سرت واب مداد تروق ور منهد با
دمو می دورف میدشوهن کشخ هن دوب هداتس ای مکلپ ی یهبل کشا ی هرطق . متخود مشچ شاه مشچ

ردپ ور تشگرب اپیینبیداویاهار تمس وهب هنکاد پی شورهار ات دوب هداس اوی کاندرد ی هملک یه رظتنم ماه هنوگ وری
هنک. شوخ اج ماه مشچ یشگبیهرووتی

ملاکینا؟ تاه هچب سپ ... سپ _

... هرابود

ی؟ درک جاودزا رابود مسرپب تساوخ منی ملد

هداد ورپ بلا نوشهب و مدوب چیهد منهذ یهوتی ناثدنچ یوتیمهین گنشق ی وریاها مامت میدش ثعاب هسکالم مهین
... نرب زابین مدوب

درشف وریمه مکحم ور شاه وبل داد نوکت تسار و پچ تمس هب ور شرس چیههک ملا وس مهفید شدوخ راگنا

مایر:هن

منک. ناهنپ ور هنک اوسر ور ملد تشاد عسی معیقیهک دنخبل شکیمدات نودند هبزیر ور شکیمدومبل معیقی سفن

ور وغشرس کتیهدزو شکیدوهبدیراو بقع وریمزین ور شدوخ بیدا. فرح اتهب مدرک شهاگن رظتنم شکیمدو بقع

. دنوبسچ هبدیراو

شکید. معیقی ها لد هت وزا تخادنا شتسار ور،وریاپی شپچ واپی درک زارد ور شاهاپ

. هلصفم اه هچب ی:ضقیهی مایلعر

رادی؟ ور شند نشی حلا
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ما. هتسشن شا ی مدق یک تسرد شکیمدو شتمس هب ور مدوخ و مداد نوکت رسی مورا

نادجو باذع و منک ششومارف متسنوت منی مدرک راکیهکمی ره اما دوب هتشذگ نیزا جاودزا یزا تقو دنچ ی: مایلعر

منیدرک. ماهر ای هظحل

متسش می سب متفر میدزمی نور بی هنوخ زا ینیزا.ونیدهک هنوخ رد مد متفر ومی میمدز نور بی هنوخ زا حبص زور ره

. منزب فرح شاهاب منوتب بیداات نور بی هنوخ اینیزازا هظحل هکلب رد تشپ

نی تقاط نیزا هرخ منک.اتبال لمحت ور یونیزا رود متسنوت اهومنی ندموا اهو نتفر این دوب هدش مراک مومت یکسلا

مدز ردو گنز تس ونیدنی مایدایهکن هب نوشنوخ مد متفر هک حبص زور ربخیه اجبی همه زا منم . تفگ ونید وهب دروا

دشی ی یکالرتن هار لصفم ی اوعد زایه دعب و دوب هتسشن مراظتنا ونیدهب زاایهکن ربخ .بی منزب فرح شاهاب نیزابیداو

دشیم. دازا درکیموره یت اضر یتهب اضر رخا مورد

ندرک عمج ور نوشساسا و بابسا کال حبص زور اربیمهینمهیه دوب ی بصع زونه و دوب هدشن ضقیه ونیدبیخیلا اما
. نتفر نارهت وزا

؟ نتفر اجک : هفطاع

. ندش نکاس اجنوا دشواربیمهیهش مادختسا میدرک راک شوت رنینام یهک تکرش ونیدوتی ازور نومه ، نادابآ ی: مایلعر

. مدرک عورش ور منامرد و مدش اه سانشناور اهی بطم ی هار ایان نامام رابجا هب نوا زا دعب

لا ونم مهین .یکسلایسلایهب مدرک رسمی ماه صرق هب ور بش و زور و مدوب هتفرگ داه ی گدرسفا انوا ی هتفگ هب

مای ور متکرش لا سود نوا منک.وتی ی گدنز دیهگای روج ابید دعب زااینهب متفرگ یدا مدموا مدوخ هب مک مک ات تشذگ

دشر خیلی تکرش دش ثعاب و مداد ررض لکی لوا هامدنچ نوا وتی هچرگ تشاد شهگن اپرس و داد نوماسرس دمحمر
. هنودرگرب لوا حتلا وهب هنک لر تنک ور عاضوا تسنوت دمحمر مای بخ اما هنکن
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. مدوبن رورغم و دبتسم دمیر نوا دیهگ اما راک رس متشگرب لا سود زا دعب هرخ ی:بال مایلعر

. مدرک وغتییر منک دروخرب اه دنمراک دیهگایاب روج مدرک عسی

. دندوب هدش دجید همه ماه دنمراک و دندوب هتفر اهیدقیمیما دنمراک رثکا هک صوصخب

روما ی همه رشیمکووتی فریقو دش عقوم نومه دشوزا مراک هب لوغشم متکرش عسیدوتی هک دوب ساهلا نومه
درک مکمک

. تسوت وسلا نس ومه هرتکچوک نم رقتیاب5سلایزا ابایهکن

مدش لقتسم و متفرگ ور هنوخ این هرابود و دوب هدش رتهب یم حور وحلا مدرک می شومارف چیزور همه رقتیاب متشاد
. مدرک می سح ور یی اهنت تدش هب اما

دش. بارخ مرس ندیاور راگنا دشو بارخ مزور و حلا هرابود داد نومهب همجن هک نیزا ندش هلماح ربخ اب اما

یی اهنت اب متشاد زونه نس اب32سلا نم اما میدش راد هچب تشاد وحاال دوب هدرک جاودزا دوب هدش تخبشوخ نیزا

... مدروخ می وماه تقامح بوچ و مدرک می مرن هجنپ و تسد

... جاودزا ... دنتشاد کرتشم رظن یک همه دشو عورش ماه نتفر رتکد اهو ندروخ صرق هرابود

نم. اربی بسانم رسمه ندرک هبپیاد درک عورش دش علطم اه کشزپ رظن زا هک نامام



هنکب ماهر داوخب مه نوا هرابود و مشب هتسباو ی سک هب هرابود یمد سرت ذپبیمرمی یم گدنز وتی یور سک متسنوت منی اما
هرب.

یزا دنور ورمی همه تدوخ . نرب ننک تاهر همه میدشی ثعاب تدوخ یترغیمد: نابصع رپیمدواب شفرح مینو

. تدوخ

. تسشن مولج وناز راهچ و درک عمج ور شاهاپ و تشادرب وریدیراو زا شرس

مرادن اکشیتیمه ، منود ی:می مایلعر

ییهنا؟ درک جاودزا هرخ :بال نوشمداتسرف شکیمدوزیرشلا ماهوم یبی تسد هلصوح بی

داد. نوکت فسات وری رسیزا پیچیدو قاتا وتی شا ههقهق ی ادص

نم ی ونشب ی قاتشم ردقنا یاهن؟ینعی مدرک جاودزا نم یا ندموا اجک اهزا هچب یاین نودب ی تساوخ ی:می مایلعر

؟ مدرجم
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رد تمس وهب مدش دنلب اج زا منک شهاگن ایهکن نودب و مدنودرگرب رس تعرس یمد.هب سرپ وسلای هچ مهفیمد هزات

دش: رت دنلب شاه هدنخ ی ادص هکایرابن متفر

ی؟ نودب اه هچب بجار ی تساوخ منی هگم میری؟ اجک



ما. هنوخ مدرگرب دعب و منک تسرد مه ماش ابید هدش بش منک بترم هنوخزپشا مرب ،ابید مراد :کالراک هفطاع

دش. جراخ قاتا زا ملا وبند داد نوکت رسی

ا

یهالکمیمش. گتسخ زا مراد دبی؟ نم هب یهاچیی لوا .میهش هشاب ی: میلعر

. هدرکن تحارتسا ای هظحل و هدوب اپرس مادم و هدروخن اتاالنچیزی راک رس هتفر هک حبص زا داتفا یمدا هزات

ی اهاذغ تدم مهین بیداورد شوج با متشاذگ و مدرک نشور ور، زاس .اچیی مدش هنوخرپشا دراو و مداد نوکت رسی

. متسش ور اه فرظ و متخ ری رود ور هتخوس

. هشب با شا اتیخ متشاذگ غاد وزیربا مدروا نور رفیرزبی زا غرم ای هتسب و متشاذگ راب جنرب هرابود

. مدرک هداما ور داوم ی همه و مدرک دروخ مه هملد لفلف و چراق ی رادقم

. متشادرب باکیتن لخاد یزا ناکتسا و مدرک تسرد مدی هزات اچی دموا شوج هک با

میدشواب شاوعد یابنیزا مایلعر یهک عقوم مدروا وهبیدا تفرگ لکش ماه مشچ ی ولج سلاپیش تفه یریزا وصت
منک. شمورا ات مدرک ورمی تالمش مامت و متخ میری اچیی ناو لی شارب و دمو می نم پیش مامت ی گتسخ

ووت متخ یری گنر شوخ واچی متشادرب شاج ولیناویهب متشاذگ شاجرس ور ناکتسا و تسب شقن مبل یور دنخلت
وزا متشاذگ وتیدیس ور دوب هدنوم سملا هناتخبشوخ و مدوب هتخپ رهظ یکیکیهک رادقم و متشاذگ یدیس

. مدش جراخ هنوخزپشا

ور شاه مشچ یزیدا گتسخ وزا دوب هتشاذگ وریمیز ور شاهاپ شاهلا س نوا تداع قبط و دوب هتسشن لبم وری
دوب. هتسب

مدز. شادص ماو هتسشن شوربور

درک. مهاگن مروتم و رامخ اهی مشچ یو گتسخ واب زاب ور شاه مشچ مورا



Part57#

. متشاذگ شولج کیکور باقشب و مداد رارق وریمیز .دیسور تسشن بترم و تشادرب وریمیز زا ور شاهاپ ابدیمند

هدش. خیهر مهب و دروا ورباال شرس یدزو دنخبل شهاگن وقدیق تشادرب اچیور ناو لی

ویه... هتسخ درم کشالتی...یه ؟اچیلیناوی...کیک هتدا ی زونه ی: مایلعر

مدز. شرب یزاکیکور رادقم و مداد نوکت رسی

. نتس ینی ندش شومارف یچیاهز ضعب _

نیزا... دوبن لثم

ی. دربن زایدا یهک تساوخن تدوخ نکیاشید ششومارف ی یمینوت اوخب تدوخ ،رگا مدرک ششومارف نم _اما

یم. دروا وریمهنی هب دشیماما هجوتم ی بوخ هب ور نومم یوتیکال تیهک نومود ره

مهب تزور و حلا شندش راد هچب رطاوخب یهک دوب هدرک ششومارف _رگا

تخ. منیری

میداد. مرازا مدوب اهنت زونه نم و دوب چیسریهد همه هب نوا اماایهکن مدوب هدرک شومارف ور _نمنیزا

... تخس ،خیلی هتخس خیلی یی اهنت

؟ هدش چی شدعب : هفطاع

زا تشاد دیهگ فرط زا مه وخیلا رکف و یی اهنت و ذایمتمیدرک مددجم جادزا اربی فرط زایه ما هداوناخ اهی راشف _

. دروا می مرد اپ

عسید رطیق زا اتایهکن مدرک می ساسحا رتش وربی یی اهنت زور هب زور و تشذگ نیزامی ندشرادراب یزا هام رقتیاب7

. ندش ناتسرام یبی هار و هدرک فداصت هداج وتی نومکرتشم اهی تسود یکیزا مدش هجوتم

ی ناتسرام بی تمس عسیدهب اب هارمه

تفریم. دوب ی رتسب شوت اضر لعی هک

یوت ههام هس هچب و دوب هتفر ندیا زا نسرب ناتسرام هببی زاایهکن لبق شرسمه و تشاد خویمیور یت عضو اضر لعی



وتیبی ود وره تشاد سلا راهچ ماس مه شرسپ ونیمو یکسلا راگن شرتخد دوب. هتفر زابین مه شمکش ی

دوب. اپیین مه راگن ندوب هدنز ناکما و دندوب ی رتسب ناتسرام
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ی زغم گرم امک ووتی دوب هدمو نی شوهب زونه اضر لعی اما دوب ی دوبهب هب ور راگن وحتلا تشذگ ای هتفه دنچ ی: مایلعر

. مدوب هدرک شومارف ور مفارطا اهی مدا ی همه هکنیزاو تخس ردقنا دوب... ی تخس ی اهزور دش.

و بیباتیمیدرک تدش هب اضر لعی ردام

تعرس هب دندرک یمی گدنز وتیشیزار هک مه شرهاوخ ود وره میدرک هزات ور شلد غاد رتش بی اضر لعی ندوب رسپ کت
. دندنوسر نارهت هب ور نوشدوخ

رتش ووتیبی دندش ی رتسب ناتسرام وتیبی نوشود وره دوب اضر لعی هداوناخ زا رتدب نوشلا ح مه ابص ردپ و ردام
مسارم اربی ار شدوخ تسنوت طقف یمیدرک گدنز روکنو وتی هک ابص ردارب و دننک تکرش دنتسنوتن ی راپسکاخ مسارم

. هنوسرب ملهچ

هیچ مینا نارهت هب هک اهیی نامز مدرک ور تالمش مامت و هداوناخ اینود هاگتماقا دوب هدش نم هنوخ تدم نوا وتی
. دنشاب هتشادن ی رسک مکو هنوگ

گردیر ردقنا .اما هرادن ی دعاسم الحلا صا ونیزا هدش طقس متشه هام وتی ینیزا هچب نشیمد هک دوب هتشذگ هام یک

منک. رکف یش گدنز هبنیزاو متسنوت منی هک مدوب اضر یلعی اهراک

کاخ درکیموهب ادها ور شندب ی اضعا شردام یت اضر واب دندوب هدرک ماید عطق اضر یلعی دوبهب زا ارتکد

. شم ی درپس

وری ور شاه تسد فک درد .اب ندش خیس شاه هنوگ یدو شوج شکشا ی همشچ سرید هک شاه فرح ی هبایاجن

. تخادنا اپیین ور شرس و درشف شاه مشچ



. مدرک رگیه هب عورش یمدکی مهفن و دندوب هدش خیس مه نم اهی هنوگ شکیمد ماه مشچ یهبزیر تسد

گنی؟ ور شا همادا یدیهگ اوخ :می هفطاع

یدو شون هنکب شن شیری ایهکن نودب اچیشور زا هعرج شکید. معیقی سفن و تشادرب شاه مشچ وری زا ور شتسد

داد: همادا و درک ی ثکم درک. هاگن مهب

وتی راگن و ماس دوجو رطاوخب یمه فرط زا هنک لمحت شسورع و شرسپ نودب ور هنوخ نوا تسنوت منی اضر لعی ردام
. هشاب شارتخد وپیش هرب شیزار هب تسنوت منی ناتسرام بی
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داد: همادا و درک ی ثکم درک. هاگن مهب یدو شون هنکب شن شیری ایهکن نودب اچیشور ایزا هعرج

وتیب راگن و ماس دوجو رطاخب یمه فرط زا هنک لمحت شسورع و شرسپ نودب ور هنوخ نوا تسنوت منی اضر لعی ردام
. هشاب شارتخد وپیش هرب شیزار هب تسنوت منی ناتسرام ی

. دوبن دعاسم ال یشصا حور حلا اما شم ی دروا هنوخ وهب دندوب هدرک صخرم ناتسرام زابی ور ماس

و تفرگ ورمی اضر ابصولعی ی هنوهب و یمیدرک روادا ی شهب ور هثداح نوا زور نوشیشره پی رانک اجیخبیهی نوا
. شم رببی سانشناور دشیمپیش روبجم

بی تشاد نسیهک میدشواب50سلا رتدب زور هب ور اضر لعی ردام حلا یماما دروا هنوخ درکیموهب یص خرت مه راگن

دوب. هدرک پیاد تهابش اهی70سهلا نز هب رتش



. ننزب رس اه هچب اتهب ندمو مامی هنوخ هب ردمینو زور الیک ومعم مهابص ردام و ردپ

هتشذگ رکف هب رتمک و دوب هدش رپ لک هب ابص ردام و ردپ و راگن و ماس و مناخ هدنخرف دوجو اب نم یی اهنت اه زور نوا
ییتیمیه هچب اتود و نزر اجییهپی هب نداد یحمی جرت دنچ ره دندوب ی ضار تباب زااین مه ما هداوناخ و مداتفو می

مامیدش. هنوخ مناخ و دمو مامی هنوخ وتی نز

فرح هب هزات هک مه راگن و دوب هدش مصیمی نماب رتش بی همه وزا درک شومارف چیزور همه ماس ات تشذگ یکسلای
میدرک. مادص اباب و تسنود می شدوخ ردپ ور نم دوب هدموا

اجیخلای دنتسنوتن مه زاب اما دش رتهب نوشلا ح دندش ماس ی دوبهب هجوتم مه ابص ردپ و ردام تدم وتیاین
. دنتفر ،زااینار نوشرسپ شورس رابج وبال منک لمحت ور نوشرتخد
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. دنتسنود می نوشدوخ ردپ ور نم مه اه نوا میدشو دشیرتد اه هچب هب نم ی گتسباو و تشذگ اهمی زور

رسمی نومهب مادم عسیدمه و یمیدرک گدنز ام رانک ورد مردام عین دوب هدش تسرد مه موناخ هدنخرف تدم نوا وتی
. هنکب یی اهنت ساسحا ماس تشاذگ منی هظحل دزو

میدش. رتهب شلا ح زور هب زور و دوب هدش عسیدفریق اب تدش هب مه ماس

مدوخ مسا اههب هچب اربی متسنوت داد مهب دوب اه هچب لوی ناونع هب هک مناخ هدنخرف کوتلایهک اب زور یک هرخ بال
. اسراپ ماسر مای دش مه ماس و اسراپ دشنیزا راگن مسا گبیمرو همانسانش



ینیزا. تشاذگ یو درک ضوع و راگن مسا یهک دوب نیزا رکف هب مه زونه سپ : هفطاع

ید. شون یاچیشور وقاب تشاذگ شنهد وت زاکیکور تیهک

نی شا ونیهم فصن اهی نتفگ اباب وهب شاه سفن رطع هب شنودب یموهب گدنز زا نم نیزا مامت دوب هدش راگن ی: مایلعر

ی. گدنز هباین نداد همادا اربی متشاد زا

مداد غتییر ور شمسا هک دوب اربیمهین

. هروخب نوکت شلد وتی تحیبا مراذب وابنید مراد نیزا شدوجوب هک هرادن یمدا تقو .اتهیچ چمتشاذگ ونیزا

دش؟ چی نوا ؟نیزا... تساجک نوا دنیمد. مدموا ی تقو زا ور مناخ هدنخرف : هفطاع

راتسرپ اه هچب اربی مدش روبجم هک دوب عقوم نومه وزا تفر ندیا رقتیابیکسلاپیشزا مه مناخ هدنخرف ی: مایلعر

گبیمر.

روبجم و تساجک شردام هک هنودب تساوخ می شا ومهیهش دندش دشیرتد بیباتیاهینیزا نامز نوا اصوصخم
شردام ات اجنوا هتفر مه هدنخرف و ادخ پیش هتفر شردام هک منک رعتیف سهلا جنپ هچب یاربییه تخبدب رازه اب مدش

. هشابن اهنت
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داد. باوج ور واینف تفر رد تمس دشوهب دنلب اج .مایرزا هدنوم راک ماهنیهم تبحص رد گنز ی ادص اب

؟ دوب :کی هفطاع

. هدروا ور اه هچب دوب دمحمر _مای



متشادرب ودیساچیور متفگ ی ناها

. متفر هنوخزپشا تمس وهب

. مدوب هدرکن رضاح ور ماش زونه نم و دوب بش 8:30 دزنیکهب تعاس ، متخادنا تعاس یهب هاگن

. مدش اه غرم نداد تفت لوغشم و مدرک نشور ور زاگ

. دنتفر ششوغا ورد مایرودیند تمس هب ود .ره دندش هنوخ دراو ادص رسو اب مه ونیزا ماسر مای هظحل نومه

اباب ماس:سالم

سالم منوج نیزا:اباب

باال؟ دمو نی ومع . ندموا هک منم اهی قشع هب ی:سالم،هب مایلعر

میدا. تفگ میهنز فرح نفلت اب هراد تساه هلپ :وت ماسر مای

. تفر شقاتا تمس وهب تفرگ ور ینیزا هلوک و داد نوکت رسی ی مایلعر

دشی؟ بوخ نیزا:سالمخهلا،

رد شند سری ضحم وهب متسشن وریمزین شاپ ی ولج و مدز دنخبل دمو می متمس هب تشاد هک مدرک یهبنیزا هاگن
شکیمد. شوغا

. مدش بوخ نوج خهلا هرا ملد :سالمزعیز هفطاع

دزی؟ مه لوپما نیزا:خهلا

منیهش.خ بوخ هک هنزن لوپما دیهگ همولعم بخ : تفگ میدرک شنهد وتی زاکیکور گرزب ردحلایهکیهتیهک ماسر مای

ی؟ درک تسرد تدوخ هلااینکیکو



؟ شمعط زا دموا تشوخ زعیمز. :هرا هفطاع

. تفرگ مولج الیک هبعالتم ور شتصش و درک کاپ شراولش کشالتیشوراب اهی تسد

علایه. الیکرادیخهلا :هرا ماسر مای

ملگ تنوج شون _

. تشاذگ شنهد وتی زاکیکور گرزب ای هکت ماس لثم ودیدو ماس تمس کیکهب ندروخ اربی هلجع نیزااب

. مدش جنرب نتخپ لوغشم دعب و مدرک هفاضا اه غرم دیرگوهب داوم یمدو خرچ زاگ تمس هب

. مدش ردخیهر وهب مداتس ای تشپ یمدو خرچ یرد ادص اب

دش. هنوخ دراو میدرک تبحص نفلت اب تشاد زونه ردحلایهک دمحمر مای

. داتس ای شاجرس هکش نم ابدیند اما

... رادهگنادخ مراد عفالراک میمنک کچ ور انوا مدوخ ی، ربکا اقای :هرا دمحمر مای
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. مدرک مهاگن هنافاکشوم و درک ورریز شاه مشچ . دموا متمس هب مورا و درک عطق ور نفلت

نیدا. شدا وری نم مدرک می اعد اعد و تفرگ ارف ور مدوجو ی همه سرت و سرتسا

. مدش اذغ نتخپ لوغشم و متشگرب زاگ تمس هب هرابود و مدرک سالمیزیربل

ین؟ تسه دجید راتسرپ امش :سالم، دمحمر مای

_هلب

شابین. راتسرپ هروخ منی نوترهچ _هب

مدز. مه ور داوم شکیمدو هبات وتی گفکیرور و مداد تروق ی تخس هب ور منهد با

یه؟ روجچ ما هرهچ هگم ؟ هروطچ _

یداربیاینراک. تسه یاشیک ناوج اشیدزیدای منود _منی

. شفرح باوج رد متفگن وچیزی مدز ی دنخبل

. دروخ و تشادرب وتیهککیک تفر میز تمس هب

درکین. تسرد امش وران _ای

. مدرک ، ندرک تسرد هب لوغشم ور مدوخ وزاب مداد نوکت رسی

نا. هزمشوخ _خیلی

ناج شون _

اه. هچب ی ومع یو مایلعر ردارب مدمحمر مای نم مدرکن ی فرعم ومدوخ ی تسار _

. نوت یی انشا زا متخبشوخ _

دمهیرگودنیدیم. ،امبقالاجیی تسانشا نم خیلیاربی امش هرهچ _

. هنوشوپب ور متروص وری رتش شکیمداتبی ور یشملا هشوگ سرت زا

تس. نی انشا مارب نوترهچ دنیمد ور امش اجیی هک نم _هن

. هشکب مد ات مدرک مک ور شر وزی متخ ری هملباق وتی دیهگ داوم اب هارمه والیهالیه مدرک شک با ور جنرب

میگین. امش هک هشاب روطن :اشیدمهی دمحمر مای

قاتا زا شهارمه دندوب هدرک ضوع ور نوشاه سابل ردحلایهک مه اه هچب و دموا نور بی قاتا مایرزا هظحل نومه
. دندش جراخ

. همهفن چیزی تقو :یه مدرک همزمز ی گدنامرد واب مدرک عاالم شهب و دمحمر مای روضح وربا و مشچ اب

. دندش شراک قاتا دراو دمحم ابمایر هارمه و داد نوکت فنی رسیهبعالتم

یزا ظفاحادخ وابیک جراخ قاتا زا دوب شتسد یوتی گنر ی جنران ی هشوپ ردحلایهک دمحمر مای دعب قدیهق دنچ
دز. نور بی هنوخ



. مدش خیهر دمو می هنوخرپشا تمس هب تشاد یهک مایلعر شکیمدوهب ی گدوسا یزا سفن
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°نیزا°

. مداد ور هنوخ سردا و مدش ی سکات لواین راوس و مدموا نور بی هاگدورف وزا مدرشف متسد وتی ور منودمچ ی هتسد

. مدوب هدرک ی رپس شوت ور ماهزور ین رتدب ینو رتهب و دوب نم هاگداز یهک رهش هب مدش خیهر نور شامینهببی لخاد زا

. مدش خیهر دوب متسد وتی یمهک شوگ وهب متفرگ غولش نوبا زاخی مشچ یم شوگ گنز ی ادص اب

ور مبلق شپط و میدرک یی امندوخ یم شوگ ی هحفص lovemyور مسا

لا صتا همکد وری متسد درب. باال

میمدز. فرح و مدش می وربور شاهاب ابید هرخ بال دوبن ای هراچ اما نداد باوج زا یمد سرت میزرلیدومی

خیهر دوب یم شوگ وری یهک خساپ بی سامت هب ترسح دشواب عطق سامت یگبیمر تسرد یم مصت منوتب زاایهکن لبق
. مدش

ور نفلت ی ثکم هیچ نودب ایرابن سامت گنز یونشیند شوگ هرابود زرلیند .اب هنزب گنز هرابود شاک هکای مدرک اعد اعد

. مداد باوج

ونید:ولانیزا؟

. مدنک نودند زیدااب سرتسا زا ور مبل تسوپ و متفرگ نودند هب ور مبل

مناج _

اه نشیند مناج ومهین داتفو منی منهد زا الفمه تخا جوا مهیگشیموتحیوتی تداع دوب هدش اه نتفگ مناج این
. هشب شوماخ یتت نابصع شتا و هشب رت مورا ونید میدش ثعاب

یچیه؟ تفوک ی همان یینیزا؟این اجک ونید:

. متشگ منهذ وتی هدننک عناق ی هلمج لایه بند وهب مدرک ثکم ای هظحل

. نارهت مدموا :نم مدرک افتکا هلمج یک نتفگ هب اهنت وطالنی رقتیاب ثکم ابیک

مدوخ هب ور قح اما هراجفنا یتردحلا نابصع زا مدوب نئمطم ورمینشیمدو شمظنمان اهیدنت ندز سفن سفن ی ادص
part64#.گبیمر متسنوت هکمی دوب یمی مصت ین رتهب این مدوب نئمطم و مداد می



یهک بحاص رسو وتبی هگم ی؟ تفر ربخ وبی اهنت ارچ هروخب نم رس وت نتفرگ هزاجا ال ی؟صا تفر یکی هزاجا ونید:اب

دبی؟ ربخ ایهکن نودب رهش نوا هب رهش یزااین میتفو هار تدوخ هساو

می منهج تارب یور گدنز واین نارهت میما هتشاد هرخسم یهی راضحا نوا یهب طبر ایت هعفد ی نتفر رگااین هک ادخب
منک.

؟ تسه رتزااینیهک منهج نیزا:

؟ همنهج نوم ی گدنز االن هگم _

ی؟ تفر ی تشاذگ رادیهک چیمک

... هچب _

راب دنچ شکیمدو معیقی سفن . هنکن زاب رس مضغب ات متفرگ نودند هب مبل

. نشن یر زارس ماه کشا ات مدز کلپ

یپیش نامرد هار تسنوت دجیداشید رتکد .میریمپیشیه نارهت میما منم ادرف یا زورما نک ربص مهیهن؟ طقف تدرد _

. هراذب نومور

؟ دوبن سب تفریم رتکد همه _این

. ندز ور فرح یه نوشمه

ی؟ شب هلماح هعفد این وهنکب نومارب راکی هنوتب هک هشب .اشیدیکیپیاد نتس مهنی لثم هک همه _

. ندش طقس مه راب ره مدش هلماح راب جنپ نم سلا تفه _ونیدوتیاین

وراتهن هچب یه منوت منی دیهگ ملوا طقس رطاوخب نتفگن هگم . مراد هگن ور هچب یه منوت منی نم هک نتفگ مه نوشمه

؟ مشاب رادراب ی گهام

یمد: سرپ هرابود هک دمو نی شزا یی ادص

امی مارب یم گدنز وتی شدوبن و دوب ور،هک تفص بی نوا هنک تنعل ادخ . مرادن مه ندش ردام هضرع نم غیرزاایهکن هگم

. هرسدرد هی

ربب روگ هب ور ندش ردپ و ردام ی وزرا ابید ووتایاجن نم تقونا یشورمیهنک گدنز هراد و هشوخ شاه هچب دب شدوخ
یم.

و مداتفا ندز سفن سفن ،هب مدروا مکمی سفن یت نابصع عقوم هک سلا تفه این مامت لثم و متشادن ور متاکرح لر تنک
مدز. مولگ یهب گنچ

part65#. متشادن ور نوشزا یری گولج تالشیاربی اماایرابن مدش می هجوتم ور ماه کشا شز ری

رس داسیم اوی هکاپیمه سلا همه این دعب میدا تلد تقونا یمیهنک گدنز ی شوخ هب هراد نوا رادیمیگی تدوخ ونید:

شبیم؟ ادج مه ایزا هلئسم ین چمه

نکینیزا؟ نومداش نمشد ی اوخ می



رادیم؟ رتمک مایر چیزا ووت نم هگم

پوسی ایهکن همه رادیم ملایشور تعسو مه ادخ رکش مینکیم گرزب میرایم هچب اتود مه ام دادن باوج نامرد هگا بخ
گبیریم. هچب مینوتیم تحار یم رادن شیهن

شامینپیچید. وت مقه قه ی ادص شکیمدو ی دنلب جیغ صرح رس زا

لر تنک شامینور و دموا شدوخ رسیعهب اما دش اهر تسد زا نومرف اجرپیدو زا نم یجیغ ادص زا هراچ یبی هدننار
درک. مهاگن پچ پچ شامین ی ایهن لخاد و درک

. مدرک اجباج مشوگ وری یور شوگ یمدو خرچ هرجنپ تمس هب شهب هجوت بی

ییکیدیهگ. هچب هن مشاب مدوخ هچب ردام داوخ می ملد نم _اما

هچب ی اباب ی اوخ منی تدوخ زیدایه؟وت...وت عقوت منک.این سح مدوجو مامت وراب ندش ردام ی هظحل هب هظحل ماوخ می

ی؟ شاب تدوخ ی

نکنیزا... شوگ ... هشوت ی تمکح یه امتح ؟ منکب راکچ یمنیهش تقو ،لوی ماوخ می ملد زعیز ارچ _

شکیمد: رپیمدوجیغ شفرح مینو

چیمیمگ، نم ببین نک شوگ وت هن

هچ هخا . هشوت ی تمکح امتح ی تفگ متساوخ چیزی ادخ وزا مدرک هلگ تقو ،ره مشچ متفگ نم ی تفگ اتاالنرهچیوت

نم ی تخبدب یوتی تمکح

ناه؟ . تسه

طالق کویمل فرط یطالمقمیدییاغیبایزا قفاوت منیهشیامیای ضوع مرظن دیهگ ونید.ایرابن تفرگ ور یمم مصت نم

میگیمر.

ما.. درم ی نوبرهمان زا تفرگ ملد زرلیدو متسد ی شوگ شداد ی ادص میدز.زا داد هک دوب ونید ایرابن

میشی؟ هلماح میهش؟وت لح لکشم ام ندشادج میهش؟اب تسرد چی همه طالقگبیری ونید:وت

ی؟ تفرگ ی نوم الل ارچ هدب ونم باوج د

ی. شب ردپ نکیو جاودزا ی مینوت لقادح لویوت منیمش هلماح نم _هن

؟ هروز هگم ابیدکیوببیمن مشب ردپ ماوخن نم _واب

ورببین. یوت هچب هک هنوشوزرا هداوناخ همه _هرا

ای. هچب زایه رتمهم نم اربی یوت تنعل ی منیمهف ارچ نزدیهگای. یهن شاب وت ما هچب ردام یهک طرش لویهب _هرا
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رکف هباین هنک ضوع ور مرظن هرابود زاایهکن لبق اما مدز ی دنخبل ماه رگیه ومینو شفرح نشید زا دش صرق ملد
هچب نتشاد زا ونوا یم هاوخدوخ ابنیداب نم و هشدوخ گر و نوخ زا هچب یه نتشاد لقادح ی گدنز ونیدزا قح هک مدرک

منک. مورحم

می مادقا اربیطالقغیبای تروص یطالقگبیریمردغیراین قفاوت گبیریوبیای ور یتم مصت ات منوم می ترظتنم نیزا:



ظفاحادخ وت... هن تسه نم یم مصت هکاین میمگ همه هب شابن قبیهمه فرح نارگن منک.

مدنومهف هدننار هب تسد هراشا هب مولگ چیزیوتی موجه .اب مدرک عطق یور شوگ و مدرکن ی هجوت شاه نتفگ هبنیزا

خلا ممکش و مدوب هدروخن چیزی حبص زا متسشن شامین یرد ولج و مدش پیهدا تعرس شامینهب نداتس هتس.ابای هکابی

. مدروا چیزیباالمنی میمدز قع ردقچ وره دوب ی

. مدرک کاپ نوشیمور وریپی درس قرع و متسشن لودج هبل ندز قع قدیهق دنچ زا دعب

هب ور مدوخ و مدش دنلب ماج ردزا کمک درکیمهب فقوت ورییهلپ هک مدش هجوتم هزات و متخادنا فارطا یهب هاگن
. مدنوسر لپ رانک اهی هدرن

. دندش یدیهدمی گنر ربکیتاهی ی طوق تروص شامینهب ی همه زاباالیلپ

. متخود مشچ بش نومسا وهب متفرگ شامیناه زا ور مهاگن

چوک اهی هنزور هک دنتخادنا یتیهروراتیمکمی گدنز وریدا نم و دندرک می یی امندوخ نومسا یوتی رون اهیمک هراتس
. تشاد رارق نا اهرد هراتس لثم ماید یزا رون یکومک

می شتلا دع زا مد همه هک یی ادخ زا تفرگ ملد و دوب هدرک یل محت مهب چیزور همه یهک رابجا ی گدنز زااین تفرگ ملد
دوب... هدشن صنیمب شتلا دع چیزیزا نم اما دندز

همه نوا اب نم اما دوب هدش مورا ی گدنز حاالالیقیه دوب هدرک هک یی اطخ همه نوا یاب مایلعر هک دوب دعتلای هچ این
. متخوس می مدوخ نوخ و گر زا هچب یه نتشاد ترسح ووتی مداتفو می زور ابیدهباین مدرک لمحت یهک جنر و درد
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. متشگ راتیکی همه وتیاین ادخ دریزا لا ویهبند متخود مشچ نومسا وهب متفرگ ورباال مرس

میبینی؟ ومامشچ وت کشا ی؟ ونش می مادص میبینی؟ ونم ادخیا...رادی _

ی؟ ونش می ومادص وت سامتلا میبینی وماه مشچ یوتی گدنومرد ی؟ ونش می ومادصوت ضغب

میمد؟ سپ ناوت مراد ی روجن هکای تارب مدوب یدبی هدنب نم هگم منینکی؟ حملا یهب رکف ارچ

میگیری؟ صاقت مزا یرادی روجن هکای مدش بکترم تا هاگرد یهب هانگ هچ

. مدش شکیند باذع هکالیق مدرک راکچ وگب ناه؟د

؟ متساوخ تزا مقح زا رتارف چیزی نم

. هتمکح متفگ ی دادن مهب رهچیمه هتمعن متفگ مهب دادی ی چره مهیهش هک نم

منیدادی. هچب مهب هک هشوت ی تمکح امتح مراد مومت سلا شش

؟؟ تس نی سب سلا شش

ی. درک زاب نم وری هب ور تتمکح ی اهرد همه



؟!!! هفاصنا این هخا ادخ رکش وتفاصنا منیهش. چیزمک تا یی ادخ زا هک ادخب نکب مهام جرخ ور تاه تمعن زا یمک اباب

نامت اب ماه قه قه ومینو مدش مخ ولج تمس هب منک ظفح ور ملا اتعت متفرگ اه هدرن بل هب ور متسد مفرح مامتا اب
. اااادخ مدز: رفیدا ور شمسا شکیمدو جیغ دوجو

. دندوب هدش اتدنچ میدیموتیدیمد هکاپیینلپ شامیناهیی و دوب هداد تسد زا ور ملداعت و تفر گیجمی تشاد مرس

مهایت مارب هیچ هظحل نوا وتی اپییناما مشب ترپ هک هنکمم هظحل ره مدرک ساسحا و مدش مخ اه هدرن وری رتش بی
میهش. مومت چیاربیمهیهش همه اپیین متفو بی رگا مدرک می رکف و تشادن

. دندش دزنیکمی مهب هک اهیی مدق ی ادص دزنیکنشیمدو زا شامینیور اهی زمرت ی ادص
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. متفو هباپیینبی زاایهکن لبق اما مدش مخ اه هدرن وری ممکش اهی دشواتنیهم هدنک مزین زا ماهاپ

شکید. بقع تمس هب ور نم دشو هقلح موزاب رود ایهک هنودرم اهی تسد دعب نشیمدو مشوگ رانک جیغنزیور

؟ هبوخ نوتلا ح مناخ _

اتدیمد مدز کلپ راب دنچ و مداد نوکت ور مرس تسس و .بیحلا تشاذگ شوناز وری ور مرس و تسشن وریمزین

. هشب حضاو

میدرک. مهاگن ی نارگن اب مه ناوج رسپ دوب هدش چگ لثم شگنر سرت وزا دوب هداتس ای مرس یباالی ناوج رتخد

. تفرگ درم تمس هب یبایور رطب ودیدو نومتمس هب داد ابجیغو هدننار

اجبیدا شلا ح هروخب هدب شهب : هدننار

درک. دزنیک ماه وبل تفرگ شتسد زا یور رطب ناوج درم



شبیمن ات درک مدنلب و تشاذگ مرمک تشپ ور شتسد

نک... هزات ی سفن یه روخب _

درک پیاد همادا ماه ندرک هفرس ردقنا و مداتفا هفرس رپیدوهب مولگ وت هک یمد شون ور با زا هعرج و مداد نوکت رسی
مداتفا رگیه یهب ناوتان زا هک

. مدرک ندز جیغ هب عورش و

هنک. ممورا ای هظحل ات دنوبسچ شا سیهن هب ور مرس شکیدو مشوغا رد مکحم و دموا متمس یدهب سرت هراچ بی کرتخد

؟ هدرک یذایتت ؟سک هدش چی وگب مهب نکن ،رگیه شاب مورا _هیش

. مدموا نور بی کرتخد شوغا وزا مدش مورا ات تشذگ قدیهقای دنچ

شکیدی... جیغ سب زا دش کشخ تولگ روخب : تفرگ متمس هب ور یبا رطب و درک مهاگن ی نارگن اب

مناخ منونمم یمد: شون و متفرگ ور یبا رطب و مداد نوکت رسی

نکی. مادص یلهیا درک:مینوت زارد متمس هب ور شتسد یدزو دنخبل

نیمزا. منم مدز: ی دنخبل ال باقتم و متشاذگ تسد وتی ور متسد
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عسیمد. منم دش: خیهر مهب و داتس ای نومرانک مه ناوج کرسپ

متخبشوخ : متفگ و مداد نوکت رسی

دادیم. نوتتاجن یدهک شخبب هتبلا ین؟ تشاد ی شکدوخ دصق هک هدش عسید:حاالمیگینچی

. متخادنا اپیین ور مرس و مدز ی دنخلت

تفر گیج مرس طقف متشادن ی شکدوخ دصق _

دوبین؟ هدش نوز اهوای هدرن زا مهینمه هساو _

مهین!!! مدرک می هاگن اپیینو متشاد طقف _

گنیر لد هب نتسه خوش عسیدیمک اقا امله:زعیمز

وور گنر و نکب وتیایهن هاگن یمیه داتفا زور و هباینحلا مناخ این رطاوخب هتفر نوتدا ی ایهکن لثم مناخ امله عسید:

ورببین. تدوخ ی هتفر ی

. متفر شتمس وهب مدش دنلب مخا اب

دبین. تاجن ونم هک دوبن ی رابجا _هیچ

. متفرگ می نادجو باذع مداد منی تتاجن رگا هتفر اجک یت ناسنا سپ _

. نوتکمک زا نونمم رهحلا ی.هب درک وراکن ای تدوخ رطاوخب راذن نم رس تنم سپ _

. مدش خیهر امله وهب متشگرب بقع تمس هب تسشن ما هنوش یوری تسد

ی؟ بیتفو زور و هباینحلا هدش ثعاب یگبیچی اوخ امله:منی

. متفگن وچیزی متخادنا اپیین ور مرس ی تحاران اب



یدز. دنخبل و دروا ورباال مرس و تشاذگ ما هنوچ ورزیر شتسد

یه هرخ یاهبال راتفرگ التو کشم ی همه نودب اما ندز فرح یاربی شاب هتشادن ی دعاسم هکاالنحلا میمد قح تهب _

. مشب لح ات نراد لحی هار

مدز کلپ راب دنچ و مداد نوکت رسی

. نشن یر زارس ماه کشا هرابود ات

. تشاد ایوریدا هرامش متسد ووری تفرگ شتسد وتی ور متسد و دروا رد شوتنام یزاجیب راکدوخ

شابیم. یاربیمه بوخ اهی تسود نک.اممینوتیم باسح نم کمک هنم.وری ی هرامش امله:این

. شمتفرگ مشوغا ورد مدش شکیهد شتمس هب هاگدوخاان و نتسشن ملد هب شموصعم ی هرهچ

زعیمز. تا کمک زا منونمم _
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درک. رت مکحم مرود ور شاه تسد هقلح دزو مرمک اب مورا ب هبرض

مشاب هتشاد ور ترامش ات هدب پیما مهب تصرف وتیلواین مونشب ور تاه فرح ماات هداما مهیهش ،نم تشادن لباق امله:

شابیم. طابترا رد مهاب و



. مدش نوتمحازم یدهک شخبب چیز، همه اربی نونمم : مدرشف متسد وتی مکحم ور شتسد و مدموا نور بی ششوغا زا

. مشب راوس ات تشاد هگن زاب مارب وردو درک ادهیمت ی سکات تمس هب

. شاب تدوخ بقارم امله:

. هتفو هاربی ات مدرک هراشا هدننار وهب متسب وردو مداد نوکت رسی

ور نم نتفر و دندوب هداتس ای زونه مدرک نوشهاگن شامین ی وزاشیهش متشگرب بقع تمس هب درک تکرح شامینهک
جراخ دشیموزادیمد مگ شامیناه دشیماتبین رود ردقنا و میدرک هاگن

. ندش

. مدش خیهر نور وهببی متشگرب ماج رس

درکین. رمع فصن ور ام هک امش مناخ : هدننار

. دوبن دعاسم حملا مداد تمحز مه امش یدهب شخبب _

درک. همزمز چیزی وزیربل داد نوکت رس

دوب نکمم هظحل میدشوره گنرمک تشاد راکدوخ رهوج مدش خیهر امله ی هرامش وهب متفرگ متروص ی ولج ور متسد
. هشب کاپ شا هرامش یزا تمسق

. مدرک سیو یما شوگ وت ور امله هرامش و مدروا نور کیمفبی لخاد زا ور یما شوگ

میهش. مارب ی بوخ تسود هک متشاد متح و دوب هتسشن ملد جعیبهب شا موصعم ی هرهچ ریهزومیهزاب کرتخد این

هنک. ممارا و هشاب مرانک امله لثم یتیکی عقوم وتیاین زااینهک رتهب چی

. مدش خیهر ووتیایهن مدرک دنلب ور مرس هدننار ی ادص اب

مرب. هچوک مودک یحاالوت تساوخ یهکمی خینوبا نوا یایمن _جبا



17پالک40 هچوک _

ور منودمچ و مدرک باسح درک.ارکیهور زمرت هنوخ یرد ولج دعب قدیهق دنچ پیچیدو نوبا خی لخاد و داد نوکت رسی

. متشاذگ یرد ولج

منک. یه جوت نوشارب ی روجچ ایمور هعفد یک روضح این متسنود ومنی ندز گنز اربی متشاد درتید
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. هداتفا ی قافتا هچ هک چیابیدمیمهفیند هک هرخ امابال

. تسشن مولگ یوتی تنعل ضغب نوا هرابود وتیآینفپیچید هک نامام ی ادص مدز ور گنز و متشاذگ رانک درتیدور

_کیه؟

نیزا منم نامام نک _زاب

. مدش دراو و مداد له لخاد هب ور وردحیطا متفرگ متسد وتی ور اه نودمچ ی هتسد رد ندش زاب اب

. داتس ای ناو ووریای دموا ملا بقتسا هب نامام

ین. دموا ربخ :سالم،هچبی نامام



اربی متشگ ای هملک لا وبند درک یخ منت تسب عمج یهک ندموا ی لعف زا

ونید. دوبن یح ضوت

. مدش هنوخ دراو نامام زا رتولج و مدرب اهباال هلپ یزا تخس هب ور نودمچ

دش هعفد یک ندموا نیزا:سالم،دیهگ

دوب. خیهر حیطا وهب دوب هداتس یردای ولج زونه نامام

منیای؟ ارچ نامام _

نیزا؟ ساجک ونید سپ _

مدموا اهنت مدوخ نامام هدمو _نی

دموا متمس وهب درک مهاگن بجعتم

سرید: مشوگ هب شادص دعب و دنوم تباث مگرزب اتبسن نودمچ وری شهاگن

ی گرزب هباین منوا ی؟ تسب نودمچ ارچ حاال

. مدش سنلا دراو و مدز ی دنخبل

؟ هراد ایداری منومب ایاجن ماوخ _می

. هراد یهراایدار نومب ی اوخب ،اهنت ترهوش پیش شاج _نز

اجمیمدز. هار لوا مهین ابنیدزا منک ظفح ور مشمارا مدرک عسی و متفرگ نودند هب ور مبل

شکیمد. هنوخزپشا یوتی کرس و متسشن لبم دزنیرتکین وری

؟ تساجک اباب سپ _



دوب هتفر یم قتسم هنلا لا بند بیدا دوب هدرکن تقو تکرش وتی تشاد شا،مارینخیلیراک هنوخ هنوسرب و هنلا تفر _

. هنوخ

. شمن ببی مدمو می رتدوز شاک هک دوب دش گنت اربیرپیاس ؟ملد دوب هنلاایاجن هگم _

؟ ربخچ اهر و دوب،زارنینام _هراایاجن

؟ دمو ارچنی ونید

☀☀☀☀

☀☀☀

☀☀

☀

part72#

. نارهت یگبیهربینا صخرم ی زور دنچ داوخ می ،رنینام نوشمه نبوخ نیزا:

. هتفو می بقع شا سرد زا بینا هگا هک هرهپس هسردم نوشلکشم اما

هدش. ساسح رهپس سرد عوضوم یوری هکمینود مه اهر

ربیمز؟ تارب ی روخ :اچیهکمی تفر هنوخزپشا تمس وهب داد نوکت رسی نامام

متفر آینف تمس وهب مدش دنلب اج زا دموا رد ادص هب رد گنز هظحل نومه . مداد نوکت رسی شباوج ورد مدز ی دنخبل

. مدرک زاب اباب وردواربی

. تسشن شاه معیقیوریبل دنخبل دیمند ضحم دشوهب هنوخ دراو اباب دعب قدیهق دنچ

ور ایهک هسوب واب درک مجرخ ور شا هناردپ تبحم ی همه تنم .بی متفر ورف ششوغا ووتی مدنوسر شهب ور مدوخ



درک. رزتیق مدوجو هب ور شمارا ماهوم ی

؟ هروطچ اباب رتخد _لگ

دوب. هدش گنت نوتارب ،ملد مبوخ نوجاباب ی سرم _

؟ هدمو ؟نی تساجک ترهوش روطن مهی منم _

. متشادن شارب ی باوج وسلایهک نومه هرابود

شنوز ووای متفر وایز تخر تمس وهب مدروا رد شنت زا ور شتک و متخادنا اپیین ور مرس و مدموا نور بی ششوغا زا
. مدرک

بیدا. تسنوتن دوب غولش شرس نیزا:یمک

. مدموا اهنت هک دش این دوب هدش گنت نوتارب ملد خیلی منم

؟ سپ _لتآیهچی

یم. تشادن راکزیدای هتفه .وتیاین متفرگ ی صخرم _

مرب. هنوخزپشا هب هک تساوخ دزو مادص نامام اباب، نتفر .اب تفر ورسیس تمس وهب داد نوکت رسی

تشاذگ مولج اچیور نامام . متسشن میز تشپ و متفر هنوخزپشا تمس هب

. تشاذگ اباب اربی مرانک یخلای لدنص ی ولج مه ور اچیدیهگ ناکتسا و

ی؟ دروخ ماش : نامام

. متفرگ ماه تسد وتی ور ناکتسا و مداد نوکت رسی

؟... دحمر ؟خهلا؟مای همجن زاقبیه؟ ربخچ _

ندرک صخشم شارب ور هام یاین ارخا دش صخشم شنام ازی تقو همجن ، نبوخ همه _



یمد. شون منک شن شیری ایهکن نودب اچیمور زا هعرج و مدز ی دنخلت

☀

☀☀

☀☀☀

☀☀☀☀

part73#

. دایب ایند هب سالتم هللاهب اش :نا زاین

؟ دوب هدرک یفرعم اهر تسود هک یرتکد نوا شیپ نیتفر درک: همزمز یمورا وهب تسشن متسد یور نامام تسد

، میتفرگن باوج مه زاب اما :هرآ مدرک همزمز و مداد نوکت هرا هبعالتم یرس

. ندز ور یگشیمه یاه فرح نومه

دز. ماهوم یور یا هسوب و درک هقلح ماه هنوش رود ور شتسد و درک کیدزن مهب ور شدوخ نامام

. هشاب ادخ هب تدیما ، هشیم تسرد یچ همه مکزیزع شابن نارگن : نامام

. ندرک ادیپ ور نوشدوخ هار ماه کشا هرابود و دموا نییاپ ممشچ ی هشوگ زا یکشا هرطق

میرادن نومیگدنز زا یا هرمث چیه اما هرذگیم دیون و نم کرتشم یگدنز زا سلا تفه ؟ هشب تسرد داوخیم یک هگید _

. نامام هگید مدش هتسخ هگید ادخب

. نشیم راد هچب دعب هرذگیم نوشیگدنز زا زا14و15سلا رتشیب یتح اه یلیخ اه مکرتخد یدش دیماان دوز _



. تسین یمک نامز سلا تفه نامام _

. مشب راد راب منوتن و دایب مرس بال نیا نوا رطاخب نم تقونا هشاب شاه هچب رانک مرخ و شوخ ریما هفاصنا نیا هخا

. هرادن ینوماسورس شیگدنز منوا هنرگو هتفرگ یگدنوخ دنزرف هب ور اه هچب مه ریما _

زا هن هدیم ماجنا یگرمزور یور زا ور شاراک همه و هرادن یگدنز و ،نز هرادن شدوخ نوخ زا هچب هی اما هشلا 30س منوا

. یگدنز هب دیما و قشع یور

. هرتولج مدق دنچ نم زا نوا هشاب هک مه یچره هرخ _بال

ور هچب هی ینوتیم مه وت هزات . تساهنت یچ نوا اما یراد تیگدنز یوت ور دیون لثم یسک لقادح وت نزن و فرح _نیا

. یسریم توزرا هب هکنیا مه ینکیم باوث مه ینک لوبق یدنزرف هب

. متفرگ شیپ رد هنوخزپشا زا جورخ وهار مدموا نوریب ششوغآ زا تنوشخ اب

. هبیرغ هی هن هدیون و مدوخ تشوگ و نوخ زا هچب هی نتشاد نم یوزرآ _

ور دیون و مدوخ هچب داوخیم ملد مهزاب منکب مهربص رخا ات مشاب روبجم رگا یتح دینزن و فرح نیا تقو چیه هگید
. مشکب شوغا رد
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اهی قاتا اتهبیکیزا متفرگ ردپیش ور اه هلپ وهار متشادرب ور وکیمف نودمچ نامام اهی ندز ادص هب هجوت بی
دوب. ورنینام وهنلا نم اهی قاتا ی نامز هک مرب باال هقبط

باالرپیند. بجعت زا شاهوربا نم مهرد ی هرهچ وابدیند دموا نور ورسیسبی زا اباب هظحل نومه

؟ هدش اباب:چی

ین. سرپب نامام _زا

. تفر نامام تمس وهب داد نوکت رسی



رمیم؟ هدش اباب:چی

... هروخ مربی شهب نکین گرزب بیراین هچب میمگیه مناخ :هیچیهب نامام

وت هرابود مقه قه ی ادص و مدرک ترپ تخت وری ور مدوخ و مدش قاتا لخاد تعرس وهب متفر یکیباال اتود ور اه هلپ
پیچید. قاتا ی

دمو. ی منرب متسد زا نتخ ری کشا زج وراکیهب ماهزور اهو بش کاروخ دوب هدش ندرک رگیه

وتی رتش بی واپمیمدز تسد رتش یبی چره و دوب داد نوشن مهب ور شدب ور طقف یهک گدنز زااین مدوب هدش هتسخ
. متفر می ورف ی تخبدب

شمارا عبنم لایه وبند تفرگ ملد

ادخ... سنج یزا دبا شمارا یه مدوب

میدزو سپ مادم و هربب شدوخ پیش ونم تساوخ منی شلد و شرانک نم دوجو هب دوبن ی زور مه ادخ راگنا اما
هداتس ماپای هنودرم هک دوب یونیمد گدنز زااین نم ی شوخ شلد اهنت و مدب همادا ی تنعل ی گدنز هباین میدرک مروبجم

منک. شمورحم شدوخ نوخ یزا دنزرف نتشاد زا انوا منیدا ملد مدوخ نم اما دوب

لسعی اهی مشچ و تفرگ می شا هنوهب میدزو ادص ور شمسا مادم مبلق قامعا زرلیدوچیزیزا ملد یونید روا ابیدا
نومودره یهک کرتشم ی گدنز ندرک مومت اربی متس نی عاجش مه ردقنا هک دنومهف می مهب و یمیدرک روادا ی مهب شور

درکیم. تالش شنتشاد هگن اپرس اربی اپیمه هباپ

زومیک ی هشوپ ووتی متفرگ تسد یمور شوگ و مدرک کاپ اپیینمیکچیدور تشاد ممشچ ی هشوگ زا یهک کشا هرطق
. مدش ممارگلت لخاد دعب و مدرک لپی ور دمو می مزور و هباینحلا مرظنب یهک گنها ین رتهب و تفر ماه
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ماهباالبینا. اتپیما مدنوم رظتنم ای هظحل دنچ و مدرک نشور ور متن

. متشگ انشا مسا لایه بند هب پیما همه نوا وبین مدرک ورباالاپیینمی متچ اهی هحفص هلصوح بی

میدرک. نوگرگد ور وحملا ورباالمیدرب مبلق شپط مه شدنوخ تحی یهک مسا

mylove مسا هب سریند هب نامزمه

درک. رپ ور قاتا ی اضف هدنناوخ ی ادص

دوب. هدموا شفرط زا پیمایهک ندرک اربیزاب متشاد درتید زرلیدو هحفص وری متسد

منود منی هترس منینزیچیوت فرح ارچ )



منود هچمی ؟میگی تلد وت هربخ هچ

منوج سریهد مبل هب مدش هکپیر نم

منوت منی دیهگ ادخ هب مدروآ مک

ورب یما کوا ، ورب ورب

ورجآ و گنس ِ لد حملا هنوزوس می

مموس رفن نم هطبار وتاین

.. ممدرم همهی نمهفب رازب

مدروآ مک ،دیهگ مدروآ مک

مدروآ دب وت تسد زا دقچ

سب زا متسخ دیهگ هسب

مدروآ رد وراقشاع ادای

قشع بیخیهلااین شلا بیخی

دوب نم هکملا وت قشع بیخیلا

دش دب هدب حتلا هگا اما ورب

( دوب نم هآ نودب زور یه



؟ مدوب هداتفا زور و هباینحلا هک دوب هدش گیمر نماد وهآکی درک رپ ور منهذ شرخا ی هلمج

. مدش خیهر دوب هداتسرف یهک نتم وهب مدرک زاب ور پیما هحفص

مه چیواب همه راذب درگرب ی. یدشب ماان یو نزب یکیاج چوک رهچیزی رس رابره هک تس نی شا مسر ونید:نیزااین

نکیم. تسرد

دوب.... ناالین زونه اما دوب پیماملا20قدیهقپیش تعاس

مشابن ی تساوخ شهت دش هدب مشهت دش هدز قشع زا (ملد

مشارتدب زااین نمدیمد بیخیلا هشاب وحلا سح ی رادن میگی

اتکی اراک این هخآ مدز هبدیراو ومرس مدز راز ردقنا

ی.. یخآ لفط نم دزیلد رود منم شرخآ دزی رغ ردقنا

هشاب ابوت قح هشاب دنی قح نم هب دبیمیگیهک نم زا ردقنا

هشارخآ دادیاویاس قطنم بی باوج دادی قد نم هب ردقچ

(.. هشارخآ نم ی افرح
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. ندرک هباتیپ مدرک عورش و مدرک کاپ ور ماه کشا شکیمدو ورباال بینیما

یک؟ چوک یمیگیچیز مهم هباین عوضوم هباین نیزا:وت

مدروآ مک ،دیهگ مدروآ :مک مدرک اتیپ شارب و مدرک همزمز دروا نوبز هب هدنناوخ هک ایور هلمج هاگادوخان

مدروآ مک ،دیهگ مدروآ (مک



مدروآ دب وت تسد زا دقچ

سب زا متسخ دیهگ هسب

مدروآ رد وراقشاع ادای

قشع بیخیهلااین شلا بیخی

دوب نم هکملا وت قشع بیخیلا

دش دب هدب حتلا هگا اما ورب

دوب نم هآ نودب زور یه

( دنودمحا ی دهم

هاریم... لوا زونه ام ونید:نیزا

منی هچب نم نگب هبکی ماوخ منی هچب نم هک هنم رطاوخب هگا نکن،اباب زابی نم ساسحا اب ردقنا ی... تنعل مدروا مک وگن

. ماوخ

فاکیه. مرانک ی تسه وت .مهینهک راکچ ماوخ می هچب ی مرانک یوت تقو

، تسا ابام نوشد ومای مشچ همه نیزا:

وربییهن. شا هون داوخ می شلد خهلا

منیهنو. لد هب ترسح وردیهددیهگ همجن اهی هچب نامام ونید:

ببیهن. مه ور شرسپ ی هچب داوخ می شلد نوا _ونید

هشب بارخ ووت نم ی گدنز هک هرادن ایون شزرا هچب نتشاد منک؟ راکچ شبیممیهگ راد هچب اممنینوتیم _االنهک



یم شبادج مه امزا هبایهکن تس ینی ضار مه نامام شاب نئمطم

_ونید؟!!!

؟ ممناخ مناج _

نکیماین شمومت :بیا مدرک اتیپ شارب تمحز وهب دشرات ودیمد تسشن ی شوگ ی هحفص وری ممشچ یزا کشا هرطق

ردتیجیور... گرم

.... نتشون ردحلا دش هتشون هحفص باالی هرخ اتبال تشذگ ای هظحل

می نوم شپی دعب و اتیپمیدرک مادم و تشاد درتید نتفگن و نتفگ بین راگنا دسر منی متسد منیدشوهب لا سرا پیمای اما
میدرک. کاپ دشو

منیهنک ماهر و هراد لوبق ماه عیب مامت اب متسه یهک روجن مهی ور نم هک منئمطم یکرابدیهگ مدوب رظتنم طقف
. مدمو می هاتوک مفرح وزا مدرک می ضوع ور مفرح مه نم تقونا

دش کشخ ی شوگ ی هحفص وری ممشچ

. دموا شما پی هرخ اتبال

مهیهندیهگ؟.. ترخا فرح ونید:
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: مدرک واتیپ مداد تروق ور مضغب ی تخس هب

مهیهن مرخا فرح هرا

هشاب داد: باوج یهد شکن ناثیهای هب

شبیم. ادج ی قفاوت نارهت میما شاب رظتنم



. مدنوخ ور شما رابپی دنچ و مدش یخیهر شوگ ی هحفص هب توهبم و تام

بال دوب اجیونید هک مه دیهگ سک ره مدرک رارسا وزیدا مدوب رصقم مدوخ شکیمد های وهن متخ یری کشا هن ایرابن
دمو. می هاتوک میدشو هتسخ ی زور یه هرخ

تشذگ مزا هداس هچ و دموا هار ملد اب هداس هچ هک مدرک می رکف هباین متشاد زونه

وتملای هنزب رفیدا مرس شا هنودرم یمب ادص گبیهرواب ور مهار ی ولج ات رابجا سنج زا متساوخ یمی گنودرم نم اما
ی؟ رادن نتفر قح نمیو

لا سرا ایور هرابود یپیما تقو درتیدو دهتیدو وهن درک مرابجا هن ؟اما متس نی رانک نم ی تقو یی اهنت یربی اوخ می اجک
دش. راوا مرس پیچیدوندیاوری مرس رود قاتا ی همه درک

دروخ شدوخ ِناج و نم ِناج ِمسق ونید:

"... منام "می

دروخ ادخ ِناج ِمسق

... دنام می

هیچ نم ِناج

تسا رطخ رد شدوخ ِناج

مههیچ ادخ

دنک... شمحر راگزور

. هسر می یاههباپینا دوز هباین نومقشع ی هصق متسنود منی اما شرخا ات منومب مدوب هدروخ مسق

ادتبا نامه نیزا:زا

هکبآی اجیی نامه

!... دشن هتخ ری مهار هب

دوبن " منتفر یردگیِر" هاگن و

ی، نامشچ هک اجیی نامه زا

شکید ارمنی متشگزاب راظتنا

ی تارطاخ هاگمارآ یهک نادمچ و

.... دوبن بیش



رفس" ی"ِ ادتبا نامه زا

میداد...! مباذع " تندوبن "
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. ماوخب مدرک عسی و متشاذگ رانک یور شوگ یدزو دنخزوپ دمو نی باوج اما متخادنا ی شوگ ی هحفص هب دیهگ هاگن

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

و میدرک درد تدش هب مرس درک. زاب ور ماه مشچ ی تخس رپیمدوهب باوخ زا یجیغاهیپیردپیهنلا ادص اب حبص

. متشادن ور ماه مشچ نتشاد هگن زاب ناوت

درک. دروخرب دشوهبدیراو زاب تدش اب قاتا رد هظحل نومه متسشن تخت ووری مدش دنلب ماج یزا تخس هب

. تخادنا مشوغا وتی ور شدوخ دشو لخاد هدنخ اب هنلا

نم تشز دوب هدش گنت تارب ملد ردقچ ی منینود ....خا مقشع هنلا:سالم

شکیمد. شوغا رد رتش وبی مدرک قالب شنت رود ور ماه تسد

ی رهاوخ روطن مهی منم _سالم.

شکیمد. بقع و مدز شا هنوگ ایور هسوب

ی دموا هنلا:اهنت

شکیمد. منوش یرپی اهوم یهب تسد و مداد نوکت رسی



؟ تسه مارینمه یی؟یا اهنت چی وت _هرا

اباب پیش هتسشن اپیین تسه _مارینمه

؟ تساجک _رپیاس

ایاجن سترا می شس ورسی رهظ .ات هکدوک دهم _

هدش. هرذ یه شارب _ملد

جراخ قاتا وزا متفر قاتا رد تمس وهب مدرک بترم ور دندوب هدش کورچ منت وتی هک ور ماه سابل و مدش دنلب اج زا
. دموا ملا بند هب مه وهنلا مدش

؟ هدمو ونیدنی ارچ _

. متفر ی تشادهب ورسیس تمس وهب متخادنا اپیین ور مرس

میدادیهگ. ادرف یا زورما دوب غولش شرس _یمک

. متسب وردو مدش ی تشادهب ورسیس لخاد

؟ هتسار تفگ می مهب یهچیازیی بش :ونیددی لوهن

. مدرک شاگن مادم و پچ یلعی هچوک هب مدز ور مدوخ

؟ تفگ می تهب _ثمالچی

شبین. ادج مه اوخینزا می _ایهکن

؟.. هتسار
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. مدموا نور وبی مدرک ردوزاب مدرک می کشخ هلوح وردحلایهکاب متسش ور متروص و تسد

میدرک. مهاگن رظتنم و دوب هدز کتیه هبدیراو هنلا

:چیه؟ مدرک همزمز و مداد نوکت رسی

شکید. وتیمه ور شاه مخا و تفر هرغای مشچ

؟ هبوخ ردقنا یت گدنز ی تقو دشی هنوو یطالقگبیریدی اوخ چیمی هساو نیزا؟ هدش تچ ؟ هتسار سپ هنلا:

. نروخ ورمی یوت گدنز ترسح همه

. متشگرب قاتا تمس وهب مدز ی دنخزوپ و مداد نوکت رسی

؟ بوخ هباینمیگی ؟وت بوخ ی گدنز _

رادی. ور تا هچب رادی ور ترهوش میهش.وت دنلب مرگ اجی زا تا سفن

خیل هنلا تس نی بوخ نم ی گدنز . هبوخ ی گدنز مینکیاین رکف مهینهک هساو رکشورادخ هسر می نوتنهد هب نوتتسد

تس. هکنی هشاب ابید یچیاهز

هرادن راکی ؟اینهک هچب هنلا:ثمالچی؟



نکید. گرزب بیراین هچب مینوتیدیه

شکیمد: داد بوکیمد وریمزین ور ماپ یت نابصع اب

دیهگ. سک ی هچب هن هنک لغب ونیدور هچب هراد وزرا خهلا دیهگ سک ی هچب هن ماوخ ورمی مدوخ ی هچب نم اما

و ورزیربتلا هدوب مورحم ردپ و ردام نتشاد زا ور هچب یه ایهکن هنرگو ی. مهمینود تدوخ میراینیزا هنوهب _رادی

نک. رکف ونیدمه هب شابن هاوخدوخ ردقنا . تسا رهچیزیوتیندی گبیریشیرینرتزا ترپ

شدوخ نوخ زا هچب یه بحاص و هنک جاودزا هنوت می مشابن نم هگا طالقگبیمر ماوخ هکمی میمنک رکف ونید هب اقافتا _

. هشب

ای. هچب زا رتمهم شارب نکیوت لوبق ی اوخ منی هراد،ارچ تسود هچب زایه رتش وربی وت نوا _اما

دیهگایمنیمر؟ سک تمس و مداس هباپاوی نم هنک تباث تهب هک تس مکنی سلا تفه

م لز نوبا اهیوتیخی هچب هب قوذ و قوش هکاب اهیی تقو دنیدی وت میهشدیهگ،هنلا هتسخ زور چی؟یه هک هرخ _بال

یهنر.

هنم؟ زا یایدار تقو گبیمر ور شندش ردپ ی ولج منوت یمی روطچ . نوشند دنخی میهرزا چنق شلد
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... فرح دشن هنلا:اینهک



یطالقگبیری. اوخب وت هک امااینلدیلمنیهش نراد تسود هچب اه مدا ی همه بخ

. هرادن ی لکشم ضقیه هکاباین نوا داس. اوی تاپ هب هروج همه هک نوا پیادنکی؟ رتهب زااین رهوش ی اوخ می اجک هنوو دی

ماوخ منی .نم مراد لکشم هک نم _اما

گبیمر. شزا بطیعیونیدور قح

دشی؟ شا رتزا غاد هساک ، داوخ منی بطیعیور قح این هگب تهب یابید نوبز هچ _ونیدهب

چیه... مراک صالح منود می مدوخ نم هنلا نک سب شکیمد: جیغ کالهف

. رادرب مرس زا تسد

وت تسد دیهگابیدزا ردقچ .ام شاب اباب بلق رکف هب طقف ال. صا کرد شکید:هب جیغ مدوخ وعین تفر قاتا رد تمس هب

یم؟ شکب

؟ دوب مک تلوا ؟طالق دوب ایزدیتمک رهوش یو گلماح و زواجت ضقیه

یطالقگبیری؟ اوخ می هرابود هک

. مدش ذایت نوتا همه زا رتش هکبی نم فاصنا ؟بی مدوب نم رصقم هگم _

دی ومرهوش تنا دیمد،خی ومچب گرم غاد دشو زواجت مهب هک مدوب نکاین شگنل ی میتفگ دوگ نور یبی دوب هتسشن وت
مد.

ناه؟ جنر و درد یزا چیمینود وت

. تسب ور مسفنت سریدوهار جوا هب مقه قه ی ادص

. مدرشف و متشاذگ مولگ وری ور متسد ماه نتخ ری کشا اب نامزمه و مداتفا وریمزین

دز. ادص شکیدوقبیهور جیغی یمت عضو ابدیمد هنلا



. تخادنا مرس وری ور وشملا درک منت و تشادرب وایز تخر وری زا ور وتنام

دش. مندرگ اهو هنوش و نداد ژ اسام لوغشم ک داد متسد کهب درک یرپ لسع وریمیز چراپ بایزا ناو لی

. ندش قاتا لخاد نوساره همه هظحل نومه

دش؟ ی لکش ؟ارچاین هدش مارین:چی

دز: ورغ درک کاپ ور شاه کشا تسد تشپ اب هنلا

یشرهچیمهم گدنز هب میهنز دنگ هراد سا هدند ویه زابجل سب زا

منیهر. هک منیهر ششوگ هب یمگ

مینزی؟ فرح هنلا؟زاچی هدش :چی نامام

دشیم. خیهر نامام هب دعب درکیمو هاگن مه هب بجعت وداب ره

...اما... شب ادج ونید زا هتفرگ یم مصت نیزا شتسار بخ ... شتسار هنلا:

. نرادن ی لکشم مه هکاب اربیچی؟ایان هخا مارین:

مهیهن. منم هنلا:درد
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منیدز فرح یتحیکالمی سک و دندوب هدش خیهر نومهب توهبم و تام همه

ابی اجک زا متسنود .منی مدب یح ضوت نوشارب ی روطچ هک مدوب دمو.گردیراین می اباب ی بصع اهی شکیند سفن ی ادص اهنت

. متفگ ابیدمی هرخ امابال مگب نوشارب وزاچیابید منک عورش د

یمد. خرچ قبیه تمس هب دعب و دوب هتخادنا هصمخم وتیاین ور نم هک متفر هنلا هرغایهب مشچ

یمو.... شبادج یم تفرگ یم مصت وونید نم شتسار نیزا:



. داتس دزنیمکای و دموا متمس یهب مدق اباب هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

؟ لدیشل تقونا اباب:و

؟ مشب راد هچب منوت منی نم زاایهکن رتمهم _لدیل

یی؟ ادج اربی داد داهنش _ونیدپی

مداد نوکت تسار و پچ هب ور مرس

شکیمد. معیقی سفن و

طالق. هب دوبن ی ضار ونید _هن

. داتس ابابای رانک تسرد دشو دزنیمک مه نامام

همک؟ تبا ؟ همک تنون یطالقگبیری؟ اوخ چیمی هساو وت تس ینی ضار نوا ی تقو هتگرم هچ سپ : نامام

هنک مورا ور نامام درک عسی و درب باال توکس ی هنوشن هب ور شتسد اباب

گبی... تدوخ یمات رظتنم همه هدب یح ضوت بخ اباب:

ونم میداوعیب رانک هراد لکشم اباین هروج همه ونید المهینهک .صا مشک می باذع مراد ی گدنز وتیاین نم _اباب

ندش ردپ زا ونوا هک مشاب هاوخدوخ ردقنا منوت منی میهد.نم مباذع هرذگ می ندش راد هچب زا مرطاوخب یا میهنک لوبق

منک. مورحم

نکید؟ گرزب منیراین هچب ارچیه اباب:

؟ باختنا ین رخا غارس ی تفر لوا زا ارچ

ابی نم ارچ هشب راد هچب هنوت یونیدمی تقو گبیهر شوغا رد ور تسه شدوخ نوخ ایهک هچب داوخ می شلد ی سک _ره

؟ نتسشن نم هباپی سلا تفه تس نی سب هدب. هداوناخ یل کشت و هنک جاودزا هرابود هنوت می نوا ... نوا . مشاب شعنام د

... سا هچب قشاع ردقچ ونید منود هکمی نم هنودن ی کره

شا هنوخ ماوخ منی ،نم هشک وهامی میهنک نوشهاگن ترسح اب میهنک لغب ور همجن ،هنلایا اهیرنینام هچب هک راب ره
part82#. هنومب روک و توس اربیمهیهش

نکید. شگرزب بیراینو هچب یه ابایهکن هشاب هتشادن ی لکشم نوا دزی؟اشید فرح مه شدوخ اباب:اب

سلا تفه نوا . هشاب هتشاد هچب شدوخ زا هنوت یونیدمی تقو . منکب و راکن ای ماوخ منی نم اما هرادن ی لکشم _ونید

مه لادیهگ سدنچ زاایهکن رتهب شبیم ادج مه زا قشع منک.االناب ناربج هک هنم تبون حاال درک تشذگ نم رطاوخب

. داتس منیای نم هباپی شاک هک همهفب ونید هزات عقوم نوا هک هرب زابین نومتفج ی نووج و تقو یو گدنز و هرذگب

یا هشاب مرس ی تنم داوخ منی ملد هنودب ی گدنز این رصقم ور نم و هشاب هتشاد هچب داوخب شلد اعقاو عقوم نوا یا
می دوب هدش ادج مزا زااین رتدوز رگا هک هنومهفب مهب ندرک ی گدنز زاساهلا دعب یاایهکن مشاب نم ی گدنز این رصقم
منوت .می هداد ی گدنز یل کشت و هدرک جاودزا ی ناهنپ هچب رطاوخب ممهفب دعب ساهلا یاایهکن هشاب رت تخبشوخ تسنوت

گدنز ابنیدوتی نزدیهگ متسه نم رگا اما مشابن یش گدنز وتی مدوخ یایهکن طرش هب ورببیمن شا هرابود ندرک جاودزا
. هشاب نوم ی



ی؟ تفرگ ور یمتا مصت سپ درک: وراتیید مفرح و داد نوکت رسی اباب

. مدرک توکس و مداد نوکت رسی مورا

دش. یپیاد نامرد نکیداشیدهار ربص :یمکدیهگ نامام

بیدا نوا ین راذب . هدرگرب داوخ حاالمی هدوب اجنوا تقویههک دنچ میدااینار؟ ناملا زا هراد هکشزپ ام ماوقا مارین:یکیزا

شابین. طالق رکف هب دعب ین تفرگن باوج زااینمه چیه،هگا نوا رظن ببینیم

میهگای تسرد .مارین نارهت یگبیهربیدا صخرم میدااینار هکشزپ یهکاین عقوم اربی وگب شهب نزب گنز ونید اباب:هب

. رضاح ردحلا هراک ین رتهب ن

. مدش خیهر نوشهب هدنومرد هدش نوم شپی هگب شدوخ هکپیش هشب اتود پیشونید مفرح متساوخ منی

مینکی شتوعد بیدا رتکد راذب ، هشک اباپپیشمی میهنز سپ تسد :االنونیدمیهگاب تفگ هک دنوخ ور منهذ راگنا نامام

part83#.میگیم شهب ضقیهور دعب مهمیگیمبیدا رفتیحونیدور و رفس ی هنوهب هب ناج مارین مشلا م،ویالی

. مرادن ضقیهطالق طاالتاعیزا نم هنک رکف هک میمنک شتوعد میمنز گنز نم هرتهب ی روجن مارین:هراای

. دندش جراخ قاتا زا سریند تنیهج وهب قفاوت زا دعب و نداد نوکت رسی تقفاوم ناونع هب همه

مدش هنوخزپشا دراو نامام لا بند وهب مدش جراخ قاتا زا نوشهارمه شکیمدو معضو رسو یهب تسد

دشیم. ی زپشا لوغشم و

شوغا رد ور مرهاوخ ی ولوچوک رتخد هرخ بال هتفه دنچ زا .دعب دموا کدوکدهم رپیاسزا هک 12:30دوب دزنیکهب تعاس

. مداتسرف ماه هبریه ور شنت رطع دوجو مامت شکیمدواب

ایاربی هراچ هار رکف ورد دندوب نم مولعمان هبایهدن ندرک رکف لوغشم همه راگنا دشو هدروخ قلطم توکس رد راهان
. دندوب نم ی گدنز یند شاپن مه زا

اه مناخ همه لثم دشیمو نوم اهیدقیمی سکع موبلا ی اشامت لوغشم نامام و هنلا رانک رد ور زور مامت

یم. دنورذگ قبیه بجار ندز فرح اب نامام تخپتسد اچیوکیک نوجنف ابیک مه رانک رد هنورصع

شرتخد اربی تشاد نوم یی وربور یهی اسمه مناخ لوتب هجیزیهایهک ات دوب تفرگ هنلا رهوش رهاوخ یهک نومس زاسی
شرهوش زاطالقزا دعب هک هناورپ همع رتخد راگن رهمیهایهک شیرین ثحب هب سریند اب رخا میرخیدورد هتشرف

سرید. هباپینا دوب هتفرگ

یو نزرج اب رخا مارینهک و اباب هیناجیبین جنرطش زابی زا دعب و نتشگرب راکرس مارینزا و اباب مک مک نوا زا دعب
هام اب ولپ ی زبس دشیمو عمجز می رود ماش ندروخ اربی همه سریدو زابیهباپینا دش هدنرب اباب ساالری ردپ یت عقوم

دشی یاهیرپیاس نوبز شیرین دیند لوغشم یمو دروخ مارین یاهی راوخ هچاپ رعتیفاه وراب دوب هتخپ نامام یهک
.... مدنوسر حبص هب ور بش یی اهنت ورد مدرب ناهنپ مقاتا هب رخا ورد درکن شوخ ور زاایناهحملا مودک هیچ ماما
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مدوب یهد باوخ شور ایهک هرفن یه تخت خلایو قاتا یهب هاگن . مدشراد بی باوخ زا هک دوب حبص 6 دزنیکهب تعاس

. متخادنا

. دشک می مخر هب ور ما یی اهنت و دمو می مشچ یهب روج ونیددب دوبن

بیما. نور خایربی تاقافتا این رکف اتزا منک مرگرس ور مدوخ هک دوب این مشب مورا مکی اربیایهکن ینراک رتهب

. مدموا نور بی هطوبرم اهی راک ماجنا زا دعب و متفر ی تشادهب ورسیس تمس وهب مدش دنلب ماج زا

. مدش ماه سابل وعتیض لوغشم شکیمدو نور یموربی شزرو اهی سابل یمک چوک نودمچ لخاد زا

.

ره زا قراف تعاس دنچ اربی لقادح و هنک مورا ور مباصعا مکی تسنوت اپییزیمی حبص وتیه ندرک شزرو اشیدیمک
. مشب ای هدننک ید ماان قافتا

. مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ما هلوک هارمه هب یمور رفزنه یو شوگ

و مدز نور بی هنوخ زا ادص رسو بی هدشن بیراد باوخ یزا سک زونه دوب مولعم و دوب هتفر ورف قلطم توکس رد هنوخ
. مداتفا هار هچوک رس کراپ تمس هب

. مدرک لپی دوب مشخپ تس وتیلی هک یور گنها ولواین متشاذگ مشوگ یموریوت رفزنه

ی مابش وخیلا باوخ هک وت مدش وت قشع (گردیر

ی ماهاب االنوت ایهکن هساو مدز چیوز همه قید

ی ماوخ چیزیهکمی مومت وت رانک هب تسا ندی یوت چره

سیرمنینش وت زا ماشچ خیهرمیمش تهب ی تقو



مشقشاع یهک نومه اهینمیوت بش وریای

مشروصت تحی هتخس خیلی نم هساو یبیوت گدنز

پیشنمی میمنک سح ماوت رکف یوت شاب هک اجره

مهیم ملا شرخآ امات هک نمایهن بلق رواب

مارب ی باوخ یه لثم مابش گنشق هام

رسمیمنک طقف یومابوت گدنز ی هظحل هب هظحل

میمنک رواب وتقشع مینزی لوز مامشچ یوت تقو

(.... ماوخ می وتاب ندیورا ماهاب ی شاب ی روجره

رخا ورد همادا مهار هب دنت یمدودنت شخب تعرس مدق هب مک مک دش کراپ دراو سریمدو نوبا رسخی هب گنها مامتا اب
... ندش لپیمی مه رس تشپ مه اه گنها و مدش ودیند لوغشم
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و مدوخ میمدو تبسن مدوخ ی گدنز هب ور اه ونا دندوب هدرک یپیاد صاخ مومهفم یو نعم مارب اه گنها زا مودک ره
. ندز ورمی ام لد فرح ی عون اههب گنها زا مودک ره راگنا و اجمیمدز هدنناوخ نهذ یتاهیوتی صخش اجی ونیدور

گرد هرابود و متفر ی شزرو اسویل تمس وهب متشادرب ودیند زا تسد ناوارف ی گتسخ زا هرخ اتبال دوب هتشذگ ی تعاس



. مندرک شزرو یر

. متفر یدیهگمی سویهل غارس میشکیمدوهب تسد سویهل زااین

میدرک. نوگرگد ور حملا رتدب و مداتفو ابونیدمی مکرتشم تارطاخ یدا هکلب منیدرک رتهب ور حملا اهنت هن اما

ماش میسریدابید کراپ هب هکدیرتر سک میدادیموره هقباسم ور لحم کراپ ات هنوخ تفاسم مه اهاب هعمج هتفه ره
میدرکیم. شزرو کراپ 9وتی تعاس دزنیکاهی ات مه نوا زا دعب و میدرک رضاح بش

یمیدرکیم. دنب طرش میهنک مومت ور شا ی نتسب رتدوز کی رسایهکن یمو دروخ یمی نتسب کراپ هکد زا رخا رد

؟ دروخ یمهمی نتسب یچی؟ نتسب ؟ کراپ دوب هدموا یی اهنت نم لثم منوا نم؟ بی دوب اجک حبص امااالنچی؟این

زا دعب و متشادرب ور دوب یونید عالهق دروم یهک نتسب یو ندعم .با متفر کراپ مینو هکد تمس وهب مدز ی دنخلت

دوب. اه هچب یزابی اضف ی وربور تسرد هکد . مدموا نور بی هکد زا ندرک باسح

ای کراپ وتی یور دولم ین رتهب و دوب پیچیهد اضف وتی نوشناج وهی قوش رس اهیزا شکیند اهوجیغ هدنخ ی ادص
. مدوب نشیهد مرمع وتی هک دوب یای دولم وزیرتابین دوب هدرک داج

ی شون ور با زا هعرج . متسشن زابی لحم هب تکم دزنیرتکیننی تمس وهب مدروا بل یهب دنخبل نوشاه هدنخ ی ادص زا

. مدش یما نتسب ندروخ لوغشم و متشاذگ تکم ورینی ور ما هلوک یو رطب مدو

یزابی... اضف وآالچیقو تشاد تخرد نومه لثم . تشادن ی قرف مدوخ ی هنوخ دزنیکهب کراپ اب کراپ ی اضف

♥♥♥

♥♥♥

♥♥

♥
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ی... رارکت معط نومه اب دوب ی نتسب نومه یمه نتسب

اپییزی کنخ ی اوه یزا وهیچتذل هشب خلت مارب رهز لثم ی نتسب شیرینی میدش ثعاب یهچیزیهک دوب یهچیزیمک اما
ماه... تسد مینو شاه تسد واجیخلای دوب مرانک ونید دوبن مه نوا مربن

میری مناهد وتی نراد ور باذم داوم یزا فرظ هک راگنا و مداد تروق ی تخس هب ور دوب منهد وتی یایهک نتسب ی تیهک
نز.

و هشب دازا مولگ یوتی نادنز ضغب ات مدوب هقرج یه رظتنم منک لمحت متسنوت منی ودیهگ مامیدرک هفخ تشاد ضغب
دنچینسلا... تشذگ زا دعب مه منوا یت عقوم یوتاین مایلعر زادیند رتدب چیزی هچ و هنک اهر ور شدوخ

. متخادنا مشود وری ور ما هلوک و مدش دنلب ماج زا هاگادوخان و متشادن ی دامتعا ماه مشچ هب

. مدش بات دزنیک و متفر رتولج مکی

هیلک... نومه ، تماق دقو نومه هشاب شدوخ میسرید رظنب هک تشپ زا

میداد. لوه ور دوب هتسشن بات وری وریهک یی ولوچوک ی هچب رتخد و دوب هداتس ای بات تشپ

ی ادص و یدند صقر می داب تسد وهب دندوب هدش شخپ اوه وتی دوب هدز نور یشبی نتفاب هکزیرکاله هچب رتخد ی اهوم
رکمیدرک. ور کلف شوگ تشاد شاه هدنخ

دز. شادص اباب ودیدو شتمس هب رقتیاب8،7سهلا ای هچب رسپ هک متفر رتولج دیهگ مدق دنچ

رتببیمن. حضاو شا هرهچ متسنوت تشگرب هک هچب رسپ تمس هب

. هتفر مه اهیرد مخا مهیگشیو تس ژ نومه ... هاگن نومه اه... مشچ نومه

. داتفا دشووریمزین اهر متسد یزا نتسب دزو مکشخ ماجرس اجنومه و مرب رتولج ندرک دیهگیرایمنی ماهاپ

هتخس این ردقچ و تفگ ششوگ یدوچیزیرد سوب ور شا ی نوش پی تبحم واب تسشن وریمزین هچب رسپ یاپی ولج



دوب. روا باذع نم اربی

♥

♥♥

♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥

♥♥

♥
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نم و یمیهنک گدنز شاه هچب رانک مرخ و شوخ هنماالن یاهی تخبدب ی همه ونابی ثعاب یهک سک ببیمن دوب تخس
یم. تخاس یمومی تخوس یممی تشاد نومچب شکیند شوغا رد ترسح وونیدوتی

درک. وتیمهتالقی نومهاگن شرس ندرک دنلب اب نامزمه دشو دنلب شاج زا هظحل نومه

. تفرگ مغ گنر شهاگن هعفدک ی دعب و درک مهاگن بجعتم لوا

مداد می ناکما هظحل وره متشادن ور منزو لمحت ماهاپ . مداتس ای ششنکاو رظتنم و مداد تروق ی تخس هب ور منهد با

. مروخب مزین

مدق تحییک متشاذگن و متشادرب بقع تمس هب ور مدق نومه تشادرب متمس یهب مدق و درک پیاد تارج هرخ بال
. مشب دزنیک مهب و هشب مک نومن یبی هلصاف

ی:نیزا....نیزا مایلعر

میهنز. مادص هراد هک منیمهفیمد مدرک یمنی دنخبل رگا هک مورا ردقنا درک مادص مورا

دوب. هدموا شدوخ هب هزات هک راگنا هشب دزنیمک یدات شخب تعرس شاه مدق هب هعفدک ی

دش. ودیند دبتیلهب نوماه مدق رخا ورد متفرگ می هلصاف ی مدق مه منم دزنیمکمیدش یهک مدق ره هب



ی یدیهگ اهاج هب تبسن ی رتمک ودید دوب کراپ وتی ایهک هفرطود و درگ اهی ودیمدوزیرهلپ کراپ زا هشوگ تمس هب
منک ناهنپ ور مدوخ مدرک عسی ودیمدو تشاد کراپ

. مدز کتیه مرس تشپ ررس یو گنس وهبدیراو متفرگ هانپ اه هتوب تشپ

شاپینمیدش. باالو تدش هب ما یسیهن هسفق و میمدز سفن سفن ودیندزیدا زا

نشی اب اما منورذگ رظن زا وراج همه و متخادنا فارطا یهب هاگن . مشکب ی کرس شکیمدات نور دیراوبی تشپ زا ور مرس

. متشاذگ مبلق وری ور متسد اجرپیمدو زا سرت اب مرس تشپ زا یی انشا ی ادص ند

؟ تمدنوسرت ید شخبب ی: مایلعر

میای؟ ملا بند _چیه؟ارچ

تراک ادخب مینکی؟ رارف مزا ارچ _

؟ نارهت ی دموا ...کی مرادن

میمنک. ربخ و کراپ نابهگن هنرگو ربی رانک مهار رس زا هرتهب هرادن ی طبر وت _هب

♥

♥♥

♥♥♥

♥♥♥♥
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. تسب ور مهار و تشاذگ وریدیراو متروص رانک ور شتسد هک مشب در شرانک زا متساوخ

درک. یم نادنز ششوغا ومینو تشاذگ وریدیراو مه ور شرگ دی تسد اما یمد خرچ تسار تمس هب



نومکرتشم دب تارطاخ مامت دشو عمج مدوجو ندیاوتی اهیدب سح مامت و ورباالبیمرا مرس تحی متشادن تارج
تفرگ لکش ماه مشچ ی ولج

. مدش خیهر شاه مشچ یوتی کشا اهی مشچ واب مدروا ورباال مرس دوب یایهک تخس ره .اب

؟ منوج یزا اوخ ؟چیمی مرب منیراذی ارچ نیزا:

تمس هب ور شتسد کچید اپیین ممشچ ی هشوگ زا یهک کشا هرطق لواین اب

هنک. کاپ ور ماه کشا ات دروا متروص

. مدش خیهر شاه مشچ وتی سامتلا شکیمدواب بقع ور مرس سرت اب

. تفر بقع مدق دنچ شکیدو رسکالفی یزا فوپ هک دنوخ ماه مشچ زا ور سرت راگنا

ور درد نوا اجی هب نم شکیدهک ور شاهوم مکحم ردقنا دزو نوشهب ی گنچ شکیدو شاهوم یالی تسد یت نابصع اب
. مدرک ساسحا مرس وتی

دش. خیهر ماه مشچ ووتی دروا نور بی شاهوم زاالی ور شتسد مورا یدو خرچ متمس هب

ی؟ سرت زامی مه زونه ارچ ی: مایلعر

ی؟ شخبب ونم اربیایهکن دوبن مک سلا تفه

منوت منی یمور گدنز قافتا ین رتگنشق نم ی تنعل وتی رطاوخب . هرسدرد نم اربی تدوبن و دوب ی تقو تمشخبب ابید ارچ _

ی. درک دوبان مه ور مرهوش ی گدنز هکلب نم ی گدنز اهنت منک.اتهن هبرجت

. تفر مه رد شاه مخا و تسکش پیشزاپیش رهوش ظفل نشیند زا مدرک ساسحا

. هنکب مورا ور شدوخ شاه تسد ندرک تشم اب درک عسی و دروا نی شدوخ وری هب اما

. مدرکن راکی دصق زا هک ی:نم مایلعر

نیزا هشب ی روطن ای تساوخ منی ملد تقو هیچ نم



متس. ونی مدوبن یوت تحاران یهبدیند ضار نم منینکیهک رواب ارچ متشاد تسود نم...نم

. مشچب ور نتشاد هچب معط و مشب ردام منوت منی نمدیهگ ی تقو افیهد _هچ

... طقف تمتسرف اهمی رتکد ین رتهب نیزا...پیش منک ناربج تارب راذب _
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درک. مهاگن فرح وبی دروخ ور شا فرح همادا مدز. شاه یوریبل توکس رهم و مدروا ورباال متسد

نمتالشنکی. ی گدنز اربی تس امخیلیسریهد،المزنی هب وت نیزا:زا

منک. ناربج ماوخ می طقف نم _اما

؟؟؟ میمش ادج ونید زا مراد ی ؟تقو هشاپ مهمی زا هراد یم گدنز نم ی ی؟تقو تنعل ی روجچ _

. مدرک شراثن یای تنعل وزیربل متشاذگ وریمه ور ماه مشچ مدموا مدوخ هب هزات مفرح مامتا اب

ساسحا اتاب تشاذگ ناثیهای دنچ

شکیمد. بقع ور مدوخ و مدرک زاب ور ماه مشچ رسیع مایر طسوت موزاب سمل

شکید. بقع ور شدوخ یدو سرت مه نوا یم ناهگان تکرح زا



. مداد نوکت رسی و مدرک شاگن وسلای

نیزا:چیه؟

هدب. اجی شوت شنهذ الت وهجم مامت ات دوب ی بسانم ی هلمج لا بند وهب تشاد درتید نتفگن و نتفگ بین

ی؟ شب ادج هرسپ یزااین اوخ می اعقاو ی:وت مایلعر

... همرهوش هرسپ نوا امود هراد، مسا هرسپ نوا :واال متفرگ شا تمس هب ور متشگنا و مدز ی دنخزوپ

: مداد همادا و متخادنا اپیین ور مرس

. مشب ردام منوتن دشی ثعاب یههک تنعل وتی رطاوخب شا همه هرا اموس

درب: ورباال شادص و داد دنخزوپ وراب مباوج مدوخ لثم

رطاوخب ارچ بوخیشمیهنز زا مد هک ناخ ...ونید مدش قافتا ونابیهاین ثعاب هک مدوب نم ال ،صا درمان دب،نم نم ال صا

؟ هدب طالتق داوخ می هچب یه

چیدش؟ سپ هنک ادج مه زا ور امش هنوت منی مه گرم تحی اوخینهک دمهیرگومی ردقنا ی منیتفگ هگم

هنرگو هدز ور شلد مناخ ؟هن هدب طالتق داوخ می هچب یه رطاخب این؟ هشب شرخا سیهنمیدزیهک هب ور شگنس همه این
مدمیدزی؟ شزا یهک تخبشوخ نوا دوب .این سا هناهب هچب

کی؟ رطاوخب چی؟ رطاخب دزی سپ ونم

. مدش خیهر شهب بجعت اب

ی؟ نیتفو سپ پیشمیگیری تسد _

یمینزی؟؟؟ مهفن رادیهب وتدوخ سریهدیاهن هبایاجن نم ی گدنز هک تسوت رطاخب ی منیمهف اعقاو
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ما؟ هراکچ نم هدب طالتق داوخ می هرسپ نوا ی: مایلعر

منی راد راب مهینهکدیهگ هساو . مداد تسد زا ور ما هچب و ناتسرام یبی هشوگ مداتفا راکیوت طفاثک رطاوخب نم _لوی

ی؟؟؟ مش.میمهف

. ندش خیهر نومهب و یند خرچ نومتمس هب نومفارطا اهی مدا ی همه هک مدز داد دنلب ردقنا ور رخا ی میمهف

هنک. ممورا درک عسی و درب لستیمباال ی هنوشن هب ور شاه تسد ی تحاران مایراب

... شاب مورا طقف میگی تسرد وت هشاب بخ مایر:خیلی

. هشب زاب شکیمند سفن اشیدهار ات شمدرشف و مدز مولگ یهب گنچ داتفا سخ سخ هب ما وسیهن مدروا مک سفن

دش. رتهب ومکیحملا مداتسرف ماه هبریه ور کراپ ی هزات ی اوه ی تخس هب

تس نی نومندش ادج یهب ضار نیزا:ونید

ونیدهک اما هنم هلکشم .این هشب راد هچب و هنک جاودزا هرابود هنوت می نوا ، مشب نوا ندشردپ عنام هک ماوخ منی نم اما

... هدوب نم رابجا هب هدش ی ضار رگا وحاالمه درک تفلا خم اما مشب ادج شزا ماوخ می متفگ شهب . هشب نم زوساپ ابنید

اربیطال تقونا تشادن وافیهدای دادن باوج مه نوا اعمیهن رگا بیدا ناملا زا هرتکد مارینهک ماوقا یکیزا مرظتنم
میمنک. مادقا ق

مینکیاما... عافد شزا ی:مهیهش مایلعر

عیب همه وتحیاباین داس اوی ماپ هنودرم سلا تفه نوچ منک عافد شزا ماوخب هک تسه چی؟ونیدالیقاین _اما



. درکن تنا خی مهب مراد هک

درب. ورف راولش وتیجیب ور شتسد و تخادنا اپیین ور شرس

متس... نی قباس ی مایلعر نوا دیهگ مدش ضوع نیزا،نماالن شکن مخر هب ور ما هتشذگ تاهابتشا ی: مایلعر

. مشن بترم یور هابتشا ودیهگ منکب ناربج ور ما هتشذگ ی اهاطخ ات مدرک ور تالمش همه سلا تفه وتیاین

دادی. نوشن مهب ور تتفص گرگ وری نوا هک مدوب سانش دب نم طقف راگنا هبوخ نیزا:

منک. ناربج ار ما هتشذگ تاهابتشا همه ماوخ .نیزامی مدب تنوشن ور مبوخ وری ماوخ می _ایرابن

ی. شب تخبشوخ اتوت منکب راکی ره مرضاح یتورببیمن. تخبشوخ داوخ می ملد . هشاب ملا بند رفنیتن هاو ماوخ منی

مدش: خیهر شهب و مدز رخسمت رس یزا دنخبل سرید منهذ یهب رکف یکنا

نکی... ناربج ور تهانگ ات هدب نم هب ور تاه هچب . هشاب مرانک ما هچب و مرهوش هک متخبشوخ ی تقو نم
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دشورفی خیهر مهب دوب دش خرس یت نابصع زا یهک تروص دشواب رجفنم توراب لثم دعب ناثیه اما درک مهاگن فرح بی
دشی؟ هنوو شکید:دی دا



یچیمیگی؟ المیمهف ؟صا ترس هب هدز

وت؟ هب مدب وماه هچب زابیههک خهلا هگم

؟ تساه ی نوسا هباین هگم ال وت؟صا هب نوشمدب حاالبیما مراذ می هچب اپیاینودات مراد یموری نووج و رمع نم

هچب منوا ی؟ شب بحاص وراه هچب امی یهد سرن هار زا وت تقونا گبیمر متسنوت ور نوش ی تسرپرس ی تخبدب رازه اب مدوخ
؟؟؟؟ ونم اهی

اپیینمیکچیند. شتروص رسو زا قرع تشرد اهیریزو هنود میدزو سفن سفن یت نابصع زا

ید. شون ای هعرج دزو شتروص و تسد وبایهب تفر دوب دزنیکی نوا شیربایهک تمس هب

درک. وتیمهقالب ور شاه تشگنا دشو خیهر شاه شفک وهب تسشن شور و تفر تکم نی تمس هب

یجیغ ادص وهن دوب شخب تذل مارب کراپ ی هرظنم هن میدش.دیهگ رتدب حملا هظحل وره دوب هتسب ور مولگ هار ضغب

دوب. هدش گیر سفن مارب اجنوا ی اضف اهو هچب ی هدنخ و

. منزب نور بی هدش رفنین ناکم نوا وزا منک یپیاد رارف هار رتدوز تساوخ می ملد اهنت

میدز. فرح شدوخ اب تشاد هک راگنا سرید. شوگ هب شاه همزمز ی ادص هک مرذگب یمایر ولج زا متساوخ

باال حبص ات بش مومت سلا ،هس هروخن نوکت ماه هچب لد وت با شکیمدات تمحز ور زور و بش مومت سلا ی:هس مایلعر

. هربب نوشباوخ ات مدنوم بیراد نوشرس ی

ردپ. مه مدوب ردام نوشارب ومه مدروخ هصغ نوشمغ شکیمدواپی درد نوشدرد اپی

. هشب شبحاص ور نم اهی هچب ی اوخ یهدمی سرن هار زا هک هدشاد حاالیکیپی

هچب زا مه هظحل یه متس نی رضاح اما مدروا ترس هک بالاهیی رطاوخب مرخب نوج هب ور ترخا ندیاو باذع مرضاح
. مشب رود ماه

ی ضار هک هنرگو دوب یت نابصع وری زا شا همه مدوب هتفگ چیزیمه رگا مدب شهب هک متشادن باوج و دوب قح شفرح
. مدوبن شاه هچب شزا اجیی هب



نشیمد. مشوگ رانک ور شادص هک متشادرب کراپ ی جورخ تمس هب مدق

... نکربص مایر:
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. مشاب ردام متشاد تسود منم دوب.اما فراعتمان و لوقعم غیر مداهنش .پی مدوب هدش نوم شپی مدوخ ی هتفگ ،زا مداتس ای

. تساوخ می ملد منم ، شمسوبب و منک شلغب ، نامام هگب مهب یکی

دیهگای... سک هن هشاب مدوخ نوخ زا مچب ماوخ می نم دوب. تنط یکشی طقف نم فرح اما

. هنزب فرح هنوتب ات درک مظنم مکی ور شدنت سفن . داتس ای ملباقم و دنوسر مهب ور شدوخ مایرلعی

میمنک تکمک نیزا.... میمنک تکمک مایر:

... تارب یمیمنک راکره نیزا میمنک تکمک نم نکی. لوبق ی گدنوخ دنزرف هب ایور هچب یک هاگشرورپ یزا مینوت

نکی.... کمک ماوخ منی نک ملو یکیدیهگ هچب هن هشاب مدوخ نوخ وتسوپ زا ایهک هچب . ماوخ ورمی مدوخ هچب _نم

می مفخ تشاد دیهگ مضغب . مدش رود شزا تعرس وهب متفرگ شزا ور مهاگن هنزب ی فرح ی مایلعر مرازب اینهک نودب

. مدرک شدازا هک درک

دیهگ. دوب هدش هدز ندیا زا ملد دوب. هدش یر زارس ماه هنوگ ور کشا تارطق

... سیهها دقنا یم گدنز هک مدرک ی هانگ هچ نم هگم ادخیا



ی سفن منوتب ات مدرک مورا وماه مدق دوب هدموا دنب مسفن دنیمد. مهاگن وتی مایرلعیور متخادنا مرس تشپ یهب هاگن

part93#...مرب هنوخ یگبیمروهب سکات ات متفر نوبا خی رانک مورا و منک هزات

ی: مایلعر

هب توهبم و تام دش. رود مزا دنت اهیی مدق زااب هکیوه مگب متشادن ی فرح و شفرح لباقم رد دوب هدموا دنب منوبز

مدموا مدوخ هب ماس یمایر ادص هکیوهاب مدوب هدش خیهر شنتفر

: ماسر مای

ی؟ میدرک اوعد شاهاب هک دوب کی هموناخ نوا ی؟ تشاذگ نوماهنت ارچ ی؟؟ تفر اجک یی اباب

مشنلصا میهگ؛ تسار نیزا:

یی اباب ملهق تاهاب

فرطرب زعیمز دوب مهافتوس .یه دوبن مهیههیکچی هموناخ نوا . متشاذگ نوتاهنت ین شخبب یی اباب هشب نوتادف _هلای

نوتادف یی اباب یچیزیگنین سک دش.هب

مبوخ ی اباب شاب ؛ ناها نیزا:

. دراشف میگیدرومی شوغا ارهب ودره مارا و ونیزامیدنک ماسر یمای هنوگ راثن ای هسوب

اجیهزمی شارب هدنرب شامینسرید هب رتدوز ی کره یین وودب شامینشبیم راوس ربیم هنوخ ربیم هشتقو دیهگ بخ _

مرخ

؟ یی اباب سه چی شز اجیهز؛حاالاجی نوج :خا ماس مایر

ابابز زعی منک یر گلفاغ ور هدنرب ماوخ می دنامب ی: مایلعر

میمش.. لوا نم نوووج نیزا:خا

: دهد می همادا و یمیدنز دنخبل ی مایلعر

نکیم عورش دعب مرامش ینات3می تساو



٣ .....١....٢: شرامش هب میدنک عورش و
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دنلب یجیغورگیهینیزا ادص شامینسرید هب رتدوز هک ماس شامینودیند. تمس هب نتفرگ اجیهز قوش اههب هچب

هدش. هدنرب ارچ جیغمیشکیدهک ماس رس مادم دشو

. نتسشن ولج ود ره مهیهش لثم . مدرک شامینوزاب ورد متفر نوشتمس هب هدنخ اب

. مدش راوس مه مدوخ و متسب ور نوشدنب رمک

دوب. صخشم ی بوخ هب شتروص زاحتلا شت ی نابصع و دوب هدرک ورکالهف ماس جیغمیشکیدو تشاد زونه نیزا

اربیوت. اه زهیهن همه ال .صا تدوخ اربی اه اجیهز همه ال وگب.صا شهب وتیهچیزی اباب ماوخ منی اجیهز نم اباب ماس:ای

وشنیزا... تکاس طقف

نم زا ینچیزیور چمه دموا شلد روطچ هکنیزا مدرک رکف وهباین مدز ای ههقهق لد هت زا ماس اهی فرح نشیند اب
؟ داوخب

ای هظحل تساوخ منی ملد تحی هنزب ی فرح ین چمه دموا شلد روطچ درک؟ ادج شاه هچب زا یور ردپ و ردام میهش هگم
منک. رکف ماه هچب زا یی ادج هب

؟ هشاب نم میهشملا داوخ منی وشز اجی ماس نیزا:اباب

میدرک. ماگن تشاد و دوب بوکیهد مهب ور شاه تسد سامتلا هکاب درک ماس هب هاگن

میهش دنلب شاه شکیند جیغ هرابود اباب.االن میمنک شهاوخ ماس:

.

. مدش وهبنیزاخیهر مدز ی دنخبل

ین؟ قفاوم ی راخوس چراق و اجیهزمیمد.حاالابیهپیازت نوتتفج هب .اماایرابن وهلوبق _



بوکیند. مهب ور نوشاه تسد و شکیند لایجیغی حشوخ زا ود ره

واب درک غتییر ماس ی هرهچ هبنآی

دش. خیهر مهب نوز اهیوای بل

رنیم... هگا میهش تحاران هنک. تسرد راهان نومارب هنوخ بیدا رهظ دوب رارق هفطاع خهلا ماس:اما

. مدرک زمرت دوف تسف ی ولج و مدز مولوچوک رسپ ی نوبرهم همه یهباین دنخبل

بش. ماش مهمیراذیماربی ور راهان روخیم مهمی اب همه هنوخ میگیریممیریم پیازت تسپ _
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دش. نوشدنب رمک ندرک زاب لوغشم و داد نوکت تقفاوم ناونع رسیهب

و اذغ لدم دنچین شرافس زا دشیم.دعب لخاد تفریمو دوف و تسف تمس دشینوهب شامینپیهدا زا مه اب هارمه

دشیم. شامین راوس دزیمو نور بی هزاغم وزا مدرک باسح ور شلوپ نوشندش هداما و هباشون

. مداتفا هار هب هنوخ تمس وهب مدروا رد تکرح هب شامینور و متشاذگ شامین بقع ی لدنص وری ور اهیپیازت هبعج

ی دنک هب نامز . دندوب هداتفا اهگیر نوبا وتیخی شامینکیپمه و دوب دش گنسینرت اه نوبا یکخی فارت و دوب هعمجزور

تخ. میری مهب ور مباصعا تدش یهب تنعل یک فارت واین تشذگ می

وتی اجنومه و تشادرب ور اهیپیازت هبعج یکیزا هنکب لمحت هنوخ ات تسنوت یمنی گنسرگ یو گتسخ تدش زا هک نیزا
دش. ندروخ لوغشم شامین

یم. دنوسر هنوخ هب ور نومدوخ دشیمو روسناسا راوس تعرس سریدیموهب هنوخ هب دعب تعاس عبر

ور گنز و مدش نوم شپی هنوخ وتی هفطاع روضح ی روادا ابی اما منک شکیمداتردوزاب نور وتیجیمببی زا ور لکیمد
طلغ بعتیر تساوخ منی ملد میدشوهیچ بوسحم هفطاع ی صوصخ رحیم هب زواجت مندش هنوخ دراو هدز .رس مداد راشف

. هشاب هتشاد ما هنوخ وتی شندرک راک تباب یزا نارگن یا هنکب ماهراتفر یزا

اه هچب رس تشپ و مدرک سالمی بجعتم دش. امنینا هفطاع ی هتفر مهرد ی هرهچ دشو زاب هنوخ یدرد شکن ناثیه هب

. مدش هنوخ دراو



درک. ادهیت ورسیس تمس هب ور اه نوا شکیدو شوغا رد مرگ ور اه هچب نم هب هجوت بی

. فرظ وتی مشک می نوتارب ور اذغ روشب ور نوتاه تسد :ات هفطاع

. نوج ی طاع یم دروخ اذغ ام ماس:اما

هرابود هتشاذگ تارطاخ راگنا یم. درکن تکرح دشیمو خیهر مهب فرح ودبی ره ماس نوبز یزا طاع مسا نشیند اب

part96#.سرید نومود ره شوگ هب نم اهی نتفگ ی طاع ی ادص و هدش هدنز نومارب

و دموا شدوخ یهب طاع ما هفرس ی ادص .اب هشب هتسکش دوب هدش داج گنسینیهکای وج ات مدرک ی تحلصم ای هفرس

. تفر هنوخرپشا تمس وهب تفرگ مزا هاگن

ینزعیمز؟ دروخ :چی هفطاع

دوب. شامین هب نومند سری دوز نیزا:پیازت.اجیهزی

. مدوب هدرک تسرد هزمشوخ ی زبس همرق نوتارب نم :اما هفطاع

. مدرک زاب ور هملباق ورد متفر زاگ تمس وهب مدش هنوخزپشا لخاد

پیچی اضف وتی شکیهد مد هزات جنرب یو زبس همرق شوخ رطع و درک رپ وراج همه ی ناما ولیوم هزات ی زبس شوخ وبی
د.

. مداتسرف ماه هبریه ور اذغ شوخ ووبی متسب ور ماه مشچ هاگادوخان

ای، هنسرگ ی باسح ایهکن لثم : هفطاع

ی؟ روخب مشکب ی اوخ می

. مدناشوپ ور وریبینیما تسد شکیمدواب مه رد ور ماه مخا ی وکلا مدرک زاب ور ماه مشچ مورا

دش. روک ماهتشا ال صا میهد یی وب هچ ی:هن.ببیمن مایلعر

شکید. وب راب دنچ و داد شا درک.چینیهببینی جک تشروخ هملباق تمس هب ور شرس و درک مهاگن بجعتم

تس. دبنی شا وب :اینهک هفطاع

. مروخب ور اذغ این متس نی رضاح هک نم حاضتفا هحاضتفا تس؟ دبنی شا ی:وب مایلعر

. تشادرب بقع ی مدق تلا جخ واب دروخ یاج باسح کالمم تحارص زا

. دموا تشوخ اشید شچب ور شمعط :یمک هفطاع

هنک. یری گولج دنخیمند اتزا متفرگ نودند هب ور مبل

. مروخب ور پیازت نومه یحمیمد جرت _

اهی هبعج ویکیزا تشاذگ وریمیز یور سس فرظ و ناو ولی درک شوماخ وراه وزیرزاگ داد نوکت رسی ی تحاران اب
داد. رارق شرانک مه ورازت غپی

ین. روخب ور مهینپیازت سپ : هفطاع



میمنک. تسرد مدرگ مربی نوتارب چیزدیهگای بش اربی

؟ هرادن یهک لکشم . مدرگ مربی هرابود بورغ هنوخ مرب االنابید

part97#

ربی. مراذب منوت .منی ماوخ می تقو مامت راتسرپ مدوب هتفگ تهب منک رکف ی: مایلعر

مداد ماجنا وماهراک همه نم :اما هفطاع

. هنوخ مدرگرب یورابید تعاس دنچ یه

. مدرگ مربی شدعب

. متفرگ تسد رد ایپیازت هکت و متسشن میز تشپ و مدز ی دنخزوپ

ی؟ درگرب یرادیهکابید مهم راک نیتسی.هچ لهاتم هک _وت

بوکید. یتورمیز نابصع واب درک هباشون رپزا مارب ور ناو شکیدولی مه رد ور شاه مخا

. مدب یح ضوت تارب چیزو همه _لدیلیمنیبیمن

یمد. شون ور ما هباشون زا هعرج و مدز مازت یپی هکت یمیدرکیم.زاگیهب زابجل ود دوبیموره هدش اه هچب عین

ربی. مراذب لدیلیمنیبیمن منم _

. هبجاو مراک مرب ابید امتح میمنک، شهاوخ _

. تنوخ ورپمینزیاتربی یرادیبلا روجن رادیهکای نومهم نومه ؟؟؟ هن تنوخ بیدا هرارق ی _سک



. تسشن مرانک ی لدنص ووری درک مهاگن بجعتم

. تدوخ :چیرادیمیگیاربی هفطاع

. مراد نومهم ال ال...صا مرب.صا هک مروبجم مراد ی مهم راک میمگ چیه؟؟؟ نومهم

. همهم مارب خیلی ممنومهم

. مدش دنلب میز تشپ بوکیمدوزا شفرظ وریوتی یپیازت هکت مخا اب

دوب. درک یم بصع تدش هب شاه فرح و دوبن مدوخ تسد مراتفر

اپیینبی مه مندب ترارح یبا درس اب متساوخ شکیمدومی رس سفن ویک متشادرب یبای رطب و متفر لا چخ ی تمس هب
بوکید مرمک وتی ور شتشم ودیدو متسب ی نارگن اب مداتفا هفرس وهب تسکش مولگ وتی با اما هنک ممورا داومکی

. هنزن مرمک ایهب هبرض هکدیهگ مدرک هراشا و مدروا ورباال متسد . مدرک شومارف ور مولگ درد هک مکحم ردقنا

ی. سرب هنوخ ی اراک هب یایاجن درگرب 5ابید تعاس لبق لوی ورب ی اوخ می اجره . مدش بوخ دیهگ هتسب ی: مایلعر

. تسوت ربب.ملا تدوخ اب مه ور پیازت هبعج نوا
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لایوتی حشوخ و نتسب شقن شاه وریبل زیابیی دنخبل هدش خیهر ماه مشچ ووتی تشادرب مرمک وری زا ور شتسد
دش. امنینا مه شاه مشچ

. مدرگ مربی دوز ی سرم : هفطاع

شنومهم هک منودب هک مدوب هدش واکجنک هاگا دوخان و دروخ می تشاد ور منوخ نوخ . مدش خیهر شراتفر هب بجعتم

کیه.

