
ما هدازیرپ

ادخ مان هب

؟! یتسین ،هک تسه سلا نیدنچ 

!.. تَمرادن ، تسه سلا دنچ

ینشور ڪه هدش راهب نیدنچ

یاه ےهایس ِماکریسا ار میاهزور

ےا.....!؟ هدرک بش

هک تسه زور نیدنچ ، یتسار هب

ےا..!؟ هدوبر ار مرارق

مناج یب ےاه تسد و

ےا...! هدرک تروضح ےانمت بات، یب ار
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تفر یم مامشلا هدعم فعضزا و دوب ما هنشگ تیاهن یب

کی واب مداد حیجرت ار باوخ یگتسخ طرف زا ،اما

یور و مدیشک نوریب میاپ ارزا میاه باروج تکرح

. مدیشک زارد نویزیولت لباقم لمعتسم هپاناک

ار شیادص و مدرک نشور ار نویزیولت هشیمه تداع هب

ینیقلت سح ؛نیا مدروآ نییاپ دوب، نکمم هک یدح نیرت مک

باوخ هب یداع ورلا زا رتدوز هشیمه دش، یم ثعاب

! مورب

هکاب دوب ندش مرگ ردحلا مندب مک ومک مدیخرچ ولهپ هب

درخ و ییاریذپ ی هرجنپ هب یا یش دروخرب بیهم یادص

ادص تمس و مدیرپ یاج زا رنف شا،لثم هشیش ندش



! مدیود

هتخورفارب ی هرهچ ندید ابو متخادنا نوریب هب یهاگن

میاج رس اددجم و مداد ناکت یرس صرح ،اب دادرهم

. متشگرب

دادرهم دشو زاب یدگل اب هناخ رد هک دوب هتشذگن یتاظحل

شیاه مشچ رد نوخ یاه دش،هگر رهاظ یرد هنایم

یم یخرس هب شتروص و دوب ادیوه ینامز ره زا رتشیب

: تفرگ جوا اباحم یب شراد شخ یادص ، دییارگ

؟! یتنعل تساجک یرپ _

هراشا وربا و مشچ تکرح واب مدرک شزادنارب درسنوخ

یب واب مدرک هناخزپشآ لباقم زادنا کاخ و وراج هب یا

متفگ: یدیق

نک،دعب عمج ور هرجنپ یولج یاه هشیش هدرخ _لوا

مینز! یم فرح ابمه یایم

یتح هک شا یتسم وابحتلا دیباس مه ارهب شیاه نادند



: دیرغ هلصوح دز،یب یم قوذ رد مه یخسرف کی زا

هلصوح مسک..حلاو ..همه مقشع .. مدزمان بندلا مدموا _نم

! یتنعل نزب فرح ؛ مرادن ور وت یاهراوطا یاداو

تمس ار میور و متفر ورف لبم یور رتشیب توافت یب

! داتفین شا هرهچ هب مهاگن هک مدنادرگ فلا خم

یم مراب ازسان یموهفمان و گنگ هکهبحتلا شیادص

مدوب لسک و هنسرگ یردق هب اما دیسر یم مشوگ درک،هب

. متشادن ار ابوا ندش گالزیو ناوت هک

دش، ففوتم شندرک رغ رغ شیادص هک یا هظحل دنچ دعب

هنایشان ؛ شمدیواک یمشچ ریز و مدیخرچ ولهپ هب هتسهآ

ردحلا شدوخ یخلا وهب دناخرچ یم اوه رد ار وراج

دوب. اه هشیش هدرخ ندرک عمج

،اما مدوب هنشت شنوخ هب تسیاب ؛یم مدوب رفنتم وا زا دیاب

یردارب و یتسود ی هطبار ، دوبن روطنیا فسات مکلا رد

هدش نیجع نام نوخ ورد دوب راد هشیر ردق ام،هب نیب

هشدخ ار راد هطبار نیا تسناوت یمن یرگنلت چیه هک دوب

!! هامیرپ دوبن یتح دنک؛ راد



شندش مگ رد دادرهم ردق هب سک چیه هک یا هامیرپ

!! دوبن رصقم

رکف ،رد راگزآ سلا دنچ رمع،نیا قیاقد بلغا لثم مه زاب

لثم مندرگ یور دادرهم یاه هجنپ راشف هکاب مدوب یرپ

مناهد رب کالیم هکنیا نودب و مدیرپ یاج زا یمخز ربب

یم ناشن طخو شیارب مکانبضغ ی هرهچ دوش،اب یراج

! مدیشک

شیاه تسد زونه هک وردحیلا درک یورشیپ ، دماین هاتوک

ن عرضت واب راوید هب دنابسچ ،ارم مدوب نازیوآ ما هقی هب

دیلا:

زا وت هک مراد متح مسر...نم یم نونج هب مراد نامرآ _

!!.. یربخ اب یرپ ناکم

!.. یتنعل نک ،خالمص هراد یلا وحا ،هچ تساجک وگب

مرن، شغارس ال صا هک مد یم لوق مسق، مردام گرم هب

!! هبوخ هکحشلا وگب طقف
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و مدنک ما هقی زا تدش ،اب متفرگ تسد ارهب شیاه تشم

متفگ: هدنامرد

! مرادن ربخ شزا نک رواب ، دادرهم مبات یب وت لثم _منم

یا هشوگ هب هدزمغ و تفرگ متام و سای گنر شهاگن

؟! هراد ربخ شزا یک ؛سپ دسرپب دیاب دش،االن هریخ

! دسرپ ویم

؟! نامرآ هراد ربخ شزا یک _سپ

ما، هدرک رب زا سهلا نیدنچ ار یرارکت گولا ید نیا

ماسقا و عاونا هبرجت دعب رابکی تقو دنچ ره هک یدادرهم



ار شلد ناشکت کت هک ینامز ، یگنر و عونتم یاه وسژه

یا یرپ نامز دیآ،کی یم شدای یتسم دنز،ردعملا یم

اهو تلفغ نایم و دوب هتسب وا ناج هب شناج هک تشاد

دوب! هدرک شمگ شیاه یشکرس

داد،رس هیکت راوید هکهب هکیلا ردح هدش ینیب شیپ ماکال

یناشیپ یور ار شتسد لصاتسم و نیمز یور دروخ یم

دنز: یم بل یفیعض یادص واب دراذگ یم شا

میدش! تخبدب _

رمق عاضوا هب یتیمها منکو یم شیاهر شدوخ هبحلا

شا یشوخرس و یداع ردحتلا مهد،رگا یمن شبرقع رد

شلا وحا حلاو یارب ملد کش نودب ، داتفا یم یرپ دای

نیا رس تسناوتن مه یرپ ندش مگ دش،اما یم بابک

! دبوکب قاط ارهب دوجوم

هچ هک مدشن هجوتم و مدرک اهر لبم یور ار ما هتسخ نت

ار ما هماشم هک ییاذغ دنت یوب اب اما مدیباوخ تدم

یور مهاگن و مدوشگ ار میاه مشچ درک، یم کیرحت

دش. لفق دادرهم



نینچ تخانش رد مه ناسانشناور نیرترحبتم منک یم سح

رادروخرب یعونتم یتیصخش یاه الهی زا هک یصخش

! دننام یم زجاع ، تسا

همقل و دوب هدرب موجه هباتیهام ،هب هناخزپشآ لباقم یروج

داتسرف یم نییاپ هب یرگید زا سپ یکی ار شیاذغ یاه

و درگ شیپ یتعاس هکات دوبن یصخش نامه ییوگ هک

رداص ار نایاپ مکح شیارب ایند و دوب هدرک هباپ کاخ

دوب!! هدرک

شپچ ی هنوگ هک دش،ردحیلا ما هریخ هاگن هجوتم یتقو

ار هباتیهام دوب، هدرک ،داب تشاد ناهد هک یا همقل رطاخ هب

ارم یا هنیک چیه نودب تیمیمص مکلا ورد تفرگ متمس

درک! توعد شهوکش رپ ماش فرص هب

زان جملا هک دوب هدیرب ار مناما یروج یگنشگ روز

و دوب هدوبر ار نیگنس رس دروخرب هنوگ وره ندرک

دوب!! هتسب ار میاپ و تسد

شلصفم ،ماش متسشن نیمز یور شرانک و متفر رتولج



دوب! غرم مخت و یهام نت لماش

،رد متفرگ مدوخ یارب یکچوک ی همقل یا یعنصت مخا اب

و مدرک دادرهم راثن یفص قاعالنرد هاگن و متشاذگ ناهد

متفگ:

،زا رادرب تایزاب هلد زا تسد ، هشیمن یروج نیا دادرهم _

هکهب ییاج ره ،نم میدرگب هامیرپ بندلا یدج دیاب ادرف

یراک مجح نیا اب ییاهنت اما متفر شلا ،بند دیسر یم منهذ

مهعالیفو ادخ رکش هک ،وت تسین دنب ییاج هب متسد میا

! تسین دب تارب ینارگن هسر،مکی یم تنهد هب تتسد مه

زا ولمم ینحل واب دیشک رس سفن کی ار شغود ناویل

تفگ: نانیمطا

یدج هگید رابنیا ، هشابن ایند مهاوخ یم هک تدوخ ناج _هب

یم وور ریز ور رهش ینیا هشوگ هب هشوگ ادرف ما،زا

یمن یرپ نودب هگید ،نم نامرآ مش یم نوغاد مراد منک،

!.. مشکب سفن منوت



**

و وداج بندلا مادم هک دوب ییاه نز هتسد نآ زا مردام

لئاسم نیا هب یتخسرس و بیجع داقتعا و دوب تافارخ

؛ تشاد ندش راد رتخد هب یرفاو عالهقی هشیمه ، تشاد

ی همان رد هک تفگ یم هتسویپ هک مراد رطاخ هب اما

دوش. یمن راد رتخد هاگ چیه هک هدش تبث شتخب

دمآ، ایند هب هام یرپ و متشاد سلا هدزاود نم هک ینامز

هک درک یم اعدا راب نیاو دروخ مه هب شاه هیضرف مامت

یتخبشوخ ی هناشن هب یا هیده ، نایرپ ارزاعملا مرهاوخ

رهحلا رد یتمینغ نوچ دناو هدرک اطع ،هبوا سناش و

درک! یم هجوت هبوا راو بصعتم

هشیمه یارب یرپ هک یزور ، رطاخ نیمه مههب دیاش

. تخیرن مه هب دایز رهاظ درک،هب کرت ار هناخ

وحلا مدش یم سویام یرپ ندرک ادیپ زا نم هک راب ره

هک تفگ یم یرادلد دصق دشهب یمرت هتفشآ ملا وحا و

، دندرک هیده ارهبام هامیرپ نایرپ یزور هک روطنامه

یگدنز زا رتارف یتشونرس هک دنداد صیخشت مه رابنیا



دنا! هدرب دوخ هارمه ار ووا دشاب هتشاد شا

ناور درد هکلب درک یمن ممارآ اهنت هن مردام یاه یرادلد

میاه هصغ یور ار یدیدج یلکشم مه، مردام یشیرپ

درک! یم رابنلت

دادرهم و هامیرپ عورشمان ی هطبار هجوتم هک یزور

هدنز کش نودب دوب، ملباقم یرپ رتشیب یا هیناث مدش،هگا

و مشچ یب رهو دوب دادرهم هک دادرهم ، شمتشاذگ یمن

!! دوبن دیعب وا زا یگدیرد و ییور

ینتشاد تسود یرپ ، دیجنگ یمن ما هلیخم رد هاگ چیه اما

دوب، اتمه یب وایح تیموصعم رد هک یرهاوخ نم،

دوش... ییوربآ یب نینچ بکترم

ال مرب دعب هک تسا یرتخد یگدنز تیاور ما هدازیرپ ))

قیفر نیرت یمیمص اب شا عورشمان ی هطبار ندش

ار شدوخ هشیمه یارب تلا جخ و مرش تدش ،زا شردارب



دنک.. یم روگ مگو

لبق راب زا رت بیجع یتیعقوم راب نیا ریدقت تسد اما

طیارش رد هک دوش یم ادیپ ینامز دنزو یم مقر وا یارب

.. دریگ یم رارق یا هنامرش ویب رواب لباق ریغ
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دوب، ما یناوج لیاوا و متشادن رتشیب سلا تسیب هک ینامز

و مدرک زگ ار رهش نیا ینوناق عجارم و یاه هاگداد مامت

ی هچب رتخد نامز نآ ارهک هامیرپ دوب هک یتخس ره اب

درک یم یگدنز ام زا ادج هک مردپ زا دوب یا سهلا تشه

نامدوخ دزن و میریگب دوب،سپ یرگید رسمه بحاص و

. منادرگ شرب

shabfanoos@

ارمه نام هیامرس یاه هدنام دوب،هت هدش ثعاب ایاضق نیا

رانک رد یلومعم ماکال یگدنز و مینک هیضق نیمه فرص



. میهد همادا هامیرپ و مردام

رس تقو یتح و دوب یساکع هاگشیامن زور زورما

هیرشن کی رد هک دش یم سیلا راهچ . متشادن مه ندناراخ

یم گید هت مریگ فک ینامز و مدرک یم یساکع ، یرنه

یقیرط ره وهب متشون یم مه یا قمهلا یهاگزاره ، دروخ

. میدنارذگ یم ار نامتاروما دوب

چیه ودوب هتفر ناتسرهش هکهب دوب یهام کی مردام

دش. یمن ادیپ شیاجرس هناخ رد یزیچ

اپرس ، مدرک وماپ تسد مدوخ یارب یرصتخم هناحبص

مسابل زا هشوگ ،ره مدیود قاتا تمسو مدروخ یا همقل دنچ

واب مدز نوریب هناخ زا هلصاف ،بال متفای یا هطقن ارزا

مدش. هاگشیامن لحم یهار سوبوتا

نیا وزا مدوب هدیسر ررقم نامز زا رتدوز ی هقیقد جنپ

هناهب لیلد یب متشادن تسود ، مدوب دنسرخ تیاهن یب تباب

. مهدب شخب ریگ تخس ریدم تسد یا



مندرگ ارزا یساکع رواشم صوصخم تراک عیرس

لغش ،نیا متخادنا مدوخ هب یهاگن یا هنییآ لباقم و متخیوآ

. دیبلط یم ار شدوخ صاخ یگتسارآ یعون هشیمه

لصاح نانیمطا معضو رسو ندوب بسانم زا هک یتقو

تمس یدنخبل اب هارمه و مدرک فاص ار ما هنیس ، مدرک

زاین و دنداتسیا یم ییولبات ره لباقم هک یناگدننک هعجارم

مدش. هناور ، دنتشاد حیضوت هب

، مدوب هدرک یجارو هک ،سب دیشک لوط مراک یتعاس کی

دوب. هدرک فک مناهد و دوب هدش کشخ ابیرقت میولگ

هوهق ، مهدب تحارتسا مدوخ هب یا هقیقد جنپ هتفرگ میمصت

. مدرگرب متسپ هب اددجم و مشونب یا

دمآ یم رظن هکهب دش بلج یمناخ ماهب هجوت مریسم رد

هدش، هریخ اهولبات زا یکی هکهب تسه یدایز نامز تدم

هک دوب مدوخ ریوصت ؛ متخادنا سکع هب یهاگن هناواکجنک

ژتش ابودوب متسد رد منیبرود ، تشاد یکیرات همین حتلا

. مدوب هدش هریخ وربور هب یصاخ

توافت ویب مرادرب یواکجنک زا تسد مدرک یعس هچ ره



هاگآدوخان و مدشن قفوم ، مرذگب مسکع هب مناخ نآ هجوت زا

! متشادرب مدق شتمس

متفگ: و مدرک یا هفرس ،کت مداتسیا شتشپ

، نیراد المز یتاع طاال هگا مش یم لا حشوخ ، مرتحم مناخ _

!! مهدب هئارا

دیرپ اج زا یمک ، دوبن نم هجوتم و دوب نم هب شتشپ نوچ

. دیخرچ متمس عیرس و

وقبلا شیاه مشچ ندش درگ دوب،اب ربارب متمس شنتشگرب

نم..!! ندرک یهت

!.. هدوتس اویش دوب، اویش

درک؟! یم راک هچ اجنیا وا اما

دز: بل یشعترم یادص اب

..؟! نامرآ _

هرابکی هب مسفن هب مدامتعا وا، لباقم هشیمه تداع هب منم



لبلب لثم شیپ تاظحل نیمه هکات یقطن دشو شک ورف

ره ندرک یراج درک،زا یم ییارس همغن نارگید یارب

دش..! رصاق منابز رب یا هملک

مدرک ساسحا یروآ تلا جخ زرط وهب تفرگ رگ متروص

! مزیر یم قرع هک

رد مه اویش ، مدوب یساکع هداس یوجشناد هک ینامز

ثیح وهچ رهاظ ثیح زا ،هچ دناوخ یم سرد ام هاگشناد

دروم هاگشناد رد هشیمهو تشاد یبوخ زارت میلا، طیارش

ماعو دز نابز شصاخ و ابیز ی هرهچ و دوب هیقب هجوت

دوب! صاخ

، مدرک یم سح مک ومک مدوبن ینثتسم هدئاق نیا زا مه نم

! مزاب یم رتخد نیا ارهب منامیا لدو

نودب اویش هک متسناد ،یم متشادنرب یمدق شتمس هاگ چیه

دهع مدوخ اب اهزور دنز.نآ یم ما هنیس درهب تسد کش

رد یرهم هب رس زار نوچ ار قشع نیا هک مدوب هتسب

. منکن شاف ییاج و مراد هگن ما هنیس



ییاوسر لبط هشیمه قشاع کی یاه هاگن هک منک هچ یلو

یم دایرف ار شبلق یاه یرارق ویب دزادنا یم ار شا

دنز!

شیپ نم، اب رتشیب طابترا یارب شدوخ اویش هک یزور

هک مدوب شوخرس یردق منک،هب یمن شومارف ار دش مدق

اب مزب نیا رد رهش مامت هک منزب دایرف ردقنآ تساوخیم ملد

!... دنوش کیرش نم

یارب اویش یاه قتال مدیمهفن هاگ چیه هک مدوب حول هداس هچ

تسد هب یارب دوب یزیواتسد نم،اهنت هب ندش کیدزن

ار ریسم هتسنادن راو، تقامح هچ ونم دادرهم ندروآ

... مدرک یم راومه شیارب

4_ تراپ # هدازیرپ #



نآ ،اما هتشاد هاتوک قفومان جاودزا کی بقال متسناد یم

مامت هب ور ممشچ هک مدوب هدش شا هتفیش یردق هب اهزور

رت قیمع و رتشیب زور ره نم یگتسباو دوب. هتسب قیاقح

! یندشن مضه و بیجع وا یاهراتفر دشو یم

رابنیا دوب، هدش ربخ اب اویش تین زا شتصش یتقو دادرهم

دوب، هتشاذگ رانک ار یرس کبس ، هشیمه الف خرب

ار رتشیب تیمیمص ی هزاجا همقر چیه و هدش ریذپانذوفن

داد. یمن هبوا

یم ریس یرگید یایند اج،رد همه زا ربخ یب هک مه نم

ودات وود باتک و باسح دوب هدش مراک مادم و مدرک

رد یدودح ات لقادح هک یگدنز کی لیکشت یارب ؛ ندرک

هکس شردپ لباقم یراگتساوخ زور ورد دشاب اویش روخ

!! موشن لوپ کی ی

،وا مدرک یم حرطم ار یراگتساوخ داهنشیپراب ره

یاه هناهب و درک یم لوکوم رت بقع یمک ار شنامز

درک. یم مه رس تشرد و زیر

و اویش دروم رد ییاه همزمز اه مهکالیس نیب رد مک مک



. دیسر یم مشوگ ،هب تشاد دادرهم هکهب یهجوت

یم مدوخ ی هتسبلد ار اویش مدوخ یخلا هکهب نم اما

زا توافت ویب مدرک یمن ییانتعا اه چپ چپ نیا ،هب متسناد

. متشذگ یم ناشرانک

شدوخ هب یرت یدج لکش نام هطبار هک یلوا زور

زا یسک عفال هک دوب هدرک طرش و دیکات اهراب دوب، هتفرگ

ودنادن یزیچ هتفرگ لکش نامنیب هک یساسحا ی هطبار

یعون هب متشاد تسود نم ،اما مرواین نایم هب ینخس

رتمک و دوش یم نم مهس یدوز هب اویش هک دننادب نارگید

دوش. زکرمتم شیور عمط و زیه یاه هاگن

توکس اویش ی هتساوخ مارتحا هب یراچان یور زا یلو

هب زاعالهقینم یسک دادرهم وزج مدوب هدرک رایتخا

! تشادن یربخ وا

اه مهکالیس نیب یا هداس ینامهم هک بش کی دعب

راک زا یشان یگتسخ رطاخ هب ونم دوب هدش رازگرب

نام هناخ هب دادرهم باوخ عقوم ،بش مدوب هدرکن تکرش

یارب مه ونم دیباوخ تخت یور قاتا رد ار بش و دمآ



! مدرک نهپ نیمز یور ییاج مدوخ

زا رت هتفرگ رتو توافتم دادرهم یاوه حلاو بش نآ

دوخ هب تیدج یور هاگچیه هک یدادرهم دوب، ینامز ره

یزیمآ ریحت زرط دش،هب یمن دنب اج کی و دوب هتفرگن

دوب! قمد و لسک

ثحب و درک تبحص رد ردونآ نیا زا مه بش یاه همین

تفگ: حیرص و کر و دناشک اویش ارهب

نوریب شرکف ،زا هروخ یمن وت درد هب اویش ، نامرآ _

ایب..!!

ییوگ هک دوب راد هدنخ حملاو ردق هب هلمج نیا نم یارب

! شکن سفن رگید ؛ دیوگب یسک

دسح و هیانک دشواب رو هلعش متثابخ و یسنجدب یوخ

متفگ:

؟! هروخ یم یک درد هب تقونوا _

تفگ: رکفتم و دیخرچ ولهپ هب



! هروخ یمن یکی وت درد هب منود یم ونیا ،اما منود _یمن

یبصع و هلصوح ،یب متسشن کشت یور دشو غاد ما هلک

متفگ: هنیک و یروخلد مدز،اب ارداب متروص

تسین یجراخ و دنرب وت لثم ماه سابل و پیت نوچ _ارچ

!.. متسین هجوت زکرم وت لثم هکنیا ،ای

یجک هدنخ اب ماوتو متخادنا باال یصاخ ارابحتلا میوربا

متفگ:

و تسه هنما یورگ متشه هکنیا رطاخ هب مدیاش .. ناهآ _

اویش وتو لثم یدارفا ناش ومه هسر یمن مناهد هب متسد

!! متسین

تفگ: هلصوح ویب دیشک شیور ار فاحل

! مدوب یهاوخریخ بندلا هک شاب ور ،نم نامرآ وگن دنرچ _

متفگ: راو هنعط و مدیشک زارد میاج رد مه نم وا بقاعتم

، دروخ یم روت،وت هب ریخ دروم نیا هگا تقو _نوا

! تشادن یدروم یچ؟!



ریخب تفگ:_بش ظیغ واب دیشک شرس ار فاحل رابنیا

! نامرآ

همزمز مدوخ واب مداد ناکت یرس کیرتسیه

!!.. هخلت قح فرح _: مدرک

مشچ هب باوخ حبص ونمات دیباوخ سرخ لثم دادرهم

رییغت ماهبوا سح تعاس دنچ ضرع دش؛رد مارح میاه

هتفرگ تباقر و تداسح گنر هبوا مهاگنو درک ادیپ

دوب..!

5_ تراپ #

یجورخ تمس هتسخ کالمس، مامتا دعب اهزور زا یکی



. مداتفا هار هب هاگشناد

هلصاف ینابایخ کی ، سوبوتا هاگتسیا ات هاگشناد ریسم

. تشاد

یا هتسهآ ییاه ماگ واب متشاذگ مشوگ رد ما یرفزدنه

اب هشیمه مدوب هتسخ مه ردقچ .ره مدرک تکرح هب عورش

یتخس و متفرگ یم یرگید ناج کیزوم نداد شوگ

ساسحا رتمک ، مدرک یم زگ هدایپ رابجا هکهب ییاه تفاسم

! مدرک یم

تمیق نارگ و یجراخ لیبموتا هب ممشچ ریسم ی هنایم

دوب! هدش کراپ نابایخ ی هشوگ هک داتفا دادرهم

؛ مدوب هدش نیگنس رس ابوا یدودح ،ات نامبش نآ ثحب دعب

راک،عف یارب ما یراد هدنز بش و یگتسخ مجح نیا اب اما

هب رت عیرسدیاب و دوبن ندرک زان یارب یبسانم نامز ال

. مدیسر یم هناخ

اب اما مدش کیدزن شنیشام تمس و مدرک دنت ار میاه مدق



فرصنم ممیمصت دوب،زا هتسشن شرانک هک یمناخ ندید

. متشذگ نیشام رانک زا دوشن ما هجوتم هک یروج و مدش

ما،مین یواکجنک سح ندرک اضرا ضحم رخآ ی هظحل

منک! زادنارب ار شدیدج وسژهی ات متخادنا شتمس یهاگن

لثم و دوب هتسشن شرانک هک یمناخ دشهب هدیشک مهاگن

! مدرک یهت دشوقبلا نوگرگد حملا هتفرگ قرب

هک یا هدنیآ تاظحل کت کت هک نم یاویش دوب؛ اویش

ورد مدوب هدش میهس یخلاابوا رد ار متشاد ور شیپ

راذگ ورف چیهتالیش زا هبوا ندیسر یارب تیعقاو

! مدوبن

و پیت ،اب متساوخیمن وا نودب ار تشونرس هک ییاویش

هک یحیلم یشیارآ و دوب رت هدنزارب هشیمه زا هک یرهاظ

و دوب هتسشن دادرهم رانک درب، یم لد یرکذم درف ره زا

دوب! شب و شوخ لوغشم یا هدننک اوغا ابحتلا

رد هظحل ره متروص ، متسناد یمن ار مدوخ حلا هظحل نآ



یم میمصت راب نارازه هقیقد ورد دوب ندش غاد حلا

؛هب مهدب ناشن ود نآ ارهب مدوخ و رتولج مرب هک متفرگ

یم هک یقشع دوب،هب رتزیزع میارب ردارب زا هک یقیفر

! دراد تایح و سفن مکح میارب تسناد

مدق ناشتمس هنارصم دوب هدش تسس هک ییاهوناز اب

ار ود نآ چم مدوخ هناحول هداس یخلا هکهب متشادرب

زا ارم و دیچیپ منهذ رد ییادص هک هدنام مدق .کی مریگب

متفر؟! یم درک.اجک عنم یمادقا ره

موش؟!! ریقحت هک متفر یم

و دوب باالرت ندرگ رسو کی نم زا یثیح ره زا دادرهم

. تشاد ار ابوا ندوب یوزرآ هاگشناد رد یرتخد ره

شا صقن ییب هرهچ و بوخ میلا طیارش هکاب مه اویش

دوش. هسوسو هک دوبن نهذ زا رود

هک متشاد هچ دوب.نم یدایز هتساوخ اویش، ندوب دنپاپ

؟!! دنامب رادافو



رهاظ و هرهچ ..ای بوخ نیشام .. رادلوپ ..ردپ بوخ هداوناخ

؟! نکرپ ناهد

شقیمع ی هشیر هب یدیما و دوب هتفرگ اپ هزات مه نامقشع

متفگ، یم ،دیاب دوبن یبوخ ریبعت نامقشع ؛هتبلا متشادن

!!.. مقشع

رمع کی و دریذپب ار نم هک دوب هدروخن رخ زغم اویش

اب مدرک یم هچ .اما درخب ناج ارهب رقحم و تخس یگدنز

یمن رب وا نتساوخ زا تسد همقر چیه هک ما عقوت رپ لد

درک. یم یشکرس و تشاد

هک ینیشام نورد ، تخرد و راد رپ نابایخ جند ی هشوگ

یربخ و دیشخب یم اضف هب یبسچلد و کنخ داب رلوک داب

یبوخ ناکم ،هچ دوبن نوریب یاسرف تقاط یامرگ زا

دوب! هناقشاع یاه همزمز ندرک لدب درو یارب

ومغ،دای شیوشت همه نآ نیب هظحل نآ ارچ هک مناد یمن



! مداتفا ما هتخیسگ مه یزا هداوناخ

زا هک یردام دوب، هتخورف یرگید نز هکامارهب یردپ

و جرخ هک یرتکچوک رهاوخ دوب، رامیب یحور ظاحل

ضحم تقامح اویش اب جاودزا دوب،رکف نم اب شتیلوئسم

هب یپ رصتخم قیقحت کی اب شردپ کش نودب دوب،

درب. یم مطیارش

مدرک یم که منهذ ورد متفر یم ،دیاب دوبن زیاج ندنام

!! تسین نم نوچ دارفا صتخم یگدادلد و قشع هک

، مدرک یم رس وا دایویخلا اب سپ نیا وزا متفر یم دیاب

زورما ی هنحص و رخآ تمسق هک دنام یم مدای دیاب هتبلا

دش؟! یم رگم ،یلو مریگب روتکاف ار

ارزا دادرهم یادص هک مدوب هدش رود نیشام زا مدق هد

: مدینش مرس تشپ

؟! یریم اجک نامرآ _

هب انتعا نودب هرابود اما مداتسیا تکرح زا یا هظحل



ادص هرابود ، متفرگ شیپ رد ار میوربور ریسم وا یادص

دز:

؟! یونش ماوت...یمن اب نامرآ _

زا متسد مدرک سح رابنیا و متشادرب ور یرگید یاه مدق

رد ار متسد هک یفیرظ یاه تسد سمل دش.اب هدیشک تشپ

شتمس هدارا ویب متخاب ار مدوخ دوب، هداد رارق شراصح

. مدیخرچ

ار شنورد لا وحا شبرطضم ی هرهچ و دوب دیرپ شگنر

شزیر ات یزیچ هک تشاد حیتلا شهاگن دز، یم دایرف

ره رظتنم میاه مشچ رد هریخ دوب، هدنامن شیاه کشا

دوب! ییوخ دنت وای شنکاو

هک دیمهف یم ینعی ، مدرک شهاگن یروخلد و ضغب اب

؟! تسا لمحت لباق ریغ دح هچ ات درم کی رورغ نتسکش

یم وا رانک هک ییاهوزرآ مامت ندش راوآ هک تسناد یم

؟! تشک دهاوخ هرذ هرذ ،ارم متساوخ



دیزرل شیاه دش،بل وطالین وا یور مروخلد هاگن یتقو

ریزارس شا هنوگ یور شا کشا هرطق نیلوا هرخ وباال

دز: بل دولآ ضغب دش،

ورن...! نامرآ _

اب دوب یواسم شناهد 'زا ورن ی' هملک ندش جراخ __

داضت زا مدوب ریگلد وهچ مورب دیاب هک دیایب مدای هکنیا

نم! یراچان یواو هتساوخ

میاه مدق رابنیا و مدیخرچ فلا خم تمس هتسکشلد و هتفرگ

هک متفر یم هار دنت یروج ... مدرک لبق ارزا رتدنت ار

اویش..! وهن دشاب دادرهم یادص زا یرثا هن رگید

ممان ارهک اویش نایرگ دایرف و دادرهم یادص مه زاب اما

! مدینش یم دزیم ادص ار

راوس و مدناسر هاگتسیا ارهب مدوخ دوب یندنک ناج ره اب

مدش. دوب هدرک فقوت هک یسوبوتا نیلوا

رانک ، دوبن نتسشن یارب ییاج و دوب غولش سوبوتا نورد



درس ی هلیم ارهب ما هتفرگرگ تروص و مداتسیا هرجنپ

منورد جمس یامرگ یارب یمهرم دیاش ات مدنابسچ سوبوتا

... دشاب

6_ تراپ #

مردام رانک ، یگلصوح ویب ییاهتشا یب تیاهن رد ار ماش

هانپ مقاتا هب هلصاف وبال مدروخروز هب یقشاق دنچ یرپ و

. مدرب



هناریگلد یاوه .ردحلاو مدیزخ ما هرفن کت تخت یور

اویش ییاه سکع کت کت و مدرک نشور ار مپات یا،پل

مدز. قرو ، مدوب هتخادنا مدوخ نیبرود ارهکاب

شبناج زا یمایپ ای سامت کی لقادح تساوخ یم ملد

همه اه یدوز نیمه دوب،هب شوخ ملد لقادح هک متشاد

کشخ یشوگ رگشیامن ی هحفص هب ممشچ ، هدشن مامت زیچ

! یربخ ره زا غیرد دوب؛اما هدش

دح نیا هکات درک یم منتساوخ هب رهاظت یمک لقادح شاک

! متخاب یمن ار مدوخ و مدش یمن بیرخت

یهاگزاره و مدوب اویش یاه سکع یاشامت قرغ تدش هب

یم اهر ار ما هدز تهب و نیگنس یاه سفن ترسح اب

رد بوچ راهچ رد هامیرپ دشو زاب مقاتا رد هک مدرک

دش. رهاظ

دوب،رد هتخادنا لگ شا هنوگ و تشاد یصاخ قرب شهاگن

یارب یمهم ربخ دز یم دایرف شا هرهچ هکحتلا حیلا

یواکجنک و یلوضف زا تسد مه نیح نامه ،رد دراد نتفگ



: دیسرپ یکوکشم وابحتلا تشادنرب

تور رسو زا ترسح تپات پل وت یدش هریخ یچ _هب

؟! هراب یم

. متشادن شندرک درخ و ییوخ دنت هب تداع

ناج؟! یرپ یتشاد یراک _

تفگ: یصاخ ناجیه و قیمع دنخبل اب وداد ناکت ار شرس

هراد!! راک ابوت هدموا دادرهم _هرآ

تمی مال دایز متسناوتن رابنیا و مدیشک مه رد ار میاه مخا

مهد: جرخ هب

؟!! هزاب تشین ارچ _حاالوت

نییاپ ار شرسو درک روج و عمج ار شدوخ عیرس

: تخادنا

؟! شنیبب یهاوخ ،یمن هیوت هتسود _



متفگ: تیعطاق واب مدیشک زارد متخت یور

! مباوخب ماوخ یم _هن

و یکاش ی هرهچ یتقو دنک،اما یتفلا خم ای رارصا تساوخ

درک. کرت ار قاتا یفرح نودب دید، ارم ی هلصوح یب

هتفر، دادرهم هک مدرک یم رکف و دوب هتشذگ یتعاس مین

اب مناد ،یمن دیسر یمن شوگ هب قاتا زا نوریب یادص چیه

تشاد دصق هرابود و دوب هداد جرخ هب تراسج ییور هچ

دوش. رهاظ مناگدید لباقم

هک دش هدیزغل قرب دیلک یور متسد و متساخرب میاج زا

دراو یرپ مه دشوزاب زاب رد هک منک شوماخ ار غارچ

دش. قاتا

واب تخادنا یگدنامرد مااب هرهچ هب یراد انعم هاگن

دش! هریخ میاه مشچ رد عرضت

: مدیسرپ یرگ هذخاوم نحل اب

؟! یرپ هدش _یچ



دادرهم هجوتم هزات و درک هراشا شرس تشپ هب شهاگن اب

مدش.

و مدرک ود نآ ارهب متشپ ، مدرک اهر صرح اراب مسفن

: مدرک همزمز

! مباوخب ماوخ یم هک _متفگ

دش: دنلب یرپ ی هنایوجلد یادص

، هنزب ور شفرح ،راذب هراد راک تاهاب دادرهم ،اقآ شاداد _

! هشیم یمارتحا یب یروجنیا ، یباوخ یم دعب

یمدق هدز تهب یرپ هک متشگرب شتمس تدش اب یروج

درک. درگ بقع

زا هامیرپ یگشیمه یاه یراد بناج زا مدوب رفنتم ردقچ

رد هک یبیرغ و بیجع و رادانعم یاهراتفر ونیا دادرهم

نامه راگنا دادو یم زورب شدوخ زا دادرهم روضح

هب شدوجو رد یزیچ و تسین یگشیمه نیتم و مارآ یرپ

! هدمآ رد نایلغ

کی ،اب تسین زیاج مقاتا رد ندنام هک درب وب شدوخ



قاتا وزا تخادنا دادرهم هب یهاتوک یبل،هاگن ریز دیشخبب

دش. جراخ

مداد، ناشن ار تخترانک مشچ هراشا ابو متسشن تخت یور

! نیشب مدز:_ بل

درک: تبحص هب عورش همدقم نودب و تسشن هناعیطم

! هروخ یمن وت درد هب اویش منک، یم رارکت مه زاب نامرآ _

: مدرک همزمز هیانک ابو مدرک یخلت هدنخ

صاخشا راگنا دش،اما تباث مهب زورما ، دادرهم منود _یم

فذح دیاب مه انوا هک دنتسه مفارطا و رود مه یا هگید

! نشب

تفگ: یا هدرمش نحل اب

یتشادرب نینچ مدوب وت یاج منم دیاش مگب، یچ منود _یمن

،نوا هیجازم یمد ومد بلط عونت رتخد اویش ، مدرک یم



رادلوپ یاه هچب زا اتنچ فارطا و رود مدینش نم هک روج

نیا منم فرخزم سناش ،زا هدیکلپ یم هاگشناد حرطم و

! داتفا نم مان هب هعرق یرس

متفگ: یرخسمت زا راشرس نحل واب مدیدنخ هاتوک

، نکن راد هکل ور اویش نماد تدوخ ندرک هئربت یارب _

هک دنراد مک تورث زاملاو یزیچ هگم اویش ی هداوناخ

؟! یسک بندلا هتفایب

یضاران طیارش نیا زا راگنا هک نکن دومناو ما یروج

یم بآ دنق ولیک ولیک تلد وت دوب صخشم ،ماکال یتسه

دش!

تفگ: مکحت واب تساخرب تخت یور زا هتفرگ

هگا مه مدش،وت دنم عالهق اویش هب ،نم هئوت اب قح _هرآ

دوخیب ، یرادن دوجو مه وش،رگا نومهار دس یراد هزبرج

! ریگن ور ما هقی

متفگ: و مدز یدنخزوپ



ور هشاب دیاب هک ییاهروتکاف نوا اما مراد دوجو _

یاه لوپ و تنگل نوا هب نکب شوخ وتلد ورب مه .وت مرادن

! قیفر راذب ور تدوخ .مسا تاباب

زا ،لبق تفر رد تمس یفرح نودب و درک مهاگن رثات اب

متفگ: راو دیدهت دنک، زاب ار رد هکنیا

سا، هنوخ هامیرپ یتقو هک هش یم مه یرخآ ی هعفد _

! اجنیا یایم

، تخادنا متمس یهاگن مین یا هدش درگ یاه مشچ اب رابنیا

دش. جراخ قاتا دادوزا ناکت یصاخ ارابحتلا شرس

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

7_ تراپ #



اویش بناج زا یسامت وای مایپ زور،چیه دنچ نآ یط رد

هب رود ارود هاگشناد طیحم رد یراب دنچ طقف و متشادن

عیرس یرارف راکهبت کی لثم راب وره دوب هدروخ ممشچ

مهاگن سریت رد درک یم یعس و داتفا ووالیم لوه هب

. دشابن

شگنتلد و درک یم یریگ هناهب مبلق اما مدوب هدز ار شدیق

دش. یم

ییادج ونیا مدوب وا زا یربخ راظتنا مشچ بش ات حبص

. دیجنگ یمن مرواب رد اویش یتوافت ویب

یاه هاگن هکنیا واب متشاد دروخرب رت مک دادرهم اب

یارب اما مدرک یم سح مدوخ یور شا وطالین رادانعم

مک ترودک و هنیک هک یا هناتسود ی هطبار ندرب نیب زا

! تشاد یمن رب یمدق دوب، هدرک شگنر



دادرهم لثم یبوخ تسود و اویش نامزمه نداد تسد زا

لدو اهزور ونآ دوب ریذپان مضه و تخس میارب تدش هب

دوب. هدنامن میارب یراک چیه غامد

ساسح اویش یور یطارفا زرط هب نوچ نایرج نآ دعب

اویش زا ییاه تکرح یروابان مکلا رد مدوب هدش

هک مدوب هدید هاگشناد یاهرسپ وداتزا یکی اب اصوصخم

وهب مدروآ یم نامیا دادرهم یاهاعدا تحص مکهب مک

دوبن رصقم دادرهم زور نآ اعقاو هک مدیسر یم هجیتن نیا

دهد رارق یزاربا ار نم تساوخ یم هک دوب اویش ونیا

کالس، یاه مناخ یکی زا یتح ، دادرهم هب ندیسر یارب

لئاسم نیمه رس شقباس دزمان هک مدوب هدینش میقتسم ریغ

دوب. هداد ارطالق وا

نئاخ ؛اما تشاد دایز دب یاه تفص وای تنطیش دادرهم

نم..!! قح رد مه ،نآ دوبن

تبسن نم رصح دحو زا شیب تینابصع و یروخلد دیاش

دوب. میاه ترسح و تداسح زا هتفرگ تاشن هبوا

مدق شیپ دادرهم اب هطبار ددجم داجیا یارب مدوخ مک مک



متنغم وا زا ندرک ییوجلد یارب ار یتصرف وره مدش

ار یتشآ طاسب دش یم هک یا هناهب ره وهب مدرمش یم

. مدرک روج

دوب، سونامان هنیک اباوژهی یلک هکهب مه دادرهم

یور رب مشچ هتساوخادخ وزا درکن ینادنچ تمواقم

نام یتسود ی هطبار هرابود و تسب مزور نآ یاه تناها

. میتفرگ رس ارزا

نیا زا یسک ره زا رتشیب هک یسک نیب، نآ مدرک یم سح

یشوخ ،لد دادرهم نمو فعاضم تیمیمص و نایرج

یم رد شا یمخز یاه هاگن ارزا دوب؛نیا اویش تشادن

!! متفای

ار اویش دوبن شیب مکو دوب هدش ثعاب دادرهم روضح

ار نامتقو هتفه رخآ الت یطعت ابیرقت منک، لمحت رت تحار

یقمد دلج نآ وزا میدنارذگ یم رادگ و تشگ و حیرفت هب

یم ار تالمش مامت و مدمآ یم نوریب مک مک ما یگدرسفا و

! مراپسب یشومارف داب ارهب اویش هک مدرک

اما دوب دادرهم اب نامرادگ و تشگ جراخم رتشیب هکنیا اب



وزا مشاب ' نازیوآ الح' طصا هکهب متشادن تسود نم

زادنا سپ هتفه منک،ره هدافتساءوس وا دعاسم میلا طیارش

هک مه دادرهم و متشاذگ یم رانک هیضق نیا تباب یکچوک

یم راچان دش،هب یمن نم یاه ندرک فراعت فیرح

. تفریذپ

تفرگ دوخ هب یا هدنهد رازآ لکش یتقو اه یشوخ نیا

یحیرفت داهنشیپ هامیرپ روضح رد یرادگ هاگ دادرهم هک،

یم هبوا نم یاه تیساسح هب انتعا دادویب یم ار

تفگ:

شوخ انئمطم ، نیرایب فیرشت مهابام امش مناخ هامیرپ _

! هرذگ یم

هاگن واب تخاب یم ار هیفاق هیناث زا یرسک رد مه یرپ

درک. یم میلست هب راداو راچان هب ارم شسمتلم شیاه

،هب مدرک یم تفلا خم یرپ یهارمه هکاب مه ییاه نامز



وای حیرفت تاقوا مامت هک دش یم هتفرگ و مومغم یردق

مه یا هظحل نادجو باذع دشو یم مرامرهز ینامهم

درک. یمن میاهر

لباقریغ و بیجع تدش هب میارب اهزور نآ هک یزیچ

مدید یم رتمک رگید دوب. دادرهم دیدج یاهراتفر دوب، رواب

وای یکلا یندیشون هکنیا ای دریگب مرگ یرتخد هکاب

. دشاب هتشاد یتسیاشان تکرح

یم راتفر راقو مامت یاقآ کی لثم یا هقباس یب زرط هب

. درزآ یم ار یسک شیاه تنطیش اب رتمک و درک

زا هک یشهاوخ وای هملک ره میدق شکرس دادرهم نامه

نیمز و درک یم رما تعاطا عیرس دش یم جراخ مناهد

ماجنا رت عیرس راک اتنآ تخود یم مه ارهب نامزو

دوش.

فرح مغر یلع و مدش یمن هامیرپ فیرح رابنیا اما

هک ییاج رد شروضح زا یتقو تشاد نم زا هک یونش

یم یهارمه یوحن ره ،هب مدرک یم تفلا خم دوب دادرهم



ربارب رد شیاه ندش دیفس و خرس و هجوت زا تسد و درک

. تشاد یمنرب ار دادرهم

فورعم لوق وهب تشاد سلا هدجه اهنت یرپ نامز نآ

' هدیدن باتهم باتفآ '

ار شنورد گرگ و دوب رتگرزب وا زا هنسیلا دادرهم اما

هک راب وره متخانش یم بوخ فلا خم سنج لباقم رد

و مداد یم فک ارزا مرارق و دوب،مارآ ام رانک مه یرپ

. مدرب یمن حیرفت زا یتذل چیه

فوطعم ار مزکرمت و شوه مامت نیب زیت یباقع لثم __

. دنزن رسود نآ زا ییاطخ هک مدرک یم

یطارفا و یقطنم ریغ اه تیساسح نیا هک متسناد یم

هب صوصخب دروم نیا رد هک مدرک یم هچ ،اما تسه

نسوسلاو مک یرپ هک اصوصخم ؛ متشادن دامتعا دادرهم

دوب. ماخ

ار یرپ هک ینامز وزا میتشادن یبوخ میلا عضو امهک



نیا طیارش وای تصرف هاگ چیه مدوب هتفرگ سپ مردپ زا

شوخ یور و دشاب هتشاد یحیرفت مه یرپ هک میتشادن ار

. دنیبب ار یگدنز

رطاخ هب افرص اه، همانرب نیا زا هامیرپ ندرک مورحم

مه دوب؛نآ یفاصنا یب مکلا متشاد مدوخ هک یاه نظءوس

شیاه وایکالس هسردم ریسم زج یگدنز رد هک وا یارب

. تشادن یرگید یمرگرس چیه

، متشاد ود نآ راتفر یور هک ییاه تیساسح مامت دوجو اب

ار ود نآ یا هقیقد هد مدش یم روبجم هک یعقاوم مه زاب

مرگ ابمه ادیدش هک مدید یم تشگزاب ،دعب مراذگب اهنت

رد رخاوا نآ یتح ؛ دنتسه دنخب وگب لوغشم و نتفرگ

مه نیب یا هوشع ورپ هناقشاع یاه هاگن مه نم روضح

شوج ارهب منوخ اهراتفر نیا واب دندرک یم لدب درو

... دندروآ یم

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #



ود رفس داهنشیپ دادرهم الت یطعت عورش و مرت نایاپ دعب

نودب هک دایمن مدب هک مه دادونم ار سولا هبچ هزور هس

! مدرکن یتفلا منک،خم ضوع ییاوه راک،حلاو ی هغدغد

و متفرگ شود ، مدرک مامت ار میاهراک ی همه حبص زا

رسک مکو یزیچ ، مدوبن رد هک مداد مردام هب لوپ یرادقم

. دنشاب هتشادن

هناخ هب یرپ و مردام متشگزاب نامز هکات دش نیا رب رارق

. دنورب درک، یم یگدنز اهنت هک ما یخهلا

هب هناخ گنز هک دوب هدنامن ررقم نامز هب یتعاس مین

اه،رد هلپ لباقم اجنامه دادرهم دعب یتاظحل و دمآ رد ادص

دوب، زاون مشچ شا هرهچ و پیت هشیمه لثم هک حیلا

: دیسرپ

؟! نامرآ یرضاح _

متفگ: و مداد ناکت یرس نانیمطا اب

هتقو!! یلیخ _هرآ



مورب نییاپ اه هلپ وزا مرادرب ار مکچوک کاس متساوخ

یوب و تشذگ ملباقم نم،زا هبحتلا انتعا یب دادرهم هک

یور دشو هناخ دراو دش، شخپ اضف رد شکرام نلکدا

درک: شوخ اج یلبم

یم ،هار میروخ یم یاچ هنودی هیا!! هلجع حاالهچ نیشب _

هش!! یم تولخ اهمه نوبایخ ، میتفا

دز: ادص دنلب و دنامن نم باوج رظتنم

!! نیرایم ام هساو یاچ ناویل ودات ناج هامیرپ _

دوب، یا هراشا کی راظتنا هب رد تشپ ییوگ هک مه هامیرپ

یزومرم دنخبل واب درک زاب ار شقاتا رد هدیشکن هیناث هب

شیاه بل هب یخرس رژبل مدرک یم سح هک هکیلا ردح

تمس هدش، هتسجرب دح زا شیب ، شدنلب یاه ومژه هدیشک

. تشادرب ماگ رفن امود

رف حتلا لبق ارهک شیاهوم هک متفایرد شندش کیدزن اب

شهاگن مهبم و گنگ روطنامه ؛ تسا هدرک مه تخل ، تشاد

یمن یرپ سوماق الرد صا اه یزاب فلج ،نیا مدرک یم

دوب! هداتفا هار رشب نیا یک مدوب هدنام ، دیجنگ



، دنامن رود مرظن زا درک دادرهم راثن هک یباذج دنخبل

یششلا هشوگ وزا دوب تخل هکحاال شیاهوم هب یتسد

هناخزپشآ تمس یصاخ زان واب دیشک دوب هتخیر نوریب

تفگ: نامزمه و تشادرب مدق

هش! یم رضاح االن مشچ _

و مگرد رس وابحتلا مدوب هتفر ورف یقیمع توکس رد

. مدوب هدز لز یا هشوگ هب یا هنارکفتم

ادتبا دشو رهاظ ملباقم یاچ یا ینیس اب یرپ دعب یقیاقد

یاچ ، تفرگ نم لباقم دعب ودرک فراعتدادرهم ارهب یاچ

یروج بل یا،ریز هدیشک مه رد یاه مخا واب متشادرب ار

مدز: بل ظیغ ،اب دوشن هجوتم دادرهم هک

!! تقاتا وت _ورب

دشورد شقاتا دراو هلصاف وبال درکن للعت مه یا هظحل

! تسب شرس تشپ ار

زیم یور ار یاچ دوب، هدروخ دضحلا ماکال هک دادرهم

داد. هیکت لبم هب صرح واب تشاذگ



متفگ: هنعط واب متفرگ ار ما هدنخ یولج

ناخ؟! دادرهم یشون یمن ییاچ سپ، دش _یچ

تفگ: و درک مهاگن رکپ

! هرید میرب هگید _هن

قاتا رد ندش زاب اب ،اما دزیخرب هک دش زیخ مین شیاج رد

یتشپ ،هب تشادرب زیم یور ارزا شا یاچ هلصاف بال یرپ

! دیشک تروه ار شیاچ دادو هیکت لبم

، تشاذگ مکاس رد یا هلوح و دمآ مکیدزن هچاپتسد یرپ

تفگ: و دیشک ار شپیز

هش! یم تمز ال تا،متفگ هلوح _

: مدرک همزمز و مدیشک یفپ

دایم آژسنا هگید تعاس وش،مین هدامآ قاتا ،ورب نونمم _

! نیشون یخهلا هنوخ دیرب نوتلا بند

هار هرابود و تخادنا دادرهم تمس یهاتوک یهاگن مین

همدقم یب دادرهم ، ریسم ی هنایم ، تفرگ شیپ رد ار شقاتا



: دیسرپ

؟!! یایمن ام هارمه ارچ امش ناج هامیرپ _

کیدزن یوالی ،هی هگنشق یلیخ میرب میهاوخ یم هک ییاج

یخهلا هنوخ ،هخآ هرذگ یم شوخ یلیخ شاب نئمطم ایرد،

؟! هراد یتیباذج هچ تا هدیشرت ی

،اب دیراب یم شیور رسو زا ندش هسوسو هک هامیرپ

. تخود مشچ مهاگن رد دیدرت و ناجیه

متفگ: مکحت واب مدیخرچ دادرهم تمس

هرادن یموزل ، هیدرجم و هنودرم رفس هی ناج،نیا دادرهم _

دایب!! ام هارمه یرپ

هفطن رد ار یا هناهب ره تشاد تداع هشیمه هک مدادرهم

تفگ: قوذ دنک،اب هفخ

، مومع رتخد منز یم گنز ،االن هرادن یلکشم هک _نیا

، هرفس ی هیاپ ی هشیمه نوا اقافتا دایب، ام هارمه مه یلیاش

! هتسشن رضاح هدزن گنز



دوب.اب هدش نامثحب دراو هک دوبن یا هقیقد جنپ هک مه مردام

: دیسرپ ماهفتسا حتلا

ی هنوخ دایب، نوتاهاب یرپ راذب هراد یلا کشا هچ دادرهم _

هگید ، یتسه هک مه تدوخ هر، یم رس شا هلصوح نیشون

؟! تسه یچ هساو تتفلا خم

دادرهم ی وحهلا مدوب دلب هک یرادبآ شحف یچ ره ملد رد

: مدرک همزمز مدوخ واب مدرک

!! یرسدرد ثعاب هشیمه هک دادرهم یریمب _

کش اب هلصاف ،بال متخادنا هامیرپ تمس یا هدنامرد هاگن

تفگ:

؟؟! نوتهارمه مایب منم شاداد _

یرهاظت دنخبل مدش،اب شکیدزن و متساخرب لبم یور زا

متفگ: و مدیشک ار شتسد

مینک! تبحص قاتا میرب _



بندملا یفرح نودب و تفرگ سای و سرت گنر شهاگن

دمآ.

ندیشک ناشن طخو ی هناشن ارهب متسد و متسب ار قاتا رد

مدز: بل هدرمش هدرمش و متفرگ شتمس

نومهارمه یدرجم رفس نیا وت متساوخ یمن نم _نیبب

رارق هدش ماجنا راک لباقمرد ور نم حاالهک ؛اما یایب

دایب،اتنچ نومهارمه هرارق دادرهم یومع رتخد و نیداد

هب لوا گنج ؛ ایمیدق لوق نک،هب ورف تشوگ وت مدیم رکذت

!! رخآ حلص زا

نوا مک مشدعب نک، کاپ ور هرخسم رژبل نوا لوا

ال صا مه رفس لوط ،وت راذب دید ضرعم رد ور تاهوم

یمن ور شهب و ینک یمن زاب دادرهم وراب یخوش رس

ید!!

شعمج هشیمن هگید یدب ور شهب مکی یسانش یمن ونوا وت

؟!! یکوا نک، عمج ور تساوح بوخ درک،سپ
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نومهارمه یدرجم رفس نیا وت متساوخ یمن نم _نیبب

نیداد رارق هدش ماجنا راک لباقم ور نم حاالهک ؛اما یایب

رکذت دایب،اتنچ نومهارمه هرارق دادرهم یومع رتخد و

زا هب لوا گنج ؛ ایمیدق لوق نک،هب ورف تشوگ وت مدیم

! رخآ حلص

نوا مک مشدعب نک، کاپ ور هرخسم رژبل نوا لوا

ال صا مه رفس لوط ،وت راذب دید ضرعم رد ور تاهوم

یمن ور شهب و ینک یمن زاب دادرهم وراب یخوش رس

هشیمن هگید یدب ور شهب مکی یسانش یمن ونوا ید،وت

؟!! یکوا نک، عمج ور تساوح بوخ درک،سپ شعمج

دیدرت درک،اب هاگن میاه مشچ رد هدز متام و دادن یباوج

: مدیسرپ

؟! یرپ _هلح



نوریب شا هتسب زا یلا متسد ، تساخرب شیاج زا ظیغ اب

ارمههبح شیاهوم ، دیشک شیاه بل یور مکحم و دیشک

هدز وغب درک تیاده شا یرسور لخاد یبصع تلا

،اب هلصوح ویب هنیس هب تسد . تسشن تخت ی هشوگ

درک: هوکش هب عورش ینازرل یادص

شیتآ و بآ هب ور نوتدوخ ، نیدیشک تمحز همه _نیا

و نیشکب نوریب نیرسن تسد ریز زا ور نم هک نیدز

مارب لبق زا رت یمنهج هیگدنز هک دینودرگرب نوتدوخ شیپ

دینک! ایهم

؛اما منکن یتمرح ،یب مراد هگن ور تمارتحا مایم یه نم

ینک!! یم یورشیپ یریگ تخس زور،وت ره وت

نوا وت مندوب ینک یم رکف ،هگا یرادن دامتعا نم هب هگا

و رکذت نیا هگید این، وگب هملک هی بخ هنوترازآ ثعاب رفس

هدیم؟! یا ینعم هچ اه هرصبت

واب تفرگ رت نییاپ ار شرس ، دیزرل فیفخ شیاه هناش

درک: همزمز یا هتفرگ و فیعض یادص

امش، شیپ مدرگرب هگا مدرک یم رکف هک مقمحا یلیخ _



و تیذا اهو هیانک درد اجنوا ، هشیم تسرد عاضوا

اجنیا ، دیرب یم ور مناما نیرسن لثم ییاباب نز یاهرازآ

هک.. مه

ار شفرح یقبام و تخادنا نم تمس یددرم یهاگن

رهاوخ یاه هیرگ لباقم رد هشیمه هک مه داد.نم تروق

شیر مبلق ، مدوب تقاط یب ما هدیشک یتخس و موصعم

تخت یور شرانکو متشادرب مدق شتمس دش، شیر

تروص یور رب هک یکشا هرطق متشگنا رس .اب متسشن

ما هنیس یور ار شرس و متفرگ دوب هدش یراج شیابیز

: متشاذگ

یجبآ یاه کشا تقو چیه اما هریمب نامرآ یهلا _

! هنیبن ور شولوچوک

درک:_ادخ همزمز یبل ریز و هتسهآ ، دیشک ار شا ینیب

! هنکن

متفگ: یرهم رپ نحل واب مدیسوب ار شا هنوگ هدنخ اب

ینم، یگدنز تورث نیرتگرزب ینود یم هک وت ملدزیزع _



اه تیساسح ،نیا ییوت یگدنز وت نم فده و دیما ی همه

یعملا همه هن رگم ؛ هئوت زا تظفاحم یارب طقف و طقف

هرت! کاپ مه لگ گرب زا نم رهاوخ هک ننود یم

متفگ: هنایکاش و مدز شیوزاب هب یا هبرض

ور تلم یهی همانرب یا.. هدافا و سول مناخ منیبب وشاپ _

!! یزیر یم حاسمت کشا اجنیا یتسشن مه؛ هب یتخیر

قوس یرگید تمس ار شهاگن درک، ینیشنلد و زیر مخا

تفگ: زان دادواب

! نیشاب شوخ دیرب ، مایمن _نم

اب شتمس و مدیشک نوریب میاپ ارزا ما ییاپمد و مدش مخ

: متشادرب زیخ دیدهت و هدنخ

مد! یم تنوشن ،االن یدش دوخرس هرآ؟! یایمن _یک

دیود یم رد تمس هک وردحیلا دیرپ تخت یور زا یرپ

رد یولج دوب، هدرک اررپ قاتا یاضف شیاه هدنخ یادص

قاتا رد هک دوب هدیسرن ی هریگتسد هب شتسد زونه ، قاتا

دادرهم نهپ ی هنیس هب مامت تدش اب یرپ دشو زاب



دش. دنلب شخآو درک دروخرب

ار شیاج ما ییور هداشگ دشو کشخ میاه بل یور دنخبل

. دومن ضیوعت یمه رد یاه همرگس اب

رداق ناشمادک چیه هک دندوب هدرک دروخرب مه هب یروج

هسفق هب هامیرپ یناشیپ ناکامک ، دندوبن یناکت ای شنکاو هب

یارب دادرهم یاه تسد و دوب هدیبسچ دادرهم هنیس ی

دوب، لفق شا هناش یور دروخن مه هب هامیرپ لداعت هکنیا

تسد تشپ زا بضغ واب مدناسر ود نآ ارهب مدوخ

هدشن لر تنک صرح اب دادرهم هب وور مدیشک ار هامیرپ

متفگ: یا

نک، رواب ینزب ور رد قاتا هب دورو لبق ناخ دادرهم _

!! هبسچ یمن رد هب تتسد

ینارگن واب متشگرب هامیرپ تمس ، مدنامن شباوج رظتنم

: مدیسرپ

؟! مزیزع یبوخ _



واب دوب هتخادنا لگ شا هنوگ ، دوبن نم وسلا هجوتم ال صا

ردع دنتشاد یا هدش خسم و بیجع هکحتلا ییاه مشچ

درک. یم ریس یرگید ملا

یمک تسد دوب، ریذپان یروک شقطن هشیمه هک مه دادرهم

شهاگن رد، بوچ راهچ نایم اجنامه و تشادن یرپ زا

مداد ناکت یرس صرح دوب،اب ناسون رد یرپ نمو نایم

متفگ: ود ره هب وور

دش! بش مینک تکرح ، دیرادن دصق هللا شنا _

و دندرک روج و عمج ار ناشدوخ دوب یتنحم ره وداب ره

یظفاحادخ مردام ،اب میتشادرب ار نامیاه کاس اهو هلیسو

میدز! نوریب هناخ وزا میدرک

، مدوب هدرک تولخ میادخ و مدوخ اب بل ریز هک ردحیلا

: مدرک همزمز

ور مرهاوخ نک،نمو ریخ هب ور رفس نیا تدوخ ایادخ _

!! رادب ناما رد تفص وید دادرهم یاه هسیسد رش زا

ریز و یسنج ابدب ادخ،ماوت اب میاه همزمز هک متسناد یم



یراک مکحم زا راک دوب؛اما ادخ دزن دادرهم ینز بآ

درک. یمن بیع

رانک یلدنص یور ونم تسشن بقع یلدنص هامیرپ

. مدرک شوخ اج دادرهم

، دادرهم یومع رتخد غارس ،ادتبا نامریسم رد دش رارق

. میتفیب هار سولا چ تمس سپس و میورب یلیاش

ی هنییآ مدرک سح هک دوب هتشذگن تکرح زا یعبر کی

هیواز رد هامیرپ اقیقد هک هدش میظنت یروج دادرهم لباقم

.. دشاب شهاگن سرریت و

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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ی هنییآ مدرک سح هک دوب هتشذگن تکرح زا یعبر کی

هیواز رد هامیرپ اقیقد هک هدش میظنت یروج دادرهم لباقم

میاج رد یسوسحمان روط ،هب دشاب شهاگن سرریت و

. متخادنا یهاگن متشپ وهب مدیخرچ

شا هناچ ریز ار شتسد هک ردحیلا یرپ هک رکش ار ادخ

صا و دوب هدش هریخ نوریب رظانم دوب،هب هداد رارق لئاح

. دوبن شدوخ یور دادرهم هریخ یاه هاگن هب شساوح ال

ریگلفاغ ار مهاگن و دیخرچ نم تمس شرس یا هظحل

دوشب اجباج یمک هک مدنامهف میوربا و مشچ تکرح درک،اب

. دنیشب هرجنپ تمس و

ود هرخ باال سپس درک، مهاگن تام و گنگ یمک لوا

دش. اجباج هرجنپ تمس و داتفا شجک یرازه

دادرهم مدش هجوتم و مدنادرگرب ولج تمس ار مرس هتسهآ

یبوخ تیعقوم دنک. یم هاگن ار نم شا مشچ ی هشوگ زا

فطل نم قح رد هشیمه هک یدادرهم متشادن تسود ، دوبن

دامتعا یب هبوا تبسن نم هک دبایرد لکش نیا ،هب تشاد



. متسه

هک ینامز ات ،اما تشادن ندش روخلد هب تداع هکنیا اب

توکس نیشام ،وج میسرب دادرهم ومع ی هناخ لباقم

دادرهم ناهد وزا دوب هتفرگ دوخ هب ینیگنس و بیجع

هکنیا ینعی دش؛نیا یمن جراخ مه مفرح هملک کی یتح

. تسا ضرتعم مشیپ هظحل نیدنچ تکرح هب تبسن

و تبحص رس ندرک زاب یارب یفرح هشیمه لثم مه نم

و متفاین دوب، امرف مکح ام نیب هک یتوکس راصح نتسکش

! مروایب رد شلد زا تیعقوم نیلوا ،رد متفرگ میمصت

نیشام و میتشاذگ رس تشپ ار نارهت کیفارت هرخ باال

شیومع ناخ ویوالیی گرزب ی هناخ رد لباقم دادرهم

دش. فقوتم

کی اب هدامآ و رضاح شیومع رتخد دوب، دادرهم اب قح

دوب. هداتسیا راظتنا هب ششود یور یتشپ هلوک

اب هامیرپ نمو هک دمآ شیپ یتصرف و تفر رتولج نیشام

مینک. دصر ار شیاپ رسات یواکجنک



یدود یاهوم دوب، یطسوتم لکیه اب یدنلب دق ابیرقت رتخد

و دوب هتخیر نوریب هنادنمتواخس یتشرد یاهرف اراب شا

دوب. نازیوآ شندرگ زا یکزان و کچوک شلا

ردحلا هک یمیسن فطل مههب شزاب ولج ییولا بلآ یوتنام

راولش و ترش ویت دوب هدمآ رد صقر هب دوب شزو

درک. یم نایامن ار تشاد نت هکهب یدیفس بذج

رود ار نیشام ناجیه دزواب ینهپ و تپ دنخبل ام ندید اب

هدنام هت شیاپ واب تخادنا نیمز یور ار شراگیس دز،

اج یرپ رانک درک، زاب ار نیشام ورد درک ارهل راگیس

یجراخ راگیس اب هتخیمآ درس نلکدا یوب و درک شوخ

درک. اررپ نیشام لخاد کچوک یاضف شا

دز، یم جوم شنورد شسفن هب دامتعا هک یدنلب یادص اب

تفگ: ناجیه اب

و نوج دادرهم یومع رتخد ، متسه نیلیاش _سالمنم

امش..؟!!

رتخد هدننز شیارآ و پیت ریثات تحت هک هامیرپ نمو

یکی هک میدرک هاگن مه هب هدز تام ، میدوب دادرهم یومع



. دنزب یفرح رتدوز هرخ امباال زا

ویم تخانش یم بوخ ار هامیرپ نمو سنج هک دادرهم

رد همقر چیه هک یلیاش لثم یرفسمه نتشاد زا هک تسناد

داد: خساپ ام یاج ، میدروخ ،اج دوبن ام حطس

قیفر نیرت یمیمص و نیرتهب نامرآ منک، یم یفرعم _

هدنب!

متفگ: و مداد ناکت یرس بدا مسر وهب متشگرب شتمس

ملا. حشوخ نوتییانشآ _زا

دز. هوشع اب یجک دنخبل و مدرک مراثن یا هنارادیرخ هاگن

ساسحا واب قیمع ، تشگرب یرپ تمس دادرهم رابنیا

تفگ: و درک شهاگن

یهارمه راختفا ، نامرآ رهاوخ دنتسه ناج هامیرپ منوشیا _

. دنداد رفس نیا وت ور ابام

ار شیاپ رسات هنانیبزیت دشو لیامتم یرپ تمس یلیاش

تفگ: و درک زادنارب



سا!! هدروخن تسد و رکب یرپ کی لثم مه اعقاو ، یکوا _

هلمج نیا نایب زا دادرهم یومع رتخد روظنم مناد یمن

هامیرپ رهاظ و پیت هب هیانک هکنیا ای دوب دیجمت و فیرعت

و هدیشوپ هداس، ماکال نم یاه یریگ تخس رطاخ هکهب

دوب. ینغور گنر چیه نودب

دوب،ابح هتخاب ار شسفن هب دامتعا لومعم قبط هک هامیرپ

هرجنپ هب هدیبسچ وماکال دوب هدرک توکس یرکفتم تلا

دوب. هدرک ضبقنم ار شدوخ

هکحاال نیلیاش دش، سولا چ هداج دراو نیشام هکنیا دعب

دوب، هداتفا کال دوب شرس یور هک شیلا بجو کی نومه

تفگ: یضاران و هلصوح یب

درمریپ و نزریپ تشم هی دادرهم هخآ هشعضو هچ _نیا

میدیسوپ ، یناجیه ،هی یگنهآ ،هی ترفاسم یرب یمن هک

اباب...!

دوب، شکاروخ ، نارگید نتشاذگ رس هب رس هک مه دادرهم

،ابحتلا تفر یم نیشام شخپ تمس شتسد هکیلا ردح

تفگ: یراد شک



مشچ..!! هب _یا

ار نیشام یاه هشیش دادرهم دشو شخپ هب عورش گنهآ

یتمسق ات یمک داشو متیر اب یمیدق گنهآ داد، نییاپ

. دروآ رد هزرل ارهب نیشام یزیمآ رخسمت

یهاگن یراسمرش دشواب زاب تریح ارزا شناهد یلیاش

هتسهآ هداج یغولش تلع هکهب فارطا یاه نیشام هب

دایرف هیبش ییادص اب هنایکاش و تخادنا ، دندرک یم تکرح

تفگ:

زخ یاه گنهآ ،نیا یدرب ور نومربآ هسب دادرهم یاو _

؟! یدروآ ریگ اجک زا ور

تفگ: و درک شهاگن سویام دادرهم

!! مراذ یم ور شرتهب دوب؟!االنهی دب اعقاو _

اب یدنه گنهآ یادص رابنیا و درک ضوع ار گنهآ

، ندوب ندناوخ ردحلا تسمرس هک یرسپ و رتخد یادص

درک. رت هناوید ار نیلیاش

بقع یلدنص نامه وزا درک توف ار شسفن یبصع



ما هناش یور شا هنت زا یتمسق هکیلا وردح دمآ رتولج

دش. گنهآ نتشگ لوغشم دوب، هداتفا

یکی اهار گنهآ و دوب هداد مل نم هب اورپ ماکالیب __

رانک ار مدوخ یمک متساوخ درک، یم در یرگید زا سپ

عیرس اما دوشب ادج یلیاش مسج زا ما هناش هک مشکب

دادرهم یومع رتخد یراک لوا متساوخ مدش،یمن نامیشپ

دنک. دای یا هدیدن ایند و یا هدقع درف ناونع هب نم زا

یدنت متیر اب یجراخ گنهآ ،کی شرس ریخ هرخ باال

و درک دایز نکمم دح ارات شخپ یادص و درک باختنا

. تشگرب شیاج رس

تفگ: و دیبوک مه ارهب شیاه تسد ناجیه اب

حلا نومرگیج هدب زاگ دادرهم تتسد نوبرق _حاالدش..!

دایب.

زاگ دپلا یور ار شیاپ و درک ضوع ار هدند مه دادرهم

دشو هدنک یاج زا یروآ ماسرس تعرس اب نیشام و درشف



درک. ندیشک هبالیی عورش اه نیشام نایم زا

ات دیاب ،اما مدوبن یضار از سرتسا طیارش نیا زا هکنیا اب

. متشاذگ یم رگج یور نادند رفس نیا نایاپ

شک ورف یلیاش ناجیه و قوذ و تشذگ یتعاس هرخ باال

و میدش هداج رت تولخ و جیپ رپ یاه تمسق دراو دش،

دوب. شخپ ردحلا یرت مالمی گنهآ

مه یور ار میاه مشچ و متشاذگ یلدنص یتشپ ارهب مرس

و درک فقوت یهار ینیب هزاغم لباقم دادرهم ، مدرشف

تفگ:

مایم. ،دوز مرخب قنتالت مکی و یندعم بآ اتنچ _مرب

هامیرپ اب یلیاش یاه همزمز یادص ، دادرهم ندش هدایپ دعب

. دیسر یم مشوگ هب

سهتلا؟! _دنچ

سلا! هدجه _

تدوخ هب مکی ارچ ینووج یلیخ زونه هک ...وت هووا _

! یسریمن



تفگ: هامیرپ ، ثکم یا هظحل دعب

منک؟! راکیچ ینعی _

تفگ: و دیدنخ مارآ یلیاش

! مزادنب تار مدلب بوخ مدوخ ، شابن نارگن _

تفگ: و درک زاب ار شفیک پیز

نک هدافتسا لیمیر و رژبل نیا زا مکی عورش هساو _عفال

دعب..!! ات

یلیاش هک دوب صخشم ،اما دندرک یم راکچ اقیقد مناد یمن

دنک. یم راک هامیرپ تروص یور

ی هرهچ نیا فیح ، هتاهوم تبون دش،حاال عیلا ناهآ _

یم شنوهنپ هک تسین حتلا شوخ یاهوم نوا و گنشق

ینک!

هک دوبن زیاج دوب،اما هتفرگ تدش کیرتسیه میاه سفن

. موشب دادرهم یومع رتخد عنام ارو میاشگب ار میاه مشچ

و مدرک هدافتساءوس تیعقوم زا مه ونم تشگرب دادرهم



. مدوشگ ار میاه کلپ عیرس

ندید واب تفرگ بقع تمس اه یندعم دشوبآ راوس

بوکخیم هامیرپ بیرفلد و هتفرگ وور گنر ی هرهچ

ینارگن واب تشگرب یرپ تمس مهاگن مه درب،نم شتام

. متسیرگن هبوا بضغ و

هکحاال یزاون مشچ ی هرهچ نیا مهاب شدوخ هک هامیرپ

هاگن دوب،ریز هدماین رانک دوب، هدرک قرف نامسآ ات نیمز

رد دادرهم رارق ویب قاتشم هاگن نمو رگ هذخاوم یاه

و تخادنا نییاپ ار شرس رایتخا ویب دوب ندش بوذ حلا

... دیزگ ار شبل

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

11_ تراپ #



مشچ رد مشچ نم اب رتمک هامیرپ ، ریسم هب ندیسر ات ابیرقت

یاه قلق زا راو همزمز یلیاش ریسم لوط مامت دشورد

هک یرپ و درک تبحص یرپ یارب شیاه یراک نیریش

دوب. رکف رد ادیدش دوب، هدش بلقنم تخس

دادرهم یلقن یوالی هب هرخ هکباال دوب بش یاه همین

، دندوب باوخ قرغ ، دادرهم یومع رتخد و هامیرپ . میدیسر

تمسق ارزا نامیاه هلیسو اهو نادمچ مه دادرهم نمو

. میدرک ادص هتسهآ ار اهرتخد و میدروآ نییاپ نیشام تشپ

ام رس تشپ ، یتسم و دولآ باوخ یاه هرهچ مهاب ود نآ

. دنداتفا هار هب

زا رپ فرط ود زا یوالارهک یشرفگنس هاتوک ریسم

یوال دراو و میدرک دوب،یط ییابیز عونتم یاه نادلگ

میدش.

یزابلد و نردم یبوچ یامن ،اما دوبن یگرزب نادنچ یوالی



ی هزایمخ نیلیاش لخاد هب دورو زا سپ هلصاف .بال تشاد

تفر سنلا طسو یمرچ گرزب هپاناک تمس و دیشک یدنلب

راولش و پات نامه دنکواب شنت ارزا شیوتنام ،شلاو

هنوگ ریز ار شیاه تسد لبم یور اجنامه شدیفس

باوخ راد شخ یادص واب دیشک زارد ولهپ وهب تشاذگ

درک: همزمز یدولآ

لک امش رطاخ نک،هب شوماخ ور اه غارچ نوا دادرهم _

هنک. یم درد مرس ، مدیشکن مهراگیس خن هی وریسم

رتخد یاهراوطا اداو هیچاشامت توکس رد هس ره امهک

. میدوب هداتسیا سنلا طسو ، میدوب دادرهم یومع

تفگ: ییور هداشگ واب تشگرب یرپ نمو تمس دادرهم

نمو هساو شیکی ، هراد باوخ قاتا ودات طقف هنوخ _نیا

! اهرتخد هساو مقاتا ،هی نامرآ

نادمچ ، میتشادن هطبار نیا رد یتفلا خم چیه هک یرپ نمو

دادرهم هک یقاتا تمس و میتشادرب نیمز یور اهارزا

. میتشادرب دوب،ماگ هداد ناشن



، هلصاف بال دادرهم نم رس تشپ و مدرک تکرح رتولج نم

رد یداب و تفرگ شتسد ارزا هامیرپ نادمچ و فیک

تفگ: و تخادنا شبغبغ

نیش. یم تیذا هنیگنس ، مرایم نوتارب نم نیدب _

درک: اوجن شرادزان و هتسهآ یادص ابنآ هامیرپ

! هشیم تمحز نونمم _

و میتشاذگ اهرتخد صوصخم قاتا رد ار هامیرپ نادمچ

یور دادرهم نمو کرتشم قاتا رد ار مدوخ یاه هلیسو

هب دوب،ور هداتسیا رد لباقم هک دادرهم . مدرک اهر تخت

تفگ: دوب، قاتا لخاد هک هامیرپ

؟! مرایب نیگب تسه یرسک مکو مناخ،هگا یرپ _

تفگ: دادو ناکت یرس هنینامط اب یرپ

عهیلا! یچ ،همه دادرهم اقآ _هن

تفگ: دزو دنخبل قوذ اب دادرهم

! نیتسه یضار هک ملا حشوخ _



دوش،اما دراو هک تشادرب نامدوخ قاتا تمس یمدق

هک دز شبویعم زغم نآ هب یرکف هچ مناد یمن هرابود

تفگ: و دیخرچ قاتا تمس اددجم

قاتا یوت یلیاش اب ینک یم ساسحا هگا ناج هامیرپ _

، میباوخب ییاریذپ وت نامرآ نمو یاوخ یم یتسین تحار

! هشاب امش صتخم طقف قاتا نوا

فتک هب یا هتسهآ ی هبرض ندز اب یرپ یاج نم رابنیا

مداد: خساپ دادرهم

یا؟!! هتسخ ینک یمن ساسحا ناج دادرهم _

!! یراد تحارتسا هب ،زاین یدرک یگدننار تعاس همه نیا

یم یراک نغور ،مکی هدرک راک دایز زورما مه تکف هزات

داوخ!

ی هناشن ارهب شتسد ، دوشن فنک هامیرپ لباقم هکنیا یارب

دز. یدنخبل و تشاذگ ما هناش یور تمیمص

تمس هناجمس مه زاب قاتا هب دورو زا لبق رخآ ی هظحل

تفگ: یا هنایوجلد نحل واب تشگرب یرپ قاتا



دینودب نوتدوخ ورملا قاتا ،نوا نیشاب تحار امش هتبلا _

ناکم ،اجو قاتا زاف وت دایز یسانش یم هک ور یلیاش ،

! هزادنا یم رگنل شیا یتشک هسرب اجهک ،ره تسین

یگنوچرپ ی هلصوح مدولآ باوخ حلا بش،ابنآ تقو نآ

! هامیرپ یارب مه ؛نآ متشادن ار دادرهم یاه

متفرگ ار دادرهم تسد ، متسب مکحت اراب هامیرپ قاتا رد

و مداد شله تخت یور مکحم و شمدناشک قاتا لخادو

متفگ: یداشگ هلگ دنخبل اب ماوت

میش! تحار ، نیمزراذب ور تگرم ی ..حاالهپک ناهآ _

دوب،هآرپ یرگید یاوه حلاو کی رد هک دادرهم

. دیشک زارد تخت یور ساوح ویب دیشک یترسح

**

ندش رادیب زا سپ و میدوب باوخ یگمه رهظ ی هگنل ات

ار دوب هدرک یرادیرخ نوریب زا دادرهم ارهک یراهن

هوک تمس راهن دعب دش رارق و میدرک فرص مه رانک

مینک. تکرح دوب، رهش زا جراخ هک یحیرفت یلگنج



ندیشون لوغشم ، میدوب هتفر او لبم یور دادرهم نمو

! میدوب اهرتخد ندش هدامآ رظتنم و راهن دعب یاچ

ییاهدروخرب و پیت دوجو نماب تینهذ ربخالف نیلیاش

و مرگنوخ هداعلا قوف رتخد ، دوبن لوقعم نم رظن زا هک

ندیشک راگیس زا رگا هتعاس دنچ نیا ورد دوب یبلق شوخ

،چیه میتفرگ یم روتکاف ییارگدم هب هامیرپ بیغرت و

. مدوب هدیدن وا زا یتسیاشان راتفر

و یمرگنوخ هک مدرک یم رکف عوضوم نیا هکهب متشاد

جراخ هکاب تسه ریگارف نادناخ نیا رد ردقچ یمحرلد

. تخیسگ مه زا مراکفا ی هتشر قاتا زا اهرتخد ندش

رتو فلج مه زورید زا یتح ، ششیارآ و پیت هک نیلیاش

یاهوم دننامه شدنلب یاهوم مه هامیرپ دوب؛ رت گنر رپ

یششلا هشوگ وزا دوب هدروخ یتشرد یاهرف نیلیاش

دوب. هتخیر نوریب ومکلا مامت

ششخرد دوب، هدش هدایپ شتروص یور هک یردوپ مرک

مشچ ، شمی مال شیارآ و دوب هدرک ربارب دنچ ار شا هرهچ

درک. یم بلج دوخ ارهب یا هدنیبب ره



مشچ رد نم بناج زا یشنکاو رظتنم بوشآ و سرت اب

خرس رژبل، ددم ارهکهب شیاه بل ودوب هدش هریخ میاه

شتلا ح نآ یارب دوب،ملد هتفرگ نادند دوب،هب هدش گنر

تفر.. فعض

یتداعس _ منبش #

_ما هدازیرپ #
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مشچ رد نم بناج زا یشنکاو ره رظتنم بوشآ و سرت اب

خرس رژبل، ددم ارهکهب شیاه بل ودوب هدش هریخ میاه

هک شتلا ح نآ یارب دوب،ملد هتفرگ نادند دوب،هب هدش گنر

و تفر فعض دز یم جوم شا هرهچ رد یکمن اب سرت

دمآ. شک میاه بل رایتخا یب



رتهب ، دیشک یمن لوط رتشیب زور،هک هس ود ترفاسم نیا

رد هک مداد یم هزاجا و مدرک یم شکرد رتشیب یمک دوب

و دشاب شوخ شدوخ یارب یمک هدش مهاتوک تدم نیا

یاه یریگ تخس رطاخ هب مادم متشادن تسود دنک، یناوج

دوش. ریقحت دادرهم یومع رتخد لباقم نم،

مدنخبل ، متفرگ تسد ارهب شفیرظ تسد و متفر شتمس

: مدرک همزمز تفوطع واب تفرگ ناج رتشیب

؟! ملگشخ یجبآ ، میرب _

و سرت مامت هرابکی دشهب ثعاب نم، شخب نانیمطا دنخبل

یباتهم تروص یور یقیمع ی هدنخ و دشکب رپ شدیدرت

دوش. نامهم شا

، مدوب هدرک یراج مرهاوخ بلق رب هک یرطاخ نانیمطا

رت هار هب رس مه لبق هب تبسن یتح هک دوب هدش ثعاب

. دروخن ناکت مرانک زا مه یا هظحل و دوش

مامت و تشاد ار قباس ی هیور نامه مه زونه دادرهم اما



دش یمن ادج هامیرپ ی هرهچ زا شا هریخ یاه هاگن تاقوا

هبواوزاب ندش کیدزن یارب یتصرف بندلا مادم و

یم رازآ تدش هب ارم هلئسم ونیا دوب تبحص رس ندرک

داد.

ساسح دح نیا ات دوب دادرهم یاج رگید یسک ره دیاش

ساسحا ره وای هزیرغ یاپ ار هیضق ونیا مدش یمن

،یمن تشاد قرف دادرهم ؛اما مدرک یم یقلت یرگید

زا یرایسب لثم نم، یتاساسحا و کاپ رهاوخ متساوخ

شتدم هاتوک ینارذگ شوخ و حیرفت ی هیام ، رگید نارتخد

دش،هبح درسلد هک یهاتوک نامز تدم تشذگ ودعب دوش

ار یگدرملد و سای نس، نیا دنکورد شیاهر شدوخ لا

دنک. شبیصن

تشذگ زا سپ و میداتفا هار نامرظندم هاگجرفت تمس

. میدیسر دصقم هب یا هقیقد لهچ

و فیطل یاوه دوب، هدیراب بشید هک یناراب ببس هب

یاکنخ و یتسمرس مد ره ورد دوب نایرج رد یریذپلد

دش. یم یمدآ ناج نامهیم یفعاضم



نامه نآ زا سپ و میدرک یط هدایپ ار ریسم زا یتمسق

. میدرک هزات یسفن و میتسشن یبوچ تخت یور نییاپ

کی طقف مه ونم دنداد نایلق شرافس یلیاش و دادرهم

مداد. شرافس یاچ

ندرک دود ی هنیمز رد ییوگ هک شیومع رتخد و دادرهم

مه ونم دندوب لوغشم هفقو ،یب دنتشاد تباقر ابمه نایلق

. مدرک یم یهارمه اهنآ اب یمد یهاگزاره

یم هامیرپ تمس ار نایلق گنلش نیلیاش نیب، نآ مه یهاگ

هک درک یم راداو ار وا هدش هک یوحن ره وهب تفرگ

دش یم دوبک شتروص هامیرپ مه راب دنک،ره ناحتما یمک

نم یاه مخا و دادرهم یاه هدنخ ؛اب داتفا یم هفرس وهب

دش. یم وربور

نییاپ نآ دیرخ و رادگ و تشگ اراب نامتقو یتعاس دنچ

تمسق میتفرگ میمصت هک دوب بورغ یامدمد و میدنارذگ

مینک. تکرح باالرت یاه

یعفترم یاه هلپ یلگنج هوک یاه تمسق مامت هکنآ اب

امهک یارب اه هلپ نآ زا نتفر مهباال زاب دوب،اما هدروخ



ریگ سفن و تخس یمک ، میدوبن شزرو لها ناممادک چیه

دوب.

و میدرون ار ریسم نآ زا یتمسق دش یم هک یتخس ره اب

هتفراو مادک ره دوب هاگتحارتسا اه هلپ نیبام هک یتمسق رد

ندش کوک یارب یلا وجم میدش اهر یگنس هتخت یور

. میدرک ایهم نام مظنمان و دنلب یاه سفنت

کنخ مه رت نییاپ یاه شخب زا یتح هوک زا تمسق نیا

دادو یم شزاون ار نامتسوپ یشخب تذل میسن و دوب رت

نامناگدید سرریت رد یزاون مشچ زرط هب نییاپ رظانم

دوب.

13_ تراپ #



تفگ: عمج هب وور دیشک یدنلب سفن یلیاش

ور هلپ همه ،نیا میدروآ یم بآ نومدوخ اب شاک اه _هچب

میا! هنشت ، میدموا باال

رارق بطاخم ارم دادرهم ، هامیرپ طسوت شا هلمج دییات اب

تفگ: دادو

هزاغم هی رت نییاپ یمک ، هئوت تبون یرس ،نیا نامرآ وشاپ _

! رخب کنخ یندیشون اتنچ دوب،ورب کیچوک

ار ما یبآ نیج راولش و متساخرب گنس هتخت یور زا

متفگ: و مدناکت

، نینیشن اجنیا مه ،امش مدرگ یم رب ،دوز مریم هشاب _

مدوخ ،منم میروخن بش ،هب دیرب ور ریسم ی همادا دیشدنلب

!! منوسر یم امش هب ور

باالماگ تمس و دنتساخرب ناشیاج زا یتفلا خم نودب



کی هک مدرک ار نییاپ تمس نتفر دصق مه ،نم دنتشادرب

کیدزن اهنآ هب هتسهآ درک، روطخ منهذ هکهب یرکف نآاب

: مدرک اوجن دادرهم یومع رتخد رس تشپ و مدش

! مراد نوتراک دیتسیاب هظحل مناخ،هی نیلیاش _

قرب و داتفا ود ود هب شا مشچ کمدرم ، تشگرب بجعتم

تنطیش گنر هک یدنخبل دز.اب جوم شا هرهچ رد یصاخ

تفگ: هدز ناجیه داد، یم

؟!! یتشاد مراکیچ نوج، نامرآ _وگب

و مداد قوس نیمز فک یاه هزیر گنس تمس ار مهاگن

نییاپ ،باال متشاد ار ناشنتفگ دصق هک یتاملک منهذ رد

! مدرک

مدز: بل یصاخ مرش اب

دیاش منک، نایب یروج هچ منود مناخ،یمن نیلیاش نینیبب _

ات هشیم ،اما هشاب کحضم امش یارب متساوخرد یاوتحم

؟! هشاب یرپ هب نوتساوح مدرگرب نم هک یتقو

تفگ: باالدادو یصاخ ابحتلا شیوربا



چالهق؟! هدرکن ییادخ سا،ای هچب هامیرپ هگم _او

همزمز و مدیدنخ هاتوک ، مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن

: مدرک

!! دوبن تبقارم نوا مروظنم _هن

چپ وچپ متفرگ هناشن ار دادرهم میوربا و مشچ تکرح اب

تفگ: نانک

ابمه دایز هدن هزاجا ، هشاب نوشود ره هب نوتساوح _

!! نشب یمیمص

رت هدز توهبم مه شیپ یرس زا نیلیاش ی هرهچ رابنیا

هک دادوردحیلا ناکت یرس یزیمآ رخسمت دش،ابحتلا

تفگ: داتفا یم هار

رس ود وید دادرهم هکنیا عمج،اب ترطاخ ورب هشاب _

رهاوخ یرتم ود اللزا منوبز مهد یمن هزاجا اما تسین

هشب! در نوت یمارگ

،داشو دشاب هدروآ ریگ یباسح هدنخ وسژه هک یسک لثم

تقشم هکاب یریسم مه دادونم همادا شهار هب رورسم



مدش. ریزارس نییاپ تمس هرابود ار مدوب هدمآ باال

یناتسهوک کچوک تکرام رپوس نآ هب یا هقیقد هد دعب

زا رتدنت و مدرک یرادیرخ وقنتالت هویمبآ یمک ، مدیسر

مدوخ رتدوز هچ ؛ره متفرگ شیپ رد هارباالار لبق یرس

دوب. رتهب مدناسر یم اهنآ ارهب

ار هس نآ هک مدنادرگ یم مشچ مادم و تشذگ یعبر کی

هک دروخ نیلیاش هب ممشچ ریسم ی هنایم منک، ادیپ

ار شرس هک وردحیلا دوب هتشاذگ ششوگ رد یرفزدنه

درک. یم تکرح یتشپ داد،الک یم ناکت متیر اب

رطاخ هب مدز،اما ادص ار شمان و متشادرب مدق شتمس

و دینشن ار میادص دش یم شخپ ششوگ رد هک یگنهآ

داد. ناشن یشنکاو

مدز: ادص یرتدنلب یادص وابنت مداتسیا شلباقم

مناخ؟!! نیلیاش _

ارزا شا یرفزدنه ، دیشک یدنلب نیه و دیرپ اج زا یمک

تفگ: هنایکاش و درک جراخ ششوگ



مدش؟! کرترهز نامرآ _هتچ

نم هجوتم دوب دنلب تگنهآ یادص ناج، نیلیاش هدنمرش _

؟!! ناجک هامیرپ و دادرهم ، یدشن

یاب هناش ، تخادنا فارطا هب یهاگن درسنوخ و توافت یب

تفگ: و تخادنا اال

منک ،رکف مدرک دنک ور متعرس مدش هتسخ ،نم منود _یمن

!! نداتفا ولج انوا
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هچ راوید یور اعقاو ، مدرک شهاگن دیما وان راو شنزرس

ارهبح ووا مدادن ار شباوج ، مدوب هتشون یراگدای یمدآ

. مدرک اهر شدوخ لا



هچ ره دیاب دوب،اما هتسخ و هدیرب میاه سفن هکنیا اب

. متفای یم ار ود نآ رتدوز

وهب مدرک یکی ،اتود راومهان ریسم نآ رد ار میاه مدق

متفر! اهباال هلپ زا تعرس

یم رتدیما ان اهنآ ندرک ادیپ متفر،زا یم رتولج هچره

نداد همادا یارب ییان رگید هک مدرک یم سح مک مدش،مک

و نوغاد باصعا دوب، مک ندز سفن سفن و یگتسخ ، مرادن

اهنآ اعقاو مه دیاش درک، یم رتدب ار عاضوا ما ینارگن

ره تساوخ یم ملد ،اما دندوب هدشن یتسیاشان لمع بکترم

زا یلک ارهب زورما حیرفت منک، هفخ و مروایب ریگ ار ود

. دندوب هدروآ مغامد

ی هنایم ، تسا هدرک ارمگ شدنزرف هک یردام لثم مک مک

ود نآ دروم ،رد دندمآ یم وربور زا هک یناسک زا ریسم

مداد! یم حرش ار ناشتصخشم و مدرک یم ووج سرپ

دمآ یمن باال مسفن و تشادن ار نتفر هار قمر رگید میاهاپ

لباق هک یمشخ اب هارمه دادرهم و هامیرپ نتفای زا دیما ،ان



نآ زا یکی متفر،رد او یا هلپ یور ، دوبن ندش راهم

. مدیشون یا هعرج و مدوشگ ار یندعم بآ یاه یرطب

تشپ مدرک سح هک مدوب متروص ندز داب ردحلا متسد اب

،اب تسه تیور لباق یا هیاس ، گرزب گنس هتخت کی

تسرد مسدح متفر، رت کیدزن و متساخرب اج زا یواکجنک

وزا متفر ادص تمس دوب، گنس هتخت نآ تشپ یسک دوب،

. مداتفا هشعر هب ،مندب مناگدید لباقم ی هنحص ندید

تشاد تیعقاو ،اما دشاب دید یاطخ دیاش مدومن ساسحا لوا

خر یتناس دنچ رد دادرهم یجند و تولخ ی هشوگ ،رد

وداب رهو دوب هتفرگ تسد ارهب شتسد ود ،ره یرپ

، یروابان مکلا ؛رد دندوب هدش هریخ مه هب اقیمع ، ساسحا

شا یتیاضران رب ینبم یا هناشن چیه هامیرپ ی هرهچ رد

. دوبن زرحم

جوا مدولآ بضغ و هگر ود یادص یا هدارا چیه نودب

: تفرگ

؟!! هربخ هچ اجنیا _

تسد هیناث زا یرسک ورد دندروخ اج تدش هب ود ره



دش، هدیشک نوریب دادرهم تسد نایم زا هامیرپ یاه

ارهب دادرهم ی هقی ما هجنپ ،اب متشادرب زیخ رت کیدزن

: مدیرغ راجزنا ابو متفرگ تشم

؟!! یتنعل ، یدرک یم یطلغ _هچ

ناکت شیاه بل هتپ هتت اب ریحتم دوب، هدرک لفق هک دادرهم

: دروخ

هدنزغل تمسق نیا هدموا نوراب بشید ، نامرآ نک رواب _

متفرگ ور شتسد ، هروخب زیل مناخ هامیرپ دوب هدنوم دوب،مک

؟!!

واب درک دییات ار شغورد بوشآ و ضغب مهاب هامیرپ

تفگ: یشعترم یادص

مشفک دش، نم ریصقت ، هگیم تسار شاداد ادخ هب _هرآ

! دوبن یدرونهوک بسانم

متفگ: و مدز یدنلب دنخزوپ ، مدرک اهر ار دادرهم ی هقی

..؟!!! قمحا هدش، هتشون نم هینوشیپ _ور

ترفن دنک،اب هئربت ار شدوخ هک دوشگ ار شناهد دادرهم



مدز: دایرف

!! نکن شرتدب دادرهم وش _هفخ

، متشادرب ماگ یرپ تمس و دیچیپ هوک رد مدایرف میادص

متفگ: و متفرگ تسد هب راشف اراب شتسد

یب نوا مهاوخ یمن مه هظحل هی یتح هگید ،نم یرپ میرب _

!! منیبب ور تفص

دز: قهنهلا وقه عرضت دشواب هدیشک بندملا یرپ

هچ دادرهم ینک،هخآ یم ور اهراک نیا ارچ شاداد _

؟! هرادن یهانگ

هاگن واب مدیخرچ شتمس تدش واب مدرک اهر ار شتسد

مدز. لز شا هرهچ رد هدنربوو یمخز

ینک،هرآ..؟!! یم عافد شزا _

ی هدز بوشآ یادص و تفر بقع یمدق ، دیسرت هامیرپ

دش: ،دنلب دناسر یم هامیرپ هب ارابود شدوخ هک دادرهم

!.. یرپ شاب بظاوم _



دوب هدنامن یا هیناث دادو تسد ارزا شدوخ لداعت هامیرپ

دوش! ترپ نییاپ هب هامیرپ و دور داب رب ما یگدنز هک

میاه مشچ و مهدب مدوخ هب یناکت متسناوتن هدز، تهب هک نم

غیج یادص اب ،اما منیبن ار هدنشک ی هنحص نآ هک متسب ار

. مدوشگ ار ممشچ عیرس یرپ

دوب هتفرگ تسد ارهب شیوتنام شرمک تمسق زا دادرهم

دز! یم ،راز دادرهم شوغآ رد هامیرپ و

دش، شتلا ح هجوتم هزات و داتفا نم هب شهاگن یا هظحل

یور و دیشک نوریب دادرهم شوغآ ارزا شدوخ عیرس

دش. ولو نیمز

نوریب مگنچ اهارزا یرطب زا یکی هلصاف بال دادرهم

داد: هامیرپ تسد و دوشگ ار شرد و دیشک

؟!! یدیسرت ناج، هامیرپ روخب _

زیمآ شدنچ یاه تبحم ندید زا رگید هک مدرک یم سح

حتلا راچد ناش، هطبار ندرک نامتک و هامیرپ هب دادرهم

موش! یم عوهت



رود اهنآ زا یدنت یاه مدق واب متفرگ ود نآ ارزا مهاگن

دش، یمن ادج نم زا هاگچیه فعض و تلصخ مدش،نیا

، مدرک یم هزرابم دیاب هک ینامز ، ینارحب عقاوم هشیمه

و هزرابم هک یتیعقوم و مداد یم حیجرت رارق اررب رارف

. مدرک یم اهر ار دیبلط یم یگداتسیا

تفر: رژه مناور یور هامیرپ نایرگ یادص

؟!! یرب یمن ونم ...ارچ نامرآ یریم _اجک

و دوب هتسشن نیمز یور لا حیب ناکامک ، مدیخرچ شتمس

یور یمک ی هلصاف اب یرادلد دصق هب شرانک مه دادرهم

: میوگب هک دمآ منابز دوب،رب هتسشن وناز

هک منم ،نیا هتسشن ترانک تربلد ، یتسین اهنت هک _وت

!!.. مرخرس و هفاضا

: مدرک همزمز یروخلد اب اما

هن هگید ،نم منیبب ور نوتمودک چیه مهاوخ یمن هگید _

!!... یقیفر وهن مراد یرهاوخ



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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تفر: رژه مناور یور هامیرپ نایرگ یادص

؟!! یرب یمن ونم ...ارچ نامرآ یریم _اجک

و دوب هتسشن نیمز یور لا حیب ناکامک ، مدیخرچ شتمس

یور یمک ی هلصاف اب یرادلد دصق هب شرانک مه دادرهم

: میوگب هک دمآ منابز دوب،رب هتسشن وناز

هک منم ،نیا هتسشن ترانک تربلد ، یتسین اهنت هک _وت



!!.. مرخرس و هفاضا

: مدرک همزمز یروخلد اب اما

یرهاوخ هن هگید ،نم منیبب ور نوتمودک چیه مهاوخ _یمن

!!... یقیفر وهن مراد

سفن ار نییاپ ریسم یلر، تنک لباق ریغ دنتو تعرس اب

ریسم ی هنایم هک مدوب هتفرگ شیپ رد یبصع و نانز

ما هنیس ی هسفق یور ار شتسد دش، زبس ملباقم نیلیاش

دش. متکرح عنام و تشاذگ

: دیسرپ ناساره و بجعتم

گنر ؟ارچ هداتفا یقافتا یسک یارب ؟!! نامرآ هدش _یچ

هدش؟! دوبک تتروص

ادج ما هنیس یور زا شتسد هک مدیشک رانک ار مدوخ یمک

: مدیرغ و مدرک شهاگن هنایکاش و ریگلد دوش،

؟! هتفیب یقافتا هچ یتساوخ یم هگید _



هدرپس تناما یعبر کی وت تسد ور مرهاوخ ثمالنم

!! مدوب

متفگ: و متفرگ هناشن باال تمس ار ما هراشا تشگنا

وت هب نم دامتعا لصاح هداد، خر باال نوا هک یدنگ _نوا

!!.. هتور و مشچ یب یومع رسپ نوا و

تفگ: دزو یدنخزوپ تریح اب ناجرم

نشور زور باالوت نوا !!حاالثمال شاب ور ...اقآ هوووا _

هدش؟! یچ

همزمز و مدز لز شیاه مشچ مدش،رد شکیدزن یمدق

: مدرک

!! میتسین تریغ ویب گر امش،یب نادناخ لثم _ام

مه تشاد یعس هک ینحل دادواب رس یهاتوک ی ههقهق

درک: ،ادا دشاب ینم هلمج متیر

!! میتسین یهوک تشپ و لُمُا امش لثم _اممه

ومع رسپ و ومع رتخد نیا تسد زا مربص هگید اعقاو



یارب ار دادرهم داهنشیپ تقو چیه شاک دوب، هدش زیربل

!! هامیرپ دوجو مهاب ،نآ متفریذپ یمن رفس

یگداس نیا هب شاک ؛ مدوب هدز ار یقافتا نینچ سدح هک نم

و مردام هدیسوپ بانط واب مدرک یمن یراگنا لهس اه

! مداتفا یمن هاچ رد هامیرپ

و دور رانک ملباقم زا هک مدز شفتک هب یمکحم ی هنعط

دز: بل شخآ یادص ندش دنلب اب نامزمه

نوا ،اب تسه یا هقیتع هچ شرهاوخ حاال راگنا ... یناور _

... لیامش و لکش

و درک نایب یگنگ و هتسهآ زرط ارهب شا هلمج ی هیقب

. مدشن هجوتم یزیچ مه نم

اب متساوخ ،یمن مدوب هلصوح ویب یبصع یفاک هزادنا هب

منک. هلداجم مه نیلیاش

وره دوب هدش درس یاوه دوب،اما ناتسبات رخاوا هکنآ اب

هنماد یظیلغ ،هم میتفر یم شیپ باتفآ بورغ کیدزن هچ



لکشم هب ،مدید تفرگ یم ارف ار یلگنج هوک ینآ

مدید،اب یم یتخس ارهب میاپ ریز یاه وهلپ دوب هدروخرب

نییاپ ارهب مدوخ یدنک تعرس دوب،اب هک یتنحم ره

ار دوب ناروتسر و هزاغم رس رسات هک یریسم و مدناسر

. متفرگ شیپ رد

هب نتفر یارب یسوب ینیم ، مروصت ربخالف هناتخبشوخ

دوب. هدش کراپ نییاپ رهش،نآ

رپ سوب ینیم هک مدرک ربص یا هقیقد تسیب و مدش راوس

رسو هک مدرک یم اعد اعد تدم نیا ورد دوشب رفاسم

! دوشن ادیپ دادرهم ی هلک

یلصا نادیم رد یتعاس کی ودعب درک تکرح هرخ باال

میدش. هدایپ رهش
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نیا متینابصع و صرح ،اما مدوب هامیرپ سپاولد ادیدش

ددمت نامز ات متفرگ میمصت و درک یم بوکرس ار سح

زا یمک هامیرپ و دادرهم ندرک بدا یارب لقادح ، مباصعا

. مشاب رود اهنآ

دیشکن لوط یدایز نامز تدم دوب، ترفاسم لصف نوچ

رفاسم کی رد یقاتا ووج تسج یمک دعب مدش قفوم هک

. مبایب هتفر وور گنر و یمیدق ی هناخ

: دیسرپ یصاخ ی هجهل دوب،اب هداتسیا زیم تشپ هک یدرم

؟! ناجرسپ ینوم یم بش _دنچ

یم هربیو مبیج رد هفقو یب هک ملیابوم فوطعم مساوح

. شمدیشک نوریب دشو تفر

نومضم هکاب ییاه مایپ و هدادن خساپ یاه سامت یلک

یور متسد . متشاد دادرهم بناج زا ینارگن زاربا و ازسان



ششوماخ دیدرت واب دیزغل ملیابوم گنر زمرق ی همکد

. مدرک

دوب،متفگ: مخساپ رظتنم هک لا سنایم درم هب ور

بش!! ود دیسیونب _عفال

بش، ود نآ تماقا هنیزه هیوست دادودعب ناکت یرس

. مداتفا هار هب رظن دم قاتا تمس و تفرگ ملباقم یدیلک

،کی یکرچ و فیثک ی هدرپ و تخت دوب،اب یکچوک قاتا

دوب. هتفرگ رارق قاتا ی هشوگ مه کچوک سیورس

،هب تمادن و یسپاولد و هودنا زا یجوم ، قاتا هب مدورو اب

هک یلمع زا یا هظحل و دروآ موجه مبلق رب هرابکی

مدش. نومیشپ ، مدوب هدش بکترم

ینآ زا رت نوغاد حملا ،اما متشاد ساوسو تدش هب هکنیا اب

شیور هدزمغ ، مریگب هدرخ تخت یفیثک هب تبسن هک دوب

فقس وهب مداد رارق هاگ هیکت ار متسد دعاس ، مدیشک زارد

مدش. هریخ قاتا هاتوک

هبرض دنچ اب قاتا رد هک دوب هتشذگن یدایز نامز تدم



متشادن ار میاج زا نتساخرب ی هلصوح دش،حلاو هدنابوک

متفگ: حتلا نامه ،اب

! لخاد نییامرفب _

ی هنایم ارزا شرس ، نسم درم نامه دشو زاب قاتا رد

تفگ: و درک قاتا دراو رد

مشتمیق ، تسه تلما نییاپ ،نوا یدروخن ماش هگا مرسپ _

!! هبوخ

،ور قاتا رد ندش هتسب زا سپ و مدرک یرکشت یبل ریز

زا ییاهر یارب متفرگ میمصت . مدیخرچ ولهپ هب راوید هب

؛ مراذگب مه یور ار میاه مشچ مه، ورد شوشم راکفا نیا

. مدیسر یم شمارآ هب یمک باوخ اب دیاش

زاب ور روطنامه مداد حیجرت دوب،اما مدرس هکنیا اب

. مشکن میور ار هناخ رفاسم ی هدز کرچ یوتپ و مباوخب

ممشچ لباقم هامیرپ مادم ،اما رادیب ای مدوب باوخ منود یمن

ار تشگزاب ،هار مدوب هدرک شیاهر هوک رد هک دمآ یم



نیگنس نم ضغب هظحل دزوره یم راز و درک یمن ادیپ

دش. یم رت

نآ وزا مدیرپ یاج ،زا یدنلب رابگر یادص اب هرخ باال

مدش. هدیشک نوریب یخلت هسلخ

میاه سفنو دوب هتسشن ما هقیقش یور یزیر یاه قرع

. دنتشادن ندش مظنم یخلا

ودو تعاس ، متخادنا راوید یور کچوک تعاس هب یهاگن

تدش ،هب دوبداتفا مناج هب یدیدش دوب.زرل بش همین مین

همزمز مدوخ واب مدیشک نت ،هب متشادرب زیخ مسابل تمس

: مدرک

اتنچ نویم ور ترهاوخ ... یتنعل ینک یم راکیچ اجنیا _

یدز..!! کربمغ تدوخ هساو اجنیا و یدرک اهر گرگ

هب دوجو مامت اراب متقامح و مدرکن للعت مه یا هظحل

حلا نیا واب متشادن دامتعا دادرهم هب مدز؛نم بیهن دوخ

. مدوب هدرک اهر شرانک رد تعاس نیدنچ ار مرهاوخ

درم نآ وزا مداد لیوحت ار دیلک ، متسب ار قاتا رد عیرس



. دنزب گنز هکهبآژسنا مدرک تساوخرد

یتاحیضوت یمشچ ،اما مدوبن ظفح یوالار سردآ هکنیا اب

دصقم هب هرخ باال یناراب یاوه نآ ردو مداد یم هدننار هب

. مدیسر

. مدرشف ار گنز ثکم و دیدرت واب مداتسیا یوال رد لباقم

دراو طایح ریسم ندرک یط زا سپ دشو یوالزاب رد

مدش. نامتراپآ

هرهچ واب دمآ ملا بقتسا هب دادرهم هک دیشکن لوط یا هیناث

درک: اوجن نانک چپ چپ یریگلد و هتفرگ ی

دوب؟!! هدش ...یچ نامرآ دوب یتیرخ هچ _نیا

..!؟ یدرک هباپ هکرعم ارچ

مرگ!! تمد اعقاو ، دازیرم تسد

؟!! یداد یروج نیا ور تقافر و یتسود همه نیا باوج

هباپ ییاوسر یروجنیا ،دیاب هدوب نتفرگ تسد هی مریگ

!!.. یدرک



نودکمن و ندروخ کمن نیا هب مراد تداع ، منهج هک نم

تیا یریذپ تیلوئسم و دهعت زا هک وت تاه،اما نتسکش

ور تدوخ روطچ اعقاو ینز، یم مد ترهاوخ هب تبسن

ینارگن و یتحاران ایند ،ابهی یدرک یضار

؟! یراذب شاهنت

شخب مارآ یلیاش هچحهیلا،هگا وت ،نیبب زادنب شهب هاگن هی

شلا بند اه هاگنامرد وت دیاب داد،االن یمن شدروخ هب

! یدوب

و دوب هدرب شباوخ هتسشن لبم یور هک یرپ تمس مهاگن

شتمس دش، هدیشک دوب، هتشاذگ لبم ی هتسد یور ار شرس

... مداتسیا شرس وباالی متشادرب مدق

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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و دوب هدرب شباوخ هتسشن لبم یور هک یرپ تمس مهاگن

شتمس دش، هدیشک دوب، هتشاذگ لبم ی هتسد یور ار شرس

. مداتسیا شرس وباالی متشادرب مدق

. دروخ ناکت شیاه کلپ و درک سح ار مدوجو ییوگ

واب تفرگ هبباال ور شرس هتسهآ

واب تساخرب شیاج زا هلصاف ،بال مهاگن رد شهاگن تالیق

و دیواک ار میاپ رسات نارگن ، یریحتم و خرس یاه مشچ

. دیشک ششوغآ ارهب مندرگ تکرح کی اب

یهلا ... مدرک یم قد ینارگن زا متشاد ... یدوب اجک شاداد _

چیه هگید منک... متحاران متساوخ یمن مسق ادخب ، مریمب نم



هیبنت یروجنیا ،یلو منکش یمن ور تلد منزوس رس عقوم

!!. مرادن ور سکچیه وت ریغ نم ینود یم هک ،وت نکن ما

جوا شا قه درک،قه نایب یتخس ارهب رخآ ی هلمج

دش. رت گنت مندرگ رود شناتسد ی هقلح و تفرگ

رب هک یمغ هتساوخان و شاه هیرگ مجالتو ندینش زا

دوب،ملد هدمآ درد هب تدش هب ،مبلق مدوب هدرک یراج شلد

کت و مشکب ششوغآ هب وا بقاعتم مه نم تساوخ یم

جراخ ؛اما میادزب شا هنوگ ارزا شا کشا یاه هناد کت

دوب. تخس میارب یمک یروخلد دلج نآ زا ندش

مدرک شیادج مدوخ زا هتسهآ ، تفر شا هناش یور متسد

مدز: بل هتفرگ و درسو

یم االنرب نیمه ، هامیرپ نک عمج ور تاه هلیسو _ورب

!! نارهت میدرگ

ما یهاگن ومین تخادنا متروص هب یهاگن هدز کش یرپ

. تخادنا دادرهم ی هرهچ هب دیدرت اب



دوب،بل هدروخ اج یمک مرخآ ی هلمج زا هک مه دادرهم

دش فرصنم عیرس ،اما دنزب یفرح هک دروخ ناکت شیاه

درک. یم هاگن نم هب توکس رد سنلا طسو هدنامرد و

ام تاکرح رگ هراظن ، یفرح نودب یا هشوگ رد مه نیلیاش

دوب. هتفرگ یزاب ارهب شکدنف و دوب

ناشن یشنکاو سک چیه و دوب مکاح اضف رب ینیگنس وج

داد. یمن

ار شتلصخ ، تشادن ار قاتا زا ندش جراخ دصق مه هامیرپ

رخ زا نم هکلب داد یم لوط ادمع متخانش یم بوخ

. موشب فرصنم و میایب نییاپ ناطیش

مدوب هداتسیا اپرس دادرهم لباقم هنارصم نانچمه نم اما

. متشادن ندمآ هاتوک ویخلا

اه نادمچ هک ردحیلا هامیرپ دشو هتسکش مسلط هرخ باال

ی هرهچ دشواب جراخ قاتا زا دوب هتفرگ تسد ارهب

هب شهاگن یمشچ ریز زونه ، داتسیا مرانک یا هدز متام

دوب. لفق دادرهم یور ، یدادما تساوخرد دصق



همزمز هتسهآ و متفرگ شتسد اهارزا نادمچ و مدش مخ

: مدرک

!! یرپ میرب _

ماکال دوب؛اما ادیوه عرضت و فرح نارازه شهاگن رد

. داتفا هار بندملا هناعیطم

شتمس یهاگن مین هکنیا نودب و مدش در دادرهم رانک زا

متفگ: یا هدرمش ،هبحتلا مزادنایب

ان ناخ،رگا دادرهم تا هزور دنچ نیا تامحز زا نونمم _

، میدرک ردکم ور تومع رتخد وتو تاقوا هتساوخ

مه هزور ود یکی نیا یاه هنیزه منک.مامت یم یهاوخرذع

مش. یم لبقتم ، نارهت مدیسر هکنیا دعب

18_ تراپ #



هب یجورخ رد تمس ، هامیرپ هارمه مه ونم دزن یفرح

. مداتفا هار

هک میاشگب دش هدیزغل رد یزلف درس هریگتسد یور متسد

دش. هدیشک تشپ ،زا متشاد تسد هکهب ینادمچ هرابکی هب

رپس هنیس و درک ترپ رت فرطنآ یمک ار منادمچ دادرهم

. داتسیا ملباقم هدرک

یقطنم لیلد دیاب ،لوا نامرآ یرب مراذ یمن یروجنیا _

؟!! یرایب تیا یریگ هکرعم نیا یارب

رظتنم یدج وماکال دوب هدیشک مه رد ار شیاه مخا

یراب نیلوا ، یتسود سلا دنچ نیا یط رد دیاش دوب، مخساپ

. مدوب شبناج هب قح و یدج یحتلا هراظن دهاش هک دوب

مدش: هریخ شا هرهچ رد میقتسم رابنیا و مدز یدنخزوپ

ایوت...؟!! مهدب حیصوت دیاب _جهبلا..نم



متساوخزاب و ینک ملع دق ملباقم هش، یم تور یروطچ

ینک؟!

هیچ؟!! تناما رد تنایخ یانعم ینود الیم صا وت

یچ؟! ینعی " هدافتساءوس " ینود یم

!! مهدب حیضوت ...ای یمهف ..یم ینود یم

درک: اوجن مشوگ ریز و درشف ار میوزاب هتسهآ هامیرپ

ینابصع ..االن نکن یزیر وربآ هسب... ادخ ور وت نامرآ _

!.. یشب نومیشپ ادعب هک نزن یفرح ،هی یتسه

و متشاد هگن ما ینیب لباقم ار متشگنا ، متشگرب شتمس

: مدرک همزمز

!!.. تکاس _وت

: مدرک رارکت تثابخ ،اب دادرهم هب هریخ هرابود

..؟!! مباوج رظتنم _بخ

یفرط ،زا دروآ یمن ماود شتیدج دلج، رد دایز متسناد یم



مه ،ملد مدوب هتفرگ لد هب وا زا هک یا هنیک ربخالف ما

تفگ: دادو ناکت ار شتسد هدنامرد ، تخوس یم شیارب

هدافتساءوس ،هچ یتنایخ ،هچ نامرآ هسب تردام نوج _

یا..!!

ور...!! تطاسب نیا نک عمج

،رکف هنودن یک ره نک رواب ، یزاس یم هوک هاک زا ارچ

... هدرکن ییادخ هنک یم

تلا وحاب دروخ ار شا هلمج یقبام نم دنتوزیت هاگن اب

داد: همادا یلش

!!! هنوم یم نم رهاوخ لثم مه مناخ هامیرپ نک رواب _

هکهن دز یم جوم یکحضم وحتلا دیدرت شا هلمج رد

ی هلمج همقر عمج،چیه نیرضاح زا مادک چیه نموهن

مینک!! رواب ، میتسناوت یمن ار شرخآ

: مدرک ،نایب دیزرل یم مشخ زا هک ییادص اب ،ماوت مکحت اب

یم منیا زا رتشیب ، مینوم یمن اجنیا هگید ام رهحلا _هب

یمن ما هگید ، یریگ یمن ندرگ ور تهابتشا هک مزوس



!! هشاب راد همادا تقافر نیا مهاوخ

مدق یلبم تمس ، مدرک توف ار مسفن فیلکت کالهفوبال

مدش. اهر شیور و متشادرب

و تسشن نیمز یور ، راوید هب داد هیکت اجنامه هامیرپ

درک. مهقالب رد ار شیاه تسد

و دیشک شمرف شوخ یا هوهق یاهوم هب یتسد مه دادرهم

لبم یور مرانک و دمآ متمس نیلیاش دش. هناخزپشآ دراو

ملباقم و دیشک نوریب شبیج زا یراگیس درک.خن شوخاج

: تفرگ

!! هبوخ تیا یطخ طخ باصعا هساو ریگب _

دید یتقو و تفرگ ملباقم ار راگیس خن یا هیناث دنچ

هرابود و تخادنا یاباال هناش منک، یمن هبوا ییانتعا

. دنادرگرب شا هتسب رد ار راگیس

ینارود و هتسهآ دشو زارد میاپ یور شتسد دعب یتاظحل

اوجن یا هنایوجلد وابحتلا درک شزاون ار میاپ نار



درک:

!!.. هگید ایب هاتوک مه ...وت نامرآ لا _یخیب

ترخ هگب دایب دآ یمن یکی ، نرایم دنگباال ات رازه مدرم

دنچ؟!! هب

گنج و یتحاران همه نیا شزرا هک نتفرگ تسد حاالهی

!! هرادن هک ور باصعا

تباصعا ،مکی مینزب مدق ایرد رانک مکی میرب ایب وشاپ ال صا

هش! مورآ

یبل ریز و مدرک ادج میاپ یور ارزا شتسد متشگنا ابود

: مدیرغ

دینکن یراک .. دینودب ور نوتدوخ دودح مناخ،دحو نیلیاش _

منک!! یمارتحا یب نوتقح رد هتساوخان هک

تمس هک وردحیلا تساخرب شیاج زا یکاش و بجعتم

تفگ: یا هلصوح ویب دنلب یادص ،اب تفر یم هناخزپشآ

!!.. هربون ،واال دادرهم هیک هگید _نیا



نومکت کت باصعا ور یروج ،هچ چوپ و چیه رس نیبب

هزادنا هشک،هب یمن ما هلصوح هگید هک هر،نم رژهیم

مقاتا مریم ، نیدرک رهز نومماک هب ور زورما یفاک

!! مباوخب

دش جراخ هناخزپشآ ولا،زا بلآ تبرش ینیس کی اب دادرهم

دش. هناور متمس و

هامیرپ تمس سپس ، تشاذگ زیم یور ملباقم یتبرش ناویل

. تفرگ شلباقم ار تبرش ینیس و تفر

یناویل هارکا درک،اب یم هاگن نم هکهب ردحیلا مه هامیرپ

، تسشن مرانک و تشگرب متمس اددجم . تشادرب تبرش

درک: همزمز نانک چپ وچپ دیسوب ار ما هنوگ هتسهآ

مه مناخ هامیرپ دوب، نم زا هابتشا ، هئوت اب قح نامرآ _

هب هامیرپ نمومه هشب،مه معنام تسنوتن دش، ریگلفاغ

یم ،لوق نکن نومغاد هرقن نیا زا رتشیب ، مینومیشپ تدش

ور یطبخ نیچمه هک هشاب یرخآ و لوا ی هعفد مد

زاب ور تاه ،مخا نامرآ نک شمومت هگید مش. یم بکترم

شوخ مه رانک مه ور هدنوم هزور ود یکی نیا نک،راذب



. میشاب

نم یرب اجنیا زا طیارش نیا اب هگا مگ یم تهب مراد نیبب

منک!! یمن هاگن تور وت عقوم چیه هگید مه

مدرک هراشا مشچ تکرح واب متخادنا یهاگن هامیرپ تمس

نم، لباقم بذعم و تساخرب شیاج ،زا دیایب ام کیدزن هک

متفگ: تیعطاق ،اب داتسیا دادرهم رانک

یم یشوپ مشچ ، دادرهم تقافر تمرح هب وراب هی _نیا

عقوم چیه هگید ، نیدب دهعت مه نوتود ره دیاب یلو منک

و ششخب چیه یدعب هعفد هشن، رارکت زورما یارجام

!! تسین راک وت یا یمحرلد

دادو ناکت یرس دادرهم و دندرک یهاگن مه، هب ود ره __

تفگ:

!! نامرآ مد یم _لوق

بل هتسهآ یتحاران و مرش وا،اب زا تیعبت مههب هامیرپ

دز:



مد!! یم لوق _منم

مه،حیتلا هب تبسن ود ره هاگ هاگویب قیمع ی هاگن رد

ناشلوق یور دایز متشاد متح هک دز یم جوم یساسحا و

مه زاب زورما نایرج رارکت عوقو ناکما و دنشابن دنبیاپ

مدش،یمن یم نیب شوخ ،دیاب متشادن یا هراچ ؛اما دشاب

منک... خلت ار یگمه ،ماک تیدودحم و ییوگروز اب متسناوت

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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یاه ترودک و روخلد ندرک شومارف روظنم هب دادرهم

میورب لحاس رانک هک داد داهنشیپ دز، یم جوم نامنیبام هک

مینک. یرپس اجنآ ار نامتقو حبص وات

اب ماوت و درک رادیب دوب یتمحز ره ارمهاب نیلیاش

میدش. نامتخاس نوریب هناور یگمه ، شیاهرغرغ

و ینافوط ایرد جاوما و دیراب یم منمن ناکامک ناراب

دادرهم میدش. لحاس رانک یبوچ قیچ آال لخاد دوب، شوشم

بیس ددع دنچ و درک رباپ یشتآ مزیه اب قیچ آال طسو

تکمین یور هامیرپ نمو لباقم ، تشاذگ شنایم ینیمز

مهاب نیلیاش درک، نتخاون هب عورش شراتیگ واب تسشن

درک، ندناوخ هب عورش ار مالیمی گنهآ یصاخ رحبت

هتشاد یزاون شوگ و هتخپ یادص نینچ مدرک یمن رواب

نتخاون نیب هک دوب یگنهامه راک، جبلا تمسق و دشاب

دوب. رارقرب شیومع رتخد ندناوخ زاوآ و دادرهم

یابیز یادص هکاب میدوب یناراب بسچلد ییاضف وحم



ار اوه حلاو ربارب نیدنچ ، دادرهم مالمی گنهآ و نیلیاش

یم فیفخ هامیرپ مدرک سح هک دوب هدرک رت ینتساوخ

. دیزرل

هدروآ قیچ هبآال نامدوخ ارهکاب یکزان یوتپ و مدش مخ

ماهفتسا وابحتلا متخادنا شیاه هناش یور هتسهآ ، میدوب

: مدیسرپ

؟!! یرپ هتدرس _

یم سح ، دوبن هشیمه لثم نم اب شدروخرب بش رس زا

دوب، ریگلد یمک ناش هابتشا ندرک ینلع رطاخ هب مدرک

بل یفیعض یادص واب تفرگ تسد ارهب یوتپ هشوگ

دز:

!.. مبوخ _

: مدرک همزمز یرهم رپ دنخبل واب متفرگ ار شفیرظ تسد

! مینزب مدق یمک میرب یهاوخیم _

یاه هاگن لباقم ورد تساخرب شیاج زا یفرح چیه نودب



. داتفا هار بندملا دادرهم رگشسرپ

یاه هرطق اب ،ماوت لحاس سیخ یاه نش یور نتفر هار

و بوخ سح درک، یم تباصا تسوپ یور هک یناراب زیر

؛ میدوب هدش رود قیچ زاآال یدودح درک.ات یم اقلا یفیطل

دوب. تکاس هامیرپ نانچمه اما

دیدرت .اب متسکش یم ار نامنیب توکس راصح نیا دیاب

: مدیسرپ

؟!! یروخلد نم تسد زا وت یرپ _

ما هرهچ رد یهاتوک هاگن گنگ و داتسیا تکرح زا

: تخادنا

یچ؟!! هساو _

متفگ: و متخود ایرد رارق یب یاه جوم ار مهاگن

امش اب هوک وت هک یدنت دروخرب هساو دیاش ، منود یم _هچ

یا؟!! هگید زیچ ره ،ای متشاد

هتسشن ضغب هب یادص دادواب ناکت ار شرس نوزحم



تفگ: یا

نوا هب یا هراشا چیه هگید منک یم شهاوخ نامرآ _

هش، یم نوگرگد حملا متفا یم شدای یتقو ، نکن عوضوم

مرب هنک زاب ناهد نیمز مهاوخ یم تلا جخ زا نک رواب

!! هشیم دب حملا وگن یزیچ ، شوت

تفگ: و مدرک هقلح شا هناش رود تفوطع اراب متسد

یهاگ متفر، دنت یدایز ، مدوب نم رصقم ، مزیزع هشاب _

مش یم هتسخ یطارفا یاه تیساسح همه نیا زا مه مدوخ

شومارف ور مزورید یاه ییوخ دنت هگید هدب لوق مه ،وت

ینک.
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ناکت دییات ی هناشن ارهب شرس ، شیابیز دنخبل اب هارمه

داد.

؟ یرتهب _االن

تفگ: و درک تیاده ششوگ تشپ ار شرف یاهوم

نامرآ ،یاو مرتهب هک همولعم یمرانک وت هک یتقو _هرآ

عقوم چیه هگید مدرک یم مدش،رکف یم گرم قد متشاد

مینک! یمن تادیپ

شتمس و دیچیپ یناراب یاوه رد ما هدنخ هتسهآ یادص

: مدیخرچ

یدش باترپ هوک نوا زا اعقاو مدرک سح یا هظحل _منم

دوب!! روآ گرم مشروصت یتح ، نییاپ

متفگ: و مدیسوب ار شا هنوگ مارآ

!! هامیرپ هسوباک وت، نودب یگدنز هظحل هی مسجت _

دزن. یفرح و تخادنا ، دادرهم شا یجان هب یهاتوک یهاگن



تولخ و هدز من لحاس نآ رانک ندز مدق زا ود ره یتقو

رتخد و دادرهم تمس میدش، باریس ، یردارب یرهاوخ

دیشروخ وطالیی زاونلد عولط وات میتشگرب شیومع

. میدرک یرپس اجنآ ار نامتقو

عمج رد هک یدازآ و یشوخرس سح ،نآ نایرج نآ دعب

رفس ونآ دوب هدش رتردک دوب، امرف مکح یام هرفن راهچ

هب بسچلد نادنچ ، هتشذگزور ود یکی دننامه ، تدم هاتوک

هک مداد داهنشیپ نم لئاسم نیمه رطاخ دمآ؛هب یمن رظن

رتخد و دادرهم بجعت مکلا ورد میدرگرب رتدوز

. دندرک لا بقتسا مداهنشیپ وزا دندرکن یتفلا خم شیومع

یراتفر چیه یرپ و دادرهم مه، تشگرب ریسم رد

یئزج ، دندرک یم یعس و دندادن زورب دوخ زا یکوکشم

؛ دنشاب هناراک هظفاحم ماکال مه ناشیاهدروخرب نیرت

دوب. سوملم و ینیع هک هامیرپ مرهاوخ دروم رد لقادح

یداع هبحتلا یگدنز وورلا میدیسر نارهت هب تبقاع

، تسناد یم هک یعقاوم دادرهم مه رفس نآ زا .دعب تشگرب

یمن ناملزنم هب یطیارش چیه تحت ، تسا هناخ رد هامیرپ



تشگ ای ینامهم رد امار یرپ هک دمایم شیپ رتمک و دمآ

هک یرطاخ شمارآ نیا زا ردقچ دنکو یهارمه یرادگ و

. مدوب دنسرخ دوب، هدش مبیصن اهزور نآ

کی ناونع هب وا زا هک یتینهذ ،اما دوبن یدب رسپ دادرهم

روصت ، متشاد منهذ رد بلط عونت و نارذگشوخ درف

دوب. باذع و جنر میارب شرانک هامیرپ

یم سح هک دوب یسک اهنت هک اویش اب یتح مدوب رضاح

. دکلپن هامیرپ یلا وح ،اما دشاب ما هتخابلد هبوا مدرک

شتیمص دوب، هدرک کرد یبوخ هب دادرهم ار هلا سم ونیا

هدش رت فرح ومک دوب هدش رت گنر مک قباس هب تبسن

دوب.

ورف دوخ الک دشورد یم قمد یزور دنچ یهاگ یتح

تفر. یم

تالمش مامت دوب،اما هدش هنازومرم یمک هامیرپ یاهراتفر

و منارب دوخ ارزا یفنم راکفا هک مدرب یم راک ارهب

. میامنن ساوسو و دیدرت شوختسد ار منهذ هرابود
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اوه یامرگ دوب،زا هام رهم رخاوا ، تشذگ یم یهام کی

ندیزو ردحلا یدرس میسن و دوب هدش هتساک یدودح ات

دوب.

هاگشناد یجورخ هدایپ ریسم و مدوب هدش جراخ هاگشناد زا

یمک دیاب زورما ، مدرک یم یط ار سوبوتا هاگتسیا ات

هیرشن رتفد رد یا هبحاصم متفر، یم راک لحم هب رتدوز

رضاح یساکع یارب دیاب مه ونم دوب هدش هداد بیترت

مدش. یم

ار میاه همانرب منهذ ورد متشاد یمرب یدنت یاه مدق

بقع هب عیرس ، ینیشام قوب یادص هکاب مدرک یم میظنت

. متشگرب



دوب هدز تروص هب یگرزب یباتفآ کنیع هکیلا ردح اویش

نامرف تشپ دوب، هدش ربارب دنچ شا هرهچ تیباذج و

. مدزن یفرح ؛اما مداتسیا تکرح دوب.زا هتسشن

تفگ: ددرم و هتسهآ اویش یا، هیناث دنچ دعب

! یشب منیشام راوس هظحل هش،هی یم نامرآ _

شنیشام تمس یمدق و مدرک شهاگن یمشچ ریز بذعم

: متشادرب

مرب! دیاب مرادن تصرف ، مراد راک ،نم هدوتس مناخ _

ما هرهچ .رد داتسیا مرانک دشو هدایپ درک، زاب ار نیشام رد

. داتفا نییاپ هب رایتخا یب مرس دشو هریخ وطالین

مبلق رارق یب نابرض ، هجوتم اویش هک مدرک قتال یتخس هب

. دوشن

! نامرآ یشب راوس یهاوخ _یمن

هدیشک یاه مشچ هب یهاتوک هاگن و مدروآ ارباالرت مندرگ

هتسب یاضف رد ابوا ندوب ،زا متخادنا شگنرشوخ و

مه وزاب مزابب ار مدوخ هک مدیسرت ،یم متشاد ساره



: موشب شمیلست

!! هدوتس مناخ ، مونش _یم

!! نیگب اجنیمه ، تسه یفرح ره

قرع تسد ، هناریگلفاغ وماکال تخادنا فارطا هب یهاگن

درک. تشم مکحم و تفرگ شتسار تسد اراب ما هدرک

چیه نودب ، متسیرگن شا هرهچ ،هب هدروخ اج یا هظحل

متسد تسوپ هنوگ شزاون ، شتشگنارس اب مارآ ،مارآ یفرح

درک. یم سمل ار

مرورغ هک تسناد یم بوخ ؛ تسناد یم ارم فعض هطقن

لها هک دوب فقاو ،ماکال تشادن یناوخ مه متاساسحا اب

نم یارب دوب هدرک داجیا هک یاضف و متسین تمواقم

. دشاب یم یمط ورپتال هدنشک خزرب ور، ومک یتلا جخ

زمرق متروص تسوپ هک متسناد ویم دوب هتفرگ رگ مندب

: مدرک اوجن یا هتفر لیلحت یادص ،اب تسا هدش

اویش؟!! ینز یمن ور تفرح _ارچ

رابنیا دشو هریخ ما هرهچ رد یا هتفرگ هاگن اب وطالین



یا هفخ ی نهلا یادص واب درک اهر مشوغآ رد ار شدوخ

درک: رارکت

تیعقوم ...بندلا مدرک افج وت قح ..رد نامرآ منومیشپ _نم

یوت نم یارب سکچیه ،اما مدوب رت نکرپ ناهد و رتهب

ور وت فطاوع هک شخبب ... نامرآ ونم شخبب دشن... یتنعل

!.. متفرگ یزاب هب
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ییافو دزویب یم دایرف نورد زا ما هدش لا مدگل رورغ

ورد مدرک ادج مشوغآ ارزا اویش دش، یم روآدای ار اویش

متفگ: لد



ریگ هداس نم لثم ور سک چیه ای یدش نومیشپ "

،ای هنودرگرب نم تمس ور وت هک هقشع ..نیا یدرواین

" هدروخ تا هنیس هکهب یدر یاه تسد

هدش رابنلت ملد رد هک یتاملک ندرک یراج زا منابز مه زاب

: مدرک همزمز محر ویب درسو دش رصاق دوب،

اویش..!! راد هگنادخ ، مدیشخب ... هشاب _

تشم ارهب منهاریپ هیرگ اب رابنیا دشو مکیدزن هرابود

تفگ: و تفرگ

..؟!! یریم ،ارچ یدیشخب اعقاو _هگا

متفگ: و مدرک شهاگن یگدرزآ اب

منک؟! راکیچ _سپ

درک: همزمز و دنابسچ ما هنیس ارهب شرس

ماجرفان قشع نوا هرابود ،راذب مرانک نومب .. نامرآ _ورن



، مرادن ور یرود لمحت و بات هگید ،نم میریگب رس زا ور

، میدوب مه رانک هک یحابص دنچ نومه هشن، ترواب دیاش

اب منود هدز،یمن هنووج ، منوج مامت وت تیگتسبلد ی هشیر

ماه مشچ لباقم بش ات حبص ،اما نامرآ یدرک راکیچ نم

مقشع و مدوخ رابنیا هدب، نم هب هگید تصرف ..هی یتسه

ینک..! یم تباث وت هب ور

رد شروهظون تیصخش رد هریخ و مدز ینیگمغ دنخزوپ

دش رارکت منهذ

ثیح ،زا هاگشناد لوا زارت رتخد هدوتس اویش منیبن "

نم، لثم یلوپ یالابقویب یصخش ،هب ییابیز و یگدنزارب

نم لباقم تیا یندشن مامت رورغ نوا منیبن ، هتخادنا ور

لد هب یباسح سا، هدننک اوغا ، هنیریش تافرح هدز، وناز

و هگرم گرگ هبوت نتفگ میدق زا هک منک هچ هنیش،اما یم

و قشع یچ ،ره یگنشگ و یلوپ یب لمحت تدم هی

هنک" یم بوکرس ور یگدادلد

: دیسرپ نانیمطا اب

؟!! نامرآ هن هگم ، ینوم _یم



ی هملک عطاق و مرگنب شیاه مشچ رد متسناوت یمن

!! مروایب نابز "هن"اررب روفنم

رتشیب ما یکشم مرچ فیک مداد، قوس نییاپ ارهب مهاگن

مداد! ناکت یفن ارهبعالتم مرس و مدرشف

تفگ: و تشاذگ شناهد یور ار شتسد هدز کش

در ور نم داهنشیپ یرادن قح ،وت نامرآ هش یمن مرواب _

ینک!!

، میوگب هن متشادن ؛قح تفرگ ناج رتشیب مدنخزوپ رابنیا

نوچ ؛ میوگب هن متشادن ،قح مدوبن نتفگ دحهن رد نوچ

دوب هدرک تمحرم ، فعضتسم هدنب نیا قح رد مناخ هدزاش

دوب. هتفریذپ هبغالیم ور ونم

متفگ: و مداتسیا شلباقم یفعاضم سفن هب دامتعا اب رابنیا

!!.. ظفاحادخ هشیمه یارب اویش... ظفاحادخ _

شناهد زا کالیم چیه ودوب هداتسیا بوکخیم و تام

: مدینش ار شیادص و مدش رود وا زا یمدق دش، یمن جراخ



نوم هطبار ی هرابرد یتاعیاش هک،هچ ینود یم چیه _وت

،رد منوت یمن هگید هک یمهف الیم ،صا هدیچیپ هاگشناد وت

؟!! مریگب ارباال مرس نارگید لباقم

متفگ: یتوافت یب حلااب نامه ورد مداد همادا مندز مدق هب

تواضق نارگن هک مدشن بکترم یمرج ، تسین مهم مارب _

!! مشاب نارگید

تفگ: یگدنامرد اب رابنیا

یم تبحص یوت، هرابرد مردپ نماب یهاوخب هگا نامرآ _

منک!!

و مدیخرچ شتمس ، دوبن زیاج یراددوخ و توکس رگید

مدز: بل هنایکاش

ور تدوخ امسر اویش..!! نکن نم قح رد ور فطل _نیا

مبلق ور تسد هک هتفر تدای هکنیا هار...لثم نوا هب یدز

هک هتفر تدای ، یدرک تبمالم یدرمان نیع ورد یتشاذگ

هتفر تدای ... مدرک ماهر تفخ اب یلیلد و ریصقت چیه نودب

!!.. دادرهم تفده ، مدوب نم تدصق هک



ال ،صا تشذگ نم هب یچ تدم نوا وت هک یدیمهف چیه

.. مدرک تشومارف یجنر هچ هک،اب یدیمهف

رد هک مدیمهف اویش.. دش لا مدگل میگدنز تیعقوم و رورغ

مایب رانک حملا نیا اب راذب .. متسین وت لثم یلا دحوتوثما

هش..!! یمن فاص ملدابوت عقوم چیه هگید اویش..

تفگ: هناضرتعم

... نامرآ _اما

: تفرگ جوا شلباقم میادص راب نیلوا یارب

ریگ ،رد سرب تیگدنز هب ،ورب تسین راک رد ییاما _چیه

، میتسین ودم عونت لها اهام وشن، منییاپ حطس یگدنز نمو

تخس و تفس و میرایب تسد هب ور یزیچ هی میراد تداع

اویش،هی یش یم هدرم یش،پژ یم مورح نم رانک ، میبسچب

مراب فالتک هیگدنز نمو لثم یمدآ ندرک لمحترمع

،زا تساه نیرتهب وت تقایل اویش، هنک،ورب یم تدوبان

!! دنتسه نک رپ ناهد یگیم هک ییانومه



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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: تفرگ جوا شلباقم میادص راب نیلوا یارب

ریگ ،رد سرب تیگدنز هب ،ورب تسین راک رد ییاما _چیه

، میتسین ودم عونت لها اهام وشن، منییاپ حطس یگدنز نمو

تخس و تفس و میرایب تسد هب ور یزیچ هی میراد تداع

اویش،هی یش یم هدرم یش،پژ یم مورح نم رانک ، میبسچب

مراب فالتک هیگدنز نمو لثم یمدآ ندرک لمحترمع

،زا تساه نیرتهب وت تقایل اویش، هنک،ورب یم تدوبان



!! دنتسه نک رپ ناهد یگیم هک ییانومه

وس تفر نوریب ما یگدنز ار هشیمه یارب اویش زور نآ

درک. مبیصن ار حور ویب درس یگدنز اه لا

یمن اقیقد هک یساسا یب یتاعیاش یرس دوب؛کی ابوا قح

نامرس تشپ ، دریگ یم تاشن اجک زا منزب سدح متسناوت

ار یواکجنک و ثحب چیه غامد لدو اهزور نآ دوب،اما

. مدوب توافت ویب درس اه همزمز نآ هب تبسن و متشادن

دوب؛ هدنامن لیصحت نایاپ ات رتشیب مرت کی هکنآ دوجو اب

سرد و درک لیصحت کرت اویش ربخ ویب هرابکی هب اما

. تشاذگ رانک ار

لحنی ال یامعم کی هب لیدبت نم، یارب هلا سم نآ

متاظحل کت کت ارزا شمارآ و دوب هدش یا هدنهدرازآو

هبوا یدح رد یتح فسات مکلا ورد دوب هدرک بلس

. مریگب وا زا یکچوک ربخ هک مدوبن کیدزن



بایسآ اهزا وبآ درذگب ینامز تدم مدرک یم روصت

و دوش یم شکورف نم رد وا نتساوخ بات و ،بت دتفیب

دوب،رپ هدرک هنخر متاظحل مامت رد اهزور نآ هک یسای

دشک. یم

تماخو هب ،هزات تشذگ یم هک یزور ؛ره دوبن هنوگنیا اما

. دیرب یم ار مناما ، یرارق ویب مدرب یم یپ عاضوا

زا زور نآ هک یقش وهلک رورغ رطاخ ارهب مدوخ اهراب

اب راب وره مدرک یم هذخاوم تولخ مداد،رد زورب مدوخ

ار نکمم میمصت نیرتهب و دوبن رادافو اویش هکنیا یخلا

مداد!! یم یرادلد ار مدوخ ، مدرک ذاختا

ونم هتشذگ یخزرب یاهزور نآ زا سلا نیدنچ کنیا

، حور ویب درس یگدنز کی ریگرد درف، نیرز نامرآ

منک. یم یرپس ار میاهزور

لیدب ییب هتشرف ، شناج زا رتزیزع رهاوخ هک ینامرآ

زا یگدنز ناما یب یوهایه رد زور کی ار، شا یگدنز

دش. هناگیب شیارب یشوخ و غورف دادو تسد



ما،اب یرپ # یپ رد ار محر یب رهش نیا بجو هب بجو *

مناج یب یاهاپ ؛ مدرک وور ریز میاه یگنتلد راب هلوک

زا کالهف مقمر یب یاه تسد اهو نتفر نیا زا هتسخ

شوغآ وهب ندییوب یا هیناث ترسح و دوب اه ندیسرن

هدنارتسگ مدوجو رب هیاس ، یگرم سوقان نوچ ، شندیشک

دوب...*

ی هرهچ هک یسکع ی هرترپ لباقم ، هاگشیامن سنلا طسو

ما،دعب یگدادلد یاهزور روآدای ، هدوتس اویش هدش، تبث نم

!! هدرب نم ارزا ناوت و بات و هداتسیا ملباقم سلا، دنچ

ارهب یا هدننیب ره مشچ و تسابیز هتشذگ لثم مه زونه

داجیا هک یا هدنشک و نیگنس وج نیا دنک،زا یم بلج دوخ

نیا هکلب منزب یفرح دهاوخ یم ،ملد متسین یضار هدش

نج تاملک دوش،اما هتسکش راب گرم توکس نیا مسلط

هللا...!! مسب ونم دندش

دنکو فقوتم ار دتمم هریخ هاگن نیا اویش لقادح شاک

! دنزب یفرح



!!.. نامرآ ، یدش ضوع ردقچ _

ارمگ میاپ و تسد یناتسریبد ی هچب رسپ کی لثم دیابن

منک! زرحم ار ما هتخاب هک یا هیفاق منکو

مدوخ هک مداد جرخ ارهب متمه مامت و مدرک یا هفرس کت

مهد: ناشن درسنوخ ار

...؟! رتدب ای مدش رتهب _

،اب هتخادنا لگ شا هنوگ یمک مدرک یم سح هک مه اویش

تفگ: و دیدنخ تریح

... یدشن هک رتدب _

دنکوزا یم ذوفن میاه مشچ قمع رد هرابود شهاگن

دنک. یم زیهرپ شنخس ی همادا ندرک یراج

دوش. یم روآ رجز ، نامنیب توکس مه زاب نم یادخ یاو

مهاوخ یم یفرط ؛زا تساپرب منورد رد یمیظع یداضت

یفرط مهد،زا ییاهر هکلهم نآ زا مدوخ رت عیرس هچ ره



نآ رد اه تعاس هک دشک یم هنابز منورد رد یشهاوخ ما

میاویش هب هدش مه یمشچ ریز رگا یتح و متسیاب هطقن

دوش. هتساک میاه یگنتلد راب وزا موش هریخ

ینهپ دنخبل اب ناماوت و درک هبلغ مساسحا رب ما ییور مک

متفگ:

نم نوت هزاجا ،اب هدوتس مناخ مدش لا حشوخ نوتتاق _زامال

منک!! یگدیسر میاهراک هب مرب

و سکلیر ،ماکال تسین شا ییور مک ریسا نم لثم اویش

دیوگ: یم اورپ یب

!.. مراد تراک نامرآ نک ربص _

ریز یواکجنک و قوش سح نارازه و متسیا یم هناعیطم

دتفا. یم هبتالمط متسوپ

ح شوخ یکشم ییاهوم نآ هب یتسد ، ثکم یتاظحل دعب

یم یتخس وهب دشک یم هتخیر نوریب هعنقم زا هک شتلا

دیوگ:

ترس االن منود یم منک،اما تبحص تاهاب مهاوخ _یم



،دنچ هتشذگ وت هک یناروتسر نامه وت بش ادرف ، هغولش

!!.. مرظتنم ، میدوب هتفر ابمه یراب

تباصا زا ارم مه رخآ ی هظحل ، دنامن نم باوج رظتنم

دز، یباذج دنخبل ، تشاذگن بیصن یب شا یبیرفلد ریت

دش،نم رود اجنآ وزا دروآ رد هزرل ارهب مبلق نوتسراهچ

هک هدننک تسمرس ی هنانز فیطل رطع مامشتسا و مدنام

یب یاه ووسلا قوش نارازه و هدنام یقاب اضف رد

!.. باوج

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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لباق اعقاو ، متشاد ییاوه هچحلاو هزور کی نیا وت هکنیا

. دوبن فصو

کت و دوب مقاتا یتنس یراوید تعاس خیم مهاگن حبص زا

ارف رادید دعوم رتدوز هکلب مدرمش یم ار قیاقد کت

. دسرب

رادید ی هظحل یارب یرفاو ناجیه و قوش یفرط زا

یم رت کیدزن ررقم تعاس هچهب ره یفرط وزا متشاد

ارف ار مدوجو دنب دنب ینیریش بارطضا و شیوشت مدش،

. تفرگ یم

یم میارب مردام زور ره بورغ تداع هکهب یغاد یاچ

یم یلدنص یور هناخ سارت کچوک یاضف ورد تخیر

عیرس ، مدیشک رس یوحن هچ هب اقیقد مدیمهفن ار مدیشون

مدش. راپسهر مامح تمس و متشادرب ار ما هلوح



ار متروص و متفرگ شود ساوسو هکاب یتعاس مین دعب

هک وردحیلا مدش جراخ مامح ،زا متخادنا قرب یباسح

مدوشگ ار ما یبوچ دمک ،رد مدوب هدناچیپ مرود ار ما هلوح

مدش. هریخ میاه سابل هب رکفتم و

هوبنا نیب رد متروپسا یبآ ترش ماویت هریت نیج راولش

یقرب میاه مشچ و درک بلج ار مرظن ما هداس یاه سابل

زا ،اما مدوب بیصن یب یتبهوم ره زا رگا ادخ رکش دز،

هغدغد لقادح و مدوبن هرهب یب بسانتم ودق هدیزرو مادنا

. متشادن ار لیاتسا ی

هنییآ وهب متفرگ ما هنیس لباقم ار مگنر یبآ ترش یت

دوب رارق هک یناکم یارب ترپسا پیت نیا مدش؛هن هریخ

. دوبن بسانم مرب،

،رد یراب هس ود هک یناروتسر نآ مراد دای هب زونه

دح هچ ات میدوب هتفر ابمه نام هطبار تدم هاتوک نارود

اپ شیپ یمک پیت نیا مرظن دوب،هب تمیق نارگ و سکول

دوب. هداتفا

ار میاه سابل و متشگزاب مدمک تمس یگدنامرد اب هرابود



ما یلا غذ کیش راولش و تک هب ممشچ و مدرک وور ریز

. داتفا

ملد لا حبات ،یلو مدوب هدرک یرادیرخ هک دش یم یهام ود

هدروخن تسد فورعم لوق وهب مشوپب ییاج مدوب هدماین

بشما زا یزور وهچ مدوب هدرک هریخذ ادابم زور یارب

دوب؟ رت صاخ

راوشس تقد تیاهن اراب متشپ ورپ دعجم یاهوم یادتبا

یمک و مدرک نت هب مراولش و تک مداد، وحتلا مدرک

هک مدیشک یقیمع سفن . مدرک یرپسا میور رسو هب رطع

دوش. هیلخت ، تفرگ یم ار مسفن هک یناجیه راب زا یمک

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #



25_ تراپ #

ار شنیشام و مدز یم گنز دادرهم هکهب دوب رتهب دیاش

دعب مدرک یم سح مناد ،یمن مدرک یم ضرق بشما یارب

و متسه ساپ و سآ مدآ نامه مه زونه دنادب اویش سلا دنچ

. دشابن ،جبلا مدرکن یتفرشیپ چیه

شقن وا یارب متسناوت یمن هک هکاتدبا رهحلا هب یلو

مدق یتسارور و تقادص اب لوا نامه زا منک؛رگا یزاب

دوب. رت هدیدنسپ ، مرادرب

رترید بش مدرک شرافس مردام وهب مدمآ نوریب قاتا زا

مشچ رد یواکجنک و نیسحت هتفهن قرب میآ، یم لزنم هب

نیا رد یزیچ مداد، حیجرت دوب،عفال ادیوه یبوخ هب شیاه



و کیش وماکال مدرک هناهب ار یراک رارق ، دنادن هطبار

مدز. نوریب هناخ زا کیپ

. مدیسر ناروتسر نآ هب یتعاس دعب یتسبرد یسکات اب

یمن زونه ، مدرک هیهت یخرس زر یلگ هخاش کت هار نیب

، تشاد دهاوخ رب رد ییاوتحم هچ زورما مالتاق متسناد

و رورغ رطاخ هب افرص ییاهنت و یرود سلا دنچ اما

مامت تقو چیه اه سلا نیا رد دوب؛نم سب رگید ترودک

دنچ دعب هک منک،حلا شومارف ار وا مدشن قفوم ومکلا

دوب، هداد رارق مریسم رد ار اویش ریدقت تسد هرابود تقو

دش. یم منورد تاساسحا هجوتم دیاب

ینردم و جند طیحم مدش. دراو و مدرک فاص یا هنیس

و صاخ ی هولج شا کیش یاه یزادرپرون و تشاد

. دیشخب یم طیحم هب ییابرلد

. دوبن یربخ منک،اما ادیپ ار اویش ات مدنادرگ مشچ

اهر ار ما هدش سبح سفن ، متسشن اهزیم زا یکی تشپ

مدش. فارطا یاهزیم یاشامت وحم و مدرک



،یب دیخرچ اویش تمس مهاگن ، ملباقم یا هیاس ساسحا اب

مداد. سالم یشعترم یادص واب متساخرب میاج زا هدارا

و درک شوخ اج ملباقم یلدنص یور دزو یدنخبل اویش

دز: بل

. نیشب _

متسشن شیوربور ، مدوب هدرک غاد یباسح مندب هک ردحیلا

. مدرک هناور شتمس ار مرارق یب هاگن و

هتسد و تشاد رس رب یگنر یتروص دنلب وشلا دیفس چناپ

شیارآ دوب. هتخیر نوریب ارزاششلا شتخل یاهوم زا یا

مههب نآ دوب؛اما هتسشن شتروص رب یوحم مالمیو

یتح هک دوب هدرک ینتساوخ و رقوم ار شا هرهچ یردق

شباذج ی هرهچ ارزا مهاگن دمآ یمن ملد مه یا هظحل

هزات شا هرهچ رد تنطیش حتلا ندش گنر منک،ابرپ ادج

یاه مشچ قمع رد هنایشان هچ هک متفایرد و مدمآ دوخ هب

ما. هدش مگ شبیرفلد

: دیسرپ رادانعم و زومرم



؟! یبوخ _

بقع ارهب مدوخ یمک ملا، وحا ربحلاو ندش طلسم یارب

مداد. هیکت یلمخم یلدنص یتشپ وهب مدیشک

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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مدز: بل هداس و مداد ناکت یرس یا هدش لر تنک ابحتلا



! مبوخ _

مکیش و یمسر رهاظ راب،اب نیلوا یارب هک مه اویش

رسات ندرک زادنارب لوغشم یمشچ دوب،ریز هدش هجاوم

دوب. توکس قرغ هدز تام و دوب میاپ

موشب مدق شیپ هشیمه ربخالف رابنیا متشاد تسود

رارسا زا یمک و مراذگب رانک ار تلا جخ و یدرسو

منک. ناهن وا یارب ار منورد

تسا راوشد ، ندنک ناج نوچ نم یارب راک نیا متسناد یم

! متسب یم راک ارهب دوخ تالش دیاب یلو

رانک زیم یور و متفرگ تسد ارهب ملباقم زر لگ هخاش

و تسشن شتسد یور متسد رایتخا مداد،یب له شتسد

فیطل شفیرظ تسد سنج تفر. رازه یور مبلق نابرض

!! یمشیربا لگو گرب ره زا رت فیطل دوب؛

ردحلا نم تسد نوچ مه اویش تسد هک مدرک یم سح

واج بهتلم هاگن و ارباالدمآ شرس ، تسا ندش غاد



ی هسلخ نامهیم ارم و دنام تباث میاه مشچ رد شا هدروخ

درک. یریذپلد

یارب هک مدش هجوتم هزات و مداد تروق ار مناهد بآ

هک مداد یناکت ار متسد ، مدرک یورشیپ یدایز راک عورش

و درک مریگلفاغ نآ کی رد منک؛اما ادج شتسد یور زا

. تفرگ تفس ار متسد

ریز ،زا دوشن هجوتم اویش هک یروج یور ار مدازآ تسد

اررب ملداعت شزیمآ نونج نابرض ، متشاذگ مبلق یور متک

دز. یم مه

درک: اوجن یا هدش تسم یادص اب

!! یدرک مشومارف ، مدرک یم رکف _

یا هنایوجلد دنخبل اب ماوت و مدرشف ار شتسد هتسهآ

: مدرک همزمز

!! هیناث هی یارب یتح اویش، مدرکن تشومارف تقو _چیه

و دیشک بقع ار شدوخ ، تفرگ یگدرزآ گنر شهاگن

تفگ: یریگلد دش.ابحتلا اهر ما هدش روسحم تسد



هب ونم و یدز مسپ سلا همه ونیا یدوب هدرکن مشومارف _

؟!! یدرک ماهر مدوخ حلا

متفگ: و مداد ناکت یفن هبعالتم یرس کالهف

مدرک هابتشا ،نم یشاب روخلد نم تسد زا یراد قح _وت

یروخلد و ترودک و هنیک شیتآ ، متشاد نامز هب زاین اما

نیا بت یتقو و دوب هدرک گنر مک مبلق ور،وت وت قشع

،نم دوبن وت زا ینوشن اج چیه هگید هک دیباوخ ترفن

یارب ، تدوخ هیگدنز بندلا یتفر هکالدب مدرک یم روصت

تدای هب هشیمه ،یلو متفرگن ور ارجام نیا یپ نیمه

!! مدوب

همادا مرش واب مدودز متشگنارس اراب ما هقیقش قرع

مداد:

و هلغشم رپ یگدنز نم ینایرج رد تدوخ وت اویش _

هب ندیسر و یگدادلد تصرف تقو ،چیه متشاد یتخس

ششیپ ور مبلق هک دوب یرتخد نیلوا ،وت متشادن ور مدوخ



دشن! اویش نم یارب یا هگید سک تقو ،چیه متشاذگ اج

، تسشن شبلق رب یفصولا دیاز قوش ، مرخآ مجالت زا

ینیشنلد و یابیز دنخبلو تخاب گنر شا هرهچ یروخلد

. تسشن شخرس یاه بل یور

شا وحهلا یزیر کمشچ ، مدرک هدافتساوس شلا وحا نآ زا

: مدرک اوجن راذگ ریثات و هتسهآ و مدرک

هش،طقف یمن نومرد یدرد چیه اه هتشذگ ربق شبن _اب

زا ور میدق تانایرج ی هش،همه یم خلت نومتاقوا

نوا هب تبسن مه نومود ره مینک،ام کاپ نومرطاخ

زا مینود یم ود میدش،االنره رت لقاع رتو هتخپ اهزور

ی همه زا رظن فرص ،سپ میراد یا هتساوخ هچ یگدنز

درک،هب نومبیصن ور غارف سلا دنچ هک ییاه ترودک

نم؟!! یاویش یقفاوم مینک، رکف هرابود عورش
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شا وحهلا یزیر کمشچ ، مدرک هدافتساوس شلا وحا نآ زا

: مدرک اوجن راذگ ریثات و هتسهآ و مدرک

هش،طقف یمن نومرد یدرد چیه اه هتشذگ ربق شبن _اب

زا ور میدق تانایرج ی هش،همه یم خلت نومتاقوا

نوا هب تبسن مه نومود ره مینک،ام کاپ نومرطاخ

زا مینود یم ود میدش،االنره رت لقاع رتو هتخپ اهزور

ی همه زا رظن فرص ،سپ میراد یا هتساوخ هچ یگدنز

درک،هب نومبیصن ور غارف سلا دنچ هک ییاه ترودک

نم؟!! یاویش یقفاوم مینک، رکف هرابود عورش



هیسلا مکح نم یارب شا هیناث ره هک یا هدنشک یتاظحل

دش. یرپس راظتنا و توکس ،رد تشاد ار

: مدیسرپ یدیما دشوابان زیربل مربص

هن؟! ینک یمن لوبق _

یم ور میمصت نیمه ، مدوب وت یاج منم مدیاش یراد قح

!! متفرگ

: دیدنخ ریحت ادصاب یب

نک رواب ، یلوجع ردقچ ، نامرآ یرآ یم شوج دوز _ارچ

شاب ،ونم هجنگ یمن مرواب وت رییغت همه ما،نیا کش وت

وت هرابود روطچ هک متفر یم راجنلک مدوخ اب هزور دنچ

!! یرتدب منم زا هک منک،وت ذوفن تبلق

یرود .هسسلا میدیدنخ ادص یب مه هرهچ رد هریخ ود ره

رانک یلک ارهب توخن و رورغ هک دوب هدرک هچ ابام

ارمگ نامیاپ و تسد نامدش یکی یارب و میدوب هتشاذگ

!! میدوب هدرک

رت بقع یمک دادو رس یقیمع سفن درک، عمج ار شدنخبل



تفر:

اهراب ، مدوب وت طیارش وت منم شا تقیقح ، نامرآ ینود _یم

رارصا مردپ هک ییاه جاودزا داهنشیپ هکهب متفرگ میمصت

دیدج، یگدنز هی عورش واب مهدب تبثم باوج ، تشاد

مدشن قفوم منک،اما نوریب مرس زا هشیمه یارب ور وترکف

یاوه رتشیب میگدنز هب دیدج درف هی دورو اب متشاد همهاو ،

هب دوب هدز شیپ زور دنچ نیمه ات یتح . منزب مرس هب وت

مرب! ناریا زا هشیمه یارب هک مرس

میداد شرافس ار ماش و مدرک شراثن یزیمآ تبحم یدنخبل

فازگ ابیرقت نم یارب ناروتسر نآ هنیزه هکنیا دوجو ،اب

دوخ یور هب دوب،اما ما هتفه کی قوقح دیاشو دوب

میدش. جراخ ناروتسر زا باسح هیوست زا سپ و مدرواین

زا تسد رد تسد دوب، ییابیز و ریذپلد تیاهن یب بش

داهنشیپ اویش هکهب متشادن ینیشام میدش. جراخ ناروتسر

ینتساوخ بش نیا متشادن تسود ، شمناسرب لزنم ،ات مهدب

و مینزب مدق یمک مداد حیجرت دوش، مامت اه یدوز نیا هب



رخاوا کنخ بسچلد یاوه نآ ورد تفریذپ مه اویش

. میدوب هدش تسمرس یباسح رویرهش

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

28_ تراپ #

تساوخرد نم زا اویش و دوب بش هدزای یلا وح تعاس

. مناسرب هناخ ارهب ووا منیشب نامرف تشپ هک درک

هلمج نتفگ یارب دمآ یم رظن هکهب اویش یظفاحادخ عقوم

متمس هتسهآ ، دوشگ نخس هب بل هرخ ،باال تسه ددرم یا

داد: ملیوحت یذفان هاگن و دیخرچ

؟! نامرآ _



مدز: بل قایتشا اب

مناج؟! _

یلیخ هک ینک رکف دیاش مگب، ور یعوضوم هی مهاوخ _یم

،حاال میرادن یروبص ی هلصوح هگید نم ؛اما متسه وررپ

، تسین نومنیب الیف تخا چیه و میدرک ادیپ ورگیدمه هک

هب تبسن و هشب یدبا قشع نیا هک مینک یراک تسین رتهب

؟!! میشاب هتشاد دهعت مه

: مدیسرپ یگدنامرد اب

مینک؟!! یمادقا هچ اقیقد هکنیا تروظنم _بخ

داد،یمن رس یهاتوک ی هدنخ و درک هاگن وربور هب اویش

طیارش نآ رد داد،اما یم ییانعم هچ شا هدنخ اقیقد مناد

درک. یم متیذا یمک ، ساسح

تفگ: یناهگان و همدقم نودب

!! فقس کی ریز میرب مینک، جاودزا _



جاو و جاه و مداد تکرح نییاپ ارهبباالو میولگ کبیس

مدز. لز شا هرهچ رد

: دیسرپ هتفرگ

دصق هک ،وگن نامرآ ینک یم هاگن یروجنوا ارچ _هیچ

؟!! یتشادن جاودزا

متفگ: هدروخ واج مدرک اررت مبل

باوخ لثم مارب وت نتشاد یوزرآ هک هلومعم ، مزیزع _هن

مینک! جاودزا ابمه مینوت ام....یمن ؛اما تسایور و

هناریگلد نحل دادواب ناکت یفیفخ صرح اراب شرس

تفگ:

ور مداهنشیپ مدرک هابتشا ال ،صا تسین یرارصا ، هشاب _

!! یلقع ومک ناجیه یاپ راذب ،وت مدرک نایب

تسد عیرس دوش، هدایپ هک تفر رد هریگتسد تمس شتسد

متفگ: ینیگمغ وابحتلا مدش عنام و مدیشکار شدازآ

هک تسین انعم نیا هب نم تفلا اویش،خم نکن هابتشا _



یگدنز عالهقماهب مدع هکنیا وتای تباب زا یلکشم

اب مبلق تاساسحا زا هک تدوخ ،وت هشاب ابوت کرتشم

! مروخ یمن وت درد هب نم ،اما یربخ

: دیسرپ مکحت واب درک مهاگن بناج هب قح

؟!! یدیسر هجیتن نیا هب روطچ _

: دوشن هدرزآ نم زا هک منک شباجم یروج مدرک یعس

.عون میتسین زارت اویش،نمووت،مه هیمیدق لکشم نومه _

نارازهو کاروخ و دروخ یتح و رادگ و تشگ ، ششوپ

نیا دعب ینوت یم روطچ ، هتوافتم یامابمه هگید هلا سم

ینک؟! لمحت ور یگدنز نینچ ، یتحار و هافر هب تداع همه

ور مردام جرخ دیاب منومه هک مراد یلومعم قوقح هی نم

دب یلومعم ماکال یگدنز هی عورش یارب ،هتبلا مهدب مه

! هشاب وت روخ رد هک یا یگدنز هن ،اما تسین

تفگ: یدرسنوخ و نانیمطا اب

نیا هب داوخ یمن ،وت تسین یتیمها زئاح هلا سم هکنیا _

هی رمع رخآ هکات مراد یردق هب ینک،نم رکف الت کشم



!! میشاب هتشاد یا هغدغد نودب و تحار یگدنز

متفگ: و مدز یمسبت

و نید ریز مرادن تسود ،نم تساجنیمه راک لکشم اقیقد _

مهن یورگ متشه هشیمه هتسرد منک، یگدنز یسک تنم ای

!! هدوب مدوخ مبیج وت متسد دایم، مدای هک ییاج ات ،اما هدوب

ور طیارش نیا رمع هی ینوت یم نیبب نک رکف بوخ اویش

هنازجاع مه تزا ایهن! ینک لمحت یبلق تیاضر اباب

ریگن میمصت ناجیه و ساسحا یور زا منک یم تساوخرد

!! جنسب بوخ ور بناوج ،همه

راک هب ور متمه مامت مه ،نم یتفریذپ ور نم طیارش هگا

ساسحا هک منک ایهم تارب مورآ یگدنز اتهی مریگ یم

نیا اب یتسنوتن مه ،رگا یشاب هتشاد شمارآ و تیاضر

یم یعس مش،یلو یم نوغاد هکنیا ،اب یایب رانک طیارش

منک!! تکرد منک

ارزا شتسد هتسهآ و تخادنا ما هرهچ رد وطالین هاگن

: مدرک همزمز درس و دیشک نوریب متسد نایم



منک!! یم تربخ هشاب _

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

29_ تراپ #

رگید هک مدرک یم روصت و دوب هتشذگ یزور هس ود

. دشاب دیابن اویش زا یربخ

هدرک شوماخ ار قاتا یاه غارچ دوب، بش هدزای تعاس

سکع شزادرپ و یحارط لوغشم متسیس تشپ و مدوب

هک یا هوهق زا هعرج هعرج راک نیب نامزمه و مدوب میاه

. مدیشون یم ار دوب زیم یور متسد رانک

یمک میارب اویش بناج زا یربخ ویب توکس نیا هکنیا اب



نیا تبثم هجو اهنت دوب،اما هدننک ریگلد و یندشن مضه

یگدنز لیکشت و جاودزا تیلوئسم عفال هک دوب نیا هیضق

لک هب هامیرپ ندرکن دوش،ادیپ یم هتشادرب مشود زا

ار یراک چیه غامد ولدو دوب هدز مه اررب مزکرمت

دوب. هتشاذگن یقاب میارب

و مدیشک رانک متسیس لباقم ارزا مرس ، یرپ یروآ دای اب

یگنتلد اب هامیرپ سکع کچوک یساش یور یتسد هتسهآ

. مدیشک

نوریب مراکفا زا ،ارم ملیابوم گنز مالمی گنهآ یادص

. متشادرب زیخ لیابوم تمس و دیشک

، ملیابوم رگشیامن هحفص یور اویش مان ندش که اب

همکد زجع و دیدرت ،اب تفرگ ارف ار مدوجو یصاخ ناجیه

بآ اویش هک مدرک اعد لد هت وزا مدرک سمل ار لا صتا ی

. دزیرن متسد یور ار یکاپ

متفگ: و مدیشخب میادص هب یا یدرسنوخ



؟!! بجع ،هچ یبوخ ناج اویش _سالم

: دیچیپ طخ تشپ شا مالمی یادص

، منزن گنز تهب نم هگا ینعی ، مبوخ نونمم ، نامرآ _سالم

!! یریگب نم زا یربخ هی دیابن وت

متفگ: و مدیدنخ مرش اب

اب متساوخ ،یمن یریگب میمصت هک مداد تلهم تهب _بخ

. مراذب تراشف تحت ، نتفرگ غارس و سامت

! مدرک تبحص مردپ نماب هشاب ؛ روطنیا _هک

شربخ رظتنم رارق ویب مدرک سبح هنیس رد ار مسفن

. مدنام

: دیسرپ ثکم یتاظحل دعب

هیچ؟! شباوج ینودب ، یتسین واکجنک ینعی _

متفگ: هلصاف بال

! یگب ، مدوب رظتنم ، مزیزع _ارچ



تفگ: دشو دنلب طخ تشپ اویش ی هدنخ یادص

مدش،سپ قفوم دوب،یلو یتخس داد،راک تیاضر نامرآ _

! نومنوخ نیایب نینوت یم تا هداوناخ اب ادرف

مدز: بل مومغم

! همردام لماش طقف ینم هداوناخ اویش _

: دیسرپ ماهفتسا ابحتلا

یچ؟! ترهاوخ و ردپ _سپ

متفگ: و مدرک اهر هودنا اراب مسفن

طابترا نادنچ ینعی ، مربخ یب شزا هتقو یلیخ هک مردپ _

... ممرهاوخ ، میرادن ابمه یکیدزن

: دیسرپ ددرم

یچ؟! ترهاوخ _

! دنکن دب ویخلا رکف هک مهدب یحیضوت هچ متسناد یمن



متفگ: وطالین اتبسن توکس دعب

هنک! یمن یگدنز ابام ینعی ، تسین _

: دیسرپ یواکجنک اب

هنک؟! یم یگدنز تردپ _اب

متفگ: کالهف

! تساجک منود ناج،یمن اویش _هن

: دیسرپ ریحتم

یور دآوت یم مدای هک ییاج ،ات نامرآ یگ یم _یچ

یتح هک هدش روطچ ،حاال یدوب ساسح یلیخ ترهاوخ

؟!! تساجک ینود یمن

باسح نودب یاه تیساسح نیمه ؛هرآ مدرک همزمز ملد رد

داد. داب هب ور میگدنز هک دوب باتک و

_ما هدازیرپ #



یتداعس _ منبش #

30_ تراپ #

ینشور و صاخ حیضوت ،هن مدوب هدش کالهف طیارش نیا زا

مه زا هداوناخ دنک سح اویش متشاد تسود وهن مهدب متشاد

. میراد یا هتخیسگ

یچ همه زور داد،هی حیضوت هشیمن نفلت تشپ االن اویش _

الیف تخا هی رس نودب ور نیمه مد،طقف یم حرش تارب ور

،نوا تشگنرب مه عقوم چیه هگید و درک رارف هنوخ زا

، ییایب رانک نم طیارش اب ینوت یمن وت متفگ تهب هک بش

وشن..! التنم کشم ریگرد



درک: همزمز هنایوجلد

وت نتساوخ یارب هدن،نم باذعور تدوخ ردقنا نامرآ _

،هگا مهاوخ یم ور تدوخ طقف و ،طقف طسو متشاذن هکترچ

وت لا صو دیما هب ور سلا همه ،نیا مدوب رگا و اما رکف

و هداوناخ ی هنوهب هگید افطل ،سپ مدرک یمن یرپس

راین! ور تطیارش

زا قباس وربخالف درک یم کرد ارم اویش هکنیا زا

ساسحا درک، یمن دروخرب نم اب ربکتو رورغ رس

متفگ: ددرم و تسشن مبلق رب ینیشنلد

منود یم اویش ینک، یم کرد ور مطیارش هک نونمم _

یمک هامیرپ ندش ادیپ ات هشیم منک،اما یم یور هدایز

! میراد هگن تسد

تفگ: هنارگشسرپ

؟!! نامرآ ، یدرگ یم شلا بند سهلا _دنچ

متفگ: و متفر ورف رکف رد

! هشاب هدش سیلا راهچ هس منک یم رکف _



: دیسرپ یریحت زا هدنکآ یادص اب

؟! یریگب شزا یربخ ای یدر هدش، سلا دنچ نیا _وت

و دمآ رد صقر هب مناگدید لباقم میاه هصغ مغو هرابود

: مدرک همزمز نوزحم

یوسروک زا غیرد لا حبات اویش،یلو متشگ شلا بند یلیخ _

! یدیما

تفگ: نانیمطا اب

شزا یربخ ، یتشگ شلا بند سلا دنچ نم،وت زیزع _بخ

ال هشب،صا شادیپ هتقو دنچ نیا وت یراد راظتنا ،حاال هدشن

یچ؟! دشن یربخ شزا حاالحاالاه هگا

نوا یاپ هب ور تتشونرس و ریدقت ، یراد دصق مهوت

؟! ینوزوسب

متفگ: یگدنامرد اب

وت یدموا هرابود هکنیا ،زا ممگردرس هیکالف _لثم

یکی یارب وت لثم ملاومنم حشوخ تیاهن ،یب میگدنز



و یداش ،چیه منکن ادیپ ور هامیرپ ات ،اما مرارق یب نومندش

یمن ،کالهفما منود یمن زاجم مدوخ یارب ور یشمارآ

اویش!! هیچ تسرد میمصت منود

تفگ: یذفان نحل اب

مردپ حاالهک ،اما نامرآ مهف یم ور تزور _ماکالحلاو

نوماپ یولج گنس مادم مه ،وت مدرک یضار یتخس هب ور

لکشم نیا مینوت یم رت تحار مه رانک شاب نئمطم ، زادنن

مینک! لح ور

متفگ: هدنامرد

وت..!! تسد مراپس یم ور یچ اویش،همه هشاب _

همزمز هتسهآ و دیسر شوگ هب شیابیز ی هدنخ یادص

درک:

،مهب هروخ یم مقر نومارب تشونرس نیرتهب مه رانک _

! نامرآ نک دامتعا



. مدادن باوج و مدز یدنخبل

: دیسرپ کش اب

؟! ینزب یفرح یهاوخ _یمن

متفگ: یا هتسهآ نحل واب مدرب ورف میاهوم نایم یتسد

ارچ...!! _

و بش نیا مامت تعسو اویش...هب هدش گنت تارب ملد یلیخ

!! تمتشادن و یدوبن هک ییاهزور

تفگ: و دیدنخ زیر

!!.. هنووید _

، میشب مه ملا هشیمه یارب هک یزور ندیسر یارب منم

رسمه بقارم راد، هگن ادخ منک،عفال یم یرامش هظحل

!! شاب ینم هدنیآ

و متشاذگ یا هشوگ ار لیابوم یشخب تیاضر دنخبل اب ماوت

مدش. ولو متخت یور

هب ارچ مناد یمن دش یم لصف لحو هیضق نیا حاالهک



وهن اویش دوب،هن هداتفا مناج هب دیدرت و کش رذب هرابکی

مناد ،یمن دندوبن یراگزاس و ندمآ هاتوک لها شا هداوناخ

و نوچ چیه و دوب هتشگرب قرو هک دوب هدش روط هچ

!... دوبن راک رد ییارچ

کلک و زود هب اویش تمی ومال فطل ندرک یقلت مه دیاش

دوب.. یسانشن کمن و یفاصنا یب تیاهن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

31_ تراپ #



لگ تسد اویش یراگتساوخ یارب مردام هارمه هتفه رخآ

هدوتس یاقآ لزنم تمس و میدرک یرادیرخ یتمیق نارگ

میدش. هناور

ناشلزنم هب مدورو ودب نامه زا هک منک یم فارتعا

تدش هب مندمآ زا یا هظحل یارب و متخاب ار مدوخ یباسح

مدش. مدان

ال دوب،سپ هناخ دندرک یم یگدنز اهنآ هک ییاج اعقاو رگا

دوب؟! هچ شا ،مان میتشاد تماقا اجنآ هکام یغرم هن

زا مادکره ؛اما دوبن سدح لباق هک رصق ژنآ ارتم تعسو

ام یگدنز لک اب ییاهنت هب ناشلزنم مزاول و نویساروکد

درک. یم یربارب

تسد دشواب یم رت تسس متفر،مندب یم رتولج هچ ره

. مدرشف یم متسد رد ار لگ هتسد رتشیب ما هدرک قرع

کی رگنایب اویش لیبموتا و عضو رسو هک دوب تسرد

یمن مه سدح تقو چیه دوب،اما لومتم و ینغ ی هداوناخ

!! دنشاب ییاراد و تورث قرغ دح نیا مدز،ات



هلصو کی مکح هداوناخ نیا رد ،نم متشاد یدب سح ؛ یتنعل

. متشاد ار روجان ی

شک واب تفرگ متسد ارزا لگ هتسد یمناخ راکتمدخ

هناشن ار لیکش و گرزب یسنلا هشوگ شتسد نداد

درک. تیاده تمس نآ وامارهب تفرگ

نماب دوب،اما توافت ویب درسنوخ لومعم قبط هک مردام

تمس نآ ارهب مدوخ هدش هک یوحن ره هب یتسس یاهوناز

. مدناسر دوب، هداتسیا شردام و ردپ و اویش هک سنلا

هب رتولج یمدق شردام و ردپ نامندش کیدزن اب

لبم نیرت کیدزن یور مردام ونمو دندمآ ناملا بقتسا

. میدرک شوخاج

و رورغ چیه راب نیلوا یارب شا هداوناخ دروخرب زرط

واب مرگ مه نادنچ نآ بخ ؛اما تشادن بندلا ارهب یدرس

. دوبن هوکش

دوخ هداس وماکال تشاد نت هب یا یلومعم سابل مه اویش

نادنچ یگدنز و هناخ هکابنآ یرهاظ دوب. هتسارآ ار

! تشادن یناوخ مهو تیخنس



نینچ باختنا زا شا ضرغ و دصق ، یتسار هب مناد یمن

یعس ای دوب ام حطس هب شا یکیدزن ندرک دومناو یششوپ

یمک دوب، هچ ره ؛اما دهدن مردام تسد یا هناهب هک تشاد

دوب. زیگنا رب امعم میارب

یاه ناکتسا یواح ینیس اویش یاج راک تمدخ نامه

مدوخ هک ردحیلا ونم درک فراعت نام ملباقم ار یاچ

یباوج وسلاو ره یارب ، مدوب هدرک ضبقنم تدش ارهب

. مدوب هدرک هدامآ اویش ردپ بناج زا

، مدوب هدش اویش ی هتسبلد هک شیپ سلا دنچ نامه زا

تاشن نم ساره و متشاد ساره یزور نینچ زا هشیمه

هکاب دوب تلع نیا هب افرص ، دوبن ما فعض زا هتفرگ

اب دروخرب رد متشادن تسود و مدوبن زارت مه وا هداوناخ

هک مه اویش رطاخ هب دوش،اما راد هشدخ مرورغ شردپ

یم رگج یور نادند و مدرک یم یروبص دیاب هدش

. متشاذگ
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اه سلجم عون نیا رد هشیمه هک یلومعم یاه تبحص

دش. هتفگ نخس یباب ره دشوزا عورش ، تسه لا ودتم

هتکن صخش هک اویش ردپ هک دوب نیا بیجع هلا سم اما

ردپ تبیغ اب هطبار رد یلا وس دوب،چیه یریگ داریا و جنس

یور هب میوگب تسا رتهب ؛ای درواین نایم هب مرهاوخ و

. درواین دوخ



واب دیسرپ وسلا ودات یکی ملا غتشا تیعضو دروم رد

یصاخ تیاضر شا هرهچ رد ملغش هب تبسن هکنیا دوجو

. درکن یتفلا خم دز؛اما یمن جوم

نام جاودزا نشج عون و یگدنز لحم باختنا اب هطبار رد

نیا نمو درک لوکوم نامدوخ ی هدهع اررب میمصت مه

اویش، زا یراگتساوخ مسارم ندش لهس ، مدوب هدنام نیب

شیب وتالش یعس ،ای تسه دنوادخ بناج زا یا هزجعم

هب دیاب هکنیا وای شردپ ندرک باجم رب اویش هزادنا زا

. دورن شزرد ومالی ات تسیرگن رت قعالین هیضق نیا

و نیرت ناسآ اویش،هب ردپ اب ییورایور سهلا دنچ سوباک

ی همه هب هجوت نودب و دیسر مامتا هب حتلا نیرت مارآ

، مشاب هتشاد اویش اب جاودزا یارب دیاب نم هک ییاهروتکاف

رد ینیگنس نادنچ ی هیرهم یتحو دنداد ار تبثم باوج

دشن. هتفرگ رظن

یارب المز تامادقا مامت هتفه کی ضرع رد دش رارق

یسورع دقعو نشج هتفه رخآ و دریگب تروص جاودزا

دوش. رباپ



بقع یلدنص یور ، هدوتس یاقآ ی هناخ زا تشگرب هار رد

مرانک هک مردام هب ،ور میدوب هتفرگ هک یتسبرد یسکات

: مدرک اوجن هتسهآ دوب، هتسشن

و یا هلجع هزادنا زا شیب یچ همه ترظن ،هب نامام _

اب منک،منوا جاودزا متشاد تسود دشن،نم یکلوه لوه

نیا هناب ،اما هنوم یم ویخهلا باوخ کی لثم هک اویش

تخس فیرعت هک هدوتس یاقآ ینک یمن رکف !!وت تعرس

یدایز ، هصاخ ماعو هرهش شندوب قلق ودب شاه یریگ

؟!! دموا هاتوک هطبار نیا رد

تفگ: یرگ هذخاوم نحل واب دیدنخ ادص یب مردام

، یرادرب تاه نظوس نیا زا تسد یاوخ یم یک نامرآ _

یگیر ناوهی کوکشم عملاومدآ ینک یم رکف مادم ارچ

دادرهم ، دوبن سب یداد انف هب ور هامیرپ ، هنوششفک هب

یم ،حاالمه دوبن یفاک یدنور نومدوخ زا ور تخبدب

یشب قفوم هکلب ینک، زکرمت شردپ و اویش یور یاوخ

؟!! یرآ رد مه ور هیصق نیا دنگ

: مدیسرپ هدز تریح



یعقوت ؟!هچ مساسح یدایز ،نم نینک یم رکف امش اعقاو _

تسد مراپسب ور ملگ هتسد رهاوخ نیتشاد راظتنا ، نیتشاد

؟!! نورذگشوخ و شایع هی

و منیبب ور شیا یتخبدب مدوخ یاه مشچ اب نیتشاد راظتنا

؟! منزن مد

هب هنزب یرپ هک مدوب هدرکن وب ور متسد فک هک نم

هنک!! روگ مگو ور شدوخ ورو شرس

فیدر مهتم ور نم ارجام نیا ،وت نیراد یعس هشیمه ارچ

کش ، هشاب یراک ریصقت شجنس هب دینک؟!هگا دادملق لوا

!! ییوت دوخ لوا ی هدر وت هک نکن

تفگ: کالهف

، میسر یمن هجیتن هب ثحب نیا رس عقوم چیه _نمووت

هویش ،نم میمهفب ورگیدمه فرح میدرکن یعس متقو چیه

تیبرت ور وت هک روطنامه ، متشاد ور مدوخ یتیبرت ی

،ره یدرک تلا خد هامیرپ روما دحوت زا شیب وت ،اما مدرک

یم دوب،مک موصعم لفط رتخد نوا یاج ما هگید سک



دز. یم ،اج دروآ

هدرک دودحم رتخد نوا یارب مه ندیشک سفن یتح وت

تخس مظان مه ووت هتدرگاش نوا یدرک یم روصت ، یدوب

، تشاد لد یا هگید رتخد ره لثم مه هامیرپ ، هسردم ریگ

شهب شدوخ هک یسک ره قشاع هشب، قشاع تشاد قح

یدب!! صیخشت وت هکنیا ،هن هشاب هتشاد ششک

: مدرک همزمز هناریگلد

رس زا هامیرپ ینمو هطبار ، نامام ینک یم هابتشا _وت

و رهاوخ صاخ قشع هی هکلب ؛ دوبن یریگ تخس و ربج

ومنم تشاذ یم مارتحا نم هب هشیمه دوب،نوا یردارب

دنگ تفص یب دادرهم نوا منک،اما شکرد مدرک یم یعس

یچ..!! همه دزهب

هشیمه ،ارچ میدرک یمن ثحب اویش رس نمووت هگم ال صا

نیع و هامیرپ ندش مگ هب یشک یم ور یثحب ره رخآ

مرس؟!!! وت ینوبوک یم قامچ



تفگ: دادو ناکت یرس

نوریب یرپ رکف زا ور بشما ،عفالهی نامرآ هئوت اب _قح

هک نم رظن هدن،هب هار تلد مهدبهب اویش دروم ،رد میایب

یم اجک زا ،انوا یتفرگ مک تسد ور تدوخ یدایز وت

هچام ،رگ نرایب ریگ نوشرتخد هساو ور وت زا رتهب ننوت

،وت ریگب رظن رد منیا ،اما میتسین حطس هی وت میلا رظن زا

وهد لکیه التومکلاوربوورودقو یصحت رظن زا

دح رد منومتسد ، یرادن یدوبمک چیه هگید دروم اه

ور وت یتقو رتخد هسر،نوا یم نومناهد هب نومدوخ

دایب،هب رانک مه وت یگدنز لدم اب دیاب هگید هدرک باختنا

یم مشزرل یاپ هروخ یم هزبرخ یک ره اه یمیدق لوق

رسپ هک دنشاب لا حشوخ دیاب انوا هک نم رظن زا اقافتا هنیش،

نوش هقلطم رتخد اب هدش رضاح نم، مومت یچ همه

رتخد ینک،اتنچ رت بل مه االشن نیمه هنک،وت جاودزا

!!!.. سایهم تارب اویش زا رتهب لگرو لگرت درجم
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لوحم نامشود رب هک ییاهراک مامت زور دنچ نیا یط رد

شیامزآ ماجنا ؛زا میدوب هداد ماجنا هرفن اویش،ود اراب دوب

ی هیقب و سابل و نشج لحم باختنا ات هتفرگ جاودزا

الهمز! تامادقا

یگدز باتش راچد ، نایرج نیا رد مدرک یم سح مه زونه

اویش نمو نیب هک یرفاو عالهقی دوجو واب میدش



نامز یگدنز لیکشت و جاودزا یارب ؛دیاب تسا رارقرب

هنوگ ره زاربا ،اما میهدب صاصتخا لمات هب یرتشیب

، یرگید نامز هب جاودزا نشج ندرک لوکوم ای تفلا خم

فعض طاقن مه،زا دیاش ، دوبن دنیاشوخ اویش رظن زا دیاش

منک، نایب ار ملد فرح مناوت یمن یتحار هکهب تسه نم

هب یارب ار مدوخ قایتشا و ناجیه تروص ره رد اما

موش. یمن رکنم اویش، ندروآ تسد

هب اویش ونمو دوب هدنام جاودزا مسارم ات زور ود اهنت

نام یگدنز لحم باختنا اب هطبار رد یکرتشم مهافت

گرزب نامتراپآ رد هک تشاد رارصا اویش ، میدوب هدیسرن

هدش عقاو رهش بوخ قطانم زا یکی رد هک شا کیش و

یعس هشیمه هک ینم مینک؛اما عورش ار نام یگدنز دوب،

متسیاب مدوخ یاپ یور یناوجون نینس نامه زا مدوب هدرک

هک یا هناخ ورد مریذپب ار یطیارش نینچ متسناوت ،یمن

منک!! ییاقآ فورعم لوق هب تسه منز هب قلعتم

سح ار میاهزور ینیا هلوغشم لد یبوخ هکهب مه ردام



دعب هناحبص زیم رس تکرش هب نتفر لبق حبص ، دومن یم

تفگ: ینیچ همدقم یلک

راجنلک مدوخ اب یلک اویش ی هنوخ دروم رد ناج نامرآ _

ور نوتیگدنز اجنوا تسین یضار وت،ملد لثم متفر،منم

هشب، شنز یگدنز رابرس مرسپ مرادن تسود دینک، عورش

غامد زا دننک یم ساسحا هک ییاه مدآ نوا ربارب رد منوا

یزیرگ ، هییوشانز یگدنز هشاب یچ ره هرخ ،باال دنداتفا لیف

، ادرف سپ ادرف مهاوخ ،یمن تسین الف وتخا ثحب زا

هرتخد نوا شکمشک ای ثحب نیلوا رس هدرکن ییادخ

نزو تمرح ، نوریب ورب ما هنوخ هگب،زا تهب هدرگرب

یمن دنب شلوا لثم اه یتحار نیا ،هب هروخب کرت یرهوش

!! هروخ

متفگ: رکفتم و مدز مه قشاق اراب ملباقم نیریش یاچ

و ثحب هب وت لثم ناج،اما نامام ما هدیقع مه ابوت _منم

یک اهادخ هدنب نوا مشدعب منک، یمن رکف یراک لوا اوعد

ینک؟! یم تواضق یروج نیا هک نتخورف رورغ هبام

ره منک؛اما یگدنز اویش ی هنوخ وت مرادن تسود ال صا



سپ هد،همه یمن دق ییاج هب ملقع منک، یم رکف ما یچ

شیا یتمسق هی منوا هک هلوپ نویلیم دنچ طقف نم زادنا

مراد دصق ور شیا یقب هشوام یم یسورع مسارم جرخ

یلفط ، مرخب هدش هک مه تمیق نوزرا نیشام هی لقادح

و نیا رمع هی سوبوتا و یسکات و هدایپ یاپ وراب اویش

!! مشکن رو نوا

تفگ: نامزمه دادو تروق ار شرینپ و ینان همقل

یتسه مه شهافر رکف هچهب هدموین مناخ هدب، سناش _ادخ

؟!! یدرکن ام قح رد اه فطل نیا زا سهلا دنچ ،ارچ

متفگ: هدنخ واب مدیشک یفپ

دایب،دعب راذب شدعب نوج، نامام یفاصنا یب یلیخ _

نک! عورش ور یزاب رهوشردام

تفگ: یمسبت اب هتخیمآ ی هرهچ اب

هک ینک جاودزا یکی اب متشاد تسود ،نم ردام منک _هچ

،حاال یشابن یرادوربآ رکف ردقنا ، هشاب نومدوخ حطس مه



تقیقح منک، یم تکمک ،منم یدرک باختنا ور تریسم هک

مزرمایبادخ ردپ ثرا مهس هک تسه یزادنا سپ هی شا

هساو رانک شمدوب هتشاذگ هدروخن تسد سلا ،دنچ هدوب

!! هامیرپ ی هیزیهج

داد: همادا و دیشک یترسح رپ سفن

لوپ نوا ،اب یرت بجاو ،وت هرادن دوجو یهامیرپ _عفالهک

هدنمرش تمناخ یولج هک ینک نهر یا هنوخ ،هی ینوت یم

یم ام لوپ هکهب ییاه هنوخ نوا نوشیا هگا ،هتبلا یشابن

! هنودب لباق ور هروخ

و تخاب گنر ما شیپ ی هظحل دنچ یشوخرس مامت

دش،اب روک هرابکی هب هناحبص ندروخ یارب میاهتشا

درک: همزمز یمغ زا ولمم و هتفرگ یادص

تسد دوب هامیرپ هیزیهج مهس هک یلوپ هب ،نم نامام _هن

تشونرس ربارب رد ور مدوخ ما یروجنیمه منز، یمن

مشا قح هکهب هسرب ؛هچ منود یم راکهانگ هراد هک یمهبم

منک!! یزارد تسد



دوب هتسشن ضغب هکهب ییادص و هدز متام ی هرهچ اب

تفگ:

ساسح ی ههرب نیا وت یرادن یردپ هک وت ناج نامرآ _

،صا تسین عفال هک مه هامیرپ ، هریگب ور تتسد تیا یگدنز

شوج دوخیب ،وت هدرگرب اه یدوز نیا هب منود یم دیعب ال

شا تشگرب زوجم بیغ زاعملا هسرب هک شتقو ینز، یم

،راک یتسه هک ،وت تشگرب زور هی هش،حاالهگا یم رداص

!! یرایم رد ور شا هیزیهج جرخ ینک یم

_ما هدازیرپ #
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یور ما هدز ترسح مهاگن و متخادنا نییاپ ار مرس

،هابت دوبن راک رد یبیغ دنام؛عملا تباث ما یاچ ناکتسا

یخلا شوخ هچ مردام و دوب نامدوخ یهاتوک هامیرپ ندش

نیرت هنانیب شوخ ،رد دیشیدنا یم شندش سورع هکهب دوب

رد هک تسناد یم ادخ ،طقف میتفای یم ار وا رگا مه حتلا

یم رضاح یدرم رگید ال دوب،صا دهاوخ یتیعضو هچ

دنک؟! جاودزا یرتخد نینچ اب دوش

رابنلت مبلق یور ینیگنس مغ هشیمه لثم تاروصت نیا زا

! مدرک دقن ار مردام لوپ و متفر کناب لوا راچان دشوهب

و میتفر یناروتسر هب اویش هارمه راهن یارب نآ زا سپ

یراشفاپ ما هتساوخ یور هنارصم اذغ شرافس زا سپ

متفگ: اویش هب وور مدرک

، مدرک رکف یچ ره هزور هس ود نیا ناج،نم اویش _

مینک، یگدنز وت نامتراپآ وت منک یضار ور مدوخ متسنوتن

فارطا ینامتراپآ هی مراد دصق هک تسه زادنا سپ مکی



عورش اجنوا ور نوم یگدنز منکو نهر مردام ی هنوخ

مینک.

