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مرفنتم تزا نامر

هص :خال

و هش شرهاوخ رهوش هغیص هشیم روبجم یلی هبدال انب هک ساسیرتآ مسا هب یرتخد دروم .....رد

هدیشک درد یرتخد . یتریغ یرسپ . نشخ

زیند . هدنسیون

مکی تراپ

میدش تحار هشیمن مرواب یاو -

نومنوچ رپ داتسا تسد زا اصوصخم .هرآ ادلی

دینکیم یلا حشوخ یروجنیا هدنوم نوتسرد زا هگید مرت هی هبوخ .حاال راشای

هک ورام حلااالن هعقوم نوا یتشاد کالس ینامز داتسا اب مرت هی مهوت هگا هیلکشم میراد تسود -

یدرکیم کرد ومیلا حشوخ
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اسیرتآ هگیم تسار .هرآ ادلی

رودود میرب نیایم حاال اباب هشاب . راشای

میاپ -نم

میاپ راهچ منم . ادلی

میرب دینزب سپ . راشای

درک مادص رایتاس هعقوم نومه

ایرآ مناخ دیشخبب . رایتاس

-هلب

مرایم نوتارب ادرف سپ مریگب ضرق نوتزا ونوتوزج منوتیم دیشخبب . رایتاس

هشن ارچ -هلب

شهب مداد مدروآ رد وموزج مفیک لخاد زا

مرایم نوتارب ادرف سپ ایرآ مناخ نونمم . رایتاس

یسرم هشاب -

مرمک وت دروخ زیچ هی هک تفر درک یظفاحادخ رایتاس

ایدش ینتفر مناخ اسیرتآ بخ بخ . ادلی

اه؟ هراد یطبر -هچ

زا یلو مشکیم تلا جخ نم موناخ اسیرتآ هتشون شفص هی الهی دروآ وتوزج هک ادرف سپ هنوید بخ . ادلی

میش محازم ریخ رما ارب نیدب هزاجا هگا دایم مشوخ امش

شرس وت مدز

ردقنا دنز رایتاس ترظن هب یلو مراد شسود هتسرد تفرحنم رس وت کاخ یدش هنوید خخخخخخ -

هشلغب ای هشتخت وت ای رتخد هی زورره هک یسک هتسرفب ماغیپ هوزج وت هک یتلا جخ

هگید نیایب هک نیاجک . راشای

نیبب باوخ نم هساو رتمک ایب ایب میدموا -

دز گنز ادلی هیشوگ میتسشن هکنیمه میدش راشای نیشام راوس میتفر ادلی اب

دیحو زاب فوووووا . ادلی

یگیمن ور هلب ارچ یراگتساوخ هی باوج رس یتشاذگ شراکرس ههام هس هراد قح مزیزع -

هدب وتخبدب نوا باوج لوا . راشای
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ولا هشاب . ادلی

-...................

مدینش ویشوگ یادص هزات بوخ ینزیم داد ارچ . ادلی

-..................................................

....

االمن مدشن تنز زونه ینزیم داد مرس هراد هب هن هراب هب هن زونه اربن نمباال هساو وتادص یدیمح یاقآ . ادلی

میروخیمن مه درد هب ام مدش نومیشپ مدید وتدنگ الق خا

-........... .......................................

.....................................

هیفنم مباوج نم ینکیم دیدهت . ادلی

-.................

یفنم هیفنم مباوج .هرآ ادلی

-....................................

یربیم رس وملصوح یراد هگید مشیمن نومیشپ .نم ادلی

درک عطق ویشوگ ادلی

یدز فرح شاب دب یلیخ -

مباصعا وت هنیرن ساوخیم . ادلی

؟ تفگ یچ دیحو . راشای

منکیم تنومیشپ تفگ هیفنم مباوج متفگ هک دعب مدیمن باوج ارچ درک دادیب وداد یلک هک لوا

تاولص مشن راک یب راک زا یتشاک لگ ادلی یاو . راشای

هراد تئرج هگم . ادلی

یداد شهب ویفنم باوج هگید هک .وت راشای

هنکیم لو ونم ینوسآ نیا هب دیحو یدرک کف وت ینعی . ادلی

مود تراپ

تهب هبسچب مزاب هک سه ندوک ردقنا دیحو نوا . راشای

هندوک تدوخ نز یوا یوا . ادلی



4

تخبدب رپ وت یدز روج دب وت نوچ تفگ تسرد وندوک هک راشای بخ -

شکجرب وت یدز روجدب هگیم سار یتآ . راشای

هدروخ شکجرب نیگیم نیا هب امش .هگا ادلی ......

هماباب مدید هک مدرک هاگن دز گنز میشوگ هک دوب هدشن لماک شفرح زونه

؟ منوج اباب سالم -ولا

؟ ییاجک یتآ اباب.ولا

رودود مریم مراد راشای و ادلی -اب

میراد نومهم هنوخ اباب.ایب

؟ اباب هیک -

نیسرآ و هلعش اباب.

افطل ماین نم هشیم -اباب

ننیشب نایم هقیقد هد نایمن ماش ارب ایب اباب.هن

اباب یلو -

هنوخ دوز متفگ هک نیمه یلو یب یلو اباب.

مشچ -

متفگ راشای وهب مدرک عطق ویشوگ

نک هدایپ نوم هچوک رس ونم تمحز یب راشای -

سپ دشیچ یایب ام اب یتساوخیمن هگم ارچ . راشای

منک هدامآ ور هنوخ مرب دیاب منم نومنوخ نایم نراد شزیه رهوش اب مناخ هلعش -

؟ نشاب نوتنوخ هتفه ره هرارق انیا . ادلی

منودیم هچ -نم

هنوخ رد منیا امرفب . راشای

نونمم -

متسب ورد مدش هنوخ دراو هکنیمه مداتفا هار نومنوخ تمس هب مدرک یظفاحادخ اه هچب زا مدرک زاب ورد

نوریب دموا اباب دموا رد ادص هب رد گنز

نک زاب رد سپ بوخ اسیرتآ یدموا اباب.
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مشچ -

مدرک زاب ورد

دوب هدش گنت نوتارب ملد نوج اباب .سالم هلعش

ملد زیزع منم اباب.

؟ یلوخ سالمگهلا یاو . نایاش

یبوخ وت مبوخ مزیزع هرآ خهلا زیزع -سالم

ملوخ گهلا .هلآ نایاش

مبوخ هن ملوخ -

مناخ اسیرتآ .سالم نیسرآ

شدنچ یا هدش هریخ مهب شزیه یامشچ اب نیسرآ مدید متشگرب یتقو

نیسرآ اقآ -سالم

هگید نیایب نایاش نیسرآ . هلعش

موس تراپ

نوریب متفر متشادرب ور هویم فرظ و مدرک مد وییاچ هنوخ زپشآ وت متفر منم نتسشن انیا نیسرآ وت میتفر

متسشن ممدوخ نوشولج متشاذگ ور هویم

ادخ ولوت یداب یایم .گهلا نایاش

هشاب ییاچ هب تساوح اباب مرب تنوبرق هشاب -

هشاب . اباب

مدروآ رد وملا ش مشاب تحار هکنیا یارب باوخ قاتا وت میتفر نایاش اب

مینک یزاب هچ بخ بخ -

یداب ریدمد . نایاش

یایم یزاب پوت ایب هشیمن اجنیا یزاب ریشیمش نوج -خهلا

هلآ هلآ .هلآ نایاش

مدرکیم هاگن شهب طقف مدرک گنه متشگرب شتمس هب رد ندش زاب اب یزاب هب میدرک عورش مدروآ وپوت متفر
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هتول گهلا شیولد اشچ .اباب نایاش

شلا وت متخادنا پالمم وشخپ یاهوم مدرک مرس شلا متفر عیرس مدموا مدوخ هب نایاش فرح اب

هراد تراک تنامام ورب نایاش . نیسرآ

منوتیم یداب ابگهلا دملا .اما نایاش

متفگ یچ ننننننننننننایاش . نیسرآ

و تسب ورد نیسرآ و مدش ترپ بقع هب هک متفریم شتشپ متشاد منم تفر رد تمس هب هدرک ضغب نایاش

داد له رد وت ونم

نیسرآ اقآ ینکیم راکیچ یراد -

منیبب وتاهوم ماوخیم نک زاب وتاهوم . نیسرآ

نک ملو ها ینکیم راکیچ یراد منیبب نک ملو ییییچ -

مراهچ تراپ

مراد تیدازآ ارب طرش هی منم یشیمن دازآ ماوخن نم ات نکن قتال یکلا . نیسرآ

نک ملو یچ هگید -

. نیسرآ ۱ منیبب وتلکشوخ یاهوم نم ینکیم زاب وتاهوم ،۲ میدرجم هنوخ یایم ادرف ،

منکیمن وراراک نیا زا مودک چیه نم یضوع وشمگ ورب یچ -

هب ییوربآ یب رهم هک نیا زا لبق نک لوبق سپ یتسین شتیعقم وت وت هن مریگیم میمصت نم اجنیا . نیسرآ

هروخب تینوشیپ

مممممنکیمن لووووبق متفگ مامت یقترس اب مزاب یلو مدرک شاگن هدیسرت

ایب هار ماهاب سپ هنم تسد توربآ االن یدش وربآ یب یگن دعب یتساوخ تدوخ هشاب . نیسرآ

داد متسد راک منوبز مزاب یلو مداد تروق روز هب ومنهد بآ

ینک یطلغ هچ یاوخیم -ثمال

یاو یراد رظن نم هب هنیبب نک کف حاال سین بوخ ترهاوخ اب تطبار یروطنیمه منکیمن یراک .نم نیسرآ

یاو

یمسیداس یناور -وت

یش نومیشپ تدوخ هتفگ زا هک منکیم یراک دعب مرمشیم هد .ات نیسرآ
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،،،،،. نیسرآ ¹

،،،،،،، . نیسرآ ²

،،،،،،،،، . نیسرآ ³

،،،،،،،،،،،، نیسرآ

نیسرآ .،،،،،،

،،،،،،،، . نیسرآ 8

،،،،،،،،،، . نیسرآ 9

،،،،،،،،،،،، . نیسرآ ¹۰

میمصت بخ . نیسرآ

مجنپ تراپ

؟ یگب مرظتنم . نیسرآ

مدیمن ماجنا وتاراک زا مودک چیه ممریمب -

سین مهم تساو توربآ سپ .ِا نیسرآ

ک نیا .......-وت

؟ ییاجک مقشع نیسرآ . هلعش

؟ دشیچ بخ . نیسرآ

هنکیمن رییغت نم رظن -

هشاب بخ لیخ . نیسرآ

تفگ داد اب نیسرآ مدموا مدوخ هب ات

نکیم یطلغ هچ یییییییراد . نیسرآ ....

ینزیم داد ارچ یاو -

هن؟ ای یایم ادرف . نیسرآ

نزن داد هگید طقف هرآ هرآ -هرآ

یایم منکیم سا ما سا تارب هک یسردآ هب ادرف سپ . نیسرآ

هشاب -....
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نیسرآ ینزیم داد ارچ مزیزع نیسرآ نوج اباب نیسرآ . هلعش واباب

منک راکیچ -االن

دوز تخت ریز ورب تفگ مورآ نیسرآ

درک زاب دزورد مه هگید داد ات دنچ و تفر رو شیشوگ اب هرذ هی نیسرآ تخت ریز متفر عیرس

هدش یزیچ یدز داد ارچ مزیزع . هلعش

هدموا شیپ یلکشم اباب.

هلعش مدزیم داد نوا رس متشاد دوب هدرک هابتشا هی ادراگیداب زا یکی نوتمدنوسرت دیشخبب . نیسرآ

میرب وش هدامآ متدوخ نک هدامآ ونایاش ورب مزیزع

هشاب . هلعش

نوریب نتفر ماباب و هلعش

فرط زا وسا ما سا نیمه هساو دایم مدب سول یادرم زا نم ناتسود » شاب مسا ما سا رظتنم . نیسرآ

سسوب متشون لماک نیسرآ »

ییاریذپ تمس متفر نوریب مدموا قاتا زا هتسهآ نوریب مدموا تخت ریز زا نوریب تفر منیسرآ

مایم مداب گردب اباب هداب . نایاش

مشش تراپ

شردام و ردپ تمس هرب ساوخ فرح نیا نتفگ دعب نایاش

دروخ نم هب شمشچ هک

یداب مدموا دعب عیرد مینوت یداب دتن زولما .ِاگهلا نایاش

مینوتیم

هرب تنوبرق خهلا هشاب -

رکف و هنوخ زپشآ متفر متشادرب وملا ش انیا هلعش نتفر دعب

مدش ماش

؟ ینکیم راکیچ یراد اسیرتآ اباب.
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نوج اباب منک تسرد یچ مشاب ماش رکف هب ماوخیم -

مروخیم ینک تسرد یچره اباب.

منکیم تسرد ولپ سدع سپ -

سدع تعاس کی دعب شلیاسو ندرک هدامآ هب مدرک عورش

مدز ادص وراباب مدرک نهپ ور هرفس دش هدامآ ولپ

سدامآ اذغ -اباب

دموا اباب

متسش ورافرظ اذغ ندروخ دعب

مباوخب مرب نم ریخب بش -اباب

مرتخد هشاب اباب.

سا اتود مدرک هاگن میشوگ هب هشیمه ثم مقاتا متفر

دوب ادلی مدرک زاب ویلوا متشاد

مهوت یزاب رهش میرب میاوخیم ادرف سپ ام میلوقشع سالم

ایایب تسه مهوت قشع هتفرن مدای ات یتسار ناهآ یایم

یاب مدرگب طقف هدنوم دیدج مرت هب هک زور هد نیا ماوخیم

ملچ ولخ

هب ودنز رایتاس نیا رخآ وت هگا وت تسد زا هنوید مقشع -اه

ومدوخ یلو مراد شسود هتسرد واالحاال تسبن مشیر

منکیمن کیچوک
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شزاب عیرس مداتفا مراد مگید سا هی دموا مدای هعفد هی

دوب هداد ونامز عالهو هب وسردآ نیسرآ مدرک

تعاس ۱̀:۵۰ سردآ هب هقیقد {............}

تسه بآ رکش هلعش اب مطبار یروط نیمه مریمن مرب ارچ -

مفخ هگید هراد رظن شرهاوخ هب شرهوش همهفب هگا حاال

هنکیم

متفه تراپ

مدوخ زا دیراذب بخ مدیشک زارد تخت ن.م.ی.ر.مور سپ

یبارهس یلیل و ایرآ نسحم یراغت هت ایرآ اسیرتآ نم مگب

یاه مژ صاخ یلیخ زبس مدرب ثرا هب مردام زا ومامشچ

ینیب یکشم و ییامرخ گنر هب تخل یاهوم رف تشپرپ

یمدنگ یتسوپ یا هولق یابل یملق ۲۲ موجشناد سهلا

مامشچ هب دیشروخ رون ندروخ °°°°°اب یرامعم ممتشر

دنلب درب مباوخ یک بشید مدیمهفن ال صا مدرک زاب ومامشچ

ات نماد پات هی اب ومسابل متسش ومتروص وتسد متفر مدش

مدرک شیارآ مکی مدیشوپ ومدیفس یوناز باالی تناسود

مدرک هاگن وتعاس دوب راک رس االن اباب نوریب متفر

۱۰:۱۰ هدامآ ور ولپ کشرز لیاسو هنوخ زپشآ متفر هقیقد

مومت مراک یتقو نوشندرک تسرد هب مدرک عورش مدرک

مدرک عورش ییاریذپ وت متفر دایب مد متشاذگ ور ولپ دش

متفر مدز میقرب وراج شندش مومت دعب هنوخ ندرک زیمت هب

متفر مدادیم قرع هدنگ یوب مدرک شوماخ وجنرب ریز
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درز کراولش پات هی مدموا تایلمع نداد ماجنا دعب مومح

نوریب مدموا متسب تفس باال مدرک هنوش وماهوم مدیشوپ

مدرک هاگن تعاس ۱:۱۰هب مدروخ اذغ مدرک نهپ هرفس هقیقد

متشاذگ گنهآ هرن رس ملصوح هکنیا یارب متسش ور افرظ

هنوخب متشاذگ مه تشپ رای دنچ « یکشاک یفسوی نیدیآ »

دموا مدوخ هب میشوگ یادص اب مدوب شگنهآ قشاع نوچ

مسا مدرک هاگن ٫ نیسرآ ٬ هاگن تعاس هب درکیم ییامندوخ

هوا هوا مدرک و۲:۰۵ مدز ولا صتا سمل سکلیر یلیخ هقیقد

مداد باوج

هلب -ولا

؟ اسیرتآ یدرک رید ارچ ییاجک . نیسرآ

مایمن نوچ مدرک رید -

شم دنلب مگس یور راذن دب ینیبیم دب یییییییچ . نیسرآ

ایب سپ اجنوا مایب

دار نیسرآ یاقآ ینک یطلغ چیه ینوتیمن -وت

اسیرتآ یاو اسیرتآ . نیسرآ

ظفاحادخ -

هب شاک یلو » ندیدنخ هب مدرک عورش و مدرک عطق ویشوگ

و ماهدنخ هک نیا دعب « شاک مدوب هداد شوگ نیسرآ فرح

مدرک tv یو ید وت متشاذگ کانسرت ملیف وهی مدرک نشور

هزات مدرک هاگن و مدروآ و..... کفپ و همخت متفر و ید
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هک شساسح یاج دوب هدیسر ........

متشه تراپ

مداد باوج وفا فا متفر مدنک لد ملیف زا ندز ورد گنز

؟ هیک -

یشرافس تسپ هی امش مایم تسپ هرادا زا دیشخبب . هرسپ

نیریگب لیوحت نیایب هشیم هگا نیراد

مایم االن مشچ -

زا مدرک ضوع ممراولش عیرس مدیشوپ وتنام هی مقاتا متفر

مدیشوپ ومییاپ ند مدرک مرس مملا ش نوریب مدموا قاتا

نیسرآ هب ممشچ مدرک زاب ورد هکنیمه مدرک زاب ورد متفر

دروخ

؟ ینکیم راکیچ اجنیا -وت،...وت

ینیبیم دب یاین هگا مدوب هتفگ . نیسرآ

قتال یچره درب نیشام تمس هب وتفرگ ومتسد شدعب

تشادن یدیاف مدرکیم

نم هب یقح هچ هب الوت صا ینکیم راکیچ یراد نک ملو -

یدز تسد

یقح هچ هب یمهفیم یدوز .هب نیسرآ

عیرس مشدوخ نیشام وت داد له ونم وتفگ ونیا نیسرآ
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دز ویزکرم لفق و دش راوس

ینزیم ویزکرم لفق ارچ یتنعل -

کف مشدعب ینک رارف هک سین یرابتعا وت هب نوچ . نیسرآ

یشیمن هیبنت یدرک یچیپرس مفرح زا نوچ نکن

کشرز هیبنت یاچن مدیسرت یاو یاو -

مینیبیم دعب وگب یاوخیم یچره .عفالوت نیسرآ

میدیسر ات دزن فرح هگید نوا دعب

وش هدایپ بخ . نیسرآ

مشیمن -

وش هدایپ راین رد یزاب قترس اسیرتآ . نیسرآ

هروز مشیمن متفگ -

تفرگ ومندرگ تشپ شتسار تسد اب هعفد هی نیسرآ

درک کیدزن مشوگ هب وشابل

وش هدایپ متفگ . نیسرآ

دوب دایز یلیخ مندرگ تشپ درد

مشیم هدایپ رادرو طقف وتتسد هشاب هشاب -

وش هدایپ دوز هبوخ . نیسرآ

دش هدایپ نیسرآ
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هک دوب اسمل نیا زا شرد تفر رد تمس هب مدش هدایپ منم

رثا یاج ور شتشگنا نیسرآ هشیم زاب تشگنا رثا اب طقف

دراو و تفرگ ومتسد نیسرآ دش او ورد تشاذگ تشگنا

میدش طایح

نابرق .سالم دراگیداب

سدامآ یچمه .سالم نیسرآ

نابرق .هلب دراگیداب

داتفا ولج نیسرآ ایب اسیرتآ یرب ینوتیم شاب . نیسرآ

میدیسر یوال رد هب میتشذگ شرف گنس زا شتشپ منم

مدش یوال دراو شتشپ منم وت تفر و درک زاب ورد نیسرآ

ارهز ارهز . نیسرآ

درک میظعت و دموا راکتمدخ هی ور هار هت زا

نابرق .هلب ارهز

سدامآ یچمه . نیسرآ

نابرق .هلب ارهز

مهن تراپ

نک شدامآ ربب سپ . نیسرآ

رو نیا زا افطل مناخ نابرق مشچ . ارهز
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؟ یچ ارب هدامآ هیچ هیضق -

یمهفیم ورب .وت نیسرآ

هی ولج باالو تفر اه هلپ زا هک مداتفا هار ارهز لا بند گنگ

یتقو وت مرب نم ات داسیاو رانک و درک زاب رد داسیاو رد

نوریب دموا هقیقد هد دعب دش مومح دراو ارهز هک وت متفر

تفگ و

مدرک شدامآ نوتارب مومح لخاد دیامرفب مناخ . ارهز

مدوب مومح هزات نم مریمن نم هیچ ارب مومح -

مومح لخاد دییامرفب افطل نتساوخ اقآ موناخ . ارهز

متفگ داد اب

ها تسین هک روز .ر.م .ی ن.م مریمن مگیم یمهفیم -

نییییییسرآ نیسرآ

وت دموا نیسرآ و دش زاب رد هنزب فرح دموا ارهز ات

؟ هدش یچ هربخ .هچ نیسرآ

مومح نریمن مناخ .اقآ ارهز ......

تفگ نیسرآ هنزب وشفرح همادا دموا ات

اه؟ یریمن ارچ . نیسرآ

مریمن و مدوب مومح هزات هکنیا یارب -
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مومح دوز ورن مورن ور اسیرتآ . نیسرآ

ساب یچ ارب ال صا ماوخیمن اقآ هروز هگم مریمن متفگ منم -

اه؟ مومح مرب

وت درک مترپ و درب مومح تمس وهب تفرگ ومتسد نیسرآ

و مومح

؟ دش مهف ریش ماوخیم نم هکنیا یارب . نیسرآ

دشن -هن

وهب تفرگ ومتسد نیسرآ هرابود نوریب مایب متساوخ ات

وت درک مترپ و تفر ناو تمس

راذن یسانشیم ونم راین رد یزاب قترس اسیرتآ . نیسرآ

ینکیم شوگ وتفگ ارهز یچره سپ مش گس

متفگ هیرگ اب

ماوخیمن یمهفیم ماوخیمن

ادص ونم دروآ رد یزاب قترس اجره ارهز یاوخب دیاب . نیسرآ

نک

اقآ مشچ . ارهز

رد یادص شدعب هیناث مین نوریب تفر مومح زا نیسرآ

قاتا

مهد تراپ
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منک هدامآ ونوتسابل نم دینک مومح امش ات مناخ بخ . ارهز

هزاجا اب

و مدروآ رد ومسیخ یاسابل رابجا هب منم نوریب تفر ارهز

نوریب مدموا ناو زا دش مومت مراک یتقو متسش ومدوخ

و مدیچیپ مرود ودوب اجنوا هک یا هلوح نک تخر وت متفر

نوریب مدموا

مناخ هشاب تیفآ . ارهز

یسرم -

یلا خ وناو بآ مرب منم دیشوپب ونیا امش ات دیامرفب . ارهز

منک

ارهز زمرق هتلکد سابل هی اب یکشم تس هی مدید مدرک هاگن

مدرک شادص هک تفریم تشاد متسد وت تشاذگ وراسابل

مناخ ارهز -

تشگرب ارهز

مناخ .هلب ارهز

؟ هیچ ارب سابل نیا منودب هشیم -

مرادن ربخ یچیه زا نم مناخ . ارهز

یرب ینوتیم هشاب -

با بجود ات هسابلمدیشوپ وراسابل رابجا هب منم تفر ارهز
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دموا ارهز هک متفرگ وماهوم من مکی هلوح اب دوب موناز الی

نیشب یلدنص ور دییامرفب موناخ . ارهز

دروآ رد راوشس وشک زا ارهز متسشن یلدنص ور متفر مورآ

و درک تسرد وماهوم راوشس دعب دیشک راوشس وماهوم

نوریب تفر داد مهب میکشم شفک هی درک مشیارآ

مهدزای تراپ

قاتا رد هک مدرکیم هاگن هنییآ وت مدوخ وهب مدیشوپ وشفک

سارهز مدرک کف دش زاب

دیاب نم ساجک نیسرآ دشن مومت ارهز یاو -......

دنوم هفصن مفرح مرمک رود یتسد ندش هقلح اب

مموناخ ماجنیا .نم نیسرآ

ز رهاوخ نم نیسرآ ینکیم راکیچ یراد -........

وندوب ابم*نز*ن نم هتساو هب یشیم منز بشما . نیسرآ

-اما ینکیم هبرجت .......

تشاذگ *و شا ول*ب* نورپن سح منکیم شهاوخ . نیسرآ

دشیمن جراخ منهد زا یفرح شراک گنه منم ل*ب*ا*م ور

زیر یازاگ و تفر مندرگ تمس وهب تشادرو ل*ب*ا*ش*و

ج*ر*ی نیسرآ مراک نیا اب مدیشک هآ هاگ ادخ ان منم تفرگ

طقف و.... تخت ور متخادنا داد مله تخت تمس وهب دش رت

مدرکیم ساسحا درد درد درد
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مدیچیپ یم مدوخ هب درد لد زا دموا مدوخ هب یتقو

دیسوب هاتوک ل*ب*ا*م*و دز همیخ مور نیسرآ

یدوب هکرعم یلیخ . نیسرآ

دیشوپ دیفس زولب هی و یکشم راولش تک دش دنلب دعب

دش دراو ناویل هی اب هقیقد دنچ دعب نوریب تفر

روخب ونیا .ایب نیسرآ

؟ هیچ نیا ممموا هسرب هچ مروخیمن مرهز وت تسد زا -نم

تارب هبوخ روخب لسع تبرش . نیسرآ

ینک مروز ینوتیمن ونیا هگید مروخیمن متفگ -

دقاع االن شوپب سابل مومح ورب روخب ونیا دوز . نیسرآ

هسریم

؟ یچ ارب دقاع -

نومارب تیمرحم هغیص ندنوخ .ارب نیسرآ

مشوت هغیص ؟نم ییییییچ -

حاالم هنم تسد تزیچ همه االن هنیا ریغ هگم . نیسرآ

تکمک متسرفیم وموناخ هماگنه روخب وتلسع تبرش

هک رد تمس تفر وتفگ ونیا نیسرآ

مشیمن تغیص ٬۱-نم متنز رهاوخ نم نوچ عال٬۲ تهب نم

مراد عالهق هگید یکی وهب مرادن هق



20

مدروخ نیسرآ زا ینهد وت هی مفرح نیا نتفگ اب

مسا دیابن نم زج وهب ترهوش مشیم زورما زا .نم نیسرآ

یدیمهف یرایب ویا هگید رسپ

مشیمن تغیص یلو مشکیم ومدوخ مشیمن تغیص -نم

هتحار یروط نیمه یدرک کف یشکب وتدوخ .هه نیسرآ

میک ره هریگب وروت داوخیم یک هنم تسد تیاراد همه

وش منز شوخ نوبز اب سپ مراذیمن نم داوخب

نوریب تفر وتفگ ونیا نیسرآ

هتسرد منک شومارف ورایتاس ومقشع یروطچ نم ادخ -

مراد شسود یلو ینوهنپ مقشع مراد شسود هنودیمن

ااددخ

منک کف هک یلا س نایم نز دش زاب و دروخ رد هب یقت

مدیچیپ مرود ور مالهف وت دموا دوب مناخ هماگنه

مهدزاود تراپ

هیرگ هب مدرک عورش هرابود و

مه هماگنه نم مناخ ه.خ.سالم

مناخ هماگنه -سالم

دینک شوگ اقآ فرح هب هرادن هدیاف هگید هیرگ مناخ ه.خ.

هدشن ینابصعا اقآ ات مومح دیرب دیش دنلب
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متسشن مدرک رپ مدوخ وناو مومح وت متفر مدش دنلب هشاب -

جنپ هی دعب مدرک هیرگ مدوخ یتخب دب ارب هرابود و شوت

ور هلوح نک تخر وت متفر متسش ومدوخ هرابود هقیقد

نوریب مدموا مدیچیپ مرود

سابل نوا دعب نوتسابل نیا دیامرفب مناخ هشاب تیفآ ه.خ.

دینک نوت نت وسورع

هماگنه متفرگ شزا هرس کی غیج زمرق تس هی مدرک هاگن

سورع سابل هب ماگن مدیشوپ وتس نوریب تفر قاتا زا

عیرس مدرکیم هیرگ شیپ تعاس دنچ ات تفر مدای دروخ

نیمه مدیشوپ طایتحا اب مدروآ شرد رواک زا شتمس متفر

دیخرچ مرس رود ایند متشگرب هک

رفنتم مرفنتم تزا نیسرآ مرفنتم زمرق گنر زا اااددخ -

راکیچ ییوربآ یب نیا اب نم لا غشآ یدرک منهج ومیگدنز

منک

دینکیم هیرگ ارچ هدش یچ مناخ ه.خ.

نیا متشونرس ارچ نم ارچ مریمب ماوخیم مناخ هماگنه -

نم ارچ مدآ همه نیا مراد هلگ تزا ادخخخ دش

نیایب نیروشب ونوتتروص نیرب مناخ دیشاب مورآ ه.خ.

دایم دقاع االن منک تسرد ونوتاهوم

ومتروص درب ییوشور تمس هب درک مدنلب مناخ هماگنه

وماهوم راوشس اب یلدنص ور مدنوشن نوریب مدروآ تسش



22

ممشفک دش مومت شراک هگید درک تسرد و درک کشخ

ور هدرم پژ رتخد هی مدرک هاگن هنییآ وت ومدوخ و مدیشوپ

مدید

دینک نوترس دقع هبطخ ندنوخ هعقوم ونیا موناخ ه.خ.

مدرکیم هاگن مناخ هماگنه هب مرس متشاذگ متفرگ ورداچ

دیدش لکشوخ یلیخ تخت هب منزب مناخ خ. ه

وت دموا نیسرآ دش هدز رد هعقوم نومه

هدش لکشوخ ردقچ مسورع یاو . نیسرآ

-...................

اموناخ مناخ هشاب ینزب فرح یاوخیمن . نیسرآ

مهدزیس تراپ

هموناخ سورع رظتنم دقاع هک مرب عفالایب

و دیفس زیولب و یکشم راولش تک هی مدرک هاگن شهب

متفرگ ور عیرس دوب هدش لکشوخ یکشم تعاس

ولج و مدیشک سپ ومتسد هک هریگب ومتسد ساوخ نیسرآ

دیشک تینابصعا زا فوپ هی نیسرآ مداتفا هار نیسرآ زا رت

ییاریذپ هب میدیسر و میتشذگ ور هار زا داتفا هار متشپ و

هک دروخ دیفس یبآ گنر هب یدقع هرفس هب ممشچ

نداد وشبیترت امدختسم دصردص
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میتسشن نیسرآ اب

.ب دقاع .......

راب نیلوا هک ینامز هب مدز رپ نم و درک عورش دقاع

مدوب هدید ورایتاس

-----------

هتشذگ :

ینیبم داتسا کالس هب هک هدوب هدش هاگشناد دراو هزات

یکی هب مدروخ دشیچ منودیمن هک مسرب

تولج ونم یروک هگم ساجک تساوح یوووه . هرسپ

ینیبیمن

هگیم یچ رسپ نیا دب دش نوغاد مغامد نامام خآ

هب مشچ اتود متسین روک نم نمضرد زوغلچ وتکالت یوه -

مراد یگنر شوخ نیا

هدنخ ریز دز هرسپ هعفد هی

هراد یطبر هچ تامشچ گنر هب یشاب روک یاوخب .هگا هرسپ

تفگ هک مش میج متساوخ مداد یتوس یاو .........-

خآ هی مدموا مدوخ هب دش هتفرگ مولهپ زا هک ینوکشیو اب

متفگ

؟ هتگرم هچ -خآ
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باوج اسیرتآ نک تبحص تسرد . نیسرآ

هدب ودقاع

درکیم ماگن رظتنم هک مدرک هاگن دقاع هب

-............................................هلب

فوا . نیسرآ

تسد وراه هقلح و داد هلب منوا هک دیسرپ منیسرآ زا دقاع

هک میدروخ ملسع مدرمیم متشاد نم یلو میدرک مه

داماد اقآ هشاب کرابم مناخ سورع هشاب کرابم بخ . دقاع

تنمیمو داش هب

درک شقردب رد مد اتو دش دنلب منیسرآ هک دش دنلب دقاع

دش لا عف مکشا همشچ هرابود

هدیاف میتحران هگید نیدرک ویتسرد راک امش مناخ ه.خ.

دنتسه نوترهوش نوترمع رخآ ات هگید اقآ هرادن

؟؟ هیچ رمع رخآ ات زا تروظنم منیبب اسیاو -!

شتسار .. شتسار بخ ه.خ.

هدنوخ رمع لمادام ور هغیص اقآ روتسد هب دقاع مناخ . ارهز

دش یوال دراو نیسرآ هعقوم نومه

هنشج تقو حاال بخ . نیسرآ
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سپ یتسه نم رکف هنوخب یتفگ رمع لمادام ور هغیص -وت

یکی هغیص نوچ مگب مگب یچ یراگتساوخ دایب یکی ادرف

منک جاودزا تاهاب منوتیمن مگید

تفگ و متروص وت دز نیسرآ

نوچ هنوخب متفگ رمع لمادام هغیص .هرآ نیسرآ

یتقو ینکیم طلغ وت نمضرد یشاب منز دبا ات متساوخیم

مباصعا وت یدیر ها ینزیم راگتساوخ فرح یراد رهوش

رهز نوتدوخ هب وزورما میریگب نشج نیایب هسب ه.خ.اقآ

دینکن

دایب ماباب سان اال هنوخ مرب دیاب -نم

تعاس .حاال نیسرآ ۶ هدنوم تعاسود دایب تاباب ات

مرب ماوخیم -نم

مهدراهچ تراپ

ورب دعب مدب طالوت تس اسیاو سپ . نیسرآ

مهم نم مارب هچرگ ندیمن دقع هرفس رس ور طال هگم او

سین

هراوشوگ درک زاب وسکاب دموا شتسد وت سکاب هی اب نیسرآ

هک مشوگ وت هزادنب تساوخ مولج دموا تشادرب وراه

بقع متفر

تشوگ وت مزادنب راذب یتآ ینکیم یروطنیا ارچ . نیسرآ
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-٬۱ یتآ هن ساسیرتآ نم مسا ٬۲ ماوخیمن مزادنیم مدوخ

هروخب مهب تتسد هرابود

وتا اااه هتفر تدای وشیپ تعاس کی هکنیا لثم . نیسرآ

منزب تسد تهب ماوخیم االن منم یمنز الن

مشوگ تخادنا ور هراوشوگ وتفرگ ومشوگ شفرح نیا دعب

دروآ رد سکاب وت زا ودنبندرگ دعب

نییاپ رایب وترس . نیسرآ

کیدزن مندرگ هب ودنبندرگ نییاپ مدروآ ومرس رابجا هب

هب شسفن یتقو ولج دروآ وشرس شلفق نتسب یارب و مدرک

مدز شسپ عیرس تسب یتقو دش مروم روم دروخ مندرگ

نوم هنوخ ربب ونم دش مومت بخ -

تمربب شوپب سابل ورب . نیسرآ

سابل متفر باوخ قاتا تمس هب نیگنس سابل نوا اب عیرس

موریب متفر مدیشوپ راولش وتنام مدروآ رد ومسورع

میرب ما هدامآ -نم

میرب . نیسرآ

درک نشور وطبض نیسرآ و میدش نیشام راوس نیسرآ اب

هتشذگ وت متفر هرابود نم یلو

-----------
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هتشذگ :

میرادن داتسا زورما میرب ایب یتآ . ادلی

؟ ارچ -

ناماس نم میرب ایب هدموین هدوب ضیرم هکنیا لثم . ادلی

ودب مراد رارق

مدموا -

رایتاس مدید متشگرب نیمز مدروخ عفد هی متفریم متشاد

مدش دنلب هتفرگ اپ مارب دنز

بیسآ میاج هگا یریگیم اپ ارچ یناور یضیرم هگم -

یچ دیدیم

ولوچوک موناخ یدیدن بیسآ .حاالهک رایتاس

یلیخ ییورپ یلیخ -......

--------------

مقشع ؟ ینکیم رکف یچ .هب نیسرآ

یچیه هب مشدعب هریگیم مقوا مقشع یگن مهب هشیم -

حلا رد کیا هفصن هگنهآ هنزن یا هگید فرح هکنیا یارب و

مدرک شوگ و مدرک دایز ودوب ندنوخ

هک ملد زا یرادن ربخ هگم »
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یییییییریم ویراذیم یروجنیا ونم

وت ینم نوج ینودیمن هگم

یریگیم نم زا ومنوج یراد هک

مزیزع مریمیم یگنت لد زا نم

مممرانک نومب نومب نم زیزع

هدن ههههباذع مارب تنتفر باذع

مرادن وتیرود تقاط

دموا وت نتفر فرح ات نیبب

نم مدش ریپ راگنا هظحل هی یوت

اما ییاجنیا ویتفرن زونه ....

نم مدش ریسا تنتفر درد وت

راذن ماهنت ادخ ورت

نکن مکرت ادخ ورت

نکن مک ریگن وتدوخ میگدنز زا ادخ ورت

ورن

راذن ماهنت ادخ ورت

نکن مکرت ادخ ورت
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نکن مکرت گنهآ ) نکن مک ریگن وتدوخ میگدنز زا ادخ ورت

یبیبح نیما )»

هنوخ مد میدیسر هگید

هب رتهب مشدععب مزیزع شاب تدوخ بظاوم ورب . نیسرآ

هشیمم شمه تهب نم نوچ ینک تداع انیا

هک مدش هدایپ نیشام زا شهب هجوت یب

تفر تدای یظفاحادخ سوب یموناخ . نیسرآ

دیلک اب ورد زاب شفرح هب هجوت یب ریمب ورب متفگ ملد وت

هریگب وتسپ دایب تساوخیم هک یعقوم » وت متفر مدرک زاب

مدش هنوخ دراو متسب مرد وت متفر « دروآ شدوخ اب دیلک

راولش وتنام نومه واب متشاذگ گنهآ هی مقاتا وت متفر

مداد ملو رخآ ات مطبض یادص تخت ور مداتفا

مراد مک وتاسفن هتقو یلیخ »

هشیم یک وت ثم هخآ نم هساو

نوبرهم وکاپ وت لثم یک هخآ

هشیم اه هتشرف لثم نم هساو

یتباجن و یگداس ینعم مارب هک یبیجع ساسحا هی وت

مارب وت یگنشق ساسح هی وت

یتفارش اب قشع هی مارب وت
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امک وت منومب راذن

هدب سفن نم بلق هب

هدب سپ هنوتیم نم هب تاشچ طقف ومیگدنز

بش یاه هیاس وت راذن

مشب مومت وت نودب

ریگب ومتسد وت ایب

مشیم نومه یاوخب یچره

مراد مک وتاسفن هتقو یلیخ

هشیم یک وت ثم هخآ نم هساو

نوبرهم وکاپ وت ثم یک هخآ

هشیم اه هتشرف ثم نم هساو

مارب هک یبیجع ساسحا هی وت

یتباجن ویگداس ینعم

مارب وت یگنشق ساسحا هی وت

یتفارش اب قشع هی مارب وت

امک وت منومب راذن

هدب سفن نم بلق هب
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هدب سپ هنوتیم نم هب تاشچ طقف ومیگدنز

بش یاه هیاس وت راذن

مشب مومت وت نودب

ریگب ومتسد وت ایب

دیمح امک وت منومب راذن گنهآ ) مشیم نومه یاوخب یچره

یرگسع )»

دوب سیخ مکشا زا منم تشلا دشب مومت گنهآ یتقو

هدزنوپ تراپ

مدش دنلب عیرس دروخ تعاس هب ممشچ باال مدروآ ومرس

رد ومراولش وتنام متسش ومتروص وتسد ییوش ور وت متفر

وهب نوریب متفر قاتا زا مدیشوپ یا هنوخ وت هی مدروآ

مدرک تسرد یرس یاذغ هی متفر هنوخ زپشآ تمس

نیمه مدب نوماس رس مفایق هب شیارآ اب هرذ هی مقاتا متفر

دوب نیسرآ هروخیم گنز هراد میشوگ مدید مدش دراو هک

مرادن تقو وگب دوز -ولا

نم یب ینکیم راکیچ یبوخ مموناخ سالم لوا . نیسرآ

؟ هرذگیم شوخ

یدیشک دنگ هب ومیگدنز مشاب بوخ دیاب وت افطل -هب

مقشع مراد وترایتخا یمنز . نیسرآ
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مشکب تتسد زا ومدوخ مراد تسود منز منز وگن ردقنا -

تمس هب مترکف یتح یتآ نیبب ینکیم طلغ .وت نیسرآ

مهدزنوش تراپ ب هرب یشکدوخ

هک مرب متساوخ هرابود درک عطق ویشوگ شفرح نیا دعب

مداد باوج هنیسرآ هک رکف نیا اب دروخ گنز میشوگ

زاب هیچ -ولا

یراد اوعد ارچ مدز گنز هزات نم .او ادلی

سگید یکی مدرک کف دیشخبب -

؟ یک یک .یک ادلی

وگب وتراک -

طقف مدز گنز شاب ینزب فرح یرادن سود ینعی نیا . ادلی

تعاس ادرف مگب ۱۱ مینکیم تکرح

ماین دیاش -

یایب دیاب یاین ینکیم طلغ .وت ادلی

منکیم یرکف -حاالهی

هن هنرگو اسیرتآ دیاب یایب دیاب هن منکیم یرکف .هی ادلی

وت هن نم

اباب هشاب -



33

وت؟ هتچ یتآ .او ادلی

هنکیم درد مرس سین یزیچ -

ظفاحادخ هشاب . ادلی

هنییآ وت مدوخ هب دموا طایح رد یادص مدرک عطق ویشوگ

نوریب مدز قاتا زا مدادیم نوشن ومفایق دیاب مدرک هاگن

نیشابن هتسخ نوج اباب -سالم

هرضاح ماش مرتخد یشاب تم اباب.سال

منکیم نهپ هرفس منم نیروشب نوتور وتسد امش ات -هلب

مدرک نهپ ور هرفس منم هروشب وشتروص وتسد تفر اباب

لا چخی وت زا متسش ورافرظ میدروخ وماش دموا مهاباب

یلسع ور متشاذگ و ییاریذپ وت متفر و متسش مدروآ هویم

؟ یدرک راکیچ زورما بخ اباب.

ماپ ور متشاذگ و مدرک تشم ومتسد زورما یروآ دای اب

دوب بوخ -

بوخ طقف اباب.

ریخب بش دایم مباوخ نم نوتزاجا اب هگید دوب بوخ -

مزیزع ریخب بش اباب.

هیرگ ردقنا منوگ ور تخیر هرابود ماکشا مقاتا وت متفر
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متسش مدش دنلب حبص *** درب مباوخ یک مدیمهفن مدرک ۸

متسش ومتروص وتسد ییوش ور وت متفر مدش دنلب دوب

مهدفه تراپ

تفرگ میرگ هرابود متخت وت متشگرب هرابود نوریب مدموا

درب مباوخ دش مرگ ماشچ یک منودیمن

مدرک زاب وماشچ یکی تسد یانوکت اب

یتسین هدامآ زونه ارچ وش دنلب مناخ یوه . ادلی

مرادن وشسح لا یخیب نم نوج ادلی -

نوریب راشای ونم منیبب وشاپ مرادن وشسح ودرد . ادلی

میترظتنم

ادلی -اما

وش هدامآ دوز اما یب .اما ادلی

وت متفر هرابود مدش دنلب رابجا هب منم نوریب تفر ادلی

شود هی مومح متفر شدعب متسش ومور وتسد ییوشور

هکنیا یارب و مدیشوپ سابل هی نوریب مدموا یتقو متفرگ

یمرک نوتک راولش و یا هوهق تفاب هی هدن ریگ هرابود ادلی

یب تروص هک مدرک مظیلغ مین شیارآ هی مرک وشلا

نوریب مدموا قاتا زا هشن مولعم محور

نوریب یریم اه هچب اب یراد اباب.

نیرادن یراک اباب -هلب
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نیشاب بظاوم طقف مرادن راک اباب.هن

مشچ -

راوس متفر مدیشوپ ومیا هوهق توب نوریب مدز رد زا

مدش راشای نیشام

-سالم

ولا باوخ مناخ .سالم راشای

یایب یتساوخیمن ارچ . ادلی

نیمه طقف مدوب لسک -

.اهآ ادلی

میلگنج هی وت مدید مدرک هاگن میدیسر هرخ بال

وت تسد هک دروخ رتخد وهی رایتاس هب ممشچ میدش هدایپ

دیرپ سفق زا غرم تفگ مورآ ادلی ندوب تسد

شاب تکاس تفوک -

دنز یاقآ -سالم

دنز یاقآ .سالم ادلی

دنز یاقآ .سالم راشای

دینک مادص رایتاس هیچ دنز یاقآ .سالم رایتاس

هشاب . راشای
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ایتاس مرها وخ منکیم یفرعم . رایتاس

مهدجه تراپ

ماسیرتآ نم مزیزع متقوشوخ -

متقوشوخ منم نونمم . ایتاس

سادلی منم مسا روط نیمه منم . ادلی

نینچمه . ایتاس

ادلی ردارب مراشای منم .سالم راشای

متقوشوخ نوتمه ندید .زا ایتاس

نینچمه . راشای و ادلی و نم

مینک نهپ وطاسب میاوخیم اجک بخ . رایتاس

هبوخ قیچ .وتآال راشای

ادایمن مشوخ زاآال نم ینودیم -هن

دوبن مدای سسنرپ دیشخبب هوا هوا . راشای

هشاب تدای دعب هب نیا -زا

لگنج طسو میرب . ادلی

میریم یشاداد هرآ یاو . ایتاس

هبوخ منم رظن هب -هرآ
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لگنج طسو میریم دش بیوصت سپ . رایتاس

میداتفا هار و تشادرو هلیسو هی یکره قیرط نیا هب

لگنج یاطسو تمس

دوب هنوخ دور هی اجنوا میرب وراجنوا اه هچب یاو . ایتاس

یکی نییاپ زا هک هنت اتود اب دوب تخرد هی نوا طسو دوب

هی شنییاپ و ندشیم ادج مه باالزا یتفریم مک مک ندوب

دشیم در اجنوا زا هنوخ دور بآ هک تشاد خاروس

متفیم سپ االن ریگب ونم راشای یاو . ادلی

تفیب سپ بخ . راشای

یلا غشآ یلیخ . ادلی

یزاب رهش میرب ام دوبن رارق هگم لا وس -هی

میدش فرصنم یلو ارچ . ادلی

نزب ایب واب بخ -

ندیود هب مدرک عورش هک متمس دیود ادلی

اسیاو یدرم .هگا ادلی

منز نم متسین درم نم -هند

اسیاو مگیم . ادلی

مبحاص هب هروخب مهب تتسد نیبب دیرپ منهد زا عفد هی

امگیم
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؟ هیک نوتبحاص منودب هشیم کشرز . ادلی

ادخ هدنب -هی

نیایب مناخ ادلی و مناخ اسیرتآ . رایتاس

هدنمرش یاو -

نوج اسیرتآ هدنمرش دنمشد . ایتاس

مدرک هاگن دموا میشوگ یادص تفرگ ومتسد ات ادلی ٫ نیسرآ

٬

مایم منم ورب وت ادلی -

هشاب . ادلی

مداد باوج ومیشوگ تفر ادلی

وگب -ولا

میریگب نشج میاوخیم نومنوخ ایب مقشع ییاجک . نیسرآ

منوتیمن منوریب ماتسود اب -نم

اب یتفر دوخ رس یدش دنلب یک هزاجا هب یچ . نیسرآ

مداد هزاجا تهب نم تاتسود

مشیپ دموا رایتاس مدب ونیسرآ باوج مدموا ات

مینوترظتنم ام هگید نیایب مناخ اسیرتآ . رایتاس

ومشوگ نیسرآ هدبرع هک مدب ورایتاس باوج مدموا هرابود
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درک رک

نآرق هب مراذیمن تدنز اسیرتآ یتسه یرخ مودک .اب نیسرآ

وش یتریغ تنوج هلعش ور ورب وت هسب هسب -

هیقب شیپ میتفر رایتاس اب مدرک عطق ویشوگ

نیسرآ

هگا متسین نیسرآ منکن مدآ وروت هگا نم درک عطق ویشوگ

شدای راگنا ِاِاِاِا متشاذن تلد هب وشدرگ غاد دعب هب نیا زا

هنم هغیص هتفر

مهدزون تراپ

ینوتیم لغ لغ تدوخ چالاب هدچ یچ .اباب نایاش

تقاتا وت ورب یچیه -

تکجیر دروخ قوب هس متفرگ وراسیرتآ هرامش هرابود و

هاگتسد \ مدز گنز هرابود تخیر مهب مباصعا درک

کرتشم ....../

هک مشیپ دیاب هرخ بال یتآ هرآ ینکیم شوماخ وتیشوگ -

مداد سا شارب عیرس

یدازآ گنر هگید هک نکب وتایشوخ یتسه ینوتسروگ ره

ینیبیمن

باوخ مزونه هلعش باوخ قاتا وت متفر مدش دنلب نوا دعب
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وزا مدش منیشام راوس متفر و مدرک ضوع وماسابل دوب

مدش جراخ هنوخ

متسیب تراپ

مدنور یردپ هنوخ تمس وهب

مدرک زاب ورد مدیلک واب مدرک کراپ ونیشام مدیسر یتقو

دوب غاب وت هشیمه ثم یتشم

نیدموا شوخ اقآ .سالم قداص شم

نلخاد انیا نامام یتشم یسرم -

اقآ م.ص.هلب

نک مادص نیسرآ متفگن راب دص هگم مدعب یسرم -

موناخ هلعش بخ یلو نیتفگ امش م.ص.

هدن شوگ منز فرح هب نیمردپ ثم امش -

ناخ نیسرآ آ... مشچ م.ص.

وت متفر

نیبوخ ناخ نیسرآ .سالم یلگ

؟ ناجک انیا مردام نونمم -
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سنلا لخاد . یلگ

نوششیپ متفر یسرم

همه -سالمهب

هگرزب شاداد سالم .هب ناکشا

-سالم

دش تیگدنز دراو هطیلس نوا یتقو زا ردام ییاجک . نامام

ینکیمن باسح مدآ ورام

مشیم تحار منوا تسد زا هرخ بال مردام هشیم هگم -

ینک راکیچ یاوخیم مرسپ اباب.

مشیم تحار شتسد زا هرخ بال یلو منودیمن -

نوختسا هراپ ارچ ردام هتیرفع نوا لا یخیب ونوا . نامام

یدش

للا شام هنوختسا هراپ ود شاجک نیسرآ نامام . ناکشا ....

هفیرح ورفن هد هلضع

دارد تاشچ -ات

مدرک زاب ورد مدیلک واب مدرک کراپ ونیشام مدیسر یتقو

دوب غاب وت هشیمه ثم یتشم
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نیدموا شوخ اقآ .سالم قداص شم

نلخاد انیا نامام یتشم یسرم -

اقآ م.ص.هلب

نک مادص نیسرآ متفگن راب دص هگم مدعب یسرم -

موناخ هلعش بخ یلو نیتفگ امش م.ص.

هدن شوگ منز فرح هب نیمردپ ثم امش -

ناخ نیسرآ آ... مشچ م.ص.

وت متفر

نیبوخ ناخ نیسرآ .سالم یلگ

؟ ناجک انیا مردام نونمم -

سنلا لخاد . یلگ

نوششیپ متفر یسرم

همه -سالمهب

هگرزب شاداد سالم .هب ناکشا

-سالم

دش تیگدنز دراو هطیلس نوا یتقو زا ردام ییاجک . نامام

ینکیمن باسح مدآ ورام
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مشیم تحار منوا تسد زا هرخ بال مردام هشیم هگم -

ینک راکیچ یاوخیم مرسپ اباب.

مشیم تحار شتسد زا هرخ بال یلو منودیمن -

نوختسا هراپ ارچ ردام هتیرفع نوا لا یخیب ونوا . نامام

یدش

للا شام هنوختسا هراپ ود شاجک نیسرآ نامام . ناکشا ....

هفیرح ورفن هد هلضع

دارد تاشچ -ات

مکی وتسیب تراپ

نک شاگن نامام . ناکشا

میدب نز وروت دیاب ادرف رسپ شکب تلا جخ اباب.

هنک هیرگ داوخیم ثمال درک یروج وشتروص تلا ح ناکشا

هعقوم یدش هلعش هیبش نکاالن تسرد وتفایق ادخ وروت -

هنکیم ضغب هک یاه

یریبکا هرتخد شیا یدب تبصن مهب دوبن یسک هگید . ناکشا

تعاس بش ۹ات مدنوم انیا منامام هنوخ

مرب نم هگید بخ -



44

هگید یدنومیم مرسپ اجک . نامام

یایم هظحل هی ناکشا طقف مرب نم -هن

شاداد .هرآ ناکشا

نوریب میتفر ناکشا اب

شاداد مناج . ناکشا

ینک ادیپ مارب هنوخ هی ینوتیم ناکشا -

؟ هدش یزیچ ارچ . ناکشا

نک ادیپ مارب طقف وت -هن

شاداد یکوا . ناکشا

دیسر اجک هب انایک اب تطبار یدرک راکیچ وت یتسار -

شیراگتساوخ میرب ینک تبحص نامام اب ینوتیم . ناکشا

هرایمن هن تفر ح ور نامام

موس وتسیب تراپ

اسیرتآ

رود مکی یتقو مدش هدایپ و مدرک یظفاحادخ اه هچب زا

متفر دوب هنوخوراد هک هچوک رس تمس هب ندش

هک ویزیچ نوا و مدش هنوخ وراد دراو مدیسر یتقو

مامت اب نوریب مدز هنوخوراد زا دوز متفرگ ومتساوخیم



45

مدش دراو عیرس مدیسر یتقو هنوخ تمس متفر متعرس

متفر هنوخ زپشآ وهب مدروآ رد وماشفک دوب شوماخ اقرب

تمس هب دعب مدروخ بآ واب مدروآ رد مفیک وت زا وصرق

مدرک ضوع باوخ سابل اب ومسابل متفر باوخ قاتا

زا هک حبص *** مدیباوخ متفرگ راشژو وت متشاذگ ممیشوگ

هی مدموا مدرک مومح یتقو مومح متفر مدش رادیب باوخ

مدرک هنوش مماهوم مدیشوپ وشراولش اب شفنب پات

اه میپ اهو سامت لیس مدید هک مدنک راشژ زا ومیشوگ

دش ریز ارس

۳۲ خساپ یب سامت

۲ باوج یب مایپ

۳۲ره دوب نیسرآ زا سامت ۲ زاب ویلوا نیسرآ زا زا ممایپ

مدرک

یدازآ گنر هگید هک نکب وتایشوخ یتسه ینوتسروگ ره `̀

ینیبیمن `̀

دیاب تشل نت هرخ بال ییاجک اتاالن تگرم ربخ اسیرتآ `̀

هک مشیپ یایب `̀

مراهچ وتسیب تراپ

وت متفر دموا شوج هب منوخ شاسا ما سا ندنوخ اب

نوچ دوب هدیباوخ یشوگ ور راگنا متفرگ وشرامش ابطاخم

هروخب مقوب مین تشاذن داد باوج مدز گنز ات
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ساجک تشل نت اه یتسه ینوتسورگ مودک .ولا نیسرآ

تمدآ مدوخ اه یتسه ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه*ی موک شیپ

مدوخ اسیرتآ منکیم

نم ورن تدوخ هساو یروط نیمه ریگب پسا یییییوه -

مدنورذگیم شوخ ماتسود اب متشاد مدوبن ییاج

یندنورذگ شوخ هی نم هرآ یدنورذگیم شوخ . نیسرآ

مراد راک تاهاب منوخ ایب زورما مدب تنوشن

مداد تروق ومنهد بآ

مایمن یدیمهف مایمن -نم

سپ مریگیم هچاپ متسه گس یروط نیمه یتآ . نیسرآ

نکن مرت گس ایب تربخ

مایب ماوخیمن نیسرآ ماوخیمن -

رتخد مگب تاباب هب دیاب هشیمن یروج نیا . نیسرآ

همغیص شولوچوک

هنک هتکس ماباب یاوخیم وش هفخ -

هنرگو یشاب اجنیا دیاب هگید تعاس کی ات سپ . نیسرآ

حملا یضوع مرفنتم تزا نودب منیا یلو مایم هشاب هشاب -

هروخیم مهب تزا

منکیم تیلا ح تقونوا مشیپ یایم تربخ هرخ .وتبال نیسرآ
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مجنپ وتسیب تراپ

درک عطق ویشوگ

رد ودوب منساب یور ات زمرق وتنام هی متفر مدمک تمس هب

یرو هی وماهوم مدیشوپ یکشم نوتک راولش اب مدروآ

نوریب مدز قاتا زا مدرک ظیلغ مین شیارآ و متخیر

..اباب -اباب

؟ هدشیچ اسیرتآ اباب.هلب

منوریب مریم مراد نم -اباب

ایب دوز طقف هشاب اباب.

مممشچ -

نیشام ات متفر نوبایخ رس ات هدایپ نوریب مدز هنوخ زا

نتخادنیم کلتم مهب ایلیخ نوبایخ رس مدیسر یتقو مریگب

متسد عفد هی هک مدوب نیشام رظتنم و مدادیمن لحم منم

مشوگ مد دموا شادص مشکب غیج مدموا ات دش هدیشک

یدیمهف هرتدب تمیرج دآرد تادص . نیسرآ

مداد نوکت ندیمهف ینعم هب ومرس و مدرکیم شاگن سرت اب

ورد نیشام وت درک مترپ درک زاب ورد میدیسر شنیشام هب

دز ویزکرم لفق دش راوس دموا مشدوخ تسب
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؟ ینکیم لفق ورد ارچ -چ....

نیرخآ ات وشاپ و درک نشور ونیشام درک ماگن پچ پچ

نم تفرگیم تقبس ینیشام ره زا تشاذگ زاگ ور شناوت

هب رپس ونیشام گنشق مدرکیم ترایز ور ایند نوا رود هی

دوب مولعم دیشکیم الهی عفد هی دعب درکیم کیدزن رپس

میدیسر یتقو مدنوخ ومدهشا مدوخ یارب نم و هیبصع

نییاپ رایب وتشل .نت نیسرآ

نودب سپ تسین ایریمب وت نوا زا یریمب وت نیا متسنودیم

دش زاب رد هک زمر دورو دعب نیسرآ مدش هدایپ رسدرد

وت درب دیشک شک ثم ومتسد

.سالمقآ دراگیداب .....

و ارهز هب نوریب نیشمگ نیصخرم زورما نوتمه - ًً

وگب مموناخ هماگنه

بقع تفر درک ماگن ینارگن اب هدراگیداب

میدش ترامع دراو

دییامرفب نیصخرم زورما مناخ هماگنه ارهز . نیسرآ

وت نتفر و ندرک ماگن ینارگن اب مموناخ هماگنه و ارهز

زا نوا ننارگن ردقنا ننودیم زیچ هی انیا مدیمهف نوشقاتا

ندموا کاس اب ودره هقیقد هد دعب انیا زا منیا رد مد نابهگن

نوریب
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هرذگب شوخ . نیسرآ

منومب نم مرسپ ه.خ.

فرح اب یلو دش ادیپ یجان مارب هی هک مدش لا حشوخ

دش یلا خ مداب نیسرآ

.هن نیسرآ

همه تفر نیسرآ دش جراخ ترامع زا تحاران مناخ هماگنه

مهب متمس دموا نتفر همه دش ائمطم یتق و درک کچ ور اج

داسیاو دیسر هک رظن زا هبباالور نییاپ وزا نییاپ زاباالهب

تخوس متروص هرو هی عفد هی دنورذگ

؟ ینزیم ارچ -خآ

داد هزاجا تهب یک تاهوم و تاسابل یارب نیا . نیسرآ

اه یدرگب یروجنیا

داوخیم ملد ازیچ یلیخ مرتخد منم بخ -

تخوس متروص هرابود داوخیم تلد ازیچ یلیخ .هک نیسرآ

یروجنیا ارچ اه یرادن باحاص هگم ینکیم دوخیب وت

یدرگیم

میروط نیمه نم هیروز هک یباحاص -

ینکیم طلغ .وت نیسرآ

هگید یلیس وهی
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نیسرآ یایلیس رطاخب دوب متروص ور متسد

نیا دوب نفلت تشپ یافرح رطاخب یلبق یلیس . نیسرآ

مور یدرک عطق ویشوگ زورید هکنیا رطاخب میلیس

وماهوم تشپ وزا ملغب تسشن وناز ود نیمز ور درک مترپ

دیشک و تفرگ

ماهوم هراد درد نوویح -خآ

مشوگ لغب شادص و درک رتشیب وماهوم ندیشک تدش

دموا

یربخ یب وت ونم بشید ات زورید هکنیا رطاخب منیا . نیسرآ

یتشاذگ

دوب رس متروص درکیم درد مرس متشادن ییان هگید دش دنلب

نوویح یتفگ مهب هکنیا رطاخب منیا .و نیسرآ

رمک ندروآ رد لوغشم هک مدرک هاگن شهب شفرح نیا اب

دوب شدنب

مشش وتسیب تراپ

مدیشک نیمز ور ومدوخ هنحص نیا ندید اب

هرآ منوویح نم یتفگیم بخ یریم اجک . نیسرآ

مرادن نوج هگید ادخ وروت نک ملو نیسرآ مدرک طلغ -

ممممقشع هنومکرتشم یگدنز لوا هزات . نیسرآ
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نک ملو ادخ وروت نیسرآ -رآ...

ترهوش هب یریگب دای دیاب هشلوا هزات منک تلو . نیسرآ

رارد وتاسابل یراذب مارتحا

نیسرآ -

هگید روج هی هنرگو رارد دوز دایمن محر هب ملد . نیسرآ

یمهفیم

مدوب شولج راولش و تخل هنت مین طقف مدروآرد وماسابل

مدنب وت دروآ دورف شناوت مامت باالواب درب ودنبرمک عفد هی

ییییییییییآ -

دوز رامشب . نیسرآ

منک شینابصعا نیا زا رتشیب متساوخیمن مدرامش رابجا هب

کی -

هیرگ اب نم و دمویم دورف مندب ور یپ رد یپ دنب رمک

مدرامشیم

-۳۷

مدز داد مناوت مامت اب متشادن نوج هگید

ملو منکیمن یمارتحا یب تهب هگید مدرک طلغ نیسرآ -

نننننننننننک

باال درب هرابود ودنبرمک هعفد هی دیشک ندز زا تسد نیسرآ
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مندب وت دروآ دورف

خخا -

هب ینزب داد هگید عفد دوب تداد هساو یرخآ نیا . نیسرآ

تتمی مال نوبرق » امنکیمن راتفر تمی مال نیا »

نک روج عمج وتدوخ وش دنلب دوز مولهپ وت دز شاپ اب

مومح تمس هب دوب ینوخ مندب مامت مدش دنلب هیرگ اب

تشاد مندعب مومت شود ریز متفر مدرک زاب وبآ متفر

زا متشاد سود طقف دوبن معم نم ارب یلو تخوسیم

مرس هب دز یرکف هی عفد هی مش تحار یناور نیا تسد

مدید هک نوریب متفر متشادرب ور هلوح متفرگ شود دوز

متفر هتخت ور شلغب ماسابل و هدیباوخ تخت ور نیسرآ

ومدق نیلوا متشگرب مومح تمس هب متشاد نوشرو

تفگ هک متشادرب

؟ یریم اجک . نیسرآ

مشوپب سابل مومح وت مریم مراد -

مترهوش هک منم شوپب اجنیمه ساجنیا هبیرغ هگم . نیسرآ

یولج و مدرک لوبق مرکف دای اب یلو مدرک شاگن ترفن اب

مدیشوپ سابل شزیه یامشچ

ملغب .حاالایب نیسرآ

وت فطل هب هنکیم درد منت مامت -
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ملغب دوز سپ منکیمن لوبق منوهب هراد یطبر .هچ نیسرآ

درکیم یزاب ماهوم اب منیسرآ و مدیشک زارد تخت ور متفر

دزیم فرح و

مینک یگدنز مهاب هرارق یدوز هب نک هدامآ وتدوخ . نیسرآ

مدش دنلب تهج هی اب شفرح نیا اب

یییییییچ -

دیاش عفال هتبلا ینم هغیص همهفیمن یسک سرتن . نیسرآ

فرح تاباب اب ماوخیم دوب نیا مروظنم ندیمهف اهدعب

یگدنز مه اماب یلو هریگب تارب یدرجم ثمال هنوخ منزب

مینکیم

نکن مرت هراچیب نیا زا افطل هن -هن

و مریگب میمصت تارب دیاب و مترهوش نم منک کف . نیسرآ

وتایزاب شومچ نیا منوتب ات یشاب مدوخ شیپ مراد سود

منک سرد

متفه وتسیب تراپ

مدش دنلب ماج زا

؟ اجک هرابود . نیسرآ

مارب یریگب سنا آژ مارب هشیم -

تقونوا ؟ ارچ . نیسرآ
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هنوخ مرب ماوخیم بخ -

هگید مکی هرب سنا ابآژ منز مراذب هک متریغ یب هگم . نیسرآ

تمنوسریم مدوخ نومب

هنوخ مرب دوز دیاب منوتیمن -

ماوخیم ملقب ایب االمن نکن فیلکت نییعت نم هساو . نیسرآ

مباوخب

یسرآ -......

باوخب ایب هفخ . نیسرآ

مدیباوخو تخت وت متشگرب هرابود یروبجم

نک تشپ . نیسرآ

تفگ هک مدرک شاگن بجعت اب

و متشگرب درگرب دوز منک تلقب تشپ زا ماوخیم . نیسرآ

وت درب ور یکینوا و دش هقلح مرمک ود شتسد هی نیسرآ

رامخ مامشچ شراک نیا اب درکیم یزاب ماهوم واب ماهوم

درب مباوخ و دش

مدش دنلب عیرس دوبن ملقب نیسرآ مدرک زاب ومامشچ یتقو

باوخ قاتا زا مدش دنلب ماج زا مدرک بترم ومدوخ مکی

رتمک متشگیم یچره یلو متشگ نیسرآ لا بند نوریب مدز

هی متفر هنوخ زپشآ تمس هب هتسخ مدیسریم هجیتن هب

رد متخیر بآ مکی مدرک زاب ولا چخی ردو متشاد رو ناویل
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ور هتشون هب ممشچ مروخب وبآ متساوخ ات متسب ولا چخی

داتفا دوب لا چخی ور هدیبسچ هک ذغاک

نیسرآ »»

منک لح ونوا متفر دموا شیپ لکشم هی تکرش سالموت

یریمن ییاج منکیم دییات مدرگرب ات یریمن ییاج »»

هب میشوگ تمس متفر بآ ندروخ نودب هتشون ندنوخ اب

مدز گنز اباب

؟ ییاجک مرتخد منوج اباب.ولا

هدموا شیپ لکشم هی مایم رید مکی نم -اباب

یملا س تدوخ اباب.

ماباب ماباب -هرآ

متشه وتسیب تراپ

مرتخد هشاب اباب.

و هپاناک ور متسشن و مدرک عطق ویشوگ tv مدرک نشور ور

تسد هک مدوب ملیف قرغ مدرک هاگن ملیف هی رس متشاذگ

مرود دش هقلح یکی

ییییییَا -

منم سرتن . نیسرآ
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یدموا هرخ بال یاو -

؟ هدشیچ هگم .هرآ نیسرآ

هشیم منارگن ماباب هنوخ ینوسرب ونم هشیم -

وش هدامآ وشاپ بوخ لیخ . نیسرآ

راوس میتفر مهاب ششیپ متشگرب و مدیشوپ سابل مدشاپ

فرح هار وت مدرک تکرح درک نشور ونیشام میدش نیشام

مش هدایپ متساوخ مدرک یظفاحادخ میدیسر یتقو میدزن

تفگ هک

یرادن قح پیت نیا اب هگید کی. . نیسرآ

تاباب اب ادرف سپ ادرف نک هدامآ وتدوخ .ود. نوریب یایب

منزیم فرح

نیسرآ ادخوروت -

هنوخ وت ورب وش تکاس . نیسرآ

دیلک اب ورد متفر هنوخ رد تمس وهب مدش هدایپ نیشام زا

کیتس ال غیج یادص مدش دراو هکنم وت متفر و مدرک زاب

دموا شنیشام

مهن وتسیب تراپ

مدش هنوخ دراو منم

مرتخد هنوخ یدموا هرخ اباب.بال
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میدش روبجم تشاد دیرخ هی متسود اباب دیشخبب -

مرتخد هشاب اباب.

رضاح تساو اذغ مایب منک ضوع وماسابل مرب نم سپ -

گر وت مدز غرم مخت هزات متسین هنسرگ نم داوخیمن اباب.

نک رضاح تدوخ هساو یاوخیم هگا

تسین منسرگ مقاتا مریم نم سپ -

مقاتا متفر

هشاب اباب.

همه مدروآ رد وماسابل مدش دراو و متفر مقاتا تمس هب

لحم مدرد وهب مدیباوخ تختور درکیم درد مندب یاج

مدادن

نیسرآ

مدش ترامع دراو مدش هدایپ نیشام زا

دموا اباب نوجآ . نایاش

نم رسپ -سالم

ییاباب .سالم نایاش

نم رسپ یبوخ -

بوخ .. بوخ . نایاش
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دینک باسح مدآ مرام .اباب هلعش

هخآ یتسه اه ناسنا وزج وت هخآ

یبوخ -

هلب ینم اب .هگا هلعش

یراذیم اهنت وتنامام ونم ییاباب نایاش -

هشاب . نایاش

شقاتا وت تفر نایاش

بخ -

؟ یچ بخ . هلعش

؟ یریگیم هچاپ ارچ -

مگس یگیم یچ هشاب تندز فرح هب تساوح یوا . هلعش

دوخ ......

دش الل دید ونم هفایق هک

میس تراپ

هدب همادا یتفگیم بخ -

ریخب بش دایم مباوخ نم هزیچ . هلعش

مراد راک تاهاب اسیاو -

متمس تشگرب هدیسرت هلعش



59

.ب...هلب هلعش

یسرتب هک هبوخ نیرفآ -

مدیسرتن .نم... هلعش

هی مرادن وت ندیسرتن ندیسرت ارب تقو عفال بوخ لیخ -

بلطم لصا رس مریم تسار

هدش یزیچ . هلعش

میش ادج مه زا دیاب -ام

یخوش ال صا یلو هن ینکیم یخوش یراد یییییییچ . هلعش

سین یبلا ج

نوا وت هتفگ هب یتراپ وت بش نوا یتنعل نم سین یخوش -

مداد وشناوات اتاالن مشاب هدرک مراک

نیا هگید زیچ هی اه مباوخب مرب نم دوب بلا ج ههه . هلعش

یدیمهف مریگب طالق تزا هک نک نوریب ترس زا مرکف

هلعععععش -

هک سه هگا هریگ ییاج تلد هنکن ناه یچ هلعش . هلعش

یسرب شهب مراذب ارمع هک نکن مشرکف

هلعش

داین هک مدرک لفق مرد و قاتا وت مدموا فرح نیا ندز دعب

هدب طالق ونم نیسرآ هگا هک مدرکیم کف نیا هب و وت
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منکب دیاب راکیچ

دوب ...... مزاب مدرک هاگن دز گنز میشوگ هک

منوج زا یاوخیم یچ هگید -ولا

هنرگو هدب سپ ماوخیم یچ ینودیم هک .....®وت

شفرح طسو مدیرپ

هشاب تفاثک هشاب -

نیسرآ یاوخیم هنکن یگیم یچ هشاب تساوح یآ ®یآ

همهفب وزیچ همه تنوج

مراد شسود نم ادخ وروت -هن

ادخوروت نودنخن نم ملد یاو ®

دش یدج دعب

منوخ ایب ادرف ®

....-اما

منوخ ادرف متفگ ®

مکی ویس تراپ

تنوخ مایم ادرف هشاب -

سوبب وملد زیزع یتسار ®

هگا وت یضوع وووش تکاس -...
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وتنوبز شاب بظاوم ملکشوخ ینزیم فرح یدایز یآ ®یآ

منکن یچیق

دایم هراد نیسرآ منک عطق دیاب -

شوم یسرتب نم زا دیاب یلو یسرتیم ترهوش زا هخآ ®

نم ولوچوک

مدرک کاپ ومکشا

ظفاحادخ هشاب -

یزیچ ®آهی

وگب -

یش تقشع لتاق هنکمم نوچ دنبن لد شهب دایز ®

هههههههههههههن -

تسکش مگب لصا رد دش زاب تدش اب رد

ینزیم داد ارچ هبوخ تلا ح هلعش . نیسرآ

دش قاتا دراو نایاش منزب فرح متساوخ ات

؟ دوب یچ ادص ییاباب . نایاش

نایاش تمس درک وشور نیسرآ

باوخب ورب وت هدید دب باوخ نامام ییاباب یچیه . نیسرآ

مشچ . نایاش
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قاتا زا تفر نایاش

یدیشک غیج ارچ هدشیچ بخ . نیسرآ

متفگ هیرگ اب

مدید دب باوخ مدوب باوخ -

ور تشاذگ ومرس تسشن تخت ور مشیپ دموا نیسرآ

درک شزاون وماهوم شنیس

ردقنا هک یدید یباوخ هچ مورآ مزیزع شاب مورآ . نیسرآ

یرارق یب

تمداد تسد ...زا مدید باوخ ... باوخ -

یدرم ... باوخ ... مدید باوخ

هلعش شاب مورآ ماهوم شزاون هب درک عورش هرابود نیسرآ

تلد رو مدنز نم عفالهک

یدیم مهب لوق هی منیسرآ .... نیسرآ -

؟ یچ . نیسرآ

یلو یرادن مسود منودیم یشاب مشیپ هشیمه هدب لوق -

راذن ماهنت

مود ویس تراپ

شلا ورب تشاذگ و درک ادج شنت زا ومرس نیسرآ
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یباوخب مکی هرتهب . نیسرآ

یکلا لوق هی یتسین رضاح هک مروفنم ردقنا ینعی . هلعش

یدب مهب

هشاب مینزیم فرح ماوخب .عفال نیسرآ

حلا هب منم دش جراخ قاتا زا فرح نیا نتفگ دعب نیسرآ

مدرکیم هیرگ طقف مزور

اسیرتآ

مغیج هک مش ولهپ هب مدموا ممشچ هب دروخ دیشروخ رون

اوه تفر

خخخخآ -

نیسرآ هنک تتنعل ادخ

هکرتیم هراد مولهپ -خآ

وزا متسش ومتروص وتسد متفر مدش دنلب ماج زا روز هب

مدرک هاگن تعاس هب نوریب مدموا قاتا ۱:۵۶ متفر هدش

فا فا گنز هک مدرک هدامآ یرس رس یاذغ هی هنوخ زپشآ

وت دموا اباب مدرک زاب ورد فا فا تمس متفر دموا

مرتخد اباب.سالم

منم نیروشب ونوتتروص وتسد نیرب امش ات اباب -سالم

مشکیم وراذغ
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هشاب اباب.

هرابود فا فا هک مدرکیم هدامآ ور هرفس متشاد تفر اباب

دموا ادص هب

موس ویس تراپ

ماپ وتسد ور هبور صخش ندید اب متفر فا فا تمس هب

مدز ور همکد هک هنزب هرابود تساوخ دش جلف

؟ مرتخد دوب اباب.یک

سه هزاجا هنوخ بحاص هللا .ی نیسرآ

تنز ردام یدموا یا هعقوم بوخ وت ایب مرسپ اباب.سالم

تشاد تسود

درک هاگن نم دزوهب یدنخبل نیسرآ

؟ یبوخ مناخ اسیرتآ .سالم نیسرآ

نونمم مبوخ -

اذغ هب میدرک عورش میتسشن هرفس رس میتفر یرفن هس

تفگ نیسرآ هک میدوب هدروخ ور اذغ هفصن ندروخ

زا موناخ اسیرتآ هکنیا هب نیدرک رکف حاال ات .اباب نیسرآ

نرب اجنیا

هریم شیردپ هنوخ زا جاودزا دعب یرتخد ره بخ اباب.

هرادن نم ندرک رکف هب یزاین
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هنوخ هکنیا هرب اجنیا زا زا مروظنم اباب .هن نیسرآ

هریگب یدرجم

درک پک گنشق اباب

....چ....ی ینعی اباب.و...ا....

شارب هرتهب هدش گرزب هگید موناخ اسیرتآ بخ . نیسرآ

مروظنم ینعی هنک تداع ییاهنت هب ات نیریگب یدرجم هنوخ

شیگدنز وت امش دوبن هب

هرفس رس زا مدش دنلب

مقاتا وت مرب نم دیشخبب -

نومب اسیرتآ اباب.هن

متسشن هرابود یروبجم

ینکیم رکف نیسرآ ثم مهوت مرتخد اباب.

وشفرح هگا هک درکیم هاگن یروج مدرک هاگن نیسرآ هب

دوب نیبتاکلا تمارک اب مباسح مدرکیمن قیدصت

مراهچ ویس تراپ

مداد قوس اباب تمس هب هرابود وماگن

هنکیمن یقرف نم ارب بخ نم... بخ -

؟ یراد تسود مه وت ینعی یچ ینعی نیا اباب.
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منودیمن اباب منودیمن -

هن ای هرآ اه ینزب فرح هملک هی یاوخیم اسیرتآ اباب.

دیرابیم شیتآ شامشچ زا مدرک هاگن نیسرآ هب هرابود

متفگ نیمه ارب مدیسرت شامشچ زا

ویدرجم یگدنز مراد تسود مدش گرزب هگید نم اباب بخ -

منک هبرجت

یدرجم هه

مرادن یفرح نم یراد تسود وت اباب.هگا

هنوخ لا بند شارب مدرگب نم سپ . نیسرآ

هنوخ هی شارب مجدوب هب هجوت اب مدوخ داوخیمن اباب.هن

مریگیم

نم دیراذب سین نوتلا ب وتسد وت یلوپ هک امش .اباب نیسرآ

هگید دینکیم باسح ادعب مریگیم ور هنوخ شارب

هخآ .....اباب.اما

اباب . نیسرآ

هشاب اباب.

هنوخ لا بند مدرگب نم سپ . نیسرآ

نونمم اباب.
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اباب شنتفر دعب تفر دعب تسشن تعاسود نیسرآ هص خال

وت دموا ینابصعا

یدوب نم یلوپ یب هعضو رکف یاوخیم هنوخ یتفگ ارچ اباب.

-اباب ......

یدرجم هنوخ رکف یب هرتخد رام رهز اباب درد واباب اباب.

رس هریخ هرتخد منک تهل منزب داوخیم

مجنپ ویس تراپ

تقاتا وشمگ اباب.

باب -...___

تقاتا وشمگ متفگ اباب.

مشچ -

مقاتا وت متفر نییاپ متخادنا ومرس

تزا حملا یدیشک دنگ هب ومیگدنز نیسرآ هنک تتنعل ادخ -

یلو متشاد تتسد زا یرارف هار شاک هروخیم مهب .....

مدرک هاگن دنوم منهد وت مفرح همادا میشوگ گنز یادص اب

٫ ادلی ٬ مدز ولا صتا سمل مداد نوشن داش ومدوخ
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ینکیمن دای مقشع منوج -ولا

ممدوخ شروظنم » هونشب راوید هک یگیم رد .هب ادلی »

متدای هب هشیمه هک نم درمان -یا

منیبیم مراد . ادلی

یدرک ام زا یدای وت هدش یچ -حاال

ادخ هب ییورپ یلیخ . ادلی

مراد راک لا حاالنب منودیم -

یتشاد زمرق یکسام سابل هی هتدای . ادلی

-وخ

ضرق مهب وسابل نوا هشیم همدقع هگید هتفه بخ . ادلی

یدب

یگیم مهب وتاالن تقونوا هتدقع هگید هتفه یییییییچ -

رصتخم دقع هی یرس داوخیم نسحم هزیچ هخآ . ادلی

نومیگدنز رس میرب میریگب

؟ هیک نسحم ال صا یچ دیحو سپ یییییییچ -

هن ای یدیم هلصفم شصق . ادلی

هداوناخ طقف هک دوب نیا تروظنم نوتنشج نیا طقف -هرآ

دیا
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مشش ویس تراپ

هیگداوناخ طقف یلو ییجآ مفساتم . ادلی

ملگ یش تخب شوخ یجآ هرادن لا کشا -

ییسرم . ادلی

مدید درک هاگن هک دروخ قوب هی میشوگ ٫ نیسرآ ٬ هملا کم رد

هربیم رس هب راظتنا

یش تخب شوخ وزرآ تارب مزاب مراد یطخ تشپ مزیزع -

یجآ عفال

یسفن یاب . ادلی

مدز ونیسرآ هساو لا صتا سمل و مدرک عطق ویشوگ

........-لا

یدزیم فرح یک اب نفلت تشپ همه نیا تگرم ربخ . نیسرآ

؟

فرح متسود .......-اب

اب منیبن هگید یدرک غ.ل.ط یدیمهف یدرک طلغ .وت نیسرآ

یدیمهف ینزب فرح ادلی هرتخد نوا

نم متسود نیرتهب نوا هدرک راکیچ ادلی هگم ییییچ -

منکیمن هطبار عطق شاهاب
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شاداد نوا نوچ ممود ینکیم طلغ وت متفگ راب .هی نیسرآ

یدرگب یک اب هنم تسد تزاجا و مترهوش نم مموس هراد

یدرگب ادلی اب مرادن تسود مگیم نم و یدرگن یک اب

نم شکرس

هشیم تبیصن یچ نم ندرک تیذا -زا

سپ تیذا یگیم درگن ادلی اب مگیم هکنیا هب .وت نیسرآ

نم لگ هدشن تبیصن نم زا یعقاو تیذا

ماباب یتنعل وت رطاخ هب هدیسر نم هب یلیخ وت زا یسرم -

هرهق ماهاب

مایم شقوف دشن دیشیم یتشآ ادرف ات شابن نارگن . نیسرآ

مدرک منز مترتخد نیا نم اباب مگیم

هروخ مهب تزا حملا ادخ هب یحیقو یلیخ -

حلا نم لغب یراد رمع ات دیاب هک فیح یلو هخآ . نیسرآ

مقشع ینک یگدنز نز مهب

متفه ویس تراپ

هدرک مادص ماباب مراد -راک

مسفن ظفاحادخ هشاب . نیسرآ

مشیپ زوردنچ هشقن دای هزات مدرک عطق ویشوگ یتقو

عفال اباب داتفا مدای هک مش هدامآ هک مدش دنلب مداتفا

نوریب مدز قاتا زا سرتسا اب یچ هک شرخآ یلو هینابصعا
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مدز رد مدرک دنلب ومتسد زرل اب اباب قاتا رد ولج متفر

اباب.هلب

منوج -اباب

اباب.هلب

وت مایب هشیم -

اباب.ایب

ماگن رظتنم یامشچ اب اباب متسب ورد وت متفر مدرک زاب ورد

درک

نوریب مرب هشیم -ما..اباب

؟ اجک اباب.

مرخب سابل ماوخیم سگید هتفه ادلی دقع -

ورب اباب.

ییسرم .. یسرم .. یسرم -

درک ماگن دنخبل اب اباب

مشوپب سابل مرب نم بخ -

یریگب یدرجم هنوخ یاوخیم اعقاو اسیرتآ اباب.

نییاپ متخادنا هدنمرش ومرس

...-اباب
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منزب فرح تشاذن اباب

منکیم یراک ره مرتخد یتحار ارب هشاب اباب.

ییاباب دیشخبب -

هنم زا لکشم یتسین تحار نم اب وت مشخبب ارچ اباب.

نیبب نیسرآ هنک تتنعل ادخ تفرگیم میرگ تشاد هگید

سدنمرش ردقچ ماباب

مدیسوب متفرگ وشتسد ولج متفر

هب یردپ نیچمه مرمع وت نم ییایند ردپ نیرتهب وت ییاباب -

مراد نم طقف مدیدن یسک

دنودرگرب وشرس اباب

بش هب ات سابل لا بند یرب یش هدامآ یرب رتهب . اباب

یروخن

مدیسوب وشرس مدش دنلب منیبب وشیرگ داوخیمن مدیمهف

نینیرت زیزع مارب نامام دعب امش اباب مراد تسود یلیخ -

دز دنخبل مور اباب

مرتخد ورب اباب.

ییاوه سوب هی هنک یکیچوک ساسحا متساوخیمن نوچ

متفر لوا مقاتا وت متفر نوریب مدموا مداتسرف شارب

منساب یور ات دیفس وتنام هی مدموا متسش ومتروص وتسد
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شلا هی مدیشوپ مبذج یکشم نوتک راولش هی مدیشوپ

قاتا زا متخیر یرو هی مماهوم ظیلغ مین شیارآ یکشم

نوریب مدز هنوخ رد زا یتقو مدیشوپ ممشفک نوریب مدز

اسیرتآ . دیحو

یاهوم مدرک گنه شعضو ندید اب هک شتمس متشگرب

هی دوب شراولش وت رو هی شسابل دوب هتخیر مهب شیامرخ

شمرف شوخ تروص دوب هدش دنلب ششیر نوریب رو

شیباکر و دوب هدموا رد شسابل همکد زا اتود دوبن مولعم

هکیت هکیت دوب هدش هراپ شراولش دوب مولعم

هیعضو هچ یا..ن دیحو -و...

مهب چ...ار یتآ ؟رچ...ا یرادن ربخ ک..ه وگن .هه دیحو

یتفگن

؟ ویچ -

هربخ هچ اجنیا . نیسرآ

هک نیسرآ تمس متشگرب سرت اب

متشه ویس تراپ

مدش وربور شتسشن نوخ هب یامشچ اب

هربخ هچ اجنیا مدیسرپ . نیسرآ

یچیه یه... -
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مدیم نوشن تهب هنوخ میرب هرآ یچیه .هک نیسرآ

...-رآ

و دوب هدش ام تام مدیحو مدش الل متروص وت شدیشک اب

شدز دروخیم ات شور داتفا درک هدافتسا نیمه زا نیسرآ

نم تمس درک وشور دش دنلب درک یلا خ وشدقع یتقو

هن یراد رهوش نز هی وت هتفر تدای منک رکف . نیسرآ

منک یروآ دای تهب یاوخیم

یتششادن رهوششش هک ووت ننیا هگیم یچچ یتآ . دیحو

وش نیشام راوس ورب اسیرتآ . نیسرآ

تشا مدب حیضوت راذب نیسرآ -....

سپ منک تفخ ماتسد نیمه اب مراد تسود اسیرتآ . نیسرآ

نیشام وت گرمتب ورب شابن مباصعا ور زا رتشیب وش هفخ

ورد ات متفر نیشام تمس هب مداد تروق ومنهد بآ سرت اب

دش راوس مشدوخ نیشام وت درک ترپ ونم منیشب مدرک زاب

داد زاگ شتردق مامت واب درک نشور ونیشام

دز داد نیسرآ هعفد هی هک منزب کیج متسنوتیمن مسرت زا

هریم پچ تاگن یراد رهوش یتقو یروخیم هوگ .وت نیسرآ

الس هگید یارسپ اب هتور نم مسا یتقو ینکیم طلغ وت

یدرکف متریغ یب ردقنا یدرک کف ینکیم اجیب وت ینزیم

مسومان یب ردقنا نم
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رد هب مدوب هدیبسچ طقف شسرت زا

رد نوتنوخ زا متعاس کی ونه هک یروخیم هوگ .وت نیسرآ

روجنیا قح متفگن نم هگم نوریب یایم عضو نیا اب مدموین

متفگ هیرگاب هن ای متفگ یرادن ونتشگ

فگ...یت یتفگ -

منهد وت دیبوک تشم اب نیسرآ

ینکیم طلغ وت سپ . نیسرآ

مهن ویس تراپ

یروخیم هوگ یدرگیم یروجنیا

نیسرآ -.....

نیسرآ یه هتگرم هچ نیسرآ ضرم نیسرآ درد . نیسرآ

مساو هنکیم نیسرآ

هابتشا -......

شاب .الل نیسرآ

نیسرآ -اما

هفخ متفگ . نیسرآ

هیرگ یلو دادن مهب ویفرح هزاجا هگید شفرح نیا دعب

دشیم دنلب یهاگ زا ره مکه که مدرکیم
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رد هقدح زا وتاشچ ات ینک هیرگ مزاب مراد تسود . نیسرآ

هک منک تروک ات هنوخ هب میسرب مرظتنم االمن هتبلا مرایب

هرن جک هگید تاشچ

هنوخ مد میدیسر معقوم نومه

وش هدایپ . نیسرآ

نیسرآ -..

وش هدایپ متفگ . نیسرآ

میدش دراو درک دراو وزمر نیسرآ مدش هدایپ رابجا هب

اقآ .سالم دراگیداب

.سالم نیسرآ

میدش ترامع دراو داد همادا شهار هب شدعب

اقآ ه.خ.سالم

مناخ هماگنه .سالم نیسرآ

دموا شدای یزیچ هی هک داد همادا شهار هب

یرادیارس دیرب ارهز اب بشما مناخ هماگنه . نیسرآ

اقآ ه.خ.هلب

هب میدیسر یتقو دیشک و تفرگ ومتسد هرابود نیسرآ

وت دموا مشدوخ قاتا وت درک مترپ درک زاب ورد شقاتا
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ملهچ تراپ

هطبار وهی هجنکش هی یارب نک هدامآ وتدوخ . نیسرآ

تفگ هک مدرک هاگن شهب سرت اب

یوخ زونه وت نوچ سرتب نم زا هشیمه نیرفآ . نیسرآ

یدیدن ونم یشحو

دیدنخ یکیرتسیه شدعب و

منیبب مایب تلا ح هب یاو دوز ممایب ات وش .ل.خ.ت نیسرآ

هتنت سابل

مدش دنلب ماج زا رابجا هب نوریب دز قاتا زا شفرح نیا دعب

نیسرآ دوب منت ریز سابل طقف مدروآ رد وماسابل کت هب کت

هن هن هن هن هن یاو شتسد ووت وت دموا

یرایم رد ومردپ یروط نیمه روخن ونوا ادخ وروت -

یدب ماجنا ددیاب وتفیظو طقف وت وش تکاس . نیسرآ

یسرآ -....

دوز شکب زارد نومرد یب درد ونیسرآ . نیسرآ

وبارش برد نیسرآ مدیشک زارد هرادن یا هدیاف مدید یتقو

مور هبور دموا درک زاب

دعب میدب ماجنا گنشق یزاب قشع هی ماوخیم لوا . نیسرآ

یلصا هجنکش هب میسریم
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ور ویزیچ یسیخ هک مدوب هتسب دایز سرت زا ومامشچ

هک مدید مدرک زاب ومامشچ مدرک ساسحا مفان ات متوپ

هب درک عورش و هدرک یلا خ مندب ور ویرطب فصن نیسرآ

وشابل دعب درک هاگن مامشچ هب دش مومت یتقو درک ندیسل

تشاذگ مابل ور هنایشحو

مکی ولهچ تراپ

سح دروخیم ومابل تشاد نکمم عضو نیرت هنایشحو وهب

درد مابل تشادرو وشابل یتقو هدنومن مارب یبل هگید درکیم

و مندرگ غارس تفر نم هب هجوت یب نیسرآ یلو درکیم

و مدروخیم لوو شریز درد تدش زا تفرگیم زیر یازاگ

متخیریم کشا

نم لگ هرذگیم شوخ تهب . نیسرآ

وشامخا دید ومکشا قرغ تروص درک دنلب وشتروص یتقو

دیشک تردق اب ماهوم وت درب وشتسد وت درک

یمهفن مدآ نوبز وت ارچ دایم مدب مفرح رارکت .زا نیسرآ

رابدنچ ینک هیرگ مرادن سود مگب رابدنچ

لو درمان نک لو ور ادخ ور وت ماهوم نیسرآ ییییآ ییآ -

راذب یرادن ربخ یزیچ زا هک وت یدروآ ریگ میتی هگم نک

ادخور وت مدب حیضوت

وش حاالمالل متسنود متسنودیم دیاب هک یزیچ . نیسرآ

دوب دیحو نوا ینکیم هابتشا یراد ادخ هب نیسرآ -
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منم هک مینزب فرح یزیچ بجار دوب هدموا ادلی راگتساوخ

دشن نیمه رطاخب یدموا وت ینعی منودیمن

هرپ تاطخ بوچ نوچ یش هفخ هرتهب اسیرتآ . نیسرآ

نیسرآ -

درک عورش هرابود دز همیخ مور نم هب هجوت یب نیسرآ اما

و زاگ یه س*ی*ن*م و ندرگ رس تفر دعب مابل ندیسوب هب

باال دروآ وشرس دعب تفرگیم هسوب

یشکب باذع مرادن تسود ینک یراکمه ماهاب هرتهب . نیسرآ

هگا یلو .....

دیسر ات درک عورش هرابود دروخ وشفرح یقب ام

منور .....هب

دیباوخ ملغب

مومح میرب وش دنلب . نیسرآ

مود ولهچ تراپ

یییآ منوتیمن مراد درد -

نوریب هریم تادص رامرهز . نیسرآ

هنرگو یتخادنا زور نیا هب ونم وت هنک تتنعل اادخ -.....

زاین االن منم ینک نیکمت وترهوش هتفیظو هفخ . نیسرآ
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شاب شوماخ و تکاس سپ متشاد

مومح لخاد زا ومومح وت تفر دش دنلب شفرح نیا دعب

دز داد

مرظتنم ایب ودب . نیسرآ

ومدوخ متفرگ مرود ور مالهف مدش دنلب ماج زا روز هب

شدوخ و دوب هدرک رپ وناو مومح وت مدرب نوشک نوشک

شوت دوب هدیشک زارد

متخادنا ور مالهف هشیم رتهب تلد مرگ بآ وت ایب . نیسرآ

مدیشک زارد ناو وت متفر

مهب هدب هیکت . نیسرآ

م ردقناا ممکش شزاون هب درک عورش هک مداد هیکت شهب

درب مباوخ و مدیمهفن یزیچ هگید نم هک دیلا

موس ولهچ تراپ

نیسرآ

شاگن شهب هدش نیگنس اسیرتآ مدرکیم سح یدوب ناو وت

زا وشتشپ مورآ دوب هدیباوخ گنشق هچ دوب باوخ مدرک

هشن دنلب اسیرتآ هک مدش دنلب مورآ مدوخ متشادرب میکت

مومح زا مدرک دنلب متسد ور ور اسیرتآ مدش دنلب یتقو

زارد شلغب ممدوخ تخت ور متشاذگ وراسیرتآ مدش جراخ

اسیرتآ یاهوم الی مدرب ومتسد متخادنا نوموروتپ مدیشک
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اب اسیرتآ هک یتمسق نوا هرابود مدرک شزاون هب عورش و

دیاب مدوخ نز یارب یتنعل مداتفا دزیم فرح هرسپ نوا

نم منک راکیچ اادخ منک راکیچ دیاب مش یتریغ هنایفخم

یب هب هگا یتح یشب یسک ملا مراذیمن مریمیم اسیرتآ یب

نم قح ینومیم نم نز دبا ات وت مراذیمن هشاب مندش وربآ

بخ یلو همنز نیا نمهفب همه راذب هگیم هنوطیش ینومیم

مدز گنز متشادرب ویشوگ یرس دز مرس هب یرکف هی عفد هی

لیهس هب

یشاداد منوج سالم .ولا لیهس

یبوخ -سالم

یسرم مبوخ . لیهس

ینک یراک مارب ینوتیم ناج لیهس -

همفیظو امش ارب راک هشن ارچ .هلب لیهس

هتعاس راهچ وتسیب هدننار هی مارب ماوخیم نود کمن هسب -

ینک ادیپ

ارب منودب منوتیم یلو منکیم ادیپ نم وندرک ادیپ . لیهس

یچ

مگیم تهب دعب -

مارب دموا یرتشم شاداد یاب هشاب . لیهس

ظفاحادخ -
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مراهچ ولهچ تراپ

هلعش

مدرکیم هاگن شهب سرت اب

یرادن منیسرآ هساو یشقن نیچمه وگب وگب هغورد وگب -هن

اقیقد مشدعب یتفگ ابتشا وممسا منک کف منیسرآ ..هلب ®هلب

مراد یا همانرب نیچمه شارب هرآ

مگیم شهب وتشقن مگیم شهب -نم

س دنچ یتسار هشاب مترسپ رکف نمضرد یروخیم هوگ ®وت

هشلا

شدنچ هروخیم مهب تزا حملا مدرک هاگن شهب ترفن اب

ییوت میگدنز وت هدوجوم نیرت

نیسرآ هب ممشقن فصن نودب ونیا یلو تسین مهم مارب ®

هدنز هگید ینعی ینیبمن ونایاش گنر هگید یگب نوتناج

ینیبب یاوخب ات سین

دش مولعم مامشچ وت سرت

شاب هتشادن راک مچب ب.. یلو هشاب -ب...