وپالیوتی شخپ اسویل و تشادرب ی لدنص هتسد وری زا ور شف .کی متفرگ رظن ورزیر شتاکرح و مدز کتیه هبدیراو

داد. نوماس رسو ور هنوخزپشا



لا چخ وتیی ور هفاضا اهی اذغ و درک بترم ی روخ اذغز می تشپ وراه ی لدنص . هشاب شوماخ ات درک کچ ور زاگ

میدرک. رتش وربی مسرتسا واین میداد ماجنا هلجع واب مهرس تشپ وراهراک این مامت . تشاذگ

. مدش خیهر هفطاع هب وزاب مدنک نودند وراب شتسوپ و مدرک منهد وتی دوب هتخادنا تسوپ هک ور منوخان ی هشوگ

رادی؟ هلجع شند اربیدی ردقنا هک هزرا می شنت هب شرس ؟ تسه ی:حاالکی مایلعر

داد. نوکت رسی یو درک هاگن مهب گنگ گیجو

:کی؟ هفطاع

مامت و مدش ماذغ ی همادا ندروخ لوغشم و متسشن و متفر میز تمس وهب متفرگ زادیراو ور وکتیهما مدز ی دنخزوپ
داد. نوشن ور یمم مصت فلا خم چیزی ماهراتفر اما مدب نوشن درسنوخ ور مدوخ هک مدرک ور تالمش

ورمیمگ. تا هدنوخان نومهم ی: مایلعر

؟ هرادلوپ ؟ تسا هراکچ کیه؟ هدزاش ی تفگن

ی؟ دوب شتکرش ی شنم بقال هنکن

دش. روادا ی شهب ور هتشذگ و تشرد انکیهاهیریزو زا دش رپ هاگادوخان ماه فرح

شنتفر واین هشب نارگن لد زاایهکن یمد سرت و مدز شهب هک یی اوران اهی تمهت زا مدش نوم شپی هتشذگن ای هظحل هب
یه اهنت و دوب هتفر زابین متشاد شهب تبسن یهک رفنت مامت راگنا زور دنچ .وتیاین هشاب هتشادن هارمه هب یور تشگرب

ناونع هب دعب زااینهب هفطاع تساوخ می ملد و دوب هدنوم ی قاب منهذ قامعا رد خلت ی هبرجت یایه دعب ی هرطاخ
. مدن تسد زا خیلیچیزاهیدیهگ لثم ور نوا لقادح و هشاب مرانک تسود
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صوصخ ی گدنز تاقافتا نم هک هرادن لدیلی نمضرد متس. نی قباس مدا نم میمنک رارکت مه ،زاب متفگ تهب :بقالمه هفطاع

منک. وگزاب اربییهرغیهب یور

. ظفاحادخ مدرگ 5مربی تعاس ات

دش. ید دپان یدیمد ولج دزوزا نور بی هنوخ ناثیهزا یزا رسک دشورد جراخ هنوخزپشا زا تعرس هب شفرح مامتا اب

مادم منهذ وتی شا هلمج و مدش خیهر شا اجیخلای هب توهبم و تام و متشادرب مدق رد تمس وهب مدش دنلب ماج زا
میدش:رغیهب...رغیهب رارکت

متسد و متسشن وریمزین تعرس درک.هب گنسینی ماهاپ وری منزو و درک مخ ور مرمک هک دوب گنسین ردقنا شا هلمج

. متشاذگ مدنمدرد بلق وری ور

. هشکب گبیهروتیر درد هرابود مبلق دوب دش ثعاب دیهگ فرط زا هفطاع اهی فرح و فرط اهینیزازایک فرح

ماهر ای هظحل و دوب هداتفا منوج هب هروشلد لثم یکچیزی اما شاه فرح و هفطاع زا منک رود ور نهذیمت مدرک عسی
. متفر اه هچب قاتا تمس دشوهب دنلب ماج یمنآیزا مصت منیدرک.ردیک

دوب. هدرب نوشباوخ و دندوب هداتفا تخت وری حاالبیحلا هک دندوب هدرک زابی کراپ وتی زورما ردقنا ود ره



. مدموا نور بی هنوخ زا متشادرب ور مچ وسیی و مدز نور بی قاتا زا دش تحار خیملا هک اه هچب تباب زا

هزاجا نماین دشید ی هلجع و مدمو هکاپیینمنی دندوب هتشاد هگن زاب ور شرد راگنا دوب. هدرک 5گیر هقبط وتی روسناسا

. منومب روسناسا رظتنم هک منیداد مهب ور

. مدموا رتاپیین مامت هچره تعرس وراب هقبط هس و مدش اه هلپ دراو تعرس هب

کراپ وزا مدش شامین راوس تعرس .هب متفر شامیمن تمس هب مدش یگن کراپ دراو و مدنوسر مامتا یکیهب اتود ور اه هلپ

. هشاب هتفرن زونه هفطاع هک مدرک می ادخ ادخ تدم این مامت ورد مدز نور بی یگن

راوس درک دنلب ی سکات اربیلواین ور شتسد هک داتفا هفطاع هب مهاگن نوبا رسخی هب وسریند هچوک زا جورخ اب
شترا ببیمنوزی هفطاع ی هنوخ مد ور هدرک زعیز نومهم این هکلب مرب شلا بند هب یهنا فخم هک دوب ینراکاین رتهب دش.

ببیمن. مدوخ مشچ اب داوخ منی ملد هکهیچ وچیزیورببیمن هشاب غورد هفطاع اهی فرح یمد سرت هکمی دنچ منک.ره
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شزا هلصاف اب درک تکرح یهک سکات

. مدرک تکرح شلا وبند مداتفا هار هب

دشورد راوس هرابود و درک یرخید دادقم و داتس یای شورف ییهمیهو ولج یدو خرچ اه نوبا قدیهقایوتیخی دنچ
. دموا اپیین هفطاع و داتس شامینای هقبط راهچ نامتراپا ییه ولج نوسارخ هلحم اهی هچوک وتییکیزا رخا

. مدش رظتنم و مداتس رتای بقع مکی

میند. شرازا اه تکاپ گنسینی یهک دوب مولعم و میدرک لمح تشاد ی تخس هب ور یاه زبس اهو میهو تکاپ هفطاع

شکیدو شدوخ لا بند هب ور اه تکاپ نوشک نوشک و درک باسح ور شا وارکیه داتس یای سکات ی ولج ای هظحل دنچ
دش. نومتخاس لخاد

. مدرک کراپ شامینور نامتخاس ی ولج و مدروا رد تکرح هب شامینور ی سکات ندش رود واب متخادنا فارطا یهب هاگن



. مشب نومتخاس دراو هک قرتیمبمیدرک متشاد یهک دروم بی سرت یو واکجنک اما ندش اربیپیهدا متشاد درتید زونه

. هرادن تقباطم ابایاجن دوب هتشون داد رارق هگرب وتی هفطاع یهک سردا مدوب مهفیهد حاالهک اصوصخم

. مدرک شفاص منت شکیمدووتی متک یهب تسد و مدش شامینپیهدا زا

منک. وج و سرپ شبجار هچوک هالای زا هک دوب رتهب سپ ببیمتن هفطاع مشب نومتخاس دراو رگا یمد سرت می

. مداتفا هار هب دوب هکیهقبلایدقیمی هچوک ی اهتنا تمس وهب متخادنا فارطا یهب هاگن

. مدش خیهر دوب هتسشنز می تشپ یدیهک فسوم درمر وپی مدش هزاغم لخاد

دوب. زلفی اهی هسفق وتی سانجا چیند لوغشم رقتیاب23و22سهلاایمه ناوجرسپ

. مدرک رخید لوغشم ور مدوخ رهاظ وهب متشادرب تسام شیرو تکاپ دنچ و مداتس اهای لا چخ ییکیزای ولج

نا؟ هزات ی:اینشیاهر مایلعر

نک. کچ مه ور شفرصم یراتیخ اوخ یممی دروا حبص زورما ناجرسپ _هرا
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. مداتس ای شولج و مداتفا هار هزاغم ناوخش پی تمس وهب مداد نوکت رسی

ین؟ تسه لحم وتیاین هلا سدنچ امش نا، هزات راگنا ی:هرا مایلعر

سلایمیهش... دنچ _هییه

مایرایمنیهنک. هظفاح .دیهگ نووج تس نی یمدا تسرد . متفرگ نز یهک تقو داد:اشیدزا همادا دعب و درک ی هاتوک ثکم

ین... سانشب ی بوخ هب ور هلحم ابیدهالایاین سپ _

ی؟ یمیدرگ سک لا .بند لحم وتیاین ندموا دجید مه نوش ی دادعت یه هتبلا ور... یهاهیدقیمیرت اسمه اصوصخم _هرا

؟ شن ی سانش می امش تس قدیقنی نداد یهک سردا .اما نداد مهب ور ایاجن سردا . متسه ی قرشم مناخ لا بند _هرا

. تفرگ شدوخ یهب رکفتم وحتلا تشاذگ شا هنوچ ورزیر شتسد

یمیهنک؟ گدنز ی ربکا اقای نومتخاس وت یهک نومه ید: سرپ کش واب تفرگ ورباال شرس دعب هظحل دنچ

. مسانش منی یور ربکا _اقای

؟ هشنوخ مودک ی _مینود

مدز: نور بی هزاغم وزا مداد نوکت رسی

. تسا هقبط مودک منود منی اما هرا

مداد نوشن شهب ور نومتخاس تشگنا دش.اب جراخ هزاغم زا ملا بند وهب داد نوکت رسی

. اجنوا شانوا : متفگ و

یمی گدنز شرسپ و سورع مه مود هقبط . نومتخاس بحاص نتسه ی دمحا اقای هداوناخ هک لوا هقلط اجنوا . ناها _



ننک.

. هدرجم هک یکیمه نوا تسا هدرم رهوش راگنا نوشک .ی هچب ابیه نتسه نز اتود موس هقبط

ربخیه؟ سالتمی .هب منود یهمنی قرشم نوشمودک حاال

. مدش خیهر شهب و مدز ی دنخبل

رادین؟ اه مناخ یوراین تخانش یراکیه. هلئسم هب طوبرم _هن

ی رسدرد هبزیروبی رس ی اهرتخد _واال

رس ندشزا یی اطخ دنیهدو نوشزا هیچیدبی سک هیچ لا سود وتیاین ندرگ مربی مه هتسآ و مینر هتسآ . نتسه

یه ضار نوشزا خیلی یمه دمحا اقای هدزن

وتی بش ات حبص میهروزا ههار هببی مشچ هک هرذگن شزا ادخ . هدش هداوناخ یپاپیچاین روجدب الل جدسآ رسپ .اما

ودیدمیهنز. مدرم سومان و هخرچ اهمی هچوک
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. مدش ی نابصع تدش هب درمر پی فرح وزا دروخ می تشاد ور منوخ نوخ



ی باسح ملای شوگ یه تصرف .ابیدوتیلواین دندش می نوشمحازم و دندوب هدرک هدافتساوس یایان سک وبی یی اهنت زا

بیدا. شتسد راک باسح ات مداد می وراک سک یبی هرسپ هباین

دنید؟ نوشزا یتسیاتحاال اشان و کوکشم راتفر چی؟ نوتدوخ امش _

؟ هتشاذن ی قاب نوتارب کشی اجی نوشاه دما و تفر ایهکن مروظنم

وریمزی ور شاصع و تفگ هللای الهلااال وزیربل تفرگ نودند هب ور شبل هک دش هجوتم ی بوخ هب ور مفرح روظنم
دش. هزاغم دراو بوکیدو ن

. مروش منی شزا ی هانگ دنیمدو شزا چیزی نم _هن

نور بی هزاغم زا ندرک رکشت زا دعب و مدرک باسح وراه ی کاروخ لوپ و مدش هزاغم لخاد شلا بند وهب مداد نوکت رسی
مدز.

. مدش راوس و متشاذگ ی لدنص وری وراه رخید شامینسریمد. هب هک دوب نومتخاس هب مهاگن زونه

و هشاب هنوت کیمی هدرم رهوش نز نوا هک مدرک می رکف هباین متشاد و دوب درمر اهیپی فرح لوغشم تدش هب مرکف
. ننورذگء ورمی نوش ی گدنز نراد روطچ و یمیهنک گدنز هفطاع ارچپیش

. متخادنا تعاس یهب هاگن . مدش ندرک رکف شکیمدوبیخیلا ی فوپ یزیدا گتسخ زا

. هدرگرب هنوخ هب داوخب هفطاع هک دوب هدنوم ی قاب ونیمدیهگ تعاس یک تسرد

ببیهن. ورایاجن نم بیداو نور بی هنوخ زا هفطاع دوب نکمم هظحل وره مدوب نارگن مه زاب اما

. متفرگ ردپیش ور هنوخ هب تشگزاب سمیر ک مدروا رد تکرح هب شامینور

سریمد. هنوخ هب دعب تعاس بر ابرقت

ورمیدیدند. هاشداپ تفه باوخ ی ربخ وردعملابی دندوب باوخ زونه ود ره اه هچب

. منزب اهراک خیلیزا هب ینت فرح ره اب تساوخ می ملد و مدش یهالکمی لوضف زا متشاد نم اهنت طسو این



اهی همقل هک دوب این مداد ماجنا ولواینراکیهک متسشن میز تشپ و متفر هنوخرپشا تمس شکیمدوهب معیقی سفن
. هشب سح رتمک شدب ب هزم هزات منک هتشغا سس هب ارازت پی درس
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اذغ میز رود ی سک دوجو نودب و .اهنت متشاذگ وتیسیکن وراه فرظ و مدروخ دوب یهک تقشم یو تخس ره هب ور راهان

زاپیازت هکت دنچ لقادح دش هک یمه روز تحی مدوب روبجم رنیهز مه هب ما هدعم ایهکن هساو اما تفر اپیینمنی مولگ زا
. مروخب وراه

. مدش مقاتا دراو و متفرگ وردیرپیش مقاتا هار اذغ فرص زا دعب

مدرک ضوع ی کشم ترش یوتی شزرو راولش تسد ورابیک ماه سابل

. هرذگب امنیش یهب بوخ هب ور ماهوزاب اهو هلضع هن منک باختنا ور مترش رتینتی بذج مدرک عسی و

. هشب مدرس لبق زا رتش بی هدش ثعاب مدوب یهد شوپ هک هاتوک ین تسا و کزان ترش وتی دوب درس مکی قاتا ی اوه

. متشاذگ وریمه ور ماه مشچ شکیمدو زارد تخت ووری درک رتش ژوربی افوش ی هجرد

دش. مروآدا وری هفطاع اهی فرح و درک روبع ماه مشچ ی ولج زا یکفیمل لثم زورما تاقافتا

ور ماه مشچ یم شوگ گنز ی ادص اهنیدا.اب مشچ هب باوخ دوب هدش ثعاب حاال هک دوب هدش مهم مارب شافرح ردقنا و

. متفرگ تسد وتی یمور شوگ و مدرک یزاب مورآ هب

دوب. هتسب شقن هحفص ور ماهلا مسا

. مدرک فاص ور مولگ و مدز ور لا صتا ی همکد

ی؟ رهاوخ مناج، ی: مایلعر

ی؟ بوخ ی. شاداد _سالم

دوب. هدش گنت شارب ملد ردقچ مهفیمد هزات و یمیداد مرگلد مهب جعیب شادص نشیند

؟ هچنف زونه یا هدش ؟درم هروطچ .سیانیادیی مبوخ یوت _سالمزعیمز.ادف

. مرهاوخ لای حشوخ زا تفر چنق ملد یپیچیدو شوگ وت شا هدنخ ی ادص

مربیدرگیماینار. هتفه اتاپینااین مگب تهب مدز گنز . شاداد بوخیم همهام _

دادی؟ ربخ ایان نامام علای.هب ردقچ ؟؟ اعقاو _

وت.... لثم منم مدش لا حشوخ خیلی متفگ شهب _هرا
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مدش لا حشوخ خیلی هباینار شندموا وزا مدرک شمارا ساسحا مکی مرهاوخ اب شب و شوخ قدیهق دنچ زا دعب

دوب المز اعقاو رهاوخ یه نتشاد یم. تشادن ربخ مه دوبیموزا دنیهد ورگ دمهی هک دوب تقو خیلی

... هلغشم همه زااین مشاب هدوسا مکی هکلب ات هنک مک ور دوب مور یک بصع راشف همه مکیزااین هنوتب هک

. مدش خیهر فقس وهب متشاذگ مرس زیر ومتسد . متشاذگ ووریمیز مدرک عطق ونفلت

ادص هک مدوب رکف وت مدرک می رورم منهذ وت ور هفطاع ی افرح . تفر منی نور بی مرس وزا مرس هب دوب هداتفا هفطاع رکف

دموا هنوخ نوف یای

دیمد نومنوخ نوف امنیشای هحفص وتی ور هفطاع یر وصت و متفر نوف ای تمس هب

. هشب لخاد هفطاع ات مدز ور نکزاب رد همکد رسیع هدموا هفطاع زااینهک لا حشوخ

رد تمس هب ور مرس رد ندش یزاب ادص اب مدرک بترم وماهوم و مدز مور ورس یهب تسد یایهنو ولج متفر رسیع
دش دراو هفطاع و مدنودرگرب

. مدرک مه امنیشیرد تروص هب ور ماه مخا و مدز تعاس ایوری هبرض و متخادنا چمیم تعاس یهب هاگن

درکیا 10قدیهقدیر موناخ هفطاع _

دزدید. مزا ور شهاگن و تخادنا اپیین ور شرس بارطضا و تلا جخ اب

.. هدنمرش دیهگ دوب یک فارت متسنوتن دش یدیمکدیر شخبب : هفطاع



رانک و مدرک مخ ور مرس تشپ .وزا متسب ور ورد مداتس ای شرس تشپ و متشادرب مدق شتمس وهب مدز ی دنخروپ

. مدرک همزمز مورا ششوگ

یا.... نوتنوخ ندروا یف رشت زعیتز نومهم زا ربخچ بخ _

♥♥♥♥
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. تشادرب ولج تمس یهب مدق و درک جک و شرس دشو میدشکالهف شخپ شا هنوگ وری هک ماه سفن ترارح زا

درک مهاگن وخیهر تشگرب متمس هب سیهن هب تسد و درک ترپ لبم وری ور شف یتکی نابصع واب تفر لبم تمس هب

.

خلای امش اجی تشذگ شوخ خیلیمه اقافتا . دموا :هرا هفطاع

. متسشن و متفر لبم تمس وهب مدز ی دنخزوپ

. مدمو می امتح هنرگو منزب مهب ور نوترفنود تولخ متساوخ منی اجیام...حیفهک هب ناتسود _

یم. تشاد نیزا هرفنود یی اهنت هباین اقافتا ی دمو هکنی نونمم _

. متشادن تنکلری مراتفر ووری دوبن مدوخ تسد یمت نابصع . متفر شتمس وهب مدش دنلب ماج یتزا نابصع اب

هبدیراو شرمک هک اجیی ات تشادرب بقع تمس هب تشحو .اب متخادنا شا یهد سرت رپیهدو گنر تروص یهب هاگن

درک. دروخرب



بوکیمد. وریدیراو مکحم ور متسد فک و مداتس ای شولج

ناه؟ مینکی تباجن ی اعدا چی هساو میدی همادا تا هتشذگ ی اهراک رادیهب زونه هک ی:وت مایلعر

ی نوچ پبی ونم ی اوخ هکمی سریهد اجیی هب تراک یرادینمینکین؟حاالدیهگ طلغ هچ هنوخ نوا وتی منود یمنی درک رکف
ناه؟ ؟ وراسراپ ی ؟مایلعر

. مدرک سح مولگ وتی دشیدیور شزوس ساسحا مدز رفیدایهک زا

. مشونب مکیبا دوب واالنالمز دوب هدش کشخ مولگ

ردمی رس چیز همه ابیدزا میدرب باسح مزا هفطاع و مدوب یتسریهد نابصع جوا هب وحاالهک دوبن شتقو امااالن
ماه. یت ساسح وری متشاذ می شوپرد و مدروا

میدی؟ هابتشا سردا نم هب _حاالدیهگ

ی؟ فرط رخ یاب درک رکف

یمینکی؟ گدنز وابکیرادی اجک ممهف منی نم و هنوم یمی یقاب روجن چیمهی همه مهیهش درک رکف

؟ هدش هنوخمه تاهاب کیه هنز نوا

♥♥♥♥

♥
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؟ تسا هدرم شرهوش ی: مایلعر



کیهیاهن؟ شا هچب ی اباب تسه مولعم ال .صا هدرکن جاودزا ال صا هن ؟اشیمد هتفرگ طالق یاهن

ب نوبز هب ایور هملک دنچ درک عسی و درک رت نوبز وراب شاه میدرک.بل مهاگن بجعتم و دوب هدش ضوع شهاگن گنر

منیدش. دنلب شزا یی ادص و ندروخ می نوکت شاه بل طقف اما یهرا

. شمدرشف مکحم و متفرگ تسد وتی ور شوزاب

ی؟ تفرگ ی نومل ال ارچ دیهگ وگب ی:د مایلعر

دوب. پیچیهد هنوخ وتی نوماه سفن ی ادص میدزیمو سفن سفن ود ره

میشکیمد. سفن هفقو مهوبی رس تشپ و دوب هدش دنت ماه سفن یتریمت نابصع زا نم و سرت زا نوا

قعتیبمینکی؟ ونم :وت هفطاع

مینش. گرزب نراد وت تسد اهزیر هچب نوچ یمینکی گدنز رادی اجک یو روجچ ممهفب دوب _هرا.المز

. نتسه مود نز لا بند یاایهکن نراد دب رظن و نکاپان یا نتلا بند هک یی ادرم همه ی پیشهکمیتفگ زور دنچ ات

تس. یتنی گدنز یوت سک ی تفگن هگم نکی؟ جاودزا ی تساوخ منی یدیهگ تفگن هگم

سریهد؟ هار زا هزات کیههک هدنوخان نومهم این هدش ضوع چیز همه هتفه هبیه هدش االنچی

. تشذگ مرانک دزوزا مهب دزدید.هنتای مزا ور شهاگن و تخادنا اپیین ور شرس ی مورا هب

. متسه ما فرح وری مه زونه : هفطاع

. مراذب ردمینو یمورابوت گدنز ی صوصخ لئاسم لدیلیمنیبیمن اما

بوکیمد. وریمزین مکحم و متشادرب ور نپا وری نودلگ شکیمد ماهوم یوتی تسد یت نابصع اب

وت تشاد ی سک وحاال داد متسد راک هرخ بال اهنت این متسنود می بوخ اما مدرک منی کرد ور یمت نابصع زا مجح لدیلاین
دوب. هدش یم گدنز وینوریه ثعاب شدوخ ی زور هکیه میدش مهم مارب یم گدنز ی



خ مهب یهد سرت یو کشا اهیی مشچ یدواب خرچ متمس هب دعب و دروخ نوکت سرت زا هفطاع نودلگ ندش دروخ ی ادص زا
دش. یهر

♥
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خیهر قاتا فک ی هدش هدروخ نودلگ امو هب بجعت واب ندز نور بی نوشقاتا زا نانک رگیه ماس نیزاو هظحل نومه
. ندش

گبیهر. ششوغا اترد درک زاب ور شاه تسد داتس ای شولج و تشادرب نیزا تمس یهب مدق هفطاع

. متفرگ شولج دهتید وراب ما هراشا تشگنا و مدز سپ ور هفطاع تسد و متشادرب مدق نوشتمس یتهب نابصع اب

منک. شمورا مدلب مدوخ میمنک. ملق وتتسد هک هروخن نم اهی هچب هب تتسد مایر:

دش. لخاد و تفر ورسیس تمس شکیدوهب ششوغا رد ور نمنیزا اهی رفیدا هب هجوت بی

شوج هب منوخ یش نامرفان لحمیشو بی همه دش.زااین ینیزا کشا تروص نتسش لوغشم و داتس ییای وشور ی ولج

بوکیمد. رد هب مکحم متفر ورسیس تمس هب دموا

؟ متفگ یچی ونش رکی؟منی هگم مایر:

مورا ور اه هچب یابید روجچ منود می مدوخ ماه هچب راتسرپ نم هنم. ی ظویهف امااین متس مهنی :نشیمد.رک هفطاع



منک.

. مداد نوکت فسات ناونع رسیهب و مدز ی دنخزوپ

منیمنک. لوبق ماه هچب راتسرپ ناونع هب یور سک ره نم ؟؟؟ راتسرپ _

. تمن ببی ایاجن ادرف زا ماوخ منی یهنکیمدیهگ وست یور درک راک یایاجن دموا هک یور زور دنچ این مقاتا بیاوتی

بوکید. وریمزین ور شاپ دزو مادص ضارتعا اب ماس

ارچدیهگنیدا؟ سپ میهد ماجنا تسرد وشاراک همه هک هفطاع اباب،خهلا ماس:اما

منیبیمن. دب باوخ دیهگ ماه بش هزات . مراد شسود منم میهگ تسار نیزا:

. مدش لخاد و مداتفا هار هب مراک قاتا تمس اههب هچب فرح هب هجوت بی

. متخادنا شکیمدووریمیز نور وربی هفطاع داد رارق اهی هگرب متنوسماس کیف لخاد وزا متسشن مراک میز تشپ

. متشاذگ داد رارق هگرب ووری مدرک رضاح ور لوپ قودنصواگ لخاد وزا مدرک باسح ی رثک مکی وراب شدادرارق غلبم

.... مدز رفیدا ور شمسا یت نابصع اب دشن هفطاع یزا ربخ اما تشذگ ای هظحل دنچ
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. هشب دزنیکرت ک مدرک هراشا شهب دش قاتا دراو هلجع اب هفطاع دشو زاب تدشاب رد هظحل نومه

. تخادنا اپیین ور شرس و داتس یمیزای ولج و دموا متمس هب نئمطمان و مورا اهیی مدق اب

. متشاذگ شولج و مداد له ورمیز شتمس هب ور لوپ و داد رارق ی هگرب

دش. خیهر مهب شکیدو شلا ش یهب تسد و دروا ورباال شرس بجعتم



:اینچیه؟ هفطاع

. مداد می تهب ابید ندرک راک زور دنچ این تباب ولوپیههک دادرارق ی هگرب تس؟ نی صخشم مایر:

چیه؟ تروظنم _

ورب. ومهیناالن رادرب و تلوپ بیای. ماوخ منی دیهگ ادرف .زا هصخشم ال ماک مروظنم _

راکبی زا ماوخب و منک دروخرب ی روجن ای شاهاب تشادن عقوت میزرلید. شاه بل ضغب وزا دوب هدش ی کشا شاه مشچ

دوب. هدرک یم بصع ی روجدب شا زورما اهی فرح و دوبن مدوخ تسد اما منک شنور

و... دموا عقوم هب مه زور دنچ .وتیاین مدرکن راکی هک نم :اما هفطاع

. مدرک شتکاس و مدرب باال توکس هنوشن هب ور متسد

لدیلوآیهنیرا. نم یاربی دوخ بی سپ نیس تندرک راک نم لدیل یهک مینود بوخ . مونشب ماوخ چیزیمنی ششش _هی

یهن؟ دروا نم رس هچبالاهیی هتفر تدا ی ایهکن لثم ؟ مداد تهب ی کلا سردا ناه؟ایهکن چیه؟ لدیتل سپ _

منک، راک تش یپی تدم یه متساوخ می

مرب ی راذن زاایهکن یمد سرت .اما متشاد یجا تحا لوپ هباین مرب مه شدعب

سردا مهین هساو نکی... بارخ یمور گدنز گبیریو نم یزا اوخب ور تا هتفر تسد یزا گدنز یتالفی اوخب یاایهکن

. مداد تهب هابتشا

دنخیند هب عورش دنلب ی ادص واب متشاذگ وریمیز ور ماه تسد یمد. خرچ شتمس هب هرابود و مدز ی خرچ یم لدنص ور
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تفه گبیریم. تزا ییمور اهنت سلا تفه ماقتنا ماوخ یقدیاقمی دوب هدرک رکف تسرد ی. شوهاب مه زونه هبوخ ی: مایلعر

. تشذگ سلا دص ی هزادنا هب مارب سلایهک

شا یشلا هشوگ شمارا مکلا ورد مدز ی دنخبل . مداتس ای شلباقم تسرد و مدز ومیزورد مدش دنلب یم لدنص وری زا

. مدرک شزاب و متفرگ تسد رد دوب هتخادنا شا هنوش ور هک ور

اب نامزمه شکیمدو ورباال مهاگن مورا . مدرک سمل ور شندرگ طلیف تسوپ شکیمدو شندرگ وری راو شزاون ور متسد

. مدش خیهر شاه مشچ وتی شندرگ شزاون

رود تزورما نومهم لا ثما تقو ی شب نوا اهیاینو هچب راتسرپ زاغردنچ ابیداربی ارچ وت ممهف منی طسو مایر:امااین

ننک. تا جرخ بش وتییه ور تا هام یک قوقح عین نرضاح زیداو ترب

؟چ یایاجن دموا یو درک شلو نم اهی هچب یزا راتسرپ رطاوخب هک دوبن زعیتز نومهم نوا هرآ؟حیف مه هرآ؟اب همه اب
یدین؟ سرن قفاوت هب هنکن یه

؟ دوبن جرخ هب تسد یزعیمز خا

دشیم. ی رتشم مهام اشید نک باسح نوزرا ابام یمک شابن تحاران حاال هرادن عیب



دش. وکا پیچیدو مشوگ وتی دز مشوگ وتی یسیلیهک ادص ساکعنا هک دوب یهد سرن هباپینا ما هلمج زونه

. مدرک زاب هرابود و متشاذگ وریمه ور ماه مشچ یت نابصع زا هظحل

دروخ نوکت مدوجو چیزیوت شا ی کشا اهی مشچ دوب.ابدیند هدش ی نوراب شاه مشچ و دوب کشا خیسزا شتروص

. داتفا واپیین درک دازا طوقس و

ی...خیلی تسپ :خیلی هفطاع

. هشن رفیدا دبتیلهب مادص ات مدرشف وریمه ور ماه بل

... نور بی مایر:ورب

میدرک. رکف ماه فرح هب تشاد راگنا و دوب ماه فرح کوش ووتی دوب خیهر زونه توهبم و تام
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... نور بی شکیمد:ورب رفیدا دوجو مامت اب ایرابن

تعرس هب هشن دنلب شا یرگیه ادص ات درشف مکحم شناهد وری ور شتسد

بوکید. مه هب مکحم وردو تفر نور بی قاتا زا

اسویلور مامت یت نابصع شکیمدواب پیچیدرفیدای مرس وتی یهک درد زا نوشمد شکی وزاریهش مدز ماهوم یهب گنچ
. متسشن یمیز ولج ووریمزین مدرک ترپ یمیزور،وریمزین

گبیهر. ور هفطاع ولج عسیمیدرک میسریدهک مشوگ هب اهینیزا سامتلا یرگیهاهو ادص

ی تحار هباین هک نم ی ولوچوک مهنیزا نوا دوب درک زاب اج ردقنا مرتخد لد یوت دوز مهین هب هک تشاد چی رتخد این
منیدرک. دامتعا ی سک ره اههب

میدرک. شدوخ شبذج ور همه هک تشاد رام ی هرهم رتخد این راگنا ال صا

مامت تحی دوب هدرک شدوخ بذج ور تکرش درم ی اهدنمراک رثکا دوب هدش متکرش ی شنم هک مه ساهلا نوا تحی
ور نوشندز فرح ات یند شوپ سابل وزا دندوب هداد رارق نوشدوخ ی وگلا ور نوا و دندوب مصیمی شاهاب مه اهرتخد

. دندوب هدرک هفطاع لثم



تسنوت یمنی سک وایهکن دوب شهاگادوخان اهی ندرک ی ربلد ی قرشم ی هفطاع زا فرح متفر هکمی فرط ره تکرش وتی
هنک.... ی راددوخ شولج

. مشاب دامتعا بی شهب اتهباالن نامز نومه زا میدش ثعاب مه مینشیمد شبجار هک دحیثاهیی و فرح مهین

هرابود ی سک ی نکن هک مدوب این نارگن مه زاب تس نی هتشذگ لثم و هدش ضوع میدرک فارتعا شدوخ تحیاالنهک
و... هشب شبذج

مدز. رانک لوخیاییمور ملای راکفا واین مدموا مدوخ هب هعفد یک

؟ شرهوش ؟ شردارب ؟ شردپ ؟ مدرک می جرخ یت ساسح شارب هک مدوب هراکچ نم طسو این هشب شبذج یمه سک ال صا

؟ شدزمان یا

... سب و مدوب شامرفراک طقف نم

... هشب یش گدنز دراو ی سک هدب هزاجا و هشب قشاع تشاد قح نوا سپ

منی ومد میدرک لمحت نم لثم ابید منوا شچید یورمی تخس و یی اهنت معط نم لثم ابید مه نوا ... متشاذ منی نم هن اما

دوب... هدش ونابیش ثعاب شدوخ یشهک تنعل ی گدنز اب دمو می رانک دزو
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. متفرگ ورمی شنتفر ی ولج و مدرک ابیدیهراکیمی



سریمدو هبایاجن هک چیدش منود منی اما گبیمر شزا ور ما هدش دوبان ی گدنز ماقتنا هک دوب یمماین مصت مه شلوا زا
. مدش ی بصع شرانک ی سک ندوب زرلیدوزا شارب ای هظحل ملد سلاپیش تفه لثم

مدوب هتفرگ یمور مصت ، مرذگب شزا ی روجن مهی دوب ...حیف ارجام سرینداین رخا اربیهب دوب دوز هرب... متشاذ ابنیدمی

. مداد می همادا شرخا وابیدات

شکیند ی تخبدب الیق نم لثم مه نوا و دوب هدش رهقیتمیهک هب مزینمیمدز ور هفطاع وابید دوبن طخ هت ایاجن
دوب...

... هشکب باذع ات مرانک هنومب مهیهنابید :هرآ مدرک همزمز شکیمدوزیربل ماه سابل یهب تسد و مدش دنلب وریمزین زا

متشادرب یهک مدق لواین .اب مدرک تکرح رد تمس شکیمدوهب معیقی سفن

. تفر ورف ماپ لخاد دوب هدش شخپ قاتا فک و دوب هدش دروخ ساجیراگیهک شیهشایزا هکت

. مدروا رد ماپ زا ور شیهش یتیهک تخبدب رازه واب مدز کتیه شکیمدوهبدیراو رفیدا درد زا

ماپ. نوخ زا دوب دش رپ ماپ زیر تکراپ دوب هدش داج ماپای فک معیقی فاکش

و ندرک یاربیهاونهلا نامز االن مدش دنلب ماج وزا مدرک لوبق روچان هب ور شدرد و درک ذوفن منوختسا زغم ات شدرد
. متشادن ی شک یزان تقو دوبن ندرک زان

، ممخز وری هراذب محرم و هرخب نوج هب ور ماهداد وبی داد هک دوبن ای هفطاع ی تقو

. هنکب مندرک مورا عسیرد دنخبل وابیه هنکب مکمک مدرک شقح رد هک دبیاهیی مامتا هکاب دوبن ویاتحینیزایمه

. مدش ذپیاریی لخاد و مدش جراخ قاتا وزا مدنوسر رد هب ور مدوخ ی تخس وهب متفرگ هبدیراو ور متسد

ودید. متمس وهب تفر رانک یرد ولج زا نانک رگیه دشونیزا هتسب هنوخ ی دورو رد ذپیاریی هب نم دورو اب نامزمه

... تفر نیزا:اباب

. متسشن ووریمزین مدز کتیه وهبدیراو متفگ یزیربل تنعل
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ورد ونوسر شهب ور شدوخ هسرب مهب نیزا زاایهکن لبق و دموا نیزا تمس یهب تحاران وردیداب مزور و حلا هک ماس
یابید روطچ تسنود می بوخ و دوب مدوخ لثم تسرد راتفر و تاکرح ید. سوب ور شاهوم شکیدووری ششوغا

هنک. مورا ور شولوچوکرهاوخ

هسرب هچ منک مورا ور مدوخ تحی منوت منی هک متسه ی نابصع ی ردق هب نم تسنود یتهکمی عقوم وتیاین اصوصخم
یت. عقوم وتیاین مهب شندرک کمک اربی مدوب نونمم ماس وزا مجنر دوز و سول ی ولوچوک هبنیزا

اباب... تشاد شسود دوب.نیزا هدرکن ی هابتشا راک هک نوا هرب؟ ی تفگ شهب ماس:هچ

. مدش خیهر ماس هب دنمدرد و هتسخ اهیی مشچ واب درک کاپ ور یما نوش وریپی درس اهی قرع

. شمنودرگ مربی شابن نارگن دوبین. ربخ بی اهامش اما دوب هدرک ی هابتشا مایر:راک

. شمنوسرتب متساوخ می طقف هرب، متساوخ منی نم

اباب؟ دوب هدرک راکچ هگم _

منک. یری گولج یزیش رنوخ اتزا مداد راشف و متفرگ متسد ورمینو ماپ و مدز ی نوج بی دنخبل

. هشاب ترهاوخ هب تساوح رتهب اه رتگرزب بین دوب ی عوضوم _یه

ودید. متمس وهب داد له بقع هب ور زاونیزا ادص ور ممسا دنلب منوخ رد قرغ اپی ابدیند

؟ هدش چی تاپ ماس:اباب

دش. دنلب شقه قه ی ادص هرابود شکیدو جیغی نوخ همه نوا میدشابدیند مورا تشاد رقتیاب هک نیزا

. مدش خیهر شهب و مداد راشف ور ما قشیهق ما دیهگ تسد اب شاه شکیند زاجیغ کالهف

مکز. زعی میگیهر درد تولگ شکن جیغ ردقنا نکنیزا، سب _

یی نیزای:اباب

. ملغب وتی بیدا مدز هراشا و مدرک زاب ور متسد زابیمیدرک. مناور و حور اب تشاد و دوب هدرک ضغب هرابود

یی؟ اباب ناج _

. دنوبسچ ما سیهن هب ور شرس و تخادنا ملغب وت ور شدوخ رگیه اب

میهنک؟ درد تاپ _

میهنک؟ بوخ ور یی اباب ی اهدرد چی یهک _هرا،مینود

داتفا و زان رازه واب درک هنورتخد ور شادص نیزا لثم و تسشن سیهن هب تسد شکیدو وتیمه ور شاه مخا ماس
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وری ور شک ی چوک اهی تسد و دموا نور بی مشوغا زا تعرس هب .نیزا مدرک هاگن مدوسح کرسپ وهب مدز ای ههقهق

. شد ی سوب مکحم ور ما هنوگ شکیدو ورباال شدوخ و داد رارق ما هنوشرس

هب ور شاهوم وری جنران راهب رطع یمدو سوب ور شا یی امرخ ی اهوم ووری شمد شکی مشوغا ووتی مدز ی دنخبل

. مداتسرف ماه ریه

مدش بوخ بوخ دوب. ی نکسم ،هچ ششش ی:خای مایلعر

یی اباب میدا نوخ هراد زونه ونلاید:اما تخادنا ماپ یهب هاگن میزرلید ضغب زا ردحلایهک شنوز اهیوای بل نیزااب

. دشن بوخ

نیدا نوخ هکدیهگ رتکد مرب دش.ابید بوخ شدرد مکزانزان مایر:

بی انوا نزبیم گنز ابید هدب شلا رهکیح تفگ می نومملعم باالشاقا هراد یاهکالپم رتکد شامین نزبیمزا گنز ماس:اباب

منک. شبوخ نومنوخ نا

. رتکد میمر ومع اب بیاایاجن ومع هب منزب گنز یومبیرا شوگ تس ینی یجا تحا ؟؟هن زعیمز سن ال وبما مایر:

. تشگرب متمس هب دوب شتسد یم شوگ ردحلایهک دعب قدیهق دنچ و تفر دشو دنلب شاج وزا داد نوکت رسی

. متفرگ ور دمحمر یمای هرامش و متفرگ شتسد یزا شوگ

داد. باوج ور نفلت قوب جنپ زا دعب

دمحمر مای مایر:ولا

... شاداد منوج :سالم دمحمر مای

ما؟ هنوخ یبیای ،مینوت شاداد یی اجک _سالم

هنک. صخشم ور شنام ازی نامز ی فارگونوس مدوب هدرب ور همجن _نم

؟ هدش هرااالنمیما.چیزی

مدروا شرد ماپ وتی هتفر شیهش _هن

. هشاب هتشاد خبیهنیزا هب منک رکف لوی

ظفاحادخ یم. سرب گبیرات یزیشور رنوخ ی ولج دنبب مکحم لا متسد ابیه وشور بخ _خیلی

ظفاحادخ _

. مدش خیهر ماس وهب مدرک عطق ور نفلت

؟ هدنبب وشاپ اباب متیزمیرای لا متسد یه ماس مایر:
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شکیمد. شاهوم یهب تسد و مدرک هبنیزا .ور تفر هنوخزپشا تمس وهب داد نوکت رسی

. نوملا بند میدا هراد ومع نکی؟ ضوع وتاسابل میری مرتخد ی: مایلعر

ی؟ نزب لوپما ربی نیزا:هک

ننک می نامسناپ وماپ طقف منیمنز لوپما _هن

اباب؟ ینعیچی نامسناپ نیزا:

.. نزودب ناوخ می وشاپ :ینعی تفگ و داد متسد هب ور لا متسد ماس

: تفگ دز شا هنوگ ور سرت نیزااب

؟ تخود می وراباب اهی باروج شاهاب نوج نامام هک وخن نزوس اب مرس هب کاخ

مراد ور ماه هچب مه زاب مدب وتیاینحلا هک مدرک رکشورادخ مه وزاب شمدرشف مشوغا وتی مکحم و مدز ای ههقهق
. نشاب ماهدرد محرم هک

. هراد قرف اهیمک نزوس اباین تساهرام بی صوصخم میهنک قرف نوشخن و نزوس انوا مکز زعی _هن

یی؟ اباب منیدا تدرد تقونا _

یی؟ اباب نارگن . مرتخد لوا ننک می شسح _بی

ید. سوب ور منوگ هرابود و تشاذگ متروص فرطود ور شک ی چوک شاه تسد و داد نوکت ور شرس مورا



دش دنلب ماس ضارتعا ی ادص هرابود

داد. زورب ور شتداسح شادص دنرب وابباال

میدا. ومع االن شوپب وتسابل ورب دیهگنیزا هسب ماس:

رطاوخب دوب هدموا اپیین مراشف و متشادن ی دعاسم حلا هچرگ . تفر شقاتا تمس دشوهب دنلب ملغب وتی زا مخا نیزااب

. مشاب ماس هب هجوت بی متسنوت منی اما ماپ یزی رنوخ

یمد. سوب ور شا هنوگ شکیمدو ششوغا رد مورا

ی؟ دنبب وماپ یو نکب اباب یهب کمک ییه اوخ منی کچوک درم ی: مایلعر

دش. عمج مه رد شتروص و تخادنا مفارطا ی هدش کشخ اهی نوخ یهب هاگن
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درک. متیز ور ماپ اهیوری نوخ لوا و تسشن ماپ واپیین تفگن چیزی اباینحلا

درک. شزاب مه زا ور مخز و تشاذگ ممخز فرط ود ور شاه تشگنا ی واکجنک اب ماپ فک معیق مخز ابدیند

مدرک عمج ممکش لخاد تمس هب ور ماپ و مدز رفیدای درد زا

. متشاد عوهت وحتلا مدرک دشیدمی فعض ساسحا دوب هتفر ماپ زا دشیدیهک نوخ رطاخب



مدز. قوا راب دنچ ندرک ابنهلا هارمه و متفرگ مناهد ی ولج ور متسد

دوب. هدش رات ودیمد تفر سیهایمی ماه مشچ ی ولج و تفر گیجمی تدش هب مرس

مداد تروق ی تخس وهب متسب ور ماه مشچ و مداد کتیه هبدیراو ور مرس

هنک. ممورا تشاد عسی سریدو مشوگ هب ماس یهد سرت ی ادص

. ماوخ می ترذعم . دوبن مساوح یی اباب ید شخبب ماس:

. هرادن لا کشا : متفگ و مداد نوکت رسی اهنت شباوج رد

شکمک و مدرک زاب ور ماه مشچ مورا هتفو بی گنت ماپ رود شکیدات ور لا متسد فرط وود تسب ماپ رود ور لا متسد
مدز. لا متسد یهب مکحم هرگ و مدرک

درک. مهاگن رظتنم و داد متسد هب ور با ناو .لی تشگرب بای ناو وابلی تفر هنوخزپشا تمس هب

مهبیرا. یهور تروص صرق نوا اه وراد هبعج وتی ی:زا مایلعر

. دروا مارب ور نکسم صرق و تفر اهوراد هبعج تمس وهب داد نوکت رسی

مدروخ یبا رادقم اب هارمه ور صرق

. مدش خیهر شهب و

. روشب مه تاه تسد نک ضوع وتسابل ورب مه شدعب بیرا سابل وریوآیز زا ور اباب نک مرگ ی: مایلعر

اهی تسد و متفر ورسیس تمس . مشب دنلب درک کمک و دروا ور منکمرگ و تفر سابل وایز تمس وهب داد نوکت رسی

یمد. شوپ ور نکمرگ و متسش نوخیمور

. دموا رد ادص هب رد گنز هرخ هکبال تشاذگ قدیهق دنچ
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درک. زاب ور ورد تفر رد تمس هب دوب هدز نور بی شقاتا زا هزات هک نیزا

ندش هنوخ دراو تعرس هب نارگن اهیی هرهچ اب همجن و دمحمر مای

؟ شاداد هدش ودید:چی متمس شکیدوهب جیغی سرت زا نم راز ووریرپیهدوحلا گنر ابدیند همجن

میداد. تبسن مهب هک ردارب اوژهی زا مدز ی دنخبل

ور ممارتحا شرهوش ردارب ناونع هب مه زاب دوب شردارب ونید ونم التیبین کشم وابایهکن دوب مهفیهدای رتخد همجن
. تسنود می شردارب لثم ور نم و میدرک ظفح

دوب. رهاوج نیزایهتیهک لثم تسرد و دوب ی ثرا نوشداوناخ یوتی مناخ و تباجن

. هراد خبیهالمز منک رکف ماپ وتی هتفر ناج،شیهش همجن تس _چیزینی

هدش. ی نوخ لکی تاپ رود لا متسد . هدشن میگیچیزی روطچ مرس هب کاخ : تفگ دزو شا هنوگ یهب گنچ

. هتفرگ ورنیزازاکییدا تکرح هکاین مهفیمد هزات و متخادنا شهب ی هاگن

دیهگ. کمک داسیبیا چیاوی هساو دمحمر :مای همجن



... مناخ مینکی شغولش ارچ : دمحمر مای

مینکی. شسول رادی دیهگ سا هدنگ هدرم

دزیم. نور بی هنوخ وزا مدش مدقمه شاهاب ناگنل گنل و متخادنا شندرگ رود ور متسد و مدرک شاگن پچ پچ

دشیم. هچوک ندموا نوملا بند هب مه ماه هچب و همجن

هاگنامرد تمس دشیموهب راوس تفریمو شامین تمس هب همه دوب. هدرک کراپ هچوک تمس نوا شامینور دمحمر مای

تفریم.

سریدیم. هاگنامرد هب عبر رقتیابیک

تفریم هاگنامرد لخاد وام هراد هاگن ور اه هچب ات هدنوم شامین لخاد همجن

ی وراد و صرق دنچ و ندز خبیه ور ماپ هرخ بال هاگنامرد اهی هلپ زا ندش یواپیینوباال لطعم تعاس زانیم دعب
. ندرک یز وجت مارب مه نکسم
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دشیم. شامین راوس دزیمو نور بی هاگنامرد زا دمحمر ابمای هارمه . مدوب هدش رتمورا اما دوب هدشن تکاس ماپ درد

ی؟ رتهب : همجن

داد. مهب ی کلا مهوراد و صرق تشم ما.یه هرتهب مایر:هرا



نکیاه. فرصم امتح ننود می رتهب دیهگ هرتکد هرخ یچیه....بال :کلا همجن

نا. هنسرگ دیهگ ماه هچب منک هداما ماش امدیهگ هنوخ ربیم

ما. هتسخ تس.خیلیمه نی بترم مماه سابل هنوخ مرب هرتهب ی:هن مایلعر

می تسرد ماش شدوخ یم نومب اجنوا بش ی گمه ربیم تفگ مدرک رعتیف شارب وهک رجینا دز گنز نامام :هن دمحمر مای

هنک.

. ناجنوا هک مهام اهی هچب هزات . ناجنوا مه هواک و ههلا

ایان. نامام هنوخ میریم دعب رادرب سابل تسد یه تا هنوخ میریم لوا

یمد. سوب ور شرس و متفرگ مشوغا وتی ور دوب هدش رامخ شاه مشچ ی گتسخ زا هک ور ونیزا مداد نوکت رسی

ربیم. هشاب ی: مایلعر

. داتفا هار هب نم ی هنوخ تمس وهب دروا رد تکرح هب شامینور

اهمنیدا؟ هعمج اه هچب راتسرپ یاین :مایلعر دمحمر مای

. مدش خیهر دمحمر اهیمای مشچ شامینوتی طسو ی وتیایهن وزا مدروا ورباال مرس بجعت اب

؟ روطچ _

. دوبن یم دموا ی تقو هخا ی روطن _مهی

هرب. متفگ شهب قافتا نوا زا لبق اما دوب هدموا ارچ _

دش. شاوعد هفطاع ابخهلا ومع؛اباب نیزا:

یی؟ ومع ارچ دش: خیهر نومهب و درک ورریز شاه مشچ ی واکجنک اب دمحمر مای



. هنودرگ می شرب هرابود تفگ اباب اما دوب هدرک دبی یهراک هفطاع خهلا ماس:اربیایهکن

چیهمایر؟ :رجینا دمحمر مای

دش. لح دوب یک چوک ی لکشم یه تس مدش:چیزینی خیهر نوبا خی شکیمدوهب ی فوپ ابکالگفی

درک. زمرت نومتخاس ی ولج پیچیدو هچوک وتی

بیمرا. نوتارب مرب اوخینگبین یمی چره نم :لکیدودبین همجن

میمر. مدوخ ذایتمیشی داوخ ؟منی _وتاباینحتلا
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یدز. دنخبل شکیدو شمکش ی گدمارب یوری تسد تلا جخ اب

میمر. تس ینی لکشم :هن همجن

. مداد شتسد هب ولکیدور مداد نوکت رسی

شوپور واب نک هداما ور تا هسردم همانرب و ورب ومع نز لا بند ماس ابیدبیراین. مه وراه هچب ی هسردم اسویل مایر:

نیزا. روطن مهی مهوت بیرا. تا

. ندش شامینپیهدا زا هفطاع هارمه و دنداد نوکت رسی ود ره

قدیهقایورات دنچ ات متسب ور ماه مشچ و مداد یکتیه لدنص هب ور مرس شکیمدو یمعیقی سفن نوشنتفر اب
منک. تحارتسا نوشنتشگرب

نزبیم. فرح مهاب :مایرابید دمحمر مای

هدننار درگاش ی لدنص تشپ ور شتسد . مدش خیهر شهب و مدرک زاب ور ماه مشچ مورا

میدرک. مهاگن رظتنم و دوب هتشگرب بقع تمس وهب هتشذگ

. مداد نوکت رسی و مدرک شهاگن وسلای

؟ بجار ی: مایلعر



. هفطاع بجار : دمحمر مای

بخ؟ مدش: دزنیک شهب و متفرگ ی لدنص ی تشپ زا ور کتیهما

میدرک؟ راکچ یوت هنوخ کیه؟وت نوا _

مدز. رانک نوشیم وریپی زا ور ماهوم و متخادنا ایباال هنوش اببیخیلای

دیهگ... سا هفطاع نوا _

؟ هدش شاد پی اجک .زا منود هکمی ایون بوخ _

. ماوخ می هچب هراتسرپ هکیک مدوب هداد ی هگا همانزور .وتی هماه هچب راتسرپ نوا _

تس؟ لادیهگاینی .وس متفر ذپی ور هفطاع مه انوا زابین هبحاصم اربی ندموا رفن دنچ

. مراد مه لادیهگ وس ارچیه _

... سرپب _

ور هفطاع یابید ضاقتم همه نوا ارچبین _

ی. قرشم هفطاع منوا نکی. لوبق

دش. خیهر مهب دنخروپ واب درک کاتید مافیشل و مسا وری

⭐
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رسو ی روجچ ضقیهور متسنود ومنی متشادن نتفگ یاربی فرح اما ندش می هتسب و وزاب ندروخ می نوکت طقف ماه بل
. مدب نوماس

هک دوب این همه جعیبرتزا اما

؟ هسانش می اجک زا ور نوا دمحمر مای

ی؟ راتسرپ اربی منک باختنا یهککیو قرف هچ میدا.حاال نوششوخ هفطاع اهزا هچب بخ بخ... ی: مایلعر

بوکید. ی لدنص یتهب نابصع یدزواب دوبک هب شتروص گنر یهد شکن با هظحل هب مفرح یمد نشاب

یمنیهنک؟ قرف :ینعیچیهک دمحمر مای



رد با زا وت قباس تقوم ینز قافتا یا هشاب رغیهب یهنز راتسرپ نوا منیهنک قرف یچیمیگیمایر؟ینعی هیچیمیمهف
بیدا؟

. متفرگ ماه تسد ورمینو مرس شکیمدو ی فوپ

شکید: بوکیدورفیدا ی لدنص هب هرابود

میهش... بوخ هراد چی همه یتحاالهک گدنز یهب نزب دنگ ی اوخ یرادیمینکی؟می طلغ هچ هرابود ی، تنعل ماوت داب

شدوخ لثم رتمیدرک بارخ ور حملا دمحمر اهیمای فرح و دوب هتخ ری مهب مباصع ی فاک ی هزادنا هب زورما

یمنیمنک طلغ هیچی شکیمد:نم داد بوکیمدو ی لدنص ایهب هبرض

دش. پیاد اجک زا هعفد ی شا هلکرس منود منی

هشب بارخ ترس هک یتمیهش گدنز دراو هراد کلک اب هرابود ی منینود اعقاو _

دش. زاب تکرش هب شاپ ی قافتا خیلی تشادن ربخ زاچیزی مه نوا _

؟ هشب شاد پی هرابود ی قافتا و هعفدک سلای تفه دعب رفن میهشیه هگم رسپ رخیتد مینزیهب وتدوخ _مایررخی؟یا

ی؟ شب لقاع ی اوخ یمی کوت رسپ

ناونع هب ؟ارچ نور یشبی تخادنن تکرش یدیدیشزا تقو ارچ . هدوب ی قافتا چی همه تسرد اه فرح یاین همه ال صا

ی؟ درک شلوبق راتسرپ

؟ وگب مایریهچیزی متسهوت داب

⭐⭐
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افطل نک کرد هرب. مراذب متسنوت ی:منی مایلعر

ی؟ درک دامتعا هرابود خلا طخ شوخ رام یت،اربیچیهباین گدنز رادیمینکیاب راکچ : دمحمر مای

... طقف .. طقف ، مدرکن دامتعا شهب _

چیمایر؟ طقف _

هدب. وشاهراک صاقت ات ردبیمرا شرس درک هک ور یی اهراک اتتالفی هشاب متساوخ می طقف _

نکی؟ بارخ نوا ی گدنز اب مه ور تدوخ ی گدنز ی اوخ گبیری؟می تدوخ وزا شمارا ایهکن هچقیتمی؟هبقیتم _هب

؟ دمحمر مای ما هچب نم مینکی رکف _وت

نکی. تح صنی ونم داوخ منی وت میمنک راکچ مراد منود می مدوخ هملا نم35س

ی. منیدرک یتزاب گدنز و هنوخ وتی هرابود ور هرتخد یهکاپیاین تسنود می _هگا

دادی؟ تخاب رتخد رساین ردقچ هتفر تدا ی

تا... هچب ور... تنز یوت... گدنز

ابی مه ور تدوخ ی گدنز ی هچقیتمیمایر؟تقو هب نتفرگ ماقتنا بیا، تدوخ دهب داد تسد زا رتخد مهین رطاخب ور همه
نکی. هابت شاپ د

. مدرک وراتیید شفرح و مداد نوکت رسی

. دمحمر مای میمنک رکف مهین مه مدوخ _

اربی مه مدوخ اربی مه مزاسب بوخ ی گدنز یه ماوخ .می هتشذگ اربی ندروخ ترسح و ماقتنا یو زود دیهگکیهن هسب

ماه. هچب



. مدرک جاودزا واشیدمه...اشیدمه مدب یم گدنز یهب نوماس رسو میهگابیدیه تسار نامام

دز. ما هنوگ ایوری هسوب و تفرگ شاه تسد ورمیند متروص

. ملقاع شاداد هللاهب :درابیک دمحمر مای

هرب. نک در ور هرتخد این سپ

اهپیدامیمنک. هچب اربی بوخ راتسرپ یه تارب مدرگ می ممدوخ . وشب هتشذگ بیخیلا

مینش. گرزبردام زیراسیه تاه هچب ردمیایمه یی اهنت زا تدوخ یمه نکب مه جاودزا هزات

ملد وری یهک فرح نتفگ اربی دوبن ی بسانم نامز الاالن .اشیدصا شنتفگ وتی متشاد درتید و مفرح ندز زا یمد سرت می

گنسینیمیدرک.
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رادیم هگن یم گدنز وتی ور هفطاع هدش ایهک هنوهب ره هب تساوخ می ملد مگب غورد متسنوت منی هک مدوخ هب اما

مگب دمحمر مای هب ماوخب ور قحیتق هک دوبن شنامز واالن نتفرگ ماقتنا ی هنوهب تحیهب

. مدب هولج قفاوم ور مدوخ و منک وراتیید شاه فرح غورد هب هک متشادن ایزجاین هراچ سپ

. ندرک اهر وخیلا رکف زا ابندیایی ونم سریدو مهیناجهباپینا نوماه فرح اه هچب و همجن ندموا اب



هار هب دوب هتسب شقن شاه وریبل یمعیقیهک دنخبل اب بیهرا لقع رس هتسنوت ونم زاایهکن لا حشوخ مه دمحمر مای
داتفا

دنور ایان نامام هنوخ تمس وهب

منک. شزاب مرس زا متساوخ می اهنت و دوب ضحم غورد مدوب هدز شهب هک اهیی فرح مامت زاایهکن لفاق

شقن هچ االن هفطاع هک مدرک رکف واین مدرمش ور نوبا خی اهیوت غارچ مامت هنوخ هب سریند وات مدش خیهر نور هببی
؟ هراد نم ی گدنز یوتی

م ماوعد یاابنیزا مدروخ مربی لکشم یمهب گدنز وتی تقو وره دوب مشمارا عبنم ی زور ماه؟یانزیهکیک هچب هراتسرپ
یدش

میدرک. سک همه چیزو همه زا غراف ور نم شدوخ هب صوصخم اهی تفارظ واب رپمیدرک مارب ور شاج هفطاع

االنچی؟

یا...؟ هشاب ماه هچب هراتسرپ طقف هفطاع تساوخ می چی؟ملد مدوخ

تشاد هرابود و تفرگ می لکش تشاد هرابود یهک ساسحا زا یمد سرت ومی تخادنا می منت هب زرل مه شرکف تحی
میدز. هناوج

مدرک هاگن فارطا وهب مدش جراخ رکف شامینزا زمرت ی ادص اب

ی؟ شب یپیهدا اوخ ؟سریدیممنی شاداد ی رکف :وت دمحمر مای

. ندش پیهدا مرس تشپ مه اه هچب . مدش وپیهدا مداد توکت رسی

. هشب هنوخ دراو لوا هک مدز فراعت و متفرگ همجن تسد زا ور اه سابل کاس

دشیم. هنوخ دراو همه زا رخا دمحمر یمای هنوش هب هنوش رخا ورد دندش هنوخ دراو همجن لا بند هب مه اه هچب

اه... هدشن مومت نوماه فرح زونه : دمحمر مای
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. دموا ترس زورما هچبالیی رعتیفنکی داد:ابید همادا و درک ماپ ایهب هراشا هک مدرک شهاگن وسلای

: مدرک همزمز مورا و متخادنا ی هاگن فارطا هب وزرل سرت واب مداد نوکت رسی

نکی. نوشنارگن ی کلا ماوخ یدنی،منی توس وقبیه نامام ی ولج هشاب تساوح بخ خیلی

رعتیفنکی. مارب چیزو همه یهک طرش هب هلوبق _

ی؟ تخانش اجک زا ور هفطاع ی تفگن ، هشاب _

دوب هتشادرب ور اباب و نم ی هرامش یت شوگ وتی وزا دوب ترس باالی هفطاع دشی ی رتسب ناتسرام وتیبی هک سلا نوا _

گبینر. سامت نوماهاب هک ناتسرام بی لنسرپ دوب هداد و

ی قرشم هفطاع مسا یههب موناخ مه تهارمه ی تسه 13 قاتا نتفگ یدیم سرپ ور تقاتا ی هرامش هک ناتسرام بی لنسرپ زا

. هدرک ی فرعم وترسمه ور شدوخ هک

دوب. ترس باالی زونه ناتسرام یسریدیمبی تقو

ورسیس. وتی تفر ومی رگیهمیدرک مادم دوب هتفرگ عوهت حتلا مه زیدا سرتسا زا

شهب چیزی زرما ی بادخ اباب .اما ششوگ وتی دنوباوخ یهسیلی لوا زور نومه هک نامام . تشادن وت مکیزا تسد شلا ح

. تفگن



. دشن پیاد ناتسرام بی شا هلک رسو دیهگ دروخ نامام زا یهک کتک نوا زا دعب

دش. تباث مهب هفطاع ی مهعالهق وزاب دمحمر اهیمای فرح نشیند زا تسشن ماه بل یور دنخبل

هدش منارگن و دوب مرانک هفطاع مه زاب هنزب فرح نمکالمی اب تساوخ منی شلد تحی سک هکهیچ یدب اهزور نوا وتی
دوب

هدرک واپیراکیهک متفرگ مدوخ زا ور ندش ردپ و نوا زا ور ندشردام قح هداس یت نابصع رسیک هداس هچ نم و
. مداتس انی مدوب

. مدش خیر دمحمر مای وهب مدروا ورباال مرس دروخ مولهپ هب ایهک هبرض اب

رکف میریوت هعفد ؟ارچی رسپ وت یی اجک : دمحمر مای

. مدش خیهر شهب یمدو خرچ دمحمر مای تمس هب مشب هنوخ لخاد زاایهکن لبق و مداتس ردای تشپ

❄❄❄❄

❄❄
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دوب. چی هفطاع عوهت وحتلا سرتسا همه نوا یلدیل ی:مینود مایلعر

. تخادنا ییباال وربا یدزو دنخزوپ

علای بانج هب عالهقزیدا هساو _



دوب. هلماح هفطاع هک دوب یشاین لصا لویلدیل دص رد دص هک نوا _

؟؟؟؟ ؟هن هچب شکید: رفیدا بجعتم دشو خیهر مهب زاب نهد اب

. مدش هنوخ لخاد و مدرشف یهریردو گتسد و مدز ی دنخلت

...هرآ... هچب ی: مایلعر

؟ تساجک االن هچب نوا ؟ هراد هچب وت زا هفطاع :ینعی...ینعیاالن دمحمر مای

: مدرک همزمز و مدش خیهر شاه مشچ وتی نکمم رتینحتلا درس اب

... شمتشک

زرلید. شنت مامت هکیخدزو مفرح یازا دوب مهاگن زا منود منی

زگمیهنک. وزگ هتسب یخ شنت مامت متشاد امتح شکید. شوغا رد ور شدوخ شکیمدو شاهوزاب ور شتسد

. مدرک الشمی مرب متشاد هزات هک دوب اقحیقی زا دوب هداتفا شنت هب هشعر هک دوبن اوه ی درس زا

یش؟ تشک ی روطچ :ینعیچی؟ دمحمر مای

ی. داتس ردای چیمد هساو ببیمن. زور و وتیاینحلا ور وت هک مشابن .نم ردام هدش تچ مایمر. هدب مگرم ادخ : نامام

ذایتمیشی. تس هنای مهزیدا تاپ نوا میدا.ور زوس هدرس اوه

شکیمد. ششوغا رد مکحم و متفر نامام تمس وهب متفرگ دوب ماه فرح کوش وتی زونه هک دمحمر مای زا هاگن

ناج؟ نامام ی روطچ . مناخ سیمین لا وحا هب ی:هب مایلعر

. تشاذگ ما وریسیهن ور شرس و درک کاپ ور شمشچ ی هشوگ کشا هرطق



داد. کلقلق ور وتیبینیمپیچیدوبینیما دوب هدز شرس هب هزات ایهک هرلکد و گنر وبی

ای شاوه و حلا ندش ضوع اربی هدش شچ پاپی ههلا هرابود هک دوب زااین نوشن و درک گنر هزات ور شاهوم دوب مولعم
. هنکب و نراک

وام منیدرک ضوع چیزیور مهام هاگ وبی هاگ اهی ندز رس و میدرک یی اهنت ساسحا تدش هب نامام اباب، توف زا دعب
نکیم. رپ شارب ور اباب یماجیخلای تسنوت منی

❄❄

❄❄❄❄

❄❄❄

☀
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زااپردنیهرا. ونم نوتردپ ی رود و اهامش ی هصغ مغو رگا هتبلا . ردام مبوخ سیمین:

. دموا نومتمس وهب دنوشن شاه بل یور عونصم ی دنخبل هدب نوشن داعی ور عاضوا تشاد عسی هک دمحمر مای

هانگ مهام . تس نی ترسپ یهک مایلعر طقف بخ یلگبیر وحت مه ور .ام زادنب مه ام هب هاگن نوج،یه نامام : دمحمر مای

. ادخب رادیم

. تدوخ هساو دشی ی درم وتدیهگ شکب تلا جخ . هدنگ رسپ ی درک ی دوسح هرابود : نامام

؟ ننک تداسح ننوت ؟منی نرادن لد اه درم هگم نوج نامام اباب، _ای

تفریم. سنلا یموهب داتفا هار هب شرس تشپ تفر لخاد وهب داد نوکت رسی هدنخ اب نامام



. مداتس وای دندش دنلب نوشاج زا مارتحا هب نومند ابدی هواک و ههلا

. مدرک زارد ور ما هدش پیچی دناب واپی متسشن رفن هس لبم دزنیکرتین ووری مداد ود ره سالمهب

؟ هدش ،چی شاداد هدن دب ادخ : ههلا

یهک. چوک شارخ یه ماپ وتی هتفر _چیزینیسشیهش

: تفگ خیرامیدز هب زاگ لایهک حرد و تشادرب یخیرای روخ میهو فرظ لخاد وزا تفر میز تمس هب دمحمر مای

. دروخ خبیه یک7ات چوک شارخ مهینیه

محر شهب ادخ ینلاید: گتسخ اب هنک ضوع دوب هدرک کشالتیش هک ور شکرتخد اهی سابل تشاد عسی هک مه همجن

دوب. نوخ رپ هنوخ فک درک.

. تشاذگ ماش ووریمیز دموا نور بی هنوخزپشا یزا پوس فرظ اب نامام

گبیری. توق روخب . مدرک تسرد پوس تارب بیا ردام ماش.مایر دعب یناربی راذب ور نوتاه فرح قبیه بخ :خیلی نامام

. متفر میز تمس وهب مدش دنلب اج وزا مدز رکشت رس یزا دنخبل

. دندش عمج مه رود و ندموا میز تمس هب همه دعب قدیهق دنچ

یخلا لدنص و دمو می مشچ هب تدش اجیخلایشهب هک اباب و شا هداوناخ ماهلا زجب دندوب میز رود هداوناخ ی اضعا اما
دنوزرل ورمی نامام میدزولد قوذ یباالیمیزوت

☀

❄❄❄
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° هفطاع °



میداد. نوکت ور شدادم اهنت و دوب اجیدیهگ شساوح کنشور اما مدرک رارکت 《ور 》اینام هملک ینراب مرازه اربی

منیونیسی. ؟ارچ تساجک تساوح . کنشور شکیمد: بوکیمدوجیغ وریمیز ور شم ی ناوخب باتک یت نابصع اب

درک. مهاگن هدز تشحو اهی مشچ رپیدواب شاج زا سرت زا

نامام ... نامام : کنشور

... ناما _ی

. مدش هنوخزپشا لخاد و متشادرب ور هدش کاپ یاهی زبس گنسین دبس دشو دنلب میز تشپ یتزا نابصع اب

. مدرک خلای نوا ور یمت نابصع بوکیمدو یی وشفرظ وتیسیکن ور دبس

دمو. می متمس هب تشاد یطا تحا یناب چرواپ ین چرواپ مه کنشور . مدش یاه زبس نتسش لوغشم و مدرک زاب ور شیربا

منک. راک مرگرس ور مدوخ و منکن هاگن شهب مدرک عسی

منوج نامام : کنشور

نلای زجع شکیدواب و تفرگ تسد وتی ور متشاد نت هب .اپییننوتیکیهک مداد همادا مرهق وثمالهب مدادن ور شباوج

منامام د:

هکملا هنک تباث مهب تساوخ ومی درک لصتم نامام میممکلایتیهک نوا و شنتفگ منامام اربی تفر فعض ملد
... منوا

منک. ناهنپ ور تسب می شقن مبل ور تشاد یهک دنخبل ات متفرگ نودند هب ور مبل

:چیه؟ هفطاع

... افطل نک مهاگن : کنشور

. مدش خیهر شاه مشچ ووتی مدش مخ ومکی متشاذگ یسیکن هبل ور متسد یمدو خرچ شتمس هب

جک مه ور شندرگ و داد شرمک یهب نوکت یو درک وتیمهقالب شرمک تشپ شاه تسد و درک نوز وای ور شاه بل
ماه. مشچ وتی هدش ایشخیهر هوهق تشرد اهی مشچ واب درک

ونبیمس. ات وگب دش.بیاربیمقبیهیماالمور ترپ مساوح هظحل ...یه منامام ید شخبب : کنشور
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مدز. شا هنوگ ایهب هسوب و شمتفرگ مشوغا ورد مدز ی دنخبل نیدرو تقاط ملد شا هزماب تاکرح زا



؟ نامام قشع چیدش ترپ تساوح _

. تفگن وچیزی تخادنا اپیین ور شرس

. متفرگ تسد ور شاهوزاب و مدز وناز کنشور ی ولج و متسب ور شیربا

چیدش؟ ترپ تساوح وگب نامام .هب هشاب هتشاد مغ تلگشوخ اهی مشچ زعیمز...بنیمن نک مهاگن ... کنشور : هفطاع

گمغین اهی مشچ یو ترپ تساوح لدیلاربی رازه و تفرگ لکش منهذ وتی ناتساد رازه بیدا فرح وهب هنک زاب ناهد ات
. مدرک پیاد مکرتخد

السیشدیهدو کمه تسد االوتی متحا یهک کسورع اتزا ندنوم هنوخ وت ومهیهش یی اهنت زا هتفرگ مرتخد لد زاایهکن
. هدوب کسورع نوا ترپ شساوح االن

ذا شس ورسی ی هدننار مشتحم اشیداقای هک یی اجنوا ات هدرک رهق شاهاب یا درک شت ذای هسردم یشوتی زابمه زاایهکن
هگب. نم هب هک هسرت می مکرتخد و هدرک شت ی

ی ترپ ساوح لدیل اما میهنک رکف شهب زور لوط رد ردام هکیه دوب یاهیی نارگن لد یزا کچوک شخب همه ایناه
ی. راکهار وهن متشاد شارب ی باوج هن نوچ دوب رتدب اینچیاهز همه زا کنشور

. مگب تهب ات نامام :بیا کنشور

یم. تسشن ی روخاذغ میز تشپ ی لدنص ووری مدز نور بی هنوخزپشا زا شهارمه

. تشاذگ مدوب هتفگ ماال شهب لوا رطس رد ایهک هلمج ورزیر شتسد و تشاذگ مولج ماالشور رتفد

ورپیشب دوب هدش عمج مرتخد یک چوک نهذ وتی وساالتیهک متسنوت یمی بوخ وهب شا هلمج وری دنوم تباث ممشچ
منک. ینی

یرخید.اباب.. رسور ارهز اربی .اباب دروا نان :اباب کنشور

درک. خیس ور ذغاک و تسشن اباب هملک وری تسرد شرتفد کچید وری اپیین ممشچ زا یهک کشا هرطق لواین



بیدا. وگب طقف اوخیم منی نون یو رسور ام بیدا وگب اباب ،هب نامام : کنشور

❄❄❄
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واربی مضغب نتسکش دشاب ی واسم شقه قه ی ادص متشاذگ ما وریسیهن ور شرس و شمتفرگ مشوغا رد تعرس هب
... دوبن دوب...اما می شا هچب و نم رس یهکاالنابیدباالی مایلعر نوج هب مدرک رفنین مرازه راب

و ندرک ی گدنز قح مه اه نوا نوچ دندوبن شدنزرف هک یمیهنک ردپ ی ماس اربینیزاو هراد مکنشور اج وهب متفگن اما
. دنتشاد دندش تخبشوخ

هرذ ومهینیه هشب یبکنیمت گدنز گیر نماد موصعم لفط ود نوا ها هک منکب اکشیتی و هلگ هرابن ردای یمد سرت می
. مدب تسد زا مه ور شمارا

منک. شسوب منک شلغب داوخ می بیدا.ملد وگب شهب ، نامام : کنشور

. مگب شارب هک منیدا یمدا اباب هیچیزا نم اما رعتیفمیهنک مارب شاباب لکیزا راگن

... تفگ یرادی.می گنشق ی اباب تفگ .می مداد شنوشن وشسکع طقف

مدرک کاپ ور شاه کشا دنت .دنت داتفا هفرس وهب میدرک سفن سفن رگیهیزیدا زا

. مدرک شزاون ور شرس و

مهمینوت وت دموا ی تقو نومش پی هدرگرب االن هنوت منی رود یهاجی هتفر اباب یهک .مینود شاب مورا زعیمز، هشاب : هفطاع

. مندوب هدنز لدیل اهنت نکن .رگیه مکنشور نکن بخ؟رگیه رعتیفنکی. راگن اربی شزا ی



دشیم. خیهر میدش لخاد هک هناورپ یدواب خرچ رد تمس هب نوماهرس ود ره رد ندش یزاب ادص اب

. تشاذگ اپیینمیز ور دوب رخیهد یهک زبس ی گرزب اهی تکاپ ی گتسخ واب دموا نومتمس هب

راجیش و مناخ عسیهد و مناخ مرکا شرافس یی، وکوک ی زبس 10کیول یایمن گتسخ زا مدش :هالک هناورپ

... وران ابیدای

دش. خیهر نومهب بجعت واب دروخ ور شفرح ام کشا اهیخیسزا تروص ابدیند هعفد یک

؟ هداتفا ی قافتا ؟ هدش :چی هناورپ

☀
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. مدرک شهاگن و مدز ی دنخبل رگیه مینو

میدرکیم. ولد درد یم تشاد ییمک رتخد و ردام هدشن چیزی _هن

دش. خیهر نومهب ی واکجنک واب درک ورریز شاه مشچ

: مدرک همزمز هشب هجوتم کنشور ایهکن نودب وزیربل مداد نوکت رسی ی مورا

ورمیگیهر. شاباب ی هنوهب

درک. شجراخ مشوغا وزا تفرگ تسد رد ور کنشور ی اهوزاب و داد نوکت رسی



رخیهد... تارب چی :بیاببینخهلا هناورپ

بی دوب هداد اج شف وتکی تمحز هب هک یور گرزب ی سناش غرم مخت و درک زاب ور شف ردکی شا هلمج مامتا اب هارمه و
داد. کنشور تسد وهب دروا نور

شدا وی تفرگ هناورپ زا ور نوا یدزو دنخبل قوش یاب سناش ی غرم مخت یدیهگابدیند هچب رتخد ره لثم مکنشور
مهب شدوجو تحیزا هک تفرگ یورمی ردپ ی هنوهب و تخ میری کشا هلوگ هلوگ تشاد قدیهقپیش دنچ مهین هک تفر

. هربخ ی

. تشاد رارق شوت یهک براب یک چوک کسورع هب هدش وخیهر درک زاب یور سناش غرم مخت قوش اب

. هگنشق ردقچ ببین نامام : کنشور

. مداتسرف نور بی دننام هآ ور مسفن و مدز ی دنخبل و متخادنا شتسد وتی کسورع یهب هاگن

هنوگ هب ور شا هنوگ و درک هقلح هناورپ ندرگ رود ور شک ی چوک اهی تسد مکحم دزو هناورپ ی هنوگ ایور هسوب
. درشف هناورپ

هراد ی لگشوخ سابل هچ وببین مکسورع . منوج یخهلا سرم : کنشور

زعیمز. میمنک شهاوخ : هناورپ

چیزاهیدیهگای درگب هبعج وتی مه زاب

. تسه شوت مه

و لکش وهب داد نوکت رسی کنشور

یسرید. براب نوتراک سیدی هب اهنا مینو رخا دشورد خیهر دوب هبعج وتی هک یی ولوچوک کیف

ببیمن؟ مرب ی نامام . تسه شوت مه نوتراک :یه کنشور

ی؟ تشون ور _کتلایتف

؟ مرب . مشکب ی شاقن هدنوم طقف متشون وشا همه _هرا



. مداد ور نوتراک دیند هزاجا شهب و مداد نوکت رسی
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. تفر ولتیزینو تمس شکیدوهب شوغا رد ور شکسورع یدزو دنخبل

دز. مادص و تفر هنوخزپشا تمس هب تشاد مربی ور یاه زبس تکاپ ردحلایهک هناورپ شنتفر اب

بیا. هظحل دنچ هفطاع : هناورپ

. متشاذگ ووریمیز متفرگ شتسد زا ور یاه زبس و مدشن هنوخزپشا دراو شهارمه و ماد نوکت رسی

چیه؟ :رجینا هناورپ

ی اوه مه کنشور . هدرک رعتیف کنشور اربی شردپ زا شاه تسود یکیزا هسردم وت راگنا ، هداتفا شردپ :یدا هفطاع

هداتفا شرس هب شردپ

دنیهد. ور شردپ زورما هکاتهب کنشور :اما هناورپ

. مدش مدوب هتشاذگ وتیسیکن لبق زا هک یاهیی زبس نتسش لوغشم و متفر سیکن تمس وهب مداد نوکت رسی

میگیهر. هنوهب رتش مهینمهبی هساو :هرآ هفطاع



دوب مایروهک هنک تنعل ادخ منک. رعتیف ماتسود اربی هک مرادن شزا ای هرطاخ وردیمدهیچ اباب سکع طقف نم میهگ

. هرسدرد امیهی شدوبن و

. هشب گرزب شردپ هکزیراسیهی هراد قح کنشور گبی؟ شهب ی اوخ :منی هناورپ

رپیمد. شفرح ومینو مدرک شهاگن پچ پچ

؟ مگب شهب چی مرب سلا تفه _دعب

. مراد امش زا سهلا تفه رتخد نمیه مگب نوتهب مدموا میمش نوتمحازم یدهک شخبب مگب

ی؟ درک رود نم زا سلا تفه ور ما هچب ی درک دوخ وتبی هگب مشوگ وت هنزب منیدا تقونا ینکید؟ ردپ شارب بیاین افطل

ربیمز؟ مرس یهب کاخ هچ هنک اکشیت مزا گبیهرو مزا ومچب میهنک؛هگا ناروف شا هناردپ سح هک تساجن ای هزات
❄❄❄❄
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. تشاذگ لا متسد شور و تشادرب ور هتسش یاه زبس دبس و تخادنا لایوریمیز متسد و درک مهاگن ی تحاران اب

و متشاذگ باقشب وریوت مدوب هتخپ زاکیکیهک یمه رادقم و متشاذگ شولج ووریمیز متخ ری شارب اچیی ناو لی
. مداد شتسد هب

. مدرک شتسرد زورما روخب : هفطاع

. هنزن ور تلد هک مدرکن شن شیری مهیهشزیدا لثم

و تشاذگ شنهد وت یزاکیکور رادقم

منیمهفید. کیکور هزم هیچچیزیزا راگنا و دوب رکف دش.وتی خیهر مهب



. دموا شدوخ اتهب مداد نوکت شتروص ی ولج ی تسد میمهفیمد مدوخ ور شساوح خیهروبی هاگن زا اینور

. تساجک تساوح ، رتخد یی اجک : هفطاع

. هعفدک یی شن قرغ ی رکف وت ردقنا

ید. شون ی رادقم و تفرگ تسد وتی اچیشور ناو یدزولی دنخبل

؟ هدش هزمشوخ : هفطاع

:چی؟ هناورپ

رپی؟ تساجک تساوح :کیکومیمگدیهگ مدرک هراشا وهبکیک مدرک شهاگن پچ پچ

منیشی. تحاران هدب لوق لوی هدرک لوغشم خیلی ور منهذ هخا مسرپب وسلای یه ماوخ می شتسار ... شتسار : هناورپ

شکیمد. نکدروخ ی زبس هاگتسد یاهیوت زبس نتخ زاری تسد و مدش خیهر شهب تقد واب مداد نوکت رسی

رادی؟ تسود مایرو مه زونه وت مسرپب متساوخ می شتسار : هناورپ

. مداتسرف نور بی دننام هآ ور مسفن و مدز ی دنخزوپ

وسی کنشور ایهدن طقف و طقف مایلعریه.االن نتشاد تسود منیمنک رکف یم گدنز وتی چیزیهک اهنت :االنهب هفطاع

. همهم مارب شمکش ندرکر

ی. تدوخ رخ تفگ هکمی اهیی هاگن نوا زا درک مهاگن طقف

ی قشاع و قشع هب ماوخب هک دوب هتشذگ نم پیکونیولویزا غامد ی گرزب هب غورد میمگیه غورد متسنود می ممدوخ
منک. رکف

... سب و دوب مهم کنشور ی ایهدن طقف االن

منینکی؟ جاودزا شاهاب وت هدرگرب هگا :ینعیاالن هناورپ



. مدرک شهاگن و مدروا ورباال مرس بجعت اب

منی ملو لوا هعفد نومه ک تساوخ می ونم گبیهر.هگا ونم مود اربیراب اربیچیابیدبیدا نوا :چیرادیمیگی؟ هفطاع

درک

❄
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؟ هدرک یلکیغتییر تفگن هگم ؟ هدش دیهگای ؟مدا هدش ضوع ی تفگن هگم : هناورپ

متخ. ری لخاد ور یاه زبس ایزا هتسد و مدرک نشور ور نک دروخ ی زبس و مدرک یاتییدباالواپیین هنوشن هب ور مرس

وتیهز. دنت شنوبز مه زونه . شندز نوبز مخز تداع االن هدش ضوع چیش همه _

. هرادن یو سک دوب،االنهکدیهگ یش گدنز وت نیزا دوجو رطاخب درک تلو هگا عقوم نوا نک شلو _اینور

ونیزا. ماس دوجو تحیاب نشب شنز نقاتشم هک نتسه رتخد لکی هنک هدارا هگا مه زونه _

ی. یمایرشب هنوخ مناخ رتخد نوا اجی یهب یوتمینوت شاب گنرز یمک _هگا



تالش تا کنشور رطاوخب ییمک شب تخبشوخ تا هچب تردپ زجب دیهگای سک یاب منینوت وت کنشور دوجو اب
ی؟ اوخ مایرومی مه زونه نک.

بی مشوگ زا تشن می منت وری هک شدنبرمک ی ادص و شاه یرفیدا ادص ای هظحل اما متشاد شسود مه زونه ارچ غورد
. تفر منی نور

یش. محر مایروبی هاگن درس میزرلیدزا منت مامت تسب می شقن ماه مشچ یپیش تنعل زور نوا راب ره

یاهن. دوب هدنز مکنشور هکاالن دوبن مولعم ی منیسر مداد هب متسود لسع رگا تفر و درک ماهر یت عضو ین رتدب وتی

ندی وهب متشاد هگن ور کنشور زاایهکن مدش می نوم شپی مداتفو التگیرمی کشم بادرم وتی هک اه تقو خیلی دنچ ره
. مدروا شا

یمنیسریمد بولطم ی تنیهج هب مدرک هکتالشمی مه ردقچ وره هشب گنسینرت مجراخم میدش ثعاب کنشور دوجو

. شمدروا ندیامنی الهب صا هک دوب رتهب نومه و دنوزرل ورمی منت هشب هابت مدوخ لثم شا ایهدن ایهکن رکف و

مدش می نوم شپی میدز ادص ور ممسا دنلب دمو وتمی هنوخ رد میپیچیدوزا هنوخ وتی شاه هدنخ ی ادص ی تقو زاب اما
: متفگ می ادخ هب راب رازه ی زور و مدرک یهک رکشان زا

. مرادن ور باذع این تقاط نکی...نم مناحتما ما هچب دوبن گبیهرواب مزا تلد هنکن . مدرک طلغ ادخیا

❄❄❄❄
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. هکرابم سپ یهت. اضر عالتم توکس :مینگ هناورپ

دوب. هتشاذگ امنیش هب شاه هنوگ وری چلا شق معی دنخبل میدزو قرب شاه مشچ تنط زاشی مدرک شهاگن

بوکیمد. شوزاب هب دوب متسد وتی یهک سفرک ی هقاس واب مدز ی دنخبل

می بارخ ننومب دبیم.یمکدیهگ نوشل ی وحت رتدوز هکابید نک کاپ ور یاه زبس این وشاپ اه فرح اجیاین :هب هفطاع

نش.

دش. نوشندرک کاپ لوغشم و درک زاب یور زبس اهی هتسب و داد نوکت رسی

دزن؟ گنز ی؟مایر درکن یراکپیاد تسار : هناورپ

پیادمنیمنک. بسانم راک اما مدرگ می وراه ی دنمزا نی مراد زور ره _هن

. منکب سوبوتا و ورتم ی، سکات جرخ ورابید مقوقح ی همه هک هرود ردقنا شراک لحم نیسیا بسانم شراک یا

مراک راکبی الزا صا منکب راک شارب مه زونه تساوخ می هگا تشاد بجعت اجی میدز گنز هگا .ینعی دزن گنز مایرمه

منیدرک.

تسنوت میگیریماشید سامت رهظ زا دعب مدرک پیاد بسانم راک ات دنچ میهش.نم تسرد چی همه هگرزب ادخ هرادن _عیب

ی. شب راک هب لوغشم یاجیی

. متفگن وچیزی مداد نوکت رسی

راتیکمیدش. تشاد مک مک اوه هک یمد مهفن وتحی دنتشذگ مه تشپ تعرس اههب تعاس

دوب. هتفر رد نومتسد زا ناکم و نامز باسح دوبیمهک هدش راک مرگ ردقنا و

گرزب تکاپ یاهوتیره رتشم شرافس دادعت وهب مدرک ی دنب هتسد وتیپالتسیک ور هدش خرس ی زبس فرظ ین رخا
. متشاذگ هنوخزپشا رانک چیمدو ور فلتخم یاهی زبس اهی هتسب



لخاد و مدرک دروخ و متخ نکری دروخ ی زبس لخاد مه ور اه نوا و مدوب هتسش دوب، هدرک کاپ هناورپ هک یاهیی زبس
منک. نوشخرس بش رخا ات متخ یری فرظ

بسانم ی عون هب مودک ره اما متفرگ سامت دوب هداد مادختسا اربی هناورپ هک اهیی هرامش واب متفر نفلت تمس هب
. متفر مقاتا وهب مدش دنلب نفلت زااپی زارد زااپ تسد و دنوبن

❄
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. تشاد ی منرب شا هحفص زا مشچ و دوب هتسشن شبات اپیبل هناورپ

مرس هب گنر نومه وشلایهب نت هب یور نشور بای راولش و وتنام . متفر مدمک تمس وهب متخادنا شهب ی هاگن

. متخادنا

دوب ممادنا نداد نوشن رت لپت اربی گنر رتین بسانم نشور گنر و مدوب هدش مکیالرغ دجیاد

یمدو شخب هزات یی وور گنر متروص هب ماه مشچ تشپ رابیکی مشچ طخ و وریلم مرک ندز واب مداتس یایهنای ولج
. مدرک لماک ور ارایمش بسانم و تام رژی ندز اب

دوب بات وتیبل شرس زونه هناورپ

. دروخ منی نوکت ای هظحل و

درک. مهاگن هدز تشحو شکیدو هینی سرت مدز.زا شادص بوکیمدو شاپ یموری تسد ابکیف

رپی؟ تساجک تساوح : هفطاع



ی. اوخ منی نور .چیزیزابی مدب یل وحت ی ربکا مناخ شمیریو یاهیاقای زبس میمراین نم

. تشاذگ وریمه ور شاه مشچ ای هظحل و تشاذگ شبلق وری ور شتسد

ماوخ چیزیمنی ،هن رتخد یم دنوسرت رپی:

یچیزیگبیر. کاروخ اربینیزایه

. تبحص وشبیهناپی هنک پیاد تقو هرابود شمیری ماوخ مرب.منی می مدوخ اب کنشور _

می گرزب ترامع نوا وتی تشاد تا هچب یاالن دوب هدش شنز یو دوب هداد شوگ شفرح اتاالنهب هگا ایوت. هنوو _دی

ی. میدرب تذل نوتلسع هام میدزیوزا مدق اهیراپیس نوبا یوتیخی تشاد مه تدوخ دش

سیهنمینزی؟ هب ور شگنس هک هسر وتمی چیهب تقونا _

ی. مهمیدرب ور نم دجیتد ی هنوخ میسریدیمووتی یی واون نون هبیه مه ام وت رطاخب هچدیدیاشید ور ادخ _

رش میرخیمداتزا زور ونوهب بات یهبل شاهاب و متفرگ مهمی پیشور لوپ مدش خالصمی نداد هراجا رش زا تقونا
. مدش یخالصمی نتسکف بات اینبل

شکیمد. یش رفرف ی اهوم یوری تسد و مدز ی دنخلت
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هصغ ، دندوب مک مدوخ اهی هصغ

دش. هفاضا شهب رپیمه بات بل

رتمک یماین تفرگ می شارب دجید ونو بات ویهبل مدرک یمی رکف ابیدیه دوب نومجرخ کمک و میدرک راک بات اباینبل
. منکب شاه ی بوخ باوج رد متسنوت هکمی دوب ینراکی

می هسردم یاهب تشاد می هگن ور کنشور متفر می راک رس هک تقو وره دوب هدرک کمک مهب خیلی تدم وتیاین هناورپ
. شدرب

داد. رارق مهار رس رپیور لثم ی تسود هک مدوب نونمم ادخ زا

وابیدی تشاد مهایت مارب یترپیمه عضو کنشور رب االندیهگعالهو مدرک پیادمی بسانم یهراک رسیرتع هچره ابید
. مداد می نوم ی گدنز یهب نوکت ه

یور گدنز ین رتهب درم نوا تحیرگا مشب مود نز متس نی رضاح مبیمر یمه گنسرگ زا نم متفگ تهب راب رازه : هفطاع

هنک. مهارف مارب

تخبدب مه ما هچب مدوخ رب وعالهو مشک ردیمی هبرد مراد و7سلا مدروخ مه ور شاپ تشپ مدرک و یکراباینراک

منیمنک. وراک دشدیهگاین

لبق.. هعفد لثم مه اینراب تس نی رارق : هناورپ

. مدنوشن شاه وریبل توکس رهم و مدروا باال توکس ناونع هب ور متسد

لبق. هعفد هچ هچایرابن ننک منی مهاب ی قرف _هیچ

میهرب. باسح شنز چیزا لثم نوا لطاب هزیخیلا اما هگب شنز شمیریهب ایهکن رگم

شمیری نز اعطق مشب رشیک دیهگای سک وراب مرسمه و مشاب ی سک مود نز داوخ منی ملد نم یهک روط نومه نمضرد
. هشب ی ضار رابجا هب هگا تحی هرادن تسود ینچیزیور چمه مه

نتشادرب زا دعب و مدموا نور بی قاتا یزا رسرس ی ظفاحادخ ابیک مونشب ور شفرح ی همادا ات مدنومن رظتنم دیگ
مدز. نور بی هنوخ اهزا تکاپ



. دنوزرل ورمی منت هامرذا ی اوه ی کنخ میدشو درس تشاد مک مک اوه

. مدنوسر هچوک رس هب ور مدوخ مورا مورا شکیمدو شوغا رد ور مدوخ و مدرک هقلح منت رود ور ماه تسد

یپیادمیدش. تخس شامینهب و دوب هدش راتیک اوه

یهک... سکات ردیغزایک اما ندرک زمرت ماپ ی ولج دنلب ی ساش ات هتفرگ ارپید شامینیزا ره

❄❄❄❄

❄❄
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منک. طی سمیرورپیهدا یزا رادقم ات متفرگ ردپیش ور مهار ابکالگفی

یایپیادمنیدش. سکات مدرک تالشمی هچره اما دوب هدش کشخ متسد تسوپ و خرس اوهبینیم ی درس زا

و انامه قرب و دعر ی ادص . مدنوسر ور هبپیدا ور مدوخ شکیمدو ی دنلب هین سرت زا قرب یدرو ادص و نامسا شرغاب

... انامه نوراب رابیند

. تخادنا می تسا هرفن ود اوه تفگ هکمی فورعم ی هلمج وریدا نم بش راتیک نامسا و نوراب این

و درس ی اوه وریوتیاین پیهدا طقف هرفن یود اوه زا مدز ی دنخزوپ و متخادنا متسد یوتی زبس اهی تکاپ یهب هاگن
دوب. هدش نم صنیب قرب و دعر ی ادص

هراجا هب ایهکن نودب و منک کتیه شهب منوتب هک تساوخ یورمی درم .ملد قشع سنج زا تساوخ یمی گنوو یمکدی ملد

بش. لد ونزبیمهب مراذب شاه تسد وتی ور ماه تسد منک رکف کنشور هسردم رهشیهی لوپ و هنوخ ی



فرطنوا یهک کچوک راگی هب ور نومدوخ نونز مدق نوراب نزبیموزیر هزادنا نوماه مدق وراب رهش بجو هب بجو و
یم. نوسرب دوب نوبا خی

دبیم. شرافس یوبل فرظ دندوب هتفرگرب ور متشونرس اه زور هکاین یاهیی تخبدب همه زا قراف راگیابیتسیمو رانک

نوماه نوختسا زغم وت اهوبل غاد یموزا دروخ می نشب کنخ دبیممکی هزاجا ایهکن نودب هدنخ یو خوش وراب اهوبل
میدش. مرگ

ربارب میشکیدورد شتا هب ور نوماه نت هک دوب مدرم و نم بین قشع ی امرگ واین دوب هنوهب اه یوبل غاد اشیدمه
میدرک. ظفاحم نومزا یاپییزی درس ی اوه

یم. دنوسر یمی دعب راگی هب ور نومدوخ نونز مدق یمیدرکیمو ظفاحادخ راگیچی درم زا نوا زا دعب اشید

میدرکیم. غادانعن و کشک رپزا ور شور و مداد می شرافس هتشر شا فرظ یه

... رفنود اربی شا فرظ یه

رفن... اربیود قشاق یک

... رفنود اربی هناقشاع ی گدنز ویک

❄❄

❄❄❄❄
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می لمع رتچ بشیه رتش حاالبی هک گرزب اهی نوب اسیه نوا زیر دوب هدش راگیچی فارطا یاهیپالتسیکیهک لدنص وری
میدزیم دنخبل خیهرمیدشیمو اهیمه مشچ وتی میدش دنلب شا فرظ زا یهک راخب تشپ یموزا تسشن می ندرک



مدرم اهی تسد راصح زا ماه تسد ایهکن نودب میدرکیمو اوسر ورپیشمه نوملد نوماه هدنخ و نوماه مشچ واب
... مدرک دزنیکمی شناهد وهب مدرک می شا رپزا ور قشاق هشب دازا

... شمرگ و خلت رطع یاوبی دوب هدرک متسم رس ءانعن و کشک شوخ وبی

؟ دوب چی شرطع

شیرین... هصلخ یه دشک می هصلخ هب ور مدا و میداد ورس تخرد بوچ وبی هک دوب اشیداللیک

دوب. ادارپ رطع اشیدمه هن اما

لثم تافلخم ابیمک هارمه یو نادعمش و اهیالند لگ رطع اب دوب هدش کرتیب وناویلهک جنران لثم ی شوخ وبی
میداد. شزاون ور هکبینیما ربنع و لا قترپ اهی هفوکش

و میدرک توعد شیرین وریایی دیند روصت هب ور نم و شنت رطع اب دوب هدش کرتیب دوب یهک رطع ره دوب رهچیهک
. مشکب تسد وریا نوا زا تساوخ منی ملد

وریب ینراب رخا و دوب هدش دقیمی نم اربی سلا تفه هزادنا یدقیمی...اشیدهب انشا یه دوب انشا مارب جعیب شوب

مدوب هدرک شسح مقاتا تخت تشلا

ید باوخ ومی تفرگ می مورا مرانک و تشاذ می شرس شور مایمر یهک تشلا ب نومه

ماه تشگنا رس وراب شا هنودرم شکیهد الرغو تروص و مدش خیهرمی شهب و مدنوم می بیراد شرانک اه تعاس نم و
. مدرک می شزاون

شاگن ماوخب هک هشابن مرانک مایری دیهگ منک زاب ور ماه مشچ ی تقو و مباوخب زاایهکن یمد سرت یمد...مهیهشمی سرت می

. منکب ششزاون ماوخب و منک

خلت یت عقاو و منوم می نم میهشو مومت وریایشیریمن دوز هکدیریا یمیدرک روادا ی مهب راب یمره گدنز وتی نیزا دوجو
ییم... اهنت رمع یمویک گدنز

منی اما متفر یمایرمی گدنز اهابیدزا فرح زااین دوز خیلی هک مدوبرفاسم یه اهنت نم و دوب قحنیزا ی گدنز نوا
. هنوم می مرهوش پیش ملد و میهنک یلد گدنز نوا زا ممسج اهنت منتفر اب متسنود

دوب. مرانک رد ور زور یزا تعاس دنچ طقف هتفه مامت زا یهک رهوش دنچ ره



☀☀☀☀
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ورب شدنب و مدرک تسرد دوب هدموا اپیین ما هنوش وری زا ور هک وکیمف مدموا مدوخ وهب مدروخ دشیدیهک نوکت اب
شکیمد. اال

لغب ور شدوخ مکحم و دوب هدش شخرس بینیش کون اوه ی درس .زا مدرک دوب هدروخ مهب یهک نووج رتخد یهب هاگن

دوب. هدرک

هنک. مرگ ور شدوخ ندرک اپ نوا ابایناپو عسیمیدرک و تشادن رارق و مورا هظحل یک

. دوبن مساوح مدروخ نوتهب مناخ ید شخبب : رتخد

.. هرادن مدز:عیبی ی دنخبل و مداد نوکت رسی

هنک تکرح سوبوتا زاایهکن لبق و دنوسر دوب هداتس مکیاپیینرتای یهک سوبوتا هب ور شدوخ تعرس یدزوهب دنخبل
دش. راوس شکیدو ورباال شدوخ و تفرگ ور سوبوتا اهیرد میهل هشب رتش بی شتعرس و

هکای دوب تعاس دزنیکهبنیم نم و 7دوب تعاس مدرک هاگن متعاس هب متفرگ کرتخد زا مشچ شکیمدو معیقی سفن

. مدش خیهر مور هب ور شورف راگیوبل وهب مدوب هداتس ای نوراب زیراین اجن

تسد اهی تشگنا یهب هاگن و مداد پچ تسد هب تسار تسد زا ور یاه زبس کاپ شکیمدو رسکالگفی یزا فوپ
. متخادنا متسار

دوب. هدش خرس و دوب هداتفا ماه تشگنا اهیپالتسیکور هتسد در



و مداتفا هار هب دعب و متشاذگ وریمه ور ماه مشچ ای هظحل متسد درد وزا مدرک هتسب و زاب ور ماه تشگنا مورا
مرب. پیهدا مدوب روبجم یمدوحاالزاب سرن مه سوبوتا نوا تحیهب هک مدوخ اربی مداتسرف تنعل

سریمد. هارراهچ وریهب پیهدا عبر زایک دعب رقتیاب

یخ تدش هب دوب هدش عمج مشفک وتی یهک نوراب با رطاوخب ماهاپ و مرادرب مدق زا مدق متسنوت منی یزیدا گتسخ زا
دوب مرانک شامینیهک قوب هکاب مدوب هتشادنرب رتش یبی مدق دنچ زونه اما مداتفا هار هب هرابود میدرک. درد و دوب هدرک

. مدنودرگرب رس

. مدش شامین راوس تعرس وهب مدز ی دنخبل نداد مهب ندیاور راگنا گنر درز ی سکات ابدیند

☀
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زا ور دوب مشفک وتی وبایهک مداد ژ اسام ور ما هدرک مرو ی اهاپ ومکی مدروا رد ماپ زا مه شفک ندش راوس ضحم هب
شکیمد. ورباال رسیعشیهش و متخ ری نور ببی هرجنپ

ور هدننار باوج وخیر وهلب مرس نداد نوکت اب اهنت دصقم هب سریند وات متشاذگ وریمه ور ماه مشچ ی گتسخ زا
مداد

مک هک مندب هرابود و مدش شامینپیهدا زا تعرس وهب مدرک باسح یور سکات شمیریارکیه یاقای هچوک هب سریند اب
درک. یخ هراب هبیک میدش مرگ تشاد مک

مهرس تشپ و دنت اهیی مدق یواب تخس هب

. مدرشف ور رد گنز و مدنوسر هنوخ هب ور مدوخ



وتآینفپیچید. مناخ یسآیه ادص

ناج. هفطاع _بیاوت

. مدش لخاد و مداد له وردو مدز یری وصت یهبآینف دنخبل

متخادنا هنوخ گرزب حیطا یهب هاگن

حی طسو تسرد نامتخاس و دندوب هدرک فسید شرف گنس ور حیطا فک ... هرتم دص دنچ دوبن مولعم تحی گرزب ردقنا

. تشاد رارق طا

ماتینمیدرک ور حیطا رون هک دندوب هداد رارق دنلب اهی غارچ فرط ود زا ور نومتخاس هب سریند ات یردحیطا ولج زا
دنسرب نومتخاس لخاد اتهب دندرک می روبع اه غارچ این طسو هار ینزا نکاس و

دندوب یهد بسچ منت هب نوراب زاخیسی منت اهی سابل مامت و دوب هدش رت مکیدنت نوراب

. مشب مزین رب شقن مداد می لا متحا هظحل وره متشاد مربی اهیخیس شرف گنس وری نئمطمان ور ماه مدق

. مدش دراو رسیع سریمدو نومتخاس هب ندنک نوج رازه اب هرخ بال

میدرک. مهاگن تشاد و هداتس ای مراظتنا هب هلوح یردابیک ولج مهیگشیش دنخبل نومه اب مناخ سآیه

شکید. نور بی مدز اهییخ تشگنا زابین ور یاه زبس تکاپ و تفرگ مولج ور هلوح

ی. دروا می ادرف دوبن هلجع ی. دموا نوراب وتیاین ارچ یزعیمز. دموا شوخ سآیه:

گبیهر. نوراب ی روجن ای مدرک منی مه شرکف هزات . نوتتسد هب منوسرب رادیناشیددیر نومهم ادرف متفگ _
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درک. ادهیمت موشیهنای تمس وهب تشاذگ مرمک تشپ ور شتسد و داد نوکت رسی

هدروا دوجوب بطیعیور یی اضف و دندوب هدناشوپ پوچاب ور شاه هکدیراو تشاد رارق هنوخزپشا سنلا تسار تمس
. دندوب

دوب. هدش وآیز نوشهب ی گنر زبسر اهیرحی هدرپ میدشو زاب حیطا تمس هب مه هنوخزپشا ی اهتنا اهی هرجنپ

ای. هرقن یو سوط گنر هب یمه قرب اسویل تس و دندوب ای هوهق گنر اههب باکیتن

هکاتنی دندوب هتشاذگ شور یمه رولب نودلگ و تشاد رارق بوچ سنچ یزا روخ راهان گرزب مهمیز هنوخزپشا مینو
. گنر درز اهیزر لگ زا دوب رپ شلخاد و دندوب هدرک با هم

کت لبم دوب.وری هدش چیهد شولج ای هوهق و مرک ی تحار ناملبم و تشاد رارق هنوخزپشا نپوا ی ولج تسرد موشیهن

. متفرگ موشیهن تمس هب ور ماه تسد و متسشن دوب موشیهن دزنیکهب ایهک هرفن

. داتس ای نپوا تشپ دشو هنوخزپشا لخاد مناخ سآیه

زعیمز؟ هوهق سایه:اچییا

. هشب رسحلا بیرا هوهق شارب مناخ شمیری: اقای

ناونع هب متساوخ مدز. ی دنخبل رابجا وری وزا مدرک ی هاگن دمو اهاپیینمی هلپ شمیریهک وهب مدنودرگرب ور مرس

شبیمن. درک هراشا تسد هکاب مشب دنلب ماج زا مارتحا

شبین. ساب تحار شمیری:

. تسشن موربور و دموا متمس هب

شمیری _سالماقای

. تسب شقن شاه یوریبل کحضم دنخبل و درک دزنیمک ور شرس

. هفطاع نم اب شاب تحار شمیری هکمیگی مه زونه _

. منزب شادص یک چوک مسا هب مه نم هنک مباجم دزات ادص دنوش وپی دنوسپ نودب ور ممسا دمع زا

. مدش خیهر ماه تسد وهب متخادنا اپیین ور مرس

مرت. تحار ی روطن :ای هفطاع

هوهق ندرک تسرد لوغشم .سایه مدش خیهر هنوخزپشا وهب مدروا ورباال مرس تشحو اب تسشن متسد وری هک شتسد

. دوبن ام هب شساوح و دوب
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. متحاران ی روطن شمیری:نمای

درک. هاگن ور ماه تشگنا و تفرگ شتسد وتی ور متسد مکحم هک مشکب نور بی شتسد زا ور متسد متساوخ

نی ندرک راک اهملا تسد یاین دروا تدوخ زور هب هچ رتخد ی.ببین دروا تگنشق اهی تسد رس شمیری:هچبالیی

. هدافتسا ابید ندرک شزاون اربی طقف زاایان نتس

ی زبس ندرک کاپ رطاخب ماه تشگنا یر متخادنا دوب هدش وربز دوب هدرک ی کشخ اوه ی درس زا هک ماه تسد یهب هاگن
دوب. هدش کاچ کاچ و دوب هتخادنا   تسوپ

. مشکب نور بی شاه تسد راصح زا ور ماه تسد مدرک عسی و متفرگ نودند هب ور مبل

دز. ماه تسد وریهب مرک یزا رادقم و تشادرب موشیهن رانک لوسنک وری زا یور مرک نم قتالاهی هب هجوت بی نوا اما

ی هاگن نیم مدشن رضاح تحی تدم این مامت ووتی مدش متسد وری مرک ندرک شخپ لوغشم و مدرک ی رکشت زیربل
. مزادنب شهب

نوا رتدب همه زا دبمیدرک ور حملا دوب رت کشخ وکیرمه زا شرس طسو هک شسات هلک نوا و شا هدنگ مکش نوا دیند
. تخادنا می منوج هب ور سرت شز هی هاگن هکاب دوب شزبس اهی مشچ

؟! هفطاع شمیری:

. شدوخ نشیمدو ور شادص مدوخ طقف هک مورا ردقنا دز مادص مورا

. مدرک شهاگن وسلای و مدروا ورباال مرس



. تخادنا هنوخرپشا یهب هاگن درتید واب دنودرگرب ور شرس

دش. خیهر مهب شا ردیهد هاگن نوا واب تشگرب متمس هب دش تحار سآیه تباب زا هک شلا خی

ی؟ درک ور تارکف شمیری:

شتروص وری ات دمو باالمی تشاد یهک تسد نوا و منک ظفح ور مشمارا مدرک عسی و مدرک وباالواپیین مرس مورآ
منک. لر تنک ور شبیهن

منیهش. ضوع ممرظن چیهو مباوج هک متفگ نوتهب اهراب و اهراب .نم دوبن ندرک رکف هب :نیزا هفطاع

رکف تا هچب ابایهدن ارچ بوخ رتخد ی دنبب لد مهب یهراکیمیمنک مهب هدب تصرف متفگ منیای؟ لقع رس ارچ وت رتخد _

منینکی؟

هنک. ردتیس هسردم ین رتهب یووتی گدنز هنوخ ین رتهب ابیدوتی نوا

شبین... تخبشوخ کنشور وتو ماوخ خیهر،می نم منک.نیت نوتسلگ نوتارب یور گدنز نم ات هدب یههلب طقف وت
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. مداد له شملا لخاد رتش وربی ماهوم و مدرک بترم ور خیمس شلا صرح اب

نم هب مشب نوتغ صی نم ایهکن نودب خیهرمینوتید نوتت نی هگا مه امش منیگیهر شوم ادخ ی اضر ضحم ای هبرگ _هیچ

نکید. کمک ردپ یبی هچب نوا و

. مداتس ای شولج و مدش دنلب ماج یتزا نابصع اب

منینکید. شجرخ یمه نموترازه هارنیدایه نوتاهاب فرط مینزیدلویات ندرک ی بوخ زانیتخیرو مد نوتمه : هفطاع



. تشاذگ لبم هتسد وری ور شتسد کتیهدزو لبم هب

منیگیهر. شوم ادخ ی اضر ضحم ای هبرگ میگیهیچ تسار شمیری:

شاب لقاع ؟ منکب تا هچب وتو جرخ ی ناجم و تفم بیما مدروا ورد مدرک راک تمحز هب هک یور ابیدلوپ ارچ نم وگب وت
وتزیابیی... هفطاع

ای نودب شامینمیشی و هنوخ و تحار ی گدنز یه بحاص منیدیموت تخاب ام زا مودک هیچ هطبار ی...وتیاین نووج

میمش. نووج یهنززیابو بحاص منم دبی شامیتن اربی کچ و طسق دبی هراجا ی اوخب هکن

؟ هروطچ ردمیهش نوا واینهب میهرا قوذرس ونم شاه مشچ یقایهکاب رتخد یه

. متشادرب مدق رد تمس وهب متفرگ شزا ور مهاگن ترفن اب

تدوخ یه نوزرا تلوپ . مدب تفخ هباین نت متس نی رضاح مه یمبیمر گنسرگ _زا

. مدروا هوهق تارب ناج هفطاع دشی دنلب اجک سآیه:

مدز. ی دنخبل رابج یمدوبال خرچ شتمس هب

مرب. دوز ابید مرادن میل نونمم _هن

. مسر می تمدخ دیهگ نامز شهللایه نا

یاه زبس لوپ .اینمه تشاذگ متسد وتی یور لوارت یدزو دنخبل سایه

. مدش جراخ هنوخ رسیزا رس ی ظفاحادخ وابیه مدرک ی رکشت زیربل

. متفر دعبیم ی رتشم هنوخ و هچوک ی اهتنا تمس وهب متفرگ تسد وتی ور دعب تکاپ

. مدنوسر نوبا رسخی هب ور مدوخ تعرس هب مدزم تسد نتفرگ زا دعب و مداد یل وحت مه وراه نوا



دمو. می دنب تشاد مک مک مه موراب و دموا یگیمر سکات دوز هکاین دوب ی قاب شرکش اجی

مورا متسنوت ومنی دوب شمیری اهی فرح گردیر مرکف سمیر لوط مامت رد سریمد.اما هنوخ اتهب تشاذگ ی تعاس نیم

مشاب
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. مدش هچوک لخاد ارکیه ندرک باسح زا دعب و مدش شامینپیهدا زا

میدشوهبای رتش بی مسرتسا مدش دزنیکرتمی هنوخ هب هچ ره دوب هداتس ییای انشا باالی لدم شامین نومتخاس ی ولج
شامینکیه؟ نوا بحاص دیمدو اجک شامینور این مدرک می رکف ن

دش. پیهدا تشاد نت یهب کشم راولش و تک یهک درم دشو زاب هدننار تمس برد

. مربب زایدا کر دقوباالوهیتب نوا بحاص متسنوت منی تقو هیچ اما دوب مهب شتشپ هک هتسرد

. مدنوسر ی مایلعر هب ور مدوخ یمدو شخب تعرس ماه مدق هب هلجعاب

. مدنوسر شهب ار مدوخ نانز سفن هک هشب نومتخاس دراو تساوخ

مینکی؟ راکچ :ایاجن هفطاع

یدز. دنخزوپ و دموا باال متروص وری ات ماه شفک کون زا شهاگن ید. خرچ متمس هب نشیمند اب

ی. شاب تا هنوخ ابیدوتی بش تقونا مدرک می رکف مایر:

. مداتس ای نومتخاس ی ولج و مدش در شرانک زا شفرح انکیهی هب هجوت بی



. مدوب اجک هک مدوب یح ضوت تهب هشاب المز منیمنک رکف : هفطاع

دنخید. دنلب ی ادص واب تخادنا نومسا یهب هاگن و درک شتخود شوخ ای هچراپ راولش وتیجیب ور شاه تسد

وت؟ منینکیبیما فراعت میرین. اجک یحدبینهک ضوت نارگ هبدی هرادن ینلدیلی تسه لقتسم مناخ امشیه مایر:خنیر

. مدب تروق ور منهد قازب متسنوت تحیمنی سرت زا

ی ساسا گنج اربییه ور مدوخ و ورمیمدز ما هچب ورمیدیدابیدقید کنشور ماو هنوخ وتی دمو یمی مایلعر رگا
. مدرک می هداما

بیایباال. منک تتوعد منوت منی مراد هنوخمه و متسه کرتشم یدیهگ سک اب نوچ ور ما هنوخ ید شخبب : هفطاع

. تساه دزنیکی این هفاک یربیمیه اوخ می رگا

شامین؟ نکیموتی تبحص مهاب هظحل دنچ .میهش ناهنت هنوخ اه هچب مرب دوز تس،ابید ی:نیزاینی مایلعر

. متسشنولج و مدز رود شامینور و مداد نوکت رسی مورا
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بی ردقنا و مدوب مورا ردبیمرا ور شدب راتفر وتالفی مشاب ی نابصع هکاالنهکابید دوب شوت ی تمکح هچ منود منی
. مدب تسد زا یور تبحص اینمه تصرف متساوخ منی هک مدوب شگنتلد و بات

دوب. هدش خیهر ولج وهب دوب هتفرگ برض نومرف وری مورا

. مدرک بترم ور مراد من خیمس شلا شکیمدوج ی فوپ دوب نومن یهکبی توکس زا کالهف

درک. مهاگن وسلای و دموا شدوخ هب هرخ اتبال مدز شادص مورا



نکی؟ هاگن ورب ور هب شامینهک وت یبیما :تفگ هفطاع

منک. هاگن وت رادیهب تسود :خیلی تخادنا یم لدنص تشپ ور شتسد یدزو دنخزوپ

. متفرگ شزا ومور و مدرک مه رد ور ماه مخا

یایاجن. دموا یو درک لو و تاه هچب تقونا یهک تشاد ی مهم راک هچ وگب دوبن این مروظنم : هفطاع

. مدموا ماه هچب رطاوخب . هدوبن وت هرهچ دیند ممهم راک اعطق ی: مایلعر

. مدش خیهر شهب یت نابصع مدواب اسیی مه ور صرح زا ور ماه نودند

ی؟ میدرگ تاه هچب لا بند :ایاجن هفطاع

. مدرگ می ماه هچب راتسرپ لا بند _ایاجن

ی. درگرب هک هراد تسود مه ماس ورمیگیهرو تا هنوهب نیزا

بیداو هبدیمند هدش روبجم مایر هک ندش هتسباو مهب ردقنا ماس نیزاو هتفه یک ضرع رد هک مدرک می رواب ینعیابید
راک؟ رس مدرگرب هک داوخب مزا

ملای عاضوا و مراد دمارد نوا رب مایرورببیمنوعالهو تعاس وره زور ره منوت می هرابود هک مدوب لا حشوخ ی فرط زا
میگیهر. نوماس رسو م

ناکما هظحل وره مدش می رود کنشور زا مدق یک مدش دزنیکمی مایر هب ردقچ ره نوچ مدوب نارگن یمه فرط زا
. هشب ربخاب کنشور دوجو مایرزا تشاد
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ی تنیهج ملایهب ظاحل وزا مدنبب ور مدوخ تشپ منوتب ات منک راک اجنوا یور تقو دنچ یه زجایهکن دوبن ای هراچ اما
. مسرب ی بولطم

. مدرک می نور یمبی گدنز مایروزا اربیمهیهش ویکراب متفر می رهش اشیدزااین نوا زا دعب

خایر. زور دنچ این قافتا تباب مدب شرازا هکیمک دوب المز لقادح مدرک می لوبق ی دوز ابنیدهباین اما



نوتهب ور مباوج ینمه تفرگ می سامت هگا بیای اتایاجن دوبن مه رساینراک.المز مدرگرب منوت منی نم یداما شخبب : هفطاع

. مداد می

. شوخ تبش مرب نمدیهگابید

وت مفرح نشیند وزا هونشب هن هک تشادن عقوت دوب هدش خیهر مهب توکس رد اهنت و دوب هدش درگ بجعت زا شاه مشچ
. دروخ منی نوکت شاج زا مه رتم وتحییکمیلی دوب هتفر کوش

منک. ناهنپ ور تفرگ می لکش تشاد یهک دنخبل نوا ات متفرگ نودند هب ور مبل

. دروا شدوخ هب شامینمایرور رد ندش هتسب ی ادص راگنا . مدش شامینپیهدا وزا مدرک زاب شامینور رد

راهچ ی ولج ور شاه تسد دشو مهار دص هک مشب نومتخاس لخاد متساوخ . دموا ملا بند دشوهب شامینپیاد رسیعزا

. تشاذگ رد بوچ

ی،نماال طاع نک ربص مایر:

. منودرگ می ترب هک مدوب هداد لوق مدب چی وماه هچب باوج ن

یمیدادی. کلا لوق ابنید هتدوخ لکشم دیهگ نوا : هفطاع

مایر:رادیتالفیمینکی؟

اه... مدوخ اهویازا مدا هانگ یازا مرذگ می متس وتکیهننی لثم نم _هن

. مدب تسد وزا اینراک ماوخ ازمیاو...منی بیهمو هارمه هب میهد مهب یمه بوخ ی قوقح مدش راک هب لوغشم اجیدیهگ

دز. مکشخ دز یهک فرح هکاب مشب نومتخاس دراو ات مدرک شهب تشپ

منینکی؟ لوبق مه چی؟زاب تا هامیهنا قوقح ور مراذب 500دیهگ ی:هگا مایلعر

هن منوا . هدب راتسرپ لوپ نموت 2میلینو هامیهنا شرطاوخب دوب رضاح هک دوب دیهد مارب ی باوخ هچ مایر منود منی

ی... زور هنابش راتسرپ
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؟ منکب متسنوت می راکچ ودمیلینو اب

؟ هنوم می مارب ردقچ و... وزاگ قرب با، لوپ مه نموت و200 مدب ور هنوخ زا ما هراجا مهس هگا شنموت 300

و مرب مایر هنوخ هب منوتب ات مداد شامینمی ارکیه زهیهن ردقچ هام رد مدوخ ؟ دوب ردقچ کنشور ی هسردم ورسیس لوپ
میدش؟ ردقچ هنوخ جرخ ؟ مدرگرب

. دنوم می مارب نموت 600یا700 شرخا اشید مدرک می باسح رگا مه وراب همه

. مرادرب هناورپ اربی ههام 6 طاسقا اب بات یهپل متسنوت می تقونا

. مدموا مدوخ یمایرهب ادص هکاب مدرک یمی تشگنا رس باسح یه متشاد منهذ وتی

دوب هتفگ یهک غلبم هکاب دوب مهفیهد مه نوا راگنا دوب شبل ور دنخبل

. مدوب هدش ی ضار

. تفر شن شامی تمس وهب تشاذگ متسد وت لکیدیور

. شاب هنوخ هسردم اههب هچب نتفر زا لبق مهیهش لثم ادرف ی: مایلعر

. هشاب هداما وریمیز اه هچب ی هناحبص 7:10 تعاس سار داوخ می ملد



دش. شامین راوس یدزو دنخزوپ نم هب هجوت هکبی مدب ور شباوج متساوخ

یم. شوگ ندروخ گنز دشاب ی واسم تلا فسا وری شاه التسیک ندش شکیهد ی ادص

. مداد سامت شکیمدودر ی فوپ یم شوگ وری هناورپ ی هرامش ابدیند

یم. گدنز هب داد نوماس رسو اربی هشاب ینهار رتهب اشیداین مدرک رکف مدوخ واب متخادنا متسد لکیدیوت یهب هاگن

. مدش نومتخاس دراو و متشاذگ رانک درتیدور و مدرشف متسد وتی مکحم لکیدور

هنوخ هب ور مدوخ ندنک نوج رازه وهب مرب هلپ زا ور هار مامت مدش روبجم سپ دوب بارخ روسناسا مهیهش لثم
. مدنوسر

●●●●●●●●●●●●●●
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اهی مشچ واب دروا باال سامتلا ی هنوشن هب ور شاه تسد . متفر شتمس وهب متشادرب وآیز تخر ور زا ور نیزا تکا ژ

درک. مهاگن مولظم

مرادن شسود این نوج ی طاع نیزا:هن

میمنک. شهاوخ مشوپب مه ور سابل همه این همتخس

. مدش شسابل ندرک نت لوغشم و شمتفرگ ملغب رسیعوتی و مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب ماگ دنچ واب مدز دنخبل

تنت مرگ سابل ابیدیه یربیوتیحیطا اوخب هک رفتیحمه اهی گنز ملد. زعیز درس اوه نور لویبی هتسرد : هفطاع

. هشاب

تفرگ همقل لوغشم یهک مایلعر رانک و تفر هنوخزپشا تمس هب هتفر مه اهیرد مخا واب درک مهقالب ور شاه تسد
. داتس ای دوب ماس اربی



ردبیهرا. ومسابل نوج ی طاع وگب منیهش مدرس نم نیزا:اباب

زعیمز. هتح صال هب یمیهنز فرح هگا ی طاع سپ هنک شوگ شرتگرزب فرح ابیدهب اباب رتخد ی:لگ مایلعر

نیزا:صالحینعیچی؟

گنفت ماس:ینعی

. مداد رارق نوشاه وتیکیف ور مدوب هتفرگ هک اهیی همقل و متفر نوشتمس وهب مدز ی دنخبل

. تسوت عفن هب سالهح.صالحینعیچیزیهک نوا مایر:هن

ینعیچی؟ عفن بخ نیزا:

شکید. دزو گنچ ور شاهوم امنیشی تروص دشوهب خیهر مهب مایرابکالگفی

. مداد شتسد هب ور شر شی ناو شکیمدولی مدوخ تمس هب ور ونیزا مدز ای ههقهق شراک اباین

. هبوخ اربیوت ینعیچیزیهک ی:عفن طاع

ی. نزب لوپما نیتسی روبجم یو روخ منی امرس دیهگ تقونا نوچ هبوخ تارب ی شوپب مرگ سابل ثمالوت

. شتسد دادیزا متاجن تدب خیتر ادخ مایر:
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اباب؟ اهی سوب لثم نیزا:

داد: همادا شدوخ هک مدرک شهاگن وسلای

.این هتبقارم هراد وتاوه مهیهش اباب یی اعد مهمیهگاین شدعب میهگ یهچیزیزیربل میهنک مسوب تقو ره اباب هخا

دیهگ؟ هبوخ اربیام مه

. نوکت رسی و مدز ی دنخبل

. هشاب شبقارم ادخ ات نک اعد و سوبب مه یور طاع نیزا:اباب

درک. مهتالقی یمایررد هاگن اب مهاگن هظحل نومه هک مدروا ورباال مرس بجعت اب

مایر زا مشچ متشاد ناوت هن اما دوب هتفر باال مندب ی امد و مدرک می سح ماه هنوگ تسوپ ورزیر نوخ تکرح رجینا
. مشاب خیهر شاه مشچ وتی اورپ بی منوتب هک تردق وهن مرادرب

خیهر مهب و درک پیاد قوس ماه وریبل هب ماه مشچ وری زا شهاگن . مدرشف ماه وریبل ور مه نودند زگیمدو بل

هدش.