تداع وت رهحلا ،هب هشاب تخس تارب یمک دیاش منود یم

مهد یم لوق تهب ،اما یرادن یقطانم نیچمه وت یگدنز هب

طیارش هک مریگب راک هب ور متمه و یعس ی همه هک

هنک!! ادیپ دوبهب هدنیآ رد نومیگدنز

هک متفایرد دز، یمن یفرح و درک یم مهاگن بوکخیم

یا هنایوجلد نحل ،اب تسا هدشن دعاقتم یفاک ردق هب زونه

مداد: همادا

اشهاوخ ،اما ملدزیزع هربخ هچ تلد االنوت منود _یم

لقتسم مراد تسود ، منیرتهب نک کرد مه ور نم تاداقتعا

رکف ما هراب رد تا هداوناخ هک مهاوخ یمن ال ،صا مشاب

وبندلا متشاذگ ولج مدق امش تورث و لوپ عمط هکهب دننک

!! متسه یتخس و جنر نودب هدامآ و رضاح یگدنز هی

یلیم ویب یتیاضر ان شا هرهچ ؛رد یتنعل توکس مه زاب

دوب. ادیوه یا هدنهد رازآ زرط هب

و دمآ شک هدنخ هب شیاه ،بل هدنشک راظتنا یتاظحل زا سپ



دز: بل شا نیشنلد یادص اب

مراذ یم مارتحا نم یریگب یمیمصت ره ،وت مزیزع هشاب _

رهش طسو ی هنوخ ، مراد تسود ردقچ ینود یم هک ؛وت

وت منک،اما یگدنز مه رداچ هی یوت مرضاح ، هلهس هک

!.. یشاب مرانک هیناث رهو بش زور،ره ،ره یشاب مرانک

تروضح یوداج وتو رانک طقف و طقف یعقاو یایور

!! نامز و ناکم هن هنک یم ادیپ ققحت

ناجیه دوب، هدرک مراثن اویش هک یا هناریگلفاغ باوج زا

یمظنم ان لکش میاه سفن و درک هنخر مدوجو رد یدیدش

حیرص لکش نیا هکهب دوب یراب نیلوا دوب، هتفرگ دوخ هب

و دوب هتسشن ملد هب یباسح و درک یم قشع زاربا

درک. یم متسمرس

یاهاوجن زا دوب هدش رپ نامیاه شوگ مه راهن مامتا ات

وح سح نآ رد نامندش قرغ و نام هقباس ییب هناقشاع

!! ریذپلد لا



هب یهاگن هلجع میدش،اب جراخ ناروتسر زا هکنیا دعب

متفگ: و متخادنا تعاس

هدنامن یقاب نامز رتشیب زور ود اویش میرادن یدایز تقو _

، بسانم ی هنوخ ندرک ادیپ بندلا میرب رت عیرس هچ ،ره

ی همانرب هک ،وت دروآ ریگ هزور هی هشب هگا ،منوا هرتهب

؟! یایم نم هارمه ؟ یرادن یصاخ

تفگ: یلیم یب واب درک مهاگن زومرم

،نیا هرتهب یرب اهنت تدوخ مرظن هب ،اما هدازآ هک متقو _

یکمک نم روضح منود یم سا،دیعب هنودرم اهراک

هنک!! تهب ینایاش

: مدیسرپ ریحت اب

یگدنز هرارق هک یا هنوخ ، یرادن تسود وت ینعی _

اههک مناخ ینک؟!! باختنا مینک، زاغآ ورابمه نومکرتشم

نا!! ساسح دراوم نیا الوت ومعم

تفگ: هارکا دز،اب یم ار شا نیشام تومیر هک ردحیلا



،هب مراذ ویم راک نیا ماجنا ، متوافتم ی هیقب نماب _هن

یا!! هقیلس هکاب منود ،یم تدوخ ی هدهع

تفگ: هوشع واب درک مراثن یرورغ رپ هاگن

!! یدرک یمن باختنا ور نم یدوبن هک هقیلس _اب

دشو کیدزن شا نیشام هب یمدق ، دنامن مباوج رظتنم

تفگ: و دیخرچ متمس هک دیاشگب ار شرد تساوخ

ربب ور منیشام ایب یتسار ، مدرک یم شومارف متشاد _خآ

مه ور تا هدنوم یقاب تقو نیمه یروجنیا ، تدوخ هارمه

ینک!! یمن ریسم و یور هدایپ فرص

ال دوب،صا هدروخ مقوذ رد اویش دروخرب نیا یباسح

متشپ یتیمها زئاح عوضوم نینچ رس متشادن ار شراظتنا

، ششیپ تعاس ی هناقشاع یاه همزمز دنک،هنهب ارخیلا

حملا یردق شا،هب هتشذگ تاظحل یتوافت یب نیا هنهب

یتخس ره ،اب متشادن ار شنداد خساپ تردق هک دوب هتفرگ

شا خر ارهب مشجنر متشاد یعس هک ینحل دوب،اب هک یا

: مدرک همزمز ، دشکن



تداع ،نم شابن نارگن ، یمرکف هکهب نونمم ، مزیزع _هن

!! سرب تاهراک هب ،ورب مایمرب مراک نیا سپ ،زا مراد

گرزب یباتفآ کنیع و درکن یتواقم هتساوخ ادخ زا

راد هگنادخ وابهی تشاذگ شتروص یور ار شکرام

دش! رود اجنآ وزا دروآرد تکرح ارهب نیشام یبل ریز

هقردب مهاگن واب مدوب هداتسیا هناریگلد مه زونه هک نم

اویش ارهب قح ،دیاب مدرک همزمز مدوخ ،اب مدرک یم شا

جک ندرگ اب واجک هدوتس یاقآ هدرورپزان رتخد ،کت مهدب

رد یلقن هناخ کی بندلا نداتفا رد هب رد کدنا لوپ و

اجک...!! رهش طسو یاه هلحم ماالک یاه هاگنب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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ار مدوخ هنوگچ مک، نامز تدم نآ رد تسناد یم ادخ طقف

ینامتراپآ کی هدش روط ره هک مدز یم شتآ و بآ هب

هکخیلا ینامتراپآ ندرک ،ادیپ دوبن یناسآ منک؛راک نهر

. دشاب هتشاد قباطت نم دایز نادنچ یهن هنیزه واب دشاب

ندرک ادیپ زا رتزارد زااپ تسد ونم دوب هدش مامت زور

ریگلد مدوخ زا یزیچ ره زا رتشیب و مدوب سویام هناخ

هطقن مههب زونه وتالش راک سلا همه نیا دعب ،هک مدوب

نامتراپآ کی ندرک هراجا ورس مدوب هدیسرن ینشور ی

نیا مههب اویش زورما ی هدنزگ راتفر ، مدوب هدنامرد یلقن

دز! یم نماد رتشیب وحلا سح

یاهرارصا مغر یلع و مدیسر هناخ هب هتفوک و هتسخ



! مدرب هانپ مقاتا وهب مدروخن ماش مردام

نامز ار ادرف ،طقف مدوب هداد تسد زا یلک ارهب مدیما

واپ تسد ار ینامتراپآ دش یمن هک هزور کی و متشاد

درک.

دعب هک دوب نیا یعوضوم زا رتشیب ما یلصا ی هغدغد

عالهقماهب ندرک نایب و اویش اب مزورما یاه تبحص

ییور هچ ،حلااب نداتسیا مدوخ یاپ یور و ندش لقتسم

هکاتاال متشاد متح هکنیا نمض ، مدشن قفوم هک میوگب ادرف

ال دوب،صا هتشاذگ نایرج نیا رد ار شا هداوناخ رگید ن

هداوناخ و اویش لباقم یراک لوا نامه هک دوبن دنیاشوخ

موش! لوپ کی ی هکس شا

تسد و مریذپب ار تسکش متسناوت ،یمن متشادن رارق و مارآ

حالل تسناوت یم دادرهم انئمطم ، مراذگب تسد یور

ادیپ یارب دش رارق هک یزور نآ زا ،یلو دشاب ما لکشم

دوب، هتشاذگ قملا لومعم قبط و دایب مهارمه هامیرپ ندرک

ال صا و دوب هدز هناوج مبلق رد هبوا ترفن رذب مه زاب

!! موشب وربور ابوا متشادن لیامت



ییاه ،هگر هیرشن لوئسم ریدم یداهرف یاقآ یروآدای اب

ناحتما ار مدوخ سناش دش،دیاب هدیبات مدوجو رب دیما زا

!! مدرک یم

هدرپ نودب و متفرگ ار شا هرامش ناجیه و شیوشت یلک اب

ود کی دشات رارق و مداد حرش شیارب ار ما لکشم

. دهدب ربخ نم ارهب هجیتن رگید تعاس

ملد ورد دیسر بل هب مناج درذگب تعاس کی نیا ات

مدیما نیرخآ دیاش یداهرف یاقآ باوج دوب، هباپ ییاغوغ

دوب.

سامت شلیابوم اب ررقم نامز ورس تشذگ یتعاس ود

یباوج ،اما دیچیپ طخ تشپ اهراب نفلت قوب یادص ، متفرگ

دشن!! هداد

تاظحل یهاو دیما ،مامت دوبن فصو لباق مزور حلاو

هتخورفا یرب هرهچ دشواب شکورف هرابکی ماهب شیپ

دوب هدز یتح مداد، متخت رانک درس راوید ارهب ما هیکت یا

ار یسورع نشج نامز و منزب گنز اویش هکهب مرس هب



هرابود ادرف هک دش ،یمن مزادنایب ریخات هب یا هتفه کی

عورش یارب هناخ کی ندرک ادیپ سپ زا نم هک میوگب

ی هناخ رد ،دیاب تسوت اب قح و مدماینرب کرتشم یگدنز

مینک!! یگدنز وت

اهر مه رس تشپ یتحاران اراب ما ترسح رپ یاه سفن

ی هحفص تمس مهاگن ملیابوم ی هربیو هکاب مدرک یم

دش.. هدیشک شرگشیامن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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روطچ مدیمهفن هحفص یور یداهرف یاقآ مان ندش کح اب

!! متشادرب زیخ یشوگ تمس و مدرک ارمگ میاپ و تسد

: مدرک سبح هنیس رد ار سفنو مداد باوج ددرم و تام

_سالم!!

مدوبن وگ خساپ ور نفلت هدنمرش ؟! یبوخ ناج نامرآ _سالم

یدروم نوا هنافساتم ،اما متفرگ سامت مناتسود زا اتنچ ،اب

یم دیعب اما دوب یدراوم هی ،هتبلا مدرکن ادیپ وت رظن دم هک

هشب!! یکوا هدنیآ زور ود یکی هساو منود

هتفرگ یادص واب مداد تروق ار مناهد هتفر،بآ ماکالاو

متفگ: یا

تمحز هب بش تقو نیا نم رطاخ هب منونمم اعقاو هشاب _

!! نیداتفا

تفگ: شا یگشیمه رهم رپ نحل نامه اب



ماجنا یراک تارب متسنوتن هک هدنمرش ما، هفیظو مرسپ _هن

! مهدب

هک درک یم مکح بدا ،اما متشادن ندز فرح ی هلصوح

: مهدب ار شباوج

، نیدرک فطل مقح رد یلک مشاجنیمه ،ات هیفرح هچ _نیا

!! شوخ بش مش،عفال یمن نوتمحازم

یاقآ دیدرت زا رپ یادص هک منک عطق ار سامت متساوخ

: دیچیپ طخ تشپ یداهرف

؟!! نامرآ _

: مدرک همزمز هلصوح یب

_هلب..!!

روشک نیا زا ودرا یارب ،مادم هراکشزرو مرسپ شتسار _

سیلا دیاش هک هراد ینامتراپآ هر،کی یم روشک نوا هب

منک شیا یضار منوت ،یم هنزن رس شهب مه هبترم ود یکی



یارب ینامتراپآ ندرک ادیپ ات یهام دنچ کی لقادح هک

هب دایز دینک،هتبلا عورش اجنوا ور نوتیگدنز ، نوتدوخ

یم هگنت تقو نیا وت ،اما تسین کیدزن تردام ی هنوخ

؟!! مرسپ هیچ ترظن ، هشاب هنیزگ نیرتهب هنوت

ناجیه ،اب مهدب یباوج هچ متسناد یمن مدوب هدز کش ماکال

متفگ: قوش و

، هشاب یضار لد هت زا نوترسپ هگا هکعهیلا،هتبلا _نیا

یارب دوب رارق هک یغلبم نومه درک لوبق هگا مگب منیا

مد! یم امش هشب،هب فرص هنوخ نهر

تفگ: یشخب نانیمطا نحل اب

و نداد هیارک مدصق نم نم،اما اب مرسپ ندرک یضار _

! دوبن وت زا لوپ نتفرگ

وت زا سهلا دنچ نیا وت هک یتخانش هب هجوت حلااب نیا اب

نم ور لوپ نیا هک ینامز هکات منود یم مدرک بسک

هدب نم هب ور لوپ نوا فصن ،طقف یریگ یمن مورآ ، مریذپن



یارب دیاب هتیگدنز ،لوا هنومب تدوخ شیپ شیا یقبام ،

هک مراد دامتعا تهب مردق ،نوا هنومب یزیچ مه تدوخ

رد ور مرسپ ی هنوخ مه ،زاب دوبن مه لوپ نیا یتح

!! متشاذگ یم ترایتخا

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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یاقآ اب ،قح مدوبن دنب مدوخ یاپ یور یلا حشوخ زا

یبسانم نامز ،االن مدوب المز لوپ تدش دوب،هب یداهرف

متفگ: مرش منک،اب هراپ هکیت فراعت ، هشیمه لثم هک دوبن



دیلک مایم دوز حبص ادرف نم اتراسج ، یداهرف یاقآ _طقف

!! مریگ یم نوتزا ور

تفگ: هدنخ اب

لیامت یتعاس ،ره مزیخ رحس ،نم لوجع داماد هشاب _

ایب!! یتشاد

میاه تسد یفصولا دیاز ناجیه واب مدرک عطق ار سامت

! مدنابوک مه ارهب

، تفر یهاتوک ی هربیو ملیابوم هک دوب هتشذگن یقیاقد

شرسپ یداهرف یاقآ دنکن دش، خیلا ملد هت یا هظحل یارب

دوب؟! هدادن تیاضر

یور اویش مان ندید واب مدرک زاب ار مایپ سرتسا اب

اراب ،مایپ مدرک اهر یگدوسآ اراب ما سفن ، هحفص

: مدرک زاب یواکجنک

ریگ نامتراپآ یتسنوت ربخ ؟!!هچ یبوخ ملدزیزع _سالم

؟ یرایب



هدزن گنز راب کی اتاالن رهظ مدز،زا یدنخزوپ رثات اب

رخآ هدنز؛االن ماای هدرم منک، یم ،هچ میاجک ، دسرپب دوب

لد ،هتبلا دشاب منارگن لد دیاب هک دوب هداتفا شدای یبش

ار شا یتسد ریز هک یبابرا ،لثم دوبن مه نم نارگن

یم باوج نم زا یا همدقم چیه نودب درک، یم تساوخزاب

راگنا هک یدروآ ریگ نامتراپآ دوب هدیسرپ یروج ، تساوخ

لوق هب هتعاس راهچ هس هک تسه سپیچ ای کفپ نامتراپآ

!!.. مروایب ریگ وا

ار میاوه هشیمه لثم هک مدرک رکش هبترم نارازه ار ادخ

داد،نماال یمن رارق ما یجان ار یداهرف یاقآ رگا و دراد

مداد!! یم ار شباوج هدز مرش دیاب ن

حیجرت دوب، هدروخ رب ما هنادرم رورغ هب شدنسپان راتفر

و رکف زا ندش غراف زا سپ ادرف و مهدن ار شباوج مداد

هار هکنیا زا لبق تصرف نیلوا ،رد نامتراپآ یخلا

نشور ار هیضق نیا فیلکت ، هشاب هتشادن دوجو یتشگزاب

منک...!!



و تسرد و مدش ولهپ هب ولهپ ویخلا رکف زا حبص ات

. مباوخب ، مدشن قفوم یباسح

دیلک ادتبا و مدز نوریب هناخ زا هک دوب هدشن تفه تعاس

تمس ناجیه واب متفرگ یداهرف یاقآ ارزا نامتراپآ

!! مداتفا هار هب شا سردآ

،مه تباب نیا وزا دوب باالرت هقطنم نیدنچ یام هلحم زا

و اویش لباقم یراد وربآ رظن زا هک مدوب لا حشوخ

زا هک نیا ظاحل زا ومه تسا رت بسانم شا هداوناخ

!! مدوب تحاران یمک مدش یم رود مردام

وهب دوب یرتم تسیب دصو دودح مه نامتراپآ تحاسم

دنک یم عورش ار شا یگدنز هزات هک یسک یارب مرظن

اویش هک متسناد دوب،یمن نم رظن طقف نیا دوب،هتبلا لآ هدیا

. تشاد دهاوخ یشنکاو هچ

زیمت و گنر هب یزاین و دوب تخاس ون ابیرقت هناتخبشوخ

!! تشادن یراک



سامت اویش حبص ، لزنم بابسا ی هلئسمدوب هدنام طقف

هدیسرپ نامتراپآ ندرک ادیپ دروم رد طقف و تشاد یهاتوک

دوب،چیه هدش تحار تباب نیا زا شلا یخ یتقو و دوب

دوب!! هتساوخن نم زا یا هفاضا حیضوت

و هیزاهج اب هطبار رد یفرح و دوب رهظ ییاه کیدزن

و منزب گنز متسناوت یمن هک مه ،نم دوبن لزنم مزاول

هراشا ناشدوخ ،دیاب مشاب هتشاد اویش ارزا هیزیهج بلط

دوب! ییوررپ مکلا نم تساوخرد ، دندرک یم یا

یم راک هب تسد مدوخ دیاب اویش یتوافت یب زا هجرد ابنآ

دوب، هداد هناخ نهر یارب مردام هک یلوپ نآ فصن مدش،

هداس و یحطس مزاول یرس کی ی هیهت یارب و دوب هدنام

.... دوبن دب یگدنز عورش یارب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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ثاثا و مزاول یرس کی مدش قفوم ما، هدنام یقاب غلبم اب

اب هارمه بش وات مرخب نامتراپآ یارب ریگ مشچ

هک اهراک ؛نیا تفگ یم بل ریز مادم هک مردام یاهرغرغ

هفیظو هیزیهج هیهت ،، یایم هاتوک یلیخ ،، تسین یام هفیظو

و.. هسورع هداوناخ

. میدناسر نایاپ ارهب لزنم یحطس نامدیچ

هیهت یارب مردام ، میتشگزاب هناخ هب حلا ویب هتسخ بش

مامح دراو میقتسم مه دشونم لوغشم هناخزپشآ رد ماش

. متشگرب مقاتا هب مرگ شود یتعاس مین ودعب مدش



ندرک کشخ لوغشم و مدوب هتسشن تخت ی هبل یور

دشو هدنابوک یهاتوک ی هقت اب مقاتا رد هک دوب میاهوم

یصاخ ارابحتلا شا هرهچ هک دش،ردحیلا دراو مردام

تفگ: راد شک هوشع دوب،اب هدرک عمج

!! هنیبب ور وت داوخ ،یم ندروآ فیرشت مناخ سورع _

متفگ: هدنخ اب

ارچ دایب،حاال مشوپب سابل هنک، ربص هقیقد کی وگب هشاب _

ینک؟! یم یروجنوا ور تا هرهچ

یا هتسهآ یادص دش،اب یم جراخ قاتا زا هک ردحیلا

درک: همزمز

هنیش یمن ملد هب ؛اما تسین یدب رتخد ردام واال منود _یمن

وتژهتس! یدایز ،

، مدیرپ تخت یور زا هلصاف دشبوال جراخ قاتا زا مردام

و راولش بندلا میاه سابل نیب هلجع واب مدییود مدمک تمس

. متشگ یزولب

نوریب مدمک زا یدیفس ترش یتو مدیشوپ ار مراولش



ترش یت ندیشوپ ردحلا دمک یوربور اجنامه و مدیشک

دش. قاتا دراو اویش دشو زاب اباهم یب قاتا رد هک مدوب ما

لوه و مدمآ مدوخ هب عیرس و مدرک شهاگن تام یا هظحل

. مدیشک نت ارهب مترش یت یکلوه

متخت یور هدنخ نماب یاه تکرح هب هریخ توکس رد

درک. اهر شا هناش یور شا وششلا درک شوخ اج

ار یاه سابل هک متخادنا هنییآ نورد مدوخ هب یرذگ هاگن

ماگ شتمس ، مشاب هدیشوپن جوام جکو هلجع تدش ابنآ

. متسشن شرانک و متشادرب

هتسهآ دزو یمسبت دوب، لفق ما هرهچ رد شهاگن مه زونه

: دیسرپ

؟! یبوخ _

دوب،بل یسح ره زا هکخیلا ینحل واب مداد ناکت یرس

مدز:

!! مبوخ _

: دیسرپ و دمآ شک شا رژبل قرغ یاه بل



؟! یدنوسر اجک هب ور راک ؟! اهربخ _بخ،هچ

: مدرک شهاگن یصاخ وابحتلا مدز یرادانعم دنخبل

؟! هدوز وسلا نیا ندیسرپ هساو ینک یمن رکف _

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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: دیسرپ توهبم و درک یفیرظ مخا

راگنا ینک؟ یم نیچمه زورما هدش؟!ارچ یروط نامرآ _



؟ اجنیا مدموا یدشن لا حشوخ

شا فتک یور ار متسد مداد، ناکت یفن ارهبعالتم مرس

متفگ: و متشاذگ

شابن مه عاضوا نارگن مدش، لا حشوخ مه یلیخ اقافتا _هن

!! هبترم یچ ،همه

زا دوب هدرب ماکالیپ ییوگ هک تشاد حیتلا شهاگن

نامه دشو اجباج یمک شیاج ،رس مروخلد یعوضوم

یب میاه مشچ رد میقتسم درک، اررپ نامنیب هاتوک ی هلصاف

درک. زارد ما هنوگ تمس ار شا تسد دشو ریخ اورپ

شفیرظ یاه تشگنا اراب متروص شتسد تشپ اب هتسهآ

درک: اوجن و درک شزاون

!! یباذج یروجنیا ردقچ _

: مدیسرپ توافت ویب درس

؟! یروج _هچ



تمس کی شتسد ،اب دنابسچ نم ارهب شدوخ رتشیب رابنیا

دشاب ذفان تشاد یعس هک ینحل واب تفرگ باق ار متروص

دز: بل

دایم مدای هک ییاج ،ات نسیخ هک ییاهوم و سابل نیا _اب

هک یروجنیا ،یلو یدز باالیم بترم ور تاهوم هشیمه

و باذج ردقچ ینود یمن تتروص یور هتخیر راد من

یدش!! ینتشاد تسود

نامه زا هک متساوخ ،یمن دوبن ما هرهچ رد یشنکاو چیه

نداد لیوحت اراب شیاه یفطل مک هک دریگب دای یراک لوا

رد یصاخ رحبت ییوگ هک هناقشاع تکرح و هلمج اتنچ

دنک. ناربج ، تشاد هنیمز نیا

نییاپ متروص زا دوشن ریگلد هک یروج هتسهآ ار شتسد

: مدیسرپ تحارص .اب متفرگ شتروص ارزا مهاگن و مدروآ

ینک؟!! جاودزا نم اب یهاوخ یم یچ هساو اویش _

درک: همزمز ثکم یا هیناث دعب



ور وسلا نیا هک هداتفا تدای ،هزات ترس هب هدز _او

؟! یسرپب

! مدوب وسملا باوج رظتنم نانچمه ، مدزن یفرح

تفگ: و درک اهر راد ادص یمک ار شا سفن هتسهآ

زونه ، یراد قرف هشیمه اب زورما منک،وت یمن هابتشا _هن

وگب، تسار و کر هدش، ضوع تاهراتفر هدشن یچیه

،هرآ؟!! یدش نومیشپ

مدموا قایتشا همه نوا هکاب دوب نم ریصقت ال صا

!.. یتشادرب رود تدوخ هساو مه ،وت تغارس

یاهراتفر زا هدز،دیاب ور تا یار تردام هنکن ناه

!! دایمن ششوخ نم زا هک مدز یم سدح شا نیگنسرس

و درک یم یریگ هجیتن زیر کی شدوخ یارب روط نیمه

، دتفین سپ هک دوب هتفرگ شیپ تسد داد، یمن ار عافد جملا

مدز: لز شا هرهچ ورد مدیخرچ شتمس

، مدیسرپ وسلا هی طقف اویش،نم ینک یم شغولش _ارچ

!! دوبن وت تاحیضوت زا مودک چیه منم وسلا باوج
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زا راشرس نحل ،اب هدوب هدش خرس شتروص فیطل تسوپ

تفگ: ینانیمطا

هاتوک و هزات ،هیعالهق مراد تسود نوچ مدرک تباختنا _

هدش نم هیگدنز مامت قشع نیا هک سهلا ،دنچ تسین مه تدم

هک یمیمصت هب تبسن هظحل ره هک متسین مه وت ،لثم

یم قشع نیا یاپ مراد رمع ،ات مشاب هتشاد دیدرت متفرگ

! منوم

یم رتروجنر شهاگن مک ،مک مدوب هدرک یور هدایز راگنا



یشمارآ زا ولمم یادص واب تفر شیاهوم یور متسد دش،

متفگ:

؟!! هنوچ یرپ هرتخد هنومیشپ هتفگ یک _هخآ

هک یزیچ نوا زا رتارف ، مراد تسود مه نم نکن کش

زا ور وت یطیارش چیه تحت عقوم ینک،چیه یم روصت

هدموا شیپ یلئاسم هی هزور ود یکی نیا مد،اما یمن تسد

!!.. هزیرب مه هب ور نم یمک هدش ثعاب هک

درک بلقنم هرابکی ارهب شا هرهچ هک یسرت و ینارگن اب

: دیسرپ

هتفگ؟! یزیچ یسک نامرآ هدش _یچ

متفگ: و مدرک یا هدنخ کت

ردقنا ارچ ،حاال هتفگن یزیچ یسک اویش،هن شاب مورآ _

شندش ال مرب زا هک تسه یناهنپ عوضوم هگم ، نارگن

؟! یشاب هتشاد همهاو

تفگ: و تخادنا یاباال هناش

مدآ نم مردپ رهحلا هب بوخ هکهن،اما همولعم _



!! میشاب هتشاد دایز نمشد هک هیعیبط ، هیسانشرس

متفگ: و مدز یرهم رپ دنخبل

هابتشا مدیاش ، تسین اه فرح نیا ثحب ال صا مزیزع _هن

نادنچ نومیگدنز عورش هب تبسن منک یم سح اما منک یم

اهرتخد طیارش نیا الوت ومعم منود یم ،هچ یتسین بغار

ره باختنا یارب و دنتسین دنب نوشدوخ یاپ یور

ناجیه هشاب نوشیگدنز عورش هب یطبر هک یعوضوم

یا هنوخ ینودب یتسین واکجنک یتح وت ،اما دنراد یصاخ

،هچ تساجک مینک، عورش ور نومرفن ود یگدنز هرارق هک

یمن گنز تهب نم ات هزور ود یکی نیا وت یتح ، هیلکش

نم یاج مه تدوخ دیاش ، یتفرگ یمن مزا یغارس مدز،وت

یم یقلت یلیم ویب یدرس هب ور اهراتفر نیا یدوب

!! یدرک

شتسد رد مکحم ار متسد درک، توف هودنا اراب شا سفن

تفگ: دزو هرگ



نم ینک،اما نم هب عجار یرکف ره هنکمم وت منود _یم

وت بش ات حبص ،زا مراد یدیاقع یرس هی مدوخ یارب مه

یریگیپ و مادم یاه سامت اب متساوخ یمن ،اما مدوب ترکف

هگا دیاش ، مراذب تراشف تحت مراد دصق هک ینک روصت

!! یدوبن تحار نادنچ نم روضح رد مدموا یم تهارمه

یمن ایهن،اما متفریذپ یم ار شا هیجوت دیاب مناد یمن

و سح عوضوم نیا نداد شک اب یراک لوا نامه متساوخ

منک! بارخ ار اهزور نیا یابیز حلا

شرت کیدزن مدوخ وهب متخادنا شا هناش رود یتسد

متفگ: یا هنوگاوجن وابحتلا مدرک

یگدنز نیا نودب منیا مینک،اما ششومارف ، مزیزع هشاب _

مه زا یناهنپ عوضوم چیه ،نمووت هنومود ره هب قلعتم

یروج هچ ،سپ مشابن تحار وت رانک دوب رارق ،هگا میرادن

منک! رس وت رانک رمع هی دیاب

تفگ: دزو ییابیز دنخبل



یطیارش ره وت دعب نیا ،زا نامرآ شخبب ونم یهاتوک _

!! مترانک
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،اب مدرشف رتشیب ار شتسد و مدز دییات ی هناشن هب یکلپ

ار شیاه مشچ ، دروآ رت نییاپ یمک ار مرس شدازآ تسد

مهاگن هک دز،نم یا هسوب ما یناشیپ یور اوه یبو تسب

شرس ، مدوب هدنام تکرح یب دوب هدنام تباث قاتا رد یور

درک: اوجن هتسهآ و دروآ نییاپ ارهب

!! نامرآ یبوخ یلیخ _



بندلا ار مهاگن ودر تخادنا ما هرهچ هب یکش زا رپ هاگن

! دیدنخ ادص ویب درک

؟! لخاد دایب تردام یسرت رد؟یم هب یدز لز _ارچ

متفگ: هدنخ و مرش اب

یخلا هنکمم ، میمرحمان ابمه زونه ام هشابن یچ _هرآ،ره

هنک! دب

شیاه هدنخ نایم و تفرگ جوا شا هدنخ یادص رابنیا

تفگ:

مدش! تقشاع هک تسه تاه تلصخ نیمه هساو _

متفگ: و مدز شیوزاب هب یا هبرض

!! نوزوسب شیتآ رتمک ، هرضاح ماش نوریب میرب وشاپ _

اویش میدش، جراخ قاتا زا مه هارمه و تساخرب شیاج زا

هدامآ لوغشم مردام دادو مل نویزیولت لباقم لبم یور

دش. ماش زیم ندرک



ندرک هدامآ رد متفر شتمس دوب، اهنت تسد نوچ مه نم

یور اه باقشب هک روطنومه مردام ، مدرک شکمک ماش

تفگ: یم بل دیچ،ریز یم زیم

شناهد زا هملک میش،هی تفلک ام راگنا ور رتخد هاگن _

مگ یم یراک لوا منم راگنا هنک، یکمک هک هش یمن جراخ

ور شدوخ هراد شلوا نیمه نک،یلو یناکت هنوخ وشاپ

هدیم..! نوشن

متفگ: نانک چپ وچپ تفر ما ینیب یور ما هراشا تشگنا

!.. هتشز هونش ،یم نامام هسب سیه _

تفگ: و درک بترم ار زیم یور یاه لا متسد

هاتوک شلباقم منیبن ادرف زا ،یلو مرادن شیا یراک هشاب _

تشم هی هنک رکف هک تسین شاباب ی هنوخ اجنیا ، یایب

هی هنودب دیاب ادرف ،زا هشاب شتسد ریز دیاب تفلک و رکون

ماش دایب نک شادص ،ورب هراد هرک ردقچ تسام نم

مناخ!! هدنسپب ور ام یاذغ هگا ،هتبلا میروخب

و مدش هناور اویش تمس و مدش ادج مردام زا هدنخ اب



مدز! شیادص ماش فرص یارب

یتح و دروخ ماش ام رانک یکاخ و مرگنوخ ماکال ادخ هدنب

نیا مناد ،یمن تفرگن نامکرادت اذغو زا مه داریا کی

؟! دروخ یم بآ اجک زا مردام ی هقباس یب تثابخ همه

راک یمک ؛ تفگ و دیشوپ ار وششلا وتنام عیرس ماش دعب

. دورب هناخ هب رتدوز ،دیاب دراد هدنام بقع

وات متفر نییاپ اه هلپ زا شهارمه و مدرکن یتفلا خم

متمس رخآ ی هظحل . مدرک شا یهارمه شنیشام یولج

تفگ: و دیخرچ

مه تردام تخپ تسد ، منونمم دوب یبوخ یلیخ بش _

نک! رکشت شزا نم فرط ،زا تشادن فرح

متفگ: و مدز یدنخبل

هتقو! ورب،رید رتدوز مزیزع هشاب _

نم تمس یمدق دادو ناکت تعاطا ی هناشن هب یرس

اوجن و درک هقلح میاه هناش رود ار شیاه تسد ، تشادرب

درک:



منک رکف ،اما مدنوم یم ترانک بشما متشاد تسود یلیخ _

فرح ات رازه هنک، وراک نیا یسک امش موسر و مسر وت

ننز!! یم شتشپ

متفگ: هدنخ اب

! نکن کش _

کیدزن متروص ارهب شتروص دزو یتنطیش رپ دنخبل

تفگ: و درک

یشاب نارگن هک تسین تردام مه اجنیا سپ،عفالهک _بخ

... شاب هتشاد ور نیا ،ادقن

هک منزب یفرح متساوخ دشو درگ ریحت زا میاه مشچ

میاه بل یور ار شگنر شوخ یاه وبل دادن یلا جم

کش رد شتکرح نیا زا هک .نم تفرگ یا هسوب و تشاذگ

هتخیمآ ینحل واب مدیشک بقع ار متروص ، مدوب هتفر ورف

متفگ: هدنخ و شنزرس اب

؟! یدرک تقد ایدش، نوطیش یلیخ زورما _

تفگ: و تخادنا یاباال هناش توافت یب



منک؟!! یم یدب هرب،راک رد مرسمه یگتسخ ماوخ _یم

واب مداد شله شنیشام تمس و متفرگ ار شفیرظ یوزاب

متفگ: هدنخ

ینومب اجنیا هگید هقیقد ورب،کی رتدوز ، میلست نم هشاب _

!! یراذ یمن مارب هیاسمه ردو وت وربآ

و دیفس یاه نادند فیدر دادو رس یا هتسهآ ی ههقهق

یتسد دش، شا نیشام راوس دمآ، رد شیامن هب شگنر کی

.. داتفا تکرح دادوهب ناکت

_ما هدازیرپ #
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دوب یربا یمک نامسآ ، متخادنا نوریب هب هرجنپ زا یهاگن

زورما لقادح هک مدرک یم اعد اعد ملد ؛رد هتفرگ اوه و

. دیاین ناراب

راوشس اب ادتباو و مداتسیا مقاتا ی هشوگ هنییآ یوربور

هب یدامتعا مدز. یرپسا یمک و مداد ارحتلا میاهوم

اب یساسح زور نینچ رد متشادن تسود ، متشادن هاگشیارآ

دوش. خلت متاقوا یقجو قجع لکش هب میاهوم نتسارآ

وبل متخادنا هنییآ رد شیوخ ی هرهچ هب یلا مجا هاگن

دمآ. شک تیاضر هناشن هب میاه

راولش و تک و دیفس نهاریپ یصاخ ساوسو و تقد اب

نت ارهب مدوب هدرک یرادیرخ زورید هک یکیش ی هریت

مدش. جراخ قاتا زا متفرگ تسد ارهب لگ هتسد ، مدرک



زا ارم یقیمع یورین مدش، در هک هامیرپ قاتا یوربور زا

. تشادزاب تکرح

هریگتسد یور متسد اوه ویب مدش هدیشک شقاتا رد تمس

. تسشن شقاتا یزلف

هامیرپ قاتا نایم ار مدوخ نآ کی هک دش روطچ مدیمفن

مامت لثم هدز متام و درس دوب، درس شا قاتا یاوه ، متفای

. مدوب هتشاذگ رس تشپ هک خلت یاهزور

یور مهاگن ندش تباث واب مدرک نشور ار شقاتا غارچ

!! تسشن مبلق رب یریت ییوگ شا تخت باالی سکع باق

زا رود مههب رانک هک دوب شدلوت نیرخآ روآدای سکع

نامیلبق ی هناخ رد داش و شوخرس یا هصغ مغو ره

. میدوب هتفرگ یکچوک نشج

کاخ ی هنییآ رد مدوخ ریوصت هب ساوح ویب هدز هودنا

، مدرک میظنت ار متاوارک ی مدش،هرگ هریخ شقاتا ی هتفرگ

اهر ار مترسح هآرپ نامزمه و متشاذگ مه یور یکلپ

. مدرک



مولظم ی هرهچ ابنآ مهامیرپ هکاالن متشاد تسود ردقچ

یزوسلد اب ماوت و دوب هداتسیا میوربور شا ینتساوخ و

ی هرابرد و درک یم بترم ار مسابل شا، هنارهاوخ

هشیمه ، متشاد ارمک شدوجو ردقچ داد، یم رظن مرهاظ

یسورع یوزرآ هک تفگ یم شیاه هدنخ و یخوش نایم

یاج هک مدش یم یمسارم راپسهر هنوگچ ،حلا دراد ارم

ارزا بشما یشوخ مامت یمحر یب ابمکلا هامیرپ خیلا

. دوبر یم نم

مدز سکع باق رد شریوصت هب یقیمع و مکحم ی هسوب

: مدرک همزمز و

هنم، جاودزا مسارم هک یشب ربخ اب ییاج زا بشما شاک _

سفن و نیرت گنشق تروضح و یایب ، یایب بشما شاک

هگید هک ایب مگنشق یرپ هشب، میگدنز زیارپروس نیرتریگ

... هدنومن مارب یرارق و مورآ وت نودب

تسار کی یساکع ودعب متفر اویش بندلا دعب تعاس کی

یم یفیفخ یاهرابگر یهاگ میدش.اوه هناور سنلا تمس



س کی رد یسورع مسارم دوب، هتفرگن ناراب زونه اما دز

دوب، ینم هدهع رب شجراخم مامت هک یلومعم نلا

وهچ کیدزن هار زا ام،هچ ماوقا نایم زاو دش رازگرب

داقتعا مردام نوچ ؛ دندوب هدرک تکرش یگمه ابیرقت رود

و فرح یاج اهدعب دیاش ، دتفیب ملق زا یسک رگا تشاد

، مدوب هدرک تعاطا راچان مههب ،نم دشاب یا وهلگ ثیدح

تخا ردقچ رگید دراوم و راتفر و پیت رظن زا هکنیا حلا

زا یخرب یرادگ وهگ میتشاد اویش ماوقا اب هقیلس الف

. دنامب دش، یم متلا جخ ثعاب لیماف یاه تکرح

43_ تراپ #



هدمآ ناش ماوقا و نایانشآ زا کوت و کت مه اویش تمس زا

وسلا یاج میارب مه شلیلد ، دندوب رامش تشگنا دوب،ماکال

شتلع مناد ،یمن مرواین مدوخ یور هب مداد حیجرت دوب،اما

نینچ رد ناش ماوقا دنتساوخ یمن هک دوب ام یتاقبط داضت

فارطا و رود اعقاو ای دننک ادیپ روضح یمسارم و سنلا

اویش مود جاودزا ؛هتبلا دنتشاد یرتمک شیوخ و موق ناش

!! دشاب تلع رب دیزم تسناوت یم مه

زا رپ هاگن و متشادرب سلجم یاه نامهم زیلا زانآ تسد

دوب، هتسشن لبم یور مرانک هک اویش خر مین ارهب مقایتشا

! متخود

؛ دوبن اه هتشرف هب تهابش یب شدیفس و هداس سابل ابنآ

و بیرفلد ، ششیارآ و سابل رد یگداس و دوب ابیز اعقاو

دوب. هدرک شا ینتساوخ

هابتشا وا دروم رد مرکف زرط سلا نیدنچ ارچ مناد یمن

دشاب هتشاد نم زا ینانچ نآ تاعقوت هک متشاد راظتنا دوب،

هتفرگ رظن رد یسورع یارب هک یتاکرادت زا مادک چیه و



یم رانک نم طیارش مامت اب دوبن نینچ نیا ؛اما ددنسپن ، مدوب

مه ینم هجدوب اب شیاه باختنا هک درک یم یعس و دمآ

ام ماوقا هکنیا مهاب ردسنلا یتح و دشاب هتشاد یناوخ

،اما دنتشاد یراظتنا زا رود یاه صقر و اهراتفر یهاگ

لوط ورد دنتشادن یضارتعا شا هداوناخ وهن اویش هن

. دندرک یم دروخرب اه نامهم اب ییور هداشگ اب مسارم

مه یور ، دیسر مامتا هب یندنام دای هب ینامهم نآ هرخ باال

ماکان و هامیرپ تبیغ دوب،طقف یریذپلد و بوخ بش هتفر

دوب. هدنهد رازآ یمک ، شندمآ یارب مندنام

ارهب اویش تسد یتاالر هطوحم ،رد مسارم دعب بش رخآ

هتفرگ تسد ارهب شدنلب نماد هک وردحیلا متفرگ تسد

تک اب دادرهم ، منیشام لباقم هک میتفر یم نیشام تمس دوب

اب هارمه دشو زبس ناملباقم شکیش یا همروس راولش و

هتسب و تخادنا اویش نمو هب یقیمع هاگن یقوذ رپ دنخبل

درک: همزمز دادو اویش تسد هب یا هدش وداک ی

نم لباقان یوداک ،منیا نوتودره مگهب یم کیربت اعقاو _



!!.. هنوت جاودزا نشج یارب

گنر شا هرهچ هک وردحیلا تشگرب نم تمس

دز: دوب،بل هتفرگ یروخلد

یارب ونم وت هتسرد ، یرتزیزع مارب مه مردارب _زا

نم ،اما یتسنودن لباق مقیفر نیرت یمیمص نشج هب توعد

منیبن یداماد سابل و تخر وت ور مشاداد درواین تقاط ملد

منیمه هب اما مشاب تمسارم وت متشاد تسود هکنیا ،اب

!! یشب تخبشوخ منک یم وزرآ بلق میمص ما،زا یضار

ارهب شا یتحاران و مدرک رکشت یبل ریز مدز، یدنخبل

نم اعطق دوب، یروخلد رب رارق ،هگا مدرواین دوخ یور

! مدوب رت مدقم

منمن ناراب زیر تارطق و تسکش نامسآ مسلط هرخ باال

یگدننار هک ،ردحیلا تسشن یم نیشام ی هشیش یور

متفگ: و مدروآ نوریب نیشام ارزا مرس ، مدرک یم

!! هشتقو _حاال



مهاگن بجعتم ودرک اجباج شتسد رد ار شلگ هتسد اویش

درک:

یچ؟! تقو _

متفگ: و مدیدنخ هتسهآ

هرابب رتدوز متشاد سرتسا رصع ،زا نوراب شزیر هتقو _

! نومارب هش رسدرد و

سفن یناراب فیطل یاوه هب هریخ دادو ناکت یرس

: دیشک یقیمع

!! هریذپلد و گنشق مردقچ _هرآ

متفگ: و مداد رس یگدوسآ اب یدنلب سفن

دش!! مومت نوماه هغدغد هرخ باال یخآ _

**

، میداتسیا ود ره نامتراپآ یبوچ رد لباقم دعب تعاس مین

ندید دعب ار اویش شنکاو رتدوز هچ ره هک دوبن ملد وت لد

!! منیبب شنامدیچ و نامتراپآ



و میدش دراو ود ،ره مدناخرچ رد یپوت لخاد ار دیلک

هناش رس یور یتسد ، میداتسیا گرزب نادنچ هن سنلا هنایم

مدوخ تمس و متشاذگ یمرن هب شا هنهرب و فیرظ ی

: مدناخرچ

!! یدیدنسپ ، منیرتهب هروطچ _بخ

دزن، یفرح چیه و دمآ رد شخرچ رد هناخ رود شهاگن

: مدیسرپ کش اب هرابود

؟! یدیدنسپن اویش _

تفگ: یدنت هب

هدامآ ، نامرآ یا هداعلا قوف وت اعقاو ،عهیلا... مزیزع _هن

راک زور هس ود ضرع وت شبابسا و نامتراپآ نیا ندرک

!! تسین یکچوک

یم قاتا تمس هک وردحیلا متشاذگ شرمک یور یتسد

: مدرک اوجن ، میتفر

!! یتسه یضار ملا حشوخ _



و درک ادج شرس ارزا شجات و روت و داتسیا هنییآ لباقم

. دروآ رد شنت ارزا شسورع سابل هک درک قتال

تشپ ارزا شسابل ودنب متشادرب ماگ شکیدزن دنخبل اب

: مدرک همزمز و متفرگ

!! ملدزیزع منک کمک راذب _

شسابل زا نم تسد و تفر ولج تمس مدق ود هرابکی هب

تفگ: یا هدنزگ دنتو نحل دش،اب ادج

!! متسین لیلع هک مدوخ هدرکن _المز
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و درک ادج شرس ارزا شجات و روت و داتسیا هنییآ لباقم

. دروآ رد شنت ارزا شسورع سابل هک درک قتال

تشپ ارزا شسابل ودنب متشادرب ماگ شکیدزن دنخبل اب



: مدرک همزمز و متفرگ

!! ملدزیزع منک کمک راذب _

شسابل زا نم تسد و تفر ولج تمس مدق ود هرابکی هب

تفگ: یا هدنزگ دنتو نحل دش،اب ادج

!! متسین لیلع هک مدوخ هدرکن _المز

ارزا یدروخرب نینچ یراظتنا ، مدوب هدروخ اج تدش هب

، متشادن ییاجیب و تسیاشان تکرح هک ،نم متشادن اویش

. دوبن یخلت همه نیا هب یزاین

تفرگ ارف ار مدوجو یدرس قرع ، دوبن فصو لباق حملا

تخت ی هبل وور مدرک درگ بقع یمدق رایتخا ویب

. متسشن

اویش اب مهاگن هک مدروآ یمن ارمهباال مرس یتح

زورما اویش ،نمو متشاد یدب سح ، دشاب هتشاد دروخرب

کمک دح رد ینعی ، میدوب هدش مه ینوناق رسمه امسر



؟! متشادن یقح مه شسابل ندروآ رد یارب ندرک

ساسحا واب مدوشگ مندرگ رود ارزا توارک هلصوح یب

نوریب مندب ارزا دوب،متک هدنهد رازآ میارب هک یترارح

اب نانچمه نم، یاوه هبحلاو هجوت نودب اویش ، مدیشک

رد ار سابل یبصع و دوب ریگ رد شسورع سابل یاهدنب

هدوسآ دیفس سابل نآ ینیگنس هکاتزا داد یم ناکت شنت

ارزا شسابل دش قفوم و دیشک یدنلب یخآ هرخ ،باال ددرگ

. دروآ رد شنت

متشادن تسود ، قاتا فک دشهب هتخود مهاگن تدم مامت

دید ار شندب ، مدعاسم ان یحور حلا ابنآ راب نیلوا یارب

و رکف نارازه منک، کرت ار قاتا تساوخ یم ،ملد منزب

،اما دروآ یم موجه منهذ ،هب هظحل رد موش دبو یخلا

یم یقلت هناگ هچب یمک راتفر نیا دیاش ، دوبن زیاج منتفر

دش.

دیفس یتحار سابل سابل تسد کی اراب شسورع سابل

با سپیلک اراب شا هدرک فپ یاهوم و درک ضیوعت یگنر



ی هبل یور مرانک یتوافت یب درک،اب عمج شرس الی

. تخادنا مه یور ار شیاهاپ و درک شوخ اج تخت

؟! تسین تمرگ ، یرایمن رد ور تاه سابل ،ارچ نامرآ _

در زونه هک شا هرهچ هب ییارذگ هاگن یگتفرگ اب

. متخادنا دوب، هدنام یقاب ششیارآ

درک: همزمز هتسهآ و تسشن ما هناش یور شتسد

همه؟! ورد خرس تا هرهچ ،ارچ نامرآ هدش _تچ

هچوک زا هرخ دش،باال هجاوم متوکس اب زاب یتقو رابنیا

ی هملک بندلا راگنا هک وابحیتلا دمآ نوریب پچ یلع

تفگ: دشاب یراذگ ریثات و رتهب

؟! یتحاران ، یرایب رد ور مسابل متشاذن _

مدرک تداع ، مدوب لقتسم هشیمه نم ینود یم هخآ

... مهدب ماجنا مدوخ ور میا یصخش یاهراک

داد: همادا و دیدنخ هتسهآ

!!.. مدرکن تداع یلهاتم یگدنز هب زونه منک _هچ



شا قطنم ویب هرخسم هیجوت هب نداد شوگ ی هلصوح

کشخ و هتسهآ منک، متخ ار هلئاق هکنیا یارب ، متشادن ور

: مدرک همزمز

! هشاب _

تمس ار متروص و تسشن ما هنوگ یور شفیرظ تشگنا

. دنادرگرب شدوخ

! هصخشم یروخلد زونه _

ار شتروص مداد، ناکت یفن ارهبعالتم مرس ، هارکا اب

تفگ: تنطیش واب دروآ ولج

!! سوبب یدیشخب _هگا

مریم متفگ:_ هلصوح ویب متشادرب میاپ یور ارزا متک

منک! ضوع ور مسابل

دش،ماکال بلطواد شدوخ دش، ما یتبغر یب هجوتم یتقو

ثعاب و تشاک ما هنوگ یور یهاتوک ی هسوب هناریگلفاغ

هک شلا دنک،یخ شوخ اج میاه بل یور هدنخ رایتخا یب دش

زا ندروخ بآ هناهب دش،هب هدوسآ نم ششخب بناج زا



دش. جراخ قاتا

،هی متشادن نتفرگ شود ی هلصوح دوب،اما برچ میاهوم

شوماخ ار غارچ ، مدیشک نوریب دمک زا یکراولش و پات

مدش! اهر یگتسخ اب تخت یور و مدرک

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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،هب تشگزاب قاتا هب اددجم اویش هک دوب هتشذگن یتاظحل

یکیرات رد شا یباتهم ی هرهچ ابآژرو رون ی هطساو

یفرح نودب و تسشن تخت یور دوب، صیخشت لباق قاتا

شیور ار یوتپ هشوگ و دیشک زارد تخت یور مرانک

. دیشک

حتلا هجوتم هک درک قیقد ار شهاگن و تشگرب متمس

نارگن مه زونه مدرک ساسحا هک ،نم دوشب متروص

دنخبل و متفرگ تسد ارهب شفیطل تسد ، تسه نم ششخب

دنخبل باوج رد مه اویش ، مدرک شراثن یتفوطع ورپ مرگ

نایم ارزا شتسدو دز شیاج رد یتلغ دز، دنخبل هاتوک نم،

درک: همزمز توافت دش،یب هدیشک نوریب متسد

ما..!! هتسخ نم هگید میباوخب _

، متخانش یم رتشیب ار شا یلصا تیصخش متشاد مک مک

، مدرک یمن کرد ار شزیرگ و یدرس همه نیا لیلد

رس زا هکلب ، دوبن لیمحت و رابجا یور زا امهک جاودزا



رگا یتح هک دوب یعون هب شراتفر دوب، نتساوخ و قشع

هب ندیباوخ یارب کش نودب ، تشادن یسیاوردور یمک

،ات مدوب هدرزآ تدش درب،هب یم هانپ هناخ رگید تمسق

، رتارف مدوخ دح زا تقو چیه دمآ یم مدای هک ییاج

هدرکن لیمحت یسک ارهب مدوخ و مدوب هدرکن یورشیپ

و ضیقن دضو یاه شنکاو نیا اب اویش حاال ؛اما مدوب

یتح هکنیا نودب درک، یم مریقحت تدش هب شا هدنهد رازآ

،اب دشاب هتشاد یتیمها شیارب نم یروخلد مه یا هرذ

و دروآ ارباالرت ووتپ دیخرچ راوید تمس نم زا هلصاف

. دیشک شرس یور

رد ونم دوب باوخ قرغ اویش دوب، هتشذگ یتعاس مین

تارطق یادص ینتساوخ مالمیو نینط هب قاتا توکس

و اهایور خاک دوب،مامت هتفرگ ،ملد مدوب هدرپس شوگ ناراب

مدوخ اب زونه ونم دوب هدش راوآ هرابکی هب میاهرواب

یارب رذع و لیلد رازه هک مدوب هزرابم رد تخس

هک مهدب یرادلد ار مدوخ و مبایب اویش تخس دروخرب

دوب. هتسخ اعقاو



زا یفیفخ ی ابنهلا هارمه و دروخ یناکت شیاج رد اویش

نم هکنیا یخلا ،هب تسشن تخت یور و تساخرب شیاج

تشلا وب تخت کشت یور یدتمم ی هبرض ،دنچ مباوخ

درک: همزمز ظیغ اب شبل ریز و دیبوک

هتفس..!! ردقچ یتنعل _

درک یعس و دیشک زارد شیاج رد کالهف هرابود

لزنم بابسا و مزاول مههب شا عالهق راهظا .سپ دباوخب

شا سهلا دنچ تداع دعب هک مدز یم سدح دوب، غورد مه

ار تمیق نازرا بابسا نیا تمیق نارگ و سکول مزاول هب

اویش متشاد راظتنا هک مدوب هاوخ هدایز نم مه دیاش ، ددنسپن

... دهدب قفو نم طیارش اراب شدوخ اه یدوز نیا هب

راکفا بش رس زا هک مه ونم تفر باوخ مههب زاب اویش

هب یا هروخ دز،لثم یم گنچ مبلق رب ما هدنهد رادشه

رب ما یگدنز بش نیرتهب رد ار باوخ و دوب هداتفا مناج

دوب... هدرک مارح نم



هدرک روطخ منهذ هکهب یعوضوم یروآدای اب هرابکی هب

بش یاه همین رد ممشچ کمدرم اه هتفرگ قرب دوب،لثم

... دادرهم دش.... داشگ

منک مهتم ار دادرهم ییارجام ره هت متشاد تداع نم راگنا

هک بشید ات زیچ ،همه مدرک یمن هابتشا رابنیا دیاش اما

یداع دوش، نامهار تاالردس نوریب ی هطوحم رد دادرهم

اویش یاهراتفر هظحل نآ دعب اقیقد دوب،اما ورلا یور و

هطبار و طبر ندرک درک،ادیپ رییغت هجرد داتشه دصو

تمال نونج دح رد ار منهذ جاوما اویش و دادرهم نایم یا

دیابن شیپ یاه یرس ربخالف رابنیا دوب؛اما هدرک مط

راب دادرهم ، مدرک یم ورف فرب رد کبک لثم ار مرس

و اویش اب لوا دز،راب یم رجنخ تشپ زا هک دوبن شلوا

... هامیرپ شدعب

تقامح و یحول هداس هب مدوجو مامت اویش...اب مه زاب حلا

ی هیام تسد ارم بقالمه اویش ، مداتسرف تنعل مدوخ

دوب... هداد رارق دادرهم هب ندیسر

و شدوخ نتفرگ ناسآ ... جاودزا یارب شا هلجع مه نآ



تبحم ... جاودزا مسارم یارب شریگ تخس ی هداوناخ

!!.. دوبن تلع یب اه نیا مادک شا..چیه هقباس یب یاه

هب رت تحار یبای تسد یارب یرازبا ارم مه زاب دنکن

دوب..؟! هداد رارق دادرهم

چیه کش نودب درک، یم ادیپ تحص هیضق نیا رگا رابنیا

!!.... متشاذگ یمن هدنز ار ناشمادک

دوب، هتفرگ رگ مدوجو محر،مامت یخاالتیب نیا رکف زا

قیمع باوخ رد ادص یب مرانک هک متخادنا اویش هب یهاگن

یم مگنچ ارهب شیاه سیگ تساوخ یم دوب،ملد هتفر ورف

یراکفا کت کت و مدرک یم شرادیب باوخ وزا متفرگ

... مدیشک یم نوریب شنابز ریز ارزا تشاد رس رد هک

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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دوب، هتفرگ رگ مدوجو محر،مامت یخاالتیب نیا رکف زا

قیمع باوخ رد ادص یب مرانک هک متخادنا اویش هب یهاگن

یم مگنچ ارهب شیاه سیگ تساوخ یم دوب،ملد هتفر ورف

یراکفا کت کت و مدرک یم شرادیب باوخ وزا متفرگ

.. مدیشک یم نوریب شنابز ریز ارزا تشاد رس رد هک

ار میاه مشچ ، دیبات یم قاتا هکهب یرون یاه هگر اب حبص

یدیراورم دیفس یراوید تعاس هب یهاگن و مدوشگ مه زا

دش یمن رواب دوب، رهظ هدزاود تعاس ، متخادنا باوخ قاتا

هقیقش و دوب نیگنس مرس ، مدوب هدیباوخ تعاس همه نیا

دوب. هدش کاندرد میاه

اویش ، متخادنا مرانک هب یهاگن و مدش ولهپ هب ولهپ میاج رد

دوب. هدش عمج یوتپ هشوگ و دوبن مرانک

هک یبآ مالیمی رشرش یادص واب مدرک زیت ار میاه شوگ

ردحلا هک مدش هجوتم دمآ، یم قاتا ی هشوگ مامح زا

ما یتحاران و صرح بشید زا زونه ، تسا نتفرگ شود



قشع زاربا همه نآ هک مدرک یمن رواب دوب، هدشن شکورف

دوب. ییاذک اویش زیمآ تبحم یاهراتفر و

یلر تنک لباق ریغ صرح واب مداتفا دادرهم دای هرابود

وردحیلا متشادرب تخت رانک یلسع یور ارزا ملیابوم

ی هرامش و متسشن تخت یور دوب، میور وتپ زونه هک

سامت هک دیشکن لوط رتشیب هیناث ،دنچ متفرگ ار دادرهم

: دیچیپ طخ تشپ دادرهم شاشب یادص دشو لصو

؟! هرذگ یم شوخ اربخ، ..هچ داموداش _هبسالم

و دیباس یم ار مناور یا هتم نوچ مه شیادص ندینش یتح

. دشاب کالشم تشپ یا هنعط دنکن مدرک یم روصت

!! هرذگ یم شوخ امتح ، یدب جملا وت _هگا

: دیسرپ یگنگ وابحتلا درک ثکم یا هیناث دنچ

؟! مراد وت راک هب راکیچ ؟!نم نامرآ هیچ تروظنم _

مدز،اب دنگ یباسح هک مدیمهف و مدمآ مدوخ هب یا هظحل

متفگ: همدقم ویب مداد ناکت یرس یتحاران

مههب یرس ؟!نوا یدرگ یمن هامیرپ بندلا ارچ الوت _صا



انح وت ور متسد زاب اما شلا بند یریم ، یداد لوق نم

؟! هدرک ریگ هگید یسک شیپ تولگ هنکن منیبب ، یتشاذگ

دوب. دوهشم یبوخ هب دادرهم نحل رد ریحت

وتاالن یباسح ،درم ندرک تدروخ زیچ امسر راگنا _هن

کرتشم یگدنز زور نیلوا ، یشاب وحتلا فیک بندلا دیاب

یدز گنز ، هشاب تنز شیپ تساوح و شوه هکنیا ییاج

؟! یدرگ یم یلسورب لتاق بندلا نم هب

مدز: بل هناراکبلط و مکحم

!! یشاب نز نارگن دهاوخ یمن _وت

راو دیدهت دادو تسد ارزا شلر تنک مه دادرهم رابنیا

تفگ:

هچ منود ،یمن یدش دنلب پچ ی هدند زا راگنا نامرآ _نیبب

همادا یهاوخب ،هگا یتفرگ ونم ی هقی یروجنیا هدش، تگرم

تایدنرچ ی هلصوح ال منک،صا یم عطق ور یشوگ ، یدب

ونم تاقوا یاوخ ،یم هتنوشوخ شوخ تدوخ ، مرادن ور

ینک... خلت
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: تفرگ جوا میادص شیا یروخلد هب هجوت یب

یدرک کاچ هنیس هک دعب یرس ،یلو هرادن یلکشم هشاب _

نویم ووت،وت منود یم نم یتخادنا هار یرپ یرپ و

ندرک ادیپ یارب ، یدیمن صاصتخا یتعاس هی تاه یشایع

و لوصا اداو نم یراد یراظتنا هچ تقو ،نوا تدزمان

دنب ترس تسین مولعم منک، رواب ور تاه ییامن رهاظت

.. هیروخآ مودک



هک دش ثعاب ما هناشرس یور اویش تسد هاتوک ی هبرض

سامت ، متشادن لک یلک هلصوح ، موشب طلسم مدوخ هب یمک

. مدرک طق ور

شیپ یرس ایهن،زا تشاد یهانگ دادرهم اعقاو مناد یمن

، متشاد شدروم رد یا الهن وجع الهنو داعان تواضق هک

، موشن هدیجنسن تواضق راچد رگید هک مدوب هتفرگ میمصت

و تلفغ اب متساوخ دوب،یمن یتخس طیارش رابنیا اما

ما یگدنز نتفر نیب زا دهاش مدوخ یاه مشچ اب یهاتوک

مدوب هدرواین تسد ارهب اویش اه یتحار نیمه ،هب موشب

طقف هک مدوب مهوکالهف رد یردق موش،هب میلست هکحلا

منکو راوآ شرس ار ما ینورد صرح هک مدوب یسک بندلا

!! مدوب هتفاین دادرهم زا یرت هاتوک یراوید لومعم قبط

یباخرس نهاریپ شدنلب یاهوم هکمن ردحیلا اویش

هدز تام و تفرگ ار متسد دوب، هدرک سیخ ار شگنر

: دیسرپ

؟! یدرک یم تبحص یروجنیا یک هدش،اب یروط نامرآ _



هریخ و وزیت مدیشک نوریب شتسد نایم ارزا متسد

: مدرک همزمز ظیغ واب مدرک شهاگن

!!... دادرهم _اب

: دیسرپ بجعتم دشو درگ شیاه مشچ

؟! یدزیم داد شرس ارچ حاال _بخ

: مدیسرپ هناثیبخ و تسشن مبل یور یجک دنخبل

..؟! یراد یلکشم دادرهم رس مندز نداد _وتاب

تفگ: جاو و جاه و تخادنا یاباال هناش

هک روج ،ره یسک ره اب یراتخم ،وت مرادن هک همولعم _

تدایرف دادو یادص طقف ،نم ینزب فرح هشک یم تلیم

ور تراک وت تلا خد دصق هنرگم مدش، نارگن ، مدموا یم

!!... مرادن

داد،زا یم چیپ هلصوح یب ار شسیخ یاهوم هکیلا ردح

یا هتسشن ضغب وهب هتفرگ یادص واب تساخرب شیاج

تفگ:



هک ،منم یرادن هلصوح وت راگنا نوریب مرب _نم

!!.. ممحازم

مدش،زوپ اهر میاج رد ونم درک کرت ار قاتا اویش

: مدرک همزمز مدوخ واب مدز یدنخ

دوب،االن هتسخ بشید دش، روج مشزورما ی هنوهب هبوخ _

!!.. همحازم هک

رانک میور ار وتپ رکپ هک دوب هتشذگن یدایز نامز تدم

هک مزور ، متشادن یدایز تحارتسا و باوخ هب تداع دز،

و یور هدایپ یمک اب دیاش دوب، هدش بارخ هتشذگ بش لثم

و یتحاران رب متسناوت یم رت تحار ، مدوخ اب ندرک تولخ

منک. هبلغ منورد دیدرت

ی هناش و مدیشک نت ارهب مترشیوس و هریت نیج راولش

یهاتوک هاگن مدش. جراخ قاتا وزا مدز میاهوم هب یلا مجا

ینز روضح راظتنا ، دوبن اجنآ اویش ، متخادنا هناخزپشآ هب

ارچ مناد دوب،یمن ییاجیب یعقوت هناخزپشآ رد اویش لثم



یرپس اجنآ ار شتقو دیاب مردام لثم مه وا مدرک یم رکف

دنک.

وردحلا متفرگ شیپ رد ار نامتراپآ یجورخ رد ریسم

هک دروخ اویش هب ممشچ ییاریذپ هپاناک رانک زا روبع

ار شدوخ لبم ی هشوگ و هتفرگ تسد ارهب شیاهوناز

دوب. هدرک هلا چم

نم ندید ،اب متسشن شرانک و مدز رود ار لبم بجعتم

کشا عیرس سوسحمان و هتسهآ و تخادنا نییاپ ار شرس

ار شتروص یازجا ، هدروخ درک.ماکالاج کاپ ار شیاه

ار شتروص و مدرب شا هناچ ریز ار متسد و مدرک شواک

رب هک شیابیز تروص و دوب خرس شیاه مشچ . مدروآ باال

هک دوب راب نیلوا دوب، یناراب تشادن یشیارآ هشیمه خالف

مبلق هک منک یم فارتعا مدید، یم حیلا نینچ رد ار اویش

مدش. رازیب مدوخ وزا دیزرل

هرذ ،اما مدوب هدرزآ و ریگلد وا زا تدش هکهب دوب تسرد

هدزمغ ی هرهچ دوب، هدشن هتساک مبلق رد شا قشع زا یا



: مدیسرپ ینارگن دوب،اب هتشاذگ رثا مه نم نحل رد یوا

؟! ملدزیزع هدش _یچ

تفگ: و درک مهاگن ضغب اب

؟ همهم وت یارب نم یتحاران هگم _

مدرک ورف شراد ومن هدیبسچ مه هب یاهوم نایم ار متسد

: مدرک اوجن یزیمآ تبحم نحل واب

یتحاران هشیم هگم ینم، رمع اویش،وت هیفرح هچ _نیا

!!.. هشابن مهم مارب تیا

هب شغاد یاه سفن دادو هیکت مندرگ ریز ار شرس

: دیسرپ ینیگمغ یادص درک،اب تباصا متروص تسوپ

دش،ارچ ضوع هعفد هی تاراتفر ارچ ممهم تارب _هگا

؟! یدش خلت ردقنا

ار شا هنوگ متشگنا رس واب متفر بقع یمک ریحت اب

: مدیسرپ هنایوجزاب ، مدرک شزاون

ایوت؟!!! مدش ضوع نم اویش _
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هرذ ،اما مدوب هدرزآ و ریگلد وا زا تدش هکهب دوب تسرد

ی هدزمغ ی هرهچ دوب، هدشن هتساک مبلق رد شقشع زا یا

: مدیسرپ ینارگن دوب،اب هتشاذگ رثا مه نم نحل رد وا

؟! ملدزیزع هدش _یچ

تفگ: و درک مهاگن ضغب اب

؟ همهم وت یارب نم یتحاران هگم _

مدرک ورف شراد ومن هدیبسچ مه هب یاهوم نایم ار متسد

: مدرک اوجن یزیمآ تبحم نحل واب



یتحاران هشیم هگم ینم، رمع اویش،وت هیفرح هچ _نیا

!!.. هشابن مهم مارب تیا

هب شغاد یاه سفن دادو هیکت مندرگ ریز ار شرس

: دیسرپ ینیگمغ یادص درک،اب تباصا متروص تسوپ

دش،ارچ ضوع هعفد هی تاراتفر ارچ ممهم تارب _هگا

؟! یدش خلت ردقنا

ار شا هنوگ متشگنا رس واب متفر بقع یمک ریحت اب

: مدیسرپ هنایوجزاب ، مدرک شزاون

ایوت؟!!! مدش ضوع نم اویش _

: همادا

تفگ: نانیمطا دشواب قیقد ما هرهچ رد

اب تدروخرب زرط هک یدرک تقد وت؛چیه هک همولعم _

مدرک رکف قاتا مدموا طقف ،نم هدرک رییغت ردقچ لبق زور

مه مکتک تسد هی هدنوم ،مک یشاب هتشاد نم هب یزاین دیاش



! مروخب

اعقاو ،ای مهدب هبوا یباوج هچ هک مدوب هدنام ریحتم

غاد رایپ ادمع هکنیا ای دوب هدرب دای ارزا بشید دروخرب

یروخلد یارب یا هناهب هک درک یم دایز ار ارجام نیا

ره رد نم ندوب مهتم دوب، نشور و زرحم هک یزیچ ، دبایب

دوب. تروص

ینیا همادا مداد حیجرت ، متشادن یمارآ باصعا و طیارش

ی هسوب منک، لوکوم یرگید نامز ارهب قطنم یب ثحب

: مدرک همزمز و مدناشن شا یناشیپ یور یهاتوک و مرن

شیپ هیرشن وت یراک ،عفالهی هشاب ابوت قح دیاش ، هشاب _

مینک! یم تبحص متشگرب مرب، دیاب هدموا

متفگ: و مدرک یشزاون ار شیاهوم

، یروخن امرس نک کشخ متاهوم مناخ،نیا نمض _رد

! منیبن یراز و کشا هنوخ نیا ماوت هگید

تخرد راد ورپ زبسرس طایح وزا مدز نوریب هناخ زا



تشاد یعیسو و ابیز طایح ، مدرک روبع یداهرف یاقآ رسپ

غاب نیا هب یسک تساه تدم هک دوب صخشم ماکال ،اما

وپال درز یاه گرب و دوب زییاپ لیاوا ، هدرکن یگدیسر

مدوخ درک،اب یم ییامن دوخ نیمز یور کوت و کت هدیس

نیا یور رسو هب یتسد تصرف نیلوا رد هک مدرک دهع

یم سدح ؛اما مدوبن طلسم روما هب هکنیا ،اب مشکب طایح

. دشاب یزیگنا ناجیه راک هک مدز

اویش ی هدش نییزت نیشام هب ممشچ ینهآ گرزب رد لباقم

و سوبوتا اب دیاب مه دش،زاب دنلب مداهن وهآزا دروخ

ار شنیشام چییوس اویش هکنیا متفر،اب یم دصقم هب یسکات

شنتفریذپ اب متساوخ یمن دوب،اما هتشاذگ نم رایتخا رد

. مهدب فک زا ارمه مراد شلباقم هک یا هبذج هچمین نیمه

_ما هدازیرپ #
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یم رکف مدوخ واب مداتفا هار هب هچوک یاهتنا تمس هدایپ

غارس ، موشب هیرشن و راک لا یخیب عفال تسا رتهب هک مدرک

ار شراکفا یمک نیشام دیرخ ی هناهب وهب مورب دادرهم

یم هچ شرس رد موشب هجوتم هکلب منک نیگنس و کبس

! درذگ

مدش دادرهم ردپ لیبموتا هاگشیامن دراو دوب، هتشذگ یتعاس

اج یمبل هشوگ یرخسمت زا رپ دنخبل یا هظحل یارب و

یمن نیا زا نیرت فرخزم یا هناهب اعقاو درک، شوخ

دح رد نیشام دیرخ یارب نم زادنا منک،سپ ادیپ متسناوت

رپ هاگشیامن نآ رد هک دوب؛ردحیلا یلومعم نیشام کی

مسا یتح هک دوب یتمیق نارگ و سکول یاه نیشام زا



. متسناد یمن ارمه یخرب

رظن ارزا هاگشیامن زاون مشچ و قرب و قرز رپ یاضف

. متفای ار دادرهم سنلا تمسق نیرت ییاهتنا ورد مدنارذگ

دوب هتفر ورف گنر گرزب مرچ یلدنص رد لومعم قبط

رو لوغشم تخس و دوب هتشاذگ زیم یور ار شیاهاپ و

یا هظحل دشو مروضح هجوتم ، تفر شلیابوم اب نتفر

باال ناجیه ی هناشن هب شیاهوربا و دروآ ارباال شرس

هک راگنا هلصاف ،امابال تسشن شبل ور یدنخبل و تفر

و تخاب ناج شدنخبل دایب، شدای شیپ تعاس ی هملا کم

. دروخ هرگ مه رد شیاهوربا

: مدرک همزمز ملد ورد مدیدنخ هتسهآ

یدوخیب ،ارچ یتسین دلب اراوطا ادا نیا زا هک وت هکیترم _

!!.. یراذیم راشف تحت ور تدوخ

و متسشن شلباقم یلدنص یور دنک فراعت هکنآ نودب

متفگ: همدقم نودب

!!.. مرخب نیشام ماوخ _یم



کت کت ارزا شهاگن دادو یخرچ راو تریح ار شرس

: دیسرپ هدز تام و تفرگ هاگشیامن یاه نیشام

..؟!! یراد هجدوب ردقچ _

متفگ: هدنخ اب

انیا دح رد معسو ، نزن دید ور اجنیا یاه نیشام دایز _

هجیتن و هون بیصن عقوم چیه هلهس هک نم ،هتبلا تسین

!! هشیمن مماه

و تشادرب ار رلوک تومیر دادو ناکت یگنگ اراب شرس

نیا هک مدیسرپ یم مدوخ زا هک حلا نامه درک،رد نشور

هب دادرهم ، دراد رلوک هب یزاین هچ کنخ ابیرقت اوه

تفگ: و زیم یور دیبوک هتسهآ شتشگنا اب هرابکی

بوخ مناخ سورع هتخت هب منزب ننلا، لقادح هک یکی _وت

هر!! باالیم وراپ زا شلوپ

متفگ: رکف نودب و دروخ هرگ مه رد میاه همرگس مه زاب

یش؟! اویش لا یخیب یاوخیمن _وت

یلدنص یتشپ وهب درک عمج زیم یور ارزا شیاهاپ



تفگ: دادو هیکت شمرچ و گرزب

و کش نیا زا تسد یهاوخ یمن وت یباسح _درم

نم هب همدنچ راب ینود ،یم یرادرب نم، هب تبسن تامهوت

هتفر اتاالنرس دوب مبویا ربص ینز،واالهگا یم ناتهب

نم ،اقآ هرذگ یم ترس وت یچ ممهف یمن ینک یم دوب،رکف

شاداد هگید ،اما شایع رس،نم کبس ،نم فلج الت،نم

، مشاب هتشاد هداورم وت نز هکاب متسین هلک ویب تفص یب

مغارس هک عقوم نومه متشاد رظن اویش هب نم ندوک هخا

وت ینوناق نز هناالنهک مدز یم رود ور دوب،وت هدموا

اویش هب عقوم چیه نم اه فرح نیا زا ادج ال هدش،صا

نیا یاج ، هشابن هچ هشاب طسو وت یاپ هچ متشادن ساسحا

هدیم..!! هجیتن شاب نئمطم تیگدنز هب بسچب اه فرح

: مدیسرپ یگدنامرد اب

منک؟! رواب دادرهم _

ره تردق هک دز یم جوم یتقادص شیاه مشچ قمع رد

درک: یم بلس نم ارزا یا هفاضا شسرپ

هیچ؟! اه باوج وسلاو نیا تلع ،حاال مردام گرم _هب



متفگ: نامثحب ندرک ضوع یارب و مدیشک یها هتسها

هشیم ، هنموت تسیب زا رتمک نم لوپ دادرهم ، میرذگب _

درک؟! یراک

تفگ: و تخادنا شفارطا یاه نیشام هب یهاگن مه زاب

یم روج تارب شابن نارگن ،اما مرادن متطاسب وت هک _نم

منک!

اجنامه و درک نشور ار شزاس یاچ تساخرب شیاج زا

تفگ: رکفتم و داتسیا تکرح یب

!!.. متفرگ یرپ زا یدر _هی

ناجیه ،اب مونش یمن مدوخ یاه شوگ اب مدرک یم ساسحا

مدش،ابحلا کیدزن شتمس مدق دنچ و مدیرپ یاج زا

: مدیسرپ یبلقنم

!! دادرهم تساجک _

تفگ: دادو قوس یرگید تمس ار شهاگن

!!... متفرگ ور شدر طقف هک ،متفگ نکن هلجع _



دش،نم ولو شا یلدنص یور هرابود و تشگرب زیم تمس

هنارگشسرپ و متسشن شلباقم یلدنص یور وا بقاعتم مه

متفگ:

؟! یروطچ _

تفگ: و درک مهاگن یگتخاس مرش اب

!!.. یمناخ هی _زا

: مدرک رارکت ار شا هلمج و مدرک شهاگن راو شنزرس

!!!.. یمناخ _هی

تفگ: و دیدنخ تنطیش اب

یزور هش،نوا ادیپ یرپ هکنیا ،مهم نامرآ ایب هاتوک _

سکع هک دیشک یم کرس ملیابوم یاه سکع وت هرتخد

هرارق هدید،حاال ادیدج هسانش یم هک تفگ دید، ور هامیرپ

یزیچ هشیم منیبب ، یسردآ هی تقو رس میرب ادرف

هش..!! نومریگتسد

دوب،ابحتلا هتسشن مبلق رب یفصو یب ناجیه هکنیا اب

متفگ: یراب فسات



یروج هچ یگب شهب هشیم تور دش ادیپ یرپ هک میریگ _

؟! یدرک شادیپ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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دوب،ابحتلا هتسشن مبلق رب یفصو یب ناجیه هکنیا اب

متفگ: یراب فسات



یروج هچ یگب شهب هشیم تور دش ادیپ یرپ هک میریگ _

؟! یدرک شادیپ

هب هریخ دوب، هتخاون شناج رب یقیمع یرگنلت وسملا راگنا

تفگ: هتفرگ ، شتسد ریز لیبموتا ی هلجم

مشیم هشب،نم ادیپ یرپ هک یزور نومه زا شاب نئمطم _

و ینومهم و رتخد یچ ره رود نکن کش ، هگید مدآ هی

هانپ میا یمرگلد یارب نکن مشک،رکف یم طخ ور حیرفت

منک یم مرگرس ور مدوخ روج هی مراد ، اهزیچ نیا هب مدرب

منک..! لمحت رت تحار ور شندوبن بوشآ هک

متفگ: و مدز یقیمع دنخزوپ

هرخسم اعقاو ،اما دادرهم منک ثحب تاهاب مهاوخ _یمن

وراب تدوخ هامیرپ یرود مغ ندرب نیب زا یارب هک سا

،افطل تسین جیبلا هیجوت ینک، یم مرگرس هگید یاهرتخد

ویب یگنتلد مسا تیا یبلط عونت و ینار سوه یور

!.. راذن یرارق

تفگ: ریگلد و دیشون ار شا یاچ زا یا هعرج



هب یدرک عورش ، هدشن ادیپ هامیرپ زونه ، نامرآ ینیب _یم

یور یلیئارسا ینب یاهداریا و بیع نتشاذگ و ندرک هبد

نم...!

متساوخ ،یمن تشاد یم او هدنخ هب ارم شا ییامن مولظم

دوخ ملداب رد منک،اما راد هحیرج ار شرورغ نیا زا شیب

بیصن ملگ هتسد رهاوخ مدیمن هزاجا هک همولعم متفگ؛

مغ هامیرپ تیعضو یروآ دای اب هشب..،اما وت لثم یشایع

هچحلاو رد متسناد یمن زونه ، تسشن مبلق رب ینیگنس

یا هدیدن باتهم باتفآ رتخد کی ندنام ،رود تسه یزور

رب هچ تسناد یم ادخ مهسلا،طقف نیا مه وا،نآ لثم

دادرهم یتح رابنیا هک دوب مولعم اجک دوب،زا هدروآ شرس

رتخد کی گنا رهحلا ،هب دشابن ششریذپ هب رضاح

هکابنآ مه دادرهم ی هداوناخ و دوب سب ییاهنت هب یرارف

هکوا دوبن نهذ زا رود هتسجرب یعامتجا زارت و هرجش

!.. دننریذپن ار

،وس متشاد لد ومه دردمه کی هب ،زاین مدیشک یزوسناج هآ

یم رارکت یفعاضم ینارگن مهاب رس تشپ ار االمت

: مدرک



اجک سلا همه ..نیا تسه یتیعضو هچ ..وت تساجک ینعی _

ای هدرگرب هک هشیم رضاح هنیبب ور ام الهگا ...صا هدوب

هدیم..؟! حیجرت رارق هب ور رارف مه زاب

وسملا خساپ رد مدوخ و مدرک بلس دادرهم زا خساپ جملا

متفگ: بضغ اب

ندیسر هساو طقف دادرهم هدهاش داین...ادخ هنوت یم هگم _

هلا حم هسرب شهب متسد منک، یم یرامش هیناث هظحل نوا هب

هشاب المز هگا یتح ، هراذب نوریب هنوخ زا وشاپ مراذب هگید

منک..! شیم سبح ،

دوب، هدز لز ما هرهچ هب یراکشآ یزوسلد اب دادرهم

دوبن: نم زا رتمک شا هرهچ رد شیوشت

یب ،هگا نامرآ نک ظفح ور تدوخ یدرسنوخ بخ، یلیخ _

نومتسد عقوم چیه هگید دیاش رابنیا ، مینزب بآ هب رادگ

!... هسرن شهب

یور و متفرگ یلدنص یتشپ ارزا ما هیکت حلا ناشیرپ

مدش: مخ زیم



یتسین نم یاج ،وت متسین مدوخ ،وتحلا دادرهم منک _هچ

میگدنز وت نم رادن و راد همه هامیرپ مشک، یم یچ یمهفب

یب شا صخشم ان زور هبحلاو تبسن منوت دوب،یمن

!.. مشاب توافت

هاوگ شا هرهچ دوب،حتلا رکفتم و مارآ یبیجع زرط هب

: مدیسرپ هنابات دوب،یب یبولطم ان ربخ زا

؟! دادرهم هدش یروط _

: دیزگ شار وبل درک اهر ار شسفن رکپ و هلصوح یب

هرتخد ،نوا تسین صخشم یزیچ عفال نامرآ منود _یمن

هک یا هقطنم نوا ،اما هدادن مهب زونه یصخشم سردآ

تباب زا مروظنم ، تسین جیبلا یاج ال درک،صا هراشا

و داسف رپ هلحم ،هی مگیم تینما رظن ،زا تسین شا هیحان

!.. قاچاق

غاد ردحلا رصح دحو یب مندب و دوب هدش کشخ مولگ

ناجنف یاچ زا یا هعرج میولگ ندرک رت یارب دوب، ندش

متفگ: یبصع و مدیشون خلت روطنامه ار متسد ریز



هلا ،حم یسانش یمن ور هامیرپ هگم ،وت دادرهم وگن دنرچ _

!.. هرایب موود ییاج نیچمه

تفگ: دادو ناکت یگنگ اراب شرس

تدوخ رکف هرتهب ، هشاب یگیم وت هک روطنیمه مراودیما _

، مینزب رانک ور یدیماان و سای ، نکن ریگرد زااالن ور

،هاگن هشاب نوماه یرارق یمغویب همه نایاپ ادرف شاک

، مرازیب ،زاعملاومدآ هغولش هک زادنن مفارطا و رود هب

... مراد مک ور منوج مورآ ، مرارق یب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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اوه ابیرقت مدش، جراخ دادرهم لیبموتا هاگشیامن زا یتقو

واب مدرک یرادیرخ هدامآ یاذغ سرپ دوب،ود هدش کیرات

یمن مرگ یبآ هک اویش ،زا مداتفا هار هب هناخ تمس یسکات

. مدوب اذغ هیهت رکف دیاب دش،نم

اه هلپ زا نتفر زاباال سپ و مدیسر هناخ هب دعب یتعاس

رتناک یور ار اهاذغ یوتحم کیتس مدش،پال نامتراپآ دراو

یم نییاپ ار مترشیوس پیز وردحیلا متشاذگ هناخزپشآ

تمس ، دوبن ییاریذپ .وت متشگ اویش بندلا مشچ ،اب مدیشک

تخت یور ، مدرک زاب هتسهآ ار قاتا ورد متفر باوخ قاتا

ی هلجم ندز قرو لوغشم و دوب هدیشک زارد مکش هب ور

راگنا ، مداتسیا شرس وباالی متشادرب ماگ شتمس دوب، دم

شرمک یور ار شدنلب همین یاهوم دوب، هدشن نم هجوتم

، تشاد نت هب یهاتوک یبآ نتاس نهاریپ و دوب هدرک اهر

هجوتم هزات و مدرک مخ شتروص تمس هتسهآ ار مرس

لگ متنطیش یا هظحل ، دراد شوگ رد یرفزدنه هک هدش

یکشم یاهوم زا یا هتسد ، متسشن ادص یب شرانک و درک

هسوب و مدرک عمج شرمک یور زا هتسهآ ار شگنر



، مدناشن ش مرف شوخ و فیرظ ی هناشرس یور یمرن

یاج زا بوکخیم و دیشک یدنلب نیه اه هتفرگ قرب لثم

دز یم سفن سفن ، تفرگ یاج مشوغآ رد هتساوخ وان دیرپ

شا هنیس ی هسفق یور ار شتسد ینازرل کمدرم واب

، دشاب هدش هدوسآ شلا یخ هک ییوگ نم ندید دوب،اب هتشاذگ

هنیس یور شرس و درک اهر یدنلب یادص شاراب سفن

حلاو نآ ندید زا مدنلب ی یاه ههقهق هک ،نم تشاذگ ما

روج و عمج ار مدوخ یتخس دمآ،هب یمن دنب اویش زور

مشوغآ رد رتشیب ، مدناشک دوخ تمس اویش یاهاپ و مدرک

اوجن ششوگ رد ما هدنخ زا رپ نحل نامه واب شمدرشف

: مدرک

نم..!! یولوچوک ، یشاب وسرت ردقنا مدرک یمن رکف _

یشعترم یادص دوب،اب هدش خرس یباسح شیاه هنوگ

تفگ:

مدش..! کرت رهز یدنوسرت ونم وت هک روجنوا _

یاه مشچ مدش، قیقد شتروص یازجا کت کت رد قیمع

کچوک یاه وبل نشور تسوپ ، شگنر یا هوهق و هدیشک



هلصاف نیا زا هک دوب یتاعفد رتمک دیاش ؛ شتلا ح شوخ و

ار ما هنیس رد هدش سبح سفن ، میدوب مه لباقم کیدزن ی

شتروص تمس رایتخا یب متسد و مدرک اهر یتخس هب

شتروص پچ تمس ارهک شیاهوم زا یا هتسد تفر

ششوگ تشپ هب متشگنارساب ار دوب هدش اهر ناشیرپ

رتمک شیپ ارزا نامتروص ینیب هلصاف و مدرک تیاده

دشو یم اهر شتروص رد ناما یب مغاد یاه سفن ، مدرک

یاه هلضع ندش ضبقنم زا حلا رت؛نیا بلقنم اویش حلا

هریخ ،اما مدوب شیاه مشچ رد هریخ ، متفای یم رد شیاهاپ

رد مهاگن زاتالیق ارچ مناد ..،یمن دوبن میاه مشچ رد

.. دیزرو یم عانتما شهاگن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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ورد دوب هتفرگ تسد ارهب شهاتوک سابل ی هشوگ بذعم

شا هناچ متشگنا کون داد،اب یم چیپ شا هدرک قرع تسد

یمن مه مدوخ ، مدرک شهاگن رادانعم و مدیشک ارهبباال

مدرک یم سح ،اما متسه یتقیقح هچ بندلا اقیقد متسناد

: مربب یپ دیاب هک تسه هتفهن نیب نیا یزمر و یزار

اویش؟! ینک یمن هاگن ماه مشچ وت _ارچ

ینئمطمان یادص دز،اب دنخبل یتخس وهب دیزگ ار شبل

درک: همزمز

!.. هتخس مارب مکی منود _یمن

اب اویش وربخالف مدناشن شا هنوگ یور ار متسد فک

: مدیسرپ یدرسنوخ



..؟! هتخس _یچ

یم رظن دز،هب یمن یفرح و دوب هدرک ثکم یا هیناث دنچ

: تسه یا هدننک عناق باوج بندلا دمآ

رود مه زا سلا ،دنچ نامرآ میدرکن تداع مه هب زونه _ام

تحار ابمه زونه ، داتفا قافتا ییوهی یچ ،همه میدوب

!.. میتسین

و یتحار زورید هکات دوب ییاویش نامه دوب بیجع

شوم ارهب شدوخ درک،حلا یم ریحتم ارم شتراسج

دز. یم ندوب بذعم زا ومد دوب هدز یگدرم

اویش..! متحار نمابوت _اما

ارهب شتروص یمک دزو یسانش ردق رس زا یدنخبل

یم بیهن یدح یب تثابخ اب منورد رد ییادص ، دیشک بقع

. مراذگب شا هگنم الی رتشیب هک دز

یشاب مکیدزن یهاوخ اویش،یمن ینک یم یرود مزا _ارچ

؟!

دز، لز ما هرهچ هب زاب همین یناهد اب هدروخ ماکالاج



نامرآ هک درک یمن ار مه شروصت دوب، هدش ریگلفاغ

دنک. ملع دق شلباقم رد هنوگنیا ریز هب ورس یتلا جخ

بیجع و زومرم ردقنا زورما ،ارچ نامرآ هیفرح هچ _نیا

!.. مینیشب اجنیمه بش ات یاوخیم هنکن ، یدش

متفگ: تنطیش واباب متشاذگ مفتک یور ار متسد

؟! یراد یضارتعا ، هبوخ تاج هک _وت

تفگ: و دیدنخ ادص یب

؟! تسین تا هنشگ ، میروخب ماش میرب بخ _هن..یلو

، یدرک ضوع ور ثحب بوخ هک مه ،وت متسه هک هنشگ _

؟! میراد ماش هگم ونابدک مناخ اما

تفگ: دزو شا یناشیپ هب یهاتوک ی هبرض

هک مینک،منم راکیچ ،حاال هئوت اب قح یگ یم تسار _خآ

!!... مرادن ور یزپشآ طیارش ، متشاک ور ماه نخان هزات

زا دش زا رپ ماه هیر و متشاذگ شرس یور ار ما هناچ

و مدز یمارآ ی هسوب ، شیاهوم فیطل و ینتساوخ رطع



: مدرک اوجن نامزمه

،نم یرایب راشف تا کیچوک خم نیا هب یدایز داوخ _یمن

!.. مراد ییونابدک مناخ هچ هک مدز یم سدح ، مدیرخ ماش

تفگ: شنزرس واب درک مهاگن پچ پچ

یفیرعت ماش مینیبب ، هنوخزپشآ میرب وشاپ ندز هیانک یاج _

؟! تسه یچ تیا

رگشسرپ دش، رت گنت مشوغآ راصح دادو دوخ هب یناکت

: مدرک همزمز درک مهاگن

مهب یلوق هی هشب،دیاب زاب شوغآ نیا لفق یاوخیم _هگا

؟! یدب

دز: یم جوم شا هرهچ رد یسوملم دیدرت

؟! یلوق _هچ

متفگ: و متشاذگ مه یور یکلپ

زا هک یا هلصاف نیمه مه،اب کیدزن ، اجنیمه مه ماش _دعب

! تارب مراد یمهم ،ربخ میشاب مه رانک هتفر، نیب



تفگ: دادو ناکت دییات ی هناشن ارهب شرس هارکا اب

؟! نامرآ هدش یروط ، یربخ _هچ

تسد وچم متساخرب یاج ،زا مدرک لش ار مناتسد هرگ

متفگ: و مدیشک ار اویش

!! تارب مگ ،یم نوریب مرب _عفال

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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تفرگ شیپ رد ار قباس ی هیور مه زاب اویش مه ماش دعب

هک درک یم رهاظت درک، یم یرود و یریگ هرانک ابیرقت و

شارهب مامتها و یعس ،مامت دراد ارم رانک ندوب هب لیامت



مدوخ هب تبسن شیاه یلیم یب هجوتم نم هک تسب یم راک

ار شزیمآ هارکا یاهراتفر ریبعت مدوبن هک قمحا ،اما موشن

نیا هناروابان رارکت مه زاب هکنیا ،اب مدرک یم کرد بوخ

نم ،اما دناشن یم مبلق یور ار یروآ یدرد مغ اهدروخرب

لثم هدش هک مه تقوم تروص هب لقادح هتفرگ میمصت مه

یخلت لمع نیا دروخزاب اب دیاش منک، راتفر شدوخ

. دیامن کرد ار شراتفر

و قشاق و باقشب ود لماش مه رس ارهک ماش یاه فرظ

و تفرگ بآ ریش ریز هلصوح دش،یب یم لا گنچ

لخاد ایهن هدش زیمت یتسار هب دوبن صخشم هک روطنامه

،هآ دشاب هدنک هوک هک یسک نوچمه دادو یاج ناکچ بآ

ساوسو واب تفرگ هلوح اراب شیاه تسد ،من دیشک یدنلب

درک. کچ ار شیاه نخان

شدوخ یور راب تتامش و هریخ یاه هاگن هجوتم یتقو

هیجوت ار شراک هکثمال یروج دزو یعنصت دنخبل دش.

تفگ: ، دشاب هدرک



، تشاک ریز داوم مه زاب مدیسرت ، مدرک میمرت زورید _هزات

! هنیبب بیسآ

: مدرک همزمز و مدز یناج یب دنخبل

!.. مدزن یفرح هک نم هشاب _

دشو باوخ قاتا ی هناور دادو ناکت یرس یرسرس

یلبم یور یتعاس کی مه ،نم تشگنرب ییاریذپ هب رگید

هریخ شریوصت باق هب فده ویب متسشن نویزیولت لباقم

دشو یم زومرم یتقو ، مسانش یم بوخ ار دادرهم مدش،

دوب؛ صیخشت لباق مه یخسرف دنچ زا دروآ باالیم یدنگ

مبلق رب یصاخ نانیمطا شزورما ی هناعطاق نحل اما

یدرس ببسم هک متشاد متح رگید دوب،حلا هدرک ریزارس

یلیم و ششک هکنیا رگم ، تسین دادرهم اویش، یاهراتفر

نادنچ مه رما نیا صیخشت هک دشاب اویش بناج زا افخ رد

ور رد ور تساوخ یم ،ملد دیسر یمن رظن هب هداس

ایوج ار شیاه یتبغر یب نیا لیلد و متسشن یم شلباقم

هک مدوب هدرک اور شقح رد یهاتوک هچ نم رگم مدش، یم

جاودزا هلئسم یارب یتح دوب، نیا یگدنز نیلوا نم باوج



،نیا مدوب هدرکن یرارصا مه فقس کی ریز نتفر و

اپ شا هتساوخ یور و دوب هدش مدقشیپ هک دوب شدوخ

دوب! هدرک یراشف

هک ییاویش دوب، یلا حم رما مه اویش ندرک تساوخزاب

رگا یتح و دشاب یم یداع زیچ همه درک یم رهاظت

هچ هک متشاد راظتنا ، دومن یم مهتم ارم مداد یم جملا

؟! دهدب ملیوحت یباوج

شدوخ لوق وهب مدوب هتشادرب رود یدایز نم مه دیاش

نم روضح و دیدج یگدنز ی هویش اب یتسرد هب زونه

دوب؟ هتفرگن سنا

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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اویش متشاد دای هکهب ییاج دوب،ات هابتشا مه هیضرف نیااما

زا شیاهراک لیلد اعطق دوب، یشوج دوز و تحار رتخد

ار راکفا نیا یردق ،هب تفرگ یم تاشن یرگید یاج

یا، هراچ هار لحوای هار یپ ورد مدرک نیگنس کبس

هجوتم و مدمآ دوخ هب هرابکی هکهب مدرک ریگرد ار منهذ

یور نانچمه ونم هتشذگ مه بش هدزاود زا تعاس مدش

یم اررپوبلا مشوشم راکفا ماو هدرک شوخ اج لبم

ود یکی تدم رد اویش هک دوب نآ نآ زا رت بیجع و مهد

دوب. هتفرگن ار مغارس هتعاس

زکرمتم و ندرک موز زا تسد دیاب ههرب نیا عفالرد

نیا لح و مدیشک یم تسد اویش یور مساوح ندرک

هلئسم رضاح ،ردحلا مدرپس یم نامز رذگ ارهب ملکشم

وا زا یدر هدش روط ره ادرف دوب،دیاب هامیرپ رت مهم ی

دروم رد دادرهم رخا ی هلمج هک اصوصخم ، متفرگ یم



شمارآ رصع نامه زا تشاد تنوکس یرپ هک یا هلحم

هتساوخان و هتساوخ و دوب هدرک بلس نم ارزا رطاخ

.. دیشک یم رپ شربخ نآ هب منهذ مادم

یرطب لا چخی وزا متساخرب میاج زا قمد و هلصوح یب

قاتا ی هناور و مدیشون شرس زا یمک ، مدیشک نوریب یبآ

مدش.

دوب، رادیب اویش مروصت الف خرب و دوب نشور همین قاتا

جاوما و دوب هدیشوپ ینشور یتروص زاب ابیرقت سابل

تخت یور دوب، هدرک اهر شا هناش یور ار شیاهوم

هرجنپ ارهب شهاگن و دوب هدیشک شیور ار دوب،وتپ هتسشن

دز، یم جوم یبیجع مغ شا هرهچ دوب،رد هتخود قاتا ی

یرای ارم شتلع نتفای یپ رد منهذ همقر چیه هک یمغ

همزمز یگدرزآ واب متفر رت کیدزن یمدق درک،دنچ یمن

: مدرک

! یباوخ ، مدرک یم رکف _

هشوگ و متسشن تخت یور مشاب شباوج رظتنم هکنیا نودب

دزواب ینهپ و تپ دنخبل ، متفرگ تسد ارهب یوتپ



تفگ: تفوطع

مایب متساوخ االنیم نیمه اقافتا ، مزیزع مدوب رادیب _هن

!.. یدموا تدوخ هک تغارس

هجوتم یبوخ هکهب دوب یروط ما هرهچ یگدوجنر حتلا

و مدیشک زارد میاج ،رس مدرکن رواب ار شفرح هک دش

نانز دنخبل مه اویش ، متشاذگ ما هنیس ی هسفق یور ار متسد

رس کیدزن ار شرس نم، هب وور دیشک زارد شیاج رد

!!.... رهاظت .. رهاظت مه ...زاب تشاذگ ما هناش

هتعاس ود یکی نیا دوب؛رد مگنتلد ...رگا تشاد متسود رگا

دوب؟! اجک

نم یارب .. مدوب رازیب زیمآ رهاظت یاهدروخرب نیا زا

نیا زا رتدنیاشوخ راب نارازه یتبغر ویب یدرس نامه

نیا ربارب رد مدرک یم رکف دوب... یرابجا یاهدومناو

تمواقم و مروایب ماود اه نیا زا رتشیب اویش دیدج عضوم

و یجنر دوز تلصخ ،نیا یتنعل رورغ نیا منک؛اما

شکلد و صقن یب تروص داد، یمن جملا ما یروخلد

هب دوب هتخود ار شهاگن و تشاد رارق مفتک کیدزن اویش



!!... مدیدرت زا یرپ هرهچ

نامه دنک،زا مراثن ار شا هناقشاع یاه هاگن تشاد دصق

تسب یم راک هب لپ زا شرخ ندرک در یارب هک یاه هاگن

بوذجم ارم یبوخ هکهب یذفان یاه هاگن نامه ،زا

نیا هدنب و ریسا هناحول هداس هچ ونم درک یم شدوخ

اجنیا ارهب شیوخ تبقاع و مدوب هدش زومرم یاه مشچ

. مدوب هدناسر

دایرف نرازه هک یتوکس ، توکس قرغ و دوب کیرات قاتا

سفن یادص ودوب توکس درک، یم هفخ ادص یب امار

شیاه مد مره و رطع میاه، شوگ رانک شدتمم و مارآ یاه

هک یهاگن ، مدرک شرظتنم یاه مشچ هناور یقیمع ،هاگن

دنخبل نآ سنج شاک دوب، یرگ اوغا و قیمع دنخبل شباوج

؛اما مدوبن نونظم ش تیهام هب شاک ، متخانش یم ار

میاه مهوت یخلاو رد اتدبا متسناوت ،یمن دوبن شیب یبارس

دش، یم نشور مهبم قشع نیا فیلکت ،دیاب مشاب رو هطوغ

ووطال هریخ ،هاگن مدوبن مساسحا و لقع بیرف هب یضار

اجباج میاج رد یجک دنخبل اب ماوت و متفرگ وا ارزا ما ین

اویش ورس مدناشک تخت ی هشوگ ارهب مدوخ یمک و مدش



اب دوب،اما کیرات همین ابیرقت دش،قاتا ادج ما هناش یور زا

و تهب هجوتم یبوخ هب بش یکیرات رد مطیارش نیمه

شنامرآ اتدبا درک یم ،رکف مدوب شا هدش درگ یاه مشچ

دنکو یم رهاظت وا درک یم دنام،یخلا یم عیطم و هداس

یم شیاه یزاب بش همیخ راظتنا هب میاه تقامح نماب

ندوب طلغ وهب متساوخ یم ار شرطاخ تیاهن ،یب منیشن

دوب یقیمع ضارتعا ملباقتم راتفر ؛اما مدوب فقاو مریسم

واب مدیشک باال مندرگ ریز ارات ،وتپ شراتفر رییغت هب

بل ریز مهد، هولج دولآ باوخ مدرک یم یعس هک یادص

متفگ:

ریخ..!! هب _بش

و هناروابان بش همین توکس رد ناکامک دادن، ار مباوج

... تسیرگن یم ارم توهبم

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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اب رابکی تعاس مین ره دعب هب حبص شش تعاس زا ابیرقت

مدرک یم کچ ار تعاس ، مدوشگ یم ار میاه مشچ ینارگن

. مدرشف یم مه یور ار میاه کلپ هرابود و

زونه مدش، ادج تخت یور زا حبص تشه تعاس هرخ باال

یمن و مدوب بوشآ لد ،اما متشاد نامز یتعاس کی زا شیب

هناش ، مداتسیا هنییآ لباقم منک. لمحت ار هناخ یاضف متسناوت

مدرک ضیوعت ار میاه سابل و مدیشک مدعجم یاهوم هب یا

دوشگ ار شیاه مشچ مه اویش مندش هدامآ یادص رسو ،زا

: دیسرپ شدولآ باوخ و راد شخ یادص واب



حبص؟! لوا یریم اجک نامرآ _

! مراد راک نوریب مریم _

رد ودرک مزادنارب هنافاکشوم ژدادو اسام ار شتروص

تفگ: حلا نامه

هیرشن هک زورما ، یریماجک مدیسرپ ، یریم یراد مدیمهف _

! هلیطعت

: متخادنا شتروص هب یلا مجا هاگن و متشگرب شتمس

مرب! دیاب مراد یرارق ،هی هیرشن مر یم متفگن _منم

دادو تخت یتشپ هب یرادادص سفن اب ماوت ار شا هیکت

داد: هرگ مه رد شیاه تسد

منک، یمن رارصا وگن، یریم اجک یگب یهاوخیمن هشاب _

نم نیشام ،اب تسه دمک رانک زیم یور منیشام چییوس طقف

ورب!

بل ریز نامزمه متفر، یم قاتا رد تمس هک ردحیلا

: مدرک همزمز



،عفال..! تسین یجایتحا دهاوخیمن _

ارات یرتک و مدش هناخزپشآ دراو ، متشاد نامز یلک زونه

، متسشن یلدنص یور و متشاذگ قاجا یور ، مدرک رپ همین

یباسح و تسرد یاهتشا مدش، هناحبص ندروخ لا یخیب

دوب. یفاک میارب یاچ ناویل کی نامه ، متشادن

ی هرامش ، مداتسیا هناخ رد لباقم مدز نوریب ی هناخ زا

هک مداد رارق ووال لوه رد یردق وهب متفرگ ار دادرهم

دش. رضاح هناخ رد یولج هتشذگن تعاس مین

سالمو چیه نودب و متسشن دادرهم رانک یلدنص یور

: مدرک همزمز یسرپ لا وحا

نک! تکرح _

ردحیلا یا هدرک فپ تروص و هدیلو ژ یاهوم اب دادرهم

ی هناشن ارهب شرگید تسد دوب، نامرف یور تسد کی

تفگ: و تشاذگ شا هنیس ی هسفق یور تعاطا

هک یزپ هلک ،طقف نییامرفب رما امش یچ ،ره مرورس مشچ _

زا ،هخآ مراد رارق رهظ یامد ،مد ورای نوا میر،نماب یمن



؟ میرب اجک االن

: مدیسرپ یواکجنک ،اب دادرهم ضارتعا هب هجوت نودب

؟! اقیقد تساجک هقطنم نوا سردآ دادرهم _

تفگ: هتفرگ دشو هریخ وربور هب

رهش! جراخ قطانم زا یکی _

رب دایرف هتخورفا ورب دیسرن مزغم هب نوخ هرابکی هب

: مدروآ

یچ..؟! هساو اجنوا _یچ..؟!

شرس دوب، هدروخ اج نم دایرف دنلب یادص زا هک دادرهم

هرابود ، تسیرگن ارم راو فسات و دناخرچ نم تمس ار

مدز: هرعن

یم راکیچ رهش جراخ نم رهاوخ مگ ،یم یتنعل ماوت _اب

دوب؟! اجنوا سلا همه نوا ینعی هنک،
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دش یم رت نوزحم رتو هتفرگ هظحل ره دادرهم ی هرهچ

: مدیرغ و مدرک شیوزاب ی هناور یمکحم ی هبرض ،

هدب! ونم باوج ، یضوع یتفرگ ینوم الل _ارچ

زا هک یا هرهچ دادواب ناکت یتحاران اراب شرس رابنیا

هب بل یا هتسشن ضغب هب یادص دوب،اب هدش عمج هودنا

: دوشگ نخس

شمدرب نم هگم راد، هگن ور تدوخ مارتحا ، نامرآ هیفاک _

خاالتاق نیا اب ادخب ینک، یم متساوخزاب هک رهش جراخ

،.. منارگن وت لثم ..،منم یدرک زیربل ور مربص ی هساک

صخشم نمووت هابتشا رطاخ هب هکنیا زا وت لثم منم

وت لثم ؛اما منوغاد ، هراد یزور هچحلاو هامیرپ تسین

سلا دنچ اقیقد منود ،یم مریگب نوا و ینیا هقی مر یمن



....د هرادن یمومت وت یاه هیانک و ریقحت و ناتهب هک هدش

!... دوبن نیا ام تشونرس هکاالن دوبن وت یاه هدقع هخآ

نیشام هلصوح دوب،یب هتفای تدش شا یبصع یاه سفن

شیاه تسد یبصع و درک کراپ نابایخ زا یا هشوگ ار

هتسهآ دنک، مهاگن هکنیا نودب درک، ورف شیاهوم نایم ار

درک: اوجن

رب مدق زا ،مدق یشاب محور ناهوس یروجنیا یاوخب _هگا

هکنیا ورب،ای ییاهنت تدوخ مد یم ور سردآ ،ای مراد یمن

مدیم...! ربخ تهب ور هجیتن مریم مدوخ

: مدرک هراشا نامرف وهب متشگرب شتمس کالهف

عورش یکی ،وت مرادن هلصوح ،حلاو دادرهم نک تکرح _

! نکن

تکرح ارهب نیشام و درک مهاگن فسات و یدیماان اب

کلپ و مدنابسچ هرجنپ درس ی هشیش ارهب مرس . دروآرد

مباصعا هب هدش روط ره ،دیاب متشاذگ مه یور ار میاه

هلصاف سردآ ابنآ یتعاس ود لقادح مدش، یم طلسم



لدب درو دادرهم نمو نیب مه یا هملک یتح و میتشاد

ورف یگدرزآ و یروخلد زا یوج رد ود دشوره یمن

. میدوب هتفر

ینیگمغ گنهآ و دوب هدرک نشور ار نیشام طبض دادرهم

شخپ نیشام لخاد یاضف رد یدنلب نادنچ هن یادص اب

دش. یم

منیش یم هرجنپ نیا تشپ نم

منیب.. یم وت مشچ وت ور نوراب

نک زاب وتاه مشچ ، هرادن یبیع

... منیگمغ زاب هرادن یبیع

منوغاد بلق اب نکن یزاب

.. منود یم ور یزاب رخآ نم

میشاب ادج مه زا میهاوخب هفیح

ما.. هنوخ مه ابوت هتقو یلیخ نم



مه یهاگن مین یتح و دوب هتفر ورف شدوخ الک رد تخس

دراو دشو جراخ رهش زا نیشام ، تخادنا یمن نم تمس

ار نیشام نوریب یاضف دش، رهش زا جراخ یاه هداج

دوب، تولخ ابیرقت هداج و دوب هتفرگ ارف یزییاپ تعیبط

هدیشک کلف هب رس یاه تخرد هب مدوب هتخود ار مهاگن

هرابود هتشذگ هدنزگ تارطاخ یعادت و هداج تمس نآ

یاهزور هب دیشک رپ منهذ دوب، هتخادنا ارهبتالمط مدوجو

مغاهو جامآ رد ار مزیزع نیرتزیزع هک یمحر یب

هک یزور نامه دوب، هدرک مگ شیاه گنرین بادرگ

هک یسک نوچ ندش دیفس و خرس و راجنلک یلک اب دادرهم

: دروآ نابز ارهب سوحنم هلمج نیا هرخ دنک،باال یم ناج

هزاجا تزا ماوخ ،یم نامرآ مدش هامیرپ هاوخرطاخ _نم

! مریگب یراگتساوخ ی

بآ هیناث زا یرسک رد هک دوب یفاک دادرهم ی هلمج

، مزاونب ششوگ ریز یمکحم ی هدیشک منکو یطاق نغور

ریحت و دادرهم هدش درگ یاه مشچ و دوب نم یلیس

!... مدوخ



شنزرس هب عورش منادجو و مدمآ دوخ هب دعب هیناث دنچ

یلیس اراب یراگتساوخ داهنشیپ باوج یایند یاجک درک؛

منادجو ،اما درادار ردارب مکح هک یسک مههب ،نآ دنهد یم

دوبن: راذگ ریثات منحل رد

رهاوخ هکهب وور مشچ ییب هکیترم یدروخ رکش _وت

نم یرپ هکهب ینک یم دوخیب ال صا ،وت یراد رظن نم

میهس نوا مهاب تا هدنیآ هک هسرب ینک،هچ یم رکف

.... یشب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

پ

ار شا هتساوخ فلتخم یاه هناهب هب دادرهم اهزور نآ

هتفرگ راک ارهب شا تمه و یعس مامت و درک یم رارکت

بلج ار متیاضر و هدرک مرن ارم لد هدش روط ره هک دوب



. دیامن

نکیلو دهد، رییغت ارم رظن تسناوت یمن یقافتا چیه

یور زا هن دوب ربج و یزابجل یور زا هن نم تفلا خم

زا رتهب ونم دوب هداد راتفر رییغت دادرهم ؛ یهاوخدوخ

یتقوم و رذگ دوز تارییغت نیا هک متسناد یم یسک ره

زا یرپ قشع بات و بت هک یحابص دنچ دعب ودشاب یم

یدنب دیقو اهویب ینارذگ شوخ هرابود دتفیب شرس

ودریگ یم رس ارزا شیاه

همقر چیه نم کش نودب دیدو یم بیسآ هامیرپ نیب نیا

منک. لمحت متسناوت یمن ار طیارش نآ

نتفرگ سپ زا رتشیب سیلا دنچ نامز نآ هکنیا نمض

ی هرهب زا زونه ، تشذگ یمن میاباب ونز مردپ زا هامیرپ

هبوا تبسن میاه یگنتلد و مدوب هدشن باریس شروضح

شنداتسرف اهاب یدوز نیا هب متشادن دصق دوب، هدشن عفر

و یرود هرابود مک، نس نآ رد اصوصخم تخب ی هناخ هب

. مرخب ناج ارهب شقارف



تفر نیا هکاب تفایرد دادرهم یتقو و تشذگ یهام کی

جیه و درب یمن شیپ ییاج هب هار اهرارصا و اهدمآ و

عون مک دنک،مک یمن هقافا نم ندرک یضار یارب یشور

باوج یهاگ یتح دشو ضوع نم اب شراتفر و دروخرب

هب یگزات هب نامز نآ هک مه داد.نم یمن ارمه سالمم

، مدوب هدش راک هب لوغشم یتکرش رد دادرهم ی هطساو

یمن و تشاد ینیگنس یاهب میارب دادرهم یاهراتفر نیا

هب ای مشاب شتنم راب ریز صاخ طیارش نآ رد متساوخ

مرهاوخ تشونرس یور مشچ مراد هکهبوا یزاین رطاخ

زاین راک نآ لوپ هب تدش ،هب متشادن یا هراچ ،اما مدنبب

لیصحت و مردام جرخ و مدرک هراجا هناخ ،هزات متشاد

یریگ مشچ زایتما چیه هتشذگ نآ دوب،زا نم مهاب هامیرپ

، یفرعم ای هیامرس چیه نودب هداس یوجشناد ،کی متشادن

متشاد دادرهم رس هقدص زا ارمه لغش نامه

58_ تراپ #



مردام رطاخ هب دوب،اما یلمحت لباق ریغ و تخس طیارش

یروبص ،دیاب دنتشادن یا هناوتشپ چیه نم ریغ هک یرپ و

. متشاذگ یم رگج یور نادند و مدرک یم

shabfanoos@

،اما تشادن تکرش نآ رد یشقن و راک چیه دادرهم هکنیا اب

هدرک مقح رد هک یفطل یروآدای نمو ندرک ریقحت یارب

ارم یناور عاضوا و دمآ یم تکرش نآ هب زور دوب،ره

ثحب و شوخ نابز هکاب تسناد ،یم دومن یم رت هتفشآ

اب تشاد یعس ، دروایب تسد ارهب هامیرپ دناوت یمن تقافر

. دیامن میلست هب راداو ارم منتشاذگ راشف تحت

لوغشم تدش هب مراک زیم تشپ اهزور نامه زا یکی

سح هکاب مدوب مشیپ ی هتفه هدش تبث رامآ یبایزرا

ار مهاگن و مدیشک راک زا تسد مرس یاباال هیاس ندومن

سابل تسد هس مهرس هک دوبن نم ،لثم متخود دادرهم هب

و یرارکت هک دشوپب یروط اهار نامه و دشاب هتشاد

اب شرهاظ و پیت راب ،ره دیاین دید هب شندوب یلومعم



و فازگ تمیق رظن کی واب دوب توافتم ماکال شیپ یرس

کشخ شهاگن دوب، صیخشت لباق شیاه سابل ندوب لصا

یدرسنوخ اب همدقم نودب دوب، یساسحا ره نودب و

: دوشگ بل یفصولا دیاز

نوشندرک یضار ، مدرک تبحص ما هداوناخ نماب نامرآ _

متسنوت هدش هک یوحن ره هب ،اما دوبن ینوسآ راک

،رخآ مروایب تسد هب یرپ اب جاودزا یارب ور نوشتیاضر

نایرج رد دش،متفگ یکوا یراگتساوخ رارق هتفه نیا

! یشاب

ریز قاروا یور یفیفخ صرح اراب متسد نورد راکدوخ

منک، ظفح ار ردکالمم شمارآ مدرک یعس و مدنابوک متسد

ما هرهچ رد میقتسم ، شریخا تداع قبط هک ربخالفوا

مدز: بل شیاه مشچ رد هریخ دز، یمن لز

تلصو نیا یارب امود مناخ؛ هامیرپ هنو یرپ _واالهک

هامیرپ نمو ،دیاب تسین یفاک یوت هداوناخ تیاضر افرص

یا وعالهق مارتحا مامت اب هنافساتم هک میشاب یضار مه

نم مشدعب ، منود یمن صالح ار جاودزا ،نیا مراد وت هکهب



مشاب هدرک رداص مسارم نیا ارب یا هزاجا هک دایمن مدای

مینک! نییعت ور شزور هکاالن

اب ماوت و تفرگ برض نیمز یور شیاه شفک کون اب

درک: همزمز ، شبل جنک ییانعم یرپ هدنخ

یاعدا اعقاو وت ،هگا نامرآ هدن رظن هامیرپ فرط _زا

شرظن هب دیاب ،سپ یراد ور ترهاوخ هب بصعت و قشع

!! یراذب مارتحا مه

ی هرهچ و رورغ زا هتخیمآ هاگن ،اب ثکم یا هقیقد دعب

: دیسرپ یبناج هب قح

یرپ ونم جاودزا ،اب نامرآ مسرپ یم هک یرخآ ی هعفد _

ایهن؟! یقفاوم

'و یرپ ی' هملک ندرک ادا یور نم هک تسناد یم یتنعل

هک درک یم ظفلت هنوگنیا ادمع ، مساسح شتمیمص ساسحا

، دشکب مخر ارهب شا یرترب ماو هدیقع ندوب تیمها یب

نئمطم وان متخادنا شا هرهچ هب یهاگن وکالهف هدنامرد

مدز: بل



!.. دادرهم _هن

بل ریز یدیق یب دادواب ناکت یصاخ ارابحتلا شرس

دش. جراخ قاتا زا یرگید کالم چیه نودب و تفگ یا هشاب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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،لها دوبن ناسآ مه نم یارب دادرهم ربارب رد تفلا خم

نودب مه دادرهم ، مدوبن نتسکش نادکمن و ندروخ کمن

یادتبا نامز نامه دوب،زا زیزع میارب اعقاو یقارغا چیه

روط هب شیاه تیامح هشیمه زور، اتنآ نومتقافر



تقو چیه دشو یم حملا لماش سوسحمان و سوسحم

دنچ نیا یط ورد منامب گنل یراک رد هک داد یمن هزاجا

زا شا هتساوخ نیلوا دیاش هامیرپ اب جاودزا داهنشیپ سهلا

یزور هک دوش ایهم یطیارش متشاد تسود هشیمه دوب، نم

منک؛ ناربج ار شغیرد یب یاه تبحم زا یا هشوگ مناوتب

دوب توافتم نامسآ ات نیمز اهنآ امو سنج ، هامیرپ هناب اما

! تشادن یرمع ود نآ جاودزا کش نودب ،

shabfanoos@

ونم دزن رس تکرش نآ هب دادرهم رگید زور نآ دعب

بذعم و هدز مرش شلباقم رد مادم هکنیا تباب زا لقادح

مامتا دعب رصع زور کی هکنیا ات مدوب دنسرخ ، مدوبن

دادرهم یمیمص تسود نامه ، تکرش سییر یراک تعاس

، توکس و للعت یقیاقد ودعب دناوخارف شدوخ قاتا هب ارم

: دوشگ نخس هب بل

هگید ام هتقو،اما دنچ نیا یراکمه زا نونمم ناج، نامرآ _

مینک!! یراکمه ابمه مینوت یمن

یادص ،اب دندرک خیلا مرس یور خی بآ یلطس ییوگ



: مدیسرپ یبوشآ زا ولمم و هتفر لیلحت

؟! متشاد یهاتوک ای یراک مک نم هگم ، یعولط بانج _ارچ

: تخادنا یاباال هناش و دیشک رت بقع یمک شا یلدنص

بولطم نادنچ تا هتقو دنچ نیا راک ی هجیتن اما _هن

! یروخ یمن ام درد هب عقاو ،رد هدوبن

هناراکبلط و تفرگ دوخ هب یمظنمان دنتو متیر میاه سفن

: مدرک دوخ زا عافد هب عورش

هنافصنم نوتاعدا النیا صا یعولط بانج ، هشیمن مرواب _

، مدادن رده ژهاه ورپ نیا رس مه یا هیناث یتح ،نم تسین

صقن مدز،چیه هنوخ وت ور اه حرط ی همادا یهاگ یتح

اعقاو ور تواضق نیا راظتنا ، هدوبن مراک وت یبیع و

! متشادن

دز: بل هلصوح یبو تخادنا شرگید یاپ یور اپ

مه یموزل وت، هن مهدب دیاب نم ور تراک تیفیک صیخشت _

نیا دنمراک امش ادرف منیب،زا یمن ثحب ینیا همادا هب

! نیتسین تکرش



مدیباس مه یور ار میاه نادند دوب، هتفرگ رگ یباسح مندب

: مدیسرپ یراچان واب

نیا تسایر لا حره هب هشاب مگب، دیاب یچ منود _یمن

رداک وت نیدب صالح هک ور یسک ،ره تسامش اب تکرش

مش، یمن نوتمحازم نیا زا رتشیب ، نیراد یم هگن نوتدوخ

!.. یرادباسح شخب مریم مقوقح هیوست یارب

ارزا ما هتسخ مسج هدروخرس ، مدنامن شا شنکاو رظتنم

و قیمع یاهدرد زا یهوبنا واب مدرک دنلب یلدنص یور

رد یزلف هریگتسد یور متسد متفر، رد تمس هدش رابنلت

دش: دنلب یعولط یاقآ یادص و تسشن

!.. هریگ یمن قلعت وت هب یقوقح چیه نامرآ _

،هب هدنامن یقاب مندب رد ییورین چیه مدرک سح رگید رابنیا

،بل یروابان و تهب واب مدیخرچ فلا خم تمس یتخس

مدز:

_ارچ؟!

دومناو هک حلا نامه ورد درک مخ روتینام یور شرس



درک: همزمز ، دشاب یم لوغشم درک یم

طخ ،وت یدرک هعلا طم هک ور تراک هب عورش دادرارق _

طرش هب طقف لوا ههام هس قوقح هک هدش دیق شرخآ

دوش! یم هیوست دیدج، یورین راک زا تیاضر

المتهب کشم اهو یتخبدب ی ،همه متشادن منداتسیا بات

ولج هب ور یمدق ، دندمآ رد شیامن هب ممشچ لباقم هرابکی

متفر: او یلدنص یور یناج مک وابنت مداهن

نوشراک حطس هک ییاهورین کت کت امش یعولط بانج _

نوش قوقح و نیدرک مادختسا دوب، رت نییاپ یلیخ نم زا

یراک مک هک هجنگ یمن مرواب الوت ،صا نیدرک زیراو ور

دینک رواب ، هشاب نم جارخا یلصا لیلد نوتتیاضر مدع و

نیا وت تقو مامت هک ههام ،هس مراد جایتحا مقوقح هب نم

،وت هتعاس ود هک مه اجنیا ات هنوخ ریسم مدنک، نوج تکرش

روطچ هتفر، هیارک رطاخ مههب مبیج زا یتح تدم نیا

حیلا تسد هام، دنچ دعب هک دینک یم یضار ور نوتنادجو

، مدرک زاب باسح یلک لوپ نیا یور ،نم نینک ما هناور

یکالس هنیزه ، مرهاوخ جراخم و جرخ ، هنوخ هیارک



... شروکنک

نورد زا مدرک سح هک تفرگ شدوخ هب حیتلا شا هرهچ

، دوبن یروخ مورح و سنجدب درم یعولط دشک، یم باذع

هب ندش تخس و تفس و یریگ عضوم همه نیا لیلد

منک. کرد متسناوت یمن ار شا هرابکی

، ییایمن رب ترهاوخ جراخم و جرخ ی هدهع زا _هگا

هدب..! شرهوش

هزات یعولط رخآ ی هلمج واب دنام زاب تریح زا مناهد

، دروخ یم بآ اجک زا هیضق هک داتفا مجک یرازه ود

ار دادرهم ، هامیرپ نتساوخ بات و بت هک دش یمن مرواب

یلدنص یور دوب،زا هدرک درمان و صیرح نینچ نیا

مدز: دوب،بل زرحم شا یریگلد هک ینحل واب متساخرب

ما ههام هس ینیا هفقو ویب هناقداص تامحز ، هشاب _

ینم هداوناخ نارگن دهاوخ یمن ،امش نوتنوج شون

.. هگرزب منک،ادخ یم یرکف هی مدوخ ، نیشاب



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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کربمغ حبص وزا مدوب هدرک هناهب ار یگدروخ امرس

نایم اب دمآ یمن ،ملد متخت یور قاتا ی هشوگ مدوب هدز

ار یرپ و مردام دیما یوسروک مندش جارخا ثحب ندیشک

هک دوب یردق هب هناخ هیارک و جراخم و جرخ ، مربب نیب زا

. دنکن مراثن ار ترس یادف ی هلمج یسک
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دمآ، یم زاسنلا هامیرپ و مردام یاه همزمز یرادگ هگ

کچوک عمج هکهب دوب ینآ زا رت نوغاد مزور حلاو اما



و مدوب ریگلد تدش هب دادرهم تسد ،زا موشب قحلم ناش

شوخ اج میولگ ی هشوگ یا هنادرم خلت ضغب حبص زا

ماو یگدنز طیارش هکهب یسک زا رتهب دادرهم دوب؛ هدرک

رد یهاگ یتح دوب، انشآ مدنارذگ یم هک یتخس یراگزور

یم یشیپ نم ما،زا یگدنز یسپاولد و ینارگن ی هلئسم

هراچ هار هک تخود یم مه ارهب نامز و نیمز و تفرگ

یم رواب روطچ ،حلا دبایب نم مامتان الت کشم رب یا

، مدروخ تشپ زا رجنخ ، یزوسلد رای نینچ زا هک مدرک

یعولط یاقآ لباقم دادرهم تسد هکهب متفریذپ یم روطچ

مرش اب روطچ مدش، ریقحت و درخ تکرش یاضعا و

یم رانک هامیرپو مردام لباقم ما یگدروخرس و یگدز

؟ مدمآ

یگدنز سلا دنچ یتخس ، دندوب روجنر و نیگنس میاه هناش

، مدوب هدیشک شود هب ییاهنت هب یناوجون نینس نامه ارزا

و هغدغد چیه نودب هک مدوب هدشن قفوم تقو چیه

معط و مدنبب الت کشم مامت یور رب مشچ یتیلوئسم

موش،هب اریذپ دوجو مامت اراب یخلا یگدوسآ دنیاشوخ

یتح تساوخ یم ملد هک مدوب لضاتسم کالهفو یردق



یصخرم دجملا، زا رپ یایند زا هدش هک مه زور دنچ یارب

و اهافج نیا زا یناشنو در هک ییاج متفر ویم متفرگ یم

. دوبن اه ییافو یب

نادمچ و متشگزاب ار یخملا رد هتفر ریسم مردام یادص اب

. مدرک اهر منهذ زا یا هشوگ رد ار مکچوک

،اباب مینزب پگ مکی مه ،رود ییاریذپ ایب وشاپ ، نامرآ _

! یتسب لیخد قاتا نوا وت حبص ،زا دیسوپ نوملد

مراد شخ یادص هجوتم مردام هک مدرک یا هفرس هتسهآ

: دوشن

هنک! یم درد مولگ ، مرادن هلصوح ناج،حلاو نامام _هن

یوژ نیرتزراب یلبنت ، دیچیپ اضف رد شدنلب یادص هرابود

ارهب مقاتا هب ندز ورس نتساخرب تمحز دوب، مردام یگ

داد. یمن دوخ

هدنوشوج اتنچ ،ایب مراد فرح تاهاب ، مرسپ وشاپ نامرآ _

! هتیگدروخامرس نومرد ، مدرک مد

، مدیشک ارباال ما ینیب و متساخرب یاج زا هلصوح یب



قاتا وزا مدیشک مبترمان و ناشیرپ تروص هب یتسد

مدش. جراخ
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زمرق شرف یور ییاریذپ ی هرجنپ لباقم هامیرپ و مردام

ریز یکچوک یتشلا ب مادک وره دندوب هدرک طاسب گنر

ییامندوخ زیچ همه ناشتطاسب ،رد دندوب هتشاذگ ناشجنرآ

هدش هتسکش یاه همخت تسوپ و کفپ و سیچ درک؛زا یم

و هویم تسوپ ات هتفرگ هدش، هدروخ همین شآ هساک و

هک یا هدناشوج ریغ دوب زیچ یاچ،همه یاه ناکتسا

دوب. هدیشک نوریب ارم قاتا زا نآ هناهب هب ارم مردام

shabfanoos@

هنایوجزاب و متفرگ ینیس یور قنتالت نایم ارزا مهاگن



: مدیسرپ

تا؟! هدنوشوج _وک

رانک یلمخم کچوک یاکتم دزوهب یدنخبل یخیلا یب اب

درک: هراشا شتسد

ما هدنوشوج تسه تقو مینک،حاال تبحص مکی نیشب _ایب

منک! یم مد تارب

یب هب تبسن ار مرس هک وردحیلا مدز یجک دنخبل

اج شرانک مداد، یم ناکت راب تتامش ، مردام یاه یتوافت

! مدرک شوخ

هب عورش ینارود و تفرگ تسد هب یگنر خرس بیس

تمس هدنخ اب یهاگن مین شراک نایم درک، شنتفرگ تسوپ

راو یعنصت و تخادنا درک، یم هاگن ارم ادص یب هک یرپ

تفگ: دادو ناکت یرس

یراگنا ینک یم رتخد نیا روکنک کالس جرخ یچ _ره

یاه نومزآ باوج زورما ، یتخیر بوج وت ور تلوپ

مه تسرد تست هی ادخ یاضر ضحم ، دموا شیا یشیامزآ



دوب! هدزن

، مدوب هتشاذگ مرس ریز اکتم یور لئاح ارهک متسد

هدینت مه رد یاه مخا ،اب متسشن میاجرس فاصو متشادرب

زا گنر یا هظحل یارب ، هامیرپ ی هرهچ هب مدز لز یا

درک، یم ضبقنم ار شدوخ هک وردحیلا دیرپ شخر

المت کشم نتخیر و ندرک هبهآونهلا تداع ، دیزگ ار شبل

یراک نیریش و التمیلا کشم مجح ،اما متشادن هریاد رد

هرهچ رد هریخ دوب، هدرک زیربل ار مربص دادرهم زورید

مدز: بل راو شنزرس ، یرپ ی

شون ، بوج وت هزیرب نم یاه لوپ هراد قح هگید _هرآ

نوج منموت رازه ره هساو نم هرادن ربخ هک مناخ ، شنوج

گنس ریز دایم،زا متسد هک یرملا ره هرادن منک،ربخ یم

جاتحم مفرخزم راک نیمه هساو هک هنود ،یمن مرایم رد

یتح هک تسین یخمتلا نیع هک مدش،وت یدرمان و درم ره

، یسرب ییاج هب وت هک منز یم مکاشوپ و کاروخ جرخ زا

مورحم هاگشناد و سرد ،زا هدوبن مرس باال ردپ هک یگن

مدش..



هک مدرک یم نایع ار ملد یاه هدقع دنب کی روط نومه

و هتخورفا یرب هرهچ اب مهاگن هرابکی هب میاه قطن نایم

مدش،اب الل هرابکی وهب درک ،تالیق هامیرپ ی هتسشن مغ هب

یخلت و شین هجوتم هزات و مدیشک مشیر هبهت یتسد هودنا

و عقوترپ رتخد هک هامیرپ دنک، تنعل ارم مدش،ادخ کالمم

دوب عناق مه تاناکما نیرتمک هب هشیمه ، دوبن ییاوه هب رس

یم ضارتعا نامیگدنز طیارش هکهب دمآ یم شیپ ومک

اب موش،ارچ طلسم منوگرگد باصعا هب متسناوتن درک،ارچ

یزوسلد و تامحز مامت وتخیلا ثحب نیا ندیشک شیپ

ی هرطق نیلوا ندروخ رس ،اب مدرک شزرا یب ار میاه

وزا تفرگ شتآ رتشیب مبلق هامیرپ ی هنوگ یور کشا

. متشگ رازیب مدوخ
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هیتخس و باذع ثعاب هشیمه هک شاداد هشکب ونم _ادخ

و جنر تمیق هب متفگ،نم وت هب راب رازه هک نم ،هخآ ماوت

هی رطاخ هب ،ارچ مهاوخ یمن هاگشناد و سرد وت، یتخس

دیاب ایهن،وت هریگب ور متسد مولعم چیه هدنیآ وت هک یکردم

وت زا ایند وت ینود یمن ؟!وت ینزب تکاشوپ و کاروخ زا

؟! هرادن دوجو نم یارب رت مهم
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الت، کشم لح یاج ، مدوب هدش رارق کالهفویب تدش هب

حتلا نامه ،رد مدوزفا یم نامیاهدرد هب یدرد مد ره

جک متروص تمس هامیرپ ورس مدیشک ولج ارهب میوناز

متفگ: و مدیسوب رهم اراب شتروص کشا ، مدرک

درخ مباصعا ، ملگشخ یجبآ ور ماه فرح نک شومارف _

هدسملا یتح نوخب ور تسرد متفگ،وت یچ مدیمهفن دوب،

! مراذ یمن مک تارب مه یا ،هرذ ینومب روکنک تشپ

دصق درک،هب یم هاگن هبام یصاخ هکابحتلا مردام

و رهاوخ نداد هولق لدو عاضوا نیا هب نداد همتاخ



یاچ ناکتسا دادوردحیلا رارق بطاخم ام،ارم یردارب

تفگ: داد، یم له ملباقم ار

سدنهم رتکد ام رتخد نیا هک یراد یرارصا _حاالهچ

؟! نامرآ هشب،

هب لوپ ما یرازه هرن، شا هلک وت قشم و سرد هک یسک

یاج نتفگ میدن و میدق زا شدعب ، هرادن یریفوت ، هزیرب شاپ

دیاب هرخ باال هامیرپ ، هرهوش ی هنوخ رخآ و لوا رتخد

شروکنک جرخ ور اه لوپ نیا هکنیا یاج هنک، جاودزا

! میشاب شزاهج هشن،رکف لوبق مه تبقاع و مینک

و مدیشون ، مکاندرد یولگ اب یتخس ارهب یاچ زا یا هعرج

متفگ:

عفال امود ، هدوز یلیخ یرپ هساو اه فرح نیا _واالهک

ییاوه اه فرح نیا اب ،سپ تسین رهوش زا یربخ هک

! دینکن شیا

نانیمطا واب تخادنا هامیرپ هب یهاتوک یهاگن مین مردام

تفگ:



مداد! تقو نوشهب هتفه نیا رخآ هساو اقافتا ، تسه _ارچ

هناواکجنک حلا نامه ورد مدیشک رس ار مود ی هعرج

: مدیسرپ

؟! تسه _یک

تفگ: رورغ دزواب یمسبت یشوخ رس اب مردام

!! دادرهم ردام و ،ردپ اتکی یاقآ ی هداوناخ _
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هفرس وهب دیهج نوریب هب هرابکی هب مناهد لخاد یاچ

یاه تشم و تشادرب زیخ متمس عیرس یرپ ، مداتفا

هرهچ دش،اب مارآ هک میاه هفرس ، دنابوک متشپ ارهب شفیرظ

: مدیرغ یمشخ زا هتخورفااب ی



!! هدرک طلغ دادرهم _
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و هدروخ وماکالاج تشادرب متشپ ارزا شتسد هامیرپ

درک: همزمز راکبلط

؟! هتبحص زرط هچ نیا شاداد _او

رد هامیرپ و مردام نیبام مصرح زا رپ هاگن ردحیلا

مدز: دوب،بل شدرگ

ور یراگتساوخ داهنشیپ رابنچ هتفه نیا وت دادرهم _

اهامش هک هدش روطچ ،حاال مدرک در نم ،اما هدرک حرطم

؟! هرادن رتگرزب هنوخ ؟نیا نیداد مه تقو نوشهب دوخ رس

تفگ: مباوج رد یصاخ یسفن هب دامتعا اب مردام

صیخشت مه منم،نم مه شرتگرزب ، هراد رتگرزب _ارچ

، هرادن دوجو هامیرپ هساو دادرهم زا رتهب یدروم هک مداد

منومادخ راین،زا یلیئارسا ینب یاه هنوهب نم هساو یکلا

اپوت یراگتساوخ هساو دندش یضار شا هداوناخ هشاب

،واال یدیدن نوش یگدنز هنوخ هگم ،وت دنراذب ام هنوخ



، رسپ یلیخب ارچ ،وت نتسین دحام رد منوش تفلک و رکون

هنک،یم یگدنز مناخ هی لثم ترهاوخ رمع هی یهاوخ یمن

یتخبدب و یگراوآ شتبقاع نم رمع،لثم هی منوا یهاوخ

؟! هشاب

و یزلف ینیس طسو مدرک ترپ ار متسد نورد ناکتسا

بقع ار شدوخ یمک یرپ دش، ثعاب شراجنهان یادص

اوه رد ار متسد هک وردحیلا متساخرب میاج ،زا دشکب

: مدرک هوکش هب عورش مداد، یم ناکت

یشقن هچ اعقاو ، تسین مهم نوتارب نم رظن یچ؟! نم _سپ

ور محلا هی شقن طسو نیا طقف هنکن ؟ مراد هنوخ نیا وت

؟! هزیرب یگس قرع نوتارب بش ات حبص هک مراد

رارق ملباقم دیدهت ی هناشن هب مردام ی هراشا تشگنا

: تفرگ

الزا ،صا نزن ام نوج هب ور تندرک راک تفوکرس ردقنا _

نومدوخ هبحلا یرکف هی یرپ ،نمو راکرس ورن ادرف

هبامو یردقنا هشب، دادرهم نز یرپ هگا شدعب مینک، یم



وتو یاندنک نوج ،هب یزاین هک هسر یم نومتشپ تفه

! هشابن تا هیناث ره نتشاذگ تنم

مداد: ناکت یرس هناریگلد

ینک تراجت هامیرپ جاودزا اب یراد دصق امش سپ بجع _

، هیشامق هچ زا دادرهم هک تسین مهم تارب المه ،صا

! یدرک هنوهب ور نم نتشاذگ تنم مدوخیب

اولح هک اوعد امش،وت رس متشاذگ تنم نم،یک ردام هخآ

نک لو ارچ ،امش دیرپ مناهد زا یزیچ ننک،هی یمن تاریخ

! یتسین

هنایوجلد ، متشگرب هامیرپ تمس دشو هدیشک تشپ زا متسد

درک: اوجن هدز مرش و

،اتوت نامرآ زیرن مه هب ور تدوخ باصعا ادخور _وت

وهناب دادرهم نماب ،هن هشابن یضار تلد و یهاوخن

،هگا یگب وت یچ الره منک،صا یمن جاودزا یا هگید یسک

.... منوم یم هنوخ نیا وت نوترانک مراد رمع ات یاوخب وت

: تفرگ جوا مردام هنایکاش یادص



تفر نوتدای هکنیا ؟لثم هنویشآ مودک هنوخ مودک ... دوخیب _

، میرادن یا هنویشآ و هنول چیه و میشود هب هنوخ هکام

دادرهم هداوناخ هتفه نیا ،رخآ هشیمن ضوع نم فرح

مه سک چیه و نومنوخ نایم تبثم باوج نتفرگ یارب

!! هرادن تفلا خم قح
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متفگ: و مدز یظیلغ دنخزوپ

هب ور شگنس و ینک یم شاولح اولح هک یدادرهم نیمه _

تلم هی یولج ، چوپ و چیه رسزورید نیمه ینز یم هنیس

مشب! راکیب راک زا دش ثعاب و درک مفیفخ وراخ نم
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دش، دنلب نیمز زا یتخس وهب تشاذگ شیوناز یور یتسد

نامه ،زا تخاون شا هنوگ یور یا هتسهآ و هاتوک یلیس

رتشیب ندرک تمالمط یارب ینارحب عقاوم رد اههک یلیس

: تسب یم راک هب مکاح وج

_یچ...؟!

؟! یدش راکیب راک ؟!زا نامرآ یدش جارخا

هیارک ، مینوسرب ور جراخم و جرخ میرایب اجک حاالزا

تفوک اترازه و کاروخ و دروخ ، یرپ کالس جرخ ، هنوخ

؟! ضرم و

؟! یرس هریخ ردقنا ارچ وت رسپ هخآ

متفگ: و مدیدنخ یبصع یدنلب یادص اب

نم هب یزاین هک شیپ هقیقد ود نیمه دشات _ناه...یچ

،حاال نیدموا یم رب نوتدوخ جرخ سپ زا نوتدوخ و دوبن

؟! یتخیر مهب یروجنیا هک دش یچ

شا هناگ هچب یزابجل و رورغ رس تناخ دادرهم نیمه هلب



هی امش ،حاال هتفایب ندروخ نون زا هداوناخ دشهی ثعاب

! یرخ هلک مدآ نیا هب راپسب ور تلگ هتسد رتخد رمع

تفگ: و درک مراثن یراو تراقح هاگن

ور تدوخ ییاپ و تسد یگویب هضرع یب دوخیب _

تفس هک نکن کش ، یتشاد منج هگا ،وت زادنن دادرهم ندرگ

منموهلک منم مه اجنوا ردقنا ، نتشاد یم تهگن تخس و

زا افطل ،سپ نتساوخ ور ترذع هک یتخادنا هار یزاب قش

! ریگن یهام دولآ لگ بآ

و متفرگ شلباقم یفصولا دیاز صرح اراب میاه تسد

متفگ:

ودب بوخ صیخشت تردق ، ملیخب ما، هضرع یب نم _هرآ

یمن امش درد هب هگید مدش راکیب هک مراک ،زا مرادن ور

. مروخ

ره نیراتخم نوتدوخ هگید امش، نوا ترتخد نوا

یدایز نم هکنیا ،لثم نیریگب دیشک نوتقشع هک یمیمصت

یم کرت ور هنوخ حاالنیا نیمه ال وماپ،صا تسد وت

شاپ و تخیر هب رخ رس نودب هب تحار منک،امش



هبسالتم!! ور امش و ریخ هب ور ،ام نیسرب نوتیسورع

دشو مقاتا دراو ود وابحتلا مدنامن مردام باوج رظتنم

کاس نورد ار میاه سابل یمشخ زا نازرل یاه تسد اب

هب لیدبت تیعقاو رد حلا یخملا گرزب نادمچ ، مدرک هلا چم

نوریب قاتا زا همیسارس دوب، هدش مرختسا کچوک کاس

هک دوش هجوتم مردام هکلب هک مداتسیا رد لباقم و مدز

یاج دایب، نییاپ ناطیش رخ وزا متسه ممصم نتفر یارب

اه نیتسآ وزا دییود متمس هامیرپ مردام

درک: سامتلا هب عورش عرضت دشواب نازیوآ می

نمو ورن،هخآ یرپ نوج ایب، هاتوک نآرق ور وت شاداد _

شاه فرح هب ادخوروت ، یرادن ور یسک وت ریغ هک نامام

مدق یوت هزاجا نودب نم هک ینود یم هک هدن،وت تیمها

نم ینک کرت ور هنوخ نیا نامرآ ، مراد یمن رب مدق زا

! نیمز یور راذب ور تکاس نم گرم ، مریم یم

نانچمه ،اما داتفا هشعر هب مدوجو هامیرپ یاه مسق زا

تمس ما یهاگن مین یتح و مدوب هداتسیا میاج رس هنارصم

اپ ریز ارم دیاقع تشادن قح مردام ، متخادنا یمن ود نآ



هکحا مدوب هدنکن ناج ینسکف یگدنز نآ یارب ،مک دراذگب

! مشاب هتشادن یریگ میمصت تردق ال

کاس و مدرک ادج مدوخ زا ور یرپ یاه گنچ یتخس هب

مردام ساسحا ویب درس یادص متفر، رد تمس تسد هب

: مدینش ار مرس تشپ ار

هنوخ نیا ،وت هشیم ضوع یزیچ تنتفر اب نکن رکف _

هی یسک ،ره تسین ربکتم و یاردوخ دارفا یارب ییاج

زا ور تدوخ تنتفر اب یهاوخیم ،حاالوت هراد یا هفیظو

دازآ تلود تفه وزا ینک وتالشخالص راک تنحم

یطیارش چیه تحت هتفه رخآ رارق ،اما تسین یفرح یشب

!! هشیمن ضوع

شهاگن هودنا ، فسات رثات، یمجح واب مدیخرچ شتمس

، متشاد ییاجیب تواضق مردپ دروم رد رمع هی دیاش ، مدرک

هدش ثعاب اه یسانشن ردق اهو یفاصنا یب نیمه دنکن

هناردارب یزوسلد تحار ردقچ ، دناهرب شدوخ زا ور مردپ

ندرک ارهبخالص مرهاوخ تشونرس هب تبسن ارم ی



و درک یم ریبعت وتالش راک جنر یتخس زا مدوخ

... تفرگ یم هدیدان ارم غیرد یب سهلا دنچ تامحز

shabfanoos@
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یاپ اپهب هامیرپو مدرک دنت اپ نامتراپآ یجورخ رد تمس

دشو شهار دس مردام یهار هنایم هک دمآ یم بندملا نم

یب اب هتخیمآ یاه همزمز یادص دش، شتکرح عنام

دش: زادنا نینط مشوگ رد شا یفاصنا

shabfanoos@

،اجک هتشادرب رود شدوخ هساو یکلا هرب، راذب نک شلو _

هخآ؟! هرب هراد ور



مرس اماقآباال هساو هنک یم رکف هدروآ رد لوپ رازه ود

هدش!

نودب دشو هدنابوک مه یور یدنلب یادص اب نامتخاس رد

مدش،اهنت یهار بونج لا نیمرت تمس یفده و رکف چیه

بناج زا یسپاولد چیه هک دوب نیا ما یراکیب تبثم هجو

. متشادن نتفرگ یصخرم

ددرم هاگن و مداتسیا طیلب هیهت هجاب ناوخ شیپ زیم تشپ

دمآ،دنچ رد شدرگ هب اهرهش تسیل نیبام ما هدنامرد و

رپ یهآ و مدش هریخ مناگدید لباقم تسیل کالهف،هب یا هیناث

نوچ و مدوب هدرک لمع هدیجنسن ، مدرک اهر یهودنا زا

،یخلا تسه رپ هنامیپ ات ناشیاه بیج هک عفرم صاخشا

یم دشاب ملیم باب هک یرهش ره هکهب دوب هتشاد مرب

جند زا یکی رد یمغ مهو ره زا غراف منکو رفس مناوت

یخیلا وایور منک، یم تماقا اه لته نیرت کیش و نیرت

مه ینم هجدوب اب فسات مکلا رد دوب،اما یریظن یب

. تشادن یناوخ

یا همروس صوصخم مرف سابل اب زیم تشپ یشنم



یاه همکد و درک اجباج شتروص رد ار شکنیع ، شگنر

: درشف راد ادص ار شتسد لباقم دربیک

؟! مرتحم یاقآ ، نیهاوخیم ور رهش مودک سوبوتا طیلب _

ما، هدش فرصنم هک متفگ یم ،رگا مداتسیا بذعم و تام

رفس دصق هک یعالفوت هکیترم ؛ تفگ مباوج رد اعطق

یدش! زبس ملباقم نمچ لثم هتعاس ود یراد رازآ ، یتشادن

هدنامرد هاگن ناهگان هک منک مه رس یباوج هک مدرک رت بل

یفطصم مانودنام تباث ناهفصا رهش یور ، تسیل رد ما

مدوجو رد روش و فعش زا یقرب دشو یعادت منهذ رد

دز. هقرج

شوک تخس هداس، هداعلا قوف نایوجشناد زا یکی یفطصم

کال لیکشت لوا زور نامه زا اقیقد هک دوب یناوخ سرد و

کالساهارابمه رتشیب ابیرقتو میدوب ،ابمه نامیاه س

رطاخ هب لوا یاهزور دیآ یم مدای بوخ ، میدوب کرتشم

دوب،اما اه مهکالیس رخسمت دروم مادم شدیاقع و پیت

یب تاذ و شا یتیصخش یاه الهی رتشیب تخانش اب اهدعب

نوچ کالس نایوجشناد ی ،همه شمرگ دروخرب و آالشی



. میدوب هدش شا هتفیش نم

ناشدوخ رهش هب هلصاف بال مرت ره نایاپ الدعب ومعم

ناش یرب چگ هاگراک رد شردپ حلا کمک و تشگ یمزاب

رارصا یلک درک یم رفس ناشرهش هکهب راب دش،ره یم

ار مهوا نم میاوه و بآ ندش ضوع یارب درک یم

و تشگ هب هدش هک مه یزور هس ود لقادح منکو یهارمه

و مردام نم راب ره مینک،اما یرپس ناشرهش رد رادگ

. مدرک یم در ار شداهنشیپ و مدرک یم هناهب ار یرپ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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هک دوب لیابوم هرامش کی ،طقف متشادن وا زا یسردآ چیه

تشپ یشنم ، منزب گنز دوبن صالح بش تقو نیا مه نآ

ونم درک یم مهاگن یبصع و هلصوح یب ناکامک زیم

. مدوب هدیسرن یصخشم ی هجیتن هب زونه

shabfanoos@

مدز: وبل مدرشف یور یکلپ

! ناهفصا رهش طیلب _

ریز یادا ونماب مداتفا هار هب سوبوتا دعب تعاس کی

مدوخ نداد یرادلد هب عورش داب' اداب هچ ی'ره هلمج یبل

ود یکی مدروآ یمن ریگ ار یفطصم رگا شتیاهن ، مدرک

هب شدعب و مدرک یم یرپس رهش نآ رد ار متقو یزور

! مداتفا یم یرگید ی هراچ رکف

ی هطسو وهب مدیشک ارباال یلدنص رانک کچوک ی هلیم

ممسج یلدنص یور دش، رت هدیباوخ یمک یلدنص یتشپ نآ

تشذگ مدز،دعب هرگ مه رد ار میاه تسد و مدرک اهر ار



نآ دوب،کی ندش مرگ ردحلا مک مک میاه مشچ هک یقیاقد

مدیشک نوریب مبیج ارزا ما هداس لیابوم و مداتفا هامیرپ دای

مدش: هامیرپ یارب مایپ نتشون هب عورش و

ماه، مهکالیس یکی زا شیپ ناهفصا مریم مراد '_سالم،

یم گنز تهب مدوخ ، شابن نارگن دوب، شوماخ ملیابوم

منز'

یشوماخ گنر زمرق ی همکد و مدرک لا سرا ار مایپ

میاه کلپ یدنلب ی هزایمخ ندیشک واب مدرشف ار لیابوم

. مدوشگ مه یور ار

، میدیسر ناهفصا رهش هکهب دوب حبص ناذا یاه یکیدزن

دوز و دوب کیرات اوه زونه ، متخادنا تعاس هب یهاگن

تقو!

اه تدم دعب درک ما هسوسو حبص ناذا گناب زاونلد نینط

. مدنبب زامن ندناوخ هب تماق

بآ ریش و متفر ناهفصا لا نیمرت یتشادهب سیورس تمس



یدرس ،بآ مدرک وضو هب نتفرگ هب عورش و مدرک زاب ار

روم ار متسوپ ، دروخ یم رس مدولآ باوخ نت یور هک

حلا نیا اب دوب،اما هدروآ رد زرل هب مندب و درک یم روم

دوب. ریذپلد و دنیاشوخ

ار تقو لوا حبص زامن تعکر وود مدش هناخ زامن دراو

هک دوب هدش ثعاب ما یگدنز یاه هلغشم ، مدروآ یاج هب

اعقاو طیارش نیا رد ،اما مروایب یور اعد و زامن هب رتمک

نامه زامن ،دعب مدوب وحلا سح نیا جاتحم مدوجو مامت اب

ارهب ما هتسخ هاگن گنر زبس یلمخم هداجس لباقم اج

ادخ اب زاین و زار هب عورش بل ریز و متخود نامسآ

: مدرک

یمن وراک طلغ و تسرد نک، مکمک ادخ،کالهفما، '_یا

دعب مگنشق یرپ دهاوخ یمن ملد هک منود یم ونیا ،طقف منود

، نیرسن لثم یا یردامان گنرین لمحت و یتخس رمع هی

ینورذگ شوخ و دادرهم یگدنز الب جنم ریسا رابنیا

و هامیرپ اعقاو منکو یم هابتشا نم مه هشب،رگا شاه

ور دیدرت و یلدود دنش،نیا یم تخبشوخ مه رانک دادرهم

شا هدنیآ هب تبسن نم سدح هگا ،اما زیرب نوریب مبلق زا



نک یراک ، راذب رفن ود نیا نیب یعنام هی تدوخ هتسرد

یتح عقوم چیه هک یروج ، نشب ادج مه زا هشیمه یارب

منوج ادخ منک یم تسامتلا ، هتفین مه مشچ مههب نوش مشچ

ی هداوناخ وت هک هسرب ییاج هب راک ،راذن مناوتان ،نم

'.. هتفیب الف وتخا هقرفت ام کیچوک

هدقع یباسح هک یتقو و مدنارذگ حتلا نامه رد یتعاس

یکبس سح یدودح وات مدوشگ مدوبعم شیپ ار مبلق یاه

کاس و مدیشک زارد میاج رس اجنامه دش، هریچ نم رب

هلا چم ممکش رد میاهاپ و متشاذگ مرس ریز ار مکچوک

مدیهفن هک مدوب هتسخ یردق ،هب دوشب مدرس رتمک هک مدرک

درب. مباوخ یک

یدجلا هفقو ویب ناما یب یادص رسو اب حبص

. متسشن میاج ورد مدوشگ مه ارزا میاه مشچ اه گشجنگ

المت ضع یگتفرگ زا یمک هک مداد مندب هب یسوق و شک

حبص تشه تعاس متخادنا ملیابوم هب یهاگن دوش. هتساک

یور رد حتلا نآ رد تعاس همه نیا دش یمن مرواب دوب،

و متفرگ ار یفطصم هرامش ، مدوب باوخ هناخ زامن تکوم



لدم لیبموتا اب هدز ناجیه یفطصم هدیشکن تعاس مین هب

دمآ.. ملا بقتسا هب شنییاپ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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راگن و گنر شوخ کشت و فاحل یور رهظ دوخ ات

ی هقبط یاه قاتا زا یکی وت یفطصم ردام هک یتنس

یاه یکیدزن و مدیباوخ هلک دوب،کی هدرک نهپ میارب نییاپ

تخر نآ زا هرخ باال یگنشگ دیدش سح اب رهظ هدزاود



مدنک. ،لد تحار و مرگ باوخ

shabfanoos@

ضیوعت زیمت و بترم سابل تسد کی اراب میاه سابل

هناخ رد یفطصم مدرک یم اعد اعد هک وردحیلا مدرک

مدش. جراخ قاتا ،زا دشاب

و یمیدق تاثا و یرامعم اب ییوالیی هقبط ود هناخ کی

یاه قاتا یاراد و دوب گرزب حلا نیا دوب؛اب یا هداس

دوب. یتخرد و راد رپ طایح و گرزب

تشوگبآ هدننک شوهدم یوب هبهلا مدورو ضحم هب

تمس و متفگ یهللا درک.دنلب کیرحت ار ما هماشم یتنس

زا یفطصم شب و شوخ یادص هناتخبشوخ متفر، ییاریذپ

هدش نهپ ی هرفس و مدش کیدزن ناشتمس دمآ، یم ییاریذپ

و باعل و گنر شوخ تشوگبآ لماش هک ییاریذپ طسو ی

یاه یشرت و غود گنت و ندروخ یزبس کچوک یاهدبس

درک. بلجدوخ ارهب مرظن دوب، عونتم

شردام و شیاهرهاوخ و شکچوک ردارب هارمه یفطصم

ندرک درخ وردحلا دندوب هتسشن مظنم هرفس رود ات رود



فراعت ،اب دندوب گنر یا هزوریف یتنس یاه هساک رد نان

مه رانک ار راهن و مدش قحلم ناشعمج هب یفطصم

نادنچ یفطصم رهاوخ ود دوجو اب هکنیا ؛اب میدرک فرص

هزمشوخ راهن هتفر مه یور حلا نیا اب ،اما مدوبن تحار

داد. هزم یباسح مه رود و دوب یریذپلد یو

میتسشن طایح هب ور ناویا یور یفطصم هارمه راهن دعب

دش. نایلق طاسب ندرک هدامآ لوغشم یفطصم و

هشیمه ، ییارجام ره زا یفطصم یاهریبعت اهو تواضق

دامتعا لباق ماکال یرادزار ثیح وزا دوب وقاعالهن اجب

هب ،زاین تخانش یم بوخ ارمه دادرهم هکنیا نمض دوب،

، مدوب هتفر هابتشا ار ریسم رگا هک متشاد رکفمه کی

دوب. یفطصم زا رتهب یسک هچو درک یم دزشوگ

یم ینیس یور ار نادنق رد رایتخا یب هک ردحیلا

لد درد هب عورش یا هیشاح و همدقم چیه نودب ، مدناخرچ

یرپ تسد نتفرگ ، هامیرپ یهارمه مشلا، رفس ؛زا مدرک

ششک ، دادرهم یراگتساوخ عالهقو زاربا ، دادرهم طسوت

هب وم ار همه و ،همه مردام اب مرظن الف هبواوتخا یرپ



و مدرک فیرعت یتساک مکو نودب یفطصم یارب وم

نایلق گنلش یور یقیمع یاه مد هک ردحیلا یفطصم

میاه فرح هب شوگ زکرمت و تقد اب تقو دز،مامت یم

یا هعرج یفطصم دش، مامت میاه تبحص یتقو دوب، هدرپس

نامه واب دیشون شا طالیی رود ناکتسا نورد یاچ زا

درک: تبحص هب عورش ش مارآ نحل

هک تسه هسسیلا ود طقف وت دیاش ناج، نامرآ _نیبب

و دادرهم یور نم تخانش ،اما یسانش یم ور دادرهم

هکنیا زا لبق یتح هرت،نم لبق یلیخ تبحص شا هداوناخ

،چگ مدوب نوش هنوخ وت وطالین تدم ،هی میشب مهکالس

هک مگ یم ورانیا ، هدوب نم اب نوش هنوخ یرامعم و یراک

مه شیا یگداوناخ لئاسم نیرت یئزج هب نم یتح ینودب

یدب یاه مدآ شردام و ردپ وهن دادرهم ،هن مراد فارشا

سدح تدوخ هک روطنومه منک، تا خالهص ؛اما نتسین

! نروخ یمن امش درد هب یدز

_ما هدازیرپ #



یتداعس _ منبش #
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همزمز رکفتم و مداد گنر زمرق یتشپ ارهب ما هیکت

: مدرک

؟! ظاحل هچ _زا

هب عورش هلصوح واب دناشک نم تمس ار شدوخ یمک

درک: تبحص

هدش،ات قشاع هنک یم اعدا هک تسین یلوا راب دادرهم _

و شآ نیمه ثحب رابی تقو دنچ ره دمآ یم مدای هک ییاج

منود یمن اما هراد ینوبرهم و گرزب سا،بلق هساک نیمه



،هتبلا هجازم یمدمد ردقنا هک رشب نوا هراد یضرم هچ

نم یتح ، هیتاذ هکلب تسین یباستکا شتلصخ نیا مگب منیا

هب یراک یاهرفس هدموا شیپ یهاگ مه شردپ ، مدینش

یاه مناخ اب تحار یلیخ بآ رونوا ، هتشاد روشک جراخ

نیا اب یصاخ لکشم شردام و هتشاد رشن و رشح هگید

یرادافو و یدنبیاپ و دهعت اوژهی عقاو ،رد هتشادن نایرج

نوا هک مگیم تباب نیا ،زا هدشن فیرعت هداوناخ نوا وت

. دندروخ یمن امش درد هب هداوناخ

shabfanoos@

یگدنز لا وحا و عاضوا یمشاداد ، نامرآ هروخنرب تهب

گنز وت رهاوخ هساو ی هیضق نیا ،اما تسام لثم مه امش

،هب نیتسه یلومعم ی هداوناخ هی ،امش هراد یرتشیب رطخ

هنوت یم طیارش ونیا هسر یم نوتنهد هب نوتتسد روز

، هشاب هتشاد رب رد ترهاوخ یارب ینیگنس یلیخ یاهب

شردام و ردپ تیاضر بلج هب قفوم دادرهم هگا یتح

شدای شلیف ، هدشن لا سکی زا رتمک ، هشاب تلصو نیا یارب

امشباالنرت زا رسوهلک دنچ نوچ و هنک یم نوتسودنه

هنک..! یم ور هیضق نیا قلا تحار یلیخ



یباالی همکد دوب، هتفرگ ارف ار مندب هک یامرگ سح اب

مدز، یم ارداب متروص هتسهآ تسد واب مدوشگ ار مزولب

میارب تهج کی زا یفطصم یاهرادشه اهو تبحص

کش راچد و متفرن ههاریب ار هار نم هک دوب شخب یلست

تدش ار منورد بوشآ رگید یتهج وزا متسین نظوس و

ار هاگ هیکت مکح میارب زورید هکات یدادرهم و دیشخب یم

دش. یم یباذع رپ سوباک هب لیدبت مک ،مک تشاد

یگدنامرد واب مدرک اهر ما هنیس رد هدش سبح سفن

: مدیسرپ

و ربج اب مهاوخ منک،یمن راکچ وت رظن _بخ،هب

رت برقع رد رمق تسه هکنیا زا ور عاضوا ییوگروز

هن هزوسب خیس هن مرب شیپ یروج دهاوخ یم منک،ملد

مزا رمع هی هامیرپ ، متعنامم رطاخ هب مهاوخ ،یمن بابک

لد هب هنیک مزا تقافر همه نیا دعب دادرهم و هشاب ریگلد

! هریگب

شنیریش ی هجهل نامه ابو درک مراثن یشخب نانیمطا مسبت



تفگ:

، یگیم ترهاوخ و تردام هب یه وت نم ردارب _بخ

مناخ هامیرپ ، تسین صالح جاودزا ،نیا تسین بوخ دادرهم

هارو نیا هکاب هملسم هنک؛بخ شومارف ور دادرهم دیاب

رد ،منوا نشیم رت ساسح رتو صیرح رتشیب انوا شور

ور تردام مشچ دادرهم یگدنز قرب و قرز هک یطیارش

!.. یربب رس هبنپ اب دیاب ،وت هتفرگ

یرس هی یریم راقو واب کیش یلیخ ادرف نیمه امش

یم اه مناخ زا نید لدو هک ییاهرزنپ و رزنخ و تاغوس

تابثا و تبحم اب ؛دیاب نوشتمدخ یریم و ینک یم هیهت هرب

شارب ذفان و مرن نوبز ،اب یترهاوخ زوسلد هک یدب نوشن

دیابن هنک، شتخبشوخ هنوت یمن دادرهم ارچ هک هدب حیضوت

حیضوت اب ینوتب هدب،هگا لیمحت و تجاجل یوب تاه فرح

هتقونوا ، ینزب دادرهم هب تبسن ور ترهاوخ یار تابثا و

یم راک تفارص زا مه شدوخ تدم هی دعب مه دادرهم هک

! هشیم ظفح وت مارتحا و ناش نیب ونیا هتفا

زیلا ومکلانآ مامت متسناوت یمن ار یفطصم یاه هیصوت



. دوبن دب شداهنشیپ رظن هب منک،اما

زور نآ یادرف و میدز یخرچ رهش رد یفطصم اب بش ات

یاه هیصوت هدش روط ره هک مدوب ردتالمط حبص زا

هب تبسن هامیرپ ندش لیم ویب درس تهج رد یفطصم

زا هشیمه یارب دیاب قل نادند ،نیا مریگب راک هب دادرهم

ممصم میمصت نیا رد نانچ دش، یم هدنک یام هداوناخ

المز رگا هک درک یم هارمگ ارم مثیبخ تاذ یهاگ هک مدوب

منک... تسرد مه شوپاپ دادرهم یارب دوش

هب یراگتساوخ ی هسلج لبق ار مدوخ هدش روط ره دیاب

مدش. یم ینامهم نآ یرازگرب عنام و مدناسر یم هناخ

موش، شمحازم متساوخ یمن و مدوب راکرس یفطصم

رهش دح رد یسکات یاه هیارک رهش نآ رد هناتخبشوخ

متفرگ یتسبرد یسکات ، دوبن روآ ماسرس و فازگ نارهت

تمس سپس و مدرک هیهت بش رخآ یارب سوبوتا طیلب ادتبا

یموب یاه ینیریش زگو یمک مدش، هناور رهش رازاب

شیامرف قبط و مدز ژرس اساپ ودات یکی وهب مدیرخ

ژار اساپ مامت بیرف رتخد رزنپ رزنخ بندلا هب یفطصم



مدیرخ یاه هسیک اب یتعاس دعب هرخ وباال مدرک وور ریز

مدش... یفطصم یردپ هناخ یهار فوعشم و یضار

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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هتسشن یفطصم قاتا تمس نکلا ب یور ماش، دعب بش رخآ

دیشخب یم تاوارط ار نامحور یمیسن مالمی شزو ، میدوب

یعقوم نآ ،زا مدوب اه هیده ندرک چیپ وداک ردحلا ونم

، مدوب هدزن گنز هامیرپ هب زونه مدوب هدمآ ناهفصا هکهب

تسد ارهب ملیابوم مداد، یم ارهبوا متشگزاب ربخ دیاب



یادص دعب یقیاقد ، متفرگ ار هامیرپ ی هرامش و متفرگ

دش: زادنا نینط طخ تشپ شفیرظ

shabfanoos@

؟! یبوخ مزیزع _سالم

زا ینود ،یم یدزن گنز ،ارچ ییاجک نامرآ _سالم

مدز! گنز ردقچ زورید

متفگ: تفوطع اب

،هچ مدرک شومارف متشاد هلغشم ،مکی مزیزع هدنمرش _

؟! یبوخ اهربخ

دش. رارقرب طخ تشپ توکس و دادن یباوج

: مدیسرپ بجعتم

ربخ؟! هچ مدیسرپ ؟! یرپ یتسه _ولا

داد: خساپ نئمطمان و هلصوح یب

! مبوخ ؟! هشاب یتساوخ یم یربخ _هچ



هشیمه ، تشاد یم او رکف هب ارم هک دوب یروط شنحل

ومک زومرم هنوگنیا دز یم رس وا زا ییاطخ یتقو

نوریب ممهبم راکفا زا ارم هامیرپ یادص دش. یم فرح

: دیشک

؟! یدرگ یم رب یک نامرآ _

یادص ،هکاب ادرف نیمه ، میوگب هک مدرک زاب همین ار مناهد

مدرک زیت ار میاه شوگ و دنام هتفگ کالممان مردام گنگ

. موشب مردام یاه همزمز هجوتم هک

زا مک ومک تفرگ جوا طخ تشپ ناشیاه همزمز یادص

دش. هرجاشم هب لیدبت اوجن

؟! یرپ یگ یمن شهب _ارچ

مگب! یزیچ منوت یمن ،نم نامام منک یم شهاوخ _

و درک یم یتقیقح نتفگ هب راداو ار هامیرپ ربج اب مردام

ارف ار مدوجو مامت ینارگن دز. یم زابرس مادم هامیرپ

. متسنادن زیاج ار توکس و تفرگ



متفگ: یدنلب یادص واب مدنابسچ متروص ارهب یشوگ

هدش...امش هدب..یچ باوج ایب ییاجک یرپ ... هامیرپ _ولا..

؟! نینک یم نوهنپ نم زا نیراد ور یچ ودات

دوب رارقرب ناشنیب هک یا هرجاشم یادص یا هظحل یارب

. دیسرن شوگ هب ییادص چیه دشو فقوتم

مدز: دایرف رارق یب رابنیا

هدب! ونم باوج یکی ، متسه امش _اب

داد: خساپ ار نفلت مردام ، هامیرپ یاج

؟! نارهت یایب یاوخیم ادرف یچ هساو _

متفگ: هدز تام

؟! مدرگرب نیرادن تسود ، هتخاس نوتهب نم دوبن راگنا _

! نامرآ هدب ونم باوج _

یراگتساوخ فرخزم ی هسلج نوا لبق ماوخ _یم

مه نوتود ره هشب،اب رازگرب ینومهم نوا دیابن ، مدرگرب

! مراد یمهم تبحص



منهذ رب یبیجع رادشه مردام رخسمت زا هدنکآ یادص

دز: بیهن

تدوخ هب دوخیب ، یدرگ یمرب نایرج نیا هساو _هگا

ینوتب تحار مسارم وت هکنیا رطاخ هب هدن،نم تمحز

یتقو ،اما مزادنب هبنش ،جنپ متشاد دصق ، یشاب هتشاد روضح

هداوناخ هب زورید ، یتسین نارهت ومه یراکیب مه هک مدید

دوب! بشید یراگتساوخ سلجم مدز، گنز اتکی ی

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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و مدروآ نییاپ متروص یور ارزا یشوگ یا هیناث یارب



حالیج منهذ رد ار مردام یاه هلمج یدودح ات هکنیا دعب

متفگ: هناضرتعم و مدروآ ارباال یشوگ اددجم ، مدرک

shabfanoos@

نیایب یداد هزاجا ،ارچ نامام یگیم یراد _یچ

هگم ، نیایب یدز گنز تدوخ هک یچ ینعی ، یراگتساوخ

مشابن مگرم ربخ دوب تادخ دوب،زا هدنوم تتسد ور یرپ

هداوناخ لباقم دش تور یروطچ ، ینوزاتب تدوخ هساو و

و سک امش ندیسرپن ؟! نیشاب ودات امش ،طقف دادرهم ی

؟! نیرادن راک

داد: خساپ هناراکبلط

ییاهنت هب مدوخ ،نم نامرآ نمباالربن هساو وتادص _

هب زاین و مریگب میمصت ماه هچب تشونرس یارب مراتخم

نیا ،وت یدوب ام زوسلد یلیخ ، مرادن یسک یهن و رما

! یدوبن تیا ینورذگشوخ بندلا ینارحب طیارش

متفگ: یریگلد نحل واب مداد ناکت رثات اراب مرس

! متسه ینورذگ شوخ بندلا نم _هرآ



مراد نامام ،نیبب نیراد هگن تسد نم ندموا عفالات هشاب

و دادرهم یاپ هنوخ نوا وت هگید هک منیبن مد یم رادشه

هیضق نیا فیلکت نارهت مدرگ یم هشب،رب زاب شا هداوناخ

تبسن نم یاهراطخا هجوتم امش هکنیا ،لثم هشیم نشور

!! نیتسین دادرهم هب

تفگ: اورپ ویب درسنوخ

،یم هراد داب ترس ینووج ،وت نامرآ نکن شغولش _

یلیخ زونه ، یربب شیپ ور تراک یزاب ردلق اب یاوخ

ی هدنرپ نومه دادرهم ، یشب ودب بوخ ی هجوتم هدنوم

نوم هنوش ور میراد رمع ات هنکمم هک هیلا وبقا تخب

یاه تبحص بشید ، هرید هگید راطخا و دیدهت هساو ، هنیشن

! نتفرگ ام زا ور تبثم باوج دش، ماجنا ییاهن

جراخ مرایتخا ی هریاد زا رگید مشمارآ و باصعا لر تنک

ردو نوتس راهچ مدومن سح هک مدز دایرف یروج دش،

: دیزرل هرجنپ

دوخ رس ردقنا ارچ .....هخآ نامام یدرک راکیچ _



، نیدب باوج انوا هب نم دوبن رد نیتشادن قح ...امش نیدش

!..... هدزباتش و هچاپ و تسد همه نیا منوا

داد: خساپ یا هتفرگ جوا یادص نماب بقاعتم مه مردام

یب نتفرگ ور نوش میمصت ناوج ودات ،نوا نامرآ _

طقف ضارتعا و تفلا خم دندش،اب دنم عالهق مهب مه تیاهن

هک نکن یعس ینک،سپ یم شزرا یب ور تدوخ طقف و

! دنرادن یا هدیاف چیه هک یزادنب نوشاپ یولج گنس

هک ،ردحیلا متشاد غارس مدوخ زا هک ییادص نت نیرخآ اب

هرعن دوب، هدش یناوغرا ما هرهچ و مروتم مندرگ یاه گر

مدز:

!! ندرک دوخیب _د..هخآ

و صرح مامت و دیچیپ طخ تشپ لا غشا قوب دتمم یادص

خیلا ملباقم راوید هب ملیابوم باترپ اراب ممشخ

و تفر یم نییاپ هبباالو تدش ماهب هنیس ی هسفق . مدرک

. تسکش یم مه رد ار اضف توکس میاه سفن یادص



دش زاب یفطصم قاتا رد هرابکی زور،هب حلاو نیمه رد

تدش دندش.زا قاتا دراو هدز باتش شیاهرهاوخ و ردام و

یم ارم و درک یم زاب ناهد نیمز تساوخ یم ملد مرش

هجوتم هک دوب هدناشک نونج دح ات ارم یروج مردام ، دیعلب

بش هدزای تعاس دش، یمن نآ زا رتدب ، مدوبن نامز و ناکم

م نودب ، دندوب باوخ رد یفطصم ی هداوناخ هک ،ردحیلا

درک،هب یم رک ار کلف شوگ میاه هرعن یادص هظح ال

لجخ ناش هدز تام و ریحتم یاه هاگن لباقم رد یردق

یمن یرای یگدنمرش زاربا یارب ارم منابز هک مدوب

درک...

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

نیا هب دازیرپ نامر ی هرابرد ار دوخ تارظن ملگ ناتسود

دینک لا سرا یدیآ

shablantern@
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وربا و مشچ ی هراشا واب تساخرب شیاج زا یفطصم

نم تمس و درک نوریب قاتا ار شیاهرهاوخ و ردام

و متشاد هگن ار نکلا ب درس ی هدرن دازآ تسد ،اب تشگرب

یم ورف میاهوم نایم رد راو هتفشآ ار مرگید تسد

هب تبسن اوه و دیراب یم منمن ناراب زیر تارطق تفر.

دوب. هدش رتدرس یمک شیپ تعاس دنچ

shabfanoos@

و هتسهآ نحل واب درشف یدردمه ی هناشن ارهب میاه فتک

درک: همزمز یدرسنوخ زا ولمم

هک راوه دادو نک،اب لر تنک ور تدوخ ، نامرآ هدش _تچ

ات یشاب طلسم تدوخ هب نک یعس ، هشیمن نومرد یدرد

! یریگب نومرد و تسرد میمصت هی ینوتب

ما هناش رس ارزا شتسد و مدیخرچ شتمس هلصوح یب



: مدرک ادج

؟! یطلست ،هچ یفطصم یشمارآ _هچ

یم ارجام نیا یولج تخس و تفس شلوا نومه زا هگا

! دوبن نیا نم زور ،حلاو مداتسیا

مداد: همادا و مداد ناکت ار مرس صرح اب

یمن هزاجا دعب هب نیا زا هگید ،نم هدشن رید مزونه _اما

هچ ات ناسنا هی مدنوم هنک،نم ملع دق ملباقم رد دادرهم مهد

زور ود ،نیبب هشاب رگ هدافتساوس و تسپ هنوت یم دح

گر ، هدروآ رد شدوخ زا یاه یزاب بش همیخ هچ امدوبن

هنک راکیچ هنود ،یم هشتسد بوخ مه مردام و یرپ باوخ

! هنزب نم هیلع رب ور ود نوا یار هک

هتسهآ ، مدرک یزلف ی هدرن راثن صرح اراب ممکحم یتشم

مدش. قاتا دراو و مدز سپ ملباقم ارزا یفطصم

ار مترشویس و مدرک روج و عمج ار میاه هلیسو هدزباتش

و ،جاه توکس رد هظحل هکاتنآ یفطصم ، مدیشک نت هب

ار متسد چم قاتا زا جورخ عقوم ، تسیرگن یم ارم جاو



دش: معنام و دیشک

ان ناور نوا اب بش،منوا تقو نیا یریم ،اجک هشاب _ریخ

! مورآ

مدیسوب یناد ردق هناشن ارهب شتروص فرط ود هچاپتسد

مدز: شفتک هب یمرن ی هبرض و

دامتعا دادرهم هب هزادنا زا شیب ،نم یفطصم مرب _دیاب

ره سا،دیاب هدننک دیدهت هنوا وت نم تبیغ هظحل ،ره متشاد

منوسرب هنوخ هب ور مدوخ رتدوز هچ

تفگ: نانکاوجن یفطصم و میدش جراخ قاتا زا ود ره

هن دایم ریگ سوبوتا هن بش تقو نیا ورب،یلو هشاب _

دش نشور ،اوه راذب رگج ور نودند تعاس ،دنچ نیشام

! هتفایب یقافتا تسین رارق هک هتعاس دنچ نیا ،وت یریم

مداد: خساپ برطضم

مدوجو ، مرادن رارق و مورآ ، منومب منوت ،یمن یفطصم _هن

دایم. ریگ یا هلیسو هللاهی شنا مریم ، هبوشآ رپ



جراخ تسد هب تک و تشگرب شقاتا هب هلصاف بال یفطصم

تفگ: دشو

بش تقو نیا هکنیا ،اب یتفرگ ور تمیمصت وت هشاب _

وت یاج ور مدوخ یتقو ،اما منود یمن صالح ور تنتفر

یم لا نیمرت ،ات یشاب رارق یب هک مدیم منز،قح یم

! تمنوسر

، مدیسر لا نیمرت هب هدشن تعاس ومین دوب تولخ اه نابایخ

درک رارصا هچ ره یفطصم لا نیمرت یدورو رد لباقم

و مدیزرو عانتما ، دنامب مرانک سوبوتا ندرک ادیپ هکات

ووا مدرک رکشت وا زا هزور ود یکی نیا تامحز تباب

. مدرک ناش هناخ یهار ار

هتسشن زیم تشپ هک ینسم درم وزا مدش نامتخاس دراو

دیراب یم شیور رسو زا یگدولآ باوخ و یگتسخ و دوب

ردحیلا نسم ،درم مدرک نارهت سوبوتا طیلب تساوخرد ،

تفگ: یراد شخ یادص داد،اب ژیم اسام ار شتروص هک

هبش،نیا هدزاود کیدزن زادنب تعاس هب هاگن هی مرسپ _



؟! یسوبوتا ،هچ یطیلب هچ بش عقوم

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

72_ تراپ #

یا هراچ هار هک مدرک والهب زجع یلک هدنامرد و رکپ

وان سای زا ییایند دوب.اب هدیاف یب ،اما دراذگب میور شیپ

وکاله مدش لا نیمرت طایح ی هطوحم دراو یدیما

هکحاال ناراب تارطق هک متشاذگ مرس یور ار مترشویس

هزاجا هکنیا ،زا دیامنن سیخ ار میاهوم دوب، هتفای تدش

، دوجو مامت اب دیایب لخاد هب مهارمه یفطصم مدوب مدادن



زا هلجع اب یردق ؛هب شیپ هن متشاد سپ هار ،هن مدوب مدان

ییاسانش تراک نتشادرب جملا هک مدوب هدز نوریب هناخ

یا هناخرفاسم هب حبص ات لقادح هک مدوب هدرکن ادیپ

منک. هعجارم

shabfanoos@

داد یم دب یهاوگ وملد متشاد بوشآ یردق ماهب یفرط زا

نارهت ارهب مدوخ هدایپ هدش یتح تساوخ یم ملد هک

. مناسرب

ضرعم رد رتمک تمسق ونآ دوب کشخ هک ییوکس یور

رد ار مدرس میاه تسدو متسشن دوب، ناراب تارطق تباصا

رود ار ما هدنامرد هاگن و مدرک ورف مترشیوس یاه بیج

. مدروآ رد شدرگ هب طیحم نآ رود ات

هداد روتوم ارهب شا هیکت هک یمادنا الرغ ناوج یدرم

.ردح تشادرب مدق متمس دشو زیت شهاگن نم، ندید دوب،اب

یاج هب یگنر دیفس در اوه رد شیاه سفن مره در هک یلا

بش تقو نیا ارچ هک درک ووج سرپ نم ،زا تشاذگ یم

و نارهت هب منتفر ترورض هیصق مه ما؛نم هتسشن اجنیا



نحل مداد.اب حیضوت رصتخم ار سوبوتا طیلب ندرکن ادیپ

تفگ: یدرسنوخ و ینئمطم

جراخ یضراوع تمس تنومسرب مروتوم کرت _رپب

یارب تسبرد یسکات مه بش تقو نیا یهاگ اجنوا رهش،

دایم! ریگ نارهت

رهش رد وا یهارمه و متشادن هبوا یتخانش چیه هکنیا اب

مرازن زور حلاو ؛اما دوبن زیاج بش همین مه ،نآ بیرغ

هارمه مه ما یزیچ . دوبر یم نم ارزا یدامتعا یب جملا

! مشاب نارگن شتقرس تباب زا هک متشادن دوخ

یا هظحل هامیرپ موصعم ی هرهچ ، مدرکن للعت مه یا هیناث

مداد یم تصرف دیابن ، تفر یمن رانک مناگدید لباقم زا مه

یم دادرهم نوچ یگرگ لا گنچ ریسا ، یرپ نوچ یلا زغ

دش.

هقلح شرمک رود ار متسد و متسشن شروتوم کرت یور

راهم تعرس واب دیرپ یاج زا شروتوم هلصاف ،بال مدرک

. داتفا هار هب یضراوع تمس یندشن

ی هفقو یب شزیر و روتوم ی هزادنا زا شیب تعرس



دوش،داب نازرل و بآ سیخ منت مامت دوب هدش ثعاب ناراب

هب روتوم باتش ی هطساو هکهب یا هدنهد رازآ و درس

دوب. هدش اسرف تقاط دز، یم میور رسو

ناراب تارطق شزیر تدش متفر،هب یم شیپ رتشیپ هچ ره

هرخ .باال دومن یم لتخم ار دید یدودح دشوات یم هدوزفا

یاه غارچ و میدیسر یضراوع کیدزن دوب یتقشم ره اب

روتوم درم هرابکی دش،هب نایامن رود زا یاه هجاب نشور

یکاخ هداج دراو و درک ضوع ار شتکرح ریسم راوس

دش.

مدز: بل هنایکاش و مدنابوک شرمک رب ینارگن و ریحت اب

؟! یدش یعرف دراو ،ارچ یریم _اجک

یدنلب یادص ابو دناخرچ بقع ارهب شرس یا هیناث یارب

دز: دایرف ، دیچیپ یم داب رد هک

تدر یروج هی ماوخ ،یم همیدق هداج اجنیا ، شابن نارگن _

! میروخن یضراوع هکهب رونوا منک

متفگ: هناضرتعم و هدز کش



؟! رونوا ینک مدر هک مدرک خالیف نم هگم _

ار شتروص درک، ارمک شتعرس دادو رس یدنلب ی ههقهق

شتروص یسیخ شا، یداب نیتسآ رس اب ودنادرگرب متمس

تفگ: و تفرگ ار

و مرادن همانیهاوگ هنم،مه زا لکشم ، یرادن _هن،وتخالیف

بش! تقو نیا هشب رش ماوخ ،یمن میرادن ینمیا مهکاله

مدز سدح هزات شا هریت و مظنم ان یاه نادند فیدر زا

نیا هک دشاب داوم یقاس هکنیا ،ای دشاب هتشاد دایتعا دیاش هک

نیشام نیدنچ هک یلصا تمسق نآ زا روبع زا نینچ

. دشاب هتشاد ساره دوب، کراپ یماظتنا یورین

مداد: خساپ یبصع و هلصوح یب

نیا عیرس نک، شمومت ،طقف نکب ینک یم راک ره هشاب _

نک! در ور هداج

تفگ: نامزمه دادو ناکت یرس



! میرب هک نیشب مکحم یکوا _

روآ ماسرس مه شیپ یرس هب تبسن یتح شتعرس رابنیا

تعرس هکاب مدنابوک شیاه هناش یور ردقچ دشوره رت

سیخ نیمز ،فک درکن ییانتعا ، دورب شیپ یا هدش لر تنک

دش، یچیپ دراو ، تشاد ولج هب ور یدعاسم ان ودید دوب

هرابکی هب چیپ یاهتنا دوب،رد هدش یلگ و یکاخ هداج

بیهم یادص و دمآ رد وربور زا هناریگلفاغ ینویماک

هظحل راوس روتوم درم و دمآ رد ادص هب شراد شک قوب

هداج دنکوزا فرحنم ار روتوم هک دش قفوم طقف رخآ ی

لر تنک تردق و دوب سیخ و یلگ نیمز دوش، جراخ یلصا

ماک روتوم رخآ یاه هیناث دوب، یلا حم ،رما روتوم فارحنا

هب روتوم یور زا ود دشوره هدیشک نیمز یور ال

میدش. ترپ باتش اب نیمز

اب هرخ دشوباال هدیشک نیمز یور میاپ یرتم کی دودح

فقوتم یگرزب نادنچ هن گنس هتخت هب متروص دروخرب

ورس مدش دنلب نیمز یور زا متخرک ندب اب یتخس مدش،هب

یسالب هجوتم هزات و تفر مکف ریز متسد ، متسشن میاج

زا هک ینوخ هدهاشم مدش،اب متسد یور هدش یراج نوخ



مشچ ، مدرک حیلا ویب فعض ساسحا دوب، یراج مکف

.... داتفا مه یور میاه کلپ رایتخا یبو تفر یهایس میاه

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

73_ تراپ #

دشوره هدیشک نیمز یور ماکال روتوم رخآ یاه هیناث

میاپ یرتم کی دودح میدش. ترپ باتش اب نیمز هب ود

هب متروص دروخرب اب هرخ دشوباال هدیشک نیمز یور

مدش. فقوتم یگرزب نادنچ هن گنس هتخت

shabfanoos@



ورس مدش دنلب نیمز یور زا متخرک ندب اب یتخس هب

یسالب هجوتم هزات و تفر مکف ریز متسد ، متسشن میاج

زا هک ینوخ هدهاشم مدش.اب متسد یور هدش یراج نوخ

مشچ ، مدرک حیلا ویب فعض ساسحا دوب، یراج مکف

.. داتفا مه یور میاه کلپ رایتخا یبو تفر یهایس میاه

**

ار میاه مشچ هدروخ ،ماکالاج مفیفخ ی نهلا یادص اب

، متخود مفارطا ارهب مرگشسرپ و قمر یب هاگن و مدوشگ

یانشور و کیرات زا یلو دوب؛ یتعاس هچ اقیقد مناد یمن

، دشاب حبص عولط یاکیدزن دیاب هک مدز سدح قاتا یاضف

متسد هکهب یمرس و قاتا نورد یاضف هکهب مهاگن

هک یفداصت و متیعقوم هجوتم دش،هزات هتخود دوب، لصتم

یور ار شرس رفن کی متسد رانک مدش، متشاد روتوم اب

نیا لمحت دوب، باوخ قرغ و دوب هتشاذگ تخت ی هبل

هغدغد وسلاو زا رپ منهذ و متشادن ار روآ ناقفخ طیحم

هک یسک تاعارم مزور حلاو نیا رد متسناوت دوب،یمن

هک دیخرچ مناهد رد منابز ، منکب ار تسا هدیباوخ متسد رانک

یا هدنشک و اسرف تقاط درد ساسحا اب منک؛اما شیادص



مدرک عمج درد اراب متروص ، دیچیپ مکف رد هرابکی هکهب

دش. دنلب مندیشک خآ یادص و

دشوابمکلا زاب ممشچ یدنلب و مظنم ان یاه سفن اب ماوت

ینارگن ی هرهچ هکاب مدید مرس ارباالی دادرهم ریحت

و درد ؛مک تسا هدش هریخ متروص وهب هتفرگ ار میوزاب

هنییآ نیا روضح زور حلاو نیا رد دیاب متشاد تبیصم

. مدرک یم لمحت ارمه یقد

و دناوخارف قاتا لخاد ارهب یراتسرپ ، دادرهم دعب یقیاقد

نادنچ هن باوخ ماهب هتفوک مندب اب ینکسم قیرزت زا دعب

متفر. ورف یتحار

هب مرس ، مدیرپ باوخ زا قاتا لخاد یادص رسو اب حبص

و یفطصم ثحب رجو هجوتم دوب،اما نیگنس تدش

. مدوب دادرهم

،هب یدروآ شرس ،مکبال دادرهم ینک یم راکیچ اجنیا _وت

هشب، یچ اجنیا هدموا والشدش،حاال شآ وت یادنگ رطاخ

داد؟ ربخ وت هب الیک صا ؟! یدب ینوگد مژ

راد شین یاه کالم رواب دوب، هداتسیا هدز تام دادرهم



دوب،ابحتلا تخس شیارب مارآ و لوقعم هشیمه یفطصم

داد: خساپ یا هنامولظم

هرامش ایوگ ندز، گنز ملیابوم هب ناتسرامیب زا بشید _

هچ هب ور مدوخ ینود ،یمن هدوب شسامت تسیل وت ینم

... مدنوسر اجنیا هب یتعرس

زاب همین یاه مشچ هکاب داتفا نم هب شهاگن کالشم، نایم

هب ور اددجم دزو یراب تتامش دنخبل مدش، هریخ ود نآ هب

تفگ: یفطصم

و خاش یب لوغ هی وت شیپ نم، زا نامرآ اتاالن منود _یم

!! مدشن یهابتشا و هانگ چیه بکترم نم ،اما هتخاس مد

قاعالن هاگن و تسشن نم کیدزن یلدنص یور یفطصم

تفگ: و درک دادرهم راثن یفص رد

ردارب تمرح وت هک نیمه ؟! یگب یچ هب هانگ و اطخ _ات

ود تبیغ ووت یتشادن هگن ور مناخ هامیرپ رت گرزب

هب ادخ هدنب ونیا یتخود و یدیرب تدوخ هساو شا هزور

نم رظن دش،زا نیا تبقاع و یتخادنا ووال لوه



! همرج نیرتگرزب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

74_ تراپ #

ی هبل یور شا یگشیمه یخیلا یب ژتس نامه اب دادرهم

هرگ یاه مخا هب انتعا ویب درک شوخ اج میاپ ریز تخت

تفگ: هدنخ ،اب یفطصم نمو هدروخ

shabfanoos@

رو نیشب مه ،وت هراد بات شخم مک شدوخ نیا هوووا _



هدب! رپوبلا شاه مهوت هب یه شلد

یا، هدافتساوس هن هدوب یراک نوهنپ ثحب نم،هن شاداد هن

هدرک گنهامه ور یراگتساوخ رارق لبق هتفه کی زا هدنب

وت یتح هک نتسودن لباق ور ام ناخ نامرآ ،حاال مدوب

هب منوت یمن ،نم تسین نم لکشم ، نشاب رضاح مسارم

مایب! هاتوک ما هتساوخ زا نوشیا یاه یزاب دق رطاخ

دنک، ظفح ار دوخ شمارآ تسناوتن نآ زا زا شیب یفطصم

تفگ: ظیغ واب تشادرب زیخ شتمس

کمن ای یشاب شدرد محرم ، اجنیا یدموا دادرهم هیفاک _

اهات نتفر بآ ریز نیا اب ینک یم ،رکف یشاپب شمخز ور

؟! یریم شیپ اجک

هدنخ و تخادنا یفطصم هب یکوکشم هاگن دادرهم

درک: عمج ار شتروص

؟! هیربخ هنکن ، یدش شآ زا رت غاد هساک ارچ _حاالوت

تسد نتفر هکابباال دهدب ار شباوج دوشگ بل یفطصم



،هب تشادرب ماگ متمس و درک توکس یهن هبعالتم نم

، منوغاد کف نامه واب مدش زیخ مین میاج رد یتخس

ارهب ما هدیرب و موهفم ان یادصو تفر باال مدیدهت تشگنا

: مدناسر دادرهم شوگ

!! مراذ یمن وت شود ور مه ور یرپ ی هزانج ما هدنز _ات

مکیدزن هتفرگ و هدروخ واج دیرپ تخت ی هبل یور زا

دوب: هدش درگ ریحت زا یاه مشچ دش،

؟! مراد یلکشم هچ نم هگم نامرآ _ارچ

هزات و مدرک ورف گنر دیفس تشلا ب یور ار مرس هرابود

ریغ و دنتوزیت دح زا شیب ما هلمج هک مدش هجوتم

هنوگچ ار هدمآ دوجو هب دنگ ؛حاالنیا یتنعل دوب، یقطنم

تشادن ربخ نم یاه ینارگن زا هک دادرهم ، مدرک یم عمج

یفاصنا یب رب لمح مداد یم یحیضوت ره ،حلا

متفگ: یرکف چیه نودب و هلصوح دوب،یب نم یسانشنردقو

ایدوز نیا هب مرهاوخ ماوخ یمن النم ،صا منود یم _هچ

! جاودزا هنک،دعب لیصحت لوا ماوخ هنک،یم جاودزا



رانک یزلف زیم یور وزا تخادنا یاباال هناش دادرهم

نورد هک وردحیلا تشادرب ار هویمبآ یطوق متخت

دز: بل نامزمه ، تخیر یم یناویل

دراگ نم هب تبسن یحبص لوا رفن ود امش ارچ _حاال

هامیرپ و جاودزا و یراگتساوخ ثحب هگم ،االن نیتفرگ

مرب ،نم هنامرآ ،سالیتم تیمها زئاح عوضوم ؟!عفال همناخ

هشیم هکنیا ،ای هشیم صخرم منیبب منک تبحص شرتکد اب

؟! نارهت هب داد شلا قتنا

شتسد زا هارکا هب دادونم متسد ارهب هویم بآ ناویل

داد: باوج یفطصم نم یاج ، متفرگ

،دیعب هراد یحارج هب زاین شکف هکنیا ،لوا شکن تمحز _

... مشدعب هشب، شخرم زورما منود یم

نم تام یاه هاگن و دییود ینارگن زا یجوم شهاگن رد

داد: همادا و درک رت دش،یبل هتخود شناهد هب دادرهم و

هدش،هب ادیپ داوم یمک شزا دوب، شهارمه هک ورای _نوا



نشور مه هیضق نیا فیلکت دندش،دیاب کوکشم مه نامرآ

هشب!

ما یناشیپ ور مدعاس ، مدرک اهر یبصع ار مبوشآ رپ سفن

متفگ: بل ریز وکالهف متشاذگ

اباب..! _یا

تفگ: دادو ناکت یرس رکفتم دادرهم

درک! یراک هشیم منیبب یزور دنچ منوم یم اجنیمه _سپ

نامه راگنا درک، یم یبصع ارم مه شیادص یتح

مهاگ هیکت و مدمه نیرتگرزب زورید هکات دوبن یدادرهم

ترفن رذب دح نیا ات یرپ هدنیآ ینارگن ارچ مناد دوب،یمن

شدوخ دوب، هتشاک ملد رد دادرهم هب تبسن ار ساره و

هکح تشاد دصق دوب،حلا یناماسبان و بوشآ نیا ببسم

! دشاب مه لکشم الل

دادرهم هب وور متفای یتیعقوم قاتا زا یفطصم جورخ اب

متفگ: اورپ ویب ددرم

ماهنت هک هکنیا ینک نم هب منوت یم هک یکمک نیرتگرزب _



ریت رتشیب مندب یاهدرد منیب یم ور وت هک راب ،ره یراذب

هشک! یم

درک: روج و عمج ار شدوخ دشو روجنر شهاگن

ما یرازه یتح ، یشکب مخر هب ور ترفن هک دوبن یزاین _

یردق ینک،هب ماات هدرکن هانگ هب نم اب نیا زا رتدب

کرت ،االمن مرادن یضارتعا هک هزیزع مارب ترطاخ

تاهنت تزور حلاو نیا وت منوت ،یمن هتخس مارب تندرک

هک مریم هشاب مدب، تباذع مندوب اب ممهاوخ یمن ،اما مراذب

! مراد ور تاوه رود زا ،اما یشاب تحار

یبوخ هب شا ینابز برچ ی هصیصخ ،اب مدادن یباوج

تمس ؛ موشب شا ییامن مولظم ماخ متساوخ ،یمن مدوب انشآ

یم نییاپ ار یرد هریگتسد هک وردحیلا تفر قاتا رد

زا رپ نحل واب تشگرب متمس رخآ ی هظحل ، دیشک

تفگ: ینانیمطا

،ات تخت تلا یخ ،اما نتفگ یچ تهب تا هداوناخ منود _یمن

! مراد یمن رب مدق زا مدق نم یدرگنرب و یشابن وت

دش. جراخ قاتا وزا دنامن مخساپ رظتنم



دوب،ریز هدش هتخود شنتفر ریسم هب مهاگن هک ردحیلا

: مدرک همزمز بل

!! متسین نئمطم _

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

: نامر ی هرابرد تارظن لا سرا

shablantern@

shabfanoos@
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زا دش رارق و تفر دادرهم مدوخ ی هتساوخ قبط



.دعب دشاب هتشادن ما هداوناخ هب یا هراشا فداصت عوضوم

ره وهب مدش صیخرت ناتسرامیب زا یزور ود یکی

مطابترا مدع هرخ باال یگدنود زور دنچ دعب دوب هک یتخس

دش. تباث راوس روتوم درم اب

shabfanoos@

هب نتفر هار عقوم یمک ،اما تشادن یریگمشچ بیسآ میاپ

تبسن هب مکف درد دزو یم گنل شیاه یدوبک رطاخ

دنور دادات داهنشیپ یفطصم صیخرت ،دعب تشاد همادا

شیب مه شیپ ی هتفه نامه ، منامب ناشدزن یدوبهب لماک

هراچ طیارش نآ رد ؛اما مدوب هداد تمحز اهنآ هب هزادنا زا

مندب یگتفوک و یدوبک رطاخ ،مههب متشادن یرگید ی

و هامیرپ زا یردق ومههب دوبن دعاسم رفس یارب مطیارش

هک یسوحنم یاه قافتا یناب ار اهنآ و مدوب ریگلد مردام

لقادح تساوخ یم ملد هک متسناد دوب،یم هدمآ مرس رب

. مشاب رود اهنآ زا هدش مه یهاتوک نامز تدم یارب

و ،دوب دندوب هتفرگ هدید ان ارم ی هتساوخ و میمصت هک اهنآ

؟! تشاد ناشلا هبح یقرف هچ نم دوبن



یرپس حلا ویب هتفرگ یفطصم قاتا رد ار تاقوا رتشیب

یم رب راکرس زا یفطصم رصع هکنیا دعب و مدرک یم

نآ .رد میدرک یم یرپس ندز پگ ارهب نامتقو ، تشگ

هناخ ارهب شیاهرهاوخ یفطصم نم یتحار یارب تدم

هداتسرف ، تشاد هلصاف اهنآ اب هچوک کی هک شناجزیزع ی

تیاهن یب شغیرد یب یاه تیامح تباب زا ونم دوب

واو یتسود نیب یقیمع توافت هچ اعقاو ، مدوب شنویدم

دوب؟! دادرهم یتسود

بالی یرگید و دوب ما یماح متخس یاهزور رد یکی

مناج!