یموناخ نیرفآ ®

اسیرتآ

مدوب نیسرآ باوخ قاتا وت مدرک زاب مشچ یتقو
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مجنپ ولهچ تراپ

هگید دوب جنپ مدرک هاگن تعاس هب نوریب متفر قاتا زا

هنوخ هربب ونم هش رادیب هک مشاب نیسرآ رظتنم متسنوتیمن

مرید هک متشون شارب متشادرو راکدوخ وذغاک هی نیمه ارب

یسکات اب نیمه ارب منومب شرظتنم متسنوتن نیمه ارب هدش

ترامع زا مدیشوپ سابل متشاذگ تخت لغب زیم ور متفر

سردآ متفرگ یسکات هی متفر نوبایخ رس ات نوریب مدز

زا ودیلک مدش هدایپ مداد ولوپ مدیسر یتقو مداد ور هنوخ

یتقو وت متفر مدرک زاب ورد رد وت متخادنا مدروآ رد مفیک

مسا هک مدروآ رد دز گنز میشوگ هک متسب ٫رد نیسرآ ٬

مدز ولا صتا سمل درکیم ییامندوخ

.....-لا

هدرم نم هگم یتفر یسکات اب یدروخ گ..و..ه .وت نیسرآ

اه یدرکن مرادیب ارچ مدوب

مشش ولهچ تراپ

همهفیم اباب االهن منوخ منزب فرح منوتیمن -نماالن

شماجنا دشن هک ترهظ هجنکش هب نودب یلو هشاب . نیسرآ

دش هفاضا مدب

ظفاحادخ هشاب هشاب -

وت متفر مدروآ رد ومشفک هنوخ وت متفر مدرک عطق ویشوگ

لا یخیب یلو ساجک هک دوب بلا ج مارب دوبن یربخ اباب زا
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وت متفر مدش جراخ قاتا زا مدرک ضوع سابل مقاتا متفر

هب دش مومت یتقو اذغ نتخپ هب مدرک عورش هنوخ زپشآ

هن دز مکشخ مدرک زاب ورد هکنیمه یلو متفر اباب قاتا فرط

هن

اباااااااااااب -

نیسرآ

متفریم انیا نامام هنوخ تمس هب متشاد مدوب نیشام وت

دز گنز میشوگ ٫هک مبلق ٬ مدز ولا صتا سمل

مقشع منوج -

تتتتخبدب ... مدش ... تخبدب ... نیسرآ .رآ.. اسیرتآ

نزب فرح تسرد یگیم یچ یچ -

....س..ک..ت...ه...ک..ر..د..ه ماباب .اب... اسیرتآ

نوتنوخ مایم االن اسیاو -

متسین .... هنوخ نم... .هن اسیرتآ ..

؟ ییاجک سپ -

ناتسرامیب ناتسرامیب . اسیرتآ .......

هدش یچ منیبب مایم االن اسیاو -

..ر..ف..ت..ه...ت..و...ک...م...ا مابا ایب....ب... .ز...دو اسیرتآ
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مایم االن ممهفیمن یروجنیا -ها

سردآ اسیرتآ هک یناتسرامیب تمس وهب مدرک عطق ویشوگ

متفر دوب هداد

متفه ولهچ تراپ

نیشام زا متشاد هگن ناتسرامیب گنیکراپ وت مدیسر یتقو

مدش هک دراو متفر ناتسرامیب لخاد تمس هب مدش هدایپ

هک متفگ وراسیرتآ اباب مسا متفر شریذپ تمس هب

نتفگ ........

هلعش

هک مدرکیم زان وشاهوم ومدوب نایاش باوخ قاتا وت

مدرک هاگن دز گنز میشوگ ٫ منیسرآ ٬ع. متشادرب ویشوگ

مدز وشلا صتا سمل

منیسرآ منوج -ولا

سردآ نیا هب یایب ینوتیم هلعش . نیسرآ

متفرگ هروش لد هرابود تفگ وسردآ یتقو

ناتسرامیب ارچ هبوخ تلا ح -وت...وت

حملا هدموا شیپ یلکشم هی ماتسود زا یکی هساو . نیسرآ

یدب یمرگ لد مهب یایب هشیم سین بوخ

متفگ یلو هگیم غورد هراد مدرک ساسحا ارچ منودیمن

مش هدامآ راذب هشاب
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دوب هدرب شباوخ هگید هک نایاش مدرک عطق ویشوگ شدعب

وتنام هی یرس نومقاتا هب متشگرب مدوخ تخت ور متشاذگ

زا یکی نوریب مدز ترامع زا مدیشوپ یرس رس راولش

هدننار هک یلع مدش راوس درک زاب مارب ونیشام رد ادراگیداب

هب هقیقد جنپ ولهچ دودح دعب درک تکرح دوب میصخش

فرط رد دموا درک کراپ ونیشام یلع میدیسر ناتسرامیب

یدورو تمس هب مدش هدایپ تناتم اب درک زاب ونم

دوب مرظتنم رد مد نیسرآ مدش شدراو و متفر ناتسرامیب

ی اسیرتآ یور نم مشچ یلو تفرگ ومتسد ولج دموا

دوب هداتفا که که هب هجز تدش زا هک دوب ینویرگ

متشه ولهچ تراپ

®

نیسرآ ومدوخ یتسود و هتشذگ وهب مدوب هتسشن مقاتا وت

وزور نوا تقو چیه دش بارخ یروطچ هک مدرکیم رکف

هک دوب یزیچ هرتخد مدیمهف اهدعب هکنیاب هریمن مدای

نم هرادیمن رب مرس زا تسد هنیک نیا یلو تفگیم نیسرآ

رطاخب ینعی یچ هک هرخ بال دوب هک یروجره مدوب شقشاع

تتاجن تفگیم هشیمه نیسرآ درکیم جاودزا دیابن نوا

هارمه هب میا هنیک نداد تاجن نیا هرادن ربخ یلو مداد

ائمطم یریمیم مهوت هرخ بال منکیم ثم... مهوت هرخ -بال

شاب

وت؟ مایب سه هزاجا سیئر . دماح
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®ایب

هدیسر نومهب یدیدج ربخ . دماح

مونشیم وگب ®

دماح .................................

مدرکیم هاگن شهب بجعت اب شفرح ندینش اب

یییییییییینعی -هن

نیدینش نیدینش تسرد .هلب دماح

مهاجنپ تراپ

هلعش شاب مورآ -

هب تتفر تتتتفر ماااباب ممممشاب مورآآآ یروطچ هلعش

داادن لللحم شرررتخد اااتود

مش جراخ رد زا متساوخ هکنیمه مدروآ رد ملغب زا ور هلعش

وت دموا رتکد مرس ور مراذب وناتسرامیب نوریب مرب

شمدنوباوخ مورآ هلعش تمس متفر هرابود رتکد ندید اب

تخت ور

شامشچ مک مک ما هلعش درک قیرزت هلعش ارب ولوپمآ رتکد

هاگن نارهت هدولآ رهش هب متفر هرجنپ تمس هب دش هتسب

رس هک دوب هلعش و اسیرتآ هب مساوح یلو مدرکیم
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هنوخ هی شارب مولعم هک اسیرتآ هشیم یچ نوشتشون

هشیم یچ هلعش یلو مینکیم یگدنز میریم مهاب مریگیم

دوب درم ریپ نوا نتشک تقو االن اادخ فوووووا -

مدرک هاگن دز گنز میشوگ ٫ ناکشا ٬

شاداد منوج وگب -ولا

؟ سپ یدشیچ اه اجنیا یایب زورما دوب رارق .وت ناکشا

هداتفا دب قافتا هی مفساتم -

یدرک نوج هفصن ونم هک وت یقافتا .هچ ناکشا

و اسیرتآ مه االمن درک توف هلعش ردپ مناتسرامیب -نم

نتسه شوهیب نوشود ره هلعش

مفساتم اعقاو .هآ ناکشا

مکی وهاجنپ تراپ

دایم رب نم تسد زا یراک

وراراک همه مدوخ نم ینکب ینوتیم راکیچ شاداد -هن

ناتسرامیب شمیربب هشب ادرف مرظتنم طقف مدرک

مدیم ماجنا نم وگب یتشاد یراک هگا یلو هشاب . ناکشا

ظفاحادخ سپ هشاب شاداد نونمم -

وتنام تسد ود هنوخ متفر لوا منم دش حبص هص خال
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مدیشوپ یکشم نهاریپ هب ممدوخ متشادرو یکشم راولش

ونوشاسابل اسیرتآ و هلعش هکنیا دعب ناتسرامیب متفر

ال وبنآ میدش ارهز تشهب یهار منز اتود اب ندرک ضوع

متفریم شرس تشپ مهام تفریم ولج هزانج لمح سن

هریخ نوریب هب توکسم اسیرتآ یلو دیشکیم نویش هلعش

هریگب یگدرسفا مدیسرتیم مدوب نارگن یلیخ شارب دوب

تشهب هب میدیسر یک مدیمهفن هک مدوب اسیرتآ ریگرد ردقنا

دش هدایپ مورآ هلعش مدش هدایپ مدرک کراپ ونیشام ارهز

متفر متفرگ وشلغب ریز مدرک زاب وراسیرتآ فرط رد منم

نوشرپ یدبا هاگمارآ هب و متفرگ وشتسد هلعش فرط

میدیسر نوشهب یتقو دوب ربق رس باال نک ربق میتفر

رطاخب نم نوریب نرایب ور هزانج نتساوخیم نتشاد

ور هزانج یتقو نوشکمک مرب متسنوتن هلعش و اسیرتآ

یلو درکیم ادص وشاباب دیشکیم غیج هگید هلعش ندروآرد

دوب هریخ شردپ هزانج هب اسیرتآ

مود وهاجنپ تراپ

نتشاذگ ربق رانک ور هزانج

هنیبب ومحرم هرهچ داوخیمن یسک نک. ربق

ماوخیم .نم هلعش

روبجم تشادن لداعت نتفر هار ور یلو ولج تفر هلعش

لغب ریز متفر مراپسب اموناخ زا یکی هب وراسیرتآ مدش
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تفگ شردپ ندیداب هلعش ولج شمدرب متفرگ ور هلعش

ااااباب یدیباوخ دوز یلیخ ییتفر دوز یلیخ .اباب هلعش

ااااااباب مممممسرتیم اااااااایند نننننیا زا نننم وش دددنلب

ااااا حاال اااااااااااباب وووورن نااااامام ثم ووووش دددددنلب

وووووت ننننودب مممممینک راکیچ اااااسیرتآ

سین ییزار نوج اباب هسب وش دنلب هلعش -

ترهاوخ هب هدرگیمنرب تردپ یروطنیا هسب وش دنلب . نامام

نوا بقارم دیاب وتاالن هیربخیب یایند وت کال نک هاگن

هراذیم یفنم ریثات ترهاوخ ور ینک هیرگ وت االن یشاب

هشاب هتفر ایند نیا زا تردپ دیاش شاب یوق رتخد وش دنلب

اجنیا درک هراشا مبلق وهب ساجنیا هشیمه یلو

موس وهاجنپ تراپ

نتشگیم اسیرتآ رود هگید هرسپ وهی دیحو مسارم لوط وت

رانک االن متشاد تسود دشیم نم مشخ ثع اب نیا و

شیپ دشیم مرهاظ ظفح ارب دیاب و مشاب مقشع اسیرتآ

هنم هب نوشمشچ همه االن تروص ره رد مدنومیم هلعش

نیشام راوس ور اسیرتآ و هلعش مسارم ندش مومت دعب

هدایپ میدیسر یتقو متفر مدوخ هنوخ تمس وهب مدرک

ولج دموا نایاش هک میدش هنوخ دراو میدش

یلوخ گهلا یاو . نایاش

دوب هریخ شور هب ور هب نایاش هجوت یب اسیرتآ یلو
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یلغب قاتا دراو باال شمدرب اه هلپ زا مورآ متفرگ وشتسد

هرابود مدوخ تخت ور شمتشاذگ و شمدرک هلعش ومدوخ

نوریب متشگرب

هلعش

دعب هام هس

ریگ هشوگ اسیرتآ هدرم اباب هک یهام هس تشذگ هام هس

هنزیمن فرح سک چیه اب هدش

ارب ونومیردپ نوخ یراپس کاخ زور نومه یادرف نیسرآ

اسیرتآ یاج هب مه مدوخ یاج هب مه نمو تشاذگ شورف

هنوخ هتفه دنچ دعب مداد مات رایتخا شهب االهثر مهس

هیریخ هب هدب وشمه متفگ شهب نم و دش هتخورف میردپ

هلعش .. هلعش . نیسرآ

مناج ینعی -هلب

؟ ییاجک . نیسرآ

مدرکیم رکیم رکف ریخا تاقافتا هب متشاد -

ریخا تاقافتا . نیسرآ

ندرک فقو هنوخ نتخورف اسیرتآ یریگ هشوگ اباب توف -

منودیم هچ ای هریخ یارب شلوپ

مدز فرح شرتکد اب اسیرتآ یتفگ دش بوخ . نیسرآ
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؟ تفگ یچ بوخ -

نامام دالم اباب .دالم نایاش

هی واب هدروخ وشناحبص هیقب نیسرآ نایاش ندموا اب

تکرش تفر یرس رس یظفاحادخ

مراهچ وهاجنپ تراپ

تفگ نایاش هک مش دنلب منم متساوخ

یریگیم همگل مارب ینام . نایاش

نامام رسپ شنسرگ داوخیم همقل نامام رسپ -

.هلآ..هلآ نایاش

متفرگ همقل نایاش یارب مدرک عورش متسشن هرابود

مدش ریس هگید نم نامام . نایاش

پوس رادقم هی متشادرب باقشب هی مدش دنلب مرسپ هشاب -

مدز ور اسیرتآ قاتا باالرد متفر اه هلپ زا شلخاد متخیر

ندید اب هک مدرک زاب ورد مورآ درکن زاب ورد سک چیه یلو

داتفا متسد زا پوس فرظ شقاتا ...........

نیسرآ

تکرش دراو مدرک کراپ ونیشام مدیسر تکرش هب هزات

دش دنلب شاج زا ممارتحا هب یشنم مدش
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دینکن لصو تشاد راک نم اب دز گنز میسک ره دینیشب -

نیا ریغ رد دینکمن لصو هراد میمهم راک تفگ هگا یتح

تروص

مجارخا . یشنم

نیرفآ . نیسرآ

متخادنا یهاگن اه هدنورپ هب متسشن مدش مقاتا دراو

نوا هدب نوماس رس امش هب داوخیم یک حاال فووووووا -

هگید متفریم رد شریز زا نم دیدوب مظنم هک یا هعقوم

هی و متسشن هدش رابنلت مهور االن هکنیا حلا هب یاو

متسنوتن مدنوخ عطق اتشیش جنپ مولج متفرگ هدنورپ

مدرک هاگن تعاس هب مدرک دنلب ومرس منک زکرمت 9:00

مدز گنز ناکشا هب مدروآ رد ومیشوگ

شاداد منوج .ولا ناکشا

مراد یتمحز هی تارب ناکشا -سالم

یتمحز نم ارب هشیمه هک .وت ناکشا

یدب نوماس رس وماهدنورپ مارب یایب ینوتیم حاال وشمگ -

مراهچ وهاجنپ تراپ

تفگ نایاش هک مش دنلب منم متساوخ

یریگیم همگل مارب ینام . نایاش
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نامام رسپ شنسرگ داوخیم همقل نامام رسپ -

.هلآ..هلآ نایاش

متفرگ همقل نایاش یارب مدرک عورش متسشن هرابود

مدش ریس هگید نم نامام . نایاش

پوس رادقم هی متشادرب باقشب هی مدش دنلب مرسپ هشاب -

مدز ور اسیرتآ قاتا باالرد متفر اه هلپ زا شلخاد متخیر

ندید اب هک مدرک زاب ورد مورآ درکن زاب ورد سک چیه یلو

داتفا متسد زا پوس فرظ شقاتا ...........

نیسرآ

تکرش دراو مدرک کراپ ونیشام مدیسر تکرش هب هزات

دش دنلب شاج زا ممارتحا هب یشنم مدش

دینکن لصو تشاد راک نم اب دز گنز میسک ره دینیشب -

نیا ریغ رد دینکمن لصو هراد میمهم راک تفگ هگا یتح

تروص

مجارخا . یشنم

نیرفآ . نیسرآ

متخادنا یهاگن اه هدنورپ هب متسشن مدش مقاتا دراو

نوا هدب نوماس رس امش هب داوخیم یک حاال فووووووا -

هگید متفریم رد شریز زا نم دیدوب مظنم هک یا هعقوم

هی و متسشن هدش رابنلت مهور االن هکنیا حلا هب یاو
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متسنوتن مدنوخ عطق اتشیش جنپ مولج متفرگ هدنورپ

مدرک هاگن تعاس هب مدرک دنلب ومرس منک زکرمت 9:00

مدز گنز ناکشا هب مدروآ رد ومیشوگ

شاداد منوج .ولا ناکشا

مراد یتمحز هی تارب ناکشا -سالم

یتمحز نم ارب هشیمه هک .وت ناکشا

یدب نوماس رس وماهدنورپ مارب یایب ینوتیم حاال وشمگ -

مجنپ وهاجنپ تراپ

مایم االن هشاب . ناکشا

هام هس نیا وت زیم ور متشاذگ ومرس و مدرک عطق ویشوگ

اب هلعش ات مدیشک یتخس ردقچ متشاذن مه ور کلپ مکی

هگا یاو درک لوبق شتیعضو رطاخب منوا هنک یتشآ اسیرتآ

هرادن دوجو شیردپ هنوخ هگید همهفب اسیرتآ

هک متفگ یشنم هب نوریب مدز قاتا زا ندرک عطق دعب

هب و مدش نیشام راوس نوریب مدز مدوخ دایم مشاداد

یلو مدوب اسیرتآ نارگن مدرک تکرح نوبایخ تمس

نوا وت ونوا نوچ عفال هتبلا هنوخ نوا وت مرب متسنوتیمن

مدرکیم قد مدوخ مدیدیم تیعضو

هلعش

وت؟ پگهلا ینام . نایاش
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منودیمن مرسپ منودیمن -

مناخ . یلع

؟ نیدرک شادیپ -

نییاپ تخادنا یرس هدنمرش یلع

راگنا نیمز وت هتفر هدش بآ مناخ .هن یلع

نینک شادیپ نیدرگب ور اج همه -

نیدب ربخ اقآ هب نیاوخیمن مناخ . یلع

نیدرگب هدش مگنس ریز نم رهاوخ هرادن یطبر نوا هب -هن

هریم هار روز هب سین بوخ شلا ح نوا نینک شادیپ

مناخ مشچ . یلع

مشش وهاجنپ تراپ

مدیخرچیم مدوخ رود هدنک رس غرم ثم نم و تفر یلع

االن ااباب ااادخ هرب هراد وراجک رتخد نیا هتفر اجک ینعی

سین هلگ تقو عفال ها یتفر مهوت ییاجک متشاد زاین تهب

متشپ متشگرب هظحل هی هدنچ تعاس ساجک اسیرتآ اددخ

مدرک هاگن تعاس وهب

ماتیم وملا گ نم تین چال وت گهلا ینام . نایاش

هب ماگن هظحل هی هتفر یچ هساو هتفر اجک ینعی ادخ

مداد شنوکت برض هبو متفرگ وشاتسد داتفا نایاش
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؟ هههرآ یدرک شتحاران یتفگ یزیچ تلا بخ -وت

داد اب هرابود شهب هجوت یب نم یلو داتفا هیرگ هب نایاش

متفگ

یتفگ تلا خ هب یزیچ وت نایاش مهوت -اب

متفتن یدیچ نم اااادخ هب .هن نایاش

؟ یدش راوآ هچب رس زاب هدش یچ . نیسرآ

میساوح یب زا منک یلا م تسام مگب ور هیضق مدموا ات

تفگ نایاش

دلک یساوح یب ینام ییاباب . نایاش

هلعش یدرک راکیچ .زاب نیسرآ

مفرح طسو دیرپ شآ دوخن نایاش هرابود

هدلک فالل هتفل اسیلتآ گهلا ایاش.اباب

ییییییییییچ . نیسرآ

متفه وهاجنپ تراپ

مهوت اب هلعش اااه دوب یروگ مودک تساوح .وت نیسرآ

یروگ مودک

نتن تداد منامام لس . نایاش

مدز داد شرس تینابصعا واب دوب دروخ مباصعا
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یرس تقاتا وت نایاش . نیسرآ

شقاتا وت تفر هیرگ اب نایاش

ینوا ینزیم داد هچب رس ارچ هشعضو هچ نیا نیسرآ . هلعش

ااه یروخیم صرح ارچ وت هنم رهاوخ منک کف هتفر هک

سین ارچ شوک سپ ههوت رهاوخ .هک نیسرآ

ینک شادیپ یرب نم اب اوعد یاج هب هشیم .االن هلعش

تشادن طبر نم هب دوب وت رهاوخ .اتاالنهک نیسرآ

یدرگب ثحب یاج هب هشیم االن ادخوروت نیسرآ . هلعش

نم رهاوخ لا بند

شلا بند متفر نم هشاب . نیسرآ

مایب منم رازب . هلعش

شاب هچب بظاوم وت هدرکن .المز نیسرآ

نیسرآ

مدش منیشام راوس نوریب مدز هنوخ زا یرس فرح نیا دعب

مدرک تکرح مدرک نشور ونیشام

مدرگب اجک نماالن هگنل یاپ ملا هگنس یچره ارچ اادخ ا

مدرگب اجک ییاجک اااسیرتآ ااادخ اجک منک ادیپ ومنز ات

تلا بند

رتشیب مباصعا یلو نومرف هب مدیبوک ومتسد متردق مامت اب
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ادخ مدرک هاگن تعاس هب دوب تخس مساو دش دروخ

تعاس ۱ تمس تفر ماگن هرابود ساجک نم نز رهظ زا دعب

هی ولج متشگیم دیاب یلو دش تشم هرابود ومتسد تعاس

شریذپ تمس هب وت متفر متشاد هگن ناتسرامیب

نیراد یرهاط اسیرتآ مسا هب یفداصت امش دیشخبب -سالم

اقآ هظحل .هی همناخ

دش نتشگ لوغشم رتویپماک وت دعب

اقآ ریخن .اقآ همناخ

نونمم -

ونیشام مدش نیشام راوس نوریب مدموا ناتسرامیب زا

یدعب ناتسرامیب تمس مدرک تکرح مدرک نشور .......

ینوناق کشزپ اهناتسرامیب مامت هشکیمن مزغم اعقاو هگید

لا حشوخ اسیرتآ دوبن زا منودیمن یلو متشاذگ اپ ریز وراه

نودرگ شرب مهب ماوخیم تدوخ زا ومنز ادخ هن ای مشاب

متشه وهاجنپ تراپ

تمس هب مدش نیشام راوس مداتفا ارهز تشهب دای هعفد هی

فآ کیت هی اب ونیشام مدیسر یتقو مدنور ارهز تشهب

هلعش یاباب ربق تمس هب مدش هدایپ نیشام زا متشاد هگن

میگ هراچیب زا منک هیرگ متشاد سود مدیسر یتقو متفر
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هتفر اجک ساجک سپ تسین ماجنیا ارچ ادخ ارچ هخآ

هرابود اه هدرم ردام ثم دیسریمن ییاج هب منهذ هگید

ومولج یلو مدروآرد تکرح هب ونیشام نیشام وت متشگرب

وراسیرتآ دیاش مدرکیم رونوا رونیا ومرس مدیدیمن

نیمز ور ییاسیرتآ لوا زا راگنا راگنا هن راگنا یلو منکادیپ

تشادن دوجو

فداصت یروطچ مدیمهفن هک دوب اسیرتآ ریگرد منهذ ردقنا

هب دش هدایپ نیشام زا یکاش هدننار هک ینامز طقف مدرک

زا یرس هریگب ومرِخ دایب هدننار هکنیا زا لبق مدموا مدوخ

مدش هدایپ نیشام

تساوخ متمس دموا دید نوغاد وشنیشام یتقو هدننار

بقع متفر مدق هی هک هریگب ومقی

ال صا دشیچ مدیمهفن اقآ دیشخبب -

مدشیچ مدیمهفن یباسح درم هخآ ؟ دشیچ یدیمهفن . هدننار

هخآ لر تشپ ینشیم ارچ یتسین دلب هک ییوت باوج دش

یدرک راکیچ منیشام اب نیبب

مدرک سح هظحل هی درکیم دادیب وداد هدرم هک روطنومه

متفر هدرم دادیب داد هب هجوت یب نیمه ارب مدید ور اسیرتآ

مدوخ تمس مدیشک متفرگ وشفتک شتمس

ینکیم راکیچ یراد یضوع وشمگ غغغغغغغغعغیج . همناخ

ربکا هللا هک.... سازیچ روج نیا هب تساوح . هدننار
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مهن وهاجنپ تراپ

منیا مرامش نیا دییامرفب یاوخیم وتتراسخ امش -اقآ

منکیم تسرد ونوتنیشام مایم دیاوخب تقو ره ممانیهاوگ

مراد هلجع نم االن

مدرک هنز تمس ومور

متفرگ هابتشا یسک اب ورامش دیشخبب مناخ -

شهاوخ . همناخ

مدش راوس منیشام تمس متفر هدرم هب هجوت یب

مولعم هک اسیرتآ فرط هی زا دوب دروخ روجدب مباصعا -

منیشام فرط هی زا ساجک سین

هدایپ دروخ یباصعا اب دشن نشور نیشام هک مدز تراتسا

مدرک فداصت نوبایخ رانک لوغم مدش

مدش راوس و متفرگ یسکات هی

؟ اقآ مرب اجک . هدننار

نیرب یروطنیمه امش -

.هلب هدننار

دز گنز میشوگ هک میدوب هتفر وهار هفصن ٫ هلعش ٬

-هلب
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دش ادیپ اسیرتآ نیسرآ . هلعش

؟ شدوب اجک اجک -

هنوخ ایب نومیردپ هنوخ . هلعش

مایم -االن

اسیرتآ

نم هخآ ینکیم هیرگ هخآ ارچ مرهاوخ اسیرتآ . هلعش

ینکیمن لد ودرد ماهاب ارچ مترهاوخ

هب وت دروخیم مهب حملا تندوب ورود زا هشیمه نوریب ورب -

ثر اال مهس هب نم تیاضر نودب یا هزاجا هچ هب یقح هچ

نیدز تسد 5۰ تزا نم دوب نم مان هب هنوخ نوا دصرد

منکیم تیاکش

نم هگم بوخ دوبن بوخ تلا ح هعقوم نوا وت اسیرتآ . هلعش

ینومب اهنت یتسنوتیمن هک هنوخ نوا نمضرد مدرک دب

؟ یدرکیم یراک هگم هیرگ زج یدنومیم ماجنوا

یا هنوخ ماوخیم ومیردپ هنوخ نم تشادن یطبر وت -هب

نومینوجون نومیکدوک تارطاخ سا رطاخ زا رپ شوت هک

نوا طقف یتخورف مرانیا مامت وت اباب نامام نومینوج

یتخورفن ور هنوخ

متصش تراپ

هتخورف ام تارطاخ دش هتخورف هنوخ نوا اسیرتآ . هلعش
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هک دشن

هک یا هنوخ هنوخ نومه اب یتخورف منومتارطاخ وت ارچ -

دوب هانپ رس نم ارب

؟ ینکیم هیرگ ارچ هتچ هلعش هربخ هچ اجنیا . نیسرآ

مدیپوت شهب و نیسرآ تمس متشگرب

اه یدز نم هیثرا هب تسد یقح هچ هب -وت

اسیرتآ یشاب مورآ هرتهب . نیسرآ

هک ومثرا فصن نیتفر مزاجا یب بلا ج هه مشاب مورآ -

مشاب مورآ یاوخیم دعب نیتخورف ور هدوب میردپ هنوخ

نوممه اری نیا ایب تدوخ هب منکیم شهاوخ اسیرتآ . هلعش

میتشادن یبوخ تارطاخ هنوخ نوا امزا دوب بوخ

یروج ره هرابود و متشاد نم یلو یشاب هتشادن وت دیاش -

نوا دیاش مرایم تسد هب ومیردپ هنوخ هنوخ نوا هدش

همهم نم ارب یلو موناخ هلعش هشابن مهم وت یارب هنوخ

ینودیم دش میمرت مردپ ینوشیپ قرع اب هنوخ نوا نوچ

یلو یداد تسد زا مه وتظفاح یدرک رهوش مدیاش ؟ یک

تشادن وشزور بش نون اباب هک یا هعقوم مگیم تهب نم

ماتسد نیمه اب نم دیرخ یا هنوخ ام ارب لوا هعقوم نوا

مدربیم ور هدشلح یاگنر نیگنس لطس اباب نامام هساو

نک هاگن اتسد نیا هب نک هاگن شولج متفرگ وشاتسد
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هگم یتفرگیم لح گنر نوشساو اتسد نیمه اب -وت

هتفر تدای هک دوب تلا سدنچ

اسیرتآ . نیسرآ .......

شمه -۱۲ مرتکیچوک تزا سلا کی منم دوب تلا س

ااااسیرتآ . نیسرآ ........

دوخ زا هچ اباب نامام تفر تدای دوز ردقنا ینعی -

یاج یکره هتفر تدای اعقاو هلعش ندرکن تارب یایگتشذگ

تهب ماگن هگید یدوب هدرک وت هک یراک اب دوب ایای

شروبجم نیسرآ زا درک تیاکش تفر اباب یلو تخادنیمن

هتفر تدای انیا ینک جاودزا شاب درک

درک ادص وممسا مکحت اب نیسرآ اب هعفد نیا

اااااااااااااااسیرتآ . نیسرآ .......

مکی وتصش تراپ

شتمس متشگرب مدرک توکس

یرب هرتهب هسب اسیرتآ داوخیم وتح صال ترهاوخ . نیسرآ

ینک تحارتسا تقاتا

نم ماوخیمن -......

ااااا اسیرتآ . نیسرآ

جراخ قاتا زا هک نیا زا لبق یلو متفر رد تمس هب رابجا هب
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متفگ هلعش هب ور مش

منکیم تیاکش تزا -نم

نیسرآ

منکیم تیاکش تزا .نم اسیرتآ

هلعش دیبوک مکحم ورد و تقر قاتا زا فرح نیا نتفگ دعب

تفرگ وشرس و تسشن یلدنص ور

دوب اجک -

هنوخ ثمال دوب هتفر دوب رپ هچ شپوت ینیب یمن . هلعش

نومیردپ

حبص نامه هب کب شلف ∆∆

مزادنب ات مدروآ رد مفیک زا ومدیلک مدیسر هنوخ هب یتقو

گنز حلا نیا اب یلو مدرک بجعت دروخن شهب هک رد وت

مدز ورد

؟ دییامرفب .هلب رسپ

امش؟ دیشخبب . اسیرتآ

امش دیسرپیم نم زا دعب ام هنوخ مد دیدموا امش . رسپ

میردپ هنوخ سام هنوخ هک اجنیا . اسیرتآ

مناخ مدیرخ ور هنوخ نیا ههام هس .نماالن رسپ
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تشاذگ وفا فا شفرح نیا دعب

∆∆حلا

هنوخ ارچ هک دش راوآ نم رس اجنیا دموا مشدعب . هلعش

نیتخورف نم تیاضر نودب ومیثرا و ومیردپ

هرذگب تیاکش ریخ زا هک منزیم فرح شاهاب -نم

داوخب هک سه هدند کی ردقنا نوا هرذگیمن نوا .هن هلعش

متشذگ شریخ زا هشاب هگب االن دیاش ام هیلع هنک تیاکش

هرذگیمن هن یلو

مود وتصش تراپ

منکیم تبحص شاهاب نم -حاال

ام یلغب قاتا نوریب متفر قاتا زا شفرح نیا نتفگ دعب

مدز رد دوب اسیرتآ هساو

؟ هیک . اسیرتآ

منک تبحص تاهاب دیاب منم -

ماوخیمن .نم اسیرتآ

ااسیرتآ -

وت ایب تفگ یثکم دعب اسیرتآ

وت مدرب ومتسد تخت ور متسشن وت متفر مدرک زاب ورد

ومتسد دز سپ هک منک زان هک شاهوم



107

اه؟ یدروآ اجنیا ونم ارچ . اسیرتآ

هترهاوخ هنوخ مزیزع هدب تاج هگم -

زا هشیمه هک یرهاوخ نومه هبلا ج مرهاوخ هنوخ . اسیرتآ

تشاد ترفن هراچیب اسیرتآ زا هشیمه هرآ دوب رفنتم نم

مشب کیدزن شچب وشرهوش هب دیسرتیم هشیمه

تشاد قح تشاد قح هتبلا » تفگ مورآ دعب »

نم نودب ونیا یلو لا یخیب هک........هه یرهاوخ نومه ای

منومیمن هنوخ نیا وت مگید هقیقد کی

مریگیم هنوخ نومدوخ یارب هبوخ تمربیم اجنیا زا هشاب -

تفگ داد اب اسیرتآ

میردپ هنوخ منوا نم طقف نم یارب هن ام یارب هنوخ . اسیرتآ

هونشیم هلعش اسیرتآ نزن داد هشاب هشاب -

راذب هونشیم کردب . اسیرتآ .....

مد مربب وشادص متسنوت شنهد ور متسد نتشاذگ اب

متفگ ششوگ

ینوبز لبلب حاالوت هدش گنت ندروخ کتک ارب تلد راگنا -

هدب تتسد راک یک نیبب نک

موس وتصش تراپ

متمس تشگرب
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مرادن ندیسرت ارب یچیه هک ینم ینوسرتیم ونم . اسیرتآ

هک ینم ....هرآ

باسح نم ور وترهوش ونم یراد ونم وت اسیرتآ شیه -

ااه ینک باسح یک ور یاوخیم ینکن

همرهاوخ هک ینوا مراکش ادخ .زا اسیرتآ ........

هب یچمه هشیم تسرد یچمه ملگ ششیه .. شششیه -

اجنیا زا مریگب هنوخ هی یاوخیم هشیم تسرد شعقوم

میرب

زا ونم مشاب یا هگید سک راب رس داوخیمن ملد موهوا -

ربب اجنیا

مکی ومدوب هدرپس ناکشا هب هک یا هنوخ مریم ادرف هشاب -

اجنوا میریم منکیم زیمت

®

امینک ارجا ونومشقن دیای هام نیا رخآ امات دشن یربخ -

سیئر تعاطا . دارآ

نوریب یرب ینوتیم هبوخ -

مریگیم ومماقتنا یدوز هب دشیمن مرواب نوریب شتفر دارآ

ماقتنا دیاب نم شاک یدوب هدرکن وراکنوا شاک نیسرآ -خآ

منم مزا یتفرگ هک ومقشع ماقتنا تزا مریگب ومازور

ینک یگدنز مرخ وشوخ تقشع اب مراذیمن
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هلعش

مورآ نم لد و نوریب دموا اسیرتآ قاتا زا نیسرآ هرخ بال

تسود هشیم کیدزن اسیرتآ هب یتقو ارچ منودیمن تفرگ

مشاب هتشاد کش منیسرآ هب هکن منک نوشرود مه زا مراد

اب هریگب مزا ومرهوش مسرتیم مراد کش اسیرتآ هب یلو هن

یلو هتفر مردام هب اسیرتآ یلگشوخ شیلگشوخ نوا

مردپ هب نم سحن هفایق

مراهچ وتصش تراپ

هلعش .. هلعش . نیسرآ

مدرک هاگن شهب تهب اب

؟ هلب ینعی -اه

؟ ساجک تساوح . نیسرآ

یتفگ یزیچ مناج مدرکیم رکف متشاد -

مدرک شفرصنم مگب متساوخیم .هرآ نیسرآ

دش یضار یروطچ یروطچ هخآ مدش تام شفرح نیا اب

شنود راک هب یرپسب دیاب طقف طقف وله .هار نیسرآ

هگید ینعی .. ینعی -

تشاذگ طرش هی طقف هنکیمن تیاکش هگید .هلب نیسرآ

هلوبق هشاب یچره -
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میریگب ادج هنوخ هی شارب هرب هنوخ نیا .زا نیسرآ

نیا زا مروظنم دیشخبب ... نوخ نیا زا طقف سین مهم هشاب -

هرذگب تیاکش

زا هراد شدوخ یاپ اب میگدنز سوباک دشیمن مرواب یاو

نیسرآ مدموا مدوخ هب یتقو ووووووهوی هریم منوخ

ومیلا حشوخ مرب متساوخ مدوب لا حشوخ یلیخ دوب هتفر

مدرک هاگن دز گنز میشوگ هک مش کیرش ممرسپ اب٬®٫اب

مداد باوج ومدرک هاگن شمسا هب ترفن

ااه؟ یگیم یچ هگید وت -ولا

هک هتفرن تدای هدش بدا یب ردقنا ارچ نم مناخ .®.......

مهب تزا حملا نوریب یشیم مگ میگدنز زا یک یضوع -

نک مگ نیسرآ ونم یگدنز زا وتروگ هروخیم

هن وت یگدنز زا هن نم یدشن مهفریش هکنیا ثم ..چن ®.چن

ملا دبا ات مهوت مشیمن مگ تلا غشآ رهوش نوا یگدنز زا

ینم

درک یشوگ تشپ زا سوب هی

مقشع منک ناربج بوخ ادعب ات باسحللا هشاب مسوب نیا

شسود نم یمهفب یاوخیمن ارچ هخآ ینزیم مهب وملا -ح

مراد

یشاب هتشاد تسود ونم دیاب طقف وت یروخیم گ.و.ه ®وت



111

شاب ائمطم ونیا مدیم تاجن تتسد زا ومدوخ یزور -هی

ندیدنخ یکیرتسیه هب درک عورش مفرح نیا اب

دوب هدیدنخن دوب تقو یلیخ مرگ تمد یاو یاو .®

دش یدج وهی شفرح نیا دعب

وت هکنیا ثم یدب تاجن تدوخ نم تسد زا یاوخیم ®.وت

میک نم هتفر تدای

دز داد شنشخ یادص اب

منک یروآ دای تهب وگب هتفر تدای هگا هتفر تدای ®.هرآ

ظفح وم عضوم یلو دآ رد مکشا شفرح نیا زا دوب کیدزن

مدرک

هتفرن مدای -هن

هک ینودیم تفر تدای هگا یلو هرب تدای دیابن نیرفآ .®

یشحو یشب گس یتقو یسانشیم ونم تدوخ مشیم یچ

رگم متسین یندش مار مشب یشحو میتقو مشیم .....

دش هفخ نم داد اب

مسانشیم وگس یوت نم هرآ یتسه یضوع هی -وت

رپ نیسرآ و نایاش عنرگو ایب هار ماهاب سپ .®

هترسپ هبوخ بصم ال هخآ یتسه یردپ روجچ -وت
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مورب ور هب گنه و بقع متشگرب یزیچ نتسکش یادص اب

مدرکیم هاگن

مجنپ وتصش تراپ

هلپ زا ندموا نییاپ حلا رد سکلیر هک اسیرتآ هب بجعت اب

مدرکیم هاگن دوب اه

مداد تروق ومنهد بآ سرت اب

یدین .....ش.. ومفرح ....زا....ح.. ردقچ -چ....

ره وشمه تفگ درک ماگن سکلیر یلیخ اسیرتآ

هک یزیچ .......

هرابود یلو درک هاگن مهب دش هتسب شقطن نم داد اب

درک زاب وشقطن

لیخ ملد . اسیرتآ .......

همهفب هگا دیابن همهفب دیابن نیسرآ وش هفخ متفگ -

ای یمرهاوخ تسین مهم مارب هگید اسیرتآ تمشکیم

یییییمهفیم منیسرآ قشاع نم تمشکیم منمشد

هگا ینودیم دش فیح یلیخ یلو . اسیرتآ ......

نم تسین شرسپ نایاش همهفب دیابن نیسرآ ...هن -هن

مرایب تسد هب متسنوت کلک نیا اب ونیسرآ

نیسرآ هب یزیچ منک سامتلا اسیرتآ هب هک باال مدروآ ومرس

مدش وربور شبجعتم یامشچ اب هک هگن
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اسیرتآ

نم تسین شرسپ نایاش همهفب دیابن نیسرآ .هن..هن هلعش

مرایب تسد هب متسنوت کلک نیا اب ونیسرآ

نوریب هنزی هساک زا دوب کیدزن مامشچ هلعش فرح نیا اب

رسپ نایاش یچ ینعی .....

؟ تسین نیسرآ رسپ نایاش ییییییچ -

دیشورخ مشخ اب دعب درک هاگن مهب بجعت اب لوا هلعش

هن..هن یتسنودیمن یچیه یضوع .وت هلعش

االن یلو متسنودیمن یچیه عقوم نوا متفگ سکلیر یلیخ

منودیم

®

مدادیم شوگ هلعش یافرح هب متشاد نفلت تشپ زا

منودیم االن یلو متسنودیمن هعقوم نوا . سانشان رتخد

مشدعب هلعش غیج یادص لوا هرتخد فرح نیا ندزاب

دموا نتسکش یادص

منک عطق ویشوگ مدش روبجم رد یادص اب

®.هلب

هیرابنا االنوت شمیتفرگ سیئر . یداه
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دش عورش یزاب هرخ بال سپ .®

رد یداه میدیسر یتقو میتفر یرابنا تمس هب یداه ای

درک زاب ویرابنا

مایب ات نومب اجنیمه .®

سیئر تعاطا . یداه

دمویم شداد یادص باال متفر اه هلپ وزا مدش رابنا لخاد

هلعش دز مهب وملا ح ها ها هنزب داد هدلب طقف ایلوک رتخد ثم

یادص مدشیم رت کیدزن یچره هدرک شوخ لد شیچ هب

قاتا بوچراچ هب مدیسر هرخ بال دشیم رت عضاو شداد

مداسیاو

دراو ومدش در بوچراچ زا دش هفخ مشفک یادص اب منوا

اب تشاد دوب مرس کاله نوچ مداسیاو شولج مدش قاتا

درکیم ماگن بجعت

منوج زا یاوخیم یضوع یچ یتسه یک .وت نیسرآ

رتشیب نم ندید زا شبجعت هک متشادرب کالوه شمارآ اب

دش

وووووووووت . نیسرآ

مشش وتصش تراپ

وت هکنومه تیمدق تسود نم یدرک بجعت ارچ نم -هرآ

وشقشع ....
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یدوب هدرک یشک دوخ هک وت هرادن ناکما نیا یلو . نیسرآ

لوا یلو منک یشکدوخ متساوخیم هرآ یشکدوخ -هه

مریگب ماقتنا وت زا مداسیاو

شاداد نیتمار . نیسرآ ....

هک ییوت یتفرگ مزا ومقشع هک ییوت متسین وت شاداد -نم

تشاداد هن متسین تشاداد نم یدنوشن هایس کاخ هب ونم

مومت یداد ول سیلپ هب ور ازر وت یتقو ام تقافر تقیفر هن

ندرک مادعا ومقشع مدوخ مشچ تفج ود ولج یتقو دش

درکیم ندوب هدنز ارب قتال مقشع یتقو

نیرتهب یتسنودیمن ازر زا یزیچ وت نیتمار . نیسرآ .......

رطاخب منوا هریمب مقشع هک دوب نیا راک نیرتهب وش هفخ -

رطاخب یچ .......

ازر راک مهفب نیتمار . نیسرآ ......

مدیشک دایرف ممشخ مامت اب هش مومت شفرح متشاذن

بآ وتنهد یرایب یاوخیم ونوا ومسا ربن ونم یازر مسا -

تفاثک شکب

آ هگیم غورد تهب هراد مزونه ربخ هچ هلعش زا یتسار -آ

ولا سراهچ منک کف شلا سدنچ مسرپب ترسپ زا تفر مدای

هراد

هیچ هگیم غورد مهب هراد مزونه هکنیا زا تروظنم . نیسرآ
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؟

یزیچ هیضق زا هکنیا نودب وتو مگب تهب منوتیمن هدنمرش -

یریم ایند نیا زا ینودب

متفرگ شفرط هب و مدروآرد ومریت تفه مفرح نیا اب

درکیم هاگن مهب بجعت اب تشاد نیسرآ

نک عادو ایند نیا اب رخآ راب یارب -

یتمار . نیسرآ ........

یادص شقباطم و مدرک کیلش و هش مومت شفرح متشاذن

نیسرآ خآ

خخخخخآ . نیسرآ

متفر تفریم نوخ شزا و شمکش هب دوب هدروخ هلولگ

متفرگ متسد وت وشنوچ ولج

نیتمار وگب شهب و نوسرب ونم یوژه سالم ازر هب اجنوا -

هتخادنن شلد زا ور وت اه هشقن نیا و هراد تسود هشیمه

هچرگا نوریب ۸ نایاش و هلعش زا شاب ائمطم و هتشذگ سلا

هنکن ساسحا نایاش هک یروج منکیم تبظاوم بوخ

یتسین وت مشیعقاو ردپ هچرگ تسین شردپ

.راد..........ی نیسرآ ..........

تفر شوه زا

مدرک ادص ویداه دنلب یادص اب
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سیئر هلب . یداه

هشاب نوتساوح نیدرگرب دوز اج هی شدیزادنب دیربب ونیا

نوتتنیبن یسک

سیئر تعاطا . یداه

متفه وتصش تراپ

اسیرتآ

درکیم قه قه مزونه هک مدرک هاگن هلعش هب

شیگدنز هب یدز دنگ هک وت نک سب -ها

ینودیم .... یچ .وت... هلعش ...

وملا ح نوچ رانک یراذب وراه یامن مولظم نیا هشیم -

مهب ......

تمس هب دیچیپ مهب مدعم لک مدرک ساسحا هظحل هی

فوا مدروآ وباال شوت متخادنا ومدوخ و متفر ییوشتسد

زا مراد هنیا معضو دنب هی هام هس هدش مگرم هچ هگید ادخ

مدرک شیفخم همه

؟ دش تچ هبوخ تلا ح اسیرتآ . هلعش

سین طوبرم وت -هب

ریمب هچ نم الهب صا .ها هلعش

حملا یتقو مدروآ باال دش دعب حملا هرابود هلعش نتفر دعب
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ور متفر متشادن وسک چیه هلصوح نوریب مدموا دش رتهب

مدرک هاگن تعاس هب متخت ۰۰:۰۰ متفرگ دمویم مباوخ

مدیباوخ

باوخ زا گنگ یغیج یادص اب هک دوب هدش مرگ مامشچ هزات

مدوخ هب مود غیج اب هک مدرک هاگن مرو ورود هب مدشاپ

مدموا

ههههههههههههههههههن . هلعش

مدیود هلپ هار تمس وهب مدشاپ ماج زا یروطچ مدیمهفن

وت دزیم طقف هلعش مدرک گنه مدیسر هلپار نییاپ یتقو

تفگیم ازسان نیتمار مسا هب رفن وهب شرس

ینیبن شوخ زور هی اادخ نیتمار هنک تتنعل ادخ . هلعش

تتنزب مرگ نیمز هب اادخ نیتمار

متفر شتمس هب

شحف هب هک هدرک راکیچ نیتمار نیا هدشیچ هلعش -

شیتسب

نیسرآ ... منیسرآ میدش تخبدب اسیرتآ . هلعش ...

متشاد شرو یرس نفلت هب داتفا ماگن تفر شوه زا هلعش

مشوگ مد متشاذگ هنیسرآ هرامش مدید

هدب باوج ادخ ورت ..ولا ولا نیسرآ یسه طخ تشپ -ولا

مناخ .هلب سانشان درف



119

راک یچ امش تسد نم رسمه یشوگ نیتسه یک امش -

؟ هنکیم

؟ هگم هراد نز اتدنچ اقآ نیا .او شانشان درف

متفگ صرح اب

هنکیم راکیچ امش تسد یشوگ دیگب امش -

نوبایب وت ور اقآ نیا .نم سانشان درف

مدرک ادیپ ...... رهش یاکیدزن

قاتا شندرب دوب هدروخ ریت نوچ ........ ناتسرامیب شمدروآ

هراد جایتحا همان تیاضر هب یلو لمع

هدروخ ریت نیسرآ یییییییچ -

هنافساتم . سانشان درف

میایم -االن

اتدنچ تسد اب لوا داتفا هلعش هب ماگن مدرک عطق ویشوگ

هشیمن یروجنیا مدید دموین شوهب هک مدز شهب یلیس

و مداد هلعش دروخ هب مدروآ بآ مکی هنوخ زپشآ متفر

دش رتهب یتقو دایب شوه هب ات شتروص هب مدز ممکی

ناتسرامیب میرب شوپب سابل تقاتا ورب وشاپ -.......

هیرگ هب درک عورش هرابود هلعش

هشیم بوخ نیسرآ ینک هیرگ -االن



120

تروص ره رد مدوب نوا زا رت نوغاد مدوخ هک یتروصرد

هی مقاتا متفر دوب مرهوش ماوخن هچ ماوخب هچ نیسرآ

متفر مدرک مرس شملا هی مدیشوپ یرس رس راولش وتنام

دوب هدامآ مه هلعش نییاپ

یاباب نامام شروظنم » مداد ربخ مه اباب نامام هب .نم هلعش

ننیسرآ »

ود دعب میدش یلع نیشام راوس نوریب میتفر میرب یکوا -

یرس ناتسرامیب میدیسر ندنوم کیفارت تشپ تعاس

شریذپ تمس هب وت میتفر میدش هدایپ

متساوخیم وت دار نیسرآ دیشخبب -سالم

هدروخ وقاچ هکینوا نوتروظنم . راتسرپ

-..هلب

لمع قاتا وت شندرب دوبن بوخ دایز شتیعضو . راتسرپ

؟ ساجک .. لمع .. قاتا . هلعش

ورهار یاهتنا مراهچ هقبط . راتسرپ

نونمم -

ب دمویم هگم بصم ال مدز وشمکد میتفر روسناسآ تمس هب

دش هتسب رد مدرشف وراهچ همکد میدش راوس دموا هرخ ال

تمس مدرک دنت اپ دش زاب رد یتقو مدرک تکرح روسناسآ

هدیباوخ شور یکی هک دراکنارب ندید اب یلو ورهار یاهتنا
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ششاداد و نیسرآ ردام ردپ هب دوب شور هدیفس هچراپ و

هگید تفر هایس ماشچ هظحل هی مدرک هاگن ندزیم هجز هک

مدیمهفن یزیچ

هاگن شاراوید هب مدوب قاتا هی وت مدرک زاب مشچ یتقو

زا یچمه نآ کی میدوب ناتسرامیب سپ دوب دیفس مدرک

سیخ متروص مامت طقف یک مدیمهفن دش در ممشچ ولج

دوب کشا

محر هب تلد مکی نم یارب ارچ ؟ سساجک تفاصنا ادددخ -

دایمن

دموا راتسرپ هی دش زاب رد هک مدزیم فرح ادخ اب متشاد

منکیم هیرگ مراد دید یتقووت

مه هدب تارب ینودیم هیرگ ارچ مزیزع هدشیچ . راتسرپ

تولوچوک ین ین یارب مه وتارب

متشه وتصش تراپ

؟ نیگیم یچ نیراد همولعم هچب یچ -

یرادراب ههام هس یتسنودیمن وت ینعی مزیزع .او راتسرپ

هگید هک نیا دای اب یلو مدرک شاگن یرتشیب بجعت اب

مرس هرود ایند هربیم ونم یوربآ هچب نیا و تسین نیسرآ

دیخرچ

اااادخ رکش وتفاصنا ااااااادخ -
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هن یشاب لا حشوخ االن دیاب وت دش تچ وت .او راتسرپ ....

شفرح وت مدیرپ

مدش تخبدب نم یچ دیگیم یچ مناخ -

نم ..االن یدرک موربآ ..یب یدرک متخبدب یاو .. نیسرآ یاو

تفاثک .. دار نیسرآ مرفنتم تزا .. منک راکیچ هچب نیا اب

رخآ ات یضوع .. یدرم تدوخ یدرک وربآ یب ونم لا غشآ

هک یا هفطن اب هچب نیا اب نم ..حاال مرفنتم تزا مرمع

ییوربآ یب نیا اب نم اادخ .. منک راکیچ ممکش وت یتسب

دار نیسرآ هرذگن تزا اادخ .. منک راکیچ

مدیپوت شهب هک درکیم ماگن بجعت اب تشاد هراتسرپ

؟ ینکیم هاگن یروجنیا یچ هب هیچ -

تفگ سرت اب

دیاب درب...وی هک یدر م.. نوا .. مسا طق ف.. .. یچیه . راتسرپ

سام ک... وت زونه .... یلو سدنز ب..مگ

هک یدراکنارب نوا سپ هدرمن ینعی سدنز ینعی یییچ -

دوب یک دوب دیفس هچراپ شور

هشیم ودرگ یدرگ ره هگم دوب هگید ضیرم .هی راتسرپ

هشاب ترهوش هگا هتبلا هشیمن ترهوش یکره

دودح شلخاد زا متشادرب ومفیک متفگ ایچ مدیمهف هزات

شتمس متفرگ مدروآ رد نموت دصشیش
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؟ هیچ نیا . راتسرپ

الم یماف شضوع رد یلو هنموت دصشیش توکس وقح -

اقآ نوا نز و مرادراب نم نمهفب دیابن

بقع مدیشک هک هریگب ولوپ تساوخ دز قرب شامشچ

ناتسرامیب نیا وت اهنت هن منکیم یراک ینک زاب وتنهد هگا -و

یش نیشن هنوخ هی ینک ادیپ راک ینوتن اجک چیه هکلب

همهفیمن یسک شاب ائمطم . راتسرپ

مراد ناوت مدوخ دح رد منم » هبوخ -»

مداد شهب ولوپ

منک تحارتسا ماوخیم نوریب ورب -

نیا حاالاب ادخ یاو نوریب تفر شسابل وت تشاذگ ولوپ

مرادراب نم هنودیمن هک نیسرآ منک شطقس منک راکیچ هچب

هچب طقس هنیمه راک نیرتهب هرآ همهفب داوخیم اجک زا

مهن وتصش تراپ

ومرس مرخیم وموربآ منکیم طقس ور هچب هک رکف نیا اب

دنلب ماج زا نیسرآ حلا یروآ دای اب یلو تشلا ورب متشاذگ

هک مدرک هاگن تخوس متسد مرادرب ولوا مدق مدموا ات مدش

نوخ هک مدرک هاگن متسد هب دموا رد متسد زا مرس مدید

قاتا رد تمس متفر شهب هجوت یب درکیم هراوف شزا

یلو متفر لمع قاتا تمس وهب نوریب متفر مدرک زاب وشرد
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سک چیه لمع قاتا هب مدیسر یتقو هراذیم هجیگ رس هگم

یتقو « دوب هلعشو نیسرآ یاباب نامام مروظنم » دوبن اجنوا

ملد هب داتفا دب هروش لد هی دش یروج هی ملد نوشمدیدن

شریذپ تمس هب یرس مهب هتفگ غورد هراتسرپ هنکن اادخ

متفر شخب نیا

-سالم

مهوت تفر شامخا دعب یلو درک ماگن بجعت اب لوا راتسرپ

تفگ شدیشارخن یادص اب

داسم نوخ نوتتسد زا ارچ هیعضو هچ نیا مناخ . راتسرپ

نوریب نیدموا نوتقاتا زا ارچ

متفگ مدوب هدش کالهف شافرح زا هک نم

مدرگیم مضیرم لا بند هبوخ حملا -نم

متضیرم لا بند تلا ح نیا اب دعب یضیرم تدوخ .وت راتسرپ

یودیم

دار نیسرآ نوتضیرم وگب طقف یا هنوچ رپ ردقچ -ها

؟ ساجک

وشامخا هرابود یلو درک هاگن مهب بجعت اب لوا !!!. راتسرپ

تفگ مهوت درک :

وت نیتفگ هک یتاصخشم نوا . راتسرپ ccu عونمم و شتسه

تاق مال
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؟ccu-االن ساجک

؟ هتاق مال عونمم متفگ نیدیمهف . راتسرپ

؟ سسساجک متفگ طقف مدیمهف متسین رخ -ها

تسار تسد ورهار یاهتنا نییاپ هقبط . راتسرپ

و متفر روسناسآ تمس هب منک رکشت شزا هکنیا نودب

تکرح دش هتسب رد مدرشف ور هس همکد و مدش شراوس

درک

مداتفه تراپ

یاهتنا تمس هب نوریب مدز دوز موس هقبط هب دیسر یتقو

تسار تمس هب مدیسر ورهار یاهتنا هب یتقو متفر ورهار

نوشهب مدیسر ات مدرک دنت اپ مدید وناکشا هک متفر

اسیرتآ . ناکشا

نم تمس نتشگرب همه ناکشا یادص اب

اسیرتآ . هلعش ....

دش عطق متسد ندید اب شفرح همادا

ولج دموا نیسرآ یاباب

تتسد ارچ اجنیا یدموا تعضو نیا اب ارچ مرتخد ب.آ.

مرتخد دایم نوخ

اقآ حلا مبوخ هکاالن دوب نییاپ مراشف مکی مبوخ -نم
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؟ هروطچ نیسرآ

هیرگ هب درک عورش نیسرآ ردام ملا وس نیا اب

هب ومرسپ هک یسک هنک تنعل ادخ امک وت هتفر مرسپ م.آ.

ومچب تسنوتیمن هک هروخب مرگ نیمز هب دروآ رد زور نیا

هش عطق سد نوا شدز هک یتسد نوا اب یهلا هنیبب

نیا هب ونیسرآ هک یسک هب یروط نیمه تشاد نیسرآ ردام

هک دادیم شوف هتخادنا زور

شخب زا رتکد ccu نوریب دموا

منزب فرح نوتاهاب منوتیم دار یاقآ . رتکد

ب.آ.هلب

مکی نوچ منم شقاتا وت رتکد اب تفر نیسرآ یاباب

مانوخان ندروخ هب مدرک عورش و متسشن متشاد هجیگرس

متسه یهاگآ هرادا زا یرهاط درگرس --سالم

هداتفا یدیدج قافتا درگرس .هلب ناکشا

هشیم هگا هتبلا مناخ اتود نیا زا مدموا هنافساتم .هن درگرس

منک ییوجزاب

درکیم یعس یلو دیرپ هلعش خر زا گنر درگرس فرح نیا اب

هنک راتفر یداع

امتح .هلب..هلب هلعش
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دییامرفب سپ . درگرس

حملا دایز نم شتسار دیسرپب وساالور اجنیمه هشیم -

سین بوخ

مکی وداتفه تراپ

ورهار یاهتنا دییامرفب سپ امتح .هلب درگرس

یلدنص ور متسشن نم متفر ورهار یاهتنا هب هدرگرس اب

دینک فیرعت مارب وم هب وم ولبق زور ماوخیم بخ . درگرس

هتبلا -

یلیخ پوت مدموا یتقو مدوبن هنوخ لوا زورید نم بخ

نودب نوا مدوب راکش مرهاوخ تسد زا نم بخ یلو دوب رپ

هنوخ مدموا یتقو و تخورف ومثر اال مهس منودب نم هکنیا

تفر شدوخ درک نوممورآ نیسرآ یلو دش ماوعد شاهاب

مشدعب نوریب

دش عورش میرگ

نیتخادنن ملق زا یزیچ هگید . درگرس

دوبن یزیچ -هن

اجنیا نایب نیگب نوترهاوخ هب هشیم نونمم . درگرس

-هلب

هیرگ نتشاد همه دوب هدموا نیسرآ یاباب متشگرب هرابود
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ندرکیم

؟ هدشیچ یچ.... -

ممشاداد . ناکشا

یییتنعل ددررگرب ننننننننیسرآ . هلعش

مداتفا وناز ود و مبلق تمس تفر متسد هلعش فرح نیا اب

نیمز ور

..رتآ اسیرتآ . ناکشا ...

مدیمهفن یچیه هگید

متسب هرابود تفرگ درد مامشچ مدرک زاب مامشچ یتقو

منک زاب هرابود مدرک یعس

هلعش و دروخ نیسرآ نامام هب ممشچ لوا

دیسرپ وملا ح دموا متمس هب مندید اب هلعش

؟ هبوخ تلا .ح هلعش

هنکن هدشیچ ینعی ادخ یلیخ هدرس یلیخ شنحل یلو

دیکچ ممشچ زا کشا هرطق هی رکف نیا اب نیسرآ

هب یدش الل ای یرادن نوبز هبوخ تلا ح مدیسرپ . هلعش

..ا دمح ...

شاب هک تسین یتیعضو االنوت نوا هلعش هگید هسب م.آ.

یدب یرادلد شهب دیاب وتاالن ینکیم شاخرپ
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نینچ هب مراد تسود هن مراد یرهاوخ هگید هن .نم هلعش

مدب یرادلد یمدآ

مود وداتفه تراپ

ورهوش ونم زا هنوخ این هگید یدش صخرم اجنیا .زا هلعش

ریگب هلصاف ماه هچب

ایند دز هک یفرح اب هک مدرکیم هاگن شهب متشاد بجعت اب

دیخرچ مرس رود

هگید نیشمگ ح.ر.و.م.ز.ا.د.ت ت.و.ل.ه نوا و .وت هلعش

نم یارب شنوبز دعب هتفیب تامشچ هب مامشچ ماوخیمن

ینم زا رت یضوع هک وت دوب زارد

مدادیم شوگ هلعش یافرح هب طقف هیرگ اب

هسب هلعش هسب م.آ.

ت.و.ل.هح هی مرهاوخ هکنیا یچ نم ردام هسب یچ . هلعش .

مدرواین هار رس زا وموربآ نم هتخادنا سپ ر.و.م.ز.ا.د.ه

هگم یشاب مچب و رهوش کیدزن هگید مرادن تسود نمضرد

هگید نک مگ وتروگ هراد هزادنا ینومهم هروز

دش لیدبت که که هب ماه هیرگ

مراد مفطن وا نیسرآ هچب نم هک تسنودیم اجک زا هلعش »

اجک زا هشرهوش هغیص شرهاوخ تسنودیم اجک زا

»اب هنک مغیص ات هدرک ت.ج.ا.و.ز مهب شرهوش تسنودیم
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هرفنتم مزا هک مدرک هاگن مداوناخ وضع اهنت هب مغ

مریم اجنیا زا نم هشاب -

هکنیا دعب دوب هدش مومت ممرس هک دشیم یتعاسود االن

نیسرآ نامام زا منم و نوریب دز قاتا زا هلعش مریم متفگ

ات هگا یلو هبوخ تفگ هک هروطچ نیسرآ حلا مدیسرپ

امک وت هریم داین شوهب تعاس راهچ وتسیب

متفرگ یسکات هی نوریب مدز ناتسرامیب زا دش مومت هرخ بال

تمس هب مدش هدایپ مداد وشلوپ متفر ترامع تمس وهب

هی درک زاب ورد نابهگن هقیقد هد دغب مدرشف وگنز متفر رد

وراسابل لک مقاتا وت وت متفر شهب هجوت یب درک میظعت

هی هرابود نوریب مدز هنوخ زا متشون همان وهی مدرک عمج

لهچ دعب مداد ورانیا ادلی هنوخ سردآ و متفرگ یسکات

نوشرد تمس هب مدش هدایپ مداد ولوپ میدیسر هقیقد

فا وت ادلی هتسخ یادص هقیقد دنچ دعب مدرشف وگنز متفر

دیچیپ فا

؟ ینکیم زاب ورد یجآ -سالم

ایب وت ایب مزیزع . ادلی

نوچ باال متفر اه هلپ زا مدش نامتراپآ دراو دش زاب رد

هرخ باالبال مرب اه هلپ زا مدوب روبجم نتشادن روسناسآ

وت متفر مدروآرد وماشفک نوشرد ولج مدیسر
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؟ یبوخ مدوخ یجآ .سالمرب ادلی

نونمم یسرم ییادلی -سالم

مدرک هاگن فارطا هب

؟ ناجک انیا تنامام سپ -

میرب هشیم ادلی - ربخ هچ هگید بخ نوریب نتفر . ادلی

مراد زاین تکمک هب تقاتا

موس وداتفه تراپ

نیبب ونم یتآ هدشیچ یکمک .هچ ادلی

خیمن تقاتا میرب هشیم -....

هدشیچ وگب سین هنوخ یسک یجآ . ادلی

تفرگ ومتسد تسشن ملغب دموا مادلی متسشن لبم ور

نیسرآ هک یزور زا فیرعت هب مدرک عورش درک ماگن رظتنم

هنزب مسپ مادلی مدرکیم کف زورما وات درک متفخ قاتا وت

تخیریم کشا ماپ هب اپ یلو

مرهاوخ هک میرهاوخ روج هچ نم تارب مریمب یهلا . ادلی

متشادن ربخ نم تشاد درد همه نیا

متسکش لد ارب مدرک قه قه و شلغب وت متخادنا ومدوخ

زا مدش مورآ یتقو و..... مچب یارب مرهاوخ یدرمان ارب

مدرک کاپ وماکشا نوریب مدموا شلغب
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؟ یدیم ماجنا مارب منک شهاوخ هی تزا -

هاوخب نوج امش . ادلی

هب رس هی مه اجنوا زا ینک هیهت طیلب مارب یرب هشیم -

هروطچ نیسرآ تیعضو ینیبب ینزب ناتسرامیب

تفج ود ور مشچ یلو شهاوخ اتود دش هک نیا .اب ادلی

؟ یاوخیم یچ ارب طیلب یلو مامشچ

منوتب هشن هرابود دیاش مرهاوخ هب مدرک هاگن شهب

شمنیبب

اجنیا زا مرب ماوخیم ناوخیم یچ ارب وطیلب -

مراذیمن نم یرب یاوخب ینکیم طلغ ؟وت ییییییچ . ادلی

متفرگ وشتسد

ادلی -..

هرب دیاب نم رهاوخ ارچ یرب دیابن .هن.. ادلی

ادلیی -..

تخود مشچ مهب دش تکاس

مرب دیییاب نم ههار نیرتهب نیا -

هرادن دوجو یدیاب چیه یاوخن تدوخ .ات ادلی

مرب ماوخیم نم هنوم مه عفن هب نیا نک مکرد یرهاوخ -



133

مرادن ویسک هگید اجنیا نوچ

نییاپ متخادنا ومرس

تساوخن ونم دوب منوخ مه هک مرهاوخ -

مدرب رت نییاپ هرابود

»وت کشا هرطق «هی مشغیص هک یدرم -icu هممکش وت شچب

ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه ومچب همه ماوخیمن « هگید هرطق «هی

منت هراپ ماوخیمن یلو مرادن تسود وشاباب هتسرد ننودب

یجآ هدنمرش » شننودب ن.ا.م.ش.ر.و.ع همنطب وت هک مچب

ونم مه یراذیم هن منک طقس ومچب ماوخیم ینودب هگا یلو

یرادیم هگن تدوخ شیپ »

مریم نم یجآ هشاب . ادلی

مراهچ وداتفه تراپ

هدیشوپ سابل هقیقد جنپ دعب قاتا وت تفر دش دنلب ادلی

نوریب دموا

یعس منم نایب سان اال انیا منامام مریم مراد نم یجآ . ادلی

لا مش کیفارت اب هتبلا مایب دوز منکیم

یسرم -

ور ادلی قاتا وت متفر مدش دنلب مدوب هتسخ یلیخ تفر ادلی

مدیباوخ متفرگ شتخت
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مدش رایشوه مرس باال رفن هی یادص اب

؟ هدیباوخ شتخت ور ادلی قاتا وت هیک هرتخد نیا نامام درم.

؟ هیک تروظنم .« ادلی نامام ژیال«

دموا اپ یادص

؟ هنکیم راکیچ اجنیا یلو اسیرتآ خ.ژ.ِا..

؟ نامام هگید هیک اسیرتآ درم.

نرت کیدزن مهب رهاوخ وزا ادلی تسود نیرتهب خ.ژ.

ناهآ درم.

مدرک زاب ومامشچ روز هب

؟ نیبوخ -سالمخهلا

هدنمرش میدرک ترادیب مزیزع خ.ژ.سالم

مور هبور درم هب مساوح نم یلو دزیم فرح تشاد خهلا

دوب

ناج نسحم مداماد منکیم یفرعم ناج اسیرتآ خ.ژ.

مدرک هاگن وشاپ ات رس باالزا مداد وموربا هی

تقایل مه دیش تخبشوخ مه مراوذیما متقوشوخ -

دیشاب هتشاد ونم رهاوخ

نییاپ تخادنا وشرس نسحم
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مراودیما . نسحم

اجنیا یک نیبب هب .هب راشای ......

دز گنز میشوگ هک دوب هدشن مومت شفرح زونه

دوب ادلی

مجنپ وداتفه تراپ

مداد باوج

منوج -ولا

مدیسرپ نوشزا طیلب ارب ملا نیمرت االن نم یتآ .ولا ادلی

نرادن اجک چیه ارب طیلب ادرف سپ ات نگیم

؟ یچ ینعی -

یشاب اجنیمه دیاب ادرف سپ ات ینعی . ادلی

نک روج طیلب مارب هدش یروج ره هههههن -

ندرک مومت یتقو . ادلی

رایب ریگ طیلب مارب تقشع نوج وروت ادلی -

عفال مدیم ربخ تهب منکب منوتیم راکیچ منیبب . ادلی

-عفال

وت متفرگ ومرس تخت ور مدرک شترپ مدرک عطق ویشوگ

متسد
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یمدض هب هشیمه ارچ ادخ -

؟ یرب اجک یاوخیم . راشای

متفگ مدرک هاگن راشای هب

رتهب رترود هچره و دش دش هک اجره -

هگید هراد منیشام نارهت هریم هراد مقیفر نم بخ . راشای

یرب شاهاب مهوت مگب شهب سین وت نتفرگ طیلب هب یزاین

؟ یرب یاوخیم ارچ یلو

سرپن یچیه منتفر درومرد ؟و هیک تتسود نیا یلو هرآ -

مسرپیمن هشاب دنز رایتاس . راشای

؟ یییییچ -

مهاب هرارق متفگن هک نم نمضرد رتمورآ سیه . راشای

ینکیم یط وهار نیا شاهاب طقف نینک یگدنز

مگب یچ -

هلح وگب طقف . راشای

هنوخ هی دعب نارهت مریم رایتاس اب هنیمه راک نیرتهب هرآ

ناونع هب هام ره نیسرآ رکش ور ادخ طقف مریگیم یدرجم

متراک هب تخیریم ور یلوپ هی هقفن

؟ دشیچ یتآ . راشای

لوبق هشاب -
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رایتاس هب دز گنز دروآ رد وشیشوگ راشای

؟ نبوخ هداوناخ یشوخ یبوخ شاداد سالم .ولا راشای

رایتاس ..............................................................................

......

متشاد لا وس هی شاداد رایتاس . راشای

رایتاس ..............

؟ نارهت یارب ینکیم تکرح یک منودب متساوخیم . راشای

رایتاس ...................................................

لا مش زا داوخیم اسیرتآ تمحازم زا ضرغ شتسار . راشای

دایب وت اب هشیم نارهت دایب

رایتاس ... .................

عفال منکیم ناربج شاداد نونمم . راشای

رایتاس ........

مدرک شاگن رظتنم درک عطق ویشوگ راشای

درک لوبق . راشای

ومامشچ و مدیشک تحار سفن هی

هموش ردقچ هک متشادن ربخ مریدقت زا هک نم یلو متسب

طیلب لا یخیب هک مدز گنز ادلی هب منم نوریب تفر راشای
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اب یتقو یلو مرب سین رارق هک دش لا حشوخ لوا هش

حیضوت تاری ایب متفگ یروطچ تفگ مریم متفگ مکحت

مدرک عطق مدیم

مشش وداتفه تراپ

یتقو درک متساوخ زاب و هنوخ دیسر ادلی تعاس کی دعب

قلا وداد یلک دش یبصع لوا مرب رایتاس اب ماوخیم دیمهف

مزاب یتریغ تور ردقچ نیسرآ ینودیم هک وت هک درک

مشدعب هنیمه مهار اهنت متفگ منم یرب رایتاس اب یاوخیم

منیبیمن تقو چیه ونیسرآ نم هگید

هک مدیسرپ ونیسرآ تیعضو شزا دش مورآ ادلی یتقو

نوچ دش عفر رطخ یلو هدموین شوه هب زونه تفگ

تبثم نئوپ هی ینعی نیا و هرایشوه

مباوخب ماوخیم نم تسین یلا وس هگید هگا بوخ . ادلی

مراد ارچ -

تفگ کالهف ادلی

وگب . ادلی

؟ یدرک دقع نسحم اب ارچ دشیچ دیحو -

دش عمج کشا ادلی یامشچ وت مفرح نیا اب

نک مرادیب دعب مباوخیم تعاس کی هی دایم مباوخ .نم ادلی

هی هب منکیم تکرد وگن یگب یاوخیمن هشاب بوخ لیخ -
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ثم ه.ر.ز.هیا رتخد ....

منهد ور تشاذگ وشتسد دش دنلی اج رد ادلی

تفگ غیج اب ادلی

کاپ لگ گرب زا وت مهفب ااااا اسیرتآ یگیم یچ مهفب . ادلی

ینک نیهوت مرهاوخ هب مونشن هگید یمرهاوخ وت یرت

تنهد وا منزیم منکیمن هدنسب داد هب هعقوم نوا نوچ

نیا مغیص ففوا ... منم هکنیا یونشب ویچ یاوخیم نمضرد

مزونه هکنیا ای مدب هلب ات ندز ودیحو ردقنا ممشچ ولج هک

منکیم رکف دیحو هب

مدیدهت پ...س نسحم نیا و مدیحو قشاع زونه نم هرآ

دوب متسد وت مقشع هقلح هقلح نیا یاج االنهب درکیمن

ادلی یافرح اب دمویم رد هساک زا تشاد هگید مامشچ

وت سین هک تلا خ رسپ دیحو دیحو یه هتچ رتخد ادلی ه.ژ.

هخآ مگب تهب وعوضوم نیا ردقچ یراد رهوش هگید

ژیال خهلا تمس متشگرب بجعت نومه اب

دینکیمن یراک ودیحو قشاع ادلی دینودیم امش -خهلا

هدارا نسحم هگا االن هنسحم مان هب ادلی منک راکیچ خ.ژ.

شمسا طقف هن هشیم نوا ملا ادلی لک هنک

هنوترتخد ادلی دیگیم یچ دیراد امش هشیمن مرواب -خهلا

مسا هب هک هنیمز ای نیشام هگم نسحم مان هب یچ ینعی
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هشاب یسک

متفه وداتفه تراپ

تفگ نم هب ور ادلی

ردام هشاب نم ردام هکنیا یاج هب نز نیا نک لو مزیزع . ادلی

میراد ییادخ مهام هنودیمن ونیا یلو هنسحم

مداد نوکت خهلا ارب سوسفا زا ومرس مدرک لغب ورادلی

یراد هنیبب دایم نسحم االن ایزاب مولظم نیا هسب ادلی خ.ژ.

اه هشیم دب تارب ینکیم هیرگ

داد وشنامام باوج مغ یلک اب درک دنلب وشرس ادلی

نامام مشچ . ادلی

دموا شردام ادلی نتفر اب نوریب دز قاتا زا دش دنلب شدغب

مشیپ

اسیرتآ خ.ژ.

مدرک هاگن شهب

خهلا -هلب

؟ ینکب یفطل هی ینوتیم خ.ژ.

؟ یچ -

ماوخیم ومچب صالح نم مور وت نکن ریش ورادلی یکلا خ.ژ.
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ردپ یب دیحو نوا هن دوب نسحم هب ندیسر رد شح وصال

ردام .....

عورش دیشک غیج ادلی هک دوب هدشن مومت خهلا فرح زونه

درک شدوخ ندز هب

ردام ادلی خ.ژ.

ادلی تمس دیود و

تفگیم و دیشکیم غیج طقف ادلی یلو

ردپ یب لا غشآ نسحم نوا سین ردام ردپ یب دیحو . ادلی

ردام ردپ یب نم دیحو هلا غشآ نسحم هلا غشآ نسحم هردام

ددددددددددددددیحو سین ردام ردپ یب نم قشع سین

مممممممممممممممممقشع

هگم خآ ادخ خآ دز هقلح مامشچ وت کشا ادلی تلا ح نیا زا

ال صا هششود ور درد همه نیا هک دوب شلا س دنچ ادلی

ردقچ هگم یروطنیا میگدنز هک هملا س دنچ هگم نم هدوخ

متفر مدش دنلب ماج زا هرخ بال ادخ ررردقچ مراد تیفرظ

تشاد ادلی ندرک مورآ رد یعس زونه ژیال خهلا ادلی تمس

غیج تخادنیم گنچ درکیم ینز دوخ طقف ادلی یلو

متسشن وناز ود ور ادلی یور هب ور ولج متفر دیشکیم

نیدیم هزاجا -خهلا

متشه وداتفه تراپ
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تسشن ادلی رانک نم ثم دش قاتا دراو همیسارس راشای

شزاون هب درک عورش درک لغب وشرس

هشکیم غیج ارچ ادلی هدشیچ . راشای

هدش دراو کش شهب -

؟ هدش یچ هگم یچ ینعی . راشای

مدیشکیم طسو ودیحو ثحب دیابن دیشخبب

وت دوب هدش مورآ هک ادلی هب مکی درک هاگن نم هب مکی راشای

راشای لغب

باوخب ورب نک یروخدوخ مک مهوت اسیرتآ سین مهم . راشای

یشاب حلا رس حبص

هشاب -

هک مدش دنلب ماج زا

وک؟ نسحم مرسپ راشای ردام خ.ژ.

مدزیم فرح ریمس اب متشاد نم هک یعقوم تفر . راشای

هساو نوزم نرب ات ادلی ...... لا بند دایم ادرف تفگ تفر

سورع سابل

هرتهب هریگب رس یسورع نیا رتدوز هچره واال خ.ژ.هرآ

ولج هراد اجنیا ادلی نم ردام یگیم یچ یمهفیم . راشای

دیحو رطاخب هشیم بآ هرذ هرذ تامشچ
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نامام مفساتم تارب امش...... تقونوا

متفر منم نوریب تفر دش دنلب شاج زا تفگ ونیا راشای

شتخت وت شمدرب مدرک شدنلب متفرگ ورادلی وزاب ریز

زا ممدوخ ارب شور مدیشک وروتپ هشکب زارد مدرک شکمک

مدیباوخ شرف ور متشادرب تشلا ب وتپ یراوید دمک لخاد

مدش دنلب باوخ زا راشای یادص اب حبص

دایم رایتاس وشاالن هدامآ وش دنلب اسیرتآ . راشای

مباوخب هگید مکی راذب -

نارهت یرب یتساوخیمن هگم ادموا رایتاس اباب .یا راشای

مدیرپ باوخ زا عیرس شفرح نیا اب

شاب دوز یدش دنلب . راشای

مشیم هدامآ االن منم ورب وت هشاب -

متسش ومور وتسد متفر مدش دنلب اج زا منم تفر راشای

ش یکشم راولش اب مدیشوپ یکشم وتنام هی نوریب مدموا

هشابن حور یب متروص ات مدرک متی ال شیارآ هی یکشم لا

ندروخیم هناحبص نتشاد همه نییاپ متفر

ورب روخب نیشب خ.ژ.سالمایب

نامام . راشای ...

اب نیبب مدوب اجنیا زور هی هگیم تسرد خهلا راشای -هن
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مدرک راک یچ شرتخد

یتآ . راشای ......

تفر راشای دموا فا فا هک هنزب وشفرح همادا دموا راشای

ندوب شهارمه منسحم و رایتاس دموا یتقو شتمس

تفگ نم هب ور رایتاس :

؟ دیا هدامآ مناخ اسیرتآ

میرب مرایب ومنودمچ زاباال مرب دنز اقآ -هلب

مهن وداتفه تراپ

نودمچ مدرک زاب ورادلی قاتا رد متفر ادلی قاتا تمس هب

هرابود مدیشک مدوخ اب مدیشک متفرگ وشتسد رد لغب

ولج دموا مندید اب رایتاس نوششیپ متشگرب

شنیرایب نییاپ ات هتخس ونودمچ نم نیدب . رایتاس

نونمم -

تفر یرسرس یظفاحادخ هی اب تشادرو ونودمچ رایتاس

نییاپ

رادهگنادخ هگید بخ -

هیرگ ریز دز ودرک ملغب ولج دموا ادلی

ممیسورع وت یدوبن مدقع وت یلیخ یدب یلیخ . ادلی

یشاب یاوخیمن
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مرب دیاب مروبجم یلو یجآ ونم شخبب -

؟ یریم اجک یدیسر . راشای

مریگیم هنوخ مدوخ ارب متراک وپالیوت -اب

یایم هظحل هی اسیرتآ . ادلی

هی اب وتفرگ ومتسد ادلی هک میدرک شاگن بجعت اب همه

سنلا رونوا دیشک دیشخبب

هعفد هی وت دش تچ -

یدز فرح یتراک هچ درومرد وتاالن یتراک هچ اسیرتآ . ادلی

؟

هزیریم لوپ تراک هی وت مارب هقفن ناونع هب نیسرآ بخ -

دوب نوا مروظنم

ینک هدافتسا تراک نوا زا یشن رخ اسیرتآ . ادلی

؟ ارچ -

هنکیم تادیپ بوخ ادخ یاو ادخ یاو . ادلی

منک راکیچ نم سپ یییییییییچ -

ینک یراک هی ینوتیم نیبب . ادلی

؟ یچ -
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یروط نیمه منک یراک نیچمه ارمع نم ییییییییییییییچ -

هک نیا حلا هب یاو هراذیمن هدنز ونم نیسرآ

هدافتسا ک....ا....ر....ت نیا زا وت مینک راکیچ یگیم . ادلی

یشلد هرو هرابود هتشیپ هتوس هس نیسرآ ینک

مدرک شاگن نوزیوآ هچول وبل اب

مگیم شهب مدوخ نکن نیچمه وتچول .وبل ادلی

مدرک یظفاحادخ نوشاهاب انیا خهلا شیپ میتشگرب ادلی اب

نییاپ میتفر

دش رید دیشخبب -

سین یلکشم . رایتاس

منک تبحص نوتاهاب هشیم رایتاس .اقآ ادلی

دییامرفب .هلب رایتاس

رت رونیا نیایب هشیم . ادلی

دیخرچیم رایتاس رس یهاگزره درک یهارمه ورادلی رایتاس

راوس تفگ رایتاس ندموا یتقو درکیم ماگن قیمع و رونیا

تمس هب میتفر مدرک یظفاحادخ یراز هیرگ یلک دعب مش

روگ مراک نیا اب متسنودیم هچ نم یلو مولعمان هدنیآ

مدنک ومدوخ

دعب هام راهچ
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نیسرآ

نیا رگم مدرگیم اسیرتآ لا بند رد هب رد مراد ههام راهچ االن

ات دوب هداد شهب هقفن ناونع هب هک میتراک مراین شریگ هک

ساجک ممهفب منوتب هنک رارف تساوخ هک اهاج روجنیا

سدروخن تسد منوا

مداتشه تراپ

ندز وقاتا رد

وت -ایب

ندرک ادیپ هساو مدوب هدرک رومام هک ییادراگیداب زا یکی

وت دموا اسیرتآ

؟ نیدرک شادیپ دشیچ -

طقف ام نیمز وت هتفر هدش بآ راگنا نابرق .هن دراگیداب

هتفر رهش نیا زا مینودیم

یتفوک رهش نیا زا یچ ینعی هدش بآ هرطق هی یچ ینعی -

ریت تمدادن ات وشمگ ورب ممشچ ولج زا ساجک نم نز هتفر

ننک تنوراب

مینکیم شادیپ نابرق . دراگیداب

حاالم منزیم ونوترس هنرگو دینک شادیپ شاب راودیما ورب -

وشمگ ممشچ ولج زا
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نابرق .هلب دراگیداب

مراب زیم تمس هب تینابصعا اب نوریب تفر رد زا یتقو

باال متفر برض هی متخیر مدوخ ارب یکسیو ناویل هی متفر

یاوخیم یک ات منکیم تادیپ اسیرتآ منکیم تادیپ هرخ -بال

تادیپ ترهوش شیپ یدرگرب دیاب هک هرخ بال ینک رارف

منکیم

ندز وقاتا رد هرابود

وت -ایب

رتشیب شزا مترفن داتفا شامشچ هب مامشچ وت دموا یتقو

درک مروصت قمحا هی سلا همه نیا هک نیا دش

نیسرآ .سالم هلعش

مدوخ ارب متخیر یکسیو ناویل هی هرابود شهب هجوت یب

هجرد هب مدیسر شراک نیا اب متسد ور تشاذگ وشتسد هک

مدز دایرف راجفنا

ینکیم یطلغ هچ اجنیا -وت

متنز زونه نم نیسرآ . هلعش

یک زا ینودیم یتسین منز هگید وت نکن شوخ وتلد -هه

مدرک مدوخ هغیص وترهاوخ هک یزور زا یدش مارح مارب

مدید ممشچ ود اب وشندروخ اج
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.وت هغیص . اسیرتآ یگیم یچ . هلعش

دروخ مهب شلداعت هعفد هی

نوا یتسار یضوع ه.ر.ز.ه نزن فض وشغ هب وتدوخ یکلا -

مراد قح منک کف سلا راهچ دعب هیک هساو ت.و.ل.ه.س.گ.

منودب ونیا

.رآ هلعش .....

مدز شتروص هب هک یا هدیشک اب

راین تسجن ونجل نهد هب ونم مسا -

درکیم ماگن هیرگ اب

تسحن مسا کال ماوخیم نم یلو یتسین منز هگید نیا -اب

منکیم شاگن تقو ره ماوخیمن نوریب دایب ممانسانش وت زا

متفویب متقامح دای

توس هس ضرع رد مدز ورادراگیداب صوصخم گنز مشدعب

مدرک هراشا هلعش هب مشچ اب قاتا وت ندموا دراگیداب اتود

یب درکیم قتال ردقچره هلعش نتفرگ وشاتسد اتود هک

دوب هدیاف

هقیقد ود طقف منکیم شهاوخ . هلعش

نسیاو مداد تم عال نوشهب

مونشیم -
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لو مشیم مارح تهب تینوناق نز نم یروطچ . هلعش .....

شفرح طسو مدیرپ

یوت دوب یا هگید نز ره هگا مدرک هغیص وترهاوخ نوچ -

شارب ماسیرتآ قشاع نم یلو یدوب نم نز زونه نجل

یلو مدرک شغیص دعب و شمدرک مدوخ ملا روز هب مریمیم

هنرگو مدرک مارح مدوخ هب وروت مراک نیا اب متسنودیمن

یشن مندرگ لا بو هک مدادیم تق طال رتدوز

مکی وداتشه تراپ

متنز نم یتنعل ؟ ینودیم اجک زا اجک .زا هلعش

مدیسرپ مدآ نیرت ائمطم -زا

؟ یک .زا هلعش

متسین قمحا ردقنا نم مشدعب مدیسرپ ملیکو -زا

هک یتسه یمدآ نیرت قمحا وت یتسین قمحا .هه هلعش

ای یدرکیمن لوبق وتتسود هچب یدوبن قمحا هگا مدید

هراد ور هگید یکی هچب شفطن وت ماسیرتآ یدیمهفیم

هک مدرک دنلب ومرس نانچ شفرح نیا اب

دش گر هب گر مندرگ

؟ دوب هلماح اسیرتآ یییچ -

ناتسرامیب وت یدوب هدروخ ریت وت هک یزور هرآ . هلعش
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مشدعب مریم تفگ منوا مدرک شنوریب هنوخ زا میدیمهف

شمدیدن هگید

یک هگم وت یدرک شنوریب نم هنوخ زا یدروخ گ.و.ه -وت

یدوب

عورش هرابود مهاب مینوتیم ام یاوخب وت هگا نیسرآ . هلعش

سود نم مینک ......

مداد نوکت وش هفخ تم عال باالهب مدروآ ومتسد

یگدنز مهاب مایب هرابود مشیم تحار ترش زا مراد هزات -

هیلیخ شدوخ ننک تراسگنس مدادن هک نیمه مینک

نوا هتبلا .. مرهاوخ اب وت مدرک تنایخ نم طقف هگم . هلعش

تشاد ملا وما هب مشچ شلوا زا لا غشآ

شدیربب ینزیم تفم رز یراد سب -

یارب قتال رد هلعش و نتفرگ ور هلعش یاتسد ادراگیداب

یدازآ

نیسیاو هظحل -هی

نداسیاو

تزا تمحازم مرج هب هش تادیپ ارو رود نیا هگید هعفد -

شدیربب حاال منکیم تیاکش

شندرب روز یلک اب ور هلعش
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پ.د مودک هچب اسیرتآ تمشکیم سا هلماح اسیرتآ ینعی -.

مشکیم وتچب مه وروت مه یراد تفطن وت ر.س.گ.ی.و

هدنز اسیرتآ حالهل تنوخ یریم یبآ ریز حاال مراذیمن تدنز

تشیتآ هدنز هدنز هیچ روگ هب هدنز ال صا منکیم تروگ هب

اب وتربق ییاریذپ میگید سک لغب نم لغب زجب حاال منزیم

اسیرتآ یدنک تدوخ یاتسد

اااااااااااااااااااسیرتآ

مود وداتشه تراپ

ندوب قاتا وت ادراگیداب هقیقد مین ود مدز ور ادراگیداب گنز

نابرق .هلب ادراگیداب

نیب نیش شخپ نیش میسقت هورگ دنچ هب وت ماوخیم -

اسیرتآ لا بند ارهش

زادنا رهش ره نابرق یلو . راگیداب .....

دش الل شنهد ولج متسد نتفرگ رارق اب

یلیخ رهش هی هکیچوک یلیخ رهش هی سین مهم مارب -

همهم اسیرتآ ندرک ادیپ نم یارب هطسوتم رهش هی هگرزب

لوپ نوشهب اه هنوخ راک وت دیریم یلع اب ادرف وت دارآ

هزیاج و نوشت ال وصحم ور نراذب اسیرتآ سکع ات نیدیم

نیراذب درایلیم هدجیه اسیرتآ ندش ادیپ یارب

نابرق یلو . یلع
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مارب همهم اسیرتآ متفگ هرادن یلو -

نرب متفگ و...... امیس ادص بیترت نیمه هب

حاال تمنوشنیم تدوخ یاذع هب اسیرتآ منکیم تادیپ -

و ینم مسا هب نوا ونیا لغب یریم ینزیم رود ونم هگید

یراک منک تادیپ هیفاک اسیرتآ تمشکیم ینوا ونیا لغب

وتنوج هرذ هرذ منکیم تنومیشپ تندموا ایند زا منکیم

مریگیم

میشوگ هک مدیشکیم هشقن اسیرتآ یارب یروط نیمه متشاد

شرو ساسیرتآ هکنیا دیما هب دوب سانشان هرامش دز گنز

مدیما نیا هب ههامراهچ » متشاد »

دییامرفب هلب -ولا

یمیدق قیفر سالم ++

مدرشف مشخ اب ومتسد

یدادیم ومم سال باوج لقدح بقال ++

؟ یاوخیم یچ -

یلیخ هتبلا مراد شهاوخ هی میمیدق قیفر زا طقف ++

ینکن لوبق ومتساوخرد نیا مشیم تحاران

متفگ مشخ اب

؟ یاوخیم یچ متفگ -
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ضوع رد یریگب سپ نم هیلع وتتیاکش ++.....

هنادنز نومه وت وت یاج وش هفخ -

قاع شور رتهب مراد داهنشیپ هی یبصع هچ هوا هوا . نیتمار

ینک رکف الهن

مدییاس مه ور ومکف

وتتیاکش سپ یش تحار هلعش تسد زا یاوخیم . نیتمار

نم مه هریگب طالق مه هلعش مدیم لوق شدعب ریگب سپ

هش تکیدزن هگید مراذیمن

نوا سحن مسا ادرف مشدعب یتحار نیمه هب یدرک کف -

تحار شرش زا نوریب هریم نم همانسانش زا تفاصک

هایس وشراگزور هش کیدزن مهب هکنیا دروم رد و مشیم

یشکب وتسبح دیاب وت مرادن وت هب المز منکیم

موس وداتشه تراپ

ظفاحادخ منزیم گنز تهب نک وتارکف حلا ره .هب نیتمار

تسرد منوتب ات متشاد زاین تحارتسا مکی هب دش عطق نفلت

هلعش فرط نیا زا شتنایخ و اسیرتآ فرط هی زا منک رکف

مدیشک زارد شور تخت تمس متفر ففوا نیتمار نایاش

دمویم ممشچ هب باوخ هگم یلو مباوخب ات متسب ومامشچ

درب مباوخ ات مدش ولهپ نوا ولهپ نیا ردقنا

اسیرتآ
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هنوخ ووت نارهت مدموا نم هک هام راهچ هتشذگ هامراهچ

یزور مزونه مدنمرش شور زا اعقاو منکیم یگدنز رایتاس

هریمن مدای هممکش وت شچب و منیسرآ هغیص نم دیمهف هک

رهاوخ هچب ثم تفگ دعب یلو دش ینابصعا یلک شلوا

زا پاکچ بلق راون رتکد هام ره درک تبقارم مزا و همدوخ

داوخیم ورفن هی نم لد یلو ال صا درکن غیرد ازیچ روجنیا

زا یلو منزب گنز شهب مدموا اهراب داوخیم ومچب یاباب

مدیمهف یتقو ونوس متفر هک یزور ردقچ مدیسرت شبقاوع

رایتاس یاتسد یاجب تساوخیم ملد ردقچ هرتخد مچب

یلو مرادن شسود هتسرد هشاب شمارآ مهب نیسرآ تسد

هشیم یجنران کزان نز هک ینارود هی یرادراب نارود

هراذب شاهنت اج همه هشاب شرانک شچب ردپ هراد تسود

رتخد هسب یتفرگ لغب مغ وناز هرابود هک وت اسیرتآ . رایتاس

ینک رکف شامدآ و رهش نوا هب یاوخیم یک ات

هرهش نوا هب طوبرم نم زیچ مه رایتاس منک راکیچ یگیم -

میگدنز همه

یزیریم کشا یراد هک .زاب رایتاس

دوب سیخ متروص مدز متروص هب تسد بجعت اب

تنتشاد هساو رتدوز شاک یا زیرن مزیزع زیرن . رایتاس

مدرکیم مادقا

متسین درجم نم یگیم یچ یمهفیم رایتاس -
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مدش دنلب رایتاس مفرح نیا اب

مدوخ ملا رتدوز ارچ یتنعل یتنعل یتنعل . رایتاس

شمدرکن

افطل رایتاس -

مدرک هاگن مهب رایتاس

هدب سح مهب ندوب راکتنایخ سح راذن افطل -

دیشخبب هشاب . رایتاس

نیسرآ

مشیم تحار ممانسانش وت مسا رش زا هک یزور هرخ بال

و دوب هتسشن یلدنص ور هلعش میدش رضحم دراو دیسر

شلغب منیتمار دادیم نوکت وشاپ یبصع

مراد راک یلک متسین راک یب هش ماجنا یرس -

هرتهب هش ماجنا رتدوز هلعش وش دنلب . نیتمار

کشا هرطق هی نم هب هاگن هی درک نیتمار هب هاگن هی هلعش

تخیر شامشچ زا

ششششاب دوز -

درک اضما و راد رضحم تمس تفر دش دنلب سرت اب هلعش

مدرک اضما متفر شرس تشپ منم

وتدوخ هش تادیپ منوخ رب رود مراد سود طقف دش مومت -
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منوشیم تدوخ یاذع هب

هش در تنوخ یخسرف هد مراذیمن شاب ائمطم . نیتمار

ینکن منومیشپ مراودیما -

مراهچ وداتشه تراپ

شاب ائمطم . نیتمار

تسد ریسا شتسد هک متمس تشاد رو مدق هی هلعش

نیشام راوس نوریب متفر نوشهب هجوت یب دش نیتمار

ور زا ویشوگ مدرک تکرح مدرک نشور ونیشام مدش

مدراگیداب » متفرگ ویلع هرامش متشادرو دروبشاد »

نابرق .هلب یلع

دش ماجنا مدوب هتفگ نوتهب هک یراک دشیچ -

نابرق .هلب یلع

ادص همه ای سه اسیرتآ سکع اه همانزور مامت ور ینعی -

و نراذب تاغیلبت وت ور اسیرتآ سکع ندرک لوبق اه امیس

یرارف نگب

نابرق .هلب یلع

نیدش میسقت هورگ نیدنچ هب هبوخ .. هبوخ -

اراک نیا ریگرد حبص زا دارآ ونم مرادن ربخ نم نابرق . یلع

شاب هدامآ همه مدید میدمویم میتشاد حبص و میدوب
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نتسه

بوخ هلیخ -

مدرک عطق ویشوگ

تلد هب وشوخ زور هی غاد اسیرتآ منکیم تادیپ یدوز هب

ینیبب وباتفآ گنر مراذیمن مراذیم

هی درک زاب ورد ناحبس مدز قوی هنوخ مدیسر هرخ بال

مدرک کراپ ونیشام وت متفر مداد نوکت رس درک میظعت

یوال وت متفر

زا یرس هی میدش میسقت هورگ نیدنچ هب نابرق . ناحبس

ناهفصا میداتسرف ور یرس هی زاریش میداتسرف وراه هچب

........و

دیتسرفن نارهت طقف هبوخ -

؟ نابرق ارچ مسرپب منوتیم . ناحبس

تفر ور زا هک مدرک هاگن شهب

نابرق دیشخبب . ناحبس

نوریب ورب -

نابرق تعاطا . ناحبس

زا هشیمه اسیرتآ رکف وت متفر هرابود ناحبس نتفر دعب

یا یلو » هتفرن نارهت منئمطم نیمه هساو دوب رفنتم نارهت
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هک لفاق «.....لد

نیتمار

یرایب ونوا مسا منیبن هگید زورما زا یتفرگ طالمق بخ -

یلوق هچ یتنعل یروطچ یتفرگ تیاضر یروطچ . هلعش

یشیم نم نز یدوز هب وت شاب مورآ - یداد شهب

مشیمن تنز مریمب .نم هلعش

ونایاش تناضح هک مراد لوپ ردقنوا هرن تدای یلو هشاب -

ینومب شترسح وت هک یروج مریگب

لوپ هگا ردقنا نمض رد ینک یطلغ چیه ینوتیمن .وت هلعش

؟ یدوب نیسرآ تیاضر جاتحم ارچ سپ یییراد

نیتمار نک لمحت دموا شوج هب منوخ شفرح نیا اب

هشیم موت رود هرخ نکبال لمحت

دقع زورما نوچ نکن کف سین طوبرم وت هب شانیا -

یایم مینک دقع میاوخب هک یزور ات زورما زا یدازآ میدرکن

ینکیم یگدنز نم شیپ نم هنوخ

؟ ییییییییچ . هلعش

شاب نایاش رکف -هب

نوچ ینک یطلغ چیه ینوتیمن وت نایاش درومرد . هلعش

هنیسرآ همانسانش وت شمسا
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ندیدنخ یکیرتسیه مدرک عورش شفرح نیا اب

هشاب رفنتم نم زا نیسرآ دیاش باوخ مناخ یدنوم باوخ -

کی تسین رظاح یلو متشاد وشنتشک دصق هکنیا رطاخب

شمانسانش وت تسین مشدوخ هچب هک یا هچب مسا مظحل

هشاب

؟ هیچ تروظنم . هلعش

صخرم ناتسرامیب زا هکنیا دعب هتفه کی هک نیا مروظنم -

هب همانسانش هی نایاش یارب لا وحا تبث میتفر مهاب دش

شمانسانش وت زا ونایاش مسا منیسرآ و متفرگ نم مسا

دز طخ

مجنپ وداتشه تراپ

ادخ ارچ یتنعل هرادن ناکما هرادن ناکما ؟هن یییییچ . هلعش

ارچ؟

ینک رکف بوخ هرتهب حاال هراد ناکما یچ همه هوشر -اب

متفگ ششوگ لغب مدرب ومرس

یشابن نم اب هگا ینودیم -.....