. تفرگ ردپیش ور مرمک اهی هرهم وهار درک تکرح اپیین تمس هب مندرگ وری زا درس قرع

مه زا مشچ یمو دموا دوخ هب ود ره آینف گنز ی ادص .اب مدرگ یمی گفخ ساسحا و دوب هتفرگ تدش هب قاتا ی اوه

یم. تشادرب

یور ورس ی هدننار تسد اههب هچب هدرپس و مربب هانپ قاتا اتهب مدز نور بی هنوخزپشا زا مامح ندرک هداما ی هناهب هب
. مدش مایر قاتا لخاد گنز ررکم ی ادص هب هجوت وبی متشاذگ مایر دوخ ی هدهع هب

مهمینشیدند. اه هچب هکهیچمایرو مدوخ ور مبلق اهیدنت نابرض ی ادص مدنوم مکیدیهگمی رگا هک متشاد امتح

ور ملد دوز ردقچ هک مداتسرف تنعل مدوخ وهب مدش ناو ندرک رپ لوغشم نانک رغرغ و مدش مامح لخاد صرح اب
. مدرک می اوسر متشاد



دروا مدوخ هب ور نم مامح رد ندش یزاب ادص هظحل نومه دش رپ اتنیهم ناو هک دوب هتشذگ قدیهقای دنچ

میدرک. مهاگن و دوب هداتس سیهنای هب تسد رد بوچ راهچ .مایروتی متشگرب رد تمس وهب مدش دنلب شاج زا

. مشب نیزا هناگچب فرح وبیخیلا منک ظفح ور شمارا مدرک عسی اما مدش تلا جخ اپرپ اترس شهاگن زا هظحل
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. مدرک شبترم مرس شکیمدووری یایم کشرز نتاس ی رسور یهب تسد

. تفر می بقع و دروخ رسمی مرس ور شا همه اهی هچراپ سنج رطاخب

. دموا اپیین ماه مشچ تمس یمهب رسور وری زا شهاگن و تفرگ رظن ورزیر متاکرح

. تشادرب مدق متمس وهب تفرگ زادیراو ور شا یدزوکتیه دنخزوپ

. متشادرب بقع یهب مدق و مدرک تفس یمور رسور ی هرگ و متخادنا اپیین ور مرس شهاگن زا بذعم

ی؟ نوشوپ می نم ی:رادیچیوزا مایلعر

یهک مدق ات متشادرب بقع تمس هب یدیهگ مدق دبمیدرک.ابکالگفی ور میدشوحملا وکا مامح وتی شدنخزوپ ی ادص

منک. ناربج ور هشب دزنیمک ات تشاد مربی مایر

تسرد درک رپ دنلب ماگ دنچ وراب نومن یبی هلصاف دشومایر ید ماان مایمد دروخ مامح درس هبدیراو هک مرمک اما



. داتس یای تناس دنچ ی هلصاف اب موربور

فسید ترش وتیتی النیشهک ضع ی وریسیهن ور ماه تسد اهنت منک شهاگن ورباالگبیمرو مرس متشادن تارج تحی
، تشاذگ امنیشمی هب ور شدوخ ی بوخ هب

. مداد شله بقع تمس وهب متشاذگ

. دشن مهزیدا تناس تحییک نومن یبی هلصاف هک دوب مک ماه تسد راشف ردقنا اما

میدرک. غاد ور ماه هنوگ و ورباالمیدرب مندب ی امد تسشن می متروص وری هک شاه سفن ترارح

. مداد تروق ور منهد وبا مدش خیهر شاه مشچ یوتی تخس هب دروا ورباال مرس و تسشن ما هنوچ هکزیر شتسد

مینکی. شنوهنپ ارچ دیمد.دیهگ اهراب و اهراب ور اهوم هکاین ی:نم مایلعر

میدرک. قرف ضقیه دوبیم مرحم عقوم نوا : هفطاع

شابیم مرحم مایر:االنمهمینوتیم

. نشکب ی سفن یه تاهوم ی راذب ی رادرب ور یتا رسور ی مینوت تحار تقونا
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ور یشیناطیایهک هدنخ نوا زا مرذگب مدرک عسی و مدز سپ یت نابصع وراب تسشن می ماهوم وری تشاد هک شتسد
. شمومسم راکفا وری دوب اتیید رهم و دوب شاه یبل

. مدرک زابیشمی بش خیهم کسورع ور مدوخ و مدش ابنیدزابیهچمی دیهگ ایرابن



یمای هنادرم اهی سح زجب تشادن یلدیلی ناکم ین چمه وتی مه نوا نیزا هناکدوک فرح زا دعب یت مرحم داهنش اینپی
دوب. هدش رهکبیراد

عمج مدوجو اهیندیاوتی سح رتین روفنم و تفر باالواپیینمی مولگ وسیکب درشف می تشاد ور مولگ دبی ضغب
دوب. هدش

اهی مشچ یوت کشا اهی مشچ اب

. مدرک شهاگن وخیهر مدز مایرلز بجعتم

منیدرک. شتسد ندروا وتالشیاربیاپیین دوب هدش کشخ اوه وری مرس رانک شتسد

. مدروا باال تروص ی ولج ور ما هراشا تشگنا و مداد تروق ور مضغب ی تخس هب

ملد وری ورهچیزیهک مدرک زاب یتبل نابصع اب نوششزرل هب هجوت امابی یتمیزرلیند نابصع تدش زا ماه تسد
مشب اشیدمکیخلای ات مدروا نوبز هب ور گنسینیمیدرک

. ترب و رود ی ارتخد اربی راد هگن ور تفرخزم اهی داهنش :پی هفطاع

راکی هب مدب ونت مشب رخ فرح اتود هکاب متس نی قباس ی هفطاع نم

. هرادن مارب چیزی ررض زج هک

یم. گدنز یهب نزب دنگ یو درگرب هرابود حاالوت هک یمد شکن تمحز سلا تفه

؟ متشاد داهنش زااینپی مک سلا تفه مینکیوتیاین رکف

ی تقو بینرا شرس داوخ می نوشلد هک رهباالیی تحار هک هقلطم اربییهنز ندرک تیز نودند همه هگرگ هرپ رهش این
نزبی نوا رس باالیی هگا هزگ منی مه نوشکک و نوش ی گدنز غارس مینر ورمیننز شد یقی تحار هب دز ور نوشلد هک مه

دا.

نکی؟ ما یصیهغ اوخب هرابود اتوتبیایو متسشن سلا تفه ی درک رکف
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مایلعر هن دیهگ .ایرابن هنکب هدافتسا مزا هنوتن هسر می هار رهکیزا ات مدوخ موناخ مشب ات مدنک نوج سلا تفه : هفطاع

ی...

نکی... دوبن یمور گدنز مراذ منی

. متشادرب مدق رد تمس وهب مدرک کاپ میکچیدور ممشچ ی هشوگ زا تشاد یهک کشا هرطق

متس. ردبینهاربیای مدش روبجم دشو مایر تسد سایر بینهار متسد

دز. ما هنوش ایور هسوب شکیدو ولج و درک بترم مرس وری رسیمور وور داتس ای مرس تشپ تسرد

ات متفرگ نودند هب ور مبل اهنت و مداد رابیند هزاجا ماه کشا هب سپ منکب ندوب وقی هب رهاظت متسنوت زااینمنی رتش بی
. هشن دنلب مقه قه ی ادص

وری زا هک ور ماه مشچ تسشن یم رسور ی هرگ ووری دموا هکباال شتسد . داتس ای موربور تسرد و تشادرب ی مدق

. مدش خیهر شهب و مدرک زاب مدوب هتسب ی تحاران

دوب. یم رسور ی هرگ ندرک تفس لوغشم و دوب هتخادنا اپیین ور شرس ی گدنمرش اب

. شرخسمت رپزا هاگن نوا یزا رثا وهن دوب قدیهقپیش دنچ دنخبل یزا رثا هن

دش. خیهر مهب ومغ دوب درد رپزا هک اهیی مشچ اب دروا ورباال شرس تسشن شتسد وری هک مکشا هرطق

منک. تتحاران متساوخ منی ی:نم...نم مایلعر



یهک...ینعی... اوخب اشیدوت متفگ

داد. نور بی دننام هآ ور شسفن شکیدو الگفی کرس یزا فوپ

مدز. ی فرح ین چمه هعفد ارچیک منود منی متشادن ی روظنم نم هفطاع مایر:ببین

کمنیهش. هنک لوبق رادیاما قرف تا هتشذگ هکاب منک رواب ماوخ می

. مدش ضوع و مدرک قرف نم نکی رواب ی منینوت وت یهک روطنومه

زوسیم. رادیممی لد هب مه کیهنایکزا شتا رادیموت نومود ره ام

. هسرن هباپینا ترفن اینکیهنو تقو اشیدمههیچ منود شبیممنی مورا مودک ره هک هسر کیمی منود منی

❄❄❄❄

❄❄❄

❄❄

❄
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. مدب ترازا هک دوب این رطاوخب طقف دوب ی فرح راکیمنیمنک.رگا هب روبجم ور وت مایر:نم

مینش.نم... راطق ماه مشچ ی ولج ماه ی تخبدب متفو هکمی هتشذگ مهیدا زونه تس. نی مدوخ تسد

چیزیگبی. داوخ منی :هیش...دیهگ هفطاع

.... مرادن لد وتکیهنایهب زا نم

نمی. رتخد ردپ وت نوچ مدرک هفاضا ملد ووتی



درک. رتش وربی متارج هک تسب شقن شاهابل یور گنرمک دنخبل

هب یهکابیدکیهن دوبیمنوا رصقم هزادنا هبیک ود ره ووت نکی.نم شومارف ور هتشذگ ی منینوت هک یی :اینوت هفطاع

مراد زونه هک منم یسریدیواین تساوخ یهکمی چره هب سلا تفه وتیاین وت هزات ووت... نم هن نیهزا هشاب هتشاد لد

واپمیمنز. تسد ماه ی تخبدب وتی

. هشب مک مناهانگ راب زا یاشیدیمک شب تخبشوخ ات منک تا کمک ماوخ ی:می مایلعر

یمد. خرچ شتمس وهب متشاذگ نور یهببی مدق و مدرک زاب ور مامح ورد مدز ی دنخبل

. تمد ی شخب نم شابن مه تاهانگ راب نارگن بربیما. المت کشم سپ زا متفرگ :یدا هفطاع

شابیم. زانیزا بلطیند حاللیت لا بند ابیدهب

. تفرگ برض مامح فک یک مارس واباپهب تخادنا اپیین ور شرس ی تحاران اب

. مدشخبب تس نی رضاح نوا ی: مایلعر

مهمیبینیش؟ زونه هگم : هفطاع

ینعی...

گبیمر. ور ما هنونز یتاهی ساسح ی ولج متسنوتن هک دش روا یدا مهب هرابود پیچیدو مامح وتی شا هدنخ ی ادص

تقو اه.ره متسه مفرح رس زونه تس. نمنی ی گدنز وت،وتی زج هب رضاح زعیمز،هیچنزیردحلا شابن نارگن ی: مایلعر

شبیم. مرحم نکیمینوتیم هدارا

مه وردوهب مدز نور بی مامح زا نانز وجیغجیغ مدرک ترپ شتمس هب ور دوب مامح وتی هک ماس دابی پوت صرح اب
بوکیمد.

میدرک. رتش وربی مبلق شپط و دسر می مشوگ هب تشاد زونه شاه ههقهق ی ادص

. مدرشف مبلق وری ور متسد و متسب ور ماه مشچ و مدز کتیه رد رتش بی



❄

❄❄

❄❄❄

❄❄❄❄❣❣❣❣

❣❣❣

❣❣

❣
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مامیبوکید. یسیهن هسفق هب ور شدوخ مکحم میسریدو شوگ هب رتدنلب هظحل ره مبلق اهی شپط ی ادص

اه غورد نوا وزا تفرگ زابیمی هب ور مناور و حور و تشن می ملد هب اما دوب غورد هچرگ اهیمایر تنط اهوشی فرح
. منکن شرواب دمو حیمفمی هک دوب یشیرین

دز. نیزا بجار مایر هک دوب ی فرح مه نوا و دوب هدرک لوغشم ور مرکف دعب یهچیزی اما

ی روجچ و اجک ؟و دوب هدش تخبشوخ و دوب هداد یل کشت ی گدنز ی تقو دوب یهد شخبن مایرو زونه ارچ سلا تفه زا دعب
مایرورمیدید؟

منک. اهر ور مرکف و مشاب مورا مدرک عسی شکیمدو معیقی سفن مراکفا زا هتسخ

. متشاذگ تخت ووری مدرک هداما شارب یور بسانم سابل و متفر اهیمایر سابل دمک تمس هب

. متشاذگ وریمیز هدافتسا ی هداما و متشادرب وشک لخاد زا ور راوشس

یور گنر ی سوط نهار .پی مداد رارق تخت ووری متشادرب دمک وایز تخر زا یور گنر ی سوط تخود شوخ راولش و تک

. مدش شهب شکیند وتا لوغشم و متشادرب مه

اهنت وحاال دوب مرسمه ی زور هک مداد می ماجنا ی درم اربی نم و میدرک شرسمه رهنزیاربی هک دوب اهیی راک ایناه
... سب و دوب مامرفراک

. مداد رارق شاجرس شکیمدو قرب زا ور وتا مامح رد ندش یزاب ادص اب



تعرس زگیمدوهب اپیینمیکچیدبل شت ال ضع وری زا با تارطق و دوب هتسب شنت رود ای هلوح اهنت مایرهک ابدیند
پبیهچ. قاتا وتی شاه هدنخ ی ادص دش ثعاب هک دزدیمد شزا ور مهاگن

. متفر رد تمس وهب متشاذگ راولش و تک رانک ور سابل

هدرس اوه نک. کشخ امتح ور تاهوم سا هداما مه راوشس . متشاذگ تخت ووری مدرک هداما تارب ی تحار سابل : هفطاع

میهنک. دردرس یمه روخ می امرس مه هروخب ترس هب داب رگا

. متفر هنوخزپشا وهب مدز نور بی قاتا زا دوب هتسب شقن شاه وریبل رعیضیهک دنخبل هب هجوت بی

❣

❣❣

❣❣❣

❣❣❣❣
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م رانک ی کلوپ اب هارمه و متخ واچیری متشاذگ چیمدووریمیز یمیهو باقشب و مدش هناحبص میز ندرک عمج لوغشم
یمایر راکشزرو و هدننک خیهر مادنا هب مدرک عسیمی تدم این مامت ورد متسشن ی مایلعر راظتنا وهب متشاذگ اه یهو

. منکن رکف

واب دوب یهد شوپ ور مدوب هدرک هداما شارب هک اهیی سابل نومه . دموا نور بی قاتا مایرزا هرخ اتبال تشاذگ قدیهق دنچ

دوب. شاهوم ندرک کشخ لوغشم ی کچوک ی هلوح

ی. درکن کشخ ور تاهوم هک :زاب هفطاع

. تشاذگ شناهد یرد کلوپ هکت و تسشن لبم وری

یماه. نشادن ی کلوپ هنوخ ی:وتی مایلعر

ورن... هرفط و نکن ضوع ور ثحب یرخیمد. دوب هداد هنوخ اربیرخید یهک لوپ :زا هفطاع

. تخادنا لبم تسد وری ور هلوح دشو شاهوم ندرک کشخ بیخیلا

افیهدای هک منک کشخ مدوخ هنک. کشخ ور مدا ی اهوم هک هشاب .کیابید متشادن ور شندرک کشخ ی هلصوح ی: مایلعر

. هرادن



تشاد عسی شاه فرح واب دوب هدش نوط اهشی عقوم نوا لثم . هشن دنلب دنخیمد ی ادص ات متفرگ نودند هب ور مبل

هنک. بذج شدوخ تمس هب ور نم

. مداتس ای شرس باالی لبم تشپ و مدش دنلب اج زا تعرس وهب دروا نی تقاط ملد

. مدش شرس ژ اسام و شاهوم ندرک کشخ لوغشم و متشاذگ شرس وری ور هلوح

اجنکیهن؟ ملد وتی ور تدوخ مینکییا هدافتسا رادی بتصرف فرح ی:زا مایلعر

یهن؟ شب منز هرابود داوخ می تلد خیلی

مدز. ادص ور شمسا شکیمدوابجیغ ور شاهوم صرح زا

هک. تس المزنی تنوشخ همه این هرابود تمر میگی بخ خیلی ور ماهوم ی دنک ی:ایای مایلعر

اینور هچرگ تشاد ی منرب ندرک ی خوش زا تسد یتی عقوم ره ورد دوبن وشب تسرد درم بوکیمداین شندرگ تشپ مورا
. مدوب وراتهباالندنیهد شنوبرهم ی
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ی؟!! :مایلعر هفطاع

هب شرس و درک جراخ شولگ زا موه لثم یی ادص میدرب تذل شرس ژ اسام وزا دوب هتسب ور شاه مشچ ردحلایهک
کتیهدز. لبم

مهمیبینی؟ زونه ور _وتنیزا

. شمد یدی قافتا پیش تقو دنچ  میسریداما مشوگ هب شربخ رودارود و شمدوب دنیهد هک دوب سلای دنچ ی: مایلعر

تا. هنوخ ی تفر یو تشاد نومهم امش یهک زور نومه دوب هعمج

. تخبدب نم رس دشی راوه هک دوب ی تشاذن تلهم نیزا امتح ی؟ درک خلای نمرس هک دوب رپ اجیدیهگ زا تلد سپ _



درک. مهاگن مخا شکیدواب نور بی متسد زادیر ور شرس

ی. ورمینود نم لدیل مه تدوخ تشادن یهبنیزا طبر _هیچ

؟ تتد ی شخبن زونه مهفیدیهکنیزا اجک زا سپ _

. تفگ مهب شدوخ _

دزی؟ فرح شاهاب _

. تفرگ تسد رد اچیشور ناو ولی درک ورباالواپیین شرس مورا

. متخود مشچ شهب و متسشن شرانک لبم هتسد وری

تفگین؟ مهب چی بخ : هفطاع

ی؟ سرپب لا وس ییهریز اوخ یاهنمی مروخب ی:میراذییهاچیی مایلعر

. متشاذگ ووریمیز متفرگ شتسد زا اچیور

یوچینشیدی. تفگ چی ،وگب مراذ منی :هن هفطاع

؟ تفگ چی هک همهم _

منیبینیم. نوم ی گدنز یوت شوخ گنر ام هشن ی ضار نومزا اتنیزا نوچ همهم _هرا

هرت. کاندرد رهچیزیاربییکنز زا تنا خی

داد. ور مباوج نکمم نحل رتین درس واب تخادنا مه یهب هاگن

هرت. کاندرد مه تنا یزاخی شب ردام ی نوتن ی:ایهکن مایلعر



زرلید. مادنا دشو سیخ منت ی اهوم مامت شفرح زا

هن؟ هشاب ونیدابید زا ایدار تقونا ؟ارچ هدشن رادراب مه زونه :ینعی هفطاع

ینی تقو تساجن ای لکشم تس. نی نوشمودک زاهیچ لکشم و هدش رادراب دنچینراب سلا تفه وتیاین ی:هننیزا مایلعر

زا...نیزا...
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زمرق و دوب هدرک ضوع گنر هبنآی هک شاه مشچ فسیدی وتی زا واینور دوب تخس شارب هنزب تساوخ یهکمی فرح
میمهفیمد. دوب هدش

دش. طقس نومچب دوب هدش دراو شهب یهک کوش وردیدوزا ووت نم ی:نیزا مایلعر داد همادا هک مدرک شهاگن رظتنم

وره هرادن یور رادراب 9هام لمحت اما هشب رادراب هنوت ؛ینعیمی هشب ردام هنوتن هکدیهگنیزا هدش ثعاب نجین طقس نوا

میهش. طقس فلتخم اهی هام وتی شن نجی راب

.. مدش خیهر شهب و متسشن مایر رانک ی تحاران اب

درک؟ شارب :ینعیمنیهشهیچراکی هفطاع

. هتشادن افیهدای لویعفالهک ندرک نومرد و اود و نتفر زیدا رتکد نشیمد منود _منی



تسام یر صقت شا همه _ایناه

. هرذگب نومتار ی صقت رس زا ادخ منیبینیم. یور تخبشوخ وری هک مهیهن هساو ،

هکای متساوخ منی میدی.نم مباذع رادی مه زاب یمنیتسیمه گدنز وتی تحیحاالهک تفگ .می تفگ مهینورمی مه _نیزا

. هشب ی روجن

اهمنی قافتا نوا تقو اشیدهیچ متشاذ منی هنوخ نوا وتی وماپ و مداد می شوگ تفرح هب زور نوا نم رگا : هفطاع

. داتفو

دوب. هدنز مه تا هچب و دوب ترانک اشیداالننیزا

ور... وت وروهن وهننیزا متشاد ور ماس هن دیهگ تقونا ی: مایلعر

. داتس لایای حشوخ زا مبلق هظحل مدرک ساسحا مدروخ اج شفرح زا

دوب. هدرک ممرگ شاه تسد ی مرگ . تفرگ متسد و درک زارد متمس هب ور شتسد

. مرانک مایر ندوب وب زا هدش مرگ ور...ملد ملد همه ور منت مه

رتمیدشیم. رود مه زا تشذگ می نامز هک مه ردقچ وره دوب هابتشا مه لوا ونیزازا نم ی هطبار ی: مایلعر

. تفرگ می نوماس رسو نوت ی گدنز میدشو دنم عالهق تهب ی تدم زا دعب :اشیدنیزا هفطاع

نم زا هکلب تشادن تسود ونم اهنت هن دوب.نیزا ونید ورگرد شلد و تشادن تسود ونم تقو نیزاهیچ نوچ _منیدش.

. تشاد ترفن

میدش. رفنتم مزا دوب نوا اجی هک مه دیهگ سک ره مدوب هدروا رسنیزا نم هک بالاهیی نوا اب

. مداد می ماجنا ی نامز یهک تاهابتشا زا رود هب مشب دیهگ مدا بیماویه مدوخ هب نم ات داتفو ابیدمی قافتا نوا
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ی. دوب لا حشوخ نیزا رانک تالشنکیدوت نوتندش تخبشوخ یداربی تسنوت می :اما هفطاع

یسیمها هتشذگ نوا زا دعب مدرک می راختفا نوچ مدوب لا حشوخ شرانک _

. مدوبن مورا شرانک هدش.اما صنیمب نیزا تباجن یو کاپ یهب رتخد

ی. دروا هانپ نم مهینهب هساو ی دوبن مورا _هرا

هکمی یور شمارا نوچ متفر دیهگایمی سک تمس وهب مدرک می اهر مه ور یوت تدم زا دعب ساهلا نومه اشید اما _هرا

اربی هک زاب سوه ی درم هب مدش ودبتیلمی ترفن زاکیهنو مدش رپمی ننئمطم و متفرگ منی یموزانیزا گدنز زا متساوخ
یشمیهنک. گدنز دراو ور رابیکنز ره شدوخ ندرک مورا

اشید...

ی؟ مهمیتفر میدشیچی؟زاب مورا نم اب _هگا

درک. دراو متسد یهب مورا راشف یدزو دنخلت

ب ردقچ ره نوچ نیزا دوب هدش نم ی گدنز ی همه . متسنود منی یابوت گدنز هب قلعتم ور مدوخ نوچ . متفر می ی:هرا مایلعر

دمو می هار مهاب رهاظ رد طقف میدشو رود مزا رتش بی متفر می شتمس هب رتش ی

هب وعالهقنیزا دوب هدزن مسپ سک هیچ عقوم نوا ات نوچ مدوب باذع رد هراد ونیدعالهق هب نیزا متسنود می .زاایهکن

میدش. مومت نورگ مارب ونیدخیلی

چیمیهش؟ نوش ی گدنز رخا ترظنب : هفطاع

... نشب یی ادج هب روبجم اشید هشن رادراب نیزا رگا



هب هک تس عضیفینی مدا نم لثم و هراد تسود ور نیزا دوجو مامت ونیداب نوچ هداتفو یمنی قافتا ین چمه تقو _هیچ

. هرذگب نیزا لثم ی رادافو جنیبو رتخد وزا هنک بارخ یشور گدنز داوخب ی اهیکلا هنوهب

ی؟ :شپینوم هفطاع

ی:زاچی؟ مایلعر

ی. درک هبنیزا یهک _زاخیتنا

دش. خیهر مهب ی تحاران واب درک ورباالواپیین شرس مورا

منوت منی متدشخبن یهکنیزا عقوم وات مداد سپ مه ور شصاقت و شاهاب مدرک .دب دوبن ی گدنز نوا قحنیزا ی: مایلعر

؟! هفطاع . مشخبب ور مدوخ

؟! مناج _
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مراکهدب تهب ی هاوخ ترذعم مایر:نمیه

هنوخ وتی زور نوا گبیمر. مورا یمهک شخبب وت لقادح داوخ می ملد اما هشن ضوع چیزی نم ی هاوخ ترذعم اشیداب

... نومچب و...و تمدز قحان تا...هب

هک خاااا . نومچب تفگ مایرمی هک دوب .اینلواینرابی تفر نومچب ظفل پی مساوح مامت منینشیمدو ور شفرح ی همادا

. هشب مک شنادجو باذع زا اتیمک سا هدنز نومچب زونه مایر مگب شهب تساوخ می ملد ردقچ

تقو ی ضعب حیف...هک اما میهر هسردم و هدش ی موناخ شدوخ االناربی نومکنشور مگب شهب تساوخ می ملد ردقچ

منک. شاف ور سهلا تفه هکاینزار متشادن ور شتارج رتمیهشو خلت یزی چره زا قحیتق اه

راجی ماه هنوگ کیوری مدوب یهد مهفن هک اهیی کشا . مدرک شهاگن و دموا مدوخ هب تسشن متروص وری هک شتسد اب

درک. مهاگن ی گدنمرش واب درک کاپ ور دندوب هدش

. هنکن رگیه نم ی ولج ات میدرک ظفح ور شرورغ تشاد ی تخس وهب کشا زا دوب رپ شاه مشچ



. هشب متاهابتشا ناربج هک منکب راکی ره مرضاح . هفطاع شخبب ی: مایلعر

شکیمد یایهک تخبدب ردیو هبرد سلا تفه ی هزادنا وهب مرتخد و مدوخ یی اهنت سلا تفه هزادنا هب تساوخ می ملد
ولج سلا تفه یزااین مهبم یر وصت اهنت منیدیمد اهیمایرور مشچ وتی کشا و دوب هدش گنس مبلق راگنا . منکب گی هلگ

. هچوک وتی تخ ورری مساسا ما هنوخ بحاص یهک نوتسمز درس بش نوا دوب.زا هتسب هشقن ماه مشچ ی

ی هچب ردپ تسنود منی سک وهیچ مدوب هدش رادراب حاال اما دوب هدرک هراجا شزا ور هنوخ درجم یهنز ناونع هب نوچ
ما هنوخ دراو روز هب یمیمنک گدنز اهنت دوب مهفیهد ی تقو یه اسمه رسپ سهلاپیشهک هس نوتسبات کیه....ات ممکش وتی

. تفر پیش مهب زواجت زرم دشوات

مهبیهرا. ور ارجام رسوهت ی هاوخ رذع ابیه تساوخ حاالمی هک شکیمد نم یاهیهک تخس زا تسنود مایرچیمی
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شکیدو ور متسد هک مشب دنلب شرانک زا متساوخ ماه کشا زا دوب هدش خیس ما هنوگ و متشادن ماه کشا تنکلریوری
عسیمی میمدز شا سیهن هب هک اهیی تشم بیماواب نور بی ششوغا زا مدرک عسی ندرک ابقتال مداتفا ششوغا وتی

منک. خلای شرس ور یمت نابصع مامت مدرک

هنک. راهم ور ماه تسد تابرض درک عسی مرمک رود شاه تسد ندرک هقلح شکیدواب مشوغا یرد روبص مایابر اهنت اما

یاین همه ی هزادنا وهب مدرشف شا سیهن هب ور مرس و متفرگ مورا ششوغا بوت هرخ اتبال دوب هتشذگ ردقچ منود منی
. مدب نوشن عاجش ور مدوخ و مشاب وقی دوب مدرک عسی هک سلا تفه

. مدرک رگیه

مایر... شوغا رگیه...جیغ...نهلا....

رهکیهنو .خلایزا مشب وخلای هشب رتهب مکی حملا دش ثعاب همه و همه هاگ... کتیه مارب دوب هدش هک شاه هنوش و

ی... ترفن

زعیمز... شاب مورآ ی طاع ی: مایلعر

ی. شکب ی تخس مراذن میمددیهگ لوق

ی. شاب تحاران هظحل تحی مراذن و مشب ترانک ی اوخب هک تقو ره میمدات لوق



ی. شکب باذع هتشذگ ی روادا وزای هنک ی روا وریدا دب تارطاخ نوا مراذ منی دیهگ

نکی؟! ناربج مارب ردیور هب ورد جنر و درد سلا تفه ی اوخ یمی روطچ : هفطاع

میرابید. شزا تنط شی هک اهیی هدنخ نوا دنخید...زا

. منودرگرب تهب هرابود دادی تسد زا هک ور چیزاهیی منوت ی:می مایلعر

:ثمالچیو؟! هفطاع

درک هراشا شدوخ وروهب ترهوش ی:ثمال مایلعر

. نشاب ولقود میمدایرابن لوق ور. نومچب ی:ثمال مایلعر

ور شاه بل هدنخ اب منزب ی فرح و منک زاب ناهد زاایهکن لبق اما بوکیمد شوزاب شکیمدوهب جیغی تلا جخ و صرح زا
درک. هفخ مولگ وتی ور یجیمغ ادص و تشاذگ ماه بل
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. مدرک می شهاگن هدش درگ اهی مشچ واب مدوب هتسشن ششوغا وتی تکرح بی

هک مدوب هدش هکش ردقنا منک. هقلح شرمک رود و مدب نوکت ور مدوب هدرک اهر مرانک هک ور ماه تسد متشادن ناوت تحی

وریسی ور ماه تسد مدموا مدوخ هب دروا مولهپ یهک راشف منک.اب یش هارمه متسنوت وهنمی منزب شسپ متسنوت هنمی

مدب شله بقع هب مدرک عسی و متشاذگ شا هن

ی. مایلعر هب هسرب هچ منیسرید مه هچروم هبیک مروز تحی هک مدوب هدش لا حاب شا یی ییوه هسوب زا ردقنا اما

گنتلد یو رود سلا تفه زا دعب و مدوب هدروا درک.مک رت تفس مرمک رود ور شتسد ی هقلح شکیدو مشوغا رد رت مکحم

و هتفرگ مزا ور کاروخ و باوخ دوب سلا تشه یهک قشع زا مشب وربلیز منک شسح دوجو مامت اب تساوخ می ملد ی
دوب هدش



می مروا مایروریدا بش وره زور ره هک دوب کنشور مکرتخد مه فرط یک قشع یاین هرمث یمو گدنز ی همه و
ری کشا هسوب رهاب و داد ماه هسوب وراب شاه هسوب باوج و شندرک ی هارمه هب مدرک عورش مورا درک.

کشا و.... کشا متخ...

. مشب جراخ ششوغا زا هک دادن هزاجا شکیدیماما بقع دنکیمو مه زا یلد تخس یمهب دروا مک هک سفن

. مدش شا یسیهن هسفق یوری ضرف اهی طخ شکیند لوغشم و متخادنا اپیین ور مرس تلا جخ اب

مایرور ایهک هسوب ین رخا زا اما مدوب هدرک هبرجت چیزور همه ال بقو دوبن یم گدنز ی هسوب لواین هسوب هکاین هتسرد
دیهگ سک وره ندنوم اهنت اربی دوب زیدای نامز سلا تفه واین تشذگ می سلا تفه تسرد دوب هدنوشن ماه یبل

. تخادنا می لگ شاه میشکیدوپل تلا جح اه سورع هزات لثم هرابود دوب نم اجی مه
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یهچیزیاین اما دوب مشوغا رد ابایهکن مدوب شگنتلد لبق زا رتدب و دوب هدش بلقنم مایرحملا هب دزنیمک همه زااین
و درک کاپ تشگنا رس اپیینمیکچیدوراب تشاد ما هنوگ وری زا یهک کشا هرطق منیدش. عفر یم گنتلد و دوب مک طسو

میدز. قرو ور نوم ی گدنز دجیدیزا گرب هک مشوگ رانک شا همزمز و تسشن ما هنوگ ور کشا اجی هب شمرگ هسوب

. نومب ی تشگرب ی:حاالهک مایلعر

هدروخ هرگ مهب ووت نم تشونرس

ی. طاع شابیم مه ووتابیدملا نم

●●●●●●●●●●●●●●●●

°نیزا°

. متشاذگ حیطا ومینو مدروا اهاپیین هلپ یزا تخس هب ور اسویمل گنسین نودمچ

درک. مهاگن و تشاذگ نوو وتیای ور دوب هدرک قنتالتواچی رپزا یهک دبس مه نامام

شامین. وت راذب مه ور :نیزاایان نامام

. مدرک شهاگن سرتسا واب مداد نوکت رسی

مدایه؟! روجچ هرتکد این ترظنب نامام نیزا:

میهش؟ شرس چیزی ترظنب

ی شوخ خیرو چیهب همه شهللاهکاینرابدیهگ ،نا هشاب ادخ هب تلکوت رعتیفمیدرک شزا خیلی مارینهک :هرآ نامام

ونشیم. می بوخ ربخ میهشویه لح



. هرتهب شامینربیم شامین،هبیه یموت راذب اسویلور ی همه ونید:خهلا

. دموا اهاپیین هلپ وزا تشادرب و تفر اسویل تمس ونید هب متخادنا مرس تشپ یهب هاگن سرت اب

ور؟ نومافرح :نشید مدرک همزمز وزیربل مدش خیهر نامام وهب مدز سرتسا رپ دنخبل

اهر. و ابرنینام مهام بیاید مهاب مارین و ونیزاوهنلا امش . نوج خهلا هشاب : نامام
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شزا ور دوب یهد باوخ هنلا لغب وتی هک ور ورپیاس داد نوکت هن ناونع رسیهب مفرح باوج ورد تخادنا مهب ی هاگن
دش. جراخ هنوخ وزا تفرگ

. تشاذگ ما هنوش وری ور شتسد و دموا متمس هب دوب نامام و نم اهی فرح رگ هراظن هک هنلا

دزی. فرح شاهاب میهش. لح چی همه نیزا شابن نارگن هنلا:

دوب. بقع قودنص اسویلوت نداد اجی لوغشم یرد ولج ونید متخادنا رد یهب هاگن

. مدش خیهر هنلا وهب متفرگ شزا هاگن یدی ماان اب

رادیمیهنک. وربآ یمک اباب و نامام ولج طقف . هدزن ماهاب مه مفرح یهکالم هدموا هک زادیزور نیزا:هن

ین؟ دوبن پیشمه هگم چی؟ بش هنلا:

. تشگرب بش رخا اجنوا تفر هنزب رس خهلاایان هب داوخ یاینهکمی هنوهب _هن

. درکن مهب مه هاگن .تحییه قاتا فک تخادنا ور شوتپ و تشلا یب نتشگرب هچ مه نوا



دزی شهب وت هک یی افرح نوا هراد مه قح _

تلغب هکمیهشبیدا بش عقوت یبیاطالقگبیریمحاال تفگ شهب ورمیدرک. دروخرب مهمیدزیمهین رهکیدیهگ هب

هنک؟! شزاون ور تاهوم و هنکب

. متفر رد تمس وهب متشادرب ور نودمچ و مدرک شهاگن پچ پچ

دمو. می هاتوک ونیدابنید دوب یت نابصع وری زا مدز یمه فرح هنلا.هگا مدوبن ی بوخ ارشیط وتی نیزا:نم

راد هچب لکشم فرط زایه ذایتمیهش هراد وت زا رتش رادی؟ونیدبی قح هطبار وتیاین وت طقف مینکی رکف ارچ هنلا:

هنک. لمحت وت ور اهیوت ندرک رغرغ ابید مه فرط زایه میهنک شت ذای نوتندشن

. داوخ منی شدوخ هرب. متفگ شهب هک نم هنکن لمحت هنوت نیزا:می

مینزی. وراه فرح یاین نئمطم شندوب وزا منیهنک تلو میبینیونید نوچ مه ،وت شاب ی قطنم نکنیزایمک سب _

. نکن خلت نوتدوخ ماک هب یور گدنز ردقنا
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گیر هنوهب و دوبن مدوخ تسد .اما مدرک می رهز نومودره اربی یور گدنز متشاد وبیاج دوخ وبی دوب ابهنلا قح اشید

ببی مشچ هب ور شددجم جاودزا و مشبادج ونید زا مشب روبجم لکشم این رطاوخب یهک زور زا یمد سرت .می مدوب هدش

من.

میمنک. جاودزا مراد نم مهفید یهک تقو منک کرد یور مایلعر دب حلا تسنوت می بوخ حاال



. هنوم منی نم ودیهگملا میهنک جاوزا هرابود متسنود هکمی دوب این نوا رتزا تخس و دوب تخس مارب ونید زا یی ادج

. دنتفرگ می ایدار مراتفر زا اهنت و دنتسشن منی ماه فرح واپی منیدرک کرد ور مدب حلا سک هیچ

منک... ظفح ور مرهوش یمو گدنز متسنوت ...ومنی مشب ردام متسنوت منی

. مشاب مورا و مشاب هتشاد وریبل دنخبل نم مه زاب عاضوا اباین دنتشاد عقوت همه و

. بقع قودنص مراذب هدب ور تنودمچ ونید:

و مدموا نور بی رکف یونیدزا ادص اب

. متفرگ ردحیطا زا ور کتیهما

اسویل همه نوا بین درک عسی و تشادرب ور نودمچ . متشاذگ شولج ور نودمچ و متفر شتمس وهب مداد نوکت رسی

هدب. شاج قودنص ایزا هشوگ

. مدش خیهر شهب و مداتس ای شرانک

هتخادنا ور مدوب رخیهد شارب شلا سراپ دلوت اربی یرکتیهک جنز و دوب هتشاذگ زاب ور شد فسی نهار یباالیپی همکد
دوب.

هدرک داج ورای زیابیی داضت یشرداینمینو کشم راولش و دوب هدش تس شسابل اب مه شد فسی دنلب قاس یاهی نوتک
دوب.

گنر اهیمه سابل هاگادوخان میدرکیم تس ور نوماه سابل هک مهیهش تداع قبط . متخادنا مدوخ اهی سابل یهب هاگن

راولش و ترش وتی وشلا دوب اهیونید شفک ی هنونز تس هک یاهیی نوتک فسیدو زاب ولج ی وتنام . مدوب یهد شوپ نوا

ی. کشم

یم تسه ی تخبشوخ و قشاع رهوش و نز هچ میدرک رکف ورمیدید ام رود زا یهک کره
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یه طسو یماین دوبن تخبشوخ دوبیماما مه قشاع اشید .ام هراد قرف نومسا مزینات نوشنورد اهاب مدا رهاظ اما

. هنکب لماک ور نوم ی تخبشوخ و قشع پبیهچو نومنوخ وتی شاه هدنخ ی ادص هک دوب مک هچب



و کشخ زاشیر هشاب هدش کرتیب هک یی وبیدیهگایگبیهر.وب گنر نومنوخ هک اممیدش ملا طرش یهب تخبشوخ

یوبای. تروص لثم ی گنر یا هچب ردوپ

. متخبشوخ   ردقچ هک ممهفب هزات ونیدببیمن شوغا وتی ور مدار وهی زارمه مشب بیراد باوخ زا هک حبص اشیدرگا

نوماه هچب دوبیمواربی هدرک ی گدنز نوشاهاب ور نومرمع زا سلا تفه وونید نم هک ندوب اهیی مسا وهیدار زارمه
دوبیم. هدرک باختنا

یوبای تروص ی قاتا پیچیدوهن نومنوخ وتی کشخر وبیشی ی.هن زارمه وهن دموا هنهیداری تشذگ سلا تفه اما

دش.

یس اهتنا ی ولوچوک کقاتا دوب. دنید شدوخ یهب دازون سابل گنر و دروخ می کاخ دوب 6سلا هنوخ رانک دازون تخر دنب

نکیم شلماک رادیمو هگن ورابید ونیهم فصن یهی نومس سی نوا یمهک تسنود ومنی دوب هدنوم هراک نیهم شنامد چی نلا
دیهگای. سک یادبیمهب

دوب. هتفر رانک نوشاه وریبل زا دنخبل و دندوب هدرکن یپیاد بوخ زابی ومه دندوب اه هسفق وتی زونه اه کسورع

شوت مدار هنهی اما میدرک تکرح دوب هدش هکباالشوآیز اهیی هقجقج و دروخ می نوکت زور ره قاتا یوت هراوهگ
هب دوب هدش وایز شزا هک یی ولوچوک اهی کسورع وابدیند تسشن شوت مزارمه وهن درک زابی اه هقجقج واب باوخ

. داتفا هدنخ

یهنمیهش. تساوخ ردقچ شا هرهچ پیادمیهش شولج اهی نودند اتود نوا و هدنخ یمی تقو منک روصت متسنوت می
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اه... مشچ نومه دوب شردپ بشیه مدار یهی هرهچ ردقچ

... هنوگ چلا نومه اه... بل ...مه هاگن نومه

دوب... نم بشیه مزارمه اما

یش... طولب ی اهوم گنریش... اهی مشچ

... شولوچوک خرس اهی وبل

یم. دروا منی نومدوخ وری یموهب دروخ ورمی نوشترسح دوب وونیدساهلا نم هک ندوب یی ایناهچیاهز

اهید ردپ و ردام مامت لثم حبص یمو نومبراد بی نوماه هچب اپی مد پسیهد ات بش هک میدش لماک ی نامز یام تخبشوخ
هدش. قاط نومتقاط و هتخس رادی هچب نزبیمهک رغ یهگ

هزات بقع قودنص رد ندش هتسب منیدا.اب رب نومتسد وراکیزا دوب هتشون روجن اربیامای تشونرس درک. هچمیهش اما

. مدوب هدشن هجوتم مه مدوخ و مدش ونیدخیهر هب تسا قدیهق دنچ مهفیمد و مدموا مدوخ هب

. مدمو می رتدوز هنرگو ی مگنتلد ردقنا متسنود ونید:منی

هک یی ساهلا مامت هزادنا هب مدوب شگنتلد تفگ می تسرد . متفرگ متسد ورمینو شتسد و مدش شک دزنی و مدز ی دنخبل

. مدش شقشاع

میهشاتب تچ اپپی ردقنا ... ناکم وهن هسانش می نامز مدا،هن غارس هب میدا هعفد ،یک هرادن ومد خاش یهک گنتلد نیزا:هرا،

م شقشع .بت تس نی هداس ی امرگ یه راگنا مینکیاما زاب ور تنهار اهیباالیپی همکد میهش تمرگ کالفیمیشی، هرخ ال

خی لد یمینزیهب نوراب بش وتییه اهنت یو میدرگ مورا مورا ور رهش همه . تغارس هب میدا دردرس و تنت وتی هتفو ی

نکی. پیهدا شزا ی نوشن اه.اتیهدرییه مدا کت کت ی هرهچ ،خیهرمیشیوتی نوبا

شلا بند یوهب ربمیدرگ هاگادوخان هک تسانشا تارب ردقنا شرطع درمیهش.وبی ترانک زا رفن یک عقوم نومه تسرد

ی. میتفو هار

مینزی:اقآ... شادص

وتنیتسی... نوا هن ...اما هدرگ مربی

ی درس زا یخمیمنز میهنک مهاگن ی تقو

رغیهبمیهش. نوا وتو کرتشم ی هطقن انشا وبی نوا طقف و سا رغیهب مارب یهندیا هزادنا ...هب شهاگن
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وت یهک گنر بای شلا نومه ویکی تسوت رطع لثم شرطع .یکی تسوت و نم بشیههب اهیی مدا زا هرپ نوبا ونید:خی

دنخید... عینوتمی تسرد هک دوب دوب.تحییهنزی هدرک شرس رسمینکیو

دبمیدرک. ور جعیبحملا شاه هدنخ ی ادص ... دنوزرل منی ور ملد شاه هدنخ اما

تشپ اهیوت مشچ میچیدو مرس وتی شادص مادم اما مونشن ور شاه هدنخ ی ادص اتدیهگ متفرگ مکحم وماه شوگ
. تسب می شقن ماه کلپ

زوفن شدوجو قمع وتی شاهاب متساوخ هکمی اهیی هاگن نوا .زا مدرک شهاگن دنخبل واب مداد شتسد یهب مورا راشف

... مربب ور شن ودی لد هرابود مهاگن واب منک

ی؟! دوب نم گنتلد مه نیزا:ینعیوت

. تشاذگ شبلق وری تسرد و دروا ورباال متسد

یهکاتاالننشی دولم ین رتهب مارب دوب هدش شبلق اهی شپط ی ادص باالواپیینمیدشو متسد زیر شا یسیهن هسفق
. مدوب هد

تس وتنی نمیِدا ِلد نکیرد رکف دنکن ونید:

نک، شوگ

تس... ابوتیکی شا همزمز ملد ِضبن

ونید وحلا سح متسنوت یمی بوخ وهب تشاد شاه اوژه کت کت ردالهبالی ور فرح یهندیا دنوخ مارب بیتیهک کت



گلدیر... دوبیمو گنتلد ود ره ودات منک.ام کرد ور

اهزا گنسرف هزادنا هب نومتولخ اهوتی تعاس نزنیمو فرح مهاب تحیکالمی بش هکدی دوب هدش ثعاب گلدیری این
یم. نوسرب حبص هب ور بش مه شوغا زا رود شبیمو رود مه

رود ونید زا منوت منی نم و تس ینی ندشادج هکاینپیدنو ممهفب بیماو مدوخ هب هک دوب ی فاک ی رود بش دنچ مهین
ی. هاتوک تدم تحیاربی مشب

لغب مکحم اب متساوخ می راگنا مدرک هقلح شرمک رود مکحم ور ماه تسد و متشاذگ شا وریسیهن ور مرس مضغب اب
. مشب لح ششوغا وتی شندرک
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. ننکب نومادج مه زا ناوخب زاایهکن یمد سرت می راگنا

ونیمد؟! زور دنچ یوتی دوب اجک نیزا:

ملد یوری چره اربیایهکن متساوخ می اونش شوگ ویک دوب رپ ،ملد مداد همادا و مدروا مکنی میزرلیداما ضغب زا مادص
؟! مشب اتخلای بیمرا نوبز هب ور گنسینیمیهنک

یی... ادج ی...زا گنتلد ی...زا رود خلایزا

ارچ وت مدز ی فرح حاالیه نم یونید فاصنا میمش؟!خیلیبی هنوو نمدی ی شابن میمیمر،منیگی نم ی شابن نیزا:منیگی

ی؟ نکب یبنتیهما تساوخ می تندوبن میگیری؟!اب مزا و تدوخ



شکید. مرمک تشپ راو شزاون ور شتسد ،دزو دوب هدز نور زازیرشلابی هک ماهوم ایوری هسوب

ینیتسیم. ندشادج مه زا وت بیاینیزا.نم تدوخ اتهب دوب المز یی ادج ونید:این

. مدشوربور اجیخلایت واب هنوخ مدموا ی تقو زاطالقدزی. فرح ی تقو مدش هنوو هکدی ادخب

یوردیمد. تنعل یهی راضحا هگرب نوا ی تقو . نارهت ی دموا ربخ مهفیمدبی ی تقو

. مشب یوت تخبشوخ عنام متساوخ منی ونید...نم هراک ین رتهب این مدرک می رکف هظحل نوا نیزا:وتی

ی؟ تفرگ یم مصت هرفن یک نومکرتشم ی گدنز اربی ارچ متخبشوخ وت رانک نم ونید:نیزا

میدا؟ نم رس یچیهب شابن هگا ی درکن ی؟رکف درکن رکف هدرم بحاص واینلد نم هب مه هظحل تحییک وت

؟ هنوخ مایدکیبیما هب نم یدیهگ شابن ...وت تندوبن رودیت...زا زا میمنک قد ی درکن رکف

یاوت؟! مفاصنا نمبی وگب منک؟حاالوت ی گدنز مایکدی هب
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زا مدوب نوم شپی مه مدوخ و متشادن نتفگ یاربی فرح درک. مهاگن رگشنزرس ی هاگن اب رظتنم و درک مرود ششوغا زا

. متخادنا اپیین ور مرس ی تحاران واب مراتفر

االنهاربیتفویم. هرتهب اباب.ام و نامام لا بند مینا دعب نارهت نسر می هزات دیهگ تعاس نیم تفگ دز گنز مارین:رنینام

دمو. می نومتمس هب تشاد یمهک تشگرب مارین تمس هب ود ره



هاربیتفویم. یدات شبراوس سپ ، هشاب ونید:

ی؟ درک رگیه هنلا:نیزا

مدز. ی دنخبل شکیمدو متروص هب تسد

. مرتهب دوب،االندیهگ ی گنتلد نیزا:زا

یمورپیاس تسشن بقع وهنلا دشیم.نم راوس تفریمو شامین تمس هب همه یدز. دنخبل یدو سوب ور ما هنوگ ونیدمه

یم. دنوباوخ نوماپ وری ور دوب باوخ هک

ی؟ تشاذگ اجک ور یاه کاروخ دبس هنلا:مارین

. بقع قودنص متشاذگ ونید:نم

یم. روخب هاریهچیزی وت لقادح یم دروخن هک هناحبص ، شرا بی ناج هنلا:ونید

نومرف تشپ و تشاذگ نوماپ ی ولج ور دبس تشگرب دعب قدیهق دنچ دشو شامینپیهدا وزا داد نوکت رسیع ونید
. تسشن

یم ظفاحادخ نامام زا تشاد دنلب ی ادص واب دوب هدرک جک لخاد ارهب شرس و دوب هداتس یردحیطاای ولج ماه مارین
یدرک.

تفریم. ام ناج نز ردام مارین:

. هغولش ی باسح هداج سا هبنشجنپ ینکید گدننار مورا مه هداج شابینوت بقارم ناج :مارین نامام

یم. رادن وتیاینندیا رتش هکبی قشع هنود ،ی هشاب نم ناج نز ردام بقارم گبین اباب هب مهامش ، مشچ مارین:

میدرک. سول نامام اربی ور شدوخ تشاد و دوب هدش عورش مارین یاهی سولپاچ هرابود
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وتی شندنوخ ی سرکلا یایت ادص و میداد نوج نوشارب دنتشاد دوجو داماد اتود ندیامهین لک وت راگنا هک مه نامام
وبال هشن یشمک راغت هت داماد چیزیزا هدرکن یی ادخ ات دنوخ می اعد مارینور اربی تشاد مادم و دوب پیچیهد حیطا

. هشاب رود شزا

ی ظفاحادخ تعرس جیغاهیپیردپیامهب سرت مارینزا دزیمو ادص مارینور صرح وونیداب وهنلا نم نامزمه
دش. راوس و تسب ور هنوخ ورد درک



داتفا هار وهب درک نشور شامینور تعرس هب ونیدمه

جیغمیشکین. هنوتچ مارین:

نک. سول نم واربیخهلا تدوخ مک هدنگ هدرم شکب تلا جخ ونید:

اپیین. هداتفا باال نوا زا ناخ مارین هنود مهینی هدش زاب نومسا قاط راگنا اعقاو نیزا:

. داوخ می رتش بی نوتمه زا ونم نوج رمیم میهش نوت ی دوسح مارین:

بوکیدورغید. مارین رس وتی شتسد یکوتی چوک هنلاکیف

. راذب شمسا رانک نامام یه لقادح میهنک. ادص و شا هقوشعم هراد راگنا ، ضرم نوج هنلا:رمیم

میهش. نوت ی دوسح متفگ مارین:دیدی

منک. شادص وناب رمیم مراد تسود همدوخ ردام هچوت .هب مشاب مصیمی منزردام اب نم ی رادن مشچ تحی

میند. تهب کاال دبس هن ننک ورزیدامی تنارا اه...هنی منیهش صنیتب چیزی ندرک یرینی شدوخ همه نیزا:اباین

ونید زا رتش ونمبی اما ورمیمد شاه زهیهن همه مدوخ ال رمیمصا نامام مدب ور ما هنارا ی مامت مرضاح مارین:نم

. داوخب

. دوسح ونید:ببینکیهبکیمیهگ

. هرادن افیهد خهلا مسا هب نز هب مه ییتور اراد لک لطاب هزیخیلا

یکیه. نومنوخ مشرهاوخ رسپ امود شرتگرزب داماد نم واالهک

ید. شرت می هنوخ وت هکنیزا مدرک یمنی تشذگدوخ زا نم .هگا متفرگ ور شلچ و لخ هرتخد امود
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هنک. ناهنپ ور شدنخبل ات میدرک لر تنک ور شدوخ تشاد ی تخس .هب مدش ونیدخیهر هب طسو ی ایهن لخاد زا بجعت اب

. متفرگ نودند هب ور شوزاب و مدش مخ شکیمدو جیغی صرح اب

ناه؟ ؟ مشرتب هک مراد چیمک نم هگم نیزا:

. هنکادج شوزاب زا ور نم درک عسی و درک اهر ور نومرف شبیهن مورا تسنوت منی هدنخ و درد تدش زا ونیدهک

گبیر. مورا مدرک ی خوش رادیوت. اهیی نودند هچ رتخد ، وموزاب ی دنک ینیزا ونید:اااو

. تفرگ تسد وتی ور نومرف دشو مخ نومرف تمس بوکیدوهب شرس شکیدووتی اهجیغی رتخد لثم سرت مارینزا

. نوم میدادی نتشکب ی تشاد ی ناور ی هرسپ بیژن، هدازماما مارین:یا

االنمبیمر. ماوخ منی منووج نم هدش یونیدلزیل ااااها قابلایاه. وت یمرادیممیمر رادرب زاگ ور زا وتاپ

. نوم ی دادن نتشک اتهب نک شلو هنلا:نیزا

میدی. نتشک وهب نوممه االن تس نی هداج هب شساوح ی ناور

. مداد می همادا منتفرگ زاگ هب متشاد نانچمه نم و

ملا مارین:هن

. مناج هنلا:

نزب شارب بطم یه هشب رتکد راذب نک شگرزب نومچب نک.شبیناپی جاودزا دیهگ مدرم نم هگا منک صویت ماوخ _می

. تسرد نومچب اربی یور گدنز ین رتهب

. نکن جاودزا مدرم نم هگا مه وت هشاب هنلا:

ردام نتشاد زا منک گرزب ردام وربی هچب این منوت منک.منی جاودزا شدعب منکربص تملهچ میمدات لوق مارین:

منک. شمورحم

گبیهر. زاگ ور شندرگ و هنوش واجییبین هشب مخ مارین تمس هب هک دوب هنلا تبون ایرابن
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ی تسد و درکاپ ور دوب هدموا اپیین شاه مشچ زا دنخیند عقوم یهک کشا دوب هباپیینسریهد شاه هدنخ هزات ونیدهک
. تفرگ تسد وتی ور نومرف و تسشن شاجرس بترم شکیدو شاه سابل هب

؟ هنکب سح یور ردام بی درد ماوخ منی منومچب رکف هب هدب .اباب هنوو یدی هرتخد نک ملو مارین:ای

نک. شگرزب ماه هرطاخ یاب شاب نم ی هچب رکف هب داوخ منی هنلا:وت

. هسرب ی گدنز و هنوخ ی اهراک هب هشاب یکیابید هرخ بال مراک رس شا همه هک _نم

میمنک. شگرزب مدوخ هراد اج ممشچ ور ممرهاوخ هچب . مسر می تنوخ ی اهراک هب میما مدوخ نم شابن نارگن نیزا:

هب منوم می هدنز سلا تس دصوبی مدوخ هللا اشنا ال .صا وگب ی تبسن یهبال لقادح . مناخ نیزا هنکن درد امش تسد هنلا:

میمنک. گرزب ور مچب قبیه مشچ ی روک

شکیمد. ششوغا ورد مدز ی دنخبل

. هشب گرزب ترسمه و تدوخ مهزیراسیه تزانرتخد و مکرهاوخ ی شب سهلا تس دصوبی هللا شنا نیزا:

درک. رگیه هب عورش و تخادنا نومهب ی هاگن دوب رپیدی باوخ امزا ادص زا هک رپیاس

رادیمیربی؟! نامام رپیاس:

. هنکب توکس هب توعد ور ام تشاد عسی ندرک مخا اب شامینپیچیدوهنلا وت نومدنخ ی ادص یرپیاس هلمج یند نشاب

یمیدرک. خوش تشاد ،خهلا باوخب وت مکز زعی هنلا:هن

. هباوخب درک عسی هرابود و درک هقلح هنلا ندرگ رود ور شاه تسد هنلا سول کرتخد رپیاس



دشیم. شامینپیهدا هبویالسریدیموزا ندوب هداج یوتی تعاس دنچ زا دعب هرخ بال
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ویک تشاد رارق مامح ورسیسو هارمه ردباالهب قاتا هس دوب سکلبود ی دوبیم،یهویالیلقن هدرک هراجا هک ویالیی
دوب. رداپیین دیهگ مامح ورسیسو ویک هنوخزپشا هارمه هب لوا ی هقبط رد قاتا

دشیم. رقتسم اهیباال قاتا اهردیکیزا جوز زا مدکره یمو تشاذگ خلای اباب و نامام اربی یاپیینور هقبط قاتا

ینکبیم. رکف یه راهان بیااپییناربی قاتا یوتی تشاذگ هک ور اسویتل هنلا:نیزا

. مدش قاتا دراو و مداد نوکت رسی

. مدرک هداما وونید مدوخ یاربی تحار سابل تسد ویک متشاذگ رارق تخت اپیین ور نوماه سابل کیف

. مدش ماهوم هب ندز هنوش لوغشم و مدرک ضوع ی تحار اهی سابل وراب ماه سابل

. مدش خیهر شا هتسخ ی هرهچ هب مدز ی دنخبل دش لخاد .ونیدهک مدش ردخیهر هب ایهن لخاد ردزا ندش زاب اب

دوب هدرک ی گدننار عقوت نودب ور هار مامت

دوب صخشم شا هدش زمرق اهی مشچ وزا

. هراد نیزا هتعاس دنچ باوخ هبیه

لوغشم و تفرگ متسد زا ور هنوش دزو ما هنوگ ایوری هسوب و داتس ای مرس تشپ و تشادرب مدق متمس هب مورآ
دش. ماهوم هب ندز هنوش

. متفرگ رظن ورزیر شتاکرح ایهن لخاد وزا مدز دنخبل



مشچ شکیدو معیقی سفن درک دزنیک شا وهببینی تفرگ شتشگنا ورمینو ماهوم زا هرت شکیدو ماهوم یهب تسد
. تسب ور شاه

نکی. مبات هکبی گیوسات بات یاب ونید:دمآ

نکی مباتهم قرغ دزیات وس ربیک فلز

نکی!!! مبآ اه هلعش یردمینو تساوخ نم ناج ریتخیرب تهاگن قرب زا شتآ

درک. زاب ور شاه مشچ هک مدرک جک ور مرس مورا تسشن منت یهب زرل دروخ می مندرگ وری هک شاه سفن ی مرگ زا
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مدز. شتسد ایور هسوب و مدروا ورباال تسد و مدز ی دنخبل ال باقتم ماه مشچ وت دز لز ایهن لخاد یدزوزا دنخبل

هسوب تحی بیاپینایهک قشع و مدش می لئاق مرهوش اربی هک دوب مارتحا زا نوشن مدز شتسد وری ایهک هسوب این
. دوبن ، شندوب وگیزیدا باوج مه

مینکی؟ مامشتسا ور شوب  و نوش ی سوب هکهیمی هراد چی اهوم نیزا:این

درک. نوشهاگن تذل واب تفرگ تسد وتی ور ماهوم ایزا هتسد

نکی. هاتوک ور تاهوم یزا نزوس رس تحی هک .بنیمن منرا می قوذ رس و یمیند گزات ی،وبی گدنز ،وبی قشع ونید:وبی

مهیهشمیهنک. رتزا بات وربی هدرم بحاص زابیمیهنک.اینلد ودیمن لد اب شرات ننم.ره ندیای همه اهوم این



مدز. شبل ی هشوگ ایهب هسوب ورباالشکیمدو مدوخ مورا و مداتس ماپای ی هجنپ یمد.وری خرچ شتمس و مدز ی دنخبل

کت وتی ور شاه گبیمروشیرینیبل ماک زا هک تخادنا می سوه هب ور مدا بجع و دوب ی تشهب سیب لثم شاه بل
منک. سح ماه گر کت

شکید. ید هاوخ ازارد هب هسوب هکاین متسنود می بوخ

. مشب تنط شی هکبیخیلا دوب ینراکاین رتهب سپ

. مراد تسود ور ماهوم وری تاه تسد شزاون نیزا:

؟ هلوبق ربیمز نوشمه وهب منک شزاون ور تاهوم مهیهش میمد لوق ونید:

. مدش شنهار پی ندرک زاب لوغشم و مداد نوکت رسی

رادی؟ هلجع ردقنا ونید:

. مدرک شراثن ای هنوو پیچیدودی قاتا وتی ما هدنخ یلشیک ادص ایرابن

نکیم. هداما ور راهن اپیینات میمر منم ی. نکب تحارتسا نکیویمک ضوع ور تاه سابل هرتهب نیزا:

. مدش جراخ قاتا و مدز شا هنوگ ایور هسوب
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هداد مل لبم ور مه .رپیاس تشگ می یی اذغ داوم لا بند وهب دوب اه وباکیتن لا چخ ی نتشگ لوغشم هنوخزپشا وت هنلا

میدرک. شامت وولتیزینو دوب

. دوبن مارین یزا ربخ اما

. مدش خیهر هنلا وهب مداتس ای نپا تشپ و مداتفا هار هب هنوخرپشا تمس هب

ی. اوخ منی کمک نیزا:

دش. دنلب نپا زیر یباکیتن ولج شکیدوزا هینی سرت زا دوب سریهد ششوگ هب هعفد هکیک نم ی ادص اب

... انامه نپا گنس هب شرس ندروخ و انامه شندشدنلب

هبرض اتببیمن مدز رانک شرس وری زا ور شتسد و متفر شتمس هب سرت اب تفرگ ور شرس شکیدو جیغی درد زا
یهنا. هدوب مکحم

هللا... مسب هللا.. مسب میشی. رهاظ هعفد نجیک عین ،ارچ رتخد ی هنلا:هلایلزیلشب

. شتصش و هراشا تشگنا مینو اجیی شتسد نتفرگ زاگ هب درک عورش و

. دننک می هدافتسا شزا عقاوم رداین همه هک دوب ی تافارخ هلمج ی تافارخ زا راکن ای

ی؟ شاب وگباوج ی اوخ وتمی هشاب هتسکش مرس ی. یچیزیمیتفگ نوهوا یههانییه لقادح هنلا:

؟ تساجک .مارین هدشن چیزی .حاالهک نکن شغولش بخ نیزا:خیلی

رخید. هرب شهب مداد رادیم رتشنیزا هکبی زاچیزاهیی متشون تس تس،یهلی هنلا:چیززیدایوتیویالنی

؟ نسر می رهظ اربی ایان نامام نیزا:

. نسر دیهگمی تعاس اتنیم نتسه وتیهار تفگ مدز گنز نوشهب _هرآ



نکیم. رضاح وراذغ مینوتیم مهام عقوم نوا ات

نکیم؟ تسرد راهان چی هرارق حاال بخ _

میمنک. تسرد جنرب هنک.وت تسرد هجوج نومارب مارین هرارق هنلا:

یه. ناراکام قشاع هک مهاس رپی هرتهب هشاب اذغ لدمود زیدا نومدادعت . میمنک تسرد ی ناراکام منم

. تشگرب مارین هرخ اتبال تشاذگ ی عبر رقتیابیک . مدش اذغ ندرک تسرد لوغشم و مداد نوکت رسی
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داد. ژش اسام شکیدو شرمک یهب تسد ی گتسخ وزا تشاذگ نپا وری ور رخیداه تکاپ مارین

مه هداس غرم مخت .یه هنوخ مدروا مدز وراب هاگشورف ی همه ی؟ تشون دوب رخید تس ی،اینلی گتسخ زا مدرم مارین:خا

دوبیماه. عناق یام میدرک تسرد

ناخ؟ مارین دیهگ یهتد شابن هتسخ اجیسالمو اههب فرح هنلا:این

دز. شهب زاگی هروشب ایهکن نودب و تشادرب تکاپ لخاد خیرایزا

منک. تسرد ماوخ می ممدوخ هزات هک هجوج اربییه منوا ی تشون چیز همه ؟!این هخا چی رکشت مارین:



دز قن ردقچ نکبیدببین تسرد اذغ ین اوخب اهیهراب درم امش هبوخ .حاال جنرب درکیممه تسرد ی ناراکام یدمه شخبب _

ی.

... تخب میگیریمیمیریدب لگنا هتسشن روخن

. متشادرب ور ورخیداه متفر نپا تمس هب هدنخ اب

میدرک. تکمک لقادح ی ابونیدمیتفر بخ ی، شابن هتسخ نیزا:

. منکن شراد بی متفگ هباوخ ، سا هتسخ مارین:هندیهگدیمد

. مدش نوشنتسش لوغشم و متخ ری وتیسیکن وراه وقبیهچیز وهاک اهو ومیهو مداد نوکت رسی

درک. شلغب ودیدو شتمس هب قوش ماریناب رپیاسابدیند

؟ هروطچ اباب رتخد مارین:

رخیدی؟ مارب و متفگ هک یی ،انوا منوجاباب مبوخ رپیاس:

. تشاذگ وریاپیرپیاس یور گرزب یدزوپالتسیک دنخبل تشاذگ می نپا ور شلغب وتی زا ور رپیاس مارینردحلایهک

امش. تاشرافس زا ،ایمن لزامدام _هلب

نپا وری ارزا دوخ و درک هقلح مارین ندرگ رود ور شاه تسد قوشاب و تخادنا تکاپ لخاد یهب هاگن قوش رپیاساب
ید. سوب ور شا هنوگ و تخادنا مارین لغب وتی

ی. بوخ خیلی منوجاباب ی سرم _

وریمزین ور یدورپیاس سوب ور شا خنوگ یدزو دنخبل ی تخس هب هنک لمحت ور رپیاس نزو تسنوت منی راگنا مارینهک
. تشاذگ
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اباب. لگشوخ ی بوخوت مکز زعی مدرگب ترود _

جنفسا باب ی اشامت لوغشم ی رتش بی قوذ و قوش واب تشگرب لبم تمس هب دوب ی کاروخ رپزا یهک تکاپ اب رپیاسایرابن
دش. ی

دوب. شور زیدایهک راشف زا دش خرس شتروص و تفر مه وت شاه مخا درد شکیدوزا شندرگ یهب تسد مارین

. مناخ مارین:هنلا،هنلا...بیا

. داتس ای شرانک و تفر شتمس یهب تحاران مارینهب ابدیند هنلا

؟ تفرگ هرابود هنلا:

نداد ژ اسام لوغشم و داتس ای شرانک مه شکیدهنلا زارد شور و تفر لبم دزنیک تمس وهب داد نوکت رسی مارین
دش. شرمک و ندرگ

؟ هبوخ شلا هنلا،ح هدش نیزا:چی

میگیهر. شندب اهی هلضع اه تقو ی ضعب طقف هنلا:هرا

ین؟ تفرن رتکد _

ومنیهر. هزادن می شوگ تشپ راب ره اما هنک هدافتسا ی تنس بط وزا هنک تماجح لغیهظابید شنوخ _

ی؟ایای زادن می گنچ مرمک رادیهکهیهب اوعد هگم رادیمینکی راکچ هنلا، هدب ژ اسام رتمورا خا مارین:خا

درک. رتش بی شاه هنوش رس وری ور شاه تسد راشف ماریندزو یهب مورا ی ندرگ سپ صرح اب هنلا



. شکب تلا جخ هدنگ هدرم یزابیردنیرا، لوک ردقنا هنلا:

هدب. ژ اشام رتمورا میدا شدرد اشید بخ میهگ تسار نیزا:

میهنک. سول ور شدوخ هراد مسانش می ومرهوش _نم

شتسد وتی ور هنلا تسد ید. باوخ لبم وری رمک یدواب خرچ تعرس وهب شدنلب مارین ی ههقهق ی ادص هنلا فرح اب

. داتفا مارین شوغا ورد داد زا ور شلا عت تشادن ور اینراک عقوت هک مه شکیدهنلا شدوخ تمس وهب تفرگ
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هرآ؟! مسول نم مارین:هک

دز. رانک شولهپ وری زا مارینور تسد و درک ای هدنخ زان اب هنلا

میدا. مکلقلق مارین نکن هنلا:هع

وتیویالپیچید. وجیغهنلا هدنخ ی ادص دشو شنداد کلقلق لوغشم هنلا فرح هب هجوت مارینبی اما

دش. هنلا نداد کلقلق لوغشم مارین اب هارمه دشو هفاضا نوشعمج هب مه رپیاس

. دموا اهاپیین هلپ زا هلجع واب ناباتش اهیهنلا،ونید ندز یجیغ ادص زا

دش. خیهر مهب بجعتم و داتس سریدای هک ینهلپ رخا هب هدش بیراد باوخ زا سرت زا هک دوب صخشم



؟ هدش ونید:چی

. مداد نوکت رسی و مدرک مارین و هنلا هب هراشا هدنخ اب

ننک. یمی خوش نراد شابن نارگن تس نیزا:چیزینی

هدب. تاجن ایان تسد زا ونم سرب مداد هب ینیزا ااااو هنلا:

. مدش می کرت رهز متشاد شغ یجی ادص نک.زا شلو مارین ونید:ها

... سول میهگ نم هب هخا هشب مارین:هنابیدبنتیه

نکید. ملو مدرک طلغ ی هنلا:اااو

دش. دنلب شا ههقهق ی ادص هرابود و

شکی بقع روز وهب تفرگ تسد رد ور شاهوزاب و تفر مارین تمس وهب داد نوکت فسات وری رسیزا هدنخ ونیداب
درک. شادج وزاهنلا شد

مارین. ای هنوو هنلا:خیلیدی

. متفرگ منی ور وت هک مدوبن هنوو دی منود _می

میهگ... هنوط _شی

چیمیهگ. تاقآ ابیدببینی امش هدرک طلغ هنوط _شی

. مدرک شت ادهی هنوخزپشا تمس وهب مدرک شدنلب لبم وری وزا متفرگ ور هنلا تسد هدنخ اب

میمنک. تسرد ساالد منم نک. تسرد وتاذغ بیا نسر می هار زا هنسرگ ایان نامام االن هدنخ یو خوش دیهگ هسب نیزا:
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سیخنکبید. هب ور اه هجوج ربین هرتهب مهامش نیزا:

درک. شت ادهی ویال حیطا تمس وهب تشاذگ شرمک تشپ ور شتسد ماریندزو ی هنوش وری مورا ونید

. هسوب ورمی امش تسد اه هجوج ندرک تسرد زعیزهک قانجاب ودب ونید:

میای... نم اب مه وت هیچاجمنیمر مقانجاب نودب مارین:نم

ربید. مهاب ود نکنیدره اوعد هنلا:

نک تسرد رتش بی جنرب یهنلا تسار مارین:

رسبیناایاجن. یه مگب ماوخ هلا،می مش دمحا ادیی

؟ هتشگرب هگم ؟ دوب ناملآ هک نومه ؟ تردام هنلا:ادیی

. مدش اه وهاک ندرک دروخ لوغشم و متخادنا اپیین ور مرس سرتسا اب

بیداویال. ننکب شتوعد نتساوخ یمی عون وهب دندوب شکیهد طسو ور رتکد ثحب مارینوهنلا هرخ بال

هتشادن ی رادنومهم ی هلصوح و نشاب هتسخ نسرب هک ایان نامام نکیم.اشید شتوعد بش مینوتیماربی هتبلا مارین:هرآ،

. نشاب

. هرتهب ی روجن .ای مقفاوم هنلا:هرآ

یمیهنک؟یااربی گدنز ناملآ : داتس مارینای راظتنا هب رد رانک دزو شهب ی کچوک وزاگ تشادرب سیبی فرظ وتی ونیدزا

. اجنوا هتفر راک

ی سور ، ناملا ، نانو ی لثم فلتخم اهی روشک وتی مه ور شهام دنچ . تساجن ورای سلا هامدنچ ، شتسه کشزپ مارین:هن

ه...

. هراد تماقا



یمیهر. کشزپ اهی مسیران ی رازگرب ردتیسو اربی اجنوا

چی؟ کشزپ ونید:

ابابایانبین. ک نکیمهکاالهن تسرد ور اه هجوج یم.ربیم سرپ می شدوخ هکبیدازا بش ،حاال منود مارین:قدیقمنی

. دنتفر حیطا دشوهب جراخ هنوخ ونیدزا هارمه وهب داد نوکت رسی ونید

. مداد تروق ور مناهد یبا تخس وهب متخادنا هنلا یهب هاگن سرتسا اب

مهفید؟ ترظن نیزا:هب

میهش. لح چی همه شابن نارگن چیه. کشزپ یمهک تفگن ... همهفب داوخ می اجک زا هنلا:هن
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. هتفو دبیبی قافتا یه مسرت می شمه مراد هروشلد .اما مراود نیزا:مای

هدن،چیزیمنیهش. هار دب تلد هنلا:هب

. مدش ساالد ندرک تسرد لوغشم و مداد نوکت رسی

سریند. ایان نامام هرخ اتبال تشذگ ی تعاس رقتیابنیم

دموا هنوخزپشا امهب هب کمک اربی اهر



. نتفر نوشاه قاتا هب تحارتسا اربی مه نامام و اباب و رنینام

ی دنزرف اجی رداینمینو مه دشوزاب زابیابرپیاس لوغشم دورو ودب وزا دوبن ی گتسخ یزا رثا رهپس دوجو وتی اما
دوب. وونیدخلای نم دوجو زا

یم. داتفا هار هب حیطا تمس چیدیموهب گرزب وتیدیساهی وساالدور اهاذغ فرظ

. هنزب نوشادص راهان اربی ات تفر ورنینام اباب و نامام قاتا تمس هب مه اهر

. متشاذگ تخت وری ودیسور مدش حیطا لخاد

دش؟ رضاح اه هجوج نیزا:

. هنومب نوشزا چیزی هراذب مارین هگا هتبلا مینکیم. بابک ورادیم رخا ونید:سیخاهی

دزی؟ کنوخان اذغ هب هرابود هنلا:مارینزاب

دوب. یهسیخ شا همه میهگ. غورد مارین:اباب

. مداد تاجن شتسد زا ور اه هجوج روزب ی؟ درک شاد لایپی موس وتی زا میهگ.هنلاایون غورد ونید:

. شاب تدوخ رکف هب ی.وت هام هباین ومرهوش وگن هنلا:

. هشاب تدوخ رهوش هب تساوح وت هربب ونوموربا کاجیی منیهنک اراک نیزا:ونیدزااین

رعتی نم زا اهر هگا حاال نتخادنا یهار مرهوش مرهوش گبینر.هچ ور اهامش ندش پیاد اتود دشاین بخ خا رنینام:خا

؟ نراد چی امش ی اهرهوش هخا ی. فرح یه هنکب ف

ودیدیم. شتمس دزیموهب ادص ور رنینام مسا ابجیغ مهاب نامزمه

دش. نومهار دص و داتس ای یرنینام ولج ابجیغ اهر

. اهامش اب منود می نم هروخب نم رهوش هب نوتتسد اهر:



part180#

. مدرک ورف النیش ضع قوق ی اهوزاب وتی ور ماه نودند و مدرک هلمح رنینام هب نم دزو رانک ور اهر ابجیغ هنلا

ایزرلید. هظحل اهیویال یشیهش همه رنینام داد ی ادص زا

منک. پیاد مخز ییا دوبک اجی اتدریزا مدش خیهر شوزاب هب تشحو واب متشادرب بقع یهب مدق سرتاب

. مدروا شرس دببالیی هک میداد هاوگ شکید درد رس زا رنینام رفیدایهک

ودید. رنینام تمس دزوهب سپ ور هنلا تشحو اب اهر

هدش. چی ببیمن شور زا رادرب ور تتسد چیدشیوت؟ اهر:اویرنینام

پیچید. وتیحیطا رنینام یرفیدا ادص هک هنزب رانک شوزاب وری زا ور رنینام تسد تساوخ

هدش. مخز نوخیه متسد دشید. مراد درد اهر نزن تسد ی ااااو رنینام:

گبیهر. ورگیهما هنکشب مضغب تشاد ناکما هظحل وره مدرک می هتکس متشاد مسر

. دندوب هدش خیهر رنینام وهب نم وهب دندوب هداد هداتس ای جاو و جاه قبیه

میزرلید. ضغب تدش زا ماه وبل گنسینیمیدرک مور وونید نامام راب تتامش شهاگن



گنی مکحم زاگ دوب ممساوح دش.تحی ی روجن یمدکیای مهفن دوب هداس ی خوش یه طقف . متشادن راکیش نیزا:نم...نم

مر...نم...

وری دشیمهک خیهر رنینام هب همه و تفر رانک نم وری اهزا هاگن همه پیچید وتیحیطا هک یرنینام هدنخ ی ادص
دوب.تحیاج هتخ یری نوخ رطق وهن دوب شوزاب وزی مخز یزا ربخ .هن تفر ریهسمی تشاد هدنخ وزا دوب هداتفا تخت

. دوبن شتسد وری یکمه چوک شارخ ییک
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. مدرک ورف النیش ضع قوق ی اهوزاب وتی ور ماه نودند و مدرک هلمح رنینام هب نم دزو رانک ور اهر ابجیغ هنلا

ایزرلید. هظحل اهیویال یشیهش همه رنینام داد ی ادص زا

منک. پیاد مخز ییا دوبک اجی اتدریزا مدش خیهر شوزاب هب تشحو واب متشادرب بقع یهب مدق سرتاب

. مدروا شرس دببالیی هک میداد هاوگ شکید درد رس زا رنینام رفیدایهک

ودید. رنینام تمس دزوهب سپ ور هنلا تشحو اب اهر

هدش. چی ببیمن شور زا رادرب ور تتسد چیدشیوت؟ اهر:اویرنینام

پیچید. وتیحیطا رنینام یرفیدا ادص هک هنزب رانک شوزاب وری زا ور رنینام تسد تساوخ

هدش. مخز نوخیه متسد دشید. مراد درد اهر نزن تسد ی ااااو رنینام:

گبیهر. ورگیهما هنکشب مضغب تشاد ناکما هظحل وره مدرک می هتکس متشاد مسر



. دندوب هدش خیهر رنینام وهب نم وهب دندوب هداد هداتس ای جاو و جاه قبیه

میزرلید. ضغب تدش زا ماه وبل گنسینیمیدرک مور وونید نامام راب تتامش شهاگن

گنی مکحم زاگ دوب ممساوح دش.تحی ی روجن یمدکیای مهفن دوب هداس ی خوش یه طقف . متشادن راکیش نیزا:نم...نم

مر...نم...

وری دشیمهک خیهر رنینام هب همه و تفر رانک نم وری اهزا هاگن همه پیچید وتیحیطا هک یرنینام هدنخ ی ادص
دوب.تحیاج هتخ یری نوخ رطق وهن دوب شوزاب وزی مخز یزا ربخ .هن تفر ریهسمی تشاد هدنخ وزا دوب هداتفا تخت

. دوبن شتسد وری یکمه چوک شارخ ییک
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. مدرک رگیه هب عورش دنلب ی ادص کرتیدواب مضغب هعفد یک شاه هدنخ ابدیند

یرنینام. روعش نیزا:خیلیبی

دش. هرفس چیند لوغشم و داد نوکت فسات وری رسیزا نامام

. تفرگ مشوغا ورد دموا متمس بوکیدوهب رنینام رس وتی ور دوب تخت وری یهک کچوک تشلا ب صرح اب مه اهر

ی. درک هک دوب ی خوش روجچ کرتید.این شا هرهز هراچ بی رتخد ، هنوو اهر:دی

ی. درک هک دوب راکی هچ این هدنگ درم . هراد 8و9سهلا هچب یه راگنا هن راگنا هنلا:



. دروا نم نز زور هب هچ نک هاگن هشک منی مه تلا جخ ونید:

. تفرگ می مزاگ تشاد ی روجچ نکنید.دنیدیدهک شغولش حاال بخ رنینام:

. هروخ ورمی هگرزب هراد یهک چوک هدور یمهک روخب راهان نکید.بیاید شمومت دیهگ هسب اباب:

. متسشن زارنینام هطقن رتین رود ورد متفر تخت تمس هب رهق اب

هب تحارتسا اربی همه دعب دشو هدروخ عمج ی هدنخ یو خوش اب راهان . دنتسشن تخت ووری دندش عمج همه مک مک

شکی زارد تخت ووری مدرک زاب مرس زا ور وشملا مدش قاتا دراو ی گتسخ .اب دننک تحارتسا مکی ات دنتفر نوشاه قاتا

. مدش ونید ندموا رظتنم مدو

شکیدورد زارد تخت وری مرانک و دموا متمس یدزوهب دنخبل .ابدیمند دموا ونیدمه هرخ اتبال تشذگ قدیهقای دنچ

. تفرگ مشوغا

مورا شلغب یوتی رود هتفه زایک دعب هرخ وبال مداتسرف ماه هبریه ور شا نت رطع و متشاذگ شا وریسیهن ور مرس
اهو شنت ی همه زا قراف و متفر معیق باوخ هب میدز ماهوم و تروص وریاجیاجی اهیریزیهک هسوب واب متفرگ

. مدش شمارا و تذل قرغ مرسمه دوجو وزا مدرپس ی اوخ تسد هب ور مدوخ اه سرتسا
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مدرک بترم مرس وری ور مگنر طالیی نتاس ی رسور سرتسا اب متشاذگ ووتیدیس مدرک اچی رپزا ور نوجنف ین رخا
مدز. ی مکحم ی هرگ و

منیاینیزا؟ ؟ارچ سپ یی اجک ونید:

. مدرک شهاگن و متشگرب بقع تمس هب سرت اب



. مدمو می متشاد یم. دنوسرت نیزا:اویونید

ی... میسر رظنب نارگن ؟ هدش _نیزاچیزی

. مبذعم یمک مسانش مارینومنی اهی نومهم نوچ طقف _هن

دش. جراخ هنوخزپشا وزا تشادرب وریباکیتن زا ودیساچیور داد نوکت رسی

مدق واب متشادرب دوبیمور چیهد شوت شیرینی یهک فرظ . مشاب طلسم مدوخ هب مدرک عسی شکیمدو معیقی سفن

. مدش جراخ هنوخزپشا زا نئمطم وان مورا اهیی

دوب. هدرک گیریورپیاد مشچ یزیابیی گنر اهی نسوت هکاب دوب هدش یچی گنر ی مرک ناملبم هنوخزپشا ی وربور تسرد

دوب. دنلب اهیدقی هرجنپ زاشیهشو تسار تمس دیراو امامت هک دوب ی دورو برد مه وسنلا هنوخزپشا تسار تمس

. تشاد رارق یمیدش هتنم مود ی هقبط هب هک اهیی هلپ هک مه پچ تمس

مدرشف متسد فک ور ماه نوخان سرتسا واب مدز ی دنخبل دوب هدش خیهر مهب یهک خرف رتکد نومه اقایا دمحا ابدیند
. مشاب مورا مدرک عسی و

. تشاد رارق ی گرزب میز طسو ورد دوب هدش هدش چی عبرم تروص اههب ناملبم

. دندوب هتسشن عمج میالد،ردباال نوشرسپ و اقا دمحا و اباب

. دندوب هتسشن تسار تمسرد یمه خرف واقای رسمه ومژناگ مناخ ورفیهد نامام

. متفرگ اجی ورنینام اهر رانک و متفر پچ تمس هب مه منم دوب. هتسشن مارینوونید رانک و دزنیکهبمژناگ هنلا
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دش. هتفگ ی تادراو الت وصحم اتقیتم هتفرگ زنبینوزاگ خرن وزا دوب زور لئاسم و تسا سی هرابرد عمج تبحص

میهش. مومت ام ررض هب ردقچ باال هتفر دالرهک یقیتم :مینود اقادمحا

. هرتش بی مهاه ی تادراو زا شتم قی لوتیدمینکیماما نومدوخ التیههک وصحم دالراین لثم رتمهم اما اباب:هلب

لوپ . هرادن یی اراک هیچ قیتم تبسن میدا.هب باسح یهب لخاد الت وصحم هک ربیممهینارپیداهیی رود هار ارچ رنینام:

. مدرم زا ورمیگینر نوشاباب نوخ

ارپیدهک نرب هک 25میلینویمیند .ماو نروخ یمی زاسوردوخ اه تکرش این لوگ دنا هداس ام تلم هخا ونید:

. نرخب ور هنموت 10 شزرا

25میلینویمیگ ماو مینر ننزب نوش ی گدنز مخز هب لوپ این ننوت مایداینهکمی هب هراچ بی تخبدب تشم یه مارین:دعب

. نشورفب و شامینگبینر هک ینر

. ندب سپ نموت ابید27 ماو دوس اب مه رخا نشورف می نموت 24و23 شامینورزیرقیتم نومه دعب

ننک. می لمع رکف هکبی نوشدوخ یر صقت : اقادمحا

دز. ادص مارینور رسیع هک دنوخ ور منهذ راگنا متخادنا هنلا یهب هاگن هلصوح بی

نوا زا یمک ناج .ادیی تفر رس نوملصوح . وراه شامین شورف تسا سی ثحب نکیداین شمومت زعیمز ناج هنلا:مارین

اجگبین.

؟ هتخس یه؟ روجچ اجنوا ی گدنز

ایم. هداوناخ و روشک رود هک تسه یشهباین تخس هن. هک تخس : دمحا



بیایم؟ مهام تس نی رتهب اجنوا نوترظنب هنلا:

با زا ور نوتم یدگیلی نوتب اجیندیاهک .ینعیره هبوخ هن هک ارچ شابین هتشاد ی بوخ ی بساک و راک اجنوا :هگا اقادمحا

ی داتفا واج هتفرگ نوت ی بساک و راک ایاجن هگا علایه.اما ندرک ی گدنز دبیناربی نوماسرس ور نوت ی گدنز و نور ینبی شکب

ربین. نوتدوخ روشک و رهش زا حیفهک نمرظنب ن

. هراد ور شدوخ یاهی تخس نوتدوخ اهی نابز مه یزا رود و ترجاهم

اقا؟! دمحا نتسه چی کشزپ امش ونید:
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. درشف ور مولگ ی سک راگنا و دموا دنب مسفن ای هظحل ید سرپ ونید وسلایهک اب

. متسه زیابیی روطن ومهی وازینام نانز رتکد :نم دمحا

. مدش ملا قترپ ندنک تسوپ لوغشم و متخادنا اپیین ور مرس سرتسا اب

. هراد یی اقا ینادیی چمه دوب هتفگن مارینهکاتحاال وگب،اقا تدوخ زا یمک ناج دمحا بخ اباب:

میمنک. راک مدوخ ی صوصخ ی صوصخ زاریولکینیک ناتسرام ووتیبی منار ورای سلا فصن ال ومعم نم بخ : دمحا

میمنک. رفس اهیدیهگ روشک یهب کشزپ اهی مسیران هئارا ردتیس اربی مه قابیشور

ین؟ تسه کشزپ مه امش ناج :رفیهد نامام

. تخادنا عمج هب یی ارذگ هاگن و تشاذگ وریمیز اچیشور ناجنف یدزو دنخبل مناخ رفیهد



. متفرگ باصع و زغم ی هخاش وتی ور مصصخت نم رفیهد؛هلب

هخاش وهنعالهقایهب هراد ی سانشناور هب امهنعالهق سکعرب میالد واما هنوخ یبلاینیمی سانشناور هک مه مژناگ
. هراد یازیابیی باصع و زغم

ایعفلایتمیهنک؟ هخاش هچ رد ناج میالد سپ رنینام:

. مراد عفلایت یی انج ی هرادا ی فاکش کدبلا شخب وتی میالد:نم

درک. مه رد ور شاه مخا شکیدو دنلب هینی سرت زا اهر

. کانتشحو ردقچ . هتشر دش ایمن هخا اهر:

مزیهنایعفلایترادین؟ هچ رد امش ناج :رنینام دمحا

ی هتشر و لغش و ننکب ی فرعم لماک ور نوشدوخ هک دوب یام هداوناخ ی اضعا کت کت دعب و رنینام هب تبون ایرابن
. نگب ور نوش یلی صحت
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وربا مرس تسشن موناز وری یهک تسد دوب.اب هدننک هتسخ مارب تدش هب هکلب دوبن باذج نم اربی اهنت هن ثحب امااین

. متخود مشچ ونید وهب مدروا ال

یم. روخب ماش اوخیم دیهگمی وشاپ نیزا، تساجک تساوح ونید:



. متفر هنوخزپشا تمس وهب مدش دنلب اج وزا مداد نوکت رسی

تفریم. حیطا درکیموهب هداما ور ماش اسویل اه مناخ کمک هب

. نتفر غاب ی اهتنا وهب ندز جیم لومعم قبط هک ورنینام .اهر ندب ی بابک ی هام نومهب مارین ونیدو بشما دوب رارق

م تسرد ساالدشیزاری تشاد مه .هنلا دندش ندرک زابی جنرطش لوغشم و دندوب هتسشن تخت وری مه اقا دمحا و اباب

یتاح ضوت نداد لوغشم نامام و دنتفر هچغاب تمس هب مه مناخ ورفیهد نامام میدز. فرح ابمژناگ مورا مورا و یدرک

دوب. هچغاب وتی ناها گی بجار ی

. مراد تراک یبیای هظحل دنچ ونید:نیزامیهشیه

مارین ونیدو هب ور مدوخ و مدش در دوب شنفلت اب ندز فرح ردحلا میالدهک رانک وزا متشادرب مدق نوشتمس هب
. مدنوسر

یی؟ یاقا تشاد راکی نماب مناج نیزا:

هک...هک مگب متساوخ می طقف _هن

اجمیدرک. هباج وریرگیل ور یاه هام تشاد سرتسا واب تشاد للعت شفرح وتی

. مدرشف مورا و متفرگ متسد ورمینو شتسد و مدرک شهاگن بجعتم

ونید؟ هدش نیزا:چیزی

هگب. تهب یهچیزی تساوخ مارینمی شتسار ونید:هن

هنک. روج و عمج ور شا هدنخ تشاد عسی هک متخادنا مارین یهب هاگن

نم. ندرگ ی زادن می ارچ گبیاه تدوخ دوب رارق مارین:

درکین. مبل هب نوج هدش چی هگب نوت یکی بخ نیزا:



گبیاشید شهب ور تتط ارشی و هنک اعمیهن ور وت هرتهب متفگ ونید هب نم تسه نانز رتکد نوچ ام مارین:واالاینادیی

ی. شب تحاران وت هگب تهب ید سرت ونیدمی اما هنکب نوتارب راکی هنوتب
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شفرح یتزا عبات درک.هب باالواپیین توکس ی هنوشن هب ور شرس یدزو کمشچ هک متخادنا مارین یهب هاگن بجعتم

، متفگن وچیزی مدرک توکس

زاهیچچیز نم راگنا ایهک هنوگ هب دوب هتشاذگ ونید ناهد وتی یور خرف رتکد اعمیهنو فرح مامت مارینابزیکری
. مرادن ارجام اربیاین امتیلیمه نادنچ و مرادن ربخ

. متخود مشچ ونید وهب متفرگ مدوخ گمغینیهب ی هرهچ و متشاذگ رانک ور سرتسا

نشیمداینیکی هن مه همه زا متفر ی رتکد قبیهپیشره فرح رطاخب هک نم صالحمینودید روط واالره منود نیزا:منی

دش. خیهر مهب و دروا ورباال شرس سرت ونیداب شور مه

دش. دزنیک مهب لبق زا رتش وبی داد تروق ی تخس هب ور شناهد با

. شلا بیخی مدش نوم الشپی ال...صا ومنینکیم.صا یاینراک اوخ منی وت رگا تس راکنی یرد رابجا ونید:

:هن. متفگ ی دنلب اتبسن ی ادص اب هشب نوم ونیدشپی زاایهکن لبق و مدموا اپیین مفرح رسیعزا خویمدیمدو ور عاضوا

داد. نوکت تسار و پچ هب مورا ور شرس و درک مارین هب دعب و نم یهب هاگن بجعتم

گبیم؟ شهب ونید:چیهن؟ینعیمیگی

ی؟ تسه ی ضار وت



. مدرک وراتیید شفرح و مدرک زاب هرابود و متسب ور ماه مشچ مورا و مدز ی دنخبل

ببینیمچیمیهگ. راذب یه، ناجم شناحتما نیزا:

هدش. ای هزجعم یمو تفرگ ور اعد ونیزاو رظن مه نوا باوج هچدیدیاشیدایرابن ور ادخ

ی؟ببیننیزا نکن بارخ نم رس ور اه هزوک و هساک همه میدی لوق ی؟ یدشن ماان میدی لوق چی؟ دشن مه ایرابن ونید:هگا

ی... اوخن وت یرگا رتمهم رهچیزدیهگای زا مارب وت اما داوخ می هچب ملد نم هتسرد

مدز. شور یهب دنخبل و متشاذگ شاه وریبل توکس هبعالتم ور متسد
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؟ هلوبق . مشن ید ماان نشیمد هن هرابود هگا میمد لوق ونید، شابن نارگن نیزا:

... هلوبق ونید:

شاهاب مینوتید ماش ندروخ زا .دعب دنتسه هنسرگ ی باسح همه هک هرفس رس رببین وراه ی هام بیایناین سپ مارین:

نزبید. فرح

دربیم. اه تخت تمس هب ور اه اذغ دادیمودیس نوکت رسی

اهر. و رنینام لا بند ورب ماش.مارین بیاین مناخ ،رفیهد نامام نیزا:

یاه شرت مه دشومژناگ اه باقشب وتی جنرب شکیند لوغشم مه .هنلا تفر یحیطا اهتنا وهب داد نوکت رسی مارین

اهچید. هرفس وتی ور تافلخم و



. مدش غود چراپ دز مه لوغشم و مداد رارق اه هرفس مینو وراه ی هام

. نتسشن تخت ووری نتسو پی نومعمج هب ادص رسو اب اهر و مارینورنینام

یهمیجیدیمد. هنحص هچ ینببین دوبن خلای نوتاج مارین:

مارین... وتنهد دنبب رنینام:د

ی... تشاد مگب راذب بخ _چیه

؟ شمدنبب تارب مدوخ یا وتنهد ی _مارینمیدنب

مارین. +18دیدی هنحص ونید:

مهفیدی.. اجک زا مشوهاب قانجاب هللا مارین:آرابیک

. نامام مایز ضارتعا ی ادص شدنب تشپ و دشدنلب عمج هدنخ ی ادص

. روخب وتماش شبین هچب شکب تلا جخ مارین. :حیانک نامام

ناج. نز ردام مشچ یم. شکب امابید وشتلا جخ ننک زابیوشایانمی قشع ییی مارین:ه

. ندش اسویل ندرک عمج لوغشم اه مناخ هباپیینسریدو ماش ندروخ مارینورنینام یاهی خوش زا دعب هرخ بال

اذغ. دوب هزمشوخ خیلی ناخ ونید هنکن درد تتسد : اقادمحا

ین؟ رادن چیزدیهگالمز ناج شون ونید:

دوبیم.ونید هسیم یاه هام ندرک تسرد وت مهام .واال مردنغچ گرب نمایاجن سپ ناج. ادیی هنکن درد امش تسد مارین:

میدز. فرح مناخ اب تشاد شلوا زا هک ناخ
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دی تسد یه ناج نسحم و نم وچبین جنرطش نوا وشاپ ناخ.حاال مارین هنکن درد مه امش تسد بخ :خیلی اقادمحا

زابینکیم. هگ

میمنک. تتام اباب:اینرابدیهگکیشو

ردیا؟ رانک ربیم تس نی رتهب مژناگ:

نکیم. نشور ردیاشبینیموتایش رانک ربیمیمک مقفاوم منم هنلا:

مه. رود شبینیممهیناج :اویهن نامام

منیما. ردیامه بل ماات هتسخ هک نم

. هرذگ می شوخ شاپینربیم دشین هتسخ دوز هچ اه هبش رس زونه خهلا ههع اهر:

؟ هلوبق میایم اهربین.امیمکدیرتر رت نووج امش اباب ناج اباب:اهر

. هرذگ منی شوخ یهک روطن ای نوجاباب هخا اهر:

شاپینربیمدیهگ. میهگ تسار اهر رنینام:اباب

ین. درگرب دشین هتسخ تقو یربیمره گمه شاپین مارین:

. دندرک تکرح رد تمس وهب دندش دنلب اج وزا دنداد نوکت رسی قافتا هب همه

. دندرب هارمه واچیهب تافلخم مکی مه مناخ ورفیهد نامام

. مدش ونیدخیهر وسلایهب و متشگرب بقع تمس دش.هب شکیهد تشپ زا متسد هک مداتفا هار هب رد تمس هب

؟ هدش نیزا:چیزی

. هنزب فرح شاهاب هتفر اقا،مارین دمحا اب ندز فرح اربی تسا عقوم ین رتهب ونید:میمگ...االن

. متشگ مارین و اقا دمحا لا بند هب مشچ واب متخادنا حیطا لخاد یهب هاگن

هدب. یح ضوت اقا دمحا اربی چیزیور تشاد عسی مارین و دندوب هداتس ای امنبآ رانک زاحیطا هشوگ

میداد. شوگ شاه فرح هب تشاد شمارا رد مه اقا دمحا

مهفید ور مدب ونیدحلا راگنا . متفرگ ماه تسد یونیدورمینو وزاب سرتسا واب مداد تروق ی تخس هب ور مناهد قازب

❄❄❄❄ . مشب لخاد ات تشاد هگن زاب مارب وردو درک ادهیمت هنوخ لخاد تمس هب هک

❄❄❄

❄❄

❄
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. هشب راجی مندب زج ووتیزج هشب ناور دوب هتسب یخ ماه گر وتی یهک نوخ دش ثعاب قاتا مرگ ی اوه

. مدش ونیدخیهر وهب متسشن موشیهن هب لبم دزنیکرتین وری

. تشگرب متمس هب دنق با ناو ابلی دعب قدیهق دنچ دشو هنوخزپشا دراو سرتسا اب ونیدمه

یمد. شون ور شتا ی وتحم زا هعرج و متشاد شا هگن ماه تشگنا یمینو تخس وهب متفرگ شتسد زا ور ناو لی

مداتس ونیدای رانک و مدش دنلب اج زا تعرس هب هنوخ رد ندش زاب .اب مدش رت لا حرس و درک رتهب ور حملا دنق شیرینیبا

. مدرشف متسد ورمینو دنق با ناو لی سرتسا واب

و دموا نومتمس هب دنخبل اب اقا دمحا

شبینیم. درک هراشا شتسد تکرح اب

. تفرگ اجی نوموربور مه اقا دمحا یمو تسشن مهرانک

یحدبین. ضوت مارب رتش بی نوتدوخ ماوخ می یرادین.اما لکشم هچ هک تفگ مارب :مارین دمحا

. مدش متسد اهی تشگنا زابیاب لوغشم و متخادنا اپیین ور مرس

رخا اهی هام وتی دوب هدش راد وراب دوب هدرک جاودزا نیزایکراب نوا زا لبق درکیم. جاودزا مهاب هک سهلا تفه ونید:ام

درک. طقس ور شا هچب گنسین کوش یک رثا رب ی،هک گهام تفه میمنک رکف دوب یش رادراب

هدب. یح ضوت مارب ی؟قدیقرت کوش :هچ دمحا

دوب. دیهگایدیهد موناخ اب شا هنوخ وتی ور شقباس رسمه شتسار بخ ونید:

؟ هدوب شمود :نز اقادمحا

میهش. طقس شا هچب و هدوب هتشذگ راک زا راک دیهگ ناتسرام بی شننوسر یمی تقو میهشو شوه بی نوا زا _هلب،دعب

. مدش خیهر اقا دمحا هب کشا حهلاایزا تشپ وزا مدرک کاپ اپیینمیکچیدور ممشچ ی هشوگ زا یهک کشا هرطق



ور مایتد ایهکن مهم اما دنتسه وشنیب زارف یاهرپزا گدنز ی همه . مرتخد هداتفا تارب یهک قافتا تباب مفساتم : دمحا

رادی. ترانک ونیدور لثم ی درم قابیههک شرکش اجی مه دنی.زاب تسد زا

❄

❄❄

❄❄❄

❄❄❄❄
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. مدرشف ی مورا هب ور شتسد و مدز دنخبل و متخادنا ونید یهب هاگن

. مگنجب المت کشم اب متسنوت ومنی مدروا مکمی نم دوبن ونید رگا اعقاو ناج. ادیی منونمم نیزا:

چیدش؟ ترسمه ینیهزا. مدا یره گدنز وتی لدمه و هارمه یک دوجو : دمحا

یم. تسه نادابا نکاس واالن اهر و تفریمپیشرنینام ی گدنز اربیمهیناربی میدش نومهار دس نیزا:اوایلزیدا

داد. نوکت ور شرس مورا و درک ای هدنخ کت اقا دمحا

مدرک می رکف منیدیم ور نوتداوناخ ین.اشیدرگا تسه اجنوا نکاس هک دوب صخشم نوتتخوس باتفا ی هرهچ :زا دمحا

چیدش؟ شدعب بخ ید. تسه ی نادابا اتلا سا

دش. طقس ما هچب ی گهام شش وتی مه اماایرابن مدش راد راب هرابود ابونید مجاودزا زا دعب نیزا:یکسلا

. مدوب تبقارم تحت لوا ی اهزور نومه وزا مدش رادراب مه دنچینرابدیهگ نوا زا دعب

درکیم. طقس ور ما هچب ی رادراب فلتخم اهی هام وتی رابره اما

دوب. لوا راب نومه شن وطالنیرتی یو....اما گهام جنپ ی،یکراب گهام هس یکراب



؟ نتفگ نوتهب تفرین؟چی اه رتکد مودک :پیش دمحا

ی رثا اهوراد .اما نتشون دجیدمی یش امزا یا نداد دجیدمی ی هخسن یه مودک تفریم،ره ی فلتخم اهی رتکد ونید:پیش

. تاش ی امزا هن تشاد

؟ هتهارمه تتاش ی امزا باوج : دمحا

. تسه مهارمه نیزا:هرا

بیمرا. مرب وگب تساجک ونید:

. شبقع زیپ همنودمچ _وتی

. داتفا هار هب نومقاتا تمس دشوهب دنلب شاج وزا داد نوکت رسی ونید

رادی؟ شزا ی ربخ ؟ تساجک االن قباس رسمه : دمحا

یمد. شون ور مدنق با ایزا هعرج دعب و درک اتییدباالواپیین هبعالتم ور مرس مورا
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یمیهنک. گدنز شاه هچب واالناب درک لوبق ی گدنوخ دنزرف هب ور هچب ودات نومق زاطال دعب ونیم سلا ود نیزا:رقتیاب

؟ هدرکن جاودزا : دمحا



یم. دوبن جاودزا یهب ضار مه لوا نوا .امزا هلصفم ام جاودزا .ضقیه هدرک قرف خیلی نامز نوا اب شق خاال راگنا اما _هن

؟ جاودزا هباین ندرک نوتروبجم نوتاه هداوناخ : دمحا

دوب. قافتا یک رطاخب شا همه :هن مدرک همزمز و مداد نوکت فسات وری رسیزا

همتاخ مفرح هب هداس ی هلمج وابیک متشاد هگن ملد وت ور مفرح همادا مدمو اپیینمی هلپ زا تشاد ونیدهک ابدیند
. مداد

دش. مومت دوب یهک چره رهحلا نیزا:هب

منک. تتحاران متساوخ منی مفساتم : دمحا

... وراه هگرب ببیمناین

. تسشن شرانک دعب و داد اقا دمحا تسد هب وراه هخسن و تاش ی امزا باوج ونید

دش. نوشا هعلا طم لوغشم و تخادنا اه هگرب یهب هاگن اقا دمحا

وهیچچیزغتییریمنیهنک. هدش فقوتم ناکم و نامز میسرید رظنب و تشذگ یمی دنک هب نامز

و دوب هدش راوشد مارب شکیند سفن . دنتسب ورمی مسفنت وهار دندرک می مکاخ هدنز هدنز ور نم دنتشاد راگنا طقف

. متفر پیشمی متشاد ی گفخ زرم هکات ردقنا میهد راشف ور مولگ ی سک مدرک می ساسحا

و مدوب نشیهد اه رتکد زاقبیه هک مدوب ی رارکت اهی فرح نومه نشیند رظتنم و دوب هداتفا ملد جعیبیهب ی هروشلد
دبمیداد. هاوگ مهب مبلق

ورد تخادنا ونید مهب یی ارذگ هاگن و دروا ورباال شرس اقا دمحا هرخ اتبال تشاذگ قدیهق دنچ ناثیهو دنچ منود منی
دش. خیهر نم هب رخا

شبین. طلسم نوتباصع نکیدوهب ظفح ور نوتشمارا هک ماوخ می نوتزا یحی ضوت ره زا لبق اقا: دمحا

. هشب نور زاریهشوی ماهوزرا یمایدو هنوخ و منوخب ور شاه فرح اتهت دوب ی فاک هلمج مهینیه
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ی عونصم هک دنخبل ابیه اما تشادن نم مکیزا تسد مه نوا وحلا دوب رپیهد شور و گنر متخادنا ونید یهب هاگن
هدب. دهیه مهب ور شمارا درک عسی دوب صخشم ی بوخ هب شندوب

ی مدنخبل ونیدابدیند نوچ مدرک ورمی شرکف هک دش چیزی نوا یرتزا عونصم مدنخبل راگنا اما مدز ی دنخبل ال باقتم
دش. خیهر ماه مشچ وتی بارطضا دشواب درس هراب ک

. هنکب شجراخ اوه و حلا نوا زا درک عسی یونیددزو هنوش یهب تسد اقا دمحا

کل؟ یوت تفر ارچ هرارق هچ ضقیهزا متفگن تارب هک زونه رسپ :هی دمحا

دبین. همادا یین امرفب ید. شابن نارگن مبوخ ونید:هن

. مدرک کچ وراه هگرب :نماین دمحا

بیافیهد نوشنداد ماجنا هرابود دادینو ماجنا ور همه دیمداتهباالن اما دجیدونبیمس یش امزا نوتارب متساوخ می
. سا

؟ سا بیتنیهج اراک مهدیهگاین امش رظنب ونید:یه

یهباین ناسر نوخ سایبدیهدو شمحر النی ضع تفاب هبنیزا هدش دراو ی بصع ی کوش لدیل هب ناج :ببینونید دمحا

رادینجینور هگن تردق تس. نی هراد هگن شمحر یوتی گهام نجینوراتهن ایهکن ناکما و هدش لکشم راچد حانیهاه

. هرادن

نکیم؟ راکچ امابید بخ نیزا:



نکید. لوبق ی دنزرف هب ایور هچب دبینو شوگ قبیه فرح ین،یاهب رادن رتش هاربی :ود دمحا

ورس تمس وهب مدش دنلب ماج زا مولگ چیزیوتی موجه دوب.اب هدش سیها ماه مشچ ی ولج یدو خرچ می مرس رود فقس

یسودیمد.