رد ندرک راک یارب هک دوب هتفگ ما هداوناخ هب دادرهم

یم سامت مردام و یرپ هک راب ماوره هدنام ناهفصا

ویک دشک یم لوط مراک ردقچ هکنیا دروم ،رد دنتفرگ

باوج راب ره ونم دندرک یم ووج سرپ مدرگ یم زاب

مداد. یم ناشلیوحت یرسرس یاه

سامت ، تشذگ یم رهش نآ رد مروضح زا یا هتفه هس

هب اهزور ونآ دوب هدش رامش تشگنا ما هداوناخ یاه



، لماک یدوبهب ،دعب دوبن دادرهم زا یفرح یکوکشم روط

ی هداوناخ زا رکشت زا ودعب متفرگ نتفر مزع هرخ باال

عورش مه دیدج میدش،مرت نارهت مزاع یرفن ،ود یفطصم

دنچ مشابن اهنت هکنیا هناهب مههب یفطصم دشو یم

دمآ. نارهت هب رتدوز یزور

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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هتشاد یور هدایپ یمک مداد حیجرت و مدش هدایپ نابایخ رس

هدش گنت یباسح نابایخ نآ رد ندز مدق یارب ،ملد مشاب



وملد مدز یم مدق یزییاپ رصع نآ رد مارآ دوب،مارآ

یارب هامیرپ و دادرهم جاودزا ثحب هک مدرک یم وزرآ

هغدغد ره زا غراف دنکونم ادیپ همتاخ هناخ رد هشیمه

. مشاب یبسانم لغش بندلا هب هرابود یا

shabfanoos@

ورف مبیج رد متسد و مداتسیا هناخ رد یا هلپ یوکس لباقم

متسد و متفاین ار هناخ دیلک مدرک ووج تسج هچ ،ره مدرک

! مروآ رد ادص هکهب تفر هناخ گنز یور

رد هرابکی دوب،هب هدنام قلعم اوه رد متسد هک روطنامه

دش. رهاظ رد هاگرد رد دادرهم دشو زاب هناخ

گنر هب شا هرهچ یداع گنر ، هیناث زا یرسک رد

،ره داتفا ود ود هب شیاه مشچ کمدرم و دییارگ یناوغرا

میتشادن ار یملکت چیه تردق و میدوب هداتسیا بوکخیم ود

هدید نونکات هک دوب یلکش نیرت توافتم شا هرهچ ،حتلا

حتلا یاه مشچ دوب، هدش زمرق یاه مشچ یدیفس ، مدوب

هب زاب همین ناهد واب دوب هتفرگ شدوخ هب یا هدش خسم



دوب! هدش هریخ نم

تسد ارهب مدوخ طلست هدش ثعاب ینارگن و رطخ سح

و مبوکب شا هنیس تخت یمکحم ی هبرض و مروایب

: مسرپب هنایوجزاب

ینک؟! یم راکیچ اجنیا _وت

هب یتسد دمآ، نوریب هسلخ نآ زا ییوگ مه وا نم وسلا اب

ماگ اب هلصاف دزوبال سپ شلباقم زا ارم دزو ما هناش

نآ هناخ دنچ مدش هجوتم هزات هک شنیشام تمس یدنت یاه

دش! هناور تسه رت فرط

یکی اهار وهلپ متسنادن زیاج ار منداتسیا یا هیناث رگید

زاب همین نامتراپآ مدش،رد هناخ دراو و مدرک یط ودات

چیه هکنیا نودب و مدش هناخ دراو یمرن یاه مدق دوب،اب

هناخزپشآ ، مدرک یشکرس هناخ یاه تمسق مامت هب ییادص

اهو... قاتا و یتشادهب سیورس و

دادرهم ،سپ دوبن هناخ رد یسک رظن وهب دوبن هناخ مردام



درک؟! یم هچ یام هناخ رد

یم یراج منهذ رب هک یراوگان یراکفا موجه یاب هظحل

رد ادص ویب هتسهآ و متشادرب مدق هامیرپ قاتا تمس دش،

نییاپ ار شقاتا هریگتسد ، مدیزگ یم ار مبل هک حیلا

! مدیشک

هب تشپ ، متفای شقاتا رد ار یرپ ریحت دشوابمکلا زاب رد

شدوخ رود یدیفس ی هفحلم دوب، هتسشن تخت یور نم

ی هجوتم راگنا درک، یم هناش ار شیاهوم و دوب هدناچیپ

داد شدوخ هب یکچوک ناکت دش، شرس تشپ یسک روضح

تفگ: حلا نامه رد یا هوشع رپ هدنخ اب هارمه واب

تلد یدوز نیا ،هب یتشگرب زاب ارچ دش؟! یچ دادرهم _

دش؟!!! گنت مارب

سح اب ماوت و متفرگ هامیرپ ، بسانمان ارزاحتلا مهاگن

وط ،اب متخود شقاتا فک یاه کیمارس هب نونج و باذع

و دیرپ تخت یور زا هرابکی ،هب نامنیب توکس ندش الین

. دیچیپ شدوخ رود رتشیب ار هفحلم

اوه، یب یا هدز تشحو ی هرهچ واب دیخرچ نم تمس



بندلا ووالهب لوه اب یمدق دنچ دادو رس یدنلب غیج

هتپ،اب هتت اب نامزمه و درک درگ بقع یبسانم سابل نتفای

درک: همزمز یا هدیرپ یور و گنر

!!... نااامرآ ... ااامرآ _رآ...

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

هشن. شومارف تارظن هدش؟! دقنورناژیاهمک

shablantern@

shabfanoos@
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اوه، یب یا هدز تشحو ی هرهچ واب دیخرچ نم تمس

بندلا ووالهب لوه اب یمدق دنچ دادو رس یدنلب غیج

و هتپ هتت اب نامزمه و درک درگ بقع یبسانم سابل نتفای

درک: همزمز یا هدیرپ یور و گنر

!!... نااامرآ ... ااامرآ _رآ...

shabfanoos@

زا زجاع و دندوب هدش گنس ییوگ مندب یازجا کت کت

رد طقف و طقف هظحل نآ رد منهذ ؛ مدوب یشنکاو ره زورب

دوب، رواب لباق ریغ و روآ نونج یامعم نیا ندیچ یپ

نیا ،هنات تدش نیا هنهب مدز،اما یم ار اهزور نیا سدح

!!... اورپ یب دح

ار اهزمرق طخ هبترم اهدص هک یدادرهم ، تولخ ی هناخ

الف خرب دوب رارق هک یدادرهم ، مدوب هدرک دزشوگ نوا هب

راگتساوخ کی مکح طقف و ما،طقف یبلق ی هتساوخ و لیم

، دادرهم نوگرگد و بهتلم یور و گنر ، دشاب هتشاد ار

!!... هامیرپ .... هامیرپ ، شزیرگ و ساره

هفحلم کی ششوپ ،اهنت دادرهم روضح رد هک یهامیرپ



بجح و تیموصعم مامت هک یهامیرپ دوب، کزان دیفس

هوشع و ییاورپ یب ار نآ یاج و دوب هدیشک ،رپ شدزنابز

دوب.. هدرک رپ دادرهم یارب یرگ

نیا درک؛اما یم راک بوخ هشیمه ما یرگن هدنیآ تلصخ

راکفا زا رتدیلپ یتح دادرهم ،تاذ مدوب هدروخ بکر راب

دوب!! ما هدننک نارگن

زا هام دنچ دعب هک دوب نیا نم رطخ ساسحا تیاهن

یب یاه یشایع ، یاوه حلاو هرابود دادرهم ناش، جاودزا

شزرا ییب فتهلا نوچ ار هامیرپ و دنزب شرس هب شنایاپ

رتو هتشک راک مباسح فرط راگنا دنک؛اما اهر ییاچ

باوج کی نتفرگ هب اهنت و دوب اه فرح نیا زا رت یغای

وزا دوب درک هدنسب هامیرپ و مردام زا مه نآ یظفل تبثم

ورد دوب هدرک هدافتساوس مردام یگداس نمو تبیغ

هدز نوخیبش ما یگدنز ساملا هب بسانم ماکال یتصرف

ناج ارمههب دقع و جاودزا تنحم و جنر یتح و دوب

دوب!! هدیرخن



یتام و یدرس و دییود ما هدز خی تسوپ ریز مشخ مک مک

دش؛رگا یفصولا دیاز یگتفرگرگ و امرگ هب لیدبت مندب

لباقم رد یگتفیش و تقامح هجرد نیا ات یرپ و مردام

نیا ات زورما دادرهم کش نودب ، دنداد یمن ناشن دادرهم

مهتم داد، یمن داب ارهب ما هداوناخ تیثیح ، اورپ یب دح

هک دندوب هامیرپ و مردام اعطق دادرهم لبق لوا فیدر

اههب یمیدق ؛ دندوب هدرک ایهم هناخ رد شروضح طاسب

تمرح و مارتحا هک یا هناخ هک دنتفگ یم فاصنا قحو

دوش، یم زاب نآ هب نیطایش و سیلبا دورو ،هار دوشن ظفح

ریسا وحلا دندوب هتفرگ هدیدان ارم ی هتساوخ ما هداوناخ

! میدوب دادرهم نوچ یسیلبا رصح دحو یب گنرین

مدیمهف ماو هدمآ دوخ هب مکوکان و دنلب یاه سفن یادص اب

ریز هب رس کشخ یا همسجم نوچ هک تسه یا هقیقد هد

اوه یب مهاگن و متفرگ ارباال مرس ما، هدنام حتلا نآ رد

، سوحنم دیفس ی هفحلم نآ یاج ،هب تسشن هامیرپ یور

هدروخ رف یاهوم و دوب هدیشک نت هب یا همروس یوتنام

دوب! ینامز ره زا رت هتفشآ شیابیز ی



ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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رد شرس دوب، هدرک هلا چم ار شدوخ راوید ی هیواز رانک

هناش دزو یم قه قه ادص دوب،یب هدرک ورف شا هنیس

! دروخ یم ناکت شیاه

shabfanoos@

بذعم و هدز لجخ وا یاج مدش،نم یم بآ وا یاج نم

وربمال زور حلاو نیا تسناوت یم هنوگچ ،وا مدوب

؟! دروایب ماود ار شهانگ ندش

بصعت نتشاد تسود و نایاپ یب قشع کی یام هطبار



دق دهاش و میدوب هدشن گرزب ابمه یکدوک زا دوب؛اما راو

راب ریز زا هامیرپ مدش قفوم یتقو ؛نم میدوبن مه ندیشک

هک مهدب تاجن نیرسن میا یردامان یاهرازآ اهو هجنکش

یناوج ونم دوب یا هدیسر غولب هب هزات ناوجون رتخد

نسوسلا ؛اما میدیزرو یم قشع مه وودسهلا،هب تسیب

یمرش و مارتحا راصح کی هشیمه سهلا، دنچ یرود و

یئزج ندرک حرطم یارب یتح هک درک یم داجیا ام نیب

هلئسم نیا دیاش و میتشاد مرش مه زا یهاگ مه لئاسم نیرت

هب دادرهم یهاوخ رطاخ ثحب تقو چیه هک دش ثعاب

هب تبسن ومکلا مامت ار وا ونم دوشن زاب ام نیب یتسرد

! منکن دعاقتم ، دادرهم عاضوا ندوبن دعاسم

ره یارب قاتا نیا طسو هدمآ ور شیپ طیارش نیا حلا

ار نامدوجو ، ندنک ناج نوچ و دوب یندشن مضه ام یود

! تخاس یم تمالیش

شلباقم تسرد و مدرک یورشیپ شتمس ، متخرک یاه مدق اب

!! مداتسیا یتناس دنچ ی هلصاف رد

و درک یم تباصا شتروص هب مظیغ ورپ دنلب یاه سفن



درک! یم اررپ مشوگ شا هدیرب یاه قه قه یادص

یادص حملااب نامه ،اب دندوب هدش دیلک مه یور میاه نادند

مدز: شخ،بل زا هدنکآ

ماه!! مشچ نک،وت هاگن نم _هب

هجض هب لیدبت رابنیا قه وقه درب نییاپ رتشیب ار شرس

دش.

و مدرب شا هدش سیخ ی هناچ ریز ار مزرل زا رپ تشگنا

خرس شا، یباتهم ی هرهچ ، مدرک دنلب ار شرس یتخس هب

دوب! خرس

دش: هتخیمآ هنادرم ضغب اب میادص

!!.. یتنعل نک هاگن ماه مشچ وت مگیم _

مکحم و تسب دوب، هریخ یرگید تمس هک شیاه مشچ

درک: اوجن موهفمان و هدیرب و هدیرب ، درشف

مراد ... نوریب ورب ادخ وروت ... مریمب شاک .... مریمب شاک _

منک!! یم قد



رد یتح دوب، درد رپ مدوجو ،مامت مدرک شهاگن هدنامرد

یم رد هشعر ارهب ،منت شگرم تبحص مه، طیارش نیا

! دروآ

دوب، بیجع مدوخ یارب هک یا هتفرگ جوا یادص ابنت

مدز: هرعن

هاگن نم نک،هب زاب ور تا هدیرد یاه مشچ نوا _متفگ

نک....!

ار شیاه کلپ ، دیرپ یاج زا سرت واب دروآ ارباال شتسد

نوخ هکحاالهب شگنر زبس یاه مشچ واب دوشگ مه زا

!.. تسیرگن نم هب همهاو زا دوب،ابرپ هتسشن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #



shabfanoos@
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زبس یاه هلیت نآ رعق مدش،رد قیقد شیاه مشچ قمع رد

تیصعم دوب، باذع دوب، ،هانگ دوبن وایح بجح رگید

دوب...!!

لباقم رد ما یگدنز مامت رد نیلوا وراب تسکش مضغب

ینایرگ ناالنو یادص دش،اب ناور مکشا یرگید صخش

: مدرک همزمز کالهف

!!.. تسین هگید ... تسین ... تسین _

shabfanoos@

یور فیک و وتنام اب مردام دشو زاب هرابکی هب قاتا رد

ام کیدزن ار شدوخ تعرس دش،هب قاتا دراو ششود

یلیس هدز ساره یا، هدش داشگ یاه مشچ واب دناسر

: دیسرپ و تخاون شا هنوگ هب یا هتسهآ



نامرآ ، دینکیم هیرگ ودات امش هدش،ارچ یچ مگرم _ادخ

؟! تسین هدش،یچ هدب،یچ باوج

تمس و متفرگ هامیرپ نامشچ باق ارزا ما هریخ هاگن

نیدنچ مظیغ و نونج ، مردام هراظن ،اب مدیخرچ مردام

مدز: دایرف لر تنک نودب دشو فعاضم ربارب

؟! تسین یچ ینود _یم

رب هرعن و مداد ناشن ار یرپ ی هرهچ ما هبابس تشگنا اب

: مدروآ

مارتحا ... تسین یدنبیاپ .. تسین ...ایح تسین تیموصعم _

مگب؟! مزاب ای هیفاک ؟! هیفاک ... تسین شزرا ... تسین

مهاگن هدز کش و تفرگ شناهد لباقم ار شتسد مردام

و متشگرب هامیرپ تمس اددجم و مدش مردام یخلا درک،یب

: مدیسرپ ، یراجنهان دایرف اب ماوت اب

ال مزاب ، تسه دنگ مزاب ؟!ای هامیرپ هیفاک _

نوهنپ و نتفر بآ ریز مزاب ؟! تسه ینوشوپ

؟! تسه یراک



دز: بل موهفم ان یراز و عرضت اب

.. شاداد _اد...ااد..

ی هنوگ یور و تفر دوخباال رس یک متسد مناد یمن

ار شا یسلطا تروص و تسشن مزیزع نیرتزیزع ، سیخ

درک. یدرد یرپ هدیشک نامهم

هکسکس هب لدبم شاه هیرگ دشو مخ ما یلیس تدش زا

دش.

هشوگ ووت مدوب تشاداد ...نم یضوع شاداد وگن نم _هب

هلب تاس و روس بندلا ووت مدنک یم نوج ناتسرامیب ی

و مدوب تشاداد ..نم یدوب وور مشچ یب نوا اب تنورب

هب یدیشک ور زاب سوه نوا یاپ ووت مدوب تبرغ ریسا

.... عورشمان و تولخ ووت هنوخ نیا

: مدرک همزمز بل ریز و مدز سفن سفن

هللا..!! رفغتسا هللا... رفغتسا _

و راشف رپ رابنیا و تفر شا هناچ ریز متسد هرابود

: متفرگ ارباال شا هناچ کاندرد



؟!یب یشب دنبوراب یب هک مداد تتاجن نیرسن تسد _زا

؟! یشب تفص ایحویب

رهش،اتوت نیا یاه هاگداد نیا وت مدنک ینوج هچ ینود یم

سپ همه ینود ؟!یم متریغ یب یاباب نوا زا مریگب سپ ور

یاه بش نیرتهب ینود ؟!یم تفر میا یناوجون زادنا

نورق ود بصم ،هکال مدنوم رادیب حبص دوخ ات میا یگدنز

یشب مناخ ، یشب یسک تدوخ هساو دایب،ات متسد لوپ

مناخ...!! .... هامیرپ

... سوه عفر ی هلیسو هن مناخ

و عمج ار ما هلمج یقبام عقوم وهب تفر مناهد یور متسد

کالمو رایتخا هک دوب بهتلم یردق هب مدوجو ، مدرک روج

! متشادن ار میاه شنکاو

هتخیمآ میاه هملک یادا نایم رد مدنلب یاه سفن یادص

دوب:

یچ...؟! ینعی مناخ ینود _یم

دنلب مردام غیج و مدیبوک شا هقیقش یور یمکحم تشم



دش.

یچ؟! ینعی ینود یم یتنعل _

و تروص رسو نتفرگ هناشن و دوب نم تشم هرابود

نم! درک مارآ یارب مردام وقتالی هامیرپ یاه فتک

و تشم ره ؛اما مدوب شعترم و ناشیرپ ، مدوب حلا یب

ار شدوخ مردام مهد، همادا هک داد یم یرتشیب توق یلیس

ار ناممادک تسناد یمن و دوب هتخادنا ونم یرپ نیبام

یم سفن سفن و مدیسرپ یم مدز،وسلا یم تشم ، دریگب

یور و مدش هدیشک تشپ زا یدایز تدش اب هرابکی مدز،هب

مدش. باترپ هامیرپ تخت

تقو دنچ فداصت فعض ، مدرک هاگن ار میوربور یجیگ اب

دادرهم روضح هجوتم هزاتو دوب هدش هریچ مندب رب شیپ

ارهک هامیرپ و دوب هتسشن نیمز یور مدش، قاتا طسو

هدزمغ یادص دوب،اب هدش ولو نیمز یور زارد هب زارد

داد: یم ناکت دزو یم ادص یا

نزب فرح .. نزب فرح ادخ ور وت هامیرپ .. یرپ ... یرپ _

هدش...؟! تچ یرپ ... مزیزع



باوج ،هب دروآ شروی نم تمس و درک اهر ار هامیرپ

و تشاک مکف ریز یمکحم تشم ، یرپ هب میاهدگل و تشم

و دوب هدشن بوخ یتسرد هب مکف زونه دش، دنلب مداهن هآزا

هجیگ دوب،رس هداد رارق متش دروم ار هیحان نامه دادرهم

مداد، هیکت راوید ارهب مرس حلا ویب متفرگ یدیدش ی

نیمز ارزا ووا تفر هامیرپ یاه هناش ریز دادرهم تسد

درک، دنلب شیاه تسد یور و تفرگ ششوغآ درک،هب دنلب

راولش یتح و دوب نوخ هب هتشغآ یرپ تروص زا یمین

هک ینوخ در هدهاشم دوب؛اب ینوخ تشاد نت هکهب یدیفس

مرس زا یتلو دنچ قرب هرابود دوب، یراج شیاهاپ نیب زا

و مدرک دنلب نیمز ارزا متخرک مسج یتخس وهب تشذگ

اب دادرهم هب ور

متفگ: رشت

هامیرپ هب تسد ، شیرب یم ،اجک یتنعل نیمز شراذب _

!! نزن

تفگ: یبصع دزو سپ شلباقم زا ارم راجزنا اب دادرهم

هریم یم هراد ینیب ،یمن رونوا مار یولج زا وش _مگ



.... هاگنامرد شمینوسرب ،دیاب یضوع

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

امش تساوخرد هب هقوشعم تاجن یابیز نامر کنیل

https://t.me/joinchat/AAAAAEOJ147D_

6q8gUfp3w
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نیمز ارزا ووا تفر هامیرپ یاه هناش ریز دادرهم تسد

درک، دنلب شیاه تسد یور و تفرگ ششوغآ درک،هب دنلب

راولش یتح و دوب نوخ هب هتشغآ یرپ تروص زا یمین



هک ینوخ در هدهاشم دوب؛اب ینوخ تشاد نت هکهب یدیفس

مرس زا یتلو دنچ قرب هرابود دوب، یراج شیاهاپ نیب زا

و مدرک دنلب نیمز ارزا متخرک مسج یتخس وهب تشذگ

اب دادرهم هب ور

متفگ: رشت

! نزن هامیرپ هب تسد ، شیرب یم ،اجک یتنعل نیمز شراذب _

تفگ: یبصع دزو سپ شلباقم زا ارم راجزنا اب دادرهم

هریم یم هراد ینیب ،یمن رونوا مهار یولج زا وش _مگ

! هاگنامرد شمینوسرب ،دیاب یضوع

shabfanoos@

تعرس دادن.هب یتفلا خم چیه لا جمودرکن نم هب ییانتعا

دشو جراخ قاتا زا تشاد شوغآ ارهب یرپ هکیلا ردح

دش. هناور شلا بند مههب مردام

تشذگ متفر.دعب او یرپ تخت یور مه لا،زاب وحیب گنم

یب ،اب دناسر مبل اررب مناج مکف درد و شزوس یقیاقد

صرق و مدناسر هناخزپشآ ارات مدوخ یتخس هب یرارق



یعس و مدش اهر ییاریذپ هپاناک یور ، متفای یوق نکسم

یا هرذ زا هکلب مراشفب مه یور ار میاه مشچ یمک مدرک

دوش! هتساک ، میاسرف تقاط درد مجح زا

اب دوب،اما دوب بش زا یتعاس هچ یتسرد هب متسناد یمن

مه زا میاه کلپ دوب هداتفا مناج رب هک یفیفخ زرل ساسحا

یاهوزاب و متخادنا مفارطا ماهب یلا مجا دش،هاگن هدوشگ

. مدرک شزاون ار مدرس

ار میاه مشچ هک ردحیلا یتخس بش،هب یکیرات نآ رد

واب تخادنا ما یچم تعاس هب یهاگن مدرک یم زیر

ناشن ار بش همین ودومین هک تعاس یاه هبرقع هدهاشم

تسج هب راو برطضم و مدیرپ یاج زا رنف داد،لثم یم

. متخادرپ ملیابوم یوج و

در راب نیدنچ دعب هرخ وباال متفرگ ار دادرهم هرامش

: دیچیپ یشوگ تشپ شا هنیک زا ولمم یادص ، سامت

_وگب!

؟ یدرب اجک ور هامیرپ ، دادرهم یتسه یروگ مودک _



درک: اررپ مشوگ شا، یصرح یاه سفن یادص

وحلا هناتسرامیب ی هشوگ هامیرپ امش، تسش زان ددم _هب

. هرادن یبوخ لا وحا و

مدز: بل ترفن اب

،ره یشاب ردام زا رت نوبرهم ی هیاد دهاوخ یمن _وت

، هنوخ نودرگرب ور هامیرپ االن نیمه متسه هک یمنهج

تدوخ تسد راک هی یدید مرادن یمورآ باصعا نم نیبب

مداد..! مدوخ و

داد: خساپ هدرمش و یبصع

هک یتسه هجوتم ، نامرآ شکن نوشن طخو نم هساو _

یروجنیمه منوت یمن و هراد اوادم هب زاین ترهاوخ

ینک! شلپ لشو هرابود هک تتمدخ شمرایب

: مدیرغ تنوشخ اب

مین ات ،طقف دادرهم تسین اهحمیلا فرح نیا _نم

.... تعاس



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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دوب، سامت ندش عطق زا یکاح لا غشا قوب دتمم یادص

هدرک شوماخ ، متفرگ ار دادرهم ی هرامش هرابود هنارصم

نامهم یدرس بآ یناویل و مدرب هانپ هناخزپشآ تمس دوب،

مدرک ما هدش کشخ یولگ

shabfanoos@

نادنچ هن ییاریذپ ضرع و لوط رارق ویب یبصع .

راثن هک دوبن یهاریب ودبو مدرک یم یط ار نامگرزب



ددع تمس هظح یبمال تعاس یاه هبرقع دش. یم دادرهم

. تشادن یمامت نم بوشآ و دندش یم لیامتم هس

هب یرس و منزب نوریب هناخ زا مدوب نیا رکف رد

یادص اب هناخ رد هک منزب هناخ کیدزن یاه هاگنامرد

یوزاب هناطاتحم هک ردحیلا مردام دشو زاب یا هتسهآ

دندش. دراو دوب هتفرگ ار هامیرپ

تخادنا هناخ یاضف هب یهاگن ددرم و تشادرب یماگ دنچ

هکهب مدوب هداتسیا ییاریذپ کیرات تمسق زا یا هشوگ ،

لباقم ارات هامیرپ دش یم هک یوحن ره .هب مدمآ یمن دید

. دناشک شقاتا رد

ریگلفاغ ار ود نآ قاتا رد لباقم و متشادرب مدق مرن

زا یشنکاو ره رظتنم دشو شوشم ناشتلا ودح .ره مدرک

. دندوب هداتسیا تکرح نودب نم بناج

یتعاس لثم دوب،زاب هداد هیکت مردام هب هکیلا ردح هامیرپ

و درک ادیپ انحنا نییاپ هب شندرگ یراسمرش اب شیپ

دش. هتخود نیمز فک هب شهاگن

شمادنا باالیی یاه تمسق هب نم دمآ یم مدای هک ییاج ات



رد ار نوخ در تلع مه زونه ، مدوب هدرک دراو هبرض

ارتم مناور و دوب زومرم و لوهجم میارب شدیفس راولش

. تخاس یم المط

: مدیسرپ کوکشم و متسیرگن ود ره هب هنایوجزاب

؟! نیدوب هاگنامرد بش تقو نیا ات دوب شچ _

هب قح ی هرهچ واب تفای تراسج مردام وسملا نیا اب

تفگ: یبناج

هدش؟ یچ یسرپ یم ،هزات یدز شکتک گرم یاپ _ات

متفگ: هناراکبلط

هب یزاین دوب، دگل و تشم اتنچ ،طقف نکن شغولش دوخیب _

. دوبن نامرد تعاس دنچ

تفگ: و درک مهاگن گنگ مردام

یسرب اجک اههب فرح نیا اب یهاوخ هیچ،یم تروظنم _

؟

ار هامیرپ هک وردحیلا مداد رس یبصع و دنلب دنخزوپ



متفگ: راو هیانک مداد یم رارق بطاخم

بخ منوتود ره ،اب هدنوم زونه میسر یم اهاج یلیخ _هب

تباب یعطق حیضوت نم هب دیاب حبص دینک زاب ور نوتشوگ

هرذ هگا مسق مدوخ گرم ،هب نیدب حرش زورید ییوربآ یب

ور هنوخ ،نیا هنکن مباجم نوتحیضوت یا هرذ طقف یا

... نیدیشک داسف هب امش هک روطنامه مشک، یم شیتآ

هب یهاتوک هاگن ومغ یگدرزآ واب دروآ ارباال شرس

درک. هلا چم ار شدوخ وزاب تخادنا ما هرهچ

داد: خساپ هدروخ اج مردام

، شاب ینز یم هک ییاه فرح هجوتم ، نامرآ وگن دنرچ _

! ینزب ناتهب هبام یرادن قح وت

هک مدز یم سدح ما یتفرگ رگ سح و مندب ترارح زا

اراب مرس و مدیباس مه یور ینادند هدش، خرس ما هرهچ

مداد: ناکت ظیغ

یا،هب هگید زیچ ره ای تمهت ، ناتهب راذب وشمسا _



یب نوا هساو هدننک عناق لیلد حبص هگا طقف ادخ یدنوادخ

وت دادرهم یاورپ یب نداد ووجالن یخاتسگ و ییوربآ

نوترس ور هنوخ ،نیا نیشاب هتشادن نومیگدنز هنوخ

وهب مدموا هاتوک و مدرک ارادم یچ ره ،هسب هشیم بارخ

هشب. ظفح نوتمارتحا متساوخ مدوخ ماخ یخلا

ره شراسخر گنر و دیزرل یم سوسحمان یرپ یاهاپ

نوزحم و دیشک ار شیوزاب مردام دش، یم رت تام هظحل

تفگ:

. هدنومن تا هرهچ هب گنر نک، تحارتسا قاتا میرب _

ارم نیگنس و یخزرب یاه هاگن لمحت هک مه هامیرپ

مدق شلا بند هب مردام زا تیعبت هب هتساوخ ادخ ،زا تشادن

،نت دنوش قاتا دراو دنتساوخ هک یا هظحل و تشادرب

متفگ: دیکات واب تفرگ جوا میادص

نامام یاه ییارس ناتساد هب یراک نم مناخ هامیرپ _

یم باوج وت صخش دوخ زا طقف و طقف حبص ، مرادن

هنب رگم ، یشاب هتشاد نیتسآ وت یباوج هک نک ،اعد مهاوخ



ینک،منیا وزرآ ور نیرسن رانک ندوب هک مرایم ترس الیی

منود یم وهچ یدزمان ی هناهب دینک، ورف نوتشوگ وت

!.. مریذپ یمن مه مینک دقع اهزور نیا دوب رارق

رد تمس هرابود دوب، هدناخرچ نم تمس ارهک شخر مین

درب... هانپ شقاتا هب تقو توف نودب و درک جک قاتا

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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متفگ: دیکات واب تفرگ جوا میادص نت

یفاب هفسلفو ییارس ناتساد هب یراک نم مناخ هامیرپ _

باوج وت صخش زا طقف و طقف حبص ، مرادن مردام یاه

رگم ، یشاب هتشاد نیتسآ وت یباوج هک نک ،اعد مهاوخ یم



ینک، وزرآ ور نیرسن رانک ندوب هک مرایم ترس هنبالیی

منود یم وهچ یدزمان ی هناهب دینک، ورف نوتشوگ وت منیا

!.. مریذپ یمن مه مینک دقع اهزور نیا دوب رارق

رد تمس هرابود دوب، هدناخرچ نم تمس ارهک شخر مین

درب. هانپ شقاتا هب تقو توف نودب و درک جک قاتا

shabfanoos@

مقاتا تمس و مدرک اهر ار یکیرات و توکس قرغ سنلا

یاهارجام مسجت و دوب بش همین هس تعاس مدش. هناور

ره ،زا تفر یمن رانک مناگدید لباقم زا یا هظحل بشید

مضه هب رداق همقر ،چیه مدیشیدنا یم هیصق نیا هب یدعُب

.متح مدوبن دادرهم و یرپ ی هناحیقو و تسیاشان لمع

تایدنرچ نداد لیوحت و ینابز برچ اب دادرهم هک متشاد

مه زاب دوب،اما هدرک یهارمه هب راداو ار هامیرپ ، هناقشاع

. دهاکب هامیرپ مرج زا تسناوت یمن یمکح و لیلد چیه

اب سامم ار میاه تسد و مدیشک زارد تخت ی هشوگ

میاه تسد فک هب یگدرزآ و ترفن ،اب متشاد هگن متروص

ار مهامیرپ اه تسد نیمه دشاب یمن مرواب ، مدوب هریخ



اه هنحص نآ یروآدای یتح ، مدوب هتفرگ دگل و تشم ریز

ترفن و یرازیب سح و درک یم نوگرگد ار ملد مهحلا

میاجرس یرارق یب دش.اب یم رو هلعش مدوجو رد دوخ هب

ساسحا ، مدرک هقلح میاهوناز رود ار میاه تسد و متسشن

درک. یم رت شوشم ارم، مد ره یصقانتم و ریغتم

هتسشن مغ هب یاه مشچ و هامیرپ نوگلگ ی هنوگ یعادت

رد یرادگ هگ هک تخادنا یم هار هب مبلق رد یششوج شا،

شقاتا هکهب مدش یم ییاوه ، مکیرات و کچوک قاتا نآ نیب

قرغ ار شتروص رسو یاه یدوبک مامت و مربب موجه

ارم هکلب متفایب عرضت هب مدوجو مامت منکواب هسوب

هرهچ راو متیر یا هدنزگ و خلت رادشه مه زاب ،اما دشخبب

و ساسحا یرپ هلمج هناخ، رد لباقم برطضم دادرهم ی

دش یم روآ ،اردای یتنعل دیفس ی هفحلم ، هامیرپ هنامیمص

درک. یم تسس ار نتفر یاپو

هیضق نآ داعبا کت کت و متفر راجنلک مدوخ اب یردق هب

حبص جنپ تعاس مدش هجوتم و مدمآ دوخ هکهب مدیجنس ار

، مدیشک ارباال ،وتپ مدیزخ تخت یور یگدنامرد ،اب تسه

یور هامیرپ سکع باق اب مهاگن و مدز میاج رد یتلغ



درک. دروخرب تخت رانک یلسع

رد شتسدکی و دیفس تروص و مداد رس یترسح رپ سفن

و درک هلا چم ار دوب،مبلق مروتم و دوبک هکحاال سکع

اراب دوب،وتپ هدش زیربل هک یربص اب .ماوت دوبر ار مرارق

قاتا زا یدنت و راد فده یاه مدق واب مدز رانک تنوشخ

مدش. جراخ

قاتا رد درس ی هریگتسد ور متسد تقاط ویب ددرم

سبح ما هنیس رد ار مسفن مدش. شقاتا دراو و دیزغل هامیرپ

. دشابن رادیب هک مدرک وزرآ مبلق قامعا وزا مدرک

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

83_ تراپ #



نم، بلق دنت شبوک یادص زج ودوب توکس قرغ قاتا

یاه مدق هناطاتحم . دیسر یمن شوگ هب ییادص چیه

ورس دنکن دروخرب یاج هب میاپ هک متشاد یم رب یکچوک

متسشن نیمز یور هامیرپ تخت رانک . دنکن داجیا ییادص و

یقیمع باوخ ،هب متخود شا هرهچ ارهب مواکجنک هاگن و

یم نییاپ هبباالو هتسهآ شا هنیس ی هسفق و هتفر ورف

تفر.

shabfanoos@

دیسر یم مامتا هب مراک بش یاه همین هک هتشذگ یاه بش

هطقن نامه رد تسرد و مدیشک یم هامیرپ قاتا هب یکرس ،

ارم باوخرد شا هرهچ تیموصعم مدوب هتسشن هک یا

نودب تعاسکی ات یهاگ یتح و درک یم شدوخ بوذجم

ی هزادنا وهب متسشن یم نیمز ور شرانک یتکرح چیه

و یدب زا یراع دوجو زا شمتشادن هک ییاه سلا مامت

مدش. یم شمارآ و تذل قرغ ار، شا یکاپان

نامه دش، هدیزغل شا هنوگ یدوبک یور ار متشگنا هتسهآ



؛ موصعم وهن دوب ابیز هن رگید دوب،اما یباتهم تروص

مژناگ لفق مهاگن دزو گنچ ما هنیس رب ینیگنس مغ

: مدرک همزمز یفصو یب نزح اب هتسهآ دش. شدنلب

مایند ،ارچ یدوب نم یایند یتسنود یمن هگم ، یرپ _ارچ

لمحت ور مغ نیا یروج هچ نم ؟هخآ یدرک نوریو ور

؟ مشاب تندش دوبان دهاش مدوخ یاه مشچ اب یروج منک؟هچ

یور یمارآ ی هسوب ، مدرک راهم ار ما هدنهد رازآ ضغب

یدوبک یور راو شزاون متسد و مدز شناشیرپ یاهوم

دمآ. رد شخرچ هب شتروص

دنلب شتروص یور زا متسد عیرس و دروخ یفیفخ ناکت

دشوخآ عمج درد زا شتروص باوخ رد هراب کی دش،هب

شمکش و ولهپ دادتما رد شتسد نامزمه و دیشک یا هفخ

منهذ رب یمهبم و دنیاشوخان ساسحا مه دش.زاب تشم

دیاب حبص ، مدرک کرت ار شقاتا عیرس دشو ریزارس

دش. یم صخشم نایرج نیا فیلکت

، متساخرب تخت یور زا هککالهف دوب حبص هن یامد مد

هتشاذگن مه یور کلپ مه یا هیناث یتح بش لوط مامت



نیا زا شیب متسناوت ،یمن متشاد یکانتشحو درد ورس مدوب

دوب. هدیسر ارف تساوخزاب نامز منک، توکس

شقاتا رد هب دنلب ی هبرض متفر،دنچ هامیرپ قاتا تمس

مدش. قاتا دراو و مدنابوک

هامیرپ زا یربخ دوب،اما بترم شتخت یور یوتپ

جراخ قاتا زا رکفتم و متخادنا قاتا رود هب یهاگن . دوبن

مدز: ادص یا هتسهآ یادص مدش.ابنت

!.. هامیرپ ... یرپ ؟! ییاجک هامیرپ _

: مدیسرپ اوه ویب مدش مردام قاتا دراو

؟ تساجک یرپ نامام _

مشچ وردحیلا دیرپ باوخ زا یا هتسهآ نیه اب مردام

دز: بل راد شخ دوب، هدش درگ شدولآ باوخ یاه

. نیبب ور شقاتا وت ؟ورب تساجک منود یم هچ _نم

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #



shanfanoos@

84_ تراپ #

نامکچوک ی هناخ ی هشوگ هب هشوگ ، یرطخ سح اب ماوت

مدش قاتا دراو هرابود . متفاین ار هامیرپ ،اما مدیشک کرس ار

کوکشم . مدنارذگ رظن ارزا شقاتا عاضوا هنانیبزیت و

تسد دنچ نامه . مدوشگ ار شرد و متفر شدمک تمس

اهر بوشآ اراب مسفن ، دوبن دمک رد شمه کدنا سابل

. تسشن ما یناشیپ یور یدرس قرع و مدرک

shabfanoos@

صوصخم ارهک روارد باالی یوشک یبهتلم ابنت

ی همه راو شیوشت و مدیشک نوریب دوب، شکرادم

زا یرثا مدرک یم شواک هچ مدز،ره مه اررب شکرادم

جوا مصرح و نونج ، دوبن شا یلم تراک و همانسانش



مدز: دایرف و مدنابوک وشک یور یمکحم تشم و تفرگ

!.... یتنعل _

تهب و دناسر نم ارهب شدوخ مردام رد بوچراهچ نایم

: دیسرپ هدز

ینز؟ یم دایرف ؟ارچ نامرآ هدش _یچ

: مدیرغ و مدرک شهاگن یخزرب

؟ نامام تساجک یرپ _

تخادنا قاتا لخاد هب یهاگن و تسیرگن ارم جاو و جاه

تفگ: نئمطمان و

؟! تسین شقاتا وت هگم _

: مدیسرپ و مدز یبصع و رخسمت رپ دنخزوپ

؟ تساجک ینود یمن وت ینعی _

تفگ: یبناج هب قح نحل اب

. مدوب باوخ یدید هک تدوخ ، مرسپ _هنواال



ورف میاهوم نایم متسد و مداد ناکت بوشآ اراب مرس

تفر:

مه ور ییاسانش کرادم و شاه سابل هتفر، نامام تسین _

یب شتتفر زا وت هک منک یمن رواب نم ،اما هدرب شدوخ اب

! یشاب ربخ

ی هبرض و تسشن نیمز یور ووال لوه اب قاتا طسو

تفگ: وابنهلا دیبوک شا یناشیپ هب یا هتسهآ

؟ تساجک یرپ منودب اجک زا مگرم ربخ نم _هخآ

ور هچب نوا ردقنا میدش. تخبدب ، نامرآ یدرک نومتخبدب

هک یدز شکتک و یدرک دیدهت و یتشاذگ راشف تحت

دش تحار تلا داد.حاالیخ حیجرت رارق رب ور رارف تبقاع

شزا نک، شتساوخزاب نک عورش ، یتساوخ یم ور نیمه ،

ان هاگهانپ شا هساو هنوخ هک یدرک یراک . هاوخب باوج

هشب...! ینما

تفگ: دادو رس یا ،نهلا دیچیپ شدوخ هب رام لثم

تسدزا ،مک شکب نمو هچب ودات نیا تسد زا ادخ _یا



وت رتخد نوا ندش،هخآ منوج مهبالی ،انیا مدیشک نوشردپ

هانپ شهب هک هراد ور ،یک هسانش یم ور اجک رهش نیا

! هربب

: مدیرغ و مدرک شهاگن صرح اب

ام یتخبدب ببسم هک یسک . نکن ییامن مولظم ، نامام _هسب

نم! هن یدرک زاب هنوخ هب ور دادرهم یاپ هک ییوت دوب

نایم دشوزا تشم میاه تسد ، دادرهم مان یروآ دای اب

: مدیرغ ما هدش دیلک یاه نادند

! مراذ یمن تا هدنز ادخ ،هب دادرهم تمشک _یم

متمس مردام منک، کرت ار قاتا هک متشادرب زیخ تدش اب

: تشاد هگن تفس ار میوزاب و دییود

هک ینئمطم اجک زور،زا حلاو نیا اب یریم یراد _اجک

یریم ینک، هباپ یزیروربآ اجنوا یرن هتفر، دادرهم شیپ

! نیرایم مه رس هشک،بالیی باالیم نوتثحب اجنوا

فسات واب ندرک ادج میوزاب زا صرح اراب مردام متسد

متفگ:



تسد زا نارگن هک هنومب نیتشاذگ مه ییوربآ هگم _

هی مراذ یمن منکن ادیپ ور هامیرپ ات نکن کش ، میشاب شنداد

هرب... نییاپ دادرهم یولگزا شوخ بآ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfnoos@
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، مدناسر دادرهم هناخ رد یولج ار مدوخ روطچ مدیمهفن

ی هناخ نوفیآ گنز هفقو یب متشگنا هک مدمآ دوخ هب یتقو

اب همیسارس دادرهم دشو زاب ،رد درشف یم ار اتکی یاقآ

دش. نایامن رد یولج ش هریت یباکر

shabfanoos@

هک تفایرد نم کانبضغ و هتخورفارب ی هرهچ هدهاشم اب



یاه هرجنپ هب یهاگن . مرادن یباسح تسرد زور حلاو

جنک رت فرطنآ ارم . تسب ار ورد درک ناشترامع دنلب

: دیسرپ توهبم و دناشک راوید

ملق زا هک تسه ییازسان ، یتمهت ، یشحف زاب؟ هدش _یچ

؟ هداتفا

دش: تشم مگنچ شرد یباکر و مدرک شهاگن ترفن اب

؟ یدرک میاق اجک ور هامیرپ _

تفگ: یا هدیرپ گنر دشواب درگ شیاه مشچ

تردام و یرپ بش ،همین نامرآ یگ یم یراد _یچ

! مدرک هدایپ نوتنوخ رد لباقم تسرد

متفگ: هلصوح ویب مدز یدنخ رهز

.اال تسین بشید نم مروظنم هار، نوا هب نزن ور تدوخ _

؟ تساجک یرپ ن

نم، یاج و درک ادج ش هنیس یور ارزا متسد یصرح

: دیسرپ هناراکبلط وا



زاب هنکن هنک، یم راکیچ نم شیپ یرپ ، نامرآ وگن دنرچ _

؟ هبوخ ؟حشلا نامرآ تساجک ؟ یدز شکتک

میاه هرعن یادص دوب. هدش دمجنم میاه گر رد نوخ

و مدیشک یم دایرف ، تسکش مه رد ار هچوک توکس

مداد: یم ناکت تدش اراب دادرهم

شدوخ مهاب شکرادم ، یتنعل نکن یزاب شقن نم هساو _

یرارف ، یداد ش یرارف یضوع یوت هک مرادن کش ، هدرب

همه یتساوخ ،یمن ینوشوپب یدز هک ور یدنگ ات یداد

تندوب شایع هک یتساوخ ،یمن یتفص نوویح ننودب

و ضراعت و هنومب یرپ هک یتساوخ هشب،یمن نایامن

هرب. ول دوب تشاداد لثم هک یسک رهاوخ هب تیزارد تسد

هب رمک یصخش مودک ، یتسه ینوویح روج هچ وت هخآ

ور مرمک روجنیا وت هک هدنب یم شتسود یدوبان

... یتسکش

دشو روک مقطن ، ممشچ ریز دادرهم تردق رپ تشم اب

یناوغرا ش هرهچ گنر . متسیرگن هبوا هریخ یا هیناث



دز: بل هناضرتعم و نانز سفن دوب، هدش

زیچ،نیا همه ییب هکیترم مهفب ور تنهد فرح _

یضراعت مودک یباسح درم ینک یم فیدر هیچ تافرخزم

و عطق هکهب یدوب اجنوا وت رگم ، یزارد تسد مودک ،

تدوخ ی هشیر و گر ینک. یم مه الترس بعزخ نیقی

نوویح منود یم هک نم هنودن یک هدن،ره تبسن نم هب ور

یراک تفاثک ره لها نم،هک هن هدوب وت ردپ نوا تفص

یایم یتقو دوش، یم گرگ تبقاع مه هداز گرگ ، هدوب

و تدوخ القی یچ وره ینک یم زاب ور تنهد اجنیا

نیهوت یک هب شاب بقارم ینک یم مراب تسه تا هداوناخ

یتشاد روعش و قطنم ،مکی یدوب یعامتجا هرذ ینک.هی یم

دوب. ترانک االن ترهاوخ کش نودب

متفگ: نامزمه و مدرب موجه شتمس یمخز ربب لثم

و قطنم ماما، هداز گرگ ،نم مفیثک مدآ هی رسپ نم _هرآ

شرهاوخ هداز گرگ نیا ات نودب ونیا ،یلو مرادن روعش

! هریگ یمن مورآ ، هریگن سپ یضوع یوت زا ور

هدوبر ار مشمارآ زورید زا هک یا هنیک و صرح باوج هب



مدش. رو هلمح شتمس و دمآ شوج هب منوخ دوب،

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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،وا تفرگ یمن ندرگ ار شهانگ همقر چیه هک مه دادرهم

وا مدز یم هک یتشم ره ضوع و درک یهارمه نم مهاب

. دروآ یمن ومک درک یم مراثن یدگل و تشم مه

دروم نم رهاوخ ، مدوب هداد تسد ارزا مرهاوخ نم

ار هامیرپ ییوررپ مکلا رد دوب،وا هتفرگ رارق ضراعت

زا ییوم رات رگا هک درک یم مدیدهت و تساوخ یم نم زا



. دراد یمن رب مرس زا تسد دوش، مک شرس

shabfanoos@

هک میدز کتک ار رگید مه یردق هب هدقع و هنیک وداب ره

دوب.رد هدش دوبک و ینوخ نامیاه سابل و تروص رسو

ماحدزا رپ ناشرباع نودب و تولخ هچوک هقیقد دنچ نامه

نییاپ نامندرک ادج دصق مههب دادرهم ردام وردپ دشو

هچقت ،ره دندیشک یم ییوس ار ناممادک وره دندوب هدمآ

یرتن هبکال نامراک تبقاع و درکن یا هدیاف دندرک ال

میدوب مهتم ود ،ره دادرهم وهن مدمآ یم هاتوک نم ،هن دیشک

! راکبلط و

دادرهم راک هامیرپ ندش مگ هک مدرک اعدا نم یرتن ردکال

دوش. نشور دیاب شکوکشم ضراعت نایرج و دشاب یم

سپ دوب هدنام مک نایرج نیا ندینش زا اتکی یاقآ ادخ هدنب

زا ود وره تشادن وا زا یمک تسد مه شردام ، دتفایب

، دندوب توهبم و ریحتم تخس نم دیدج تیصخش هدهاشم

هک یرقوم و مارآ نامرآ نامه هک دیجنگ یمن ناشرواب رد

دنک،هقی یم یشک هدبرع ،حاال دنتخانش یم دوب سلا دنچ



هدرک زاب یرتن ارهبکال ناشرسپ یاپ دنکو یم هراپ

. تسا

راهظا و درک تیثیح یاعدا ، تخابن ار هیفاق مه دادرهم

و یراک کتک هیضق منکو تباث ار متمهت دیاب درک

دادواب حرش یرتن کال رومام یارب ار بشید ناتسرامیب

ووا مدروآ مرهاوخ رس مهبالیی زاب هک درک اعدا نیقی

ما. هدرک ناهنپ ار

و ثحب هب یدرسنوخ اب ادتبا نامه زا هک یرتن کال رومام

تیاهن دوب،رد هدرپس شوگ دادرهم نمو یاه شکمشک

تفگ:

منوت یمن نوترهاوخ ندش مگ تعاس هس رطاخ _هب

ودات ،امش هرذگب زور کی دیاب لقادح ، مهدب هدنورپ لیکشت

نیدرگب مناخ نوا بندلا نیرب یمه هقی نتفرگ یاج مههب

نینوت یم نیراد ییاعدا مه ،رگا هدشن مگ اعقاو دیاش ،

! هشیم یگدیسر تابثا تروص ورد دینک تیاکش

رظن فرص ، تیاکش زا ود ره نام ینورد لیم ربخالف

ناشن طخو مه هب یلک یرتن کال لباقم هکنیا ودعب میدرک



میدش. ادج مه ،زا میدرک دیدهت ار رگیدمه و میدیشک

زا یربخ مه ،زاب متشگزاب هناخ هب یدیماان و سای اب

وهب میتخیر مه یور ار نامیاهرکف مردام ،اب دوبن هامیرپ

هتفر اجنآ یرپ هک میدز یم یسدح نیرتکچوک هک اجک ره

میدز. ،رس دشاب

هداوناخ هکنیا متفر، هامیرپ ناتسود کت کت رد لباقم

،لباق دندرک یم هاگن امار یرادانعم هچحتلا اب ناشیاه

هک اصوصخم دوب، یا هدنهد رازآ و خلت سح ، دوبن فصو

. دندوب مدوخ یصوصخ درگاش اهنآ رتشیب

کاپ ناسنا مردپ دوب، اجبان ینم هراب رد دادرهم تواضق

،رد مدوبن هداز گرگ نم ،اما متشاد لوبق ، دوبن یملا وس

یگدنز یروج هک مدوب هدرک اهتالش سلا نیا مامت

هاگن کی اب سک ره هک مزاسب مدوخ یارب یا هنادنموربآ

دادرهم . دشاب یم اوس مه زا امووا هار هک دهدب صیخشت

خر ابهب حبص ،اما تسناد یم یبوخ ارهب هلئسم نیا مه

! تشاد ارم شجنر و رازآ دصق ما هشیر و لصا ندیشک



بش هایس نماد اراب دوخ یاج زور یانشور مک مک

ناتسرامیب ،زا مشاب هدزن رس هک دوبن ییاج و درک ضیوعت

یاه کراپ ات هتفرگ اه ماوقا و ناتسود اهو هاگنامرد و

. یناشن ودرو دیما یوس یروک زا غیرد هناخ؛ کیدزن

هب عورش و متشگرب هناخ هب رتزارد زااپ تسد

هکهن یهامیرپ و دوب یزییاپ درس ،بش مدرک یروخدوخ

شهانپ هک تخانش یم ار یسک هن دوب گنرز و ربز

! دهدب

رتدب یلا غش ریگ دنام،رگا یم هناخ زا نوریب ار بش هگا

؟! دندروآ یم شرس بالیی هچ؟رگا داتفا یم دادرهم زا

ییاذغ ؟ تشاد درس بش نیا رد یبسانم ششوپ ال صا

دوب؟ هدروخ

هسفق و مدش بلق شپت راچد ما یگدنز رد راب نیلوا یارب

ار مدوخ راب نارازه ، دیشک یم ریت کاندرد ما هنیس ی

شدیدهت شاک ، شمدناسرت یمن شاک ، مدرک یم نیرفن

راب هب ودنگ ییوربآ یب هک دوب حضاو ،رپ مدوب هدرکن

و تفس هنوگنآ ،ارچ دهدب تشاد یحیضوت دوب،هچ هدروآ



دیاش دنک، کرت ار هناخ هک متساوخ حیضوت وا زا تخس

یم لح نامدوخ نیب یوحن هب هلئسم ونآ دنام یم رگا

متسناد یمن هک دوب یتیعضو نیا زا رتهب اهراب ، میدرک

دنک؟ یم رحس اجک ار بش میاپ و تسد یب رهاوخ

همزمز هناروابان مدوخ واب مداتفا شا ینوخ راولش دای

: مدرک

ارمگ شدوخ تشحو و سرت وزا دوب هدش رادراب دنکن _

درک... روگ و

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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هناخ هک متساوخ حیضوت وا زا تخس و تفس هنوگنآ ارچ

یوحن ارهب هلئسم ونآ دنام یم رگا دیاش دنک، کرت ار

یتیعضو نیا زا رتهب اهراب ، میدرک یم لح نامدوخ نیب

اجک ار بش میاپ و تسد یب رهاوخ متسناد یمن هک دوب

دنک؟ یم رحس

همزمز هناروابان مدوخ واب مداتفا شا ینوخ راولش دای

: مدرک

ارمگ شدوخ تشحو و سرت وزا دوب هدش رادراب هنکن _

درک! روگ و

shabfanoos@

: مدرک اوجن هرابود

دح نیا هکات دوبن یرتخد هامیرپ ، هرادن ناکما _هن

هنک. یورشیپ

و مدرک هزات ار ما هتسخ سفن رمث یب یاهراجنلک زا کالهف

مدش. اه نابایخ و هچوک هناور هامیرپ نتفای یپ رد هرابود



یناشن درو بش رخآ ات هدش روط ره مدرک مزج ار ممزع

. مبایبوا زا

اددجم و متفرگ ضرق ار شروتوم یباالیی هقبط رسپ زا

یشک رس ار فارطا یاه کراپ اهو نابایخ و هچوک همه

. مدرک

تکمین زا یکی یور هدنامرد ونم دوب بش هن تعاس

هچ ،ره مدوب هدرک شوخ اج هناخ کیدزن زبس یاضف یاه

یرپ داد. یمن دق ییاج هب ملقع رگید مدرک یم رکف

نودب ، دشابن سدح لباق هک دزیرگب ییاج هک دوبن یرتخد

دوب. ارجام نیا تشپ دادرهم کش

باال یاه هلحم تمس ، للعت نودب و مدرک نشور ار روتوم

هاگن سر ریت رد هک یجند و کیرات ی هشوگ مدش. هناور

دادرهم نداد کیشک دصق وهب مدیزگرب ، دشابن دادرهم

نتفای یارب مسناش نیرخآ دادرهم . مدرک زیت ار مهاگن

یرس هرخ ،باال تشاد یرپ زا یربخ اعقاو دوب؛رگا هامیرپ

. دزیم هبوا

ورف یقیمع توکس رد هچوک دوب. هتشذگ یا هقیقد تسیب



بارطضا و شیوشتودوبن دادرهم زا یربخ و دوب هتفر

مسح ویب درس یاه تسد دوب. هدیرب ار مناما یرپ نتفای

یم مدق روتوم لباقم هتسهآ و مدوب مدز هرگ مه رد ار

دز.

هک مدش یم سای راچد دادرهم ندمآ نوریب هب تبسن مک مک

لیبموتا اب دادرهم دعب یقیاقد دشو زاب ناش هناخ رد

تعرس دش.اب جراخ هناخ طایح زا شگنر یکشم

تقو توف نودب . داتفا هار هب هچوک یاهتنا تمس یلداعتم

متروص یور ار مترشویس ،کاله مدرک نشور ار روتوم

تمس دادرهم . مشاب ییاسانش لباق رتمک ات مدیشک رت نییاپ

یم شبیقعت هلصاف مهاب ونم تفر یم یلصا نابایخ

. مدرک

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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یم بوخ ، مدوب هتفرگ شیپ رد ارهک یریسم

دادرهم یتعاس دوب،ود یام هلحم شدصقم . متخانش

هب صخشم ی هلصاف اب هفقو نودب ونم درک یگدننار

مهحلا دوب،وا هابتشا ماکال شا هرابرد مسدح ، مدوب شلا بند

ره هب رد هب نم،رد نوچو دوبن نم زا رتهب شزور و

یم رس یرپ نتفای دصق هب دیسر یم شنهذ هکهب ییاج

و دوب هدش یرارکت نم یارب طاقن نآ مامت هکنیا دزواب

دوخ دیما مه زاب ؛اما مدوب هدز رس یرابود لقادح زورما

دادرهم اللقا مدرک یم اعد ولد مداد یمن تسد ارزا

. دبایب ار وا دناوتب

shabfanoos@

زا ،نم دربن شیپ زا یراک مه دادرهم و دیسر اهتنا هب بش

رت. شوشم نم زا ،وا مدوب رت هتفشآ وا



ار حشلا یناریو شا، هرهچ دوهشم یگتفرگ و یدوبک

وا یارب هامیرپ مدرک یم رکف زور درک.اتنآ یم نایامن

هک متفایرد زور نآ .اما دشاب یم رذگ دوز سوه کی مکح

، شبلق زا یکچوک ی هشوگ شا،رد یزاب سوه عالهورب

وحلاو هامیرپ خیلا یاج و هدرک زاب اج وا یارب

دادرهم یرارق یب هدهاشم . دراد تیمها وا یارب شزور

اج مبلق یور ار ینایاپ یب ترسح رابغ هامیرپ نتفای یارب

وهب مدرک یمن اپرب ار تفلا خم یانب لوا زا شاک . تشاذگ

یم ار ود نآ هب یلوصا ییانشآ تصرف یتسرد شور

رس دادرهم نمو هک دیسر یمن ییاج هب راک هکحلا مداد

و میوشب اه نابایخ ریسا نارگن ولد هتفشآ ، ییاوسر نیا

یهانپ و هناوتشپ چیه نودب ، ینامیشپ و مرش رس زا هامیرپ

یم نما دشابن صخشم هک دوش ناهنپ ینولعمان یاج رد

ایهن..! دشاب

ناش، هناخ هب دادرهم تشگزاب دشودعب بش ود تعاس

هلوک رهش،اب رد ندز هسرپ یتعاس کی زا دعب مه نم

. متشگزاب هناخ هب یدیما وان ینارگن زا یراب



یاه غارچ مدش. دراوو مدناخرچ رد یپوت لخاد رد دیلک

هناخ رود ات رود یهاگن نوزحم دوب، نشور هناخ

مردام ، دناشک هناخزپشآ تمس ارم یگنشت سح ، مدناخرچ

زیم یور ار شرس و دوب هتسشن یروخ راهن زیم تشپ

دوب.

یرطب و مدرک شباوخ قرغ خر مین هب یهاگن فسات اب

مردام نم یادص رسو .زا مدیشک رس ار بآ یوتحم دیفس

: دیسرپ ووال لوه واب درک دنلب زیم یور ار شرس

دش؟! شادیپ ترهاوخ نامرآ دش یچ _
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رخسمت و مدنابوک زیم یور یناهن صرح اراب بآ یرطب

مدز: بل راو

. هشیم شادیپ امتح _هرآ

دوب،وسلا هدش ما هیانک ی هجوتم منحل زا هک مردام

.اب تخود یا هطقن ارهب شهاگن رکفتم و دیسرپن یرگید

یادص یدیلوت و بقع ،هب مردام لباقم یلدنص ندش هدیشک

. تسکش مه رد هناخ بش همین توکس شراجنهان

shabfanoos@

یم کوکشم یمهتم هکهب یسرپزاب لثم و متسشن شلباقم

ار شتروص یازجا کت کت منزب کلپ هکنیا نودب ، دشاب

مرظن زا مه ششنکاو نیرت یحطس ات مدنارذگ رظن زا

! دنامن رود

: دیسرپ هدز تام ، تسیرگن ارم جاو و جاه

زاب؟ هدش _تچ

متفگ: و مدز یجک دنخبل



. منئمطم ، تسین نارهت وت هامیرپ _

هدرکن وور ریز رهش نیا وت هک تسین یا هبنس خاروس

ناتسرهش ، شیداتسرف ،اجک مشاب

؟ نوجناخ شیپ هرآ؟

راب تتامش و تفرگ ناج شا هرهچ رد ریحت یاه هگر

درک: همزمز

ینک! کش تردام هب یدوب هدنوم طقف نامرآ هللا، _مسب

: مدیسرپ نظ و کش واب مدرک زیر ار میاه مشچ

ود امش یتیثیح یب نیا رهحلا منک،هب رواب یراد عقوت _

زا جراخ اهنت مه تعاس کی یرپ ، نیدروآ راب اتابمههب

هنابش کی هکنیا هب هسرب ،هچ دروآ یمن موود هنوخ نیا

سک چیه ،نوا هتشدنرد رهش نیا یاجک هشابن مولعم زور

یداتسرف الدب منود یم هنک؛هچ کمک شهب هرادن ور

یولج هتفیب بایسآ اهزا بآ ات تدم ،هی ییاج یناتسرهش

... شکورف نم تینابصع و صرح و هشابن مشچ



تفگ: یتحاران واب دروآ باال تنوشخ اراب شتسد

مراد حبص زا التور،نم بعزخ نیا نک عمج ! هسب _هسب

شرس ،هچبالیی ساجک ما هنودی یکی رتخد منک یم قد

! هنونظم نم هب مدوخ رسپ تقونوا ، هدموا

تفگ: ینازیوآ یاه بل واب درک یثکم

! نیرسن هنوخ ، تردپ یولهپ هتفر دیاش _

مداد: ناکت نیفرط هب هناعطاق ار مرس

ور نیرسن سوباک مه یرادیب وت یرپ ، هرادن ناکما _هن

!.. اجنوا هدرگرب هرابود زور هی هلا دید،حم یم

رانک یرطب بآ زا یا هعرج و مدیباس ینادند یگدنامرد اب

مردام هب باطخ یلر تنک لباق ریغ نحل .اب مدیشون تسد

متفگ:

،رس نیدرک هباپ ییوشبلب هچ مدوبن هتفه دنچ طقف _نیبب

مگرم ،ربخ نیداد دادرهم هب یراگتساوخ ی هزاجا دوخ

یاپ ،ارچ نیداد تبثم باوج یقح هچ هب ،هخآ هرادن بیع

رد ؟منوا یدرک زاب هنوخ نیا هب نم دوبنرد ور دادرهم



؟ ندوبن مرحم مه هب انوا هک یطیارش

؟هچ میتسه یک نم،ام ردام رانک،هخآ هب یانیا همه مزاب

،اب یدب داب هب ور سهلا دنچ تیثیح یتسنوت روطچ میا، هراک

وت ور مرحم وداتان یدیشکن تلا جخ نسوسلا نیا

ایهم نوشارب ور روجف و قسف طاسب و یتشاذگ اهنت هنوخ

یدیسرتن ؟ یدیسرتن ادخ ،زا یدیسرتن هک توربآ ؟زا یدرک

شتبقاع رکف هشب،ارچ هابت شا هدنیآ حول هداس رتخد نوا

شا هدنیآ مامت درک یمن مه رارف یرپ هگا یتح ؟ یدرکن ور

یمن ینعی ، یمهفب ونیا ینوت یمن دشووت ،هابت تخوس

!.. یمهفب یاوخ
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تفگ: ینئمطمان و نازرل یادص اب

مدب! حیضوت ،راذب نامرآ ورن _دنت

طسو متردق رپ تشم ، متساخرب تدش اب یلدنص یور زا

رد یگرزب کرت و تسشن یروخ راهن یا هشیش زیم

دش. ادیوه شطسو

shabfanoos@

هب زاب همین ناهد واب تفر رت بقع یمک تشحو اب مردام

دش. هریخ نم

: تفرگ یفعاضم ناج مدایرف

؟موه؟ یدب حیضوت ور _یچ

تسین مولعم هکنیا هدش، هراوآ ترتخد هکنیا ور... یچ اقیقد

! هدرم ای سا هدنز ، هیناتسروگ مودک

دش: هتخیمآ ضغب مکاب مک میاه ضارتعا

هی نویم نارهت یاه کراپ یزا هشوگ هی االنوت مدیاش _



الل منابز دیاش ،ایهکهن، هداوم یقاس و باوخ نتراک تشم

تیلا ح ،چیه هداتفا دادرهم زا رتدب یا هداز مورح هی ریگ

هدش... نومرس وت یکاخ هچ تسه

مداد: همادا عرضت واب مدز سفن سفن

سورعون ور ترتخد ،کت یدیسر تا هتساوخ _االنهب

؟! یدرک اتکی نادناخ

، مدرگب شلا بند ور رهش یاجک ، هدنومن مارب ینوج هگید

،هخآ نوریب مشکب یلا غش مودک تسد ریز زا ور مرهاوخ

، مباوخب تحار نیمز مراذب ور مرس یروج هچ هگید نم

؟ یباوخب تحار ینوت یم روطچ وت

تسد اب یا هتسشن کشا یهب هرهچ دزاب رود ار زیم

تفگ: و تفرگ ار میوزاب ینازرل

ادخ هب مرسپ نک لر تنک ور تدوخ ، نامرآ شاب مورآ _

! تشادن یدب لکش ینک یم گرزب وت هک دح نیا ات ارجام

یروابان و تریح واب مدرک ادج میوزاب ارزا مردام تسد

: مدیرغ



ترتخد هکنیا ؟ گرزب نیگ یم یچ هب امش ؟! دوبن گرزب _

؟یم تسین مهم هداد تروق ور وربآ و هدروخ ور ایح

اب یمنص چیه هک یدادرهم ، مدیسر یتیعضو هچ وت ینود

هب سابل هامیرپ دوب، هامیرپ اب تولخ ی هنوخ وت هرادن ام

هوشع دوب،اب دیفس ی هفحلم کی ششوپ ،اهنت تشادن نت

یتح ربمغیپ هب ریپ هب دز،اباب یم ادص ور دادرهم یرگ

یا هداوناخ یب رتخد مودک ،هخا نیشاب هداد مه تبثم باوج

شیمود یرپ هک هرایم راب هب ور حاضتفا نیا یراک لوا

؟ یراد بیذکت دصق زاب ای مگب مزاب هیفاک ؛ هشاب

دروخ رس یبوچ یلدنص یور حلا ویب تفر بقع بقع

درک: همزمز نئمطمان ،

لمع و مرج چیه بکترم انوا ،اما نامرآ هئوت اب _قح

! ندوبن یعورشمان

: مدرک رارکت رخسمت اب

؟!!! ندوبن _

تفگ: دادو ناکت هتسهآ ار شرس



دوب! یراج نوشنیب تیمرحم ی هغیص _

راو کیرتسیه ، مداتسیا هدز خی تکرح نودب یا هیناث

مداد: رس یهاتوک ی هدنخ

یم روصت امسر هگید ،وت نامام دازیرم تسد !... بجع _

! یفرط قمحا ابهی ینک

باالدمآ: ندمآ هاتوک ی هناشن هب میاه تسد

؟ دهاش وک کردم ،وک مدرک لوبق هشاب _

دز: بل بناج هب قح و تخادنا یاباال هناش یدیق یب اب

؛اما مرادن یکردم ، دندوب هغیص ابمه هامیرپ و دادرهم _

! مرادن ما یغورد

_ما هدازیرپ #
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تفگ: دادو ناکت هتسهآ ار شرس

دوب! یراج نوشنیب تیمرحم ی هغیص _

راو کیرتسیه ، مداتسیا هدز خی تکرح نودب یا هیناث

مداد: رس یهاتوک ی هدنخ

یم روصت امسر هگید ،وت نامام دازیرم تسد !... بجع _

! یفرط قمحا ابهی ینک

باالدمآ: ندمآ هاتوک ی هناشن هب میاه تسد

؟ دهاش وک کردم ،وک مدرک لوبق هشاب _

دز: بل بناج هب قح و تخادنا یاباال هناش یدیق یب اب

؛اما مرادن یکردم ، دندوب هغیص ابمه هامیرپ و دادرهم _

! مرادن ما یغورد



shabfanoos@

: مدرک رارکت بل ریز و مدیخرچ مردام هب تشپ

ینامز ات منک رواب منوت یمن هکحضم اعقاو ، هرادن ناکما _

نیا رگا و نیشاب هتشادن یدهاش ای هدننک عناق کردم هک

کت و مدنب یم یچ همه ور مشچ ، دینکن تباث ور اعدا

. منوشک یم همکاحم زیم هب ور نوتکت

***

زا دش،ارم هدنابوک م هناش رس یور هک یمکحم ی هبرض

نایم درک ترپ و دیشک نوریب مدولآدرد ی هتشذگ مهو

یم ارم یدیما هکابان دوب دادرهم ، میاهزور نیا ماهیا

: تسیرگن

نومه اجنیا منک، یم تادص مراد هتعاس ؟هی نامرآ ییاجک _

هریخ و ندرک غب یاج ،هب متفرگ ور شسردآ هک یا هلحم

ور فرط نوا هشیم نیبب نودرگب مشچ ، هطقن هبهی ندش

مینک! ادیپ

نودب و مدش هدایپ نیشام زا یا هتسخ و سوبع ی هرهچ اب



ار کچوک ذغاک مدش، هناور دادرهم بندلا هب زکرمت

ار شیاه مشچ هکیلا وردح دوب هتفرگ شتروص کیدزن

دوب. هدش قیقد اه هزاغم ولبات نایم شهاگن دوب، هدرک زیر

هدوسرف و یمیدق یرامعم قایس و کبس اب نابایخ دراو

میدرک یط ار نابایخ ورسباالیی ینحنم میدش،حتلا یا

یدنلب یاه ماگ یقرق رسای ناکد بندلا ،هب ناسرپ ناسرپ و

. میتشاد یم رب نانز سفن ار

ی هبسک زا ووج سرپ یلک زا دعب دوب هک یتنحم ره اب

یواکجنک وداب .ره میتفای شار هزاغم هرخ باال نابایخ نآ

لخاد میدش، شا یمیدق و کچوک ناکد دراو یفصولا دیاز

رون و فلتخم ناگدنرپ یاه هسفق هوبنا زا دوب رپ هزاغم

یاضف یا هدننک زئمشم یوب ، دیبات یم اضف رد یفیعض

یاهوم ام هدهاشم دوب.اب هتفرگ رب رد ار طیحم کچوک

شا هتسکش یوربا یاتو دناراخ ار شا یمدنگ وج یرفرف

ارباالداد:

؟ نوترما _

یفرح مدرک رت وبل میدرک هاگن مه هب هدنامرد ود ره



زا یا یتوس هنوگ ره زا تعنامم دصق هب دادرهم هک منزب

اب هدنشورف هب باطخ نم، یاج و باالدمآ شتسد نم، بناج

تفگ: یزومرم و صاخ نحل

! هداتسرف یترصن ور ام شتسار _

دادرهم یوزاب و تخادنا هزاغم نوریب یاضف هب یهاگن

: دیسرپ نانک چپ وچپ دناشک رت نییاپ هلپ ،ود تفرگ ار

؟! نوتطاسب وت نیراد دیدج دروم _

درک: اوجن وکالهف میدرک شهاگن گنگ ود ره

امش یترصن هگم دینک، یم هاگن ونم اه تشلپ لثم _هیچ

وای هناتسرهش یوجشناد هرتخد ، نوتسنج ،هیچ هداتسرفنور

اباب؟! هنن ورویب یرارف

اب ،ماوت داتفا شجک یرازهود نم زا رتدوز هک دادرهم

همزمز ششوگ کیدزن شبل جنک یزیمآ تنطیش دنخبل

درک:

_ما هدازیرپ #
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وب تسد وت نم هشاب ترظن دم یپیرت ره ،وت ناخرسای _

،یم میدموین سیِک ندرک یفرعم هساو زورما ،یلو مراد ملا

، منیبب کیدزن زا ور دنتسه اهرتخد هک یناکم میهاوخ

درک،یمن باختنا هشیمن هتخانشن و هدیدن هک یروجنیا

ینک! قمبلا لوجنب مهاوخ

shabfanoos@

داد: ناکت تنطیش اراب شرس دزو یدنخزوپ

! اهتشا شوخ نینچمه و یسانش سنج هک همولعم سپ _

تفگ: دادو رس یا ههقهق دادرهم

مناخ لگشخ نوا منیبب مد، یم تهب یبوخ لوپ ضوع _رد



؟ یراد یم هگن هلحم نیمه وت ور اه

یم نشور کدنف اراب شراگیس وردحیلا دیدنخ درم

و درک اهر هزاغم فیثک طیحم رد ار شراگیس درک،دود

: دیسرپ

همه نوا اب یا هشیش یاه سنج ،نوا بوخ رسپ _هخآ

؟! نرایم موود نوریو ی هلحم نیا وت نوش هدافا و سیف

شا یبوچ زیم ی هبل یور و تفر رتولج یمدق دادرهم

: دیسرپ درسنوخ و درک شوخ اج

؟! ناجک _سپ

تخادنا دادرهم هب یا هنایوجزاب و تام هاگن هدنشورف درم

تفگ: و

راکددم ای یرومام ینک یم وسلا یدایز نوج، رسپ منیبب _

ممهفب رظن هکابهی مدز رسوهلک نوا و نیا اب یردقنا ؟

، یتسه یچ بندلا وگب ینیسح و تسار ، یتسین یرتشم وت

مرادن دوخیب تقو ورب، شکب تهار تروص نیا ریغ رد

منک! شب و شوخ هکابوت



دز: بل هنارصم دادرهم

وت مراد نیقی هک رتخد هی بندلا ومنم یتسه لوپ بندلا _وت

هدب، لیوحت نم هب ور هرتخد ،وت یربخ اب شناکم اجو زا

هب یزاین اه تدم هکات منک یم رپ وت هسیک یردق هب نم

هدنک ادص رسو یب مه هیضق ،قلا هشابن اه دالیل نیا

! هشیم

ناکت یفن ارهبعالتم شرس و تسشن زیم تشپ هتفر او

داد:

نیتسه شلا بند هک ینوا هداد، هابتشا ور سردآ یترصن _

! متسین نم

: مرادرب زیخ تمس یمدق و مدرشف مه ور میاه نادند

وت شیپ اهرتخد یک هتفگ تدوخ االن نیمه ، هکیترم _د..

؟! دنتسه

داد له رت بقع ارم ما هنیس ی هسفق ور یراشف اب دادرهم

درک: همزمز یا هنایوجلد و مرن نابز واب

هدب،زا هبام ور سردآ طقف ناخ،وت رسای نکن تیذا _



! میایم رد تتلا جخ

: دیرغ هلصوح یب درم

زا تسد ، مسانش یم ور یسک وهن مراد سردآ نم _هن

! نیرادرب مرس

یتح و دوب ریسا یتفص ناویح دالل نینچ تسد مهامیرپ

ونز اهرتخد نایم رد ار وا یدصق هچ هب متسناد یمن

یم ادخ طقف ودوب هتشاد ،هگن دندوبن سملا اعطق هک ییاه

دص تنوشخ ،اب هدمآ وا رس ییاه هچبال نونکات تسناد

ارهکات شرغ ال مسج و متفرگ گنچ ارهب شا هقی ینادنچ

و مدیشک زیمباال تشپ ،زا دیسر یمن مه ینم هناش رس

مدز: دایرف

، تساهرتخد نوا نویم منم رهاوخ ، گسردپ ی هکیترم _

زا ور مرهاوخ یدیم ور هنوخ نوا سردآ االن نیمه

هن رگم ؛ مشکب نوریب یضوع و فیثک نز تشم هی نویم

منکو یم بارخ ترس ور ور هزاغم نیا مسق ادخ هب

! مراذ یمن هدنز ور تدوخ
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دز: دایرف نم بقاعتم مه درم

لحم یاهت ال مامت منک هراشا ،هی نکن دقدق نم هساو دوخیب _

مدیم! داب هب ور تنامدود اجنیا مزیر یم ور

و ندناوخ زجر و دیدهت یقیاقد ودعب دیشک باال نامثحب

شراولش بیج زا یکچوک دراک ندروآ رد ،اب یراک کتک

دناشک نوریب هزاغم زا ناشک ناشک یتخس هب ارم دادرهم ،

درک. مترپ شنیشام لخاد و

shabfanoos@

وا رس یور ما یلد قدو مامت و مدش دادرهم نیشام راوس



یم شراب دوب ملد رد هدش رابنلت هدقع هچ ،ره مدرک خیلا

درک، یم یگدننار یرارق یب اب هکیلا ردح مه .وا مدرک

دنک: توعد شمارآ هب ارم درک یم یعس

هک راوه دادو ،اب تسین شهار هک نیا نم شاداد _هخآ

، یشک دراک و دراک هشیم شهت ، تفرگ یرپ زا یدر هشیمن

ینک یم شراکان ینزیم ایوت هرایم ترس بالیی نوا ای

! یشیم ریسا

: مدیرغ صرح اب

یخیلا یب .وت یقمحا ، یرخ داد،وت باوج وت شور هک _هن

هی نویم ترهاوخ یمهفب هک یتسین نم یاج ، یرادن اتمه

نوا تبیه یدید یچ؟ ینعی هنورذگب راگزور دساف نز هلگ

دوب! زیگنا ترفن و هیرک ردقچ ور؟! ردپ یب رسای

مداد: همادا هدزمغ و راو نهلا

یم نوا ور نم رهاوخ تاروما هک نک رکف _حاال

،حاال مراذ یمن شتحار منک یم تیاکش شزا ،نم هنورذگ

! نیبب



درک: اوجن و تخادنا متمس یهاگن مین

هلا حم هک میرب شیپ میهاوخب یروجنیا ، نامرآ شاب مورآ _

مدآ وا شیپ هامیرپ امتح ، میتسین نئمطم مینک،امهک شادیپ

عهیلا،دیاب ولج میدموا مدق کی مه اجنیا هکات نیمه ، هشاب

. میسرب یا هجیتن اتهبهی مینک یروبص

متفگ: یکاش و هلصوح ،یب میدوب رهش یاه یکیدزن

یچ ،ره مرادن وت هلصوح ال صا مش یم هدایپ رانک _نزب

دوبن یلا عبانج یاهراکهاش ،رگا هشیم دنلب وت روگزا هشیتآ

دوبن یزاین و دوب شدوخ یگدنز هنوخ رس یسک ،االنره

. میشاب روخ مد یفیثک یاه مدآ نیچمه اب

درک،ردح کراپ ار نیشام نابایخ ی هشوگ یفرح نودب

وا دوب یا هتفگ ان یاه فرح زا راشرس ش هرهچ هک یلا

یکیدزن و مدش یسکات راوس ار ریسم ،دنچ مدرک کرت ار

باهتلا زا یمک هکلب مدرک یور هدایپ هب عورش هناخ، یاه

راجنلک مدوخ هچاب دوش،ره شکورف ما ینورد صرح و

یمبل، هشوگ یگراپ شزوس و دشن مبیصن یشمارآ متفر

درک. زیربل ار مربص



***

مدش، نامتراپآ دراو و مدناخرچ رد لفق نایم رد ار دیلک

نم ندید دوب،اب هتفرگ شوغآ هب یکچوک نسوک اویش

سالم یبل ریز ، دروآ نییاپ ششوگ یور ارزا شلیابوم

دش. هملا کم لوغشم هرابود دادو یدرس

بل هب شهاگن نآ مدش،کی در شلباقم وزا مدادن یباوج

دنک. شلیابوم زا ولد داتفا ما هدش هراپ

: دیشک تشپ ارزا متسد و داتفا هار بندملا

هدش؟ یچ تتروص نامرآ تمنیبب _

مبل مخز بجعتم و نارگن اویش و مداتسیا میاج رس راچان

دز: بل هتفر واو درک سمل ار

؟زا یدرک فداصت هگید نزب فرح هدش، یچ نامرآ _

؟ یدوب اجک حبص

مداد: خساپ کالهف

مدش! ریگرد رفن _هن،ابهی



درک: مهاگن راب تتامش دمآ، نییاپ مبل یور زا شتسد

ریگرد یک ؟حاالاب یراد خاالقاهمه نیا زا وت هگم _او

؟ یدش

هتخیمآ یاه هاگن نیا مهاب اویش ، متشادن یبوخ زور حلاو

دز: یم نماد حملا نیا هب رتشیب ششنزرس اب

، مراد مشبوخ ؛ مراد یگس یاه خاالق نیا ،زا مزیزع _هرآ

ریگ رد رفن ابهی هامیرپ ندرک ادیپ نایرج رس مزورما

مدش.

یور هرابود و تخادنا یاباال هناش یا هتفرگ ابحتلا

تفر: ورف هپاناک

فارتعا هب تبسن یرادن ییابا چیه هک هبوخ _

زا یرثا درو چیه هک تا،جهبلا هدشن ور تایصوصخ

، هراد همادا زونه شاه تیذا و رازآ ،اما تسین ترهاوخ

هک یسک ، مزیزع ینک یم هتسخ ور تدوخ یراد دوخیب

عاضوا االن شاب نئمطم هدرک رارف هنوخ زا سهلا راهچ

دش،اب ادیپ هک حملا ضرف الرب ،صا هرادن یا هنادنموربآ

هداوناخ ناماد هب ور یرتخد نیچمه ینوت یم ییور هچ



! ینودرگرب تا

داد: همادا یبل ریز راو همزمز

ال بندلا ،ام لسع وهام ترفاسم هریم یگدنز لوا مدرم _

! میتسه یشکندرگ و درمت و یزاب ت

ار شتسد ،چم مداتسیا شرس دشباالی روطچ مدیمهفن

سفن ، مدرک شدنلب لبم یور زا یدیدش راشف واب متفرگ

یگف وکال مشخ طرف زا ما هرهچ دوب، هدیرب و مظنمان میاه

تنوشخ و مدرک زیر ار میاه مشچ دوب، هتفرگ ،رگ زورما

مدز: بل مدرشف یم ار شتسد چم هک نانچمه راو

؟! یتفگ مرهاوخ تشپ یفیجارا هچ وگب هگید راب _هی

_ما هدازیرپ #
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شدنلب لبم یور زا یدیدش راشف واب متفرگ ار شتسد چم

مشخ طرف زا ما هرهچ دوب، هدیرب و مظنمان میاه سفن ، مدرک

و مدرک زیر ار میاه مشچ دوب، هتفرگ ،رگ زورما یگف وکال

بل مدرشف یم ار شتسد چم هک نانچمه راو تنوشخ

مدز:

؟! یتفگ مرهاوخ تشپ یفیجارا هچ وگب هگید راب _هی

shabfanoos@

و تریح دوب، هدرک هطاحا ار شنامشچ ِباق سرت

هریخ دوب، صیخشت لباق ش هرهچ رد حوضو هب یتشگرس

دوب، متروص یتناس دنچ رد هک شا هدز تهب یاه مشچ رد

تدش هکهب ما یگنتلد و قشع و تخاب ناج مباهتلا و مشخ

ناما ویب تفرگ توق ، متشاد شندرک بوکرس رد یعس

درک. یشکرس



حتلا نامه دشورد ،دازآ شتسد چم رود ما هجنپ راشف

مدوب هدش خلت ردقچ . متشاد هگن اوه رد مارآ ار شتسد

رواب ، مدوجو رد هقباس یب یخلت همه نیا موجه و زورما

دوب. ریذپان

لد دزورد هسرپ شتشرد یاه مشچ قمع رد یخملا

یگزات یوب یگدادلد ِمزب نیا زونه ؛ یتنعل " مدرک فارتعا

یم هنابز منت یاه لولس کت کت شرد هلعش ودهد یم

تنتساوخن یهاو یاعدا هنوگچ ، موشب گنس هنوگچ دشک.

یانمت ریوک ماونیا هنشت هکیلا ،ردح مشاب هتشاد ار

" دراد ندش باریس

دتسیاب تلباقم تا سهلا دنچ یایور دوب؛ یرباربان دجلا

یهاکناج ِداضت ینک،هچ شراثن هدید یدرس جوف جوفو

خی! هوک مشچ و دشاب رارق یب دوب،لد

ما، هرهچ یور شذفان و رگشسرپ هاگن ناکامک اویش

اه هاگن ی هرگ و یکیدزن همه نیا زا ونم دوب ناصقر

. بذعم وهَن مدوب هَنکالهف



هاتوک ات یدایز زیچ و دوب نتخاب هب ور ما هیفاق مک مک

هکنیا یروآ دای هکاب دوب هدنامن مدیدج عضوم زا ندمآ

هدرک ملع ودق هتفکشون ،درد میاهدرد همه رانک رد اویش

دنخزوپ دزو هناوج مدوجو رد تثابخ ، دشاب یم یا

: تفرگ اج مبل جنک یا هناحتاف

؟! تسه هتسد مودک صوصخم لسع هام ینود _یم

تخادنا یاباال هناش باوج یاج هشیمه تداع مههب زاب

دز. لز متروص هب هناواکجنک و

و دتمم متشگنا رس ،اب تفر شتروص تمس مارآ مارآ متسد

کی واب مدرک شزاون ار ششوگ الهل راد،ریز حتلا

هک یروط ، مدروآ کیدزن متروص ارهب شتروص تکرح

ندرک رپ تارج مه وج رفسمتا یتح ، نامیاه سفن مره زج

. تشادن ار نامنیب ی هلصاف

یارب دیاب دوب رت هاتوک نم زا ندرگ رسو کی اویش

مخ رت نییاپ یمک و مداد یم انحنا ار مندرگ ندش کیدزن

دش! یمن نیا زا رتهب مدش، یم

بت تروص هب هدیبسچ و سامم ما هدز وخی درس تروص



کلپ نداتفا شا یزیرغ شنکاو دوب،اهنت شبیهل ورُپ راد

زا یسوسحم ان زرط هب میاه تشگنا دوب. مه یور شیاه

و تفرگ شیپ رد ار شا هنوگ ریسم ششوگ الهلی ریز

. تفرگ تراسا اجارهب نامه تخس و تفس

دمآ باالرت شرمک ی هریت یور زا مرگید دازآ تسد

نامه ، شلداعت ندادن تسد زا دصق هب یهاگ هیکت نوچو

دنام. تباث اج

یزا هسلخ رد هدز ماهبا و گنگ یزاب نیا دادتما زا

زا ندمآ هاتوک دصق مشکرس ویخلا مدوب هتفر ورف رورغ

. تشادن ار هیور نیا

عا شیاه مشچ نتسب واب دوب هتخاب ار شدوخ لک هب اویش

لوهجم میارب یگتفشآ زا مجح دوب،نیا هدومن میلست الن

یکیدزن نیا هب نادنچ لیم ،رگا تشادن متسود دوب،رگا

میاه تشگنا راصح ریز شراد یبت هنوگ ؛ارچ تشادن

دوب؟! هتفرگ ضبن

سالح علخ ار دوخ و دوب هداد او یراک لوا نامه ارچ

دوب. هدرک



درک،اب شزاون ار اویش خر دشومین رت کیدزن متروص

،اما مدوب هتشاد هگن تخس و تفس تشپ زا هکنیا دوجو

ینیگنس و هدش تسس شیاهوناز رگید هک مدرک یم سح

ورف شندرگ رد مرس ، مدرک یم سح مشوغآ رد ار شندب

یاهوم هوبنا ی هتسد ، شندرگ ندیشک وابباال تفر

دش،مد نهپ متسد تسوپ یور تشپ زا ششکلد و ییامرخ

مدز: خالصار وریت مدیشک شندرگ تسوپ یور یقیمع

نایر نا،یب لدکی هک سا هتسد نوا صوصخم لسع _هام

همه هک یا هتسد نا،نوا هداسو فاص تسد فک نیع ،

!!.. هدوب موسر و بادآ ورلاو ور نوشیچ

دش خیلا شتشپ دشو اهر شرمک یدوگ یور ارزا متسد

: مدرک شتام و شیک و دمآ رت بقع و بقع متروص ،

نمووت..! _هن

! ینود یم یسک ره زا رتهب تدوخ ارچ،هک وگن

زاب همین شناهد و دوب هداتفا ود ود شهب مشچ کمدرم



ارحالیج شیپ تاظحل عیاقو شنهذ رد مک مک راگنا دوب،

اربا رورغ قریب زاب شا هدنزاب و رارق یب درک،هاگن یم

یدیفس یور شتسد ، یراب فسات دنخزوپ اب ماوت و دیشک ال

هنایکاش ژشداد، اسام یمک راجزنا واب تسشن شندرگ

ار شرورغ ندش درخ ، تفر بقع بقع دادو ناکت یرس

تسیرگن یم ارم ترفن ورپ یمخز یروج ، تشادن رواب

شیپ تاظحل ی هدش میلست و هتفر او اویش نامه ییوگ هک

! دوبن

هب ور یدنت یاه ماگ هدروخ ورَس دیخرچ فلا خم تمس

ماقتنا و صرح مامت و درب موجه قاتا لخاد ، تشادرب ولج

درک.. خیلا هدرم ردام ِرد یور ار شا هتفر داب رب رورغ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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اسام یمک راجزنا واب تسشن شندرگ یدیفس یور شتسد

درخ ، تفر بقع بقع دادو ناکت یرس هنایکاش ژشداد،

ترفن ورپ یمخز یروج ، تشادن رواب ار شرورغ ندش

میلست و هتفر او اویش نامه ییوگ هک تسیرگن یم ارم

! دوبن شیپ تاظحل ی هدش

هب ور یدنت یاه ماگ هدروخ ورَس دیخرچ فلا خم تمس

ماقتنا و صرح مامت و درب موجه قاتا لخاد ، تشادرب ولج

درک. خیلا هدرم ردام ِرد یور ار شا هتفر داب رب رورغ

shabfanoos@

ورف لبم یور دوب، هتسشن شیپ یتاظحل هک ییاج اقیقد

داد، وجالنیم منهذ رد نامز ،مه ضقانتم سح متفر.ود

هدرک راد هشدخ یمک ار شا یندشن مامت رورغ هکنیا زا

مه یفرط وزا متشاد یزوریپ و تذل سح یعون ، مدوب

دوب. هدرک مندرک هذخاوم هب عورش منادجو



لثم تمادن و ینامیشپ سح هک دوب هتشذگن یقیاقد زونه

اب یگدنز لوا هکوا دوب تسرد ، داتفا مناج هب یا هروخ

و توهبم ارم ش هجرد تصش و دصیس راتفر رییغت

متفر یم راجنلک مدوخ هچاب ره دوب؛اما هدومن ریگلفاغ

و متفر دنت یدایز زورما هک مدیسر یم هجیتن نیا هب رتشیب

سکعنم ار شراتفر یتشز نشور و حیرص ردقنا دیابن

نیا ،ارم شیپ یتعاس ِیاه یرایب مهدب دیاش . مدرک یم

دوب. هدرک هدنامرد و هدارا یب نینچ

درک یم بلس نم ارزا شمارآ مد ره منورد رد یساسحا

یعون وهب مورب قاتا هکهب درک یم مقیوشت اباهم ویب

مناد یمن ؛اما مروایب رد شلد ارزا شیپ تاظحل ی هیضق

ما یفرط دوب،زا تخس ندنک ناج نوچ میارب راک نیا ارچ

منک، ششخب یاضاقت هک مدوب هدرکن یهانگ وای مرج

رد رمق یفاک دح هب طیارش ، مدوب ریگرد دوخ اب تخس

دوب. هدش زوق باال زوق مه اویش یدرس و دوب،رهق برقع

یور کلپ یمک عفال دوب رتهب درک، یم درد تدش هب مرس

نیا یارب یا هراچ مدش رادیب هکنیا ودعب متشاذگ یم مه

دوب هتفرگ تسد هب اویش هک ینسوک ، مدیشیدنا یم لضعم



یادص هک مدش یم ولهپ هب ولهپ و مداد اج مرس ریز ار

. تسکش مه رد ار هناخ توکس راصح نوفیآ گنز

مهاگن متفر، نوفیآ تمس و متساخرب لبم یور زا حلا یب

ارهب مناهد دشوبآ قیقد نوفیآ کچوک روتینام یور

یوس نآ یگرزب لگ هتسد اب مردام مداد. تروق یتخس

دوب هدرب متام ارچ مناد دوب،یمن هداتسیا راظتنا هب ریوصت

اویش. قاتا ی هتسب رد هب مدوب هتخود ار مهاگن هدنامرد و

یگچاپتسد دشونماب رارکت هرابود نوفیآ گنز یادص

ات رود هب هنافاکشوم یهاگن . مدنازغل همکد یور ار متشگنا

کی نیا زا لقادح هک رکش ار ،ادخ متخادنا هناخ رود

باال لوغشم مردام کش نودب . مدوب هدروآ سناش عوضوم

. متشادن یدایز تصرف و دوب اه هلپ زا ندمآ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

Shabfanoos@
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ناشیرپ دوب. هدروآ موجه مناج رب یکحضم سرتسا

ادخ،حاال یاو " مدرک همزمز و مدنار بقع ارهب میاهوم

رگا هشن؟!" ایهم یدوز نیمه هب اویش ماقتنا طاسب دش یمن

مردام لباقم رد هک مدرک یم انمت و متفر یم شغارس

ار شا هدقع و صرح مامت هک متشادن کش دنک، یراد وربآ

مردام لباقم ، شکرابم رورغ نداد تسد زا رطاخ هب

دنک. یم ناربج

shabfanoos@

نامتراپآ گنز هک مدوب ددرم ، قاتا هب نتفرن ای نتفر نایم

.رد متشادرب ماگ رد تمس و مدیزگ دمآ.یبل رد ادص مههب

ی هسوب ، متفرگ مردام ارزا ردام لگ هتسد و مدرک زاب ار

و قاتشم هاگن هک نانچمه و تشاک ما هنوگ یور یقیمع

، تخادنا یم هناخ نویساروکدو بابسا هب یا هنادیرخ

، شبل ناکت نیرتکچوک واب درک شوخ اج لبم یور

درک: همزمز



،واال یدز مه هب شارب یهاگتسد مدو هدب،هچ سناش _ادخ

یلیخ هگید هنوخ یاه هلیسو منز یم مد هک سهلا دنچ نم

فافک همک، مقوقح یتفگ یم ندش،مادم هدوسرف و هنهک

! هدیمن ور هنوخ بابسا ضیوعت و رییغت

بل نانک چپ وچپ مدروآ ما ینیب یور ار متسد راب تتامش

مدز:

بابسا ضیوعت هساو ممشچ ور هشاب هونش، یم سیه _

منک. یم یرکف مههی یوت هنوخ

وزان دنلب یادص وابنُت تشذگ شنامشچ زا فعش قرب

تفگ: یراد

و رسپ شیپ مایب دوب،متفگ هتفر رس هنوخ ماوت هلصوح _

رانک رد ور ماش ومه مشاب هدز نوتهب یرس ،مه مسورع

! میشاب مه

یلطس ییوگ شا هلمج نیا دش،اب سبح ما هنیس رد سفن

یم بوخ ار مردام دوب. هدرک خیلا مرس یور ار غاد بآ

دوب،یم هدمآ اجنیا هب یجنس هتکن دصق هب زورما ، متخانش



ار ماش ثحب ادمع ، درادن اویش زا یشوخ لد هک متسناد

وایآ تسه حالج هدرَم دنچ شسورع دنادب هک دیشک شیپ

ایهن؟ دیآ یم رب شتسد زا یرنه ال صا

: دیسرپ هتسهآ رابنیا و درک مهاگن کوکشم

و شدرگ هتفر ییاهنت یگدنز لوا هک ،وگن تساجک اویش _

! دیرخ

مدز: بل هنایشان و نئمطم ان

منک! یم شادص مریم ،االن تسه _هن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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هنوگچ مردام ِلباقم رهاظ ظفح رطاخ هب دناد یم ادخ طقف

یا هتسهآ و هاتوک ی .هقت مدناسر قاتا رد لباقم ارات مدوخ

یتخس ارهب مناهد .بآ دنامب رود مردام رظن زا هک مدز

مدش. قاتا دراو و مداد تروق

shabfanoos@

تن رد ندز خرچ لوغشم و دوب هتسشن تخت ی هبل یور

. مدرک یا هفرس کت و مدش کیدزن هبوا رس تشپ دوب،زا

یلبق هبحتلا اددجم و تخادنا متمس یهاتوک هاگن

: مدرک همزمز همدقم .یب تشگرب

! هدموا مردام _

داد،یب تخت تشلا ارهبب ور شا هیکت و دیخرچ یمک

تفگ: توافت

شا؟! هتخاس نم تسد زا یراک _بخ،هچ

متفگ: عطاق و یدج

اجنیا هرارق مه ماش ،هزات یتسشن اجنیا هتشز ، نوریب _ایب



! هنومب

تفگ: رخسمت دزواب یباذج دنخ زوپ

؟! مراذب راب یزبس همرق شارب یراد عقوت هنکن _

یرت مالمی نحل اب رابنیا و متسشن تخت یور شکیدزن

متفگ:

ابمههی نوریب میرب وشاپ ،اما مرادن یعقوت نینچ _هن

میدب. مردام تسد هنوهب مهاوخ مینک،یمن یم شیراک

هدش، مرن یمک مدرک سح هک هتفرگ دوخ هب حیتلا شهاگن

تفگ: راو هنعطوو توافت ،یب یرواب مکلاان رد اما

یولج یراد وربآ ، دایمنرب نم تسد زا یراک مفساتم _

نزو صوصخم عیلا، طیارش ندرک دومناو و رهوشردام

نمووت! لا ثما ،هن تسه یعقاو یاهرهوش

متفگ: هدروخ اج

ید؟ یم لیوحت نم هب ور مدوخ فرح یراد _

هب ارچ مناد ،یمن تشگرب شقباس وهبژتس دادن یباوج



گنس مردام یولج هکنیا رطاخ ،هنهب تفرگ ملد هرابکی

اب دوب شوخ ملد هک تفرگ تباب نیا مدش؛زا یم خی یور

منک؛اما یم جاودزا دراد متسود و مراد شتسود هک یسک

دوب هتفرگ شیپ رد ار تفلا خم یانب مه لوا نامه زا اویش

یتیمها وا یارب مه میاه هتساوخ نیرت یئزج یتح و

شیپ طیارش نیا اب متسناوت یم اجک ات مناد ،یمن تشادن

؟ مورب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

@
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هت زا ،اما هتسهآ و مدرک هقلح شا هناش رود یتسد ریگلد

: مدرک همزمز و مدیسوب ار شا هنوگ لد،



ینم هلمج ،نوا نکن خلت ور نومتاقوا اویش، میرب وشاپ _

یمن هک ،وت مدعاسم ان یحور حِلا باسح هب راذب ور

فرح ابمه بش ،رخآ تشذگ یچ نم هب نوریب نوا ینود

مادم هک هراد یداریا هچ نمووت یگدنز هگم مینز، یم

! مینوبوک یم مه رس ووت مینک یم قامچ

Shabfanoos@

متفگ: نانیمطا ،اب مدیشک ار شتسد و مدش دنلب

؟! هگید یایم _

،اب ثکم یتاظحل دعبو دش هریخ میاه مشچ رد وطالین

نیمادک هب مناد درک،یمن هکت رازه ار مبلق شتسد ندیشک

یردپ مدش؛ یم تازاجم مرمع نایلا س مامت رد هدرکن هانگ

هب تبسن مه، ناویح کی دح رد یتح ادتبا نامه زا هک

وامارهبحلا درواین اج ارهب شتیلوئسم قح شنادنزرف

وهن تساوخ هن تقو چیه هک یردام درک، اهر دوخ

هلمج میاه،اب ندنک ناج مامت دنکوِهت کرد ارم تسناوت

یقیفر ، دیشک یم وزلا ِدحرس ات ینک"ارم یم هابتشا ی"وت

مقح رد ار شتقافر نکمم لکش نیرتدب هکهب دادرهم لثم



هک یرهاوخ درک، نوکیف نُک ار ما یگدنز و درک مامت

زور ردحلاو ارم و تفرگ هناشن ار مبصعت و تیثیح

یافج تبون مه نونکا ، تشاذگ اهنت هشیمه یارب ما یخزرب

مامت نایم مدرک یم سح هک یسک دوب، هدیسر ارف اویش

هک تسه یسک ،اهنت متشاد راک رسو اهنآ هکاب ییاه ثنوم

دصق هک یسک ، دربب امغی ارهب مبلق یتحار هب دناوت یم

رانک رد ار هدنیآ ی هیشاح یب یاه یتخبشوخ مامت متشاد

دوب هداد راتفر رییغت یسورع بش زا اقیقد منک، تمسق وا

اهر ماهبا و باوج یب یاه وسلا زا ییایند رد ار ونم

دوب. هدرک

اب نانچمه دوب،اما هدیشک نوریب متسد نایم ارزا شتسد

، مدوب هداتسیا شرس هکباالی ما هتفرگ ی هرهچ هب دیدرت

دوب. هدنام هریخ

ار یگتسکش ولد هودنا نارازه هک یا هتسهآ یادص اب

: مدرک همزمز دز، یم دایرف

نمات اب دهاوخ یم تلد هک یروج الره این،صا هشاب _

هکهب یتسین رفن نیرخآ و نیلوا وت نودب ونیا نک،یلو



ینک! یم بوکرس ونم ما هدرکن مرج

،مغعملا مردام هراظن اب هرابود و مدمآ نوریب قاتا زا

!!.. زورما هب تنعل دش، راوآ مرس یور

رد اویش نمو نیب هک یزیچ ، تشادن نایاپ شا یسحن ارچ

هلصوح یب مه دوخ هب تبسن ارم یتح دوب، هتشذگ قاتا نآ

. یرگید صخش هب دسرب دوب،هچ هدرک لسک و

مدعاسم ان عاضوا هب ما،یپ هرهچ هدهاشم هکاب مردام

: دیسرپ ددرم دوب، هدرب

هشوگ ، یتسین رسحلا رظن ؟هب نامرآ هدموا شیپ یلکشم _

! هدوبک مه تبَل ی

مداد: خساپ و مدرک اهر ار ما هدز مغ سفن

زا یکی وت میدوب هتفر دادرهم اب زورما ، تسین یروط _هن

میریگب هامیرپ زا یدر هکلب رهش، جراخ یاه هلحم نیا

! متسین نوزیم دایز زورما نومه میدش،رس ریگرد اجنوا

_ما هدازیرپ #



یتداعس _ منبش #

Shabfanoos@
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نآ زا رارف یارب دادونم ناکت یرس رثات اب مردام

هب مردام یاه باوج یوسلاو همادا زا تعنامم و هکلهم

. مدرب هانپ هناخزپشآ هب یاچ ندرک مَد دصق

shabfanoos@

،رد متشادن دیدج یاه هاگتسد مدو نآ زا هدافتسا هب تداع

و مدرک بآ اررپ یرتک ، متشادن ارمه شباصعا االن عقاو

هک مداتسیا نوزحم و رکفتم اجنامه . متشاذگ قاجا یور

دایب. شوج هب بآ

مه مردام مدرک سح و متفرگ مردام لباقم ار یاچ ینیس

: دیسرپ نارگن رابنیا ، درادن ار شیپ تاظحل طاشن نآ



؟ تساجک اویش ناج، نامرآ _

یخلا یب مردام ارچ نم یادخ ، مدرک شهاگن لصاتسم

شا یواکجنک رب شا ینارگن رگید متسناد دش،یم یمن

دوب. هدرک هبلغ

ربارب ورد هدناوخن سرد هک یزومآ شناد لثم

مدز: بل هداتفا ووال لوه هب شراگزومآ

اویش... شتسار اویش... _

تسشن ما هناش یور مرس تشپ زا اویش فیرظ تسد

مردام اب هنامیمص دنام. مامت همین مناهد رد ما هلمجو

تفگ: رهم ورُپ درک یسوبور

ماهوم ،ات مدوب هدموا نوریب مامح نوج،زا ردام هدنمرش _

. دیشک لوط یمک منک کشخ ور

تفگ: هوشع ورپ تفرگ متسد ارزا ینیس

نیشب ؟ورب یدیشک ور یاچ تمحز ارچ وت ناج نامرآ _



نم! اب اهراک ی ،هیقب مزیزع

زیر یاه قرع سوسحم وان متسشن لبم یور هناعیطم

ارهک شدنلب یاهوم . مدرک کاپ متشگنا رس اراب ما هقیقش

شا هناش یور دوب، هدرک عمج سپیلک اب شیپ یتاظحل ات

و گنر ،رپ یمک رظن شهب هرهچ شیارآ و دوب هدرک اهر

زولب اراب شگنر یا همروس ترش دوب.یت هدش رت باعل

دوب. هدومن ضیوعت یگنر یتروص حرط شوخ و ابیز

ار مردام "نمو منیبب ور ماش کرادت مریم ی"نم هلمج اب

شهاگن .رد متخود مردام ارهب مهاگن ونم درک کرت

هک یمگرد رس یعون دز، یم جوم یمگ رد رس یعون

او هدنخ ارهب مبل مه مدعاسم نادنچ هن حلا دوجو اب یتح

. تشاد یم

دش: دنلب هناخزپشآ یوس تمس زا اویش یادص دعب یتاظحل

! یایم هظحل هی نامرآ _

درک: همزمز یخوش و یسنجدب اب مردام

! هشاب هدزن یدنگ نیبب ورب وشاپ _



هدنامرد متفر. هناخزپشآ تمس و مدرک شراثن یا هرغ مشچ

ار مرس دز. یمن یفرح و دوب هداتسیا یا هشوگ

هدش؟ یزیچ مدیسرپ و مداد ناکت هنارگشسرپ

! رتولج _ایب

، مداتسیا شا یمدق دنچ ورد متفر رتولج بجعتم

درک: همزمز هناضرتعم

! هگید رتولج ایب نامرآ _هَا..

و مدرک اررپ هلصاف مدق دنچ مه زاب رت توهبم رابنیا

متفگ: رخسمت ،اب مداتسیا شا یمدق کی رد تسرد

مایب؟ رتولج منیا ایزا هیفاک _

تفگ: و دیدنخ تنطیش اب

! هشیم هکعیلا یایب هگا _هرآ

متفگ: هتفرگ

تراک ،وگب مرادن یخوش ی هلصوح الحلاو صا اویش _

هیچ؟



هناریگلفاغ و هرابکی درک.هب اررپ مدق وا،کی نم یاج

و تفرگ شوغآ هب مکحم ار مندرگ دشو دنلب شیاپ یور

درک: همزمز مشوگ ریز حتلا نامه رد

رواب ،اما مشاب تبلق ور یمخز هیقب لثم مهاوخ یمن _نم

ترخآ ی هعفد ، تسین مدوخ تسد ماهراتفر یرس هی نک

یهاوخ یم یروج ینک،ره یم یکی هیقب اب منم هک هشاب

،اما نزب هیانک و هنعط ، نزب داد مرس نک، تبحص نم اب

چیه یهاوخب وت هک ینوا دیاش راین، درد هب مبلق یروجنوا

تتشپ تنایفارطا لثم منم دهاوخ یمن مملد مشن،اما تقو

نک! مکمک منک یم شهاوخ منک، ورخیلا

ورد مدرک زاب مندرگ رود ارزا اویش یاه تسد هتسهآ

یور کشا یاه هرطق مدش، هریخ هدز تام شا هرهچ

دیشک یم جنر نورد زا رظن وهب دوب هدروخرُس ش هنوگ

هناهب ،هچ تخاس یم ارتمالمط مدوجو ناما یب یلا ،وس

شدوخ تسد شیاهراتفر هک درک یم راداو ار اویش یا

، مهاوخ یم نم هک دشاب ییاویش تسناوت یمن ،ارچ دشابن

دش؟ یم ،اما دوشن نم شجنر ثعاب تساوخ یم ارچ



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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ورد مدرک زاب مندرگ رود ارزا اویش یاه تسد هتسهآ

یور کشا یاه هرطق مدش، هریخ هدز تام شا هرهچ

دیشک یم جنر نورد زا رظن وهب دوب هدروخرُس ش هنوگ

هناهب ،هچ تخاس یم ارتمالمط مدوجو ناما یب یلا ،وس

شدوخ تسد شیاهراتفر هک درک یم راداو ار اویش یا

، مهاوخ یم نم هک دشاب ییاویش تسناوت یمن ،ارچ دشابن

دش؟ یم یلو و دوشن نم شجنر ثعاب تساوخ یم ارچ

@

هیکت اجنامه و مدرک یشزاون هتسهآ ار شدرس یاه هنوگ

و مدنابسچ ما هنیس ارهب شندرگ ، هناخزپشآ تنیباک هب هداد



شتروص یور شارزا کشا یاهدیراورم متشگنا رس اب

. مدودز

بلق نایم ، میدوب هدیسرن مه هب تبسن یکرتشم ساسحا هب

دیدرت مه قشع هب ود دوب،ره هلصاف اه خسرف نامیاه

، هاتوک تاظحل نآ رد هک دوب یرِس هچ مناد یمن ؛اما میتشاد

. میدوب شمارآ قرغ همین و هفصن یشوغآ مه نیا زا

زا اویش ِرس و مدیشک شتلا ح شوخ یاهوم یور یتسد

. مدرک ادج ما هنیس یور

هکهب یکشا در عیرس ، تفرگ هلصاف نم زا یمدق ود

شهاگن و درک کاپ دوب، هدش هایس شا یشیارآ داوم رطاخ

درک. تیاده یرگید تمس

متفگ: و متخادنا هناخزپشآ هب یهاگن ینازیوآ ی هرهچ اب

مینک! راکیچ ور ماش اویش _

تفگ: ددرم و دیشک ارباال شا ینیب

،یلو نرایب نوریب زا میدب شرافس یهاوخیم منود _یمن

هشن! هجوتم تردام ادص رسو یب



متفگ: و مدیدنخ هتسهآ

هاگن نومه ،وت یسانش یمن ور ترهوشردام زونه _وت

ِنامز تدم هتفر، راک هب اذغ وت یداوم هچ همهف یم لوا

! هتخپن ،یک هتخپ ،یک هدوب ردقچ شتخپ

داد: خساپ شوشم

؟ یرایم رد رس وزپ تخپ زا مینک،وت راکیچ _سپ

ار مرس موش، ما هدنخ عنام متسناوتن ، یتسار هب رابنیا

متفگ: و مداد یناکت راو یخوش

مرمع وت نم بوخ رتخد ادخ...هخآ هب تمحر ادگ، هب _ادگ

؟ یراد یراظتنا ،هچ مدرکن زپ بآ مه غرم مخت

تفگ: هدنامرد و دیزگ ار شبل

ما یراک وت، نیا میدیپچ هعبر مینک،کی راکیچ حاال یاو _

! میدرکن

واب مدرک زاب هناد هب هناد اهار تنیباک و رزیرف رکفتم

و متفرگ اویش تمس ، یناراکام یاه هتسب ی هدهاشم



: مدیسرپ

هیچ؟! ترظن _

درک: همزمز و درک یهاگن یضاران

و کبس یدایز لوا راب هساو ترظن هب منود _یمن

؟ تسین یحطس

هب قح ی هرهچ واب متشاذگ مرمک یور ار میاه تسد

متفگ: یبناج

! مرادن یتفلا ،خم یدلب وشرتهب هگا امش دییامرفب _

تشپ دوب هدرک لتخم ار شدید ارهک شیاهوم زا یا هتسد

تفگ: سرتسا واب درک تیاده ششوگ

. میرایب اجک ارزا شتخپ روتسد ،طقف هبوخ نیمه _هنهن!

واب مدیبوک ما یناشیپ هب هتسهآ یناراکام ی هتسب

: مدیرغ یگتخاس تینابصع

تخپ روتسد ،وت متفرگ نز هشوخ ملد نم رب ِداد _یا

؟ ینود یمن مه یگداس نیا هب یاذغ



دوب، هتفرگ مندوب یدج رب لمح ار نم هکحتلا اویش

تفگ: شوشم

اهربخ نیا یامزا هنوخ نک رواب ، نامرآ وشن ینابصع _

تقو رس راهن ماشو هشیمه دآ یم مدای هک ییاج ،ات هدوبن

نم.. هک دش ،نیا هدوب رضاح

جملا متسد ی هراشا واب مدرک عمج ار ما ههقهق یتخس هب

. مدادن شار هلمج ی همادا نایب

اهر ار شا هدش سبح سفن و درک کزان یمشچ تشپ

درک:

بآ مزاب یاوخ ،یم مدرک رکف هظحل هی نامرآ یاو _

ینک. یطاق نغور

بیج ارزا ملیابوم ، مدناشک زیم تمس و متفرگ ار شتسد

متفگ: و مدیشک نوریب مراولش

مینیبب تن، وت مینک چرس ،ایب شتقو رس هنومب وت هیبنت _عفال

! نزپ یم یروج هچ ور یرامرهز نیا

تدش وهب لیابوم ی هحفص یور میدوب هدش مخ ود ره



زا مردام یناهگان هکابسالم میدوب تخپ روتسد نتفای وحم

. میدیرپ یاج

یم هاگن مردام هب هدروخ واج هدیرپ گنر اه مهتم نوچ

تسیرگن امار جاو و دز.جاه یمن یفرح یسک و میدرک

: دیسرپ دیدرت واب

دوب! یشوگ نوا وت یربخ هدش، یروط _

مداد: خساپ هنایشان

ور اویش تسود دلوت یاه سکع میتشاد نوج نامام _هن

. میدرک یم هاگن

تفگ: هیانک دشواب درگ مردام یاه مشچ

هنیب، یم ور ماش کرادت هراد ناج اویش مدرک یم رکف _

ور نیگنس یاذغ کرادت دهاوخ یمن هنوسر یمن هگا هشاب

! هنیبب

متفگ: و متسیرگن اویش هب یعنصت ِنیسحت واب مدز یمسبت

یناراکام هرارق ناج اویش ، تسین ینیگنس یاذغ اقافتا _هن



! هزپب

هرابود هناخزپشآ زا جورخ عقوم دادو ناکت یرس مردام

مشچ ، تخادنا نامناج ووالهب لوه و تشگرب ام تمس

، دنارذگ رظن ارزا اویش یاپ ورسات درک زیر ار شیاه

صقن یب شیارآ و تشاک یاه نخان هب یرادانعم هاگن

: دیسرپ کوکشم اه، مظان نوچ و درک اویش،وحهلا

؟! یزپب اذغ هک یدلب ، تمنیبب _

درک زاب ار شناهد درک، هاگن نم هب عرضت اب عیرس اویش

هتپ هتت هب هدرکن عورش شار هلمج ،اما دهدب یباوج هک

یزپشآ تراهم نتشادن زا یگچاپتسد نیا مناد ،یمن داتفا

ی هنانیب زیر و هناریگ تخس یاه هاگن ِریثات دوب،ای شا

مردام

.

101_ تراپ #



" یتدوخ دز"رخ یم دایرف هک ییاه هاگن نامه زا مردام

تفگ: یراد شک دنخبل اب ماوت و درک مراثن

و هدش گرزب یگدنز و هنوخ نوا وت تنز هک هبوخ _

یگدنز لوا مه وت هک هبوخ نینچمه و هراد یبوِخ یزپشآ

شاج ،وت دیسرپ تنز زا یلا وس یسک یتقو ، یریگب دای

یدن! باوج

shabfanoos@

تفگ: هدرزآ اویش و درک کرت ار هناخزپشآ مردام

دایمن ششوخ نم زا تردام هک دش یم ماهلا مهب یسح _هی

. مدیسر نیقی زااالنهب ،اما

یلدنص یور زیم تشپ و تفرگ شجنر گنر شا هرهچ

یناراکام تخپ زا هک یزیچ لقادح . تسشن هنیس هب تسد

یم هملباق لخاد دیاب هک دوب نیا دش یم مرس

ار هتسب لخاد تایوتحم و مدرک بآرپ ار هملباق . مدناشوج

یهاگن اویش تمس و مدرک نشور ار هلعش ، متخیر شنورد

. متخادنا



یاج شرانک و مدیشک شتمس ار شکیدزن یلدنص

،رد متفرگ ارباال شرس و مدرب شا هناچ ریز یتسد . متفرگ

: مدیسرپ ددرم و مدش قیقد شا هرهچ

تسد ،زا میرادن یدایز تقو وشاپ ، یتسشن ارچ اویش _

؟ یروخلد مردام

واب دشن یوسملا هجوتم دوب، یرگید یاج شساوح

: مدرک همزمز یفیعض یادص

. مدرک یمن جاودزا ابوت تقو چیه شاک _

متسد شزرل لر وتنک دیهج متسوپ ریز هرابکی هب نوخ

بلقنم وزاحتلا دیخرچ متمس اویش دش،رس راوشد میارب

شیاجب یان هلمج قمع هجوتم هزات مدرب یپ شا هرهچ

. تسا هدش

ینیگنس مبلق یور دح نیا ات کالشم مجح ارچ مناد یمن

یط دوب،رد هتشذگ نام جاودزا زا زور ود درک،طقف یم

هکهب مدوب هتخورف هبوا یرت مزیه هچ زور ود نیا

دوب. هدیسر طخ یاهتنا



تمس و تفرگ نتفر مزع دوخ، رس ممسج یک مدیمهفن

و قرب و تعرس اب اویش . مداتفا هار هب هناخزپشآ یجورخ

میاهوزاب تشپ زا تردق ورپ دناسر نم ارهب شدوخ داب

مدز: بل تقاط .یب تشاد هگن ار

! مریمب مدوخ درد هب اویش،راذب نک ماهر _

درک: همزمز راو نهلا

منک! یم شهاوخ نامرآ _

شتمس و مدرک ادج مدوخ ارزا اویش یاه تسد تدش هب

: مدیسرپ مکحت دوب،اب یفاک یروبص ، مدیخرچ

نومیشپ بخ یلیخ وت، هدش تگرم هچ تسه مولعم _چیه

روز هب منوت ،یمن مدیمهف ور عوضوم نیا بوخ ،منم یدش

منک! میا یگدنز و مدوخ دنبیاپ ور وت ربج و

ینحل واب متفرگ هناشن ار نوریب تمس ما هبابس تشگنا اب

مداد: همادا دز، یمن جوم شنورد یساسحا چیه هک

و تخس یگدنز دیقودنب وزا یرب االن نیمه ینوت _یم

! یشب خالص ینم هدنهدرازآ



عمج ار درک،شبل شوخ اج شیاهوربا نایم فیرظ یمخا

: دیسرپ هناروابان و درک

! یدوز نیمه ،هب نامرآ ینک یم منوریب یراد _

متفگ: و مدز یدنخ رهز

هگم ، یتفین سپ هک یریگ یم ور شیپ تسد یراد _

هظحل دنچ هک دوبن ییوزرآ نیمه ، دوبن تدوخ تساوخ

! یدروآ نوبز هب شیپ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

102_ تراپ #

عقاوم رد شا هشیمه تداع هکهب تشادرب متمس یمدق

م تسام ار هیضق مشوغآ رد شدوخ ندرک لح ،اب ینارحب



اب رابنیا متفر. رت بقع یمدق دشو کیدزن یمدق دنک، یلا

تفگ: دشوکالهف هریخ ما هرهچ رد یفعاضم تهب

shabfanoos@

، یتفرگ رارق تردام ریثات تحت مه ،وت نامرآ هدش _تچ

لد هب ادخ وروت ، مدروآ نوبز هب یچ هک مدیمهفن ال صا نم

! مدرک هابتشا ، ریگن

اه کییازوم ارهب مهاگن و مدناخرچ مپچ تمس مرس

سپ هلصاف وبال دنزب یفرح هک مدوب رفنتم ردقچ ، متخود

: دریگب

مه تلد فرح رگا یتح ، یترپ ساوح وهن دوب هابتشا _هن

لکش هب ور تا یلیم یب تدروخرب ، تاهراتفر ینک، راکنا

نتفگ میدق زا هک دش هابتشا هنک،وگن یم ییامن ور یا هدننز

. تسوا رد هک داورت نورب نامه هزوک زا

دناوتب هک دوب یهیجوت بندلا شنهذ ورد دوب هدرک توکس

زاگ تمس و درک ینیه ، دنادرگزاب یوج ارهب هتفر بآ هک



: تشادرب زیخ

دش. ریمخ یناراکام ، نامرآ یاو _

رتشیب یمک دوب، اویش اب ،قح متشادرب ماگ زاگ قاجا تمس

شک بآ یناراکام عیرس دوب. هدیشوج شلومعم دح زا

روتسد قبط درک یم یعس هک ردحیلا اویش و مدرک

و تخیر هبات یهام نورد ار داوم دور شیپ شتخپ

هلصوح یب مه درک،نم ندرک خرس هب عورش هنایشان

اب هرخ ،باال دوشن یهابتشا بکترم هک مدوب هداتسیا شرانک

غراف مینک.دعب مه رس ییاذغ میدش، قفوم دوب یتنحم ره

زیم یور ساالدار یاه هلیسو اذغ تخپ ثحبم زا ندش

وحهلا ینهپ و تپ دنخبل درک. ساالد نتفرگ هب عورش دیچو

تفگ: شاشب ، نامشیپ قیاقد ثحب هب توافت ویب مدرک ما

فیدر ییاذغ هی میتسنوت مه کمک ،اب رکش ورادخ یاو _

. میایب رب شسپ زا مینوتب مدرک یمن رواب مینک،

و مدش مخ شتمس ، مدرک عمج ار مدنخبل اویش، ربخالف

متفگ: هنارصم



ی هلصوح هش،نم یم نشور یچ همه فیلکت بشما _

! مرادن ور یزاب هبرگ و شوم

دزن و مدش جراخ هناخزپشآ ،زا منیبب ار ششنکاو هک مدنامن

لوحم شدوخ ی هدهع ارهب اهراک ی ،هیقب متشگرب مردام

هشیمه الف خرب رابنیا ، مدرک تبحص مردام اب یمک . مدرک

نم وزا تشاذگ رانک ار شزیمآ تافارخ راکفا

ار هامیرپ رتدوز هدش یوحن ره هکهب درک تساوخرد

یریفوت مه شا یخیلا نایرپ هب ندش زیواتسد رگید ، مبایب

یارب دوب هدیسر رواب نیا ،هب تشادن شزور ردحلاو

شتآ و بآ ارهب دوخ یعقاو یایند رد دیاب یرپ نتفای

. مینزب

ماش زیم رس امار یود وره درک هدامآ ار ماش زیم اویش

. دناوخ ارف

لیکش و بوخ شا هبرجت و هقیلس هب تبسن ار ماش زیم

رتارف و دوب بوخ زیچ همه ابیرقت لوا راب یارب دوب؛ هدیچ

رد ماش زیم یور هک یزیچ دوب،اهنت هتفر شیپ مراظتنا زا

مه نآ هک دوب هدش ریمخ ابیرقت یناراکام دز، یم قوذ



. مدوب هداد بآ هکهب دوب مدوخ لگ هتسد

یلدنص یور هلصاف بال اویش و متسشن یا یلدنص یور

شلباقم ارزا مردام باقشب درک. شوخ اج نم رانک

زا یهاگن مردام ، مدرک اذغ ندیشک هب عورش و متشادرب

هارکا واب تخادنا اذغ لیامش و لکش هب یتیاضر رسان

تفگ:

دایز اه بش نم هک ینود یم تدوخ ، شکن دایز مرسپ _

. مروخ یمن اذغ

قشاق و مدیشک باقشب رد اذغ یرادقم مه نامدوخ یارب

دوبن دب شا هزم ادخ رکش ، متشاذگ مناهد رد سرتسا اب لوا

رد هکنیا اب مردام ، تشادن یسلجم و ابیز لکش یمک ،طقف

دروخ ار شیاذغ اتهت ،اما دوبن دوهشم یتیاضر شا هرهچ

هدرک یراددوخ ار رابنیا هک مدوب لا حشوخ تباب زا ونم

محرت نامقحرد مه دیاش ، درکن ناراب ریت ار اویش و دوب

درک. یم

_ما هدازیرپ #
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اویش زیمآ قارغا یاهراتفر بش، نآ قافتا نیرت بیجع

و درک یم تبحم قرغ ارم مردام لباقم رد یروج دوب،

اهربخ نیا زا تولخ رد هک دنابسچ یم نم ارهب شدوخ

هدادلد و نابرهم ، قشاع ینز رحبت رپ دلج .کالرد دوبن

ورف ششقن ندرک افیا زرد ومالی یتح و دوب هتفر ورف

همه دوب هدیسر رواب نیا مکهب مک مه مردام ، تفر یمن

لکشم اهنت و تسه شدوخ یاج رس ام یگدنز رد زیچ

. دشاب یم اویش ی هنارهامان یزپشآ نام یئزج

shabfanoos@

زا رتارف اویش و دیسر نایاپ هب بش نآ دوب یبیترت ره هب

. دیرخ ارم یوربآ مردام لباقم بوخ نم، تساوخ

ود تخت یور مشنت رپ زور زا هتسخ نم مردام نتفر دعب



هتشذگن یقیاقد ، میدیشک زارد زاب قاط و مدیزخ نام هرفن

اراب شگنر یتروص زولب دش، قاتا دراو مه اویش هک دوب

شا هدش عمج یاهوم و دومن ضیوعت یهاتوک یدیفس پات

ی هبل یور مرانک درک. اهر شرمک یور و درک زاب ار

یدنخبل درک، اهر یگدوسآ رس زا یسفن و تسشن تخت

واب دیخرچ متمس و تسشن شیاه بل یور ینیشنلد

دز: بل یلا حشوخ

ارهب وتالمش یعس ی همه نکرواب دوب، بوخ یچ _همه

. میراذب مومت گنس تردام یولج هک متسب راک

متفگ: تفوطع واب مداد ناکت یرس

! تزا منونمم دوب، عیلا منود _یم

کالیم، چیه نودب و درک یشزاون هتسهآ ، تفرگ ار متسد

ارم بلق تساوخ یم یتنعل دش. هریخ منامشچ رد رهم رُپ

ارم دح ات تاکرح نیا هک تسناد یمن اما دروایب تسد هب

دشک. طبالنیم هب

دوبن رد یتح دوب، هدرک ظفح ار شدوخ عضوم زونه

رپ یاه هاگن درک،نیا یم یزاب شقن مه زونه ، مردام



دوب اجک،هتفگ شماش لبق رگ بیرخت هلمج و اجک باهتلا

شص خال وریت دوب هتفگ درک". یمن جاودزا نم اب شاک "

دوب. هدرک تباصا مساسحا نایم تسرد ار

دش مخ ما هنیس ی هسفق تمس ار شرس و دیشک یدنلب سفن

ار مدوخ ، دنیشب ما هنیس ی هسفق یور شرس هکنیا زا ،لبق

اراب شیاهوم ، متفرگ هلصاف یمک و مدرک روج و عمج

تسد . تسشن شیاج رس هرابود و درک عمج شتسد

تتامش هاگن دادو رارق لئاح تخت کشت یور شرگید

: تخادنا ما هرهچ هب یراب

؟ هراد یریبعت هچ تراتفر _نیا

مداد: خساپ درسنوخ و متشاذگ مه یور یکلپ

ِیمور هشب،ای نشور یچ همه فیلکت بشما دوب رارق _

! گنز ِیگنز ای مور

. تخادنا نییاپ ار شرس و دیزگ ار شبل

. مدناشک مدوخ تمس و متفرگ تسد ارهب شفیطل تسد

، قاتا نآ دنلب توکس رد ات متشاذگ مبلق یور ار شتسد



اوجن یتحاران و ضغب .اب دیامن سح ار مبلق نابرض نینط

: مدرک

بلق نیا نابرض یمهفب ینوت هیچ؟یم ساسحا ینود _یم

هک دش ثعاب یچ منود یمن هپت؟ یم وت قشع ،هب هدنومرد

یا هزیگنا هچ مناد ،یمن یشب منز و یایب ترس هب هنزب

متسین یلکش نیا نم ،اما یدب همادا و ینومب هک هدش ثعاب

نوا نمرخ ، تگنشق رطع ی هحیار اویش. مدش تبمال ،نم

صقن ییب هرهچ ،نوا تفیرظ مسج تیا، ییامرخ یاهوم

ونیا هدرک بات یب ور نم همه و تیا،همه ینتساوخ و

وت هک سهلا ،دنچ تسین زورما و زورید ی هصق یبات یب

هک ینود یم چیه یتنعل ، مزوس یم وت نتساوخ بات و بَت

سمل ِترسح ووت یشاب مرانک ، یشاب مکیدزن هتخس ردقچ

یامرگ هک هروآ باذع ردقچ ینود ،یم مزوسب تدوجو

رتدرس و درس ووت تاپ هب مزیرب هنوهب یب ور مقشع

یدرگب مولج عضو رسو نیا هکاب هتخس مارب یتح . یشب

هک منک یراددوخ ، مشاب راددوخ هک منک نیرمت مادم ونم

تدوجو ردقچ ، مقشاع ردقچ هک یمهفب ووت هدرگرب قرو

!.. هیتایح مارب



همزمز فیعض و مدناخرچ نیفرط هب یدیما ارابان مرس

: مدرک

منک،ره لمحت ور عاضوا نیا منوت اویش،یمن منوت _یمن

یم اپ رتشیب میگدادلد و یگتسباو یش یم مکیدزن هک راب

دیما راوید یر،نیا یم ورف تدوخ وتالک مراب ،ره هریگ

نیا ،راذن نکن تفس لشو ردقنا ، هزیر یم ورف انمت و

... نوریب شکب خزرب نیا زا ،ونم هروخب کرت ساسحا

_ما هدازیرپ #
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همزمز فیعض و مدناخرچ نیفرط هب یدیما ارابان مرس



: مدرک

منک،ره لمحت ور عاضوا نیا منوت اویش،یمن منوت _یمن

اپ رتشیب یگدادلد و یگتسباو نیا یش یم مکیدزن هک راب

راوید یر،نیا یم ورف تدوخ وتالک راب وره هریگ یم

نیا ،راذن نکن تفس لشو ردقنا ، هزیر یم ورف انمت و دیما

!.. نوریب شکب خزرب نیا زا ،ونم هروخب کرت ساسحا

shabfanoos@

ار شتوکس ، نییاپ شرس و دوب مبلق یور نانچمه شتسد

طقف و روآ،طقف رجز هدنشُک یاه هیناث نیا ،رد متساوخ یمن

نم ندرک خالص دصق اویش ؛اما متساوخ یم ار شباوج

هرابود ، تشادن دز یم وماپ تسد هک الیب جنم نیا زا

یادص واب مدرک یشزاون ما هنیس یور ارهک شتسد

مدز: بل یفیعض

اویش؟ نزب فرح _

شا همهاو رپ هاگن و تفرگ ارباال شرس یراچان ِرس زا

دز یم جوم هاگن نآ رد یقیمع سرت ، تخود منامشچ ارهب

زا یراب هلوک و دوب ماهیا ، دوبن یتسار ،ور دوبن تقادص ،



! یگدنامرد و دیدرت

یرارق یب ِیانب اویش تسد ناب هیاس ریز مبلق نابرض

مبلق یور ارزا شتسد ، تشادن ندش مارآ ویخلا تفرگ

درک. باترپ سای میبو رعق رد ارم و دیشک

دش یم دنلب هک وردحیلا دیدزد متروص یور زا شهاگن

درک: همزمز هدز ومغ درس ،

! نامرآ هدب تصرف _مهب

درک. کرت ار قاتا یلطعم ویب تفگ ار شا هلمج

هس ردق هب هزور هس نیا ،رد مدوب هتسخ راجنلک و رکف زا

رگید متسناد ؛یمن مدرک یم یهانپ ویب یگتسخ سح سلا،

یم یا هدننک عناق باوج وبندلا مدرک یم رکف دیاب اجک ات

هک دوب ،نیا تشاد نیا زا شیپ هکات یفطل لقادح ، متشگ

هک یباوج اب درک،اما یم راکنا ار شا یلیم ویب یدرس

یور ار یکاپ داد،بآ ملیوحت قاتا نیا رد شیپ یقیاقد

میارب یمکحت "هن"رپ ندینش هک اسب ،هچ تخیر متسد

نآ رد دیاش دش، یم هت ورس یب باوج نیا زا رت دنیاشوخ

مک مک هک یقشع ماو یگدنز و مدوخ اب مفیلکت تروص



دش. یم نشور ار دش یم روآ باذع میارب

***

یتقو حبص زورید دوب، هتشذگ بش نآ زا یزور هس ود

هب دهاوخ یم هک داد مایپ اویش ، مدوب راک لوغشم رتفد رد

تبثم باوج و مدرکن یتفلا خم ونم دورب شردام هناخ

. مدرک لا سرا شیارب یا هملک کت

رد ار وا یروابان مکلا ،رد متشگزاب هناخ هکهب بش اما

شریخات تلع و متفرگ ار شا هرامش هلصاف ،بال متفاین هناخ

دهاوخ یم ارمه ؛بش تفگ مباوج رد مه اویش . مدیسرپ ار

. ددرگ یم رب حبص ادرف ، دنامب اجنآ

_ما هدازیرپ #
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دوب هدرک تباث هاتوک تدم نیا ،رد مداتسرفن شیارب یباوج

مهات شیپ یاه ،بش درادن ینادنچ قرف شدوبن و دوب هک

ارهب یا هناقشاع و ریذپلد مه،بش شوغآ رد حبص ِدوخ

مرازآ شا خیلا یاج مه بش نآ هک میدوب هدناسرن حبص

. دهدب

shabfanoos@

،هب هیرشن رتفد هب نتفر لبق هک دوب هداد مایپ مه حبص

مدش راک لحم ی هناور و مدرکن ییانتعا ،اما مورب شلا بند

هکهب تساوخ یم شلد مه دوب،رگا هتفر دوخ یاپ ،اب

. تشگ یم زاب دیاب شیوخ یاپ ،اب ددرگ زاب ما هناخ

و متخادنا رد لفق لخاد ار دوب،دیلک رصع شش تعاس

،اما دشاب هناخ رد اویش هک متشاد راظتنا مدش، هناخ دراو

، دندوب شوماخ هناخ یاه غارچ مدش،مامت هناخ دراو یتقو

مه ووا مدوب هتفرن شلا بند حبص دوب، ییاج یب راظتنا هچ

دای هظحل دوب.کی هتشگن زاب هناخ هب هتساوخ ادخ زا

دوب یفاک ؛ تفرگ اج مبل جنک یخلت دنخزوپ و مداتفا مردام



نودب تسا زور ود شا هزور دنچ سورع هک درب یم وب

نانچ متشادن کَش ، هدرک کرت ار هناخ ، شرسمه یهارمه

ادیپ ان شرس نآ هک تخادنا یم هار یفاب هصق لاو جنج

. دشاب

ییاذغ هک مدرب ورف شنورد ار مرس و متفر لا چخی تمس

! مبایب ماش یارب

نیح نیمه دشن،رد مریگتسد یدایز دوب،زیچ هدیاف یب

هرامش هب یهاگن هکنیا نودب و دروخ گنز ملیابوم

مداد. خساپ مزادنیب

! تمنیبب ماوخ یم ییاجک ، یبوخ نامرآ _سالم

عفالاب ،اما متشادن وا زا یشوخ لد هکنیا دوب،اب دادرهم

ار شیاه یزاب کقلد ، مندوب اهنت و روآ لسک طیارش نیا

. متشاد مک

! تسین اویش ، ماهنت ما هنوخ _ایب

تفگ: شیاه هدنخ نایم دادو رس یدنلب ی ههقهق

ترانک زور ود زا رتشیب مه مناخ سورع متسنود _یم



ور مدوخ االن هشاب ، یداد رارف منوا هرخ ،باال هرایمن موود

. منوسر یم

متفگ: صرح اب

رس یایم یراد ، مرادن هلصوح دادرهم زیرن ،هزم تفوک _

! ریگب ماش هساو مه یزیچ هی تهار

دادرهم هکنیا ودعب دمآ رد ادص هب هناخ گنز دعب یتعاس

تسد هب یهاگن یسرپ لا وحا سالمو نودب دش، هناخ دراو

: مدیسرپ هناراکبلط و متخادنا شا خیلا

؟! تماش _وک

یم رظن وهب دوب هدرک هتسارآ و کیش ار شدوخ یباسح

، تسا هدش توعد یمهم یلیخ سلجم کی هکهب دیسر

یتسد یور ساوسو واب دیشک نوریب شنت ارزا شتک

. تشاذگ لبم

منک! یم فیرعت رایب ییاچ هی _رپب

لخاد شیارب ییاچ و متفر هناخزپشآ تمس هلصوح یب



. متسشن شرانک و تشگرب شتمس ، متخیر یناکتسا

: دیسرپ دولآ کَش و تخادنا هناخ یاضف هب یکوکشم هاگن

؟ یتسین رسحلا رظن ؟هب تساجک اویش ، نامرآ _

یاه تلصخ ، متخادنا یاباال هناش و مداد رس یدنلب سفن

یارب شیاونش شوگ و یراد زار رکنم ،اما تشاد دایز دب

مدش! یمن میاهدرد ندینش

رب زونه شردام هنوخ هتفر حبص زورید ،زا تسین هنوخ _

. هتشگن

: دیسرپ و درک زیر ار شیاه مشچ

هدش؟! نوتفرح _ابمه

متفگ: رخسمت واب مداد ما یتشپ لبم ارهب ما هیکت

هک مینز یم ما یفرح الابمه صا ،ام هشوخ _تلد

زا اقیقد هدش، شگرم الهچ صا منود هشب،یمن نومفرح

. هدرک ضوع گنر یسورع لوا زور

نئمطم ،ان تفر ورف رکف ورد تخادنا نییاپ ار شرس



داد: خساپ

نوت هطبار لیلد یب مه شیپ یرس ، تسین شلوا ی هعفد _

هب اهنَت یتحار نیا هب مدوب وت یاج دز،نم مهب ور

وت یچ تسین مولعم مداد، یمن یمدآ نیچمه اب جاودزا

! هرذگ یم شرس

دنک، تواضق اویش ی هرابرد یسک متشادن تسود مه زونه

. دادرهم اصوصخم

: مدیسرپ و مدرک ضوع ار ثحب

! یدرکن هیهت ماش هساو یزیچ ، یتفگن _

تفگ: باالدادو ناجیه اراب شیوربَا

مربب ینومهم هبهی مدوخ مهاب ور تلا،وت بند مدموا ناهآ _

ایب ،طقف میتوعد اه هدنگ هلک نیا زا یکی ی هنوخ وت ،بش

! یشاپب و زیرب ،هچ هیطاسب ،هچ نیببو

متفگ: شباوج ورد مدز یجک دنخبل

! مایمن تهارمه هک نکن کش دص رد کی یتح _



تفگ: هنارگشسرپ و درک عمج ار شبل

نم؟ مراد یداریا هچ هگم _

متفگ: و مدز یمسبت

یریم وت هک ییاه ینومهم نوا منود یم نم ،طقف یچیه _

هی هساو اه ینومهم نوا وت ترانک مروضح ، هربخ هچ

! هگنن مارب مه هیناث

تفگ: و دیدنخ دنلب

اجک هب یدرک یگدنز هویش نیا اب سهلا یچ؟!دنچ تدوخ _

یمام ی هنوخ هتفر هدش اپ یگدنز لوا تنز ؟ یدیسر

ینزب کربمغ اجنیا ینیشب یهاوخ یم مه وت هنکن ، شنوج

! هدرگرب هکلب ،

یاه یتخبدب هک هرذگ یم شوخ ردقنا وش، رضاح وشاپ

یراوتم مغ هسرب هچ ینک یم شومارف مه تیدازردام

ور! تقشع ندش

شمیلست تبقاع هک دناوخ و دناوخ مشوگ رد ردقنا دادرهم

یردق دوب،هب ریذپان بانتجا شیاهداهنشیپ ندرک مدش،در



ار تفلا خم جملا هک درک یم یراشف اپ شا هتساوخ یور

درک. یم بلس

میورب دادرهم اب تسا رارق هک ینامهم هک مدز یم سدح

مدوخ ،اب مفیلکت بال زور حلاو نآ رد ؛اما دراد ییاضوا هچ

ار ممدق سلا دنچ دادرهم لوق ،هب مدوب هدرک جل مدیاقع و

ایند یاجک مدوب هدرکن فرحنم تسار جکو مههب یا هرذ

یدح ارهب مدوخ متساوخ یم مه یفرطزا ، مدوب هتفرگ ار

گنر مک منهذ رد مک مک اویش قشع ِبت هک منک مرگرس

دوش...

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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میورب دادرهم اب تسا رارق هک ینامهم هک مدز یم سدح



مدوخ ،اب مفیلکت بال زور حلاو نآ رد ؛اما دراد ییاضوا هچ

ار ممدق سلا دنچ دادرهم لوق ،هب مدوب هدرک جل مدیاقع و

ایند یاجک مدوب هدرکن فرحنم تسار جکو مههب یا هرذ

ارهب مدوخ متساوخ یم مه یفرطزا ، مدوب هدرک حتف ار

مک منهذ رد مک مک اویش قشع ِبت هک منک مرگرس یدح

دوش. گنر
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زا یکی رد عقاو گرزب و ابیز ترامع نآ دعب،هب یتاعاس

ار نیشام دادرهم ، میدیسر رهش مشلا یاه هلحم نیرت جند

میدش.پیت نامتخاس یهار و درک کراپ طایح زا یا هشوگ

یم سح و تشاد یگزات میارب یمک میاهوم لدم و نشور

حیجرت ار رابنیا مدش،اما رود یمک ما یعقاو دوخ زا مدرک

. مورب شیپ دادرهم ی هقیلس قبط ، مدوب هداد

طیارش و عاضوا هک متفایرد سلجم هب نامدورو ضحم هب

مه مدرک یم روصت مه هک یزیچ نآ زا یتح سلجم

یلومعم و هداس ینامهم کی رظن وهب دشاب یم هناحیقو

. تسین



و پیت اب دنبوراب یب ناوج یاهرسپواهرتخد هتسد هتسد

و دندوب هداتسیا مه رانک فلجو بیجع لیامش و لکش

زا یا هظحل یارب . دندوب دنخب و وگب و صقر لوغشم

، دندید یم اجنیا ارم اویش ماوقا زا رگا مدش نامیشپ مندمآ

؟ دندرک یم یتواضق هچ

نیقلت یروآ دای اب هرابود ،اما مدرگزاب هک مدیشک شیپ اپ

باب ردقچ ره ینامهم طیحم مدش، فرصنم ، دادرهم یاه

هدز ومغ روآ ناقفخ طیحم زا شلمحت ،اللقا دوبن نم لیم

دوب. رتدنیاشوخ بتارم هب هناخ

مشچ واب مدرک شوخ اج یسنلا هشوگ یگرزب لبم یور

اجک یراک لوا نامه دوبن مولعم ، متشگ دادرهم بندلا

نامز نیا رد ونم تشذگ یا هقیقد دوب.هد هدز شبیغ

یاه یزاب کقلد ی هراظن زا یچاشامت لثم مدرک یعس

تمس زا نامارخ نامارخ دادرهم . مربب تذل نارگید

اهر لبم یور و تشادرب ماگ متمس سلجم ییاهتنا

هب شیاه مشچ یدیفس و تشادن یلداعتم تیعضو دش.

شعضو رسو هب یهاگن راب تتامش ، دییارگ یم یخرس

: مدیسرپ و متخادنا



نیا ؟هخآ یدش دوخیب دوخ زا مه ،زاب هتربخ هچ دادرهم _

؟ هشیم تدیاع ،یچ یایم وت هک یاه ینومهم روج هچ

متمس دادو رس یدنلب ی هدنخ شتسَم زور حلاو ابنآ

اب هتخیمآ و راد شخ یادص اب مشوگ دش،ریز کیدزن

درک: همزمز یناجیه

دایم! همرت بشما _

: مدیسرپ یبصع و متفرگ هلصاف وا زا ترفن اب یمک

مودک هگید همرت ، یدز یرامرهز همه نوا اباب هتربخ _هچ

! هیرخ

دز: بل یعفادت وابحتلا درک رترایشوه ار شدوخ یمک

اه! ینکن نیهوت یوا یوا _

درک: اوجن ساسحارُپ و تشذگ شرامخ یاه مشچ زا قرب

،هی هدرب نم رس زا شوه شفصو هک ینومه همرت _

و فیرظ همرت روآ،لثم نونج و هدننک هریخ ییابیز

رف یاهوم ، یشحو و زبس یاه مشچ اب رتخد ،هی شکلد



رپ... یاهوم لثم تسرد ، هدروخ

دروایب شکاپ نادنچ هن ناهد اررب هامیرپ مسا تساوخ یم

شتبحص فرط هک هدش هجوتم هزات یکالشم هنایم ،اما

. دروخ ار شا هلمج ی هیقب و متسه نم

شیاه تسد فک نایم ار شتروص و دروآ نییاپ ار شرس

درک: همزمز دولآ ضغب و تفرگ باق

!.. یتنعل .... یتنعل _

هنارگ هذخاوم و مداد ناکت یتحاران و فسات اراب مرس

متفگ:

زونه وت هتشذگ سهلا ،دنچ دادرهم مگب یچ منود _یمن

ادیپ یاج ، یایب هاتوک تاه یرس کبس زا یرادن دصق

یاه وسژه وراب شیلا خ یاج یراد دصق یرپ ندرک

نیا اب یراد راظتنا ینک، رپ زیگنارب سوه و نیگنر

؟!! هدرگرب وت شیپ مه امتح و هشب ادیپ یرپ طیارش

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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متفگ: هنارگ هذخاوم

زونه وت هتشذگ سهلا ،دنچ دادرهم مگب یچ منود _یمن

ادیپ یاج ، یایب هاتوک تاه یرس کبس زا یرادن دصق

یاه وسژه وراب شیلا خ یاج یراد دصق یرپ ندرک

نیا اب یراد راظتنا ینک، رپ زیگنارب سوه و نیگنر

؟!! هدرگرب وت شیپ مه امتح و هشب ادیپ یرپ طیارش

shabfanoos@

تفگ: هتفرگ

وت یشیتآ هچ یرادن ربخ هک ،وت نامرآ راذن ملد ور تسد _

! تساپرب مبلق

طیحم هب یا هراشا وربا و مشچ واب مدیدنخ راو رخسمت



متفگ: هیانک واب درک مفارطا

! هصخشم اعقاو _هرآ

،هاگن میدوب هتسشن هکام یلبم ِلباقم زا رتخد ود روبع اب

فوطعم ود نآ هب شساوح و تفرگ نم ارزا شنیگمرش

سرریت رد ناشیاه هرهچ و دندوب هبام تشپ ود دش.ره

ورسو تشاد یدنلب اتبسن دق اهنآ زا یکی ، دوبن نامدید

مههب شتسد رانک رتخد ، تشادن یبسانم نادنچ عضو

دنبو یب رد مه ووا تشاد یرت هاتوک تماق دقو تبسن

نکمم دح ات شرس و تشادن شتسود زا یمک تسد یراب

، تشاد یم رب مدق نئمطم ان حتلا نامه اب ودوب نییاپ

نیرتکچوک یتح هک دوب هدرک ناهنپ شار هرهچ یروج

. دوبن تیور لباق مه شتروص یازجا

دیخرچ سوسحمان ام تمس یا هظحل یارب رتدنلب دق رتخد

شهاگن تبقاع . داتفا ناسون هب دادرهم نمو نیب شهاگن و

یباالار هقبط یرس هراشا واب تخود دادرهم ارهب

دیسر یم رظن ،هب متسیرگن دادرهم یمشچ داد،ریز ناشن

، دشابن صخشم نادنچ هک یروج ، دسانش یم ار رتخد نآ



عیرس و درک رتخد نآ راثن تعاطا ی هناشن هب یکلپ

هطبار ی هجوتم هکثمالنم درک روج و عمج ار شدوخ

. موشن ود نآ مهبم ی

وهب تفر سنلا یزکرم تمس رتدنلب دق رتخد دعب یتاظحل

دنت یاه ماگ اب ریز هب رس مه زاب یکی نآ ؛اما تسویپ عمج

یکی اهار هلپ تعرس واب تفر اه هلپ تمس ییاسرت و

یمن مه یا هظحل ارچ مناد درک.یمن یط هبباال ور ودات

یتح ، مرادرب بیجع و زومرم رتخد نآ زا مهاگن متسناوت

یا هتخانشان و بیجع یا هبذاج مه شا هداس شنتفر هار

و درک مامت اهار هلپ هرخ درک.باال یم اقلا منهذ هب

ار مسفن هدنامرد دش. وحم میاه مشچ لباقم زا شریوصت

مشچ دوب هتسشن مرانک هک دادرهم هب اددجم و مدرک اهر

هب نم نوچ مه وا یرواب وان تهُب مکلا رد ،اما متخود

واب دیخرچ نم تمس دوب. هتخود مشچ اه هلپ ریسم

یعس و میدروخ اج یمک ود ره نامیاه هاگن ندش ریگلفاغ

مینک. روج و عمج ار نامدوخ میدرک

درک،کت یم ریِس یرگید یایند رد راگنا هک دادرهم

هکنیا نودب ، تساخرب شیاج زا هلصاف وبال درک یا هفرس



تفگ: یفیعض یادص دنک،اب هاگن متروص هب میقتسم

. مدرگ یم رب هتعاس مین ،نم نیشب _وت

هظحل دنچ کرتخد هک یریسم نامه و دنامن مباوج رظتنم

مه رب مشچ ورد تفرگ شیپ دوب،رد هدرک یط شیپ ی

تفر. اهباال هلپ زا یندز

متفر ورف لبم وماکالرد مدیشک مشیر هت رب یتسد رکفتم

شندید اب دادرهم هک یرتخد متشادن کَش فاصوا نیا ،اب

دش راپسهر شلا بند وهب درک ارمگ شیاپ و تسد

وا زا یفصولا دیاز ناجیه هکاب دوب 'یا همرت ' نامه

یا همرت دوب نیا لمات لباق ی هتکن درک؛اما یم تبحص

یربلد ورد دشاب یم ابیز و شکلد درک یم فیصوت هک

، دشاب بذعم و یتلا جخ دح نیا ات دیابن رظن ،هب درادن اتمه

هک تفر اهباالیم هلپ زا هناطاتحم و شیوشت اب یروج

دور؟! یم هاگلتق هب دوخ یاپ اب ییوگ

***

_ما هدازیرپ #
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لثم سگرن و انومو دوب نهپ قاتا طسو یکیچوک ی هرفس

یم ار بشیرپ ی هدنام یولپ یپل اهود هدز یطحق

.باال دنتخادنا یمن نم تمس ما یهاگن مین یتح و دندروخ

و تشادرب انوم اب ندروخ تباقر زا تسد سگرن هرخ

ار میاهوناز فده یب قاتا ی هشوگ هک نم هب ییارذگ هاگن

تفگ: یرَسرَس و تخادنا ، مدوب هتفرگ لغب هب

؟! یرپ یروخ یمن _ماش
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ارباال میاه هناش ، متشادن ار ابوا ندرک لک یلک هلصوح



مداد. قوس یرگید تمس ار مهاگن و متخادنا

ار شناهد هک نانچمه و درک عمج ترفن شاراب هرهچ

درک: همزمز بل ریز صرح درک،اب یم اذغ رپ

منک! یم شسامتلا راگنا ، روخن نیلفاسلا لفسا کرد _هب

هب وور دیزگ ار شبَل ، تخادنا نم تمس یهاگن مین انوم

درک: همزمز هتسهآ سگرن

جاح اه فرح نیا هدیعب وت ،زا سگرن هگید هسب سیه _

مناخ!

اهو هیانک زا ،مبلق هراب دنچ و هرابود هشیمه لثم مه زاب

دمآ. درد هب سگرن یاه نیهوت

یمک و متشادرب ار مدوخ تشلا وب کشت قاتا ی هشوگ زا

یور ار ،وتپ مدرک نهپ مدوخ یارب ییاج اهنآ زا رت رود

دش، میولگ نامهم ضغب هزور ره تداع وهب مدیشک مرس

و کزان تلصخ زونه تدم همه نیا دعب ارچ مناد یمن

عون نیا هب مناوت یمن ،ارچ هدشن گنرمک مندوب یجنران

میارب سگرن یاهریقحت زونه منک،ارچ تداع یگدنز



؟ دراد یگزات

ثعاب دش مکاح هناخ کچوک یاضف رب هک ینیگنس یوج

وزا دنهدب تسد ارزا دوخ یاهتشا مه انوم و سگرن دش

. دنزیخرب هرفس رانک

ار قاتا غارچ و درک نهپ ییاج نم زا تیعبت مههب انوم

هناخزپشآ زا سگرن یادص رسو زونه درک.اما شوماخ

. دموا یم

ناکت مرس ریز تشلا ب مدرک سح و تشذگ یا هقیقد هد

هاگن و متشادرب نتسیرگ زا تسد یا هظحل ، دروخ یم

ی هتسب هنیپ یاه تسد ، مدرک قیقد وتپ ریز ارزا مسیخ

تتامش و تشاذگ متشلا ریزب گرزب یا دوب،همقل سگرن

درک: چپ چپ راب

هفصن ترس ریز متشاذگ ،ونیا یرادیب منود یم هک _نم

!! تخبدب ینکن شغ یگنشگ زا یبش

هشیمه لثم هک تفگ راد شک یروج "ار تخبدب ی" هملک

دنک. بوکرس ارم و دریگب یزاب ارهب متلا صا و رورغ



نیا شیاه یسنج اهودب ینیب دوخ همه نیا نایم مناد یمن

؟ تشاد ییانعم هچ شزیمآ هارکا یاه هجوت اهو تبحم

یم شنهذ هکهب یراک ،ره دشابن منت هب رس دوب رضاح

هشیمه درک؛اما یمن یهاتوک نم نداد باذع یارب دسر

یاه محرت یرادگ وهگ دوب نم هب شساوح رایتخا یب

. تشاد مقح رد یبیجع

شباوخ تخر انوم لثم مه سگرن و مدادن ناشن یشنکاو

شباوخ یگتسخ طرف زا هدیشکن هقیقد وهب درک نهپ ار

درب.

رادیب زونه ،نم اهرتخد خالف ربو دوب بش یاه همین

،ره تشاد یبیجع ِزوس و دوب درس تدش مههب ،قاتا مدوب

مباوخ و دوش مرگ مندب هک مدرک هلا چم ار مدوخ رتشبب هچ

هظحل یارب قاتا یدنلب رابگر یادص واب درکن هقافا ، دربب

دش. نشور یا

زمرق فاحل ، متساخرب میاج وزا مداد رس یترسح رپ سفن

هتسهآ و میدیچیپ میاه هناش رود ار ما یلگ لگ گنر

یادص و دروخن اهرتخد هب میاپ و تسد هک یروج



یفیرظ یاه مدق هرجنپ تمس ، دوشن دنلب ناشدنلورُغ

. متشادرب

طایح هب ییابیز یاضف و دیراب یم یدایز تدش اب ناراب

تشرد تارطق ِصقر نایم مدش قرغ قیمع دوب. هدیشخب

یایند هشیمه لثم و طایح طسو هدش عمج بآ نایم ، ناراب

هطوغ و مدرپس یشومارف داب ارهب میاهزور نیا روآ درد

رپ هاگآ دوخ ما،ان یگدادلد یاهزور نایم تسرد مدش رو

مدز: بل ساسحا

! متگنتلد ردقچ دادرهم ، دادرهم _

ار متسد عیرس درک، بجعتم ارمه مدوخ یتح میادص نینط

قرغ هک سگرن تمس برطضم و تشاذگ مناهد یور

کاپان یرتخد ارم ما یداع ،ردحتلا مدیخرچ باوخ

یرسپ مسا بش یاه همین هک دسرب هچ درک یم بوسحم

! مروایب نابز رب مه

یدودح ات نییاپ شهبباالو هنیس ی هسفق مظنم تکرح

. متشگرب هرجنپ تمس هرابود و درک هدوسآ ار یخملا

دوب، هدرک داجیا هک یفیطل یاضف و ناراب تارطق موجه



هوک،هب نآ نایم هک یزور نآ هب دناشک ناما یب ار یخملا

یاه تسد نایم مدولآ بت یاه تسد ، نامرآ مشچ زا رود

دوخ زا نونج دحرس ات ارم و تسشن دادرهم هنادرم نهپ

درک... دوخ یب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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دوب، هدرک داجیا هک یفیطل یاضف و ناراب تارطق موجه

هوک،هب نآ نایم هک یزور نآ هب دناشک ناما یب ار یخملا

یاه تسد نایم مدولآ بت یاه تسد ، نامرآ مشچ زا رود

دوخ زا نونج دحرس ات ارم و تسشن دادرهم هنادرم نهپ

درک. دوخ یب

shabfanoos@



هقباس یباسح میاوسر ،ِلد دوبن ما یبات ویب ششک نیلوا

دادرهم روضح رد ار مبلق ناهنپ زار اهراب و دوب راد

دوب. هدرک شاف

ناشیاه سرد رورم ی هناهب هکهب یلوا راب دیآ یم مدای

زا یا هشوگ ، دندوب هدمآ نام هناخ هب ناحتما لبق بش

هنایشان هبوا یروج رایتخا نودب و مدوب هداتسیا هناخزپشآ

دشو مهاگن ینیگنس هجوتم تبقاع هک مدوب هدش هریخ

دنام،ملد تباث متروص یور شهاگن یتاظحل یارب

دعلبب ارم دنکو زاب ناهد نیمز تلا جخ طرف زا تساوخیم

یمن ار هبوا تبسن ما یرارق ویب یگتفشآ لیلد یتح ،

ونیا مدوب هدش دنم هبواعالهق لیلد منک،یب کرد متسناوت

ار میاهراتفر و ساسحا لر تنک زور هب زور اپون عالهقی

،لثم تشاد یباذج و نابرهم ی هرهچ درک. یم بلس نم زا

هک یصاخ یخیلا ویب دوبن ریگ تخس و ساسح نامرآ

رتشیب ارم دز یم جوم شیاهراتفر و هرهچ رد هشیمه

درک. یم شیوخ هتفیش

دوب هدیسر رازا زرم هب سح نیا مک مکو تشذگ یم نامز

هن ونم تشاد همادا نام هناخ هب دادرهم یاهدمآ و تفر ،



یگداتسیا مبلق رصح دحو یب ناجیه لباقم رد مدوب رداق

یم منکوهن یتوافت یب هب دومناو وا ربارب منکورد

وگ زاب دادرهم شیپ ار شیوخ ساسحا و بلق رِس متسناوت

مدید یمن دادرهم هزادنا دحو رد همقر چیه ار مدوخ منک.

یتحدرک یم هدروخ ورس دیما ان ارم یباسح رواب ونیا

و یگنهرف و یتاقبط ی هلصاف ، تیباذج و رهاظ رظن زا

ابوا سایق لباق مه ندز فرح و ششوپ و رهاظ

و دنازوس یم ارم هفرط کی قشع نیا زادگ و زوس . مدوبن

متفر. یم ورف دوخ الک رد رتشیب زور ره

دشهب ثعاب نامرآ ربارب رد نم هب تبسن وا یاه تیامح

میاه یفاب ویخلا موش رت مرگلد قشع نیا هب تبسن رورم

هک مدز یم سدح شیاه هاگن سنج و گنر .زا دریگب جوا

همه یاه تیامح ِببسم و هتفر ول وا دزن مبلق ِناهنپ قشع

. دشاب یم هزیگنا نیمه دادرهم هبناج

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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اهاراب هیناث ما یگبرجت ویب یناوج بات و بت نایم

مه دادرهم هک ینامز دعوم هرخ هکباال مدرمش یم ناجیه

زا هکنیا ؛اب دسرب دنک فارتعا ار قشع نیا حوضو هب

. مدوبن نئمطم نادنچ هیضق

shabfanoos@

کی مه دادونم یم رادشه ،مادم دادرهم دروم رد نامرآ

مدوبن یشکرس ِرتخد . هزاورد مرگید شوگ و دوب رد مشوگ

نامرآ یاه هتساوخ عیطم مدوب هدرک یعس حلا همه ،رد

اب قشع هک دوب یلوا دوب،راب صاخ دروم نیا ،اما مشاب

قشع کیکفت تردق و مدوب هدش مبلق نامهم شیاوُق مامت

. متشادن ار نامرآ مارتحا و دادرهم

و دندرک یم داجیا یریذپلد رُشرُش یادص ناراب تارطق



. دندرک یم یعادت میارب ار زور ینآ هرطاخ

یمک نیلیاش و دوب هتفر یندعم بآ دیرخ یارب نامرآ

ار شدوخ اعقاو مناد درک،یمن یم تکرح ام زا رت بقع

دوب. راک رد یدمعت ای دناسر یمن هبام

و کیراب تمسق هب نانز سفن و میدرک یور هدایپ یمک

یم تکرح رتولج یمدق دادرهم . میدیسر یا هرخص سیخ

.فک متشاد یم رب مدق طایتحا اب شرس تشپ مه ونم درک

هدش وزیل هدنزغل ناراب شراب دایز مجح تلع هب نیمز

دروخ رُس میاپ هک مرپب یکچوک عنام یور زا متساوخ دوب،

نیمز رب شقن و مهدب تسد ارزا ملداعت هک دوب هدنام ومک

دادو ناشن شنکاو هیناث زا یرسک رد دادرهم هک موشب

. تشاد هگن اوه رد ار میوزاب

رباپ قناالیب ما عالمئحالیت مامت یندز مه رب مشچ رد

، دیپت یم ما هنیس نایم رد زیمآ نونج مبلق نابرض ، دندرک

هتفرگ رگ مدوجو مامت و دنتشادن ندش مارآ یخلا میاه سفن

دوب.

مک هک دوب نیا رطاخ ماهب ینورد یوهایه نیا مناد یمن



یگ هبنج یب زا هکنیا ای موشب نیمز رب شقن رس رب هدنام

دوب. دادرهم شوغآ رد روضح

مسج دوب، هتفرگ تسد هب مکحم ار میاه تسد هک ردحیلا

یگرزب گنس تشپ ود وره دناشک یا هشوگ ارهب متخرک

رد دوب هتخود ار شذفان و نابرهم هاگن ینارگن .اب میداتسیا

چیه و دوب هتفرگ ار میاه تسد نانچمه و منامشچ باق

هناوید یامرگ و نیشتآ یاه هاگن نآ ربارب رد تشادن ربخ

. متسه مداد ناج زرم ،رد شیاه تسد ی هدننک ی

هک دش روطچ مناد ،یمن مدوبن ما هتفشآ زور حلاو هجوتم

تفج هب یفیفخ یاهراشف هک مدید و مدمآ مدوخ هب نآ هی

هدز تلا جخ و هدروخ ،اج مروآ یم دادرهم میاه تسد

یامرگ دشو معنام دادرهم هک مشکب ار متسد متساوخ

دش. فعاضم شیاه تسد

مدز: بل یشعترم یادص واب متخادنا نییاپ ار مرس

! دیشخبب _

نم لثم دوب،اما ادیوه ش هرهچ رد یصاخ حتلا

رس یسکلیر و باذج ی هدنخ ، دوبن هچاپتسد و برطضم



درک: اوجن مشوگ مد رگاوغا و هتسهآ داد،

؟! مشخبب ور _یچ

شلباقم ارم ی هتپ رتشیب مداد، شلیوحت هدز مرش هک یباوج

: تخیر بآ یور

ور! یچ همه _کال

نحل مهاب دشوزاب راد شک شریذپلد ِیاه هدنخ رابنیا

درک: همزمز هتسهآ یزیگنا هسوسو

یم ور زیچ هی ور،اهنت یچ همه هن ؛اما مشخب یم هشاب _

! یتسه وت ،منوا مشخب

. مدرک شهاگن گنگ و مدروآ ارباال مرس

ییابیز دنخبل دوب، نم رگشسرپ هاگن ریثات تحت هک دادرهم

تفگ: ینیشنلد نحل واب درک مراثن

!! مدوخ هب مشخب یم ور _وت



_ما هدازیرپ #
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درک: همزمز هتسهآ یزیگنا هسوسو نحل مهاب زاب

یم ور زیچ هی ور،اهنت یچ همه هن ؛اما مشخب یم هشاب _

! یتسه وت ،منوا مشخب

. مدرک شهاگن گنگ و مدروآ ارباال مرس

ییابیز دنخبل دوب، نم رگشسرپ هاگن ریثات تحت هک دادرهم

تفگ: ینیشنلد نحل واب درک مراثن

!! مدوخ هب مشخب یم ور _وت
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راظتنا دوب، هدمآ دنب منابز هک مدوب هدش جیگ یردق هب

تاساسحا هرابکی ،هب متشادن ار یا هلمج نینچ ندینش

یگدز تام ، ناجیه درک؛ ینیگنس منهذ ور نامز مه یبیجع

! یروابان ،

مداد یم زورب دیابن دوب،اما هتسشن ملد هب بیجع شا هلمج

: مدیسرپ هدروخ ،اج

هیچ؟ نوتروظنم _

یمک ، تسشن ما هناچ ریز مرن و دمآ متمس دیدرت رپ شتسد

درک: اوجن ابیز و ساسحا ورُپ دروآ باالرت

ور تساسحا اه مشچ نیا هک هتقو ،دنچ هامیرپ متسین روک _

ولد نوج وراب هدننک هنووید هاگن نیا هنز،زار یم دایرف

ور منوج هراد ،اما تسه یچ شسنج منود ،یمن مرادیرخ

نودب ردق نیمه هدز،طقف مه هب ور میگدنز ،همه هریگ یم

زج ور یچیه هگید ، متفرگ تقبس وت زا نم هار نیا وت هک

!... منیبب منوت یمن وت

یاوه نآ رد یتح دوب،منت هدنام زاب همین تریح زا مناهد

شپت هب یروج دوب،مبلق هدرک غاد مه هدز ناراب درس



هدش ما یگتفشآ هجوتم دادرهم متشادن کش هک دوب هداتفا

تسود دوب،اما راوشد میارب مجالشت وحالیج مضه دوب،

یزیچ ، دنازرلب ارار مدوجو ی همه و دیوگب مه زاب متشاد

نیشنلد ِفارتعا دوب، نیریش باوخ و ایور کی زا رتارف

اه یدوز نیا هب مدرک یم روصت . دادرهم نابز زا

، درواین رد وناز شارهب قشع مهاگن هنابات یب یاهدایرف

هظحل نامه رد نم یارب یایند و دوب هتشگرب قرو اما

مامت هکاب دندوب ینتساوخ تاظحل نآ یردق دوب،هب هداتسیا

سپ. وهن دورب شیپ هتهب یا هیناث متساوخ یم تساسخ

ارات تاظحل نآ ینیریش ، نامرآ ندیسر ینارگن اما

تسد ندرک ادج تردق دوب. هدرک سگ مماک رد یدودح

مبلق رب یبیجع شمارآ ، متشادن متروص یور ارزا دادرهم

هنحص نیا زا نامرآ تواضق ینارگن درک،اما یم قیرزت

یمدق ما، ینطاب لیم ربخالف دش ثعاب هدمآ دوجو یهب

تسد ناکامک اما دش ادج متروص زا شتسد . مورب رت بقع

یمدق یازا دوب.هب شراد بت یاه تسد راصح رد مرگید

و تشادرب ولج هب یماگ دادرهم ، مدوب هتفر بقع هکهب

مدوب هدرک یهت درب.ماکالقبلا نیب ارزا نامنیب ی هلصاف



هزادنا زا شیب تیباذج و یکیدزن همه نیا ناوت و ،بات

لد هک متشاد همهاو ، متشادن نانیمطا مدوخ ،هب متشادن ار شا

ی هلصاف نآ رد دادرهم . دهدب بآ یباسح ار دنب مرارق یب

یم مدوجو دنب دوب،دنب هداتسیا متروص هب هریخ روآ نونج

متشادن کش دوب، هدش دمجنم میاه گر رد نوخ و دیزرل

و حور و مسج هک دیشک یم لوط رتشیب مه یا هقیقد هک

،دیاب دروآ یمن ماود یگدادلد زا مجح نیا راب ریز مساسحا

هار زا نامرآ دوب نکمم نآ مداد،ره یم متخ ار هلئاق

: مدرک همزمز یفیعض و نازرل یادص .اب دسرب

!... دادرهم _

یتح ، مدروآ یم نابز رب ارخیلا شمان هک دوب راب نیلوا

هب دسرب هچ دوب زیمآ ریحت و باذج مه مدوخ یارب

. دادرهم

رهُم دشورپ شا صقن ییب هرهچ نامهم ییاببز دنخبل

داد: خساپ

ملد...! ناج _

، مرایب نابز رب هک متشادن یفرح نم دوب،اما مخساپ رظتنم



یاه مشچ نایم یزاب شتآ هک مدروآ نابز اررب شمسا

هک مدز شیادص مهد، نایاپ ار مرارق یب بلق شو بهتلم

، میزیرگب ششِک یرُپ هسلخ نیا نایم ارزا ود ره

بات ی هجرد زا رت میظع ایور نیا دمهفب هک مدز شیادص

ربخ اب مبلق یاه یزاب هناوید زا راگنا ، دشاب یم ملمحت و

و دهد منیکست هک درشف مکحم ار مدرس تسد دوب، هدش

ارعاالمدنک. شا یهارمه و یلدمه

تکرح یبو مدوب زجاع یلباقتم شنکاو ره زورب هب تبسن

دولآ بضغ یادص لا وحا حلاو نیمه ،رد مدوب هداتسیا

دش: زادنا نینط مشوگ رد نامرآ

؟! هربخ هچ اجنیا _

، دوبن یزیچ ،مک میدوب هدش هچاپتسد و میدروخ اج ود ره

هب یاه هنحص وحاالنیا دوبن یا هقیقد تسیب طقف نامرآ

دادرهم تروص ، تشادن یریسفت و هیجوت چیه هدمآ دوجو

هدش لفق شتسد نایمرد متسد و دوب متروص یتناس دنچ رد

سفن سفن وهب متفر رت بقع یمدق دنچ هدز تشحو دوب،

شنابز رب هچ وره درک یم یرکف ره نامرآ ، مداتفا



مه مدوخ یارب یتح هنحص ،نیا تشاد قح درک یم یراج

هبوا! دسرب هچ دوب مهبم و یندرکنرواب

دصق هب نامرآ و دندش ریگرد ابمه نامرآ و دادرهم

رد متشاد یباوج دوب،هچ هدمآ دنب منابز دمآ، متمس هذخاوم

دمآ یم متمس هک یمدق ،ره مهدب شدامتعا همه نآ ربارب

بقع یردق ،هب تفر یم رت بقع یمدق مناج یب یاهاپ

و تفرگ جوا دادرهم هدز تشحو یادص هک مدرک درگ

راسخر زا گنر ، متسه یهاگترپ یکیدزن متفایرد هزات

ار شدوخ یتیاهن یب تعرس اب دادرهم و دیشک رَپ نامرآ

هدیچ مه رانک یزیگنا تفگش لزاپ مه ،زاب دناسر نم هب

زیربل و مرگ شوغآ و مناج ویب تخرک ،نت مدوب دش،نم

... دادرهم شمارآ زا

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@



112_ تراپ #

یب تعرس اب دادرهم و دیشک رَپ نامرآ راسخر زا گنر

تفگش لزاپ مه ،زاب دناسر نم ارهب شدوخ یتیاهن

مناج ویب تخرک ،نت مدوب دش،نم هدیچ مه رانک یزیگنا

. دادرهم شمارآ زا زیربل و مرگ شوغآ و
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ریت هب عورش هرابود میاه ناوختسا و مدرک یفیفخ زرل

یبش همین ِیاسرف تقاط درد نیا مناد درک.یمن ندیشک

یتارطاخ ِیعادت ؛زا تفرگ یم تاشن یزیچ هچ زا اقیقد

مک ضراوع دوب،ای ترسح و هودنا طقف شا هیام تسد هک

! یرام رهز ینآ هریج ندش

رد ندش رو هطوغ زا تسد ، مدمآ رانک هرجنپ لباقم زا

مبشما مهس مه ،نیا متشاد رب هتشذگ نیریش و خلت تارطاخ

یارب رصح دحو یب یگنتلد زج دشن مدیاع زیچ ،چیه



. مردارب مرگ شوغآ نداد تسد زا ترسح و دادرهم

هب مکحم ار میاه بل مدرک یعس و مدیشک یا هفخ ِخآ

تخر کیدزن . دوشن دنلب ما نهلا یادص هک مریگب نادند

و مدرک نشور ار مکچوک و هداس لیابوم متفر،رون مباوخ

ووج تسج هچ ،ره مدرک وور ریز ار ملوپ فیک تقد اب

دنچ دیاب مه دوب،زاب رازه هد زا رتمک دوب، هدیاف یب مدرک

ار متسد بهتلم تسوپ هدنامرد . مدنام یم گنل یزور

یور نادند مه زورما دوخ ،ات مدرک ندناراخ هب عورش

عاضوا ونیا اسرف ناج درد نیا هک مدوب هتشاذگ رگج

ناخ رسای ؟ مدرک یم هچ نیا ،دعب مدوب هدروآ بات ار هتفشآ

زا غیرد تساوخ یم بجاوم و هریج یب محلا طقف مه

لوپ. یریلا

مه مههب میاه نادند یتح و تفای تدش مندب زرل مک مک

متشادن یا هراچ دوب. هتسب خی منت مامت و درک یم دروخرب

یکباچ و مرن یاه متفر،مدق یم انوم فیک غارس دیاب

و مدیزگ ار ،مبل مدرک هلا چم ار مدوخ شفیک رانک متشادرب

یبوخ دوب،دید کیرات ،قاتا مدرک زاب ار شفیک پیز هتسهآ

ی هتسب هک متسب راک ارهب ممامتها و یعس مامت اما متشادن



دوب هتسب خی منت هکنیا دوجو ،اب مبایب ار گنر دیفس کچوک

هنوگ یور میاه هقیقش یور زا قرع زیر تارطق ،اما

نهپ انوم یاج رانک شیاج هک سگرن . دروخ یم رُس میاه

هلا چم ار مدوخ دش، سبح هنیسرد ار مسفن دزو یتلغ دوب،

یارب دوب، هدیاف یب .اما دوشن مروضح هجوتم هک مدرک

دنام تباث ما هرهچ یور شگنر یکشم یاه مشچ یتاظحل

. تسشن شیاج دشورد ریخ مین عیرس درک، مریگلفاغ و
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شساوح و شوه مه شا یگدولآ باوخ حتلا نآ رد یتح

داد ناکت راو فسات ار شرس دوب، شیاج رس ومکلا مامت



درک: اوجن هتسهآ یراد شین نحل واب

نیا یصخش فیک وت تتسد هک یتشاد مک ور ملق هی نیمه _

ادخ دش.یا هفاضا منوا رکش ور ادخ هک هرپب زره نوا و

! مرادن تینما هرذ مههی مدوخ ی هنوخ وت

Shabfanoos@

،ردحیلا تساخرب دزو رانک شیور زا ظیغ اراب شفاحل

دنک،ابح هاگن نم هب هکنیا نودب ، تفر یم طایح تمس هک

درک: همزمز یا هدننکزئمشم تلا

تعکر ود وشاپ لقادح یرادیب دغج لثم بش ره هک _وت

هراذب رثا تور وج هی هکلب نزب ترمک نوا هب حبص زامن

! ینکن هفاضا تا هنیجنگ هب دیدج رنه هی زور ره

،رد دشاب نم شنکاو رظتنم هکنیا نودب دزو ار شفرح

دش. طایح دراو و درک زاب ار قاتا ینهآ

مدیشک بقع بقع میاج رد ار مدوخ ، مزیخ رب هکنیا نودب

ار ممغ یوناز مداد، هیکت راوید هب کچوک یراخب رانک و

مدز: بل یروخلد و ضغب واب متفرگ لغب تخس و تفس



هب یرَت مزیه هچ نم ،هخآ سگرن ترس وت هروخب تزامن _

ینک! یم نمات اب یروج نیا هک متخورف وت

نمو یاه الف مغوتخا زا غراف هک انوم هب یهاگن

راب نارازه ملد ورد متخادنا دوب باوخ قرغ سگرن

اروا زوس نامناخ ،نیابالی مدرک شراثن تنعل و نیرفن

یگتسباو نیا متشاد تبیصم دوب،مکبالو هتخادنا منماد رب

هکنیا .اب دنازوس ار مدوجو و هشیر و گر مامت مه یهاو

فرصم هب عورش هک دوب هدشن مه لماک هام کی یتح

وتبمال هتسباو نانچ مک تصرف نیمه رد اما مدوب هدرک

ار مناج مه فرصم رد ریخات زور ود یتح هک مدوب هدش

قه وقه مداد اج میاهوزاب نایم ار مرس . دناسر یم مبل رب

و متشادن طاسب رد یلوپ مداد،چیه رس ار ییادص یب

مناد ،یمن دنتشادن ندش شکورف دصق مناما یب میاهدرد

. مناسرب بش هب متساوخ یم هنوگچ ور ادرف

یمک هکلب متفرگ یراخب لباقم یبصع ار مدرس یاه تسد

یتح یتنعل یراخب نیا ،اما دبایب نایرج متسوپ ریز امرگ

نم. هب دسرب هچ درک یمن مرگ ارمه شدوخ



مامت هک وردحیلا تشگرب قاتا هب سگرن هرابود

دیفس رداچ و درک کشخ ار شتروص دیزرل یم شدوجو

.ح تسب تماق زامن ندناوخ یارب و درک رس ار شا هنهک

اما دروخ یم مه هب شلیامش و لکش و تماق دقو زا ملا

مغ وهب نازرل یادص ،اب رایتخا یب هک دش هچ مناد یمن

: مدرک همزمز یا هتسشن

اعد..! سامتلا _

ارم ریحت واب تشگرب متمس شرس یا هظحل یارب

هدش یراج مناهد رب هک یا هقباس مک یا هلمج ، تسیرگن

مدوخ یارب ، دشاب بیجع سگرن یارب هکنیا زا رتشیب دوب،

دوب. بیجع
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تمس اددجم دهد، همادا شریحت هب دادن جملا شرورغ

ار متشلا درک.ب شزامن ندناوخ هب عورش و دیخرچ فلا خم

،رد مدیشک زارد یراخب لباقم اجنامه و مدیشک مدوخ تمس

یاه لگ یور دوب هدش لفق مهاگن بش یکیرات و توکس

و شیپ هسسلا نامه ،زا سگرن رداچ یتروص و زیر

و یراگزاسان رس هناخ نیا هب مدورو یودب هظحل

دور یمن مدای تقو دوب،چیه هدرکن انب نم اراب تفلا خم

واب دیشک نوریب سارهرُپ یداو نآ زا ارم شدوخ هک

داد.نآ مهانپ هناخ نیا رد شتفوطع و رهم رُپ یاه تسد

نینچ و سگرن لثم یا هتشرف هک مدوب لا حشوخ ردقچزور

شیپ بوخ ابیرقت زیچ .همه مدوب هتفای ینما و مرگ هانپ رس

دوب،ات رتهب مقباس کانتشحو طیارش زا عقاو ،رد تفر یم

تخیر مه ارهب میاه هلداعم مامت مبش همین یزیرنوخ هکنیا

یزیرنوخ و دیرب ار مناما هرابکی هب یکانتشحو درد ،لد

بلق رب عقوم نامه زا مه نظوس و کش دمآ، یمن دنب ما

مدید، یم مناگدید لباقم ار گرم ، تخادنا هیاس سگرن



بال انوم ،اما دناسرب هاگنامرد هب ارم دشن رضاح سگرن

هاگنامرد هب ارم تافاکم رازه دشواب هدامآ هلصاف

شوهدم حلاو یب یردق ،هب دناسر ناش هلحم ِکچوک

هچ هاگنامرد ورد تفگ هچ رتکد مدیمهفن ال صا هک مدوب

میتشگرب سگرن هناخ هب بش ی همین هک ینامز ،اما تشذگ

دش حملا یایوج سگرن ، مدوب هدش رت مارآ یدودح ونمات

رس زا ارمه زاف هس قرب داد، شلیوحت انوم هک یباوج ،

یب واب درک اهر ار میوزاب ، دنارپ سگرن رس زا مه نم

تفگ: سگرن هب ور یدیق

هک ینود یم تدوخ دز، مرس و لوپمآ یرس هی منود _یمن

! تسین ینومرد و تسرد هاگنومرد هدش بارخ نیا وت

تفگ: بجعتم و درک شهاگن هتفر او سگرن

شی یزیرنوخ تلع تفگن بخ باوج دشن هک نیا _او

هیچ؟

و نیگنس یاه هاگن ِراب ریز و درک مراثن یددرم هاگن انوم

درک: رتکد باوج ندرک شاف هب روبجم ، سگرن رگشسرپ

داد،اما ملیوحت ییاه ترچ هی رتکد ، سگرن منود _یمن



! هدرکن جاودزا هک یرپ

انوم تمس ، دشاب هدروآ ریگ یمهتم هک یسک نوچ سگرن

درک: زیر ار شیاه مشچ و تشادرب مدق

هب یطبر هچ رتکد باوج ؟ هدرکن جاودزا یچ ینعی _

؟! هراد رتخد نیا جاودزا

مبلق شپت ، مدوب هدش نارگن و گنم سگرن لثم مه نم

یمن یسدح دوب،چیه هدرک لفق منهذو دوب هتفرگ تدش

داد: خساپ کالهف انوم ، منزب متسناوت

تفگ اباب یچیه ، رتخد وت یریگیپ ردقنا ارچ سگرن یاو _

! هدرک طقس هچب اال متحا

هب یا هتسهآ یلیس دشو هتخورفا رب سگرن ی هرهچ

دز: دایرف رشت دزواب شتروص

؟! هرادراب رتخد نیا هگم انوم، یگیم _یچ

ساسحا دینش، یمن ییادص چیه میاه شوگ رگید هک نم

یور حلا دشویب تسس میاهوناز ، متشاد گرم و یگفخ



. مداتفا نیمز

تفگ: سگرن هب باطخ و تسشن مرانک هدنامرد انوم

دوب اقآ دوب،هی بش تفیش رتکد ، یتشادرب رود اباب _هتچ

دوب، شمئ عال یور زا سدح هی ،طقف درکن یا هنیاعم چیه

ادرف تفگ ، هشاب هتشاد هگید تلع هی منود یم هچ مدیاش

شیامزآ و سکع و نانز بوخ رتکد هی شیپ هرب دیاب

! هشاب صخشم نریگب

رس یرتدنلب دنخزوپ و تفر رت بقع یمدق دنچ سگرن

داد:

یم بوخ ور اه نیا لا ،ثما رتخد یا هداس ردقچ _وت

هک تسین نمووت ور،لثم شعضو رسو نک ،هاگن مسانش

هب ،هخآ هرایب هانپ هنوریو نیا هب یرادنو یگنشگ رسو زا

ِرس زا هک هصخشم هشاب هتشادن هداوناخ هک هروخیم نیا

روگ ارمگو شدوخ یروجنیا هک هدز یدنگ هی یشوخ

! هدرک

تفگ: و درک شراثن یرادانعم هاگن انوم



هچ ینزیم نومیا و نید زا مَد هشیمه هک ،وت سگرن _هسب

یروجنیا یرتکد هی صخشمان سدح اب ینوت یم یروج

! ینزب تمهت و ینک تواضق ادخ هدنب نیا دروم رد

اب یدگل ، تشادرب ماگ مکیدزن و درکن انوم هب ییانتعا

دز: دایرف تنوشخ دزواب مولهپ هب شیاپ

ینم هنوخ ، نزن یگدرم شوم هب ور تدوخ وشاپ _

یاج منک، یم تدابع ، منوخ یم زامن اجنیا ، هراد تمرح

تدوخ هک عقوم نوا ،دیاب تسین یا هزره ره یراد هگن

یم سدح یدوب هدرک عمج کراپ ی هشوگ شوم لثم ور

ینک... یم لمح تدوخ وراب هداز مورح هی مدز
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دز: دایرف تنوشخ دزواب مولهپ هب شیاپ اب یدگل

ینم هنوخ ، نزن یگدرم شوم هب ور تدوخ وشاپ _

یاج منک، یم تدابع ، منوخ یم زامن اجنیا ، هراد تمرح

تدوخ هک عقوم نوا ،دیاب تسین یا هزره ره یراد هگن

یم سدح یدوب هدرک عمج کراپ ی هشوگ شوم لثم ور

ینک! یم لمح تدوخ وراب هداز مورح هی مدز

shabfanoos@

مهو یاه سح و ینارگن و دیدرت زا ییایند اراب بش نآ

هتشگ رازیب مدوجو زا مه مدوخ یتح ، مدناسر حبص هب دولآ

،رگا سگرن لثم ییوربآ واب هجوم رتخد دسرب هچ مدوب

ندش یعطق نامز ات هجرُف نتفرگ و انوم یاه تطاسو

طسو ار وپالمس روج سگرن بش همین نامه ، دوبن هجیتن

دوب. هدرک ترپ هچوک



ار مدوخ تدش ،هب دوبن فصو لباق ما یخزرب وحلا سح

ی هتفشآ و نارگن ی هرهچ مه یا هظحل . مدرک یم هذخاوم

،رگا تفر یمن رانک مناگدید لباقم زا نامرآ ِزور نیرخآ

یمامت میاه یرایبدب ،رگا مدوب هدش وربآ یب زور نآ

تمرح و هتسکش لد یور نتشاذگ شاپ ببس اهنت تشادن

دوب. مردارب

تحص هیضق نیا رگا درک تجح مامتا بش نامه سگرن

هناخ نآ رد ندنام قح مه یا هیناث یتح دنک ادیپ

ما یزیرنوخ و دوب هدش رتهب حملا شدعب زور حبص . مرادن

ومین دوب مه رد تدش هب سگرن یاه همرگس دوب، هدمآ دنب

هناخ زا هدز باتش نانچ ، تخادنا یمن متمس ما یهاگن

لوپ یرادقم مدوب هدرکن تصرف یتح هک مدوب هدز نوریب

تشاد هنیزه یلک مه کشزپ شیپ نتفر . مروایب دوخ هارمه

رد انوم اراب عوضوم منک، ادوس ابنهلا متشادن ونمهآ

مههب سگرن . تشادن نم زا یمک تسد مه ،وا متشاذگ نایم

هکنیا اب انوم . دهدب ضرق مه یلوپ هک تشادن یدامتعا نم

ات نیمز سگرن اب هسیاقم رد شتاداقتعا و عضو رسو

رت فوئر و رتزوس لد بتارم هب ،اما تشاد ریاغت نامسآ



دنک. روج میارب ییاج زا یلوپ زور ود یکی دش رارق دوب،

تشذگ تخس نم رب هنوگچ زور ود نآ دناد یم ادخ طقف

کی مشچ هب ارم سگرن ؛ مدیرخ ناج ارهب یتراقح وهچ

یناویل ادغوای فرظ یتح دیدو یم یسجن و کاپان یش

ییاج ورد تشاذگ یم رانک ار دروخ یم نآ هب متسد هک

یارب اهدروخرب ونیا درک یمن تدابع متسشن یم نم هک

،ات متفرگ یم روتکاف ار دادرهم ریخا ی هیضق رگا هک ینم

بکترم و مدوب هتشادن رب ولج هب یتسیاشان یمدق نس نآ

زا رتشیب هظحل دوب.ره روآ نونج ، مدوب هدشن یطبخ چیه

اه هیصوت هب تبسن شاک ، مدرک یم شنزرس ار مدوخ شیپ

هس ود زونه ، مدرک یمن یراگنا لهس نامرآ یاهراطخا و

ادیپ ییاهر نیرسن ما یردامان منهج زا هک دوب هدشن سیلا

شمارآ یانعم مردام و زوسلد ردارب رانک ورد مدوب هدرک

تقاط و خلت ار مراگزور هدیجنسن ، مدوب هدرک هبرجت ار

. مدوب هدرک اسرف
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و متشاذگ رگج یور نادند دوب یندنک ناج ره اب تبقاع

زور ات مدرک لمحت ار سگرن یاه تراقح اهو هیانک

و درک هیهت میارب یا هنیزه انوم . دسرب ارف رتکد هب نتفر

سپ ارهبوا هنیزه منکونآ ادیپ یراک اهدعب دش رارق

مهد.
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راب نارازه شا هجیتن وعاالم رتکد بطم هب ندیسر ات

هک مدوب هدش راچد یزور مدش،هبحلاو هدنز و مدرم

نآ ار؛اما ادخ دسرب هچ مدوب هدرک شومارف ارمه مدوخ

زاین و زار ادخ ،اب متساخرب باوخ زا دوز حبص زور

تاولص حیبست رود نیدنچ ریسم لوط ورد مدرک

ار ما هتفر یوربآ هک متساوخ ادخ زا عرضت واب مداتسرف



یهن هداوناخ دوجو هکاب ینم یوربآ . درخب سگرن شیپ

مدوب هتسیز کاپ و مدوب هدش هدییاز کاپ ،اما متسرد نادنچ

دور یمن مدای زا هاگچیه ؛ مدوب هداز یرپ مردام لوق ،هب

دز یم هناش ار مجاوم و دنلب ناوسیگ یکدوک ردعملا هک

، دازیرپ و یتسه یرپ درک؛وت یم همزمز مشوگ ورد

شوخ ی هناشن و ینایرپ ی هیده ، تشرس کاپ و یکاپ

مه یور یکلپ مراذگب بطم رد ار میاپ هکنیا یلا.لبق بقا

تاداقتعا هک مدرک وزرآ مدوجو قامعا ماوزا هتشاذگ

. دوشن هدیشک طبالن هب متیهام اب هطبار رد مردام

یط مه رس تشپ دوب هک یتنحم ره اهاب هیناث هرخ باال

میاه شیامزآ باوج و هنیاعم دعب جلا عم کشزپ و دندش

ما یزیرنوخ تلع و درک عاالم بیذکت ار یرادراب هیضق

داد. صیخشت هنانز لکشم کی ار

و مدز نوریب کشزپ بطم زا یقیمع یداش و ناجیه اب

، متخود نامسآ ی هدنکارپ یاهربَا ارهب مفعش زا هدنکآ هاگن

شیپ یتاعاس هک یمغ یاهربَا زا یربخ مدرک یم سح

مهاب تانئاک مامت و تسین دوب هتخادنا هیاس مرس یور

ییوگ هک متشاد یفصولا دیاز ناجیه نانچ . دنداش نم یداش



نایشآ زا هک تسا زور نیدنچ هک متسین یهامیرپ نامه

نودب و تبحم رپ شوغآ و تسا رود شمرگ و کچوک

ندرکن لمحت تنحم ِمغو وزا دراد ارمک شردارب یایر

شار، قشع ، شردارب هودنا زا رُپ یاه هاگن رمع کی

یارب دوب راوشد شیارب مه ندیشک سفن وا نودب هک یسک

ار یماندب و ترسح و یگنتلد رمع وهی درک کرت هشیمه

. دیرخ ناج هب

و قوذ واب میدناسر هناخ ارهب دوخ تعرس هب ود ره

نادنچ ،اما میدناسر سگرن ارهب شیامزآ باوج رورغ

راهچ هس نیا یط ورد دادن زورب دوخ زا یمهم شنکاو

دحو زا شیب مه یهاگ هکلب ، درکن یرییغت شراتفر سلا

نآ یفنم باوج هک یا هدیاف درک.اهنت یورشیپ شدودح

رد انوم لثم مه نم داد هزاجا هک دوب نیا تشاد شیامزآ

هام. ره رد یغلبم تخادرپ طرش هب ،هتبلا منامب ش هناخ

هک یتنوکس ،اما متفای رارقتسا سگرن ی هناخ رد

ندش درخ و تنم و هارکا اب دوب هارمه شرساترس

رد یبآ ریز رهخالفو انوم سهلا دنچ نیا .رد مرورغ

یتسایس واب زاب نابز رتخد یردق هب ،اما تشاد شا هتنچ



دمآ یم شیپ مک هک دوب فقاو سگرن باوخ گر هب ودوب

مدوب نم طقف طسو ،نیا دچبپب شا هچاپ ورپ هب سگرن هک

یرود .مغ متشاد ار هتخوس ناهد و هدروخن شآ مکح هک

خ یاج ترسح و نایاپ یب یاه یگنتلد و مردام و نامرآ

کچوک اهو تراقح سلا نیدنچ لمحت و دادرهم یلا

نداد نیکست یارب مک مک دش ثعاب سگرن یاه ندرمش

و مهو ِمغ زا غراف یایند رد ندش رو هطوغ و اهدرد

. مروایب هانپ داوم انوم،هب زیگنا هسوسو داهنشیپ هب یخلا

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۱۷_ تراپ #

مک هک مدوب هدش یرپس یاهزور تارطاخ وحم یردق هب



هدیشخب زور ِیانشور ارهب شدوخ یاج قاتا یکیرات مک

هنهک یراخب یرانک ، کشخ نیمز یور نانچمه ونم دوب

. مدوب هدیشک زارد کچوک و

shabfanoos@

زا مادک وره دیود یم هناخ لخاد ووال لوه اب سگرن

یم نت رب دنت ودنت تفای یم یا هشوگ ارزا شیاه سابل

هدش رادیب باوخ زا انوم ، سگرن یادص رسو .زا دیشک

یور یدولآ فپ ی هرهچ و زاب همین یاه مشچ واب دوب

همیسارس ار شرداچ هکیلا دوب.ردح هتسشن شباوخ تخر

و درک زاب تدش اراب قاتا درک،رد یم رس هب هلوک ،جکو

و تفرگ نام تمس ار شا هراشا تشگنا ، دیخرچ ام تمس

تفگ: راو شنزرس

هشوگ سرخ لثم رهظ ی هگنل مرب،ات دیاب هدش مرید _نم

ریگ یراک هی نوریب نیرب نیش ،دنلب دیزادنن رگنل قاتا ی

هک ،نم نیدادن نوتمودک چیه ور شیپ یهام هیارک ، نیرایب

اب مراد ممدوخ یاه هنیزه ، مدرکن زاب اجنیا هنوخ میتی

و کاروخ و درخ ِروج هک منوت ،یمن منوسر یم یتخبدب



منک! روج ور اهروخ تفم امش باهذ بایا

و دیرپ اج زا قرب شا،لثم یگنم حتلا نامه اب انوم

واب دیسوب مکحم ار شا هنوگ ، تشادرب زیخ سگرن تمس

تفگ: یبیجع نانیمطا

،االننم تخت تلا یخ ،ورب منوج سگرن تنوبرق یهلا _

راب ور راهن شدعب منک، یم زیمترت لگ هتسد لثم ور هنوخ

راک، غارس میر یم مریگ یم ور یرپ تسد و مراذ یم

نون هشب روج ، میدروآ ریگ نومرد و تسرد راک هی اقافتا

! هنغور وت نوم

یرت مالمی نحل دادواب شلیوحت یرادانعم دنخبل سگرن

تفگ:

مشوگ ، هروخ یمن بآ ممشچ هک مینک،نم فیرعت و مینیبب _

هرپ! نمرخ رس یاه هدعو نیا زا

یدنلب یادص اراب رد هلصاف وبال دنامن انوم باوج رظتنم

ارهب قاتا هدرپ ی هشوگ انوم دش. جراخ هناخ وزا تسب

سگرن نتفر زا هک داتسیا اجنامه یتاظحل و تفرگ گنچ



سگرن نتفر تباب زا شلا یخ یتقو دنک. لصاح نانیمطا

رس زا یدنلب غیج و دمآ رانک هرجنپ لباقم دش،زا هدوسآ

داد. رس یشوخ

: مدرک ضارتعا یبصع حلاو یب

یم مدوخ هب درد زا ینیب ،یمن تفرگ درد مرس انوم، _هتچ

هنووید ، یدب تاجن حلا نیا نموزا هکنیا یاج ، مچیپ

! یرایم رد یزاب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۱۸_ تراپ #

زا وردحیلا تفر هناخزپشآ تمس تسمرس و شاشََب

هنایوجلد ، دیشک یم نوریب یزیچ یزلف تنیباک کت ریز



تفگ:

یلک شدعب گر، وت مینزب ور هنوحبص مشچ،لوا هب _منوا

. مراد یناجیه یاهربخ

و مداد رارق لئاح رس ریز ار متسد هدیشک زارد روطنامه

ی هرفس دعب یقیاقد مدش. هریخ انوم تاکرح هب ادص یب

کچوک هبات یا هنهک لا متسد درک،اب نهپ ملباقم یکچوک

درک. توعد ارم ناجیه واب تشاذگ هرفس طسو ار

shabfanoos@

: مدیسرپ کَش واب مدش زیخ مین میاج رد

اجک زا ور غرم مخت و هجوگ ، یتفرگ ینومهم هتربخ _هچ

؟! یدروآ ریگ

داد. اج شپل ی هشوگ علو واب تفرگ یگرزب ی همقل

نیا نیع دنب ،هی هراد منتفرگ نشج سگرن نتفر _واال

رو..! رو رِو یِه اه نزریپ

شراثن یپچ هاگن و مدیشک ولج هرفس تمس ار مدوخ یمک



: مدرک

هک دوب اجنیا ،االن تسین تمکش وت تسار هدور _هی

! یتفر شیم هقدص نوبرق

داد. متسد و تفرگ نم یارب قایتشا مهاب یا همقل

هدرک نوهنپ تنیباک ریز مدوب هدیرخ بشید ور ورانیا _

درک یم هلیپ هن رگم ، دروخن شمشچ هب مدروآ سناش ، مدوب

هک یبوخ ربخ تبسانم هب نید،متفگ یمن هیارک نیراد لوپ

. میریگب هرفن ود نشج هی مراد تارب

سفن نزح واب متشاذگ مناهد رد ییاهتشا یب اراب ما همقل

مدز: بل یریگ

هراد! دوجو مه یبوخ ربخ هگم _

تفگ: دادو ناکت ناجیه اراب شرس

بارخ نیا زا هشیمه یارب هک هبوخ یردق هکهن،هب _ارچ

خالص بوغرمان یاه سنج و سگرن یاه تنم و هدش

یمن هاگن مه نوم تشپ میرو یم هنوخ نیا میش،زا یم

یم هراجا رهش طسو کیش و لگشخ نامتراپآ مینک،هی



و قشع طقف یرچک ابکالسوال یدیِل ودات لثم و مینک

مینک! یم افص

: متسیرگن هبوا بناج هب قح

یدز! مهوت هک مرادن کَش _

طاسب انوم ، ناملصفم رهاظ یهب هناحبص نآ ندروخ دعب

ی هتسب ، دیشک ار قاتا ی هدرپ و درک عمج ار هناحبص

ودعب دیشک نوریب دوب هدرک ناهنپ شرف ریز هک یکچوک

یب ابو تخادنا مرانک یتشلا ،ب میروآ رد ازع زا یلد هکنیا

داد: شندب هب یسوق و شک یگ هشعن و یدیق

یم باوخ طقف قاتا یکیرات و ینوراب یاوه نیا وت یِخآ _

ندموا لبق تعاس رهظ،مین ات میباوخب تخت میریگب ، هبسچ

! نوریب مینزب سگرن

هدیود متسوپ ریز هک یزیگنا توخر حتلا نآ زا هک نم

یم رَپ میاه ناوختسا درد مک ومک مدوب تذل قرغ دوب

هرابود و مدرک لا بقتسا دوجو مامت اب شداهنشیپ ،زا دیشک

متفر. او یراخب رانک



مدز: بل ینازیمان یادص اب

! تسه یچ تبوخ ربخ یتفگن _

زا یفعش قرب ، تسشن نیمز یور مرانک و دیخرچ متمس

تفگ: رکفتم و تشذگ شیاه مشچ

! هزرا یم یباسح یلو هتخس و بیجع مکی داهنشیپ _

مینک؟ _هچ

تفگ: و تفرگ یزاب ارهب متروص یولج یاهوم

رَت بل ینعی هنز، باالیم وراپ زا شلوپ تسه هئورای _هی

هسر. یم نومتشپ تفه نمووتو هساو هنک

مداد: خساپ توافت ویب متخادنا یاباال هناش

هچ؟ هبام اباب نوا یاه لوپ _بخ

تفگ: و تفرگ شدوخ هب یزومرم حتلا شا هرهچ

هدیدن هک متفگ شارب تیا ییابیز فصو وتو زا ردقنا _

هدش! تقشاع



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

۱۱۹_ تراپ #

متفگ: یفیفخ صرح اب ماوت و مدرک اهر یلسک اراب مسفن

نم هساو دوخیب ور مزور حلاو ینیب انوم،یمن لا _یخیب

! متسین شلها ینود یم متدوخ هک زاسن ناتساد

نحل واب دناخرچ متروص یازجا نیب ارام شهاگن

درک: اوجن یرگ هسوسو

یم ور وت بش کی هساو بش....طقف کی طقف یرپ _

! دهاوخ

shabfanoos@



زا یتخس وهب مدرشف نیمز یور مکحم ار متسد فک

تفج ار میاهاپ شدوخ دننام مه مدش،نم دنلب نیمز یور

. متسشن یوا هنیرق وهب مدرک

: مدرک زیر ار میاه مشچ و مدیباس مه هب ینادند

نم هبفالتک ینک،هاگن شمومت یاوخ انوم،یمن هیفاک _

یب نم هتسرد ما،هرآ هراک همه ینک یم روصت ینک، یم

داوم تشگنا دنب کی هساو ، مرادن هداوناخ مسَک، ،یب ملوپ

، متسین یضوع ،یلو مزود یم مه هب ور نامز و نیمز

نت مریمب یتخبدب و یگنشگ زا ممرمع رخآ ،ات متسین هزره

.. مدیمن یا هتساوخ نیچمه هب

ینوم الل ونم تفرگ ار متسد سب شتآ دصق هب انوم

متفگ: رشت هکاب دنزب یفرح دوشگ ،بل متفرگ

ید؟وت یمن یا هتساوخ نیچمه اپهب ارچ تدوخ ال _صا

یتح مه لوپ نموت دص هساو ، یتسین یچیه دیقودنب وت هک

! هچقاط بل یراذ یم یرب یم مه نم رس

سویام و هتفر واو دیسام شبل یور ششیپ تاظحل دنخبل

تفگ:



،دصس مشاب ششیپ بش هی مدوخ تشاد هار دوب نئمطم _

هچ یرپ شیدیدن ، مدیشک یمن شیپ ور ثحب نیا هایس لا

و پیت یا،زا یگدنز و هنوخ و ییایب ورُب ،هچ هراد یتورث

متفگ! مک مگب یچ ره هک مه شا هرهچ

متفگ: رخسمت اب

اجنیا ینیشب مه بش دوخ ،ات نکن یمرگ رازاب اباب _بُخ

وت یراگنا ، هرادن یا هدیاف ینک قطن ومکاالشت طیارش زا

! ینوخ یم نیسای رخ شوگ

تفگ: ترسح واب دیشک شتروص هب یتسد

ینک؟رکف یم هسیاقم نم وراب تدوخ ، بوخ رتخد هخآ _ِد

هنک، یم جرخ باالینم لوپ ردقچ ورای نوا ینک یم

! هتخیر شاپ و تسد ریز نم زا رتهب اتدص

و دیشک ما هنوگ ور یرگ اوغا و صاخ ارابحتلا شتسد

تفگ: یا هدنهد بیرف نحل اب

ندز، ور شلد نم سنج زا ییاهرتخد تساجنیا لکشم _

یم وت بان،طقف سنج ،هی هدرگ یم لصا سنج کی بندلا



لدو ترکب ی هرهچ ونیا هدنبیرف یاه مشچ نیا اب ینوت

و سک چیه شمشچ وت، زج هک یروج ، ینوزرلب ور شنید

هی دیاب هرخ باال تیا یبیرف ولد ییابیز ، هنیبن ور زیچ چیه

راد ماج،هک نیا زا نک شتسم یروج ، هروخب تدرد اجهب

نمووت! یاپ ینعی تاپ، هب هزیرب ور شرادن و

متفگ: فسات واب مدز یزیمآ رخسمت یدنخزوپ

یرپ ِهامیرپ نوا ،واالهک ینیب یم دایز ملیف وت هکنیا _لثم

بآ شتشوگ هک یا هرهچ نیا اب ،هخآ هدرُم هتشذگ یور

درخ هرت نم هساو ،یک هدرک شردک و دوبک داوم و هدش

هانگ نیچمه بکترم هایس دصسلا نم مشدعب هنک، یم

مش! یمن یا هریبک

زیربل نحل واب تسشن ما هرهچ یور شا هنارادیرخ هاگن

تفگ: ینانیمطا زا

حلاو نیا اب یتح ،وت یرپ یرادن نامیا تدوخ _هب

مشدعب ینک، نوکیف نک ور شایند ینوت یم مه تزور

هانگ ای تسیاشان لمع بکترم دیاب هک هتفگ یک مزیزع

منک شی یضار منوت یم هک هبش هی ،طقف یشب یا هریبک



هک دینوخب شلبق تیمرحم رصتخم ی هغیص هی شلبق

هار زا ایند نوا ینکن ویخلا هتفین تنوج هب درد نادجو

ِدرجم رتخد هک وت نم زیزع مشدعب ، ینوم یم اج سگرن

! هزگب تا کک هک یتسین هدروخن تسد و کاپ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

120_ تراپ #

زیربل نحل واب تسشن ما هرهچ یور شا هنارادیرخ هاگن

تفگ: ینانیمطا زا

حلاو نیا اب یتح ،وت یرپ یرادن نامیا تدوخ _هب

مشدعب ینک، نوکیف نک ور شایند ینوت یم مه تزور

هانگ ای تسیاشان لمع بکترم دیاب هک هتفگ یک مزیزع

هی منک شی یضار منوت یم هک هبش هی ،طقف یشب یا هریبک



درد نادجو هک دینوخب شلبق تیمرحم رصتخم ی هغیص

و کاپ ِدرجم رتخد هک وت نم زیزع مشدعب ، هتفین تنوج هب

! هزگب تا کک هک یتسین هدروخن تسد

shabfanoos@

نییاپ ارهب مرس و متفرگ لغب ارهب میاهوناز هدنامرد

: مدرک همزمز یفصو یب ِنزُح ،اب مدرک لیامتم

، هتخس مارب نک رواب انوم،اما منود یم ورانیا ی _همه

،یم مرایب موود یروج هچ ور بش هی وت لوق هب نومه

؟ مشاب رفنتم مدوخ زا مراد رمع ات یاوخ

مداد: همادا یا هتفر لیلحت یادص اب

یم ساسحا مدب،مادم نت یا هتساوخ نینچ هب ،رگا مشدعب _

. مدرک تنایخ دادرهم قح رد منک

یم ناکت نیفرط هب دنخزوپ اب ماوت ار شرس هک ردحیلا

تفگ: یزیمآ رخسمت نحل داد،اب

یم یقلت یچ اقیقد ور تنایخ ،وت یرپ هکحضم اعقاو _

راگزور تنم اب یا هدنوم بارخ نیچمه وت هکنیا ینک؟



شدوخ دادرهم ، هتنایخ نیرتگرزب شدوخ ینورذگ یم

تدوخ هبحلا ور ،وت هدموا ترس هکهب ِیتشونرس ِببسم

؟ تسین تنایخ ،نیا هریگ یمن تزا یغارس وهی هدرک اهر

ووت، هشاب قرغ تمعن و زان وت دادرهم هک هنیا تنایخ

هب ینودن سنج مرگ دنچ هساو و ینک رس منهج نیا یوت

هتسشن و هدش ایند کرات منوا ینک یم رکف . یزادنب ور یک

مه نوا هک ینئمطم اجک ؟زا یدرگرب وت هک هشوگ هی وت

تزا یدر هی لا حبات دوبن نینچ رگا هنک،هک یمن تنایخ

. نکن کش دوب، هتفرگ

هزانج لثم بش و همرگ راک هب شرس سگرن ، یرپ مشدعب

ردق طقف و هشاب رایشوه زور هی ،هگا هنوخ هدرگ یم رب

نومطاسب زور نومه هک هربب اموب دایتعا زا نزوس رس

،یم نوتسمز یایس نوا وت تقو سا،نوا هچوک طسو

عقوم نوا ،هزات میربب هانپ یک ،هب میرب اجک یاوخ

ناکم هی یارب تسین مولعم هش یم رتدب نومطیارش

هدهع زا االمن نیمه ، مینزن هک اهراک هچ هب تسد ینسکف

. میایمن رب سنج ندرکروج و کاروخ و درخ جراخم ی



بندلا ای ،همه دموا ریگ یراک هگم میدز، ود گس همه نیا

دیاب هکنیا ،ای دنتسه سگرن لثم یبجاوم و هریج یب محلا

شهت و یدب نراد هک یا هناحیبق داهنشیپ ره هب نت

هرتهب ایهن،سپ هریگب ور تتسد نموت دص تسین صخشم

مینک، لوبق ورای نوا داهنشیپ کیپ و کیش االن نیمه

بش هی هساو اجک ؛هخآ رتخد زادنب راک هب ور تلقع

هدز ور تا هنوخ رد سناش ند، یم داهنشیپ یمقر نیچمه

؟ یزادنا یم کتفج وت

نووج هش، یم تشدنچ مگب هک تسین مه تفرخ و ریپ

یتخبدب هب هکنیا زا سا،لبق هرهچ شوخ دقبواالو شوخ

هب تسد باوخ یاج بش هی هساو و میتفایب یگزویرد و

روط ره ،ام یرپ میدب تاجن ور نومدوخ ، مینزب یراک ره

نیا اب سگرن باال، میشکب ور نومدوخ دیاب هدش هک

یمن هگن ور ام رتشیب یحابص دنچ تیاهن نومطیارش

هراد.