مفرح طسو دیرپ

یکلا یادیدهت نیا اب یدرک متسخ وش هفخ .ها هلعش

سین یکلا نم یادیدهت ینودیم بوخ تدوخ هههلعش -

سپ ....
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مفرح طسو دیرپ هرابود

نم نکن کف نک شوگ نیتمار یچ سپ ااه یچ سپ . هلعش

ات یدش کیدزن نم هب تقباس قشع یارب وت ممهفیمن مرخ

یارب نم دروخ گنس هب تریت یلو ینزب همدص نیسرآ هب

دادیمن طالق زورما نم هنرگو مزرا یمن لا یر هزادنا نیسرآ

راسگنس زا نیسرآ هک نیمه یلیخ هلعش یراد ور یلیخ -

نم هک ینیسرآ نوا نک رکش وتادخ ورب تشذگ تندش

تشذگیم یزیچ نینچ زا ارمع مسانشیم

مفرح طسو دیرپ زاب هلعش

نیچمه هب مدوبن روبجم یدرکیمن مروبجم یضوع یوت هگا

یراک

یداد نم هب وداهنشیپ نوا یتراپ وت بش نوا هک یدوب -وت

مگیم هشاب یتفگ یچ بش نوا منک وگ زاب هرابود یاوخیم

تسد هب هساو مراد تسود ودرم نیا نم یتفگ

شندروآ ......

دش دنلب هلعش غیج هک دوب هدشن لماک مفرح زونه

مدروخ گ.و.ی.ی هی نم ییییییضوع وش هفخ . هلعش

نیسرآ شاک دوبن تقو چیه هچب نوا شاک یا منومیشپ

ربخ هچ نم لد زا وت یتنعل شاک مرهاوخ هن دوب نم قشاع

هن هنک تباطخ ه.ر.ز.ه تقشع هتخس ردقچ ینودیم یراد

نوچ .....
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هدب همادا تشاذن هیرگ

مدرک کراپ هشوگ هی ونیشام

مریگب وتباوج ات منزیم گنز تهب نک رکف بوخ ورب زورما -

هشاب هن هگا اما و مینک دقع ات منوخ وت یایم دوب تبثم هگا

گنر تقو چیه نک هجوت هتکن نیا هب تقوچیه هگید

ینیبیمن وترسپ

هروخیم مهب تزا .حملا هلعش

دش هدایپ تفگ ونیا

هتخس یلیخ هنوخ تمس مدنور نوغاد یباصعا اب منم

یدش قشاع هرابود ینک اعدا یتقباس قشع قشاع مزونه

اسیرتآ

قاتا رد هک مدرکیم لد ودرد مچب اب مدوب هتسشن قاتا وت

دش هدز

دییامرفب -

وت دموا رایتاس

متفرگ یچ مناخ اسلا ارب نیبب .سالمایب رایتاس

داد منوشن وکاس هی

رایتاس تساوخیمن یتفرگ یچ -

درک هاگن مهب رایتاس
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یدرک قوذ سب زا یدرک ملا حشوخ ردقچ یاو . رایتاس

یدادیم نوشن یقوذ هی نم لد ارب لقدح

؟ نوج ییاد مارب یتفرگ یچ بخ -

دش یلا خ کیتس ال ثم رایتاس داب مفرح نیا اب

مشش وداتشه تراپ

منیبب ویک دیاب مشاب تچب ییاد ماوخن .نم رایتاس

سح راذن میدز فرح شرابرد اهراب ام افطل رایتاس -

هدب سد مهب تنایخ

هگم سین ترهوش نوا اسیرتآ هیچ تنایخ سح . رایتاس

هتمانسانش وت شمسا

اجنیا زا یدب همادا هگید مکی هگا نک سب رایتاس رایتاس -

مریم

هرابود نوچ نوسرتن تدوخ نتفر اب ونم اسیرتآ . رایتاس

هنوخ نیا وت یدرگرب یروبجم

لیلد مرادن وسک نوچ منک یمارتحا یب تهب راذن رایتاس -

نوریب ورب قاتا زا افطل ..... هشیمن

دش کیدزن مهب رتشیب رایتاس یلو

مرایم تسد هب وروت منومب یزیچ ره ترسح .وت رایتاس
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مونشب ماوخیمن هگید رایتاس نک سب -

هگا مداد هانپ وت هب نم االن یونشب دیاب یلو . رایتاس

اب دیاب یدب تسد تزا متهانپ نیا یاوخیمن .......

تروص وت مدیبوک تردق مومت اب منک لمحت متسنوتن هگید

دش لیام پچ هب شتروص رایتاس

یگیم یچ مهفب متفگ -

مفرط تشگرب شتروص ور تشاذگ وشتسد رایتاس

بآ مراذیمن مسق مفرش هب دب اسیرتآ ینیبیم .دب رایتاس

هرب نییاپ تولگ زا شوخ

نوریب دز قاتا زا تینابصعا اب تفگ ونیا رایتاس

نیمز داتفا وناز ود هیرگ اب

ایب مماوخیم هتسخ ممممممتسخ ادددددددددددخ -

هنکیمن مکرد یکچیه ارچ تتشیپ

ممکش ور تسشن متسد هچب دگل اب

تتیذا یسک مراذیمن نامام زیزع سرتن ینامام شاب مورآ -

هنک

نم یاسلا نامام رتخد

یمامت متشادرب ونودمچ تخت ریز زا مدش دنلب ماج زا

نوریب مدز هنوخ زا متخیر نودمچ وت ومسابل
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مولعم ان یا هدنیآ یوس هب شیپ »»

نیسرآ

مدرکیم یگدیسر دیدج دنورپ هب متشاد ثمال تکرش وت

دوب اسیرتآ یپ مساوح لک یلو

ناکشا دش زاب قاتا رد ایب مگب هکنیا نودب ندز وقاتا رد

دش قاتا دراو

یریگیمن ربخ یبوخ شاداد .سالم ناکشا

وت ایب متفگ تهب -نم

دیشخبب بخ ووووا . ناکشا

؟ اجنیا یدموا یراد راکیچ -

دوب هدش گنت تارب ملد . ناکشا

؟ یاوخیم یچ نکن ایس ونم هسب -

مه وت تفر شفایق یرس نیا ناکشا

نایب ماهاب ینزب فرح اباب نامام اب هشیم . ناکشا

انایک یراگتساوخ

انایک درومرد یدز فرح نوشاهاب وت هگم -

هرتخد نیا هک شفک هی وت هدرک وشاپ نامام اما .هرآ اناکشا

هن
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متفه وداتشه تراپ

هدید ورانایک نامام ال صا هنکیمن لوبق ارچ -

نوش یلا م عضو انایک هداوناخ متفگ ات هگید .هن ناکشا

هدنوبسچ تهب وشدوخ هرتخد هن هگیم تسین بوخ بوخ

هپاچ هب لوپ تزا ات

منزیم فرح هشاب مدوخ هشاب -

؟ نیسرآ ینزیم فرح زورما . ناکشا

مدای هگا هشاب -.....

مدرک هاگن دز گنز میشوگ هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

دوب مادراگیداب زا یکی

؟ نیدرک ادیپ شزا ینوشن یدر دشیچ وگب -ولا

نابرق .هن دراگیداب

دیروخب تفم دیدلب طقف یدز گنز یراد ضرم سپ -

نابرق . دراگیداب ......

شفرح طسو مدیرپ

دیروخیم یچ درد هب امش یچ نابرق -

وت مدیبوک ناوت مامت اب ویشوگ هک دوب دروخ مباصعا ردقنا
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قاتا وت دموا عیرس میشنم دوب هدنوم تام ناکشا راوید

نیبوخ دار .اقآ یشنم

شرس نانچ یشنم ندموا یعفد هی اب دوب دروخ مباصعا

تخوس مرجنه هک مدز داد

ننوریب دییامرفب ااه وت نیایب تفگ امش هب -یک

دار یاقآ دیشخبب . یشنم

نوریب تفر یرس

هک هرت بارخ نم زا هک وت حلا رسپ هتچ . ناکشا

مدرک هاگن ناکشا هب

سوه ملد مشیم نوغاد مراد تسین بوخ حملا ناکشا -

داد مرس طقف نوا ای منک زان وشاهوم منیشب هدرک وششوغآ

هنزب

؟ یدش ....... هلعش قشاع هنکن نیسرآ ؟ هیک تروظنم . ناکشا

مدیدنخ یکیرتسیه ناکشا فرح نیا اب

...نم ادخ یاو .... قشاع نم نودنخن ونم ناکشا یاو -

ساسیرتآ میتسه مامت مروظنم مش هلعش قشاع

دز داد ناکشا مفرح نیا اب

؟ ییییییییچ . ناکشا
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متشه وداتشه تراپ

همنز اسیرتآ متفگ یبیجع زیچ راگنا یگیم یییچ نیچمه -

؟ یراد لکشم وت مراد شسود همقح

درومرد یراد وت یگیم یچ یراد وت یمهفیم نیسرآ . ناکشا

دوب هلعش تنز تقباس نز رهاوخ ینزیم فرح اسیرتآ

شمدرک منز میا هغیص نز هنم هنز اسیرتآ ممهفیم نم -هرآ

لا حشوخ ردقچ زور نوا یاو مدرک مدوخ ملا ونوا روز هب

هاگن شهب تشادن قح یسک دوب نم ملا هگید اسیرتآ مدوب

هنک .....

رهاوخ طقف و طقف اسیرتآ ایب تدوخ هب نیسرآ . ناکشا

تنز هن دوب تنز

هتیرفع هلعش نوا اب هک یزور زا نم ناکشا مهفب -وت

شهب سلا راهچ دعب مدش اسیرتآ قشاع مدرک جاودزا .....

دش لیام پچ هب متروص دروخ متروص هب هک یلیس اب

متروص وت ناکشا دش سیخ متروص هک مدنودرگرب ومتروص

دوب هدرک فت

منکیم ساسحا هروخیم مهب تزا حملا تتاذ هب .فت ناکشا

تهب دایم ممرش ال صا منیبیم مشچ ولج وشدنچ دوجوم هی

هروخیم مهب تزا حملا شاداد مگب
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تفر درک زاب تدش هب وقاتا رد افرح نیا نتفگ دعب ناکشا

مه هب دیبوک تدش هب مرد نوریب

؟ ااادخ همرجاااه ؟ همرج یقشاع ااااااااادخ -

لک یاناد

روطچ هخآ دش نوغاد نیسرآ یافرح ندینش زا ناکشا

یفرط زا هنک یراک نیچمه رتخد هی اب تسنوت شرادرب

زا یهوک درکیم سح شردارب یافرح ندینش اب هک ناکشا

نیسرآ یفرط زا هدش دوبان دوب هتخاس شردارب زا یگچب

ندوب راوخ سح شرت کیچوک ردارب فرح ندینش اب هک

شیگدنز قشع اهنت زا هنوتیمن یفرط وزا هدیم تسد شهب

نیسرآ و شیدازآ و شا هچب نیب هک هلعش یفرط زا هرذگب

ییافرح زا هک رایتاس یفرط زا هریگب یمیمصت هچ هنودیمن

رتخد هگید هک دوس هچ یلو دوب نومیشپ دوب هدز هک

رایتاس رد ماقتنا سح ایآ واالن دوبن شگنچ رد شاهوزرآ

شقشع ربق رانک هک نیتمار یفرط هن؟زا ای هشیم لا عف

هک یقشع یارب هنزیم هجز و هتسشن ۸ میفرط زا هدرم سلا

سانوبایخ نولیس نولیو شمکش وت هچب اب هک اسیرتآ

؟ هدز مقر رتخد نیا یارب یچ تشونرس

اسیرتآ

بابک یوب ات دموا بابک یوب هک متفریم متشاد نوبایخ وت

مدوب روبجم مدروخیم دیابن یلو مدرک سوه دروخ مهب

منک یرود اجرخ روج نیا زا هشن یکلا جرخ هک نیا رطاخب
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درکیم منوید تشاد هگم دوب نک لو سوه نیا هگم یلو

مهن وداتشه تراپ

وت متفر مدش هدیشک یبابک هزاغم تمس هب سوه تدش زا

مدز ادص وتمدخ شیپ متسشن یلدنص هی ور

.هلب تمدخ شیپ

غود هی شتافلخم همه اب بابک سرپ -ود

دموا شدوخ هب عیرس یلو درک بجعت لوا تمدخ شیپ

مرایم نوتارب .االن تمدخ شیپ

زیم ور ماشرافس دعب هقیقد دنچ دعب تفر تمدخ شیپ

یلک اب ماج زا دش مومت یتقو مدروخ اهتشا اب ور همه دوب

قودنص تمس متفر مدش دنلب مکش نوا اب تمحز

؟ هشیم ردقچ دیشخبب -

؟ دیدوب دنچ هرامش زیم راد. قودنص

هرامش -۱۴

راد قودنص .(........)

هار هدایپ ربآ یوت نوریب مدز یزپ بابک هزاغم زا مداد ولوپ

مدرکیم رکف ممولعم ان هدنیآ هب متفریم

نم االن ادخ وش مهانپرس مرادن یهانپ رس االن نمادخ -

نومدوخ زا یروطچ ممکش وت هچب هی اب منک زور اجک بش
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ونم دب مشچ زا ادخ گرگ زا رپ رهش نیا وت منک تبقارم

نک ظفح

هب دز قرب یلا حشوخ زا مامشچ دروخ کراپ هی هب ممشچ

شدراو کراپ هب مدیسر یتقو مدرک دنت اپ کراپ تمس

متسشن یلدنص هی ور مدش

رایتاس اب هک یتقو دش هدیشک مرکف شیپ هام راهچ هب

هتساوخ شزا ادلی تفگ مهب تشگرب رایتاس نارهت مدموا

طقس ور هچب مدوب هتفر هک یزور ای منک یگدنز شاهاب مرب

سرتسا ردقچ باوخب تخت ور ورب تفگ مهب هک شلوا منک

هس متفگ تهام دنچ دیسرپ مزا دموا یتقو یلو متشاد

ردقچ شلوا هتشذگ طقس تقو زا هک االن تفگ هام

وتچب بلق یادص یاوخیم تفگ یتقو یلو مدش تحاران

ور هچب بلق یادص شدوخ مگیمن یزیچ دید یتقو یونشب

وت یفیعض موب موب یادص هقیقد هی دعب مونشب تشاذگ

مامت هشب مچب ات دوب یفاک ادص نومه و دیچیپ قاتا

مرفنتم شردپ زا هچرگ میتسه

مودون تراپ

شمراپس یم تدوخ هب ادخ

؟ اجنیا منیشب سه هزاجا **سالم

مدید مور هب ور ونووج رتخد هی هک ادص تمس متشگرب

تسشن نم هزاجا نودب هرتخد
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یفرعم وتدوخ یاوخیمن وت هلکشوخ ملگزان نم بخ . هرتخد

ینک

مکش نیا اب یک هخآ تفرگ مدنخ شفرح زا هظحل هی

هداد تبسن نم هب ولکشوخ نیا هک هلکشوخ

اسیرتآ -

؟ یرادن هنوخ هنکن یکراپ نیا وت ارچ . لگزان

هدایپ مکی کراپ نیا وت مدموا طقف مراد هنوخ -هن..هن

متسشن تکمین نیا ور مدش هتسخ هک منک ییور

هکز.ی.رخ.و همولعم ینک ایس ونم داوخیمن حاال ووا . لگزان .

درکن لوبق فرط ور هچب دعب یدش ا.ب

همرهوش ملا هچب نیا یگیم یچ مهفب وش هفخ -

وت زا رتهب مراد نم یرادن اج بخ رتخد هسب ادج .ِا لگزان

تسین ندیباوخ کراپ

رو مدق ود زونه مدش دنلب ماج زا مدیسرتیم متشاد هگید

ویزیچ یزیت و دش هدیشک تشپ زا متسد هک مدوب هتشادن

مدرک سح مولهپ ور

هار یرادن تسود هگا یریمب داوخب تلد منکن رکف . لگزان

هیکشم نو نوا تمس تفیب

یروج وروقاچ و ولج تمس درک ترپ ونم شفرح نیا دعب

نو هب میدیسر یتقو مرمک تشپ تشاذگ هنیبن یسک هک
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هرتخد نوا ونم زجب دش راوس مشدوخ نو وت درک مترپ

ندوب هیرگ حلا رد هک ندوب رتخد هگید ات شیش جنپ لگزان

منوا درک هراشا ادراگیداب زا یکی هب هرتخد دراگیداب اتود اب

مسیک هی ام قتالی اب هتبلا تسب ونوماپ وتسد دش دنلب

نومرس ور تشاذگ

تسرد داوخیم ونیسرآ نما مرگ شوغآ ملد ردقچ ایادخ

شیپ لقدح یلو میتشاد اوعد اتقو رتشیب ای دزیم داد مرس

زا نارهت هب مندموا اب هک یزیچ متشاد تینما شمارآ نوا

عورش هیقب دیکچ رطق نیلوا دش راد من مامشچ مداد تسد

نداد هقباسم مهاب ندرک

ارچ ادخ ارچ مهانپ یب متفگ نم تهانپ نوا دوب نیا اادخ

مباوخ یک مدیمهفن مدرک هیرگ ردقنوا یداد مهانپ یروجنیا

درب

مدش رادیب هنکیم مادص هراد یسک هکنیا ساسح اب

هدرم راگنا وشرادیب هد رتخد ییوه . لگزان

مدوب هدرم شاک -یا

داوخیم بابرا نییاپ وشمگ وش دنلب نک رز رز مک سب . لگزان

هنیبب وشاه هچن

یشدنچ یلیخ -

دیشک تفرگ تشپ زا وماهوم مفرح نیا اب لگزان
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ییآ -

هدایپ روز هب نییاپ وشمگ حاالم تفرح رطاخب نیا . لگزان

رانک مدش شدراو ترامع قرب قرز هب هجوت یب مدش

دنچ دعب نییاپ متخادنا ومرس مداسیاو هگید یارتخد

تفج هی یلو مدرکن دنلب ومرس یلو دموا اپ یادص هقیقد

مودک ره و داتسیم یاو یرتخد ره یولج هک مدیدیم شفک

نوا هرخ بال نوشداتسرفیم رانک هی تسد اب دمویم ششوخ

ومرس منوچ ریز دروا وشتسد داسیاو مولج شفک تفج هی

دوبن تسرد مدیدیم نم هک یزیچ نیا یلو درک دنلب

ییضوع یوت ..-وت.....

مکی ودون تراپ

هشیمن مرواب -هن

رارف یتفگ تدوخ اب هنکن هشیمن ترواب ارچ نم .هرآ رایتاس

نم درومرد هکنیا ثم یلو هنکیم مشومارف رایتاس منکیم

یربب باسح مزا مکی دیاش مگب راذب مگب راذب سپ یدینشن

اب هک دیمهف وشهاگن روظنم راگنا ملگزان درک هاگن لگزان هب

ندش جراخ قاتا زا ارتخد

زا مهب هک مرچ تکرش هس بحاص دنز رایتاس نم . رایتاس

شندب یاضعا ای ناسنا هیچقاچاق و هدیسر ثرا هب مردپ

یمن متسین میلصا مسا اب نوچ یلو هملا بند سیلپ سهلا هس

نم هک یشاب هدینش دیاش هگید زیچ وهی ننک مادیپ ننوت
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هب سپ ماوخیم ور واالنوت مرایم تسد هب ماوخب یچره

هچرگ هشاب تقشع نتشک تمیق هب هب یتح مرایم تتسد

سین تقشع

سه مقشع هک سین طوبرم وت هب یچ هگید یاوخیم -نم

هن ای

هار ماهاب سپ منک تبحاصت مبقل ثم راذن اسیرتآ . رایتاس

مبقل ثم تسرد تمردیم گرگ هی ثم هنرگو ایب

؟ گرگ -

نیا هب ونم همه مدناب وت همبقل هایس گرگ .. گرگ .هرآ رایتاس

نوطیش هابور مسا هب ملگزان و نسانشیم مسا

هایس گرگ نوطیش هابور -هه

یریگیم مسا هی مهوت یدوز .هب رایتاس

منکیمن یراکمه تاهاب -نم

هب دعب نم اب ندرکن ندرک راک سین تدوخ تسد . رایتاس

نمض رد ینک راک هب ینک عورش دیاب تا هچب ندموا ایند

یراذب متدوخ و هاگشرورپ یراذب ساب ونیا ندموا ایند دعب

هن؟ ای متفگ یچ یدیمهف مرایتخا تحت

ومتسد نییاپ متخادنا مشخ زا مه تلا جخ زا مه ومرس

مدرک تشم

تهب دیفس تسوپ ردقچ یموناخ باال رایب وترس . رایتاس
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هدیفس گرگ تبقل دعب هب نیا زا دایم

لگزان .. لگزان

رایتاس .هلب لگزان

رایب مارتخد هیقب نک ییامنهار شقاتا ات وراسیرتآ . رایتاس

نم قاتا

رایتاس هشاب . لگزان

داسیاو قاتا هی ولج باال تفر اه هلپ زا تفرگ ومتسد لگزان

دوب نیسرآ هنوخ ثم شرد درک زاب وزمر شتسد اب

قاتا وت ورب . لگزان

تفر تسب ورد منوا وت متفر یتقو

یلو مدیشک ور هدرپ متفر هرجنپ تمس هب دوب هتفرگ میرگ

نیمز مداتفا دش تسس هرجنپ یولج ماپ ظافح ندید اب

مدز راز مدوخ تشونرس یارب راوید هب مداد هیکت ومرس -

تشونرس وت تتتمکح ادددددددددددددددددددددددددخ

ینکیم راوآ نم رس یراد یتخبدب یچره ارچ هیچ نم

دروخ رد هب تشم هی

ریگب نوخ هفخ . دراگیداب

دش رتشیب شتدش میرگ

یلیخ ملد ینودیمن ردق یدن تسد زا ویزیچ ات نگیم ادخ -
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شسود هتسرد هدش گنت مهاگ هیکت مدرم شوغآ یارب

نم یتریغ درم همرهوش همچب ردپ هشاب یچره یلو مرادن

ادخ هدب متاجن هرابود ایب الق تاب وت هداتفا تنز هک ییاجک

یلو مروخب کتک نیسرآ تسد زا رابدص یزور مرظاح

راک نیا وت متفین

مود ودون تراپ

راوید هب ومتسد هک مداتفیم متشاد مدش دنلب ماج زا روز هب

دوب قاتا وت هک یتخت هب ومدوخ تمحز یلک اب متفرگ

مباوخ ات مدرک هیرگ ردقنا متخادنا شور ومدوخ مدنوسر

درب

رایتاس

هی هبنشود دینک هدامآ بش هبنشود یارب ورارتخد همه -

و نرب شورف هب ارتخد هک مراد رظن رد اناگرزاب یارب نشج

نوریب دایب شقاتا زا دیابن ناونع چیه هب اسیرتآ زور نوا

هن؟ ای متفگ یچ یدیمهف

؟ ینک راکیچ یاوخیم رتخد نیا اب دعب رایتاس .هرآ لگزان

هلوت نوا مرظتنم طقف مراد شارب یبوخ یلیخ یارکف -

دایب ایند هب شا

؟ هنزیمن همدص هک وت ونم هطبار هب رایتاس . لگزان

ثمال؟ ینک راکیچ یاوخیم هنزب -هگا
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هک یرتخد منزیم ششیتآ ادخ هب منزیم ششیتآ . لگزان

یروط نیمه هگا هریمب دیاب هریگب نم زا وروت داوخب

یاج مدصرد مدص هی هگا یلو سین مهم مارب شیاوخیم

وت ولگ زا هن نوا ولگ زا هن شوخ بآ مراذیمن ریگب ونم

هرب نییاپ

ط مراد تسود نم ینودیم وت دش ینابصعا مموناخ هوا -.

وت سک چیه نم هساو یلو مشچب ور ارتخد همه ع.م

هشیمن

ومدیشک تخت تمس هب مدیشک ولگزان تسد مفرح نیا دعب

و مدز همیخ شور ممدوخ تخت ور مدرک شترپ .....

یشمارآ هی لگزان زا هشیمه دوب هدیباوخ ملغب لگزان

هشیمه لگزان متفرگیمن یا هگید رتخد چیه زا هک متفرگیم

دوب دلب نم ندرک مورآ یارب یدایز یاه هار

مدموا مدوخ هب رد هقت یادص اب

؟ هیک -

هراد راک امش اب نفلت سیئر . دراگیداب

مایم -االن

ور مدیشک رتشیب وروتپ مدیشوپ ومسابل مدش دنلب ماج زا

ونفلت متفر هنوخ نفلت تمس هب نوریب مدز قاتا زا لگزان

مداد باوج متشادرب
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-ولا

هتفر ول اه هلومحم یاج هایس گرگ . هدنرد ریش

تفر ول روطچ ؟ یییییییچ -

هب اتیچ نردنب االنوت اسیلپ هایس گرگ منودیمن . هدنرد ریش

هدروخ هلولگ یلو هنک رارف تسنوت روز

؟ ساجک -االن

ساجنیا . هدنرد ریش

؟ شندیدن هک اسیلپ شرارف هعقوم -

نوشمدنوچیپ هگیم یلو شندید ارچ . هدنرد ریش

شهب هدب ویشوگ -

؟ هراد تراک هایس گرگ ابب اتیچ .. اتیچ . هدنرد ریش

................

هایس گرگ .ولا اتیچ

؟ اسیلپ تسد داتفا هلومحم هک دشیچ -

هک میتفیب هار میتساوخیم میدوب قیاق وت .واالام اتیچ

منک رارف متسنوت روز هب درک نومرصاحم هعفد هی اسیلپ

دز هلولگ هی منکن رارف هکنیا یارب متدید اسیلپ زا یکی یلو

مدرک رارف ماپ نومه اب یلو ماپ وت
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؟ هدزن وتدر هسیلپ ینئمطم -

منئمطم .هلب اتیچ

اجنوا مایم رس هی بورغ منکیم عطق بوخ لیخ -

مشچ . اتیچ

اه هلپ تمس هب هدش گنت اسیرتآ هساو ملد متشاذگ ویشوگ

وت متفر مدرک زاب قاتا رد یولج باال متفر نوشزا متفر

.....هک

موس ودون تراپ

مداسیاو مدیسر هک شتخت رانک ولج متفر هدیباوخ مدید

تسد مورآ تخت ور متسشن مورآ مدرک هاگن شرهچ هب

مدروآرد شرس زا وشلا ش مدرک شدنلب شفتک ریز مدرب

هک مدرک زاب وشاهوم دوب هتسب شک اب وشییامرخ یاهوم

هنوش ور متخیر مدرک عمج وشاهوم دش شخپ شاهوم

شاهوم وت مدرب ومتسد منوش ور متشاذگ وشرس شتسار

هرابود ور اسیرتآ هقیقد هد دعب مدرک ششزاون هب عورش

شتخت وت مدنوباوخ مدموا اسیرتآ قاتا وت زا ممدوخ

هچرگ هنکن رارف رکف تقو هی هک مدرک لفق مرد نوریب

هنک رارف مادراگیداب و نم تسد زا هنوتیمن

؟ ینکیم راک یچ اجنیا . لگزان

متفگ درسنوخ مدوب هدیسرت هکنیا اب شتمس متشگرب
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قاتا نیا وت مایب هک متفرگیم هزاجا وت زا دیاب -

رااااایتاس . لگزان

میرب دیاب شوپب سابل ورب مشدعب هباوخ اسیرتآ وش هفخ -

هتفرگ سیلپ وراه هلومحم ترامع

ارچ؟ ؟ یییییچ . لگزان

هدش یچ مینیبب میرب شوپب سابل ورب منودیمن -

نییاپ متفر اه هلپ زا منم تفر شقاتا تمس هب عیرس لگزان

تک هی مدرک زاب وشرد متفر دمک تمس هب مدش مقاتا دراو

مدروآ رد دمک وت زا دیفس نهاریپ اب یا همروس راولش

دوبن لگزان نوریب مدموا قاتا زا مدیشوپ

دراگیداب » دیرف -»

سیئر .هلب دیرف

؟ ساجک لگزان -

هنیشام وت تفگ نوریب هتفر . دیرف

شاب -

مدش راوس متفر نیشام تمس هب نوریب مدز ترامع زا

مدرک تکرح نشور ونیشام

ندرک زاب رد هک مدز قوب ترامع هب مدیسر تعاس کی دعب

هب مداد وچیئوس مدش هدایپ مدرک کراپ وت مدرب ونیشام
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یرس لگزان ومدوخ هنک کراپ ونیشام »ات دراگیداب » رهاط

وت میتفر

نوطیش هابور سالم هایس گرگ ریپ.سالم وسار

داد وشباوج لگزان یلو مداد نوکت رس نم

؟ ناجک هیقب ریپ وسار .سالم لگزان

گنلپ زوی هریگب یکاروخ نوریب هتفر هدنرد ریش ریپ. وسار

اژ هشقاتا وت گنلپ دنله نتفر تیرومام یارب شومچ ربب و

سامش رظتنم ماهد

؟ ساجک اتیچ -

هشقاتا ریپ.وت وسار

نومب ریپ وسار شیپ اج نیمه وت نوطیش هابور هشاب -

هشاب . لگزان

اتیچ مدش قاتا دراو ندز رد نودب متفر اتیچ قاتا تمس هب

دش دنلب مندید اب

هایس گرگ . اتیچ

نیشب -

مراهچ ودون تراپ

تسشن اتیچ
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سیلپ تسد داتفا اه هلومحم هک دشیچ وگب لوا زا بوخ -

نییاپ تخادنا وشرس اتیچ

مدادیمن لا متحا مدصرد الهی صا هایس گرگ دیشخبب . اتیچ

اسیلپ .....

؟ دشیچ وگب هرادن هدیاف وت ندوب هدنمرش نم یارب -االن

وت وراه هلومحم همه ردنب وت میدوب هدیسر هزات بخ . اتیچ

سیلپ مینک تکرح میدموا هک نیمه میدرک یزاساج قیاق

هلولگ هتبلا مدرک رارف یتخبدب یلک اب منم درک نومرصاحم

منکن باسح وماپ وت

هنودیم میگید یسک -

مدزن فرح وت اب انوا ولج .هن اتیچ

هبوخ -

دراو هک یتراسخ یرس نیا نک تحارتسا بوخ -االن

ینودیم هک تدوخ دب یرس مدیم ویدرک

متشاذگ مرس ور گنفت تم عال هب ومتسد و

موب موب -

هایس گرگ دوب رخآ یرس نیا شاب نئمطم . اتیچ

مراودیما -

نوریب مدز قاتا زا نوا دعب
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اسیلپ تسد داتفا هلومحم ارچ ؟ هایس گرگ دشیچ . لگزان

؟ داتفا

شقاتا وت یایب ماهاب متفگیم تهب ینودب متساوخیم -هگا

هایس گرگ اهد.سالم اژ

مداد نوکت رس

منزب فرح تاهاب دیاب قاتا وت یایب هشیم اهد. اژ

میرب هشاب -

ملگزان میدش دراو هکنیمه میتفر اهد اژ قاتا تمس هب مهاب

هک وت دموا

یشاب دیابن وت یلو دیشخبب اهد. اژ

مهایس گرگ رواشم نم ثمال ارچ .او لگزان

نوطیش هابور هدنمرش اهد. اژ

نوریب نوطیش هابور -

ورد اهد اژ نوریب دز قاتا زا درک هاگن مهب مشخ اب لگزان

متسشن منم تسشن یلدنص ور تفر تسب

مدرک قیقحت هداز یلع گنهرس رسپ درومرد اهد. اژ

درک عورش هک مدرک هاگن شهب قاتشم

هراد وشسناسیل رتویپماک خم هداز یلع اهاط شمسا اهد. اژ
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هی هدرک شکمک شردپ یاتیرومام زا اتود یوت هریگیم

زانط مان هب هراد رهاوخ

ینودیم مراد المز وشرسپ طقف مرادن شرتخد اب یراک -نم

هک

دیشخبب اهد. اژ

همادا -

جاودزا مهاب هکنیا ثم میدوز هب رتخد هی قشاع اهد. اژ

ننکیم

؟ هرتخد مسا -

انهم اهد. اژ

نیا قشاع دایم هکنیا دعب هدوب هسنارف شیپ لا سود اهد. اژ

ننکیم دزمان و هشیم هرتخد

هک؟ ینودیم وتراک -

اهد.هلب اژ

هدب شماجنا سپ هبوخ -

مدرک شزاب متفر رد تمس هب مدش دنلب ماج زا

امنکیمن یشوپ مشچ ینک یهابتشا اتیچ ثم مهوت -هگا

یدرک هابتشا راب بقالهی وت هک ینودیم

منکیمن یهابتشا هایس گرگ شاب ائمطم اهد. اژ
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اه هچب همه وگب هگید تعاسود یارب مقاتا مریم نم هبوخ -

نک ربخ دنله نتفر هک ماتود نوا نشاب اجنیا

مجنپ ودون تراپ

هایس گرگ مشچ اهد. اژ

هگید تعاسود ات ادراگیداب مومت هگید زیچ هی -اهآ

نک صخرم

هشاب اهد. اژ

مدش مقاتا دراو باال متفر اه هلپ زا نوریب مدموا قاتا زا

مه ور ومامشچ متخادنا تخت ور ومدوخ مدروآ رد ومتک

تعاس هگید تعاسود ارب شلبق یلو مدیباوخ متفرگ متسب

مدوب هتشاذگ

ورود متسشن تخت ور مدش دنلب باوخ زا تعاس یادص اب

مدوب خرس باقع ترامع وت مقاتا وت مدرک هاگن ومفارطا

ومتک مدش دنلب ماج زا میراد هسلج داتفا مدای هزات

قاتا زا مدز متروص وتسد هب میبآ هی مدیشوپ ومتشادرب

متفر دوب ور هار یاهتنا هک هسلج قاتا تمس هب مدش جراخ

همه مدش دراو مدرک دراو وزمر مدیسر قاتا هب یتقو

و گنلپ زوی هرهچ و دوب نشور مپات بل اتود و ندوب هدموا

قیرط زا شومچ imoربب دوب مولعم شوت

؟ یدرک صخرم ور همه اهد اژ بخ -

هایس گرگ اهد.هرآ اژ
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دینک نومادص نومدوخ یامسا اب هگید سپ شیخآ . لگزان

؟ یدرک ادیپ یچ »وت شومچ «ربب وسآ بوخ لیخ -

مدرک ادیپ کردم یرس هی .نم وسآ

همادا بخ -

هدش مبجعت ثعاب زیچ هی یلو . وسآ

؟ یچ .« ریپ وسار » نوماد

سام هورگ درومرد کردم یرس هی نیا . وسآ

؟ سام هورگ درومرد یچ ینعی .« گنلپ » رحس

نیا بحاص مدیمهف هک یاج ات نم شتسار بخ . وسآ

هدرگیم ام هورگ لا بند اجنیا نیداتسرف ونم هک یتکرش

؟ هنک یراکمه ام اب داوخیم هکنیا تروظنم .« گنلپزوی » انین

؟ دیتسین مهاب امش هگم .« هدنردریش » ماس

میداهرف رسپ شیپ منم ندرکن لوبق ونم .هن انین

؟ تداتسرف یرهاط ینعی .« اتیچ » نیمار

ال طا نوتهب وسآ نیراذب مدیمهف یازیچ هی منم حاال .هرآ انین

هگب وشتاع

همادا وسآ مرظتنم -

هیتفگیم هک هنومه هکیدرم نیا هکنیا هگید بخ . وسآ
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هنکیم رامق هشیمه هک اپ ورس یب زیه درم .هی ینعی . نیمار

ل.و.ن.د.ه یارتخد هقشاع مشیمه و

.هرآ وسآ

تسب مشخ زا وشامشچ نیمار

نوریب ایب تکرش نوا زا یرس . نوماد

مشش ودون تراپ

نیبب نوریب نزب تکرش زا نک وتیوست تکرش .اب نوماد

هنکیم تبیقعت یسک

؟ منک راکیچ درک .هگا وسآ

هگید یتفرگ دای نیمه هساو ور وفگنک ماس.

انیا هب مروز نم ننشت لوغ انیا ماس ایگیم زیچ هی هخآ . وسآ

هسریم

هسرب دیاب . نمونیمار

دینک حالمل منیدیدن هگا یلو هشاب . وسآ

سرب تراک هب نزن تفم رز وسآ . نیمار

دموا یرهاط منک عطق نم مشچ . وسآ

دوب اجنوا مدوب هتفگ تهب هک یکرادم نوا وگب شلبق طقف -

؟
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رایتاس .هن وسآ

ورب بوخ لیخ -

درک عطق وطابترا وسآ

انین یدرک ادیپ یچ وت بخ -

مسا هب مدرک ادیپ سیلپ هی درومرد کرادم یرس هی .نم انین

هدازیلع دمحا

همادا بخ -

اهاط و زانط مسا هب رسپ هی رتخد هی هراد هچب اتود . انین

زانط ۲۱ اهاط و ۲۴سهلا هب لبناتسا هراد سهلا هس زانط سهلا

و هینورذگشوخ یپ و هنکیم یگدنز ندنوخ سرد مسا

اهاط اقآ و هر رد مناخ زانط نیا تسد زا سین یتراپ چیه

شرس نیبب رتخد هک سانیا زا ینعی یبهذم ال ماک رسپ هی

شسرد هساو دوب هسنارف شیپ لا سود و ششفک ور هریم

تسود رتخد و ناریا دایم هشیم مومت شسرد هک نیا دعب

مگید هامود ننکیم دزمان و هشیم شقشاع هنیبیم وشردپ

ننک یسورع دقع هرارق

؟ هروخیم یداهرف رسپ درد هچ هب نیا ماس.

نم ماس قآ مدرواین رد یداهرف تکرش وت زا ورانیا .نم انین

اجنیا مایم هیمرگرس هساو

؟ یراد یتاع ال طا هچ هگید بوخ لیخ -
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دمحا ینعی اهاط ردپ شیپ سلا هس هک نیا ثم .اهآ انین

زاب و داد تسد زا وشاپ شاتیرومام زا یکی وت هدازیلع

درک الم عا وشدوخ هتسشن

ماقتنا هنوتب ات هنیبیم یسیلپ شزومآ هراد شرسپ االمن

هریگب وشردپ

؟ یراد یزیچ هگید -

سانیمه .عفال انین

منکیم عطق وطابترا سپ . نوماد

طابترا عطق دعب

نوتاهاب شرسپ و دازیلع دمحا نیا درومرد ماوخیم بخ -

منک تبحص

متفه ودون تراپ

میشوگ اپرس ام وگب . نومار

بلطم لصا رس متفر هیمدقم چیه نودب

و هداد تسد زا وشاپ نم رطاخ هب هدازیلع دمحا نیا -

ماوخیم ونیا نم و هماقتنا لا بند االن شرسپ

؟ یاوخیم ماقتنا یچ . رحس

هورگ وت نایم دیدج وضع ود یدوز -هب

هک اسیرتآ . لگزان .....
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اسیرتآ ؟ اسیرتآ . دسا دش هفخ هک مدرک هاگن شهب مشخ اب

؟ هیک

و هدازیلع دمحا گنهرس رسپ نم مروظنم یکشیه -

هشسورع

نومهورگ وضع سیلپ هی رسپ یاوخیم ؟ ییییییچ . نوماد

؟ ینک

خ دناب وت وشدوخ رسپ سیلپ هی یتقو منودب ماوخیم -هرآ

هدیم تسد شهب یسح یچ هنیبب اراکف ال

هب شدوخ یاتسد اب هدازیلع دمحا یاوخیم وت ینعی ماس.

هنزب دنبتسد شرسپ یاتسد

اقیقد -

س الهن داعان ییادخ . نوماد

یراد تقو ادرف سپ ات دسا دینک شمومت -

یلیخ متفر قاتا تمس هب نوریب مدز قاتا زا متفگ ونیا

لوا یلو میدوب هدیباوخن تسرد دوب زور دنچ مدوب هتسخ

دمک تمس هب وت متفر مدرک زاب وقاتا رد مریگب شود دیاب

متفر مدروآ رد وماسابل مدروآ نوریب سابل تسد هی متفر

مومح ......وت

نیسرآ

ور اسیرتآ زا هک یگرزب رتسوپ وهب مدوب هتسشن قاتا وت
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مقاتا مدیشکیم راگیس مدرکیم هاگن دوب هدش بصن راوید

ور یباوخ یب تدش زا مامشچ دوب هدش راگیس دود زا رپ

هشقن لا بند شمه مدوب هدیباوخن زورود مامت تفریم مه

مدیم تق طال یدرک رکف هگا اسیرتآ یییه مدوب ماقتنا یارب

ملا دبا ات وت نوچ یربب روگ هب تدوخ اب ور وزرآ نیا دیاب

یاپ منکشیم دددددددددددار نیسرآ ینعی ننننننننننم ینم

هرسپ نوا شیپ هتفر هک

منکیم غاد متفیم هرسپ نوا مدای مزونه ادخ خآ

شیپ زور ود هب کب شلف ∆∆

یاسیرتآ یارب متشاد لومعم قبط مدوب هتسشن قاتا وت

باوج دز گنز میشوگ هک مدیشکیم نوشن وطخ یلا یخ

مداد

دیامرفب -ولا

دمویم هدنخ یادص طقف رونوا یلو

...-ولا

؟ اسیرتآ ولا الیل.. ولا

نیا یرامخ وت نم ثم مهوت قیفر .سالم سانشاندرف

؟ یرتخد

؟ مدیمهفن وتروظنم دیشخبب -

هک؟ شیسانشیم ترسمه ساسیرتآ مروظنم . سانشان درف
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ینودیم یچ نم نز درومرد وت لا غشآ یگیم یچ یراد -

دوب ملا بند هشیمه نوا یچیه . سانشاندرف

ندیدنخ هب درک عورش هرابود

ملد منم بخ هشمکش وت منم هچب هکنیا ثم . سانشاندرف

هشاب مشیپ هک مدرک شلوبق تخوس شارب

درک ندیدنخ هب عورش هرابود

فخ -.....

درک عطق ویشوگ هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

∆∆حلا

هدرک یزور نوخ زور نوا تابرض زا هک مدرک هاگن متسد هب

دروخ هیخب ات شیش دوب

متشه ودون تراپ

مدید مدرک هاگن دز گنز یشوگ هک مدوب مدوخ تارکفت وت

مداد باوج ویشوگ یرس سانشان

-ولا

همهم تارب یلیخ تنز منیبیم هبوخ .. هبوخ . سانشان درف

؟ یتسه -یک

هنم شیپ تنز هک هنیا مهم میک نم سین مهم . سانشان درف
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هئوت شیپ منز منودب اجک زا -نم

ونشب سپ بوخ لیخ . سانشان درف

دموا رد ییادص هقیقد دنچ دعب

-.............

مراد راک شاهاب مقاتا رایب وراسیرتآ . سانشاندرف

-.......

شنوخ هشاب اسیرتآ هگا مدادیم نوج متشاد طخ رونیا نم

للللللللللللل حال حالهل

نوریب مدموا مدوخ تارکفت زا صخش نوا یادص اب

هراد راک تاهاب یکی ایب اسیرتآ یدموا . سانشاندرف

-........

.لا اسیرتآ ........

تخوس مرجنه هک مدز یدبرع نانچ شادص ندینش اب

اااااااااااااااااااسیرتآ -

نیسرآ .رآ... اسیرتآ

اسیرتآ منکن تادیپ نک اعد نیسرآ تفوک .. نیسرآ درد -

منکیم تادیپ یدنک تنتفر اب وتربق .........

هنم هشیپ یدیمهف حاالهک اباب هسب ههوا . سانشان درف
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منهج ره زا هش مک اسیرتآ رس زا وم رات هی وم رات هی طقف -

یدیمهف منکیم تادیپ هدش یا هرد

وت ملا تقوچیه هگید نوا مورآ شاب مورآ . سانشاندرف

نم نمضرد مراذیم نم هن داوخیم شدوخ هن نوچ هشیمن

هش گرزب ینتان ردپ تسد ریز مچب مرادن تسود

شکیم -...........

دموا دتمم قوب یادص هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

مدز هدبرع لد هت وزا راوید وت مدیبوک ویشوگ مشخ اب

اااااااااااااااااااااااااااااااااااسیرتآ تتتتتتتتتتتتتتتمشکیم -

مممراذیمن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنز

راوید وت دروخ تدش اب رد

مهن ودون تراپ

درکیم هاگن مهب بجعت اب وت دموا ناکشا

یتخاس تدوخ هساو هیعضو هچ نیا ننننیسرآ . ناکشا

نیمز مداتفا وناز ود اب ناکشا هب هجوت یب

دوب هتخیر مهب هک درکیم هاگن مقاتا رود هب تشاد ناکشا

؟ ستخیر مهب اجنیا ارچ هدب ونم باوج نیسرآ . ناکشا
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قح نم مهس نم اسیرتآ منز نوچ ارچ یییینودب یاوخیم -

هراد هچب زا هلا غشآ هی شیپ نم

طل نیسرآ . ناکشا ......

ماوخیم ومشمارآ عبنم ماوخیم ومنز نم یچ افطل یچ -

یه مگب یچیه ماوخیمن یه نیسرآ هگید هسب . ناکشا

مگیم مدوخ اب یه منک شومارف وتزور نوا فرح ماوخیم

مزاب یلو هنکیمن یراک نیچمه وت ردارب یدز مهوت ناکشا هن

زورما ... زورما

نوریب تفر قاتا زا ناکشا

هاگن مکیچوک ردارب نتفر هب هتسکش رمک و وناز ود اب منم

منکیم

؟ ااارچ ننکیم مکرت همه ارچ ااادخ -

هلعش

ووت راشای سکع متسار تسد وت مدوب هتسشن یلدنص ور

نیسرآ سکع مپچ تسد

ادخ مقشع اهنت مسک اهنت هدش گنت تارب ملد نیسرآ -خآ

ال صا منک باختنا وکی مرسپ ومقشع نیب یروطچ نم

نم هرآ مریمیم نیسرآ یب هک منئمطم نم هیچ باختنا

باالو مدروآ ومپچ تسد منیسرآ شیپ مدرگیمرب هرابود

مدیسوب وسکع
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قشع مراذیمن اهنت نم تشیپ مدرگیمرب یدوز هب نیسرآ -

ینم ملا طقف وت منکیم تلد زا ور هتیرفع اسیرتآ نوا

ینم رهوش

مدص تراپ

مدرک هاگن مفارطا هب بجعت اب مدوخ هب هرویو یادص اب

دابآ اجکان ساجک یلو همیشوگ هک داتفا اج میرازهود هزات

رد یخاروس مودک زا شادص ممهفب ات مدرک زیت ومشوگ

نیتمار مدرک شادیپ ماسابل ریز زا نتشگ یلک دعب دایم

میدنوشن هایس کاخ هب هک منک تکاخ مدوخ یهلا فووا

مدز ولا صتا سمل

-ولا

نایاش دولا ضغب یادص مشدعب دموا نیف نیف یادص لوا

دموا

نامام . نایاش

؟ هدشیچ ؟ ینکیم هیرگ یراد ینامام نایاش -

زا ونم ایب ششیپ یداتسرف ونم هیک هدرم نیا نامام . نایاش

ونم شمه هدرم نیا نامام مسلتیم شزا نم ربب ششیپ

هنوتیم اوعد

تشیپ مایم دوز مرسپ لگ هشاب -
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ووت نیسلآ اباب شیپ مایب ماوخیم .نم نایاش

دش مومت نیسرآ اباب مرسپ خآ

نتن ییآ . نایاش

تسد نم یشوگ هب هشاب ترخآ هعفد تقاتا وشمگ . نیتمار

ینزیم

-...........

......................

یموناخ .سالم نیتمار

؟ یراد یقح هچ الوت صا یدرک اوعد ومرسپ ارچ -

مشردپ نم هتفر تدای هکنیا ثم . نیتمار

شردپ .......-وت

هرآ ینک راکنا وبش نوا یاوخیم هنکن . نیتمار

حملا شدنچ دایم مدب تزا -......

؟ یتفرگ میمصت دشیچ هسب . نیتمار

مشیمن تنز ممریمب -نم

مراب نیرخآ یارب ظفاحادخ سین یلگشم نم هساو . نیتمار

یدینش وترسپ یادص

هلوبق هلوبق هههشاب ههههههههههههن -
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ادرف یتسار اهآ عفال سپ ینکیم یراک بوخ نیرفآ . نیتمار

تلا بند مایم

؟ یچ هساو -

یاب .حاال نیتمار

هه مدموا مدوخ هب قوب دتمم یادص اب درک عطق ویشوگ

هرابود یلو مش مقشع ملا هرابود مدوب هتفرگ میمصت نم

نیتمار هب دنوبسچ ونم تشونرس

مکی ودص تراپ

متشاذگ منایاش سکع مدرک هاگن نیسرآ سکع هب هرابود

دوب نومسآ ات نیمز زا نوشفایق نیسرآ سکع لغب

نمشد رسپ ارچ ؟ یتسین مقشع رسپ وت ارچ ؟ ارچ هخآ -

؟ یمقشع

درب مباوخ یک مدیفن هک مدرک هیرگ ردقنوا

مدش رادیب نامتراپآ دتمم گنز یادص اب حبص

گنز تخوس تفوک درد -ها

زاب ورد متفر عضو ورس نومه اب مدش دنلب ماج زا روز هب

مدید مولج ونیتمار هک مدرک

؟ یدوب باوخ زونه .سالموت نیتمار

مدرکیمن زاب ورد یکلا مدوب رادیب -هن
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سابل ورب حلا ره هب یکمن اب یلیخ ینکیم کف . نیتمار

میشاب رضحم هگید تعاس کی دیاب شوپب

؟ یچ هساو رضحم ؟ رضحم -

ادخ گنخ بخ تمان هب نیشام ندز دنس هساو . نیتمار

دقع هساو هگید مولعم

؟ دقع یییچ -

دوز سپ مدب باوج وساالت هب منوتیم مدقع دعب . نیتمار

وش رضاح

خیمن .....-نم

مراد میمصت منم هریگیم وتنوهب یلیخ نایاش . نیتمار

هگید دیاب وش رضاح ورب االمن ششیپ مربب رتدوز وشردام

ههار یلیخ رضحم ات اجنیا زا میتفیب هار

ههههشاب -

دعب متسش ومور وتسد ییوشور وت متفر مدش دنلب ماج زا

مدرک زاب ورد متفر مقاتا تمس هب نوریب مدموا مراک ماجنا

راولش اب مرک وتنام هی متفر نودمچ تمس هب مدش دراو

ور متشاذگ مدروآ رد مرک فیک یا هوهق شلا یا هوهق

دعب متسب تفس وماهوم هنیآ ولج متفر شدعب تخت

زا متساوخ هک نیمه مدیشوپ مماسابل مدرک یظیلغ شیارآ

یتروص اب نیتمار دش زاب تدش هب قاتا رد مش جراخ قاتا

دش دراو خرس
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مود ودص تراپ

درک هلمح متمس هب نیتمار هک بقع متفر مدق هی سرت زا

تفرگ شگنچ وت وماهوم

اه هنکیم راکیچ تتشلا ورب لا غشآ نوا سکع . نیتمار

هراد .. درد .. ییآ .. نیتمار .. خخآ -

راکیچ تشلا ب ور لا غشآ نوا سکع یتفگن هتقح . نیتمار

؟ هنکیم

نیسرآ .. .....-یک

هب طقف و مدب همادا ومفرح متسنوتن مرس وت درد تدش اب

مدیچیپیم مدوخ

مرایب رد وت زا یگس ردپ ردپ کی نم هرآ نیسرآ .هک نیتمار

نیتمار زج یدرم چیه مسا هگید چیه هک نیسرآ مسا هک

دش رید رضحم نک تسرد وتلا حاالمش هنومن تدای نماث

نوریب تفر قاتا زا وتفگ ونیا

نوریب مدز قاتا زا نیتمار لا بند مدرک تسرد وملا ش هیرگ اب

لا بند تفرگ ومتسد ولج دموا دید ونم یتقو نیتمار

تابر هی ثم طقف مدیمهفیمن یچیه ال صا دیشک شدوخ

هب میدش نیشام راوس یتقو مدشیم هدیشک نیتمار لا بند

وشاپ درک نشور ونیشام دش راوس منیتمار مدموا مدوخ

زیچ هی مگیم زیچ هی هتبلا درک زاورپ وزاگ ور تشاذگ
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نیتمار رضحم مد میدیسر هقیقد جنپ ولهچ دعب نیونشیم

دش هدیشک متسد هک مش هدایپ متساوخ درک کراپ

همانسانش . نیتمار

؟ یچ -

هدب شاب دوز ماوخیم وتمانسانش یرک . نیتمار

مانسانش نم .......-اما

؟ یییییییچ . نیتمار

؟ یدرواین هنکن . نیتمار

نییاپ متخادنا ومرس

نم بخ نم... بخ -

وت ینعی نم بخ حالل رهز ... نم بخ درد . نیتمار

همز ال همانسانش یتفوک دقع نیا هساو ینودیمن

موس ودص تراپ

مساوح -........

وش هفخ طقف وش... هفخ هلعش . نیتمار

دش هدایپ نیشام زا شدعب دیشک قیمع سفن هی نیتمار

ندرک هاگن لا یخیب تفر رضحم تمس هب درک لفق مرارد

متسب ومامشچ یلدنص یتشپ هب متشاذگ ومرس مدش شهب

هب نیشام لفق یادص اب هک تفرگیم مباوخ تشاد مک مک
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درک نشور ونیشام هرابود دش راوس نیتمار مدموا مدوخ

یتقو هنوخ تمس هب دز رود نادرگرب رود هی زا درک تکرح

میدیسر

ن.ر.ی.نهب نیا زا رتشیب رایب وتمانسانش ورب یرس . نیتمار

مباصعا

هشاب -

اه هلپ زا مدرک زاب ونومنامتراپآ رد مدش هدایپ نیشام زا

وت زا متفر باوخ قاتا تمس هب زاب دیلک اب ورد باال متفر

نیسرآ مسا هب مدرک زاب وش ال متشادرب وممانسانش منودمچ

تشاد هرابود مدرک هاگن دوب هدروخ طخ شور حاال هک

زا متسب ور همانسانش مراذب دیابن هن یلو دمویم رد مکشا

راوس یتقو نییاپ متفر یکی اتود وراه هلپ نوریب مدز رد

میدیسر عبر هی دعب درک زاورپ نیشام هرابود مدش نیشام

هعبر هی دش االن دوب هقیقد لهچ یرس نوا ابلج

مهاب تفرگ ومتسد نیتمار مدش هدایپ متارکفت لا یخیب

داد دقاع هب وراه همانسانش نیتمار میدش رضحم دراو

یلک دعب مینک اضما هک نوملج تشاذگ رتفد هی مدقاع

هتشذگ هب متفر منم درک عورش دقاع میتسشن میتفر اضما

هتشذگ هب کب شلف ∆∆

هگا دایب ممقشع منکیم ادخ ادخ میراد یتراپ هی بشما

هشیم نم ملا هشیمه نوا و هریگیم مشقن دایب
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ترامع ولج مدش منیشام راوس کزود کزب یلک دعب هرخ بال

هب مداد وشچیئوس مدرک کراپ ونیشام مداسیاو انیا یشال

نوا نیب دینک رکف مدیشک تلا جخ یلیخ اعقاو دراگیداب

وبا دیارپ هی هیچ وت نیشام ادعب باال لدم یانیشام همه

شلد دیاب مدآ تفگیم دوب اجنیا اسیرتآ االن هگا هضارق

اترپ وترچ نیا زا منودیمچ هن هشاب کاپ

لک هک ومتسوپ وتلا پ مدش ترامع دراو شلا یخیب حاال

مدرک یعس همدخ مداد ومدوب هدیرخ اباب هام نیا قوقح

هشاب یروتسد منحل

ریگب ونیا -

موناخ .هلب همدخ

دموا مشوخ موناخ ظفل زا ردقچ یاو

امدموا هگید زیچ هی هساو بشما نم هک نیا ثم ففوا

∆∆حلا

-خآ

ندرک رکف یاجب هدب ودقاع باوج . نیتمار

مدرک هاگن دقاع هب

؟ ملیکو .ایآ دقاع

مراهچ ودص تراپ
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؟ نیدوب هدرک جاودزا بقال موناخ .. موناخ . دقاع

دنوخن ور هبطخ االن نیا هگم مدرک شاگن بجعت اب

؟ سه یلکشم .هلب نیتمار

ندب باوج موناخ دیراذب افطل . دقاع

درک ماگن یلا وس و

مدش ادج شیپ زور هس اقآ جاح -هلب

تسب ونوماه همانسانش دقاع

یدوب هتفگن نم هب وت مرسپ . دقاع ...

مگب مهامش هب ومیصوصخ لئاسم مدیدیمن یزاین . نیتمار

ینوتیمن زور هد هام هس ات وت مرتخد حلا ره .هب دقاع

ینک جاودزا

دینک شیراک هی هشیمن .حاال نیتمار

دروآرد لوپ شبیج وت وزا

تدم همه نیا بوخ هیراک هچ نیا مرسپ للا... رفغتسا . دقاع

شور مزور هد وهام هس نیا نیدرک ربص

دییشک یفوه نیتمار

یاج هی میرب هنکیمن دقع ورام نیا هلعش میرب .ایب نیتمار

مینک دقع مینوتیم منیبب هگید
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رگم هنکیمن دقع طیارش نیا اب ور امش یکچیه مرسپ . دقاع

هرذگب زور هد وهام هس نیا هکنیا

همه هشیم لوپ اب هنامز نیا وت یریپ یگیم یچ .وت نیتمار

درک راک

.....-مار

میرب ایب هفخ . نیتمار

رس سوسفا اب طقف هراچیب دقاع دیشک وتفرگ ومتسد

نیتمار یارب دادیم نوکت

تشاذگ زاگور وشاپ نیتمار میدش نیشام راوس یتقو

مین دعب دموا رد زاورپ هب هشیمه ثم متخبدب نیشام

تشاد هگن هگید رضحم هی ولج تعاس

دنبب وتنهد کاچ نوا یلو وش هدایپ . نیتمار

دش هدایپ یرس شدوخ

مقشع هنوخ موناخ زور هی هک ینم رکش وتبهذم ایادخ

الق تاب نیا وت مداتفا هک دشیچ هخآ دوب منیسرآ

مدموا مدوخ هب شسحن یادص اب

؟ نشیمن هدایپ لزامدام . نیتمار

هدایپ نیشام زا نک تحار درم نیا رش زا ونم ادخ فووا

میدش رضحم دراو مه اب تفرگ ومتسد نیتمار مدش
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دییامرفب درم.

مینک دقع میتساوخیم مدزمان و نم شتسار . نیتمار

دایم هگید تعاس کی اقآ جاح . هرسپ

هلعش میرب ایب فووا . نیتمار

نونمم -

میدش نیشام هراوس هرابود نوریب میدموا رضحم زا

درک تکرح منیتمار

نیتمار -

؟ وگب . نیتمار

؟ دنوخ وتیمرحم هیآ میدوب هک یلبق رضحم نوا -

درک ماگن بجعت اب لوا نیتمار

نیا اه همانسانش ندرک زاب دعب شلا وس نیلوا .هن نیتمار

؟ روطچ یدرک جاودزا بقال هک دوب

یچیه -

هلعش . نیتمار

هنم هلب رظتنم طقف مدرک کف -

دش رجفنم هدنخ زا نیتمار مفرح نیا اب

مدوب هدیدنخن دوب تقو یلیخ مرگ تمد . نیتمار
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میدیسر هرخ بال داد همادا شهار هب ودرک توکس مکی دعب

هدایپ شقباطم منم دش هدایپ نیتمار هگید رضحم هی هب

نومطیارش ندید اب رضحم یلو میدش رضحم دراو مدش

درکن لوبق

مجنپ ودص تراپ

ندید اب میتفریم رضحم ره هب شقباطم نوریب میدموا

زا نیتمار تعاسود دعب هرخ بال درکیمن لوبق نومطیارش

دیشک تسد ش وجتسج نیا

هام هس هخآ هام.. هس یتنعل .ها نیتمار

رد هب سرت زا هک نم تمس تشگرب شاخرپ اب عفد هی

مدوب هدیبسچ نیشام

؟ اارچ یدش لا غشآ نوا نز ارچ ااه اارچ . نیتمار

یتمار -......

مدش تکاس دروخ متروص وت هک هدیشک اب

هگید هام هس دیاب ترطاخب وش هفخ وش هفخ . نیتمار

مسیاو

اب منم درک ندنور هب ورش تعرس اب درک نشور ونیشام دعب

شرخآ هک یا هداج هب مدرکیم هاگن هداج هب طقف سرت

مدوب هدیسرت اعقاو هگید رهش زا جراخ هب دشیم یهتنم

هی تفص گس هی نیتمار تسین نیسرآ نیتمار متسنودیم
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هدرمان

میر یم.. .. اجک ..جک... نیتمار ... تمار -

ممممممممنهج ... منهج . نیتمار

مبلق سرت تدش زا هگید ترامع هی هب میدیسر یتقو

رازهود ور دوب هتفر شنابرض

درب ونیشام نیتمار دش زاب هقیقد هی دعب رد دز قوب نیتمار

درک کراپ ونیشام ترامع رد ولج وت

وش هدایپ . نیتمار

مدرک شاگن سرت اب

ووووووش ههههدایپ . نیتمار

ترامع دراو مه اب دش هدایپ منیتمار مدش هدایپ سرت اب

میدش

؟ ساجک اجنیا نیتمار -

یزومرم نحل اب نیتمار

راذب وشمسا یاوخیم یچره ای هاگ هجنکش منهج . نیتمار

یدموا شوخ

؟ منک یگدنز اجنیا سین رارق هک نم یچ ینعی -

دیاب اقیقد ارچ یدش شوهاب هچ موناخ وووا . نیتمار

ینک یگدنز اجنیمه
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ریمب ......-نم

ییییییینامام . نایاش

دمویم مفرط هب تعرس اب هک متشگرب نایاش فرط هب

ملغب وت درک ترپ وشدوخ دیسر مهب یتقو

دوب هدش گنت بالت ملد نامام . نایاش

شولج متسشن وناز ود ور

ارب منامام لد هرب شرسپ هنود هی نوبرق نامام یهلا -

یتساوخیم نیمه هساو دعب : نادجو » دوب هدش گنت شرسپ

ومچب هک ؟-حاال ینک باختنا وتقشع تچب وتقشع نیب

هوهق یامشچ »هب یگب یچ یگن ونیا : نادجو مدرک باختنا

نییاپ متخادنا ومرس مرش اب ومدرک هاگن مرسپ یا

قن هچب ینومیم اجنیمه هگید زور هد وهام هس .ات نیتمار

هرسپ یووه هترانک متوقن

اقآ .هلب نایاش

مدرکیم هاگن تفگ اقآ شدوخ ردپ هب هک مرسپ هب بجعت اب

زا نیشمگ حاالم تدوخ لغب قاتا باال ربب وتردام . نیتمار

منم دیشک شدوخ اب تفرگ ومتسد نایاش مامشچ ولج

متفر شاهاب مدوب تهب وت نوچ

اادخ خآ ردپ نگیم منیا هب ادخ خآ

هنم قاتا منیا هتقاتا نیا نامام . نایاش
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مرب تنوبرق هشاب -

اوعد ونم هدب هدرم نیا راذن ماهنت هگید نامام . نایاش

هنوتیم

هشاب مرسپ هاش هشاب -

وت دایز دایمن ششوخ هدرم نیا نامام تقاتا وت ورب . نایاش

میشاب ورهار

مدز دنخبل شهب

دشیم ممرش مرسپ ور زا هگید اعقاو نوچ مقاتا وت متفر

متفر هرابود مدیشک زارد تخت ور متفر قاتا هب هجوت یب

ور نوا هب ور نیا زا میگدنز هک یبش نومه بش نومه هب

دش

هتشذگ هب کب شلف ∆∆

متشگ شلا بند مشچ اب مدموا یا هگید زیچ هساو نم

خال میگدنز نم درم دوب هدش پیتشوخ هچ مدرک شادیپ

ولج متفر هوشع اب هص

؟ نیتسه بوخ دار یاقآ -سالم

نیبوخ امش بوخ نم موناخ هلعش دار.سالم نیسرآ

زاب شین اب نداد پات یت مهب راگنا هک نم

ههههلب . هلعش
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دایز نومتمس دموا ینیس اب تمدخ شیپ هی هعقوم نومه

متشادرب ناویل هی مدوبن یازیچ نیچمه دنب ودیق وت

تفر باال تسار هی تشادرب منیسرآ

مشش ودص تراپ

مدروخ پولق هی هک باال مدب هعفد هی نوا ثم مدموا منم

یلو متسین نید دنب ودیق وت متفگ هتسرد مداتفا هفرص هب

رتهب هک مکی دوب خلت ردقچ ها ها دوب یتفوک هچ هگید نیا

نیسرآ هدنخ اب هک مدرک فاص ودوب هدش مخ هک مرمک مدش

چلا هچ هدنخیم نیشنلد هچ ادخ یاو مدش عجاوم

هش تلا چ یادف هلعش یهلا یراد یلگشوخ

روخن یرادن تداع هک وت رتخد بخ . نیسرآ

قترس منم

یکی ماوخیم مشوخ االمن منک شناحتما متشاد تسود -

مروخب ینعی ... فوک هگید

دزیم ههقهق هگید نیسرآ

رتخد ینیریش ردقچ وت ملد یاو . نیسرآ

منووج نیسرآ تفطل رظن -

مه وت درک وشامخا و دش یدج هرابود نیسرآ مفرح نیا اب

مدرک رید شخبب مقجع .سالم انوس

درک هاگن نم هب مشخ اب دعب
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مقشع هرادن بیع . نیسرآ

میصقرب میرب ایب ینیسرآ . انوس

میرب یکوا . نیسرآ

هک مدرکیم هاگن نوشهب صرح اب متشاد منم نتفر انوا

دش یلا خ تداب ارچ ییموناخ دشیچ . نیتمار

دیصقرم هگید یکی اب تقشع تمشچ ولج مهوت -هگا

یدش یمن یروطنیا

هراد یلح ار هی یچره یلو ارچ . نیتمار

؟ یچ -

ینک ادیپ تدوخ دیاب هگید ونوا . نیتمار

تفرگ هلصاف زا وتفگ ونیا

هک دموا مدای عفد ......هی

∆∆حلا

مدموا مدوخ هب یسک ندز رد یادص اب

دییامرفب -

وت دموا نووج رتخد هی

مرایب اذغ نوتارب نتفگ اقآ موناخ ».سالم همدخ » لحاس

ماپ ور تشاذگ ونیس دعب
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دینک لیم شرخآ ات نتفگ .اقآ لحاس

منک تفوک دیاب منک لیم هه

مشاب اهنت ماوخیم ورب بوخ لیخ -

دنلب مشخ اب دموا رد ندش لفق یادص یلو تفر هرتخد

نیا نکاو رد هب مدیبوک تشم اب تفر رد تمس هب مدش

ااه یدرک لفق ورد ارچ ور هدرم باص

ساقآ روتسد موناخ هدنمرش . لحاس

متخت تمس هب متشگرب هرابود نیتمار هنک تتنعل ادخ

متسشن شور

هتشذگ هب کب شلف ∆∆

هشقن هی هیدنب طرش قشاع نیسرآ هک دموا مدای عفد هی

مرس وت دز موش

لبم ور تسشن تشگرب دش مومت شصقر هرخ بال

دوب هتشذگ هقیقد جنپ

؟ یدنب طرش یایم -

درک مهاگن لا وس تم عال هی اب نیسرآ

تمع حاورا «هرآ میدنب طرش قشاع منم بوخ هیچ -»

؟ یچ تقونوا . نیسرآ
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دروخ یکسیو رتشیب یکره -

داد رس ههقهق نیسرآ هرابود مفرح نیا اب

یدموین رب زمرق بارش سپ زا هک وت هجوج هخآ . نیسرآ

یروخب یکسیو یاوخیم

نک هرخسم وتدوخ ههههههرآ -

دوب راد هدنخ یلیخ یلو نزن دیشخبب بخ . نیسرآ

رهق تلا ح هب ومرس یدنبب طرش متساوخن ال صا -ها

متشاد وشاوه یمشچ ریز یلو مدنودرگرب

هجوج یراین مک طقف هلوبق . نیسرآ

هجوج یگن مهب ردقنا هشیم -ها

متفه ودص تراپ

باال درب میلست تلا ح هب وشتسد نیسرآ

هشاب .. هشاب . نیسرآ

دز ادص وشاه همدخ زا یکی شدعب

نابرق .هلب همدخ

رایب یکسیو یرطب اتود . نیسرآ

تعاطا . همدخ

تشگرب یکسیو ناویل اتود اب هقیقد ود دعب تفر همدخ
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مدروخ گ.و.ه.ی بجع ادخ خآ

ویکی تشاذگ نم ولج ویکی درک زاب ورایکسیو رد نیسرآ

نم شیپ یکی شدوخ شیپ یکی ماناویل اتود شدوخ ولج

هتشاد وماوه تدوخ ادخ مروخیم گ.و.ه.ی هچ مراد نم

وتاوه مادخ یاوخیم ینکیم مارح راک یراد : نادجو » شاب

هشاب هتشاد

موناخ هلعش یا هدامآ بخ . نیسرآ

دار اقآ -هلب

مینکیم عورش بوخ لیخ . نیسرآ

درک ماگن رظتنم دروخ شدوخ وناویل نیلوا و

مدرب ناویل تمس هب متخیر مک هی نوزرل یاتسد اب منم

؟ یراد راکیچ اجنیا وت نیسرآ . انوس

مدید بوخ وتیعقوم منم درک هاگن انوس هب نیسرآ

مکحم وناویل و مدرک یلا خ ملغب نودلگ وت وناویل تایودحم

زیم هب مدیبوک

مدروخ ویلوا مرظتنم دار یاقآ بخ -

انوس تمس درک وشور دعب متمس تشگرب نیسرآ

تشیپ مایم دعب ورب عفال .وت نیسرآ

.اما انوس ....
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ورب متفگ . نیسرآ

نیسرآ هنک تتنعل ادخ . انوس

وتخیر شوخ یارب هگید ناویل هی نیسرآ و تفر انوس

دروخ

مرظتنم . نیسرآ

متشاد سرتسا مدرب مابل تمس هب متخیر هرابود منم

دوب نم موز منیسرآ

نیسرآ .سالم نیتمار

مدرک رارکت وملبق راک هرابود تشذگ ریخب فووا

مدیدن ییاج ورامش نم دینئمطم . نیسرآ

مشاب هدرک یبدا ضرع دموا طقف رریخ . نیتمار

تفر نیتمار

سامش تبون نیسرآ اقآ بخ -

ورب رادرب مرس زا تسد یدرب وت فووا . نیسرآ

نیب هرخ بال متشگ نیتمار لا بند مدش دنلب ماج زا بجعت اب

مدرک شادیپ تیعمج نوا

وناب .هب نیتمار

؟ دش یروطنیا نیسرآ هک دشیچ -
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کمک تهب نم مراب نیا نودب یلو یمهفیم ادعب . نیتمار

مدرک

هب سوسحمان نیتمار یکمک هچ یدرک کمک وت یچ ینعی -

داتسرفیم باال یکسیو مه رس تشپ هک درک هراشا نیسرآ

شاهاب یدرک راکیچ یتنعل -

اعقاو وب وت هناقمحا هشقن نوا زا رتهب نیا منک کف . نیتمار

یتسنوتیم یک ات چگ ای هلقع ترس وت دوب هیشقن هچ نوا

یرب یبآ ریز

نییاپ متخادنا ومرس

بقال منم شقاتا هریم هراد هتیعقم نیرتهب بخ . نیتمار

راک یلیخ هک میرب متخادنا راک زا وشقاتا نیبرود متفر

میراد

م مقشع هرخ بال هکنیا یروآ دای اب یلو مدش نومیشپ شلوا

نیسرآ رواجم قاتا باال میتفر نیتمار اب هشیم نم لا

میرادن تقو دایز هک رارد وتسابل دوز . نیتمار

دروآرد منیتمار مدروآ رد وماسابل

شابل واب دز همیخ مور دموا منیتمار تخت ور متفر نم

هب درک عورش مندرگ تمس تفر مابل دعب درک لفق ومابل

نم و.... وماپ الی درب وشرس هرخ وبال نتفرگ زیر یازاگ

قاتا میتفر شدعب مدش نز نیتمار هلیسو هب بشنوا
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خ.و.ن.ی هچراپ نم درک لغب ونیسرآ هنت باال نیتمار نیسرآ

ریز مدروآ رد وشدوخ مالهف هتبلا شریز متشاذگ ور

نوریب تفر نیتمار شدعب مدرک تسرد مدوخ مشاهاپ

مالهف مدیباوخ شنیس ور شدعب مدروآرد ونیسرآ یاسابل

نومور متخادنا میور

متشه ودص تراپ

مدیباوخ متفرگ

مدش رادیب مشوگ لغب یسک داد اب حبص

؟ یینکیم یییطلغ هچ اجنیا .وت نیسرآ

مدرک راکیچ بشید دموا مدای هزات مدرک زاب ومامشچ الی

؟ ینکیم یطلغ ههچ نم قاتا وت ااجنیا ممهوت .اب نیسرآ

مداد نوشن هدز تهب ومدوخ

یدرک یطلغ هچ.. ..وت..وت منکیم راکیچ ... اجنیا -نم...نم

یگیم یچ مهفب . نیسرآ

مرس مزیرب مرس وت یکاخ هچ حاال نم یضوع وت مهفب -وت

هدرک رواب مدش لا حشوخ تهب وت تفر . نیسرآ

هرادن ناکما نیا .هن نیسرآ .....

دش تکاس داتفا ینوخ مالهف هب شمشچ یتقو یلو
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رد مکشا هرخ اتبال مدرکیم رکف دب یازیچ هب شمه منم

دموا

دش زاب قاتا رد شمدزیم هک روط نیمه شنوج هب مداتفا

دش کشخ متسد دش نایامن رد وت اباب تماق

شبلق ور شتسد »اباب اباب یاو دوبن ممانرب وت نیا ایادخ »

دوب هدش مخ شرمک و دوب

وت نیایم رخ ثم یروط نیمه ارچ اقآ .هلب نیسرآ

رخ تفگ نم یاباب هب نیا یچ

تخت ور نیسرآ یلیس اب هک شندز هب مدرک عورش هرابود

دنلب تسد نم ور درک دنلب تسد نم ور نیسرآ مدش ترپ

یسک هب بجعت اب مدروخ هک مود یلیس اب هک ینم ور هنک

اباب مدرک هاگن درک دنلب تسد مور هک

مدرک هاگن شهب میکشا یامشچ اب

وربآ مسرب تباسح هب ادعب هک میرب شوپب سابل وشمگ اباب.

وشمگ یتشاذن مارب

هراپ حاال هک ماسابل مدش دنلب روز هب منم نوریب تفر اباب

یفرح ال صا هک هار وت مداتفا هار اباب لا بند مدیشوپ وندوب

مقاتا وت درب تفرگ ومتسد اباب هنوخ میدیسر یتقو میدزن

هب داتفا درک زاب وشدنب رمک ولج دموا درک لفق تسب ورد

منوج
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نوریب تفر اباب منک راکیچ متسنودیمن متشاد درد ردقنا

ات مدوب ینادنز هام کی ات زور نوا زا درک لفق تشپ زا مرد

اباب داد ربخ اباب هب اسیرتآ دوب دب حملا ردقنا زور هی هک نیا

شیامزآ مساو رتکد رتکد میتفر مدیشوپ سابل دموا

ردقنوا مدرک هاگن اباب هب مشاب رادراب داد لا متحا و تشون

رتکد زا ومچ رتفد صرح اب اباب وگن هک دوب هدش زمرق

اباب مداد وشیامزآ هاگشیامزآ تمس میتفر نوریب میدموا

باوج ادرف سپ ات تفگ لوئسم یلو میراد هلجع تفگ

وت مدش ینادنز هرابود هنوخ میتشگرب اباب اب هشیمن هدامآ

هرخ بال یلو مروخب متسنوتیمن اذغ سرتسا زا زورود نوا

فرح اب بشنوا ات هگا اباب دوب تبثم باوج دموا دوعم زور

و هرادن نم مسا هب یرتخد تفگ هگید دزیمن هک دزیم

متفرگ لد هب هنیک طقف زورنوا زا طقف ساسیرتآ شرتخد

مفرط هی زا دب ممشچ هب یلو دوبن رصقم هکنیا اب اسیرتآ زا

اتاجنپ دوب لکشوخ سب زا نوریب میتفریم مه اب یتقو بقال

یلو ندادیم داهنشیپ شهب هچوک رس ات هت زا رسپ

دوب انیا وتیاکش وکردم لا بند اباب دش دقع مارب انیمه نم....

هب نیتمار هچب و مدش نیسرآ نز نم دش قفوم هرخ هکبال

هریمن مدای تقو چیه لوا سلا ود ات داتفا نیسرآ ندرگ

یوت هک دش رتهب یمک سلا هس دعب یلو دوب الق خا دب ردقچ

یچمه ر.ی.دوت نیتمار سلا راهچ

∆∆حلا

مهن ودص تراپ
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دش زاب رد هک مدرک هاگن رد هب رد وت دیلک شخرچ یادص اب

وت دموا نیتمار

مشخ اب دعب یلو دوب لا یخیب لوا درک هاگن مهب نیتمار

تفگ

؟ یدرک هیرگ . نیتمار

هکشا زا سیخ مدید مدز تسد متروص هب بجعت اب

مداتفا ماباب هدای .. هزیچ -ما..

ریخن مگب منم شوگ ود نوویح نوا یدرک رکف .هگا نیتمار

یتدوخ یتفرگ بتشا

مدرک شاگن هیفسردنا لقاع

انشوگود انوویح همع منک کف -

درک مهاگن مشخ اب نیتمار

ههشاب ههتسب تلا گ هههلعش . نیتمار

نشاب هتشادن شوگ انوویح هگا مگیم تسار بخ -او

نونشب روطچ

هههههههفخ . نیتمار

مشین شیخزرب هفایق ندید اب هک مدرک شاگن زاب شین اب

دش هتسب

هک داتفا اذغ ینیس هب شمشچ هنزب یفرح دموا نیتمار
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مدوب هدزن بل

هرآ ینک جل نم اب دایم تشوخ یلیخ . نیتمار

دشیم کیدزن مهب مدق هب مدق تشاد هک نیتمار هب سرت اب

متفرگیم هلصاف شزا مدق هب مدق منمو مدرک هاگن

؟ دایم تشوخ یتفگن . نیتمار

تسشن نیتمار تروص ور یدنخزوپ راوید هب دروخ تشپ

تارب ملد مینک هرطاخ دیدجت هی سین رتهب بخ . نیتمار

ولوچوک کسورع هدش گنت

مداد تروق ومنهد بآ سرت اب

مدب هیده تهب هگید ین ین هی ماوخیم . نیتمار

؟ ییچ -چ....

هک هتراب نیلوا هگم یکسورع یدیسرت ارچ . نیتمار .....

ووووش هفخ وش... هفخ -

هگید هام هس رارق هکوت هروخیم یصرح هچ نووج . نیتمار

نوا االنای سپ یش منز .....

دش تکاس شتروص وت نم هدیشک اب

ینک مشزرا یب وت مراذیمن مراد شزرا مدوخ هساو -نم

یداد تسد زا وتشزرا یک وت ینودیم شزرا وهوا . نیتمار
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هکینامز مدرک تنز نم هک ینامز مگب تهب نم راذب یموناخ

وش هفخ -

وشمگ میگدنز زا شنوج هب مداتفا منوج یب یاتشم واب

میگدنز میگدنز وت یدموا هک یزور زا دایم مدب تزا هوریب

دش نجل

هشیم یشحو رتشیب مگیمن یچیه یه ههههسب . نیتمار

مشدوخ تخت ور درک مترپ دنوچیپ تشپ زا تفرگ ومتسد

دشیم کیدزن مهب هظحل ره شابل دز همیخ مور

مهد ودص تراپ

زاب رد هک تشاد هلصاف شابل اب مابل تشگنا دنب هی هزادنا

دموا نایاش یادص دش

هلعش امام . نایاش

ینامام منوج مرسپ تمس متفر مدز سپ ونیتمار یرس

نیسلآ اباب هگا ینودیم یدلکیم لا کیچ یتشاد .وت نایاش

.....فب

یاشوگ زا یکی ولج دموا اه وگن اباب نوا هب ردقنا . نیتمار

دنوچیپ و تفرگ ونایاش

متسنودیمن منم درکیم مادص دزیم داد هیرگاب نایاش

منک راکیچ

حاال گس هلوت یگن اباب نوا هب هگید تهک هیبنت نیا . نیتمار
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تقاتا وت وشمگ م

شقاتا وت تفر دعب درک هاگن نم هب لوا هیرگ اب نایاش

تتریغ هب اشاح نگیم اباب مهوت الهب صا دوب یراک هچ نیا -

چ هنودب شاباب ونیسرآ هراد قح هچب .....

مدرک شاگن یکشا یامشچ اب مدش هفخ نیتمار ینهد وت اب

رایب ونوا مسا هگید راب هی طقف راب هی یراد تئرج . نیتمار

منکیم تراکیچ نیبب

نیمز مداتفا وناز ود اب منم نوریب تفر قاتا زا نیتمار

منایاش اب نیسرآ راتفر هب هتشذگ هب متفر هرابود

هتشذگ هب کب شلف ∆∆

؟ ساجک اباب نایاش . نیسرآ

دشیم میاق ترامع رد نوتس تشپ هشیمه نایاش

نیا نم دایمن اباب نایاش هک حاال سپ بخ لیخ . نیسرآ

شرسپ هب هدب ات یلع هب مدیم مربیم ویلر تنک گرزب نیشام

لغب دیرپ نوریب دموا نوتس تشپ زا نایاش شفرح نیا اب

درک نیسرآ یاهوم ندیشک هب عورش نیسرآ

هلآ تلا گیداب لسپ هب یدب ونم نیتام یاوخیم .هک نایاش

صا مدرک طلغ اباب هشاب وماهوم یدنک هچب خآ .خآ.. نیسرآ

مرس هب سیگ خآ وماهوم نک لو تدوخ مهلا همه ال
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یتشاذن

تسود ...اباب تسود .. تسود خخخ . نایاش

∆∆حلا

ومچب یدرک هنووید نیا تسد ریسا ونم شاکیا ایادخ -

یدرکیمن

نیمز نیمه ور هک مدوب هدش هتسخ ردقنا هیرگ تدش زا

درب مباوخ

اسیرتآ

روخیم نوکت یه مچب مدش یاوه مدینش وشادص یتقو زا

خخآ -

خخخخخخخا دش عورش ههرابود

وت دموا نابهگن هی دش زاب رد

ینکیم خوا خآ یه هیچ . نابهگن

خخآ مراد درد -رد...

منکیم ادص وراقآ .االن نابهگن

مهدزای ودص تراپ

دموا نوساره هفایق اب رایتاس هقیقد جنپ دعب تفر نابهگن

وت
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؟ هدشیچ . رایتاس

خخخآ مراد درد درد.. -

ملغب دنوشوپ روز هب دروآ سابل مارب دمک زا تفر رایتاس

نیشام لخاد تشاذگ ونم رایتاس نیشام تمس مدرب درک

تشاذگ وشاپ درک نشور ونیشام دش راوس عیرس مشدوخ

مسفن ریگ تعرس ره رس یلو دنوریم تعرس هب زاگ ور

کراپ ونیشام رایتاس میدیسر هرخ بال تشگیمرب تفریم

دنلب شاتسد ور ونم درک زاب ونیشام رد دش هدایپ دموا درک

دیودیم ناتسرامیب فرط هب درک

تسین رتکد هدش بارخ نیا ..وت رتکد ... رتکد . ایتاس

مدیمهفن یچیه هگید

رایتاس

مدز هدبرع ابیرقت ملغب وت شوه یب یاسیرتآ ندید اب

اقآ؟ ربخ .هچ راتسرپ

رررتکد هدیم نوج هراد منز ساجک رتکد -

دایب رتکد ات قاتا نوا وت دیربب ونوتموناخ امش . راتسرپ

هنک هنیاعم ونوتموناخ

وشاهوم تخت ور شمتشاذگ مدرب قاتا تمس هب وراسیرتآ

مدرک زان شلا ور زا

یدیم هزاجا مرسپ . رتکد
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نامیاز تقو دش مولعم رتکد صیخشت اب رانک متفر

ندموا راتسرپ اتدنچ هقیقد دنچ دعب نوریب تفر ساسیرتآ

مدب لیکشت هدنورپ متفر منم ننک شدامآ لمع هساو ات

تمس متفر دش مومت هدنورپ یاراک تعاس مین دعبرخ بال

اب ندروآ نوریب وراسیرتآ دش زاب قاتا رد هک اسیرتآ قاتا

لمع قاتا تمس هب دراکنارب

مهدزاود ودص تراپ

یتقو متفر نوشتشپ منم ندرب لمع قاتا تمسق تمس هب

متساوخ منم ندرک دراو وراسیرتآ لمع قاتا هب میدیسر

دش عنام اراتسرپ زا یکی هک مش دراو

وت نیایب دینوت یمن امش .اقآ راتسرپ

...-اما

دیش قاتا دراو دینوت یمن امش متفگ .اقآ راتسرپ

یلدنص ور رابجا هب منم دش لمع قاتا دراو شفرح نیا دعب

دوب تعاس هب ماگن شمه متسشن ناتسرامیب یزلف یاه

یادص دوب هتفر اسیرتآ هک دوب هدش هقیقد جنپ طقف یلو

هتسشن نم ثم ما هدع هی دمویم لمع قاتا وت یانز غیج

نوریب نایب یتنعل قاتا نوا زا نوشچب ای نوشقشع ات ندوب

مدید مدرک هاگن نوریب مدموا مراکفا زا میشوگ یادص اب

لگزان
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مرادن مباصعا وگب دوز لگزان هیچ -ولا

شقاتا وت هرتخد نیا ارچ منودب متساوخیم هتچ .او لگزان

تسین

شدرد اسیرتآ یدوب اه هچب شیپ ترامع وت وت یتقو -

ناتسرامیب شمدروآ تفرگ

دموا شوخ نومعمج هب سپ . لگزان

هگیم الیل هگیمن یسک یشاب الل لگزان -

یتاس . لگزان ....

منک عطق دیاب -

مدرک عطق وطابترا مدادن ندز فرح تلهم شهب هگید

همه نیا نم تشذگ عبر هی هزات فووا مدرک هاگن متعاس هب

هب ومدوخ دنلب یامدق اب مدش دنلب ماج زا لگزان اب مدز کف

دیمهفن متسشن تکمین هی ور مدنوسر ناتسرامیب طایح

نوا یور زا یرس دوب بش مدش دنلب یتقو درب مباوخ یک

یتقو ناتسرامیب تمس تکرح مدش دنلب کشخ تکمین

قاتا دراو تشاد راتسرپ هی هزات ناتسرامیب ولج مدیسر

متمس تشگرب هک مدرک شادص دشیم لمع

.هلب راتسرپ

؟ نوریب شنیدروآ دشیچ ام ضیرم -

؟ شمسا نوترامیب دیشخبب . راتسرپ
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ایرآ اسیرتآ ... اسیرتآ -

نارگن نملا س نوشودره هلگشوخ رتخد نوا ناهآ . راتسرپ

دیشابن

نوترسمه مه نوترتخد مه نملا س نوشودره

فووا -

نودب رتشیب نوشردق . راتسرپ

دش رود دز مهب دنخبل هی هک مدرکیم هاگن شهب بجعت اب

هگید یلو هقاتا مودک اسیرتآ منودیمن نم دموا دای هزات

شریذپ متفر رابجا هب دوب هتفر

دیشخبب -

دروآ باال وشرس ومخا راتسرپ

نوترما . راتسرپ

قاتا مودک هب ور ایرآ اسیرتآ نوتضیرم منودب متساوخیم -

تسه

تفگ شلبق نحل نومه اب

؟ دیتسه شراک هچ امش . راتسرپ

مدز داد ابیرقت تخیر مهب مباصعا منم

هن ای سه قاتا مودک یگیم حاال متسه شرسمه -
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تفر مهب هرغ مشچ هی راتسرپ

نمضرد هناتسرامیب اجنیا یگب ینوتیم مرت مورآ .اقآ راتسرپ

متسین رک منم

متفگ تیعطاق اب

مرسمه قاتا هرامش -

وت درک وشرس دوب هدش زمرق تینابصعا تدش زا راتسرپ

یانودنود نیب باالزا دروآ وشرس نتشگ یمک دعب روتینام

شدش دیلک

قاتا . راتسرپ ۱۳۴

مدرشف وروسناسآ همکد روسناسآ تمس متفر یرس

مهدزیس ودص تراپ

سب زا یندموا هچ یلو دموا روسناسآ یطعم یلک دعب

متفریم دیاب نم میدوب مراهچ هقبط ام نوچ دوب غولش

وهدزون هقبط همکد مداد اج مدوخ روز هب مهدزون هقبط

یوب و داسیمیاو روسناسآ هقیقد جنپ هقبط ره رس مدز

باال دزیم قرع یوب ندروخیم نوکت هی مدرم اترو هی مقرع

مومح هی مدرم نیا منیبب ماوخیم مدروایم باال متشاد هگید

متفرگ درد رس قرع تدش زا یاو نریمن

ومد هی نوریب مدموا عیرس مهدزون هقبط میدیسر هرخ بال

متفرگ مدزاب
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مدشیم هفخ مدنومیم وت نوا هگید مکی هگا شیخآ -

مدرک تقد اقاتا هرامش هب مداتفا اسیرتآ دای هزات

-۱۲۳.۱۲۴.۱۲۵.۱۲۶.۱۲۷.......۱۳۰.۱۳۱.۱۳۲.۱۳۳ قت هی شاهانیا .

وجوج مدق اپ موناخ اسیرتآ سالم مدرک زاب ورد مدز رد هب

کرابم

درک هرجنپ تمس وشرس نم هب هجوت یب اسیرتآ

شتمس متفر

یتآ -.....

ینکیم فصن ونم مسا یترج هچ هب وت وش هفخ . اسیرتآ

اسیرتآ دیشخبب -

ندوب هتخود مهب وشابل راگنا هرابود

؟ یدید ور وجوج -

اسیرتآ ................

لغب زیم ور مدیبوک تشم اب دش دروخ مباصعا عفد هی

شتخت

؟ ینکیم توکس ارچ هتچ وگب -د

ماوخیم ومدوخ رهوش شوغآ ملد مگب اه مگب یچ . اسیرتآ
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داوخیم ومچب یاباب ملد مگب

درک مینابصعا رتشیب ماسیرتآ دوب یبصع

وت داوخیم ویضوع نوا شوغآ تلد هک یدرک طلغ -وت

ونشب مبوخ اسیرتآ مگیم یچ ونشب تلد نوا اب یدرک طلغ

ممممنم ممممممنوا هنزب رفن هی هساو دیاب طقف لد نیا

االمن هدش گنت لا غشآ نوا ارب تلد یگب هک امونشن هگید

؟ ساجک مرتخد وگب

؟ ترتخد .د... اسیرتآ

وگب طقف مریگیم همانسانش شارب مریم ادرف اسلا -هرآ

ساجک وت کرادم

نم؟ کرادم ادم... . اسیرتآ

منکیم ادیپ مدوخ هرادن بیع -

ههههههن .ن.... اسیرتآ

همانسانش مدوخ مسا هب اسلا ارب دیاب هرخ ؟بال هن یچ -

مریگب

شاب میریم مهاب مش بوخ ممدوخ اسیاو . اسیرتآ

مدرک شاگن هدش زیر یامشچ اب

ساجک تکرادم منودیمن هک نیا رطاخب طقف منوا شاب -

منیبب ور وجوج نیا مرب نم
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شاب . اسیرتآ

ور وجوج ات متفر لا فطا شخب تمس وهب مدز قاتا زا

منیبب

اسیرتآ

ههراچ هار لا بند منم هنیبب ور اسلا ات تفر رایتاس

ادخ ناطیش نیا رش زا مربب هانپ یک هب منک راکیچ اادخ -

هتسباو شهب نم ممهفیم مراد هزات دوب اجنیا نیسرآ شاک

هک هن مراد عالهق م.ت.ج.ا.و.ز.گ.ر.م هب هکلب مدوبن

یگدنز درم اهنت منودیم مراد شسود یلو مشاب شقشاع

هشاب نیسرآ هنوتیم طقف نم

مهدراهچ ودص تراپ

ااااااااااایب مکمک ایب نم درم

وت دموا راتسرپ دش زاب قاتا رد عفد هی

اه هناتسرامیب اجنیا موناخ هتربخ .هچ راتسرپ

دوبن مساوح دیشخبب -

هی عفد هی هک هرب تساوخ تفر هرغ مشچ هی مهب راتسرپ

تشگرب مدز شادص دز مرس هب یرکف .

.هلب راتسرپ

منک هدافتسا نوتیشوگ زا هشیم -
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دییامرفب .هلب راتسرپ

قوب یلو متفرگ ونیسرآ هرامش متفرگ شتسد زا ویشوگ

مشوگ زا زونه یلو مدرک عطق مدش نومیشپ هدروخن

قوب راهچ دعب متفرگ وشرامش هرابود هک مدوب هدادن هلصاف

داد باوج

دیامرفب .هلب نیسرآ

...-رآ

مییاق مالهف ریز ویشوگ وت دموا رایتاس دش زاب قاتا رد

وزا مدیم شهب دعب ویشوگ مدرک هراشا هراتسرپ هب مدرک

راگنا یلو هنکن عطق نیسرآ ونفلت دوب مساوح فرطنوا

دوب نم اب سناش

فیح ... فیح یلو هلگشوخ یلیخ مدید ور وجوج . رایتاس

یضوع نوا هچب هک

ساسلا هردپ نیسرآ نک تبحص تسرد رایتاس -

تیلا ح متفرگ مدوخ مسا هب وشمانسانش یتقو .هه رایتاس

یراذن ممد وراپ هگید هک هشیم

رد مالهف ریز زا ویشوگ نوریب تفر قاتا زا هرابود رایتاس

هدینش ینعی دش یلا خ مداب یشوگ ندید اب یلو مدروآ

مهم نم شاباب شیپ هرب اسلا راذب ننک مکمک تدوخ اددخ

هک تسین ماهاب یسک هگید ممدوخ طقف یروطنوا متسین

هک مریگب وشرامش هرابود متساوخ هنک دیدهت شاهاب ونم
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یلو رانک منزب وسا لا یخیب متساوخ لوا دموا سا هی

دوب نیسرآ هرامش

مشکیم ح.ر.و.م.ی.ت.و هچب نوا وت منکیم تادیپ هرخ ̀̀بال

`̀

هدینشن ونومادص هک مدش امئمطم شسا اب

قاتا رد ندش زاب اب مفرح نیا دوب یچ نم هانگ ادخ هخآ -

دش دراو قادنق هی اب یراتسرپ دش یکی

یلیخ نم نوچ یرادیب هبوخ ینامام سالم .هب راتسرپ

همنجگ

ارب وملغب و مدز هشاب رت کیچوک مزا دروخیم هک راتسرپ هب

مدرک زاب مرتخد

مهدزنوپ ودص تراپ

سابل همکد ملغب تشاذگ مورآ ور هچب ولج دموا راتسرپ

نهد تشاذگ دروآ رد س.ی.ن.م.و درک زاب وناتسرامیب

ندروخ هب طقف نم یلو تفگ مهب مشور دنچ و مرتخد

درکیمن لوبق س.ی.ن.م.و لوا هتسرد مدرکیم هاگن مرتخد

اب متشاد هک روطنومه هروخیم یقوش هچ اب هراد االن یلو

رایتاس دش زاب قاتا رد مدرکیم هاگن مرتخد ندروخ هب قوذ

درک شاگن تشگرب راتسرپ وت دموا

ایب هروخیم ریش هراد تچب یدموا یعقوم بوخ . راتسرپ

نیبب
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دوب هتفر مامخا دوب هداد رایتاس هب وردپ بقل هک نیا زا

نم رتخد یارب منوا اصوصخم

رایتاس نوریب تفر قاتا زا هتکن یلک نتفگ دعب راتسرپ

دوب نم هریخ

یرادرب نم ور زا وتامشچ منک شهاوخ هشیم -

دعب دنوم هریخ مکی مامشچ ور دیخرچ شامشچ رایتاس

دوب رایتاس هب مساوح همه منم هرجنپ تمس تفر تشگرب

هدرگن رب تقو هی هک

تدوخاب یریگ میمصت مراد تارب داهنشیپ .هی رایتاس

؟ یداهنشیپ -هچ

نم تمس تشگرب هرابود رایتاس

ای نم همانسانش وت هریم اسلا مسا .ای رایتاس ....