ودید. ملا بند دشوهب دنلب اج زا تعرس هب ونیدمه

ورس تمس وهب مدش دنلب ماج زا مولگ چیزیوتی موجه دوب.اب هدش سیها ماه مشچ ی ولج یدو خرچ می مرس رود فقس

. مدروا ورباال ما هدعم یتا وتحم مامت و مدش مخ یسودیمدووریسیکن
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ودید. ملا بند دشوهب دنلب اج زا تعرس هب ونیدمه

؟ هبوخ ونید:نیزاحتلا

منک. ناهنپ با تارطق ورمینو ماه کشا مدرک عسی و مدز متروص بایهب

: مدرک همزمز مورا و مداد نوکت رس ی مورا

زااینمنیمش. رتهب ، مبوخ

ی. ونشب ور ممود داهنش یپی تقو زااینمهمیهش رتهب : دمحا

. مدش جراخ ورسیس ونیدزا کمک شکیمدوهب مراد من تروص یور تسد



؟ مود داهنشپ یدیم: سرپ مه اب نامزمه دشیمو خیهر اقا دمحا هب بجعتم ود ره

درک. هراشا لبم وهب تشاذگ متسد وتی ور دنق با ناو ولی داد نوکت رسی مورا

نزبیم. فرح رت تحار شبینیمات هرتهب : دمحا

یم. تسشن لبم ور مهرانک دادیمو نوکت رسی

چیه؟ نوتمود داهنش گبینپی میهش بخ ونید:

اجیزگین... ردام : تفگ هلمج یک اهنت دشو خیهر نومهب دنخبل اب اقا دمحا

بیهرا؟ هچب نومارب گبیهرات مدز:ینعیچی؟ینعیونیدیهنزدیهگ بل مورا و مداد نوکت رسی بجعتم

. مدرک ومی سلااینراک تفه وتیاین هنرگو اقا دمحا ینراکیمنیمنک چمه ونید:نم

دز؟ ور مود جاودزا فرح :کی دمحا

؟ هدروخ نوتشوگ ایهب هراجا محر مسا حاتاال

داد. همادا هرابود و داد نوکت هدنخ رسیاب ام بجعتم اهی هرهچ ابدیند دوب موهفمان و گنگ مارب شاه فرح

اهی شور هب هک یار جوز دنزرف اجیزگین) ردام نآیکنز( رد هک تسا ی شور اجیزگین ردام اییا هراجا محر : دمحا

ی... گهام اتهن میدنک لمح دوخ محر ،رد دنتس نی ندش هچبراد هب رداق لومعم

؟ تسه کمخت ی ادها نوتروظنم دیهگ؟ سک ؟یاملا تسام ملا هچب نوا ونید:

. کمخت ی ادها هن اما نوتدوخ ی هچب :هلب دمحا

من نوتروظنم هجوت نم ؟ینعیچی ننک لقتنم دیهگ سک محر وهب ننک جراخ ممحر لخاد زا ور نم هچب میهش هگم نیزا:

یمش.
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نجینور... هن اما میهش :هلب دمحا

حاقل شور ارهب ردپ مرپسا یو عقاو ردام مخت لولس تسخن هک میهش ماجنا هنوگ یهباین تنس روط هب شور این

م رارق اجیزگین ردام محر لخاد یرد عونصم تشاک  نورد شور (ورینا)ارهب لصاح سپس و دننک می روراب ی عونصم

. دنهد ی

ی تسرپرس قوقح مامت زاازینام سپ الً ومعم و هراد ار دازون ٔهدنهد  شرورپ شقن اهنت اجیزگین ردام شور وتیاین

میدنک. راذگاو ینآ لصا ارهبودلاین دنزرف

؟ هنکب جاودزا هکابونید تس نیزا:ینعینیزاینی

یمیمنک.مینوتیدربید فرعم نوتهب هراب یرداین نامرد زکرم شابینیه قفاوم امش رگا مرتخد تس :هننیزاینی دمحا

. هراد مه ور شدوخ هب صوصخم تاش ی امزا رسی دبین.یه ماجنا ور اهیالمز وراک اجنوا

هب ور نوا هچب ندموا ندیا هب زا دعب هک هراد دوجو ی کردم ابیدپیادنکیم؟هچ اجک زا ایور هراجا ردام نوا ونید:حاال

؟ هدب ام

ی بلطواد ی نامز یه ننک،رگا یمی فرعم نوتهب هک نراد بلطواد هدع یه نوشدوخ هاگش ی امزا یو نامرد زکرم :وت دمحا

ننک. ورمی اینراک لوپ ی رادقم ربارب رد هک دنتسه ی.خیلیاه صخش ین چمه لا ینبند درگب ابید نوتدوخ هشابن

اکشی مینوتید امش هنرگو ندب نوتهب ور هچب هک نروبجم داد رارقونوا رطاخب هک میهش هتشون دادرارق نوتن مزینبی رد
میسرین. نوتاه لا وس باوج هب رتهب اجنوا ی نامرد زکرم ربین هرتهب تنکبید.

. دوبن ی ربخ لبق قدیهق دنچ ی تحاران و سرتسا وزا دوب شاه یتیوریبل اضر دنخبل متخادنا ونید یهب هاگن

. هدنوپ می قحیتق ووریایامهب هسر می ماجنارس هب اقافتا هکاین دوب نشور شلد راگنا

نکید. رکف یدیمک نوتب و هروخب نوترس هب نزبیدداب مدق مهیمک امش هراد،ات ربیمبل هرتهب : دمحا
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مه رانک ردیا تایشبل رود همه دزیم. نور بی هنوخ زا مه قافتا دادیموهب نوکت شاه فرح رسیرداتیید ود ره

. دنوخ داشیورمی زاوا تشاد و دوب هتفرگ برض هملباق مارینوری و دندوب هتسشن

. ندرک یشمی هارمه نتشاد وجیغ تسد اب قبیهمه

هقشع مان چیزهب همه مارین:

حیهتا همشچ رس هتابن هخاش قشع

هتاپ فریقاپهب هتاگر هنوخ وت قشع

هتاه هظحل همدمه ی نودب وش ردق هگا

هقشع مان چیزهب همه

هقشع امغالهم هلد

هقشع کالهم متخ ندوب هدنز قشع اب

یم تشن نوشرانک قبیهسریدیمو هب

مارین: هارمه هب ندرک عورش ادص یک نامزمه همه

هقشع یور گداد لد هقشع یور قشاع سپ

یم قشع ناگدنب ام

... هقشع یور گدنب این

هقشع هبارخ و تسم هک نوا حهلا هب اشوخ مارین:

هقشع بان بارش هشوخ رس بش زور ره

میمیهر هنوقشاع ندیامیدا هب قشع اب

هقشع بات و بت رد رمع هظحل هب هظحل

هقشع یور گدادلد هقشع یور قشاع سپ همه:

هقشع یور گدنب یماین قشع ناگدنب ام

هقشع مان چیزهب همه



دش. خیهر نم وهب درک ندنوخ هب عورش ی شوخرس مارینونیداب اجی هب ایرابن

هقشع امغالهم ونید:هلد

هقشع کالهم متخ ندوب ی گدنز قشع اب

هشاه داشی هب یمینگ مدا فمید رمع

و هصغ هشابن قشاع رهلدیهک

هشاهاب مغ

ییم افو هنشت ی اهقشاع ام

اهییم هصق وت نونجم لیلی

هقشع یور گدادلد هقشع یور قشاع سپ همه:

هقشع یور گدنب یماین قشع ناگدنب ام

هقشع مان چیزهب همه

مارین: ونیدو

هشاه داشی هب یمینگ مدا فمید رمع

هشاهاب مغ هصغ هشابن قشاع رهلدیهک

ییم افو هنشت ی اهقشاع ام

اهییم هصق وت نونجم لیلی

هقشع مان چیزهب همه

هقشع امغالهم هلد

هقشع کالهم متخ ندوب ی گدنز قشع اب

هقشع یور رادلد هقشع ی قشاع زا

هقشع یور گدنب یماین قشع هناگدراو
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. ندز فک و شکیند اروه دنلب ی ادص اب همه زاوا ندش مامت اب

چیه؟ تقو تفگیناالن مارین:هگا

. تساه سیبمزینی ندروخ تقو هنلا:

؟ متشادن ربخ نم یو دوب ومکش ردقنا وت مارین:هنلا

داوخ می ملد بخ ههع _

یم سقت همه شکیدوبین نور یوربی بابک سیبمزینیاهی نوشن وزابی درک اجباج وراه رتسکاخ ربنا اب مورا رنینام
درک.

دز. دنخبل و تفرگ متمس هب ونیدسیبمزینیور

زعیمز روخب ونید:

. مروخب چیزی منوت االنمنی مرادن _هنمیل

؟ هبوخ _نیزا؟حتلا

دزنیکرت؟! مهب مرهوش یزا سک هچ و دوبن بوخ حملا ارچ غورد

. هدرک گردیر ومرکف ی روجدب اقا دمحا اهی فرح متس، نی بوخ :هن مدرک همزمز و مداد نوکت رسی

قاعالهنمیگیری یم مصت یه شبجار ادعب ربب تذل تبشما رهچیزیدبیزا زا وخلاینک تنهذ ی. شاب مورا ونید:عسینک

م.

و دوب هداتس ای نومعمج هکمینو متخود مشچ مارین وهب متفرگ شتسد زا وسیبمزینیور مداد نوکت رسی مورا
میبوکید. مهب ور شاه تسد تشاد

چیه؟ تقو تفگین هگا روخین.حاال رادینمی مه ور سیبمزینیاه بخ مارین:

هدنوکرت تقو میالد:

. رسپ هللا مارین:آرابیک

اهبیداباال. تسد اه شبیهن یبیراک سک بنیمن

؟! شورف ی زبس ومع

همه:هلب

یمد،یهرابدیهگ... نشن مارین:هن

؟! شورف ی زبس ومع

همه:هلب

شورف یمک زبس مارین:



_هلب

. ماوخ می عبر وریه _وت

ی... اوخ می عبر یه ونم ی درک طلغ هنلا:
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. متفرگ هلصاف عمج وزا مدش دنلب ماج مارینزا اهی ندنوخ زاوا و هنلا ررکم اهی شکیند بیجیغ توافت بی

مارین. زابیاهی هدول وهن میدرک شوخور مشوخان حلا یاهیرنینام خوش هن

شکیمد. شوغا رد ور منت و مدرک هقلح منت رود ور ماه تسد اوه ی درس وزا مدش رود عمج یزا مدق دنچ

. مداتس ای مرس دزنیمکمیدش ونیدهک وابدیند مدنودرگرب بقع هب ور مرس ی سک اهی مدق ی ادص نشیند اب

.. داتس ای مرانک سریدو مهب

رادیمیرینیزا؟! اجک ونید:

ونید. منزب مدق یمک ماوخ _می

مامیهنک. هفخ هراد یایاجن اوه

عسیمنینکییمک ارچ میهنک راوشد تارب ور شکیند سفن هک تسوت گردیهر و مهرد راکفا این هبوخ یایاجن اوه ونید:

نکنیزا. دازا وت رکف ی. شاب مورا

. مشاب اینحلای داوخ می ملد مدوخ نم ی درک رکف ؟!وت منوت می هگم میهش؟! هگم یونید؟! روطچ نیزا:

. وتنا ی فارطا میدیمه باذع رادی ور تدوخ مینکی.مه شگرزب رادی ادخب . هرادن دشن ونید:راک

یه؟ تخس ...راک شاب بوخ ادخ ور وت تمن میبی یوتیاینحلا تقو نیزا میمنک قد

راتیکی نوا وتی منک شکاپ مدرک منی تصرف وتحی دندش زاجیمی ماه هنوگ زادیرگیوری سپ یکی کشا اهی هرطق
مدز: یبل تخس یدخیهروهب شخرد می هام رون ونیدهکزیر مشچ وتی



مسرپ می مدوخ زا مراد راب رازه ی زور یونید. نکب ور شروصت چیزیهک نوا رتزا تخس یه، تخس راک

. هتفو ابیداربیامبی قافتا ارچاین ام؟! ارچ نم؟! ارچ
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بیاو... تدوخ هب ادخ ور ورادیموت لکشم هکاین متس امنی اهنت ی گرزب وتیاینندیایهباین نکنیزا سب ونید:

اهی هدنخ هکاب هنونز هدنخ ی ادص اب

. منکاد ورپی ادص بحاص ات مدنودرگ بقع تمس هب ور مرس هاگا دوخان دوب هدش هتخ مای مهرد درم یک

دوب. ی مایلعر متخانش مهمی بوخ .خیلی متخانش می درم

. مارب دوب انشا نز...اهنت نوا اما میهنک راکچ زاسلاایاجن عقوم االنواین زاایهکن مدرک بجعت اهنت

یک اهنت شند رتببیمنوابدی حضاو ور ینز هرهچ متسنوت نوشندش دزنیک واب مدش خیهر نوشهب رتش یبی واکجنک اب
هفطاع دش: رارکت منهذ رد مسا

درک. ی روا یدا مهب ور شمد مایردی رانک هنوخ وتی وریهک زور نوا پیچیدو مرس وتی شاه هدنخ ی ادص

، ندنوشک ی هابت ور نم ی گدنز تحار خیلی رفنود امااین میشکیمد رجز متشاد نمایاجن زاایهکن مدش ی بصع

رکمی ور کلف شوگ تشاد نوشاه هدنخ ی ادص و دننز می مدق مه رانک ی باتهم بش ردیاوتیاین رانک ایاجن رخا ورد
درک.

دنخ وهبریشاممی دندرک یمی گدنز ی شوخ هب دنتشاد مه رانک و دوب یمایر گدنز وتی هفطاع سلا تفه ینعیوتیاین
یدند؟



دیهگ هسب تنط یشی :مایلعر هفطاع

؟! مناخ منیدا تشوخ یاه نوط زااینشی امش ی:هکن مایلعر

یمن تکرح وهیچ دوب هدش اهخیهر نوا هب بجعتم هک متخادنا ونید یهب هاگن دش. قاط متقاط نوشاه فرح نشیند اب

یدرک.

. لصفم ی اوعد اربییک مدرک هداما ور مدوخ و متشادرب مدق نوشتمس یتهب نابصع اب

مکی لقادح ات ردبیمرا راک تنا خی مدا اتود رساین یکاج بشما ور سلا تفه ولدیاین قد مامت تساوخ می ملد
. مشب مورا

. ندب همادا نوشراب فسات ی گدنز یهب شوخ اهاب نوا و هشب سیها مراگزور هک دوبن نم قح این
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ی° °مایلعر

رد مکحم و متفرگ متسد وتی ور هفطاع تسد بارطضا واب رانک ماه وریبل زا هدنخ ای هنانز یجیغورفیدا ادص اب
. شمد شکی مشوغا

تشاد مهایت مارب هفطاع سالتمی طقف هظحل نوا وت اما هتفو بی نومارب ی قافتا یمد سرت ومی مدوب هدرک رطخ ساسحا
. سب و

مایر. میدا یجیغیهنز ادص : هفطاع

میهنک؟ شت ذای هراد ی سک هنکن

بخ؟! هفطاع روخن نوکت مرانک ارشیطیزا .وتیهیچ مدب یبا شوگرس یه راذب منود ی:منی مایلعر



. تفرگ شتسد وتی رتمکحم ور موزاب و داد نوکت رسی مورا

بلج ور مهجوت ی درم و نز هک مداتفا هار هب ادص تمس یببیمن.هب بوخ هب ور فارطا متسنوت راتیکیمنی نوا وتی

. دندرک

نوا رتمکحم راب ره مه درم و هنک اهر درم اهی تسد راصح زا ور شاه تسد عسیمیدرک و میدرک داد جیغو مادم نز
میشکید. شوغا رد ور

مه نوشادص مدش دزنیکرتمی ی چره مداتفا هار هب درم و نز تمس وهب تفرگ متسد وت مکحم ور هفطاع تسد
میسرید. شوگ هب رت حضاو

تس. نمنی قح نکاین ملو ی تنعل نک...د ملو راذب نیزا:

گبی؟ نوشهب یربیچی اوخ ونید:می

ننک. می لو دمهیرگ انوا وت فرح مینکیاب رکف

میمش. مورا نم لقادح لوی نیزا:هن

. انوا ندوب مهاب هن تسا هچب وت ونید:درد

. مراد یهک صقن نماین نیزا:درد

... تساه ی تنعل نوا رطاخب ناه؟! مشب راد هچب منوت چیمنی رطاخب

. نتخ ری مرس یوری درس با لطس راگنا ونیدونیزا ودیند نوشهب سریند هب

ندز زاجیغ تسد ونید توکس ابدیند مه دشنیزا تکاس ونیدابدیمند

. داتفا وریمزین وناز واب درک نتخ ری کشا هب عورش ادص بی هفطاع و نم ابدیند تشگرب ام تمس وهب تشادرب
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. مدش فقوتم ماجرس هکابجیغنیزا مادرب نوشتمس یهب مدق متساوخ



ولجنیا.. . وشن دزنیک ام نیزا:هب

. مدرب لستیمباال هبعالتم ور ماه تسد و مداد نوکت رسی

. هشاب مورا بوخ ی:خیلی مایلعر

مینکین؟! راکچ ؟!ایاجن هداتفا ی قافتا هچ

یدز. دنخزوپ و تخادنا هفطاع یهب هاگن رخسمت اب

یمینکین. طلغ هچ رادین یدهکایاجن سرپ امش نیزا:ایونابیدزا

. مداد نوکت رسی و تخادنا شا رپیهد گنر یهدو سرت ی هرهچ یهب هاگن همهارمه هفطاع هک داتفا یمدا هزات

. داتس ای هفطاع ی وربور تسرد و دموا نومتمس دشوهب دنلب وریمزین نیزازا هظحل نومه

. ندرک می تکرح شاه مشچ اهی کمدرم سرت دشوزا خیهر شهب تکاس و فرح بی هفطاع

اپیین هفطاع تروص وری مدب نوشن ی شنکاو منوتب زاایهکن لبق اما دموا دنب با هظحل مسفن نیز تسد نتفر ابباال
پیچید. لحاس وتی شادص و مدموا

ورباالبیهرا. شرس منیدرک تارج وتحی تخ میری کشا تشاد ادص بی تخادنا هفطاع یهب هاگن

و نم رطاخب یش گدنز ی زور هک دوب شوربور نز هب ندرک هاگن زا شسرت . دوبن دوب هدروخ سیلیهک درد زا شسرت

دش. شهابت هفطاع

هدب. داب هب ور منودرم تهبا مامت و هنکن زاب رس مضغب تقو اتیه متفرگ نودند هب ور یمبل تحاران تدش زا

. مدش دبینیزا شنکاو رظتنم و متخادنا اپیین ور مرس ی گدنمرش هب

شکیدولواینسیلیور اپباال هجنپ وری ور شدوخ تمحز مامیسریدهب زاتیرسیهن شدق دموا نم تمس هب ایرابن
دز. متروص تسار تمس

. تخوس مه متروص تمس نوا هک زگمیدرک زگ شا اجیسیلی زونه
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وری یمیدش محرم اشید واما دوبن نیزا هتخوس یلد هزادنا هب شدرد میبوکید متروص وتی سیلیاهیپیردپیهک
. شا هتسکش بلق

گبیهر. مورا نم ندز کتک اب عسیمیدرک تشاد وحاال درک زاب شرود زا یور تنعل راصح سلااین تفه زا دعب هرخ بال

. مدش سیلیاهینیزا وبیخیلا مدرک شهاگن بجعتم دش دنلب هک هفطاع یجیغورگیهی ادص



... نزن مناخ ادخنیزا ور :وت هفطاع

زعیتز.. نوج ور ...وت نزن تا هچب و رهوش نوج ور .وت هراد هانگ شنزن

شکید: وابجیغرفیدا داد وریمزینحلا ور هفطاع شکیدو نور بی هفطاع تسد وتی زا ور شتسد تعرس هب نیزا

داتفا ما هچب نم سحن زور نوا و امش تنا خی رطاخب ناه؟ ؟! هچب مودک نوج

. مشب شردام منوت منی وتحیدیهگ

تس. چیزینی ینهک دروا نم رس هب امش بالیی ربارب اهرد کتک این

باذع ثعاب طقف وتیاینندیا امش لثم ی روفنم اهی مدا دوجو منک. نوتلا چ هدنز هدنز مدوخ اهی تسد اب داوخ می ملد

... سا قبیه شکیند

رادی قح رهچیگبی ادخب : هفطاع

؟ تشگرب هتشذگ هب میهش هگم اما

مینکی؟! ربق شبن هرابود ارچ

می مرگ ملد اهیو فرح پی تفر می مساوح اهینیزا جیغونهلا هب هجوت مینوبی نوا رد هک دوب چی تمکح منود منی
. هنزن نم هب همدص اتنیزا دروخ می نوجب یور کتک ینو هوت ره تشاد هک هفطاع یاهی رادفرط زا دش

ردام ی منینوت مینگ تهب ی تقو ی میمهف هتشاذگ ثاتیر نم یحلا گدنز یور تنعل هتشذگ نوا تس.... ربقنی هشبن نیزا:این

نکیینعیچی؟! لغب ور تدوخ ی هچب ی یومنینوت شب
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شکیدیم باذع وونید نم سلایهک تفه این مامت وتی اهامش تقونا مداتفا زور اههباین امش سوه رطاخب نیزا:نم

یمیدرکین؟! گدنز ین تشاد ی شوخ دوبینوهب مه رانک

هدش دوبیم؟! مهاب سلا تفه وتیاین هفطاع و نم ندرک می رکف اعقاو ؟! تفگ می تشاد چی مدش هبنیزاخیهر بجعتم

.... هتخوس نهد و هدروخن شآ دوبیم

دوب. ین بتاکلا مارک اب مباسح هک هتقو نوا هسرب نوج سیمین شوگ هب ربخ یهک زور زا یمد سرت می

منک. شتکاس مدرک عسی و مدرب باال توکس هنوشن هب ور متسد

... هفطاع و نم ی:ببیننیزا مایلعر

. دنوسر مهب ور شدوخ هرابود دنلب ماگ دنچ دزواب سپ دوب هدش هقلح شا هنوش رود هک ور اهینیزا تسد

مایر، نک شوگ وت نیزا:هن

. نوم ی گدنز ونید،هب نم،هب هب نک هاگن بوخ

. تسوت یاهی سوهلب لصاح هدکمتام هدش ی روطن وای نتخ ری ناتسربق کاخ شور راگنا یهک گدنز این

. مدروخ تزا هک اهیی کتک زا متشذگ

ی. درب جارات هب مزا ی گنورتخد زا متشذگ

ی. درب ما هداوناخ ی ولج مزا هک یی وربا زا متشذگ

هتسکش زاغیتر مردام ی بصع اهی دردرس زا مدوخ سفن ی گنت زا مردپ درد بلق زا سک همه چیزو همه زا متشذگ
یونیمد... هتسکش لد زا منام یرنی هدش

. تشذگ مارب مرمع ی هزادنا هب یکسلا نوا یو درک هابت ور مرمع زا یهک کدنا و یکسلا نوا زا متشاذگ

. مربب روگ هکابیدهب ندشردام ی وزرا ی،زا تشاذگ ما وریسیهن یهک غاد زا مرذگ منی اما

دش. مهاوخن و مدشن مشاب ردام متسنوت هکمی اهیی هظحل مامت زا مرذگ منی



گنسینیمیهنک. شلد یوری گرزب درد هچ بیهرا نوبز هب هنوت تحیمنی ونیدهک قح زا مرذگ منی

گرم زا مرذگ .منی مدنورذگ ما هچب درک سمل و ند وبیی ترسح وتی هک سلا شش اهیاین زور کت کت زا مرذگ مایرمنی

ما... هچب
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. منکب مدوخ یزا عافد متسنوت می نم وهن تشاد نتفگ یاربی فرح هفطاع هن

سلا تفه تشذگ وحاالاب مدوب هداد ماجنا هتشذگ وتی نم هک دوب یی اهاطخ هب رطاخب لکشم همه دوب ابنیزا قح
دوب. هتشادنرب نوم ی گدنز رس زا تسد زونه

ما. هدنمرش ،نم تسوت اب قح ی:ببیننیزا مایلعر

ات منک نوتکمک راذب لوی منکب ور ماهاطخ ناربج منوت منی منکب راکیمه وره ماه زااینچیز رتدب نشیند راوازس
. هشب کبس تلد مغ زا یمک لقادح

ات... میمرا تارب وراه رتکد ین رتهب ی اوخب اجیندیاهک ره .زا مدب ور تنامرد جراخم مامت مرضاح نم...نم

ی. شب جرخ هب تسد امش هدرکن ونید:المز

هدب. بیدا داوخب وت لثم یی یالابق مدا یمور گدنز جراخم جرخ هک مدشن لزیل ردقنا زونه

زجع واب مدرک زارد نیزا تمس هب ور متسد ونید هب هجوت بی منک لر تنک ور یمت نابصع مدات اسیی وریمه ور ماه نودند
مدز. شادص



منک. شملق مدزن ات وتتسد رانک شکب ونید:

شم رحی هب ضرعت قح نم و دوب ونید سومان نیزاحاال تفگ می تسرد شکیمد بقع و مدرک تشم اوه وری ور متسد
. متشادن ور

وثکیفی... تسپ مه زونه نیزا:

.... متساوخ می طقف متشادن ی روظنم ی:نم مایلعر

. تفرگ تسد وریوت شوزاب و داتس ای شرانک ونیدور تمس رادیدزوهب ادص دنخزوپ

. هشب شف حنی نت هاگ ونیداتکتیه هب دروا هانپ و هنک ظفح ور شلداعت هنوت منی یزیدا تحاران تدش زا هک دوب مولعم

نومه نم مشچ رد دبیاما نوشن بوخ ور تدوخ ی نوتب رهاظ یاشیدرد مایلعر درک ضوع منیهش وراه مدا تاذ نیزا:

. دنتسه لااین ثما اهیی وت،نز لثم یی اهدرم تقا دربلی جارات هب یمور گدنز یهک تسه ی زواجتم

داد. نوشن ور هفطاع یر قحت واب

درک. رگیه هب عورش هداتفا رسیاپیین واب تسکش نورد زا ادص مهبی هراچ یبی هفطاع

دوبیم. ام شاه ی تخبدب ونابی ثعاب میشکیدو باذع تشاد هک دوب 6سلا نوچ هشاب ی نابصع ردقنا تشاد قح نیزا
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و هراد قرف قباس هفطاع نوا هکاب مدوب مهفیهد ی بوخ هب تدم یاهر.وتیاین قحت یناهو هوت این دوبن هفطاع قح اما

درک. پیاد شدوجو وتی منیدش چیزیور تباجن یو موناخ حاالزج



ثعاب ارشیط تقو دوبن هفطاع و نم تاذ دبیوتی اما غتییرمنیهنک تقو اههیچ مدا بارخ تاذ تفگ می تسار نیزا
. گرگ سابل شابیموتی اهیی هرب ام هک دوب هدش

میسریدیم. رظنب دب همه مشچ وتی رسمیدز نومزا یهک هابتشا اهراتفر اب دوبیماما هانگ ودبی ره نطاب رد

قباس اهی مدا نوا مه نوممودک یم.هیچ تشادن ربخ مه زا سلا دنچ وتیاین هفطاع و مینکینیزا،نم هابتشا مایر:رادی

متس. نی

تاقافتا تباب نم .نیزا مدش مادختسا شاه هچب راتسرپ ناونع وهب شتکرش متفر اقافتا نم میهگ تسرد :مایر هفطاع

. منکن رارکت ور هتشذگ هابتشا ات مدرک راکی ره سلا تفه ووتیاین نومش پی هتشذگ

پیادمینکیم. تارب وراه رتکد ین رتهب میهگ تسار ی.مایر سرب توزرا هب اتوت منکب راکی ره مرضاح االنمه

ین درگب رتکد لا بند تس نیزا:نیزاینی

یور کاپ با مرازه اربیراب مدوب طابترا رد نوشاهاب سلا دنچ هکاین اهیی رتکد مامت لثم رتکد یه بشما مهین نوچ
اه. هطورش اهو هطرش هب هتبلا منیمش. ردام هک تفگ مهب و تخ ری متسد وری

اما... هشب ی روطن یمهکای تساوخ اممنی نیزا شخبب : هفطاع

حلایمیشی؟ هچ ی شب ردام ی منینوت نگب تهب هگا یوت تنعل مشخبب ناه؟!چی مشخبب نیزا:چیو

. مشخب می طرش هب طقف

. هلوبق هشاب ی چره ی طرش :هچ هفطاع

نوا داوخ می هرابود متسنود می تخادنا می هزرل هب ور منوختسا زغم هکات اهیی هاگن نوا زا درک مهب ی هاگن دنخزوپ اب
هنک. یوربینا تنعل طرش

. هنوسرب موزرا هب ور نم و هدب ام هب ور شاه هچب ی تسرپ رس مایر ایهکن مطرش نیزا:

دشی؟ هنوو ونید:چیرادیمیگینیزادی

؟ ترس هب هدز

زجاینیهراک... هب راکیمیمنک ی:ره مایلعر



مدز ور مفرح نم نادی دوخ نیزا:
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ی؟ نزب فرح نم اهی هچب نتفرگ بجار تحار ردقنا ی ینوت مروطچ مایر:

گبیری؟! ماقتنا ام اهزا نوا یاب اوخ هکمی نتسه وت تسد ی سویهل انوا هگم

درک؟ ضوع سلا هب سلا ور نوشردپ و ردام ی تحار هباین میهش هگم نتسه شاه هچب انوا ونید:نیزا

یم. تسه یتی عضو هچ ونیدببینوت زادنب نوم ی گدنز هب هاگن درک.یه ضوع میهش نیزا:هرا

ونی مهفب یم. نومب خیلیچیاز ترسح امابیدوتی تقونا نراد ور نوشاه هچب ننک یمی گدنز مه رانک ی شوخ اب نراد ایان

. ندروا نومرس چیهب دهک

مینکینیزا. تواضق ارچ : هفطاع

یمینکیم. گدنز مهاب مایراالن نم مینکی رکف ناه؟ارچ هدموا نومرس یهکببینیچیهب دوب یام گدنز اجک وت

میمنک. راک هنوخ نوا وت مراد طقف تس.نم ینی روطن هبوهللاهکای

منک؟! لوبق ور یتا دنرچ مینکیابیداین رکف ارچ نیزا:



تس. زجایننی قحیتق نوچ : هفطاع

درک دقع ور ووت درک تنا خی نومچب هب نوم ی گدنز نم،هب هب وت رطاخب نیزا:مایر

ی رادن ای هطبار هیچ مهاب منیگیهر ور تولج ی سک ینو رادن رخیمه رس االنهکدیهگهیچ منک رواب رادی عقوت تقونا
ن؟!

منی رواب میتفگیم شهب رهچی ارچ مدز. گنچ ماهوم شکیمدووتی رسکالگفی یزد فوپ ک متخادنا یهبنیزا هاگن

. مدوب هتفگن شهب چیزی قحیتق زجب اعقاو دوب.اماایرابن نشیهد غورد نمزیدا زا تشاد مه قح درک؟!

❄❄❄

❄❄

❄
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تس. مینکینی رکف وت یهک روج نوا منک.اما ناربج تارب ور هتشذگ منوت یمی روطچ منود مایر:منی

هفطاع و نم یمه سرب توزرا هب وت مه ات منک تکمک راذب نکی. لوبق ی دنزرف هب ور هچب ییه نوتب ات منک تا کمک راذب

نکیم. ناربج ور نومتشذگ اهی هانگ

رببیایم نومت ال کشم سپ مینوتیمزا نومدوخ تس وتنی کمک ونید:نیزایهب

. هشابن یام گدنز وتی نوتزا یربیدهکدیهگهیچدری روج ربید.یه ایاجن میمنک شهاوخ طقف

وت یایهک تنعل ی هتشذگ نوا رطاخب رابره دبمیهنک.نیزا ور ام حلا میشکیدمه سفن شوت اهامش هک یی اوه تحی

. هراذ ثاتیرمی نم یشاب گدنز یاموتی قتسم میریهزو مهب ی تخاس شارب

اممینکید. هب ور کمک رتین گرزب نوتندوبن اب امش

اربیبی مدوب چیهد همانرب ملابیدا.ثمال بند ات مدرک هراشا هفطاع وهب مداتفا هار هب نوغاد ی باصع واب مداد نوکت رسی



نومغامد دوبیمزا هدرک ی شوخ ی چره هک دوبنرا ی نوماهاب تخب راگنا بیایماما رفس هباین هفطاع هب ندش دزنیک رتش
. دموا رد

. تشادرب مدق ایمسریدو هنوش هب هنوش و دنوسر مهب ور شدوخ دنلب ماگ دنچ واب دموا ملا بند هب نانک رگیه هفطاع

یم. داتس ای نوماج رس یم درگرب بقع هب ایهکن نودب ود ره ینیزا ادص نشیند اب اما

نکید... ربص نیزا:

چیدش؟ ید:دیهگ سرپ وزیربل تخادنا مهب ی هاگن سرت اب هفطاع

منود :منی مدرک همزمز و متخادنا ایباال هنوش

. تسه مه دیهگ نیزا:یههار

دشیم. خیهر شهب بجعت یدیمواب خرچ شتمس هب تعرس هب

نوا و دوب هدش شخپ اضف وتی شترپسا یاهی نوتک اهزیر هسام تکرح ی ادص . دموا نومتمس هب مورا یدزو دنخزوپ

میدز. مهرب یم تشاد ور ندش هتسکش زا سرت ام هک یور توکس

❄

❄❄

❄❄❄
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خی شهاگن . مشخ وری زا هن دوب وریکیهن زا هن شهاگن . دنورذگ رظن زا ور شاپ اترس شهاگن واب داتس ای هفطاع ی ولج

میدرک. دسر شهاگن وراب هفطاع دوجو ءزج ءزج تشاد و دوب هنادر

فسید چگ لثم شتروص گنر و تشادن نم مکیزا تسد مه هفطاع تفرگ ارف ور مدوجو همه سرت ای هظحل شهاگن زا
. متسکش ور متوکس و مدروا نی تقاط دوب. هدش



چیه؟ شا دیهگ بخ،هار ی: مایلعر

. مدشن قفاوم مبارطضا ندرک ناهنپ اربی مدرک تالش هچره میزرلیدو تشاد زیدا سرتسا زا مادص

بیهرا... هچب نم ابیداربی هفطاع درک: همزمز شکیدو شا هنوگ یوری تسد گبیهر هفطاع زا ور شهاگن ایهکن نودب

. مدوب نشیهد هک یور فرح منک رواب متسنوت ومنی متشادن دامتعا ماه شوگ هب

مهب ور ماه بل راگنا میدشو مندز فرح زا عنام ی سک راگنا اما هشب دنلب مضارتعا ی ادص هکلب ات مداد نوکت ور ماه بل
. دندوب هتخود

؟ دوب چی فرح زااین شروظنم

... تساوخ بیهرا؟ینعیمی هچب نوا اربی تسنوت می روطچ هفطاع

. مدرک می سح ور مرمک اهی هرهم وری رسزا قرع تکرح یخدزو منت مامت دروا موجه منهذ هب یهک رکف اب

دموا مدوخ هب هفطاع زا رتدوز

؟ ترس هب هدز ندوب هچب چیرادیمیگی؟بی تسه مولعم شکیمد:هیچ داد یت نابصع واب

ناه؟ ی درک چیرپ ؟وتیاینوت هدش عمیبو تلقع شکیمد: داد بوکیمدو نوشیش هبپی مورا تشگنا رس اب

بیهرا؟ هچب نوتارب هک ترهوش نز هشب هفطاع یگبی اوخ یامی

یم. صقرب تزاس ره یامهب اوخ یزابیههکمی سویهل یام گدنز هگم
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داد. مله بقع بوکیدوهب ما وتیسیهن شف رظی اهی تسد اب نم یرتزا بصع

تا؟ نت میدیوت کاچ وتاه سابل ی روجن هیچیرادیای هساو ین. رادن مهاب ای هطبار یهیچ هکمیتفگ نیزا:وت

. هشب ور هفطاع ور ملد مفرح و هشب ور هرارق متسد هک دوبن مهم مارب

گنیهر. همقل شرهوش اربی ور هفطاع و هرادرب شراکفا زااین تسد نیزا دوب مهم مارب طقف

چی؟! هک مراد هطبار شاهاب ال صا مایر:هرا

س تفه هک منم یمینکی.این گدنز ی شوخ هب هراد ترهوش رانک هک عتیینلکتیفنکی؟!وت نم ی گدنز یاربی اوخ وتیمی

. مزاس ومی مزوس می مدوخ یی اهنت وت مراد لا

رخی نوج هب یور درمان ره فرح و رسمیهنک هراد هارمه ویه هانپ رس یه نودب همومت سلا تفه هک تسا هفطاع این
د.

بوکیدی؟ مرس وت کتپ ورعین هتشذگ راب درک.ره یمر قحت تمد هکدی رهاب

ی؟ سوب تسد اربی مدموا راب دنچ

؟ مدرک ی هاوخ ترذعم تزا راب دنچ

بیمرا. هاگشورپ زا هچب تارب و منک ناربج تارب چی همه راذب متفگ تهب راب دنچ

. ندب تهب یشور رادهگن یاتسالحیت نزب شمان یهب کلم مزینییا دنس ابید هراد جرخ ندروا هچب متفگ

نم؟! اب ندروا هچب جراخم و جرخ ی همه . هچب مان هب مزینمیمنز مدوخ متفگ

ی. درکن لوبق مه زاب میمد تهب یدمزین شخب مهب ایهک هرهم نوا ی اجب ماوخ منی تزا ی لوپ متفگ ی. درکن لوبق تدوخ



نوت ی گدنز ات متفو بی شاپ و تسد هب مرب هدب طالتق داوخ ونیدمی هچب رطاخب هگا متفگ یطالقگبیری اوخ نشیمدمی
. هشاپن مه زا

منکب غالمیوت رمع رخا ات زاطالتق دعب مدوب رضاح هک ادخب . هشب تخبشوخ ونید هک طالقگبیهر ماوخ می نم یهن تفگ

هشب هتشذگ ناربج هک منک تسرد ی گدنز ین رتهب تارب ی شب منز ایهکن نودب و
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؟! دوب ی:غیرزااین مایلعر

. تفرگ نودند هب ور شبل و درک مهاگن فرح بی

. مداتس ای شولج تسرد و متشادرب شتمس یهب مدق و مدز ی دنخزوپ

. تاهاب مدرک نیزاودب مدوب نم هتسرد مایر:

. مدوب هدرک تقح رد هک یی اهراک زا مدوبن ی ضار تقو هیچ اما

ی. تساوخن تدوخ وت اما منک ناربج متساوخ راب رازه نوا زا دعب

منک. ناربج شارب هک سا هفطاع تبون االن

. مراد قرف نومسا سلاپیشمزینات تفه ی مایلعر نوا اب نم

صنی ماه هتشاد و هشاپب مه یمزا گدنز منیمد هزاجا شچیمد.دیهگ ور ندش درت و یی اهنت درد و مدش مدش،ردپ درم دیهگ

. هشب دیهگ سک ب



داهنش وپی هنک هدافتسا شزا هسرب هار رهکیزا مراذ ومنی مشتشپ هوک وعین هنم ی هدودحم وتی دعب زااینهب هفطاع
. فرط نوا عفن هب طقف هک هدب هفطاع هب

. ندش هدز سپ درد مه شکیمد ور ندش درت و یی اهنت درد عینمهیممه تسرد هفطاع و نم

یم. تخاس ور نوم ی گدنز هرابود یمو داتس ای نومدوخ اپی ور اما نشیمد فرح نامز مزینو زا

ومی هزادنب رطخ هب یشور تخبشوخ ینچیزی رتکچوک دیهگ داوخ منی دشیم.ملد شبیمو مدا یمهک تساوخ نومدوخ

منک. ناربج شارب ور شکیهد باذع ور یی ساهلا نوا مومت شارب ماوخ

شهب نم هک یاهیی رهم بی نوا ومه هنک شومارف ور درک طقس نم زا ندروخ کتک رطاخب هک ایور هچب نوا همه ات
. مدرک

هفطاع تسد شکیمدو معیقی سفن

مهارمه و هدش هدنک مزین زا هاگرپ لثم دشو شکیهد ملا بند هب ساوح شکیمدبی دوخ لا بند وهب متفرگ تسد وتی ور
. دموا

. مداد نوکت اوه ووری مدروا ورباال متسد رخا هظحل
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یزا ورمینوت ما هرامش ور، هفطاع هانگ مه منک ناربج ور مدوخ هانگ مه ماوخ می متسه مفرح رس مزونه ی:نم مایلعر

گبیری. دمحمر یامای همجن



میمد. ماجنا نوتارب رببیدا متسد زا راکیهک نزبید.ره گنز مهب ین تشاد نیزا مهب تقو ره

دش. سایر نیزا درس اهی تسد مینو متسد هک مدرک رت دنت ور ماه مدق

. مسرب موزرا هب راذب میمنک قد مراد مایر ادخ ور یهنزدیهگ.وت دشن هنک،هگا لح ورام لکشم هنوت می هفطاع طقف نیزا:

... شاهاب و هشب دیهگای سک نز هفطاع هک منک لوبق متسنوت منی زاب اما انمت و دوب شهاوخ رپزا شهاگن

میداد. مباذع مه شرکف تحی هن

شی نهد وتی مدب شله و منک خلای ور شتشپ هک هاوخن یه.مزا گدنز و یی اهنت سلا همه زااین نم قح هفطاع مایر:نیزا،

ر.

شیر؟! نهد میهش هنک ناربج ور شهانگ و هنوسرب نوموزرا هب ور ام نیزا:ایهکن

هنومب هفطاع و نور بی شن ی زادنب هلا فت لثم شرخا رببین شزا ور نوتدافتسا و بیهرا هچب امش اربی بیدا _هنایهکن

شی نهد میهش هرادن شارب ندرک ی ردام قح اما هشکب مکش هب 9هام هتسنوت طقف ایهک هچب و نوبز مخز یهعملا

هرب؟! وتو تسد هدب وربیدا هشدوخ نوخ و تشوگ زا ایهک هچب هفطاع رادی عقوت روطچ ر.

ینیزا؟ شاب ظملا ردقنا ی مینوت روطچ

. مدب یح ضوت تارب راذب مینکی هابتشا نیزا:مایررادی

هدب. هراجا ام هب ور شمحر رادیمهک .هبیکنزنیزا مرادن یور رادراب تردق اما مراد ور ندش روراب تردق نم ببین

میدیم. شهب داوخب هک مه ردقچره اینراک تباب ال صا

؟ دوب صیهغای هچ ایدیهگ هراجا محر منیمهفیمد ور شاه فرح ی نعم مدرک شهاگن بجعتم

منیمش. تاه فرح هجوتم مایر:ینعیچی؟نم
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راچد حانیهاه یهباین ناسر نوخ سایبدیهدو شمحر النی ضع تفاب هدش دراو ی بصع ی کوش لدیل هب ونید:ببین،نیزا

دیهگ درف محر وهب ننک تتسرد یش امزا رد ونجینور هشب ماجنا حاقل لمع هکابید هدش لکشم

. هراکن یاربیای بسانم درف هفطاع هک میهنک رکف رادیمونیزا هبیکنزنیزا اربیاینراک ننک.ام لقتنم

میهشیا... هفطاع ملا هچب نوا تقونا ی: مایلعر

میهد.رگا ششرورپ و هراد می شهگن شمحر یوتی گهام وراتهن هچب طقف ای هراجا ردام و ونیهزا نم ی هچب نوا _هن

یی اسک مه نوشدوخ اجنوا یحمیند. ضوت نومارب لصفم چیزور همه اجنوا هاگش ی امزا میریم ننکب لوبق مناخ هفطاع

ننک. یمی فرعم ور ننکب نچینراکی ناوخ ورمی هک

؟ هنکب و راکن ای هفطاع ناوخ می ارچ سپ ی: مایلعر

ورپیادنکیما نومرظن دروم درف منینوتیم هراد ناکما و دنتسه هراجاردام لا بند هک نتسه یاهیزیدا ضقتم نوچ نیزا:

یهک چره هفطاع شلا بق یمرد رضاح میسریم. نومچب امهب میهشومه ناربج امش ی اطخ .مه هنومودره عفن هب ینراک

دبیم. شهب داوخ می

. نوماه فرح رگ هراظن فرح هکبی متخادنا هفطاع یهب هاگن

. تساهنت یهنز هفطاع هک دنتسنود می دندرک یمی گدنز شوت ایهک هلحم لها مامت نوچ دوبن هفطاع عفن هب اینراک

. هفطاع ندش وربا اببی دوب ی واسم رهوش مسا نودب ای همانسانش اب اهنت یهنز ندش رادراب حاال

من هنوخ اههب هچب یزا رادهگن اربی دیهگ سپ هنکب یراک رادراب نارود وتی تسنوت منی دیهگ هفطاع قافتا ناثی،اباین رد
زانیزاوونیدمی یهک لوپ واب هنومب بیتنیهج شهب ندش دزنیک اربی نم تالشاهی مامت میدش ثعاب واین دمو ی

یی. اهنت و مدنوم می نم تقونا و تشادن یش گدنز وتی نم ودیهگنیزایهب اللملایپیادمیدرک قتسا تفرگ

❄❄❄❄ دوب. گیمر رگیناب مهیهش هک

❄❄❄

❄❄

❄
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یش گدنز ندنورذگ یاربی تباث دمارد وایهکن شندوب هانپ هب ندرک رکف نودب هک تشاد عالهق مهب ردقنا هفطاع شاک
وتیاین دامتعا و ینان مطا اب متسنوت می تقونا تساوخ می مدوخ رطاخب ور نم و میدرک رکف دندوب نم هباب طقف ، هرادن

رت. نشور ای وایهدن رتهب یی ادرف هب مراود ومای مشاب شهارمه هار



وکیهنای. هانگ ره راعیزا

هدش هفطاع و درک رپ مارتحا اب هارمه ی قشع ور شاج و تفر نور ملدبی زا هفطاع ی هککیهن دش روطچ کیو منود منی
.... مدوب هنشت شنوخ وهب متشاد گنج رس شاهاب ی زور یهک سک هن شمارا عبنم

. متشاد یمنیزا گدنز وتی شدوجو وهب هدرک غتییر مارب هفطاع اجیهاگ متسنود وحاالمی

منیدش. لماک نومصقان ی دیهگایایننیهم سک دوبیموابهیچ شکیهد ی تخس دوبیمو اهنت مه لثم ودره ام

یردی تبحم زاهیچ ماه هچب واربی هنکب قشع ورپزا مرگ ور ما هنوخ هک متشاد یجا تحا هفطاع لثم نزی دوجو هب نم
. هنکن غ

. ردام هشب اه نوا واربی رسمه هشب نم اربی

یورزیروورمیهنک. گدنز یتیم هچب هآ مینگ نوچ مدوب لوئسم ماس بقلانیزاو رد نم

. متخاس می نوشارب یور گدنز ین رتهب و مدرک می لمع مداد نوشداوناخ هب یهک لوق ابیدهب

. تشاد یشنیزا گدنز وتی نم دوجو هب مه هفطاع

هنکن تارج ی سان و دحا یشهکهیچ گدنز رس اسیهایباالی ملایومه هناوتشپ مه هشب هاگ کتیه شارب مه یهک درم
یشبیهرا گدنز وتی دجیدیور درم هک دوبن روبجم یش گدنز وتی نم ندوب اب هفطاع نوا رب .عالهو هزادنب پچ هاگن شهب

بیدا... ددعتم ی اهدرم مسا رانک شمسا و

. هداد یش گدنز یهب نوماس رسو و هدرکناطخ زااپ تسد و هدوب نم اب مه ور سلا تفه این هگب تسنوت می تحار خیلی

❄

❄❄

❄❄❄
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فرح کالمی متسنوت ومنی مدرک می سح مولگ زیدایوریوتی شزوس میدرک. درد تدش وهب دوب هدش گنسین مرس

. منزب



هب هاگن ی گدنومرد گبیمراب شبجار یمی مصت متسنوت منی نم میدشو طوبرم هفطاع ی صخش ی گدنز هب عوضوم این
. مدروخ اج هظحل شاه مشچ وتی شمارا زا میدرک مهاگن تشاد درسنوخ هک متخادنا هفطاع

. هدرک ورپیاد شهار و هتفرگ ور شم ی مصت هک میداد نوشن شمارا این

درک عاالم ور شتقفاوم داد نوکت رسیهک اب اما منیمنک لوبق هک هگب بیداو فرح اتهب مدش خیهر شاه بل هب رظتنم
. متسد وری تخ یورری کاپ وبا

درک.می دوبان یمور گدنز لک تا هآ نوچ یمنیزا. شخبب میشیموابید باسح بی باسح نوا زا میمنک،دعب لوبق : هفطاع

منک. ی گدنز شمارا رد دعب زااینهب ماوخ

پیچ اضف وتی ودره قه قه ی ادص یدو سوب ور شا هنوگ شکیدووری ششوغا ودیدورد شتمس لایهب حشوخ هب نیزا
ید.

نوبرهم و بوخ ردقنا مهاب عقوم نوا شاک لویای دوب زیدای عقوت اشید مداتفا ساهلا نوا یدا هنحص ابدیند هظحل
. دندوب هدموا ندیا هب مماهدنزرف اتود وره متشاد مهاب ور نوشود االنره تقونا دندوب

ضار هیچ هفطاع یم مصت .زا مدرک شناهنپ تمحز هب هک دموا یوریمبل دنخبل رکف زااین سرتسا و سرت همه نوا مینو

گب سپ ور شفرح بیداو هاتوک ات منک دروخرب درس شاهاب متشاد یم مصت و متسنود ورمی شدعب بقاوع نوچ مدوبن ی
یهر.

نونمم : تفگ زیربل مخا واب تفرگ مولج ور شتسد و دموا متمس هب مورا ونید

. متشادرب مدق هفطاع   تمس یتهب نابصع واب مدز سپ ور شتسد

؟! هفطاع . منونمم ی:چیچی مایلعر

چیرادیمیگی؟! تسه مولعم

وتی توربا ی شب رادراب فسیدرگا ی همانسانش یاب درجم ی؟وتیهنز درک رکف ی ینکب اوخ راکیهکمی بقاوع الهب صا

؟ ننزب تبجار اهیی فرح هچ هنکمم ی المیمهف میهر.صا هلحم نوا
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ی؟ روخب ی اوخ چیمی رفنود یمیشی شب هک هلماح ی، دنوم مه تدوخ ی گدنز جرخ وتی مایر:وت

ورکیمیهد؟ ترتکد و اوعد یشو امزا لوپ ی؟ شوپب ی اوخ هچمی



ی فرح هنک تصرف هفطاع زاایهکن لبق

تمس هب متکرح زا عنام و تشاذگ ما یسیهن هسفق ور سامتلا وراب شاه تسد و داتس ای مولج هلجع نیزااب هنزب
دش. هفطاع

و جرخ همه تفگیم هک نیزا:ام

نومدوخ اب شجراخم

دبیم. ور شجراخم هک تسام ی هنک.ظویهف لمح هام هن ور یام هچب هرارق ال صا نوا ونید:

ورغیمد: مدرک هاگن ونید یتهب نابصع اب

چ ور شا هنوخمه یهو اسمه ردو باوج متسه مه شرکون مدوخ ال صا منهج هب شجراخم و جرخ غیتر شوخ اقای
؟ هدب ی

منک. راکچ ماوخ هکمی میمگ شهب مصیمیه تسود هناورپ : هفطاع

ی؟ تسه مصیمی مه نوا یدبی؟اب اوخ چیمی ور تنوخ بحاص باوج ی: مایلعر

چی؟ نور بی تتزادنب هنوخ زا هگا

. یمیمنک راتسرپ شزا مدوخ ی هنوخ ورمیمرب هفطاع هام نیزا:وتیاینهن

. مشاب شرانک ور شا هظحل هب هظحل ماوخ می ندیابیهرا هب ور نم ی هچب هرارق هرخ بال

؟! نادابا هربب هام 9 تساوخ ورمی هفطاع دوب.ینعی تخس مارب اهینیزا فرح مضه میشکیدو توص تشاد مرس

رهش؟ دنچین هلصاف اب مه نوا مشاب رود شزا 9هام دوب رارق ینعی

. هنکب ی تفلا خم نوا هکلب ات متخادنا هفطاع یهب هاگن هدنومرد و مدوب هدروا مک

منیمهفیمد. ور لدیشل هک دوب بارطضا و سرت رپزا شاه مشچ ی تحاران یو گنتلد زجب اما دوب نم زا رتدب شلا ح نوا
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. منکب و راکن ای منوت منی :هن...نم هفطاع

منیمنک. لوبق یا مشاب مدوخ هنوخ یاابیدوتی

. مدرک کاپ تسد تشپ نوشیموراب اهیوریپی قرع شکیمدو معیقی سفن

... هفطاع میمنک شهاوخ منزب رس تهب مهیهش منوت یمنی روجنوا یمنیمنک، گدنز نارهت نیزا:نم

. هشاب رت تحار شدوخ هنوخ اشیدوتی یمگبیهر مصت شدوخ راذب ونید:نیزا

ی. نومب خهلا هنوخ نارهت ور عقاوم رتش یبی وتمینوت تس زیداینی نامز 9هام

هچب بقارم ات مشاب شش مهیهشپی ماوخ سایبمیبیهنمی ما هچب هروخن اذغ تسد یا هشابن شدوخ بقارم هگا نیزا:اما

. مشاب ما

میهشابیدزا رتش یشبی رهاظ هکعالمئ شرخا اهی هام زا هنک ی گدنز شدوخ ی هنوخ وتی هنوت منی هفطاع ی: مایلعر

نم. ی هنوخ هکبیدا هرتهب سپ هرب. هنوخ نوا

. دندش خیهر بجعت اب مهب نامزمه هس ره

وتی هنوهب وراباین هفطاع متسنوت یمی روطن ای لقادح دوب. دجی ال ماک مفرح مدب نوشن شکیمدات مه رد ور ماه مخا

. مراد هگن مدوخ ی هنوخ

. دنودرگرب مزا ور شور یدزو دنخزوپ .نیزا دنتس ینی ضار مودک هکهیچ دوب صخشم نوشهاگن زا

نوا مناخ هفطاع ال اشیدصا نوچ هاگش ی امزا ربیم ایهکن همه زا رتمهم دعب...عفال اربی هشاب اه فرح ی قاب هرتهب ونید:

. هشب رادراب ور یام هچب هنوتب هک هشابن ی سک

... تاش ی امزآ باوج نتفرگ زا دعب اربی هنومب یمگیریاه مصت قبیه

گبی نوشدوخ هاوخلد هب یمدیهگ مصت دعب و مشب مورا نم ات هنک مومت ور فرح ی اوخ هکمی میداد نوشن شفرح این
نر.

دوب هتفرگ متمس هب هک ونیدور تسد و مداد نوکت رسی مورا متشادن ور شهب نداد باوج ششک ودیهگ مدوب هتسخ
. مدرشف مورا و متفرگ تسد وتی ور

خبیر نوتبش میگیریم. سامت نوتاهاب سپ ونید:

شوخ بش . هشاب ی: مایلعر
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. مدرک ترپ لبم هتسد یور و مدروا شرد و مدیشک نییاپ ور میشزرو رویلپ پیز تینابصع اب

. مدرکیم امرگ ساسحا تدش وهب مدوب هدش غاد تینابصع زا مندب مامت

. متخیر متروص رسو یور ور شیقاب و مدیشک رس ور یرطب همین ات سفن کی و متشادرب زیم یور زا ور با یرطب

. دموا متمس هب مورا و تسب ردو هفطاع

... ریما : هفطاع

. مدش شفرح ندز همادا زا عنام و مدرک شتکاس تینابصع هکاب هنزب یفرح تساوخ

وش.... تکاس طقف ... شیه . هفطاع وگن چیه : یلعریما

. متفرگ ما ینیب یولج ور ما هراشا تشگنا توکس وعالتم

؟ مدب حیضوت تارب راذب . مینزب فرح مهاب دیاب ریما : هفطاع

و یتخود و یدیرب تدوخ هک .وت مینزب فرح شبجار میاوخب هک هدنوم مه یزیچ هگید ؟ یدب حیضوت یاوخیم یچ : ریما



. هراد دوجو یریما هک راگنا هن راگنا

قح نم یریگب میمصت شبجار دیاب تدوخ و تسوت یگدنز .نیا تسا هراکچ طسو نیا ال صا ریما یدرک مه یتسرد راک

مرادن تلا خد

. نشیم رادیب اه هچب نزن نداد بخ. هلیخ ششیه : هفطاع

. هسریم شوزرا هب زاین یروجنوا . میدب ماجنا میتسنوتیم هک دوب یراک نیرتهب نیاریما

. میتسهام قافتا نیا رصقم هک نک لوبق . هریگب نوماس رسو نوماه یگدنز هشیمن ثعاب هک زاین ها ادخب

؟ تندش وربا یب تمیق ؟!هب هفطاع ینک ناربج یاوخیم یتمیق هچ هب یلو لوبق هشاب : یلعریما

نم. یاه مشچ ور مدق ، هفطاع هتفویب مه یقافتا ره نیبب . تندش ناکم اجو یب تمیق هب

؟ یراد و مدرم ثیدح و فرح اب هلباقم ناوت تدوخ نیبب نک هاگن .اما مزاسیم تارب ور یگدنز نیرتهب

. مادرب تسد شزا ماوخب ازسان و هیانک اتراهچ هکاب تساه فرح نیا رتزا گرزب یلیخ مفده : هفطاع

نک. مکمک منکیم شهاوخ ریما مدب ماجنا و راک نیا ماوخیم

زا مه نم یاه فرح واب هتفرگ ور شدوخ میمصت هفطاع . مداد نوریب ور مسفن و مدیشک ماهوم یوت یتسد کالهف

. دمویمن هاتوک میمصت

. مشاب مورا مدرک یعس و مدز یدنخبل یتخس هب

منک. تفلا خم هک ما یک نم یتفرگ و میمصت نیا تدوخ یتقو هلوبق : یلعریما

.... هکنیا هن مدب هچب هی تهب مدوخ دوب رارق یلو
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بوکید. موزاب هب تشم واب تسشن لبم وری مرانک و دموا متمس ابجیغهب

مایرحیانک. شکب تلا جخ : هفطاع

. شمد شکی ملغب وتی هدنخ واب متفرگ متسد وتی ور شتسد

ی؟ طاع دوب. مهین نومرارق میمگ غورد هگم ی: مایلعر

؟! مناج : هفطاع

ی. نکب لد شزا ی نوتن نکیو تداع هچب نوا هب اشیدوتیاین9هام یهک درک رکف _هباین

منود می نم مشدعب . مدرکن رکف هبهیچچیزدیهگ منک ناربج ور ماطخ هک هظحل نوا مدوب این رکف هب طقف هن، شتسار _

. مدنب منی لد شهب سپ تسانوا ملا هچب نوا هک

. مدش شاهوم ندرک شزاون لوغشم و متشاذگ شرس وری ور ما هنوچ و مداد کتیه ما سیهن هب ور شرس

حاالزا هداتس ای تولج رغیهبایهک نوا مینکیمیبینی دنلب رس هعفد تس،ی نی مدا دوخ تسد هک نتسب لد مایر:اما

. هرتانشا تارب یی انشا

.... تساه قشاع هکمیگیملا :ایانیی درشف ما یهسیهن رتش بی شرس یدزو دنخبل



ام؟! _ینعیملا

درک. مهاگن میدز قرب لا حشوخ زا هک اهیی مشچ واب دروا ورباال شرس

. دنوخ می شاه مشچ وتی زا ور مفرح قحیتق تشاد راگنا

مدز. نوش رانک شکیمدو دوب هدرک نوشهاتوک ی رتچ یاه گزات هک شتروص یوتی اهوم یهب تسد

مهنیتسیم؟ قشاع ام هگم ی: مایلعر

دزدید. مزا ور شهاگن و تفرگ نودند هب ور شبل

. مدرک توف شندرگ وری ور مسفن و مدز شولگ ایزیر هسوب

. مدروا رد ماه بل زابیاب هب ور ششوگ ی والهل مدز شندرگ ایهب هسوب . تسب ور شاه مشچ و درک مخ ور شندرگ

. تسب ور شاه مشچ و درک مخ ور شندرگ

. مدروا رد ماه بل زابیاب هب ور ششوگ ی والهل مدز شندرگ ایهب هسوب

رادی... تسود مزونه هک وگب ی طاع ی: مایلعر

منیری... هک وگب
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نم... ی نتشاد تسود درم وت نودب مرب اجک : هفطاع

. شمدرشف مشوغا رد مکحم و مدز ههقهق تذل رس زا

ور. شتشهب زا بجو اشیدمهیک داد مهب ندیاور ادخ راگنا دش هقلح مرمک رود هک شف رظی اهی تسد

میدرک. ممورا نشاب هدز نکسم شکیند درد رمیضردحلا هب هک راگنا و دوب نم هب قلعتم شوغا این

. مدرک مامشتسا ور شرطع شکیمدو شاهوم معیقیمینو سفن و مدرک ورف شندرگ ی دوگ وت ور مرس

هفطاع مایر:

ملد ناج : هفطاع

هدادن ور باوج ی روطن یای سک هک دوب تقو دنچ درک. ترپ ور مساوح و شنتفگ ملد ناج نشیند زا تفر مسفن هظحل

؟ دوب

؟! دوب هدرکن ممورا ی روطن یای سک شوغا هک دوب تقو دنچ

یگبی؟ تساوخ دشیچیمی تکاس ارچ :مایر هفطاع

: مدرک همزمز ور ملد فرح مورا و مدموا مدوخ هب

ی. شابن نم ملا یاما شاب مرانک ی،یا شاب رود مزا 9هام مرادن تقاط نوچ نکی لوبق ور نیزا داهنش پی تساوخ منی ملد

. هرذگ می وداب قرب لثم مه .9هام هراک ین رتهب امااین تساوخ منی ملد منم _



ی. نومب ینیزا هنوخ ربیو داوخ منی _ملد

دش. اهیوریمیز میهو ندنک تسوپ لوغشم و تخادنا اپیین ور شرس و دموا نور بی شوغا زا

هنک. ناهنپ ور شاه مشچ وتی سرت شهاگن دزدیند اب تسنوت منی اما

میداد. رازآ تشاد ور هفطاع دوب یهک چره اما دمو می اجک زا سرت یاین ریهش متسنود منی

مرت. تحار مدوخ ی هنوخ وتی اجنوا مرب ماوخ منی ممدوخ _
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عسی ی زابجل اب هفطاع یاما گدنز لحم نوا وتی هنوت یمی رادراب لوا اهی هام وتی طقف یمهک تسنود می بوخ نومتفج
. هرادن ینیزا سک هب هک هنک وعاالم هدب نوشن مکحم ور شدوخ تشاد

دیرمیدش. شنتفگ اربی ادعب نتفگ اشیدرگااالنمنی اما تشاد درتید مفرح نتفگن و نتفگ بین

مدز. شادص هرابود و مداد تروق ی تخس هب ور مناهد قازب

ی طاع _

ملد... ناج _



مدب ثاتیریوتیحلا مه ملد"نشیند ناج تحی" هک منزب متساوخ یهکمی فرح تباب متشاد سرتسا ردقنا ایرابن

. تشادن

اهمنینوم هچب و نم منیایوپیش ارچ ی. نومب هلحم نوا یوتی منینوت یهک مینود بوخ مه تدوخ : متفگ ثکم مکی اب

ی؟

تفج ور تمدق ی تساوخ رگا دعب هشب ی رپس نوخیماتاین9هام یتمهمی مرحم ییه اوخب دبی...ینعیرگا هزاجا هگا

نم.... اهیوتو هچب اهمینش هچب نوا اربیوت، میهش هنوخ نوا اربیمهیهش مامشچ

. مدوب هدروا مک سفن و مدوب هدرک بینا مهرس تشپ و هلصاف نودب ور مجالمت

. هونشب هفصن ور ماه فرح و هرب و هراذب ماه فرح ومینو مداهنش زاپی هشب تحاران زاب هفطاع هک یمد سرت می راگنا

ورببیمن. شلمعلا سکع ات مدش خیهر هفطاع شکیمدوهب معیقی سفن

دی تشاد تخ میری تشاد یهک کشا ، شاه مشچ وتی سرت این مدوب هدش میدرک.کالهف مهاگن تشاد ی کشا اهی مشچ اب

مامیدرک. هنوو

: متفگ رازی تلا حاب و متشاذگ شوناز وری ور متسد

دوب. هداس داهنش یهپی طقف منک... تتحاران متساوخ منی نم هفطاع
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لو تس نی روطن هنای ماوخ منی یتور مرحم ی.منیمگاین شاب تحار وت ایهکن هساو مداد ی داهنش پی رگا نم ی طاع ی: مایلعر

راکی. ماجنا هب منیمنک تروبجم دنی مهب تبثم باوج یو اوخن یوتات

؛ ننزب تهب ی کاپان گنا و ننک ی مارتحا بی تهب یا هشاب تبجار دحیثی و فرح داوخ منی ملد

. نکب تنور بی هنوخ نوا زا ناوخب تفخ اب یاایهکن

. ننکب روجان اهی رکف یا ننک نهپ روت تارب سوهلا ب درم تشم یه داوخ منی ملد ی طاع

میداد همادا شندرک رگیه هب تشاد زاب

یمنیدرک. هجوت مه نم اهی فرح وهب

دبمیگی. وگب دبمیمگ چیرگیهمینکی؟هگا هساو هللاالد شکیمد:الهلا ورفیدا مدوبک موناز ور تشم واب مکحم

نم... هب هاگن ی طاع . مشاب هدز و فرح این مدوخ رطاخب رگا ادخب

دش. خیهر مهب نانک ورگیه دروا ورباال شرس رابج بال

می لوبق رگا هک ادخب یاما ساسح عوضوم وری منود .می مداد ومی داهنش ابنیداینپی ماوخ می ترذعم نم ال ی:صا مایلعر

. هشب ناربج هتشاذگ تاقافتا متشاذ یمنی درک

منک تروبجم مه ایرابن متساوخ یمنی نکب رکف بوخ و هشاب هتشاد تصرف ایهکن هساو شبیم مرحم عفال9هام متفگ رگا

ی. نکب لوبق هک

... رتخد وگب یهچیز هفطاع ی؟! طاع

خلاینک. ور تدوخ مشوگ وت نزب البیا صا

. تفر شقاتا تمس دشوهب دنلب اج وزا تشاذگ باقشب وتی ور شتسد سوت وسیب درک کاپ ور شاه کشا فرح بی

. مداتس ای شرانک قاتا یرد ولج و مداتفا هار هب شلا بند وهب مدش دنلب ماج زا کالهف

ور اه میهو نتفرگ هنوهب دندش اهمنیهشبیراد هچب رگا میهو باقشب مهیه متشاذگ یبا رطب مه قاتا ی:وتی طاع



هدب. نوشهب

. تسب دشورد قاتا لخاد دیهگ فرح هیچ نودب و

؟! دوب میهو فرظ و یبا رطب نم باوج هک مدرک رکف اجیخلایشوهباین هب مدش خیهر
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. باوج زا ندرک رارف اربی دوب ی هار یبا رطب میهوو فرظ اشیدمه

و متفرگ قاتا ی هتسب رد زا ور مهاگن

سیب ور مهاگن قاتا هب دورو زا لبق رخا ورد مداتفا هار هب دوب اه هچب و نم اربی هک سنلا فرط نوا قاتا تمس هب
دوب. هدنوم ی قاب فرظ وتی هدروخن تسد یدهک خرچ باقشب وتی هدش دروخ و هدنک تسوپ

. مدرک نوز وایزوای تخر هب مدنک منت زا ور مترش وسیی و متسب ورد مدش قاتا دراو و مدز ی دنخزوپ

هب واجیی دندوب هچب هک روب تسرد شکیمد. زارد و مداد اجی اه هچب رانک ور مدوخ تمحز وهب متخر تخت تمس هب

. دننک لا غشا یزیدایور اضف میدش ثعاب نوشند ی باوخ زرط اما نتفرگ منی تخت وری تروص نوا

شکیمد. لد وهایرد متخود قاتا فسید فقس هب ور مهاگن

دمو. پیشمنی نومارب شنت ورپ تخس تاقافتا ردقنا و دوب فقس فسیداین هب مه ام تخب شاک ای

. نومارب دوب جعیب ی زور هچ زورما

سیخمیدرک. مدا نت هب وم مه شهب ندرک رکف تحی جعیبورغیبهک تاقافتا ابلکی



رگااین هک مدوب هداد لوق بیداو هزور ود ترفاسم هباین دش ی ضار ی راشفاپ زور هس دعب هرخ بال هفطاع یهک نامز زا
نی داهنش وپی بشما تاقافتا ات نارهت هدرگرب هک لبیطگبیمر شارب هظحل نومه تعاس یک زور ود هب دش دبتیل زور ود

زا.

فارطا تسه یمه رفس رگا یحمیداد جرت و هشاب ام هارمه رفس وتیاین تساوخ منی شلد هک تشاد لدیلی هچ منود منی
دوب. هنوخ وت هناورپ ندنوم اهنت دوجو مه شا هناهب . هشاب هزور یک نارهت

می تبحص شنفلت اب مادم ویا تشاد هلجع هنوخ هب تشگرب واربی دوب نارگن لد مادم و هدش جعیب شراتفر هفطاع
درک.

ور شدوخ و هشکب ور نومراظتنا تفلک یسیبیل درم هناورپ اجی وهب مرب شا هنوخ یهب زور زاایهکن یمد سرت می
تخادنا می منوج هب ور سرت هک دوب چیزی نوا و میدرک ناهنپ یهچیزیور تشاد هفطاع یمیهنک. فرعم هفطاع رهوش

. هشب هدز هتفگن اهی فرح الو مرب قحیتق یهک زور زا دنوسرت ورمی نم و
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. دموا ماه مشچ هب باوخ هرخ یمداتبال خرچ هدند نوا هب هدند نوا هب هدند وزااین مدرک رکف ردقچ منود منی

. مدش بیراد باوخ اهزا هچب داد یجیغو ادص اب حبص

نوشتلا ح ابدیند اما منک نوشذخام نوشاهادص رسو تباب ات متسشن ماجرس و مدرک زاب ور ماه مشچ یت نابصع اب
. تفر اوه دشوهب دود مدوب هدرک عمج مدوجو وتی هبذج هچره

مه ماسر ومای تفرگ می زاگ ور شوزاب تشاد و دوب مایر شوغا وتی نیزا

رفیدامی شتسد درد زا تشاد مه نامزمه ورمیشکیدو شاهوم زاریهش تشاد و روب هتخادنا گنچ ینیزا اهوم وتی
شکید.



ی فرح متسنوت ومنی مدوب هدرک مگ ور تاملک هک مدوب هکوش ردقنا اما منزب ی فرح ات مدرک هتسب و زاب راب دنچ ور منهد
. منزب

. مدش خیهر دمو می نومتمس هب تشاد هکابمالهق هفطاع واب متفرگ اه هچب زا ور مهاگن رد ندش یزاب ادص اب

. متشاذگ ماه شوگ وری ور متسد و مدموا مدوخ شکیدهب یجیغیهک ادص زا

دش. دوبک شوزاب رتخد نک شلو قترس :نیزا هفطاع

هدش. یلزیل دنک وشاهوم نک لو د ماس

. نداد شله بقع تمس وهب درک اهر ور ینیزا اهوم سرت زا ماس

. تفرگ نودند ور ماس تسد فک دشوایرابن مخ هرابود و دوبن رادرب تسد امانیزا

شکیدوزا شوغا ور نیزا رخا ورد درک شندرک دهتید هب عورش وابمالهق دنوسر هبنیزا ور شدوخ هلجع هب هفطاع
درک. شرود ماس

ور. هچب ی تشک نکنیزا. شلو :د هفطاع

مینکی. هاگن ی روطنومه ی تسشن ارچ وت

. نشک دمهیرگومی نراد منیبینی

یمد. سوب ور شتسد فک شکیمدو شوغا رد ور ماس و متشادرب ماه شوگ وری زا ور ماه تسد مورا

درکین؟ اوعد اربیچی ماس منک. نوشادج مه یزا روجچ یمد مهفن مدش هکوش مایر:
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عضیف ارتخد هک هدوب رساین ثحب مهیهش لثم دش. ارجام ندرک رعتیف لوغشم و هدش هبنیزاخیهر تموصخ اب ماس

ی نابصع ور ونیزا دوب هدنوخ نشوگرخ لثم نشوم ارتخد و ینر شمش لثم شیرنا رسپ لثم یی اهرعش اهو رسپ یا نرت
هک دنوخ ماه مشچ وتی زا یور گتسخ راگنا ما. هدش خیهر هفطاع اب هدنامرد شکیمدو رسکالگفی یزا فوپ دوب. هدرک

هنک. ضوع ور ثحب درک عسی

یکیزا تفگ منیهش نراد ور نوشدوخ هب طوبرم یی اناوت نوشمودک ره نتسه ناسک مهی اهاب رسپ اهو ارتخد : هفطاع

عضینف. ارتخد هرت.یاثمال وقی یکیدیهگ

. مدرک رعتیف شزا رس نداد نوکت واب مدز ی دنخبل

؟! هراد تسود هناحبص یم،کشالت روخب هناحبص اوخیم دیهگبیاینربیمهکمی بخ : هفطاع

. دندش جراخ قاتا زا هفطاع اب هارمه و دنتفر رد تمس هب هدنخ اهابجیغو هچب

تمس هب دعب و متسش ور متروص و تسد و متفر ورسیس تمس هب تخت ندرک بترم دعب و مدش دنلب ماج زا
. متفر هنوخزپشا

و تسد اهاین غرم مخت ی غاد زا اما هنوکشب هساک وری زپ اهیبا غرم مخت تشاد عسی و دوب هداتس یزاگای ولج
دوب. گردیر شاهاب تخس و میدرک نوشتسد نوا

هدش شخپ شرود مه شاهوم و شا هنوش وری دوب هداتفا شرس وری بایشزا شلا دوب هدشن هجوتم تحی یهک ردقنا
دندوب

. دندوب هدز نور بی شکچوک سپ زازیرکیلی

. دندوب کشالتاه ندروخ لوغشم تخس هک متخادنا اه هچب یهب هاگن

. متفر هفطاع تمس وهب مدز ی دنخبل
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شکیمد. نوشنو یمی تسد ومتخ ری شرود ور شاهوم مامت و مدرک زاب ور شسپ ولکی مداتس ای شرس تشپ

درک. مهاگن و تشگرب بقع یدهب سرت شاهوم هب متسد دروخرب اب

ووبی مدرک شک دزنی وهببینیم مدروا ورباال شاهوم ایزا هتسد و مدرک شزاون ور شاهوم هرابود و مدز ی دنخبل
. مدرک مامشتسا ور شاهوم رطع

میدرک. توعد یشیرینی هصلخ هب ور مدا و میداد جنرانراهب وبی

درک. هراشا اه هچب هب شهاگن زگیدواب ور شبل ی هشوگ

مایر... اهمیبینن هچب : هفطاع

مدز شولگ ایزیر هسوب و مدرب ورف شندرگ ی دوگ وتی ور مرس و مدرک هقلح شرمک رود ور متسد و مدز ی دنخبل

تس. نی نوشساوح شابن نارگن مایر:

منیبینن.

. شمدرشف مدوخ و مدرک مکحم شنت رود ور ماه تسد هقلح اما هشب جراخ مشوغا اتزا درک اهقتال هچب عین

نیتسیم. مرحم مهب ووت نم ال صا هتشز چی؟ ببینن :هگا هفطاع

میشیم. مرحم تقونا شنوخب ی تحاران .خیلی سا یهآیه شدرد مایر:

دش. خاالق دب هرابود بوکیدو ممکش وتی شجنرآ اب

دبمیمگ؟ هگم مایر:چیه

یوربی؟ نکن مهار ی تدم زایه دعب هرابود هک مولعم اجک :زا هفطاع

شکیمد؟ ی تخس ردقچ ی .مینود هتفرن یوریمدا دروا مرس هک بالاهیی نوا زونه



مدوخ مه شرصقم و دوب دامتعا نمبی هب هفطاع شکیمد بقع ی تحاران واب مدرک زاب شنت رود زا ور ماه تسد هقلح
نوما هب میمنک شاهر مسرب ملد دارم هب هک نوا زا دعب و شماوخ یمی هاتوک تدم اربی مه هکایرابن میدرک رکف و دوب

ادخ.
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منیشکیمد سپ واپ مدرک ورمی ابیدتالمش اما دوب هتفر تسد زا یهک دامتعا ندرک بلج دوب تخس

.

. مدش خیهر شهب و مدز کتیه مرس تشپ باکیتن هب

. هسرب هباپینا ووت نم هطبار دوز میدشدیریا ثعاب نیزا دوجو میدرک. قرف ارشیط عقوم نوا هفطاع مایر:ببین

یی. وت هنم ی گدنز وتی نزیهک اهنت و میهنک قرف ارشیط دوب.امااالن یم گدنز ظفح اربی مدرک راکیهک ره

وت ور شتسد و مدش شک دزنی هرابود و مدرکاد پی تارج مکی هدموا محر هب شلد هک میداد نوشن شاه وریبل دنخبل
. مدرشف متسد ی

ایهکن رگم منیهش ادج مه امزا عینمه.هار تسرد ی گدنز مهیمزااین مهس ووت نم ی طاع منک. تتخبشوخ راذب مایر:

ی؟ اوخ ی؟!می اوخ منی هک ی،وت اوخب وت

یمد. سرت می شتوکس دش.زااین متسد شزاون لوغشم و تخادنا اپیین ور شرس

. هرادن مهب دیهگعالهقای ممهفب یاایهکن مونشب شزا هن باوج تساوخ منی ملد هیچ

اربی مدرک می شسامتلا و مدرک مخمی رس هفطاع ی ولج ی بصعت و رورغ نودب حاال هک ردقنا متشاد قرف قباس ابمایر نم
ندنوم



ره هک زا هک اهیی بش نوا و هشب رارکت تخس اهیی زور نوا هرابود متساوخ ومنی مدوب شچیهد ور یی اهنت معط .نم

. هنکب ممورا هک دوبن مرانک ی سک و تشذگ می سرت و سوباک اب شبش

ی... رادن ربخ نوشزا وت هک تسه .یهچیازیی منزب تهب هکابید تسه اهیی فرح :مایریه هفطاع

جاودزا دیهگای سک اب سلا تفه وتیاین هفطاع هک دوب این مداد لایهکمی متحا اهنت و شفرح نشیند زا دش غاد منت
. هدرک ناهنپ ار عوضوم این تدم ووتیاین هدوب هدشادج هرابود و هدرک

درکیم. اهر ور اهیمه تسد شکیمدو بقع ود ره ماس ی ادص هکاب منزب ی فرح متساوخ

چیدش؟ نم اهی غرم مخت این سپ نوج ی طاع ماس:
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. تسشن اه هچب رانک و تفر میز تمس وهب تشادرب ور اه غرم مخت هلجع یاب طاع

. مدش ونپیر نون ی همقل نتفرگ لوغشم و متسشن شرانک و متفر نوشتمس هب

؟ هفطاع گبی مهب ی تساوخ مایر:چیمی

دش. ونیزا ماس اربی همقل نتفرگ لوغشم و تخادنا اپیین ور شرس ی گچاپتسد اب

میمگ. تهب ادعب زیهدا تقو :حاال هفطاع

. مونشب ماوخ _کی؟االنمی

تس. نی ندز فرح یاربی بسانم نامز ،االن هشب شتقو راذب _



میداد. مباذع تشاد و دوب هدرک نوگرگد ور حملا تشاد یهک بارطضا و سرت این

. هدرک نوشناهنپ یههکاتاالن راوگان و خلت اهی قحیتق هنزب داوخ هکمی اهیی فرح مدوب نئمطم

. مدب تسد زا هراب چیزوریک همه و هشب نور وی شاه فرح اب ماهوزرا خاک تساوخ منی ملد هیچ

یگبی. تساوخ چیمی وگب افطل ی. درک منارگن ی طاع مایر:

؟ رازاب یکیمیریم تسار میمگ. تهب شتقو هب تس ینی نارگن _اجی

. مربب شارب ی راگدا وی مرخب هناورپ اربی اتچیززاایاجن دنچ تشگرب زا لبق ماوخ می

مدز: بل مورا و مداد تروق ی تخس هب ور دوب هدرک گیر مولگ وتی ایهک همقل

نکی. عمج ور اسویتل هرتهب نارهت مربیدرگیم یم قتسم نوا زا ینمیریم.دعب روخب ور نوتناحبص

دش. شلا قترپ با ندروخ لوغشم و داد نوکت رسی مورا

هک مدوب مهفیهد بوخ و مروخب ور شلوگ هک مدوبن هچب نم اما دوب هدرک ضوع هداس لا وس ورابیک ثحب بوخ
. تفر می هرفط ندز فرح زا تشاد

هنک. رعتیف مارب چیزور همه بیداو فرح هب شدوخ ی زور ات منک توکس مداد یح جرت اما

دشیم. نوماه قاتا دراو مودک شکیمدوره ندروخ زا تسد هرخ شکیداتبال لوط 20قدیهق هناحبص ندروخ

. مدرک عمج مه ور اه هچب اسویل نوا زا دعب و مدش اسویمل ندرک عمج لوغشم
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. متخود مشچ رد وهب متفرگ تخت وری هدش شخپ اهی سابل زا ور مهاگن رد ندش یزاب ادص اب

نودمچ اهوتی سابل نداد رارق لوغشم و دموا متمس هب دش لخاد هفطاع اهنا رس تشپ و دندش قاتا دراو ونیزا ماس
دش. مدوب هدروا مهارمه یهک کچوک

ربنیم. نومهارمه وراالن نومل اسوی مربیدرگیمویال رگا ندروخ راهان :اربی هفطاع

. مدب نوتهب ی تشم راهان یویه لحم ناروتسر یه نوتمربب ماوخ مایر:هنمی

دش. ماس اهی سابل وعتیض لوغشم و تسب ور نودمچ یدزوزیپ دنخبل

دش. ضوع یهما حور خیلی متشاد نیزا رفس هباین اعقاو زور. اینود تباب ی سرم : هفطاع

ی. شاب هدرب ی تذل نادنچ منیمنک رکف . نارهت ی درگرب ی تساوخ یومی دوب نارگن شا همه زور وتیاینود هک مایر:وت

. هشخب تذل مارب هچب ابوتو ندوب هظحل هب هظحل : هفطاع

شی ردحلا هک ور نیزا دعب دزو هناش ور ماس ی اهوم متفرگ رظن ورزیر شتاکرح و متسشن تخت ی وهبل مدز ی دنخبل
دش. شاه سابل وعتیض لوغشم و تفرگ ششوغا یرد تخس هب دوب تنط

؟! هفطاع مایر:

مناج _

درک. دازا طوقس و داتفا اپیین هرابود شنتفگ مناج نشیند زا ملد

. متخود مشچ شهب وهب مشب طلسم مدوخ شکیمداتهب معیقی سفن



. هرفنتم ودیام ره وزا تشاد لد هب ووتکیهن نم مایر:نیزازا

ینبال رتدب و هدوب شووه ی زور هک هنکب باختنا شا هچب ای هراجا ردام ناونع هب یور سک هک هدش ی ضار روطچ سپ
. هدروا شرس وراه

درک. خلای تسب یمی شوگرخ تشاد هک هراچ ینیزابی اهوم رس ور شت ی نابصع و درک مه رد ور شاه مخا
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رت. شاو وری ماهوم ی دنک خهلا نیزا:خا

هدز. شرس ایوری هسوب و تشادرب ینیزا اهوم وری زا ور شاه تسد هلجع اب

. دوبن مساوه مکز یدزعی شخبب : هفطاع

دشورغید: خیهر مه هب مخا نومه اب هرابود . مدرک شهاگن رظتنم

. مدروا رسنیزانی هیچبالیی نم

. متشاذ منی هدش رفنین هنوخ نوا وتی ور ماپ تقو هیچ هنرگو هنوخب هدرگرب هرارق هک متسنود منی مه زور نوا

نتشاد لماک واربی مدوب عناق مدوخ قح هب گبیمر شزا ور وت مدرکن عسی و متشاذن وتیرحیمنیزا ور ماپ تحی نم
واپمنیمدز. تسد وت

دوب. گنر مک تروضح ی.تحیرگا شاب اربیمهیهش تساوخ می ...ملد تساوخ می ملد طقف



. مشاب ترانک متسنوت اهمی زور یزا ضعب طقف تحیرگا

میننز مدا رس تشپ هک دحیثاهیی ک فرح رب عالهو هتخس خیلی هعماج وتیاین اهنت اربییهنز ندرک ی گدنز مایر
مخمیهنک. ور مدا رمک ی گدنز اهی زهیهن

مرن. جک هار هک منک سیر ور ممکش متساوخ می طقف دوبن وت ندز تیغ مدصق نم

ی. هانگ هن مدرک یی اطخ وهن مدوب یوت نوناق یو عرش نز مامز نوا نم

دوب. دیهگای سک شآیهنوایهکملا هب مدروا هانپ هک دوب این مگرزب هانگ و ماطخ و بخ طقف

ی. تشاذگ طرش مارب یوت تفوک ماو نوا نداد ؟اربی مدرکن هک منکب متسنوت می راکچ ؟ مدرک می راکچ

. مدرک شهاگن سیهن هب تسد و مدز ی دنخزوپ

نمدیهگ؟ ندرگ ی زادن رادیمی ور یراه صقت همه مایر:

رد تمس هب دش دنلب شاج یدزوزا دنخبل

دوب. وت تمس یزا لصا ی اطخ هک نک لوبق لوی مدوبن یر صقت بی منم _هن

نزبیم. رازاب یوتی تشگ یم نوتب رهظ هکات ربیمدیهگ هرتهب

چیزیغتییرمنیهنک. نوچ نکنیم رکف هتشذگ هب بیادیهگ

. مدش جراخ قاتا زا شرس تشپ و متفر شتمس هب

غتییرمنیهد. چیزیور هتشذگ تارطاخ ندرک زیروور مقفاوم منم _
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ین رتهب هک منکب راکی زورما متساوخ دزیم.می نور دشیموزاویالبی هداما همه هرخ هکبال دوب حبص 11 دزنیکهب تعاس

. هشب لبق زور ود تاقافتا ناربج و هرذگب نکمم لکش

ور اجنوا ی راجت اهی عمتجم وقیدرخیدزا مداتفا هار هب دوب دزنیکی رد یهک لحم هچرازاب تمس هب هفطاع ترواشم اب
دزیم.

دنتخورف مهمی نارهت وتی ور دوب اه عمتجم وتیاین هک اهیی سابل هفطاع لوق هب

میسرید. شورف اههب هچرازاب رداین شن رتی بوغورم ینو رتهب هک دوب ی تنس سانجا اما

یم. داتفا هار هب ورپیهدا درکیموقبیههار کراپ رازاب هب ندوب هداد صاصتخا یگنیهک کراپ وتی شامینور

ات غرم زاشیر ظعیمهک رازاب هبیک دوب هدرک دبتیل اجنوا دندوب هدش هتخاس اجنوا مه رانک یهک کچوک اهی هزاغم
درک. پیاد اجنوا ورمیدش مدایداز نوج

یزا ضعب و دندوب هتشاذگ میز هزاغم ره رد تشپ و دندوب هدز یاسیناب بوچ صحیراهی وراب اه هزاغم ی ولج فقس
. دندوب چیهد ورینا راک هنومن ناونع هب ور نوشسانجا

اهی مناخ همه وتی ندرک رخید تذل هفسلف ی راگنا میدرک. هاگن فارطا هب تذل و قوش هکاب متخادنا هفطاع یهب هاگن

. دندرب می تذل زااینراک نوشا همه و دوب ناسک

. مدرشف ی مرگ وهب متفرگ متسد ور شتسد و مدز ی دنخبل

و دروا ورباال شرس دعب دشو خیهر نومدروخ هرگ اهی تسد وهب هتفرگ شوربور ی هزاغم زاویرتین ور شهاگن
درک. مهاگن

منک. خالهص مهاگن وتی ور ما وعالهق قشع مامت مدرک عسی و تسشن ماه معیقیوریبل دنخبل

وتی ور شدوخ هفطاع هک هدرک ور شدوخ راک ما هناقشاع هاگن راگنا یدزو دنخبل ال باقتم مه نوا مهاگن ابدیند

درک. هقلح موزاب رود ور شتسد و داد اجی مشوغا
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گبیمر. هناورپ یاربی لحم سابل یه داوخ می :ملد هفطاع

. مدرک هراشا ی شورف سابل ی هزاغم وهب مداد نوکت رسی



. هشاب هتشاد ی گنشق اهی سابل منک ،رکف اجنوا مایر:ربیم

. داتفا هار هب ملا بند یدزوهب دنخبل

درکیم. اه سابل هبدیند عورش هزاغم ی ادتبا نومه زا دشیموهب هزاغم لخاد

لگی.... ولگ گنراو و گنر اهیچینچینی نماد زا دوب رپ هزاغم

اهی گرب و تشرد ی تروص اهی لگ زا دوب رپ شور و دوب فسید هک شنماد یاب مهرس نهار یهپی سابل همه نوا بین
درک. بلج ور مرظن زبس

می شهب خیلی امتح . مدرک روصت سابل نوا وتی ور هفطاع و مدز ی دنخبل شا هچراپ تفاطل شکیمدوزا شور ی تسد

دمو.

یبیا... طاع مدز: شادص مورا میدرک هاگن ور اهیوتیگرلا سابل تشاد قوش هکاب مدرک هفطاع یهب هاگن

داتس ای مرانک و دموا متمس هب

.

لایشورمیدیمد. حشوخ متشاد اه تدم زا دعب و دوب نودنخ شتروص

دنخید. میدشومی لا حشوخ لد هت زا هداس ندرک هکابیکرخید دوب نوبرهم و کزان لد ردقنا نم ی هفطاع

. تشاد قرف نومسا 7سلاپیشمزینات هفطاع نوا اب هفطاع امااین

. مدرک می لوپ رپ ور شف مهکی میرخیمدومهیهش شارب ور ینچیزاه رتهب همدا ی نامز نوا

. دوبن لا حشوخ االن هزادنا هب تقو هیچ یداما خرچ می رخیاهد زکرم وتی مه بش ات حبص زا

. هربن ی تذل شاه هتشاد زا میدش ثعاب تشاد هک اهیی شنت اهو سرتسا و تشادن یش گدنز یوتی شوخلد نامز نوا

یشدهیهمیدرک. گدنز هب ور شمارا تشاد و میداد نوشن شهب ور ششوخ وری تشاد مک یمک گدنز حاال راگنا اما
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. تسکش ور نومن بی توکس و دموا فرح هب شدوخ هکدید ور متوکس

نکی؟ ماگن یهکبیما درک مادص :مایر هفطاع

زعیهز. تارب تنوج ی هزادنا هب یهک سک اهیی هدنخ دیند هراد یی افص هچ ی مایر:منینود

درک. ورف ش شلالیومیی لخاد ور شاهوم یدزو دنخبل تلا جخ اب

و شلا شگنر مدش هجوتم هزات

دوب. هدرک فسیدهباپ جین راولش نم لثم تسرد و دوب هدرک تس نم نهار پی گنر وراب شوتنام

ی. گدنز نز :هباینمینگ متفگ و مدرک ین سحت ور شا لسیهق ملد وتی

بیایم. مشچ هب باذج شیکو مشچ وتی شاه راک میدشاب ثعاب و دوب مه لئاسم ین رتکچوک هب شساوح تحی

یمایری؟! میدرک راکچ ی تشادن ور نوبز :وتاین هفطاع

. شمد شکی مدوخ تمس وهب متفرگ ور شتسد و مدش خیهر شاه مشچ وتی تنط ابشی

منک. مدوخ قشاع ور وت لثم نززیابیی متسنوت منی تقونا _

. دنورذگ رظن زا ور مومفارطا تلا جخ واب دشاجباج ملغب وت مورا

یرادی. سفن هب دامتعا هچ تدوخ اربی نک زاب هباشون .یمک هاوخدوخ اقای مدش وت قشاع نم هک هتفگ کی تقونا _

. نورد رس زا دهد می ربخ خریرا گنر : مدرک همزمز ششوگ یمدزیر سوب ور شا هنوگ مورا و مدرک مخ ور مرس

. نداد ولمی ور تلد فرح تاه مشچ ولوچوک مناخ

دزدید. مزا ور شهاگن و داد مله بقع تمس هب مورا

ننک. می نوماگن نراد همه بقع ورب هتشز :مایر هفطاع

منک. الط تخا منز اب ماوخ قدیهقمی .ود ننک اگن بخ _
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. دروا یرد کلکش و دروا نور وربی شنوبز ی سغت اب

. مدش تنز زونه هک :نم هفطاع

دوب. راود مای میهش سپ یمد نشن تزا یمه فنم باوج زونه یلوی دادن هلب باوج هتسرد میشی. شتقو هب منوا _

. مدش تنز و مدروخ لوگ هرابود هچدیدیاشید ور ادخ _

. مدش خیهر شاه بل هب تذل واب مدروا اپیین شاه وریبل ات شا هنوگ وری زا راو شزاون ور متسد

ندز لوگ هب ور مینزی.نم لوگ ور مدا تا خرس اهی بل نوا واب تاه مشچ نوا ،اب تهاگن نوا شیناطیاب تدوخ _وت

. نکن موکحم اه مدا

هک... مدز تادص طقف نم

ورابدیهگ مدش خیهر هفطاع اهی بل هب اهنت و مدرک شومارف ور ما هلمج همادا درک خیس شنابز هکاب ور شاه بل
. منوج هب داتفا شند ی سوب سوه

. مدش خیهر شاه مشچ وابکالگفیهب متفرگ شاه بل زا ور مهاگن موزاب ور شتسد نتسشن اب

اه... هشاب تساوه ههاقا :هی هفطاع

. هعونمم ی اهاج وری هروخ می خرچ هراد تهاگن

. دوبن هعونمم نم اربی تخرس اهی بل یاالندیهگ دنوخ ورمی فورعم ی هلمج یه نوا _رگا

ِۀ.... َّدُملا یِفی ِسفَن َکُتجَّوَز سا هداس ی هلمج یه اباب

دز. ماه وریبل توکس رهم و درک متوعد شمارا هب ماه بل ور شتسد نتشاذگ اب



میگیمایر؟! یی ...چیراد شش :هی هفطاع

؟ تساه فرح اجیاین هگم ایاجن

مینزیم. فرح مهاب تصرف رس ادعب

دزی؟ مادص ی تشاد مراکچ

. مدرک هراشا مدوب یدی دنسپ یهک سابل وهب مداد نوکت رسی ی تحاران اب

. شمر گبی تارب ماوخ بیدامی تهب خیلی منک ؟رکف هبوخ این ترظنب مایر:

شسود بوکید:اینعلایهمایر...خیلی مه اههب هچب لثم ور شاه تسد تذل رس وزا تخادنا سابل یهب هاگن تذل اب

. مراد
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. مدرک هاگن شهب و مدز ی دنخبل

ی مناخ هکرابم سپ مایر:

ی... مایلعر منونمم : هفطاع

. هرادن ور امش لباق -



دیمد شنت ووتی درک ورپ ور سابل ی تقو . بیهرا هفطاع اسیز هب سابل نوا زا متساوخ شزا و متفر هدنشورف تمس هب

ووریمزیندیمد. ملباقم رد یور تشهب ی روه یک راگنا

و دوب هدش لصو شلا هبباالیش یهک گنر اهیطالیی هکس نوا و میداد نوشن رت نشور ور شا هرهچ سابل فسید گنر
یبوزیابمیدرک. رفلد ور شا هرهچ جعیب تسشن می شا ی نوش وریپی

درک. سیررخید یکلد هفطاع یدیمو خرچ هچرازاب وتی رهظ دزنیکی وات مدز نور بی هزاغم زا سابل رخید زا دعب

نم... اهو هچب اربی ومه هناورپ شدوخ اربی مه

زا مودک یره لگشوخ وزا ورزیروورمیدرک شاه رخید تشاد تذل هکاب ینزی29،28سهلا اشامت زا مدرب می تذل نم

میدز. فرح اسویشل

ورس زا لبق یمات دنوم رظتنم تاشرافس نداد زا دعب تفریمو هچرازاب وحلای ای هنوخ هرفس هب هک دزنیک2دوب تعاس

چبینن. نومتخت وری ور اچیولقینو طاسب اذغ

. متفرگ رظن ورزیر هنوخ هرفس روکد و مدرک فارطا یهب هاگن

دوب. هدش چیهد سنلا رانک و هشوگ هک گرزب یکو چوک اهی تخت زا دوب هدش رپ سویعیهک ی اضف

. دندوب هتشاذگ شور هاگ کتیه ناونع هب یور گنر زمرق یاهی تشپ و دندوب هتخادنا زمرق اهیگیلیماهی تخت وری

. دندوب چیهد فسو ی نسح یو نودعمش اهیلگ نودلگ اهیبطیعیو هچخرد مه سنلا رانک و هشوگ

❄❄
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یویکلقینو سم ی هچگ غزلایودی روامس لثم اسویلی وراب شور و دندوب هداد رارق یسنلا اهتنا یمه گرزب میز
. دندوب هدرک یرپ سابع هاش حرط

. دندوب هدروا دوجوب یایور رنه یو تنس ی اضف و تسد اهیراک ولبات لگیمو دوب رپ مه دیراو

. مدرک رسپ عمج ور مساوح و متفرگ فارطا زا ور مهاگن دروا می نومتمس هب ور لقینو یهک ناوج رسپ ندموا اب

داد. رارق شرانک هلصاف مکی اب مه ور ولقینو تشاذگ هفطاع ی ولج دیساچیوری

منک. شقاچ ات مدرک دزنیک ماه بل وهب متفرگ تسد وتی ور گنلش و مدرک ی رکشت

داوخ می یه،ملد گنشق :اجی هفطاع

. مراد هگن ور متلا یچبیمنوصا تنس ی روجن ورای منوخ ی اضف

. ندش راکی هکمیان ما اهیی فرظ قشاع

اسویلئزتینیگبیمر. لکی ما هنوخ واربی منک سیررخید مهیهلد اجنوا و ناهفصا ربیم مه رفس یه داوخ می ملد

یچبینیم. اوخ یهکمی روجنوا ور نومنوخ مامت مداد می لوق . شتقو مهمیریمهب ناهفصا ی: مایلعر

مغ. ،اب ترسح درک....اب مهاگن

: تفگ اهنت فرح همه نوا اجی هب دوب.اما شتشپ فرح لکی هک اهیی هاگن نوا زا

. نومنوخ ما،هن هنوخ سپ مدادن هلب تهب زونه نم

یتمیمنک. ضار . شتقو هب منوا مهمیگی. ور مایر:هلب

ماس هب مدش خیهر دعب دنخیمدو ولگ دزدید.وت مزا ور شهاگن و تفگ ایشیزیربل هوشع هکاب مدز شور یهب کمشچ

رپمیدرک ور کلف شوگ تشاد نوشاه هدنخ ی ادص و دندرک زابیمی دنتشاد هنوخ هرفس طسو ضوح رانک هک ونیزا



ما هداوناخ داشی ودیند هظحل اربیاین ور ادخ لد هت زا

. هنکب پیاد همادا داشی هکاین متساوخ شزا و مدرک رکش

❄❄

☀☀☀☀

☀☀☀

☀☀

☀
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م دجو هب ور نم شدنخبل ودیند دوبن لا حشوخ ی روجن ای تقو هیچ میدرک راک ما هنوخ وتی یهک تدم وتیاین هفطاع
. دروا ی

وتیای رابیهک هک دوب شتقو االن راگنا دوب هدموا رسکیف ی روجن هکای نیهزا داهنش پی ندرک لوبق رطاخب میمنک نومگ
. هسرب شمارا وهب هراذب مزین ور گنسینیمیدرک ششود وری نساهلا

اتیپمیدرک. هلجع یشچیزیوراب شوگ اب تشاد هک متخادنا هفطاع یهب هاگن

منک. بلج مدوخ هب ور شساوح ات مداتسرف هفطاع تروص وتی ور شدود و متفرگ یزالقینو ماک

دش. لقینو دود ندز رانک لوغشم تسد واب دروا ورباال شرس مخا اب

رادیزعیمز؟! ضرم ؟!رمیضیزعیمز؟یا فرط یاین تسرف ورمی شدود ارچ : هفطاع

. مدرک شهاگن و مدز ای هقهق

مینکی؟! تچ زعیمز،ابکی ود مایر:ره

وری سکعوربور ی شوگ و درک لفق تعرس هب یشور شوگ ی هحفص دش. نارگن شهاگن و زرلیند شاه مشچ کمدرم



. تشاذگ شاپ

؟! روطچ ، هناورپ _اب

ره ماک هب شیرینور زور واین منک رود مدوخ زا ور نظءوس و کش مدرک عسی اما هگب تسار هک متسنود عبیدمی
. منکن رهز نومود

. مداد شتسد هب ور لقینو گنلش و مداد نوکت رسی درتید اب

درک. ورتالفی مراک متروص وتی شدود نداد واب تفرگ یزالقینو ماک و تفرگور گنلش

ای هزات نوج شهب ی کشرز گنر هکاب اهیی بل نوا و دوب هدرک گنر ی لسع هک یی اهوم نوا اب هفطاع ی هرهچ دیند
دوب. ودیندی شخب تذل اعقاو دود حاالزا تشپ دوب ید شخب

☀

☀☀

☀☀☀

☀☀☀☀
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. منود منی مه مدوخ ؟! مدش هفطاع قشاع کیهن همه نوا زا دعب هک چیدش

شهب و متسب لد شهب دوب هدرک غتییر نوچ هفطاع اعقاو اشیدمه مدوب هدروا هانپ شهب هک دوب یی اهنت رطاخب اشیدزا
. مدرک دامتعا

می مورا ور نم رکذ و رکف رسمیسریدو مه یی اهنت وتی تاجن ی هتشرف یه لثم نم اربی مهیهش هفطاع دوب رهچیهک
درک.

یدیمداین رهم بی شزا و متسب لد یهبنیزا تقو سریدو رس مدوبن ی ضار یمابنیزا رابجا جاودزا زا تقو مه سلا نوا
. درکن ماهر تقو وهیچ دوب زاب دنیهد تبحم نم وری هب مهیهش هک دوب هفطاع شوغا



هار ره زا درک عسی و درکن اکشیتی و هلگ مه دوب مناهد لقن نیزا مسا مادم و مدوب نوا هکپیش اهیی نامز تحیوتی
هنک. هدافتسا نم ندرک مورا یاربی

وهار تشاذ منی جک ور شاپ تقو هیچ تشادن یش گدنز وتی ملایمه لکشم و ندوبن شفارطا اهی مدا نوا اشیدرگا
تفرگ ردپیشمی یور تسرد

مدش هجوتم هزات دروخ هببینیما هک اذغ دشووبی دنلب مه ممکش ورفیدا داد ی ادص اهاذغ ندروا نسراگ ندموا اب
ردقچ

. متسه هنسرگ

اذغبینا. فرص اربی ات مدز ادص ور اه هچب و مدرب ورباال مادص مکینت

دوبیم، هدرک درد لد بسچ ولد هزمشوخ راهان ندروخ زیدا تدش زا همه لایهک حرد دعب تعاس نیم

دشیمو جراخ هنوخ زا هرابود نوا زا دعب درکیمو ور نوماه اسویل یمو تشگرب دشیموهبویال جراخ هنوخ هرفس زا
اب هارمه پیازت ندروخ زا دعب رخا دزیمورد خرچ ی شورف ی نتسب زابیو کراپ و رهش وتی تشه تعاس دزنیکاه ات

دشیم نارهت ی هار دوب نیزا شرافس هک ناوارف سس

دادیم. اپینا نومزور ود هرفس وهب
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" هفطاع "

زا لبق و مدش هنوخ لخاد و مدرک دنلب وریمزین زا یمور تسد کیف تمحز واب مدنوخرچ لفق وتی لکیدور هلجع اب
. مشب لخاد ات دوب هتسشن راظتنا شامینهب وت ما هنوخ ی ولج هک مداد نوکت یاربیمایر تسد رد نتسب

درک. ی ظفاحادخ و دروا نمباال لثم شتسد یدزو دنخبل مداد می نوکت شارب متشاد اوه وری یهک تسد ابدیند

چیز. همه تباب نونمم ی: مایلعر



. تمن میبی ادرف

. مداد نوکت شاه فرح اتیید هبعالتم مورا ور مرس و مدز ی دنخبل

خبیر. بش شاب تدوخ بظاوم . منونمم ،منم هشاب : هفطاع

ظفاحادخ خبیر. مه وت بش _

. مدنوخرچ لفق وتی ولکیدور مداتس ای نومدحاو ی ولج و متفر باال تعرس هب ور اه وهلپ متسب مایرردو نتفر اب

مداد می ناکما و دوب پیچید هنوخ وتی شاه رگیه قه قه ی ادص . انامه مشوغا سوت کنشور ورپیند انامه رد ندش زاب

. نومنوخ وتی یهاهربینز اسمه هظحل ره

. مدنوشن مرانک مه ور کنشور و متسشن و متفر لبم تمس وهب مدرک شلغب

. مدرک رگیه هب عورش مکرتخد اپی ومه تفرگ تایش مرگج شاه رگیه ابدیند

دوبیم. رود مه زا زور ود سلا تفه وتیاین هک دوب اینلواینرابی

متشاد متح دندوب ودبیراد ره اما بش دزنیکهب۲نیهم تعاس مدش. شروضح هجوتم هزات تسشن موربور هک هناورپ

. هدرک شت خیلیذای کنشور زور وتیاینود هک

ی. دنوم بیراد مدرک سایر بش تقو اتاین مه ور وت ادخب ید شخبب :سالم، هفطاع

ی. تشگرب یو تفر سالتم هب رکشورادخ اهچیه فرح :سالم،این هناورپ
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. شمدرشف مدوخ هب رتش یمدوبی سوب نوشیشور شکیمدوپی کنشور ی اهوم یوری تسد

ی. تفر یو تشاذگ ماهنت اجک خیلیدبی نامام درک: همزمز نوزرل و مورا میداد ندرک رگیه زا نوشن ایهک هتفرگ ی ادص اب

دش. گنت تارب ملد ردقچ ی مینود

هسوب قرغ ور شتروص و مدروا رد تکرح هب شتروص وریاجیاجی ور ماه وبل شمد شکی نور بی مشوغا وتی زا
. مدرک



هدش. شردام گنت هک مکرتخد ی ولوچوک اربیلد :مبیمر مدرک همزمز رگیه شکیمدواب بینیمورباال

. مراذن تاهنت میمددیهگ لوق مرب هک مدش روبجم ملد یدزعیز شخبب

مرب. رفس هباین شرطاخب مدش شروبجم یهک مایلعر هب مداتسرف تنعل مرازه یمدواربیراب سوب ور شاهوم وری

هنک. کش مهب مایر میدش ثعاب رفس هباین منتفرن مدش ی ضار هرخ اتبال درک رارسا ردقنا

نم نکیو در ور مداهنش یپی اوخب هرادن لدیلی سپ ی رادن ی سک زا نتفرگ هزاجا هکنیزایهب وت تفگ می مادم نوچ
. تسا هداس نتفرگ هزاجا زایک رتارف چیزی رفس هباین ندمو اربینی نم لدیل مگب شهب هک متشادن اینور تارج

منک ی شوخ و رفس مرب مدوخ اربیایهکن مراد شا هگن راظتنا مشچ و منک اهر ور سملا تفه کرتخد تساوخ منی ملد

ره زور وتیاینود هک تسنود می ادخ طقف

. تفرگ تایشمی مرگج میدشو بابک ملد ی روجچ یمیدیمد شوگ تشپ زا ور مکرتخد گمغین ی ادص راب

هچب زا رود ور بش واربیلواینراب دوبن مرانک ما هشوگ رگج یهک تقو مشاب لا حشوخ و رفس مرب متسنوت یمی روطچ
یمد. باوخ مامی

هکمی دوب ی رخا زور نومه مدش لا حشوخ وردیمدو شمارا گنر زور وتیاینود یهک نامز اهنت هک هنود می ادخ طقف
میدشیم. دزنیرتک ما هچب هب هظحل هب هظحل مربیدرگیمو رادیم متسنود
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ی؟! دوب هتفر اجک ی نامام : کنشور

. ترفاسم مرب مروبجم اربیراک هک مدوب هتفگ مکز :زعی هفطاع



. مدرک رگیه بش دی ردقنا دوب. هدش گنت ملد _خیلی

اب یوتد راورم اهی هنود ربیهزاین کشا داوخب مکرتخد هک مشابن .نم مراذن تاهنت میمددیهگ لوق مکز زعی مدرگب ترود _

رگیهنکی. یی ولوچوک ی هلئسم ره رس ابنید نشزرا

دبدیمد. باوخ دوبن هک بش دی هخا _

الالیی مارب یمد باوخ رپی خهلا لغب وت متفر مدش هکبیراد شدعب . هدزدب ونم تساوخ می مباوخ وت دوب هدموا ههاقا یه

. دنوخ

ی؟ درک ذایت ور یخهلا باسح سپ _

بیدا. کنشور هب هک وگب چیزی هخا رپی:

؟! کنشور منوا ؟! ندرک ذایت

ی. داتفا تمحز وتی ادخ یدهب شخبب : هفطاع

ی؟! تمحز هچ ور اه فرح نکاین _لو

دش؟ چی ببیمن رعتیفنک

. مدرک هراشا کنشور هب مشچ زگیمداب ور وبل متخادنا میدز قرب تنط زاشی هک شامشچ یهب هاگن

زیهدا. ندز فرح اربی تقو :حاال هفطاع

. مدب ور نوتاه ی تاغوس بیاین لوا

ی؟؟ تفرگ نومارب یچی نامام نوج :خا کنشور

؟! هراد طرش اما بوخ :یهچیز متفگ و متخادنا مکرتخد یهب هاگن دنخبل اب

ی؟! طرش _هچ

. مدب تهب یوت تاغوس ات نک سوب نامام بیا ودب _

ید. سوب ور ما هنوگ مکحم و درک هقلح مندرگ رود ور شولوچوک اهی تسد قوذ اب

. مدرک شکشخ شکیمدو شور ی تسد ی کشاو ی دوب هدش خیس شا هسوب زا متروص

❄ ❄ شکیمد. نور بی وراه ی تاغوس و مدرک زاب ور شپ وزی متشاذگ مولج یمور تسد کاس



❄ ❄

❄

❄
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پال لخاد زا مدوب رخیهد شارب هک اهیی سابل ندروا رد لوغشم و مداد شتسد هب ور مدوب رخیهد شارب یهک کسورع
. مدش شک تسی

. مرخب کنشور مایراربی مشچ زا رود هب ور اه سابل یاین کشاو ی متسنوت ی تخس هب

رخیمد. مه مکنشور اربی مدوب هدرک باختنا اربینیزا هک اهیی سابل عین تسرد

. هنومب شلد هب اهیدیهگ هچب اهی سابل نتشاد ترسح و هشاب ی سک تسد هب هاگن مکرتخد تساوخ منی ملد

مه بشیههب هک نوشاه سابل دنتسنوت ومی ندوب رهاوخ مهاب ونیزا کنشور االن دوب ربخ اب نومرتخد دوجو مایرزا رگا
. نشخردب نومسا اهی هراتس لثم اهیدیهگ هچب وردبین نشوپب ور دوب

. هدنو یتپبی عقاو هب هک مدوبن نئمطم و دوب یکوریا اهنت امااین

. مدرک شهاگن دنخبلا وب متفرگ شنت ی ولج ور اه سابل

میدا؟ شهب مرتخد اهی سابل رپی :خهلا هفطاع

یدز. دنخبل یت اضر رس وزا تخادنا کنشور یهب هاگن

هدش. اه هتشرف عین تسرد رپی:علایه،

میدا. شهب خیلی یی لیوم گنر

. هشوپب ور اه نا ات متساوخ شزا و مداد شتسد هب ور مدوب هتفرگ شارب یایهک تنس سابل ایرابن



هنک. ضوع ور شاه سابل ات تفر قاتا تمس هب هلجع اب

. مدش خیهر شهب دنخبل واب متشاذگ شولج اهیرپیور سابل کاپ

مناخ یاهیرپی تاغوس زا ییداینمه امرفب _

. مدوبن تمحز یهب ضار یزعیمز سرم _اوی

هن؟ درک خیلیذایتت امتح ی. تشاد هگن ور کنشور زور هکاینود نونمم . هرادن ور وت لباق _

. هنوم مامی هتشادن هچب عین واب _هن

ربخ؟ هچ وگب وراه فرح نکاین لو

❄

❄

❄ ❄
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و مدرک ارجام ندرک رعتیف هب عورش و مدش دزنیکرت هناورپ ومکیهب متخادنا قاتا ی هتسب رد یهب هاگن سرتسا اب
رتمیدش. درگ بجعت زا شاه مشچ هظحل وره میدرک شوگ ماه فرح هب توکس یرد واکجنک اب ربیمه

. متخود مشچ مرتخد وهب متشاذگ هراک ورنیهم ماه فرح کنشور ندموا اب

م رتش مایرمهبی هب شتهابش میدش رتگرزب هک زور هب زور و دوب هدش دیهگزیاب نامز ره زا رتش یبی لحم سابل نوا وتی
یدش.