لوپ نوا و یدنب یم یچ همه هب ور تمشچ وت بش نوا

نومدوخ هساو بوخ هنوخ وهی مینز یم بیج هب ور

! نومدوخ رکون میشو یم نومدوخ یاقآ مینک، یم فیدر



و دوب نم تقیقح زا نازیرگ یاه شوگ رهظ ی هگنل ات

هدیرب انوم،زاعملاومدآ قاعالهنی رهاظ هب یاه همزمز

دوب، تیمها زئاح میارب هک یزیچ اهنت انوم لوق وهب مدوب

و تنم ویب هغدغد یب یلو کچوک دنچ ره یهانپ رس

و دشاب یحطس یگدنز کی جاتحیام طقف هک یکدنا لوپ

. مشابن داوم ی هنیزه ندرک روج گنل

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

121_ تراپ #

***

متام و لصاتسم ی هرهچ هب یهاگن ، مداتسیا هنییآ یوربور

. مدرک راهم ار میولگ رب هدز گنچ ضغب و متخادنا ما هدز



ار مدرد رُپ ینت هیکت ، متسشن هدروخ کرَت ی هچقاط ریز

طرف زا شیاه هنوگ انوم مداد. هتفر وور گنر یتشپ هب

دوب هتسب شندرگ هب یدنلب وخن دوب هتخادنا لگ یلا حشوخ

دوب هدروخن تسد اه هکسلا یتروص ناج هب ناجیه واب

یم یزیر یاهرغرغ شراک نایم یرادگ وهگ دوب هداتفا

درک.

shabfanoos@

دزو مفتک هب یا هبرض ، دیسر مامتا مههب میوربَا راک یتقو

تفگ: ییورشوخ اب

بش هکات ریگب شود هی ،رپب یدش دازیمدآ هیبش هرخ _باال

! هدنومن یزیچ

رب میاج زا هدز تهُب یکوک کسورع کی لثم هناعیطم

هکهب یزوس و امرس مدش، هناور طایح تمس و متساخ

،ادتبا تخادنا مناج رب یقیمع ،زرل دروآ موجه تمس هرابکی

هشوگ کچوک مامح دراو سپس و مدرک نشور ار نمرگبآ

هشوگ نمرگبآ ینآ هدیاف و شقن مناد مدش.یمن طایح ی

تسوپ یور هک یدرس اتبسن بآ دوب،اب هچ تلا یوت



شود ریز فده یب یتعاس ،کی تخیر یم مضبقنم

هاگن زا یتح ، متشادن یفیرعت نادنچ زور ،حلاو مداتسیا

نیا دیجنگ یمن مرواب ،رد متشاد ساره مه هنییآ هب ندرک

هچ ارهب دوخ ما، هدش هیام ورف و تسپ نینچ نیا هک منم

؟ مدرک یم هتسارآ یسک هچ یارب ، مدرک یم هدامآ یسک

و مدز یدتمم و دنلب قه قه بآ شود ِتشرد تارطق ریز

مقمر یب ونت نیمز یور مدروخ رُس راوید هب هداد هیکت

تشم ، مدرک اهر مامح ی هتسکش یاه کییازوم یور ار

هیرگ هدیرب و نانز سفن و مدز یم ما یناشیپ هب یا هتسهآ

یم نیرفن ار شیوخ تقامح و مدیشخب یم تدش ار ما

ی هدز ومغ روجنر یاه هاگن لمحت یتسار ،هب مدرک

تسا رارق هک یا یتفص ویب گنن ای دوب رت تخس نامرآ

؟ مروایب راب هب زورما

ی هدروخ گنز و ینهآ رد هکهب یدنلب یاهدگل یادص اب

یدایز تصرف هک مدش هجوتم دش،هزات یم هتخاون مامح

متفرگ شود ودنتوزیت مدیرپ یاج زا قرب لثم و هدنامن

مدش. جراخ مامح وزا

کیدزن هتسخ و مدرک نت هب یرسرس ار میاه سابل



مه یشنت و تیلا عف نیرت کچوک اب ادیدج متفر، او یراخب

هک یسک لثم و دیشک یم رَپ مناج زا مقمر و ناوت مامت

یم راوآ مشود یور عملا یگتسخ ،مامت دشاب هدنک یهوک

دش.

خاروس ارزا ییاذک و کچوک ی هتسب نآ هرابود انوم

یزومرم نحل ،اب تشاذگ دجو اب ملباقم و درک ادیپ یشوم

درک: اوجن

شدعب ، یشاب لا حرس و نوزیم یباسح دیاب بشما ، _نزب

زا سگرن ندموا لبق ات دیاب هدش روط ،ره یشاب هدامآ دیاب

بشما هک مراذ یم تشاددای هی شارب ، مینزب نوریب هنوخ

رب هنوخ هب ور مینک،بش یراد هگن ینزریپ هی زا دیاب

. میدرگ یمن

ملباقم و دیشک نوریب ار گرزب فیک یکیتس پال لخاد زا

عاونا و درک زاب طایتحا شاراب پیز ، تشاذگ نیمز یور

.اب دیشک نوریب ار راوشس و رطع و یشیارآ مزاول ماسقا و

مدز: بل یا هدش درگ یاه مشچ



؟ یدروآ اجکزا هگید ور _انیا

تباث ار متروص و تفرگ ار ما هناچ دزو دنخبل قوش اب

: تشاد هگن

،زا هشابن تیراک ،وت مهدب ماجنا ور مراک روخن نوکت _

. متفرگ ضرق کزَب دیهان

ارهب رازبا نآ کت کت ساوسو اب دوب هک یبیترت ره هب

هدایپ متروص یور یبیکرت هچ دناد یم ادخ و درب راک

قرب زیرپ ارهب راوشس شا، یراک هنوتَب مامتا درک،دعب

و درک اهر ما هناش یور ار مرف و دنلب یاهوم دزو

درک. شنداد هبحتلا عورش

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۲۲_ تراپ #



ی هناش کی هکهب دوب اه ماسلا هتشگرب تخب ِناوسیگ

ما یرسور ریز و دندوب هدرک هدنسَب یلومعمو یحطس

،حلا دندرک یم یرپس ار یزیگنا نزُح و کیرات راگزور

رارق یزیمآ ماهبا و بیرغ سح هچ یگتسارآ همه نیا اب

دننک. هبرجت دوب،

shabfanoos@

لخاد ،ارزا دشاب تمیق نارگ دیسر یم رظن هکهب یرطع

خ مندرگ و تروص رسو یور و دیشک نوریب شا هبعج

یا هدننک بذج و ریذپلد ی هحیار هک نیا درک،اب یلا

ار مناما حیلا ناشیرپ ونیا متشاد شیوشت ،اما تشاد

متفگ: دوب،کالهف هدیرب

!.. دیدَب دیدَن یدرک ما هفخ هگید _هسب

، شتطاسب رانک رواک لخاد وزا دیدنخ قیمع و دنلب

شهاگن اوه ،رد دیشک نوریب یریرح گنر زمرق نهاریپ



. تخادنا وزانباال هوشع اراب شیاهوربا و تشاد

مدیدزد ار مهاگن هلصاف ،بال متخادنا سابل هب یهاتوک هاگن

. مدیشک یدنلب نیه و متشاذگ مناهد یور ار متسد و

: دیسرپ هتفر راو و تخادنا نیمز یور هدروخ اراج سابل

؟ یایم رد یزاب یلوک ،ارچ هدیرپ رو هتچ _ناه

اوه رد مدیدهت تشگنا و دیود متسوپ ریز مشخ یاه هگر

: دروخ ناکت

سابل نیا نم هرارق هک ،وگن نکن میا یناور انوم.. انوم... _

هچ منک هاگن شهب منک یمن تارج یتح .نم مشوپب ور

مرج مودک هب هخآ ایادخ منک، نت هب ور هدنوماو نوا هسرب

ور، شا هنیس تمسق یور کاچ ،یاو مراگزور هدش نیا

اهو هناشرس هسر،لک یمن مه موناز هب یتح شیدنلب

اجنوا هب هدیسرن ماپ مشوپب ونیا ،نم هزاب هک مه شرمک

منک! یم قد هار وت هدیسرن

زیوآ تخر یور وزا تساخرب شیاج زا هتخورفارب

اب هلصاف نامه وزا تشادرب ار سگرن هیلگ لگ رداچ



تدش اب متروص یور یلر تنک لباق ریغ صرح و ترفن

: دروآرب دایرف و درک باترپ

تدوخ ورب شوپب ور سگرن یرز رز رداچ امرفب _سپ

یم تتروص وت هایس لوپ هی یسک منیبب نک، هضرع ور

تشپ هچ تسد نومراک ، نیبب ور ام راگزور ایهن، هزادنا

!.. هداتفا یلمُا و یهوک

ورف منابیرگ رد ار مرس درک، ندیزرل هب عورش میاه هناش

دوب انوم اب ،قح مدرک نتسیرگ هب عورش هنامولظم و مدرک

ریدقت تسد هک دوب فاصنا نیا ؛اما مدوب یهوک تشپ نم

الی نینچ ار نم لثم یا هدیدَن ایند صخش

دمآ؟ یم مرس رب متفر،هچ یم اجک ایادخ ؟! دراذگب هنگنم

؟ مدوب یبقل مانوهچ هچ راوازس مدش؟ یم هچ بشما دعب

الب جنم نیا زا ییاهر رگید هک مولعم اجک الزا صا

دشن ممهرم اهنت هکهن مدایتعا لثم تسرد ، دشاب نکمم

درک. رت یراک رتو قیمع ار میاهدرد هکلب

دز: دایرف دزو میاپ هب یتردق رپ دگل



یوت ی هچیزاب هک ،نم زادنن هار نم هساو هروغبآ دوخیب _

،وت رادنرب مه تباجن و یکاپ پیریت ، متسین جازم یمدمد

منهج. نیا وت ،هن یدوب تا هداوناخ رانک االن یدوب کاپ

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۲۳_ تراپ #

زولب درک، مدنلب نیمز یور وزا دیشک مشخ اراب میوزاب

هک یروج ، دیشک نوریب منت زا ما هتفر وور گنر و داشگ

ار ریرح و حیقو نهاریپ . دروخن مه هب مراد حتلا میاهوم

پیز صرح ،اب دناخرچ ارم تدش واب درک منت رب رَس زا

و مدوب هداتسیا هبوا تشپ داد. ناکت ار مرمک رانک کچوک

هفخ مقه قه یادص هکلب مدوب هتفرگ مناهد لباقم ار متسد

مه سابل پیز راگنا ، دنزب رغ مناج هب انوم رتمک هک دوش



ریگ و دوب هتفرگ شیپرد ار یراگزاسان یانب نم لثم

رمک تسوپ یور ار شا یلد قدو مامت انوم دوب، هدرک

هکسکس و دروآ یم راشف صرح درک،اب یم خیلا مفیرظ

. تشادن ندمآ دنب دصق نم یاه

مهاب وزاب دیشک ارباال سابل پیز دوب هک یتنحم ره هب

ما هرهچ ندید واب دناخرچ شدوخ تمس ارم یتمرح یب

: دیرغ و تشادرب یلا متسد نیمز یور زا

ینیب ،یمن هدرُمردام ینک یم هیرگ یچ هساو یتنعل _هخآ

تمحز یچ ،ره مدرک تمدآ هیبش مدنک نوج تعاس ود

هایس یروج هچ ور شتروص ،نیبب یداد اوه داب مدیشک

! ندوک ی هرتخد درک

هدنام مک هک دیشک یم میاه مشچ ریز یروج ار لا متسد

دوش. هراپ شتسوپ دوب

دادواب متسد هب وشیلا یخی راولش ، هریت هاتوک یوتنام

تفگ: ترفن

هدش! نومرید هرد، یولج آژسنا تنت شکب _



یم وزرآ یتح تاظحل نآ رد اما دوب تخس شرواب دیاش

،رگ دوشب منتفر عنام و دسرب هار زا سگرن مد ره مدرک

نآ هک دش یم هباپ ییاولب دش یم ربخ اب نامفده زا هچ

مدش. یمن ماندب رتشیب نیا زا دوب هچ ره ادیپ؛اما ان شرس

نت هب راولش اجنآ ات دوب رارق هک تشاد رکش یاج مه زاب

یزاب بش همیخ کقلد انوم ی هطساو وهب مشاب هتشاد

زونه هک ردحیلا مدرک نت ارهب میوتنام مدش،شلاو یمن

مدرک میاه همکد نتسب هب عورش دوب کشا من یاه مشچ

و دروآ شروی متمس انوم هرابود هک مدوب راک ی هنایم

دز: هرعن

نوا هکنیا لثم ،وت یتنعل نکن هفخ ور تدوخ ، یرپ _دنبن

میر! یمن یبهذم سلجم نک رواب ، یتفرگ هابتشا ور ناکم

ار هدش هتسب یاه همکد و مدرک اهر ار ممغ زا رپ سفن

مدوبن جاتحم هبوا یتنعل داوم نآ رس ،رگا مدرک زاب اددجم

هک منک هچ ؛اما مشاب هتشاد یونش فرح ، دوب حملا

دوب. هدرک لیلذ و ریقح ارم دح ات میاه هابتشا و راگزور

دنلب ار شملا اما متشادن ارهک میوتنام ی همکد نتسب قح



یگنهرب هکحتلا متفرگ ار مندب لباقم یروج و مدرک

. دشاب نایامن رتمک ما هنیس و هناش رس تمسق

لخاد ،زا مزادنب هنییآ رد یهاگن نیرت کچوک هکنیا نودب

و دنبوراب یب رتخد کی ِراسخر رگم ، مدمآ نوریب قاتا

؟ تشاد ندید راکهانگ

نیمز یور ملباقم انوم هک یبیجع و دنلب هنشاپ شفک

. مدرک هباپ هارکا اراب تشاذگ

نوریب هناخ رد ارزا میاپ متساوخ یتقو

هک یروآ درد ضغب اب ماوت ییارذگ و هاتوک ،هاگن مارذگب

هرابود و متخادنا نامسآ تمس دوب، هدرک اج ما هنیس جنک

یا وههلا دوب یربا نامسآ درک، ندیزرل هب عورش هناش

نوچ دوب،مه هدرک هطاحا ار هام رود یزاونلد و ابیز

ضغب هب یادص دشواب نازیوآ مبل یراد یمغ هچب رتخد

: مدرک اوجن یا هتسشن

نوج! ادخ شخبب _ونم

هرجنپ رانک انوم زا هلصاف واب میدش آژسنا نیشام راوس



، مدنابسچ هرجنپ هتفرگ یمن هشیش ارهب مرس و متسشن

ار متروص یانهپ و دندوب هدش ناور هناجمس میاه کشا

رب متروص شیارآ هک دوب مساوح رابنیا ،اما دتدوب هدناشوپ

مامترد هکدوب یروآ درد مهوت هچ مناد ،یمن دزیرن مه

نامرآ درد یرپ هرهچ ، هتفرگ یمن هشیش تشپ ریسم

مکاندرد ی هنیس ی هسفق یور ار متسد دوب، هتسب شقن

هدز شیوشت و نارگن یادص ، متسب ار میاه مشچ و متشاذگ

: دیچیپ مشوگ رد نامرآ ی

ینم دیما ،همه متورث ،مامت یرپ یتسه نم ییاراد مامت _وت

ندش مناخ یارب غیرد یب میا ینووج یاهزور کت ،کت

ساملا و هسرب هار زا یدرمان هی مراذ مدنک،یمن نوج وت

هنک. راد هشدخ ور نم

یناراب ی هنوگ یور میاه تشگنا و مدوشگ ار میاه مشچ

: مدیشک ما

مامت هکدق هدب متاجن هدب، متاجن مزیزع تارب زونه _هگا

!.. متگنتلد ، هدرک زیربل ور مربص هک یاه یتخس



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

124_ تراپ #

میورب دوب رارق هک یسوحنم ناکم سردآ نانک چپ چپ انوم

نامنیب کالیم چیه نآ ودعب درک همزمز هدننار شوگ رد

مدرک یم سح دوب،اما درس هداعلا قوف دشن،اوه لدب درو

. مراد مک سفنت یارب ژن یسکا ماو هتفرگ رگ

shabfanoos@

یاه یعرف زا یکی دراو دشو جراخ رهش زا نیشام

یم رت کیرات هداج میتفر یم شیپ رتولج هچ دش،ره جرک

رس تشپ یرگید زا سپ یکی ار گرزب یاه هلوس دشو



رظن هکهب یا هقطنم دشهب یهتنم تیاهن ،رد میتشاذگ یم

وتاال غاب هناخ کوت و کَت ؛اما دشابن ینوکسم دیسر یم

. دروخ یم مشچ هب یتافیرشت یاهر

یاه هداج و نوماریپ طیحم ی هزادنا زا شیب یکیرات

رد هک یبوشآ دش،عالهورب ثعاب چیپ رد چیپ زیمآ ریحت

و مارآ یکانمیب بوشآ ولد ساره دوب، هدرک الهن ملد ِجنک

. دریگب نم ارزا رارق

، متخود مشچ شتوافت یب خر مین وهب مدیخرچ انوم تمس

بیرغ ناکم ونیا ریسم نیا زا یا همهاو لثم وا ییوگ

: مدرک اوجن سرتسا اب ششوگ ،مد تشادن

تمس هریم هراد انوم؟ مید یم میراد اجک همولعم _چیه

هب یدازیمدآ هنک یم راک مشچ ورات فارطا ،نیبب نوبایب

درک، نومیدهت یرطخ اجنوا تقو هی ،هگا هروخ یمن مشچ

یروطچ میدب، تاجن ور نومدوخ میهاوخ یم یروج هچ

؟! میدرگرب

رد ما هدعم هک مدرک یم سح هک متشاد شیوشت یردق هب

هدش سح یب میاهاپ و تسد و دشاب یم ندیشوج حلا



. دندوب

یوتلا پ بیج زا یراگیس دزوخن ینانیمطا جکورپ دنخبل

کیدزن هتسهآ دز، شتآ شکدنف واب دیشک نوریب شمرچ

درک: اوجن مشوگ

هنک،وت نومدیدهت هرارق یرطخ هچ گنِخ هرتخد _هخآ

، رطخ لد وت یتفر ینعی یتفریذپ ور داهنشیپ نیا یتقو

ور ونم تدوخ قلُخ فرخزم راکفا نیا اب دوخیب مشدعب

هک هرذگب شوخ ردقنا حبص مدات یم ،لوق نکن گنت

! تشذگ روطچ نامز یمهفن

واب تخادنا نوریب طیحم هب هرجنپ زا یمشچ ریز هاگن

تفگ: یزومرم نحل

باختنا یسرتسد زا رود ناکم نیچمه ینیب یم _هگا

هتشاد دیاب هک هیراک هظفاحم رطاخ هب طقف و ،طقف دندرک

هب تارکنم منود یم وهچ داشرا و رومام ور اجنیا ، نشاب

دننک! یمن ادیپ یتحار نیا



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

125_ تراپ #

اهر ار مبوشآ زا هدنکآ سفن و مداد هیکت میاج رد هرابود

مسرپب انوم زا یرگید وسلا تساوخ یمن ملد رگید ، مدرک

دش یم رتدب عاضوا مدرک یم سسجت رتشیب هچ ره ایوگ ،

رس ارزا یا هثداح هچ بشما دوب رارق دناد یم ،ادخ

. دندوب هتفرگ رظن رد ار یرکِب ناکم نینچ هک مینارذگب

shabfanoos@

یدنلب و هداس ماکال راوید اب یگرزب غاب لباقم دعب یتاظحل

هوق غارچ یمادنا الرغ ناوج دز، هاتوک قوب دنچ و داتسیا

اراب نام کت کت ی هرهچ و دنابات نیشام لخاد ار شا

داد ناکت دییات ی هناشن ارهب شرس ، دنارذگ رظن زا تقد



. درکزاب نامیارب ار غاب گنر زبس ِگرزب ورد

انوم و میدش هدایپ نیشام زا یواکجنک میدش.اب طایح دراو

هار هب عورش نم زا رتولج . دورب هک درک هراشا هدننار هب

یروج هتسهآ ، مدوب هداتسیا ددرم ناکامک ونم درک نتفر

و مدرک درگ بقع یمدق دنچ دوشن نم هجوتم انوم هک

متفگ: هدننار هب نانک اوجن

. دینومب نومرظتنم ، دیدرگن رب افطل _

تفگ: و تخادنا یاباال هناش یدیق یب اب هدننار

یقرف نم ،هبحلا منوم یم رظتنم هرادن یلکشم هشاب _

ینک،منوا باسح مه ور مراظتنا ی هنیزه دیاب اما هرادن

! هلبود

دز: یکمشچ و درک غاب ترامع هب یا هراشا

و تسه صاخ هینومهم هی ینود یم تدوخ رهحلا _هب

منزب ، منومن هرهب یب طسو نیا منم رت،سپ صاخ امش فده

یبساک بوخ کش نودب لیامش و لکش نیا اب امش هتخت هب



دینک! یم

ان متیر هرابکی هب میاه سفن و مدرک عمج صرح اراب مبل

هنشاپ شفک نامه تساوخ یم ،ملد تفرگ دوخ هب یمظنم

شرس قرف نایم مکحم و مروآ رد میاپ ارزا مبیجع دنلب

نیا ار ینامهم نیا امزا دصق هک دماین مشوخ ؛چیه منابوکب

کی رگا ،اما دروآ میور هب یخاتسگ و یزاب هدول اب نینچ

نیا رد یزیرگ هار ،چیه دشابن نما ناکم نیا مه دص رد

ی هیده و دوب هتسب مناج هکهب یفیرظ دنبتسد ، مرادن نابایب

هتفرگ و مدرک سمل ترسح اراب دوب نامرآ قوقح نیلوا

متفگ:

یم باسح ، هشاب ردقچ ره شا هیارک ، دینومب رظتنم هشاب _

منک!

شرس تشپ و مدناسر انوم ارهب مدوخ یدنت یاه مدق اب

و شوه هشیش فرصم مدروآ سناش ، متشادرب مدق

هدننار ینماب هملا کم هجوتم و دوب هتساک ار شزکرمت

س دراو و میدرک یط ار ترامع یوکس یولج اه دشن،هلپ

دوب، رقحم و هداس غاب نوریب یامن هک ردقچ میدش،ره نلا



مدرک یمن رواب دوب. لیکش و زاون مشچ و گرزب شنورد

،یمن دنشاب هتشاد روضح یریثک تیعمج ینامهم نیا رد

هس ود کچوک عمج کی دیاب مدرک یم روصت ارچ مناد

واب دمآ رد بآ زا هابتشا متابساحم رابنیا ،اما دشاب هرفن

ما هماشم هب یجراخ یاه نلکدا و رطع عاونا موجه

. متفرگ هانپ انوم تشپ ییور مک کدوک نوچمه

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

126_ تراپ #

کوکشم و هنازومرم نم، لا وحا زاحلاو لفاغ انوم

،نم تشاد یم رب مدق هتسهآ و دناخرچ یم مشچ عمج نایم

رضاح دارفا یمشچ ریز و متشادیم رب مدق وا بقاعتم مه



. مدنارذگ یم رظن ارزا سلجم رد

shabfanoos@

تشپ دوب،نم هتفگن هاریب انوم مدیسر هجیتن نیا هب حلا

یم ییایح ییب هناشن ار زمرق سابل نآ هک مدوب یهوک

هدیشوپ و نیرت هداس سلجم نآ رد منک یم ،رکف متسناد

اب نارتخد هتسد هتسد دوب، نم هب قلعتم پیت نیرت

نودب نارسپ رانک هدش باعل و گنر و ماکالزاب یرهاظ

. دندوب ندیشون و صقر و دنخب وگب لوغشم ییابِا چیه

و ناقفخ ساسحا رتشیب متشاد یم رب هک یمدق ره اب

،قح دنازوس ار میولگ هرابود ضغب ، مدرک یم تیروذعم

یم وزرآ تاظحل نیا رد یتح ، دوبن یسلجم نینچ نم

رانک یاسرف تقاط و تخس یاهزور مههب زاب مدرک

و ریقحت و درخ نینچ نیا ،اما مدرگرب نیرسن ما یردامان

. موشن هانپ یب

مکحم ار میاه هناش ورس دیخرچ متمس انوم اه هلپ کیدزن

درک: همزمز یا هنایوجلد رتو مالمی نحل ،اب درشف

وش..! هدامآ سنلا یاهتنا ِپچ تمس باال،قاتا ورب _



دنیوگب ، دشاب هدرک دیما عطق وا زا رتکد هک یسک هب ییوگ

غیت! ریز یورب دیاب وش رضاح

متفگ: توهبم یا، هدیرب سفن واب دیشک ریت ما هنیس ی هسفق

باال؟ مرب یچ هساو _

قرو هک متشاد یهاو دیما ،اما متسناد یم ار وسملا باوج

. مزیخرب روآ باذع و درد رپ ِباوخ نیا زا ونم ددرگرب

تفگ: رخسمت ابو درک درگ ار شا شیارآ قرغ یاه مشچ

یرپ اه یتوش ایهن، یدنسپ یم ور شقاتا گنر نیبب _ورب

! هدموا ورای نوا وش هدامآ ورب رتدوز ،

مرس رد ار شوج بآ لطس راگنا "و هدمآ ورای "نآ تفگ

مدز شیوتنام هب یگنچ ینازرل یاه تسد ،اب دندرک خیلا

مدز: بل ضغب و تیمولظم واب

؟ نوج انوم هگید یایم مه _وت

ب تریح اراب شیاه هناش دنکو شیوتنام یور ارزا متسد

: تخادنا اال



ود امش باالنیِب نوا مایب ،نم هتشادرب بات تخُم یرپ _او

رد ونم رفک مه اجنیا رتخد مَنَم؟!ورب دنچ یچ؟مگب اتهک

راین!

: متخیر مهاگن رد ار سامتلا و عرضت

، منوت یمن مسق ادخ ،هب میدرگرب ،ایب تسین بوخ حملا انوم _

یم راک منک یم یرگراک منک، یم یگب وت یراک الره صا

هشب، لح نومت ال کشم مرآ یم رد لوپ منک یم نوج منک،

مشب! دوبان هن،راذن یروجنیا یلو

دوب،اب هدش ناور مکشا و دوب هدیکرت مضغب یک مناد یمن

شیاه نادند هک وردحیلا دناشک اه هلپ تمس ارم ظیغ

: دیرغ ، دیباس یم ار

رد ادَا نزوس رس طقف رادشه تهب مراد ، یرپ نکن _هبد

منکو یم ور تربق سگرن یاج مدوخ بشما ؛ یرایب

،سپ ینزب زرل گَس امرس اتوت نوریب منک تترپ هنوخزا

یتفر ، نکن یور هدایپ نم باصعا وور هدب راک هب لد

یم تنت زا مه ور هرخسم وشلا وتنام نوا باالی نوا

ینَک!



و دیما و تباجن و تفع دشو هراپ مدیما یاه نامسیر مامت

شیپ رد وراه هلپ وهار متشادرب اج کی ار مدرد مغو

یم حور ضبق رابکی متفر، هکباالیم یا هلپ ره ،اب متفرگ

مدش.

هنوگچ ما؟ هچحیلا هچ؟رد مدرگ زاب اه هلپ نیا زا یتقو

؟ دروخ مهاوخ یبسچ رب دش؟هچ مهاوخ ملا دگل

شاک ؟" تساجک سپ تا هزجعم ایادخ " مدرک همزمز لد رد

مهدب زاب هچ ،رگ دیسر یم نایاپ هب هظحل نیمه رد مرمع

! مدوب وربآ اب مدوخ دزن لقادح ؛اما مدوب مان

یگبرجت مک نینس رد یرواب دوز و هابتشا کی ناوات ینعی

؟! تشاد ینیگنس ِیاهب و ناوات دح نیا ات

میاه هقیقش ، متخادنا متشپ هب یهاگن مدیسر هک رخآ ی هلپ

دوب نکمم نآ ،ره تفر یم جیگ مرس و دوب هتفرگ ضبن

یبیترت ره هب ناشک ناشِک ار مناج همین ،نت مورب زاحلا

... مدناسر متباجن هاگلتق هب دوب هک



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

127_ تراپ #

یگبرجت مک نینس رد یرواب دوز و هابتشا کی ناوات ینعی

؟! تشاد ینیگنس ِیاهب و ناوات دح نیا ات

میاه هقیقش ، متخادنا متشپ هب یهاگن مدیسر هک رخآ ی هلپ

دوب نکمم نآ ،ره تفر یم جیگ مرس و دوب هتفرگ ضبن

یبیترت ره هب ناشک ناشِک ار مناج همین ،نت مورب زاحلا

.. مدناسر متباجن هاگلتق هب دوب هک

shabfanoos@

ورس مدیشک نوریب منت زا ندنک ناج نوچ ار میوتنام



دش. نایامن ما یباتهم و فیطل یاه هناش

میارب یا هرذ و متشادرب مرس زا یگدنامرد ارمهاب شملا

مه هب شلا نآ ریز میاهوم اال متحا هک تشادن تیمها

شگنر مرک ی هچراپ ، دیسر مراولش هب تبون ؛ دشاب هتخیر

هن! رگید یکی ؛نیا مدرک تشم مگنچ رد ار

رد یزاب لمُا هک هدرک دزشوگ انوم هک تسا تسرد

یب نینچ نیا ار ومکملا مامت مهاوخ یمن یلو مرواین

! مراذگب جارح هب هنامرش

دشو هدیشک باال دیدرت و سرت نارازه مااب هدز خی هاگن

دش. تباث ملباقم ی هنییآ نایم تسرد

مداهن دشوهآزا راوآ مشود یور مغعملا مامت دشو تباث

؟! مدرک یم راکچ اجنیا نم ایادخ ، تساخرب

دز،باق یم بیهن ار ما ییایح یب ما هدننز و هاتوک نهاریپ

رپ شهاگن زا تفع و تیموصعم هک یرتخد ریوصت

رد یرُد نوچ ما هتسشن مغ هب یاه مشچ دوب،رود هدیشک

زبس ی هلیت و دوب هدش هطاحا یگنر هایسدادم اب فدص

درک.بل یم بوکخیم ار یا هدنیبب ره ششخرد و گنر



سفن و خرس و یرولب نانچ ارنآ مناج ویب دیفس یاه

یگزات و تیباذج مه مدوخ یارب یتح هک دوب هدرک ریگ

تخل یتسرد هب دوب هتسناوتن ار مرِف دنلب یاهوم ، تشاد

دوب، هدرک داجیا یناشیرپ و نیشنلد جاوم حتلا اما دنک

ره هک دوب هدرک مه رس میارب یبیکرت انوم هتفر مه یور

راک یباسح هک درک یم روصت هابتشا هب رظن کی اب سک

یم میور رسو زا هبرجت و تراهم و مهار ینیا هتشُک

.. دراب

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shbfanoos@

128_ تراپ #

و نهاریپ زمرق ریرح یور ما هدز تشحو هاگن هرابود

: مدرک همزمز بل ریز و داتفا ش هدنهد رازآ یاه کاچ



، حیقو نهاریپ نیا هب تنعل انوم، هب تنعل نم، هب تنعل _

ینارذگ شوخ بش هی رطاخ هکهب یدرمان نوا هب تنعل

نیا هب تنعل هنز، یم ندرگ ور ماه شزرا و رواب مامت

!... هدننک لیلذ دایتعا

shabfanoos@

متشگرب بقع هب اباهم دشویب هتخیمآ ضغب اب میاه نیرفن

. قاتا ی هتسب رد تمس دش هدیشک مرارق یب هاگن و

و رکف چیه نودب و مدرک تشم ار ما یبجو کی نماد

گنر دیفس تخت لباقم ، متشادرب زیخ رد تمس یا هبساحم

هزاجا هاگچیه نم ؛هن مداتسیا یا هظحل مدیسر هک لیکش و

یاپ و تسد ریز شزرا یب یا فُتهلا نوچ هک داد مهاوخن

مه یا هیناث متفر، یم ،دیاب موشب لا مدگل یتفص ناویح کی

دش،رگا یم مامت مندش وربآ یب رمع کی تمیق هب للعت

یم اج کی ار ما یگدنز هچ؟لک دید یم اجنیا ارم ییانشآ

. متخاب

دوب، هدرک نازیوآ قاتا ی هشوگ هک میوتنام یور متسد

یم ناماس رسو ار منت هناحیقو عاضوا نیا ،دیاب تسشن



مداد.

قاتا دراو دش، دمجنم میاه گر رد نوخ دشو زاب رد اما

و دیچیپ مشوگ شرد هنادرم یاه سفن یادص دشو

. تخادنا مناج اررب ساره

مرس منک، زادنارب ار متفع ومنتو حور لتاق متشادن تارج

،یمن متخادنا نکمم حتلا نیرت نییاپ هب هناراس مرش ار

حور شنلکدا و رطع یوب رازاب هتفشآ نیا رد ارچ مناد

گرزب نادنچ هن یاضف درک،مامت یم تسمرس ار مناشیرپ

دوب. هدش ،رپ شرطع نیشنلد ی هحیار اب قاتا

ناما یب مبلق ی هچیهام و دوب نیگنس اضف ، مدوب لصاتسم

دز، یم فرح ،هن دیبوک یم ما هنیس ی هسفق ی هراوید هب

. دروخ یم ناکت هن

ار ما هنیس رد هدش سبح سفن و متشادرب بقع هب یمدق

یگف ،ابکال تشادرب متمس یمدق نم زا تیعبت ،هب مدرک اهر

تشادرب متمس یمدق مه وزاب متشادرب بقع هب رگید یمدق

نم هب یمدق کی مدش یم رود وا زا هک یمدق ره ،اب

ادیپ همادا ردقنآ زاب گرم یزاب دش،نیا یم رت کیدزن



رگید و مدروخرب راوید مکحم راصح هب تشپ زا هک درک

نییاپ مرس ، مدوب هداتسیا میوربور ، دنامنزیرگ یارب یلا جم

دش یم شخپ میاهوم یور شرطع شوخ یاه سفن و دوب

هار ،هن متخادنا مفارطا هب یهاگن ریز هب رس روطنامه ،

ملباقم یریذپان تسکش دس نوچ ، شیپ هار وهن متشاد سپ

رظن ارزا شیاه سابل هدنامرد تاظحل نآ دوب،رد هداتسیا

هک دز سدح دش یم هاگن کی دوب،اب انوم اب ،قح مدنارذگ

نینچ نیا ارچ دسر؛اما یم شناهد هب شتسد یباسح

رد ار شلا زغ هک دوب یلا غش دوب،مادک شنکاو ویب تکاس

. دشاب توافت ویب دنیبب شگنچ

دش، راوآ میاه یخیلا شوخ راوید هک دیشکن لوط یا هیناث

مشچ درک، زارد متمس ار شتسد و دمآ رت کیدزن یمک

ترفن یزاب نیا راگنا ؛ داتفا مناج رب زرل و متسب ار میاه

دوش. عورش دوب رارق زیگنا

متمس شتسد هچ دوب،ره هدش ضبقنم یتخس هب مندب

یم تشم رتشیب ما هدرک قرع تسد دش، یم رت کیدزن

تشم ش سمل نیلوا هکاب مدوب هدرک هدامآ ار مدوخ دش،

نیا ماخ منک،نم خیلا شا هنیس رسو یور ار مترفن رپ



مهاوخن نامیپ رُپو لکش رسو ونیا زیگنا هسوسو رطع

دش.

،اب تشاد هگن اوه ورد تفرگ تسد هب هتسهآ ار متشم

ار ما هنیک زا رُپ یاه تشگنا کت کت تفوطع و هلصوح

میاه تشگنا دایز راشف طرف زا متسد درک،فک زاب مه زا

ار متسد یروآ تریح تبحم و رهم دوب،اب هدش دوبک

هچ یتنعل ، دشخب مایتلا شیاه یدوبک هک درک شزاون هتسهآ

یسک هک دوب بوخ درک،هچ یم اقلا ینیشنلد و بوخ سح

فیرظ ودرس تسد هک دوب نیشنلد ردقچ دنک، تتیامح

یم رَب رد یا هنادرم رهم ورُپ مرگ تسد ار تا هنانز

یوب ، دوبن یزوسلد و تیامح رس زا تبحم نیا ،اما دریگ

!!... یگنشت و سوه یوب داد، یم درد

ترارح ، تشاذگ شتروص یور و دیشک باال مرن ار متسد

هنوگ ،ارچ دیرپ مرس زا قرب و تفای تدش هرابکی هب منت

درک؟! یم هیرگ دوب، سیخ ش

ندرک باریس یپ رگم هنوا؛ مدرک یم هیرگ دیاب نم

؟نیا تسیرگ یم ارچ دوب،سپ هدماین شسوه و شطع



! مدوب هدیدن ار شا یلدم

و دوبر منت ارزا رارق ، تفر ما هناچ ریز شدازآ تسد

ضغب هب یادص ،اب تفای تدش ناما یب مندب شاعترا

ندیلا: فیعض یا هتسشن

ینک؟! یم راکیچ هنوخ تفاثک نیا نم،وت یرپ _

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

129_ تراپ #

دوب،سپ هدماین شسوه و شطع ندرک باریس یپ رگم

! مدوب هدیدن ار شا یلدم ؟نیا تسیرگ یم ارچ



و دوبر منت ارزا رارق ، تفر ما هناچ ریز شدازآ تسد

ضغب هب یادص ،اب تفای تدش ناما یب مندب شاعترا

ندیلا: فیعض یا هتسشن

ینک؟! یم راکیچ هنوخ تفاثک نیا نم،وت یرپ _

shabfanoos@

اجک ارزا ؟ممان یرپ تفگ ؛ متشادن نانیمطا میاه هدینش هب

ارات دوخ " همرت مان" اب بشما دوبن رارق رگم ، تسناد یم

موش؟اما لدبم یرپ هب همرت زا دش منک؟هچ وربآ یب دبا

شیادص ِسنج ، شنابز رب ممان ندش یراج زا رت بیجع

دیشک یم ناما یب ارم هک ییانشآ یادص دوب، دوب،انشآ

یرپ راب ره هک ییاهزور ما،نآ ییادیش یاهزور نایم

،رد دناشک یم یگتخابلد جوا هب ارم هتسنادن تفگ یم

و مدش هدیشک نوریب ویخلا مهَو یایند ،زا هیناث زا یرسک

نارازه اب مرس ، تفرگ ندیپت یانب راو هناوید مبلق نابرض

هاگن دشو هدیشک هبباال هتسهآ هتسهآ همهاو و تنحم

، دروخ هرگ شا یناراب ی هرهچ رد ما هدز مرش و ناسرت

رد نم دوب؛اما اجک ینادرگرس و تریح جوا مناد یمن



میولگ زا یموهفم ان یادص ، مدوب هدرک یهت قبلا تاظحل

سفن یادص ، مدیرپ بقع هب یمدق هدز کُش دشو جراخ

دوب، هدرک اررُپ نامنیب توکس ما مظنم وان دتمم یاه

تکرح یب حلا نامه ورد دوب نوخ ی هساک شیاه مشچ

هتسهآ شا کشا تارطق دشو هریخ قیمع ما هرهچ هب

شتروص گنر دوب، هتفرگ شیپ رد شار هنوگ ریسم

نامه یا هتسخ و رارق یب لفط نوچو دوب هدش یناوغرا

مکحم ما هدز خی مسج و دیشک رَپ متمس ار هاتوک ی هلصاف

یاه هناش رس هنادنمتواخس شیاه تسد ، دیشک شوغآ هب

یور شا سیخ تروص و دوب هتفرگ رب رد ار ما هنهرب

درک: اوجن ناج یب دوب ابهآ هتخیمآ هک ییادص دوب،اب مفتک

منیب؟ یم ور وت یخملا وت زاب ای یتدوخ نم یرپ ، مهامیرپ _

مه نم هک دوب یگنتلد زا هدنکآ و هنامولظم یروج ش نحل

دوب یبیرغ لا ،وحا مدرک ندز قه قه هب عورش همدقم یب

نآ ِکچوک قاتا نآ رد مرمع تاظحل نیرت هدنامرد ،

دادرهم یگدادلد و بت زا رپ شوغآ نایم ، گرزب ترامع

دوب. هدروخ دیلک



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

130_ تراپ #

رس زا یتساسِخ چیه نودب ار هیرگ مه نم متسناد یمن

و صقر ، مدیشک سفن ِلیلد ندرک ادیپ ِمزب رد ایهک مریگب

نآ ینابزیم اهو هیناث نآ تساوخ یم منک،ملد یبوکیاپ

رابنلت یاهدرد مامت هک تفای یم دادتما ردقنآ مرگ شوغآ

. تفای یم مایتلا ما هنیس رد هدش

shabfanoos@

دمآ، یمن باال دادرهم اب یلدمه تین هب میاه تسد یتح

نوچ مه نم هک متشاد ساره ، مدیسرت ،یم مدوب هدش گنس

ار وا میاه یهانپ یب مامت دق یا هغدغد چیه نودب وا

ماهب ینتساوخ و نیریش یایور و مریگب شوغآ رد تخس



رارکت ابنهلا هرابود دوش. وحم و دسرب نایاپ هب هرابکی

درک:

... عقوم چیه هگید _

داد: همادا و درک هزات یسفن

یشب رود نم زا مه بجو کی یتح مراذ یمن عقوم _چیه

نم زا عیسو تشهب ،نیا یرپ همنهج وت نودب یگدنز ،

!... ریگن

، تشادن یفیرعت زور وحلاو دیزرل یم تدش هب شندب

دشونم یم رتشیب مناوت مک ندب یور شراشف هظحل ره

و ینامز زا رتشیب و متشاد تسود ار ینیگنس نیا ردقچ

. مدوب رادیرخ مناج لدو مامت اب یسک ره

و قیمع هاگن و تشادرب مفتک یور ارزا شتروص

عیرس مدوب هدز مرش زونه . تخادنا متروص یور ینارگن

شتسد مدش، هریخ نیمز فک وهب مدیدزد وا ارزا مهاگن

رهم و عوبطم یامرگ و تفرگ شیپ رد ار ما هنوگ ریسم

هنوگ شزاون درک، مپچ تمس ی هنوگ نامهم شتسد زیگنا

تدش مندب شاعترا دادو یم ناکت متروص یور ار شتسد



ِنم هک تسناد درک،یمن یم راکچ نم اب یتنعل ، تفای یم

نیا زا مه ،نآ مدوب تبحم و هجوت ی هنشت اه سلا اهنت

! سنج

یب میارب یناهگان زُد نیا یبیرغ اه سلا دعب تسناد یمن

همه نیا زا مسفن تشاد ناکما نآ وره دوب نیگنس تیاهن

؟ دیایب دنب یگناتسَم و یتفگش

دش، هدیشک مرِف یاه مژه تمس ما هنوگ یور زا شتسد

: دیسرپ نزُح و کش واب درک یشزاون هتسهآ

ینک، یمن مکرت هگید هک ؟وگب یرپ مشیپ ینوم یم _وگب

؟! یراذ یمن ماهنت

منابز مدز،اما یم فرح دوب،دیاب مباوج رظتنم هنابات یب

یادَا و شنکاو چیه تردق دوب، هدرک لفق منهذ اب ماگمه

شرانک هرابود ، مورن هک تساوخ ،یم متشادن ار یا هملک

نییاپ هب مرس هرابود مداد، یم ار شباوج دیاب ،هچ منامب

قرب مسابل گنر زمرق ریرح اب مهاگن دشوتالیق هدیشک

توخر و یتخرک مامت و دنارذگ مرس ارزا یوق اتلوژ

ملقع هزات و دیشک رَپ ممسج زا هرابکی هب شیپ تاظحل



نم ندرک ادیپ زا یردق هب دادرهم درک، راک هب عورش

منتو زاب سابل هجوتم هک دوب توهبم و هدز تفگش

هدناشک قاتا نیا ارهب نمووا هک یفده و قاتا تیعقوم

هب مزغم یاهرادشه هک ،نم مدیمهف یم هک نم ،اما دوب،دوبن

نم نوچ مه دادرهم هک دیشک یمن یلوط دوب، هداتفا راک

.. تخادنا یم فُت متروص رد اسب دشوهچ یم رایشوه

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

.
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ارهبباال شیولگ کبیس درک، شنارگن ما وطالین توکس

درک: همزمز رارق ویب هلصوح دادویب تکرح نییاپ و



! مرادن تقاط هگید ، هامیرپ نزب فرح _

shabfanoos@

رس زا بشما هک درک یم رواب اهدعب هک مولعم اجک زا

ال ،صا مدوب هدش هدیشک اجنیا هب یگدنامرد و یراچان

بات یب تفگ یمن رگم درک؟ یم راک هچ اجنیا رد شدوخ

نم، نودب یگدنز هک تفگ یمن رگم ؟ دشاب یم تقاط ویب

دز یم واپ تسد منهج رد روطچ ؟سپ تسا منهج وا یارب

یرتخد کی اب یشایع و ینارذگشوخ بش کی یارب اما

هار هب یجرخلو نانچ نآ دوب رارق تخانش یمن هک

! دزادنایب

و رواب دوز نهذ و دوب وا هناقشاع یاه همزمز مه زاب

نوریب هک متشادن کش ، دناشک یم وزلا هب ارم هک یقشع

و درک یمن ادیپ دادتما هناقشاع نینچ زیچ همه قاتا نیا زا

یم تساوخزاب ندوب هراکدب مرج هب ارم دادرهم رابنیا

ارمه ایند یاه مسق مامت رگا دنار،حلا یم دوخ وزا درک

اجنیا هب ارم ما یتخب روش بشما هک مدرب یم راک هب

درک؟ یم رواب ار مفرح یسک ،هچ تسا هدناشک



یارب ،اما متشادن ار شا هرهچ رد میقتسم هاگن تارج زونه

هاگن و متشاذگ مدرد رپ بلق یور ار متسد راب نیرخآ

مه یور یکلپ و متخادنا شا هرهچ هب یقیمع اما هاتوک

. متخادنا زیوآ یور یوتنام هب یهاگن یمشچ ،ریز متشاذگ

ش هنایشان و مدیود قاتا رد تمس هناریگلفاغ و هرابکی هب

هلصاف بال متساوخ ، مدیشک تخر یور ارزا میوتنام لاو

، مشکب نت ارهب میوتنام منکو هدافتساوس دادرهم کش زا

ماح هتخیر نوریب نیتسآ ورسو زمرق سابل نیا زا رگید

مدق دشواب متین هجوتم دادرهم ،اما دروخ یم مه هب ملا

ار میوتنام دشن تصرف ، تشادرب زیخ متمس یدنت یاه

تعرس نیرتشیب واب مدرک زاب ار قاتا رد هتفشآ ، مشوپب

یهاگن نانز سفن ، متفرگ شیپ رد ار هلپ هار ریسم نکمم

، دیود یم بندملا هلصاف اب زونه دادرهم ، متخادنا متشپ هب

مرس یور ار شملا عیرس ، دوبن هک وتنام ندیشوپ جملا

ودات یکی اهار ،هلپ مدناشوپ ار ما هنیس تمسق و متخادنا

و دوب بقع هب مهاگن هظحل مدش،ره ریزارس نییاپ تمس

لباقم تمس و مدیدن ار وا رابنیا ، دییاپ یم ار دادرهم

اههب هلپ وزا مهدب تسد ارزا ملداعت هک هدنام مک متشگرب



و مدرک روج و عمج ار مدوخ عیرس هک موش باترپ نییاپ

زا یربخ هگید دش، مامت هدنام او یاه هلپ نآ هرخ باال

مدش، یم رود طیحم نآ زا عیرس ،دیاب دوبن دادرهم

ریسم متسناد یمن یتسرد ،هب مدوب ناریح و نادرگرس

مدیود یم هفقو یب اما دشاب یم فرط مادک سنلا یجورخ

یادص ، تشادن تیمها میارب نارگید تریح رپ یاه هاگن و

: مدینش مرس تسپ ارزا انوم ی هتخورفا رب

نومرارق ردپ یب اسیاو ینک، یم رارف اجک قمحا یرپ _

ندوک یایمن رب هداس راک نیا سپ زا متسنود ،یم دوبن نیا

! یتفلچ اپ تسد

راگنا مداد، همادا ندییود هب تعرس واب مدرکن ییانتعا

ی هدیرب یادص مه ،زاب تشادن یمامت مه یتنعل سنلا نیا

متشگرب بقع هب یا هظحل ، مدینش مرس تشپ ارزا دادرهم

مامت تدش واب مداد تسد ارزا مدوخ لر تنک شندید واب

شخپ و مدرک دروخ رب یدرم نهپ و ربتس ی هنیس هب

مدش. نیمز

یور وشملا دندیشک ریت هرابکی هب میاه ناوختسا مامت



، مدوب هدرک دروخرب هکهبوا یدرف نامه ، داتفا متروص

درک، دنلب نیمز یور زا ارم و تفرگ ار میاهوزاب

درک: همزمز بدوم و هنامرتحم

دشن؟! هک نوتیروط ، مدیدن ار امش مناخ مهاوخ یم رذع _

ارهب ووا دوب هتفرگ ار متروص ی همین شملا زونه

متشاد ار نآ ،میب دوبن وا شیپ مرکف ال مدید،صا یمن یتسرد

ار ،شلا دناسرب نم ارهب شدوخ هظحل ره دادرهم هک

اب دوب رُس شملا نوچ دزو رانک متروص یور زا هتسهآ

و داتفا نیمز یور رب میاه هناش یور زا تکرح نامه

دش،ابکال هتشاذگ شیامن ماهب باالهنت یگنهرب هرابود

ملباقم ار نامرآ رابنیا و متفرگ ارباال مرس تلا جخ و یگف

ارم گرم ایادخ سح، یب دشومنت نیگنس مرس مدید،

، دنیبب زور حلاو نیا رد ارم نامرآ دوب هدنام ،طقف ناسرب

فرط نآ مدق دنچ دادرهم دوب، مرمع ی هنحص نیرت عیجف

دوب، هدش هریخ نامرآ نمو وهب دوب هدز شکشخ رت

متروص ال صا مه نامرآ

نایم ینارود شهاگن توهبم و هتفر درک،او یمن هاگن ار



میخض نادنچ هن ریرح و مسابل یاه کاچ و میاه هناشرس

اررب مناج دشو یمن عطق شهاگن دوب، شدرگ رد مسابل

هشیمه یارب هظحل نآ رد تساوخ یم ،ملد دناسر یم مبل

تشاد دوجو مه نم زا رتریقح ینعی مدش، یم دوبان و وحم

تشاد راگنا دوب، هدش یلکش نآ ارچ نامرآ نم یادخ ،

دش هتفرگ مبسانمان ششوپ زا شهاگن هرخ داد،باال یم ناج

یور تدش شاب تشرد لکیه و دنلب دق ابنآ هرابکی وهب

درک، دروخرب نیمز هب مکحم شیاهوناز و داتفا شیوناز

دش.. عمج درد طرف زا متروص دشو دنلب نم خآ وا یاج

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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و میاه هناشرس نایم ینارود شهاگن توهبم و هتفر او

شدرگ رد مسابل میخض نادنچ هن ریرح و مسابل یاه کاچ

،ملد دناسر یم مبل اررب مناج دشو یمن عطق شهاگن دوب،

یم دوبان و وحم هشیمه یارب هظحل نآ رد تساوخ یم

نامرآ نم یادخ ، تشاد دوجو مه نم زا رتریقح ینعی مدش،

هرخ داد،باال یم ناج تشاد راگنا دوب، هدش یلکش نآ ارچ

دق ابنآ هرابکی دشوهب هتفرگ مبسانمان ششوپ زا شهاگن

و داتفا شیوناز یور تدش شاب تشرد لکیه و دنلب

نم خآ وا یاج درک، دروخرب نیمز هب مکحم شیاهوناز

دش. عمج درد طرف زا متروص دشو دنلب

shabfanoos@

دوب،یب میخو و یدج نامرآ ندروخ نیمز ی هیضق ایوگ

،ح تشادن تروص هب گنر و دوب هداتفا نیمز یور حلا

هب رداق منهذ ، تشادن وا زا یمک تسد مه نم زور لاو

لا وحا ندید ، دوبن مه رانک عیاقو همه نیا لیلحت و هیزجت

شا یناب و ثعاب نم هکنیا یوژه ،هب نامرآ ناماسب ان

ناشیرپ و ینارگن ، دراد زاب شپت ارزا مبلق هدنام مک مدوب

دوب، درک هنخر مدوجو یاه لولس کت کت رد حیلا



همه نآ ،دعب نامرآ ندش مشچ رد مشچ و نتفر ولج تارج

نیمز یور دادرهم ، متشادن ار مروجان تیعضو سلااب

ردقچ داد، یم شناکت مادم و دوب هدز هتاپمچ نامرآ رانک

هغدغد و مرَش چیه نودب و مدوب وا یاج تساوخ یم ملد

یرهاوخ تفوطع و رهم واب متسشن یم نامرآ رانک یا

یگنتلد مامت هزادنا هب مناج لدو مداد،زا یم شا یرادلد

یم همزمز هتسهآ ششوگ رانک و شمدییوب یم میاه

ور هصق نیا زیچ ،چیه رهاوخ زیزع روخن هصغ " مدرک

هسوباک ،هی هباوخ شهی همه ،انیا منوبرهم شاداد نکن رواب

دآ" یم رس زور هی هرخ هکباال همحر ویب خلت

هطاحا ار ود نآ رود یکدنا تیعمج دوب، هدش عطق کیزوم

هاتوک ایند زا شتسد هک یا هدرُم نوچ ونم دندوب هدرک

هب نارگن کشا و یگدنامرد واب مدوب هداتسیا رترود ، دشاب

رطاخ هب دیاب یک ات ایادخ ، مدوب هتخود مشچ نامرآ

ناوات ما هدیشک یتخس ردارب نم یاه ینادان و تاهابتشا

نینچ نیا یعمج نینچ رد هک دوبن شا داد،قح یم سپ

یبیجع ،مغ مدوب هدنامرد و ددرم دوش، لوپ کی ی هکس

،ولج منامب ای مورب هک مدوب هدنام درک، یم ینیگنس مبلق ور



تسد هک مدوبن یدح نآ رد یتح ؟ تشاد یا هدیاف هچ منتفر

اجک الزا دنک،صا سمل ار نامرآ یاه هناش مفیثک یاه

نتشاد گنن اتدبا تساوخ یمن رگید مه وا دوخ هک مولعم

هک دوب یردارب ؟مادک درخب ناج ارهب نم لثم یرهاوخ

دنیبب یشورف دوخ ،ردحلا یسلجم نینچ رد رد شرهاوخ

؟ درواین شدوخ یور وهب ددنبب زیچ همه یور مشچ و

هار تقو چیه رگید دیاش مدنام یم اجنآ رتشیب یتاظحل رگا

مود، راب یارب نم بشما ؛ دوبن یتفص یب نیا زا یزیرگ

یروج ، مدوب هتسکش نیگمهس و تخس ار نامرآ بلق

تردق یرهزداپ چیه هک مدوب هدز شبلق رب رجنخ هنادرمان

یزیچ هچ رگم سک ویب اهنت تسد ، تشادن شار مایتلا

ش هنادرم رورغ نینچ نیا هک دوب هتشاذگ مک نم یارب

قشع وزا متفر یم دیاب مه ؟زاب مدوب هدش لا مدگل و درخ

و یرد هب رد رمع کی لمحت ، مدرک یم روبع مساسحا و

رت دنیاشوخ بتارم هب انوم و سگرن یاه تنحم و دایتعا

. دیشک یم ار مراظتنا هک دوب یراب تلذ یگدنز زا

و درد زا ماالملا بلق اب ماوت راب رخآ یارب نتفر لبق

هناش هکهب نامرآ حلا ییب هرهچ هب یهاگن ما یگنتلد



مندرگ یور ار متسد و متخادنا دوب، هداد هیکت دادرهم ی

ار میولگ تدش ارهکهب مکاندرد ضغب یتخس اتهب متشاذگ

منک. راهم ار دنازوس یم

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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شتروص یور هک نامرآ حتلا شوخ یاهوم هب هریخ

: مدرک همزمز بل دوب،ریز هدش شخپ

باوج هک شخبب ، یراد نم لثم یرهاوخ هک شخبب _

هک شخبب مداد، سپ ییوربآ ویب یدَب وراب تاه یبوخ

دش. نم لثم یدساف رتخد تاتدنک نوج ی هرمث

دوب،رد هدش دودسم مسفنت هار ییوگ کشا و هیرگ طرف زا



هدافتساوس ناش تلفغ زا دوب ود نآ یور ممشچ هک حیلا

یارب دادرهم ، مداتفا هار هب سنلا یجورخ تمسو مدرک

دش،اب منتفر ی هجوتم و تفرگ ارباال شرس یا هظحل

ددرم هرابود اما دوش منتفر عنام هک تشادرب زیخ زجع

زا ،لبق تخادنا دوب شیاهاپ یور هک نامرآ هب یهاگن

،ابح دریگب یمیمصت دنکو بوکرس ار شا یلد ود هکنیا

مین یتح رگید و مداتفا هار سنلا گرزب رد تمس ود تلا

. متخادناین مرس تشپ ماهب یهاگن

shabfanoos@

متمس درس یاوه زا یدایز مجح مدز نوریب هک رد زا

هنهرب میاه هناش رس زونه مدش هجوتم هزات و دروآ موجه

ار مدوخ دنکن میادیپ دادرهم هک طایتحا ضحم ، دشاب یم

تسد ارهک میوتنام هلصاف وبال مدیشک یکیرات ی هشوگ

رب تخس و تفس ار وشملا مدیشک نت هب هچاپتسد متشاد

، دشابن نوریب مه میوم رات کی یتح هک یروج ، مدرک رس

نت ارزا مراولش ونآباال درک راک ملقع هک مدروآ سناش

لباقم دیاب سنلا طسو اجنامه هن رگم ، مدیشکن نوریب

هانپ یا هچتخرد تشپ ، متخیوآ یم راد ارهب مدوخ نامرآ



رب هناخ هب روطچ االن یتنعل ، متسشن نیمز یور و متفرگ

ریز تفر دش بآ یندز مه رب مشچ رد مه انوم ، متشگ یم

. نیمز

یکیرات رد دیسر یمن مه نج لقع هک ییاج ترامع تشپ

، مدوب هتفرگ لغب ارهب میاهوناز و مدوب هتسشن یدولآ مهَو

اب رگم ،اما مدرک یم رَس اجنیمه اوه ندش نشور ات دیاب

مه ؛نآ تشاد ناکما یزوس ورُپ درس یاوه نینچ دوجو

. متشاد نت هکهب یکزان سابل نیا اب

ممان هکیلا دشوردح جراخ نامتخاس زا باتش اب دادرهم

سریت رد هکنیا درک،اب منتشگ هب عورش دز، یم ادص ار

یعس و مدروآ نییاپ نکمم دح ارات مرس ، مدوبن شهاگن

رت جمس منک،اما یفخم هچتخرد تشپ ار ملکیه مامت مدرک

دشو رت کیدزن و کیدزن شیادص دوب، اه فرح نیا زا

تفگ: نانز سفن

،وت یدشن وحم هک هیناث دنچ وت ییاجنیا منود یم هامیرپ _

هدب! ور مباوج ادخ ور



یولج ار متسد دنک، میادیپ متشادن راظتنا ، مدوب هدش هکوش

هتساوخان و دیایب دنب ما هیرگ هکلب مدوب هتشاذگ مناهد

هار سای ،اب دوشن مناکم نتفر ول ثعاب مقه قه یادص

یگتسهآ رس زا یسفن هتسهآ و تفرگ شیپ رد ار تشگرب

هرابود و داتسیا تکرح زا یا هظحل یارب مداد،اما رس

زا رت هتسخ رتو دولآ مغ شیادص ،نحل تشادرب مدق متمس

درک: همزمز راد شخ دوب، ینامز ره

! دادرهم گرم هدب، باوج ادخ هب ور وت یرپ _

روم روم منت تسوپ هرابکی دشهب ثعاب داد هک یمسق

هک درک میادص یگدنامرد اب یروج دیآ، درد هب مبلق و دوشب

زا هتسهآ داد، یم ملقع هک یرادشه ربخالف رایتخا یب

متشادرب شتمس ینئمطم ان هاتوک ِیاه ومدق متساخرب میاج

اب هدز تلا جخ و متخادنا نییاپ ار مرس وا یمدق دنچ ،رد

: مدرک همزمز بل یفیعض یادص

! ماجنیا _نم

،اب تشادرب متمس یماگ دنچ و دیخرچ متمس هلصاف بال

زارد متمس ار شیاه تسد مندیشک شوغآ دصق هب ناجیه



هب متسد متفر، رت بقع مدق کی و مدیزرو عانتما درک،

: مدرک همزمز نییاپ رس روطنامه باالدمآ، یفن ی هناشن

رهم... منک یم شهاوخ _

یادَا عنام تلا جخ اما مروایب نابز اررب شمان متساوخ

ییوربآ یب زا تلا جخ نیا مناد دش،یمن ما هلمج ی همادا

ورس یرود اه سلا رثا وای تفرگ یم تأشن بشما

دوب. ینیگنس

هدز تهُب وکالهفو درک عمج ار شیاه تسد هدروخ اج

تفگ:

مداد! تتسد زا هشیمه هساو مه زاب مدرک رکف _

متمس ار شتسد ، مدرک یمن شهاگن نانچمه و مدزن یفرح

درک: زارد

،حشلا نامرآ رانک وت، میرب ایب منک یم شهاوخ یرپ _

مدرگرب دوز دیاب منومب اجنیا دایز منوت ،یمن تسین بوخ

! ششیپ

مکشا مَن تروص دوب، هتشاذگ مبلق مخز یور تسد ییوگ



مدز: بل شعترم و متفرگ باق متسد اراب

هاگن ماه مشچ وت مشک،هگا یم تلا ،جخ شمنیبب منوت _یمن

. مریم یم مرش زا هنک

ما هدز خی تسد و تخادنا نامتخاس ارهب شا هتفشآ هاگن

درک، ششزاون هب عورش توکس ورد تفرگ تسد ارهب

زور حلاو نآ رد یزیچ چیه و سک چیه منک یم رارقا

هک یشمارآ دنک، ممارآ دح اتنآ تسناوت یمن ما یخزرب

لوط هسلخ نآدایز دوب. ومنت حور ندش بلقنم اب هتخیمآ

رَس هب تدم هاتوک یشوخ نآ دادرهم یادص واب دیشکن

. دیسر

رب عیرس ، هروطچ شعاضوا منیبب وت مرب نم سپ هشاب _

. تشیپ مدرگ یم

زا مه دادرهم تسد یامرگ دوب، نوگرگد تدش هب __حملا

ارزا متسد درس ادصو دوب،یب رتارف مشیاجنگ ی هناتسآ

مداد. ناکت یرس و مدیشک نوریب شتسد نایم



: دیسرپ ینارگن و دیدرت اب

؟! هامیرپ هگید ینوم یم مدرگرب _ات

ورد تشادرب متمس یمدق مداد، ناکت ار مرس هرابود

رارق یب ارم یباسح هک یروج هنکمم حتلا نیرت کیدزن

داد، یم ار یمیدق رطع نامه یوب مه زونه ، داتسیا دنُک

نیرت ینتساوخ و نیرتریذپلد نم یارب هک یرطع نامه

درک: همزمز دوب. ایند ی هحیار

یمن هاگن نم یاه مشچ الهب صا وت یرپ هشیمن یروجنیا _

،نم یرب هگا راب ،نیا منکن رواب ور تفرح روطچ ینک،

نک،وگب هاگن ماه مشچ وت منک یم تسامتلا مش، یم دوبان

. یراذ یمن ماهنت عقوم چیه هگید هک ،وگب ینوم یم هک

، مدروخ یمن ناکت دوب، ییاسرف ناج و تخس تاظحل

جوا ار شیادص نُت یبصعو کالهف راب ،نیا متشادن یشنکاو

: دیشخب

تردارب ،حلا یتسین تیعضو هجوتم اعقاو ، یرپ ماوت _اب

،مبلق نکن ما هنووید ، ششیپ مدرگرب رتدوز دیاب تسین بوخ

یم هک ،وگب ریگب ورباال ترس هش، یم هدنک شاج زا هراد



! ینوم

هریخ ، مدروآ باال یتخس ارهب مرس یراچان و یگدنامرد اب

ایند راک نیرت تخس تاظحل نآ رد شیاه مشچ رد ندش

یا هطبار و سلا همه نآ ،دعب زورما ثداوح فرَص دوب،

شا هرهچ رد ندز لز دوب یراب رپ تقشم ، هدوب ام نیب هک

هنحص نیا زا رارف یارب و متخادنا شتمس یهاتوک ،هاگن

متفگ: یا هتسهآ نحل اب شنت یرُپ

. هشاب _

تفگ: یا هتسخ ی هرهچ دزواب ینیگمغ دنخبل

! تشیپ مدرگ یم رب ،دوز شاب رظتنم اجنیمه سپ هشاب _

مناج زا دادرهم بشما ، تشگرب اددجم و تفر یمدق هس ود

درک،یب یمن وور ریز ار مدوجو مامت ،ات تساوخ یم هچ

هب یادص واب درک مهاگن گنتلد و قیمع دش، یمن یخلا

درک: اوجن یا هتسشن مغ

تلوق رس منک یم شهاوخ ، هدنوم اج اجنیا ملد یلو مریم _

. نومب



ارهب شدوخ دنتوزیت رابنیا و دنامن مشنکاو رظتنم

شیم هقردب مدرد رُپ هاگن هک ،ردحیلا دناسر نامتخاس

مدز: درک،بل

! نکن رواب وت ،اما دادرهم منوم _یم

یتداعس _ منبش #

_ما هدازیرپ #

shabfanoos@

نوشدلوت هک مزیزع یانیبم هب میدقت بشما یاه تراپ

، یشاب داشوسالتم هداوناخ رانک دصسلا هللا ،شنا تسه

اه♥ نیرتهب یوزرآ اب
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ار مدوجو مامت ،ات تساوخ یم هچ مناج زا دادرهم بشما

گنتلد و قیمع دش، یمن یخلا درک،یب یمن وور ریز

درک: اوجن یا هتسشن مغ هب یادص واب درک مهاگن

تلوق رس منک یم شهاوخ ، هدنوم اج اجنیا ملد یلو مریم _

. نومب

ارهب شدوخ دنتوزیت رابنیا و دنامن مشنکاو رظتنم

شیم هقردب مدرد رُپ هاگن هک ،ردحیلا دناسر نامتخاس

مدز: درک،بل

! نکن رواب وت ،اما دادرهم منوم _یم

shabfanoos@

و متشگرب میاج رس هرابود دش، غراف شنتفر زا هک یخملا

دادرهم ندمآ لبق ،دیاب مدرک مهقالب رد میاه تسد ددرُم

اوه یکیرات و نابایب نیا رد ،اما متخیرگ یم هکلهم زا

دوب؟ ریذپ ناکما رگم

یپژیو هدهاشم هکاب مدوب ندز مدق ردحلا شوشم

مشود یور زا یمیظع راب ییوگ ، آژسنا گنر یکشم



شنیشام تمس ار مدنت یاه مدق فعش دش،اب هتشادرب

، مدنابوک شدرس ی هشیش هب یهاتوک یا هبرض و متشادرب

هلصاف ،بال باوخ قرغ و دوب نامرف یور شرس هک هدننار

یادص اب ودیشک نییاپ ار نیشام ی هشیش و دمآ شدوخ هب

درک: همزمز یراد شخ

. میرب _رپب

دش، جراخ سوحنم غاب نآ زا هدننار و مدش نیشام راوس

دامتعا لباق نادنچ هن ِدرم نآ روضح رد بش تقو نآ

ار ،شملا متشادن یرگید ی هراچ ،اما متشادن یدنیاشوخ سح

متروص رتشیب تمسق هک مدروآ نییاپ نکمم یاج ات

رگا هک مدنابسچ وردوخ رد ارهب مدوخ و دشاب هدیشوپ

رد هلصاف ،بال دشاب هتشاد یزیمآ دیدهت تکرح دهاوخب

هیکت هشیش هب مرس نیشام توکس منک.رد زاب ار وردوخ

ارحال شیپ تعاس عیاقو هک دمآ شیپ یتصرف هزات و مداد

دوب، راجفنا ردحلا تدش هب مرس ی هساک منک، یج

روک ارمه شمشچ حلا منک تسرد ار شیوربَا متساوخ

ارهب راو شنزرس یاه هاگن هک مدرک رارف ، مدوب هدرک

اعطق مه، هب تخیر اه هلداعم مامت بشما ،اما مرخن ناج



ره راک طاسب نیا هک دننک یم روصت نامرآ و دادرهم

متروص یانهپ اباحم یب مکشا تارطق ، دشاب یم نم بش

زاب ینامهم نآ هب میاپ و مدرُم یم شاک ، دندوب هدناشوپ ار

و ییوربآ یب دوب،مغ بابک نامرآ هبحلا دش،ملد یمن

دساف ِگنن رمع کی دیاب دعب هب نیا زا دوب مک مندرک رارف

. دیشک یم شود ارمههب شا هناد رُد رهاوخ ندوب

یمن فقوتم متروص یور رب ولج ی هنییآ زا هدننار هاگن

و یگتسارآ همه نآ دوب بیجع شیارب هک متسناد دش،یم

ح ناشیرپ و یگتفشآ ونیا اجک منتفر نامز یکیپ و کیش

شدب ، دوبن یخزرب مزور حلاو رگا منئمطم اجک، یلااالمن

دنک. مراب یا هنعط مندنام ماکان هب عجار هک دمآ یمن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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هارمه فیک ، میدیسر هناخ تمس دوب یبیترت ره هب هرخ باال

ما هریت یوتنام یاه نیتسآ رس نامه ،اب مدوب هدرواین دوخ

رود شیارآ و رژبل ندرک کاپ هب دنت دنت مدرک عورش

هچ هدنام او یانوم مناد دش،یمن یم کاپ رگم ،اما ممشچ

ندش کاپ یخلا هناجمس نینچ هک دوب هدرب راک هب یداوم

سگرن اب یتماهش هچ حاالاب نم یادخ ،یاو دنتشادن

متشاد شتایقلُخ زا هک یتخانش هب هجوت مدش،اب یم وربور

یمن نم ارزا یریسفت و حیضوت چیه هک مدوب نئمطم

. تفریذپ
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، تشادن ار نیشام دورو ناکما و دوب کیراب ی هچوک

دنخشین اب ماوت و درک فقوتم ار نیشام هچوک رس اجنامه

تفگ: و درک زادنارب مدنچ راب یارب ار میاپ رسات فیثک

هب ودمآ تفر و یلطعم تعاس دنچ ی هیارک افو، هدعولا _

هی ور همه ور رهش جراخ روجف و قسف رپ ترامع نوا

نک. باسح اج



. مدوب هدش هریخ هبوا یفصولا دیاز ترفن اب توکس رد

دز: دادوبل ناکت ار شرس بناج هب قح

ییارس ناتساد نم هساو ینک،نیبب یم هاگن نیچمه _هیچ

هک ،نم تفرگن ور تتسد یلوپ و یدشن قفوم هک ینکن

مدب! ور هگید یکی وحلا قشع ناوات دیابن

ی هیده ارهک طالیی دبنتسد و مدز رانک ار میوتنام نیتسآ

حتلا نیرت لوپ ویب نیرت تخس ورد دوب نامرآ

زا یا هکت نوچ ، مدوبن شا شورف هب یضار ما یرامخ

مدز: بل راجزنا ،اب متخادنا شلباقم و مدنک مناج

نک! رو رو رتمک ، هشاب تمورح ریگب _

ییانتعا دش یم جراخ شناهد زا هک یفیثک یاه همزمز هب

یفصو یب تردق اراب نیشام رد شا ضوع ورد مدرکن

مدش. هدایپ و مدنابوک مه هب

ار هچوک زارد ریسم و مدش رود وا زا یدنت یاه مدق اب

ینماب هجوتم یسک بش همین نآ رد هک مدرک یط عیرس



. دوشن معضو رسو نآ

و هنیس هب تسد هناخ رد لباقم انوم یروابان مکلا رد

و دروآ شروی متمس نم ندید دز،اب یم مدق یبصع

دز: دایرف و دیبسچ تفس ار ما هقی رد لباقم اجنامه

لچَم مدرک ینز،رکف یم رود ،نمو یضوع تمتشک _یم

،ات یتشاذگ راک رسو تعامج هکهی وماپ تسد یب یوت

، مشکن نوریب تموقلح زا ور بشما تمارغ یرلا نیرخآ

مش. یمن تلا یخ یب

دشو یم رتشیب میولگ یور هظحل ره شیاه تسد راشف

و مدیشخب مقمر یب مسج هب یتردق ، مدرک یم یگفخ سح

تمس مداد شله باتش واب مدرک ادج ما هقی ار شتسد

: مدیشکدایرف نم وا یاج رابنیا ، راوید

مرس هچبالیی ینود یم دنبب،چیه ور تنهد وش _هفخ

؟ یضوع یدروآ

: دیرغ و درب ورباال شیادص هظح مال نودب

یتشاد یراظتنا هتشادرب بات تخم هکنیا لثم _هن



یعس دننک،ارچ تاریخ تاولص سالمو یتفر هک ییاجنوا

هشاب مه تادخ زا تخبدب ، یقمحا و جیگ یدب نوشن یراد

کتفج وت تقونوا هنک باسح مدآ ور وت هدش ادیپ رفن هی

اجنوا یرب وت هک میتشاد هداس رارق و لوق ،امهی یتخادنا

میدرگرب شدعب و یشاب هپیت شوخ ورای نوا اب بش هی طقف

هتفر! یناخ هن هدموا یناخ ،هن نومدوخ یگدنز غارس

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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رجزنم تارطاخ یعادت و شیپ یتعاس یروآ دای اب هرابود

ناکت راو ارنهلا مرس ، قاتا نآ رد دادرهم ینمو هدننک

متفگ: و مداد



هی بشما دوب رارق ، میتشاد یرارق ، میدوب هداد لوق _هرآ

، نوریب هشکب وفالتک تبکن نموزا هک هشاب ینامسیر

یم درک متخبدب هاچ، هت درک ترپ نمو نامسیر نیا اما

؟! یمهف

shabfanoos@

تفگ: هلصوح ویب درک مهاگن گنگ

ینک،چیه یم فیدر مه رس تشپ هیچ الت بعزخ _نیا

؟ یدز بوغرمان سنج زاب هنکن هتچ؟ همولعم

رد ار ما هتسشن نوخ هب یاه مشچ و متشادرب شتمس یمدق

: متشاد هگن تباث شا هرهچ

وت لوق هب نوا ینود یم هداد،اما در ،مخم مقمحا نم _هرآ

هک ینومه ، تفر باالیم وراپ زا شاه لوپ هک یپیت شوخ

، هزیرب ماپ هب لوپ یلک هک منومب شرانک حبص ات دوب رارق

ور نوا هب ور نیا زا ور ام یگدنز دوب رارق هک نومه

دوب؟ یک هنک

دزن،اب یفرح دادو ناکت ماهفتسا ارهبحتلا شرس



مدز: دایرف یا هگر وود شعترم یادص

! یتنعل دوب مدزمان _

یادص و دمآ نوریب یتوهبم زاحتلا هیناث زا یرسک رد

: تسکش مه رد ار هچوک بش همین توکس شیاه ههقهق

هک یراد روگ ،وت یرپ یگ یم فرخزم یراد هک _زاب

هک تسه یک اباب نوا یسانش الیم ،صا یشاب هتشاد منفک

یروج هچ تدزمان ناونع هب نوا ینک،مسا یم ییوگ هدنگ

هن؟! تاهایور و باوخ وت امتح ، هریگ یم اج تنهد وت

ینارذگ شوخ بش هی هساو ور وت فرط نوچ نیبب

ادیپ اج شیگدنز وت ینوت یم هک هرادن ترب رود هتساوخ

هنک. یم تلمحت هزور ود تذل هساو شهت ینک،هت

درک، یم ما یبصع رتشیب شرخسمت و زیمآ ریقحت نحل

یم تدش هب میاپ و تسد و دوب هتشاذگ یسکع ریثات داوم

رانک ملباقم زا هک مدرک شیوزاب راثن یمکحم تشم ، دیزرل

: دورب



تسین مهم مارب تبکن یوت رواب ال ،صا نکن رواب _حاالوت

یلک هک یدادرهم نومه نیا هک مگب طاالتع ضحم ،یلو

ورد یتخبدب لماع هک نومه ، مدوب هدز فرح تارب شزا

و قرز وت لثم عقوم نوا منم دش،هگا مدایتعا و یرد هب

روک و تفرگ یمن ور ممشچ شتوربج وجاللو قرب

ما هداوناخ رانک ، مدوبن هدش بارخ نیا مدش،االنوت یمن

.. مدوب

: مدرک اوجن ضغب اب

هک مرایب شرس بالیی بشما هکنیا ،هن مدوب مردارب رانک _

هشب..! مخ شتماق

منحل دوب، هریخ یا هشوگ هب رکفتم و دوب تکاس مه انوم

میاهاعدا تحص مک مک مرظن هکهب دوب راذگ ریثات یروج

زِک رد لباقم یا هشوگ مادک دش.ره یم نشور شیارب

زا یتاروصت ،هچ میتشادن نتفگ یارب یفرح ، میدوب هدرک

میتشاد بشما

زارد زااپ تسد رتو هراوآ هرابود و دمآ نامرس رب وهچ

. میدوب هتشگزاب ناملوا ی هطقن هب رت



زا ناسارهود ره دش ثعاب هناخ رد یناهگان ندش زاب

شرمک ارهب شا یگنر رداچ دوب، سگرن ، میرپب یاج

دوب،اب هدش دوبک مشخ طرف زا شا هرهچ و دوب هتسب

لخاد ود ره هک درک هراشا کانبضغ وربا و مشچ تکرح

. میورب

دراو هناعیطم وماکال میتخادنا مه هب یناسرت یاه هاگن

اجنامه دشو طایح دراو رفن نیرخآ سگرن میدش. طایح

: دیشخب جوا هقباس یب ار شیادص ، داتسیا رد یولج

هکاالن دش،امش روک نوتقطن ،ارچ نینزب فرح _بخ

ی هرذ وهی نوترس وت نیدوب هتخادنا ور نوتادص بوخ

هتشاذگ جارح هب هچوک طسو ور ما هدنوم یقاب تیثیح

. نیدوب

یحیضوت الهچ دوب،صا هدمآ دنب نام نابز سرت زا ود ره

ار رد یولج هاتوک ی هلپ .هس میهدب سگرن هکهب میتشاد

ملباقم تسرد ، تشادرب مدق نم تمس میقتسم و دمآ نییاپ

مبلق شپت دز، لز ما هرهچ هب دولآ مشخ و قیمع و داتسیا

دوب. هتفاین نم زا رت هاتوک یراوید ، تفرگ جوا



دز: بل هدرمش

! یرپ ، مرادن راک انوم _نماب

وت روگ اهزا شیتآ ی همه بشما دایم شوب هک روج نیا

،مه ینومهم ی هیضق نک، فیرعت هش،بخ یم دنلب

هیچ؟! دایتعا و فیثک حبص،لوپ ات یگباوخ

! هئوت اب مشوگ

_ما هدازیرپ #
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لز ما هرهچ هب دولآ مشخ و قیمع و داتسیا ملباقم تسرد

هتفاین نم زا رت هاتوک یراوید ، تفرگ جوا مبلق شپت دز،



دوب.

دز: بل هدرمش

بشما دایم شوب هک روج ؛نیا یرپ ، مرادن راک انوم _نماب

نک، فیرعت هش،بخ یم دنلب وت روگ اهزا شیتآ ی همه

و فیثک لوپ و حبص ات یگباوخ ومه ینومهم ی هیضق

! هئوت اب مشوگ هیچ؟! دایتعا
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و دوب هداتسیا نم خر رد خُر یهاتوک یا هلصاف اب سگرن

ار ما هدنامرد دوب،هاگن مخساپ رظتنم هدنشک یوَج رد

هکلب متخود دوب، هداتسیا ام زا رترود هک انوم هب هنایشان

نم نوچ و درک بندلا ار مهاگن در سگرن ، دناسرب یددم

و تخادنا ششود یور ار شا هلوک انوم دش، هریخ انوم هب

تفگ: هلصاف بال یبیرف زا هدنکآ نحل اب

دوب رارق هک هنزریپ نومه ی هنوخ مدرگرب دیاب _نم

ور ماه هلیسو طقف مدوب هدموا منکاالن یراتسرپ شزا

. مرادرب



زیخ رد تمس هچاپتسد و دنامن سگرن شنکاو رظتنم

زا مکحت اب سگرن ، تفر هک رد لباقم ی هلپ یور ، تشادرب

درک: همزمز شا هدش دیلک یاه نادند الی

اجنیا هگید ،اما هراد زاین تهب اعطق هنزریپ نوا شیپ _ورب

نک. یراتسرپ اجنامه نومب ، درگنرب مه

رد هدز تهب و تشگرب ام تمس انوم یا هظحل یارب

رد زا هتفرگ کالیم، چیه نودب دشو هریخ سگرن نامشچ

دش. جراخ هناخ

بضغ و اهدنلورغ جامآ زا تفر یم هک متسناد یم

یم ،ادخ دوبن راک رد ینزریپ ،اما دشاب ناما رد سگرن

دنک، یرپس اجک رد حبص ارات بش دوب رارق هک تسناد

،اب دیسر نم همکاحم هب تبون و تشگزاب نم تمس سگرن

هناخ انوم،زا نوچ ارمه نم رگید یتاظحل ات فاصوا نیا

اج هک مدوبن کباچ و تسُچ وا لثم نم درک،اما یم نوریب

هک متشادن مه ییاج یتح ، مبایب مدوخ یارب یرگید ناکم و

سگرن یار هدش روط ره ،دیاب مناسرب حبص ارهب بشما

مدز. یم ار



یور و مدز شا یلگ لگ رداچ هب یگنچ یرارق یب اب

مناد یمن منک،اما یزاب شقن شیارب متساوخ . مداتفا شیوناز

ار مناج بشما یاه شنت داد، یم دامتعا یوب شرداچ ارچ

تساوخ یم ار یسک ملد دوجو مامت ،اب مدوب هدناسر مبل رب

. مدرد محرَم و دشاب میاونش شوگ هک

واب مدنابسچ شرداچ ارهب مسیخ تروص رایتخا یب

مدز: نهلا عرضت

ینود یم هک وت مدش هراچیب بشما ، سگرن مدش تخبدب _

مشیپ هک یردام ،هن یرهاوخ هن مرادن ور یسک چیه نم

منک. یم قد مراد نک مکمک ادخ ور ،وت هشاب

ملد یاه هدقع اما منک بلج ار شمحرت متساوخ ثمالیم

منک، لدودرد یسک یارب تساوخ یم دوب،ملد هدش زاب

. دوبن مدوخ تسد مبشما ییوربآ یب هک میوگب

تسد ارهب میاهوزاب دشو مخ متمس هتفرگ و رکَپ سگرن

درک: همزمز یرت مالمی بتارم هب نحل ،اب تفرگ

؟ هبوخ ،حتلا یرپ وهی دش _تچ



هناخ دراو سگرن کمک ،اب متشادن مه نداد باوج یان یتح

: دیسرپ بجعتم و میدش

. هدرک خی تندب ؟ تسین بوخ حتلا هامیرپ _

رد هداتسیا اجنامه . مدادن یباوج و مداد ناکت هتسهآ ار مرس

تفگ: یبل ریز درک یم زاب ار میوتنام یاه همکد هکیلا ح

ضیرم ادرف ،حاال امرس وت یدنوم کزان سابل نیا _اب

. متسد ور یتفُا یم یراتفرگ همه نیا اب یشیم

هتسب ار میاه مشچ حلا دوب،یب کاندرد تدش هب مرس

دوب، میوتنام یاه همکد ندرک زاب ردحلا سگرن و مدوب

یاضف ِبش همین توکس نآ رد شا یناهگان نیه یادص

و مدوشگ ار میاه مشچ ناساره دز، قوذ رد روج دب قاتا

: مدرک همزمز فیعض

هدش؟ _یچ

یمدق و درک ادج مسابل زا ترفن اراب شیاه تسد سگرن

: دیسرپ نوزحم و هدز تهُب ، تفر رت بقع

هک... ،وگن هدوب ربخ هچ بشما ، هامیرپ هیسابل هچ _نیا



اب متساوخ ،یمن مدادن شار هلمج ی همادا نایب جملا

یور یراخب لباقم ، دنزب سدح ار هلمج ی هیقب یدرمان

: مدرک اوجن قمر ویب هتسخ متفر، او نیمز

ادخ ،هب مردارب ناج ،هنهب مردام ناج ،هنهب نآرق _هنهب

ییاه میمصت هی انوم نمو ینعی ینک، یم هابتشا یراد

هب تخیر ور اه همانرب همه هک دوب نم ادخاب ،اما میتشاد

مه!

ار مداشگ هلگو گنر مرک زولب و تفر دمک تمس رثات اب

اراب سوحنم یتنعل سابل نآ هتساوخ ادخ داد،زا متسد هب

نت ارهب مزولب و مدیشک نوریب منت زا تنوشخ و ترفن

یور مرانک و تخادنا مشود یور ار میوتپ سگرن . مدیشک

. تسشن نیمز

یاوخب هگا هامیرپ ینک،نیبب فیرعت یهاوخ یمن _بخ

زا ور عاضوا ینک، هئربت ور تدوخ هک یگب یغورد

همه ات شاب قداص افطل ینک،سپ یم رتدب تسه هکنیا

هشب. نشور مارب یچ

سگرن تمس درک، یم ذوفن مناج رب مک مک یراخب یامرگ



مه ردقچ ،ره متشاذگ شیاهاپ یور ار مرس و مدش لیامتم

،ملد مدوبن نیبدب هبوا نم اما تشادن ار نم ندید مشچ

مضغب ابنهلاو میادص ، تساوخ یم ار رتشیب تمیمص

دش: هتخیمآ

،ریخ مقباس دزمان ، مردارب ! سگرن ندوب اجنوا همه بشما _

هک یتروص رد منوا بش کی طقف دوب رارق نومرس

یتبکن و هایس یگدنز نیا هک منومب شرانک ، هشاب عورشم

رد بآ زا مدزمان فرط نوا مدب،اما نوماس رسو ور می

!... دموا

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@
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دش: مظنمان میاه سفن و مدز قه قه

درک یم یراک ره انوم ، سگرن دوب لوا راب ادخ _هب

مشچ ،اب متشادن مه یا هگید ی هراچ اما مدش یمن یضار

ردقچ ، مدوب راک بندلا ردقچ یدوب هدید هک تدوخ یاه

رد نوا ردو نیا هام،هب وت نموت دصیس تسیود هساو

یارب بشما سگرن ینود دوب،یمن هدرک یریفوت هگم مدز

مه مردارب یتح دوب، رت تخس منداد نوج راب رازه زا نم

، سگرن منک یم قد مراد ، بشما متشاد یدصق هچ دیمهف

، دروخ مه هب حشلا دید عاضوا حلاو نوا نمووت یتقو

ملوا راب نم هک هنک یم رواب هنک،یک هتکس دوب هدنوم مک

مدش،االن یم یطبخ نینچ بکترم یراچان رس زا هک دوب

هگید ،نم همبش ره راک ننک یم رکف مدزمان و مردارب

... منومب هدنز و مشکب سفن مغ نیا اب یروطچ

shabfanoos@

وات متفگ و متفگ سگرن ناماد رد هفقو یب بش یاه همین ات

و شیپ یاه زاسلا یتح ، متسیرگ میاه مشچ یوس نیرخآ

یرادگ دوب،هگ هتفرگ لکش دادرهمو نم نیب هک یا هطبار



هاتوک یراچان رس زا سگرن میاه ولد درد نیبام مه

دش. یم تکاس هرابود دادوزاب یم ما یرادلد

یراخب یولج اجنامه سگرن هک دوب بش هس یاه یکیدزن

سگرن ولداب درد دعب یدودح درک،ات نهپ ار میاج

ار مبلق هک ینیگنس مغ زا مه یا هرذ اما مدوب هدش کبس

هک دوب شنیا لقادح دوب، هدشن هتساک درک، یم هلا چم

. مدوب هدشن هراوآ انوم لثم مه نم بشما

میارب لا جنج ورپ ییاذک بش نآ دعب مباوخ تخر یکنخ

نیگنس میاه مشچ هدیشکن هقیقد وهب دوب بسچلد یباسح

. متفرورف یقیمع باوخ دشورد

یادص رسو مدوشگ مه ارزا میاه مشچ یتقو حبص

هک دوب بیجع میارب دمآ، یم هناخزپشآ زا سگرن هتسهآ

زور حلاو نارگن مه دیاش ، دشاب هناخ رد زور تقو نیا

دوب. هتفرن راکرس زورما هک دوب نم

ندیباوخ هب یدیدش لیم زونه و دوب تخرک مندب هکنیا اب

هناخ سگرن یتقو ، متساخ یم رب باوخ زا دیاب ،اما متشاد

، مشاب باوخ رد زور تقو نیا هکات تشادن تیبوخ دوب،



فک اراب متروص هکیلا ح ردو مدرک عمج ار مباوخ تخر

متفر. هناخزپشآ تمس مداد ژیم اسام متسد

تفگ: هاتوک دزو یدرس دنخبل مندید اب سگرن

. روخب نیشب ایب مدرک رضاح هناحبص تارب _

متفر: شتمس و مدز ینادردق رس زا یدنخبل

ورب ،وت مرادن هناحبص ندروخ هب تداع ینود یم هک _وت

نم منک،هدب یم روج و عمج ار اهاجنیا نم سرب تراک هب

ور. اه فرظ نوا

و دیشک فلا خم تمس تشاد تسد ارهک یفرظ هناجمس

تفگ: ساسحا یبو کشُخ

نیبب قاتا وت ورب یروخ یمن هنوحبص حاالهک _سپ

. هشاب هدنومن اج یزیچ ور، تاه هلیسو

قاتا تمس توافت ،یب مدوب هدشن شروظنم هجوتم هک نم

لباقم هک مسابل تسد ود یکی و یتشپ هلوک ندید واب متفر

هک یا هدنرپ نوچ ، مدرک یهت قبلا دوب هدش عمج قاتا رد

مشود یور عملا یاه مغ ،مامت دشاب هدش دوبان شنایشآ



، مدیخرچ سگرن تمس یروابان و ضغب دشواب راوآ

میاه وبل مدش هریخ شیاه مشچ هب ادص یب مدزن یفرح

رازَن یردق هب ،حملا دوبن ندز فرح هب یزاین دش، عمج

. دیجنگ یمن یا هملک چیه رد هک دوب

یاباال هناش دشو نوزحم نم نوچ مه سگرن ی هرهچ

. تخادنا

وتو منوت یمن هگید ،نم یرپ متشادن یا هگید ی هراچ _

دعب هب نیا زا منود ،یم مراد هگن هنوخ نیا وت ور انوم

ی هدهع زا ییاهنت منکو یگدنز ییاهنت هک هتخس مارب

ما هنوخ نیا وت سهلا دنچ نم مایب،اما رب هنوخ ینیا هیارک

تسد یا هناهب نزوس ،رس مدموا هسآ متفر هسآ سلا ،دنچ

فالنو تساهنت هرتخد هگب مرس تشپ یسک هک مدادن یدحَا

دش، ضوع یچ همه بشید قافتا دعب سا،اما هراک فالن

رتخد اتنچ هنوخ نیا وت هک هشاب همزمز متشپ مهاوخ یمن

کرد ور ماه فرح مراودیما ننک، یم ودمآ تفر دساف

یمن سپ مشاب اجنیا سلا دنچ هرارق منیا دعب نم ینک

هک ینیا زا ور طیارش و منزب بآ یب رادگ یب مهاوخ

لثم ام فرح مهاوخ منک،یمن رت لمحت لباق ریغ تسه



، هشاب لحم یاه کنز خهلا ثحب وسژهی تابن و لقن

نماب تاداقتعا زا هک ،وت لئاسم نوا زا هتشذگ مشدعب

لوق هب هنوخ نیاوت یتقو مه بشید نیمه ،نمات یربخ

یم ساسحا ،مادم متفرگ یم راد کَش ی هزور فورعم

زا هک هسرب ،هچ تسین لوبق دروم ماه تدابع هک مدرک

و تسشن یرتخد ابودات بش ات حبص ماوخب دعب هب نیا

یم هضرع ور نوشدوخ تحار یلیخ هک منک تساخرب

دننک..

: مدیرغ ینازرل یادص اب یبصع و تقاط یب

یربب تدوخ هساو یاوخ یم اجک ات سگرن هگید هیفاک _

یب روجنیا و ینز یم تدابع و نید زا ،مَد یزودب و

زا مشب،هگا هراوآ هگا ینک،نم یم تواضق ور نم هنامحر

تقونوا هشب رت حیقو و رتدب معاضوا تسه هک هکنیا

هش؟ یم صلا وتخ یاه تدابع

، متسنود درد ومه مرحَم ور وت نم بشید بصم ال هخآ __



ریس زا هک ،وت مدرک روصت ما هتسنودن رهاوخ لثم ور وت

منومرد مرب؟هگا هک مراد ،اجک یربخ اب ماه یتخبدب زایپ ات

،راذن شابن مه درد لقادح ، یدب متاجن ینوت یمن هگا یتسین

،صا مدرگ یم راک بندلا بش دوخ ادخات مشب،هب رد هب رَد

؟! هروطچ مدیم، ربارب ود ور هیارک ال

حلا اما هدش بلقنم هک داد یم ناشن شا هرهچ گنر

اب هرابود ، تشادن ریثات ردکالشم مه یا هرذ شنورد

دز: دوب،بل یمحرت و ساسحا ره زا یراع هک ینحل

یا هدیاف چیه ینک رارصا مه بش دوخ ،ات هامیرپ مفساتم _

هدع هی یراد هگن زکرم هراد تمرح ینم هنوخ ، هرادن

تقح رد مه شاج نیمه ،نمات تسین دساف ونز داتعم

هک ییاه یتخس و تاه تیذا و رازآ مامت ابو مدرک فطل

هراوآ هب یضار مداد،ملد تهانپ مدوخ ی هنوخ وت مدیشک

هک منکب تارب یراک هک دهاوخ یم ملد یتح ، تسین تندش

، یایب نوریب ینز یم واپ تسد شوت هک یمنهج نیا زا

بش ات حبص ،ام یربخ اب نوم یگس یگدنز زا هک وت اما

هک میتسین هیقب ،لثم مینومب هدنز طقف هک مینک قتالیم

و ریخ یاهراک وبندلا هشب دنلب مرگ یاج زا نومسفن



کال دیاب مشاب هدرک رنه یلیخ ،نم میشاب عون مه زا تیامح

نیا هریغ ، هربن داب هک مبسچب تخس و تفس ور مدوخ ه

زا رتشیب ورب رتدوز مه ،وت دایمن رب متسد زا یراک چیه

هصغ هک مرادن یتخبدب مغو راین،مک درد هب ور مبلق نیا

رانک درگرب ، یشب هراوآ ارچ ال ،صا مروخب مه ور یوت

هب تفیب ،ورب یتسین راک و سَک یب هک نم لثم تا هداوناخ

اتنچ شتیاهن ، مدرک تیرخ ،وگب مدرک طلغ ،وگب نوشاپ

، هشنز ورس نیگنس یاه هاگن تدم وهی یلیس و کَچ

هک... هیشورف ونت ندز ود گس زا رتهب

نیمز یور زا هنیک و ترفن اراب میاه سابل و مفیک

: مدیرغ یبصع و متشادرب

و نییعت منم هساو هدش، مرگ یدایز ور تکف نوا _دنبب

مدوخ ، ییوگروز و یرورَس سلا دنچ ،هسب نکن فیلکت

لقادح طلغ، یچ هتسرد یچ منود یم یسک ره زا رتهب

، رادرب تا هرخسم یاه هظعوم نوا زا تسد نتفر تقو

وت مشب،اما هراوآ نوتسمز یامرس نیا وت متفر نم هشاب

عوضخ اب قاتا نیا زا یا هشوگ عقوم ره هشاب تدای مه

هکاب ینم هنومب تدای یدرب ورباال تاعد ِتسد عوشخو



یاج متساوخ ویم مدوب هدروآ هانپ تهب میسک یب مامت

و یدنوکش ور شلد هنامحر یب یروج هچ یشاب مرهاوخ

زا تحار تلا یخ سگرن متفر ،نم یدرک شنوخ باال نوخ آال

سح ینزیم هنوخ نیا وت هک یزیچ ره هب تسد دعب هب نیا

هزور هگید نک، تدابع تحار ،ابیخلا هسجن ینک یمن

! تسین راد کَش مه تاه

یارب هناجمس اما دیزرل یم ضغب مغو زا میاه هناش

نیا متساوخ ،یمن مدرک یم تمواقم میاه کشا نتخیر

ریقحت و درُخ سگرن لباقم نیا زا شیب رخآ یاه هظحل

موش.

دیاش ، متفرگ مشوغآ رد مظن یب ار میاه هلیسو و سابل

یامرگ و دوب مرس باالی یفقس هک دوب یراب نیرخآ

طایح دراو تقو توف نودب ، مدرک یم سح ار یهانپرس

درد ارهب مبلق تشاد نوریب یاوه هک یدیدش زوس مدش،

، متخیر یم مرس رب یکاخ هچ نیا دعب نم یادخ ، دروآ

و متشگزاب سگرن تمس راب نیرخآ یارب رد لباقم

رد ار مهاگن ِسنج نیرت هتسکش ولد نیرتروجنر

شناهد یور شتسد یروابان مکلا ،رد متخیر شنامشچ



یم مدرد هچ هب شاه هیرگ ، تسیرگ یم ناما ویب دوب

،ِرد متخوس یمن دح نیا ات دیدنخ یم مرس تشپ ،رگا دروخ

لصف درس یاوه محر یب موجه ، مدرکزاب ارهک هچوک

دز... مقر میارب ار یهانپ ویب یگراوآ زا یدیدج

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

یرادیب بش لوغشم االن نیمه هکات نم ریخب نوتبش همین

منیب یم یتراپ ور اج همه ،االمن مدوب یسیون تراپ

ءزج ندرک اعدا یو یپ وت هک۱۴۰رفن مه ییاجنوا زا

یار لکشم ، نداد یار دادرهم هکهب ندوب یرفن ۱۴ نوا

دش لح ادخ رکش مه دادرهم

دیباوخب هدوسآ
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یلیخ مدرک یم سح دوب، هدش نیگنس تیاهن یب ما مسج

مه زا هک میاه کلپ ما، هدوب باوخ هک دشاب یم تقو

ینارگن ی هرهچ اراب اویش یروابان مکلا دش،رد هدوشگ

رود ات رود مهاگن ، مدرک هراظن متخت رانک یلدنص یور

دننام یطیحم رد ما هدش هجوتم هزات و دیچیپ قاتا

. مشاب یم هاگنامرد

shabfanoos@

قفوم و متخادنا دوب لصتم متسد هکهب یمرس هب یهاگن

یا هیواز رد دادرهم . مروایب تسد ارهب ما یرایشوه مدش

کشخ نیمز یور اویش، نمو هب هجوت نودب قاتا زا

ار شتسد یدعاسم نادنچ هن یور و گنر واب دوب هتسشن

دوب. هتشاذگ شا یناشیپ یور



یلدنص یور یشنکاو کالمو نودب هظحل هکاتنآ اویش

شزاون ار متسد تسوپ و دمآ متمس شتسد دوب، هتسشن

درک: همزمز هتسهآ میاه مشچ رد هریخ درک، یهاتوک

؟ نامرآ یبوخ _

هدرک لفق منهذ مزونه ، مدادن یباوج و مدرک شهاگن گنگ

رت بیجع ، مروایب دای ارهب متیعقوم متسناوت یمن اقیقد دوب،

هکوا تساه تدم مدرک یم سح دوب، اویش ندید مه نآ زا

همزمز و درک مهاگن راو تتامش هرابود . مدوب هدیدن ار

درک:

؟ یدروآ تدوخ رس ،هچبالیی همولعم _چیه

هدیسرن هیناث وهب دیخرچ قافتا بالو روحم لوح منهذ

لباقم غاب، رد ینامهم و شیپ تعاس یاه نایرج راو مدنَر

اه هدز نج لثم اویش هب انتعا درک.یب یجک ناهد منامشچ

ورد مدرک دنلب تخت یور ارزا مقمر یب نت هرابکی هب

مدز: ادص دنلب رایتخا ویب مدش زیخ مین میاج

!. دادرهم _



لا وحا حلاو ابنآ دادرهم ، یناهگان و دنلب نحل ربخالف

،یب تفرگ ارباال شرس رکپ و هلصوح شا،یب ینافوط

: مدیسرپ الهن وجع و همدقم

؟! تفر اجک هامیرپ _

شا یناشیپ یور ار شتسد فک هرابود دادو رس یدنلب هآ

ندیلا: ترسح دوب،اب بهتلم و خرس شتسوپ گنر ، تشاذگ

و دروخ رُس نومگنچ زا یهام لثم مزاب ، تفر یرپ _

تفر!

مدز: دایرف مشخ واب متسشن میاج رد فاص رابنیا

یتشاذگ هک یدرک یم یطلغ هچ هضرع یب یوت _سپ

هرب؟!

: دموا رد ناسون هب اویش نمو نیب شهاگن هدروخ اج

نوا یدوب هتفر او هزانج لثم تسین تدای هکنیا _لثم

ای مرب هامیرپ بندلا هک مدوب هدنومرد نیب نوا ،نم طسو

منک. اجباج ور وت شعن



ما یبصع یاه سفن متیر هکلب مدیشک سفن دنلب راب دنچ

مکحت واب مدیخرچ اویش تمس دوب. هدیاف یب دوش،اما مظنم

مدز: بل صرح و

! نوریب ورب وشاپ _وت

: دروآ ارباال شتسد هدز تهب

؟ نوریب مرب یچ هساو هگید هدش،نم تچ نامرآ _او

متفگ: وکالهف متسب ار میاه مشچ

. مراد فرح دادرهم اب نوریب ورب یدینش هک نومه _

یتوافت یب اب دادرهم ، دورب هک زیخ مین شیاج رد هتفرگ

درک: همزمز

اویش ینک، یرادوربآ تسین المز نامرآ مناخ، اویش نیشب _

. دیمهف ور یچ همه

: مدیرغ و مدرک دادرهم راثن ار مترفن زا هدنکآ هاگن

سهلا ،دنچ هنوم یمن نم یارب ییوربآ اعطق یتسه _اتوت

یزیچ یزیر وربآ و یتخبدب رشو زج نم رانک تندوب



رس یرادن دصق عقوم چیه هکنیا مه یتخبدب ، هدرکن مدیاع

یدب...! هیور رییغت و یایب تدوخ هب نزوس

شمارآ هب توعد یارب دشو دنلب یلدنص یور زا اویش

درک: همزمز و تفرگ ار میاه هناش

بوخ تارب یبصع راشف ، نزن شوج ردقنا نامرآ هیفاک _

؟ یدوب هداتفا یزور هچحلاو هب یدیدن هگم ، تسین

،ردح دوبن اویش نارگن رهاظ هب یاه تبحص یپ مساوح

زا هک دوب دادرهم یور ما یمخز هاگن زونه هک یلا

و مداد شرارق بطاخم ، دیزگ یمن ش کک نم یاهدنلورغ

مداد: همادا

زا دیاش مدرک یم ،رکف دادرهم وت ییور و مشچ یب ردقچ _

وت ایب،اما تدوخ هب یا هرذ هشب ثعاب هامیرپ نداد تسد

وت یدرب تدوخ هارمه ور نم مامت ییورپ اب بشید

زا رت تسپ اعقاو ، یتشاد یفیثک تین نانچ نآ هک ینومهم

دایم شیپ یثحب و فرح هکات هروطچ ، هرادن دوجو وت

شهب یروجنیا ، نیدوب دزمان هامیرپ وتو یگ یم عیرس

نوا یتسنود یمن ینومهم وت،لبق یتح ؟ یرادافو و دهعتم



دوب. هامیرپ ینک ارجا ور تفیثک تین دوب رارق هک یرتخد

: مدیباس مه یور ینادند و مداد ناکت صرح اب مرس

هشک، یم توس منک،مخم یم رکف عوضوم نیا الهب _صا

؟صا هنیبب ور وت حتلا نوا وت هامیرپ دش تور یروط هچ

دش؟ شور یروط هچ نوا ال

ور هامیرپ تقایل وت مدرک یم رکف هک دوب نم زا هابتشا

تروق ور ،ایح نیشامق هی زا مه نوت ود ره ،امش یرادن

! نیدرک یق ور وربآ و نیداد

شتروص یظیلغ مخا واب دیشک مه رد ار شیاهوربا اویش

دادرهم هک یروج هتسهآ و درک لیامتم متروص تمس ار

: دیسرپ هنایکاش و هنایوجزاب ، دونشن

هیضق ؟ نیدوب اجک ودات ،امش نامرآ هدوب ربخ هچ بشما _

هیچ؟ هرتخد نوا و ینومهم ی

مدش: هریخ یدرسنوخ اب شیاه مشچ رد

؟ یدوب ما هنوخ بشما _وت

: دیسرپ رکفتم و تخادنا یاباال هناش



؟ هراد وسملا هب یطبر هچ _بخ

: مدیسرپ اددجم هلصوح یب

؟ یدوبن ای یدوب _

. مدوبن _هن

متفگ: یدنلب یادص وربخالفواابنت مدز یدنخ رهز

،نم مدرک راکیچ و مدوب اجک نم هرادن طبر وت هب _سپ

مد! یم سپ باوج ما هنوخ مناخ هب طقف

نیگنس ،رس تشادن نم بناج ارزا یخساپ نینچ راظتنا

هنیس هب تسد یا هشوگ نم زا هلصاف واب درک مهاگن

. داتسیا

دوب، رو هطوغ شدوخ بهتلم یاوه ردحلاو هک دادرهم

تفگ: هدز دزومغ شا یناشیپ هب هاتوک هبرض دنچ

دوب.. بشما حاضتفا طقف شاک ، نامرآ مدش دوبان _
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ام ینیب هطساو دوب رارق و دوب شتسود هک هرتخد نوا

نومه ، همرت هرتخد نوا هک هتفگ ینومهم هشب،لبق رفن ود

ندرک روج یارب و هراد دایتعا هشیش هب نومدوخ هامیرپ

ره هب تسد هک هشیم روبجم شناکم واجو داوم هنیزه

. هنزب یراک

تخت یور وزا مدنک متسد زا رایتخا یب ار مرُس گنرُس

ساسحا ، مدوبن مدوخ تسد ملا وحا حلاو لر ،تنک مدمآ نییاپ

شزاب و متفر هرجنپ لباقم ، متشاد شطع و زوسناج یامرگ

هب هامیرپ تیعضو ، متشاد مک سفنت یارب ژن یسکا ، مدرک

منک، شادیپ متشادن تبغر رگید یتح هک هدیسر یا هطقن

الی متسد دنک؟ ادیپ دادتما تسناوت یم اجک ات تقامح



دوجو مه نیا زا رتدب یربخ رگم دوب، هتفر ورف میاهوم

، مشکب شود هب ییاهنت ار راب نیا دوب رارق یک ،ات تشاد

بشما ربخ و دوب هدنام اج منت رد سلا دنچ یگتسخ

اج مبلق رد ار ومغ یگتسخ نیا هشیمه یارب دادرهم

کمک هک متشاد یباسح تسرد ردام و ردپ شاک ، تشاذگ

هرجنپ یوکس یور ار مجنرآ ، دندوب مدردمه حلاو

،طقف مدرک ناهنپ میاه تسد فک نایم ار مرس و متشاذگ

تسناوت یم یا هرذ هنادرم هنایفخم ادصو یب یاه کشا

و راز نجل هب شندش هدیشک ،درد دشخبب مایتلا ار ملد غاد

یم ملد یاجک رگید ار شدایتعا درد دوب،حلا مک داسف

مردپ ارزا ووا مدرک یمن تیرخ تقو چیه شاک ، متشاذگ

اب نیرسن رابجا هب عقوم نامه دیاش ، متفرگ یمن سپ

یا هنادنموربآ طیارش واالن درک یم جاودزا یصخش

. تشاد

ردقچ درک، همزمز هب عورش حلا نامه رد هرابود دادرهم

ارمگ شروگ شاک دوب، سحن و راوگان شبشما یاه کالم

دمآ! یم رس هب بشما شاک درک، یم

شیا یتخبدب ثعاب ،نم مرصقم ،نم نامرآ دوب ابوت _قح



نیا دوبن نم یاه یهاوخدوخ و یاه تیرخ مدش،هگا

سلا دنچ نیا وت ینیب یم ،هگا داتفا یمن هبفالتک یروج

هک یدرمان هجوتم هکنیا شتلع طقف مدوب هدرکن یرییغت

قمع مدوجو مامت اب بشما ،اما مدوبن متشاد اور شقح رد

وا یاج نم نامرآ ینود ،یمن مدرک سح ور مندوب لذر

تیموصعم نوا هک مدید یتقو بشما ، مدیشک یم تلا جخ

نیلوا یارب دوب، هدیشک نجل هب یروج هچ یرپ ینتساوخ

هباپ یتمایق شهاگن مدش،وت رازیب مدوخ زا میگدنز وت راب

یوزرآ ، مرفنتم مدوخ ،زا دیزرل یم شدوجو دوب،مامت

رتشیب منهج نیا وت هامیرپ مدیمن هزاجا ،اما مراد ور مگرم

زیچ نیرت سدقم هک شدوخ ناج ،هب هنزب واپ تسد نیا زا

ورلا هب ور زیچ همه و منکن شادیپ ،ات وتعهملا مارب

مههب زور هی هگا یتح ، مریگ یمن مورآ منودرگن رب قباس

شیپ سلا راهچ لثم اهزیچ یلیخ دیاش ، هشاب هدنوم مگرم

هک منک یراک مروخ یم مسق نومتقافر اجهب نیمه اما هشن

شدایتعا و هدرگ رب شدوجو هب تیموصعم نوا هرابود

هک یزور مروخ یم رانک،مسق هراذب هشیمه یارب ور

امش یگدنز زا هشیمه یارب هنک کرت ور شدایتعا یرپ



مر. یم رانک رفن ود

یناوغرا رصح دحو یب شا هرهچ گنر ، مدیخرچ شتمس

مدید،چیه شهاگن رد ار تقادص راب نیلوا یارب دوب، هدش

مه هاگن کی اب یتح ، مدوب هدیدن هتفشآ نینچ ار وا تقو

هساک رگید دوب؛اما دوهشم ، دیشک یم نورد زا هک یجنر

دوب، هدرم منورد تاساسحا دوب،مامت هدش زیربل مربص ی

هک مورب ییاج منک، رارف زاعملاومدآ تساوخ یم ملد

. دشابن مفارطا یاه مدآ زا یناشن درو چیه

یراد یا یگدنز وهچ یتسه یچ تسین مهم مارب هگید _

ره ،ورب تسین مهم مارب مه هامیرپ هگید یتح ، دادرهم

ماوخ یمن هگید یتح هدب، ماجنا هشک یم تقشع هک یطلغ

ره ،زا هامیرپ هن هتفیب وت تخیر هنهب ممشچ هیناث هی

بلَس نم زا ور شیاسآ و شمارآ سهلا ،دنچ مرفنتم منوتود

،رهتال هتفرن نییاپ مولگ زا شوخ بآ هی سهلا ،دنچ نیدرک

ندیبوک نواه وت بآ لثم مدرک رفن ود امش هساو هک یش

دوب نیا لوا نومه زا نم هابتشا ، مدیرب دوجو مامت دوب،اب

رفن هی تیلوئسم یروسج واب متشادن نسوسیلا مدوخ هک

یچ همه دعب هب هظحل نیا زا ،یلو مدرک لوبق مه ور هگید



وشن، زبس نم هار یولج عقوم چیه هگید مه ،وت هشیم مومت

نوتیزاب تفاثک وت هرخرخ ات دیرب ، هدرُم نامرآ دینک رکف

. نیشب قرغ

یوحن ره وهب مدرک نت ارهب میاه سابل مکحت و مشخ اب

ریثاث تحت هک مه اویش مدز، نوریب هاگنامرد زا دوب هک

نامرف تشپ هناعیطم و تکاس دوب، نم بشما ی هبذج

. تفرگ شیپ رد ار هناخ ریسم و تسشن

تمس اویش تسد هلصاف وبال میداتسیا هناخ یاه هلپ نییاپ

مدادن هزاجا و متفرگ هلصاف وا زا یمدق دش، زارد میوزاب

دیلک و متفر اهباال هلپ زا دوب هک یبیترت ره دنک،هب مکمک

تشپ مه اویش و متشاذگ لخاد یمدق ، متخادنا رد نایم ار

ار میاه همرگس و مدیخرچ شتمس دش، نامتراپآ دراو مرس

: مدیشک مه رد

اویش؟! یایم اجک _وت

تفگ: بناج هب قح دشو درگ ریحت زا شیاه مشچ

وت مایب ماوخ یم هگید همولعم ، نامرآ بشما هدش تچ _او

ما. هنوخ



متفگ: مکحت واب مداد شله رد تمس

یوت هنوخ ، نوریب ،ورب تسین یوت هنوخ اجنیا _هن

ور نم یگدنز لوا و یتشاد فیرشت زور ود هک ییاجنوا

! یدرک کرت یلیلد چیه نودب

اراب میاه تسد و درک هدافتسا شفورعم زاسالح هرابود

: تفرگ تسد هب تفوطع

رانک،وت راذب ور یزابجل ،جلو نامرآ منک یم شهاوخ _

نک رواب ، ینومب اهنت دیابن ، تسین بوخ حتلا بشما

.. منومب ترانک ،راذب متنارگن

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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اراب میاه تسد و درک هدافتسا شفورعم زاسالح هرابود

: تفرگ تسد هب تفوطع

رانک،وت راذب ور یزابجل ،جلو نامرآ منک یم شهاوخ _

نک رواب ، ینومب اهنت دیابن ، تسین بوخ حتلا بشما

! منومب ترانک ،راذب متنارگن

shabfanoos@

تسد ندز سپ قمر یتح رابنیا مدز، یناج یب دنخزوپ

متفگ: محر ویب درس ، متشادن ارمه شیاه

هب ،نم هشیم بارخ تگنشق تسوپ شابن نم نارگن _

دنیاشوخ یرازه ، ندنوم اهنت نم هساو ، مراد تداع ییاهنت

رود هک هیسانشن کمن و زیگنا ترفن یاه مدآ لمحت زا رت

ور نیمه نوت همه هگم مشدعب ، ندرک رپ ور مفارطا و

چیه نودب اهامش و هشب میروط نم هک نیتساوخ یمن

اویش،نم راذب ماهنت ؟ورب دیشکب تحار سفن یرخرس



یش! یم فیح نم رانک ما هدننک هتسخ

رانک شلباقم زا ارم درک، اهر راد ادص ار شا کالهف سفن

لکو یلک هلصوح دش، هناور باوخ قاتا تمسو دز

و متفرگ یهاتوک شود و متفر مامح تمس ، متشادن ثحب

یرسرس و مدش قاتا دراو . متخادنا مشود رب یا هلوح

هکنیا نودب ، مدوب حلا ویب هتسخ ، مدیشک نترب ینهاریپ

ار مدعاس و مدیشک زارد تخت یور منک کشخ ار میاهوم

. متشاذگ ما یناشیپ یور

ردح اویش دشو نشور قاتا غارچ هک دوب هتشذگن یقیاقد

مرانک دشو دراو تشاد تسد هب یلا قترپ بآ ناویل هک یلا

متمس ار ناویلو دز یدنخبل تفوطع ،اب تسشن تخت یور

بل هتسهآ و متشادرب ما یناشیپ یور ارزا متسد ، تفرگ

مدز:

. مرادن لیم ماوخیمن _

رت کیدزن ، تشاذگ یلسع یور ار ناویل و تفگ یا هشاب

واب تشاذگ شیاهاپ یور ار مرس تکرح کی دشواب

هب عورش ینارود و هتسهآ دوب، مندرگ رود هک یا هلوح



شیاپ یور ارزا مرس متساوخ درک، میاهوم ندرک کشخ

معنام هک درک وقتال درک تمواقم عیرس هک مرادرب

مدز: بل رارق .یب دوشب

اویش..! نک شومت _

نامزمه دادو همادا شراک هب هلصوح ورپ انتعا یب

درک: همزمز

یم امرس هنومب سیخ تاهوم ، هشیم مامت االن راذب _

. یروخ

متفگ: رخسمت اب

ینک؟ یم محرت _

درک: همزمز و دیدنخ مرن

داوخ یم ،ملد یتسین مرسمه وت هگم ؟ نامرآ هیچ محرت _

؟ هشیم بوسحم محرت نیا منک کشخ ور تاهوم مدوخ

: متسشن تخت کشت طسو فاص و متساخرب شیاپ یور زا

دوب؟ اجک زورما ات یسانش هفیظو عالهقو _نیا



واب مدادن جملا هک دهدب ار مباوج هک دوشگ ار شناهد

متفگ: ترفن

گنر ات رازه نیمه لثم نوتمه ، مرفنتم نوتسنج _زا

رس هدیسر مهب هک یدنزگ ره یگدنز دینک،وت یم ضوع

هظحل نیا زا هگید ،اما هدوب میرواب دوز و یمحرلد نیمه

. هشیم مومت دعب هب

دز: بل کالهف

یرادن قح ،وت نامرآ یریم شیپ دنت یراد یلیخ بشما _

یضاق هب هفرط کی هزور کی تبیغ رطاخ هب افرص

زا تلد منود ،یم یربب وسلا ریز ور زیچ همه و یرب

،نم یشاب تحاران هک مدیم قح تهب هرپ،منم هگید یاج

تا، یقد هنییآ هن مشاب تدردمه ، مشاب ترانک مهاوخ یم

دیاب مه وت ،اما متشاد مفیاظو وت یدوبمک دیاش منک یم لوبق

هک یریگ ههبج منک،اب تباث ور مدوخ یدب تصرف نم هب

!... هشیمن تسرد یزیچ

_ما هدازیرپ #
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زا یردق هب بشما ، مدوب هدش هریخ یا هشوگ هب هدنامرد

سنج مه هب دوب راوشد میارب هک مدوب یرفک هامیرپ تسد

. مهدب جرخ هب تمی شمال

Shabfanoos@

هب یناکت هکنیا زا دشولبق دنلب ملیابوم گنز یادص

وهب دروآ متک بیج زا میارب ار ملیابوم اویش ، مهدب مدوخ

داد. متسد

خساپ ار سامت هلصوح ،یب دشاب دادرهم زاب هکنیا یخلا هب

یادص و متفگ ییولا دوب، یسانشان تباث ی هرامش مداد،

: دیچیپ طخ تشپ ینسم ابیرقت درم



؟ یتدوخ نامرآ _

نادنچ هن یادص نیا سنج مدرک یعس و درک توکس

هک دوب هک هتشذگن یا هیناث منک، زیلا نآ منهذ رد ار بیرغ

رد دیاش دوب، مردپ ، تفرگ ارف ار مدوجو یناریح و تهُب

زا ینفلت سامت هک دوب یراب نیلوا مرمع نایلا س مامت

مناج رب هروشلد هرابکی هب ارچ مناد ،یمن متشاد وا بناج

مردپ سامت ندوب هقباس یب زا ینارگن نیا دیاش دز؛ گنچ

. تفرگ یم تأشن

؟ یتفرگ ینوم ینز،الل یمن فرح _ارچ

هب مدرک یعس و مدرک اهر ار ما هنیس رد هدش سبح سفن

درس شمارتحا زا یراع نحل باوج ،رد مشاب طلسم مدوخ

متفگ: کشُخ و

؟ ،وگب منامرآ _هرآ

تفگ: دادو رس یرخسمت یرپ هدنخ

بشما ، تردپ لزنم ایب وشاپ اپ کُت ،هی یتدوخ هک هبوخ _

یسلجم دبس رس لگ هک وت یاج و تساپ هب یتفایض اجنیا



خهیلا. روج دب

متفگ: شزیمآ ماهبا و گنگ زاکالم یبصع

، مرادن یزاب هدول ی هلصوح الحلاو صا _نماالن

هدش؟ یچ منیبب نزب فرح تسرد

داد: خساپ شاشب مه زاب

هچب هی زوپ نوچ ، هکوک مزاس یباسح بشما نم اقافتا _

یم نشور یچ همه ما هنوخ ،ایب نیمز هب هدش هدیلا م وغامد

، هشیمن مرواب هک ینود یمن ور مسردآ هک وگن هش،طقف

تشپ هزات یتقو شیپ سلا دنچ هک ینوشن نوا هب نوشن

هار منَم ما،منَم هنوخ رد یولج یدموا دوب، هدش زبس تبل

رخ یهلک هجیتن اجنیا ،ایب یدرک رپس هنیس و یتخادنا

ی هدهع زا متسنود یم بوخ ، ریگب سپ ور تاه یزاب

یم ،اما یایمن رب روخ یرَس وت رتخد کی یراد هگن

هشب...! تباث متدوخ هب متساوخ

ارهب شیاه فرح متسناوت ،یمن مدوب هدنام جاو و جاه

: مدیسرپ راد تنکل و نئمطمان منک، لیلحت یتسرد



؟! تساجنوا هامیرپ _

تفگ: نانیمطا اب

ور بشما هداد راختفا تنوج رهاوخ ، مزیزع رسپ _هرآ

نوم هداوناخ عمج هک هنک،ایب یرپس نیرسن نمو شیپ

هراد! مک ور وت ،طقف هلیمکت

عطق ار سامت دادو رس ار شزیگنا ترفن ی هدنخ هرابود

و دوب هدنابسچ یشوگ کیدزن ار شرس هک اویش درک.

هرهچ دوب، هدش مردپ ینمو هملا کم یاوتحم ی هجوتم

تفگ: و تفرگ دیدرت گنر ش

مولعم اجک الزا ،صا هکوکشم تردپ توعد ، نامرآ _ورن

. هشاب اجنوا هامیرپ هک

میاه سابل تمس و متساخرب میاج زا مکحت و باتش اب

. مدرب شروی

. تساجنوا هامیرپ هک مرادن کَش وت، سکع رب نم اقافتا _



تفگ: هناسمتلم و تفرگ متسد ارزا متک یروف اویش

رتکد ، هدوب دایز تور یبصع راشف بشما واالهک نامرآ _

وتا مشدعب ، یشاب رود سرتسا زا یزور دنچ دیاب هک تفگ

هشیم یدروخرب ای یقافتا اجنوا یریم یتسه ینابصع الن

یش! یم نومیشپ ادعب هک

متفگ: و مدز یبصع دنخزوپ

شا هجیتن ، متشاد دروخرب قطنم و شمارآ وت هشیمه _نم

مهاوخ یم ور رابنیا اقافتا ندش، طلسم مهب همه هک دش نیا

یدنُت و تینابصع بشما ، مدنبب یچ همه هب ور ممشچ

رمع هی منوت ،یمن مشاب هتشاد دیاب هک تسه ینشاچ نیرتهب

هک ییاهدنگ ِربخ رفن مَدهی وره هشوگ هی منیشب قعالین

... هرایب هشوگ هی زا ور هدز مرهاوخ

یتداعس _ منبش #

_ما هدازیرپ #

shabfanoos@



۱۴۳_ تراپ #

هامیرپ #

هرامش ی هلصاف وبال مداد اج ما هلوک لخاد ار میاه سابل

رد رمق ار عاضوا بشید متسناد ،یم متفرگ ار انوم ی

، ددرگ یمن زاب سگرن ی هناخ حاالحاالاههب هدید برقع

ار انوم ی هرامش دتمم و مدز مدق فده یب نابایخ رس ات

شیب یدرس دوب، شوماخ شلیابوم دوب، هدیاف یب ،اما متفرگ

. متشادن یا هراچ وهار دوب هدرک مهکالهفما اوه دح زا

Shabfanoos@

،حلا تشاذگ یم میور شیپ یلح دوب،هار انوم رگا لقادح

کراپ هب نتفر منک، راکچ مدوب هدنام هانپ ویب اهنت تسد

نآ ،زا دوبن یدنیاشوخ رکف ال صا درس یاوه نیا رد مه

زا رت هتسخ ، متشادن هنیمز نیا رد یبوخ ی هرطاخ هتشذگ



یارب منک، زاغآ رفص ارزا زیچ همه هرابود هک مدوب ینآ

وهب مدرگرب ار مردام ی هناخ هکهب مرس دزهب یا هظحل

ودعب مونشب هذخاوم و شنزرس یهاتوک تدم سگرن لوق

نما نادنچ مه اجنآ ؛اما ددرگرب یداع ورلا هب زیچ همه

ونم نامرآ طسوت منتفای اب دوب یواسم اجنآ هب نتفر ، دوبن

متشادن ار ابوا ندش ور هب ور تماهش و تارج همقر چیه

. هتشذگ بش ینامهم زا سپ اصوصخم ،

هاگتسیا درس و یزلف تکمین یور هدز ومغ روجنر

هکهب متشادن ار یسک گرزب رهش نیا ،رد متسشن سوبوتا

. دسرب مداد

دوب، هدش تخرکو درس مدوجو مامت و تشذگ یتعاس کی

یلمع ار دوب هدز مرس هکهب یرکف و متساخرب میاج زا

یکیدزن و مدش درک فقوت هک یسوبوتا نیلوا راوس درک،

ما یردامان و ردپ شیپ نتشگرب مدش، هدایپ مردپ ی هناخ

دوب،اما هنکمم راک نیرت زیمآ تراقح سلا، همه نآ دعب

دنزگ لمحت و یناکم ویب یرد هب رَد زا دوب هچ ره

نآ شتبثم هجو و دوب رت ناسآ بتارم هب نئمطمان دارفا

اجنآ نم هک درک یمن روطخ نامرآ رکف هب هاگچیه هک دوب



ار نیرسن یاهریقحت اهو هنعط سلا نیدنچ هک ،نم مشاب

یم رگج یور نادند مه تدم ،کی مدوب هدروآ بات

یتوافت چیه هیضق لصا دوش،رد یجرف هکلب متشاذگ

تخس و تنحم ای دیاب نم رهحلا دش،هب یمن لصاح

ار، نیرسن میاباب نز ای مدرک یم لمحت ار سگرن یریگ

هراجا ندرک روج هب روبجم مردپ ی هناخ رد لقادح

. مدوبن

سَپ واپ مدش نامیشپ راب نیدنچ هناخ، رد لباقم مسرب ات

و مدروآ رد ادص ارهب هناخ گنز تیاهن رد ،اما مدیشک

نیرسن تماق دشودقو زاب هناخ ،رد یقیاقد تشذگ دعب

نودب یتاظحل نم ندید دش،اب نایامن رد بوچ راهچ نایم

،باال تخود ما هرهچ ارهب شتام شهاگن و دنام تکرح

: دیسرپ ددرم و مدرک زاب ناهد هرخ

هدش؟! شا یروط یسک هدش، _یچ

متفگ: بجعت واب متخادنا یاباال هناش

! اجنیا مایب نم هک هتفایب یقافتا دیاب هگم هکهن، همولعم _

تفگ: دادو ناکت یتوافت یب اراب شرس



ات متفگ یتفر هبکبک هبدبَد هکاب یروج نوا _هنواال،یلو

! یدرگ یمنرب هنوخ نیا هب یراد رمع

متفگ: هلصوح یب

وت؟ مرب رانک یشکب یاوخ ،یمن متشگرب _حاالهک

تفگ: و درک عمج ترفن شاراب هرهچ

! تسین هنوخ تردپ _

متفگ: نامزمه مدز، شرانک و مدز هبوا یمکحم ی هنعط

. تسه هک مردپ ی هنوخ ، هشابن هنوخ مردپ _

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

Shabfanoos@

۱۴۴_ تراپ #



یدنت یاه مدق اب میقتسم و مدادن ار هارکا و زان تلهم هبوا

همزمز نانز هیانک و داتفا هار مرس تشپ مدش، هناخ دراو

درک:

،رکف هراد تا هگن تسنوتن تا هدیرپ یرَو هنن نوا _هیچ

یرخ ره راک ،واال هیزاب خهلا ندرک گرزب رتخد درک یم

کمن ی هرتخد یتسنودن ونم ردق ،هاگن نتفوک نمرخ تسین

یدوب یتخادنا یتسوپ هچ یدوب تناما نم تسد ات سانشن

و هایس ناوختسا هراپ ؟هی یدش یچ ،االن تدوخ یارب

ینوت یمن وت نز هخآ هگب تردام نوا هب تسین یکی ، دوبک

و هنوخ وزا تخبدب رتخد ارچ ینک نیمات ور هچب هافر

!.. یتخادنا شنویشآ

Shabfanoos@

نادنچ نم لباقم درک،هکثمالرد رت مارآ ار شیادص نحل

: دشابن حیرص

یم هگن ور شرهوش تشاد منج و هضرع هگا نوا _هخآ

نوا تسد هچب ودات نوا یلفط شک، شیپ هک ،هچب تشاد



ندش..! ریسا زاب یرپ نجو هکینز

متفگ: هناضرتعم و مدیشک یدنلب فوپ

ینک.! مومت ور تایدنرچ یهاوخ _یمن

تفر لا چخی تمس دادن، ار مباوج درک،اما مراثن یزیت هاگن

تفگ: درک، یم زاب ار لا چخی رد هکیلا وردح

روخب منک مرگ هدنوم بشید یاذغ زا مکی منیبب ردام _ایب

یاذغ هک هتقو دنچ همولعم ، یرادن تروص هب گنر

! یدروخن یباسح و تسرد

مرگ هب عورش و دیشک نوریب لا چخی ارزا ییاذغ فرظ

دیرب یم رس هبنپ دوب،اب نیمه شا هویش هشیمه درک، ندرک

یادَا شدعب دزو یم ار شا شین یمحرلد نابز اب ،ادتبا

درک یم یعس و دروآ یم رد ار زوسلد یاه یردامان

نم ارهب مردام هب تبسن ار شدوخ ییاناوت و یرترب

زیربل ار مربص هساک هک دوب شیاهراک نیمه دنک، تابثا

یروج تشاد روضح مردپ هک ینامز اصوصخم درک، یم

مه یا هرذ هک داد یم هولج نابرهم و زوسلد ار شدوخ

. دورن شزرد ومالی



ار رورغ ظفح ی هلصوح هک متشاد فعض یردق هب

نادنچ یهن همیق و متسشن یروخ راهن زیم تشپ ، متشادن

هدز یطحق لثم ار دوب هدرک غاد نیرسن هک یا هزمشوخ

هب نیرسن هک ینامز ،هتبلا مدرک ندروخ هب عورش اه

منک. رهاظ ظفح مدرک یم یعس تشگ یم رب هناخزپشآ

یاه کلتم اهو هیانک زا رارف یارب مدروخ ارهک مراهن

: مدرک همزمز ، نیرسن یندشن مامت

تشگرب هک ترهوش ، مقباس یباال،قاتا هقبط مریم _نم

نک. مادص

نوچ منک، فذح ار ردپ تفص هک مدوب هداد تداع نامرآ

نیگنس دح زا شیب مردپ یارب تفص نیا هک تشاد داقتعا

. درادن ار شتقایل و دشاب یم

تفگ: و درک مهاگن فسات اب

باال، ورب هرادن بیع یلو مدرک یرابنا هک ور تقاتا _

ور تاه فرظ و یدرک یم عمج و زیم نتفر لبق لقادح

؟! تردام ینعی هدادن دای تهب مه ور ،انیا یتسش یم



رد رس یزیچ دراوم نیا زا شدوخ هگم مگب یچ هتبلا

هدب! دای مه وت هکهب هرایم

هشیپ ربص هشیمه تداع وهب مدرکن یضارتعا مه زاب

متسناد یم نوچ ، متشاذگ رگج یور نادند و مدرک

نامه شنکاو ، ینداد سپ باوج ای ضارتعا نیرتکچوک

ییاج اهزا تدم ات هکلب ؛ تشادن رب رد ار نیرسن ی هظحل

باذع و رازآ و تیذا ثعاب مدز یمن ار شسدح هک

دش. یم ما یحور

توکس ورد متفر ارباال انهپ ومک چیپ رد چیپ یاه هلپ

زارد یا هشوگ و متخادنا یکچوک یتشلا مود،ب ی هقبط

دوب هدنام دوب، هدش لح مناکم لکشم ابیرقت ،عفال مدیشک

هکهب یطیارش رد مه ،نآ سنج ندرک روج ی هغدغد

رد داوم فرصم ریخات رثا مک ،مک متشادن یسرتسد انوم

دیشک یم لوط رگید تعاس دنچ رگا و دوب هدش ادیوه مندب

نیرسن و مردپ و مداد یم تسد ارزا مدوخ رارق و مارآ و

تفص و بقل نم هب نیرسن ،مک دندرب یم مدایتعا هب یپ مه

ِداتعم هناخ رد هک متشاد ارمک نیمه ،طقف دنابسچ یم

ار مردام و نامرآ یگ هضرع دنکویب میادص یگنفُم



... دبوکب مرس رد راب دص یزور

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۴۵_ تراپ #

یادص هکاب مدوب باوخ قرغ و مدرک هلا چم ار مدوخ

و مدوشگ مه ارزا میاه مشچ ، نییاپ ی هقبط زا نیرسن

ان سرتسا دوب، هدمآ مردپ ،الدب متسشن میاج رس فاص

س نیدنچ هک ینامز دوب. هتخادنا گنچ مناج رب یا هتخانش

، دریگب سپ مردپ زا ارم دوب هدش قفوم نامرآ شیپ لا

و تشگ مهاوخن رب هاگچیه ییوگ هک مدوب هتفر یروج

زجاع ،حلا مدوب هدرک بارخ ار مرس تشپ یاه لپ یمامت

یم منتشگرب تلع ی هرابرد نم زا یحیضوت رگا مدوب



منک. ور هک متشاد هتنچ رد یزیچ هچ دیسرپ

shabfanoos@

یعس و مداتسیا ورهار ی هشوگ هتسکش ی هنییآ لباقم

هچقتالیم ره هچ منک،رگ هتسارآ ار مرهاظ یمک مدرک

دوب، هدروآ ناغمرا هب میارب دایتعا هک یدیدج رهاظ مدرک

و متخادنا هنییآ رد یقیمع داد،هاگن یم داب ارهب متامحز

رگا هکاالن متشادن کش ، مداتفا مردام دای یا هظحل یارب

هک درک یم روج لیخت و ییارس ناتساد اتدص دوب مرانک

. درگنب هتسکش هنییآ هب دیابن رتخد

هتشذگ تارطاخ ندرک هدنز وزا مدیشک متروص هب یتسد

اه هلپ تمس ار منئمطمان و تسس یاه ،مدق مدیشک تسد

ریزارس نییاپ اهارهب هلپ دیدرت نارازه واب مدرک جک

رظتنم هنابات یب هک یدایص نوچ ییاریذپ طسو مردپ مدش.

هک دوب هدش مشچ شدوجو مامت و دوب هداتسیا تسه دیص

روصت . دهدب ناماس رسو ار شنهذ نایاپ التیب وهجم

نوچ دنک،اما نایصع ای دزیرب مه هب مندید هکاب مدرک یم

هب گنت ،ارم تشادرب زیخ متمس زوسلد و گنتلد ناردپ



. دیچیپ ما هماشم رد شراگیس یوب و دیشک شوغآ

و یگنر وود دوب هدرک رثا وا رد نیشن مه مکلا ایوگ

دوب،کالهف هتخومآ بوخ نیرسن لثم یداتسا ارزا رهاظت

هاگن مردپ ، یشنکاو ره ولبق مدمآ نوریب ششوغآ زا

وبل دناخرچ متروص یاضعا نیبام ار شنارگن یعنصت

دز:

ناه؟ هدز تکتک نامرآ ، ینوشیرپ ،ارچ مرتخد هدش _یچ

دایب، رب تجراخم و جرخ ی هدهع زا هتسنوتن هگید هنکن

نوا منیب،هخآ یم مه ور مزور نیا هرخ باال متسنود یم

مهبولا ور وت هک هشکب ورباال شغامد تشاد هضرع

درک...! شندرگ

متفگ: شوشم و هلصوح یب

.. تسین اه فرح نیا ثحب اباب، _هن

: دیسرپ واکجنک دادو شیوربا نایم یمخ

هیچ؟ عوضوم _سپ



اعقاو ، مدیبوک یم نیمز ارهب میاپ کون راو کیرتسیه

متشاد یحیضوت هچ یتسار دوب،هب وسلا مه مدوخ میارب

ندش بارخ ثعاب مداد یم هک یحیضوت ،ره مهدب هک

ریصقت و مدوب نم راکهانگ دش، یم مردام و نامرآ رابتعا

تازاجم هدرکن هانگ هب نامرآ و مردام دیاب نم،ارچ راک

دندش. یم

رت، خرس ش هرهچ دشو رت ظیلغ شا یناشیپ قیمع نیچ

: دیرغ یبصع و دمآ رتولج

یروجنیا هک دندرک یطلغ هچ ،وگب رتخد یدش _الل

روطنامه منک، نوش یهاگداد ات ،وگب ینوج ویب نوشیرپ

! ندرک یهاگداد ور نم انوا هک

زا دایب،اما هاتوک هکلب ، مدرک شهاگن عرضتم و برطضم

دشاب هکرعم رایب شتآ شقن رگ افیا دیاب هشیمه نیرسن هچنآ

زیگنا ترفن نحل نامه اب هرابود و دمآ نام تمس ،

تفگ: ش هنازوسلد

هچ ینیب ،یمن یتشاذگ راشف تحت ور هچب درم،ارچ _هتچ

ردام ات رازه ،زا هراد یهانگ هچ نیا ،هخآ هزرل یم یروج



هب مداد شلیوحت هک یزور هتدای مدوب رتردام شارب ینوخ

،طقف تشاد رَبوورودقوباالیی هچ شاعدم رُپ ردام

هچبالیی هکینز نوا کلفط ی هرتخد رس هنود یم ادخ

و هدش هدرم پژ یروجنیا هدرک یلبنج و وداج هچ هدروآ

و هنک زاب نابز هنوت یمن شسرت زا یتح ، هدروآ هانپ هبام

!... ندرک ات شاهاب یروج هچ هگب

یباسح نیرسن ی هطساو هب شمشخ غزلا هک مردپ

تفگ: رورغ دوب،اب هدش هتخادگ

یوربآ یروج نوا هتره رهش هگم گس، ردپ هدرک طلغ _

هنز وحاالیم درب سکان و سک یولج ینم سهلا دنچ

یم بشما ادخ یدنوادخ ش،هب تیلوئسم و هفیظو ریز

راکیچ رتخد نیا اب هدب حیضوت هنوتن ،هگا اجنیا شمنوشک

حاالحا منک یم یراک و مبسچ یم یتسد ود وش ،هقی هدرک

. هنزب ود گس رهش نیا یاه هاگداد و یرتن الاهوتکال

درک یم روصت تشادن ربخ ام نیب ام نایرج زا یسک ره

زا درادن ربخ یام هدنز و هدرم زا هکسلااتسلا یردپ

هباپ لا جنج نینچ هناردپ یزوسلد و یسانش هفیظو رس



شیپ شیارب یریظن یب تصرف عقاو رد ،اما تسا هدرک

ندش لا مدگل رطاخ شار،هب هنیک و هدقع هک هدمآ

دنک. خیلا یباسح ار مردام و نامرآ طسوت شرورغ

تفگ: هچاپتسد و تفر نفلت رتفد تمس

تسد مَد دوب سلا دنچ ،هاگن هرسپ ینیا هرامش _وک

یزور نینچ هساو مدوب مدیشک طخ شرود و مدوب هتشاذگ

. شتسین ماوخ یم حاالهک

شلگ زا ولگ دروآ ریگ ار نامرآ ی هرامش هرخ باال

و مدناسر هبوا ساره اراب مدوخ روطچ مدیمهفن ، تفکش

متفگ: نانز سفن ، مدیشک شتسد ارزا نفلت یشوگ

نم هنود یمن اه ینزن گنز نامرآ اباب،هب راکیچ یراد _

ور یچ همه تصرف نک،رس شمومت ادخور ،وت ماجنیا

،صا هرادن یهانگ چیه نامرآ نک رواب مد، یم حیضوت تهب

ور نوا ،یاپ ماجنیا نم هرادن ربخ مشحور تخبدب نوا ال

. دیشکن طسو
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: دیشک متسد زا ور نفلت صرح دزواب یدنخزوپ

هتشادن طبر نوا ،هب هدیرپ ور،رَو نفلت نوا نم هب _هدب

وت تسرپرس االن شرس ریخ هگم ، هراد طبر یک هب هشاب

وگ خساپ دیاب نوا هشب مک ترس زا مه وم هی یتح ؟ تسین

هشب. هاتوک شزارد نابز نوا هک هشاب

دوب هداتفا یباسح و دوب مردپ زا یهن و دوب نم زا رارصا

یلک زا سپ دزو گنز نامرآ ،هب یزابجل ی هدند یور

. دناوخ ارف اجنیا ارهب وا یناوخ زجر



Shabfanoos@

و مارآ و مدوب هدش نامیشپ اجنیا هب ندمآ زا راب نارازه

و مدوب ناشیرپ ، دشاب هداتفا ریگ هک یمهتم ،لثم متشادن رارق

،رکف تخیر یم میور رسو زا یتشرد و زیر یاه قرع

تشپ بشید هک ینایرج زا سپ مه نآ نامرآ اب ییورایور

دوب، هتخادنا ارهبتالمط مدوجو ،مامت میدوب هتشاذگ رس

ندید اب نیرسن و دوب گنز هب مشوگ ردو هب ممشچ مادم

دش. یم بآ دنق ولیک ولیک شلد رد مزور حلاو

وباال تشذگ اسرف ناج و تخس سلا کی نوچ هقیقد ره

ی هوحن دمآ،زا رد ادص هب دتمم یتنعل گنز نآ هرخ

دنت شا شتآ مردپ لثم مه نامرآ دوب صخشم شندز گنز

یاپ و تسد واب مدیرپ اج اهزا هدز نج .لثم دشاب یم

. متخود هناخ رد ارهب ممشچ یشعترم

و یناوغرا ی هرهچ اب نامرآ هک دوب هتشذگن یا هقیقد

ناوج رتخد وا هارمه دش،هب هناخ دراو هدز باتش بهتلم

زا هک تفایرد دش یم هاگن کی هکاب یشوپ شوخ و

دوب. ،هدمآ تسین ام شامق



هدنرُب و زیت هاگن و دوب هداتسیا تکرح یب اجنامه نامرآ

هدروآ رد شخرچ رد مردپ و نیرسن نمو نیب ار شا

،ملد تفر یم فعض ملد مه شتلا ح نامه یارب یتح دوب.

یم شیاپ و تسد وهب مدیشک یم رپ شتمس تساوخ یم

یم یهاوخ رذع میاه تیرخ تباب راب نارازه و مداتفا

. مدرک

و ناجیه واب تفر نامرآ لباقم یحتاف صخش نوچ مردپ

داد: شِک نم تمس ار شتسد هنیک

یم تاعدا هک ترهاوخ وتونیا نیا ناخ نامرآ امرفب _

ال صا شرتهب ، یراد یم شهگن نیرسن نمو زا رتهب دش

تهب هک یزور وگب نم هب ونیا ،طقف ترس وت هروخب

اه هداز ادگ لثم نوغاد و هدیس پال یروجنیا مداد لیوحت

وگب، ناه هدب؟ ور تجرخ یرگراک شیداتسرف هنکن دوب؟!

هندز،وت فرح تقو نیرتهب هکاالن هشن روک تقطن طقف

؟وگب میونش یم ؟وگب اعدا بحاص و یدوب نوبز لبلب هک

ی هنوخ و هدیرب زاعملاومدآ ترهاوخ هک هدش یچ

یردامان هامیرپ ؟ هتسنود شهانپ رس نیرت نما ور نیرسن

گرزب زا یچیه هک دوب شرس باال روخن درد هب ردپ و



دش،امش یمن نوشرس هنومز هرود نیا وت رتخد هی ندرک

باال زوسلد ردارب و ردام و یزورما و نیدوب داوس هکاب

هکام نیدز شرس هب یلگ هچ نیدب حیضوت دوب، شرس

مدش؟ واکجنک روج هکدب ،وگب میدزن

هاگن تدم مامت و دوبن مردپ هب شساوح و شوه نامرآ

شتسد رانک رتخد و دوب نم یور شا یمخز و نیگنس

درک. یم هاگن مردپ هب صرح واب دوب هدرک یظیلغ مخا

و تفر ییاریذپ طسو هپاناک تمس تسمرس مردپ

هب باطخ و تخادنا شیاپ ور درک،اپ دود ار شراگیس

تفگ: نیرسن

یتح ، هبوخ شویو اجنیا بصم ،ال نیشب مرانک نز،ایب _ایب

سلا دنچ نیا مدب،مامت تسد زا مه ور هیناث هی مهاوخ یمن

و هباوخب هدزاش نیا غامد داب هک مدوب زور نیا رظتنم

هیک! تسد ایند هنودب

مه هب ینادند هدز، مشخ و فرح نودب روط نامه نامرآ

دش،حلاو رت کیدزن نم هب رتشیب یمدق ره واب دیباس



هب رتشیب ییوگ شمدق ره اب دوبن فصو لباق ال صا مزور

داتسیا ما یمدق کی رد تسرد مدش، یم کیدزن یهاگترپ

دش. جراخ شا یداع رادم زا مبلق نابرض و

اب مونشب ونم شدوخ طقف هک یروج نانک اوجن و هتسهآ

درک: همزمز ترفن

زیگنارب سوه زمرق سابل ،نوا هدیلو ژ یروجنیا _ارچ

ور تا هداد وحتلا جاوم یاهوم وک؟نوا تی یکسورع

و لگرو لگرت زورید لثم تتروص ؟ارچ یدرک راکیچ

؟ تسین هدرک کزب

زیه ی هنشت درم تشم هی هساو تی یگتسارآ هک هدب یلیخ

نم هرابتعا و وربآ نتخیر هساو تی یگدیلو وژ هشاب

لبم...! ور هتفر هکاو هکیترم نوا یولج

. مدروآ رت نییاپ و نییاپ ار مرس و مدرک یا هفخ قه قه

مرس و تفرگ گنچ ارهب شملا تردق و صرح اب نامرآ

جوا ار شیادص و درکن هظح مال رابنیا باال، دیشک ار

: دیشخب



تباث یهاوخ یم ور ،یچ یرایم نییاپ ور ترس _ارچ

ور؟! تا هتشادن یایح ینک،

شا هرهچ رد ار مریگلد و روجنر هاگن یا هظحل یارب

و تفر اوه هب نامرآ تسد هک دش روطچ مدیمهفن و متخود

متروص هبرض تدش دمآ،زا دورف ما هنوگ یور تدش اب

رد نامرآ هینافوط یاوجن نامز دشومه لیامتم پچ هب

: دیچیپ مشوگ

نم رهاوخ هگید وت لثم یدساف رتخد ، تور وت _فت

! تسین

اب مردپ هب وور تفرگ نم ارزا شا هدز باهتلا هاگن

تفگ: مکحت

وهن شماوخ یم هن هگید ،نم نوتدوخ ِینوزرا رتخد _نیا

اب ندش رپ مَد شتقایل ، مریگب هدهع هب شتیلوئسم ماوخ یم

هدرورپ تسد هک مدرک هابتشا مشلوا ،زا هنیرسن لثم ینز

مداد! هار منویشآ و هنوخ هب ور نیرسن ی
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تدش واب تفر اوه هب نامرآ تسد هک دش روطچ مدیمهفن

پچ هب متروص هبرض تدش دمآ،زا دورف ما هنوگ یور

مشوگ رد نامرآ هینافوط یاوجن نامز دشومه لیامتم

: دیچیپ

نم رهاوخ هگید وت لثم یدساف رتخد ، تور وت _فت

! تسین

اب مردپ هب وور تفرگ نم ارزا شا هدز باهتلا هاگن



تفگ: مکحت

وهن شماوخ یم هن هگید ،نم نوتدوخ ِینوزرا رتخد _نیا

اب ندش رپ مَد شتقایل ، مریگب هدهع هب شتیلوئسم ماوخ یم

هدرورپ تسد هک مدرک هابتشا مشلوا ،زا هنیرسن لثم ینز

مداد! هار منویشآ و هنوخ هب ور نیرسن ی

shabfanoos@

دس نیرسن هک دنک تکرح تساوخ و دیخرچ فلا خم تمس

تفگ: هنایکاش دشو شهار

هدز تلا جخ هکنیا یاج ، ندرک تبحص زرط هچ نیا _او

مدرک شگرزب سلا هدفه نم هگم ، هزارد منوتنوبز ، نیشاب

؟ تشادرب جک یمدق

یتح ، شعاضوا هدش نیا دوب امش تسد سلا دنچ طقف واال

لو ور ادخ هدنب رتخد و نیدید یدایز شارب مهانپ رس هی

هفاضا فرح هدش،سپ اه نوبایخ ریسا ادخ ناما هب نیدرک

ییب هجیتن هامیرپ زور وحلاو نیا هصخشم ماکال نزن

! هتردام ییاپ و تسد



یمن نابز مههب یا هملک هک دوب یبصع یردق هب نامرآ

نیرسن ینمو هرهچ نیب ام شهاگن توکس ورد دروآ

دوب. شدرگ رد

باطخ و دمآ رتولج یمدق شتسد رانک رتخد ، نامرآ یاج

تفگ: رشت اب نیرسن هب

هجیتن یدوز نیا هب هرتهب نیرادن ربخ ارجام زا مه _امش

هک دوبن نم رسمه شیپ سهلا دنچ نوترتخد ، نینکن یریگ

نوا هش یم نوتاعدا هک ،امش نیجنسب ور شتیح حاالصال

اجک سلا دنچ نیا وت نیسرپب شزا ، نیدرک تیبرت ور رتخد

ارچ ال ،صا هراد دایتعا ،ارچ هدرک رارف هنوخ زا ،ارچ هدوب

؟! هدموا اجنیا زورما

رانک رتخد ونآ دوب هدرک جاودزا نامرآ ریسافت نیا اب

ار اهزور نیا متشاد وزرآ ردقچ دوب، شرسمه شا یتسد

. مدوب هدنام اج زاعملاومدآ هنابیرغ ردقچ وحلا منیبب

نآ هب وور درک نییاپ ارباالو شیولگ کبیس نامرآ

تفگ: هتسهآ یرت مالمی بتارم هب نحل ،اب رتخد

منک. یم شهاوخ اویش، نکن تلا خد _وت



قح و حتاف نحل ،اب هناجمس هرابود و درکن ییانتعا اویش

داد: همادا یبناج هب

نوچ درک رارف هنوخ اهزا عقوم نومه نوترتخد _

هب نینیب یم هگا مزورما هدب، تاجن وش وربآ دوب روبجم

یم رکف هک ینومه ، شردارب هکنیا یارب هدروآ هانپ امش

اب ینومهم هی ،وت تشادن وش یراد هگن ی هضرع نینک

ردحلا.. یراب تحاقو عاضوا

اویش هک دندوب هدرک زیت شوگ و دندوب هدش تکاس همه

ملد دنب نامرآ دنلب دایرف یادص دنک، شاف ار رارسا ی هیقب

: دروآرب دایرف و دیخرچ شنز تمس درک، هراپ ار

هدن! همادا وش، هفخ اویش،متفگ مدوبن نمابوت هگم _

خرس سرت طرف زا هرابکی هب اویش نشور تسوپ گنر

مدرک اهر هتفر اراو ما هنیس رد هدش سبح سفن دشونم

کی ووسژهی دهدب بآ ار دنب اویش هک دوب هدنام ،مک

یوزاب نامرآ دنک. ایهم ار نیرسن ندنابسچ بقل رمع

هکنیا نودب و تفرگ تسد هب تنوشخ اراب شرسمه



مارآ و درک تکرح هناخ رد تمس دزادنایب ام تمس یهاگن

درک: اوجن

! میرادن یراک چیه هگید ام میرب _

منامشچ لباقم زا نامرآ ریوصت هک دوب هتشذگن یا هیناث

فک ارزا ندنام رساپ قمر مناج یب یاهوناز دشو وحم

نامرآ خیلا یاج هب زونه یا هتسکش لد کدوک داد،لثم

یمن مه ما هلیخم ،رد دیزرل یم میاه وبل مدوب هدش هریخ

و راخ نیرسن و مردپ لباقم ارم نینچ نیا نامرآ دیجنگ

یگنتلد نیا دنک،سپ اهر مدوخ هبحلا ارم دنکو فیفخ

بناج زا طقف و هدوب هفرط کی سهلا دنچ ی هدنشک یاه

ارهب شمارآ اهنآ یارب نم دوبن ال صا ییوگ ، هدوب نم

ار روجان ی هلصو مکح طقف ونم دوب هدروآ ناغمرا

یگدنز رد نم دوبن و دوب شدوخ یاج رس یسک ،ره متشاد

کی هکاب نامرآ دش، یمن ساسحا مه یا هرذ یتح اهنآ

هک مه دادرهم و دوب هدرک جاودزا مامت زیچ همه رتخد

ونم دوب لوغشم ششون و شیع هب هتشذگ زا رتشیب یتح

ینادنچ قرف هدوب اهنآ هکاب یرتخد هداه لثم شیارب

نامرآ اب ارم مالتاق طاسب زورما هک مردپ هب تنعل . متشادن



ورد مدش رادیب تلفغ باوخ زا هزات ونم درک ایهم ار

دور" هدید زا هکنآ دور،ره دای "زا فورعم ی هلمج قمع

. متفرورف

ار راگیس هرابود و دیزخ یا هشوگ یهب هلصوح یب مردپ

هنحص طسو ناکامک اما نیرسن درک، دود راگیس رس تشپ

ساسحا شدوخ یور ارهک مهاگن دوب، هداتسیا هکرعم ی

تفگ: یبل ریز فسات دادواب ناکت تدش اراب شرس

،طقف مراد هگن م هنوخ وت ور یک هرارق هک، نم رب یاو _

مه نتفگ لباق یتح هک یدرک یطلغ هچ هنود یم ادخ

رضاح وت نتفرگ سپ رس یزور هکهی تردارب و تسین

تهب شزرا ییب هیفتهلا هزادنا هدباالن ور شنوج دوب

دشن! لئاق مارتحا

یباالار هقبط ش مشچ ی هراشا واب تشادرب متمس یمدق

تفگ: هتسهآ دادو ناشن

نوتسمز یایس نیا وت هک متسین هطیلس تردام لثم _نم

دوز یلیخ یلو یباال هقبط ادخ،ورب نوما هب منک تلو



تلوک ور راذب ور تمد نکو روج ییاج هی تدوخ هساو

ما هنوخ وت ماوخ یمن مراد نووجون رتخد ودات ورب،نم

هگید یکی هک یرتخد ،منوا مراد هگن ور هزره داتعم هی

! هتخادنا شا سپ

یب یتسس اهاراب ،هلپ دولآ درد ومنت دوب نیگنس ممسج

ار دوب هدش یرابنا هک یقاتا غارچ و متفر باال یفصو

. مدرک شوماخ

shabfanoos@
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یور ار ووتپ مدیشک زارد ولهپ ،هب کشخ نیمز یور

یرگید زا سپ یکی ما یبیرغ یاه کشا ، مدیشک مرس

عاضوا هک مدرک هچقتالیم ،ره ندرک ندیراب هب عورش

عاضوا ، مریگب سپ ار ما هتفر یوربآ و مشخب دوبهب ار



یک دش،ات یم شیپ زا راد هشدخ میوربآ دشو یم رتدب

یادخ ، مدروآ یم بات ار مرورغ ندش درخ و نتسکش دیاب

نیا ،ارچ مدوب رازیب داتعم و هزره و دساف بقل زا نم،نم

مدیما ادخ، دعب ایند .رد تشادن یمامت اسرف ناج و خلت بش

هکنیا یاج دنک، مکمک هکنیا یاج مه هکوا دوب مردارب هب

میاهر دادو مله تملظ هاچ نیا رد ،ارم دریگب ار متسد

هب وملد دیزرل یم منت نوتس راهچ کشا تدش درک.زا

نیا هب یایند نیا رد شاک ، تخوس یم مدوخ یهانپ یب

چیه ،ارچ مدوب مهم هدش هک مه رفن کی یارب طقف یگرزب

کرد هک تساوخ یمن سک چیه درک،ارچ یمن متیامح سک

یم هتسخ دولآدرد هار نیا ندرک یط زا نم یاهاپ دنک

شوغآ ملد ردقچ . دراد ار تشگزاب یانمت وملد دنشاب

میاهدرد ندینش یارب ییاونش شوگ و شزاون یارب یمرگ

ی هشوگ نیا رد ییاهنت ره زا رتاهنت ونم تساوخ یم

. مدوب هدش اهر ایند

مج مه یا هیناث یارب و متسیرگ هفقو یب بش یاه همین ات

دوب هتخاون متروص هکهب یلیس و نامرآ زیمآ ریقحت الت

،مامت تفر یمن رانک منامشچ لباقم زا شا ییانتعا ویب



ار مناج مامت یرارق ویب دیشک یم ریت درد تدش زا منت

نیا ات هتشادن هقباس هاتوک تدم نیا دوب،رد هتخاس هتفشآ

دوب حبص راهچ یاه یکیدزن ، دتفیب ریخات هب مفرصم دح

و تشاد او میلست هب ارم منت درد و میاه مشچ شزوس هک

متفر. ورف یربخ یب یایند رد راچان هب

ممزع و مدش رادیب باوخ زا لومعم دح زا رتدوز حبص

مروایب ریگ ار انوم بش ات هدش روط ره هک مدرک مزج ار

ی هطساو هکهب ینامشچ ،اب موشب خالص منهج نیا وزا

یتاظحل ، متفرگ ار انوم ی هرامش ، دندوب رات یگدولآ باوخ

متفگ: هچاپتسد داد، خساپ ار مسامت هک هتشذگن

مراد بجاو راک ید یمن ور مباوج ،ارچ یتدوخ انوم _ولا

؟!

: دیچیپ طخ تشپ شا هدز قوذ یادص مراظتنا ربخالف

رهش لک زورید ینود ،یمن رتخد وت ییاجک ، ییوت هامیرپ _

. متشگ تلا بند ور

متفگ: رکپ



؟ یدوب هدرک شوماخ ور تلیابوم ارچ یدوب بندملا _هگا

تفگ: فعش اب

یا هلیسو هک دادن جملا هدش روگ هب روگ سگرن _نوا

دش،یب شوماخ ملیابوم متشادن ،راشژر مربب مدوخ هارمه

متسرف یم تارب یسردآ ،هی تسین مهم حاالانیا یخلا

روج ییوله ناکم هچ نیبب ،ایبو هنومدوخ ی هلحم نومه

،ام میریگب نشج دیاب هک ،ایب سگرن نوا یاباب روگ ، مدرک

. میرادن زاین یسک هب هگید

ار دیدرت و طلغ و تسرد و مدرک عطق هدز قوذ ار سامت

مشب،اما رد هب رد مه زاب مدوب رضاح ، مدادن اج منهذ رد

ناج ارهب نیرسن یاه یقلخ اهودب نیهوت اهو هیانک

شومارف هک مراد ناوجون رتخد تفگ یم یروج ، مرخن

یرگید و موردنس تبمالهب شیاهرتخد زا یکی مدرک یم

مردپ هک مدرک یم رکف نامرآ لثم مه .نم دشاب یم رک

دهد.لثم یم سپ یکدوک رد امار ندرک کرت صاقت

یارب و مدرک روج و عمج ار مفیک بلا کبس یا هدنرپ



نییاپ تمس ارهب رورسم ار روفنم یاه هلپ نآ راب نیلوا

ی هیهت لوغشم هناخزپشآ رد نیرسن مدش، ریزارس

ار یرینپ نان ،همقل مهدب سالم هکنیا نودب دوب، هناحبص

، مدیشک رس ار نیریش یاچ فصن و متفرگ مدوخ یارب

تفگ: و درک مهاگن پچ پچ نیرسن

هرارق تداسف مادک بندلا هشاب ،ریخ یدرک _شلاوکاله

رادلوپ هی خم ندز ایهکهن ردخم داوم ندرک روج ، یرب

؟! یرازه هاجنپ لوارت هی هساو زغم رخ

دنخبل دوب، هتسکش ار ملد هک یراب نارازه ربخالف رابنیا

بل شتروص رد هریخ و مدز یرآ رد صرح و قیمع

مدز:

راک وت ترس مر، یم اجک هرادن طبر وت _واالهکهب

مه امود نک، ور تی یلا مح ،وت یشاب لوضف هشاب تدوخ

یرس هی نیع اعطق مرب یدنگ ره بندلا نم تخت تلا یخ

مدرم ی هچب نزو یگدنز نوج هب کتخب اه،لثم یتبرغ

مدوخ هساو هگید یکی یگدنز ی هنوریو ووت متفا یمن

. مزاس یمن یگدنز



تعرس واب مداد اج مناهد ی هشوگ ار ما همقل هدنام یقاب

زلج دهاش هک مدنامن ، مدرک جراخ هناخزپشآ ارزا مدوخ

مرس تشپ ار شصرح زا رپ یادص ،اما دشاب شندرک زلب

: مدینش یم

، ردام یب یزادنا یم هکیت نم ،هب هدیرب سیگ منیبب اتسیاو _

ینوبایخ ی هزره هی دوب هدنوم طقف نیبب ور نومراگزور

هنک! مراب هنعط

دراو ار یناتسمز درس اتبسن یاوه مدش هک هچوک دراو

و خرس ، تفرگ اج یمبل هشوگ یدنخبل و درک میاه هیر

تسمرس یباسح ارم نیرسن یحبص لوا یاه ندش دیفس

هداد ار شسردآ انوم هک ینامتراپآ هب تعاس دوب.کی هدرک

یلقن یرتم تصش نامتراپآ مدش. هناخ دراو و مدیسر دوب

کی ، سگرن ی هداس ی هناخ وربخالف دوب یتخاس هزات

زاین دروم یاه هلیسو لاو چخی و نویزیولت و لبم تسد

: مدیسرپ و متسیرگن ار انوم ریحتم . تشاد ار

! هربخ هچ اجنیا _

تفگ: و تخادنا ارباال شیاهوربا رورغ و ناجیه اب



رس چیه نودب ، هشاب نمووت دیدج ی هنوخ هرارق اجنیا _

! سگرن لثم یخم رخووت

: مدیسرپ و مدز یا هدز تریح دنخبل

؟ یدرک شروج یروج هچ تقونوا _

ی هتسب لبم، یاه نسوک زا یکی ریز زا هک ردحیلا

تفگ: دیشک یم نوریب یکچوک

یم بوخ هک نزب ونیا ،عفالایب تارب منک یم فیرعت _

ینز! یم وش هلهل ردقچ منود

۱۵۱_ تراپ #

تفگ: و تخادنا ارباال شیاهوربَا رورغ و ناجیه اب

رس چیه نودب ، هشاب نمووت دیدج ی هنوخ هرارق اجنیا _

! سگرن لثم یخم رخووت



: مدیسرپ و مدز یا هدز تریح دنخبل

؟ یدرک شروج یروج هچ تقونوا _

ی هتسب لبم، یاه نسوک زا یکی ریز زا هک ردحیلا

تفگ: دیشک یم نوریب یکچوک

یم بوخ هک نزب ونیا ،عفالایب تارب منک یم فیرعت _

ینز! یم وش هَل هَل ردقچ منود

shabfanoos@

یکی یور ، مدیپاق شتسد زا یشزرا اب یش نوچ ار هتسب

ار داوم قایتشا واب مدیزخ گنر دیفس یاه لبم زا

هیانک و ریقحت و یتخبدب مامت ابنآ ماگمه و مدرک فرصم

ییوگ ، مدرب دای ارزا هزور دنچ نیا یاهدرد و یتخس و

هنعط ، ییاوسر ، نامرآ ی هصُغو مدوب هدش دلوتم ون زا

دوب. دیشک رَپ منهذ زا هرابکی هب وفالمتک نیرسن یاه

و تسیرگن یم ارم یشخب تیاضر دنخبل اب ماوت انوم

دش هناخزپشآ دراو ، دیسر یم رظن هب هشیمه زا رت توافتم

ار هوهق ، تشگزاب مدزَن یخلت هوهق ناجنف ابود هارمه و



و تسم میادص هک ردحیلا هناواکجنک و مدیشک ملباقم

: مدیسرپ دوب، هدش راد شخ

هیچ؟ هنوخ ینیا هیضق یگب یاوخیمن هرخ _بخباال

تفگ: دادو ناکت یدرسنوخ اب یرس

. هدرک روج ناخ رسای _

: مدیسرپ و مدرک گنت ار ما مشچ

لیئارزع هب نوج هک یگ،نوا یم هک ور یقرق رسای _

هداد؟ نمووت هب ور شنامتراپآ هدش یروج ،هچ هدیمن

تفگ: و تخادنا یاباال هناش یدیق یب اب

لثم هک ،همه یتسه شنید لوصا بندلا هداد،وت _حاالهک

ما یروط نیمه مشدعب ، نتسین درگ نودند ،ادگو سگرن

، هدادن

! میشاب هتشاد ورگ شا شیپ هتفس یرس هی هرارق

متفگ: ینارگن اب

هآ هگا ام نداتفا هاچ هب زاچهلا دش هک نیا انوم _بخ



یم هک سگرن ی هنوخ نومه مینک ادوس ابنهلا میتشاد

! میدنوم

داد: شا هرهچ هب یصاخ حتلا

سگرن هکنیا ،متوا هراد یساسا قرف ،هی مزیزع هگید _هن

حبص و تساوخ یم لوپ نومزا هام رس بضغ ریم لثم

رکون و مینومدوخ یاقآ اجنیا درک،اما یم نوملر تنک بش ات

ره بش ات حبص هنک، نوملر تنک تسین یسک ، مینومدوخ

ریگ ما یسک ، میدازآ و میدب ماجنا مینوت یم میتساوخ یطلغ

یهام دنچ شمهحاال هنیزه ، میباوخن رهظ ی هگنل ات هدیمن

مههی شدوخ هداد، لوق رسای مشدعب مینک، روج تسه تقو

ور شاه طسق مینوتب رت تحار هنک، روج نومارب یراک

میدب.

متفگ: و مدرک شهاگن کوکشم

ندرک روجو ندش هغیص یارجام مزاب هگا انوم _نیبب

هک منک االنعاالمیم نیمه زا ،نم هشاب رادلوپ یاهرسپ

نوا ی هیضق تافاکم مزونه ، ینکن زاب باسح نم یور



! هدشن مامت زور

یم هناخزپشآ تمس هکیلا وردح تساخرب لبم یور زا

تفگ: ، تفر

مومت هگید هیضق نوا هک مد یم نانیمطا تهب ، هامیرپ _هن

ابکالس راک هی هنک روج مارب هرارق رسای هک یراک هدش،

ود راهن هی ماوخ یم ،نم شابن یزیچ نارگن ، هزیمت ورتو

شکب رایب یوتپ هی عقوم نوا منک،وتات هدامآ پوت ی هرفن

نک. تحارتسا لبم نوا ور مکی تور

ود نیا یگتسخ یباسح هک یتقو و مدیباوخ یتعاس ود

و مداد مندب هب یسوق و ،شک مدرک رد هب نت ارزا هزور

شوخ و گنرشوخ یاه تلتک یوب مدش، هناخزپشآ دراو

هدرک نیگآ رطع ار هناخ کچوک یاضف مامت انوم یوب

واب متسشن زیم تشپ دوب، زیگنا رب اهتشا تیاهن ویب دوب

متفگ: نیسحت

! راهق دح نیا ات ،منوا یدلب یزپشآ متسنود _یمن



تفگ: ضغب دزواب ینیگمغ دنخبل

هدرکن توف مزرمایب ادخ ردام زونه هک ینامز مدلب، _هرآ

هک فیح ، مدرک یم تسرد اذغ شارب زور ره مدوخ دوب،

هگید مدش اهنت هک یعقوم نوا دادن،زا نوما شهب یرامیب

! تفرن یراک چیه هب مغامد لدو

متفگ: و مداد ناکت هودنا اراب مرس

ردپ ارهاظ ، مرادن وت زا یمک تسد هنک،منم شتمحر _ادخ

االن لقادح ، دندوبن شاک ،یلو دنتسه تایح دیق وت مردام و

یم زاب شارب ار ملد یاه هدقع هک دوب یربق گنس هی

. مدرک

درک: همزمز و دیشک یدنلب هآ انوم

هی نومدوخ ، تسین سگرن زور ،حاالهی هامیرپ یخلا _یب

! روخب ور تاذغ ، هرذگن شوخ نومهب هک مینک یم یراک

مدز: وبل متفر ورف رکف رد

هش یمن مرواب مزونه دز، تشپ زا رجنخ ارچ سگرن _

مدوجو نیا اب یتنعل درک، ورخیلا نومتشپ یروجنوا



. مشاب رفنتم شزا منوت یمن مزونه

تفگ: نئمطمان و تفرگ شا همقل زا یزاگ

وهی دوب نوا یاج یسک ره دیاش ،بُخ یرپ منود _یمن

یهت قبلا نوا زا رتدب دش، یم ربخ اب یچ همه زا هبترم

درک! یم

مهدن همادا ار ثحب نیا مداد حیجرت و متخادنا یاباال هناش

نم اذغ ودعب میدرک فرص هدنخ و یخوش اراب راهن ،

عمج اه فرظ مه انوم و مدش زیم ندرک عمج لوغشم

. تسش یم ار کنیس رد هدش

بآ ریش هلصاف وبال تشذگ شهاگن زا یقرب ، شراک نایم

راو تنطیش و تشادرب متمس یمدق ناجیه ،اب تسب ار

تفگ:

! هتچیپاپ مزونه یرتشم نوا یتسار _

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #
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: مدیسرپ گنگ ، مدوب هدشن شروظنم هجوتم هک نم

؟ یرتشم مودک _

تفگ: دادو رس یهاتوک ی ههقهق

هک یا هتشگرب تخب نومه ، یرپ هجک تیرازه ود ردقچ _

. دنوم ماکان بش نوا

مدز: بل شعترم و موهفمان و تفرگ جوا مبلق نابرض

یگ؟ یم ور دادرهم _

تفگ: دزو یکمشچ

! شدوخ _هرآ

: مدیسرپ برطضم



؟ هنود یم ور اجنیا سردآ هنکن انوم _
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تفگ: نانیمطا اب

. مراذب شتسد فک ور اجنیا سردآ دیاب ،ارچ هنووید _هن

متفگ: هدوجنر و مدرک شهاگن کَش اب

؟ یشورفن هایس لوپ تشم هبهی ونم زاب انوم _

: دیرغ کالهف

مدب،اتاالننیا ول ور تاج متساوخ یم هامیرپ نک _سب

! مدوب هدرک و راک

هدز ومغ مدرک شوخ اج مرس تشپ یلدنص یور

: مدیسرپ

؟ یطابترا رد شاهاب زونه _وت

تفگ: و درک عمج ار شبل

نمابوت هدیمهف هک یعقوم نوا زا هکهن،یلو طابترا _



یب ردقچ زورید ینود هنک،یمن یمن ماهر مراد یمنص

والهب زجع ،یلک تفرگ سامت راب دص حبص دوب،زا بات

! هریگب وت زا ینوشن هک

: مدیسرپ دیدرت واب مدش هریخ شیاه مشچ رد هدنامرد

؟ یدب شهب ور اجنیا سردآ یرادن دصق هک _وت

تعفانم رطاخ هب یکی وت لقادح دز، وران مهب هک سگرن

، نکن رت برقع رد رمق تسه هک ینیا زا ور عاضوا

لگو یچ همه یگدنز نوا هب متشگرب هکاب نکن روصت

دوب هدنوم مک مردارب زورید انوم، ینیبب یدوبن هش. یم لبلب

! هزادنب فت متروص وت

تفگ: نئمطمان و هلصوح یب

مگ! یمن شهب یزیچ _هن

متفگ: راو دیدهت و درک شوخ اج میاهوربا نایم یمخا

یگ! یمن هک روخب مسق تردام حور انوم،هب دشن نیا _هن

فرظ تمس اددجم و درک اهر ار شصرح زا رپ سفن

: تشگزاب ش هتسُشن یاه



! مگیمن هک ،متفگ هامیرپ نک سب اباب _یا

، تخادنا یم مناج ووالاررب لوه هک دوب یروط شنحل

یم لش شیاپ و تسد عیرس ، تایدام ربارب رد هشیمه انوم

هک دوبن دیعب ،چیه تخاب یم ار شنامیا و نید دشو

تواخس مکلا رد ووا دهدب هبوا یلوپ ی هدعو دادرهم

. دراذگب شتسد فک ار سردآ یدنم

ترسح ابو مدش هریخ دوب فورظ نتسش قرغ هک انوم هب

: مدیسرپ

دوب؟ شلوا راب انوم _

: دیسرپ و درک مراثن ییانعم رپ هاگن

دوب؟ شلوا راب _یچ

: مدیسرپ نیگمرش

حیرفت و تذل یارب ور یرتخد تساوخ یم وت زا هکنیا _

ینک؟ روج شارب شا

درک: همزمز هتسهآ و دیدزد ار شهاگن



دوب. لوا ی هعفد _هرآ

: مدرک اوجن هدرزآ و مدز یخلت دنخبل

انوم. وگن غورد نم یشوخلد هساو _

دز: وبل تشاذگ مه ور یکلپ

هک هدموا شیپ راب دنچ لا ،حبات هامیرپ دوبن شلوا ی هعفد _

. مدرک روج شارب ور یرتخد

یارب ما هتسکش ،بلق تسکش و تخیر ورف منورد یزیچ

ما هنوگ نامهم یا هدناوخان کشَا و تسکش مرازه راب

و دوب هدمآ رد بآ زا تسرد نامرآ اه ییوگ شیپ دش.مامت

، مدوب هدرک ریدقت نیا ینابرق ار مدوخ راو تقامح هچ نم

مبلق قامعا رد زونه اما مدوب رود هزادنا یب وا زا هکنیا اب

ار نم یاج یسک مه یا هظحل یارب یتح متشادن تسود

و دوب نم تساوخ طقف نیا هک هدیاف هچ دنک،اما رپ وا یارب

دوب. بلط عونت دادرهم ، نامرآ لوق هب

شزیر دهاش انوم ات متفرگ ار متروص لباقم ار متسد

دشو مزور یحلاو هجوتم وا ،اما دشابن میاه کشا



تفگ: هودنا داد.اب اج لباقم یلدنص یور ار شدوخ

یدش. جمس تدوخ ،اما یرپ منک تتحاران متساوخ _یمن

متفگ: ینایرگ و هتفرگ یادص واب متفرگ ارباال مرس

یاه یمدآ همه هک هنم زا لکشم ، یرادن یهانگ هک _وت

! ندموا رد بآ زا راک افووافج یب مفارطا و رود

: درشف مرگ ار متسد

ی هرابرد منوت یمن ،نم هامیرپ تسین افو یب دادرهم _اما

مدوخ مشچ اب زورید ،اما مهدب یرظن شیا یراب دنبو یب

بآ هب ور شدوخ ، خزرب نیا زا وت نداد تاجن یارب مدید

ینیب یم ور ناویل خیلا همین طقف یراد دز،وت یم شیتآ و

، ششیپ مزاب یدرگرب هک دهاوخ یم شدوجو مامت اب ،نوا

التت کشم ینک،مامت لوبق ور شداهنشیپ هگا هک مئمطم نم

و یماح شقن هنوت یمن وا زا رتهب سک هش،چیه یم لح

هنک! افیا تارب ار زوسلد

: مدرک همزمز قمر ویب مداد یناکت لصاتسم ار مرس

انوم. ، تسین دادرهم نم لکشم _عفال



، داوخ یمن ونم هگید همقر چیه هک هنامرآ نم لکشم

هگید شهک هداوناخ هشب، یچ هک دادرهم شیپ مدرگرب

یاج هنایفخم مه ،رگا نریذپب ور نم لثم یرتخد هلا حم

مه ،زاب هترارکم رارکت هرابود هدب، هانپ نم هب یا هگید

زا یاوه شلد هشو یم هتسخ شقن نیا زا دوز دادرهم

و نظءوس و منوم یم نم شدعب هنک، یم ور نورتهب نم

نم نودب انوا یگدنز مشدعب ، نامرآ هدش قیمع یاه هنیک

دادرهم روطچ ، دندرک تباث سهلا دنچ نیا ووت ،نیا هشوخ

لوق هکهب مولعم اجک ،زا دوبن نم دای هب سهلا دنچ نیا وت

ور هدنوم ماکان زور نوا هک یمامت ان راک داوخ یمن وت

هنک؟ مومت

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

shabfanoos@



اهاب تسپ دوب، عطق یتعاس دنچ تن شوخ بش ناتسود

دش. هداتسرف ریخات

دینک هریخذ ادابم زور یارب ور نم یاتسنیا جیپ

ال وقشع یاه تمسق مالمیهب بیش اب میراد مک مک هکنیا و

میش یم کیدزن ش هن

۱۵۳_ تراپ #

، تشذگ یم دیدج نامتراپآ رد نامتماقا زا یزور هس ود

زا انوم لوق وهب میتشادن ور شیپ یلکشم چیه ارهاظ

. میدوب هدش غراف سگرن یطارفا یاهدنلورغ

shabfanoos@

راب یزبس همرق نام هرفن ود ماش یارب تشاد دصق انوم

وهب دوب هدز هتاپمچ نیمز یور هنارهام ،ماکال دراذگب

نیبام و دوب یزبس ندرک کاپ و ندرک اوَس لوغشم تدش



شتشپ هاریب ،دبو سگرن یروآ دای اب یهاگزاره شراک

. تفرگ یم ورُگ درک یم راثن

و مدوب هتفر او گنر دیفس هپاناک یور هلصوح یب مه نم

قارب شهاگن هرابکی ،هب مدیشک یم ناهوس ار میاه نخان

و درک کاپ اه یزبس ریز همانزور اراب شتسد دشو

تفگ: ناساره

، یدرکن اضما ور ناخ رسای یاه هتفس وت یرپ یتسار _

یاج مه یا هگید یسک دوب،ره ریگ یپ مادم مه زورید

یم نومرایتخا رد ومکلا مامت ور شنامتراپآ دوب نوا

رسپ خهلاو ،رسپ تشاد ینیمضت هبهی ،زاین تشاذ

ال صا ،نم هنزن ومد هنک دامتعا تحار هک تسین نومومع

. ممهف یمن ور وت تمواقم لیلد

یم رارصا انوم نامتراپآ نیا هب مدورو یودب هظحل زا

یم رس ار وا راب ره منکونم اضما اهار هتفس هک درک

هک متشادن یتخبدب ،مک مدرک یم ضوع ار ثحب و مدناوَد

هناراذگ ریثات . مرخب ناج اهارمههب هتفس سرتسا حلا

مدز: بل



مطاسب وت یراک هایس و مرج ره نم وت فطل هب انوم _

لوپ مه یریلا همک،امهک اه هتفس نوا یاضما طقف مراد

،صا میریذپب ور کسیر نیا یروج هچ تسین نومتسد وت

ارجا ور اه هتفس شرس هب هنزن وهی مولعم اجک الزا

نومتسد مینک، یم نومرس وت یکاخ هچ تقو ،نوا هراذب

. مراد مک مویشرآ وت ور نتفر نادنز ،طقف هریگ یم ور اجک

یور زا شفیثک یاه تسد نامه واب تساخرب شیاج زا

یور ملباقم و تشادرب یقاروا هناخزپشآ کچوک رتناک

درک: مندرک باجم هب عورش هنینامط ،اب تشاذگ یلسع

ام یوربا و مشچ قشاع یقرق رسای ،واالهک هامیرپ _نیبب

هبام شور نامتراپآ یتشاد مشچ چیه نودب هک هدشن

یمن اضما منم دوب یدیدهت وای رطخ رگا یناث ،رد هشخبب

. مدرک

داد: نانیمطا واب تفرگ مناگدید لباقم ار هتفس ی هگرب

مینک،رد اضما مه نومود ره ،دیاب مدرک اضما منم _نیبب

رد اه هتفس نیا هک هدرک دیق هگرب ریز رسای نمض

، هراد رابتعا رفن امود یارب لغش ندرک روج تروص



نومارب یراک و میشاب راکیب نمووت هک ینامز ات ینعی

زورما هدن،هگا هرابتعا اه هتفس نوا هدرکن واپ تسد

مه تادخ میش،زا یم لوغشم حبص ادرف زا ینک اضما

مینک زادنا سپ لوپ یلک مینوت ،یم هراد یبوخ دمآ رد هشاب

. میشاب هتشادن یرشب ینب هب یزاین چیه و

: مدیسرپ نونظم

وت رپب وله یروجنیا هک تسه یچ شراک تقو _نوا

؟ هئولگ

تفگ: و تشذگ ش هرهچ زا فعش قرب

و صاخ یاه کرام اب یشیارآ رازبا و مزاول یرس _هی

،ام هشیم دیلوت رت مک بآ رو نیا هک تسه تمیق نورگ

سنلا تسد هب ور ندیم شرافس هک ییاه کرام هرارق

. مینوسرب گرزب یاراد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

Shabfanoos@



۱۵۴_ تراپ #

متفگ: درسلد

؟! مرادن رسدرد ی هلصوح ، هشابن ینوناق ریغ انوم _

تفگ: دزو یضیرع دنخبل

نیا رهش نیا وت نراد رفن نارازه یزور ، ملدزیزع _هن

مه هب ور ترکف دوخیب ؛ یرسدرد هچ دننک یم ور راک

میریذپن ور شطرش هگا میرادن یا هگید هار مشدعب ، زیرن

هک میدروخن رخ میش،زغم نوبایخ هچوک ریسا هرابود دیاب

یلیخ ، مینوت یم میدب تسد زا ور هداعلا قوف تیعقوم

ی هیامرس و میرآ یم رد ور هنوخ ی هراجا مه تحار

مینک. یم واپ تسد نومدوخ هساو مه یکچوک

هکنیا نمض و متشادن یرگید ی هراچ دوب،نم انوم اب قح

دوب وربآ زا سرت نیمه ، دوبن یگنر مه یهایس زا باالرت

وور ریز ار ما یتسه مامت و دوب هدیشک طبالن هب ارم هک



سپاولد هکحلا متشاد مه ییوربآ نم رگم ال دوب،صا هدرک

م هداوناخ هک یطیارش رد مه نآ مشاب شنداد تسد زا

مهانپ رس نیا رگا انوم لوق وهب دندوب هدرک ارخیلا متشپ

. مدرک یم نهپ هچوک طسو ار مکدنا طاسب دیاب ،نم دوبن

***

یم نامدش لوغشم زا یا هتفه وود دوب هام ید طساوا

یتسار وهب دوب هدرکن قارغا شیاعدا رد انوم ، تشذگ

نامدمآ رد نیلوا دوب.اب یرسدرد نودب و زیمت رتو راک

هداس لکش رسو نآ وزا میدرک دیرخ نامدوخ یارب یلک

یاه ردسنلا میدش،راک جراخ نام هتفر وور گنر و

و دیبلط یم ار یا هدنزارب و لوقعم رهاظ یباال هقطنم

شقن نم هکنیا .امک میتشادن تاموزلم نیا زا یزیرگ اممه

، مدرک یم یهارمه ار انوم طقف و متشادن یگنر رُپ نادنچ

قفوم هزور هدراهچ تدم نیا رد هک دوب راک نیا نسُح اما

کی و میریگب سپ اهار هتفس نآ زا یکی هک میدوب هدش

هیهت ار نام کچوک نامتراپآ زاین دروم زاقاالم یرس

مینک.