شفرح طسو مدیرپ

-ای

هاگشرورپ هریم متفگ بقال هک روطنومه اسلا . رایتاس

مدرشف مدوخ هب رتشیب وراسلا شفرح نیا اب

مچب زا روطچ مردام هی نم یگیم یچ یمهفیم تدوخ -

مرذگب

ینکب لد شزا ینوتیمن وت هتچب نوا هک روطنومه . رایتاس
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مرذگب تزا منوتیمن متقشاع نم

راک زا راک هکنیا زا لبق دیاب مدوب هدش هتسخ اعقاو هگید

هرذگب

نیسرآ

مدرکیم هاگن ونوریب متشاد مدوب هداسیاو مقاتا هرجنپ ولج

وشلا ح هن متشاد وشسح الهن صا یلو دز گنز میشوگ هک

متفر زیم تمس هب سین رادرب تسد فرط مدید یلو

سانشان متشادرب ویشوگ

دیامرفب -ولا

نیسرآ ++رآ..

..............

اااااااااسیرتآ ... اسیرتآ ... اسیرتآ -ولا

مدرک عطق ونفلت هدیمن باوج مدید

هنکیم ادص وممسا هنزیم گنز هدرک ادیپ دیدج شور هه

هنک یبصع ونم رتشیب ات هدیمن باوج دعب

مهدزنوش ودص تراپ

هرابود مدش نومیشپ یلو تخت ور مدرک ترپ ویشوگ

ندرک پیات هب عورش سا ما سا متفر متشاد رو ویشوگ

مدرک
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ح.ر.و.م.ی.ت.و هچب نوا وت منکیم تادیپ هرخ ̀̀بال

مشکیم `̀

ثم مباصعا مدرک ترپ ویشوگ هرابود مدز ولا سرا همکد

تشم اب نیمز ریز مرب مکی متفرگ میمصت دش دروخ هشیمه

هب تخیر مهب مباصعا مکی ات سکوب سیک نوج هب متفویب

قاتا زا مدیشوپ ومیشزرو سابل تسد هی متفر دمک تمس

یتقو نییاپ متفر نوشزا متفر اه هلپ تمس مدش جراخ

تفر مدای نیمز ریز تومیر دموا مدای مدش نیمز ریز دراو

مدش شدراو متفر قاتا تمس باالهب متفر وراه هلپ هرابود

ونم یسح هچ منودیمن هک مرب متساوخ متشادرو وتومیر

هرابود متشادرو زیم ور زا ویشوگ دنوشک یشوگ تمس هب

مدش دراو مدرک زاب وشزرو قاتا رد نیمز ریز متشگرب

سکوب یاهشکتسد قاتا لقب یلسع ور متشاذگ ویشوگ

شندز هب مدرک عورش سکوب هسیک تمس متفر مدرک متسد

ح.ر هچب نوا و اسیرتآ دوب رت یوق یلبق تشم زا متشم .ره

مدیدیم سکوب هسیک یاج و.م.ی.ش.و

یلو دوبن رادرب تسد یلو دیکچیم مور ورس زا قرع هگید

نوا هتبلا دوب سکوب هسیک نیا یاج اسیرتآ اعقاو شاک

شمدزیمن یروجنیا هعقوم

دموا مدوخ هب نفلت گنز یادص اب

میشاب نومدوخ یاوه حولا وت زور هی نتشاذگ -هگا

مداد باوج سانشان مدرک هاگن متفر نفلت تمس هب
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دییامرفب -ولا

؟ دار یاقآ .سالم سانشان

متسه مدوخ -هلب

ایرآ اسیرتآ مسا هب یموناخ هی مگب متساوخیم . سانشان

نارهت نیایب هک مدب ربخ نوتهب هتفگ مهب

؟ یچ ارب نارهت ... نارهت -

مهدفه ودص تراپ

مدب الع طا نوتهب نتفگ طقف منودیمن نم .واال سانشان

ظفاحادخ «.......» ناتسرامیب نیایب

مدموا مدوخ هب قوب دتمم یادص اب

ادخاو هناتسرامیب هنارهت اسیرتآ تفگ تفگ یچ االن نیا -

هشاب ناتسرامیب اسیرتآ دیاب ارچ هتفیم یقافتا هچ هراد

متساوخ باال متفر اه هلپ زا نوریب مدز نیمز ریز زا یرس

مدرک ادص « دراگیداب » بارهس مدرک درگ اپ یلو مش قاتا دراو

نابرق .هلب بارهس

نارهت میرب دیاب نک هدامآ ونیشام -

نابرق .هلب بارهس

مدشیم هفخ متشاد مدوخ قرع یوب زا مدش قاتا دراو

رد یا هوهق نهاریپ اب کشالیت راولش تک هی دمک زا یرس
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قاتا زا مدرک یلا خ مدوخ ور منلکدا مدیشوپ یرس مدروآ

مدش جراخ ترامع زا نییاپ متفر اه هلپ زا مدش جراخ

مدش مزنب نیشام راوس

ره میدرک تکرح ودرک نشور ونیشام دش راوس مبارهس

مهب هار نیا زا حملا تشاد هگید میدیسریمن میتفریم ردقچ

دروخیم

سردآ میدیسر هدننک هتسخ هار تعاس شیش دعب هص خال

ناتسرامیب تمس هب مبارهس بارهس هب مداد وناتسرامیب

اب هتبلا » تفر GPS»

رد متشپ مبارهس مدش هدایپ نیشام زا میدیسر یتقو

هب میدش ناتسرامیب دراو دموا ملا بند درک لفق ونیشام

یدایرف یادص مگب یزیچ متساوخ ات متفر شریذپ تمس

درک هجوت بلج

رفن هی روطچ منوشیم نوتاذع هب ونوتمه ردام نم ++

یبناتسرامیب نیا روطچ هنک رارف ناتسرامیب زا هنوتیم

دیپاچب لوپ مدآ زا دیدلب طقف هرادن باحاص باحاص

؟ دیگب ونوتراک .اقآ راتسرپ

دیراد ایرآ اسیرتآ مسا هب دیرامیب امش منیبب متساوخیم -

دیتسه دار نیسرآیاقآ امش . راتسرپ

؟ روطچ -هلب
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هرامش قاتا مود هقبطراتسرپ ۱۲۳

نونمم -

مدز وش همکد متفر روسناسآ تمس هب راوتسا یامدق اب

مود هقبط همکد مدش دراو دموا روسناسآ هقیقد دنچ دعب

اقاتا هرامش هب مدش هدایپ روسناسآ زا میدیسر یتقو مدز

مدرکیم هاگن

-۱۱۹.۱۲۰۱۲۱....۱۲۳ مدرک هاگن رد لغب ولبات هب بجعت اب یلو

یناضمر هنازرف رتکد

وت متفر رتکد هلب اب مدز رد بجعت اب

-سالم

دییامرفب .سالم رتکد

سردآ هخآ یلو متفگ مورآ مدموا هابتشا منک رکف دیشخبب -

دوب نیمه

؟ هتسرد دیشاب دار نیسرآ دیاب امش . رتکد

-هلب

نیدموا یچ لا بند االن امش منودیم . رتکد

منز لا بند همولعم بخ -

هن تنز یلو مدب تهب وتچب منوتیم .نم رتکد

مچب ... مچب -
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ینک شراکنا یاوخیم هنکن تچب .هلب رتکد

یدرک رواب تمع حاورا «هرآ منک راکنا ارچ «-هن

ینیبب وتولوچوک رتخد ات لا فطا شخب میرب سپ . رتکد

مداتفا هار شلا بند مدرک هدنسب دنخبل هی هب

لا فطا شخب میدیسر یتقو

مهدجه ودص تراپ

هب وشراشا تشگنا رتکد میداسیاو یا هشیش کقاتا هی ولج

داد نوشن اج هی

هترتخد نوا نک هاگن اجنوا .هب رتکد

هاگتسد وت هچب هی مدرک هاگن دوب هدرک هراشا هک ییاج هب

دوب

ساگتسد وت ارچ -

دموا ایند هب مین وهام تفه نوچ . رتکد

هنومب هاگتسد وت دیاب هگید هامود ات ینعی -

طقف .هن رتکد .....

هراد نوتراک یمارهب رتکد نیایب هشیم رتکد . راتسرپ

مایم .االن رتکد

دموا شدای یزیچ راگنا هک هرب تساوخ رتکد
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مینزب فرح دیاب مقاتا نیایب شلبق نیرب یتساوخ . رتکد

مدرک هاگن هچب هب منم تفر وتفگ ونیا

هنم رتخد نوا اعقاو ینعی -

شمسانشیمن یتح هک کدرم نوا اب نم هب نوا هلا حم هن

درک تنایخ

تفگ مورآ راوید هب مدیبوک مدرک تشم ومتسد

منک تادیپ یفاک طقف -

شدعب مدوب هشیش نوا تشپ هقیقد هد

هار فصن هک مدرک تکرح ناتسرامیب یلصا رد تمس هب

مدرک جک ومهار هرابود مقاتا ایب تفگ رتکد دموا مدای

وت متفر دییامرفب دعب مدز رد مدیسر یتقو قاتا تمس

؟ نیدید ونوترتخد بخ . رتکد

نونمم -هلب

دیریگب ونیا دار یاقآ . رتکد

؟ هیچ نیا -

وراجنیا هیفصت نوتموناخ فرط زا همان .هی رتکد

تفر داد تیاضر داد وناتسرامیب

هشیم لدب ودر رتکد و همان نیب ماگن متشاد بجعت اب
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نوخب ریگب . رتکد

ندنوخ هب مدرک عورش مدرک شزاب متفرگ رتکد زا ور همان

ادخ همان هب

زا دیاب مسیونب ور همان نیا ماوخیم منودیمن نم درم سالم

همان یسک ارب حاال ات نم شتسار بخ منک عورش اجک

ماوخیم لوا مسیونیم راب نیلوا وت یارب حاال یلو متشونن

وت هب سک چیه اب نم هئوت ونم هچب اعقاو رتخد نوا مگب

هب لا مش زا دیابن نم مریذپیم ومهابتشا یلو مدرکن تنایخ

ونم هرادن یدوس ینومیشپ هگید االن یلو مدمویم نارهت

اهآ هترتخد اسلا نودب یلو دوبن مه ملا نومتشونرس وت

رادرو وممانسانش شوت زا ورب ترامع هی سردآ نیا یتسار

هی طقف نوماهانسانش وت یربب ور اسلا مسا ینوتب هک

اسلا راذب ونومرتخد مسا شهاوخ

ترامع سردآ «.........................»

مهدزون ودص تراپ

مدرک زاب ورد ات متفر قاتا رد تمس هب مدرک هاگن سردآ هب

مدید ورتکد

دیریم دیراد . رتکد

دیشخبب -هلب

دز یدنخبل رتکد
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منکیم شهاوخ . رتکد

ظفاحادخ -

رادهگنادخ . رتکد

تمس هب نوریب تمس هب مدش جراخ رتکد قاتا زا

گنز بارهس هب ناتسرامیب زا جورخ دعب متفر ناتسرامیب

ناتسرامیب رد ولج دایب نیشام اب یرس تسه اج ره مدز

منوا مداد وسردآ مدش راوس دموا بارهس عبر هی دعب

GPS ود دودح دعب درک تکرح تشاذگ سردآ نوا ور

هک هچوک هی هب میدیسر وطالین تعاس GPS داد نوشن

هب گنه هک تفر مکی دیچیپ بارهس هچوک وت میچیپب دیاب

مدرکیم هاگن ولج

هار اوعود ناتسرامیب وت زورما هک هیدرم نومه درم نیا

دوب هتخادنا

متفگ مورآ

اسیرتآ اب هکنومه درم نیا ینعی ... ینعی -

ولج متفر مدش هدایپ نیشام زا دش دروخ مباصعا

کدرم یووه -

متمس تشگرب بجعت اب

دییامرفب هلب ++
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ینک حلا هک مدب تنوشن دییامرفب -االنهی

شتروص وت مدیبوک دوب هدش تشم هک یتسد اب

خخآ ++

متفرگ تشپ زا رفن هی منزب وموود تشم متساوخ

دیشاب مورآ منکیم شهاوخ .اقآ بارهس

مدیشک هرعن گنشق منکف شفرح نیا اب

یمورآ هچ اه بببارهس یمورآ -هچ

هرسپ نوا تمس متشگرب هرابود

؟ وووووک نم -نز

دنخ شین هی مفرح نیا اب درکیم کاپ وشابل تشاد هک نوا

دز

؟ هیک تنز ال صا ساجک منودیم هچ نم مبیج وت ++

اااااسیرتآ -

متساوخیم ومنز طقف نم یلو دیرپ هرسپ خر زا گنر مدید

؟ سسساجک ممتفگ -

منودیمن نم ++

داد اب متفرگ وشا هقی دش دروخ مباصعا شفرح نیا اب

متفگ
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نارهت شیرایب یتساوخیم هک یا هعقوم روطچ -

مرایم رد وتردپ ینودیمن االن یتسنودیم

هب داتفا هار ملا بنود شدوخ شدنمود نک لو وقی دنلوا ++

ن طبر ......نم

دوب گنه لوا دش عطق سیلپ نیشام آژری یادص اب شفرح

درک ندیود هب عورش رانک دز ونم دعب یلو

متسیب ودص تراپ

هاگن نوشهب بجعت اب منم نتفرگ هانپ اج هی همه ادراگیداب

زا مودک ره و تشاد هگن ماپ رانک سیلپ نیشام هک مدرکیم

هک مدرکیم هاگن یروطنیمه متشاد نتفرگ هانپ اج هی اسیلپ

راوید هی تشپ درک ترپ ونم دش هدیشک تشپ زا متسد

دوب هدش نوغاد راوید اب تباصا اب مرمک

هی متسد هب دز وشرو هی دز درک ادج شرمک زا ودنبتسد

میرانک تخرد هب دز مشرو

ینکن رارف هک یراک مکحم یارب منیا --

مدرکیم هاگن طقف مدوب جیگ طقف هک نم

دش عورش یزادنا ریت نوریب تفر راوید تشپ زا هک نیمه

یزادنا ریت یادص اتخرد دادعت ندرامش تعاس کی دعب

یچ منیبب هک نوریب مدروآ راوید تشپ زا مرس مدیباوخ

مدنودرگرب ومرس هرابود تشاذن محازم تخرد هی هک هدش
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تخرد هب مدیسر مداد همادا اتخرد ندرامش هب هرابود

رد شبیج وت زا ولفق دش رهاظ مولج هسیلپ هک یمهدزیس

دوب هتفرگ درد متسد هخآ مدش لا حشوخ دروآ

لصو تخرد هب هک یرونوا و درک دنبتسد لفق وت ودیلک

تسب شدوخ تسد هب درک زاب ودوب

نوا هک مش راوس متساوخ ندرب سیلپ نیشام تمس هب ونم

مدید ور هرسپ

تکرح نیشام تساوخ متسشن داد راشف ومنوش هسیلپ

دموا بارهس یادص هک هنک

اقآ نیسرآ .. نیسرآ .اقآ بارهس ......

میدینشن یزیچ هگید تکرح نیشام

میدیسر هرخ بال دوب اسیرتآ و نیسرآ یپ رکف نم هار وت

تسد دش هدایپ نم یتسد لغب سیلپ ندرک کراپ ونیشام

متشادیمرو مدق هرادا تمس هب درک هدایپ تفرگ مه ونم

شکب وتتسد ها یضوع نزن نم هب تسد ---

تکاس موناخ -----

هایس گرگ ---

دز دنخ شین هی دنودرگرب وشور نم یتسد لغب

دوب تکاس هرسپ نوا میدش یرتن کال دراو تشگرب هرابود

رد تشپ یتعاس مین منک کف دزیم قن دنب هی هرتخد یلو
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رتخد اتود و هرسپ هگید هدع هی هک میدوب گنهرس قاتا

ندروآ مگید

ها ینک ملو هشیم -؟

گرگ نوطیش هابور دروخ شاتسود هب شامشچ راگنا هزات

هایس

ندز شحو غاب دوب طحق مسا یامسا هچ هه

وت دیرب --

وت داتسرف مهاب ونوممه

ننکیم ییوجزاب ییاهنت اج همه نوچ دوب بلا ج

باال دروآ هدنورپ وت زا وشرس گنهرس هک وت میتفر مهاب

نوملج دموا شاج رس زا دشاپ

بخ . گنهرس

رفن نیلوا ولج تفر

هتسرد یشاب ریپ وسار نومه ای نوماد دیاب .وت گنهرس

؟ روطچ .اما...اما نوماد

مود رفن غارس تفر شلا وس هب هجوت یب گنهرس

یشاب گنلپ نومه ای رحس دیاب .وت گنهرس

متمس دموا گنهرس نم زجب هتبلا یکی زج تفگ کت هب کت
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یتسین رصقم وت مینودیم .ام گنهرس

مدز دنخبل شور هب

داد ومباوج دنخبل اب مگنهرس هک

ع یفخم سیلپ هی ناونع هب تراک دسا وت اما .و گنهرس

دوب یلا

مکی وتسیب ودص تراپ

یفخم سیلپ . لگزان

کال یفخم سیلپ ینامحر دسا درگرس نم .هرآ دسا

یرتن ۴۰۰۱ هقطنم ۴ هدش باسح هشقن هی اب شیپ سلا هس

یاه تراهم اب مدرک بلج ونوتدامتعا و مدش نوتدناب دراو

همه و رانک تشاذگ ونوتمه رایتاس هک یروج متشاد هک

سلا هس نیا وت متسنوت تحار نم و دادیم نم هب وشاراک

نوا وت هک ییاه هشقن یمامت منک عمج نوتمه هیلع کردم

یسرب اسیلپ دونش و نیبروود قیرط زا نیتفگیم قاتا

گنهرسسورع و رسپ یارب هک یا هشقن نوا یتح ندرکیم

دینش دوب اجنیا گنهرس منیدوب هدیشک هدازیلع

یلا غشآ هی .وت وسآ

یازس هب هرارق اهامش مداد ماجنا ومفیظو نوچ ارچ . دسا

نیسرب نوتلمع

درگرس نومه ای درگرس هب مشخ اب هک مدرک هاگن نوشمه هب
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رد ولج هک هرسپ نوا اصوصخم ندوب هریخ ینامحر دسا

ریش هاگن ثم هدرگرس هب شاگن مدوب هدش ریگ رد شاهاب

هشراکش هب یچراکش ای وهآ هب

یداتفا هک مدوبن رصقم نم طقف رسپ نزن شوج . دسا

نادنز

دروآ رد وشیشوگ شقباطم

دوب ریسا تنوخ وت هک داد نم هب یرتخد ونیا . دسا

درشف ویلپ همکد

•••••••••

زا مهب هک مرچ تکرش هس بحاص دنز رایتاس .نم رایتاس

شندب یاضعا ای ناسنا هیچقاچاق و هدیسر ثرا هب مردپ

یمن متسین میلصا مسا اب نوچ یلو هملا بند سیلپ سهلا هس

نم هک یشاب هدینش دیاش هگید زیچ وهی ننک مادیپ ننوت

هب سپ ماوخیم ور وت واالمن مرایم تسد هب ماوخب یچره

هچرگ هشاب تقشع نتشک تمیق هب یتح مرایم تتسد

سین تقشع

مقشع هک سین طوبرم وت هب یچ هگید یاوخیم ونم . اسیرتآ

هن ای سه

هار ماهاب سپ منک تبحاصت مبقل ثم راذن . اسیرتآ . رایتاس

مبقل ثم تسرد تمردیم گرگ هی ثم هنرگو ایب
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؟ گرگ . اسیرتآ

نیا هب ونم همه دناب وت همبقل هایس گرگ ... گرگ .هرآ رایتاس

نوطیش هابور مسا هب ملگزان و نسانشیم مسا

هایس گرگ نوطیش هابور .هه اسیرتآ

یریگیم مسا هی مهوت یدوز .هب رایتاس

منکیمن یراکمه تاهاب -نم

ایند هب دعب نم ندرکن ندرک راک سین تدوخ تسد . رایتاس

ایند هب دعب نمضرد راک هب ینک عورش دیاب تچب ندموا

تحت یراذب متدوخ و هاگشرورپ یراذب ساب ونیا ندموا

هن؟ ای متفگ یچ یدیمهف مرایتخا

تهب دیفس تسوپ ردقچ یموناخ باال رایب وترس . رایتاس

هدیفس گرگ تبقل دعب هب نیا زا دایم

•••••••••

دوب یدیفس هب ور مدوب هدرک تشم مشخ تدش زا متسد

شتمس هب مدق ود اب منک مزه وشرخآ فرح متسنوتن هگید

شتروص وت مدیبوک باال مدروآ ومدرم تشم تسد تفر

وت ینکیم فیرعت نم نز تسوپ گنر زا ینکیم طلغ -وت

...و ینک یریگ میمصت نم هچب ونز درومرد ینکیم طلغ

دنوم هفصن متسد ندیشک اب

دش مومت هک رکشورادخ مرسپ هسب . گنهرس
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هک کی مگب تهب ویزیچ هی نتفگ ایرآ مناخ رایتاس .آ دسا

هشردپ شیپ مچب یدید ود شاب راک ظفاحم هشیمه

مدرک هاگن شهب بجعت اب

؟ ساجک منز االن مسرپب منوتیم -

هنوخ هدرگیم رب تفگ ام .هب گنهرس

هک مرب متساوخ لا حشوخ

دوب ترامع نوا وت تموناخ همانسانش منیا مرسپ . گنهرس

نونمم -

شیپ مدرگرب ات نوریب مدز یرتن زاکال متفرگ ور همانسانش

؟ هروطچ مرتخد مدشیم ائمطم شلبق دیاب یلو اسیرتآ

هراد دیدج یزاب تشونرس متسنودیم اجک زا یلو

مود وتسیب ودص تراپ

دوب رد یولج بارهس مدش جراخ ناتسرامیب زا تعرس اب

بارهس نتفرگ ونم یتقو داتفا مدای هزات مدش نیشام راوس

دوب اجک

؟ یدوب اجک وت نتفرگ ونم یتقو بارهس -

مایب نتشاذیمن یلو مدوب اجنومه اقآ اجکچیه . بارهس

هک متفر رد نوشتسد ریز زا متسنوت ینامز طقف کیدزن

نیشام وت ندوب هدرب ورامش
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میدرگرب دیاب مشدعب ناتسرامیب ورب دوز حاال بوخ لیخ -

لا مش

اقآ مشچ . بارهس

زا مدیسر یتقو ناتسرامیب تمس دنور تعرس هب بارهس

تمس هب متساوخ مدش ناتسرامیب دراو مدش هدایپ نیشام

؟ اجک اقآ یه . راتسرپ هک مرب ناتسرامیب

شتمس متشگرب

؟ نینم -اب

نیریم نیراد نیتخادنا ونوترس اجک مامش اب .هلب راتسرپ

هلا فطا شخب وت مچب منیبب ومچب مریم مراد -

تاق مال تعاس زا نوریب نییامرفب اقآ نییامرفب . راتسرپ

هدش مومت

اب هک متسه یک نم ینودیم ال صا نوریب مرب هک یچ ینعی -

تقو االمن ینزیم فرح یروجنیا نم

م تقو االن نیتسه یک امش هک سین مهم نم هساو . راتسرپ

دیریگن یکلا منم تقو دییامرفب اقآ دییامرفب سین تاق ال

متشگرب دموا ادص هی میدرکیم ثحب میتشاد هک روطنومه

داد نوشن مهب ومرتخد هک سا هرتکد نومه مدید
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؟ یروبص موناخ ربخ هچ اجنیا . رتکد

تاق مال ندموا اقآ نیا یلو رتکد مناخ دیشخبب . یروبص

سین تاق مال تقو االن یلو نوشرتخد

دش کیدزن نومهب رتکد

یدوب اجنیا شیپ تعاس کی نیمههک امش هدش یزیچ . رتکد

منیبب مه منیبب هرابود ومرتخد مه دموا شتسار -هن

مدب شلا قتنا لا مش ناتسرامیب هب منوتیم

هییوق یلیخ شندب سین یجنران کزان ترتخد . رتکد

هشیم سپ -

مینزب فرح اجنوا مقاتا میرب .ایب رتکد

ها هشاب قاتا هی وت نم اب هراد تسود ردقچ هرتکد نیا

یدش فرحنم وت زاب نیسرآ

موس وتسیب ودص تراپ

هب رتکد رس تشپ مدرک نوریب مرس زا وفرحنم یارکف

متسب ورد مدش قاتا دراو یتقو متفر شقاتا تمس

دیربب ونوتچب نیاوخیم ارچ منودب منوتیم . رتکد

مشاب دمآ وتفر وت یه منوتیمن مرهش مدرگرب ماوخیم -

نیتفرگن همانسانش نوترتخد هساو امش یلو . رتکد
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منکیم مادقا شساو مریم زورما -

لوط هتفه هی همانسانش یاراک هک دینودیم منیا .و رتکد

دیربب ونوتچب هتفه هی نیا وت دینوتیمن امش و هشکیم

هزاجا اب منک مادقا مرب نم سپ منودیم هلب فووا -

ظفاحادخ . رتکد

ناتسرامیب زا متفر یجورخ رد تمس هب نوریب مدز قاتا زا

هقیقد ود ضرع رد هک مدز کت بارهس هب مدش جراخ

مدش نیشام راوس دوب ناتسرامیب رد ولج بارهس

؟ اقآ مرب اجک .اقآ بارهس

اسیاو یدید هک یلا وحا تبث نیلوا -

اقآ مشچ . بارهس

زا وممانسانش مدرک زاب ودرپشاد رد منم درک تکرح بارهس

میدیسر یتقو متشادرو شوت

شاب ارو رود نیمه -

مشچ . بارهس

دراو متفر لا وحا تبث تمس هب مدش هدایپ نیشام زا

مدش شا هطوحم

مدش جراخ لا وحا تبث زا دروخ یباصعا اب هقیقد دنچ دعب

طقف یلا وس ندیسرپ نودب بارهس مدش نیشام راوس



258

درک تکرح

اقآ مرب اجک . بارهس

ناتسرامیب ورب -

اقآ مشچ . بارهس

هب مدیسر هرخ بال نارهت کیفارت اب هتبلا تعاس مین دعب

ناتسرامیب

بارهس مگیم یچ نیبب نک شوگ بوخ -

اقآ هلب . بارهس

هی هگا...هگا یمچب بقارم مایب نم هک یزور زااالنات -وت

وت ومنودیم نم هش مک شرس زا وم رات

ور امش هچب هک نم یلو اقآ .هلب بارهس

ناتسرامیب دراو مهاب متشپ مبارهس مدش هدایپ مدوخ

هب وشرس هرابود درک نم هب هاگن هی هراتسرپ نوا میدش

وروسناسآ همکد متفر روسناسآ تمس هب درک مرگ شراک

مهدفه همکد میدش شدراو دموا روسناسآ یتقو مدرشف

درک تکرح روسناسآ مدرشف ودوب لا فطا صوصخم هک

زاب شرد داتسیا روسناسآ هطوبرم هقبط هب میدیسر یتقو

متفر راوتسا یامدق اب مرس تشپ مبارهس نوریب مدموا دش

مداتسیا شولج میدیسر یتقو یا هشیش قاتا تمس

ومرتخد باال مدروآ ومراشا تشگنا داسیاو ملغب مبارهس
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مداد شنوشن

طقف یروخیمن موج ششیپ زا هشاب تساوح هنوا -

منک تلصاو کرد هب هک هش مک شرس زا وم هی مراد تسود

نوترتخد زا مامشچ ثم اقآ دیشابن نارگن . بارهس

منکیم تبقارم

لا مش مدرگیم رب مراد زورما نم حلا ره هب مراودیما -

هگید هشاب تساوح

اقآ مشچ . بارهس

عفال سپ -

تمس هب متخادنا یا هشیش قاتا تمس هب وهاگن نیرخآ

وفک مه همکد دیسر یتقو مدز وشمکد متفر روسناسآ

زا دموا نوریب شزا داتسیا روسناسآ یتقو مدرشف

ور متشاذگ وماپ مدش نیشام راوس نوریب مدز ناتسرامیب

هار نیا یریم یچره هگم یلو لا مش مسرب رتدوز ات زاگ

مدیسر هدننک هتسخ تعاس شیش دعب هرخ بال دشیم مومت

ادراگیداب مدرک زاب ورد تومیر اب مداسیاو ترامع رد یولج

متشاد هگن ونیشام ترامع رد ولج ندش مخ رمک ات مندید اب

اسسیرتآ .... اسیرتآ - مدش ترامع دراو مدش هدایپ .....

ندموا موناخ اسیرتآ ».اقآ همدخ » حرف

مدرک هاگن همدخ هب توهبم هفایق اب
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تشگنرب اسیرتآ هگم -

هدموا نوتارب همان هی یلو اقآ .هن حرف

؟ ساجک -

نوتقاتا .وت حرف

مدش دراو مدرک زاب ومقاتا باالرد متفر اه هلپ زا تعرس اب

مدروآ رد شتکاپ زا زیم ور زا مدز گنچ دوب مزیم ور همان

مدرک شزاب

ادخ مان هب

متفگن وت هب هتبلا متفگ غورد تهب شخبب ونم نیسرآ سالم

نوا یلو منوخ مدرگیمرب هک متفگ گنهرس نوا هب هکلب

م وت ندوب منهج رب عالهو همنهج نم یارب هنوخ نوا هنوخ

دوب یهاوخن متقو چیه و یتسین نم لا

هشیمه ارب رادهگنادخ شخبب ونم

مدرکیم هاگن همان هب مشخ اب

یدیدن ویلصا منهج زونه همنهج تارب هنوخ نیا -هک

مدیم نوشن تهب ویعقاو منهج منکیم تادیپ

متفگ دایرف اب

تتهب عععقوم نوا وویعقاو منهج ممممنکیم تتتتتتتادیپ -
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اسسسسسیرتآ مدیم نووشن

مدرکیم ترپ ومقاتا ینتسکش لیاسو یمامت مشخ تدش زا

هکنیا یاج هب نم مشخ شیتآ یلو دوب ینوخ متسد مامت

دشیم رو هلعش هنیشب ورف

مراهچ وتسیب ودص تراپ

متفر شوه زا مدیمهفن یزیچ هگید هک متسکش مدز ردقنا

مدینش وحرف غیج ردو یادص رخآ هظحل طقف

اسیرتآ

دعب هتفه هی

یفیثک مدآ نیچمه رایتاس هشیمن مرواب مزونه یاو . ادلی

یجآ هنکن درد تسد یلو دش مرواب رتشیب نسحم زاب هشاب

یداد تاجن میناور نیا تسد زا ونم وت

هسیلپ نوا راک شمه مدرکن یراک نم ملگ منکیم شهاوخ -

دوب ینامحر دسا

شنز متفریم هنرگو مراد قوشعم مدوخ هک فیح . ادلی

مدشیم

؟ هروطچ خهلا لا یخیب ور انیا -حاال

رس ای ندرک هیرگ حلا رد ای هشاب روطچ یتساوخیم . ادلی

هک شمشخبب هک سامتلا هب هنکیم عورش مقاتا دایم ای زامن

دروآ مرس بالور نیا
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ینک شمورآ نک یعس -

هگیم شمه هشیمن مورآ یلو مراد ویعس نیا ممدوخ . ادلی

هچبالیی تقونوا یچ فقس هی ریز یتفریم شاهاب هگا

دمویم ترس

؟ یتفرگ -طالق

هشیم مومت ادرف . ادلی

یراگتساوخ دایم یک ام شاداد دعب -

نتفرگ رظن رد نز هی شارب انیا شنامام هگم ینودیمن . ادلی

هش داماد یدوز هب هرارق

درک هیرگ هب عورش و

شوخ ...هر.... تخد ...ی... نود .من... ادلی ....

تدای رابود دیابن دوب نم ریصقت دیشخبب یجآ هسب -

متخادنیم

نیا وت و مدینش سا هتفه هی یرادن یریصقت وت .هن ادلی

مقه قه دهاس اراوید هنکیم هفخ وماقه قه مشلا ب هتفه

ال صا مدیحو قشاع نم یجآ مشیم دوبان مراد نتسه

ور ام ارچ اادخ نم قشع ارچ دش یروطنیا هک دشیچ

هنکیم ناحتما

هشیم نومه هشاب نومه هشاب یچره ردقت یجآ هسب -

سنج چیه قشاع تلا ح هب شوخ اسیرتآ منوتیمن . ادلی
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یتسین یرکذم

دوب هداتفا قه قه هب هگید ادلی

شوت هزات هک یلد زا تشاد ربخ اسیرتآ لد زا یک یلو

نیسرآ هب تبسن منوا دوب هدرک دشر قشع هنوج

ادلی ... ادلی -

دوب قه قه یادص طقف یلو

هشیمن لح یزیچ هک هیرگ اب یجآ هسب -

هب تبسن ورایند یدرمان مشیم روک لقدح هشیمن ارچ . ادلی

منیبیمن مدوخ

.....-جآ

منزیم گنز تهب دعب تسین بوخ حملا مرب دیاب . ادلی

ظفاحادخ ممحازم وگب -

تسین بوخ حملا ادخ هب یجآ هیفرح هچ نیا . ادلی

عفال شاب -

.عفال ادلی

ییادخ مریگب شود هی مرب هک مدش دنلب یلدنص ور زا

دوب مرگ یلیخ

هب ور اوه نیا ننکیم لمحت یروطچ اه یبونج مدنوم نم
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زا متشادرو سابل تسد هی دمک لخاد زا متفر مقاتا تمس

رد تمس هب دوب طایح لخاد مومح نوچ نوریب مدز قاتا

لغب هدز گنز رد هب مدش طایح دراو متفر هنوخ یجورخ

ونم میردپ هنوخ زا ایادخ دوب مومح هک مدرک هاگن هنوخ

هب یدنوشک ونم نیسرآ خاک وزا نیسرآ خاک وت یدنوشک

اجنیا وحاال رایتاس موش ترامع نوا

ور هنوخ نیا یتافاکم هچ اب مداتفا شیپ زور دنچ دای هب

مدوب هدرک هراجا

شیپ زور تشه هب کب شلف ∆∆

مدید ماالیک هی هرابود مرب هار هک تشادن نوج ماپ هگید

مدش شدراو

دوب یریپ درم هی هک ماالیک

دییامرفب ماالیک.هلب

متساوخیم هنوخ شتسار -سالم

هراجا ای نهر ماالیک.

هراجا -

؟ یراد لوپ ردقچ ماالیک.

-۱۵

متساوخیمن نیا زا رتشیب متشاد رتشیب هتبلا
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مراد هنوخ هی ماالیک.نم

∆∆حلا

متفرگ مدید ور هنوخ نیا هک دش نیا و

مجنپ وتسیب ودص تراپ

متفر مومح ای هدز گنز رد تمس هب نوریب مدموا رکف زا

مدروآ رد وماسابل متسب رد وکس ور متشاذگ وراسابل

درس هشیمه ثم بآ مدرک زاب وشود وکس نییاپ متخادنا

دوب رازه ور اوه هجرد هک دوب بوخ زورما یارب نیا و دوب

ندرکیم یزاب رس رس مندب ور بآ تارطق شود ریز متفر

مدنلب یاهوم نتسش هب مدرک عورش منم

مومح زا مدیشوپ ودوب وکس ور هک یاسابل منتسش دعب

منک تسرد زیچ هی ات متفر هنوخ تمس هب نوریب مدموا

مریمن ات مروخب

مدروخ نون اب مدرک تسرد غرم مخت هی مدش هنوخ دراو

طقف هک یا هچب یارب دوب هدش گنت مچب یارب ملد یلیخ

شمدوب هدید راب کی مقشع زا دوب منوخ وتشوگ زا یلو

نم هلا حم هن مراد تسود ونیسرآ نم ینعی مقشع زا دوب

رهوش ..هه مشاب هتشاد تسود ومرهاوخ رهوش منوتیمن

مرهاوخ رهوش ای هنم رهوش ادج رهوش رهاوخ

همانسانش وت هتفر ماسلا مسا مرتخد مسا هگید االن ادخ

هنوتیم داوخب یراک ره هشردپ نوا مشردام نم االن نیسرآ
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مدرک لو ومروخ ریش هچب هرادن ومچب نم االمن هچرگ هنکب

ینز یلو منز هی مردام هی نم شاب نوشود ره بقارم ادخ

ه.ر.ز.ه رهم هداتفا شارب یقافتا هچ همهفب یسک هگا هک

یدوب دهاش متدوخ ایادخ یلو نبوکیم مینوشیپ هب وندوب

تشونرس منودیمن نم مدش یزاب نیا دراو هتساوخان نم

همحر یب یلیخ تشونرس تیا یلو هدز مقر یچ مارب

هرسپ نگیم مزاب هشب یچره ارسپ ارتخد یارب اصوصخم

رتخد یلو .....

رایتاس تسد زا ونم هک روطنومه شاب مهانپ ایااااااادخ

نک مکمک مزاب یداد تاجن

مشش وتسیب ودص تراپ

مدرک هاگن تعاس ۲۳:۰۶هب زور هک ادرف ات مدیباوخیم دیاب

هدیعب ولا باوخ نم زا هچرگ مشاب حلا رس دوب میراک لوا

وتپ تشلا ب باوخ قاتا زا متفر هضرعیم شناحتما هب یلو

ارب ومیشوگ تعاس مدرک ترپ حلا وت مدروآ

تعاس ۶:۰۰ متفرگ مدرک شوماخ وراقرب مدرک کوک

مدش رادیب باوخ زا میشوگ گنز یادص اب حبص ** مدیباوخ

مدای هک متسب ومامشچ هرابود مدرک هفخ وتعاس روز هب

رس مدرک زاب ومکلپ الی روز هب یدیلوت مرب دیاب هک داتفا

دیاب یلو مه ور داتفا هتسشن تلا ح وت ماکلپ متسشن ماج

قاتا دراو لوا مدش دنلب ماج زا روز هب سپ مدشیم دنلب

طایحتمس هب نتشادرو زا دعب مرادرو ومکاوسم هک مدش

مداتسیا مومح رانک ییوشور ولج مدش طایح دراو متفر
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شمارآ مهب بآ یکنخ مدز بآ متروص هب مدرک زاب وبآ ریش

دراو هنوخ وت متفر ندز کاوسم متروص نتسش دعب دادیم

راولش هی یکشم هنغم هی هداس یکشم وتنام هی مدش مقاتا

نوریب مدز هنوخ زا مدرک شیارآ مکی یکشم یا هچراپ

هچوک ود و مدوب بونج هقطنم نیرت نییاپ وت نم هنوخ

دوب یدیلوت نومه ای مراک لحم رت رونوا

یادص هک مدز رد هب قت هی مراک لحم هب مدیسر یتقو

دموا نزریپ هی تخمز

؟ هیک . نزریپ

مدموا راک ارب دیشخبب -س..سالم

اسیاو . نزریپ

ادیپ رد بوچ راهچ وت نز هی هفایق دش زاب رد عبر هی دعب

هک مدوب هریخ شهب هقیقد دنچ دش

هگید وت نز.ایب ریپ

مدش هنوخ دراو دموا مدوخ هب شفرح نیا اب

مدش شنوخ دراو هنز ریپ اب

ساسابل نیا ندرک خرچ دعب هب نیا زا تراک . هنزریپ

نموتدص یهام متقوقح

نموتدص -
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هنود اتود نتخود هساو یتشاد راظتنا هنکن ؟ هیچ نز. ریپ

هدایز نموتدص هزات هچراپ

همک یلیخ نم ارب نیا یلو -

راک اجنیا میاوخن یاوخب یاوخیم سه هک نیمه نز. ریپ

ینکیمن ادیپ یا هگید

متفه وتسیب ودص تراپ

نیمه یارب هگیم تسار مدید مدش ریخ نز ریپ تروص هب

مدش عناق منموت دص نیمه هب

منک عورش اجک زا دیاب بخ -

نایب میقب ات نک عورش وتراک خرچ نوا تشپ نیشب نز. ریپ

متفر هتسهآ مدق اب مدرک هاگن دوب هدرک هراشا هک یخرچ هب

ویکی مدرک هاگن اه هچراپ هب متسشن شتشپ خرچ تشپ

خرچ لا دپ ور متشاذگ مماپ خرچ ریز متشاذگ متشادرو

متسد مدیسرت قت یادص اب هک مدوب هدرک خرچ وسابل فصن

خرچ ریز تفر

خخخخخآ -

منیبب وتتسد دشیچ نز. ریپ

نینک زاب ورد نیرب امش همخز هی داوخیمن -

رد تمس تفر درک نم هب هاگن هی هنز ریپ
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دموا رتخد هس اب هنزریپ عبر هی دعب

یبوط یدروآ دیدج رگراک واو . رتخد نیلوا

هدموا نازوس یاج هب مدروآ ».هلب هنز «ریپ یبوط

؟ موناخ وله هیچ تمسا .حاال رتخد نیمود

اسیرتآ -

ی یمسا هچ .واالال یموس

ماسوتآ .نم رتخد نیمود

درک هراشا یلوا رتخد هب

اراس . اسوتآ

درک هراشا رتخد نیموس هب

هرارش منیا . اسوتآ

درک هراشا هنز ریپ وهب

یبوط نومتسد رس منیا .و اسوتآ

متقو شوخ -

متشه وتسیب ودص تراپ

نینچمه رفن. هس

رکشورادخ شدوخ راک رس تشگرب یکره یفرعم دعب

دوب هدشن مخز دایز منم تسد
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نیسرآ

زا مدنوخ ور اسیرتآ همان نم هک یزور زا تشذگ هتفه کی

یچره یلو هنارهت مدیمهف هک مدرک یبای در تسپ قیرط

هگید االن مدرکن ادیپ اسیرتآ زا یدر مدرک ور وریز ونارهت

سا هنیک هترفن طقف اسیرتآ مسح

متشادن وشلصوح ال صا دموا مدوخ هب هچب یادص اب

شیامزآ هتسرد DNA هچب نیا هک مشاب ائمطم ات متفرگ

هنم هچب هچب نیا هک مدش منئمطم و هنم رتخد

نوریب مدموا رکف زا رد قت یادص اب

؟ -هلب

هنکیم یریگ هنوهب نوترتخد .اقآ حرف

نک شتکاس روج هی منک راکیچ نم بخ -

.اما حرف ...

یجارخا ینوتیمن -

هچب یادص تعاس مین دعب نوریب تفر قاتا زا حرف

دیباوخ

منهج تارب ورایند ات منک تادیپ داوخیم ملد اسیرتآ خخآ -

طلغ ایادخ یگب راب رازه یزور هک مزاسب تارب یگدنز منک

درب مباوخ یک مدیمهفن هک مدرک رکف ردقنا مدرک رارف مدرک

نیتمار
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هدایپ نیشام زا متشاد هگن ارهز تشهب رانک هشیمه ثم

متشذگ اربق کت هب کت رانک زا مدش ارهز تشهب دراو مدش

مداتفا وناز ود ازر ربق هب مدیسر ات

نم اب منودیم نم یب هرذگیم شوخ یبوخ مموناخ -سالم

نم ..زر ازر یلو مریگب نز هرارق هگید هام هس ات هک یرهق

هریگیمن وروت یاج یسک

مهن وتسیب ودص تراپ

ب یلو ینم قشع ییوت مموناخ ینومیم مبلق وت هشیمه وت

مموناخ شخبب ونم ..... هرخ ال

مدرک کاپ ودوب نودرگ رس یروط نیمه هک وماکشا

مموناخ ظفاحادخ -

متشاذگ وماپ مدش نیشام راوس نوریب مدز ارهز تشهب زا

لا متحا مدادیم زاگ لا مش مخ وچیپ رپ یاه هداج اگژوت ور

زاب ورد شرآ یوال رد ولج مدیسر یتقو دوب دایز مفداصت

نیشام زا مدرک کراپ ترامع رد ولج وت مدرب ونیشام درک

مدش ترامع دراو مدوخ مانهب هب مداد وچیئوس مدش هدایپ

دوب هتشاد ور هنوخ لک نایاش هیرگ یادص

لحاس ... لحاس -

اقآ .هلب لحاس

؟ هنکیم هیرگ ارچ نایاش -
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شتسار اقآ... شتسار بخ . لحاس

؟ ههههدشیچ -

بقع تفر مدق دنچ هدیسرت لحاس

داوخیم ونوشردپ نوشلد نایاش اقآ شتسار . لحاس

نوریب مداد یتحار سفن

ششیپ مریم االن بوخ لیخ -

ناوخیمن ورامش .اقآ لحاس

مدرک شاگن بجعت اب

تفگ دید ونم بجعتم هفایق هک لحاس

ناوخیم ور هعونمم مسا یاقآ نوا شتسار . لحاس

تفر مدبرع شفرح کرد اب یلو مدیمهفن وشروظنم لوا

اوه

؟ ییییییچ -

میس ودص تراپ

.قآ...اقآ لحاس

داوخیم ویک ردپ یب نوا یتفگ یچ -وتاالن

.اقآ لحاس ......

اقآ درد -
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قاتا زا ادص یلو متفر نایاش قاتا تمس هب تعرس هب

ور هلعش یادص هک شقاتا تمس مدرک جک ومهار دوب هلعش

مدینش

ورام هگید نوا ینک شومارف وتنیسرآ اباب دیاب مرسپ . هلعش

داوخیمن

داوخیمن مولا نیسلآ اباب .چال..چال نایاش

زا ومقشع نم نم وواگ نم هنم ریصقت شمه مرسپ . هلعش

هدش شنز هک یزور مدوب لا حشوخ ردقچ مدنوجنر مدوخ

مدرک تیرخ ارچ یلو .. یلو مدوب

؟ یدلک یتیلخ هچ نامام . نایاش

تسین یتشگرب هار چیه هک یتیرخ .هی هلعش

تیرخ نم ینعی یچ ینعی مدروآ شوج شفرح نیا اب

یچ ینعی تیرخ منومهفیم شهب مدوب

هلعش لغب دیرپ سرت زا نایاش هک مدرک زاب تدش هب ورد

تدای هکنیا ثم متیرخ نم مونشیم دیدج یازیچ هب -هب

دش نایاش تیرخ نیمه لصاح هتفر

رب بقع هب نامز شاک یا تتتتیرخ مدرک تیرخ .هرآ هلعش

یلو منک ناربج ومتیرخ نیا متوتب ات تشگیم ...

وت دیاب دبا ات سپ یرادن یهار هگید ینودیم متدوخ سپ -

یشاب مدوخ رظن ریز و هنوخ نیا
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ییاچن هه .هه هلعش

ماچ یمن متفلک تسوپ نم سرتن -

هلعش نهاریپ سرت زا هک نایاش هب تفر مساوح هظحل هی

تفس ملعش تشادن مشندرک ادج دصق دوب هدیبسچ ور

ونایاش شدوخ هب دادیم شراشف

هدیسرت نایاش نک سب . هلعش

هدیدن اتحاال اوعد راگنا یگیم نیچمه -هه

ه تشاذن نیسرآ هدیدن .هن هلعش .....

هگید هک داتفا نایلق اب نوخ نانچ نیسرآ مسا ندروآ اب

باال دموا هک مدید ومتسد تکرح طقف دشیچ مدیمهفن

هلعش تروص وت دموا دورف

هنوخ نیا وت مونشن وشمسا ه ه هگید متفگن هگم -

مرب متساوخ دوب نوخ شبل هشوگ دش نور شاکشا هلعش

هی یلو هش مورآ مباصعا ات هروخب مرس هب یاوه هی نوریب

مدق ود اب هلعش تمس متشگرب مرس هب دز یرکف هی عفد

متفرگ ونایاش تسد مدیسر شهب

وش دنلب نایاش -

یراد راکیچ ونایاش ینکب یاوخیم راکیچ .چ.. هلعش

وترسپ ندید قح هام کی ات یشیم همیرج تفرح رطاخب -

یرادن
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ییچ . هلعش .....

یتفونش هک نومه -

شردام لقب درکیم قتال هک ونایاش تسد مفرح نیا دعب

زا ومیشوگ نوریب مدرب قاتا زا مدیشک متفرگ ور هشاب

دراگیداب » داهرف هب مدروآ رد مبیج » مدز گنز

اقآ .هلب داهرف

یراد نومهم نک هدامآ ویلگنج هنوخ -

؟ نیایم نوتدوخ . داهرف

مدرگیمرب مرایم ومرسپ -هن

اقآ .هلب داهرف

متفرگ رت تفس ونایاش تسد مدرک عطق ویشوگ

ماوخیم ومنیسلآ اباب نم مایمن اجیه وت اب .نم نایاش

شنهد تشپ مدز شفرح نیا اب

نک نیسرآ اباب نیسرآ اباب هگید راب کی طقف یراد تئرج -

ممنم طقف وت یاباب منکیم تراکیچ نیبب

طقف نم یاباب .هن نایاش .....

دش الل مامشچ ندید اب هک هدب همادا تساوخ

تنروخب ماگس تمدب ات یگب مراتسود هگید رابکی طقف -
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شمدرک نیشام راوس مدیدش جراخ هرخ بال ترامع زا

مدنور یلگنج هنوخ تمس هب مدش راوس ممدوخ

نیسرآ

تشاد هگید دموا هچب یادص هک مدوب هتشذگ رکف وت

قاتا رد تمس هب مدش دنلب تخت ور زا مباصعا ور تفریم

مرتخد هب قلعتم هک یلقب قاتا هب مدش جراخ شزا متفر

تمس هب دش رتشیب شادص هک مدرک زاب وشرد تفر دوب

دروخ ماگن هب شاگن یتقو دوب هشیش متفر وت شتخت

رتشیب مشاندز اپ وتسد دش رتشیب شیرگ

هک مدرک شلغب مدرک در شرمک زا ولج مدرب وماتسد مورآ

وت دموا حرف دش زاب رد

مدرکیم هدامآ وشریش متشاد مدموا رید اقآ دیشخبب .ِا حرف

مدیم مدوخ هدب وشریش سین مهم -

یلو . حرف ...

مدرک شاگن رظتنم

دییامرفب یچیه . حرف

هدرس متفگ هچب نهد مراذب هکنیا لبق متفرگ شزا وریش

هگید

دیشاب ائمطم اقآ .هلب حرف

یرب ینوتیم وت بوخ لیخ -
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هچ اب اسلا و اسلا نهد متشاذگ وریش هشیش تفر حرف

دروخیم یقایتشا

مکی و یس ودص تراپ

لک یاناد

رب شیپ هتفه هی هب ام هروخیم ریش هراد اسلا هک حاال

میدرگیم

اسیرتآ

لغب زیم زا دش جراخ ناتسرامیب زا راتسرپ هک نیا دعب

مدرک نتشون هب عورش مدروآ رد راکدوخ وقرو هی تخت

ادخ مان هب

زا دیاب مسیونب ور همان نیا ماوخیم منودیمن نم درم سالم

همان یسک ارب حاال ات نم شتسار بخ منک عورش اجک

مگب ماوخیم لوا مسیونیم راب نیلوا یارب حاال یلو متشونن

تنایخ وت هب سک چیه اب نم هئوت ونم هچب اعقاو رتخد نوا

نارهت هب لا مش زا دیابن نم مریذپیم ومهابتشا یلو مدرکن

وت ونم هرادن یدوس ینومیشپ هگید االن یلو مدمویم

اهآ هترتخد اسلا نودب یلو دوبن مه ملا نومتشونرس

هک رادرو وممانسانش شوت زا ورب ترامع سردآ نیا یتسار
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شهاوخ هی طقف نوماهانسانش وت یربب وراسلا مسا ینوتب

اسلا راذب ونومرتخد مسا

ترامع سردآ «........ ......»

رد هک مدرشف وراراتسرپ صوصخم گنز همان نتشون دعب

وت دموا راتسرپ هی هقیقد ود ضرع

؟ هیچ . راتسرپ

منیبب ومرتکد موناخ هشیم -

هشیمن .هن راتسرپ

مدرک هدافتسا هقح زا هشیمن مدید

خخآ خخآ -

مداد پات وچیپ مدوخ هب

تشگرب راتسرپ

؟ ینزیم داد ارچ دش تچ . راتسرپ

مراد درد -

مزیزع یدرک نامیاز هرخ بال یداع درد نیا بخ . راتسرپ

منزب فرح مرتکد اب ماوخیم شیریس ها

یییییی یآ دایب دیگب مرتکد هب منکیم شهاوخ -

منکیم شادص االن هشاب .. هشاب . راتسرپ
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درد انکسم رثا رب رکشورادخ دش جراخ قاتا زا راتسرپ

دش دراو موناخ هی هیناث هی دعب دروخ رد هب یقت متشادن

؟ ینیبب ونم یتساوخیم . رتکد

؟ دینم رتکد امش -

دموا شدوخ هب عیرس یلو درک هاگن مهب بجعتم رتکد

مزیزع .هرآ رتکد

؟ دینک کمک مهب هشیم -

یکمک .هچ رتکد

مه زا الیت کشم رثا رب مرهوش ونم شتسار بخ .. بخ -

ماوخیم حاال مدروآ ایند هب ونوا هچب نم یلو میدش ادج

زا دیاب منم هربب وشچب دایب دیگب دینزب گنز شهب امش

مش فذح شیگدنز

متفرگ مدوخ هب نیگمغ تلا وح

تفرگ مزا ونیسرآ هرامش ودرک لوبق للعت یلک اب رتکد

دز گنز درک یریگ رامش

؟ شیلیماف ومسا . رتکد

دار نیسرآ -

--..........

؟ دار یاقآ .سالم رتکد
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--..............

مسا هب یموناخ هی مگب متساوخیم . رتکد .....

ایرآ اسیرتآ -

نارهت نیایب هک مدب ربخ نوتهب هتفگ مهب ایرآ اسیرتآ . رتکد

--..............؟

نیایب مدب الع طا نوتهب نتفگ طقف منودیمن نم .واال رتکد

ظفاحادخ «..........» ناتسرامیب

درک عطق ویشوگ

مرب نم هشیم حاال نونمم -

؟ یرب اجک یرب . رتکد

هگا مدوخ ندرگ دش میزیچ مدیم تیاضر مدوخ نم افطل -

مرب نیراذب هنکیم اپ هب نوخ هنیبب اجنیا ونم دایب نیسرآ

مدیم نوتهب ملوپ

وت یلو . رتکد .....

مدوخ ندرگ شیچ همه هک متفگ -

بوخ لیخ رتخد وت تسد زا فووا . رتکد

مود و یس ودص تراپ

یتح نوریب مدز ناتسرامیب زا مدوخ تیاضر اب هرخ بال
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هاگتسیا تمس هب هش رارق یب ملد هک متفرن ممرتخد شیپ

هک مرب متساوخ ایسکات

مناخ .. مناخ . سانشان درف

هک مداد همادا مدوخ هار هب مدرکن هجوت لوا

ایرآ اسیرتآ مناخ . سانشان درف

راولش تک هک مدید وپیتشوخ رسپ هک متشگرب بجعت اب

دوب هدیشوپ

منک تبحص نوتاهاب منوتیم . سانشان درف

تمس هب میتشذگ نوبایخ طسو زا مه اب دییامرفب -

میتسشن میدیسر میتفر هدایپ رباع کراپ رانک هک شنیشام

نیشام وت

دسا نم مدرکن یفرعم ومدوخ نم دیشخبب . سانشان درف

متسه ینامحر

؟ بخ -

دناب هدنورپ لوئسم ینامحر دسا درگرس مروظنم . دسا

خرس باقع

داد شنوشن دروآ رد وش ییاسانش تراک شدعب

مدیسرپ بجعت اب هسیلپ مدش ائمطم شتراک ندید اب

؟ خرس باقع -
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؟ ینودیمن یچیه وت ینعی . دسا

مرادن ربخ یچیه زا نم منودب یچ دیاب -هن

؟ ینکیم راکیچ راک خالف هی هنوخ وت سپ . دسا

ریسا اجنوا رابجا هب ونم نوا دنز رایتاس تروظنم -اهآ

دوب هدرک

یگیم تسار وت هک منودب اجک زا دیاب .نم دسا

یلو درک دامتعا رتخد هی هب هشیمن نیگیم تسار امش -هرآ

ای مدش رایتاس تسد ریسا هک یلوا زور نم دینک شوگ ونیا

زا هک مدرک طبض ورادص نیا هراک خالف مدیمهف مگب رتهب

مدب سیلپ لیوحت ونیا مدرک رارف شتسد

درکیم ماگن ریحتم دسا

مدرشف وشخپ همکد مدرک ادیپ ولیاف مدروآ رد ومیشوگ

دش شخپ نیشام وت رایتاس یادص

دموا فرح هب دسا شفرح ندش مومت دعب

زا ویشوگ نیا یروطچ ال صا یدرک طبض ونیا یروطچ . دسا

یدرک یفخم رایتاس مشچ

مراد ومدوخ یاشور منم هرخ -بال

هب میدیم ورادص نیا یرتن کال مربیم ور وت نم .االن دسا

گنهرس
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؟ مشیم یچ نم شدعب بخ -

نوبز زا دیاب یلو یهانگ یب امش متسنودیم .نم دسا

وت نوچ یدازآ شدعب یشیم ییوجزاب هی مدینشیم متدوخ

دروایم مهوت هنرگو یتشادن تکرش شاراک زا مودک چیه

خرس باقع ترامع وت

لا؟ وس -هی

مونشیم . دسا

مهانگ یب نم ینودیم اجک -زا

مراد شوگ ومشچ اج همه نوا زا ریغب و مسیلپ هی .نم دسا

موس و یس ودص تراپ

-اهآ

درک تکرح درک نشور ونیشام دسا .

مدرک طبض ولیاف نیا هک یزور هب متفر منم

هتشذگ هب کب شلف ∆∆

نیمه یارب هشاب هدیدزد ونم رایتاس هک دشیمن مرواب مزونه

هک ومیشوگ درک نوریب ورارتخد نوا اب ولگزان رایتاس یتقو

طبض وت متفر مورآ یفخم بیج هتبلا دوب موتنام بیج وت

طبض ادص قشاع هشیمه نوچ رکش ورادخ طقف ادص

شلا بند مدرگب دوبن یزاین نیمه هساو دوب هحفص ور مندرک

یارب دوب نم هب شتشپ رایتاس مدرک یلپ وشطبض همکد
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هب رایتاس مدرکیم طبض وشادص مراد هک دشن هجوتم نیمه

هگید اعقاو نم شتیتسار دوب هدرک فارتعا شامرج مامت

مدش دازآ هک تقو ره ور ادص نیا یلو شزا مدیسرتیم

مدوب هانگ یب نم ننودب هک مدیم نوشهب

∆∆حلا

مدموا مدوخ هب یسک یاندرک ادص اب

هلب ینعی مووه -

میدیسر . دسا

دراو دسا اب میدش هدایپ نیشام زا مورآ مدرک هاگن ولج هب

دعب دش دراو شدوخ تشاد هگن ونم رد ولج میدش یرتن کال

نوریب دموا هقیقد دنچ

ایب ملا .بند دسا

هی یلدنص اتود هک درب کقاتا هی هی هب ونم هک متفر شلا بند

دوب شوت غارچ هی زیم

دایب گنهرس ات نومب اج نیمه . دسا

شاب -

دش قاتا دراو نسم درم هی هقیقد دنچ دعب نوریب تفر دسا

تسشن یلدنص ور

مونشیم بخ . گنهرس
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منک عورش اجک -زا

؟ یدرک دامتعا رایتاس هب هک دشیچ شلوا .زا گنهرس

مراهچ و یس ودص تراپ

هغیص هکنیا زجب متفگ رخآ اتاال رایتاس اب نومیتسود زا

مدش مرهاوخ رهوش

ورامش هک دیراد عادا امش ایرآ اسیرتآ مناخ بخ . گنهرس

روز هب مرامش نوتچب ندموا ایند هب دعب دوب رارق و ندوبور

؟ هتسرد ننک دناب دراو

نارهت مدموا نوشیا اب هک یزور نم گنهرس بانج -هلب

منوا مدموا تقافر باسح هب هیچ قاچاق متسنودیمن

متسود ردارب تقافر

ور امش دنز رایتاس نیتفگ دعب تسرد اجنیا ات سپ . گنهرس

؟ هتسرد منیا درکیم یراک ماجنا هب دیدهت نوتچب اب

تسرد -هلب

کی چیه وت هک نیراد دهاش امش اسیرتآ مناخ بخ . گنهرس

نیتشادن تسد میارج زا

متفگ بجعت اب

؟ هیک مدهاش نیا ینعی -یک

دمحا ناورس . گنهرس



286

دید ونم بجعتم هفایق یتقو -

تشاد ور همدخ شقن دنز رایتاس ترامع .وت گنهرس

مدازآ نم ینعی -

زا دیشن جراخ راخ روشک زا ییوناث ال طا ات یلو .هلب گنهرس

نیدب ال طا ام هب نیش جراخ نیاوخیم مرهش

تقو ره مرب منوتیم سین اجنیا منوخ نم شتسار بخ -

مایم نیاوخب هک

سین یلکشم . گنهرس

دیشاب اجنیا میدز گنز نوتب تقوره یلو دیرب دینوتیم

رایتاس ترامع هرب نم رهوش اال متحا زیچ هی طقف امتح -

هتشادن راک منوا اب هریگب شزا ممانسانش نتفرگ یارب

همانسانش رطاخب طقف نوچ دیشاب

ساجنواساجنواساجنواسا جنوا ساجنوا ساجنوا

مجنپ و یس ودص تراپ

تاصخشم . گنهرس

؟ نیدیم مهب ومیشوگ دیشخبب -

هینامحر تسد سین اجنیا نوتیشوگ یلو . گنهرس

همیشوگ وت شسکع -

نوریب تفر قاتا زا گنهرس منکیم شادص .االن گنهرس
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دموا میشوگ هارمه هب هقیقد دنچ دعب

.ایب گنهرس

نونمم -

نیسرآ یو یپ وت متفر مدش لت دراو متفرگ شزا ویشوگ

گنهرس مداد مدز شورپ ور

درک هاگن شهب تقد اب گنهرس

مدیم شرازگ ادحاو .هب گنهرس

نونمم -

سام هفیظو امش تینما منکیم شهاوخ . گنهرس

نوریب مایب متسنوت یرتن زاکال گنف وگند یلک اب هص خال

هب متفرگ یسکات هی نوریب مدموا یرتن کال زا هکنیا دعب

زا لوپ ات تشاد هگن کناب هی مهار وت متفر لا نیمرت تمس

سردآ متشون همان هی هنوخ تسپ متفر مشدعب مشکب کناب

تسپ زا هنوخ تسپ هب مداد متشون شور منیسرآ هنوخ

لا نیمرت مدیسر یتقو مدش نیشام راوس نوریب مدز هنوخ

هاگن متعاس هب متفرگ طیلب هی مدرک باسح ولوپ

مدرکن ۲:۵۶ نم و هقیقد ۴:۰۳ تمس هب متشاد طیلب هقیقد

ممکش روق راق یادص شفوب ندید اب متفر لا نیمرت لخاد

متفرگ هوهق اب کیک هی شزا متفر هفوب تمس هب دموا رد

کیک ندروخ هب مدرک عورش متسشن هفوب یلدنص ور
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مدرک هاگن میشوگ هب دز گنز میشوگ هک دوب کیک یارخآ

ادلی

-ولا

؟ یبوخ یجآ سالم .ولا ادلی

انیا هلا ختشاداد ترهوش یبوخ وت یجآ یسرم مبوخ -

؟ نبوخ

یخیب انیا حاال تتمدخ نراد سالم اقافتا یسرم .هرآ ادلی

هک هتخاس تهب نارهت یاوه وبآ بوخ

مشش و یس ودص تراپ

ینکیمن ملا مش دای

وماپ هک یزور زا ییاوه حولا هچ هشوخ تلد یجبآ یه -

یتخبدب تشپ یتخبدب دنب هی نارهت متشاذگ

؟ هگم هدشیچ . ادلی

؟ هیچ قاچاق رایتاس یتسنودیم ادلی -

ی؟ ییی یچ . ادلی

مر رد شتسد زا متسنوت روز هب ادلی -هرآ

نامام ...هلب یجآ مدرگب ترود نم هخآ . ادلی



289

................خ.ژ

یطخ تشپ یجآ نک... ربص هظحل دنچ هی مایم .االن ادلی

-هرآ

منزیم گنز تهب زاب ادعب هدموا نسحم شتسار . ادلی

ظفاحادخ هشاب -

ظفاحادخ . ادلی

زا زیم ور متشاذگ ور هوهق وکیک لوپ مدرک عطق ویشوگ

وسرپ یلک اب هتبلا متفر هنوخ زامن تمس هب مدش دنلب ماج

زامن دراو مدروآ رد وماشفک هنوخ زامن هب مدیسر یتقو وج

ور ومیشوگ منم ندوب هدیشک زارد رفن دنچ مدش هنوخ

تعاس ۳:۴۰ یادص اب مدیباوخ متفرگ مدرک میظنت هقیقد

هنوخ زامن زا مدرک شوماخ وتعاس مدش دنلب ماج زا گنز

ندز بآ دعب متفر یتشادهب سیورس تمس هب مدش جراخ

ادیپ ونیشام مدش جراخ لا نیمرت لخاد زا متروص وتسد

مدش شراوس مدرک

رهشوب تمس داتفا هار نیشام هقیقد تسیب دعب

متفه و یس ودص تراپ

منکن سح وهار هیگتسخ ات ماوخب مزاب متفرگ میمصت

یصخش یادص *اب درب مباوخ یک مدیمهفن متسب ومامشچ
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مدرک زاب وممشچ

میدیسر وش دنلب مزیزع . مناخ

مدرکیم شاگن متشاد بجعت اب

؟ میدیسر اجک دیشخبب -

میدیسر همولعم بخ ساجک تساوح رتخد .او مناخ

هگید رهشوب

؟ میدیسر -

وشاپ مزیزع .هلب مناخ

مدش دنلب اج زا مداد سوق شک هی وماتسد

نیدرک مرادیب هک نونمم -

شهاوخ . مناخ

مداتسرف ماه هیر هب ورهشوب یاوه مدش هدایپ نیشام زا

سوبوتا هدننار هب ولوپ طقف متشادن یزیچ ینودمچ نوچ

ارب یهانپ رس منوتب دیاش ات متفر متفرگ ومدوخ هار مداد

منک ادیپ مدوخ

دروخ ماالیک هی هب ممشچ مدوب رکف وت هک روطنیمه

مدش شدراو

-سالم

تفگ دز قرب شامشچ مندید اب ماالیک بحاص :
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دییامرفب هلب

دش مشدنچ شاگن تلا ح زا

مدش محازم هنوخ یراجا یارب دیشخبب -

رظن زا ومرس ات ماپ و ماپ ات رس زا راب هی ماالیک بحاص

دنورذگ

هراجا نیاوخیم ونوتنوخ ای نیاوخیم نوتدوخ یارب ص.ا.

؟ نیدب

ماوخیم هنوخ -

دز روآ شدنچ هدنخبل هی ماالیک بحاص

مرفنتم ادنخبل روجنیا زا ادخ یا

؟ نیراد لوپ ردقچ ص.ا.ات

-۱۵

هرهش نوریب منوا هدنومن رتشیب مارب هنوخ هی ص.ا.نم

رارف هار هی منیا مدش دنلب اج زا

راگنا هک ماالیک بحاص متساوخیم رهش لخاد یسرم -هن

تفگ یتحاران نحل اب دوب هدش یلا خ کیس ال ثم شداب

رد نم نیدرکن ادیپ هنوخ هگا یلو بوخ رایسب ص.ا.

متسه نوتتمدخ



292

نونمم -هن

مدق دنچ مدیشک تحار سفن هی نوریب مدز ماالیک نوا زا

مدش شدراو دروخ مود ماالیک هب ممشچ هک متفر

-سالم

نوتهب منوتیم یکمک هچ دییامرفب ماالیک.سالم بحاص

منک

مدموا هنوخ هراجا یارب -

نیاوخیم ونوتنوخ ای نیاوخیم نوتدوخ یارب دعب ص.ا.

؟ نیدب هراجا

متساوخیم مدوخ هساو -هن

؟ نیاوخیم یدح هچ رد بخ ص.ا.

-۱۵

درک زاب وشرتفد درک هاگن مهب ماالیک درم

نوریب مشیکی هرهش لخاد نوشاتود مراد هنوخ ات هس ص.ا.

ههرهش هب کیدزن یلو رهش

منیبب ونرهش لخاد هک ییاتود نوا هشیم -

ناساس ناساس امتح ص.ا.

اتسوا .هلب ناساس



293

هب تساوح مدب مناخ نوشن هنوخ مریم مراد ص.ا.نم

هشاب هزاغم

اتسوا مشچ . ناساس

متشه و یس ودص تراپ

ماال بحاص دیارپ راوس نوریب میدموا ماالیک بحاص اب

تکرح درک نشور ونیشام میدش راوس یتقو میدش یک

ونیشام تشاد هگن هچوک هی ولج عبر هی دعب میدرک

مدش هدایپ شتشپ منم دش هدایپ درک شوماخ

دییامرفب سا هچوک نیا لخاد هنوخ بخ ص.ا.

دیدلب ور هنوخ هک دییامرفب امش -

دیشخبب ص.ا.خآ

دنچ ندرک در دعب شتشپ منم تفر ولج ماالیک بحاص

داسیاو رد هی ولج هنوخ

هنوخ منیا دییامرفب ص.ا.

شتشپ منم وت تفر درک زاب دیلک اب ورد

تخرد زا رپ هنوخ هی نوریب دز مامشچ بجعت زا مدورو اب

هبرم طایح هی اتخرد ندوبن اطسم طسو هنوخ هشوگ تبلا

دوب ضوح هی طایح طسو لکش یا

دوب نوتدنسپ دروم هکنیا ثم شطایح زا نیا بخ ص.ا.

دینیبب ملخاد میرب سپ
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دراو هک شلوا میدش هنوخ دراو مهاب ومداد نوکت ومرس

شیاریذپ ییاریذپ هب دروخیم هک دوب ورار هی میدشیم

هشوگ زا هک دوب هنوخ زپشآ پچ تسد دوب گرزب یلیخ

اه هلپ زا دروخیم باال هقبط دروخیم هلپ هار هنوخ زپشآ

قاتا رپ یورهار هی هب مدروخ باالهک متفر

؟ دوب لوبق دروم موناخ بخ ص.ا.

تسین نوتنوخ نوا ندید هب یزاین هگید -هلب

نیش نیشام راوس دییامرفب سپ ص.ا.

درک لفق ورد ماالیک بحاص میدش جراخ هنوخ زا مهاب

میدش هدایپ نیشام زا هزاغم میتشگرب دش نیشام راوس

داد رارق ات دروآ همانلق تفر ماالیک بحاص میتفر لخاد

میدنبب

دیدیم وکرادم موناخ بخ ص.ا.

هتسخ هآ هی هنیسرآ تسد االن مکرادم مامت داتفا مدای هزات

مدش دنلب ماج زا مدیشک

مرب دیاب نم دیشخبب -

دوب هدموین نوتشوخ هنوخ زا هگم ارچ ص.ا.

مریگب مرس قرف هب یلگ هچ االن ادخ یا

متشاذگ اج نومنوخ ومکرادم یلو دموا مشوخ ارچ -

مهن و یس ودص تراپ
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ادرف سپ ای ادرف هساو هشاب

نیرب نیاوخیم هراد دایز یرتشم هنوخ نیا هخآ ص.ا.

نیرایب وکرادم

تسین کیدزن نومنوخ هخآ -

منهد وت مدیبوک متسد ود اب درک گنه مفرح نیا اب

نییییه -

درکیم ماگن تشاد کش و کُش اتحاالای هک ماالیک بحاص

یرتن کال نزب گنز ناساس یتسه یرارف رتخد -وت

ثعاب ندش تسس نیمه و دوب هدش تسس ماهاپ سرت زا

منکن رارف هک هریگب ومتسد ماالیک بحاص هک دش

مدرکیم هاگن ماالیک بحاص هب هیرگ و سرت اب

میایم دوز نتفگ مدز گنز .اقآ ناساس

توافتم سح ود نیسرآ شیپ مدرگرب هرابود هکنیا رکف زا

مگیم یچ مراد نم نتشاد تسود یکی سرت یکی متشاد

متشگیمرب هرابود دیابن منک رارف دیاب مدرک عمج ومساوح

همرهاوخ رهوش نوا مدب نوج منیسرآ یارب نم هگا یتح

منک رارف دیاب هنیمه هرآ مرهوش هن

درگرس مانج ماالیک.سالم بحاص

هچ ادخ یاو باال مدروآ ومرس بجعت اب شفرح ندینش اب
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هراد وگنر نیمه هک مداتفا نیسرآ یامشچ هدای ییامشچ

هک هنزب دنب تسد مهب تساوخ دش کیدزن مهب درگرس

بقع مدیشک

دز یدنخزوپ هی مراک نیا اب درگرس

دز ودنب تسد تفرگ ومتسد تکرح هی وت ولج دموا هرابود

هزاغم بحاص دنخزوپ یادص دیشک وتفرگ وموزاب متسد هب

دز هک یفرح مدعب مدینش ور

یرارف یارتخد تبقاع نیا ص.ا.

مدرک شاگن مشخ اب

نزن تفم رز سپ یرادن ربخ هک یزیچ -زا

متشاد مدوخ اب بل ریز اما مدش مدقمه هدرگرس اب شدعب

مدزیم فرح

ملهچ ودص تراپ

هدننار ولج تسشن مشدوخ مدرک نیشام راوس روز هب

ورد میدش کیدزن هک هچوک چیپ هب دروآ رد تکرح ونیشام

هب دروخرب اب متروص نوریب مدرک ترپ ومدوخ مدرک زاب

یادص متشاد د درد مماپ شزوس دوب هدش مخز تلا فسا

گنل ماپ نومه اب مدش دنلب ماج زا مدینش ونیشام زمرت

دوب انوا مدق هس نم همدق هی ره یلو مدیودیم نوگنل

منکیم کیلش تیدب مدق ... ااااااااااسیاو ..... ااسیاو . درگرس
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تحار نوشرش زا ات مدیودیم طقف مدادیمن لحم نم یلو

دز گنز ممیشوگ یریو یریه حاالوت مش

یسیاو هتعفن .هب درگرس

دنت ومتعرس مدز زومرم دنخبل هی دروخ هچوک هی هب ممشچ

شوت مدیچیپ مدیسر هچوک هب یتقو هچوک تمس مدرک رت

متشگرب هملا بند هحلسا اب زونه هدرگرس مدید متشگرب

هی هرابود مدیچیپ مدید هک یا هچوک نیلوا وت . مدیچیپ

شاهتنا ات هگید هچوک وهی هگید هچوک وهی هگید هچوک

تسب نب هب مدروخ هک متفر

منک راکیچ حاال هن یاو

هلت وت یداتفا هرخ .بال درگرس

یاج گنس سین مکش دموا رد مخآ یادص متشگرب عیرس

هراد مکش

یزاب هبرگ وشوم عسب . درگرس

تفر مغیج هک دنوچیپ تفرگ ومتسد نانچ شفرح نیا دعب

اوه

خخخخخآ -

یریگن یزاب هب وتکلمم درگرس ات شاب هتشاد ونیا . درگرس

هتسب نب هچوک زا هکنیمه دیشک وتفرگ ومتسد مشدعب

یزاگ نانچ ومدرک کیدزن شوزاب هب ومرس نوریب میدموا
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دموا رد شدایرف یادص هک هملا ع یادخ هک شزا متفرگ

خخخخخخخخخخخخآ . درگرس

مکی ولهچ ودص تراپ

مدرک هدافتسا تیعقوم زا منم دش لش موزاب ور زا شتسد

مک سفن ات مدیود ردقنا مدرک ندیود هب عورش گنشف ثم

هچوک رس زا مدید ندرک ممگ منیبب مدنودرگرب ومرس مدروآ

هار دیاش منوتب ات مدرک هاگن ورونوا رونیا مکی نایم نراد

دوب زاب همین هک دروخ غاب هی رد هب ممشچ هک منک ادیپ یلح

مدش مئاق راوید تشپ مدش شدراو

مدینش ور هدرگرس نوا یادص هقیقد ود دعب

میریم تسار ام نیرب پچ امش . درگرس

نابرق .هلب زابرس

هریم رس ملصوح یراکیب زا هکنیا یارب نرب ات مداسیاو

تخرد هب مدیسر مدرک اتخرد ندرامش هب عورش

یادص مدید »هک دایم مدب ردقچ ددع نیا زا «یا یمهدزیس

کرس رد الی زا مدنوکت ومسابل مدش دنلب ماج زا دایمن

بخ مدش جراخ غاب زا مورآ دوبن یربخ چیه مدیشک

ور هچوک رس هار سین یربخ هسیلپ نوا زا رکشورادخ

هی یرس مدید ماالیک هی هچوک رس مدیسر یتقو متفرگ

طقف وت متفر هنیبن ومدز دنبتسد یاتسد هک مدرک رس رداچ

ماال مدش دراو یتقو هنک لوبق ومطیارش مدرکیم ادخ ادخ
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دوب درم ریپ هک یک

دییامرفب ماالیک.هلب

متساوخیم هنوخ شتسار -سالم

ماالیک ای متنیبن سیلپ هک نوریب هب مساوح شمه

هنیبن ومدز دنبتسد یاتسد

؟ هراجا ای نهر ماالیک.

هراجا -

؟ نیراد لوپ ردقچ ماالیک.

-۱۵

متساوخیمن نیا زا رتشیب متشاد رتشیب هتبلا

مراد هنوخ هی ماالیک.نم

منیبب هشیم -

هتبلا ماالیک.

منک دولآ ضغب ومنحل مدرک یعس

مدش روبجم ینعی مدرک رارف منوخ زا نم یزیچ هی طقف -

رطاخب منم دزیم ونم دنب هی هخآ مرهوش تسد زا منک رارف

مه االمن مدرک رارف « ممکش ور متشاذگ ومتسد » مچب

همرهوش تسد میلم تراک مه ممانسانش
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یزاب هی سکره یارب هنومز مرتخد مفساتم اعقاو ماالیک.

هرایم رد

دیدب هنوخ مهب مچب رطاخب هشیم ... هشیم -

مود ولهچ ودص تراپ

درک ماگن مکی هدرم ریپ

ندرک هیرگ هب مدرک عورش مدید ور هدرم ریپ دیدرت یتقو

مدروایم رد وشادص » یکلا » مدش دنلب ماج زا

هنکیم دامتعا مهب یکی هرخ بال هگید یاج هی مریم هشاب -

متفر رد تمس هب هدیم هانپ ومچب ونم

مدوخ یابص ثم مهوت هیفرح هچ نیا مرتخد . هدرم ریپ

هروخب تچب و وت درد هب منوخ منکن کف یلو

هشاب هانپ رس هی طقف سین مهم -

تنوشن ور هنوخ میرب وشاپ مرتخد وشاپ سپ . هدرم هریپ

مدب

رد زا هکنیمه میتفر یجورخ رد تمس هب مدش دنلب ماج زا

شساوح نوا یلو دروخ هدرگرس هب ممشچ مدش جراخ

یاتسد نوا اب هتبلا هدرم ریپ نیشام وت متسشن یرس دوبن

نشور ونیشام منوا دوب تخس ندرک زاب ورد هدز دنبتسد

میتفر هچوک هی لخاد تعاس مین دعب درک تکرح ودرک

وتشاد هگن ونیشام هدرم هریپ میداسیاو یکشم رد هی ولج
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ودرک زاب دیلک اب ورد مدش هدایپ شرس تشپ منم دش هدایپ

طایح هی مدرک هاگن شطایح هب میدش طایح دراو

مشوخ شطایح زا دایز یزیچ هن یضوح هن یلیطتسم

منیمه هب سپ متشادن ییا هراچ بخ یلو دوب هدموین

دروخ مدش هنوخ دراو تقو هنوخ یلخاد تمس هب هتمینغ

دشیمن مرتم هاجنپ منک کف کیچوک هبرم هنوخ هی مقوذ وت

هنوخ زپشآ لغب مرد هی دوب رد لغب ولوچوک هنوخ زپشآ هی

هن تشاد مومح هن یلو هباوخ قاتا مدید مدرک شزاب هک

هدرم تمس متشگرب بجعت اب یتشادهب سوریس

؟ ساجک یتشادهب سیوریس مومح دیشخبب -

هنوریب . هدرم ریپ

هب ماگن نوریب مدز هنوخ زا مدیدن یزیچ نم ارچ سپ -

سیورس مدنوخرچ وماگن ییوش ور مشلغب داتفا مومح

مدرک ادیپ طایح هگید هشوگ ور یتشادهب

موس ولهچ ودص تراپ

هی یلو مدیم تهب یروط نیمه ور هنوخ بخ درم. ریپ

ینکن تسرد یرسدرد نم هساو یلو ادیشخبب یلیخ یزیچ

نییاپ متخادنا نیگمرش ومرس

زیچ هی طقف امتح -هلب

درک ماگن رظتنم
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ویسک هکنیا مود مدب نوتهب ردقچ دیاب هنایهام هک نیا کی -

منک راک ششیپ منوتب هک نیسانشیم

تسیود نموت هدزنوپ هنایهام درم. ریپ

هشاب -

هیدمحا میلیماف یدمحا . درم هریپ

-اهآ

یانز زا ینوتیم راک یارب یلو مریم نم بخ . یدمحا

یسرپب هیاسمه

لا قتنا نوتارب ولوپ دیدب ونوتتراک هرامش هشیم دعب امتح -

سین مهارمه االن هخآ مدب

...................» هتبلا . یدمحا ۲۲»

مزیریم نوتارب ادرف -

هشاب . یدمحا

هاگن هنوخ هب متسشن رد تشپ متسب ورد منم تفر یدمحا

تقو یلیخ دیاب دوب بارخ یلیخ هنوخ عضو مدرک

اب مدید دایب رد ماوخیم یزیچ نوا منوتب ات متشاذیم

هنوخ وت متفر مدش دنلب ماج زا هشیمن لح یزیچ نتسشن

هی شیپ متفر لوا نوریب مدز هرابود مدرک هنوخ هب هاگن هی

مشچ یلک اب منوا هنک زاب ومتسد وت دنبتسد ات زاس دیلک

ورد هزاغم متفر مدرک تخادرپ ولوپ منم درک زاب هرغ
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مدیرخ گنر متفر مداد شرافس بوخ هرجنپ ورد هی هرجنپ

یارب ینسوس هنوخ زپشآ دیفس قاتا هساو یسای گنر

ییاریذپ

هنوخ متشگرب هک دیشک لوط مدیرخ تعاس ود دودح

هدموا مدوب هداد هزاس هرجنپ ردو هب ور هنوخ سردآ نوچ

ولج متفر هریگب هزادنا دوب

-سالم

درم.سالم

مدنوم طایح وت نم وت دموا مدرم مدش دراو مدرک زاب ورد

هدب ماجنا وشراک نوا ات

مراهچ ولهچ ودص تراپ

مدرک شاگن هدنمرش

مرادن ییاریذپ لساسو دیشخبب -

رهاوخ هیفرح هچ نیا درم.

متفگ هک هنک عمج وشلیاسو ساوخ شدعب

ضوع میتشادهب سیوریس مومح رد متساوخیم دیشخبب -

دیریگیم هزادنا منک

امتح درم.هلب

یریگ هزادنا یتقو یتشادهب سیوریس و مومح تمس تفر
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دش مومت

منم نوریب دز قاتا زا ودرک عمج وشلیاسو شفرح نیا دعب

مدب ماجنا وراراک ات مدش راک هب تسد

ورادخ هک هنوخ باسب روشب هدش نم راک هک زور هس االن

بصن ور هرجنپ ورد دموا راجن درم مزورید دش مومت رکش

درک

یارب دوب هدز کل ملد دوب شوماخ میشوگ زور هس نیا وت

گنز دش نشور ات مدرک نشور ویشوگ ادلی اب ندرک تبحص

دز

ادلی

......-لا

ونم رکف یییییییتسه یروگ مودک روووووو عشیب . ادلی

ییییییینکیمن

کیچوک یشک بابسا هی اباب ریگب سفن هی دش مومت فووا -

مدرکیم فیدر ونوا متشاد متشاد

؟ اجک هب یشک بابسا یشک بابسا . ادبی

رهشوب -

؟ یییییییچ . ادلی
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یتفونش هکنومه -

هغورد هک وگب یتآ . ادلی

ناونع چیه هب -هن

رهشوب هتفر اسیرتآ یچیه . ادلی

--...................

هگید هلچ ولوخ وت ثم اباب منودیمچ -

مجنپ ولهچ ودص تراپ

یتدوخ ییوه -

هسریمن نم هب یتسه وت ات مزیزع .هن ادلی

امنکیم تفخ اااااادلی -

مهب تتسد هک وت هخآ ینوتب هک وگب یراک هی مزیع . ادلی

رگیج هسریمن

ااااااااادلی -

مممممممنوووووج . ادلی

رهز تتفوک درد -

هیتذل وت نداد صرح منکیم نم مراد یلا ح هچ ناج .یا ادلی

شدوخ ارب

ااااااااااادلی -
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ومگنشق مسا لحم همه ادلی ادلی یه ناقری تفوک . ادلی

ندیمهف

روطچ هزوسیم نسحم نوا یارب ملد دنسپ دوخ شیا -

هنک تلمحت داوخیم

یتسنودیم یدروآ مدای دش بوخ نسحم یتفگ .خآ ادلی

هرایتاس دناب وت منسحم

؟ ییییخوش -

کنخ ملد خآ ندرک شتشاد زاب زورید وت نوج هب .هن ادلی

طالق تساوخرد مرب ادرف سپ هرارق منم گندلا هرسپ دش

مدب

یش ادج یاوخیم ینعی -

باال هریم شرس ادرف سپ هک یچقاچاق هی اب یگیم .وت ادلی

یلو مدنومیم شاپ هب متشاد شسود هگا ارمع منومب راد

یچیه هن مراد شسود

یجآ هشاب -

هنکیم مادص منامام یجآ مرب .نم ادلی

ظفاحادخ یجآ هشاب -

ظفاحادخ . ادلی

هنوخ زپشآ لخاد متفر مدش دنلب ماج زا مدرک عطق ویشوگ

اب تلما نم هخآ دایز غرم مخت اب مدرک تسرد تلما هی
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ورافرظ مدروخ دش هدامآ یتقو مراد تسود دایز غرم مخت

نوتک راولش اب یا همروس وتنام هی مقاتا متفر متسش

میا همروس فیک متشاذگ میکشم شلا هی مدیشوپ یکشم

ره زا منک ادیپ یراک منوتب دیاش ات نوریب مدز هنوخ زا

مدرکیم لا وس شزا مدیدیم یرباع متشذگیم یا هچوک

مینودیمن نتفگیم ایضعب ندادیم هابتشا سردآ ایضعب

هرخسم هچ هه هشیمن ادیپ نز ارب راک نتفگیم مایضعب

هک نز ریپ هی هنوخ سردآ متسنوت تافاکم یلک اب هص خال

تعاس مدیمهف وشسردآ یتقو راک ارب مریگب وتشاد یدیلوت

۵ تشادن نوج ماهاپ هگید دوب رصع

مشش ولهچ ودص تراپ

تمس هب منوج یب یاهاپ نومه اب دوب کیدزن منوخ نوچ

متسب ورد وت متفر مدرک زاب ورد مدیسر یتقو متفر هنوخ

مدروآ رد وموتنام مدش حلا دراو متفر هنوخ تمس هب

ومراولش مدرک ترپ هگید رو هی شملا نیمز ور مدرک ترپ

کنوبسچ مدنب همه مدید هک منک ضوع هک قاتا وت متفر

مدز قاتا زا مدروآ رد سابل تسد هی دمک لخاد زا سپ

متشاذگ وراسابل مومح لخاد متفر مدش طایح دراو نوریب

مدرک زاب وبآ وکس نییغپ متشاذگ مدروآ رد وماسابل وکس ور

بآ یه » دروآ رد ومردپ یلو شریز متفر مدرک مرلو وبآ

وماسابل مومه نوا دعب « دشیم درس دایز ای غاد دایز

یاسابل مدروآ تشت هی نوریب متفر مومح زا مدیشوپ

متخیر مبآ متخیر میتسد ردوپ شوت متخادنا ومینتسش
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مدرک نهپ دنب ور وراسابل نتسش دعب مدرک نتسش هب عورش

وتشت راوید رانک متسش وتشت بآ اب مدرک یلا خ وتشت بآ

یزیچ هکنیا نودب مدش هنوخ دراو راوید شیپ متشاذگ

هفعض لد اب مدیباوخ متفرگ مدروآ وتپ یتشپ متفر مروخب

زا رخآ هک دمویم مباوخ ردقنا یلو مدیرپ باوخ زا دیدش

مدرک نشور وقرب مدش هنوخ زپشآ یهار مدش دنلب ماج

مدروخ نون اب مدرک تسرد مدوخ هساو غرم مخت اتود

مدرک هاگن تعاس هب دش مومت یتقو ۳:۴۰

مدوب باوخ اتاالن جنپ تعاس زا نم ینعی -

متفه ولهچ ودص تراپ

مشاب حلا رس ادرف هکنیا یارب یلو دمویمن مباوخ هگید

نیا ردقنا مدیشک زارد حلا متشگرب مباوخب مدوب روبجم

گنز یادص اب حبص * درب مباوخ هک مدش ولهپ نوا ولهپ

متفر مدرک عمج وراباوخ تخر مدش دنلب باوخ زا رادشه

هنوخ زپشآ وت متفر هنوخ وت متسش ومتروص وتسد طایح

زا مدرک دایز ور هلعش زاگ ور متشاذگ مدرک بآ رپ ویرتک

هی دمک لخاد زا قاتا وت متفر نوریب مدموا هنوخ زپشآ

یکشم فیک و زبس شلا اب یکشم نوتک راولش اب زبس وتنام

نوریب مدز قاتا زا مدرک متی ال شیارآ هی مدیشوپ مدروآ رد

مبآ متخیر ییاچ یروق وت متفر یرس دوب شوج یرتک

زا ومیکشم ینوتک نوریب مدموا یرتک ور متشاذگ متخیر

رکشورادخ مدوب هتفرگ هزات نوچ مدروآ رد یشفک اج

ربص مکی هنوخ زپشآ متشگرب هرابود هرادن یزیمت هب یزاین
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ناویل هی مدرک شوماخ وزاگ دش هدامآ ییاچ یتقو مدرک

نون لا چخی لخاد زا نیمز متشاذگ متخیر مدوخ ارب ییاچ

هکنیا دعب مدروخ همقل متسشن مدروآ رد ور ابرم اب تگاب

دشن متشاذگ کنیس وت وناویل مدش دنلب اج زا دش مومت

هنوخ زپشآ زا لا چخی وت متشاذگ منون ابرم مروخب ممییاچ

زا متفر طایح رد تمس هب مدیشوپ وماینوتک نوریب مدز

هب مدیسر مدرک در ور هچوک ود هکنیا دعب نوریب مدز هنوخ

مدز گنز یدیلوت نومه هنوخ

؟ هیک نز. ریپ

مدموا راک ارب -سالم

دش زاب رد مدموا ییاپمد خل خل یادص هقیقد دنچ دعب

؟ یراد راکیچ هیچ ناه نز. ریپ

مدموا راک یارب -سالم

پچ هب هاگن هی تسار هب هاگن هی نوریب دموا نز ریپ

وت درب دیشک ومتسد تخادنا

بخ نز. ریپ

بخ یچ -

؟ ینودیم وطیارش نز. ریپ

هراد طیارش ندرک راک هگم -هن

تخادنا مهب هیفس ردنا لقاع هاگن هی نز ریپ
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یراک و یدوب تبازیلا هکلم رتخد حاال ات هک وگن نز. ریپ

یدرکن

هدیم تروق ونم یات شیش هراد ینوبز هچ فووا

منکیم راک مراب نیلوا هلب شتسار بخ -

متشه ولهچ ودص تراپ

؟ یتسین دلب منوا ؟ای یدلب وخرچ اب راک حاال بخ . نزریپ

مکی هتبلا مدلب -هن

تعاس هگید زور هس ورب سپ نز. ۶ریپ عورش وتراک هک ایب

ینک

؟ منک عورش ومراک هشیمن -االن

نز.هن ریپ

ات نوریب درک مترپ هنوخ زا دیشک وتفرگ ومتسد مدعب

هنوخ متشگرب منم تسب مور ورد منزب فرح مدموا

متفرگ مدروخ مدرک تسرد راهان مدروآ رد وماسابل

مدوب هتسخ یلیخ نوچ مدیباوخ

هرذگیم هنز ریپ هنوخ متفر هک یزور نوا زا زور هس االن

مدش دنلب باوخ زا حبص متفریم راک هساو مرب زورما دیاب

هنوخ زا مدروخ همقل هی مدموا متسش ومتروص وتسد متفر

نوریب مدز ....

نیسرآ
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لوا مریگب همانسانش هچب یارب متفر بارهس اب هک زور نوا

دعب هریگب همانسانش ناتسرامیب دوخ دیاب تفگ لوئسم هک

تسد مدش روبجم منم درکن لوبق یلا خ هماسانش ندید اب

مراذب وبارهس مدش روبجم نوریب منزب اجنوا زا یلا خ

هتشگرب اسیرتآ هکنیا یاوه هب تشر متشگرب اسلا بقارم

زور نوا زا ندنک ونم بلق راگنا شیلا خ یاج ندید اب یلو

نوا زا اسیرتآ هب تبسن هدقع هنیک و ترفن زا رپ مدش

شرب منوتب هک اسیرتآ هب هسرب هک مدوب یخن رس ره لا بند

یلو دوبن یخن رس یلو منک منهج شارب ور ایند منودرگ

هک متفرگ ماگتسد مدرک هدامآ ور هچب باوخ قاتا شلبق

ناتسرامیب شمربن هگید

∆∆حلا

دبراب

منک ادیپ ور خهلا یمیدق سکع هی اب روطچ نم هخآ -

ینک ادیپ ومرهاوخ دیاب منودیمن .نم نامام

مهن ولهچ ودص تراپ

دایب رد روج لقع اب وگب زیچ هی نم ردام هخآ -

میدش ملقع یب هگید هنکن درد تتسد . نامام

هن هتدای خهلا رهوش یلیماف هن وت ملگشوخ نامام هخآ -

رتخد نوج خهلا ینودیم هن سدنز ای سدرم خهلا ینودیم

هن ای هراد شرهاوخ رسپ هساو لگشوخ
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هی ایراس نایراد نایراپ نایرآ منک کف شیلیماف . نامام

ساه عیام نیا وت یزیچ

یدروآ اجک زا ویلیماف همه نیا نامام مرگ تمد -

مربق رس .زا نامام

نامام -ِا

مرهاوخ لا بند درگب ورب نتسشن اجنیا یاج هب نامای . نامام

لا بند نارهت مرب منک لو ومیگدنز وراک نم ینعی نامام -

امش رهاوخ

شاب دوز .هرآ نامام

مریم مرب تنوبرق هشاب -

نوریب مدموا نامام قاتا زا

منک ادیپ وملا خ هک نک مکمک تدوخ ادخ فووا -

ماگن هک مشوپب ومیماظن یاسابل متساوخ مدروآ رد وماسابل

نوا دای هرابود مدید گنر مک هیایس هی هک داتفا موزاب هب

وت مه همباوخ وت مه هبش دنچ هک یرتخد مداتفا رتخد

مدآ هی رتخد نوا منکیم رکف شهب مراد ارچ نم ادخ منهذ

لوغشم شدوخ هب ومرکذ ورکف یه ارچ سپ هیلومعم

هنکیم

مبیج وت زا ومیشوگ مدموا مدوخ هب یشوگ گنز یادص اب

مشوگ لغب متشاذگ مدروآ رد
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وگب -ولا

؟ ییاجک شاداد .سالم ماسرآ

عوضوم نوا درومرد منوخ مشاب اجک یتساوخیم -

؟ سلا خ تروظنم . ماسرآ

ممع نپ -هرآ

هراد تراک گنهرس هرادا ایب دوز حاال بوخ . ماسرآ

مایم مراد -

میترظتنم سپ . ماسرآ

یکوا -

قاتا زا مدیشوپ ومیماظن سابل مدرک عطق ویشوگ یرس

نوریب مدموا

نامام .... نامام -....

دبراب مناج . نامام

؟ یرادن یراک هرادا مریم مراد نم نامام -

یرب یاوخیم اجک یدموا هزات هک وت مرسپ .او نامام

هراد راک ماهاب گنهرس مرب -

شاب تدوخ بقارم طقف مرسپ هشاب . نامام

مشچ -
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مدش مدیارپ راوس نوریب مدز هنوخ زا مدیشوپ وماشفک

کراپ ونیشام مدوب هرادا رد ولج عبر هی دعب مدرک تکرح

لخاد متفر مدش هدایپ مدرک

دبراب یدموا . ماسرآ

مسریم ادرف سپ مهار وت زونه مدموین -ن

یتکلمم درگرس ثمال تسرب کاخ . ماسرآ

هراد راکیچ نم اب گنهرس ینودیم لا یخیب ورانیا -حاال

وت مه ممهفیم نم مه هسلج قاتا میرب یایب .هگا ماسرآ

میرب یکوا -

ندوب همه هسلج قاتا میتفر ماسرآ اب

منک عورش ماوخیم هک نینیشب نیایب . گنهرس

میتسشن میتفر

وت نادرگناور یاصرق هک دینودیم نوتمه بخ . گنهرس

هی نم هشیم هتخورف یقاچ و یرغ ال یاصرق مسا هب رازاب

اصرق نیا هدنزاس مدیمهف هک مداد ماجنا تاقیقحت یرس

هیک

؟ گنهرس هیک -

فیرش ساالر ینعی فیرش هلیسو هب اصرق نیا . گنهرس

یرادیرخ هانگیب مدرم تسد هب ناریا هب هشیم قاچاق
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میراد زاین درجم درم هی هب تایلمع نیا وت حاالام هشیم

نم تمس تشگرب ارس همه گنهرس فرح نیا اب

مهاجنپ ودص تراپ

هاگن مدوخ هب متخل مدرک رکفرکف هک ندرک هاگن یروج هی

همنت سابل هک مدش ائمطم یتقو مدرک

مدوخ هب هظحل هی دینکیم هاگن نیچمه ارچ هنوتچ -او

وخ مدرک کش

؟ یکش .هچ ماسرآ

یتحلصم هفرس اب هک مدب وباوج رظاح نیا باوج متساوخ

مدش تکاس گنهرس

کی و مراد زاین درجم درف هی هب نم متفگیم بخ . گنهرس

یدرجم اجنیا وت نلحتم همه اجنیا مراد شارب تیرومام

هنم هفیظو تیرومام نداد ماجنا بخ -

رتخد هک هدناه مسا هب سه رتخد هی دناب نوا .وت گنهرس

ینک بذج تدوخ هب ورتخد نوا دیاب وت ساالهر

؟ منک راکیچ -

رتخد دیاب وت میریگب ودناب نوا هکنیا یارب مرسپ . گنهرس

ینک بذج تدوخ هب وفیرش

نم ارچ همه نیا ....-اما
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قشاع ینک دومناو هتخس یلیخ مرسپ منودیم . گنهرس

ینک نومکمک ینوتیم طقف وت یلو یچقاچاق هی رتخد

مه مراد دامتعا تهب مه نوچ نمضرد ...