. شمد ی سوب و شمدرشف مشوغا رد هرابود

هدش تقو هکدیر داتفا یمدا هزات شکید مخیهزاایهک اب

یم. دروا هانپ نومقاتا هب کنشور واب مدشادج هناورپ یزا هاتوک خبیر بش اب



ید. باوخ و تسب ور شگنشق اهی مشچ و تفرگ مورا هرخ اتبال متفگ رعش و مدنوخ الالیی شارب ی تعاس نیم

یزیدا گتسخ زا مه نم یدهک شکن وطالنی

یمد. باوخ شرانک

●●●●●●●●●●●●●●●

. مداد شتسد هب ور شا هلوک و متشاذگ کنشور ناهد رد ور مدوب هدرک تسرد یهک بابک ی ماش زا همقل ین رخا

سرید. ورسیستا هک کنشور ودب : هفطاع

. هسردم مرب داوخ منی ملد نامام _

مینکی. راک اجک ببیمن تلا بند بیما ماوخ المی صا

میداد. نوشن ور رهظ هک۱۲:۳۰ متخادنا تعاس یهب هاگن

❄❄❄❄ . شمداتسرف نور بی هنوخ رد زا روز وهب متشاذگ شرمک تشپ ور متسد

❄❄❄

❄❄

❄
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مینکیم. تبحص شبجار ادعب سرید ورسیستا ورب عفال :زعیمز هفطاع

. تسب ور روسناسا ورد درک ی ظفاحادخ ی تحاران .اب شمداتسرف روسناسا لخاد و مدز شارب ور روسناسا همکد

مدش هنوخ لخاد کنشور نتفر اب

رارق نول انی لخاد ور اه فرظ و متخ ری فرظ لخاد مدوب هدرک تسرد اه هچب اربیمایرو هک یور راهان تعرس وهب
مدز. نور بی هنوخ وزا مداد

مرب. دیرتر متسنوت نرب هسردم دوبن رارق اه هچب نوچ ور زورما

. منکب ی گتسخ یو گنتلد عفر و ماوخب کنشور رانک رتش وربی حبص زورما مه بش رادیدی هدنز بش وهبتالفی

ی سکات راوس و مدش جراخ نومتخاس زا



زور دنچ این تاقافتا هب هنوخ هب سریند وات مداد یمایرور هنوخ سردا و مدش اتبیدا مدوب هتفرگ سامت لبق زا هک
. مدرک رکف خایر

. مدب ماجنا یابید راکچ متسنود کحاالمنی مدوب هدرک لوبق ور نیزا داهنش پی هلجع اب متفرگ یمی ساسا یم مصت ابیدیک

ما هنوخ یوتی مایلعر اصوصخم نیزاوونیدو دما و تفر نم محر وتی هتفرگ لکش هزات نجین نداد رارق زا دعب نوچ
منک. ناهنپ ور کنشور دوجو متسنوت منی تقونا زیدامیدشو

ور... تشاد مهب مایر یهک دامتعا روطن ومهی مدب تسد زا ور ما هچب تساوخ می ملد

منوت می هرخ هکبال مدوب لا حشوخ فرط زایک هشب هدنوخ نومن یتیبی مرحم هک تشاد رارصا مایرخیلی نا رب عالهو
. هناورپ و متشاد ربخ شزا نم اهنت زاریهک ندش شاف زا یمد سرت می فرط زایک اما مشب مایر رانک

❄

❄❄

❄❄❄

❄❄❄❄
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. مدش نومتخاس دراو و مدش شامینپیدا ارکیهزا ندرک باسح زا دعب و مدموا نور بی رکف شامینزا زمرت اب

. متفر روسناسا تمس وهب مدرک وزیرسالم مداد نوکت نابهگن رسیاربی

دش. روسناسا لخاد مهارمه ی درم روسناسا هب مدورو اب نامزمه

چیزیغیرزا دمحم اهیمایر وریبل یهک دنخزوپ اما مدروخ ایاج هظحل دمحمر مای وابدیند مدروا ورباال مرس
میداد. نوشن ور بجعت

مدرک سالم مورا و مدرک رت نوبز وراب مبل

:سالم هفطاع

؟! مناخ . مدرک شمارف ور نوتل مافی و مسا ید شخبب ... مناخ :سالم دمحمر مای

. هونشب ور خیلیچیزاه مدوخ ناهد زا داوخب هک راگنا میدز تشاد نکمم رتینحتلا هرخسم وراب شاه فرح

شکیمد. سفن ی تخس وهب متفرگ نودند هب ور مبل

. متسه ی قرشم _



داد. کتیه روسناسا یوتی هبایهن متروص رانک ور شتسد و داتس ای مولج یدزو خرچ

میمگ؟! تسرد ی مایلعر قباس رسمه ی قرشم هفطاع ی؛ قرشم هلب، _هوا

دمو. می شدا وری نم سپ . مدش خیهر شهب و مدروا ورباال مرس سرت اب

خیهر ماه مشچ ووتی درک دزنیک مهب ور شتروص درسنوخ نوا اما منک در ور شفرح ات مداد نوکت فرطین هب ور مرس
. مباصع میشکیدوری طخ هک دوب شاه یوریبل تنعل دنخزوپ نوا زونه دشو

ما عقوم نوا . تساه مبیری وت نوا زا مبیریدیهگ ی.اینوت شکب نور بی مردارب ی گدنز زا وتاپ هک هتعفن یهب قرشم مناخ _

دش. وت مار هک دوب اهنت و کت یر

و درد سلاتالشو تفه لصاح وتبیدا لثم یای خینوبا نز نراذ وهبهیچقیتمیمنی نا شتشپ هداوناخ ی همه ایرابن
زابیگبیهر. هب مایرور جنر

منی نم ی.ایرابن شکب نجل هب یشور گدنز تاه ی ربلد یهب تسنوت و هدوب یت گدنز یمایریوت زور نکییه شومارف هرتهب

ی. دزنیکشب شهب مراذ

ی... قرشم هفطاع مناخ

دوب. ماهبیتنیهج کشا نتخ اربیرنی تالمش مامت و میزرلیند نتشاد ماه مشچ کمدرم
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. دندرک رابیند هب عورش ماه مشچ و دندش راجی ماه هنوگ وری اباهم ماهبی کشا

نشیمد. روسناسا یرد ولج زا یمایرور هدز تهب ی ادص دشو زاب روسناسا رد مدب شهب باوج منوتب زاایهکن لبق

؟! دمحمر ی:مای مایلعر

ورببیمن. شبجعتم ی هرهچ متسنوت هزات ندنوخرچ ی مایلعر تمس هب ور شرس هک دمحمر مای

میدید حتلا نوا وتی ورام هعفد ییک سک ره هک دوب هدش مخ متروص ووری دوب هداتس ای مولج ی روط دمحمر مای
دوب. کشا خیسزا نم تروص هک اصوصخم یدبیمیدرک اهرکف نومبجار



مایرای رانک شکیدو شتک یهب تسد دشو جراخ روسناسا زا هتفر مه اهیرد مخا هب هجوت وبی درسنوخ دمحمر مای
. داتس

ی؟ دروا کرادم :سالم، دمحمر مای

ور شاه تشگنا اهی نوخان و درشف وریمهمی ور شاه نودند تشاد یت نابصع روز زا هک متخادنا مایر یهب هاگن

میدرک. ورف شتسد فک

؟! هربخچ ی:ایاجن مایلعر

میدرکیم. تبحص مهاب یمیمک تشاد یوردیمد قرشم مناخ روسناسا _هیچیوتی

یزا راتسرپ یاربی قرشم مناخ تس دیهگنیزاینی جاودزا زا دعب مینکیو جاودزا رادی وت هک متفگ می نوشهب متشاد
بینا... اههبایاجن هچب

مایر. جاودزا ربخ نشیند یازا منک رگیه دوب هداد تبسن مهب یهک خینوبا نز نشیمد زا متسنود منی

دوب. نم تاساسحا نتفرگ زابی ندش مرحم مارب لدیشل اهنت و زابیممیداد تشاد تدم این مامت وتی مهیهش لثم

منک. کرد شهاگن وتی ترفن قمع متسنوت حاالمی

یتالفی گتسباو جوا وتی مندرک اهر واب هنکب شدوخ ی هتسباو ونم لوبق زا رتش اتبی درک ور یاینزابیاه همه مایر
ردبیهرا. مرس ور دوب هدش ذایت هک یور تدم این مامت

. تسا هداس هغورد یایناهیه همه هک منوخب شاه مشچ زا هکلب اهیمایرات مشچ وتی مدش خیهر
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. هضحم قحیتق دمحمر اهیمای فرح میداد نوشن وطالنیش توکس اما

هشب هتسب روسناسا رد مدنوم رظتنم و مدز Gور همکد مدرک کاپ ور ماه کشا تسد تشپ واب متخادنا اپیین ور مرس

دش. لخاد دشومایر زاب هرابود یرد،رد مشچ ی ولج اپیمایر نتفرگ رارق اب رخا هظحل اما

. مدش جراخ روسناسا وزا مدش در شرانک وزا مدز شهب هنتای هک هنزب ی فرح تساوخ

. مدموا اهاپیین هلپ زا تعرس وهب مدرک اهر یرد ولج اجنومه ور اذغ فرظ

میدش. منداتس زاای عنام گنسینیمیدرک ملد وری مغیهک اما مینشیمد مرس تشپ زا ور شاه مدق ی ادص

زاای یمد سرت هدش.می دنلب ماه رگیه قه قه ی ادص ات مدرشف و متشاذگ مناهد ور متسد اه هلپ زا ردهیناپیینودیند

مایرور... وربآ ومه مربب ور مدوخ ی وربا ومه منک ربخ قبیهور ماه یرگیه ادص اب هکن

رتمیدش. نوگرگد حملا هظحل وره تفا منیی اپینا ماه یرگیه ادص منیدشو مورا ای هظحل ملد

و مدرک می تداع شندوب هب متشاد وحاالهک دوب سریهد رس یدیممایر ماان و یی اهنت جوا منیدش،وتی رتدب ینعیزااین
دوب. سریهد مهب شندرک جاودزا ربخ شچیمد یممی گدنز وت یور تخبشوخ معط متشاد هزات

. متشگرب بقع وهب مداتس ای تکرح زا دش هقلح موزاب رود یهک تسد اب

. درشف ورمی موزاب یت نابصع وزا دوب هداتس ای مرس تشپ تسرد مایر

باالواپیینمیدش. نومن اهیسی هسفق میدزیمو سفن سفن ود ره

ور مندب شهب ندرک هاگن راب ره زا دعب یهک شزرل زا یمد سرت می نوچ متشادن ور مشب خیهر شاه مشچ وتی ایهکن تارج
خیهر شهب ی تحاران واب مدروا ورباال مرس ندنک نوج رازه و تمحز اب تسشن ما هنوچ هکزیر شتسد .اب تفرگ می ارف

. مدش

❄ ❄

❄

❄

part246#

رادیمیری؟! اجک مایر:

ی. رادن نم .وتدیهگنیزایهب هشاب هتشاد شزرا نوشارب مندوب هک :اجیی هفطاع



مدب یح ضوت تارب راذب ی طاع _

ونشیمد. متسنود یحدبیرهچیهکابیدمی ضوت ی اوخ چیومی _دیهگ

چیو... همه تارب راذب ورمینکی شرکف وت هک تس ینی روجنوا _ضقیه

. مدرک اپیینوباال ور مرس دنت ودنت مدرب باال توکس هبعالتم ور متسد رپیمدو شم مینوکال

یگبی. اوخ چیمی منود _هرا...هرا...می

نم تدم این مامت یووتی رادن ندرک جاودزا یمیاربی مصت یووتهیچ خوش دمحم اهیمایر فرح همه یگبی اوخ می
ی. دادن زابی ور

منک؟! رعتیف چیو همه تارب منیراذی ارچ تس هکغیرزااینمهنی دحاو و دحا ی ادخ _هب

ی؟! تنعل رعتیفنکی ی اوخ _دچیومی

ی روجچ یهک میدرک رکف یهباین تشاد وت متخاس یهوریامی تاهاب منهذ وتی متشاد نم یهک تدم این مامت وتی اینهک
گبیری؟ ماقتنا مزا

گبیمر؟ مافتنا تزا متساوخ مینکیمی رکف ارچ هفطاع متشاد ور وت وحلا سح منم هک ادخ _هب

: مدرک همزمز مورا شفرح هب هجوت بی

دوب. یوتیاینزابیوت لصا درک اطخ هک دوب غیرزااین هگم ی. درک یات روجن ای ماهاب هک مدرک تا قح دبیرد هچ هگم

مینکی.اباب شور مینزیوزیرو مخوش ور هتشذگ تارطاخ ردقنا منیشی هتسخ . ندرک ربق شبن یهب درک عورش _زاب

. نور میهنزبی مرک شکاخ نکیزیر هکزیروور مه ور هچغاب ین رتهب

خیبا... نز تفگ مهب شاداد ناخ وت رطاخب ی ،مینود هنووارف و تف ثکیفوت تاذ وت هک مرک نوا _

دازا ور مادص و مدز زیررگیه اباهم بی متفر ورف هک شمرگ شوغا دش.وت مفرح همادا نتفگ زا عنام مضغب نتسکش

. مدرک

باالمیسرید. تاقبط میدشوات وکا اه هلپ هار وت یرگیهما ادص
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ووریمزینن منک ظفح ور ملداعت منوتب ات مداد کتیه هبدیراو منزب فرح کالمی متسنوت تحیمنی رگیهیزیدا تدش زا
. متفو ی

؟ هدرک ی طلغ هچ دمحمر ی:مای مایلعر

؟ تفگ تهب چی ما وتاب هفطاع

دزنیک تهب روسناسا وت ردقنا دوب هداد هزاجا شدوخ هب هک دوب مهین هساو داد: همادا شدوخ هک منزب ی فرح متساوخ

ناه؟ وت؟ نوا ینمیدرکین تشاد ی طلغ ؟هچ هشب

گنچ شوزاب وهب مدش عمج مدوخ وتی سرت بوکید.زا مرس تشپ هبدیراو مکحم ور شتسد شند شکی رفیدا اب نامزمه

مدز.

یمیدز. دوبک هب شتروص گنر میدشو زمرق لبق زا رتش بی هظحل وره دوب صخشم اهی مشچ وتی نوخ اهی هگر

. دوبن اه فرح این راکهدب ششوگ راگنا اما تس مینکینی رکف وت یهک روطنوا هن مگب شهب هک دوب نم تدوبن حاال

ی نوبا خی.. نز ومنیراذ نتتشپ هداوناخ همه هکایرابن تفگ ... نور بی مرب یت گدنز زا تفگ می تشاد طقف نوا : هفطاع

یتور... گدنز نم لثم

ربیهدمیمدز. ربیهد ور ماه فرح ی همه و مدوب هدروا مک سفن

؟ تفگ تهب چی مایر:دیهگ

زابیگبی هب ور مردارب شکیند جنر و درد و ندرک سلاتالش تفه ی تنیهج وت لثم ی مدا مراذ منی متفگ شهب : دمحمر مای

هر.

درکیم. هاگن اه باالیهلپ تمس هب ود ره دمحمر یمای ادص نشیند اب



دوب. هدش یخیهر مایلعر وهب دمو اپیینمی ور اه هلپ تشاد ی درسنوخ واب مورا
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داد. شله بقع تمس وهب داتس ای شولج و تشادرب مدق شتمس هب مشخ یاب مایلعر

یمگبیری. مصت نم ی گدنز هساو ی اوخب یهک شاب دوخ.وتکی ی:خیلیبی مایلعر

گبیمر. تسرد یم مصت یمیه گدنز اربی منوت منی مدوخ مینکی رکف

ویک درک شبترم و تفرگ تسد رد ور شتک اهی یدزوهبل دنخزوپ ی اهیمایلعر ورفیدا داد هب هجوت بی دمحمر مای
. داتس مایاری رانک و دموا اپیین هلپ

ی. دوبن اهنت ی گبیریهکاالنوتی35سگلا تسرد یم مصت یتیه گدنز اربی تسنوت می :رگا دمحمر مای

هرب. هسردم ماس ی اجب ک هشاب هشلا ۸س رسپ یه درک طقس هک هچب نوا هشاب تنوخ و مناخ االنابیدنیزا

. مروخ منی نیزا نتفر یو گدنز نوا نداد تسد اربیزا یمه ترسح یما. ضار ماه هچب نتشاد یموزا گدنز زا _نم

. دوبن نم مهملا شلوا نیزازا نوچ

ی. شاب ی تشاد ور تدوخ اهی هچب تسرد یم مصت یابیه تسنوت مایر،وتمی نتسنوت اهی هچب انوا _

؟ هدموا شرس یچیهب ال؟!مینود رادیصا ربخ شزا ی. تخادن منی حلا نوا هب مه ور هراچ نیزابی تقونا

نم هب درک زاب نوبز هک نم.نیزا اهی هچب ندش مدوخ پیش نوشمدروا ی یو۴سگلا یزا۲سگلا تقو ننم. اهی هچب انوا _

. مدرک تکرش شاه هفوکش نشج ووتی مدوب شهارمه شردپ ناونع هب نم هسردم هرب تساوخ یمی تقو ماس اباب، تفگ

دنخی نوشاه هدنخ واب مدرک رگیه نوشاه رگیه واب مدوب نوشاه هدنخ اپیرگیهاهو زور بش هک مدوب نم این
. نتسه نم اهی هچب انوا مد.
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هکیه هشاب رادییکی نیزا مهفب نیتسیمایر۳۵سهتلا هچب لویوتدیهگ نتسه اهیوت هچب انوا ال صا لوبق : دمحمر مای

هک. تس نی هفطاع لثم نزی اعطق نوا هدب.اما یت گدنز یهب نوماس رسو

. تفرگ شتسد وتی ور دمحم مایر رپیدویهق شفرح یمینو مایلعر

یننکی. هوت شهب منیمد هزاجا تهب اما تسرد ی مردارب هرب. زابین هنومن یهکبی مارتحا راذن دمحم ی: مایلعر

نوچ دوب ی راچان رس یمزا گدنز وت دموا رگا مه عقوم نوا . شمتخانش تدم وتیاین بوخ و سا هفطاع نم باختنا

. مدوب هدرک شروبجم نم

. دوبن متشاد نز نمیهک شباختنا تشاد دیهگ هار رگا اعطق

. مشب تحاران مدوخ دوجو رطاخب رداربود ی هرجاشم تباب یازا مربب تذل شرادفرط زا متسنود منی

درک. هبلغ مساسحا دشوهب پیزور ملقع ، ساسحا عالهقو شکم و شک بینلکی هرخ بال

. شمد هکمیدی دوب ی رخا مدش.اشیدایرابن،راب مایرخیهر وهب مدرک کاپ ور ماه کشا

دعب ات متفرگ باق منهذ وتی ور دوب هتسشن شاه وربا چینیهکبین نوا زجب ور شتروص ءزج ءزج و مدش خیهر شهب
منک. ی زاسزاب منهذ وتی ور شر ی وصت و منک عوجر متارطاخ هب مدش شگنتلد راب زااینره

متفرگ ور شاه تسد و متشادرب شتمس یهب مدق و شندز زادید مدنک لد شهب ندش خیهر قدیهق دنچ زا دعب هرخ بال
. مدرک شادج دمحم مایر وزا



مدش. می بوذ متشاد دمحم مایر هاگن وزیر دوب هتفرگ ممرش مایر هاگن زا دنوم تباث مور نوشودره هاگن
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ی روجدب شاهرادفرط وحاالاین مدوب هتفر ی ضاق هب هفرط ویک مدوب هدرک تواضق ی مایلعر دروم رد دوز اشید
مامیدرک. هدنمرش تشاد

منک عافد شزا و مگنجب ی اربیمایلعر هک دوب نم تبون ایرابن

. مدموا مایر تکرش یهب قافتا :نم هفطاع

. منکب راکی ره مرضاح مرادن یمایر گدنز ندرک بارخ اربی هشقن هیچ منک تباث نوتهب ایهکن هساو

. داتس ای مولج و دش خیهر ماه مشچ وتی دنخزوپ اب دمحمر مای

راکی؟! :ره دمحمر مای

راکی :ره مدرک ورباالواپیین مرس دنت ودنت مداد تروق ور مناهد با سرت زا

نور، بی شکب یش گدنز زا اپوت سپ _

گبیهر. ما هسکس سرت وزا هزرلب منت مامت دش ثعاب ی یمایلعر هرعن



یمگبیری. مصت نم یاربی رادن قح هنم یه گدنز نک،این سب دمحم ی: مایلعر

رفیدامیدز هک دوب دمحمر مای ایرابن

وقبیه زرما ی بادخ ی اباب نوا و نامام و نم سلا دنچ وتیاین تس ینوتی گدنز طقف مایر،این نک سب :وت دمحمر مای

یدیم. شکدرد دشیمو دوبان هباپیوت مه هداوناخ

زور هب زور اربیچی نامام مینکی رکف . دروخ وراهام ی گدنز ی هصغ هک سب درم؟زا و درک قد اربیچی اباب مینکی رکف

ی تقو میهش نوغاد هراد . هشک می رجز هنوخ ورمی تامشچ وت ورمیبیهنومغ وت راب ره ایهکن هساو رتمیهش، هتسکش

ورمیبیهن. وت یی اهنت

ورمیوجید. شبل تسوپ تشاد صرح وزا میداد شوگ دمحمر اهیمای فرح هب تشاد توکس رد اهنت مایر

شا هداوناخ و هنک جاودزا هرابود و هسرب یش گدنز هب راذب : تفگ و درک ی تسد پیش دمحم مایر هک منزب ی فرح متساوخ

هنک. لماک ور

... هتفو بی قافتا این هرابود هک راذن هداد تسد زا یشور گدنز همه وت رطاخب یکراب نوا

مدرک هاگن مایر یمهب کشا اهی مشچ اب

. مدش شاه قشیهق فسیدوری ی اهوم ی هجوتم هزات
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سلادیهگ دنچ هگم میسرید. نوممه شوگ هب تشاد شندشر یپی هزاوا ی وتی35سگلا هک درم دوب.یک هدشر نمپی مایر

یم؟ دنوم می هدنز سلادیهگ دنچ هگم ینکیم؟ گدنز دوب رارق

دنیدیم. نوم ی گدنز وت شوخ زور یمیکیدریمیه گدنز یم تشاد یهک تدم مایروتیاین هن نم هن

یم. سرب شمارا هب هک دوب شتقو االن

... شردپ هب کنشور و نم ومایرهب متشاد مایرنیزا هب نم

تشاد وحاالهک تشاد نیزا شردپ دوجو هب نوا . مرذگب کنشور قح زا متسنوت منی مدش می مهبیخیلا مدوخ تحیرگا



غورد واب منک ناهنپ شزا ور شردپ دوجو منوت منی هدب یص خشت تسنوت دبمی زا ور بوخ میدشو رتگرزب زور هب زور
. منزب شلوگ هناگچب اهی

هداتفا هک دوب ی قافتا .اما هتفو بی زور هباین نوماه ی گدنز و هشب متخ هبایناج ارجام یمهک تساوخ مایرمنی هن نم هن

منک. بارخ مه ور نومدن ای متساوخ منی شرطاخب و دوب

میدش. لماک نومدوجو مه دوبیمواب ی گدنز زا مهس ومایر نم

س تفه نومه منک.اشیدرگا رارف و مشکب رانک مه ایرابن متساوخ .منی مگنجب یم گدنز نتشاد هگن رطاخب هک دوب شتقو

زور ین رتهب سلا تفه وتیاین مه نم میدشو گرزب شردپ رانک کنشور االن مدرک منی رارف و اجمنیمدز لاپیشمه
. مدرک می هبرجت یمور گدنز اهی

ابیداجمی ارچ اوخیم دمهیرگومی دوبیمهک مهفیهد ود ومایرره نم و تفر پیشمی بوخ تشاد چیز همه حاالهک
و منک ناربج ممناهانگ نیزاوونید سنج یزا دنزرف ندروا ندیا ابهب متسنوت هکمی اصوصخم میشکیمد. رانک و مدز

میسرید. یهباپینا شوخ یو بوخ هب مهام ی هصق اه، هصق رخا لثم میسریدو ارف بوخ اهی زور هک دوب تقونا
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. هشب رهقیتمیهک هب مداتس یمای گدنز اپی نم دمحم مرب،اقا و منزب اج دوز هک مدمو نی :ایرابن هفطاع

. منوم می شاپ شرخا ات منومب هگا اما میمر ورب هگب مایر

ور نوماه هچب مایرومه مه منئمطم و مراد اینام متخاس سلا تفه وتیاین ایهک هفطاع هباین مدوخ هب
میمنک. تخبشوخ

. تسه ماس ونیزاو کنشور نوماه هچب زا مروظنم نتسنود منی نوشمودک هیچ

داد. نوکت ماه فرح رسیرداتیید دزو مور یهب ناردق وری یزا دنخبل ی مایلعر اباینحلا

دبین. تصرف مهب ابیدیمک طقف یاربیمایرمیمش، بسانم رسمه هک منکب تباث قبیه هب مه امش هب مه مرضاح : هفطاع



چی؟ دش قباس لثم زاب :رگا دمحمر مای

. دوبن نم اربی هک گنجیمد یایمی گدنز اربی متشاد نم عقوم نوا :منیهش، هفطاع

دوب. دیهگای درم اب شلد هک هراد هگن یش گدنز وت نیزایور تالشمیدرک تشاد روطن مهی مایرمه

. هتشذگ نومودره اربی سلا دص هزادنا هب سلایهک تفه . هتشذگ سلا تفه هدرک قرف چیز همه امااالن

دیهگ اعطق دشیمو گرزب نومتفج

منینکیم. رارکت ور نومتشذگ تاهابتشا

نکیم. ناربج ور نومتشذگ تاهابتشا اوخیم مایرمی ونم شتسار ، شتسار

ی؟ قرشم مناخ راکرس ی روجچ تقونا : دمحمر مای

دیهگ نوا هداتفا ی زور هچ ینهب دروا رد شرس هب هتساوخان هچ هتساوخ هچ حاال امش هک بالاهیی رطاخب ینیزا مینود
. هشب ردام هنوت تحیمنی

تسنود ومی دمحمر اهیمای فرح زا دوب هدش هتسخ راگنا متخادنا مایر یهب هاگن

یمنیهش. ضار وحاالحاال تس یمنی قتسم ی طارص هبهیچ رشب این

. مدرک هراشا اه هلپ هب تسد واب مداد نوکترس

ید. نودب هرتهب هک تسه اه فرح رسی یحمیمدیه ضوت نوتارب چیزور همه اجنوا ربیمباال، هرتهب : هفطاع

. داتفا هار باالهب تمس وهب داد نوکت رسی هک دوب هدش مرن مکی راگنا
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دشیم. یمایر هنوخ دراو و متفر اهباال هلپ زا نوشرس تشپ

دش. خیهر مهب رظتنم و تسشن رد هب لبم دزنیرتکین وری دمحمر مای

یمد: سرپ و متفر هنوخزپشا تمس هب دموا دوجوب وج ندرک مورا واربی متفرگ نودند هب سرتسا وراب مبل

؟ هوهق روخینیا اچیمی

باال. مدمو نی هوهق اچیو ندروخ :اربی دمحمر مای

؟ هترس ایوتی هشقن هچ گبی رتدوز میهش

هکمینزی؟ اهیی فرح منیشیزااین هتسخ نک، سب دمحم ی: مایلعر

یاپیینهیچیگنی؟ زادنب ور ترس وزاب نک تتخبدب ی؟اتکیابید گداس همه زااین منیهش هتسخ چی _وت

دش. یت گدنز ی دوبن ثعاب میهش شا ی قشاع ی اعدا و هداتس ای تولج تا هقوشعم ناونع هب زورما یهک مدا مایراین

مامت نم دوب منز هک مه تدم نوا مامت دش.وتی ما صیهغ نم دهتید و رابجا هب هفطاع ی. رادن ربخ زاهیچی وت دمحم _

نمب دشو طقس شا هچب و میداد نوج تشاد متسد یزیر تقو تحی درکن هلگ مه رابک ی هفطاع اما دوب پینیزا مساوه
. مداد همادا شندز کتک هب شاه هاونهلا هب هجوت ی

دوب اینزار نتفگ تقو هناالن اما هدش ی مناخ شدوخ وحاالاربی دشن طقس نومچب مایمر، منزب رفیدا تساوخ می ملد
. متشاد ور شندرک وگزاب تارج نم وهن

. متشاذگ اه لبم ی ولج وریمیز ودیسور مدش جراخ هنوخزپشا وزا متشادرب شکیمدوسینیاچیور معیقی سفن

. دمحم نک شوگ ام فرح هب وت مه ی:یهراب مایلعر

ی.... درک شتخبدب یووت دروا رد ور شکشا ،وت رتخد رحیمیه یهب درک زواجت ی،وت درک تنا خی وت تفگ دموا رهکی

مینکیزا هاگن ور تنز هک راب ره هتخس ردقچ ی ورببیهن.میمهف یاهینیزا لحم هکبی دوبن نم ی گدنز وت سک هیچ اما

ی؟ نوخب دیهگایور درم مسا شاه مشچ وتی
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ببیهن؟ شا ی درجم نارود قشع اجی هب ور نم زاایهکن یمد سرت می مدرک می شلغب هک راب یره مایر:میمهف

شکیمد. ی باذع هچ هفرط ییک هطبار نوا وتی نم هک ندرکن رکف ایهباین هظحل دیهگ سک هیچ هکلب وت اهنت هن

هب هدب یت اضر و ندش مود نز هب هشب ی ضار ابید ارچ ومکلا زیابیی همه نوا اب هفطاع ارچ یمد مهفن تحی سک هیچ
. هشاب نوا ملا زور یک اهنت اشید هتفه مومت زا یهک رهوش نتشاد

. مداتفا خلت اهی زور نوا ویدا دندش ناور ماه هنوگ ور ماه کشا یرا تخا بی

. مدنورذگ می شتشلا وریب هدنوماج رطع هکابوبی اهیی بش و تشذگ مایرمی هکابیدا اهیی زور

. نسرتب اه هچب زاایهکن یمد سرت ومی تفر باالمی تشاد مک یمایرمک ادص

. مدرک هاگن ور قاتا لخاد زاب وزاالیردنیهم متفر اه هچب قاتا تمس هب

دوب. شسردم کتلایف لوغشم ماس و دوب یهد باوخ شتخت وری مورا نیزا

. متسشن دزنیکمایر کتی لبم ووری تشگرب دمحم یومایر مایلعر تمس وهب متسب ردو مورا

شولج اچیشور ناکتسا میداد. شوگ اهیمایر فرح هب توکس رد تشاد و دوب هتخادنا اپیین ور شرس دمحمر مای

دش. درس ین روخب ور نوت :اچیی متفگ بیدا نور بی رکف زا واربیایهکن متشاذگ

اوخین یمی روجچ نامام تسرد امش اهی فرح ی همه الگیمر صا : تفگ مفرح هب هجوت وبی دروا ورباال شرس مورا

ینکید؟ ضار



ید. شون اچیشور یزا رادقم یدزو دنخبل مایر

میهنک. لوبق یمیهشو ضار میمش تخبشوخ هفطاع رانک نم ببیهن رگا نوا نم، اب نوج سیمین ندرک ی ضار مایر:

نکید؟ ناربج اوخین یمی روجچ ور هتشذگ ی اهاطخ : دمحمر مای
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. ارجام نتفگ اربی تشاد درتید مه نوا راگنا متخادنا مایر یهب هاگن

. مدرک هزات یی ولگ یمدو شون اچیمور مکیزا

دوب. نوماه فرح نشیند رظتنم و دوب خیهر نومهب زونه دمحمر مای

ینزبید. فرح یه بخ ین؟ تکاس ارچ سپ : دمحمر مای

دوبیم. هدرب رفتیح اربی ور اه هچب یم تشگرب مشلا زا امدیزور شتسار بخ : هفطاع

داد. رارق لبم هتسد وری ور شاه تسد و داد کتیه لبم یدزو دنخزوپ دمحمر مای

؟ نوتدوخ رفتیح اهیا هچب رفتیح :اربی دمحمر مای

. شفرح نشیند ویازا مدش ی بصع و متخ ری مهب هک دوب شدنخزوپ نشیند زا منود منی



المز منیمنک رکف شکیند. ی تخبدب یو نارگن و شنت همه زااین دعب یم تشاد رفتیحنیزا هب مه نومدوخ ، ودره ی: مایلعر

دبیم. سپ باوج قبیه هب هشاب

هباپمیدرک. ملد یوتی بوشآ جعیب مایر هاگ وبی هاگ یاهی رادفرط امااین

. ندرک می با ملد وتی دنق هککیولکیول راگنا

. مدش خیهر دمحم مایر هب دعب و مدز وریمایر یهب دنخبل

حرطم ار نوشداهنش وردپی مدرک رعتیف نوشاه فرح نشیند وونیدات هفطاع زادیند خایرور زور دنچ تاقافتا

. مدرک

دوب. هدشن بجعتم هزادنا یهباین فرح هکاتحاالزاهیچ متشاد امتح و دوب هدش درک بجعت زا دمحمر یمای امشچ

هدش شاه ی تخبدب مامت ونابی ثعاب ی زور هکیه داد ی سک هب ور شدنزرف ندش مود ردام داهنش نیزاپی تشاد مه قح
ی وزرآ هب اربیسریند مدوب رگا مه نم میمهفیمد مدرک می رکف ارجام معیق یهب تقو اما مدرک بجعت مه مدوخ دوب.

. مدش یهدایمی سوپ نومس رهری نماد هب تسد ندشردام

. هنزب مزین ور نم و هشب هراپ یراک نیهم بانط اشیداین منک رکف ایهکن نودب

؟ دوب چی داهنش اینپی نداد اربی شا ،گنایهز هرادن ناکما :امااین دمحمر مای
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. ننومب تبون ابیدخیلیوتی مود ردام ندرک :وگیااربیپیاد هفطاع



. مشاب نوشارب ی بسانم ی زگیهن منوت می نم هک نداتفا رکف هباین نم ابدیند

. نشب راد هچب رتدوز هک هراد مهایت اهاین نوا اربی نوچ

دادین؟ نوشهب ی باوج هچ امش تقونا : دمحمر مای

. مدش خیهر شهب و مدز ی دنخبل

مایر ومه نم درکیم،مه لوبق : هفطاع

یم. رادن ی لکشم ضقیه اباین مودک وهیچ

؟ نوترس هب هدز امسر امش : دمحمر مای

میهگ هراد یاینچی مایلعر

یچیهدیهگاینمینو؟ رادراب ضقیهی این سپ هجاودزا نوتم ی مصت منیگین هگم

دبین؟ هتکس و نامام دادینات مه تسد هب تسد اه امش ؟ نامام هنوخ یبیرایوتی اوخ می هلماح سورع هنکن

؟! دمحم مینکی شغولش ارچ ی: مایلعر

چیزبین همه مه عقوم نوا منک.ات حرطم هداوناخ وربین مجاودزا ضقیه نم تشاذگ هام اینهن زاایهکن دعب هرارق

. هنوم می نومدوخ

و منز ردارب ناونع هب نراد روضح ونیدونیزا میگیمر نم هک اهیی مسارم کت کت یوتی درک رکف :هباین دمحمر مای

. شرسمه

ورببیهن؟ شا هچب زور ره هک هداوناخ گبیریبیرایوتاین ور هفطاع تسد ی اوخ مهمی وت تقونا

. شمشاب رادراب هرارق ۹هام طقف تس نمنی ی هچب نوا : هفطاع

دبیچی انوا هب ور هچب ی تساوخن شندموا ندیا هب زا دعب دشیچی؟هگا هتسباو هچب هب وتیاین۹هام :ورگا دمحمر مای

؟



: متفگ اباینحلا اما مدوبن نئمطم ماه فرح تحص هب مه مدوخ هچرگ

ردام ایهکن اصوصخم تفر دهاوخ ی زور هک هراد ور نومهم یه مکح هچب نوا منود می نوچ هتفو یمنی قافتا ین چمه
متس. نمنی یشمه عقاو

ینکی؟ گدنز اجک ی اوخ می هام وتیاینهن تسرد تافرح ی همه ال :صا دمحمر مای

درکین؟ ی رکف مه لکشم ی...اربیاین نومب تا قباس ی هنوخ و هلحم نوا یوتی منینوت هک اعطق
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داد. باوج نم اجی یدزوهب دنخبل متخادنا مایر یهب هاگن ابرتید

هنوخ وتیاین بیدا هنوت ومی نم اهی مشچور شمدق نوا زا دعب هنوم می هنوخ نومه وتی هک لوا اهی هام مایر:وتی

. هنومب

. هتفرگن یمی مصت دروم عفالرداین هفطاع اما مداد مهور یت مرحم داهنش نمپی هتبلا

مامت تدم ووتیاین ننک ی گدنز نارهت اربییکسلابین هک دنداد داهنش پی نوشدوخ زاایناهنیزاوونید یی ادج
. نشاب هفطاع بقارم تقو

یمنیهنک. قرف نوتارب نمیاقبیهمه فرح ینو تفرگ ور تام ی مصت همه هصخشم هک روطن :ای دمحمر مای



نکنید. رت بارخ ور شلا نزنینوح نامام ناور و حور سایبیهب ههابتشا نم رظن زا یهک باختنا وتیاین مراود مای طقف

. داتس مایرای رانک و متساوخرب اج زا دمحمر مای ندش دنلب اب

میهنک. قد و منیهرا تقاط نامام اینراب نوچ ی شاب ی تفرگ ی تسرد یم مصت هکایرابن مراود :مای دمحمر مای

. مراد اینام متفرگ یمیهک مصت هب دیهگ تقو ره زا رتش بی .ایرابن هشاب تحار ی:خیلی مایلعر

. همرظتنم هنوخ وتی همجن مرب، :نمدیهگابید دمحمر مای

ین. دروخن مه ور نوت اچیی زونه هک امش ؟ اجک : هفطاع

. تفر رد تمس وهب تفرگ مزا ور شهاگن یدزو دنخزوپ

. ظفاحادخ امخیلیسریهد هب امش زا نونمم : دمحمر مای

. تسب ور شاه مشچ مورا و درک اهر ور شدوخ لبم وری هک متخادنا مایر یهب هاگن دمحمر مای نتفر اب

. هنکب خبیر ور ام تبقاع و رخا ادخ : هفطاع

بیای؟ رانک ارشیط یاباین یم.مینوت ونشباه اهوانکیه فرح زاایناه رتش بی هرارق ، هشلوا هزات مایر:

منزن. ومد مونشب وانکیهور هشوگ هنوگ ره مرضاح وت رطاخب _

ما.... هنوخ مناخ روطن مهی منم _

. هنکب نوم یی امنهار رداینهار هک متساوخ شزا و ارجام این ندش خیر هب متخ اربی مدرک رکشادخ و مدز ی دنخبل
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. عوضوم این نتفگ زا یمد سرت دوب،می کنشور مه نوا دوب هدرک ردگیر ور مرکف ی روجدب هلئسم یکی اما

؟ متفگ مایرمی یابیدهب روطچ و مدرک ابیدمی راکچ

می لد هب کیهن مزا عوضوم این تباب رگا تفرگ الهنمی وجع و هابتشا یماهی مصت و دروا می شوج دوز هک دوب ی مدا مایر
چی؟ تفرگ

. مدرک می شا علطم شا هچب شدوجو وزا شش پی مدمو می متسنوت می سلا دنچ وتیاین رگا هک دوب دهاش شدوخ ادخ

ربیهز. مه هب شا ی گدنز عوضوم اباین ویاایهکن هنکب ما هذخام زاایهکن یمد سرت اما

ما هچب مایر تمس زا شندش هدز سپ واب هشب گیر هنوهب و اوهدب مایرورببیهنو کنشور یمد سرت هکمی نوا رب عالهو
میدرک قرف چیز همه حاال .اما هنکشب شلد

. تشاد می هگن شدوخ ورپیش کنشور میمهفید رگا امتح و دوبن قباس مدا نوا مایر

ور نم و مایرمیداد هب ور کنشور تناضح امتح نوناق چی؟ تفر منیذپی ور نم قحیتق ندش ور زا دعب لویرگا
. مدرک می موکحم

. مداد می تسد زا مه کنشور هکلب مدروا منی تسدب مایرور ربایهکن یعالهو روجن ای

. مدموا نور بی رکف وزا مدموا مدوخ یمایرهب ادص اب

؟ تساجک تساوه هفطاع مایر:

میدرک ماگن و دوب هداتس ای مولج و دوب شتسد لخاد یی اذغ فرظ هک متخادنا شهب ی هاگن



. مدرک می رکف یمک متشاد :هیچی هفطاع

؟ هدش چیزی

: تفگ و داد متسد هب ور فرظ

ی. دوب هتشاذگ رد تشپ ایون

. تفر مرطاخ کالزا زورما تاقافتا یملویاب نومن راهن هکبی مدروا مدرک تسرد اذغ نوتارب هنوخ زا :هرا هفطاع

؟ تسه .حاالچی ندروخن چیزی راهان زا دعب زا مه اه هچب ، همنسرگ خیلیمه اقافتا ی: مایلعر

نک. ادص ور اه هچب میمنک مرگ ور اذغ میزورمیچیمنو نم ؛ات بابک ی ماش : هفطاع

. تفر اه هچب قاتا تمس یدزوهب دنخبل

؟! لوبق میمنک. تسرد چیزور همه مدوخ . شابن هیچیمه رکف نکن ذایت ور تدوخ ی:خیلی مایلعر

لوبق : هفطاع
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. مدش میز وچیند اذغ ندرک غاد لوغشم و مدش هنوخزپشا لخاد

. متخادنا هرامش یهب هاگن و مدروا شنور بی مترش وسیی وتیجیب یم،زا شوگ نتفر ابویهرب



. متشاذگ مشوگ وری یور شوگ و مدز ور لا صتا ی همکد سرتسا ابدوب کنشور ی هسردم زا

مدز. ی دنخبل و مدرک دازا ور مسفن یپیچید شوگ وتی هک هسردم رواشم ی ردان مناخ لا حرس و داش ی ادص

میگیمر. سامت ناج کنشور هسردم زا متسه ی ردان ی قرشم مناخ ی:سالم ردان

. نوتمتخانش هکلب امش؟ ین تسه بوخ :سالم هفطاع

بوخین؟! امش ادخ رکش بوخیم نونمم _

؟ تسه هار هب ور وراب راک

هک ور کنشور موادم گیریاهی هشوگ لدیل یهک تقو .زا تسشن ماه وریبل یایننز نوبرهم همه یزااین دنخبل

ره ومه دندوب هدش تسود مهاب ی باسح میسریدو کنشور هب لبق زا رتش مهبی متفگ شهب ور دوب شردپ دوبن رطاخب
هب تخس ارشیط خیلیزا ووت یمیدرک فرعم دندرک می کمک راو هناخ تسرپرس نانز هب یهک نابدنچ هب ور نم ی هاگ زا

دوب. سریهد مداد

میدش. بوسحم ی گرزب کمک شدوخ نم اربی مه زاب اما دوب یهزیدای نامز تدم چانیزورد خیرین کمک هچرگ

شتسه هار هب چیزور همه عفال رکشورادخ _هلب

نک. باسح نم کمک ور امتح دوب ی لکشم هگا رکشورادخ بخ _

. مدنوم مفرح نتفگن و نتفگ لدبین وجیمدوود ور متشگنا نوخان ی هشوگ

ی. ردان هنازرف رتزا مرحم ی سک هچ و منک لد درد رفن هکابیک دوب شتقو حاال

. منودب ور نوترظن و منک تبحص نوتاهاب شبجار ماوخ هکمی هداتفا ی قافتا ییه ردان مناخ شتسار _

؟! هدش چی هشاب _خیر

ورببینیم؟! رادینمهدیرگ تقو رصع زورما . مدب یح ضوت نوتارب تحار منوت منی نفلت تشپ _خیهر،اما



؟ هبوخ ژوا هفاک ۷ تعاس مکز زعی _هرا

. نوتمن ۷میبی تعاس سپ نونمم _هلب

ظفاحادخ عفال سپ ملگ هشاب _

رادهگنادخ _
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و متخادنا ایباال هنوش بیخیلا هتفرگ سامت راکی هچ اربی یمد سرپن شزا تحی هک داتفا یمدا هزات سامت ندرک عطق اب
. متشاذگ ووریمیز مدروا نور یوبی ورکام زا ور اذغ

. دندش راهان ندروخ لوغشم و دندش هنوخزپشا دراو ادص رسو اهومایراب هچب هظحل نومه

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

هنوخ وتی ور اه هچب متسنوت ومنی دوب هتفر تکرش هب ومایرمه دوب ۶:۱۵ور تعاس متخادنا یم شوگ تعاس یهب هاگن

. مراذب اهنت

ننک. ضوع ور نوشاه سابل هک متساوخ نوشزا و مدرک هداما نوشارب ی بسانم و مرگ اهی سابل و متفر نوشقاتا هب

و مدرک هدافتسا تصرف اهزا هچب ندش هداما یات نامز ی هلصاف .وتیاین مربب مدوخ هارمه مه ور اه هچب مدوب روبجم

. متفرگ سامت هنوخ اب

هنوخ وتی ندرک راک لوغشم رتش رناژیبی واب متفرگ هزات نوج یپیچید شوگ وتی هک مکنشور ی هنوگچب و کزان ی ادص
. مدش



نم و شمدربن ی زابرهش هب هک تسه ی تقو دنچ و مراذ می شارب مکیور تقو زاایهکن درک اکشیت و هلگ مهیهش لثم
ندروا رد لوپ اربی مروبجم و هراد جرخ ی گدنز هک مدب یح ضوت ما سهلا تفه کرتخد اربی مدوب روبجم مهیهش لثم

منک راک اه تعاس

و هنک کرد یور گدنز جراخم و جرخ و هنوخ هراجا ی، یبیلوپ سگلا تفه هکابیدوت دوب سیها مکرتخد طعلا ردقچ و
مکرد سهلا تفه ی هچب رتخد یک متشاد عقوت هک مدوب عقوت رپ نم ردقچ و هشاب نوم ی گدنز ملای لئاسم شا هغدغد

. هنکب تداع مه زا نومندوب رود و مندرک راک وهب هنک

منک. عطق ور نفلت داد یت اضر کنشور ندز فرح تعاس عبر زا دعب هرخ بال

❄

❄❄
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و متشادرب ور وکیمف متخادنا مرس وری ور وشملا مدرک نت وهب متشادرب وایز تخر زا ور موتنام و متفر رد تمس هب
مدز. ادص ور اه هچب

نکید. هلجع اه میمر مراد نم دشین هداما ماس؟ :نیزا؟ هفطاع

ما هداما ماس:نم

بیما. منم ید نکربص اباب نیزا:ای

متخادنا ماسر اپیمای اترس یهب هاگن

دما. می شنت یدهب شوپ یمی چره و دوب یپ تشوخ و شوپ شوخ ی مایلعر لثم ماس

میدرک. رتش وربی شت ی باذج تسشن می شتروص ور اه تقو ی ضعب یهک مخا نوا یو نبراک بای گنر اصوصخم

یمد. سوب نوشیشور شکیمدوپی شتلا حشوخ ی اهوم یبین تسد و مدز ی دنخبل



دش. درگ بجعت زا ماه مشچ شخرس اهی بل ابدیند اما مدش خیهر شهب و مدروا ورباال مرس ینیزا ادص اب

خهلا؟ مدش بوخ نیزا:

؟! تابل اینچیهملایدیور کشوم شوم : هفطاع

درک. شخپ شاه وریبل ملایدورژور مهام هب راب دنچ ور شاهابل

میملای. مهوت هک انوا دیهگ،زا _اینلژهبل

. شمدرشف ماهوزاب وبین شمد شکی ملغب وتی مکحم شندز فرح سول اربی تفر فعض ملد

ی؟ دروا اجک زا امشرژبل تقونا _

منینکی؟! ماوعد مگب وشتسار _

وگب زعیمز _هن

ابایان. هنک لگشوخ وشدوخ تساوخ یمی تقو متشادرب ههلا همع اسویل یزابین کشاو _ی

شکیمد مورا ور شا وبینی مدز ای ههقهق

یمینکی. هاوخ ترذعم میدیو سپ ور شبل وردیدیرژ همع هک دوب.ایرابن هابتشا تراک ، کنوط :شی هفطاع

هک. مرادن دیهگرژبل تقونا _

لگشوخ یهرژ تارب دعب گبیم یی اباب هب راذب لوا میهش. تحاران امتح همهفب یی اباب تس امشنی نس بسانم رژاالن هخا _

؟ هلوبق میگیمر هنورتخد ی تروص
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هلوبق : تفگ یدو سوب ور ما هنوگ شکیدو تفرگ شک ی چوک اهی تشگنا وربین بینیما مدوخ عین

دزیم. نور بی هنوخ زا دعب و شمد ی سوب و مدز ی دنخبل

مدز. ور فکمه ی هقبط ی همکد دشیمو روسناسآ لخاد

یمیریمرخید؟ تفگ اباب هب نوج ی طاع ماس:

مدش خیهر شهب زگیمدو سرتسا وراب مبل

. مدرک شومارف زعیمز _هن

. تکرش شش ربیمپی مه شدعب گبیم شهب _

. متفرگ یمایرور هرامش و مدروا رد زاجیمب یمور شوگ و مداد نوکت رسی

بیمرا. شارب ابید هنوهب هچ متسنود ومنی نتفرگ سامت اربی متشاد درتید

. مدرک عطق یور شوگ قوب لواین زا دعب و مدز ور لا صتا همکد این ربانب

. مدرک عطق قوب لواین نشیند وراب نفلت دعب و مدرک ور اینراک هرابود

. مداتسرف و متشون شارب ور عوضوم وپیمایاباین مدرک زاب ور یپیما هحفص و مدز تنط وریشی یزا دنخبل

ی. دادن باوج هک هغولش ترس راگنا متفرگ سامت تاهاب راب دنچ ناجر :سالم،مای هفطاع



. نزب گنز مدوخ گنیرهب سامت هنوخ یاب تشاد .راکی نور اربیرخیدمیمربی اه هچب اب نم

سپ باسح وهناینهک مدش می هذخام هن روطن شکیمدای معیقی سفن دشو رت گنر رپ مدنخبل مدرک لا سرا هک ور پیما
. مداد می

دشیم. جراخ نومتخوس یموزا دموا نور ،بی روسناسا رد ندش زاب اب

یم. داتفا هار هب ژوا هفاک تمس دشیموهب راوس نومرظتنم نومتخاس ی ولج ی سکات

●●●●●●●●●●●●●●●●

سریمد. ژوا هفاک هب هک دوب هتشذگ رقتیاب20قدیهق

ومینو نومتخاس زا نور دوب.بی شیکی اما کچوک غاب مینو هفاک نومتخاس

. دندوب یچیهد بوچ یاهی لدنص غاب

❄❄
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می غاب هب یور صاخ وزیابیی دندرک می نشور بش رد ور غاب ی اضف دندوب هدش بصن غاب وتی یهک دنلب اهی غارچ
. دنداد

. مدش دراو و متفر نومتخاس رد تمس هب

ور سنلا لخاد و دندرک ماتینمی ور لخاد ی اضف رون قیتمی نورگ اهی رتسول واب دوب راتیکرت نومتخاس لخاد ی اضف
. دندوب هدرک یرپ بوچ یاهی لدنص میزو نومه اب



هنک. باسح ور هفاک لوپ هرارق کی رخا رد هک مدرک رکف وهباین متخادنا سنلا هب ارذگ ی هاگن

مهباال ننک می ورس هک یاهیی کاروخ مهفیدهکقیتمی یمیدش تحار هب دوب صخشم ی فارشا ی اضف زااین یهک روطن ای
تس.

هب ماه هچب مداتفا هار هب دوب هتسشن ایزاسنلا هشوگ میزیرد تشپ یهک ردان مناخ تمس وهب مداد نوکت رسی
. نداتفا هار هب ملا بند

شبینن. شکیمدات بقع اه هچب اربی یور لدنص و مدرک یسالمی مورا سریمد یمیزهک ولج

ی؟ بوخ :سالم، هفطاع

داد. ور مباوج مورا و تخادنا اه هچب یهب هاگن ی واکجنک یاب ردان مناخ

ی؟ بوخ امش مبوخ _سالمزعیمز

. متشاذگ نوترظتنم زیدا راگنا سریدین؟ هک هتقو خیلی رکشورادخ مبوخ مه _نم

یمنینکی؟ فرعم ور نومولوچوک ی اتسود یسریمد،این گزات هب منم تس نی روطن _هنای

شکیمد ینیزا اهوم یوری تسد و مدز ی دنخبل

. نتسه یمنا انشا اهییکیزا هچب _

نکیم. تبحص ترهوش بجار دعب دبیمو شرافس یهچیزی لوا بخ ، ناها _

داد. ماجنا ی تحلصم ای هفرس  مورا و مدرک اه هچب ایهب هراشا مشچ اب

؟ نبوخ ایان تنامام زا ربخچ نوج هنازرف _میمگ
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دشیم. هرمزور تاقافتا بجار تبحص لوغشم درکیمو ضوع ور ثحب تعرس هب سپ مهفید ور یکالمم نعم

. ندرک اربیزابی نتفر غاب وهب نتفرگ هزاجا مزا نوشاه ی نتسب ندروخ زا دعب اه هچب

. متفرگ رظن ورزیر نوشتاکرح مشچ واب مدرک نوشهاگن دوب غاب هب ور یهک دنلب اهیشیهش هرجنپ تشپ زا

؟ هدش یگبیچی اوخ منی زعیمز بخ ی: ردان

. مدرک هراشا اه هچب وهب مدز ی دنخبل

ینا. اهیمایلعر هچب ونیزا ماس : هفطاع

. همقباس رسمه مروظنم

رپید. شگنر و دروخ اج حوضو هب

؟ ننک می راکچ وت لا میهش؟بند هگم هخا ی:اما... ردان

ایم هنوخ مه هناورپ نوچ و دمو یمی بسانم راک مرظنب ودیمد. راتسرپ یه مادختسا ی هگا همانزور پیشوتی تقو دنچ _

. مراپسب نوا هب ور کنشور منوت میمرمی راکرس نم یهک نامز نوا وتی هک متسنود می تشاد کنشور یاب بوخ هطبار مه

میگیهدر. راتسرپ لا بند هب هک تسه ی سک نومه مایر هک مدش هجوتم متفر یراکی هبحاصم یاربی تقو

و یمیهنک گدنز ی شوخ هب هراد شا هداوناخ رانک و هدرک جاودزا یدیمد تقو ملد وتی تسشن اهیعملا مغ مامت شلوا
میشکیمد. جنر یم تشاد دشیمو ی نابرق طسو مااین هچب و نم

جاودزا و هدرک لوبق ی گدنوخ دنزرف هب ور اتود هکاین مهفیمد یمایر هنوخ وتی ندرک یوراک تدم تشذگ زا دعب اما
. هدرکن



چیدش؟ شدعب ید: سرپ و داد نوکت ماه فرح رسیرداتیید مورا

. مدرک دوب هداتفا تدم وتیاین یهک تاقافتا لک ندرک رعتیف هب عورش و متخادنا اپیین ور مرس متحاران

هدش. ی بوخ مدا االن مایروایهکن جاودزا داهنش پی تباب دش لا حشوخ فرط زایه

هدب. نوشن ی شنکاو هچ هرارق هشب ربخاب کنشور دوجو مایرزا رگا هک دوب این نارگن نم لثم فرط زایک اما

part265# ❄❄❄

نکی؟ راکچ ی اوخ ی:حاالمی ردان

. مدش گیج کاپ ، منودب ور امش رظن بیاینهک متساوخ امش مهینزا هساو منود منی ممدوخ _

میهش. ربخ اب کنشور دوجو مایرزا دوز _دیریا

نکی. ناهنپ شزا ور شرتخد ی منینوت هک دبا ات

. شتن ومیبی هشرتخد کنشور هک همهف ردتنیهجمی زیدامیهش تنوخ مایرهب دما و تفر مه نیزا داهنش پی ندرک لوبق اب

چی؟ شتن ببی مراذن _هگا

ونیدونی هنوخ یاابیدربی تقونا ربی؟ هلحم نوا باالبیداابیدزا تمکش یهک درک رکف ؟!هباین هفطاع چی هک شرخا _

ابید مه تروص رداین یهک نومب مایر دوخ ی هنوخ یاابیدربی هتفو یبی قافتا نچین منیهد هزاجا مایر اعطق هک زا
ی ابیدربب تدوخ لا یبند گدنز اربی ور کنشور یومهایهکن شب شمرحم

یمایر. هنوخ

ی گدنز اب مدرک راکچ نم میدرک زاب وریقحیتق هب ور ماه مشچ تشاد هزات شاه فرح ، مدرک شهاگن ی کشا اهی مشچاب
. مداد مایرورمی باوج یابید روجچ م؟حاال

درمیمنک. مه ور نیزا داهنش یمایر.پی هنوخ مرن مه یمور.دیهگ شوگ مه منک ضوع ور منفلت طخ مه هروطچ : هفطاع

؟ هچب یربیابیه اوخ می اجک _

. مرهاوخ پیش ناتسرهش میمر تدم اربییه منود _مچی

شاباب تس نی مولعم هچب هگب و هنزب ی کاپان گنا تهب ؟یا هراذب تنم ترس زور وره ترهاوخ رهوش یزا ونشب فرح _هک

کیه؟

؟ مراد مه یدیهگ هراچ هگم ؟ مرب اجک سپ منک؟ راکچ _میگی



هراد مایر یهک تورث یهو امرس اب منک رکف هباین شردپ دوجو هب هراد نیزا کنشور تس. نی شهار ندرک رارف هفطاع _

هنک. سح شاه هظحل کت کت وتی ور شردپ دوجو و هسب گرزب تمعن و وتیزان هنوت می ترتخد

❄❄❄❄ . هشاب هتشاد هداوناخ ... گرزب ردام و ومع و همع هنوت می

❄❄❄

part266#

هشب تخبشوخ کنشور ات میمنک مراد ور یتالمش همه نم :اما هفطاع

نیتسیم. اهنت رادیم ور دمهیرگ هلا.ام حشوخ و داش نم رانک االنمه کنشور

تس. ینی فاک یی اهنت هب _اماتالشوت

هنک. یل صحت اهاج ین رتهب و هنک تکرش ینکالساه رتهب وتی هنوت می نوا

هب نیزا کنشور نوا رب کیه.عالهو تس نی مولعم تاباب یاایهکن دوب صیهغای نز تنامام منینگ شهب دیهگ تقونا

. تساهنت نوا هراد هداوناخ

ی. شاب شا هداوناخ ی اضعا همه یلدبیواجی کشت هداوناخ شارب یی اهنت یهب منینوت وت

هدش. رهقیتمیهک هب هشب ربخ اب شا هچب دوجو مایرزا هک سریهد شتقو دیهگ هفطاع

رب عالهو منومب هدنز منوت منی مه تعاس یک کنشور نودب هنک؟نم ملو گبیهرو مزا ور ما هچب ایهکن _تحیهبقیتم

مدب. تسد زا مه مایرور ماوخ منی نوا

چیزور ومه یتد شخب مه زاب هدوب هدرک عمج شبلق وت کیهنایهک همه زااین دعب هک هراد تسود مایر هفطاع _

داد. هرابود تصرف تهب و درک شومارف

ی رسمه مایراربی زا رتهب ی سک .هچ هتسشن تاه هنوش وری تداعس غرم ینعیایهکن هداد جاودزا داهنش پی تهب ی تقو

تس؟ رادیاینعلاینی هچب شزا رادیمه عالهق شهب وت.مه

چی؟ هشب با رب شقن ماها وری ور هرب چیزابین همه هگا هنازرف مسرت _می



نتفگ تسار ینراک رتهب زعیمز.اما نک لکوت ادخب _

عفالاتاپ هداد داهنش پی تهب منیگی هگم . هراد شزار ندش شاف زا سرت مهیهش راکیمیهنک ناهنپ میهگو غورد یهک سک

شبین؟ مه مرحم ی رادراب ی هرود ینا

ور... کنشور لوی بخ ارچ _
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یووهیت شب دزنیرتک مایر هب یههک بسانم نامز هام مینکیواینهن لوبق ور شداهنش وتپی هرادن ورگا _لویواما

تزا یدیزاایهکن سرت و هدوب نوتمه عفن یهب درک راکیای ناهنپ رگا نکیهک شا عناق نکیو شاف شارب ور کنشور
نکی،مهفیدی؟ طقس ور هچب هک داوخب

. مدش خیهر نور هببی وزاشیهش مداد نوکت رسی مورا

هتفو بی نوشارب ی قافتا یمد سرت ومی متشاد هروشلد دندرک وزابیمی یدند خرچ می دنتشاد ضوح رود اه هچب اب

. مروخب امرس مسرت می دنتسه غاب وتی مه اه هچب هدرس اوه ربیمدیهگ هرتهب : هفطاع

.. تفر قودنص تمس دشوهب دنلب اج دادیوزا نوکت رسی

بیما. منم ات ورب _وت

منک. باسح نم راذب _

وت... باسح هب دعب هعفد ، شاب نم نومهم _ایرابن



. مدش جراخ نومتخاس وزا متفر ی جورخ رد تمس وهب مدز ی دنخبل

اوخیمربیم. ...بیاینمی ماسر مدز:نیزا،مای نوشادص مورا و متفر اه هچب تمس هب

یمخهلا نومب نیزا:یمکدیهگ

میایم. هرابود دیهگ زور یمرمیضشبینیه سرت می هدش درس خیلی دیهگ اوه _زعیمز

مهبیرایم. ور اباب دعب ی هعفد ماس:

. هلوبق _

. نوتمنوسر می نم ربیمدیهگ بخ ی: ردان

منیشیم امش محازم _هندیهگ

مینزیم. پگ مهاب مه ور یبیاربیموت تمحازم _هچ

دشیم. هنازرف شامین راوس دزیمو نور بی غاب هفاک زا مه قافتا وهب مدز ی دنخبل

دوب. مایر فرط زا سامت متخادنا یم شوگ ی هحفص یهب هاگن دش. دنلب یم شوگ گنز ی ادص ی هظحل نومه

. متخادنا هنازرف یهب هاگن سرتسا اب

. دروا رد تکرح هب شامینور و درشف شتسد ورمینو متسد یدزو شخب شمارا دنخبل

. هنوخ ی مربیدرگ رادی وگب و هدب ور شباوج : هنازرف

❄❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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. متشاذگ مشوگ رانک یور شوگ و مدز ور لا صتا ی همکد

یی؟! اجک هفطاع مایر:ولا...سالم

ی. دادن باوج اما تهب مدز گنز ، هنوخ مربیدرگیم تفریمرخیدرادیم اه هچب _سالماب

. نوتلا بند میما یی اجک متشاد مهم هسلج یه _هرآ

میایم. نومدوخ شکیمد:هن جیغ سرتسا اب

. مداتسرف تنعل مدوخ هب ملد بوکیمدووتی نوشیم وتیپی مکحم سرید مشوگ هب هک شبجعتم ی ادص

؟ هنوتهارمه ی سک هفطاع _

؟مهفید؟ هفطاع ی:چیدش ردان

نشید. ور شادص ومایر دوب هدش دیر اما هنک توکس هک مدرک هراشا شهب تسد اب

یی؟ اجک یمد سرپ ی طاع ؟ دوب یکی ادص مایر:

ننک. رفتیح مهیمک اه هچب یم روخب یهچیزی هفاک تفریم مهاب . تسا هنازرف ماتسود _یکیزا

؟ هتقباس ی اتسود _زا

. مدب یص خشت شادص وتی زا یتور نابصع متسنوت می حوضو هب

. مشاب مورا مدرک عسی و مدز ی دنخبل

. مدش انشآ هک یکسلایمیهش هنازرف مدز.اب ور ارتخد وقبیه دنگوس رود نوم یی ادج زا دعب _هن

. نوتلا بند یدمیما نومب ید تسه اج ره بوخ _خیلی



ایم. هنوخ دزنیک ،االنمه نومتنوسر هراد،می شامین هنازرف _

ظفاحادخ ، هنوخ میما منم سپ هشاب _

ظفاحادخ _

هشاب خویم ی روجدب عاضوا منک رکف : هنازرف

.

وت متفگ شابن نارگن :هن هفطاع

رخیدنکیم. رادیمک هگن هاگشورف ییه ولج هنوخب سریند لبق طقف هنوخ نوم ی نوسر می

ی هاگشورف ی ولج و داد نوکت رسی

ی کاروخ ی رادقم رخید زا دعب داتس ای

سریدیم. نومتخاس ی ولج ی مایلعر سریند اب نامزمه دعب تعاس یم.نیم داتفا هار هب هنوخ تمس هب
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یپیشمنیدا. لکشم شابن نارگن درک: همزمز ورو مباوج ینی شنلد دنخبل .اب متخادنا هنازرف یهب هاگن

درک. زاب اه هچب دشوردواربی شامینپیهدا شکیدوزا دوب یهد شوپ ولپیرویهک هعنقم یهب تسد

. متفر نوشتمس وهب مدش شامینپیهدا زا مه نم

سریدیم رپبیناپیینهک اه هچب بخ : هنازرف



. تشذگ شوخ خیلی زورما . نومش مهبیاپی زاب هنازرف نیزا:خهلا

مهمیمرا ور رحس مرتخد دعب ی هعفد ، روطن مهی منم :هب هنازرف

ی؟ رادن رسپ دوب.خهلا بوخ خیلی ماس:هرآ

میمرا. منوا دعب هعفد . هرتگرزب وت زا لا سود سیان ممرسپ ارچ : هنازرف

. مدش اهخیهر هچب وهب مدرک اج اجهب متسد وتی ور یاه کاروخ تکاپ

ربیم. ینکیدهکدیهگ ظفاحادخ اه هچب بخ ی: طاع

ی:سالم مایلعر

. مدرک سالم مورا یمدو خرچ شتمس یمایرهب ادص اب

میهنک. راک شش پی نوج هفطاع یهک نومه شابین اسراپ ابیداقای امش :سالم، هنازرف

ین؟ تسه هفطاع تسود مناخ هنازرف مه امش و هتسرد مایر:هلب

هروطن مهی _هلب

شکیدین تمحز دربین. رفتیح اربی ور نم اهی هچب زورما ایهکن تباب نونمم _

. ندوب تمحر رادین یرا تخا _

درک. هراشا هنوخ هب مشچ واب میداد ماس تسد هب هنوخ مایرلکید

. هدرس اوه هنوخ زعیمزابنیزاربینوتی ماس مایر:

. دندش نومتخاس لخاد نیزا هارمه و داد نوکت رسی ماس

مرب. ابید نم دیهگ بخ : هنازرف



شابیم، نوتتمدخ رد هوهق ییدباالیه امرفب ی: مایلعر

بیظنینر. ننک می تسرد مناخ هفطاع هک اهیی هوهق

مکیدیرمیهش. هنوخ مسرب ات هتقو دیهگاالندیهگدیر نامز اربییه هشاب ور،اما نوشاه هوهق مدروخ :هلب هنازرف
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دوب هدش ثعاب هنازرف راقو و مناخ و هدموا ششوخ هنازرف زا راگنا متخادنا مایر نودنخ و مورا ی هرهچ یهب هاگن
هنزن مهب ی تفوک رس تسود این باختنا زا ربخالفمهیهش وایرابن هنکب دامتعا شهب

ی روط شابین.این نوتاه هچب و نوترسمه اب هارمه نوتمن هکمیبی دعب هعفد مراود نوت،مای یی انشا زا مدش ملا حشوخ مایر:

ننک. دجیدیپیادمی اهی تسود مه ونیزا ماس

یم. روخب ور نوتدقع وشیرینی هشاب رضحم وتی نومدعب شهللادیراد نا امتح :هلب هنازرف

دش. شامین راوس دزو مور یهب کمشچ تنط یابشی سرت و سرتسا ره زا غراف هک مدش خیهر هنازرف هب بجعت اب

. ظفاحادخ دعب :ات هنازرف

درکیم. توکس ود یموره دادن باوج مایر وهن نم هن اما

. مدرک شهاگن و متشگرب مایر تمس هب تلا جخ اب شنتفر اب



. دروخ یمنی نوکت و دوب هدش خیهر یمیدش هتنم نوبا خی هب هک هچوک ی اهتنا هب هکوش و تماص

ی اهرتخد لثم اما درمیمد باوج نوا هب هک میدرک رکف شوخ یاالناب مایلعر امتح . مداتسرف تنعل هنازرف هب ملد وتی

. مدرک رعتیف ماه تسود مامت اربی یور راگتساوخ ضقیهی مقوذ زا سلا هدراهچ

وت...ینعیبقال... زا نم هک هنود می تتسود ی: مایلعر

تسنوت تحیمنی هک دوب هکوش ردقنا

تخ میری قرع مادم تشاد مه سرتسا وزا هنکب لماک ور شا هلمج

.

منک. عمج ضقیهور مدرک عسی و مدرک ورباالواپیین مرس مورا

. مدرک تروشم شاهاب عوضوم این بجار زورما ، هسانشناور هنازرف :هرآ هفطاع

part271#

ی ادص . مدش لخاد و متفر نومتخاس تمس هب منک شهاگن ایهکن نودب

جه شدوخ اربی ور مفرح هراد و هدز شکشخ شاجرس اجنومه هک متشاد متح منینشیمد. مرس تشپ زا ور شاه مدق

یمیهنک.

. دموا اپیین روسناسا ات تشذگ ناثیهای دنچ . هشب زاب اترد مداتس ای رظتنم و مدز ور همکد و مداتس ای روسناسا ی ولج

هقبط همکد و مدش روسناسا لخاد و مداد نوکت دندش می جراخ روسناسا زا دنتشاد عسیدیهک مناخ و رسیاربیاقا
. مدرشف ور مرظن دروم

دش. لخاد سریدو رس ی مایلعر هشب هتسب رد زاایهکن لبق



. دنورذگ رظن زا بجو هب بجو ور متروص ی ازجا مامت و متروص وتی دش خیهر

. مدش می بآ متشاد شهاگن وزیر میدرک مبذعم تشاد شهاگن

هن؟ تلصو اباین هقفاوم هنازرف هک راگنا تنیهجایسریدین؟ هچ هب تقونا ی: مایلعر

زاایهکن دمو مهنی شدب نادنچ راگنا هنومب ی فخم عوضوم یحمیداداین جرت مایر مدرک می رکف هک مروصت ربخالف
. شجاودزا داهنش زاپی هدش ربخاب رفن یک لقادح

شابیم هتشاد یور بوخ ی گدنز شبیمو تخبشوخ مه رانک مینوتیم امشرظنب و هقفاوم هنازرف هرا شتسار بخ : هفطاع

... طرش هب

ی؟ طرش هچ ی:هب مایلعر

اهیی هانگ هچ شابیمو هتشادن لد مهکیهنایهب نکیموزا نفد هتشذگ نومه وتی ور اه هتشذگ ایهکن طرش :هب هفطاع

یمودانیهد شخبب ور هنوم ی گدنز صالح میدرکیمهب رکف دادیم ماجنا هتساوخن هک یی اطخ هچ دادیمو ماجنا دمع هب هک
گبیریم.

دش. مخ متروص یدزووری دنخبل

وتیراکنیهرا. وهن هشاب قفاوم نم لد فرح هکاب دش یکیپیاد هرخ ی:بال مایلعر
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دش. زاب روسناسا رد هظحل نومه اما درک دزنیکرت متروص هب ور شتروص



. مدش هنوخ دراو و مدرک رارف شتسد وزازیر مداد شله بقع هب مورا و متفرگ زاگ نودند وراب مبل

. دموا هنوخرپشا هب مهارمه دشو لخاد مرس تشپ

. مدش لایاباکیتن چخ وتیی مودک ره نداد اجی لوغشم و متشاذگ وریمیز ور رخیاهد تکاپ

شندز زاگ لوغشم و تشادرب سیبی دبس لخاد وزا تسشن نپا وری اه هچب عین تسرد و متخادنا ی لدنص ور شتک
دش.

تفگین؟ مهب چی ی:دیهگ مایلعر

. متفر وشیهدن داوم غارس وهب متسب ور شرد و متشاذگ وتیباکیتن یور ناراکام و لدون اهی هتسب

یه؟ روجچ یتا لغش یت عقوم یدهک سرپ ،مزا مجنسب یتاه عقوم و منک رکف یابید ظاحل ره زا تفگ بخ : هفطاع

ورمیذپینریاهن؟ نم تا هداوناخ یم؟یااینهک روجچ دوبیماالن روطچ مهاب هتشذگ وتی

ی؟ تفگ شهب چی وت بخ _

ور. قحیتق همه _

ی؟ دوب ممود نز _تحیایهکن

. مراد تهب هک اهیی کش تحیزا _هرا

خیهر مهب و تشاذگ ووریباکیتن تفرگ متسد زا ور یی وشفرظ یامیع هتسب . دموا متمس اپیینربیدوهب نپا وری زا

دش.

بیمرا؟ ووه مه وت رس هرارق مینکی رکف امتح کشی؟ هچ ی:ثمال مایلعر

گبیمر ور دوب هدز نور بی شنهار اهیزابپی همکد هکبین شا هزنرب و رتبس ی وریسیهن تشاد هک ور مهاگن مدرک عسی
. مشب خیهر شاه مشچ وهب



. هروطن مهی :قدیاق مداد باوج سرت بیرتیدو

درک. هقلح ماهوزاب رود ور شاه تسد شکیدو رسکالگفی یزا فوووا

. مدوب ی کاش نامز مزینو زا نم نامز نوا هفطاع ی:ببین مایلعر

زابی منهذ و مسر می شمارا هب یمبیدا گدنز نزدیهگایوتی رگا مدرک می رکف مدوب چیزربیهد همه یم،زانیزازا گدنز زا
میهش. رود یاهینیزا هجوت
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ی هابتشا نم ی گدنز وتی نیزا دوجو ، متفرگ وتمی یزا بسن شمارا مه نامز نوا وت اعقاو اما مدرک ی تسرد راک مایر:منیمگ

میدش. ضوع االنخیلیچیزاه مدرک کاتیدمنی ردقنا ینیزا کلا نتشاد تسود و دنوم وری رگا منئمطم دوب.

منیمنک. رارکت رابود ور ما هتشذگ ی اطخ هک شاب نئمطم منیهش.این زگیهد رابود هنول زایه مدا یه

میمنک. باختنا ور مهارمه و رسمه مراد ومعیق لماک وریعالهقای وزا منک جاودزا زاب مشچ اب ماوخ می ایرابن نوچ

. متخادنا اپیین ور مرس تلا جخ واب مدز ی دنخبل

داد. گاه هنوش رس هب نوکت و داد درس باالیی دنلب ی هدنخ

ی طاع . هشوخ اهیوت هدنخ هب ملد هک بصم ال دنخب ایهن. ناها ی: مایلعر

ی؟! طاع ناج : هفطاع



ی؟ درک و تارکف . مشب تنتفگ مناج نوا ی ادف نم هک _خا

. مدرک هاگن شهب و مداد نوکت رسی مورآ

زغلید. شاج وتی نوماه مشچ کمدرم و دروخ هرگ مه رد نوماه هاگن

. شن باالواپیی شولگ وسیکب داد تروق ور شناهد قازب سرتسا اب

؟ هشب منز ی رضاح بخ ی: مایلعر

اقآ؟!! تا سورع یمنیدیهب ظفل گبیری؟زیر یهلب اوخ یمی تحار :هباین هفطاع

. مشب مناخ سورع یاین ادف نم هک _خا

دعب و دنودرگ مرس رود شکیدو نور بی لوپ کیف لخاد زا لوارت دنچ و درب شب وتیجی ور شتسد یدزو دنخبل قوش اب
. تشاذگ متسد وتی

؟ مُتلِبَق مناخ _

. مُتلبق : متفگ مورا و مدز ی دنخبل

. متشاذگ شا وریسیهن ور مرس و مدرک لفق شنت رود ور ماه تسد شکید. مشوغا نوشیمدزورد ایوریپی هسوب

❄
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؟ هنوخرضحم ربیم ادرف ی طاع ی: مایلعر

بوکیمد. شوزاب یوتی تشم و مدرک ای هدنخ کت

؟! هلجع اب ردقنا ارچ :حاال هفطاع

دشی. نم یملا شب نوم شپی زااینهک لبق هکات مشب نئمطم ماوخ _می

مدرک ور ماهرکف منیمش نوم شپی _نم

نکیمدیهگ. شا ی مئاد لوا مهین زا سپ _

. مداد تروق ور مناهد یبا تخس وهب مدموا نور بی ششوغا ووالزا لوه اب

چیمایر؟ تداوناخ :اما متفگ و مدرک هناهب ار شا هداوناخ ارجام این ندشن ال مرب اربی اما دوب کنشور دوجو نم درد

. هشاب تلصو یهباین ضار تردام منیمنک رکف

یهبای ضار شلد .ابایهکن درک وراتیید ماه فرح مه دمحمر مای متفگ شارب چیزور همه ، مدوب نامام پیش زورما مایر:

. هنکب ی ضار ور نامام نم رطاخب درک عسی مه زاب اما تس نی تلصو ن

؟! تفگ چی تردام بخ : هفطاع

راتفر یا دموا یپیش لکشم رگا ات هشابن ی مئاد نومت ی مرحم ایهکن طرش هب اما درک لوبق زالکیرگیهورازی _دعب

شبیم. ادج مه یمزا نوتب رت تحار وتدیندی یزا تسردان

. متخادنا اپیین ور مرس ی تحاران اب

هن؟ نرادن دامتعا :مهب هفطاع

درک. شزاون ور متسد دزو متسد ایوری هسوب

تس. نی تقوم یت مرحم منیگیم نوشهب ننک،میمگ پیادمی تخانش تزا مک مک میهش تسرد چیز همه _



؟ هروطچ نامام ی هنوخ میمر رضحم زا دعب

دوب. رتهب مه نم یاربی روطن ای مدرک وراتیید شفرح و مداد نوکت رسی

هباین تسنوت منی مه کنشور ضقیهی مهفیند زا دعب و تفر می شا همانسانش وتی ممسا ی مئاد یت مرحم اب لقادح
. هشکب تسد مزا و هنک ماهر ی تحار
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. هلوبق : هفطاع

شکید. بقع دزو ماه یوریبل هاتوک ی هسوب متسد ییا نوش اجیپی هب یدزوایرابن دنخبل

رادیم. لکیراک ادرف هک تا هنوخ تمنوسرب ایبیا هداما ،رگا بوخ رتخد ی:رفآین مایلعر

مدز. نور بی هنوخ زا شهارمه و متشادرب ور وکیمف مداد اجی باکیتن لخاد اسویلور ین رخا و مداد نوکت رسی

●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●

. مدرک شگنر شکیمدورپ ماه وریبل ور رابدیهگرژبل هلجع اب

دز: مادص یرد ولج زا مهد اربی هناورپ

. هرظتنم یرد ولج تسا قدیهق تس بی هراچ .بی مدش هتسخ تخبدب مایر نوا اجی هب نم بیا کنشور ناج هفطاع



ورمی نومراظتنا هنوخ یرد ولج مایر هک دوب ۲۰قدیهق تسرد و دوب ۳:۲۰قدیهق تعاس متخادنا چمیم تعاس یهب هاگن

شکید.

. مداتفا هار رپیهب تمس وهب متخادنا وتیکیمف رژور

. مدرک یارایش روجچ یمد مهفن مه رخا نکن ملوه بخ :خیلی هفطاع

نیرایاه. کنشور یزا مسا یمایر ولج هشاب تساوح

ربیمحاال؟ تسه مساوه بخ _خیلی

ربیم. _هرا

دشیم. جراخ نومتخاس درکیمزا طی تعرس وراب اه دزیموهلپ نور بی هنوخ زا

درک. زاب نومارب شامینور ورد درک مهاگن پچ پچ مخا مایراب

؟ هدنچ تعاس ببین نکب هاگن دوبیم هتفرگ تقو ۴ تعاس .ام تسب هنوخ رضحم هفطاع مایر:

منک. شمارا مدرک عسی و متشاذگ امنیش هب ور ماه نودند دریف وود مدنوشن ماه رعیضیوریبل دنخبل

شکید. لوط یمک طقف یدزعیمز شخبب : هفطاع

. دنور رضحم تمس وهب درک نشور شامینور دشیمومایر راوس هس ره

مدرک کچ ور وتیایهندیمدوارایمش ور مدوخ هرابود ساوسو واب مدز اپیین یرور گباتفا

❄❄❄❄
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یپ. تشوخ یمه لگشوخ ی،مه بوخ ادخب ، هفطاع نک سب رپی:

. مدرک شهاگن یمدو خرچ شتمس هب تسشن  متسد وری مایرهک تسد

. دنوشن متسد ایوری هسوب و تفرگ شاه یبل ولج ور متسد یدزو دنخبل

ی؟ تسه یچی نارگن یپ تشوخ یمه لگشوخ شاماالمه مینک. تسرد مناخ مایر:رپی

میبیمن. باوخ وت مراد راگنا مرادماید، هروشلد منود _منی

. هشب خیر هب متخ ی شوخ خیرو هب هرارق چیزمه همه زعیمز.بیرادبیرادیو شابن نارگن _

هن؟ مهمیدا دمحمر _مای

یشهک؟ سانش می همجن میدا. شا مناخ اب _هرا

. مدش خیهر شهب رظتنم و مداد نوکت هن ناونع رسیهب

. ندرک جاودزا دمحمر ابمای ساهلا نومه . تسه ونید هرهاوخ همجن مایر:

. مدرک دراو شتسد یهب راشف شکیمدو هینی بجعتم

؟ درکن ی تفلا خم _ونید

رعتیفمیمنک. تارب تصرف وتیلواین هلصفم شا هصق خیلیزیدا، ارچ _



ی؟ تفگ ی ردان مناخ هب

رهظ زا دعب اربی نوشسردم شیتف هتفه دوبیمهکاین رکاشورادخ ردقچ . مداتفا مه کنشور یدا هنازرف مسا ندموا اب

چیزی مایرهب ورپیبیداوهن نم لا بند گیرمیدرک هنوهب کنشور وهن هنوخرضحم بیما متسنوت می تحار ی روطن دوب.ای

میدرک. کش

یمزا قتسم دعب یگبیهر صخرم یور تعاس دنچ دش رارق . سا هسردم رواشم هک مدوب هتفگ دوب. راک رس ارچ : هفطاع

. رضحم بینا شرسمه اب هسردم

. هغولش ی باسح نومرود ایرابن نومندرک دقع لوا هعفد الف خرب مایر:

منک. عوجر هتشذگ تارطاخ هب زیدا مدرک عسی و مدز دنخبل

دشیم. شامینپیهدا مایرورپیزا هارمه سرتسا واب تفر باال مبلق شپط رضحم ی ولج شامین نداتس ابای

❄
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. دندوب هداتس ای نومراظتنا هب یرد ولج هشاب همجن میمدز سدح یهک رادراب ناوج مناخ ابیه هارمه و دمحمر مای

. ندموا نومتمس وهب دندش شامینپیهدا لعیزا شرسمهو هنازرف و داتس ای رضحم ی ولج شامینی هظحل نومه

دشیم. رضحم لخاد همه ی سرپ لا وحا زاسالمو دعب



دوب. مراهچ هقبط قدیاقوتی مه رضحم ام سناش زا اقافتا و تشادن مه روسناسا ایهک هقبط راهچ نومتخاس

یم. سرب مراهچ هقبط اتهب درب نامز رقتیاب۵قدیهق تفریمو باال نونز سفن ور اه هلپ

نکیم. هزات ی سفن یمات داتس ای رضحم رد تشپ همه

رتش بی هظحل ره مبارطضا و سرت شکیمد. معیقی سفن و متشاذگ مامیبوکید سیهن هب تدش هب هک مبلق وری ور متسد

دوب. هدرک یخ مندب مامت و دوب داتفا مراشف میدشو

یدمیدرک. دشت ور مبارطضا رگ شنزرس اهی هاگن واین مدرک می سح ور همجن و دمحمر مای هاگن گنسینی

. مدرک شهاگن و مدش اهیمایرخیهر مشچ وتی سامتلا اب

. مراد سرتسا .خیلی مسرت می نم :مایر هفطاع

درک. ادهیمت رضحم لخاد وهب درشف مورا وهب تفرگ شتسد ورمینو متسد

مینکی. جاودزا تس هکنی تلوا هعفد ی سرت _زاچیمی

شکیمد. نور بی شتسد وتی زا ور متسد و مدرک شهاگن پچ پچ

دز. ما هنوچ ایور هسوب شکیود ور ما هنوگ هدنخ واب داد غتییرحتلا تعرس هب هکدیهد یمور تحاران

. هرادن ی نارگن درکیمدیهگ،اینهکدیهگ جاودزا مه اب مه ووتیهرابدیهگ نم مرب تنوبرق بخ مایر:

منکن رهز نومودره هب ور زور واین مشاب مورا مدرک عسی

؟ ناجک اه هچب : هفطاع

ههلا و نامام پیش نوشمتشاذگ _

.. مهاب هرارق ووت نم هک ننود _می



. مدش وربور نوشودره لا بقتسا اب سکعرب اما مشابن ی ضار مدرک می رکف شلوا _هرآ،

. دنتفر ذپی نوشردام ناونع هب در نم اه هچب هک مدرک رکش ور ادخ وزیربل مدز ی دنخبل

زا اتیمک مداتسرف تاولص و مدرک اعد ملد یمووتی داتفا هار هب دقع قاتا تمس هب میدز نومادص یهک شنم ی ادص اب
. هشب مک مبارطضا

❄❄❄
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. نتسه نوترظتنم اقا جاح قاتا لخاد یین امرفب ی: شنم

ین؟ دروا ور نوتاه همانسانش : دمحمر مای

شکیمد. نور وربی ما همانسانش دوب تس ماه سابل هکاب مگنر کیفشیری لخاد و مداد نوکت رسی مورا

دعب شکیدو متسد زا ور همانسانش و دنوسر مهب ور شدوخ هناورپ مدب دمحمر مای هب ور همانسانش زااینهک لبق اما
. تفرگ مایرور همانسانش

نوشهارمه قاتا لخاد ربین امش هرتهب دمحم اقا هنک دراو رتفد وتی ور نوتتاصخشم یمیمد شنم هب نم :دبین هناورپ

شابین.

. قاتا ربیموتی سپ . نونمم : دمحمر مای

داد. منوشن دمحمر یومای مایلعر رس تشپ وزا درک زاب ور ما همانسانش هک مدرک می هاگن هناورپ راتفر هب متشاد بجعتم

لخاد و مدز ی نادردق رس یزا دنخبل مدش رپی راتفر ی هجوتم هزات دروخ کنشور مسا و دنزرف ی هحفص هب هک ممشچ
. مدش دقع قاتا



اه همانسانش نداد زا دعب رپیمه نتشاد هگن نومرس ورباالی روت همجن و هنازرف و متسشن مایر رانک رفنود لبم وری
دش. نومرس دنقباالی باسیند لوغشم و دنوسر نومهب ور شدوخ

. دنورذگ می رظن زا ور متروص ی اضعا کت کت تشاد و دوب هدش خیهر مهب تذل هکاب متخادنا مایر یهب هاگن

هک شاک ای متفگ ملد ووتی درک قرع ماه تسد فک و تفر باال مبلق شپت یرا تخا پیچیدبی قاتا وتی هک دقاع ی ادص
هدش هناگ بی هداوناخ ی هملک اب دوب تقو خیلی هک سوسفا اما دندش رشیکمی داشیم ووتی دندوب مرانک مه هداوناخ

یور. ردپ خیر اعد وهن مدرک می سح یور ردام شوغا وهن مدوب

یرپیوتی ادص نم زا لبق هک مدرک هداما نتفگ اربیهلب ور مدوخ دنوخ راب هس ور هبطخ دقاع مهیگشی مسر هب انب
. داماد اقا داوخ یمی ظفل زیر سورع پیچید: قاتا

❄❄
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ی گنر ی کشرز ی لمخم ی هبعج ابدیند اما مدرک ضوع گنر رازه و مدش فسید و خرس ی۱۴سهلا اهرتخد لثم تلا جخ اب
مایر. تبحم همه زااین مدش تذل قرغ و ندرک رابیند هب عورش ماه کشا یرا تخا بی تفرگ مولج مایر هک

؟! هرخب دهیه مارب دوب هدرک تقو کی

. مدرک شزاب و متفرگ ور هبعج و مدرک ی رکشت زیربل

میدرک. یی امندوخ هبعج مینو دوب هدش کح شور ی مایلعر مسا هبالتیک یهک گنر رظیفطالیی دنبدرگ



رابدی ره واب تخادنا مندرگ مایرهب هک دوب مکلایتی رهم دبندرگ واین تخادنا مندرگ رود و تشادرب ور دنبندرگ مایر
وزااینهب مدش نوا یاب گدنز یو مایلعر هب قلعتم و متس نی مدوخ هب قلعتم نم یهکدیهگ یمیدرک روا یدا مهب شند

میمنک. سح مدوخ رانک یور اجمایلعر همه ومهیهشو متس نی اهنت دعب

ی سک اربی دعب زااینهب هک متسنود هکمی زیار دوب مه شخب تذل هکلب دوبن ی رابجا یدو اشوخان اهنت اینمکلایتهن
ی. مایلعر مرسمه اربی مه نوا متسه مهم

ید:کویمل سرپ رابدیهگ هلجع اب دقاع

:هلب. متفگ متخ میری کشا ردحلایهک دنلب ی ادص واب هلجع واب یقا تشا اب

ید:کویمل؟ سرپ مایر اینیرازا

:هلب تفگ ی دنلب ی ادص یاب مایلعر لوا راب نومه و

یقیای سوم و رعش ره ومایرزا نم اربی دشابآیهایهک کرتیب پیچیدو قاتا ورپیوت هنازرف اهی شکیند یلک ادص
دش. نومرفنود ی گدنز عورش ی هناشن و دوب رت شخب تذل

قشع اربی دوب اتییدی رهم و دزنیکمیدرک و مرحم مهب ی نوناق یو فرع ی، عرش ظاحل ره زا یور ومایلعر نم آیهایهک
یم تخادنا یمه رتشگنا تشگنا وتی گنینیهک کت هداس اهی هقلح اب رخا ورد دوب هدرک ریهش نوماه وتیسیهن یهک کاپ

دوب. هتفرگ ردرب ور نومدوجو ی همه و دوب هدرک هنخر نوماه بلق وتی هک قشع یدزیمهباپی گدنبرهم
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°نیزا°

همجن تدم .وتیاین تشذگ یمی ومایلعر هفطاع اب مراد زادی هک دوب هام یک تسرد

رعتیفمیدرک. مارب ور یمیدش قافتا وره میدرک ارجا BBcور مکح

د رفن دنچ و دمحمر ومای همجن روضح اب هنوخ رضحم وتییه راگنا ندموا مشلا زا زاایهکن دعب زور دنچ هفطاع مایرو
ننک. می مئاد دقع یهگ

دمهیرگووردیدند. سلا دنچ زا دعب ی قافتا وخیلی نرادن مه راکیهب هک دندرک می اعدا همه این دوب جبلا مارب

شمارا یو شوخ رد هرابود و دندوب هدرب زایدا ور دندوب هدرک نم قح رد هک اهیی تنا خی مامت مک تدم وتی اما
. ندرک رگیه هدش شزور و بش راک اه نوا رطاخب هک هراد دوجو هکنیزا راگنا هن راگنا . دندرک یمی گدنز مه رانک دنتشاد

مهفیندایهکن زا دعب اما هتفر ذپی شسورع ناونع هب ور نوا رهاظ هب راگنا هفطاع زادیند دعب مایر نامام نوج مسیه
. هتخادنا هار یهب لصفم اوعد نم ی هچب ای هراجا ردام هشب شسورع هرارق و تسه مئاد اهنا دقع

لا حشوخ ،اما مراکفا هشابن تسرد اشید

. اوعد این ندموا دوجوب تباب زا مدوب

هب مه اه نوا ذایتمیمش. مراد هک متس نمنی اهنت هک میدش تباث مهب لقادح

. نشک می باذع نم ی هزادنا

هک دوب ی قاب شرکش اجی مه تفریموزاب هرواشم و فلتخم یشاهی امزآ اربی هفطاع اب هارمه رابی دنچ تدم طیاین
. هنکب کمک مهب ندش ردام اربی تشاد دصق و دوب هدشن نوم شپی دوب هتفرگ یمیهک مصت زا زونه



یم. درگرب نارهت هب هرابود نادابا وتی ندنوم هتفه زایک دعب دوب رارق ادرف و ورمیدرک شا لای قتنا ی اهراک تشاد ونید

. مدوب هدرک عمج ور هنوخ ساسا یزا رادقم اسویللتآیهو هتفه وتیاینیک

رد اربیمهیهش یواشیدمه تدم نکیمواربی ناکم لقن نارهت هب هفطاع و نم تاش ی امزا باوج ندما زا دعب دوب رارق
یم. نومب ینکیمو گدنز نارهت
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رببیم. نارهت هب ور اهنا تصرف لواین اترد متشاذگ اه هبعج ی قاب رانک و متسب ور هچب قاتا اسویل زا هبعج ین رخا

. متسشن هپانک ووری مدموا نور یزابی گتسخ اب

. تسشن هپانک وری مرانک و تشاذگ وریمیز وسینیور دموا متمس یتهب بوکس ونیدابسینیاچیبی

. مدرک دوب هتخ یهکری گنر شوخ اچی یهب هاگن

ید. بسچ می مرگ شوغا ویک گنر شوخ یکاچی ندرک زالکیراک دعب

. مدرک رکشت وزیربل مدز ی دنخبل

دوب شمارا نمام هک شاهوزاب رود ور ماه تسد و متشاذگ شا هنوش وری ور مرس مدش شک دزنی یمدو خرچ شتمس هب
. مداتسرف ماه هبریه ور شخلت رطع و مدرک هقلح

تا. کمک اهربیدا ی یمیتفگ کشاک دشیاه، هتسخ ی باسح ونید:

ردمیهر. هتخ ری مارب مرسمه یهک گنر شوخ اچی ندروخ یماب گتسخ ، هشخب تذل مارب نومچب اسویل ندرک عمج نیزا:



نم. کمک بیداایاجن هنوت منی زیدا هرهپس یشو گدنز گردیر مه اهر

درک. شزاون ور ماهوم دزو ماهوم ایوری هسوب

. ملدز ذایتمیشیزعی اهنت تسد هخا _

منک رکف تاش ی امزا باوج هب رتمک میهش ثعاب ندرک .راک مرت تحار ی روطن _ای

گبیمر. سرتسا رتمک و

. هشاب هدرک هداما ی ربخ ره اربینشیند ور تدوخ مراود ردپیشرادیم.مای یور تخس زور ادرف . هتسرد _

شابیم. بین عقاو ابید .اما هشابن یدن اشوخ نادنچ اشید یمهک ونشب ی باوج هراد ناکما ادرف
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. مدش خیهر شاه مشچ ووتی متشادرب شوزاب وری زا ور مرس و مدز ی دنخبل

اوخیم. اممی هک یمیهش نومه تاش ی امزا باوج هک منود .می هنشور ملد _نم

. مونشب ور نومچب هدنخ ی ادص منوت یمی تحار هب

. هشاب یهکمیگی روطن مهی مراود _مای

نیزا؟



؟! مناج _

دوجو اهیزیدای ورببینیواشیداتسلا هفطاع زیداابید دعب زااینهب هشاب تسرد تاش ی امزا باوج رگا یهک _مینود

. هشاب هتشاد همادا نوم ی گدنز وت هفطاع

منود می _هرا

منیهد؟ ترازا نوم ی گدنز زوت شدوجو ی؟ رادن شررکم یابدیند لکشم _

. متفرگ ماه تسد ووتی متشادرب اچی ناو ولی مدز ی دنخبل

ی گدنز ندش رتهب اربی مرضاح نم گبیهر نوماسو رس یام گدنز میهش ثعاب هچب دوجو . مسر می موزرآ هب ایهکن مهم _هن

منک. لمحت ور هفطاع مشاب روبجم تحیرگا مگنجب نوم

ورمینکیم. شرکف ام هک تس چیزینی نوا شتاذ داد نوشن داهنش اینپی ندرک لوبق اب هفطاع نمضرد

. هدرک قرف سلاپیش تفه اب اعطق

هبفلانیکمیگی ور عوضوم واین مسرب وت هب نم دش ثعاب هفطاع دوجو مدوبن وت نماالننز دوبن هفطاع اشیدرگا
مر.

ششنزرس شا هتشذگ رطاخب ور هفطاع داوخ منی ملد و هتشاذگ شاه یاهودبی بوخ مامت اب هدوب رهچیهک هتشذگ
. شمندوب رصقم یا منک

میهش. ضوع و هرذگ می نامز هک روطنومه مینش ضوع اه مدا
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. تفرگ تسد ور شا اچیی ناو یدزولی دنخبل

. متشاد لد هب کیهن شزا یا دوب فاص هفطاع اب ملد هت هک مدرک رکف اچیوهباین راخب هب مدش خیهر

نوشزا مدوب گلدیر اهنت مرادن ی یاتحیمایلعر هفطاع هب تبسن مدوجو یوتی ترفن میدیمدهیچ مدرک می تقد هک بوخ
دوب. یر صقت ووتیاینزابیبی دوب مایر زا رتمک هفطاع هانگ مرظن هب وزاب هداتفا یهک تاقافتا تباب

دش. درس روخب ور ونید:اچیتا

منک. رکف دوب نومراظتنا رد یهک رتهب اهی زور هب هتشذگ اجی هب مدرک عسی و مداد نوکت رسی

تفریم. نومقاتا تمس هب ود ره دعب یدیمو شون توکس رد اچیور

. مدرک هداما اجنوا ایرد هتفه دنچ تماقا و نارهت هب تشگرب اربی ور نومل اسوی ی همه و متسب ور نوماه نودمچ

ربیم رتکد بطم هب رهظ زا دعب دوب رارق یمو تشاد زاورپ ۹ تعاس حبص ادرف

. مدوب هداد نوشهب ور شسردا و مدوب هدرک گنهامه مه هفطاع اب

ی؟! باوخب ی اوخ ونید:منی

ور باوخ غارچ شکیمدو زارد تخت وری شرانک و متفر شتمس وهب مدرک شوماخ ور قاتا والپم مداد نوکت رسی
. مدرک نشور

نیزا ششوغا .جعیبهب متشاذگ شا وریسیهن ور مرس و مدنوسر ونید شوغا هب ور مدوخ زخیمدو ماج وتی مورا

و دوب شمارا زا راشرس روطن مهی شخب تذل شیرینو تشهب یزا تمسق هزادنا هب نم مارب اج بجو .اینیک متشاد

. مربب زایدا ور ماه سرتسا مامت میدش ثعاب ششوغا

. مدرپس باوخ تسد هب ور مدوخ و متفر معیقی باوخ هب ماهوم ونیدمینو تسد اهی شزاون یدهک شکن ی لوط



●●●●●●●●●●●●●●●

❄

❄❄

❄❄❄
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شکیمد. نور وربی مدوب هدرک هداما زورما اربی هک اهیی سابل و مدرک زاب ور منودمچ زیپ

. هشب رهاظ نکمم لکش ین رتهب هب وونیدمه مشوپب ور اه سابل ین رتهب زورما تساوخ می ملد

یمینکی گدنز رادیم مرخ و شوخ مه رانک و مرادن رسک ک یابونیدهیچچیزیمک گدنز وتی نم مایرابیدمیمهفیدهک
م.

دوب منت بذج یهک گنر ی سوت تفاب . دوب تس اهیونید سابل قدیاقاب ماه سابل

و مدرک وعتیض ور ماه سابلد فسی ساد یدای نوتک و هلوک یوشلا، سوت راولش اب هارمه میسرید موناز اتباالی شدق و

. مدش متروص ارایش لوغشم

. داتس ای فمرانک و دموا مامح ونیدزا هظحل نومه

. مدش دوب تخادنا شرس وری ایهک هلوح اب شاهوم ندرک کشخ لوغشم و مداتس ای شولج و مدز شور یهب دنخبل

ربخیه؟ . نسر می نوشرهوش وهب ندش نوبرهم مناخ هک ونید:میبیمن

. مسر می مرهوش هب مهیهش هک نم مه شدعب یم. ونشب رتکد نهد وزا بطم هکابیدربیم ور اهربخ _

. شمدرب زایدا هک هرود ردقنا ی درک کشخ وماهوم هک اینراب رخا _



نکی. شومارف ور نم یهکبیداکالوت زور زا مسرت می هدرب ور تساوه و شوه هدمو هکنی زونه هچب این

؟ راکچ اوخیم می هچب ایم. هچب نومدوخ ام هرتهب نوم ی گدنز ادخب ی روطن مهی

ینکی. دوسح نومرسپ هب دیهگ دشن رارق یی _هیاقا

میهش؟ رسپ هچب ی مینود اجک ؟حاالزا نومرسپ _
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و متشاذگ رانک ور هلوح و مدز ی دنخبل

. هشوپب ات مداد شتسد هب ور اه سابل

. مدش وریمیز زا ارایمش مزاول ندرک عمج لوغشم مدوخ و

میهش. رسپ نومچب میهگ مهب ی سح یه منود نیزا:منی

منکب یتد ماان ماوخ منی یشاهچیمیدا.نیزا امزا باوج الببیمن صا راذب ونید:حاال

ورمینکیم. شرکف ام هک هشن چیزی نوا اشید اما

شهللاهکمیهش. نکیمنا رود نومدوخ زا ور یدب اهرکف .ونیدبیا هنشور ملد اما منود _می

میدز. چنق شند ابدی ملد و دوب باذج مهیهشزیابو لثم متخادنا شهب ی هاگن ید. شوپ ور شتفاب یدزو دنخبل

هب دش نئمطم هک شرهاظ وزا تخادنا ایهن نورد ی هاگن . مدرک نوشبترم شکیمدو شراد یمن اهوم وری ور سرب



. داتس ای رانک درک زاب مارب وردو تفر رد تمس

ونید:ربیمدیهگ؟

تفریم. اهاپیین هلپ وزا دموا هارمه مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ور وکیمف مداد نوکت رسی

. دندوب هتسشن نومراظتنا هب وتیذپیاریی اباب،مارینوهنلا و نامام

. دموا نومتمس وهب شدنلب اج زا سرتسا اب نامام نومند ابدی

:رادینمیرین؟! نامام

نکید. اعد نومارب نوج خهلا ونید:هرآ

بیایم؟ نوتهارمه اهام یکیزا داوخ .منی هشب تسه نوتح صال هب شهللارهچیهک _نا

شابیم. نوتهارمه وهنلا نم لقادح هرتهب مرظن میهگ.هب تسرد نامام مارین:

ید شابن مهام نارگن تس نیزا:هننیزانی

مربیدرگیم. دوز شوخ اهی ربخ شهللااب نا

ین. راذن ربخ مهبی ور ام هدشن نوتر اتدی ناج اباب ربید سپ اباب:

دبین. ربخ ام هب امتح شابید نوتدوخ بظاوم هنلا:

part286#



نوما .ربینهب دوبن صالح هب امتح شنیناه. تحاران دمو منی رد روج مهاب نوشباوج یشاهی امزا هگا ناج :هنلا نامام

ادخ.

تکرح بطم تمس مارینهب شامین دشیمواب جراخ هنوخ وطالنیزا اتبسن ی ظفاحادخ زایک دعب دادیمو نوکت رسی
درکیم.

ی رورابان زکرم هب دعب تعاس نیم

سریدیم. رمیم(س) ترضح

. هشب مهپیهدا نوا ات مدش ونید رظتنم و مدش شامینپیاد زا سرتسا اب

. تفرگ شاه تسد وتی ور مدرس اهی تسد و دموا متمس شامینهب ندرک لفق زا دعب دشو شامینپیهدا زا

. تشادن نم مکیزا تسد مه نوا وحلا دوب رپیهد شور و گنر . متخادنا شا هرهچ یهب هاگن

اپییهن. تراشف گبیمر؟ تارب یمبایهو اوخ ی؟می درس ردقنا ارچ ونید:نیزا

مدش زکرم لخاد وهب مداد نوکت رسی مورا

هب مه وت .حلا مبوخ زعیمز نیزا:هن

ونید. تس ملدنی وت ورببینیم.لد یشاه امزا اتنیج رتدوز اه.بیاربیم تس نمنی رتزا

. دموا ملا وبند داد نوکت رسی

دوب. ندرک تبحص لوغشم مورا ومایر دندوب هتسشن یسنلا اهتنا ی لدنص مایروری رانک . متشگ هفطاع لا بند هب مشچ اب

یهد سرت نم ی هزادنا هب مه نوا مدش هجوتم میداد نوکت مادم هک یی اهاپ و هفطاع یت عضو دشیمابدیند هک دزنیرتک
. هراد سرتسا و

. مدرک سالم مورا و متسشن شرانک

ین؟! دموا هتقو نیزا:خیلی

؟! تسه امکی تبون قدیهقمیهش. :یههد هفطاع



. مسرپ یمی شنم ونید:االنزا

مدز. ی دنخبل و متفرگ متسد وتی ور شتسد یمدو خرچ هفطاع تمس ونیدهب نتفر اب

part287#

یی. یواالنایاجن درک لوبق هک هفطاع تزا منونمم نیزا:

. نوم یدی شخب هک منونمم وت زا :نم هفطاع

منک. ناربج ور هتشذگ یی اهاطخ ات مدب ماجنا تارب متسنوت هکمی دوب ینراکی رتمک این

یشاه امزا باوج یتحیرگا درک تباث ور ونیتت نسح تندموا وتاب اما یشاهچیمیهش امزا باوج منود نیزا:منی

اوخیم اممی هک هشن چیزی نوا

رهقیتمی هب ایهکن منوا رادیم کرتشم فده وتیه نم ینیزا اوخیم.مینود اممی هک هشب چیزی نوا هک مراود :مای هفطاع

یم. گنجب نوم ی گدنز یو تخبشوخ اوخیماربی می هدش

ابتیرمیدزیم. مه ور دوبیمواشیدتحیاسیهمهدیرگ اهیمه نمشد ی نامز اشیدیه

دزنیکرت مه هب ور ام هچب یک دوجو شابیمو یاربیمه بوخ اهی تسود یم نوتب اشید هدش ضوع چی همه امااالن
. هنکب

دوبیم. هدش ضوع مهام و دوب هدش ضوع نامز . تفگ می تسرد مداد نوکت رسی و مدز ی دنخبل

هدش رت مورا خیلی لبق هب تبسن و متشادن هفطاع هب تبسن ی ترفن کیهنو ساسحا هدموا پیش تاقافتا دیهگاباین



. مدوب

، مدروخ اج تمد مایردی رانک و هنوخ نوا وتی مدموا ی تقو زور... نوا سلا، نوا نیزا:

. هشب رتهب یم گدنز اربیایهکن مدرک تالشمی متشاد مه عقوم نومه . مدوبن نتخاب و شکیند رانک مدا .نم مدش هکوش

هب چیزور همه ما هنوخ ووتی هظحل نوا وتی وت دیند منک.اما تداع هدموا دوجو یتهب عضو هب مدرک عسیمی متشاد

تخ. مهری

وت اهنت و مدروا هبیدا ور هنکب شوخ ور ملد دوب هدرک عسی و دوب هدز مهب غورد مایرهب هک هناقشاع اهی فرح ی همه
سرید. منهذ یکچیزهب هظحل نوا ی

درک؟! تنا خی مهب و درک رتدب ور عاضوا مه زاب دوب هدروا نم رس هک بالیی همه نوا زا دعب مایرابید ارچ
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دوب. ی تخس اهیخیلی زور نیزا:

دوب. هدش یم گدنز ی دوبن ثعاب نوا نوچ هگنجب نوم ی گدنز اربی نم زا رتش یبی مایلعر متشاد عقوت

. دوبن نوا هکملا دوب هتشاذگ واپوتیرحیمی دوب هدرک زواجت مهب نکمم ینحتلا رتدب رد

. مدشادج ونید مقشع و نتسکش ما هداوناخ یمایر اطخ رطاخب . مدوب هدش ،هل مدوب هدش دروخ . مدوب هتسکش

دش. حلای هچ یومیدیدیهک دوب دشابید ربخاب ارجام ونیدزا ایهک هظحل نوا



یخالصنکیمو گدنز زا ور نومدوخ وونید نم زاایهکن لبق نرذگب رتدوز اهزور نوا هک درک کمک شدوخ ادخ طقف
ینزبیم. هابتشا راک هب تسد

ونی وابایهکن مدنوم ی رابجا ی گدنز واپی متفر ذپی شاه یاهودبی بوخ مامت مایروراب نم و نتشذگ می نتشاد اهزور
منک. تنا یخی مایلعر هب مدادن هزاجا مدوخ هب اما تشاد مسود مه زونه د

مایریهک تنا اتخی دوب یرت قطنم نم ندرک تنا وخی مرادن شهب هکعالهقای تسنود مهمی شدوخ ایهکن دوجو اب
. هنکب ی گدنز ما هظحل تحییه هنوت منی نم نودب و هدش نم قشاع میدرک اعدا

یمزا گدنز دشیمه ثعاب و درکن محر مه ونیهم فصن ی گدنز نومه هب وت نوچ مدش رفنتم مه وت زا هک دوب اجنومه
. مدب تسد زا ور ما هچب ومه هچاپب مه

رمع رخا ات مدوب ی ضار ربیمز.تحی مهب ور یوت گدنز متساوخ منی نم :اما هفطاع

. مشاب هتشاد زور یک طقف هتفه اهی زور مامت وزا منومب مایر ینز ناهنپ

. هشاب مهاگ وکتیه مرس واسیهی مدرم ناونع هب همانسانش وت مسا و هشاب طقف اما

ی گدنز نوا زا ور مدوخ متساوخ می طقف منک بارخ یور گدنز گبیمریا تزا ور وت اجیهاگ مدرکن عسی تقو هیچ نم
. مدب تاجن ی تبکن

☀☀☀☀

☀☀☀

☀☀

☀
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. تمسانشن هک دش ثعاب یمومهین درکن تبحص ور رد ور مهاب تقو اههیچ سلا نوا ووت،وتی نم هفطاع نیزا:

. هنکب مقح رد مهیهدبیدیهگ اهیمایرزاب رازا ذایتو همه نوا زا دعب مارب دوب تخس



منک. بارخ ور یوت گدنز تساوخ منی ملد تقو هیچ اما دمو می مدب وت اوایلزا نوا منم ارچ غورد : هفطاع

دمو. می تدب نم زا ارچ :وتدیهگ مدرشف ور شتسد مورا و مدز ی دنخبل

درک. تنا خی نم هب وت رطاخب مایر هزات

د سک یا منم گبیهر داوخ نزیهکمی نوا هک منیدرک مه قرف شارب درک و یاهیوتاینراک تبحم بی رطاخب :مایر هفطاع

یهگ.