زا یریگیپ و ربخ چیه مه سوحنم ینامهم بش نآ زا

دمآ یم رظن وهب دوب هدشن مردپ و دادرهم و نامرآ بناج

هشیمه یارب ارم دیق یگداس هکهب دندوب یا هناهب بندلا

دننک. مارآ نم ندوب هراکدب اراب ناشدوخ نادجو و دننزب

سوبوتا و ورتم یغولش و امرس لمحت یتعاس ود زا سپ

منت ارزا مگنر یریش یوتلا ،پ میدیسر هناخ هب هرخ باال

متفگ: انوم هب وور مدیشک نوریب

هدامآ دیاب دنچ تعاس ،ات مریگب مرگ شود هی مریم _نم

؟ مشاب

تفگ: دیدرت واب درک یثکم

هب مکی ایب ریگب شود دش،ورب لسنک بشما ماش هرارق _

. میراد نومهم بش سرب تدوخ

: مدیسرپ هناروابان

. میرادن ور یسک امهک نومهم مودک _

تفگ: دادو یناکت ددرم شار مشچ کمدرم



رت عیرس باوج وسلاو یاج سهنلا، یاه هچب زا یکی _

وش. هدامآ ورب

، متشادرب مدق ییاریذپ تمس و مدناچیپ منت رود ار هلوح

زیم یور هدروخ ات مدیدج یاه سابل زا تسد ود یکی

مدز،یم اه سابل رب یگنچ و متخادنا یاباال هناش دوب.

یور شنتشاذگ و انوم طسوت اه سابل باختنا هک متسناد

ارزا یشکرس و تفلا خم هنوگ ره جملا هکنیا ینعی زیم

. تسا هدرک طقاس نم

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

Shabfanoos@

۱۵۵_ تراپ #

رب گنر دیفس یراولش اب هارمه ار گنر شفنب بذج زولب



انوم . مدرک اهر م هناش رود ار مسیخ یاهوم و مدیشک نت

هتسشن هناخزپشآ یور یروخ راهن لباقم یلدنص یور

: مدیسرپ اوه دوب.یب هتفر ورف شلیابوم رد رکفتم و دوب

ماه؟ سابل هروطچ _

برطضم دوب، هدشن هناخزپشآ هب مدورو ی هجوتم ایوگ

دز: بل لا صیتسا واب درک دنلب یشوگ یور ارزا شرس

مه هرذ ،هی شکب تاهوم هب یراوشس هی ،ورب هبوخ _هرآ

هدب. تتروص هب باعل و گنر

ویب هتفوک یباسح بآ مرگ شود ریز ندنام تعاس کی

دوب. هدرک مقمر

دایب، راگتساوخ هک تسین رارق یچ؟ هساو هگید شیارآ _

هریخذ نوا زا مکی اه یزاب یترق نیا یاج انوم م هتسخ

. هدنومن منت وت نوج ، منزب تهدب

درک، شوخ شاج هرهچ یور یقیمع و زومرم دنخبل

نورد زا لومعم قبط و درک اهر زیم یور ار لیابوم

نوریب شار هدش یزاس یاج هتسب اه تنیباک زا یکی



زارد شتمس متسد ، تفرگ ملباقم یتام هاگن اب ماوت و دیشک

شتسد هلصاف هکبال مهد یاج مگنچ رد ار هتسب دشات

تفگ: هظح دشویبمال تشم

. شیارآ _لوا

متفگ: یروخلد واب مدرک عمج صرح اراب مبل

؟ یدید یباوخ مارب مزاب هنکن ، هشاب _ریخ

یاهوم و تشاد نت رب یتروپسا دیفس کراولش و پات

ش هیکت دوب، هدرک عمج سپیلک اب هتفشآ ار شا یا هفاکسن

هنیک زا راشرس ینحل دادواب یروخ راهن زیم ارهب

تفگ:

ماوخ یم ینک؟هدَب دامتعا نم هب یتفرگن دای زونه _وت

. میشاب هتشادن یرسک مکو متسود یولج

متفگ: و مدرک عمج یفیفخ صرح اراب مبل

هدش هک مه یتنعل نوا رطاخ هب اما مرادن هک دامتعا _

مد. یم ماجنا ور یتفگ هک ور یراک

فرص رناژی نادنچ مندش هتسارآ و رتابیز یارب هکنیا اب



و باذج م هرهچ و پیت هتفر مه یور اما مدوب هدرکن

انوم دمآ یم رظن مدش.هب ییاریذپ دراو دوب، هدش نیشنلد

هیور رییغت شیپ تعاس مین هب تبسن هجرد داتشه دصو

و درک مزادنارب نیسحت و تیاضر دنخبل اب ماوت دوب، هداد

و ناجیه داد. ناشن ار زیم یور ی هتسب مشچ، ی هراشا اب

باوج هکنیا نودب و دیوَد متسوپ ریز یلیلد یب یشوخ رس

.هب متشادرب زیخ لبم تمس ، مهدب ار انوم نهپ و تپ دنخبل

فک ارزا مزکرمت هک متشاد ناجیه نانچ هشیمه تداع

و مدوشگ م هدروخ الک یاه نخان اراب هتسب مداد، یم

راک ارهب مساوسو تیاهن ، مدرک کیدزن متروص تمس

. دروخن مه مرب هدنهد مجح رژبل بیکرت هک مدرب

مدبلا ک مدومن سح هک دوب هتشذگن فرصم زا یقیاقد

تسا هدش سح یب مرس ی هساک و تسا هدش غاد و نیگنس

: مدرک همزمز رشت دوب،اب هتفر لیلحت هک ییادص ،ابهَت

،حملا تسین هشیمه لثم ارچ متسد یداد دوب یچ نیا انوم _

. هشیم دب هراد

رت: قیمع شثیبخ دنخبل دشو رت کیدزن



وره دیسر یمن نومنهد هب نومتسد هکبقال هنیا شقرف _

ِسنج و هصلا خ نیا میدز،اما یم نومنت هب ور یلا غشآ

یباوخب مکی نک یعس ینک، یم تداع شهب مک ،مک بوغرم

. یشب رت مورآ مد یم لوق

هیصوت ندرک شوگ هب یزاین هک دوب یروط ممسج حتلا

ی هسلخ رد مک دشومک نیگنس میاه کلپ ، دوبن انوم ی

متفر. ورف یمهبم و کیرات

فک ینارود تکرح هک دوب هتشذگ نامز ردقچ مناد یمن

سح مدرس ی هنوگ یور شزاون تین ارهب یتسد

نآ هکلب مداد مناج همین مسج هب یکچوک ناکت . مدرک

نآ رد هرابود دنکونم رظن فرص مشزاون زا صخش

زا ندمآ هاتوک دصق مور،اما ورف مریذپلد یربخ یب یایند

میاهوم و هنوگ یور شتسد هنارصُم ، تشادن ار شعضوم

. دومن یم کالهف شیپ زا شیب ارم دشو یم هدیتلغ

مدرب راک ارهب ما مامتها ی همتت و مدرک ضبقنم ار منت

ار مرگ تسد نآ شزاون و دریگب ناج ما یرایشوه هکلب



یرادیب و باوخ حتلا نایم مک منک.مک مورحم م هنوگ زا

تسد نآ شزاون یور مزکرمت مامت و متفرگ رارق

لثم هک دشاب انوم دیاش مدرک یم روصت دش، فوطعم

انوم تسد ، دراد ار منتشاذگ رس هب رس دصق هشیمه

. هنانز و دوب فیرظ

هملک منهذ ،رد هنادرم و تخمز و دوب مرگ اه تسد نیا اما

موجه دشو عطقنم مسفنت متیر ، مدرکرارکت "ار هنادرم "

یور ، سحن ینامهم غاب نآ نایم قاتا لخاد تارطاخ

یاه کلپ دوب هک یندنک ناج ره دش،اب راوآ مراکفا

نامتراپآ نایم ار مدوخ راب ونیا مدوشگ ار منیگنس

یانهپ و دوب یتشدنرَد و کیش ،یوالی متفاین یرتم تصش

هداد دیشروخ یانشور ناما یب ارهبتالول دوخ یاج بش

، مدوب باوخ زونه مه دیاش دوب، نداتسیا زرم رد دوب.مبلق

تباث متروص یور هک یرهم رُپ گنر یبآ ی هلیت ود اما

مکچوک یتسه ساسا و ،هیاپ دوبن ایور و باوخ دوب، هدنام

دوب...



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۵۶_ تراپ #

و مدوشگ ار منیگنس یاه کلپ دوب هک یندنک ناج ره اب

،یوالی متفاین یرتم تصش نامتراپآ نایم ار مدوخ راب نیا

ارهبتالول دوخ یاج بش یانهپ و دوب یتشدنرَد و کیش

نداتسیا زرم رد دوب.مبلق هداد دیشروخ یانشور ناما یب

رُپ گنر یبآ ی هلیت ود ،اما مدوب باوخ زونه مه دیاش دوب،

ایور و باوخ دوب، هدنام تباث متروص یور هک یرهم

دوب. مکچوک یتسه ساسا و ،هیاپ دوبن

shabfanoos@

مناوتب هکلب مدز کلپ اهراب دوب، ما هزور ره باوخ نامهم

منادرگرس لد فیلکت و مشکب نوریب ویخملا مهَو ارزا وا



ش هشیمه تداع منک.هب نشور ما یرادیب یایند رد ار

هب یداع ردحتلا زیچ همه راگنا هک دز دنخبل یروج

هدادن یور یروصت زا رود یدادخر چیه و درب یم رس

شدوب صاخ یتوافت اهویب یخیلا یب نیمه ال ،صا تسا

هدرک دوخ هتفیش هشیمه یارب راب کی ارم هک

هب میولگ هک دشوردحیلا خارف میاه مشچ کمدرم دوب.

راد شخ و هدز تهُب مدیچ، رب بل دوب هدش کشخ تدش

: مدرک همزمز

راکیچ اجنیا الوت منک؟صا یم راکیچ اجنیا نم دادرهم _

ینک؟ یم

دادو رس شار هناربلد یاه هدنخ نیشنلد و مارآ مه زاب

کمک و دیشک ارمباال یمک ، تفرگ یاج مرمک ریز شتسد

سنج نیرت گنتلد و نیرت قیمع ، موشب زیخ مین هک درک

رد مخَت و مخا ال صا ایوگ ، تخیر میاه مشچ رد ار شهاگن

هتشذگ تداع مههب زونه دنخبل دوب؛ هدشن فیرعت شسوماق

دوب. شتروص یازجا کفنی ال ءزج

دوب منت رد زونه ش یقیاق ی هقی اب مگنر یسای بذج زولب



رد دشاب نز شنامهم هکنیا روصت انوم؛هب هب تنعل ،

دادرهم . مدوب هدادن جرخ هب تیساسح نادنچ مسابل ششوپ

یور شرورش هاگن یا هظحل یارب دوب ریذپان الح صا

ارزا شمرگ یاه تسد و تسشن ما یباتهم ی هناشرس

هظح مال نودب و تشاذگ میاه هناشرس یور ، فرط ود

تفگ: حتاف و هناثیبخ نم، یناریح و تهب

، تیمدزد نم؛نم زیزع راین راشف تکچوک زغم هب دایز _

نیا زا مادم هک ییاه سلا مامت ضوع رد ماوخ یم

ور منوج و یتخیرگ شوم خاروس نوا هب شوم خاروس

منک. تا سبح اجنیا یدنوسر ور مبل هب

رود هراشا دصق دش،هب ادج میاه هناش رس زا شیاه تسد

مه شیاه مشچ هک وردحیلا تفرگ هناشن ار هناخ رود ات

تفگ: دیدنخ یم منداد صرح تین هب شیاه بل اب ماگمه

یم اجک ات منیبب نک رارف نک، رارف ینوت یم _حاالهگا

ات تادص منیبب زادنب هار راوه الدادو ینک؟صا رارف ینوت

نیمه وت لثم یشک ورس شومچ رتخد قح ؟ هریم اجک

! هروک ی هطقن



هتخادنا هیاس مدوجو رد ریحت و یگدنامرد زا یدر زونه

شار قیفر اه یگداس نیا هب انوم مریذپب متسناوت دوب،یمن

مهاب ،نآ تسا هداد دادرهم لیوحت هتسب تَک ارم و تخورف

نام هداس یگدنز ورلا یا،امهک هدش باسح گنرین نانچ

هب ارم و دوب هدرک عمط زاب ،ارچ تفر یم شیپ بوخ

دوب. هتخورف یزیشپ

و نیرتریذپلد دیاش دوب، هدرب مان دادرهم هک یسبح

اراب یراوج مه نیا مبلق و دوب ایند سبح نیرت ینتساوخ

یم ار روک هطقن نیا رد یتح اراتدبا شندیپت لیلد

لوا نامه هک متشادن یداع یگدنز هک نم ؛اما تساوخ

سهلا دنچ یاهایور و یزادرپ ویخلا مزابب ار هیفاق یراک

دادرهم ی هتساوخ میلست ومکلا مامت و مریگب رس مارزا

. موشب

هنیس ی هسفق هب یبضغ ورپ هاتوک ی هبرض متسد فک اب

سامت نیا زا مبلق ناهنپ یایاوز ،رد مدرک راثن دادرهم ی

دش؛امابال هباپ حلا روش و مزَب یلک یحطس و هاتوک

وماکال درک بوکرس ار سح نیا میوگروز قطنم هلصاف

: مدیرغ هناراکبلط



هدز ؟زاب دادرهم هد یم ییانعم هچ اه یزاب هرخسم _نیا

نم یقح هچ الاب صا ینک؟ هباپ یزاب بش همیخ ترس هب

یدرک رکف ؟ اجنیا یدروآ عاضوا حلاو نوا وراب

هشاب تلیم باب هک یحرفم رتائت ره هک هیزاب خهلا یگدنز

ینک؟ ارجا

مه نیا ربارب الهد ،صا تفرگن یدج ارم رُپ پوت مه زاب

ش کک مه زاب مدرک میم هلمج ینشاچ بضغ و صرح

ارم دوب هدش قفوم هکنیا زا ایوگ رابنیا ، دیزگ یمن

ار شتسد دوب، هدش تذل قرغ دنک تینابصع هب کیرحت

لباق ریغ موجه هک درک یعس و شناهد یولج درک تشم

. دزاس ناهنپ نم شارزا هدنخ لر تنک

ما مشخ ریثات تحت و مدرک شهاگن نوکسم و یخزرب

: تفرگ جوا میادص

ینود یم مدش،چیه تا هچیزاب ، یدنخ یم هچ ...هب گرم _

وت حبص یباوخب ت هنوخ وت منک؛بش هتکس دوب هدنوم مک

یش! رادیب منهج نیا

تفگ: یداع و انتعا یب



ینک فیرعت ینک، هزات ییولگ مرایب ییاچ تارب مرب راذب _

یم گنر رپ هک یاچ ، یتخیرگ اهاجک هب یتفر اجک زا

،هرآ؟ یروخ

زا یراع هاگن و دروخ یمن یناکت نیرتکچوک میاه بل

دوب، هتسشن دادرهم یور نیگنس و تخس زونه مشنزرس

داد: باوج نم یاج شدوخ

فنص یمه همه ال ،صا یروخ یم گنر رُپ هک هتبلا _

! نروخ یم گنر رپ ور یاچ وت یاه

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

shabfanoos@

۱۵۷_ تراپ #



،اما مدوب هدرکن کرد یتسرد هب زونه شار هلمج ماهیا

، تسا هدیباوخ ش هلمج تشپ یا هیانک هک مدش هجوتم

متفگ: هدنرُب و مدیباس مه هب ینادند

هیچ؟ تروظنم _

شمرف شوخ یاه بلو تسیرگن ارم تبحم اب رابنیا

: دروخ ناکت باذج و هاتوک

! یچیه _

، تشاد یمرب مدق نامارخ هناخزپشآ تمس هک ردحیلا

شدوخ هکاب یروج دادوثمال ناکت تنطیش اراب شرس

درک: همزمز دنک، یم تبحص

درک یم ور شرکف هخآ،یک مگب یک هب ور مدرد ایادخ _

سلا دنچ و دایبرد بآ زا درز وت یگنملچ رتخد نیچمه

وت هک هدنومن یا هبنُس خاروس هنک، هایس ور نومراگزور

ات یتح هک مرایب شرس ،بالیی مشابن شا یِپ رهش نیا

روگ مگو ور شدوخ هروخن تبغر مه هنوخ رد یولج



هنک!

ورُپ خلت دشومبل رود مناگدید یولج زا دادرهم ریوصت

؛ مدرک همزمز دوخ ،اب تفرگ انحنا رخسمت

و قرز رپ یاهرتخد اب یگباوخ مه یارب تاندز هَلهل زا

! یدوب بندملا ردقچ هک دوب صخشم قرب

هرجنپ لباقم ی هپاناک یور زا وکالهف هلصوح یب

متفای ی هرفن کت لبم لباقم ارزا وشملا یوتنام ، متساخرب

تمس ، دادرهم یاه ندیشک ناشن طخو هب هجوت نودب و

هنخر مدوجو رد بشید یگنَم راثآ زونه ، مداتفا هار هب رد

هناخ، گنر یا هوهق و یبوچ رد یاه یکیدزن دوب، هدرک

دش: دنلب دادرهم یادص

. نیدشن ییاریذپ هک زونه مناخ، یرپ _اجک

شیپ رد ار رد تمس ریسم هرابود تخس ورَس هنارصُم

نم راد فده یاه دزومدق میادص راب دنچ دادرهم ، متفرگ

، دیشک ار میوزاب تشپ وزا دیود متمس ، تفرگ ناج رتشیب

تفگ: شیاه هدنخ نایم رد نانز ههقهق



! تدوخ هساو یداتفا هار ،اجک امتسه ابوت داتعم یوه _

، دنیشنب شبلق نایم تسرد اوه یب یا هلولگ هک یسک نوچ

هک یا هملک میاه شوگ و مداتسیا تکرح زا هرابکی هب

هجوتم مه دادرهم درک،سپ حالیج دیدرت اراب دوب هدینش

شناهد هک انوم لثم یرتخد دوب،زا هدش مدایتعا درد ی

مه نیا زا شیب تشادن ینامرد و تسرد تسب و تفچ

یم دح هچ ات هداس هملک کی یتسار ،هب تفر یمن راظتنا

هیناث دحاو ،رد دشاب هدننک ناریو رگو بیرخت تسناوت

یا همدقم چیه نودب یتسکشرس سح و متخاب ار مدوخ

، مدیخرچ شتمس یمخز ربب نوچ ، تفرگ رب رد ار مدوجو

مداد ممشچ ی هشوگ هب ینیچ شا، یمدق کی ی هلصاف رد

یور میاه نادند نداد راشف اراب ما ینورد صرح مامت و

تفر: باال مدیدهت متشگنا ، مدرک هیلخت مه

نم هک هشاب یرخآ ی هعفد ، دادرهم هشاب ترخآ ی هعفد _

ینک. یم ادص یروجنیا ور

و دوب زرحم و دوهشم ماکال میادص شزرل و ضغب

و ییوجلد کالممااب درد و زوس ریثات تحت مه دادرهم



درک: همزمز شدز نابز ینابرهم

. مزیزع مدرک یخوش _

دش زارد ما هنوگ تمس شتسد دوب، دیدرت اب شدنخبل رابنیا

شتسد دنک،اما نک هشیر مبلق ارزا یروخلد و ترودک هک

یراکشآ شاعترا و مشخ واب متفرگ اوه رد هناریگلفاغ ار

: مدیشک نییاپ هب

دوب! یفیثک یخوش _

، مدیخرچ رد تمس اددجم و متفرگ وا ارزا مریگلد هاگن

تفگ: تیدج اب لوا راب یارب

چیه ،هناالنهن یرب ییاج وت تسین رارق ، هامیرپ نیشب _

. هگید تقو

ی هناشن هب یدنخزوپ و مدرک شهاگن هاتوک

یدج ارم تینابصع و مشخ وا یتقو مداد، شلیوحترخسمت

ارچ درب،نم یمن باسح نم زا همقر چیه و تفرگ یمن

؟ متفرگ یم یدج ار وا دیاب

ی هرعن یادص هک مدوب هدشن رود وا زا یمدق دنچ زونه



: دنازرل ار هناخ نوتس راهچ چیه، ارهک نم شتهبُا رپ

تاج! رس گرمتب هامیرپ ماوت _اب

مدیشک یا هفخ نیه و متشاذگ مبلق یور ار متسد هدز باتش

دوب، عیسو و تکاس هزادنا زا شیب ییوالشی هناخ ،

یم زادنا نینط دزو یم قوذ رد روج دب شدایرف یادص

و نیرتدب رد یتح ، مدوب هدیدن ار شیور نیا تقو دش،چیه

هک دیجنگ یمن م هلیخم الرد ،صا طیارش نیرتاسرف تقاط

اج یمک هکنیا .اب دشاب دلب ارمه ندیشک دایرف دادرهم

یمن مدب اما دیزرل یم فیفخ میاهاپ و تسد و مدوب هدروخ

شمشخ ییانتعا یب دنخبل اب شدوخ مسر مههب نم هک دمآ

تخس دوخ رب ندش طلسم طیارش نآ منک،رد رابتعا یب ار

راوید رانک و مدز یدنخ شین هدش یوحن ره هب دوب؛اما

مه یا هرذ ش هرهچ ینافوط هکحتلا دادرهم ، متفرگ یاج

مدق متمس شصرح رپ یاه سفن اب دوب،ماوت هدرکن رییغت

درک، روصحم شمسج و راوید نایم ییاج ارم و تشادرب

یدیدج راوطا اداو دهاوخ یم مه زاب مدرک رکف ادتبا

شا مشچ یدیفس مروتم یخرس هدهاشم اب دنک،اما هدایپ

سفن ، دشاب یم برقع رد رمق یباسح عاضوا هک متفایرد



ناما یب متروص تسوپ شور یخزرب و بهتلم یاه

: درشف ار متسد چم هتسهآ رایتخا ویب تسشن

،اما ینوم یم مرظتنم یتفگ غاب وت بش _نوا

؟! یدوب هتفر

تروص دشو رت قیمع متسد چم رود ش هجنپ راشف

سفن زا ترارح دش، مخ متروص تمس رتشیب ش یناوغرا

: دیراب یم شیاه

هامیرپ یدوب مدزمان یخلا،وت یب ور ینومهم بش ال _صا

اپ تشپ یتحار هب یروج ،هچ یتنعل یشب منز یدوب رارق ،

نم زور حلاو یا هرذ هکنیا نودب یچو همه هب یدز

و یربخ یب وت ور نم سلا ،دنچ هشاب هتشاد تیمها تارب

نکن ماه هدنخ هب هاگن . یرپ نزب فرح ، یدرک ماهر تملظ

و همهمَه نیا زا نک مسر،خالمص یم نونج هب مراد

درد...
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تروص دشو رت قیمع متسد چم رود ش هجنپ راشف
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نم زور حلاو یا هرذ هکنیا نودب یچو همه هب یدز

و یربخ یب وت ور نم سلا ،دنچ هشاب هتشاد تیمها تارب

نکن ماه هدنخ هب هاگن . یرپ نزب فرح ، یدرک ماهر تملظ

درد. و همهمَه نیا زا نک مسر،خالمص یم نونج هب مراد
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مدش،اما یم ردکم شیاه تسد رایتخا یب راشف زا دیاب



ار هدنزگ سامت نیمه یتح ما هدنام او لد ارچ مناد یمن

هناقاتشم ار شیاه تسد یامرگ و درک یم شیاتس هنوگنیا

دوب. رادیرخ

تخوس یم دز یم جوم ردکالمش هک یگتفشآ یارب ملد

رارق ویب مولظم درک یم رهاظت هک مه اهردقنآ ؛اما

. دوبن

هدش هریخ شرظتنم یاه مشچ رد یساسحا چیه نودب

: مدرک همزمز بناج هب قحو درسنوخ . مدوب

ی هرتخد هی نامرآ وتو رظن زا هنشور مفیلکت هک _نم

ندرک تیثیح یب دصق غاب نوا وت بش نوا ماو هراکدب

متفر هک یتقو زا ینک یم اعدا هک وت ؛اما منتشاد ور مدوخ

یم راکیچ اجنوا هدش،وت منهج تارب یگدنز و یرارق یب

وهچ هیک یتخانش یمن هک یرتخد هساو هک ؟جهبلا یدرک

عقوت ینک. جرخ لوپ راورخ راورخ یدوب رضاح هیلکش

النم صا ؟ منومب ترانک منکو دامتعا تهب مزونه یراد

هک ندوب ناتسود دشای ساسحا تارب خمیلا یاج مدوبن

متشاد نامیا تندوب خسار هب یا هرذ ننک؟هگا رپ ور ماج



تسود مداد، یمن حیجرت رارق رب ور رارف شیپ سلا دنچ

متشپ هناتخسرس هک یتسین یمدآ متسنود یم اما منتشاد

یتسین دامتعا لباق ینک.وت هئربت نامرآ شیپ ونم یشاب

منک، رارکت مود راب یارب ور هابتشا هکهی هاوخن دادرهم

لثم ایب ،سپ تسین دامتعا لباق مه نم لثم یکاپ ان رتخد

ریسم و میراذب نومساسحا ور اپ وبغلا لقاع مدآ ودات

مینک. اوس مه زا ور نومیگدنز

نیگهودنا و درک الهن شگنر شوخ یاه مشچ نایم مغ

درک: همزمز

تقو .چیه مراد لوبق هامیرپ متسین دامتعا لباق _نم

تندوبن یتح منک، تباث نامرآ وتو هب ور مدوخ متسنوتن

زا رارف یارب هکنیا زج درکن یضوع ور یزیچ مه ور

.اما مراد لوبق منیا ههاریب هب مربب هانپ یگنتلد محر یب درد

لباق ریغ و یتسین کاپ وت نگب مه عملاومدآ هگا

یمن رواب عقوم چیه تسه منت وت ینوج ات یدامتعا

یتواضق هچ وت دروم رد هک مرادن یراک نامرآ منک.نماب

و گنر یاهرتخد اب ترس یوم یاه هزادنا هب هدرک

کاپان زا ور کاپ هک مراد هبرجت یردقنا مدوب گنراو



غاب وت بش نوا ینیبب یدوبن نم یاج هک مدب.وت صیخشت

یم دیب لثم اما یدوب هدیدن ور نم زونه مدیشک یچ

تدوخ هب ور هراکدب و کاپان بقل تقو چیه هگید ، یدیزرل

. یرپ نوبسچن

ضغب و شاعترا دشو هتساک کالشم یراوتسا زا مک مک

: تشگ ش هلمج ینشاچ یا هنادرم

شیا یوربآ یب دوگ وت یاپ هک یدید ور یکاپان مادک _هخآ

تزور حلاو بش هنک.نوا یهت وتقبلا لثم و هراذب

با تسفن هگید هک مدرک یم سح هظحل ره هک دوب یروط

داین. ال

تفس ار میاه هناش یدارا ریغ و درک عمج هودنا اراب شبل

مدوب هدش لح ششوغآ رد یردق .هب تفرگ رَب رد تخس و

هصُغ نحل .ابنآ مدوبن سَک یبو هانپ یب هاگچیه راگنا هک

درک: همزمز ریذپلد و ،مرگ شراد

ینم..! دازیرپ ینم، ی هتشرف ،وت مهامیرپ یتسین کاپان _وت

مدرک سح ما هتسخ ناج لدو ارهکاب مشوغآ یامرگ



دشو اوه داب نامریسم ندرک اوس یارب میاهراعش مامت

تیاهن تشهب نیا زا مدوخ ندرک مورحم متفایرد هزات

، مدماین نوریب ششوغآ .زا تسی یفاصنا ویب یرازآدوخ

هرهچ رد هریخ و مدرک دنلب ش هنیس یور ارزا مرس اما

: مدرک همزمز سپاولد شنابرهم و هدش خرس ی

اب طیارش نیا منک.وت راکیچ ور نامرآ ، دادرهم هخآ _اما

تسه هک هنیا زا ور عاضوا ماوخ یمن وت شیپ منتشگرب

هنک روصت ینومهم وت بش نوا یخلا منکوهب رت هدیچیپ

. میراد ابمه یرشن و رشح زونه ام

_ما هدازیرپ #
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داد: خساپ صالتب واب دنار بقع هب یمک ار شرس

! ییاجنیا وت هک هنود یم نامرآ _

هناضرتعم و متشاذگ ما هناچ یور ینارگن اراب متسد

: مدیسرپ

،خاال میتسه مه شیپ ام یتفگ شهب ارچ ،هخآ دادرهم یاو _

نومندوب زا ناتساد ات رازه االن ینود یم هک ور شق

. هرایم رد مه رانک

تفگ: نانیمطا اب رکفت و ثکم یا هیناث دنچ دعب

تساوخ مزا دادو نم هب نامرآ دوخ بشید ور وت سردآ _

. مرایب یوال نیا هب هنوبش ور وت هک

مرمع رد هک دوب ییاه هلمج نیرت بیجع زا یکی دیاش

هکهب دوب هتشادرب گنس هراپ نامرآ لقع امتح مدوب هدینش

هک یدادرهم هب ارم دوب هدش رضاح شدوخ ی هطساو

هطقن هب ناریح و .جیگ دراپسب دوب دامتعا یب هبوا هشیمه

: مدرک اوجن متابث یب حلا نامه ورد مدش هریخ یا



هک تسین یمدآ نامرآ ور. ارجام نیا منک کرد منوت _یمن

هدرپس وت هب ور ونم هنک دامتعا وت اههب یگداس نیا هب

. هشاب

تفگ: و دیشک ش مجح مک شیر هبهت یتسد

ردقنا بش نوا دعب نامرآ ، هامیرپ هلصفم یلیخ هیضق _

ی هرخرخ دوبن شراد ولج یسک رگا هک دوب دنت شا شیتآ

رفن هی مدیمهف نم هک روطنیا .اما دیوج یم ور نمووت

هدز. ور شا یار

متفگ: هنیک و رخسمت اب

. شرگ نایصع قلو ناهد نز نوا امتح _یک

تفگ: دزو یهاتوک دنخبل شرازن حلا ابنآ

زا هک اویش اباب تاذ،هن دب رهوش رهاوخ یگ یم ور _یک

دوب. هبجحم و یرداچ رتخد هی هرادن ارنه نیا

مفارطا و رود یتایصوصخ نینچ اراب رفن کی طقف

لح ار یا هدیچیپ یامعم راگنا هک دوب یروج .حمتلا متشاد

ما: هدرک



؟!! سگرن _

و هدرک تبحص نامرآ اب .یلک تشاد یمسا نیچمه هی _هرآ

نم هب یا هگید تصرف هکهی هتساوخ شزا . هدرک شمورآ

نامرآ هب نوا مه ور نوتدیدج نامتراپآ سردآ هدب. ووت

هداد. نوشن

داد: رس یا هدز متام و ترسح رپ سفن

هی .نم هامیرپ درک مومت نم هب ور تجح نامرآ بشید _

یم لوق نیا رس منوج یاپ وات مداد شهب یمهم لوق

. منوم

دوب،یب درد ورپ نیگمغ نینچ نیا شنحل ارچ مناد یمن

یجاوما یتساوخان مشاب متشاد ربخ ارجام لصا زا هکنآ

و برطضم و دروآ موجه مبلق رب ینارگن و یتحاران زا

: مدیسرپ ددرم

؟ دادرهم یداد یلوق _هچ

عملا متام مامت ش هرهچ حتلا ناکامک . تشادرب متمس یمدق

مِژمناگ رانک هتسهآ شیاه تشگنا دوب. هدناجنگ دوخ رد ار



درک: همزمز و درک شزاون ار هطقن نومه و تفرگ یاج

وت .منم یدرگرب مشیپ وت هدب هزاجا هک متساوخ شزا _نم

کمک هک مرب یم راک هب ور مناوت و یعس مامت تدم نیا

وتو یگدنز زا هشیمه یارب شدعب ینک کرت وت منک

. مدوبن ملوا زا راگنا هک یروج رانک، مریم نامرآ

ی هسفق . تشادن ار شیاه فرح مضه لمحت و بات مبلق

دوب. هدش ضبقنم و نیگنس ما هنیس

هک ماوخب تزا نم یدیسر تفده هب هکنیا دعب تقونوا _

یچ؟ یرن

دشوابح زاب هدنخ هب شبل اما دوب درد هوک شیاه مشچ

تفگ: یا هناریگ چم تلا

ینوت یمن یتفگ یم شیپ هقیقد وت نیمه هکات دشوت _یچ

مینک. اوس مه زا ور نومهار دیاب و ینومب

متفگ: ربص ومک تقاط یب

نامرآ هکهب یلوق ینعی . دادرهم شاب یدج ادخ ور _وت

اهنت هشیمه یارب نمو یرضاح هنم. زا رت مهم یداد



؟ یشاب لوق شوخ نامرآ شیپ اما یراذب

: تخادنا نییاپ ار شرس و تفرگ نم ارزا شهاگن

یروج نودب ور نیمه س،طقف هدیچیپ یمک هلداعم _نیا

ینم،یم شیپ وتاالن هک مدرک نئمطم و مرگلد ور نامرآ

منک تباث ور مدوخ راب نیرخآ و نیلوا یارب ماوخ

مایب دیفس ور ناحتما نیا زا دیاب هدش روط .ره یرپ

هدیشک وتو یگدنز یدوبان ربارب رد ور مدوخ .نم نوریب

هک یزور منود یم لوئسم یتسه هک یا هطقن هب تندش

یتخبشوخ زور یراذب رانک ور تدایتعا یشو هاربور وت

ماوخ.ابیخلا یمن ادخ زا یچیه هگید نوا هنم.دعب

منک. یم یرپس ور مرمع ی هیقب وت وسالیتم یتخبشوخ

: مدیسرپ رکفتم

؟ همندرک کرت هب طونم نم یگدنز زا نتفر _

ناکت دییات ی هناشن ارهب شرس هتسهآ و دزن یفرح

متفگ: هناعطاق و مدز ینانیمطا رپ دنخبل داد.

منک! یمن کرت عقوم چیه نم _سپ



میوزاب راثن یتشم و تسیرگن ارم هدروخ واج بجعتم

درک:

پمک هرادن یلکشم ؟ یگنفُم ینک یزابجل یراد دصق _سپ

و هدند هی یاداتعم کرت ش صصخت دادرهم دایتعا کرت

هقش. هلک

منتشاذگ رس هب ورس یخوش اب طیارش نآ رد تشاد دصق

و ییبآالشی هلمج باوج دنک.رد مک میاهدرد زا یدرد

اب ارچ مناد یمن اما مدز یضیرع و مرگ دنخبل شزنط

فرط ود هدرک شوخ اج میاه بل یور هک یا هدنخ دوجو

یب نم رابنیا دوب. هدناشوپ یمرگ یاه کشا ار ما هنوگ

ورد مدرک اهر ششوغآ رد ار مدوخ هنابلطاود و تقاط

: مدیلا مان قه قه نایم

کاپ هی هکنیا ات مشاب وت رانک داتعم مدهی یم حیجرت _نم

وت! نودب وسملا

یم شزاون مارآ مارآ یرادلد دصق ارهب مرمک هکیلا ردح

تفگ: حلا نامه درک،رد



هک یریش هک مرایب ترس مناخ؛بالیی هامیرپ یدرک _یخلا

ییاه یرام رهز .نوا یرایب مهباال ور یدروخ ردام زا

. دراد دوخ یاج یدز ندب رب هک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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: مدیلا مان قه قه نایم رد

کاپ هی هکنیا ات مشاب وت رانک داتعم مدهی یم حیجرت _نم

وت! نودب وسملا

یم شزاون مارآ مارآ یرادلد دصق ارهب مرمک هکیلا ردح

تفگ: حلا نامه درک،رد



هک یریش هک مرایب ترس مناخ؛بالیی هامیرپ یدرک _یخلا

ییاه یرام رهز .نوا یرایب مهباال ور یدروخ ردام زا

. دراد دوخ یاج یدز ندب رب هک

shabfanoos@

شلا وحا ارزا ؛نیا تشاد هلجع نتفر یارب ایوگ

نشپاک رتناک یور وزا تفر هناخزپشآ تمس . متفایرد

. دیشک شنت اررب نشپاک هلجع واب تشادرب شار یداب

رادیب مدوب رظتنم اتاالن هدش مرید ییاج مرب دیاب _نم

همه لا چخی .وت تشیپ مدرگ یم رب بورغ یلا .وح یشب

اه. ینومن هنشگ تسه یچ

یفرح دوب. اجرب اپ نانچمه ما هرهچ رد یگدنامرد در

یا هظحل یارب دش در هک ملباقم .زا متشادن ندز یارب

ینم هنیرق ماهب یمدق کی رد تسرد دشو فقوتم

رظن تحت ار ما هرهچ ش هنازوسلد و نابرهم هاگن . داتسیا

رد ار مرس یولج دنلب یاهوم زا یکزان ی هتسد و تفرگ

داد: اج شیاه تشگنا نایم



اجنیا مه نامرآ .هگا هامیرپ شاب تدوخ بقارم مدرگرب _ات

ثحب شاهاب و راذب رگج ور نودند تفگ یچ ره دموا

هتبلا . هرتهب مینک توکس نومدوخ تابثا نامز .عفالات نکن

. اجنیا دایب اه یدوز نیا هب منود یم دیعب

یبلطم یروآ دای اب هرابود و تفرگ هلصاف نم زا یمدق

یهاتوک ی هدنخ ودیخرچ هناخ رود شزیمآ تنطیش هاگن

داد: رس

هک زادنب نوریب ترس زا ور رارف رکف یرس نیا یتسار _

تزغم هکهب یا هطقن .ره یروخ ییم هتسب رد هب

بوخ یارتخد لثم .سپ مدرک شتفچ وت لبق نم هنک روطخ

تاسلج هساو ور تدوخ و هشوگ هی نیشب نیگنسرس و

سپ و روز هب راک راذن نک. هدامآ کرت هدرشف و یرابجا

. هسرب یندرگ

اب شنتفر دش.دعب جراخ هناخ دشوزا ادج نم زا دنخبل اب

. مدرک یسررب ار هناخ طاقن مامت یا هنافاکشوم حتلا

روصت زا رود طاقن رد یتح ، دوبن نایم رد یا یخوش ایوگ

تشپ ار ورد دوب هتشاذگن یقاب رارف یارب یلا جم مه



دوب. هدرک لفق شرس

اما مدوب ددرم یرابجا کرت یوالو نیا رد ندنام یارب

دوب دادرهم رانک ندنام متشاد نیقی نآ هب تبسن یزیچ اهنت

ویب یگنتلد اه سلا دعب دوب مه یتقوم و هاتوک رگا یتح ؛

یانوم باسح نآ لبق دیاب دوب.اما بسچلد و سلم یرارق

نیا هک دوبن شلوا راب مدرک یم هرس کی ار شورف مدآ

و دوب هتشاذگ ودرگ تسوپ نایم ار متسد هناریگلفاغ نینچ

وهب متفرگ شار هرامش دوب. هدرک مامت مقح رد ار یدرمان

یم بوخ دش. زادنا نینط یشوماخ عاالم هدیسرن هیناث

یم سامت ابوا تساوخزاب دصق هب دوز ای رید هک تسناد

. مریگ

هکات دوب داوم یرادقم ندرک روج ما یدعب ی هغدغد

زا نتفر نوریب . دهدب ار مفافک متسه یوال نیا رد هک ینامز

نیا هک متسناد یمن یتسرد هب یتح و دوب حملا هناخ نیا

مه یسردآ مه یسک هکهب هدش عقاو اجک یوالرد

متشادن کش ، دوبن دادرهم اهنت مباسح فرط مه رابنیا . مهدب

زاعملاو متسد ندش هدیرب یارب اه یریگ تخس نیا هک



. تفرگ یم تاشن نامرآ یاه یهن و رما زا مدآ

و تفر یم شیپ روآ ناقفخ لا ونم نیمه هب عاضوا رگا

یمن یدایز ینامز تدم متشادن یسرتسد داوم هب نم

ریزگان ونم دیسر یم شفده هب دادرهم هک تشذگ

ارزا دادرهم هشیمه یارب و مدش یم کرت هب روبجم

مداد. یم تسد

درد نیا هشیمه یارب متشاد تسود رابنیا مه مدوخ هتبلا

ییاه تلذ اهو ریقحت وزا متشاذگ یم رانک ار نامرد یب

تمیق هنهب مبای؛اما ییاهر مدش یم لمحتم هتساوخان هک

. دادرهم نتشادن

منک، فعاضم ربارب نیدنچ ار فرصم زُد مدوب رضاح

مناشکب یدوبان ی هطرَو ارهب مدوخ منزب ما هشیر هب هشیت

. دوشن یلمع نامرآ طرش اما

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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۱۶۱_ تراپ #

س راهچ نیا دننامه هک مدرک یم روصت مدوخ ماخ یخلا هب

هک هدش یقیرط ره وهب مدنب یم زیچ همه یور مشچ هلا

زا مدوخ یگدنز ریسم و مرخ یم ناجرب ار یگنتلد مغو

یوال نیا نایم رد زورما منک؛اما یم ادج ما هتشذگ تاقلعت

گنر ماه هلداعم دادرهم رگتیامح و مرگ شوغآ سمل اب

، هنابات ویب هناجوجل مبلق یاه هتساوخ مامت و دنتخاب

کی نامز نیا مناد .یمن دندرک بوکرس ار متاحیجرت

دوب هدرک هچ نم اب دوب زیچان و کدنا رظن هکهب هتعاس

رتو هتفیش بتارم هب شیپ نایلا هبس تبسن یتح هک

ارزا مطیارش و هایس ی هدنورپ رگید . مدوب هدش رت شکرس

گنر مک مرظن رد دوب مهار رس هک یعناوم . مدوب هدرب دای

هکلب سلا کی و زور کی یارب ارهَن دادرهم و دوب هدش



ونیا مدوب راتساوخ یقطنم یب مکلا رد رمع مامت یارب

دوب. مندرکن کرت رب طورشم هلئسم

گولا تاک یلک تشگزاب یوال هب دادرهم یتقو ، ماگنه رصع

و دوب هدروآ دوخ هارمه داوم کرت یشزومآ یاه هوزج و

کت کت هب هلصوح واب منیشنب شرانک هک تساوخ نم زا

رتمک . مراپسب ناج شوگ نداد یم حیضوت هک یدراوم

ونیا دریگب شیپ رد تیدج یا هنیمز رد هک دمآ یم شیپ

ابوا نامرآ طرش یتسار دوش.هب یعوضوم قرغ نینچ

ره دوب هدرک مزج ار شمزع نینچ نیا هک دوب هدرک هچ

. دسرب شفده هب هدش روط

هدش خرس ش هرهچ هک شتلا ح نآ ندید زا ارچ مناد یمن

هتفرگ ما هدنخ دوب، نم ندرک باجم وحم تدش وهب دوب

متخادنا نییاپ ار مرس و متفرگ نادند ارهب نیریز دوب.بل

. دنامب رود شرظن زا ما هدنخ ات

یزکرمت هکنآ یب دادونم یم حیضوت هفقو یب دادرهم

ره هک مدوب یلح هار بندلا مشاب هتشاد شیاه فرح یور

ازارد ارهب اوادم لوط منکو روج یسنج هدش روط



! مهدب ماجنا متسناوت یم هک دوب یراک لقادح . مناشکب

نآ رد شیاه تبحص ندینش هب یتبغر نادنچ دید هک یتقو

عمج زیم یور اهارزا گولا وتاک هوزج . مرادن هنیمز

تفر. او لبم یور و درک

دیاب ادرف زا نک تحارتسا هسب.ورب زورما هساو _بخ

مینک. عورش امسر

یدب موهفم چیه هک متسناد .یم متشادن تسود ار شنحل

و تراقح سح تدش هب .اما تسین ش هلمج تشپ

و یرتهب یاه فرح سلا همه نآ .دعب متشاد یتسکشرس

ییوگ ؛اما مشاب هتشاد ابمه میتسناوت یم یرت لصفم

وزااال دوب هتسُش نم نتساوخ زا تسد یتسار هب دادرهم

دوب، هداد هدعو نامرآ هکهب ییاهزور یارب ار شدوخ ن

زا مه شدروخرب زرط و تتاکرح یتح دوب. هدرک هدامآ

وماکال دوب هدرک رییغت یریگ مشچ روط هب دعب هب رهظ

یریگ هرانک حتلا رتشیب و درک یم دروخرب یمسر

یم رت صیرح و ریگلد ارم رتشیب اهراتفر .نیا تشاد

ار شدوخ نم هب تبسن درک یم یعس هچوا درک.ره



رتشیب ینم هنشت و شکرس حور ، دهدب ناشن رتدرس

. دومن یم بلط ار شا سمل و یکیدزن

شرس تشپ هاگ هیکت ار شیاه تسد نانچ مه دادرهم

مه ،وا رظن دوب.هب فقس هب ور شتروص و دوب هتشاذگ

و تشادن یشوخرس لا وحا حلاو نادنچ نم لثم

یاهراتفر نیا مهاب دیاش دوب. ششجنر ثعاب یعوضوم

دصق دوبن وا مارم رد همقر چیه هک یمیمص نادنچ هن

ثعاب دوب، هداد هبام نامرآ هک یهاتوک هجرف نیا تشاد

تساوخ یم .الدب دوشن مربارب دنچ یگتفیش و یگتسباو

روک منک؛اما لمحت رت تحار ار ییادج دعب راگزور

کی رد امار ریدقت تسد اه سلا دعب هک دوب؛حلا هدناوخ

ارزا دادرهم اه یگداس نیا هب رابنیا دوب هتشاذگ رادم

جایتحا هکهبوا ینامز رد نامرآ یتقو داد. مهاوخن تسد

ارم دیرخ یم ار میوربآ مردپ و نیرسن لباقم دیاب و متشاد

ار مقشع و تشونرس دیاب ارچ نم درک لوپ کی هکس

. مدرک یم یوا هتساوخ یادف

یغامد لدو دش ثعاب شدرس یاهراتفر و تراقح نیمه



هانپ اه قاتا زا یکی هب یا همدقم چیه نودب و دنامن میارب

مرگ عیرس مبلط تصرف .ندب مدیشک مرس یور ییوتپ . مربب

زا مه ماش یارب یتح دش. میاه مشچ نامهم باوخ دشو

. متفرن نوریب قاتا

کالهفویب میاه ناوختسا درد هک دوب بش یاه همین

تخت یور و مدناچیپ رود ار وتپ هلصوح ویب درک مرارق

ارهاظ دوب هداد مدرخ هب انوم زورید هک یسنج . متسشن

هک دش یم یزور هس نم زورما واب دوب باوخ صرق

نینچ نیا ریخات زور ود یکی یتقو . متشادن یفرصم

تدم نیا متسناوت یم روطچ درک یم مرارق ویب کاندرد

درد طرف وزا مدرک لغب ار میاهوناز . مروایب ماود ار

. دیود میاه هنوگ یور کشا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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کیرحت ارم تسشن یم متروص یور هک یکشا ره __

مدوخ یتخبدب یارب وملد منزب راز رتشیب هک درک یم

یم میاه ناوختسا ِناما یب درد یارب ارهاظ . دزوسب

ارم هک دوب دادرهم نداد تسد زا ِدرد اتقیقح اما متسیرگ

دشو رت میخو معاضوا تشذگ هچ دوب،ره هدرک بات یب

زا ما یناراب تروص واب مداد فک ار مربص رخآ تسد

مدش. جراخ قاتا

هس یوالود ندوب گرزب دوجو واب دوب یکیراب یورهار

، مدرک زاب ار لوا قاتا گنر دیفس ،رد تشادن رتشیب قاتا

یمن مشچ هب یزیچ رزنپ رزنخ یرس کی زج اما

مدیشک دوب هدرک هککالهفما مسیخ ی هنوگ هب یتسد . دروخ

نایم گنر یبآ ِناج مک .رون مدرک زاب ار یدعب قاتا ورد

هدیشک زارد تخت یور دادرهم و دیبات یم قاتا یکیرات

.دنچ متشادن هظح مال ناوت هک دوب هتفشآ یردق هب دوب.حملا

یور شرس رانک تسرد و متشادرب زیخ شتخت تمس مدق

یا هظحل تخت کشت ندش نییاپ .زاباالو متسشن تخت



وا هرابود هک ینامز دشن.زا رادیب اما دروخ ناکت شکلپ

هرهچ قیمع و اورپ یب هنوگنیا هدشن تصرف مدوب هتفای ار

دوب هتخادنا هیاس شتروص یور شیاه .مژه مرگنب شار

زا ملد ردقچ دوب. باوخ قرغ زاعملاومدآ ربخ ویب

هک یتنعل ششک نیا وزا تفر یم جنغ شتلا ح نیا ندید

هرخ .باال متشاد ساره تدش هب دیشک یم هنابز مدوجو رد

یور هتساوخان متسد و مدشن ما هدش بلقنم ساسحا فیرح

روصحم دوخ گنچ رد ار هطقن نامه دش، هدیشک شا هنوگ

ما قه قه یادص هک تفر مناهد یور مدازآ تسد و مدرک

دش هدوشگ شگنر یبآ یاه مشچ متسد سمل دنک.زا هفخ ار

شناگدید لباقم هک یریوصت هک دیشک لوط هیناث دنچ و

دش تیعقوم هجوتم هک یتقو دنک. زیلا ارنآ دشاب یم

یور ار متسد هلصاف هکبال دزیخرب شیاج زا تساوخ

. مدرک تعنامم و متشاذگ ش هنیس هسفق

و دنارذگ رظن ارزا ما هدز من متروص یگنم و ینارگن اب

: دیسرپ راد شخ

ینک؟ یم هیرگ ،ارچ مزیزع هدش _یچ



عمج ار میاه وبل مداد قوس یرگید تمس ار مهاگن

هناخ و هدننک رجزنم متفگ؛درد یم مدرد مادک ،زا مدرک

دوب هدناسر مبل ارهب مناج بش همین هک مدایتعا نک بارخ

ار ممارآ شروصت هک شندوبن یاهزور زوسناج درد ای

تمس ار ما هناچ و دیشک ارباالرت شدوخ یمک . دوبر یم

دوب. یرگید تمس مهاگن مه زونه ، دنادرگرب شدوخ

هدش؟ یچ یگب یاوخ مدش،یمن نارگن مهامیرپ _

توق هرابود ما هدش هفخ قه قه " مهامیرپ " تفگ یتقو

تیکلا م سح هک دوب هدش ادیپ ایند رد یسک هرخ .باال تفرگ

یب مدرک یم روصت هک مه اهردقنآ و تشاد نم هب تبسن

یمرگلد و تیامح نیا هک هدیاف هچ .اما مدوبن سَک ویب هانپ

سگ معط و مدنام یم نم شدعب دوب؛ ارذگ و هاتوک

ما. هدنشُک تارطاخ

هب یهاگن . متشادن ندز فرح تردق و دیزرل یم میاه هناش

روطچ مدیمهفن و متخادنا ش هتفرگ و رگشسرپ ی هرهچ

تخت هبل تمسق ورد متشاذگ ش هنیس یور ار مرس هک دش

هکوش مضیقن دضو یاهراتفر زا هک دادرهم . مدیشک زارد



هرابود ار دوب هدش زیخ مین هک یمک رادقم نامه دوب. هدش

ارهک میاهوم شیاه تشگنا کون واب تشگرب شیاج رس

خر درک،مین شزاون دوب هدش شخپ ش هنیس ی هسفق یور

و مرگو دنابسچ متروص هدز من خر مین ارهب شتروص

درک: همزمز مشوگ کیدزن ینتساوخ

هدرک ینیگنس تلد ور یچ هدش؟ره یچ یگب یاوخ _یمن

و نوج اب هشکب لوط محبص ات یتح مد یم وگب،لوق مارب

. مونشب لد

رت نییاپ یمک ار متروص و تشاذگ منت زا یهاتوک زرل

دوب: هتفرگ و شعترم میادص ، مدیشک شندرگ تمس

یرب میگدنز زا هشیمه یارب یراد دصق اعقاو دادرهم _

یم روط ؟هچ تمنیبن هگید تقو چیه هک یروج ، نوریب

هخآ؟ ینوت

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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۱۶۲_ تراپ #

ورد متشاذگ ش هنیس یور ار مرس هک دش روطچ مدیمهفن

دض یاهراتفر زا هک دادرهم . مدیشک زارد تخت هبل تمسق

هدش زیخ مین هک یمک رادقم نامه دوب. هدش هکوش مضیقن و

شیاه تشگنا کون واب تشگرب شیاج رس هرابود ار دوب

دوب هدش شخپ ش هنیس ی هسفق یور ارهک میاهوم

هدز من خر مین ارهب شتروص خر درک،مین شزاون

همزمز مشوگ کیدزن ینتساوخ و مرگو دنابسچ متروص

درک:

هدرک ینیگنس تلد ور یچ هدش؟ره یچ یگب یاوخ _یمن

و نوج اب هشکب لوط محبص ات یتح مد یم وگب،لوق مارب

. مونشب لد

رت نییاپ یمک ار متروص و تشاذگ منت زا یهاتوک زرل



دوب: هتفرگ و شعترم میادص ، مدیشک شندرگ تمس

یرب میگدنز زا هشیمه یارب یراد دصق اعقاو دادرهم _

یم روط ؟هچ تمنیبن هگید تقو چیه هک یروج ، نوریب

هخآ؟ ینوت

shabfanoos@

توعد ماهبا و توکس هب .ارم تشادن شا هتنچ رد یباوج

ش لصاتسم و ناشیرپ ِیاه سفن یادص اما دوب هدومن

یرود اه سلا عقاو دوب.رد ینخس و ثحب ره زا رت ایوگ

ربخ یب شا یبلق تانونکم زا هک دوب هدش ثعاب وا زا

مبلق قامعا ما، ینارگن ربارب رد شروآ ناقفخ توکس . مشاب

و ریز ار شتاساسحا یمک هک تشاد یم او وپاکت ارهب

رس اجنامه و متشادرب ش هنیس یور ارزا مرس منک. ور

ویب یناهگان تکرح زا بجعتم دادرهم . متسشن میاج

رت خارف قاتا یکیرات نایم رد ار شیاه مشچ ما همدقم

قیقد متروص یازجا نیبام تکرح ویب هریخ و درک

هلمج نیا باوج رد اعطق دوب شیپ نایلا س دادرهم دش.رگا

رُپ یمرگلد و هدعو یلک دشاب مه یظفل افرص هدش یتح ما



یلا وحا ؛اما تسب یم اج نامه ار مناهد دادو یم نامیپ و

ینامز ره زا رت فیلکت بال مدوب هدید وا زا نم بشما هک

دوب.

: مدنادرگرب شتمس یمک مرس و مدز یدنخلت

زا شیب و تسه مدح زا رتارف نم تاعقوت مه دیاش _

. مدرک یفاب یخلا هزادنا

: دروخ نیچ یتحاران اب میاه بل

حطس رد مه عقوم نومه ال .صا متسین هتشذگ مدآ نوا _نم

مههب ور هایس ی هنیشیپ هکاالنهی هسرب ؛هچ میدوبن امش

رضاح یتح هک ینوبایخ و داتعم رتخد مشک.هی یم شود

هب...

مجال قمع هکنیا زا ولبق باالدمآ هرابکی هب دادرهم تسد

دز: بل دسرب شکیراب یاهاج متهب

نیا مرادن تسود هک متفگ حبص هدن، همادا یرپ نک _سب

. ینوبسچب تدوخ هب ور هرخسم باقلا

هناتخسرس و هنارصمو متفرگ وا زا شجنر اراب مهاگن



: متفرگ رس ارزا مثحب ی همادا

یراد ،قح یراد اج کی ور هشاب هکالمز یزیچ ره _وت

لثم یرتخد وراب تیگدنز ی همادا یشاب هتشادن لیامت هک

تشونرس ثحب طقف ینم رانک هگا .االنمه یشاب میهس نم

، ینود یم رصقم ور تدوخ یدودح هکات یرات و هریت

ینک تحار ور تدوخ نادجو ،مه منداد کرت اب یاوخ یم

. هشابن تندرگ هب ینیِد ومه

ال صا و تشاد تحص هزادنا هچ ات میاه فرح مناد یمن

فیدر مه رس تشپ هک یا هدیجنسن مجالت هب ردقچ مدوخ

و ندید یهجوت یب سلا دعب ؛اما متشاد داقتعا مدرک یم

هکاب درک یم مقیوشت منورد رد یا هدقع رُپ یورین ، ییاهنت

رد هک یناسک مامت هدنهد رازآ مجالت ندرک مهرس

منکو هتخورفارب ، دندرک ارخیلا متشپ ما یتخس یاهزور

ی هشوگ یجک دنخبل دوب. دارفا نیا سار رد دادرهم عبطلا ب

: متخادنا یاباال هناش و درک ینیگنس مبل

تور شیپ یطرش نینچ نامرآ هک دوب تادخ زا مه دیاش _

ومه یدب نوشن یدوخ مه هک هشب یرابجا قیفوت و هراذب



رپ ناهد و مکحم دنس منتشاذگ اهنت یارب رمع کی هکنیا

. یشاب هتشاد ینک

ار یبذاک تذل اما تفرگ یم جوا نم رد یقطنم یب یخلت

رد ار شندوب یثنخ ماقتنا هک دوب هدروآ ناغمرا هب میارب

شا هنیس یور ار ما هبابس متشگنا . مریگب ار ما هلمج ربارب

: مدرک زیر یمشچ و متشاذگ

،هی تدوخ یگدنز منکویِپ کرت نم یهاوخ یم _وت

یهاوخ یمن .حاالهک دنموربآ و هغدغد نودب یگدنز

،بندلا نکن هاگن متتشپ ؛ورب مرادن یرارصا منم ینومب

سلا راهچ نیمه لثم اقیقد ، شاب تشون و شیع و یشوخ

!. هتشذگ

یدنب یبو هک مدرک نایب تظلغ اب یروج ار ما هلمج رخآ

هب نشور و حضاو ، مندوبن رد ار شا یخیلا ویب یراب

. مشکب خر

مه شلیلد منکو یمن کرت زگره ما هدنز ات مگب منیا _اما

. تسین وت نداد تسد زا اهنت



.هی نیرب یم روگ هب نوتدوخ وراب وزرآ نیا نامرآ وتو

و یرد هب رد ثعاب یوحن هبهی نوتمودک ره یزور

اب نوتدوخ یخلا هب نیراد دصق وحاال نیدش نم یتخبدب

مایتلا ور تفر داب وهب تخوس هک یتشونرس منداد کرت

راختفا نوتدوخ وهب نیزادنب وراپ مهاپ وزاب نیدب

هیگنز ای ممور یمور ای متسین ودات امش لثم نم دینک.اما

ی هتشذگ یعادت منک کرت مه ور مدایتعا هگا یتح . گنز

هک الیب جنم نیا زا ییاهر دصق ، هریذپان بانتجا مهایس

و مردپ لباقم هک ینامرآ . مرادن ور منز یم واپ تسد شوت

نتشاد گنن رمع هی دیاب درک باطخ دساف ور نم نیرسن

! هرخب نوج هب ور نم لثم یرهاوخ
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۱۶۳_ تراپ #

دیاز رناژی مناهد زا درد رپ تاملک نیا ندش جراخ ییوگ

ومج دوب هدرک غاد منت ،مامت تفرگ یم منورد زا یفصولا

اب هارمه دادرهم دوب. هارمه یسوسحم یشاعترا المتاب

نم یاتسار ومه تساخرب تخت یور زا داد رس هک یسفن

. تسشن تخت ور

Shabfanoos@

شتروص ، مدیزگ یم ار مبل هنابات ویب دوب نییاپ متروص

یناشیپ یخوش دصق وهب درک لیامتم متروص تمس ار

و هاتوک ،هاگن دیدنخ ادص ویب دنابسچ میاهوم ارهب شا

رپ مخا و متخادنا شنادنخ اما هدنامرد ی هرهچ هب یروابان

شتسد راک باسح ،دیاب تفرگ یاج میاهوربا نایم یتهبا

اراب ما هنوگ . تفریذپ یم ار میاهاعدا تیدج و دمآ یم

اوجن و تفرگ تسد هب راو نوگشین شیاه تشگنا کون

درک:



هدز االنباال نیمه زا تندرک کرت ضراوع منک رکف _

نیا هجوج مشدعب یگ. یم ترپ و ترچ یراد یدایز

هفصن هزادنب ووال لوه هب ونم هکنیا یاج تچوپ یادیدهت

یخوش یا هنیمز ره وت .نم هیمرگرس و هدنخ ثعاب یبش

نکن کرت .وت متسه یدج ماکال هیضق هی نیا وت مشاب هتشاد

اجک االن ینود یش؟یم یم قفوم یروطچ ال صا منیبب

یاوخ یم یروج ،هچ میرود زاعملاومدآ ردقچ میتسه

؟ یشک یم منوشن طخو نم هساو هک یرایب ریگ سنج

دیاب هدش روط ،ره مروایب بات ار طیارش نیا متسناوت یمن

یردق دایب.هب هاتوک شعضوم زا هک مدرک یم شا یضار

شیوس یراذگ ریثات دصق هب دوبن یزاین هک دوب مکیدزن

و خاش نحل و متشاذگ مرمک یور ار متسد موش. مدق شیپ

دمآ باالرت یتناس دنچ طقف مرس . تخاب گنر ما یشک هنوش

ار شتاذ دنام. تباث شا هرهچ رد یرهاظت تیمولظم واب

رهاظ هب یاه هاگن ربارب رد هک متسناد یم متخانش یم

: مدیشخب منحل رب یهودنا . دروآ یمن ماود دایز ما هنامولظم

هفصن تتخیر یب بیکرت نیا هساو یگنتلد ینک یم رکف _



هک دوب یتعاس دنچ مزیزع ؟هن قاتا هب دنوشک ور نم یبش

لا ونم نیمه هب عاضوا دوب.هگا هدیسر مبل هب منوج درد زا

مه ربارب دنچ شتدش اه فعض ودرد نیا هنک ادیپ همادا

و ندیشک درد دهاش و ینیشب ینوت یم روطچ .وت هشیم

! یرخب وربآ نامرآ لباقم و یشب نم ندز هجز

هدرک لمع هنایشان شنداد بیرف و رکم رد مه زاب

: دیسرپ توهبم دزو یشغ لغو یب مسبت . مدوب

یاه مشچ واب هشوگ هی منیشب منک، راکیچ یراد یراظتنا _

. مشاب تیدوبان و ندش بآ دهاش مدوخ

مدز: بل دنمدرد

. هتخس یلیخ نک رواب ؛ دادرهم هتخس _

تیاده شا هناش یور هتسهآ و تسشن مرس تشپ شتسد

ظیلغ نادنچ هن رطع ی هحیار و متسب ار میاه مشچ درک.

ما یراجم نایم راب نارازه ار دادرهم شخب شمارآ اما

مداد. یاج

نم نوچ دادو یاج میاهوم نایم ار شتروص مه دادرهم



ریز مرگ و هنایوجلد درک، تیاده شاه هیر هب یقیمع مَد

درک: اوجن مشوگ

و یشک یم ؛درد یشک یم رجز منود ،یم هتخس منود _یم

سملا رتخد هی مهامیرپ دهاوخ یم ملد مشک.اما یم درد

یاه ندش دیفس و خرس هکاب ییاهزور نومه ؛لثم هشاب

نومه درب.لثم امغی هب ور منید ملدو شهاگ هاگویب

مشچ تفج تبمالیهی هک هدش روطچ مدیمهفن هک ییاهزور

نوا هکات ییاهزیچ ی همه اب شسنج هک مدش زبس یاه

مغر یلع هک ییاه هاگن دوب. توافتم مدوب هدید نومز

دوب. رگناریو و نوطیش دز یم جوم شوت هک یتلا جخ

بهتلم و مدرشف شندرگ تسوپ نایم رتشیب ار متروص

: مدیسرپ

؟! اهزور نامه ؟لثم یراد متسود مه زونه _

ناکت وا زا تیعبت مههب نم تروص شرس نداد ناکت اب

دوب. هتخیمآ رد شا هلمج اب شیاه سفن یادص . دروخ

! هتشذگ زا رت گنتلد رت، بات رت،یب لیصا رت، قیمع _
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: مدرک هدافتسا ءوس عیرس

یم ؟ارچ یدادن ور وسملا مباوج ارچ هیروطنیا _هگا

ینک؟ مکرت یهاوخ

: دیدنخ هناتسم مه دزوزاب مه رب یحطس ار میاهوم

مراد یبش هفصن یروجنیا مهانگ مادک یاپ اقیقد ایادخ _

مدید یم ور هاشداپ تفه باوخ مش؟االننم یم تازاجم

یچ ره هک مداتفا باوخ یب داتعم هی ریگ بش تقو نیا اما



؟ شلوا ی هنوخ رس هدرگ یم رب زاب مگ یم

رابنیا ،اما متشاد ندرک مخَت و مخا هب یدیدش لیامت هکنیا اب

رد هک یدرد یدوجو واب موشب ما هدنخ عنام متسناوتن

هدنخ نایم دش؛رد یم رو هلعش رت قیمع مد ره منورد

متفگ: هناجوجل میاه

یم ارچ هک یدن نومرد و تسرد باوج هک ینامز _ات

زا مدوهن یم تهب ندیباوخ جملا هن ینک مکرت یاوخ

مآ. یم هاتوک وسملا نیا ندیسرپ

،کالهف هشاب هدروخ تشگرب شیاه کچ مامت هک یسک نوچ

تفگ: و دناراخ ار شرس تسوپ

دشوهب نامرآ نمو نیب یرارق و لوق هی یرپ _بخ

.یمن میتسه مه رانک هکاالن هطرش نوا زا تعاطا طرش

رهاوخ هک مگب و تشاداد ناخ تمدخ مرب ادرف هک منوت

نوا ماخ وزاب دروآ موجه نم قاتا هب یبش هفصن تنوج

و هدعو یچ ره ریز مدز و مدش شنوطیش یاه مشچ

هدارا تسس هک هگ یمن عقوم .نوا میتشاد هکابمه یرارق

! یتسه ووتخیلا



متفگ: کالهف

زا وت نتفر ،دعب دادرهم شاب یدج منک یم شهاوخ _

نم؟ تبقاع هشیم یچ میگدنز

ویب ددرم دش، وحم و گنر یب هراب کی هب شیاه هدنخ

درک: همزمز ناج

یم تخبشوخ ینک. یم جاودزا ، یدش کاپ هک یتقو _

قرغ ردقنا هراد. ور تکاپ بلق نیا تقایل هک یسک یش.اب

هی زور هرهی یم تدای هک یش یم تا هرفن ود یگدنز

هک... هدوب یدادرهم

یقبام هک دادن جملا دش هدیجنگ کالشم نایم رد یضغب

و درک مخ مفلا خم تهج ارهب شرس دهد. همادا شار هلمج

رگ هراظن ار سا هرهچ تاباهتلا هک دادن هزاجا نآ زا شیب

. مشاب

: متسیرگ یم نم اما دوب هدرک ضغب وا

یمن رضاح عقوم چیه دوب قیمع و صلا خ تقشع _هگا

. ینیبب هگید یکی رانک ور نم یدش



ان میاه فرح و درک یم هلا چم ار میولگ یگفخ حتلا

دش. یم جراخ ما هرجنح زا موهفم

دز: بل حلا ویب درک ورف ش هتفشآ یاهوم نایم یتسد

نوریب ترس زا ور هدنیآ رکف ال ،صا هامیرپ هیفاک _

یکی نیا وت هدش امخالهص تشونرس مامت نک رکف . زادنب

دیاب ور هتفه ود ،نیا میشاب مه رانک هرارق هک یا هتفه ود

رانک مه زاب هرارق و میدوبن مه رانک هک ییاه سلا مامت ِدق

نک روصت ال ،صا شابن نیا دعب رکف مینک. یگدنز میشابن مه

! هرادن یمومت تقو چیه اهزور نیا هک

رس اراب دوب هدنام اج متروص رب هک ییاه کشا در

درک: همزمز رهم ورُپ تفرگ شیاه تشگنا

تباوخ راذب نکن رکف مه یزیچ ،هب مزیزع باوخب _ورب

هش! یم مورآ مه تندب یاهدرد یباوخب یمک .هگا هربب

لثم و مدیشک متمس ار شدوخ تشلا ب رانک هدش اهر تشلا ب

متفگ: مهفن نابز یکدوک



. مباوخ یم اج نیمه ، مقاتا وت هن یلو مباوخ _یم

تفگ: هناعطاق و دیشک نوریب مگنچ زا تیدج اراب تشلا ب

دموا نامرآ حبص تقو هی دیاش ، تدوخ قاتا ورب یرپ _هن

یم هدافتسا ءوس شدامتعا زا هک هنک یخلا ماوخ یمن اجنیا

منک.

مدوخ تمس ار تشلا ب اددجم شا هتساوخ هب انتعا یب

هک دادرهم هب یتوافت یب هاگن . مدیشک زارد اجنامه و مدیشک

متخادنا تسیرگن یم ارم پچ پچ و دوب هتسشن میوربور

متفگ: بناج هب قح و

دق دیاب ور هتفه ود نیا یتفگن االن نیمه تدوخ هگم _

وت هک مدوخ قاتا وت مینک،بخ یگدنز نومرمع مامت

، مشاب ترانک دیاب هش یمن عوجر و عفر میا یگنتلد ییاهنت

! هریگب مورآ منت یاهدرد هک هشاب ماه تسد وت تاه تسد

همزمز شرکپ ی هرهچ واب درک اهر ادص رپ شا سفن

درک:

تنوخ هب سنج مش، یمن تنوبز فیرح هگید هک _نم



! یدروآ ریگ یبش هفصن ور تخبدب نمو هدیسرن

و مدرک زارد شتمس یتنطیش رپ دنخبل اب ماوت ار متسد

: مدیسرپ

ایهن؟ هریگب مورآ ماهدرد یاوخ _یم

نایم رد شمرگ متسد دادو ناکت ارابمالتم شرس

: تفرگ یاج مناج مک تسد

تخب نم راب هی تعاس ره حبص هکات یدب لوق _هگا

یم یروج هچ یسرپن و ینکن رادیب باوخ زا ور هتشگرب

محازم نیا ور بشما هک مد یم ،لوق یراذب ماهنت ینوت

منک. لمحت ور ینتشاد تسود

زارد هب روبجم و مدیشک ار شتسد تردق ورپ هناجوجل

تختور نم زا هلصاف اب یمک ار تشلا .ب مدرک شندیشک

مه هب نادنچ هک درک اجباج ار شدوخ یمک و تشاذگ

هرگ شتسد نایم رد متسد نانچ مه ؛اما میشابن کیدزن

ار میاهدرد شندش مارآ یخوش هب هکنیا دوب.اب هدروخ



اتقیقح رما نیا ،اما مدوب هدرک هناهب شرانک رد ندنام یارب

ریز یشمارآ رپ یشوخ هتسهآ هتسهآ دوب. هتسویپ عوقو هب

شتمس یدرد و هصغ مغو ره زا غراف و دیود متسوپ

مه ور یکلپ شدولآ باوخ ی هرهچ رد هریخ و مدیخرچ

رب رد تخس و تفس ار شتسد حبص دوخ وات متشاذگ

هکنیا ابو تفر باوخ هب نم زا رتدوز دادرهم . متفرگ

ار شتسد هنارصم یروج اما دوب هدرک قرع شیاه تسد

شیاهر یا هظحل رگا هک مدرک یم سح هک مدوب هدیبسچ

هشیمه یارب دیآو یم ام نایم هب یا هدناوخان محازم منک،

. دریگ یم مگنچ ار وا
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تسد هکنیا ابو تفر باوخ هب نم زا رتدوز دادرهم

ار شتسد هنارصم یروج اما دوب هدرک قرع شیاه

شیاهر یا هظحل رگا هک مدرک یم سح هک مدوب هدیبسچ

هشیمه یارب دیآو یم ام نایم هب یا هدناوخان محازم منک،

. دریگ یم مگنچ ار وا

shabfanoos@

الهب حبص،زا هدیپس همین و هفصن یانشور هک یتاظحل زا

قایتشا دوب، هدش باوخ قاتا نامهم میخض هدرپ الی

نارازه ریگرد منهذ و دوب هدش گنر یب نم رد باوخ

و سحن ی هیاس زج ما هتشذگ دوب.زا یفیلکت وبال دیدرت

ی هطقن ره زا یراع ما هدنیآ و دوب هدنامن یاج رب یموش

ح نامز دوب میور شیپ هک یزیچ دوب.اهنت یدیما و نشور

زا ربخ یب هک یدادرهم ، متسیز یم نآ رد هک دوب یلا

بشید باوخ ردژتس یللخ هکنیا نودب نم یاه یگتفشآ

نایم شیاونیب تسد و دوب باوخ قرغ دوش، داجیا ش



یاه شزاون دروم دشوهاگ یم هدرشف یهاگ نم تسد

. تفرگ یم رارق مسوسحمان

حیجرت ار یکی هدنیآ وحلاو هتشذگ نایم دوب رارق رگا

ح مباختنا کش نودب مدرک یم اوس هس نآ وزا مداد یم

میارب ار ینتساوخ و فیطل یراوج مه نینچ هک دوب یلا

مدروآ نییاپ یمک ار متشلا ب یور ارزا مرس دوب. هدرک ایهم

تسد سمل ، مدیبسچ دادرهم تسد هب هتسهآ ار متروص و

هک دنایور یم منورد رد ار یشخب امرگ و بوخ سح ش

یداع مه یا هرذ یتح میارب ، تاظحل نیمه ات بش رس زا

مبلق قامعا رد شندرک سح قوذ بش نوچمه و دوب هدشن

ندش کیدزن دوب.اب هدرک اپرب ار یمط رپتال یزاب

یا هتخانشان و بیجع ی هسوسو شتسد هب متروص

ور یزیر ی هسوب ادص ویب یکشاوی درک یم مقیوشت

ما وهایهرپ بلق یرارق ییب هلئاق و مناشنب متسد تسوپ

زا رابجا ،هب دوشب هجوتم هکنیا روصت زا اما مناباوخب ار

. مدرک رظن فرص مزیمآ تنطیش میمصت

شتمس اوق مامت رگماب نایصع و بهتلم هاگن هرابود

رس یرگ هسوسو و بیجع زرط وهب درک یورشیپ



ات درک؛اما انمت ار شربتس و نهپ ی هنیس یور نتشاذگ

هدرک یور هدایز مدرد و فعض ی هناهب اجمههب نیمه

شتسد رانک اجنامه . دوبن زیاج نیا زا شیب یورشیپ و مدوب

یتعاس دنچ اب مدرک یعس و مدرشف مه یور ار میاه کلپ

. میادزب دوخ زا مررش رپ راکفا مامت باوخ

یور هناخ گنز دتمم و دنلب یادص شیپ هظحل دنچ زا

ناوت هک دوب هدش تخرک منت یدح تفر.هب رژهیم مناور

مدوشگ مه یور رت مکحم ار مکلپ . متشادن ندوشگ مشچ

مرازآ رتمک گنز یادص و دوشب رت نیگنس مباوخ هکلب

و مدرک سح ار میاهوم یور یتسد تکرح رابنیا دهد.

نامشچ الی دش،زا هدوشگ دادرهم ی هرهچ هب ور ممشچ

دز: بل دولآ باوخ و تسیرگن ارم شزاب همین

؟ یدش رادیب _

شتسد مداد، ناکت دییات ی هناشن ارهب مرس یگنم هبحتلا

ژ اسام هب عورش نانک رغرغ و دیشک متروص رانک ارزا

تفگ: یرهاظت مخا درک،اب شنداد



نک زاب ور رد ورب لقادح ، یدرک جلف امسر هک ور متسد _

ننز. یم گنز

هتفرگ ما هدنخ شتلا ح ندید زا ومه مدوب نیگمرش مه

و مدش نامیشپ شرانک ندنام بش زا یا هظحل یارب دوب.

دوب هدرک مراداو یگنتلد دیاش . متفایرد ار ییاورپ یب قمع

هک مدرک دهع مدوخ اب ؛اما مشابن یرگید بناوج رکف هک

وا .زا مشاب هتشاد یقطنم یب تکرح هک دشاب یرخآ راب

متفگ: هتسهآ و متفرگ خر

راک ابام الیک ،صا نکزاب تدوخ ورب دایم مباوخ _نم

هراد.

شوخ اج شا یناشیپ نیب ینیشنلد و یعنصت مخا هرابود

تفگ: داد ژیم اسام نانچمه ار شتسد هکیلا وردح درک

ور رد مرب یروج ،هچ هداتفا راک زا متسد ینیب یمن هگم _

منک. زاب

متفگ: ییامن نادند ی هدنخ واب مدیخرچ شتمس

ی هنوهب تاه تسد رد،هناب یولج یرب تاهاپ اب هرارق _



ناخ! لبنت راین دوخیب

مناوسیگ ارالهبالی شتسد و تشادرب زیخ متمس هدنخ اب

درب: ورف

سپ مه باوج حاالمهب یدرک بویعم ور متسد یدز _

!.. داتعم یدیم

هک دنک تعنامم شندمآ ولج اتزا تفر شفتک تمس متسد

یارب حتلا نامه رد ود ،ره دروخ قاتا رد هب یا هبرض

. میتخود مشچ قاتا ی هتسب رد وهب میدرک ثکم یا هظحل

تماق دشو زاب هتسهآ قاتا رد هک تشذگن یدایز نامز

بوچ راهچ نایم شگنر هریت راولش و تک اب نامرآ دنلب

ادج دادرهم فتک ارزا متسد رون تعرس دش.هب رهاظ رد

.زا متسشن تخت یور فاص و متفرگ هلصاف وا ،زا مدرک

ار مرس دشو شخپ متروص یولج میاهوم تکرح تدش

خ یاج رانک تخت طسو اج نامه دادرهم .اما متخادنا نییاپ

هداد رارق لئاح شرس ریز ار شتسد نانچ نم،مه یلا

هکنیا دوب.اب هدرکن داجیا شتلا ردح یرییغت نادنچ و دوب

هدروخ اج نانچمه اما مدوب هدشن بکترم ار یصاخ مرج



یادص رودقملا ودح مدوب هدرک ظفح ار حمتلا ناشیرپ و

. مدوب هدرک هفخ ار میاه سفن

ار قاتا یاضف نیگنس توکس دادرهم دنلب ی ههقهق یادص

دش. هناور شتمس مهاگن هرابکی وهب تسکش مه رد

دوب: هتخادنا تسد ارم و دوب هتسشن شیاج رس

هتفر! هتقو یلیخ نامرآ ور، تدوخ یتشک وش هفایق هاگن _

سفن و مدرک تیاده بقع هب متروص یولج ارزا میاهوم

. مدرک اهر راد ادص ار ما هدش سبح

مندرگ هتفر. یدب ادن ینوت ؟یمن یدیدنخ یم یچ ،هب گرم _

دش. کشخ تشاد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

shabfanoos@



166_ تراپ #

. دیدنخ دادو ناکت ریحت اراب شرس

یربخ هی اجنیا مدرک کش منم یتفر او وت هک روجنیا _

رس هک ییاه مهتم لثم .ارچ نامرآ هب هسرب هچ یدوب

هخآ یدش گنر هب گنر نریگ یم ور نوش چم هاگنزب

! رتخد

: مدرک همزمز و متفرگ یزاب هب سرتسا اراب میاهوم

. اجنیا دایم حبص هک متسنود یم شاک دش دب یلیخ یاو _

شیاهوم هب یا هناش هنییآ لباقم و تساخرب شیاجزا

. دیشک

، اجنیا دایب هراد لا متحا حبص متفگ تهب بشید هک _نم

نوما هب ور ام یدرک رکف . باوخب تدوخ یاج وت ورب



. هشوگ هی هتسشن شدوخ و هدرپس ادخ

: مدیسرپ و مدرک عمج لا صیتسا اراب مبل

تاه فرح هجوتم ال صا دوبن بوخ حملا بشید _نم

؟ یدرسنوخ ردقنا ارچ ،حاالوت مدوبن

نت رب یدیفس زولب شگنر یا همروس ترش یت یور زا

دیشک فرط ود زا ددنبب ار شیاه همکد هکنآ نودب و درک

درک. بترم شنت یور و

هب رتشیب هک مودک ره ،اما یدوب ماه فرح ی هجوتم _

ور شدوخ یسک مشدعب . یتشاد زکرمت شور هروخب تدرد

ییاج یب راک دوب.نم هدش یمرج بکترم هک هزاب یم

یضیرم هبهی یمرگلد و تیامح ینم هفیظو . مدرکن

هک چیهتالیش زا نیب ونیا هنک ادیپ دوبهب هرارق هک تسه

. متسین راذگ ورف هشاب المز

تیعطاق گنر هککالشم مدرک یم روصت هکاتاالن نم

، مدوب یمجالشت همادا رظتنم توکس رد دراد تیدج و

مشچ ندش قارب دوب. هدرک لگ شتنطیش مه زاب ییوگ اما



باال یراچان اب یا هناش دز، یم نماد ار رما نیا شیاه

: تخادنا

هب هنوبش ور هنوچ رپ داتعم نوا هشاب المز نیب نیا یتح _

نزوس نزوس متسد یاه هچیهام حبص وات مدب هار مقاتا

منک. یمن غیرد مه ،زاب نشب

صیخشت رد مه .زاب داتسیا مرس وباالی تشادرب مدق متمس

ارهب شتسد . مدوب هدنامرد ش هرهچ یعبط خوش ای تیدج

: تفرگ ماباال هدودحم نداد ناشن عالتم

ءوس میگداس زا هک مدزن ور اه فرح نیا نودب منیا هتبلا _

یشکب یناطیش یاه هشقن تدوخ تولخ ووت ینک هدافتسا

نومسآ زا مه گنس . ینوشکب کیراب یاهاج هب ور راک و

ینک! کرت دیاب وت هرابب

شنیج راولش بیج کیدزن یراد ناج نادنچ هن تشم

متفگ: و مدنابوک

هداس وت یکی . ریگن لیوحت ور تدوخ دایز ، مزیزع وشمگ _

هی طقف و طقف اجنیا مدموا بش هگا .نم نیرسن یکی یا



هدش رارق یب هسرب مهب داوم یتشاذن نوچ . تشاد تلع

ووت مشاب هتفشآ نم دشن یضار .ملد دمویمن مباوخ و مدوب

. یباوخب تخت یریگب تحار

ار شا هناش هنییآ لباقم داد،زا ملیوحت یا هناروابان هدنخ

هب عورش مرن و هتسهآ شدوخ ی هناش نامه واب تشادرب

درک: اوجن منحل زا تیعبت درک.هب میاهوم ندز هناش

طقف یتشادن مقاتا هب ندموا دصق ال صا ،وت ملدزیزع _هرآ

ینک. دیلوت تفن متسد زا حبص یامد مد هدنوم مک

ابحتلا نانچمه دادرهم و مدوب هتسشن تخت ی هبل یور

میاهوم دوب هدیبسچ میاه هناش هب شا هنت هکیلا ردح یبیرغ

دز. یم هناش ساسحا اراب

اتاال تشاد مه یا هدینت مه رد یاه هرگ میاهوم یتح رگا

چیه دادرهم دوب؛اما هدش هدوشگ مه زا شیاه هرگ دیاب ن

هتسشن گنس یور ییوگ نم .اما تشادن یساره و هلجع

نوریب هک دوب ینامرآ فوطعم ملا وحا و رکف مامت و مدوب



هنلا تسناوت یم نامریخات هظحل وره دوب قاتا زا

رد ارچ مناد .یمن دراکب شبلق رد ار دیدرت نارازه

ار ودنب مدرک یم ارمگ میاپ و تسد هشیمه ابوا ههجاوم

ار ما هداد تسد زا تیثیح مدمآ یم هک راب مداد.ره یم بآ

هیلع رب تانئاک دادو یم خر یا هعقاو منک ایحا وا شیپ

یارب دوب. نم یلا بقا دب زا ونیا درک یم شروش نم

؛ مدروخ هطبغ دادرهم یدرسنوخ و شمارآ هب یا هظحل

زا مه نم مدرک یعس و متشاذگ مه یور ار میاه مشچ

و دوب یراج شناتسد یور رب شدوجو زا هک یشمارآ

. منامن بیصن درک،یب یم لقتنم میاهوم جر هب جر یور

الهبالی شا هناش اهو تسد تکرح منک یم فارتعا

ار ما هماشم ، شنت ارهک یهاگرحس نیشنلد رطع و میاهوم

رد نایلغ ارهب مدوجو هک یبوشآ مامت اب درک یم شزاون

گر رد ار ینیریش و شمارآ و قشع زا ییایند دوب، هدروآ

و مبلق یوشبلب نایم ار جیبلا داضت و درک یم یراج میاه

حلاات نیا تساوخ یم دوب.ملد هدرک داجیا مدوجو شمارآ

قاتا نوریب راظتنا مشچ نامرآ اما درک یم ادیپ همادا دبا

. متشاذگ یم ملد یاجک ار



مدز: بل فیعض و مدرک اهر یسفن

ینک؟ شمومت یهاوخیمن _

هت شهاگن درک، یم ریس یرگید یایند رد مه وا راگنا

نوریب هسلخ نآ زا نم رادشه دوب،اب هتفرگ مغ یاه هیام

میاهوم ندرک وور ریز زا تسد دشو هدیشک

تفر. او دوب هتفر نیب زا هک یا هلصاف اب مرانک . تشادرب
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حلا یب مشوگ یکیدزن . دیبسچ میاهوم ارهب شا ینیب

درک: همزمز



، یرپ مت هدروخ بات و رفوچیپ یاهوم نیا رطع قشاع _

هش؛ یم گنت شندییوب و ندرک سمل یارب ملد منود یم

دوب. هدرک مبات یب سلا دنچ نیا هک روط نومه

و مدوب هدش هتسخ وا ییب هدنیآ هب ندرک رکف زا رگید

دادرهم هکلب مدیشک بقع یمک ار مرس داد. یمن یرای منهذ

. دیایب شدوخ هب

نامرآ مک مک ینک للعتدایز نوریب یرب یهاوخ _یمن

. هرایم شوج

: تشاذگ میاپ یور ار شتسد دزو ینانیمطا رپ دنخبل

ور هیفاق هروخب یقوت هب یقت هکات متسه وت لثم نم هگم _

قلق منک یم یعس و منوم یم .نم مدنبب ور گنلف و مزابب

نوا دعب دوب خالفنیا منک؛رگا فشک ور ملباقم فرط

هارع اهنت نامرآ . مدنوم یمن نامرآ رانک اتاالن اهارجام

توکس دیاب هنک یم یطاق نغور بآ یتقو هکنیا شج ال

بایسآ اهزا بآ هک شدعب هنک، ورخیلا شدوخ ات ینک

تسد وشاپ درک.حاال هرکاذم شاهاب هشیم رت تحار داتفا

رظتنم االن ،نوا ششیپ میرب نوریب ایب روشب ور تور و



هقیقد هد نوچ هریگب ور تا هقی نوریب یرب هک تسین

هکاالنوت مرادن کش ، دوبن یمک نامز ندرک تسد تسد

! هشمکش ندرک ریس بندلا هنوخزپشآ

متفگ: و مدرک شهاگن زجع اب

وت مشچ هشیمن مور ورب. اهنت تدوخ وت نوریب مایمن _نم

شزا نیرسن ی هنوخ دعب هتشذگ نوا ؛زا مشاب شمشچ

یمهم زیچ هک منک دومناو منوت ،یمن متفرگ لد هب هنیک

. دوبن

: دیشک ما هنوگ هب یتسد و تساخرب یاج زا

ینشور ی هجیتن هکهب ینامز ،ات هامیرپ نوریب یایم _وت

. میایب رانک شاهاب دیاب میدیسرن تدوبهب ی هنیمز وت

هک یسناش لقادح . متخادنا هنییآ رد مریوصت هب یلا مجا هاگن

یا هدیشوپ و بسانم سابل بشید هک دوب نیا مدوب هدروآ

. متشاد نت رب

رب مرورغ اب هزرابم یقیاقد ودعب مداتسیا قاتا رد لباقم

شیپ قبط مدز. نوریب قاتا زا هرخ باال نتفرن و نتفر رس



یم هناخزپشآ زا ناشیاه تبحص یادص دادرهم ینیب

و متشاذگ هناخزپشآ نورد یاپ یراد بت یاه هنوگ دمآ.اب

نامرآ تروص یور مروجنر و ناسرت هاگن هکنیا نودب

نم،سالم ناج سالمیب باوج مداد. سالیم هتسهآ . دنیشب

ابوا یروج دوب دادرهم اب دوب.قح نامرآ مکحت ورپ دنلب

هب یثحب یطبر یب عوضوم ره وزا درک الطیم تخا

ار شیاه تبحص هناقاتشم مه نامرآ هک دیشک یم نایم

درک. یم شوگ

هب یهاگن و تشاذگ تنیباک یور ار یاچ یروق دادرهم

: تخادنا مدوب هناخزپشآ لباقم تکرح یب اجنامه هک نم

. تارب مزیرب ییاچ نیشب ،ایب هامیرپ یداتسیا اجنوا _ارچ

ار یکی هک تشاد یلدنص ود اهنت شا یروخ راهن زیم

دوب.یمن شرانک یرگید و دوب هدرک بحاصت نامرآ

طخو رپ یهاگن . مشاب کیدزن دحهبوا نیا ات متساوخ

وزا دتفیب راک تفارص زا هکلب متخادنا دادرهم هب یناشن

دنک. رظن فرص شداهنشیپ

هشک. یمن ،ملیم ماوخ یمن ییاچ نم نونمم _



وهب تشاد رس رد ارم ندرک تیذا سوه زاب دادرهم

دوب. هتفایرد ار مهاگن دصق یبوخ

کشخ خیم لثم ،ارچ نیشب ایب لقادح ، شونن ییاچ هشاب _

. هشوگ نوا یدش

تساوخ یم ملد تفرگ باالیم شیور نیا دادرهم یتقو

دوب هداد حتلا ساوسو ارهکاب شیاهوم یاهرات کت کت

. منکب شیاج ،زا

کت نامه تمس ریزگان و متشادرب ار متسس یاه مدق

هجوتم نامرآ . مداتسیا دیدرت واب متفر نامرآ رانک یلدنص

دادوزا له متمس ار یلدنص یکدنا دشو یحاالمت

ود وره مدرک شوخ اج یلدنص یور درک. رود شدوخ

هک مدیسرت یم مد .ره میدرک رایتخا ار ینیگنس توکس

شیب ارم دنکو نامراب یا هنعط نامتلا ح دروم رد دادرهم

و درک ضوع شار هیور رابنیا دنک.اما غاد هرقن نیا زا

ار شطبر یب یاه ثحب هرابود اضف ندرک مرگ دصق هب

. مدوب لا حشوخ تباب نیا زا ونم تفرگ رس زا

فرح زا یا هرذ ونم درک یم تبحص هفقو یب دادرهم



شوغآ هب ندرب موجه و یگنتلد . مدیمهف یمن ار شیاه

نمو داد وجالنیم مدوجو رد هک دوب یسح اهنت نامرآ

شاک یتنعل . مدوبن شندرک بوکرس هب رداق همقر چیه

نیا ما هنارهاوخ تاساسحا هک میدوبن کیدزن مه هب ردقنا

تشادن نم زا یمک تسد مه نامرآ دننک. رباپ لا جنج نینچ

هب کش اب دادرهم دوب. هتفر ورف دوخ الک رد تدش وهب

: دیسرپ و درک هاگن نامرآ

؟ یدروخ هنوحبص یتسار _

: تفرگ باال ساوح ویب هنایشان ار شرس

هن! ینعی _هرآ...

: دیسرپ و درک خارف یمشچ دادرهم

؟! یدروخن ای یدروخ هرخ _باال

دز: وبل درک روج و عمج ار شدوخ نامرآ

ماهنت نوچ . مروخ یمن هناحبص ال ومعم ، مدروخن _هن

هشک. یمن ماهتشا



دنچ فرظ نوچ دوب، ریگرد شرکف یلک هب نامرآ ایوگ

هدش قفوم اتاالن ردقچ داد.ره ار یتوس نیمود هقیقد

ی هنیک و صرح لباقم رد اما منک رایتخا توکس هک مدوب

زور نآ شرسمه هک میاهزار یرگاشفا هب تبسن ما هنانز

،ات مهدن ناشن یشنکاو متسناوت ،یمن تشاد نیرسن هناخ رد

دشاب هتشاد نامرآ ییاهنت رب ینبم یشسرپ تساوخ دادرهم

. متفرگ تسد یکالمارهب هنایم ،نم

: مدیسرپ یا هناریگ وچم حتاف نحل واب مدرکن شهاگن

ره زا دیسر یم رظن هکهب ترسمه ، ییاهنت _ارچ

شور رسو زا یگنرز و ربز و هرابب رنه هی شتشگنا

ور یلومعم ی هنوحبص هکهی هرادن رنه روطچ ، دیراب یم

و یفارح رنه طقف هک هنک؟وگن هدامآ شرهوش یارب

؟! هراد ور یجارو

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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اما منک رایتخا توکس هک مدوب هدش قفوم اتاالن ردقچ ره

یرگاشفا هب تبسن ما هنانز ی هنیک و صرح لباقم رد

،یمن تشاد نیرسن هناخ رد زور نآ شرسمه هک میاهزار

یشسرپ تساوخ دادرهم ،ات مهدن ناشن یشنکاو متسناوت

یکالمارهب هنایم ،نم دشاب هتشاد نامرآ ییاهنت رب ینبم

. متفرگ تسد

: مدیسرپ یا هناریگ وچم حتاف نحل واب مدرکن شهاگن

ره زا دیسر یم رظن هکهب ترسمه ، ییاهنت _ارچ

شور رسو زا یگنرز و ربز و هرابب رنه هی شتشگنا

ور یلومعم ی هنوحبص هکهی هرادن رنه روطچ ، دیراب یم

و یفارح رنه طقف هک هنک؟وگن هدامآ شرهوش یارب



؟! هراد ور یجارو

shabfanoos@

یمن شرواب درک،رد مهاگن میقتسم ریغ تام و هدروخ اج

ما هنادرد رادرب اب لماعت یارب تدم همه نآ دعب دیجنگ

،هاگن ثکم یتاظحل دوش.دعب زاب یا هلمج نینچ هب مناهد

رد ناسون هب دادرهم نمو نیب شراد روظنم و رادانعم

درک: ییامن خر شبل جنک یجک دنخبل و دمآ

یا هدشن وور هدش ور یاهرنه یرس اههی مناخ همه _

لباق ریغ نوتسنج ننک،کال تریگلفاغ عقوم هکهب دنراد

،لبق هرادن یگزات نم یارب هلئسم ونیا تسه ینیب شیپ

و دندوب رتزیزع مارب نوج زا هک ییاسک هک ندوب مه اویش

. دندرک مخ ور مرمک نوشروآ تریح یاهرنه اب

ثحب منک،نم تفایرد متسناوت یم هک دوب یباوج نیرتدب

نیمز اررب پوت هنارهام وا ،اما مدوب هدیشک شیپ ار اویش

شنز ییاپ و تسد یب ثحب اهنت وهن دوب هدرک توش نم

متاهابتشا و هتشذگ مامت هکلب دوب، هدیشک مهلا یوحن ارهب

یون هنیک عوضوم ونیا دوب هدناجنگ ش هلمج داعبا رد



درک. یم رت قیمع ار مبلق ی هتسر

و هدیاف یب بادرم نجل ندز مه لثم ثحب ینیا همادا

ام نیبام یدرس ریثات تحت هک دادرهم دوب. هدننک رجزنم

نامرآ هک یباوج زا نم نوچ مه ووا دوب هتفرگ رارق

تفگ: هاتوک دوب، هدش روجنر دوب هداد ملیوحت

منک. یم تسرد ورمین هنوحبص هساو _سپ

و دنلب یاه سفن هجوتم هک دوب مکیدزن یردق هب نامرآ

دادرهم هب باطخ یرگ مالتم نحل .اب مشاب شدعاسمان

تفگ:

منیبب مدموا ؛ مدموین اجنیا هناحبص ندروخ هساو اعطق _

تقو زونه ایهک نیدز تراتسا . دیسر اجک هب راک ی هجیتن

؟ نینک یم یشک

یب دوب هتفای یتنیباک نورد زا هک یا هبات یهام دادرهم

تفگ: هنایکاش و درک اهر کنیس نورد هلصوح

ایند هکهب ههام شش ؛ رسپ وت یلوجع ردق _هچ

قش هتشذگ هک یزور هی نیا وت ینک یم .یخلا یدموین



زکرمت و نامز هب زاین یا هسورپ .ره میدرک رمقلا

هکهب متسب راک هب ور متمه همه و مداد یلوق هی هراد.نم

هچ وت یریگیپ و دیدرت طسو نیا منود ،یمن میسرب فده

یدامتعا یب نم هب تبسن مه زاب اعقاو هد؟هگا یم ییانعم

؟ یدرپس نم هب ور راک ارچ سپ

و دوب روجنر و هتخورفارب یا هقباس یب زرط هب دادرهم

وا زا عافد ددص ،رد مدیدنسپ یمن ار طیارش نیا نم

نیا دوب؛اب سدح لباق ناشثحب عوضوم هکنیا واب مدمآرب

هناراکبلط و تفرگ یگنگ زا یحرط متروص حلا

: مدیسرپ

دینک؟ یم ثحب یچ رس اقیقد رفن ود امش مسرپب هشیم _

شیپ تاظحل زا مالمی وابحیتلا درک رت یبل دادرهم

تفگ:

.. درومرد هگید هصخشم _

ص واب مدرب باال یفن هبعالتم یفیفخ صرح اراب متسد

متفگ: التب



. دادرهم مدیسرپن وت زا _نم

ی هرهچ رد مدرک یعس رابنیا و مدیخرچ نامرآ هب ور

: منزب لز شا هتفرگ

و راک مودک ی هجیتن اجنیا یدموا ؟ نامرآ وگب _وت

؟ هروخب یزیچ هچ تراتسا رارق ینک؟ یسررب

شدوخ ارمههب ما هرهچ هب نتسیرگن تمحز یتح

ار شیاه تسد دادو ناکت یگف ابکال هتسهآ ار شرس دادن.

دز. هرگ مه رد

یخساپ نتفرگ نامز وات مدوب هدز لز هبوا نانچمه

دادرهم یاه همرگس مک .مک متشادن مندمآ هاتوک دصق نشور

وربا و مشچ ی هراشا اب ماوت و دروخ هرگ مه رد مه

درک: همزمز هتسهآ

مد. یم حیضوت تارب ادعب ،نم هامیرپ نک _سب

نامرآ هک یا هنعط باوج و میایب هاتوک متسناوت یم رگم

. مراذگب باوج یب ار دوب هدرک مراثن میقتسم ریغ

نیا دایم شوب هک یروجنوا ، دادرهم منک سب ور _یچ



هکهب مروبجم هتساوخان ونم هطبترم نم هب هیضق

منودب دیاب .سپ مشاب اجنیا رفن ود امش وصالحدید تساوخ

یچ نیتخادنا هار هب امش هک یا هرخسم یزاب نیا فده هک

. تسه

هتسشن دادرهم ی هرهچ رد یتیاضر وان تریح زا یدرگ

نم یرگ نایصع ربارب رد هک داد حیجرت رابنیا و دوب

فقاو یبوخ وهب دوبن وا مباسح فرط نوچ دنک، توکس

یم نامرآ نابز ریز زا ندیشک فرح یوپاکت رد هک دوب

. مشاب

.قتال تشاذگ زیم یور شتسار تسد جنرآ و دیخرچ متمس

وطال شا شکرس هاگن ،اما دشاب هاتوک شهاگن هک درک یم

دش: قیمع ینو

رانک ور ودات امش سلا دنچ دعب هک دوبن نیا مفده املسم _

و نیریگب هولق و نیدب لد هدوسآ وابیخلا مراذب مه

مهاوخ دینک.یمن یعادت ور هتشذگ شوخ تارطاخ

پمک وت ندیباوخ مدآ منود ویم هشاب هتشاد موادت تدایتعا

ی هنیزگ نیرتهب . یایمن رانک مه مرسمه نمای .اب یتسین



دوب. دادرهم ابوت ندرک ارادم یارب

تفگ: نم هب باطخ و تسشن دادرهم یور شبیجع هاگن

و یرادن یونش فرح نم زا هک یردق نومه منود _یم

! یمیلست مارو رشب نیا ربارب ید،رد یمن ملد هب لد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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رورسم دنشاب یدربن زوریپ هک یدارفا نوچ دادرهم

یور وا یاتسار مه نامرآ زا تیعبت مههب ونم دیدنخ



مداد: ناکت هنینامط اراب مرس و مدش مخ زیم

؟جهبلا! یدب کرت ور نم یهاوخ یم _هک

دوب،اب هتشاذگ ملباقم دادرهم هک یا هدش درس یاچ ناجنف

: مدیسرپ رکفتم و مدیشک دوخ تمس ما هراشا تشگنا

تیثیح و یوربآ هتفا؟ یم یقافتا هچ مدرک کرت هکنیا _دعب

یرای منهذ هک ییاجنوا الات ؟صا هدرگ یم رب یوت هتفر

نیرخآ . دوبن نم دایتعا وت یروحم و هدمع لکشم هد یم

نم یوربآ ظفح و تیامح یاج نیرسن ی هنوخ راب

رتخد دایب. تور وت "فت یتفگ ور هلمج نیا اقیقد ، شلباقم

تقو چیه هلمج "نیا تسین نم رهاوخ هگید وت لثم یدساف

شهب مراد تعاس وره زور ره نوچ هر، یمن مدای زا

وت هشاب مدای هک منک یم یعس منکو یم رکف منک. یم رکف

اربم االن هگید وت هک هنومب .مدای یرادن نم اب یتبسن هگید

. یتسه یگنن و ییوربآ یب ره زا

دز: وبل دروآ باال هلصوح ویب تقاط یب ار شرس

اهنت یا هظحل دنچ هامیرپ نمو هشیم ناج دادرهم _



. یراذب

مهاب زونه هک تشاد هچ رورغ و وربآ نیا مناد یمن

بسک بندلا نانچمه دوب، هدش هدیرد هک ییاه هدرپ دوجو

: مدرک همزمز هدرمش دوب. دادرهم لباقم نام هتشادن یوربآ

نوملکشم لح هساو هگم . نامرآ هریمن ییاج دادرهم _

هک تسه مرحم یردق هب سپ ؛ یدشن دادرهم هب لسوتم

. میشاب هتشادن شلباقم یا هتفگان و یناهنپ فرح

ار مباوج هک دوب نیا رگناشن دادرهم راد شک دنخبل

نامرآ کالم ناهنپ ی هبذج ریثات تحت دوب،اما هدیدنسپ

هناخزپشآ یجورخ تمس و تخادنا نییاپ یرس هناعیطم

. تشادرب مدق

دق نامرآ لباقم هک دوب یراب نیلوا . دوبن ناسآ میارب شنتفر

هداد جرخ ارهب یبیرغ تراسج نینچ و مدوب هدرک ملع

و هنیک باسح ارهب نامرآ لا وحا هنوگنیا .رگا مدوب

شتلع اهنت مدرک یم وور ریز متشاد وا زا هک یشجنر

مدوجو رب شروضح زا هک دوب هک یمرگلد و دادرهم

یم لدبم مه زاب دشابن وا رگا متسناد .یم تشگ یم یراج



نامرآ لباقم رد هک ییاپ و تسد یب رتخد نامه هب موش

زا رارف یارب یشوم خاروس وبندلا دزاب یم گنر

. دشاب یم هکلهم

یتح منورد ناهنپ یایاوز رد هک یتهبا رپ یادص ابنت

: مدرک ادا دنلب دوب راد هدنخ مه مدوخ یارب

. دادرهم یریمن ییاج _متفگ

دمآ یمن شدب . دیخرچ ام تمس و داتسیا تکرح زا دادرهم

یامار هناجوجل یاهراوطا واداو هدنخ ریز دنزب هک

ارزا جملا ام یود ره یخزرب حتلا دهد.اما رارق وسژه

دوب. هتفرگ وا

نوریب هناخزپشآ رتناک ریز ارزا یکیتس یپال هیاپ راهچ

اراب شا هدنخ . تسشن زیم تشپ نامرآ نمو لباقم و دیشک

تفگ: وکالهف درک عمج دوب یتمحز ره

رهاوخ ال ومعم اه ملیف نیا وت میدید و هدوب اباب.ات _یا

لغب وت نرپ ،یم نسر یم مه هکهب سلا دنچ دعب اردارب

.چیه نیمه گنا ودات .امش نرایم رد یزاب یدنه مهو



سلا دنچ .دعب نیدربن هفطاع و ساسحا زا ییوب نوتمودک

هیاس و نیدز هقرج مه هب یراک ره یاج نیدیسر مه هب

. نینز یم ریت وراب مه

یخلا قرغ تدش هب ونم درک یم تبحص دادرهم

هککالشم دش یم ینتساوخ ردق ؛هچ مدوب ما یزادرپ

دز یم هکثملا ییاه ملیف نوچ نامرآ ونمو دبای ققحت

و هنیک روراب تخرد و میتفر یم ورف مه شوغآ رد

یب مرارق یب نت هک متشادن کش میدز. یم هشیت ار ترودک

ریقح یاه شجنر اهو ترودک مامت دیسر یم هک ششوغآ

دصق . تساوخ یمن ار نیا نامرآ ندش،اما یم انعم ویب

و درادرب ینک کاپ هدش مه ربج و روز هب یتح تشاد

اددجم ارم سپس و دیادزب ار میاه یکاپان و تاهابتشا ادتبا

یمن ار نیا نم .اما دریذپب شا یرهاوخ یارب

نودب دادرهم لثم مه نامرآ متشاد تسود ردقچ . متساوخ

بناج طیارش ره ورد دریذپب ارم یریسفت و حیضوت چیه

. دشاب مراد

وهب دیشک هناخزپشآ کیمارس یور مه زاب ار هیاپ راهچ



دمآ: رتولج مه یرادقم رتشیب طلست دصق

هک یدوبن یمدآ نومه وت هگم نامرآ ممهف یمن ال _صا

و یداد یم رس ور هامیرپ یگنتلد نهلا راگزآ سلا راهچ

دش، شیا یتخبدب ثعاب وت یاه یهاتوک یدرک یم اعدا

هدش مه هگید راب هی یهاوخ یم طقف یتفگ یمن هگم

هراد. هک یطیارش ره ؛اب شینیبب

داد: رارق نامرآ تسد نایم تسرد و تفرگ ار متسد

شندرک ادیپ هساو هک هینومه رتخد ،نیا تهامیرپ منیا _ایب

.حاال یدوب هدش ایند کرات و یدوب هدز مه هب عملاومدآ

هراد تهارک مه شتروص وت ندرک هاگن یتح هک هدش یچ

؟ تارب

کشا هتساوخ ،ان تفرگ یاج نامرآ تسد نایم هک متسد

قتالوت .چیه تسکش هنامحر یب وملد دیود منامشچ نایم

میاه تسد سمل دح رد ینعی . تشادن شندرشف یارب الیش

تسد نیا هب نم هک دوب روطچ سپ دوب؟ هدشن مگنتلد زین

شوغآ هب یارب مدوجو مامت و مدوبن عناق هداس نداد

درک. یم یشکرس تندیشک



یم مار هتسشن کشا هب تروص ینارگن اب دادرهم __

هک یتسار .هب مدرک الطیم تخا ابوا متولخ رد ونم دیواک

ایرو یب شیاهرواب سنج شداریا و بیع مامت اب دادرهم

بات هنوگچ ار منایفارطا مومسم یاضف وا دوب.دعب صلا خ

؟ مدروآ یم

تسد یور ارزا متسد هودنا و درد زا ماالملا یبلق اب

دادرهم هب ،ور منایرگ یادص نامه واب متشادرب نامرآ

: مدرک اوجن

اب ینک یم .یخلا دهاوخ یمن منم یاه تسد یتح نامرآ _

ام نیب هک یتبحم ی هتشر شتسد وت متسد ندز هرگ

روطنیا مزیزع ینک؟هن یم لصو ینوت یم هدش هتسسگ

یم کاپان ور نامرآ دوجو ؛ هفیثک نم یاه تسد . تسین

چیه .نم دیبوک یم نواه وت بآ مه نوتود ره هنک.امش

یمن کرت ور داوم ، نامرآ یوربآ بسک هساو عقوم

یلکش نیمه ور دوب،نم زیزع شارب نم دوجو منک.هگا

و نوچ چیه نودب وت هک روطنامه . تفریذپ یم متسه هک



لیدبت نم ات تساجنیا نامرآ لکشم .اما یتفریذپ ییارچ

یم شرس وت هک ییایور و کاپ رهاوخ نوا هب مشن

یردارب تبحم مه یا هرذ یتح تسین یضار هنورورپ

هنک. جرخ مارب وش

متفگ: دادرهم هب وور متساخرب یاج زا

منک.وت یمن کرت عقوم چیه نم هدش ممدآ نیا رطاخ _هب

نومه هب نودرگرب ونم یراد هیضق نیا اب یلکشم هگا مه

. مدرک یم رس شوت هک یا هنوریو

هودنا . مدرکن ناشمادک چیه جرخ هاگن مه یا هرذ رگید

تعرس واب درک یراج میاهاپ رب یبذاک یورین مبلق

یور مدنمدرد ونت مدناسر قاتا ارهب مدوخ یفعاضم

و تاروصت مامت یلک هب هتقو دنچ .نیا مدرک اهر تخت

نیا هک یدادرهم . دندوب هدمآ رد بآ زا سوکعم میاهرواب

ار شرطاخ مه یا هرذ یتح مدوبن مدرک یم رکف سلا دنچ

دوب هدمآ رب شیاه یتساک مامت ناربج ددص ،رد دنکن ردکم

و تفس دزو یم یرد ره هب مناریو یگدنز مایتلا یارب و

دوب؛اما هداتسیا متشپ شیاه ندوبن مامت ضوع رد تخس



شماک رب یگدنز مدوبن رد مدرک یم روصت هک ینامرآ

بلق شا یپ رد ییپ هنامحر یب تابرض دوش،اب رهز

دوب. هتفرگ رارق فده دروم ار محورجم

متسناد یمن هکنیا دشونماب زاب یمرن هب قاتا رد

مدرب ورف منابیرگ رد ار متروص هدش، قاتا دراو ناشمادک

توکس .رد دنیبن ار میاه کشا قاتا رب هدش دراو درف هک

درک. شوخ اج تخت یور متشپ اقیقد و درک یورشیپ متمس

یتح . دنابسچ ش هنیس یور ار مرس و دیشک ار میوزاب

مکح میارب و مدوب رب زا ارمه شبلق نابرض یادص

درک هقلح مرمک رود یتسد دوب. ایند یدولم نیرت یتایح

تشگنا کت کت .اب دیزگ الهن میاهوم یور ش هناچو

یادص و درک سمل ار متروص سیخ یاهدیراورم شیاه

دش: رپ مشوگ رد شا ینتساوخ و مرگ

ینیب یم هک روط نومه ور یچ همه هکنیا وت هابتشا _

زا یدرد یریگ هشوگ و نوبز و مخز ینک،اب یم لیلحت

مدرک تتوعد هک یریسم وهب شاب یوق هش. یمن اود وت

یروخن هصغ هک متسین ترانک نم هگم . شاب هتشاد نامیا



نیا لیلد ،سپ ینکن رابنلت تبلق وت ور ایند یاهدرد مامت و

هیچ؟ لیلد یب یگتفشآ همه

،بل دنادرگ شریذپلد و صقن یب تروص تمس ار متروص

هیبش .حیتلا دروآ دورف ما هدز یمن هنوگ کیدزن شیاه

شیب و داتسیا متروص یتناس کی رد اقیقد اما دوب ندیسوب

رورک رورکو درکن یورشیپ . درکن یورشیپ نآ زا

شرس هرابود . تشاذگ یاجرب مبلق، رد ار انمت و ترسح

درک: همزمز مشوگ یاه یکیدزن و درب ارباالرت

لوا! یاهزور لثم نشور ،زاللو هشیم تسرد یچ _همه

یم شندیسوبن هودنا رد ما هدز ترسح ی هنوگ زونه

: تخوس

هگید هک ییوت اب هشب،اما لوا زور لثم یچ همه دیاش _

منک؟ هچ یشابن مریدقت وت هرارق

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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همزمز مشوگ یاه یکیدزن و درب ارباالرت شرس هرابود

درک:

لوا! یاهزور لثم نشور ،زاللو هشیم تسرد یچ _همه

یم شندیسوبن هودنا رد ما هدز ترسح ی هنوگ زونه

: تخوس

هگید هک ییوت اب هشب،اما لوا زور لثم یچ همه دیاش _

منک؟ هچ یشابن مریدقت وت هرارق

shabfanoos@

بترم میاه هناش یور راو شزاون ار میاهوم فرط ود

تفگ: نئمطمان و درک

، میشاب حلا رکف دیاب .عفال هرادن ربخ هدنیآ زا سک _چیه



؛نم هرادن یخوش مه یا هرذ یدید هک ور نامرآ دروخرب

. میشاب نودیم ی هدنزاب نمووت مرادن تسود ال صا

: مدیسرپ هداس و مدیشک یقیمع سفن

؟ تفر _

اجهب یمک و دوشگ مرمک رود ارزا شیاه تسد راصح

ناکت دییات ی هناشن هب یرس و تسشن ملباقم رابنیا دش. اج

: مدرک همزمز بل ریز و مدز یتام و نیگمغ دنخبل داد.

وهرب. هنک خلت ور نم تاقوا دوب هدموا _طقف

هدناوخ مشوگ ریز نامرآ هک مجالیت یروآدای اب هرابود

مدناورپ یم رس رد مدوخ تولخ رد هک یراکفا دوب،مامت

: تفرگ ناج

یراک چیه غامد اللدو ،صا تشادن یبوخ عورش زورما _

وت مشب کاپ کاپ نم هک ینامز ات هرارق هنکن ؛ مرادن ور

ینک؟ مسبح یوال نیا

لئاح شرس ریز ار شتسد و دیشک زارد تخت ی هبل یور

داد. رارق



مینوت یم یاوخب وت اجهک .ره هدازآ متقو زورما اقافتا _هن،

. میرب

تشگ غاب الرد صا دیسر یمن منهذ هب ییاج ، مدزن یفرح

ندرک هدایپ یارب ییور رد هار بندلا .طقف مدوبن راذگ و

. مدوب مدصاقم

تفگ: و تخادنا نوریب رظانم هب هرجنپ زا یهاگن

سفن اعطق . یدرونهوک هساو هد یم نوج زورما یاوه _

هراد! ندید هوک وت داتعم هی یاه ندز سفن

هگر درک یم رارکت ار هملک نیا تقو ره ارچ مناد یمن

یم رو هلعش شنامشچ رد تذل و یسنجدب یاه

کی .اب مدیشک رتولج ار مدوخ یمک فیفخ و هتسهآ دوش.

دوب شهاگ هیکت هک شجنرآ هب یا هبرض یناهگان تکرح

رس یا هناثیبخ ی هدنخ دش. اهر تخت یور دادرهم و مدز

متفگ: و مداد

تداهنشیپ نیا .زا هیکانرطخ یاج ،هوک هناگی بانج _هن

. هکانرطخ یلیخ هک یکی وت هساو نک.اللقا رظن فرص



یم رهاظت و دوب هدیزگن نم تنطیش زا شکک هک دادرهم

: دیسرپ ، هدادن یور یمهم قافتا درک

یکانرطخ فادها هنکن ، هراد یلکشم هچ هوک هگم _ارچ

یهاوخ ینک،یم هدایپ مولظم نم یور یتسنوتن بشید هک

ینک. هرس هی ور راک و ینک متفخ هوک وت

وراب یخوش رس ناوتب هغدغد نودب هک دوبن یمدآ دادرهم

دناسرب ییاج ارهب راک هک دش یم نیا شهت درک، زاب نوا

یاج رب تیاه هقیقش یور ار تلا جخ و مرش قرع هک

هب ناماوت و مدز شیاپ نار هب یدگل میاپ فک .اب دراذگب

متفگ: راد شک یفیفخ صرح

هکهی ینود یم تدوخ .وت دوبن نیا نم روظنم ریخن _

وهب هدب تسد زا ور شلداعت هظحل ره هنکمم داتعم

هوک طسو وهی هنک، روگ مگو ور شدوخ هک هنزب شرس

تتسد زا یراک هچ تقو ،نوا تسین هچب و هرت اج یدید

سا؟ هتخاس

تفگ: و دیدنخ یتوافت یب اب

هوک هب ابوت نتفر زا یساره ،نم هجوج وش رضاح _ورب



یر. یمن ییاج هک منود .یم مرادن ور

متفگ: رورغ واب مداد باال ییوربا

؟ دایمن رب مزا ینک یم رکف _ارچ،

: تسشن تخت یور دادو شندب الت ضع هب یناکت

هب سک چیه ال ،صا مراد نیقی ور نیا دایم رب هک تزا _

یم ورابنیا هنک.اما رارف هنوت یمن وت تفارظ و یگنشق

ینک! یمن رارف ییاج هک منود

هجیتن نیا هب ییاهنت یدش ثعاب یزیچ هچ تقونوا _

؟ یسرب

تفگ: و تفرگ متروص لباقم ار شتسد

راشف روز زا بش هفصن هک هدید متس یاه تسد _نیا

اهر ور نم هلا حم وت هک ند یم تداهش دندوب هدش سرپ

یلک تسین دیعب وت الزا .صا یرب یا هگید یاج و ینک

نامرآ طرش هک یشاب هتشاد هدامآ تطاسب وت هنتف و دنفرت

. ینوشکب دقع ی هرفس یاپ ورات ونم ینک یشک ورمهلا



درک: ششوغآ هب یا هراشا و تخادنا یاباال هناش

،اب یرایب ریگ ینوت یم ور اجک رتهب نیا زا ناکم ال _صا

! یگنفم یرادن ربخ لسع فرظ وت یتفر هلک

متفگ: مکحت واب مدرک ،جک یشک هناش و خاش دصق هب یرس

دید. میهاوخ _

هکنیا یارب . متشادن رارق و مارآ و دوب لوغشم مرکف

یاج زا دوشن ما یمارآ ان هجوتم شنیبزیت هاگن اب دادرهم

ی هریگتسد مدز. رانک ار باوخ قاتا یاه هدرپ و متساخرب

نایم کنخ و هزات یاوه زا یموجهو مدناخرچ ار هرجنپ

وابحتلا مدیخرچ دادرهم تمس درک. ادیپ نایرج قاتا

: مدرک همزمز یروتسد

ور یتفر او زونه ارچ هوک،وت میرب تسین رارق هگم _

. هگید وش هدامآ وشاپ تخت

تفگ: نانیمطا واب درک شیاپ رسات هب یهاگن

. متسه وت رظتنم ، مرادن یصاخ یراک ما، هدامآ هک _نم



، دشاب ناهن ما هلمج تشپ یرکفت هکنیا نودب و مدیزگ یبل

متفگ: هرابکی هب

. ریگب شود _ورب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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و هتسهآ سپس و تفرگ تریح زا یحرط شا هرهچ ادتبا

تفگ: شا هدنخ نایم بجعتم

وت .یچ هامیرپ وگب ور شتسار یچ؟ هساو هگید شود _

؟ هتفیب یقافتا هچ هوک وت هرارق ، هرذگ یم ترس

رس هب تسد یارب متسناوت یم هک دوب یلیلد نیرت هنایشان



ما هلمج رخسمت ندیشک خر وهب مروایب دادرهم ندرک

تخادنا لگ منیگمرش یاه هنوگ دش. شرتدب دادرهم طسوت

دنک. یناشوپ ارال ما هلمج هک مدوب یهیجوت وبندلا

یمز. ال مومح تا هلک هب هدیبسچ تاهوم _

ورف شمجح رپ یاهوم نایم یتسد دشو درگ شیاه مشچ

درک:

وش،طقف رضاح . مریگب شود مر یم یلو هزیمت هک ماهوم _

هساو و هشاب ریخ نم یرابجا شود زا تدصق هک هنک ادخ

. یشاب هدیشکن هشقن نم تیموصعم

shabfanoos@

نایع هب لیم مد ره ارهک یا هدنخ و مدیباس مه هب ینادند

و متفرگ ار دادرهم یوزاب . مدرک بوکرس ار تشاد ندش

نوریب هکلب مداد له رد تمس ار وا دوب هک یتمحز ره اب

دوش. ریخ هب متخ هلئاق و دور

نانیمطا مامح هب دادرهم نتفر زا یتقو دعب یتاظحل

هکنیا زا ولبق متشادرب زیخ ملیابوم تمس ، مدرک لصاح



تمس راچان هب یعوضوم یروآ دای اب منک یریگ هرامش

مدز. مامح رد هب هبرض دنچ و متفر شقاتا

مامح گرزب نادنچ هن یاضف نایم شندناوخ زاوآ یادص

یاه هبرض اب رانیا . دوبن نم یادص هجوتم دشو یم وکا

دش. فقوتم شزاوآ یادص و مدنابوک مامح رد هب یرتدنلب

مدوخ تولخ وت یهاوخ یمن مه اجنیا ، هامیرپ هدش _یچ

؟ یراذب متحار

متفگ: کالهف

. مراد وسلا دنبب،هی ور بآ هظحل هی دادرهم _

هببا ندرگ ارزا شرس و درک زاب همین یمک ار مامح رد

شتروص وهب دوب هدش سیخ شیاهوم . دروآ نوریب ال

دوب: هدیبسچ

هدش؟ _یچ

: مدیسرپ و متفرگ وا ارزا مهاگن

؟ میرب هوک مودک هرارق _



. دروخ اج وسملا دشوماکالزا خارف شیاه مشچ

مامح زا ور نم هک ،وگن یدش کانرطخ یلیخ هامیرپ _

هگید نم عاضوا نیا !اب یسرپب ونیا هک یدیشک نوریب

. مشاب عافد ویب فقس هی ریز وت رانک مرادن تینما

: مدیدنخ هلصوح یب

میر؟ یم هوک مودک وگب هملک ،هی دادرهم وگن دنرچ _

تفگ: و تفرگ شتسد فک اراب شتروص یسیخ

ور تباوج ، هنکن دیدهت ونم یرطخ شدعب یدب لوق _هگا

لهچ .هی تسه یزبس یرس هنماد هی فارطا نیمه مد. یم

. اجنوا میر یم هراد هلصاف ابیوال یا هقیقد

هناضرتعم و درک زاب اج هتساوخان میاهوربا نایم یمخا

متفگ:

هوک نارهت وت هگم رهش. میرب تسین بوخ اجنوا _هن

. هکرد میر ؟یم میرادن

تفگ: و دیشک یفپ



مراک .منم هگید وش هدامآ .ورب یگب وت اجهک ره هشاب _

منک. قیقحت رتشیب دایتعا ضراوع دروم رد دش،دیاب مومت

هدرک اهر هرجنپ لباقم لبم یور ار شیاه سابل

مدرک ورف شنیج راولش بیج لخاد ار متسد برطضم دوب.

انوم ی هرامش و مدش قاتا دراو . مدرک ادیپ ار شلیابوم و

شلیابوم رابنیا . متفرگ مدوخ لیابوم اب تقو توف نودب ار

لصو سامت دروخ قوب هچ ره دوب.اما نشور

.هد دنامب باوج یب مسامت باوج هک متشاد ار شراظتنا دشن.

دادرهم هک دوب رد هب ممشچ نآ وره مدرک ربص یا هقیقد

. ددرگن زاب

مود قوب هب متفرگ ار انوم ی هرامش هک دادرهم لیابوم اب

: دیچیپ طخ تشپ شفعش رپ یادص دادو خساپ هدیسرن

هدش؟ یروط ناخ دادرهم _سالم

متفگ: و مدز یدنخزوپ

؟ یدیمن ور منفلت باوج یچ هساو قمحا ! گرم _سالمو

درک: یثکم



؟ هبوخ تاج اهربخ هچ یبوخ ، هامیرپ ییوت _

مداد: خساپ هیانک اب

تتلا جخ زا شعقوم امش،هب رس هقدص زا هکعهیلا _ماج

یچ نیبب هشاب نم اب تا شوگ .عفال شابن نارگن مایم رد

کمایپ تهب هک یسردآ نوا هب هگید تعاس کی .ات مگیم

سنج یمهس هس هزادنا متدوخ ،اب یشاب رضاح امتح مد یم

مد.طقف یم تهب ربارب ود هشاب یچ ره شلوپ ، یرایم

نیا زا ییوب مه یا هرذ یتح دیابن دادرهم هشاب تساوح

. هربب ارجام

تفگ: دیدرت اب

. هشیم دب یلیخ هشب هجوتم دادرهم ،هگا یرپ _اما

درک: ییامن خر کالمم نایم صرح و هنیک

نتخورف تمیق هب هدش یتح ؛ یتسین لوپ بندلا هگم _وت

زا کش نودب هک وت بخ یلیخ . تقیفر نیرت کیدزن

یب االمن شابن نارگن یدز. بیج هب یلوپ بوخ دادرهم

دادرهم یراین رد یزاب یشان .هگا ینوم یمن بیصن



هشاب تلیابوم یپ تساوح گناد شش هش.طقف یمن هجوتم

مدیم. مایپ تهب

_ما هدازیرپ #
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و دوب هدیشک رپ شیپ نایلا هبس تبسن میاه مشچ غورف

یتح . دندوب هتفر ورف نورد هب یمک ما هتسجرب یاه هنوگ

هب شیپ سلا راهچ سایق رد مه مرپ و یتشوگ ابیرقت مادنا

ات دیاش . دیسر یم رظن هب رترغ رتوال فیحن بتارم

متیهام و دوخ اب یزابجل جلو رس شیپ حابص دنچ نیمه

هب ،رد ییاهنت اه سلا جنر تسد هک یرهاظ تارییغت نیا



باذج میارب ، مرازآدوخ سفن سوماق رد دوب مدایتعا و یرد

و هنوراو وحااالمت مامت اهزور نیا دوب؛اما سوملم و

یمن ار یگ هتسکش و فعض نیا ونم دندوب قلعم

. مدیدنسپ

هشیر مدوجو رد ناما یب رابنیا ما هتفر دای زا قشع

ار ما یگدنبیرف و توارط شندش زبس یارب و دوب هدناود

. دیبلط یم

یب هنییآ لباقم ونم دوبن هتشگرب مامح زا زونه دادرهم

یریفوت هک مدوب یبان ی هدیا رکف .رد مدوب هداتسیا تکرح

.اب دنیرفایب میاهزور نیا یاه یگدرم پژ نایم یساسا

اب دوبن میور شیپ یاهزور و هدنیآ هب یرابتعا چیه هکنیا

مهاگن . میایب رظن هب هدننک لسک هک متشادن لیامت حلا نیا

تسرد دمآ. رد شدرگ هب متروص یازجا کت کت نایم

زا یفیعض قرب و تسشن ما هدیشک یاه مشچ نایم

نآبالی یتح . دومن دنخبل هب راداو ار میاه بل تیاضر

حتلا دوب هتسناوتن مه شیاوق و ذوفن مامت اب زوس نامناخ

عاعش تحت ار میاه مشچ یگدیشک و مژناگ یشحو و رکب



. هدننک هریخ و دوب اریگ هتشذگ ناکامک . دهدب رارق

رد شدرگ هب میاه مژه نایم و متشادرب ار ملمیر سرب

شار هدنیبب هک دبای هولج ینانچ تساوخ یم ،ملد مدروآ

و متشادرب یهایس دادم . دشابن نکمم شماد زا ییاهر

ردق هچ .ره مدرک لیمکت ار میاه مشچ یرگ هقح تیرومام

یقاب شرکش یاج زاب دوب تسرپ لوپ و زغم یب انوم هک

لقادح و دوب هدادن دادرهم لیوحت خیلا تسد ارم دوب

رد زج یشیارآ مزاول هچ .رگ متشاد ار ما یرورض مزاول

وهب متفر باالیم قطانم یاه هبسنلا دیاب هک یدراوم

مداد،هب یم هولج " کیپ و کیش ار" مدوخ فورعم لوق

هدرک ار اهزور نیا ینیب شیپ انوم دمآ؛اما یمن مراک چیه

یدادرهم اب یراوج دوب.مه هتخادناین ملق ارزا اهنآ و دوب

هاوخ درک یم یگدیسر شپیت و رهاظ هب هزادنا زا شیب هک

. یهدب تدوخ هب یناکت هک درک یم تراداو هاوخان ای

اما مدوبن رژبل قفاوم نادنچ و متشاد یکچوک یاه بل

هوهق و گنرمک تام مارژبل هتفرگ باق یاه مشچ نیا

. دیبلط یم ار یگنر یا



فرط ود هب طسو زا هناش اراب ما هدروخ رف یاهوم

میخض نادنچ هن زاشلا ییابیز وابحتلا مدرک میسقت

ما یتشپ هلوک نورد یاه سابل . متخیر نوریب مگنر یکشم

ار ییوتنام اهنآ نایم زا ندرک یعس و متخیر نوریب ار

نیا یرغ وال دشاب هدیبسچ و بذج یمک هک منک باختنا

. دزاس ناهنپ دوخ سپ رد میاهزور

یور ات شا یدنلب هک مگنر یلمخم نشور گنر یوتنام

و متشادن دوخ هارمه یرطع دوب. هنیزگ نیرتهب دوب میوناز

دادرهم یصخش یاه هلیسو هب ندرب شروی زج یا هراچ

و مداتفا مگنر یریش تفاب دای قاتا زا جورخ ماگنه . متشادن

ما هلوک نایم و متسشن نیمز .فک متشگزاب مقاتا هب اددجم

یبش امتح دوبن ما هلوک لخاد . متخادرپ شیوج و تسج هب

مسدح . متشاد نت رب دوب هدروآ اجنیا هب ارم دادرهم هک

غولش نادنچ هن دمک لخاد ار متفاب و دمآ رد بآ زا تسرد

نم هارمه دیاب امتح زورما تفاب .نیا متفای قاتا ی هشوگ

یلومعم تفاب کی هک دنک یم رواب یسک الهچ .صا دشاب

میگدنز صخش نیرتزیزع ندرک راگدنام ییاناوت دناوت یم

؟ دشاب هتشاد ار



نم هک دشاب هتشاد دروخرب یروج اهزور نیا تشاد دصق

باسح ،چیه یماح و یجان شقن زج دیایب متسد راک باسح

ار ما یگدادلد و یگتسباو وبلا منکن زاب وا یور یرگید

شدوخ هک درک تالشیم ریسم لوط .مامت منیچب اج نیمه

یاه هاگن اب تاعفد هب اما دهدب ناشن توافت ویب یداع ار

هلصاف دشوبال یم هریخ متروص رد یمشچ ریز و هاتوک

ار شیاوه دش.حلاو یم ادج متروص زا تخس شهاگن

هدرک مامت شقح رد ار یسنج ودب مدوب هدرک بلقنم

و مدوب تذل قرغ مدوخ تولخ رد تباب نیا زا ردقچ . مدوب

دوش. بآ ملد رد هک دوبن ییاهدنق

ینامرد و تسرد زکرمت و شوه هک متشاد کش ال صا

یمک ار نیشام ی هشیش . مشاب هتشاد شا یگدننار یور

یم نیشام لغب هنییآ رد حضاو ار مدوخ مداد.دیاب نییاپ

ساوح و شوه یتح ما هدش هتسارآ و دیدج ی هرهچ مدید.

تخب دادرهم هب دسرب هچ دنارپ یم مه مدوخ رس زا ور

هامیرپ راثن یباذج دنخبل مامت یگتفیش دوخ .اب هتشگرب

دادرهم تمس و مدرک راثن هنییآ هتفرگ باعل و گنر

مدوخ واب متخادنا شساوح یب خر مین هب یهاگن . مدیخرچ



نم زا ندش رود مدق کی مرایب ترس "بالیی مدرک همزمز

مکرت هشیمه هساو یاوخب هکنیا هب هسرب هنک،هچ تزجاع

ینک"

_ما هدازیرپ #
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شتسار تسد ، دومن سح دوخ یور ار مهاگن ینیگنس ایوگ

نم تمس شرس و درک اهر نامرف یور ارزا

: دیسرپ دزو یزیمآ ماهفتسا دنخبل . دیخرچ

ینک؟ یم مهاگن کوکشم هدش _یچ

: مدرک روج و عمج ار مدوخ و متخادنا یاباال هناش



. یچیه _

لگ شنطیش و دیبسچ تفس شتسد ارابود نامرف هرابود

درک:

رتو زومرم میش یم رت کیدزن هوک هب یچ _ره

هنکمم هک هراد ییاه تمسق هی اجنوا یش. یم رت کانرطخ

روت رکف اشهاوخ ، هسرن سک چیه هب عافد یب نم یادص

هش هک ییاه مشچ نوا اب اصوصخم . شابن مارب ندرک نهپ

تمیلست دوز یلیخ هک تسین دیعب چیه یدرک نوش الیی

و هوک باالی یشکب ونم هک ترس هب هنزب دیاش ال مش.صا

. یشابن اهنت لقنم رس هک ینک مداتعم روز هب یا هشوگ هی

رد زنط و یخوش الحتلا صا و درک یم تبحص زیر هی

دوب اجنیا نم زج یرگید یسک دیاش ، دوبن ادیوه شا هرهچ

تبحص شیاه هغدغد و ینارگن زا هک درک یم روصت

دنک: یم

هکنیا هساو فرط اههک هلجم نیا وت مدنوخ یردقنا _



شنز ادص رسو یب هتشادرب هداتعم ارچ هک هدن ریگ شنز

. هدرک داتعم ور

تفگ: و درک وحهلا متمس یا هنارادیرخ و هاتوک هاگن

وت تکرح نیرتکچوک . هسکعرب هیضق ام دروم _حاالرد

منک عمج اج هی ور مساوح دیاب هکانرطخ و کوکشم مه

ینک. یگنفم تدوخ لثم منم ینکن سوه هک

یتح رگا نامرآ درک. یم زیربل ار مربص ی هناتسآ مک مک

حلا نیا اب دوبن شیاه تبحص رد مه یدب تین چیه

و دمآ یم خلت مقاذم مههب شراد روظنم فرح نیرتکچوک

دح زا رتارف وا زا مراظتنا مه دیاش مدش. یم روجنر عیرس

هشیمه هکنیا دوجو .اب دوبن هنوگ نیا دادرهم اما دوب نکمم

نابز اررب رهکالیم اورپ ویب تشاذگ یم مرس هب رس

شیاه هیانک و یخوش نزوس رس هاگچیه مه زاب دروآ یم

هک یسنج ره اراب شندز فرح و درک یمن هدرزآ ارم

. متشاد تسود دوب

متفگ: هناضرتعم و مداد رارق متباصا دروم ار شفتک



وت هک هنک یم رکف هنودن یک ،ره فابب فیجارا _مک

یتراپ وت تاپ هی زورید نیمه .ات یرهاط و کاپ دازردام

دوب.حاال ومد دود و بورشم طاسب وت تاپ اهوهی

. یشک یم بآ زامن هباماج یدیسر

ارربکالمم یعونصم شجنر و متفرگ یور وا زا زان اب

: مدیشخب

. مشاب هتشاد تراک هب یراک هشاب مه تادخ الزا _صا

متمس یهاگن یمشچ ریز و درک ارمک نیشام تعرس

هب رهاظت و مدوب هدیخرچ هرجنپ تمس .ماکال تخادنا

تفگ: رواب وان هتفرگ . متشاد یتحاران

؟ یدش تحاران هامیرپ _

مفارطا رظانم ارهب مهاگن مدرک یعس و مدادن یباوج

. مزودب

اجنامه دادو یاج ما هناچ ریز روز ارهب شیاه تشگنا

. تشاد هگن هنوگ شزاون

یمک متساوخ .طقف متشادن ور ترازآ دصق نک رواب _



تخس تهب یدایز تاظحل نیا هکلب منک یخوش تاهاب

مگ یمن تهب هگید یش یم تحاران .هگا هرذگن

! یداتعم هچرگ . داتعم

رتمک هکدنام یم شدای دوب.دیاب شقح شندیشک زان یمک

شزاون و زان مه یفرط وزا دهد رارق وسژه ارم

درک. یم رت قیمع ار شا یبلق ششک هتساوخان

دش: رت هنامولظم شیادص نت رابنیا

ترذعم تزا یروج هدن،هچ همادا منک یم شهاوخ یرپ _

؟ دوبن ملد وت یچیه ینک رواب هک ماوخب

وزان رهق هک روط نامه دوب، غورد شا هنامولظم نحل

وا دوجو رد ندش مولظم ال دوب.صا غورد نم ندرک

هدافتسا شح صال نیرخآ زا تساوخ دوب.یم هدشن فیرعت

ارم لد شنیگمغ حتلا ابنآ شدوخ یخلا دنکوهب

ار شیاهدنفرت مامت هک مدوب وا ریگرد یردق هب ؛اما دنازرلب

مولظم ی هرهچ روصت اما مدرک یمن شهاگن . مشاب رب زا

وهچ دوب هدرک روج ارم ی هدنخ طاسب رایتخا یب سا هدش

. طیارش نیا رد میاه هدنخ لر تنک دوب تخس



ورف شملا نایم ار ما هناچ دشو جراخ ملر تنک زا ما هدنخ

نانچ مه دادرهم تسد . مزاس ناهنپ ار ما هدنخ هک مدرک

یربخ هک درب وب شندروخ ناکت وزا دوب ما هناچ ریز

ار لغب هنییآ یور دادرهم ی هریخ هاگن باسح . دشاب یم

هب مکحم تشم . متخاب یگداس نیمه وهب مدوب هدرکن

تفگ: یبصع و هدروخ دزواج میوزاب

ور مدوخ مراد ور،نم وت یدنخب بآ ،ور گرم ، تفوک _

و عفر ور مناخ یتحاران هک مشاب یهار بندلا مشک یم

! یدنخ یم نم شیر هب یراد ریز نوا منک،وت عوجر

متفگ: و مدیدنخ دنلب و هنادازآ رابنیا

ینک یشک تنم یتساوخ یم هک یتقو تا هرهچ روصت _

دوب. یگتخاس منئمطم هچ دوب.رگ باذج و راد هدنخ

تفگ: دزو یصرح رپ دنخبل

نم یداد بیرف نمو میدش.وت ری هب ری هک رکش ور _ادخ

کاله مرس مراذ یمن مه طیارش نیرت ینارحب ور.وت وت

هرب.



مک ناراب میدش. هدایپ ود درک،ره کراپ ارهک نیشام __

رتو فیطل ربارب نیدنچ ار اوه و دیراب یم منمن یناج

هب هناش دزو رود ار نیشام دادرهم دوب. هدرک ینتساوخ

تسشن متروص یور شرهم رپ هاگن . داتسیا مرانک ما هناش

تفگ: و

اما هشب رت دنت نیا زا نوراب تدش هک دایمن رظن _هب

. هشاب درس باال نوا دیاش رادرب ور تفاب طایتحا ضحم

رتدرس اوه عافترا رد هک تشاد لا متحا دوب، ابوا قح

اما دوب طبر یب دیاش دنام. یم یاج دیاب متفاب ؛اما دشاب

ار دادرهم اهدعب تشاد ناکما دوخ هارمه متفاب ندرب

. مشاب هتشادن

یم باال.منوا میرب دیاب ور ریسم همه .نوا دهاوخ یمن _هن

. متسد ور هنوم

داتفا هار هب ولج هب ور هک دادوردحیلا ناکت یرس

تفگ:



راظتنا یدز زرل گس باال دوب.نوا نتفگ ام زا هشاب _

تا هساو منکو عمج مزیه اه ملیف نیا لثم شاب هتشادن

منک. نشور شیتآ

و دوب هتفه طسو . مداتفا هار هب دادرهم زا تیعبت مههب نم

گرب . درذگب نامرانک زا یرباع هک دمآ یم شیپ تردن هب

عضوم زونه ناتخرد هدروخ سیخ یجنران و درز یاه

ورپ ابیز ی هولج و دندوب هدرک ظفح ار ناشدوخ یزییاپ

. دندوب هداد یناتسهوک ی هرظنم نآ هب یراگن و شقن

هت نامیاه فرح و مدرک یم تکرح دادرهم شوداشود

دوب یبجو کی هلصاف مههب رانک نامیاه تسد دوب. هدیشک

یتخرد ورپ ضرع مک ریسم دوب. هدشن هدینت مه رد اما

هب بیجع هدروخ ناراب و فیطل یاوه و دوب نامیور شیپ

و بوخ زیچ درک.همه یم یربلد و دیبسچ یم لد

دروخ یم هرگ مه رد دیاب هک ییاه تسد زج دوب هنارعاش

دوب. هدروخن و

ار تعیبط نیا هوکش دیزو یم هک یدرس ابیرقت میسن

یکی هب یبیجع لیم هک ییاه تسد اما دوب هدرک فعاضم



دز. یم قوذ رد روج دب دندوب رود مه وزا دنتشاد ندش

نداد تسد یتح هک یدادرهم و دوب نامیاه مدق یادص

یم اعطق دوب، هدرک مورحم ونم شدوخ ارزا یلومعم

؛اما دریگب لگ ارمه ییادیش زرد نیرتکچوک تساوخ

تین هکنیا هن رگم مداد؟ یم ارهبوا هزاجا نیا نم رگم

. تشاد توافت نامسآ ات نیمز وا تین نماب

تسد ریسم ششک و روش رپ ما هدز خی یاه تشگنا

نما و مرگ تشهب نایم دش لح و تفرگ شیپ رد ار شیاه

زجاع مراک طلغ ای تسرد نایم مه زونه . شیاه تسد

شتسد س هطساو هب متسد ندش هدرشف هکاب مدوب هدنام

تسد نتفرگ بات و بت نم،رد زا رتشیب مه هکوا متفایرد

اوه دوش یم رگم ال .صا تسین مه نم زا رتمک دشابن میاه

یب نینچ نیا ریسم ودشاب ساسحا ورپ فیطل نینچ نیا

هدز ومن گنر گنر هنوگنیا ناتخرد . نونجم و رباع

... دشابن شیانمت رپ یاه تسد نایم نم تسد و دنشاب

_ما هدازیرپ #
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ساسحا ورپ فیطل نینچ نیا اوه دوش یم رگم ال صا

هنوگنیا ناتخرد . نونجم و رباع یب نینچ نیا ریسم ودشاب

رپ یاه تسد نایم نم تسد و دنشاب هدز ومن گنر گنر

. دشابن شیانمت

هب ندیبسچ تلوهس هب یارب دش یلپ شیاه تسد نتفرگ

و دوبن یضاران تیعضو نیا زا مه دادرهم شا؛ هنت

ره جاوما درک یم دادیب ام نیبام هک یروضح یامرگ

دوب. هدرک نک هشیر ونب خیب ارزا یدرس

ار دادرهم هک یتوکس زج دوب لآ هدیا و بوخ زیچ همه

مدروآ شیاه تشگنا هب یراشف داد. یم ناشن رکفتم تخس

هزیر گنس متشاد یم رب هک یمدق ره اب ماوت هکیلا وردح



همزمز ، مدرک یم باترپ ولج هب مشفک کون اراب یا

: مدرک

؟ دادرهم ینز یمن فرح _ارچ

میاهوم یور شساوح ویب تام هاگن . دیخرچ متمس شرس

: دیسرپ و تسشن دوب هتخیر نوریب زاشملا هک

مگب؟ یچ زا یراد تسود منود _یمن

دوب داتفا مناج رب یا هروخ دننامه دوب زور ود هک یلا وس

ددرم دش. یراج منابز دشورب بلطواد همه زا رتدوز

.بل دشاب هتشادن یدنسپان تروص هک مسرپب هنوگچ مدوب

: مدیسرپ و مدیچرب

باوج هناقداص ینزب فرح یچ زا مراد تسود مگب _هگا

ید؟ یم

نآباال زا دیاب هک یا هلپ گنس تمسق ی وحهلا ار شهاگن

داد: ناکت یرس و درک میتفر یم

؟ یدینش نم زا یغورد لا حبات هگم _هرآ



یکی . مدرک ثکم یمک و مدیشک یگدوسآ رس زا یسفن

منهذ رد متشاد ار شندیسرپ دصق هک یلا وس یرابود

ریثات دوب،ابحتلا یتنحم ره اب هرخ وباال مدرک بترم

: مدیسرپ یراذگ

ینک، مکرت مندش کاپ دعب هک درک یمن طرش نامرآ _هگا

مزاب ایهک مرانک یدنوم ؛یم یدوب تدوخ راد رایتخا ینعی

؟ یتفر یم

یتسد دش. هتشادرب مشود زا یراب راگنا وسملا شسرپ اب

شناهد هب ینامز ره زا رترظتنم و مدیشک میوربا رانک

وط مدرک یم روصت هک یزیچ نآ زا شتوکس . متخود مشچ

مدیشک هتسهآ ار شتسد . درکن زاب بل زا دشوبل رت الین

. مشاب یم رصم مباوج نتفرگ رد هک مهد ناشن ات

چیپ،اب رد وچیپ دوب گنت هبباال ور یگنس هلپ ریسم

هب شساوح نامزمه و تشاذگ لوا ی هلپ یور مدق طایتحا

. مروخن زیل هدروخ سیخ ی هلپ یور هک دوب نم

متمس یا کالهف دش،هاگن غراف نم لداعت زا هک شساوح

: تخادنا



مد. یم باوج یسرپب نیا زا ریغ یلا وس _ره

: متفرگ وا زا یور و مدز یخلت دنخزوپ هدروخ اج

یلا وس چیه نیا زا دوب،ریغ نیمه وسملا طقف نم _اما

. مرادن

چیه رگید و تفرگ ارف شار هرهچ یتیاضران زا یحرط

هدز یکیرات رد یریت مدوخ یخلا هب زور دزن.نآ یفرح

نیچمه نامرآ هک هتادخ زا مه دیاش هک" مدوب هتفگ و مدوب

خال نم یگدنز یوشبلب زا هشیمه یارب و هراذب یطرش

روخ رد هک یزرحم باوج مه زور نآ یتح ." یشب ص

، تشاد ندنام هب یقایتشا دوب.رگا هدادن ملیوحت ، دشاب وسملا

ندوب درک. یمن للعت مه یا هیناث یتح شنتفگ یارب نیقی هب

اسرف تقاط یرود و یتخس سلا همه نآ دعب ار دادرهم

لد مامت اراب شندوب یامرگ و شیاسآ . متسناد یم دوخ قح

متساوخ ،یمن یلیم ویب هارکا هناب ؛اما مدوب اریذپ ناج و

رهحلا .هب دهاوخب دوخ رانک ارم یتسیاورد ور رس

و تشاد ریفوت نامسآ ات نیمز نمابوا یگدنز طیارش

، تشاذگ یم رانک ار وعالهق قشع ثحبم رگا مه وا دیاش



مک مک هچ .رگ دبرچب شساسحا رب شقطنم هک تشاد قح

کی .اهنت مدوب هدش نیبدب مه شساسحا و قشع هب یتح

ههام یود هجرف نیا تشاد دصق داد؛ یمن دیدرت یوب زیچ

سلا راهچ هک ینادجو باذع مامت هک دنامب مرانک ار

ار شرمع ی همادا دنکو یشک ارمهلا دوب شریگ نابیرگ

دنک. رس هدوسآ ابیخیلا

هطبار رد ار رخآ و لوا فرح هک یتیعقاو اب ندمآ رانک

یبیجع زرط هب دوب.مبلق هنکمم راک نیرت تخس دز، یم ام

رپ شیپ تاظحل هکات یرکب یاضف نیا مامت و دوب هتسکش

هدننک رجزنم میارب دز یم ارملق یتسه گنر نیرت هوکش

رگید ی هتفه ود دادرهم دوب رارق دش.رگا روآ ناقفخ و

روضح هظحل .ره دورب حاال نیمه دوب رتهب سپ دورب

و دوب یراج میاه گر رد هک یداوم نآ زا یتح شرتشیب

رگناریو رتو برخم دوب، هدرک لتخم ار ما یداع یگدنز

مبای،اما ییاهر داوم نیا زا متسناوت یم یزور دیاش دوب.

و دناسر یم مبل رب هرذ هرذ ار مناج مود دایتعا زا ییاهر

درک. یم ما هلا چم هنامحر یب



نایم ارزا متسد هک هکقتالمنک دش ثعاب تاروصت نیمه

یاهتسد هب ریحتم هیناث زا یرسک .رد مشکب نوریب شتسد

متسد نتشاد هگن تفس واب درک یهاگن نام هدروخ هرگ

داد. ناشن شنکاو

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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زورب وسملا ربارب رد هک یتوکس زا یتح شتکرح نیا

شا هدنیآ رد نم هک یتقو دوب. رت زیمآ نیهوت دوب، هداد

ما هقدص ار شتبحم و رهم هک تشاد انعم ،هچ مدوبن میهس

رتدوز و متشاد ار هبوا یکیدزن بلط مدوخ هچ دنک.رگ

یم قل نادند نیا یارب یرکف دیاب ،اما مدوب مدقشیپ وا زا

. مدرک



زا متسد ندش ادج واب مداد متسد هب یتکرح تدش اب رابنیا

یتح و مداتفا رتولج وا زا هلپ ود یکی . متفرگ مه هلصاف وا

منک. دصر ار ششنکاو ات مدرکن شهاگن مه یا هظحل

درک: میادص ریگلد و قمر یب طقف

... یرپ _

و تخوس مزور حلاو یارب ملد درک ادص ارهک ممسا

یارب مدیدرت درک. زاب اج میولگ رد یا هدناوخان ضغب

و تفر نیب زا یلک هب مهد ماجنا دوب رارق هک یراک

ان یاه هلپ یتخس هکهب هکیلا دش.ردح نادنچ ود منانیمطا

مبیجزا ار ملیابوم متفر، ارباالیم هدروخ سیخ و راومه

سرریت رد هک متشاد هگن متسد رد یروط . مدیشک نوریب

و مدروآ ارباال مایپ لا سرا هحفص . دشابن دادرهم هاگن

یللجم و گرزب ناروتسر .مسا مدرک سمل ار انوم هرامش

ظفح ار دروخ یم مشچ هب شیوگول اجمه نیمه زا هک

: مدرک پیات و مدرک

اتنچ تسین تخس شندرک نادیپ ، هدیکرا ناروتسر _

زا یدرکن ادیپ .هگا دنتسه مه رانک باالیچیپ ناروتسر



هشاب تساوح . شاب اجنیا هگید عبر .هی سرپب اهراد هزاغم

این. ولج مدادن مایپ ات

یور تفر متسد مدش. تحار شلا سرا تباب زا هک یخملا

دش: دنلب دادرهم یادص هک یشوگ ندرک لفق ی همکد

. یرپ هشاب تساوح _

هلپ یور ،میاپ دیوگ یم هچ منیبب هک شفرط مدنادرگرب رس

ولبق دروخ رس دوب هدناشوپ ار شحطس بآ هک یسیخ ی

ارب هاتوک ی هلصاف دادرهم موشب نیمز رب شقن هکنیا زا

مه مداتفا یم یتح . تفرگ ارم تشپ وزا درک یط هلصاف ال

شتیاهن و دهد یور دوبن رارق یمهم نادنچ یا هثداح

هرامش هب مسفن و مدرک یهت .اماقبلا مداتفا یم نیمز یور

ناکت و دوب هتفرگ شوغآ هب ارم تشپ زا دادرهم . داتفا

یوهایه مدوب هدنام دوب مک منداتفا شیوشت . دروخ یمن

رب رد ارم ینارگن ارهکاب دادرهم رگ تیامح شوغآ

یم شمضه هنوگچ و متشاذگ یم ملد یاجک دوب هتفرگ

مدرپس شوگ و مدیناخرچن شتمس ارمه مرس یتح . مدرک

نینط مشوگ رد ینتساوخ و ،مرگ شیاه سفن یادص هب



یم رب ممارآ ان دوجو اررب شمارآ دشو یم زادنا

. دنادرگ

هب ور یمدق دوش.اب مناشوخ شوخ دادن جملا نآ زا شیب

تسد هب تنوشخ اراب متسد دشو ادج ممسج زا ولج

: تفرگ

ولج یشو یم ادج مزا یایم رد یزاب سخت یچ هساو _

. نیمز یرب خم اب دوب هدنوم مک یر.مک یم ولج

تاساسحا اب دوب،ماوت دایز میاه تشگنا یور شتسد راشف

مدز: بل هناجوجل درک یم اررپ مدوجو هک یضقانتم

یش. خالص مرش زا هک یرادن اه سناش نیا زا سرتن _

بندلا ارم یدنلب یاه مدق هکاب ردحیلا هبکالمم انتعا یب

: دیسرپ دناشک یم دوخ

ساوح و شوه هک یداتسرف یم مایپ یتشاد یک _هب

؟ یتشادن

، تشادن نظءوس و کش یوب شلا وس هک متسناد یم

یم یعس و تشادن ینز نماد و دیدرت هب تداع هاگچیه



وسلا .طقف دشاب نیب شوخ یعوضوم ره هب تبسن درک

ره هک متشاد همهاو . دروآ رد مراک زا رس هک درک یم

ساسحا دوش. ور شلباقم متسد و دور ماول هشقن هظحل

. دوبن یتحار راک شنداد بیرف متشادن یبوخ

اج اپرب منحل رد شیپ تاظحل یروخلد ی هدنام هت

: مدرک همزمز درس دوب.

ارچ هک ننودب نتساوخ ،یم نداد مایپ مراک لحم _زا

. مراد تبیغ

: دیسرپ دادو ناکت یرس

دوب؟ یچ تلغش _

یشیارآ نارگ یاه کرام و مزاول هک دنادب متساوخ یمن

ی هدنام منک،هت یم لقتنم سنلا نآ هب سنلا نیا ار،زا

یب وسلا .هبتالیف مدرک یم ظفح شلباقم دیاب ار مرورغ

متفگ: لیم یب مباوج

ی هرابرد مرادن تسود ، سرپب یراد یا هگید _وسلا

. منزب فرح یسک اب میراک لئاسم



هدنخ واب دیشک شرپ هرهچ زا یتحاران و مخا هرخ باال

تفگ:

هظفاحم وت ردق مه یزکرم کناب سییر ور، مناخ _هوا

نوتیراک ی هطیح هکهب یلا وس هگید مشچ . هرادن یراک

. مسرپ یمن ور منزب همطل

مقاذم هب شا یخوش هک مدوب هتسکشلد شتسد زا یردق هب

هدنخ و یخوش هکاب مداد یمن هزاجا .هبوا دیاین شوخ

دنک. گنرمک منهذ ارزا مباوج یب وسلا

ریسم و میدرک یط ار اسرف تقاط یاه هلپ نآ هرخ باال

شیپ رد اهار هزاغم اهو ناروتسر رسباالیی

یزیچ وهچ دیراب یم لوا تعاس زا رتدنت ناراب . میتفرگ

! رتهب نیا زا

و مدرک هلا چم ار مدوخ میدش رود اه ناروتسر زا هک یمک

زرل هک متفر ورف مشقن رد ردقنا . مدرک لغب ار میاهوزاب

شرس و تفرگ ار میوزاب دادرهم . تشذگ مندب زا یدیدش



درک: مخ متروص تمس ار

؟ هامیرپ هتدرس _

: مدرک شهاگن زجع اب

. یلیخ _هرآ

زا هک دوب یدهاش دوب هدش زمرق امرس رثا رد هک ما ینیب

دوب. هدیسر بیغ

تفگ: و دیشک فلا خم تمس ار میوزاب

ندید ال صا وغامد داتعم . یروخ یم امرس میدرگرب _سپ

. هرادن

هبنپ میاه هتشر مامت میتشگ یم زاب ؛رگا میتشگ یمرب دیابن

مدز: بل هناضرتعم دش. یم

یمن نومندموا زا مه یتعاس هی زونه . میدرگ رب اجک _هن

. میدرگرب شدعب میرب راشبآ یکیدزن ات لقادح . هرذگ

درک: همزمزو درب شا هنیس کیدزن ار مرس

یروط نیمه ، یشب ضیرم مسرت یم مزیزع هتدرس _هخآ



ضیرم هک هسرب هچ یراد درد نوختسا یداع ماوتحتلا

. یشب مه

: مدرک هدافتسا وس شرهم و یکیدزن زا

؟ یرایب مارب ور متفاب تنیشام لخاد زا یر _یم

تفگ: یا هتسشن تریح هب یاه مشچ اب

هش،یم یم درس باال نوا رایب مه ور تفاب متفگ هک _نم

. مدرگرب اجنوا ات یروج هچ هرابود . ههار ردقچ ینود

متفگ: و مدرک نازیوآ ار منیریز بل

یم رب رتدوز ، یرب اهنت تدوخ دادرهم هگید راین هنوهب _

اجنیا مینوت یم یرتشیب تعاس شدعب شضوع . یدرگ

. مینومب

نانکرغرغ ، دیخرچ تشگرب ریسم تمس و تفرگ ار متسد

تفگ:

.لثم هرادن هک ییاهرسدرد هچ داتعم ابهی یگدنز اعقاو _

تسد یدیم راک یتشادنرب ور تتفاب نییاپ نوا مدآ هچب



مدآ.

متفگ: یعنصت یروخلد واب مداتسیا تکرح زا

متفاب نودب ای هنوخ میدرگرب راین.ای داوخ یمن ال _صا

میدب. همادا ور ریسم

: تخادنا متمس یهاگن مین صرح و مخا اب

قیچ نیاآال زا یکی یوت ایب نم هارمه . هدرکن المز ریخن _

. مدرگ یم رب دوز ،نم نیشب اه ناروتسر یاه

یا هرذ نودب هکنیا ،زا تسشن ما هرهچ یور تیاضر درگ

تمس . مدوب دونشخ درک یم ارجا ار متساوخ کش

بوخ اه ناروتسر کیدزن . میتشگزاب اددجم اه ناروتسر

دوب. هطقن نامه مدصق مه شلوا الزا دوب،صا

زا هکنیا زا لبق رخآ ی هظحل . متسشن یبوچ تخت یور

مدرس ی هنوگ داد. ملیوحت یقیمع و مرگ ،هاگن دوشب ادج نم

هک شتسد یامرگ یاج دش. ادج نم وزا درک شزاون ار

تمادن و یلد ود رورک رورک دوب هدنام اج متروص یور

.... تخادنا وپاکت هب مدوجو رد ار
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یاج دش. ادج نم وزا درک شزاون ار مدرس ی هنوگ

رورک رورک دوب هدنام اج متروص یور هک شتسد یامرگ

. تخادنا وپاکت هب مدوجو رد ار تمادن و یلد ود

دادرهم رخآ هاگن .دای دوب هدنام فیلکت بال متسد رد لیابوم

تسس ار میاپ و تسد نینچ نیا شغیرد یب یاه تبحم و

دوب. هدومن

تسد نیب لیابوم و رایع مامت جازم یمدمد کی مدوب هدش

دوب. شدرگ رد مبیج و



ممیمصت ندرک وتمالیش ینامیشپ ات یدایز ی هلصاف

هدادن باوج ار وسملا دادرهم ، داتفا مدای زاب هکدوب هدنامن

یم ار دنیاشوخ ان موهفم نارازه شندادن باوج دوب.

یور ار یفعاضم مغ ندش لیمحت و یچوپ سح . دناسر

دوب ینم زا لکشم ؛ دوبن دادرهم زا لکشم . دناشن یم مبلق

شیب وا یور و مدوب هتفرگ یدج یدایز ار هیضق نیا هک

هتفه ود رهحلا،دعب .هب مدوب هدرک زاب باسح هزادنا زا

تخس یگدنز هرابود و مدوب ییاهنت هب موکحم زاب رگید

وع قشع هب یدیما مه .رگا متفرگ یم شیپ رد ار شیوخ

یم میاهر ، مندرک کرت تروص رد مه زاب دوب شا الهق

. مدنام یم اهنتو درک

یفاک مهم تلع ود اهنت منک باجم ار مدوخ هکنیا یارب

ریقحت دروخرب و دنام باوج یب هک دادرهم زا دوب؛وسملا

یاه هنزور .مامت تشاد نم اب حبص رس نامرآ هک یزیمآ

انوم ییوگ . مدرک یریگ هرامش هرخ دشوباال هتسب ینامیشپ

لوا دوب.قوب هتسشن راظتنا هب نم گنز هب شوگ مه

مداد.کی ارهبوا مقیقد ناکم سردآ دادو خساپ هدروخن

تفر نم تابساحم قبط و دیشک یم لوط شندمآ ات یعبر



درب. یم نامز یتعاس مین لقادح دیاب دادرهم تشگرب و

هک مدییاپ یم ار هدودحم ونآ دوب فارطا هب ممشچ مادم

. دوشن ادیپ دادرهم ی رسوهلک

یاه نادلگ ماسقا و عاونا مدوب هتسشن هک یقیچ آال یولج

اهار نادلگ انوم . دندوب هدش فیدر ینیئزت تشرد و زیر

هاگن . تسشن تخت یور مرانک نانز سفن دزو رود

زومرم رخآ تسد و دناخرچ طیحم رود شار هنافاکشوم

دوب هدیشک شتروص یولج یروج ار درک.ششلا مهاگن

ییاسانش و دشاب دید ضرعم رد رتمک شتروص یدرگ هک

ار شتسد .چم دشابن اه یتحار نیا هب دادرهم طسوت شا

هفاضا کالم چیه نودب . مدرک شدنلب تخت یور وزا متفرگ

ودباال .ره مدناشک ناروتسر تشپ تمسق تمس ار وا یا

یا هناخدور هب شنییاپ تمسق . میداتسیا یدنلب کی ی

رگید تخت دنچ نییاپ ،نآ هناخدور رانک و دوب هدش یهتنم

سک چیه هتفه طسو یتولخ رطاخ هب دوب.اما هدش هدیچ

هداتسیا هک یا هطقن نآ هب لک ورد دوبن اه تخت یور

اراب شا هدش کشخ یاه .بل تشادن فارشا یسک میدوب



شفیک لخاد زا دنزب یفرح هکنیا زا لبقو درک رت شنابز

وس ره هب شمشچ کمدرم طایتحا ،اب دیشک نوریب یزیچ

داد. رارق متشم لخاد ار هتسب و دیخرچ

مسرب اجنیا .ات مشکب یتحار سفن ،هی تتسد مدب ونیا _لوا

یم ول هگا باالتس شمرگ مدش. هدنز و مدرم راب رازه

یا هرذ هگا هشاب تساوح یلیخ مه دوب.وت راز مراک متفر

هک نک نوهنپ اج .هی هریم داب هب تنامدود ینک یطایتحا یب

همه زا اه؛لوا هربب ییوب دادرهم ادابم . هسرن مه نج لقع

. مارب هش رسدرد ماوخ ،یمن هبسچ یم ونم رخ

: مدرک اوجن هتسهآ و مدز یتام دنخبل

عبنم وهی یدرک یطبخ هچ همهفب دادرهم یسرت یم _هیچ

یدب. تسد زا ور یساسا دمآرد

شمشچ ی هشوگ هب ینیچ و تسیرگن ار متسد شیوشت اب

داد:

او نوا رتدوز ، هامیرپ تسین اه فرح نیا تقو _االن

منک. یزاس اج ییاج هی ور هدنوم



یتخس ارهب مناهد وبآ مدنادرگرب ار ما هتسب تشم

رد یتح هک مدرک یم زاس اج اجک یتسار مداد.هب تروق

رد هک مباروج و شفک . دوبن شنتفر ول لا متحا مه یدص

هنیزگ نیرت سرتسد لباق مه .مفیک تشاد باالیی یاطخ دص

و جاه هاگن لباقم رد هلصاف دزوبال مرس هب یرکف دوب.

همکد وود مداد ارباال .شملا مدرک یلمع انوم ی هدنام جاو

ناهنپ مریز سابل نایم ورد مدوشگ ار یوتنام باالی

. مدرک

ناماوت دش. هتفکش انوم توهبم یاه بل ور هدنخ هرخ باال

: دیسرپ یزیمآ تنطیش دنخبل اب

ینب چیه تسد ینعی ؟ هنما هتشاذگ هک ییاجنوا ینئمطم _

هسر؟ یمن اجنوا هب یرشب

میاه همرگس اهتنم متفایرد ار شا هلمج ترارش رپ موهفم

اراب یخوش رس دناوت یم دنکن یخلا هک مدرک مه رد ار

رد هک یشورف مدآ همه نآ دعب صوصخ دنک.هب زاب نم

دوب. هتشاد اور مقح

ندمآ مدوب نئمطم هکنیا دوب،اب هدرک قرع میاه تسد



ار مناما بلق شپت مه زاب اما دشکب ازارد هب یمک دادرهم

متفگ: یروتسد وابحتلا مداد ناکت یرس دوب. هدیرب

ریسم .وت هتشگنرب دادرهم ات ورب رت عیرس هگید _بخ

مشچ وت مشچ ابمه هشاب تساوح یباسح مه تشگرب

. نیشن

تفگ: هناجمس و تفرگ متمس ار شتسد

رارق هتفرن هک تدای باال هتفر تباسح . هشیم یچ شلوپ _

ینک. باسح ربارب ود دوب
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. مدیشاپ شتروص رد یصرح هب هتشغآ دنخبل



! باسح یب باسح _

هب بش نوا هک یباوخ صرق زا ور اه سنج نیا لوپ

هنوبش ور نم ات یتفرگ دادرهم زا هک یلوپ و یداد مدرخ

نک. مک یشورفب شهب

متفگ: راو هیانک و مداد باال یدرسنوخ اب ییوربا

راکهدب نم ماهب یزیچ هی هزات هشاب قیقد تباتک باسح _

یش. یم

تفگ: یخزرب دزو یدنخزوپ

نم تمس تریسم مه زاب هشاب تدای یلو مریم نم هشاب _

مباتک باسح ور دش؛منم نم ریگ تراک راب هتفا.نیا یم

مش. یم قیقد رتشیب

نیا نایم تفگ یم تسار . دیسام میاه بل یور دنخبل

زا رت تخب روش دوب. وا ریگ مراک هشیمه ما یتبکن یگدنز

؟ تشاد دوجو مه نم

انوم دشن. داجیا ما هرهچ رد یرییغت و متخابن ار هیفاق

مامشتسا شا یخسرف دنچ ارزا لوپ یوب هک دوب یدوجوم



هزم شنابز ریز مداد یم جاب هبوا زورما رگا درک یم

متسد رد یلوپ هتشذگ نآ دش.زا یمن منک دادولو یم

. مهدب مه انوم هکهب متشادن

منک. یم یرکف مههی عقوم _نوا

تفگ: دادو یناکت یشک ناشن طخو ارهبعالتم شرس

مر یم تسین یرارصا ؟ هگید دوب نیمه رخآ فرح هشاب _

راد. هگن ادخ عفال

هدش میلست مربارب رد اه یدوز نیا دوب،هب تخس شرواب

.نآ تسا هدز ار دوبن مه مک اضق زا ارهک یلوپ ودیق دوب

هب مناوت یم منک رت بل نم تسناد یم هک یطیارش رد مه

منک. ضرق دادرهم زا لوپ دشاب هکالمز یرادقم ره

ادج نم وزا درک بترم ار شرس یور ار ششلا

و درک یم شا هقردب مرگشسرپ و کوکشم هاگن زونه دش.

ماگنه رابنیا . تشادن لوبق شار یارچ و نوچ یب نتفر

و تپ دنخبل هدش، فیدر یاه نادلگ نامه لباقم زا ندش در



تفگ: ناجیه دزواب ینهپ

ور دادرهم ینییاپ رس ریسم وت هکلب نییاپ مرب رتدوز _نم

فرصم هنک عمج رتشیب ور شساوح مگب شهب .دیاب منیبب

بوکنس هک هراد ناکما نآ هدزباال،ره یباسح شدزمان

. هزوسب شترسح وت زاب دادرهم و هنک

: دیشخرد شا هرهچ رد یسنج دب قرب هرابود

مدرک شترایز بش نوا وگب ور تشاداد نوا هوا؛ _هوا

رکف درک. یم یهن و رما و دروآ یم رد یزاب ردلق یدایز

یم هولق و نید یم لد هوک وت کرت ی هناهب هب همهفب نک

نودب هشب. ؛هچحیلا یدیم باال سنج مرگ مرگ و نیریگ

هراد. ندید ش هفایق کش

اجو زا سلا راهچ نیا رد انوم ؛رگا مدرک رکف یا هظحل

راب نیدنچ اتحبلا انیقی دوب ربخ اب نامرآ و دادرهم ناکم

ازارد دحهب نیا ات یرود ونیا دوب هتخورف ارم هتسب تک

. دیشک یمن

واب مدرب شروی شتمس تردق هکاب دش روطچ مدیمهفن



شله اه نادلگ تشپ و متفرگ ار شیوزاب راشف و باتش

متسد رد اوه رد هکششلا دوب یردق هب مباترپ تدش مداد.

ی هلصاف ندش نیمز رب شقن مهات شدوخ و دنام

.خر مدرک شدنلب و مدرشف یمحر یب اراب شیوزاب . تشادن

: مدیرغ یا هدیباس مه هب یاه نادند اب شخر هب

مرس زا بآ هتقو یلیخ هک نم هساو راینرد یزاب یچوه _

هیبش ور زیچ همه هک مرایب ترس بالیی نکن یراک . هتشذگ

. ینیبب سانکسا

دش: یم هدرشف مگنچ نایم شیوزاب کزان تسوپ

ینک؛ یم هلماعم نم یور هک هشاب مترخآ و لوا ی هعفد _

، مدزن ومد تیا یتفص نوویح نیا یور متسب مشچ رابود

مرد. یم مدوخ ور تنت تسوپ هشب هک موس راب

ارزا دشششلا .مخ مدرک اهر تنوشخ اراب شیوزاب

شلوا هبحتلا شرس یور ار .شلا تشادرب نیمز یور

ژ اسام هب عورش و تفرگ تسد ارهب شیوزاب تشاذگ

شیاه مشچ و هدش خرس درد طرف زا شا هرهچ درک. نداد

داب شا هتسشن کشا هب شیاه مشچ ندید دوب.زا هدش رپ



مناج رب نادجو باذع دشو خیلا هرابکی ماهب ییوگ روز

یدولآ ضغب یادص واب متفرگ ار شتسد . تخادنا گنچ

: مدیسرپ نارگن دوب، بیجع مه مدوخ یارب هک

؟ تفرگ تدرد انوم _

درک: همزمز یا هتفرگ یادص واب دیشک مشخ اراب شتسد

ترس یور راذب متساوخن متلوپ ال مرب،صا راذب نک _ملو

نک. اولح اولح

و دوش.رکپ در ملباقم زا هک مدادن وجملا مدش شهار دس

متفگ: راذگ ریثات

لوپ منوت یمن مه دادرهم .زا مرادن لوپ ما یریلا نم انوم _

شلا هکهبملاونم هنک سح ماوخ .یمن مریگب ضرق

یدعب ی هتفه تسین رارق هگم ال .صا مراد یتشادمشچ

. هشاب وت هساو کال مهام نیا قوقح ، مریگب قوقح

و تفرگ ارباال شرس شهودنا قرغ ی هرهچ ابنآ

درک: زیر یمشچ

ینک. راکنا و شریز ینزن ادعب مشاب هتفگ نیبب هشاب _



متفگ: و مدز نانیمطا ی هناشن هب یکلپ

رطاخ هکهب متسه وت لثم نم هگم ، شاب عمج رطاخ _هن

منک. ضوع گنر مادم لوپ رازه ود

بارطضا . دیخرچ متمس هرابود هک دورب تشادرب یمدق

. متشاد ار دادرهم ندمآ

هیچ؟ هگید _

داد: خساپ ددرم

وت هک هدیمهف یقرق رسای . تسین بوخ ال صا عاضوا یرپ _

دوب گنت شقلخ یباسح حبص ، یایمن نم هارمه هزور ود

مرایب تریگ هدش روط ره هکدرک یم مدیدهت

. راکرس تمنودرگربو

یدرونهوک ونیا متشادن نداتسیا یان دایز اهزور نیا

بقع و دیشک یریت میوناز دوب. هدش تلع رب دیزم یرابجا

: مدیسرپ هلصوح ویب متسشن تخت یور . مدرک درگ



مهم ردقچ نم روضح راگنا هک ینز یم فرح یروج _

،همه متشادن یمهم شقن مدوب وت هارمه هکنیا زج دوب.نم

مینک یم باسح هیوست هک مدعب ی هتفه هک، دوب ابوت اهراک

. هریم هشیم مومت

دوب: دوهشم شا هرهچ رد ینارگن

ور یلیخ ناخ رسای . تسین لوپ ثحب اهنت هامیرپ _هن

هک ینامز ات شرپ ریزبلاو هریم هک یسک . هساسح شراک

هک ینک یم روصت .وت هرادن فارصنا قح ، داوخن شدوخ

وت سک یره هفیظو هکیلا ردح یتشادن یمهم ی هفیظو

و دادرهم رس یروج س.هی هدش فیرعت هاگتسد مدو نوا

تسین تعفن ،هب تراکرس درگرب مبلاو هریش ور تردارب

اه. یراک مک نیا

ندرک وزلب زلج مه یا هرذ و دوب مرگ دادرهم هب متشپ

ی هدور انوم هکنیا نمض . درکن بلقنم ار منورد شیاه

یباوخ مه زاب دوبن دیعب چیه و تشادن شمکش رد یتسار

. دشاب هدید نم یارب



متفگ: و متشاذگ شا هناش یور یتسد

تدوخ راک وت ترس ،وت شابن نارگن هشیمن یروط _

. هدنومن دادرهم ندموا ات یزیچ هک ورب رتدوز .االمن هشاب

مناگدید لباقم زا یندز مه رب مشچ دادورد ناکت یرس

دش. وحم

هرابود . دشابن یکوکشم دروم هک مدرک کچ ار میاپ رسات

نورد ارزا مکچوک ی هنییآو مدرک شوخ اج تخت یور

یور ، فرط ود زا ارهک میاهوم . مدیشک نوریب مفیک

دصق ارهب ورژمبل مدرک بترم ار دوب هتخیر ما یناشیپ

یلیخ و متخادنا یاپور .یاپ مدیشک میاه بل یور دیدجت

مناد .یمن متخود مشچ ملباقم هب دادرهم راظتنا مشچ کیش

تعاس مین تبیغ یتح هک دوب هدرک هچ مرارق یب بلق اب

دوب رارق هک یزور نآ هب درک؛یاو یم مگنتلد مه شا

منک. عادو ابوا هشیمه یارب

ش یور زا متسد دوب هتفرگ انوم زا هک یسنج یروآ دای اب

هکهب مدروآ ریگ یتصرف هزات و مدیشک تمسق نآ هب لا

؛رگا مدنخب شناکم ندوب رکب و نما رب ینبم انوم ی هلمج



و داتفا یم مناج رب سرتسا دیاش دوب شیپ سلا نیدنچ

هطبار نیا امااالناب متسناد یم هتفر ارول ما یزاساج

یاج ندوب نما تباب زا دوب،یخملا امرف مکح ام نیب هک یا

. یدودح ات دوب؛هتبلا هدوسآ داوم
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یا هدروخ من کاخ یوب و تفاطل دوب؛اما هدمآ دنب ناراب

یم نیگآ رطع ار اضف مه زونه دوب هتشاذگ یاج رب هک

ار محور هک یریذپلد و ابیز یاوه زا شوخ .رس دومن

مریز سابل رد هدش زاساج داوم رکف رد داد یم شزاون

ار شفرصم تذل راب نارازه یخملا ورد مدوب رو هطوغ

خوسر مناوختسا زغم ات یبات یب راب وره مدرک یم هرود



درک. یم

ار مدوخ و مدیشک ینیه متروص یلباقم یتسد تکرح اب

: دیچیپ مشوگ رد شیاه هدنخ . مدیشک رت بقع

هدش. قرغ تاه یتشک یروجنیا هک متشاذن تاهنت زونه _

هداد خر شدوبن رد هک یعیاقو مامت هک متشاد نیقی هکنیا اب

؛اما تفر یمن شزرد وومالی دندوب هدش باسح ، دندوب

دوب. هدش لفق منابز و مدوب هتخاب گنر

درک: رپ یا هنافاکشوم هاگن ار شیاه هدنخ یاج

؟ تسین بوخ ؟حتلا هامیرپ هدش _یچ

طلسم مراتفر رب هک مداد جرخ هب مامتها و مدرک رت یبل

دیشک یمن لوط یتاعاس متفر یم شیپ هنوگنیا موش.رگا

زا زونه مدز. یگنرمک دنخبل دوش. ور شلباقم متسد هک

یمن یزیچ چیه ار یروخلد ونیا مدوب ریگلد شتسد

وج هزادنا زا شیب مرس یولج یاهوم . دهدب ناماس تسناوت

ار شمجح زا یمک . دندرک یم یشکرس و دنداد النیم

ردکالمم یدیق یب مدرک یعس و مدرک تیاده شملا ریز



: دنزب جوم

تفر. رس ما هلصوح یدرک .رید مبوخ _هن

: دیشک ار متسد دادو ناکت تفوطع اب یرس

؟ یتسین هک هنشگ ، میرب وشاپ هشاب _

ونم دوب هدش نج اهتشا اهزور .نیا مدوبن هنسرگ

متسد هب شدوخ هک نیا زا رتهب یا هناهب هچ هللا.اما مسب

نورد هک یبآ زج ممسج و زغم رضاح دوب.ردحلا هداد

بلط یزیچ دوب، هدرک بات یب ار بل هنشت ونم دوب هزوک

رد مه زاب ار دادرهم تساوخ یم الملد درک.صا یمن

مراک هب یراک سک ؛چیه مداتسرف یم یهایس دوخن بلط

رمک،نآ و هوک نیا نایم قیچ نیاآال یور اجنیمه و تشادن

ییب هلئاق و مدیشک یم نوریب ار رگناریو ی هتسب

دیاب مه زاب مداد؛اما یم همتاخ ار میاهدرد و یرارق

یم رگج یور نادند و مدرک یم هشیپ ربص ریزگان

: مدرک شهاگن .ذفان متشاذگ

فعض منک یم ساسحا . متسه هنسرگ یلیخ اقافتا _ارچ



. مراد

و دیبسچ ار مرمک متسد یاج ربخ یب اج همه زا دادرهم

: تسشن مرانک

یم همادا ور ریسم هیقب دعب میروخب راهن لوا سپ هشاب _

. میهد

شهاگن دوب. هتسشن ما هرهچ رد شقیمع و میقتسم هاگن

هاگن نییاپ ی هرظنم وهب مدناخرچ تشپ ارهب مرس . مدرکن

یربلد بیجع هناخدور رانک جندو خیلا یاه تخت . مدرک

دوب میور شیپ هک ییابیز ی هنحص هراظن درک.زا یم

درک.لد زاب یاج میاه بل یور ییایر یب دنخبل هتساوخان

زاب دوخ شیپ ارم هک زورید .زا متشادن دادرهم زا یشوخ

هب ارم هک ردکالشم یمکحت راب کی یتح دوب هدنادرگ

رابرس بلطم دشونیا یمن ساسحا دنک لصو شا هدنیآ

نتسشن یخلا یب متسناوت یمن .اما دناسر یم ارم ندوب

شرگ نایغط ی هناخدور هب ندز ولز تخت نآ یور

مال یمک . مرایب نابز اررب متساوخرد هک دیزرا موش.یم

مداد: جرخ هب تمی



میرب . تسین مه یسک ،چیه هگنشق ردقچ نیبب ور نییاپ _نوا

؟ میروخب ور نومراهن اجنوا

تفرگ ارف ار شتروص هک یزیمآ ترارش جکو دنخبل

منک رورم منهذ رد ار ما هلمج رگید رابکی نم دش ثعاب

. مشابن هدناسر جک ار مروظنم هک

ما هناش یور ار شتسد و تساخرب یاج زا

دش: گنر رپ شیاه مشچ تنطیش . تشاذگ

طقف زورما هنک. ریخ هب ورابوت متبقاع .ادخ میرب هشاب _

یچ هنود یم ادخ ،طقف یتسه ینوهنپ و تولخ یاج بندلا

هب نتشاد یناطیش و ءوسرظن یتسار . هرذگ یم ترس وت

؟ هگید هدایتعا ضراوع زج مه ممدرم رسپ

هولج تیمها یب ار شیپ تعاس یروخلد هک درک قتالیم

شیپ رد ارهک یریسم و هدنیآ مامت شدروخرب ،اما دهدب

زا شتسد و مدش دنلب یاج .زا دیشک طبالنیم ارهب متشاد

اب دادرهم . متشادرب مدق وا زا هلصاف دش.اب ادج ما هناش

تشپ نآ هک ییاه هلپ وزا درک گنهامه ناروتسر رگراک

شا هجوتم انوم اب هرجاشم ماگنه ونم دوب هدش هیبعت



میدش. ریزارس نییاپ ،هب مدوب هدشن

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

179_ تراپ #

مه ،زاب دیخرچ متمس دادرهم اه هلپ زا نتفر نییاپ نیح رد

: تشاد رس رد ارم نتخادنا تسد دصق

ینک اطخ زااپ تسد نییاپ نوا هامیرپ مگب االن نیمه _زا

نامرآ هب منز یم گنز ، یرایب ریگ یعافد یب ور ونم

. یشاب وگباوج دیاب تدوخ

هب دوخ رس هک مدوب هدرک ضبقنم هناجمس ار میاه بل

. دشابن نادیم زوریپ دادرهم و دوشن زاب هدنخ

یدرک یم نازیوآ ار تیاپ رگا هک یتخت نآ یور نتسشن



زا دروخ یم سیخ هناخدور ورپتالمط درس بآ نورد

دوب. رت زیگنا ناجیه رتو گنشق مه شروصت

یفرح دشاب هکالمز یدراوم رد زج راهن فرص عقوم

و یدرس نیا هک دوب هدش هجوتم مه دادرهم مک ومک مدزن

ووا دریگ یم تاشن شیپ یتعاس دروخرب زا یریگ هرانک

ما ییاهتشا یب ندرک ناهنپ دوب. هتفرگ حشلا یمک مه

چیه هک ییاهاذغ ندیعلب و دوب هنکمم راک نیرت تخس

زا دوز یلیخ نآ. زا رت تخس متشادن شندروخ هب یلیم

هدش هدیچ یسم گرزب ینیس یور هک ییاذغ طاسب رانک

ارهب مهاگن و متفرگ یاج تخت علض رانک . مدمآ رانک دوب

. متخود بآ دنت جاوما تکرح

تسشن نم کیدزن مه دادرهم دش عمج هک زیم یور طاسب

دادوماک رارق هاگ هیکت تخت هدرن یور ار شپچ تسد ،

نیا زا شهاگن دز. لز ما هرهچ ورد دیخرچ نم تمس ال

مه ونم درک یم ینیگنس متروص یور کیدزن ی هلصاف

مفارطا وهب مرواین دوخ یور هب متسناوت یمن نآ زا رتشیب

ما هرهچ یاضعا ابحالیج تشاد دصق ییوگ . مزودب مشچ



مشچ یور تسشن مهاگن .کالهف دربب منورد رارسا هب یپ

: دروخ ناکت میاه وبل شگنر یبآ یاه

هدش؟ یزیچ _

. دیشک یقیمع سفن و تشادرب هدرن یور ارزا شجنرآ

یتفگ یم هک ؟وت یدروخن راهن یباسح و تسرد _ارچ

دوب؟ تا هنشگ

متفگ: و متخادنا یاباال هناش

. مروخب اذغ مرادن تداع نیا زا رتشیب ، هنیمه نم یاذغ _

: تفرگ تسد ارهب ما هنوگ و دمآ متمس هتسهآ شتسد

اج هی ور اذغ سرپ ود تشاد ،اج یدوبن روطنیا _بقالهک

؟ یدروخ یم

یناهن ترسح .اب متفرگ تسد وهب مدروآ ارباال میاهوناز

متفگ:

قرف نومسآ ات نیمز هتشذگ هکاب تسه اهزیچ یلیخ _هرآ

. هدرک



: دیسرپ درسنوخ

_ثمال؟

ی وحهلا یراد شک و رادانعم هاگن و مدرک یثکم

مدز: بل شجنر ،اب مدرک شتروص

! میرذگب _

ما هنوگ یور شتسد هرابود و دروآ رتولج ار شتروص

شزاون اراب اجنامه دشو ریگ اج منامشچ ریز تسرد

درک. حتف شتشگنارس ی هنارهام یاه

؟ میرذگب ییابیز همه نیا ؟ثمالزا میرذگب یچ _زا

اب میاه بل جک دنخبل نکیلو تسشن ینیریش درگ ملد یور

دوب. داضت رد متاساسحا

! هرادن ندید داتعم هی ییابیز _

عمج هک میاهاپ یور شیاه هناش قمر ویب دیدنخ هتسهآ

و یکیدزن کوش .رد دیشک زارد و درک اهر دوب هدش

ش هنیس یور و دیشک ار متسد . مدوب شدیدج تکرح



همزمز صالتب واب درک یشزاون شتسد تشپ .اب تشاذگ

درک:

،وت هرادن ای هراد ندید هک هطوبرم مدوخ هب هگید شنوا _

. شکن کرس تسین طوبرم وت هکهب یراک

.ملد تشاد یریذپلد و بان ساسحا میاهاپ یور شندیباوخ

تفر یم ورف شتلا ح شوخ یاهوم الی متسد تساوخ یم

قرغ ار شیاهوم متسد شزاون ضوع رد مه ونم

روط ره هنوگنیا دادرهم هک دش یمن ؛اما مدرک یم شزاون

شرف رد ارم تاساسحا و تخات یم دوب شدوخ دنسپ هک

یناکت صرح اراب میاهاپ . تخاس یم نادرگرس شرع و

ار شا هلپ یور کلتم . دنکن یتحار ساسحا دایز هکلب مداد

: متشاذگن باوج یب

؟ هگید نامرآ هب منزب گنز دیاب _االننم

تفگ: و دیدنخ دنلب

. هنزن یک ره هدرمان ، _نزب

،اهنت تفرگ یمن یدج ارم تیعطاق و صرح هاگچیه



دوب. دیدهت دمآ یم رب متسد زا هک یراک

شور مراذ یم اتمه راهچ ، دادرهم امنز یم گنز اعقاو _

دایب. اج حتلا

هدیشک زارد روطنامه و تشادرب میاپ یور ارزا شرس

دز: یتلغ متمس

. نزب گنز رتدوز مقاتشم مزیزع ناج هامیرپ _

شرف یور ارهک ملیابوم و مداد ناکت نانیمطا اراب مرس

. متشادرب دوب هدش اهر تخت گنر زمرق

. یتساوخ تدوخ هشاب _

هک یدادرهم رازآ دصق طقف متشادن ار نامرآ ی هرامش

ار دوب هدشن لزلزتم شتروص ی هدنخ مه یا هرذ

هرامش هب رهاظت و مدناخرچ هحفص یور ار متسد . متشاد

متفگ: نامزمه و مدرک یریگ

هش. یم نشور یچ همه _االن

دش: خرس شتروص دشو رت راد ناج شیاه ههقهق



طخو امش هک تسه نتنآ هگم اجنیا شوه دنک مناخ _

. نیشک یم منوشن

و تام ی هفایق و مدوب هداد بآ ار دنب وا لباقم رد مه زاب

درک. یم تذل قرغ شیپ زا شیب ار وا مریحتم

تفگ: هدنخ واب تشاذگ میاپ یور ار شرس اددجم

الرس هسر.صا یمن ییاج هب تادص هک نکن دیدهت هگید _

نوریب ترکف زا عقوم چیه هک هتایزاب جیگ نیمه

یگنشم و توش رتخد هی منوت یم ایند یاجک .هخآ مایمن

. مدنخب شایزاب گنخ منکوهب ادیپ وت لثم

یلک اب حبص مد هک شیاهوم یور ار ما یلد قدو مامت

ورد هتفشآ وماکال مدرک دوب،خیلا هداد حتلا تافاکم

رتشیب و دادن ناشن یشنکاو لومعم قبط . مدرک شمه

متفگ: صرح و تیدج دش.اب مکیدزن

؟ ینیشب فاص و ینک دنلب ماپ یور زا ور ترس هشیم _

: دیسرپ هدروخ اج



_ارچ؟

درک: اررپ مدوجو هنیک و یسنجدب

و تسود امش هکنیا ؛زج میرادن ابمه یتبسن چیه ام نوچ _

نم ینک کمک هرارق طقف واالمن یدوب مقباس دزمان ای

. تدوخ یگدنز یپ یرب مه منکودعب کرت

دوب. میاپ یور نانچمه شرس

؟ میراد ابمه یتبسن هچ ینک نییعت وت هرارق هگم _

متفگ: هیانک واب مدز یدنخلت

، مرایمن رد رس یچیه الزا صا منک.نم یمن نییعت نم _هن

هک هنک کمک یسک هب دهاوخب هک یسک ره اعقاو ینعی

صخش نوا یصوصخ میرح وت هنک کرت ور شدایتعا

منشور وگب وت منود یمن یزیچ هک هنک؟نم یم یورشیپ

نک.

دش: یدج یمک رابنیا و دیشک یدنلب سفن

ودحو صخشم مسا هک تسین رارق اهمه هطبار ی _همه



اهمه هطبار زا یضعب . دنشاب هتشاد یا هدش فیرعت زرم

و هدش موم و رهم هطبار یرازه نا،زا یساسحا نا، یبلق

. نرتراد هشیر رتو قیمع مه راد دنس

دادرهم دش ثعاب . مدیشک رانک دش یم هک ییاج ارات مدوخ

هنیرق وهب مدز یروآ درد دنخبل ، دنیشنب فاص شیاج رس

: متسشن یوا

االهی متحا راد هشیر و یساسحا هطبار نیا زا تروظنم _

رتسکاخ اب شدعب ؟ تسین هک یا هتفه وود رذگ دوز هطبار

درک؟ راکیچ دیاب قشع نوا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

180_ تراپ #



دادرهم دش ثعاب . مدیشک رانک دش یم هک ییاج ارات مدوخ

هنیرق وهب مدز یروآ درد دنخبل ، دنیشنب فاص شیاج رس

: متسشن یوا

االهی متحا راد هشیر و یساسحا هطبار نیا زا تروظنم _

رتسکاخ اب شدعب ؟ تسین هک یا هتفه وود رذگ دوز هطبار

درک؟ راکیچ دیاب قشع نوا

یم کیراب یاهاج هب ثحب ات هزور ود نیا ورلا قبط

ثحب رد ندروآ ایمک توکس هب تداع هک یدادرهم ، دیسر

امزا مهس و دومن یم رایتخا یا هناتخسرس توکس دوبن

ره یاج دش. یم یزیمآ ماهبا مغ مباوج یب یاه وسلا

تفگ: یباوج

هیقب میرب وشاپ یرادن ور یگنشگ و امرس هنوهب _حاالهک

. میدرگرب دیاب اوه ندش کیرات میدب،لبق همادا ور ریسم ی

هرانک و ییور شرت نیرت کچوک اهتنم مدش؛ یم خلت دیاب

یمرب رتشیب ار وا یریگیپ و تیساسح نم، یریگ

درک. یم داجیا للخ مدصاقم هب ندیسر ورد تخیگنا

ار شلا یخ نوتس راهچ یردق هب دیاب بشما و زورما



رد نم هب تبسن ینظءوس نیرتکچوک هک مدرک یم هدوسآ

درک. یم اهر دوخ هبحلا ارم رتشیب دادو یمن هار شلد

متفر.زا اهباال هلپ زا وا بندلا وهب متفرگ تسد ارهب متفاب

هزیر گنس رپ ریسم یکدنا و میدز نوریب هک ناروتسر

تمس و متفرگ ار شیوزاب و مدش شکیدزن ؛ میتفر رتولج ار

دز. یم جوم شهاگن رد یواکجنک . مدنادرگ شرب مدوخ

یوال؟ میدرگرب هش یم دادرهم _

تفگ: هنایکاش دشو درگ یاه مشچ

،ح تتفاب بندلا یداتسرف باالیی رسو ینییاپ رس همه _نوا

هتچ زورما تسه مولعم ؟چیه میدرگرب دیاب یگ یم االمه

وت؟

: متخادنا نییاپ ار مرس و مدیدزد شیاه مشچ ارزا مهاگن

ناوختسا ی ،همه مراد دیدش فعض ، دادرهم متسین هاربور _

مرب ور ریسم ی همادا منوت هشک،یمن یم ریت ماه

ینک. مکرد مراودیما

و تفرگ متسد ارزا متفاب داد. ناکت یرس یگدنامرد اب



و رهم نیمه منک. نت اررب متفاب هک درک مکمک نم هب تشپ

نادجو باذع نیشام هب ندیسر هکات دش ببس شتبحم

راک رد مه یغورد ابیرقت ؛اما دنکن میاهر مه یا هظحل

رضاح ردحلا ما ینامسج طیارش ابنآ اعقاو ، دوبن

دوب. هنکمم راک نیرتراوشد یدرونهوک

دراو قمر ویب هتفوک نت ابنآ میدیسر یوال هکهب رصع

میاهوم ندرک کشخ .دعب متفرگ یمرگ شود و مدش مامح

و مدرک نت رب یدیفس راولش و گنر مرک دنلب نیتسآ زولب

یحور یب حتلا نآ هکلب مدیسر متروص رسو هب یمک

هتشگرب هک یعقوم نامه زا دادرهم مهد. ششوپ ار شا

، دروایب رد نت ارزا شنوریب یاه سابل هکنآ نودب میدوب

زا ییوتپ دوب. باوخ قرغ و دوب هتفر او هپاناک یور

. مدیشک شیور طایتحا واب متشادرب باوخ قاتا لخاد

یسراو لا چخی لخاد ییاذغ داوم و مدش هناخزپشآ دراو

دیایب ریگ یبسانم تصرف هک بش ات یا هنوگ هب .دیاب مدرک

ویب یگتفشآ رتمک هک مدرک یم مرگرس ار مدوخ ،

هب یفرط زا مه دادرهم دروم دوش.رد مریگ نماد یرارق



متشاد اور شقح رد هک ییاه تیذا و غورد رطاخ

ییانتعا یب مامت رطاخ مههب ما یفرط ؛زا مدوب نیگهودنا

متشاد دصق اما مدوب روخلد میاه وسلا هب تبسن شاه

بترم زیچ همه هک دسرب نیقی هکهب منک رس ابوا یروج

. دشاب یم

هاگ سگرن ی هناخ رد متشادن یزپشآ رد ینادنچ تراهم

مه رس ییاذغ شنیگنس یاه هاگن زا رارف یارب یرادگ

رزیرف زا ور اه غرم . متسب یم ار شناهد و مدرک یم

. مدرک یزپشآ هب عورش و مدرک جراخ

هجوگ دوب، بش هن یلا وح تعاس دیسر مامتا هب مراک یتقو

یا هداس ی هرفن ود زیم و مدرک نییرت ورساالدار یاه

یرسک اتمکو متخادنا منامدیچ هب یلا مجا هاگن مدیچ.