هنرگو دشن نز گنهرس رکشورادخ هناقشاع هچ یاو . ماسرآ

لا فغا ورام شاداد ...

دش الل نم هرغ مشچ اب

دش وپاه دبراب نیا زاب فووا . ماسرآ

کقلد ات رتهب یلیخ یشاب وپاه -

یتفگن بتشا مشاداد . ماسرآ

منیا ایب نوتنوخ هساو هشاب اوعد .... هسب ... هسب . گنهرس

ینک یزاب ور شقوشعم شقن دیاب هک یرتخد سکع

نوا سکع منم دیشک وشنهد بیز هدیسرت ثمال ماسرآ

مدرک هاگن متفرگ گنهرس زا ور هرتخد

دوبن لمع ریغ اج هی لمع شاج همه

مدش یروج هی هعفد هی

؟ هبوخ تلا ح شاداد . ماسرآ

مدرک هاگن شهب

هبوخ حملا -هرآ

یروج هی یلو . ماسرآ
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مکی وهاجنپ ودص تراپ

ینکیم رکف -

شیپ مرب نم هزاجا اب گنهرس بخ یتحار روج .ره ماسرآ

مرسمه

تشاذگ یماظن مارتحا وهی

ورب یدازآ . گنهرس

هدش یزیچ مرسپ . گنهرس

متسپ رس مرب هزاجا اب منم گنهرس بانج -هن

متشاذگ یماظن مارتحا

ورب یدازآ . گنهرس

مدید وماسرآ رد ولج نوریب مدموا گنهرس قاتا زا

نوتنوخ یرب دوبن رارق هگم -

مرب منوتیمن هتچ وت ممهفن ات یلو ارچ . ماسرآ

ور خهلا هراد رارصا نامام رونوا زا هشاب مچ یتساوخیم -

دیدج تیرومام نیا فرط نیا زا منک ادیپ

ینودیم یلو متفریم نم تشاذیم ادلیگ هگا ادخب . ماسرآ

اپ هب تمایق دش در ملغب زا ثنم هشپ هی همهفب هگا ادلیگ

رتخد هی لد رو مشابن هامود یکی هسرب هچ هگید هنکیم

مشاب
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ورب حاال تفرگ رارق عقاو دروم ت هنوهب اباب هشاب -

هشاب . ماسرآ

زا ومتیرومام نیا هدنورپ دموا مدای هزات تفر ماسرآ

مدز رد متفر گنهرس قاتا تمس هب متفرگن گنهرس

وت .ایب گنهرس

متشاذگ مارتحا وت متفر

؟ یتساوخیم یزیچ دازآ . گنهرس

ومتیرومام نیا هدنورپ -

مود وهاجنپ ودص تراپ

متمس تفرگ تشادرب زیم ور زا ور هدنورپ گنهرس

دموا مدای تنتفر دعب اقافتا ریگب .ایب گنهرس

قاتا زا متشاذگ یماظن مارتحا متفرگ شزا ور هدنورپ

یلدنص ور مدش مدوخ قاتا دراو نوریب مدموا گنهرس

مدرک ندنوخ هب عورش مدرک زاب ور هدنورپ متسشن

درد دوب مخ سب زا مندرگ دش مومت هدنورپ تعاسود دعب

مدرد ندرگ هک مدرک تسار وپچ مکی ومندرگ دوب هتفرگ

مدرک هاگن تعاس هب هش رتهب ۴:۳۳ هقیقد

مدرک هاگن رد هب قت یادص اب

دییامرفب -
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تشاذگ یماظن مارتحا وت دموا ینامحر

یدازآ -

داسیاو یداع ینامحر

هراد نوتراک گنهرس بانج درگرس بانج . ینامحر

مایم االن منم ورب هشاب -

هک هراذب مارتحا تساوخ هرابود ینامحر

ورب شاب تحار -

مدش جراخ مقاتا زا مدش دنلب ماج زا نوریب تفر ینامحر

مدز رد مداسیاو گنهرس قاتا یولج

وت .ایب گنهرس

دازآ گنهرس هک متشاذگ مارتحا مدش گنهرس قاتا دراو

داد شاب

؟ دیتشاد یراک نم اب گنهرس -

یدنوخ ور هدنورپ منیبب متساوخیم . گنهرس

موس وهاجنپ ودص تراپ

مدنوخ -هلب

شاب هدامآ هدنیآ هتفه هساو سپ . گنهرس

مشب نوشدناب دراو هکنیا هساو هنوخ مرب منوتیم تعاطا -
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شرتخد قیرط زا تسین رارق هگم . گنهرس .....

وشرتخد روطچ هک مشکب هشقن ماوخیم یلو گنهرس ارچ -

هش ماجنا تیرومام هک مشکب مدوخ تمس هب منوتب

یصخرم ورب بوخ هلیخ . گنهرس

مدز هرادا زا مدش جراخ قاتا زا متشاذگ یماظن مارتحا هی

هشقن هی منوتب هک هنوخ ات مدنور مدش نیشام راوس نوریب

مشکب نومرد تسرد

نیسرآ

مدیشکیم هشقن اسیرتآ هساو ومدوب قاتا وت لومعم قبط

دروخ رد هب قت هک

وت -ایب

وت دموا درک زاب ورد حرف

نراد راک نوتاهاب ندموا نوتلیکو .اقآ حرف

مایب ات نامهم قاتا هرب وگب شهب هشاب -

اقآ مشچ . حرف

مدرک شادص هک هرب تساوخ

اقآ .هلب حرف

رایب کیک اب کرت هوهق اتود -
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اقآ مشچ . حرف

هب بآ هی سیورس وت متفر منم دش جراخ قاتا زا حرف

بترم ومسابل مدش جراخ سیورس زا مدز متروص وتسد

مدرک

مراهچ وهاجنپ ودص تراپ

نامهم قاتا دراو نییاپ متفر اه هلپ زا مدش جراخ قاتا زا

دش دنلب شاج زا مندید اب لیکو مدید ولیکو وحرف هک مدش

دار یاقآ .سالم لیکو

-سالم

حرف تمس مدرک ومور دعب

دش مومت تراک -

.هلب حرف

قاتا نیا یتناس هاجنپ داین مسک چیه هنوخزپشآ ورب سپ

اقآ .هلب حرف

نوریب تفر فرح نیا دعب حرف

تداعس نیشب -

هب شگرم لبق مناخ هلعش ردپ ونیا نم اقآ بخ .س. لیکو

داد نم
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؟ یدوبن جراخ اتاالن وت هگم -

ندرک تسپ مارب منوشیا مدوب .س.هلب لیکو

؟ هیچ همان نیا -حاال

زورما مدش روبجم متشگرب زورید هزات نم نوچ .س. لیکو

منوسرب نوتهب ور موحرم نوا همان تیصو هک مایب

مرظتنم نم نک شزاب بخ -

نشاب موحرم یارتخد اتود دیاب هشیمن .س. لیکو

جنپ وهاجنپ ودص تراپ

؟ ینوخب نم یارب هشیمن -

ریخ .س. لیکو

زا نم شتسار مرادن ربخ نوشمودکچیه زا نم هخآ فووا -

جراخ هتفر ماسیرتآ و متفرگ طالق هلعش

یارتخد اتود هک یا هعقوم مراذیم ونیا نم سپ .س. لیکو

نشاب موحرم

نوسریم نوشهب نوخب نم یارب بخ -

اپ تشپ نیناوق هب منوتیمن نم دار اقآ منوتیمن .س. لیکو

منزب

ماسیرتآ رسمه نم بخ -
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؟ نیدرک جاودزا موناخ اسیرتآ اب یک امش یچ .س. لیکو

میدرک هغیص میدرکن دقع شتسار بخ بخ.... -

جراخ نتفر ارچ موناخ اسیرتآ سپ .س.یک لیکو

ادرف راذب هشیمن ترامع وت و زورما یلو تسین جراخ -

ترتفد مایم

مترظتنم ادرف نم سپ هشاب .س. لیکو

ادرف ات سپ -

ات دموا حرف هقیقد دنچ دعب دش جراخ نامهم قاتا زا لیکو

هرادرب ویاسو

مدرک زاب ورد یتقو متشگرب مقاتا هب مدش دنلب ماج زا منم

نیا ینعی دوب خاروس زا رپ هک دروخ اسیرتآ سکع هب مشچ

وت زا متفر متفرگیم هنوشن وشتروص ور هشیمه مگب یروج

رتهب زیچ هی هب مشچ هن یلو مدروآ رد وتراد یاریت وشک

داتفا

گگنفت

ور متشاذگ ومتسد اسیرتآ . سکع تمس متشگرب متشاد رو

هک مدروآ رد وباشخ داتفین یقافتا یلو مدرک کیلش عشام

اتفه وشک وت زا متشگرب هرابود تسین شوت یریت مدید

اج وباشخ باشخ وت متشاذگ ور همه مدروآ رد هلولگ

ای موس ریت هب یزادنا ریت هب مه رس تشپ متشگرب متخادنا



324

سابع حرف زانلا دش زاب عفد هی رد خک مدوب هدیسر مراهچ

وت ندموا

؟ دیبوخ .اقآ حرف

نیرب ... نوریب نیرب وت نیایب هتفگ -هرآ....یک

تمس هب حرف دش بیغ دوز زانلا وتفگ یزیچ زانلا هب حرف

دموا متمس هب تخیر بآ ناویل هی تفر یلسع زیم

هنکیم نوتمورآ دیروخب وبآ نیا .اقآ حرف

دموا دوز مزانلا

هشخبمارآ دیروخب وصرق نیا اقآ دییامرفب . زانلا

حرف مدروخ متفرگ حرف زا مبآ مدروخ متفرگ زانلا زا وصرق

مور حرف مدیباوخ یتقو مباوخب تختور مرب ات درک مکمک

مک مک منم نوریب تفر درک شوماخ مقرب دیشک وتپ

مدوبر باوخ دش هتسب مامشچ *

مشش وهاجنپ ودص تراپ

هاگن تعاس هب دوب هدش حبص مدش رادیب باوخ زا یتقو

مدرک ۱۰

فووا -

ومتروص وتسد متفر سیورس تمس هب مدش دنلب ماج زا

رارق لیکو اب زورما مدموا مدای هزات نوریب مدموا متسش

وت متفر مدروآ رد ومیسوط راولش تک دمک وت زا سپ مراد
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متسب متسار تسد ومتعاس متشگرب مدرک ضوع نک تخر

مکی مپچ تسد متسب متخوس یا هوهق مرچ دنب تسد هی

متفر اه هلپ زا نوریب مدز قاتا زا مدرک تسرد وماهوم

مدز ادص وحرف دش مومت اه هلپ یتقو نییاپ

؟ دیتشاد مراک اقآ .هلب حرف

نوریب مریم مراد نم هشاب هنوخ هب تساوح -

اقآ مشچ . حرف

نشور ونیشام مدش منیشام راوس نوریب مدز ترامع زا

زاگ ور متشاذگ وماپ منم درک زاب ورد « دراگیداب » نارآ مدرک

رانک ونیشام ملیکو رتفد مدیسر هقیقد جنپ لهچ دعب

مدش رتفد دراو مدش هدایپ نیشام زا مدرک کراپ نوبایخ

دوب زیم تشپ یشنم

-سالم

دار اقآ .سالم یشنم

وماه هرغ مشچ نوا زا هک درکیم ماگن هوشع اب یشنم

دش شبیصن

؟ سه مراد راک تداعس -اب

وشدوخ دوب هدیسرت نم هرغ مشچ زا دوب مولعم هک یشنم

درک عمج

نتسه .هلب یشنم
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هدموا دار وگب شهب -

مشچ . یشنم

درشف ور همکد هی تشدارب ویشوگ یشنم

ندموا دار اقآ تداعس .اقآ یشنم

تداعس ................

تداعس یاقآ مشچ . یشنم

نم تمس درک وشور درک عطق ویشوگ یشنم

نوریب ندموا هکنیا دعب نتسه وت نوش ال کوم زا یکی . یشنم

دییامرفب امش

نونمم -

شهاوخ . یشنم

مارگلت وت متفر میشوگ اب متسشن یلدنص هی ور متفر

دوب فآ اسیرتآ هرامش

شیو یپ وت متفر هزیریم مهب مباصعا منیبیم ونیا یرس ره

هی هشاب نشور زونه شطخ هراد ناکما ینعی دوب یلا خ

داتفا شدیدزاب نیرخآ هب ماگن هعفد ۱:۰۸

عورش مدز دیلک هحفص ور هنشور شطخ زونه ینعی نیا -

مدرک پیات هب

زا ینوتیم ایتحار نیمه هب یدرک رکف موناخ اسیرتآ سالم
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هب تارب ور ایند ات منک تادیپ هیفاک طقف یر رد متسد

ینم نز ینم هغیص وت هک هرن تدای منک لیدبت هدک منهج

منک تادیپ مدوخ ات رتهب یایب تدوخ یاپ اب سپ

منک یمحر هی تهب منوتب دیاش یدرگرب تدوخ

تنوشن ویعقاو منهج منک تادیپ مدوخ ....هگا هگا یلو

نوا یمناخ همنهج نم هنوخ هک یراذیم همان نم یارب مدیم

ورپ مدیشک وتزان دایز یتشاد فیرشت تشهب وت هعقوم

مدوخ یاتسد اب مدوخ شابن نارگن یلو یدش راه یدش

هنزب رود ونیسرآ یسک هدشن اتحاال منکیم تمار

شاگن هک درک مادص یشنم دش لا سرا هکنیا دعب مدز ودنس

مدرک

دار یاقآ وت دییامرفب . یشنم

متفه وهاجنپ ودص تراپ

مدش تداعس قاتا دراو مکحم یامدق اب مدش دنلب ماج زا

نیدرک هجنر مدق نیدموا شوخ دار یاقآ .س.سالم لیکو

نونمم -

دینیشب دییامرفب .س. لیکو

متسشن متفر

؟ هوهق ای یاچ .س. لیکو

هوهق -
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درشف ور همکد هی تشادرب ویشوگ تداعس

کیک اب کرت هوهق اتود افطل یعیمس مناخ .س. لیکو

یعیمس ...............

تشاذگ ویشوگ تداعس

منکیم شوگ وگب متمدخ رد نم بخ .س. لیکو

هک هرارق نیا زا ارجام بخ -

دنوم هفصن مفرح دروخ رد هب هک یقت اب

وت .س.ایب لیکو

ولج هوهق هی نم ولج هوهق هی وت دموا درک زاب ورد یشنم

نوریب تفر تشاذگ ماکیک تشاذگ تداعس لیکو

دش هتسب رد لماک یتقو

وگب مونشیم بخ .س. لیکو

دوب مرسمه هلعش هک ینامز نم شتسار بخ ..... بخ -

مدرک مدوخ هغیص وراسیرتآ

هلیسو هب رهاوخ ودره االن ینعی ؟ یچ ینعی .س. لیکو

وت....هرآ

نییاپ متخادنا ومرس

-هرآ
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ح دایب میچب هگا یتح هلطاب تغیص ینودیم .س.وت لیکو .

هشیم ر.م.ز.ا.د.ه

باال مدروآ ومرس بجعت اب

مرتخد سپ سپ هلا حم ریغ یزیچ نیچمه وگب ....-هن

دار اقآ مفساتم .س. لیکو

مداد طالق ور هلعش نم یلو -

طالق مناخ هلعش زا هچ دار یاقآ هرادن یطبر .س. یکو

مهاب دینوتیمن امش نمض رد هنیمه دیتفرگیمن هچ دیتفرگ

نینک جاودزا

؟ یچ -

دیتشاد هطبار نوتنز رهاوخ اب امش دار یاقآ .س. لیکو

نیا ....

اب منوتیمن ارچ یباسح درم یگیم یچ یمهفیم همغیص -

میراد هچب ام منک جاودزا مقشع

لح یزیچ راوه وداد اب دار یاقآ دیشاب مورآ .س. لیکو

هشیمن

هک مدرک شاگن مشخ اب

ناکما یتروصرد امش جاودزا شتسار بخ بخ... .س. لیکو

نیشاب هتشادن هطبار نوتلوا نز اب امش هک هریذپ
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مدرکیم هاگن لیکو هب ریحتم

تفرح نیا -.....

هرادن ناکما یزیچ نیچمه .س.هک لیکو .....

متشه وهاجنپ ودص تراپ

اسیرتآ

نیزودب هچراپ اتدصهن بورغ ات دیاب دیشاب دوز . یبوط

هگید دیشاب مهام تسد رکف مناخ یبوط یاو . هرارش

وخ دنومن تسد نومارب

هچراپ اتدصهن بورغ ات دیاب طقف نیا تکاس . یبوط

نیشیم همیرج هک هنزن نوترس هب مرارف رکف نیزودب

تفگ مورآ دوب هتسشن ملغب اراس

نم هشاب تفر مخم نزب رز مک هرز وفالد ردام یاو اراس.

وش الل وت طقف منزیم اتدصهن بورغ ات مدوخ

ندیدنخ هب مدرک عورش تفرگ مدنخ شافرح ندینش زا

هک تفگ کوج تارب یک هتچ یرهش رتخد ییوه . یبوط

میدیدنخ مهام دیاش وگب اوه تفر تدنخ

موناخ یبوط دیشخبب -

یاجب نک وتاراک نیشب حاالم مدیشخب نم بخ . یبوط

یتسه هک مدنک للا.. شام ندیدنخ
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مشچ -هلب

وراراس یارغ رغ یلو مدرک مرگ مراک اب ومرس هرابود

مش هزخام هرابود ات مدنخن مدرکیم یعس شمه مدینشیم

تعاس هرخ ۷بال تشاد رو نومرس زا تسد مناخ یبوط

میزودب ور اتدصفه میدوب هتسنوت نوچ

شمه نم ندز بورغ ات ور اتدصفه هیقب مدنک هک نم هتبلا

ایکیدزن نومه نوشنوخ نوچ میدوب هنوخ هاروت مدز اتهد

نوشاهاب مطبار و نتفریم ندمویم نم اب دوب نم هنوخ

مروشب وتربق گنس مدوخ یاتسد اب مدوخ یهلا اراس.خآ

ریگ منامام هنوخ مرب االن دنومن مارب تسد هتیرفع یبوط

نک وراک نوا نک وراکنیا هدیم

دوب تلوا هعفد هگم هسب -

نزن فرح سپ یدز اتهد شمه هک .وت هرارش

اباب هشاب -

مدرک تداع هگید هک .نم اسوتآ

مدرک تسرد ماترازهود نم سین یزیچ هک اتدصهن

یتسنوتن زورما ارچ سپ . هرارش

مهن وهاجنپ ودص تراپ

هریگرد هزور دنچ مرکف هکنیا یارب . اسوتآ
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؟ هشابن یلوضف هتبلا ؟ یچ یارب -

دز دنخبل مهب اسوتآ

دایب هتفه رخآ رارق ممع رسپ شتسار مزیزع .هن اسوتآ

میراگتساوخ

بخ بخ... اراس.

درک نیگمغ وشفایق اسوتآ

ای نونجم یلیل هصق رارق راگنآ هگیم نیچمه شیا . اسوتآ

هک یرتخد نیونشب نیاوخیم یچ نیونشب ونیریش ورسخ

تسود .......... مشراگتساوخ و هشیراگتساوخ هتفه رخآ

هراد

دراو عیرس نم درک ندیدنخ هب عورش شفرح دعب اسوتآ

مدرک شندز هب عورش هنک رارف تساوخ ات مدش لمع

دش مرواب منم کدوب هدرک نیگمغ وشفایق نیچمه لا غشآ -

مانوا ولج ندموا ندموا نوشدوخ هب هزات اراس هرارش

ندرک ندز هب عورش

درمان رتمورآ هرارش خخآ نیرفن هس امش ادرمان .خآ اسوتآ

ینکن لوکسا ورام ات هتقح . هرارش

ای نتفرگیم ملیف نتشاد ای هک داتفا یعمج هب ماگن هزات نم

ندیدنخیم
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نتفرگیم ملیف نتشاد هک یعمج تمس متفر یرس

دینکیم یطلغ هچ دیراد امش ییوه -

کقلد یرس هی زا میراد یچیه کالت وت یوه . ارسپ زا یکی

میتفرگیم ملیف

هب تروظنم کقلد یرس هی نوا امود مرادن کاله نم لوا -

هگید هنوتدوخ

اینزیم فرح یراد یدایز . هرسپ

ییورپ یلیخ -

ییوت هکنوا . هرسپ یکینوا

ممشچ ولج نکاپ ویتفرگ ام زا هک یملیف -

منکن .هگا هرسپ

هشیم مومت دعب تارب -

مشیم المز راولش وگن یروجیا یاو .او هرسپ

وت مدیبوک متسد اتود فک اب دموا رد مصرح شفرح نیا اب

دش نیمز شخپ دوب هداسیاو اوه یب نوچ هرسپ هنوش

داتفا مشیشوگ

متشادرب وشیشوگ

هرارش و اراس نوچ دوب تحار هرسپ نوا تباب زا ملا یخ

شندوب هتفرگ
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راشف شتسد چم ور متشاذگ وماپ هرادزمر مدید یتقو

مداد

زمر -

مگیمن . هرسپ

زمرق درد تدش زا هرسپ تروص هک مداد راشف وماپ رتشیب

دش

زمر متفگ -

مگیمن متفگ منم . رسپ

تفر یدوبک هب ور شتروص هک مدرشف رتشیب وماپ

زززمر -

. هرسپ ۱۴۷۸۹۲۱۴۵۶

هریمن شدای نیا دوب یچ تفر مدای نم ادخ ای

مدرک عمج تمس ومور مدرک کاپ وملیف مدز وزمر هص خال

دش مومت شیامن دییامرفب -

هرسپ لغب مدرک ترپ ویشوگ ندش هقرفتم مدرم یتقو

فرط نیبب یریگب ملیف یسک زا یتساوخ دعب هب نیا -زا

هن ای سه یضار

متصش ودص تراپ
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ینزب میشوگ هب تسد وت مدوبن یضار نم تقونوا . هرسپ

؟ یچ

زا لا یخیب یتساوخیم دوب تتسد ماتسود و نم ملیف -واال

بانج ریخ مش در تلغب

مدش در شرانک زا شلغب وت مدرک ترپ ویشوگ

میرب نیایب اه هچب -

منکیم تیاکش تزا .نم هرسپ

راب هی مدینشن یچ - متشگرب ومدوب هتفر هک یمدق هی نوا

؟ وگب هگید

تفگ هرسپ یکی نوا :

هنکیم تیاکش تزا تفگ

هی دوب اراس هرارش تسد ریگ زونه یکینوا تمس متشگرب

یکی نیا تمس مدرک ومور هرابود مدز شهب دنخزوپ

نک تیاکش ورب یرب یاوخیم یلو هرتهب یرن نم رظن -هب

ورام نیتفرگیم ملیف مدرم یانز زا همهفب سیلپ هگا یلو

سپ .... امش ای میدرک عافد نومدوخ زا هک هنکیم مهتم

هش مومت اج نیمه سین رتهب

درکیم ماگن تشاد سرت اب رسپ

مبل ور تسشن دنخزوپ هرابود
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وتدوخ تقو هی هیچ -....

تسود شمه مرس تشپ مه هرارش اراس هدنخ ریز مدز نم

یکی هرآ مگب مدب نوشن رکذم سنج هی هب ومدوخ متشاد

یتآ هه س هعقوم نوا واالن رت یوق مهوت زا ساجنیا

یدش میا هدقع

اه هدیم شدوخ تسد راک نکاالن شلو هتسب یتآ اراس.

اه هچب تمس متشگرب

هدب نومتسد راک مسرتیم وت لوق هب میرب -

هک تفرگ مارب یاپ ال هی رسپ مش دنلب ماج زا متساوخ ات

شوه زا ومدرک سح ویزیچ یمرگ طقف مدش نیمز شخپ

متفر

.........................................................

هی هیرگ یادص دمویم هیرگ یادص یلو مدوب نوبایب هی وت

یلو دوب فرط نوا زا ادص مدرکیم هاگن وفرط ره هچب

دموا انشآو هبیرغ هی یادص هعفد هی دوبن مولعم یزیچ

دوبن سکچیه مزاب یلو متشگرب ادص تهج فرط هب

یادص ادص نیا ++

هترتخد .... هترتخد .... هترتخد ..... هترتخد هیرگ ...

ساجک ک... مرتخد هماسلا یادص نیا ییچ -

هشیم رت فیعض زور ره نوا تنتفر اب یشیرگ ثعاب وت ++
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ونوا نم هرادن ناکما نیا هههههن .....-ن...هن....

طقف وت وت یدرک شکرت وت ردام نگیم مهوت هب وش هفخ ++

ییشثعاب

یمن متساوخیمن .....-نم

ییشثعاب وت ++

اااااااسلا ماوخیم ومچب نم ههههههههههن -

ماج زا هعفد .........................................................هی

مدیرپ

ممممممممرتخد ااااااااااسلا -

وت دموا اراس دش زاب رد عفد هی

؟ یدیشک غیج ارچ هدشیچ مزیزع یتآ اراس.

شلو ارچ .. درکیم هیرگ تشاد ... مرتخد ... اااسلا اراس..... -

مدرک

مکی وتصش ودص تراپ

شیپ راذب یگیم نویذه ارچ یتآ یگیم یراد یچ اراس.

ترتکد .....

مراد رتخد هی نم تسین نویذه -هن

مشیپ تسشن دموا دعب یلو درکیم ماگن گنگ شلوا اراس
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یرابجا هتبلا یش یلا خ ات یگب مارب یاوخیم مزیزع اراس.

وگب یراد تسود هگا تسین

نم شتسار بخ بخ... -...........

کشا زا متروص لک مدرک فیرعت شارب وناتساد لک یتقو

هنم ثم منوا مدید مدرک هاگن هک اراس هب دوب سیخ

یجآ مرب تنوبرق یهلا اراس.

درکیم هیرگ تشاد دنب هی مچب مدید باوخ اراس هنکن ادخ -

منم شیرگ رصقم تفگیم مانشآ هبیرغ یادص هی

دش مومت دوب باوخ طقف مدرگب ترود یهلا اراس.

درک زاب ورد تفر اراس دروخ رد هب یقت

وت ندموا هرارش اسوتآ

نینکیم هیرگ نیراد ارچ امش .او اسوتآ

سین یزیچ -

یدموا شوه هب مدب ربخ ترتکد هب مرب نم اراس.

یتفگن اتاالن هگم . هرارش

مدآ هساو نراذیم ساوح هگم اراس.هن

دش جراخ قاتا دزوزا نم هب کمشچ هی مدعب

یدنوسرت ورام یلک ینودیم یبوخ امناخ مناخ بخ . اسوتآ
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مدنمرش -

وت ارچ تنمشد . هرارش

تفرگ درد مبل هک مدز دنخبل هی

مود وتصش ودص تراپ

سانانآ توپمک هی اب لا چخی تشاذگ وکیتس هیپال اسوتآ

تشگرب

؟ هیچ نیا -

وت دموا رتکد دش هدز قاتا رد هدب باوج دموا ات

.سالم اسوتآ و رارش

.سالم رتکد

متمس دموا شدعب

هگید راب هی نم یلو هبوخ تتیعضو تتسود هکنیا .اب رتکد

؟ هیچ تمسا ینودیم منکیم کچ

اسیرتآ -

تیلیماف . رتکد

دار هه ایرآ ای دار متفگیم یچ دیاب

ایرآ -

تفگ داد نوشن ور هس ددع رتکد :
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سات دنچ نیا

ات هس -

هشدای یچمه هبوخ

نونمم اراس.

شهاوخ

تفگ اراس نوریب تفر قاتا زا رتکد :

؟ نیدرک تیاکش شزا دشیچ

هزات دوب شقح تفگیم تیمضق هرسپ هزات .هرآ هرارش

دوب مشمک

دش هتسب هرارش قطن هک درک هراشا نم هب مشچ اب اراس

متفگ نم یلو :

نیدرک تیاکش ارچ

؟ یچ ینعی . اسوتآ

دیریگب سپ ونوتتیاکش نیرب افطل -

یلو . هرارش .....

مدرک شهاوخ -

دصق زا نوا یتآ یلو اراس. ....

نیرب هدیم وشباوج هگید یاج ادخ دمع زا هچ دصق زا -هچ
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دیریگب سپ ونوتتیاکش

موس وتصش ودص تراپ

هشاب فووا . هرارش

هش بدا دیاب هرسپ نوا هشاب ویچ یچ . اسوتآ

افطل مراد یتخبدب یفاک هزادنا هب نم ادخ ور وت اه هچب -

دینکن دایز منیا

نییاپ تخادنا وشرس اراس

نکن هیرگ طقف هشاب ... هشاب اراس.

اسوتآ هرارش تمس درک وشور هک مدرک شاگن یناد ردق اب

نیریگب سپ وتیاکش نیرب اه هچب اراس.

هشاب . اسوتآ هرارش

ندش جراخ قاتا زا اسوتآ هرارش

هیرگ تاپ هب اپ منیشیم منم نکن هیرگ یجآ هشاب اراس.

امنکیم

مدز دنخبل شهب

یا هتسخ باوخب ریگب . اراس

هشاب -

یادص اب درب مباوخ هقیقد هی ضرع رد متسب ومامشچ
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ندرک زاب سح ال صا یلو مدش رادیب باوخ زا ندز فرح

متشادن وممشچ

متفگ مراب هی میدرکن میظنت یا همان تیاکش ام .هن هرارش

هنک تیاکش هنوتیم یکاش طقف نتفگ اسیلپ

؟ یتفگیم یچ هعقوم نوا سپ اراس.

هرارش ...........

مهوت اب هرارش اراس.

یرتن کال میدوب هتفرن ال صا هعقوم نوا ام شتسار . هرارش

یدوب یروگ مودک سپ اراس.

هسرتیم یلیخ اسوتآ شتسار بخ اسوتآ دزمان .اب هرارش

هساو هدب تسد زا وشدزمان هش زاب ارجام نیا هب شاپ

وت هب میدرک یرتسب ویتآ هکنیمه یرتن کال میتفرن نیمه

هب اسوتآ نییاپ میتفر یتقو یلو یرتن کال میریم میتفگ

نوملا بند دایب تفگ دز گنز شدزمان

رطاخب نومتسود مفساتم نوتارب اعقاو ..... امش ینعی اراس.

وشمگ تارب مفساتم امش.... تقونوا هناتسرامیب هتخت ور ام

اتاال هک مفساتم مدوخ هساو منیبب وتتخیر ماوخیمن یتح

مدوب تسود نوتاهاب ن

مراهچ وتصش ودص تراپ

ردقنوا روطچ هک سا هدننک جیگ مارب زیچ هی طقف اراس.
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راعش نم هساو و یرتن کال نیتفر هک نیداد هولج یعیبط

نیدادیم

مینک یزاب شقن میدوب روبجم . هرارش

درب ودوب تسود یچره وربآ اسوتآ وت رارش شقن اراس.هه

نوچ دیسریمن ییاج هب نومتیاکش میتفریم .هگا هرارش

هیتآ یکاش

نکن حیجوت وتدوخ و وش هفخ اراس.

دش تکاس اراس رد یادص اب

تسب ورد وت دموا یکی دش زاب رد

ک ات نوتادص دینودیم هربخ .هچ اسوتآ .....

تسد مدید هک مدرک زاب ومامشچ بجعتم هدیشک یادص اب

راجزنا اب وتشادرو وشتسد اراس ساسوتآ تروص ور اراس

شتروص تمس درب وشتسد ماسوتآ شراولش هب دیشک

یدرک یراک نینچ ارچ دوب یراک هچ نیا اراس . اسوتآ

هریگیم مراجزنا شزا دایم مدب قیفران زا هکنیا یارب اراس.

؟ اراس یگیم یچ ممهفیمن .نم اسوتآ

مگیم تارب سپ هشاب یمهفیمن اراس.هک

ور یتآ نم اب ارچ ینزب اج هار طسو دوب رارق هک قیفران وت

ییاهنت مدوخ نیتفریم هعقوم نوا ناتسرامیب یدروآ
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ناتسرامیب شمدروایم

؟ هراد یتآ هب یطبر .هچ اسوتآ

ک هشابن طسو نیا تدوخ یاپ هکنیا یارب هنیا شطبر اراس.

کال یتفرن یدن تسد زا وتدزمان نیا یارب یتفرن یرتن ال

یطلغ هچ اجنیا االن سپ حلا وقشع تدزمان اب یتفر یرتن

هنکن تلو هعقوم هی تدزمان نوا لد رو ورب ینکیم

یچیه هگید تقونوا

مجنپ وتصش ودص تراپ

دیرب نوتود ره هرارش متسه مهوت اراس.اب

.اس اسوتآ ....

ماوخیمن یدیمهف ایدرواین یدروآ تنهد هب وممسا اراس.

ممسا قشاع نم ینودیم متدوخ هش سجن وت نهد اب ممسا

شیپ ورب حاالم منک شضوع ماوخب هک نکن یراک سپ

ودره دیشمگ یدنومن رهوش یب شنیدزدن ات تدزمان

دددددددددیشمگ

وت دموا راتسرپ هی دش زاب رد عفد هی

یلک اجنیا اه هناتسرامیب اجنیا موناخ ربخ .هچ راتسرپ

هک سین امش ضیرم طقف سه ضیرم

نریم نراد ناتسود دیشخبب اراس.

تفگ ونیا صرح الاب ماک
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صیخرت یاراک نیایب امش دییامرفب اهموناخ سپ . راتسرپ

نیدب ماجنا ونوترامیب

مایم االن یکوا اراس.

متمس نتشگرب رخآ هظحل هک نرب نتساوخ اسوتآ هرارش

یتآ . هرارش

یمیمص یکره اب نم دینک مادص ایرآ مشیم لا حشوخ -

مشیمن

.رتآ هرارش ....

ینک سجن وشمسا هرادن تسود یراد فیرشت اراس.رک

قیفران مناخ

نینکیم یدرمان یراد . هرارش

اتود امش راک تقونوا مینکیم یدرمان ام بلا ج اراس.هه

درکیم لوبق وراسیرتآ تیاکش طقف یرتن کال هرآ دوب یچ

نیرب یرتن اتکال نیدادن متمحز نوتدوخ هب یتح امش یلو

میتفر مود یرس میتفر . اسوتآ

افطل اراس -

متمس تشگرب اراس

راذن نهد هب نهد نوشاهاب نک نوشلو -

مشش وتصش ودص تراپ



346

یجآ هشاب اراس.

تفگ هرارش و اسوتآ تمس درک وشور دعب :

دیشمگ دیرب

اراس نوریب نتفر قاتا زا تحاران یا هرهچ اب هرارش اسوتآ

نم تمس درک وشور هرابود

نکن تحاران اقمحا نیا رطاخ هب وتدوخ اراس.

دروخ مگید رجنخ هی منکیم سح یلو متسین تحاران -

بشما منک وتصیخرت یاراک مرب نم نکن مشرکف ال اراس.صا

منومیم وت شیپ مگیم نومنوخ منزیم گنز

هشاب -

نوریب تفر قاتا زا اراس

وممرس دموا راتسرپ هی هارمه هتبلا تشگرب هقیقد دنچ دعب

دروآ رد متسد زا

شوپب سابل وشاپ میرب دیاب وشاپ بخ اراس.

مهاب مدیشوپ سابل

میتشگرب میتفرگ یسکات هی میدش جراخ ناتسرامیب زا

کمک مهب اراس وت میتفر درک زاب ورد مداد شهب دیلک هنوخ

تخت ور ومقاتا مرب درک مکمک مدعب مرایب رد وماسابل اتدرک

مباوخب
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منکیم تسرد اذغ منم باوخب اراس.وت

منونمم -

باوخب ملگ شهاوخ اراس.

ونوریب تفر ماراس مدرکن تمواقم دایز مدوب هتسخ نوچ

درک شوماخ مقرب

یلو مدیباوخ همهنیا هکنیا اب مدیباوخ متسب ومامشچ منم

دمویم مباوخ مزاب

رایتاس

متفه وتصش ودص تراپ

اسیلپ زا یکی اب منوتب ات مدوب هتسشن ملولس وت هشیمه ثم

لوط دایز راظتنا نیا منک تبحص هنم دارفا زا یکی هک

دموا شادص هک دیشکن

سیئر . باهش

رد ولج متفر

هلح زیچمه دشیچ -

سیئر .هلب باهش

نوریب مایم مراد هدش بارخ نیا زا هرخ بال هبوخ هبوخ

هی مزا هک شاب هتشاد وتدوخ یاوه بوخ موناخ اسیرتآ
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شاب مرظتنم یتخاس یمخز ریش

هچب هار یوت هاگداد زور سیئر دیشاب رظتنم طقف . باهش

نوتلا بند نایم

هشاب -

دایم هراد یکی مرب نم سیئر . باهش

یصخرم -

دوب باهش نتفر هدنهد نوشن اپ یادص

متسشن ماج رس ومتشگرب منم

نیسرآ

لکشم مساو ملیکو فرح مضه مدزیم هسرپ انوبایخ وت

لوا منک ت.ج.ا.و.ز اسیرتآ هب متساوخیم هک یزور شاک

ماپ ولج لیکو هک یهار هرآ متشاذیم نایرج رد وملیکو

ادخ روطچ هخآ منک تباث یروطچ یلو هتسرد تشاذگ

یتح نم یتنعل ......

هلعش اب میگدنز سلا راهچ دای منک لیمکت ومفرح متسنوتن

ر.ا.ب.ط.ه شاهاب ات تخیرن یاه هوشع هچ هک داتفا

هب ونیا نم یلو مدرک رارف یرس ره نم یلو منک رارقرب

ل.م.س وتشاد نز هشیم هگم هگیم هنکیمن رواب مگب یکره .

درکن ش

متشه وتصش ودص تراپ
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تدنب نم هگم ادخ هدب منوشن یهار هی تدوخ ایادخ

نک ییادخ مقح رد ادخ یلو ررررراکهانگ نم هشاب متسین

مشاب هتشاد لد هب هنیک شزا یچره ریگن مزا وماسیرتآ

مزا ومچب ردام ییونشیم ومادص ااااادخ همقشع نوا مزاب

هتیرفع نوا اب مدش روبجم نم هینوناق هچ نیا هخآ ریگن

مدزن شهب متسد یتح نم مگب یک هب ییلو منک جاودزا

هب تسین میلا ح ماوخیم ومنز نم هههیدرمان ااااااااااادخ

سن ال داعان نیا منک جاودزا شاهاب منوتیمن هرادن یطبر نم

مرمک اادخ نم رس یدرک راوآ یتشاد یتخبدب یچره اادخ

متسکش

مدرک نومسآ هب ور ومرس متسشن ادیپ رباع طسو وناز ود

ملد ماهنت مممممقشع درررررگرب درررررگرب اسسسسیرتآ -

ییرود ههسب مموناخ ایب ایب ییاجک داوخیم وتشوغآ

هدرگرب شدوخ یاپ اب شدوخ هگا مسق مفرش هب اااادخ -

راب هی طقف هی دایب طقف هراد تسود یکره اب هرب مراذب

منیبب وشهام ثم تروص هگید

مدیشک تسد متروص هب بجعت اب مبل ندش سیخ سح اب

دوب کشا زا سیخ متروص

هدرمان نوا رطاخب نیبب ومکشا اااایادخ -....

بجعت اب دنوم هفصن مفرح منوش ور یتسد نتسشن اب

ییلو ... یلو دوب منوش ور شتسد هک یسک تمس متشگرب ...
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نیسرآ یبوخ .سالم اسیرتآ

هشاب ایور مدیسرتیم شمه منزب کلپ متسنوتیمن نم یلو

شتروص مدب تسد زا

مهن وتصش ودص تراپ

؟ مرسپ ینکیم هیرگ ارچ . اسیرتآ

راب نیا هک دوب هدرک باطخ شرسپ ونم یک اسیرتآ مرسپ -

هشاب شمود

؟ اسیرتآ -تآ...

درک ندیدنخ هب عورش مفرح نیا اب

اسیرتآ منوتیم لچک رس نیا و شیر نیا اب نم هخآ ++

ندیدنخ هب درک عورش هرابود مشاب

لچک رس و شیر اب هدرم ریپ هی مدید مدوخ هب شفرح اب

هماسیرتآ هک مدوب لا یخ شوخ هچ هه

دیشخبب یلیخ -

درگب ورب یونشیم نم زا یلو یهاوخ رذع ارچ درم. هریپ

هکنیا هن تیگدنز هنوخ رس شربب ریگب وشتسد تنز لا بند

یروطنیا شندروآ تسد هب یارب یش نوبایخ هچوک هراوآ

ینزب راز

مداتفه ودص تراپ
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دش شفرح ریگرد منهذ شفرح اب

مدید ور هدرم ریپ نوا یلا خ یاج مدموا مدوخ هب یتقو

هاگن تعاس هب تسین هن مدید مدرک هاگن ورونوا رونیا مکی

مدرک ۳:۴۴ مبیج وت زا ومیشوگ دوبن بوخ الحملا صا هقیقد

ور هرامش نیلوا هرامش هب ندرک هاگن نودب مدروآ رد

داد باوج هقیقد دنچ دعب مشوگ مد متشاذگ مدرشف

نیسرآ .ولا ناکشا

تسین بوخ حملا -ایب..ایب

قلطم یهایس دیخرچ مرس رود ایند مدیمهفن یزیچ هگید

نیتمار

رگیج نیتمار نکن نم اب وراک نیا رایب ومرسپ نیتمار . هلعش

افطل رایب ومشوگ

ماپ ورپ هب دایز هگا سه اجنوا هام رخآ ات هن مافگ راب -هی

اه هنومب اجنوا یایب رد مدقع هب هک ینامز ات یچیب

؟ یییییییییچ . هلعش

نوریب مریم مراد نم ریمب حاالمالل یتفونش هک نومه -

مراد راک

جراخ ترامع زا مدرک لفق وقاتا رد نوریب مدموا قاتا زا

اب نیشام هک زاگ ور متشزاگ وماپ مدش نیشام راوس مدش

هاگ دبعم یوس هب شیپ ودش هدنک شاج زا فآ کیت هی
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مشمارآ

دبراب

ومشقن هکنیا یاجب مدوب هتسشن مرتفد وت لومعم قبط

درکیمن ملو تدم دنچ نیا هک یرتخد یامشچ دای منک رورم

مدرکیمن ملو ودوب ممشچ ولج

ال صا ارچ ها دوب هدرک رارف ارچ دوب یک رتخد نوا ینعی -

منکیم رکف شهب مراد نم

مکی وداتفه ودص تراپ

یراد یرت مهم راک وتاالن دبراب -

بصم ال یلو منک راک مرگرس ومدوخ متساوخ هرابود

درکیمن ملو شیشحو یامشچ

هریمن رانک ممشچ ولج زا تامشچ ارچ بصم ال فووا -

دز گنز میشوگ هک مدوب ارکف نیمهوت

مداد باوج مدروآ رد مبیج زا ومیشوگ

-هلب

؟ یبوخ شاداد .سالم ماسرآ

؟ مراد راک یگیم یچ مبوخ -

مراد راک تاهاب منم نوچ بلا ج هچ .ا ماسرآ
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تدای یراد راک هک یا هعقوم طقف منودیم نوچ منم -

یراد مدبراب مان هب ردارب هی هتفیم

میرب ادلیگ ونم ات تشیپ دایب رانلگ هشیم حاال بخ . ماسرآ

ییاج

شیپ شیربب هک تسین هنوخ نامام هگم مرادا االن -نم

نوا

ونم ای هگیم هدرک جل شمیربب میاوخیمن نوچ .عفال ماسرآ

مایم نوتاهاب ای مومع شیپ دیربیم

رگیج نیا مشیپ بوخ شرایب شنوبرق هب شومع یهلا -

وشومع

یا هنود هی شاداد نونمم . ماسرآ

یگب وت داوخیمن منودی منودیم مدوخ -

فقس نوا طقف مشاداد یدش فقس هب دامتعا هک .زاب ماسرآ

هشیمن راوآ طقف تدوخ رس ور هنکشب داوخب سرادا فقس

زاگ ونم تقونوا متاباب نم گس ت.و.ل.ه تحور وت خخ خآ

یریگیم

رانلگ ..................

زا رت زیزع یومع هب دیابن دوبن مساوح دیشخبب .خآ ماسرآ

متفگیم یزیچ تنوج

رانلگ ..................
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تقیتع یومع شیپ میرب شوپ سابل ورب وشمگ . ماسرآ

مود وداتفه ودص تراپ

رانلگ ..........

شوپب سابل ورب مدرک طلغ ییاباب رانلگ . ماسرآ

رانلگ ........

ورب هرب تنوبرق اباب هشاب . ماسرآ

دموا شادص هک تشذگ مکی

یرادن لیکو هب یزاین رانلگ نتشاد اب وت ففوا . ماسرآ

هنک عافد مقح زا هچب نوا هکلب -

یگب یچ یگن ونیا .هلب ماسرآ

ظفاحادخ مرظتنم یچیه -

ظفاحادخ . ماسرآ

مدرک مرگ هشقن ندرک رورم هب ومرس مدرک عطق ویشوگ

نوا دمویمن ممشچ ولج شمه یرس نیا رکش ورادخ

مشچود

باال مدروآ ومرس رد یادص اب هک دوب هتشذگ ردقچ منودیمن

هش مورآ شدرد هک مدرک تسار وپچ مکی ومندرگ

وت -ایب
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وت ندموا رانلگ وماسرآ دش زاب رد

مممممنوج ومع .سالم رانلگ

ملغب دیرپ ود اب وتفگ ونیا

؟ یبوخ ومع قشع -سالم

مشابن بوخ منیبب وملکشوخ یومع هشیم هگم . رانلگ

هتخوس ردپ .یا ماسرآ

نم ارچ یگیم ونیا یرسره ستخوس تاجک وت ییاباب . رانلگ

منیبیمن

دنلب یادص اب مداد تسد زا وملر تنک نم شفرح نیا اب

زا رونوا مدرک ومور ماسرآ هرغ مشچ اب هک مدیدنخیم

ینزیم قوپوت تاندز فرح نیا اب مهوت رانلگ هدنخ تدش

ندز فرح یاج هب

نیدنخیم یروطنیا هک متفگ یراد هدنخ زیچ .او رانلگ

دیرغ ماسرآ

ررانلگ . ماسرآ

درک عمج ملغب وت وشدوخ شاباب داد اب رانلگ

متفگ مدرک شلغب منم :

دش وپاه اباب زاب نوج ومع سین یزیچ
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موس وداتفه ودص تراپ

پاه پاه یاج هب طقف دوب هشیمه هک ونوا نوج ومع . رانلگ

هنکیم رانلگ رانلگ ندرک

رررررانلگ . ماسرآ

هگید مگیم سار بخ .ایب رانلگ

نک یهاوخ ترذعم ییاباب زا نوج ومع هگید -هن

ییاباب دیششخبب نوج ومع مشچ . رانلگ

دش هدز قاتا رد

وت -ایب

وت دموا ادلیگ دش زاب رد

؟ یبوخ دبراب شاداد .سالم ادلیگ

مینورذگیم یه هرآ نونمم یجبآ -سالم

دش رید ودب ماسرآ . ادلیگ

مداد تتسد سملا ومچب نم شاداد طقف میرب هشاب . ماسرآ

اماوخیم مملا س

ورب ماسرآ ورب -

انوتشیپ دموا رانلگ دیشخبب مزاب شاداد . ادلیگ

هنم قشع رانلگ یفرح هچ نیا -
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عفال سپ . ماسرآ وادلیگ

-عفال

مدرب مدرک لقب ورانلگ منم نوریب ندز قاتا زا انیا ماسرآ

هگرب هی مزیم ور زا مزیم یور هب ور یلدنص ور شمدنوشن

زیم ور متشاذگ مدرک ادیپ یلا خ

شهب مداد مراکدوخ هی

ینکیم یشاقن ومع یارب ومع قشع -

منوج ومع .هرآ رانلگ

هسرب شاراک هب مهومع ومع ارب نک یشاقن وت سپ -

یشاقن نداد دای نومهب دهم وت هک ویزیچ نوا هشاب . رانلگ

منکیم

مدز شهب دنخبل هی

شکب هشاب -

مدرک هشقن هب ومرس منم ندرک یشاقن هب درک عورش رانلگ

مدش دنلب ماج زا مدرک رورم هگید رود هی یتقو

ومع رانلگ -

نوج ومع .هلب رانلگ

نیشب ایرن ییاج مایم دوز یلغب قاتا مریم مراد -نم

هشاب مایب نم ات نک وتیشاقن اجنیمه
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مشچ -

مدز وقاتا رد تفر گنهرس قاتا تمس هب نوریب مدز قاتا زا

وت .ایب گنهرس

مراهچ وداتفه ودص تراپ

متشاذگ یماظن همارتحا وت متفر مدرک زاب وقاتا رد

یدازآ . گنهرس

مدب حیضوت نوتارب ومشقن مدموا -

وگب بخ . گنهرس

مشقن هکنیا نتفگ هب مدرک عورش گنهرس زیم لغب متفر

هیچ .......

میسرب نومفده هب یدیم لا متحا دصرد دنچ . گنهرس

-٪۹۹ مدیم لا متحا نوتهب

یریمن تیرومام نیا هب وت یلو هبوخ گنهرس

مدروایم رد خاش متشاد شفرح نیا اب

هدموا دوجو هب یلکشم گنهرس یچ -ارب

نیا و ننک لقتنم ویصخش یدوز هب هرارق . گنهرس

هنوا ملا متیرومام

نم سپ -....
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نیا یلو متسین یضار تراک زا مگیمن دبراب . گنهرس

هدب نوشن نم هب وشدوخ هک هنوا ملا تیرومام

هشقن نیا سپ -....

صخش نوا هب مدیم ور هشقن . گنهرس

عفال مشچ -

متشاذگ یماظن ارتحا

یدازآ . گنهرس

هدیشک وشتمحز همهنیا نم هک یا هشقن تخیر مهب مباصعا

شنهد وت هنک همقل هگید یکی دعب مدوب

شباوخ رانلگ مدش مدوخ قاتا دراو نوریب مدموا قاتا زا

دوب هدرب

مجنپ وداتفه ودص تراپ

ضوع ممسابل مزیم ور متشاذگ مدرک عمج ولیاسو متفر

بقع رد نوریب مدز یرتن کال زا مدرک لغب ورانلگ مدرک

متسب ورد بقع یلدنص مدنوباوخ ورانلگ مدرک زاب ونیشام

مدرک تکرح مدرک نشور ونیشام متسشن ممدوخ

وبقع رد مدش هدایپ نیشام زا هنوخ رد ولج مدیسر یتقو

با مدیشک ورانلگ متسب ونیشامرد مدرک لغب ورانلگ مدرک زاب

رد مبیج زا ودیلک گنف وگند یلک اب متفر رد تمس هب الرت

ونامام رد ولج هک متشذگ طایح زا مدرک زاب ورد مدروآ
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مدش هنوخ دراو مدروآرد وماشفک مدید

یدموا ردام :».سالم تفگ مورآ » نامام

مراد راک هرادا مرب ماوخیم هرابود ردام :».هن متفگ مورآ »-

مرب شمنوباوخب شقاتا مربب ورانلگ

؟ یرب دیاب هرابود ارچ ردام ارچ . نامام

منک یگدیسر نوا هب مرب دیاب هدروخ مهب دیدج هدنورپ -هی

هشاب شاب تدوخ بظاوم طقف مرسپ هشاب . نامام

مشچ -

نم شیپ اجنیا دایم هشیمه رانلگ » مقاتا هب مدیسر هرخ بال

شور ورانلگ مدش تخت کیدزن مدرک زاب ورد « هباوخیم

نوریب مدموا قاتا زا مدیشک شور مه وتپ مدنوباوخ

مریم مراد نم نامام -

مرسپ هشاب . نامام

مدش منیشام راوس نوریب مدز هنوخ زا مدیشوپ وماشفک

ندیخرچ انوبایخ وت هب مدرک عورش .

متساوخیم هزات مدیخرچیم انوبایخ وت تعاسود دودح

ونیشام مدرک گنه مدید هک یزیچ ندید اب هک هنوخ مدرگرب

ومتفرگ وشوزاب ولج متفر مدش هدایپ نیشام زا متشاد هگن

هب سرت نم ندید اب هنزب یفرح دموا ات مدنودرگرب

دروآ موجه شامشچ
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مشش وداتفه ودص تراپ

اسیرتآ

لبق تعاسود

رتخد باوخ شمه ارچ منودیمن مدش رادیب باوخ زا هزات

ملد اادخ هنزیم رپ شارب هراد ملد منیبیم ومولچوک

مه منزب مدق مرب دیاب هشیمن یروطنیا داوخیم ومرتخد

تعاس هب نوریب متفر قاتا زا مدش دنلب ماج زا منک رکف

مدرک هاگن ۱۰:۰۰ سنلا رانک وراراس مدرک هاگن ورونوا رونیا

هدیباوخ هدش هلا چم شدوخ وت هک مدید

ور یدموا یتشذگ تتخت زا نم رطاخب مفساتم اراس -

اب هزاگ ور گید هی هک هداتفا هنوخ زپشآ هب یدیباوخ نیمز

تسین منسرگ یلو متسه هنوحبص اب طقف حبص زا هکنیا

وتنام هی مقاتا متشگرب متسش ومتروص طایح وت متفر

متشادرب قرو هی متشاذگ شملا هی مدیشوپ راولش اب هداس

متشون شور راکدوخ اب

هرابود دوبن بوخ حملا منزب مدق متفر نم ناج اراس »

قاتا زا هشیم رتهب حملا منزب مدق مکی مدید ومچب باوخ

مدز هنوخ زا اراس شیپ متشاذگ ور هقرو نوریب متفر

نوریب

متساوخیم هگید مدزیم مدق هک دوب تعاس ود دودح

دش هدیشک موزاب هک هنوخ مدرگرب
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سرت اب یتآ یدش تخبدب یاو مدرک گنه هک متشگرب

مدرکیم شاگن

یرارف مناخ هب .هب درگرس

-ما..ما

وت االن یلو منک تادیپ منوتب یدرکیمن رکف . درگرس

ولوچوک مناخ یماتسد

میدش کیدزن دیارپ هی هب وتفرگ ومتسد شفرح نیا دعب

مشدوخ تسب ورد نیشام لخاد درک مترپ درک زاب وشرد

دروآ رد تکرح هب ونیشام دش ونیشام دش راوس دز رود

تشذگ هک مکی لمعلا سکع متسنوتن مدوب گنه منم نوچ

مدرک داد وغیج هب مدرک عورش مدموا مدوخ هب

طلغ هچ یراد یضوع یییوه -...

مدرک گنه منهد هب شتسد ندروخ اب

اه یدز ونم یتئرج هچ اب -وت

یش هفخ هرتهب . درگرس

داسیاو نیشام هقیقد دنچ دعب هرخ بال

درک زاب ورد نم فرط دموا دش هدایپ نیشام زا یرس

ورد دروآ رد شبیج زا ودیلک تفر رد تمس تفرگ ومتسد

میتشذگ طایح زا درک زاب
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یربیم اجک یراد ونم ییووه -

تکاس متفگ . درگرس

دروآ رد وشاشفگ

رایب رد وتاشفک . درگرس

مرایب رد وماشفک درک مروبجم دیدن یتکرح نم زا یتقو

درشف ومتسد هک هنیا مروظنم »»

دیشک ومتسد مدروآ رد هک وماشفک

دبراب

دایب هشیمه ثم مردام هک نیا لبق ات دیشک متفرگ وشتسد

یا هدافتسا زا ودوب لفق شرد هشیمه هک یقاتا شمربب

اب هرتخد یادص باال مرب اه هلپ زا مدموا ات یلو میدرکیمن

دش یکی منامام

تفرگ درد متسد ینک ملو هشیم . هرتخد

موا دبراب .« دولا باوخ یادص «اب نامام ...

هرخ بال یدروآ ومسورع هرخ بال مرسپ یاو هیک هرتخد نیا

منیبب هنوخ نیا وت مهوت یاه هچب منوتیم

هک تشگرب هرتخد نامام فرح نیا اب

هیتآ .آ... نامام ....

درک شغ وتفگ ونیا نامام
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متفه وداتفه ودص تراپ

مدرک لو ور هرتخد تسد تیعضو نوا وت منامام ندید اب

تسد اب متسشن شلغب ونازود مدیود نامام تمس هب

هی یلو دموا شوهب منامام هرخ بال شتروص وت مدزیم

ششوگ مد مدرب ومرس تفگیم بل ریز یازیچ

هیتآ تشگرب مرهاوخ هرخ بال هرادن ناکما هن هیتآ . نامام

تشگرب

؟ هبوخ تلا ح نامام .... نامام -

تشگرب مرهاوخ کت مرهاوخ تشگرب هیتآ هیتآ . نامام

درک او وشامشچ هک مداد نوکت ونامام

وک؟ مرهاوخ وک؟ هیتآ . نامام

نوتردام نیدب ونیا درگرس . هرتخد

شزا وناویل هشتسد ناویل هی مدید هک شتمس متشگرب

مدرک رکشت متفرگ

روخب ونیا ایب نامام -

شنهد وت متخیریم هرذ هی هرذ هی شابل ور متشاذگ وناویل

درک زاب وشامشچ دش رتهب شلا ح هک مکی

اب ینودیم یتشگرب هرخ بال هشیمن مرواب هیتآ یاو . نامام

کشا ردقچ ینودیم یدرک راکیچ نامام اباب اب تنتفر
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ال هی هرسپ نوا هرسپ نوا وتداوناخ نیب هکنیا یارب نتخیر

یدرک باختنا ور ....ابق

هن ساسیرتآ ممسا نم نینکیم هابتشا نیراد امش . هرتخد

موناخ هیتآ

متشه وداتفه ودص تراپ

ویشحو یامشچ نومه ومرهاوخ نم هشیم هگم . نامام

دالرو ریشدرا رتخد هیتآ مرهاوخ مسانشن

هنم ردام مسا هکنیا دالرو هیتآ .. یچ . اسیرتآ

یا هیتآ رتخد وت ینعی . نامام

ایرآ دیشمج دالروو هیتآ .هلب اسیرتآ

مزا ومرهاوخ هک نومه هرسپ نوا مسا دوب نیمه .هرآ نامام

شاهاب هداوناخ تفلا خم دوجو اب مرهاوخ هک یسک تفرگ

یمرهاوخ رتخد وت ینعی درک جاودزا

تفرگ باق ور اسیرتآ تروص

مرب تنوبرق یهلا . نامام

متفگ رواب ان

هملا خ رتخد رتخد نیا ینعی -

؟ ساجک تردام زا وگب مرتخد یاو .هرآ نامام

اسیرتآ
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نییاپ متخادنا مرس ایخملا همناخ فرح نیا اب

مرتخد یدش یروجنیا ارچ مرتخد خهلا.

هدرم منامام ... منامام -

؟ ارچ ییییچ خهلا.

رادیب هگید دیباوخ بش هی منامام هک دوب سملا تفه -نم

دشن

اب تردپ یدیشک رجز ردقچ نم مرب تنوبرق یهلا خهلا.

درک راک یچ مرهاوخ

تسیا نتفگیم ارتکد دوب بوخ مردام اب هشیمه مردپ -

هدرک یبلق

ندرک هیرگ هب درک عورش خهلا

؟ یچ تردپ خهلا.

درم یبلق تسیا رثا رب لا سما منوا -

درک ملغب خهلا

یدرکیم راکیچ گرگ رپ رهش نیا وت اهنت رتخد هی یهلا خهلا.

مدرکیم ربص -

مهن وداتفه ودص تراپ

ور یگدنز نیا مدرکیم لمحت
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درک ضوع وثحب مدش تحاران دید هک خهلا

دیدش انشآ مهاب روطچ دیگب دیاوخیمن اتود امش بخ خهلا.

همسورع مرهاوخ رتخد هشیمن مرواب مزونه

خ هب بجعت باالاب مدروآ ومرس بجعت اب خهلا فرح نیا اب

درکیم هاگن دبراب و هلا

منزب فرح تاهاب اهنت هشیم نامام . دبراب

یاوخیم یراک نوهنپ زااالن وگب مسورع ولج بخ خهلا.او

ینکب

افطل ننامام . دبراب

هشاب خهلا.

تسب مرد قاتا هی وت تفر رت ولج خهلا

تسب ورد ارچ -اوخهلا

تولخ تساوخیم میراد هطبار مهاب ام شلا یخ .هب دبراب

مینک

مدرک هاگن شهب بجعت اب

؟ یا هطبار -هچ

یتدوخ رخ ثمال هک درک ماگن یروج هی

هشیم متخ جاودزا هب شرخآ یطبار .هچ دبراب
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؟ ییییییچ -

رتمورآ سسیه . دبراب

امرظتنم ننناخ ددددبراب خهلا.

نامام مدموا . دبراب

تفگ ودرک نم تمس وشور دعب

هنزب ترس هب رارف رکف تلا ح هب یاو . دبراب

متفر دوب هدرک لگ میواکجنک منم قاتا وت تفر وتفگ ونیا

مونشب ونوشادص ات رد ور متشاذگ ومرس رد مد

وگب حاال بخ خهلا.

کراپ وت نم تسین ینکیم رکف هک روجنوا نامام . دبراب

شزا ولج متفر هنکیم هیرگ هراد اسیرتآ مدید هک مدوب

هشلا خ لا بند تفگ تفگ مارب وشیگدنز ناتساد هک مدیسرپ

هنوخ هی شارب متفر منک شکمک مداد لوق شهب منم

تفگ دز گنز مهب زورما هنک یگدنز اجنوا هنوتب ات متفرگ

ات اجنیا شمدروآ منم نوریب شتخادنا هنوخ زا شنوخباص

مدرگب هنوخ لا بند شارب ات هنومب ام هنوخ یتدم دنچ هی

لا یخیب هگید دموا رد بآ زا خملا رتخد هک حاال یلو شارب

هگید هنوخ

یاوخب هک ینکیمن دامتعا تحار یسکره هب خهلا.واالوت

تنوخ وت یرایب ویریگب هنوخ فرط یارب ای یدب هرامش
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هب وشمسا تحار ردقنا روطچ نیرادن مهاب یمنص هگا امود

یدروآ تنوبز ور یتحار نیا

مداتشه ودص تراپ

خهلا رتخد متفگ نم مدروآ نوبز هب وشمسا یک نم .او دبراب

تامشچ زا یتدوخ منم ینکیم رکف هکینوا دبراب خهلا.

دنوخ وقشع هشیم

خهلا رتخد ونم نیب یچیه دینک سب افطل نامام . دبراب

تسین

تقو تهب هتفه هی هدب نوشن مهب نیا بوخ لیخ خهلا.

منکیم یلمع ور همرس وت هک یزیچ نوا هگا یلو مدیم

نامام وت تسد زا فووا . دبراب

متفگ هک نیمه خهلا.

هلصاف قاتا رد زا نوریب نایب هراد ناکما هظحل ره مدید

نداد هیکت نپا هب مداد هیکت هنوخ زپشآ تمس متفر متفرگ

نوریب دموا خهلا دش یکی قاتا رد ندش زاب اب نم

ییاجک مزیزع ناج اسیرتآ خهلا.

خ ات ندیدیمن ونم تشاد ورهار تلا ح نوشنوخ زپشآ نوچ

نوریب دموا قاتا زا گنشف ثم دبراب تفگ ونیا هلا
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تفگ دنلب یادص اب

؟ شوک اسیرتآ سپ هدشیچ نامام . دبراب

مشدعب مدیدن وراسیرتآ نوریب مدموا قاتا زا منودیمن خهلا.

یدرک ادص وشمسا هک هراب نیمود نیا

رتخد نیا لا بند مرب نم دینک لو االن هشیم نلمام . دبراب

ورهار زا متفرگ نپا زا ومیکت هش نوشثحب مرن االهن مدید

نوریب مدموا

نیدرگیم نم لا -بند

؟ یدوب اجک مزیزع خهلا.او

هنوخزپشآ -

متروص وت دیبوک باال درب وشتسد ولج دموا دبراب

یدرک طلغ . دبراب

مکی وداتشه ودص تراپ

دز قلح مامشچ وت کشا

شتروص وت یدز ارچ دوب یراک هچ نیا دبراب خهلا.

.نم..نم دبراب ..

یدرک دنلب رتخد نیا ور تسد یقح هچ هب وت یچ خهلا.وت

هراک وسکیب یدرک کف
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دشیچ مدیمهفن ال صا دیشخبب . دبراب

هنکیم دنلب مرتخد ور تسد روعشیب هرسپ وشمگ خهلا.

باال تفر اه هلپ زا درک هاگن وخهلا نم هب یتحاران اب دبراب

نیدرک یروجنیا ارچ -خهلا

یتح هنک تیذا ونم رهاوخ هچب هرادن قح سک چیه خهلا.

باوخب ورب ایب هشاب مدوخ هچب سک نوا

؟ اجک دیشخبب -

میدزیم فرح میتشاد دبراب اب هک یقاتا نومه خهلا.وت

نونمم هشاب -

تمس هب متسب ورد قاتا وت متفر متفگ ریخب بش خهلا هب

متفر هرفن ود تخت

مود وداتشه ودص تراپ

الی مکی روز هب منفلت گنز یادص اب حبص ** مدیباوخ متفرگ

ومیشوگ هک مدرک وجتسج مکی متسد اب مدرک زاب ومکلپ

مداد باوج ویشوگ متسب وماکلپ مدرک ادیپ

-ولا

ولا تفوک ولا ضرم ولا درد اراس.ولا

اباب هسب ووا -
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هک االهن تربخ یتسه یروگ مودک هسب ویچ یچ اراس.

منک هتکس

خملا هنوخ -

؟ یدمیک هگید تلا خ تلا خ یییچ اراس.

مدیم حیضوت تارب هاگراک مایم االن اسیاو -

مترظتنم سپ یکوا اراس.

موس وداتشه ودص تراپ

سیورس لا بند نوریب مدموا قاتا زا مدش دنلب ماج زا

هک وت مرب متساوخ سیورس ندرک ادیپ دعب متشگ یتشادهب

نییاپ متخادنا ومرس نوریب دموا دبراب دش زاب شرد

خهلا رسپ -سالم

خهلا رتخد .سالم دبراب

ومتروص وتسد سیورس وت متفر منم دش در ملغب زا دبراب

مدموا مدیشوپ سابل مقاتا وت متفر نوریب مدموا متسش

هی مدرک هدامآ ور هنوحبص زیم هنوخ زپشآ وت متفر نوریب

متفرگ همقل متسشن یلدنص ور متخیر مدوخ ارب مییاچ

زا تشاد هک دروخ دبراب هب ممشچ هک مروخب متساوخ

شادص هریم اجک هنوحبص نودب ینعی دشیم جراخ هنوخ

تشگرب هک مدرک

.هلب دبراب
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؟ یروخیمن هنوحبص -

هدش مرید .هن دبراب

لوغشم دروآ رد وششفک یشفک اج زا فرح نیا دعب

متفر متفرگ گرزب همقل هی شارب یرس منم دش شندیشوپ

شتمس

دبراب ینکن فعض روخب هار وت ریگب ونیا سپ -

هکش تسبیم وششفک تشاد هک یتروص نومه هب دبراب

درک هاگن مهب باال دروآ وشرس

ینک فعض یاوخیم هگید ریگب -

تفگ تفرگ مزا ور همقل دبراب :

نونمم

تلا ح زا هک هشاب هداتفا ماسابل هب شاگن هزات راگنا دعب

داتسیا فاص دموا رد هدیمخ

حبص رس نیربیم فیرشت اجک یلا بانج . دبراب

مدب حیضوت دیاب هگم -او

ااجک یدب حیضوت دیاب هک همولعم مدینش یچ هلب .هلب دبراب

؟

راکرس ففوا -

راکرس هگید راکرس یرب یاوخیم وت هک مدرم نم هگم . دبراب
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؟ منک تمهف ریش ای یدیمهف یریمن

ااااو -

دوز یرایم رد وتاسابل تقاتا یریم االمن متفگ هکنیمه . دبراب

شاب

دبراب هرادن یطبر وت هب نم یگدنز -

رد شدوخ تمس دیشک وتفرگ ومزاب مفرح نیا اب دبراب

تفگ یصرح و یا هفخ یادص اب مشوگ

هیچمه هنوخ نیا وت یتشاذگ وتاپ هک ینامز .زا دبراب

یدیمهف ایرآ اسیرتآ مناخ هراد طبر نم هب تیگدنز

منم هنیبب وملعملا سکع ات دیشک ومتروص شفرح نیا دعب

دوب هدز هک یفرح کش وت

مشاب ریسا ماجنیا ماوخیمن نم ایادخ

فرح طقف هنوخ نیا وت هک یدش مهف ریش سپ بخ . دبراب

ینکیمن ررض یشاب نم یتئم سپ هنم

مدرک کیدزن شرس هب ومرس هرابود منم

منکیم هشکب مقشع یراکره نم یتفرگن ریسا -واال

مراهچ وداتشه ودص تراپ

مررض اموس ناخ دبراب مشیمن وت یتئم ممریمب نم امود

سه اتخملا منکیمن



375

مدز شهب دنخزوپ هی بقع مدیشک ومرس

دز داد دش ینج دبراب هعفد هی

یرادن وراک رس هب نتفر قح متفگ . دبراب

خ یادص ورپ هرسپ هب مدب نکش نودند باوج هی مدموا ات

دموا هلا

ینزیم داد ارچ مرسپ خهلا.او

تفگ خهلا هب ور دیشک شاهوم هب یتسد کالهف دبراب :

هنوخ نیا راگنا راکرس نربب فیرشت ناوخیم موناخ یچیه

نرایب رد لوپ ناوخیم نوشیا هک هرادن درم

تفگ بجعت اب :خهلا

راکرس یرب یاوخیم وت هگیم تسرد دبراب ناج اسیرتآ هرآ

مرن هک هشیمن مراد جرخ مدوخ هساو منم نوج خهلا بخ -

راکرس

بخ نم هساو نزن تفم رز اسیرتآ . دبراب

نم شاب ائمطم ورب سپ ؟ هدشن ترید هگم وت دبراب خهلا.

راکرس هرب مراذیمن

خلا یلو -...

یچ منوا هنک راک نز میرادن مسر ام متفگ هک نیمه خهلا.

هشابن یضار شرهوش
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هدید ونیسرآ انیا یک مدرکیم شاگن گنه خهلا فرح نیا اب

هگم ندوب

ینک راک داوخیمن شلد دبراب ناج اسیرتآ یدینش خهلا.

رخ دبراب سین یضار دبراب یچ ینعی گنه وت متفر رتشیب

؟ هخآ هیک

خهلا -اما

سین تیلا ح دازیمدآ نوبز وت هکنیا ثم .هن دبراب

هار فصن یلو دیشک شدوخ لا بند شک ثم تفرگ ومزاب

داسیاو

؟ ساجک شقاتا نامام . دبراب

؟ ینودیمن وت ینعی خهلا.

؟ ساجک متفگ نامام منودب مربق رس زا .نم دبراب

میدزیم فرح میتشاد بشید یقاتا خهلا.

ولج مدیسر یتقو مقاتا تمس دیشک ومتسد هرابود دبراب

درک شلفق تسب ورد قاتا وت درک ترپ ونم رد

وت نیمه داتفا ترس زا نتفر راکرس رکف هک یتقو .ات دبراب

ینومیم

مجنپ وداتشه ودص تراپ

رد هب مدیبوک مکحم مدش دنلب ماج زا
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نییعت نم یارب هک یشاب یک وت ال صا نک زاب ورد نیا -

ینکیم فیلکت

دبراب .............

ات شاب دوز نک زاب ورد نیا سپ یرادن باوج هیچ -

شمتسکشن

درب شدوخ اب مقاتا دیلک هتفر دبراب اسیرتآ خهلا.

خهلا نیتفرگن وشولج ارچ ؟ یییچ -

نوریب تفر هنوخ زا عیرس متسنوتن خهلا.

منک راکیچ تسب رد قاتا نیا وت نم -االن

منودیمن مزیزع منودیمن خهلا.

درب مباوخ یک مدیمهفن متسشن قاتا رد تشپ اجنومه

نیسرآ

هرابود مامشچ وت دروخ رون هک مدرک زاب ومامشچ الی

زا وقاتا رود ات ود مدرک زاب وماکلپ الی مورآ متسب ومامشچ

مدنوخرچ ومرس مناتسرامیب وت مدیمهف مدنورذگ رظن

دیشک ریت مرس هک هرجنپ تمس

خخآ -

زاب تفرگ درد مرس هک مدز تسد مرس هب

خخآ -
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نم یلو تفرگ درد مرس زاب هک متشگرب دش زاب قاتا رد

مدرکیم هاگن مور هبور مدآ هب متشاد

درد ترس ؟ هبوخ تلا ح یدموا شوهب هرخ .بال ناکشا

؟ هنکیمن

مراد درد ارچ -

ننزب نکسم تارب نایب مگیم االن اسیاو . ناکشا

هشاب -

راتسرپ هی اب هقیقد دنچ دعب نوریب تفر قاتا زا ناکشا

وت دموا

راختفا ام هب هرخ بال بیتشوخ یاقآ سالم هب .هب راتسرپ

نینک زاب ونوتامشچ نیداد

مدرک هاگن شهب طقف

ننزب فرح ندیمن راختفا ام هب بیتشوخ یاقآ . راتسرپ

مدرکیم شاگن طقف نم یلو

تفر داد نکسم هی هشیمن مرگ یبآ نم زا دید هک مراتسرپ

نوریب

نک فیرعت مارب هدشیچ ناکشا -

متفگ ات یدز گنز مهب هک مدوب هتسشن مدوخ هنوخ . ناکشا

ادص هی مدعب تسین بوخ حملا ایب ایب یتفگ نیسرآ ولا
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هبرد ونوریب مدز هنوخ زا یرس منم دش عطق یشوگ دموا

تلا بند متشاد تعاس کی دودح متشگیم تلا بند رد

هتدوخ هرامش مدید مدرک هاگن دز گنز میشوگ هک متشگیم

متفگ ات مداد باوج ویشوگ یلا حشوخ اب ییوت مدرک رکف

االمن درک تادیپ «...» کراپ رانک وروت تفگ فرط نیسرآ ولا

تمدید یتقو مدنوسر ومدوخ عیرس منم یناتسرامیب

دوب هتسکش ترس

مشش وداتشه ودص تراپ

هی بشید تسکش نیمز هب ندروخ رثا رب ترس هکنیا ثم

ندز نکسم تهب درد تدش زا یلو یدموا شوه هب راب

ور دوب نییاپ یلیخ متراشف یدش رادیب االن یدیباوخ ۶

یتسد یراد نیسرآ ینکیم تدوخ اب یراد راکیچ دوب

ینکیم دوبان وتدوخ یتسد

ال صا هک یسک دار نیسرآ نم تفرگ م هیرگ شفرح اب

هیرگ اب هک یسک هنکیم هیرگ هراد هیچ هیرگ تسنودیمن

رورغ همه نوا تفر اجک تشاد رورغ سب زا دوب هبیرغ

یرایب مرس دوبن یا هگید هجنکش ادخ اجک

؟ ییاجک نیسرآ .. نیسرآ . ناکشا

اجنیمه -

وگب مهب نیسرآ هتچ . ناکشا

تسد زا مشکب منوتیمن هگید مگب مدش دوبان مگب مگب یچ -
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راگزور نیا

؟ هدشیچ وگب نم هب بخ . ناکشا

نوملیکو شیپ متفر زورید -

بخ . ناکشا

متفگ شهب ور اسیرتآ ومدوخ هیضق مامت -

بخ . ناکشا

مینک جاودزا مهاب مینوتیمن اسیرتآ ونم -

هنک وشدوخ یگدنز نوا راذب سپ بخ . ناکشا

مراد هچب شزا مراد تسود وراسیرتآ نم ناکشا منوتیمن -

؟ ییچ . ناکشا

هشیم ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه نوا تفگ لیکو یلو -

ینعی . ناکشا ....

تخبشوخ اسیرتآ رانک هشیمه منوتب هک تسه هار هی یلو -

مش

وهار نوا نک .لو ناکشا

هب ینوتیم یشاب هتشادن هطبار تلوا نز اب هگا تفگ -

رایب شتسد

هرادن ناکما نیا یگیم یچ . ناکشا



381

متفه وداتشه ودص تراپ

هلعش هب یتح نم هراد ناکما -....

دز هقلح مامشچ وت کشا هرابود

نوچ ... هلعش وت منک رواب هک هاوخن نم زا نیسرآ . ناکشا

یگیم نویذه یراد

ه.م.خ.و.ا شاهاب دعب مرفنتم هلعش زا نم نیمهفیمن ارچ -.

ونم هک ینز اهنت تفرگیم مقوا مدیدیم ور هلعش نم مش ب

متسد زا اینوسآ نیمه هب مراذیمن و ساسیرتآ درک بذج

نریگب مزا ومقشع مراذیمن مراذیمن منیسرآ نم هگا هرب

رکون هدش سپ هنم ملا همنز همهس همقشع هنم ملا اسیرتآ

یگدنز نم رانک دیاب یلو شتنیبن یسک هک شمنکیم منوخ

هشاب نم ملا دیاب هنک

نیسرآ یدش هنووید .وت ناکشا

ومقشع ماوخیم وراسیرتآ نم درک هنووید ونم هنومز -هرآ

مقشع هنووید ما هنووید هتفر ارچ ماوخیم

مدوخ ندز هب مدرک عورش

لک یاناد

قاتا زا یرس هنکیم ینز دوخ هراد نیسرآ دید هک ناکشا

هی تساوخ نوشزا تفر شریذپ تمس هب دش جراخ

هک دش قاتا دراو هرابود ننک قیرزط نیسرآ یارب شخبمارآ
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ونیسرآ تسد ولج تفر دشن رتهب هک دش رتدب نیسرآ دید

تسنوتیمن یلو هنک یریگ ولج نیسرآ ینز دوخ زا تفرگ

ونیسرآ یارب هک هقیقد دنچ دعب نیسرآ رس هب دوب هدز راگنا

نیسرآ هب قاتا وت دموا راتسرپ تشذگ سلا کی ناکشا

هزمز هب نیسرآ یادایرف مک مک تفر درک قیرزط شخبمارآ

شهاگ هیکت شدارب رانک مناکشا دیباوخ سپس دش لیدبت

نیسرآ هشاب یچره تخیر کشا شردارب حلا هب تسشن

نوا مزاب هشاب هدرک میهانگ ره و هناکشا گرزب ردارب

شردارب

دبراب

دش هدز قاتا رد هک مدوب هتسشن هرادا وت

دییامرفب -

دش قاتا دراو مدوخ نس مه رسپ هی دش زاب رد

متشه وداتشه ودص تراپ

.سالم هرسپ

دییامرفب -سالم

متسه یکولس رادنپ دیدج زومآ راک .نم هرسپ

متفگ کشخ منم نداد تسد تم عال هب ولج دروآ وشتسد

یرفعج دبراب -

دش نوزیوآ شتروص نوچ دش تحاران راگنا منحل زا
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زیم لباقم یلدنص ور تسشن رادنپ

هشقن ات امش شیپ مایب نتفگ نم هب گنهرس . رادنپ

دیدب حیضوت مارب ومتیرومام

درگرس یارب نم امود ینیشن هزاجا نودب یتفرگن دای -واال

دیاب دموا شیپ یراک نم یارب دیگب نوشهب مداد حیضوت

تفریم

منک ضوع وماسابل ات نکتخر تمس متفر مدش دنلب ماج زا

ور زا ممتک مدموا رد نکتخر زا ماسابل ندرک ضوع دعب

زا هرسپ هدز تهب هفایق هب هجوت نودب متشاد رب یلدنص

یتقو هنوخ مدنور مدش نیشام راوس نوریب مدز هرادا

مدش هنوخ دراو مدرک کراپ ونیشام هنوخ مدیسر

نوا نک زاب ورد ورب ایب یدموا هرخ بال مرسپ .سالم نامام

قاتا وت دیسوپ هچب

هدیسوپن قاتا نوا وت نوا دیشابن نارگن -

متشه وداتشه ودص تراپ

.سالم هرسپ

دییامرفب -سالم

متسه یکولس رادنپ دیدج زومآ راک .نم هرسپ

متفگ کشخ منم نداد تسد تم عال هب ولج دروآ وشتسد
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یرفعج دبراب -

دش نوزیوآ شتروص نوچ دش تحاران راگنا منحل زا

زیم لباقم یلدنص ور تسشن رادنپ

هشقن ات امش شیپ مایب نتفگ نم هب گنهرس . رادنپ

دیدب حیضوت مارب ومتیرومام

درگرس یارب نم امود ینیشن هزاجا نودب یتفرگن دای -واال

دیاب دموا شیپ یراک نم یارب دیگب نوشهب مداد حیضوت

تفریم

منک ضوع وماسابل ات نکتخر تمس متفر مدش دنلب ماج زا

ور زا ممتک مدموا رد نکتخر زا ماسابل ندرک ضوع دعب

زا هرسپ هدز تهب هفایق هب هجوت نودب متشاد رب یلدنص

یتقو هنوخ مدنور مدش نیشام راوس نوریب مدز هرادا

مدش هنوخ دراو مدرک کراپ ونیشام هنوخ مدیسر

نوا نک زاب ورد ورب ایب یدموا هرخ بال مرسپ .سالم نامام

قاتا وت دیسوپ هچب

هدیسوپن قاتا نوا وت نوا دیشابن نارگن -

مهن وداتشه ودص تراپ

نک زاب ورد ورب متفگ دبراب . نامام

نامام مشچ فووا -

متخادنا مدروآ رد مبیج زا ودیلک اسیرتآ قاتا تمس متفر
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هلمح وهی یچ ثم مدرک زاب ورد ات مدرک زاب ورد لفق وت

متمس درک

لفق نم ور ورد یتسه یک وت تفاثک یضوع لا غشآ . اسیرتآ

مرهوش هن یماباب هن یمشاداد هن ینکیم

یاوخب هگید راب هی متسک مه ندوب حاالم یدش تحار -

منکیم تتسار وپچ ینزب نتفر راکرس زا فرح

متفر مدرک زاب وقاتا باالرد متفر اه هلپ زا مدش در شلغب زا

مدرک هاگن تعاس هب دوب باوخ زونه رانلگ ۱۰وت

تخت ور هشب رادیب باوخ زا نم هدازهاش سان اال سپ

شزاون هب عورش شاهوم وت مدرب ورف ومتسد متسشن

مدرک

مریمن دهم زورما دایم مباوخ نک ملو نامام .ا رانلگ

هش رادیب باوخ زا داوخیمن ومع کنوطیش -

هاگن قاتا هب گنگ لوا تسشن خیس رانلگ مفرح نیا اب

هنم قاتا دیمهف هک دعب درکیم

ممممنوج وووومع ااااااروه . رانلگ

ایدنوچیپ ودهم زورما کنوطیش -یا

مرادن وشلصوح ال صا ومع یخیب . رانلگ

نوبز رتم کی یراد دق بجو مین وت هچب ییخیب مناج -
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شاهوم وت درک وشتسد رانلگ

ومع رگیج بوخ لیخ - نوج ومع منودیم مدوخ . رانلگ

تسین هنسرگ

یلیخ ارچ . رانلگ

هنوحبص دعب مروشب وتتروص وتسد لوا میرب نزب سپ -

میروخب

وتسد مدرب ورانلگ لوا میدش جراخ قاتا زا رانلگ اب

مدید هک هنوخزپشآ وت نییاپ میتفر دعب متسش وشتروص

هروخیم هنوحبص هراد اسیرتآ

م دون ودص تراپ

دش زاب شقطن اسیرتآ ندید اب رانلگ

رت لگشوخ منم زا یتح یلگشوخ ردقچ وت یاو . رانلگ

سفن هیچ تمسا

یجیگ زا یتقو درکیم هاگن رانلگ هب تشاد بجعت اب اسیرتآ

دموا رد

وت زا نم هتفگ یک هلکشوخ موناخ ساسیرتآ ممسا . اسیرتآ

مرت لکشخ

تزا مومع بناج زا نم لا یخب ورانیا .حاال رانلگ

ینکیم لوبق منکیم یراگتساوخ

زا متیعضو منم درک دنلب وشرس نانچ فرح نیا اب اسیرتآ
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دوبن رتهب نوا

رانلگ هب یگیمن یزیچ تردام هب هگید نشور ممشچ . نامام

مندرک گرزب رسپ نیا اب هنکن درد متسد یگیم

نامام تمس متشگرب

شدوخ هساو زیچ هی سچب رانلگ نم ردام یگیم یچ -

ارچ امش هگیم

هچراپ ات طایخ شیپ مریم زورما نم منودیمن .نم نامام

مسورع هساو مریگب

هدش مهافتوس .خهلا اسیرتآ

مکی ودون ودص تراپ

امش تفگ زیچ هی شدوخ هساو هچب نیا دینک رواب . اسیرتآ

ال صا دینکیم رواب ارچ ...

ولگشوخ یوت مراد بخ او مگیم یچ مدوخ هساو .نم رانلگ

دعب دینک جاودزا مهاب هک منکیم یراگتساوخ مومع ساو

نیرایب لگشوخ یزابمه هی نم هساو

رانلگ -

نوج ومع .هلب رانلگ

تقاتا ورب هسب -

شاوعد ارچ هگید هگیم تسار هراد مچب بخ . نامام
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ینکیم

زاین یسک هزاجا هب مریگب نز ماوخب نم نامام نک سب -

مرادن

هشب مدرک گرزب هچب تدم همه نیا نشور ممشچ . نامام

هن هگیم نم باختنا هب مور وت هداسیاو حاال متسد یاصعا

وشامشچ نیمز ور داتفا شبلق ور تشاذگ وشتسد عفد هی

تسب

هب نک زاب وتامشچ مدرک طلغ نامام دیشخبب نامام .. نامام

نک ماگن نامام نک هاگن نم

؟ هدشیچ ینامام ومع .. ومع . رانلگ

دوبن مدوخ تسد متاکرح هک مدوب ینابصعا ردقنا

شاب دوز تمنیبن قاتا وت وشمگ رانلگ -

نم قاتا تمس هب دش دنلب شاج زا نویرگ یامشچ اب رانلگ

مدادیم نوکت ونامام شا هجوت نودب تفر

یدرک تحاران ور هچب ارچ . اسیرتآ

مدز دایرف ابیرقت شتمس متشگرب صرح اب

مدایرف زا هک اسیرتآ سنا ژ روا نزب گنز افرح نیا یاجب -

بقع تفر مدق دنچ دوب هدیسرت

مدز هگید دایرف هی هداسیاو شاجرس هرابود مدید
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ودب -ِد

ناتسرامیب هب دز گنز تفر ود اب اسیرتآ

ور نتشاذگ ومنامام دیسر سن ال وبمآ تعاس مین دعب

ناتسرامیب نداد شلا قتنا دراکنارب

ومدروآ رد یرسرس سابل هی قاتا وت متفر عیرس منم

مدید مولج وراسیرتآ هک نوریب مدز قاتا زا مدیشوپ

منومب اجنیا منوتیمن مایم منم . اسیرتآ

ساهنت رانلگ نومب -وت

سابل مرانلگ منومب اجنیا هرایمن تقاط ملد . اسیرتآ

هگید دایم ام اب هدیشوپ

اب هک هدش هلیپ منیا مرادن ممدوخ باصعا نم ادخ فووا

شینوشیپ وت مدز مراشا تشگنا اب دایب نم

مگیم یتقو هش اتود مفرح راذن هن ینعی هن مگیم یتقو -

نومب و مشچ وگب ساهنت رانلگ

مهفریش هرایمن تقاط ملد منوتیمن متفگ راب هی منم . اسیرتآ

ایآ؟ یدش

متسب ومامشچ

مود ودون ودص تراپ

میرب ایب تربخ
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روعشیب تدوخ ربخ . اسیرتآ

یتدوخ -

اقآ هسریمن نم هب یتسه وت .ات اسیرتآ

ولقع اب گرزب مدآ اتود نوترس ریخ ها هگید دینک سب . رانلگ

هدنمرش » دیرادن لقع یلو هنوتجاودزا تقو دیروعش

منیشام وت نم نیشام وت دیایب دیشاب دوز «

یرس نم یلو میدرکیم هاگن مهب گنه اسیرتآ ونم تفر رانلگ

هب هکنیا ثم ماسیرتآ مداتفا هار دموا مدای مردام عضو

هنوخ زا دمویم تشاد مرس تشپ نوچ دوب هدموا شدوخ

تمس مدنور زاگ تخت میدش نیشام راوس نوریب میدز

مدرک کراپ نوبایخ رانک ونیشام میدیسر یتقو ناتسرامیب

میدش ناتسرامیب دراو میدش هدایپ نیشام زا نومات هس ره

ندرب اجک ونامام مسرپب مرب نم ات دینومب اجنیمه -

نوج ومع یکوا . رانلگ

ورب هشاب . اسیرتآ

شریذپ متفر منم یلدنص ور نتسشن انوا

-سالم

هب دوب کیدزن درکیمن شاکیا هک درک دنلب وشرس راتسرپ

هنکیم فوخ مدآ هدرک شیارآ سب زا مباتشب یقاب راید

هنک هاگن شهب
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.اقآ..اقآ راتسرپ

..هلب -هلب

؟ دیتشاد .راک راتسرپ

؟ نیدرب اجک دالرو هنمآ موناخ منودب متساوخیم هلب ناهآ -

ینوشراک هچ امش . راتسرپ

شرسپ -

هظحل .هی راتسرپ

دموا رد هراتسرپ یادص هظحل دنچ دعب

شخب وت نوشیا . راتسرپ icu نتسه

ششیپ مرب منوتیم -

سین تاق مال تقو االن یلو . راتسرپ

مشنارگن افطل -

هقیقد جنپ طقف فووا . راتسرپ

نونمم -

مدشن نومیشپ ات دیرب رتدوز . راتسرپ

مشچ -

انیا اسیرتآ شیپ متفر
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؟ خهلا ساجک دشیچ . اسیرتآ

شخب -icu مایب شمنیبب مرب نم دینومب اجنیمه امش

هشاب . اسیرتآ

موس ودون ودص تراپ

هقبط هب یتقو مدش روسناسآ راوس مدش ادج انیا اسیرتآ زا

هطوحم دراو نوریب مدموا روسناسآ زا مدیسر رظن دروم

icu مدش

؟ دینکیم راکیچ اجنیا امش .اقآ راتسرپ

هروطچ شلا ح منیبب مدموا مارامیب یکی رسپ نم -سالم

تفگ مخا اب هراتسرپ

؟ رامیب مودک . راتسرپ

دالرو هنمآ -

شندروآ هزات هک نومه .اهآ راتسرپ

شمنیبب هشیم حاال -هلب

داد نوشن ویتمسق تسد اب راتسرپ

ور هزیرتسا ساسابل نیا طقف دییامرفب ساجنوا . راتسرپ

دیشوپب

تفگ راتسرپ هک یقاتا تمس هب مدیشوپ متفرگ وراسابل
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دوب هدیباوخ هاگتسد ومد یلک وت منامام متفر

نامام ایادخ دموا رد مکشا هرخ بال هداوناخ رورغم رسپ نم

نم یوق هشیمه نامام هشاب شتیعضو نیا دیاب ارچ نم

منک شوگ یگیم یچره مدیم لوق ایب شوه هب نامام -

وتگنشق یامشچ طقف وت منک جاودزا اسیرتآ اب مدیم لوق

نامام نک ....زاب

نتفرگ رارقاب دادن مهب وندز فرح رتشیب هزاجا مقه قه

سابل اب ونسم درم هی هک شتمس متشگرب منوش ور یتسد

مدید یکشزپ دیفس

؟ هتردام . رتکد

؟ دیمردام رتکد امش -هلب

مقاتا یایب هشیم . رتکد

هتبلا -

icuزا مدروآ رد ور هزیرتسا یاسابل میدش جراخ

میدیسر یتقو شتشپ منم شقاتا تمس داتفا هار رتکد

میدش شقاتا دراو

مرسپ نیشب . رتکد

مدرکیم هاگن رتکد هب رظتنم متسشن

مهوت منودیم متسین هیشاح لها نم مرسپ نیبب بخ . رتکد
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مرب هیشاح ماوخب نم هک یتسین یعضو وت

نیگب نیاوخیم یچ -

نتشاد هتکس ای یبلق یتحاران هقباس نوتردام . رتکد

مراهچ ودون ودص تراپ

؟ یچ ینعی -

ندرک هتکس مه بقال نیگب امش . رتکد

ریخ -

؟ دینئمطم . رتکد

ممهفیمن یچیه نم دیدب حیضوت هعضاو هشیم -

نوچ ندوب هدرک هتکس بقالم نوشیا نوتردام . رتکد

ندوب یرتسب ناتسرامیب نیمه ووت نراد یبلق یرامیب

هنداد ربخ عضو هچ نیا یباسح درم هخآ

ینعی .... ینعی -

زا مدوب هتفگ نوشهب بقالم نم دوب نوشمود رابنیا . رتکد

هی دیراذب ... هکنیا ثم یلو ننک یرود یتحاران و سرتسا

قافتا یا هلمح نیچمه هگید راب هی هگا مدب نوتهب رادشه

وت افطل منکیمن نوتهب وشندوب هدنز نیمضت شارب هتفیب

یرذگب شزا یرس رس تردارب ثم هن شریگب یدج

زا رپ هکنیا هن هشاب شمارآ رپ دیاب نوترامیب یگدنز طیحم
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هشاب باصعا و جنشت

ینک رکف مافرح هب یرب رتهب حاالم

مدش دنلب ماج زا

نونمم -

وفک مه همکد مدش روسناسآ راوس مدش جراخ رتکد قاتا زا

اسیرتآ شیپ متفر نوریب مدموا فک مه مدیسر یتقو مدز

دوب هتفر باوخ شلغب رانلگ

؟ هروطچ خهلا حلا دشیچ . اسیرتآ

هشاب یروطچ یتساوخیم -

مفساتم .نم اسیرتآ

هروخیمن نم درد هب وت فسات -

مدروآ رد مبیج زا وچیئوس نییاپ تخادنا وشرس اسیرتآ

مایم االن منم نیشام وت ورب ریگب -

هرامش منم تفر تفرگ مزا وچیئوس فرح یب اسیرتآ

دموا شدولا باوخ یادص قوب اتدنچ دعب متفرگ وماسرآ

شاداد منوج . ماسرآ

وگب وشتسار مسرپیم تزا لا وس هی ماسرآ -

؟ وگب شاداد منوج . ماسرآ
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دوب هدرک هتکس بقال نامام -

مجنپ ودون ودص تراپ

دموین طخ رونوا زا ییادص

یتحاران هقباس نامام مگیم مهوتاب یطخ تشپ ماسرآ -ولا

دوب هدرک هتکس بقال نامام هراد یبلق

دبراب هتفگ تهب .یک ماسرآ

هن ای هرآ یگب یاوخیم هیکالم ماسرآ -

یدوب هتفر وت یتقو شیپ هام هس هرآ بخ ... بخ . ماسرآ

تیرومام

مدیرغ ابیرقت

یگب نم هب دیابن وت دعب -

حا مدب وربخ نیا تهب تتیرومام طسو یتساوخیم . ماسرآ

یشکیم راوه ارچ هدشیچ هگم ال

ایب مشکیم راوه ارچ ینودب یاوخیم هدشیچ هگم -حاال

هناتسرامیب تخت ور نامام زیزع ردارب ریگب لیوحت وتلگد

؟ ییییییییییچ . ماسرآ

ادلیگ .............

ناتسرامیب مودک دبراب هناتسرامیب نامام . ماسرآ
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-«..........»

مینوسریم ونومدوخ دوز . ماسرآ

هشاب -

متسشن نیشام وت متفر مدرک عطق ونفلت

دبراب هبوخ تلا .ح اسیرتآ

ملد وت راگنا دبراب تفگ یتقو ارچ مراد شسود ینعی ایادخ

نیا سافرح نیا تقو االن قمحا دبراب هخآ ندیباسیم دنق

تیعقوم

؟ یبوخ دبراب .. دبراب . اسیرتآ

مبوخ هرآ -اه

هشچ خهلا یگب یاوخیمن . اسیرتآ

هک هراد یبلق یتحاران منامام مگب مگب مراد یچ مگب یچ -

تقاط شبلق هشاب هتشاد یتحاران و سرتسا مکی هگا

هرایمن

مشش ودون ودص تراپ

ششوغآ وت تشاذگ ومرس اسیرتآ

مورآ هک یدادن شتسد زا هدرکن ییادخ شاب مورآ . اسیرتآ

شاب

اسیرتآ -



398

.هلب اسیرتآ

مداد یلوق هی مدوخ هب -نم

؟ یچ . اسیرتآ !

تفگ یچره درک زاب وشامشچ منامام یتقو مداد لوق -

هشاب وت اب جاودزا شفرح نوا هگا یتح منک لوبق

شزاون وماهوم تشاد هخآ » دنوم ماهومور شتسد

درکیم »

یینک راکیچ یاوخیم !!!!! ؟؟؟؟ یییچ . اسیرتآ

رتکد نک مکرد متسه یدب طیارش وت یلو اسیرتآ منودیم -

هش تحاران دیابن هش دراو سرتسا شهب دیابن تفگ

دوب ماسرآ دز گنز میشوگ هنزب فرح دموا اسیرتآ ات

-ولا

؟ نییاجک . ماسرآ

؟ نیدیسر نیشام -وت

میایم االن .هرآ ماسرآ

میرظتنم یکوا -

ولج دموا یذغاک لا متسد هبعج هک مدرک عطق ویشوگ

مشچ
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نایم انیا تشاداد نکاالن کاپ وتاکشا ریگب . اسیرتآ

رت ولج دموا هک مدرکیم هاگن متشاد شهب بجعت اب

مخ ور وش هنت باال هرابود اسیرتآ بقع متفر ارچ منودیمن

یفنم یارکف دیدیم یکره هک هیروج نومعضو ینعی » درک

درکیم »

هب ممشچ هک دش دنلب مور زا درک کاپ ومتروص اسیرتآ

ندش ام خیم هک دروخ ادلیگ وماسرآ

یاو -

شیچ . اسیرتآ ....