ی ردیغمیدرک شزا وت هک دوب ی قشع و شمارا لا بند نم دوجو مایروتی

تشاد تسود نم زا رتش وتبی رود مه زاب یوت توافت بی همه اباین اما

نیزا. دوب ی تخس ی اهزور . مدمو منی شمشچ هب مدرک راکیهکمی ره نم و

هاگ. یککتیه نتشادن مه فرط ماوزایک هداوناخ ی هتفشآ عضو فرط زایک

متشاد مایرنیزا لثم یکی ندوب هب نم

. هنکب کمک مهب ات منزب گنز شهب منوتب داتفا مارب ی قافتا تقو وبی تقو یا بش رگا یکیهک

شمسا ندموا هکاب مرس اسیه مه هشب ما هنوخ درم تیزنک.مه نودند مارب مفارطا ی هنسرگ اهی گرگ هراذن یکیهک

. تسه وربا تمشچ باالی هگب مهب هنوتن ی سک

ومغ بیمرا تسد هب ور شلد مه مه تبحم اب مدرک عسیمی دوب هتفرگ وت زا شلد پیمشو دمو می راب یمایرره تقو
. منکب رتمکحم یش گدنز وتی ور مدوخ اجیهاگ ومه منک مک ور شاه

☀

☀☀

☀☀☀

☀☀☀☀❄❄❄

❄❄

❄
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دشیم. ی یاهیمایلعر هاوخدوخ وتیاینزابیسایر ود ره وت نیزا:نم

دبی.. تاجن ور تدوخ ی یمینوت روجن یای میدرک رکف یو تشاد ور تدوخ یاهی راتفرگ مه وت

ناربج نم اربی مه هک ورمیهنک شش تال مامت هراد مایر هک االهن مهم . هتشذگ اهدیهگ هتشذگ دیهگ تس نی مهم : هفطاع

اربیوت. مه هنکب

و هدرک مایرغتییر هکمیبیمن ملا حشوخ اما تشاذگ ثاتیر ام وایهدن یحلا گدنز وتی نوچ هتشذگن زونه هتشذگ نیزا:

. نوتجاودزا تباب یربتیکمیمگ تسار میهنک. تخبشوخ ور وت لقادح تس. نی لبق لثم

دروخ رپیدواج شتروص گنر حوضو هب

. مشاب هتشاد ربخ هک منیدرک رکف

طقف ... طقف ام شتسار : هفطاع

می امش مرظنب درکین، ی تسرد باختنا هک ملا حشوخ و تسامش ی صخش ی گدنز یحدبی.این ضوت نم اربی تس _نیزاینی

شابین. یاربیمه بوخ دوز نوتید

یمت. نابصع اپی راذب مه ور مشلا وت بش نوا اهی فرح

داد: نوکت ور شرس مورا یدزو دنخبل

میهش. لماک نوممه ی تخبشوخ تقونا اوخیم اممی هک هشب ی نومه تاش ی امزا باوج مراود زعیمز،مای نونمم

. تسامش تبون شبین دنلب اه مناخ هدش مومت نوتاه تبحص ونید:هگا

داد. یکمبایهو نوممودک ره وهب تفرگ نومتمس هب مبایهوایور تکاپ ی مایلعر

میهنک. رتهب ور نوتلا ینح روخب شیرین یهمبایهو نتفر زا لبق هرتهب ی: مایلعر

هار هبور ور نومم خوی یماتحلا تشاد شیرینینیزا هب نوممه راگنا دشیم اه مبایهو ندروخ لوغشم یمو تفگن چیزی
. هنکب



❄

❄❄

❄❄❄

part291#

یم. داتفا هار هب قاتا تمس هب سرتسا اهاب مبایهو ندروخ زا دعب

دشیم. لخاد ام دعب دشو قاتا دراو همه زا رتولج ونید

ای نوممارتحا وهب شدنلب شز می تشپ زا دنخبل اب شمدوب دیهد تدم اهوتیاین راب هک زکرم صصختم وایسی مناخ
. داتس

ینین. شنب یین امرفب ین دموا شوخ وایسی:

یم. تسشن داد رارق شز یمی وربور هک یاهیی لدنص وری ندرک زاسالم دعب دادیمو نوکت رسی همه

ی؟ گمه بوخین وایسی:

بوخین؟ امش نونمم نیزا:

. نونمم :هلب هفطاع

ین. رادن هک سرتسا . مبوخ منم نونمم وایسی:هلب

رادیم. سرتسا :یمک هفطاع

میهش عفر مه نوتسرتسا یشاه امزا باوج زادیند دعب شهللا نا بخ وایسی:

.



دش. شز یوریمی هشوپ ودیند ندرک زاب لوغشم شفرح نتفگ اب

. تشذگ سلا دنچ ی هزادنا هب نومارب هک تشذگ قدیهقای دنچ

درک. نومهاگن و دروا ورباال شرس اهیوریمیزو هگرب زا دنک لد هرخ بال

میهش. ماجنا تروص هس ایهب هراجا محر ایهکن لوا منک عاالم ور هتکن ات دنچ وایسی:ابید

دوش. می رادراب دراد، ندش ردپ دصق یهک درم مرپسا یاب عونصم حاقل رطیق اجیزگینزا محر شور ی:رداین تنس

( رادرد مکو قمع شیهشیاپالتسیکاب سنج زا دننام باقشب ی فرظ یدیش( رتپ یکنجینردیک شور ی:رداین روراب

دوش. می هتشاک یارطیمیدنک رادراب نارود لک هک ای هراجا محر ورد میدنک دشر

م رادراب هدننک ادها صخش یک مرپسا اب هکلب ردپ مرپسا یوهناب عونصم تروص ایهب هراجا ، شور :رداین هدننک ادها

دوش. ی

.. درادن دوجو دنراد ندش هچبراد دصق یهک رهوش و ونز دازون ژتنیکیبین هطبار ردتنیهج،هیچ
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ین تسه ی روراب عون ایزا هراجا محر هتسد زج امش وایسی:هک

. تسه نجین اجیزگینهب ردام تاپهیتزا ایزدو لثم بیرامی عون ره لا قتنا ناکما اجیزگین محر شور ببینیدوتی بخ

یش امزا یشاه: امزا یاین هلمج .زا تسا دیهگ دروم دنچ اجیزگینو ردام سالتم تابثا اربی مه یشاه امزا این مامت

. دنتسه تاپهیتو... نوخ،



ردام اهی کمخت وو تسا ندش رادراب هب رداق اجیزگین محر هک دنداد ناشن تاش ی امزآ زاایهکن سپ دیهگ هلحرم رد

ارب یی اهوراد دعب میگیدر)و رارق لحتیل یهو زجت دروم نیز ردپ مرپسا ) دنتسه رادروخرب ی بوخ زاکیفیت هدننک اضاقت

هک یزمیهش وجت مناخود یره

. هشب گنهامه نوش ی راذگ کمخت ی هخرچ

هب نومروه رزتیق هتفه هس ایو هراجا محر اربی نومروه ی هنازور رزتیق هتفه شش ی نعم ،اینهب لومعم روط هب

. دشاب می ردام رد کمخت یکلوتید رحت روظنم

جوز ایومه هراجا ردام یمه مسج اهیسالتم هگرب نوچ هشب عورش هنوت مهمی ادرف مهین زا امش ی هخرچ این
هدش. تابثا امش

. هنشور ملد متفگ دیدیونید ترکشور ادخ ی نیزا:اااو

. تفرگ مشوغا رد مکحم دز مرس ایوری هسوب ونید

. منونمم مناخ هفطاع ، رکشورادخ ونید:

. هشب ماجنا اتاینراک مدرک اعد .لکی رکشور ادخ : هفطاع

ی:ربتیکمیمگ مایلعر

part293#

صخشم فرطینو ود دادیامبینره رارق نتسب اربی کرادم رسی یه نتفرگ دیهگو عوضوم یه هنوم می طقف وایسی:

. نوتدادرارق غلبم ندرک



یبیرایم؟ کرادم هچ گبین طقف رتکد مناخ هشب تفا یردی غلبم تس نی رارق : هفطاع

اممینکی. قح یرد گرزب فطل وت هفطاع تزا منونمم نیزا:

: تسا حرش نيا هب ازان نانز هب نينج يادها نوناق رد هدش نييعت طيارش بخ وایسی:

هتشاد ار نينج تفايرد دادعتسا هجوز و دنشاب هتشادن ندش راد هچب ناكما ، يكشزپ ربتعم يهاوگ هب انب نيجوز : فلا

. دشاب

. دنشاب خااليق تيح صال ياراد نيجوز ب:

. تسا هدش تابثا امش اربی دروم هکاینود

. دنشابن روجهم نيجوز زا كي چيه ج:

یندیهگ؟ تسه لهاتم امش ی قرشم مناخ

داد. نوکت رسی مورا و تخادنا مایر یهب هاگن ی دنخبل اب هفطاع

. دنشابن علاالج بعص يراميب تبمالهب نيجوز زا كي چيه وایسی:د:

. دنشابن ردخم داوم هب داتعم نيجوز زا كي چيه ه:

دش. صخشم یشاه امزا وتی هک مه دروم اینود

. دنشاب هتشاد ار ناريا تيعبات يتسياب نيجوز و:

ندی یهب نهذ یو مسج رظن زا سملا دنزرف یک لقادح ابید هدب هراجا ور شمحر هرارق یهک مناخ رخا، دروم هنوم می واما
. هراد یور روراب یی اناوت هشب صخشم هک هشاب هدروا ا

؟ دوب هدرکن هراشا عوضوم هب تدم وتیاین درکیم،ارچ رتکد یهب هاگن بجعت اب همه

و... هدرک جاودزا ی گزات هب هفطاع رتکد مناخ نیزا:اما
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یشو امزا همه زااین .دعب هشاب هدش ردام بقال شابیمهک ی سک لا بند اممیتفگینات هب رتدوز ور هلئسم نیزا:ابیداین

ابیدگبین؟ دما و تفر

یونید ااااو ادخیا... ی اااو

. تفرگ مشوغا ورد دموا متمس هب تعرس ونیدهب

. تسه لحی هار امتح ، شاب مورا ونید:هیش

...اوی هخا مشاب مورا ی روطچ نیزا:

. نرادن ایمه هچب ، ندرک جاودزا مهاب هک تسا هتفه دنچ هزات اسراپ یواقای قرشم مناخ رتکد مناخ ونید:

دش. رادراب سلاپیش تفه دزنیکهب هفطاع رتکد مناخ ی:ببینید مایلعر

دیهگ. هراد یور روراب تردق هک تسا هنوشن یه شدوخ این

ندیا هب لقع و مسج تحص ورد هشاب هداد شرورپ شدوجو نطب یرد گهام نجینوراتهن ایهکن طرش هب وایسی:هلب

. شدشاب هدروا

؟ هرادن ی هار نکیم؟ینعیهیچ راکچ ونید:حاالابید

وریاربیاینراکپیادنکید. یدیهگ سک ایهکن رگم هنوناق این نوچ وایسی:هن

. متشادن ی دعاسم وحلا دوب هدش ید ماان مایمد مامت . متخادنا هفطاع یهب هاگن رگیه اب

دوب. هداتس رساپای مایر کمک اب تمحز هب دوب رپیهد شگنر و تشادن نم مکیزا تسد مه هفطاع

دش. دزنیکمیزوایسی تمحز واب مورا و درک نومکت کت یهب هاگن درتید اب

. هراد درتید ردقنا ی فرح هچ نتفگ اربی متسنود منیمهفیمدومنی شراتفر ی نعم



شکید. یش رسور یهب تسد و داد تروق ور شناهد قازب تمحز واب تخادنا ی مایلعر یهب هاگن

میهش؟ لح چیز همه مشاب هتشاد یسملا دنزرف نم :ینعیرگا هفطاع

هروطن مهی وایسی:هلب

هک... مراد سهلا تفه رتخد نم...نم...یک بخ : هفطاع
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دشیم. خیهر هفطاع هب بجعتم همه

؟ تشاد سهلا تفه ی هچب منک.یک کرد دوب هتفگ هک ایور هلمج متسنوت منی

زاکی؟ اما

دوب. هدرک توکس و هفطاع هب دوب هدش خیهر متخادنا ی مایلعر یهب هاگن

؟ هراد هچب یه هفطاع هک تسنود منی ینعیمایرمه

شبی نئمطم شتم وسال تحص اتزا شمرا یشمی امزا اربی هشاب المز .هگا تسا یی ادتبا لوا سلا کنشور مرتخد : هفطاع

ن.

دش؟! شاد پی اجک زا دیهگ هچب چیرادیمیگی؟این هفطاع نیزا:

ی؟ دوب لهاتم لا سدنچ وتیاین وت هگم



. مدرکن جاودزا ی مایلعر زا دعب نم :هن هفطاع

. تفر هفطاع تمس یهب روابان و تهب واب تسکش ور شتوکس مایر هرخ بال

ی؟ طاع ی:چیرادیمیگی مایلعر

ناه؟ کیه؟ هچب این سپ ی درکن جاودزا ی سک اب ی؟هگا تفگن نم یهب تشاد هچب وت

دش رفیدا دبتیلهب مک یمایرمک ادص

. تسکش هفطاع ضغب شدا یرفی ادص وزا

. هنکب شرود هفطاع زا درک عسی و تفر مایر تمس یهب نارگن ونیداب

. هنزب فرح راذب مایر شاب مورا ونید:

زایه هراد سهلا تفه ی هچب یه تنز میمهفیدی جاودزا زا دعب ی؟هگا شاب مورا ی تسنوت یمی دوب ؟وت مشاب مورا مایر:

ی؟ شاب مورا ی تسنوت می عورشمان ی هطبار

.... دوبن عورشمان : هفطاع
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نکیم. توکس شبیمو خیهر شهب همه دش ثعاب هفطاع یجیغ ادص

. هتفو وریمزینبی تشاد ناکما هظحل میزرلیدوره تشاد شنت مامت یت نابصع و مشخ زا



. هنکب شمورا درک عسی و تفرگ شتسد وایسی

هدش. چی هک هدب یح ضوت شمارا واب نک ظفح یتور درسنوخ زعیمز. شاب مورآ وایسی:

ناه؟ کیه شاباب ی؟ دروا اجک زا ور هچب زااین سپ تس نی عورشمان ی:هگا مایلعر

بخ... ... کنشور : هفطاع

. مدروا نی تدوخ و مدوخ رس مهیناجبالیی یات تنعل نزب فرح ی:د مایلعر

. شاب مورا میمنک شهاوخ نیزا:مایر

میمنک. میگییامهیناجچتلا وشتسار یا هفطاع . تسوت یر صقت شا همه وگن مایر:وتیکیهیچی

وگب. ور شتسار یشمنیراذی نوسرت می رتش بی طقف ندرک دهتید .اب هنزب فرح شهب میدی تلهم وت هگم ونید:د

... هفطاع وگب . مرادن شهب راکیمه ممورا نم بوخ ی:خیلی مایلعر

رطاخب اما هملا س ما هچب مهفیمد و ناتسرام بی متفر . مکمک تشگرب دنگوس یمایر تفر ما هنوخ یزا تقو زور نوا : هفطاع

تهب بیماو متساوخ رابی دنچ میدش. طقس ما هچب هنرگو مدرک می قلطم تحارتسا ابید مدوب هدروخ تزا هک اهیی کتک

. تسا هدنز نومچب هک مگب

. مزادنب ور ما هچب نکی مروبجم بیراییا مرس یبالیی اوخب زاایهکن یمد سرت .می مدش می نوم شپی راب ره اما

دش.می مندموا زا عنام دنگوس ینکیماما گدنز مهاب هرابود ات تش بیماپی متساوخ دش. ادج سریدزانیزا ربخ تقو دنچ

چاایویگبیمر ابوت هطبار زا مه نم هراد ناکما تفگ

. هتفو بی نومچب یاربی قافتا یاایهکن

ورابتایشمیشکید.ملد مدوجو شندروخ نوکت ره واب مدرک می سح مدوجو وتی ور کنشور ، مدوب هدش ردام نمدیهگ



. مدوخ زا مه متشذگ وت زا مه کنشور رطاخب . هتفو یبی قافتا شارب تساوخ منی
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ی ردپ یو دوب دنیهد شدوخ هب ردپ گنر سلا تفه ایهک هچب ؟ تشاد هچب مایر زا هفطاع دوب.ینعی تخس مارب شرواب

. دوبن راد ربخ مه شحور شاه هچب دوجو تحیزا هک

دز:مایر..مایمر شادص دزوابنهلا وناز وریمزین شرانک ودیدو شتمس ابجیغهب هفطاع مزین یور مایلعر نداتفا اب

زغم ات شهاگن درس دش.زا خیهر هفطاع اهی مشچ ویخیشوتی درس هاگن اب دروا ورباال شرس ی تخس مایرهب

... هفطاع هب هسرب هچ شکید مهتیر نم نوختسا

هنم؟ هچب ، هچب نوا ی:ینعی مایلعر

. تشاذگ مایر شاهاپ وری ور شرس و داد نوکت رسی رگیه اب هفطاع

ناور ماه هنوگ وری ماه کشا سیل دش ثعاب و درک مهزیروور ور نم پیچیدلد قاتا وتی هک هفطاع قه قه ی ادص
. هشاب

. شمن ببی ماوخ ...می ماوخ ی:می مایلعر

مایر ورفیدا داد ی ادص هنزب ی فرح هنکب تصرف زاایهکن لبق اما دش مایرخیهر وهب دروا ورباال شرس سرت اب هفطاع
پیچید. قاتا وتی تسشن هفطاع تروص وتی یسیلیایهک ادص دعب دشو دنلب

وتیاین خیلیچیاهز دوب مرانک ما هچب ی.اشیدرگا درک شناهنپ مزا سلا تفه ایهک هچب ببیمن. ومچب ماوخ مایر:می

غتییمریدرک. سلا تفه

مابیرای. هچب رس یمدبالیی سرت هک ادخب : هفطاع

میمرا؟ شرس یبالیی میدرک رکف ارچ مدوب شردپ نم ی تنعل مایر:د

ی. سایبنزب ما هچب هب نم ندز کتک اب درک عسی لدیلهکیهراب نومه _هب
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. مدوب ی بصع نم عقوم نوا ی: مایلعر



تبمالهبایزد نم هک میداد نوشن یمش امزا باوج و دوب هدرم نومچب و تفر می تشاد دوب.نیزا هتخ مهری یمهب گدنز

. متسه

منک؟ راتفر یابمالیتم تسه ماه ی تخبدب مامت ونابی ثعاب مدرک ی مرکف هک یی یابوت تشاد عقوت

نکی. ناهنپ مزا ور ما هچب سلا تفه هک دوبن این متازاجم مدرک مهمی ور اه ینراک رتدب تحیرگا

یمای گدنز هب تسنوت می مدوخ دوجو زا هچب یک دوجو مدنورذگ ور مرمع اهی ینسلا رتدب سلا تفه وتیاین نم
. هنکب مراود

منک. ی ردپ ونیزا ماس ی هزادنا هب مه نوا اربی متسنوت ومی هشب گرزب ونیزا ماس رانک تسنوت می مرتخد

... هفطاع ی تفرگ نم زا ور ندرک ی ردپ قحوت

مدرگرب مه هرابود تحیرگا مدرک راکیهک مایرزا متس نی نوم ی.شپی ورمیدرک یمهینراک دوب نم اجی رگا مه :وت هفطاع

. مدرک می ناهنپ تزا ور شدوجو مه زاب دهتیدمیهنک ور مکنشور وت بناج یزا رطخ منک سح و نامز نوا هب

دشیهب ی ضار یو درک اهر و نم ی گدنز اپدزیهب تشپ نیزا رطاخب یهک تقو .زا تسه و هدوب نم ی گدنز مامت کنشور

تحیزا کنشور نوچ ورببینی شگنر تحی مراذن و منک گرزب یی اهنت هب مدوخ ور ما هچب متفرگ یم مصت مکنشور گرم
دوب. رتمهم مارب مه وت

وای دهتیدمنیهنک ور کنشور ی رطخ وت بناج زا دیهگ مدش نئمطم ایهکن رطاخب تفگ ور عوضوم رگااین االنمه
هکن...

part299#



؟ یرادن لوبق ور تهابتشا یتح حاال یدرک ناهنپ مزا ور ما هچب دوجو سلا تفه : ریما

هک مدز شیتا و با هب ور مدوخ سلا تفه نیا یوت دوب. کنشور رطاخب مدرک یراک ره .نم یلعریما دوبن هابتشا : هفطاع

منک. مهارف شارب ور شمارا تسه مناوت رد هک ییاجنوا وات منک تسرد شارب ور یگدنز نیرتهب

نودب نم ور یشب هچب راتسرپ یدش روبجم شرخا و یرایب تسدب یتسنوتن تابالش هک ییازیچ نوا ی همه : یلعریما

منک. مهارف ما هچب یارب متسنوتیم یا هقدقد چیه

ور مدوخ ی هچب ، نوشسک همه مشب و منک نوشگرزب تمعن و زان وت متسنوت ور نتسین نم نوخ زا هک هچب اتود یتقو
منک گرزب اه نیا زا نیرتهب

. موصعم لفط رتخد نوا زا ور نتشاد ردپ قح ومه یتفرگ نم زا ور نوشردپ قح مه وت اما

. یدش مه امزا یرود سلا همه نیا ثعاب تمومصم و چوپ راکفا اتاب

زا مشدعب درک. تخبدب ونم میگدنز وت دموا هک دوب رس ود وید هی تاباب یتفگ شهب امتح ناه؟ نم بجار یتفگ شهب یچ

هرآ؟ درک اهر ور نومود وره درک خیلا هنوش تیلوئسم راب

؟ یتشاد یا هتشذگ هچ و یدوب هراکچ یتفگ شهب ؟! یچ تدوخ یاهاطخ و اهراک زا

. میزرلب نومدوخ هب سرت زا همه دش ثعاب دز یلعریما تروص هب هفطاع هک یا یلیس یادص

دز. ریما تروص تمس نوا هب هگید یلیس شهب ندیسر زا لبق هک منک شمورا ات متشادرب هفطاع تمس هب یمدق

و هفطاع هب هریخ و مینکب یتکرح میتسنوتیمن یتح دیون وهن نم .هن مدش هریخ نوشهب و مداتسیا ماجرس هدز کوش

. میدوب هداتسیا نوماجرس ریما

. درکیم هاگن ریما و یطاع ی هرجاشم و اوعد هب تساوه ویب جیگ و تشادن نم زا یمک تسد شلا ح هک مه یسیوا

❄



❄

part300#

هرگ هشاب یهک چره نم ی هتشذگ ی. نزب مهب ی کاپان گنا یننکیو هوت مهب منیمد هزاجا تهب ی... مایلعر وش هفخ : هفطاع

وت... هتشذگ اب هدروخ

نمگیهر. زا رتش خیلیبی تدوخ هکاپی مشکب طسو ور هتشذگ تارطاخ راذن

ی. میدرک راکیاهیی طفاثک هچ منود می بوخ هک نم هنودن رهکی

شرسپ ناونع هب ور وت مسا دوبن رضاح تردپ وتحی دوب هدش دنلب اج همه یتا گدنز نفعت و دنگ وبی یهک ردقنا
اجییبیهرا.

ی. دوب رتدب منم زا وت مدوب دب رگا نم

ناه؟! ی درک قحنیزا یرد راکچ هتفر تدا ی ایهکن لثم

ی. دوبوت درک زواجت شهب نکمم لکش ین رتدب هب شا هنوخ شکیدوتی ور هانپ وبی کاپ رتخد یهکیک نوا

نم. یهن دوب وت درب ور تدوخ ی هداوناخ ی وربا تحی هداوناخ نیزاو وربا یهک نوا

راگتساوخ وتی هک درک شروبجم کتک دهتیدو واب درک راد راب هشب شمرحم و نز زاایهکن لبق و رتخد یهکیک نوا
نم. یهن دوب وت هدب در باوج

نم. ین دوب وت درک تنا خی یهک نوا

. مشب تنز درک روبجم ونم یهک دوب وت

وت...وت...وت

ی. تنعل ی دوب دب نم هزادنا هب مه وت

ی. دوب رصقم مه وت مدرکن اطخ طقف نم

ی. دوب ناط یهاپشی تدوخ مه وت مدرکن هانگ طقف نم



سرید. جوا هب شقه قه ی ادص و تفرگ شاه تسد ورمینو شرس و داتفا وریمزین شفرح مامتا اب

... شلا ح هب تخوس ای هظحل ملد

. ندز نوبز مخز همه زااین منیدش هتسخ و تشاد رامنیش عین شنوبز مهیهش لثم مایر

.. شمتفرگ مشوغا ورد مدش هفطاع دزنیک و مداد دوب هدش کشخ هک منت هب نوکت

❄

❄
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°مایر

منک. کرد ور شاه فرح متسنوت ومنی دوب تخاس مارب هفطاع اهی فرح مضه

دز. مهرب ور هفطاع هب تبسن متاروصت مامت دشو ال مرب یم گدنز اقحیق ین رتگرزب زورما

اهاین نوا اجی هب اما نشب ردام و ردپ یمات نوسرب نوشوزرا هب ور ونیدونیزا هک زکرم دوبیموتیاین هدموا زورما
. مدش می ردپ موس اربیراب هک مدوب نم

. مدوخ نوخ و تشوگ زا سهلا تفه رتخد ردپ مه نوا

دوب. ونیزا ماس دزنیکرتزا مهب هچب این راگنا اما دندوب مدوخ ی عقاو اهی هچب عین ماس نیزاو هچرگ



ردبی شرس ور یی ادج سلا تفه ولدیاین قد و دگل و تشم گبیمرزیر ور هفطاع سیر یهلد تساوخ می ملد ردقچ
مرا.

اربی هتفر تسد زا سلا تفه ی هزادنا هب منوت میهشومنی ناربج رود سلا تفه نوا هن هکاباینراک افیهد هچ اما
منک. ی ردپ ما هچب

درک راکچ :دیدی تفگ می هفطاع و مدش می نم هصق هدب مدا هرابود یم نورد تنوشخ میناز نداد نوشن اب هزات

... مدرک ناهنپ تزا ور ما هچب هک دوب مهین هساو ؟! نماب ی

دامتعا اینبی متساوخ منی میدز،دیهگ مهب ور هتشذگ تاهابتشا نوبز مخز و دوب دامتعا بی مهب تبسن ی فاک ی هزادنا هب
منک. رباربود یور

. مدش خیهر شهب شکیمدو هآی زیربل

هتسشن ونیزا ماس رانک هک سهلاایورمیدیمد تفه ی هچب رتخد مور پیش هفطاع ی مخز حور و نوغاد اجینت هب اما
میهنز. مادص اباب هراد و
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درک؟ورژنا؟ ادص چی ور مرتخد هفطاع

؟! کنشور ؟ اناشور

. متشادن ی شقن هیچ شندرک باختنا وتی نم یهک مسا دوب، مرتخد مسا کنشور هرا،



ی. نارون و موصعم و کاپ ی هرهچ دوب...یه وزیاب نشور شمسا لثم مه شتروص متشاد متح

ا موربور ونید هک دوبن مهم ،تحیاینمه هقاتا هککیوت دوبن مهم مارب مدز وناز شولج و مدش دزنیک هفطاع یهب مدق
نچینراکیاب دموا شلد روطچ هفطاع مسرب ملا وس باوج هب هک دوب مهم طقف میهنک. هاگن وماه ی تخبدب هراد و هداتس ی

. هشب نوم یی ادج سلا تفه ثعاب ؟و هنکب مرتخد و نم

. ندرک ماوسر و ندش ناور ماه هنوگ وری کشا تارطق

.اشید هدرک شنت مه یی لیوم هاتوک سابل ویه هتفاب هک یی اهوم اب ولوچوک رتخد هن؟یه هلگشوخ شمسا لثم ی: مایلعر

ی.. شوگرخ ی اهوم یاب تروص چینچینی نهار مهیهپی

مهمیهر؟ هسردم چی؟! هسردم . نتخ مهیکیردمینوری شاه نودند اال متحا

؟ نتفرگ شارب اهچی هفوکش نشج . هلوا کالهس امتح هرا

دش؟ رضاح هسردم وتی شردپ ناونع کیهب

می هصغ تباب زااین مهیهش ؟نیزا تلا بند دهم هب منیدا تردام ارچیهراب مینگ مهب اه هچب ی همه مهیهشمیهگ نیزا
. هروخ

. شلا بند هسردم منیدا شاباب ارچ هک نسرپ مهمی کنشور زا امتح

هن؟! هروخ می هصغ نیمزا لثم منوا امتح

part303#

. مدرک کاپ ور ماه هنوگ وری کشا من تسد تشپ شکیمدو یمعیقی سفن



میدرک. همزمز چیزیور وزیربل میدرک مهاگن تشاد ی کشا اهی مشچ اب هفطاع

منینشیمد. ور شادص مهمیدز رفیدا حاالتحیرگا هک دوب هدش رپ شاه فرح زا ردقنا ماه شوگ

راصح زا ور مدوخ و مداد ما هتسخ نت یهب نوکت هنکب مدنلب وریمزین زا تشاد عسی و دوب هتفرگ ور ماه هنوش ونید
. مدرک جراخ ونید شوغا

. متفرگ تسد وتی ور هفطاع ی وزاب و مدروا ورباال منوزرل و ناوتان تسد دوب یهک تمحز ره اب

. دنوم منی تباث و دوب تکرح رد ماه مشچ و ماه تسد بین شهاگن

ی؟ ونکب اینراک دموا تلد روطچ هفطاع ی: مایلعر

... طقف :مایر...نم... هفطاع

. هنزب ی فرح اتکالمی منیداد شنوما مه هظحل رگیهیه

هن دوبن مهم مارب شاه کشا هندیهگ اما

دوب. هدموا شغارس هب هرابود یهک دردرس

؟ تساجک ال ؟صا سا هراکچ کیه؟ تاباب ی تفگ شهب ی: مایلعر

. متشادن طاالعی مه شدوجو زا نم ی تحو دربیش ربخ یبی تفگ شهب

، تفر و درک نوماهر ربخ بی زور یه مشدعب تخ ری مهب چیزور همه یمو گدنز وت دموا تاباب ی تفگ شهب یاهن

اه. نومسا وت ادخ پیش هتفر اباب ی تفگ شهب اشیدمه

هن؟ هدرم شاباب ی تفگ شهب ی؟ طاع هرا

ادخ ادخ... ی اااو

چی؟ ببیمتن داوخن ؟هگا هفطاع چی هشاب هدش رفنتم مزا ؟هگا هتشگرب تاباب گبی شهب ی اوخ یمی روجچ سلا تفه دعب



ی؟ راتسرپ لوپ زاغ ردنچ مینکی؟اب گرزب ونم رتخد ایرادی هراجا ی هبارخ هنوخ نوا میهنک؟وت راکچ ؟ تساجک ال صا
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ی. نزب تفوکرس مهب حاالبیایو هک مدرکن شگرزب یی اهنت هب سلا تفه : هفطاع

. مزاسب شارب ی گدنز ین رتهب هک مدز مدوخ ی شوخ زا

منک. مهارف شارب داوخ یهکمی چره ات مدرک راک زور و بش مومت سلا تفه

میراذی؟ مرس رادی چیور تنم ی: مایلعر

نکی. جرخ شارب ی ساپاپ یه متشاذ منی هک متشاد ربخ ما هچب دوجو زا هگا

. هراذن اپ مه ادخ وریمزین هک متخاس یمی گدنز یه شارب هک ادخب

نکی؟ شگرزب یی اهنت متفگ نم هگم

راکینکی؟ متفگ نم هگم

درک... جرخ شارب ی لوپ هچ یو درک گرزب ای هبارخ هنوخ مودک وتی ور ما هچب سلا تفه وتیاین تس نی مولعم

مدز. شهب ی تمهت هچ مهفیمد هزات و مدموا مدوخ هب دموا هکباال هفطاع تسد

. تفر رد تمس دشوهب دنلب اج زا تعرس واب دروا اپیین ور شتسد هار مینو اما

و مدنوخ می شهاگن وتی زا یتور نابصع و مشخ دش. خیهر ماه مشچ ووتی تشگرب متمس هب قاتا زا جورخ زا لبق

نم. هاگن عین تسرد دراب می شامشچ زا ترفن



حاللوتالش لوپ اب نم ی هچب . شمدروا حاللرد هار شکیمدوزا تمحز مدروا رد یهک نورق اربیرهیه :نم هفطاع

تس. نی جاتحم چیزی هب وحاالمه ردپ دوجو نودب هدش گرزب شردام

؟! شردپ شدوجو ی:تحیهب مایلعر

. تخادنا اپیین ور شرس و تفگن چیزی

. مداتس ای شلباقم و مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب اهی ماگ اب

ببیمن. ومرتخد ماوخ _می

هک... متفگن شهب زونه _نم

ما؟ هدرم نم ی تفگ شهب چی؟ _هک

یمک. هدب تقو . منزب فرح شاهاب راذب . ترفاسم ی تفر متفگ _
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؟ ندوک هتشون نم ی نوش ی:ورپی مایلعر

. هنزب غیتب هرابود یو رادرب ماو هچب مه شدعب ربی مراذب هک ملوگاگ ردقنا مینکی رکف

. ردام مه مدوب ردپ شارب مه شمدنوسر هبایاجن اهنت نم مدمینزیور شزا رادی ایهک هچب نوا : هفطاع

. مگب شهب همدقم نودب و هعفد یک ماوخ منی هرادن یشور گدامآ االن کنشور . نکن ما هچب ما هچب ردقنا



نک ورف تکوپ ی هلک اینووت هفطاع _

نکی. ادج مزا ور ما هچب مراذ منی ایرابن

. شمن ببی ماوخ مهینحاالمی

ی... مایلعر _اما

. مداد شله ی جورخ رد تمس وهب متفرگ تسد وتی ور شوزاب هفطاع هب هجوت بی

مینکیمو تبحص عوضوم این بجار میشینیم لصفم دعب نک ظفح ور نوتشمارا لوا ید. نکربص اسراپ وایسی:اقای

یممیگیریم. مصت

ورببیمن. ما هچب ماوخ می رتکد مناخ متفرگ یمور مصت _نم

رادیمیربیش؟ اجک مایر نکربص ونید:

. شا هنوخ _میریم

نکیممایر. تبحص لوا راذب نیزا:

هگب. شهب مک مک راذب یه. ساسح نس وتی تس نی تبسانم شط ارشی االن هچب نوا میهگ تسار هفطاع

مدش ببینی؟ببیندیهگ،االندبتیل ونم ندش تخبدب ی تساوخ منی هگم یمگبیریمنیزا.وت مصت یم گدنز اربی مدوخ راذب _

رد نومود وره مدوب بیطاالع شدوجو زا اما متشاد مدوخ نوخ و تشوگ زا سهلا هتفه رتخد .یه کرحتم هدرم هبیه

یم. دنورذگ یمور گدنز زا سلا تفه یی اهنت

. تسه ما همانسانش االنوتی هفطاع لثم نئاخ نز مسا نوا رب عالهو
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: مداد همادا شهب هجوت بی میدرک مهاگن تشاد ی کشا اهیی مشچ و یزاب ناهد اب هفطاع

نکبیم. رفنود هطبار یه دراو یور موس صخش امتح تس المزنی درک تنا اربیخی

ی. درک مقح رد ور تنا رتینخی گرزب یینعی درک ناهنپ مزا ور ما هچب دوجو یو تفگ ی گرزب هباین غورد مهینهک

نکی. رکشورادخ ابیدربی ممورا منیمگو تهب چیزی مهینهک

ی؟ شاب هتفگن هک هدنوم چیزیمه هگم ی، تفگ ی تساوخ یزیمی چره هک :وت هفطاع

. شمد شکی مدوخ لا بند وهب مداتفا هار هب هرابود و مدز ی دنخزوپ

. منزب تهب ور دش رابلت ملد ور سلا تفه وتیاین هک اهیی فرح هدنوم زونه _

زیدا. تقو اه فرح نوا نتفگ لویاربی

ورببیمن. ما هچب ایهکن نوا زا رتمهم االن

میایم. نوتهارمه مهام ال ال...صا ربین.صا دعب شبین مورا راذب لقادح نیزا:مایر

میایم. مهام . تسه مه رتهب ی روجن ونید:هراای

. مداد له شامین لخاد هب ور هفطاع و مدرک زاب شامینور ورد مداد نوکت رسی مورا

هقرج تشاد ناکما هظحل وره مدوب زیرتایش رتسکاخ لثم تسرد ونیدونیزا.االن ندموا اب مدوب قفاوم مه مدوخ

. منزب

ینیمرا. طاع و مدوخ رس گبیمراتبالیی ور مولج مندش ی بصع عقوم تسنوت می ندمو می رگا وونیدونیزا لقادح



شبین. راوس سپ هشاب ی: مایلعر

میایم. نوترس تشپ نومدوخ شامین اماب ورب ونید:وت

. مدش شامین راوس و مداد نوکت رسی

دش. خیهر مهب سرت واب دروخ نوکت هفطاع رد ندش هتسب ی ادص زا

❣❣❣

❣❣

❣
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ی؟ درک نوهنپ اجک ماو هچب ی: مایلعر

وسالتم. سملا مهیهش لثم تسا هنوخ ما هچب . مدرکن شناهنپ _نم

. تسه مه نوا ی هچب هنک ی روادا ی مهب هک درک کاتید رتش مابی هچب هملک وری

گبیری؟ هنوخمه دشی روبجم شا هراجا ندش رتمک رطاخب هک هبارخ هنوخ نومه _وتی

ما. هچب رس باالی هشاب فقس ردبیمااتیه وشراجا لوپ هک میمنک راک تمحز هب هک هنوخ نومه وتی _هرآ

. مدرشف زاگ لا وریدپ وماپ و مدرک نشور شامینور صرح دنخیمدواب دنلب ی ادص اب

وتی مه هظحل مایه هچب مراذ منی .نم نوترس وری ربیهز شفقس هک تسادرف زورما نمدیمد ایهک هبارخ هنوخ نوا _

. هشاب هنوخ نوا

. ردام مه مدوب ردپ شارب ومه مدرک شگرزب یی اهنت هب نم ایهک هچب یمگبیرهن مصت تدوخ اهی هچب بجار _



ی. میمهف مدوخ پیش شمدرب ی تقو _

. هشاب شردام هک هنوم می اجیی هچب _

ینکی؟ گدنز ماه هچب و نم مهبیایواب وت منک لوبق ورمینزیهک اه فرح _این

دشیهن؟ یم گدنز دراو کلک و زود اب مه شلوا زا

دشیبیایو روبجم میگیهر تزا وشاباب غارس میهشو گرزب مک مک هراد یایو منرب هچب جرخم و جرخ سپ دیدیزا
منک. تدقع اجنکیات ملد وتی وتدوخ ی درک عسی گبی زاایهکن لبق گبی.اما مهب چیزو همه

؟ مراد می تا هگن منیمدو گبیطالتق مهب ور هچب ضقیه هگا و هرذگ می لوپ زا ترخ دیهگ منکب هک تدقع ی درک رکف

❣

❣❣

❣❣❣
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؟ تدوخ هساو :چیرادیمیگی هفطاع

هک مدش توربا و مشچ قشاع ی درک رکف دبی؟یا ما هچب و نم یهب اوخ وتمی هک یما نون همقل یه جاتحم نم ی درک رکف

منک. قبلا تهب ومدوخ ماوخ می روز هب

رازه نشاب هتشاد نم اربیایهکن طقف هک تسه اهدرم ردقنا ردپ. کنشور هساو مه زیدا رهوش نم هساو ی،مه نوج هن

... مارب

شامین بوکیمدوکیهب شناهد وتی ور متسد یمدکی مهفن دروا شوج هب ور ما نوخ و ورغیمتر تشاذگ اپ هرابود زاب
دش. بوکیهد نومرف هب مکحم مرس هک مدموا مدوخ یهب تقو مدز. یی ولج



. مدوب هدز شناهد وتی یهک تسد تشپ درد یزا طاع و نومرف هب مرس ندش بوکیهد درد زا تفگیم.نم ی خا رد زا ود ره

متسد و متشادرب نومرف وری زا مرس

دبمیدرک. ور شامینوحملا وتی دوب پیچیهد هفطاع یرگیه ادص . متشاذگ دوب هدش راجی نوشیم زاپی یهک نوخ وری ور

رسمیدرب. ور ما هلصوح تشاد میبوکید مرانک ی شیهش هب یهک درم ی ادص فرط نوا زا

منک؟ تا هفخ میشییا هفخ هفطاع . مدرک ی طلغ هچ وشببیمن مدز:دالل یمدورفیدا خرچ تمس یهب گلصوح اببی

تسد شیهشمیبوکید هب یهک درم راگنا دش.اما عطق مه شاه شکیند سفن ی ادص تحی یهک روج درک توکس هبنآی

. دوبن رادرب

. متخادنا درم یهب هاگن . مدش شامینپیهدا وزا مدرک زاب شامینور رد

دمو... می رظن هب رقتیاب۲۷و۲۸سهلا
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شاه وزاب رود هک دوب هدز لوپما و دوب هدروخ صرق سب وزا دوب هتفرگدا وری نتفر هاگشاب هار هزات هک یی ارسپ زااین
دوب. هدش نیزا رمک رود هزادنا هب

منیدادیاپیین؟! ور چیشیهش یملا تسه مه رک ندوب روک رب عالهو راگنا ؟! ومع ی روک هگم درم:

ی ضوع ترمیهک اپیین اتبیما میدرک ربص یهق قدود یهک منیدرم امود ی. تدوخ ورک روک ی:واال مایلعر



ی؟! ضوع میگی نم درم:هب

شتروص وتی رس اب هروخب ی نوکت هنک تصرف زاایهکن لبق و مدز رانک یت نابصع وراب دوب هتسشن مکف وری ور شتسد
بوکیمد.

نمیهک ناش اهرد راتفر هکاین دوبن مهم مارب بوکیمد،تحی شامین هب تشپ وزا مدوب رصقم نم هک دوبن مهم مارب
تس. ،نی متسه گنهرف وثمالاب هدرک یل صحت

هچ ودیراو منک لختیه وریکاج یمت نابصع مامت متساوخ حاالمی هک دوب هتخ ری نومسا مزینو زا مارب حبص زا ردقنا
... کرسپ رتزادیراواین هاتوک ی سک

. وشلا نک،بیخی شلو ی ونید:دمایلعر

مدش خیهر هراد ما هگن تشاد عسی نونز سفن ونیدهک وهب مدش رسپ بیخیلا بقع تمس هب مندش شکیهد اب

ی. تسه مه راکبلت یمه درک نوغاد دزی شامیومن میمنک.مه تمدا ی ضوع درم:ترمیهک

دش. مهار دس و داتس ای مولج ابجیغرگیه هفطاع هک مربب موجه تمس هب هرابود متساوخ

وشبیاربیم. ادخبیخیلا وروت ی :مایلعر هفطاع

❄❄❄

❄❄

❄
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ای نومرود کاپان ی هاگن یاب ضعب و کاپ ی هاگن یاهاب ضعب روجاو و روج ی اهدرم و دوب هدش عمج نومرود عمجیت
. دندوب هداتس



درک. بذج شدوخ تمس هب ور اه درم خیلیزا هاگن و دوب هدرک ارایشلغیظی تدم این سکعرب هفطاع

. مدرک دزنیک مهب ور شوزاب ی ولج ی وتنام فرط ود سوسحمان و مداد شله شامین تمس یتهب نابصع اب

ببیمن. وشراوس ی. شب شامینپیهدا زا تفگ وت ی:کیهب مایلعر

وشلا نیزا:مایربیاربیمبیخی

میمنک. شلح شبین.نم امش مناخ ونید:

. مراد اکشیت بیدا.نم رسفا مینومیمات هلجع اباین اجک درم:

. مدادن تتسد راک ات ورپ هچب ورب هللاد ی:الهلااال مایلعر

میهشمیدیم. ردقچ ره شتراسخ ، ماوخ می ترذعم نم هتخ مهری هب شباصع زورما امیمک شاداد ونید:اقااین

. متروص بوکیدوت ی روجچ دنیدی تس نی تراسخ ثحب درم:االندیهگ

نکیم. شلح ضقیهور نوموخ یبین روج مایه هدنمرش ونید:نم

. ندش تبحص لوغشم مورا مورا و تفر درم تمس ونیدهب

زکرمت هفطاع نیزاو تروص ور ماه ی ضعب و دندوب هدش خیهر نومهب و دندوب هداتس ای زونه متخادنا عمجیت یهب هاگن
. ندروخ ورمی اه نوا نوشاه هاگن اب دنتشاد و دندوب هدرک

ینربین... شکب و نوتهار مینکین؟ اشامت دزین؟چیورادین یلز روجن چیای ی:هب مایلعر

❄

❄❄
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شکیمدو رسکالگفی یزا فوپ . دندش قرفتم همه مک مک یرفیمدا ادص اب

. نشب راوس مدرک هراشا یونیزا طاع وهب مدرک زاب شامینور بقع رد

شامین؟ شبینینوتی متفگ یدین نشن هگم _

ننک. مهاگن و ورباالبینرا نوشرس ندرکن نارج .تحی ندش شامین راوس رسیع فرح ودبی ره

. مداتس ای شولج و متشادرب شتمس یهب مدق ونید ندموا اب

ی:چیدش؟ مایلعر

ی ربب بیهرا وشن شامی بیدا ادعب مداد شهب ور تتکرش تراک . هرذگب ندرک اکشیت زا مدرک یش ضار تمحز ونید:هیچیهب

. هاگر معتی

مدرک رکشت و مدز ی دنخبل

. منونمم _

. تشادن ی _لباق

مه لباقم ورابتیرمیدزیمومهیهش همه اسیهی وونیدیهک نم هک هنودرگرب یور روج هنامز ورمیدرک شرکف کی
نکیم. کمک مه ارشیطهب ین رتدب گبیریمووتی رارق مه رانک دوبیمحاال

ی. ییلمیسر ارزع مینکیوهب هتکس ی سرب تا هچب هب زاایهکن لبق ی روطن ای منک ،رکف شاب مورا ونید:مایریمک

تایشمیگیمر. مراد ونید منوت _منی

منی تسرد چیزی یتمه نابصع لویاب تس یکینی چوک ی هلئسم میمنک تا کرد ی. یمینوت اوخب تدوخ _رگا

ربیم. مهاب همه وبیما منک کراپ هشوگ یه شامیومن نم ات وشراوس هش.

منوت منی ینکیونید؟نم...نم گدننار وت _میهش

❄❄❄ میشیمن. مدوخ دبی نتشک هب نوماتراهچ مسرت می منم _هرا.

❄❄

❄

part312#

بوکیمد. شا هنوش هب مورا رکشت واربی مدز ی دنخبل

. تفر شن شامی تمس یدزوهب دنخبل ال باقتم

. متسشن هدننار کمک واجی مدز رود شامینور



نم فرط زا هراد میداد نوشن رهاظ یهک هاتوک تبحص دعب و تفر نووج درم تمس هب شن شامی کراپ زا دعب ونید
دش. راوس و تشگرب شامین تمس هب یمیهنک هاوخ ترذعم

. داتفا هار وهب تفرگ نشور شامینور ونیدمه نووج درم نداتفا هار زا دعب

؟ مرب اجک دبین سردا بخ ونید:

... نوبا :ربینخی هفطاع

. تفر ورف قلطم توکس شامینرد و دزن ی فرح ی سک دیهگ هنوخ هب سریند ات

. هشب نومتولخ ندروخ مهرب ثعاب سک هیچ تساوخ منی نوملد دوبیمو هدش قرغ نومدوخ راکفا رد مودک ره راگنا

اهچیمیهشو نوا ندش راد هچب میشلکتیف شاراق عاضوا حاالاباین هک دندرک می رکف اشیدنیزاوونیدهباین
. هشکب مارب دجید ی هشقن هکیه میدرک رکف هباین مه هفطاع

هاتوک یا دوب دنلب شاهوم ؟ هفطاع یابشیه دوب نم ؟بشیه دوب ی لکش هچ .ینعی مدرک می رکف کنشور ور متشاد اهنت نم اما

؟

. دنتسب یمی شوگرخ ییا بسا ومد ندرک می دنلب ور شاهوم هک مدوب اهیی هچب رتخد قشاع مهیهش

. هشب دنلب ات متشاذگ و مدرکن هاتوک ور ینیزا اهوم یکی چوک نومه زا هک دوب اربیمهین

چی؟هگا یمیدرک رود مزا و تفر منیذپی ور نم هگا ؟هآ دوب یرپکالغی کشم هفطاع ی اهوم لثم چی؟ شاهوم گنر
چی؟ هشاب هتشادن متسود

❄

❄❄
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. مدرک شهاگن وسلای یمدو خرچ بقع تمس هب ما هنوش ور هفطاع تسد نتسشن اب

ی. نکن در تقو یه تسا هچوک :مهین هفطاع

. مداد نوشن ونید هب ور هچوک و مداد نوکت رسی

. هچوک مایر:پبیچوتیمهین



مهاگن ی کشا اهی مشچ واب تفرگ مغ گنر شهاگن مراک مدز.اباین سپ ور هفطاع تسد شکیمدو رانک ور مدوخ مورا

درک.

دقتیر اپی ور زورما تاقافتا و مشب مورا ای هظحل متسنوت ومنی دوبن مدوخ تسد ،اما تخوس شلا ح هب ملد ای هظحل
. مرذگب شهانگ وزا شمشخبب ی تحار هباین متسنوت ومنی دوب هدرک دب نم هب هفطاع . منزب

:مایر؟ هفطاع

_هلب؟!

... منوج ی میتفگ اجیهلب _بقالهب

هدش. ضوع چیز همه رادیمیگیبقال.االن تدوخ _

مزا؟ ی دنک یلد دوز مهین دش؟هب هلب دبتیلهب تنتفگ مناج و درک چیزغتییر همه تعاس مهینیکیوود _هب

. مدش خیهر نور هببی یمدوزاشیهش خرچ ولج تمس وهب مدز ی دنخزوپ

شاف ور نوم ی گدنز رتینزار گرزب تعاسود ؟وتیمهین تشذگ لا سود ی هزادنا هب مارب یههک تعاسود این تروظنم _

ردبیمرا؟! ور کاچ اهیسیهن قشاع ادای تارب یهک رادن عقوت . هدرک

. هشاب تا هنوش وری متسد داوخن تلد تحی هک مشب مرحمان تارب یمه دوز مهین هب متشادن عقوت اما _هن

. مدرک هراشا نوموربور ی هقبط راهچ نومتخاس وهب متخادنا ونید یهب هاگن شفرح هب هجوت بی

رانک. نرب تسا مایر:مهیناج

؟ هراد یگن کراپ ونید:

نکید. کراپ نومتخاس ی ولج مهیاجن ی:هن طاع
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شبین. پیهدا سپ هشاب ونید:

دشیم. نومتخاس لخاد دشیمو شامینپیهدا زا همه

ات... نکربص نزبیم فرح مهاب یابید :مایلعر هفطاع

. مدش شندموا اپیین رظتنم و مدز ور روسناسا همکد



؟ سا هقبط مودک ی مایر:تفگ

نزبیم. فرح لوا راذب .اما موس هقبط : هفطاع

ورببیمن. ما هچب مدموا مرادن یابوت فرح _نم

. مرادن ابوت راکدیهگایمه

بقارم شولج ادخ ور .وت هشب نوغاد و هنکشب ی فرح ره اب هراد ناکما ، تسا هچب کنشور . نکن ی زابجل ردقنا _مایر

. مهاب نکنیم ثحب کنشور ی ولج وش.بیا ندرک ثحب و اوعد وربیخیلا زورما الیه .صا شاب تندز فرح

ی همکد و دندش راوس ام دعب دش.نیزاوونیدمه راوس مرس تشپ رابج مهبال هفطاع و مدش راوس روسناسا ندموا اب

مدز. ور موس هقبط

ناونع هب ور وت مه زاب همهفب هگا ترظنب یی؟ وت نوم یی ادج سلا همه این ببسم هک مگب هچب ی ولج ی سرت مایر:چیهمی

هنک؟ لوبق شردام

. تشادن نتفگ یاربی فرح راگنا ،اما هنزب ی فرح ات داد نوکت ور شاه دشوبل خیهر مهب درتید و کش اب



. مداتس یردای ولج و مدش جراخ روسناسا ردزا ندش زاب اب

. هشب ضوع مهب بسن ما هچب دید هشب ثعاب هک کنشور ی ولج نزن ی فرح میمنک شهاوخ :مایر هفطاع

. مدرشف ردو گنز و مدز ی دنخزوپ

ورمیمنک. عسیما اما منیمد لوق ی: مایلعر

داتس ای مرانک فرح وبی داد نوکت رسی مورا

باال مندب ی امد و رتش بی مبلق شپت تشاد رارق مدنزرف هتسب ی اهرد این تشپ ایهکن رکف .زا متخادنا هتسب رد یهب هاگن

. تفر
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دوب. هدش راوشد مارب شکیند سفن و تشذگ می تعاس یک هزادنا هب مارب ناثیه ره

هنک. یرای ماهاب تساوخ میربیدومنی تشاد مک مک سفن این راگنا ؟ مدوب هدروا ما هارمه ور مسفنت ی رپسا

دش. دوبان و تفر زابین هراب هبیک متعاجش مامت و داتفا رهیاپیین ملد رد ندش زاب اب

. متشاذگ وریمه ور ماه مشچ و متشادرب بقع یهب مدق ی نارگن اب

هنک. زاب نومور ردوهب دوب رارق ایهک هچب رتخد زادیند یمد سرت یمی راگنا

. مدرک زاب ور ماه مشچ مورا مورا و متشاذگ رانک ور مسرت تمحز هب هناکدوک ی ادص نشیند اب

شروصت ایهک هتشرف نومه دوب... نومه

. مدرک می



دوب. نم بشیههب شا همه ... شپل وری ...چلا شهاگن ... شاه مشچ

دوب. هدرب ثرا هب هفطاع زا ور شاهوم !!! شاهوم اما دندوب هدرک نومفصن طسو زا دوبیمهک یسیبی راگنا

ورپکالغی. دنلب اهی ربایمش نومه

. هعرذم یرد رتخد نتراک رد انح لثم تسرد دوب هتخادنا شاه هنوش ووری دوب هتفاب فرط ود زا ور شاهوم

اجک... میدرک راک هعرذم وتی ایهک هتفر و گنر رتخد نوا و اجک نم کنشور اجک. ونا اجک امااین

؟ زورما ی دموا دوز ردقچ ، منوج منامام : کنشور

ی. درکن ضوع ور تا هسردم مرف سابل هک زونه . تزان اهی مشچ نوا رود نم مدرگب ، مکرتخد مکز.سالم ی:سالمزعی طاع

فسی هعنقم و دندوب هدرک ی تکاپ ور شراولش ی هچاپ بل یهک گنر ی تروص راولش و وتنام و متخادنا شاپاترس یهب هاگن

دوب. هتخادنا شندرگ رود هنکب شرس ور هعنقم ایهکن نودب و دوب هدش هتخود شک شهب دیهک

۲ مسرت درممی _نمزااین نامر #
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شا هتخ اهییکیردمینوری نودند نوا و دوب رت باذج دیهگ رتخد ره زا نم سلا تفه کرتخد هن؟! دوب باذج

میدرک. رتش وربی شتباذج

مرگ. وتیجی ندرک می ورف غاد سیخ یهک راگنا شکید تیر مبلق ایزا هشوگ رپید هک هفطاع شوغا وتی

. دندوب شند شکی شوغا رد راتساوخ و دندز رفیدامی ور کنشور مان ادص یک منت ی اضعا مامت

و دوب هدز وناز کنشور ی ولج هک هفطاع رس وباالی متشادرب نوشتمس یهب مدق تمحز وهب مداد تروق ور مناهد با
. مداتس ای دوب شکیهد ششوغا رد

مورا درک عسی و درک دزنیک هفطاع شوگ هب ور شاه وبل تخادنا نومهب ی هاگن هدش درگ اهی مشچ اب کنشور
. هنکب تبحص

؟ نتسه امش ی اتسود ی؟! نامام _ایانکینا

؟ لخاد ربیاتبینا رانک یرد ولج زا ملد،میهش زعیز _هرا

ودید. هنوخ لخاد وهب تفرگ هلصاف هفطاع شوغا وزا داد نوکت رسی مورا

می شدوخ تمس هب ور نم کنشور تمس جعیبیزا درب.نیوری لخاد هب شدوخ اب مه ور نم حور و بلق شنتفر اب

کنشور اتهب راگنا و نتفر می کنشور لا بند هب هاگا دوخان هک اهیی مدق گبیمر. ور ماه مدق ی ولج متسنوت ومنی دنوشک

. دنداتس منیای منیسریدند

دنچ و شرف هتخت سیدیوود ویهمیزلا هرفن تفه لبم تسد یهکابیه ذپیاریی۴۰رتم مینو کنشور نداتس ابای
. مدش ششنکاو رظتنم و مداتس ای شرانک ی هاتوک ی هلصاف اب مه دوب،نم دش ریزرپ دروخ ات

. لخاد بیاین ناج یننیزا دموا شوخ : هفطاع

؟ مرتخد دادی سالم اهومع و خهلا هب کنشور

تشاد عسی هک دنچ .ره هکرتب و هنک پیاد نور یهببی هار شضغب تشاد ناکما هظحل میزرلیدوره تشاد هفطاع ی ادص

. دوبن قفوم ال صا هک دنچره هدب نوشن مورا ور شدوخ



۲ مسرت درممی _نمزااین نامر #
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رسو هب اوه اهیریزیهکبی نوکت ویا تشاد می مرب کنشور یهک مدق .ره تشادن هفطاع مکیزا تسد مه نم حلا

. هنزب رت ودنت هرب باال مبلق شپت میدش ثعاب میداد شندرگ

. تشاذ منی مدوخ حلا هب ور نم منیدشو مک هظحل دوب ماپیچیهد هدعم وتی یهک شزوس و متشاد گرسیهج ساسحا

هگب. کنشور هب چیزور همه هفطاع و هشب مومت اینزابی رتدوز هچ ره تساوخ می ملد

مکرتخد منوتب و هسرب ارف دوعوم ی هظحل ات دوبن ملد وت ولد دندز رفیدامی ور کنشور نتساوخ نتشاد مندب دنب دنب
گبیمر. شوغا ور

. دموا شوخ :سالم کنشور

مکز زعی نونمم نیزا:

؟ تساجک رپی :خهلا هفطاع

. هدرگ مربی دوز گبیهر ور شباتک شتسود ی هنوخ میهر تفگ _

ی؟ دروخ یچیزی دموا هسردم _زا

یمابخهلا. دروخ میهو هرا ممموا _

یینشبینید. امرفب : هفطاع



شرانک روز هب مه وونیدور تسشن لبم یور عونصم ای هدنخ روخیماب یمنی نوکت ونید وهن نم هکدیدهن نیزا
. دنوشن

ی؟ مدنچ خهلا،کالس تمن ببی بیاایاجن مناخ کنشور بخ نیزا:

شبین. انشا نم رتخد اب مهامش میمرا ندروخ نمیهچیزیاربی :ات هفطاع

: مدرک همزمز وزیربل مدرک ی مخا قبیه مشچ زا رود و سوسحمان

. هراد ی گنس لد ردام هچ وگب شهب یهکبیا نومهم دمویم نی
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. مگب شهب مورا مورا راذب میمنک شهاوخ :مایر هفطاع

ی؟ شاب مورا ی تسنوت یمی دوب وت بصم مدز:دال بل مورا هکمیزرلید یی ادص واب مدرک ضغب اه هچب عین

اج راذب تدوخ منک. شلغب منوت تحیمنی نم.اما نوخ و تشوگ زا هنم ی هچب هک هداتس ای موربور سهلا تفه رتخد االن

حلایمیشی؟ هچ ی شاب وت نم ی

کنشور ات هتس ابی کنشور هب تشپ درک عسی و داتس ای مولج تعرس هب تسشن شا هنوگ وری هک کشا هرطق لواین
یهن. ببور شاه کشا هنوتن



داد. رابیند هزاجا شاه کشا هب دش تحار کنشور تباب زا هک شلا خی

هبتایمشمیشکید. شاه کشا اما متشادن ی شوخ شلد شزا ابایهکن مه زونه

و مرذگب شزا متسنوت هارپیش.هنمی یمهن تشاد سپ هار یهن گدنز ووتیاین ترفن و قشع ی هارود بین مدوب هدنوم

. هتفو بی شمشچ وت ممشچ ما هظحل تحییک تساوخ می ملد هن

میهنک. قد ما هچب ادخب گبیم شهب مک مک راذب . نکن و راکن رادیای تسود رهکی نوج ار :وت هفطاع

. مدرشف مکحم و متسد وت ور شوزاب یت نابصع اب

چیمیهش. ربیزببیمن حاسمت کشا گبیری.مک هروغبآ داوخ .حاالمنی هنکن ادخ گبیر زاگ ور تنوبز مایر:

. هنوخ یمی گنشق اهی رعش هچ یرادی نوبز شیرینی رتخد هچ نوج هفطاع شاماال مناج، نیزا:ای

یببینی؟ اوخ شکیمدمی ی شاقن .اتحااللکی مشکب مدلب یمه شاقن نوج خهلا هزات : کنشور

بیرا ورب ودب زعیمز نیزا:هرا
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دش. لخاد و تفر قاتا تمس هب مدرک لا بند ور کنشور نتفر مشچ اب

وتراگزور هنرگو هشب مومت ی شوخ خیرو ضقیههب نکاین اعد طقف هفطاع گبی؟ شهب ی اوخ یمی روجچ ی:حاال مایلعر

سیهامیمنک



ی؟ نکب راکچ ی تساوخ می متشاد منی هگن ور هچب دز:هگا بل مورا دشو خیهر مهب شا ی کشا اهی مشچ اب

نکی؟ سیها ونم راگزور ی اوخ یمینکیومی ردپ ی اعدا ی دموا سلا تفه دعب

؟ مدنوسر شکیمداتهبایاجن نودند هب اهنت هب ور هچب سلااین تفه نمیهک

نکی؟ یسیها اوخ چیومی دیهگ تسه سیها نم راگزور

؟ هنوسا اربییهنز یناب تشپ نودب و اهنت نوا هچب یه ندرک گرزب مینکی رکف

. متشاد هچب رهوش نودب اربینمیهک منوا

کنشور و هنوخ ی اهراک ،هب مدرک می هراجا هنوخ ، متفر می راکرس یکابید چوک ی هچب شکیمدابیه ی تخس مینکیمک رکف
میسریمد...

ترس یوتی زادنب وتادص یهک دوب اجک وت مدش نودرگرس نوبا وخی هچوک وت هچب ابیه نم هک نوتسمز سیهای نوا وت
دهتیدنکی؟ ونم ی روجن وای

وت منک روج ور ما هچب ناتسرام بی لوپ ات مدرک ور سکان و سک ره سامتلا نم هدنوم بت وت حبص ات کنشور یهک عقوم
ینکی؟ ردپ تا هچب اربی یهک دوب اجک

؟ رصقم مدش نم ناه؟حاال

؟ هدب مدا مدش نم حاال
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متشاد ی،نم دوب زابیت قشع اجنکیوپی لدنیزا وت ور تدوخ یات تشگ می لایههار یبند تشاد وت یهک عقوم : هفطاع

. شمدوب هتسب مرمک هب هک هچب ابیه منوا مدرک متیزمی تلا شکیمدووت مزینطیمی مدرم اهی هنوخ وت



یهغتییر ماس نیزاو ندموا یاب دوب لااین یتبند گدنز یوت دوب ی دروخ تسکش یثمال دوب هتفرگ مغ زاف وت یهک عقوم
. مدرک می رارف تشاد رظن مهب هک هیزوثکیمف راکبحاص تسد زا متشاد یتدبی،نم گدنز هب

سلا نومه تفگ می مهب رتدوز اشیدرگا دوب اهنت سلا تفه وتیاین نم دوب.اما خلت قحیتقی شافرح ی همه ، تشاد قح

می باذع ردقنا هفطاع میدشوهن گرزب ردپ بی کنشور هن تقونا یش گدنز و هنوخ رس تشگ مربی و مدرک می شلوبق اه
شکید.

. متفر یممیذپی گدنز وتی ور شروضح امتح تشگ مربی رگا سپ یندبیم کست ور اهیمه درد یم تسنوت اممی

. متشادرب شوزاب وری زا ور متسد شکیمدو معیقی سفن

. هفطاع ی تشگ مربی عقوم نومه ی:ابید مایلعر

ی... تشگ مربی هگا نکی گرزب اهنت هب ور کنشور ی تساوخ تدوخ نکی. باختنا ور رتینهار تخس ی تساوخ تدوخ وت

؟ مدرگرب هک دوب یهد سرن مدوخ رکف مینکیهب رکف ی. مایلعر هرادن دوجو شکید:رگا جیغ تنوشخ رپیدواب مفرح مینو

؟ منزب واپ تسد ی تخبدب ووت مشکب ی تخس ردقنا تساوخ می تلد مدوخ مینکی رکف
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ی؟! تشگنرب ارچ ی: مایلعر

ور ما هچب .نم منکب ور یاینراک دوب هتساوخ مزا ،بقالمه زادنب ور هچب گبی یمد سرت می نوچ : هفطاع

. مدب تسد زا ییمور اراد اهنت هبهیچقیتمی مدوبن رضاح . متشاد تسود

گبی؟ مهب ی دمو ارچنی ی دروا ندیا هب ور هچب هک ادعب یدی، سرت شلوا . لوبق اهیوت فرح ی همه ال _صا

... زادنب ور هچب مگب مسنوت منی هکدیهگ عقوم نوا



دش. شبل تسوپ ندنک لوغشم سرتسا واب شفرح نتفگ بین تشاد درتید راگنا درک. ثکم

درک. هراشا شبل وهب تفرگ شتمس هب لایور متسد نیزا

میدو. نوخ هراد تبل نیزا:گبیر

. منونمم : هفطاع

!!! مونشب هک مرظتنم بخ ی: مایلعر

بخ... بخ... : هفطاع

. مدروا وماه ی شاقن بیا نوج :خهلا کنشور

دش. خیهر کنشور یهب تحاران واب درک توکس هفطاع کنشور ندموا اب

زیابو تروص رد مدش قرغ و مدرک شومارف ور ماه هصغ اهو مغ مامت هظحل اربی کنشور بل یور هدنخ ابدیند
. مکرتخد شیرین دنخبل

. متسشن وریمزین کنشور نیزاو رانک و متشادرب مدق شتمس هب هتساوخان

هدز سپ ور نم نیزا رطاخب ذپبیریموت مدرک منی رکف درک: همزمز مورا و تسشن مرانک هداتفا رسیاپیین اب مه هفطاع

ذپبیری. هرابود ور نم تشادن ولدیلی تشادن مهب یوهیچعالهقای دوب هدز ممکتک ی،تحی دوب

. مدرک کنشور فقو ومکلا مامت ور مدوخ شکیمدو متشذگ اهی راک زا تسد نم یهک منیدرک رواب نوا رب عالهو

❄

❄
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. تمتفر میذپی اعطق مه عقوم نوا تا؟ متفر یذپی روجچ سپ ی:االن مایلعر

ی تشگرب ودیهگ هدرک جاودزا نوا یهک ی،مینود رادن نیزا نتشگرب مایدیهب نوچ ی درک لوبق ونم یاالن :مایلعر هفطاع

... نامز نوا اما ییهت اهنت یاربی درک ملوبق حاال ی.رگا گدنز ونیدزا مهس ونیزااالن تس راکنی رد

؟ مدوب هتفر ذپی یی اهنت وری زا ور هفطاع .نم مدرک رارکت مدوخ اربی رابدیهگ ور شفرح

زا ماوخب شزا یههک لوقعمان ی هتساوخ متسنود ومی متشادن نیزا تشگرب مایدیهب نم هک هتسرد دوبن روطن هنای
. متساوخن ییم اهنت نیزاو دوبن رطاخب مه ور هفطاع اما هنکب ی گدنز نم واب هدرگرب هشب ادج شرسمه

می تشذگ و تفرگ دانیهدمی ور نم ی اهاطخ یشمهیهش روبص واب دوب شمارا عبنم نم ی گدنز وتی مهیهش هفطاع
میدش. رتدب چیز همه تشگ مربی نامز نوا وتی ورگا تفگ می تسرد درک.اشیدمه

هب تبسن یهک ساسحا امااالنزا

هنوخ هب ور قشع و هدب نوموسارس نم ی گدنز یهب هکمینوت تسه نزی اهنت متسنود ومی مدوب نئمطم متشاد هفطاع
مابیهرا...

رادیهن؟! لوبق : هفطاع

اب مگب شهب و منک عالهق زاربا شهب ی روخلد زا مجح ارشیطواباین وتیاین منیداد هزاجا مرورغ اما متشادن لوبق هن
نمیهک هب هسرب هچ هنک تخبشوخ یور درم ره هنوت یشمی نوبرهم یو مناخ

. مدوب شتبحم ی هنشت

داد. نوکت رسی یدزو دنخزوپ متوکس ابدیند

منک. لمحت ور هفرط یک ساسحا این متسوت منی دیهگ عقوم نوا ی، تشادن مه تسود تقو :میبینیهیچ هفطاع

دوب.اربیمهینمه نتفر ینراک رتهب خلایو ووت چوپ ساسحا زااین مدنک می ی،ابیدلد دوب هدنوکش ور نم رورغ وت

هب ایهکن نودب ی تفرگ کتک نمزیرداب نیزا رطاخب یهک زور نوا وت متشاد تهب یهک تبحم و قشع نوا ی همه . متفر

. تفر نکیزابین رکف ما هچب



❄

❄

❄ ❄
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تهب مندش تخبشوخ وراتاب ما هچب مه منک تخبشوخ ور مدوخ مه هک متفر اربیمهین مدوب هتفرگ لد هب کیهن
درک. ی گدنز مهیهش وت نودب هک نومهفب

. گنج نود دشعینمی یم گدنز و مدشن تخبشوخ اما

. ندش تخبشوخ و درک گرزب ور شا هچب و تفر فرط هکمینگ تساه هصق وت اینملا

نوا همه مهفیمد هزات داد مهب ی شوغا مه داهنش پی شاجب ما هنوخ بحاص و داتفا بقع ما هنوخ هراجا لوا هام ی تقو
هدوب بارس مدرک می رکف هک یی چیاهز

میدش. رتدب ماپیمدز و تسد ی چره یو گدنز تابالق وت مدوب هداتفا .

گرگ تعامج بیناین ندرک ی گدنز اهنت دوب تخس و دوب هدرک نهپ روت مارب تاذدب ثکیفو درم هک متفر هکمی فرط ره
. تفس

هک دوب ناوتان عضیفو ردقنا منشد اما گنج اربی مدموا . نتفگ اربی متشادن ی فرح و متخادنا اپیین ور مرس هدنمرش

. تخوس شلا ح هب ملد مه مدوخ تحی

جنر و درد همه زااین مدوب ربخ هکبی مدرک می متشاد راکچ سلا تفه وتیاین درمان ؟!نم دوب هدموا رسایننز چیهب

میشکیند؟! نتشاد ما هچب و نز یهک

مهب هنک تارج هنوتن تحی شسرت رطاخب یدهک سرت مزامنی ردقنا هفطاع اشید مدوب هدرکن اپب ور رخا زور اوعد نوا رگا

. سا هدنز زونه نومچب هگب



اه. میهنک کش . نکن رگیه هچب ی ولج ردقنا هفطاع نک سب نیزا:

. هشاب : هفطاع

. تفر هنوخزپشا تمس دشوهب دنلب اج زا درک کاپ ور شاه کشا شکیدو شتروص یهب تسد هفطاع
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میهوبیمرا. نوتارب :میمر هفطاع

تا کمک میما منم نیزا:

فرح شاهاب تشاد مورا و دوب هتسشن یونید ولج حاال هک متخادنا کنشور یهب هاگن تفر هنوخزپشا تمس هب هک نیزا
دنخید. میدزوریزریزمی

شکیدی؟ چی هبعلاینا،دیهگ ونید:هب

می اما هدنوخ سرد ،لکی هشب رتکد داوخ .می سا هناورپ خهلا هشتسد لوپما هک همناخ .این شن ببی تسه :اینمه کنشور

. مشب رتکد ات منوخب ابید زونه هگ

، هتخس ندش رتکد دیهگ بخ ونید:

ی؟ شب هراکچ ی شب گرزب رادی تسود وت



هن؟! هگم ی شب شاقن رادی تسود امتح

. نلگشوخ خیلی تاه ی شاقن ی همه هخا

نم دعب درک پیاد ومنامام دموا لپیس اقا مدش مگ نوبا وتیخی هک ییهراب مینود هخا ، مشب لپیس مراد سود : کنشور

. ننکب پیاد هدشمگ یهک سک ره ننوت .لپیساهمی منامام پیش تشگرب

. تخادنا هنوخزپشا یهب هاگن مورا و درک ی ثکم شفرح مینو

منم ی اباب ی مینود هخا دش: ندز فرح لوغشم مورا و درک پیاد تارج ابنیزادید ندز فرح لوغشم هک ور هفطاع

ترفاسم دوب هتفر منوا ورمیمگ، متسود ، هشفنب ی میهگ.اباب غورد منود می رفس،اما هتفر اباب مهیهشمیهگ نامام ، هدشمگ

دنیمد. ور ماباب اتحاال نم .اما تشگرب شدعب زور دنچ اما

یخدز منت مامت نشاب هتخ ری مرس وری درس با لطس ییه راگنا شفرح نشیند اب

. ندرک می ورف مبلق وتی نتشاد هک دوب تیری لثم دوب کنشور ی ولگ وتی یهک ضغب گمغینو نحل

. مدرک یمی گدنز مدوخ اربی متشاد ی ربخ ماووتیبی هچب درد رپ لد زا مدوب ربخ سلابی تفه
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میهوبیمرا. نوتارب :میمر هفطاع

تا کمک میما منم نیزا:



فرح شاهاب تشاد مورا و دوب هتسشن یونید ولج حاال هک متخادنا کنشور یهب هاگن تفر هنوخزپشا تمس هب هک نیزا
دنخید. میدزوریزریزمی

شکیدی؟ چی هبعلاینا،دیهگ ونید:هب

می اما هدنوخ سرد ،لکی هشب رتکد داوخ .می سا هناورپ خهلا هشتسد لوپما هک همناخ .این شن ببی تسه :اینمه کنشور

. مشب رتکد ات منوخب ابید زونه هگ

، هتخس ندش رتکد دیهگ بخ ونید:

ی؟ شب هراکچ ی شب گرزب رادی تسود وت

هن؟! هگم ی شب شاقن رادی تسود امتح

. نلگشوخ خیلی تاه ی شاقن ی همه هخا

نم دعب درک پیاد ومنامام دموا لپیس اقا مدش مگ نوبا وتیخی هک ییهراب مینود هخا ، مشب لپیس مراد سود : کنشور

. ننکب پیاد هدشمگ یهک سک ره ننوت .لپیساهمی منامام پیش تشگرب

. تخادنا هنوخزپشا یهب هاگن مورا و درک ی ثکم شفرح مینو

منم ی اباب ی مینود هخا دش: ندز فرح لوغشم مورا و درک پیاد تارج ابنیزادید ندز فرح لوغشم هک ور هفطاع

ترفاسم دوب هتفر منوا ورمیمگ، متسود ، هشفنب ی میهگ.اباب غورد منود می رفس،اما هتفر اباب مهیهشمیهگ نامام ، هدشمگ

دنیمد. ور ماباب اتحاال نم .اما تشگرب شدعب زور دنچ اما

یخدز منت مامت نشاب هتخ ری مرس وری درس با لطس ییه راگنا شفرح نشیند اب

. ندرک می ورف مبلق وتی نتشاد هک دوب تیری لثم دوب کنشور ی ولگ وتی یهک ضغب گمغینو نحل

. مدرک یمی گدنز مدوخ اربی متشاد ی ربخ ماووتیبی هچب درد رپ لد زا مدوب ربخ سلابی تفه

☀☀☀

☀☀

☀
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. نومش پی هدرگ ی منرب هک هدرک رهق ابام اباب راگنا اما میمنز فرح ییم اباب واب رگیهمیمنک اه تقو ی ضعب : کنشور

علایو مماه هرمن همه هزات میونیمس عقوم رس مماه قشم میمدو شوگ نامام فرح همه هب یما بوخ ی هچب نم
هرادن مسود یما.اشید...اشیدمه بوخ رتخد نم هک هنود منی اباب ی راگنا اما مرادن هبتالشمه نیزا سرد تحییه نبوخ

منیدا. هک

شپت ره واب دوب یهد بسچ مبلق هب تسرد شبلق . شمدرشف مشوغا رد مکحم شکیمدو شوغا رد ور کنشور یرا تخا بی

. دروخ ریزیمی نوکت منت شبلق

دوب. رت شخب تذل مارب رهچیزی شبلق اهی شپت ی ادص

درک. هقلح مندرگ رود مورا و تشاذگ ما هنوش وری نئمطمان ور شاه تسد و دروخ نوکت مشوغا وتی مورا

ی سوب لوغشم و مدرک رگیه هب عورش دنلب ی ادص واب مدرک اهر ور مضغب تفرگ رارق مندرگ وری هک شلوچوک اهی تسد
. مدش شتروص ند

هک تدنزرف شکیند شوغا رد یباالرتزا تذل هچ و ادخ ناد واجی تشهب زا دوب لگی مرتخد ی راگنا میداد یسا شوخ وبی
. هتدوخ دوجو نیمیزا

عال رکنم متسنوت ومنی مدرک پیاد مدوب هدرک مگ هک ور مدوجو ینیمیزا راگنا و دوب شخب تذل مارب جعیب شوغا این
. شم میدی دوب لوا راب ایهکن دوجو اب مشب متشاد شهب یزیدایهک هق

دوجو نومن رغیبیبی سح وهیچ مدوب مرتخد رانک وز سلا تفه این مامت مدرک می سح هک دوب انشا مارب شوغا این
. تشادن

؟ هبوخ یحتلا ونید:مایلعر

☀

☀☀

☀☀☀
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مورا و مدرک شهاگن کشا اهیخیسزا مشچ اب کنشور هنوش رس وری وزا مدرک زاب ور ماه مشچ مورا یونید ادص اب
. مداد نوکت رسی

... مشاب منوت زااینمنی رتهب ی: مایلعر

دش. تباث شهب مفرح خالف دیدهک متروص یچیزیوتی راگنا اما

بیرا. شارب دنق با ناو ونید:نیزایهلی

و دوب هنومن منت یوتی نوج اما مشب شا عانم متساوخ شکید شدوخ تمس وهب تفرگ تسد ور کنشور ی وزاب مورا
دوب. هدش راوشد مارب شکیند سفن

مکحم و درک هقلح هفطاع رمک رود اهیور شتسد ودیدو هفطاع تمس وهب دموا نور بی مشوغا زا تشحو اب کنشور
ید. بسچ هفطاع هب

هنک هفخ ور شاه رگیه قه قه تشاد عسی و دوب هتفرگ شناهد ی ولج ور شتسد رگیه اب مه هفطاع

.

دزوهب ور مولگ دنق شیرینیبا مدروخ هک ور دنق با زا هعرج لواین درک دزنیک ماه بل هب ور دنق با ناو ونیدلی
. تفر گیجگی تشاد مرس و دوب هدش رات یدیمد ولج . مداتفا هفرس

وریمه ماه مشچ دشو راوشد مارب شکیند سفن مک پیچید.مک مولهپ و رمک دبیوت درد و مداتفا وریمزین هعفدک ی

مینشیمد. یی ادص ره رتزا دنلب ور هفطاع یجیغاهی ادص بین نوا رد اهنت یمینشیمدو مومهفمان ور اهادص داتفا

. هشکب سفن هنوتب ات هشاب ابید نوا ، شسفنت ی رپسا : هفطاع

؟ هراد مسآ مایر هگم نیزا:

دوب. بوخ شلا ح ؟بقالهک هدش ی روجن زاکیای



. نتس نی شب وتیجی شاصرق ادخیا میگیهر.اوی درد یهکمیهش بصع مه شبلق _هرآ،

ی؟ ونش می ومادص ی؟! ونید:مایر؟!مایلعر

دوبک هب متروص گنر متشاد متح و میدرک سخ سخ ما .سیهن مدرشف مولگ وری ور متسد و مداد نوکت رسی تمحز هب

یمیهنز.

؟ تساجک یتا رپسا اهو صرق ونید:

مسرت درممی _نمزااین نامر #
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. مدش ونیدخیهر هب مزاب اهینیهم مشچ وزابین منزب فرح دنلب متسنوتن مدرک رهچیتالش

تفرگ ماه یبل ولج ور ششوگ دشو مخ ونید

... ترتخد رطاخب نزب فرح ادخ ور وگب...وت ونید:یهرابدیهگ

شامین ... دروبشاد : مدرک همزمز و مدرک زاب بل تمحز هب

ونیدهب هک تدم این مامت ووتی تفرگ مناهد ی ولج یور رپسا و تشگرب ونید هرخ اتبال تشذگ قدیهق دنچ منود منی
ور. ماه هنوش رس ونیزا ژمیداد اسام ور ما یسیهن هسفق هفطاع دوب هتفر یم رپسا لا بند

وردعملا تفرگ ارف ور ماه مشچ ی ولج هک دوب قلطم سیهای اهنت نوا زا دعب اما تشگرب ی تنعل سفن هرخاین بال

. متفر ورف ی ربخ بی



•••••••••••••••••••••••••••

زاب لماک ماه مشچ مک ذایتمیدرک.مک ور ماه مشچ دشیدالپم ،رون مدرک زاب ور ماه مشچ مورا دشیدی دردرس اب

. مدرک هاگن فارطا وهب مدرک

ی لدنص وری هک دوب ای هفطاع درک بلج ور مرظن ولواینچیزیهک متسه ناتسرام وتیبی هک میداد نوشن قاتا ی اضف
دوب. درب شباوخ متخت رانک

شبیمن مدرک عسی و مداد مدوخ بی نوکت تمحز هب

دوب. متسد وتی یهک نزوس هب مدش وخیهر متفگ ی خا یرا تخا پیچیدبی متسد وت یهک درد اب اما

می دوز رکشودادخ و دوب هدنومن .چیزی هشب مومت ات هدنوم دیهگ ردقچ هکببیمن متخادنا مرس یهب هاگن ابکالگفی

. مشب خالص نزوس واین مرس تسد زا متسنوت

درک. زاب ور شاه مشچ و دروخ نوکت هفطاع مخا ی ادص اب

. متنوباوخب تخت وری درک عسی و تشاذگ ما وریسیهن ور شتسد دشو مخ تخت تمس هب تعرس هب ابدیمند

part328#

نکی. تحارتسا دشی.ابید دنلب ارچ : هفطاع

. مشب دنلب مدرک عسی هرابود و مدز سپ ور شتسد ی روخلد اب

. هنوخ مرب ماوخ ی:می مایلعر

ی. نومب بیاایاجن بشما هدادن یصمه خرت ی هزاجا هزات . هدمو نی زونه رتکد _اما



. منوم منی .نمایاجن ماه هچب پیش مرب ماوخ _می

ی. شاب رظن تحت ابید هتفگ رتکد تس. نی بوخ حتلا .وت نکن ی زابجل ی _مایلعر

مهمیمش. رتهب ورببیمن ماه هچب . هبوخ حملا _نم

. هنوم می نوشش پی شابن نارگن . مداد شهب ،لکیدمه هنوخ نوشتربب هسردم زا هک اه هچب لا بند مداتسرف _نیزاو

؟! تساجک نوا چی؟ کنشور _

. تشگرب متمس وهب تشادرب ومبایهوای تفر قاتا ی هشوگ لا چخ ی تمس هب

،پیشونیهد. ناتسرام بی _وتیحیطا

یمد. شون ور نوا زا هعرج و متفرگ تسد زا ور یمبایهو رطب و متسشن مورا دش تحار اه هچب تباب زا هک خیملا

درک. رتهب ور وحملا درب زابین ور منهد خلت و سگ معط شیرینیمبایهو

مهفید؟! ی: مایلعر

درک. کاپ تشگنا رس وراب دوب هتسشن شا هنوگ وری یهک کشا و داد نوکت رسی ی تحاران اب

مادم حاتاال عقوم نوا زا مرتخد هراچ .بی مگب شهب مدش روبجم هار وت ناتسرام دمویمبی یممی تشاد ی تقو :هرا. هفطاع

منیهنز. فرح ماهاب رگیهمیهنک.یهکالمم هراد

ی. تحاران و هصغ همه زااین هنک قد ما هچب مسرت می
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ای هنومن ردام گبی میریزیهک حاسمت کشا یی.حاالرادی وت کنشور و نم زور و اینحلا رصقم گبیر. وزاگ تنوبز مایر:

؟

ی تشاذن .وت مگب شهب مک مک هدب تلهم متفگ هک یاوت؟!نم منم رصقم : هفطاع

لفط نوا و نم رمع زا سلا تفه .وت تفو اهمنی قافتا این تقو یهیچ منیدرک ناهنپ نم زا ور شدوجو لوا زا _هگا

زا ونم تاه ی هاوخدوخ وتاب شابیماما ی تشاد مه رانک ور اه هظحل ین رتهب درکیم.اممینوتیتسیم بارخور موصعم

ی. درک رود ما هچب

مه سلا تفه شارب نم سیهنمینزی هب ور شگنس ایهکاالن هچب نوا هتفر تدا ی ایهکن ؟ثم رصقم مدش نم _حاال

ی تشاذ المنی صا هک دوب وت هب مامینکی.هگا هچب ما هچب ی دموا حاال یهک دوب اجک تدم نوا ی.وتی ردپ مه مدرک ی ردام

ندیابیدا. هب ما هچب

ما یسیهن هسفق وری ور متسد و متفگ ی خا درد ماپیچیداب یسیهن هسفق وت یهک درد اب اما منزب ی فرح متساوخ
. مدرشف

ورمیربید. مناما تشاد دیهگ فرط زا مپچ تسد الت ضع ی گتفرگ ،درد فرط زایک مبلق درد

دش. متسد نداد ژ اسام لوغشم و تفرگ تسد وتی ور موزاب ی نارگن اب هفطاع

. هعفد دشیک تچ مناجر :مایر!مای هفطاع

لثم تسرد مینکیم تسرد مهاب چیور همه دش هک رتهب شاب مورا ادخ ور میرای.وت تدوخ رس رادی هچبالیی ببین

. لوا زور

نشیمد. ایهک هلمج زا دموا مبل یهب دنخبل باذع و درد همه نوا مینو
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ون زا ور نوم ی گدنز هرابود زور نوا لثم یم اوخب حاال هک هدوب تسرد یام هطبار لوا زور هگم ؟! لوا زور لثم ی: مایلعر

. هفطاع هرادن دوجو ی مهاب درکیم؟ عورش ی روجچ هتفر تدا ی ایهکن لثم یم؟ زاسب

دش. سبح شا وتیسیهن سفن رپیدو شتروص گنر هبنآی

چیه تروظنم : هفطاع

تمهف مایر.نم...نم...منی

ی. منیدرک دروخ ونم یمو دروا منی مرس ور دوبیماینبالاه مهفیهد یدی.رگا مهفن ونم تقو ی:وتهیچ مایلعر

هشب ی روطن هکای متساوخ منی _نم

دش... یاما تساوخن _

. هشب گنشق هنوت مهمی زونهام ی هطبار چی؟! منک ناربج _هگا

هدنب امهبیهوم هطبار رمع هفطاع _

. هدشن خراپ و هشب یم گدنز راصح هنوت وممی یممهینرات اوخب ام _هگا

یم اوخب ام رگا اما هتسرد _

. ماوخ می درک:نم همرمز بلزگیدو مورا دشو خیهر ماه مشچ وتی

. ماوخ منی نم :اما متفگ ویهکالم مدرک شهاگن نکمم ینحتلا رتدرس اب

. تشاذ منی شارب ای هنوچ و کچ اجیهیچ هک متفگ مکحم ور هلمج ردقنا



درک... مهاگن

... مدرک شهاگن

دش... درس

... مدش رت درس

... تسکش

دش... رت هتسکش

رابید... شاه مشچ

. دندشن مه راد تحیمن هک دندوب هدش کشخ ی راگنا نم مشچاهی اما

مسرت درممی _نمزااین نامر #
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درک. شزاون ور متسد مورا و تشاذگ  متسد وری ور شتسد

. مدش خیهر قاتا وتی هتسب ی هرجنپ وهب متفرگ شزا ور مور شکیمدو نور بی شتسد زازیر متسد

دش. دشیدرت شدرد شکیدو تیر مبلقد پیچی قاتا وتی شقه قه ی ادص و تسکش هک شضغب

مشن شهار دس گبیمرات ور مدوخ ی ولج مدرک عسی و مدرک تشم ور متسد . تفر رد تمس هب فرح وبی دشدنلب اج زا

. هشب شهارمه رپمیشکیدهک تشاد هدرم بحاص امااینلد

ی قنعدب القیاهو خادب مامت هکاب هگب و هدرگرب هک مدرک ادخادخ و مدرمش ملد وتی ور تشاد مربی تشاد هک اهیی مدق
. هنوم می مرانک مزاب ماه

م نوشلد مه اه درم اه تقو ی ضعب اما مدوب درم یک هتسرد . مشاب گلدیر هک منک رهق هک گبیمر هنوهب هک میداد قح ابید

هشکب ور نوشزان هک هشاب ی سک داوخ ی



و اهنت مهیهش لثم و متشادن ی شکزان مه زور و یتحیوتیاینحلا راگنا اما

. مدوب سک بی

. منکن شسامتلا مروصت الف خرب و منزن ی فرح ات مدرشف وریمه ور ماه وبل متسب ور ماه مشچ درک زاب هک ور قاتا رد

هنک. نمتالش تشاد اربی هک دوب نوا تبون ایرابن

می تفگ می تشاد قدیهقپیش دنچ نمیهکات زا تشذگ و تفر نم دب حلا هب انتعا مهفیمدبی دش هتسب هک قاتا رد
. نومطبار ظفح اربی هنکب تالش داوخ

. مدش خیهر هتسب رد وهب مدرک زاب ور ماه مشچ مورا شکیمدو های

مسرت درممی _نمزااین نامر #
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هدمو نمنی هب رسدرد وبی تحار ی گدنز ی راگنا دش. هتسب ماه هناقشاع رتفد سریدو هباپینا دوز هچ یم قشاع ی هصق

یی. اهنت یو تخبدب اب دوب هدش جعین نم ی گدنز و دوب

منک. ناهنپ ور مضغب ات مدرک فاص ور مولگ شکیمدو معیقی سفن . مدموا مدوخ هب دروخ رد هب ایهک هبرض اب

ی:هلب؟! مایلعر

ی؟! رتهب :سالم دموا لخاد دشوونید یزاب مورا هب رد

. متخادنا تمحز هب مه ور ی:هرآ،وت مایلعر

. تسشن مرانک ی لدنص یدزووری دنخبل

. دوبن ی تمحز ونید:



ی؟ درک مکمک ارچ _

ترسمه دادی هزاجا یو نکب کمک ونیزا نم یهب درک عسی هک وت لثم ومیدرک. مهینراک دوب نم اجی مه _رهکیدیهگ

. هشب ایام هچب ردام

یاهن. هنکب و راکن ای داوخ مهمی زونه هفطاع منود منی هدموا یهکپیش عاضوا ،اباین زورما تباب مفساتم .نم دشن _اما

شبید. مورا یدو شکب تحار سفن یه نوتاتودره ات نوتدوخ دبیدهب نامز ابیدیمک طقف هشاب نوم شپی منیمنک رکف _

؟! تفر یمد: سرپ و مداد نوکت رسی مورا

. هطا حی وت ونید:هن

. هفطاع ندنوم تباب ورادخ مدرک رکش و مدموا یوریمبل دنخبل هاگادوخان

درکین؟ اوعد ونید:

هرب. متفگ . شماوخ منی متفگ شهب ی: مایلعر

ی؟ درک وراک ارچاین منیهش مرواب ونید:

ی؟ میدرک راکچ ی دوب نم اجی ؟وت مدرک ابیدمی _چیراک

ی؟ دنوم می هتفگ تهب ی گرزب ی غورد نچین ابنزیهک

یمگبیری. مصت هلجع ابنیداباین اما هتخس منود _می

ردمیهنو. طسو مهاین هچب نیتسیداپییه اهنت امشاالندیهگ

. مدوخ پیش شمرا وبی مدوخ مسا هب گبیمر همانسانش کنشور اربی ماوخ _می

چی؟! هفطاع سپ _
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ی هچب ندموا ندیا هب زا دعب و هدب همادا هباینراک هک ماوخ می شزا هدموا یشاه امزا باوج ی:منیمند،حاالهک مایلعر

امش...

میدی؟ شق طال شدعب ونید:

. مداد ژ اسام ور ماه مشچ ی گتسخ واب متشاذگ ماه مشچ وری ور متسد

. ههار ین رتهب طالق مرظنب ،لوی منود ی:منی مایلعر

منک. دامتعا شهب منوت منی دیهگ

؟! هشب گرزب ردام بی ایهکن تبون دعب شکیهدزااالنهب ی ردپ ؟اتاالنبی طسو چیهاین هچب _لکتیفاین

دز؟! فرح ردپیش وبی یی اهنت درد وزا درک رگیه ملغب وت ردقچ تعاس دنچ یوتیمهین مینود

یرتک،خی چوک ونیزایکسلا رتگرزب شزا یکسلا ماس ور. شردارب و رهاوخ مه هراد ونم تس.مه نی اهنت دیهگ کنشور _

مصیمیمینش. مهاب دوز لی

نکید. رپ شارب ور هفطاع منینوتیداجی نوتمودک هیچ اما هتسرد _

ورببیهن. کنشور بیدا تساوخ هک تقو ره هنوت می هفطاع بخ بخ... _

رفن دنچ یهباینهک درک ؟رکف هشن مکی رد اهیی قافتا هچ زاطالق دعب یهبایهکن درک ؟رکف سپ چیه هفطاع _لکتیف

؟ نوشسوه ماد وتی شنشکب ات ندرک تیز نودند شارب



داب ور غیمتر گر مه فرح هدب.تحینشینداین همادا وز شفرح مدادن هزاجا و مدروا باال توکس هبعالتم ور متسد

. شت ی عقاو هب هسرب هچ میدرک

نم یی اهنت سلا تفه هزادنا .هب شمشخبب منوت منی ی.نم مدا ین چمه هب ندرک دامتعا هتخس ادخ منک؟هب راکچ _وتمیگی

هدب. سپ صاقت ابید کنشور و
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. تفر رد تمس وهب داد نوکت رسی ونید

دبین. نامز نوتدوخ هب یمک هرتهب نم رظن ونید:هب

ی اهزور ین رتهب دعب مینوتیدزاحاالهب امش میدین. رازا ور کنشور طسو این طقف منیهش لح یهیچچیزی زابجل اب

گبیرید. دانیهد ور هتشذگ شابینو هتشاد تشذگ یمک رگا هتبلا ین. زاسب ور نوت ی گدنز

. مدرک توکس و مداد نوکت رسی

لوبق متسنوت منی اهیونیدور فرح

. مگب غورد متسنوت منی هک مدوخ دوب،هب راوشد و تخس مارب خایر تاقافتا مضه و منک

ارشیط. االنووتیاین اصوصخم منیدش، فاص شاهاب ملد وحاالحاال مدوب گلدیر هفطاع زا نم

. متفرگ رارق ثاتیر تحت اهیونید فرح هکاب مدب نوشن مدرک عسی و متفگن چیزی اباینحلا اما

درک. زابور قاتا یدزورد دنخبل مدش مورا مدرک رکف هکدید ور متوکس

دزن مهب عسینکید نکیدو رکف ی باسح ید نوتب ات هشاب ی بوخ نامز هنوت می هچب ندموا ندیا هب عقوم ات هام دنچ ونید:این



یکشبید.

. ندروخن چیزی ناتسرام یمبی دموا ی تقو زا گبیمر ماش هفطاع و کنشور اربی میهش.میمر ضوع خیلیچیاهز منئمطم

؟ نشب دنزرف بحاص اتونیدونیزا هشک می لوط ردقچ هک مدرک رکف هباین قاتا ونیدزا نتفر اب

دوب. ی رادراب نامز هک مه هام وهن دوب محر زاسی هداما و اهوراد فرصم لوایهی نامز هام شش

. ندوب مهاب هرابود مهو یند شخب یماربی تشاد نامز هام هس و دزنیکهبیکسلا رقتیاب

م هدنز هتشاد مک مک قباس ی زاکیهنومایلعر دوب دشرپ نم دوجو مامت . شمشخبب منوتب هک مدوبن نئمطم مه مدوخ اما

م وریمدا کنشور یزا رود سلا تفه مامت و دوب بیافیهد منک رود مدوخ زا یور فنم راکفا مدرک تالشمی هچره یدشو
دمو ی
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ی؟! رتهب ونید:سالم

. مدرشف و متفرگ متسد وتی ور شتسد ی نادردق وری وزا مدز ی دنخبل

. مداد تمحز نوتهب خیلی زور دنچ وتی اعقاو . مرتهب منونمم ی: مایلعر

دوب. نومف ظوی اهچیه فرح _این

یپیشنیدا. راوگان قافتا یودیهگ شب رتهب مراود نیزا:مای



منک. ناربج نوتارب منوتب مراود مای منونمم _

منی مدرک دهیهمی نوشهب مه ندیاور تحیرگا دندوب تشذگ و ششخب یزا دامن رهوش و .ایننز مدوبن نئمطم اما

منک. ناربج ور نوش ی راوگرزب و تشذگ هرذایزا متسنوت

نکی. تحارتسا هنوخ ربی هرتهب ونید:

؟! ناجک ماه هچب ی: مایلعر

. نتسه تردام نیزا:پیش

مهفید؟ نامام ؟!ینعی تساجنوا مه کنشور یمد: سرپ درتید اب

دادیم. رارق رجینا رد ور دمحمر مای طقف یم تفگن تا هداوناخ چیزیهب مهام . سا هفطاع پیش کنشور ونید:

. هشاب هتفگ نوا اشید

عسید:ضقیهچیه؟!

. هنوخ یحمیمد.عفالربیم ضوت تارب ادعب ی: مایلعر

گبیر. سامت نم اب تشاد راکی هگا سپ ونید:

منیاین؟ نم اب امش هگم _

سریهد شنام ازی نامز و ناتسرام دربیمبی حبص ور همجن نیزا:

؟! ناجک ودارین انعر بخ _

همجن هارمه مه ماهلا ونیزا. ماس و نوج پیشسیمین هدرب ور اه هچب دمحمر مای ناتسرام بی نرب نتساوخ هکمی حبص _

. ناتسرام بی هتفر وخهلا



ی؟!.. رتهب :سالم. دمحمر مای

❄

❄
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می نم لا بند یایاجن دمو منی وتدیهگ راک همه .اباین ناتسرام یبی درب ور همجن ی تفگن ارچ . شاداد نونمم ی:سالم مایلعر

ی. شاب تنز ترانک ی تفر

. شش میمرپی هنوخ مربب ور وت نتسه شش پی ماهلا و شردام تس نی دش.اهنت هعفد _دیهگی

ودارینو انعر هنک کمک نوتردام وهب هنک تحارتسا مه هنوخ هدرگرب مناخ ماهلا هک ناتسرام رادیممیریمبی مهام ونید:

. نراد هگن

. هشاب تحار خیتلا دمحمر مای ناتسرام بی ورب .وت هنوخ مایرومیمرب نم سپ عسید:

. ناجنوا مه تاه هچب نامام ی هنوخ ورب ی میمنک.مایلعر ناربج شاداد ی سرم : دمحمر مای

یم. دشادج مه درکیمزا ی ظفاحادخ وزیربل مداد نوکت رسی

. متشاذگ دروبشاد وری دوب متسد وتی هک ور ماهوراد تکاپ و مدش عسید شامین راوس

. داتفا هار وهب دشراوس عسیدمه

مه یزا رود سلا تفه ی هزادنا یمهب گنتلد هک کنشور اربی همه زا رتش بی دوب هدش گنت ماه هچب جعیباربی ملد
. متشاد ماهنیزا هچب شکیند شوغا رد رهچیزیهب زا رتش بی هظحل وتیاین مدرک می ساسحا دوب.



. هفطاع و کنشور غارس متفر می لوا ابید

. مدوب هتفرگ ور یمم مصت و مدوب هدرک ور ماه رکف بوخ دوب ناتسرام وتیبی یهک زور وتیاینود

. مدوخ پیش شمرا مهبی واربیمهیهش مدب نوشن ما هداوناخ هب ور کنشور هک دوب این مدرک لواینراکیهکابیدمی

. مدوخ ی هنوخ وتی مدروا مهمی ور هفطاع .ابید هنودرگرب مهب ور ما هچب ی روطن مهی یمنیدش ضار هفطاع اعطق اما

هشب مک هفطاع هب تبسن نم ی تحاران هک لدیلرباینمنیدش عوضوم امااین

❄

❣❣❣ ❄

❣❣

❣
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گبیمر. همانسانش مدوخ مسا هب کنشور اربی منوتب ات مرخب نامز مکی متساوخ می طقف

. هنکب تداع شد دجی ی گدنز وهب هنک لوبق شردپ ناونع هب ور نم هنوتب کنشور ات دوب ی بوخ نامز مه تدم این

؟! هدش رعتیفنکیچی ی اوخ ی،منی رکف عسید:وت

رعتیفمیمنک. تارب ور همه تصرفرس ی: مایلعر

... نوبا خی میمگ تهب یهک سردا هباین ورب لوا

دیهگ؟ تساجک _ایاجن

. سا هفطاع ی هنوخ _



ین؟ دروخ رب لکشم هب مه _اب

گبیمر سامت دبی.ابیدیه ورمیهش تهارمه ی شوگ . هتخس مه مدوخ اربی شندرک رواب هک هداتفا اهیی قافتا _هرا.یه

. هشوماخ مدوخ ی شوگ

. تفرگ متمس هب ور شهارمه نفلت و داد نوکت رسی

. متفرگ ور شا هرامش هرخ ناثیهبال دنچ زا بیمرا.دعب رطاخب ور هفطاع هرامش مدرک عسی و متفرگ ور نفلت

داد:هلب؟ باوج قوب دنچ ندروخ زا .دعب هرادرب ور نفلت هک مدرک ادخ ادخ یپیچید. شوگ وت دازا قوب ی ادص

. هسرپن مزا امش؟ور ی دارکت لا وس ات مدرک ی فرعم ور مدوخ همدقم بی سپ متشادن زابی کلوگنج ی هلصوح

ای؟! هنوخ ی:سالممایمر. مایلعر

دشی؟ صخرم ناتسرام ما.زابی هنوخ _سالمهرا

ی؟! تسنود منی _هرا

تص ی خرت عقوم مدمو یاربیمهیننی رفنتم مزا منود میشی.می بوخ رتدوز ببینی ونم رتمک رهچی مدرک رکف اما ارچ _

. ناتسرام بی

. مدرک وربینا ما هلمج مکحم و دنلب و مدز ی دنخزوپ

منک.ات تلمحت ی تدم عفالاربییه ایهکن زجب مرادن هراچ مینکیاما رتدب ور حملا مرانک تندوب ی درک رکف تسرد _

میمنک. صخشم ور لکتیتف نوا زا دعب هنکب تداع نم هب کنشور

❣

❣❣

❣❣❣
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لکتیفی؟ چیه؟هچ تروظنم : هفطاع

. مدوخ پیش شمربب کنشور لا بند میما مراد ی. چیزورمیمهف همه مک _مک

هیچ داوخ منی میگیمر.ملد شارب مدوخ هشاب هتشاد یرهچیزیهکالمز دنبب نودمچ شارب تس مهنی المز نک شا هداما

. هشاب ما هچب لا یبند تفرگ وت اسویلیهک نوا چیزیزا

؟! متفگ ،نشیدیچی هفطاع : متفگ هرابود یمد نشن ی شوگ تشپ زا ور شادص

میربیش؟ نشیمد.اهنت :هرا هفطاع

هک دوب ینراکاین رتهب اباینحلا هنکب راهم ور ممشخ هنوتب هک تشادن یثاتیر ردقنا اما ذایمتمیدرک شادص وتی مغ
ما. هنوخ مربب مه ور هفطاع

. مزاسب تارب ماوخ یهکمی منهج ینکی.ینعیوتی گدنز نم هنوخ وتی دعب زااینهب هرارق وش. هداما مه تدوخ _هن

یم... مصت دعب ماه فرح هب نک شوگ ی _مایلعر

کنشور اربی ماوخ .می هشب ضوع ی خیلیچیاهز هرارق نوچ ینک ظفاحادخ تقباس ی گدنز نک.اب شوگ وت _هن

هنک. لوبق شردپ ناونع هب ونم یهک نومهفب کنشور رادیهب تقو مه تدم وتاین گبیمر همانسانش

یه. تخس راک یهک مهمینود تدوخ _

. ماوخ می نم یهک راکیونکب نوا هتعفن هب سپ تس. نی نکمم غیر اما _هرا

ور تمحر نجینهب لا قتنا ی هظحل هب سریند ات نامرد لحارم یابنیزاو رادراب زکرم مهمیری ایهدن زور دنچ وتی
نکبین عورش

ی. شاب رود کنشور زا داوخ منی یمینکی.ملد گدنز نم مهپیش تدم .وتیاین



الزااین صا هشاب . هشاب رود مزا ی تشاذن هک نونمم ی. یربب اوخ می اهنت ور کنشور مدرک می رکف اعقاو ی یمایلعر سرم _

ی اوخ وتمی هک یمیهش چیزنوا همه دعب هب
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منیدرک. رکشت مزا هنرگو شکیمد شارب ای هشقن هچ تسنود منی هراچ دنخیمد.بی شلا ح هب ملد وتی

ظفاحادخ ماجنوا دیهگ تعاس تس.اتنیم نی رکشت ی:نیزایهب مایلعر

. ظفاحادخ یم رظتنم : هفطاع

ع تسرد ی شب ادج ترتخد زا هرارق یهک زور نوا ات هدنوم زونه : مدرک همزمز مدوخ اب مورا و مدرک عطق ور نفلت ی شوگ

وت. رطاخب مدوب رود ما هچب زا سلا تفه هک نم ین

عسید:مایر؟!

. مدش خیهر شبجعتم ی هرهچ وهب مدروا ورباال مرس عسید ی ادص اب

کیهدیهگ؟ کنشور ؟ هربخچ عسید:ضقیهچیه؟ایاجن

. مداد ژ اسام ور ماه مشچ مورا و متشاذگ ماه مشچ وری ور متسد شکیمدو ی فوپ

. شندرک رعتیف زج متشادن ای هراچ اما دوبن پیچیهد ناتساد یحاین ضوت یاربی بسانم تقو االن

ی. دوب ربخ وتبی هک هداتفا اه قافتا رسی یه تدم وتیاین بخ مایر:

. رسپ مدش رمع فصن مشب ربخ هکاب هدش چی وگب _



ومنی دوش می رتش بی شبجعت هظحل .ره مدش زور دنچ این تاقافتا نداد یح ضوت لوغشم شمارا واب مداد نوکت رسی

. هنکب تبحص تحیکالمی تسنوت

؟ هفطاع و کنشور نکیاب راکچ ی اوخ ید:حاالمی سرپ طقف رخا ورد داد شوگ ماه فرح مامت هب تقد اب

. مدوخ ی هنوخ مربب ور هفطاع ی رادراب نامز اتاپینا ماوخ ی:عفالمی مایلعر

یممیگی مصت مه هفطاع بجار گبیمر ور شا همانسانش متسنوت و درک تداع نم هب مه کنشور و دموا ندیا هب هک هچب
مر

وگب دجیدور ی اهربخ حاالوت

ی طاق هرب دیهگ تقو دنچ ات هرارق عسیدلگگالب اقا فشیتق فریق فریقوایهکن بانج امش ی رود زجب تس ینی ربخ _

اه.. غرم
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. مدرک شهاگن هدش درگ اهی مشچ یمدواب خرچ شتمس هب بجعتم

؟ هشب وت نز هدش رضاح ی رتخد مودک تقو نوا ی: مایلعر

ی هام یولگیو بوخ هباین رسپ همچ؟ نم هگم هنکن درد امش تسد عسید:کزی،

کیه؟ تخبدب رتخد نوا ی تفگن رعتیفنکی. تدوخ زا تدوخ ایهکن رگم _

... تدوخ یش سانش .می نزب سدح _



ی؟ دوب هدش نوشقشاع بقال هک یی ارتخد _زا

یه رخا _هناینیکی

؟! هتکرش اهی هچب _زا

خلا. _رفایندزیوت

. تسامله رتخد نوا هک وگن _

شنفلت هرامش مه .وتیهار هنوخ منوسرب ور امله دش، رارق رتش اشیدمهبی دوب هامپیش ود .رقتیاب هشدوخ دوخ اقافتا _

یم؟! تخانش دمهیرگومی لبق امزا هک تفگ ینیزا تسار . متفرگ راک هنوهب هب ور

یمد: سرپ ی دنلب اتبسن ی ادص واب متخ ری مادص وتی ور بجعت مامت اینرابدیهگ

یش؟ تخانش می اجک ؟!زا اعقاو هن!!!