. دشاب بترم زیچ همه و دشاب هتشادن

هب یدیدش یاه ناکت یسنجدب واب متفر هپاناک تمس

متفگ: نانک رغرغ . مدرک دراو دادرهم

یگ یم نم هب تقونوا ، یدیباوخ هتعاس ود هگید وشاپ _

! داتعم



هدامآ هک اذغوساالید ندید زا دیسر هک ماش زیم رس

دوب. هدمآ دجو هب یباسح و دوب هدش ریگلفاغ مدوب هدرک

باوخ ی هرهچ درک، شناهد دراو ور اذغ قشاق نیلوا

روصت دش. هریخ ما هرهچ دشورد زاب هدنخ هب شدولآ

، درگن یم ارم هنوگنیا هک هدیدنسپن ار اذغ ی هزم مدرک

: مدیسرپ کش واب متشاذگ مباقشب یور ار قشاق

هبرجت هنیمز نیا وت دایز نم ؟بخ یتشادن تسود دش _یچ

یم هگید رکف ،هی روخن وش یقبام یرادن تسود .هگا مرادن

مینک.

تفگ: و دیدنخ دنلب

وت هک مدرک یم رکف نیا هب متشاد ، هلمحت لباق شمعط _هن

. یراد مه یا هگید یاهرنه ندرک رارف ریغ

متفگ: و مداد شلیوحت یمخا

هدش. یچ حاال متفگ . یروخب تفوک _

روج و عمج ار هناخزپشآ ساوح ویب یرسرس ماش دعب

نویزیولت لباقم دادرهم . مدرک کشخ ار میاه تسد و مدرک



متفگ: و مدز یتام دنخبل دوب. اشامت لوغشم و دوب هتسشن

. ریخب .بش مباوخب مریم _نم

تفگ: و تخادنا شتسد یکشم رود یچم تعاس هب یهاگن

تبحص مکی اجنیا نیشب هبش،ایب رس هدوز یلیخ هک زونه _

حاال. یریم مینک

هدنام یقاب ام نیب مه یمهم تبحص رگم دش، عمج مدنخبل

دوش. تالیق دیدرت و توکس هب هکنیا دوب،زج

مقاتا تمس یتسار ، مباوخب مریم مراد درد رس یمک _هن

منک. ضیوعت ور ماه سابل یاوخیم ، یاین

تفگ: دادو لبم شارهب هیکت

یچ؟ .وت مرادن راک وت قاتا هکاب ،نم باوخب ورب هشاب _

؟ متمس یرایمن شروی زاب بش همین هک ینئمطم

_ما هدازیرپ #
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متفگ: و مدز یدنخبل روز هب

رصع دوب،ات سب متشپ تفه هساو بشید نومه _هن

. نیشن اجنیا باوخب ورب رتدوز مه .وت یدرکرغرغ

تفگ: دادو شک بجعت اراب شبل

. هگید باوخب ؟ورب یراد راکیچ نم باوخ هب _وت

دوش. منورد شیوشت هجوتم مداد یم هزاجا دیابن

. مباوخب هراذ یمن ادص .رسو هگید هرتهب یباوخب رتدوز _

ملیوحت هک دراد نیتسآ رد یزیمآ رخسمت باوج متسناد یم

هلصاف وبال مدنامن شباوج رظتتم هک دوب نیمه دهد.رس

مدش. قاتا دراو

هتسب تخت کشت ریز وزا متسشن وناز راهچ نیمز یور

. مدیشک نوریب ار



مدوب هدیشک نوریب مریز سابل نورد مامح،زا هب نتفر لبق

. مدوب هدرک یفخم اجنآو

قاتا رد ندز مدق هب عورش و مدرک تشم متسد ار هتسب

اما تشذگ یمن مامحتسا زا یتعاس دنچ هکنیا .اب مدرک

ثعاب یتح مبلق دنت نابرض و دوب هدرک قرع منت مامت

دوب. هدش مه مسفن یگنت

تسد متسناوت یمن نیا زا شیب و دوب هدش زیربل مربص

زونه . متشاد ار دادرهم ندوب رادیب ساره منک. تسد

رگناشن و تفر رژهیم مناور یور نویزیولت دنلب یادص

دوب. دادرهم یرادیب

متسد و دنزب نم هب یرس شقاتا هب نتفر لبق مدیسرت یم

دوش. ور شلباقم

ار جنشت و درک ملع دق میاهدرد همه رانک رد عوهت حتلا

دوب. هدرک یمنت هدناوخان نامهم

زاب اهتنا ارات ونآ متفر هرجنپ لباقم مقرع سیخ مسج اب

یور یزوسرپ و درس یاوه و دوب ناتسمز ی .همین مدرک



هزات یاوه لقادح حلا نیا درک.اب یم تباصا مسیخ نت

اجنامه دوش. عفر معوهت حتلا یدودح دشات یم ثعاب

هتسد ارهب منیگنس ورس متشاذگ یا یلدنص هرجنپ لباقم

. داتفا مه یور میاه کلپ و مداد هیکت شا یبوچ ی

**

دروآ رد تکرح ارهب میاهوم دیخرچ اضف رد هک یدنت داب

یاهوم و مدوشگ مشچ هتفشآ درک. شالق متروص یور و

کشخ منت .مامت مدرک عمج متروص یولج ارزا ممحازم

یلدنص یور زا یتخس دوب.هب هتفرگ المت ضع و هدش

مدوجو یدیدش .زرل مدیشک ار هرجنپ هریگتسد و متساخرب

زا یناسرت دوب،هاگن بش همین ود تعاس دوب. هتفرگ ارف ار

ار هناخ یاج همه متخادنا هبسنلا زاب همین الیرد

دمآ. یمن نوریب زا ییادص چیه و دوب هتفرگ ارف یکیرات

رد نم یتخب روش .زا متشگ رد لفق وبندلا متسبار رد

مشچ هب ندرک لفق یارب یدیلک و دوبن زهجم لفق هب قاتا

اتاال دادرهم اعطق مدش؛ رد ندرک لفق یخلا .یب دروخ یمن

. دوبن رادیب ن



وبال متشادرب قاتا ی هشوگ ارزا هعلا طم کچوک زیم

ارهب ما هیکت . متشاذگ تخت یور تقو توف نودب هلصاف

میاه تسد شزرل . مدیشک ملباقم ار زیم و مداد تخت جات

دیفس هتسب دوب. هدرک وکالهفما دوبن لر تنک لباق همقر چیه

لخاد زا هک یا هراپ ذغاک یور و مدرک زاب منادند اراب

نیرخآ یارب . مدرک نهپ مدوب هدروآ ریگ اهوشک زا یکی

اراب متروص و متخود قاتا ی هتسب رد ارهب مهاگن راب

و مدیشک یرادناج و قیمع .مد مدرک مخ زیم یور سرتسا

یمن ار شور .نیا مدرک قاشنتسا ینیب اهاراب هدرگ نآ

تساک یم شتذل زا ومه دوب هدنهد رازآ مه اریز مدیدنسپ

ناکما و دوب زیمآ دیدهت ماکال مه وب داجیا و ندز شتآ اما

یرامخ یزور راهچ دوش.هس جراخ مقاتا زا شیوب تشاد

یتح هناریگوج منکوماکال طارفا هک دش ثعاب انگنت و

. مربب ارباالرت شزد مه هشیمه فرصم زا

میاه کلپ و مدیشک بقع ار مدوخ دش مامت هک میاه ندز مد

یاه سفن و مداد هیکت بقع هب مرس . مدرشف مه یور ار

میاه گر دراو یتبکن نآ زونه مناد مداد.یمن رس یقیمع

توخر و شوخ حلا ریگرد تدش هب اما ایهن دوب هدش



مامت و دیود یم متسوپ ریز هرذ هرذ هک مدوب هدش یزیگنا

یم توعد ییاذک مزب نیا ارهب ما یتایح یاه ناگرا

هب ارم هزور دنچ نیا هک ینامرد یب یاهدرد .مامت دومن

کت هب دوب،کت هدرک مترپ یتقاط ویب یربص مک یداو

و یشوخرس ار نآ یاج و دنوش یم رتوحم و گنر مک

دوبن مدوخ تسد درک.حملا یم رپ یشخب ترسم یخیلا یب

منک. یم ریس اه ناشکهک رد مدرک یم سح و

مباوخب .ثمالاالن تساوخ یم ریذپلد و دنلب باوخ کی ملد

،چیه مورب ورف یربخ یب ردعملا دعب زور یاه همین وات

مشاب مدوخ یارب لا مکو مامت و دریگن نم زا یغارس سک

دبای. دادتما ، یهاو هچ رگ بوخ سح ونیا

بلط ار یغاد یندیشون دوب،ملد هدش کشخ تدش هب میولگ

نوریب و ندروخ ناکت تارج طیارش نیا اب اما درک یم

منابز واب مدوب اه هشیدنا نیمه .رد متشادن ار مقاتا زا نتفر

دنلب یادص هرابکی هکهب مدرک اررت ما هدرک کشخ بل

یتح . مدرک سح متروص لباقم ار یغاد سفنت ندش

کانتشحو مه دهد یور دوب رارق هک هچنآ هب ندرکرکف



هرامش هب مسفن و دوب هدش لفق مه یور میاه کلپ دوب.

دوب. هداتفا

ار مندب نوتس راهچ دوخ هارمه و دروخ ناکت تخت کشت

زا رت زیمآ درد ال دوب،صا هتسشن ضغب هب شیادص . دنازرل

: متشاد غارس رگم مه ادص نیا

؟ یرادیب منود یم نک زاب ور تاه مشچ _

الهن میاه کلپ نایم عملا سرت مامتو دیزرل یم میاه هناش

میاه کلپ هرخ اماباال دوب هدنشک و روآ گرم . دندوب هدرک

باالی یهودنا ورپ یناوغرا ی هرهچ اب دادرهم . مدوشگ ار

و دوب رت مروتم هشیمه زا شیولگ کبیس دوب. هداتسیا مرس

شخ . دیشک یم شودرب ار یمیظع مغ شا یبآ شیاه مشچ

: دیسرپ هگر وود راد

؟ یدرک یم راکیچ یتشاد _

راوید نامه بندلا عملا یاهداتعم مامت لثم دیاب االن

زج یا هراچ ، تسا دنلب نتفگ یم هک متشگ یم ییاشاح



دوب؟ هدیسر ارجام یاجک زا دادرهم ال .صا متشادن راکنا

دراو مفرصم دعب ،سپ دوبن قاتا رد میاه مشچ نتسب لبق

دوب.سپ هدنامن یقاب اضف رد هک یصاخ یوب دوب. هدش قاتا

نیرت مهم ال منک.صا بیذکت متسناوت یم تحار یلیخ

نیا زا مه ونم دوب اشاح و ییوگ غورد دایتعا درواتسد

. مدوبن ینثتسم هدئاق

دادرهم یمخز هاگن ربارب رد ما هدز تشحو یاه بل

: مدرک ادا تنکل ،اب دروخ ناکت

! مدرکن یراک ...نم دادرهم ینک یم هابتشا _

دناشک دوخ هاگن هارمه ار مهاگن دزو یبیجع یدنخلت

و مدرک بندلا ار شهاگن ،در ملباقم کچوک زیم یور

مه مدش.زاب زیم یور هدنام یاجرب دیفس یاهدرگ هجوتم

هک مدیچرب دوب.بل هتشاذگن اهنت ارم میافو اب رای یسناشدب

و تفر باال دادرهم تسد هک منک فیدر فیجارا مه زاب

متسب ار میاه مشچ دش. میظنت متروص رب ندمآ دورف یور

هب یلیس دروخرب زا هک یناسک مامت وربخالف

دوخ راوازس ار یلیس دندش.نیا یم روجنر ناشتروص



. مدرک یرامش هظحل متروص هب ندیسر یارب و متسناد

حتلا ،نیا مدرک یمن نامتک ار مبارطضا اما مدوب رظتنم

. مدوشگ ار مکلپ الی ینارگن اب دیشک لوط هک

اوه رد شتسد و دوب حتلا نامه رد مه زونه دادرهم

یاه کشا تارطق اما دز یمن یکلپ دوب. هدنام قلعم

شبهتلم تروص یور یرگید زا سپ یکی شا هنادرم

تاظحل یشوخ رس شتلا ح نآ ندید دندش.زا یم یراج

حاالت. نیرتزیگنا ترفن هب دندش لدبم مشیپ

شاک دمآ. درد هب مدوجو مامت دادرهم زور حلاو ندید زا

ور یباذع ، دادیمن یاج نم فیثک یگدنز نایم ار شدوخ

. متسناد یمن وا قح ار دیشک یم مرس باالی هداتسیا هک

یاه مشچ کشا ی همشچ و دزیرب کشا دشوا یم رگم

: مدیلا ن زجع قهو قه .اب دوشن ناشوج نم

وت بوکب . نییاپ رایب ادخ ور ،وت دادرهم دش کشخ تتسد _

یلو ونم؛ نزب یاوخ یم هک یرادقم الره ،صا متروص

. نکن دوبان ور تدوخ



. دروآ دورف نییاپ دشوهب تشم اج نامه شا هجنپ

زا متروص ،اما مدوب هدش ندروخ یلیس بلطواد مدوخ

اب شتسد تباصا رظتنم هظحل دوب.ره هدش عمج سرت

زیم نآ ریز نم تروص یاج شتشم .اما مدوب ما هنوگ

باترپ اوه هب تردقاب ار ونآ دمآ دورف هعلا طم کچوک

هنییآ و درک دروخرب تلا وت زیم یور ی هنییآ هب درک.زیم

درک. هکت رازه ار

یا هعجاف هچ دنیبب ات تخادناین شفارطا مههب یهاگن مین

مه کلپ یتحو تسیرگن یم ارم طقف و ،طقف هدروآ راب هب

دشو یم نییاپ باالو رایتخا یب ما هنیس ی هسفق دز. یمن

دوب. شعترم مدوجو مامت

تخت یور میاپ رانک دادو دوخ هب یناکت هرخ باال

راشف اراب مفیرظ یاه هناش و باالدمآ شیاه تسد . تسشن

مهاگن . متسیرگن یمن شتروص .هب تفرگ گنچ هب یدایز

دوب هدز نوریب شیاه گر مامت هک دوب شیاه تسد یور

مشخ اب وداد ناکت تدش اراب میاه هناش دوب. هدش مروتم و

: دیرغ حیلا ویب



. نکن بیذکت وگن. غورد ؟ هامیرپ یدرک یم یطلغ _هچ

هملک. هی طقف

؟طقف یدرک ونم تدوخ رس وت یکاخ هچ وگب نکب نوج

! وگب نیمه

ار شا هلمج ی هیقب دادن هزاجا شیاه ندز سفن سفن

.ابنهلا متفرگ ار شیوزابو دش دنلب مقهقه دنک، ادا تسرد

متفگ:

نک. ماهر ادخ وروت ، دادرهم ینک یم هابتشا نک رواب _

داد. ناکت صالتب اراب شرس دشو ادج ما هناش زا شتسد

ال صا منک.نم یم هابتشا ،نم هئوت اب قح بوخ یلیخ _

هش. یم تباث .االن متسه مهفن و ندوک

و تساخرب تخت یور دوب.زا عطقنم شیاه سفن زونه

اب هرابود . تشادرب نیمز یور زا هتسکش هنییآ یا هکت

متروص لباقم ار هتسکش هنییآ و تسشن مرانک باتش

: تفرگ

نک. هاگن ور تدوخ _



رد مردام یگشیمه ی هلمج منک، هاگن هنییآ هب هکنیا زا لبق

" هسحن و موش ، هتسکش ی هنییآ وت ندرک هاگن دش" وکا مرس

هکیراب دشو یم هدرشف دادرهم تسد رد هتسکش ی هنییآ

هاگن مدوب هدنام دوب. یراج شتسد فک زا نوخ زا یکزان

یب ار مبلق هک مزودب دادرهم یمخز تسد ارهب ما هدنامرد

. هنییآ رد مدوخ ریوصت ایهکهب درک یم هلا چم تیاهن

دوب... هتخادنا زور حلاو نیا ارهب دادرهم هک یریوصت

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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هکیراب دشو یم هدرشف دادرهم تسد رد هتسکش ی هنییآ

هاگن مدوب هدنام دوب. یراج شتسد فک زا نوخ زا یکزان



یب ار مبلق هک مزودب دادرهم یمخز تسد ارهب ما هدنامرد

. هنییآ رد مدوخ ریوصت ایهب درک یم هلا چم تیاهن

دوب. هتخادنا زور حلاو نیا ارهب دادرهم هک یریوصت

هتسکش کچوک ی هنییآ نآ نایم رد تساوخ یم نم زا

تسد مخز یور نم هاگن ؛اما مبایب ار شا یگتفشآ لیلد

دوب.زا هدرک هبانوخ شتسد نوچ ار مبلق هک دوب دادرهم

دوب: هتفرگ میادص بارطضا و سرت

! دایم نوخ تتسد زا هراد دادرهم _

دایرف و درک زیربل ار شربص ی هناتسآ مطبر یب باوج

: دروآرب

نک. هاگن ور تدوخ نک.متفگ لو ور متسد _

نایم دشو هدیشک هنییآ تمس هناعیطم مناساره هاگن

یشحاف گنر خرس ی دش.ههلا قیقد ما هرهچ ریوصت

داضت شا یخرس و دوب هتفرگ رب رد ار ممشچ یدیفس

رد یباسح و درک یم قلخ میاه مشچ یزبس اب یبیجع

دز. یم قوذ



تفگ: زجع اب رابنیا دید، هک ارم یگدنامرد

تاه مشچ یایب تقاتا وهب یشب ادج نم زا هکنیا زا _لبق

هک یرایم اه مشچ نیا رس هچبالیی یراد دوب؟ یلکش نیا

یم یچ یتنعل نوا هدش؟زج نوخ یایرد ینیعلا هفرط وت

؟ هرآرد زور هبحلاو تعرس نیا هب ور وت هنوت

هرجنپ تمس دادوکالهف ناکت رثات و هودنا اب شرس

درک: اوجن نم هب تشپ دشو فقوتم اجنامه تفر.

ی هرجنپ مدید مدرک هاگن ور نوریب مقاتا زا هظحل _هی

تقاتا ی هرجنپ مدموا ثمال مدوخ ماخ یخلا ،هب هزاب تقاتا

! یشن ضیرم ، یروخن امرس هک مدنبب ور

داد: همادا دزو یدرد رپ دنخزوپ

هن هگم هزیمآ رخسمت و انعم یب وت هساو نم ینارگن _کال

یلیخ وت تقو نوا مدوب وت ندروخ امرس نارگن ؟نم

کبک لثم ونم یدوب یدروآ تدوخ هکبالرس دوب تقو

. مدوب هدرب ورف فرب وت ور مرس

مهحلاو یکدنا یتح و تفر یم یضاق هب هکی دادرهم



متروص کشا یانهپ . تفرگ یمن رظن رد ارم ناریو زور

باق میاه تسد اراب هدش من تروص نامه دوب، هدناشوپ ار

: مدرک همزمز هدیرب و تخس و متفرگ

! دادرهم یدادن ونم وسلا باوج _وت

ونهلا کشا وهب مدرشف مناهد یور تفس ار متسد فک

مداد. شزیر جملا میاه

مدق متمس یا هدینت مه رد ناوربا دزواب متمس یخرچ

: تسشن ملباقم هلصاف اب رابنیا . تشادرب

؟ هامیرپ وسلا مادک _

هدرک زاب رس ملد یاه هدقع ی دز.هزات فرح دش یم رگم

دندش. یم هیلخت میاه کشا واب دندوب

دیباس مه هب ینادند دوب. هدرک رارق یب زین ار وا میاه کشا

دز: بل ظیغ واب

؟ هامیرپ وسلا مودک _متفگ

رد شریثات زونه یلو مدودز متروص ارزا کشا در



دوب: اجرب رپ میادص

یمن ور تنتفر طرش نامرآ هگا مدیسرپ هوک وت حبص _

! یدادن یباوج وت ،اما یدنوم یم مرانک تشاذ

: دیرغ روابان و هنایکاش

هب هشیت دیاب مدادن تهب یباوج نوچ . هامیرپ هشیمن مرواب _

ور دز ور ترس هکهب یراک وره یدز یم تا هشیر

یدج ور هیضق نیا هکنیا لثم ؟وت یدرک یم یلمع

شلوا ،زا رییغت یا هرذ یاج و هتشذگ زور ود یتفرگن

یدز. دنگ رتشیب مه

تفگ: سای واب درک ورف شیاهوم نایم یتسد

... یلیخ ، هامیرپ متشاد دیما یلیخ _نم

! یدز رود منم یتح وت هش یمن مرواب

داد: همادا ریگلد و رکفتم

تهارمه یسنج ، اجنیا مدروآ مدوخ هارمه ور وت یتقو _

سردآ مه تتسود .نوا میدوب هنوخ هککال مه زورید . دوبن



هداد خر هوک وت زورما هدوب یقافتا ره .سپ هرادن ور اجنیا

دوب ییاج یب دامتعا رس طقف و ؛طقف متشاذگ تاهنت هگا ،نم

ورد یدرک ضرف ندوک ونم وت تقو .نوا متشاد تهب هک

هب همهفب نامرآ ینود .یم یدرک یطلغ ره نم دوبن

مدب؟ شهب دیاب یباوج ،هچ یدیسر تفده هب ینم هطساو

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

183_ تراپ #

مخز دش یم جراخ دادرهم ناهد زا هک یا هملک ره اب

تخت نآ یور دش،زا یم راد هحیرج رتشیب مبلق یاه

مداد: ناماس رسو ار ما هتفشآ یاهوم و متساخرب یتنعل

نامرآ شیپ ات منک ارجا ور یوت هتساوخ دیاب ارچ _نم



و نتساوخ نویم متدوخ یتح ینک،وت بسک راختفا

قشع رس یاوخ یم نم زا تقونوا یددرم نم نتساوخن

تا هتساوخ و میایب هار ،ابوت همهبم و وحم هک یا وعالهق

هچ یچ؟هب شدعب مدرک کرت هک میریگ منک؟ یلمع ور

دیما ایهب یرب هرارق هک ییوت دیما مدب؟هب همادا یدیما

دود اب لقادح ؟ هراذ یم اپ ریز ور مشزرا هک یردارب

داب هب ور ماه ومغ درد زا یا هرذ یتبکن نیا ندرک

مراذب رس دیاب هک هشابن منیا ،هگا مراپس یم یشومارف

. مریمب و نیمز

زاب ار شناهد . داتسیا نم یاتسار ومه تساخرب یاج زا

رتدنلب نم زا ندرگ رسو .کی دهدب ار مباوج هک درک

هریخ شیاه مشچ نایم تسرد و متفرگ ارباال مرس دوب.

: مدرک همزمز رثات واب مدوبر وا ارزا تبحص مدش.جملا

ینک،هیکالم مرگلد یکلا ور نم هکنیا هساو یتح _وت

طیارش نیا وت !نم غورد هب هدش یتح منوم یم یتفگن

!.. سرت و دیدرت .هن دادرهم ماوخ یم دیما طقف

هک هشاب نیا نم هب ندرک کمک زا وت دصق هک یمادام



رب مدق زا مدق ،نم یدب نوشن یدوخ هکنیا ای ینک یمحرت

. مراد یمن

شار هتسشن نوخ هب هاگن و درشف مه یور ار شیاه بل

یور شتسد هکنیا ولبق تفر رد تمس . تفرگ نم زا

درک: اوجن دزغلب یرد هریگتسد

. یدرک بارخ ور یچ همه ؛وت هامیرپ مفساتم _

وان هودنا زا ییایند و تسب شرس تشپ باتش اراب رد

درک. راوآ مبلق یور ار یدیما

راب نارازه دشو مارح میاه مشچ رب باوخ حبص دوخ ات

نآ زا ییاهر . مدیجنس مدوخ تولخ رد ار هتشذگ بش عیاقو

یمن مه شزور ود درد اب یتح دوب؛نم نکممان میارب درد

هکنیا هب دسرب ؛هچ دوشب یداع میارب منکو ارادم متسناوت

ناج ارهب یرارق ویب درد نیا وطالین تدم یارب

کرت تباب زا شلا یخ دادرهم رگا مه یفرط .زا مرخب

هتشذگ سلا راهچ نوچ هک اسب هچ دش یم هدوسآ مندرک

ییاهر . تخادنا یمن شرس تشپ ماهب یهاگن و تفر یم

رس زا .اما متشاد نیقی ؛ماکال دوبن ریذپ ناکما درد نیا زا



زا مه یا هظحل دادرهم روجنر و نیگهودنا ی هرهچ بش

ار یقیمع رازآ و درد و تفر یمن رانک میاه مشچ لباقم

درک. یم اقلا مبلق رب

شیم و گرگ اوه مه زونه دوب. حبص جنپ یاه یکیدزن

هب یرکف دوب.دیاب هتفرگ ارف یکیرات ابیرقت اج همه و دوب

یم متخت کشت ریز ی هدنام اج داوم ی هیقب حلا

ار مقاتا ی هطقن هب هطقن دادرهم هک دوبن دیعب .چیه مدرک

. دبایب ار مداوم زاساج دنکو یسراو

مدیشک نوریب متخت کشت ریز زا سرت نارازه اراب هتسب

نیرتکچوک یتح . مدرک زاساج مریز سابل نایم مه وزاب

ورپ مرن یاه مدق واب مدرکن نشور ردسنلا مه یغارچ

هک یتنحم ره .اب متفرگ شیپ رد اهار هلپ ریسم یساوسو

رد ار هتسب و مدش جراخ نامتخاس زا یکیرات نآ رد دوب

دید الهب صا هک یا هطقن طایح ی هچغاب تمسق ییاهتنا

ار شیاه کاخ متسد .اب مدرک ناهنپ کاخ نایم رد دیاین

یوالو رد یور مشیوشت رپ هاگن نامزمه و مدرک راومه

. دسرن رس اوه یب هک دوب دادرهم قاتا ی هرجنپ



ثداوح یردق دوب.هب هدش رثا یب میاه مشچ رد باوخ

بشید راگنا هن راگنا هک دوب زیگنارب چشلا میارب بشید

یرارق یب ون زا هرابود و مدوب هدناسر مندب رب یداوم

. دنداد وجالنیم مدوجو رد میاه

هلصوح ،یب دنداد یم ناشن ار حبص هن تعاس یاه هبرقع

دراو . مدیشک میور رسو هب یتسد و متساخرب یاج زا

ار یرتک ریز یمهرد راکفا اب ناماوت و مدش هناخزپشآ

زپ بآ ار غرم مخت ددع وود مدرک مد ییاچ . مدرک نشور

ار بشید عیاقو هچ .ره مدرک هدامآ ار هناحبص زیمو مدرک

نم هک مدیسر یم هجیتن نیا هب مدرک یم نییاپ باالو

قح ووا مدوب هتفر دنت یدایز دادرهم دروم رد بشید

.ملد دشاب روجنر و هتسکشلد ، یهاو دیما همه نآ دعب تشاد

هک یتقو . متشادن ار شتبیغ لمحت و دوب هدش گنت شیارب

هب شندوبن هک دوب گنر رناژیورپ رپ یردق هب دوب

وهار مدمآ رب وا زا ییوجلد ددص .رد دشاب دوهشم یبوخ

. متفرگ شیپ رد ار شقاتا



مدش.ربخالف دراو و مدز شقاتا رد هب یهاتوک ی هبرض

شتخت یور زاب قاط و دوب رادیب نم نوچمه وا مروصت

دومن سح شقاتا رد ارم روضح هک یتقو دوب. هدیشک زارد

نم هکاب درک وقتال تشاذگ یناشیپ یور ار شدعاس ،

میمصت هک دوب یتاعفد دودعم زج دیاش . دوشن مشچ رد مشچ

شا یزاب یشان هک دوب نیمه دنکورس رهق دوب هتفرگ

متفگ: بذعم و متسشن شرس دوب.باالی راد هدنخ میارب

. نوریب میرب .ایب مدرک رضاح هنوحبص تارب دادرهم _

تفگ: نم هب تشپ دزو شیاج رد یتلغ

! نوریب ورب مروخ یمن هناحبص _نم

متفگ: و متفرگ تسد هب تمی ارابمال شتسد چم

مهب .طقف شابن تحاران متسد .زا دادرهم منک یم شهاوخ _

یم یمیمصت هی شدعب مایب. رانک مدوخ اب منوتب هدب تصرف

. هناحبص زیم رس میرب .ایبابمه مریگ

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

دز: بل درس کالهفو

مهاوخ یمن نوریب .ورب مهاوخ یمن یزیچ نم هک _متفگ

. مونشب ور تادص

و مدش جراخ قاتا زا کالیم چیه نودب . مدادن همادا رگید

هدروآ موجه میولگ رب یدب ضغب . متسب مرس تشپ ار رد

ار میاه کشا شزیر وجملا مدرکن ییانتعا دوب؛اما

مامت و متشادرب یرتک یور ارزا یاچ یروق . مدادن

ار هناحبص طاسب و مدرک خیلا کنیس رد ار شتایوتحم

مداد. یاج لا چخی نورد هدروخن تسد

هدیباوخن ار بش .لک مدیزخ متخت یور و متشگرب مقاتا هب

دوب. هدش کشخ مندب و مدوب

مندب هب یسوق و دوب.شک زور ی هنایم مدش رادیب یتقو

میاه مشچ مدوب هدنام ومک متخادنا مفارطا هب یهاگن مداد.

یزیچان تهابش دوب میور شیپ هچنآ . دنزب نوریب هقدح زا



اهوشک و دمک یاه هلیسو .مامت تشاد رتشیر دنچ هلزلز اب

مشچ هب قاتا رد هک یزیچ وره دوب هدش خیلا قاتا فک

یمن مزغم هب نوخ دوب. هتفشآ و هتخیر مه هب دمآ یم

. مریذپب متسناوت یمن ار تناها زا هجرد .نیا دیسر

دش: جراخ ما هتفرگ یولگ نایم زا رایتخا یب یدایرف

.. دادرهم _

ویب دناسر مقاتا ارهب شدوخ هک دوب هتشذگن یتاظحل

تفگ: هلصوح

؟ ینز یم داد ارچ هدش؟ _یچ

منک: رایتخا طلست هکلب مدرشف مه هب ینادند

نیا هب ور قاتا نیا ؟ارچ دادرهم ینک یم راکیچ یراد _

رظن ریز و تساوخزاب زا ؟نم یدروآ رد زور و لکش

یریگب شیپ رد ور هیور نیا یهاوخ یم .هگا مرازیب ندوب

هب لوا گنج انوم. ی هنوخ نودرگرب ور االننم نیمه

! رخا حلص زا

ورس تشاد نت هب ینک مرگ راولش و گنر دیفس ترش یت



. دوبن کیپ و کیش و بترم نادنچ هشیمه لثم شیور و

تردق هک .نم داتسیا ما یتناس دنچ رد تسرد و دمآ رتولج

روک مقطن هرابکی ،هب متشادن ار شدروخرب صیخشت

منارگن مشچ و دوب رورسم یکیدزن نیا زا مگنتلد دش.بلق

. رظتنم

یاه هچیرد و باالدمآ دیدهت ناشن شهب هبابس تشگنا

دش: هتسب میور ب شتفوطع و رهم

وسلا .ودات هرادن یریثات هگید هک ریگن ور شیپ تسد _

شیپ و سپ و یدن تسرد باوج ،هگا تزا مسرپ یم

االن نیمه یدعب هتفه ود یاج مردام ناج ؛هب یدب ملیوحت

. مریگ یمن وت زا یغارس مه تقو چیه مرو یم

یا هرذ یاج هک دز یم جوم ردکالشم نانیمطا یردق هب

دوب. هدنامن دیدرت و کش مه

: مدیسرپ نارگن و هدز ومغ مدرک رت یبل

یلا؟ وس _هچ

دز: دادوبل شمشچ ی هشوگ ینیچ



هچ وهب یتفرگ ور سنج نیا یک زا زورید هکنیا _لوا

هب طقف زورید کسیر منود یم هکنیا مه مود ؟ یقیرط

کش نودب ، یرخن نوج هب تفرصم ی هدعو هی رطاخ

ات وگب ور داوم هیقب یاج . یدرک ناهنپ ییاج وش یقبام

؟ مریگب تدروم رد یباسح و تسرد میمصت هی منوتب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

184_ تراپ #

دز: دادوبل شمشچ ی هشوگ ینیچ

هچ وهب یتفرگ ور سنج نیا یک زا زورید هکنیا _لوا

هب طقف زورید کسیر منود یم هکنیا مه مود ؟ یقیرط

کش نودب ، یرخن نوج هب تفرصم ی هدعو هی رطاخ



ات وگب ور داوم هیقب یاج . یدرک ناهنپ ییاج وش یقبام

؟ مریگب تدروم رد یباسح و تسرد میمصت هی منوتب

یم ینیگنس یباسح متروص یور شا هدنواک هاگن نزو

متفگ: و مدرک عمج ار مبل هشیمه تداع درک.هب

و تسد ور سنج نیا هوک وت زورید .نم هئوت اب قح _هرآ

. یسانش یمن مشوت یقاس . مدرک اپ

داد: ملیوحت یرخسمت رپ هاگن و تفر رت بقع یمدق

؟ هدوبن انوم راک هک منک رواب ینعی _

نم رگا یتح . متخادنا نییاپ ارهب مرس وکالهف مدزن یفرح

کش نودب مدرک یم نامتک انوم اراب مزورید مه،مالتاق

شتسد فک ار قیاقح مامت باوج و شسرپ نیلوا اب انوم

. دشاب معضوم نیرتهب تسناوت یم توکس ؛سپ تشاذگ یم

تفگ: بناج هب قح دادو ناکت یرس

انوم اب باتک و باسح دش. عفر ملوا بخ،وسلا یلیخ _

و دزد کیرش نیا زا دعب هشاب شدای ،ات شتقو هب هنومب

اه سنج ی هیقب هدب باوج ور مود .وسلا هشابن هلفاق قیفر



؟ یتشاذگ اجک ور

داوم یقبام یاج زا دادرهم دیابن تفر یم مه مرس یتح

مدوب هتسناوت هشقن و دنفرت یلک مهاب زورید دش؛ یم علطم

هرذ ریز نیا زا دعب انیقی و مریگب لیوحت اهار سنج نآ

دسر. یمن یسنج هب متسد همقر چیه و دوب مهاوخ نیب

ی وحهلا یتشم و مدرک لیامتم دمک تمس ار مدوخ یمک

زور هکحلاو دبایرد دادرهم هکلب ؛ مدرک شا یبوچ رد

نادند دنک. تساوخزاب ارم رتمک و مرادن یدعاسم نادنچ

: مدرک همزمز تنوشخ واب مدرک یا هچورق

کشالهت ینک یم رکف . دوبن مهارمه یلوپ هک یدید تدوخ _

متسد فک دیشک مقشع ردقچ ره هک هتابن وبآ

تمحرم هب بشید هک دوب فرصم هدعو هی نومه . نراذب

! دموا شرس هچبالیی مدیمهفن ال صا امش

صرح واب درک هتسب و زاب ار شا ینیب یاه هرپ

تفگ: یدوهشم

مدیسر رس یتقو .نم هامیرپ نکن ییامن مولظم نم هساو _



مه تاعدا . یدیکلپ یم تورپه ووت یدوبن دنب تاپ یور

وگب ور داوم هیقب یاج بوخ رتخد هی لثم منک! یمن رواب

راشف تهب دایز مراذن و مایب رانک تاهاب مد یم لوق منم

و مهدب همادا منوت یمن هگید نم تروص نیا ریغ دایب؛رد

تفیلکت شدوخ دایب نامرآ هب منزب گنز مش یم روبجم

هسرپب و اجنیا دایب هک هگید حابص نک.دنچ نشور ور

هیضق ترهاوخ هک مگب شهب منوت یمن دنچ،نم هب ترخ

شدوخ وتحلا هداد هزاجا ومنم هتفرگن یدج ور کرت

. هشاب

مه هب یطارفا یاه نک تفس لشو همه نیا زا مکحملا مک

یب سلا دنچ هکنآ دش.هنهب یم گنت مقلخ و دروخ یم

لوغشم ناشدوخ یارب یا هشوگ مادک ره نم زا ربخ

سح هرابکی هنهبحاالهکهب دندوب یگدنز ندنارذگ

ونیا دوب هدرک غوبن ناش یسانش هفیظو و تیلوئسم

ناشراب و راک نیرت مهم نم نتشاذگ راشف تحت اهزور

دوب. هدش

: مدیرغ دایرف هیبش یادص واب متفرگ دمک ارزا ما هیکت



رکف . همهم مارب وت رواب هگم ، نکن رواب ال صا کرد _هب

یم مرپ و کرک اجنیا دایب نامرآ ینزب گنز ینک یم

لئاسم هدب. ماجنا هشک یم تلیم هک یراک ره ریخن ؟ هزیر

وت تلا خد قح مه یسک و هرادن طبر سک چیه هب نم

وت... وهن نامرآ ،هن هرادن ور مروما

یقافتا ،ماکال متفرگ هناشن شتمس هک ما هراشا تشگنا

متسد یکالمزا هتشر و درک تالیق شهاگن رد مهاگن

دش. جراخ

تفگ: دادو ناکت یرس درگنب ار یا هناوید هک یسک نوچ

یسک زا مه یا هرذ هگید یدش یغای و شکرس هگید _هرآ

تزور حلاو یدرب یم باسح . یرب یمن باسح

! دوبن نیا

واب متشادرب زیخ شتمس جورخ ولبق تفر رد تمس

لربا تنک نودب ما هنیس ی هسفق . مدیشک ور شوزاب تنوشخ

ضغب ، دیزرل یم اراکشآ میادص دشو یم نییاپ الو

دش: هدناجنگ ردکالم یمشخ اب هتخیمآ



هک هراد قح یسک .ره دادرهم نک زاب ور تشوگ بوخ _

ماوت هتشذگ هک هراد قح یسک هنک.ره مراب کلتم و هکیت

مریقحت و هدب رارق تتامش دروم ار وحملا هنوبوکب مرس

مزور حلاو یرادن قح وت یتنعل یمهف وت!یم هنک؛زج

ببسم وت نوچ ؟ ارچ ینود .یم یشکب مخر هب ور

شوگ وت اهزور نوا .رگا یتسه میا یتخب هایس و یگراوآ

یاه همزمز وراب مدوب ماخ و نووجون رتخد هکهی ینم

یدش یمن ثعاب و یدرک یمن رپ تبیرف ولد گنراگنر

منک،االنهب میلست تربارب رد ور مدوخ ارچ و نوچ نودب

یمن ملباقم یروجنیا .االنوت مدوبن یگنفم داتعم هی وت لوق

یباسح یکی وت .سپ یدنوچیپ یمن ور مشوگ و یداتسیا

نم هب هرخرخ هکات شاب تندز فرح بقارم

منکو کرت نم ینک کمک ثمال هگا نکن رکف . یراکهدب

رخآ ات هگا ؛وت هشیم فاص تباتک باسح مشب هار هب ور

ما هدش هابت ینووج مه ینک؛زاب یبوخ مقح رد مه ترمع

ور مردارب یدامتعا ویب یهایس و تبکن سلا راهچ و

هنک. ناربج هنوت یمن



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

همادا مدز یم سفن سفن هک وردحیلا مدز یکلپ مکحت اب

مداد:

زا رتشیب یتح . مراد سنج مزاب ؛نم هتسرد تسدح _هرآ

نیرایب مرس مه ینک.رهبالیی روصت وت هک یزیچ نوا

هگا ما.امش یضار متیعضو زا هک مگ.نم یمن ور شاج

. نینکب نوتدوخ هبحلا یرکف هی نیتسین یضار

جازم یمدمد هک دوب نیا یرامرهز نیا تیصاخ ال صا

یا هظحل . یشاب هتشادن یصخشم یناور تابث و یشاب

نایغط رپتالمطو یا هظحل و یشاب ریگ هشوگ و هدرسفا

رگ!

تسد هب هتخورفارب دوب شیوزاب یور ارهک متسد چم

تکرح درک.زا مترپ متخت یور ناشک ناشک و تفرگ



مشچ و زاب همین یناهد واب مدوب هدروخ اج شا یناهگان

اب قاتا طسو . متسیرگن یم ار وا یا هتسشن ساره هب یاه

: دیشک دایرف یفصولا دئاز مشخ

اب مراذب و یدن ول ور داوم یاج هک هتدوخ تسد هگم _

بجو هب بجو . ینوزوسب هرذ هرذ ور تدوخ تاه تقامح

نیا منک یم شادیپ هرخ منک.باال یم وور ریز ور قاتا نیا

هک منک ات یروج هچ تاهاب منود یم شدعب ور. اه سنج

مدموا رانک تاهاب یدایز هکنیا .لثم ینکن اطخ زااپ تسد

تاپ و تسد اه ملیف نیا لثم هک هتقح ، یزادنا یم کتفج

دایب. تتسد راک باسح ات مدنبب تخت هب ور

و تفر اهوشک تمس ناشک ناشن طخو و نانک رغرغ

و اهوشک درک. باترپ اوه رد ار شیاه هلیسو کت کت

اب طقف دشونم یم هتسب یراجنه ان یادص اب یاهدمک

هداد فک ارزا ملمحت و بات هک ردحیلا سرت و مشخ

. مدوب رگ هراظن مدوب

زیر اراب وابآژرو اهولبات تشپ و تخت و شرف ریز یتح

قاتا فک ار تلا وت زیم یاه هلیسو مامت و درک شواک ینیب



مه شیپ تعاس مین زا یتح قاتا عاضوا درک. وپال شخپ

یب دصق دادرهم و دوب هدش یا هدننک کالهف رازاب هتفشآ

ار یطاقن مامت مه موس و مود راب یارب . تشادن ندش یخلا

هک یتقو و درک یسراو اددجم دوب، هدرک وور ریز هک

رفص قاتا رد داوم یزاساج لا متحا هک دش نئمطم ابیرقت

شا هدنامرد هاگن و دناراخ ار شا هتفشآ یاهوم ، دشاب یم

دش، وطالین ملکیه یور هک شهاگن . تخود ما مسج ارهب

یزیچ نآ مدرک ادخ ادخ و تشذگ مرس زا یزاف هس قرب

. ددنویپن عوقو هب منز یم ار شسدح هک

متمس ددرم و تام روط نامه هک دوب هتشذگن یتاظحل اما

.مبلق داتسیا تشپ مرس،زا باالی تسرد و تشادرب مدق

ی هیناث ینیب شیپ زا یتح و دیبوک یم هنیس رد راو هناوید

. مدوب زجاع مه دعب

تفگ: یا هنیک ورپ هتفر لیلحت یادص اب

تکیچوک لقع نوا اب امتح ، دوبن تقاتا اهوت سنج _

سدح منوتن نم هک ینک یفخم ییاج یتفرگ میمصت

لوق تهب منک یم شادیپ ، هرادن دشن راک نم هساو .یلو منزب



مد. یم

هب تشپ وزا درک اررپ هلصاف بجو کی شفرح نیا اب

شیوشت .اب دیبسچ مدوب هتسشن تخت ی هبل یور هک نم

مرس هکباالی شتروص وهب مدناخرچ تشپ ارهب مرس

: مدرک همزمز بهتلم و مدرک یهت مدز،قبلا لز دوب

! دادرهم ینک راکیچ یاوخ _یم

ار نآ یاج و دوب هدیشک رپ شهاگن زا ارادم و ینابرهم

یور ار شغاد تسد دوب. هدرک رپ صرح و شطع

درک: همزمز زومرم و هتسهآ و دیشک مندرگ تسوپ

منوت یمن ینک،نم نوهنپ تاه سابل وت هگا یدرک رکف _

منک؟ شادیپ

ناکت ولج هب ور یمک و مدرک هلا چم ار مدوخ

: مدرک ضارتعا ظیغ و سرت اب رابنیا . مدروخ

هکام تسین تدای هگم . دادرهم ینز یمن نم هب تسد _

هک ییاج ات هسرب نم هب تتسد . میرادن یتبسن ابمه هگید

منز. یم غیج مشاب هتشاد ناوت



نامه تسوپ و دوب مفتک و ندرگ نایم ییاج شتسد زونه

هک یا هلصاف هرابود درک. یم زگ وزگ تخوس یم هطقن

و درک یط ار موش رود بارطضا اب مدوب هدش قفوم

. تسشن مپچ تمس ی هناش تسوپ یور شرگید تسد

تسود ردقچ متفگ؛ره زور نوا هک تسین تدای یچ، _وت

دیاب هرخ !باال هسر یمن ییاج هب تادص ، نزب غیج یراد

درک، بدا روج هی ور هدند وهی شکرس یاهرتخد

هن؟! هگم

: مدیشک دایرف ناساره و هتخیرگ راسفا رابنیا

تسد نم هب یرادن قح هدن،وت مباذع نک ماهر دادرهم _

شیپ سلا دنچ لقع ومک یهپپ هرتخد نوا هگید ،نم ینزب

ریخست ور محور و مسج مزاب مراذب هنکمم هلا .حم متسین

ینک.

دنادرگرب شدوخ تمس تدش اب دوب شتسد ریز ارهک مفتک

. دیچپب مفتک رد یا هدنهد رازآ دبو درد دش ثعاب و

ویب تفرگ دوخ هب بضغ و تنوشخ حرط شیادص



: دیرغ هلصوح

صالح هک یراک ره ربب!نم ور تادص . هامیرپ وش _هفخ

. یشاب مراد ولج ینوت یمن مه ووت مدیم ماجنا ور منودب

تنوشخ ی هطساو هکهب یدرد ای دوب زجع اقیقد مناد یمن

دش ثعاب دوب هک مادک ره ؛اما دیچیپ یم ما هناش رد دادرهم

مدوخ تیمولظم یارب و دوش دنلب مقهقه هانپ ویب اوه یب

. میرگب

و تشاذگن رثا دادرهم ور میاه هیرگ متباساحم ربخالف

یور زا مارآ مارآ دوب غاد یا هروک نوچ ارهک شتسد

رد شدرگ هب منت تسوپ یور و دنازغل نییاپ ماهب هناش

نیا درک یم ممرگلد هک یزیچ اهنت هظحل نآ رد .طقف دروآ

ارزا داوم و مدوب هتسب راک ارهب ملقع بشید هک دوب

... مدوب هدیشک نوریب مریز سابل نورد

_ما هدازیرپ #
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و تشاذگن رثا دادرهم ور میاه هیرگ متباساحم ربخالف

یور زا مارآ مارآ دوب غاد یا هروک نوچ ارهک شتسد

رد شدرگ هب منت تسوپ یور و دنازغل نییاپ ماهب هناش

نیا درک یم ممرگلد هک یزیچ اهنت هظحل نآ رد .طقف دروآ

ارزا داوم و مدوب هتسب راک ارهب ملقع بشید هک دوب

. مدوب هدیشک نوریب مریز سابل نورد

و امرس داضتم ساسحا وود دوب هتفرگ ضبن ماه هقیقش

تسد هچ دوب.ره هدمآ رد نایلغ هب مدوجو رد امرگ

رورک درک یم یورشیپ رتشیب منت تسوپ یور دادرهم

زا شیب تراقح و تسکش یم وصالمتب رورغ رورک

سابل شیتفت مدرک یم وزرآ دش.طقف یم مریگ نماد شیپ

یم هک دسرن موس و مود راب هب مقاتا لثم مه اهومنت

. دروآ مهاوخن ماود رابنیا دشاب راک رد یرارکت رگا متسناد

هدش خالهص ماه هیرگ و دوب هدش هفخ مقلح رد قه قه

مرمک یور زا حوضو هب شتسد میاه. هناش شزرل هب دوب

دشاب مه یحطس رگا یتح درک یعس و دمآ رت نییاپ مه



یمامت میارب ییوگ هک یتدم .مامت دزادنن ملق ارزا ییاج

یتح و دوب نییاپ مرس دناسر یم مبل اررب مناج و تشادن

نیا هک حلا ؛اما متخادنا یمن شا هرهچ مههب یهاگن مین

کت و دوب هدرک ار مرورغ و ناج دصق اورپ یب نینچ

دیاب مه وا سپ درک یم حتف هنامصخ ار مندب یازجا کت

دوب. یم انگنت ورد دیشک یم باذع نم اب ماگمه

دروم ار شنامشچ یبآ و متفرگ باال هرابکی ارهب مرس

و دوب هدش یناوغرا شتروص گنر مداد. رارق فده

هدناشوپ ار شتروص یانهپ قرع تشرد و زیر تارطق

فقوتم شتسد تکرح دید هک ارم یناراب و هریخ هاگن دوب.

هریخ مه دشن.زاب ادج منت یور زا ناکامک شتسد اما دش

. دنتفایب راک تفارص زا هکلب مدیراب هفقو ویب مدش

ار شراک تیدج واب دوشن مشچ رد مشچ نم اب درک یعس

و دوب هدنامن اج منت زا ییاج ابیرقت رگید . دناسرب مامتا هب

تشادن رواب اهتنم دوب هدش یسرزاب شیاج ی همه ابیرقت

هدنامرد وکالهفو دشاب هدشن ناهنپ میاه سابل رد داوم هک

یدیدج فشک هکلب تسیرگن یم ممسج هب رکفتم مه زاب



. دشاب هتشاد

نم رانک تخت ی هبل یور شنت و داتفا هرامش هب شسفن

ومک رجع .اب تسشن یتناس دنچ ی هلصاف واب درک اهر

دز: بل یتقاط

مه ورخالصنک تدوخ مه ؟وگب هامیرپ یتشاذگ _اجک

ور! نم

هنیک نارازه هک یهاگن و ینازرل یاه بل .اب مدادن یباوج

. مدرک شهاگن یمشچ ریز دوب هتفهن شنورد ضغب و

زیخ متمس ، تفرگ یا هزات ناج و درک شرت یرج متوکس

درک: دراو میولهپ هب یراشف و تشادرب

مینک.ات یم عورش لوا زا هشاب هن؟ یگ یمن ور شاج _

نیا یگن ور اه سنج یاج و ینکن زاب ناهد هک ینامز

هراد. همادا یزاب

تسوپ هب تشپ زا شتسد هرابود ثکم نودب شا هلمج دعب

هب هنامحر یب ارم هرابود هکنیا زا ولبق دیبسچ مرمک

و مدز شتسد تشپ هب یگنچ ، دناشکب درد یمغو هطرو



نیرخآ واب مدرب هانپ قاتا رد تمس . مدیرپ میاج زا ترفن اب

مدز: دایرف مناوت

تاهراک ی هجوتم ال ،صا دادرهم ینک شمومت یاوخ _یمن

محبص دوخ ات یتح . یتنعل رادرب مرس زا تسد ؟ یتسه

و ینک مدوبان هکنیا هش؛زج یمن تدیاع یزیچ یدب همادا

. یراکب مبلق وت ترفن مخت

زا همین و هفصن تاملک هک دیزرل یم یردق هب میادص

: تشگ یم جراخ مناهد

گنس هب تریت و یدرک وور ریز ور ماپ رسات راب _هی

و هش،طقف یمن نومرد تزا یدرد ددجم شیتفت ؛اب دروخ

یم مایتلا نم نداد باذع وتاب هنیک و صرح یراد طقف

ید..

: مدیلا ون مدروخ رس نیمز یور قاتا رد هب هدیبسچ

تقو نوا هدرپس تتسد ور نم هدرک دامتعا وت هب نامرآ _

ید؟ یم یروج نیا ور شدامتعا باوج وت

مرس دشوباالی مکیدزن نم هیوم و هجز هب انتعا یب



یساسحا ره زا یراع شا هتخورفا رب تروص . داتسیا

دوب:

ور وسملا هگید ، هامیرپ مسرپ یم نیرخآ هراب یارب _

؟ یتشاذگ اجک ور اه سنج منک. یمن رارکت

قاتا فک یاه کییازوم هب مهاگن و متفرگ خر وا زا

. متخود

یمک ، مورب رانک رد لباقم دزاتزا میاپ نار هب یا هنت

رد بوچ راهچ رد ردحیلا دادرهم و مداد ناکت ار مدوخ

درک: همزمز دوب هداتسیا

وتورسو تاجن یارب مرس وت یدایز هدیا و وزرآ _

هک تسه یلثملا برض .هی متشاد تا هدنیآ نداد ناماس

یسک اما درک رادیب هش یم ور هدیباوخ هک ور یسک هگیم

درک.یمن شرادیب هلا حم ور هدز باوخ هب ور شدوخ هک

وت قتالمنک یچ ره .نم مبوکب نواه وت بآ منومب مهاوخ

فرصم ور هدنوماو نوا مزاب یاوخ یم نم مشچ زا رود

س.رگ هدیاف یب مندنوم هگید . یشب محور ناهوس و ینک

یمن ور مندوب وت ؛اما دوبن تنتشاذگ اهنت هب یضار ملد هچ



. هامیرپ هنوم یمن یا هگید فرح . یهاوخ

؛ متساخرب یاج زا هدز کش دشو رود منامشچ لباقم زا

خ هتشگرب تخب رد یور ار ما یلد وقدو صرح مامت

مقاتا رد ارهب مناج یپومک رد یپ یاه تشم و مدرک یلا

و فازگ میارب دادرهم رخآ یاه فرح لمحت . مدنابوک

منک.هب شمضه متسناوت یمن همقر چیه و دوب نیگنس

دش جراخ میولگ زا یموهفم ومجالتان مدز غیج یردق

و متفر او نیمز فک قمر حلاویب یب رخا تسد هک

. متشاذگ مکاندرد یولگ یور ار متسد

هب دمآ طایح زا هک دادرهم لیبموتا ندش نشور یادص

مسپاولد هاگن و مدناشک هرجنپ رانک ار مدوخ داب تعرس

نشور ار شنیشام دادرهم . دمآرد شدرگ هب طایح نایم

. دروآ رد تکرح هب یدرسنوخ واب درک

و مدمآ مدوخ هب هرخ هکباال مدش هریخ وربور هب ردقنا

لباقم زا دادرهم ریوصت تسا تقو یلیخ هک متفایرد



و درد راب هلوک و مدوخ اهنت و تسا هدش وحم مناگدید

میا.. هدنام میاه تحارج
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شقن یفیلکت وبال مدوب هداتسیا قاتا طسو هدنامرد و تسس

درک. یم افیا هدز متام قاتا رد ار رخآ و لوا

یلح هار چیه و مدوب ینامز ره زا رت چوپ رتو یلا خوت

هک دوب هدشن مه یتعاس مین یتح درک. یمن شاورت منهذ هب

و رود سلا دنچ مکح ام یارب اما تشذگ یم شنتفر زا

روک و توس و درس هناخ نیا رد شدوبن و تشاد ار زارد

درک. یم یجک ناهد بیجع

و دوب درک،زاب یم یعادت ار شنتفر هک یا هرجنپ زونه

کی اب اهنت هک منت یور یناتسمز رهظ زا دعب ِدرس ِزوس

بلق درد درک؛اما یم تباصا دوب، هدش هدناشوپ کزان زولب



ممسج مامت ان یاهدرد هک دوب قیمع یردق ماهب هتسکش

ینیگنس ملد یور یبیجع روج و دهد هولج تیمها یب ار

دنک.

مدوب هتفایرد یبوخ هب میدوب هدنام ما ییاهنت نمو هک حلا

سنج زا رت تخس بتارم هب دادرهم نیفروم نادقف لمحت

دوب. ما هدافتسا دروم

مندب یدیدش ی هجیگرس و فعض و متشادن نداتسیا ناوت

تسد واب مدز هتاپنچ نیمز یور دوب. هدرک هطاحا ار

میاه هلیسو انوم ارهک مرختسا کچوک فیک مسح یب یاه

و مدروآ رد دمک نییاپ تمسق دوب،زا هدناپچ نآ رد ار

. مدرک زاب ار شپیز

هلا وچم مظن یب شنورد ار مکدنا یاه هلیسو اهو سابل

لئاح ار متسد فک هدیمخ رمک نانزریپ نوچ و مداد یاج

.شلاو متساخرب یاج زا یتخس وهب مداد رارق نیمز یور

ار ما هتفشآ یاهوم و مدیشک نت ارهب مگنر هایس یوتلا پ

مداد. یاج ما یخن شلا ریز هلصوح یب

سنج یانمت .ملد متسناد یمن ار شیاجک متفر؛ یم دیاب



هک ییاه لدم نآ ؛ثمالزا تشاد ار شمارآ زا یلیصا

مامت و یراذگب تردام رهم رپ ناماد یور ار ترس

قرغ و دوش گنر یب ناش هولج عملا یاه ومغ هغدغد

چیه هک متسناد یم یبوخ هب ؛اما یوش ییاهتنا یب یشوخ

یرارق و مارآ ار ما هدروخ مخز و حورجم بلق ییاج

. دوبن

هک مدرک رکف مدوخ واب مداتفا مردام دای یا هظحل یارب

هنادرد رتخد هک دمهفب مردام هکنیا سرت زا نامرآ امتح

و دساف درک، یم دای نایرپ فصو رد ار وا هشیمه هک شا

هک اسب دنک؛هچ یم وقد دروآ یمن بات امتح هدش داتعم

ژی تارتسا نیرتهب طیارش نیا رد نم دوجو ندرک ناهنپ

دوب. نامرآ

هک ییاج ییاهنتو دوب هتفرگ ناشکت کت یرهم یب زا ملد

کاس دوب. انوم ی هناخ درک روطخ منهذ هب نتفر یارب

زا یتخس هکهب ییاهاپ واب متفرگ تسد ارهب مرختسا

قاتا رد تمس ار مدوخ ندنک ناج نوچ دش، یم هدنک نیمز

. مدناشک



یدیدش ی هشعر هک دوب هدیسرن یرد هریگتسد هب متسد

. داتفا نارود هب مرس ی هساک و تشذگ منت زا

یطاسب دنبو نآ نیب زا موشب قمر ماکالیب هکنیا زا لبق

بقع اددجم دوب هدرک وپال شخپ قاتا نایم دادرهم هک

مدش. اهر تخت یور و مدرک درگ

یم ار یداع نادنچ هن یرامیب کی ،دیون مدیدش بلق شپت

دش. یم رت میخو حملا هظحل دادوره

رفن کی دیشک یم کیراب یاهاج هب راک هکنیا زا لبق دیاب

ارهکهب ملیابوم . مدرک یم ربخ اب مزور ارزاحلاو

مبیج ،زا مدوب هدرک یرادیرخ مقوقح نیرخآ اب یگزات

. مدرک ثکم دادرهم ی هرامش یور و مدیشک نوریب

ور جملا مرورغ مه جنرغب و ینارحب طیارش نآ رد یتح

نامرآ هرامش یور متسد ددرم و دادن ار هبوا نتخادنا

هریخذ دادرهم لیابوم ارزا شا هرامش بشید دش. هدنازغل

تیبوخ رهحلا هب اما مناد یمن ار شتلع ؛ مدوب هدرک

نوکیآ . دشاب هتشادن ار شردارب ی هرامش یرتخد تشادن

: مدیلا ن فیعض سامت یرارقرب ودعب مدرک سمل ار سامت



! هامیرپ ،منم نامرآ _سالم
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توکس کی دوب.دعب هدروخ اج نم یادص ندینش زا راگنا

دز: بل شوشم و نارگن وطالین نادنچ هن

، هداتفا یقافتا حهلا یب تادص ارچ ؟ ییاجک ، ییوت هامیرپ _

؟ تساجک دادرهم

افتکا یا هلمج نتفگ هب اهنت ونم دوب دایز شیاه وسلا

: مدرک

،حملا تساجک منود یمن ور شسردآ . دادرهم یوالی _ایب

ور تدوخ ممهم تارب مه زونه ؛هگا نامرآ تسین بوخ



!.. نوسرب

یتقو هک مناد یم ار نیا دادایهن،طقف ار مباوج مناد یمن

منام یمن هانپ یب تشدنرد هناخ نیا رد هک دش تحار یخملا

تجاجل اب مکلپ یور دوب اه تدم هک یشخب امرگ باوخ ،

مدش. اریذپ ار درک یم ینیگنس

یتح ، مدوب هدادن تسد زا ومکلا مامت ار مدوخ یرایشوه

و دیسر هچاپتسد نامرآ هدیسرن تعاس هکهب مدش هجوتم

ینیشام تمس ودنتوزیت درک دنلب شیاه تسد یور ارم

. دناسر دوب، هدش کراپ طایح رد هک

شرسمه نامه هک مدش هجوتم مزاب همین یاه مشچ اب یتح

دوسح یاهرهوش رهاوخ لثم هتخانشن دادرهم لوق هکهب

هب ندیسر وات دوب هتسشن نامرف تشپ مدوب رفنتم زا

یفرح چیه نامرآ و درک یم رغرغ دنب کی هاگنامرد

دش. یم روآدای ار سردآ یرادگ دزوهگ یمن

تردق هک متشاد لیامت مه ما ینامسج تخرک طیارش ابنآ

راثن ینک رپ ناهد باوج نامرآ یاج وهب متشاد ملکت



سوسفا ؛اما تفرگ یم نوخ هفخ امسر و مدرک یم شنز

یم طقف و مدوب هدش اهر نامرآ تسد یور هزانج لثم هک

دعب هب اجنامه ،زا مروخب صرح مدوخ تولخ رد متسناوت

ییادص مشوگ هن رگید دشو عطق یرادیب یایند اب مطابترا

دش. رگ هراظن ار یریوصت ممشچ وهن دینش

شزوس ساسحا هکاب دوب هتشذگ نامز ردقچ مناد یمن

رپ تکرح و مدش رایشوه متسد یور مرِس نزوس یاج

.هب مدرک ساسحا میاهوم یور ار یرگ شزاون و رهم

سح اهتنم میاشگب ار میاه مشچ هک مدوب هدش هاربور یردق

حیجرت و دیبرچ ما یتایح ربعالمئ ما یواکجنک و یلوضف

مرس هکباالی یدرف ادتبا میاه کلپ ندوشگ لبق مداد

ییاسانش ار درک یم مجرخ تبحم ولیک ولیک و دوب هتسشن

منک.

،ود دشاب یم درم هک دوب صخشم شیاه تسد یربز زا

! نامرآ ای دوب دادرهم دوب؛ای میور شیپ هنیزگ

و هسم ال سح رد مدرک ارخالهص ما هناگجنپ ساوح مامت



شیاه سفن یادص زا هک مدرب راک ارهب متقد ماو ییاونش

میاهوم و متروص یور هفقو یب هک شتسد فک هزادنا و

منک. شا ییاسانش دش، یم هدیشک

دوب؛سپ دادرهم تسد فک زا رتگرزب شتسد فک یانهپ

دوب. لطاب دادرهم ی هنیزگ

هلعش مدوجو رد ومغ یداش ضقانتم سح ود دحاو نآ رد

حلا تسناد یم هک ینامز یتح دادرهم دوبن دندش.زا رو

و رهم یامرگ و مدوب نیگهودنا مرادن یشوخ زور و

و متشاد تسود ، رفنت راهظا همه نآ دعب ار نامرآ تبحم

شزاون تاظحل نیا رد مدرک یم رارقا مدوخ یارب اهنت

تیمورحم سلا نیدنچ دعب نامرآ فیطل و ریذپلد یاه

رتو نیریش ، دوبن هک یدادرهم یاه شزاون زا یتح

دوب. رت ینتساوخ

ارعاالممنک ما یرادیب منکو زاب مه زا یکلپ متسناوت یم

ملد ودندوب منتغم و یتمیق میارب اه هیناث نیا کت کت اما

و مدرک توکس ،سپ دوشن مامت تقو چیه تساوخ یم

. شیاه سفن یابیز یدولم هب مدرپس ناج شوگ



تباث ما هنوگ یور شتسد یتاظحل یارب و دیشک یدنلب هآ

ار هطقن نامه و درک مخ متروص تمس ار شتروص دنام.

مهارف یسنجدب و یریگ چم تصرف نیرتهب . دیسوب هناگنتلد

دوش،رد دنلب متروص یور زا شرس هکنیا زا دوب،لبق هدش

. مدرک شریگلفاغ و مدوشگ ار میاه مشچ هیناث زا یرسک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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و تسیرگن ارم هدز تریح نم، زاب یاه مشچ ندید زا

دنلب رس منک ار شروصت هک یزیچ نآ زا رتدوز یلیخ

. دیشک بقع ار یلدنص و درک



تسود ارم هکثمال یرورغم ردارب نامه دلج رد هرابود

تسد و تفر ورف تسین مهم شیارب مدوبن و ودوب درادن

هایس و تشپ رپ یوربا ود نایم ار یتهبا رپ هنیس،مخا هب

. دیزگرب شگنر

یششک رپ وج نیا رد لقادح هک مدرک رکش ور ادخ لد رد

و درادن روضح شرخ رس رسمه تسامرف مکح ام نیب هک

. تسا هدرک اهر نامدوخ امارهبحلا

و تارج دوب هتشاک ما هنوگ یور هک یا هناردارب ی هسوب

و رکف چیه نودب و درک قیرزت مدوجو رد ار تراسج

هدش هدناشوپ یدیفس ی هفحلم هکاب متخت یور یا هبساحم

مدش. هریخ نامرآ وهب متسشن دوب

هاگن لیلد تشاد امتح درک؛ مهاگن کوکشم و درک دنلب رس

هک یدنخبل درک. یم حالیج شنهذ رد ار ما هتسویپ

اج تواخس اب مبل یور دیشک یم کدی ارهب سح نارازه

درک. شوخ

یور زا نامرآ ی هدز تهب و واکجنک یاه هاگن ربارب رد

دشو هدیشک متسد ارزا مرِس تکوی .نآژ مدمآ نییاپ تخت



نآ زا نوخ یا هرطق و دیچیپ متسد تشپ یدب شزوس

. دیتلغ هیحان

یاه تیمورحم و یاه یگنتلد مامت و مدرکن ییانتعا

ترپ ار مدوخ و میاه تسد یور ندش راوه ما سهلا راهچ

. متسشن شیاهاپ یور و نامرآ شوغآ نایم مدرک

ار متروص دشو هقلح شندرگ رود مگنتلد یاه تسد

. مدرشف شنهپ ی هنیس یور

ما. هفقو یب یاه کشا دش میاه ولد درد نابز و مدرشف

یب نابز ،اب ندیراب یم میاه هنوگ یور هک یکشا ره اب

یگدز مرش ، شدوبن متفگ؛ ما سهلا راهچ یاهدرد زا ینابز

ییاهنت ندرک ما،رپ یهانپ یب ما،درد ییور و مشچ ما،یب

یزاب ، یشورف دوخ ماهب یریزگان و رابجا ، دایتعا اب میاه

نتشاد یارب هک ییاه تالش نتشاذگ اپ ،ریز شیوربآ اب

هب هتساوخان هک یمغ ، تشاد مندناوخ سرد و هفرم یگدنز

دوب هدنام یاج رب شیاه هناش یور سلا راهچ نم هطساو

تافیرشت و مسارم رد شرهاوخ اهنت ناونع هب مدوبن ،



نتسکش ، مندرک کرت یارب شیاه یسپاولد شا، یسورع

و...و.... نیرسن و مردپ لباقم شتهبا و رورغ

ییوجلد وا زا ما هیرگ ره واب میرگب هک متشادن لیلد مک

منک.

هک یمک ،اما دروخ یمن یناکت چیه و دوب هدز کُش شلوا

شزاون ار مرمک مک دشومک بآ شخی هوک تشذگ

یحیضوت هکنیا وای منزب یفرح مشک یم تلا درک.جخ

کشا یاهدیراورم نامه مندب نابز مدرک یعس .سپ مهدب

دوب هدیشک دوخ راصح رد ار شندرگ هک ییاه تسد و

. دوشب

اب ایند رد یشمارآ چیه مدرک یم روصت دوب، یبیرغ حلا

دشابن ضیوعت لباق دش یم داجیا یگئشن دعب هک یا هسلخ

یروک ی هرگ ییوگ متخیر یم هک یکشا هرطق ره اب یلو

دش. یم کبس یباسح دشوملد یم هدوشگ میاهدرد زا

درد و نابرهم تروص یور وطالین هاگن هی یارب ملد

شا هنیس یور ارزا مرس دوب، هدش گنت شا هدیشک



و تفس ار شیاه .بل متفرگ شتروص تمس و متشادرب

هرطق کت عنام ات درک یم هاگن وهبباال دوب هدرشف مکحم

.اما دوشب ار تشاد شزیر دصق تردق مامت هکاب یکشا

تمس ی هنوگ یور دشو زوریپ کشا دجلا نآ رد

مرَس ، دروخب رُس نییاپ هب هکنیا زا دش.لبق هدیزغل شتسار

هسوب اراب کشا هرطق کت نامه و مدرب باال یمک ار

مدرک رت گنت یرهاوخ رهم اراب میاه تسد هقلح . متفرگ

: مدرک همزمز یا هتسشن کشا هب یادص واب

وت یاج نم راذب . منوبرهم شاداد نکن هیرگ عقوم چیه _وت

! تاهدرد ی همه یاج منک، هیرگ

دادوباال میاه هناش ندیشک شوغآ اراب ماه هلمج باوج

و مدش کبس یهاک رَپ نوچ ترسح سلا نیدنچ دعب هرخ

. مدیسر میوزرآ هب

هدشن باریس یردارب و یرهاوخ تولخ نیا زا زونه

واب دمآ رد ادص یهب هتسهآ ی هقت اب قاتا رد هک میدوب

میدش. ادج مه شوغآ زا سوسفا نارازه

. دناشن یلدنص نامه یور ارم و تساخرب یاج زا نامرآ
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دادرهم خر مین ندش رادیدپ دشواب زاب همین ار قاتا رد

یلدنص نآ یور هکنیا مدش.زا هچاپتسد و مدروخ ماکالاج

یم وملد مدوب هداتفا ندرک طلغ هب یباسح مدوب هتسشن

ثم هکنیا ،ای مدوب هدیشک زارد تخت یور حلا یب تساوخ

هک دوب نیا شرتراذگ ریثات تروص وای مدوب امک الرد

درک. یم دیما عطق نم زا مکشزپ

میاه تبحم دوبمک نداد وجالن یارب هصرع هک فیح اما

یور کیش وماکال قاربق رسحلاو ونم دوب گنت

یمن رظن هب رامیب لوا هاگن ورد مدوب هتسشن یلدنص

. مدیسر



سویام یوال رد متشاذگ اهنت و شنتفر زاتالیف هک یتقو

. مزادناین هاگن شتمس مدرک یعس و مدرک نازیوآ یبل مدش

ار وا هتسهآ و تشاذگ دادرهم هنیس یور یتسد نامرآ

داد. له رد نوریب هب یمدق

ادصابمه ویب دندوب هداتسیا زاب همین رد نایم ود ره

. دندرک یم هرجاشم

دیشک نوریب ار نامرآ دادرهم ، تفرگ ناشباال ثحب یتقو

دش. هتسب قاتا ورد

سح نامه دش یمن شوماخ نمرد هاگچیه هک یسح اهنت

زا ناجیه دوب.اب هداتفا مناج هب هروخ لثم هک دوب یلوضف

شوگ و متفر رد تمس طایتحا واب مدش دنلب یلدنص یور

. مدرک زیت

یور منتسشن زا یتح دید یم رساپ ارم دادرهم رگا

نآ ثحب زا ندروآ رد رس دوب،اما رت هناحیقو مه یلدنص

. دیزرا یم شکسیر هب ود

دشابن یموزل هک دوب دنلب یردق هب ناشیوگم وگب یادص



. منابسچب رد ارهب مدوخ

تقیقح اعقاو ، مدرک دامتعا وت هب هرابود هک هنم زا هابتشا _

هدیسر گرم دح نمات رهاوخ . هگرم گرگ هبوت هک هراد

یدوب هتفر ادخو نوما هب شیدوب هدرک لو وت تقونوا دوب

! ندرک یللت یللی یپ

وخ دنت نامرآ تشاد دصق شدرسنوخ نحل اب هشیمه لثم

دنک: باجم ار

فرح نم .زا دوبن روطنیا مسق ادخ هب .اباب نامرآ _هن

.فک منکب شکچوک هیبنت هی متساوخ طقف تشادن یونش

ژهنک! اپیرگ یروج نیا مدوب هدرکن وب هک ور متسد

یراک تیح صال ،وت شینیبب یرادن قح رهحلااالن _هب

یرس مهاوخ .یمن یتشادن ور مدوب هتشاذگ تا هدهع هکهب

! مشب وربور مرهاوخ هزانج اب هدرکن ییادخ دعب

هریگتسد داد. نامرآ لیوحت یا هدیشک و دنلب "ی اباب "ورب



تفگ: یردلق اب نامزمه دادو ناکت ار یرد

هنوت یم یک منیبب . هامیرپ قاتا وت مریم االن نیمه ال _صا

! هریگب ور مولج

لوه هکاب مدوب نم همه زا رت تخب نوگن رضاح ردحلا

. مدوب هداتسیا قاتا طسو ووال

ی هظحل و مدناسر تخت تمس ار مدوخ رون تعرس هب

رهحلا مدش.هب فرصنم تخت یور ندیباوخ زا رخآ

زارد و مدوب هتسشن یلدنص یور نم هک دوب هدید دادرهم

دوب. تبحم ییادگ تخت یور ندیشک

ار یفیرظ مخا و متسشن تعرس اب یلدنص یور رابجا هب

مداد. یاج متروص یازجا نیبام

یب مناجیه دمآ. شیاه مدق یادص دشو هتسب قاتا رد

و یداع ار مدوخ هک مدرک وقتالیم متشاد یفصو

لگ خاش و دمآ ملباقم تشپ زا شتسد . مهدب هولج درسنوخ

. تفرگ متروص لباقم یا هدیس پال گنر دیفس زر

لگ هخاش نآ یور زا مهاگن دشو رت ظیلغ میاه مخا



گرزب لگ هتسد قشاع نم هک تسناد یم یبوخ .هب متفرگ

میدوب دزمان هکابمه عقوم نامه یتح و متسه هوکش ورپ

هشیمه ما هرهچ ندرک مه ورد مصرح ندروآ رد یارب

ریگ یا هشوگ زا یا هدرم ردام نوغاد و برد یلگ هخاش

تذل و هدنخ قرغ نم شوج و صرح ندید وزا دروآ یم

دش. یم

نم دوب زر هخاش کت نداد هب رارق رگا تسناد یم یتح

نیرتکچوک اهتنم دیفس؛ هن دشاب خرس شگنر متشاد تسود

دوب. هدرکن راذگورف نم نداد رازآ یارب تالشارمه

ار لگ هخاش اددجم . داتسیا ملباقم دزو رود ار یلدنص

. مریگب شتسد زا هک تفرگ ملباقم

دزو ینهپ دنخبل . مدرکن انتعا و مدرک هلا چم ار میاه تسد

ما ینیب دادو یاج مشوگ تشپ میاهوم یور ار لگ هخاش

. دناچیپ هدنخ واب تفرگ تسد ارهب

یضرتعم هاتوک هاگن و مدیشک بقع یبصع ار متروص

. مدرک راثن شتمس

هبل یور دوب رورسم نم صرح ندید زا هک روط نامه



کی . دیشک زارد ولهپ هب ییانتعا یب واب تسشن تخت ی

دش. هریخ نم وهب تشاذگ شرس ریز ار شتسد

دوب؟ هدیشک اجک هب ایند راک

یور نم ودوب هدیشک زارد تخت یور ؛وا مدوب نم رامیب

. مدوب هتفر او یلدنص

مپچ تسد درک. زارد متمس یتسدو درک عمج ار شدنخبل

ینوخ هرطق ، دنادرگرب فلا خم تمس و دیشک دوخ تمس ار

دوب، هدش داجیا نآژوی ندش هدنک رثا رب هک متسد یور

شتروص .هب دیسوب قیمع ار شمخز دوب. هدش کشخ

.. تسب ار شیاه مشچ هتسهآ و دنابسچ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

189_ تراپ #



دوب؟ هدیشک اجک هب ایند راک

یور نم ودوب هدیشک زارد تخت یور ؛وا مدوب رامیب نم

. مدوب هتفر او یلدنص

تمس تسد درک. زارد متمس یتسدو درک عمج ار شدنخبل

هرطق ، دنادرگرب فلا خم تمس و دیشک دوخ تمس ار مپچ

هدش داجیا نآژوی ندش هدنک رثا رب هک متسد یور ینوخ

شتروص .هب دیسوب قیمع ار شمخز دوب. هدش کشخ دوب،

. تسب ار شیاه مشچ هتسهآ و دنابسچ

شیاه مشچ رد ترارش هرابود هک دوب هدیسرن هقیقد هب

نم ارهب شفورعم و زومرم دنخبل و درک دادیب

و تسد هب هدز تمادن االن تساوخ یم ملد ردقچ . تخود

اهنت و یراگنا لهس رطاخ هب راب نارازه و داتفا یم میاپ

هعفد هک داد یم لوق هنامیمص و درک یم ییوجلد منتشاذگ

دص ؛اما دیامزایب هنوگنیا ارم هک دشاب یرخآ و لوا ی

هدیا یتیصخش پیت نینچ ال صا دادرهم هک سوسفا و فیح

منتشاذگ رس هب ورس رازآ اب تشاد دصق و تشادن ارم لآ



. دیامن لصف لحو ار هیضق

متفگ: هنعط واب دروآرد ار مرفک شیاه هدنخ مک مک

بآ هیضق ینک،سپ کیچوک هیبنت ور نم یتشاد دصق _هک

و هدز باوخ هب ور شدوخ هک یسک و ندیبوک نواه وت

هتفه ود نتفر هنکن ؟ هتسرد ، هگید دوب کشک یانیا همه

؟ هغورد متدعب ی

و تشادرب شرس ریز ارزا شتسد سکلیر و اورپ یب

متمس یهاگن .مین دیشک زارد تخت یور تحار ماکال

تفگ: تنطیش واب تخادنا

نتفگ میدق ،زا هشاج رس هک دعب هتفه ود نتفر ی هیضق _

یاج وت زورما هیبنت دروم رد درب.اما یم ارداب هدروآ داب

ات یروج هچ سول قشو هلک وداتعم رتخد ابهی یدوب نم

هب ور تداب یرپ هلک یروج هی هرخ ؟باال یدرک یم

ایهن؟ مدنوبوک یم قاط

دش ههقهق هب لیدبت شدنخبل دید هک ارم ی هدنرب یاه مخا

یولآ درد و گرزب نوگشین و تشادرب زیخ متمس یمکو

هک دوب هدشن دنلب مضرتعم یادص زونه ، تفرگ ما هنوگ زا



دوب هبوا متشپ دش. لخاد نامرآ دشو زاب اوه یب قاتا رد

ایهن؟طقف دید متروص یور ار دادرهم تسد هک مدیمهفن

سوسحم وان یا هفرح ماکال هک مدید یم ار دادرهم

یرسک رد شزیمآ ترارش دنخبل و دیشک ریز ارهب شتسد

رکف دش. لدبم یا هتفر و هتسش و هداس دنخبل هب هیناث زا

باسح وا زا یا هرذ طقف ردعملا هک یسک اهنت منک یم

هقیقد هد زا رتشیب ش ماود مه ونآ دوب نامرآ درب یم

رکب و باذج میارب مه هاتوک نامز نامه ندید دش؛اما یمن

ار شتلا ح نیا هراظن مه یا هیناث دمآ یمن ملد یتح و دوب

. مرادرب وا زا مشچ و مهدب تسد زا

دراو یکشزپ مرف اب سیلا نایم کشزپ ، نامرآ دنب تشپ

و متفرگ ود نآ زا مهاگن . دیسرپ یلا وس وا زا نامرآ دشو

ار شقیقد هاگن و دوبن نم هب شساوح . متسیرگن دادرهم هب

هتسهآ و مدز لد هت زا یقیمع دنخبل دوب. هتخود ود نآ هب

متفگ: نانک چپ چپ میونشب نمووا طقف هک یروج

یولج نک روج و عمج ور تدوخ وشاپ ، هدروآ داب یاقآ _

. هتشز هرتکد و مشاداد



تخت یور شندیباوخ و تیعقوم هجوتم هزات هک دادرهم

تفگ: بل ریز یفیفخ صرح واب دیزگ دوب.یبل هدش

! تنعل هکرعم سگم رخ _رب
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وا یاج نم رابنیا دندوبن قاتا رد مردارب و رتکد رگا

دوب، نیریش شندروخ صرح ردقچ مداد. یم رس یا ههقهق

یدایز یاه هشقن ؛ دریگ یم تاشن اجک زا هک متسناد یم

ندمآ و تشاد رس رد نم ندرک یصرح و ندنازچ یارب

دوب. هتشاذگ ماکان ار وا نامرآ

باالیرس کشزپ و دوب هدش رید شتس ژ رییغت یارب رگید



امهب نیب ار شرادانعم ،هاگن یفرح دوب،بقالره هداتسیا ام

: دیسرپ یگتخاس یواکجنک واب دمآ رد شدرگ

؟ نیتسه نوتمودک ضیرم _بخ

زنط ابحتلا اما تسناد یم ار وسلا باوج هک نیا اب

رارق هیانک دروم ار رفن امود حتلا تشاد دصق شا هتفهن

رد یا هدننک فنک یباوج هک درک زاب ناهد دادرهم دهد.

یتسد شیپ نامرآ هک دهد شلیوحت کشزپ ی هنعط روخ

و .لثم تخادنا ام یود ره هب یراب فسات هاگن و درک

اب ،ماوت دشاب دیما ان شندنزرف ندش هار هب رس زا هک ینیدلا

تفگ: کشزپ هب یظیلغ مخا

ردام ودات .نیا نیدب ماجنا ور نوتراک امش رتکد یاقآ _

! تسین یندش لح هجو چیه وهب نراد لکشم مکی یداز

ارزا شلکیه دزو یوحم دنخبل تلا جخ یاج دادرهم

ار شیاهاپ . تسشن شا هبل یور و درک عمج تخت یور

وماک تشاذگ تخت تشلا ب یور ار شجنرآ و درک نازیوآ



مه تخت یور ندیشک زارد زا شعاضوا داد. مل نآ الهب

رد شنوخ یدز یم نامرآ هب دراک و دوب رت روآ تریح

دمآ. یمن

هداد هناخ هوهق تخت ارهب شا هیکت هک یسک لثم دادرهم

یب رما نم یناگدنز و تایح راگنا هک ،ابحیتلا دشاب

: دیسرپ توافت یب رتکد هب ،ور دشاب یشزرا

؟ هروطچ ام ضیرم نیا ،حلا رتکد یاقآ نیتفگن _بخ

ایهن؟ هنوم یم هدنز

مامت و درکن افتکا دادرهم ربارب رد نامرآ یاه مخا رابنیا

داد. ناشن شرس نداد ناکت اراب شفسات

تفگ: و تفرگ دوخ هب یرکفتم حتلا رتکد

هی اما دوب یگدروخ امرس و دیدش فعض هبوخ _حشلا

نوت یکی . مراذب نویم رد دیاب هک تسه یمهم ی هتکن

مد. یم حیضوت مراک قاتا نیرایب فیرشت

مناد یمن اما دنزب یفرح هچ تسا رارق متسناد یمن زونه

نماد یبیجع بارطضا دشو هراپ ملد دنب هرابکی هب ارچ



شیوشت بلق هکلب متخود دادرهم هب منارگن هاگن دش. مریگ

دشو عمج شیاه بل یور دنخبل ، دشخب یلست ار ما هدز

ان مخا و تشادرب تشلا ب یور ارزا شجنرآ هتفرگ

و تقاط یب نامرآ دش. ریگ اج شیاهوربا نایم یا هتساوخ

: دیسرپ کشزپ زا هلصوح مک

ره منک رکف . نیگب اجنیمه ،بخ رتکد یاقا هدش _یچ

. هشاب طوبرم هسیام ره هب هشاب هک یعوضوم

یروج نم یور کشزپ ی هنازوسلد و رهم رپ یاه هاگن

و داتفا مجک یرازه ود هلصاف هکبال درک یم ینیگنس

؛الدب دشکب شیپ ار مدایتعا ی هلئسم دراد دصق هک مدیمهف

و دنشاب یم ربخ یب دادرهم و نامرآ هک درک یم روصت

درس دوش. شاف مزار ود نآ شیپ هک مهاوخ یمن نم امتح

: مدرک اوجن نیگمرش و

! رتکد یاقآ نیشاب تحار _

متفگ: هودنا واب متخادنا نییاپ ارهب ما هدز تلا جخ هاگن

! مراد دایتعا نم هک ننود یم ود _ره
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تفگ: یا هناردپ یزوسلد واب درک مهاگن رثاتم و ریحتم

دصق هک تسین امش لثم یناوج و ابیز رتخد فیح اعقاو _

؟! نیدرک ور نوتدوخ توارط و نوج

ار ما هدرک قرع یاه تسد و مدروآ رت نییاپ ار مرس

و تشذگ یم مندش تبمال زا یهام ود یکی . مدرک تشم

و مدرک یم کرد ار هعجاف یتشز و قمع راب نیلوا یارب

هلا چم ار مبلق ینیگنس .مغ مدیشک یم تلا جخ مدایتعا زا

راقو واب هوکشرپ هامیرپ نامه مدوب هدش راگنا و درک یم

تسود دوب. متیولوا نیرت مهم مرورغ و شیپ سلا نیدنچ



هب زونه هک ینامرآ و دادرهم لباقم نیا زا شیب متشادن

نیا مشاب تحار اهنآ اب هتشذگ لثم مدوب هتسناوتن یتسرد

دنک. مغاد هرقن و دهد شک ار هدنهد رازآ ثحب

یم بوخ و دوب نم یور شساوح گند راهچ دادرهم

و تفاتش ما یرای مشک؛هب یم باذع نورد زا هک تسناد

: دیسرپ یدعب یلا متحا یاه وسلا زا تعنامم دصق هب

؟ دوب یچ نوت مهم فرح رتکد یاقآ نیتفگن _

دیفس یوتنام بیج نایم ار شتسد و درک رت یبل رتکد

درک: ورف شگنر

کرت هگا دوب؟اما یچ نوتدصق امش اقیقد منود _یمن

شیپ رد ور یحیحص شور هک مگب ،دیاب هشاب دایتعا

نیدنوسر هک زورما هدش، فیعض رتخد نیا .ندب نیتفرگن

طقف شعاضوا رگا دوب نییاپ یلیخ شراشف ناتسرامیب

ماجنا شارب یراک هگید دش یمن دوب رت میخو نیا زا یمک

یناهگان و هرابکی هکهب تسین یتیعقوم وت عقاو داد.رد

هب راک نیا ارچ ال .صا هراذب رانک لک هب ور شفرصم

؟ نینک یمن لوحم صصختم ای پمک کی ی هدهع



تفگ: یرکپ ی هرهچ اب دادرهم

فرصم هک دوب زور هس ود طقف هامیرپ رتکد یاقآ _اما

و هداد داب هب ور ام تامحز ی همه بشید درک، یمن

درک! عورش ون زا هرابود

یرس داد، یم شوگ دادرهم یاه فرح هب تقد هکاب رتکد

تفگ: دادو ناکت

یزور دنچ همدقم نودب . هنیمه ام لکشم اقیقد _بخ

عورش زدباالیی اب هرابکی وهب دندرک عقوتم ور فرصم

ماود اه کش و تارییغت نیا ربارب رد نوشندب ، دندرک

یصصخت ریغ هرتهب هداد، شنکاو یروج ونیا هدرواین

فرطرب شندب فعض هک ینامز ات لقادح وای نیرن شیپ

و کر . دننکن عطق ور داوم فرصم لماک روط هب هدشن

مس نارحب زا هنوتب هک تسین یطیارش وت مگب تسار ور

دینکن هعجارم مه صصختم هب رگا ،امش هرذگب ییادز

هب ور فرصم هکنیا نیدب ماجنا دینوت یم هک یراک لقادح

هتسهآ مه شندب مسیلوباتم ات دینک رت مک هلصاف واب رورم

دایب. رانک شیا یدنب هریج ندش ابمک هتسهآ



یاه ینارگن ی همه و دوب مماک هب عاضوا هککال نم

یم بآ ملد رد دنق ولیک ولیک و دوب هدیشک رپ مشیپ تاظحل

ما یفرط وزا متشادن ار کرت یتخس و ترارم لمحت دش.

هیضق نیا رد شیاپ دادرهم حاالحاالاه فاصوا نیا اب

نامرآ و دادرهم .اما داتفا یم قیوعت هب شنتفر و دوب ریگ

و یگدنامرد واب دنتشادن یشوخ زور حلاو مادک چیه

. دندوب هریخ رتکد هب سای

: دیسرپ یا هتسشن مغ هب یادص اب نامرآ

؟ رتکد یاقآ هش یم هصخرم _یک

تفگ: تشاد نتفر مزع هک ردحیلا

ماه هیصوت .طقف هرتهب ،االنحشلا هنوخ نیربب نینوت _یم

. دینکن شومارف ور

تخت لغب وشک لخاد زا میاه سابل نامرآ رتکد نتفر دعب

داد. متسد وهب دیشک نوریب

! مدوخ ی هنوخ تمربب ماوخ رت.یم عیرس شوپب _

دزن.نم یفرح و درک شهاگن راکبلط و هتفر او دادرهم



دعب تساوخ یم ملد هکنیا واب متشادن وا زا یمک تسد مه

منک تولخ وابوا مشاب مردارب رانک رد رتشیب سلا نیدنچ

ویم مروایب بات ار دادرهم یرود متسناوت یمن اما

ح نیا اب هکنیا نمض دنک. یم خلت ار مماک وا یگنتلد متسناد

نامرآ نز اب ندش وربور ی هلصوح مشوخ نادنچ هن لا

. متشادن ار

مددرم هاگن و متشاد هگن فیلکت بال متسد رد ار میاه سابل

مداد. قوس دادرهم ی هرهچ تمس ار

شا یتیاضران و دوب هریخ ما هرهچ نم،هب نوچ مه وا

دوب میاه هلیسو ندرک عمج لوغشم هک نامرآ دوب. دوهشم

: دیسرپ توهبم و دناخرچ متمس ار شرس شراک نایم

؟ یشوپ یمن ور تاه سابل ،ارچ هامیرپ هدش _یچ

بندلا ار مهاگن .در دیخرچ یمن مناهد رد ندز یارب یفرح

یور نامرآ هاگن هجوتم دادرهم . دیسر دادرهم وهب درک

تفگ: یروخلد دشواب شدوخ



نومرارق و .لوق هشاب نم شیپ هامیرپ یتقو دنچ دوب رارق _

؟ هتفرن تدای هک ور

تفگ: دنک، عناق ار دادرهم تشاد یعس هک ینحل اب نامرآ

هک ور رتکد یاه فرح ،اما هدوب یرارق و لوق _هرآ

! مینک یا هگید رکف هی .دیاب تخیر مه اههب همانرب یدینش

متمس یمدق دادو رس یقیمع سفن دادرهم

نیتسآ و تشادرب مشوغآ نایم ارزا میوتنام دش. کیدزن

هک درک کمک و تفرگ متسد ود تمس ار شیاه

و مکحت اب دناشوپ یم منت ار وتنام هک حلا نامهرد . مشوپب

دز: بل نانیمطا

قباس ناکامک اممه رارق و ،لوق هدرکن رییغت یا همانرب _

ور شور مکی رتکد یاه هیصوت قبط .طقف تساجرب اپ

مید! یم رییغت

راچان وهب درکن یتفلا خم شا ینطاب لیم ربخالف نامرآ

هک دوب هتفایرد ام یود ره نازیوآ یاه هرهچ .زا تفریذپ

رب انب مه لوا نامه وزا میتسین ییادج نیا راتساوخ



دادرهم ی هتساوخ ربارب رد یدودعم دراوم ،رد تحلصم

دمآ. یم هاتوک

،ابام تشگ هدوسآ نم صیخرت زا شلا یخ نامرآ هک یتقو

یارب ار اهزمرق طخ لومعم قبط و درک یظفاحادخ

تفر. و درک یروآدای دادرهم

یور میسرب نیشام وهب میوش جراخ قاتا زا هک یتدم مامت

تبسن متیعضو زا متیاضر و یداش و مدرک یم ریس اهربا

.زا تشاد ریفوت نامسآ ات نیمز شیپ تعاس دنچ هب

شوخ رس یردق وهب مدوبن دنب مدوخ یاپ یور یلا حشوخ

رگید راب کی ار دادرهم مدرک یم سح هک مدوب کبس و

کرت ی هغدغد هکحاالحاالاه صوصخ ،هب مدرک ادیپ

ات شخب ریسم مامت .رد متشادن ار نآ دعب یاهدرد و ندرک

تسد هب هنارگ تیامح و تفس ار میوزاب دادرهم گنیکراپ

دوب. هدرک فعاضم ارم یاه یشوخ طاسب و دوب هتفرگ

ندیراب ردحلا یناج مک ناراب هتشذگ زور ود یکی لثم

ارهب شنیشام دادرهم دوب. هدش رتدرس یمک اوه و دوب



شیپ رد ار رهش جراخ یوالی ریسم و دروآ رد تکرح

. دیزرل یم سوسحم ان مندب و دوب مدرس زونه . تفرگ

یشغ لغو یب یدنخبل و درک نشور ار نیشام یراخب

و تشاد ار میاوه نینچ نیا هک نیمه . تفرگ یاج مبل یور

یم ایند مامت ردق نم یارب دوب حاالمت نیرت یئزج هجوتم

لح دوخ رد تردق اراب میاه هصغ و درد مامت و دیزرا

. دومن یم

رد شیاه یراک نیریش ودای متخادنا شخر مین هب یهاگن

نامرآ هک دش بوخ ، مداتفا شیاه نداد صرح و ناتسرامیب

؛ابوا متشگ یم زاب دادرهم شیپ دیاب نم دربن دوخ اب ارم

ار شناتسرامیب یاه تیذا و رازآ دیابن و متشاد راک دایز

. متشاذگ یم باوج یب

همزمز یروتسد وابحتلا متفر ورف یلدنص یور رتشیب

: مدرک

نم هک مگب ینک،دیاب یراد ضیرم یدرک لوبق _حاالهک

یگنوخ پوس ،دیاب یرضاح پوس هن منوا ماوخ یم پوس

! هشاب



رد تنطیش هرابود و دنادرگرب متمس هاتوک ار شرس

دش: رو هلعش شهاگن

رمع هکات مدب تهب یپوس هکهن!هی ،ارچ مزیزع _هرآ

، نفورعم نم یاه پوس ال .صا هنومب تدای وت یراد

! نراد نوشور نغور بجو کی هک اصوصخم

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

192_ تراپ #

هدیباس مه هب میاه نادند هک دوب درس یدح هب نوریب یاوه

نیشام ریسم نیب متعرس ندرک دنت زج یا هراچ دشو یم

یتعاس یوالود هب ناتسرامیب زا نام تشگرب . دوبن اتیوال



زا ولمم طایح یانهپ ، یکیرات و دوب هدش ،بش دیشک لوط

مه دادرهم دوب؛ هدرک هطاحا ییوالار هچغاب و تخرد

ود وره تشادرب مدق یرت مالمی تعرس اب مرس تشپ

میدش. نامتخاس دراو

هناخ، یاضف بولطم و ریذپلد یامرگ ی هرابکی موجه

پ ادتبا و درک قلخ نوریب درس یاوه اب یریگ مشچ داضت

. مدیشک نوریب منت ارزا ما یلدرخ یوتلا

کالهفما قاتا یگتفشآ ی هراظن مه زاب مدش هک مقاتا دراو

له نیمز فک ار تخت یور بترمان یاه سابل و درک

مدش. ریگ اج شا هشوگ و مداد

دایز و مدناوخ ارف ار دادرهم یدنلب نادنچ هن یادص اب

دش. قاتا دراو دادرهم هک دیشکن لوط

کشخ و یروتسد وابحتلا مدرک مهقالب رد ار متسد

متفگ:

طاسب دنبو ینک،لوا هدامآ ور تپوس یرب هکنیا زا _لبق

نک! روج و عمج ور قاتا نیا



یسک نوچ داد، مامل هنت وهب تفرگ یاج مرانک توافت یب

دز: دنخشین ، دشاب یراک و تیلوئسم ره زا غراف هک

تقاتا منکومه هدامآ پوس مه نامزمه مزیزع هک هشیمن _

! هدنومن یدایز نامز هک ینیب منک،یم بترم ور

: مدیشک بقع ار مدوخ و مدرک شهاگن بناج هب قح

ینک هنوریو ور قاتا نیا یتفرگ میمصت هک نامز _نوا

الهب صا تتانجو نمض ،رد یدرک یم مه شاجنیا رکف

! هروخ یمن هگنت شتقو و هراد هلجع هک یمدآ

قاتا هیغولش هب هدنامرد و تشاذگ شرمک یور یتسد

: تخود مشچ

زپب! ور پوس ورب وت منک بترم ور قاتا نم _سپ

متفگ: و مدرک شهاگن زیمآ رخسمت

،چیه مضیرم نم یناث .رد اجنیا میرادن هلماعم _واالهک

! هزپ یمن پوس مه یضیرم

نامزمه درک، نتساخرب هب راداو ارم و تفرگ ار متسد چم



ییاه همزمز بل درک،ریز یم متیاده قاتا نوریب هکهب

مبدلا: هریش ار مرس تشاد دصق و درک یم

یچ ،ره هبوخ تا هساو شوج و بنج و کرحت قافتا _

هش، یم بوخ حتلا رتدوز یشاب هتشاد قرعت رتشیب

! ینک یم هچ منیبب بوخ رتخد نیرفآ

نیمز یور ییاپ هتسهآ هنایکاش و مداتسیا قاتا نوریب

: مدنابوک

پوس تدوخ یدوب هداد لوق ؛وت دادرهم یسنجدب یلیخ _

هملباق یاپ هتسرف یم یراد ونم تقونوا ینک هدامآ یگنوخ

؟

و دیبرچ رب یاه ضارتعا رب شمرن و برچ نابز مه زاب

تفگ: هنایوجلد

نم!وتات زیزع هشاب ابوت شاهراک همه متفگن هک _نم

قاتا نم ینک درخ ور اه جیوه و ینک کاپ ور اه یزبس

. منوسر یم ور مدوخ منک یم بترم ور

دش. قاتا دراو هلصاف وبال دادن ار یدعب ضارتعا تصرف



یب اراب میدوب هدرک یرادیرخ ریسم رد هک یتاجیزبس

شندرک درخ و ندرک کاپ هب عورش و متسش یگلصوح

. مدرک

مه زاب متفایرد هشیمه لثم و مدمآ مدوخ هب تشذگ هک یمک

تمسق . تسا هتشاذگ مرس رب یداشگ کالههلگ دادرهم

ریز ندرک نشور و مدوب هداد ماجنا نم ار راک یلصا

راک نیرت یئزج مه داوم نآ یور بآ نتفرگ و هملباق

دوب. هنکمم

مدرک اهر زیم یور ار متسد ریز ینیس و دراک صرح اب

. مدرب شروی مقاتا تمس و

نسحا وحن ارهب مقاتا یراک زیمت هک تسناد یم ادخ طقف

. دشاب یم یراکرس پوس ی هیضق لثم مه اینآ هداد ماجنا

مدوخ مدش.اب قاتا دراو و مدرک زاب همدقم یب ار قاتا رد

قاتا نامه دشاب بترم ان نانچمه مه قاتا رگا مدرک دهع

منک. یم راوآ شرس اررب

ی هطساو وهب دوب هدیشک زارد ولهپ هب متخت یور دادرهم

.ربخ دوبن مروضح ی هجوتم دوب ششوگ رد هک یرفزدنه



ابیرقت و دوب هدش روج و عمج و بترم قاتا مروصت الف

نینچ نیا لوا هاگن رد دوب؛هتبلا هتشگ زاب هیلوا هبحتلا

. دیسر یم رظن هب

حلاو لماش هظحل نآ رد هک دوب یفیرعت اهنت تریح

ینوخ هورگ دیجنگ یمن ما هلیخم دشورد یم مزور

. دروخب تعاطا و یونش فرح هب دادرهم

دیشکن یدایز نامز و متفر اهوشک و دمک تمس کوکشم

متفایرد دشو بآ رب شقن دادرهم زا مدیدج تاروصت هک

هک یسک درک.لثم دهاوخن رییغت تقو چیه دادرهم هک

اهودنبو تخر اه، سابل دنک،مامت زاب شرس ارزا یراک

هداد یاج اهوشک و اهدمک نیب هدیلو وژ هتخلش ار طاسب

دوب. هتفر او متخت یور یگدوسآ واب دوب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



193_ تراپ #

هشیدنا رد نامزمه و مدش کیدزن هبوا تشپ زا مارآ مارآ

روظنم هب شندرک کرت هرهز یارب یناجیه لح یهار

و طایتحا اب یروج . مدوب شیاه تیذا و رازآ ناربج

ساسحا ار مروضح مه یکدنا هک متسشن شتشپ ساوسو

یاه هشقن دش قیقد هک شلیابوم یور مهاگن ؛اما دنکن

فوطعم مساوح مامت و دیشک رپ منهذ زا مزیمآ ترارش

وزا دوب یصخش اب تچ لوغشم دش. شلیابوم ی هحفص

صیخشت هیواز نیا دوب.زا ربخ ماکالیب شفارطا یاضف

مدرک یعس طقف و دوبن رسیم نادنچ شیاه تچ ندناوخ و

زرحم نادنچ مه شلیافورپ .مان مناوخب ار صخش نآ مسا

هک یزیچ دوب،اهنت صخشم ان النیت هملک دنچ طقف و دوبن

اقلا ار یدنیاشوخ وان هتخانشان سح و دوب دوهشم ماکال

یاهوم اب یرتخد سکع دوب؛ شلیافورپ سکع درک یم

ی هیواز زا هک یباعل و گنر رپ تروص و هدش گنر



مدرک یم سح دوب. ادیوه شا هرهچ طقف دشو هتفرگ یجک

نآ رد هچ ره اما دشاب انشآ میارب کرتخد ینآ هرهچ

رطاخ ارهب وا متسناوتن مدروآ راشف مزغم هب دودحم نامز

. مروایب

هک مدش قرغ ما هدنهد رادشه یخاالت رد یردق هب

قرب لثم دادرهم و مدروخ یدیدش ناکت میاج رد هتساوخان

یب شا هرهچ . دیخرچ متمس و دیرپ یاج اهزا هتفرگ

واب دادن شتلا ردح یرییغت دوب. کانبضغ و هتفرگ تیاهن

درب: ارباال شیادص یفصولا دیاز صرح

دوب هدنوم ؟مک هامیرپ ینک یم راکیچ اجنیا همولعم _چیه

منک. هتکس

مدوب شندناسرت و نتشاذگ رس هب رس یارب یهار بندلا هب

یردق هب ونم دوب هدش ایهم هتساوخان طیارش نیا اما

واج سرت نیا مه یا هرذ یتح هک مدوب هدنامرد و رکفتم

. دوبن شخب تذل میارب شندروخ

مموش یاهراکفا و دوب هدرک منیگهودنا یباسح شدنت نحل

رادرب تسد سانشان رتخد ابنآ شندرک تچ ندید تباب



ار ندز فرح تردق هک مدوب هدش بلقنم یردق .هب دندوبن

: دیسرپ کوکشم دید، ارم یتحاران هک دادرهم . متشادن مه

؟ یدوب اجنیا یک _زا

یاج رب شیادص رد ششیپ هیناث دنچ مشخ ریثات زونه

هدیجنسن و متخادنا شا هرهچ هب یمیقتسم هاگن دوب. هدنام

نابز اررب هنای دشاب یم حیحص متسناد یمن ارهک یفرح

: مدروآ

تچ زا مه یا هملک یتح تخت تلا .یخ مدموا هزات سرتن _

یطابترا مه نم هب هتبلا . مدنوخن ور مناخ نوا اب تاه

،حاالمه هطوبرم تدوخ هب تیا یصوصخ لئاسم ، هرادن

منک. تحارتسا ماوخ یم نوریب ورب

یمک درک. یم هراظن ارم توهبم و دوب هدروخ ماکالاج

زارد عیرس ، دنزب یرگید فرح نیا زا ولبق دمآ رتولج

خ میادص . مدروآ باال متروص یکیدزن ارات میوتپ و مدیشک

دوب: یساسحا ره زا یلا

. مباوخب ماوخ ،یم دادرهم نوریب ورب _متفگ



بل .ریز تساخرب تخت یور وزا درک اهر ینیگنس سفن

درک: همزمز

منک. هدامآ ور اذغ هنوخزپشآ مریم نم هشاب _

متفگ: هنیک واب مدناخرچ فلا خم تمس ار متروص

هک شاهراک ی همه یدب. تمحز تدوخ هب هدرکن _المز

یزاین منوا هک هدنوم هملباق ریز ندرک نشور هی دوب نم اب

رابنیا مسرتیم یتشاذگ مومت گنس هک قاتا تباب . تسین

. ینزب شیتآ ور هنوخزپشآ

دش. هتسب مقاتا رد شدنب تشپ و دمآ شا هدنخ یادص

نیا هب تسناوت یم روطچ ووا مدوب نونج زرم رد نم

؟ ددنخب یتحار

ددجم یلا حدب زا سرت رگا و متشادن ینازیم یحور حلا

و مدناسر یم طایح ارهب مدوخ هدش یوحن ره هب دوبن

نیا اب ؛اما مدروآ یم فرصم یارب داوم رگید یا هدعو

. متخاس ویم متخوس یم دیاب نانچ مه طیارش

ی هلئسم رتخد ابنآ شندرک تچ ی هیضق اعقاو مه دیاش



،اما مدوب هدش جنر دوز و ساسح یدایز ونم دوبن یمهم

رد دادرهم دروخرب و هنحص نآ یروآدای مه یا هظحل

دعب یاه یشوخ مامت و تفرن رانک منامشچ لباقم زا مقاتا

! درک خلت مماک اررب ناتسرامیب

دادرهم دشو زاب یهاتوک ی هبرض اب مقاتا رد یتعاس دعب

دوجو واب مدیشک متروص یور ار وتپ هلصاف دش.بال دراو

نورد ینیس نتشاذگ یادص . متسب ار میاه مشچ ما یرادیب

درک: همزمز دشو دنلب زیم یور شتسد

یم زاب شدعب روخب ور تپوس وشاپ ؟ یرادیب یرپ _

! یباوخ

قاتا رد یرگید یا هیناث رگا متشاد متح و دوبن شوخ حملا

ار مرورغ دشو یم رجفنم ما هدش راهم ضغب دنام یم

و دنام هجیتن یب ندوب باوخ هب رهاظت . تفرگ یم هناشن

: مدرک همزمز

! مرادن لیم هک _متفگ



تاشن نم یاهروطا اداو نیا دوب هدش هجوتم هک دادرهم

و درکن یراشفاپ ، دشاب یم یمهبم یروخلد زا هتفرگ

تفگ: و تفرگ تسد ارهب ینیس

هدش یپوس هچ ینود یمن هک .وت مریم یم نم هشاب _

! مروخب ییاهنت وشمه مروبجم

هیلخت ار مصرح دشن ثعاب مه میاه ینارگن و ناریو حلا

: مدرک ادا دوشب ما هلمج هجوتم هک یروج یبل .ریز منکن

! یروخب تفوک _

تفگ: نامزمه دشو رترود نم زا یمک

شاه یزبس هک هتسرد هشب،هتبلا متفوک منود یم _دیعب

درخ هتخلش شاجیوه و دوب هدشن هتسش یباسح تسرد

ثعاب هدروخ اذغ نیا هب نم تسد هک نیمه اما دوب هدش

! تشذگ هشن شریظن یب معط زا هک هشیم

یوال نیا یاه بش تداع قبط و دوب هدش بش همین مه زاب

ماهوا و رکف نارازه و دوبن نیجع میاه مشچ رد باوخ



اب میاهراجنلک همه ی هجیتن دش. یم هدنارورپ مرس رد

هک دشاب یم یهاتوک تدم طقف دادرهم هک دش نیا مدوخ

چیه تدم نیا ورد هدش ادیپ ما یگدنز رد شا رسوهلک

رضاح .ردحلا تسا هتشادن نم اب یدهعت و رارق و لوق

نآ هک دوب منداد کرت تشاد نم یگدنز رد هک یشقن اهنت

زا یا هشوگ ناربج هکنیا ای هدوب فطل رس مهایزا

! هتشذگ

رگا اما مدوبن مقشع و ساسحا راد ولج همقر چیه هکنیا اب

هک مدوب نم نیا مدرک یم لمات هیضق نیا رد هناقداص

هدش عقوت رپ دادرهم هب تبسن و مدوب هتفر شیپ یدایز

. مدوب

میاج رد رتشیب یمک و مدرک بترم مرس ریز ار تشلا ب

. مدیزخ

تدش هرابکی هب مبلق نابرض دشو زاب هتسهآ قاتا رد

لباق دادرهم ی هرهچ و دوب کیرات ماکال .قاتا تفرگ

. دوشب قاتا دراو بش تقو نیا متشادن عقوت . دوبن تیور

یتسد . دنیشب مرانک دنکو ادیپ ار تخت تسناوت یتخس هب



رادیب زونه هک دش هجوتم مندب وزاحتلا دیشک مرس یور

لیامتم متمس ار شرس دش، مکیدزن رتشیب یمک . مشاب یم

یور ار مرس . دیسوب مرن ار میاهوم یور هتسهآ و درک

و درک یشزاون . تفرگ تسد ارهب متسد و تشاذگ شیوزاب

درک: همزمز یشمارآ رپ نحل اب

نتفر طرش نامرآ هگا یتح منوم یم هک متفگن تهب _هگا

مدرکن تمرگلد غورد هب هدش یتح ،هگا تشاذ یمن ور

مترانک هک االمن نیمه متساوخ یم هک هدوب نیا شلیلد اهنت

و منوم یم متفگ یم تهب .رگا یایب رانک تیعقاو نیا اب

تقو نوا مدنوم یمن ملوق یاپ یتلع ره هب هگید تقو دنچ

دصق هگید یدش. یم دوبان زااالن رتشیب هبترم نارازه

دراو تیگدنز هب یدیدج ی همدص و هبرض چیه مرادن

یلیخ شخب منوت یم طقف منک رنه یلیخ هگا منک.نم

هک هاوخن منک،مزا ناربج ور تا هتشذگ زا یکچوک

نتفر هبروبجم هک یزور نوا زا مسرت منک.یم تراودیما

! منوزوسب مه ترتسکاخ یتح رابنیا و مشاب

: مدیسرپ دیدرت واب مدز ایرد هب لد



و رگا اب هارمه ووسملا متشاد وسلا هی طقف نم _اما

ایهن.طقف ینوم یم هک مدیسرپن هناعطاق دوب.نم لا متحا

. متساوخ یم یلا متحا باوج وهی دوب لا متحا هی

و دیچیپ قاتا بش همین توکس نیبام شترسح رپ سفن

درک: همزمز

اه هتشذگ اب طیارش . هامیرپ منود یمن اعقاو ور شباوج _

هگید هک تسه میگدنز وت اهزیچ یلیخ ، هدرک قرف یلیخ

. هنشور مارب یزیچ هی اهنت ؛یلو تسین نم تسد

دادو شبات و .چیپ تفرگ تسد ارهب میاهوم زا یا هتسد

تفگ: ساسحا رپ

اه، سوه اهو تنطیش اه، شطع ی همه نیب هکنیا _منوا

یسفن وات یدوب مصلا خ قشع مه لوا زور نومه زا وت

یتح ، ینوم یم می یعقاو و هنودی یکی قشع تسه مارب

! مشابن تیگدنز ووت یشابن میگدنز مهوت زاب مه رگا

نآ هک یبرخم وسلا ،اهنت تسکش ناما ویب تفرگ ملد



: مدروآ نابز رب دیدرت اراب درک روطخ منهذ هب هظحل

شیپ سلا راهچ هب تبسن تدروخرب و راتفر دادرهم _

هنوت یمن نم زا رتهب سک چیهو هدش رتدرس رتو طاتحم

؟ تسه تیگدنز مهوت یا هگید صخش هنک. سح ور نیا

_ما هدازیرپ #
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اراب درک روطخ منهذ هب هظحل نآ هک یبرخم وسلا اهنت

: مدروآ نابز رب دیدرت

شیپ سلا راهچ هب تبسن تدروخرب و راتفر دادرهم _

هنوت یمن نم زا رتهب سک چیهو هدش رتدرس رتو طاتحم



؟ تسه تیگدنز مهوت یا هگید صخش هنک. سح ور نیا

: تفرگ متمس ار شتروص دادو دوخ هب یکچوک ناکت

، هدرک قرف یلیخ شیپ سلا راهچ هب تبسن طباور _هرآ

ورس تنطیش و یلقع مک یوب زیچ همه عقوم نوا نوچ

رت ینارحب یلیخ طیارش امااالن تشاد ور ییاوه هب

و تسد شوت هک یا هکلهم نیا زا وت تیعضو تاجن هدش.

نیرت مهم هشک یم وزلا هب تحور و نوج و ینز یم اپ

گنرمک مه ور وعالهقما قشع هگا یتح تسه تیولا

هنک.

ارباالرت مدوخ و متشادرب شیوزاب یور ارزا مرس

: مدیشک

؟ دادرهم دوبن نیا نم وسلا باوج هشیمه _لثم

زا یحرط شا هرهچ و تسشن شیاج رس نم بقاعتم

: تفرگ یتیاضران

هی مرصع ، هامیرپ یدش کاکش ردقنا ارچ وت زورما _

رتخد دوب، مندرک تچ تروظنم ،هگا یدرک یا هراشا



ابمه راب هکبقالهی شیسانش دوب.یم نیلیاش مومع

. میدوب هتفر ترفاسم

بحاص ارچ هک متفایرد دشو نشور منهذ رد ییاه هقرج

یرس کی زونه دوب؛اما انشآ دح اتنآ میارب سکع نآ

حیرص دوب. هدنام یقاب منهذ رد نانچ مه الیت وهجم

: مدیسرپ

؟ یدوب غمد و هتفرگ ؟ارچ تشاد راکیچ تاهاب _بخ

تفگ: و دیدنخ بجعتم

تچ شومعرتخد اب هنوت یمن مدآ هگم لوضف ی هرتخد _

هنک؟

و هتسهآ ار شسفن دید، هک ارم واکجنک و ریگیپ ی هرهچ

تفگ: و درک اهر رکفتم

تبحص ابمه نوا ،رس تسه یگداوناخ لحنی ال لکشم _هی

طقف عفال، مداد.وت حیضوت تهب اهدعب دیاش .حاال میدرک یم

هک هسرب ییاج هب راک ماوخ نک.یمن رکف تندرک کرت هب

اجنیا لثم طیارش اجنوا . یشب یرتسب پمک وت میشب روبجم



یش یم تیذا یلیخ هسرب اجنوا هب ،تاپ تسین لآ هدیا

! هامیرپ

یدوگ یور شتسد . متخادنا نییاپ ار مرس و مدادن یباوج

درک: اوجن یراذگ ریثات نحل واب تسشن مرمک

یراذب رانک ور داوم نم، رطاخ هب طقف ماوخب هگا رابنیا _

ینک؟ یم لوبق

لح و نشور یا هطقن هب ندیسر ، میدرک هچقتالیم ره

هناخ رد نانچمه دشو یم حملا یرما اه یفیلکت بال ندش

همو رد ما هدش یمگ هدنیآ رکف .نم مدوب نادرگرس ملوا ی

باجم هب رداق .هنوا مندرک کرت نارگن ووا مدوب یکیرات

زا هکاتیخملا مهد حرش متسناوت یم نم دوب،هن نم ندرک

شیپ یفعاضم ی هزیگنا اب مناوت ،یمن دوشن تحار هدنیآ

. مورب

ار نامرآ ی هناخ ما یگدنز ی همادا یارب نم هک املسم

کرت دعب هک دوب نیا رب رارق رگا و مدرک یمن باختنا

ی هناخ هب ونم دورب شدوخ هیگدنز غارس دادرهم ، مندرک

داوم هک مداد یم حیجرت مدرگزاب مردام ی هناخ هی انوم



وان ییاهنت ماهوا و رکف شدوخ اب هارمه دنکو مناریو

. دنکب ناریو مه میاه یدیما

کی هکهب دش یم حتلا نیرت هنانیب شوخ رد هچ رگ

درف رظتنم ال صا ؛ایهک دیشیدنا دیدج الل قتسا و عورش

رد شندوب و روضح هک یسک . مشاب ما یگدنز رد یدیدج

. دشاب هتشادن تافاکم و بیشن و زارف نینچ نیا میگدنز

مدرک یعس و متخادنا شرظتنم یاه مشچ هب یقیمع هاگن

ی هنهک و یمیدق جوم بندلا هب شیاه مشچ جاوما نایم

ودوب هتفرگ رابغ ار شیاه مشچ جاوما . مشاب مدوخ

دوجو مهاب زاب ؛اما تشادن ار هتشذگ صولخ و تمیمص

زونه شنامشچ ی هداج هیلا یهتنم رد ریسافت ینیا همه

نم یارب نامه دزو یم جوم یزوسلد ایرو یب ینابرهم

یارب ور ارزا ریشمش یخاالمت حاالرد نیمه زا هک سب

ما یگدنز دراو هتساوخان ای هتساوخ هدنیآ رد هک یدرف ره

رپ میارب ار وا یاج هنامحر یب دشاب هتشاد دصق و دوشب

. مدنبب ور دنک،زا
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میاه مشچ یایرد رد رتشیب هچ دشوره کانزوس میولگ

! متسین ندوب وا یب مدآ نم هک مدیسر هجیتن نیا هب مدش مگ

مامت اراب سای و ییاهنت رمع کی هک مناد ویم متسین

تسی یقاب منت رد یناج ات اما دش مهاوخ ار اریذپ دوجو

یسک داد مهاوخن هزاجا تیعقاو یخلاوهن رد هن هاگ چیه

تسد یور ارزا شمرگ یاه تسد زا هدنام یاج رب در

مامت مغر یلع هک ییاه مشچ سنج دنکو گنر یب میاه

و تسا نابرهم ناکامک ، شیاه یبلط عونت اهو ترارش

دنک. گنر مک مرطاخ ارزا محرلد



یم بهتلم ار ملد هکحلا یزیچ اهنت و مدش هریخ رتشیب

مشچ نیا یگنتلد درک، یم اسرف تقاط ار یرود و دومن

دوب. بان و زوسلد یاه

تفگ: دید،کالهف ارهک مددتمم هاگن وطالینو توکس

یب یاه ووسلا نامرآ ی هنیک اهو هتشذگ ماقتنا هامیرپ _

ی هتساوخ و تدوخ هب .طقف راذب رانک ور نم زا تباوج

وزرآ هی قح طقف هگا مرمع رخآ نک.زااالنات رکف نم

ورس وت مزاب داوخ یم ملد هک هکنیا ،طقف مشاب هتشاد ور

نوا ؛لثم هدرملد و هدرسفا روط نیا ،هن منیبب کاپ ملاو

ملد هکهب وزرآ هاک،نیا ریز وبآ نوطیش و یلپت اه عقوم

؟ یراذ یمن

مدز: بل یناهگان توهبم و هدارا یب

وت! رطاخ هب منک یم کرت ، دادرهم مد یم _لوق

.هب تشاد او ریحت ارمههب مدوخ میادص دولآ ضغب نحل

یور ردقچ هک متسناد ،یمن متشادن نانیمطا ما هلمج تحص



ونم تشاد یتساوخ رد نم زا وا دنام،اما مهاوخ ملوق

ره دیاب و متشادن "هن"ار نتفگ یارای کولفم ی هتخابلد

یم وتالیش مدرک یم مزج ار مناوتان مزع هدش روط

. مدرک

هرهچ اما تشادن تسود ار ما هلمج نایع ضغب هکنیا اب

: درشف رتشیب ار مرمک دشو خارف شا

هدنیآ یش،رکف یم قفوم وت هک منئمطم .نم هامیرپ _عهیلا

هدنیآ نوا هک مد یم لوق تهب دوجو مامت .نماب شابن مه

رس تقو چیه یشرظتنم هک یرات و هریت و شیوشت یرپ

! هسر یمن

یب ضغب نیا هکلب هک مداد تروق یتخس ارهب مناهد بآ

اوجن و مدز دنخبل یتخس منک.هب روج و عمج ار متقو

: مدرک

! یدیمن لوق و یریگ یم لوق وت عفالهک مگب _یچ

درک: همزمز . دیشک شوغآ ارهب ما هناش و دیدنخ دنلب

.مرب یراگنا هدیسر منم هب اتکی نادناخ ییوگروز گر _



؟ مرایب ور تپوس

: مدیسرپ بجعتم و مدنابسچ شا هناچ ارهب مرس

؟ یدروخ ییاهنت ور شا همه یتفگ هک _وت

تفگ: و تفرگ دوخ هب هنامولظم حتلا

روز الزا ؟صا تفر یم نییاپ مولگ زا وت نودب هگم _

، هنوخزپشآ وت تمشکب روز هب تقاتا وت مدموا یگنشگ

مکی ،متفگ یتفرگ تدوخ هب ور اه هدرم ردام ی هفایق مدید

هشب. ضوع تاضف هکلب الطمنک تخا تاهاب

ورپ مکحم و متفرگ تسد ارهب شراد شیر یهت هناچ

یکنخ ضحم ار شا هرهچ مه یا هرذ اهنت ،هن مدرشف هنیک

: مدیرغ یبصع ونم دیدنخ رتشیب هکلب ، درکن عمج ملد

تاهراک نیا زور هی هرخ .باال دادرهم هبارخ تسنج یلیخ _

! نیبب منک،حاال یم ورتالیف

یم مدوخ درک" یم همزمز هک دزوردحیلا یکمشچ

دش. جراخ قاتا "زا منود



زا یرادقم و تشاذگ ار شا ینیس تخت یور اجنامه

تریح .اب تخیر اه باقشب لخاد ار هملباق لخاد تایوتحم

: مدیزگ ار ومبل متسیرگن رپ همین هملباق هب

یگیم ،دعب یدنوبمول ور شآ فصن هک وت دادرهم _او

؟ هریمن نییاپ تولگ زا یزیچ نم نودب

و دیشاپ شپوس لخاد کمن یلک . تفرگ ارباال نادکمن

تفگ:

اهتشا دیاب هک روجنوا ،یلو مدروخ ولوچوک هی _هرآ

! مدروخ هصغ یلک مهاب هرذ هی نومه .هزات متشادن

_ما هدازیرپ #
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نازیوآ یبل و مدرب مناهد کیدزن ار پوس زا یقشاق

: مدرک

،وت هدوبن ولوچوک وهی هرذ هی منک یم تقد یچ _واالره

؟ یروخیم هصغ یلدم نیا هشیمه

تفگ: و درک شندب هب یا هراشا یعنصت یتحاران اب

و مدزن اذغ هب کالبل یدوبن هک سلا راهچ نیا _هرآ،وت

مدش؟ والرغ فیحن ردقچ ینیب مدش.یمن ریگ هشوگ

متفگ: و مدیدنخ دنلب

رواب لباق هفصن و همین هملباق نیا لثم متندش الرغ _هرآ

سا هدش تباث ماکال مدوبن رد مه تیا یریگ هشوگ . تسین

نیا ،وت یدوب انوم مئاد یرتشم ارچ منود یمن .طقف مزیزع

هرب، رد تتسد ریز زا هک دوبن یلگشخ و فاد رتخد تدم

هکاب ما ینومهم نوا ؟وت هدوب شوپاپ و مهافتوس منوا امتح

ندرک تیاده هساو طقف وت مدید ور وت مدوخ یاه مشچ

؟ هتسرد والریغ، یدوب هدموا تسار هار هب انوا



تفگ: و دیشک شدوخ یارب ارمه پوس مود باقشب

! هیداع اهارتفا و تمهت .نیا مراد دایز نمشد نم اباب _هرآ

متفگ: هناضرتعم و متخود مشچ شپوس باقشب هب مخا اب

پوس هملباق هی زا نم ،مهس امدوب ضیرم نم هکنیا _لثم

دش؟ کیچوک باقشب نیمه

تفگ: و درک هراشا مباقشب هب

اه بش دیابن داتعم ، نکن قن قن دایز روخب _

! هباوخب نیگنس

متفگ: و مدروخ ار مپوس قشاق نیرخآ

یفیرعت یتفگ یم هک روجنوا تپوس المه صا نمض _رد

دوب. یکبآ یدایز . دوبن

تفگ: مباوج ورد درواین مک

یدرک یم کاپ ور شاه یزبس یباسح و تسرد _هگا

دش. یمن یروجنیا



تشگزاب مقاتا مههب زاب ینیس اهو باقشب ندرک عمج دعب

: مدیسرپ هنایکاش ، مدوب هدیشک زارد متخت یور هک ونم

. مباوخب ماوخ یم یتشگرب زاب _ارچ

یور ار یوتپ هشوگ و دیشک زارد هلصاف اب متخت رانک

درسنوخ دشو شلیابوم اب یزاب لوغشم . دیشک شیاهاپ

تفگ:

! هتفرگ ور تولج یک باوخب _بخ

: مدیسرپ و متخادنا یاباال هناش

؟ یرادن قاتا تدوخ هگم _وت

ورد تفرگن شلیابوم یزاب ارزا شهاگن مه یا هظحل

تفگ: حتلا نامه

هبحلا هشیمن ور کانرطخ یاهداتعم یلو مراد _

تسرد یطاسب هچ یدید هک بشید . تشاذگ اهنت نوشدوخ

دش؟

یکیرات رد قاتا و مدرک سمل ار تخت باالی قرب دیلک



تفر. ورف

: مدروآ ارباال ووتپ مدناخرچ ارهبوا متشپ

! نکن ادص رسو اشهاوخ .طقف مدیباوخ نم هشاب _

سفن یادص دش. مرت کیدزن و دروخ تخت یور یناکت

ار میاهوم . مدرک یم سح یتحار هب مشوگ تشپ ار شیاه

: دیسرپ هنوگ اوجن و درک شزاون هتسهآ

؟ یدرک نوهنپ اجک ور داوم ی هیقب یرپ _

رب یرارکت ثحب نیا زا هتسخ و مداد ناکت ارکالهف مرس

درک: همزمز شراظتنا خالف

! راوید رانک ی هچغاب کاخ ،ریز نامتخاس تشپ تمسق _

دیدنخ ادص دوب،یب میاهوم شزاون لوغشم هک روط نامه

تفگ: و

هتسنوتن لا حبات سک چیه ! یدرک فارتعا هرخ باال یدید _

شیا یمود وت هک هنک تمواقم نم یاه یراشفاپ ربارب رد

! یشاب



یگلصوح یب هب رهاظت و مدرک عمج یتخس ارهب مدنخبل

: مدرک

یا هلئسم مزاب ای مباوخب یراذ حاالیم هئوت اب قح هشاب _

؟ تسه

ب یور ار شجنرآ و تشادرب میاهوم شزاون زا تسد

و دیسوب قیمع ار ما هقیقش داد. رارق هاگ هیکت تشلا

رد شیاه سفن هک حلا نامه .رد دربن بقع ار شتروص

درک: همزمز دش یم شخپ متروص

تندرک کرت دعب !هگا یرپ تسه مه هگید زیچ هی _ارچ

روبجم هگا یتح ، درگنرب انوم ی هنوخ تقو چیه مدوبن نم

دوب یچ شمسا ورای نوا هساو مه تقو چیه هگید . یشب

! نکن راک یقرق رسای

دنچ ی هلصاف ورد مدنادرگرب شتروص تمس ار متروص

هسوسو دشوحتلا مه سامم ود ره تروص ، یتناس

زا مهاگن تنحم .اب دومن داجیا ار یششک ورپ یزیگنا

مدز: بل یفیعض یادص واب متفرگ شیاه بل یور



شا .هیقب ریگب میمصت یتسه میگدنز وت هک ینامز _وتات

! هطوبرم مدوخ هب هگید

شیاه مشچ وحتلا تشادن نم زا یمک تسد مه وا

نآ رد هرخ دوب.باال هتفرگ دوخ هب یزیگنا توخر یرامخ

ار یمبل هشوگ میاه، بل یاج وهب درواین ماود دایز حتلا

و تفرگ هلصاف نم زا هلصاف وبال دیسوب یکدزد و هتسهآ

. تشاذگ شدوخ تشلا ب یور ار شرس

میاه سفن و دندرک رباپ یمیظع قناالب مبلق یاه شبوک

نایم و دیشک ار متسد . تفرگ یسوسحم وان مظنم ان متیر

شا هنیس ی هسفق یور دادو یاج دوخ تسد

رپ دادیور چیه شیپ هیناث دنچ راگنا هک یروج . تشاذگ

داد: همادا ار شثحب ، دشاب هدادن خر ام نیب یزار و زمر

یگدنز داوخ یم تلد روج ره منتفر دعب یراتخم _وت

اهنت ،هن ددرگنرب اه مدآ نوا غارس تقو چیه ینک،اما

هکلب ، یشب تبمال هرابود هراد ناکما هکنیا رطاخ هب افرص

یراد رمع وات یربخ یب وت هک ییاهزیچ یلیخ رطاخ هب

دروم هی نیا .وت دنتسه ییاه مدآ روج هچ انوا یمهفن دیاش



! یرادن تفلا خم قح مه

و درک قالب میاه تشگنا نایم رد ار شیاه تشگنا

: دیسرپ

؟ هامیرپ یدیمهف _

فوطعم مساوح مامتو مدرک افتکا مرس نداد ناکت هب اهنت

یاه تشگنا نیبام هک دش یگنشق و کچوک یایند دشهب

نم یارب هک شبلق نابرض سمل و شا هنیس یور متسد

دوب. هدش داجیا ، دنتشاد ار یشوخرس و تایح مکح

ما هدازیرپ لوا لصف نایاپ

... دراد همادا ادرف زا مود لصف

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



مود لصف

194_ تراپ #

ما یرارکت بش رب شکب هلعش

ما یرازآ دوخ هنوگ  ینیا هدرم

متساوخ ومدب بوخ زا ملق نم

متساوخ مدوخ ،  تسین یسک مرج

نزب ار ترت گنس ما یا هشیش

نزب ار ترت گنر رپ تمهت

نم بوک طال یاهبش قراس

نم... بوخ منکشیم منکشیم

_رذآ اضریلع #



و صاخ یاوه ام،حلاو رتفد یراک یاه هبنش جنپ

هتفه رگید یاهزور زا رتدوز تعاس ؛ود دراد یبیجع

کی مه،دعب تعاس ود نیمه یتح و میوش یم لیطعت

یم نیریش و اراوگ ورپتالمط نیگنس یراک مجح هتفه

زور یاه حرط مکارتم و هدرشف دیاب مه یفرط وزا دشاب

مینک. هدامآ ار هبنش

لیم یارب حبص هن تعاس هک یا هقیقد یجنپ هفقو زج

یا هیناث ، مدوب هدروآ دوخ هارمه هک یا همقل و یاچ ندرک

ی هشوگ هکنیا دوجو واب متشادن ندناراخ رس تقو مه

ره مدرک یعس دوب، هدرک ریگ هامیرپ دزن مساوح نارگن

. مناسرب مامتا مههب زورما یاهراک رتدوز هچ

اویش هک متمیق نارگ و کرام یچم تعاس هب یهاتوک هاگن

یتعاس ود زونه ، متخادنا دوب هداد هیده یسورع زور

. متشاد نامز

وحتلا مدیشک رت بقع یمک ار یکشم مرچ یلدنص

متفرگ ار دادرهم ی هرامش . مدیشخب میاهاپ هب یرت هنادازآ

یراک رگا مدرک دزشوگ رابنیا و مدش هامیرپ حلا یایوج



هراچ هار بندلا ات عاالمدنک رتدوز دیآ یمن رب شتسد زا

. مشاب یرگید ی

بترم عاضوا هک داد رطاخ نانیمطا ریخا تقو دنچ لثم

. تشاد دهاوخ یشوخ یاهربخ یدوز وهب دشاب یم

یتام رد دادرهم اب تبحص دعب هک دوش یم یا هتفه کی

نارگن قباس مور،لثم یم ورف یبیجع یگدنامرد و

ی هغدغد اهزور ،نیا مشاب یمن هامیرپ رانک رد شندوب

بندلا دادرهم اب هملا کم راب ره دعب دوش یم ثعاب یدیدج

هچ دنکوره لصو سگرن یاهاعدا هب ارم هک مشاب یدر

موش. یم قفوم رتمک موش یم رت قیقد رتشیب

هتسویپ منهذ ماورد هتشاد هگن ما هناچ ریز ار راکدوخ

گنز هک ملیابوم . مشاب یم دوخ هب نداد یرادلد ردحلا

ساوح دشویب هراپ میاه یمگرد یرس هتشر دروخ

اویش فیرظ یادص ، مدرک سمل ار سامت شریذپ نوکیآ

: دیچیپ طخ تشپ

؟ هنوخ یدرگ یم رب ،یک یبوخ نامرآ _سالم

وب هک ینحل واب مدنابوک هگرب یور مکحت اراب راکدوخ



: مدیسرپ مربخ اب یا هیضق زا دربن

؟ یتشاد یراک هگم روطچ ، تسین صخشم _

هک مناد ویم دشاب یم صخشم ماکال متشگرب تعاس

دعب ؛اما مددرگ یم رب هناخ هب رهظ زا دعب هس تعاس

متشگرب تعاس ندیسرپ یتح ، سگرن زور نآ یاه هراشا

. دشاب یم بیجع مه

دز، یم جوم شنورد سفن هب دامتعا دوبمک هک ابحیتلا

داد: ار مباوج

رتدوز زورما هک مگب متساوخ هتفر رس ما هلصوح یچیه _

تیاس یور زا راب نیلوا یارب راهن هساو ، هنوخ یایب

یشاب مه وت مراد تسود ، مدرک تسرد نیچ هت یزپشآ

تعاس ود ور زورما ،حاالهی میروخب ور راهن مه رانک

! هتفا یمن هک یقافتا هنوخ ایب رتدوز

و مورب هناخ هب رتدوز یمک زورما دمآ یمن مدب مه مدوخ

هب یا هراشا حلا نیا اب منک،اما تحارتسا رتشیب یمک

منک. لمع رت طاتحم یمک مداد حیجرت و مدرکن متشگرب



منک! یم تربخ مدموا رتدوز هگا هشاب _

ارزا ومتک مدرک عمج تلا سک اراب مراک زیم یور طاسب

طاالعهب ودعب متشادرب قاتا ی هشوگ زیوآ تخر یور

مدش. جراخ هیرشن رتفد زا شخب ردیل

شکفنی ال ءزج یغولش و کیفارت و دوب هتفه رخآ زور

میمصت و مدش ورتم و سوبوتا یخلا یب زورما دوب؛سپ

. مدرگزاب هناخ هب تسبرد یسکات اب متفرگ

اما دوب ناتسمز هکنیا ،اب مدوب هتسشن یسکات بقع یلدنص

منت ارزا متک یکف هکابکال دش ثعاب نیشام لخاد یامرگ

منک. اهر ار مرادشک سفن و مروایب رد

لئاسم فوطعم ار دوخ ساوح مدرک یم یعس یچ ره

شوح و لوح هناریگیپ منهذ اوه یب مه زاب منک یرگید

یا هروخ نوچ شرابخا و دیخرچ یم سگرن یاه فرح

. دیکم یم ار مناج نورد زا

شطلغ و تسرد هکنیا زا ولبق دیسر ار منهذ هب یرکف



ور دادرهم ی هرامش رایتخا منک،یب نیگنس و کبس ار

: متفرگ

هبوخ ؟حشلا تساجک هامیرپ ربخ ،هچ یبوخ دادرهم _سالم

؟

تشپ شا هگر وود دولآ باوخ یادص ثکم یا هظحل دعب

: دیچیپ طخ

! هبوخ هک هکنیا ینعی ...هن.. همرانک هبوخ هامیرپ _سالم

و تسرد طلست و دوب هدشن رادیب باوخ زا زونه ایوگ

. تشادن شندز فرح ور یباسح

اه،حا هرهظ زا دعب کی تعاس دادرهم یباوخ زونه _وت

؟ هئوت رانک ارچ هامیرپ ال

داد: شنکاو هلصوح یب

مه میج نیس هزات ینک یم رادیب باوخ زا ور اباب،مدآ _یا

مدیمهفن النم هنم؟صا رانک ارچ منود یم هچ ینک،نم یم

عقوت یدید ور شزور هکحلاو بشید ، یدیسرپ یچ وت

مین ره ؟ارچ هنزب یدیدج دنگ هی مزاب مراذب شاهنت یتشاد



هگم ، یسرپ یم ور حشلا ینز یم گنز راب هی تعاس

؟ هتفایب یقافتا تعاس مین نیا وت دوب رارق

، دتفاین سپ هک دریگب ار شیپ تسد هنوگچ دوب دلب بوخ

نابز هب هرخ ارباال درک یم ینیگنس مبل ور هک یفرح

: مدروآ

مدوخ ی هنوخ ینعی یام، هنوخ ماش یایم بشما دادرهم _

؟

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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تفگ: ینئمطم ان نحل اب

؟ مسرپب شزا هشب رادیب هامیرپ راذب منود _یمن



باتک باسح لوغشم منهذ ورد مدروآ رت نییاپ ار یشوگ

توعد نام هرفن هس ینامهم هب هامیرپ دیابن بشما مدش؛هن

مدرک یم زکرمتم ود نآ یور ار مساوح مامت دش،دیاب یم

لصا زا هک دش یم ثعاب یرگید صخش روضح و

. منامب لفاغ عوضوم

! بشما ایب اهنت تدوخ _هن

: دیسرپ هدنامرد و بجعتم

هچ هب ییاهنت نم ؟بخ نیتسین تمناخ و تدوخ هگم _

. مرایب مهامیرپ راذب مایب؟ یتبسانم

مدش.اب یم هدایپ دیاب و دوب هدنامن هناخ ات یدایز ریسم

متفگ: هلجع

ابهی لقادح منک، تتوعد دشن هک مه یسورع مسارم _بخ

یم دیعب مه اویش و هامیرپ منک، ناربج راذب هدش هک مه ماش

بسانم تصرف هی هرب،وت بوج هی یوت ابمه نوشبآ منود

ما! هنوخ شمرایم مدوخ رت

منک: تجامس اب هرابود دادرهم



هک نم هشک یم لوط یتعاس دنچ نوت هنوخ زا متشگرب _

! مراذب شاهنت تعاس دنچ شتلا سک نوا اب منوت یمن

هیارک ، دراد هگن دیاب هک مدنامهف هدننار هب متسد ی هراشا اب

مدش. هدایپ و مدرک باسح ار

نیرخآ ، مناخرچب رد لفق نایم ار مدیلک هکنیا زا لبق

: مدومن لصف لحو ار شرذع

ی هنوخ ینم،راذب هنوخ یایب هکنیا زا لبق ور هامیرپ _

یب یباسح ، مدرک شادیپ هدیمهف هک یزور ود یکی . مردام

هنک. مالتاق شاهاب رتدوز داوخ یم هرارق

تفگ: ددرم

شردام ی هنوخ هب نتفر لبق منک،اما یم شیراک هی هشاب _

منک. شا هدامآ یحور ظاحل زا دیاب

ملیف رد کوکشم یاه تیصخش لثم و متفر اهباال هلپ زا

هب اهراوطا اداو نیا .زا مدرک زاب هرابکی ارهب رد اه

روط ره بشما هک مدرک دهع مدوخ واب مدوب رفنتم تدش



ار ود نآ کوکشم و یلا متحا ی هطبار فیلکت دیاب هدش

ساسا و هیاپ یب نامگ و سدح هی طقف رگا منکو نشور

رس ار میاه یلدود و کش هشیمه یارب دیاب بشما دشاب

ناج ماهب یگدنز رد ار دیدرت ی هیاس رمع کی و مربب

. مرخن

زا یربخ دوب،اما هدیجیپ هناخ ردسنلا شیاذغ یوب

. دوبن شدوخ

هب یکرس متفر. هناخزپشآ تمس و مدز هناخ رد یخرچ

درک،نآ زاب اج مبل ور یا هدنخ اوه ویب مدیشک شیاذغ

مردام یاه نیچ هت یوب و رطع و مجسنم و یسلجم لکش

شلوا راب یارب و دوبن دب هتفر مه یور ؛اما تشادن ار

درک. یریگ داریا دایز دش یمن

اما دوبن وا زا یربخ هک لوا متفر.قاتا اهمه قاتا تمس

رانک ار وا قاتا نایم مدرک زاب ارهک نامباوخ قاتا رد

هدید دوب،اب هدمآ رد مامح زا راگنا مدید. نام هرفن ود تخت

دش.بال نیمز رب شقن و داتفا شنت زا هلوح و دروخ اج نم

اب اددجم دزو شا هلوح هب یگنچ یگچاپتسد اب هلصاف



. دناچیپ شنت رود تعرس

عنام ات مدیچرب .بل متفرن رت بقع و مدادن ناشن یشنکاو

ندش دیفس و خرس و تلا جخ لها اویش ؛هن موشب ما هدنخ

و لوه همه نیا شرهوش طسوت هنحص نیا ندید وهن دوب

! دیبلط یم والار

و دوب هتخیر شیاه هناش یور شدنلب همین سیخ یاهوم

یم تارج دوب،هب هدنام هریخ شتروص یور مهاگن

دوب زاب نیلوا یارب مدوب شرسمه هک ینم میوگب متسناوت

شیارآ و باعل و گنر زا ینیگنس مجح نودب ار هکوا

دوب باذج میارب شا هراسخر ور،زا نیا ندید و مدید یم

یگتسجرب و شیارآ هک مدرک یم سح . تشاد یگزات و

هب یدرس و هنارورغم هکحتلا دشاب یم شتروص یازجا

ربخالف شتروص ی هداس وحتلا دشخب یم شتروص

یم موصعم و هداس تیاهن یب دراد رارصا هک یزیچ نآ

یبآال تروص مشاب هدرک قارغا مه یمک رگا یتح ، دشاب

درک. یم بلج ارمه لباقم فرط یمحرلد ششی

دوب هنهرب همین هک ردحیتلا مه نآ نم نیگنس یاه هاگن



دزو یا همین و هفصن دنخبل ، دشابن تحار دایز دش ثعاب

درک: همزمز

،ورب یایم رید متفگ دشن تزا یربخ ، یدموا دوز ردقچ _

مایم مش یم هدامآ نک،منماالن ضوع ور تاه سابل

سا. هدامآ راهن ، نوریب

لماش ، شندیشوپ سابل عالهورب شندش هدامآ هک متسناد یم

دنچ نیا لثم دشو یم شتروص رب ینز شقن رود کی

لیامت تشذگ یم نام کرتشم یگدنز زا هک ریخا تقو

دوش. رهاظ نم شیپ شا یعقاو ی هرهچ اب تشادن

یکدنا ارهک شا هنوگ متفر. مرتولج و درک لگ ما یسنج دب

مدز: وبل مدرک یشزاون دوب هدش خرس مامحتسا رثا رب

! نکن شیارآ اما نوریب ایب شوپب سابل ، هشاب _

وحتلا تشاد تسود ار شا هنوگ ندرک شزاون حتلا

راکنا تقو چیه ار دروم کی نیا شا هدیشک یاه مشچ

: دیسرپ و تفرگ ریحت زا یحرط شیاه مشچ درک، یمن

؟ منکن شیارآ ارچ _حاال



سابل ندش من دوجو مداد.اب یاج مندرگ ریز ار شرس

: مدوب یضار تیعضو نیا زا میاه

و هداس تروص متسنوت و مدرک تریگلفاغ _االنهک

مدش شقشاع یبیجع روط الهی ،صا منیبب ور تدوخ یعقاو

مییاهنت رفن ود نومدوخ یتقو عقوم چیه دعب نیا ،زا

و موصعم تاه مشچ ردقچ یرادن ربخ هک .وت نکن شیارآ

هش! یم رت ینتساوخ

هنییآ تمس یمک دوب، مندرگ ریز شرس هک روطنامه

نایم شدوخ ی هرهچ ارهب شدیدرت رپ هاگن دشو لیامتم

هک دوش نئمطم مه شدوخ تشاد دصق راگنا ، تخود هنییآ

شلا .یخ دوش یم ریذپلد و ینتساوخ ششیارآ ییب هرهچ

شدوجو رب شا هتشادن سفن هب دامتعا دشو هدوسآ هک

ار شرس دشو هقلح مرمک رود شیاه تسد دش قیرزت

هرهچ هکاب یباذج ی هدنخ واب تفرگ باال متروص تمس

تفگ. "یا هشاب "، تسشن یم لد هب رتشیب شدیدج ی

دوب، هتفرگ من ملکیه مامت ما هنت هب شندیبسچ ی هطساو هب



هاگن . تشادن ار وا زا ندش ادج دصق ممسج ییوگ اما

یادص دشو رتوحم و درس شیاه مشچ یور مقاتشم

دش" کاو پژ مشوگ رد سگرن

ی رسوهلک ات ارچ هک هدرک روطخ نوتنهذ هب لا حبات

هامیرپ هتفه کی دعب هلصاف ،بال دشادیپ نوتیگدنز وت اویش

س راهچ اعقاو دادرهم هک مولعم اجک الزا دش،صا ادیپ مه

دوب؟ ربخ یب هامیرپ ناکمزا لا

هشاب طابترا رد انوم اهاب تدم دادرهم هک هنکمم روطچ

هک هنودن اما هنک روج رتخد شارب هک داوخب شزا و

ارچ مگب رت حضاو ال ؟صا هدرک یم یگدنز انوم اب هامیرپ

یمن رکف هش؟ یم ور هامیرپ امش جاودزا دعب زور دنچ

ی هطبار زا امش هک هیزاب هایس اههی ینیا همه هک نینک

نیشب لفاغ تسه دادرهم و نوترسمه نیب هکام یساسحا

؟" هشاب هامیرپ لوغشم نوترکذ و رکف مامت و

ی هطبار ی هعیاش شاک " مدرک اعد ولد تسب خی منت مامت

ویب شحاف غورد دادرهم واو نایم کوکشم و یناهنپ

همادا دنزب مه گنل رگا یتح یگدنز ونیا دشاب یساسا



".. دشاب راد
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هتسارآ رد اما تشادن یشیارآ شتروص ما هتساوخ قبط

دوب. هتشاذگن مک یزیچ شسابل ششوپ و شیاهوم ندرک

تفس یمک مدرک یم سح هک شنیچ هت زا یکچوک شرب

یاهوم مدش. هریخ اویش وهب متشاذگ ناهد رد ار تسا هدش

هب یگنر یهب لگ پات و دوب هتسب زاباال شک اراب شدنلب

: تشاد نت

! میراد نومهم ماش بشما _



: دیسرپ توافت دادویب ناکت یرس

؟ نرفن ؟دنچ تسه _یک

متفگ: و مدیشون ار ناویل نورد غود زا یا هعرج

! هرفن _هی

تفگ: و تسیرگن واکجنک اویش

؟ تسه یک یگب یهاوخ یمن _بخ

متفگ: و مدرک دصر ار شتروص حتلا هنافاکشوم

هزم یروجنیا نوچ مگ یمن مشمسا . تسه مه اقآ هرفن _هی

زا یزیچ ،هی یشاب ماش رکف وت تسین ،الممز هریم شا

مید! یم شرافس نوریب

یمن یا هجیتن مههب زاب دنک شواک رتشیب رگا تسناد یم

درو ام نیب یصاخ فرح رگید دادو ناکت یرس دسر،

دشن. لدب

رکف ره زا رارف یارب مداد حیجرت و مدرب هانپ مقاتا هب



وباال منیزگرب ار باوخ دنک لصاتسم ارم هک یدوخیب

. مباوخب یتعاس ود مدش قفوم سرتسا یلک اب هرخ

و مدوشگ ار میاه مشچ اویش هتسهآ یاه ناکت اب بورغ مد

دوب هدنامن دادرهم ندمآ ات یزیچ . متخادنا تعاس هب یهاگن

متفر. مامح تمس و متساخرب میاج زا دولآ باوخ ،

و یا همروس ترش یت وطالین نادنچ هن شود هی دعب

متفر. هناخزپشآ تمس و مدرک نت هب یا هریت راولش

دنخبل نم ندید اب دوب هداتسیا هناخزپشآ ی هنایم هک اویش

دز: بل راو یطوط دزو یهاتوک

کی ات مداد شرافس مه ور اهاذغ سا، هدامآ یچ _همه

هشاب تساوح دموا تنومهم یتقو ،طقف نرایم هگید تعاس

هک هدنسپن دیاش ، یریگن لیوحت ور اهاذغ ولبات دایز شولج

! میتفرگ لیوحت نوریب زا ور ماش ام

وکالس ژتس مدش.نیا ما هدنخ عنام و مداتفا دادرهم دای

یاذغ نایم و دیجنگ یمن وا سوماق رد هجو چیه اههب

ره ابیرقت دشو یمن لئاق یزیامت چیه ینوریب و یگناخ



. دیعلب یم ار دوب هرفس رد هک هچ

ار اویش تماق تیساسح واب مدش دادرهم لیلحت یخلا یب

دوب هدیشوپ هک یدیفس راولش و نیج کینوت . مدیجنس

ار شیاهوم .اما دوبن بذج نادنچ و دمآ یم رظن هب بسانم

یگتسارآ اب شا هناش یور و دوب هداد بات و چیپ یمک

دوب. هتخیر

و دوب هتسشن شتروص یور مه یا هدننک هریخ شیارآ

دوب. هدرک هتسجرب هزادنا زا شیب مه شتروص یازجا

: مدرک همزمز و درک هنخر میاهوربا نایم مخا

؟ ینکن شیارآ دوبن رارق هگم _

تفگ: هناضرتعم و درک مهاگن رکپ

منکن شیارآ میتسه رفن ود نومدوخ یتقو یتفگ وت نامرآ _

. میراد نومهم ،االنهک

یاه هویم ندرک بترم لوغشم و تفرگ نم زا شهاگن

دش. شیرولب فرظ لخاد



. متخادنا یاباال هناش و متشادرب فرظ نورد زا یبیس

مه تتروص شیارآ ، زادنب ترس ور شیلا _هبحلا

نک! رت گنرمک

ار اویش زیمآ ضارتعا یادص و مدمآ نوریب هناخزپشآ زا

: مدینش مرس تشپ

وت میرادن اه تداع نیا ،امزا نامرآ هگید یچ هساو _شلا

ماوخ یم یچ ره یراگنا ، میزادنب نومرس یرسور هنوخ

یش! یم رت عقوت رپ وت مایب هار تاهاب

یخساپ نتفگ یارب مناهد هکنیا زا ولبق مدیخرچ شتمس

ماکان مناهد وکالمرد دمآ رد ادص هب هناخ گنز دوش، زاب

دنام.

سمل ار نوفیآ ی همکد مه ونم تفر قاتا تمس اویش

! مدرک

_ما هدازیرپ #
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مرچ دش.تک نایامن رد نایم دادرهم تماق دقو دعب یقیاقد

تس شگنر یلا غذ راولش واب تشاد نت هب یگنر یکشم

مرف یصاخ ابحتلا هشیمه لثم مه شیاهوم دوب. هدرک

هب دیفس و خرس یاهزر زا یکچوک لگ هتسد و دوب هداد

مدرک فراعت و مداد شلیوحت یناج مک دنخبل . تشاد تسد

. دیایب لخاد

جوا متشاد رس رد هک یتاماهبا رطاخ هب مبلق نابرض

هک یا هرفن هس یزاب زا یا هظحل یارب و دوب هتفرگ

رد ار ود نآ هاگچیه شاک مدش. نامیشپ مدوب هدرک یحارط

نیا رد هک دوبن مولعم ؛چیه مدوب هدادن رارق یتیعقوم نینچ

ویم درب یم یسک وهچ دنیب یم بیسآ یسک هچ یزاب

. دزاب

رخآ نادیم نیا یلصا ی هدروخ تسکش هک اسب الهچ صا

! مشاب مدوخ بش



قاتا زا اویش دنک، شوخ اج لبم یور دادرهم هکنیا زا لبق

. تشادرب مدق ام تمس و دمآ نوریب

رب هک یکیپ و کیش و کچوک دنخبل دادرهم ی هراظن اب

و سوسحم زرط وهب دیسام شبل ور تشاد تروص

دنام. زاب همین شناهد ییادیوه

هدماین شوخ شقاذم هب اویش ریحت و بجعت هک مه دادرهم

مکاح نامنیب هک یشلا رپچ وج ندرک ضوع یارب دوب،

اویش لباقم و دروآ ارباال شتسد لخاد لگ هتسد دوب، امرف

. تفرگ

یا هرهچ دنکواب روج و عمج ار شدوخ یتخس هب اویش

دادرهم تسد ارزا لگ هتسد دوب، هدش گنر هب گنر هک

. تفرگ

ود درک،نآ هچ نآ دعب منیبب هک مدرکن شهاگن رگید ال صا

نداتسیا قمر هک ییاهاپ ونماب دندوب هداتسیا رساپ

مداد. هیکت شا هتسد هب مجنرآ و متفر او لبم یور تشادن

ارمه شمشچ دنک تسرد ار شیوربا تشاد دصق دادرهم

هدنام دوب، مک اویش ریحت قرغ ی هرهچ دوب؛ هدرک روک



تسد هب لگ هتسد نداد ، مرازن مزور حلاو ابنآ مدوب

؟ مراذگب ملد یاجک ار اویش

یگنر دیفس کزان هکابشلا دوب یقاب شرکش یاج زاب

رتمک دروم کی نیا اب لقادح و دوب هدناشوپ ار شیاهوم

! درک یم وور ریز ار مبهتلم ناور

_ما هدازیرپ #
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و دوبن مهاگن سرریت رد اویش مدرک دنلب ارهک مرس

رت فرط نآ لبم دنچ یخزرب و هنیس هب تسد دادرهم

دوب. هتسشن

بش رخآ ات نامنیب هتفرگ یاوه حلاو نیا متساوخ یمن



ارم ودوبن بولطم ال صا درس یاضف دنک؛نیا ادیپ دادتما

درک. یم رود مفده زا

یم یضاق هب هکی هک متسناد ،یم مدرک شهاگن روجنر

یوا هرابرد مرادن قح یربخ چیه تحص وات مور

نوچ و دوبن مدوخ تسد مزور حلاو منک،اما تواضق

. متشادن ار شندید مشچ زابجل یکدوک

مدش: لیامتم شتمس و متفرگ لبم یتشپ ارزا ما هیکت

؟ مردام ی هنوخ یدرب ور هامیرپ ربخ؟ هچ بوخ _

یب یزاب تین زا ایوگ ، تسیرگن ارم رگ ومالتم هاتوک

وا هکنیا وزا دوب هدرب ،وب مدوب هتخادنا هار هک یماجنارس

یتیاضران ساسحا ، مدوب هداد رارق یتیعقوم نینچ رد ار

: تشاد

تخس یلیخ دش، یمن میقتسم یطارص چیه ،هب مدرب _هرآ

نوا اب هرادن تسود تفگ منک.یم شیضار مدش قفوم

شاهاب هشب،یلک وربور شردام اب شینامسج طیارش



! هنومب شرانک یتعاس هس ود لقادح مدرک تبحص

هس ینامهم ناربج وهب تشاذگ شیاپ یور ار شیاه تسد

هناخ رود یمشچ . مدوب هتخادنا هار هک یروظنم رپو هرفن

دوب یسح ره زا یراع هک ینحل واب دناخرچ مدیدج ی

: دیسرپ هدرمش و دنلب

؟ یتسه یضار هک دیدج یگدنز ؟زا ربخ هچ وت _بخ

هک مدوب هدرک هراشا اهراب ، متسین یضار هک تسناد یم

هک ییایور و هناقشاع یگدنز نآ اویش اب مکرتشم یگدنز

شلا وس ندرک حرطم اب اهتنم . دوبن متشاد ار شراظتنا

. دهدب میلا شوگ ارم یمک تشاد دصق

هتسهآ و مدرشف میاه تشگنا نیب ار لبم یبوچ ی هتسد

: مدرک اوجن

ینک؟ ریبعت یچ هب ور تیاضر ات منود _یمن

رپ وسلا زا مدیمهف بوخ دشو ضوع شا هرهچ حتلا

دشاب یم نامیشپ تدش دوب،هب هدیسرپ هک یضرغ و دصق

. دراد ار ییوجلد دصق و



یاه تینارگ یور اویش یشرف یور یاه ییاپمد یادص

، دیچیپ ما هماش رد شا هنانز رطع شلا بند وهب دیچیپ سنلا

مشچ ملباقم یتبرش ینیس وهب مدرک دنلب ار مرس

رکشت بل ریز و متشادرب ولا بلآ تبرش یناویل . متخود

. مدرک

ش رابنیا و دوب هدرک هنخر شیاهوربا نایم یفیرظ مخا

رظن هب رت هدیشوپ بتارم وهب دوب دروآ رتولج ارمه شلا

. دیسر یم

دادرهم لباقم یهاتوک یلیخ ثکم اراب تبرش ینیس

هب نتفر دصق دزادنایب شتمس یهاگن هکنیا نودب و تفرگ

دز: بل نامزمه و درک ار هناخزپشآ

. مراد تراک هنوخزپشآ ایب هظحل هی نامرآ _

یراجنهان یادص و دیشک بقع هب تدش اراب یلدنص

تشم ار شتسد درک، داجیا هناخزپشآ یاه کییازوم یور

: تشاذگ شا هناچ ،ریز یرپ پوت واب درک



هکهب ییاه یزاب هرخسم نیا زا تدصق مونش یم _بخ

هیچ؟ یتخادنا هار

گنر دیفس رد هب شلباقم و مدز یزیمآ ریحت دنخزوپ

ارم یسک هک مدوب ینآ زا رت هلصوح مداد،یب هیکت لا چخی

: دهدب رارق تساوخزاب دروم

هب ور میا یمیدق قیفر مرادن قح اویش،نم یزاب مودک _

منک؟ توعد مدوخ ی هنوخ

ار شرس یولج یاهوم دادو بقع هب صرح اراب ششلا

هب تداع دایز دز، رانک شتروص یولج زا ظیغ اب

یدایز اجمه نیمه وات تشادن شتروص رسو ندناشوپ

باالدادو شراد هلا وبند یکشم یوربا دوب. هدروآ ماود

تفگ:

قح ووت هئوت ی هنوخ اج نیا هرادن یداریا چیه _هن

لیلد نم ینک،طقف توعد ور تلیم باب هک یسک ره یراد

! ممهف یمن ور مدوخ هب تتناها

رثا رب شیاهوم و دوب هدش خرس صرح طرف زا شتروص

هدروخن تسد تبرش ناویل دوب. هدیبسچ شا هقیقش هب قرع



وباالی مداد شتسد ارهب دوب هتخیر شدوخ یارب هک یا

: مداتسیا شرس

هدب حیضوت رت حضاو اویش،مکی متسین شوهاب دایز _نم

؟ ینک یم تبحص تناها مودک زا

ارهب کنخ تبرش عقوم وهب دوب هدرک شطع راگنا

رس هعرج ال شا همین ارات شتبرش ، مدوب هدناسر شتسد

داد: نیچ ار شمشچ ی هشوگ و دیشک

وت .جهبلا نکن دومناو یتسین هک یزیچ نوا هب نامرآ _

رارق هک ینومهم مسا یتح هظحل نیمه وات یتسین شوهاب

هگا ینک روصت وت هدش ثعاب .یچ یدوب هتفگن ور دایب دوب

مدش یم زیارپروس رتشیب نم یدرب یمن دادرهم زا یمسا

؟

هگید تبسن هچ تسه وت یمیمص تسود هکنیا زج دادرهم

نم زا نومنومهم ناونع هب ور شمسا وت هک هراد یا

مشای یم هدز قوذ یلیخ یدرک رکف ؟ثمال ینک یفخم

؟ مزیر یم مه هب شندید زا سکع رب هن هکنیا



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

متسناوت یمن و متشادن شددعتم یاه وسلا روخ رد یباوج

رد کرتشم ی هدنیآ نارگن هک مهدب حیضوت هبوا

هک مدرک یم اعد مبلق قامعا زا هکنیا .اب مشاب یم نامرطخ

،یلو دنشاب کوکشم هطبار و تبسن نیا زا یربم ود ره

ماقم رد هک دوب هدشن تابثا اویش یهانگ یب زونه

. دشاب مه شنزرس و تساوخزاب

هار هب اویش هک یا همکحم زا ارم رد گنز یادص

رپ رد تمس هتساوخ ادخ وزا درک خالص دوب هتخادنا

. مدوشگ

وربخالف متفرگ لیوحت ناروتسر کیپ زا ور اهاذغ

.نمووا متشذگ دادرهم نامشچ لباقم اویش،زا ی هتساوخ

یراد وربآ بندلا هک میدوب نآ زا رترادن اه هنیمز نیا رد



. میشاب مه

هک دوب ییادص اهنت اه لا گنچ و قشاق دروخرب یادص

یفرح نم وات دوب زادنا نینط نام هرفن هس عمج نایم

رتشیب ترورض عقاوم رد زج دادرهم و اویش مدز یمن

یزیچ رتمک دش یم ثعاب حتلا ونیا دندوب یچاشامت

دوش. مریگتسد

تارطاخ ارهب عوضوم و مدرک زاب ار ثحب رس

. مدناشک نام ییوجشناد

ثحب رد مه ود نآ مک دشومک رت مرگ نامنیب یاضف یمک

مداد یبوخ رونام مرظن دروم ثحب یور . دندرک تکراشم

دوب. مفده هک ییاجنآ هب مدیسر هرخ وباال

و متشاذگ دادرهم باقشب نورد ار بابک هجوج زا هکت دنچ

. مدناجنگ متروص یور ینهپ و تپ دنخبل

،یب هدیسر منهذ هب هرابکی هب وسلا مهد ناشن هک یروج



: مدیسرپ و مداد رارق بطاخم ار ود ره اوه

ور رگیدمه ییوجشناد نارود دعب رفن ود امش یتسار _

؟ نیدیدن

یم یزاب شیاذغ اب لیم ویب دوب هتسشن متسد رانک اویش

و تفرگ ارباال شرس هدروخ اج وسملا نیا درک،اب

. تخود دادرهم ارهب شهاگن

تقد واب دندرک عمج اج کی ار ما هناگ جنپ ساوح ی همه

ارمه ناشیاه شنکاو نیرت زیر یفصولا دیاز ینیب وزیت

و تخود مشچ دادرهم هب هنایشان اویش . متفرگ رظن ریز

دز: بل بهتلم و تام

! یسورع مسارم بش ات مدوب هدیدن هک نم ینعی _هن،

تشوگ سکلیر وماکال دوب هداتفین وات کت زا اما دادرهم

همین ناهد درک،اب یم هکت هکت دراک اراب شباقشب نورد

تفگ: هنادیق ،یب یرپ

،هخآ هشاب ناریا مدرک یمن روصت ال ،صا مدوب هدیدن _منم

دوب. شترجاهم ی هرابرد ییاه فرح هی



شرس رابنیا دادرهم و درک یتحلصم ی هفرس کت اویش

هب ناشیاه هاگن نیب یزیچ هچ مناد .یمن تفرگ ارباال

تفگ: نم هب ور یگچاپتسد اب دادرهم هک دمآ رد ناسون

نیمه ایهن؟ میدید ور هگیدمه هک هراد یتیمها _حاالهچ

! هسب متشپ تفه هساو مدید یم ور ،وت تدم نیا وت هک

اویش تمس و مدرکن دادرهم یاه ینک مگ در هب ییانتعا

واب متفرگ یزاب ارهب شگنر دیفس یشلا هشوگ ، مدیخرچ

مدز: دوب،بل ازسان زا رتدب راب نارازه هک یدنخبل

دصق هک یدوب هتفگن نم هب تقو ،چیه مزیزع _بخ

هکنیا ،لثم یتشاد ور روشکزا جراخ هب رفس و ترجاهم

هیچ؟ هب یچ هک دوب ربخ نماب زا رتشیب دادرهم

هب یمشچ ریز دشو رت خارف اویش ی هدیشک یاه مشچ

رد ناشن طخو اهدص هک یهاگن ، تخادنا یهاگن دادرهم

.. تشاد شرب
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ےتداعس _ منبش #
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مدز: دوب،بل ازسان زا رتدب راب نارازه هک یدنخبل اب

دصق هک یدوب هتفگن نم هب تقو ،چیه مزیزع _بخ

هکنیا ،لثم یتشاد ور روشکزا جراخ هب رفس و ترجاهم

هیچ؟ هب یچ هک دوب ربخ نماب زا رتشیب دادرهم

هب یمشچ ریز دشو رت خارف اویش ی هدیشک یاه مشچ

رد ناشن طخو اهدص هک یهاگن ، تخادنا یهاگن دادرهم

. تشاد شرب

درک: یشارت لیلد هب عورش هلصوح ومک طلسم ان

ور ناریا هک دوب مرس وت ییارکف اههی عقوم نوا _بخ



، دندوب نایرج رد کالسمه یاه هچب زا یضعب منک، کرت

هساو دوب، هدینش ییازیچ اههی عقوم نوا امتح دادرهم

هک تشادن یموزل دوب هدش خوسنم هتشذگ وت هک یمیمصت

یردق هب عوضوم نیا امتح ، مراذب نایرج مهوت ور وت

. هشابن شندرک وگزاب هب یترورض هک دوب هداتفا اپ شیپ

یور مداد قوس ار مهاگن مهد ناکت ار مرس هکنآ نودب

شساوح و شوه ؛مامت دادرهم تروص یازجا جر هب جر

هتشاذگ یاج داد یم ملیوحت اویش هک یباوج شیپ ار

دش یم تحار یلیخ و دوب هتفرگ و تام شا هرهچ دوب.

راب ار دنک یم مه رس اویش هک یفیجارا هک داد صیخشت

. دونش یم هک تسا یلوا

دش، یم متاظحل نآ حلا لماش هک دوب یفیرعت اهنت فسات

دوشن روبجم هکات دوب نیا تشاد دادرهم هک ینسح لقادح

یم هک یتقو ایاللقا تفرگ یمن شیپ رد ار اشاح و راکنا

ان شنابز اب شا هرهچ ، دفابب مه هب یغورد تساوخ

داد. یم ارول شدوخ عیرس یلیخ دشو یم نوزوم

هدناورپ شرس رد ار غورد یاهاعدا نیا نانچ اویش اما



نادرگرس غورد و تقیقح نایم مه شدوخ یتح هک دوب

دوب.

ربارب رد هک مدوب هظح یبمال یردق هب تساوخ یم ملد

هب اهنت و مدز یم شیارب اویش،یفک کحضم تاهیجوت

دیاب هک منک هچ ،اما مدرک یم هدنسب یتدوخ رخ نتفگ

نیا بش رخآ وات مدرک یم تیاعر ار طایتحا بناوج

. مدرک یم لمحت ار وایر درد رپ ینامهم

شنتفر وات دنام ام شیپ یتعاس مین طقف دادرهم ماش دعب

یعس رتشیب و دوب هدینت مه رد تدش هب اویش یاه همرگس

دهد. ناشن لوغشم هناخزپشآ رد ار شدوخ درک یم

ترودک ندومن وحم رتو گنر مک یارب دادرهم نمو اما

اب یمک دوب، هدمآ دوجو هب ماش زیم رس هتساوخان هک ییاه

نایاپ هب خلت ینامهم میدرک یعس و میتفرگ مرگ رتشیب مه

. دسرن



اه هلپ یور اپ هکنیا زا لبق دادرهم یظفاحادخ عقوم

تفگ: نم هب باطخ ، دراذگب

، هامیرپ بندلا میرب ایب نم هارمه مه وت یرادن یراک _هگا

تا! هنوخ منوسر یم مه ور وت تشگرب ریسم وت

: مدیسرپ و مدرک شهاگن واکجنک

؟ مایب یچ هساو هگید _نم

داد: ناکت ار شبل هتسهآ و درک اویش هب ییارذگ هاگن

. مراد تراک _
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قاتا هب مترپسا تک نتشادرب یارب و مدرکن یتفلا خم

هبح یمک ار اویش هک دمآ یمن مه مدب تقیقح .رد متشگرب

یمک و دروخب گنس هب شرس هکلب منک اهر دوخ لا

یم ما هلک هب داب یمک دیاش مه یفرط ؛زا دشاب رت قداص

یم رانک مفارطا گنگ یاه تیعقاو رتاب تحار و دروخ

. مدمآ

توکس رد مردام ی هناخ ات یا هقیقد لهچ ریسم مامت

راصح نیا نتسکش هب رداق نام مادک چیه دشو یرپس

. میدوب هتفر ورف نامرکفتم قرغ دلج ورد میدوبن توکس

دادرهم و مدوب هریخ نوریب باذج نادنچ هن رظانم هب نم

درک. یم یگدننار یلداعتم تعرس رداب

هکنیا زا ولبق درک فقوتم مردام ی هناخ لباقم ار نیشام

شلباقم کچوک هنییآ نایم شدوخ ی هرهچ دوش،هب هدایپ

درک: همزمز دشو هریخ

رپ هساو ،اما هرذگ یم ترس وت یچ منود ،یمن نامرآ _

تدوخ .وت نکن مهتم ونم تکرتشم یگدنز یاهء خال ندرک

ریگ لگ وت رخ لثم ینود .یم یربخ اب مدیدج الت کشم زا



هک یدیدج ی هکلهم زا ور مدوخ منوت یمن یتح و مدرک

یم کرد بوخ مدب.سپ تاجن منز یم واپ تسد شوت

یتح نم هک تسه روآ ناقفخ یردق هب عاضوا هک ینک

زاب باسح مه هامیرپ قشع و نتشاد تسود ور منوت یمن

نوا اسب وهچ هشاب مه یرگید صخش هک هسرب هچ منک

وت ساهلا نیا وت هتسرد . هشاب هعونمم قشع هی صخش

منک رکف ،اما یدید نم زا ییاوه هب اهورس تنطیش یلیخ

هدیمهف هکاتاالن یشاب هتشاد تخانش نم یزا هزادنا هب

، هدوبن هداس یرذگ شوخ هی زا رتارف نوشمودک چیه یشاب

چیه هب لصتم ونم و هدن باذع ور تدوخ دوخیب سپ

! نکن ینایرج

اویش هبواو نم هک دمهفب حضاو ردقنا متساوخ یمن

یم یراک ،دیاب دروایب نابز هب ارم نظوس ونیا مکوکشم

دش. یمن داجیا یترودک و شجنر نیب، نیا هک مدرک

و مداد نییاپ ار شگنر یکشم نیشام هرجنپ ی هشیش

نایرج هب نیشام کقاتا لخاد یاضف نایم مالیمی یامرس



یمک دوخ یاکنخ اراب ما هتفرگ رگ میاه هنوگ و دمآ رد

داد. مایتلا

شنیشام زاب همین ی هرجنپ یور ار متسد و مدرک رت یبل

: متشاذگ

ینک... یم هابتشا ،وت دادرهم _هن

ب یفن ارهبعالتم شتسد و تفرگ نم ارزا هیجوت جملا

: دروآ اال

یرظن اویش فرط زا منوت یمن ،نم نامرآ متسین ندوک _

مراد تیعطاق و نانیمطا یردق هب مدوخ دروم رد مدب،اما

هی مکح طقف اویش و یتسه نم یارب ردارب لثم وت مگب هک

یمن ملد هگید سب و نیمه ، هراد نم یارب ور شاداد نز

عوضوم نیا هب یا هراشا وهن ثحب هن تقو چیه دهاوخ

چلا هشیمه یارب اج نیمه ور تاه نظوس و دیدرت . هشاب

هب تکرتشم یگدنز یاهدوبمک ندرک ادیپ یارب نکو

هکاالن یتفر هابتشا و راک یاجک نک.نیبب عوجر تدوخ

مدیاش منود هدش،یمن زیمآ ماهبا و درس یگدنز هی شا هرمث

! هنوود یم شوم نوتیگدنز وت هراد یکی



اهنت یرتدیدج ماهوا رازه اب ارم دش مامت هک شفرح

یقیاقد . درشف ار هناخ گنز ودش هدایپ نیشام .زا تشاذگ

. داتسیا رد یولج دشو جراخ هناخ رد زا هامیرپ دعب

هدرک وغب دوب هدشن نیشام لخاد نم روضح هجوتم زونه

دادرهم رظتنم و دوب هدرک لغب ار شیاهوزاب نیگمغ و

دوب. هداتسیا

رد یدارا ریغ دشو شیر شیر ملد شا یتحاران ندید زا

. مدرک زاب ار نیشام

و درس دنخبل اب ماوت یلو درک شبجعتم یمک نم ندید

داد. سالیم یا هتفرگ

: مدیسرپ و مداد ار سالشم باوج

؟ تساجک دادرهم _

تفگ: یا هتفرگ یادص اب

. تشاد راک شاهاب نامام راگنا ، لخاد تفر منود _یمن



و دوب هداتفا دوگ یمک شگنر زبس و گنشق یاه مشچ ریز

دوب. هدش کشخ شبل تسوپ

سح و دوب هتفرگ گنچ رد مکحم یدایز ار شیاهوزاب

. دشاب یم شدرس مدرک یم

هب شدق . مدیشک شوغآ هب تفس و شمدیشک مدوخ تمس

کلپ دش، لح مشوغآ ،رد دیسد یم میاه هناش رس هب روز

هیاس شتروص یور شناگ ومژ تشاذگ مه یور ار شیاه

. دنتخادنا
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هک یکشا ی هرطق شیاه مشچ ندوب هتسب دوجو اب یتح



شیپ رد ار شا هناچ ریسم و دیتلغ شا هنوگ یور

یزاب مههب ارم لد زوس دوخ هارمه و دیتلغ . تفرگ

. تفرگ

ششوگ ریز و مدرشف یمک ار شا هدش فیحن یاه هناش

: مدرک اوجن

؟ تشذگ تخس تهب نامام ی هنوخ _

اراب درک.متک یم منارگن یمک و دیزرل یم ابیرقت شندب

. متخادنا شیاه هناش رود و مدرک جراخ منت زا تکرح کی

شزور حلاو ابنآ درس همین یاوه نآ رد نداتسیا

. دروخب امرس مه زاب دوب نکمم و دوبن بوخ شیارب

و دنیشب دادرهم نیشام بقع یلدنص یور مدرک کمک

. مدرک شوخ اج شرانک مه مدوخ

و تشاذگ ما هناش یور ار شرس هنابلطواد شدوخ رابنیا

دوب هتفهن شنورد کشا در زونه هک ییادص نامه اب

درک: همزمز

ماکال هک ینامز ات هشیم . نامرآ مشک یم تلا جخ مدوخ _زا



راشف تحت یلیخ ، مدرگن رب نامام ی هنوخ هب مدرکن کرت

منک! هاگن شاه مشچ دشوت یمن مور یتح مدوب

دمآ، یم رظن هب هتفشآ یمک ارهک شرس یولج یاهوم

یم تیاده شتفاب شلا ریز هک روطنامه و مدرک بترم

: مدرک همزمز ، مدرک

، ینومب ینوت یم یرت تحار اجهک ره ،وت ملدزیزع _هرآ

. یشاب تدوخ بظاوم رتشیب هک هدب لوق مهب طقف

مامت تشاد ناکما هک یدیدج قافتا یارب متساوخ یم

شا هدامآ دنک، لوحت و رییغت شوخ تسد ار شا یگدنز

ار ایند شا حیلا ویب فعض هکابنآ دماین ملد منک،اما

: میوگب متسناوت اهنتو منک ورات هریت شناگدید لباقم رد

زا سک ،چیه مهامیرپ یشاب مکحم و یوق یلیخ دیاب _وت

مقر مارب ریدقت تاقافتا یرس هی هنکمم ، هرادن ربخ هدنیآ

شنتفریذپ هب روبجم ریزگان و هشابن نوملیم باب هک هنزب

. میشاب



منکو هدامآ یا هعقاو هچ یارب ار وا مهاوخ یم دیمهفن

دوب دادرهم هب مدیما ی .همه دمهفب متشادن مه عقوت ال صا

یعون وهب درادرب شندرک مارآ یارب یمدق شدوخ هک

دادرهم یارب راک نیا هک متسناد یم هچ دنک؛رگ شا هدامآ

. دشاب یم نم زا رت تخس بتارم مههب

شرس شلیم ربخالف هامیرپ ، میدیسر ما هناخ یولج یتقو

یظفاحادخ وابمه تشادرب ما هناش رس یور ارزا

دادرهم مههب زاب دوب،اما مدنچ راب یارب منود .یمن میدرک

مدش. هدایپ نیشام وزا دشاب شبقارم هک مدرپس

رس، رسات زاسلا تقو نیا هک طایح ناتخرد نایم زا

یط اهار وهلپ متشذگ ندوب یگرب ره زا یراع و تخل

. مدرکن نشور یغارچ و مدش هناخ مرگ طیحم دراو . مدرک

متفر مقاتا تمس لا مروک لا مروک سنلا یکیرات نامه رد

شتسرد . مدرک ضیوعت ما یگناخ سابل اراب میاه سابل و

ییاهنت نامیاه بش رتشیب لثم ارمه بشما هک دوب نیمه



یور هچ ره ایوگ متفر. یمن شتمس و مدناسر یم حبص هب

درک یم یرگ نایصع رتشیب مداد یم ناشن اویش هب شوخ

. مدنام یم زجاع شنخانش ورد

زارد متخت یور زاب وور مدرک اهر ار کالهفما سفن

دوب یداماد و سورع ام لثم رگید یاتنچ مناد .یمن مدیشک

نیا هدیسرن ناش کرتشم یگدنز زا هام کی زونه هک

کی ی هلصاف وهب دندوب رگید زا نازیرگ و هتسخ نینچ

. دندناسر یم رحس ارهب حبص ازجم قاتا رد مه زا راوید

باوخ قاتا لغب،هک قاتا نامه زا اویش یناهگان یادص

: تسکش مه رد ار بش توکس دوب نامکرتشم

؟ هنوخ یتشگرب نامرآ _

دومناو تساوخ یم وملد مهدب ار شباوج متشادن تسود

هزات هک دوب هدش هجوتم دوب رادیب رگا منک،اما ندیباوخ هب

ما. هدیسر هناخ هب

: مدیشخب جوا ار میادص یمک

! هنوخ مدموا _هرآ



لخاد زا ابمه نام هملا ،کم نامندیباوخ ادج زا رت کحضم

دروم کی نیا لقادح هک مدرک یم اعد دیاب و دوب اه قاتا

لخاد زا شیادص هرابود . دوشن باب هناخ نیا رد ادرف زا

دمآ: شک قاتا

! مراد تراک اجنیا .ایب قاتا وت یتفر ارچ . هشاب _

همین ی هرجاشم زا رارف یارب و مدرک یچن هلصوح یب

مداد: باوج هناضرتعم ، یدیدج ثحب ره ای بش

. مباوخب ماوخ یم ما هتسخ اویش _

تفگ: مباوج ورد دماین هاتوک شعضوم زا

یباوخب دیاب مه .وت هباوخ تقو االن منود یم ناج نامرآ _

. قاتا نوا وت هن تدوخ یاج وت یلو

شیاجنگ ی هلصوح یب ونم بشما دوب هدش یجمس بجع

. متشادن ار یرگید ودجلا یزاب

ی هریگتسد . متساخرب میاج وزا مدرشف مه یور ینادند

مدش. باوخ قاتا دراو و مدیشک نییاپ ار باوخ قاتا



اب باوخ قاتا ی هشوگ هب هشوگ و دوب شوماخ قاتا الپم

دوب هدش هتسارآ یگرزب و کچوک یتنیز و ابیز یاه عمش

وجال تخادنا یم تالول قاتا یکیرات رد ییابیز یاهرون ،

. دیشخب یم

تخت تمس . مدوب هکوش قاتا دیدج لکش زا زونه هک نم

کزان باوخ سابل اب اویش ندید واب متفر هرفن ود باوخ

دوب هدرک شوخ اج تخت یور هک یصاخ وژتس هاتوک و

و درس صاخ رطع و تفرگ ناج رتشیب مریحت ی هنماد ،

درک... اررپ ما هماش نامز ره زا رت ظیلغ شا هنانز

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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تخت تمس . مدوب هکوش قاتا دیدج لکش زا زونه هک نم



کزان باوخ سابل اب اویش ندید واب متفر هرفن ود باوخ

دوب هدرک شوخ اج تخت یور هک یصاخ وژتس هاتوک و

و درس صاخ رطع و تفرگ ناج رتشبب مریحت ی هنماد ،

درک. اررپ ما هماش نامز ره زا رت ظیلغ شا هنانز

درک: اوجن هنارگاوغا و دیشخب شیادص هب یزان

یم راتِتسِا هگید قاتا یریم ، هنوخ یدرگ یم رب _ارچ

؟ یریگ

شرانک هلصاف اب شیاه شاپب و زیرب مامت هب انتعا یب

: دتفیب شیور رسو هب ممشچ رتمک مدرک یعس و متسشن

هک داوخ یم ور ییاج ملد هدش هک مه باوخ هساو لقادح _

؟ هراد یداریا ، هشاب هتشادن شیوشت و هغدغد

دادو یاج یمرن ماهب هناش یور ار شا هنهرب یوزاب

دش: رپ مشوگ رد شذفان یادص

طقف تشمارآ و یشمارآ بندلا ،وت مزیزع هرادن یداریا _هن

ادیپ ققحت نومکرتشم قاتا ووت ترسمه رانک رد

هنک! یم



هدنام قلعم تسد اویش و مدیشک رانک تمی ارابمال مدوخ

. دروآ نییاپ سوسحم اران شیاوه رد

هفصن ییانشور قاتا هب هفقو یب یتختاپ یور یگرزب عمش

کالهفما شیامرگو درک یم عطاس دوخ ارزا یا همین و

یزیمآ رخسمت نحل واب مدرک توف هظح درک،یبمال یم

: مدرک همزمز دز، یم جوم ردکالمم هک

اتحاال؟ یک .زا بجع _

زارد تخت ی هشوگ . مدرک بترم ار مرس ریز تشلا ب

اراج شدوخ یمک اویش . متخود فقس ارهب مهاگن و مدیشک

تشادرب ار تیربک ، یعمش اج رانک زا ودش درک،مخ اج هب

درک. نشور اددجم ار مدوب هدرک شوماخ ارهک یعمش و

ار شتسد . دیخرچ متمس دزو یشخب تیاضر و اریگ دنخبل

شدرگ هب هطقن نامه ورد تشاذگ ما هنیس ی هسفق یور

. دروآ رد



هاگن تقاط یب ونم تفرگ یرتشیب قمع شیاه شزاون

هک شسابل گنر یتروص یروت ارزا ما یکدزد و هاتوک

درک یم ییامن خر شا یباتهم و دیفس تسوپ یور بیجع

: مدرک ضارتعا یفیعض یادص واب متفرگ ،

؟ اویش ینک شمومت ور طاسب دنبو نیا یاوخ _یمن

ما هنیس یور زا شتسد دشو لیامتم متروص تمس رتشیب

درک. الهن مندرگ ریز دادو تهج رییغت

صقن ویب یگدیشک هکحاال دش شیاه مشچ ریگ مهاگن

هنیس رد ار سفن دادو وجالنیم ینامز ره زا رتشیب شا

داد: ناکت بل دولآ رامخ درک. یم سبح

و تسیاشان راک هگم منک؟ مومت دیاب یچ هساو ، مزیزع _هن

مش؟ یم بکترم یعرش خالف

: مدرک همزمز دشو ریگاج یمبل هشوگ یجک دنخبل

یم ینکش نوناق منک یم رکف یلو هکهن عرش _خالف

مسرت ینک،یم یم یزابلد و تسد یراد یدایز و ینک

مضه منوتن ور تشغ لغو یب تفوطع و رهم همه نیا



منک. لد منکوور

ترارش شتسد هک ییاجنامه کیدزن شنابل دشو مخ میور

تفگ: هنوگ اوجن و دنابسچ داد یم رس اه

ناجیه ما. ینکش نوناق ی هتفیش و قشاع سپ،نم هبوخ _

شزا هشیمن یگداس هکهب هراد نایرج شوت یصاخ

تسود هنک یم ملسک یگدنز تخاونکی و هداس متیر . تشذگ

! مرب ولج هدشن ینیب شیپ و هرظتنم ریغ مراد

شیاهوم یور ار متسد و مداد شلیوحت یتهبا رپ دنخبل

. مدناشن

دوب یسک دمآ.هچ یمن ممدب مه ونم دوب ناجیه ی هتفیش

کی دعب هدشن ینیب شیپ و ناجیه رپ یزاب کی هکطبلا

؟ دشابن فرخزم و تخس زور

شدرگ هب شفیطل یاهوم جر هب جر نایم ار ممرگ تسد

ما هدننک لا وفغا مرگ یاه شزاون زا تسد و مدروآ رد

یورشیپ شنت و شتروص رگید یازجا نایم و متشادن رب

. مدرک



مدرک یگداتسیا و متسب راک هب تجامس مراک رد یردق هب

تسمرس یباسح مندش میلست و شا هتساوخ یارجا زا هک

مشوگ ریز شنوزوم وان هتفشآ یاه سفن یادص دشو

. دیچیپ

تخس رس راصح هک دوب هدنام مدق مدق..دنچ دنچ طقف

یعنام چیه رگید و دور امغی هب نام یرود و یگبیرغ

رتولج ار متروص ؛ دنامن ام ورات هریت ی هطبار نیبام

و مدیسوب ششک ورپ مرگ ار ششوگ الهلی .ریز مدرب

. مدیشک رانک ار مدوخ

شزاون هک وردحیلا مدرک دنلب مندرگ ریز ارزا شتسد

یتناس تسیب ی هزادنا وهب متشاذگ شدوخ رانک مدرک یم

. متفرگ هلصاف وا زا

هب دوب هدناجنگ دوخ رد ار ریبعت نارازه هک یدنخبل

مدز: وبل مدرک راثن شا هدش خرس و هدنام ماکان تروص

ییاز ناجیه یوت .وت، منونمم تزا دوب یبوخ زیارپروس _



! رتخد یا هداعلا قوف

دوب هدشن لیمکت شندنازچ ویشرآ زونه . مدیشک ارباال وتپ

زرط هکهب شصرح زا هتخورفا رب یاه هنوگ ونآ

. دیبلط یم ار رگید یا هلمج دوب، هدش یناوغرا ینیکمن

زا اسب هچ هک یتفوطع واب مداد شتسد ارهب یوتپ هشوگ

دوب،متفگ: رتدب مانشد

تسین بسانم دایز تسابل . مزیزع تور شکب ور وتپ _ایب

نیا هک مگب هدربن مباوخ ات یتسار . یروخب امرس مسرت یم

نیا زا مرظن ،هب دموا یم تهب یلیخ یتروص یروت سابل

ینک رظن دیدجت هنوخ وت تششوپ ور بشما لثم دعب هب

هش. یم ریظن یب

شتمس یهاگن ، مراذگب مه یور ار میاه کلپ هکنیا زا لبق

لثم تشادن ارم یتسیابردور رگا کش، نودب . متخادنا

: دیرپ یم نییاپ ودشباالو یم هتخادگ دنپسا

نیا زا دعب یرس ناج، اویش داتفا مدای هگید زیچ هی _ناه

دایز امرگ وت .نم نکن نشور نومباوخ قاتا اهوت عمش



رید یباوخب نک یعس مش.االمن یم هتسخ و متسین تحار

! مزیزع هتقو
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دنپسا لثم تشادن ارم یتسیابردور رگا کش، نودب

: دیرپ یم نییاپ ودشباالو یم هتخادگ

نیا زا دعب یرس ناج، اویش داتفا مدای هگید زیچ هی _ناه

دایز امرگ وت .نم نکن نشور نومباوخ قاتا اهوت عمش

رید یباوخب نک یعس مش.االمن یم هتسخ و متسین تحار

! مزیزع هتقو



یم شا هتخورفا رب تروص یور عمش فیعض یانشور

. دروخ یمن ناکت هدش کشخ همسجم نوچ و دیبات

اربا ووتپ مدیشک زارد ولهپ هب شفلا خم تمس مدز، یتلغ

. مدروآ الرت

روصت شندروخ ناکت دشوزا نییاپ باالو تخت کشت

و تفر رد تمس دنک.اما کرت ار قاتا دراد دصق هک مدرک

بجعتم دزو ار ممشچ الپم دیدش دز.رون ار قرب دیلک

. مدرک شهاگن

یتسدکی و توارط شتلا ح شوخ یاهوم مدرک یم سح

یمک تشلا ابب کاکطصا رثا ورب تشادن ار شیپ یتعاس

. دشاب یم هتخیر مه رب

درک،طخ ییامندوخ شبل یور هک یا هنیک جکورپ دنخبل

تاظحل یاه ندروخ واج صرح یمامت هب دیشک طبالین

. ششیپ

دصق ایوگ . تفرگ تسد ارهب میوزاب و تسشن هتسهآ مرانک



هک مدوب هداس ردقچ ؛ دریگب رس زا هرابود ار یزاب تشاد

یتحار وهب دشاب یم هموتخم ارجام مدرک یم روصت

. میایب رب وا سپ زا ما هتسناوت

و درک لر تنک یدنلب ارابهآ شبترمان یاه سفن یادص

دز: بل طلسم

و هبش رس ناخ،هزات نامرآ تسین باوخ طقف _االنهک

! میراد یمومت همین راک

مدش.حتلا زیخ ومین مدروآ ارباالرت مرس یمک

ار مدوخ و مدیشخب متروص هب یگلصوح ویب یتیاضران

مدز: پچ یلع ی هچوک هب

؟ مومت همین راک مودک _

نم وسلا نیا اب دوب اویش یاج یرگید رتخد ره رگا

بقالا زا ،اما دیزگ یم دشوبل یم دیفس و خرس یباسح

، ییاورپ ویب تحاقو واب دوبن هنوگ نیا اویش نم بیجع

تفگ: زیمآ هوشع دزو یدنول دنخبل

؟ میراد یهدب مههی هب نمووت هتفر تدای هگم _



و مدرک لر تنک میاه تسد ندرک تشم اراب ممشخ مامت

شتمس ار متروص . متسشن شلباقم یوا هنیرق هب رابنیا

یبصع و زیمآ مکحت ، یظیلغ مخا واب مدرک کیدزن

: مدیسرپ

حضاو ور تفرح اویش، ینز یم فرح یهدب مودک _زا

! ممهفب منم وگب،ات رت

: دیرغ وکالهف درک عمج ار شدنخبل

نامز منک یم رکف هک یرهوش ینزو هنهک یهدب _هی

! هداتفا ریخات هب یدایز ش هیوست

نینچ نیا یزور هک منک رواب متسناوت یمن همقر چیه

ومک یراک مک زا یتلا جخ و مرش چیه نودب و دنیشب ملباقم

. دیوگب نم یارب شیاه یفطل

: مدرک دنخبل هب رهاظت و مداد ناکت ار مرس

هن دوب یچ تدرد یتفگ یم لوا نومه حاالدش.زا نیرفآ _

مه امهب مقفاوم نم. تقو دشهن یم هتفرگ تدوخ تقو

! ینومروه دیاش و یا هزیرغ یراکهدب ،هی میراکهدب



یم میهدب جرخ هب فاصنا و میزادنب هکترچ هگا هتبلا

نوا نوچ نم، هن ییوت هراکهدب هنیب نیا هک یسک میمهف

ونیا هشاب لوصا ور یچ همه دوب رارق هک یلوا بش

یدرک اعدا وت هشب شوماخ شتقو رس شکرس یاه هزیرغ

! ینومب رود مزا هک یتساوخ تدوخ و یتسین هکچالق

عمج تسد اراب شا هناش یور هدش شخپ و هتفشآ یاهوم

شپچ ی هناش رس یور . مدرک هتسد کی ار همه و مدرک

: مدرک همزمز هنینامط واب مدرک اهر

شدوخ تقو هب هگا یهدب ناج،ره اویش هیچ ینود _یم

نامز هنیش. یم لد وهب هراد برق و جرا هشب لوصو

یمک و هرادن ور یلبق یاهب نوا هگید هرذگب هک شا هیوست

! دایم رظن هب سول

نم زا دیلقت وهب تشاذگ مه یور ار شا هدیشک یاهاپ

: دروآ ولج ار شتروص یمک

تاراتفر و دروخرب زرط اب اما یراد یجیبلا هدیقع _

! هرادن ینومراه
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: مدیسرپ و مداد ناکت رس زیمآ ماهفتسا

ملد هک روط ره تینوناق رهوش ناونع هب متسنوت یم _نم

ور وت یگدامآ و تیعقوم ال صا منکو ات تاهاب داوخ یم

. دوبن روطنیا هک یدید مه تدوخ ،اما مریگن رظن رد

تهب ور مدوخ روز هکهب یدید یک هتقو دنچ نیا وت

ما هنادرم یاه ساسحا ندرک یضار یارب منکو کیدزن

لسوتم روز منکوهب بوکرس ور وت هدش یوحن ره هب

مش؟



شیاهوربا نایم یگنر رپ مخا و تفرگ هلصاف نم زا یمک

درک: هنخر

مکیدزن روز هب تدوخ لوق هب یتح ، یدزن یفرح _وت

یرگید زیچ یوگنایب تاه راوطا واداو راتفر ،اما یدشن

! دوب

مه اویش و مدوب دولآ باوخ و هتسخ یفاک دح هب بشما

رگیدو دش زیربل مربص ی هناتسآ . تشادن ندمآ هاتوک دصق

جوا میادص تقاط منک.مک شا هظح مال متسناوتن

رد میادص یدنلب دشو جراخ متسد زا شلر .تنک تفرگ

: دیچیپ یدب زرط هب قاتا توکس

! بلطم لصا رس اویش،ورب نیچن یربک یرغص _

شیاج وزا داهن تخت یور یتسد شوشم و ناسرت اویش

ولج دیفس نهاریپ صرح واب تفر دمک تمس . تساخرب

شا یروت و کزان سابل یور و تفای شلخاد زا یزاب

. دیشوپ

ار شدوخ و دوب هداتسیا هنییآ هب دوب.ور نم هب شتشپ



چیه و دنام حتلا نآ رد یا هقیقد ود یکی دوب. هدرک هلا چم

میدز. یمن یفرح مادک

باوخ و متشادن یباسح و تسرد ی هلصوح حلاو

و دوب هبوا تشپ زا مهاگن دوب. تلع رب دیزم مه یگدولآ

وقه دروخ یناکت شا هناش مدرک سح یا هظحل یارب

هب دنکن ، تخیر یم کشا ینعی درک. هفخ ار شهاتوک قه

دوب؟ هدش روخلد مدایرف رطاخ

هکنیا نودب تشپ تفر.زا شتمس و مدز رانک ار وتپ

سح واب مدرب شتروص یولج ار متسد منیبب ار شتروص

اوجن هتسهآ حتلا نامه مدش.رد ریحتم متشگنا ندش من

. مدرک

؟ هداتفا یقافتا هگم ینک یم هیرگ ارچ اویش _

سپ شتروص یور ارزا متسد و تشگرب متمس تدش هب

ریز شیارآ یمک هتفرگ شتروص هک یمن رثا دز.رب

دزو رانک شتروص یولج یاهوم دوب. هدش شخپ شمشچ

: دیرغ روخلد و هنایکاش



هک یرادن لیامت هک ینک دومناو یاوخ یم بشما _ارچ

؟ناه؟ یشب کیدزن مهب

دوبن اجنیا هب ندیسر یارب ندرک نییاپ همهباالو نیا هگم

؟

نییاپ باالو مودک اویش؟ ینک یم تبحص یراد یچ _زا

؟ ندرک

: تفرگ شتروص ارزا کشا در شتسد تشپ اب

منک.هگا یم تبحص تاهاب حیرص و کر نامرآ _نیبب

وت کش و دیدرت نارازه هدش ثعاب ام، نیب هطبار نتشادن

و ینزب هب یتبسن و تمهت ره تنهذ ،وت هریگب نوج ترس

تقیفر نماد هب تسد شندرک تباث یارب منود یم هچ

ونم تتسود یولج ، ینیبب کرادت ور بشما یزاب و یشب

سپ و ادرف هکنیا ؛ای ینک مخی یور گنس و ینک میج نیس

یم حیجرت ،نم هشاب هار وت یدیدج یاهارجام مه زاب ادرف

نیمه تیا ینهذ تاماهبا مامت هب نداد نایاپ یارب مد

! مینک مومت ور یچ همه و میشب کیدزن مه هب بشما

ره هب یمک متساوخ نوچ ، منومب رود تزا متساوخ هگا نم



نوماه بلق یساسحا و یفطاع رظن زا هک مدب تصرف ود

هیوناث یاهراک غارس شدعب و هشب کیدزن مه هب رتشیب

. میرب

یخلا نم هک یدرک سح و یدش یمهف جک راچد وت اما

یدهعت چیه هک منک یم رارف وت زا ادمعت و مرادن ندنوم

اللقا مدید دایز یرهم یب وت زا هک .نم هشابن نومنیب

و یتشاد یم هگن ور تا سهلا دنچ تسود تمرح بشما

! یدرک یمن تیا ینهذ رامیب تاشاورت یطاق ور نوا

بشما دیدج یزاب هک متفایرد و داتفا مجک یرازه ود هزات

: مدیدنخ دنلب و متفر رت بقع ، تفرگ یم تاشن اجک زا

هار ور یزاب نیا اویش.سپ نم ما هداس ردقچ یاو _

ژ تارتسا ! تبشما یادنگ یور ینک یشک هکمهلا یتخادنا

هکنیا نوا زا رت وجبلا اویش جهبلا مارب تنارحب لح ی

تسس و طبلا یردق هب نم یدرک رکف تدوخ شیپ

شومارف ینورذگ شوخ و تذل بش کی هکاب مرصنع

هک یراد نم شیپ یا هتفگان یاه فرح هکهی منک یم



! منود یمن نم اما هنود یم مه دادرهم یتح

شخپ دزو رانک ششود یور ارزا شدیفس نهاریپ

رد هریخ و دییارگ یم یخرس هب یاه مشچ درک. شنیمز

روطنامه و تشادرب مدق متمس دز. یم وسوس میاه مشچ

هب هکنیا نودب داد. یاج مشوغآ رد ار شدوخ هداتسیا

دز: دنک،بل هاگن متروص

مهم یردق هب ؛اما تسه یا هتفگان ییاه فرح هی _هرآ

شاب نئمطم و یرایبرد ناتساد ات رازه شزا وت هک تسین

هک هتشذگ نومیگدنز زا ردقچ هگم . هنوم یمن یفخم وت زا

شاف وت شیپ ور مرارسا مامت نم هشاب هدوب مه یتصرف

مهوت زور هد نیا رت شیب و هدشن زور مههد منک.رس

تصرف نیلوا رد نم شاب نئمطم . یدوب ترهاوخ ریگرد

مگ. یم تارب ور یچ همه زایپ ات ریس منیش یم

و دیسوب ار ما هناچ هتسهآ . دیشک باال یمک ار شدوخ

دش: شخپ متروص ریز شیاه سفن یامرگ

یور زونه .نم نامرآ تسین اه فرح نیا تقو _االن



هشو مومت یچ همه دیاب بشما . متسه رصم ما هتساوخ

! هریگب شدوخ هب یدج لکش نومکرتشم یگدنز

شندرک ادج تردق هک دوب هتفرگ رب رد ارم تفس یردق هب

: مدرک همزمز و مداد ناکت ارکالهف مرس . متشادنار

هلصوح وحلاو قمر چیه هک ینیب اویش،یم هن بشما _

! هدنومن نومارب یا

دز: وبل درک حتف ار مرمک رود شیاه تسد

نم تروص نیا ریغ رد هش مومت یچ همه بشما نیمه _

ور هنوخ نیا هک مشیم روبجم و منومب ترانک منوت یمن

منک! کرت
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الی یتسد ، مدوب هدیسر مراک لحم هک دوب یتعاس یکی

رت بقع ار یلدنص و مدرب ورف مراد من یاهوم

ار میاهوم دوب هتفرگن ما هلصوح و مدوب لسک رهظ . مدیشک

. مدوب هدرک هدنسب یلومعم هناش کی منکوهب کشخ

دیاش هک دمآ یم رظن دوب،هب کیرات و یربا یمک یاوه

و مزیخرب یاج زا درک مبیغرت یواکجنک سح . درابب ناراب

منک. دصر ار نوریب یاوه

رظانم هب هرجنپ الی وزا مدز رانک ار قاتا ی هرکرک

زا یکی مهدزاود هقبط رد هیرشن رتفد . متخود مشچ نوریب

یتقو و دوب عقاو نارهت رهش ددرت ورپ غولش یاه نابایخ

نامتخاس مامت هب یتخود یم مشچ نوریب هب شا هرجنپ زا

مدآ ودمآ تفر و یتشاد فارشا فارطا یاه نابایخ اهو

ووس تمس ره هکهب ییاه هچروم نوچ هیاوز نیا اهزا

دوب. یندید و باذج دنور یم

ندیراب هب یدیدش لیم ودوب هریت و یربا ناکامک یاوه

دوب. یربخ چیه ؛اما تشاد

امرس و زوس ساسحا یمک مراد من یاهوم هطساو هب



. متسب ار قاتا هرجنپ و مدرک

کشخ یاه لگ هخاش هب مدیشک ارهک هرکرک یاه هرپ

شخپ شیاه گربلگ و درک تباصا هرجنپ رانک میرم هدش

دندش. نیمز

و مدرک عمج نیمز ارزا هدش کشخ یاه گربلگ مدش مخ

. مداتفا شبحاص دای هرابکی هب

وزا دوب هتسشن اه یلدنص زا یکی یور ملباقم هک یزور

تفگ. یم یرد ره

رد سلا دنچ و تسا هامیرپ یمیمص یتسود هک تفگ یم

یعقاو یارجام زا یتقو دوب. هداد هانپ هبوا دوخ ی هناخ

شنادجو باذع مغر یلع دوب، هدش ربخ اب هامیرپ یگدنز

یب زا هامیرپ هک دوب هدرک نوریب هناخ ارزا وا ادمع

هب ریزگان رخآ تسد و دوش هتسخ یگراوآ و یهانپ

. دشاب هناخ هب تشگرب

تفگ شا هناخ زا هامیرپ نتفر دعب شیاهزیرگ و بیقعت زا

و انوم نیب یلا متحا ی هطبار و لغش هب ندش کوکشم و

. دادرهم و اویش



و هیضرف کی دیاش اه ینیا همه هک هدرک دیکات اهراب

نیا رانک زا انتعا ویب هداس دیابن مه زاب ،اما دشاب لا متحا

. مرذگب اه هطبار اهو نایرج

اوه مدرک یم سح هک ینم دزو یم فرح تدم مامت

دوب هدش لفق رایتخا یب مهاگن مراد مک ندیشک سفن یارب

رداچ ریز زا هک شا هنهک و یکاخ یاه شفک یور

دوب. هدز نوریب شگنر یکشم

ههایس نیا رد هک مدرک رکف مدوخ اب یا هظحل یارب

، تشاد زرد یمک ییاه شفک نآ رد شیاهاپ امتح ناتسمز

سح شیاه شفک یور ار مهاگن ینیگنس دوش. یم تیذا

واب درک یفخم شرداچ ریز ار شیاهاپ سوسحمان و درک

درک. یکچوک مخا ینوگلگ تروص

رس اما درک یم ندوب گرزب و یردلق هب دومناو هکنیا اب

تسد و موصعم ی هرهچ اب شقن زیر رتخد کی مه

دوب. هدروخن

رسو هب یزورما یاهرتخد لثم رگا منک یم رارقا

یم شتروص هب باعل و گنر و دیسر یم شتروص



ندرگ رسو هی دیاش و تشادن یدوبمک و صقن چیه دیشخب

دوب. مهباالرت

شذوفن لباق ریغ و تخس یرس هرهچ دمآ یم رظن هب اما

. تشاد یناوخ مه هنامز یاه گرگ زا رارف یارب

هتفهن یشنم و یمناخ شاهدروخرب و راتفر کت کت رد

هک درک یم راداو ار شلباقم فرط هتساوخان هک دوب

دنک. دروخرب ابوا هنامرتحم

و دوب هدرک یگدنز کرتخد ینآ هناخ رد سلا دنچ هامیرپ

. تشاد ریفوت نامسآ ات نیمز سگرن دیاقع اب شتبقاع

هدز هربنچ مغ هشیمه لثم و مداد رس هتسهآ ار مترسح هآ

. مدیعلب ار میولگ رد

مناخ وا مه،لثم نم هامیرپ هک دروخ یم رب ایند یاجک هب

. دوبن ونم دوخ درد و باذع هیام نینچ ونیا دوب کاپ و

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

و دوبن راکرد شیاه شفک هب ندرک هاگن رد یدمعت چیه

هتشادن ار مهاگن لر تنک هک دوب هدش ثعاب مشوشم راکفا

رکف شدوخ اب ،رگا متشگ رازیب مدوخ زا حلا نیا اب مشاب

یگراپ هک هدش هریخ شیاه شفک هب ادمع نم هک درک یم

هچ؟ مروایب شیور ارهب شفک

هک دوب هدیسر شروعش شا میلا طیارش هکابنآ نیمه

سپ اسب وهچ دیاین مرتفد هب خیلا تسد لوا مالتاق یارب

کچوک لگ هتسد نآ دیرخ فرص ار شا هزور دنچ زادنا

یم ییوربآ واب راقو اب رتخد هک دوب ادیوه دوب هدرک

. دشاب

مدز: وبل مدرک یا هفرس کت

. مهاوخ یم رذع _

هنوا مهاوخ یم رذع یزیچ هچ یارب اقیقد متفگ نم هن

. دیسرپ یلا وس



مادک چیه هب بل ،اما مدوب هداد هوهق و کیک شرافس شیارب

" تسا هدماین ندیماشآ و ندروخ یارب هک" تفگ و دزن

درک یعس و درک تبحص نم اب یتعاس یکی یکیدزن

رد تسا نکمم انوم ی هناخ رد هامیرپ ندنام دنک مدعاقتم

. دشابن یتشگزاب دنکوهار ریگ یرتدب ی هصمخم

هک درک مبلقنم یردق هب کرتخد زور نآ یاه فرح

یاه فرح ی همه و مدش دادرهم ناماد هب تسد تبقاع

کوکشم ی هیضق زا هتبلا مداد. لا قتنا نوا ارهب سگرن

. متفرگ روتکاف اویش اب شطابترا ندوب

یتح و متشاد نانیمطا دادرهم هب اهزور نآ شتسار

مهد. هار ملد دبهب دشن ثعاب مه سگرن یاهاعدا

هک دوب اویش کوکشم و یدلج ریز یاهراتفر اهدعب اما

و دنزب هشیر نبلق قامعا رد ساسا یب دیدرت نیا دش ثعاب

. دریگ رب رد ار مدوجو مامت

هامیرپ سردآ ندرک ادیپ زا یردق هب دادرهم زور نآ



مدرک شروبجم . تخانش یمن زااپ رس هک دوب لا حشوخ

نآ زا هنابش ار هامیرپ و دزاس مرگ لوپ اراب انوم رس

دنک. جراخ

عفالیب مداد حیجرت و تفر یهاتوک ی هربیو ملیابوم

. موشب سگرن یاه فرح ندرک نیگنس و کبس یخلا

سمل ارار مایپ ندرک زاب نوکیآ و مدز زیم یور یگنچ

دوب. هتسب شقن هحفص یور دادرهم ی هرامش . مدرک

.نم تدوخ شیپ نودرگرب ، هامیرپ بندلا ورب االن نیمه "

" هدروخ مه هب یچ .همه مهدب همادا منوت یمن هگید

متشاد همهاو نآ زا یزیچ نآ زا دوز ردقچ دوب، هدرب متام

: متشون شیارب دوب. هدیسر رس

؛حا دوبن هام نیا رخآ نوترارق هگم دش ییوهی ردقنا "ارچ



؟" شندرک کرت هیضق ؟ هشیم یچ هامیرپ ال

هدنامرد و رکفتم و مدرک نییاپ باالو متسد رد ار لیابوم

دمآ: شباوج هرخ .باال مدوب شخساپ رظتنم

ابیرقت ییادز یمس هلحرم . میدیسر یبوخ یاهاج "هب

تسد منوا هک داوخ یم یراک مکحم هتفر.مکی شیپ بوخ

. نامرآ هسوب یم ور تدوخ

هکهب نک شدعاقتم یروج . مراپس یم وت تسد ور هامیرپ

ویب هابتشا مدق هراد.کی یساسح یلیخ طیارش . هزیرن مه

،ورب هدرگرب لوا ی هنوخ رس هرابود هشب ثعاب دیاش اج

" مرهش جراخ عفال نم هنومن اهنت شلا بند

: متشون مومغم و لصاتسم

هامیرپ مدب، شهب یحیضوت هچ مدنوم . دادرهم هتخس یلیخ "

شلا بند مر یم هشاب درک. یم ادیپ ور شدوخ تشاد هزات

" مریگب ور شنیشام اویش زا هنوخ مرب دیاب لوا اما
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یوالی تمس و مدیسر یم هناخ هب اوه یکیرات لبق دیاب

یتعاس کی دعب هرخ .باال مداتفا یم هار دادرهم رهش جراخ

هناخ رد لباقم و متشاذگ رس تشپ اهار نابایخ کیفارت

مدش. هدایپ

مدش. هناخ دراو و متفر اهارباال هلپ هلجع اب

هدیچیپ هناخ رد هک ییاذغ یوب هناخ هب مدورو ضحم هب

هب رصع زا اویش ینعی دش یمن مرواب درک. هجوت بلج دوب،

؟ هدوب ماش وزپ تخپ و هیهت رکف

ما کش متشادرب اهارهک هملباق ورد مدش هناخزپشآ دراو



هدامآ غرم اب ولپ کشرز ماش یارب اویش دش، نیقی هب لیدبت

و یراد هناخ روما رد یک زا مناد دوب.یمن هدرک

دوب؟ هدش دنمتواخس هنوگنیا شیاهرنه

نام کرتشم یگدنز تساوخ یم هک شدوخ لوق هب دنکن

نآ زا مه یسانش هفیظو ،نیا دریگب دوخ هب یدج لکش

دوخ دعب هب هتشذگ بش وزا دروخ یم بآ بشید ثداوح

؟ تسناد یم یگدنز نز ار

هک راگنا هن راگنا هک مدوب اهاذغ یسررب وحم یروج

کی یتح شیپ تاظحل نیمه وات مراد هدهع هب یا هفیظو

مداد. یمن رده مه هیناث

ورد دمآ سوق هدنخ هب ،مبل مدوخ ندوب ومکش تسد زا

چییوس و مبایب اویش رتدوز هچ ره هک مدنادرگ مشچ هناخ

. مریگب وا ارزا شنیشام

یور تلا وت زیم لباقم و دوب هدمآ رد مامح زا هزات

شتروص تسوپ ندرک برچ لوغشم مرک اب یلدنص

ی هجوتم و تخادنا متمس یهاگن هنییآ لخاد دوب.زا

مخ شتمس یمک و مدش کیدزن شفرط دش.هب مروضح



مدش.