مدش هدایپ نیشام زا شهب هجوت یب

متفه ودون ودص تراپ

ادلیگ سالم ماسرآ -سالم

نیشام وت دوب یعضو هچ نوا هیک نوا .سالم ماسرآ

.سالم اسیرتآ

هنییاپ شرس مدید هک شتمس متشگرب

.سالم ماسرآ

دبراب شاداد نز و ماسرآ نز مادلیگ نم مزیزع .سالم ادلیگ

باال دروآ وشرس بجعت اب اسیرتآ
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؟ ماسرآ . اسیرتآ !

منم . ماسرآ

شیبت خوش نوا زا هگید هدش کشخ یلیخ ماسرآ مدید

متفگ سین یربخ :

نوملا خ رتخد اسیرتآ ماسرآ

بجعت اب فرح نیا اب ماسرآ

هدش ادیپ خهلا هگم خهلا رتخد ؟!!!! یییچ . ماسرآ

هدش توف مردام . اسیرتآ

مفساتم . ماسرآ

مفساتم . ادلیگ

نونمم . اسیرتآ

نیشام وت میرب نیایب -

متشه ودون ودص تراپ

هشاب . ادلیگ

متساوخ منم نیشام وت نتفر تفرگ وراسیرتآ تسد ادلیگ

دش هدیشک متسد هک مرب

متسد رتمورآ هتگرم هچ -خآ

یراد هطبار هرتخد نیا اب .وت ماسرآ
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یلو .. یلو -هن

؟ یچ یلو . ماسرآ

نامام بخ.. -.........................

دالرو یاقآ دالرو.. یاقآ . راتسرپ

هک شتمس متشگرب

ندموا شوهب نوتردام . راتسرپ

ادلیگ اسیرتآ هب میتفر لوا ماسرآ اب مدیشک تحار سفن هی

شریذپ زا میدش ناتسرامیب دراو مهاب دعب میداد ربخ

رد ولج میدیسر یتقو میدیسرپ وقاتا هرامش

دعب مراد نامام اب راک هی مشب قاتا دراو نم لوا هشیم -

منکیم نوتادص

هشاب . اسیرتآ . ادلیگ . ماسرآ

وشامشچ نامام متسب ورد قاتا وت متفر مدرک زاب وقاتا رد

تسب وشامشچ هرابود منم دید یلو درک زاب

تیراغت هت رسپ تدبراب ور یدنبیم وتامشچ نم ور نامام -

گ مگب ای هبوخ مدرک طلغ مگب نامام ....

زاب وشامشچ نامام هک دوب هدشن مومت لماک مفرح زونه

درک ماگن مشخ اب ودرک

هنیبب هرادن تقاط شلد هک مرب منامام نوبرق نم -خآ
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هدیم شحف وشدوخ هراد شرسپ

وش هفخ . نامام

مدش کیدزن نامام تخت هب

هشاب منامام مرب تنوبرق -

؟ هشاب یچ . نامام !

راین راشف تدوخ هب طقف مینکیم جاودزا مهاب اسیرتآ -نم

هن وتکشا هن ندید تقاط نم بلق نامام مرایمن تقاط نم

؟ یتفگن ارچ یتفگن مهب ارچ مرادن وترامیب بلق نیا

متحاران ادلیگ ماسرآ وت تسد زا ردقچ ینودیم

وت متساوخیمن نم نتسین رصقم ادلیگ وماسرآ . نامام

دایب شیپ یلکشم تارب تتیرومام

مهن ودون ودص تراپ

منودب دوب نم قح حلا ره -هب

هدش مومت .حاالهک نامام

هگید راب هی هگا یلو هدش مومت ....-هرآ

مگرم لبق هکنیمه یلو هراد یرمع هی یکره مرسپ . نامام

هیلیخ شدوخ منیبیم وروت یسورع

نامام -

نک ادص ور هیقب ورب هسب . نامام
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یتقو وت نایب ات مدرک ادص میقب متفر قاتا رد تمس هب

وت مدید تفگ ور اسیرتآ ونم جاودزا یارجام منامام ندموا

مهم مردام طقف وطقف نم یارب یلو وکشا اسیرتآ یامشچ

دشیمن ادج شابل زا هدنخ هک دوب

لک یاناد

دیاب اسیرتآ حاال درک عورش اسیرتآ اب راگزور یزاب دب ردقچ

هی هک هراد هچب هی هک هنز هی هک هنومهفب دبراب هب روطچ

؟؟؟ یروطچ هراد انعم مامت هب هناوید رهوش

دوب لا حشوخ شردام یلا حشوخ زا مه هک دبراب یفرط زا

یلو دشیم شرسمه تشاد شکرس رتخد نیا هک نیا زا مه

نیا همهفیم ال صا دایب رانک اسیرتآ هیضق اب هنوتیم دبراب

؟؟؟؟ ور ارجام

مهوت دش دراو شهب هک یکش رثا رب هک نیسرآ یفرط زا

هسبح قاتا وت االمن هنزیم

شداوناخ اب انایک رطاخب نودیمن هک ناکشا یفرط زا

هشاب شردارب بظاوم ای هگنجب

هینادنز قاتا هی وت هک هلعش یفرط زا

هرابود ایآ داوخیم یچ سین مولعم هک نیتمار یفرط وزا

؟؟؟ سلعش قشاع ای داوخیم ماقتنا

متسیو د تراپ



404

نیسرآ

یدرگیم رب متسنودیم مقشع یتشگرب هرخ بال اسیرتآ -

متسنودیم

مرتخد و وت یب هشیم هگم متشگرب مقشع .هرآ اسیرتآ

منک یگدنز

مارب اسیرتآ ششیپ متفر متسنودیم یدرگیمرب متسنودیم -

وشاهوم وت ای شاپ ور دیشکیم وشتسد یه درکیم یدنول

درکیم شخپ وشاهوم

نکن منووید نیا زا رتشیب نکن یروطنیا نکن -

تسود وتندوب هنووید مراد تسود . اسیرتآ LoVe

تتریگب یسک مراذیمن یمقشع اهنت وت مراد تسود منم -

مزا

تفگ هوشع اب دز کلپ مهرس تشپ اسیرتآ :

یتسه یدرم اهنت وت مشیمن یسک هنوخ نز وت زج هب منم

ینک تدوخ مار ونم تایزاب هنووید اب یتسنوت هک

میتفگ مهاب دز دنخبل مهب منوا مدز دنخبل شهب

متشاذگ ومابل مرایب تقاط متسنوتن هگید ممممراد تسود

اب مدادن لحم مدش زاب هک قاتا رد یادص هب یتح شابل ور

م.ی.خ.و.ر.د.م ومقشع یابل قشع

ینکیم ل.بب.ا.ز.ی راوید اب یراد نیسرآ . ناکشا
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مکی وتسیود تراپ

هتخادنا وشرس تلا جخ زا اسیرتآ مدید باالهک مدروآ ومرس

محازم هعقوم دب هک ناکشا تسد زا مدش ینابصعا نییاپ

ناکشا تمس متشگرب دش نومیزاب قشع

دیشک تلا جخ مموناخ نیبب یشیم دراو هدزن رد ارچ -

روخب ونیا ایب هتاصرق ندروخ تقو ایب نیسرآ . ناکشا

هگید مشیپ هتشگرب منز نوچ هبوخ نم حلا مروخیمن -

تشگرب هک متساوخیم شمارآ نم راکیچ ماوخیم صرق

تینابصعا اب دیکچ کشا هرطق هی شامشچ زا ناکشا

یتآ تمس متشگرب منم نوریب تفر قاتا زا درک شکاپ

تفر مشاداد نیبب نک باال وترس نم قشع نم یتآ یتآ -

یشکیم تلا جخ نم زا هنکن تسین هگید

تیعضو نیا وت ونم تشاداد مشکیم تلا جخ بخ . اسیرتآ

دید

یاب هکینوا -.....

.اقآ حرف

حرف تمس متشگری تینابصعا اب

مموناخ اب ینیب یمن یروک هگم ینکیم یطلغ هچ اجنیا -

مدرک تولخ
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نوتتولخ محازم هگید نیروخب ونیا نیایب اقآ دیشخبب . حرف

مشیمن

ونوا رایب بخ لیخ -

ولج دروآ وصرق حرف

اقآ دییامرفب . حرف

مدروخ مداد مهب مبآ مدروخ متفرگ شزا وصرق

نومتولخ طسو دیرپ یچ ثم هک وشمگ -حاال

مشیمن محازم هگید دیشخبب . حرف

قشع مقشع اب هرابود متساوخ ات نوریب تفر قاتا زا حرف

دش رات مامشچ منک یزاب

؟ مقشع یبوخ . اسیرتآ

میباوخب میرب هرات مامشچ طقف -هرآ

میاپ هک نم میرب . اسیرتآ

میدیشک زارد تخت وت میتفر مهاب مدز دنخبل شهب

درب مباوخ دش هتسب مامشچ هک منک راکش وشابل متساوخ

اسیرتآ

دایم تهب نیبب نک ناحتما ونیا ورب مرتخد خهلا.

نیا خهلا ...-اما
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مود وتسیود تراپ

مینیبب متنت وت شوپب ورب هبوخ میلیخ یچ نیا خهلا.

مر رد نوشتسد زا یروطچ نم االن ادخ فوا

نکب ناحتما هی ورب بخ یریمن ارچ . دبراب

متفرگ هدنشورف زا وسورع سابل متفر شهب هرغ مشچ هی

نم یلو دوب یلا ع منت وت مدیشوپ وراسابل ورپ قاتا متفر

مدوبن لا حشوخ نم هن هک همولعم مدوب لا حشوخ نم یچ

مدرکیمن جاودزا ماهوزرآ درم اب نوچ

مدموا مدوخ هب رد قت یادص اب

؟ یدیشوپ مزیزع خهلا.

خهلا -هلب

مینیبب تنت وت نک زاب ورد سپ خهلا.

هدبراب شروظنم هنکن ننیبب

هگید نک زاب ورد ناج اسیرتآ خهلا.

ور هب ور قاتشم مشچ تفج ود اب هک مدرک زاب ورد رابجا هب

مدش

لگشوخ هتبلا یدش لگشوخ ردقچ وت مزیزع یاو خهلا.

یدش رت لگشوخ یدوب

خهلا یسرم -
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هشوپب ونیا مراذیمن نم هزاب یلیخ نیا . دبراب

درک شلح هشیم بخ خهلا.

؟ یچ اب تقونوا . دبراب

مایم خهلا.االن

هشاب . دبراب

متفگ مشخ اب تفر :خهلا

؟ یریگیم میمصت نم هساو یراد دایز ینکیمن رکف

فقس کی ریز میرب مهاب هرارق وت ونم ادبا الو .صا دبراب

مشاب توافت یب تهب منوتیمن

دموا خهلا منزب شهب یفرح هی مدموا ات

لح لکشم هگید حاال شسابل ور یارب لنش منیا خهلا.ایب

دش

شوپب . دبراب

مدیشوپ متفرگ خهلا زا ولنش مدرک هاگن دبراب هب مشخ اب

نوا زا درک تخادرپ وشلوپ تفر دش اقآ دنسپ دروم یتقو

نوریب میدز هزاغم

نوشنو هقلح و یدزمان سابل هدنوم خهلا.حاال

زاین ....-خهلا
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هئوت فرح هب هگم تکاس خهلا.

موس وتسیود تراپ

متسود نوزم یدزمان سابل هساو میرب . دبراب

هشاب خهلا.

-خلا ....

تکاس متفگ راب خهلا.هی

فففوا

درک تکرح درک نشور ونیشام مدبراب میدش نیشام راوس

هب نیسرآ اب متارطاخ وت متفر مداد هیکت هرجنپ هب ومرس

تفر یسک ره اب تشاذیمن هکنیا هب تشاد تریغ هک نیا

شاندرک مرهوش مرهوش هب منک دمآ

هدایپ نیشام زا وش هدایپ میدیسر مرتخد اسیرتآ . خهلا

میدش دبراب تسود نوزم دراو مهاب مدش

یدرک ام دای بجع هچ دبراب اقآ .سالم نووج درم

مریگب سابل مموناخ یارب میدموا ناج ناماس .سالم دبراب

اغرم یطاق یدموا هگید سپ یاو . ناماس

یگن یگب .یا دبراب

قآ نیمه سیک نیرتهب مگیم کیربت مامش هب مناخ . نلماس

هنومدوخ دبراب
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مدز دنخبل هی شهب

سه نوترظن دم یسابل اثحب نیا زا جراخ بخ . ناماس

نیدب مهب افطل نیراد لا نرو ژ هگا ریخ -

امتح . ناماس

تشگرب لا نرو اتژ هس اب هقیقد دنچ دعب تفر ناماس

دییامرفب . ناماس

منزب قرو متساوخ یلدنص ور متسشن متفرگ شزا ولا نرو ژ

دید یتقو مدرک هاگن شهب بجعت اب تسشن مرانک دبراب هک

هاگن شهب بجعتم مراد دید باال دروآ وشرس منزیمن قرو

منکیم

؟ ینکیم هاگن نیچمه ارچ هیچ . دبراب

یچیه -

مینک باختنا سابل ات نزب قرو سپ . دبراب

؟؟؟ مینک باختنا یچ -!

تسورع سابل ثم یرب تقونوا ینک باختنا پ .ن دبراب

ینک باختنا

یسورع نیا هن سابل نوا هن وت هن رسپ هدزاش نیبب -

رطاخب مگیمن عفال یزیچ ینیبیم مه هگا سین نم باختنا

باال اقآ نم هساو ردقنا سپ یدیمهف هنوتکمن نون و خهلا
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راین رد یزاب رس

دش کیدزن مهب خهلا هک دش دنلب شاج زا مشخ اب دبراب

؟ یدرک باختنا مزیزع دشیچ خهلا.

خهلا -هلب

؟ مودک خهلا.

اب خهلا سابل هی ور متشاذگ تسد منک هاگن هکنیا نودب

شابل نتفرگ زاگ هب درک عورش سابل ندید

هشچ اوخهلا

مراهچ وتسیود تراپ

دوب شور متسد هک یسابل هب هراد یلگشم هچ هسابل هگم

مدرک هاگن

دنچ نیسرآ «هه مدید رود ونیسرآ مشچ مرس رب کاخ یاو

بظاوم نیسرآ خآ یش هگید درم هی نز هرارق هگید زور

شاب مچب »

دموا مشوگ لغب دبراب یصرح یادص

؟ یرخب یاوخیم ونیا . دبراب

باال مدروآ ومرس

هسیان میلیخ هشچ هگم -هرآ
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هشاب هتشادن مچراپ اتود نیا ولج سین شچ وگب . دبراب

هگید نک باختنا هگید یکی مرب شنوبرق هک مشتشپ هرتهب

مریگب لنش منیا هساو منوتیمن

مراد تسود ونیا نم ماوخیمن -

اسسیرتآ . دبراب

نوکش زورنوا هساو مزیزع خهلا.

هرتهب هزات نک باختنا هگید گنر هی یشوپب یکشم هرادن

یسرپب وترهوش رظن مکی

ماوخیم ومچب ردپ نم ساجک مرهوش هخآ ......

هروطچ یکی نیا . دبراب

شقی هک یسای سابل هی مدرک هاگن دبراب یباختنا سابل هب

طقف دوب هداس نییاپ زاباالات یلو دوب یزود گنس زا رپ

دوب زاب رمک ات مشتشپ دوب هدش راک روت مکی شنییاپ تمسق

س.ی.ن.ه گنشق دوب زاب فان ات ولج مدرک هاگن هیکشم هب

مشتشپ دوب هداس روت تلا ح شنییاپ دشیم مولعم تاه

دوب زاب نساب ات لماک

مجنپ وتسیود تراپ

نک ورپ ربب ونیا ایب اسیرتآ دشیچ . دبراب

هتخل ماتسد تمسق منیا بخ -

ورب هراد لنش نیا . دبراب
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مدیشک شتسد زا گنشق وسابل مدش دنلب ماج زا صرح اب

وت مبوکب ومرس متشاد تسود مدیشوپ یتقو ورپ متفر

؟ ارچ هخآ هشاب مزادنا دیاب ارچ راوید

مزیزع یدیشوپ خهلا.

خهلا -هرآ

نک زاب ورد بخ خهلا.

مدرک زاب ورپ رد

هرب تنوبرق خهلا دایم تهب ردقچ یاو خهلا.

دبراب مدید هک مدنبب ورد متساوخ مدز دنخبل هی شهب

متسب ورد متفر هرغ مشچ شهب هنکیم ماگن هراد هداسیاو

نوریب مدموا مدیشوپ ومدوخ یاسابل مدروآ رد وراسابل

هنوخ میرب دعب میریگب منوشن و هقلح میرب بخ . دبراب

دشن مومت یاو -

هشیم مومت میرخب مرانوا . دبراب

هگید دیاش مگب شهب ویچمه نم هنوخ میریم یک فووا

هرادرب مرس زا سد

طال هی یولج تکرح دبراب میدش نیشام راوس هص خال

تشاد هگن یشورف

مایم االن منم دیش هدایپ . دبراب
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هشاب خهلا.

مشش وتسیود تراپ

میدش یشورف طال دراو ابخهلا

دایم رب نم تسد زا یکمک هچ دییامرفب .سالم هدنشورف

مینیبب هشیم ونوتانوشن و نوتاه هقلح زا هنومن دنچ خهلا.

امتح .هلب هدنشورف

هرایب وراه هقلح ات تفر هدنشورف

دنوم اجک رسپ نیا خهلا.او

خهلا منودیمن -

زادنب هاگن هی نوریب ورب وت هنکیم درد ماپ نم ردام خهلا.

مشچ -

یکی هب مدروخ هک نوریب مدموا یشورف طال زا

خخآ -

؟ نوریب یایم نیچمه ارچ ؟ هتچ . دبراب

نوتردام روتسد هب یلا بانج لا بند مدمویم متشاد -

وت تفر درک روغلب یچ هی بل ریز دعب درک ماگن مکی دبراب

مدش دراو شتشپ منم یشورف طال

دینک باختنا ویکی نیایب نیدموا خهلا.
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ولج میتفر

نک باختنا بخ . دبراب

مدرک هاگن شهب

تدوخ منیا سپ یدرک تلا خد ماراک وت اج همه هک -وت

نک باختنا

منکیم تتسرد مدوخ یلو اسیرتآ یباصعا ور یلیخ . دبراب

بانج هدشن هداز ردام زا -هه

متفرگ هلصاف شزا متفگ ونیا

رونیا یدموا وت ارچ ؟ ردام دشیچ . خهلا

هنک باختنا ات شدوخ هب مدرپس -

تتسد ترمع رخآ ات دیاب باختنا نیا ردام ارچ خهلا.او

هشاب

دوب نوا باختنا هب الهک یاسو همه نک ملو ادخور وت -خهلا

هشاب نوا باختنا هب راذب منیا سپ

ایب اسیرتآ . دبراب

هگیم یچ منیبب مرب -نم

مزیزع ورب خهلا.

ششیپ متفر
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؟ هیچ -

نگنشق . دبراب

سین مهم نم یارب نوچ یدیدنسپ تدوخ هک مودک -ره

اتود نیا دش سپ اقآ فووا . دبراب

هکرابم سپ . هدنشورف

نونمم . دبراب

متفگ کشخ :

یسرم

متفه وتسیود تراپ

هدایز شتمیق هک ندز نوچ یلک اب هتبلا اه هقلح نتفرگ دعب

نامب فالن نک مک هنوخ میتشگرب دش مومت نومراک

متسخ مباوخب مرب نم مدش هتسخ ردقچ خهلا.خآ

ریخب بش -

ریخب بش . دبراب

ریخب مامش بش خهلا.

میدرب میتشادرو نیشام تشپ زا ولیاسو مهام تفر خهلا

قاتا وت

ریخب بش عفال بخ . دبراب
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دبراب -

؟ .هلب دبراب !

؟ منزب فرح تاهاب منوتیم -

هتبلا . دبراب !!

ینیشب هشیم مگب یروطچ هخآ بخ ... بخ -

تسشن تخت لغب یلدنص ور رانک دموا رد ولج زا دبراب

مونشیم بخ . دبراب

نم....نم.....نم.....نم بخ -

بلطم لصا رس یرب ینکن نم نم ردقنا هشیم . دبراب

هاگن شامشچ وت متسنوتیمن نوچ نییاپ متخادنا ومرس

هداتفا یقافتا هچ مارب مگب منک

مشاب واالمن مشاب هدش یسک هغیص بقال نم هگا دبراب -

؟؟ ینکیم راکیچ

مشیمن تروظنم هجوتم ؟؟!!! ییییچ . دبراب

نم...نم...نم بخ -

دش عورش شانم نم زاب .ایب دبراب

ماه هنیس هب دوب هدیبسچ نییاپ مدوب هدروآ سب زا ومرس

میکی هغیص نم بخ -
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هزیریم هنوخ فقس االن متفگ هک دیشک راوه نانچ

؟ یییییییییییدروخ گ.و.ه.ی .هچ دبراب

دشیم هگم یلو مریگب وشنهد یولج ات مدش دنلب ماج زا

منک جاودزا نجل تفاثک هی اب دوب رارق نم ینعی . دبراب

متخیریم کشا هک تشاد درد ردقنا دزیم مهب هک یافرح

متشه وتسیود تراپ

هی یشدنچ مارب االن دمویم مشوخ تزا اتاالن .هگا دبراب

شدنچ مدآ

براب - .....

سح مهاب ونوخ وکشا معط منهد وت شتسد ندروخ اب

مدرک

ینزیم مهب وملا ح تفاثک نجل راین تنهد هب ونم مسا . دبراب

هب هنرگو ینک مگ وتروگ یراد تقو ادرف ات نوریب مریم االن

ه.ر.ز.ه مگیم ویچمه تلا خ

زا دادن لحم مافرح زا مودک چیه هب دش جراخ قاتا زا دبراب

زا متفریم دیاب یلو متشادن ویراک چیه یان هیرگ تدش

لک مدروآ رد تخت ریز زا ونودمچ مدش هدنور ماجنیا

مامت هب نوریب مدموا قاتا زا نودمچ وت متخیر وماسابل

دوب نم هانپ رس هزور هس هک یا هنوخ هب مدرک هاگن هنوخ

هک مدرک هیرگ ردقنا نوریب مدز هنوخ زا مدیشوپ وماشفک
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متفر مدرک زاب ورد دلیک اب میلبق هنوخ مدیسر یک مدیمهفن

ردقنا مداتفا رو هی ممدوخ حولا طسو متخادنا ونودمچ وت

متفر حلا اتزا مدرک هیرگ

رایتاس

سیئر .سالم باهش

رد تشپ متفر مدش دنلب ماج زا

؟ ربخ -هچ

سیئر مرادن یبوخ یاربخ . باهش

؟ هدشیچ -

مادعا مادرف ندیرب مادعا مکح مناخ لگزان یارب . باهش

هشیم

راوید هب مدیبوک مدرک تشم ومتسد شفرح اب

هبوخ نوتلا ح سیئر . باهش

نوماد ثم دیابن لگزان یدیمهف یدب تاجن ولگزان دیاب -هرآ

هش مادعا وسآ

منکیم دایب رب متسد زا یراک .ره باهش

؟ هیک نم هاگداد نامز هبوخ -

هگید هامود . باهش
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مهن وتسیود تراپ

نینک یراک رتدوز هشیمن هگید هااااا مود -

هدرک نییعت یضاق وخیرات هشیمن ریخ . باهش

مرفنتم هسیلپ یچره -زا

دایم هراد یکی سیئر .عفال باهش

هریم هراد هک دوب نیا هدنهد نوشن باهش یاپ یادص

ماج رس متشگرب منم

منکیم منهج تارب ورایند منکیم تادیپ هرذگب هامود نیا -

یگرم القی ینزیم نم هنیس هب در تسد هک حاال

گگگگگگگرم

تفگ رد هب دیبوک یکیزابرس :

رت شاوی یییوه

اباب بوخ لیخ -

هلعش

دموا رد لفق یادص هک مدرکیم هیرگ متشاد مدوب قاتا وت

مشتسد وت هتبلا دش مولعم نیتمار روفنم هرهچ دش زاب رد

دوب ینیس هی
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ربخ یچیه زا هگید زور هس ات یروخن نک تفوک .ایب نیتمار

سین

مروخیمن متفوک مچب نودب نم شیربب هرتهب -

مهب دیسر یتقو متمس دموا درک تشم وشتسد نیتمار

دیچیپ شتسد وت وماهوم

یضوع وماهوم یدنک ییییییییآ -

حا ینک تفوک دیاب ینعی نک تفوک وتاذغ ایب متفگ . نیتمار

روخب ایب وشمگ ال

رروز هگم مروخیمن -

هدرک لش مکی وماهوم هعقوم نوا » دیشک وماهوم هعفد هی

دوب »

ممماهوم خخخآ -

مهد وتسیود تراپ

نک لو وماهوم -

وتاذغ گرمتب ایب هشن هدنک تاهوم یاوخیم .هگا نیتمار

روخب

یچ......یز مچ ....دب....نو....ب.... منو تی..... -من......

خب.......رو........م
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حولا مکی نوریب میرب سابل شدعب روخب وتاذغ . نیتمار

هش ضوع تاوه

زیچ هی طقف مرس وت مدش لا حشوخ نوریب مسا ندینش اب

رارف رارف رارف » دروخیم لوو »

مروخب وماذغ متسشن عیرس

نییاپ ایب یدروخ . نیتمار

یکوا -

یکشم وتنام هی مدروخ وماذغ نوریب تفر قاتا زا نیتمار

هی هشابن ماپ وتسد وت رارف عقوم هک مدیشوپ بسانم

مد تفس تشپ مداد ور همه مماهوم زمرق نیج راولش

مدیشوپ ومراتسا لآ ینوتک مدرک مشیارآ هی متسب یبسا

لبم ور دوب هتسشن نم هب تشپ نیتمار نییاپ متفر

مدامآ -نم

درک ماگن تشگرب نیتمار

هنوخ زا میدش نیشام رتوس میتفر نیتمار اب میرب . نیتمار

نوریب میدز

منک رارف یروطچ حاال بخ

؟ یرکف وت هدش یزیچ . نیتمار

ینودرگ شرب هشیم هدش گنت نایاش یارب ملد طقف -هن
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ههههن . نیتمار

یش یبصع رتشیب هخآ رارق » وشن یبصع دیشخبب هشاب -»

ومدوخ مدرک زاب ورد هعفد هی اراهچ هی کیدزن هشتقو هگید

درد اپ نومه اب یلو دوب هتفرگ درد ماپ نوریب مدرک ترپ

تشپ زا ونیتمار یادص ندیود هب مدرک عورش مدشاپ

متساوخیمن هگید نم یلو اسیاو تفگیم یه هک مدینشیم

متشادن ومچب تروص ره رد مشاب ششیپ

راگنا دشیم ادج مه زا تشاد ماهاپ هگید مدیود ردقنا

هنوخ متفر متفرگ یسکات هی دوب هدرک ممگ نیتمار هگید

ولج متفر مدش هدایپ مداد ولوپ مدیسر یتقو نیسرآ

متفر مرس هب دز یرکف هی عفد هی منک در ورادراگیداب حاال

تفرگ ومولج هدراگیداب هک ولج

؟ یاوخیم یچ . دراگیداب

منوخ نیا موناخ نم هتفر تدای هکنیا ثم -

نیسرآ اقآ االن نیدوب . دراگیداب ....

رانک شکب حاالم دز گنز مهب نیسرآ هدوخ شاب هفخ -

داوخیم یچ منیبب مرب ماوخیم

هک نیسرآ اقآ یلو . دراگیداب .....

اه؟اه یچ نیسرآ -اقآ

دییامرفب یچیه . دراگیداب
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زا ترامع وت متفر متشذگ رد زا متفر هرغ مشچ هی شهب

تحار سفن هی نیسرآ قاتا رد یولج باال متفر اه هلپ

م.ی.ب.و وراوید هک مدید تخل ونیسرآ هک وت متفر مدیشک .

س.ه

نیسرآ -

نیسرآ

درک ادص وممسا یکی هک متفرگیم ل.ب مقشع زا متشاد

نیسرآ . هلعش

مدید ور اسیرتآ هک متشگرب

مدش هجاوم راوید اب هک متشگرب بجعت اب

اسیرتآ تمس متفر

مراد تسود یلیخ اسیرتآ -

شدوخ هب عفد هی یلو درکیم هاگن مهب گنه تشاد اسیرتآ

دموا

مراد تسود منم .« هلعش » اسیرتآ

تخت ور میرب یقفاوم -

».هرآ هلعش » اسیرتآ

نیمز زا شرس ریز مکی شاه وناز ریز متخادنا ومتسد هی

شور ممدوخ و تخت ور مدرک شترپ مدرب مدرک شدنلب
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و مدز همیخ .......

مهدزای وتسیود تراپ

ل.ب.ا.شاب ور متشاذگ ل.ب.ا.م.و مدروآ رد منوا یاسابل

متشاد منم م.ی.ب.و.س.ی.د.م ورگیدمه میتشاد قایتشا

درکیم یراکمه ماهاب تشاد مقشع نوچ مدربیم تذل

هی یتقو مریگب یسفن هی ات مدش ادج شزا هقیقد هد دعب

ب.ب.و ل.ب.ا.ش.و متساوخ هرابود مدیشک قیمع سفن .

دش زاب قاط راهچ رد هک مشچب وتذل نوا هرابود س.مات

دش نومتولخ نتفر نیب زا ثعاب رفن هی هدبرع

نینکیم ییطلغ هههچ ننننیراد . نیتمار

مدادیم نوج رفن هی یاپ وتسد ریز متشاد مایب مدوخ هب ات

یضوع میدوب هدیسرن قفاوت هب ام ههگم تفاثک . نیتمار

یدز رجنخ مهب تشپ زا هرابود

وت یایم رد نودب ارچ وت دوز نوشوپب وتدوخ اسیرتآ -

مدرک خ.ل.و.ت مقشع اب ینیب یمن هگم

نیتمار

رد نودب ارچ وت دوز نوشوپب وتدوخ اسیرتآ . نیسرآ

مدرک خ.ل.و.ت مقشع اب ینیب یمن هگم وت یایم

متسنوتیم هک اجره هب اب مدروآ شوج نیسرآ فرح نیا اب

دوب هلعش شیپ شساوح نوچ منیسرآ مدیبوکیم ماپ اب
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هنک عفد وماه هبرض ای تواقم تسنوتیمن

نک شلو شیتشک ادخوروت نیتمار .. نیتمار . هلعش

شنهد هک شنهد وت مدیبوک تسد تشپ اب شتمس متشگرب

دش نوخ رپ

نیلوا نوچ یلقع یب یلیخ یلو منک تادیپ یدرکیمن رکف -

دوب اجنیمه دموا مرظن دم هک ییاج

گنت نیسرآ یارب ملد طقف .نم هلعش ....

شنهد وت مدیبوک هرابود

یگس هی یدیدن ونم یور نوا زونه وت منکیم تمدآ هلعش -

منوشیم تاذع هب وتردام هرادن یمود هک متسه ....

راکیچ اجنیا رفنود امش هربخ هچ اجنیا نیسرآ . ناکشا

دینکیم

نیسرآ تدایع میدوب هدموا ناکشا شاداد یچیه . هلعش

دیاب نیسرآ نوچ نوریب دییامرفب سپ .اهآ ناکشا

هنک تحارتسا

مه هدزاود وتسیود تراپ

هشاب -

ییاریذپ دراو مهاب نوریب میدموا نیسرآ قاتا زا ناکشا اب

میدش
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حرف ... حرف . ناکشا

اقآ .هلب حرف

هدب ونیسرآ یاصرق ورب دعب نک ییاریذپ انومهم .زا ناکشا

یزیچ هی طقف اقآ مشچ . حرف

؟ یزیچ .هچ ناکشا

ننکیم هیرگ نراد حبص زا اسلا . حرف

یگیم مهب وتاالن تقونوا یچ ینعی . ناکشا

اقآ دیشخبب . حرف

ممشچ ولج زا وشمگ . ناکشا

نوریب تفر ییاریذپ زا حرف

درک ام هب ور ناکشا

دموا شیپ یلکشم دیشخبب . ناکشا

درک شادص هلعش هک هرب ساوخ دشاپ

؟ .هلب ناکشا

؟ هیک اسلا . هلعش

ونیسرآ هچب مگیم یلو هرادن یطبر تهب هکنیا .اب ناکشا

اسیرتآ

؟ یییییچ . هلعش
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هشچ مداز ردارب منیبب مرب نم دیشخبب . ناکشا

هلعش هدرد رپ هلد میدنوم هلعش ونم تفر ناکشا

میرب مهام هرتهب -

؟ اجک . هلعش

راک تاهاب یلک هک وشاپ یاال هنوخ میرب یتساوخیم اجک -

مراد

مد ومدرک کیدزن شهب ومرس منم هک درک هاگن مهب سرت اب

هب مش گس ماوخب نوچ سرتب نم زا هبوخ - متفگ ششوگ

سازور نومه وزج واالمن منکیمن محر یسک

هی شارب منم داد تروق وشنهد بآ ادص ورس رپ هلعش

زا متفرگ وشتسد دوب رتدب شحف اتدص زا هک مدز دنخبل

میدش نیشام راوس نوریب میدز هنوخ زا مدش دنلب ماج

مه هدزیس وتسیود تراپ

توکس نم دصقم ات مدرک تکرح ومدرک نشور ونیشام

هه دشیم هلعش ندیسرت رتشیب ثعاب منیا و مدوب هدرک

ولج مرایم وتردام حور مراد تارب ییاه هشقن هچ ینودیمن

یتح منکیم یراک یریم رد نم تسد حاالزا تمشچ

هزاجا مروخب بآ مرب نیتمار یگب لوا یروخب بآ یاوخیم

یدیم

زاب ارد هلصاف هکبال مدز قوب مترامع یولج میدیسر یتقو
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مدرک کراپ ونیشام ترامع یلصا رد ولج مدرب ونیشام دش

نیشام وت زا متفرگ مهور هلعش تسد مدش هدایپ

مدیسر هک متشذگ ترامع یاه هلپ لغب زا نوریب شمدیشک

مدرک هاگن شرد هب رظن دروم قاتا shهب مدرک زاب وشرد

لفق متسب ورد وت متفر ممدوخ قاتا وت مدرک ترپ ور هلعش

اب هراد هدش عمج شدوخ وت هلعش مدید هک متشگرب مدرک

وناز ور شولج متفر لا یخیب هنکیم هاگن زیم ور هب سرت

متسشن ماه

.شال وقاچ اه یدنسپیم ومودک مزیزع بخ -

گنفت ای ریشمش . یقرب .هرا لباک . خیس ق.

متمس تشگرب سرت اب هلعش

س...ر..هت .چ...یت...و هلعش

شنت وت وسرت گنشق هک ینحل اب ششوگ لغب مدری ومرس

متفگ منوشنب

بوخ یاراک میاوخیم یلو یتفگ یچ مدیمهفن هکنیا -اب

ومودک وگب حاال یدنسپیم مهوت منئمطم مینک بوخ

یدنسپیم

یرایع مامت هنووید هی .وت هلعش

مدیدنخ یکیرتسیه

هشاب وباختنا نم تسد یدرپس حاالهک هشاب یدیمهف هزات -

تذل ردقچ ففوا سیخ ندب اب منوا هیچ شالق اب ترظن
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هراد

مهدراهچ وتسیود تراپ

مگیمن تسرد هگم -هن

دوب هدش هریخ سرت و کشا اب طقف مفرح ندینش اب هلعش

زیم هب

تنت ور هنیشب شالق نیا هکنیا یارب یراد میلجع هچ ووا -

نیتم .ار... هلعش

وتندب اجنوا ورب رایب رد وتاسابل وت طقف مایم االن منوج -

نک سیخ

..غغ..لل..طک..ر..د..م نیتم .ار... هلعش

تکوپ هلک هب رارف رکف هک یا هعقوم هرادن یا هدیاف هگید -

یدرکیم مه وشاجنیا رکف ساب دزیم تشاد

نک ملو مدروخ .گ.و.ه هلعش

هرید -

مدش هریخ شامشچ وت تدیدج اب دعب

شور هی اب هنرگو هشابن تنت اسابل نیا مدموا نوریب مریم -

مرایم رد وتاسابل هگید

.مار هلعش .....
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نوریب مدز رد زا هنزب یا هگید فرح مدب هزاجا هکنیا نودب

باال متفر اه هلپ زا مدرک لفق نوریب زا رد

لگوس ... لگوس -

اقآ .هلب لگوس

قاتا رد نیا -sh نک هدامآ ور هلعش ورب ریگب تسه

اقآ .هلب لگوس

ترامع نوریب تفر لگوس

ادوس ... ادوس -

اقآ .هلب ادوس

مارب نک رضاح اذغ -

اقآ .هلب ادوس

هجنکش هصوصخم سابل اب ومسابل مقاتا وت متفر ممدوخ

مدش ور هبور ادوس اب هک نوریب مدز قاتا زا مدرک ضوع ما

هرضاح نوتاذغ .اقآ ادوس

هشاب -

یروخ اذغ سنلا متفر منم هنوخ زپشآ تشگرب ادوس

مومت یتقو مدرک ماذغ ندروخ هب عورش زیم تشپ متسشن

رد یولج نییاپ مدموا اه هلپ زا نوریب مدز ترامع زا دش

sh« تفج هی اب هک مدرک زاب ورد مداسیاو « هجنکش قاتا
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مدش ور هبور نوسرت مشچ

مدید شلغب ولگوس

لگوس دوب هبوخ تراک -

؟ سین یرما هگید . لگوس

یرب ینوتیم -هن

تفر لگوس

هلعش تمس مدرک ومر

یدوب هدیدنسپ ویچ بخ -

مهدزنوپ وتسیود تراپ

.ار هلعش ....

شالق ناهآ -

رود رود دنچ متشادرب شالوق شور زا متفر زیم تمس هب

هلعش تمس متشگرب مدنوچیپ متسد

هک مهوت هزات هن هرذگب شوخ نومهب هرارق ردقچ هک -خآ

ینک تظفاحم تدوخ زا ینوتیمن یا هتسب

منک یم..... ....ت سام ... تلا لا.... نیت .مار... هلعش

؟ یتفگ یچ ؟ یچ -

ممم .... نکی ... مممم ...ت سامتلللل .لا... هلعش
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مدینشن وگب هرابود -

...مم...ااا...س تتت ......اا..لل.. تم....ی...ن .ار.... هلعش ..

یم...نک...م ت...

وگب رتدنلب .... وگب رت هعضاو -

دیشک غیج شناوت مامت اب داد تروق وشنهد بآ هلعش

مممممنکیم تتتتسامتلا نننننننیتمار . هلعش

نییاپ مدروآ باال مدرب شالوق شغیج اب

خخخخخخخآ . هلعش

اه یشکب غیج داد هزاجا تهب یک نجل تفاثک رهز درد -

شتروص وت مدیبوک باال مدرب شالوق هرابود

داد حیجرت وتوکس مامشچ ندید اب هک هشکب غیج تساوخ

هگا تشادن نداسیاو اپ یان هگید هک شمدز شالق اب ردقنا

داتفیم اجنومه دوبن لصو فقس هب ریجنز اب شاتسد

یارب انیا یلو دوب هتفرگ دوب هدرک سامتلا سب زا مشادص

هی مدرک ترپ شالوق متساوخیم رتشیب نم دوب مک نم

ممشچ داتفا وقاچ هب ممشچ زیم غارس متفر هرابود هشوگ

یامشچ اب هراد هلعش مدید هک متشگرب متشاد شرو دز قرب

درکیم ماگن تشاد زاب مین

ماوخیم تتسوپ ندیرب تقو رس میریم حاال بخ بخ -

منک یطخ طخ مکی شور
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منکیم شهاوخ .هن هلعش .

ولج متفر

متسد وت بوخ وروقاچ سدیاف یب ینک یراکره یخوا -

ندیشک هب مدرک عورش مدرک کیدزن شندب هب متفرگ

هی مدیشکیم شندب ور طخ هی هک یرس ره فلتخم لا کشا

دیشکیم غیج

مدرکن عورش ویراک لصا زونه هک نم اباب یدرک مرک ففوا -

.د....ی..هگ....م..و..دن....ه....م..هگ هلعش

مناخ ه.ر.ز.ه -هرآ

هک مشدعب دوب ییاهن راک تقو ....حاال

مدرک ورف هلعش تشوگ وت ور وقاچ کن شتشپ متفر

هملک (I'maslave U) متشون

بوخ یلو یدوب باصعا ور دایز هکنیا اب نیا زا منیا بخ -

دموا رد

؟ یضوع یتشون یچ . هلعش

شنهد وت مدیبوک متسد اب یکی ولج دموا

ه.ر.ز.ه یتدوخ یضوع -

متشون طقف متشونن یتساوخ زیچ نمض I'maslave)رد

U)
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چی؟ .ی...ع..ین هلعش

یکره هب یاوخب دعب هب نیا »زا مهوت ی هدرب نم » ینعی -

یش هدرب ینعی یدب س.ر.و.ی.س

تفگ هیرگ اب هلعش :

یلی خ... نیت مار. یدر مان. یلیخ

منودیم -

نوریب مدز قاتا زا متفگ ونیا

دیعس رهاط نامحر -

اقآ .هلب رهاط دیعس نامحر

متفگ نوشهب ور مداد نوشن ور هجنکش قاتا

نوا دینک حلا شاهاب نیرب نینوتیم سه رتخد هی وت نیا -

سامش هدرب

مهدزنوش وتسیود تراپ

دز یساوخ قرب هی نوشات هس ره مشچ مفرح نیا اب

وت مرب منک زاب وترامع رد متساوخ باالات متفر اه هلپ زا

مدینش هلعش یادص

ککککمک ننننیتمار نننیتسه یک ااااامش . هلعش
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صوصخم گنز مقاتا وت متفر شادایرف وداد هب هجوت یب

دموا رد یادص هقیقد ود ضرع رد هک مدز وراه همدخ

وت -ایب

وت دنوا درک زاب ورد ادوس

دوب یرما اقآ .هلب ادوس

مراد راک شاهاب مقاتا دایب وگب فراع -هب

اقآ مشچ . ادوس

رد منت زا ور هجنکش سابل یرس منم نوریب دز قاتا زا ادوس

مدرک ترپ مدروآ زا رپ شور هخآ اکرچ تخر دبس وت

نوریب مدموا متفرگ شود هی متفر ممدوخ دوب هلعش نوخ

هک مدیشک زارد تخت یور مدیشوپ هنوخ وت سابل هی

دموا رد یادص

وت -ایب

وت دموا فراع دش زاب رد

دیتشاد یرما نم اب .اقآ فراع

ور هبور هپاناک «وهب نیشب هپاناک نیا ور ایب دنبب ورد -هرآ

تسشن هک فراع « مدرک هراشا تخت

یدب ماجنا یراک هی نم هساو دیاب وت فراع نیبب -

مدیم ماجنا نم دینم رما امش یچره اقآ یراک .هچ فراع
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ینک یسوساج مارب دار نیسرآ ترامع وت یرب دیاب وت بخ -

مدیمهفن ونوتروظنم ... دیشخبب . فراع

ونیسرآ ترپار یشب مدختسم و اجنوا یرب ماوخیم ندوک -

یدب مهب

؟ ارچ مسرپب منوتیم دیشخبب . فراع

هب وم مارب ور هنکیم یراکره نیسرآ و اجنوا یریم طقف -هن

یدیم شرازگ وم

مشچ . فراع

هنوخ یرب یک مگب ادعب ات یصخرم عفال بوخ لیخ -

نیسرآ

دبراب

هرادن وییاج نوا سین یچ ینعی -

دموا مدش رادیب باوخ زا هک یتقو مرادن ربخ منم . نامام

سین مدید

تنعل نگیم هعقاوم نیا رد مدرک طلغ رتخد ییاجک ففووا

هرب متفگ شهب هخآ ارچ دش زاب هعقوم یب هک یناهد هب

هرادن وییاج نوا یتقو

عفال مدرگب شلا بند مریم -

تهارمه هب ادخ ردام ورب . نامام
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یسرم -

انوبایخ وت مدش نیشام راوس نوریب مدز هنوخ زا

بآ راگنا یلو منک ادیپ وراسیرتآ منوتب دیاش مدیخرچیم

نیمز وت دوب هتفر دوب هدش

مه هدفه وتسیود تراپ

رد وماشفک ات هنوخ متشگرب بش هفصن ود دودح تعاس

دموا نامام یادص مدروآ

؟ یدرک شادیپ دشیچ مرسپ . نامام

دعب مبش ادرف نیمز وت هتفر هدش بآ راگنا نامام -هن

شلا بند مریم متفیش

تفر هعفد هی ارچ ساجک هخآ . نامام

منودیمن نامام منودیمن -

روخب اذغ ایب ردام هشاب . نامام

مباوخب مکی منوتب دیاش مقاتا مریم منوتیمن -

باوخب ورب ردام هشاب . نامام

درک مادص هرابود نامام باال مرب اه هلپ زا مدموا ات

نامام -هلب

زا هنک جاودزا وت اب داوخن هکنیا رطاخب هراد لا متحا . نامام

هشاب هتفر اجنیا
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هگا تشگرب ادرف سپ ادرف دیاش هدن هار تلد هب دب نامام -

میتشاد سابل هک یا هعقوم نومه دوب هن نم هب شباوج

هن تفگیم میدیرخیم

اضر شلد دوب مولعم مزورنوا یلو واال منودیمن . نامام

تسین

هیضق میمهفیم مدرک شادیپ یتقو نامام نکن رکف شهب -

هیچ

هشاب . نامام

ترپ متخت ور ومدوخ مدش مقاتا دراو باال متفر اه هلپ زا

مدرک

قشاع ادخ هدش ورای نوا هغیص ارچ هگب متشاذن ارچ

فرط هک مدش یکی قشاع مدش هک مراب هی مدشن مدشن ....

مدموا مدوخ هب میشوگ گنز یادص اب

مدرک تنلیاس ومیشوگ هراد وشلصوح یک ماسرآ فففوا

مدش تسار یولهپ هب یلسع زیم ور مدرک ترپ

بابان مدآ ریگ هنکن ؟ هیک شیپ ساجک االن ینعی ادخ

اادخ هتفیب

اب حبص درب مباوخ یک مدیمهفن ال صا هک مدرک رکف ردقنا

مدش رادیب باوخ زا نامام یادص

اه هرادا یرب دیاب یشیمن دنلب مدبراب ... مرسپ . نامام
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مدرک زاب ومامشچ

مایم االن منم ورب وت نامام مرادیب -

هشاب . نامام

واسد متفر مدش دنلب ماج زا منم نوریب تفر قاتا زا نامام

ومیشوگ مدیشوپ بوخ سابل هی مدموا متسش ومتروص

متشادرب

۱۲۷-واالال ماسرآ مشمه خساپ یب سامت

باوج ماوخب هک مدوبن شدم ور اعقاو بشید شلا یخیب

مدب منوا یایزاب هرخسم

مه هدفه وتسیود تراپ

رد وماشفک ات هنوخ متشگرب بش هفصن ود دودح تعاس

دموا نامام یادص مدروآ

؟ یدرک شادیپ دشیچ مرسپ . نامام

دعب مبش ادرف نیمز وت هتفر هدش بآ راگنا نامام -هن

شلا بند مریم متفیش

تفر هعفد هی ارچ ساجک هخآ . نامام

منودیمن نامام منودیمن -

روخب اذغ ایب ردام هشاب . نامام

مباوخب مکی منوتب دیاش مقاتا مریم منوتیمن -
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باوخب ورب ردام هشاب . نامام

درک مادص هرابود نامام باال مرب اه هلپ زا مدموا ات

نامام -هلب

زا هنک جاودزا وت اب داوخن هکنیا رطاخب هراد لا متحا . نامام

هشاب هتفر اجنیا

هگا تشگرب ادرف سپ ادرف دیاش هدن هار تلد هب دب نامام -

میتشاد سابل هک یا هعقوم نومه دوب هن نم هب شباوج

هن تفگیم میدیرخیم

اضر شلد دوب مولعم مزورنوا یلو واال منودیمن . نامام

تسین

هیضق میمهفیم مدرک شادیپ یتقو نامام نکن رکف شهب -

هیچ

هشاب . نامام

ترپ متخت ور ومدوخ مدش مقاتا دراو باال متفر اه هلپ زا

مدرک

قشاع ادخ هدش ورای نوا هغیص ارچ هگب متشاذن ارچ

فرط هک مدش یکی قشاع مدش هک مراب هی مدشن مدشن ....

مدموا مدوخ هب میشوگ گنز یادص اب

مدرک تنلیاس ومیشوگ هراد وشلصوح یک ماسرآ فففوا

مدش تسار یولهپ هب یلسع زیم ور مدرک ترپ
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بابان مدآ ریگ هنکن ؟ هیک شیپ ساجک االن ینعی ادخ

اادخ هتفیب

اب حبص درب مباوخ یک مدیمهفن ال صا هک مدرک رکف ردقنا

مدش رادیب باوخ زا نامام یادص

اه هرادا یرب دیاب یشیمن دنلب مدبراب ... مرسپ . نامام

مدرک زاب ومامشچ

مایم االن منم ورب وت نامام مرادیب -

هشاب . نامام

واسد متفر مدش دنلب ماج زا منم نوریب تفر قاتا زا نامام

ومیشوگ مدیشوپ بوخ سابل هی مدموا متسش ومتروص

متشادرب

۱۲۷-واالال ماسرآ مشمه خساپ یب سامت

باوج ماوخب هک مدوبن شدم ور اعقاو بشید شلا یخیب

مدب منوا یایزاب هرخسم

مه هدجه وتسیود تراپ

ندروخ دعب مدش هنوخزپشآ دراو نوریب مدموا قاتا زا

ات مدنور مدش منیشام راوس مدش جراخ هنوخ زا هنوحبص

نوا هب دروخ ممشچ هک مدش هرادا دراو مدیسر یتقو هرادا

رادنپ هرسپ

درگرس .سالم رادنپ
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-سالم

اه هدنورپ هب مکی ات مدش مقاتا دراو مدش در شرانک زا

رد متسشن ات هش جراخ منهذ زا اسیرتآ مکی مدیاش مسرب

دش هدز قاتا

وت -ایب

وت دموا ماسرآ دش زاب رد

ناخ دبراب یبوخ مدوخ شاداد سالمقآ .هب ماسرآ

قآ ای ناخ دبراب ونم مراک لحم وت متفگ راب نآ رازه ماسرآ -

نکن ادص شاداد

نوج وپاه روخن ونم اباب بخ وووا . ماسرآ

یبدا یب یلیخ سین تدوخ تسد -

هتفطل رظن . ماسرآ

ماسرآ -

ندیمهف وممسا لحم همه تفوک . ماسرآ

هگنشق تمسا یلیخ حاال ششیا -

؟ هروطچ تدزمان حلا یسار آ هگنشق وت مسا .نپ ماسرآ

هتفر هتشاذگ فووا -

؟ اجک .او ماسرآ
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هتفر هتشاذگ منوا دش نومنیب یثحب -هی

اوعد یراک لوا هوا هوا . ماسرآ

هک یتشاد راکیچ بشید وت لا یخب ورانیا ۱۲۷-حاال گنز راب

؟ یدز

دش تشرد مفرح نیا اب ماسرآ یامشچ مفرح نیا اب

؟ مدز گنز .نم ماسرآ

مگب وت هب ماوخیمن دز گنز ممع -ن

یراد همع اب یا هطبار هچ کلک .یا ماسرآ

ممماسرآ -

دزن گنز منم یلو اباب بخ . ماسرآ

یدزن گنز وت دعب دوب وت یشوگ -زا

مدوبن نم رانلگ ناج .هب ماسرآ

هشدوخ -

درک هاگن شرو رود هب مکی ماسرآ

هشدوخ یچ دیشخبب . ماسرآ

تکجورو تسد یدادن وتیشوگ بشید انایحا -وت

شیرازهود هزات راگنا دعب درکیم ماگن تام لو ماسرآ

ندیدنخ هب درک عورش هدش تسار
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راکیچ دیاب متشادن ور هچب نیا نم هگا ادخ یاو . ماسرآ

مدرکیم

امیرادا حاالوت بخ -

درک عمج روز یلک اب وشدنخ ماسرآ

راکرس ور ام کجورو هی تعاس مین داد حلا یلیخ . ماسرآ

هتشاذگ

مهدزون وتسیود تراپ

؟ یتشاد راکیچ بخ -

دنوراخ وشرس مکی ماسرآ

تفر مدای . ماسرآ

مرب رتدوز دیاب مراد راک نم ورب بوخ لیخ

مک ترش ینعی نیا . ماسرآ

خلا طسو یدز -خآ

تعاس ات نوریب قاتا زا مدرک ترپ یگندرا وماسرآ هرخ بال

هرادا زا راهچ تعاس مدرک مرگ اه هدنورپ هب ومرس راهچ

نوا نوبایخ نیا هرابود مدش منیشام راوس نوریب مدز

هدش بآ ریخن یلو منک شادیپ دیاش ات مدرکیم نوبایخ

نیمز وت هتفر

وت متفر هنوخ متشگرب ود تعاس بشید ثم هرابود
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درب مباوخ هک مدرک رکف ردقنا ومقاتا

نیسرآ

هراد یریثات مینک ضوع وشیگدنز طیحم رتکد . ناکشا

شترایب شدوخ هب مکی هنوتیم

هگید بخ هراذب ریثات شیحور وت هنوتیم یزیچ .ره رتکد

دش مومت نم راک

شقردب یارب تفر شلا بند مناکشا دش جراخ قاتا زا رتکد

تشگرب مقشع تفر ناکشا هکنیمه

ماهوم وت درک ورف وشتسد تسشن تخت ور ولج دموا

وش بوخ دوز مرادن تسود وتلا ح نیا نم ییاقآ . اسیرتآ

لوق تیموناخ هب یدیم لوق یش بوخ دوز هک هدب لوق

یدیم

متفرگ دوب هدز هیکت شور دوب تخت ور هک وشتسد یکینوا

مور داتفا هک مدیشک

هگب میموناخ هشیم هگم ال صا مدیم لوق مموناخ مشچ -

مدن لوق نم

متسیب وتسیود تراپ

میتشاد اتحاال هدش

دیدنخ زان اب اسیرتآ
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هنرگو میشاب هتشاد مدیابن . اسیرتآ .....

نم یولوچوک شوم یچ هنرگو -

شوم وگن مهب متفگ تهب راب رازه نیسرآ یدب یلیخ . اسیرتآ

ولوچوک

وتندروخ صرح ممناخ یروخیم صرح هخآ مراد سود -

مراد سود

مرهق مرهق تاهاب ال صا یدب یلیخ . اسیرتآ

هدرک هرهق مموناخ ناج -یا

مایمن هگید مریم االمن یچ سپ . اسیرتآ

هک مدیشک هرابود وشتسد هک هرب تساوخ دش دنلب شاج زا

مور داتفا رمک هب

دش نوغاد مرمک یدب یلیخ نیسرآ خخآ . اسیرتآ

داین ترس بال نیا ات یرن یتساوخیم -

تسودن وروت هگید نیسرآ ییورپ یلیخ . اسیرتآ

وگب هرابود مدینشن یچ -

ودن وروت متفگ . اسیرتآ .....

میدش مشچ وت مشچ مهاب هک مدنودرگرب وراسیرتآ

شدوخ وت هنکیم قرغ ومدآ تامشچ اسیرتآ -
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مدوب تاشچ گنر قشاع هشیمه روطنیمه مهوت . اسیرتآ

دیمهف هشیم هن هیبآ دیمهف هشیم هن هک یامشچ قشاع

هیسوط

ات ولج مدرب ومرس دزیم کمشچ مهب یلیخ اسیرتآ یابل

ل.ب.ا.شهک ور مراذب ل.ب.ا.م.و متساوخ

دش زاب قاتا رد

زا میراد هک نک یظفاحادخ هنوخ نیا اب نیسرآ بخ . ناکشا

میری هم نوخ نیا

مکی وتسیب وتسیود تراپ

؟ یراد تسود هروطچ نم هنوخ میریم

مراد تسود ور هنوخ نیا نم اجنیا زا میرب میاوخیم ارچ -

همرانک منز نوچ

منوش ور تشاذگ وشتسد ولج دموا ناکشا

میرب هنوخ نیا زا هزاین یایب تدوخ هب هکنیا یارب . ناکشا

میرب هک مایم بش ننک عمج وراسلا وت یاسابل متفگ حرف هب

نم هنوخ

وت هنوخ مایب مرادن تسود نم -اما

مرادن ربخ نم هراد هروخ ولول منوخ هنکن ارچ .او ناکشا



449

مشاب منز شیپ ماوخیم مایمن -نم

ظفاحادخ سپ هشاب . ناکشا

متفرگ مدوب هتسخ منم نوریب تفر قاتا زا ناکشا

مدیباوخ

اسیرتآ

هک هشیمن لح یزیچ هیرگ اب هخآ هسب اسیرتآ اراس.

ه.ر.ز.ه گنا تهب یتقو ینودیمن یتسین نم یاج وت اراس -

نم هریگیم شیتآ هراد مبلق یراد یسح هچ ننزب ندوب

نوا یلو نوا ثم تسرد هنکیم مکرد دبراب متفگیم

منک لماک مه ومفرح تشاذن متسکش

یروطچ نیبب گندلا هرسپ هرادن وششزرا نوا هسب اراس.

هنوشنب کشا مرهاوخ مشچ هب تسنوت

دروآ بآ مارب هنوخ زپشآ وت زا تفر اراس

باال دایب تسفن روخب ونیا اراس.ایب

مدروخ شزا مکی متفرگ شزا وبآ

یروطنیمه بخ یتفگ شهب ارچ مدنوم زونه اراس.نم

یدرکیم جاودزا شاهاب

ورانیا دعب مراد هچب شزا مرفن هی هغیص نم مگیم اراس -

نم یتقو نمضرد دقع هرفس رس شاهاب متفریم متفگیمن

مدرکیم جاودزا نیا اب یروطچ میسک هغیص
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مخلت تشوگ نم روخن ونم اباب بوخ لیخ فوووپ اراس.

ااااراس -

هشاب ..... هشاب اراس.

؟ اراس هدنچ تعاس -

ماشوگ هک دیشک غیج هی عفد هی درک هاگن شتعاس هب اراس

دیشک توس

مود وتسیب وتسیود تراپ

دش رک مشوگ یشکیم غیج ارچ هتچ -

دارد هتیرفع یبوط یادص االهن هاگراک مرب دیاب اراس.نم

ادیشخبب

ورب مزیزع هشاب هیفرح هچ نیا -

دیشوپ وشاسابل اراس

عفال سپ اراس.

-عفال

هب نوریب مدز قاتا زا مدش دنلب ماج زا منم تفر اراس

مدرک هاگن مقاتا تعاس ۳:۳۳ یزیچ هی مرب رتهب فووا

مدرکن فعض ات مروخب منک تسرد

اب مدروآ رد هجوگ هنود اتود لا چخی زا هنوخ زپشآ وت متفر

یتشم تلما هی مدروآ رد تنیباک زا مه هباتیام غرم مخت
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ور هباتیام مدروخ نون اب دش تسرد یتقو مدرک تسرد

نوریب مدز هنوخزپشآ زا کنیس وت متشاذگ

اهای هکبش همه مدرک نشور ونویزولت دوب هتفر رس ملصوح

دوب دنتسم ای دزیم فرح یناحور تشاد

بوخ دیکوپ ملصوح فوا -

هگرب هی مقاتا وت زا متفر هنیا راک نیرتهب هرآ A3اب مدروآ

کتروص ندیشک هب مدرک عورش تازیهجت مومت و وملق

مدرک گنه هک مدرک هاگن مرنه هب دش مومت مراک یتقو

؟ یچ ینعی یشاقن نیا ادخ -

مه رانک بیقر اتود دوب هدش بلا ج یلیخ یلو

باسح مشتسد فک لا غشآ وروت دبراب هخآ بیقر اتود -هه

چملا مروگ وت هربیم هنک مادیپ منئمطم هک منیسرآ هنکیم

هنکیم

نیسرآ یامشچ وت مدش هریخ

یلو هدش هتشاک ملد وت تقشع هنوج یک منودیمن نیسرآ -

ردپ نم مراد تسود ور هعونمم نتشاد تسود نیا نم

لوبق ونم مدادیم لا متحا دصرد هی هگا مراد تسود ومچب

ندوب ه.ر.ز.ه تمهت مهب ردقنیا ات تشیپ متشگیمرب ینک

ینک گرزب ومچب ینوتیم هلعش اب منئمطم یلو ننزن

موس وتسیب وتسیود تراپ
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بخ شاب مچب بقارم طقف

تلا ح مدرک هاگن میشاقن هب هرابود مدش دنلب ماج زا

راگیس و دوب پچ تسد نیسرآ هک دوب یروج میشاقن

یارب هشیمه هک یلدم دیشکیم راگیس تشاد دوب شتسد

هکدوب دبراب متسار تسد و متشاد تسود ماهایور درم

تسود یلیخ منیا دوب مولعم چاالش اتود دیدنخیم تشاد

مشاهوم مدوب هدیشک مندرگ شلا هی مدبراب یارب دعب مراد

لغب دوب هداتفا ولوچوک رات ود مدوب هداد برساال

دوب هایس حهلا شرود دوب دیفس هایس میشاقنشینوشیپ

هش کشخ ات متشاذگ ومیشاقن دوب هدش سانان یلیخ

مریگب شود هی ات متفر مدش دنلب ماج زا ممدوخ

شود دعب مومح وت متفر متشادرو سابل هی مقاتا وت متفر

هب ییاریذپ وت تفر مدیشوپ سابل نوریب مدز مومح زا

دوب تشه هک مدرک هاگن تعاس

مراهچ وتسیب وتسیود تراپ

هی متشادرب یتشپ هی متفر دمویم مباوخ مدوب هتسخ

متفر دوب هدش حبص مدش رادیب یتقو * مدیباوخ هشوگ

مدرک هاگن تعاس هب مدموا متسش ومتروص وتسد

۱۰:۰۶ دروم هرامش متشاد رو نپا ور زا ومیشوگ هقیقد

دموا شتسخ یادص قوب دنچ دعب هک متفرگ ومرظن

مدرک عطق مدیسرت

هرآ مرادن یسک محرت هب زاین نم مدرکیم راکیچ متشاد -نم
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مدب همادا منوتیم مزاب مدموا اجنیا ات

میشوگ مدنوخیم هضور مدوخ هساو متشاد هک روط نیمه

دز گنز

هشدوخ هن یاو -

میشوگ هک دیشکن هقیقد ود هب یلو مدرک عطق ویشوگ یرس

دروخ گنز زاب

سمل دروخ متسد یلو منزب در شیپ یرس ثم متساوخ

مدینشیم ور شانتفگ ولا ولا یادص تفر لا صتا

ینزیم گنز یراد ضرم هگم یدیمن باوج هک یک .ولا دبراب

وبای یوه

-ا...ول

رتخد یتدوخ ؟ اسیرتآ .تآ... دبراب

منزب فرح ابخهلا متساوخیم طقف ممدوخ -هرآ

زور هس نیا اه ییاجک الوت صا ینزب فرح خهلا .اب دبراب

یدوب یروگ مودک

ابخهلا ماوخیم طقف االن مدوب اجک ای ماجک نم سین مهم -

منزب فرح

؟؟؟ ییاجک متفگ . دبراب

ظفاحادخ یدیمن ونفلت سپ شاب -
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دبراب

.قت اسیرتآ

درک عطق نم ور ویشوگ االن نیا دشیچ

مجنپ وتسیب وتسیود تراپ

.قت اسیرتآ

درک عطق نم ور ویشوگ نیا دشیچ

؟ مرسپ دوب یک دبراب . نامام

-.............

امهوت داب بب براب . نامام

هلب نامام مناج -

؟ دوب هدز گنز هک دوب .یک نامام

دوب اسیرتآ .. اسیرتآ -

یدرکن ادص ونم ارچ سپ یگیم سار یاو . نامام

ننک یبایدر وراسیرتآ هرامش هرادا مرب نم نامام دشن بخ -

مراد کش رتخد نیا هب زونه هک .نم نامام

هساو میدرک ییاوعد هی ام نیشاب هتشادن کش نم ردام -

هتفر نوا

یدرک عورش اوعد اب ونوتیگدنز لوا اوعد یچ . نامام
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دش دروخ مباصعا وهی تفگ زیچ هی مردام بخ دیشخبب -

یدرگیمنرب یدرکن شادیپ ات یدرک طلغ .وت نامام

ادخ فووا

نامام مشچ -

مایب هنوخ زا متسنوت نامام تحیصن یلک دعب هص خال

مدیسر یتقو متفر هرادا تمس مدش نیشام راوس نوریب

اه هچب تمس متفر مدش هرادا دراو مدش هدایپ نیشام زا

هیبایدر نوشراک هک

تسه رماس -سالم

؟ یتشاد یراک ماجنیا نم .سالم رماس

مراد مفرح تاهاب مقاتا -ایب

مایم مروخب ومییاچ راذب یکوا . رماس

مترظتنم سپ هشاب -

دروخ رد هب قت هی هقیقد ود دعب مقاتا متشگرب

وت -ایب

وت دموا رماس دش زاب رد

؟ یتشاد یراک منوج . رماس

نیشب -هرآ
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تسشن رماس

منوج -

رد میشوگ زا ودوب هدز گنز شاهاب اسیرتآ هک ی هرامش

رماس تمس متفرگ مدروآ

زا اقیقد ینیبب ینک یبایدر مارب دیاب ینیبیم ور هرامش نیا -

هدز گنز اجک

مشش وتسیب وتسیود تراپ

مگیم تهب وشقیقد یاج هگید تعاسود یکی ات هلح . رماس

شاداد یسرم -

مرب نم شهاوخ . رماس

یره -

شاب مدآ دبراب . رماس

یتسین وت ممدآ -نم

تزع میتفر ام هنکیم لو لو شمرک نیا زاب فووا . رماس

دایز

دایز -دز

هدامآ دروخ یدزد تیرومام هی منم هب نوریب تفر رماس

اجنوا مرب هک مدش
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نیشام راوس مدرک هدامآ تایلمع یارب وراه هچب یتقو

تعرس اب یلع مینکن هجوت بلج دایز هک میدش یصخش

رظن دروم لحم هب میدیسر هقیقد جنپ ولهچ دعب دنوریم

زیچ هگا هک ندش رقتسم اج هی اه هچب زا مودک ره میدیسر

نگب ندید یکوکشم

هدش یدزد کراپ وت هخآ » مدزیم رود کراپ لخاد متشاد منم

ندش عمج اج هی مدآ هدع هی مدید « دوب

هنز هی مدید هک متشذگ مدرم نیب زا متفر تیعمج تمس هب

شدوخ رس ور هنزیم یه نیمز ور هتسشن

ینزب رگیج تسج یهلا خآ مدش تخبدب یدید هنز.خآ

هشابن حالتل مریش

دیشخبب -

باال دروآ وشرس مادص اب هنز

نوا هتسد وراد زا مهوت هنکن یاوخیم یچ هگید وت هنز.هلب

یربخ یب ادخ زا دمحا نوا هتسد وراد زا هگا نیبب یوقیر

مرس زا تسد مدب شهب هک مرادن یزیچ هگید وگب شهب ورب

دایب وگب داوخیم ومنوج منوج زا داوخیم یچ هگید هرادرو

منکیم لوبق لیم لا مک اب مرادن یراک نم هریگب

تفرگ درد مکف شاج هب نم دز فرح ردقچ نیا ادخ یاو

دیشکب تحار سفن هی افطل مناخ -
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شنوشن مدروآ رد وم ییاسانش تراک ملوپ فیک وت زا دعب

مداد

مسیلپ -نم

هنز تمس متشگرب مدرک قرفتم وتیعمج مشدعب

متفه وتسیب وتسیود تراپ

؟ ندز نوتزا یچ بخ -

جنپ وتسیب و دص دودح هک ومفیک مرادن وراد هنز.لک

دوب لوپ شوت نموترازه

شارب نموت جنپ وتسیب ودص هک هدیشک یچ ترکش ایادخ

هلوپ

؟ نیتشاد فیک نوا وت یا هگید زیچ بخ -

متشاد مکرادم یرس هنز.هی

؟ یکرادم هچ منودب منوتیم -

مگن هشیم هنز.

ارچ؟ -

هیصوصخ هخآ هنز.

مینودب میراد المز رتشیب تاییزج یارب -

هخآ هنز. ...
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متسشن ماه وناز ود ور

هش ریگتسد مرجم نیاوخیم امش -

سیلپ لیوحت یتسد ود وشچب یدید ویردام مودک هخآ هنز.

هدب

؟ دیاجنیا امش درگرس بانج . سابع

-هرآ

با مدروآ وگن یزیچ ینعم هب ومتسد هک هگب یزیچ تساوخ

ال

نیشام ات نک یهارمه ومناخ -

؟ مدرک راکیچ نم هگم ارچ یاو هنز.

نیشام ات نک ییامنهار ومناخ متفگ ییافص -

نابرق تعاطا . ییافص

اپ دش دنلب شاج زا گنشف ثم هنز شتمس تفر ییافص ات

اجک هنز تعرس اجک ام تعرس بخ یلو تشاذگ رارف هب

دنبتسد شمیتفرگ هرخ بال دوب نوا مدق اتود نوممدق هی ام

هرادا میتفر شمیدرک نیشام راوس شتسد هب میدز

ربخ گنهرس هب ات متفر منم ییوج زاب قاتا ندرب ور هنز

مدب

مدز رد هب یقت رد ولج مدیسر یتقو
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دییامرفب . گنهرس

متشاذگ یماظن مارتحا وت متفر مدرک زاب ورد

یدازآ . گنهرس

متشه وتسیب وتسیود تراپ

هدش یزیچ

دوب هدش یدزد شرازگ ام یارب لحم هی -زا

؟ بخ ناهآ . گنهرس

مفیک لخاد هدوب ینز فیک ثم ایوگ مرج هنحص میفر -

کرادم یرس هی اب دوب لوپ نموت جنپ وتسیب ودص دودح

؟ هیکرادم هچ یمهفب یتسنوت . گنهرس

منکیم ییوجزاب شزا مریم االن نیدب هزاجا هگا یلو ریخ -

هدب ماجنا یکولس ویوجزاب راذب . گنهرس

یلو -...

هنک ییوجزاب هنز زا یکولس راذب متفگ . گنهرس

مش صخرم نیدب هزاجا هگا تعاطا -

ورب . گنهرس

قاتا زا داد شاب دازآ گنهرس هک متشاذگ یماظن مارتحا

ویراک هگید ارچ هخآ دوب دروخ مباصعا نوریب مدز گنهرس



461

مدای هک وت مرب متساوخ مرتفد هب مدیسر هراپس یمن نم هب

ییوجزاب قاتا نرب مگب یکولس بانج هب دیاب دموا

مدید ویناطلس هک متشگرب

یناطلس -

مداد شاب دازآ هک تشاذگ مارتحا مندید اب یناطلس

درگرس بانج هلب . یناطلس

مرتفد دایب وگب یکولس -هب

لا بند تفر دعب تشاذگ هگید مارتحا هی هرابود یناطلس

دروخ رد هب یقت متسشن ات مدش مرتفد دراو منم یکولس

وت -ایب

وت دموا یکولس دش زاب رد

؟ یتشاد یراک نم .اب یکولس

منکن شفخ هدب مربص ادخ فووا

ییوجزاب قاتا یرب هدرپس گنهرس -هرآ

مهن وتسیب وتسیود تراپ

؟ یچ یارب . یکولس

ییوجزاب قاتا هریم ارچ سیلپ هی ترظن -هب

هگید ییوجزاب یارب بخ . یکولس
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هخآ هگنخ ردقچ نیا ادخ

؟ ییوجزاب قاتا یرب دیاب ارچ االن سپ -

دز قرب شامشچ عفد هی یلو درک توکس لوا یکولس

تفگ دایرف اب ابیرقت

مدش لوبق ینعی نیا . یکولس

تفگ منوش هب دز دموا یکولس مدوب گنگ هک مدوب نم :حاال

یریم اجنیا زا یدوز هب نک عمج وتس پال ولج مک مک

متخادنا منوش ور زا وشتسد

؟ یگیم یچ یمهفیم تدوخ -

منم هرادا نیا درگرس دعب هب نیا زا .هرآ یکولس

نوریب دز قاتا زا وتفگ ونیا یکولس

تمس متفر نوریب مدز قاتا زا دوب هدش دروخ مباصعا منم

زاب ورد منزب رد هکنیا نودب مدیسر یتقو گنهرس قاتا

دزیم فرح نفلت اب تشاد هک گنهرس وت متفر ومدرک

دنچ دعب ششوگ مد میشوگ درکیم هاگن مهب هدش کشخ

تفگ دموا شدوخ هب هظحل

منزیم گنز دعب هشاب . گنهرس

--...........



463

رادهگنادخ . گنهرس

درک عطق ویشوگ

هندموا وت عضو هچ نیا یرفعج . گنهرس

ویسک نیگب هغورد مدینش هک ییازیچ نیگب گنهرس -

نیدرکن نم نیزگیاج

هدش یچ دبراب شاب مورآ . گنهرس

فلا هی حاال مدیسر اجنیا هب ات مدیشک تمحز یلک -نم

نم نیزگیاج هشیم هچب

ظنم دبراب . گنهرس ......

مدز دایرف صرح اب

منیزگیاج ویکولس رادنپ هک دیمهفیم دیمهفیم مبوخ -

نیدرک

یدادن تسد زا هک وتاه هجرد وت شاب مورآ دبراب . گنهرس

نارهت ینکیم ادیپ لا قتنا اجنیا زا طقف

متفگ یمورآ یادص اب

زا ومراد اجنیا هک یاتسود گنهرس نیتسین نم یاج امش -

مقشع مداوناخ یرود رانک هب نیا حاال مدیم تسد

میس وتسیود تراپ

دایمن رب نم تسد زا یراک مفساتم . گنهرس
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نونمم -

مدش ور رد ور رماس اب هک نوریب مدز قاتا زا متفگ ونیا

هک یسک سردآ منیا ایب مدرک تادیپ دش بوخ . رماس

یتساوخیم

متفرگ شزا وسردآ

شاداد نونمم -

مدرک لغب ورماس هنودرم

؟ هبوخ تلا ح دبراب هدش یزیچ . رماس

محاضتفا -هن

دوب بوخ تلا ح حبص هک وت هخآ هدشیچ . رماس

مگیم تهب مقاتا میرب -ایب

هشاب . رماس

ندرک عمج هب مدرک عورش منم مقاتا میتفر رماس اب

ملیاسو

براب ینکیم عمج ارچ . رماس .....

راک اجنوا دعب هب نیا زا نارهت مرب دیاب مهب نداد یلا قتنا -

منکیم

؟ یریم اجنیا زا ینعی . رماس



465

مرب دیاب -

مکی ویس وتسیود تراپ

؟ درک یراک هشیمن ینعی . رماس

-هن

متشاذن اج ویزیچ مدش ائمطم یتقو مدرک هاگن مرو رود هب

نونمم مسردآ تباب هنتفر تقو هگید بخ -

شاداد شهاوخ . رماس

مدرک لغب هنودرم ورماس

شاداد ظفاحادخ -

ظفاحادخ . رماس

مدز قاتا زا درک زاب مارب ورد مرماس متشادرب وملیاسو

وت متشاذگ ولیاسو دموا ماهاب نیشام مد ات رماس نوریب

درک مادص گنهرس هک مش نیشام راوس متساوخ نیشام

شلغب میکولس هداسیاو هرادا رد یولج مدید هک متشگرب

هداسیاو

یرب هرارق هگید هتفه وت مرسپ . گنهرس

یاج هکنیا ات منکیم رس هنوخ وت ور هتفه هی نیا هشاب -

منک لا غشا ور یا هگید سک

تفگ یتحاران اب گنهرس
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دبراب . گنهرس

رماس نیدیشک تمحز مارب یلیخ امش گنهرس رادهگنادخ -

مه نک یهاوخ ترذعم مه نم بناج زا ماه هچب هیقب زا

یظفاحادخ

شاب . رماس

منم درکیم ماگن دنخزوپ اب تشاد هک داتفا رادنپ هب ماگن

زاگ ور متشاذگ وماپ دش نیشام راوس مدز دنخزوپ هی شهب

هک متشگیم انوبایخ وت متشاد تعاسود دودح متشاذگ

نامام `̀ دز گنز میشوگ `̀ متشادن وسک چیه هلصوح

یلو زاگ ور متشاذگ ونیشام هرابود مدرک تنلیاس ویشوگ

هک مداتفا یا قرو دای زاگ ور مراذب وماپ هک نیا زا لبق

شرد مبیج وت زا دوب اسیرتآ سردآ دوب هداد مهب رماس

هب مدنور زاگ ور متشاذگ وماپ متخادنا شهب هاگن هی مدروآ

نیا وت مدرک کراپ هشوگ هی مدیسر یتقو سردآ تمس

دوب یمشی شرد یکی هک دوب هنوخ اتود طقف هچوک

دوب هتفر شور وگنر هک دیفس یکینوا

مود ویس وتسیود تراپ

هک منزب وراه هنوخ اتود گنز مرب مش هدایپ متساوخ

رد نیا هب یک زا یاو بش هفصن ود دروخ تعاس هب ممشچ

متسب هرابود ومشب هدایپ مدوب هدرک زاب هک ورد مدش هریخ

هنوخ مدیسر یتقو شغارس مرب ادرف ات هنوخ متشگرب

یکی ومشوگ هک مقاتا مرب متساوخ نیچرواپ نیچرواپ
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دنوچیپ

اتاالن؟اه؟ یدوب اجک . نامام

متشگیم اسیرتآ لا بند متشاد نوریب مشوگ خآ نامام -خآ

هشنز راگنا اسیرتآ هگیم نیچمه . نامام

نیتسب مه شیر هب ور ام هک حاال هنیا ریغ هگم نامام -او

منک ادص مشمسا منوتیمن

ثم یتشاد طقف یدوب یضاران وت هکن هبخ هبخ نامام

یدرکیم زان ارتخد

نامام -

یتسنوت لا یخیب ورانیا حاال مگیم غورد هگم هیچ .اه نامام

؟ ینک ادیپ ومسورع

مریگیم وششوگ مریم مادرف مدرک شادیپ منامام -هلب

شیگدنز رس مرایم

وششوگ دیاب هکینوا یریگب وششوگ ینکیم طلغ .وت نامام

یریگیم وتنز تسد بوخ یاقآ هی ثم یریم ییوت تفرگ

ینودرگیم شرب

نیدیم ام هب یصخرم هزاجا حاال مشچ -

موس ویس وتسیود تراپ

ورب . نامام
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ادرف هساو هشقن و تافاکم یلک اب مقاتا وت متفر هرخ بال

متفر مدش رادیب باوخ زا تشه تعاس حبص مدیباوخ

هنوخ زا مدرک ضوع ومسابل متشگرب متسش ومتروص وتسد

هک یشورف طال نیلوا هب مدش نیشام راوس نوریب مدز

یشورف طال دراو مدش هدایپ مدرک کراپ ونیشام میدیسر

دش

متمدخ رد نم دییامرفب .سالم هدنشورف

متساوخیم دبندرگ -هی

دیراد رظن دم یلدم . هدنشورف

ریخ -

تشگرب تس هی اب هقیقد دنچ دعب تفر هدنشورف

هنومراک نیرتهب نیا دییامرفب . هدنشورف

زا دعب دوب هراوشوگ دنبتسد دبندرگ تس مدرک زاب وسکاب رد

اسیرتآ تسوپ هب مدوب ائمطم ونیا دوب شفنب دیفس گنرود

دایم

؟ هردقچ شتمیق مربیم ونیمه نونمم -

هرادن ونوتلباق . هدنشورف

؟ تمیق نونمم -

هرادن ونوتلباق مگیم مزاب هتبلا «.......». هدنشورف
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متفگ مشزمر شتمس متفرگ مدروآ رد مبیج زا ومتراک

داد ملیوحت وتراک ضبق نتفرگ زمر ندز دعب مدنشورف

دیشاب یزار مراودیما . هدنشورف

مدش جراخ هکنیمه یلو مدش جراخ یشورف طال زا نونمم -

هدیشک متسد طالزا مدعب ممکش وت تفر ورف زیت زیچ هی

درک رارف صخش نوا دش

ود ور دزیم هراوف زا روطنیمه نوخ هک مدرک هاگن ممکش هب

رس اب نیمز هب دروخ ماپ هک نیمه نیمز ور مداتفا موناز

مدیمهفن یچیه هگید نیمز وت متفر

اسیرتآ

یزاب دای عفد هی هک متشیم ومتسد متشاد ییوش تسد وت

مداتفا میدرکیم مهاب هلعش ونم هشیمه هک

شوت مورآ منهد کیدزن مدروآ مدرک یفک گنشق ومتسد

مدرکیم توف هک هظحل ره هش تسرد بابح هک مدرک توف

متسد یکینوا اب دش گرزب لماک یتقو دشیم رتگرزب وگرزب

شلو مورآ متسد یکی نیا اب هکرتن بابح هک یروج متفرگ

مدز باال مدروآ ومراشا تشگنا مدرک هاگن بابح هب مدرک

شمدنوکرت

هبابح نیا ثم منم یگدنز هه

مراهچ ویس وتسیود تراپ
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نم نخان ثم مدبراب یافرح اوه هریم هکرتیم یفرح ره اب

میگدنز بابح هب دروخ

نیسرآ

زا مدرکیم هاگن نوریب هب مدوب هتسشن قاتا هرجنپ بل

دایمن مندید مقشع هگید ناکشا هنوخ میدموا هک یزور

رد شلد زا ومدرگرب دیای مدرگرب دیاب نم هرهق ماهاب هنکن

مدمویم هنوخ نوا زا متشاد هک یزور هریمن مدای مرایب

درکیم هیرگ یروطچ

مدش دنلب ماج زا عیرس یوالم هب مدرگرب دیاب هک رکف نیا اب

ح هب شتسد هک یلا ح رد وناکشا هک نوریب مدموا قاتا زا

هدش کشخ هنزب رد داوخیم راگنا تلا

؟ نیسرآ یبوخ . ناکشا

مرب دیاب یلو مبوخ -هرآ

؟ اجک ؟ یرب . ناکشا

رد شلد زا مرب دیاب مشیپ هدموین هزوردنچ اسیرتآ -یوالم

رابود ات مرایب ....

مدرک شاگن تام دز مهب ناکشا هک یلیس اب

تسود نوچ هتفر اسیرتآ ایب تدوخ هب نیسرآ . ناکشا

ارچ ینودیم نینک جاودزا مهاب نینوتیمت اسیرتآ وت هتشادن

دوب شرهاوخ تلوا نز نوچ
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یگیم یچ وت ممهفیمن -نم

مگیم یچ نم یمهفیم نک رکف ورب . ناکشا

وت متشگرب هرابود منم شقاتا وت تفر تفگ ونیا ناکشا

ات مدنوم ریخ فقس هب ردقنوا مدیشک زارد تخت ور قاتا

درب باوخ

.......................................................

رررررررفنتم مرفنتم تزا ++

یک زا مدیم نوشن تهب یایم هک بالرخ یرفنتم نم -زا

یرفنتم

............

نزن منکیمن یمارتحا یب تهب هگید مدرک طلغ نیسرآ ++

ادخوروت

................

اه نیدز نم ثرلا مهس هب تسد یا هزاجا هچ هب امش

...................

؟ دش یچ تمیمصت بخ -

یگب مرظتنم -

مدیمن ماجنا وتاراک زا مودک چیه ممریمب ++
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سین مهم تساو توربآ سپ -ا

.........................................................

تخیریم قرع متروص ورس زا مدش دنلب ماج زا باتش اب

مجنپ ویس وتسیود تراپ

مدید نم دوب یچ انیا ادخ یاو

وت دموا ناکشا دش زاب باتش اب رد

یدز داد ارچ نیسرآ هتچ . ناکشا

منودیمن منودیمن -

منوش ور تشاذگ وشتسد تسشن ملغب دموا ناکشا

هرذگیم مازور نیا شاب مورآ . ناکشا

دموا بآ مصرق اب هقیقد دنچ دعب نوریب تفر ناکشا

سین بوخ ال صا تلا ح روخب ونیا . ناکشا

ناکشا مدیشک زارد تختور دعب مدروخ متفرگ شزا وصرق

منم نوریب تفر درک شوماخ وقرب درک بترم مور وروتپ

درب مباوخ دش هتسب ماکلپ مک مک

نیتمار

زور هس ای نویم رد زور ود دوب باوخ قاتا وت هلعش

هب ور مکی ات شمدروآ االمن هجنکش قاتا شمدربیم نویمرد
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مدوخ هب رد قت یادص اب مریگب رس زا هرابود ات هش هار

مدموا

؟ هیک -

نابرق مفراع . فراع

وت -ایب

وت دموا درک زاب ورد فراع

.سالم فراع

مداد نوکت رس شساو

نیا رد فراع اب هک یزور نومه » یدروآ تاع ال طا بخ -

نیسرآ هنوخ وت دراگیداب ناونع هب مدوب هدرک تبحص دروم

دوب درک راک هب عورش »

نابرق .هلب فراع

دروخ کیچوک نوکت هی هک متخادنا هلعش هب هاگن هی

هشیمن اجنیا مراک قاتا میرب -

متسب ورد راک قاتا وت میتفر میدش جراخ قاتا زا فراع اب

مونشیم وگب بخ -

نوشردارب اب دار نیسرآ مدوب هتفر هک یزور نم .اقآ فراع

ندوب هتفر ترامع نوا زا



474

؟ نتفر اجک ینودیمن ؟ ندوب هتفر یچ ینعی -

نتفر اب دار نیسرآ ممهفب متسنوت وجوسرپ یلک .اب فراع

ندش هنووید نوشیگدنز زا ایرآ اسیرتآ مسا هب یمناخ هی

مهوتو .....

هک فراع یولج متفرگ ومتسد یزیچ نتسکش یادص اب

تسار وپچ هب مدرک شزاب متفر رد تمس هب هش تکاس

هک مدرک هاگن ...

هلعش

؟ یدروآ تاع ال طا بخ . نیتمار

نابرق .هلب فراع

تفگ نیتمار هک دش توکس هظحل دنچ :

هشیمن اجنیا مراک قاتا میرب

دموا رد ندش هتسب وزاب یادص مدعب

یچ نیتفگیم اجنیمه ثمال یتنعل ها مدرک زاب ومامشچ مورآ

درکیم درد منت هکنیا اب مدرمیم یلوضف زا متشاد دشیم

متفر مدرک شزاب رد تمس متفر مدش دنلب ماج زا یلو

نوریب

ومرس دیاب هیروگ مودک نیتمار نیا راک قاتا حاال یتنعل ها

نیلوا تمس متفر مدرک شادیپ دیاش اقاتا کت کت مد مراذب

هک متفر یموس تمس دوبن میمود دوبن یلوا یلو قاتا
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متشاذگ مرس رت ولج متفر مورآ مدینش یموهفمان یاهادص

مدینش وفراع ونیتمار یادص هک رد ور

مشش ویس وتسیود تراپ

؟ نتفر اجک ینودیمن ؟ ندوب هتفر یچ ینعی . نیتمار

دار نیسرآ ممهفب متسنوت وجوسرپ یلک .اب فراع

مدرک زیت وماشوگ ننزیم فرح نم قشع هرابرد نراد انیا

نوشیگدنز زا ایرآ اسیرتآ مسا هب یمناخ نتفر .اب فراع

ندش هنوید ....

رطاخب مقشع منک شوگ متسوتن منک شوگ متسنوتن هگید

بقع ردقنوا هتفر شیپ مه یگنووید زرم ات هگید نز هی

متشگرب مدموا مدوخ هب یزیچ نتسکش یادص اب هک متفر

زا رتشیب هگید دوب رد لغب هک نیتمار هقیتع نودلگ مدید

یاهاپ نوا اب متشاذگ رارف هب اپ متسنودن زیاج وندنوم نیا

مدرک ترپ ومدوخ مدرک زاب رد مدیود قاتا رد ات منوج یب

کاپ ومنودرگرس یاکشا تخت ور متفر متسب ورد شوت

نیتمار االن متسنودیم نوچ مدز باوخ هب ومدوخ مدرک

مغارس دایم

نیتمار

قاتا رد شبوک یادص یلو سین ورهار وت سک چیه هک

شوگ فلا هک دوب هلعش دص رد دص مدوب ائمطم دموا

دوب هداسیاو
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وگب وش همادا هک منکیم تادص ادعب فراع -

تعاطا . فراع

مدآ ور هلعش نیا دیاب نم قاتا تمس متفر منم تفر فراع

دش دنلب شاج زا هعفد هی هلعش هک مدرک زاب باتش ابرد منک

مباوخ ینیب یمن یدرک زاب ورد نیچمه ارچ هدشیچ . هلعش

ینک ضح هک مدب تنوشن یباوخ نانچ االن هرآ یباوخ -هک

وت مدنچیپ متسد رود رود هی هی مدروآ رد ومدنبرمک

هب دوب هدیبسچ سرت زا دنوخ وسرت دشیم هلعش یامشچ

تخت

هب تراک هگید منکیم تیلا ح یتسیم یاو شوگ فلا -هک

ور ودنبرمک ینکیم یلوضف نم یاراک وت هک هدیسر یاج

شندب وت تسشن دنبرمک کگس هک مدروآ دورف شندب

مدرک راکیچ نم هگم .... نیتمار ..... نیتمار .خآ هلعش

مگیم تهب االن یدرک راکیچ -

مدنبرمک کگس یرس نبا مدروآ دورف باال مدرب زاب ودنبرمک

شاپ نور وت تفر ورف

ینیبب یتسیم یاو شوگ فلا هدیسر یاج هب تراک هگید -

مگیم یچ ماه همدخ هب نم

تفگ قه قه اب هلعش :
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دوب ن... نم ...ن یتمار ینک یم... هابت .... شا یراد

راوید زرج الی درد هب مسانشن وروت نم روخن تفم -گ.و.ه

مروخیم

دیچیپیم شدوخ هب درد تدش زا هگید هلعش

مراد سود وتندیشک درد شکب درد هبوخ -

منک ... یمن ... ..ح...التل تقو ه...چی.. نیتمار . هلعش

مدرک هاگن دوب نوخ قرغ هک شندب هب تفر شوه زا هلعش

نوریب مدز قاتا زا یدیشک نجل هب ومتخت مامت شدنچ -ها

مدرک ادص ور ادوس اه هلپ هار زاباالی

اقآ .هلب ادوس

رایب ور هیلوا یاه کمک هبعج ورب -

اقآ مشچ . ادوس

ساسحا ارچ منودیمن قاتا وت متشگرب منم تفر ادوس

مگب شهب دایب ادوس مدرک ربص مدش نجل منم مدرکیم

وطال دایز مراظتنا مریگب شود مرب نم شدعب هنک راکیچ

دروخ رد هب یقت هک دشن ین

متفه ویس وتسیود تراپ

وت -ایب

وت دموا ادوس دش زاب رد
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ضوع میتخت ور مشدعب نک ینوفع دض ونجل نیا ندب -ونت

نک

اقآ تعاطا . ادوس

هبوخ -

مدموا یتقو یتقو متفرگ شود مومح وت متفر ممدوخ

میتخت ور دوب هدش نامسناپ هلعش یامخز مومت نوریب

جراخ قاتا زا متساوخ مدیشوپ سابل هی دوب هدش ضوع

شهب مدش نتفر نوریب لا یخیب دموا رد هلعش هکنهلا مش

مدش کیدزن

مرمک خ خخآ ممکش ییآ خ خخآ مماپ ییآ خخآ . هلعش

شادص نیمه یارب وشادص منک لمحت متسنوتیمن هگید

مدرک

هههلعش هلعش ییوه هلعش -

متشگنا لوا مداد شنوکت متسد اب هشیمن یروجنیا مدید

تلا ح وت متفر هشیمن رادیب مدید یلو درک شسمل طقف

هربیو

درک هاگن شرونوا رونیا هب مکی درک زاب وشامشچ مورآ هلعش

دش عمج شدوخ وت سرت زا دید شرس باالی ونم یتقو

شرس مدز دایرف ممهفیمن مدید ندز بل هب درک عورش مورآ

یمالیو یچ وگب کرتب رت دنلب -
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تفگ ینوزرل یادص اب هلعش

طقف متسیمناو شوگ هگید مدرک طلغ نیتمار نزن . هلعش

هراد درد نزن

روفنم دوجوم نیا یارب تخوس ملد هظحل هی ارچ منودیمن

متفگ مامت یلد گنس اب مدموا مدوخ هب عیرس یلو :

نیا وت دعب هب نیا زا تسین راک رد یششخب هگید یرس نیا

تعاس احبص راکتمدخ یدیمهف یراکتمدخ هی طقف هنوخ

زیچ هس و اهآ یکرمتیم کی تعاس ابش یشیم رادیب شیش

هگید ۱ ثم تسین قاتا نیا وت تاج دعب هب نیا زا هگید .

اراکتمدخ تمسق یریم اه همدخ هیقب ۲ ماوخب تقو .ره

و.... هجنکش قاتا تمربیم ۳ ینیبیمن ونایاش گنر هگید .

ه.ر.ز.ه.ی هچ شردام همهفب مرسپ داوخیمن ملد نوچ

تسه

دوب هداتفا قه قه هب هلعش

تساج .... تفا ... صنا ... نیتم .ار... هلعش

؟ یک زا ینودیم درم مفاصنا مرادن یفاصنا -نم

درک ماگن یلا وس هلعش

هنکیم تنایخ مهب هراد مقشع مدیمهف هک یزور نوا -زا

یلو دادیم هولق ولد نم اب دوب نم شیپ هتسرد ...

؟ یچ یلو . هلعش
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ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه نیسرآ نوا ملا دوبن نم ملا شلد یلو -

دوب

ممهفیمن وتروظنم ؟ یگیم یچ . هلعش

مگیم هشاب مگب رت هعضاو یاوخیم -

دایرف اب عفد هی

مشچ مقیفر نیرتهب هب مدزمان مموناخ مسومان مقشع -

تشاد مشچ مقیفر هب نم یازر تشاد

ونم یراد هک هیچ نم هانگ اه هیچ نم هانگ .حاال هلعش

؟ یدیم هجنکش یروطنیا

ننننننننننز نز ینز هک هنیا تهانگ -

؟ یدرک ینابرق میگید یاسک نم ریغب وت ینعی . هلعش

نز ینامز هی نوچ یشیم هجنکش رتشیب وت یلو ههههههرآ -

یدوب دزد سومان نوا

متشه ویس وتسیود تراپ

زا نوچ ینک تحارتسا مکی هرتهب ای وش هفخ هگید -حاالم

هشیم عورش تاراک ادرف

نوریب مدز قاتا زا مدادن لحم نویرگ هلعش هب متفگ ونیا

مدش هجاوم ادوس اب رد یولج

.س..س...سالمآ..اقآ ادوس
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مدرک هاگن شهب کش اب

؟ یدرکیم راکیچ اجنیا -

اقآ یچیهه .هه.... ادوس

مدرک زیر ومامشچ

؟ یدینشن هک مزیچ -اهآ

اقآ .ن..هنن ادوس

مدرک کیدزن شرس هب ومرس مدرک جک ومرس

یتفرگ تنکل ارچ سپ -

اقآ یچیهه ... هساو .. تنک .لل.. ادوس

-اهآ

یعس منوا مدیشک مدوخ لا بند متفرگ وشتسد چوم عفد هی

تسد زا وشدوخ تسنوتیمن یلو هدب تاجن وشوخ تشاد

مدرک زاب وشرد نامهم قاتا هب میدیسر هدب تاجن نم

مدرک لفق ورد وت متفر ممدوخ شوت مدرک ترپ ورادوس

نینکیم .... راکیچ ... نیراد .اقآ ادوس

منزب تلکشوخ نهد نوا هب یولیک دصیس لفق هی ماوخیم -

مرب نم نیرازب مدینشن یزیچ نم نینک رواب .اقآ ادوس

دعب مش ائمطم منزب ولفق نم راذب اجک -
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مدرک میظنت ادوس ور مدروآ نیبرود هی متفر مفرح نیا دعب

متفگ شهب ور

رایب رد وتاسابل -

درکیم ماگن تشاد سرت اب

مدینشن یزیچ ..نم ادخوروت ... .اقآ ادوس

وتاسابل رایبرد متفگ -

شاسابل ندروآ رد هب درک عورش هیرگ اب

رد وماسابل منم مدرک نشور ونیبرد دروآ رد وشاسابل یتقو

هک دوب یروج نومتلا «ح مدز همیخ شور ولج متفر مدروآ

هب مدرک عورش « هریگب ونم تروص تسنوتمن نیبرود

ل.ب.ا.شو ندروخ ........