وری زا ور شدوخ تشاد هک ودیمد رتخد وریلپیه منوسرب امله دش رارق هک بش نوا لوی هشاب نومدوخ عسید:بین

سریمد هک شهب میودید. مرس تشپ تشاد مه امله شتمس هب وودیمد رانک مدز شامینور اپیین. میدرک ترپ لپ

هنک. ترپ ور شدوخ متشاذن و متفرگ ور شولج

؟ هراد یهبنیزا طبر هچ عوضوم این بخ _

اما هدوب هداتس لپای بل طقف و دوبن ی شکدوخ شدصق تفگ می شدوخ هتبلا دوب. نیزا رتخد نوا هک تساجن ای شطبر _

. هدوب هدش مخ اپیین تمس هب هتفر گیجمی شرس نوچ

یمنیهنز. شکدوخ هب تسد تقو هیچ شتسه وقیای نز نیزا هرادن ناکما _این

میداد. نوشن ور چیزدیهگ شا بش نوا حلا میگیاما تسرد وت اشیدمه منود _منی
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. هشاب هدز ی شکدوخ هب تسد هکنیزا دوب تخس مارب شرواب

دوب. هداد یخر قافتا هچ االن دوبن مولعم هنرگو دوب سریهد رس عسید هک رکشورادخ

چیدش؟ شدعب ی: مایلعر

شم ی دنوسر تمحز هب دوبن شوخ شلا الح ورگیهمیدرک.صا دوب هداتفا امله لغب وتی قدیهقایوربیحلا دنچ عسید:

. نشاب سامت اترد داد شهب ور شا هرامش امله نتفر زا لبق هتبلا درکیم. هاریش شامینو هب

؟ دوب هدز گنز امله هب بخ _

مه ونیزا دوب هتفگ اربینیزا نم اب شا هطبار زا امله . دندوب هدش تسود مهاب ی باسح ی راگنا بش نوا زا دعب _هرا

منیهش راد هچب ایهکن هرابرد

؟ هتفگ شهب نم زا _چیزیمه

. نشب ربخ اب مدرک یهک تاهابتشا زا مراکمه یاقبیهی امله تساوخ منی ملد ال صا

رعتیفمیدرک. نم اربی امله تفگ می رگا نوچ هشاب هتفگ منیمنک رکف . منود _منی

؟ تسا هچوک مهین بخ

. مدرک هاگن هچوک ی هرامش وهب مدرک لا بند ور شهاگن در

لخاد ورب مهیهن _هرا

داتس ای نومتخاس ی ولج دشو هچوک لخاد و نوکت رسی



بیماباال؟ منم عسید:

. مشاب مورا مدب لوق منوت منی نوچ شابیم اهنت داوخ منی _هرا.ملد

. هشرت ومی هنوم می تتسد ور هک هشاب هتفر وت هب نکیم.هگا ترا مهزی مناخ کنشور ربیمباالو سپ بخ _خیلی

. مدش وپیهدا مدرک زاب شامینور رد هدنخ اب

. هدرب ثرا هب ور هفطاع یاهی نوبز وشیرین تفارظ هتبلا . همدوخ بشیه رتش بی اقافتا ی: مایلعر

هک متسنود منی اعقاو . کنشور ات مدرک رعتیف هفطاع زا رتش بی مفرح .اباین مدش بجعتم مدز مدوخ یهک فرح زا یکنا

. تسه شارب ی تشگرب هار مه زونه یاایهکن مرفنتم ی طاع زا

میداد. مرازا ی روجدب ی مگردرس این
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° هفطاع °

یاای منومب اربیمهیهش یمیمرات مایلعر هنوخ هب زاایهکن مشاب لا حشوخ ابید متسنود ومنی متشاد جعیبی ی هروشلد
. مشب تحاران هکن

زا شاه فرح این مامت هک مدوب نئمطم اما هنکب صخشم هچب ندموا ندیا هب زا دعب ور لکتیمف داوخ می دوب تفگ هتسرد
ومی دوب ی بوخ ی هنوشن شدوخ درکن ادج کنشور زا ور نم و تفرگن یم مصت یت نابصع یهومهینهکاب تحاران وری

. مشاب راود مای متسنوت

دش. خیهر نم هب دعب و درک رد یهب هاگن ی نارگن اب کنشور رد گنز ی ادص اب



. تشادن نوا مکیزا تسد مه نم حلا هچرگ هشب شمارا مه نوا ات منک ظفح ور شمارا مدرک عسی و مدز دنخبل

ی. نکزاب یی اباب یردواربی اوخ :منی هفطاع

بوکید. مهب مکحم ودیدوردو قاتا تمس هب هکرتب شضغب زاایهکن لبق و درک مهاگن نوز اهیوای بل اب

شلغب و شتن ببی تشاد وزرا مهیهش یهک .ردپ هتشگرب هدوب رود شزا لا سدنچ یهک ردپ ی دوب مهفیهد هک دوب زور ود

. هنکب

ذپبیهر.تحیوتیبی ور شنتشگرب و هنک لوبق ور شدوجو تسنوت منی دوب شرانکرد و یایاجن مایلعر حاالهک اما

و تسشن می شرانک اه تعاس دمو یدمی باوخ اهمی نکسم رذتیق رطاخب یا دوب شوه مایربی یهک نامز مه ناتسرام
. دنتفر می حیطا ونیدهب هارمه و تفر می نور بی قاتا زا میدش مایربیراد ایهکن ضحم هب اما میدرک شهاگن

مهدید ور دمحمر مای زور ود نوا وتی

ومع هک دنوم شلد هب ترسح و هشب شک دزنی منیدرک تارج تحی ما هچب هک دوب حضاو دمحمر مای درس راتفر ردقنا اما
. هنزب شادص

وتی مهمیدش تحاران تحیرگا شمک نس واباین دوب هدرب ثرا هب مدوخ زا ور شندوب روبص درک. توکس اباینحلا

. تفگ وچیزیمنی تخر می شلد

هنکب قد ی تحاران زا ما هچبو هنکب گنسینی شلد وری مغ یهکاینمه زور زا یمد سرت می
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میداد. نوشن مهب ور ششوخ یوری گدنز و تفر یورمیذپی مایلعر رتدوز هچ ره شاک

. متشاذگ دیراو رانک و شمد شکی رد تمس هب نوشک نوشک و متسب ور نودمچ زیپ



. مدرک زاب ور رد دعب و مدرک شبترم شکیمدو مسابل یهب تسد و مداتس ردای تشپ

. هشب فاص ماهاب شلد ات مدب نوشن شهب ور مشوخ وری مدرک عسی و مدز ی دنخبل ی مایلعر ابدیند

یزعیمز دموا شوخ :سالم هفطاع

. همهارمه متسود عسید متس نی .اهنت نونمم ی:سالم مایلعر

. هدوب یبیافیهد درک ارایش سریدیواربیاقا تدوخ یهب چره و نکب ترس یهچیزی ورب ینعیایهکن شفرح این

. مدرک منت مموتنام و متخادنا مرس هب متشادرب ی سابلا وریج زا ور شملا هدز ایمغ هرهچ یداب ماان

. همشچ ووتی گنر زیدایرپ هکرژمبل مهفیمد دیمد ماه وریبل هک ور شا خیهر شهاگن

. مدرک شگنرمک شکیمدو ماه وریبل ور متسد ابکالگفی

دش. لخاد دعب سریدو شوگ عسیدهب نتفگ ییهللا ادص هظحل نومه

ی؟ بوخ شاداد عسید:سالمنز

بوخین؟ امش نونمم دیراد. قاتشم عسید :سالماقا هفطاع

دادینزاب نوتجاودزا تباب وخلایهک کشخ ماش نوا زا دعب دوبید قاتشم هگا هتبلا بوخیم. مهام امش ی سرپ لا وحا _زا

میدرکین... توعد ورام مه
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. مدرک شت ادهی ذپیاریی تمس وهب مدز ی دنخبل

منک. توعد مه ور ناجر مای هداوناخ ماوخ می .ایرابن مدب دیهگ ماش یه مدوب رکف وت مه مدوخ اقافتا . مشچ : هفطاع

عسی و مدروا نی مدوخ وری هب اما تفر مه رد شاه مخا مدروا شمسا تشپ یهک مناج نشیند مایراب مدرک ساسحا
. مشاب مورا مدرک

میلنکید. یدیهچیزیبیمرا نشب یی امرفب ین داتس ارچای : هفطاع

ایدربیم. هداما .هگا نتسه نامام هنوخ ونیزا ماس لا بند مرب ماوخ ربیممی رتدوز یهک.ابید نومهم دمویم مایر:نی

. مدش هنوخزپشا لخاد و مدروا ماه یوریبل عونصم دنچره ی دنخبل اباینحلا اما دز مکجرب یوتی روجدب

. نتفر زا لبق ین روخب تبرش یهمیهوو لقادح منیهش وخلایهک کشخ ی روطن مهی هرخ :بال هفطاع

تس؟ نی هنوخ منیبیمن مناخ کنشور ی تسار فاکیه. مهبیرای تبرش ناو یهلی نومه شکن تمحز عسید:

می کنشور لا یدوبند خرچ می هنوخ وتی تشاد هک مدش ی مایلعر نودرگرس هاگن هجوتم هزات کنشور مسا ندموا اب
. تشگ

؟ مدب هبکی نم و لگشوخ کسورع این سپ دش ؟!حیف شومع بیاپیش داوخ عسید:منی

دش. زاب مورا قاتا عسیدرد هلمج ندش مومت اب

یم. تخود رد هب مشچ رظتنم یمدو خرچ رد تمس هب همه

دش. جراخ قاتا وزا دموا نور ردبی تشپ زا مورا مورا کنشور

دنخیند. می شاه مشچ لد هت وزا دوب هتخود مشچ کنشور قبیههب هب هجوت هکبی متخادنا ی مایلعر یهب هاگن



مسرت درممی _نمزااین نامر #

part346#

. داتس عسیدای یو مایلعر زا هلصاف مکی واب تفر نوشتمس هب هداتفا رسیاپیین اب اما کنشور

بوکید. مهب ور شاه تسد قوش شکیدواب باالیی دنلب توس عسید

شرت ابید هنرگو تفرن ی مایلعر هب هک دش بوخ هتفر امش هب شا ی لگشوخ مناخ هفطاع شاماال ی. رتخد هچ هب عسید:هب

ی. تخادنا می شا ی

. هرادرب ور ناو لی مدش رظتنم و متفرگ شولج ور تبرش ناو لی مدش جراخ هنوخرپشا وزا مدز ی دنخبل

مایهر. بشیههب مه شراتفر خاالقو رتش .تحیبی شتسه ی مایلعر بشیههب شا هرهچ کنشور اقافتا : هفطاع

. هشاب ای هدند ویک زاب جل رتخد منیدا رظنب اباب،اما _ای

دش. یند شون لوغشم و تشادرب ور شناو لی شفرح اباپینا نامزمه و

. تفرگ تسد ورد تشادرب ور شناو ولی تفر عسید هرغایهب مشچ ی مایلعر

ما؟ هدند ویک جوجل نم هگم ی: مایلعر

. نکن شراکنا نتسه وت زراب یتا صوصخ زا زگیهن اتود فریق.این هن عسید:مک



. تسه .کیهنایمه هزابجل خیلی هتسرد : هفطاع

. مششخبب ور فرط و مرذگب ی هانگ ره زا هک متس مهنی هلبا متساما ی:کیهناینی مایلعر

نیهرا. مور هب درک عسی و داد نوکت رسی اهنت اما دش هجوتم عسیدمه هک دوب صخشم گنسینو شم یکال تیهک ردقنا

گبیری؟ ور تاه زابی بابسا دموا یبیایپیش اوخ منی مناخ کنشور بخ اه، فرح عسید:بیخیلااین

رخیدی؟ نم :اربی کنشور

ی؟! مایلعر تس نی روطن .ای تفرگ تارب تاباب ور کنشق کسورع این هتبلا رخیدیم امش اربی هک عسید:هلب

درک. اپیینوباال ور شرس مورا یدزو دنخبل ی مایلعر
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. مرخب اسویلور ین رتهب ما کنشور اربی ماوخ می دعب ،زااینهب هتسرد ی: مایلعر

مهمیربیم. ور ونیزا ماس میرخیم کسورع میریملکی مهاب زور الیه صا

زعیمز. مینش تارب ی بوخ زابیاهی مه منئمطم

دشیم. شادص شزرل هجوتم ی بوخ عسیدهب و نم میزرلیدو تشاد شادص ضغب تدش زا



شوغا رد ور نوا هنوتب و هدب نوشن شمرن مکی کنشور ات میدرک ادخ ادخ شلد وتی تشاد هکاالن مدوب نئمطم
کچید. اپیین شمشچ ی هشوگ یزا کشا هرطق دنخیدو مایرمه تسشن کنشور اهی وریبل هک دنخبل . هشکب

دش. ششنکاو رظتنم و درک زاب کنشور تمس هب ور شاه تسد

یی؟ اباب لغب بیدا داوخ منی شلد مرتخد ی: مایلعر

نوشن ی شمرن کنشور زاایهکن یمد سرت ومی دوب دب نوا ی هزادنا هب مه نم حلا تخادنا مهب ی هاگن نورگن عسیدلد

مدز ادص ور کنشور مورا و مدز ی دنخبل سرتسا هدن.اب

نکی؟ شسوب نکیو لغب ور یی اباب تساوخ منی تلد مهیهش هگم اه. هترظتنم یی اباب ناج...زعیمز کنشور : هفطاع

یی اباب یزا تشادن تسود مهیهش هگم هتفرگ تارب ی گنشق اهی کسورع هچ نک هاگن هتش، .پی تساجن ییای اباب ببیناالن

دهیهگبیری...

دش. ما هلمج ندرک مومت زا عنام شکید ابجیغیهک

هفوکش نشج نومارب یهک عقوم ؟تحی دوبن پیمش تقو هیچ ؟ارچ شمدوب اتحاالدنیهد ارچ سپ هنم ی اباب :هگا کنشور

دمو. مهنی نتفرگ اه

؟ هدمو نمنی لا بند نوا هسردم راهب لا بند هکمیدا ناسحا ومع لثم مه ارچیهراب هنم ی اباب هگا

ی اباب ین چمه .نم دوبن نومش پی تقو هکهیچ هدوب اجک میگیمر.اتاالن مارب کسورع هک ارچاینلواینراب هنم ی اباب هگا

هرب...هرب...هرب.... ابیدزاایاجن نوا تس نمنی ی اباب نوا . ماوخ دبیمنی
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وتی تشم واب داتس ای مولج ودید. متمس وهب تفگ وابجیغ رخا ی هلمج

بوکید. ما یسیهن هسفق

. هشاب ابنیدپیشام نوا . مرادن شسود . هشاب ایاجن ماوخ هرب.منی وگب شهب : کنشور

شکیمد. مشوغا ورد متفرگ تسد وت ور شک ی چوک اهی تسد ضغب اب

شهب ی روجچ حاال هنومب نومش اربیمهیهشپی هک هدموا سلا همه زااین دعب یی زعیمز.اباب هشاب مورا ، کنشور : هفطاع

هرب؟ مگب

ی؟ روخب ی نتسب ؟ربی کراپ ربی یی اباب اب زور ره داوخ منی تلد وت

ور وت ردقچ یی اباب ی اوخیش؟مینود منی هتشگرب ترفاسم حاالهک هشاب نومش پی اباب تساوخ منی تلد مهیهش هگم
. هراد تسود

. تشاذ منی نوماهنت تدم همه این تشاد متسود _هگا

.االنمه مراذن تاهنت دیهگ تقو میمدهیچ لوق ملدز زعی مدوب روبجم ی: مایلعر

. مدوخ پیش تمربب اربیمهیهش مدموا

دزنیکمیدش. نومهب مورا مورا میدزو فرح کنشور اب تشاد سامتلا هکاب متخادنا مایر یهب هاگن

مولوچوک رتخد پیش دوب مادخ زا هنرگو ترفاسم مرب مدوب روبجم ور.نم اباب شخبب ، ولوچوک مناخ ، مکنشور ی: مایلعر

. مدب ماجنا و منک ناربج حاال مدرکن تارب هک یی اراک و مشاب تش مهیهشپی دعب زااینهب میمد لوق . مشاب

ی؟! شخب می وراباب ؟! هلوبق

وم تفرگ یممی مصت تشاد راگنا دوب. تکرح یرد ومایلعر نم نامشچ بین شهاگن . دموا نور بی مشوغآ زا مورا کنشور

. هشب نئمطم اهیمایر فرح تحص زا تساوخ ی

شزاون و تفرگ شاه تسد ورمینو کنشور تسد و درک پیاد تارج هرخ بال ندنک نوج یو تخبدب رازه یاب مایلعر
مکحم شکیدو ششوغا یرد مایلعر یهد شکن ناثیهای هب اما هشکب بقع ور شتسد تساوخ ی نارگن اب کنشور درک.



. درشف شا سیهن هب ور کنشور
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رد ور نوا مکحم کنشور اهی ندرک قتال هب هجوت مایربی بیدا.اما نور یبی مایلعر شوغا اتزا قتالمیدرک کنشور

ید. سوب ورمی کنشور تروص تشاد رگیه واب دوب هتشاد هگن ششوغا

. دروا می درد هب ور مبلق و دشک هبتایشمی ور مرگ جی تخ یهکمیری کشا هرطق ره

. مدرک می ناربج شارب ور سلا تفه یابیداین روطچ درم؟ اباین مدوب هدرک راکچ نم

مخ رمک و شا هتسکش بلق وریاین مراذب محرم متسنوت می روطچ ورمیدیمد، شندش مخ مدوخ مشچ اب متشاد االن

؟ شا هدش

؟ مداد یابیدمی روجچ ور نوا یاهی رارق یاهوبی مورآان باوج چی؟ کنشور

یهب سک دوبن هک منک شت یبرتی روط مدرک عسی سلا تفه یو ردپ هببی مدب تداع ور کنشور ات درب نامز سلا تفه
. مدوبن قفوم مه نادنچ هچرگ هنک سح یش گدنز ووتی ردپ مسا

دشک می لوط تقو دنچ ؟ هنزب شادص ،اباب نوا اجی وهب هنکب هتداع مایر دوجو هب کنشور ات میدرب نامز سلا دنچ حاال
و هنکب هتداع شد دجی مافیلی میشکیدهب لوط تقو دنچ ال ذپبیهر؟صا شردپ شوغا ناونع هب مایرور شوغا هنوتب ات

دمو. می شا همانسانش وتی شردپ ناونع هب دجیدیهک مسا زا

یکنزبی لثم هک درم اباین مدوب هدرک راکچ . مدموا مدوخ هب دوب هتفرگ رگیهیزیدا تدش زا یهک یمایلعر ادص اب

ورببین. شاه کشا قبیه زاایهکن تشادن ی سرت و رگیهمیدرک ابهم

یندیا اباب ین رتهب میمد لوق منم تقونا نمبیای اب نک لوبق طقف .وت کنشور مراذن تاهنت میمددیهگ لوق ی: مایلعر

. تارب مشب

دش. مایرخیهر هب دعب و درک نم یهب هاگن لوا درتید اب کنشور
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میدا؟ ممنامام : کنشور

شکیدو کنشور رس یوری تسد هرادرب مشچ مزا ایهکن نودب یت، نابصع زاکیهنو دوب رپ یهک هاگن درک. مهاگن ی مایلعر

. نومش مهمیداپی تنامام :هرا تفگ

منیری؟ :دیهگ کنشور

تقو _منیمر.هیچ

. هلوبق _

. هظحل اربیاین مدرک رکشور ادخ یمدو سوب ور کنشور ی اهوم ووری مدش مخ و مدز ی دنخبل

. مزان رتخد :رفاین هفطاع

شامین. وتی مربب وک؟دبید نوتاه نودمچ دش. مومت ی شوخ خیرو چیزهب همه عفالهک رکشورادخ بخ عسید:

مدز. ی دنخبل و مدرک اه نودمچ هب هراشا تسد اب

ین. داتفا تمحز یوتی باسح هدنمرش اه. نودمچ :ایمن هفطاع

. تفر رد تمس وهب تشادرب وراه نودمچ یدزو دنخبل

ینشبیم. شامراوس بیاربیم ومع ناج کنشور اه تمحز زااین هشاب فرحیهات هچ عسید:این

. داتفا هار عسیدهب لا بند وهب دشادج مایر یزا تحاران اببیحلایو کنشور



ی سح ره خلایزا شهاگن . داتس ای مرانک دشو دنلب یمه مایلعر نامزمه شکیمد. ماه سابل یهب تسد و مدش دنلب ماج زا

دوب.

هرادن مزا ی شوخ لد هک دنومهف می مهب شهاگن ی درس نومه اما منوخب شهاگن زا ور شرکف متسنوت خلای.منی ووت چوپ

. مشاب اهیدبی قافتا رظتنم وابید

. تتفر ذپی لوا مدق رد هک ملا حشوخ یه.اباینحلا ساسح رتخد کنشور : هفطاع

داد... نوکت رسی یدزو دنخزوپ

❄

❄
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مهب سلاپیش تفه ی:رگا مایلعر

هفطاع . مشردپ نم هک ذپبیهر مرتخد ات منکب هطساو ور نامز یمزینو روجن ای دوبن االنالمز مراد رتخد یهکیه میتفگ

. قافتا زااین مرذگب توافت بی منوت منی راکیمیمنک ره

یی. وت موش قافتا این رصقم و درک ورزیروور نم ی گدنز مامت یهک قافتا

ردمیمرا. ترس ور یاه تخبدب این مامت تالفی شاب نئمطم ی درک هچب واین نم قح رد یهک ملظ زا مرذگ منی

یه مراذ منی مینش عورش نراد تاه ی تخبدب هزات نودب لوی دوب کنشور رطاخب طقف ما هنوخ بیایوتی مدرک لوبق رگا
هرب. اپیین تولگ زا شوخ بآ

بوکید. مهب مکحم ور دزورد نور بی هنوخ زا مدب نوشن ی لمعلا سکع منک تصرف زاایهکن لبق



دز مکشخ و مدوب هداتس ای قاتا مینو اهنت

. مدوب نشیهد هک یی دهتیاهد زا دوب

میهنک. شا ی لمع و هتس میای شاپ هنزب ی فرح رگا متسنود ومی دوب هدروخ نمیکیخیلی نت مایرهب نوباص

هتفرگ رظن رد مارب بنتیهیهک نوا زاایهکن یمد سرت می اهنت و هشب مورا اتمایر مرخب نوج هب بنتیهیور ره مدوب رضاح
. هشاب کنشور زا یی ادج

. دنوسر می رفص هبزیر ور مندب ی امد و سیخمیدرک منت هب وم مه کنشور زا یی ادج رکف تحی

مرکف و منک نک ورریهش مسرت مدرک عسی شکیمدو معیقی سفن . مداتسرف ورزیرشلا ماهوم شکیمدو شملا یهب تسد

منک. دازا ور

نودمچ و متخادنا مشود ووری متشادرب ی سابلا وریج زا یمور تسد وکیف متفر رد تمس هب نئمطم ان اهیی مدق اب

مدز. نور بی هنوخ وزا متشادرب ور دوب هدنوماج یهک کچوک

❄

❄ ❄ ❄

❄

❄
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مدش. مایرخیهر هب سامتلا دشواب شربارب دنچین مسرت

دش خیهر نوبا خی وهب تشگرب ولج تمس یدزوهب دنخزوپ

ی. شند الیقنشی نگب تهب یی ازسان وره مرادن تزا ی شوخ لد مه مدوخ منک. امحیتت هاوخن ی:مزا مایلعر

منک. هفخ ما وریسیهن مضغب معیق سفن شکیند اب مدرک عسی و متخادنا اپیین ور مرس ی تحاران اب



. هشب اتپیهدا مدرک کنشور کمک و مدش شامینپیهدا زا هرهلد و سرت مایراب ردام هنوخ هب سریند اب

؟ تساجک ایاجن نامام : کنشور

. متفرگ ماه تسد مینو مکحم ور کنشور اهی تسد و مداد تروق ی تخس هب ور مناهد قازب

سالممینکی. همه هب لوا مه لخاد ی یاه.تفر نکب تنط شی .بنیمن هتگرزبردام هنوخ :ایاجن هفطاع

دش. خیهر مهب و داد نوکت رسی

دمویم؟ نی انوا اماتحاالپیش ارچ : کنشور

. متشادن ور نوشسردا بخ ... بخ _

میایمایاجن. رتش بی اباب هارمه دعب زااینهب

؟! نامام _

زعیمز؟ مناج _

شابیم. شش پی داوخ منی .ملد مرادن تسود ور هدرم _نماین

دوب. هتفرگ ی مایلعر تمس هب هک متفرگ ور شا هراشا تشگنا در بجعتم

.ابنید هتردپ نوا ؟ کنشور :هیشچیرادیمیگی مدرک همزمز مورا ششوگ رانک و مدش مخ و متفرگ نودند هب ور مبل

زابیرخیهد. بابسا لکی تارب هتفر هتشگنرب رفس زا زونه هنوبرهم ردقچ میهش.ببین تحاران هدرم نوا گبی شهب

. مرخب کسورع و سابل اربیوت هک داتسرف می لوپ نم اربی هامره یی اباب هزات

دوب... هداتسرف تارب دوب هتفر یهک رهش نوا وزا دوب رخید تارب اباب مه مداد تهب یهک تروص ی رسور نوا

❄



❄ ❄ ❄

❄

❄
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مدش. مایرخیهر هب سامتلا دشواب شربارب دنچین مسرت

دش خیهر نوبا خی وهب تشگرب ولج تمس یدزوهب دنخزوپ

ی. شند الیقنشی نگب تهب یی ازسان وره مرادن تزا ی شوخ لد مه مدوخ منک. امحیتت هاوخن ی:مزا مایلعر

منک. هفخ ما وریسیهن مضغب معیق سفن شکیند اب مدرک عسی و متخادنا اپیین ور مرس ی تحاران اب

. هشب اتپیهدا مدرک کنشور کمک و مدش شامینپیهدا زا هرهلد و سرت مایراب ردام هنوخ هب سریند اب

؟ تساجک ایاجن نامام : کنشور

. متفرگ ماه تسد مینو مکحم ور کنشور اهی تسد و مداد تروق ی تخس هب ور مناهد قازب

سالممینکی. همه هب لوا مه لخاد ی یاه.تفر نکب تنط شی .بنیمن هتگرزبردام هنوخ :ایاجن هفطاع

دش. خیهر مهب و داد نوکت رسی

دمویم؟ نی انوا اماتحاالپیش ارچ : کنشور

. متشادن ور نوشسردا بخ ... بخ _

میایمایاجن. رتش بی اباب هارمه دعب زااینهب

؟! نامام _

زعیمز؟ مناج _



شابیم. شش پی داوخ منی .ملد مرادن تسود ور هدرم _نماین

دوب. هتفرگ ی مایلعر تمس هب هک متفرگ ور شا هراشا تشگنا در بجعتم

.ابنید هتردپ نوا ؟ کنشور :هیشچیرادیمیگی مدرک همزمز مورا ششوگ رانک و مدش مخ و متفرگ نودند هب ور مبل

زابیرخیهد. بابسا لکی تارب هتفر هتشگنرب رفس زا زونه هنوبرهم ردقچ میهش.ببین تحاران هدرم نوا گبی شهب

. مرخب کسورع و سابل اربیوت هک داتسرف می لوپ نم اربی هامره یی اباب هزات

دوب... هداتسرف تارب دوب هتفر یهک رهش نوا وزا دوب رخید تارب اباب مه مداد تهب یهک تروص ی رسور نوا

❄

❄
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. مرادن شسود :نم تفگ ی سغت دزواب شرمک هب ور شاه تسد و درک مه رد ور شاه مخا

یهاجیدیهگ. هرب تشاذ منی نوماهنت هنرگو هرادن تسود ورام منوا . وشاه کسورع هن ماوخ یمی رسور هن

؟ هدش عسید:چی

. دنوخ ماه مشچ وتی زا یور گدنامرد مداد. نوکت رسی ی تحاران و مدش خیهر شهب عسید اب

ببیمن. ومع ناج؟بیاپیش کنشور میمنک، شلح عسید:نم

. تفر عسید تمس یهب قلخدب اب کنشور



دز. نومادص ی مایلعر هظحل نومه

. لخاد نکبیاربیم لفق شامینور ی:عسید مایلعر

. منوم می نوترظتنم رد مد نم وربیراین اه هچب ربید شاداد عسید:هن

یدز. دنخزوپ خیهرو ماه مشچ مایروتی

. لخاد بیای هرتهب . هشب مومت یاه دوز هباین نومراک منود ی:عبیدمی مایلعر

دش. لخاد و تفر هنوخ تمس وهب درک لفق شامینور و داد نوکت ی رسد عسی

؟ لزامدام منک نهپ تارب زمرق شرب ی رظتنم یا لخاد ی:میری مایلعر

. هشاب ی نابصع مداد می قخ شهب نوچ مدرک توکس اباینحلا دمو منی مشوخ هیچ شتبحص نحل زا

. مدش هنوخ لخاد نئمطمان اهیی مدق واب متفرگ متسد وتی ور کنشور تسد

. دندوب هدش خیهر نومهب و دندوب هداتس ای ناو وریای ههلا و شرسمه ، ماهلا سیمین، نامام

سلاپیشوتیبی تفه یسیلیهک ادص . مدنوخ ور ما هحتاف میدرک مهاگن یت نابصع سیمینهکاب نامام ابدیند

پیچید. مشوگ دز،وتی متروص وتی ناتسرام

. مدرک شزاون ور ما هنوگ شکیمدو ما هنوگ یور تسد هاگادوخان
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. متشاد ی مرب مهاگلتق تمس یهب مدق راگنا . مدش می نوشک دزنی یهک مدق ره

شک دزنی مدوخ هب رتش وبی مدرک هقلح شا هنوش رود ور مپچ تسد و مدرشف متسد وتی مکحم کنشور تسد
گبینر. مزا ور مکنشور یمد سرت یمی راگنا . مدرک

. منکب نوشاد اتپی مدنوخرچ مشچ سرید مشوگ هب هک ونیزا ماس ی ادص

. دندرک وزابیمی دندوب هداتس ای رختسا رانک حیطا پچ تمس

هرخ یبال دموا هفطاع نیزا:خهلا

... منوج ی طاع ماس:سالم

ردی تسرد .اما دندنوسر مهب ور نوشدوخ تعرس وداب ماهبیدا.ره وریبل دنخبل دش ثعاب اه هچب اهی هدنخ ی ادص

. دندش خیهر کنشور هب بجعت واب دنداتس مدقیمای ک

ماس:ایندیهگکیه؟

چیه؟ تمسا نیزا:

عسید؟ ومع هن هنوم اهمی کسورع ماس:عین

. دنوشن شاپ وری ور ماس دزو وناز ماس اپی رانک و دموا نومتمس هب هدنخ عسیداب

عیننیزا. تسرد هلگشوخ خیلی عسید:هرا

. هکنشور شمسا ولوچوک موناخ این

؟ سا هفطاع خهلا رتخد ماس:

رهاوخ نومه هنم. هدنزرف منوا نیزاووت لثم تسرد . سا هفطاع وخهلا نم رتخد کنشور زعیمز. ماس ی: مایلعر

. هشابن اهنت اتنیزادیهگ شمرا بی مدوب هداد لوق هک یی ولوچوک

؟ هدوبن نومش اتحاالپی ارچ سپ تسام رهاوخ ماس:رگا

. مدوب رود خیلی امش زا کنشور و نم بخ : هفطاع
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. مباوخ وت میدا شمن مهیهشمیبی نم رود.اما یهاجیخیلی هتفر مه نامام ابابمیهگ هخا ؟ نامام لثم نیزا:



. شمد ی سوب و مدرک شلغب و مدز ی دنخبل

نم رادی تسود . مشاب تش مهیهشپی نم هرارق شاج هب اما منیدا دیهگ تنامام ایهکن شقرف زعیمز.اما :هرا هفطاع

. مشاب تنامام

نم. نامام نمی. نامام طقف دز:وت شکیدورفیدا ور متسد تنوشخ اب کنشور

ربیم. .مهیناالنزاایاجن نامام شابیم.بیاربیم ایاجن داوخ منی ملد

کرتید. مضغب و مدروا نی تقاط سرید مشوگ هب هک شقه قه ی ادص

منک. شمورا شند شکی شوغا ابرد مدرک عسی و مدز ادص ور شمسا رگیه اب

؟ هلوبق میریم. یزاایاجن تساوخ رگا دعب شوگ مافرح هب هظحل دنچ . نکن .رگیه شاب شمورا ،زعیمز کنشور : هفطاع

هنوم. می شردارب و رهاوخ و شردپ پیش کنشور . مناخ وت هرب زاایاجن هرارق یهک سیمین:نوا

شکیدوهب مشوغا زا ور کنشور مامت ی محر واببی دموا متمس .هب مدرک هاگن نامام وهب مدروا ورباال مرس بجعتم

. شداتسرف ماهلا تمس

. لخاد ربب ور اه هچب ماهلا سیمین:

.. کنشور ناج نامام : هفطاع

دب قافتا دشیه پیاد نوم ی گدنز وتی تا هلک رسو تقو .ره مرادن لوبق ی سورع هب ور وت .نم نامام وگن نم سیمین:هب

تقو ات مهر منیراذی.مای ایاجن وتاپ مه میریودیهگ هبریتخی.مهینحاالزاایاجن ور هداوناخ این تاراک داد.وتیاب خر

. هربب ور شاه هچب مراذ منی نمنیهرا اربی ور نوتق طال هگرب ی
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ولج ی هار نوا هکلب ات مدش مایرخیهر هب سامتلا اب منزب فرح کالمی متسنوت وتحیمنی دوب هدنوم زاب مناهد بجعت زا
. تفر سیمین نامام تمس وهب تفرگ مزا ور شهاگن ی توافت .اببی هراذب ماپ ی

تخ. مهمیری هب ور مباصع و ورریشمیدرک ملد کنشور یجیغورگیه ادص



. منامام پیش مرب راذب هنک. لو ور متسد وگب نامام ... نامام نک، ملو : کنشور

شکیمد. نور بی ماهلا تسد زامینو ور شتسد ودیمدو شتمس رگیههب اب

یمگبیرید مصت نم ی هچب یداربی رادن قح . تسه شردام هک هنوم می اجیی کنشور ی: طاع

می راک بش ات حبص زا شمکش ندرک سیر رطاخب و مدرک می گرزب متشاد ور هچب یاین تخبدب رازه اب نم یهک عقوم نوا
یمگبیرید؟ مصت یام گدنز میدیناربی هزاجا نوتدوخ حاالهب دوبین؟هک اجک امش مدرک

. هدشردپ مایرگبیهک یهب تسنوت مهمینکی؟وتمی راختفا شهب یهک درک ی تسرد مینکیراک رکف سیمین:

وتاب .اما نومداوناخ وتی یتم دروا می نومسورع ناونع یموهب تشاذ می نوممشچ وری ور تا هچب مه وت مه تقونا

. هشکب هبایاجن دشیراک ثعاب تاه ی هاوخدوخ

ی؟ درک رت بارخ و راک شا هچب دوجو ندرک ناهنپ هکاب دوبن سب ریتخی مهب ینیزاومایرو گدنز ایهکن

هدوب اجک .اتاالن هچب ابیه هدش شاد سلاپی تفه زا ؟دعب هشاب مایر شاداد ملا هچب این مولعم اجک الزا صا نامام : ههلا

؟

مایر. ندرگ زادنب داوخ می هدموا هک هتشادن ی ردپ شا هچب ال .اشیدصا هدرک یمی گدنز الوابکی صا
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. دننز می شردام یهب کاپان گنا و ننک می شباطخ ردپ بی هونشن ات متفرگ ور کنشور اهی شوگ مکحم

نز اربینمیهک هرخ پیچیدوبال یوتیحیطا مایلعر داد ی ادص منزب ی فرح نم زاایهکن لبق ایرابن مروصت الف خرب



درک. عافد مزا و داد جرخ هب مکیغیتر مدوب یش نوناق یو عرش

. نزب فرح تسرد ههلا، نک سب ی: مایلعر

ینزبید. تفع بی رهم شهب منیمد هزاجا نم و هنم یاالننز طاع

هفطاع تباجن زا هنکب.نم شباطخ کاپان ی سک منیمد هزاجا اما شمشخبب شراک این تباب منوت منی مه مدوخ هچرگ

. تشادن یری صقت هیچ نوا هشب ما صیهغ مدرک شروبجم نم مهلوا زور زا نوچ منئمطم

ی درک شروبجم میگیوت ارچ ببینی. اهاطخ ی منینوت هک هتسب وتاه مشچ . هدرک تلبمج و وداج هرتخد این شاداد : ماهلا

؟! هرتخد دوخ زا مرک یدیمینگ نشن

. هنزب مهب ور ییهنزدیهگ گدنز بیدا منیدرک لوبق هک دوب تسرد تاذ هگا این

. تفرگ نوشفرط هب ور شا هراشا تشگنا و تفر ماهلا تمس یتهب نابصع مایراب

ور مرس تشپ مه میمردیهگ هنوخ نزبیدزا فرح ی روجن یای طاع بجار یکرابدیهگ طقف یکرابدیهگ، ی:رگا مایلعر

منیمنک. هاگن

❄

❄
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منک. کمک شهب یور لوپ غلبم یه جاودزا این تباب زا نم ات هشب نم ی صیهغ دش روبجم هفطاع ی: مایلعر

یمنیداد. تفوک جاودزا نوا هب نت دیهگ مداد می شهب تساوخ یهکمی ولوپ مدرک یمی درم نم هگا

. دوبن نوم ی گدنز ندروخ مه ونیزاوهب نم یی ادج یهب ضار تقو هیچ نوا



داد. مهب در مندش ردپ ربخ ونیزا نم ی هنوخ دوب هدموا هک یمه زور نوا

. درشف شبلق وری ور شتسد و تسشن اه وریهلپ رپیدوبیحلا شگنر تعرس مایرهب فرح نشیند سیمیناب نامام

ی؟ درک شلو تقونا هرادراب هفطاع یهک تشادربخ سیمین:وت

دیمد. ناتسرام وتیبی ور رتخد دباین حلا نم ادخیا ی اااو

شاهر ادخ نوما هب اما سا هلماح تنز ی تسنود مایرهکمی هرذگب تتار ی صقت رس زا ادخ . تسا هلماح هک یمد مهفن روطچ

ی. درک

روطچ هک مدش ی مرفنتم نوشزا هظحل اه رتخد سیمینو نامام اهی فرح نشیند واب میزرلیند ضغب تدش زا ماه بل
ردام رگا هبایهکن میدش صرق ملد مایر ندرک هذخاوم و نم زا نوشاه ی رادفرط اب دعب هظحل و ننود می رصقم ور نم

. هنکب مایرذایمت هراذ ومنی یمیهنک ردام مه هانپ نمبی سیمیناربی اما تس نی مرانک مدوخ

وتنیهج مدرک خلای نوا رس ور یمت نابصع و هفطاع هنوخ متفر طالقمیهد تساوخ رد هک تفگ نیزا زاایهکن مایر:دعب

مه لبق زا هچرگ هدرک طقس ور هچب هدروخ نم زا هک اهیی کتک اب مدرک می رکف نم یشهک شوه ریزیوبی نوخ شا
. هزادنب ور هچب ابید مدوب هتفگ

❄ ❄

❄

❄
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هک مدوب لا حشوخ و متفرگ بیرامیور نوا هفطاع زا نم مدرک می رکف هکلب مدوبن نوم شپی مراک زا اهنت هن نامز نوا مایر:

می رکف و هشب راوه یم گدنز رس داوخب شا هطساو هب هک هراد ای هچب وهن هنوم یممی گدنز وتی هفطاع هن دعب زااینهب
. هنومب نوم ی گدنز و هنوخ رس منک ی ضار ور نیزا منوت می هفطاع دوبن االندیهگاب مدرک

هچب رس بالیی ماوخب هرابود نم ایهکن سرت زا هملا س نومچب دوب مهفیهد ی تقو مه هفطاع هکلب هیچی دنومن هک امانیزا
. هنکب ناهنپ نم زا ور عوضوم اربیمهیهشاین دوب هتفرگ یم مصت بیمرا



یمه گدنز اربی درف ین رتبسانم مهفیدیمهک ی تدم زا دعب یم تفرگ رارق مه هار رس سلا تفه زا دعب ی قافتا ی تقو اما
نکیم. جاودزا یم تفرگ یم مصت یمو تسه

. هراد سهلا تفه رتخد نمیه زا هگب و هنک ربمال ور شا سهلا تفه زار دش روبجم هرخ بال

همه هب عوضوم این لویاربیایهکن هدرکن ی هابتشا سلا تفه وتیاین هفطاع و هنم هرتخد کنشور هک منئمطم نم
یشدبیم. امزا ات هاگش ی امزا میمرب کنشور هشب تباث

. شا همانسانش نتفرگ ی اراک لا بند میمر هنم هرتخد کنشور زاایهکن نومندش نئمطم یشو امزا باوج ندموا زا دعب

ی منیهنز.منینوت ادص مه ردپ ور تحیوت نوا نکی؟ راکچ ی اوخ می کنشور ؟اب سپ چیمیهش هفطاع سیمین:لکتیف

رببیای. هچب هسات سپ زا یی اهنت

❄

❄

❄ ❄
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تداع مایر هب هنوتب مه هشابن اهنت کنشور مه ات هنکب ی گدنز مایر هنوخ یور تدم مناخ هفطاع ینراکایهکن رتهب عسید:

. ننومب مهاب ویا نشب ادج هک یممیگینر مصت نوشدن یوای گدنز اربی ننش می رفنود مهاین تدم وتیاین هنکب

یاهن؟ هقفاوم عسید فرح چیمیهگواب نوا اتببیمن متخادنا مایر یهب هاگن

درک. عاالم ور شتقفاوم و داد نوکت ور شرس

می ادج مه زا هنرگو میدیم همادا نوم ی گدنز هب سریدیمهک تنیهج هب عقوم نوا ات مهیهن.هگا ینراک رتهب ی: مایلعر

؟ ترظن مش.



دنلب ی ادص اب سرت نودب و مدز رانک ور ماه کشا شکیمدو معیقی سفن مدرک سح مدوخ وری هک ور شا خیهر هاگن
. هلوبق : متفگ

منکب راکی منوت می مراتفر هکاب متسنود ومی مدوب نئمطم متخاس سلا تفه وتیاین ایهک هفطاع وزااین مدوخ زا
میمش. اسراپ هداوناخ یاربی بسانم ی سورع یاربیمایرو بوخ ی رسمه هک نومهفب نوشهب و منک بلج ور نوشرظن هک

منک. تباث نوشهب ور مدوخ منوتب ات دوب المز نامز مکی طقف

ابید کنشور نوا رب وعالهو هشاب نوتدن ی اشوخ هنوخ وتیاین هفطاع روضح منیمنک رکف ربیم. امدیهگ هرتهب ی: مایلعر

ورببیهن شد دجی ی هنوخ بیداو

. داتفا هار هب رد تمس وهب تفرگور کنشور تسد و دموا متمس هب شفرح مامتا اب

هنوخ. ماس،نیزا؟!بیاینربیم اه هچب ی: مایلعر

اهیی ابقیهفا دندوب نوشد دجی ی رهاوخ کوش وتی زونه و دندوب یهد مهفن اهیام فرح یچیزیزا راگنا هک اه هچب
.... دندز نور بی هنوخ زا هاتوک ی ظفاحادخ وابیک دنداتفا هار مایرهب رس تشپ بجعتم
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مدرک می هاگن اه هچب ومایر نتفر وهب مدوب هداتس حیطاای مینو کشا یخیسزا تروص اب زونه

. درک ی ظفاحادخ و داد نوکت رسی عسیدمه

بیاینربیمدیهگ. مناخ هفطاع . ظفاحادخ ی گمه عسید:

. متفر رد تمس وهب تشادرب مدق شرس تشپ و مدموا مدوخ یهب ادص اب



. متشگرب بقع هب ما هنوش یوری تسد نتسشن واب مدرک سح مرس تشپ یور سک روضح هار مینو

ید. خرچ می متروص رد شهاگن و دوب هدش خیهر مهب کشا اهیخیسزا مشچ اب مناخ سیمین

. هنومب شرطاخ رد اربیمهیهش ما هرهچ ات میدرک ظفح شهاگن وراب متروص ی هشوگ هب هشوگ تشاد راگنا

ی؟ شب شنز هدرک تروبجم هک تفگ می تسار ؟ دوب تسار اهیمایر فرح سیمین:

منک. وراتیید شفرح ات درک ن ییی وباالواپ مرس ی تحاران اب

ی؟ تفگن ور اینچیاز ناتسرام سلاپیشوتیبی تفه نومه ارچ سیمین:

؟ دوب نوترسپ ی لعیهمایلعر رب هک یمیمدز فرح ؟ متفگ :چیمی هفطاع

میدرکین؟ رواب ور ماه فرح متفگ می رگا اعقاو

و مدرک لا فغا یور مایلعر نم ندرک می رکف همه نامز نوا ور؟ نوترسپ اهی فرح میدرکینیا لوبق ور نم اهی فرح
سک هنک.هیچ ی گدنز نم وبیدا هشکب تسد شنز یشاب گدنز اتزا منکباج شلد وتی ور مدوخ ندرک ی ربلد اب مدرک عسی

ناتسرام بی تخت وری مایمر نوچ یتچیه عقاو هک دوبن مهم مارب نامز نوا هک اصوصخم منیدرک. رواب ور نم اهی فرح

دوب. رتمهم نم یزیاربی چره زا نوا ی دوبهب و
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ورمینو متسد و داد نوکت فسات وری رسیزا ی تحاران .اب مدنوخ سیمینمی نامام اهی مشچ وتی یارزا گدنمرش



. درشف و تفرگ شتسد

یتم. دنوجنر دزیمو تهب هک اهیی تمهت تباب مفساتم یو دوبن رصقم ووت داتفا یهک تاقافتا نوا تباب فساتم سیمین:

ور تدوخ یومه درک ادج مه زا رتخد و ردپ سلایک تفه منیهنک.وت مک وت هابتشا و هانگ راب زا مودک اماایناههیچ

ور. هچب نوا یمه درک ذایت

میدش. گرزب شمارا دیهگورد روج کنشور تسنود یمی مایلعر اشیدرگا

وتحی تفر و درک اهر ور نم ارشیط ین رتدب ورد هشکب ور ما هچب درک عسی نم ندز کتک اب ییکراب :مایلعر هفطاع

. تفرگن نم یزا غارس

بیدا. نوم ی گدنز رس هرارق چی دوبن مولعم لوی رمیهض مدرک می رکف عقومنوا رب عالهو

ماجنا متسنوت می عقوم نوا هک دوب ینراکی رتهب شکینداین باذع و ندنوم زا رتهب نتفر اه تقو ی ضعب متفر ابیدمی
. مدب

. ننومب ی قاب اه هتشذگ یموتی راذب ور اه هتشذگ هرتهب بخ _خیلی

نکی. تباث مایر هب مه ام هب یمه تسه شق یهکالی روجنوا ور تدوخ عسینک یمیری یمایلعر نوخ هب هک زورما زا

راد ور شاعدا یهک بوخ نومه هب مراود .مای کنشور عین نشب تارب ابید زورما ونیزازا ماس هک هشاب تدا مهی اینور

ی. شاب ی

مهاب نومطبار اهدعب ورگا تشاد ی گرزب حور اعقاو وایننز دوب هداد مهب یهک تصرف زا مدش تسم رس و مدز ی دنخبل

. هشاب  مدوخ ردام اجیزگین تسنوت رتمیدشمی بوخ

. مدوب ور شتسد رکشت واربی مدش مخ

دز. ما هنوش وری مورا شکیدو سپ ور شتسد
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. نترظتنم ربی هرتهب تس. سیمین:نیزایهباینراکنی

رادهگنادخ ، مشچ _

ظفاحادخ _

مدز. نور بی هنوخ وزا مدرک ی ظفاحادخ یزاقبیهمه رسرس

میدرک. مهاگن تشاد و دوب هدز شامینکتیه هب هدروخ هرگ اهوربا مایراب

؟ نوتاه فرح دش مومت مایر:

. مدش شامین راوس رسیع و مدز ی دنخبل هدنمرش

میمدز. فرح نوج ابسیمین متشاد مدموا یددیر شخبب _

هنک. تکرح درک هراشا عسید هب راوس مه نوا

میسریدهکاب شوگ ونیزااب ماس ی ادص اهنت دزنیم ی فرح مودک هیچ هنوخ هب سریند درکیموات توکس هس ره
اهی باوج وریکیردمینو اه لا وس ی قلخدب اب مه کنشور . دندرک می باوج و لا وس ور کنشور نتشاد ی واکجنک

میداد. رصتخم و هاتوک

. دندرب نامتخاس لخاد وهب شکیند ور کنشور تسد اه هچب هنوخ هب سریند اب

. هشب هارمه اه هچب اب زجایهکن تشادن ای هراچ اما درک عاالم ور شتفلا خم رفیدا اب نم مسا ندز ادص اب مه کنشور



. دنتشاذگ ووریمزین دندروا نور بی قودنص زا ور اه نودمچ عسید یو مایلعر

اه. هچب مرب نمدیهگ بخ عسید:

یم. روخب یهچیزی لقادح لخاد مرب یید امرفب دشین هتسخ امخیلی رطاخب زورما عسید؟ اقا اجک : هفطاع

ین. رادن رخ رس هب نیزایمه هرتهب شابین اهنت منک رکف دیدین ورگ دمهی زور دنچ زا دعب مهامش . هرتهب مرب نم _هندیهگ

دش. لخاد و درک زاب شامینور مایردزورد یهب کمشچ هدنخ اب شفرح مامتا اب

منک. ظفح ور مشمارا مدرک عسی اما دندش خرس ماه هنوگ تلا جخ زا
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. مدرک نوشدنلب ی تخس وهب متفرگ  متسد وتی ور اه نودمچ ی هتسد

دش. نومتخاس لخاد شکیدو متسد زا ور اه نودمچ یت نابصع واب دموا متمس هب مخا مایراب

اهیمایربیهرا. وریبل دنخبل دوب هتسنوتن عسیدمه اهی تنط یاهوشی خوش تحی

. دندز رفیدامی مایرور مسا مدوجو مامت و تشادن ور تبحم یوبی رهم بی همه این تقاط ملد

اربی هرذگب ی روجن یهکای زور ره مدوب نئمطم اما هنک پیاد همادا تقو دنچ یاهات تحاران و رهق این دوب رارق منود منی
. هرذگ می ییکسلا هزادنا هب نم



هتفر مهرد اهی مخا این متسنوت یوحاالمنی مایلعر هاگ وبی هاگ یاهی نوبرهم هب مدوب هدرک تداع پیش زور دنچ ات
منک. لمحت ور شا

میداد. مباذع ی روجدب شاه ندرک ی رود یواین مایلعر زج هب متشاد ی لحم بی عقوت ی سک ره یزا راگنا

شتا منیدشو مورا میدیمحاالحاال نم اینمایریهک نوچ مشاب روبص بیماو رانک ارشیط اباین مدرک عسیمی ابید
منیدش. شوماخ شمشخ

و درک ی روبص اهنت ی مایلعر اما میدرک ماهر و تفرگ می مزا ور هچب دوب نوا دیهگایاجی سک اشیدره تشاد مه قح
درک. عافد مزا شا هداوناخ ی ولج

دوب. تشاذگ ی قاب مارب ندرک وتالش ناربج اربی اج اینینعیایهکن

. مدرک می بلج ور شدامتعا هرابود و مدرک می تباث شهب ور مدوخ هدش رهقیتمیهک ابیدهب

ورد روسناسا لخاد .مایر مدش لخاد و متشادرب ور دوب هدنوم ی قاب یهک گرزب کاس و مدرک اجباج مشود وری ور کیمف

اتبیما. دوب هتشاد هگن وزاب
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. مداتس ای کقاتا ایزا هشوگ و مدش لخاد مورا

میشکید شوغا هب ور منت روسناسا ووتی میدرک هدافتسا قدیهقای دنچ یی اهنت مایرزااین دوب دیهگ نامز ره اشیدرگا
میدرک. هاگن شاهاپ وهب دوب هداتس ای مزا هلصاف مزا،هکاب دوب گلدیر ردقنا حاال اما میدز ماه بل ایور هسوب و

. مدش شلمعلا سکع رظتنم و مدز شادص مورا

ی:مایر؟! طاع



. دروخن یمه نوکت تحی اما مدز شادص هرابود . دادن ور مباوج

وری ور منوزرل تسد و مداد تروق ی تخس هب ور مناهد قازب منینشید ور مادص تحی هک دوب قرغ شراکفا رد ردقنا
مدز. شادص هرابود و متشاذگ شا هنوش

ی؟!زعیمز ی:مایلعر طاع

. متسد هب دش وخیهر دموا شدوخ هب شا هنوش ور متسد نتسشن اب

ی:چیه؟! مایلعر

تا. هداوناخ ی ولج ینابیت تشپ تباب نونمم : هفطاع

کنشور یات شاب مابیمرا.وتابید هنوخ هب ور وت منوتب هک مدرک می نوشدعاقتم ی روج ابیدیه هرخ گنیر.بال تدوخ _هب

. مراد راک تاهاب حاالحاال نمضرد ذپبیمتر. و هنک تداع مهب

. تخادنا منوج هب ور سرت شا هلمج و دوب مباصع وری شراد ادص دنخزوپ

چیه؟! تروظنم _

. نزوس رس ییه هزادنا ی.تحیهب شن دزنیمک هرتهب ی وناث طاالع ات ی.اما میمهف شتقو _هب

درک. هراشا شتسد هب شفرح مامتا واب

. مدش هنوخ لخاد مایر هب هجوت وبی مدش جراخ شزا روسناسا برد ندش زاب شکیدواب سپ ور متسد مخا اب
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یمیدرک. نوصقر هبرگ مارب ی روجن هکای مدوب شکیهد ور شتنم یزیدای راگنا

. منکب شتبحم ی هنشت ور نوا مدوب دلب بوخ مدوب هفطاع نم اما

منک. لمع ی تسوپ وزیر مورا و مشاب هتشادن شراک راکیهب دوب رتهب سپ هنک نودنز مارب ور هنوخ این تساوخ منی ملد

. تفر هنوخزپشا تمس دشوهب هنوخ دراو نم هب هجوت بی

. متخود مشچ شهب و متفرگ رظن ورزیر شتاکرح

تشاذگ وریمه ور شاه مشچ ای هظحل تشاد دشیدیهک درد رس .زا درشف ور شاه قشیهق شکیدو شرس یهب تسد

. نتفر مه رد شاه مخا و

. دروخ با هارمه و تشادرب ی نکسم اه وراد ی هبعج لخاد وزا درک زاب ور شاه مشچ دعب ناثیه دنچ

. دندوب ندرک زابی لوغشم قاتا لخاد ی راگنا دوبن اه هچب یزا ربخ

. مراذب اجک ور اسویمل متسنود ومنی مدوب هداتس ای تسد هب نودمچ ذپیاریی مینو

. هنکن ادج مه زا ور ماه قاتا و هشاب هداتفو جلنی رس مایر هک مدرک می اعد ملد وتی تقو

وب تقو و منورذگب شرانک ور مزور و بش هک دوب شتقو .االندیهگ مدوب رود شزا سلا تفه یوتیاین فاک هزادنا هب

منک. مامشتسا ور شنت رطع و مزادنب ششوغا وتی ور مدوخ تقو ی

. داتس ای مولج و دموا نور بی هنوخزپشا دیدزا شدوخ وری هک ور ما خیهر مهاگن

؟ هدش دزی؟چیزی یلز روجن چیای ی:هب مایلعر

؟ مراذب اجک ور نومل اسوی طقف ی:هن طاع



وتی راذب ور اسویشل گبیریم ور شقاتا اسویل یهک عقوم ات میهش.اما کنشور اربی اه هچب قاتا وری وریهب قاتا _

نیزا. قاتا

چی؟ مدوخ _

؟ تدوخ ید: سرپ ثکماب
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. مدرک شهاگن فرح وبی مداد نوکت رسی

هب دعب دشو خیهر مهب قدیهق دنچ

راذب. نم قاتا وت مربب ور اسویتل . دموا ما فرح

. مرادرب قاتا تمس هب ور منودمچ و مدز ی دنخبل

دش. مناب ی تشپ هک مرسمه و نم ییبین ادج هب دوبن رضاح مه ادخ ی راگنا

شکیمد. اه هچب قاتا یوتی کرس نوا زا لبق و متشگرب سنلا هب لخاد قاتا لخاد اه نودمچ نتشاذگ زا دعب

میداد. کنشور هنوشن ور شاه کسورع قوش ونیزااب دوب زابی لوغشم کنشور نیزاو



دوب. زابی مرگ ی باسح و دوب شبات وتیبل شرس لومعم قبط مه ماس

نیتسین؟ هنسرگ اه هچب : هفطاع

. نومارب ی میدرک شسپ چی هک انوا زا ماوخ .سیبمزینیمی همنسرگ ی باسح هک .نم منوج خهلا ارچ نیزا:

. همنسرگ منم نوج ی طاع ماس:هرا

تس؟ نی تا هنسرگ چی وت ناج کنشور ی: طاع

؟ تکمک بیما نامام _یمکیهرا.

یبیایزعیمز. مینوت

. ندموا هارمه مه اه هچب . متفر هنوخزپشا هب متشاد جراخ قاتا اهزا هچب هارمه

وهب ندوب مورا واین متخانش می بوخ ور مدرم نم اما میدرک شامت لا بتوف رهاظ وهب دوب هتسشن سنلا یوت مایلعر
. هرکف یوتی باسح هک میداد نوشن ینو زولت

ی. :مایلعر مدزادص ور شمسا ی دنلب اتبسن ی ادص اب

درک. مهاگن اجرپیدو زا مدنلب ی ادص زا

ی؟ طاع هدش _چی

تس؟! نی تا هنسرگ _میمگ

دش. خیهر ینو زولت هب هرابود و درک مه رد ور شاه مخا

یمهک. دروخن اتحاالچیزی حبص زا دیهگ همولعم مایهنا؟ هنسرگ ی مهفب دزیهک داد ی روطن _ای

میمنک. تسرد رسیع و هداما راهان یدیهگیه قدیهق دنچ _ات
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. تفر نیزا قاتا تمس وهب داد نوکت رسی

. نزب نومادص دش رضاح هک اه،اذغ هچب ی:میمرپیش مایلعر

ی مدز:مایلعر شادص ی نارگن اب

ربیهز. مهب نوشتفج باصع ورببیهنو شاه ی قلخدب و کنشور پیش هرب زاایهکن یمد سرت می

درک. مهاگن وسلای و تشگرب متمس هب

هنک. ی قلخدب مسرت ذپبیهرمی ور عوضوم این هتسنوتن زونه کنشور یهک .مینود نوشش رنیپی ی:میهش طاع

میما. نور بی قاتا زا دش تحاران هگا تسه شهب مساوح ی: مایلعر

؟ شش رنیپی لوا زا تس نی رتهب بخ _

. شمر گبی مشوغا رد هرابود ماوخ می هدش گنت شارب تس.ملد نی رتهب _هن

یاتیه درک سامتلا ادخ هاگرد یهب تسشن مامت سلا دنچ نک رکف . مراد حلای هچ نماالن ی نمنیتسیومنیمهف اجی وت

ی شب رساپ شاهاب ی نوتب هک هدب تنوشن مایدی رون



ور یدیتد ولج و هداتس یمایدای هنزور نومه ی ولج شاه ی هاوخدوخ اب هدنب یهکیه میمهف سلا تفه زا دعب اما
یاچحلایمیشی؟ شاب .وت هتفرگ

شند ووبیی شکیند شوغا رد هب مدوجو مامت و میهنز ادص ور کنشور مسا منت مامت هک داتعم عینیه مدش تسرد االن
سپ ونم مه کنشور میهنز سپ ور شندب و هسر می داتعم رد یهک داوم عین مسر می شهب یهک تقو تسرد اما هجاتحم

میهنز.

. تتر یمیذپی دوز لقاعیههب هرتخد کنشور لوی مفساتم : هفطاع

یچی؟ درکن ملوبق _رگا

. هشک ورمی نوخ ، نوخ یمینگ _مایلعر

ی شاب نئمطم . هشاب ترانک ومهیهش ادص ردپ ور هنک،وت لغب ور وت داوخ می شلد وت لثم مه نوا تسوت رتخد کنشور

میهش تحاران دوز کش. ی جنگ یهکعینیه چوک شلد سا هچب یه نوا . تتر میذپی هشب فرطرب یش تحاران و هرذگب هک مک

میمنک. شومارف مه دوز و
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ی. طاع متس بیننی شوخ ضقیه هباین یوت هزادنا هب ی:نم مایلعر

ناوت یوابید رصقم قافتا وتیاین همه زا رتش وتبی تروص ردغیراین نوچ هشب یهکمیگی روطن مهی مراود مای اما
دبی. سپ گنسینی

دش. راجی اپیین تمس هب مندرگ وری زا درس قرع و تسب یخ منت هکمیدرک یی دهتیاهد و شندز فرح نحل زا

. تسب وردو تفر اه هچب قاتا هب مدب شهب ی باوج منوتب زاایهکن لبق



. مدش غرم ی سیبمزینیوسیهن ندرک دروخ لوغشم و متفر هنوخزپشا تمس یهب نارگن ولد وخیلا رکف رازه اب

دز. رفیدا ور ممسا ودیدو هنوخزپشا تمس هب نانک رگیه کنشور هک دوب هتشذگن قدیهقای هد زونه

منامام ... منوج نامام : کنشور

. مدنوبسچ ما سیهن هب ور شرس و شمتفرگ مشوغا رد شند سری ضحم هب متسشن مزین ور شاپ ی ولج

نم؟ رمع هدش چی مکرتخد ملد ناج ی: طاع

. هنکن ملغب وگب . هنزن تسد نم هب وگب شهب _

... متساوخ می طقف نم ی طاع ی: مایلعر

. مدرک نوشزاب هرابود و متشاذگ وریمه ور ماه کلپ مورا

. میمنک شتسرد مدوخ بخ ی:خیلی طاع

هدش. چی رعتیفنک نامام زعیمز!اربی ناج کنشور

. متشاذن نم هنک ملغب تساوخ می نوا : تفرگ هنوشن ی مایلعر تمس هب ور شنوزرل تسد و دموا نور بی ملغب زا

تس. نمنی ی اباب نوا . هنکن مسوب وگب . هنکن ملغب وگب شهب

؟ هلوبق نکن رگیه طقف منیهش مه دزنیتک تحی دیهگ هلوبق زعیمز. هشاب ی: مایلعر

میدی؟ شوگ مفرح هب ارچ : کنشور

رگیهنکی... ماوخ منی نوچ ی: مایلعر
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منک؟! یرگیه اوخ منی ارچ : کنشور

کسورع شبیهن تلد وت مغ داوخ منی ملد نوچ ی: مایلعر

شبیهن؟! ملد وت یمغ اوخ ی منارچ _

. هنودرود زعیز، نم اربی وت نوچ _

. نشب ی نوراب تلگشوخ اهی مشچ مرادن تسود

؟ تسوت بشیه ماه مشچ .هرا؟! هتردپ عین تامشچ تفگ مهیهشمی نامام ؟! ملگشوخ اهی مشچ _

هلگ زادگ و زوس یاب روطن هکای دوب هدموا ما هشوگرگج رس .چیهب مرگج هب میدزوتایشمیدز ضغب وراب شاه فرح

میدرک؟

شکید. شاهوم یهب تسد و تسشن کنشور رانک و دنوسر نومهب ور شدوخ مورا اهی مدق یاب مایلعر

یهنا؟ تسه نم بشیه تامشچ ی سرپ می ارچ سپ متس نی تردپ نم منیگی هگم ی: مایلعر

. تفگن وچیزی درک مخا کنشور

؟ مشاب تردپ نم داوخ منی تلد ییاایهکن شاب هتشاد ی ردپ داوخ منی تلد اعقاو ی: مایلعر

دزن. ی فرح و درک توکس کنشور مه زاب

الغیهو کرپ ی کشم ردام ی اهوم لثم ی اهوم هنم.اما اهی مشچ عین تسرد تاه مشچ میهگ.وت تسرد تردام ی: مایلعر

وطلیهف. مرن عینربایمش



الغیعینیچی؟ :کرپ کنشور

اهیکالغسیها. رپ گنر ی:ینعی مایلعر

. هدننک بش.زیابوخیهر سیهاعینراتیکی

؟ تسوت رتزا لگشوخ نامام _ینعی

؟ تفگ می تشاد چی رتخد این متخادنا اپیین ور مرس تلا جخ زگیمدوزا ور مبل

؟ هسرب چی اههب فرح اباین تساوخ می

رتیم؟ لگشوخ نوممودک وترظنب منود ی:منی مایلعر

وتمیدش. الابنیدنز هرت.صا گنشق منامام : کنشور

ی. لقسف ی دوبن وتاالنایاجن هک منیدش نم نز _هگا

ندیابیهرا؟ هب یی اهنت ونم تسنوت منی نامام _ینعی

. ندیابینرا هب هچب مهیه کمک اب ننوت اهمی رهوش و نز طقف _هندیهگ

ین؟ دروا ندیا یهب روجچ ونم _

گبیمر. یدور خرچ می شنهذ وتی وساالتیهک ی ولج مدرک عسی و مدز ادص ور کنشور راب تتامش
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part373#

نکیم. تسرد اذغ مکمک .بیا کنشور هسب : هفطاع

؟ کمک بیما منم نیزا:خهلا

ماوخ. یچمی ودناس لخاد نکیاربی دروخ هجوگ و روش خیرا نک،مایرمیهش مکمک بیاایاجن مکز زعی _هرا

نکبیرا. هداما ومچ ی ودناس ببیمن لا بتوف منک.میمر هداما اذغ مدوخ شرخا هک متفرگن ی:نز مایلعر

رادیم. یایهک گدنز اباین هنورذگب خیر هب ور نومتبقاع و ترخا ادخ . مدش اجیخلایمایرخیهر هب توهبم و تام

. متفر یم شوگ تمس وهب مدش وخیلا رکف یمبیخیلا شوگ گنز ی ادص اب

دوب. هناورپ ی هرامش

لوغشم و متشاد هگن متروص و هنوش یورمینو شوگ و مدز ار لا صتا همکد دوب.رسیع هدش گنت ی باسح شارب ملد

. مدش اه غرم هکت ندرک خرس

؟ هفطاع سالم :ولا هناورپ

؟ رتخد یوت روطچ ملد. _سالمزعیز

؟ هبوخ کنشور ی؟ روطچ یوت رهاوخ مبوخ _

ی؟ دروخ راهان بوخیم. ام زعیمز _هرا

روخب امتح ی تشگرب وریزاگ.زاکالس مدوب هتشاذگ تارب بش یدی اذغ زا

ی... طاع اما مروخ می هشاب _

هک دوب تعاس دنچ هزات راگنا هن راگنا مدرک ضغب نوا لثم منم . هتحاران ام نتفر یزا باسح دوب مولعم و دوب هدرک ضغب

دوبیم. هدز نور بی هنوخ نوا زا

؟ هدرک ضغب یم رهاوخ هک هدش ی؟چی طاع ناج _

. هشک منی ور مراظتنا ی سک نیتسینو کنشور وتو یدیهگ تقو هنوخ نوا وتی مرب ی روجچ _نم

مه یمایرور هنوخ سردا تش. بیماپی دوز هب دوز میمد لوق یکتا چوک لد هشاب هتشاد هصغ بنیمن ملد :زعیز هفطاع

لا. چخ ردی هب مدنوبسچ متشون تارب

منک. ی ظفاحادخ تزا ی باسح و تسرد دشن .تحی نومش یبیاپی تساوخ تقو ره



خلایرپ زاکالسهکمیمامیهگ مهیهش یهک .مینود مرخب کشالت کنشور اربی متفر مهیهش تداع قبط زورما ی طاع _

ی؟ تفرگ کشالت مارب ی

ملا... بقتسا هب رد مد یمنیدا سک دیهگ دعب زااینهب
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گبیری؟ هنوخمه ینکیات گدنز بیایابام تدم ییه اوخ :رپیمی هفطاع

ننک. پیاد تارب دزنیکایاجن هنوخ یه هراپسب مگب مایر هب منوت می هزات نیتسی. رود مه کنشور و نم یزا روجن ای

فصن گبیمر. هنوخ امش ی هنوخ دزنیک منوتب هک تس ینی ردقنا مه هنوخ پیش لوپ هزات ، مشب امش محازم ماوخ رپی:منی

. تسوت اربی هک پیشمه لوپ

تقو مامت دقیم لثم هننیهزا دیهگ دنوسر مارب یور مایلعر ادخ ، رکشورادخ مرادن نیزای لوپ نوا هب ی:نمدیهگ طاع

ی مملوق نکی. هدافتسا لوپ نوا یزا وتمینوت شاجب . مراد پیشنیزا لوپ یمک نوا هب هن مشاب ندروا رد لوپ و راک لا بند

میگیمر. تارب علای بات دیهگیهپل هتقو دنچ یه هتفرن مدا

ی. طاع مامینکی هدنمرش ی روجن رپی:ای

. متسرف می تارب مه ور ایاجن سردا . سرب هبکالس .ورب نزن مه شفرح _دیهگ

. ظفاحادخ عفال زعیمز هشاب _

. رادهگنادخ ی رهاوخ شاب تدوخ بقارم _

ندرک تسرد لوغشم و متشاذگ رانک یور شوگ و شارب مداتسرف ور هنوخ نفلت هرامش و سردا سامت ندرک عطق زا دعب
. مدش راهان



هناهب مایرهب هک دنامب نروخب راهان اتبینا مدز ادص ور همه . ندوب وریمیز هدش هداما یچاهی ودناس دعب عبر یک

رسیهمیزشنیهن. نم اتاب میهنک هناهب ور لادیند بتوف طقف هک تسنود یمی بوخ هب اما ذپیاریی وت تساوخ می لا بتوف

و سامتلا ابلکی هرخ نکیم.بال راتفر بوخ مهاب رهاظ شبیموهب عمج یکمیز رود اه هچب رطاخب دوبیم روبجم اما

. هروخب ام رانک ور شراهان رسمیزشبیهنو داد یت اضر ی مایلعر شهاوخ

طابترا ابمایر هرت تحار و هراذب رانک رگیهورازیور دوب هدش ثعاب اه هچب دوجو و دوب هدش رت مورا ی راگنا کنشور
هدب. یدور سرپ می شزا مایر وساالتیهک باوج و هشب مهکالم شاهاب درک عسی رابیمه دنچ هنک.تحی رارقرب
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ی. قلخ دب وهن دندرک یمی دوسح وهن دندوب هدش تسود کنشور یاب باسح مروصت ربخالف مه اه هچب

ورسیس باختنا لوغشم تنرتن ومایرردای نم و دنتفر نوشاه قاتا هب تحارتسا اربی اه هچب اذغ مامتا زا دعب هرخ بال
دشیم. کنشور قاتا اربی باوخ

بین داوخ منی هک تفگ می رابره و درکن لوبق نشاب قاتا مه نکیمات هفاضا نیزا قاتا هب تخت یه طقف مدرک رارسا هچ ره
دوب. هدرکن ی ردپ شارب و دوب راکهدب کنشور هب سلا تفه هک اصوصخم هراذب قرف شاه هچب

می یمرگا دشراوس یهک کلف و خرچ تفریم.زا ی زابرهش اههب هچب اب هارمه و درک لمع دوب داد یهک لوق یهب مایلعر بش

دوب. کنشور و نم ی گدنز بش ین رتهب متسنوت می متشذگ

و همه تفریم یهک للجم شیک ناروتسر هب هک بشرخا ات هتفرگ اسویلزابی ندشراوس یو زابرهش هب نومدورو لوا زا
. نشب رتهب دزنیک مهب دیهگ مدق یک کنشور یو مایلعر دش ثعاب همه

مدق ومه هشاب مایر تسد وتی شتسد بش لوط مامت ورد هسرتن مایر زا دیهگ کنشور دوب هدش ثعاب یهک مدق
. هدرگب ی زابرهش رد شاهاب



یمیدشومی کاش متسد زا کنشور ندرک داشی و دنخیند رابره اب هکلب دوب هدشن رتهب اهنت هن نم یاب مایلعر هطبار اما
. هشب مورحم شرتخد نودنخ تروص داشیو زادینداین سلا تفه مدش ثعاب تفگ
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وحاال متشادن کنیتدبی دصق نم هنک تبحاص شهب نامز ات متخاس می شدعب و بوخ عفالابیداب دوبن ای هراچ اما
. منکب ما هداوناخ لای حشوخ راکیاربی ره مرضاح

هام ین درورف طساوا > دعب هام هس و یکسلا

ی، یمایلعر هنوخ هب نومندموا زا دعب هتفه یک

هسردم زا کنشور زاایهکن لبق چیدیمو شقاتا وتی لکش ین رتهب نیزاورپیهب هارمه ،هب ندروا ور کنشور قاتا اسویل
چیدیم. شقاتا رخیدیمووتی شارب ور اهینیزا کسورع تفریموعین هبگرلای بیدا

شرتکچوک رتو گرزب رتخد یبینود قرف گبیمراتهیچ کنشور اربی اسویلنیزا لثم هک دوب هتساوخ مزا ی مایلعر
. هشابن

زاب بابسا ورخید کنشور قاتا چیند لوغشم حبص زا وابایهکن متشاد هگن ماش اربی نیزاوونیدورپیور بش نومه
منک. تسرد ای هزمشوخ ماش هک مدرک ور یتالمش همه مه زاب مدوب ی

دنچره تسشن اهیمایر وریبل رورغ رس یزا دنخبل متخپ تسد وقبیهزا ناخ رعتیفاهونید اب ماش ندروخ زا دعب
شکیند. پیش هرابود ور حاقلا لمع ثحب درک.ونیدونیزا شناهنپ دوز هک



دوب. هتشاذگ مدوخ ی هدهع هب ور یی اهن باوج و درک عاالم ور شتقفاوم مایر

واب مرخب مدوخ یاربی رتش بی نامز میدش ثعاب هچب امااین دوب هتفرگن نوماسورس نادنچ مدوخ ی گدنز زونه هچرگ
منک. تباثر مای هب ور مدوخ ماهاطخ ناربج

ندرک تداع یشو امزا باوج ندموا زا دعب هک تفگ می اوعد و ثحب وتی رابره و دوبن بوخ ابمایر نادنچ ما هطبار
یشبی گدنز زا ور نم داوخب ی مایلعر یهک زور زا یمد سرت می نم و میهنک صخشم ور یلکتیمف لعف ارشیط اب کنشور

هنک. نور

مسرت درممی _نمزااین نامر #

part377#

یاه. تحاران اهو کیهن عفر اربی رتش بی تقو نتشاد و هنوخ وتیاین مدنوم رتش یمیدشاببی واسم مندشرادراب

ههام شش دنور نوا یربیمو نامرد زکرم هب ابنیزا یایهدن هتفه زا دش رارق و مدرک عاالم ور متقفاوم بش نومه سپ
طینکیم. یلوایهور

نمپی و شتسه ی یهمایلعر عقاو رتخد کنشور هک دش تباث و دموا یشDNAمه امزا باوج یام نامرد دنور عورش اب

. مدش دنلب رس شا هداوناخ شمایرو

درکیمات شمان تبث اجنوا تفریم نیزا هسردم یموهب تفرگ شا هسردم زا ور کنشور یلی صحت ی هدنورپ اه زور نومه
ننک. یل صحت هسردم ردیک رهاوخ ود ره



مای موس دنزرف ندشدلوتم و شماوقا هب کنشور و نم ی فرعم تبسانم یهب گرزب نشج نوج سیمین مه هام رخا
درک. اپرب همجن و دمحمر

نارود رد رگا هک ندیابیمرا هب نیزاوونیدور دنزرف نم رادیم دصق درکیمهک ومایرعاالم نم مه مسارم نومه وتی
. هشاب هتشادن دوجو هبشای و کش دوبن پیشام هچب زاازینام دعب و وردیدند نم ی گلماح

سلاپی تفه زا دعب ایهک هچب و نز زا دوب یخیلیزیدا دوبهب و اسراپ نادناخ لها همه یریاربی گلفاغ زا مجح این
ندیابیمرا. هب ور مرهوش قباس رسمه ی هچب دوب رارق هک نم ات دوب هدش نوشاد

نوشاه هداوناخ ونیزاوونیدو هداوناخ اهی وریبل ایهک هدنخ هب اما میداد مرازآ نوشمحرت ورپ واکجنک اهی هاگن
. تشادن ی تحاران و نادجو باذع سح ودیهگ دوب نومراک قفاوم تدش سیمینهب نامام هک اصوصخم میزراید دوب
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ناونع هب یور مایلعر مسا و دموا شد دجی ی همانسانش ی تقو و درک تداع شد دجی ی گدنز هب کنشور نامز تشذگ اب
. هشردپ ی مایلعر اعقاو هک دش شرواب دید شا همانسانش وتی شردپ

یهک شاقن دزو شادص اباب لوا مایراربیراب دلوت بش رد هام دادرم رد۱۵ تسرد هرخ شکیدامابال لوط هامدنچ هچرگ
ی اربیمایلعر ور دلوت ی هرطاخ ین رتهب و داد شهب شدلوت دهیه ناونع هب ور دوب شکیهد نومرفن جنپ ی هداوناخ زا

دز. مقر

ندشان فصو ی قوش و روش ردام مسا نشیند زا راب ره نم و دندز می مادص نامام خهلا نوج ی طاع ی اجب مه ماس نیزاو
. متسه وسالتم صحلا دنزرف هس بحاص هک میبلایمد مدوخ وهب تفرگ مربی رد ور مدوجو یمه

محرنم هب هدش اهیرفیز مرپسا یمو سرب نومتساوخ یمهب تسنوت وبیا ورب یشو امزا زالکی دعب هرخ بال هامرهم اوایل

رتدوز هچ ره مدوب رظتنم و مدوب هتشاذگ یم رادراب زا هام ین متفه نورد هام،اپ تفه تشذگ وحاالاب دندش لقتنم
. ندوب یونیدونیزا باختنا اهی مسا داهرف ندیابیمرا.شیرینو هب ور مداهرف شیرینو منوتب



شقن طسو یمهاین ومایلعر دوب داهرف یشیرینو هصق لثم تسرد وونید نم ی قشاع ناتساد تفگ نیزامی
. نسرب مهب قشاع اینود تشاذ منی هک تشاد هدهع هب یزور ورپورسخ

 مسرت درممی نمزااین نامر #

۲

part379#

شیرینو گرم ثعاب ورسخ سریدینلوی مه هب شرخا امش مراد قرف ورسخ اب نم هب تفگ یمی قلخدب اب مایرمه
دش. داهرف

مایر وهن دنتشاد لد هب مه زا هنکیهن سلادیهگ همه این تشذگ اب اما تشادن ی مومت ی اهینیزاومایلعر لک لک
دوب. نیزا قشاع

ونیدو داهرف شیرینو دوجو رطاخب هک اصوصخم نشاب دمهیهگ یاربی بوخ اهی تسود ننوت می دندوب مهفیهد ی راگنا
دوب. هدش رتش مصیمیتبینامبی و دندوب ام هنوخ اه تقو رتش نیزابی

هک متشاد ور اهیی هچب مدوجو نطب ورد مدرک یلمی وحت ماه هچب و مرسمه رانک ور هکعیمد دوب لواینسلای لا سما
. مدش می بوسحم نوشمود ردام نم

نوشدشن دلوتم زونه اهی هچب رانک ور نوشد هکعی دوب ی لوا سلا مه نوا و دندوب ام رانک یل وحت سلا نیزاوونیدمه
. ندرک یلمی وحت

داد. نومهب ور شومعرسپ اب شنونکدقع مسارم ربخ و شا هداوناخ پیش ناتسرهش دوب هتفر رپیعیدور

زا دعب یلمیدرک صحت نارهت مه زرمارف نوچ ننک هراجا هنوخ دزنیکام و نارهت بینا زمارف یالتاب طعت زا دعب دوب رارق
. دندب همادا ور نوش ی گدنز اجنوا و نوشدوخرهش دنتسنوت می تحار نوشت یال صحت اپینا

پیادنک بسانم سابل یه نوشمسارم اربی ات پیمش دوب هدموا ونیزا دوب ایهدن زور دنچ عسیدمه و امله ی سورع مسارم



یم.

چیز همه میدش فرطرترب دوب مایر وتیلد زونه یهک تحاران هچم وانی ورگا دوب بوخ چیز همه اه زور هکاین خالهص
رت. نشور یی ادرف هب مدوب راود مای نم مهمیدشو لبق زا رتهب
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°نیزا°

. متفرگ هفطاع ی ولج و مدروا نور بی دمک لخاد زا یور گنر یبآی رادراب سابل

دنلب ذایتمنیهش. مه اه هچب هبسانم تمادنا اربی ونومتیهزومه .مه هشاب عسید و امله نشج بسانم این مرظنب نیزا:

ی. شوپب شر یزی تروپاس تس ونیزاینی هتحار و

دش. خیهر سابل وهب درک دنلب دوب شتارطاخ نتشون لوغشم دجیاد یهک تارطاخرتفد وری زا ور شرس

. تفر مه رد شا هرهچ و داد نوکت رسی دعب یه ناثدنچ

میما.هن؟ رظنب تشز و قاچ خیلی سابل اباین اما هگنشق مرظنب ی: طاع

شکیمد. شگرزب مکش یوری تسد و متسشن تخت ور شرانک و مدز ی دنخبل

ی. شب تحار شتسد یزا مینوت دوز و هدنومن چیزی ازینام نامز ات یمهیهندیهگ.خیلیمه گلماح نیزا:



؟ هشب خالهص شاه هچب تسد زا داوخب یودیدیهک ردام مودک : هفطاع

. مدش خیهر شاه مشچ وتی سرت واب مدروا ورباال مرس تعرس هب شفرح نشیند اب

مدوب هدش کزان لد یاه گزات هک نم اربی دح زیدایزا شاه فرح نشید. مه هفطاع ور مندرگ چنلق نتسکش ی ادص ات

دوب. گنسین

هدش. راوشد مارب شکیند سفن مدرک ساسحا گنسینهکیکنآ ردقنا

یدش. مربارب دنچین مه نم سرت مدش دزنیکرتمی ازینام نامز هب هچره

هدن. نومل ی وحت ور اه نوا زاازینام اه،دعب هچب یهب گتسباو رطاخب هفطاع زاایهکن یمد سرت می

مه هظحل ییه نارگن و هروشلد مه زاب اما دندوب وونید نم هب قلعتم اه هچب نوناق قبط و مدوب هتسب دادرارق هچرگ
. تشاذگ منی متحار
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داد. غتییر ور شفرح و داد شندب یهب نوکت رسیاع هک دوب حضاو ما هرهچ ی ناهگان غتییر ردقنا

خالصمیمش. کجورو اتود این تسد یزا روجنوا میگی تسار :لوی هفطاع

یهرا. بووه مرس هرب و هشب هتسخ مزا ی مایلعر ندیابیمرا هب ور هچب اتود یهکاین عقوم ات مسرت می



. مدرک هاگن شهب و مدز ی دنخبل

نم؟ ی ووه دشی ووت مدوب رادراب نم یهک نامز عین تسرد نیزا:

. شمکش ششزاون لوغشم و تخادنا اپیین ور شرس تلا جخ .اب تفرگن هدنخ یو خوش هب ور مفرح نوا راگنا اما

دیهگ. ندب سپ ور نوشاهراک صاقت ی زور اهابیدیه مدا ی همه هرخ :اشیدهرا.بال هفطاع

میمد. ماجنا مه ور نوشاهاطخ ناربج و مینش بکترم ی هابتشا رابج هکبال اهیی مدا نوا هن اما هتسرد نیزا:

هک... نم _اما

. متشاذگ شاه وریبل توکس هبعالتم ور متسد رپیمدو شفرح مینو

یردیغ کمک یمزاهیچ سرب نوموزرا امهب یاربیایهکن وتومایلعر هک االهن مهم ، هتشذگ اهدیهگ هتشذگ نیزا:هیش...

ین. درکن

یدز. دنخبل و تخادنا شمکش یهب هاگن

؟ زاوها مربیدرگین زاازینام :دعب هفطاع

.اشیدکال هتفرگ لای قتنا ونید هک االنمه هزات . نروخب ردامر اهابیدشی هچب نوچ ربیم منیهش هک لوا هام دنچ نیزا:ات

. نتسه ایاجن نومداوناخ همه هرخ یمبال نومب

. نرادن ام تباب یایزا نارگن لد اباب و نامام دیهگ نارهت ندرگرب مه اهر و رنینام هگا

شبیم؟ هنوخمه لوا هامدنچ ات هرارق سپ : هفطاع
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خ نامتراپا یاین اهدحاو یکیزا تقو ره هدرپس نوبا ی خرس ماالکی یهشبیم.ونیدهب اسمه هرارق اما هن هک هنوخمه نیزا:

میهش. مومت نوشدادارق تقو خلایمیهشو جنپ جرب ات شاهدحاو یباالیکیزا هقبط راگنا . هنکربخ ور ام دش لای

نکیم. نهر عفال ور اجنوا ماوخ می

شبیم. یهمه اسمه یهک زور حلای یام،اویهب هنوخ دوبینوتی هدرک نهپ رتچ هک تدم :وتیاین هفطاع

. متفگ شهب اباب ورب بوکیمدو شوزاب یهب تشم هدنخ اب

. مشاب تش پی شا همه نم داوخب مه تلد نیزا:خیلی

...خا اما هک داوخ هکمی :ملد هفطاع

. درشف شمکش وری ور شتسد شکیدو نودند هب ور شبل و دنوم هراک نیهم شفرح تفگ یهک خا اب

. مدرک شهاگن و مدش مخ شتمس یهب نارگن اب

ونید. منزب گنز مینا؟مرب نراد ؟ هشتقو رادی؟ ی؟درد طاع نیزا:چیدش

دش. متکرح زا عنام و تفرگ ور متسد مشب دنلب تخت وری زا زاایهکن لبق

ملد. وری راذب وتتسد تس. چیزینی هبوخ ی.حملا زود میربیومی تدوخ هساو . رتخد گبیر نهد هب نوبز : هفطاع

. متشاذگ شمکش وری ور متسد ی واکجنک واب مداد نور بی هدوسا ور مسفن

باالو لماک شمکش و مدرک می شسح حوضو هب هک دوب هدش رت هامزیدا وتیاین ردقنا اه هچب شوج و بنج و تکرح
اپیینمیدش.

. مدرک مسجت منهذ وت ور اه هچب و متسب ور ماه مشچ تذل اب



راگنا . مدرک می سح مدوجو نطب رد ور اه هچب .اما مدوبن رادراب ور اه نوا نم ابایهکن دوب مه نم دوجو یرد ردام سح

. مرادراب مدوخ اعقاو ی

یرادینیزا؟ سح :هچ هفطاع

. ماهربا یوری راگنا هنوم یهخالءمی لثم . شمارا سح _
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مهمیراذی زاب هشب مومت نوشندروخ شیر نامز و ندموا ندیا اههب هچب زاایهکن .دعب مراد و سح مهین مه :نم هفطاع

؟ نوشمن ببی

میشی. بوسحم اه نوا ردام ،وت هتبلا نیزا:

ی. دروا ندیا هب ور اه نوا گبیموت نوشهب هک هسرب ی زور هچدیدیاشیدیه ور ادخ

؟ نوشدروخرب یزا سرت مینکی،منی وراک این اعقاو _

. نمزا  نشب گلدیر یمک .تحیرگا ننودب هک هنوشقح اه نوا _هن



وتوونید ینایهکن عقاو .اما هتسرد _

دوب. ینراک رتهب یناین تشادن یدیهگای هراچ

مدرک شزاون ور شمکش مورا و مدز ی دنخبل

ین؟ رادن ندشراد هچب یمیاربی مصت ی _وتومایلعر

. داهرف شیرینو رطاخب مدش راب نمیکرابدیهگ رادیمو هچب هسات _ام

. هتخس هچب دنچ ندرک گرزب مه هراوشد نم اربی ندش راب هرابود مه

دزنیم. ی فرح عوضوم این بجار عفالهک

؟ هروطچر ابمای تا هطبار ی تسار دبین. نامز نوتدوخ هب .عفالابیدیمک هشب ضوع نوترظن ادعب _اشید

منیهش،اجی حبص شبش مشابن شرانک هگا و هدرکن ادج مه زا زونه ور نوماه قاتا مهینهک اما تس رعتیفینی نادنچ _

. هراد رکش

ی؟ نزب فرح شاهاب ی اوخ _منی
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؟ مدزن فرح شاهاب مینکیاتاالن رکف : هفطاع

مهب تبسن معیقیهک ترفن نوا هک دش ثعاب ماه المهینتالش بیمرا.صا تسد هب ور شلد ات مدرک گبی راکیهک ره



زااالنمه رتدب تسنوت می کنشور دوجو مهفیند زا دعب نوم ی گدنز نوچ قابیه شرکش اجی مه هرب.زاب زابین تشاد

. هشب

. هتفو یبی رتهب تاقافتا ات هبایهدن مراود عفالمای

. مدش دنلب تخت وری وزا مدز ی دنخبل

میهش. تسرد چیز همه روخن هصغ نیزا:

مرب. نمدیهگ هرتهب

ی؟ منینوم ماش :اربی هفطاع

؟ دوب هتفگ مایرچی هتفرن هک تدا یی تسار . ساهنت ونیدمه نامام هنوخ _هندیهگمیمر

درک. ورریز شاه مشچ و درک مهاگن وسلای

میمنک. صخشم ور لکتیتف اه هچب ندموا ندیا هب زا دعب دوب هتفگن تهب مایر هگم نیزا:

؟ روطچ :هرا. هفطاع

بیرای. تسد هب ور شلد نکیو هدافتسا بوخ مک تدم زااین هرتهب هدنومن تنام زیدایاتازی نامز بخ نیزا:

ی؟ روجچ :لوی هفطاع

ینکی. ربلد ی دلب بوخ هکوت نک. هدافتسا تا هنانز تردق نیزا:زا

رتزااین .ضقیهپیچیهد هشب مار هوشع اتراهچ هکاب نووج رسپ نوا مایر سلاپیمشوهن تفه هفطاع نوا نم _هن

. تساه فرح

رتزا تحار سپ هتحاران زا اما تسوت قشاع یاالن ین.مایلعر تشادن سلاپیش تفه رادینهک امشاالنچیزیور _

اه ترودک خیلیزا میهنک کمک ی ندنوم هبیدا بش ویه بوخ ماش بیرای.یه تسد هب ور شلد ی سلاپیشمینوت تفه

. هشب گنر مک



؟ مزاسب یاربیمایر ندنومدا هبی بش نمیه رادی عقوت هچب هسات _اب
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. مداد نوکت رسی مورا و مدز ی دنخبل

. نوشمرب می مدوخ اب ؟نم تساه هچب تلکشم نیزا:

مرادن یور اهیمایلعر ندز یرغ هلصوح ال صا :هن هفطاع

. هشب عنام ی مایلعر منیمنک رکف . نومدوخ دربیمپیش ور اه هچب وونید نم اهراب و اهراب تدم نم،وتیاین نیزا:مایراب

ننک. می اهذایتت هچب ، رانک :مایرهب هفطاع

. مراد تسود ور اه هچب این ردقچ نم یهک مینود هزات منیهش. بش رازه بش نیزا:یه

. هراد تسود مایرخیلی مراذ وممی گرب هملد مه ماش سپ هشاب : هفطاع

. سرب تدوخ وهب شوپب مه لگشوخ سابل میاییه لقع رسی رادی ایهکن لثم نیزا:

. داتفا هار هب ملا بند یدزوهب دنخبل

نکیم. نوشداما یم تسنوت اه هچب اب نتفر راجنلک تعاس زانیم دعب دشیمو اه هچب قاتا دراو



درکین. ذایت ور خهلا ممهفن اه. منکن شرافس دیهگ ماس : هفطاع

وگب. تارتخد هب مه ؟یهراب نکن میگیذایت نم هب شا همه ارچ ماس:

وگب. تارتخد یهب بوخ هباین رسپ میهگ تسار :اویاوی متفگ تنط ابشی شدوخ لثم شکیهدو ور ماس ی هنوگ مورا

ید. باوخب دوز مه بش ذایتنکنید مه امش کنشور و .نیزا مسول هرسپ بخ :خیلی هفطاع

ناج. هفطاع ظفاحادخ ربیم. نیزا:امدیهگ

. ظفاحادخ شابین. نوتدوخ بقارم : هفطاع

یم. داتس ای راظتنا وهب مدز ور فک مه همکد دشیم روسناسا لخاد زاایهکن دعب

جراخ نومتخاس وزا ودیند نور بی روسناسا زا تنط اهابشی هچب دش. زاب شرد و داتس ای روسناسا یدهک شکن ی لوط

. دندش

. مدش جراخ نومتخاس وزا مداد نوکت دوب هدشانشا نوماهاب تدم وتیاین هکدیهگ نابهگن رسیربی

. مدش راوس مه مدوخ و مدرک شامین راوس بقع ور اه هچب
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. متفرگ یور یمایلعر هرامش و مدروا نور کیمفبی لخاد زا یمور شوگ منک تکرح زاایهکن لبق



یپیچید. شوگ وتی شبرطضم ی ادص هک دوب هدروخن قوب اتدنچ زونه

ی:ولانیزا؟ مایلعر

ی؟ بوخ نیزا:سالم

؟ هدش ؟چیزی هبوخ ی طاع ی؟ بوخ .وت نونمم _

. متشاذگ مشوگ وری یور شوگ هرابود و مدش خیهر شهب و متفرگ بقع یور شوگ ای هظحل بجعتم

. هبوخ مه هفطاع بوخیم همه .هرا تندز فرح طسو گبیر سفن ییه نیزا:مایلعر

ی؟ نارگن ردقنا ارچ

وردی شسامت .االنهک مدشن هجوتم دوب تنل اسی یور شوگ دوب هدز گنز مهب ی طاع رابود وت زا لبق ، رکشورادخ فووپ _

دزین. گنز مهب ود ره هک هداتفا ی قافتا مدرک رکف مدش نارگن مهب. دزی گنز وت هک منزب گنز شهب متساوخ مدمی

قاب شرکش اجی شدوخ لوق .هب تشاد هفطاع هب تبسن مایر یهک نارگن همه زااین تسشن ماه معیقیوریبل دنخبل

میهد. شهب مهایتی هچم نی زونه هک دوب ی

. هشب بوخ هفطاع اب شا هطبار هک دوب شادخ یزا راگنا .اما ندوب رهق هب میهنک دومناو هراد طقف هک دوب مولعم

. دنسرب شمارا هب هک دوب نوشقح دوب. درک اتدب نوشاهاب هنومز و دندوب یر صقت ودبی ره

. نوشمرب می مدوخ ی.اب زابرهش مربب ور هچب ماوخ می بشما مگب تهب مدز گنز نیزا:

. نتسه امش پیش شا همه رخاوا میدیاین تداع تدوخ یهب باسح ور اه هچب ی: مایلعر

میدیم. سپ ور نوتاه هچب مهام داد ورام داهرف شیرینو تمناخ تقو .ره نتسهامش هکپیش اهیام هچب لثم _
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میهد. نوکت ور شرس دنخیند اب نامزمه مهیگشیش تداع قبط هک متشاد متح یپیچید شوگ وتی شاه هدنخ ی ادص

هرامش لا بند هب مشب جراخ یم شوگ ین بطاخم زا زاایهکن لبق درک عطق ور نفلت هاتوک ی ظفاحادخ وابیک تفگ ای هشاب

. متفرگ سامت شاهاب و متشگ ونید

دوب. هدنزرس و داش مهیهش لثم شادص تشادرب ار نفلت ور قوب لواین اب

ی؟ بوخ ونید:سالمزعیمز

. مدرم ی ادص نشیند زا مدش داش لد هت وزا تسشن ماهبل وری دنخبل نداد مهب ندیاور راگنا شادص نشیند اب

ی؟ بوخ وت مبوخ نیزا:سالمزعیمز

هک ونیزاجیغمیشکیدند کنشور ردقنا منینشیمدو دز شت مجال دش. هتخ مآی مه اهرد هچب ی ادص یونیداب ادص

منیمهفیمد. ور شافرح

. منتشگرب بقع تمس وهب متشاذگ درگاش ی لدنص وری ور متسد

رد ور شاه مخا نکیدنیزا تبحص رتمورا هچباهمیهش : متفگ نکمم نحل رتین هنامولظم واب مدنتخادنا هچب یهب هاگن

داد. نوکت رسی ماو هتسشن ی لدنص وری تناتم واب هناموناخ کنشور شکید.اما مه

ومع اب مراد زعیمز نکن مخا : متفگ دنخبل شکیمدواب مارآ ور نیزا هنوگ ین اربانب متشادن هچباهار ی تحاران دیند تقاط

ی. زابرهش نومتربب بیدا مگب ماوخ .می منک می تبحص ونید

دش. تحار شتباب زا خیملا تسشن اهینیزا وریبل هک دنخبل

مدرک اجباج مشوگ وری یور شوگ یمدو خرچ ولج تمس هب هرابود



. متشادن ور تادص یدزعیمز شخبب نیزا:

. منزبرس شهب ی طاع پیش مدوب هدموا

ی؟ زابرهش نوشم رببی بشما رادی تقو . مدروا مدوخ وراب اه هچب امااالن

. مراد تقو ممناخ اربی مهیهش ونید:نم

ملا. ....بند نوبا خی بیاهب
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. ماجنوا دیهگ عبر اتیه هشاب نیزا:

. ظفاحادخ زعیمز مترظتنم سپ ونید:

هنکن. عطق ور نفلت ات مدز ادص ور شمسا هلجع اب

نیزا:ونید؟!

؟ مناج _

ظفاحادخ زعیمز. شاب تدوخ بقارم _

. ممناخ روطن مهی مه _وت

اهخیهر هچب هب ایهن لخاد وزا مدرک شم ظنتی شکیمدو یهبایهن تسد . متشاذگ دروبشاد ووری مدرک عطق یور شوگ

. مدش



ی. زابرهش وسی پیشهب دعب ونیدو ومع لا ربیمبند بخ نیزا:

اااروه اه: هچب

. مدرک تکرح دوب هداد ونید یهک سردا تمس وهب مدرک نشور شامینور هدنخ اب

ی رادهگ هگ مود لغش ناونع وهب دوب هتفرگ یدا شردپ یزا بوخ هب ماالکور سن وبیزی شورف یرخیدو هفرح ونید
میدرک. هلماعم

هدشن ماجنا شا لای قتنا ی اهراک و دوبن شا ی مسر یو تلود لغش یزا ربخ و نارهت دوبیم هدموا هک مه تدم وتیاین
دوب. نوم ی گدنز یاربی بوخ دمارد عبنم لغش دوب،این

دوب. شاهراکمه یپیش کلم ی هلماعم هرابرد هرکاذم اپی االنمه متشاد متح

. مدرک رتدا ورزی طبض ی ادص پیچیمدو دوب هتفگ ونید یهک خینوبا لخاد

نوا وتی مه زاب اما تشادن اه هچب و داد یجیغو ادص یاب گنهامه هیچ دوب شامینپیچیهد وتی مالیمیهک گنها
هنک. مک یمور نورد تاناج ومکیزاهی هنک ممورا تسنوت یمی غولش

دوب. ونید اربیدیند تاناج واینهی دوب شوخ جعیبحملا بشما

یربیم. زابرهش هب مهاب یم تساوخ هکمی دوب یمولواینبشی تشاذ می رارق مهاب هک دوب لوا راب یهک راگنا
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میدرک. تبحص درم دنچ واب دوب هداتس ماالکای هرواشم ییک ولج سریدیم.ونید دصقم اتهب دوب هتشذگ ی عبر یک

. مداتس ای شرظتنم و مدز ی قوب



داد. نوکت ی تسد یدزو دنخبل یدابدیمند خرچ نومتمس شامینهب قوب ی ادص اب

دش. دنلب ونید اهزادیند هچب ی هدنخ یجیغو ادص

دش. شامین راوس و دموا نومتمس وهب درک ی ظفاحادخ دندوب شش هکپی اهیی درم اب ادعب قدیهق دنچ

دش. لطعم ید شخبب میگی، همه ونید:سالمهب

. هرادن لا کشا نیزا:سالمزعیمز

ابیدربیم؟ اجک حاال بخ ونید:

ی.ص زابرهش ربیم هرارق ماس:

. کچوک درم ی زابرهش ربیم نزب سپ ونید:

. مدرک مسجت ور مداهرف ماس، اجی هب ملد وتی ماس ونیدو ابدیند

شچیدیم. ورمی ندش ردام و ردپ ی عقاو معط رت تدوز هچ ره تساوخ می ملد

. منوخب نوشارب ور مدوب هتفرگدا هکی اهیی والالیی مشکب شوغا رد ور ماه هچب رسیعرت هچ ره هک دوبن ملد وت لد

. مدش خیهر شهب و مدموا نور بی رکف زا تسشن ما هنوش وری ونیدهک تسد

؟ تساجک تساوه ونید:نیزا

_مهیناجپیشوت.

ی؟ یهاربیتفو اوخ ی.منی دادن ور مباوج مدز تادص راب دنچ _اما

میمنک. تکرح ارچاالن _

؟ تس نی بوخ حتلا هگا منک ی گدننار نم ی اوخ _می



منک. شمورا مدرک عسی و مدز ی دنخبل

تحیعلایم. تفگ هشب ،اشید هبوخ بوخ حملا زعیمز _هن
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. مدنور ی زابرهش تمس وهب مدرک نشور شامینور تفگن یدزوچیزی دنخبل ال باقتم

میدش. نومدنخ ثعاب و دوب شامینپیچیهد اهوتی هچب وجیغ هدنخ ی ادص

یسریدیم. زابرهش هب دعب قدیهق دنچ

. مدرک کراپ شامینور و مدنور یگن کراپ تمس هب یگن کراپ ی دورو یرد ولبات ابدیند

دشیم شامینپیهدا اهزا هچب اب هارمه

تفریم. ی زابرهش ی دورو تمس وهب

. تشاد رارق ی شورف لبیط لحم لبیط ناونع هب هکد رد،ود فرط وود دوب هعلق رد بشیههب کراپ ی دورو

. تفرگ لبیط نومرفن جنپ تفریموونیداربیره اه هکد تمس هب

دنتسشن یاهمی لدنص وری نا رود همه هک یهنیمادیهر لکش هب تشاد رارق ظعیمی سویهل ی زابرهش ی ادتبا نامه رد
ید. خرچ می فلتخم تهج دنچ شکیهدمیدشورد باال تمس هب ادیهر زکرم وزا



راوس زا عنام اه هچب دوجو اما مشب هدز ناج میدشهی ثعاب دندوب هدش شراوس یهک مدرم یجیغاهیپیردپی ادص
میدش. نومندش

شبیم؟ راوس ی اوخ ونید:اینعلایهنیزامی

. نشب یممگ راذب نوشاهنت هگا مسرت ؟می سپ هراد هگن ورکی اه هچب _

بینا. ننوتب مه انوا اسویلیشبیمهک راوس تساه هچب بش بشما میگی. تسرد _هرا

؟ پوت رختسا نیزا:ربیم

.. کلف و خرچ ربیم ماس:هن

. مسرت می مدشن راوس اتحاال نم :اما کنشور

متش. یهک.نمپی چوک ی جبا هک هرادن سرت ماس:

دوب. عسید اهی فرح بشیه شاه فرح دوب هتفرگ ما هدنخ ماس ماه فرح زا

شبیم. راوس کلف و خرچ ربیم سپ ونید:

روخیم.. یمی نتسب مهمیریم شدعب . مقفاوم منم نیزا:

ااروه اه: هچب
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هرخ بال هرفن سی فص وتییه هدنوم رظتنم ینلبیطو تفرگ زا دعب تفریمو کلف و خرچ تمس یهب خوش و هدنخ اب
سرید. نومهب تبون

مک درکیم.مک تکرح وهب دنتسشن دیرگ تمس رد ماس وونید تمس ردیک اهرتخد و دشیم.نم ی گنر زبس کقاتا لخاد

ببینیم. نوماپ زازیر ور رهش یملک تسنوت ومی تفر باالمی تشاد قاتا

یم. تفرگ رارق هطقن وامردباالرتین داتس ای کلف و خرچ سار رد تسرد کقاتا

. ندرک ندنوخ رعش و ندز تسد هب عورش اه کقاتا رد رضاح دارفا قبیه

دندز می تسد و دندرک می هارمه ابقبیه دنتشاد قوش اب مه اه هچب

رعش ونیزا ماس لثم و هنک شومارف یشور نارگن عسیمیدرک هک تشاد ناج هی ردقنا اما دوب نارگن مکی کنشور
. هنزب تسد و هنوخب

دنخید. می دنلب ی ادص واب میدرک هاگن ور اه هچب تذل اب تشاد ونیدمه

نلا؟ حشوخ ردقچ ونید:میبینینیزا

هشک رپمی هراد ملد هک هخا ی. زابرهش میایم نومدوخ اهی هچب ، داهرف ابشیرینو هارمه داوخب ادخ هگا دیهگ تقو دنچ

.ینعیمیهش؟ اهزور هباین اربیسریند

هکمیهش. همولعم : متفرگ ماه تسد ورمینو ستسد و مدش مخ مورا و مدز ی دنخبل

. هدنومن اه هچب ندموا ندیا چیزیاتهب یهک مینود

. شا دیهگ فصن اه هچب یمیو گدنز یزا فصن میهش.وت هلماک نوم ی گدنز هکبینا نوماه هچب . مراد اهوزرا ونید:خیلی

ثک ور نوشاه تروص اذغ ندروخ تقو .یا نودب مه لا بند هنوخ پبیهچووتی هنوخ وت نوشاه هدنخ ی ادص داوخ می ملد

. نروخب مورا هدش ی تسام هک ور نوشولوچوک اهی تسد و ننک یف

و ننک می سول ور نوشدوخ هک یاه عقوم اصوصخم ورببیمن. شندرک ورگیه دنخیند و نتفر هار داوخ می ملد هک هخا

رومیچینن. وبل ننک می ضغب
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میدش. سح نوماه هچب دوجو شرانک هشوگ ره رد هک یی .وریاها تفگ می شن یشیری وریاها زا وشاد نانچمه ونید

هار زا نامز نوا هککی یشیرین.خا شوگ یود اهوم تحیزا نوشاه اهورگیه هدنخ ،زا تفگ اهمی هچب اب ندرک زابی زا

نکیم. شنت ی تروص چینراد نهار یموپی دنبب ی شوگ ود یشیرینور اهوم یم نوتب میسریدهک

. مدب شوگ اهیونید فرح شبیمنوهب مهیناج اه تعاس تساوخ می ملد وهک دندوب وشیرین گنشق ردقنا شاها وری

فرح هب هک میدرک مراداو دیهگ فرط زا شن ی شنلد و مرگ ی ادص فرط زایه دوب هتخاس نومارب یهک گنشق یی وریاها
میدرک. ممورا جعیب و دوب نکسم لثم مارب شادص . مدب شوگ شاه

حاالهکاینباالم تساوخ می ملد و دوب رت شزرا اب مارب یزی چره یمزا گدنز وتی ماه هچب ونیدو دوجو هظحل نوا وتی
ی تخا رد هک شبوخ اهی تمعن مامت تباب و هدرک مقح رد یهک فطل همه این تباب منک رکشت شزا مرت دزنیک ادخ وهب

دوب. هتشاذگ مرا

. متفگ ور شرکش لد هت وزا مدش خیهر دوب ادخ ی گرزب اهی هنوشن هکیکیزا هام وهب مدرک دنلب نامسا هب ور مرس

می نوبز هب ور دوب هدش عمج مبلق وت یهک تاساسحا نوا مامت و مدرک می زاب نوبز دوب.ابید ونید هب فارتعا تبون ایرابن

. مدروا

ربیمز. ماه مشچ وتی ور متساسحا مامت مدرک عسی و مدش خیهر شهب و مدز ادص ور شمسا مورا

نیزا:ونید؟!

ملد؟ ناج ونید:

دش. ماه وریبل تلا جخ و مرش یرپزا دنخبل نتسشن ثعاب و منوج هب داتفا تفگ یهک ملد ناج مهیهش لثم
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ی سرت هکمی متشاد سرتسا ردقنا . مدرک رورم یدور خرچ می منهذ وت ایهک هلمج راب دنچ و مدنک ور مبل تسوپ سرتسا اب

شنتفگ ی هدما ور مدوخ و مدرک رورم ور مفرح ی... هلمج هب هلمج ، هملک هب هملک واو، هب واو رخا .اربیراب منزب قپوت مد

. مدرک

نیمزا؟! هدش :چیزی تفگ هرابود رتزانم تقاط وبی درک مهاگن رظتنم

هچاباینلدبی میداد تبسن ممسا هب یهک رخا اینمیم تسنود منی هک خا

مامیدرک. هبنج

. مدرک شزاون ور شتسد و مدز ی دنخبل

... طقف نیزا:هن

چی؟ طقف _

ونید. مرانک زا ورن تقو ورن...هیچ طقف _

. مدرک تداع تاه هنوش ی مرگ تحیهب تنت ترطع ،هب تاه هدنخ ،هب تندوب هب نم

بیوت. مرب اجک هخا . مراذ منی تاهنت تقو منیمر،هیچ تقو ید:هیچ سوب و دروا ورباال متسد مورا یدزو دنخبل

منک. ورپیاد وت گنشق اهی مشچ زجایاجن هب منوت ندیامی اجک

اهینمی. مشچ رون وت تسوت رطاخ هب نشخرد می ،رگا نگنشق رگا اه مشچ نیزا:این

طقف اه مشچ الاین .صا نتس نی گنشق شاه مشچ یدیهگاین شابن ی.وت شاه هدنخ لدیلی وت ندنخ اهمی مشچ رگااین

. نگنشق اربیوت

. ندرک ی گدنز هساو ما هنوهب دشی ی دموا ی تقو ونیدزا

میمنک. قد نم ی راذب ماهنت هک یور زور نوا ادخنیهرا اما ممورا تمراد مهینهک
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. مراد ور اه هچب وتو تقو منیمر اجیی .نم تسا رفنود ام .اهنت نزن یی اهنت زا فرح شش _هی

ی. تسه مرانک یهک سرم ونید. مراد تسود _

. مشاب نوترانک مهیهش میمد لوق . مراد تسود منم _

رتمیهش. لماک نوم ی تخبشوخ بینا نوماه هچب ی تقو _

منیدشیم. راد هچب تقو هیچ ینمینیزا،تحیرگا تخبشوخ لدیلی _وت

. مدش خیهر شاه مشچ وهب مدز ی دنخبل

یم. دشن کلف و خرچ یباکین هرابود تکرح هجوتم هک مدوب هدش اهیمه مشچ وحم ردقنا

یدو صقر می باکینباالیی دارفا تسد ی ادص اب تشاد و دوب هداتس باکینای مینو کنشور یمهک دموا نومدوخ یهب نامز
میداد. نوکت ور شدوخ

مه ماس میداد. نوکت ور شدوخ دوب هتسشن مرانک یک روطنومه مه ولوچوک ونیزا دوب هدش دنلب یونید ههقهق ی ادص

یمیدرک. هارمه و دنوخ می گنها اب

هرب. تنوبرق ومع مناج، کنشور هللا شام ونید:

یم. جبا هب هدب شاباش ومع ماس:

. مشچ ونید:ایهب

هدب. کنشور دشاتهب شب وتیجی زا لوپ ندروا رد لوغشم ونید

درک. رت دنت ور شتاکرح ی رتش بی قوش اب مه کنشور

. تشادرب مدق ونید تمس دشوهب دنلب مرانک یزا سغت نیزااب

ومع. ماوخ می :نم ولوچوک نیزا

دش. کبس مدوب هتسشن باکینهک زا تمس این مدرک ساسحا هظحل نومه



مهمیهد. وت هب نیزا:شبیننیزا

. دندش مخ وونید ماس تمس هب ود ره کنشور دشیدباکیننیزاو اهی نوکت اب

هب ور شرس . منک یری گولج شنداتفا شکیمداتزا ششوغا رد مکحم و مدرک زارد نیزا فرط هب ور مه تسد تعرس هب

متسب ور ماه مشچ سرت وزا مدرشف ما سیهن
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. مدش ونیدخیهر وهب مدرک زاب ور ماه مشچ ونید ورفیدا کنشور یجیغ ادصاب

... کنشور سحین، ونید:یا

هتفرگ شلغب وتی ور ماس رس وونیدردحلایهک دوب هدش هلچم ملغب وتی سرت نیزااب متخادنا باکین لخاد یهب هاگن
. دوبن کنشور یزا ربخ میدرک.اما هاگن اپیینور تشاد باکین لخاد زا دوب

ونید. نتفگ سحین یرفیدایا ادص دشیدباکینو اهی نوکت ، کنشور دوب،اجیخلای حضاو چیز همه

هکمیدیمد. چیزیور منکرواب تساوخ منی ملد اما

منک. هاگن واپیینور مشب مخ و مدب تکرح ور نلوتان و ناج نتبی متشادن تارج تحی

نیزا:ونید...ونید...ونید



ورفیدامیدز.. میدرک هاگن اپیینور طقف منینشیدو میمدز شادص رهچی

کنشور ... کنشور ونید:یالعی...

ناج. یزاجیغوهی ربخ هن دوب هدنخ یزا ربخ هن .دیهگ تفرگ ارف توکس ور کراپ ی همه قدیهق جنپ ضرع رد

ودیدیم. کنشور نوج بی مسج تمس دشیموهب باکینپیهدا یزا روجچ یمد مهفن باکین نداتس ابای

کنشور دزاتهب رانک ور مدرم و داتفا هار هب نم زا رتولج .ونید شمن ببی متسنوت ومنی دندوب هدش عمج شرود عمجیت

سریدیم.

. مدرک ندز جیغ هب عورش هاگادوخان دوب نوخ رد قرغ شتروص و دوب مزین ور هک کنشور ابدیند

ین. سحا .یالعی...ی سرب نومداد هب تدوخ ادخیا . کنشور نیزا:خا

. تفرگ ششوغا رسیعرد و تفر کنشور تمس ونیدهب

سن... ال وبما هنزب گنز شابین.یکی دوز . سن ال وبما نزبید گنز ونید:
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دوب. ونید شوغا رد کنشور ناج بی مسج هب مساوح مامت اهنت منینشیمدو ور فارطا ی اهادص

. مدش کنشور دنلب ی اهوم ندز رانک لوغشم و متسشن ونیدوریمزین رانک



دوب. هدش راجی نوخ نوشیش پی رانک و دوب هتسب ور شلگشوخ اهی مشچ

دوب. نوخ رپزا مه شناهد بینیو

. سا هدنز هک وگب ؟ونید... سا هدنز نیزا:

ی یسیهن هسفق ووری درب اپیین ور شرس ی تحاران اب دندوب هدرک خیس ور شاه هنوگ شاه کشا ونیدردحلایهک
. تشاذگ کنشور

هن؟ سا هدنز نیزا:

. مترکون ادخیا .اوی هراد بلق نابرض زونه ...هرا ترکش ادخیا ونید:خا

نم وتیلد .اما کنشور دندوب هدنز تباب زا میدرک رکشورادخ دنلب ی ادص واب تخ میری کشا اه هنوو ونیدعیندی

. هتفو بی شارب ی قافتا هراچ بی کنشور بیدا سن ال وبما زاایهکن لبق یمد سرت می دوب یی اغوغ

. هبوک می مرس هب ور مکحم کتپ یه مادم ی سک مدرک می سح و مدوب هتفرگ درد رس زیدا سرتسا زا

م سنا رواژ لنسرپ سابل یمد.ابدیند خرچ شتمس هب تعرس ربیمهب رانک تساوخ می نومزا هک درم ییه ادص نشیند اب

شکیمد. رانک ور مدوخ مورا و مدز ی دنخبل ماه رگیه ینو

. ندرک کچ حیتایشور وعاالمئ نتفرگ ور شرود تعرس هب

. هراد بلق نابرض سا هدنز ونید:

درک. کچ ور کنشور تسد ضبن زاب یطا تحا واربی داد نوکت رسی درم

.. سا هدنز رکشور ادخ داد: نوکت رسی یدزو دنخبل
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وربیهرا. دراکنارب هک درک شراکمه ایهب هراشا . مدش خیهر سنا رواژ رتکد وهب مدز ی دنخبل ود ره

دنچ شهب و ندرک لصو شندب هب ور هطوبرم اهی هاگتسد ندرب شامین لخاد رسیع و نداد رارق شور ور کنشور
. دندرک رزتیق ور لوپما

میما. نوتهارمه :نم متفگ رگیه واب هنک تکرح و هدنبب ور سن ال وبما رد تساوخ

. مدرک شهاگن و متشگرب ونید تمس رگیههب اب مشاب لخاد درک هراشا و داد نوکت رسی

میمر. نوشاهاب نیزا:نم

شامینمیما. اب نوترس تشپ منم _

. هتفو یمنی قافتا شهللاهک نا

. مدش راوس و متفر سن ال وبما تمس هب تعرس وهب مداد نوکت رسی

یم. داتفا هار وهب دندش راوس ولج مه دیرگ رفن وود دوب کنشور وسریگدیهب باکچ لوغشم اه راتسرپ یکیزا

مشچ ی ولج ناتسربق یریزا وصت هاگادوخان و دندرک رابیند هب عورش ماه کشا کنشور نوخ رد قرغ تروص ابدیند
. تفرگ می لکش ماه

. هشاب کنشور راظتنا یرد موش قافتا زاایهکن یمد سرت می

شامی بین تشاد عسی و یمیدرک گدننار باالیی تعرس اب نومرس تشپ تشاد .ونید متخادنا نور یهببی هاگن زاشیهش

. هتفو اینی هلصاف سن ال وبما اب شن

ی؟ تسه شردام امش : راتسرپ

. مدش خیهر شهب و متشادرب نوبا زاخی مشچ راتسرپ ی ادص اب



نیزا:هلب؟

ی؟... شردام _میمگ
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:هن مدرک همرمز مورا و مداد نوکت رسی

. هراد ردپ هزاجا هب نیزا لمع .اربی ناتسرام بینابی شا هداوناخ گبیریاب سامت هرتهب _

. مدش ششزاون لوغشم و متفرگ تسد رد ور کنشور ی ولوچوک اهی تسد و مداد نوکت رسی مورا

؟ مگب نوشهب هک متشاد الچی ؟صا متفگ می نوشهب یابید روطچ . مدب ربخ هفطاع یو مایلعر یابیدهب روجچ متسنود منی

نوش ی گدنز هکلب نوشا بش اهنت هن ربخ حاالاباین .اما هشاب هفطاع یاربیمایرو ندنومدا هبی بش یه بشما دوب رارق

تخ. میری مهب

ابمایر بش اتیک دوب هدرپس نم اهارهب هچب میدیدهک هفطاع ور قافتا یاین لصا رصقم ی مایلعر هک متشاد امتح
. ننکب او مهاب ور نوشاه گنس و هنزب ور شاه فرح و هنکب تولخ

اه هچب هزاجا بی هفطاع هگب تسنوت اهومنی هچب ندرب اربی مدوب هتفرگ هزاجا مایر زا هک دوب ی قاب شرکش اجی مه زاب
. هدرپس نم هب ور

. هتفو بی اهولقود یا شدوخ یاربی قافتا و مگب هفطاع هب یمد سرت دیهگمی فرط زا



. مدش خیهر راتسرپ شامینهب نداتس ابای

درک هراشا رد وهب درک ردوزاب

شبین. پیهدا افطل سریدیم. : راتسرپ

. مدش رسیعپیهدا و مداد نوکت رسی

. ندش دراکنارب ندروا رد لوغشم و نداتس یردای ولج و دندوب هدش مهپیهدا دیهگ راتسرپ ود

ونید:چیدشنیزا؟

. مدش خیهر دزنیکمیدش مهب تشاد نونز سفن ونیدهک وهب متشگرب بقع تمس هب

مامت واب مدرک دازا ور مادص و متخادنا ششوغا وتی ور مدوخ ونید سریند اب منزب ی فرح متسنوت منی ضغب تدش زا
. مدرک رگیه دوجو

منی مدوخ لا بند شاک . مشخب منی ومدوخ تقو هیچ هتفو بی شارب ی قافتا هگا .ونید تفگن مهب چیزی منود نیزا:منی

. نوشمروا
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. نسرت اهمی هچب نکن چیزیمنیهش.رگیه شابن نارگن ونید:

. مدرک هاگن فارطا وهب مدرک جراخ ششوغا زا ور مرس سرت اب مداتفا ماس یدانیزاو هزات

نوشاه ایرگیه هظحل و دندوب هداتفا قه قه هب ود یره تحاران و سرت تدش وزا دندوب هداتس ای نومرانک ماس نیزاو

منیدش. مومت



ونیزا. ماس هب هسرب هچ مدب ی رادلد ور مدوخ متسنوت تحیمنی هک دوب دب حملا ردقنا

. لخاد ونید:ربیم

الهمز. شردپ هزاجا ننک شلمع ناوخب هگا تفگ بینا. هفطاع نزبیممایرو گنز نیزا:ابید

دبیم. ربخ نوشهب ی روطچ حاال مدوب هدرک شومارف ال ونید:اویصا

میهنک... قد هفطاع نیزا:ونید...