یور گنر رپ مسبت و مدیشک شوغآ ارهب شرمک تشپ زا

ار دش.مبل رادیدپ هنییآ باق رد شخرس و ابیز یاه بل

: مدیسرپ هنافکشوم و مدنابسچ شیاهوم یور

؟ یبوخ _

ناکت راو تبثم ار شرس دشو رت قیمع شمسبت

فاص هک وردحیلا مدرب ورف شیاهوم الی یتسد داد.

: مدرک اوجن ، مداتسیا

یم امرس هدرس نک،قاتا کشخ رت عیرس ور تاهوم _

. یروخ

رگم ، مریگب ضرق وا ارزا شنیشام هک دمآ یم شیپ مک

هک متشادن تسود لک .رد دشاب راک رد یترورض هکنیا

. مراد شلا وما هبملاو یرظن هک دنک ساسحا

راهچ اتود ود مباسح ی هدنام ابهت تصرف نیلوا رد دیاب

یرادیرخ یلومعم نیشام کی دوش یم منیبب مدرک یم ات

ایهن؟ درک



و دوب هتساخرب شیاج زا نم فرح زا تعاطا هب اویش

مدز: بل دیدرت دوب.اب راوشس بندلا هب اهوشک نورد

؟ اویش _

هت یور یتسد ، دیخرچ متمس و دنام تباث وشک یور شتسد

بل مسبت یزاب شتآ زا ارم مه وزاب تشاذگ ما هنوگ شیر

راد ،شک شراد زان یادص .اب تشاذگن بیصن یب شیاه

درک: همزمز

؟ مناج _

زج دوب هدش یکی نامرس باالی فقس هکنیا دعب دیاش

ملیوحت مناج مدرک یم شباطخ یتقو هک دوب یتاعفد دودعم

. تسشن یم لد هب ردقچ دادو یم

متفرگ تسد هب تمیمص اب دوب ما هنوگ یور ارهک شتسد

متفگ: تیروذعم واب

اویش،دیاب ماوخ یم ضرق یتعاس ود یکی ور تنیشام _

. هرهش زا جراخ ، هامیرپ بندلا مرب

تام شیاه بل یور دنخبل یکدنا مدروآ ارهک هامیرپ مان



هک یمدق واب تشگرب شلبق هبحتلا عیرس یلیخ دش،اما

. دنابسچ مرمک ارهب شا هنت تشادرب متمس

هک تسین نم ملا اهنت نیشام ،نوا نامرآ هیفرح هچ _نیا

هکالمز عقوم ره ،وت یریگب هزاجا شا هدافتسا یارب

ینک. هدافتسا شزا یگنهامه نودب ینوت یم یتشاد

هدننک مرن و وپماش رطع زا یبیکرت ارهک شفیطل یاهوم

متفگ: یریگرد نهذ واب مدییوب دوب، هتفرگ

، نومدوخ شیپ مرایب ور هامیرپ یتقو دنچ هی هرارق اویش _

صخش نومدوخ ریغ یشاب هتشادن تسود دیاش منود یم

تحار نادنچ شروضح ورد هشاب هنوخ نیا وت یا هگید

مداد لوق هامیرپ هب ،نم مرادن یا هگید ی هراچ ،اما یشابن

. مردام ی هنوخ شمربن شیا یدوبهب نامز ات

دوب، هدرپس میاه فرح هب شوگ میاه مشچ رد هریخ

زا دش یمن ار یسح چیه هک تشاد حیلا شتروص

. تشاد رکفتم و یثنخ حتلا عقاو ،رد دناوخ شنورد

مداد: همادا شتقو یب توکس و شتلا ح نآ هراظن اب



وگب ،مهب یراد لکشم هنوخ نیا هب شندموا اب هگا هتبلا _

منک. یم هگید رکف ،هی مزیزع

جالداد.یب یدنخبل واب تسب عیرس ار شزاب همین ناهد

درک: همزمز هنایشان و ساوح

مرادن لکشم _یچ...

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

: مدیسرپ بجعتم و مداد میاهوربا نیبام ینیچ

؟ یگیم یراد اویش؟یچ یبوخ _

تفگ: رت طلسم رابنیا و تفرگ تسد ارهب میاهوزاب

هنوخ نیا راد رایتخا وت متفگ مراب ،هی مزیزع ناج نامرآ _

، مقفاوم شاهاب منم یریگب یمیمصت ،ره یتسه یگدنز و

؟ مشاب فلا خم شندموا اب دیاب ارچ نم

: مدیسرپ و مدز یناد ردق ی هناشن هب یدنخبل



؟ مهارمه یایم مه وت مزیزع منونمم _

تفگ: دشو ادج میوزاب یور زا شیاه تسد

ور ماش منم امش ندموا ات ورب اهنت تدوخ . مزیزع _هن

منک. تسرد منکوساالد رضاح

جراخ قاتا زا هکنیا زا مدش.لبق ادج وا وزا متفگ یا هشاب

متسد فک ار چییوس و دناسر نم ارهب شدوخ اویش موش،

تفگ: هدنخ .اب تشاذگ

؟ یتفر یم اجک چییوس نودب عمج ساوح یاقآ _

: مدیدنخ هاتوک

دوب. یرپ شیپ مساوح شخبب _

ار مرس . دیشک ارباال شدوخ یمک و داتسیا نم یاتسار مه

و دیسوب قیمع ار ما یناشیپ . دروآ نییاپ ار شتروص تمس

درک: اوجن

. مترظتنم درگرب ما یدوز ، شاب تدوخ بقارم _



و کبس وحلا سح واب متسشن شگنر دیفس نیشام تشپ

. مدرک یگدننار هب عورش مالیمی

دروم رد ما هغدغد زج دوب بوخ زیچ همه ارهاظ

یام هرفن ودو کچوک یگدنز بشید .زا هامیرپ مرهاوخ

درم وره دوب هتفرگ دوخ هب یرت مرگ یوب و گنر

زا مجح نیا ندش ریزارس دیاش دوب، نم یاج رگا یرگید

اب ندش یکی و ندش کیدزن تباب بوخ تاساسحا

و درک یم مرگ ارم لد هکهت یزیچ دوب،اما شرسمه

و راتفر رییغت ، دناجنگ یم مبل یور یدنخبل ی هتساوخان

دوب. اویش ندش هار هب رس

ار نام کچوک نایشآ ندش ناریو سپاولد هک نیا

نانیمطا و متشاد تسود تدش ارهب اویش یور .نیا متشادن

ترسح سلا دنچ هک تسا هدش یرتخد نامه متشاد

. مدوب هدیرخ ناج ارهب شنتشادن

لد هت زا اویش یا هقشاعم و یشوغآ ره،مه زا لبق بشید

رد زار هچ ره بسانم تصرف نیلوا رد هک دوب هداد لوق

هب نام یگدنز یقبام دنکو فیرعت میارب ار دراد هنیس



مینک.. یرپس دیدرت ی هیاس زا رود

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

206_ تراپ #

مدوشگ یوالار طالیی یکشم و گرزب رد مساپاز دیلک اب

مدش. طایح دراو و متسشن نامرف تشپ اددجم و

و دوب شدرگ یوالرد غاب نایم یبیجع ی هناربلد یاوه

دوب. سایق لباق رهش لخاد یاوه اب همقر چیه

هلپ یور و متشادرب مدق نامتخاس تمس یدنت یاه مدق اب

داتفا هامیرپ هب ممشچ موش دراو هکنیا زا ،لبق یگنس یاه

وبل دوب هتخیر شیاه هناش یور شرف و دنلب یاهوم هک

دوب. هتسشن یدازآ نیج راولش و دیفس زولب اب رختسا



کی یرادگ وهاگ دوب هداد ارباال شنیج راولش یاه هچاپ

بآ یدرس ساسحا واب درک یم ورف بآ نورد ار شیاپ

. دیشک یم نوریب عیرس

و مدش کیدزن شتمس مارآ . تفرگ اج یمبل هشوگ یمسبت

: مدرک اوجن یخوش هب

؟ ترس هب هدز ینک یم راکیچ یراد بآ، بل یرپ _

شا هنیس ی هسفق یور ار شتسد و تشگرب متمس یدنت هب

: تشاذگ

رس مهب اوه یب یدرک سوه بجع ،هچ ییوت نامرآ _

؟ ینزب

: متسشن شرانک رختسا بل وناز راهچ

یو نیا ارو،وت نوا میرب مکی تلا بند مدموا وش، هدامآ وشاپ _

نک، ورف خی بآ نیا وت رتمک مه تاپ ،نوا هریگ یم تلد ال

هش. یم رتدب تدرد نوختسا

تفگ: و تساخرب رختسا بل زا هناعیطم



ماش مه رود مینک مه رس یزیچ وت،هی میرب ایب هشاب _

! دایب رتدوز منز یم گنز مه دادرهم .هب میروخب

مداد: خساپ درس و مداد تروق ار مناهد بآ

شلیابوم ، هرهش جراخ ینزب گنز دادرهم هب دهاوخ _یمن

لخاد ،ورب هدرگرب هنوت یمن یزور هس .ود هرادن نتنآ

هدش. کیرات اوه میرب رتدوز نک، عمج ور تلیاسو

ریز ار شتشگنا و تفرگ ینارگن زا یحرط شا هرهچ

دز: بل موهفم .ان تشاذگ شبل

یا؟ هعفدی ربخ، یب ارچ _هخآ

مدق یترپ ساوح یوالاب تمس و مدزن یفرح

هرابود هک دوب هدشن رود نم زا یمدق ود زونه . تشادرب

: دیسرپ سپاولد و دیخرچ متمس

نیا زا هک دادرهم ؟ هداتفا یقافتا ، نامرآ هدش یروط _

؟ هرب ربخ یب هک تشادن اه تداع



مداد: خساپ لا صیتسا واب مدرب ورف مبیج لخاد یتسد

؟ یقافتا _ثمالهچ

یرتشیب باتش اب رابنیا "و منود درک"یمن همزمز بل ریز

دش. نامتخاس دراو

مدرک یم یگدننار نیشام یاضف رد یریگلد توکس نایم

رخآ ی هدش فیدر و هدرم ناتخرد فوطعم مساوح و

دوب. ناتسمز

مه زونه حلا نیا دوب؛اب ناش هوکش گرم وزلاو لصف

هدشن هتساک ناشیابیز زا یزیچ و دندوب رساپ رادتقا اب

دوب.

شرظتنم هاگن مادم و دوب هداد هیکت نیشام رد هب هامیرپ

هبوا ممشچ ی هشوگ دوب.زا شلیابوم ی هحفص یور

: مدیسرپ و متسیرگن

؟ یرپ هدش _یچ



هدنامرد دوب. وسملا نیا رظتنم ایوگ . تشگرب متمس عیرس

تفگ:

دوب، هتفرگ یلیخ زورید داد.زا یم مایپ هی لقادح شاک _

! هراذ یم ماهنت یزور دنچ هک هگب دموین شلد امتح

همزمز یواکجنک اب هرابود ، دشاب مخساپ رظتنم هکنیا نودب

درک:

؟ هدرگ یم رب یک اقیقد هک تفگن _

: متخادنا شتمس یهاگن مین کالهف

؟ یشاب نم شیپ یرادن تسود ؟ هامیرپ روطچ _

دمآ: رب ییوجلد ددص دشورد درگ شگنر زبس یاه مشچ

،اما... هیفرح هچ نیا شاداد _هن

داد: همادا مرش واب تخادنا نییاپ ار شرس

و درد هتسرد . مدرک تداع یروج دب مدیدج یگدنز نیا _هب

مهم یسک یارب مرگ مملد لقادح ،اما تشاد دایز یتخس

یتح هک دوب حملا نم دوبن مرانک دادرهم ،هگا نامرآ . متسه



. مراذب رانک ور یتنعل نوا مشب قفوم زور دنچ هساو

: دیزگ ار شبل

مدوخ .زا مسرت یم شندوبن ،زا مرادن وش یرود تقاط _

. مسرت یم

وور ریز تدش وهب دروخ ناکت مبلق منورد یزیچ

تقاط داد. یمن همادا ار شیاه فارتعا هامیرپ شاک دش.

. متشادن شار هرابود یدوبان

درک: ورف شنابیرگ رد رتشیب شرس

ور مراد هنیس وت هک یقشع متسنوت یمن اهزور _نوا

اب نوم فیلکت دادرهم نمو نوچ منک، شاف تلباقم

نوا نم .امااالنهن دوبن صخشم میتشاد هک یساسحا

رسپ نومه دادرهم هن ممیدق رس کبس و یتاساسحا هرتخد

هساو هزور دنچ نیا ینود .یمن یلبق یاوه هب ورس رورش

و بآ هب ور شدوخ یروج هچ نم نداد کرت

هدز. شیتآ



یور هک متسد یور شناج ومک درس تسد دیخرچ متمس

تفگ: و تشاذگ دوب نیشام ی هدند

مندرک کرت دعب یدرک طرش هک هگ یم دادرهم ، شاداد _

رظن فرص طرش نیا زا ادخوروت هرب. نوریب میگدنز زا

یم شهاوخ نامرآ مش. یم دوبان نم هرب دادرهم نک،هگا

نک. یراک هی منک

شتسد ینآ، هطساو وهب متشادرب هدند یور ارزا متسد

دنام. اوه رد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

هب نکمم حتلا نیرت هنامحر یب واب متفرگ خر وا زا

: مدرک همزمز یتخس

شدوخ دادرهم ، هامیرپ تسین راک وت یطرش _چیه



زور دنچ نیمه مشرارق مشلوا .زا هنومب هک تساوخن

. هاوخن حیضوت نم زا منیا زا رتشیب دوب.

یتام هب ور شتروص گنر و دیدنخ روابان و کیرتسیه

تفر:

نیا زا شلد نم، لثم مه دادرهم ، نامرآ یگیم یراد _یچ

! دوب نوخ طورش و طرش

لر تنک ویب مدنابوک دروبشاد رانک ار مرارق یب تشم

: مدیرغ

هنومب ترانک دوب رارق هن دادرهم ، هامیرپ نک یفابلا یخ _مک

مومت یچ همه هگید . هنوم یم دعب هب زورما زا وهن

هک هکنیا وت لکشم . هرادن نم هب یطبر چیه مه شنتفر دش.

قلعت چیه هگید دادرهم ینک. یم ریس هتشذگ وت زونه

ترانک طقف و طقف مه زور دنچ ،نیا هرادن وت هب یرطاخ

. هشاب هدرک تارب یراک هک دنوم

هظحل ره شتروص و تشاذگ شا هنیس یور ار شتسد



هب یگفخ دشوحتلا عطقنم شیاه سفن مک دش.مک رتدوبک

نهلا شا هتفر لیلحت یادص ،اب حشلا نامه داد.اب تسد وا

داد: رس یدنلب ی

چیه دادرهم یگ. یم غورد ادخ .هب نامرآ یگ یم غورد _

هتفگ شدوخ . هتشاد تسود ونم هشیمه هر. یمن تقو

ینک، یمن مومت ور هنیک وگب،ارچ فیجارا مک یتنعل دوب.

ح نیا وراب نم تساوخ یم هنک...هگا یمن مکرت دادرهم

هب ور نامرد یتخس یدیما هچ هب سپ هنک اهر زور لاو

... مدیرخ نوج

درک. نایب موهفم وان هدیرب هدیرب ار رخآ مجالت

یزاب همین یاه مشچ واب درک هقلح تفس ار شهاگولگ

تفر. او متسد رانک یلدنص یور

اهنت و مدوب هداد تسد ارزا ما یگدننار طلست لک هب

دوب یبیترت ره دوب.هب هداج یتولخ مدوب هدروآ هک یسناش

اه کیتس ال غیج یادص و مدناشک هداج ی هیشاح ار نیشام

دش.. دنلب



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

207_ تراپ #

نیشام . متشادرب نیشام قودنص ارزا بآ کچوک یرطب

هن بآ زا یتشم . مدوشگ ار هامیرپ تمس ورد مدز رود ار

شتروص وهب مدرک رپ متسد نورد ، یرطب کنخ نادنچ

. مدیشاپ

هکوش رتشیب دش ثعاب شتروص یور بآ تشرد تارطق

درک.اما اهر ار شا همین و هفصن یاه مد ومدوزاب دوش

یور ار شمسج دشو طلسم دوخ هکهب دوب نیا شیبوخ

. دیشک باال یلدنص

شا هریت یشلا هشوگ واب تسیرگن ارم راو هنیک

درک. کاپ شتروص ارزا بآ تارطق



: مدیسرپ و متفرگ تسد ارهب شدوبک تسد

؟ میتفیب ،هار یدش رتهب _

: تفرگ نم زا شهاگن دزو سپ ار متسد تنوشخ اب

یوال! ندرگرب _ونم

نامرف تشپ هرابود و مداد ناکت رثات اب یرس

رسو ابنآ هامیرپ مدرک یط ار تفاسم هک یکدنا . متسشن

درک: ضارتعا شا هتفشآ و ناشیرپ عضو

متفگ یدینشن هگم ، نارهت تمس یریم یراد هک _وت

هدرگرب دادرهم .دیاب مایمن ییاج وت هارمه یوال.نم میدرگرب

. مونشب شدوخ نوبز زا ور اه فرح نیا کت هب کت

متفگ: ومالیمی مرن نحل اب

ای لوق دادرهم هزور دنچ نیا وت هگم ملدزیزع ، مهامیرپ _

هک دوب هتفگ ؟ دوب هداد ترانک شندنوم رب ینبم یا هدعو

هنک؟ یمن تکرت تقو چیه



ی هرطق نیلوا هرخ وباال تفرگ نادند ارهب شنییاپ بل

یراج شراد یبت هنوگ یور رب دش قفوم شکشا

ضغب ، دیشک یم شود اررب مغعملا هک یادص دوش.اب

دز: بل دولآ

دوب. هتفگن _هن

دش.ابان لدبم قه قه دشوهب عیسو شیاه کشا ی هنماد

داد: ناکت بل یریگلد سای و یدیما

تسردان و داتعم ی هرتخد هی داد؟یک یم لوق دیاب _ارچ

. دادرهم منوا ؟ دهاوخ شیم هدنیآ یارب ور

یروجان ی هلصو هک نراد مک یچ ش هداوناخ و دادرهم

! نریذپب ور نم لثم

. هنومب هک متشاد ینسح هچ ،نم تفر هک رتهب نومه ال صا

ندش دنلب اب نامز ومه تشاذگ دروبشاد یور ار شرس

درک: همزمز موهفم ان شیاه ندز قه یادص

تقو چیه شاک تفر.. هک دیشک یم جنر نم رانک امتح _

مدوخ هتبکن یگدنز وت نیتشاذ ..یم نیدرک یمن ادیپ ور نم



ماه، ندرک دود نایم زور هکهی منزب وماپ تسد ردقنا

ایند نیا زا ور مرش دشو یم دود ممدوخ سحن ی هیاس

مدنک. یم

یم رتشیب ارم درد رپ بلق و تشادن یمامت شیاه هیرگ

نابایخ ی هشوگ یضراوع یکیدزن ار نیشام رابنیا . درشف

شرس زونه . متشاذگ شرمک یور ار متسد و مدرک کراپ

زا مد ره دوب نیا زا مسرت و دوب هتشاذگ دروبشاد یور ار

دایب. دنب شسفن هیرگ طرف

شزاون هب عورش ینارود و متشاذگ شفتک یور ار متسد

نسوسشلا نیا هکاب دوب یرامش یب یاهدرد .هچ مدرک

درد رپ یاهزور مامت ردق و دیشک یم شود هب ییاهنت هب

درک. یم ینیگنس شیاه هناش یور شا یناوج

کی مجح هب ینیگنس ضغب شیاه کشا ی هطساو هب

مه نم مدوب اهنت رگا و دوب هدز هربنچ میولگ یور بیس

یم ابوا هارمه ما هنادکی یکی رهاوخ اب یدرد مه یارب

: مدرک همزمز ینیگنس هودنا .اب مدیراب

نیا اب نک.دیاب شمومت منک یم شهاوخ مزیزع مهامیرپ _



دادرهم هک شیپ هتفه ود نیمه ات هگم . یایب رانک تیعقاو

نک رکف ال .صا یدرک یم رس یروج ،هچ دوبن تیگدنز وت

و هتسباو هشیمه هک هشیمن . نیدرکن ادیپ ومه تقو چیه هک

نوا ،یب یگدنز دعب هب اجنیا .زا یشاب دادرهم هب یکتم

... هگید یاه مدآ زا یلیخ .لثم ریگب دای ور ندوب

یم لمع یزاب ناهد مخز یور ، یروش نوچ میاه یرادلد

تمس ار مرس درک. یم رت هزات ار شلد غاد و درک

: مدرک اوجن ومغ یگدنامرد واب مدرب شتروص

نم؟ لغب ایب یاوخ ،یم مگنشق یجبآ _

منبش و یخزرب هاگن و درک دنلب دروبشاد یور زا شرس

هب شرس یولج دنلب یاهوم . تخود نم ارهب شا هتفرگ

بهتلم و شعترم دوب، هدیبسچ شراد ومن سیخ تروص

: دیرغ

یتسین نومرد هساو وت؟ناه؟وت لغب مایب یچ هساو _

! مهفب درد،ونیا یدرد . نامرآ



هک دز رانک ار شتروص یولج یاهوم تنوشخ اب یروج

.اب دنوش هدنک هشیر زا شیاهوم ی هتسد دوب هدنام مک

درک: هراشا نیشام نامرف هب یرادشخ یادص

ملد ورب.طقف یهاوخ یم هک یمنهج ره هب تفیب هار _االمن

ور مدوخ و مسرب ینوتسروگ هبهی رتدوز دهاوخ یم

هب ممشچ مه هظحل کی یتح مهاوخ یمن هگید منک. سبح

مفارطا یور وود ترطف تسپ یاه مدآ زا مودک چیه

هک هبوخ .زا هروخ یم مه هب نوتمه زا .حملا هروخب

تبون هب نوتکت هب کت هشاب انوم هک هدب ات هشاب دادرهم

. نیدرک تنایخ مقح رد
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ی هطقن نیرترود وهب دیشک شوغآ ارهب شیاه تسد

شباالو هنیس ی هسفق هکسکس رثا دشورب هریخ نکمم

دز: بل دولآ کشا دش. نییاپ

تنایخ یانب لوا .رجآ تشادن مد یگرک زا نم الرخ _صا

اب دهاوخ یم .ملد همدوخ ریصقت . دنتشاذگ مردپ و ردام ور

محر نم مههب مردام و ردپ یتقو مشب؛اما لد هی همه

. مشاب هتشاد دیاب یراظتنا هچ هیقب زا دندرکن

یوحن ره منکوهب شمارآ متسناوت یم تساوخ یم ملد

دش؟ یم رگم منک.اما رتهب ار حشلا هدش

ره هک دوب شنایفارطا و دوخ یایند دجلااب رد یردق هب

یم تباصا شبلق طسو یدولآ رهز ریت نوچ ینم هلمج

ی هبانوخ و دندرک یم زابرس شا هنهک یاه مخز و درک

. دندرک یم ناور یا هزات

نم،هب هب تشپ و درک هلا چم ار شدوخ ریسم هب ندیسر ات



یم یا هکسکس مهای یهاگ زاره داد. هیکت یلدنص یتشپ

. دیشک باالیم شا ینیب و درک

شمتشادن هک یتقو . دوبن فصو لباق مه نم زور حلاو

یاهدرد مامت منکو شیادیپ یزور کی هک دوب نآ هب مدیما

مدرک یم رکف اهزور .نآ مهدب مایتلا ار شیاسرف تقاط

ترهاوخ هک دشاب یم نیا ایند نیا باذع نیرت تخس

یناوتن و دشکب درد رهش زا رگید ی هشوگ وت زا رترود

هبرجت مدوجو مامت اب زورما ؛اما یهدب ماجنا یراک شیارب

نآ یلصا درد و دراد دوجو مه دب زا رتدب هشیمه هک مدرک

رانک یلدنص کی ی هلصاف هب تتسد رانک ترهاوخ تسا

بآ یا همین و فصن عمش ،لثم شدرد رپ ابنت شتسد

. یهدب ماجنا شیارب یراک یناوتن و دوش

ناکت یمک ار هامیرپ یوزاب و مدرک طایح دراو ار نیشام

جراخ وا زا ییادص هن رگید هک دش یم یتعاس مداد.مین

دشاب باوخ مدرک یم روصت . دروخ یم ناکت دشوهن یم

عمج ینیگمغ ی هچب رتخد نوچ ار شبل دوب. رادیب اما



درک: همزمز موهفم وان درک

هی هساو تفگ یم لقادح شاک ، تفر یمن هشیمه ات شاک _

یم نیکست ور بلق ندیشک راظتنا اب لقادح . هریم تدم

هیناث وره زور ره دش یم هک نامز ره ات عقوم مداد؛نوا

. متسشن یم شراظتنا هب

سلا یس ای هگید ،هدسلا هگید سلا کی تفگ الیم صا

. هدرگ یم رب هگید

یعملا همه زا هک سلا نیدنچ ودعب هریم تفگ یم ایهک

. هدرگ یم رب متمس هرابود دش هدز ومدآ

و درک اهر ار شکشا یاه هدنام هت حیلا ویب یگتسخ اب

ندیلا:

. هدرگ یمن رب تقو چیه هک تفگ یمن _یلو

.ریز تسین هاربور دایز هک مدیمهفو مداد ناکت یرس

ره .هب مدرک شدنلب یلدنص یور وزا متفرگ ار شیوزاب

ارباال نامتخاس لخاد یاه هلپ مدرک کمک دوب هک یتخس



. میورب

ارزا دیلک مدوبن رداق و مدوب هتفرگ ار هامیرپ یوزاب ریز

دعب یتاظحل و مدرشف ار رد گنز . مروایب نوریب مبیج

هب ییاه مشچ دشواب رادیدپ رد بوچ راهچ نایم اویش

یناماسب ان عاضوا اب مرانک هک هامیرپ هب یا هتسشن ریحت

دش. هریخ دوب، هداتسیا

متمس دشو عفلا شیاه کخاش اویش ندید مهاب هامیرپ

: دیسرپ هنایکاش . تشگرب

؟ یدروآ ور نم تساجک اجنیا _

مدز: یگنر مک مسبت

. مدوخ ی هنوخ _

تفگ: هناجوجل و تخادنا اویش هب یا هنیک رپ هاگن

ال ربب.صا اجنیا زا مایب.نم تا هنوخ مهاوخ یمن _نم

. منزب فرح شاهاب مهاوخ ،یم دادرهم هب نزب گنز

نامتراپآ دراو یتخس وهب متفرگ اددجم ار شیوزاب



تمواقم اب هامیرپ هک میدوب هتفرن رتولج یمدق میدش.دنچ

تفگ:

، دهاوخ یمن ال .صا دادرهم هب نزب گنز متفگن هگم _

منز. یم گنز شهب مدوخ

، دورب شبیج نورد لیابوم تمس شتسد هکنیا زا لبق

ما هنیس نورد هک یزار زا شیوشت واب مدش شعنام

: مدرک یرادرب هدرپ درک، یم ینیگنس

! هگید تقو چیه هن زورما ،هن دادرهم هب نزن گنز _

هنک! تبحص هنوت .یمن تسه شیدزمان نشج بشما

هدش باترپ نییاپ هب هقبط دنچ عافترا زا ایوگ هک هامیرپ

ینیگنس میاه تسد یور شمسج و درک یهت دوب،قبلا

درک.

هدش خارف ییاه مشچ اب دوب تکاس هکاتاالن مه اویش

: دیسرپ

؟ ییوهی ارچ ؟هخآ هشیم هگم . نامرآ یگیم _یچ
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، دورب شبیج نورد لیابوم تمس شتسد هکنیا زا لبق

ما هنیس نورد هک یزار زا شیوشت واب مدش شعنام

: مدرک یرادرب هدرپ درک، یم ینیگنس

! هگید تقو چیه هن زورما ،هن دادرهم هب نزن گنز _

هنک! تبحص هنوت .یمن تسه شیدزمان نشج بشما

هدش باترپ نییاپ هب هقبط دنچ عافترا زا ایوگ هک هامیرپ

ینیگنس میاه تسد یور شمسج و درک یهت دوب،قبلا

درک.

هدش خارف ییاه مشچ اب دوب تکاس هکاتاالن مه اویش



: دیسرپ

؟ ییوهی ارچ ؟هخآ هشیم هگم . نامرآ یگیم _یچ

. دوبن مربخ ندرک حیرشت دیقودنب ورد مدوب کالهف

همزمز دادو ناکت یدرد رپ دنخبل اب ماوت ار شرس هامیرپ

درک:

ندرک ادج هساو ، نامرآ ینک یم فیدر فرخزم یراد _

غورد هی لقادح ، یدروآ ور لیلد نیرت کحضم مه امزا

وگب. رت گنشق

ار نامتراپآ رد مرس تشپ و مدرک درگ بقع یمدق ود

شعناق مدرک یعس و مدرک تبحص هب عورش هدرمش . متسب

: مدرک

یاه فرح الهگا ،صا هامیرپ تسین راک وت یغورد _چیه

نیبب نوشرد یولج ورب بشما نیمه یرادن رواب ور نم

مد. یمن تهب ور هزاجا نیا هچ ،رگ هربخ هچ



دشو رت مولظم رتو نوزحم هیناث ره شهاگن سنج

یور و دروخ رس راوید رانک نم زا هلصاف اب یکدنا

. تفرگ یاج راوید جنک درس گنر دیفس یاه کیمارس

هب انتعا نودب و دوب شدوخ ی هدش ناریو یایند قرغ

یلیخ ی هتشذگ ی هیزجت هب عورش اویش نمو روضح

یور کشا یاهدیراورم رایتخا ویب درک کیدزن

: دندمآ یم رد صقر هب یرگید زا سپ یکی شتروص

هب درک تقو یک دوب نم رانک شمه زور دنچ نیا _وت

نوا وت ؟نم تسنوت روطچ ؟ هسرب شیدزمان تاس و روس

یم بات شدوخ دیما هب طقف و مشک یم درد هیناث ره هنوخ

تقونوا ، مراذب رس تشپ ور یتنعل یاهزور نوا هک مدروآ

شدیدج قشع و دیدج یگدنز رکف طیارش نوا وت دادرهم

نیا هک درکن کیچوک ی هراشا هی لقادح ارچ ؟ هدوب

نم، یگدنز مادم دیاب ارچ ؟ هشن وور ریز مایند یروج

؟ هشب نوا و نیا تسد ی هچیزاب



ناشن یشنکاو و مدوب هداتسیا رد یولج اجنامه هدنامرد

نیا اب دناوتب هک مداد یم نامز هامیرپ هب مداد.دیاب یمن

هک متشادن ینانیمطا چیه ملد هت ،هتبلا دیابب دانک تیعقاو

دنک. دروخرب عوضوم نیا اب یقطنم دناوتب

تسد دش، مخ نیمز یور شرانک دش، کیدزن شتمس اویش

درک: یرادلد هب عورشو تفرگ ار هامیرپ

تحارتسا قاتا وت میرب ایب هدرس نیشن اجنوا مزیزع وشاپ _

لوا زور نومه زا دادرهم هدادن خر هک یبیجع قافتا نک،

هک مه عقوم نومه دایم مدای یتح دوب، نیمه شتیهام مه

هابتشا . غراف زور هی دوب قشاع زور هی دوب یام هدکشناد

،ح یدوب هدرک زاب باسح یمدآ نیچمه یور هک دوب وت زا

یم شقشع هک یسک ره اب هرب راذب هدشن یروط االمه

. تشادن ور وت تقایل انئمطم هشک،

و درک ادج اویش تسد زا تنوشخ اراب شتسد هامیرپ

هنیک ورپ قیمع هاگن درگن یم یمهتم هکهب یسک نوچ

. تسشن اویش تروص ور شا

اویش دراد دصق مدرک روصت هک تساخرب اج زا یروج



و تشذگ وا رانک زا دهد،اما رارق متش و برض دروم ار

. تشادرب ار شناج مک یاه مدق نم تمس

دوب هدرک هطاحا گنر زمرق ی ارههلا شیاه مشچ یدیفس

دوب. هدرک فپ هیرگ طرف زا شتروص و

ار شگنرشوخ یاه مشچ کشا زا یا مهالهی زونه

فیحن یاه تسد واب درک عمج ار شیاه دوب.بل هدناشوپ

زا شیادص ، تفرگ تسد ارهب متفاب زولب ی هقی شدرس و

: دیسر یم مشوگ هب شیاه کشا و ضغب سپ

یروط هچ هرذگ یم شرس وت یچ یتسنود یم هک _وت

،یم یمدآ نیچمه تسد یرپسب ور نم داد هزاجا تتریغ

هی تدوخ هساو یتسشن و هنک جاودزا هرارق یتسنود

اب داوخ یم روج ره دادرهم یداد هزاجا و هشوگ

هنک؟ یزاب نم تاساسحا

میس وهب دومن یم مهتم ارم و دوب هدیبسچ ار ما هقی تفس

دوب: هدز رخآ

یدوب رتگرزب هک ،وت نودان و لقع مک ،نم مهفن النم _صا

یدش رضاح هک دش ،یچ یتشاد قطنم و لقع یاعدا هک وت



، تسا هبیرغ هک یسک شیپ زور، هنابش نیدنچ ترهاوخ

هنک؟ رس همرحم وان هرادن شاهاب یتبسن چیه

ش هظح ایحومال هک دوب هتفرگ ار شنابیرگ نانچ شمشخ

رب دیسد یم شنهذ هکهب یفرح وره دوب هداد فکزا ار

درک: یم یراج نابز

هک یدرد تدش زا یهاگ هتفه ود یکی نیا وت ینود _یم

ینود ،یم مدرب یم هانپ ششوغآ هب تفرگ یم ور منوج

متفر یم مدید یم ممشچ یولج ور گرم اههک بش یهاگ

. مدنوم یم شرانک حبص وات شقاتا

یوال رد هک هچنآ ادمعت و دوب ربخ نماب یاه تیساسح زا

دهدب مباذع هک درک یم زاب میارب ار دوب هتشذگ دادرهم ی

تسد نانچ دهد،مه نیکست ار شلد غاد زا یا هشوگ و

ندمآ هاتوک دصق و دوب هتشاذگ میاهزمرق طخ یور

هتخیگنارب ارم رفک هک دهد همادا ردق نآ تساوخیم . تشادن

دنک: شکمشک دجلاو نیا هب توعد ارم دنکو

! شمه ووتخهیلا، چوپ تاهاعدا ی _همه

نیا ارزا ناممادک چیه و دوب هتفرگ تسد ارهب هکرعم



شتسد هکنیا نودب . تشاذگ یمن بیصن یب یزاب بش همیخ

هیانک واب دناخرچ اویش تمس ار شرس دوش، ادج ما هقی زا

تفگ:

نم راذب یتخانشن بوخ زونه ور تنوج رهوش نیا _هگا

هب رمع هی نم لثم مه وت هک منک فیصوت تارب بوخ

. ینیشن هایس کاخ
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تفگ: و دنابوک ما هنیس ی هسفق یور ار شتسد فک

یروج نیا ارچ ینود سا،یم هنیک و هدقع رس _رسات



نیا زا هک دش یچ ینود مدز؟یم مدوخ ی هشیر هب هشیت

ندرک هاگن االن یتح و مدش هدنور اج نوا وزا هدنوم اج

؟ هراد تهارک نم لثم یداتعم و دساف رتخد تروص وت

شاج یب تریغ اب زور ،هی هترهوش نیا رس ریز شمه

تشحو و سرت روز ،زا هبرجت ماخویب نم دش ثعاب

هشب. نیا متبقاع منکو روگ مگو ور مدوخ

ان نومه تسد ونم شیغورد تریغ نومه حاالمهاب

،ثمالیم هرادن دامتعا شهب نزوسرس هک درپس یمرحم

هاچ! وت داد مله زاچهلا اما هدب متاجن تساوخ

بل شنازرل یادص نامه دادواب رارق بطاخم ارم رابنیا

دز:

و هناگیب هی تسد ور نم هک یتریغ زا تقو چیه هگید _

! نزن فرح درپس مرحمان

رایتخا یب متکرح تفر. اوه هب ندز یلیس دصق هب متسد

. شیارب هخسن نیرتهب و دوب یدارا ،ماکال دوبن

تشگنا هکنیا زا لبق رخآ ی هظحل و تسب ار شیاه مشچ

شمسج روصت دنک،زا تباصا شنوگلگ تروص هب میاه



شتروص یلا ووح دمآ درد هب مبلق دشاب یم کاندرد هک

رد شا هنوگ هب ندیسر زا ولبق مدرک ارمک متسد تعرس

. مدرک تشم اوه

هدرک رضاح یا یلیس نینچ یارب ار شدوخ هک هامیرپ اما

هدرک هلا چم ار شدوخ هدرشف مه یور یاه کلپ دوب،اب

دوب.

روصت وزا دناسر نم ارهب شدوخ ود ابحتلا اویش

هامیرپ داد. له بقع هب ارم منزب کتک ار هامیرپ نم هکنیا

هب رفن امود نیب شهاگن هنیک واب دوشگ ار شیاه مشچ

دمآ: رد شدرگ

باوج هشیمه . هنزب یتشاذ یم یدش شعنام _ارچ

ره هنومب مدای هک دز یم ،دیاب تسه یلیس ضارتعا

نوخ هفخ و مراد هگن تمرح تفرگ مردارب هک یمیمصت

نکن فراعت . هشاب هتسب نم یدوبان هب رمک رگا یتح ؛ مریگب

هب یلیس یکی منایفارطا ی همه لثم نزب مه وت نم ردارب

یمن رب ییاج مبلق،هب هب رجنخ یکی هنز یم متروص

. یدز یم یکی مه وت هک دروخ



یم شندب ،مامت دوبن فصو لباق شا یخزرب زور حلاو

تاجنشت درک.نیا یم ادا هیرگ اراب شیاه فرح و دیزرل

مکح شیارب شا ینامسج تیعضو مهاب حلا نآ یناور

. دایمن رب ناممادک چیه تسد زا یراک و تشاد ار مس

ار شیاه کشا مدرک یعس و تسشن شا هنوگ یور متسد

وجملا دیشکرانک ار شدوخ منک. کاپ شتروص زا

ار شدوخ هچ ره تجامس واب مدماین هاتوک نم دادن.اما

شوغآ ارهب شرس مدش. شکیدزن رتشیب درک رترود

هب عورش مارآ مارآ و مدنابسچ ما هنیس ی هسفق وهب مدیشک

: مدرک همزمز

فرح هک رطاخ نیا منک،هنهب تجرخ یلیس هی متساوخ _

تدوخ هکهب منزب متساوخ ،طقف هشاب هدروخ رب مهب تاه

. دموین ملد ،اما یایب

دوز ردقنا ارچ یرادن ربخ یزیچ زا یتقو بوخ رتخد



، متشادن ربخ شیدزمان ی هیضق زا ینک.نم یم تواضق

اب مدب هزاجا هک متشاد رازآ هگم وت لوق هنهب رگم

هشب. یزاب تتاساسحا

دوجو ینایرج نیچمه هک مدیمهف هزور ود منم نک رواب

وت هک متفگ دادرهم هب مدیمهف هک مه زور نومه ،زا هتشاد

هک تساوخ تصرف نم زا نوا ما،اما هنوخ هنودرگرب ور

لد مه یتقو هگب، تهب شدوخ نوبز وراب ارجام نیا

تلا. بند مایب هک داد مایپ تشادن ور شنتفگ

؛وت دادرهم ندوب هناگیب و تیمرحم ی هیضق دروم رد اما

! هامیرپ نیتسین مرحمان ابمه دادرهم و

ابیرقت و تشاد مرگ شوغآ کی هب زاین ایوگ هک هامیرپ

باوج تریح واب تفرگ ارباال شرس دوب هتفرگ مارآ

داد:

مرحم شاهاب هک منود یمن نم ینعی وت؟ یگیم _یچ

یا، هغیص هچ هتشذگ سلا راهچ عقوم نوا ایهن؟زا متسه

؟ هدنوم یقاب یتیمرحم هچ

مدش: مخ شتروص تمس و مدیچرب یبل



دعب نم دوبن نیب نیا یتیمرحم ،هگا یرپ یدرک رکف _یچ

نوتنتفر اب هکنیا ای هنومب هدنز دادرهم متشاذیم تندش مگ

؟ مدرک یم تقفاوم دادرهم یوالی هب

: دیسرپ یگنگ ابحتلا

؟ هدشن لطاب هغیص نوا ینعی _

مداد: ناکت نیفرط ارهب مرس

دادرهم زا تخس و تفس نم اههک عقوم نومه ، یرپ _هن

هک دروآ یکردم شدعب زور ،دنچ متساوخ یم حیضوت

مه مردام یتح س، وهنسهلا یدون هغیص داد یم نوشن

رکف شلوا دوب، هدرک اضما ور هگرب ریز دهاش ناونع هب

مداد نوشن هنوخرضحم اتنچ یلو هشاب لعج دیاش مدرک

ور یردق هب زور نوا مناخ هامیرپ هک ،خالهص دندرک دییات

یا هغیص عون هچ یدیمهفن یتح هک یدرک یم ریس اهربا

! هدوب

: دیسرپ ریحتم

؟ مدادرهم یا هغیص نماالننز ینعی _



هلصاف وبال مداد ناکت دییات هبعالتم یرس فسات اب

تفگ: تیعطاق اب هامیرپ

مینک. شخسف میرب حبص ادرف نیمه _سپ

متفگ: و مدرک ورف میاهوم نایم یتسد

منک. ووج سرپ ،دیاب هیروج هچ شطیارش منود _یمن

_ما هدازیرپ #
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کت یادص یرادگ وهاگ دوب یناراب تدش هب نوریب یاوه

طسو هرفن کی تخت یور . دیسر یم شوگ هب یرابگر

یاهوناز تفس و مدرک هلا چم ار مدوخ نامرآ ی هناخ قاتا



. مدوب هدیشک شوغآ ارهب مشکرس و کاندرد

دیفس هدرپ ، تخت کی لماش مه ورس دوب یا هداس قاتا

دوجو اب دوب؛اما قاتا ی هشوگ یکچوک ی هناخباتک و هداس

و درک یم یجک ناهد متمس اوق مامت اب ایوگ شا یگداس

. تشاد ار مهاگلتق مکح

هشیش هکهب ناراب ناما یب تارطق یور دش هدیشک مهاگن

مدرک وزرآ تثابخ اب یا هظحل یارب و دندرک یم تباصا

هب یراهم لباق ریغ لیس هک دوش دنت یردق هب ناراب تدش

رهش دنکولک دوبان شهار رس ار زیچ همه و دتفیب هار

. دزیرب مه ارهب

ی هدنخ مچوپ و کحضم روصت نیا زا دعب یا هقیقد

یم هار مه لیس یتح هک میریگ ، تسب شقن مبل ور یکاندرد

دوب؛هچ هتشذگ راک زا راک یتقو دش، ناریو رهش و داتفا

؟ تشاد نم هبحلا یتعفنم و دوس



هک یزیچ ینآ همه اتاالن انیقی و دوب بش ود تعاس

ینامز ره زا رت هانپ یب ونم دوب دش،هدش یم دیابن

دوب. هدش مارح مراظتنا قرغ یاه مشچ هب باوخ

چیه و مدوب هدرب راک هب ریبدت نارازه بش رس زا

ددع ،دنچ متفرگ میمصت بش .لوا دندوبن زاسراک ناشمادک

لثم رصع ادرف هکات مزادنب باال یروج ار باوخ صرق

یور ار وتپ هکنیا ولبق متفیب قاتا ی هشوگ یا هزانج

قشع هچ ره یاباب روگ منک؛ همزمز دوخ اب مشکب متروص

دوب رارق هک سک ره یاباب یروگ ال ،صا تسیگدادلد و

هاگ چیه مه لوا نامه زا ایوگ هک تفر یروج و دنامب

. دوبن

لوق یظفل هک یسک ره رگم ، تشاد یتاعقوت هچ نامرآ

؟ دورن دنکو دهع هب یافو ،دیاب دنامب دشاب هداد

دوش؟ یراج نابز رب دیاب زیچ همه رگم

مشچ یِن یِن ریگرد ار شرارق یب هاگن هک نیمه ال صا

جراخ یاه شبوک لیلد هک نیمه ینک، یم تیانمت رپ یاه



رد هدش دمجنم نوخ و یوش یم شبلق ی هچیهام متیر زا

همه اه ؛نیا یزادنا یم هبتالمط ناما یب ار شیاه گر

. ندنام و قشعو دهعت ینعی

یم ریسفت ار قشع شرکیپ یازجا کت کت هکاب یسک

! یزاب ظفل رب تجاح هچ دنک

روصت ماخو یخلا تشم کی اه ینیا همه هک سوسفا

باق رد اه باوخ صرق وهن دنام یدادرهم ،هن دشاب یم

دش. راذگ رثا میاه مشچ

باوخ صرق اه یرام رهز نآ هتقو دنچ فرصم دعب

یمن هدیزگ مکک همقر چیه و دراد مندب ارهب کلقلق مکح

دوش.

شاک ، مدرک رکف دوخ واب متشاذگ میوناز یور ما هناچ

ارزا میاه بش مارآ یگداس هکهب یرتخد نآ مسا لقادح

. مدیسرپ یم ار دوبر نم

مردارب لباقم ارمه مرورغ یاه هدنام ؟هت مدیسرپ یم هچ



تسا یلکش هچ مدیسرپ وثمالیم مداد یم فک زا اویش و

نآ نم لثم ای تسا یتشوگ و قاچ ، هزبس ای تسه دیفس ،

هداد داب ومدهب دود سپ رد ار شهوکش و یناوج نانچ

؟ هدیبسچ شرمک هب شمکش هک

یور هتسهآ هتسهآ ما هنوگ رد رو هطوغ ی هرطق کت

: مدرک رارکت بل ریز و دروخ رس ما هناچ

! تسین داتعم رتخد هی تسه یچ ره انئمطم _

منک بوکرس و مزابب ار مدوخ ات دوب یفاک هلمج نیمه و

یور هک یتیکلا وم بصعت ساسحا هچ ره

! متشاد دادرهم

وحا دور یمن مرطاخ زا یا هیناث نامرآ بش مجالترس

ییاوه هب ورس یشوخرس ثحب منک یم رکف بوخ الهک

نیب تیمرحم ی هغیص شیپ سلا راهچ هک یبش ،نآ تسین

تدم زا ینخس ای فرح چیه دش یراج دادرهم نمو



زا رمعلا مادام ی هغیص ی هیضق مناد ،یمن دوبن شتنامز

دش؟ ادیپ اجک

. مدشن هجوتم ونم هدوب یزیچ نینچ اعقاو مه دیاش

ینتفای تسد درف نآ مه دادرهم موش یم قیقد هک رتشیب اما

تباث بوخ و دوبن و مدرک یم روصت نم هک یا هداس و

یبآ ریز و زار و زمر یلک دناوت یم نامز ره رد درک

دنچ نیمه ،ثمال دوشن هجوتم یسک هک دشاب هتشاد ییاه

هک دوبن یسک هیبش شتانجو ال ،صا مدوب شرانک هک یزور

! دریگب رس ارزا یدیدج یگدنز یدوز هب تسا رارق

هب میاه یگتفشآ مامت نیب متدم یوطالین هغیص نیا ثحب

رمع کی دوب هدنام نامه دوب، هدرک ملع دق یبیجع زرط

ارهب لهاتم درم کی ندوب یا هغیص نز ِتفخ

! مرخب ناج

یا فتهلا نوچ و منامب یقاب وا مرحم و هغیص نانچ مه نم

شدوخ یاه یشوخ دنکویپ میاهر هشوگ کی شزرا یب

هتشاد نام تبسن دروم رد ییاعدا اهدعب هکنیا ،ای دورب

. دشاب



نیا هب مرادن تسود میاه یگنتلد مامت دوجو هچاب رگ

دیاب ار رتدوز یچ ره یلو موش وربور اهابوا یدوز

ره زا موش اهر منکو لطاب ار همین و هفصن تبسن نیا

کی و دراد هگن نم یارب ار دادرهم تسناوتن هک یتبسن

. تشاذگ یاج مبلق رد ار شرادید ترسح رمع

.مامت مریذپب متسناوت یمن ار شدوبن و دوب هتفرگ ملد

لثم دوب هتفرگ مارآ دوب یزور هس ود هک منت یاهدرد

. مدناسر یم بل اررب مناج و دندوب هدش هزات لوا زور

یم هدرشف متسد رد لیابوم کشا زا بلا بل ییاه مشچ اب

دوب. هدنام تباث دادرهم یاه مایپ یور شا هحفص دشو
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: مسیونب شیارب مدش یم هسوسو راب نارازه

یتورم و محر چیه نودب درد و هدش بش همین مه "زاب

ودای مدوب هدرک تداع ،نم هتفرگ ور منماد بش ره لثم

یب یاهدرد نیا هب مروز هک نامز ره هک مدوب هتفرگ

هک تسه یکی یلا وح نوا ،وت هشاب شوخ ملد دیبرچن نوما

درد هک یشوغآ وت مشب لح و مربب هانپ شقاتا هب منوت یم

نیشن هت مبلق هت یبان شمارآ هشوهی یم رثا یب شنویم

هشب.

هی بش ره هک دوب یا هنوهب مبش همین یاهدرد دیاش ال صا

رس ور منایاپ یب یاه یگنتلد هک هشاب یداد رارق ی هدعو

مدب. نوماس و

ی هسفق یور ور مرس یتقو تشاد یتذل هچ ینود یمن

یب دوخ زا ونم تبلق یاه شبوک و متشاذ یم تا هنیس

و نیرت سملا مدرک یم سح تقونوا درک؛ یم دوخ

هچب رتخد هی منک یم سح .امااالن مناهج رتخد نیرتاپرس



هظحل وره مدنوم اج گرب یب تخرد کی ریز هک ماهنت

یم متروص وت نوراب محر یپویب رد یپ یاه یلیس

. هبوک

زونه ، تندرک ادیپ زا مدوب شوخ رس هزات نم تفرعم یب

یتسنوت یروج ،هچ تندوب رطع زا مدوب هدشن باریس مه

یدیما راب نوا لقادح ، یراذب مشوغآ وت ور یگنتلد لغب هی

رمع کی هک ییاه تسد غاد اب راب ،نیا متشاد تتشگرب هب

منک؟ هچ دندش ندوب وت هب،یب موکحم

هس ود یتح هک یتشاد ور نوا هب ندیسر هَل هَل ردقنا ینعی

منت یاه مخز ات ینومب و یرایب موود یتسنوتن رتشیب زور

هنک؟ ادیپ مایتلا

نم هک یتسنود یمن هگم منک؟ هچ اهدرد نیا وتاب دعب

هسر. یمن یراک و قیمع یاه مخز نیا هب مروز ییاهنت

، تعاس نیا بش ره مدوب هدرک رواب و متشاد نامیا نم

و اجلم نیرت وت،نما شوغآ اه بش یشحو ماهوا نویم

یا هتسخ کرتخد دایم تدای ال صا یچ؟ هنم،وت هاگهانپ

شوغآ ِناهج یبش ره زا رتدنمدرد دشو نیرتریقف بشما



داد؟" تسد زا ور وت

وبندلا مدرک کاپ اهراب ، متشون اهراب ور اه ینیا همه

شدوجو قامعا هکات یا هلمج ، متشگ یرتهب ی هلمج

ار لا سرا نوکیآ هکنیا زا لبق رخآ ی هظحل دنک، خوسر

هدرک انب شلباقم یمکحم دس کشا هک یناگدید منک،اب سمل

هلمج رخآ دید،زا یم کشا ی هدرپ سپ ومجالتارزا

لثم میاه لدرد ی هحفص و ندرک مندرک کاپ هب عورش ما

تبث مبلق کیرات ی هشوگ میاهدرد مامت دشو خیلا شندوب

دش.

وهب تسا رادیب االن دادرهم یا؛ثمال هرخسم تاعقوت هچ

یتح دادرهم هدش، کشخ یشوگ هب شمشچ نم مایپ راظتنا

یخلا یایند رس رب هچ دیوگب هک تسنادن یدح رد ارم

مرو هلعش تاساسحا هنوگچ و هدروآ ما هنارتخد میاه یفاب

. تسا هدرک بوکرس ار

ویم مدیشک زارد ما هتفوک ابنت تخت یور یتخس هب



نیب تسا یمیظع توافت هچ ؛اما تسا رادیب هکوا متسناد

نمابوا! یرادیب

تولخ و یشوغآ مه نایم تسا هدش قرغ وا کش یب

ییاهدرد نایم ما هدش قرغ ونم شبش همین ی هناقشاع

دنا! هدرک در ارمه مناوختسا زغم هک

شاب نم یاهزور نیا یایند شمارآ

درک.. مرواب هشیمه هک یدوب وت اهنت

یتسه اتوت مماه ییاهنت قشاع نم

درک.. مرتاهنت هیناث ره ونم تقشع

ما هروشلد و ضغب و سرت ریگرد

.. مرود تاه هدنخ زا زونه یتقو

مش یم مدق مه ایور ابوت،وت

مش.. یم مدوخ وت رانک اهنت

یدوب کیدزن مدوخ هب نم زا رتشیب وت



.. یدوب ماوت هنییآ وت ریوصت راب ره

متفر ابوت متفر اجهک ره نم قشع یا

... یدوب وت منید وگب ندیسرپ اجهک ره

* یلیلخ دمحا *

***

مهاگن مدرک یعس و مدناشن میاهوم یور یلا مجا ی هناش

یب یردق .هب دروخن هرگ هنییآ نورد رادغاد رتخد هب

عاالم هناخزپشآ هب دورو لبق تفر مدای هک ندوب ساوح

منک. روضح

و دندوب هتسشن مه رانک هناحبص زیم رس اویش و نامرآ

دوب. هدرک هطاحا ار اویش ی هناش نامرآ تسد

یزیچ ره یپ ناشساوح و دوب مه گنت ناشیاه تروص

. هناحبص ریغ دوب

ناش هطبار نامرآ تافیصوت اب مدرک یم روصت هک نم



واب مدروخ اج ناشتلا ح نیا ندید اب یمک ، دشاب ورات هریت

متفر. رت کیدزن یمک یا هفرس کت

مه زا یکدنا و دندرک روج و عمج ار ناشدوخ نم ندید اب

و بیجع میارب اویش حبص لوا شیارآ مجح . دنتفرگ هلصاف

هب نتفر یارب یتح مرمع مامت دوب،رد رواب لباق ریغ

یاهوم ، مدوب هدرکن شیارآ نینچ نیا مه یسورع مسارم

هتسب شرس باالی شک واب دوب هدرک تخل ارمه شدنلب

یدایز هرفن هس عمج کی یارب مه شگنر یسای دوب،پات

دوب. زاب

هنابلطواد و تفکش شلگ زا لگ نم ندید اب نامرآ

ریز ی هسوب ، تخیر یاچ ناکتسا کی میارب و تساخرب

. دیشک بقع میارب ار یلدنص و دناشن میاه مشچ

دوگ ممشچ ریز امتح ، مدوب هدرکن هاگن هنییآ رد هک نم

. دیسوب یم ارم هنازوسلد نینچ هک دوب هتفر



ملباقم ار یاچ و متسشن یلدنص تشپ درسنوخ ماکال

مه رب زا تسد . متشادرب نادنق لخاد زا دنق هبح .دنچ مدیشک

یم دوخ واب متشاد یمن رب یاچ لخاد یاهدنق ندز

نیا یخلت نایم ارمه دنق هبح دنچ دش یم هچ مدیشیدنا

یم مناج رب شا ینیریش و مدز یم مه رب میاهزور

. تسشن

هچ ره هک متسیرگن یم نامرآ هب یمشچ ریز رارق یب

دیاب و متشاد منهذ رد اه همانرب دنک، کرت ار هناخ رتدوز

و تسد یولج یسک هک تفر یم شراکرس نامرآ لوا

.. دریگن ار میاپ
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هچ ره هک متسیرگن یم نامرآ هب یمشچ ریز رارق یب

دیاب و متشاد منهذ رد اه همانرب دنک، کرت ار هناخ رتدوز

و تسد یولج یسک هک تفر یم شراکرس نامرآ لوا

. دریگن ار میاپ

ان هاگن و دیشک نت ارهب شتک یلدنص یور اجنامه

تفگ: همدقم .یب تسشن متروص یور شسوسحم

یاوه و بآ انئمطم ؟ نیقفاوم هزور دنچ ترفاسم _ابهی

هش. یم ضوع نوم هس ره

تفگ: ناجیه دشواب زاب هدنخ هب شبل اویش

. مقفاوم هک نم _عیلا

تباث ما هرهچ یور شهاگن نم ینابز دییات بندلا هب

جوام جکو راخب وهب مدروآ رت نییاپ ار مرس نم دنام.اما

رود تشاد دصق . متخود مشچ دوب هدش نیریش هکحاال میاچ

وره متشاد ور شیپ هک یلا متحا یاه یمانوس زا ارم دنک

هک تسناد یمن ؛اما دناسر یم مبل اررب مناج هک یزیچ نآ



یور یگدنز رگا و مراگزور ی هدید ناراب گرگ نم

. مدرک یم یبیرغ رتشیب داد یم ناشن ار ششوخ

ار شرس و تساخرب یاج زا منز یمن یفرح دید یتقو

هناراک هظفاحم و هاتوک درک، کیدزن اویش شوگ تمس

دش.باال کیدزن نم تمس و درک همزمز ششوگ رد یزیچ

: تشاذگ یمرن هب مرس یور ار شا هناچ و داتسیا مرس ی

یرادن تتروص هب گنر مگنشق یجبآ روخب وت هنوحبص _

هس منتشگرب رصع نک، تحارتسا مکی قاتا وت ورب مشدعب ،

نوریب ور ماش و مینز یم رهش وت یرود هی مریم ییات

. میروخ یم

هجوت ، مدرکن مه ضغب شتبحم زا یتح ، مدزن یفرح مه زاب

مدوجو رد یفصولا دیاز ناجیه ریخا تقو دنچ لثم شا

چوپ و تشادن تیباذج مارب زیچ چیه رگید ، تخاسن یراج

. یشوج و بنج و هحیرق و قوذ ره زا مدوب وخیلا

دوب،بال نامرآ نتفر زا یکاح رد ندش هدیبوک یادص

له زیم طسو ار مفرخزم نیریش یاچ شنتفر دعب هلصاف



مداد. هیکت یلدنص وهب مداد

نداد یله هطساو وهب دوب یاچ رپ هبل ات مناکتسا

یبیجع هاگن اویش دش. شخپ زیم یور یاچ رس زا یرادقم

هک تفایرد و تخادنا یروخ راهن زیم یور یسیخ هب

. دشاب یم جنشتم دح هچ ات مباصعا

داد یاج ششوگ تشپ ار شرس یولج یاهوم زا یا هتسد

. تسشن شبل ور یمسبت و

؟ یراد تسود ینوراکام _

رد تساوخ یم ملد ردقچ ، تسشن مبل ور یجک دنخبل

" نزب فرح یراد هک ییاهرنه "زا میوگب شباوج

تفگ: شلا وس باوج رد شدوخ دناوخ ار منهذ راگنا

تردام متخپ هک یلوا .راب مرادن طلست دایز شتخپ وت هتبلا _

، مدرک مه رس یزیچ هی تافاکم یلک دوب،اب نومنوخ ماش

نیا منک یم ،رکف متفرگ دای تیاس زا ییازیچ هی ادیدج اما

! دایبرد بآ زا یبوخ زیچ راب



ان یادص اراب یلدنص و متساخرب یلدنص یور زا

نیرتهب ییانتعا مداد.یب له ولج هب متشگنا رس اب یراجنه

یم رارقا دوب،اما شقن و گنر شوخ دوجوم نیا نامرد

لبق هک متفرگ ار مناهد یولج تافاکم نارازه اب منک

گنشق االن مزیزع هک"هلح میوگن هناخزپشآ زا جورخ

وت هرفرف لثم و یرایع مامت یونابدک هی وت هک مدش هجوتم

" یخرچ یم هنوخزپشآ

زا ترفن اراب قاتا ی هشوگ نادمچ و مدش قاتا دراو

هب نادمچ ،رد مدنابوک تخت یور و مدرک دنلب نیمز یور

دندش. وپال شخپ میاه سابل و ندش زاب هرابکی

و جرا اب زور دوب،کی نادمچ نیمه لقن مه نم تیاکح

اب شیادرف و مدروآ یم رد یا هناخ کی زا رس برق

مدش. یم وحهلا یرگید ی هناریو هب یرازیب و ترفن

لا یرس و ملیف منهذ ورد مدرک نییاپ ارباالو میاهوتنام

هک نم تیعقوم رد یرتخد ال ومعم ، مدرک مسجت اهار



هارآ ینانچ ،نآ تفر یم شیاه هناقشاع نتفرگ سپ یارب

شفرط هک درک یم هتسارآ ار شدوخ و درک یم هاریب

ارهب یتبعل هچ هک دیوگب و دوش نامیشپ لد دص لد کی

مداد؟ تسد زا یگدوسآ

یم نت هب یا هدز یاه متام و راز یاه سابل وایهکهن؛

هک درک یم ناشیرپ و هتفشآ نانچ ار شیاهوم و دیشک

لد رابنیا و دریگب دوخ اهارهب هدرم ردام ی هفایق شهت

دمآ؟ یم محر هب لباقم فرط گنس

و مدرک ادج یرت هریت وشلا گنر یسوت ی هداس تفاب

یم هسوسو رگا یتح ، مدیشک ارباال شپیز هلصوح یب

یازجا و متسارآ یم لکش نیرتابیز ارهب مدوخ و مدش

چیه مداد یم هولج رت هناربلد ییامن گرزب اراب متروص

مندرک کرت ی هرود ی هدیرپ یور و گنر نیا اب همقر

ارمه شمحرت بلج دصق بخ ؛اما تشادن یناوخ مه

. متشادن

وشلا مدرک هناش بترم ار ما هدروخ بات و چیپ یاهوم



. متخادنا مرس یور ار

ار شدوخ اویش موشب جراخ نامتراپآ رد زا هکنیا زا لبق

دش. مهار ودس دناسر نم هب

: دیسرپ ریحتم

. نوریب یرب مراذن هتساوخ مزا نامرآ ؟ هامیرپ یریم _اجک

رد یتح دوب، شنت زا هدش عطاس رطع فوطعم مساوح

اب شدنربو یجراخ یاهرطع تعاس ره تولخ و هناخ

متفگ: و مدیدنخ هاتوک دوب. توافتم لبق تعاس

منیبب ینک؛اما شوگ ور ترهوش فرح هبوخ هشاب _

؟ یشب نم عنام ینوت یم روطچ

_ما هدازیرپ #
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دنک، مارآ ار یناور درف کی دهاوخ یم هک یسک نوچ

دز: بل هنینامط واب تفرگ ار متسد

! یرن نوریب عفال هتدوخ عفن هکهب نک لوبق ناج هامیرپ _

و مداد له تسد اب شفتک شضوع ،اما مدزن سپ ار شتسد

متفگ: هلصوح یب

هک مه یسک ،اب تسین بوخ هکحملا یراد لوبق _سپ

درک،ورب لک لک دایز دیابن هرادن یلا مرن یحور طیارش

! هسرب مراک هب راذب رانک

تفگ: کالهف رابنیا و تفر رد هروک زا یمک

نامرآ هب منزب گنز مروبجم ، یاین هاتوک هگا هامیرپ _نیبب

هنک. نشور ور تفیلکت دایب شدوخ ،

ارهب دوب هداتفا شیوزاب یور ارهک شگنر یسای پات دنب



بترم ش هنهرب ی هناش رس یور و متفرگ تسد

: مدرک همزمز یدرسنوخ اب نامزمه . مدرک

نامرآ تشگرب ات مراد راک یتعاس دنچ نوریب مریم _نم

هنو ینک یم زاب ناهد یسک شیپ مههن ،وت هنوخ مایم

! ینز یم گنز ییاج

دوجو واب متفرگ ارمه شتسار تمس دنب مفلا خم تسد اب

اورپ ویب سکلیر . مدرک شنازیم مه زاب شندوب بترم

مداد: همادا

یم روبجم ینک،منم زاب ناهد و ینزب گنز وت هگا نوچ _

یپ تفر دزو سپ ونم دادرهم هک هتسرد منک! زاب ناهد مش

هک یهاگ ،ثمال میتشاد یگنشق ی هطبار شلبق یلو شیگدنز

مارب اه هتشذگ زا دادرهم دز یم نومرس هب یباوخ یب

! هتفگان یاه فرح یرس هی ،زا تفگ یم

و مدش هریخ شگنر یا هوهق یاه مشچ طسو تسرد

: مدرک همزمز هنادیکات



تیوه یرس هی هدش،زا ینوشوپ ال یادنگ یرس هی _زا

! یغورد یاه

ارهب شا هنهرب ی هناش رس میاه تشگنا رس نانچ مه

دوب: هتفرگ یزاب

نیا نمووتابمه،وت هرارق ،هگا ریگب ماک هب نوبز _سپ

منزب و مشب یرفک هک نوسرن ییاج هب وراک مینک رس هنوخ

مشاداد نمو نیب یگنشق ییاه فرح تقونوا ، رخآ میس هب

نوبز اب تدوخ هک مدب یتصرف هی هش،راذب یمن لدب درو

طسو تا ورسوهلک یتسه یک یگب نامرآ هب تدوخ

هدش! ادیپ یروج هچ نامرآ یگدنز

ورف ششیپ هظحل نیدنچ تهبا مامت توهبم و تام اویش

هک ردقچ دوب،ره هدش هریخ نم هب هنارواب دشوان شک

بآ ار دنب سگرن لثم یا هناخ ومه نیرسن ما یردامان

اویش شضوع دندوبن لر تنک لباق همقر چیه و دنداد یمن

نامرآ دوبن رد متسناوت ویم دوب هداد متسد هب ییوتآ بوخ

رمع کی عقاو منک،رد یشک ناشن طخو شیارب یباسح



طاقن یور هراومه هک دوب هتخومآ نم هب یرابرس یگدنز

دهع مدوخ هکاب هتبلا ینک، موز تلباقم فرط فعض

هب دوجوم نیا قح دادرهم فیلکت ندرک نشور دعب متسب

نامرآ لباقم و مراذگب شتسد فک ار کیپ و کیش رهاظ

یارب ار شا هیاس و مرادرب شا یعقاو تیهام زا هدرپ

منک. مک مردارب یگدنز زا هشیمه

همزمز یروتسد نحل واب مدرک زارد شتمس ار متسد

: مدرک

. مرادن یور هدایپ ی هلصوح هدب مه تنیشام چییوس _

تفگ: هناسمتلم و درک مهاگن یروخلد اب

وش،ح یخلا یب ور نیشام ورب،اما یریم ییاج ره هشاب _

تدوخ رس هیبالیی ینز ،یم یرادن یدعاسم زور لاو

رطاخ هب مشیروج نیمه ، هراذ یمن ما هدنز نامرآ ، یرایم

. مراد شیوشت یلک تنتفر

: مدیدنخ دنلب ما حیلا یب دوجو اب



، مریگ یمن ریز ور دادرهم تلگشخ نیشام اب سرتن _

تنوج ؟اباب هدموا اجک زا تلگشخ نیشام نیا یتسار

... هکنیا ای هداد هیده تلیکو

! مراد همانرب یلک هدش مرید مرب نم میرذگب

و دوب هدنام هریخ نم تاکرح هب یسپاولد و راجزنا اب

بوچ راهچ نایم ، تسد هب چییوس . تشادن ضارتعا تارج

، مدیخرچ شتمس رگید راب کی نتفر ولبق مداتسیا رد

: مدیسرپ هنافاکشوم و مدرک شهاگن کوکشم

هنک جاودزا هرارق دادرهم یدیمهف بشید ارچ وت یتسار _

مهعال دادرهم هب هنکن ، یدش گنر هب گنر نم زا رتشیب

؟ یراد هق

دوخ شا یناشیپ یور یتشرد مخا و دروخ ماکالاج

میلست و عیطم ملباقم رد تسناوتن نیا زا شیب درک، ییامن

: دیرغ یناهن صرح ،اب دشاب

راین تنوبز هب هسر یم تنهذ هکهب یرو یرد _ره



طقف منک یم توکس تاه یشکرس لباقم رد هگا ،نم هامیرپ

یوت زا یسرت هن رگم منک یم ور تزور حلاو تاعارم

و ماهتا ره زا ،لبق مرادن هدیسر نارود هب هزات یبجو مین

و متشاداد نز نک،نم ورف تزغم وت ور نیا یفیثک یارتفا

عال ینک یم روصت هک یزیچ نوا زا رتشیب مه نامرآ هب

! مراد هق

رد ینانیمطا مدش،هچ ریزارس نییاپ اهارهب هلپ نوزحم

! دوبن غورد شاه فرح شاک دوب. هتفهن شرخآ ی هلمج

نامرآ تباب زا لقادح شاک متشادن یبوخ ماجنارس هک نم

. تشگ یم هدوسآ یخملا

مشچ شتمیق نارگ متسیس هب هدنامرد و متسشن نامرف تشپ

رهش باال یاه هاگشیارآ هب نتفر یارب یراب .دنچ متخود

ورد دوب هداد ضرق انوم نمو ارهب شنیشام یقرق رسای

تشپ هک داد یم هزاجا انوم یرادگ هاگ تشگرب ریسم

پژیو منک.اما یگدننار هتسکش واپ تسد و منیشب نامرف

ونیا اجک ناخ رسای ی هتفر رد راوز و یمیدق لدم

؟ اجک سکول و تمیق نارگ لیبموتا



، مدرک تکرح هب عورش هنایشان و مدرک نشور ار نیشام

دادرهم لزنم هب ندیسر ات لقادح هک مدرک اعد بل ریز

... دوبن مهم نادنچ شدعب ندنام هدنز ، مربب رد هب سملا ناج
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ارات مدوخ یتخس هب لیبموتا دوب،ابنآ هک یتنحم ره اب

رد هک ییاج ار نیشام و مدناسر دادرهم ی هناخ رد یولج

. مدرک کراپ دشابن دید ضرعم

تشدنرد و توربج رپجاللو ترامع نومه ناش هناخ

هک مدوب هدروآ سناش تباب نیا وزا دوب شیپ سلا دنچ

دوب. هدرکن رییغت ناش لزنم سردآ



مدش کیدزن ناشرد تمس طایتحا واب مدش هدایپ نیشام زا

نادنچ وهن وحم ریواصت هناخ رد ینهآ یاه هلیم الی ،زا

دش، یم هدید هناخ طایح زا یحضاو

هب رورس و نشج رب ینبم یکردم هناخ رهاوظ یور زا

عقوت هک دوب راد هدنخ نم روصت مه دیاش ، دروخ یمن مشچ

لگ هب دیاب دوب رباپ نشج نآ رد بشید هک یا هناخ متشاد

هدنکارپ یاه نیشام ؛اما دشاب هدش نیزم ییارآرون و ییارآ

داد یم ناشن دوب کراپ طایح ی هطوحم لخاد رد هک یا

. تسا هدوب ییاهربخ هناخ نیا رد بشید

هب ممشچ طقف طایح رد هدش کراپ یاه نیشام نیب رد

هک تشذگن یدایز نامز تدم و دوب دادرهم نیشام بندلا

یلک ریگ رد ارم و دروخ ممشچ هب شگنر یکشم لیبموتا

درک. الت وهجم

ناش هناخ طایح نورد ارزا مهاگن و مدیشک رانک ار مدوخ

. متفرگ

ات اهراب و مدرک یط ار منیشام ات هاتوک ریسم رکفتم

. متشادرب مدق رد یولج



دشاب یم رهش زا جراخ دادرهم هک درک یم اعدا نامرآ

مه دیاش دوب؛ کراپ ناش هناخ طایح لخاد شنیشام اما

هدناسر شا یدزمان سلجم ار شدوخ یسنا ژ روا بشید

دوب.

مسارم لبق تعاس دنچ هک دوب هدروخ رخ زغم رگم اما

ووالهب لوه اراب شدوخ و دشاب رهش جراخ یدزمان

. دناسرب مسارم

ییاج یمدق دنچ رد بشید هک ینشج هب ندرک رکف یتح

تبسن و دروآ یم درد ارهب مدوجو دنب دنب مدوب هداتسیا هک

دش. یم اقلا منهذ رد هدننک زئمشم یسح زیچ همه هب

؟ مدرک یم هچ ار شدعب ، مدوب هدمآ ار شیاجنیا ات بخ

ارف ار دادرهم و مدروآ یم رد ادص ارهب ناش هناخ گنز

مزور حلاو ابنآ ارم ارچ مدیسرپ یم شدعب ؟ مدناوخ یم

رب هشیت شا یتنعل یدزمان مسارم ابنآ بشید و درک اهر

ار هودنا مغو جوف جوف دزو مفطاوع و ساسحا ی هشیر

؟ تشاذگ یاج رب مدرس شوغآ رد

رب یدهع و لوق رگم ؛ تفگ یم نامرآ لثم مه وا املسم



منک! شتساوخ زاب هکحلا دوب هداد ندنام

دوب،ود هتسب خی نم کانمغ دوجو لثم نوریب یاوه

ماباال هناچ یور وات متفرگ تسد ارهب متفاب ی هقی فرط

دوب، کزان یدایز اوه نیا یارب رظن مههب ،شملا مدیشک

هناخ توکسم نامتخاس وهب مدناچیپ مندرگ رود رت مکحم

. متخود مشچ رکفتم ناشاه

تمس زا یدیدج یزاب دادرهم یدزمان ربخ هک دش یم هچ

هب زیگنا ترفن سوباک نیا رمع و دوب شدوخ و نامرآ

دمآ. یم نایاپ

ملد هت یبیجع قوذ ، دادرهم یدزمان ندوب یغورد رکف زا

ما هتسب خی ندب یامد هیناث زا یرسک ورد درک الهن

تفر. باالرت هجرد نیدنچ

ربخ،هب کی رس افرص دیاب دوب؛ارچ نیمه شتسرد ال صا

اراب زیچ همه ؟دیاب متفریذپ یم ار زیچ همه یگداس نیمه

مدید. یم دوخ مشچ
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اهراب و متشگرب و متفر امعم کی اتهت منهذ رد یردق هب

نامتخاس یلصا رد یک مدیمهفن هک مدرک شنیگنس و کبس

جراخ هناخ زا یشوپ شوخ و دنلب دق رتخد دشو زاب هناخ

دش.

نامه هک دوب صخشم وماکال دوبن هدیشوپ نادنچ شپیت

مه زاب دوجو نیا دوب؛اب یراچان رس زا مه شباجح کدنا

دوب. رقوم و کیش

و دوب هتفرگ هناشن طایح رد ار یصاخ ریسم شیاه مدق

. دادرهم گنر یکشم نیشام زج دوبن یزیچ شفده



و تفرگ شوغآ ارهب شیاه تسد دیسر هک نیشام کیدزن

داد. وردوخ ی هشیش هب راظتنا مشچ ار شا هیکت

یتح هک مداتسیا یروج و مدناسر راوید جنک ار مدوخ

دایز کرتخد نآ راظتنا ، دشابن صیخشت لباق مه ما هیاس

راولش و ترشویس اب دادرهم رتدعب یمک و دیشکن لوط

مدق دولآ باوخ و لسکو دش جراخ هناخ رد زا شگنر هایس

. تشادرب رتخد نآ تمس ار شتسس یاه

ویب دولآ فپ شا هرهچ و دوب هتفشآ شتشپ رپ یاهوم

رادیب بشید مه دادرهم مدوب هدز سدح تسرد ؛سپ قمر

! یروظنم هچ هکهب دناد یم ادخ دوب،اما

جوا اباهم یب مبلق شپت تشاد یم رب دادرهم هک یمدق ره

یم یراهم لباق ریغ زرط هب میاپ و تسد و تفرگ یم

ای تشاد یم رب مدق نم تمس دادرهم هکثمال راگنا ، دیزرل

زورید نیمه ، مدوب هدیدن ار هکوا دوب سلا نایلا س هکنیا

زا کیتس هیپال اوه یب نم زا ندش ادج لبق هک دوب رصع

رسو یور و مدوب هدرک یوالاررپ طسو رختسا خی بآ

زا هدنام مک دادرهم ادخ ،هدنب مدوب هدرک خیلا شتروص



دایب. دنب شسفن ما یخوش کوش

مدوب مزارد و رود نادنچ هن متارطاخ دیدجت وحم یروج

مهاب یوربور مدش. لفاغ مه هب ود نآ ندش کیدزن زا هک

ابمه هتسهآ و دندوب هداتسیا تشگنا دنب کی ی هلصاف

. دندرک یم تبحص

درک مخ کرتخد نآ تروص تمس یمک ار شرس دادرهم

هتسهآ هتسهآ دندوب هدشن زاب زونه هک ییاه مخا واب

هک تفگ هچ رتخد نآ مناد درک.یمن یم همزمز یتاملک

تفر. رت بقع یمدق دنچ دادو ناکت ار شرس دادرهم

نیا شلقادح ، دوبن هدننک دیما ان نادنچ هک راک اجنیا ات بخ

داد؛دنچ یمن ناشن رتخد نآ هب شوخ یور دادرهم هک دوب

دنچ رتخد ونآ دروخ مه المتهب داعم هک دوب هتشذگن هیناث

ای هناربلد ی هدنخ دشواب کیدزن دادرهم تمس یمدق

. دناشک شدوخ تمس و تفرگ تسد ارهب دادرهم یوزاب

تکرح هب تبسن دادوهن ناشن یشنکاو هن دادرهم

راصح رد شیوزاب هک دوب.ردحیلا یضاران کرتخد



رب مدق شنیشام تمس یدرسنوخ اب دوب رتخد نآ تسد

. دنتشاد

هب دوب نم هاگهانپ اهنت اه بش همین هک ییوزاب نامه

نآ لا گنچ دش،رد ضوع شکلا م زور کی ی هلصاف

. تشادن یضارتعا مه دادرهم و دمآ رد تراسا هب کرتخد

دادرهم " تشذگ مرس زا اهراب اویش ی هلمج هظحل نآ رد

، غراف زور کی و هقشاع زور ،کی هنیمه هشیمه شتیهام

" یدرک زاب باسح یمدآ نیچمه یور هک دوب وت زا هابتشا

دیایب شدوخ هب دادرهم دوب رارق ،رگا تفگ یمن مه هاریب

دروخ یم گنس ارهب شرس ما یرود سلا دنچ نیا رد

، دوبن نم زا یربخ هک مه ییاهزور نآ رد یتح اما

نم..!! یا هغیص رهوش دوب. انوم تباث یرتشم

یوزاب نیمزرس زا ارم هنامحر یب هک یا هغیص یرهوش

مدوزاب کی ی هلصاف ورد دوب هدرک جارخا شا هنیس و

دوب. هداد هیارک یدیدج رجاتسم مدهب

ارزا مدوخ دیاب هک داتفا مدای هزات دش نشور هک شنیشام

ریخ نیشام تمس نانچ منک، روگ مگو ناشرد یولج



. دروخب چیپ میاپ دوب هدنام مک هک متشادرب

یلدنص یور ار مدوخ ، متسشن نامرف تشپ یگچاپتسد اب

مدش. یفخم و مدیشک نییاپ هب

رد یولج و درک جراخ طایح لخادزا ار نیشام دادرهم

. ددنبب ار هناخ رد هک دش هدایپ نیشام زا هناخ

هرهچ هلصاف نیا وزا متشادن شنیشام ات یدایز ی هلصاف

دوب. رت تیور لباق رتخد ینآ

هیناث دنچ ضرع ورد شتروص یور مدرک موز

و دوب انشآ شا هرهچ . دنداتفا راک هب هنامصخ میاهرادار

دوب. هدنهد رازآ بیجع ییانشآ نیا

! اتکی نیلیاش دوب، شدوخ هک متشادن کش

! دادرهم یومع رتخد

سکع نامه هیبش تسرد ؛ دوبن ششیپ سلا راهچ هیبش اما

رطخ ساسحا یمک شندید اب زور نآ هک دوب یلیافورپ

هساو هگم هک" دوب هتفگ مباوج رد دادرهم و مدوب هدرک

" مریگب هزاجا وت زا دیاب مه مومع رتخد اب ندرک تچ



یقاب ششیپ سلا نیدنچ یرس کبس و یفلج زا رثا چیه

و راقو اب رتخد کی هب دوب هدش لیدبت و دوب هدنامن

! ینتساوخ

هقیقد وهب درک روبع ملباقم زا تعرس اب دادرهم نیشام

دش. وحم هچوک ومخ چیپ رد هدیسرن

شلا بند ارچ و تفر اجک هک دوبن مهم میارب رگید ال صا

یسک دش صخشم هرخ باال مدرک یم رکف نیا هب .اهنت متفرن

دوب؛ هدرب تقرس ارهب میاه ویخلا وزرآ رمع کی

یساملا نوچ ینامز ره زا رتابیز هکحاال دوب اتکی نیلیاش

دایتعا دلج رد ینامز ره زا رتردک ونم دیشخرد یم

ار لباقم فرط ی هلصوح عبطلا وب مدوب هدش هلا چم دوخ

! مدرب یم رس

ییابیز مامت زور کی مه نم هک تشاد ربخ یسک هچ اما

زیگنا هسوسو و مرگ یاه چپ چپ نایم ار میاه یدنول و

؟ مدوب هتشاذگ اج دادرهم

_ما دازیرپ #
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مه رگا یتح ، دیسر ماجنارس هب نم یارب دادرهم ی هصق

اویش لوق ؛هب دشاب هدوب راک رد مه یتواضق و هابتشا

. دشاب یم ضحم تیرخ یصخش نینچ یور ندرک باسح

یهابت هتشذگ مامت ندنام نیا یارب و منامب هک متساوخ یم

نیا تساوخن دادرهم هک حلا ،اما مزاسب ون ارزا ما هدش

یور ار ممزع مه ،نم مریگب رس ارزا یقشاع تیاکح

سلا راهچ نیا لثم منکو یم مزج ندنک ولد نتفر رادم

هچ ره یور مدنب یم مشچ متشاذگ رس تشپ هک یراگزآ

! تسوزرآ و دیما و یگنتلد و ساسحا

دنکو یم تشذگ تسادیش و هدادلد هک ینامز نزات کی

شربص ی هناتسآ هک یزور هب یاو ؛اما دشاب یم عیطم

یخلا کچوک یایند یور دشکب طبالن طخ و دوش زیربل

زا دشاب هک نتفر یاپ تقو ،نآ شتاساسحا اهو یزادرپ

سک چیه هک دور یم یروج و دوش یم رتدرم یدرم ره



. دسرن مه شیاپ درگ هب

،ات متفرگ شیپ رد ار یدعب دصقم و مدرک نشور ار نیشام

اهر و نتفر زا یفرح دادرهم هک شیپ زور ود یکی نیمه

یمک هکنیا دوجو درک،اب یم تبحص کرت دعب مندرک

متفگ یم دوخ اب دمآ،اما یم رد نایلغ هب مدوجو رد بوشآ

دوش یم رگم دنک. مکرت و دورب دادرهم هک تسه حملا هک

هک دراد ار اجک میا هتفای ار رگیدمه قارف سلا راهچ دعب

؟ دورب

زا مه زاب دش راوآ مرس یور ایند مامت هک بشید زا اما

زا یرگید یانب اه هناریو نامه یور و متساخرب یاج

متخاس هک یدیدج ی هناخ ، مدرک رباپ ماقتنا و هنیک و ترفن

یور هناریو نیا هک یسک رابنیا اما تسا ناریو تسب زا

انئمطم دنام یم نیگنس یاهراوآ ریز و دزیر یم شرس

، دادرهم یدزمان تبثم یوژیگ ،اهنت متسین نم رگید

یم نیا مدش هاگآ شتبسن زا هزات هک یا هغیص یرهوش

دشو نشور اهرازاب هتفشآ نیا نایم مفیلکت لقادح هک دشاب



مامت هنامحر یب هک ییایند اب مناد یم مه نم سپ نیز

منک! هچ دیعلب دوخ رد ار مکچوک یاهوزرآ

زونه و مدرک کراپ کیراب ی هچوک نایم ار اویش نیشام

هطاحا ار شرود سهلا هدزاود هد یاه هچب ،رسپ هدشن هدایپ

دیشخرد یم یصاخ قرب ناشکت کت یاه مشچ .رد دندرک

ود یکی . دنداد یم یرظن شلدم دروم رد مادک وره

یلد یباسح و دندش نازیوآ ش هنییآ ردو زا مه ناشرفن

. دندروآ رد ازع زا

ی رسوهلک زا ردقنا متشاذگ یم دوب مدوخ نیشام رگا

؛اما دنامن ناشناج رد یقمر رخا تسد هک دنورب باال نیشام

ناشرتگرزب همه ،زا مدرک یم ارمه اویش ی هظح مال دیاب

تاقوا رتشیب و دندرب یم باسح وا زا هیقب هک دوب یداه

ار هناخ گنز و مدرپس ارهبوا نیشام دمآ. یم مراک هب

. مدرشف

دش زاب یکیت یادص اب هناخ رد یباوج وسلاو چیه نودب

متفر. اهباال هلپ زا هتساوخ ادخ زا مه ونم



و دوب هداد لبم ی هیاپ شارهب هیکت نیمز یور انوم

دوب. هتفر ورف باوخ هب هتسشن

رسای زورما هک دوب صخشم و دوب رهظ هدزاود تعاس

اه هبسنلا لا سرا یارب شتطاسب رد یا هتسب یقرق

هناخ طسو لطاب و لطاع زور تقو نیا انوم هک تشادن

دوب. هدیپچ

اپ یور یاپ و مدرک شوخ اهاج یتحار زا یکی یور

دش تلع رب دیزم انوم زا مرفنت و درک لگ متنطیش . متخادنا

نیمز رب شقن انوم هک مشکب بقع ار لبم یکدنا هک

ندش شخپ ولبق درک زاب همین ار شناهد هدروخ دوش.اج

دیخرچ نم تمس درک. ظفح ار شلداعت عیرس نیمز یور

شیاج زا هرابکی ،هب دشاب هدید نج هک یسک لثم و

: دیرغ هنارگ ومالتم تساخرب

یدموا یقح هچ ؟هب هامیرپ ینک یم راکیچ اجنیا _وت

؟ اجنیا

شباوج رد یا هدش لر تنک یدرسنوخ واب مدز یدنخزوپ

متفگ:



هب ندموا یارب متسنود ،یمن تسه یمنم هنوخ اجنیا _

تهب ییاهنت راگنا ! مریگب هزاجا وت زا دیاب مدوخ ی هنوخ

هدوخ ملا طاسب دنبو ینیا همه هک یدرک رکف و هتخاس

! هتدوخ
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تفگ: دادو ناکت یرس هلصوح یب

یتح ورب اجنیا االنزا نیمه نم، یارب فابن هصق هشاب _

هنوخ نیا ییاجنیا وت همهفب دادرهم ، نکن لطعم مه هیناث هی

چیه تحت هک هدرک شرافس هنک، یم بارخ مرس یور ور



مدن. هار اجنیا ور وت یطیارش

منورد ی هتخوس همین یاهرتسکاخ هک دوب سب دادرهم مان

لبم یور زا مه منک.نم یطاق نغور وبآ دنوش هتخادگ

. مداتسیا شلباقم و متساخ رب

: مدیرغ متشاد غارس مدوخ زا هک ییادص نیرتدنلب اب

ابوت! هدرک طلغ دادرهم _

نیا نموزا یراد تارج وت وهن هنم راد رایتخا نوا هن

ینک. نوریب هنوخ

ونیا تخاب ار شدوخ دایرف نیلوا اب شا هشیمه تداع هب

ن زجع دش،اب دراو مندرک دعاقتم یارب یرگید رد زا راب

دیلا:

یزور .نوا شابن رش بندلا ،ورب هامیرپ منک یم شهاوخ _

نومه دوب،زا هدش گالزیو رسای واب لحم دوب هدموا ماه

مداد ور شتروپار نم هکنیا یخلا هب ناخرسای مه عقوم

ی .همه هنوخ ی هشوگ مدنوم راکیب هدیمن متسد راک هگید

نون هساو یبیج وت لوپ هی یتح ، یرپ هدیشک هت ماه لوپ



. مرادن مندیرخ

هناخزپشآ رتناک ارهب ما هیکت و مدیدنخ دنلب هناروابان

مداد: کچوک

مدش،وت رب زا ور تاه غورد ی همه انوم،نم وگن دنرچ _

مک لوپ هدنب دادرهم روخآ هب ترس هک ینامز ات

؟ یدن هار اجنیا ونم هک هداد تهب ردقچ . یرایمن

: مدرک عافد شدوخ زا کالهف

هنک! یم دیدهت یدایز ،طقف یچیه مردام حور هب اباب _یا

: مدیسرپ واکجنک و رکفتم شیاه غورد هب انتعا یب

هب ور ندموا اجنیا هک تسین نم نارگن هگید دادرهم _

مهم شارب میگدنز و گرم هگید ال .صا هنودب نم ررض

هنوخ نیا وت نم داوخ یم انوم وگب ور شتسار ، تسین

و هشب زاب اجنیا هب شاپ یتلا جخ و رخرس نودب هک مشابن

یم روج شارب هک یباعل و گنر شوخ یاه یرتشم زا

؟ هتسرد هنومن بیصن یب ینک

داد: شتروص هب ینیچ دشو نازیوآ شیاه بل



ینک،نم یم فیدر تدوخ هساو هیچ اه رشورو _نیا

هدرگ یم رب منوا مدرک ادیپ سیک شارب یراب ود یکی طقف

لبق..! هام تشه تفه هب

تفگ: هراشا واب تخادنا متمس یددرم هاگن

! یدوب وت هک مه شیرخآ _

وت هک یبش نوا ، دموا یمن مغارس مدوب تقو یلیخ ال صا

رد نینچ نم زا تقو نیدنچ دعب مدرک یفرعم شارب ور

غاب نوا ور وت تسکش یم ماپ شاک هک درک یتساوخ

هباپ میگدنز و راز وت شیتآ ،هکاالننیا مدرب یمن یتنعل

نیا زا هدرک رجآ ور منون یقرق رسای فرط هی .زا دوبن

هشک. یم نوشن طخو یه دادرهم متمس

: مدیسرپ رکفتم ؛ دوبن شیاه هوکش یپنهلاو مساوح

ور یرتخد تساوخن تزا هگید غاب یارجام دعب انوم _

؟ هتساوخن تزا هتقو دنچ نیا وت ینعی ینک؟ روج شارب

تفگ: یلسک یادص واب دناراخ ار شا ینیب تسوپ

، تشادن یتساوخرد دوب تقو یلیخ هک ،متفگ هتساوخن _هن



. یدوب وت شیرخآ

تباث زاگ قاجا یور مهاگن و مدز ینیگمغ دنخ زوپ

انوم االن نیمه دوب، هدنام یقاب هملباق هت یسدع یمک دنام.

ار متسد . درادن مه ندیرخ نان لوپ یتح هک دوب هدرک اعدا

یم مامشلا هدعم و مدوب هنشگ ردقچ ، متشاذگ ما هدعم یور

رانک رهظ زورید نامه مدروخ اذغ هک یراب نیرخآ تفر.

دوب. دادرهم

، دیخرچ انوم رخآ ی هلمج شوح و لوح مراکفا هرابود

ار یلیاش لثم یمامت زیچ همهو رادلوپ رتخد دادرهم یتقو

نم لا ثما ینارتخد هب یجایتحا هچ تشاد شرانک رد

.. دنکب مه شرافس انوم هکهب تشاد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



219_ تراپ #

یاه تنیباک کت هب ،کت متشذگ شیاذغ ی هملباق ریخ زا

ار شیاه تمسق مامت هنافاکشوم و مدوشگ ار شگنر دیفس

. مدرک ووج تسج

دش: دنلب ییاریذپ لخاد زا انوم یادص

؟ یرپ یدرگ یم یچ _بندلا

مداد: خساپ عطاق

! هشاب تدوخ راک وت ترس هرادن یطبر چیه وت _هب

ارزا هناخزپشآ تمسق دزن،مامت یفرح و درک نازیوآ یبل

. دتفیب ملق زا هک دوب هدنامن ییاج ابیرقت و مدنارذگ رظن

دنب مرمک ارهب میاه تسد و مداتسیا ییاریذپ طسو هدنامرد

: مدیسرپ هلصوح ،یب مدرک

ور؟ یتنعل نوا یدرک زاساج _اجک

یاه مشچ دوب،اب هدینش یفراعتم یان هلمج ییوگ هک انوم



ارهب میوزاب هک هکیلا وردح دیرپ اج زا تدش اب هدش درگ

داد: مله رد تمس دوب هتفرگ تسد

؟ سنج مودک ینک، متخبدب یاوخ ،یم هامیرپ یگ یم _یچ

سنج هگا ،نم زادنب ینم هفایق هب هاگن ؟هی زاساج مودک

؟ مدوب نوشیرپ و هدیلو ژ یروج نیا متشاد

یاه تلا وتوخد یادنگ رطاخ هب متفگ یدینشن هگم

! هدیمن متسد راک هگید رسای ، دادرهم

جک شا هناخ زا مندنار نوریب یارب شیاه هبقتال انتعا یب

متفگ: و مدز یدنخ

غورد مامت هک هدب لیوحت یسک اههب یرو یرد نیا _ورب

هی هشیمه یریمب مه یگنشگ زا ،وت هشابن رب زا ور تاه

یدایز سنج ، یراد نوهنپ تا هنوخ وت ور فرصم هدعو

، هتفیب هار مراک ماوخ یم ور مک رادقم نومه ماوخ یمن

! مرادن مه یشارت هنوهب و غورد ی هلصوح

و درب ارباال شیاه تسد وکالهف درک اهر ار میوزاب

: دیرغ



یم متسد شاک وت، تسد زا مدش یراتفرگ اباب،هچ _یا

بال یدش ، مدرک یمن انشآ یرامرهز نیا وراب وت تسکش

! هامیرپ منوج ی

: دیشخب جوا ار شیادص دادو ناکت مکحت اراب شرس

هدعو هی زا رتشیب ، هنوخ وت مراد سنج ،نم مزیزع _هرآ

تقو چیه مدوهن یم تهب هناالن ،اما مراد مه فرصم

زا ینک یم رکف مه ،هگا هامیرپ هگید این نم غارس ، هگید

یم ور تقح نم بخ یلیخ ، یراد یقوقح قحو هنوخ نیا

یتح یمهف یمن ،ارچ رادرب نم رس زا تسد هگید طقف مد

مراذب مسنج هکنیا هب هسرب هچ همرج اجنیا مههب تندموا

! تتسد فک

اب انوم واکجنک یاه مشچ لباقم و متفر رت بقع یمدق

لبم لباقم یا هشیش یلسع ریز هب یمکحم میاپ،دگل کون

دش.اب هکت نارازه و درک دروخرب راوید هب یلسع مدز،

مدز: دایرف یراد شخ و دنلب یادص

هلوک جکو یوربا و مشچ نوا قشاع یدرک رکف قمحا _

یوالی نیا ترسح ای تغارس مایب زور ره هک متسه تا



سنج هدعو کی طقف تزا ، مراد ور تیرتم رازه ود

ور تسحن ی هفایق هک مایمن تغارس مه هگید متساوخ

هک یراد ساره و یسرت یم دادرهم زا وت منک،هگا لمحت

یدرک سوه ،هگا مسرت یمن شزا هشب،نم عطق تا هریج

منک هکیت هکیت یلسع نیا لثم ور تاهرزنپ رزنخ نیا لک

نک! تمواقم سپ

یلدنص و تفر ییاریذپ هدرپ تمس مشخ و ترفن اب

یا هتسب هدرپ جات تشپ ،زا تشاذگ شیاپ ریز یکچوک

هشیش یور زا طایتحا اب هرابود و دیشک نوریب یکچوک

متسد فک ار هتسب صرح واب تشادرب مدق اه هتسکش

: دنابوک

عیج هلصوح مدیسرت تزا نکن دایب،رکف تربخ ریگب _

مه قل نهد یاه هچب رتخد نیا ،لثم مرادن ور تاغیج

. یتفرگ سنج نم زا وگن دادرهم هب یروف

زا لبق رخآ ی هظحل ، مدرک تشم ار متسد و مدز یدنخزوپ

: مدرک دزشوگ راودیدهت شا هناخ زا جورخ

هساو یزاسب نوبدرن نم زا مد یمن هزاجا تهب _نم



،بالیی یشکب باال لوپ دادرهم زا تسار و پچ و تدوخ

یتخاس نم هساو هک ینوبدرن نومه زا هک مرایب ترس

نیبب ،حاال نیمز فک یروخب هلک واب ینک طوقس تدوخ

! متفگ یک

***

یرذگ ومک تولخ یاج ، یدنلب کی کیدزن ار نیشام

و درک یم بورغ تشاد مک مک دیشروخ . مدرک کراپ

روفنم هتسب دوب. هدنامن هناخ هب نامرآ تشگزاب ات یزیچ

ممیمصت اتهت مدنچ راب یارب و مدرشف متسد رد گنر دیفس

. متشگزاب و متفر

وح دوب هدش لوحت راچد شیپ تقو دنچ هب تبسن وحااالمت

ارزا متقاط و هدش هسوسو هتسب نآ ندید اب هتشذگ لثم اال

مداد. یمن فک

یمک هکاب متشاد نیرمت مدوخ یور هتقو دنچ نیا یردق هب



و مرذگب شفرصم ریخ زا متسناوت یم یتحار هب هدارا

ثحب ؛امااالن مزیرب نابایخ تلا فسآ فک ار شتایوتحم

هب مادک ره نامرآ ای دادرهم ، دوبن هسوسو و فرصم

ندنام نم اب یارب شطیارش دادرهم هک دنتشاد ربخ یعون

نم نداد کرت یارب ار هار اهنت حلا نیا ،اب تسین ایهم

همه زا ربخ یب ونم دنداد صیخشت ار دادرهم تشگرب

یمرگلد و شندوب باسح وهب مدوب هداد شلد هب لد اج

اررب مناج هک ییاسرف تقاط و تخس لحارم مامت شیاه

یم رگج یور نادند ، مدوب هدروآ بات ار ندناسر یم بل

همادا شروضح دیما هب مدروآ یم مک هک یعقاوم و متشاذگ

مداد. یم

رتخد و تسین نکمم شندنام هک تسناد یم بوخ دادرهم

راظتنا رد نآ زا شیب تسناوت یمن ار شزیزع یومع

مامت تساوخ یم شدوخ یخلا ثمالهب حلا نیا اب دراذگب

نم ورات هریت تشونرس ربارب رد ار شیاه نادجو باذع

و قشع یپ هدوسآ مهابیخلا دنکودعب لح منداد کرت اب

. دورب شدیدج یگدنز



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

مه متسناوت یمن ینعی ؛ متشادن یتیاکش دوب هتفر هکنیا زا

رب یتخس و تفس لوق مه لوا زور زا نوچ مشاب یکاش

دوب نیا تباب وا زا ینم هنیک دوب،گالهیو هدادن شندنام

هتشاذگ ما هدرم تاساسحا یور تسد منداد کرت یارب هک

ایحا هرابود ار مبلق ی هشوگ ی هدروخ کاخ قشع و دوب

دوب. هداد بیرف ارم یعون وهب دوب هدرک

درد هک ینامز مه وزاب دوب شیومع رتخد اب شنتفر هب انب

و درشف یم مکحم و مرگ ار میاه تسد دیرب یم ار مناما

دز. یم ملد رب یشتآ هچ اه تیامح نیا اب تسناد یمن

بیرف ، مدوب هدش هتفرگ یزاب وهب مدوب هدروخ بیرف نم

، مدوب هدروخ ار دادرهم نیغورد یاه تیامح و قشع

کت وا یاپ واپهب مدوب هدیرخ ناج ارهب درد و یتخس

. مدوب هدنارذگ رس ارزا کرت لحارم کت



مارآ یارب هک ییاه بش همین لد رد هک تسناد یم ادخ

ارم درک یم زاب میارب ییور هداشگ اراب ششوغآ مندرک

هظحل شزیزع نیلیاش هب ندیسر یارب و درک یم لمحت

درک. یم یرامش

و مدرک باترپ نییاپ هب مشفک کون اراب یا هزیر گنس

یزاب شقن میارب دادرهم هکنیا متفر،رکف رت بقع یمدق

غورد یگمه شمرگ شوغآ اهو شزاون درک، یم

نیلیاش اب شتشونرس ندش یکی یارب و دندوب یضحم

دوش، مامت مرانک شندوب ررقم نامز هک درکن ربص یتح

! دنارپب مرس زا لقع دنکو ما هناوید هک دوب سب

هک دوب هتفگن نم هب شیپ سلا راهچ هکنیا یروآدای یتح

دشاب یم رمعلا مادام نامنیب هدش یراج تیمرحم ی هغیص

زاحلا ربخ ویب دشاب یم مرهوش و مرحم مه زونه و

رتخد اراب وحشلا روش رپ یاه هناقشاع نم ناریو

ار یلد وود دیدرت هچ ره هک دوب سب دنارذگ یم شیومع

للعت ما ییاذک میمصت ندرک یلمع یارب و منزب هشیر زا

. منکن



هک دوب هدیچ مه رانک ار غورد و شقن همه نیا دادرهم

هدش تحار مکرت تباب زا شلا یخ هک وحلا دهد کرت ارم

هکوا ،حلا تخادنا یمن بقع مههب یهاگن مین یتح دوب

هبنپ و مداد یم بیرف ار وا دیاب مه نم دوب هداد بیرف ارم

. مدرک یم هتشر ار شیاه

یم بیسآ همه زا رتشیب هک یسک رخا تسد هک متسناد یم

نداد تسد زا یارب یزیچ نم ،اما مشاب یم مدوخ زاب دنیب

. متشادن نتخاب و

یمک ،اوه مدناسر اویش نیشام ارهب مدوخ تعرس هب

هتسب و مدروآ ارباال نیشام یاه هشیش دوب، هدش کیرات

. متفرگ متروص لباقم ار

و درک زاب رس ملد یاه هدقع گنتلد یکدوک لثم اوه یب

دایتعا تلذ ،زا دندیراب مدوخ هبحلا متیمولظم یاه کشا

رسح هتشذگ لثم مه زاب تساوخ یم ملد مدوب هدش رازیب

زا یاه ییابیز مامت تساوخ یم موش،ملد هوکش لاورپ

هک یرتخد نامه موشب هرابود و دندرگ رب ما هداد تسد



یچ هک شهت ،اما درذگب مریخ زا دناوتن یتحار هب دادرهم

؟

لها وا دعب مه درک،نم باختنا ار شهار هک دادرهم

. مدوبن هرابود عورش

رد هدنام او یگدنز نیا نداد همادا و مدوب نم نیا زا دعب

یگدنز لک ،نم گنرین رپ یاویش لمحت و نامرآ ی هناخ

نز زونه هک ،حلا مدوب هتخاب شیپ سلا راهچ نامه ار ما

ار نام هغیص ندرک خسف تمحز یتح ووا مدوب دادرهم

و مدنام یم یقاب شنز دیاب مه نم دوب،سپ هدادن دوخ هب

یم سپ نیا مدید.زا یم دوخ مشچ اراب شندیشک باذع

دادرهم یگدنز ویپ گر مامت و یناطرس ی هدغ کی مدش

. متفرگ یم ارف ار

سورع هک نیا زا رت نک رپ ناهد و رتهب یزیچ هچ

نامسآ و داتعم یرتخد اتکی هداوناخ یناهنپ و یا هغیص

. دشاب یم لوج

هلجع واب مدوشگ تقو توف یا هیناث نودب ار هتسب

هک یتقو رتکد ی هلمج و مدرک شفرصم ، مدرک شفرصم



دمآ،هتفگ مدای دیشک ناتسرامیب هب مراک فرصم رخآ راب

هچ ات داوم فرصم فعض و یگنشگ عقاوم رد هک دوب

یم یزور کی ،االن دشاب یم هدنشک و کانرطخ هزادنا

. مدوب هدزن اذغ هب بل هک دش

هک یتقو دادرهم ی هرهچ روصت وزا مدرک فرصم

شتامحز مامت شیا هغیص نز هیناث کی ضرع رد دمهفب

. مدوبن دنب دوخ یاپ یور و مدش تذل قرغ هداد داب اررب

و تایح هب ندز شتآ مهحاالاب ونم دوب هدز رود ارم وا

مدز. یم رود ار ماوا ییابیز

دوب مهاوخ نادیم ینیا هدنزاب نم رس رخآ هک دوبن مهم

دوب،همه سب میارب دشابن نادیم زوریپ دادرهم هک نیمه

دوب،طقف عیلا ارجام تروص ندوب یتشز دوجو اب زیچ

ار دایتعا هرابود نم هک دوشب هجوتم دادرهم هک دوب هدنام

دیمهف یم هک تقو ،نآ مدرک میاه گر نامهم ولد ناج اب

زا یمک انئمطم مدروآ شا هفقو یب یاه رستالش رب هچ

دش. یم هتساک ملد شزوس

مدوب رضاح یتح وتالیف هنیک رس هک مدوب یرتخد نم



شتآ ارهب مدوخ و مزیرب متروص رسو یور نیزنب

! دوب شنیرت مک هک هرابود دایتعا ، مناشکب

ندید دیمهف یم هک یا هظحل نآ دادرهم ی هرهچ هک خآ

یدزمان بش مدینش یتقو هک ینم هرهچ ،لثم تشاد

هک دوب بسچلد ردقچ هک دوب،خآ یندید تسا دادرهم

نیا نورد جند ی هشوگ نیا رد نم درادن ربخ مه شحور

یرس لثم و موش یم بکترم ار یطبخ هچ تولخ نیشام

مشوگ ریز دنکو ممارح یلیس کی هک دوبن شیپ

... دناباوخب
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ندروخ ناکت قمر یتح و دوب تخرک منت مامت

یم جیگ تدش وهب دوب هدش نیگنس مرس . متشادن



تشحو واب متخادنا مفارطا کیرات یاضف هب یهاگن تفر.

. مدیشک باال یلدنص یور ار مدوخ

و رود ینشور ی هطقن چیه و دوب یکیرات قرغ اج همه

. دروخ یمن مشچ هب مفارطا

نوریب ار ملیابوم و درک متفاب بیج نورد منازرل تسد

رب هناخ هب زونه ونم دوب بش تشه تعاس . مدیشک

هتشگزاب هناخ هب نامرآ اتاالن انئمطم . مدوب هتشگن

دش.یلک بوکخیم لیابوم رگشیامن هحفص یور مهاگن دوب.

زاب اهار مایپ سرتسا .اب متشاد هدادن خساپ گنز و مایپ

دیدش ینارگن راهظا هک دوب نامرآ بناج زا مایپ ،دنچ مدرک

هک دوب هتساوخ نم زا هک دوب اویش زا مایپ کی و تشاد

ربخ یب ار شنیشام هک میوگب نامرآ هب هناخ متشگرب یتقو

ما. هدرب نوریب اویش زا

سامت تسیل منک، راک هچ متسناد یمن و مدوب هدش هچاپتسد

ییامن دوخ نامرآ یاه سامت مه وزاب مدوشگ ار

تشاد قح ؟ تشاد یزور االنهچحلاو نامرآ یاو درک.

رد ما یگبرجت ویب زور حلاو ابنآ دوش منارگن هک



باوج و مدوب هتشگنرب هناخ هب بش تقو نیا ات یگدننار

. مدوب هدادن ارمه شیاه سامت

ملیابوم هب یراب شش جنپ هک یا هرامش سامت تسیل نیب

یکیرات نآ رد یتح و درک بلج ار مرظن دوب هدز گنز

سح هک دیشخب ما هدرک خی نت هب وحیلا روش نانچ بش

ما. هداتسیا باتفآ رپتالول رون ریز زور طسو مدرک

کی اب مبلق نابرض و تفر مدای نامز و ناکم و طیارش

! دوب دادرهم ی هرامش ، تفرگ جوا یریذپلد و یکبس سح

هتفرگ سامت ریخا تعاس ود یکی یط نم،رد اب راب شش

و دوب هدش منارگن هیقب لثم مه وا هکنیا ینعی ونیا دوب

یگدنز و گرم هب تبسن زونه مدرک یم روصت هک هنوگنآ

دوب. هدشن توافت یب ما

هتفر ورف ینیریش ی هسلخ رد بش یکیرات نآ رد نانچ

مراظتنا یزیچ هچ هناخ رد دوب هتفر مدای لک هکهب مدوب

دشک. یم ار



تشحو و فوخ مفارطا و رود یکیرات زا یا هظحل یارب

هب منوگرگد و دعاسم حلاان نامه واب داتفا مناج هب

ار ینییاپ رس هداج و مدرک نشور ار نیشام یتخس

. مدنارذگ

و دوب رت نشور فارطا و رود مدیسر هک رت نییاپ تمسق

یم مشچ هب یحیرفت یاضف نآ یرد هدنکارپ صاخشا

یتشادهب سیورس تمس و مدرک کراپ ار نیشام . دندروخ

مدش. هناور هنانز

نایم ار مدوخ . دوبن نم زج یسک و دوب یکچوک سیورس

مشچ و دوبک ی هرهچ ی هدهاشم ، مدرک ووج تسج هنییآ

لثم دندوب هدش خرس ماکال داوم فرصم رثا رب هک ییاه

؟ مدوب هدرک هچ مدوخ دش،نماب هدنابوک مرس یور یکتپ

رب کاخ مه زاب یتسم و باوخ رد راگنا دش یمن مرواب

! مدوب هدرک دوخ رس

تشم اراب درس بآ هدز ساره و مدرک زاب ار بآ ریش

. مدیشاپ متروص هب راب نیدنچ



یرامرهز نآ راثآ متسش یم رتشیب هچ هکثمالره راگنا

دش. یم کاپ مندب زا

مدرک هاگن هنییآ هب مشوشم ی هرهچ هب یرازیب و ترفن اب

! رذگدوز و ینآ هانگ کی میمصت لثم مداتفا قه قه وهب

یمن مه ایند لک یتسه ممصم یروج شنداد ماجنا ماگنه

نادجو باذع شدعب هقیقد هد تسرد اما دوش تعنام دناوت

ار دوخ یتخس وهب دوش یم عورش تیاه تمادن اهو

ینک. یم شنزرس

هدروخ هک ییاجب ان ییاذغ لثم ارمه داوم دش یم شاک

ارباالیم شا همه و یدرک یم تقلح رد تسد ؛ یشاب

! یدروآ

؟ مدرک یم هچ میاه گر رد هدش یراج نیفروم اب اما

یم روطچ هچ؟ مدش تبمال مه زاب دیمهف یم نامرآ رگا

منک؟ ناهنپ ار نامرد یب درد نیا شا هناخ رد متسناوت

نایفارطا دید هب متساوخ یمن رگید ، کرد هب نامرآ ال صا



. مشاب روفنم و داتعم رتخد کی

ارهب دوخ مه زاب دش ثعاب هنیک و مشخ هظحل کی ارچ

؟ مناسرب تلذ رعق

یتشادهب سیورس طسو یدنلب یادص اراب میاه قه قه

دراو یسک هک مدرک یم اعد اعد لد ورد مدرک اهر

. دوشن

یتیدج مامت اب هنییآ نورد و مدرک زاب اهتنا ارات بآ ریش

مدز: بیهن دوخ هب متشاد غارس مدوخ رد هک

فیعض یش، دوبان زاب مد یمن هزاجا مد، یمن هزاجا نم _هن

راب دوب،کی رخا ی هعفد مدیم ،لوق یشب تشز یش،

. مدوخ رطاخ هب طقف و طقف رابنیا مدیم تتاجن هشیمه یارب

ملد هشابن نداد همادا و ندوب هدنز مههب یدیما هگا یتح

مرب.. ایند زا داتعم رتخد هی ناونع هب دهاوخ یمن

رسو ناج اههب هناوید لثم و مدوب هتخیر مه هب یباسح

. مدوب هداتفا متروص



هداعلا قوف بآ موجه زا هک متسش ار متروص یردق هب

واب دمآ رد هزرل هب مندب لک یتشادهب سیورس وخی درس

. مدیسر نیشام ارهب مدوخ ود
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هک هکبالیی متسب دهع مدوخ اب ریسم لک مسرب هناخ اتهب

منکو اجچلا نامه ار مدروآ زاب یاضف نآ رد مدوخ رس

. مراپسب یشومارف داب ارهب زیچ همه

و وحم ارم مامت نانچ دادرهم یاه سامت یروآ دای هرابود



ینیلیاش هک تفر مدای لک الهب صا هک درک دوخ فوطعم

. مدیسر هناخ هب یک مدیمهفن و دشاب یم راک رد

مداتسیا یشیارآ هاگشورف لباقم هناخ کیدزن نابایخ رس

ومک تام رژبل کی هارمه و یا هنانز درس رطع و

عالمئ نیرت کچوک متساوخ .یم مدرک یرادیرخ یگنر

منک. دوبان و وحم مدوخ رد ار فرصم

یور رطع یمک منک طایح دراو ار نیشام هکنیا زا لبق

نورد متروص هب یهاگن و مدرک یرپسا متروص رسو

بترم ار ما هتفشآ یاهوم . متخادنا هدننار ی هنییآ لباقم

. مدیشک مبل رود یساوح یب اراب تام ورژبل مدرک

سابل راب نیدنچ مندش هدایپ ودعب مدرک کراپ ار نیشام

. مدرک کچ هنییآ رد متروص و مدرک بترم ار میاه

یم یهایس یهاگ ییاه مشچ متفر، اهباال هلپ زا یتخس هب

. تسا نییاپ مراشف هک مدرک یم سح و تفر

هتسب رد تشپ زا ارمه میاه مدق یادص یتح نامرآ راگنا



بوشآ واب درک زاب ار نامتراپآ دوب،رد هداد صیخشت

زادنارب ار میاپ رسات راب نیدنچ کش ،اب دروآ موجه متمس

: دیسرپ نارگن و درک

؟ هداتفین تارب هک یقافتا ؟ هامیرپ یبوخ _

نامرآ یتقو دادو ناکت یفنم هبعالتم سرت اراب مرس

شنزرس مشاب یم وسملا حیحص هک دش تحار شلا یخ

دش: عورش شیاه

؟زا هامیرپ یدوب اجک بش تقو نیا ات تسه مولعم _چیه

! یدش جراخ هنوخ زا هحبص

بالیی اویش نیشام اللاب منوبز متفگ مدرک یم هتکس متشاد

ینود یم رتخد میدش هدنز و میدرم . یدروآ تدوخ رس

نموهم..

تفرگ روتکاف ،اما دروایب نابز اررب دادرهم مسا تساوخ

درک: نایب شار هلمج ی هیقب و

انوبایخ نیا وت تلا بند راب نیدنچ رصع زا ینود _یم

؟! میتفر



یمدق دوش. عناق هک مداد یم دیاب یحیضوت هچ مناد یمن

. مدرک ترپ ششوغآ رد ار مدوخ و مدش کیدزن شتمس

ار مرس دوش، درخ اویش لباقم مرورغ هک دوبن مهم میارب

هیرگ هب ارم هانگ ساسحا و متشاذگ شنهپ ی هنیس یور

. تشاداو

نوریب مرب متساوخ دوبن بوخ ،حملا نامرآ شخبب _ونم

ور اویش نیشام ربخ هشب،یب ضوع ماوه حلاو مکی

هب یتقو متشاد فعض مه یمک دوب، دب یلیخ .حملا مدرب

هدش. کیرات اوه مدید مدموا مدوخ

تفریذپ ار میاه فرح مرمک یور ندیشک تسد اب نامرآ

مه یا هظحل هک یهانگ ساسحا زا ششوغآ رد مه ونم

. مدرک اهر ار میاه کشا درک یمن میاهر

ی هرابرد هک مدوب کیدزن هبوا یردق هب تساوخ یم ملد

ویم مدرک یم لدو درد ابوا مرصع ریذپان ناربج هابتشا

. منامیشپ مدوجو مامت هکاب متفگ

تمس و تفرگ ار متسد و درک ادج ششوغآ زا ارم نامرآ



: دناشک هناخ

یچیه هدرس درس تندب هامیرپ وت میرب بخ، یلیخ _

یم فعض روخب یزیچ هی میرب حبص،ایب زا یدروخن

ینک.

دنکن هک متفگ دوخ واب مداتفا دادرهم دای یا هظحل یارب

رب مدق هناخ لخاد نامرآ رانک هک .ردحیلا دشاب هناخ رد

کی نیا لثم و مدنادرگ مشچ هناخ رود ات رود متشاد یم

یلبم یور یدیما ابان تشادن یمامت هک یسحن زور هنابش

متفر. او
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ار رهظ هدروخن تسد یاهاذغ ات تفر هناخزپشآ هب اویش

واب درک جراخ شبیج ارزا شلیابوم مه نامرآ دنک. مرگ

تفر. هرجنپ تمس دشو رود نم زا یریگ هرامش

ادیپ ربخ و هدز گنز دادرهم هکهب متسناد یم بوخ

نامرآ ارچ هک دوب بیجع میارب دهد. یم هبوا ارم ندرک

ردق ،نیا دادرهم یدزمان ی هیضق ندش هجوتم دعب

دنک. یم دروخرب ابوا هنادرسنوخ

شاک ، دروخ هرگ هناخزپشآ رد راک قرغ اویش هب مهاگن

منهذ رد باوج یب وسلا مدش،یلک یم اهنت ابوا رتدوز

منارگن دوب؟ هدمآ اجنیا هب دادرهم هک مدیسرپ یم ،دیاب متشاد

؟ دوب هدرک لدب درو ییاه فرح دوب؟هچ

مرانک و درک ترپ یتحار لبم ی هشوگ ار شلیابوم نامرآ

درک: اوجن و تشاذگ شا هناش یور ار مرس . تسشن

ییاوه یب رس روجنیا هک هشاب ترخآ راب هدب لوق یرپ _



هب تعاس دنچ نیا ینود .یمن یشاب هتشاد یراگنا لهس و

! تشذگ یچ نم

مداد: خساپ لد هت وزا مداد ناکت هتسهآ ار مرس

مه زورما رطاخ ،هب نامرآ هشاب مرخآ راب مد یم _لوق

. دوبن مدوخ تسد نک رواب مفساتم

داد: همادا و دیشک میاهوم یور یتسد نامرآ

یراد تسود ،هگا نزن تسد اویش نیشام مههب هگید _

هگا دعب ریگب ور تا همانیهاوگ ورب لوا ینک یگدننار

! مرخ یم نیشام تارب یطسق نم یتساوخ

تحت هک مه نامرآ و مدز ینادردق ی هناشن هب یدنخبل

داد: همادا دوب ریثات

نوا هتدای ، هامیرپ یرب هاگشناد ، ینوخب سرد مراد تسود _

لوبق روکنک وت هک مدرک یم راک یتخس هچ اهاب عقوم

ملد هب وزرآ تنتفر هب ،اما یدب لیصحت همادا و یشب

! یرپ یتشاذگ



یرهم رپ دنخبل و متشادرب شا هناش یور ارزا مرس

: مدرک شراثن

نیا زا مد یم ،لوق شاداد مراذ یمن تلد هب وزرآ هگید _

! یتشاد ور شوزرآ هک مشب یرتخد نومه هیبش دعب

: دناشن میاهوم یور یا هسوب و درک مخ ار مرس

سال نارگن ،طقف ینیرتهب نم یارب یتسه هک یروجنیمه _

! شاب تدوخ بقارم رتشیب ، متسه تیتم

هدنمرش مدوخ زا رصع زورما یخلت هرطاخ یروآ دای اب

. مدرشف مه یور یکلپ و مدش

نابز هب مرش اراب درک یم ینیگنس ملد یور هک یفرح

: مدروآ

.. رمعلا مادام ی هغیص نوا ی هیضق نامرآ _

هش! مومت یچ همه ماوخ ،یم هشیم یچ نم فیلکت

: تفرگ نم ارزا شهاگن

. مدرک تبحص دادرهم اب هطبار نیا رد زورما اقافتا _



یمن یتح . تسشن منت ور یدرس وبت مدیچرب ار مبل

،رگا تسا هتفگ یباوج هچ دادرهم منزب سدح هک متساوخ

هچ؟ مینک شخسف حبص ادرف نیمه دشاب هتفگ تحار یلیخ

! متشاذگ یم ملد یاجک ار ما هدش درخ رورغ

ردعملا نانچ ومه منادب ار شباوج متساوخ یمن هکنیا اب

: مدیسرپ ریزگان اما منک رس یربخ یب

هنک؟ یم شخسف دش یچ _بخ

تفگ: و درک مهاگن یگنگ اب

یمن هک دوب یروط مه طیارش دزن، یفرح چیه منود _یمن

.. یرپ مشب،اما شچیپاپ متسنوت

: مدیسرپ یسپاولد اب

یچ؟ _اما

دز: بل یرکفتم ی هرهچ اب

تفگ .یم مدرک ووج سرپ ماراکمه زا یکی زا حبص _

فارصنا و خسف قح نز هک هیروط اه هغیص لدم نیا



چیه نز هنک شخسف دهاوخن درم هک ینامز ات ینعی ، هرادن

اهراب و هشن یضار درم رمع رخآ ات هگا یتح ، هرادن یقح

هنک. جاودزا

متفگ: یبصع و هتخورفارب

رخا ات ماوخ یمن ،نم هشلدم هچ هگید یچ؟نیا ینعی _

یاباال هگید نز کی و یلیمحت یگدنز کی ی هیاس رمع

. هشاب مرس ی

: دروآ نییاپ ار شیادص ونت تخادنا اویش هب یهاگن

هک متفگن هنیا، شنوناق متفگ طقف نم یرپ شاب مورآ _

! هراد ور یدصق نینچ دادرهم

: مدیسرپ تقاط یب

واپ تسد مرمع رخآ یچ؟ات هشاب هتفرگ شیزاب _هگا

؟ منوم یم شا هتسب



مداد: همادا اورپ ویب نامرآ زا مرش نودب

رفن ابهی ماوخب هگید تقو دنچ نیمه دیاش النم _صا

هی قح نوا هروطچ یچ؟ تقو نوا منک جاودزا هگید

صا ؟ مشاب هتشادن نم هشاب هتشاد تقوم جاودزا و یگدنز

اه یدوز نیا هب هامیرپ وگب شهب نزب گنز ادرف نیمه ال

هنک! لطاب ور هغیص نوا رتدوز ، هراد جاودزا دصق

تفگ: هتسهآ و درک تیاده هناخزپشآ تمس ارم نامرآ

تبحص شاهاب مزاب ور،نم ارجام نیا نکن هدیچیپ هشاب _

منک. یم

هک مدیسرت یم مدش رضاح ماش زیم رس یتفلا خم نودب

مندرک فرصم هب نامرآ دوش ثعاب مه ییاهتشا یب یتح

فطل زا ماش،خیلا زیم رس هب منتفر راگنا دنک.اما کش

ودنت مدوب هداتفا ماش ناج اههب هدز یطحق .لثم دوبن مه

ک نامرآ تبقاع . مدرک یم مناهد دراو ار اذغ رپ قشاق دنت

تفگ: و درک مهاگن الهف

یم درد لد یدروخن اذغ هزور ،هی هامیرپ رت مورآ _مکی



. یریگ

ی هدنخ منک جاودزا یرگید صخش اب هکنیا رکف زا

رد هک مداتفا دادرهم دایو مدرک شوخ اج مبل یور یناهنپ

هک؛ تفگ یم منتشاذگ رس هب رس دصق هب عقاوم روج نیا

مدش! تقشاع رخ نم هک هش یم وت قشاع یک هخآ

یمن هشوگ کی نم لثم مجاودزا مسارم رد کش نودب

یردق وهب دمآ درک،یم یمن غب شدوخ یارب و تسشن

درک یم هشیش رد ار شنوخ و دنازچ یم ار تخبدب داماد

یاپ کی ، تشاذگ یم شلوک یور ار شمد فرط هک

سوه تشاد رمع وات درک یم ضرق رارف یارب ار رگید

! درک یمن نتفرگ نز

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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هناهب مههب ونم درک کرت ار هناخزپشآ نامرآ ماش دعب

. مدنام اویش لدرَو ندرک کمک ی

شنیشام ندروآ رید تباب نام تولخ رد مدرک یم یخلا

رد ار شیاه یزارد نابز یردق هب دنک،اما متساوخزاب

دوجو واب دادن ناشن یضارتعا هک مدوب هدرک هفخ هفطن

دادو ناشن لوغشم ار شدوخ ندرک راک هب شا یلیم یب

دوب. هداتفا زاگ قاجا ناج هب کچوک لا متسد کی اب

شگنچ ارزا شلا متسد و متفر شتمس واکجنک و تقاط یب

ار میاه مشچ و مدرک شا وحهلا یناج یب دنخبل . مدروآرد

: مدرک زیر

دوب؟ اجنیا رصع دادرهم _

دزن. یفرح و تخادنا ما هرهچ هب یریحتم و هاتوک هاگن

رد فرح هب یارب دیاب و تشاد یبوخ تاع طاال اویش



مدش. یم دراو یرگید رد زا شندروآ

نورد یگنر مک یاچ و متشادرب یرتک یور ارزا یروق

یروخ راهن زیم تمس و متفرگ ار شتسد . متخیر ناجنف

. مدرک شتیاده

هنوخزپشآ یاهراک دینک مینک،لو تبحص مکی نیشب _ایب

. مروش یم ور فورظ و فرظ بش رخآ مدوخ ور،

: تسشن یلدنص تشپ هناعیطم دادو ناکت یرس هارکا اب

منز. یمن یفرح نامرآ هب سرتن ، نزب فرح _بخ

دز: وبل درشف شیاه تسد نایم ار یاچ ناجنف

دایز دوب، مرگ راک هب مرس نم هتبلا دوب. اجنیا رصع _هرآ

. مدموین نوریب هنوخزپشآ زا

: مدیسرپ هتسهآ ساره و کش اب

؟ دوب منارگن _

: دیسرپ یرادانعم دنخبل اب ماوت و درک زیر یمشچ



ور دادرهم ینارگن هک یتخادنا هار ور اه یزاب _نیا

؟ یدوبن تردارب یتحاران رکف ؟ یجنسب

متفگ: هدروخ کالهفواج

! اویش _هن

یتخس وهب مدز ایرد ارهب ،ملد مدروآ رت نییاپ ار مرس

متفگ: نوزحم

مدش.. روبجم ، متشادن یبوخ زور _حلاو

! مشاب هتشاد فرصم تقو دنچ مه،دعب زاب مدش روبجم

مههبتالیف اویش هک دش یم ثعاب مزار ندرک شاف دیاش

، متشادن یکاب اما دشاب هتشاد نم زا ییوتآ مه ،وا میاهدیدهت

هب روبجم و مدش یم تحار میاطخ ندش ینلع اب اسب هچ

. مدوبن نامرآ لباقم شقن یافیا

تشاذگ شناهد یور یتسد یا هدش درگ یاه مشچ اب اویش

: دیسرپ هنارگ ومالتم



همه نوا دعب هشیمن مرواب ؟ هامیرپ یدرک راکیچ _وت

یدش بکترم یتقامح نینچ مه زاب یتخس و گنف و گند

هگا هدش کاپ تنماد زا دایتعا ی هکل هنک یم یخلا نامرآ ،

هش. یم دوبان یدرک عورش ون زا زاب هنودب

کت لا صیتسا واب متفرگ باق متسد فک اراب متروص

هب ،مبلق مدرک اهر ممشچ ی هشوگ ارزا کشا ی هرطق

یزیچ ره رکف هظحل نآ نم دوب اویش اب قح دوب هدمآ درد

! نامرآ راودیما و هتسخ یاه هاگن اال مدوب

: مدرک همزمز یدولآ ومغ هتفرگ یادص اب

مارب منداد کرت یارب اویش، دوب هداد بیرف ونم دادرهم _

تحار ابیخلا مدب هزاجا متسنوت دوب،یمن هدرک یزاب شقن

یلیخ هنک. شوماخ ور شنادجو و شدوخ یشوخ یپ هرب

مرانک منک کرت هک ینامز ات دوب رارق اویش هراد درد

رگیج ور نودند تسنوتن زور دنچ زا رتشیب اما هنومب

! هراذب



دوب: هدنام یقاب شا هرهچ رد ریحت در نانچ مه

یهاوخ یم .وت فسات زج مرادن یفرح چیه تتیرخ یارب _

نیدنچ تدوخ هک یرادن ربخ اما یدب باذع ور دادرهم

، یشب لمحتم ور یباذع هچ هرارق امسج و ًاحور هبترم

هدولآ ور تدوخ نیا زا رتشیب لقادح تشذگ هک زورما

. نکن

مشیپ هظحل دنچ وسلا باوج دید هک ارم یگتفشآ و توکس

داد: باوج ار

اب راب دوب،دنچ اجنیا رصع ،زا هامیرپ دوب تنارگن یلیخ _

ندز. رس اه نوبایخ هب تندرک ادیپ یارب نامرآ

رس یدنلب سفن و مدروآ نییاپ متروص یور ارزا متسد

یا هرذ تفگ یم رگا لقادح . درکن ملا حشوخ ش هلمج مداد.

مساسحا اب مفیلکت تروص نآ رد دوب هدشن نارگن مه

یفیلکت بال هدمآ شیپ طیارش نیا اب دش،اما یم نشور



دوب. ایند درد نیرتدب

: مدرک همزمز و مداد اج ما هناچ ریز نوزحم ار متسد

مکرت مدوب مهم شارب .رگا هروخ یمن مدرد هب شینارگن _

درک. یمن

دشن. یراج شنابز رب یفرح اما تفر ورف رکف هب

وسلاان موجه اب اما مورب هک مدش زیخ مین میاجرد

یعس و متسشن یلدنص یور هرابود منهذ رب یطوبرم

غورد اههک مشچ موش. قیقد اویش یاه مشچ نایم مدرک

؟ دنیوگ یمن

مه وت قشع ای یراد تسود ور نامرآ یچ؟ وت اویش _

؟ ووتخهیلا یکبآ هیقب لثم

یازجا هب هتفرگ یا هقیقد ، تشادن ار وسلا نیا راظتنا

درک. زاب ناهد تبقاع دشو هریخ متروص

مدوب شیاه مشچ ریگرد زونه ، دوبن شیاه بل یپ مساوح

رد شیاه مشچ ریز زا یغورد و رابغ نیرتکچوک هک



و تشذگ شیاه مشچ یا هوهق نایم زا یفیعض قرب . دورن

درک: اوجن هتسهآ یمکحت چیه نودب

! مراد شتسود _

شیارچ و نوچ وبندلا مداد له بقع ارهب یلدنص

. متشگن

: مدرک همزمز یا هنارهاوخ ینارگن واب مدش مخ شتمس

نامرآ مهاوخ ،یمن هروخب مه هب نوتیگدنز ماوخ _یمن

ور یچ همه تدوخ هک مد یم تصرف هی تهب . هنومب اهنت

. تسین وطالین دایز مه هجرُف نیا .اما یگب نامرآ هب

هساسحا و هقشع یچ ره زا نم لثم مه نامرآ مهاوخ یمن

. هشب رجزنم

ماوخ وگب.یمن نامرآ مههب رصع یارجام دروم رد

. هنومب یفخم شزا

، دیوگب نامرآ هب مرصع هابتشا دروم رد متساوخ اویش زا

یارب . دنامب ربخ یب نامرآ اما دمهفب دادرهم هک دش یمن

مدوب هدنام ؛طقف تسناد یم دیاب مه نامرآ ، دادرهم نتسناد



شدعب ما، هدرک هچ دوخ هکاب منامهفب دادرهم هب هنوگچ هک

هک مدوب یا هراچ بندلا دیاب
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منک،اما نک هشیر مناماد ارزا رش نیا هشیمه یارب __

داوم مراد دصق نم هک دیمهف یم تقو چیه دادرهم دیابن

. مراذگب رانک ار

***

دادرهم زا یربخ چیه نانچ ومه تشذگ یم یزور دنچ

و مناشکب نایم ارهب هغیص ثحب هرابود متساوخ .یم دوبن

دنک تبحص دادرهم اب رتدوز هچ ره هک مهاوخب نامرآ زا

هک یزور زا ؛اما دوشب نشور مه هیضق نیا فیلکت و

دوب، هدش ما هرابود دایتعا ی هجوتم اویش قیرط زا نامرآ

درک یم دروخرب نم اب نیگنس ورس دوب روخلد متسد زا



داد. یم روز ارمههب سالمم باوج یتح و

مهابتشا ناربج یارب متسناد یمن و مداد یم هبوا ور قح

. مروایب تسد ارهب مردارب لد هک منک هچ

روکنک ردکالس یناهنپ ووج، سرپ و قیقحت یلک دعب

.یم مدزن یفرح یسک هب هطبار نآ ورد مدرک مان تبث

مخز زا یا هشوگ لقادح هاگشناد رد ندش لوبق اب متساوخ

منک. هدز تفگش ار نامرآ منکو میمرت ار ما یگدنز یاه

شناتسود زا یکی هک دوب هتفگ نامرآ باوخ ِلبق بشید

نم وزا تسا هدرک توعد هناخ هب ماش یارب بشما

. دورب مردام ی هناخ ارهب بشما هک دوب هتساوخ

کخاش دتسرفب هایس دوخن ِیپ ارم تساوخ یم هک نیمه

هناخ زا نامرآ نتفر ودعب داتفا راک ارهب ما یلوضف یاه

. مدرب موجه ناشباوخ قاتا هب یحبص لوا ،



هدروخ اج ناشقاتا رد ینم هقباس یب روضح زا هک اویش

ربارب ورد دناشوپ ینهاریپ اراب شا هنهرب همین دوب.نت

دوز یلیخ و درواین ماود دایز میاه باوج وسلاو

هدرک توعد ار دادرهم ، نامرآ بشما هک درک فارتعا

. تسا

طاال مه اویش . متسناد یمن ار شتلع اما مدز یم ار شسدح

وغل دروم رد تشاد دصق دایز لا متحا ؛هب تشادن یع

دنک. تبحص ابوا تیمرحم ی هغیص

متشادرس رد هک یا همانرب نارازه و مدرب هانپ مقاتا هب

درک. بلس ار مشمارآ و داتفا مناج هب یا هروخ نوچ

ارهاظ هک نم ،اما مدوب بش ینامهم رد زورما دیابن نم

! تسیک نامرآ نامهم متسناد یمن

ییاج هکهب متشگ یم رب هناخ هب هدز رس ینامهم رخآ رگا

. دروخ یمن رب



تمحز ندش بآ رب شقن نداد ناشن یارب تصرف نیرتهب

نیا دیابن همقر چیه ونم دوب دادرهم هتقو دنچ یاه

مداد. یم تسد زا تصرف

تعاس کی ودعب مدرب هانپ مامح هب ادتبا عورش یارب

من یرسرس و مدنک لد مرگ بآ زا هرخ باال لصفم شود

. متفرگ ار میاهوم

نوریب هناخ وزا مدرک رس ارهب ممیخض وشلا یوتلا پ

مدز.

هناخ رد مدوب هدیشک تسد میور رسو هکهب یراب نیرخآ

باال یاه هبسنلا نتفر یارب شدوخ رارصا هب انوم ی

دوب.

وپژ هدرسفا یرتخد شندید مههب زونه متساوخ یمن

ار مدآ لد مه شتروص هب ندرک هاگن یتح هک مشاب هدرم

. دنزب

هتنچ رد ار دوخ بیرفلد و صاخ یاه ییابیز زونه نم

و مدرک یم ناش هدنز هرابود یبور رابغ یکدنا واب متشاد

لثم مه نم راب نیا ؛اما مدنازرل یم ار دادرهم نید لدو



تسوپ نایم ار شتسد هنوگچ هک متسناد یم بوخ شدوخ

. مراذگب ودرگ

ات مدرک یط ار هاتوک نابایخ وود مدرک یور هدایپ یمک

و دوب شزو ردحلا یدرس .داب مسرب ییابیز هبسنلا

یزاب ارهب دنتشاد من یمک زونه ارهک میاهوم شزوس

دوب. هدرک دمجنم ما یناشیپ و دوب هتفرگ

رد یرگید یرتشم نم ریغ و دوب حبص لوا هناتخبشوخ

. تشادن روضح سنلا

ار مجاوم و دنلب یاهوم و متشادرب مرس یور ارزا شملا

. مدرک اهر ما هناش یور

حبص لوا یگدولآ باوخ راثآ و دوب یناوج مناخ رگشیارآ

یمین هزادنا متساوخ وا دوب.زا ادیوه شا هرهچ رد زونه ،

دنلب میاهوم دنکو هاتوک ار مرس ِیاهوم لوط زا یبجو

دهد. ناماس رسو یمک ار مرس یولج

هب تبون و تسشن ملد هب میاهوم دایز نادنچ هن یهاتوک



و متشادن میاهوربَا نتشادرب هب تداع . دیسر میاهوربَا

رابجا هکهب یرخآ دوب.راب دنلب و نهپ روط نامه هشیمه

مدوخ هک یزور نآ هب تشگ یم رب مداد شرییغت هب تسد

یا هبیرغ درم هب ندرپس و یتنعل غاب نآ هب نتفر یارب ار

. مدرک یم هدامآ ، تسیک متسناد یمن یتح هک

ورف رکف رد ادیدش مدوب رگشیارآ تسد ریز هک یتدم مامت

لمعلا سکع ار، بش ی هنحص راب نارازه و مدوب هتفر

شزور ما،حلاو هرابود دایتعا زا دادرهم ندش علطم

شیاه مشچ نایم مریگ سفن و دیدج ی هرهچ هکاب یتقو

یخلا یب شمروایب رد زااپ هک ینامز وات موش هریخ

؛ مدرک میسرت دوخ تولخ رد اهراب اهار ینیا ؛همه موشن

و متفر یم ورف یقیمع مغ رد راکفا نیا موجه زا یهاگ

مدش. یم یشوخ ورس تذل قرغ رساتاپ یهاگ

ار رگشیارآ و متخادنا ما هرهچ هب هنییآ نایم یهاگن

مداد: رارق بطاخم

یزیت هک یروج هنک؛ رییغت یلیخ ماهوربَا مراد تسود _

هرب. ورف ملباقم فرط مشچ وت موربَا ی هشوگ



، تشاد تداع الت بعزخ نیا ندینش هب ییوگ هک رگشیارآ

درک. تعاطا هدنخ دادواب ناکت یرس

هن ِدرد دوجو ونماب داتفا ما هدش رُپ یاهوربَا ناج هب

ینامهم سابل گنر ،هب مدرک یم سح هک یقیمع نادنچ

. مدرک یم رکف بش

دوب.چیه بشما یارب هنیزگ نیرتهب صلا خ ِزمرق گنر

یمن وور ریز ار دادرهم ، زمرق گنر ی هزادنا هب یگنر

سابل نامه گنر داد؛لثم یمن رارق شریثات تحت و درک

ار شسفن و دوب هدرک شبوکخیم غاب نآ نایم هک یباوخ

دوب.. هدروآ دنب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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اج مگرزب فیک لخاد ار مزاین دروم یاه هلیسو راهن دعب

، دیایب بندملا هب شدوخ مدرک رارصا نامرآ هچ وره مداد

مدز. گنز ینفلت یسکات وهب متفریذپن

راهچ .هس مدیسر مردام ی هناخ هب رصع راهچ یکیدزن

یگنم و یبات یب هرابود و تشذگ یم مفرصم زا یزور

باوج مردام یاه وسلا ربارب دوب،رد هدش مریگ نابیرگ

ضرعم رد دایز مدرک یم یعس و مداد یم یهاتوک یاه

منورد یگتفشآ هب یپ ما یکیزیف زاحاالت هک مشابن شدید

. دربب

هناخزپشآ ارهب دوب هتخیر یارب مردام هک یگنرمک یاچ

یمک و مدرک ضیوعت یظیلغ و گنر رپ یاچ واب مدرب

. مدرب هانپ ما یمیدق قاتا وهب متخیر یا یپهلا نورد تابن

دوجو واب دوب هتسشن ما یناشیپ ور قرع تشرد تارطق

یا هدننک کالهف یامرگ دز یم جوم قاتا رد هک ییامرس

دش. یم عطاس منت زا

ددع کی مفیک کچوک بیج وزا مدوشگ ار قاتا هرجنپ



یارب هشیش نیزگیاج ، مدیشک نوریب ار لودامارت صرق

دوخ ی هبون مههب صرق نیمه یتح دشو یمن ممسج

درد نیا اب اما داد یم زورب دوخ ارزا یدیدج ضراوع

. متشادن رگید یا هراچ مبلق شپت و میاپ یاه هچیهام دیدش

رپ یاچ زا یا هعرج واب متشاذگ مناهد لخاد ار صرق

مداد. ورف نییاپ هب مگنر

یبسن شزو ، مدیشک زارد هرفن کی تخت یور ، هرجنپ ریز

داد. یم مایتلا ار مندب نتو ترارح زا یمک داب ومالمی

مین میاج رد یمک و تشذگ مندب زا یزرل تشذگ هک یمک

. مدیشک ار هرجنپ لیر و مدش زیخ

راک چیه و دوب هدنام یقاب بش ات یتعاس دنچ زونه

. متشادن نداد ماجنا یارب یصاخ

دوب ادخ اب مندش رادیب متفر یم باوخ هب یتقو اهزور نیا

شقن میاه هشقن ی همه و منامب باوخ هک متشاد ار نآ ،میب

رگید تعاس راهچ یارب ار ملیابوم تعاس . دنوش بآ رب



مه یور ار میاه کلپ . مدیشک میور ار ووتپ مدرک میظنت

رد لقادح ؛ مورب باوخ هب رتدوز هک مدرک وقتال مدرشف

مدش. خالصیم یندشن مامت یاهدرد نیا رش زا باوخ

هلصاف وبال مدوشگ مشچ مردام ی هتسهآ یاه ناکت اب

زا رتدوز تعاس مین مردام . متخود مشچ تعاس هب ناساره

یاهزور تداع دوب.هب هدرک رادیب ارم ملیابوم رادشه

درک: باطخ ارم یکدوک

مارب ور تیگتسخ و باوخ ، یباوخ یم ردقچ مدازیرپ _

ی هنوخ وت هداتفا لیف غامد زا هرتخد نوا هنکن ، یدروآ

یا؟ هتفوک روجنیا هشک یم راک دایز تزا نامرآ

ناشک هزایمخ و مداد ژ اسام ار ما یناشیپ متسد فک اب

متفگ:

! مراد تلا سک مکی نامام _هن

تفگ: دادو ناکت یرس سویام



کرادت یرفن ود ماش هی هناخزپشآ میرب وشاپ هشاب _

؟ یتسه یزبس همرق قشاع مه مزونه . مینیبب

. متساخرب میاج وزا مداهن میوناز یور تسد

مدرگ یم رب هگید تعاس ،کی نامام مروخیمن ماش _نم

. مراد راک ،مکی نامرآ ی هنوخ

تفگ: و درک مهاگن درسلد

شاهر هک هراد یچ نامرآ ی هنوخ منود مگب.یمن _یچ

! یراذ یم اهنت ور تردام و ینک یمن

رسو درس بآ تشم دنچ اراب مدولآ باوخ تروص

. متشگرب قاتا هب اددجم و مداد ناماس

نامز هک دوب هدش یرابجا قیفوت مرتدوز ندش رادیب

. مشاب هتشاد ندش هدامآ یارب یرتشیب

مدوب هدرب دای ارزا دادرهم لباقم ندوب کیش و یگدنزارب

. مدیشیدنا یم نیلیاش روضح هب رتشیب و



گنس دوب،دیاب شندمآ لا متحا مه دص رد دنچ یتح رگا

هب ،دیاب مدروآ یمن مک شلباقم همقر چیه و متشاذ یم مامت

یم ار شندب نوتس راهچ نیلیاش رپس هنیس بیقر ناونع

. مدنازرل

حتلا میاهوم هب یمک و مدیشک نوریب وشک ارزا راوشس

ارهب مرس یولج یاهوم هدروخ رف یاه هتسد مداد.

هب عورش و مدرک اهر میاه هقیقش فرط ود مامت ییابیز

دح ارات متشرد یاه مشچ .رود مدرک متروص شیارآ

دیایب دید هب رتشیب میاه مشچ یگنر ات مدرک یکشم نکمم

مه میاه مشچ ییاریگ هکات مدیزگرب ار یگنرمک ورژبل

. دنامب ورپاباج ذفان نانچ

هتسب ور ارزا ریشمش هدرک کزب یاه مشچ نیا نماب

هجوت زکرم بش ینامهم رد دیاب متح روط وهب مدوب

. دشاب

هارمه ار مگنر زمرق و نتاس بذج و هاتوک یوتنام

جاوم یاهوم هکنیا نودب و مدیشک نت هب یا هریت تروپاس



خرس ریرح دنلب شلا مدنببب ار ما هناش یور هدش اهر و

. متخادنا شیور ار مگنر

هک نامه دوب، ما هنانز ی هناربلد و درس رطع مرخآ سالح

قشاع تیاهن یب هک دوب هتفگ شیپ زور دنچ نیمه دادرهم

دوش. یمن ریس شندیئوب وزا دشاب شیم هحیار

متشادرب تسد متروص رسو یور رطع ندیشاپ زا یتقو

. متخود هنییآ ارهب ما ییاهن هاگن مدش یضار و
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رد سوسحم ان مدوجو رد هک یا هبوشآ لد دوجو اب



تیاضر ساسحا مدیدج لیامش و لکش زا دوب نایرج

تردق اب هرابود ما هتفر تسد زا سفن هب دامتعا و متشاد

دوب. هتشگزاب مدبلا هبک

یزاون مشچ و بیرفلد خرس بیس کی هب مدوب هدش لدبم

! دوب هدروخ مرک و چوپ نورد زا هک

آژسنا نامه مدش.هب جراخ قاتا وزا متشادرب ار مفیک

نایم ار ما هرهچ نانچمه هک وردحیلا مدز گنز رهظ

راظتنا هب مدرک یم زادنا رب هناخ رد سکلفر ی هشیش

. مداتسیا یسکات

ار میاهوم یطارفا تروص وهب مدیشک میاهوم نایم یتسد

مداد. نوریب شلا ریز

و باذج مهحتلا متروص یولج ی هدروخ رف یاهرتچ

یم لیمکت ار زیچ همه و دوب هدیشخب متروص هب یدنول

درک.

یومع رتخد یاپ هب یگتسارآ و پیت رظن زا هچ رگ

یاهوربا و هدش نیئزت ی هرهچ نیا اما مدیسر یمن دادرهم

زا ندرگ رسو کی یرهاظ ثیح زا ارم هدرک رییغت



داد. یم هولج باالرت نیلیاش

هب بش هنومین تعاس ، کیفارت رد ندنام یتعاس کی دعب

خی میاه تسد متفر. اهباال هلپ زا دیدرت واب مدیسر هناخ

ات متسناد یمن و متشادن نانیمطا مدوخ هب زونه دوب هتسب

. مروآ یم ماود نیلیاش لباقم هزادنا هچ

تسد ارهب دادرهم مرگ یاه تسد نم ناگدید لباقم رگا

و مشاب یداع متسناوت یم روطچ تقو هچ؟نآ تفرگ یم

! مرواین دوخ یور هب

اهنآ یور شیپ سلا جنپ نامه زا هک ییاه تسد نامه

. متشاد بصعت هناروکروک

شرس هب دنکن دش یم لسک هک یتقو بش رخآ رگا ایثمال

ی هدز ترسح و گنتلد یاه مشچ ربارب رد هک دز یم

دادرهم ریذپلد و جند یاه هناش نامه یور ار شرس نم

رگج یور نادند هک مداد یمن لوق تقو ؟نآ تشاذگ یم

! دخرچب شدوخ یارب تسار تسار مهدب هزاجا و مراذگب

متفر، هبباال نکمم حتلا نیرت تسس اراب رخآ یاه هلپ

یم زک قاتا ی هشوگ و مردام ی هناخ متشگ یم رب شاک



؟ اجک نیلیاش یاه یرگ وررپ و اجک النم .صا مدرک

هنیس ی هسفق یور تسد و مدرک بترم ار ردشملا یولج

نامه و دوب رد یولج دیدج شفک تفج کی .طقف متشاذگ

مدنادرگ مشچ هچ دوب.ره دادرهم تروپسا یاه یناتک

ندوبن دیون ونیا دوبن هنانز یاه شفک تفج زا یربخ

داد. یم ار شیومع رتخد

دوبن زا یردق وهب درک اررپ مدوجو لک یصاخ فعش

اوه یب تساوخیم ملد هک مدش تذل قرغ رساتاپ نیلیاش

یم شوغآ ارهب دادرهم گنت و مدش یم هناخ دراو

. مدیشک

یمک مدش. هناخ دراو یشعترم وابنت مدوشگ ار هناخ رد

هس وره دیخرچ نم تمس عمج یاه مشچ متفر، رتولج هک

. دنتخود مشچ نم هب ریحت اب

زیم هلصاف دادوبال ناشن شنکاو هیقب زا رتدوز نامرآ

. دروآ موجه متمس و درک کرت ار ماش



مبلق ی هچیهام ، منیبب ار دادرهم مدوب هدرکن تصرف زونه

تسد زا لک ارهب شدوخ لداعت و دوب هدش نونج راچد

یزیت دنتو یاه مخا هکاب دوب نامرآ یپ مساوح دوب. هداد

دش. یم رت کیدزن نم هب هظحل ره

چپ درک،چپ مخ متمس ار شرس و داتسیا ما یمدق کی رد

: دیرغ نانک

نومب بش رخآ ات متفگن هگم ؟ ینک یم راکیچ اجنیا _وت

؟ نامام ی هنوخ

: مدرک نازیوآ ار ما هرهچ

یولج متسنوت یمن متشاد ،درد دوبن بوخ حملا نامرآ _

منک. یراد دوخ نامام

درک: اوجن دشو رت گنر رپ شمخا

ماوخ این.یم نوریب بش رخآ ،ات تقاتا وت ورب بخ یلیخ _

منک. تبحص دادرهم اب

ادیپ روضح ناش عمج رد مشارتب یلیلد هچ هک مدوب هدنام

دز: ادص دشو متاجن ی هتشرف اویش هک منک



ام زیم رس ایب یدروخن ماش ؟هگا تسین تا هنشگ هامیرپ _

. میدوب هدرک عورش هزات مه

متفگ: نامرآ مخت و مخا هب انتعا یب هتساوخ ادخ زا مه نم

هتفر ماه تسود زا یکی .اب تسه ما هنشگ اقافتا _ارچ

ماش! هساو دشن تقو مینزب خرچ نوریب میدوب

رب مدق ماش زیم تمس و متفرگ تارج ما هلمج نیا اب

رهاظ هب هرهچ نیا تشپ تسناد یم ادخ .طقف متشاد

نیمز رب شقن و متفایب سپ هک دوب نکمم نآ ره سکلیر

. موشب

رانک یلدنص طقف و دوب یلدنص ددع راهچ طقف زیم رود

دوب. خیلا دادرهم

دوب. هتسشن دادرهم لباقم اویش، رانک نتساخرب لبق نامرآ

کوش یگمه . دایمن رد سک چیه کیج و دوب ینیگنس وج

توافت ویب دنزب مرس هب دنکن هک دندوب نم رظتنم هدز

تشادن هیقب زا یمک تسد مه دادرهم . منیشنب دادرهم رانک



دوب. هتخادنا نییاپ ار شرس نکمم دح وات

یاج و متفرگ ار ممیمصت هرخ باال للعت یا هیناث دنچ دعب

. متسشن اویش رانک و مدرک بحاصت ار نامرآ یلبق

خیلا یلدنص یور دزو رود ار زیم رابجا مههب نامرآ

یارب هرابود دش روبجم و تفرگ یاج دادرهم رانک

. دشکب اذغ شدوخ

ششزرل ندرک یفخم هب یعس هک ییاه تسد مهاب نم

ورف نامرآ ی همین یاذغ باقشب نایم ار لا گنچ متشاد

. مدرک

درک.رد یمن هاگن یرگید هب سک چیه و دندوب تکاس همه

دادرهم ندرک دصر و مرس ندرک دنلب ردقچ طیارش نیا

یتح مدرک یعس و مدروآ رت نییاپ ار مرس دوب. هدش تخس

. منامن هرهب یب مه شیاه سفن یادص تمینغ زا هدش رگا

وپژ هدیلو ژ یداز ردام نم الدب درک یم روصت هک اویش

زمرق پیت راب نارازه شمشچ ی هشوگ زا مشاب هدرم



ماود تبقاع و دنارذگ رظن ارزا میاهوم و هرهچ و گنر

: دیسرپ یواکجنک واب درواین

یرپ اعقاو هگید ، هامیرپ یدش گنشق ردقچ هتخت هب منزب _

نیا شرطاخ هکهب دوب تتسود مودک نیا منیبب ، یدش ور

؟ یدوب هدرک لگرو لگرت یروج

عمج رد شراکشآ و میقتسم فیراعت نیا زا هک نیا اب

هتسشن ملد رب بیجع شلا وس یلو مدوب هدش نیگمرش

ار دادرهم تداسح هک دوب هدیسرن مدوخ منهذ هب دوب.ارچ

و وسلا رش زا شدعب هک متسناد یم هچ منک،رگ کیرحت

وور ریز هب دوب،اما مهاوخن ناما رد نامرآ یاه باوج

. دیزرا یم دادرهم ندرک

متفگ: اویش هب باطخ و مدیشخب ما هرهچ هب یرادزان حتلا

فیرعت تارب بش ،رخآ تفگ هشیمن هک ماش زیم _حاالرس

منک. یم

دوب نیا رب همهتالمش و دوب هدز مرس هب اورپ یب تنطیش



اب متسناد یم نوچ ، دروخن هرگ نامرآ هاگن نایم مهاگن هک

شک ورف متراسج ی همه شیاه مشچ ندیشک ناشن طخو

دش. دهاوخ

اوه ویب تشاذگ شباقشب نورد یکچوک ی هچیهام اویش

: دیسرپ دادرهم زا

نوتدوخ هارمه ور نوتدزمان ارچ دادرهم اقآ یتسار _

؟ نیدرواین

مسارم ور مهام ام،امش یسورع نشج هبتالیف هنکن

یم ور ناج نیلیاش لقادح ، نیدرکن توعد نوتیدزمان

! میدش یم انشآ شاهاب نیدروآ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

227_ تراپ #



اوه ویب تشاذگ شباقشب نورد یکچوک ی هچیهام اویش

: دیسرپ دادرهم زا

نوتدوخ هارمه ور نوتدزمان ارچ دادرهم اقآ یتسار _

؟ نیدرواین

مسارم ور مهام ام،امش یسورع نشج هبتالیف هنکن

یم ور ناج نیلیاش لقادح ، نیدرکن توعد نوتیدزمان

! میدش یم انشآ شاهاب نیدروآ

یمک شتروص ، تفرگ باال یتخس ارهب شرس دادرهم

ورپچ نیگنس وج زا دیسر یم رظن وهب دوب هدش خرس

دوب. انگنت رد نورد زا هدرک مهارف اویش هک یشلا

هک یا هیناث دنچ ،اما دنزب یفرح داد ناکت ار شیاه بل

ددم دصق هب شا هدنامرد هاگن و دشن یربخ چیه تشذگ

. تخود نامرآ هب هتسهآ

تفگ: اویش هب باطخ و دیشون بآ یا هعرج نامرآ



! دایب اهنت هک متساوخ شزا _نم

مدنامهف وهبوا مدز اویش هب یا هنت یلدنص ریز زا هتسهآ

. دنکن فقوتم ار ثحب هک

داد: همادا هناروسج دادو ناکت یرس طلست مهاب اویش

کیدزن زا ور ناج نیلیاش متشاد تسود دش، فیح اعقاو _

؟ نوترس دزهب جاودزا رکف هک دش یچ .حاال منیبب

هکاب ،جهبلا نیدش یمن دنب اج هی امش همدای هک ییاجنوا ات

،دیاب نیتفریذپ ور صاخ رفن هبهی یدنبیاپ جاودزا نیا

ور امش لد یروج نیا هک هشاب یفیرعت یلیخ ناج نیلیاش

؟ هدرب

هرقن عمج رد ار دادرهم هناحیرص نانچ اویش هکنیا زا

قشع هکهب هچ ره دش،اما یم کنخ ار ملد درک یم غاد

یم طوبرم دوب هتفر اویش لوق هکهب یلد و دادرهم بلق و

ارمه شندینش لمحت یتح و دناکش یم ار مبلق بیجع دش

مداد. یم فک زا



رتمک هک یدادرهم یاج و درک یتسد شیپ نامرآ رابنیا

لیکو هب یزاین هک دسرب ییاج هب شراک دمآ یم شیپ

داد: خساپ ،کالهف دشاب هتشاد عفادم

هساو یصخش هیداللی امتح ناج، اویش اباب _یا

. هگید نتشاد نوشیدزمان

تاعارم ،مکی تسین اه تبحص نیا تقو هک ماش زیم رس

. ملدزیزع نک ور عمج

ار ثحب ریسم رابجا وهب دیزگ یبل تنطیش اب اویش

درک. ضوع

نمو ایوگ و دندوب نامرآ و اویش عمج ملکتم اهنت

. تشادن دوجو ال صا نیب نیا یدادرهم

یب مکلا رد ود وره میدوب هتسشن مه یوربور ابیرقت

یم ناشن اذغ اب نتفر رو لوغشم ار نامدوخ ییاهتشا

. میداد

ناش ثحب ندوب مرگ و نامرآ و اویش ندوب لوغشم زا



ارهببا مرس هرذ هرذ تقشم نارازه واب مدرک هدافتساوس

. مدیشک ال

.. رظن کی طقف مدرک دهع مدوخ اب

منک... سفنت رود ارزا وا یکدزد رظن کی طقف

! دوبن مه ،هانگ دوبن هکخالف رظن کی

ام هاتوک ی هلصاف نامه اب شمسج هک یسک مههب نآ

مه ملد اما دوب رود نم زا یرون سلا نارازه ، نامنیب

دوب. هنکمم مرحم نیرت مرحم شلد راوج

وحهلا شیاه مشچ محر یب یبآ یوس ارهب مگنتلد هاگن

دش. یم دیابن هک هچنآ ودش مدرک

هب ساوح ،یب یکدزد و یمشچ ریز مه وا هکنیا زا لفاغ

و مدش هریخ شیاه مشچ نایم تسرد دوب، هدش هریخ نم

تخس ارم دش داجیا هاگن ود نیب هک یمیظع ی هرگ

رید.. یلیخ دوب هدش درک،رید ریگلفاغ

سپ هار هن ناشیرپ و رومخم مشچ تفج نیا یارب رگید



!... شیپ هار وهن دوب هدنام یقاب

دشو باترپ نییاپ هب باتش اب راگنا منورد ینیگنس یزیچ

درک..! ار میوربآ دصق مبلق یاه شپت شعترم ینوفمس

ناشیرپ تخس نامیاه هاگن بیجع فداصت نیا زا دادرهم

ووال لوه هب شا یگدنز رد راب نیلوا یارب و دوب هدش

دوب. هداتفا

هاگن هک دوب یبیجع یرتائت هچ ،نیا مدروآ یمن رد رس

هکات میدوبن ییاه نامه ام رگم دوب، هدرک رباپ نامیاه

و مرش و میتفر مهباالیم لوک رسو زا شیپ هتفه کی

! دوب هدش دوجوم تفص نیرت رثا یب ام نایم تلا جخ

زا قشاق هرابکی هکهب درک هچ نم اهاب مشچ نآ مناد یمن

یور یراجنه ان یادص دشو اهر متسس یاه تسد

درک. داجیا ینیچ باقشب

مههب اویش و نامرآ وحاال مدوب هداد بآ ار دنب یباسح

. دندوب هدرب ام،یپ لصتم مه یهب هدیروش یاه هاگن

ار مدوب هدز ارهک یدنگ منک، راکچ دیاب متسناد یمن



. مدرک یم عمج دیاب هنوگچ

،یمن مدوبن نامرآ و اویش لباقم ما یزیر وربآ نارگن

؛هک دوشب ما یکشاوی ندش هریخ ی هجوتم دادرهم متساوخ

ار شدوخ رت عیرس هک تشاد قتال لصاتسم و دوب هدش

دنک. روج و عمج

رود ارم شهاگن و تخادنا هبحاالمت ینوزحم هاگن نامرآ

. تسشن دادرهم یور دزو

محرت و یزوسلد حرط شهاگن هک دوب هدید هچ مناد یمن

دوب. هتفرگ

ار شدوخ و تشاذگ باقشب رانک ار شلا گنچ و قشاق

. دیشک بقع

نیا ،زا میتشذگ یم ندروخ ماش ریخ زا دیاب یگمه ال صا

دش. یمن مرگ یبآ ام یارب طاسب

درک: زاب وبل تخادنا نام هرفن راهچ عمج هب یهاگن

هکهب یثحب ،نم هرادن اهتشا یسک هگید هکنیا لثم _بخ



منک.رگ زاب اج نیمه ور مدرک توعد ور دادرهم شرطاخ

تبحص ابمه نوم هنودرم تولخ وت تساوخ یم ملد هچ

هب تخیر ور همانرب همه و تشگرب دوز هامیرپ مینک،اما

مه.

اررت شبل و دیخرچ دادرهم تمس شیاج رد یمک

تفگ: یا هفاضا فرح و هیشاح چیه نودب درک.

امش نیب اه ینودان و قافتا یرس اههی هتشذگ وت دادرهم _

دنودرگرب هش یمن ور هتفر یوج هکهب هداد،یبآ خر

ومک هابتشا نیا یاپ نم رهاوخ طقف مه طسو ،نیا تسرد

داد..! سپ ناوات یگبرجت

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



228_ تراپ #

یدیماان واب تخادنا متمس یدرد رپ هاتوک هاگن هرابود

داد: همادا

هشب زور هی منود یمن ال ،صا هنیگنس یلیخ مه شناوات _

ایهن! هنک ادیپ ییاهر شزا

هدیقع مه مهابوا ونم دوب مدایتعا نامرآ دوصقم

تدم یارب و مدوب دادرهم رانک هک یتدم نآ .رد مدوب

مامت ار زیچ همه مدوب هتشاذگ رانک ار یتنعل داوم یهاتوک

یکاپ یگدنز نیا زا دعب هک متشاد نیقی و متسناد یم هدش

متفایرد یا هتفه کی تشذگ دعب حلا اما تشاد مهاوخ

مدرک یم روصت اههک یگداس نیا هب درد نیا زا ییاهر

هب ارم دناوت یم ارمه یحور راشف نیرت کچوک و دوبن

ما هدنامرد اعقاو دهد، قوس یرام رهز نیا سوحنم شوغآ

منک! هچ دوخ تاجن یارب مناد یمن و



و درک لصو یلدنص یبوچ یتشپ ارهب شجنرآ نامرآ

تفگ: شرسمه هب ور هتفرگ

. یراذب اهنت ور هشام یم هظحل هی ناج اویش _

ثحب هک هکحلا دوب هدروخ رب مه یمک دوب، بجعتم اویش

،اب هتساوخ ار وا رذع نامرآ هدیسر شساسح یاج هب

درک. کرت امار دوز یلیخ و تساخرب یروخلد ی هرهچ

و مدرک لیطعت ار منهذ دایتعا نارحب لح هسلج مک مک

. مدرک ساسحا ار رطخ یوب

هدنونش اهنت تساوخ یم هک تشاد یمهم فرح هچ نامرآ

دوب. عمج مرحم ان اویش و میشاب دادرهم نمو شا

راگنا دیشون ار ناویل بآ زا یرگید ی هعرج هرابود

و درک جک ار شندرگ دوب. هدش تخس شیارب ندز فرح

درک: هاگن یرگید تمس هب

... یمسج رظن زا اما هدیفس هامیرپ ی همانسانش دادرهم _

درک: نایب اسران و فیعض و درک یثکم

! تسین هزیشود _



داد: همادا هنایکاش

هچ امش نیب تیمرحم ی هغیص ال صا منود یمن _نم

هیکالف لثم هکحاال هدوب یچ شطیارش و هدوب یروج

؟ میتسه فیلکت مگبال رد رس

منابیرگ رد نکمم یاج ات راگزآ سلا دنچ نیا لثم ار مرس

نامرآ هک دوب یثحب هچ نیا دهدب گرم ارم .ادخ مدرب ورف

دوب. هدیشک شیپ نیگنس یاضف نیا رد

لباقم هک درک یمن ار نآ ،رکف منهج هک دادرهم ال صا

نیگمرش ردقچ عوضوم نیا هب شندرک هراشا زا شدوخ

. موشب

ابنآ یتح و دوب هدروآ موجه میولگ هب یکاندرد ضغب

هفخ ادصو یب مداد هزاجا . مدرکن مه هزرابم یتنعل ضغب

. درابب

یسک الهچ صا دوب؟ هدیبسچن مسابل ی هقی هب متروص رگم

شندرک ناهنپ رب یعس هک دوب نم یاه کشا یپ شساوح



. مشاب هتشاد مه

هبحلا دوب.ملد هتفرگ ار ممشچ ود لباقم کشا الهیی

یب دیاب اجک مدش،ات یم ریقحت دیاب یک ؛ات تخوس یم مدوخ

مدش. یم شزرا

شاک دوب. مرس باالی یباسح تسرد ردام و ردپ شاک

و دناباوخ یم نامرآ شوگ ریز یلیس هکاالن دوب یردپ

. دراد هگن ار شرهاوخ تمرح هک دز یم رشت

هدنیآ هب شلد و دوب ردارب . تشادن یدب دصق هک نامرآ اما

. تخوس یم ینم

مجل مدوخ یسنجدب زا داتفا شزور هکهبحلاو مهاگن

اراب شتسد یاه تشگنا ناما یب ما هراچیب ردارب . تفرگ

یاه هلمج دادوبندلا یم ناکت یلدنص یور سرتسا

دوب. شا یدعب

سپ ؟ دوبن راکهانگ دادرهم رتشیب همه زا طسو نیا رگم



! دوب هدرکن بدا ار وا ریدقت تسد ارچ

شزکرمت مامت دتمم سهلا نیدنچ هدنام او ریدقت نیا ارچ

دوب. نم یور

واحاالیپ دوب،اما هدرب تذل دادرهم و مدوب هدش ماخ نم

مدوب نم طقف نیب ونیا دوب هتفر دوخ یتخبشوخ و یشوخ

. مشکب شود ارهب هانگ نیا مرش مراد رمع هکات

یور یشکچ لثم اهراب نامرآ " تسین هزیشود ی" هلمج

سح ما یگدنز رد راب نیلوا یارب دشو هدنابوک مرس

یبآ رگید ال .صا تفرگ باال مدوجو رد دادرهم زا ترفن

. متشادن تسود ارمه شیاه مشچ

!. یگنتلد یاباب روگ

ی هرهچ هب مشچ سلا نایلا هکاتس ییاج دورب شاک

یعوضوم هچ زا نامرآ هک دیاین مدای و دروخن شسحن

! تسا نارگن

و دیوگب ولگ دنیشنب شناج نیلیاش لد گنت دورب ال صا



. دونشب لگ

و درک لیامتم دادرهم تمس ار شیاه هناش یناهگان رابنیا

درک: همزمز یرارق ویب مکحت اب

ناربج هش یمن ور هتشذگ . هتشذگ دوب یچ ره رهحلا _هب

رت هنادنموربآ مکی هش یم ور هلئسم تروص اما درک

درک.

رمعلا مادام ی هغیص نوا هک اجنیا یایب متساوخ تزا نم

! هتساوخ ونیا هامیرپ نوچ مینک، خسف ور نوتنیب فرخزم

هب زاب همین ناهد اب یا هظح مال چیه نودب رابنیا دادرهم

هک تشادن عقوت دوب. رواب ان شهاگن . تخود مشچ نم

هطبار و تبسن هچ ره هک دهاوخب اصخش شنازیوآ هامیرپ

دنک. نک هشیر ار تسا هدنام یقاب نام نیب هک یا

لز نامرآ هب هرابود و تفرگ نم زا شروخلد هاگن

دز: یدنخزوپ نامرآ دز.



هنک.نم یمن نومرد ام زا ور یدرد هغیص نوا خسف _اما

ابهی اما کاپ همانسانش ابهی یرتخد هامیرپ ماوخ یمن

الیب جنم نیا زا رخآ و لوا رهحلا .هب هشاب کاپان مسج

هساو و دایم نوریب هنک یم مرن هجنپ و تسد شاهاب هک

. هریگ یم میمصت شا هدنیآ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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جاودزا هگید درف ابهی داوخب هگید حابص دنچ هک میریگ

شهب میراد یحیضوت هچ تیعضو نیا اب تقو هنک،نوا

.. شدوخ اما هرهاط و کاپ شا همانسانش میگب میدب.



او یرامخ نیا درک.مک یم زیربل ار مربص مک مک نامرآ

نیا مهاب نامرآ دوب هدناسر بل اررب مناج هدنام

درک. یم شرتدب درک یم ورف مبلق رد هک ییاهرتشین

. دندیزرل یم یباسح میاهاپ و تسد و مدوب هدش یبصع

داد: همادا دادرهم هب باطخ کلتم و هیانک اب

شوخ رام هکهی میگب مینوت یمن هدزاش نوا هب عقوم _نوا

تفرگ یزاب هب ور نم لقع مک رهاوخ و ردام طخوخلا

مرهاوخ تفع هب شیتآ هغیص فرخزم نایرج نیا واب

میشکب شیپ مه ور وهیآ مسق مه عقوم نوا انئمطم . دیشک

و هامیرپ همانسانش کاپ هحفص ارچ هک هنک یمن رواب

؟! نداضت رد ابمه شتفع

هک دش هچ مناد یمن اما مدرک یمن هاگن ار دادرهم ال صا

یروخ راهن زیم ی هشیش طسو ار شا هدروخ هرگ شتشم

: دیرغ هلصوح ویب یبصع و دنابوک

! تسین ناربج لباق هتشذگ تدوخ لوق یچ؟هب هک _بخ



ور یچ ؟ یسرب یچ هکهب ینوبوک یم متروص وت ور انیا

؟ یرایب تسد هب

دهعت یگ یم وت هک یعجرم و رضحم ره ادرف نیمه مایب

یچ؟ ای هلوبق هدوب نم راک تیرخ نیا هک مدب یبتک

یردق دوب.هب هتسکش ار شتوکس ی هزور دادرهم هرخ باال

و ندز فرح الدب مدرک یم روصت هک دوب تکاس زورما

هدرب دای ارزا شا یندشن مامت یاه ینابز نیریش

و نانز سفن و دوب هدش مروتم شندرگ یاه گر . تسا

دوب. هتخود مشچ نامرآ هب رگشاخرپ

ارهب یلدنص . تساخرب شیاج دزوزا یجک دنخبل نامرآ

. دوشگ ار هناخزپشآ کچوک ی هرجنپ دادو له یا هشوگ

کنخ و هزات یاوه نیا هب ردقچ و میدوب هدرک غاد هس ره

. میتشاد جایتحا



تفگ: هنیس هب تسد هرجنپ یولج اج نامه

! روخب ور شبآ هزوک بل راذب ور تیا یبتک دهعت _

دشواب مخ زیم تمس دوب. هتسشن نم لباقم زونه دادرهم

تفگ: نامرآ هب باطخ یا هدروخ هرگ یاه مخا

. مونش یم ور تداهنشیپ _بخ،

هرجنپ تمس دوب. وسلا نیمه رظتنم راگنا هک نامرآ

درک: همزمز ام یود ره هب تشپ و دیخرچ

طالق! دعب جاودزا _

دادرهم . متشادن ار نامرآ ی هلمج حالیج تردق هک نم

: دیسرپ هلصوح ومک گنگ دشو رت ظیلغ شمخا

. نزب فرح رت حضاو ممهف _یمن

شیاج رس اددجم و درک اهر ار شقیمع مدزاب نامرآ

دادرهم هب هریخ درک، شوخ اج یلدنص یور و تشگرب



: دوشگ بل

شا همانسانش وت هک یجاودزا ینک، یم جاودزا هامیرپ _اب

طالق رهم هک هتسرد . یدیم طالشق مشدعب هشب. تبث

هشاب یچ ره اما هنک یم رت برقع رد رمق ور عاضوا

هامیرپ ینمادکاپ یروجنیا لقادح ، تسه یلبق زاحتلا رتهب

همانسانش وت هک طالیق رهم نینچمه و هریمن وسلا ریز

یلیخ هنک یم کمک یراد رمع ات هنوم یم یقاب یوت

یم دای هکنیا شا هنومن ؛ثمالهی یربن دای زا ور اهزیچ

نجل هکهب یسک تشونرس زا هداس یلیخ هش یمن یریگ

! ینودب هدش مومت ور یچ همه و ینک روبع شیدیشک

تفگ: مکحت واب تساخرب شیاج زا هرابکی هب دادرهم

منک. یم تربخ اب منک یم ومارکف هشاب _

یا همروس شنت ی هنادرم نهاریپ هک مدش هجوتم هزات

هولج رتشیب ار شیاه مشچ صاخ گنر و دشاب یم گنر

دهد. یم



تفگ: و درک شراثن یروآ رد صرح دنخبل نامرآ

تفلا خم قح وت نودب ونیا اما نکب ور تارکف هشاب _

! ینک طاالتع ینوت یم طقف یرادن

تمس دزادنایب متمس یهاگن مین هکنیا نودب دادرهم

نام تمس نتفر نوریب زا ولبق تفر هناخزپشآ یجورخ

: تخادنا یاباال هناش یدرسنوخ واب دیخرچ

بیترت وت ادرف نیمه ال .صا مرادن یلکشم جاودزا _نماب

دیاب طقف هنک.نم تفلا خم یک ره هدرمان هدب، ور ام دقع

. منکب هغیص خسف طالقو دروم رد ور مارکف

زا شکک دهدب ناشن هکنیا یارب و تشادرب بقع هب یمدق

درک: هفاضا هدیزگن نامرآ ییوگ روز

ثعاب هلجع هک ینود ،یم میمصت هساو نکن ملوه دایز _

ینود یم رتهب منیا و مریگب یتسرد میمصت منوتن هش یم

ی هغیص خسف هساو یقح چیه امش ماوخن نم هکات



. یشاب هتشاد وزلب زلج مردقچ ،حاالره نیرادن تیمرحم

،رس هدرک جنشتم ار نامرآ باصعا هنوگچ هک تسناد یم

جراخ هناخ دشوزا وحم عیرس یلیخ و درکن للعت نیمه

دش.

یمن یزیچ و دوب رکف قرغ هتخورفارب و تخس نامرآ

تفگ.

مدق نامرآ تمس و مدش دنلب یلدنص یور زا صرح اب

هدروخ واج هنایکاش و مداتسیا شرس .باالی متشادرب

: مدیسرپ

مرس زا بآ هک ؟نم یدیشک شیپ هیا هرخسم طرش هچ _نیا

! بجو دص هچ بجو حاالهچهی هتشذگ

راد هشدخ دادرهم ی ههجو جاودزا نیا اب ینک یم رکف

؟ هزیر یم مه هب شومع رتخد هشای یم

ارس مرح شدوخ هساو دایمن شدب هک دادرهم نم شاداد هن

! مینک شسامتلا طالق هساو مه ادرف زا ،حاالایب هزادنب هار



زاب باسح شور هک تسه یا هدش ینیب شیپ مدآ هگم نوا

یمن هکطالمق شفک هی وت درک ور شاپ ادرف یدید مینک؟

نتشاد گنن رمع هی لمحت و منوم یم نم تقو نوا هد

ی همانراک وت ور ندش راد ووه ملق هی نیمه ووه،طقف

وهلک هنووید یومع رتخد یک ،منوا مراد مک ماه یتخبدب

... دادرهم هرخ

_ما هدازیرپ #
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وقعال یقطنم زا یتح ، دهدب تشادن یحیضوت چیه نامرآ

بندلا هشیمه .لثم تشادن نانیمطا مه شمیمصت ندوب ین

نکمم هک تفرگ یمن رظن رد یتح و دوب نامیوربآ ظفح



هاچ رد زاچهلا یزور ادرف الهن وجع میمصت نیا اب تسه

. دشاب هتشادن دوجو یتشگ زاب وهار میتفایب

لوق ،هب تشادن یفراعتم ریغ راک ماجنا دصق نامرآ

ی هدنیآ نارگن وم. شچیپ ووا مدید یم وم نم فورعم

هدرخ هبوا نیا زا شیب دش یمن و دوب ممهبم

. تفرگ

یور دوشب هک تسین یمدآ دوب هدرک تباث هشیمه دادرهم

نیا رب ملع اب نامرآ و درک زاب باسح شلوق و فرح

ار یدیدج تیرخ تشاد رارصا مه زونه عوضوم

. میوش بکترم

زاغآ یدیدج یرارق ویب دوب یرگید بش همین مه زاب

مداد، ژ اسام راشف اراب میاپ قاس راب نیدنچ یارب دوب. هدش

تشاد نتفرگ مارآ یخلا هن نامرد هب درد ؛نیا تشادن هدیاف

درک. یم هقافا شقح رد نکسم و صرق وهن



مدرک نییاپ ارباالو نامرآ میمصت اهراب بش یاه همین ات

. دوبن یندش راک .نیا مدیجنس ار شبناوج ی همه و

عالهقو ثحب مدرک یم رس دادرهم رانک زورید ات رگا

هچ؟ نیا دعب اما دوب ما یبلق رطاخ قلعت

زیچ همه سپ نیا زا شیومع رتخد روضح اب کش نودب

دوخ ارهب یرازیب و رورغ ندش درخ و تراقح گنر

. تفرگ دهاوخ

هدش روط ره متفرگ میمصت باوخ لبق بش رخآ هرخ باال

مرخن ناج ارهب تراقح ونیا منزب زاب رس میمصت نیا زا

شلبق مدش هرخسم دقع نیا هب روبجم رگا هکنیا لقادح وای

یارب ، جاودزا دعب هلصاف هکبال مریگب طالقار قح امتح

منک. مادقا ییادج

درد طرف زاو دوب هدناسر بل ارهب مناج یبات ویب درد

.یمن منابوکب راوید هب مکحم ار مرس تساوخ یم ملد طقف

ی هحفص مفعض مامت اب یا هدارا چیه نودب هک دش هچ مناد

: متشون هنایماع انوم یارب و مدرک زاب ار ملیابوم مایپ

دیابن نک هداما سنج مکی ،مارب تغارس مایم حبص ادرف _



زا رتشیب ، مرایم مدوخ هارمه مه مشب.لوپ لطعم دایز

بوخ الحملا ،صا ینکن متیذا ادخ ور مدیم.وت تهب شتمیق

نک، شومارف ور مزور نوا یاه فرح ، انوم تسین

! متسین هاربور ال صا اهزور نیا هک ینیب یم تدوخ

سیخ ارهک منت زولب و مدرک اهر یا هشوگ ار لیابوم

ضیوعت یرت کنخ و کزان ترش یت اب دوب هدش قرع

. مدرک عمج مرس ارباالی ما هتفشآ یاهوم و مدرک

درک یمن هقافا مقح رد متفرگ یم شود هچ ره اهزور نیا

دوب. هدش مندب حاالت کفنی ال زج هزادنا زا شیب قیرعت و

هک مدرک یم بترم ار مرس یاهوم میاه تشگنا کون اب

هب ندیسر دشوات دنلب لیابوم هاتوک ی هربیو یادص

هناهب و تفلا خم انوم هک مدرک یم ادخ ادخ ملد رد ملیابوم

شیپ ار دادرهم زا سرت ثحب هرابود و دشاب هتشادن

. دشکن



ما هنیس درهب تسد انوم .رگا مدوشگ ار شمایپ سرتسا اب

وهب متشادن غارس سنج نتفرگ یارب یرگید یقاس دز یم

زا داوم نتفرگ نیح رد .رگا متشادن دامتعا مه یسک

رد یکاخ هچ تقو نآ مدش یم ریگتسد یرگید صخش

! متشاد ندنام هدنز یور ال ؟صا مدرک یم مرس

فعش قرغ منازرل و فیحن دوجو مامت و مدوشگ ار مایپ

دوب: هتشون هداس دوب، هدش

ایب! هشاب _

و برچ لوپ دیق انوم هدش روطچ هک دوب بیجع میارب

هدش،الدب یضار نم لباقان لوپ وهب هدز ار دادرهم یلیچ

یبآ رگید و دشاب یم مرگ شدیدج قشع هب شرس دادرهم

دوش. یمن مرگ انوم یارب وا زا

یضار ارچ و نوچ یب انوم تروص ره رد رهحلا هب

. مدوب شا هنیزه ندرک روج رکف دیاب ونم هدش

ارهب شیاه بیج همه و متشادرب ار شگنر هایس ی هلوک

واب دوب رازه هدزناپ مه رس نم لوپ ی ،همه متشگ تبون

. دوبن دنب ییاج هب متسد یدوجوم نیا



رهز ، مشاب هتشاد لوپ تساوخ رد متسناوت یمن مه اویش زا

ونم تشاد ریفوت نامسآ ات نیمز یذاخا اب نتفرگ مشچ

میاباب نز لثم متساوخ یم طقف مدوب هدناچیپ ار ششوگ رگا

، دنکن خلت نامرآ ی هناخ رد ار متاقوا و دوشن غامد یوم ،

یشوخ تروص همقر چیه و دوب ادج شثحب لوپ بلط اما

اویش متشادن تسود و دوب نایم رد نامرآ یوربآ ، تشادن

نتفرگ لها دایتعا درد عالهورب نامرآ رهاوخ دنک روصت

. دشاب یم لوپ هب شردارب هاگیاج نتخورف و جاب

هک مبایب یصرق هکلب متفر هناخزپشآ تمس رکپ و هدنامرد

ار میاه ناوختسا ناما یب زوس نیا هدش مه یتقوم یتح

ورد مدیشک نوریب وشک لخاد ارزا صرق دنک. مارآ

. مدوشگ ار لا چخی

زا صرق هکنیا زا ولبق مدرک رپ کنخ بآ اراب ناویل

دشو کیدزن نم هب تشپ زا نامرآ ، مدروآ رد شا هتسب

تفگ: هنوگ .مالتم دیشک نوریب متسد ارزا صرق هتسب



نیا زا هتمدنچ راب زورما ینود یم هامیرپ هتربخ _هچ

راک تا هدعم مراب نیا یهاوخ ینک؟یم یم هدافتسا نکسم

هدب؟ نومتسد
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.