شوماخ ونیبرود مدش دنلب هریگن ونم نیبرود هک یروج

مدرک

مداسیاو تخت یور هبور شولج متفر

یروج هچ نیبب نک زاب وتداشگ نهد نوا یراد تئرج -حاال

دوب هدش هریخ مهب طقف هیرگ اب منوشنیم تاذع هب وتردام

مدیشوپ وماسابل منم هنوشوپب وشدوخ درکیمن یعس یتح

اب هک نوریب مرب متساوخ مدرک زاب رد متفر رد تمس هب

شمه مرس وت شفرح مدش کشخ ینعی مداتسیا شفرح
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دشیم یجه

نم م.ت.ج.ا.و.ز.گ.ر مرفنتم تزا

شتمس متشگرب

تراکرس ورب شوپب سابل -

تخود مهب وشهاگن نیرتدرس

اقآ مشچ -

نوریب مدز قاتا زا

مهن ویس وتسیود تراپ

دبراب

مامشچ وت دروخ رون یلو مدرک زاب ومامشچ مورآ مورآ

اب مدرک هاگن مرب رود هب مدرک زاب هرابود متسب ومامشچ

مناتسرامیب مدیمهف زبس هدرپ و شدیفس یراوید هب هجوت

هیحان وت هک منیشب مش دنلب متساوخ هدشیچ ارچ یلو

گنز تمحز هب دوب منشت مدرک ساسحا یدرد ممکش

مزاب یامشچ ات یلو وت دموا راتسرپ هک مدرشف ویراتسرپ

راتسرپ رتکد هلگ هی هقیقد جنپ ضرع رد تفر هرابود دید

ولج دموا یکی ندرکیم یراک هی مودک ره قاتا وت نتخر

ینودیم ثمال قجو قجع وساالی ندیسرپ هب درک عورش

اباب مسا ینودیم منودیمچ ای هیچ تمسا ای هتلا س دنچ

نوشلا وس هی طقف نسرپیم هیچ انیا ییادخ بخ هیچ تنن
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و ممکش متفگ نوشهب هک یراد درد هکنیا منوا دوب دیفم

دروخ هیخب ممکش نوچ هیداع تفگ هک هنکیم درد مرس

زا یتقو هتسکش ممرس هنکیم درد سزات مخز نوچ مشدرد

نتفر زا هقیقد جنپ نتفر ارتکد همه مدش قراف مداد باوج

ماسرآ ادلیگ نامام دش زابرد هرابود هک تشذگن ارتکد

وت ندموا

هدروآ ترس ور بال نیا یک هش تادف ردام یهلا .خآ نامام

مرایب وشلخد مرب مدوخ وگب مشوگ رگیج

ولخ رسپ نیا ای متسنوتن وزاب وروز نیا نم نامام . ماسرآ

تلچ

درک هراشا نم وهب

تقونوا دایب رب ینوبایب لوغ نوا سپ زا تسنوتن . ماسرآ

یکج نیاوخیم هنکن نینک راکیچ نیاوخیم طسو نیا امش

نیرایبرد یزاب ناچ ....

دوب هدش لا حاب یلیخ ش هفایق هک نامام هب داتفا ماگن

دادیم شوگ ماسرآ یافرح و تاکرح هب تقد اب تشاد

شادص هش هسب تسین رارق ناخ ماسرآ کف نیا هن مدید

مدرک

مماسرآ -

درک هاگن مهب ماسرآ
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یدبراب منوج . ماسرآ

مدرک هاگن شهب مشخ اب

دنبب وبصم ال کف نوا یدبراب درد -

دروآ ترس ور بال نیا یک وتشاداد نیا نک .لو نامام

یتشاد ینمشد یسکاب

یشورف رهاوج زا متشاد ینمشد هچ نم ردام -هن

تفر رد دیدزد زا طالور دز وقاچ مهب یکی هک متشگیمرب

ریخ یهلا هروخب مرگ نیمز هب یهلا مرسرب کاخ . نامام

هنیبن

نومرس قدص ردام نک -لو

هساو الطال صا هتسرفیم لگ شدوخ هساو هچ ووا . ماسرآ

اه؟ اه دوب یک

نز یریمن یلوضف زا مگیم امود هرادن طبر وت هب -واال

دوب نومنونک یتشآ وداک اسیرتآ هساو هش هویب مشاداد

نییاپ متخادنا ومرس

یرخیم وشرتهب توم رات هی یادف . نامام

ملهچ وتسیود تراپ

نز متشاد ینامز همدای نم ایادخ سناش هدب ادخ . ماسرآ

هریگب داماد هدوخ دیاب ویچمه تفگیم منامام متفرگیم
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ونیا تقونوا

دنوچیپ تفرگ وششوگ ماسرآ تمس تفر نامام

االن نم هنکیم رواب ملگ سورع االن یگیم نیچمه . نامام

وت ثم یرخیم متفگ

دش مرخ دبراب نامام یاو . ماسرآ

ومدوخ هعضوم هک تفرگیم مدنخ تشاد شفرح نیا اب

مدرک ظفح

تفاثک تفوک -

هرخ دبراب متفگ یک نم .او نامام

نک لو ور هنوید نوا نامام -

یتفگن االن امش نامام هگید مگیم تسار مراد بخ . ماسرآ

؟ یرخیم

رخ هب هراد یطبر هچ یلو هرآ ردام .او نامام

یلا مش هب ینم رخ ینعی یرخ یم بخ . ماسرآ

دبراب هگیم تسار مرس رب کاخ .او نامام

نم ردام منودیمن -نم

ادخ هدنب دوبن دنب اپ ور هدنخ زا هک ادلیگ

؟ یدنخیم ارچ وت ادلیگ .او نامام
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نایم هکاالن دیسرب نوتثحب هب امش نامام یچیه . ادلیگ

نوریب ننکیم نومتوش

یامشچ تعاس راهچ وتسیب دعب مرسپ ننکیم طلغ . نامام

مریمن ایدوز نیمه هب هک نم هدرک زاب وشگنشق

منم ینک چاق هزبرخ شارب رتشیب یاوخیم نامام . ماسرآ

وخ مدش یدقع امترسپ

تفگ هدنخ اب ادلیگ :

منوج وشوش ملغب ایب مشب میدقع شوره نوبرق یهلا

رت مولظم وشلغب تفر مولظم تلا ح اب ادلیگ فرح اب ماسرآ

دوب هدرک ضغب راگنا هک یروط تفگ

مراد ومرتخد وت طقف مرادن وسک چیه هگید .نم ماسرآ

مرادن یکچیه هگید

ماسرآ رس وت دیبوک یکی ادلیگ

ایب متفگ ات هک یا هدقع ردقنا ینعی ترس وت کاخ . ادلیگ

ملغب دیرپ ملغب

باال دروآ وشرس ماسرآ

ح هنوخ وت بش یا هدقع هنک لغب وشنز رهوش .هی ماسرآ

مناخ ادلیگ مریگیم وتلا

تخادنا وشرس تخادنا لگ شتروص فرح نیا اب ادلیگ

تفگ مورآ نییاپ
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ماسرآ تفرحنم رس رب کاخ . ادلیگ

مکی ولهچ وتسیود تراپ

و یمنز واال فرحنم ارچ . ماسرآ ....

وت دموا دموا راتسرپ دش زاب رد هنزب یا هگید رز تساوخ ات

تولخ وشرود هراد زاین تحارتسا هب ضیرم هسب . راتسرپ

دینک

میریم االن مشچ . نامام

دش جراخ قاتا زا داد نوکت رس هی راتسرپ

شاب تدوخ بظاوم ردام بخ . نامام

تلا یخ میرادن زیج ای کانرطخ زیچ اجنیا نامام . ناسرآ

هشاب تخت

نیا نم روظنم یرخ مگب متساوخیمن دیشخبب دبراب . نامام

یریگیم هک دوب

هب ور متفر شهب هرغ مشچ هی هزیرب کمن زاب دموا ماسرآ ات

متفگ نامام

یدرک رواب ارچ وت تفگ یزیچ هی ماسرآ نیا منامام -

نومدوخ ندیرخ نومه یرخیم

خ ینعی . نامام ....

نم ردام -هن
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درد ممخز هک مسوبب وشینوشیپ مش کیدزن شهب متساوخ

تفرگ

؟ مرسپ دشیچ . نامام

هنکیم درد ماه هیخب یاج طقف نامام سین یزیچ -

راین راشف تدوخ هب مرسپ . نامام

هشاب -

هی دموا راتسرپ هی دعب هقیقد دنچ نتفر انیا نامام هرخ بال

درب مباوخ هقیقد دنچ دعب منم تفر دز مارب نکسم

اسیرتآ

دوب دبراب و نیسرآ زا یشاقن هب ماگن مدوب هتسشن قاتا وت

ارچ منیبیم وشباوخ و ممرتخد گنتلد یلیخ هزور دنچ ادخ

باالهب مدروآ ومرس هنودیم رصقم ونم نیسرآ باوخ وت

مدرک هاگن یشاقن ولبات

لیلد ینودیم ال صا مدرک رارف نوچ اه؟ مرصقم نم ارچ -

ردقچ ینودیم ؟ مگیم تهب هشاب ینودیمن هیچ مرارف

وترهوش دنچره ینک میسقت یکی اب وترهوش هراد باذع

مراد تسود مساسح منز هی نم مزاب یشاب هتشادن مسود

هب همه هتخس ردقچ ینودیم هشاب نم ملا طقف زیچ هی

ینودیم یدرم نوچ هن ینودیمن ننک تاگن ه.ر.ز.ه مشچ

باوج ینوتن یلو یشاب هتشاد راگتساوخ هی یرب اجره
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هدش هغیص هشاب هدش دوبان تیگدنز نوچ شهب تسرد

تبلق ینودیم درم یدرم نوچ ینودیمن هن یچ ینعی یشاب

شیشاب هتشاد ینوتن یلو هپتب تیا هغیص رهوش یارب

ترهاوخ ینودیم یتنعل ینودیمن ینودیمن هن یچ ینعی

یچ ینعی یش هغیص وت تقونوا هشاب ترهوش یمسر نز

عقوت اه ینکیم ماگن یروجنیا ارچ هیچ یتنعل ینودیمن هن

نیبب نیبب یلو هن منزب فرح تاهاب یروطنیا یتشادن

تاگن زا هگید نوچ نکن ماگن یروجنوا میکلا منزیم فرح

یدیمهف مسرتیمن

مود ولهچ وتسیود تراپ

داتفا دبراب نودنخ سکع هب ماگن

مدنخ میگدنز هن یلا حشوخ یدنخیم یچ هب وت هیچ -اه

هب یزاب نیا یلو دنخب دنخب هراد مدنخ نم یدوبان هراد

ثم اااااااسیرتآ اسیرتآ نگیم نم هب هشیمن متخ اج نیمه

ندرک مدوبان هک ییاسک یگدنز هب منزیم شیتآ ممسا ینعم

اه هچب »...

دننز یم گنس اهکشجنگ هب یخوش یخوش

دنریم یم یدج یدج اهکشجنگ یلو ...

.

اهمدآ ..
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دننز یم مخز هگیدمهب یخوش یخوش

دننکش یم یدج یدج اهبلق یلو ....

میشاب امدآ بلق بقارم .»

ثم ریگب ومتسد نک مکمک تامدآ همه زا هتسکش ملد ادخ

فرط لوا داتفا ولبات هب ماگن زاب شاب هتشاد وماوه هشیمه

دبراب

زیزع خهلا رسپ مگب رتهب ای یرفعج دبراب مرفنتم تزا -

ندوب هدرک کشخ اج نیسرآ هک هگید تمس تفر ماگن

اب منوا تمنوشکیم یگنووید زرم ات دار نیسرآ بانج -ووت

ماقتنا

زا مراد تسود یلو منودیمن نیسرآ زا ماقتنا ارچ ماقتنا

هزم مراد تسود مریگب ماقتنا همیگدنز وت درم یچره

مشچب وماقتنا

ِدٍنِدآِدٍن ٍتًهآِر یَزآًب ُمآِدک ِرِد یکِدوک «ِرِد

ِرآو ًهٍنآویِد ِرِدُقٍنیآ َزوِرُمآ ًهک

ییآًه ُمِدآ ”آًب ٍنِدِرک یَزآًب ی“ ًهٍنِشٍت »
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متفرگیم ماقتنا دعب مدیشکیم یبوخ هشقن دیاب لوا

دایمن مرکف هک دایم باوخ ردقنا االن فووا -

موس ولهچ وتسیود تراپ

مدوخ ومدنیآ دعب هب نیا زا ات مدیباوخ متفرگ مقاتا متفر

مسیونب مدوخ ومتشونرس دعب هب نیا زا ماوخیم منک مولعم

مدیباوخ نیمز ور متخادنا یتشپ هی

دبراب

ناتسرامیب نیا رش زا هتفه هی دعب هرخ بال رکش ورادخ

نامام هک مداتفا هتشذگ هتفه هی دای مشیم تحار

مدوخ تیاضر هب تشاذیم هن مش دنلب ماجزا هن تشاذیمن

نیا منوا دوب هیکالم طقف شفرح نوریب مایب ناتسرامیب زا

یرادن ور هنوخ هب ندموا قح یدشن بوخ هک ینامز ات دوب

مدش دازآ نادنز زا هرخ بال یلو مدنوم یروبجم منم

تقاتا وت دیاب طقف هراد ونادنز مکح ناتسرامیب مییادخ

یشاب

هنکن یدش هریخ ناتسرامیب هب ارچ تعاس مین دبراب . ماسرآ

مزونه وگب هدش هگا هدش گنت ناتسرامیب تخت هساو تلد

تمیدب ارتکد لیوحت تمیربب هدشن رید

وشمگ ورب -

میدیسر یتقو هنوخ وت میتفر میدش نیشام راوس هص خال

دنفسوگ وهی باصق هی هب ممشچ هک مدش هدایپ نیشام زا
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تاولص هب عورش داتفا نم هب شمشچ ات نامام دروخ

دیرب وشرس داد بآ هدنفسوگ هب مباصق درک نداتسرف

نم یلو وش در دنفسوگ نوخ ور زا ایب مرسپ . نامام

تاولص هرابود نامام هک مدش در نوخ یور زا یروبجم

هداتسرف

هنک تحارتسا مکی شقاتا ربب وتشاداد ردام ماسرآ . نامام

نامام مشچ . ماسرآ

تخت ور مدرک ضوع وماسابل مقاتا وت متفر ماسرآ کمک اب

هب متشاد ومدوب مدخ وت نوریب تفر ماسرآ مدیشک زارد

مدای هک مدرکیم هاگن فقس

تفگ داد مه همان هی ملیاسو رب عالهو ناتسرامیب دموا

متسد ننوسرب هک هداد نوشهب یکی

موس ولهچ وتسیود تراپ

مدوخ ومدنیآ دعب هب نیا زا ات مدیباوخ متفرگ مقاتا متفر

مسیونب مدوخ ومتشونرس دعب هب نیا زا ماوخیم منک مولعم

مدیباوخ نیمز ور متخادنا یتشپ هی

دبراب

ناتسرامیب نیا رش زا هتفه هی دعب هرخ بال رکش ورادخ

نامام هک مداتفا هتشذگ هتفه هی دای مشیم تحار

مدوخ تیاضر هب تشاذیم هن مش دنلب ماجزا هن تشاذیمن
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نیا منوا دوب هیکالم طقف شفرح نوریب مایب ناتسرامیب زا

یرادن ور هنوخ هب ندموا قح یدشن بوخ هک ینامز ات دوب

مدش دازآ نادنز زا هرخ بال یلو مدنوم یروبجم منم

تقاتا وت دیاب طقف هراد ونادنز مکح ناتسرامیب مییادخ

یشاب

هنکن یدش هریخ ناتسرامیب هب ارچ تعاس مین دبراب . ماسرآ

مزونه وگب هدش هگا هدش گنت ناتسرامیب تخت هساو تلد

تمیدب ارتکد لیوحت تمیربب هدشن رید

وشمگ ورب -

میدیسر یتقو هنوخ وت میتفر میدش نیشام راوس هص خال

دنفسوگ وهی باصق هی هب ممشچ هک مدش هدایپ نیشام زا

تاولص هب عورش داتفا نم هب شمشچ ات نامام دروخ

دیرب وشرس داد بآ هدنفسوگ هب مباصق درک نداتسرف

نم یلو وش در دنفسوگ نوخ ور زا ایب مرسپ . نامام

تاولص هرابود نامام هک مدش در نوخ یور زا یروبجم

هداتسرف

هنک تحارتسا مکی شقاتا ربب وتشاداد ردام ماسرآ . نامام

نامام مشچ . ماسرآ

تخت ور مدرک ضوع وماسابل مقاتا وت متفر ماسرآ کمک اب

هب متشاد ومدوب مدخ وت نوریب تفر ماسرآ مدیشک زارد

مدای هک مدرکیم هاگن فقس
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تفگ داد مه همان هی ملیاسو رب عالهو ناتسرامیب دموا

متسد ننوسرب هک هداد نوشهب یکی

راهچ ولهچ وتسیود تراپ

شبیج وت زا متشادرب ومراولش متفر مدش دنلب ماج زا

زاب وقرو الی متسشن تخت ور متفر نوریب مدیشک وذغاک

مدرک

سین تیچیه و یدنگ ورم ورس منودیم رسپ هدزاش «سالم

ینکن تلا خد یتول دمحا راک وت هک دوب رادشه هی نیا یلو

نمضرد تمشکیم مدیمن شارخ طقف ینک رارکت هگید هعفد

سپ ات یراد سود وتنن هگا زیزع درگرس بانج نک دازآ ممنن

ینک دازآ ومنن یراد تلهم ادرف »

؟ هیچ هرادشه هدیدهت نیا یچ ینعی نیا

ربکا لا.. روطچ مراک چیه اجنیا هگید نم یتقو هه

مدرک میاق مالهف ریز ور همان رد یادص اب

؟ هگیم تسار اباب نوج ومع . رانلگ

متشاد مک ونیمه طقف ادخ خآ

؟ هگیم یچ تاباب هگم -

؟ یدروخ وقاچ نوج ومع هرآ یدروخ وقاچ وت هگیم . رانلگ

یباوخب هک منکن ینوطیش هتفگ

منک در ونیا یروطچ االن ادخ یا
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یلو مدروخ وقاچ ..-هرآ .

وهی داد رس ور هیرگ رانلگ هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

تفر مسفنممخز ور دنوبوک وشرس ملغب دیرپ

تفرگ مدرد رتمورآ نوج ومع -خآ

تفرگ تدرد نوج ومع دیشخبب . رانلگ

نییاپ تخادنا وشرس وتفگ ونیا رانلگ

درد هکنیا باالاب مدروآ وشرس شنوچ ریز مدرب ومتسد

مدب هولج یداع مدرک یعس متشاد

یگدنمرش زا ترس منیبن هگید هرب تنوبرق ومع سین مهم -

هشاب نییاپ

تساوخ دش نوراب هراتس رانلگ یامشچ وت مفرح نیا اب

مدز داد عفد هی هک ملغب هرپب هرابود

ههههههههههههههن -

مجنپ ولهچ وتسیود تراپ

ریز دز عفد هی درکیم ماگن تشاد سرت و بجعت اب رانلگ

هیرگ

ندرک تکاس ونیا لیف ترضح راک االن ادخ یا

وت ندموا بجعت اب نامام ماسرآ ادلیگ دش زاب قاتا رد

مرتخد ینکیم هیرگ ارچ هدشیچ اباب رانلگ . ماسرآ
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باال دیشک وشغامد نیف رانلگ

درک ماوعد ومع .اب..اب رانلگ

ادلیگ دوب شدرگ وت رانلگ ونم نیب شاگن بجعت ماب ایرآ

نوریب شدرب درک لغب ورانلگ دموا

؟ یدز داد رانلگ رس ارچ مرسپ دبراب . نامام

دوب نییاپ مرس هخآ باال مدروآ ومرس

یاج منم ملغب هرپب تساوخیم مدرکن شاوعد نم ردام -

نیمه طقف هن متفگ نیمه هساو هنکیم درد زونه ماه هیخب

ورانلگ منکیم شمورآ نم شاداد هشاب . ماسرآ

نوریب تفر ماسرآ

نکن رکف مرانلگ هب نک تحارتسا مرسپ بوخ لیخ . نامام

هنوتیمن وتاب هشاب رهق یکره اب رانلگ ینودیم متدوخ وت

هدش گرزب وتاب یگچب زا هچب نیا و یشومع نوچ

نامام مشچ -

رس زا ومدروآ رد ور همان هرابود نم نوریب تفر منامام

مدنوخ

درب مباوخ یک مدیمهفن هک مدنوخ ردقنا

یچره زا هگید دوب بش تشه تعاس مدشرادیب یتقو

مدموا قاتا زا مدش دنلب ماج زا مورآ مدش هتسخ ندیباوخ
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نوریب

هباوخ ومع ودن رانلگ . ماسرآ

رس ملصوح وخ هش دنلب ومع مراد تسود ماوخیمن . رانلگ

هنک یزاب ماهاب هش دنلب ومع تفر

مشش ولهچ وتسیود تراپ

رررانلگ . ادلیگ

رانلگ رانلگ یه ها نیش تحار امش هریمب رانلگ نیا . رانلگ

دوب هتفرگ مدنخ زانلگ فرح زا

نوج ومع .ا رانلگ

نوریب یدموا تقاتا زا ارچ ردام .ااو نامام

مدیباوخ سب زا تفرگ رتسب مخز نامام یاو -

ورن هار دایز یلو هشاب . نامام

همنسرگ نم ینامام . رانلگ

منکیم نهپ هرفس هشاالن تادف ینامام یهلا . نامام

نرایب ور هرفس لیاسو ات هنوخزپشآ وت نتفر ادلیگ و نامام

دنوشن لبم ور فرگ ومتسد مشیپ دموا مماسرآ

؟ نارهت یرب یاوخیم .یک ماسرآ
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مدرک هاگن شهب

مشوگ هب یتساوخیم میدوب هرادا هی وت بخ هیچ .اه ماسرآ

هسرن

مشیم مزاع دعب منزب فرح اسیرتآ اب دیاب لوا -

یگب نامام هب یاوخیم یروطچ . ماسرآ

هتبیصم هی شوخ هک راین مدای فووا -

متفه ولهچ وتسیود تراپ

ور تخادنا وشاسر یادص نامام هنزب یفرح دموا ماسرآ ات

شرس

هرضاح ماش نیایب ارسپ . نامام

زیم تشپ میتسشن میتفر هنوخزپشآ تمس هب میدش دنلب

دنلب ماج زا اذغ ندش مومت دعب میدرک ندروخ هب عورش

تفگ نامام هک منیشب سنلا وت مرب متساوخ مدش :

یدنوم اپرس دایز ینکیم تحارتسا تقاتا یریم االن دبراب

هخآ -......

تقاتا دوز میرادن هخام هخآ . نامام

ففوا

مشچ -
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نک شوگ فرح هچب نیرفآ . ماسرآ

مدیشک زارد تخت ور مقاتا وت متفر متفر هرغ مشچ شهب

نوا هدش یروج ره نم منزب فرح اسیرتآ اب مرب دیاب ادرف

بقال سین مهم مارب مدوخ نز منکیم مدوخ ملا ورتخد

هنم ملا اسیرتآ هشاب هتشاد مچب یتح هدوب یسک هغیص

مدوخ هساو دش یروج ره دیاب یرفعج ددبراب ننننننم

دیدهت اب هدش یتح منک شظفح

زا تفه تعاس حبص درب مباوخ ات مدرک رکف انیا هب ردقنوا

هی مدموا متسش ومتروص وتسد متفر مدش رادیب باوخ

وت مدش جراخ قاتا زا مورآ مدیشوپ بسانم سابل

هدشن رادیب نامام زونه هبوخ بخ مدرک هاگن هنوخزپشآ

هنوخ زا مدیشوپ ومشفک رد تمس متفر نیچرواپ نیچرواپ

مکی لوا متفرگ زاگ تخت مدش نیشام راوس نوریب مدز

ندش زاب اه هزاغم یتقو ندش زاب اه هزاغم ات مدرک یدرگلو

یشورف طال نیلوا وت متفر متشاد هگن ونیشام

دییامرفب .سالم هدنشورف

شور هک ماوخیم دبندرگ LOVE-سالمهی دوب هدش که

بانج هظحل .هی هدنشورف

دموا سکاب هی اب هظحل دنچ دعب تفر هدنشورف

میراد یلدم نیا دییامرفب . هدنشورف

دوب گنشق مدرک زاب وسکاب رد
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ه؟ ردقچ شتمیق -

هرادن لباق مگیم مزاب یلو «......» هرادن لباق . هدنشورف

مدروآ رد ملوپ فیک زا ومتراک

متشه ولهچ وتسیود تراپ

متفگ وزمر

داد ملیوحت وتراک ضبق نتفرگ دعب دز وتراک مدنشورف

یتم سال هب هشاب کرابم . هدنشورف

نونمم -

منیشام راوس نوریب مدز یشورف طال زا متشادرو وسکاب

مدیسر یتقو متفر مدوب هتفر بشیرپ هک یسردآ هب مدش

زا اسیرتآ منیبب ات مدش رظتنم مدرک کراپ هشوگ هی ونیشام

اسیرتآ هک دشن وطالین دایز مراظتنا نوریب دایم رد مودک

اب منوا نوریب دموا دوب گنر دیفس شرد هک ینوخ وت زا

یلو دموا شوج هب منوخ یشیارآ هچ و یعضو هچ

مدش هدایپ نیشام وزا دش در هک منیشام لغب زا مداسیاو

تفریم هار یدنول و زان اب تشاد اسیرتآ متفر شلا بند

شاگن تشگیمرب زاب دشیم در شلغب زا یدرم ره هک یروج

شهب رازهود هب دوب هدیسر مشوج هطقن هگید منم درکیم

یروج مدنوچیپ ومتفرگ وشتسد عفد هی مدش کیدزن

اوه تفر شغیج
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متسد یضوع ییییییآ . اسیرتآ

تشاد مزونه دوب هتسب وشامشچ اسیرتآ شولج متفر

درکیم روغلب ترپ وترچ

هرآ یبحاص یب یدرک رکف ااااه یدیشوپ هیچ انیا -

اب تشاد درک زاب وشامشچ بجعت اب مادص ندیشاب اسیرتآ

درکیم ماگن بجعت

ههههههرادن باوج نم لا وس -

بقع تفر مدق هی مداد یادص اب اسیرتآ

یدرکک مادیپ پپ... یروطچ طچ... . اسیرتآ

هی نم مگب دیاب تباوجرد نمضرد یتفرگ تنکل ارچ یهلا -

یتسار آ مدرکیم تادیپ یتفریم مگنس ریز هگا یتح مسیلپ

اب منک تادیپ یدش ثعاب وت هخآ مراکهدب تهب مرکشت هی

یدز هک یگنز نوا

مهن ولهچ وتسیود تراپ

وت ینعی . اسیرتآ ....

-هرآ

شهب مدیرپ مدرک غاد هرابود عفد هی

یرادن باحاص هگم یدیشوپ هیچ انیا -

اسیرتآ
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یرادن باحاص وت هگم یدیشوپ هیچ انیا . دبراب

مریگب وشلا ح تساوخ ملد

هک ینودیم سین اجنیا یلو مراد ارچ -......

راوید هب مدروخ داد ملوه هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

یدرک نوغاد ومرمک هتچ یشحو -خآ

هگید ات هتباحاص نوا وگب هگید راب هی یراد تئرج . دبراب

مراذن تساو یرمک

؟ یدنسپیم ؟ هروطچ مگیم وشمسا نوا مگیمن هشاب -

تشاد هظحل ره شادص نت دیرابیم نوخ دبراب یامشچ زا

دادیم نوشن وشتینابصعا نیا و تفرگیم جوا

ینحل یلو مورآ یادص اب مندرگ یدوگ وت درب وشرس دبراب

تفگ مکحم

ننک ورف تشوگ وت ونیا نننننم منم وت باحاص اهنت . دبراب

داد هلصاف مزا وشرس

همیگدنز وت نیسرآ ماوخن هچ ماوخب هچ نم هشیمن هخآ -

ارچ ینودیم

متفگ ششوگ مد مدرب ومرس شدوخ ثم

مراد هچب شزا هخآ -
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و بقع مدیشک ومرس .....

مهاجنپ وتسیود تراپ

دبراب

مراد هچب شزا هخآ . اسیرتآ

ادخ هرادن ناکما هن هچب تفگ یچ االن نیا ادخ مدش تام

مداتفا مبشید فرح دای عفد هی هگید تبیصم هی

هتشاد مچب یتح هنم مهلا اسیرتآ هشاب هتشاد مچب یتح

هنم ملا اسیرتآ هشاب `

تقد اب هک مدرک هاگن شهب مدرک تسرد ومتوهبم هفایق

نیشام تمس متفر متفرگ هلصاف شزا درکیم ماگن تشاد

هرابود ورد متشادرب ومتساوخیم هک ویزیچ مدرک زاب وشرد

زاب وسکاب رد مدز وناز اسیرتآ شیپ متشگرب هرابود متسب

دوبن مهب شساوح ال صا دوب هتسب شامشچ اسیرتآ مدرک

ینک زاب وتامشچ هشیم اسیرتآ -

درکیم ماگن توهبم درک زاب وشامشچ مورآ اسیرتآ

؟ ینکیم راکیچ یراد دبراب . اسیرتآ

ایاضق مامت اب مرضاح مدیم جاودزا داهنشیپ تهب مراد -

ینک لوبق مردام رطاخب هشیم منک جاودزا تاهاب

رتخد هی هب خهلا رطاخب یرضاح وت ینعی . اسیرتآ

ینک جاودزا هدروختسد
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نییاپ متخادنا ومرس

هشاجرس نومرارق متفر دنت یدایز نم بشنوا شخبب -

منومب منوتیمن اجنیا هگید نارهت مرب دیاب نم یلو

مکی وهاجنپ وتسیود تراپ

اسیرتآ

دوب نییاپ مرش زا شرس هک مدرک هاگن دبراب هب

؟ ینکیم لوبق . دبراب

ینعی -....

هک ینودیم نارهت یایب نم اب دیاب یلو .هرآ دبراب

هشاب -

نک عمج وتلیاسو ورب سپ . دبراب

مروخلد تزا زونه نوچ مایمن -االن

تفگ یمکحم نحل اب مندرگ یدوگ وت وشرس هرابود دبراب

بخ هش اتود مفرح راذن اسیرتآ . دبراب

ها دایم مدب نوتفرح مکحت -زا

مترظتنم نیشام وت اسیرتآ . دبراب

دراو یتقو متشگرب هنوخ تمس هب مدرک شاگن مشخ اب

ندیدنخ هب عورش دنلب یادص اب متسب ورد مدش هنوخ
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دش مومت ماه هدنخ یتقو مدرک

یراک یاوخب هک نیا نودب دش عورش یزاب اسیرتآ بخ -

مدیم همادا منم سپ ندرک عورش ویزاب تافرط ینک

مدرک هلا چم وماسابل متشادرب ومکاس دمک وت زا وت زا متفر

یجورخ تمس هب متساوخ نوریب مدموا قاتا زا کاس وت

هب ومهار داتفا دبراب و نیسرآ زا میشاقن هب ممشچ هک مرب

متفر مدرک ادج راوید زا ویشاقن مدرک جک رونوا تمس

نوریب مدز هنوخ زا متشادرب ممکاس

رد دوب نومرف ور مشرس دوب هتسشن نیشام وت دبراب

یاج نییاپ متشاذگ میشاقن متشاذگ وکاس مدرک زاب ونیشام

ات متسشن ولج متفر ممدوخ متسب ورد اپ

میرب بخ -

مدید هک مدرک شاگن هنکیمن تکرح مدید هقیقد دنچ دعب

هنکیم هاگن میشاقن هب هراد

؟ ینکیم هاگن یراد وشیچ هیچ -

هدرک کشخ اج نم هیشاقن لغب هک هیک نوا هک نیا .هب دبراب

؟اه؟

؟ ینودب یراد تسود -

؟ مدیسرپ یمن متشادن تسود .هگا دبراب

هگید هنوا نوا بخ -
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درک هاگن مهب مشخ اب دقراب

هن؟ یراد سود یلیخ یراوس همتروی اسیرتآ . دبراب

مدب وشباوج شمه متشاد سود دوبن نک لو همرک نیا یاو

مدب ونیسرآ باوج متسنوتن هک سب مدش یا هدقع

تنطیش شزا هک ینحل اب باال مدرب وموربآ هی

متفگ دیرابیم :

مش راوس نم میرب زور هی مرادیم تسود ردقنا هرآ فووا

مود وهاجنپ وتسیود تراپ

دوب هدرک ادیپ شخ مشخ زا شادص دبراب

نم باصعا ور یراد االن تدوخ تمربب سین یزاین . دبراب

یریم همتروی

نکیمن سح یزیچ هک نم یلو یدج ....-ا

وت فرح دروآ هک یراشف و مولگ ور شاتسد نتشاذگ اب

دنوم مولگ

یدرک ما.... هفخ .... یییناور .... یییآ .. خخآ -

ورن مباصعا ور نیا زا رتشیب اسیرتآ هیک وگب . دبراب

هدنن راشف .. شف .... طقف ...قف... هشاب بب... -

ینشخ نحل اب درک لش مولگ ور زا وشتسد دبراب
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؟ هیک بخ . دبراب

مداد تروق ومنهد بآ

نیسرآآآآ -

المز راولش هک درک ماگن یروج دبراب دش مومت هک مفرح

درک زاب ونیشام بقع رد دش هدایپ نیشام زا مشدعب مدش

هک تشادرب ومیشاقن

؟ یراد میشاقن هب راکیچ ؟ ینکیم راکیچ یراد -

مربب نیب زا ویشاقن ماوخیم . دبراب

یچ یارب ؟ یک هزاجا هب تقونوا -

هشاب نومیگدنز وت شراثآ مرادن تسود نوچ مدوخ . دبراب

نم یاوخن هچ یاوخب هچ متفگ نم مشدعب یاچن وهوا -

سه نومیگدنز وت شاپ مراد هچب شزا

موس وهاجنپ وتسیود تراپ

زا دیاب درم نیا یاپ یلو مرادن نوتچب هب یراک .نم دبراب

تبثم باوج نم هب وت اسیرتآ یدیمهف هش هدیرب تیگدنز

مشکب تسد تزا هک نکن مشرکف یتح سپ یداد

زا ومیشاقن نوچ تشاذگ هن منزب یفرح متسنوت هن هگید

وشاپ دش نیشام راوس رو هی درک ترپ نوریب درب نیشام

دش هدایپ نوشنوخ هب میدیسر یتقو زاگ ور تشاذگ

تشادرو ومکاس
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هگید نوریب .ایب دبراب

وت ور خهلا هک درک زاب ورد دبراب مدش هدایپ نیشام زا

دش زاب رد یتقو درکیم رتم وطایح تشاد هک مدید طایح

خملا ینعی ام هب دروخ شمشچ هک باال دروآ وشرس

مدروآ وماگن یدب یادص اب ملا بند دایم هراد دبراب تسنودیم

هدبراب تروص ور خهلا تسد مدید باالهک

تنز لا بند یتفر اه یدیمن ربخ هی مدآ هب ارچ خهلا.

شیپ هتفه نیمه وت درم یلو یدرم میدیمهف هشاب شیدروآ

دعب هروخب شوج تامخز یتشاذیم یدوب هدروخن وقاچ

درکیمن رارف هک رتخد نیا شلا بند یتفریم

وقاچ دبراب وقاچ مدز بل مورآ مدوب تهب وت زونه نم

؟ هدروخ

تفگ تخادنا مهب کانسرت هاگن هی خهلا

هدروخ وقاچ وت رطاخب مرسپ هک تکاس خهلا.وت

نییاپ متخادنا ومرس

.....-اتم

تخوس متروص رو هی هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

؟ یدیمهف هروخیمن نم درد هب وت فسات خهلا.

نامام ینکیم نیچمه ارچ مملا س هک نم نامام . دبراب

هتفیب هگید یاقافتا تسنوتیم یلو یبوخ االن .هرآ نامام
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ای یریمب الل منوبز ...ثمال

نینک سب مامش هرتهب مدنز -حاالهک

هنوخ وت تفر تفر هرغ مشچ هی خهلا

دیاب نک تحارتسا ممکی نیچب وتلیاسو وت ورب اسیرتآ . دبراب

منزب فرح نامام اب نومنتفر بجار

نوریبوا -

هش

ضوع وماسابل متشاد خهلا هنوخ وت هک یقاتا وت متفر

مدیباوخ مدیشوپ سابل مدموا ومتفرگ شود هی متفر مدرک

هلعش

مدرک هاگن مسابل هب

وراسابل نیا شابدوز ینکیم هاگن یراد یچ هب هیچ . لگوس

نک تنت

مدرک هاگن شهب

هیروج هی نیا هخآ -

ینک تنت وسابل نیا دیاب حلا ره ؟هب هیروجچ . لگوس

اقآ و ینودیم وت هنرگو

نوریب تفر قاتا زا تفگ ونیا لگوس
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کراولش اب دیفس هنت مین هی مدرک سابل هب هاگن هی هرابود

سابل یروجنیا شاراکتمدخ یا هنوخ مودک مدنوم نم هخآ

هیهت سابل شاراکتمدخ هساو یروجنیا نیا هک ندیشوپ

هدرک

و دوب دنلب شانیتسآ هک دوب نیا شیبوخ مدیشوپ یروبجم

یچیه هگید هک مشکتروش دوب مفان ور ات دوب نیا مشیدب

میتشادن مندیشوپ قاس هزاجا

مراهچ وهاجنپ وتسیود تراپ

هملک تشاد مگید یدب «I'maslaveU»هی دوب مولعم

نترظتنم فورظ وفرظ ورب نکب هنییآ زا لد هسب . نیتمار

هک مدش هریخ شهب کشا اب

شابدوز ریگن نم هساو وراه هروغبآ نیا یکلا . نیتمار

ساهنت تسد لگوس

هدموا شدای یزیچ هی راگنا هک نوریب هرب هک درک زاب ورد

متمس تشگرب هشاب

دایم تهب یلیخ هسابل . نیتمار

دش جراخ قاتا زا دز دنخ شین هی تفگ ونیا

نوا مرضاح مقشع شیپ مریم نم مریم هرخ بال نزب شین -

وت تسد ریز ات مرایب شتسد وهب ماسیرتآ نم هنزب مهوت

مدب تسد زا ومیگدنز
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هنوخزپشآ وت متفر نوریب مدز قاتا زا مدرک فاص وماسابل

نگیم مهاب نراد نتسشن هگید راکتمدخ هی لگوس مدید هک

وت هک دروخ ادوس هب ممشچ هک مدنودرگ ماگن مکی ندنخیم

دوب هریخ زیم ور هطقن هی هب دوب شدوخ یاوه حولا

مدرک اسر ومادص

-سالم

دنودرگرب وشرس مادص اب لگوس

ندروآ فیرشت لزامدام هرخ .ابال لگوس

مدرکیم بترم ومدوخ متشاد -

روشب ور افرظ ورب حاال بخ . لگوس

درکیم رکف .....-نم

هک تشذگ نارود نوا هگید یدرکیم رکف یچ یچ . لگوس

ینک راک ساب طقف االن دوب هارب تباوخب روخب تاسب

یدیمهف

مروشیم مدوخ نیشب ورب وت لگوس نک سب . ادوس

ور تخیر اکیر درک زاب وبآ گنیس تشپ تفر دش دنلب ادوس

دیشک ور ادوس تسد لگوس هروشب تساوخ ات افرظ

مجنپ وهاجنپ وتسیود تراپ

؟ هرآ هنک هیبنت ورام اقآ یاوخیم . لگوس
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دز دنخ شین هی ادوس

لبق یادوس هگید نم درک نم یارب هیبنت یرتدب تاقآ . ادوس

درم دددددرم ادوس متسکش مدرم نم متسین

هیرگ هب درک عورش نیمز ور داتفا وناز ود اب ادوس

مشکیم سفن طقف نماالن درک مدوبان . ادوس

یتسشن نیمز ور ارچ ادوس ؟ هربخ هچ اجنیا . نیتمار

باال دروآ وشرس مشخ اب ادوس

نیتمار یاقآ هرادن یطبر وت .هب ادوس

درک شلغب ادوس یاه قتال هب هجوت یب ولج تفر نیتمار

نیریشدوخ لگوس هک نوریب هرب هنوخزپشآ زا تساوخ

تفگ :

هدزن دیفس وهایس هب تسد نییاپ هدموا یتقو زا هلعش اقآ

متشاذن نم هک ادوس ندرگ هزادنب تساوخیم افرظ

تشگرب دوب هداسیاو رد بوچ راهچ وت هک نیتمار

مراد یرتمهم راک عفال مسریم وت باسح هب دعب . نیتمار

لگوس هب مشخ اب منم نوریب دز هنوخزپشآ زا تفگ ونیا

مدوب ریخ

تفگ دید وتم هاگن هک لگوس :

دش بآ مرهز نکن یروطنوا مساو وتامشچ یاو
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تفگ بل ریز مدعب

تتسد دایم راک باسح دیسر تباسح هب مقشع یتقو

ادوس

وت دموا مشدوخ قاتا وت درک ترپ ونم

نیتمار .

مشش وهاجنپ وتسیود تراپ

اه یدرک مر ارچ هتچ

متفگ یا هرخسم نحل اب مدز شهب دنخ شین

دیام یاقآ امش هرخ اهبال منک مر دیاب ارچ ااااقآ یچیه -

مراذب مارتحا نوتهب دیاب

یب دوب هدش داشگ نم ییورپ همه نیا زا شامشچ نیتمار

هک نییاپ متفر اه هلپ زا نوریب مدز قاتا زا شهب هجوت

هراد ملعش ننکیم دنخب وگب مهاب نراد هیناه و لگوس مدید

نایاش زا نوا درم نیا ملظ زا تفرگ ملد هروشیم ورافرظ

درک شرگیج هب نوخ وشردام شتدرب اجک سین مولعم هک

هنوخزپشآ وت متفر

تسد هنوتیمن هلعش نیشاپ نیتسشن ارچ هیناه لگوس -

هنکب وراراک همه اهنت

تسد دیاب هلعش نوچ اصخرم زورما همه نتفگ .اقآ لگوس
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هدب ماجنا وراراک اهنت

نیمه رظتنم مامش راگنا دیش دنلب نوتاج زا هدرک طلغ -اقآ

دینزب فرح ات دینیشب هشوگ هی دیرب ات دیدوب هنوهب

مینزب فرح اقآ فرح ور یاوخیم نتفگ اقآ بخ .او لگوس

دلب یراک چیه زونه هلعش هدرک طلغ اقآ متفگ راب هی منم -

مینک شکمک دیاب وت ونم سین

وتفر همه نیا ام هرادن طبر ام هب نیا یلو ادیشخبب . هیناه

مناخ نیا میدرک ور

درک هراشا هلعش هب

ام هب زور دنچ هی اقآ واالن هشوگ هی تسشنیم طقف . هیناه

میدب شتسد زا یا هدافا نیا رطاخ هب هداد یصخرم

متفه وهاجنپ وتسیود تراپ

کمک شهب متسین رضاح هک نم هگیم هسار هیناه . لگوس

منک

اه تفگ روز امش هب یک نوا هخآ -

تفگ اقآ یلو تفگن نوا . هیناه

فساتم مفساتم نوتساو اعقاو نیدرک هدقع نیگب سپ -

ومتسد هلعش تمس متفر مدش در نوشرانک زا هنت هی اب دعب

داتفا مهب شاگن یتقو تشگرب هلعش شنوش ور متشاذگ
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تفگ :

نوج ادوس یاوخیم یزیچ

تکمک مدموا -

دز مهب دنخبل هی هلعش

منکیم شمومت مدوخ ورب مرادن کمک هب یزاین . هلعش

مدرک هاگن افرظ هب

هشکیم لوط بش ات ندایز انیا -اما

هگا یتح منکیم شمومت مدوخ مرادن محرت هب یزاین . هلعش

منکیم شمومت مدوخ دیشک لوط بش ات

حرت نم ....-اما

مفرح طسو دیرپ

منکیم شمومت مدوخ متفگ . هلعش

چ...کال ام یارب هیک هدرک رکف ادوس هگید نک شلو . لگوس

ادرف هنوتیمن دید درک وراراک همه زورما یتقو هراذیم س

تاهاب اقآ وگب نیشب ایب هشیم نومنماد هب تسد شدوخ

تشاد راکیچ

مدرک هاگن لگوس هب

باوج شهب نم هک درک یراگتساوخ مزا وروت یچیه -

مداد یفنم
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ینعی یگیم تسار یچ . لگوس ....

هنوتیم راکیچ شمدخ اب سیئر هی لگوس ترس رب کاخ -

هسرب هنوخ تفاظن هب هکنیا زج هشاب هتشاد

دش یلا خ شداب یچ ثم لگوس

مدیباوخ متفرگ مقاتا متفر مدادن لحم منم

نیسرآ

دعب هتفهود

متفرگ میمصت زورما مناکشا هنوخ وت هتفه ود دودح االن

مماهوم مدیشوپ مسابل مشاب اهنت مقشع اب مکی یوالات مرب

مکی یوال مرب ات نوریب مدز ناکشا هنوخ زا مدرک تسرد

هش عفر میگنتلد

مدوب هتفرن شاک یا دایم شیپ یچ متسنودیم اجک زا یلو

شاک یا

متشه وهاجنپ وتسیود تراپ

سنا آژ هقیقد لهچ دعب مداد یوالور سردآ متفرگ سنا آژ

یوال دراو مدش هدایپ مداد ور هیارک تشاد هگن یوال یولج

مهم مساو یلو مدرک بجعت مندید اب ادراگیداب هک مدش

زا نوشهب هجوت یب مدوب مقشع گنتلد طقف نماالن دوبن

مدید وحرف باالهک متفر ترامع یاه هلپ

نیدموا شوخ اقآ .سالم حرف
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هشقاتا وت اسیرتآ -سالم

.اقآ حرف

هن ای سه وگب طقف -

دیرب دایب ناکشا اقآ منزب گنز ات نوتقاتا وت دیرب . حرف

نوتقاتا

ور یلا خ قاتا اب درک زاب ورد ات مقاتا مرب ات درک مکمک حرف

درک هراپ ومرجنح دایرف مدش ور هب

سسساجک اسیرتآ -

منزب گنز ناکشا اقآ ا هبت دیباوخب نوتخت ور مکی .اقآ حرف

ماوخیم ومقشع نم ینزب گنز نوا هب ماوخیمن ماوخیمن -

وماسیرتآ

ات دیباوخب امش نایب مناخ اسیرتآ منزیم گنز اقآ هشاب . حرف

نایب مناخ

هشاب -

متسنوتیمن یلو متسب ومامشچ منم نوریب دز قاتا زا حرف

درب باوخ ات مدرک ولهپ نوا ولهپ نیا ردقنا مرخآ مباوخب

هلعش

لگوس دوب نم هدهع هب اراک مامت هک سا هتفهود اقیقد االن

مکمک مکی ادوس زاب یلو ندزیمن یچیه هب تسد هیناه
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هک مدیشکیم یط ونیمز متشاد زور ره ثم االمن درکیم

مدرک شاگن متشگرب درک مادص لگوس

-هلب

هراد راک تاهاب اقآ ورب هتیرفع . لگوس

هراد راک نم -اب

عمج وتساوح یلو هگیم یچ مقشع نیبب ورب هههرآ . لگوس

نیا موناخ نم رخآ ولوا نوچ ینکن اطخ اپ زا تسد هک نک

منوخ

زا تشاد یشوخ لد هچ هک مدز شتارکفت هب دنخزوپ هی

نیتمار قاتا رد ولج باال متفر اه هلپ زا مدش در شلغب

»اب مدوب هتشاذن شوت وماپ هتفه ود هک یقاتا » مداسیاو

مدز رد هب یقت متسد

وت .ایب نیتمار

وت متفر مدرک زاب ورد

؟ یتشاد یراک نم -اب

نیشب .هرآ نیتمار

مدرک هاگن نیتمار هب رظتنم متسشن

تلا ح هب یاو یدیم ومباوج طقف مسرپیم لا وس .هی نیتمار

یسرپب لا وس یاوخب
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مدرک هاگن شهب بجعت اب

سرپب -

یو شنوخ هتشگرب نیسرآ زورما هدیسر ربخ نم .هب نیتمار

نیسرآ زا ماوخیم نم یدرکیم یموناخ شوت وت هک الی

اما و ترهاوخ ساسیرتآ شفعض هطقن نوا و مریگب ماقتنا

ثم هراد ناکما و هدش هنووید نیسرآ هک نیا هگید زیچ هی

وت زا مراد نم حاال هنیبب اسیرتآ یاج وروت شیپ یرس

نوا تقشع ندروآ تسد هب اب یراد تسود مهوت مسرپیم

ینک ادج مه زا ور اتود

هک هشیمن -!

ال یکو زا یلک زا تفر هتفهود نیا وت نم هشیم . نیتمار

اب هراد نز هک نآ کی رد هنوتیمن درم هی مدرک وجوسرپ

همارح شهب لوا نز نامز نیا رد هچرگ هشاب مشنز رهاوخ

رد طقف هنک جاودزا هنوتیمن هدوب هک مشنز رهاوخ اب یلو

هتشادن ر.ا.ب.ط.ه.ی شلوا نز اب هک هنوتیم یطیارش

طسو نیا میراذیمن وت نم هک هشاب

مهن وهاجنپ وتسیود تراپ

نیتمار ممهفیمن وتروظنم -

نیسرآ هنوخ یریم وت شتسه هعضاو مروظنم . نیتمار

دایب شدوخب داوخب نیسرآ ات ینزیم اج اسیرتآ یاج وتدوخ

هتشذگ راک زا راک یک وت نیبب
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نیسرآ اب نم هگا ینعی - ...

ننک جاودزا مهاب ننوتیمن اتود نوا هگید .هرآ نیتمار

؟ هروطچ نم مه یریگیم ماقتنا وت مه یروطنیا

؟ دایم مریگ یچ منک لوبق نم هک مریگ -

نیب ومنوچ دیدنخ یکیرتسیه نیتمار مفرح نیا اب

تفرگ شاتشگنا

ای یدیمهف یتسه نم هدرب هشیمه وت هجوج . نیتمار

؟ تمنومهفب

متفگ ینوزرل یادص :اب

مرب منوتیم حاال مدیمهف

باال دروآ ومرس نیتمار

؟ ینکیم راکیچ دشیچ بخ . نیتمار

تحار ومدوخ هن مگب متساوخ لوا نییاپ متخادنا ومرس

سح منوتیمن هن هک مدید منکیم رکف هک هتشذگ هب یلو منک

سح نیسرآ هب مقشع سح « رهاوخ «هه مرهاوخ هب مترفن

هچب هی مقشع هب تسنوت هک اسیرتآ هب تبصن منازوت هنیک

یچیه نم یلو هدب ....

یدیمن باوج ارچ یدرم یوووا . نیتمار

تحارس اب مدرک هاگن نیتمار یامشچ باالهب مدروآ ومرس

متفگ مامت
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منکیم لوبق -

هاگن نوریب هب هرجنپ یولج تفر درک نم هب تشپ نیتمار

درک

یدروخ مخز مهوت هرخ بال ینکیم لوبق متسنودیم . نیتمار

هتخت ور سکاب هی وش رضاح تقاتا ورب ترهاوخ زا منوا

تتنوسریم نیسرآ هنوخ مد ات نارآ ورب شساو شوپب ونوا

نکن لطعم ورب هترظتنم فراع ماجنوا

عفال شاب -

دش مقاتا دراو نییاپ متفر اه هلپ زا نوریب مدموا قاتا زا

متفر دوب سابل سکاب دروخ ممشچ هب هک یزیچ نیلوا

یور ات دیفس نهاریپ هی دنوم زاب منهد هک مدرک زاب وشرد

تفگ دشمن مکاچ هتبلا تشاد کاچ هی شنییاپ ب.ا.س.ن.م

یانوا زا هی دوب هدش یزود جنم طالی یاه جنم باالشاب

عیرس دوب گنشق تشاد نیتسآ طقف شرو هی هک دوب

ظیلغ مین شیارآ هی مدیشوپ ورانیا ومدروآ رد وماسابل

زا مدیشوپ مسابل ور وتنام هی متشاذگ زاب وماهوم مدرک

مدرک دروخ رب لگوس اب هک نوریب مدز قاتا

؟ نربیم فیرشت اجک لزامدام .واالال لگوس

شاب دوز هترظتنم نارآ هلعش سین طوبرم وت .هب نیتمار

یاباب یناه متفر یکوا -

مدش جراخ ترامع زا متفر لگوس هساو ممشچ تشپ هی
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یتقو دیشکیم لا متسد وتیشام تشاد هک مدید ونارآ

درک زاب مارب ورد دش فاص داتفا مهب شاگن

مناخ دییامرفب . نارآ

راوس دوب هدش گنت هملک نیا هساو ملد ردقچ هه مناخ

ترامع یولج تعاس مین دعب داتفا هار منارآ مدش نیشام

متشگرب درک مادص نارآ هک مش هدایپ متساوخ تشاد هگن

شتمس

دیسانشیمن ونوشیا دیداتفا ریگ هگا نتفگ .اقآ نارآ

نیشام زا مداد نوکت شارب رس هی دعب مدرک شاگن مکی

وداد زاگ تعرس اب نارآ متسب ونیشام رد ات نوریب مدموا

تفر

تفگن ونیا فووا منیبب وفراع دیاب اجک نم حاال بخ

هک مدوب اراد وریگ نیمه وت

موناخ هلعش ... موناخ ++

متسد ولج دموا فراع مدید وفراع هک شتمس متشگرب

هچوک هی تمس دیشک متفرگ

بالیی هدرپس منیا هب نیتیمار هنکن هربیم اجک ونم نیا او

هرایب مرس

وت نیرب نییاجک موناخ .... موناخ . فراع

درک هاگن دوب مولج هک یرد هب
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یوالس غاب یتشپ رد هک نیا ا

وت متفر

هنیبن ورامش یسک هک دیرب یروج مناخ . فراع

متصش وتسیود تراپ

هشاب یکوا -

مشاب متسپ رس دیاب هکاالن مرب نم سپ . فراع

نیمه راوید هب مداد ومیکت متفر مورآ مورآ منم تفر فراع

هرخ بال ولج متفریم مورآ مورآ دوب راوید هب میکت هک روط

متخادنا هاگن هی نوریب مدروآ ومرس مورآ ولج هب مدیسر

یروطچ حاال تفر مسفن قامچ لق دراگیداب اتود مدید هک

مدرک هاگن مرو ورود هب مکی ماج رس متشگرب منک در ورانیا

نوشارب ملد وت دروخ بوخ هدنگ بوچ هی هب ممشچ هک

هدنز هگید نوشرس وت منزب نیا اب هخآ مدنوخ هحتاف

دننومیمن

بوچ اب قامچلق نیلوا تشپ متفر متشادرب وبوچ هص خال

هک تشگرب میکینوا شخآ یادص اب شرس وت مدیبوک

خآ مکینوا یکینوا رس وت مدیبوک هعفد نیا مدرکن لطعم

دعب مدیلا م مهب متسد متخادنا وبوچ مدوب هدیسرت منم درک

هرابود موتنام هب مدیلا م هرابود مدرک هاگن متسد هب

شادیپ یسک مدید هک هقیقد دنچ دعب راوید تشپ متشگرب

مدموا رد تشپ زا مورآ هنک مج ور هزانج اتود نیا دشن
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هار رس شدنچ گس نیا زاب زاب ادخ ای هن هک متشادرب مدق

ونیا نتفگ نیسرآ نوا هب راب رازه هبوخ تفرگ رارق نم

منک راکیچ ونیا شللو ونوا حاال شورفب

هتشیک انکن ماگن یروطنوا ییوه وشمگ هتشیک هتشیک -

مدرک هاگن رونوا رونیا هب مکی هنکیم هاگن دب یلیخ هن مدید

مداتفا مایگچب دای هظحل هی هتسد مد تخرد هی مدید هک

سراپ یادص اب میتفریم باال اتخرد زا ردقچ اسیرتآ اب هک

یرس دوب هداسیاو میمدق هی وت هگس مدموا مدوخ هب هگس

یه تخرد باالی متفر دید هک گس باال متفر باال هتخرد زا

یکی هک مدادیم لا متحا نآ ره درکیم سراپ مه رس تشپ

هی دوب شیریس هگس هب ممشچ هی هسرب رس ادراگیداب زا

نومتخاس چیپ هب ممشچ

هگید وشمگ شیریس -ها

مدرک دنلب رس رفن هی هدنخ یادص اب

دوب هتفرگ وشلد هدنخ تدش زا هک دوب فراع

یلا حاب ردقچ وت رتخد یاو . فراع

یدوب اجنیا لوا زا هنکن .... هنکن یدنخیم یچ هساو -وتاالن

زا کشا مه دوب هدش زمرق مه هدنخ تدش زا فراع

دمویم شتروص

هههرآ .رآ... فراع
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هراد هدنخ یچ االن تفوک -

دش یدج درک مومت وشدنخ فراع

اجنیا ایب یگرگ رسپ . فراع

سیسوس هی فراع فراع شیپ تفر تشگرب مورآ هگس

وسیسوس یتقو مگس تخادنا یگرگ نومه ای هگس یارب

دش شوهیب هقیقد دنچ دعب دروخ

؟ دش شچ -او

دروخ هک متخیر باوخ وراد سیسوس ور یچیه . فراع

هباوخب

-اهآ

ایایب رد تهاگ یفخم زا ینوتیم .حاال فراع

هاگ یفخم -

نییاپ ایب تخرد زاباالی مروظنم . فراع

االن یکوا -اهآ

نییاپ مدموا تخرد یور زا مورآ

منک هدایپ ومشقن ات مرب نم بخ -

هشاب . فراع

درک مادص فراع هک متشادرب مدقود
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موناخ هلعش . فراع

مدرک شاگن متشگرب

شاب تدوخ بظاوم . فراع

اب هرخ بال متفرگ شیپ ومهار هرابود ومدز دنخبل هی شهب

مدیسر هشن رهاظ مولج یدراگیداب هک تاولص سالم یلک

رد هک هنوخزپشآ هب هاگن هی مدش ترامع دراو ترامع رد هب

هنزیم فرح نفلت اب هراد نز هی مدید هک مدرک دوب مسر دید

با متفر نوشزا متفر اه هلپ تمس هب مورآ مدش نز لا یخیب

زاب ورد مدیشک قیمع سفن هی مداسیاو شرد یولج ال

ور شتمس متفر مورآ دوب باوخ نیسرآ وت متفر مدرک

هک مدیشک شتروص ور هنوگ شزاون ومتسد متسشن تخت

درک زاب وشامشچ مورآ ندیزرل شاکلپ

اسیرتآ . نیسرآ

و وت رطاخب متشگرب نم نیسرآ منوج .« هلعش » اسیرتآ

نومچب

رظن زا ومتروص کت هب کت لوا دش دنلب شاج زا نیسرآ

تشاذگ ل.ب.ا.م ور تشاذگ ل.ب.ا.ش.و دعب دنورذگ

مشدوخ دنوباوخ تخت ور ونم دش ریس مابل زا یتقو

ل دیسوب ل.ب.ا.م.و دز همیخ مور هرابود دروآ رد وشاسابل .

رد وماسابل تساوخ تشاد رو ل.ب.ا.م ور ب.ا.ش.وزا

هک هرایب .....
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مکی ودصش وتسیود تراپ

اسیرتآ

هتفیب هرارق دب قافتا هی منکیم ساسحا شمه حبص زا

زا مدوب روط نیمه هشیمه هنزیم دنت مبلق نابرض شمه

باالاال تفریم مبلق نابرض متفرگیم سرتسا یتقو یگچب

مدموا مدوخ هب رد یادص ساب هظحل نومه اقیقد من

دبراب وت -ایب

وت دموا درک زاب ورد دبراب

ملگشوخ یبوخ ولوچوک موناخ .سالم دبراب

هداتفا یقافتا مرتخد یارب هنکن هنزیم روش ملد دبراب -هن

هشاب

هدن هار دب تلد .هب دبراب

هنک جل ماهاب نیسرآ مسرتیم .. مسرتیم -

مهوت درک وشامخا دبراب

؟ یچ یارب تقونوا . دبراب

هگید هنک جل منکیم جاودزا مراد همهفب یتقو مسرتیم -

منیبب ومچب هراذن

دش هتسب مسفن هار رازه ور تفر مبلق نابرض راگنا عفد هی

هخآ مگب مبلق ور مراذب ومتسد متسنوت طقف
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رتخد هبوخ تلا ح اسیرتآ اااسیرتآ . دبراب .........

دش هتسب مامشچ مدیمهفن یزیچ هگید

نیسرآ

وت دموا ناکشا راوید هب دروخ تدش هب هک رد یادص اب

مدرک هاگن شهب

؟اه؟ هربخ هچ اجنیا . ناکشا

متروص وت دنوباوخ تشم هی متمس دموا

نوج شساو یتشاد تسود وراسیرتآ یروطنیا . ناکشا

هههههرآ هرآ یدادیم

رتآ نیا یگیم یچ -....

تخت وت یدب یلیخ عضو اب هلعش مدید متشگرب یتقو

هنم باوخ

ومقشع نم مدیسوب وراسیرتآ نم هرادن ناکما نیا -هن...هن

مداتفا ل.ب.ا.م نوج هب متسد اب دعب ور هلعش هن مدیسوب

هدنوم هلعش ل.ب.ا.ی زا رثا یچره منک کاپ هک

زا هلعش تمس تفر دعب دش هریخ مهب سوسفا اب ناکشا

تفگ ششوگ مد درک شدنلب شتفرگ شاهوم

؟ داتفا یقافتا . ناکشا

ل.ب.ا.م.و هک درکیم هاگن نم هب تکاس طقف یلو هلعش
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مدرکیم کاپ

؟ هداتفا میقافتا مگیم یرک . ناکشا

داتفا هههرآ .هرآ هلعش

ور زا شتسد ناکشا دنوم ل.ب.م ور متسد شفرح اب نم

هی درک شترپ درک لو وشاهوم مدعب دش لش هلعش یاهوم

تفگ نم هب ور هشوگ

اعقاو هیک شچب ردپ هنودیمن مفساتم اسیرتآ هساو . ناکشا

مراد یردارب نیچمه هک مفساتم مدوخ یارب

ریخ راوید ور یتمسق هب منم نوریب تفر قاتا زا ناکشا

هبور هلعش اب هک متشگرب تسشن مور یکی تسد هک مدوب

مدش ور

؟ یتفگ غورد ارچ -

تسود زونه نم نیسرآ یشاب نم ملا هکنیا یارب . هلعش

مینک عورش لوا زا مهاب مینوتیم هرابود ام مراد

مشاب اهنت ماوخیم ورب هلعش -

یدب باوج ات مترظتنم ادرف ات یلو مریم هشاب . هلعش

تفر مه هلعش مدز دنخ شین هی شهب

مدیباوخ متفرگ باال متخادنل باوخ صرق اتود منم

.........................................................
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دینک جاودزا مهاب دینوتیمن امش . لیکو

.......

دار نیسرآ یاقآ یشیم ردپ یراد مگیم یمهفیم . هلعش

نم هچب ردپردپ

..........

نوتارب ویاچ االن همرهاوخ متسین سورع نم ریخ . اسیرتآ

هرایم

.............

راگنا ملا حشوخ ردقچ ینودیمن هنومدقع زور زورما . هلعش

متسین دنب ماپ ور

............

وشتقایل نوا نیسرآ اقآ نک تخبشوخ ومرهاوخ . اسیرتآ

هدیشک یتخس یلیخ نوا هراد

............

جاودزا نوتنز رهاوخ اب دینوتیم یتروص رد امش . لیکو

نیشاب هتشادن ر.ا.ب.ط.ه نوتلوا نز اب هک دینک

........................................................

مود وتصش وتسیود تراپ

مدش دنلب ماج زا قرع تروص رس اب
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یلو همدای انیا هکنیا اب متسه ایشومارف هیبش ارچ ایادخ

مارب س هزات راگنا منیبیم وشباوخ یرس ره

اه هلپ زا منزب مدق مکی ات نوریب متفر مدش دنلب ماج زا

ندز مدق هب مدرک عورش مدش طایح دراو نییاپ مدموا

یارب دوب هدموین ناکشا بشما هگا ینعی مدش هتسخ ادخ

هههههن هشیمه

مدیبوک تشم دوب مکیدزن هک یتخرد هب

ملا طقف اسیرتآ نم ماوخیمن منک وشرکف یتح ماوخیمن -

مه یب میمه ....

تسد زا وراسیرتآ وت درم ایب تدوخ هب نیسرآ یچ مه یب

مشیراگدای رطاخب روبجم نوا مراد وش یراگدای یلو یداد

هرآ هدرگرب هدش

مرایم تسد هب وماسیرتآ هرخ هکبال نیا رکف اب

مدیباوخ مقاتا متشگرب رکف نیا اب

؟ داوخیم شلد یزاب تشونرس یرس نیا ایآ یلو

اسیرتآ

هرابود مامشچ هب دروخ رون هک مدرک زاب وماکلپ الی مورآ

هب هجوت اب مدرک نوشزاب هرابود هقیقد دنچ دعب نوشمتسب

متسد ور یزیچ هی مناتسرامیب مدیمهف اه هدرپ و اراوید

ور دبراب مدید هک هیچ منیبب مدرک هاگن درکیم ینیگنس
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مدرک هاگن رد هب رد یادص اب یلفت هخآ هدرب شباوخ متسد

وت دموا راتسرپ هی هک

وت یدرک زاب وتامشچ هرخ بال هلگشوخ موناخ هب .هب راتسرپ

هنک قد یلفت نیا یگیمن یداد قد وترهوش هک

هریگب نوخ هفخ هک مگب هراتسرپ هب زیچ هی متساوخ ات

دید ومزاب یامشچ یتقو دش رادیب دبراب

؟ یبوخ . دبراب

مدز دنخبل هی شهب

مشاب دب ارچ -هرآ

یدرک مرمع فصن هکوت . دبراب

دوبن دصق زا دیشخبب -

موس وتصش وتسیود تراپ

یراد نوچ ینک هدافتسا تتوکس قح زا هرتهب اسیرتآ . دبراب

ینکیم یجارو اعقاو

هشاب یکوا -

مدنودرگرب رهق تلا ح هب ومرس دعب

دنودرگرب تفرگ ومنوچ دبراب

؟ یرهق االن ینعی نیا . دبراب
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موهوا -

هدب قح مهب مدیسرت بخ نم نوطیش . دبراب

اتاال دوب ملوا راب مدش یروط نیا ارچ منودیمن یلو مشچ -

مدوب هدشن یروطنیا ن

رکف ینیشیم سب زا دوب دایز راشف و سرتسا .زا دبراب

ینکیم

دیشخبب بخ -

دیشک قیمع سفن هی دبراب

سابل مهوت منکیم وتصیخرت یاراک نم ات بوخ لیخ . دبراب

هرایب رد وتمرس هک منکیم ادص مراتسرپ االن شوپب

هشاب -

رد متسد زا ومرس دموا راتسرپ هقیقد دنچ دعب تفر دبراب

دایب دبراب ات مدش رظتنم مدیشوپ وماسابل منم دروآ

میدش نیشام راوس میتفر مهاب دموا دبراب هرخ بال

مراهچ وتصش وتسیود تراپ

وهار زا مکی یتقو درک تکرح درک نشور ونیشام دبراب

سف کال دبراب مدید هک دبراب تمس مدنودرگرب ومرس میتفر

هشیم نومیشپ زاب یلو هگب یزیچ هک هنکیم زاب وشنهد یه

؟ دبراب یگب یاوخیم یزیچ -
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دنودرگ مفرط وشرس دبراب

؟ روطچ .هن دبراب

یا کالهف هخآ -

ریگرد ومنهز هک سه زیچ هی هرآ یاوخب وشتسار . دبراب

هدرک شدوخ

ینکیم تیذا وتدوخ ارچ سرپب بخ -

نیچمه ارچ سپ یرادن یبلق لکشم وت هک هلا وس مارب . دبراب

؟ یدش

هشیم دراو مهب سرتسا یتقو یلو مرادن یبلق لکشم -هرآ

مشیم یروطنیا

هعقوم نوا یتشاد یسرتسا هچ یچ ینعی . دبراب

سح هظحل نوا منودیم طقف منودیمن دبراب منودیمن -

هتسب ممولگ هار هنکیم شاج زا ومبلق هراد یکی مدرکیم

مشکب سفن متسنوتیمن دوب هدش

؟ هگید یبوخ ادخ رکش .االنهک دبراب

مدز دنخبل هی شهب

دبراب -هرآ

دز دنخبل هی مهب تفرگ نوج راگنا مدنخبل نوا اب مدبراب

هب مداد هیکت هرجنپ هب ومرس منم تفرگ نم زا وشاگن
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دیشک رپ هتشذگ ی هتفه هی هب منهذ مدش هریخ نوریب

خ نارهت هساو هراد یلا قتنا تفگ شردام هب دبراب هک ینامز

ونم درک لوبق زور ود دعب یلو درک تفلا خم ردقچ لیاوا هلا

میاوخیم ام دیمهف یتقو خملا میتسب ونوماکاس مدبراب

دیشاب مه هغیص دیاب هک شفک هی وت درک وشاپ میرب ییاتود

لوبق یکلا سپ یروطچ مدوب نیسرآ نز نم بخ یلو

هنوخ میتشگرب میدز رود هی نوریب میتفر دبراب اب میدرک

مارب هک ینوشن هقلح دبراب هنوخ هب نومدورو لبق یلو

تحار شلا یخ خهلا یتقو میتفر درک متسد ودوب هتفرگ

مزاع شادرف درک نوملو هتسرفیمن مهاب ومرحمان اتود دش

مدبراب هباوخ ود لیاسو اب میتفرگ هنوخ هی میدش نارهت

دای هزادنیم رایتاس دای ونم یلو هدرک تداع نارهت هب هگید

شاملظ ....

تلوک یاوخیم هنکن ؟ یش هدایپ یاوخیمن مموناخ . دبراب

؟اه منک

هدش سخت یاه هچب رسپ هیبش شفایق مدرک هاگن شهب

دوب

ین وت لوک هب یزاین مراد اپ مدوخ ریخن -

مجنپ وتصش وتسیود تراپ

منت هب زرل هی دوب نوتسمز نوچ هک مدش هدایپ نیشام زا

مش مرگ دیاش ات مدش عمج مدوخ وت تسشن
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هتدرس نم چنف هیچ . دبراب

مدیچرو ومبل

مرادن ور هشاب مدرس هکنیا قح همدرس وخ هیچ -

نیتسبن لیدنق ات دییامرفب وناب یراد ارچ ارچ . دبراب

نومتخاس وت متخادنا ومدوخ درک زاب ورد ات ورپ هک منم

زا دایز میدوب لوا هقبط نوچ باال متفر اه هلپ زا وت متفر

میدرکیمن هدافتسا روسناسآ

دبراب تسد دیلک دموا مدای هزات باال متفر اه هلپ اتزا

دزیم خی تشاد متسد وخ مدییاچ سپ دنوم اجک ففوا -

ره دشیم مرگ هگم یلو مدرک اه ومنهد ولج متفرگ ومتسد

نوتور گالب مدرکیم سح ورامرس رتشیب هظحل

هی مه ات مدادیم نوکت مدوخ یه متشاد مییوشتسد

هد دودح ربکا مه....للا.. هش ممرگ مه مشاب هدرک یشزرو

یربخ دبراپ زا یلو مدادیم بات وچیپ ومدوخ متشاد هقیقد

ورامرس الم ولس کت کت دوب هدش دروخ مباصعا هگید دوبن

دوب هدش زمرق امرس تدش زا متسوپ درکیم سح

فیرشت اجک شربخ منیبب ات نییاپ متفر اه هلپ زا هص خال

ملد هت زا متشاد تسود مدرک زاب ونومتخاس رد یتقو هراد

مشکب غیج

مشش وتصش وتسیود تراپ
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زاب ورد نیشام تمس متفر هدیباوخ هتفرگ نیشام وت اقآ

نیمه یارب دوب مباصعا ور اعقاو هگید هلفق مدید هک مدرک

تخبدب هشیش هب مدیبوکیم مه تشپ ثکم ی هرض نودب

نوا حاال فقس هب دروخ شرس هک دیرپ شاج زا نانچ

جیگ زونه دبراب مشاب ینابصعا ای مدنخب متسنودیمن طسو

ات مدادیمن ناما منم درکیم هاگن شرو رود هب تشاد

وت هک نوا تخبدب نوا ارچ هه دایب شدوخ هب تخبدب

بال یدیشکیم وراقآ راظتنا امرس وت هک یتخبدب وت دوب امرگ

هک مدرک زاب ورد نانچ دز ولفق دموا شدوخ هب دبراب هرخ

دوب هدرک پک دبراب

اوخ ینیبیمن هتچ . دبراب ....

شمدیشک متفرگ شاهوم زا هش مومت شفرح متشاذن

ماهوم یشحو نک ملو خخآ ماهوم یناور خخآ . دبراب

مدیشک تمحز نوشتباب ردقچ ینودیم متینزان یاهوم

وت دعب یتشاک اجنوا ونم االغ یدیشک تمحز هک کرد -هب

تفاثک یداد مل نیشام

درب مباوخ دوب مرگ نیشام وت بخ هتچ هدن شحف .ا دبراب

مدوب هدنوبسچ رپآ اعقاو هگید

هرآ دوب مرگ نیشام وت -هک

وخ .هرآ دبراب
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وت مدیبوک نانو باال مدرب ومتسد مدرک لو وشاهوم

توهبم طقف دش لیام تسار هب شتروص هک شتروص

درکیم ماگن

مل امرگ وت تدوخ یتشاد هگن امرس وت ونم هک مدز ونیا -

یدوب هداد

هب یرس نیا هک شتروص وت مدیبوک باال مدرب ومتسد هرابود

دش لیام پچ

مناخ هی هک یروعشیب یلیخ هکنیا هساو مدز منیا -

یتشاد هگن امرس وت وصخشتم

ومور درکیم ماگن توهبم دوب شتروص ور تسد ودره دبراب

هلپ هار هب نومتخاس وت متشگرب مدنودرگرب رهق تلا ح هب

متفر متشادن باالور مرب وراه هلپ زا هک نیا سح مدرک هاگن

تکرح دش هتسب رد مدرشف وکی هرامشدیلک روسناسآ تمس

مدید ودبراب هک نوریب متفر دش زاب رد مدیسر یتقو درک

یتقو سیورس متفر لوا هنوخ وت متفر شهب هجوت نودب

سابل هی مدروآ رد وماسابل مقاتا وت متفر نوریب مدموا

مدیباوخ متفرگ مدیشوپ بسانم

متفه وتصش وتسیود تراپ

قاتا زا مدش رادیب باوخ زا قولت قلت یادص اب حبص

متفر دش ومت مراک یتقو سیورس متفر لوا نوریب مدموا

شزا هجوت نودب دروخ دبراب هب ممشچ هک هنوخ زپشآ وت
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تفرگ ومتسد هک مش در متساوخ شلغب

تتیذا مکی متساوخیم شخبب زورید تباب اسیرتآ . دبراب

دیشخبب درب مباوخ هک دشیچ منودیمن یلو منک

نوریب مدیشک شتسد زا ومتسد دز دنخزوپ هی شهب

نکن نم اب ایخوش نیا زا ما هبنج یب -نم

ال صا بشید نکرواب یتشآ حاال منکیمن هگید هشاب . دبراب

باوخ یلو مدب حیضت تارب ات مدموا مراب هی مدیباوخن

یدوب

اج وسامتلا شهاوخ زا یایرد شامشچ وت مدرک هاگن شهب

وهاگن هی طقف هرآ ممهفیم وراه هاگن ینعم هچ هه دوب هداد

منک ینعم منوتیمن

یشیم کرش رخ هیبش نکن هاگن یروطنوا اباب هشاب -

متخیر سامتلا شهاوخ مهنیا اسیرتآ یروعشیب یلیخ . دبراب

مکرش رخ هیبش یگیم دعب مهاگن وت

مداد نوکت وملک مدرک زاب ومشین

تیلا ح هنرگو راکرس مرب دیاب هکاالن فیح فیح . دبراب

هکرش رخ یک مدرکیم

یتسین وسرت وت مدیمهف اباب هشاب -

ادبا الو .صا دبراب
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هراد زارد شوگ اتود شرس ور هک نوا یلو هشاب هشاب -

یوت ....

هگید مدید منم ملا بند داتفا مگب ومفرح همادا تشاذن دبراب

ومدوخ ود اب مداد حیجرت رارق رب ورارف تسین نما

دبراب منک لفق مدنبب ورد متساوخ ات ومقاتا هب مدنوسر

درک عورش تخت ور درک مترپ وت دموا الیرد تشاذگ وشاپ

سامتلا و ندیدنخ هب مدرک عورش منم منداد کلقلق هب

همدنخ یازور نیرخآ ازور نیا متسنودیم اجک زا یلو ندرک

هدز مقر مارب یدیدج یزاب ریدقت و

نک ملو ادخوروت نک ملو دبراب یاو -

منک تلو ات مدرک طلغ وگب . دبراب

یونشیمن منهد زا ونیا زگره ارمع یچ -

مناخ قترس بوخ لیخ . دبراب

درک نداد کلقلق هب عورش هرابودو

هرب توربآ هک مدیم تکلقلق ردقنا . دبراب

متفگ شباوج رد یرس مورپ ال وصوا هک منم

تولج موربآ سین مهم سپ سین اجنیا یسک نم وت -زج

هرب

منهد ور مدیبوک یکی متفگ یچ مدیمهف هزات مدز ومفرح

هرتهب هچ سین مهم توربآ نم شیپ سپ .ا دبراب
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المز راولش متشاد هگید نداد کلقلق هب درک عورش هرابود

مدشیم

متسه مفرح رس مزونه . دبراب

؟ فرح مودک -

منک تلو ات مدرک طلغ وگب . دبراب

هیچ ینودیم ال صا ارمع -

هیچ ینعی هک درک ماگن یلا وس دبراب

یدرک طلغ درک.... طلغ .... طلغ ...ما.... طلغ -

منکیم ینیشن بقع ایتحار نیمه هب یدرک رکف خخخخ

روطنیا هک سپ .ا دبراب

هدنومن مارب یسفن هگید نداد کلقلق هب درک عورش هرابود

لو دبراب هن مدید تخیریم تشاد مییوشسد یفرط زا دوب

متفگ داد اب عفد هی هنکیمن :

تتتتتتتتتخیر دبراب

متشه وتصش وتسیود تراپ

دش دنلب مور زا هدنخ اب دعب درک ماگن بجعت اب لوا دبراب

قاتا زا یرس مریگب وشلا ح شدنخ یارب متشادن تقو منم

هی دش مومت مراک یتقو مدش سیورس دراو نوریب مدز

مشچ هک نوریب مدموا ییوشتسد زا مدیشک تحار سفن
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متخادنا ومرس مدیشک تلا جخ شزا مدش دبراب مشچ وت

تفرگ ومتسد دبراب هک مقاتا مرب متساوخ نییاپ

ولوچوک شوم یدیشک تلا جخ .االن دبراب

مترپ تفرگ ومتسد اتود هک نییاپ متخادنا ومرس رتشیب

شلغب وت درک

اسیرتآ هدب لوق مهب ایشکب تلا جخ مزا منیبن هگید . دبراب

یشکب تلا جخ دیابن نم زا یشکب تلا جخ ایند همه زا هدش

وت میشاب مه مهس میشاب مه ملا هشیمه ات رارق وت ونم

ماه هچب ردام منوخ مناخ یشب یاوخیم

ملحتم زونه نم نک سب منکیم شهاوخ دبراب -

وت یتسد دروآ رد شلغب زا ونم مفرح ندینش اب دبراب

دیشک شاهوم

دوبن مساوح دیشخبب . دبراب

مدرک شادص هک هرب تساوخ

دبراب -

درک ماگن رظتنم متمس تشگرب

هربب وراسلا مسا هکنیا یارب هنیسرآ تسد ممانسانش -نم

ممانسانش وت

هنیسرآ تسد تمانسانش االن ینعی یچ . دبراب
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مسا ات شهب مدب مدش روبجم -....

؟ یشغیص یتفگن هگم یلو حاال بوخ لیخ . دبراب

!-هرآ

هک تمانسانش وت نربیم ور اسلا مسا یتروصرد . دبراب

ینعی -....

همانسانش وت هربب مسا یروطنیا لا وحا تبث ارمع . دبراب

؟ روطچ جاب -اب

اسیرتآ . دبراب

مهن وتصش وتسیود تراپ

مینک راکیچ همانسانش اب شلو ونیا -حاال

وتمانسانش میگیم لا وحا تبث میریم میریگیم ینثملا . دبراب

میریگیم ینثملا تارب یدرک مگ

تسین یا هگید -هار

مینکیم هدافتسا شزا میراد وهار هی نیمه عفال .هن دبراب

عفال مقاتا مریم دایم مباوخ نم هشاب -

درک ماگن مکی دبراب

ورب هشاب . دبراب

ور متشاذگ ومرس متسشن رد تشپ متسب مرد مقاتا متفر
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ماهوناز

درب مباوخ یک مدیمهفن هک مدرک لا یخ ورکف ردقنا

........................................................

ساجک زا متسنودیمن قیقد یلو دمویم هچب هیرگ یادص

نوا یلو منک ادیپ ورادص دیاش ات مدنودرگیمرب ومرس یه

طسو نوا منودیمن قیقد کیدزن مه دوب رود مزا مه ادص

مدرک لا بند وفیعض یادص دمویم منز ودرم هی یادص

هب مدیسر ....

ل یکی اب نم رهوش منیسرآ نیسرآ هرادن ناکما نیا هن .هن

یعس ردقچ ره دوبن مولعم هنز تروص یلو دوب ل.ب بوت

ور هنز تروص ور هایس حهلا هی دشن هیک هنز منیبب مدرک

نم هرآ منم نوا هک داتفا رت فرطنوا هب ماگن دوب هدنشوپ

اب مدوب هچب ندرک تکاس حلا رد دوب ملغب هچب هی هک مدوب

داتفا نیسرآ هب ماگن نیسرآ یادص

مدرکن هفخ ونوتتفج ات نک شفخ وتچب نیا .ها نیسرآ

مینک ونوملا ح وقشع هراذیمن

هشیمن تکاس یاو -

مدوب شتسد هچیزاب طقف ینعی تفرگ میرگ هنز یادص اب

هفخ ور یتبکن هچب نیا وگب تنوخ تفلک هب نیسرآ . هلعش

هنک
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هزات ندیود هب مدرک عورش مدنوبسچ رپآ هلعش فرح نیا اب

هظحل مداتفا دش یلا خ ماپ ریز هک مدوب هتشادرو مدق هی

منک ادص ومقشع مسا مناوت مامت اب متسنوت طقف رخآ

ننننننننننننننننیسرآ -...........

.........................................................

دوب هتسشن قرع مرمک ور متسشن اج رد مدرک زاب ومامشچ

زاب باتش اب رد دوب نارگن ملد یلو ارچ منودیمن مدوب نارگن

وت دموا دبراب دش

؟ یدیشک غیج ارچ هبوخ تلا ح اسیرتآ . دبراب

دبراب لغب متفر مدرک زاب مه زا ومتسد

هنزیم روش ملد یلو ارچ منودیمن مسرتیم دبراب -

یچ هساو هروشلد یراد ونم .ات دبراب

مرهاوخ تسد ریز مسرتیم ماوخیم ومرتخد نم دبراب -

هش گرزب

؟ ترهاوخ . دبراب !!!

مداتفه وتسیود تراپ

نیسرآ لوا نز مرهاوخ -هرآ

اسیرتآ زیچ «هی یدش ترهاوخ رهوش هغیص وت ینعی . دبراب

فیرعت ور هیقب هدش رفن هی هغیص تفگ دبراب هب طقف
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هدرکن »

دوب هدرب وموربآ نوا مدوب روبجم -

یدرکیم تیاکش شزا . دبراب

نیا زا رتشیب موربآ هکنیا زج دبراب نودنخن ونم اهاهاه -

مردپ ترظن هب مدرکیم تیاکش متفریم هزات دوب یزیچ هرب

ای اه هرفنتم مزا شنوج هزادنا هب یرهاوخ ای درکیم ملوبق

ندادیم ملیوحت فرح هی نوش همه یضاق

تدوخ تمس یدیشک وراد نز درم هی تاه هوشع اب ••وت

زیه سرت زا دوب نومنوخ نیسرآ هشیمه هک یتروصرد

ندوب اجنوا مانوا یتقو ات هنوخ زا نوریب متفریم شایزاب

نم هخآ هنوخ متشگیمنرب ....

دوب هدیرب ومنوما هیرگ هگید

درک لغب ونم دبراب

فرح شدرومرد دیابن دیشخبب شاب مورآ ششیه . دبراب

مدزیم

مدش کبس سین مهم -

دز دنخبل هی دبراب

؟ هدنچ تعاس -

. دبراب ۱۱:۴۳ بش هقیقد
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راکرس یرب دیاب ادرف باوخب ورب -

مریم دعب وش مورآ وت مریم هشاب . دبراب

ورب ممورآ -

نییاپ تخادنا وشرس دبراب

یتسین هنسرگ . دبراب

ال صا -هن

یدروخن یزیچ حبص زا وت .اما دبراب

باوخب ورب وت منوتیمن -

ریخب بش هشاب . دبراب

ریخب بش -

هک نوریب هرب تساوخ درک شزاب تفر رد تمس هب دبراب

تشگرب هشاب هدموا شدای یزیچ راگنا

اسیرتآ یتسار . دبراب

-هلب

نوتاه همانسانش دراو هچب مسا میدش ائمطم هک .حاال دبراب

میریگب شزا ور هچب دیدهت اب هشیم تحار هدشن

وماسلا مسا هدش مه عوشر اب نیسرآ منئمطم نم دبراب -

همانسانش وت هربیم
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هدرک میراک نیچمه هراد نوناق تکلمم هیکلا هگم . دبراب

ادعب - ینودفلح شمزادنب منک تیاکش شزا منوتیم هشاب

یمرج هچ هب منودب هشیم

نداد عوشر مرج هب منوا ینودب هشیم .هلب دبراب

مدش عناق -هلب

ریخب بش هگید بخ . دبراب

رکف ردقنا مدرک لغب ومچب هک ایور وت متفر منم تفر دبراب

مدیباوخ یک مدیمهفن مدرک

نیسرآ

دعب هامود

هدش بوخ میگنوید نومه ای میگدرسفا تشذگ هامود

نیا هب مدرکیم رکف هامود نیا هب متشاد مدوب رجنپ یولج

دید یتقو دموا هلعش ندش بوخ هب میمصت دعب زور هک

هار یراز هیرگ یلک لوا هرایب تسد هب نم هنوتیمن هگید

رکشورادخ شزا اتاالمن تفر درک دیدهت دعب یلو تخادنا

سین یربخ

ههار وت یمیظع نافوط متسنودیم اجکزا یلو

متفر رهشوب هتفر مدیمهف اسیرتآ لا بند متشگ زور نوا زا

مدشن دیما ان یلو متشگرب یلا خ تسد هرابود یلو رهشوب

هگید اسیرتآ هب نم قشع زا هک مناکشا متشگ لبق زا رتشیب
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ادیپ مقشع یلو دوب شلا بند نم یاپ هب اپ دوب هدش ائمطم

زا متفر مداتفا رایتاس دای شیپ هتفهود دودح ات دشن

هک مادهاش زا یکی متفگ مدیسرپ شدنورپ بجار هاگداد

مدیمهف ات مدرک روغلب ترپ وترچ ردقنا مدب تداهش هرارق

زا یکی هک اسیرتآ ینعی نیا و ندب ورایتاس مکح رارق ادرف

منودرگیم شرب هرابود نم و دایم ادرف دصردص سادهاش

مدوخ شیپ

مکی وداتفه وتسیود تراپ

متفرگ هرجنپ زا ومور رد یادص اب

وت -ایب

وت دموا ناکشا دش زاب رد

؟ درم یبوخ .سالم ناکشا

ینیبب یچ وت وندوب بوخ -ات

هگید شینیبیم ادرف هتچ هگید . ناکشا

رکف نیا هب مراد نم اه مرذگب شهانگ زا روطچ ناکشا -

هنک رارف زاب متنیبب مهادرف دیاش درک رارف مزا هام هن منکیم

هن ای یراد شسود .وا ناکشا

؟ تشاد یطبر هچ ال !!-صا

اسیرتآ هب مزاب یشاب قشاع هگا هنیا هتکن ناهآ . ناکشا

منکیم دامتعا
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مگ وشوخ هرب هام هن انایک هگا وت سگید زیچ نم ثحب -

ینیشیم سکلیر مزاب هنزن مگنز هی تهب هنک روگ

درک تشم وشتسد درک زمرق وهی ناکشا

منوکشیم وشندرگ . ناکشا

هب منزیمن یفرح دید یتقو دنوم تلا ح نوا هب مکی ناکشا

تخادنا وشرس هدنمرش دعب درک هاگن شدوخ تیعضو

نییاپ

متشاذگ هک حاال یلو متشاذن تاج ومدوخ دیشخبب . ناکشا

مشاب هتشاد متسنوتیم وروت االن مدید حلا

مود وداتفه وتسیود تراپ

دیشک اجک هب انایک وت راک یتسار سین مهم -

درک ملغب دموا یلا حشوخ اب ناکشا

درک لوبق نامام هرخ بال هشیم ترواب نیسرآ یاو . ناکشا

یسریم تقشع هب قشع اب وت لقدح مدش لا حشوخ -

تسود ور اسیرتآ شدوخ راگنا هگیم نیچمه ووا . ناکشا

هرادن

دوب نیا مروظنم هرادن متسود نوا یلو مراد تسود ارچ -

سین اپ زیرگ یوهآ اسیرتآ ثم انایک

شاداد دیشخبب . ناکشا
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ات ششین درک هاگن یشوگ هب ناکشا دز گنز ناکشا هیشوگ

ششوگ مد تشاذگ ویشوگ دش زاب شوگ انب

مموناخ منوج .ولا ناکشا

انایک ...................

متفیم هار االن منیسرآ شیپ . ناکشا

انایک ..........

یاب تادف مقشع هشاب . ناکشا

درک عطق ویشوگ ناکشا

شاداد عفال درک راضحا نومنز ورام شاداد بخ . ناکشا

نوسرب شاداد نز هب منم سالم شاب شوخ ورب -

مامشچ مخت یور .هب ناکشا

باتفآ بورغ هب هرجنپ تشپ متقر هرابود منم تفر ناکشا

مدرک هاگن

مشیپ یدرگیمرب هرابود اسیرتآ هنکیم رییغت زیچ همه ادرف -

یلو .......

موس وداتفه وتسیود تراپ

شارب اه هشقن متسنودیم نوچ مدش یلو نوا لا یخیب

لد هرجنپ زا هص خال هنزب رود ونم حاال ات هدوبن یسک مراد

یادص اب مدرک یگدیسر ژهاه ورپ هب مزیم تمس متفر مدنک
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مدموا مدوخ هب رد

وت -ایب

وت دموا حرف دش زاب رد

اذغ دییامرفب .اقآ حرف

مایم االن منم ورب هشاب -

زیم ور اج ی مدرک ترپ مدرک عمج ژهور ورپ منم تفر حرف

نییاپ متفر اه هلپ زا نوریب متفر قاتا زا مدش دنلب اج زا

دنلب ماج زا مدروخ وماذغ متسشن یروخ راهان زیم تشپ

مدش

حرف ... حرف -

اقآ .هلب حرف

تعاس مراد مهم رارق هی ادرف مباوخب مریم ۷-نم مادص

نک

اقآ مشچ . حرف

ومامشچ حرف یادص *اب مدیباوخ متفرگ قاتا وت متشگرب

مدرک زاب

منک نوتادص نیراد مهم رارق هی نیتفگ .اقآ حرف

یرب ینوتیم هشاب -

هی مومح وت متفر مدش دنلب منم نوریب تفر قاتا زا حرف
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نوشزیمت طقف مدوب هدروآ رد شیر هت مکی متفرگ شود

راولش تک هی مدمک وت زا نوریب مدموا مومح زا مدرک

مدوخ هب مداد تلا ح مماهوم مدیشوپ متشادرب یکشم

فورعم دار نیسرآ نومه مدوب هدش هرابود مدرک هاگن

نوریب مدز ترامع زا مدش ریزارس اه هلپ زا نوریب مدز قاتا

یوس هب مداد زاگ و مدش شراوس دروآ ومنیشام دیمح

متشونرس

مدیسریمن دصقم هب مدوب هدرک فداصت شاک یلو

مدش شرظتنم مدرک کراپ ونیشام دصقم هب ندیسر دعب

تقد یچره یلو دش هدایپ نیشام هی زا هظحل دنچ دعب

دشن هدایپ نیشام زا مشدننار دشن هیک شدننار منیبب مدرک

ملد ردقچ مدش هریخ اسیرتآ نتفر هب مدش شلا یخیب منم

مقشع دوب گنت شارب

تمس تفر نوریب دموا هاگداد زا اسیرتآ تعاسکی دعب

شهب دیسر یتقو هنیشام نومه

وال هب اسیرتآ تمشکیم هههههرادن ناکما نیا هن -هن

تتمشکیم

رایتاس

مکح یضاق هدش طبض یادص نوا و اسیرتآ تداهش اب

نیشام تمس هب اسیلپ اب هاگداد نایاپ دعب داد وممادعا

هی لغب وت هک دروخ اسیرتآ هب ممشچ هک میتفریم نادنز
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راوس منم نتفر ندش نیشام راوس مهاب مدغب دوب هرسپ

هک مدیدنخ نوشیگداس هب ملد وت و مدش نادنز نیشام

مچب ردپ نوا هب هن مریگیم وشلا ح یروطچ منک رارف یتقو

تنتفر رسپ نوا رسپ نیا لغب نیا هب هن تندرک مچب ردپ

ریت تفرگ یدب زمرت نیشام وهی هک میدوب هار یاطسو

دموا هسیلپ ات درک زاب وبقع رد دموا یکی دش عورش یزادنا

شرس وت مدیبوک مدز دنب تسد یاتسد اب یکی هنک کیلش

نیمه یلو نم فرط تشگرب دش لفاق یکی نوا زا هسیلپ

هنک عادو ور یناف راد ات دوب یفاک تلفغ

متشادرب ودنبتسد دیلک شلبق یلو نوریب مدموا نیشام زا

هاگ یفخم یوس هب شیپ و میدش نومدوخ نیشام راوس

نومدیدج

مراهچ وداتفه وتسیود تراپ

هک مدیسرپ وساالت یرس هی مدرک زاب ودنبتسد نیشام وت

مامت هکلب ولگزان هکلب هن ندب تاجن ولگزان نتسنوتن مدیمهف

منک رارف منوتب تحار نم هکنیا رطاخب ندش مادعا هورگ

هرن مول هشقنو

؟ نیراد یروتسد هچ االن نابرق . باهش

متفگ ومتسب ومامشچ

ماوخیم مه همه زا لوا ممماقتنا داوخیم ماقتنا ملد طقف -

مریگب ماقتنا مهورگ لتاق زا
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خ اسیرتآ لتاق زا نوتروظنم . باهش ...