منک. یموربینا نارگن تدش و منک لماک ور هلمج متسنوتن و تسکش مضغب ماه فرح مینو

گبیم. نوشهب هکابید هرخ بال تس اینی هراچ _

. مگب نوشهب منوت منی نم منیمنک وراک _نماین

میمنز. گنز نوشهب نم هشاب کنشور هب تساوح لخاد ورب اه هچب بخ.اب _خیلی

وای مدش نوم شپی هار .مینو مداتفا هار هب ناتسرام یبی دورو تمس وهب متفرگ ور اه هچب تسد و مداد نوکت رسی

. مدرک هاگن ونید وهب مداتس

نیزا:ونید

؟! مناج _

حلایمی هچ ببین راذب انوا اجی ور نومدوخ ، نوج زا رود گنیر.هب لد هب درک ی قلخدب یدزیا فرح ی مایلعر _هگا...هگا

هش.

شابن نارگن زعیمز منود _می

مداتفا هار هب هرابود و مدز ی دنخبل



ح
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° یلعریما °

. دیخرچیم تشاد مرس وت کنشور مسا اهنت و مدینشیمن نفلت تشپ زا ور دیون یاه فرح زا مودک چیه

. مدشیم هیبنت متشاد هک دوب یا هدرکن ای هدرک هانگ مودک تباب منودیمن

. هشب ادج مزا هشیمه یارب رابنیا هکنیا زا مدیسرتیم و متشاد ور کنشور متسنوتیمن تقو چیه راگنا

هدز. تکشخ ارچ ینزیم فرح یراد یک ؟اب یدیمن ونم باوج ارچ ماوت اب ریما ... ریما : هفطاع

یشوگ تینابصع اب مدب نوشن یشنکاو منوتب هکنیا زا لبق مدش هریخ شهب هدز تشحو و مدیرپ اج زا هفطاع یادص اب
. تشاذگ ششوگ یور و دیشک متسد زا ور

:ولا؟ هفطاع

..._

؟ نیتسه بوخ دیون _سالماقا

..._

. ننکیمن تیذا هک اه هچب منیبب . میبوخ مهام نونمم _

..._

؟ هدشیچ . تفگن یزیچ . مرانک تساجنیا ریما _هن

..._

. هدش یچ دیگب بخ . دینکیم منارگن دیراد _

..._



یلعای یلع... ..ای کنشور .هن... کنشور _

. هتفگ شهب ور زیچ همه دیون مدیمهف دش دایرف هب لیدبت هک شاه نتفگ یلعای

. داتفا نیمز ور غیج واب شا هدمارب مکش ور تشاذگ ور شتسد هیرگ اب

مدیشک شوغا رد ور شنت و مدنوسر شهب ور مدوخ هنک طوقس هکنیا زا لبق

. میداتفا نیمز یور مهاب ود ره شدایز نزو رطاخب اما

. درکیمن شمورا مه نم یاه فرح و دوب هدرک رپ ور هنوخ لک شاه غیج یادص

وت یروجنیا هک مرادراب نز رطاخب ای منک هیرگ مرتخد رطاخ هب متسنودیمن و دوب هدش ناور ماه هنوگ یور کشا لیس
. دیچیپیم شوخ هب درد وزا دوب هداتفا مشوغا
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ی° °مایلعر

ید. خرچ می تشاد مرس وت کنشور مسا اهنت منینشیمدو نفلت تشپ زا اهیونیدور فرح زا مودک هیچ

. مدش بنتیهمی متشاد هک دوب ای هدرکن یا هدرک هانگ مودک تباب منود منی

. هشب ادج مزا اربیمهیهش ایرابن زاایهکن یمد سرت ومی متشاد ور کنشور متسنوت منی تقو هیچ راگنا



هدز. تکشخ ارچ مینزی فرح منیدی؟ابکیرادی ونم باوج ارچ ماوت :مایر...مایراب هفطاع

ی شوگ یت نابصع اب مدب نوشن ی شنکاو منوتب زاایهکن لبق مدش خیهر شهب هدز تشحو اجرپیمدو زا هفطاع ی ادص اب
. تشاذگ ششوگ شکیدووری متسد زا ور

:ولا؟ هفطاع

..._

ین؟ تسه بوخ ونید _سالماقا

..._

ننک. ذایتمنی هک اه هچب بوخیم.ببیمن مهام نونمم _

..._

؟ هدش .چی تفگن .چیزی مرانک تساجن مایرای _هن

..._

. هدش گبیدچی بخ مینکید. منارگن _رادید

..._

ی ..یالعی...یلعا کنشور .هن... کنشور _

. هتفگ شهب چیزور همه ونید مهفیمد دش رفیدا دبتیلهب هک شاه نتفگ ی یلعا

. داتفا مزین وابجیغور شا هدمارب مکش ور تشاذگ ور شتسد رگیه اب

شکیمد شوغا رد ور شنت و مدنوسر شهب ور مدوخ هنک طوقس زاایهکن لبق

یم. داتفا وریمزین مهاب ود ره شدا زی نزو رطاخب اما

منیدرک. شمورا مه نم اهی فرح و دوب هدرک رپ ور هنوخ لک شاه یجیغ ادص

یوت روجن هکای مرادراب نز رطاخب یا منک رگیه مرتخد رطاخ هب متسنود ومنی دوب هدش ناور ماه هنوگ وری کشا سیل
میپیچید. شوخ هب درد وزا دوب هداتفا مشوغا

part401#



هداد مرازا دنچره یهکمیشکید درد همه زااین دوب هدش نوخ میدز.ملد هجز و درشف ورمی شلد زیر مکحم زیدا درد زا

هنک. ناربج ور شهانگ و ردبیهرا ملد اتزا دوب هدرک ور شش یتال همه تدم وتاین اما دوب

.ونید متشادرب ور دوب هداتفا وریمزین هک یور شوگ زا تعرس وهب مدموا مدوخ شکیدهب یهک شارخ شوگ ابجیغ

. مداد ور شاه رفیدا باوج و متشاذگ مشوگ یور شوگ دمو. می تشاد شدا یرفی ادص و دوب طخ تشپ زونه

...ولا هفطاع ونید:ولا...مایر...

منک؟ شراکچ سرب مداد هب هدش دب شلا ح هفطاع مایر:ونید...

. نسر می تسد زا نراد ما هچب و نز

دوب... صمیتبی هچ ادخاین ای

راشف رطاخب نکی شمورا .عسینک شنت نداد ژ اسام هب نک عورش دعب سنا رواژ نزب گنز لوا مایر... شاب مورا ونید:

هشکب جیغ راذن هداتفا یهباینحلا بصع

. هرتدب شارب هشب ی بصع رتش یبی چره

. ظفاحادخ هشاب کنشور هب تساوه . هشاب ... هشاب _

. متفرگ ور سنا رواژ ی هرامش و مدرک عطق ور نفلت تعرس وهب مدشن یونید ظفاحادخ نشیند رظتنم دیهگ
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ی رادراب سابل رطاخب . مدرک شنت یی وتنام و متخادنا هفطاع رس شلایوری تمحز سرید.اب سنا رواژ دعب قدیهق دنچ

. هشوپب راولش دوبن المز دوب شنت یهک دنلب

زاب ور روسناسا رد لومعم قبط . شمدروا نور بی هنوخ زا مدرک شدنلب وریمزین زا تمحز وهب مدش راولش بیخیلا

دوب. هدرک گیر مجنپ هقبط ووتی دندوب هتشاذگ

رفیدامیدز. ور کنشور مسا شاه رگیه میدشومینو رتش بی هظحلر مهه هفطاع درد

. هدموا ترس ببیمنبالیی مرادن تقاط .نم نکن شرتدب زااین نومعضو . مموناخ نکن رگیه ادخ ور ...وت هفطاع ی: مایلعر

امتح هملا حصیحوس نومچب تفگ ونیدمی هنرگو تس ینی نارگن اجی شاب نئمطم شاب مورا کنشور نوج ور وت
چیزیشمنیهش. هتسکش شرس یا شتسد



روطیشمنیهش. یک چوک قافتا وقیههبیه تسام رتخد نوا

. شاب مورا لقادح تمکش اهیوت هچب رطاخب نکن مایررگیه گرم ی طاع

. هنوم می سملا هتفو بی عافترا نوا یزا سک ترظنب . داتفا کلف خرچ زاباالی ما هچب ی تقو مشب مورا زاوخ می روطچ _

مایر شش رببپی ونم حلایه هچ االنوت تس نی مولعم ملگ تسد رتخد .اوی هربب ور ما هچب متشاذگ هک هدب گرم ونمادخ

... شش رببپی ونم ی سرپ رهکیمی هب ور ربب.وت ونم میمنک تسامتلا
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سریدیم. ناتسرام هببی دعب قدیهق لهچ دزنیکهب و تفرن تش پی بوخ مدرک می رکف یهنان بشوخ هک مه اه ردقنا

دوب. ی رتسب کنشور شکدوک شخب رد ناتسرام بی نومه

. مدش شامینپیهدا وزا مداد ما هدش کشخ نت یهب نوکت روسناسا رد ندش زاب اب

. دموا دراکنارب ابیک هارمه راتسرپ یک اهتنا نوا زا

. دندش لخاد و دنتفر ناتسرام یبی دورو تمس هب تعرس وهب دنتشاذگ تخت وری ور هفطاع

. متفر می نوشلا بند هب دنتفر یهکمی تمس وره متفر تشاد مربی مدق شردام لا بند هب هک هجوج لثم نوشرس تشپ

. روجاو و روج اهی راتسرپ زا دش رپ قاتا ناثیه دنچ ضرع ورد دندرک قاتا لخاد ور هفطاع

دوب. هتخ ری مهب ور مباصع هفطاع اهی یجیغاهونهلا ادص

. مبوکب هبدیراو ور مرس تساوخ می ملد یهک ردقنا

. مدب ماجنا راکیابید هچ متسنود ومنی مدش یمی بصع رتش بی منک شمورا متسنوت ومنی مدوب ناوتان زاایهکن

گبیرید. رظن زیر مادم ور شسفنت و بلق نابرض . اجنوا نکید شلقتنم نکیدو هداما شارب ور لمع قاتا : رتکد



. مدش خیهر شهب و متفرگ تسد رد ور شکتک ی هشوگ سامتلا واب متفر شتمس هب رتکد فرح نشیند اب

؟ هبوخ هفطاع ؟ هدش نوش روطی اه هچب ؟ رتکد چیه تروظنم مایر:
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میدز. جوم شهاگن یرد نارگن واما دوب درسنوخ نم الف خرب رتکد

ی؟ شرسمه امش : رتکد

؟ هداتفا ی قافتا _هلب

لمع ومهینحاالابید سریدند سردوز یازینام هلحرم هب امش مناخ ؟ هداتفا نوتن یبی قافتا گبید ابیداینور امش _

.. هتفو ولجبی هب نامز نامز میهش ثعاب هک تسا یزادالیلی دادعت ی بصع راشف و ناج ،هی سرتسا ، بارطضا ، سرت . نشب

دبینشید. ربخ بشما _هلب،

. هداتفا اسویل وزاباالییکیزا دنتفر کراپ هب نومناگتساب هارمه ... نومرتخد

ما. هچب پیش مرب هدشن تقو زونه ...تحی داتفا نشیدهباینحلا وهک ربخ این

. مداد رس رگیه دنلب ی ادص واب مدش دندرک می مهاگن بجعت اب دنتشاد هک مدش ی مدرم بیخیلا مضغب ندش هتسکش اب

م رکشورادخ و میداد نوکت ی تحاران رساب درمیدش مرانک یزا کره و یورریشمیدرک مدا ره لد هک رگیهاهیی نوا زا
تس. نمنی اجی هک یدرک



. مداتفا درس وریمزین ماپ زیر ندش خلای سح اب

شارخ و سایبدیدند ماهوناز تفج مندروخ زااینمزین مدوب نئمطم و مدرک می سح ماهوناز وری ور شزوس
. دنتشادرب

رفیدا واب تسشن مرانک دوب شا هرهچ وتی یهک دوهشم ی نارگن اب هنکب ظفح ششمارا درکن عسی تحی رتکد ایرابن
دز. ادص ور راتسرپ

نوشیمو وپی تفر سیهایمی مه ماه مشچ ید، خرچ می مرس رود تشاد چیز همه منینشیمدو حضاو ور فارطا اهادص
تیرمیشکید. ماهوربا اتود مینو اجیی
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. دموا مغارس هب یزاب تنعل درد بلق نوا و دندوب هدش ضبقنم منت الت ضع مامت

دوب هدش راوشد مارب شکیند سفن وتحی میدرک سخ سخ ما سیهن

... مبلق اهی صرق نلایمد: مادص هدنوم وابهت مدرشف مبلق ور متسد درد اب

. ممسآ ی رپسا

یبلقی. لکشم رادیمه مسآ :مه رتکد

مشچ و مداد نوکت رسی اهنت منزب فرح وکالمی مدب نوکت منهد وتی تشوگ یهتیهک نوا متشادن نوج تحی ایرابن
. متسب ور ماه

. مدرک ساسحا متسد رد ور شزوس هک دوب هتشذگن ناثیهای دنچ زونه



. مدش خیهر متسد وهب مدرک زاب ور ماه مشچ مورا

یورپیادمی صرق تشاد دوب هدروا شهارمه رادیهک خرچ میز لخاد زا مه راتسرپ و میدرک لصو رس مهب تشاد رتکد
درک.

داد رتکد تسد وهب درک هکپیاد ور صرق

. دنتسه بلق اهی صرق هک مهفیمد

. متخانش ورمی شاهدلج یمه خسرف دص زا هک دندوب هدرک فرصم یور تنعل اهی صرق این ردقنا

. داتس میای زاپتیند مبلق دندرک می نوشادج نم زا راگنا و مدرک یمی گدنز هک دوب اه اهسلا صرق نم ال صا

نکبیم. شن ی رازس ور ترسمه رتدوز یم نوتب ی،اتام نکرپ یتور اضر هگرب ی نوتب ات هشب رتهب ابیدحتلا روخب :ایون رتکد

. هتفو دبیبی قافتا ردام یا هچب اربی هنکمم درک ربص زااینمنیهش رتش بی
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علبید. ور اوه عمط شکیمدواب معیق سفن دنچ ی رپسا زا هدافتسا زا دعب و مدروخ ور صرق

مدب. حرش شارب ور هفطاع ارشیط مدرک عسی ندنک نوج دشابلکی رتهب هک حملا

... ندرک لقتنم شمحر هب هاگش ی امزا لخاد ور اه هچب ، هرادراب ولق ود هفطاع ی: مایلعر

. دندرک عورش ور شا هرود و تاش ی امزا یمه رادراب زا لبق هام شش زا هشهام تفه االن...االن



؟ هتهارمه یش کشزپ کرادم نکی تبحص خیلی داوخ منی بخ :هیش...خیلی رتکد

. مدرک هراشا دوب هداتفا مرانک هک مکرادم هبکیف مورا

ادخ. ور دبینوت مهب شزا ربخ یه هناتسرام وتیمهینبی ما هچب طقف ... طقف مایر:وتیاینکیهف.

چیه؟! شمسا _

. هشلا س تفه . اسراپ کنشور ... کنشور _

نکیم. لمع ور تنز رتدوز ات نک اضما وراه هگرب این شابن هیچچیز نارگن _

بجار و ننزب شخبمارا تهب میمگ

. ندب ربخ تهب مه تا هچب

. هنکن تا یمک گرزب زا ادخ رتکد منونمم _

. نوشارب هدب ماجنا ربمیدا تتسد راکیزا ره یوتمیمنک رکون مراد رمع ات

. نتسه نم ی گدنز همه ایناه

هگن زاب ور ماه مشچ ی تخس .هب دندرک گنسینیمی ماه کلپ و دوب هدش رات اه مشچ ی ولج دش. دنلب مرانک یدزوزا دنخبل

ورببیمن. رتکد ندش رود ات متشاد

یبی عملا تسد هب ور نم و دندرک ور نوشدوخ رثا شخبمارا اهی صرق هک مدش هجوتم وریمه ماه کلپ نداتفا اب
. دندرپس ی ربخ
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. مراد هگن زاب متسنوت منی شزوس تدش زا ور ماه مشچ و میدرک درد مرس

میدرک درد و تخوس هکمی دندوب هتخ ری ماه شوگ وتی غاد برس راگنا اما مینشیمد مفارطا رد یور مومهفمان ی اهادص
منینشیمد. حضاو ور یی ادص وهیچ

منک. زاب ور ماه مشچ مورا مدرک عسی و مدروخ نوکت تسشن ی مرگ اهی تسد ردمینو هک متسد

ی مرگ اهی تسد واین همرانک سیمین نامام هک مدب صخشت متسنوت یمی تحار میسریدهب ماشم هب یهک رطع وبی زا
. تسه نوا هب قلعتم متسد رود دندوب هدش لفق هک

مشچ شزوس ندش رتش بی ثعاب و تسشن ماه مشچ وتی قاتا یمینو باتهم دشید رون دندش ادج مه زا هک ماه کلپ
. شاه

. مدرشف مه هب ور ماه کلپ و متسب ور ماه مشچ هرابود و متفگ ی خا مورا

منک. زاب ور ماه مشچ هرابود متشادن تارج اما مینشیمد مشوگ رانک سیمینور نامام ی ادص

. رتکد اقای دموا شوهب رکشورادخ سیمین:اوی

. تساهوراد رزتیق رطاخب یشمه شوه بی هبوخ شلا ح متفگ نوتهب هک نم مناخ :هلب رتکد

. ردام .مایر...مایر هنکن نوتمک ی گرزب زا ادخ سیمین:

. مدرشف ور شتسد مورا واب مدز شادص مورا ابنهلا

؟! ماجک مناج،نم سیمین مناج مایر:

تس؟ نی تدا یی ناتسرام _بی

. هشب رتهب اتدیمد مدز کلپ راب دنچ و مدرک زاب ور ماه مشچ مورا

یچی؟! هساو ؟! ناتسرام _بی



. مدش خیهر شهب بجعت واب گنگ دشو کاپرطاخ چیززا همه لکلب قدیهق دنچ اربی

مدروا هبیدا ورمیدرب هفطاع مسا هک رتکد ی ادص اب اما هداتفا ی قافتا هچ هک هبیدابیمرا شهب ندرک هاگن اب متساوخ می
. مداتفا ای هصمخم هچ وتی هک
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؟! نامام تساجک هفطاع ... هفطاع مایر:

؟ هبوخ شلا ؟!ح تساجک منز رتکد

. هدرک ی نادنز گنسینیور اهی فرح شتوکس این تشپ هک دوب مولعم دش. خیهر ماه مشچ ووتی درک مهاگن توکس رد

ربخ نشیند تقاط ی تنعل بلق واین منیمرا ماود هکاینراب مدوب نئمطم . مونشب یور راوگان دبو ربخ هرابود یمد سرت می

یممنیدرک. هارمه و داتس میای تکرح زا هکاینراب متشاد امتح تشادن ور دبیدیهگ

. دنتسه مهسملا تاه هچب ، هبوخ شلا ح رکشورادخ : رتکد

رزتی لوغشم ور شدوخ دزدیدو مزا ور شهاگن ما، خیهر هاگن .ابدیند مدش خیهرمی شاه مشچ وتی هک مدوب نم ایرابن

درک. ممرس وتی لوپما ق

میهنک. ناهنپ مزا یهچیزیور هراد هک دوب مولعم

دش. مندش دنلب زا عنام و داد مله تخت ووری تشاذگ ما وریسیهن ور شتسد اما مشب دنلب ماج زا مدرک عسی



؟! هبوخ نوشلا ح اعقاو یمیگییا روطن نمای حلا رطاخب مایر:

لمح عضو تموناخ رتایهکن مهم ربخ و هبوخ نوشلا ح اعقاو . منکب ور حتلا تاعارم ماوخب هک تس دبنی حتلا _وت

. دروا ندیا هب ور تاه هچب و هدرک

مکنشور رکش،حلا :هلای مدرک شهاگن لای حشوخ واب مدز رانک ور دندوب هدش ناور ماه هنوگ وری یهک قوش اهی کشا

؟ هروطچ
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ی صاخ قافتا هدش باترپ مزین مکیور هلصاف وزا هدوب مک عافترا نوچ هدش. در ششوگ زابیخ رطخ رکشورادخ : رتکد

لگ شکاخ و هدوب ورییهد هزبس و فلع شور هک هداتفا مزین یزا تمسق ینوری تشاد یهک گرزب سناش . هداتفو نی شارب

. هشب ی زغم گرم تشاد ناکما هنرگو هدروخن اجیی هب شرس و هدوب

؟ هملا .ینعیاالنس رکشورادخ مایر:

یاه. سرتن طقف ردام سیمین:هرا

. هتفر رد شفتک مزین، هدروخ فتک اب

. ندز نوشیش پی رانک یک چوک خبیهی ات دنچ هتسکش مه شرس

دوب. ی فاک نم اربی دوب هدنز مهینهک اما دوب نوشیش واجیخبیهورپی دوب هتشادرب شارخ ملگشوخ تروص هتسرد

چی؟! داهرف مایر:شیرینو

نوشط ارشی رادیمات نوشهگن هاگتسد وتی تدم یماتیه روجم دنتسه عضیف ندموا ندیا هب متفه هام وتی نوچ : رتکد

. دنتسه وسالتم سملا ود ره تس ینی نارگن اجی نکیم.اما لر تنک ور

. نوشنن ببی نتفر سیمین:االنونیدونیزا



ردقچ اتود یاین نودب درکین.رگا نووج اتود قحاین یرد گرزب فطل هچ نوتراک یاباین منینود ردام مایر خا

. نوشاه هچب اربی ومه کنشور اربیسالتمی مه نداد شیرینی ور ناتسرام لکبی حبص نلا.زا حشوخ

. تفگ اهمی هچب زا تشاد لای حشوخ و تذل سیمیناب

، دنتشاد لکیوم اما دندوب دازون وابایهکن دندوب لگشوخ هک داهرف دوب،زاشیرینو سملا هک کنشور زا

. دندوب هدرک اعد نوم لکیاربیسالتمی کنشور و نم ی شوه بی زور وتیاینود هک ونیزا ماس زا
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وهباین مدوب باوخ هک تساه هام اهو سلا مدرک می سح هک درک رعتیف ردقن ای

دوب. هداتفا قافتا ردقچ یم شوهبب نامز وتی هک مدرک می رکف

نامام تسد مورا دب. قافتا زایه هنوشن .اینینعییه دروا منی هفطاع یزا مسا و دوبن شاه فرح ی اجک هیچ هفطاع اما

. مدش خیهر شاه مشچ وتی وابحتلایراز مدرشف ور

؟ تساجک ی طاع سپ مایر:

. دندشن ی نوراب شاه مشچ اما درک ضغب

م قرب و دعر نومسا تقویههک لثم منیگیهر شا ورگیه میهنک ضغب مدا ی تقو : تفگ هکمی مداتفا فورعم هلمج نوا یدا

. هراب منی نوراب اما یهنز

. هشب مخ شرمک و نیهرا ماود ضغب گنسینیاین تشپ یدیم سرت هکمی دوب گنسین شم وتیکال ضغب ردقنا



می شنوج اهنیهب هبرظ دب قافتا ابیه ایرابن متسنود ومی دوب هزات زونه دوب هدروخ شبلق ور اباب توف زا یهک مخز
زابینمیهر. راب وایرابن هروخ

هشاب ی ضحم قحیتق هنایهکن مونشب تساوخ می ملد نم یهک باوج . مونشب ی باوج هعفد این هکلب مدز شادص هرابود

یم. گدنز هب هکتایشمیهنز

وگب. یدیهچیزی درک مبل هب نوج نامام مایر:

... نامام تفگ مهب نوج، یسیمین تفگن یسیمین،مهب تفگن ی؟!مهب تفگ ی،نشیدیچی مایلعر هنوغاد تلد سیمین:حلا

نم؟! وقی درم یمیدرگ ردام رهم لا بند دشیهک هانپ بی ردقچ

میدزی. مادص مهینسیمین هساو مدوب یهفریق لثم تارب مهیهش

یم... ردام رهم یهب دروا هانپ و منک تکمک منوت فریقمنی وتیاجیهاگ ایهک هتسکش لد ردقچ حاالببین
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دش.. تشم متسدو ولگیمزرلید سیکب

. دوب هدروادرد ارهب مبلق میدز جوم شنامشچرد اهنیت رد یهک کشا

مدوب هدرب هانپ یش ردام رهم هب هتساوخان هک مدوب هدش هانپ یبی ردقنآ نم دوبوا اب قح

. دنک ممارآ مکی اشیدنآ ات



شکید دوخ شوغآ اررد مرسو دش مخ

ردار شمارا ای هظحل ردبینیمپیچیدواربی دوب یم گچب شیرین تارطاخ روادا جعیبی هک شا هناردام رطع وبی
درک رزتیق مدوجو

کرتید ی طاع ی روادا یابی بابح دننام شمارا امااین

مدرک رارکت ار ملا وس هرابود ضغب اب

... نامام ی طاع ی... طاع نامام _

!! هخا هیچیمنیگید ارچ .. هدش گبیدچی مهب افطل

تسشن مشوگ یمرد اهوم شزاون اب نامزمه سیمین ضغبرپ ی ادص

مایمر شاب مورآ .. مرسپ شاب مورآ _

میهش بوخ ی دوز یهب طاع حلا

میهش هزجعمو ورمیبیهن اه هچب نوا اهی کشاو هونش ورمی یام اهاعد ی ادص دوز خیلی ادخ مرادن کش

مدرک شومارف مه ار شکیند سفن هک مدش هکوش نانچ ای هظحل اربی

درک فقوت هزجعم وری رخا ردو میدش گنررپ منهذ زادیرگیرد سپ سیمینیکی تاملک

درک می تبحص هزجعم مادک سیمینزا

.. دوب هداتفا ی قافتا هچ نم ی ادخ

دنام خیهر شا ی ناراب نامشچ وری مهاگن دشو ادج هلصاف بال مردام ی وریسیهن زا مرسو دش تشم مبلق وری متسد
مناوخب شهاگن ارزا قحیتق مناوتب اشید ات

دراد هگن شدوخ وری ار نم تسناوت منی رتش قدیهقایبی ولو تحی تخت نآ منیدز فرح سیمین رگا متشادن کش

یمد. سرپ ی تخس هب

!! مینزییهنا فرح _سیمین

دوب عطاقو مکحم یهکمیزرلید دوجو ادصیماب

دز.... هرگ مه اهیشاررد هجنپو داد ناکت رسی سیمین



تسا تخس اربیش دح هچ ات ندز فرح مناوخب متسناوت یشمی نافوط هاگن زا
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... هدش ثعاب .. هدش ثعاب هتشاد هک یمه سرتساو هدوب خیلیاپیین رسازینام شراشف ... هفطاع مرسپ .. هفطاع

میدز ودود شنارگن اهی مشچ وتی مهاگن کمدرم

شکیمد رفیدا مدرک عمج وریکاج مور نی مامت ی تخس هب

هدش چی هفطاع وگب ی تسرپ یزیهکمی چره هب ربمغ هبدینهبپی وروت _

دش یر زارس اهیش هنوگ زادیرگیزا دعب یکی کشا تارطق ، دروخ سیمیناج

. دوب دنیهد یهد سرتو ناش رپی دح اراتاین شرسپ تقو اتحاالهیچ

هتفرامک وت ینام ازرس هفطاع _

دش. بوکیهد مرس ایوت هقعاص لثم امک ی هملک

پیچید قاتا وتی سحیمن یا دنلب ی ادص ابو بوکیمد هبپیناشیم مکحم ار متسد

شکید رتولج اردوخ یهد سرت سیمین



تفگ دنت دنتو تفرگ تسد ارهب منازرل تسد

شاب مورا مسق مدوخ نوج هب ..ورت شاب مورا ... تس نی بوخ حتلا تدوخ ..مایمر...وت مرسپ _

متفگ ضغبرپ هکمیزرلید یی ادص اب منک جراخ شاتسد زا مدرک عسی ار متسد

مشاب مورآ _

مشاب مورآ مزا ی اوخ وتمی تقو نوا .. سامک وت ماه هچب ردام ..منز... مفطاع .. مورآ .. نامام

تفگ رگیه شکیدابو باراال شا سیمینبینی

هنک می محر امو شاه هچب لد هب ادخ دوخ نکیم.. لکوت ابید ادخ _هب

زیهدا شندمآ شوه هب لا متحا وخیلی هبوخ حیتایش عالمئ مینگ ارتکد

باتید... ملد مایدیرد رون هلمج ینداین نشاب

.. متفر نور بی تخت یزا تخس هبو مدز رانک سیمینار

.. مدوب هدنام اج همه زا ربخ بی تخت وری هک ردق هچره دوب سب دیرگ

.. مدش می ربخ اب ماه هچبو نز زاحلا مدوخ ابید
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دنکن دروخرب اتابوا درک می تمواقم یمزین هبذاج لباقم یرد تخس یمهب اهاپ

تخت یهب درگرب ابید تس نی بوخ حتلا نک..وت شوگ مرسپ ... مرسپ _مایر

مدناسر رد ارهب مدوخ دوب ی ندنک ناج ره اهیسیمینهب ندزادص مهایتهب بی

. دوب هتسب اهیزیابیشار مشچ هفطاع یهک تقو تشاد مهایتی هچ امااین دوبن بوخ حملا

درشف ولگیمارمی نانچمه ایوقی هجنپدننام ضغب

. تفرگ رارق مرانک سیمین مدناسر ورهار ی اهتنا ارهب مدوخ دیراو کمک ابو مدز کتیه ارهبدیراو مناج بی مسج

تفگ ماید انو درک کاپ وریپیناشیمار هتسشن قرع لای متسد اب

منیشی!! ضوع تقو _وتهیچ

ی!!!! زابجلو کش هلک رسپ یک تدوخ نانچمه دشیاما ردپ

تفرگ لکش مبل جنک خلت ی دنخبل

منینکی شوگ مفرح هب حاالهک

!! ردپ بانج ورببینی کنشور لوا ات تسار تمس پبیچ لقادح

مداد تهج غتییر تمس نآ هبو مداد ناکت رسی ی تخس هبو مدرک هاگن تسار تمس درتیدهب اب کنشور مسا نشیند اب

میدش.. مارا مبوشآ ان مکیلد ورمیدیمدات مکنش ور ادتبا ابید

سریمد هک لا فطا تمسق هب

درک هراشا یم قتسم هب حلا هتفرگو گمغین سیمین



دوب هدز کتیه ارهبدیراو شرسو دوب هتسشن ی لدنص رد هک یونیداردیمد هتسخ تروص ی قاتا وریرد هبور

ی گدنمرش گنر ناثیه دنچ زا رتمک رد نم ابدیند شا هتسخ هاگنو تفرگ ارزادیراو شرس گنسیمن اهی مدق ی ادص اب
تفرگ دوخ هب

پیچید مشوگ رد یی اذک بش نآ ادصیشرد ای هظحل

درک نوگرگد ار هفطاع لا حو داد مکنشور طوقس زا ربخ بشیهک

مفساتم _نم..نم..مایر..

!!! دوب هدنمرش گمغینو زیدای شا هتفرگ ی ادص

شکیمد معیقی سفنو دش تشم متسد

لوغشمو دوب هتسشن مکنشور ردبلاین هک نیزاارببیمن متسناوت می زاب ردنیهم زاو مدوب وریشسریهد هبور حاال
دوب یش اهوم ندرک شزاون
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.. دنام خیهر درک می مرتخد جرخ تبحم هناردام هک هبنیزا تام مهاگن

. دوش اهیم هچب رداموا تساوخ می ملد تشذگ می شزا اه سلا راگنا اما دوب رود نادنچ هن یهک زور



مدوب هدرک ی وریافاب نآ واب مدوب هدرک روصت منهذ رد اهرابو اهراب ار هنحص مهین مهیهش

یهک سک مرگ دی رفسمه حواال دوب هدز مقر اربینام یدیرگیار اهرفسمهو دوب هدز مقر دیرگیار تشونرس دقتیر اما
دنک مکرت تساوخ می دوب هدرک دنت ار مبلق نابرضو دوب هتخادنا شپت هب ادادجم ار مبلق

شاداد _مایر

مدش مامشچ خیسی هجوتم هزاتوا رثاتم هاگن زاو متخود ونید هبو مدرک ادج اه نا زا ور مهاگن یانمایدونید ادصاب

تفگ ی تحاران اب مهاگن رد خویهر تشاذگ اهیم هناش وری ار شناتسدو دناسر مهب ار شدوخ گرزب مدقدنچ اب

مدوبن ی بوخ راد تناما هک شخبب ور _نم

میدز جوم شهاگن یرد گدنمرش و سرت دوب هدش امخیهر هب مه نیزا کشا رپ هاگن حاالدیرگ

متفگ هودنا اب دزرلن متشاد عسی هک یی ادص ابو مدناخرچ ونید هب ارزانیزا مهاگن

!! تشون امش باسح ور منیهش ور تشونرس _زابی

مدز بل هتساوخانو

!!! منک بدتیر هچ تسا دقتیرنچین هک نوچ _

مدنامن وا یزا باوج رظتنم دیرگ

شکیمد نور بی شناتسد ارزازیر مدوخ

تروص هبو مداتس ای مکنشور رس بواالی متفر قاتا تمس هب شکیمد می رود فسیدرکی یک مارس وری هک اهیی مدق اب
متخود مشچ دوب مرایهد اه هتشرف لثم هک شمولظمو رپیهد گنر

دز... ادص ار ممسا هکنیزازیربل نشیمد



•••••••••••••••
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هن!! مبلق یداما زرلو دمآ درد هب منادجو

دسیارب اروا ی زور هک دوب ی سک ی ادص طقف مه نآو دناسرب جوا هب ور مبلق شپت تسناوت می ادص یک طقف حاالدیرگ
!! متسناد یممی تخبشوخ ی

مفساتم خیلی مگب منوت می طقف _مایر

ام..ام..

. دنک لماک ار شا هلمج هک دش زااین عنام تسکش هک شضغب

. دوب چی هلمج متسناد هکمی دنچره

شراشف تفسو متشاذگ اهم هنوگ ی ورو متفرگ متسد هب ور شد ی فسو لپت کچوک تسدو مدش مخ مکنش ور تمس هب
مداد

تفس متساوخ می طقف هک دوب هدمآ شوج هب منوخ نانچ هظحل نآ رد اما هنک می شت ذای متروص هتریش متسناد می
!!! مهدب شراشف مدوخ هب

... دوب سملا مکنشور هک مدرک رکش ورادخ لد هت زاو یمد سوب راب دنچو متشاذگ شتسد فک ور مبل

ید شخب اممی هب مه ار هفطاع هک متشادن کشو دوب هداد لوا امزا هب اروا ادخ



یمداتپیش خرچ رد تمس هب تقاط بی سپس یمد سوب مارآ دنچینراب ار شا هتسب پویناشی مدش مخ تقاط بی
مرب م هفطاع

تخ میری کشاو دوب هدز کتیه هبدیراو رت تمس سیمینمکینآ

دیرگ.... دوب ردام

هاگن هب باطخو مداد راشف مکحمو متشاذگ دوب هداتس نیزاای رانک رد یونیدهک هنوش وری ور متسد مرب زاایهکن لبق
متفگ مارآو مدناشن یبل وروحم ی دنخبل شتحارانو هدنمرش

ربتیکمیمگ نوتهب ندموا ندیا هب ملا سو حصیح اه هچب هک ملا حشوخ _

نشب گرزب امش زویراسیهی نشب مان بحاص مراود مای

نانچمه هک هبنیزا ،اینراب مدرک مکنشور هب هک ی گنتلد هاگن ین رخا زا دعب نم و داد ناکت ی رسو یدز دنخبل ونید
متفگ هنادنمشهاوخو مارآ و متخود مشچ تخ میری کشا

هدرگرب ی طاع ات شاب نوماه هچب بظاوم _

متفر ی طاع قاتا تمس هبو متفرگ هلصاف اه نا یعزا رسو مدنامن شباوج رظتنم دیرگ
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. منادب دوبن مهم المه صا ماربو دش ی ضار راتسرپ هک تفگ چی راتسرپ سیمینهب مناد منی

مناسرب یم طاع ارهببلاین مدوخ رتدوز هچره هک دوب این تشاد مهایت مارب چیزیهک اهنت



هب یتبیهک صمو مدرب پیمی هعجاف قمع هب رتش بی متشاد ی مرب ولج صوصخم قاتا تمس هب یهک مدق ره اب یی وگ
داد.. ی مرارق فده ار مبلق ایتیز هنشت دننام مدق ره اب دوب هدما مرس

تسشن ما هناش سیمینوری تسد نامزمه تسشن یهریرد گتسد هب هک مدرس تسد

تشگرب شتمس هب متقاط بی هاگن

تسشن ای هظحل شنا زغل نامشچ کمدرم رد مهاگن

دروا منی تقاط ار ایندیراد منازوس بلقو دوبوا اب قح بباریمن.اشید هفطاع نم تشادن تسود مه زونه

مدرک زاب ار ردو متفگ ی مبوخ دوب یهک ندنک ناج ره ابو زیربل

افطل _مایر

متسب وریوا وردار مدش قاتا دراو یسیمین هناسمتلم ی ادص هب هجوت بی

مدنام حتلا نامه ایهب هظحل

یمد سرت ببیمنمی دوب رارق ..زاچیزیهک مدرگرب متشاد تشحو

.. دنابوک یسیهنممی هسفق ی هراو هبدی مکحم ار شدوخ مبلق

مدرک اوه رویهاهیماررپزا شکیمد معیق سفن دنچ

دش راهم داد می راشف دوب ی تدم ولگیمار یهک ضغب اهنیت یترد عضو نآ رد هفطاع ابودیند متشگرب مارآ

.. هفطاع _اع..

مدرک تکرح شتخت تمس هب نازرل اهیی مدق اب

دشاب هفطاع هب قلعتم تسناوت منی دوب هدش وآیناز شزا گنلشو رپزاسیم یهک مسج این

مداتفا مزین هب ونازود وری سریمد هک هفطاع تخت رانک

ابیتسی... اپورس ی نوتبو ایببینی هنحص ین چمهو ی شاب تساوخ می درم



●●●●●●●●●●●●●●

نومنامر ی ارادفرط سالمهب

مرازب اجنوا ونامر همادا شابیدهک وضع رونوا داتفا ملنچ یاربیاین قافتا رگا هدرکن یی ادخ هممود _ لنچ #


, _شبید وضع # نوتکت کت امتح امتح امتح

https://t.me/joinchat/AAAAAEWE5xCPGZx-p0GgjA

۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part417#

اهیمهک کشا هب منک مرش ساسحا ایهکن نودب و متشاذگ شتسد وری پویناشیمور متفرگ متسد وتی ور شدرس تسد
. مداد کچیند ی هزاجا دنتشاد مویلرابیند دندوب روصحم تدم مامت رد

کچیدند می شتسد ی ورو دنتفرگ می تقبس مه زادیرگیزا سپ یییکی هیچابا ندب اهیم کشا

درک می شهاگن مشچ ی هشوگ وزا تشاد می هگن رسباال شولج ی رورغم یاب زور مایریهک ابیدمیدیدهک رتخد این

میریدز کشا اربیش هانپ یبی لفط لثم ی روجچ حاال

متسشن وا تخت ی ووریهبل شکیمد ارباال مدوخ ی تخس هب

ید. خرچ شکیهدیوا زارد تماق وری ترسحزا رپو هناص رحی خیمس هاگن

ار نآ رطع ینراب دنچو مدرک دزنیک ارهببینیم نآ گنتلدو متفرگ تسد اروتی شبترم ی اهومو مدرک دنلب ار متسد
شکیمد اهیم هنوگ ی ورو متفرگ ماشم هب



بوکید رتمی دنک مبلقو دوب هدش گنسین مرس مهدب تسد زا ور اربیمهیهشایننز ایهکن روصت تحیزا

منی زگ ره حواالدیرگ شکیمد باذع و مداد تسد زا ور هنم ی هدش یمگ نیهم مدرک می رکف هک نزیار رابک نمی
مهدب تسد ارزا ایننز متساوخ

. دوب اهیم هچب ردام دوب نم نز ربایهکن عالهو ایننز

مدرک همزمزو شکیمد شدرسو رپیهد گنر اهی هنوگ وری اهیمار تشگنارسو مدرک اهر یشار اهوم

.. مکنشور نامام نم.. ی طاع ی.. طاع

ورببین نم نک نک..زاب زاب ور تامشچ

ی تخادنا ی زور و حلا هچ هب ور نم ببین

مدز ایبل هتفرگ ی ادصو گنسین ی ضغب واب مدرب اهیم هنوگ تمس ارهب شتسد

خیهس ماه هنوگ ارچ ی نود _ببینمی

میریهز کشا ی داتفا تخت وری یهک تفرعم اربیوتیبی هراد درم این نوچ

ی طاع نک زابوتامشچ

وت..هنیکنزدیهگ رطاخب وت... رطاخب هنک رگیهمی نوخ ی روطچ یهک تنعل ببینمایوتر نک زاب

متفگ و متشاد هگن تفسو مدرب مبلق تمس ار شتسد سپس

یوت!!! هنوخ هدش تساهتدم هک اجیی همبلق _میبینیاین

.. نومقشعو یوت هنوخ

.. مداد همادا ترسح ابو مداد تروق مناهد بآ هارمه گنسینار ضغب ونآ مدرک توکس ای هظحل

●●●●●●●●●●●●●●

نومنامر ی ارادفرط سالمهب
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۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part418#

دوب هدش رابنلت ملد وتی مغ ردقنا اما مگب شارب دوب ما وتیسیهن یهک درد هوک وزا منک لد درد شاهاب تساوخ می ملد
عورش اجک ابیدزا متسنود مرس.منی وری نشب راوا ماه هصغ ومغو هنک شز ری هنکمم هظحل ره مدرک می ساسحا هک

. شارب مگب زاچی لوا و منک

توکس و مداد می تسد زا ور مملکت تردق داتفو می شا رپیهد گنر زیابوردعینحلا تروص نوا هب هک مهاگن ال صا
منک. زاب نخس هب بل تشاذ ومنی تسشن می مناهد گنسینیوری

یهک کشا هرطق . مدرشف متسد مینو مکحم و متشاذگ مبلق وری هرابود و مدرک اج اجهب ما وریسیهن مورا ور شتسد

درک. شراد ومن دموا دورف شتسد وری تسرد کچید اپیین ممشچ زا

. مدرک هتسب و زاب ور ماه مشچ ای هظحل و متفرگ نودند هب ور مبل درد اب

نوا ی... راذب ماهنت هک یور زور نوا ادخنیهرا اما میهنز تارب ی شاب اتوت تسوت ی هنوخ بلق یاین طاع مایر:ببین

میما. تلا اجربیبند ره متهارمه اج همه اسیه نم ی طاع .ببین هنوم می تباث و هتس میای زاپتیند مبلق هک تسا عقوم

ردام اهبی هچب ی اوخ منی هک .وت ننوم می اهنت نوماه هچب تقو نوا تش میماپی نم ی درگنرب هگا نوچ هدرگرب هتعفن هب

؟ نشب گرزب ردپ و

تدوبن اب راذن شخبب تموناخ هب ومهانگ مهیهش لثم مه امااینراب مدنوکش ور تلد وزیدا مدرک ذایتت زیدا منود می
. مشب رت اهنت رتو سک بی تسه زااینیهک



۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part419#

وهیچ دوب هداتفا کسورع عینیک شتخت یور تکرح هیچ نودب مدرک می شادص سامتلا اب تشاد یهک تدم مامت وتی
. دروخ یمنی ناکت

. هشب مهیگشی شتوکس زاایهکن یمد سرت ومی میداد رازآ تشاد شن گنسی توکس این

. مرادن یور نکش رمک گنسینو قافتا نچین تقاط هک متسنود می ایرابن

مدمو می شرس بال رگا هک متشاد متح

. مدمو زااپردمی مه نم درگرب ورب بی

. دندرک می ورف مبلق یتیریوتی راگنا داتفو می شا هتسب اهی مشچ هب هک مهاگن

میدش. ربارب دنچین مسرت و میدرک هفاضا ملد وتی مغ هب هظحل هب هظحل شا هتسب اهی مشچ

. مراذب شاهنت ماوخن مه هظحل میدشیک ثعاب یهک سرت

یمن. شنب شاشامت هب شرانک اه هام اهو تعاس تساوخ می ملد

. مدوب مرسمه رانک هک هشب ی رخا راب مراذ می نور زااینردبی هک ور ماپ یمد...زاایهکن سرت می

شبیم رود مه زا دوب دوز اربیام زونه

هتخادنا زور و هباینحلا هک دوب گنسین هفطاع هتخوس اربیلد ردق هب کلف خرچ وری زا کنشور طوقس ربخ اما
. شدوب

زاب ور شگنشق اهی مشچ و هدرگرب ی گدنز اتهب هشاب شارب مایدی رون تسنوت می شرانک کنشور دوجو اشید...اشید



هنک.

. تخس ارشیط وتیاین هشاب هفطاع اربی تسنوت می هارمه ین رتهب کنشور

و مدز شا رپیهد گنر و درز ی هنوگ و شاه تشگنا رس ایوری هسوب رخا راب واربی مدروا بل یهب دنخبل رکف اباین
. مدش جراخ قاتا زا دوب هدش ی کاش متسد یزا باسح هک راتسرپ هارمه

شن قدیهقببینی جنپ دوب رارق : راتسرپ

تعاس هنیک

بیدا نور بی قاتا زا عقوم هب دعب هعفد میمد لوق مایر فرط زا دوب.نم نورگن لد ما هچب ناج. مناخ گنیر تخس سیمین:

۲ مسرت ی مدرم #نمزااین

part420#

وهب متفرگ هلصاف نوشزا نوشهب هجوت وبی متفرگ رغمیدز تشاد زونه ایهک هنوچرپ راتسرپ زا ور یمن گمشخ هاگن
. متفر یسنلا جورخ تمس

دوب. ظعیم icuسویعو شخب سنلا

. هتخت دنچ شاه ی ضعب و دندوب ی صخش اه قاتا ی ضعب تشاد دارق گررب اهی قاتا مه شاهورهار فرط ود ره

ویا دندوب هتفر معیق امک ووتی دنتشاد یرایمکی شوه حطس یا دندوب ی رتسب شخب وتیاین هک اهیی مناخ ی همه اما
. دندوب شوه هکبی دوب زور دنچ

دارفا اربی شخب هباین دورو . دنشاب هدش شخب این لخاد بیرام هارمه ناونع هب هک نم لثم اهیی مدا دندوب دندوب مک

یابیرام. دوب راتسرپ یا میدرکایاجن راک مشچ وات عونمم ی لومعم



یرد ولج راتسرپ دنچ رتولج مدق دنچ

. دندرک می هاگن ور لخاد ی نارگن واب دندوب هداتس ای قاتا یک

. هداتفا قاتا لخاد دبیاربیرمیض قافتا هک متشاد امتح

قاتا تمس شکیمدوهب وریمزین رابج بال دوب هدش کشخ بوچ لثم هک ور ماهاپ و مداد تروق ی تخس هب ور مناهد با
. متشادرب مدق

. دنتفر لخاد مه اه راتسرپ شهارمه و دندش قاتا دراو هلجع اب رتکد دنچ

. مدنوسر قاتا رد هب ور مدوخ

. مدش خیهر قاتا لخاد یهب تحاران واب مدز کتیه رد هاگرد وهب

۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part421#

تدش هب مه شا .بینی دندوب هدش دوبک و مروتم شاه مشچ و دوب یهد باوخ تخت ور هفطاع وسلا نس رقتیابهب نزی

هدش. دراو شتروص گنسینیهب ی هبرض هک دوب صخشم شا هدش هراپ بل وزا دوب هدرک مرو

. ندرک می کچ ور اه هاگتسد و یند خرچ می شرس باالی مادم اهرتکد

. تشاد اهچیزیوریدا هاگتسد طوطخ وری ودیرگیزا میدرک کچ ور شبلق نابرض یکی

میزرلید. تشاد منت مامت دوب مور یایهک بصع راشف تدش وزا دبمیدرک ور حملا تشاد اهراتسرپ نارگن ی ادص



می عطق هداد مه شسفن . هسب فقوتم شبلق نابرض هراد ناکما هظحل میهنز.ره دنک شبلق نابرض رتکد ی: دمحا راتسرپ

هش

نکید. لصتم شهب ور اه هاگتسد یی:رسی یازر مرتکد

هتس. میای تکرح زا هراد شبلق رتکد ، رتکد یدی: عسراتسرپ

وربیراید. کش هاگتسد ی:رسی رفعجرتکد

؟ هداتفا هباینحلا شتروص ارچ هداتفا شارب ی قافتا یی:هچ میازر

مه شدوخ . ندرک ی رتسب اه درم شخب ندرب ور شرهوش ندوب روتوم راوس . نوشندروا هزات یه فداصت عسیدی:رمیض

زور. و وتیاینحلا هک

گنسین ردقنا هبرض تدش وریمزین هدروخ تروص اب مه موناخ این ندش خاش هب خاش یدیهگ روتوم ی:ابیه دمحا

. هدموا هداتفا نور زرمبی ات شمشچ هک هدوب

. هشن ی زغم گرم و هشاب سایبدنیهد شزغم رگا هتبلا تسه مه شمشچ لختیه ناکما سپ یی: میازر

. افطل ورباالرببید کوش هاگتسد هجرد

۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part422#

بوکیهدمیدش. تخت هب دعب و تفر باالمی شف حنی نت کش ره واب تشاذگ می نز ورینت ور اه هاگتسد هلجع اب رتکد



درک. پیاد دادتما ما هنوچ واتزیر دوب هدش ناور نوشیم وریپی زا درس قرع

هفطاع نوا اجی هب مداد می ناکما هظحل یمیدیمدوره فداصت رپیدنز گنر یو نوختسا تروص رد ور هفطاع ی هرهچ
هتس. ابی تکرح زا شبلق و هشب عطق شند شکی سفن ما

شوپور یهک نووج رسپ ی هرهچ هب گنگ وگیج متشگرب شتمس وهب مدموا مدوخ هب متسد یوری درم تسد نتسشن اب
. مدش خیهر تسه شخب اهیاین رتکد زا دوب مولعم و دوب شنت فسید

مینکی؟ چیراک امشایاجن : راخف رتکد

بیاینوتیicu؟ هداد هزاجا امش کیهب

عسیدی؟ مناخ ، نانز شخب منوا

ور قرع و دموا نومتمس هب نانز سفن شا مافیلی نشیند اب دوب دروا ور کوش هاگتسد ریهزمیهزایهک کرتخد نومه
درک. کاپ تسد تشپ نوشیشوراب یپی

؟! رتکد اقای عسیدی:هلب

می مرن هجنپ و تسد گرم اب هراد شرام االنهکبی اصوصخم شخب وتاین بیرامبیدا هارمه دادین هزاجا ارچ مناخ : راخف

. هشن ی راتسرپ رداک راک محازم اپیینات شن ی تسرفب هرتهب هنک.

متس. نی هتشگرب تخب اینبیرام،نم هارمه هک مگب و منک زاب نوبز و منزب فرح کالمی متسنوت ومنی دوب هدرک لفق منوبز

زا هزات رتکد اهیاین وبیداد داد رش زا ور نم و هسرب مداد هب نوا هکلب ات مدش عسیدیخیهر اهی مشچ وتی سامتلا اب
هدب. تاجن سریهد هار



۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part423#

واجی هنزب رفیدا مرس ی روطن ای مداد منی هزاجا و مداد می داد اب شدوخ لثم ور شباوج دوب دیهگ نامز ره رگا اعطق
. هشکب مخر هب ور شهاگ

تسامشاب قح : مگب اهنت و منک زاب بل زا بل تساوخ می ملد هک مدوب هتسخ و ناوتان ردقنا هظحل واین نامز رداین اما

ید. شخبب رتکد

نم رس شا یهد شارخن یهدو شارتن ی ادص نوا ودیهگاب تشاد مربی مرس زا تسد ، هاتوک هلمج مهینیک نشیند اشیداب
منیشکید. راوه اهنت و سک بی

وری مرسمه ماو سک همه نوچ مدوب اهنت ما هداوناخ و دنزرف ۳ نتشاد دوجو اب یسهلا وسیودنا درم نم دوب تسرد
رعیضبی سنلا مینا مدوب هدنام ناهنپ وبی اهنت نم و دوب هدرک خلای ور متشپ و دوب هداتفا تکرح بی تخت نوا

منک. کمک هفطاع یحلا دوبهب هب منوتب یات نومس رهری هب میمدز گنچ متشاد و ناتسرام

امک. وتی تفر شاه هچب زاازینام دعب یهک موناخ نومه دنتسه ی قرشم مناخ هارمه نوش ای رتکد عسیدی:اقای

. ندمو نی شوهب مهاب زونه

مهین هساو مدرک رزتیق شخبمارا نوشهب ندموا شوهب هزات مه نوشدوخ دندوب ی رتسب اقاینو شخب وتی مه نوش ای
ورببینن. نوشرسمه قدیهق دنچ دادیم هزاجا

. دشن زاب مه زا مه هرذ تحییک شاه مخا و تشادن ثاتیری شور راتسرپ اهی فرح ی راگنا

اپیی نرب نکید نوش یی امنهار مالتق تقو نامز رد رگم شخب بینااین نرادن هزاجا دیهگ تروص ره بخ،رد :خیلی راخف

ن.

داد. نوشن مهب ور جورخ هار تسد واب تفگ ی مشچ وزیربل داد نوکت رسی عسیدی



۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part424#

سنلا فک یکاهی مارس وری هک شا هنانز اهی شفک قلت قلت ی ادص مدرک تکرح شرس تشپ و مداتفا هار هب رابج بال
جل رس و منزب فرح یمد سرت می اما رسمیدرب ور ما هلصوح و تفر تاپیانژمی مموراان مباصع وری شکیهدمیدش

. شمزادنب

نمبی زا شفرح و دوب ناتسرام اینبی راتسرپ هرخ بیما.بال هفطاع هبدیند هراذن دیهگ ابایهکن دوب ی واسم شندرک جل

. تشاد رخیراد رتش

. دنشاب نوشاهرام بی رانک زور ره هک دنتشاد عقوت همه اشید دندرک منی دروخرب عطاق و مکحم رگا دنتشاد قح

می شخب این شمارا ندروخ مه حمیطicuرب ندش هدولا ثعاب واباینراک دوب نکمم غیر رما اینیک عقاو رد اما

. دندش

دود. می شردام لا بند ایهب هجوج لثم تسرد مدرک تکرح شرس تشپ فرح وبی متفگن چیزی

. مدرک شهاگن رظتنم و داتس ای شرانک سریدیم هک روسناسآ رد هب

دیدین نوتدوخ یلبقی. گنهامه نودب اصوصخم آیسیونیایید شخب وتی نکیددیهگ فطل اسراپ ی قرشم اقآی بوخ _

. مدش هذخام لکی امش رطاخب هک

طقف تفگ رتکد میمنک.اما کرد ور نوت ارشیطراکی و دننک تبحص روطن امشای اب اهرتکد هبایهکن متس ینی ضار نم _هلب

ماجن بیماای منوت می تاق مال تقو



یقدیاق؟! عقوم هچ ینعی

. تعاس نیم طقف مه نوا شتسه درف اهی زور طقف icu شخب تاق مال نامز _

. هنود هنود و کت کت تروص هب مه نوا تاق مال بینا ننوت می رفن هس اهنت مه زور ره ۳:۳۰ات۴.رد تعاس زا

.... هزاجا مرب،اب نمدیهگابید
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دشوهب رود مزا دنلب اهی مدق اب راتسرپ مگب، هملک و منک زاب بل زا بل زاایهکن لبق اما منزب دیرگی فرح متساوخ
. تشگرب قاتا نومه تمس

ور دمو یهکباالمی تاقبط و مدز ار روسناسآ همکد . مدش خیهر روسناسا همکد وهب متفرگ راتسرپ اجیخلای زا ور مهاگن

اتباالبیدا مداتس ای رظتنم و مدرمش یکهبیک

یک...ود...هس...

متشاد مدز ور فکمه همکد و مدش لخاد دش زاب هک ورد داتس ای موس هقبط رد

. مدش خیهر ایهن لخاد ما هرهچ هب ساوه وبی مدز کتیه روسناسا کقاتا وهبدیراو



. تشگ می راتسرپ اهی فرح وحلای منهذ اما دوب هداتفا ردایهن هک دوب متروص شقن هب مهاگن

ورببیمن. هفطاع منوت کیمی هرابود ؟نم سا هبنش دنچ زورما اتببیمن مدرک رورم ور اهزور منهذ وتی

... هبنش ...هس هبنشود ... هبنشک ؟ی دوب هبنش دنچ زورما اعقاو

مدز. هبرض کقاتا فک اپهب کون واب مداد نوکت رسی فسات اب

اهزور ، تسا هبنش دنچ متسنود منی

هچپی و مدرک هچ هاتوک تدم رداین دمو منی الیمدا صا هک دوب لوغشم منهذ ردقنا و دندوب هتفر رد متسد اهزا تعاس
. مراد شور

شکیمد. نور بی مراولش وتیجیب زا یمور شوگ

میداد نوشن ور هبنشجنپ .راتیخ... مدرک هاگن یم شوگ باالی تعاس راتیخو وهب

. مدوب مدرک ی بصع ور رتکد مه رطاخ مهین هب دوب هدش مومت تاق مال نامز و دوب هتشذگ رصع زا۶ تعاس اما

ورببیمن. هفطاع هرابود منوتب ات مدرک می ربص دعب ی هتفه ی هبنشک ابیداتی
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؟ دوب هدنوم زور دنچ هبنشک اتی



. مدرک اه زور شرامش هب عورش ماه تشگنا رس اب

... هبنشجنپ

... هعمج

... هبنش

... هبنشک ی

دیهگ زور راهچ هرارق هفطاع هک مدرک می رکف ابیدهباین ارچ ال .صا مدوبن روبص اربینمیک دوب زیدای تدم زور راهچ

. هشاب شوه مهبی

icuببیمن. تخت مهوری زاب دیهگ زور راهچ ور هفطاع تساوخ ملدمنی هنهیچ

. متفر ناتسرام بی حیطا وهب مدش جراخ روساسنا ردزا ندش زاب واب هشب رود منهذ یزا فنم راکفا ات مداد نوکت رسی

ای ممارتحا هب همه ابدیمند دندوب هتسشن شرسمه و ههلا و همجن و دمحمر یمای بوچ اهی تکم ورینی زاحیطا هشوگ
. مشب نوشک دزنی ندش شرظتنم و نداتس

. مدرک سالم مورا و مداد نوکت رسی هلصاف نومه وزا مدرک تکرح نوشتمس هب

؟! شاداد ی روطچ : دمحمر مای

. متشاذگ دوب هدرک زارد متمس هب هک شتسد وتی ور متسد و مداتس ای شولج

؟ نبوخ اه هچب بوخین؟ امش ادخ. رکش مرتهب _

؟ نرتهب کنشور و هفطاع بوخیم.  مهام رکش : همجن

.اما... دندوب یهد باوخ دوب هدز شخبمارا شهب وردیمد کنشور _

؟ شاداد هداتفا هفطاع یاربی قافتا : همجن

و هدشن جراخ امک زا زونه هفطاع اما ندروا ندیا هب سملا ور اه هچب : مدرک همزمز و مدرک ورباالواپیین مرس مورا

. هدمو نی شوهب

منی نومل حال منئمطم دادیم؟ شرازا ردقچ دزیم تفوک رس رتخد هباین ردقچ ورام هنک تنعل ادخ :ایاویایاوی ههلا

هنک

ادخ... مینومیمد.ای شرانک شاک یم تشاذ منی شاهنت شاک
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هنک. شمورا درک عسی شکیدو شوغا رد ور شرس و دنوسر ههلا هب ور شدوخ تعرس هب دمحمر مای

هدش خیهر ههلا راتفر یهب تحاران اب مه ههلا رسمه هنک. مورا ور هدما دوجوب وج تالشمیدرک شاه فرح اب مه همجن

نم... یمنیدزو فرح و دوب

و دوب شنودرگ هب یهک سان قح اربی میدرک ششخب بلط ادخ زا تشاد هک مرهاوخ هب مدوب هدش خیهر فرح نمبی و
منیدش. یهد شخب نوشهانگ منیدرک نوشل منیدشوحال دنلب اج زا هفطاع ات

رتخد رساین بال همه هکاین چی؟نم نم اما نداد شرازا وابنیشوانکیه دنداتفا جل رس هفطاع اب هتساوخان اه نوا
هچمیدش؟ لکتیمف منک شت اتذای شمدروا ما هنوخ هب رخا ورد مدروا موصعم

تحیالی نم هک مدوب هدرک یقینپیاد تاقافتا حاالاباین اما منیدش الیمق تشهب زگره مدرک هک یی اهاطخ اب متسنود می
اب ادخ رگا متس مهنی منهج شتا ق

منیدرک. ناحتما ور نم ی راوشد دبو قافتا ین چمه

. هشب دنلب شاج زا سملا منوتب و هتقو نی شارب ی قافتا هنک ادخ . هشب دنلب ی تنعل تخت نوا وری زا رتدوز شاک : ههلا

میهد. شافش هدش هک مه شک ی چوک اهی هچب رطاخب ادخ شهللاهک نزنیدنا دب ذوفن : همجن

مایر؟ هروطچ شلا ح کنشور : ههلا

. هتسکش شرس طقف ادخ رکش هبوخ ی: مایلعر



مولعم هنرگو باالهباپیینمیهرپ نوا زا دزنیکمیهش مزین هب نوشن یباکی تقو قابیههک شرکش اجی مه :زاب دمحم مایر

. هداتفا شارب ی قافتا هچ اتاالن دوبن
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. مدرک وراتیید شفرح و مداد نوکت رسی

. نومهب درک محر ادخ اعقاو مایر:هرا

ربیندیهگ. امش هرتهب

مینومیم. ترانک : دمحمر مای

؟ ناجک ماه هچب ی تسار ذایتشنین. ربینهک هرتهب سا بیافیهد نوتندنوم _ایاجن

. دنتشاد نوشهگن وخهلا نا،هنلا یخهلا هنوخ : همجن

هب ندرک کمک زاهیچتالشیاربی اما دنتشادن نم یاب تبسن دیهگهیچ هداوناخ یاین نوبرهم همه زااین مدز ی دنخبل
. دندرک ردیغمنی نم

؟! ههلا گبیمر. سامت نوشاهاب و منک تصرف مدوخ ات افطل نک رکشت نوشزا نم فرط ی:زا مایلعر

؟! شاداد :هلب ههلا

هنوخ ربب اه هچب نیزاو ردام ی هنوخ _ورب

. نداتفا تمحز خیلیهب



؟ هنوم می هفطاع و کنشور کیپیش اما مشچ _

دیهگ. منوم می :نم همجن

. هنومب ی سک نراذ منی هک هفطاع یکرادی.پیش چوک هچب تدوخ امش شاداد نز مایر:هن

چی؟! کنشور سپ : دمحمر مای

گبیرید سامت .ابونیدمه هنوم می کنشور ورپیش بش هشاب دزنیک مه داهرف شیرینو هب ایهکن رطاخب تساجن _نیزاای

دش. لکیذایت هراچ رببیدبی مه ور نامام هدش. هتسخ خیلی ایاجن هنوخ هدرگرب نوتهارمه

. هنوخ هب ندرگرب نوشهارمه هک تساوخ نوشزا وونید نامام اب سامت زایک دعب و داد نوکت رسی

. هنومب ناتسرام بی لخاد نومرانک رد ور بش هک تساوخ و درکن لوبق ونید واما تفر نوشهارمه نامام

. متشاذگ وریمه ور ماه مشچ ی گتسخ واب متسشن یاه لدنص ور یحیطا هشوگ نومه نوشنتفر اب
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درک. اپب مدوجو قمع یرد شزرل و تسب شقن ماه کلپ تشپ هفطاع موصعم هرهچ ماه مشچ ندش هتسب اب

یس راگنا اما مدوب هدموا شش زاپی هزات و دوب هقبط ویک یکحیطا هزادنا اشیدهب نوملصاف دوب هدش گنت شارب ملد
. شمدوب دنیهد هک دوب اه هام اهو لا

بوخ محرم مهیهش هفطاع . منکب شش ورپی ماه ولد درد ی قابلا و شمن ببی منوتب هرابود رسیرتع هچره تساوخ می ملد

. تشاد نم اهی اهونهلا رغرغ اربینشیند یی اونش شوگ و دوب ماهدرد یاربی

ماه فرح وهب دروا منی وربا هب مخ مه زاب مدرک می هلگ شش پی نامز مزینو تسد هک مه ردقچ ره هک دوب روبص ردقنا



میدرک. ممورا ششخب مونید اهی فرح اب رخا ورد میداد شوگ یقا تشا اب

اهو فرح اب تدم وتیاین هک مدوب هاوخدوخ کیهنو مدا نمیک نوا سکع رب هدنشخب و روبص هفطاع هک ردقچ ره
درک ناهنپ مزا ور کنشور هفطاع رگا هک ذپبیمر مدرکن عسی مه تقو وهیچ مداد شرازآ ناه ی لحم اهوبی نابز مخز

هتخاس شارب ور طلغ روصت این مدوخ نم و دوب دامتعا بی مهب بسن و تشاد نم زا هک دوب ی طلغ روصت رطاخب طقف
. مدوب

هک میمهفیمد هزات . مدش می لبق رتزا هدنمرش هظحل هب هظحل میدشو رورم منهذ زادیرگیرد سپ یکی هتشذگ ی اهزور

. مدوب ربخ بی مدوخ و هدوب ما هنوخ یوتی تمعن هچ

واب تفرگ می متسد زا ور وکیمف تک و داتس میای مولج یقا تشا اب نوا و مدش می لخاد هنوخ رد زا هک اهیی تقو
مدرک می حبص اج نآ اررد بش و متفر می مراک قاتا هب شهب هجوت نمبی اما میدرک لا بقتسا مزا دنخبل
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ات میدرک ضوع اهار هچب ی اهسابل متیزو ور هنوخو میدرک تسرد ماش مارب قوذ و قوش اب هفطاع هک اهیی تقو ویا
اما میدرک تباث ور شقشع شاهراک واباین هشاب بوخ نم رظن چیزرد همه

منیدیمد. ور شغ بیردی تامحز یککیهن رطاخب و دندوب هدش روک نم اهی مشچ

رس ورگیهاهیزا دوب هدرک هنول مبلق وتی نوط یشی راگنا اما مینشیمد حبص زامن رس ور شا هنابش شاه رگیه ادص
ت هزم ی راگنا مدرک می تردق ساسحا شبیهنو ماه وریبل دنخزوپ میدش ثعاب هکلب منیدرک مرن ور ملد اهنت شن یی اهنت

هرابود یو گرزب هابتشا هچ ممهف می واپمیهنز تسد ی گدنز و گرم حاالهکبین اما دوب هدنوم منودند زیر ندرک الفی
. مداد شرازا ماه لدی گنس اب هتساوخان یا هتساوخ

. مدش رانکیمخیهر درف و مدرک زاب ور ماه مشچ مورا مرانک ی صخش تسشن اب

یهد. باوخن ی باسح و تسرد تدم وتیاین هک دوب مولعم و دندوب هدش زمرق ی گتسخ زا شاه مشچ دوب، ونید



؟ ندوبن وقبیهایاجن دمحمر مای ی؟نم تسشن ونید:اهنت

. ندش زمرق تامشچ نک تحارتسا یمک ورب مه .وت هنوخ نرب همه متفگ دوب بیافیهد نوشندنوم اما ارچ _

؟ شاداد دنیدی ور تدوخ اهی مشچ _

و نزب تنت یهبایهب هنوخ هدش.ورب دنلب مه ییمتحیهتریشتا هکایاجن هبش راهچ ی. تخادنا ایهن تدوخ هب هاگن یه

بنیهن. بترمان لپهیو مدا میدایه شوهب هک تنز راذب . سرب تدوخ ب

. مدرک وراتیید شفرح دنخیمدو مورا

. هدمو نی شوهب ی طاع یهک تقو هناالنوهنات اما هنوخ ی:میمر مایلعر
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. تس نی راکهدب تشوگ هب میمگ تهب رهچی راگنا ونید: داد ناکت رسی وابکالگفی هتفرگ مزا ور شهاگن

شرانک ابیدگبیریمو هفطاع رانک تخت مهیه تدوخ یپیشاربی روجن منیدیای شوگ ونم فرح میمگ تهب ی چره
ی. باوخب

مه دنراد وتنیزا اههب هچب نیتسیمه اهنت بربیای.مایروت اهزور این سپ یزا نوتب ات هشاب تدوخ هب تساوح ابید

. هنورذگ ورمی ارشیطدب این هفطاع یات شاب اپرس .وتابید هفطاع

منیهش. نکیاما ممورا عسیرادی منود ونیدمی هتحار اهیاربیوت فرح این تفگ ی: مایلعر



یوزا طاع فرط زایه تس نی اتود هکیکیو نم .درد شمن میبی ناتسرام بی تخت یوری تقو میگیهر شتا هراد مرگج

ورببیمنورد داهرف منیدابیماوشیرینو ملد دنیمد.تحی مه ور ونیزا ماس زور دنچ .وتیاین کنشور دیهگ فرط

. نوشمر گبی مشوغا

. نوشندموا ندیا اربیهب دوب قاتشم ام زا رتش تحیبی دوب داهرف شیرینو قشاع هفطاع

اما هشاب رتش مهبی زانیزا شمهس اشید هراد ی گرزب مهس نوش ی ردام شقن وتی مه نوا هشاب یهک چره میمنک کرد ونید:

یمنیهش. ضوع چیزی ندروخ هصغ یهکاب مهمینود تدوخ

؟ هشاب بوخ رادیحملا عقوت دش دوبان هبش یمیه گدنز ی همه ی تقو منک؟! راکچ ی:میگی مایلعر

ی ناسنا وحتلایبطیعیره شتسه یرایش۱۰ شوه حطس مدرک تبحص هفطاع رتکد اب هدن تسد زا ور مایتد تقو _هن

. هشاب ادخ هب مایتد طقف میدا شوهب دوز دیریا تسا یرای۱۲ شوه

دبی مهب ی تسنوت هکمی دوب ی ربخ ین رتهب _این

ین. تشاذن ماهنت ایهکن تباب ونید منونمم
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. متسه یتی عضو هچ وتی میبینیهک یمیمنک قلخدب اهیی تقو یه هگا ید شخبب مایر:

بوکید. ما هنوش وری مورا یدزو دنخبل

میشیم. بوسحم هداوناخ امدیهگاالنزایک متسه تا هداوناخ و تدوخ صلخم نم هشابن تا ونید:مغ



. مدرشف و متفرگ متسد وتی ور شرگ دی تسد و مدز ی دنخبل

منک. ناربج تارب منوتب ی زور یه مراود ی:مای مایلعر

درکین. فطل ام رتزاایناههب لبق خیلی امش ونید:

. داتفو اهمنی قافتا این تقو دوبیمهیچ کنشور بقارم رتش امبی اشیدرگا میمنک رکف اهیی تقو یه

. منود می مدوخ ور هفطاع هدب اینحلا رصقم

درک کمک یامخیلی گدنز ندش رتهب واربی هشب تسرد یام هطبار درکینات کمک .وتونیزاخیلی نزن و فرح مایر:این

. داتفو می قافتا ابیدوابید هتشونرس تسد شا همه ین.ایناه

ی. شاب ی کاش متسد خیلیزا مدرک می درم،رکف ی گرزب ونید:خیلی

نوتدوخ وراب اه هچب وعالهق قشع وری نیتسینوزا رصقم امش میبیمن ننک می رکف بوخ حاالهک اما هرا شلوا _

درکین.ونید؟! هارمه

؟ شاداد مناج _

ین رتدب ؟ووتی شاداد گبیم مهب شبینیمو مه رانک مهدوبیمایاجن نمشد هک ووت نم هک هسرب ی زور ییه میدرک رکف _

شابیم؟ مه رانک ارشیطمه

مصیمیشبیم. ردقنا هبایهکن هسرب هچ مشب تحیمهکالم تاهاب تساوخ منی ملد مه تقو _هن،هیچ

مسرت ی مدرم #نمزااین

part432#



. متسه یتی عضو هچ وتی میبینیهک یمیمنک قلخدب اهیی تقو یه هگا ید شخبب مایر:

بوکید. ما هنوش وری مورا یدزو دنخبل

میشیم. بوسحم هداوناخ امدیهگاالنزایک متسه تا هداوناخ و تدوخ صلخم نم هشابن تا ونید:مغ

. مدرشف و متفرگ متسد وتی ور شرگ دی تسد و مدز ی دنخبل

منک. ناربج تارب منوتب ی زور یه مراود ی:مای مایلعر

درکین. فطل ام رتزاایناههب لبق خیلی امش ونید:

. داتفو اهمنی قافتا این تقو دوبیمهیچ کنشور بقارم رتش امبی اشیدرگا میمنک رکف اهیی تقو یه

. منود می مدوخ ور هفطاع هدب اینحلا رصقم

درک کمک یامخیلی گدنز ندش رتهب واربی هشب تسرد یام هطبار درکینات کمک .وتونیزاخیلی نزن و فرح مایر:این

. داتفو می قافتا ابیدوابید هتشونرس تسد شا همه ین.ایناه

ی. شاب ی کاش متسد خیلیزا مدرک می درم،رکف ی گرزب ونید:خیلی

نوتدوخ وراب اه هچب وعالهق قشع وری نیتسینوزا رصقم امش میبیمن ننک می رکف بوخ حاالهک اما هرا شلوا _

درکین.ونید؟! هارمه

؟ شاداد مناج _

ین رتدب ؟ووتی شاداد گبیم مهب شبینیمو مه رانک مهدوبیمایاجن نمشد هک ووت نم هک هسرب ی زور ییه میدرک رکف _

شابیم؟ مه رانک ارشیطمه

مصیمیشبیم. ردقنا هبایهکن هسرب هچ مشب تحیمهکالم تاهاب تساوخ منی ملد مه تقو _هن،هیچ
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سریدیم؟ هبایاجن هک دش چی سپ مایر:

. درک غتییر هعفد چیزیک همه لحاس رانک بش نوا اشید منود ونید:منی

 نوماهاوعد هرابود هک متشاد متح میداد تشاد هکنیزا اهیی داهنش .ابپی دروخ گیهر مهب نومتشونرس هرابود بش نوا

هدنوم نومدوجو وتی مهدیهگ گنسینزا مهیهکیهن لبق زا نوچ لبق. ی هعفد زا دشیرتد اشیداینراب میهش عورش

دوب.

خ درک هفطاع یراکیهک نکبید.مینود ام قح رد ور گرزب فطل ذپیتفرینهکاین هفطاع وتو بجعت مکلا رد دعب زور اما

. هشب هرادراب شرانک شرهوش ناونع یهب درم ی تقو هشب رضاح هک نزیپیادمیهش رتمک نوچ دوب ی گرزب یلیراک

می تور ی ولج وتحی ترس تشپ دحیث و فرح و هروج رازه ی شب رادراب اما هسابن تا همانسانش یوتی مسا ی تقو
ننز.

. شنتخادنا می نور مهبی دوب هدرک هراجا ایهک هنوخ تحیاشیدزا

دوب وت هفطاع رتزا هدنشخب . هنوسرب نوموزرا هب ورام رخیدات نوج هب ور یزیاه روربا و تارطخ یاین همه هفطاع اما

یمایر.

شهب بجعت اب دروا ور ممسا ی تقو یاما رسمه ین چمه هب ومیبلایمد مدوب دنسرخ میدرک هفطاع زا هک رعتیفاهیی زا
. مدرک هراشا مدوخ هب تشگنا رس واب مدش خیهر

ی:نم؟! مایلعر

داد. نوکت رسی یدزو دنخبل

ی. شب شعنام ی تسنوت یمی تحار هب دوبینووت هتشاذگ جاودزا هرارق هفطاع وتو نوچ وت. ونید:هرا
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هسرب هچ دوب خیلیمک ذپبینر ور هفطاع ننوتب تا هداوناخ ایهکن دصرد هتشذگ تاقافتا رطاخب مه عقوم نومه ونید:

هک یی اسک اربی عوضوم ننک.این لقتنم شمحر هب ور دیهگ سک اهی هچب و هشب رادراب هرارق هفطاع نمهفب هبایهکن

. هرادن ی بوخ ی هجو دنتس نی علطم

قب شنکاو زا یمد سرت اشید شلوا . مدرکن ی تفلا خم مه نم دوب هفطاع ی لصا ی هدنر یمگی مصت عوضوم ی:وتیاین مایلعر

یم. نوسرب نوتوزرا هب ورامش یزاایهکن رتهب راکی هچ و منک ناربج ور هتشذگ هکابید سریمد هباینتنیهج ادعب یهاما

متس. نی نوم الشپی میدیم.وحاالصا ماجنا ور اماینراک مه زاب دندرک می تفلا خم مه هداوناخ لک تحیرگا

میهد شهب هرابود تصرف یک ادخ هک منئمطم هدش هک راکیشمه تسرد یو کاپ رطاخب بلقیه شوخ رتخد هفطاع ونید:

. هشب تخبشوخ هدش ذایت هک اه یاینسلا همه واجی هدرگرب ات

. هروخب نوکت شلد وتی تحیبا مراذ منی دیهگ مهیهن.ایرابن هب مایر:مایمد

یین؟ اهایاجن امش نیزا:

دشیم. خیهر شهب یدیمو خرچ شتمس هب ود ره ینیزا ادصاب

یببینیش؟ اوخ می هدش بیراد کنشور ی .مایلعر مدرگ می نوتلا بند مراد هتعاس نیزا:یک

تفریم. ناکدوک شخب یموهب داتفا هار هب رسنیزا تشپ ونید هارمه و مداد نوکت رسی مورا



۲ مسرت درممی نمزااین نامر #

part435#

. هشب ناکدوک شخب لخاد نیزا هارمه رفن یک اهنت تساوخ نومزا نابهگن یرد ولج

دشیم. لخاد ونیزا نم و هتس ابی نومراظتنا یهب دورو رد تشپ یمونید تفرگ یم مصت ناثیه دنچ قفاوت ابیک

دوب. مههدز رب ور شخب توکس اه هچب ی هدنخ یجیغ،رگیهو ادص و دوب غولش ی باسح شخب لخاد

وداش ی اضف الیه ماک اه یردودیراو جنران و زبس ی گنر و دوب لصو ی گنر اهی کنکداب مه فقس رانک و هشوگ هب

میدرک. اقلا مدا هب ور هناکدوک

لا بند هب مشچ واب مدش لخاد نرسیزا تشپ دوب هدش ی رتسب نا رد کنشور هک دوب ی قاتا شخب شر ذپی زا رتولج مکی

. متشگ کنشور

. دندوب هتشاذگ ی دورو تمسق و قاتا پچ تمس رد وایرابن دندوب هدرک اج اجهب شرتخد

. مدنوسر شهب ور مدوخ و مدرک زاورپ شتمس لایهب حشوخ اب شزاب اهینیهم مشچ ابدیند

منوجاباب یی... دز:اباب یبل تحاران اب درک زاب مه زا ور شاه تسد یدو چرو بل ضغب اب داتفا مهب هک شهاگن

. شمدرشف شکیمدو مشوغا رد ور شف رظی نت تردق مامت و مدنوسر شهب ور مدوخ تعرس هب

درک. نهلا درد زا مورا و دروخ ما هنوش هب شا دیهد برض رس ندش شکیهد شوغا یوتیمهیکناثیهرد راگنا



یی اباب _خا

یمد سوب ور شا هنوگ و شمدرشف مشوغا رد رتش وبی مدرک قالب شنت رود ور ماه تسد رتمکحم
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یی؟ اباب رمع یی؟ اباب ناج ی: مایلعر

؟! منوج هب تدرد دموا ترس هب هچبالیی هعفد یه

هتس؟ میای مبلق یمیبیمن روجن ورای وت رس نم ی تفگن میهنک؟ قد یی اباب بیدا ترس یهبالیی هگا ی تفگن

هنک. زاب رس و هکرتب شضغب هنکمم مدرک می ساسحا نا وره میزرلیدند ضغب تدش زا شاه بل

منک. شمورا شتروص واجیاجی هنوگ ماه،وری هسوب اب مدرک عسی و مدرک شزاون ور شاهوم وری مورا

منزب تسد و متس ابی متساوخ .می دروخ می نوکت تشاد کلف و خرچ : کنشور

دوبیم.دعب...دعب... کلف و خرچ وتی نوممه ال .صا دندوب یمه جبا و ماس . دندوب ومع خهلانیزاو

دش. شاهر و دازا دوب شولگ تراسا رد یوت ضغب هرخ بال

. متفرگ شاه یبل ولج و متشادرب وریمیز زا ور با ناو شکیمدولی بقع ور مدوخ مورا

رگیهاهی دیند تقاط یی ی.اباب درک رگیه سب زا ملگشوخ رتخد هتفرگ تادص . هشب زاب تولگ منوج هب تدرد روخب مایر:

نم. لگ هرادن ور وت



. دنوبسچ ناو درکیموهبلی زاب مه زا ور شاه بل هتساوخ ادخ زا

شکید. معیقی سفن و تفر بقع دعب ناثیه دنچ و درک با ندروخ هب عورش  مورا مورا

. متفرگ ور شا هنوگ اهیوری کشا من تشگنا رس واب مدز ی دنخلت

ملگشوخ رتخد شاب مورا ی: مایلعر

نم. ی گدنز نکن رگیه

ممرمک کقاتا ی هبل گیرهب هک...ماپ شبیمن متساوخ . دروخ می نوکت دوبیم شوت هک هقاتا نوا یمد. سرت خیلی :اباب کنشور

.... هعفد ی دعب ش یباالیی هبل هب هدروخ مکحم
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دوب. هدش هاتوک و عطقنم شاه سفن و دندوب هدش مروتم و زمرق رگیه تدش اهیشزا مشچ

می نوشن شاه تسد ی درس و شاه هنوش شزرل اما دنک وگزاب هرابود هتشذگ تاقافت ات درک ورمی شش تال مامت تشاد
دوب. گیر سفن و تخس شارب ردقچ یی اذک بش نوا ی روادا هکی داد

. مدرک می رورم ار بش نوا متشاد و منهذ وتی زا تفر منی رانک ای هظحل

باالهب نوا زا مکنشور ایهک هظحل دشو دنلب نوشاه یجیغ ادص ایهک هظحل کلف، و خرچ باکین ندروخ نوکت هنحص

دش. باترپ اپیین تمس



دوب. شچیهد ور شمعط هک ما ۷سهلا کدوک هب هسرب هچ دوب راوشد و تخس مدوب دنیهد هک نم اربی

یجیغورگیهاهین ادص ی عقوم و دندوب هدش عمج شرود همه یهک عقوم دوب، هدرک دروخرب مزین اب شرس یهک عقوم
دوب. هدش دنلب یزاوونید

. هشاب هدش شوه بی هبرض تدش رطاخب اتایهکن دوب هتفر زاحلا سرت زا رتش بی کنشور هک مدوب نئمطم

امتح میدرک رکف بش نوا هب هرابود و میداد همادا یمکدیهگ رگا هک متشاد متح هنک رعتیف مارب هرابود تساوخ منی ملد
. دننک رزتیق شخب مارآ شهب دندش می روبجم هرابود و دمو مردی زااپ

. مدرک شتکاس و متشاذگ شاهبل وری ور متسد مورآ
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نکی رکف شهب داوخ منی دیهگ هدرک رعتیف مارب چیور همه ونید ومع . منود چیورمی همه مدوخ ی:هیشزعیمز مایلعر

. هداتفو نی تارب ی قافتا و تمراد زونه هک رکش ار ادخ ی، حصیحوسملا نمیو رانک وت هک االهن مهم

؟ ؟منیدادیمند شتس نی ومع ید سرپ ی نارگن لد اب مورآ هکدید نیزاواجیخلایونیدار تمس ید خرچ شهاگن

مدز. شاه تشگنا رس ایوری هسوب و متفرگ متسد رد ور شا رظیف و کچوک اهی تسد و مداد نوکت رسی

بیمادی منوتب نم رکیمات ضوع مه وراب نوماج االن دوب ترانک بیای شوه هب زاایهکن لبق زعیمزات ارچ ی: مایلعر

. دنهد منی هار ور اه گرزب مدا ایاجن هخا تند



وسلا نس هچباهیمه یدواب نومب یدمینوتیدایاجن دشن بوخ یهک تقو وات تساه هچب امش ملا طقف و طقف ایاجن

. دنراد زابیمه بابسا لکی ایاجن هزات دجیدپیادنکی. تسود زابینکیولکی تدوخ

. هنزب مکتک تساوخ می شهاگن یاب راگنا هک میدرک ماگن ی روج ویک درک مه رد ور شاه مخا یت نابصع زا

. کدوک نوا و مدوب شردپ نم هک راگنا هن راگنا

اهیدقیم. هچب مه هچب هدش، ضوع اه امش اب نم اجی تفگ مهیهشمی هک مداتفا مردپ یدا
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اباب؟ رتخد ی تحاران ارچ یمد: سرپ شکیمدو ور شا هنوگ مورا . تسشن ماه وریبل بدنخبل مراکفا زا

. دنودرگرب مزا ور شور و درک مهقالب رد ور شاه تسد

هنوخ مدرگرب داوخ می ملد :نم کنشور

. منومب ایاجن مرادن تسود

. نتس مهپیمشنی ونیزا ماس تحی . مسانش اهارمنی هچب زا مودک هیچ ماهنت .ایاجن نامام بیماپیشوتو ماوخ می

. هنوخ بیما ماوخ می اباب میمش اهنت ی اهنت هرب منوا هگا اما همش پی شا همه خهلانیزا طقف

ابیدمی دوز دیریا هرخ اماباال تساجک شردام یمو داتفا ای هصمخم هچ وتی هک مگب شهب یابید روط هچ متسنود منی
ابید. دوب کنشور دوخ هفطاع یحلا دوبهب اربی ینهار رتهب مهفید.اشید

. هفطاع پیش مربب منوتب ات متفگ می شهب

میهش میهدوبیراد نوشن شنکاو رسیع هفطاع هنک سمل ار فطاع ی اهتسد هک شولوچوک اهی تسد مدوب نئمطم



میهنک سح ور شلد وتی ورمیبیهنومغ کنشور یی اهنت ًامتح نوا هشن دنلب اج زا شا هچب رطاخ یهب ردام هرادن ناکما
یرب گدنز هب هدش هک مه نوا رطاخ وهب

. هدرگ می

؟ منک شراک یمد:چی سرپ زیربل مداد نوکت رسی و متخادنا یهبنیزا هاگن ی تحاران اب

یاه تحار هباین هنوت منی منوا متسناد ومی دوب هدرک هنول شامشچ یوتی تحاران مغو تفگن وچیزی درک مهاگن طقف
گبیمیگنایمن. شهب هک کنشور هب عجار یمگبیهر مصت
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هرخ باال دوب چی هراچ .اما هنک قد هصغ گبیهروزا شلد درد واباین نیهرا تقاط شلد یمد سرت می هچب خیلی دوب هچب

. متفگ می شهب ابید

. مدرک ششزاون مورآ و متفرگ ماه تسد ارمینا شکچوک اهی تسد

. مدرک هاگن شا هدز والک هاتوک اهی نخان وهب متخادنا اپیین ور مرس

کشا و نیهرا تقاط نوا لثم مه نم ولد منک شهاگن یمد سرت می متشادن ور منک هاگن شاه مشچ وتی ایهکن تارج
هک دوب ینراک رتهب منک.این رگیه و منکشب ار ما هنودرم رورغ مدآ همه یاین ولج هک دوب تخس مارب . نشب ناور ماه

مهاگن

. مدزودب شهاگن ارزا

. هناتسرام وتیبی تساجن ای نامام کنشور شتسار مایر:

هبدیمند؟ دمو ارچنی منیداپیمش ارچ سپ ؟ تسا پیشام ینعیایاجن اعقاو کنشور



... هخا بیدا هنوت منی نوچ بخ مایر:

نوشلماک متسنوت منی هک دوب هدنوم ونیهم هفصن هلمج ۱۰۰۰ منهذ وتی منک لماک ار ما هلمج متسنوت منی مدرک ثکم مکی
منک.

هلمج نوا اتاب منک ایپیاد هلمج هکلب مدرک ورزیروور ماه فرح ؟ متفگ الچیابیدمی ؟صا متفگ ابیدمی اجک زا
دوب. هدرک لفق منهذ ی راگنا اما منک شمورآ

ابید اجک زا متسنود منی هک خآ نتفگن و نتفگ بین مدوب هدنوم مگب ار قحیتق متسنوت نمی منک شمورآ متسنوت هنمی
میشکیمد. شود هب ور یی اهنت زا مجه این متشاد اهنت و منک عورش
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تسا ایاجن نامام مایر:ببینزعیمز

؟ شش رادیربیپی تسود شش وبیداایاجن.وتابیدربیپی تتن ببی هنوت منی مهیناما ناتسرام وتیبی

؟ نامام میربیپیش ونم ؟ تساجک نامام پیش مرب داوخ می ملد خیلی اباب :هرآ کنشور

هرخ ربصبال تقو همه زااین دعب دروا ندیا هب ور نینیاه هرخ باال تنامام تارب مراد بوخ ربخ یه اما زعیمز هرآ _

. دندموا تردارب و رهاوخ

؟ ندش ونیزا ماسح ؟یابشیه ننم ینا؟بشیه لکش ؟هچ ناجک اباب میگی تسار : کنشور

ی اما دندموا داهرف شیرینو هرخ باال رسپ نوش یکی رتخد نوش یوتیکی لگشوخ هب اسرد . دنتسه بشیهوت زعیمز مایر:هرآ

. نوشنوخ نربب ادعب ور اه نوا ونید ومع خهلانیزاو دوب رارق هک هتفرن تدا



نوشم ربیمببینی گنیریم.حاالمیهش هنوهب رگیهنکنیمو نرب نتساوخ ی تقو نکیمو نوشت دادیمذای لوق همدا ی اباب _هرآ

؟

گبیمر. هزاجا راتسرپ زا لوا .ابید تمربب دعب نکیمات ربص امااالنابید زعیمز _هرآ

. هدشن مه بیراد زونه یهد باوخ نامام نوچ یاهن. شش یربیپی هکمینوت مسرپب منامام و رتکد ابیدزا

؟ هباوخ مهیهشمی مهیهش هساو منیهش دیهگبیراد نامام اباب؟ینعی _ینعیچی

؟ هتفخ زیابی سسنرپ لثم

ششزاون گبیرو ور شتسد شش یپی تفر ی تقو . هشب نکیاتبیراد شکمک یهک طرش هب میهش بیراد نامام زعیمز _هن

وروت درگرب نامام وگب نزب شادص نک.

االند هسب یی اهنت سلا تفه وگب هشاب رود وت یزا منینوت دیهگ هتگنت لد اباب وگب ی. شاب نومش پی ماوخ می وگب ماوخ می

شابیم. مه رانک ابید همه یهگ
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میهش؟ بیراد مگب شهب وران ای _هگا

؟ هلوبق . نومش بیداپی هرابود یمیهش ضار ی روجن _هراای

منوج اباب هلوبق _

یمد. سوب ور شرس و مدز ی دنخبل



میمنک. تبحص شرتکد میمریا نم سپ نیزا:

دعب دشو قاتا لخاد راتسرپ یک هارمه نیزا دعب قدیهق دنچ . مدش کنشور وهب نداد توپمک لوغشم و مداد نوکت رسی

. هشب جراخ شقاتا زا کنشور داد هزاجا کنشور یت عضو ندرک کچ زا

نابهگن یآیسییو دورو یرد ولج یم داتفا هار icuهب تمس دشیموهب جراخ ناکدوک شخب ونیزازا کنشور اب هارمه

. دندوب هتسشن اه

ایسییوشبیم. لخاد نکبیمهک نوش ی ضار یم تسنکتن درکیم راکی ره

ی راتسرپ شخب تسا ری شخب اب نتفرگ سامت و ناتسرام بی فلتخم اهی شخب اب نتفرگ سامت و سامتلا زلک اب هرخ بال
لخاد رفن یک اهنت هک دش رداص هزاجا

دوبن تاق مال نامز نوچ هشب آیسییو

شبیم. شخب لخاد مدا همه ومنیدشاین

. کنشور زج دوبن ی سک رفن میدشونآیک لخاد رفن ابیدیک رفن هس زابینام هرخ باال

و تفرگ یل وحت نومزا ار کنشور و داتس یردای ولج دموا رد تمس دشوهب جراخ ی راتسرپ شخب لخاد یزا راتسرپ
. دنداتفا هار هب هفطاع قاتا تمس هب

اعد مادم یم.نیزا تسشن کنشور نتشگرب راظتنا یمهب تسشن راظتنا سنلا لخاد یاهی لدنص وری نیزا هارمه اهنآ نتفر اب

داتسرف می تاولص وزیربل دنوخ می

دوب. هدش کاپ کال منهذ ی راگنا . هداس هاتوک تاولص تحییک وهن دمو می یمدا اعد هن هک دوب گردیر منهذ ردقنا نم اما
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. دندوب هدروآ هفطاع یزا ربخ وهن دوب هتشگرب کنشور هن اما دوب هتشاذگ کنشور نتفر یزا تعاس نیم

اما تفگ می دکذ شتسد وتی دامش تاولص میدروهب مدق سنلا تمس نوا ات سنلا تمس یزااین نارگن و هرهلد نیزااب
کشخ ی اهاپ ماوخب هبایهکن هسرب هچ مشب دنلب ی لدنص وری زا متسنوت تحیمنی هک مدرک یمی ناوتان ساسحا ردقنآ نم

. منزب مدق و مدب تکرح ما یهد

یماربی نارگن لد فرط .زایک تفرگ ارمی کنشور و هفطاع غارس و تفرگ می سامت نوماه ی شوگ اب مادم ونیدمه

. هداتفا ی قافتا هک داد می ناشن کنشور ندرک دیرگدیر فرط وزا دوب هفطاع

. مدناسر نابهگن هب ور مدوخ نوشک نوشک و مدش دنلب ماج زا دیراو کمک اب دوب یهک تمحز ره اب هرخ باال

رارسا ی اوخ می :رگا تفگ و درک ی تسد پیش منزب ی فرح منوتب زاایهکن لبق شکیدو مه رد ور شاه مخا ابدیمند نابهگن

هزاجا تس یهکمالتاقینی نامز شبینی.مهینهک ایاجن حبص ات تحیرگا تمتسرف منی هک نودب باال تمتسرفب نکیهک

نکی. رکش ار ادخ ابید هشب ایسییو دراو ۷سهلا هچب مهیک نوا رفن یک مداد

شور ور ماهتسد و مدنوسر نابهگن ی ولج ارهبمیز مدوخ تمحز هب متس ابی اپرس متسنوت تیرمیشکیدومنی مندب مامت
وتی ور مسامتلا همه مدرک عسی و مدش خیهر شاه مشچ وتی نکمم رتینحتلا مولظم واب مدز کتیه شهب و متشاذگ

باال. مرب گبیمرات هزاجا و بیمرا تسد هب ور شلد منوتب هکلب ربیمز ماه مشچ
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رخآ اما درک می هاگن ار فرط ونآ فرط دزدیدواین می مزا ور شهاگن مادم هک میداد باوج تشاد مهاگن راگنا
ربیباال. مراذ منی هک متفگ ی؟ اوخ ید:چیهچیمی سرپ هدرک هاگن مهب تقاط وبی دروا نی ماود

. مداد نوکت ور مرس مورآ شکیمدو معیقی سفن



بی تخت وری یوزعیتز شاب بیرایایناپیین تقاط ی ببینمینوت نم اجی راذب ور تدوخ اما...اما منود مایر:می

هک هتقو نوا پیشبیدا تارب ی لکشم ین چمه هک ورنیهرا زور نوا ادخ ی؟ شاب شرانک ی نوتن ووت هشاب هداتفا ناتسرام
ی. میمهف ونم حلا

کت کت میبیمنومغ هارمه اهدص رمیضو اهدص زور  هنابش ناتسرام وتیاینبی نم ؟ ممهف مینکیمنی رکف ارچ : نابهگن

میمش. دنمدرد نوشمودک ره درد واب میمنک سح ار ناش

بی ناتسرام بی تخت وری زعیتز هک هتخس ردقچ منود هکمی دیمدونشیمد ردقنا اما مرادن رمیضی مدوخ ایاجن هتسرد
. هتاررقم ربیباالخالف مدب هزاجا منوت منی منیدا رب متسد راکیزا نم لوی هتف

آی شخب منیگین هگم نوتدوخ آیسییو. شخب هتفر هراتسرپ هارمه هک تسه ی تعاس نیم مکنشور اما منود مایر:می

. هشب شدراو هرادن هزاجا ی سک سیو

؟ نشب شخب این دراو ننوت منی اهیزیر۱۲سلا هچب منیگین هگم نشب لخاد ننوت می تاق مال تعاس طقف منیگید هگم

؟ نتشاد هگن باال نوا هتعاس ارنیم نم ۷سهلا هچب ارچ سپ

دنودرگ مربی ور ما هچب اهابید فرح رتزااین دوز خیلی راتسرپ هنرگو هداتفا ی قافتا یه منود می میهنز روش هراد ملد
مداد رمع میمدات لوق مدب راذب هداتفا منز یاربی قافتا هچ و هدموا مرس چیهب باالببیمن مرب رازب ادخ وروت اپیین

. منکب یتور رکون
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تسد رخآ ورد درک فاص ار شا قشیهق رانک ی اهوم و درک ورف تشپرپ ی اهوم ارالی شتسد شکیدو ی فوپ یت نابصع اب
گبیمر. تارب شزا ی ربخ یه راذب نک ربص : تفگ شکیدو شاه سیبیل یهب



دش. آیسییو شخب هرامش نتفرگ لوغشم و تشادرب یوریمیزار شوگ

داد. باوج فرط نوا یکیزا هرخ شکیداتباال لوط ناثیه دنچ

تفگ ار هفطاع مسا زاایهکن دعب و دوب کوکشم تدش هب نابهگن اهی فرح اما ارمنینشیمد نفلت تشپ راتسرپ ی ادص
دوب. هدش ناهنپ فرح لکی شتوکس این تشپ واین درک توکس

هب هچبالیی مسرپب و منک زاب بل زا تحیبل متسنوت .منی هداتفا متشادن وشراظتنا یهک قافتا دوب مولعم

. هدموا مرس

شدوخ ود .اب هدموا یپیش لکشم هک دش رادربخ شتسش نابهگن ی هدروخ مه اهیرد وربا و نم توکس نیزاابدیند

. تفرگ ور ماه وزاب زیر منک طوقس وریمزین زاایهکن لبق و دنوسر مهب ور

اجک. یسهلا سیودنا درم نم گنسین نزو و اجک ینیزا وزاب روز اما

یبیا ربکا . اسراپ اقآی هدش :چی نابهگن دش دنلب نابهگن داد ی ادص هظحل نومه درکیمو طوقس وریمزین مهاب ود ره

نک. ربخ مه راتسرپ اتود کمک

متروص وتی یهک مکحم .ابسیلی داتفا وریمه ماه کلپ و تفر بها سی ماه مشچ نسرب مهب اه راتسرپ زاایهکن لبق

. مدش خیهر نابهگن اهی مشچ وتی سامتلا واب مدرک زاب ور ماه مشچ اجرپیمدو زا دروخ
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. وگب یهچیزی ادخ ور ؟وت هدش روطیش هفطاع مایر:

شهاگن رظتنم و مداد تروق ور مناهد یبا تخس هب دوب هدش کشخ و تخوس می ماه وجیغ اهدا یرفی ادص زا مولگ
. مدرک



دش. ماه هنوش رس نداد ژ اسام لوغشم و داد نوکت رسی فسات اب

لوی... تس ینی مهم چیز :هن نابهگن

؟ هدش مایر:لویچی؟گبیدچی

درکین. مبل هب نوج هدش یچی دمحم اقآی

ی راگنا هب۱۱ باالسریهد هدموا یرایش شوه حطس ترسمه تفگ می راتسرپ هدن. هار تلد هب دب رسپ تس :چیزینی نابهگن

ادخ هب مایتد طقف بیدا شوه هب آیهدن زور دنچ ات منک می رکف ربتیکمیمگ . هداد ناشن شنکاو ترتخد اهی فرح هب

. هدوبن دبی ربخ ندرک کچ ور اه هاگتسد ی همه تفگ .می هشاب

. میهنز مظنم مه شبلق نابرض تحی ههاربور چیز همه زااینمنیهش. رتهب

نابز هب مجالتیهک متسنوت ومنی مدوب شاه فرح کوش رد زونه مدش خیهر شهب توکس ورد مدرک شهاگن بجعتم
لد هت ؛زا مدموا مدوخ هب هزات پیچید، وتیسنلا نیزا تذل و قوش اهیرپ هدنخ ی ادص ی تقو . منک مضه ور دوب هدروآ

. متفگ رکش لد هت ارزا ادخ اهراب اهراب دنخیمدو دنلب ی ادص اب

رتش بی اربینام یار راود ینعیاجیمای دوب هدمآ یرایشباال شوه حطس مهینهک اما دوب هدما نی شوه هب زونه هفطاع

. دوب هدرک

تحیوتیاین مدوب نئمطم هشکب تسد شاه هچب زا هنوتب هک دوبن ی سک هفطاع میهش. قفوم کنشور هک متسنود می

بیدا شوه اتهب عسیمیهنک هدش هک مه شا ی ردام رهم رطاخ وهب هونش ورمی شاه هچب ی ادص یمه شوه ارشیطوبی
. هدرگرب ی گدنز وهب
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اما رانک هب .نم هشاب شاه هچب رانک و

و دندوب هتفرگ نوج ماهاپ ی راگنا مدش دنلب ماج لایزا حشوخ .اب هشاب ناشرانک هفطاع هک دنتشاد اهنیزا هچب

ار رهش رس نوا ات زاایاجن متسنوت می

ندش دزنیک مدق ی،ینعییک گدنز مایدوتی رون یرایینعییک شوه حطس نتفر وباال هفطاع نتشگرب . مودب تعرس اب

. شمارآ هب

جی وت ارزا لوپ درک عسی یدزو دنخبل متشاذگ نابهگن ووتیجیبینویمرف مدروآرد وتیجیمب یارزا ناموت ۵۰ لوارت
هدب. متسد وهب ردبیهرا شب

. مدرک رکشت شزا و مدز شربز و هتسب اهیپیهن تسد ایور هسوب

ین رتهب این مدش لا حشوخ ردقچ ی منینود هدب نوتهب ادخ ید هاوخ می ادخ یزا چره هللا شنا هنکن درد نوتتسد مایر:

دبی. مهب ی تسنوت هکمی دوب ی ربخ

رظن نوتهب هک هتشاد نوتتسود یخیلی راگنا باالیی نوا مدرکن راکی هک نم هشاب ادخ هب مایتد متفگ هک :نم نابهگن

. هنودرگرب تهب ور تنز داوخ ومی هدرک

مدز. ی دنخبل و مدرک کاپ نوشیمور وریپی قرع شکیمدو ما هتفشآ ی اهوم یوری تسد

ار هفطاع ارشیط وتیاین هک تشاد نومتسود ردقنا ینعی دوب هدرک رظن نومهب ادخ مراد لوبق مه مدوخ مایر:هرآ

گنیهر. نومزا

. دندنوم می متسد وری دقونیمدق هچب هسات و تفر زابینمی نم ی گدنز تفر می هفطاع رگا
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هفطاع دوجو هب لقادح ی سگلا ود وات دندوب دازون زونه داهرف .شیرینو هچب جنپ دندوب هدش حاالدیهگ هچب هسات اما

. دنتشاد نیزا

هفطاع هک مدوب ی زور رظتنم وحاال میهنک تباجا ور نوماه اعد و هونش ورمی نومادص هرخ ادخبال هک مدوب نئمطم
بیهرا. تسدب یشور دوبهب بیداو شوهب

لانیمی سما وزا منک شخپ ارقف وبین منک قعیهل یور دنفسوگ اربیسالتمیش دموا شوهب هک تقو ره مدوب هدرک رذن
. مراد شهگن ی ضار مدوخ وزا مشب شبوخ هدنب ات منک جرخ ادخ هار رد ور مدمارد زا

ور دنوادخ گرزب فطل این نارگ هبدی کمک ابیداب نم و ندنودرگ مربی ام هب تشاد ور هفطاع هک دوب گرزب ردقنا ادخ

. مدرک می ناربج

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

دعب زور هس

ی زور ره دوب یهک تقشم ره اب زور هس ووتیاین دوب هتشذگ دوب هتفر هفطاع قاتا هب کنشور یهک زور نوا زا زور هس

میدربیم. هفطاع قاتا هب ور کنشور یمو تفرگ می تاق مال هزاجا تعاس ک

وری هب اما شزا مدوب گلدیر هچرگ دزنیکمیدش. یش دوبهب هب مدق بطیعیرتمیدشویک هفطاع اهی حتلا زور هب زور

. مدرک می ناهنپ ور ممغ و مدروا منی مدوخ

رطاخب هک دوب معیق کنشور هب تبسن شساسحا ردقنا اما منیداد نوشن ی شنکاو نم اهی فرح هب نوچ مدوب گلدیر
هدرگرب ی گدنز اتهب ورمیدرک شش تال تشاد شن رسبلای رب کنشور ندموا

لثم شارب مه زاب مدوب زعیز هفطاع اربی هک مه ردقچ ره نم مدروا یاینام دنزرف و ردام و قشع هب هک دوب ایاجن
درک. ناهنپ نم زا ور کنشور سلا تفه اربیچی هک منک کرد متسنوت وحاالمی مدش منی کنشور
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و مدوب نونمم شزا ردپ مه دوب ردام مه کنشور اربی سلایهک تفه رطاخب و متشادن لد کیهنایهب شزا دیهگ
. تسا هدنز نومچب هک تفگن مهب عقوم نومه هک مدرک می رکشورادخ

ور نومچب عقوم نوا .رگا مداد می رارق راشف ورزیر هفطاع هچب طقس واشیداربی مدوب یت نابصع جوا رد عقوم نوا

. تفرگ منی لکش ای هداوناخ و تشادن دوجو امیی ودیهگ چیزغتییرمیدرک همه میدرکیماشیداالن طقس

. مدموا نور بی رکف وزا متشادرب هدجس رسزا مورا ما هنوش رس ندروخ نوکت اب

دش. باجتسم تاهاعد شاداد هکرابم درک: همزمز مشوگ شکیدوزیر مشوغا رسیعرد و تسشن مرانک هدنخ اب دمحمر مای

. مداتسرف می تاولص زیربل متشاد ساوه وبی دوب متسد یمح بست زونه

منک. مضه ور شا هلمج منوتب شکیدات لوط قدیهق دنچ

هن؟ دموا شوهب هفطاع ی: مایلعر

هک دوب هتشذگن نوشنتفر زا عبر یک زونه شقاتا دربیموتی مه ور ونیزا ماس کنشور رب عالهو زورما . شاداد _هرا

. هدموا شوهب تفگ نومش پی تشگرب راتسرپ

. شاداد پیشنز تمربب مدموا ی. دوب وت هدروا نوبز هب یهک مسا لواین شاداد

شکیمد. راو شزاون دمحمر مای رمک وری ور متسد مورا و مدز دنخبل
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شکیمدوهن جیغ هن قوش زا الفمهیهش خرب ماایرابن دندش ناور ماه هنوگ وری لایزا حشوخ وری زا کشا اهی هرطق

مشود وری زا گنسینور ییهراب راگنا مدرک یمی کبس ساسحا هک مورا ردقنا مدوب مورا دنخیمد.ایرابن دنلب تحی

. دنتشادرب

ادخ هک مدوب نئمطم منیمشوایرابن دنلب هدجس رس یدزا ماان زورما هرخ هکبال دوب نشور ملد و مدوب هدش مورا حبص زا

ورمیهد. مباوج

یمد. سوب ور شا هنوگ و مدموا نور بی دمحمر مای شوغا زا مورا

ینکیم نوبرق مایر:ابید

. شاداد پیشنز مربب ور ابیدوت لوا لوی اهراک لا بند میمر نم شاداد مشچ _

منک. هاگن شاه مشچ وت میهش ممرش اما هدش هرذ یه شارب ملد دمحم _

. هترظتنم ربیمهک وش دنلب تتد ی شخب هک شاب نئمطم تساه فرح رتزااین هدنشخب هفطاع _

تفریم. هفطاع قاتا تمس ردیاهب هب مدز ور ملد و مدش مورا مکی شاه فرح اب

. مدش قاتا لخاد و مدرک ردوزاب مورا دندوب هداتس ای رظتنم شخب رد تشپ وقبیه دندوب قاتا لخاد اه هچب طقف

متفر شتمس هب قوش بوکیدواب ما وریهسیهن شدوخ مکحم متقاط بی بلق شا هتسخ اما اهیزاب مشچ ابدیند

هب هدنوم مدق دنچ ین گمرش منیدز فرح اما تشاد بل هب دنخبل مه هفطاع دنخیدند ومی دندوب هداتس ای شرود اه هچب
تمس هب هک ور شتسد . متشاد ور شور وهن مشب شک دزنی متشاد ور شتارج هن مدش خیهر شهب و مداتس ای شتخت

داد. مهب ندیاور ادخ ی راگنا دز ادص ور ممسا و درک زارد

:مایمر... هفطاع

مایر لد ناج _
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رد ور شف الرغوحنی نت یطا تحا واب مدنوسر شهب ور مدوخ دنلب ماگ دنچ واب درک زاورپ شتمس هب مدوجو مامت
شکیمد. شوغا

شکی شوغا وابرد مشب دزنیک شهب مراد هزاجا و یمتد شخب ممهفب ات دوب ی فاک داد ممسا هب مهینمیممکلایتیهک
. مدب اپینا یی اهنت هباین شند

هک هداد نومهب هک یی چیاهز تباب مدرک رکشت شزا و مدز ادص ور ادخ دنلب ی ادص اب شند شکی شوغا ابرد نامزمه
. دندوب تمکح هک دوب هدادن نومهب هک یی چیاهز تباب و دندوب تمعن

ور ادخ دوخ نم درک. دهیه نومهب یور تخبشوخ نوم ی گدنز هب هفطاع ندنادرگرب هکاب تشاد تسود ور ام اعقاو ادخ

درک تباجا ور ماهاعد مه نوا متساوخ کمک شدوخ وزا مدناوخ ار شمسا داد.نم ور مباوج نوا و مدز ادص

ار... وت منک تباجا ات ناوخب ارم تفگ هکمی مداتفا فورعم ی هلمج نوا یدا

ار... وت منک تباجا ات ناوخب ارم : مراذ ورمی شمسا ونبیمس یمور گدنز ناتساد منوتب هک هسرب زور یک اشیدرگا

داد. مهاوخ رارق یم گدنز ی هحول رس ور دشونا دهاوخ کح منهذ وتی مهیهش زاحاالات هلمج این

20/7/1396: عورش

اپینا:4/4/1397

ومایر هداز قتی مدنگ : هدنس ونی

ار وت منک تباجا ات ناوخب :ارم نامر

( مسرت می درم زااین نم نامر مود دلج )