دش تکاس هک مدرک شاگن زیت مدرک زاب ومامشچ

یلو تسه لتاق منوا یرایم وشمسا مولج دوب رخآ هعفد -

دوب دسا هب مروظنم نم

مراد زیارپوس تساو یدوز هب هک ینامحر دسا شاب رظتنم

نیسرآ

هی هب مدیسر هک مدرک نوش بیقت هاگداد یولج زا

نیشام زا هک داتفا اسیرتآ هب ماگن هقبط راهچ نومتخاس

منم درک تکرح منیشام نوا نومتخاس وت تفر دش هدایپ

ور هشوت االن اسیرتآ هک هنوخ سردآ دیمح هب مدز گنز

یوراد روج هی و اجنوا نرب یرس متفگ مداد نوشهب

دنچ دعب هرسپ نوا لا بند مداتفا ممدوخ ننک روج میشوهیب

دموا ارچ هک مدرک بجعت داتسیا سیلپ هرادا یولج هقیقد

زا هرسپ هشیم یچ منیبب ات مدرکن یراک یلو یلو اجنیا

اجنیا بلا ج دش سیلپ هرادا طایح دراو دش هدایپ نیشام

درکیم یماظن مارتحا شارب دشیم در شلغب زا یکره دوب

نیشام زا دش هرادا دراو تشذگ شطایح زا یتقو یتقو

متفرگ وزابرس یولج مدش طایح دراو مدش هدایپ

یدرک یماظن مارتحا شهب هکاالن ییاقآ نیا دیشخبب -

؟ دیگب مارب نوشارب رتشیب هشیم

یرفعج دبراب درگرس بانج . زابرس ......
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فرح تشاد مزونه هزابرس دوب هزابرس ریخ زاب نهد ای

درگرس بانج دوب هلمج هی نومه ریگرد نم نهذ یلو دزیم

یرفعج دبراب

یراگتساوخ دوب هدموا شتسار تاع ال طا زا نونمم یلیخ -

متساوخ تاع ال طا نیمه هساو مرهاوخ

هکرابم .ا زابرس

راوس مدش جراخ سیلپ هرادل زا مدز یروز دنخبل هی شهب

درگرس یتکلمم درگرس سپ روطنیا هک مدش منیشام

نوا هنکیم روک نیسرآ هنم سومان لا بند تمشچ ویتکلمم

هشاب شسومان لا بند هک ویمشچ

یتقو مدنوریم ات اتشه دص تعرس اب مدرک نشور ونیشام

دروخ دیمح هب ممشچ دصقم هب مدیسر

مجنپ وداتفه وتسیود تراپ

هک نومتخاس تمس متقر متفرگ شزا ولیاسو شتمس متفر

بش ات میروبجم سپ نا هقبط مودک منودیمن نم مدای هزات

سا هقبط مودک منیبب دایب هدزاش نوا ات مینک ربص

مینک ربص بش ات دیاب نیشام وت نینیشب -

مشچ . دیمح

مدوخ نیشام وت متفر منم نیشام وت نتسشن انیا دیمح

هب منکیم شیلا ح هعقوم نوا دایب هدزاش نوا ات متسشن
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متسب ومامشچ یچ ینعی نتشاد مشچ نیسرآ سومان

مدیباوخ دش مرگ مامشچ

مدرک زاب وماکلپ الی شیش هب یزیچ ندیبوک اب

دش هنوخ نیمه دراو دموا رسپ االنهی .اقآ دیمح

دیشکیمن بقع دیمح هگا هک مدرک زاب نانچ ونیشام رد

دشیم ترپ

درکن مادص ارچ -

ورامش مدموا ممدوخ هرسپ لا بند مداتسرف وراضر . دیمح

منک ادص

مدش شدراو متفر نومتخاس تمس هب متسب ونیشام رد

هک باال متفر اه هلپ زا یکی اتود متشادن وروسناسآ هلصوح

متفر یتقو هدلتفا رفن هی شاپ ریز هک داتفا اضر هب ممشچ

مدید ور هرسپ نوا ولج

؟ اقآ هشدوخ . اضر

مداد نوکت ومرس ومدرک هاگن شهب

؟ هنیمز شخپ یروطنیا هک یدرک شراکیچ -

یاج شروظنم » شندرگ تشپ مدیبوک طقف اقآ یچیه . اضر

دوب ندرگ تشپ ساسح »

سرد هی ادعب ات نیشام وت دیربب وشل نت نیا بوخ لیخ -

مدب شهب یباسح تسرد
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اقآ مشچ . دیمح

یلو ندرب نتفرگ غبالش ریز زا ور هرسپ نوا اضر ودیمح

مدرک وراد هب هتشغآ ولا متسد شلبق

داتفا رد اتود هب ماگن

نیا وت سپ دوب رد نیا یولج هدزاش نوا دصرددص بخ -

دوب نوتس هیرد تشپ دعب گنز ور متشاذگ ومتسد سنوخ

یتقو نوریب دموا اسیرتآ دش زاب رد مدش مییاق شتشپ هک

رد نوتس تشپ زا هک وت هرب تساوخ سین یسک دید

ومدوب هدز یشوهیب یوراد شهب هک یلا متسد مدموا

میلست هرخ بال یلو درک قتال یلک لوا شنهد یولج متشاذگ

د یباوخ مورآ و دش

مشش وداتفه وتسیود تراپ

مدرک شنت بسانم سابل هی وت مدرب لوا مدرک شلغب مورآ

یلدنص نیشام وت شمتشاذگ مدرب مدرک شلغب هرابود دعب

مدرک هاگن شهب مدش راوس ممدوخ هدننار کمک ولج

دوب هدش موصعم شتروص

تاهاب هگید مدرک تادیپ دوب رارق اسیرتآ یتساوخ تدوخ -

یلیخ وت یلو میزاسب یگدنز هی مهاب مشاب هتشادن یراک

یفرح سپ هشاب ینک یزاب نم ناور و حور اب یراد تسود

نشور ونیشام مدنودرگرب ومر میزاب قشاع منم نوچ سین

لا مش هداج تمس مدنور مدرک
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نیتمار

دیشکیم یط ونیمز تشاد ثمال دوب ادوس تاکرح هب ماگن

وراجنیا هرذ هی نوچ دوبن اجنیا شساوح ال صا راگنا یلو

ورایند رس نوا هرذ هی دزیم

ادوس هگم منکیم رکف شهب ال صا هتدم دنچ ارچ ال صا ها

انوا لثم ادوس هن یلو هگید یارتخد ثم منوا هراد یچ

منوزیوآ داوخب ات هنیبیمن ونم ال صا تسین نوزیوآ ای هنک

هگم همامشچ ولج شمه شامشچ هام کی االن ارچ هشاب

مدموا مدوخ هب قوا یادص اب هراد یچ یلسع یامشچ نوا

تمس دیودیم ود اب دوب هتفرگ وشنهد یولج هک دوب ادوس

تلا ح وت

هشاب هدرک شمومسم هک هدروخ یزیچ هنکن دش شچ -او

دمویم شاندز قوا یادص طقف تلا ح وت تمس متفر

ونوشدوخ نتشاد ییوشتسد رد تشپ میناه و لگوس

نتشکیم

یزیچ اولح نیدش عمج اجنوا نوتمه ارچ هربخ هچ اجنیا -

؟ ننکیم تاریخ

االن میدیسرت دش دب وهی ادوس حلا اقآ دیشخبب . لگوس

نومراکرس میریم

هنوخزپشآ وت نتفر دیشک ور هیناه تسد مدعب

ملگوس دروخیم مهب یرس وت یارتخد زا حملا هشیمه
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مچ نم ادخ یاو ساورپ یب و ورپ ادوس یلو هنوشوزج

رد هب یقت متساوخ مدش تافرخزم نیا لا یخیب هدش

هدیرپ ییور وگنر اب ادوس دش زاب رد هک منزب ییوشتسد

نوریب دموا

؟ هعفد هی دش تچ هبوخ تلا -ح

زا شینیب ولج تفرگ وشتسد نک هاگن مهب هکنیا یب ادوس

تساوخیم االنثمال دوب یچ االن تکرح نیا دش در مرانک

هی منکیم تیلا ح خاتسگ هرتخد مدیم یدنگ یوب هچ هگب

هراد هرک ردقچ تسام نم

متفه وداتفه وتسیود تراپ

نیمز هب تعاس مین هک ینکیم رکف یچ هب یراد . هلعش

یا هریخ

راگنا دوب هدیشوپ سابل اه هتشذگ لثم هک مدرک هاگن شهب

س هداز فارشا

نوا نوچ هسرب تدوخ راک هب ورب وت هرادن یطبر وت -هب

یایم دورف شرف هب شرع زا هعقوم

تفگ مشخ اب هلعش :

مرب دیاب نم هنکن هشیمن رخ منک راکیچ بخ ....

ماپ هنیشاپ ور شفرح اب هک باال متفریم متشاد اه هلپ زا

متشگرب
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وت یرب دیاب هنرگو یدب ماجنا دیاب هشاب المز هگا ههرآ -

ینک ادیپ اذغ اال غشآ لطس

ترضح ایلوا منکیم یراک هی هشاب فووا . هلعش

ح نومه رد مداد همادا مهار هب متشگرب اپ هنشاپ ور هرابود

متفگ :لا

یش قفوم مراودیما ینکیم یراک بوخ

رارق ومورآ ملد یلو مدش مقاتا دراو باال مدیسر یتقو

دنچ ضرع رد هک مدز ور همدخ صوصخم گنز تشادن

مدروآ شوج وت درک ترپ وشدوخ لگوس دش زاب رد هیناث

دیشیم دراو ندز رد نودب هک هرادن رد قاتا نیا هگم -

دیشخبب دز بل مورآ دوب هدیسرت هک لگوس

مقاتا دایب وگب ادوس هب مرادن راک وتاب وشمگ -

یرس یلو مدید ومشخ هلعش شامشچ وت هظحل هی مفرح اب

دعب دشدش جراخ قاتا زا مشچ تفگ یداع رانک دز وتوا

دروخ رد هب یقت هقیقد دنچ

ادوس وت -ایب

هرابود نییاپ تخادنا وشرس وت دموا درک زاب مورآ رد ادوس

مدز دایرف ابیرقت مدش ینابصعا شراکنیا زا تفرگ وشینیب

وتتسد یشیم نم کیدزن ارچ تینیب یراذیم وتتسد ارچ -

اااااه تینیب ور یراذیم
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وشاتسد اتود ولج متفر دموین رد ییادص ادوس زا یلو

متفرگ

نوریب مدیشکن تموقلح زا وتنوبز ات نزب فرح -یاال

توکس مزاب یلو

نزب فرح ااادوس -

دش نوور کشا ادوس مشچ هشوگ زا

هک یچب اب مگب یدیشک دنگ هب میگدنز مگب مگب یچ . ادوس

تزا مایم ه.ر.ز.هرد مرهاوخ یولج هریم موربآ یداد مهب

اقآ مرفنتم

وت زیچ هی طقف نم یلو دش جراخ مقاتا زا تفگ ونیا ادوس

ردام هراد ادوس ینعی نیایداد مهب هک یچب دیچیپیم مشوگ

هشیم نم هچب

اسیرتآ

متشه وداتفه وتسیود تراپ

رات وراج همه مدرک زاب ومامشچ مور یدرس زیچ نتخیر اب

عضاو مکی مدید مدرک زاب هرابود متسب وممشچ مدیدیم

هی وت مدرک هاگن فارطا هب مدوب کیرات قاتا هی وت دوب هدش

دیدیمن ومشچ مشچ یتح مدوب کیرات یاج
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یاهآ .... تساجنیا یسک یاهآ -

دزن فرح فرط یلو دموا شفک یادص

ماجنیا نم ارچ یکوت -

کیدزن مهب هراد مدیمهف شاپ یادص زا یلو دزن فرح مزاب

هشیم

وت دروآ وشرس درک زاب مرس ور زا وملا ش مهب دیسر یتقو

تسد اب متساوخ دش مرومروم دیشک قیمع سفن ماهوم

هتسب اج هی هب نهآ اب ومتسد راگنا متسنوتن هک منزب شسپ

ندوب

یدوگ وت درب وشرس درک وب وماهوم هک نیا دعب فرط نوا

متفگ یا هتساوخان هآ هک تفرگ یزیر زاگ مندرگ

منووووووج ++

نیسرآ -رآ....

یلو اجنیا یدرگرب هرابود یدرکیمن رکف هیچ . نیسرآ

هب یدموا شوخ منهج هب مگیم تهب وزااالن یتشگرب

یتخاس تدوخ ارب تنتفر اب هک یمنهج

مهن وداتفه وتسیود تراپ

مدرک شاگن سرت اب مور هبور دموا

هب ترارف همه نیا یسرتب مدیاب بخ یسرتیم هیچ . نیسرآ

دیسرن هجیتن
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یسرآ ....-رآ...

منهد وت دیبوک تسد تشپ اب

ینکب ینوتیم هک یراک نیرتهب االن نوچ وش هفخ . نیسرآ

هنیمه

دز گنز رفن هی هب دروآ رد وشیشوگ دعب

مارب یدروآ ومدوب هتساوخ هک ویزیچ دیمح .ولا نیسرآ

دیمح .................

نوریب مایم االن منم یرابنا شرایب بوخ لیخ . نیسرآ

درک شزاب تفر رد تمس هب درک عطق ویشوگ نیسرآ

تشگرب هک نوریب هرب تساوه

یرادن کاروخ باوخ هگید هک نک تحارتسا بوخ . نیسرآ

فرح ریگرد منهذ منم درک لفق تسب ورد تفر نیسرآ

دوب نیسرآ

مرادن کاروخ وباوخ یچ ینعی -

یب ندرک رکف مدید مدیسرن هجیتن هب مدرک رکف یچره

یچ مارب تشونرس ات منیبب ات مدش لا یخیب سپ سجیتن

داوخیم

نیسرآ

مدرک لفق ورابنارد نوریب مدز رابنا زا
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شاتسد هکنیا اب هنک رارف هرابود سین دیعب اسیرتآ واالزا

ستسب ینهآ کریت هب

دییامرفب .اقآ دیمح

مدرک هاگن شتسد وت بوچ وهب متشگرب

؟ ربخ هچ هرسپ نوا زا هشاب -

اقآ سا هجنکش قاتا .وت دیمح

سومان ور سد دیابن مهفب هک مدب یسرد شهب دیاب هبوخ -

هراذب دار نیسرآ

ماگن درک زاب دیمح وقاتا رد ات هجنکش قاتا میتفر دیمح اب

فقسزا هک ریجنز اب شتسداتود هک داتفا هرسپ نوا هب

داد هب درک عورش مهب داتفا شاگن ات دوب هتسب دوب نوزیوآ

متفر مدز دنخزوپ هی شهب ساجک مقشع هکنیا و قلا

ور وتفگ یخآ هی شمکش وت مدیبوک وتشم نیلوا شولج

دش ودال شمکش

؟ یاوخیم مزاب ای هبوخ -

ینزب ونم یاوخب هک یشاب یک .وت دبراب

مدز دنخزوپ هی شهب هرابود

ور یتشاذگ تسد وت هک یسک اسیرتآ رهوش دار نیسرآ -

شسومان

باال دروآ وشرس نانچ مفرح نیا اب دوب نییاپ شرس دبراب
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تسکش شندرگ متفگ هک

ز رهاوخ اب هک یسک ینیسرآ .وت....وت دبراب ....

ینیگمشخ یادص اب شمکش وت مدیبوک تشم هی هرابود

متفگ :

منم و ممممنز هههههمنز طقف سین منز رهاوخ نوا

؟ یییدیمهف شمنک یم مدوخ قشاع منوا و مممممشقشاع

قشاع هن یهاوخدوخ .وت دبراب

هک یاج ات شنوج هب مداتفا مدروآ شوج اعقاو هگید

یتقو تفگیمن مخآ هی یلو شمدزیم تشم اب دروخیم

رد لغب هک بوچ نوریب مدموا هجنکش قاتا زا شمدز بوخ

زاب وشرد متفر رابنا تمس هب متشادرو وشمدوب هتشاذگ

دنوم تباث مور اسیرتآ نوسرت هاگن هک مدرک

مداتشه وتسیود تراپ

یموناخ یا هدامآ بخ ... بخ -

نیسرآ .... سرآ . اسیرتآ

شامشچ وت سرت هک باال متفرگ وبوچ مدز دنخزوپ هی

دش رباربود

؟ هیچ ... نیا .... ووووا . اسیرتآ

مدروآ رد ندرک رکف تلا ح هب ومفایق
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بوخ ندز یارب هولا بلآ تخرد بوچ نیا ... نیا بوخ مموا -

هنومیمن تارب یتسوپ هگید هریگب وراجره هن

یسرآ هن .هن اسیرتآ ......

ولج مدروآ مدرک زاب کریت رود زا وشاتسد مدادن ناما شهب

تلا ابح متسب وشاتسد یتقو اسیرتآ یاه قتال اب هتبلا متسب

متفگ یروتسد :

ولج رایب وتاتشگنا

؟ یچ ارب ییچ . اسیرتآ

مشخ اب مه وت مدرک ومامخا

ولج رایب وتتشگنا متفگ -

ولج دروآ مورآ مورآ وشاتشگنا دوب هدیسرت منحل زا اسیرتآ

دیشک یدنلب غیج هک شاتشگنا ور مدیبوک باال مدرب وبوچ

ترارف هساو هبرض نیلوا نیا -

شسفن منک رکف هک مدیبوک هرابود باال مدرب وبوچ هرابود

تفر

نوهنپ مزا هام تفه ومچب هکنیا رطاخب هبرض نیمود -

یدرک

اسیرتآ تروص مدروایم لیلد هی مودک ره رس و مدز اتاجنپ

متفگ ومدز میرخآ دوب سیخ کشا :زا
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ه.ر.ز.ه ینزیم الس ارسپ همه اب هنیا هساو منیا

شاتشگنا هک داتفا شتسد هب ماگن مدیشک شندز زا تسد

ونیمه منم و هشیم دوبک ادرف منئمطم دوب هدش زمرق

متساوخیم

مکی وداتشه وتسیود تراپ

ینکیم هاگن تراکهاش هب یراد هیچ . اسیرتآ

مدرک هاگن شهب

ادرف ات هک یروج مدز بوخ منیبب مدرکیم هاگن متشاد -هن

مدز یلا ع هرآ مدید هک هش هایس

مهفیم مرفنتم تزا . اسیرتآ .....

شنهد وت مدیبوک تسد اب

رسمه یدوز هب هرارق وت یشاب رفنتم مزا ینکیم طلغ -وت

زادنن کتفج یکلا سپ یش نم

دزا دبراب مقشع اب هرارق نم نودنخن ونم اهاهاه . اسیرتآ ......

مدش هفخ منهد وت شتسد ندیبوک اب

تسد ریسا االن تقشع نیا ینودب دیاب یلو هرآ تقشع -

ترطاخب و هش تخبشوخ نوا یاوخیم هگا مهوت هنم

ینکیم جاودزا نم اب هدن تسد زا وشنوج

بصم ال یدرک راکیچ شاهاب ساجنیا دبراب یچ -
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نارگید سومان لا بند شمشچ هگید هریگب دای هک یراک -

هشابن

متسین تسومان -نم

مدنوراخ ومشیر هت تسد اب ومدز دنخزوپ هی

هلعش نوا هک نیا رطاخب منوا هشاب لطاب نومغیص دیاش -

اب هک هرن تدای یلو ... یلو دیچاپ مه زا ومیگدنز یضوع

ام نک رز رز مک سپ نم لغب وت یدرک هبرجت وندوب ز.ن نم

نمضرد ینیبمن وراسلا هگید هنرگو مینکیم جاودزا دوز هب

دوبان وشیگدنز تفرط دایب میکره و مشکیم متنوج دبراب

یشیمن میگید سک ملا یتسین نم ملا یتقو نوچ منکیم

مود وداتشه وتسیود تراپ

ندیدنخ هب درک عورش دعب درک ماگن مکی لوا اسیرتآ

ردقنا مرمع وت نیسرآ مرگ تمد مدیدنخ ردقچ یاو . اسیرتآ

ملد ادخ یاو ملد یاو مدوب هدیدنخن

مدیپوت شهب مشخ اب

اه؟ یدنخیم یچ -االنهب

دش یدج عفد هی اسیرتآ

مزاب یدرک رکف اه یدرک رکف یچ تدوخ شیپ .وت اسیرتآ

منکیم جاودزا تاهاب موربآ رطاخب ومنکیم تیرخ لبق ثم

ممچب هرخیم وموربآ دبراب یرس نیا یدرک هابتشا هگید هن
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هشاب وت ملا راذب

مدیم نوشن شهب هرآ داوخیمنونم هک دز یرز هچ االن نیا

شدنلب وشتمس متفر مشخ اب هیچ نم ندرک در تبقاع

ورد هجنکش قاتا تمس شمدرب میدش جراخ رابنا زا مدرک

متسب ورد وت متفر ممدوخ وت مداد لوه وراسیرتآ مدرک زاب

مدرک لفق

دبراب .راب... اسیرتآ

هک دبراب تمس هرب تساوخ دش دنلب شاج زا روز هب اسیرتآ

متسب نوتس هب مدرب متفرگ وشتسد

هک یراک هک متفگ اه- یدرک راکیچ شاهاب درمان . اسیرتآ

نارگید سومان هساو هشن جک شمشچ

نم نوا سومان هب یراد مشچ وت هک .عفال اسیرتآ

شدزمان ......

شیکشا یامشچ اب دش تکاس شتروص وت مدز هک یلیس اب

دش هریخ مهب

یتسه یک دزمان وگب هگید راب هی یراد تئرج -

شلو . دبراب . ...

؟ یبوخ دبراب . اسیرتآ

وت مدرک وماتسد مدادن تلهم هدب وشباوج دایب دبراب ات

ومرس مدیشک متفرگ ماتسد وت وشاهوم زا تشم هی یاهوم
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نیگمشخ یادص مگب یزیچ متساوخ ات ششوگ مد مدرب

مدینش ور هرسپ نوا

نزن مدزمان هب تسد یضوع نک شلو . دبراب

موس وداتشه وتسیود تراپ

االنهی یلا بانج دزمان نیا هک هرن تدای یلو هرآ تدزمان -

هراد نم زا هچب

دش نیگمشخ ربارب ود شادص

نم یارب هدرک راکیچ بقال مقشع سین مهم نم یارب . دبراب

هدرک باختنا ونم هک همهم مقشع االن

شتمس متفر

و ینزیم فرح تنهد زا رت هدنگ یراد رسپ هدزاش -..

فرطنوا زا دش ودال درد زا هک شرمک وت مدیبوک تشم هی

دیشکیم غیج طقف اسیرتآ

دددددد ب ب .راب اسیرتآ

دبراب تفوک دبراب درد -

هیچ نینودیم هخآ نینک تولخ مکی هکلب مراذیم نوتاهنت -

هگید زیچ وهی دینیب یمن ومه هگید هنوترادید نیرخآ نیا

زا یلو دینک یظفاحادخ ب.و.س ومه نینوتیمن هک فیح

رود ...هار ...
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مدموا هجنکش قاتا زا هدنخ اب مدادن همادا مفرح هب هگید

نوریب

اسیرتآ

دبراب تمس مدنوخرچ وماگن نیسرآ نتفر نوریب اب

؟ هدرک تتیذا یلیخ هبوخ تلا ح دبراب -

دز مهب درد رپ دنخبل هی درک دنلب وشرس درد اب دبراب

ملگشوخ .هن دبراب

وراکنیا وت اب نم رطاخب داوخب هگا وگن غورد نم هب دبراب -

منکیم جاودزا شاهاب نم هنک

مدینش ودبراب نیگمشخ یادص

هریم هک یقلح اهنت ینکب مشرکف یتح ینکیم طلغ .وت دبراب

یدیمهف هنم فرط زا هقلح نوا و نم بناج زا تتسد وت

مراهچ وداتشه وتسیود تراپ

وت دموا نیسرآ و دش زاب رد نوچ مدب وشباوج متسنوتن

مراد تریغ منز ور نم نوتتولخ هتسب بخ بخ... . نیسرآ

متسنوتن یلو دش تشم مشخ زا دبراب هتسب یاتسد مدید

تسود ونیسرآ هتسرد نک یراک هی تدوخ ادخ منک یراک

منم ادخ منک راکیچ متفرگ وخ دبراب یاینوبرهم اب یلو مراد

یلو دش ضوع مقشع سح مگیمن مراد ساسحا مرتخد هی
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اب مدموا مدوخ هب نیسرآ یادص اب مدش دبراب هتسباو

دوب دبراب هینوشیپ ور هک یتلک ندید

نیسرآ هههن -

مدرکیم هاگن نیسرآ هب گنگ

نوج وینکیم جاودزا نم اب ای نک باختنا .حاال نیسرآ

هدرم یلو ینکیم باختنا وتقشع ای یدیم تاجن وتقشع

شیریگیم لیوحت

هنزو هی راگنا منزب مفرح متسنوتیمن متخیریم کشا طقف

تمیق ینعی یچ ینعی منوبز ور نتشاذگ ییولیک رازه

هروخیم قاط دبراب نوج اب میدازآ

؟ یچ ینعی ... نعی -

هک یگیم لباقان هلب هی نم هب وت سداس یلیخ . نیسرآ

باختنا وتقشع یاوخب هگا یلو ممانسانش وت هریم تمسا

مدیم تلیوحت هدرم ینک

مدینش ودبراب یادص

رکف مسیلپ هی نم هنک هنوتیمن یطلغ چیه نیا اسیرتآ . دبراب

وت متفگ یچ تهب هرن تدای هتحار سیلپ هی نتشک یدرک

هنم هقلح تتسد یزادنیم هک یا هقلح اهنت

اب شافرح هب مدادیم شوگ متشاد طقف دوب نییاپ مرس

مدرک دنلب ومرس نارگن شخآ یادص
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دبراب -

شفرح طسو دیرپ نیسرآ هکهنزب فرح دموا دبراب

هرادن یبیع هشاب ینک لوبق یاوخیمن هک نیا ثم . نیسرآ

مامشچ سرت زا منم داد راشف دبراب ینوشیپ ور رتشیب وتلک

مدیشک دایرف مدوجو قامع هت زا کیلش یادص اب دوب هتسب

ددددددددبراب ننننننننننیسرآ هههههههن -

مجنپ وداتشه وتسیود تراپ

نیتمار

ملا حشوخ میلا ح هی سلماح ادوس مدیمهف هک یزور زا

ا مراد هچب نیا هب تبصن یششک سح هی اما ارچ منودیمن

هک مدیشکیم هشقن هدنیآ یارب مدوب مقاتا هرجنپ یولج المن

متشگرب دروخ رد هب یقت

وت -ایب

وت دموا ادوس دش زاب رد

سلماح تفگ هکنیا دعب هخآ مدرک بجعت ادوس ندید اب

رظنرد ومیکدزد یاندز دید ماوخن هگا هتبلا دموین مولج

میریگن

؟ هدش یزیچ ینکیم راکیچ اجنیا وت ادوس -

ور تفرگ وشتسد لومعم قبط نییاپ تخادنا وشرس ادوس

شینیب
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تعاس کی نوت زا دموا شتسار بخ بخ.... . ادوس

مریگب یصخرم

؟ هدش یزیچ ارچ یصخرم -

دموا شدوخ هب یرس یلو دش لوه هظحل هی ادوس

دیرخ مرب ماوخیم شتسار بخ بخ.. . ادوس

رد هک مگب یزیچ متساوخ مدرک شاگن ومدرک زیر ومامشچ

وت دموا هلعش دش زاب اوه یب قاتا

یلو ساهنت نیتمار مدرکیم رکف دیشخبب .اا هلعش

نوج ادوس ییاجنیا مهوت متسنودیمن

دز دنخبل هی شهب مادوس دوب هتفگ هرخسم تلا ح ««هب

متفگ ومتفر هلعش هب هرغ مشچ :هی

ینزب رد وت هرادن رد قاتا نیا

ادخروت نک لو یمار یاو . هلعش

هلعش -

ومور هنم هباوج رظتنم هقاتا وت ادوس دموا مدای هزات دعب

یب یلو هدرک هنول شاشچ وت سرت مدید شتمس مدرک

دیون اب هتبلا یرب ینوتیم متفگ توافت

نون .مم... ادوس

نوریب دز قاتا زا ادوس
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؟ یراد راکیچ هلعش بخ -

ریز تاراکتمدخ یتسنودیم وت منودب متساوخیم .واال هلعش

نریم یبآ

؟!!؟ روظنم -

یچیه . هلعش

ماتشم نیب وشتسد هک هرب تساوخ دش دنلب شاج زا هلعش

مداد راشف ومتفرگ

؟ روظنم متفگ -

دیچپیم شدوخ هب درد تدش زا هلعش

ومتسد نک لو دموا مدرد نیتمار خخخخآ . هلعش

منک لو وتتسد ات وگب وتروظنم -

مدرشف رتشیب وشتسد دعب

ادوس یتسنودیم مگب متساوخیم طقف یچیه خخآ . هلعش

سلماح

نیمه طقف - مدرک زیر ومامشچ مدرک لووشتسد

دوب هدش زمرق شتسد دیلا میم وشتسد هلعش

تشگیم شچب طقس یارب اج هی لا بند هکنیا هگید . هلعش

متفرگ وشقی ومدروآ شوج شفرح نیا اب
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ه.ر.ز.ه یداد سردآ هنکن -

هلعش .

مشش وداتشه وتسیود تراپ

مدادیم دیابن ارچ مداد ههرآ نیتمار هتچ خخآ

سسسسردآ -

دش داشگ شامشچ هلعش

؟ یچ سردآ ؟ یچ . هلعش

ننکیم طقس هچب هک ینوتسربق نوا سردآ -

هچب هنکن اموس منودیمن نم امود نک لو ور هقی لوا . هلعش

ههوت

هن ای یگیم هرادن یطبر وت -هب

دز یدیلپ دنخبل هلعش

.چن هلعش

هشوگ هی ور هلعش دزیم یبصع کیت مشخ تدش زا مامشچ

زاب ور وشک رد متفر ما هعلا طم زیم تمس هب مدرک ترپ

هلعش شیپ متشگرب متشادرو ومراد نماض وقاچ مدرک

شگرهاش ور متشاذگ ور وقاچ متفرگ وشقی هرابود

؟ یگب یاوخیمن مزاب -
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یرادن تسود هک وت دعب یرادن ونم نتشک تئرج .وت هلعش

نادنز یرب

مدز دنخ شین هی شهب

مهب هعماج وت لگنا هی نتشک یارب مشدعب منوتیم اقافتا -

ندیم میقیوشت

سفن تحار هنوتن هک یروج مداد راشف رتشیب وروقاچ دعب

هشکب

مگیمن میشکب ونم . هلعش

راشف رتشیب وروقاچ درکیم یزاب مباصعا اب تشاد هگید

هبارخ عضو دید هک هلعش دش یراج شزا نوخ هک مداد

هتفر اجک مگیم طرش هی .هب هلعش

دز کیت هرابود مامشچ

؟ یییییییییییچ -

تفگ یتخس هب هلعش :

ترامع هب مرسپ ندنودرگرب

یاوخ یمن یا هگید زیچ اباب -هن

تفگ یتخس هب هرابود هلعش :
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هرن تدای گنل نم شیپ تراک عفال

مدیرغ مدمویم هار شاهاب دیاب دوبن یا هراچ

؟؟؟ هتفر اجک هشاب -

مدز قاتا زا یرس مدرک ترپ ور هلعش تفگ وسردآ هلعش

مدش طایح دراو مدش ریزارس اه هلپ زا نوریب

هدش یزیچ .اقآ دیون

یرب ادوس اب دوبن رارق هگم ینکیم راکیچ اجنیا -وت

نییاپ تخادنا وشرس دیون

نتفگن مهب یزیچ ادوس . دیون

عف یلو مدروآ شوج تفگ موناخ نودب ور ادوس هک نیا زا

متشاد یرت مهم راک ال

رایب ونیشام ورب -

مشچ . دیون

وماپ یلطعم یب مدش راوس یرس دروآ ونیشام تفر دیون

لحم هی هب مدیسر هقیقد جنپ لهچ دعب زاگ ور متشاذگ

هبورخم

هبارخ یلیخ نوشیگدنز عضو هک اه هلحم نوا زا

مدش هدایپ نیشام زا مدش ازیچ روجنیا هبارخ لا یخیب

مشک پال دوب هدیرپ ور وگنر یبآ رد هی لا ۸بند یتقو هشاب
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هک منزب گنز متساوخ مدرک ادیپ ....

متفه وداتشه وتسیود تراپ

زیچ هی ات مدرک نیمز هب هاگن هی نرادن یزیچ یگنز مدید

وگنس مدش ودال داتفا گنس هب ماگن هک منک ادیپ بوخ

هب مداتفا هفقو هنودب مکحم مدرک فاص ومرمک متشادرب

دموا نز هی یادص هک رد نوج

مایم االن اسیاو یدروآ رس هگم هشوه هنز.

نم یارب هک هیناث دنچ دعب دموا ییاپند خل خل یادص مدعب

درک زاب ورد تشذگ رمع هی

؟ ینزیم رد نیچمه ارچ هیچ نز.

هک مدینشیم متشپ ور هنز یادص وت متفر مداد لوح ور هنز

ادوس لا بند مشچ اب نم یلو درکیم روغلب ترپ وترچ یه

زا هنز هک هنز تمس متشگرب مدرکن شادیپ یتقو مدوب

متفر مکحم ومدق ود نوا یلو بقع تفر مدق ود سرت

ساجک نم نز متفگ دنلب یادص اب متفرگ ور هنز هقی ولج

دش ریش مور وت هرابود هنز

واب دایب داب راذب رانک ورب هیرخ مودک هگید تنز تنز هنز.

دوب مهم تارب تنز هگا وت هنکیم منز منز نیچمه

راکیچ شاب رخ یوت سین مولعم اجنیا دایب یتشاذیمن

هنک طقس ور هچب دموا تسرت زا هک یدرک
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نوچ یدنبب وتکف رتهب -....

.اقآ ادوس

متفر مدرک لو ور هنز هقی ادوس تمس متشگرب مشخ اب

نیمز شخپ ادوس شتروص وت مدیبوک ناوت مامت اب شتمس

نوا ادوس تروص وت نم ندیبوک اب دمویم نوخ شبل زا دش

نوشمه هب ور دبرع اب ندیشکیم غیج ندوب اجنوا هک ییانز

متفگ :

رامرهز درد

متفگ ادوس هب ور دعب :

وشاپ وشمگ

درکیم ماگن سرت اب ادوس

مدز هدبرع عفد نیا

تربخ وشمگ متفگ -

دش دنلب سرت اب ادوس

مولج دموا هنز هک مرب متساوخ مدیشک متفرگ وشوزاب

پ یچ ملوپ اجک هنز.

دش لش ادوس یوزاب زا متسد

هروخیم ات متساوخ ادوس فرط متشگرب دعب ... هگم -

بقع دیشک وشدوخ هک شمنزب
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.هنز

متشه وداتشه وتسیود تراپ

مداد شهب یکلا ومتقو هی یلو هدزاش هن

هداتفین یقافتا چیه مچب یارب هک دش تحار ملا یخ یتقو

متفگ هنز هب :ور

نوا یدرکیم وراکنیا هچرگ یاوخیم یچ هدرکن راک یارب

ینکن اطلغ نیا زا هگید هک مدرکیم عطق جنرآ ات وتاتسد

.اقآ ادوس ...

ادوس هک مدش تکاس هک مداد شتسد هب راشف هی متسد اب

تفر فعض درد زا

اح ره ....هنز.هب

مد مدرب ومرس منم دش تکس هک شتمس متفر مدق ود

متفگ مورآ ششوگ :

منکیم تفخ نوچ یش هفخ رتهب

داد تروق وشنهد بآ سرت اب هنز

رطخ مدآ نم نک جک وتار یدید منم هیاس سرتب نیرفآ -

میکان

ییازک هنوخ نوا زا متفرگ وشوزاب ادوس تمس متفر

ممدوخ نیشاموت مدرک ترپ ورادوس نوریب میدموا
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ونیشام میدیسر یتقو مداتفا هار مدز ویزکرم لفق متسشن

تمس رد متفر مدش هدایپ نیشام زا مدرک کراپ بترم ان

دراو نوریب شمدیشک متفرگ وشوزاب مدرک زاب ورادوس

بخ یلو منک شلو هک درکیم قتال یلک ادوس میدش ترامع

مدوخ لغب قاتا وت باال شمدرب اه هلپ زا تسنوتیمن

مدرک لفق نوریب زا متسب ورد شمتخادنا

یدیمهف ینومیم وت نومه یرایب ایند هب ومچب هک ینامز -ات

؟

سلماح ادوس یییچ . لگوس

نیمز ور داتفا اجنومه

ینودرگیمرب ومچب یک تچب ونز زا منیا بخ . هلعش

مدش هریخ شامشچ وت

شلا بند متسرفیم ادرف -

هلپ هار ور لگوس درک کرت ونومعمج یلا حشوخ اب هلعش

تشاد شندرک مورآ رد یعس میناهدرکیم هیرگ تشاد

و لگوس هب ور دمویم قاتا زا مادوس یاه هیرگ یادص

مدرک هیناه

هشاب نوتساوح سنوخ نیا مناخ دعب هب نیا زا ادوس -

هفرط نم اب هش تحاران هک نیگب یزیچ شهب

تفگ دش دنلب مشخ اب عفد هی لگوس :
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هشاب مرهاوخ هگا یتح مرادن یراک هیه.ر.ز.ه اب نم

مقفاوم لگوس اب منم . هیناه

یاوخیمن لگوس امش و هیناه یقفاوم لگوس اب روطنیا -هک

نیشمگ نیجارخا ود ره سپ ینک راک ه.ر.ز.ه هی هساو

نوریب

اسیرتآ

دشیمن کشخ مامشچ کشا

مهن وداتشه وتسیود تراپ

تدش میرگ هرابود هشب نیچمه دیاب ارچ ادخ ارچ هخآ

مداتفا شیپ تعاسود هدای تفرگ

شیپ تعاسود

مدیشک غیج مدوجو قامع مامت اب کیلش یادص اب

ددددبراب نننننیسرآ هههههن -

زاب ومامشچ نیسرآ هدنخ یادص اب هک دش ثکم هظحل دنچ

مدرک شادص سرت اب دوب هتسب شامشچ دبراب مدرک

دبراب -

درک ماگن نوزرل یامشچ اب درک زاب وشامشچ مورآ دبراب

دز بل مورآ

مبوخ . دبراب
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مدرک هاگن دیدنخیم تشاد زونه هک نیسرآ هب

؟ یدنخیم یچ یارب منودب منوتیم -

گرم مد ات هک یراد شسود ردقچ هک نیا هب هتبلا . نیسرآ

دش یدج دعب « تفگیم هدنخ اب ورانیا » شیتسرفیم

هشزغم وت فاص دعب یرس دوب ییاوه ریت یرس نیا . نیسرآ

یتسه تلبق میمصت ور مزونه

مسرتیم شزا یلو مراد شسود ادخ متسب درد اب ومامشچ

وج هکنیا ثم .هن نیسرآ ....

منکیم جاودزا تاهاب لوبق هشاب -

دیشک دبرع ابیرقت دبراب

ههههههههن اسسسسسیرتآ . دبراب

علو ل.ب.ماب ور تشاذگ ل.ب.ش.و متمس دموا نیسرآ

وشامشچ هک دبراب هب داتفا ماگن درک ندیسوب هب عورش

دیکچ شامشچ زا کشا هرطق هی دوب هتسب

دعب نوم هسوب نیلوا منیا هراک نیرتهب نیا . نیسرآ

مداهنشیپ

حلا

وت دموا نیسرآ دش زاب قاتا رد

؟ ینکیم هیرگ ارچ هدش یزیچ . .... شوخ .سالم نیسرآ
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مدرک کاپ وماکشا

م دون تراپ

یچیه

؟ اسیرتآ هدشیچ باوج هدش میچیه . نیسرآ

ینکیم مراداو روز هب یراد نیسرآ یونشب یاوخیم یچ -

؟ هتچ هتچ یسرپیم یه ممدوخ الک وت حاالهک مش تنز

ینکیمن جاودزا نوا اب هک نیا رطاخب هنکن . نیسرآ ....

ماوخیمن نوریب ورب مفساتم طقف نیسرآ مفساتم تارب -

تمنیبب

درک لفق مرد نوریب دز قاتا زا درک ماگن تحاران نیسرآ

منک رارف منوتیم هگید راگنا هه

مدوب هریخ نوریب هب هرجنپ زا ماپ ور متشاذگ ومرس

نیسرآ

رتفد متفر مدرک لفق ورد نوریب مدموا قاتا زا یتحاران اب

ناویل وت متخیر مدروآ رد یکسیو مراب وت زا مراک

مزاب مدشن مورآ یلو باال متفر سفن هی شصوصخم

سفن هی متخیر هرابود و هرابود باال متفر سفن هی ومتخیر

مدعم مدوب هدرک مومت ور هشیش هی لماک مدروخ

دوب دب حملا تخوسیم
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قققققوا -

یچره سیورس وت مدنوسر ومدوخ حملا نوا اب یرس

زا دش رتهب حملا یتقو مدروآ باال ومدوب هدوب هدروخ

زاب وقاتا رد متفر قاتا رد تمس هب نوریب مدز سیورس

مداسیاو شرد ولج اسیرتآ قاتا مرب ات نوریب متفر مدرک

متسنوتن هک منک رد دراو متساوخ مدروآ رد مبیج زا ودیلک

دیدیم اتراهچ ورد مامشچ

حرف .... حرف فووا -

باال دموا حرف هقیقد ود ضرع رد

اقآ .هلب حرف

نک زاب ورد نیا -

مشچ . حرف

قاتا دراو منم تفر ودرک زاب ورد تفرگ مزا ودیلک حرف

دوب باوخ اسیرتآ مدش

مقشع مرب تنوبرق یهلا -

ودیزرل شاکلپ هک مدرک زان وشتروص شکیدزن متفر

درک زاب وشامشچ

ینکیم راکیچ اجنیا .وت...وت اسیرتآ

رس مممممدنییییآ رسمهههه هب مدمممموا یچییییه -

منززززب
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نوریببب ورب . اسیرتآ

مینک حلا مکی ماوخییییم هززززات مرررررب اججججک -

؟ یتسسسم .وت اسیرتآ

هدننک تتتتسم هدام هی شیپ مدموا -هرآ

ننیسرآ . اسیرتآ

ننننیسسسسرآ نوج -

ورب ادخوروت . اسیرتآ

ممماااوووخخخیییممم مرررریمننن ممممتفگ مممممنم -

تتتتاااابب مممنننککک لللا اااححح

مماوخیمن . اسیرتآ

دییدههت دیییاااب طققف ووور ووتت هههک نننیا ثثثم ههههن -

دبببرررااب ایی ییاایییم دررککک

شاب هتشادن یراک دبراب هب طقف هشابهشاب . اسیرتآ

مکی ودون وتسیود تراپ

نیییرررففآاااااآ -

و مدز همیخ شور شدعب ......

دبراب

هقلح هب زونه ممشچ دوب هدشن کشخ زونه مامشچ کشا
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هنیمز ور االن یلو متخادنا اسیرتآ تسد هک دوب ینوشن

نوا یتقو مدیشک یدرد هچ مداتفا شیپ تعاسود هدای

هک ینامز یتح دیسوبیم ومقشع ل.ب.ا.ی تشاد لا غشآ

درد ردقنا دوب یضوع دمحا نوا تسد ناگورگ مردام

رس اب یروطنیا هک یدرک مقشاع ارچ ادخ مبلق تشادن

اسیرتآ ارچ ال صا دوب یچ مقشع نیا تیاکح نیمز متفیب

مدرمیم هگا هنک جاودزا تفص نوویح نوا اب درک لوبق

اسیرتآ خآ مشکیم سفن مراد طقف االمن هچرگ دوب رتهب

یدرک مدوبان ماهاب یدرک راکیچ

هشیم ادخ دوب هدش هدرم نوخ هک مدرک هاگن متسد هب

وت متسد زا هک یزور زا شسود نم یشخبب مهب وراسیرتآ

رتخد نیا زور نوا زا هرآ درکیم رارف اه هچوک سپ هچوک

سگید سک تسد نم تب االن یلو نم تب دش

هزوسب حملا هب شلد دیاش مدرک لد ودرد ادخ اب حبص ات

هنودرگرب مهب داوخب

نیسرآ

متسین مدوخ قاتا وت مدید مدش رادیب باوخ زا هک حبص

مدرک بجعت

؟اه؟ یدرک بجعت ارچ هیچ . اسیرتآ

هیبصع ارچ نیا او

یریگیم هچاپ ارچ هتچ -
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سین تدای یچیه بشید زا یگب یاوخیم ینعی . اسیرتآ

وخ -هن

دش فاص میرازهود هک مدرک هاگن مدوخ تیعضو هب دعب

ینک تداع ازیچ نیا هب دیاب هدش یچ هگم حاال وووا -

مدز شهب کمشچ هی

دیاب شوپب سابل حاالم میمسر نز یشیم هگید زور دنچ -

نومیسورع دیرخ میرب

سابل مدش دنلب اسیرتآ دوبک و خرس هفایق هب هجوت نودب و

:یب تفگ هک مدینش رخآ هظحل نوریب مدز قاتا زا مدیشوپ

مشوپب سابل شولج دیابن ساجنیا نز هی هگیمن ایح

متفگ ییورپ اب شتمس متشگرب :

هچ وت هب همنز

مود ودون وتسیود تراپ

نیمه نوریب مدز قاتا زا اسیرتآ ی هفایق هب هجوت نودب و

یطاق یزیج نتسکش اب اسیرتآ غیج یادص متسب ورد هک

متفرگ هلصاف رد زا مداد نوکت شارب رد تشپ زا رس هی دش

مدموا متفرگ شود هی مومح متفر لوا مقاتا وت متفر

یکشم نوتک راولش هی اب مدیشوپ دیفس نهاریپ هی نوریب

نوریب مدز قاتا زا مداد تلا ح وماهوم وم سکاو اب مکی

هپاناک ور دوب هدموین نییاپ زونه اسیرتآ نییاپ هقبط متفر
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دوب ناکشا دز گنز میشوگ هک دایب اسیرتآ ات متسشن

ناکشا سالم -ولا

؟ یبوخ شاداد .سالم ناکشا

مشاب تحاران هشاب مرانک مقشع هشیم هگم ممبوخ -هرآ

؟ یاوخیم یچ یدزن گنز نیا هساو وت منودیم یلو

یدرک لمع مفرح هب مسرپب مدز گنز ههرآ بخ . ناکشا

فووا

ههرآ هتخس هکنیا اب ههرآ -

رارف مزاب نوا ینک رتدق یچره وت نک سب نیسرآ . ناکشا

هنکیم

مدز هدبرع هعفد هی

منکیم ملق وشاپ یانوختسا ههدرک طلغ -

همرظتنم انایک مرب دیاب نم حاالعفال بخ . ناکشا

ظفاحادخ شاب -

یتقو هک تفر زورید تمس هب مدرکف مدرک عطق ویشوگ

ور هبور ناکشا اب نوریب مدموا مدز بوچ اب ور اسیرتآ

یتازاجم هچ متفگ شهب یتقو دیمهف ناکشا یتقو مدش

اب زور ره هک دوب نیا شتازاجم » متفرگ رظن رد اسیرتآ یارب

اسیرتآ یاتشگنا ور هبوکب ولا بلآ بوچ نوا »
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نیچمه هرتهب تفگ منوش ور تشاذگ وشتسد ناکشا هک

تدوخ یارب اسیرتآ بلق وت هکنیا یاج هب نوچ ینکن یراک

ینکیم رود تدوخ زا ونوا یزاسب هنوخ

مایب هار اسیرتآ لد اب هک مداد لوق ناکشا هب اجنوا

مدامآ .نم اسیرتآ

یلو رازه ور تفر مرپآ شعضو ندید هک شتمس متشگرب

هدیشوپ دیفس وتنام هی منک لر تنک ومدوخ مدوب روبجم

زایتما هی شندوب زاب ولج یلو وناز ور ات هتبلا زاب ولج دوب

ات هک یکشم ینوفارس ریز هی وتنام ریز دعب هنکیم مک شزا

ب.ا.س ور

لماک مششیارآ هزات یکشم توب و یکشم قاس اب دوب ن.ش

دوب هدرک نوشفا مشاهوم دوب

؟ یدیشوپ هیچ نیا .... نیا -

تفگ یرایبرد صرح نحل اب اسیرتآ :

تاهاد راولش وتنام نگیم نیا هب ام تاهاد .واالوت اسیرتآ

منودیمن ورامش

اسیرتآ هب ور مدرک شزاب یمک دعب متسب مشخ زا ومامشچ

موس ودون وتسیود تراپ

یاوخیمن هکوت مقشع رایبرد وسابل نیا ورب مموناخ اسیرتآ -

ننزب تدید سابل نیا اب ادرم
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تخادنا یاباال هنوش اسیرتآ

مایم اسابل نیمه ایاب ننزن دید ناوخیم هچ نم .هب اسیرتآ

مایمن ای

هدب ربص ادخ فووا

میرب ایب بوخ لیخ -

نتفر هار هوشع اب مگب هچرگ نتفر هار هب درک عورش اسیرتآ

مدز ترامع زا مشخ اب منم نتفر هار ات مگب هرتهب یلیخ

فیرشت همشرک زان اب موناخ ات مدش نیشام راوس نوریب

دش زاب نیشام رد یدروخ باصعا هقیقد هد اب هرخ بال نرایب

زاگ نانچ هتسشنن هتسشن مگب یروطنیا هتبلا هتشن اسیرتآ

ورد وت دروآ وشاپ یرس دیشک هفخ غیج هی اسیرتآ هک مداد

تسب

یدب نومنتشک هب یاوخیم هنووید هتچ . اسیرتآ

هی هدروخ مباصعا هک االن متسنودیم نوچ متفگن یچیه

ات مدرکیم یگدننار شهب هجوت نودب سپ مگیم شهب زیچ

کراپ ونیشام متشاد هگن متساوخیم هک ییاج هب مدیسر

مدرک

وش هدایپ -

؟ یچ هساو . اسیرتآ !

یمهفیم وش هدایپ -وت
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نیشام زا ممدوخ دش هدایپ نیشام زا وتفگن یزیچ اسیرتآ

هب متفرگ وراسیرتآ تسد مدرک لفق ورارد مدش هدایپ

میتفر یشورف طال تمس

نیدموا شوخ دار یاقآ .سالم یمدان

نونمم -

تفگ مشوگ مد مورآ اسیرتآ :

؟؟ اجنیا میدموا یچ ارب

مداد وشباوج مورآ منم

هقلح دیرخ یارب -

.اما اسیرتآ ...

نوخ شیپ تمس متفر اسیرتآ هب هجوت نودب

سدامآ متفگ هک یاهتس -

دار یاقآ .هلب یمدان

مدوب هداد شرافس هک ینوشن نوا عالهو هب نوشرایب سپ -

دار یاقآ مشچ . یمدان

متمس دموا اسیرتآ تفر یمدان

یزاین تافیرشت نیا هب هیروص ام دقع تروص ره .رد اسیرتآ

دوبن
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شتمس متشگرب باال تفر موربا هی شفرح اب

نیا سپ یش میئاد نز هرارق وت هیروص ام دقع هتفگ -یک

تهب دیابن یراد بحاص وت هدیم نوشن نیا سین تافیرشت

نشاب هتشاد مشچ ..

دییامرفب . یمدان

اسیرتآ

یدنسپیم ومودک نیبب مقشع . نیسرآ

منودیمن یلو مدوب لا حشوخ ملد هت نوخ شیپ تمس متفر

یلو منکیم جاودزا نیسرآ اب مراد هکنیا رطاخب دیاش ارچ

هگید هصقریم هدزن روطنیمه نیسرآ مدادیم نوشن دیابن

هکنیا حلا هب یاو ...

ییاجک اسیرتآ . نیسرآ

مدرک هاگن شهب

مراهچ ودون وتسیود تراپ

زادنب هاگن هی اه هقلح هب ایب ییاجک . نیسرآ

ودنق هنوخراک ملد وت همهفن هک مداد نوشن تحاران ومفایق

هب یلو مدرک هاگن نوشمه هب ولج متفر هداتفا هار رکش

متفگ نیسرآ :

نتسین دب نبوخ
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هتفر باال وربا اب نیسرآ

نک باختنا ویکی سپ . نیسرآ

تروص هب دوب هتفرگ وممشچ یلیخ یکی اه هقلح نیب

یروج ور هقلح دعب دوب هدش یراک نیگن شور بیرا

تلا ح هدموا هفاضا شزا مکی راگنا هک ندوب هدرک تسرد

مداد شنوشن متشگنا اب دوب گنشق یلیخ ندوب هداد

هرت لمحت لباق زاب هبوخ نیا -

نوکشیو هی یلو دز یرابجا دنخبل هی نیسرآ مفرح نیا اب

وبآ هک تفرگ مزا هنیبن ورام هدنشورف هک یروج زیر

ممشچ ولج دموا مدادجا

متفگ هک نوشن هقلح نوا اب هقلح نیا دش سپ . نیسرآ

ونیسرآ مسا نوشدره ور شلبق طقف نوشدرایب مارب هشیم

دینک که یسیلگنا هب

هقلح مشچ تفگ بل ریز دعب تخادنا نم هب هاگن هی یمدان

درب تشادرب ور

نم تمس تشگرب نیسرآ هدرم نوا نتفر دعب

دوب یفرح هچ نیا یربب وموربآ اج همه دیاب ینعی . نیسرآ

ین طوبرم وت -هب

...اال یرتآ . نیسرآ ....

دموا هدرم هقیقد دنچ دعب هرخ بال
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مجنپ ودون وتسیود تراپ

میدش نیشام راوس میتفر مهاب داد وراه هقلح لوپ منیسرآ

هقلح هی درک زاب وسکاب هی رد نیسرآ میدش راوس هکنیمه

متسد درک دروآ رد ور دوب نوشن نومه منک رکف هک

جک تاشچ مراد تسود طقف ینم دزمان .زااالنوت نیسرآ

یرایمن رد تتسد زا منیا منک تروک ات هرب

هقلح هب مدیسرت شزا ییادخ هک مرایبرد وشادا متساوخ

ونم هک یسک هتبلا » دوب لکشوخ منیا مدرک هاگن منوشن

شحرط »هب هگید همولعم لوا زا شباختنا هنک باختنا

یتقو یلو سادج هقلح اتود نییاپ زا راگنا هک مدرک هاگن

نیگن هی شور دعب نیکی هن یمهفیم هطقن هی هب نسریم

ا مدرک هاگن هار هب مدش نوشن هقلح لا یخیب تشاد گرزب

مسرپن ؟ مسرپب ونم هربیم اجک ینعی هنوخ میرب مدرکیم کف

مسرپب راذب ؟

میریم اجک -

سورع سابل نوزم . نیسرآ

یچ هساو هگید نوزم ییچ -

میراد سورع سابل هب زاین . نیسرآ

ففوا -

هدایپ منم دش هدایپ نیشام زا وتشاد هگن نوزم هی یولج
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میدش نوزم دراو مهاب مدش

وگب مهب دموا تشوخ اسورع سابل زا مودک ره .زا نیسرآ

ور نتشگ هب میدرک عورش مهاب هشاب متفگ مفایق نومه اب

دمویمن مشوخ منم دوب هدیشوپ تشاذیم تسد مودمره

هدنب ود هک زان یلیخ سابل هی هب دروخ ممشچ عفد هی هک

میقب دوب هدش یزود جنم مشفان ات شاه هنیس تمسق دوب

ونیسرآ تسد دموا مشوخ یلیخ دوب روت و دننام رپ تلا ح

دوب لگشوخ ردقنا هسورع سابل نوا تمس مدیشک متفرگ

منک یزاب شقن دیاب تفر مدای هک

دموا رد متسد هیچ خخآ . نیسرآ

وسابل نیا نیسرآ یاو -

متفرگ رظن دم سابل تمس ومتسد و

سابل نیا .... ییچ . نیسرآ

هن هگنشق -هرآ

مشش ودون وتسیود تراپ

مریگیمن ونیا نک باختنا هگید یکی ال .صا نیسرآ

ماوخیمن سورع سابل منم سپ -

شاهوم وتدیشک وشتسد نیسرآ

هزاب یلیخ سابل نیا مموناخ اسیرتآ . نیسرآ
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یچیه ای نیا ای هچ نم -هب

هنک لر تنک وشمشخ هنوتهب ات تسب وشامشچ نیسرآ

زا تارب تسین وت ناش رد سابل نیا مموناخ اسیرتآ . نیسرآ

مریگیم وشرتهب نیا

هشب هنک ادخ شفعض هطقن ور مراذب تسد مدرک یعس

ندرک هیرگ هب مدرک عورش یکلا »»

قشع دادیم هزاجا دوب دبراب االن .....-هگا

مدش تکاس منهد ور شتسد ندیبوک اب

باال دروآ راب دیدهت وشراشا تشگنا نیسرآ

یدیمهف ینودب وتدح هرتهب . نیسرآ

متخیریم کشا اعقاو هعفد نیا

فنتم تزا -.....

هب دروخ توکس رهم ل.ب.ا.م ور ل.ب.ا.ش نتشاذگ اب

ل.با.م زا دنک لد یتقو منهد

مرد یشوپب لنش هکنیا طرش هب یلو لوبق هشاب . نیسرآ

یراین

متفه ودون وتسیود تراپ

منوشوپب لنش اب وسابل نیا یلگشوخ یچ ینعی -
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اسسیرتآ . نیسرآ

یلکشوخ مشوپ یمن لنش نم اسیرتآ تفوک اسیرتآ درد -

منکیمن مییاق ومسابل

شکب طخ وسابل نیا رود ای یشوپیم لنش ای اسیرتآ . نیسرآ

تفگ هک مدرک هاگن شهب صرح :اب

وسابل نیا رود ایکال یشوپیم لنش ای نکن ماگن یروطنوا

مقشع تدوخ اب باختنا یشکیم طخ

دوب نم باوج رظتنم وتفگ ونیا نیسرآ

؟ بخ . نیسرآ

هنوخراک ملد وت هک یتروص «رد تینابصعا مشخ صرح اب

شتریغ یارب دوب یباس دنق »

زا شوخ بآ هی مراذیمن یلو مشوپیم لنش لوبق هشاب -

نییاپ هربتولگ

درب مندرگ یدوگ وت وشرس نیسرآ

یگب یچره راذن دید وت وتنت نوا شوپب لنش .وت نیسرآ

نییاپ هرب ام یولگ زا راذن شوخ بآ مشچ

هدش ضوع ردقنا نیسرآ ارچ مشیم نیچمه ارچ ادخ یاو

همه ونیسرآ نم هن یلو مدرک هاگن شهب هدش بوخ یلو

همهفب خخ مار هچ ینابصعا هچ نشخ هچ ماوخیم هروج

هنکیم مخپ خپ مار متفگ شهب



602

؟ یدیدن لکشوخ هیچ . نیسرآ

مداد وشباوج ورپ ورپ منم درک ملا وح کمشچ هی

هدیدن لیدکرک یربکا و تشز ورپ مدید دایز لکشوخ -

مدید هکاالن مدوب

یظیلغ شیارآ هک انزا یکی هگب یزیچ دموا نیسرآ ات

نیسرآ تمس درک وشور هوشع ورپ دموا تشاد

ندیدنسپ یزیچ نوترهاوخ دشیچ بخ هنز.

باسح مدآ هک نیا زا مدنخب متسنودیمن هعقوم نوا یاو

مودک لقاع مدآ هخآ نیسرآ رهاوخ مدش هک نیا ایزا مدشن

اب سورع سابل دیرخ هساو دایم ششاداد اب یرتخد

دش بلج شهب مهجوت نیسرآ هیادص

سابل نیا هلب مشدعب مرهاوخ هن نتسه مموناخ . نیسرآ

داد نوشن هرتخد هب ومرظن دروم سابل و

تفر مهب هرغ مشچ هی هرتخد

تفگ صرح اب هتبلا » دیش تخبشوخ . هرتخد »

متشه ودون وتسیود تراپ

ورپ قاتا مدرب متفرگ شزا منم دروآ وسابل تفر شدعب

یلیخ دمویم مهب یلیخ مدش مدوخ وحم مدیشوپ یتقو

دوب ریظنیب اعقاو مدید هنییآ وت ومدوخ هرابود مدز رود هی

یاسابل مدروآ رد وسابل مدز دید ومدوخ بوخ هکنیا دعب
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یامشچ اب هک نوریب مدموا ورپ قاتا زا مدیشوپ ومدوخ

دید یلومعم سابل وت ونم ات یلو مدش وربور نیسرآ قاتشم

نم تمس دموا مه وت تفر شامخا

؟ سین تنت سورع سابل ارچ . نیسرآ

مدروآ رد نوچ -

رد ارچ متفگ یدیشوپ متفگن نم بلا ج هچ اباب .هن نیسرآ

وسابل منیبب تنت وت متساوخیم یدروآ

تدوخ هتفگ هب هک مغیص نوا یمیچ یمرهوش اباب -ان

میمرحمان مهب مشن تنز ات سپ هلطاب

مدز شهب رارد صرح دنخبل وهی

هیروطنیا روطنیا .هک نیسرآ

هههههههلب -

دوب ل.خ.ت ملغب وت حبص دوب یک نوا دعب -

-... ..

دوب بوخ حاال هشاب . نیسرآ

موهوا -

زا تشادرب وسکاب داد وشلوپ تفر داد نوکت رس هی نیسرآ

طالو تعاس ثم هگید زیچ اتنچ هی میدش جراخ هزاغم

هنودرم تعاس هی نم هتبلا » هنوخ میتشگرب میتفرگ ریغ
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هنوخ میدیسر یتقو متفرگ شارب نیسرآ مشچ زا رود

مدیباوخ متفرگ

هلعش

مدیشکیم هشقن متشاد مدوب هداسیاو قاتا هرجنپ یولج

فراع فارتعا دای شمه متشادن یزکرمت متسنوتیمن یلو

هنک عالهق زاربا مهب تسنوت روطچ قمحا نوا هخآ متفیم

هدنخ هب ونم مشرکف یتح ههه دراگیداب هی نز مشب نم

هفراع زا هک نم لغب مچب هی دعب فراع ونم هزادنیم

مهن ودون وتسیود تراپ

شتمس متشگرب قاتا رد یادص اب

وت -ایب

وت ندموا فراع و نیتمار دش زاب رد

متسشن متفر هرغ مشچ شهب مدش یبصع فراع ندید اب

نتسشن نیتمار اب نییاپ تخادنا وشرس مفراع لبم ور

مور هبور

میونشیم فراع بخ . نیتمار

ونز هی اب زورید نارهت تفر نیسرآ زور یرپ بخ . فراع

دوب نیا هنز هفایق تشگرب درم

تمس تفرگ وشیشوگ دعب شیشوگ وت درک وشرس فراع

سکع مدرک هاگن سکع هب متفرگ شزا هارکا اب ویشوگ نم
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دوب اسیرتآ سکع

ساسیرتآ نیا .... نیا -

تفگ درک هاگن مهب فراع :

؟ نیسانشیم مرسپ نوا نینیبب ولج نینزب سکع هی

ور هب ور ینامام و باذج رسپ هی اب هک ولج مدز سکع هی

مک شیابیز زا یلو دوب محز شمه شتروص ور یلو مدش .

دوب هدرکن

نتفرگ اقآ نیا اب وموناخ اسیرتآ . فراع

ننکشیم تسد ورس شساو انیرتهب هشیمه یضوع -

دموا فرح هب هرابود فراع

نیا هک نیا هب وموناخ اسیرتآ نیسرآ اقآ هکنیا ثم . فراع

هدرک دیدهت هشکیم ورسپ

؟ یدیدهت -هچ

هشکیم پر هرسپ نیا ای ننک جاودزا نوشیا اب دیاب .ای فراع

داتفا یلدنص هک مدش دنلب ماج زا نانچ شفرح نیا اب

ندرکیم ماگن مفراع ونیتمار

؟ درک لوبق یضوع نوا درک لوبق -

ندرک لوبق ...........هلب فراع
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هرجنپ هب مدنوسر ومدوخ مکحم یاهمدق اب

؟ هتفیب قافتا هرارق یک ؟ -یک

تفگ درک توکس هظحل دنچ فراع :

نریگب بوخ یسورع هی ناوخیم نوچ هگید هام کی

فراع تمس متشگرب هنم ملا نیسرآ مراذیمن

ملق زا یزیچ ماوخیمن هشاب شهب تساوح هروج همه -

وزرآ نیسرآ منکیم لیدبت اذع هب ونوشیسورع زور یزادنب

هربیم روگ هب وراسیرتآ اب جاودزا

دصیس تراپ

مشچ : تفگ ودرک یچرق نودنود دعب درک ماگن مکی فراع

بجعتاب نیتمار دیبوک مرد نوریب دز قاتا زا دعب

درک نیچمه ارچ دوب شچ فراع .او نیتمار

واال منودیمن -

عفال ادوس شیپ مرب دیاب نم بوخ لیخ . نیتمار

مگیم تهب مشکیم یباسح تسرد هشقن -عفالهی

؟ یدوب هدیشکن هگم . نیتمار

هروخیمن درد هب نوا یلو ارچ -

هشاب . نیتمار
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هب مدیشک زارد متخت ور منم منوریب تفر قاتا زا نیتمار

مدوب هریخ باتفآ بورغ

رایتاس

مدوب هدرک بصن مقاتا وت هک اسیرتآ زا یگرزب سکع هب

داتفا لگزان هب ماگن هک مدنودرگرب ومور دعب مدرک هاگن

وت یلو مشاب هتشادن تسود دیاش مریگیم وتماقتنا -

وهورگ مامت ماقتنا هکلب وت ماقتنا اهنت هن یدوب مکیرش

مدنودرگرب ومرس هرابود دعب

جوز میتسنوتیم ام مریگیم ماقتنا تزا شاب رظتنم اسیرتآ -

یدب ناوات دیاب سپ یتشاذن وت یلو میشاب یبوخ

وت دموا باهش شقباطم دش هدز قاتا رد

مینک مومت وراک بشما سیئر . باهش

درک هاگن باهش هب

شدیرایب دینک شتفخ هنوخ هریم هراد هک یتعاس سار -

منکیم تکرح بشما نم میرادن یراک اجنیا هگید لا مش

لا مش هساو

سیئر .هلب باهش

متفرگ تخت ور متفر منم نوریب تفر قاتا زا باهش

هی متفر مدش رادیب باوخ زا تشه تعاس بش مدیباوخ

مدیشوپ راولش تک هی مدموا مدز متروص وتسد هب یبآ .
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ومدرک هاگن لگزان سکع هب وماگن نیرخآ متشادرو ممکاس

دش راوس ما هدننار مدش نیشام راوس نوریب مدز قاتا زا

یتقو مدرکیم رکف مشقن هب متشاد هار لک وت میدرک تکرح

یتنرتنیا هک دیدج ترامع تمس هب تشاد هدننار میدیسر

هنوخ » نومدوخ هنوخ هرب متفگ هک تفریم مدوب هدیرخ

شیردام »

دنور نومنوخ تمس هب نم سردآ اب دعب اقآ .هلب هدننار

مدش هدایپ نیشام زا مدوخ هسیاو متفگ میدیسر یتقو

هب مدروآ رد ومیشوگ نومنوخ رد کیدزن تخرد تشپ متفر

طخ نوچ هدب باوج مدرکیم ادخ ادخ طقف مدز گنز ایتاس

دنچ دعب مدوب هدرک ضوع ومطخ منم دادیمن باوج هبیرغ

دوب هتفرگ شادص ردقچ » دیچیپ یشوگ وت شادص هقیقد »

دییامرفب .ولا ایتاس !!

یتاس .....-ولا

نومتخبدب مک اه یدز گنز نم هب ارچ وت...وت رایتاس . ایتاس

هشیم ممرش هروخیم مهب حملا تزا یضوع لتاق یدرک

شاداد مگب تهب

مکی دصیس تراپ

یتاس -......

نجل یضوع راین تنهد هب ونم مسا . ایتاس

-...................
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تفرگ وشباوج هک همحازم هی نامام یچیه . ایتاس

نامام ...............

نامام .هن ایتاس

............................

نامام هن نم هن نوچ هشن تادیپ ام رو ورود هرتهب . ایتاس

رایتاس مرفنتم تزا یدرم ام یارب وت تمینیبب میاوخیمن

منک جاودزا مقشع اب منوتیمن ترطاخب نوچ ارچ ینودیم

نتفر مرانک زا ماتسود مامت ترطاخب

دتمم قوب یادص مدعب ققققققققققت

مدیشک متروص ور تسد مدرک سح مبل ور وسیخ زیچ هی

متفر نوزرل یاپ اب منکیم هیرگ مراد راب نیلوا یارب مدید

نیشام وت متسشن

ترامع ورب -

نابرق مشچ . هدننار

شاهاب سلا تسیب هک مرهاوخ دش مومت نورگ مارب یلیخ

هدایپ نیشام زا میدیسر یتقو دش رفنتم مزا مدش گرزب

هب هجوت نودب مدش دراو ترامع تمس متفر مدش

سابل تخت ور مدرک ضوع ومسابل قاتا وت متفر اراکتمدخ

هک دوب هدش مرگ مامشچ هزات متسب ومامشچ مدیشک زارد

مداد باوج مدرک هاگن دز گنز میشوگ
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وگب -ولا

لا مش میسریم هگید تعاسود ات نابرق . دراگیداب

هبوخ ... هبوخ -

مدیباوخ هک مدوب هتسخ ردقنا مدرک عطق ویشوگ

مود و دصیس تراپ

مدش دنلب ماج زا دوب هدش زور مدش رادیب باوخ زا یتقو

وماسابل نوریب مدموا متسش ومتروص وتسد ییوشور متفر

درک یق تال باهش هب ماگن هک نوریب مدز قاتا زا مدرک ضوع

هیرابنا االنوت شمیدروآ .اقآ باهش

هبوخ -

میدرک زاب ورد هکنیمه میتفر یرابنا تمس هب باهش اب

دموا شدادیب وداد یادص

ینکیم راوه راوه ارچ ووا -

ووت ++

بجعت مدوب تاج منم یراد قح یدرک بجعت هیچ نم -هرآ

مدرکیم

نکن رت نیگنس نیا زا وتمرج ++

مدز شهب دنخ شین هی
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مدنوم هدنز نم ینامحر دسا یاقآ رت نیگنس نیا زا مرج -ا

ومهانگیب هورگ مریگب ومهورگ ماقتنا ات

ردخم داوم لمح ای هیهانگیب ناسنا قاچاق راک هانگیب . دسا

هیهانگیب

ینزیم لوگ ورامدآ هک وت راک هب هراد فرش ناسنا قاچاق -

هک متمس دایب تساوخ دش ینابصعا مفرح نیا اب دسا

شنتفرگ ادراگیداب

نیسرب وشباسح -

مش جراخ رد زا هک نیا زا لبق یلو نوریب متشگرب مدوخ

تفگ دسا :

طقف نم یلو شاب ائمطم ینک رارف نوناق تسد زا ینوتیمن

نوریب مدموا مدز دنخزوپ هی شهب

باهش .. باهش ... ساسیرتآ تبون حاال بخ -

سیئر .هلب باهش

ینکیم لا بند وراسیرتآ هیاس هب هیاس زورما -زا

سیئر مشچ . باهش

مقاتا متشگرب هرابود مدوخ

نوتمنکیم دوبان کیدزن هکیدزن ماقتنا زور -

اسیرتآ
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دعب هتفه هس

مدوب مرتخد شیپ ای هتفه هس نیا وت همیسورع زور زورما

یسورع یاراک لا بند نیسرآ اب ای هنک تداع مهب هک

راگنا هک مدرکیم یروج ومفایق دیرخ ره رس یلومیدوب

وت تابنبآ الت کشو دیشکیم ومزان ردقچ نیسرآ و متحاران

مدموا مدوخ هب رد یادص اب درکیم بآ ملد

وت -ایب

وت دموا هاگتسد ود اب لا تناپ لا تناس نز هی دش زاب رد

نوتصوصخم رگشیارآ متسه ولین نم هنز.سالم

ماسیرتآ منم سالم ووا -

منک نوتتسرد ات اجنیا دییامرفب بخ . ولین

هنز تلا وت زیم یلدنص ور متسشن متفر هرگشیارآ هتفگ هب

متروص رس زا تسد هقیقد دنچ دعب درک عورش مه

ندرگ هگید ماهوم ندرک تسرد هب درک عورش تشادرب

هرابود تشادرب ماهوم رس زا تسد هک مدوب هتفرگدرد

هک دوب هدرک جنلق مندرگ هگید منک کف متروص غارس دموا

موناخ نیدش لکشوخ ردقچ دش مومت هنز.

متروص ور مدرک هاگن هنییآ وت مدوخ هب مدرک زاب ومامشچ

گنشق یلیخ مماهوم دوب هدش راک طالیی دیفس شیارآ

دوب
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نونمم -

شهاوخ هنز.

هرابود مدیشوپ ومسورع سابل منم نوریب تفر قاتا زا هنز

مدش هریخ هنییآ وت مدوخ هب

یدش ریظن .یب نیسرآ

مراد مرک نم ال «صا شهب مدرک مخا »

وت یایمرد نودب ارچ دعب مدوب -

دیاب مش مرسمه قاتا دراو هکنیا یارب متسنودیمن . نیسرآ

نیدوب نوتدوخ قرغ امش یلو مدز رد نم مشدعب منزب رد

نیدیدن

ورپ -

ندموا انومهم مموناخ نیدیم راختفا حاال بخ . نیسرآ

یلو شاتسد وت متشاذگ ومتسد متفر شهب هرغ شچ هی

ماه هنوش ور تخادنا تشادرو وملنش نیسرآ جورخ لبق

لگ هک اه هلپ زا میدش جراخ قاتا زا مه اب دعب تسب وشدنب

تسد دوب حرف لغب وت مرتخد نییاپ میدموا دوب هدش یراک

ردام دنویپ زور زورما هنودیم ممچب راگنا » شدوخ ارب دزیم

نیسرآ هک ومرگیج مریگب حرف لغب زا مرب متساوخ « هشردپ

تشاذن

موس و دصیس تراپ
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وش لا یخیب وتچب سپ هئوت ونم زور زورما . نیسرآ

نیسرآ -

میرادن نیسرآ . نیسرآ

نیسرآ ات درب داماد وسورع هاگیاج تمس تفرگ ومتسد دعب

ماگن تفرگ اج ملغب مشدوخ دعب منیشب نم درک مکمک لوا

ندیصقریم وندوب لا حشوخ همه هک دوب صقر تسیپ هب

دموا ادراگیداب زا یکی هک مدرکیم هاگن متشاد روطنیمه

تفگ متمس :

مایب نتفگ رد مد هدموا ادلی مسا هب یموناخ هی یموناخ

نراد راک امش اب مگب

میمیمص تسود ادلی مرایبرد بلا متساوخیم شفرح اب

متشگرب درک مادص نیسرآ هک مدش دنلب ماج زا دوب اجنیا

مدرک تسار وپچ هیچ ینعم هب ومرس و شتمس

؟ دایم دقاع االن اجک . نیسرآ

هراد راک ماهاب رد مد هدموا ادلی مایم -االن

راکیچ وت اب نوا ال صا هنکیم راکیچ اجنیا ادلی ادلی . نیسرآ

منیبب نیشب یرادن نتفر قح هراد

نیسرآ هگید مایم هراد راکیچ منیبب مریم نیم ود نیسرآ -ا

دایم دقاع ایباالن دوز فووا . نیسرآ

؟ ادلی ساجک هشاب -
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نوریب . دراگیداب

مایب تاب . نیسرآ

-هن

ترامع زا یتقو هگن یا هگید زیچ ات مداتفا هار متفر یرس

مدرک بجعت دوبن سکچیه . نوریب مدز

ییاجنیا ادلی .. ادلی -

ومنهد ولج زیچ هی هک مدرگرب متساوخ تسین مدید یتقو

میلست نوجیب رخآ و دشن مدرک تمواقم ردقچ ره تفرگ

تفر یهایس مامشچ مدش

هلعش

نم مراذیمن نم یلو همرهاوخ اب مقشع یسورع زورما

شساو ومشقن متشاد دوب مقاتا وت نیتمار متشاد مراذیمن

وت دموا ادوس دش زاب یدب یادص اب رد هک متفگیم

یمن تلا جخ اعقاو یروآ مرش هشقن هچ یچ هگید . ادوس

یشک

نیتمار تمس درک وشور دعب

متشکن وتچب ارچ ارچ ینودیم منومیشپ . ادوس

ادوس هسب . نیتمار

هی هسب مدش ترخ اتاالن نیتمار اه منک سب ویچ . ادوس
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مچب ونم یتساوخن چیه هک یتساوخ مراذیم تاپ ولج هار

میریم

متفگ هسب . نیتمار

هنرگو رانک شکب هشقن نیا زا یاوخیم وتچب ونم .هگا ادوس

ینیبیمن ممگنر هگید

مراهچ ودصیس تراپ

نک سب متفگ . نیتمار

منیتمار نوریب تفر قاتا زا یفرح چیه نودب یلو ادوس

تفگ مشرخآ زیم و قاتا نتخیر مهب هب درک عورش

قشع یمیدق هنیک هی رطاخب منوتیمن منوت یمن . نیتمار

هگا تدوخ هلعش منوتیمن مدب تسد زا ومدز هنوج هزات

زا ازر ثم مادوس ماوخیمن نم ورب شرخآ ات یتساوخ

مدب تسد

اهآ منک راکیچ اهنت وکت حاال نوریب تفر قاتا زا نیتمار

زا مدید مدرک فیرعت شارب ومشقن لک ششیپ متفر فراع

و منکیم تکمک هشاب تفگ درس یلو هزرلیم مشخ ....

نیسرآ

اسیرتآ زا یلو دوب هدموا دقاع یدشیچ اسیرتآ ادخ یاو

مدموا مدوخ هب دراگیداب یادص اب دوبن یربخ

مدرک ادیپ هچوک طسو وتوششفک .اقآ دراگیداب
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درک رارف مزاب ینعی یچ ینعی

دش لسنک یسورع وگب همه -هب

مشچ . دراگیداب

تسد ور شزا مزاب ینعی متفر هنوخ تمس هب. ممدوخ

دوب هدش راد هحیرج مرورغ اعقاو درک رارف مزا مزاب مدروخ

«هه دوب هدز فلج پیت هی شتمس متشگرب هلعش یادص اب

متشادن وشلصوح ال صا یلو دش» تحار تفرگ طالق

هب منوخ شفرح اب هک مدب همادا مهار هب هرابود متساوخ

دموا شوج

شلو تداوخیمن اباب درک رارف تنوج اسیرتآ مزاب هخآ . هلعش

نک

نوووریب ووووشمگ وووووش هفخ -

شلوبق دیاب هک هتیعقاو هی نیا یلو مریم نم هشاب . هلعش

تفر ترامع رد تمس هب درک یناطیش هدنخ هی دعب ینک

سانشان مدرک هاگن شهب میشوگ گنز یادص اب

دموا هرسپ نوا یادص هک مرب متساوخ هرابود

منئمطم مراد کش نم منزب فرح تاهاب هزاجا نیسرآ . هرسپ

ومتسد نک لو ها هدرکن رارف اسیرتآ

دینک شلو -

ندرک شلو ادراگیداب
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یضار جاودزا نیا هب هنک رارف تساوخیم هگا نوچ . هرسپ

یا هگید زیچ هن خملا رسپ اسیرتآ یارب طقف نم دشیمن

خهلا رسپ یچ -

شتسار .هرآ هرسپ

مدوب هدرک تشم ومتسد درک فیرعت وتاقافتا لک هرسپ

سورع سابل دوب هتفر نم سومان یارب سومان یچ ینعی

دوب هدیرخ

دیاب االن یلو مدرک ییور دایز منودیم دیشخبب . هرسپ

میدرگب اسیرتآ لا بند

میرادن شزا ینوشن هن یسردآ هن ام یلو -

دز گنز هرسپ یشوگ هعقوم نومه

مجنپ و دصیس تراپ

شافرح هب مدب شوگ متساوخ داد باوج وشیشوگ هرسپ

مداد باوج دوب سانشان هرامش دز گنز میشوگ هک

دییامرفب -ولا

یاوخیم هگا یدرک مگ وتموناخ دار نیسرآ بانج سالم ++

سردآ نیا هب ایب شینیبب راب نیرخآ یارب «.......»

ونشب وشادص ایب همشیپ تقشع یش ائمطم هک نیا یارب

هلصاف شدوخ زا ویشوگ راگنا هک مدموا اوه یادص دعب

مدموا مدوخ هب مموا مموا یادص اب داد
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اسیرتآ -

ور مراذب ورادص تفگ متمس دموا هک هرسپ مفرح نیا اب

متشاذگ ور ادص وگ دنلب

ممممووا .. ممممممووا . اسیرتآ

متفگ هک یسردآ هب بشما یدز فرح یدایز هسب بخ ++

تعاس ۹

قققققت

سردآ مودک . هرسپ

دش درگ شامشچ هرسپ هک متفگ وسردآ

رایتاس . هرسپ

؟ ییچ -!!

هدیدزد وراسیرتآ دنز رایتاس هرسپ نوا نیبب . هرسپ

هرطخ رد مقشع نوج میتسشن ارچ سپ -

میراد هشقن هب زاین ام مینک کسیر دیابن .هن هرسپ

هنرگو مشاب اجنوا بشما دیاب نم یییچ -...

دسا درگرس اسیاو یتقشع نارگنلد منودیم . هرسپ

و میراد دونش ام مینک کسیر دیابن سپ هشریسا مینامحر

میراد هشقن هب زاین طقف االمن میرادن سرت هب یزاین
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فووا -

هشیم مومت یچمه شاب مورآ . هرسپ

نک یتحارتسا هی تقاتا ورب حاال

یاتسد وت مقشع هیچ تحارتسا -...

مورآ . هرسپ

رادیب یتقو مباوخب مروخب صرق هی مقاتا مرب درک مروبجم

تفگ هرسپ مدش : مراد هشقن

دوز -هچ

ایب سین دوز . هرسپ

هگب ور هشقن ات متفر شاهاب

اسیرتآ

یتخب شوخ هب متشاد هزات مدرک هاگن مرورود هب سرت زا

ردقنیا ارچ هرسپ نیا دش نیچمه ارچ ارچ هخآ مدیسریم

رد یادص اب مدوب نیا قشاع هک نم رس وت کاخ هیا هنیک

رونوا تشگرب مامشچ

دروم هگا مدروآ یلولس مه هی تارب یموناخ .سالم رایتاس

هشاب دنسپ

خآ هی درد تدش زا هراچیب ماپ ریز تخادنا ومسج هی دعب

تفگ هفخ
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رد وشلتک عفد هی ارچ ینودیم دنبن لد شهب یلو . رایتاس

صخش نوا تمس تفرگ هنوشن دروآ

یدوز هب متدوخ هتبلا هش لصاو کرد هب رارق نوچ . رایتاس

ششیپ یریم

هاگجیگ وت دروخ گنشق ریت هک درک کیلش شفرح نیا دعب

مدیشکیم غیج طقف هنحص نیا ندید اب هرسپ

نایب تفگ شادراگیداب هب ور دعب وتلا گ دنبب درد . رایتاس

ضرع رد هک ندز ملوپمآ هی ندموا مانوا ندنبب ومنهد

مدیباوخ نیمود

یلو مدوب گنگ لوا دمویم تبحص یادص مدش رادیب یتقو

مداد صیخشت ومقشع یادص دعب

مشش ودصیس تراپ

اسیرتآ اسیرتآ ؟ ساجک مقشع . نیسرآ

ومابل یلو متفگیم ملد وت ور همه ماجنیا نم مقشع منوج

منک زاب متسنوتیمن

نکب شاهاب ورخآ عادو تقشع منیا .ایب رایتاس

یکی نوا نوریب تفر یکی دعب وت ندموا رفن ود دش زاب رد

دش کیدزن مهب

مقشع نزب فرح ماهاب اسیرتآ مقشع . نیسرآ

شتشک لتاق نوا شتشک -
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اه؟ تشک ویک یک مقشع . نیسرآ

شهاگجیگ وت دز شتشک نوا شتشک -

مموناخ شاب مورآ . نیسرآ

وت دموا یکی دش زاب رد

یدرک یظفاحادخ متقشع زا هگید هسب عادو بخ . رایتاس

نوریب ورب ایب

یطلغ چیه وت رایتاس تمس تفر دش دنلب شاج زا نیسرآ

تمواقم اب هک هریگب رایتاس زا وتلک تساوخ دعب ینکیمن

یریگرد نیمه وت ندش ریگرد مهاب و دش ور هبور رایتاس

مشکب سفن متسنوت یمن یتح سرت زا دموا کیلش یادص

دبراب

دنتسرفب ورین هک مداد ربخ هرادا هب منم وت تفر نیسرآ

هب دوب نیمه تسرد راک هرآ نومرف ور متشاذگ ومرس دعب

بق اسیرتآ دینش یتقو منامام هک مدرک رکف شیپ تعاسود

وهآ وراسیرتآ ردقچ ششیپ هتشگرب واالمن هتشاد رهوش ال

هدید مارب هگید رتخد هی تفگ شرخآ یلو درک نیرفن

تسود هک نیا منوا سه یلگشم هی یلو هدیدنسپ

شمسا تفگ « هدنسپیم دوز هچ منم ردام » ساسیرتآ

اسیرتآ لا بند هنوخ مد دوب هدموا شیپ زور دنچ ساراس

ربخ اسیرتآ زا هدرک ادیپ ونوم سردآ یتخس هب تفگ

تساو ونوا حاال نارهت نیتفر متفگ هک تساوخیم
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نیرب هشاب متفگ مردام لد هساو منم منکیم یراگتساوخ

یراگتساوخ

نیشام زا یرس متشادرو نومرف ور زا ومرس غیج یادص اب

ره زا یلا خ هنوخ هنوخ نوا تمس متفر مدش هدایپ

اب اجنیا هرادا زا هک یا هحلسا نانیمطا یارب یدراگیداب

مدز مشنک هفخ ادص متشادرو ومدوب هتفرگ ییایانش تراک

شاتسد اسیرتآ مدید مدیسر یتقو ینهآ رد تمس متفر

طایتحا اب هنکیم ادص ونیسرآ هشکیم غیج طقف ستسب

دیشک رپ مدرک زاب وشاپ وتسد ات مدرک زاب وشاپ وتسد متفر

هرادا نومه زا منم مدرک لغب ونیسرآ نیسرآ تمس

مامت هک مدرک هاگن اسیرتآ هب مدرک سنا ژ روا هی تساوخرد

هی مرونوا دوب هتفرگ گنر نیسرآ زمرق نوخ زا شسابل

هب اسیرتا غیج اب هدسا مدید مدر ک تقد هک دوب هز انج

مدموا مدوخ

ززززابببب ووووتتتامممشچ ممممقششششششع . اسیرتآ

نیییییییسرآ نننننننک

متفه ودصیس تراپ

رایتاس هنک تتنعل اااادخ . اسیرتآ

نوریب مدز یرابنا زا مداتفا رایتاس دای هزات اسیرتآ فرح اب

دش جراخ ترامع زا نیشام اب هک رایتاس هب داتفا ماگن هک

تشپ متسشن منیشام تمس مدنوسر ومدوخ ود اب منم

ور مدوب هتشاذگ وماپ مناوت مامت اب شلا بند متفر نومرف
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ردقنا شتشپ منم دش نابوتا دراو رایتاس مدادیم زاگ زاگ

رایتاس مدید لگنج وت ومدوخ هک تفر رایتاس منم تفر

منم لگنج تمس تفر دش هدایپ تشاد هگن ونیشام

لگنج تمس متفر مدش هدایپ متشاد هگن ونیشام

مرب اجک حاال فووا

ور وزیچ هی یدرس مدوب ریگرد مدوخ اب هک روط نیمه

مدرک سح مندرگ

نیمضت وتندوب هدنز هک ینکن یاطخ راک هرتهب . رایتاس

منکیمن

هشاب -

تفیب هار .حاال رایتاس

مکی رونیا مکی مدوب لح هار لا بند منهذ وت یلو مداتفا هار

هک مدرک هاگن مدرک هاگن ورونوا

هظحل نومه هنزن تکوپ هلک هب یا هشقن هرتهب . رایتاس

اب منم دش بلج نوا هب شهجوت رایتاس هک دموا ییادص

شخپ رایتاس دشثعاب لمع نیا و شمکش وت مدیبوک مجنرآ

ور هحلسا داتفا شزا یدایز هلصاف اب هحلسا و هش نیمز

رایتاس تمس متفرگ متشادرب

یش دنلب هرتهب -

نیمز شخپ داد ملوه تکرح هی وت یلو دش دنلب رایتاس
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کیلش متمس تشادرب ور هحلسا دوب یناهگان نوچ مدش

موزاب هب دروخ هروخن مهب مدرگرب مدموا ات هک درک

خخآ -

زیو گال مه اب مدش دنلب هک هنک کیلش هرابود دموا رایتاس

دش درگ مامشچ بجعت زا دموا کیلش یادص هک میدش

شزا عیرس نییاپ میداتفا وناز اب ودره دوب نم ثم مرایتاس

درک هفرس اتدنچ دعب هنوخ قرغ رایتاس مدید هک مدش رود

شخپ تسب وشامشچ دعب دموا باال نوخ شنهد زا هک

دش نیمز

.وت نادجو » مدش لتاق نم شمتشک نم ینعی ینعی نیا

هتسرد یرب اراکف خال هقدص نوبرق یاوخیم هگم یسیلپ

بخ یلو هرادن نتشک قح یسیلپ چیه »

تشپ متسشن متفر نیشام تمس هب مدش دنلب روز هب

میس یب اب مدش جراخ لگنج زا مدرک نشور ونیشام نومرف

سناو راژ اب هک مداد ربخ نوشهب نداد مهب اجنیا هرادا هک

کی دعب متشگرب هرابود متفگ وسردآ و نایب دسج لمح

سناو راژ راوس ودوب نوخ قرغ هک رایتاس ندموا تعاس

یچره دیاب مرب هک نتفگ منم هب هنوخ درس شنربب هک ندرک

مگب نوشهب ومدید

اسیرتآ

ملد دوب متسد ور مقشع نوخ مدرک هاگن ینوخ یاتسد هب
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ال صا دوب لمع قاتا رد هب ماگن مروشب ومتسد مرب دموی یمن

ناکشا هب ماگن متشاد وهت تلا ح دنب هی دوبن بوخ حملا

مهب دیسر یتقو متمس دمویم تشاد تعرس اب هک داتفا

مشاداد ارچ هدشیچ شاداد .نز ناکشا ...

ادخوروت هدب تیاضر ورب ناکشا -

هدش یچ وگب وت هنک اضما ور همان تیاضر تفر .اباب ناکشا

مقشع نم رطاخب هنم رطاخب -

ننودیمن یزیچ ماباب نامام هشاب هسب . ناکشا

نم دش زاب ملمع قاتا رد نیسرآ یاباب . نامام ندموا اب

رتکد تمس مدرب موجه همه زا رتدوز

هنومیم هدنز مقشع دشیچ رتکد -

مفساتم . رتکد

هگید متتفرگ یکی هک متفیب دوب کیدزن شفرح نیا اب

قلطم یایس و مدیمهفن یزیچ

زا مدوب دیفس رس اترس قاتا وت مدرک زاب ومامشچ یتقو

هساو او میناتسرامیب مدیمهف مینیب ریز تفر هک یلکلا یوب

در ممشچ ولج زا ملیف ثم یچمه هزات میناتسرامیب یچ

دش

مممننننیییسسسرررررررآ اددددددخ -
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هیرگ زاب شهب هجوت یب وت دموا ناکشا دش زاب قاتا رد

مدرکیم

شادادنز یبوخ . ناکشا

منیسرآ تفر مقشع یتقو روطچ اه مشاب بوخ روطچ -

تفر

مبل ور تشاذگ وشراشا تشگنا ناکشا

هریمن اجک چیه وت نودب مشاداد شادادنز سسیه . ناکشا

ینعی ینعی نیا

قوذ اب

هدموا شوهب -

هریم داین شوهب هگا تعاس تشه ولهچ ات .عفالهن ناکشا

امک

شمنیبب ماوخیم هرادن ناکما نیا هن -هن

.وت ناکشا ccu ندیمن هزاجا

ومقشع منیبب ماوخیم هرادن یطبر نم -هب

فرح شرتکد اب مریم االن شاب مورآ هشاب هشاب . ناکشا

ششیپ یرب هک منزیم

مدش دنلب ماج زا روز هب منم نوریب تفر قاتا زا ناکشا

هاگن مربرود هب مدش جراخ قاتا زا دیشک متسد زا ومرس
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یاهتنا متفر دوب لمع قاتا هک مدوب یا هقبط نومه وت مدرک

دروخ نیسرآ ردام ردپ هب ممشچ مدیسر ات ورهار

دموین شوهب هگید دشن یربخ -سالم

تفگ تینابصعا اب نیسرآ ردام :

هشوهیب هتخت نوا یور ملگ تسد رسپ امش رطاخب

متشه و دصیس تراپ

جنپ طقف متفرگ هزاجا شرتکد زا اسیرتآ هسب نامام . ناکشا

هقیقد

نونمم -

نیسرآ قاتا دراو مدیشوپ صوصخم سابل لخاد متفر

دوبان مدید اگتسد ومد همه نوا نیب ونیسرآ یتقو مدش

تمس متفر ندرکیم یزاب هرسرس منوگ ور ماکشا مدش

متفرگ وشتسد تخت

یش یتریغ مور یاوخیمن یش دنلب یاوخیمن مقشع -

اهنت ونم ورن نک زاب وتامشچ نومرتخد نوج وروت نیسرآ

قشاع ولد نیا هک حاال یتنعل مچیه وا نودب نم راذن

ورن .... ورن یتنعل ورن یدرک تدوخ

باالرت تفریم شمولو مادص هظحل ره مادص

وووووووووووووورن ..... وووووووووووورن ....... وووووورن

ووووو



629

وت دموا ومخا راتسرپ هی دش زاب هعفد هی رد

ونوتادص مولو میراد ضیرم اجنیا هنوتچ مناخ . راتسرپ

دش هقیقد جنپ دییامرفب نمضرد نییاپ دیرایب

دموا مدای زیچ هی هک متفر رد تمس هب مشچ دیشخبب -

نیسرآ تمس متشگرب

ومدوخ هنرگو یش رادیب باوخ نیا زا هتعفن هب نیسرآ -

نیا ماوخیمن وت نودب ورایند نیا ال صا تشیپ مایم مشکیم

ریگب یدج ومدیدهت

محرت زا دایم مدب ردقچ ها درکیم ماگن محرت اب راتسرپ

زا ccu یکیتس پال یلدنص ور متسشن نوریب مدموا

متخیریم کشا طقف متسشن ناتسرامیب

مزورما هگا نتفگیم ارتکد تشذگ لا ونم نیمه هب زورود

یزیچ هب بل زورود نیا وت امک وت هریم هنکن زاب وشامشچ

نویش ادص اب دوب هیرگ مدرکیم هک یراک اهنت طقف دوب هدزن

مزا نوچ نوششیپ متفر مدموا مدوخ هب نیسرآ ردام

مدشیمن کیدزن نوشهب دایز دمویمن نوششوخ

ردام ردام درگرب نننننییییسرآ ممنییسسرآ . نیسرآ ردام

نیمز داتفا نیسرآ ردام مررررسپ درگرب هش تادف

تمس متشگرب ccu لخاد نتخیر راتسپ رتکد یلک مدید هک

رد زا ولج متقر منم ccu رس نتخیر همه مدید مدش در

هدنهد ناشن هک هاگتسد هی و ننزیم شهب نراد و نیسرآ
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تتتتتتفر مقشع هک دوب نیا

تتتتتریغ یییییب دددددررررگرب پنننننننیسررررررآ -

تتتتسود نننننیسسسسرآ راذن اااااااهنت ووووووتنز

ررااذذنن ممااههننتت مممممراااد

مدموا مدوخ هب متسد ندیشک اب

منکیم شهاوخ نوریب دییامرفب موناخ . راتسرپ

منوسرب ومدوخ متسنوت طقف نوریب مندوب هتخادنا روز هب

هکس کس هب قه قه تدش زا هگید مشب شخپ یلدنص هب

طقف منم درک ملغب متسد ملغب تسشن یکی مدوب مداتفا

مدرکیم هیرگ

هشیم مومت یچمه یجآ مورآ . ادلی

تشاذگ ماهنت تفر ادلی -لی...

درک ادج شدوخ زا ونم ادلی

؟ یراد نامیا تقشع .هب ادلی

مدرک شاگن گنگ

؟ یچ ینعی -

لو وشسومان وشنز نیسرآ نودب یراد نامیا .هگا ادلی

ادخ شیپ هرب هنکیمن

متسین یچیه نیسرآ نودب نم هنک ادخ -
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ملگ یجآ تقشع دایم شوهب هک شاب ائمطم . هلعش

مدید مه لغب وفراع و هلعش هک مدنودرگرب ومرس بجعت اب

یجآ میشخبیم مدرک ملظ تهب یلیخ اسیرتآ شخبب . هلعش

مدز دنخبل شهب

مدز هربنچ تیگدنز ور هک یشخبب ونم دیاب وت لصا -رد

یتح نیسرآ دوبن نم ملا ملوا زا یگدنز نیا .هآ هلعش

هدروخن مهب مشتشگنا

یشخبب منم دیاب هکلب ونوا اهنت .هن نیتمار

صخش اتود تمس تفر ماگن

ادوس مموناخ منوشیا منیتمار .نم نیتمار

متقو شوخ -

قاتا رد تمس مدنودرگرب وماگن رد یادص ccuاب دموا رتکد

مدرک هلمح کلفت هب گنشق نوریب

؟ هروطچ مقشع حلا رتکد -

هقیقد دنچ ات هدموا شوهب هبوخ یلیل موناخ هبوخ . رتکد

مینکیم شلقتنم شخب هب هگید

دوب متشپ هک یسک لغب مدیرپ متشگرب یلا حشوخ زا

تششگرب ممقشع ییسررم اادخ ییاو -
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تشگرب شقشع رطاخب هلعش

مهن ودصیس تراپ

نداد لا قتنا ونیسرآ تشذگ یلطعم یلک اب هقیقد دنچ نوا

زاب مورآ ورد مدیسر یتقو شقاتا مریم مراد االمن شخب هب

نم تمس ندنودرگرب ونوشور همه مدرک

مقشع یبوخ اسیرتآ . نیسرآ

متفر شک نیسرآ دنخبل هی شهب

مقشع مبوخ هک همولعم -

؟ یتفگ یچ .وت....وتاالن نیسرآ

شوزاب وت مدیبوک ولج متفر

مشقشاع هک متفگ مریمیم تارب متفگ مراد تسود متفگ -

مدمویم تلا بند منم یرب یتساوخیم هگا متفگ

شابل ور تشاذگ وشراشا تشگنا نیسرآ

وت اب طقف اج همه وت یب مریمن اجیه نم ممقشع سسیه -

شلغب وت درک ترپ ونم مدعب منهج و تشهب یتح مریم

درک ملغب تفس

اه یدش مقشاع یک زا نوطیش .حاال نیسرآ

یلو مراد تسود مدیمهف مدرک رارف لوا راب یتقو زا مووا -

تشیپ مدرگرب مدیسرتیم
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درک راکش ومابل دش ودال دز مهب دنخبل هی نیسرآ

بقع مدیشک ومدوخ

هیقب هتشز نیسرآ -.....

مدرک هاگن مرو ود هب بجعت اب

؟ نشوک انیا -او

درک راکش ومابل هرابود دعب میشاب تحار ام هک نتفر . نیسرآ

دعب هام کی

هفراع هلعش هیسورع زور زورما

و میدرک دقع نیسرآ ونم شیادرف ناتسرامیبدعب زور زا

تذل مارب ردقچ و هنومیم متشپ هشیمه تفگ مرهاوخ

دقع نومه وت دش میدق ثم هرابود مرهاوخ هک دوب شخب

درک لوبق هلعش هک درک یراگتساوخ هلعش زا فراع ام

دزمان اراس اب مدیمهف دعب هتفهود رهشوب تشگرب مدبراب

هساو ادوس اب منیتمار مدش لا حشوخ ردقچ و ندرک

یدزمان ادلی دیمهف یتقو مدیحو نتفر ناریا زا هشیمه

ادلی یراگتساوخ تفر هرابود دز مهب وشدوخ یدزمان هرادن

ایتاس یراگتساوخ هریم تقو ره مراشای ندزمان االن

هی رهاوخ هک هنم زا رتشیب تتقایل هگیم هریگیم هن باوج

شوت اماالن تفرگ ینامتراپآ هنوخ هی منیسرآ ملتاق
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نیسرآ ردام نومدقع دعب مگب تفر مدای اهآ مینکیم یگدنز

مرتخد دش بوخ ماهاب دعب یلو درکیم یقلق دعب لیاوا

متشگرب نیسرآ یادص اب داتفا یمن شنهد زا مرتخد

شتمس

ادش رید ودب اسیرتآ . نیسرآ

مدموا ... مدموا -

نییاپ متفر اه هلپ زا نوریب مدز قاتا زا مدرک لغب ومرتخد

نیشام راوس متفر اه همدخ هب راطخا یرس هی نداد دعب

مینکن رید ات هلعش یسورع تمس دنور منیسرآ میدش .

گرگ رهم ب یزاینارم / متسهوت یاه هجنکش قشاع نم

یاهزوررد نم/ مراد زاین تشوغا هبردقچ / تسین یکشم

نم مرج هعونمم بیس هب متخاب /لد تسین یگنروت یب نم

یرهاوخ رهم تقشع رباربرد / تسین یفخم نامقارف رد

تسین یکش وت هب منارک یب قشعرد ؟/ تسا دنچ

نایاپ

عورش خیرات ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

نایاپ خیرات ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