231_ تراپ #

اهر یلدنص یور و مدیعلب ار میولگ رد هتسشن ضغب

متفگ: هتفرگ و مدیشک شوغآ ارهب میاهوزاب مدش.

یا هگید یا هراچ ، مریم یم درد زا مراد منک راکیچ _

. مرادن



تفگ: راو شنزرس و تفرگ تسد ارهب میوزاب مه نامرآ

همه نوا هکاب .وت تسین ریبدت ار هدرک دوخ ؛ مگب _یچ

هخآ یدوب هدرک مومت ور ییادز مس لحارم تقشم و درد

. یتفیب زور حلاو نیا هکهب یدرک عورش هرابود ارچ

هچ نامرآ . مدیشک نییاپ ارهب مرس مخا واب مدادن یباوج

نیا هک تسناد الیم .صا تشاد نم زور زاحلاو ربخ

درد تسناد یم ای هدوب هدیرب ار مناما هنوگچ اهدرد

یدوبان هب رمک هرابود دوب هدش ثعاب مبلق ینتفاین نیکست

. مدنبب مدوخ

اب راب ونیا درک شزاون ار میوزاب دید هک ارم توکس

تفگ: یرت ومالمی مرن نابز

نیا .اب یباوخب نک یعس تور شکب ،وتپ تقاتا وت _ورب

ینک. یم رتدب ور تدوخ عاضوا طقف اه نکسم

دوب، هتسشن ضغب هکهب ییادص و مرشاب و مدیزگ ار مبل

متفگ: اوه یب



؟ نامرآ یدیم لوپ مهب _مکی

مناد یمن ،اما دوبن رتشیب هداس تساوخ رد کی ما هلمج

وزا تخوس یم مدوخ یسک ویب یبیرغ هبحلا ملد ارچ

مبلق مدوب هدرک زارد تسد مردارب یولج نیلوا یارب هکنیا

دش. یم هلا چم

کشا هجوتم نامرآ و دوب نییاپ مرس مدوب هدروآ سناش

دوب،دشن. هدش یراج ممشچ ی هشوگ زا هک یمرگ یاه

ما تمالیش نورد هب یپ میادص هودنا زا دش یم رگم اما

. دربن

ناهد تبقاع دشو هریخ متروص یور هتفرگ یقیاقد

: دوشگ

؟ یهاوخ یم لوپ یچ هساو _

هایس یاهداتعم سح دوب. یریذپان فیصوت دبو سح یتنعل

ره هب ییادگ تسد هک متشاد اهار ملیف نورد هلا وچم



یلک یکوکشم ینحل اب لباقم فرط و دننک یم زارد یسک

دنک. یم میج نیس ار وا

دوخ زا یتح مهاوخ یم لوپ ارچ هکنیا حیضوت

و دوبن قمحا مه نامرآ و دوب رت تخس مه شتساوخرد

دح نیا ات بش همین هک نم لثم یسک هک تسناد یم بوخ

سنج ندرک روج یارب ار لوپ اهنت تسا دولآ درد و هتفشآ

! سب و دهاوخ یم

متفگ: یطلسم ریغ نحل اب یلبق زاحتلا رت نیگمرش

تقو هکهی مرادن یلوپ مدش.چیه راکیب هگید هخآ _بخ

منک. جرخ دش مزاین

جنر نورد زا تدش وهب دوب هدش خرس یباسح متروص

. مدیشک یم

تفگ: دادو ناکت یرس نامرآ

تارب مدوخ وگب یتشاد زاین هک یزیچ ره بخ یلیخ _



. شابن شینورگ و ینوزرا رکف المه .صا مرخب

متفگ: کالهف رابنیا

! مگب وت هب هشن مور هک ماوخب یزیچ هی دیاش _بخ

. هرخب تارب وگب اویش هب _بخ

هاتوک شعضوم زا تشادن دصق مه یا هرذ بشما ایوگ

رابنیا . متفرگ ارباال مرس و متساخرب یلدنص یور .زا دیایب

ارباال ما ینیب . متشادن میاه کشا ندش ال مرب زا ییابا

متفگ: روجنر و مدیشک

دیابن ، دوب نم زا هابتشا دیشخبب مدش. فرصنم کال هشاب _

ملوا ،زا متفرگ یم یسک ره یولج ور مییادگ ی هساک

مدش یتاساسحا هظحل ،هی منزب لوپ زا یفرح متشادن دصق

متفگ. یچ مدیمهفن

مندش رود .لبق متفرگ هلصاف وا زا عیرس و متفگ ار نیا



متروص . دنادرگرب شدوخ تمس و دیشک تدش ارهب متسد

تفگ: هناضرتعم نامرآ و دیبسچ شا هنیس ارهب

ینک یم فیدر فرخزم لوا ؟ تدوخ هساو یگیم _یچ

! ینک یم رارف مشدعب

ورب. دعب ریگب ور تباوج اتسیاو

لدبم قه قه وهب دندوب هدرک ادیپ تراسج میاه کشا

وهب مدنابوک نامرآ ی هنیس تخت ار میاه تسد . دندوب هدش

یدنلب یادص اب منایرگ یادص نامه مداد،اب شله بقع

مدز: دایرف

! راذب ماهنت نک.. ماهر ... نامرآ نک ماهر _

راذب ماهنت مدوخ هبحلا ور نم ،طقف مدرک طلغ النم صا

. مریمب مدوخ درد هب ،راذب

ندمآ ولج یارب رگید و داتسیا شیاج رس هدز کش نامرآ

هک دوب هتفرگ تدش هتساوخان یردق هب میادص . درکن قتال

. دشاب هدیرپ باوخ زا مه اویش هک متشاد متح
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ارزا یشوخ و شمارآ نینچ نیا هک مدوب رفنتم مدوخ زا

و مدوب هدرک بلس مردارب ی هتفرگ اپ هزات کرتشم یگدنز

. تشادن یا هدیاف چیه یتخبدب و رسدرد زج مندوب

اب مدش باریس نتسیرگ زا هک بوخ و مدرب هانپ مقاتا هب

. مدیزخ متخت یور کاندرد یرس

نیا دادواب یمن ارمه سالمم باوج یتح لوپ نودب انوم

. دیسر یمن سنج هب متسد باسح



زا ارم باوخ هکلب مدرشف مه یور ار میاه کلپ هدنامرد

؟ باوخ وک اما دهدب تاجن ریگ نابیرگ لا صیتسا نیا

مراک یراب دنچ و مشورفب متشادن طالمه هعطق کی یتح

نآ هک طالدوب دنبتسد نامه متورث .اهنت مزادنب هار ارابنآ

یآژ هدننار هب مدرک ادیپ ار دادرهم غاب رد هک یبش مه

. مدوب هداد سنا

مروایب ماود نامرآ ی هناخ رد مناوت یم اجک ات دوبن مولعم

دمآ رد بسک مدوخ یارب مدوب انوم ی هناخ یتقو لقادح

ور نآو نیا هب دوبن یزاین لوپ زاغدنچ یارب و متشاد

. مزادنب

یاه همزمز یادص و دوب بش همین هسومین تعاس

، دیسر یم شوگ هب یرانک قاتا زا موهفم ان اویش و نامرآ

نیا هک دوب ینم هتفرگ جوا یادص رطاخ هب انئمطم

. دندوب هدش باوخ یب بش تقو

توکس دشو مارآ ناشیاه چپ چپ یادص تشذگ هک یمک

. تفرگ رب رد ار اضف لک



یور یکلپ دوب هدرک ما هدرزآ هک یدرد دوجو مهاب نم

. متشاذگ مه

و دیخرچ یم مکلپ تشپ راو مدنر زورما یاهدادیور مامت

رپ مماهوا فص رد دادرهم ی هرهچ یزیچ ره زا رتشیب

ما یگدنامرد و ترفن اب شقشع هک یدادرهم دوب. رت گنر

دوب. هدش هتخیمآ رد

متسناد ،یمن دسرب هار زا مه ییادرف متشادن تسود ال صا

لوپ ای مشاب مجاودزا دروم رد نامرآ داهنشیپ نارگن

! داوم دیرخ یارب ما هتشادن

دشو زاب هتسهآ قاتا رد هک مدوب ریگرد مدوخ اب تخس

مداد. صیخشت ار نامرآ یاه سفن یادص

مدش. لیامتم راوید تمس و مدرک هلا چم ار مدوخ

متروص یور ار شتسد دعب، یمک و تسشن مرانک ادص یب

ای مزیر یم کشا زونه دنادب تساوخ یم دیزرل ،ملد دیشک

هن.



درک: همزمز یمارآ یادص اب مشوگ رانک

؟ یراد درد مزونه ؟ یرپ یبوخ _

داد: همادا . مدزن یفرح

؟ ولوچوک یجبآ یدرک رهق نم _اب

: مدیسرپ یباوج ره یاج

دش؟ تثحب اویش _اب

داد: خساپ ریحتم

یچ؟ هساو _هن

: متخادنا یاباال هناش

داد رس دیاش متفگ دموا یم نوتتبحص یادص منود _یمن

دش. تحاران اویش نم ندز

بترم ، دیشک میور و تفرگ تسد هب تخت ی هشوگ ار وتپ

تفگ: و درک



تنت مشدعب . یریگ یم تدوخ هب ور یچ همه ارچ وت _هن

هش! یم دیدشت تدرد یباوخ یم زابور هخی، خی

ارزا ما هنوگ مکحم و دروآ باال متروص یکیدزن ار وتپ

: دیسوب لد هت

؟ مهامیرپ یروخلد نم تسد زا زونه _

مدز: بل یفصو یب مرش اب

تشادن دوجو یهامیرپ ،هگا مریگلد مدوخ تسد زا _هن

و یتحاران ببسم هشیمه . یتشاد یرتمورآ یگدنز

. نامرآ متسه تیراتفرگ

زیر ار شا یکشم و تشرد یاه مشچ و دیدنخ ادص یب

درک:

؟ درک یم درد رتشیب تاناوختسا تمس مودک _

تمس . دیشک رت نییاپ ار شدوخ یمک و دنامن مباوج رظتنم

عورش یدیدش راشف اراب هطقن نومه دشو مخ میاپ قاس

درک. نداد ژ اسام هب



تساوخ یمن دوب.ملد هتفرگ ما هدنخ ومه مدوب بذعم مه

.رس منیبب میاپ نداد ژ اسام ردحلا حتلا نآ رد مردارب

میاج

متفگ: نانز دنخبل و متسشن

مناوختسا یاه هدنوم هت نومه ینز االنیم نامرآ _هسب

! اتتسد ور متفا ینک،یم یم درخ مه ور

وتپ هرابود درک. شوماخ ار تخت رانک دزوابآژرو یمسبت

تخت ی هبل یور زونه هکیلا وردح درک بترم میور ار

و دروآ رد یرازه هاجنپ لا ورت کی شبیج دوب،زا هتسشن

درک: اوجن هتسهآ نم هب هریخ ، تشاذگ متشلا ب رانک

ضحم طقف منک یم تتساوخزاب نداد لوپ هساو نم _هگا

. هئوت هب قلعتم نم رادن و راد همه هن رگم هینارگن

منوت یمن مدادن رتشیب هک شخبب ، شاب هتشاد لا ورت عفالنیا

اما تسین یضار ملد هت مشنیمه مدب، تتسد یدایز لوپ

و زیر زاین ره وت مگیم مزاب ، یشاب روخلد مزا مهاوخ یمن



مینک. ایهم تساو وگب اویش نمای هب یتشاد هک یتشرد

هدش هریخ شا هناچ هب یفیرظ مخا واب مدز یمن یفرح

همشرک و زان مه زاب تشاد اج رگا متشاد تسود . مدوب

نیا مناد یمن اما مداد یم سپ ار شلوپ و مداد یم شلیوحت

اب لوپ یزیشپ رس هک دوب هدروآ مرس رب هچ یتنعل دایتعا

لا ورت کی واب مدوب هتخادنا هار هب ترودک و رهق مردارب

دوب. هتفکش ملگ زا لگ یرازه هاجنپ

،اب مریگب تسد هب هکنیا زا ولبق تفرگ متمس ار سانکسا

تفگ: دیدرت

هک نکن یراک ادخوروت منک، دامتعا تهب ماوخ یم یرپ _

تنوج هب شیتآ مدوخ تسد اب منزب تفوکرس مدوخ هب یه

منز. یم

: دیسرپ کوکشم دشن، ضوع هک ما هرهچ حتلا



؟ هگید ید یم لوق یرپ _

شیاه مشچ موش.حتلا هریخ شا هرهچ رد متسناوت یمن

دوب. هدش نارگن و مولظم هزادنا زا شیب شهایس

ی هدعو نداد و شیاه مشچ نایم نتسیرگن دوب متس

! نیغورد
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متفگ: هلصوح ویب مداد له شدوخ تمس ار لا ورت

! مباوخب ماوخ ،یم نامرآ تنز شیپ ورب وشاپ _

. تشاذگ مرس رانک سانکسا دزو یدنخبل



؟ یراد یلکشم وت منومب مرهاوخ رانک حبص ات ماوخ _یم

: مدیخرچ شتمس و مدز یتلغ

تترپ قاتا زا اویش نم؟وگب ردارب ینک یم فراعت _ارچ

. مشاب هتشاد مقاتا وت هفاضا یوتپ هی منک رکف . نوریب هدرک

درک: همزمز دزو یمارآ دنخبل

.وت منومب ترانک هربب تباوخ هک ینومز ات لقادح راذب _

درد وت اجنیا دایم مدای هک یتقو مباوخب منوت یمن قاتا نوا

. یشک یم

اهنت رخاوا مدش.نیا شوماخ رگید و مدز ینیگمغ دنخبل

یاه هاگن نیمه داد یم مرازآ فرصم زا لبق هک یزیچ

دوب. مندرک کرت و دوبهب یارب نامرآ دیما و نارگن

ار نامرآ درد ورپ نابرهم بلق هک مدوب محر یب یلیخ

منیشیپ یاهدنگ ور یدنگ نانچمه و متفرگ یم هدیدان

تدم نیمه رد مندب دوبن مدوخ تسد ؛اما مدرک یم هتشابنا

اب یتح هک دوب هدیسر فعض زا یا هجرد هب دنلب نادنچ هن



لمحت و بات و تخیر یم مه هب هشیش زور ود یکی عطق

یساسحا و یحور یاهراشف مه یفرط ،زا متشادن ار درد

دوب هدش تلع رب دیزم مدرک یم سح دادرهم تمس زا هک

ره هب تسد شرازآ و محرت یکدنا بلج یارب یتح هک

. منزب یراک

هب مدنلب یاهوم نایم ردقنآ نامرآ مرگ و نهپ یاه تسد

ینارگن همه دوجو اب یک مدیمهفن هک دیخرچ شزاون دصق

متفر. باوخ هب میاه شیوشت و

نادنچ هن قاتا نایم رارق ویب متساخرب دوز یلیخ حبص

یم بآ هب رادگ یب دیابن . مدرک نتفر هبرژه عورش دنلب

زورما نامرآ ، کش نودب لوپ رس بشید ثحب مدز،دعب

هناخ زا سنج ندرک روج یارب هک تشاد ار شراظتنا

. منزب نوریب

دح زا رترید نامرآ زورما و دمآ رد بآ زا تسرد مسدح

زا شلا یخ تساوخ یم امتح دش، جراخ هناخ زا لومعم



. ددرگ هدوسآ نم تباب

مد وره تشذگ هچ نم هب رهظ هدزاود هکات دناد یم طقف

رس نهلا تساوخ یم ملد طقف یرارق ویب درد تدش زا

منک. ارخیلا دوخ صرح و مهد

. مدادن رده ارمه هظحل دز،کی نوریب هناخ زا هک نامرآ

یب تروص هب ورژبل کیکنپ یمک و مدرک شلاوکاله

کدنا و مدرشف متشم نورد یرازه هاجنپ لا ورت مدز، حملا

مدش. جراخ قاتا وزا متشادرب ار دوخ لوپ

هناخ زا جورخ ی هظحل مناد یمن اما دوبن یربخ ردسنلا

دش. مهار دشودس شیادیپ اجک زا قلعم لجا لثم اویش ،

جراخ هنوخ زا ینوت یمن ال صا زورما ؟ هامیرپ _اجک

. هدرک شرافس یلک نامرآ . یشب

یادص واب مدروآ نییاپ صرح رداب یور ارزا شتسد

متفگ: یراد شخ

مرادن زکرمت هک ینود ؟یم مرادن باصعا هک ینود _یم



زا مه مرادرب ور بصم ال نفلت نوا هنکمم نآ وره

یریصن اویش ی هتشذگ زا مکی ومه مریگب هزاجا نامرآ

؟ هدوتس مناخ هروطچ مگب؟ شارب

و دیشک رانک ار شدوخ یمک رد یولج زا هتفر او

تفگ: هتخورفارب

نیمه هدش مه وت یاه ندیشک نوشن طخو نیا رطاخ _هب

یم فیرعت نامرآ هساو ور یچ همه و منیش یم اهزور

! یدیم وجالن تدوخ هساو یروج هچ شدعب منیبب منک،

مداد: خساپ درسنوخ و مدرک زاب ار رد

.طقف هنودب ور یچ همه نامرآ همادخ زا هک نم هشاب _

تسین مولعم ،چیه نکن شزیر همانرب شدعب یور دایز

ایهن؟ هراد تهگن نامرآ

هک داد یم ناشن شدنخبل دز، یشخب نانیمطا یدنخبل



هنخر نامرآ بلق ورد هدرک مکحم ار شیاپ اج یروج

دهاوخن وا اهزا یگداس نیا هب نامرآ دناد یم هک هدرک

هک متشادن یرنه چیه هک مدوب نم نیب نیا .طقف تشذگ

منک. دوخ ریگاپ هشیمه یارب ار دادرهم

تفگ: و تشادرب مدق ورهار تمس یمدق کی نم رس تشپ

نامرآ هنکمم هشن تعاس ،هی هامیرپ درگرب دوز یلیخ _

! هنزب گنز

متشاد ساره مه مدوخ

ارزا مزادنا سپ زا یمک . دوشن ور نامرآ لباقم متسد هک

. مدرک دنلب تسد یسکات نیلوا وهب مدرک جراخ مبیج

کی ودعب مدرک باسح یتسبرد ار یسکات ی هنیزه

. مدیسر انوم ی هناخ هب ومین تعاس

یم ار گنز دیاب مرج وال دوب هدرک ضوع ار رد دیلک

. مدرشف



و دشن یربخ . مدرشف یراب دنچ و متشاذگ گنز یور تسد

. مدرک رارکت اهراب

یشوگ تشپ یشوماخ عاالم یتقو و متفرگ ار شلیابوم

کسیر اجنیا هب ندمآ یارب مدش.نم یبصع رتشیب دیچیپ

نآ مدوب هدیرخ ناج اهارهب رطخ ی همه و مدوب هدرک

دوب؟ یناتسروگ مادک دوبن مولعم مناخ تقو

وهب متشاذگ گنز یور تسد یفعاضم صرح اب

اپ یردق ،هب مدرک دنلب ار گنز یادص دتمم تروص

دش. زاب دشورد دنلب رد کیت یادص هک مدرک یراشف

اه هلپ تقو توف نودب و متسیرگن زاب همین رد هب رواب ان

متفر. ارباال

و مدش هناخ دراو یدنت یاه مدق دوب،اب زاب همین ردباالمه

دش. درگ ریحت طرف زا میاه مشچ

ضحم و دوب هدش هیلخت ومکلا مامت نام کچوک نامتراپآ

دوب. هدنامن یقاب مه یش کی یتح ادخ یاضر



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

234_ تراپ #

خیلا.اب راوید وردو فک یاه کییزاوم و مدوب نم

مدز: بل کش

؟ ییاجک انوم _

مدز. شیادص اهراب شلا بند وهب دماین یباوج

یم کچوک هناخ توکس رد میادص مدش. نارگن مک مک

دوب؟ هدروآ شرس بالیی یقرق رسای دنکن ، دیچیپ

: مدیسرپ یشیوشت قرغ یادص اب

درک؟ زاب مارب ور رد ؟یک هربخ هچ اجنیا _



دمآ یا هنادرم یاه شفک ندز مدق یادص کچوک قاتا زا

. تفرگ جوا نم ناسرت بلق نابرض و

ورات هریت رسای اب شا هطبار اهزور نیا هک دوب هتفگ انوم

یمن نما ان ناکم نیا وهب تسکش یم میاپ شاک دوب، هدش

. مدمآ

ی هناخ راوید جنک هک مدوب هدش هلا چم مدوخ رد یردق هب

. متشادن ار مرس ندرک دنلب تارج و مدوب هداتسیا خیلا

مدق سنلا تمس هتسهآ دشو جراخ قاتا زا صخش نآ

. تشادرب

شدیلک .اب دیشک نوریب شبیج زا یدیلک و تفر رد تمس

. دیخرچ نم تمس و درک لفق یراب دنچ هناخ یدورو رد

ار مناج دوب هدنام مک رد ندش لفق و مدوب هتکس زرم رد

. دریگب

وهب دیخرچ هتسهآ رد یولج اجنامه و دماین رتولج



: دوشگ بل شلا بند

! تسین هگید انوم _

انوم سپ نیز منیبب ، تخادنا ین برع هک ییاج شمداتسرف

؟ یرایم ریگ اجک زا ور تنوج

و مدرک اهر ار ما هنیس رد هدش سبح یاوه مجح مامت

، مترفن مامت اب شیانشآ یادص . متشاذگ ما هنیس یور یتسد

. تخاس یراج مبلق اررب نانیمطا

واب مدش هریخ شیاه مشچ یبآ نایم ساسحا یب رابنیا

: مدیسرپ راجزنا

؟ دادرهم ینک یم راکیچ اجنیا _وت

یتح دشو یسوسحم ان مشخ ش هرهچ دادن،مامت یباوج

. دنتخاب ناج شتروص رد مه شیاه هدنخ

زا ییور ،کی دوبن یگشیمه دادرهم ، مدیسرت شتلا زاح



. مدوب هدیدن لا حبات هک دوب دادرهم

هتت واب خیلا نامتراپآ هدش لفق رد هب مدش هریخ مه زاب

: مدیسرپ هتپ

؟ یدرک لفق ارچ ور _رد

رت راد ناج دمآ، یمن ششاشب هشیمه تروص هکهب یمخا

دش. کیدزن متمس مدق دشومدق

ارباال مرس ما. یمدق کی رد تسرد . داتسیا میوربور

مدید. یم ار شیاه بل .طقف منیبب ار شتروص هک متفرگن

تفگ: یا هنیک رپ نحل دادواب شبل هب یجک سوق

یرب و هشب لطاب نومتیمرحم ی هغیص یتشاد دصق _هک

؟ تدوخ یللت یللی یپ

شیاه بل هب یمظنم ان یاه سفن اب زونه و مدوشگن بل

دش: لیامتم رتشیب متمس شرس . مدوب هتخود مشچ



و یریگب سنج انوم وزا اجنیا یایب یتساوخ یم _هک

؟ یدب اوه داب هب ور ماه ندز ود گس ی همه

.هبتال متفرگ ارباال مرس منکو یراددوخ متسناوتن رگید

هناتسم متینابصع عقاوم رد شیاج یب یاه هدنخ همه یف

متفگ: یبذاک رخف واب مدیدنخ

! اتکی بانج هتفر داب هب هتقو یلیخ _

متفگ: رخسمت واب مداهن ممشچ ریز ار متسد

هیاپ تدوخ هساو یدرک یم راختفا هشیمه هک ییوت _

نم ،هب زادنب نم هب هاگن هی یتسه دایتعا کرت صصختم

؟ مشاب هدرک کرت هک هروخ یم

یاه گر و دوب هدش هتسجرب شیاه مشچ ینوخ یاه هگر

فک دزو دنخبل هنادرسنوخ حلا نیا ؛اب مروتم شندرگ

داد: هیکت راوید هب مرس رانک ار شتسد

یدرک اطخ مدیمهف یتقو مدوخ یوالی وت زور نوا هتدای _



یلو تنهد ات منوبوکب هنودی متساوخ یدش هدولآ هرابود و

دش؟ تشم اوه وت متسد و مدش نومیشپ وهی

هنیس واب متفرگ نوخ هفخ یچ"اما "هک مسرپب متساوخ یم

ریغ هاگن هدز ترفن دش یم نییاپ باالو تدش هکاب یا

. متخود ارهبوا ممیقتسم

دشوبل ینافوط سونایقا هب لدبم شا هنادرسنوخ دنخبل

درک: عمج ار شیاه

هتشادن لقع نوا هک تمنز یم ردقنا ، تمدز یم رابنیا _اما

! تاج رس دایب تا

ینز تیاکش هب ییاج ،چیه تسین دنب اجمه چیه هب تتسد

هدرک شمتش و برض شندرک مدآ دصق هب شرهوش هک

. ننک یمن یگدیسر

یمن دادرهم سوماق رد اه فرح نیا متشاد رواب هک نم

دیایب هاتوک ناطیش رخ زا هکلب مدرک شهاگن روابان دجنگ



. مورب دراذگب و

مخ متروص تمس شرس و دوب مکیدزن مه زونه

شا هدنام هریخ تسد فک هب ونم تفر اوه هب شتسد دوب.

مدش. هریخ اوه رد

دادرهم تسناوت یمن یزیچ دوب،چیه صرق مبلق هت زونه

دوش. ور شنزب تسد هک دنک یبصع یروج ار

و تسشن ما هنوگ یور یرواب لباق ریغ یتردق اب یلیس

. تخیر مه هب التنم داعم مامت

تباصا راوید هب مرمک هک دوب یروط شا هبرض تدش

یم یروج متروص مدش. نیمز شخپ راوید جنک و درک

تسد هدش، تمالیش متروص مدرک یم سح هک تخوس

زا هک ینوخ ی هطساو وهب مدروآ ارباال ما هدش تسس

دش. نوخ هب هتشغآ امامت متسد دوب،فک هدش یراج ما ینیب

اج دوب هتفرگ ارف ار متروص هک ینوخ هراظن زا دادرهم

درک. رظن فرص شمتش و برض ی همادا وزا دروخ



اب دادرهم . مداتفا نیمز یور حلا دشویب نیگنس مرس

نیمز یور مرس رانک و دیرپ متمس تکرح کی

دبایب یزیچ ات تخادنا فارطا هب یهاگن ناساره . تسشن

. دراذگب مرس ریز هک

یور ارزا .شملا تشگرب متمس اددجم و درکن ادیپ یزیچ

. تشاذگ شیاپ یور ار مرس و تشادرب مرس

. تشاذگ مدولآ نوخ ینیب یور و درک هلا چم ار شملا

نامه مداد، یم ناج شیارب هک ییادص نامه دش شیادص

ما ییاهنت یاه بش مامت هک یزوس ورپ نابرهم یادص

یم حبص ارهب بش و مدرک یم یعادت مدوخ یارب

. مدناسر

بل نارگن و درک مخ متروص تمس ار شیاریگ یاه مشچ

دز:

هدش؟ تیروط نزب یفرح ؟ یبوخ یرپ _

نامه دوب.زا ینتساوخ ردقچ شتمادن و ینارگن حتلا



یم شریز اهدعب انئمطم دشو یم رارکت رتمک هک ییاه

دز.

ح هدهاشم وزا منامب حتلا نآ رد اه سلا تساوخ یم ملد

ناکت ار میاه بل اما موشب تذل قرغ شا هچاپتسد تلا

: مدیلا ن مفیعض یادص نامه واب مداد

! نزن نم هب ور تفیثک تسد ، دادرهم مرفنتم تزا _

مین یمک ، مرادرب شیاپ یور ارزا مرس هک مدرک قتال یلک

دادرهم موشب نتساخرب هب قفوم هکنیا زا ولبق مدش زیخ

فعض ساسحا اب هرابود و دیشک شدوخ تمس ار ما هناش

مدش... ولو شیاهاپ یور
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ح هدهاشم وزا منامب حتلا نآ رد اه سلا تساوخ یم ملد

ناکت ار میاه بل اما موشب تذل قرغ شا هچاپتسد تلا

: مدیلا ن مفیعض یادص نامه واب مداد

! نزن نم هب ور تفیثک تسد ، دادرهم مرفنتم تزا _

مین یمک ، مرادرب شیاپ یور ارزا مرس هک مدرک قتال یلک

دادرهم موشب نتساخرب هب قفوم هکنیا زا ولبق مدش زیخ

فعض ساسحا اب هرابود و دیشک شدوخ تمس ار ما هناش

مدش. ولو شیاهاپ یور

متسناوت دشو رتمک ما حیلا ویب توخر تشذگ هک یمک

شنت ارزا شترپسا تک دادرهم . مهدب ممسج هب یناکت

نیمز یدرس هک دوب هدرک نهپ مریز و دوب هدرک جراخ

. درواین درد ارهب مرمک ، کشخ

دادرهم تسد دوب، شیاهاپ یور میاه فتک رسو نانچمه



هگن متروص یور مکحم ار وشملا دوب دنب ما ینیب یور

دوب. هتشاد

و مرگ ی هحیار و دروآ نییاپ هتسهآ مرس تمس ار شرس

شزاونلد یادص ،ابنآ دیچیپ ما هماش رد شا ینتساوخ

درک: همزمز هتسهآ

هدشن بوخ مزونه تدرد رس ؟هگا هامیرپ یدشن رتهب _

! رتکد میرب دیاب

مارآ و مرگ دوب هدش مبیصن هک ششوغآ زا هچمین نامه

دوب.

ان یاهدرد ی همه و دوب هداد خر دنوادخ ی هزجعم ایوگ

یم طیحم رد هک شیاه سفن ی هطساو هب مشکرس و مامت

یم اررپ مشوگ هک هاگیب هاگو هک شنارگن یادص ، دیچیپ

ونیا دندوب هدرک ادیپ مایتلا میاه هناش اب شنت سامت و درک

و دوب هناگیب درد الاب صا ایوگ هدز ترسح و درد رپ نت

هک دندوب ییادص یب یدایرف طقف میاه ناوختسا یوهایه

دننز. یم راج ار یگنتلد



دوب مه همین و هفصن رگا یتح شوغآ نآ رد ندش لح

یم ایند تاملک نیرتریقح هودنا ومغو دوب بوخ ردقچ

دندش.

هسلخ و یشوخ نیا دیاب هک سوسفا و دوب هاتوک هک فیح

هکحاالح تشاد اج شاک ، دیسر یم نایاپ هب تدم هاتوک ی

ی هناهب وهب مدز یم یگدرم شوم ارهب مدوخ االاه

مدش! یم ناهنپ ششوغآ تشهب رد اه تعاس فعض

اجنامه و دیسر یم رس هب مرمع نتساخرب لبق شاک ال صا

مداد. یم ناج هدوسآ ، یدرد ره زا غراف

ضرع رد ما یگنر یایند نآ همه و متساخ یم رب دیاب اما

دش. یم دوبان و وحم اوه رد یقلعم بابح لثم هیناث دنچ

تصرف یتح و دندوب روراب میاه یگنتلد و ترسح زونه

میارب وا نودب هتقو دنچ نیا هک میوگب شیارب مدوب هدرکن

هنوگچ ربخ یب ادخ زا یاهدرد و تشذگ تخس ردقچ



! دندیرب ار اهنت نم ناما

؟ مدرم رهوش ؟هب مدرک یم لد ودرد یسک هچ هب اما

دیاش ؟ تشاد ار نم یرارکت یاهدرد ندینش تقو دادرهم

طقف ونم دیشک یم ار شراظتنا هنابات یب نیلیاش مهاالن

. متشاد ار محازم عنام هی مکح

؛نیا دیشک شتآ ارهب مناج دادرهم یومع رتخد دای هرابود

ار ابوا ندوب یوزرآ هک دندوب رهش نیا رد درم همه

نم ناج مارآ یور تشاذگ یم تسد دیاب تسرد ، دنتشاد

؟ دوبر یم ارم یاهدرد نکسم و

مامت لااب سراهچ نم هک دید یمن ؟ نیلیاش تشادن فاصنا

دیما هب مدیرخ ناج اهارهب تقشم و اهدرد میاه، ییاهنت

نایم شیاهاپ یور ندش اهر ال ،صا شنتشاد ، شندییوب

! وخیلا کشخ ی هناخ نیمه

اراب شنت رطع راب نیرخآ یارب دوشن هجوتم هک یروج



منهذ رد شار هحیار مدرک یعس و مدیشک سفن دوجو مامت

هاتوک نامز نیمه رد هک یتاعفد دادعت شرامش منک، تبث

،زا مدوب هداتسرف ماه هیر قامعا ات یکدزد ار شرطع

دوب. هدش جراخ متسد

هکهب یا هبرض رطاخ هب نم هک درک یم نامگ دادرهم

ندروخ ناکت تردق والش شآ نینچ نیا دوب هدز متروص

ردقچ هک تسناد یم ادخ طقف و متشادن ار ششوغآ رد

هک دوب یلوا راب هک اصوصخم دوب، هتفرگ نادجو باذع

هک تشادن ربخ دوب؛اما هداد ناشن دوخ زا یتنوشخ نینچ

نت نورد و دهاوخ یم انیب مشچ ود طقف ادخ زا روک

رباپ یسورع تدم هاتوک یکیدزن نیا زا متخرک

! دوب هدش

تسد و متشادرب شیاپ یور ارزا مرس ترسح نارازه اب

دش. ادج متروص یور زا دادرهم

هدرک مکرت هک یزور نآ ؛زا مدییاپ ار شتروص یکشاوی

منکو هاگن شتروص رد میقتسم مدوب هدرکن تارج دوب



ریز یاه هاگن هب دوب هدش خالهص نم یاه هاگن مامت

! صقان و هفصن و یمشچ

و ینیگنس یبیجع زرط وهب دوب نم لثم مه دادرهم

مه زا راگنا هک یروج ، دوب امرف مکح ام نایم یمرش

. میدیشک یم تلا جخ

و دوب شدوخ یایند قرغ و دوب هتفرگ یلیخ شا هرهچ

مه کشا هرطق دنچ مدوبن شرانک نم رگا متشادن کش

دش. یم شا هدرم ردام ی هرهچ نیا ینشاچ

ار مدوخ یمک . دوب هدرک تشم شتسد رد مکحم ار شملا

نیا اب راگنا . مدیشک نوریب شتسد ارزا وشملا مدرک مخ

. تفرگ ارباال شرس و دمآ شدوخ هب متکرح

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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لبق هک مدروآ سناش . مدیشک مزاب یاهوم یور یتسد

.شلا مدوب هدرک شا هناش بترم هناخ زا ندمآ نوریب

. متخادنا مرس یور و مدرک زاب ار ما هدش هلا چم

هغیص هک متسناد یمن ونم دوب هدش مرحمان دادرهم ثمال

. دشاب یم رمعلا مادام ام ینیب

هک ینم هک متسناد یم بوخ مه مدوخ و دوب انعم یب مراک

ام ینیب هطبار چیه مدرک یم رکف یوالشی رد زورید ات

هچ مدوب هدیمهف هک وحلا مدوب تحار ابوا درادن دوجو

! تشاد ییانعم هچ نتفرگ باجح نیا تسا ربخ

دزشوگ ارهبوا اهزرم متشاد دصق مه دیاش مناد یمن

دیواک یم مشچ ی هشوگ زا ارم جاو و جاه هک دادرهم منک.

تفگ: ش هتفرگ یادص واب درواین تقاط هرخ باال



تاهوم دوب ینوخ ؟ ترس ور یتخادنا ارچ ور شلا _نوا

هش! یم فیثک

! دوب میاهوم نارگن ،اما دوبن مرارق یب ولد مدوخ نارگن

ابوا یتبحص مه هب یلیامت هک مهدب ناشن هک ابحیتلا

،متفگ: مرادن

نیمه دیاب متفر یمن هنوخ هک تخل یچ،رس هک هرخ _باال

! هگید مدرک یم رس ور

ینیب هدنهد رازآ توکس تفر. ورف رکف دیچورد رب یبل

رد نتسشن یارب یا هناهب دزو یم قوذ رد یدایز ام

. متشادن ار شرانک

ات متشاذگ نیمز یور یتسد ما ینطاب لیم مغر یلع

ار میوناز دادو ناشن شنکاو هلصاف بال دادرهم اما مزیخرب

. دوشب معنام هک تفرگ تفس



سامت نیا زا ملد هت دنکن روصت هک مدیشک بقع ار میوناز

دور. یم جنغ

تفگ: دوب،کالهف اج اپرب شتروص رد یتحاران در زونه

. مراد تراک نیشب _

دز: بل ثکم یتاظحل دعب

. مسرپب یلا وس هی ماوخ نک،یم هاگن متروص وت افطل _

باوج درس و مدرک ناهنپ ار ششزرل ، دیزرل میاه بل

مداد:

تفرح ، منزب دید ور مدرم رهوش تروص مرادن تداع _

! نزب ور

تاملک نآ ندرک ادا هک تسناد یم ادخ طقف تاظحل نآ رد

هتسشن ضغب هک مدرک یم وهچقتالیی دوب تخس ردقچ

. دنکن ور ار ملد تسد ، میولگ رد

: دیسرپ همدقم یب



یب ردقنا وت هک منک رواب ینعی ؟ تشاد تقیقح تاعدا _

تدوخ هبحلا ندش اهر زور دنچ هکاب یتسه هدارا

؟ یدش هدولآ هرابود

هراشا اههکوا یگداس نیمه هب مدوخ هبحلا ندش اهر

. دیمهف یمن ار نیا دادرهم و درک،دوبن یم

یمامت لصا ورد تسا نیا طقف رما رهاظ هک تشادن ربخ

یب هک تشادن دوب،ربخ هدش دوبان ینم هزور دنچ یایند

او داوم نیمه یتح و تشاذگ یم تخس ردقچ ندوب وا

دوب هتسناوتن میارب ار شندوبن زا یا هیناث مه، هدنام

دنک. ناربج

نحل .اب متخاب یم ار مدوخ دیابن دوب،اما درد رپ مبلق

متفگ: یا هیانکرپ و روجنر

و یدرکن رواب ور مفرح زونه .وت جبلا ردقچ بجع _

یدش یم نئمطم ،هگا یدروآ متروص یور نیابالور



؟ یدرک یم راکیچ

تفگ: دزو یدنخلت

. متشاذ یمن تا هدنز اعطق مدش یم نئمطم _هگا

زونه هک دوب نیا رطاخ هب دوب یلیس هی تباوج طقف هگا

دگل و تشم هساو مه ینوج هچرگ . مدرکن رواب ور تفرح

! یرادن

نودب . متفرگ تسد هب میاهوناز و متفرگ وا ارزا مهاگن

متفگ: مناخرچب شتمس ار متروص هکنیا

وت! هب منوا ؟ مگب غورد دیاب ارچ _نم

؟ هراد وت هبحلا یقرف هچ مشابن ای مشاب داتعم ثمالنم

نم تسرپ رس مدب. باوج وت هب دیاب هک یتسه هراکیچ وت

. هربخ مااب هرابود فرصم زا منوا و تسه نامرآ

یم یسک ،هن مهدب همادا ور مفرصم هرابود تساوخ ملد

طسو ،نیا هراد یطابترا یسک وهنهب هشب نم عنام هنوت

نم؟ هساو یدش شآ زا رت غاد ی هساک ارچ وت



تسد . دروآ موجه متمس و دیرپ شیاج اهزا هدز نج لثم

یاج . مدرک عمج ار مدوخ و متشاذگ مشوگ یور ار میاه

درک شتوش یدایز تدش واب تفرگ فده ار ما هلوک نم

. راوید تمس

میاج زا سرت واب مدرک هفخ ار مغیج یادص

ندز فرح تارج و دوب هدش یشحو یربب نوچ . متساخرب

. متشادن

مرس تشپ راوید هب راچان .هب تشادرب مدق بضغ اب متمس

عمج شچم رود ار ما ینوخ شلا نامه ی هشوگ . مدیبسچ

دش، تخس ندیشک سفن دشو گنت مندرگ رود درک،شلا

دز: هرعن دنلب و هرابکی هب

هچ ینود !یم قمحا یشب دوخ رس وت ینک یم طلغ _د

؟ هشب جراخ تنت زا یرامرهز نوا هک مدیشک یتبیصم

ور اهزور نوا کت کت هکات مدنک نوج ردقچ ینود یم

؟ مینک یرپس



تندوب داتعم یگیم نمو یوربور یداتسیا اه ندوک لثم

؟ هراد نم هب یطبر هچ

؟ ناه ؟ هراد طبر یک هب سپ

! تخود مه هب ور نومسآ و نیمز تنداد کرت هساو یک

موود وت ندرک کرت دیما هب ور اه هظحل کت کت یک

؟ دروآ

اب هیرامرهز و داوم یچ ره زا وت تندش رود هساو یک

هدشگال بارخ ی هلحم نیا یاه یقاس التاهو کت کت

؟ لوپ اب نوشیکی و درک هفخ روز اب نوشیکی دشو زیو

؟ هرادن یطبر نم هب یگیم تقو نوا

یچ؟ ینعی یراودیما ینود یم یتنعل وت

دز: دایرف رت شارخ شوگ و رتدنلب

هدب! ونم باوج ، یضوع وشن _الل

؟ ینود یمن ای ینود یم



سفنت مندرگ رود شلا راشف و دوب هدیبسچ راوید هب مرس

متشاذگ یشلا هقلح یور ار متسد دوب. هدرک تخس ار

منک. شرت لش یمک مناوتب هکلب

نییاپ هب وور مدرک جک ار مرس هلصوح کالهفومک

. متفرگ
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ےتداعس _ منبش #

237_ تراپ #

هک ییادص اب رابنیا دشو رت ناج یب دادرهم بضغ مک مک

: دیسرپ نوزحم ، دیزرل ویم دوب نیگمشخ زونه



یم کرت وت هک متشاد ،دیما یرپ مدوب هدش راودیما _نم

ور تلوق دوز ردقنا ،ارچ هامیرپ یدوب هداد لوق ینک.وت

؟ یدرک شومارف

درک؟ یم تبحص یرادافو و دیما و لوق زا یسک هچ نیبب

یب اراب یگدنز هب مکدنا دیما ی همه هک دوبن وا دوخ رگم

ینیمز هب مدوب هدش لدبم ونم دوب هدز مخش یمحر

! فلع و بآ ویب کشخ

هک دوب هتخیر مه ماهب هرابود دایتعا ندیمهف زا یردق هب

هک تسا هدنام مک مندرگ یور شملا راشف اب دوبن هجوتم

دنک. ما هفخ

. گنت مسفن ودش زیربل مربص

یغاد ی هروک لثم هک شتسد یور و مدروآ ارباال متسد

دشهب ثعاب مدرس یاه تسد سمل . متشاذگ تخوس یم

دنک. اهر ار یشملا هشوگ و دیایب شدوخ

مدیشک ار متسد . مدرک ناشیاهر دنلب و دندش دازآ میاه سفن



. دادن سپ ار متسد اما

و دوب هدش شدوجو یندشنراهم شتآ رب یبآ متسد نادنب خی

دشو ضوع مه شا هتخورفا رب یاه مشچ حتلا یتح

. تفرگ یرامخ زا یحرط

شتسد نایم ار میاه تشگنا رس مکحم و دوب نییاپ شرس

دوب. هتشاد هگن

زا تساوخ یم وملد تشادن یفیرعت مه نم زور حلاو

هانپ وا دوخ هب طقف و طقف یگتسخ و یگف کال همه نیا

. مربب

یا هرطق یتح ادابم هک مدرشف مه یور تفس ار میاه بل

دوش. اهر میاوه هب رس نامشچ زا کشا مه

تسناوت یمن ،ارچ دیزرل مبلق کیرات ی هشوگ نایم یزیچ

دنک؟ اهر ار متسد

تساوخ یمن و دوب هتسشن شلد هب مدرس تسد سامت ارچ

؟ دوشب مامت

؟ دوب هدش گنتلد مه وا دنکن



نم رواب دوز ،لد مدرشف مه یور یکلپ . تشادن ناکما هن

مداد. یم شبیرف یهاو دیما اب نیا زا شیب دیابن تشاد هانگ

نوچ مدش، شیاه تسد راصح زا متسد ندرک ادج یخلا یب

نامه و حتلا نامه .رد تسا هدیاف قتالیب متسناد یم

متفگ: یشعترم یادص ،اب هاتوک هلصاف

یبوخ یلیخ نم قح رد منک،وت یم لوبق بخ یلیخ _

تزا یدرک روج و عمج ور ردبرد داتعم .نم یدرک

. منونمم

یتساوخ یم منود یم دوب.هچ تلد وت هک یتین ره حاالهب

ینک تباث ور تدوخ هیقب ایثمالهب یدب نوشن ور تدوخ

یدب.ای ماجنا ینوت یم مه بوخ یاهراک ننودب همه و

ینک، فاص نم ورات هریت تشونرس وراب تباسح هکنیا

وت هکهب ییاجنوا ات هدوب هک یروظنم ره رهحلا،هب هب

،هگا یداد ماجنا نسحا وحن هب ور تا هفیظو دوب طوبرم

بندلا ورب ،حاالمه هطوبرم نم هب هدوب مه یراک مک

نیا ،زا تسه ترظتنم هک تدزمان غارس و تدوخ یگدنز

! هطوبرم مدوخ هب هگید شدعب اجهب



تسد هب راشف اراب ما هناچ رابنیا دزو سپ ار متسد

یمن نم رس بالیی دادرهم ات زورما هکنیا .لثم تفرگ

. تفرگ یمن مارآ دروآ

: دیرغ صرح واب دیباس مه ور ینادند

ماک دالشلئ متفر اجک و متفر یک واب متفر ارچ نم هکنیا _

هنک. یمن ضوع ور زیچ چیه اما تسه یصخش ال

تسین طوبرم نم هب وت لئاسم هک نکن دومناو یروج سپ

هک یطلغ ره تدوخ هساو ینوت یم یتحار یلیخ و

یدب! ماجنا هشک یم تقشع

و مترهوش ؛نم هشیمه یارب رابکی نک، ورف تشوگ وت ونیا

مه بآ ناویل هی ینم هزاجا نودب یرادن قح یتح وت

نیچمه ایب یتفیب هار تدوخ هساو هک هسرب ،هچ یروخب

. یشاب داوم یقاس بندلا رد هب ورد یا هلحم

یم ور تاپ ،ملق هامیرپ تسین راک رد یرکذت مه دعب یرس

ردقچ تسام نم هی ینودب ات هنوخ ی هشوگ یتفیب منوکش



! هراد هرک

ناکت ار مرس و مدیدنخ دنلب اورپ ویب هناروسج

انتعا یب مدش غراف شنداد صرح و ندیدنخ زا یتقو مداد.

متفگ:

! یرادن نم اب یتبسن چیه مگ؛وت یم مزاب متفگ راب رازه _

هک یدرک ،یخلا نکن شوخ هراپ ذغاک هکیت هبهی ور تلد

نوا روطچ مدیمهفن و دوب غاد مرس شیپ سلا راهچ نوچ

مدروخ ور تبیرف دشو یراج نومنیب هرخسم ی هغیص

؟ ینک مماخ ینوت یم مه زاب

کزینک زا یکی ومنم یبرع خیش هی وت یدرک روصت ای

منک؟ لمحت ملد رو ور هگید نز اتنچ هک تاه

کحضم ی هغیص نوا و یایم رصع زورما نیمه ال صا

زا رتزیزع هک نامرآ نوج هنهب رگم مینک یم لطاب ور

یقاب اتکی نادناخ هساو وربآ هرادن دوجو مارب ایند وت نوا

راهچ دایب هامیرپ مسا هکات مرایم نوترس ،بالیی مراذ یمن



! هزرلب نوتنت نوتس

ثحب و اتکی راختفا رپ یلیماف تسین هک یکلا رهحلا هب

سهلا! دنچ و نیدنچ یوربآ

هب شزیمآ تنطیش یاهدنخبل نامه رهحیتلا یاج مه زاب

تفر ماباالرت هناچ یور زا شتسد و تشگزاب شتروص

نامه ، درک شتسد فک مااب هنوگ شزاون هب عورش و

تفگ: شدولآ ترارش یاه مشچ و دنخبل اب روط

یم رکف یچ مینک.ره شخسف ایب رصع هئوت اب قح _هرآ

! دایمن ام راک هب هغیص منک

تدقع منکو رکف رتشیب نامرآ داهنشیپ ور هرتهب مرظن هب

! هیزاب سول و هداتفا واپ تسد یلیخ هگید هغیص منک.

یم تقو درک؛نوا دقع دیاب طقف ور وت لثم یشومچ رتخد

نیا زا یکی مه دیاش و مدوخ یمسر رسمه یش

اه! کزینک

؟ یروطچ فقس هی ریز هرفن هس یگدنز ابهی یتسار



؟ نیلیاش نمووتو

هرتخد یلیخ بصم ،ال یسانش یم هک ور مومعرتخد

،یلو هشاب هتشاد یلکشم منود یم ؛دیعب هیتحار و یزورما

ینک.. راک رتشیب تدوخ ور دیاب ، یقلق وتدب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

238_ تراپ #

تدقع منکو رکف رتشیب نامرآ داهنشیپ ور هرتهب مرظن هب

! هیزاب سول و هداتفا واپ تسد یلیخ هگید هغیص منک.

یم تقو درک؛نوا دقع دیاب طقف ور وت لثم یشومچ رتخد

نیا زا یکی مه دیاش و مدوخ یمسر رسمه یش



اه! کزینک

؟نمو یروطچ فقس هی ریز هرفن هس یگدنز ابهی یتسار

؟ نیلیاش وتو

هرتخد یلیخ بصم ،ال یسانش یم هک ور مومعرتخد

،یلو هشاب هتشاد یلکشم منود یم ؛دیعب هیتحار و یزورما

! ینک راک رتشیب تدوخ ور دیاب ، یقلق وتدب

ادج ما هنوگ یور زا شتسد و متفر رت بقع یمدق

و متشادرب مدق ییاریذپ ی هشوگ کچوک هرجنپ تمس دش.

ی هزات یاوه زا یمجح . مدوشگ ار هدرپ نودب ی هرجنپ

لباقم ار ما هتفرگ یرگ هنوگ و مدرک قاشنتسا نوریب

. متفرگ اوه یدورو ریسم

نوفدم و هدرم تاساسحا اب ماگمه رابنیا . متشگرب شتمس

مدز: بل ما هدش

کدی ناخ.وتو دادرهم شبحاص شیر خیب دب _ملا

نوا هک نیمه . تومع رتخد ینوزرا رهوش مسا ندیشک



هسب. نم یارب ینک کاپ نم زا ور یتنعل تبسن

شهار نم تسین مهم یراد تمواقم و رازآ دصق مه رگا

خسف هساو تدوخ یاپ اب منک راکیچ منود یم بوخ مدلب

! یایب شندرک

مه دشوا ثعاب ینم هتفرگ وحلا تخادنا باال ییوربا

دوش. وحم شتروص نایم دنخبل و دریگب رارق ریثات تحت

بل مرانک نکمم ی هلصاف نیرت هاتوک دشواب مکیدزن

هرجنپ رانک یتناس دنچ یوکس ارهب شجنرآ . داتسیا هرجنپ

: دناخرچ ددرم ار شمشچ کمدرم و درک دنب

بآ هب ور تدوخ یرضاح هک یرازیب نم زا ردقنا ینعی _

؟ هشب هتشادرب تور زا نم مسا ات ینزب شیتآ و

نیمز یور ارزا مگنر یکشم ی هلوک و مدش مخ

. مدرک شنازیوآ ششود یور و مدناکت ار شکاخ . متشادرب

یساسحا چیه .نم تسین ترفن ای نتشاد تسود ثحب _

دای یگچب زا مگب.طقف تارب شتیفیک ای تیمک زا هک مرادن



. هشابن مدرم لا وما یور ممشچ متفرگ

فرح مامت و دوب هدش نامیشپ اما دنزب یفرح درک زاب بل

دوخ هب یناکت ماه. مشچ نایم دش هریخ و هاگن دش شیاه

هناور رد تمس و مدادن شیاه ندز دید هب یلا مداد،جم

: مدرک همزمز هاتوک و تسشن رد لفق هب مهاگن مه مدش.زاب

. مرب ماوخ یم تسین بوخ حملا نک زاب ور رد نیا _ایب

یتمواقم چیه نودب و دمآ نوریب شا یگدز تام زاژتس

درک. زاب میارب ار ورد دیشک نوریب شبیج ارزا دیلک

هداتسیا رد یولج دق مامت زونه شدوخ اما درک زاب ار رد

شا هرهچ دید هک ارم یکاش هاگن دوب. مجورخ عنام و دوب

: تفرگ متروص تمس شار هراشا تشگنا و درک عمج ار

هک ردقچ ره منک یم تجح مامتا تاهاب مراد هامیرپ _نیبب

مه ردق نومه هب مدوب توافت یب هگید لئاسم ی هرابرد

چیه هب تقو چیه هگید ما. یدج عوضوم ینیا هرابرد



چیه غارس هگید ال .صا راذن لحم نیا وت ور تاپ یا هنوهب

سنج ندرک لدب درو ینک یم ورن.یخلا یداوم یقاس

و یدب شرافس تحار یلیخ هک هکشاول و کفپ دیرخ

هگا ینود ؟یم تتسد فک نراذب و ینک باسح ور شلوپ

ای دایم ترس هچبالیی دایب رد بآ زا یضوع فرط

هش؟ یم یچ نیرب ول ندرک لدب درو عقوم هکنیا

متفگ: و متخادنا یاباال هناش هنادیق یب

یاه مدآ تاقوا رتشیب ابیرقت . مراد تداع نم تسین _مهم

ابثملا راذب ال .صا ندموا رد بآ زا یضوع مفارطا

نایاپ ات لقادح ییاباب هی دوب رارق مدب، حیضوت تارب

نومب هشیمه ات متفگ شهب ، هنومب مرانک میدوبهب ی هلحرم

یم غورد ؛یلو هرادن ربخ هدنیآ زا نوچ هنوت یمن تفگ

یارب یردق هیچ.هب هب یچ تسنود ویم تشاد ربخ تفگ

قشع هب ندیسر بات و بت ووت تشاد هلجع نتفر

شیا هتفه یود هدعو نومه نایاپ ات لقادح هک دوب شدیدج

. دوبن رظتنم

یم رکف و مدوبن سلا راهچ رت، بقع میدرگرب ممکی راذب



شیدوبان یوت شدوخ هک یتشونرس رطاخ هب لقادح مدرک

؛ هشاب بندملا ای هشاب منارگن هشاب تحاران یمک هلیخد

زا نم هک دوب نیا بیجع مرس. وت هروخب شندوبن تحاران

انوم و ینومهم هبهی مدش هدیشک یگراوآ و یتخبدب رس

نوا اما مراذب اپ یتنعل قاتا نوا هکهب درک مراداو

یشایع و سوه رس وزا دوب هدرک جرخ لوپ ، سکعرب

هدروخ دضحلا یروجدب نم ندید واب دوب هدش رضاح

دوب..

: دیرغ و درک توف یبصع و دنلب ار شسفن

هک یفرخزم ره هتعاس !ود هامیرپ وش هفخ هگید _هسب

، یتخود و یدیرب تدوخ هساو و یتفاب مه هب تساوخ تلد

؟ یربخاب یچ ؟زا ینود یم یچ وت هخآ

یمک رد لباقم وزا متفرگ تسد ارهب شیوزاب راچان هب

. مدنار رت فرطنآ

یمن یزیچ مه تقو .چیه منود یمن یچیه _نم

،حاال هدوب فرب وت مرس کبک لثم هشیمه . متسنود

! مرب راذب



.اب تسشن رد یزلف و درس ی هریگتسد یور هک متسد

رس یور ار شتسد تشپ دشوزا کیدزن متمس باتش

. دنابسچ نم ارهب شا وهنت تشاذگ ما هناش

هک یروج ؛ دندوب هدرم نامنیب یاه هلصاف و دوب مکیدزن

ار شیپ و سپ هب نتشاذگ مدق تردق و مدوب هدش جلف

هتخیمآ مه رد ناممرگ و درس یاه سفن هک یروج . متشادن

دوب.

مد وره تفرگ یم ارم ناج توکس دزونیا یمن یفرح

درک. یم مرت تسس

لتق زا رتمک تکرح نیا رامیب و گنت لد مدآ کی یارب

یم هچ ادیش نم هکاب دوبن هجوتم دادرهم و دوبن دمع

درک.

متشاد غارس هک حیتلا نیرت نوزحم واب دوشگ بل تبقاع

درک: اوجن

مر یم نک روصت .وت مشابن وطالین یلیخ تدم هی دیاش _



شوخ و قشع یپ

یدب مه نیا زا رتدب یاه لا متحا ینوت یم یتح . مینورذگ

ور ترواب نم اما ینک یمن رواب منود .یم متنارگن نم اما

یقاس اهو مدآ نوا رود مهاوخ یم تزا طقف ؛ مهاوخ یمن

وهگا هروتسد تسین شهاوخ . یشکب طخ ور سنج و

نومه زا مش یم روبجم ینک یشکرس مه زاب یاوخب

هی منک تسبح منکو هدافتسا یتسه یرارف شزا هک یتبسن

! هسرن یرشب ینب چیه هب تتسد هک هشوگ

تفر.اب نیب زا ییایور ی هلصاف ونآ مدیخرچ شتمس

مدز: بل یبصع ما ییاورپ ویب تحاقو مامت

نیا .اب سنج ندرک روج غارس مر یمن هگید نم هشاب _

شغارس هک مسانش یمن مه یسک یتخاس وت هک یعاضوا

تدوخ سپ یدیرب زاعملاومدآ ور متسد مرب.حاالهک مه

نک..! روج مارب

یرس فسات واب درک خارف ار شگنر شوخ یاه مشچ



داد: ناکت

یدوبان هب رمک یهاوخ یم اجک ،ات هامیرپ هتخس شرواب _

؟ یدنبب تدوخ

ش ریز ارکالهف متروص یور هدش شخپ رف یاهوم هتسد

متفگ: و مداد له ما ینوخ و هدش هلا چم لا

مرارقیب درد..! یمهف یم مراد .درد تسین بوخ _حملا

هنک،نیا یم زگ زگ مدوجو مامت مراد بلق شپت ما، هتفشآ

وت هک ییاه فرح هنوسر یم بل هب ور منوج هراد درد

هر. یمن مرس الوت صا ینز یم

تفگ: درسنوخ و مارآ و تفرگ یزاب ارهب شبل

نودند . رخب نوج هب ور یتخس مکی نک. لمحت ور اهدرد _

یم رس هب اهدرد نیا رمع زور هی هرخ باال راذب رگیج ور

هسر.



ار هناخ رد مدش قفوم رابنیا و مدز یدنخزوپ صرح اب

: مدرک رارکت بل ریز رخسمت .اب میاشگب

نینود یم هچ امش ننز.هخآ یم ور فرح نیمه _همه

نوا نیدوب نم یاج هیناث هی شاک . هرذگ یم نم هب یچ

بناج هب قح نینوت یم گنشق یروج نیا مدید یم تقو

دینک. تبحص

واپ متفرگ وا زا .ور مدرکن شهاگن راب نیرخآ یارب

موشب ریزارس اه هلپ زا هکنیا زا .لبق متشاذگ ورهار نورد

. متسیرگن شا هتفرگ ی هرهچ وهب متشگرب بقع ،هب

ورد دوب خرس شتروص دوب. هداتسیا رد بوچراهچ نایم

یم یبیجع مغ شا هرهچ دوب.زا رو هطوغ شدوخ عملا

وابوا تفر یم دوب زا نم ریغ یرگید سک ره هک دیراب

. دوشگ یم شلد زا هدقع و درک یم یدردمه

غارس هک ینحل نیرت محر یب واب مدوب هدش گنس نم اما

: مدرک همزمز متشاد

نوا شلبق یلو ورب یرب یاوخ یم هک یا هرد منهج _ره



عورش دیدج یگدنز هی مهاوخ یم نک.نم لطاب ور هغیص

همه ماوخ .یم هشابن ما هتشذگ زا یرثا چیه شوت هک منک

هتشذگ نیا زج مه وت هنافساتم منکو اجچلا هی ور هتشذگ

! درک تفذح دیاب و یا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

239_ تراپ #

دعب مدز نوریب هک نامقباس ی هرفن ود کچوک نامتراپآ زا

راپسهر نام هلحم تمس و مدروآ ریگ یسکات یلطعم یلک

مدش.

رد مدوخ تولخ رد یمک و مدش هدایپ رت لبق ریسم نیدنچ



. مدرک ندز مدق هب عورش هدز ناراب یاه نابایخ

ما هتفرگ رگ یاه هنوگ بوطرم و کنخ یاوه هک یمک

دشو شکورف منمن منورد مغاد بت درک شزاون ار

یضعب دیابن هکنیا ؛ثمال اهزیچ یلیخ زا مدش نامیشپ

. مدنابوک یم شتروص رد هنامحر یب اهار فرح

، غراف ووا مدوب قشاع ؛نم میدوبن یکی هک نمووا

دیاش هچ .رگ مروآ درد ارهب شبلق هنوگنیا هک دوبن شمسر

نامه زا دادرهم و دشاب نم تاروصت طقف همه اه نیا

یشومارف داب ارهب زیچ همه نامتراپآ زا جورخ هظحل

نامتخاس نامه لخاد ار نم تارطاخ و ونم و دوب هدرپس

دوب. هتشاذگ اج

مدوخ یفصو یب ترسح واب متفرگ شوغآ ارهب میاهوزاب

و درس هنوگنیا رخآ ی هظحل شاک ؛ مدرک شنز رس ار

ثکم هاتوک یتاظحل یارب شاک . مدرک یمن ابواات گنس

شفرح دیاش . مدرک یم شهاگن رتشیب یمک و مدرک یم

.کی منیبب ار وا مناوتن وحاالحاالاه دشاب هتشاد تحص

هچ درک،نیا یمن داجیا مهافتءوس سک چیه یارب هک هاگن



ترسح دشو رادیدپ نم رد رخآ ی هظحل هک دوب یتساسخ

. تشاذگ یاج رب نم رد ار وطالین هاگن کی

کی یولبات رود .زا مدرک جک ور هدایپ تمس ار مریسم

شتمس دیدرت درک.اب ییامندوخ کچوک ابیرقت ی هناخوراد

مدش. دراو و متشادرب یکچوک یاه مدق

یوپماش کی دیرخ اب متفرگ میمصت و مدش نامیشپ شلوا

منک. میلا تسام ار هیضق هدننک مرن

یولج هک یناوج درم و هناخوراد رهظ رس یتولخ اما

متسوپ ریز ار تارج یمک دوب هداتسیا اهوراد ی هسفق

درک. قیرزت

یور سانکسا دنچ و متفر رتولج یسوسحم ان شیوشت اب

: مدرک همزمز فیعض یبل ریز و متشاذگ زیم

! لودامارت قرو _هی

روتینام زا هک دوب یلا یرس یپ شساوح همه هک ناوج درم



درگ شیاه مشچ و تشگرب متمس دش، یم شخپ یکچوک

: دوشگ بل ریحتم دش.

. نیتفرگ هابتشا ور اجنیا راگنا مناخ؛ مناج _

. مشاب طلسم دوخ هب مدرک یعس و مدیزگ لخاد ارزا مبل

شوناز ور یحارج هک هتقو یلیخ مردپ . مدموین هابتشا _هن

یم مورآ نکسم نیمه اب طقف هدیدش شدرد ،االشن هتشاد

االن اهتنم دوب. هدرک زیوجت شارب رتکد یرابی هش،بقالمه

وهن مینک هعجارم بوخ رتکد هبهی میراد ور شلوپ هن

رگراک مشدوخ هنک، شمورآ هنوت یم ییوراد چیه

... هنومتخاس

درسنوخ و دیرپ مفرح نایم یوطالین هریخ هاگن کی دعب

: دیسرپ

؟ ینک یم فرصم هتقو _دنچ

تسد اراکشآ روط وهب دیرپ مرس زا قرب شلا وس نیا اب

. مدرک ارمگ میاپ و



هاگن کی اب یسک ره هک دوب هدیسر ییاج هب مراک ینعی

؟ دربب ما هدولآ نورد هب یپ تسناوت یم یحطس

: مدیسرپ ینازرل یادص اب

سدح مرهاظ زا امش هک هحضاو ردقنا نم لکشم ینعی _

یتسد هی نیتساوخ هکنیا ای مراد یدرد هچ نم هک نیدز

؟ نینزب

یفن ارهبعالتم شرس دزو یزوسلد رس زا یدنخبل

یس هک دیمهف دش یم یتشگنا رس باسح کی داد.اب ناکت

. دشاب هتشادن رتشیب سیلا وجنپ

یسک رگا و هرادن یداریا چیه امش رهاظ اقافتا . مناخ _هن

مناخ هنزب سدح یتح دوب حملا دوب نم یاج یرگید

. تسه راچد یلکشم هچ هب امش لثم ییابیز و ناوج

یم یعس هک ییاه غورد یتح و نوتنایب نحل زا طقف نم

اب هنازور نوچ دش نشور مارب هیضق نیفابب مه هب نیدرک

یعس مه انوا هک متسه هجاوم امش لثم یانووج زا یلیخ



درد نودند منود یم ،هچ دنشارتب امش لثم دالیلئ دننک یم

و.. یحارج و درد ورس

ربص ومک دیشک هت درم یاه یگناچ رپ زا ما هلصوح

متفگ:

نوا یدیم حاال هیچ مدرد یدیمهف هک بخ.وت یلیخ _

ورایهن؟ صرق

. تشادرب مدق اه هسفق تشپ تمس دشو رت قیمع شرثات

هظحل یارب . تفرگ جوا مبلق شپت و مدیسرت یمک شتسار

هب تشپ نآ دنکن منک. کرت ار هناخوراد عیرس متساوخ یا

. دنزب گنز یسک

هاگن اب هارمه متاروصت وربخالف تشگرب دعب یتاظحل

. دنابوک یا هشیش نیرتیو یور ار صرق هیفس ردنا لقاع

یاج متشم نورد ار صرق دیدرت واب مدرک شهاگن روابان

نیا هنهب شیاه ینار نخس اهو ییوجزاب نآ مداد.هنهب

دنکو تمواقم رتشیب یمک متشاد راظتنا . شنداد او دوز



. دنزب ما هنیس درهب تسد

رپوس کی ارهب مدوخ هلصاف وبال مدرک باسح ار شلوپ

. مدرک یرادیرخ یندعم بآ یرطب کی و مدناسر تکرام

یتولخ و دنلب هچوک کی نایم وزا مدرک ضوع ار ریسم

یبسانم لحم و دوب رباع یب هچوک ی هنایم . مدرک رذگ

دوب. مفیک زا صرق نآ ندرک جراخ یارب

هدایپ و مداد نییاپ هب یرطب بآ زا یا هعرج اراب صرق

هک یخزرب طیارش .عفالاب متشادرب مدق یلصا نابایخ تمس

یمن یسنج چیه هب متسد دوب هدرک تسرد میارب دادرهم

. متخادنا یم هار ار مدوخ راک اه صرق نیمه اب دیاب دیسر

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #
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یبسانم یشورف وتنام یاه هزاغم باالرت نابایخ ود یکی

. دنتشاد یبوخ یاه جارح لصف نیا الرد ومعم و تشاد

و هداس گنر مرک یوتنام اه یجارح نیمه زا یکی زا

زا حبص هک یلوپ نامه واب مدرک باختنا یحرط شوخ

یرادیرخ مدوخ زادنا سپ زا یمک و مدوب هتفرگ نامرآ

هک دوب نیا شتیزم نشور و گنر مرک یوتنام . مدرک شا

درک. یم نایامن رتمک ار ما یرغ دادوال یم مناشن رترپ

شلا کی مه نامه واب دوب هدنام یقاب ملوپ زا یمک طقف

پ نورد مکدنا یاهدیرخ و مدیرخ ینشور یبآ دنلب و هداس

سوبوتا راوس تقو توف نودب رابنیا و مداد یاج کیتس ال

. مدناسر هناخ ارهب مدوخ و مدش

ورد بسانم شفک تفج کی ندرک روج دوب هدنام طقف

یمن هک هزات نادنچ هن ترپسا یناتک .اب مدیدج پیت روخ



! تفر دادرهم یومع رتخد رادید دشهب

هناخ هب نامرآ اتاالن انئمطم و دوب هدش مرید یباسح

هدش تفج هناخ رد لباقم نامرآ یاه شفک دوب. هتشگزاب

دوب. هدمآ رد بآ زا تسرد مسدح ، دندوب

ملا بقتسا هب ینارگن اب نامرآ لومعم قبط و مدش هناخ دراو

دمآ.

؟ یداد یمن باوج ور تنفلت ارچ ؟ یدوب _اجک

متفگ: و مدیشک نوریب میاپ ارزا میاه یناتک یگتسخ اب

غولش ردقچ سوبوتا ینود ،یم نامرآ یراد یتاعقوت _هچ

! مداد یم باوج مملیابوم حاال راد و ریگ نوا دوب.وت

: دیسرپ واکجنک و تخادنا متسد نورد ی هتسب هب یهاگن

؟ تتسد وت هیچ _انوا

یدنخبل هتسهآ و مدیرخ یاه کیتس پال یور تسشن مهاگن

دوب. هدیسر متسد هب هناهب دوخ هب دوخ مدز.



ارزا هتسب و دمآ رتولج شکراولش و پات نامه اب نامرآ

. تسیرگن ار شنورد و دیشک نوریب متسد

تفگ: یتام دنخبل اب ماوت دشو ضوع شهاگن گنر

؟ یتساوخ یم لوپ نم زا انیا هساو _

لوپ یروظنم هچ هب یتفگن لوا زا ارچ مگنشق یجبآ بخ

! دیرخ یزیچ هک هشیمن هک رازه هاجنپ اب .هخآ یاوخ یم

و دیشک نوریب ار وشملا وتنام نادجو باذع و یتحاران اب

تفگ:

. دنتسه هداس و کیش مردقچ _

زا یئزج یگدز مرش تقو دنچ .نیا متخادنا نییاپ ار مرس

دوخ زا ارم نایاپ یب یاه غورد ونیا دوب هدش نم

درک. یم رجزنم

دیشک شوغآ ارهب مرس یا هدزمغ یهاگن واب دمآ رتولج

نیشن هت شنورد مغ هک ییادص .اب دنابسچ شا هنیس وهب



درک: همزمز نانک چپ دوب،چپ هدش

لوپ تهب مدیسرت یم بشید نک رواب . هامیرپ شخبب _ونم

مدرگ یم رب راکرس زا رتدوز هبنش جنپ نیمه ال .صا مهدب

یزیچ ،ره دیرخ میر یم ییاتود نومدوخ تلا. بند مایم و

زا ردقچ یرپ ینود مرخ.یمن یم تارب تساوخ تلد هک

هی دیرخ هساو مکچوک رهاوخ هک ما هدز تلا جخ مدوجو

ونم تفرگ لوپ نم زا یتلا جخ هچ اب یلومعم سابل تسد

. متشادن شهب ییاه نظءوس هچ مهفن

هکاب درک یمن ارم رکف داد. یمن همادا رگید نامرآ شاک

تساوخ یم دشوملد یم هلا چم رتشیب مبلق شا همزمز ره

دسر. ارف مگرم

مشچ زا رود هب هتسهآ و مدروآ رت نییاپ یمک ار مرس

. مدرک کاپ میاه هنوگ ارزا کشا یاه هرطق نامرآ

ور شج وعال دوب سابل و وتنام نتشادن نم درد شاک

و دوب هدش مگ رد رس کالمف سوسفا دوب.اما مردارب هب ندز



مشوغآ رد اهار یگتفشآ نیا هک دوب یدادرهم کالف سار

دوب. هتشاذگ یاج رب هشیمه یارب

درک: همزمز مه وزاب دیسوب هناردارب ار مرس

! مهامیرپ شخبب _ونم

هنامیمص نامرآ . متشادن ندز یارب مه یفرح ، مدزن یفرح

درک: تیاده هناخزپشآ تمس و تفرگ ار متسد

هلصوح حلاو زورما اویش . روخب ور تراهن نیشب _ایب

. متفرگ اذغ نوریب زا تشادن یزپشآ ی

ارهب مدوجو یرکف یا هظحل یارب و متسشن زیم تشپ

ناشیاهزار تاقوا رتشیب نامرآ و دادرهم . دروآ رد نایلغ

و تفچ دادرهم ناهد ابیرقت و دندرک یم لقتنم مه ارهب

. تشادن تسب

نم ندش وربور و انوم نامتراپآ ی هیضق زا نامرآ دنکن

درک یم ارجا ار رتائت نیا ادمع و دوب ربخ اب دادرهم و

! میایب مدوخ هب نم هک

و بآ میارب مادم و دوب هتسشن یلدنص یور ملباقم نامرآ



اراب اذغ نآ مدیمهفن ونم درک یم فراعت وساالد غود

. مدیعلب یتقشم و درد هچ

: مدیسرپ کش دشاب مامت هک اذغ

؟ تسین شزا یربخ تساجک اویش یتسار _

درک: یتوافت یب هب رهاظت و تخادنا یاباال هناش

. هریگب شود هتفر همومح _

دنخبل تنطیش ابو مدرک نامرآ عضو رسو هب یهاگن

دورو لبق مدز یم سدح نامرآ عضو رسو زا مدز.دیاب

. تسا هدوب ییاهربخ هچ نم

ار مدنخبل ، دوشب مرادانعم دنخبل هجوتم نامرآ هکنیا زا لبق

مدش. جراخ هناخزپشآ وزا مدرک روج و عمج

دراو و مدرک هدافتسا مامح رد شروضح و اویش دوبن زا

مدش. شقاتا

نارگ و دنرب یاهوتنام فیدر یتقو و مدوشگ ار شدمک



یوتنام دش. نازیوآ ما هچول و بل زا بآ مدید ار شتمیق

؟ اجک راد کرام یاه سابل ونیا اجک نم هداس و مرک
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مدرک یم نت اهارهب نیا زا یکی رصع زورما رگا

و مدرک یم یرادوربآ دادرهم یومع رتخد لباقم یباسح

. مشورفب رخف یلک متسناوت یم

عف دیاب و دوب یعقوت رپ یمک اویش یاه سابل ندیشوپ یلو

یم هدنسب شیاه شفک زا تفج کی نتفرگ ضرق الهب

. مدرک



رس رتشیب لبق وزا مدرک شیاه شفک دمک هب یهاگن

. دوبن لباق مدوخ تیعضو الاب مدش.صا رت هدروخ

مدش یم رظتنم دیاب هک متشاد شفک تفج کی هراومه نم

.اما منکب مدیدج شفک هبحلا یرکف دعب دوشب هراپ ای هنهک

دوب سکول و هدروخن تسد یاه شفک زا ینویسکلک اجنیا

هدیدن اهمه یشورف شفک رد ار شریظن نم یتح هک

. مدوب

دوب هدز غیت بوخ ار شا قالیب ردپ هدوتس یاقآ دوب مولعم

! دوب هدرک فیدر شدوخ یارب یطاسب دنبو نینچ نیا هک

مه شملا گنر هکاب یکیش و دنلب هنشاپ شفک تفج کی

ار شقاتا ابود هلصاف وبال مدرک باختنا تشاد یناوخ

یم ار شا هزاجا مدعب مدش. مدوخ قاتا دراو و مدرک کرت

. متفرگ

رسو یارب حرط و هشقن نارازه و متسشن متخت یور

نیلیاش اب یتقو رصع هک مدیشک مرهاظ و پیت و لکش

یتح . مشاب هدرک تام شیک ار وا یباسح موش وربور

یراب هد زا رتشیب متشاد ار ناشندز دصق هک ییاه فرح



. مدوب هدرک هرود

دادرهم چم هک یتقو نامه .زا متشاد ار نیلیاش ی هرامش

ساسح مدوب هتفرگ شیومعرتخد اب ندرک تچ ردحلا ار

ابیرقت و مدوب هدرک هریخذ یکشاوی شا هرامشو مدوب هدش

. مدرک یم کچ ار شلیافورپ زور ره

هکنیا زا ودعب متفرگ ینازرل یاه تسد اراب شا هرامش

متفگ: یا هفاضا فرح و هیشاح نودب داد. باوج

بقال یرایب اج هب ونم منک یم رکف . متسه هامیرپ _سالمنم

هتفر مشلا هب هرفن راهچ ترفاسم ابمه راب هی

!.. دادرهم یا هغیص ونز نامرآ رهاوخ . میدوب

یمک هک متفگ یسنجدب و دیکات اب ادمع ار رخآ ی هلمج

: مدیسرپ کش واب دزن یفرح . مهدب شرازآ

؟ اتکی مناخ ور نم یتخانش _

تشپ رناژیشا ورپ اسر یادص ثکم یا هظحل دعب

: دیچیپ طخ



زا ور ردارب و رهاوخ امش هش یم هگم . تمتخانش _هرآ

درب. دای

داد: همادا دزو یکیش ی ههقهق

یزاب یبهذم هکشخ و راوطا اداو نوا اب اصوصخم _

. نیدروآ یم رد نوتدوخ زا هک ییاه

ریشمش هدشن یزیچ زونه دادرهم یومع رتخد هکنیا لثم

متفگ: یذوفن ورپ یدج نحل دوب.اب هتسب ور ارزا

! رصع زورما . تمنیبب ماوخ _یم

داد: باوج هلصاف بال

ایب! ما هیاپ هشاب _

کیپ داهنشیپ هبوا راگنا هک داد باوج ینامدوخ یروج

: مدرک همزمز درس . مدوب هداد هناخ هرفس ای کین

؟ _اجک

اج! نومه ایب نیسانش یم هک ورانیا دادرهم ترامع _موا،

مداد: خساپ ریحتم



رابت و لیا هناب منک تبحص تدوخ اب اهنت مهاوخ یم _نم

! دادرهم

تفگ: مدوخ زا دیلقت وهب دیدنخ هاتوک

وت اهنت مدوخ رصع . تسین اجنیا ترهوش ردام سرتن _

؟ یکوا ، تمنیب ،یم متسه هنوخ

راب مداد.هنهب همتاخ ار سامت صرح واب مدادن ار شباوج

ی هناخ رد شیومع رتخد حاال نیمه زا راد وهنهب دوب

دوب، هدرک قارطا اجنآ و دوب هتخادنا رتچ دادرهم یردپ

نم ایوگ و دوب اه فرح نیا زا رت یدج هیضق هکنیا لثم

... مدرب یم رس هب یناتسمز باوخ رد

_ما هدازیرپ #
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ای ندز ونیب مدوب هداتسیا دادرهم یردپ هناخ رد یولج

هب رداق و متشاد یدایز ناجیه . مدوب ددرم گنز ندزن

کی نیلیاش اب ییورایور سرتسا . مدوبن شندرک راهم

شا هداوناخ رگید یاضعا هک متشاد ار نآ ساره ، فرط

. دنشاب هناخ مه

هک مدرک اعد اعد ملد ورد مدرشف گنز یور یتسد

. دشاب اهنت هناخ رد نیلیاش اعقاو و دشابن راک رد یغورد

یشسرپ چیه نودب مدز یم سدح هک یزیچ نآ زا رتدوز

راشف ار شنینهآ و گرزب رد یمک دش. هدوشگ هناخ رد

. متخادنا هناخ طایح هب یهاگن ومین مداد

ناش هناخ طایح نورد یاپ و مدرک اهر هنادازآ ار مسفن

وسلا یلک نامرآ موش جراخ هناخ زا هکنیا زا .لبق متشاذگ

یاوه ملد هک مدوب هتفگ شباوج رد مه ونم درک مباوج و



منک.دیاب تولخ ارابوا بشما مهاوخ ویم هدرک ار مردام

هناخ ارهب مدوخ شدعب و مدرک یم هاتوک ار اجنیا مالتاق

. دوشن راکشآ مغورد هک مدناسر یم مردام ی

یط ار لیوط یشرف گنس ریسم دوب هک یتنحم ره هب

نیرخآ یارب . مداتسیا نامتخاس یدورو رد یولج و مدرک

ار مگنر یبآ وشلا مدیشک میاه سابل یور یتسد راب

یگتسارآ رد اهنت متروص شیارآ . مدرک میظنت مرس یور

زورما متشادن دصق ال صا و دوب هدش خالهص میاه مشچ

. مهدب ناشن راد باعل و گنر هزادنا زا شیب ار مدوخ

بوسحم هداس و کیش یبیکرت و دوبن دب لک رد مه مپیت

دش. یم

مدش.هب هناخ دراو هنابلطاود مدوخ و دماین ملا بقتسا هب یسک

هناخ لیکش و گرزب رایسب هناخ،سنلا هب مدورو ضحم

و درک مریگلفاغ تمیق نارگ و سکول مزاول و بابسا اب

. متخاب ار مدوخ رتشیب مداهن مدق رتولج هچ ره

هلصو یا هداوناخ نینچ یارب نم هک مدرک یم سح بقال

اب امن رصق ی هناخ نیا نایم زورما یلو مشاب یروجان ی



. مدرک سمل ار ارجام تحص دوجو مامت

زا لبق شاک . مدرکن تکرح رگید و مداتسیا یا هظحل یارب

نیا النماب متفر.صا یم اج نیا زا دنیبب ارم یسک هکنیا

همادا یارب دادرهم هک رتهب نامه . متشاد یفرح هچ اه مدآ

باسح هچ ره دوب هدیزگرب ار شیومع رتخد شیگدنز ی

. میدوبن وفک نموواابمه مدرک یم

زادنارب زا تسد دشونم کیدزن تشپ زا یمدق یادص

. متشادرب هناخ لیامش و لکش ندرک

زا یکی شتسد ی هراشا اب یسح ره زا یراع و کشخ

: تفرگ هناشن ار سنلا طسو هرفن ود یاه لبم

. تشیپ مایم االن نیشب _

مدرک تعاطا سوبع و یدج ماکال شدوخ بقاعتم مه نم

متفر. ورف تحار و مرن یاه لبم نآ زا یکی ی هشوگ و

و نهپ ناجنف ود یواح هک ینیس کی اب یقیاقد تشذگ دعب

ناجنف کی دنک فراعت هکنیا نودب و تشگزاب دوب هاتوک



رانک شدوخ یارب ناجنف کی و تشاذگ نم لباقم ار هوهق

تشاذگ

علض رد ونم دوب هرفن هس مدوب هتسشن نآ یور هک یلبم .

شتسار تمس ی هشوگ مه نیلیاش . مدوب هتسشن شپچ

داهن. شیاپ یور یاپ و تسشن

وا یمشچ ریز و مداد ناکت سوسحمان ار ممشچ کمدرم

و تشادن یقجو و قجع پیت هتشذگ .لثم متسیرگن ار

هدرک نت رب هداس ماکال حرط اب گنر یکشم یمهرس

دوب.

تمسق ورد دوب رتداشگ یمک شراولش یاه هچاپ تمسق

یاه هناش دوب،رس کانبسچ و بذج ماکال سابل رمک

شسابل ی هیقب و دوب زاب بجو کی دق مادک ره مه شسابل

و دوب هداد ارباال شگنر یلسع یاهوم دوب. هدیشوپ ماکال

دوب. هدرک عمج شرس باالی شک اب

و هحیار شوخ رطع و میتشادن مه زا یدایز ی هلصاف

ماکال ار شجنرآ دوب. هدرک اررپ ما هماش شتمیق نارگ

ما هوهق ناجنف دادوهب هیکت لبم یبوچ ی هتسد هب کیش



درک: هراشا

هش. یم درس روخب _

وبل متخادنا ناجنف تایوتحم ی هریت گنر هب یهاگن

: مدوشگ

! مرادن _لیم

تفگ: دزو یضیرع دنخبل

رت یبل روخب پولق کی لقادح ، هشیمن هک ییاریذپ نودب _

. یشاب هدرک

مدرک زارد ناجنف تمس یتسد . متشادن ندرک فراعت تقو

اراب شرس زا یا هعرج . مدنابسچ مناهد ارهب شا وهبل

فعاضم ار مماک یخلت و دوب خلت شا هوهق . مدیشون طایتحا

درک. رت

یثکم یدعب دشو قیقد ما هرهچ یازجا نایم هفاکشوم

درک: همزمز وطالین



تارییغت اه عقوم نوا هب تبسن ، یدش ضوع ردقچ _

عقوم نوا زا ممکی یدش. فیحن الرغو یمک . یراد یدایز

و دوب دایز وحتلا روش انلبق همدای ، یسر یم رت هتخپ اه

هلصوح ویب مورآ .امااالن دیبنج یم تشوگ رسو یمک

؛رد هتشاد رییغت یلیخ متیرهاظ .پیت یسر یم رظن یب

. تسین ییادتبا یدایز انومز نوا لثم عقاو

اقیقد متسناد .یمن مدادن یباوج و مدرشف ارمه میاه بل

! بیرخت ای تسه دیجمت و فیرعت نیلیاش تافیصوت

تفگ: دادو ناکت جک ار شرس

هک یریگ مشچ یرغ ال دوجو اب هتفر مه یور _یلو

هک تاه مشچ حتلا اصوصخم . ییابیز مه زونه یتشاد

هنک! وداج ور لباقم فرط هنوت یم تحار یلیخ

ی هتسب زیم یور دشوزا مخ شمرف شوخ مادنا ابنآ

ار راگیس زا خن .کی تفرگ تسد ارهب یجراخ راگیس

میاه مشچ .هب تفرگ یزاب هب شتسد ورد دیشک نوریب



تفگ: یرادانعم و مهبم وابحتلا درک هراشا

. مرادن داقتعا وداج هب نم یلو هرگوداج تاه مشچ _

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

243_ تراپ #

داد: همادا دادو شیوربا هب ییانحنا

نیرت تخس . مدقتعم راکتشپ هبتالشو رتشیب تفگ هشیم _

بخ هتبلا هشو یم رسیم یراشفاپ اهمهاب نکمم ان

و گر و تلا صا هاگیاج زا ینایرج رد بوخ مه تدوخ

درک. یشوپ مشچ هش یمن مه هشیر

نیمه شرخآ تمسق زا یلو مدیمهفن ار کالشم لوا تمسق



یرپ هرجش ار شدوخ یرترب لیلد هک مدرک طابنتسا ار

ریز ارم نوغاد و برد ی هداوناخ و تسناد یم شتهبا

درب. یم وسلا

یسفن ، مدرک رت لش یمک ار وشملا مدرک امرگ ساسحا

متفگ: و مدرک اهر

ور یحطس ییاه فرح نیا ندرک لدب درو تقو نم _هن

مشچ حرط زیلا ونآ ییابیز یسررب یارب اعطق وهن مراد

. مدموا اجنیا هب میاه

ره هرتهب و مشاب هتشاد یمهم ییاه فرح منک یم رکف

! بلطم لصا رس میرب رتدوز هچ

شیاه بل دوب هدروخ شکجرب رد هک دادرهم یومع رتخد

درک: همزمز و دمآ شک هدنخ هب

. هئوت اب قح _هرا

یزاب هب شا هدیشک یاه تشگنا نایم هک یراگیس خن

تفگ: و تفرگ ملباقم ار دوب هدش هتفرگ



. متسین شلها هگید هک .نم هبوخ تشمارآ هساو ریگب _

شنتفرگ وزا مدش هریخ ملباقم راگیس خن هب بجعتم

: مدرک اوجن تینابصع یاه هیام ابهت یمک . مدیزرو عانتما

. متسین یراگیس نم اما منونمم _

داد.لثم رس ار شیاه هقهق دنلب و دیشک بقع ار شتسد

هلصوح حلاو لباقم فرط هک ینامز رد ندیدنخ هکنیا

یثوروم هداوناخ نیا رد دشاب هتشادن ینامرد و تسرد ی

دوب.

درک: ادا شا هرخسم یاه هدنخ نایم

واال. هبیجع _

رب یعس رابنیا دمآ. رد هزرل هب میاه بل صرح زا مک مک

: مدیرغ هدروخ .اج متشادن مشوج و صرح مدرک ناهنپ

؟ هبیجع _یچ

خال شدنخبل و دیشک شا هتسب یاهوم ی هلا بند هب یتسد



دش: رت هصا

یم وگب شتسار . هشابن یراگیس اما هشاب داتعم مدآ هکنیا _

یمن نم یدرک یم رکف هکنیا ای ینک رهاظ ظفح یتساوخ

هیچ؟ هب یچ منود

هیرگ ریز منزب دز یم ملد طقف یتحاران و صرح تدش زا

هک ییادص .اب دوبن یبسانم تصرف نیلیاش لباقم ،امااالن

: مدیسرپ ، دیزرل یم یتحاران زا

؟ مراد دایتعا نم هک هتفگ تهب دادرهم _

تفگ: دادو ناکت ار شرس نانیمطا اب

یتشاد راظتنا هنکن ؟! هگب دیابن ارچ . هتفگ نوا _هرآ

اب هارمه و هنک نوهنپ زاعملاومدآ ور تدایتعا ی هیضق

هک هرخ ؟باال هسرب تمدخ تیراگتساوخ یارب شا هداوناخ

عوضوم . داتفا یم نییاپ ییاوسر تشت نیا زور یچ،هی

قح وت ندرک درط درک. شنوهنپ هشب تسین هک یکچوک

یگدنز یارب هک هراد قح ،نوا تسه دادرهم یعیبط



باختنا ور راد هداوناخ سملاو هرتخد هی شکرتشم

ع هچمین هی دادرهم ینومز هی دیاش . تسین یبیجع هنک.زیچ

چیه ییابیز زج ،وت هدوبن قیمع اما هتشاد تهب یا الهق

یاج مه یا هگید درم ره دیاش یرادن یا هگید نسح

شلد تیلگشخ شدعب دشو یم تبذج تدم هی دوب دادرهم

درک. یم تاهر دزو یم ور

اهر ور وت تدایتعا نیمه رس هک هتفگ مارب شدوخ دادرهم

هچیزاب یام هداوناخ یمان شوخ و رابتعا ی هلئسم درک.

داب هب یتسه هیخب لها هک هچب فلا هی وت رس تسین هک

هرب...
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منک راتفر راقو واب مناخ هناخ نیا رد مدرک یعس هچ ره

هتشاد زکرمت مدایتعا زا یشان یاه یرارق یب یور و

: مدیرپ کالشم نایم هلصوح ویب هتفشآ دشن. هک دشن مشاب

هن .نم تدوخ هساو فابن مه هب هوای ردقنا هشاب .. هشاب _

منکو ایحا ور دادرهم قشع و تبحم هک مدموا اجنیا

مهاوخن تقو چیه و متسین . متسه یراگیس منکوهن شظفح

یاعدا امش لثم یلو متشاذگ رانک ابیرقت مه ور داوم . دوب

یراگیس هچ اهزور نوا همدای بوخ نوچ ، مرادن یکاپ

تزا مدموا اجنیا نم میرذگب . یدرک یم دود راگیس تشپ

دزمان نوا هکهب منک سامتلا مدیاش منک منک،انمت شهاوخ

! هرادرب مرس زا تسد هک یگب تزیزع

: دیسرپ نوگرگد و هدرک زیر یمشچ

؟ هتشاد تاهاب یراک دادرهم هگم _

و یخیلا یب زاف ارهب مدوخ مه ونم دوب هدش تالیف تقو

مدز. یسکلیر



مداد: خساپ یزومرم ی هدنخ نماب رابنیا

سوبحم ینامتراپآ هی وت یتعاس هی ور نم زورما _هرآ

هدنوم یاو هغیص ایبونیا مگ یم شهب یچ دوب.ره هدرک

هر. یمن ششوگ وت نک خسف ور

شهب ینوبز هچ هب منود .یمن یسرپب شدوخ زا ینوت یم

نم هک هتسرد . هشاب مور شمسا هگید مهاوخ یمن نم مگب

مشاب هتشادن یباسح و تسرد ی هداوناخ و تیعضو دیاش

یمدمد و زاب سوه درم هی مسا هک هراد روز اعقاو اما

. هشاب مدآ ور رهوش ناونع هب جازم

درک: همزمز موهفم ان بل ریز صرح دزواب یدنخ زوپ

هسر.. یمن تشوگ هب شتسد هک سا هه هبرگ هیضق _هرآ

نیا هب دیابن مداد. همادا مه وزاب مدز ندینشن ارهب مدوخ

و دوخ راثن هک ترپ و ترچ .مک مدمآ یم هاتوک اه یدوز

! دوب هدرکن ما هداوناخ

وعالهق قشع ؟ هدوب رابجا رس زا نوت جاودزا یتسار _



؟ هدوبن راک وت یا

تفج مه ارهب شیاهاپ دزو مه ارهب شگنشق ژتس

دادن: باوج کش و مخا درک.اب

وت النم .صا یسرپ یم هک هیلا وس هچ هکهن.نیا همولعم _

ور جاودزا ثحب هک دوب دادرهم نیا مدوبن جاودزا رکف

مدش. دنم عالهق شهب مک مک مه ونم دیشک شیپ

زونه مرهاظ درک،اما نوزحم ارتمالیشو منورد شباوج

همزمز ماهفتسا واب مداد ارباال میوربا دوب.یات اج اپرب

: مدرک

لوا هک تسه یا عالهق روج هچ واال.نیا مگب _یچ

ی هغیص تسین رضاح یمقر چیه تحت دادرهم نوتیگدنز

هنک. لطاب ور نم

رانک رد هک ینک تلصو یدرم اب یدش یضار روطچ وت

؟ هراد مه یا هغیص نز هی وت

و کت زا یلو تفر یم یدوبک هب مشخ طرف زا شا هرهچ

دوب: هتفاین ات



مک رهحلا هنک.هب یم محرت تهب الدب منود یم _هچ

شدعب . تارب دادرهم مسا ندیشک کدی تسین هک یراختفا

مراد تسود . متسین هتسب ینهذ اب دیقم رتخد هی نم

هتشادن ما هدنیآ رسمه ی هتشذگ هب یراک و مشاب رکفنشور

شوخ اهو تنطیش هی ینومز مههی نم دوخ املسم . مشاب

.رد مریگب هدرخ دادرهم هب منوت یمن و متشاد ییاه ینارذگ

هک یمیمصت ره هراتخم شدوخ مشرضاح حلا دروم

یراک هشیمن رابجا و روز هکاب یدید . هریگب هراد تسود

. یتسنوتن وت هک روط نومه درب شیپ زا ور

ار شتایدنرچ و ییوگ فرخزم ی هلصوح رگید

وزا متفرگ تسد ارهب مشفک اب هدش تس فیک . متشادن

: متساخرب لبم یور

دنیام نپا هتخت هب منزب هک مدش.امش لا حشوخ تتاق _زامال

رد تزا هنازجاع هراد ورب دادرهم شیپ تفرح و یتسه

زا هگید هنک.نم ماهر ینزب فرح شاهاب منک یم تساوخ

کاپ یگدنز هی مراد تسود مدش. هتسخ هدولآ یگدنز نیا



منک. عورش دادرهم نودب ور

یم اعقاو شاک دوب، یکی مبلق ی هتساوخ اب میاهاعدا شاک

.اما تشاد یدرد نودب و رتهب یگدنز دادرهم نودب هک دش

و قشع نماب جر هب جر و دوبن یندش هک سوسفا

دوب. هدش نیجع دادرهم نتساوخ

یفیرظ مخا اب رابنیا دزو هرگ مه رد ار شیاه تسد

تفگ:

شدعب دش خسف هب یضار رگا منز یم فرح شاهاب هشاب _

هاگن مه ترس تشپ و ،ورب نودب هدش مومت ور یچ همه

. نکن

خسف هطوبرم شدوخ هب طقف هک یتلع ره هب انب هک مه رگا

یور یباسح چیه و نکن یزادرپ ایور تدوخ شیپ درکن

تسود مدوجو مومت وراب دادرهم .نم نکن زاب دادرهم

رت گرزب یلیخ یاه عنام نوا اب ندش یکی یارب و مراد

مشچ . دراد دوخ یاج هگید هک منک،وت یم دوبان و وحم مه



ریز ینوت یم هک نکن رکف ،یلو تسرد . نراد وداج تاه

هساو وداج نیا ،زا ینزب ربنایم تدوخ هساو و یرب یبآ

تنهد ی همقل زا رت هدنگ هک نک هدافتسا یسک ندرک مار

. هشابن
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مداد: خساپ هنادیق یب

هک یگ یمن هگم منک. یم شیراک حاالهی هشاب _

داوخ یم دادرهم و سا وعالهق قشع رس زا نوتجاودزا

نیا هنک،سپ باختنا ور بسن و لصا سملاواب رتخد هی

هیچ؟ هساو ووال لوه و ینارگن همه



یبصع . دیدزد نم ارزا شهاگن و تفرگ نادند ارهب شبل

دهد. ملیوحت هک تشادن یباوج و دوب هتفشآ و

متفگ: و مدرک بترم مشود یور ار مفیک

نوتمحازم ، نیتسه رفس مزاع راگنا مرب نم هگید _بخ

. ییاریذپ زا نونمم . مشابن

مه ارزا شیاه تسد ی هرگ و درک زاب همین ار شناهد

: دوشگ

؟ ینز یم فرح ترفاسم مودک _زا

متفگ: یا هناحتاف نحل واب تفکش ملگ زا لگ

داوخ یم دیاش ؟ تسه رفس مزاع هتفگن تهب دادرهم هگم _

یم یباسح هرفن ود رفس یگدنز هنک.لوا تزیارپروس

. هبسچ

تفگ: مومغم دشو هریخ یا هشوگ هب هتفر او



امتح هشاب مه .رگا تسین راک وت یرفس هتفگن یزیچ _هن

هراد. شیپ رد یرفس ییاهنت شدوخ

هتخیر مه هب یروج مرخآ ربخ زا دادرهم یومع رتخد

و شین زا ارم رخآ تاظحل هک تفر شدای لک هکهب دوب

دنک. دنم هرهب شاه هیانک

یدازآ و هزات یاوه ورد مدز نوریب ناشیاه هناخ زا

. مدرک ندز مدق هب عورش

ی هناخ رد هک ییاه فرح یرس کی هک تسا تسرد

هیضق ندرک شاف .لثم دنازوس ار ملد دش لدب درو دادرهم

هک یجاودزا ،ای دادرهم طسوت نیلیاش شیپ مدایتعا ی

رطاخ هب دوب هتفگ هکنیا دوب، هدش مدق شیپ نآ رد دادرهم

هب نیلیاش یعالهقی هیضق یتح وای هدز ارم دیق مدایتعا

هدش مامت ار زیچ همه دیاب و دوب یدج ماکال هک دادرهم

اب متسناوت یمن ونم دوب یردق فیرح نیلیاش ، متسناد یم

ار نیلیاش هکحلا نیمه منک،اما مرن هجنپ و تسد وا

و یکبس سح مدوب هتخیر مه ارهب ووا مدوب هدرک بلقنم

م نیا دعب دادرهم هک دوبن مهم میارب ال صا و متشاد یرتهب



دیاب و دوب گنت دنک،متقو یرکف هچ شدوخ شیپ التاق

داب ارهب زیچ همه .دیاب مدیسر یم مردام ی هناخ هب رتدوز

عالهقوزا نیا یور متسب یم مشچ . مدراپس یم یشومارف

تاجن ؛هب مدرک یم رکف مدوخ مههب یمک دیاب سپ نیا

ما. یگدنز

.ملد متفرگ ار مردام ی هرامش و متفرگ تسد ارهب منفلت

ماش یارب متساوخ وا وزا دوب هدرک یزبس همرق سوه

ییاهتشا یب رس زا بش نآ هک ییاذغ نامه . دراذگب راب

. مدوب هدرک شدر

متشاذگ یاج نیلیاش یارب ار شا شنت رپ قشع و دادرهم

مدش. هناور یلصا نابایخ تمس یرتهب وحیلا سح واب

وجالنیم منهذ رد هتسویپ یلا وس اما دوب هدش رتهب حملا

رفس زا نیلیاش درک؛ارچ یمن میاهر یا هظحل دادو

ار وا ارچ ، دورب تشاد دصق اجک ؟ دوبن ربخ اب دادرهم

رتخد تسد تساوخ یم دنکن دوب. هتشاذگن نایرج رد

ودرگ تسوپ رد نم یاه تسد لثم ارمه شیومع



.. دراذگب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

245_ تراپ #

رتخد و دادرهم اب مرادید نیرخآ زا یهام راهچ هس

مامت اب ینامز ی هزاب نیا .رد تشذگ یم شیومع

بناج زا یربخ چیه ما یندشن راهم ِیاه یواکجنک

یمن دای دادرهم زا هناخ رد مه نامرآ یتح و دوبن دادرهم

درک.

ونماب دوبن یمک نامز دادرهم زا یرود لا سراهچ

ههام راهچ یگنتلد نیا سنج ؛اما مدوب هتفرگ وخ یگنتلد



اب همقر چیه و تشاد یمیظع توافت شیلبق یاه لدم اب

یم بیرف ار مدوخ اهراب . میایب رانک متسناوت یمن شندوبن

هدش مامت زیچ همه و هرادن یشزرا نم یارب رگید هک مداد

یم رثا یب میاه نیرمت ی همه دیسر یم هک بش ؛اما تسا

یور شرانک یوال رد هک ییاه بش نآ دای دشوهب

یرارق یب ِیاوآ مدناسر یم رحس ارهب حبص شناوزاب

ترسح و درک یم کوک ار یگنتلد زاس هرابود مبلق

دش. یم اررپ میاه بش مامت شنتشادن

رگید شدعب هدرک روگ ارمگو انوم دادرهم هک یزور زا

یارب یلوپ مه یفرط .زا مبایب یدیدج یقاس متسناوتن

یاه صرق نامه اب مدوب روبجم و متشادن سنج ندیرخ

رد یدایز ییاه فده منک. مارآ ار ممدوخ نک بارخ هناخ

هک ییاج ات صرق فرصم ناش ققحت یارب و متشاد رس

روط هب نتشاذگ رانک اما مدوب هدرک دودحم متسناوت یم

مدرک هچقتالیم وره دوب لیف ترضح راک ومکلا مامت

دمآ. ےمن رب نم زا یلعف طیارش رد

و درک یم فعش اررپ مدوجو هک یزیچ اهنت اهزور نیا

رد ندش لوبق مدیشک یم هشقن یلک شیارب مدوخ تولخ رد



هچ نم زا ندناوخ سرد هک متسناد یمن زونه دوب. هاگشناد

هاگشناد هب مدورو هک نیمه اما دنک یم اود ار یدرد

هتسناوتن شنامز رد ونم دوب نامرآ یوزرآ نیرتگرزب

دوب. ما هزیگنا نیرتگرزب مشخبب ارهبوا یداش نیا مدوب

و هداس یگدنز رد دادرهم ی رسوهلک ندش ادیپ لبق

ششوپ و مکش زا تاقوا رتشیب یتح نامرآ نامرقحم

ونماب دروآ رد ارم لیصحت جرخ دزات یم شدوخ

. مدوب هدرک لا مدگل ار شیاه یتشذگدوخ زا مامت مرارف

ییاه ترارم زا هشوگ هی مدش یم لوبق هاگشناد رگا حلا

مه یلوبق هب ندرک رکف یتح دش. یم ناربج دوب هدیشک هک

یم یلمع ار دیسر یم منهذ هکهب یهار رهو دوب نیریش

. مدرک

یلیخ دشو رتمک لبق هب تبسن مرهاظ رد فرصم عالمئ

یهاگ و منزب رس مردام هب یهاگزاره متسناوت یم تحار

مردام اب لیصحت همادا دروم .رد منامب ششیپ یزور دنچ

یوگنلا ددع ود لماش شتارهاوج .مامت مدوب هدرک تبحص

تبث یارب ار شلوپ و تخورف ارمه نامه دش یم کیراب



هک مدرک رارصا هچ .ره تشاذگ رانک روکنک ردکالس مان

شدنک هریخذ ادابم زور یارب و دشورفن ار شیاه طال

نامرآ ندرک ریگلفاغ رکف هب نم لثم مه ووا درکن لوبق

دوب.

رد نامرآ هک مدیزگرب حبص ادمعت کالسار یاه تعاس

. دشابن کوکشم میاهدمآ و تفر وهب دشابن هناخ

رت تخس یمک دوب هدش ثعاب سورد زا سهلا دنچ یرود

مهتالش زاب یلو مناسرب کالس یاه هچب ارهب مدوخ

مدش. یمن دیماان و مدرک یم ار مدوخ

یهاگ . متشادن یدایز تقو و دوب هدنام روکنک ات یهام هس

مقوتاپ هک یا هناخوراد نامه زاکالسهب تشگزاب ماگنه

یاه صرق دوب هداد مردام هک یلوپ واب متفر یم دوب هدش

. مدیرخ یم ار ما یفرصم

هب فرصم زا دعب زور ود یکی دشات یم ثعاب نیمه

نادجو باذع دوب هتخورف ار شیاه هکطال مردام رطاخ

اب مدیسرت یم مور.یلو ورف دوخ الک رد یباسح و مریگب

. منامب بقع میاه سرد زا مدوخ ندرک دودحم و راشف



ی هطبار اهزور نیا لوهجم و بیجع عوضوم اهنت

اب ناش هطبار تشذگ یم هک یزور دوب.ره اویش و نامرآ

هب زور مدرک یم سح دشو یم رت یمیمص و مرگ مه

اویش بناج زا اصوصخم ؛ دنوش یم رت هتسباو مه هب زور

ارمه ندش راد هچب ثحب نامرآ اه یرخآ نیا یتح و

. دیشک یم شیپ

و ندیمهف زا مدش یم رت قیقد اویش یور رتشیب هچ ره

هب مادم مدش. یم مگ رد ورس مدنام یم زجاع شنتخانش

نارگ یایاده فلتخم یاه هناهب وهب درک یم تبحم نم

ی هناخ رتشیب مه زور کی یتح . دیرخ یم ار یتمیق

یم یگنتلد راهظا دزو یم گنز مادم مدنام یم مردام

غورد وای لصا صیخشت نایم یهاگ نیِب نیا ونم درک

. مدنام یم هدنامرد شیاه تبحم ندوب

یم ساسحا دادو یم رازآ تدش هب ارم عوضوم نیا

مه یفرط دنک.زا ما هفخ نداد جاب اب دراد دصق اویش مدرک

دادرهم طقف هک یتقیقح ندرک شاف اب تساوخ یمن ملد

متشادن نانیمطا شتحص وزا دوب هدرک وگزاب میارب



منک. ارتمالیش مردارب ی هناقشاع یگدنز

راک مه اویش ی هزادنا زا شیب یاه تبحم و تمیمص نیا

طخو شیارب دایز متسناوت یمن لبق لثم و دوب هداد متسد

.اما مراذگب شراشف تحت تقیقح نتفگ یارب و مشکب ناشن

راک و دیایب نایم مههب هچب کی یاپ هک متشاد ار نآ میب

. درذگب راک زا
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ساسحا واب مدرک هرود ار میاه هوزج هدرشف تعاس ود

زورما . مدرک عمج ار زیم یور طاسب میاه مشچ ِیگتسخ



بش رخآ دوب رارق و دوب هتفر شردام ی هناخ هب اویش

. ددرگزاب

یتعاس ود نامرآ تشگرب وات دوب هتفر رس ما هلصوح

ندمآ ات متفرگ میمصت مدز. هناخزپشآ هب یرس دوب. هدنام

مرگرس یجنفسا ی هداس کیک تخپ اراب مدوخ نامرآ

منک.

مخت نتسکش لوغشم و مدرک هدامآ زیم یور ار المز داوم

مدش. یرولب ی هساک رد اه غرم

لا متسد اراب میاه تسد دشو مراک عنام هناخ نفلت یادص

. مدرک کشخ

همین یادص مداد. خساپ ار نفلت و مدرک دنتاپ ییاریذپ تمس

: دیچیپ طخ تشپ یرتخد یانشآ

؟ مزیزع یبوخ هامیرپ _سالم

،بل دشاب یم یسک هچ مدوب هدز سدح ابیرقت هکنیا اب

: مدوشگ

امش؟ مبوخ _هلب



: دیدنخ و درک ثکم

؟ یدرک مشومارف یدوز نیمه .هب یرپ مسگرن _

: تفرگ ناج ما هیانک نابز مدز. یدنخزوپ

مدآ یگدنز وت هگم ال درک.صا تشومارف هش یم هگم _

شترپ هنوخ زا نوتسمز ِهایس وت هک نش یم ادیپ رفن دنچ

؟! نوریب ننک

تفگ: هبگالهیما انتعا یب

! هامیرپ تمنیبب ماوخ _یم

متفگ: هلصوح مک

اجک زا ور اجنیا ی هرامش . تمنیبب ماوخ یمن نم _اما

؟ یدروآ

متفگ: کالهف

. هبجاو مراک هامیرپ متفرگ تردارب _زا

و مدرک اجباج متسد رد دنلب یفوپ اب هارمه ار نفلت یشوگ

متفگ:



و نامناخ یب هگید ادخ رکش . مرادن ابوت یراک چیه _نم

ندرک ریقحت و تنم و اجنیا یایب هک متسین مه رد هب رد

! یریگب رس زا ور تاه

داد: خساپ صالتب اب

. اجنوا مایم هگید تعاس _هی

: مدیدنخ هنوگ رخسمت

؟ یراد مه ور اجنیا سردآ _الدب

. شاب مرظتنم مراد اقافتا _هرآ

. متخادنا یاباال هناش جاو و جاه دادونم همتاخ ار سامت

و رشح هچ نامرآ دوب.اب یبیجع دوجوم مه سگرن نیا

. دوب ربخ اب زیچ همه زا هنوگنیا هک تشاد یرشن

ارهب مدیما ان هاگن و متفر هناخزپشآ تمس هتفر او اددجم

ینارگن هرابود و دوب هدیرپ شنتخپ سح . متخود کیک داوم

دوب. هدرک اررُپ مدوجو یواکجنک و

یتسد و متسشن یلدنص یور مدش. کیک ی هیهت یخلا یب



. مداهن هناچ ریز

ی هیضق هک متساوخ نامرآ زا مدنچ راب یارب بشید

تفگ مباوج رد نامرآ مه دنکوزاب یریگیپ ار همان هغیص

وهب دشاب یم شوماخ تسه یتقو دنچ دادرهم لیابوم هک

. درادن یسرتسد وا

هسوسو بیجع و مدوب هتفرگ یزاب هب متسد رد ار لیابوم

اعقاو منیبب و منزب گنز دادرهم ی هرامش هکهب مدوب هدش

دنک. یم مرس هب تسد نامرآ ای تسه شوماخ شلیابوم

دوب هتسناوتن شتوربج جاللو یاعدا مه مهابنآ نیلیاش

ندرک وغل هب یضار ار دادرهم و دهد ماجنا میارب یراک

دنک. هغیص

راچد هدزن گنز زونه و مدروآ ار دادرهم ی هرامش

هدرک ضوع هزات ار ما هرامش مدش. بلق شپت و ناجیه

و گنتلد ِنم طخ تشپ هک دش یمن هجوتم دادرهم و مدوب

. مشاب یم لوضف

گنز ما یلبق طخ هب یراب دنچ ناخ رسای شیپ تقو دنچ

تقو .چیه مدوب هدادن خساپ سرت زا یتح ونم دوب هدز



هشیمه و مشاب سامت رد ابوا امیقتسم هک دوب هدماین شیپ

هکنیا نودب و مدیسرت عوضوم نیمه دوب.رس هطساو انوم

. مدنازوس ار یلبق طخ مراذگب نایرج رد ار نامرآ

دش هدرشف گنر زبس نوکیآ یور متسد دوب یبیترت ره هب

مامت شاعترا متشاد ار یشوماخ راظتنا هکنیا دوجو واب

. تفرگ ارف ار مندب

وبت مدوب هدش ضبقنم تدش .هب دروخ قوب یراب هس ود

دروخ ارهک مراهچ قوب دوب. هتسشن منت یور یدرس

ارف ار ممامت یتفگش و دیچیپ طخ تشپ شمرگ یادص

. تفرگ

ربخ و دیوگب غورد دوب دلب مه نامرآ سپ ! بجع

دوز یلیخ و دوب نشور هک ادخ هدنب نیا لیابوم . متشادن

دوب. هداد باوج

ملد .یلو مدرک یم عطق دیاب و مدوب هتفرگ ار وسملا باوج

ادص و مدرک یم للعت یمک .رگا دوبن یضار سامت عطق هب



یمن رب ییاج هکهب مدرک یم سمل رتشیب ار شیاه سفن و

درک: رارکت مه .زاب دروخ

؟ نوترما نییامرفب _ولا

ار متسد لد ِهت زا دنخبل کی اب هارمه و مدوب هدرک توکس

ار میاه سفن یادص هک مدوب هتشاذگ ما هنیس ی هسفق یور

منک. لر تنک

همزمز وطالین اتبسن ثکم کی ودعب درک توکس مه وا

درک:

منک؟ عطق ؟ نینزب فرح نیهاوخ _یمن

هب رتشیب ار یشوگ هدز ناجیه و متفرگ نادند ارهب مبل

. مدنابسچ متروص

شیاوآ رد هک یساسحا دشواب رت مارآ شیادص نحل

درک: اوجن هتسهآ دوب ادیوه

.. هامیرپ _



منادند نایم .مبل دنتخیر مرس یور چراپ اب یدرس بآ راگنا

جراخ رادم زا رگید مبلق یاه شپت دشو هدیزگ رتشیب

دندش.

یم نم طخ تشپ هک دوب هداد صیخشت اجک زا دادرهم

. تشادن نم عون رد یرگید ی هناوید قشاع مه دیاش ، مشاب

؟ مدرک یم هچ ییاوسر نیا حاالاب

داد: همادا هناجمس

. مونشب وتادص ماوخ یم یرپ نزب فرح _

هک ییادص واب مدرک کشخ مسابل اراب متسد فک قرع

مدز: بل دمایم رد هاچ هت زا راگنا

_سالم!

: دیسرپ یرتشیب توارط اب رابنیا

؟! هرتهب عاضوا ؟ یبوخ _

_ما هدزیرپ #
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و مدوب هدز دنگ یباسح مداد. ناکت مرش اراب مرس

مداد: خساپ هنایشان . متشادن مسامت یارب یحیضوت

. هبوخ یچ همه مبوخ _

.. یهابتشا ینعی نم.. دادرهم

هکهب دوب ییاه هدنخ لدم نآ .زا دیدنخ هتسهآ کالمم نایم

. دروآ رد ار تجل هک ییاه هدنخ .هن تسشن یم لد

هدش گنت تارب ملد ینک.منم یشورت هنوهب دهاوخ _یمن

دوب.

رت نیگمغ دشو ضوع شیادص سنج ش هلمج ی همادا

دمآ. رظن هب

متفگ: یعفادت وهبحتلا متخابن ار مدوخ



یروجنیا مشدعب هدش. گنت تارب ملد متفگن هک نم _اما

هش. یم تحاران هسر یم تومع رتخد شوگ هب وگن

داد: ار مباوج هناقداص ماکال

ور متاساسحا منوت یمن هک نم هش.اما یم تحاران _هرآ

. مرادن تداع مه نوشندرک نوهنپ منک.هب بوکرس

فرح نیلیاش زا زونه هک ییوررپ یلیخ هک میوگب متساوخ

مدش فرصنم ، ینک یم یگنتلد راهظا مه وزاب ینز یم

متفگ: و

نوا هب یرکف یرادن دصق مگب هک مدز گنز طقف _نم

؟ هدشن یربخ چیه هتشذگ هام دنچ ینک تیمرحم ی هیضق

نیا هد.زا یمن مهب نومرد و تسرد باوج هک مه نامرآ

مدش! هتسخ تیعضو

: دیسرپ هناحیقو و همدقم یب

؟ یراد راگتساوخ _

: مدیسرپ هدروخ هکی



نم؟ ثحب هب هراد یطبر .هچ مرادن _هن

تفگ: هنازیمآ تملا سم

مورآ تسین یربخ وعفال یرادن راگتساوخ یتقو _بخ

مدوخ دش یمهم ربخ هی تقو تاج.ره رس نیشب و ریگب

هب مشدعب منک. یم همان هغیص نوا هبحلا یرکف هی مایم

اب هخآ یش یم بوسحم لهاتم ییاروج هی وت نامرآ لوق

وت؟ یراگتساوخ دایم یک طیارش نیا

یدج ای یخوش متسناوت یمن هک مدوب هتخورفا رب یدح هب

. مجنسب ار کالشم ندوب

: مدیرغ ضغب و صرح اب

.. دادرهم _

تفگ: و دیدنخ هاتوک

رفس عفالوت مدوب هتفگ هک تهب . مدرک یخوش بخ یلیخ _

یم شخسف مدرگ یم رب هدب تصرف مهب مکی متسه

مد! یم منک.لوق



متفگ: هنایکاش

. روخب مسق مهاوخ یمن _لوق

. تفرگ ریحت زا یحرط شیادص

؟ مروخب مسق یچ هساو _

: مدیعلب ار مضغب

هگید ینک.نم یم شخسف یتشگرب یتقو هک روخب _مسق

اصوصخم منک. لمحت ور زیمآ ریقحت عاضوا نیا منوت یمن

. نیلیاش دوجو اب

تارب هک یسک ره نوج .هب مشب نئمطم روخب مسق

؟ هزیزع

: دیسرپ و درک اهر ار شهودنا رپ سفن

اب یتبسن هگید هک هکنیا ؟ یاوخ یم لد هت زا .ونیا یکوا _

. میشاب هتشادن مه

تفگ: مشکرس نابز "اما هغورد "هن تفگ ملد



ماوخ. یم لد هت زا هک همولعم _هرآ

ازارد هب سلا کی دق مرظن رد هک یتوکس درک. توکس

تفگ: هتفرگ تبقاع ، دناسر مبل اررب مناج و دیشک

منک.هب شخسف تصرف نیلوا رد مروخ یم مسق هشاب _

. هامیرپ مروخ یم مسق تدوخ نوج

و روخب مسق دشاب یم زیزع تیارب هک یسک ناج هب متفگ

هک یلوق زا ملد دوب.اما هدروخ مسق نم ناج هب دادرهم

دنک. تمواقم متشاد عقوت ارچ مناد دوب.یمن هتفرگ دوب هداد

دادرهم هلصاف هکبال مناسرب نایاپ ارهب هملا کم متساوخ

تفگ:

! یتشاذگ رانک ور داوم هک ملا حشوخ هامیرپ یتسار _

مدز: یدنخ جک

هب یمیمصت وعفالمه متشاذن رانک زونه یلا. حشوخ _اجیب

! مرادن شندرک کرت

نوفیآ یور مهاگن و دمآ رد ادص هب هناخ گنز هبترم کی



دنام. تباث

. دوب یگنشق غورد _

: متشادرب ماگ نوفیآ تمس

سامت دیاب .نم تسین مهم مارب ترواب هغورد نک رکف _وت

. مراد نومهم منک عطق ور

دش: رپ مشوگ رد شراد شک یاه سفن یادص مه زاب

درک.وت ممورآ تادص هامیرپ تسامت تباب نونمم _

سلا راهچ نیا ؛لثم هنومب لبق لثم نومتبسن یتساوخن

.. شاب تدوخ بقارم منک یم دیکات مزاب نم .اما راگزآ

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۴۸_ تراپ #



ی هحفص یور ما هدنامرد هاگن و مدز ار نوفیآ ی همکد

مساوح مامت و دوب هدیسر مامتا هب سامت دش. کشخ یشوگ

.مامت مدوب هدنام اج دادرهم یولهپ ود یاه فرح نایم

ینارگن و یگنتلد زاربا و متشاذگ رانک ار شیاه فرح

یم کاو پژ مشوگ رد مادم و دندش رت گنر رپ شیاه

دش.

هب رد یولج و مدیشک میاهوم یور یتسد ساوح یب

اما دوب منامهم سگرن هک دوب تسرد . مداتسیا سگرن راظتنا

زونه دنادب هک مدوزفا یم متروص هب دیاب مخا ینشاچ کی

. مرادن ششخب دصق و مروخلد وا زا مه

نیا اب داتسیا رد یولج ش یگشیمه یکشم رداچ نامه اب

دوب یکشم مه دوب هدرک رس هکهب شیلا رابنیا هک توافت

دوب. مروتم و خرس شیاه مشچ ی هساک و



ندید اب اما مهد شلیوحت همشرک و زان یمک متساوخ یم

هدش دوبک هیرگ طرف زا رظن هکهب ییاه مشچ و شتلا ح نآ

. دیایب لخاد مداد هزاجا و مدیشک رانک ار مدوخ دندوب

ششود یور ار شرداچ و تسشن یلبم یور

. مدرک جک ار مریسم هناخزپشآ تمس میقتسم . تخادنا

. مرایب یندیشون مر _یم

راد شخ و تفرگ هناخ نویساروکد زا شهاگن سگرن

درک: همزمز

. هیفاک بآ ناویل هی _طقف

زونه . متشگزاب شتمس و متشاذگ ینیس نورد ار بآ یناویل

دوب.الدب هناخ نامدیچ یاشامت وحم شناریو مهابحلا

الهنی نآ رطاخ هکهب ما هداز ادگ یدایز درک یم رکف

. تشاذگ یم تنم رصح دحو نودب ششوم

شکیدزن یاه لبم زا یکی یور و مداد شتسد ارهب ناویل

. متسشن

! انشآ لا سما تسود لا سراپ . مونش یم _بخ



. تخادنا نییاپ ار شرس دیچو رب یبل

. هنافساتم مرادن یبوخ یاهربخ . هامیرپ تسین بوخ _حملا

یاه سابل هب .ارچ دیشک ریت ما هدعم دشو هراپ ملد دنب

شلاو ندیشوپ هکهب سگرن . مدوب هدرکن تقد ش هریت

منهذ هکهب یرفن نیلوا . تشادن تداع گنر هایس یرسور

حاال نیمه دوبن یندش هک نیا دوب.اما دادرهم درک روطخ

دادرهم هب یطبر هچ سگرن ال دوب.صا هدرک تبحص نم اب

هک دادرهم تباب .زا تشادن لداعت مه نم یخلا .نیا تشاد

یراکشآ سرت واب مدرک ادیپ تارج مدش عمج رطاخ

: مدیسرپ

هدش؟ شیروط یسک _

ان ییاوآ ابو دندیشوج هرابود شا هدش کشخ یاه کشا

: دوشگ بل موهفم

. یرپ هدش توف انوم _



ار شربخ مضه ییاناوت زونه و مدوب هدش هکوش

نایم شیوزاب . متسشن شرانک و متشادرب زیخ شتمس . مرادن

متفگ: روابان و مدرشف م هجنپ

ارچ؟ هخآ هش یم هگم وت؟ یگیم _یچ

تفگ: دادو ناکت یرس لا صیتسا اب

نم اهتنم هدرک توف س هتفه .هی تسین زورما ثحب _

مدش. ربخ اب زورما

: مدیسرپ توهبم و تام

هراد. ناکما روطچ دوب. هکسملاورساپ انوم _هخآ

درک. لصتم م هرهچ ارهب شراب فسات هاگن

. هدوب ردخم داوم فرصم وت یور هدایز رطاخ _هب

یهاتوک وخآ متشاذگ مناهد یولج متسد رایتخا یب

میاه گر رد نوخ و دوب هدش تسس مدوجو دنب .دنب مدیشک

مداد: ناکت بل همهاو و سرت دوب.اب هدش کشخ

منم.. تبقاع ینعی .. سگرن هش یمن مرواب _



متسد سگرن . متشادن مار هلمج ی همادا یادَا تارج یتح

و تیامح هناشن وهب درک ادج شیوزاب یور ارزا

: درشف شتسد نایم یمرگلد

انوم یارجام هراد. قرف یوت هیضق . هامیرپ شاب مورآ _

زا ینوناق یکشزپ یتح . هدرک قیرزت س.نوا هدیچیپ یلیخ

هک هداد صیخشت هدنوم اج شندب وت هک ییاه مخز

! هدیسر لتق هب ینعی دوب. رابجا و ربج هب شقیرزت

متفر. او لبم ی هشوگ و مدرک اهر ار انوم تسد هنابات یب

یک هدش.راک روطچ ،هخآ سگرن مش یم هنووید مراد _

یاه ینومهم نوا هخآ ؟ ندرک ضرعت شهب هنکن ؟ هدوب

تفر. یم دایز روجان

تفرگ یششلا هشوگ اراب شتروص من هدز وݟم رکفتم

تفگ: و

ور وسلا نیمه منم اقافتا هیک. راک تسین صخشم اقیقد _

و ضرعت ثحب تفگ .یم مدیسرپ ش هدنورپ رسفا زا



بآ ریز ور شرس نتساوخ یم راگنا هدوبن زواجت

؟ یدصق هچ هب عهملا ادخ ننک.طقف

لبم مارزا هیکت هدز تشحو دشو یرطخ گنز شلا وس

دوب هتفگ مداتفا انوم نامتراپآ رد دادرهم ی هلمج .دای متفرگ

ییاج ار هکوا دوب دنک،هتفگ یم روگ ارمگو انوم هک

نآ زا دعب اقیقد و دسرن هبوا یدحا چیه تسد هک هداتسرف

دشن. انوم زا یربخ چیه

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

تفرگ یششلا هشوگ اراب شتروص ِمن هدز وݟم رکفتم

تفگ: و

ور وسلا نیمه منم اقافتا هیک. راک تسین صخشم اقیقد _



و ضرعت ثحب تفگ .یم مدیسرپ ش هدنورپ رسفا زا

بآ ریز ور شرس نتساوخ یم راگنا هدوبن زواجت

؟ یدصق هچ هب عهملا ادخ ننک.طقف

لبم مارزا هیکت هدز تشحو دشو یرطخ گنز شلا وس

. متفرگ

هک دوب هتفگ مداتفا انوم نامتراپآ رد دادرهم ی هلمج دای

ییاج ار هکوا دوب دنک،هتفگ یم روگ ارمگو انوم

نآ زا دعب اقیقد و دسرن هبوا یدحا چیه تسد هک هداتسرف

دشن. انوم زا یربخ چیه

: مدیلا ن یطلسم وان نازرل یادص اب

مگو ور انوم هک دوب هتفگ شیپ هام .دنچ سگرن ِدادرهم راک

هنک. یم روگ

: مدوزفا هتفر او هرابود

. تشادن انوم لتق هساو یتلع . تسین شُک مدآ هک نوا _اما



درک: رت یبل و دیشون ناویل نورد بآ یزا هعرج

.راک نکن زاب هیضق نیا هبور دادرهم .یاپ یرپ ورن _دنت

دوب هدموا شیپ زور هد انوم . مرادن کش تسه یقرق رسای

رطاخ هب شردام تفگ یم هتدای دوب. نوشیرپ یلیخ مشیپ

درک؟ توف یرامیب

داد: همادا و دنامن مدییات رظتنم

یراد هگن یدب یلیخ یتیعضو .وت یرپ دوب هدنز شردام _

تشادن شیراد هگن یارب میلا تعاضب نوچ اما هش یم

یلیخ زور هنک.نوا ششومارف درک یم یعس تشاد

مادم رسای اب ندرکن یراکمه رس تفگ یم دوب شنارگن

هشاب شدوخ نارگن هکنیا زا رتشیب هنک. یم شدیدهت

. هدرک ادیپ ور شاج رسای تفگ دوب.یم شردام نارگن

: مدیسرپ و مدنار بقع ارهب میاهوم کالهف

؟ هدوب یقرق رسای راک داوم قیرزت یگ یم وت ینعی _

؟ هیکانرطخ مدآ ردقنا ینعی

تفگ: نانیمطا اب



ینک.نم ور شرکف وت هک یزیچ نوا زا رت کانتشحو _

یاماب هنوخ زا نتفر دعب رفن ود امش تشادن ربخ ممحور

نیچمه ی هزاجا دوب حملا هن رگم ، نیدرک یراکمه نوا

یمیدق زا نم اما نیتشادن شور یتخانش مدب.امش ور یراک

شاهاب انوم . هیمحر ویب وتان مدآ رسای مدوب لحم یاه

مه هتفه .هی هدرک ش هفخ ادص یب منوا هدرکن یراکمه

هدش. یرارف تسه

و اهنت رتخد هی نم مگب سیلپ شیپ ورانیا مسرت یم یرپ

مغارس هتسرفب ور شاه مدآ منکزاب بل مسرت یم مهانپ یب

تسار شلتاق و مشاب یخلا یب منوت یمن مه یفرط زا

. هخرچب رهش نیا وت تسار

قه هب شوشم و تخیر مه مههب ارم سگرن یاه ینارگن

: مدیلا من هیرگ نایم و مداتفا قه

منم هب مادم شیپ تقو دنچ رسای مدش. تخبدب سگرن یاو _

نماب هخآ مدنوزوس ور مطخ سرت زا دز.منم یم گنز

مریگیپ میراکمه عطق رطاخ هب هنکن . متشادن یمنص نوا



رطاخ هب رسای هک دوب هتفگ دنبرد وت انوم راب هی هخآ ؟ دوب

.. تسه یکاش ملغش ندرک اهر

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۴۹_ تراپ #

قه هب شوشم . تخیر مه مههب ارم سگرن یاه ینارگن

: مدیلا من هیرگ نایم و مداتفا قه

منم هب مادم شیپ تقو دنچ رسای مدش. تخبدب سگرن یاو _

نماب هخآ مدنوزوس ور مطخ سرت زا دز.منم یم گنز

مریگیپ میراکمه عطق رطاخ هب هنکن . متشادن یمنص نوا

رطاخ هب رسای هک دوب هتفگ دنبرد وت انوم راب هی هخآ ؟ دوب

؟ تسه یکاش ملغش ندرک اهر



تفگ: و دیشک یدنلب هآ

امش راک ریسافت نیا .اب هشاب یزیچ نیچمه اال متحا _هرآ

اه هبسنلا یشیارآ مزاول ندرک لا سرا زا رت مهم دیاب

مدآ هک یا هداس لغش نیچمه رس .هخآ هشاب هدوب

زاب دیاش رسای یلو یرپ منک تنارگن ماوخ .یمن نشک یمن

. هریگب ور تغارس مه

ساسحا مهاگولگ ی هیحان ورد دوب هدش غاد منت مامت

رگ ِتروص یمک متسد تکرح .اب متشاد یرفاو یامرگ

: مدیسرپ و مدز مارداب هتفگ

طاالعمدب؟ سیلپ هب منک راکیچ یگ _یم

هکنیا وشن.لوا بکترم ور تیرخ نیا تقو چیه یرپ _هن

نوما تهب رسای ینک تباث ور یزیچ ینوتن هگا

یلغش هچ ینود یمن اقیقد مه زونه وت مشدعب هد. یمن

. هشاب ریگ هدنورپ نیا مهوت تدوخ یاپ مسرت یم یتشاد

هنک. تکمک هنوتب هک یراذب نایرج رد ور رفن هی هرتهب

یدیما .ابان متفرگ میاه تسد نایم یگتفشآ اراب مرس



: مدرک همزمز

اهنت هنک؟ مکمک هنوت یم .یک مرادن ور یسک نم _هخآ

زا یزیچ مهاوخ یمن منوا هک تسه نامرآ

نیِب نیا طقف دایمن رب شتسد زا یراک .چیه هنودب ارجام

نیا رس شدعب هنز. یم مه هب ور نوم ود ره شمارآ

منوت یمن تقو چیه هشب مک شرس زا وم رات هی هگا نایرج

. مشخبب ور مدوخ

لیامتم متمس ار شدوخ یمک دشو اج اجهب لبم یور

درک.

هللا شنا ادخرب لکوت نکن نارگن ور تدوخ دایز _حاال

هب رسای هدرک قرف یلیخ طیارش .االن هتفا یمن یقافتا

غارس و هنک رطخ منود یم هدش.دیعب یراوتم لتق رطاخ

نک. عمج رتشیب ور تساوح مه زاب ،یلو دایب وت

. دنوم هریخ یا هطقن یور مهاگن و متخادنا نییاپ ار مرس

هب ور نم نماد نوا هک هتسرد . متحاران انوم هساو _یلو

یتخس رتخد دوبن یگرم نینچ شقح یلو درک هدولآ دایتعا



ام نویمزا هک هنک مرواب یروج دوب.هچ ییاهنت و هدیشک

کیچوک قاتا نوا وت ییات هس هک ییاهزور .هچ هتفر

تنطیش منک ششومارف منوت یم یروج .هچ میدنورذگن

نوشمه شهت هک ییاهاذغ ، شاه ندرک لک ور،لک شاه

شردام زا یتقو شدوب هرهچ وت هک یمغ ، دنتخوس یم

یمن هکنیا مغ وزا دوب هدنز شردام دز;سپ یم فرح

ادخ مراودیما دوب. نوغاد هدب ماجنا یراک شارب تسنوت

میرادن مه یلوپ نوم مودک چیه لقادح هزرمایب ور شاهانگ

مینک. یگدیسر شردام هب میرب

هک یزور نوا هگا یلو درکن مقح رد یدب مک انوم هتسرد

ور مرپ ریزبلاو و دوبن انوم نوریب مدز نوم هنوخ زا

ینیا زا رتدب تبقاع هچ تسنود یم ادخ طقف تفرگ یمن

دوب. مراظتنا رد

تفگ: و درشف میاه تشگنا نایم یمیمص و مرگ ار شتسد

هک میراد یتیعضو .نمووت یرپ هدن رازآ ور تدوخ _

راکهاش هربن داب ور نومه کال هشاب نومساوح هک نیمه

زا یراک شک.چیه شیپ انوم ردام زا تیامح میدرک



مینک. اعد انوم شزرمآ هساو هکنیا زج دایمن رب نومتسد

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۵۰_ تراپ #

: متسیرگن هبوا هنارگ هذخاوم

انوم دیاش یدرک یمن نوریب ت هنوخ زا ور ام هگا _یلو

کاخ راورخ هی ریز واالن تفر یم رسای غارس رتمک

. دوبن

داد: خساپ هناعفادت

دایز فرح نیا هب منم هتسرد .هرآ هامیرپ هیفرح هچ _نیا



ات انوم یلو مراد نادجو باذع مه ییاروج .هی مدرک رکف

ب نوا مه رسای هگا یتح دوب. هتفر ورف الب جنم وت هرخرخ

تابالیق نوا وت یقیرط هبهی تبقاع دروایمن شرس الور

تفر. یم ورف دوب هتخاس شدوخ هک

انوم . مدرک اهر هودنا اراب مترسح رپ سفن و مدزن یفرح

درک: همزمز ددرُم و تفرگ مه مرگید تسد

دصق نم ادخ ؟هب یروخلد نم تسد زا مه زونه هامیرپ _

دوب.طقف اوس انوم زا وت باسح متشادن ور تندرک نوریب

.نم یدرگرب ت هداوناخ شیپ هک هشاب یرگنلت متساوخ یم

ور یتبکن یگدنز نوا هک میتشادن یراک و سک انوم و

هداوناخ تدوخ هساو ادخ رکش هک وت .اما میدرک یم لمحت

االن شاب نئمطم . دوبن یرازآ دوخ همه نوا تقح یتشاد

وفالهتک! یردبرد نوا زا رتهب هشاب یچ ره تطیارش

موصعم ی هرهچ وهب مدیشک باال شتروص ِتمس ار مرس

تشاد یا هناکدوک و زیر تروص مدش. هریخ ش هتسخ و

هب یدیدش لیم هراومه اه گرزبردام لثم حلا نیا اب

هب مدش هریخ هبوا رتشیب هک یمک . تشاد ندرک تحیصن



تحیصن اهو ندرک رغرغ هب ملد یتح ندیسر هجیتن نیا

متساوخ یم طقف تدم نیا ورد دوب هدش گنت مه شیاه

هک الیت کشم و یگنتلد منک. هتکید منهذ رد ار وا زا رفنت

هتساوخ وان موشب بلقنم دش ثعاب دوب هدیرب ار مناما

منک. اهر سگرن شوغآ نایم ار مدوخ

میور ارهب ششوغآ یزوسلد رهاوخ نوچ مه سگرن

تسد زا ملد،مغ یاه هصغ مامت متسناوت ونم دوشگ

بال اهزور نیا هک ییاه صرق و دادرهم نتفر ، انوم نداد

یمک و مراذگب اج سگرن شوغآ نایم ار دوب هدش مناج ی

و دوب ایر ویب صلا خ شوغآ یامرگ . موشب رت کبس

دوب. یلگ هحیار هب رطعم شمسا نوچ

نامه واب مدرک کاپ منیتسآ رس اراب متروص یاه کشا

: مدیسرپ م هتفرگ یادص

ییاجنیا وت هک یتقو . ینومب مرانک رتشیب مکی هش _یم

منک. یم لمحت ور مغاه نیا رت تحار



تفگ: و دیشک باال یبل

؟ مشابن محازم منود _یمن

نامرآ .طقف هتوعد شردام ی هنوخ اویش . ماهنت بشما _هن

نومب . شنز شیپ هرب منز یم گنز شهب منوا هک تسه

.ملد منیبب کرادت ور هرفن یود هزم شوخ ماش هی منم

رس هتعاس مین وت ِسرت زا هک ییاه نتخپ ماش نوا هساو

یم قن یلک یدموا یم راکرس زا مه ووت مدرک یم مه

هدش. گنت یلک منوج هب یدز

تفگ: دزو یمسبت سگرن

زا تاه هرطاخ .کالوت هامیرپ یسنج دب یلیخ یلو هشاب _

یم دای هنوچ ورپ لمحت لباق ریغ رتخد هی ناونع هب نم

ینک.

هاتوک متشاد یم رب ماگ هناخزپشآ تمس هک ردحیلا

: مدیدنخ

ور تهایس وشلا وتنام نوا وشاپ مگ. یمن هک غورد _واال

. مکمک هنوخزپشآ ایب شدعب . تفرگ ملد رایبرد تنت زا



و متخیر یگرزب ی هساک نورد ار بابک یماش ماخ ِداوم

،یم مدوب دادرهم نارگن . مدرک نداد زرَو هب عورش

دهدب وا تسد راک مه انوم ندرک روگ مگو نیا هک مدیسرت

. دنادرگ رب وا تمس ار ماهتا تشگنا تحار یلیخ رسای و

دراو شگنر یکشم راولش شو هداس دیفس زولب اب سگرن

و دوب هتسب شک اراب شتخَل و دنلب یاهوم دش. هناخزپشآ

نیا دوب.اب هدربن راک هب شتروص رد ینغور و گنر چیه

یباسح شتشپ ورپ یکشم یوربا و مشچ و دوب ابیز حلا

درب. یم لد

هب عورش و دیشک شیپ ساالدار ینیس و تسشن میوربور

درک. یزاریش ساالد یاهرایخ ندرک درخ

؟ هتشاداد ینز هنوخ اجنیا هامیرپ یتسار _

؟ روطچ تسه نامرآ ی هنوخ _هن

: دیسرپ ریحت واب دناخرچ هناخ نیب ار شهاگن

هنک. واپ تسد ور هنوخ نیا هتسنوت یروط ؟هچ اعقاو _



ار ییاذغ داوم هب هتشغآ یاه تسد و متساخرب میاج زا

. متفرگ بآ ریش ریز

ور. اجنیا هداد نهر شاهراکمه زا یکی _

تفگ: و تخادنا باال ییوربا سگرن

؟ هربخ اب اویش ی هتشذگ زا تردارب یتسار . ناهآ _

: مدیسرپ بجعتم و متسب ار بآ ریش

تهب .یک ینود یم اویش ی هتشذگ دروم رد مه وت هگم _

؟ هتفگ

داد: ناکت دییات ارهبعالتم شرس

. مدینش دادرهم نوبز زا هتسبرس ییاهزیچ هی _هرآ

: مدیسرپ دشو رت گنر رپ مریحت

؟ یدید کیدزن زا ور دادرهم وت هگم _

ندرک ادیپ هساو یتفر م هنوخ زا وت هک عقوم _هرآ.نوا

یتخبدب رازه شوراب هرامش متفر. نوا غارس ت هداوناخ

. مدوب هتفرگ انوم زا



اوجن یمگرد رس اب ماوت و مدرک نشور ار هبات یهام ریز

: مدرک

یمن سیخ شنهد وت دوخن مه دادرهم نوا بجع _

شهب متسنوتن زونه . هنود یمن یزیچ نامرآ .هن هروخ

! منزب یفرح

کیدزن متمس درک. اهر ینیس یور ار شتسد نورد دراک

درک: مخ متروص کیدزن ار شرس دشو

وگب. شهب ور یچ همه بشما نیمه _سپ

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۵۱_ تراپ #

اوجن یمگرد رس اب ماوت و مدرک نشور ار هبات یهام ریز



: مدرک

یمن سیخ شنهد وت دوخن مه دادرهم نوا بجع _

شهب متسنوتن زونه . هنود یمن یزیچ نامرآ .هن هروخ

! منزب یفرح

کیدزن متمس درک. اهر ینیس یور ار شتسد نورد دراک

درک: مخ متروص کیدزن ار شرس دشو

وگب. شهب ور یچ همه بشما نیمه _سپ

متفگ: هتفشآ و متخیر هبات رد نغور یمک ترپ یساوح اب

اویش هب یتح . سگرن مدرک رکف عوضوم نیا هب یلیخ _نم

حیجرت هنک، راکشآ ور تقیقح ور شدوخ هک مداد تصرف

طسوت تقیقح ندرک شاف هنک. ور راک نیا شدوخ مد یم

منزب یفرح نامرآ هب هگا .نم هرادن یشوخ ِتروص نم

دوخ هگا اما هش یم تمالیش نوشیگدنز درگرب ورب یب

هساو ور ارجام مورآ مورآ هنونز تسایس ابهی اویش

هنک. شباجم هنوتب رت تحار دیاش هنک فیرعت نامرآ

ارم بناج هب قح دادو قاجا رانک تنیباک شارهب هیکت



. تسیرگن

نوشجاودزا زا هام جنپ راهچ . هامیرپ یا هداس ردقچ _وت

هدرک زاب نوبز اتاالن دوب نتفگ هب رارق هگا هرذگ یم

ور تردارب و هنک یم مکحم ور شاپ یاج هراد دوب.نوا

شدوخ وت لوق هکهب اسب الهچ هنک.صا یم هتسباو رتشیب

تفگ نامرآ هب ور یچ همه یمرن و برچ نوبز واب دموا

و لیمحت ی هیاس رمع وهی هریذپب تردارب شدعب ؛هگا

ره ناتساد اویش هکنیا یچ؟ای هشاب شیگدنز وت دیدرت

شیاهاج وهی هگب شیپ و سپ دوب شدوخ لیم هک یروج

یچ؟ هریگب روتکاف ور

و شیک ور اویش یروجنیا تسین یضار ملد منود _یمن

دب چیه متشگرب هنوخ نیا هکهب یتدم نیا وت منک،نم تام

شارب ملد مدیدن مردارب ای مدوخ اب اویش بناج زا یراتفر

هش، یم قطنم یب یدایز یهاگ نامرآ . سگرن هزوس یم

! هشخبب ونوا هنوتن تقو چیه هگید مسرت یم

هب عورش دنت ودنت تسشن یلدنص تشپ هرابود سگرن



درک. یگنرف هجوگ ندرک زیر

خهلا یاه یتسود و تبحم نیا هگا بوخ رتخد _بُخ

دعب هام جنپ بارخ ی هنیشیپ نوا هکاب دوبن شی یسرخ

. دروآ یمن موود جاودزا

متفگ: و متفرگ ار ما یناشیپ قرع متسد دعاس اب

راب هی ور نادجو باذع نیا دیاب هگید یلو منود _یمن

هب نامرآ یزور ادرف ماوخ .یمن مراذب نیمز هشیمه یارب

منود ،یم هشاب روخلد نم زا تقیقح ندرک نوهنپ رطاخ

یدیدج درد هی یگتفشآ همه نیا نویم و هیتخس یلیخ راک

نویش راب هی گرم اه یمیدق لوق هب هش،یلو یم هفاضا

راب. هی

یساالد هیهت لوغشم تخس . متخادنا شتمس یزیر هاگن

یم سح ارچ مناد دوب.یمن هتخادنا نییاپ ار شرس و دوب

یمک شیاه مشچ دزحتلا یم فرح نامرآ زا یتقو مدرک

یب مفارطا یاه مدآ هب یلک هب نم مه دیاش دش؛ای یم قارب



. مدوب هدش دامتعا

یگدنز دشاب هتشاد دصق ش هنارتخد ردعملا سگرن رگا

ره هچ؟هب دروایب تسد ارهب ووا دشاپب مه ارزا نامرآ

سگرن یارب یدایز دیابن اویش ی هتشذگ ندرک ناهنپ حلا

رصم اویش تسد ندرک ور یارب نینچ نیا هک دشاب مهم

. دشاب

ندرشف واب مدیچ باقشب نورد ار هدش خرس یاه تلتک

ی هزاجا مسنجدب و یفنم راکفا هب مدرک یعس میاه کلپ

یارب اه شور نیا اب دوب رارق رگا سگرن ، مهدن یورشیپ

ِلمحت سلا دنچ نیا رد دنک واپ تسد یگدنز شدوخ

. دیرخ یمن ناج ارهب شراب تقشم یگدنز

. مدوب هدرک یفاصنا یب شدروم رد یمک منک رکف

مداد. اج اذغ رانک ار نان دبس و مدیچ ار هرفن ود زیم

مراذگب ناهد نورد ار اذغ ی همقل نیلوا هکنیا زا لبق

و کر . متخادنا دوب هتسشن میوربور هک سگرن هب یهاگن

: مدیسرپ هیشاح یب



؟ یطابترا رد نامرآ اب یک زا _وت

اراب شناهد رود دادو تروق ار شناهد نورد ی همقل

درک. کاپ لا متسد

دعب شتسار . شمتخانش یمن بقال ینعی . تسین یدایز تدم _

و یدرک فیرعت مارب ور تیگدنز ناتساد هک یبش نوا

مدیسرت مدش؛یم تنارگن یلیخ یتفر م هنوخ زا شادرف

روز یلک اب انوم هب مدز گنز . ینزب بآ یب رادگ یب زاب

مسا بقال هخا متفرگ شزا ور دادرهم ی هرامش دیدهت و

غارس متفر شدعب . مدوب هدینش دایز انوم نوبز زا دادرهم

ینوشن هک .متفگ مدرک فیرعت شارب ور یچ همه و دادرهم

یچ ره هک متساوخ شزا . مراد کمک دصق و مراد ور وت

ینوشن هنک. فیرعت مارب ور منودب دیاب و هطوبرم وت هکهب

دوب دنت یلیخ تردارب شیتآ . متفرگ شدوخ زا مه نامرآ

هدید غاب یوت وت، زا هک یا هنحص رطاخ هب تفگ ؛یم یرپ

یعس و مدز فرح شاهاب یلک هشخبب ور وت هنوت یمن دوب

زج یا هراچ و یدوب هنگنم هکالی منومهفب شهب مدرک

ور تقیقد سردآ دزو گنز مهب شادرف . یتشادن تعاطا



داتسرف ور دادرهم هنوبش مه بش نومه . تساوخ نم زا

هنوخ ،نوا دندرک جراخ نوا زا ور ووت انوم ی هنوخ

جنم وت رتشیب زور ره مه یفرط زا دوبن ینما یاج ال صا

هنوخ نوا زا تندرک .رود یتفر یم ورف دایتعا الب

دوب. دیدح صال نیرتهب

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۵۲_ تراپ #

م یواکجنک زونه اما درب ورف رکف هب ارم شاه فرح

نحل واب متشاذگ م هناچ ریز ار متسد دوب. هدشن اضرا

: مدیسرپ یمرن



؟ یتشاد تسود ور یسک لا حبات سگرن _

تفگ: هدروخ هکِی دشو درگ شگنر یکشم یاه مشچ

! متشاد ور اهراک نیا تقو یِک هکهن.نم همولعم _

مداد: همادا تنطیش اب

هن؟ هگم یگ یمن غورد تقو چیه هک یچ؟وت _االن

دبس زا ینان هکت دشو .مخ دیدزد نم ارزا شهاگن

دادودعب ناشن همقل نتفرگ لوغشم ار شدوخ . تشادرب

تفگ: یشعترم ابحتلا تقو توف هیناث دنچ

. منود _یمن

و مهدن ش همادا مداد حیجرت هک دوب یروط شتلا ح

. مراذگب شتحار

مزع سگرن دوز یلیخ و میدرک تبحص یمک ماش دعب

یم رتدوز دیاب و دوب یدایز تفاسم ش هناخ درک.ات نتفر

نتسش اب سگرن نتفر ودعب مدز گنز تفر.هبآژسنا

. مدرک لوغشم ار مدوخ ماش یاه فرظ



نداد تسد زا مغ رتاب تحار دوب سگرن هک ینامز ات

ره هناخ ندش تولخ و شنتفر دعب اما مدمآ یم رانک انوم

میسرت میاه مشچ لباقم یملیف لثم انوم ی هرهچ ی هظحل

. درشف یم تدش ارهب مبلق دشو یم

متشاد ار نآ میب مدوب دادرهم نارگن تدش مههب یفرط زا

. دشاب هتشاد طبر هبوا یعون هب نایرج نیا

هک مدرک مخ ار مرس و مداتسیا هناخزپشآ رتناک لباقم

نامرآ و اویش ندمآ وات دوب بش .هدومین منیبب ار تعاس

شریز و مدرک رپ رس ارات یرتک . متشاد نامز یتعاس مین

. مدرک نشور ار

قاتا ارهب مدوخ عیرس و مدرک زاب ار مدنب شیپ ی هرگ

مدرک یعس و متشادرب یلسع یور ارزا ملیابوم . مدناسر

دادرهم ی هرامش یور متسد مه .زاب مراذگب رانک ار دیدرت

. مدرک سمل ار سامت نوکیآ دشو هدیزغل

زا ابیرقت هک یتقو دشو رت وطالین قوب یادص رابنیا

تشپ شدولآ باوخ یادص مدش دیما ان شنداد باوج

: دیچیپ یشوگ



هش! یمن گنت تارب تلد یدوب هتفگ _

همزمز دوخ دشواب زاب هدنخ هب ممبل هروشلد مغر یلع

؟" مراد مه یا هگید راک وت ِیگنتلد ریغ هگم " مدرک

متفگ: ددرم

هدش. یزیچ هی .اما هنومه مفرح مزونه _

: دیسرپ واکجنک و دیشک یراد شک ی هزایمخ

هدش؟ _یچ

: مدیسرپ و مدرک ثکم یمک

؟ تساجک ینود ؟یم یراد ربخ انوم _زا

تفگ: هنارگ هذخاوم و درک توف ار شسفن

مگب ینوبز هچ ،هب ورن شلا بند هگید متفگن هگم . مرادن _هن

! هشب تیلا ح فرح نیا

مدز: بل نوزحم و مداد ناکت یتحاران اراب مرس



؟ ونیا یتسنود یم شنتشُک ینعی هدش؛ توف انوم _

: دیراب شنحل زا ریحت

؟ هدوب یک راک هش یم هگم . متسنود یمن _هن

. متشاد دیدرت شیاعدا شندرکن ای ندرک رواب نایم زونه

. هدوب ناخ رسای راک هصخشم دهاوش زا هک روجنیا _

داد: باوج هتفر راو و رکپ

مدز. یم سدح _

ار دوب هداتفا مناج هب هروخ لثم رصع زا هک یعوضوم

: مدیسرپ هتسهآ و نارگن و مدیشک شیپ

هتفگ ؟هخآ یرادن ارجام نیا هب یطبر هک وت دادرهم _

. یدرک روگ مگو ور انوم وت یدوب

دش. هدروخ واج قمر یب شیادص

هراجا شارب ترپ یاه هلحم زا یکی وت هنوخ هی _هرآ

شرود وت زا متساوخ .یم هسرن شهب یسک تسد هک مدرک

و تسین یهام ود یکی دعب .اما یرن داوم بندلا هک منک



شور هیثاثا دز گنز نم شهب هنوخ بحاص دشو دوبان

یمن شغارس هگید وت دوب تحار یخملا هک منک.منم عمج

. مدشن انوم ریگیپ هگید یر

هتفرگ نادند هب مکحم ار ومبل متشاد یدایز سرتسا

مدوب هدرک شومارف هک دوب هدیسر یدح ماهب ینارگن . مدوب

. مرادن شتسود رگید منک دومناو

ور اه هزوک هساک هک مسرت .یم متنارگن یلیخ نم دادرهم _

یدرک روگ مگو ور انوم وت هک نیمه . هنکشب وت رس

. نشب نونظم تهب هنکمم

: دیچیپ مشوگ رد شنانیمطا زا هدنکآ و ینتساوخ یادص

هنود یمن یسک وت زا .ریغ هامیرپ شابن نم نارگن _

نارگن نم ینارگن یاج . هدوب نم راک انوم ییاجباج

منک یم تساوخرد تزا هناسمتلم ؛ یرپ شاب تدوخ

، نومن هنوخ وت .اهنت هشاب تفارطا هب یمشچراهچ تساوح

. ورن نوریب هنوخ زا اهنت

دشات یم رگم . مریذپب ار شیاه فرح متسناوت یمن ال صا



دش؟ یم هچ مفده دنام.کالساهو هناخ رد دبا

.نم منومب هنوخ وت یک ات .هخآ دادرهم تسین یندش ال _صا

مروبجم ، مدرک مان تبث روکنک کالس نامرآ طاالع نودب

. مرادن یا هگید ی هراچ کالس مرب اهنت و کت

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۵۳_ تراپ #

شوگ و هلصوح یب دایرف یادص و دیشک یفوپ یبصع

درک: هراپ ار ملد دنب ششارخ

متفگ هک یراک . تیرخ هب یدز ور تدوخ ای یمهف _یمن

تیزابجل و تفلا یخم هلصوح الحلاو صا هدب ماجنا ور



! درک راکیچ انوم اب یضوع رسای نوا هک یدید . مرادن ور

هر! یم داب هب تنامدود هروخب تهب مه شداب یتح

تشم ار متسد . تخیر مه مههب ارم لداعت شدایرف یادص

متفگ: هتپ هتت واب مدرک

رسای راک هب یراک هک هگم؟نم هدش یچ بخ یلیخ _

یچ همه االمن مدرک راک شساو هاتوک تدم بقالهی مرادن

وت ور مدوخ رمع رخآ هکات منوت یمن هتفر، هدش مومت

هی طقف رسای طسوت انوم گرم شدعب منک. سبح هنوخ

؟ هدوب نوا راک هک مولعم اجک هلا،زا متحا

تدش زا رابنیا و تفرگ ناج ش هرعن یادص مه زاب

: دیشک توس مشوگ شیادص

نم یگب یهاوخ ؟یم هامیرپ وت یگب یهاوخ یم _یچ

.وت تحار تلا ،حاالیخ شمتشک نم ؟هرآ متشک ور انوم

ینیبب یدوب هدز گنز ، یدزن گنز تینارگن رطاخ ضحم

ییاج ره ،ورب مدوب نم ایهن.هرآ هدوب نم راک انوم لتق

ور.یلو عوضوم نیا نزب راج دهاوخ یم تلد هک مه

هبح یاو طقف هبحتلا ،یاو هامیرپ تمد یم راطخا مراد



ِملق مسق ادخب یراذب نوریب هنوخ زا ییاهنت ور تاپ تلا

فرط زا رادشه هی .نیا منوکش یم مدوخ ور تاپ

ناحتما ور نتفر نوریب یتح نکن یعس سپ دوب ترهوش

هار انوبایخ هچوک نیا وت اهنت و کت هک هسرب هچ ینک

تلا یخ ادخ رکش هک .االمن یکلپب تدوخ هساو و یتفیب

نک عطق ور تسامت متشک نم ور تنوج انوم دش تحار

! مرادن وت هلصوح

رایتخا یب کشا یاه هرطق و دیزرل یم مدوجو مامت

رد منازرل یاه بل نامه درک.اب یم هکچ م هنوگ یور

: مدمآ رب مدوخ زا عافد ددص

طقف مسق نامرآ نوج .هب دادرهم ینک یم هابتشا ادخ _هنهب

لها وت هلا حم مراد نانیمطا تهب هن رگم ، مدوب تنارگن

.. یشُک مدآ

ونم دوب هدش عطق دوب هیناث دنچ سامت دوب. هدش رید

قوب یادص ی هجوتم هک مدوب ندرک هیجوت مرگ نانچنآ

. مدوب هدشن نفلت دتمم و یتنعل لا غشا

تمس م یتحاران و سرت یاه هدنام هت مامت اراب نفلت



یب ردقچ دادرهم مدز. نوریب قاتا وزا مدرک ترپ راوید

دیشک ناشن طخو درک، مراب تساوخ یچ دوب؛ره فاصنا

لصف لحو ار هدش داجیا مهافتوس هک دادن تصرف یتح و

. میامن

و دوب شوماخ شلیابوم متفرگ شار هرامش هچ ره شدعب

شدوخ لوق .هب دونشب ار میادص تساوخ یمن رگید

رکف اب مادم متساوخ یمن نم .اما تشادن مار هلصوح

ار شدوخ دشاب یم انوم لتاق وا منک یم مروصت نم هکنیا

. درازایب

درس بآ تشم دنچ دایز تدش واب مدرک زاب ار بآ ریش

لبق دیاب اما دمآ یمن دنب یاه هیرگ . مدنابوک متروص رد ار

. مدرک یم روج و عمج ار مدوخ نامرآ ندمآ

هب .بآ تسشن یرتک یور مهاگن و متفر زاگ قاجا تمس

شارمک هلعش . درک یم لق لق یباسح و دوب هدمآ شوج

. مدرک رپ شوج بآ اراب یروق و مدرک رت



نیا زا رارف یارب و دوب هدیرب ار مناما یتحاران و سرتسا

.یم متشاد صرق فرصم هب یدیدش لیم برخم تاساسحا

زور حلاو یروآ دای اب یلو دنک ممارآ دیاش متسناد

. متشذگ فرصم ریخ وزا مدیگنج مسفَن اب انوم ِشارخلد

سابل اراب متروص ومن مدیشک متروص هب یتسد

هدنام دوب مک دادرهم یروخلد و انوم گرم .درد متفرگ

مراذگب ملد یاجک بشما ار اویش تقیقح ندرک شاف مدوب

یم نشور هشیمه یارب مه هیضق نیا فیلکت دیاب یلو ؟

دش.

ار لودامارت یاه صرق یاه هدنام .هت مدرب هانپ مقاتا هب

رد مقاتا ی هرجنپ ارزا شمامت و مدیشک نوریب مفیک

. مدرک خیلا طایح یتشپ ی هچغاب

یارب هطقن نیمه اجو نیمه دیاب مدایتعا سحن ی هصق

موشب یرگید یانوم متساوخ .یمن دیسر یم رس هب هشیمه

اه نابایب ی هشوگ مدرس ی هزانج ِندنام متبقاع و رخآ و

. دوشب

متروص رسو هب یتسد و مدرک ضوع ار میاه سابل



.. مدرک هدامآ اویش و نامرآ ندمآ یارب ار مدوخ . مدیشک

_ما هدزیرپ #

ےتداعس _ منبش #

254_ تراپ #

نامرآ #

رد نانچمه و مدوب هداتسیا طایح کیرات همین ی هشوگ

هب مشفک کون اراب میاپ ریز یاه هزیر گنس اویش راظتنا

. مدرک یم ترپ وس وسونآ نیا

یهاگن و مدرک ورف مراولش یاه بیج لخاد ار متسد

دوب هدیاف یب نداتسیا اجنیا هکنیا .لثم متخادنا ود ره تمس

همتاخ شردام و اویش یاه چپ چپ متفر یمن رتولج وات



درک. یمن ادیپ

هتوب نوچ ناش هنانز مرگ یاه ثحب نایم و متفر رتولج

ار شلکیه و متفرگ تسد ارهب اویش تسد و مدش زبس یا

: مدیشک مدوخ تمس

باوخ محازم میرب رتدوز هرتهب مزیزع ناج اویش _

. میرایب ریگ یزیچ یسکات هی میرب رت عیرس . میشابن تردام

ار شمرگ دنخبل مارتحا مکلا رد هشیمه لثم اویش ردام

نامتخاس تمس هنیس هب تسد و درک نامراثن

دوجو واب دوب یسانشرس و رهام لیکو شردام . تشگزاب

ناوج هداعلا قوف تشاد اویش نسوسلا هب یرتخد هکنیا

شتروص رد یریپ رب ینبم کزان طخ کی یتح و دوب

زیگنارب وسلا میارب هراومه مه شنیمه ال .صا دوبن ادیوه

دیسر یمن مه سلا لهچ هب یدرک یم باسح مه رس دوب

هتشاد یا سهلا تفه و تسیب رتخد تشاد ناکما روطچ

! دنامب ناوج و توارط اب نینچ ونیا دشاب

ی هطوحم ورد دوب هدش مهقالب رد نامیاه تسد



متسد ندیشک اب اویش . میتشاد یم رب مدق ابمه طایح کیرات

تفگ: و درک تیاده طایح پچ علض ارم

نیشام اب مدروآ ور منیشام ؟نم راکیچ یاوخ یم یسکات _

. میدرگرب نم

زا میدش.لبق کیدزن نیشام تمس ود وره مدرکن یتفلا خم

یور ارزا متسد اویش میاشگب ار نیشام رد هکنیا

متسد فک ار شنیشام چیئوس و درک ادج یرد هریگتسد

. تشاذگ

تشپ تدوخ مرادن حلا منک یمن یگدننار نم بشما _

. نیشب نومرف

جراخ هناخ طایح وزا مدرک نشور ار نیشام

دوب هتفر او مرانک یلدنص یور هک اویش هب یهاگن میدش.

. مدرک شزاون هاتوک شار هنوگ متسد تشپ واب متخادنا

یدوب تردام شیپ رهظ زا هک وت یرادن حلا یدش _یچ

؟ یدشن راشژ زونه

دز: یمسبت حلا ویب دنادرگرب متمس ار شرس



یم یهایس ماه مشچ مادم . هنیگنس یلیخ مرس منود _یمن

. مدنور ور نیشام مردام ی هنوخ ات یتخس هب مرصع هر

رکپ و متخادنا هبوا یهاتوک هاگن ینارگن زا یاه هگر اب

متفگ:

دیابن تطیارش نوا الاب هدب.صا یلیخ هک یروجنیا _

هنابش هاگنامرد هی یولج هار ،االنرس یدرک یم یگدننار

راشف تفا دیاش میریگب تراشف میرب مراد یم هگن یزور

؟ یراد

یب واب تسشن شیاج رس فاص و دیشک ارباالرت شدوخ

تفگ: یلیم

ور رتکد و یاود هلصوح یبش هفصن . تسین یزاین _

مش. یم تسرد مباوخب .مکی مرادن

رد هنارگ تیامح ار شدرس تسد و مداد ناکت یرس

. مدرشف متسد نایم هناخ هب ندیسر

اویش هب باطخ نانک اوجن و مدناخرچ رد نایم ار دیلک

متفگ:



منم تسد هش یم رادیب هامیرپ وت میرب ادص رسو _یب

یم هش یم رتدب تا هجیگ رس هکیرات هنوخ نکن اهر

. نیمز یروخ

دنب میوزاب ارهب شتسد نآ بقاعتم دزو یکلپ اویش

میدش.ربخالف سنلا دراو ود وره مدرک زاب ار درک.رد

سنلا هنایم هامیرپ و دوب نشور هناخ یاه غارچ مراظتنا

دوب. هداتسیا

داد.اب یهاتوک وسالم دمآ رتولج اویش نمو ندید اب

رظن مداد.هب ار سالشم باوج و مدرک شهاگن تبحم

: مدیسرپ کوکشم دمآ، یمن هاربور دایز

درد مه زاب ای یدیسرت ییاهنت ؟ یدیباوخن ارچ یبوخ _

؟ یتشاد

داد. ناکت بل طلست دشومک رت گنر مک شدنخبل

نوتارب نوتندموا لبق متفگ مدوب باوخ یب .مکی مبوخ _هن

. هبسچ یم باوخ لبق منک مد ییاچ



نام باوخ قاتا هب نتفر دصق و درک اهر ارم تسد اویش

تفگ: لسک و دیخرچ هامیرپ تمس شلبق درک.

یاچ حلا یک بش تقو نیا ناج؛یلو یرپ یسرم _

هراد. ور ندروخ

دش. شهار ودس دناسر اویش ارهب شدوخ هلصاف بال یرپ

مکی باوخ لبق نیشب هش. یم رده مدرک هفیح؛مد هگید _هن

. هتفرگ ملد مدوب اهنت ور زورما لک ،نم مینزب فرح

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

255_ تراپ #

هناور ار شهاگن نم تمس و تخادنا یاباال هناش اویش

متفگ: و مدز یدنخبل درک.



. میتسه میلست ام هگب هامیرپ یچ _ره

تفگ: هناعیطم باالدادو ییوربا اویش

. مرایم نوتارب نم.االن اب نتخیر یاچ تمحز سپ هشاب _

دش: اویش عنام و درک یتسد شیپ یرپ

. مدرگ یم االنرب نامرآ شیپ نیشب ورب وت _هن

اهر لبم یور و مدیشک نوریب منت ارزا منوریب یاه سابل

هلصوح درک.مک شوخ اج مرانک و دمآ متمس مه اویش مدش.

یور ار شرس حلا ویب دیشک نوریب شرس ارزا ششلا

مه ارزا شیوتنام یاهدنب و مدش مخ شتمس . تشاذگ مفتک

تسوپ . دروآ رد شنت ارزا شیوتنام مدرک کمک و مدوشگ

: مدیسرپ هتسهآ و مدرک سمل ار شیوزاب ی هنهرب

؟ یدشن رتهب زونه _

درک دنلب م هناش یور ارزا شرس هامیرپ ندش کیدزن اب

درک: همزمز بل ریز و

. مرتهب _



زیم یور و متشادرب ینیس لخادزا ار ییاچ یاه ناجنف

. متشاذگ

هچ مناخ هامیرپ یرطع و گنر شوخ یاچ هچ _هبهب

! هدرک

مرانک دوب. نتسشن یارب یبسانم لبم وبندلا دادن ار مباوج

و مدرک اجخیلا یهب هراشا دوب خیلا اویش فلا خم تمس

مدز: بل

؟زا یدرک اراکیچ زورما منیبب . مزیزع مرانک نیشب _ایب

؟ تشیپ دموا ربخ هچ سگرن تتسود

اویش نمو یوربور لبم یور و دماین مرانک هامیرپ

. تسشن

مرت. تحار اجنیا . هبوخ اج نیمه _هن

درک: زیر یمشچ دشو لیامتم نم تمس یمک اویش

تساوخ یم یچ اجنیا هیچ؟ سگرن ی هیضق _

؟ تخانش یم اجک زا ور وت



نم اویش یاه وسلا موجه ربارب دشورد درگ میاه مشچ

مدش: واکجنک مه

؟ یسانش یم ور سگرن وت هگم _

تشپ ار شرس یولج دنلب یوم هتسد و دیشک ارباال شبل

دادواو لبم شارهب هیکت اددجم درک. تیاده ششوگ

تفگ: هتفر

. مدیسرپ یروج نیمه . مسانش یمن _هن

دش.ردعملا هامیرپ ترپ مساوح و مدادن اویش هب یباوج

. تخادنا یمن ام تمس یهاگن مین یتح و دوب شدوخ

موجه منهذ مهب هدنهد رادشه دبو یاه سح مه زاب

اهر شدوخ ارهبحلا یرپ تعاس همه نیا دیابن . دندروآ

نآ تمس شدوخ تولخ رد مه زاب دنکن ؛ مدرک یم

: مدیسرپ و مدرک رت دوب.یبل هتفر اه یرامرهز

؟ یتفر ورف تدوخ وتالک ارچ هتچ؟ یرپ _



مه ارهب شیاهاپ هک وردحیلا دشن میادص ی هجوتم

. دیوج یم ار شبل ی هشوگ تسوپ مادم دوب هدرک تفج

شهاگن رت قیقد و مدیشک لبم ی هبل تمس ار مدوخ

زا یعوضوم ییوگ و دوب برطضم ش هرهچ . مدرک

مداد: جوا هتساوخ اران میادص داد. یم شجنر نورد

؟ یونش یمن ور مادص ؟! امتسه ابوت هامیرپ _

درک. زاب همین ار شناهد و دروآ ارباال شرس هدروخ اج

، یتخانش یم هک ور انوم هدش.. ینعی .. هدشن یزیچ _اه..هن

زکرمت مکی نومه رطاخ .هب مدینش ار شتوف ربخ زورما

. مرادن

: مدرک همزمز هدز کش و مدرک شهاگن روابان

. تشادن نسوسیلا هک ،نوا شهب هدش یچ یاو _یا

نییاپ ار شرس و درک عمج ار شیاه بل هامیرپ

: دوشگ بل هرابود وطالین یثکم .دعب تخادنا



! هدوب یزیچ یفداصت اال متحا هدش. توف ارچ منود _یمن

تمس و متساخرب میاج وزا مداد ناکت رثات اراب مرس

مدش. کیدزن هامیرپ

ار شرمک یور هدش اهر و دنلب یاهوم و متسشن شرانک

. مدرک شزاون

میرب ایب یدیسرت مکی منود ؟یم مزیزع یتسین بوخ _

و رکف نودب شدعب یش یم مورآ مینزب فرح مکی تقاتا

. یباوخب نک یعس لطاب یخلا

هناور وربور هب شهاگن و دروآ ارباال شتسد یعفادت

توهبم و تام دشو تباث شهاگن اویش هب هریخ دش.

درک: همزمز

هتبلا ! هئوت هب طوبرم مگب. ور یزیچ هی ماوخ یم شاداد _

. هراد طبر نوم همه مههب دیاش هطوبرم مه اویش هب

مشچ کمدرم دیدرت دوب.اب هدش هریخ شیوربور هب زونه

رپ مخا و مدروآ رد شدرگ هب هامیرپ و اویش نیبام ار میاه

درک. ینیگنس میاهوربا نایم یگنر



؟ یداد بآ هب یلگ هتسد هچ مزاب ؟ هامیرپ هدش _یچ

هکنیا نودب دز. یموهفم ان دنخبل دشو جک شبل ی هشوگ

هب باطخ دهد ناکت ار شیاه مشچ گنر شوخ یاه هلیت

تفگ: اویش

فرح ای ینز یم یفرح . مدزن یدنگ نم ور راب هی _نیا

؟ منزب

دشو یناوغرا هیناث زا یرسک رد اویش یباتهم تسوپ

داد: باوج هناراکبلط

.لثم تسین بوخ حتلا یراگنا ؟ هامیرپ یگ یم _یچ

. هتخیر مه هب ور وت یدایز تتسود گرم هکنیا
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داد. ناکت ار شرس هتسهآ هتسهآ دزو مه هب یکلپ هامیرپ

نزب فرح . هشاج رس ملقع زونه اویش. شابن نم نارگن _

یاهزار نیا هک نزب فرح وگب. نامرآ یارب ت هتشذگ زا

هدش. نیگنس دح زا شیب ترهم هب رس

یاه سفن یادص یتح و دوب هتخیر مه ماکالهب اویش

. دیسر یم شوگ مههب اجنیا شات هدز بوشآ

مدز: بل لصاتسم و مدرک جک رس مرهاوخ تمس

هتفگ ان یاه فرح هی اویش منود .یم هامیرپ نکن شتیذا _

هک ینامز ات میتشاذگ رارق نومدوخ نیب ام اما هراد یا

هشاب هتشادن هتشذگ ندرک وگزاب یارب ور لماک یگدامآ

ادعب تسین بوخ مهحشلا زورما . مراذن شراشف تحت

مینک. یم تبحص هطبار نیا رد لصفم



فده ار اویش مه زونه درک. یمن هاگن متمس مه زاب هامیرپ

میارب شیاه کشا . تخیر یم کشا رابنیا و دوب هتفرگ

هچ اویش ندزن فرح دوب. هدش هدننک هناوید و بیجع

دوب. هدرک رت مشچ نینچ نیا هک تشاد یرپ هب یطبر

یلیخ ... هشب رید مسرت .یم نامرآ تسین راک وت یدعب _

وت شیپ ار شلد ی هرفس هنابلطاود تقو چیه اویش رید..

مداد. تصرف شهب یلیخ هنک.نم یمن زاب

و متشاذگ رگیج ور نودند متسنوت یم هک ییاج هنک؛ات

هتسب رس یچ همه هراد لیامت نوا ؛اما مدرک ارادم شاهاب

. دروآ نوبز هب ور اویش ربج اب دیاب هنومب

شیاج وزا درک ورف لبم کشت یور ار شتسد فک

شرس باالی تسرد و تشادرب ماگ اویش تمس . تساخرب

تفوطع و دوب هدش ساسحا ویب کشخ ش هرهچ . داتسیا

ی هناچ دوب. هتسب تخر مرهاوخ تروص زا یمحرلد و

رد هریخ . دروآ ارباال شتروص و تفرگ تسد ارهب اویش



: دوشگ بل مکحت اب شیاه مشچ

اویش وت هک نک..وگب عورش ییاج هی اویش..زا _وگب

و فورعم کشزپ نادند رتخد کت هک وگب ! یتسین هدوتس

! یتسین هدوتس مجلا یمان

یاهرتخد یراغت .هت تسه یریصن هیناه تمسا هک وگب

! یتسه یریصن زود فاحل میرک زرمایب ادخ

... تقباس ترهوش هک وگب

! دنبب ور تنهد کاچ وش.. ..هفخ هامیرپ ووش _هفخ

حتلا نآ امزا یود ره اویش دنلب همین ی نهلا یادص

لبم یور زا یتسس ونمابحتلا دیشک نوریب یتوهبم

مدش. کیدزن ود ره تمس و مدیرپ

حلاومک یب هامیرپ خر هب خر یبصع و روخلد اویش

درک: یموهفم یان همزمز ناوت

ور یچ مگ...همه یم مدوخ وگن... یزیچ هگید هدن.. همادا _

هکیت هی هدش..لثم کشخ مولگ هدب بآ مهب مکی مگ..طقف یم

هدش.. گنس



اویش . دروخن ناکت شیاج وزا دادن ناشن یشنکاو هامیرپ

هریخ نم هب ییاسرت وابحتلا تفرگ یرپ ارزا شهاگن

شیاه مشچ کمدرم مدش کیدزن هکهبوا یمدق ره دش.اب

. دندمآ رد شاعترا هب شیاه وبل دیزرل رتشیب

رتهب ای اویش خر زا گنر مداتسیا هک ناشی یتناس دنچ رد

ندیلا: فیعض مه وزاب دیرپ هیناه میوگب

مگ..یم دینک..یم ربص ادخ ور منز...وت یم فرح _

ور.. یچ مگ..همه

یور شیاه کلپ دناسرب مامتا شارهب هلمج هکنیا زا لبق

ار شیولهپ عیرس دندش. تسس الشت ضع مامت و داتفا مه

متسد یور ش مدش.باالهنت شندروخ نیمز عنام و متفرگ

واب مدرک اهر لبم یور ار وا هتسهآ و درک ینیگنس

مدز: دایرف هامیرپ هب ور شیوشت

هدب. حشلا رایب یدنق بآ هی یبآ هی _ودب

دوب بیجع و بیرغ میارب هک یلد گنس ابحتلا هامیرپ



تفگ: توافت ویب درک مهقالب هب شیاه تسد

یم یزاب ملیف هراد هرادن دنق بآ هب .زاین هدشن شیروط _

؟ یدش شماخ دوز ارچ وت هنک

لبم یور ی هدش اهر اویش هب یهاگن و متشگرب دیدرت اب

سیخ شار یناشیپ قرع تشرد و زیر تارطق . متخادنا

هب شیاه سفن شیاه مشچ ندوب زاب دوجو واب دوب هدرک

نییاپ باالو یتخس شهب هنیس ی هسفق و دوب هداتفا هرامش

دندش. یم

نیا رد هکنیا واب دوب هتخیر مه مههب نم لا وحا حلاو

مهاب زونه اما مدوب هتفر ورف یروابان ردعملا هقیقد دنچ

هنوگنیا ار وا متساوخ یمن و متشاد شتسود مدوجو مامت

متخرک تسد واب مداد ارباال شسابل . منیبب رامیب حلاو یب

یتح و دوب هدرک خی شنت . مدرک سمل ار شنت تسوپ

ندرک شغ دیاش دش. یم لقتنم مه متسد هب شندب یامرس

ار یکیزیف عالمئ نیا اما درک دومناو غورد دشهب یم ار

درک. یراک تسد دش یمن مه

هامیرپ هب وور مدروآ نوریب اویش سابل ریز ارزا متسد



مدز: دایرف

زور حلاو نیا وت هنوت یم یروطچ ؛ مهفن هدب _حشلا

رت عیرس هدب.ودب ماجنا ور متفگ ور یراک هنک. ارجا رتائت

.... مدشن رت یرفک ات رایب دنق بآ ناویل هی
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شوغآ ارهب شرمک ، مدیشاپ شتروص هب درس بآ یتشم

هب درس بآ تباصا رثا .رب مدیشک ارباال وا یمک و متفرگ

و دیشک یقیمع مدزاب مدو راب نیدنچ شتروص تسوپ



تسد ارزا دنق بآ ناویل درک. زاب همین ار شیاه مشچ

یاه دنق یراب دنچ کچوک قشاق واب متفرگ هامیرپ

مدز. ارمه شتشرد

ردح اویش و مدرک کیدزن اویش بل یکیدزن ارات ناویل

ار دنق بآ زا هعرج هعرج دوب هدز لز نییاپ هکهب یلا

. دیشون

.نمو تشگرب شتروص هب گنر یمک و تشذگ یقیاقد

میدز. یمن یفرح مودک چیه و میدوب تکاس ود ره هامیرپ

لبم یور یتخس .هب متخود ارهبوا ممیقتسم ریغ مهاگن

یمن رظن هب هاربور نادنچ مه زونه و دوب هتسشن

مناهد اوژهشرد "اما یبوخ " مسرپب متساوخ . دیسر

و اهرواب مامت تعاس مین ضرع رد دش یم رگم . دیخرچن

دوش؟ وور ریز هنوگ نیا تیایند

هاگن دشو یم رت نیگنس ام نیبام وج تشذگ یم یچ ره

رت! هدنرب و زیت هامیرپ نمو یاه

ناکت واب درواین ار هتفرگ یاضف نآ بات اویش تبقاع



. تسکش ار عمج ی هدنهدرازآ توکس شیاه بل نداد

درک: همزمز حلا ویب فیعض

! ییاهنت منک؛اما تبحص تاهاب ماوخ یم نامرآ _

نم زا یدرد هچ شیاه ندز فرح . مدرکن هبوا ییانتعا

ونماب دوب بارهس گرم دعب وراد شون درک؟ یم اود

. مدرپس یم شوگ شیاه فرح هب ینیقی و دامتعا هچ

یظیلغ ،مخا متشگرب یرپ تمس و مدز ندینشن ارهب مدوخ

: مدیسرپ راو تتامش و درک متروص ینشاچ

؟ یتسنود یم اجک زا ور رابخا نیا _وت

شتمس مار هراشا تشگنا منک. هاگن ار اویش هکنیا نودب

متفگ: هامیرپ هب باطخ و متفرگ

؟ دوب هتفگ تهب هیچ شمسا منود یمن یتح هک یمناخ _نیا

تفگ: هتسهآ دشو نیگمغ شیاه مشچ یرپ

! دوب هدزن نم هب یفرح اویش _هن

: مدیسرپ یبصع و مدرک زیر یمشچ



؟ هامیرپ یتسنود یم اجک _زا

دز: بل نیگمرش و دیشک نییاپ یرس

.. دادرهم _

زیخ یرپ تمس و متساخرب میاج زا رایتخا یب

: مدیسرپ هنایوجزاب . متشادرب

رد شاهاب مه زونه وت هگم مدز. یم ور شسدح _

؟ یطابترا

. تفرگ نادند ارهب شبل ی هشوگ سرتسا اب

! دوب هتفگ مدوب یوالش وت هک یعقوم نوا _هن

مداد. ناکت نیفرط اب رثات اراب مرس

یگ؟ یم نم _ووتاالنهب

و مدادن جملا اما دوشگ ار شناهد دوخ زا عافد دصق هب

. مدیخرچ اویش تمس هرابود

.دنچ دیراب یم مهاگن زا صرح و ترفن رورک رورک



یدح هب مزور ؛حلاو میتشادن ابمه هلصاف رتشیب یتناس

نآ هک دوبن دیعب چیه دوبن رامیب اویش رگا هک دوب یخزرب

هب سرت تدش .زا مراذگن شارسملا هدرک مولظم ی هرهچ

درک: اوجن ینازرل هناچ واب داتفا هیرگ

تواضق ..ادعب ونشب ور ماه فرح لوا منک یم شهاوخ _

نک.

مشچ و دوب هدنامن شیارب یناج منک شتاعارم متساوخ یم

ما هدروخ هرگ تشم لر تنک دوب؛اما هدش غورف یب شیاه

نودب هدروخ هرگ تشم نامه . دوبن مدوخ تسد رد رگید

هب شبل ریز تسرد و تفر اوه هب تردق رپ ینم هدارا

. تفرگ یاج تدش

کتپ لثم مشارخ شوگ و روآ هشعر ی هرعن یادص

زا اویش یاه تسد دشو راوآ اویش رس یور ینیگنس

. تفرگ هانپ ار شرس سرت

منک؟ تواضق ور یچ منک؟! تتواضق _

؟ یتسه یچ ، یتسه یک الوت صا



طقف ور نم نز زار یتقو ، هدنوم یقاب مه یفرح هگم

! هنود یم دادرهم

یم مه ور هگید یاهزیچ یلیخ دادرهم نتسنود نیمه

هکهی مونشب ور تافرح مش یم رضاح یتقو .نم هنوسر

دیما یاج مه یا هرذ وت مشاب هتشاد یدیما یوسروک

یراد دصق هنکن منک رواب ور تفرح مودک . اویش یتشاذن

؟! ناه ؟ یدب ملیوحت دیدج یاه غورد مزاب
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هامیرپ دشو رت قیمع شدایرف یاه هگر مرخآ مجالت



ام نایم ار شدوخ اویش ندز کتک زا تعنامم یارب

. تخادنا

تفر: لیلحت شیادص و داتفا هبنهلا اویش

منک.. یم شهاوخ .. نکن یروجنیا نم اب نامرآ _هن

و درک شرت حلا یب مدوب هدنابوک شتروص هکهب یتشم

هک دوب هتفایرد مه هامیرپ رابنیا . تشادن نداتسیا قمر هگید

درک کمک شیاهوزاب نتفرگ واب تسه دبحلا اعقاو اویش

. دشکب زارد هپاناک ور

ار مدوب هدرک جراخ منت زا شیپ تعاس مین هک یتک نامه

رد تمس هلصاف وبال متشادرب لبم یور ارزا دنتوزیت

. مدرب موجه

هک درک هراشا هامیرپ دشوهب زیخ مین شیاج رد اویش

. دریگب ار میولج

تسرد و دناسر نم ارهب شدوخ یدنلب یاه ماگ اب یرپ

ندیلا: هناسمتلم . دیشک تشپ ارزا متسد رد، لباقم



دوب هام دنچ هگا نم ورن شیپ دنت ردقنا . نامرآ نک ربص _

طاسب دنبو نیمه هساو اقیقد متشادن ندز فرح تارج

شهاوخ . هشاپب مه زا نوتیگدنز متساوخ دوب.یمن بشما

! نکن رتدب ور عاضوا تنتفر .اب هنوخ نومب منک یم

. مشاب طلسم دوخ هب یمک مدرک یعس و مدز سپ ار شتسد

هراد مزغم مراد ییاهنت هب مر.زاین یمن یرود یاج _

ابودات مراد هک تسه راگزآ ههام نیدنچ هش؛ یم رجفنم

و هدادرهم نوشمرحم هک منک یم رس هنوخ نیا وت رفن

نم! نوشمرحم ان اهنت

هگید منک. راکیچ ودات امش اب هگید منود یمن

هنک یم نوتتیذا ردقنا نم ندوب اعقاو هگا .بخ مدیرب اعقاو

دینک؛ ینوشوپ وال نینک یزاب شقن مادم نیشاب روبجم هک

هک یطلغ ره هب تحار هک منک.مرب مک نوترس زا ور مرش

.. نیسرب نیهاوخ یم

واب دنابسچ متک نیتسآ ارهب شنایرگ ی هرهچ هامیرپ

تفگ: یگدنامرد



وروت نامرآ . هرادن دادرهم هب یطبر ناتساد النیا صا _هن

مه اویش .حلا مرادن ور یسک وت ریغ هک نم نومب ادخ

ادرف هاگنامرد شمیربب هشب.ایب رتدب مسرت یم تسین بوخ

مینک. یم نشور ور زیچ همه فیلکت حبص

متفگ: مارآ و نوزحم و متشاذگ شرس یور یتسد

رتدب زیچ همه منومب مسرت ..یم یرپ تسین بوخ _حملا

. مدرگ یم رب هگید تعاس هشب.دنچ

قایتشا ویب مدنادرگ اویش تمس راجزنا اب هاتوک ار مرس

متفگ:

! هرادن تیمها مارب هگید منوا یگدنز و گرم _

رود دایز متسناوت یمن هدایپ یاپ و دوب یناراب اوه

همین یناراب یاوه نآ ورد متفای ار یتولخ کراپ موش.

اه تعاس ، متسشن کرحت یب یتکمین یور اه تعاس بش

یگدنز یاه یتشز هرابود بشید زا هک یخلت یتیعقاو هب

رد ار سلا همه .نیا مدیشیدنا درک یم ناشن رطاخ ار ما



ندرک ادیپ یپ ورد مدوب هتخوس اویش قشع ترسح

مرانک ار ود ره ؛حلا مدوب هداد فک زا رارق و مارآ هامیرپ

مناد .یمن دندوب هدش مناج دوخبالی مهس هب ود وره متشاد

یم هشیپ یروبص و مدرک یم هزرابم دیاب اجک ات

تقو چیه هک ینم دشهب یم ضوع مه یزیچ رگم . مدرک

! دوب هدماین میگدنز هب یشوخ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

259_ تراپ #

یاه ندرک اعد اعد دشو رتدنت ناراب تدش متسشن هچ ره

و مدوب مه اویش نارگن دش. رثا یب شندمآ دنب یارب نم



دوب.یم هدرکن ملع دق ومکلا مامت مبلق رد شرفنت زونه

، دیاینرب هامیرپ تسد زا یراک و دوش رتدب حشلا مدیسرت

شرازن حلا ابنآ شتروص یور هک یتشم مه یفرط زا

نادجو باذع دزو یم مه رب رتشیب ملا وحا مدوب هدناباوخ

درک. یم یشک ندرگ و درمت میاه یتخبدب مامت رانک رد مه

تخر اوه یکیرات زونه و دوب حبص جنپ یاه یکیدزن

تکمین یور زا مسیخ همین یاه سابل دوب.اب هتسبن

.داب متشادرب هناخ تمس ار مفده یب یاه ومدق متساخرب

مرت یاه سابل و دوب ندیزو ردحلا یهاگحبص درس

دعب تعاس ومین مدیشخب تعرس میاه مدق درک.هب یم متیذا

. مدیسر هناخ هب

و مدرکن نشور یغارچ دوب، یکیرات و توکس قرغ هناخ

شتباب زا هک .یخملا مدرک زاب همین ار هامیرپ قاتا رد ادتبا

سابل مدش. کیدزن نامباوخ قاتا تمس رابجا دشهب هدوسآ

نتفر یزج هراچ شندرک ضوع یارب و دوب سیخ میاه

. متشادن نام کرتشم قاتا هب

کیدزن دمک یولج و مدرک زاب ار قاتا رد ادص یب



مشود یور ار ما هلوح و متشادرب یزیمت یاه سابل مدش.

. متخادنا

اویش یکشاوی مواکجنک هاگن موشب مامح دراو هکنیا زا لبق

دوب هتسشن راوید جنک تخت ی هشوگ درک. ووج تسج ار

یولج شیاهوم دوب. هداد هیکت راوید ارهب شرس و

یرادیب ای باوخ متسناوت یمن و دوب هتفرگ ار شتروص

نیرتمک واب متسشن رتولج اراچان مهد. صیخشت شار

شتروص یولج یاهوم . متسشن شرانک تخت کشت تکرح

هشوگ طقف ووتپ دوب هدیباوخ هتسشن مدز. رانک هتسهآ ار

ار مبلق شبل ریز یگدرم نوخ دوب. هدناشوپ ار شیاپ زا یا

وماکالرد دوب درس ابیرقت قاتا یاضف . دروآ یم درد هب

دوب. دش هلا چم شدوخ

دوب هتفر باوخ هب حتلا نیا رد یتعاس هچ زا دوبن مولعم

هدنام یقاب شتروص رد یگدیرپ گنر راثآ زونه ،

ار شیوتپ مدش روبجم منزب تسد هبوا متساوخ دوب.یمن



ار شیور لقادح و مشکب هدوب هدرک ریگ شیاپ ریز هک

. مناشوپب

یراگنا ،اما متخادنا شیاه هناش یور ار وتپ هتسهآ

درک. زاب یمک ار شیاه مشچ و دوب کبس شباوخ

ادج شیوتپ ارزا متسد عیرس دشونم هکوش نم ندید اب

تفگ: دولآ ضغب دعب یمک و درک عمج شار هرهچ . مدرک

یزابجل ادخوروت . مدوب تنارگن ، نامرآ یتشگرب _

یریگب یمیمصت ره شدعب ، منزب ور ماه فرح نیشب . نکن

تارب مکی راذب نامرآ هدب یلیخ منک.حملا یم تعاطا نم

مشب.. کبس دیاش مگب

درس و مدرک زاب یکی یکی ار مسیخ دیفس زولب یاه همکد

: مدرک همزمز

. مومح مر _یم

شیوتپ دزو هرگ مه ارهب شیاه تشگنا یتحاران اب اویش

. دیشک ارباالرت

هاگن ممشچ ی هشوگ وزا مدرک سمل ار مامح هریگتسد



تروص رد یدیماان و سای . متخادنا اویش هب ییارذگ

ربنچ ضغب ندش رجفنم ات یزیچ دزو یم جوم شدوبک

دوب. هدنامن شیولگ رد هدز

یب مه وزاب مدرک جراخ منت زا لماک روط ارهب مزولب

متفگ: هدنزگ و سح

و ندز فرح ینز؛یلو یم فرح متشگرب هک مومح _زا

مه، زونه هنک.وت یمن ضوع ور زیچ چیه تقیقح یاشفا

یم ،طقف یتسه قداص وان راک نوهنپ نز هی نم یخلا وت

دص یترابع ایهب مامت ههام جنپ منودب ات ینزب فرح ماوخ

رس یک مدش،اب یم رتسبمه ینز هچ وراب بش هاجنپ و

هناقشاع ور بش هناحول هداس یک ؟اب متشاذ یم هببنیلا

؟ مدنوسر یم رحس هب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۶۰_ تراپ #

اراب مسیخ یاهوم هکِمن وردحیلا تشاذگ یتعاس مین

. متسشن شیوربور یفرح چیه نودب متفرگ یم هلوح

رس هدز کربمغ حیتلا رییغت چیه نودب مه زونه اویش

هتفرگ گنچ ارهب شیوتپ ی هشوگ و دوب هتسشن شیاج

دوب.

مین نامه . تخادنا متمس یهاتوک هاگن دشو مروضح هجوتم

زا یا هراشا رظتنم و تفرگ سپ عیرس ارمه شهاگن

. دنامن شیاه تبحص عورش یارب نم بناج

و یتخس وهب داهن شمروتم و کاندرد بل ریز ار شتسد

درک: تبحص هب عورش موهفم ان

نیرت کچوک ونم میتشاد تیعمج یرُپ هداوناخ _امهی

هدرک جاودزا ماه رهاوخ ی .همه مدوب هداوناخ نوا دنزرف

مردپ زا رتدوز مردام . مدوب هدنوم هنوخ وت نم طقف و دندوب

مرامیب و ریپ ردپ زا یراد هگن مراک ونم دوب هدرک توف



یهی هداس رگراک هک مه مردپ دوب سملا هدزناپ یتقو دوب.

اهنت امسر ونم درک توف دوب یزود فاحل ی هزاغم

دشو یمن مرگ یبآ ناهرهاوخ زا مودک چیه .زا مدنوم

یتح ، ندنورذگ یم یتخبدب و روز هب ور نوشدوخ یگدنز

مشود یور زا یراب و ننزب رس نم هب ندرک یمن تقو

همادا و مدوب یناتسریبد نسوسلا مک رتخد .کی دنراد رب

و تخس مارب اعقاو نس نوا وت ییاهنت و کت یگدنز نداد

دوب. اسرف تقاط

هک مرتگرزب رهاوخ و دیشکن لوط دایز عاضوا نوا

مندید هب مردپ توف ِدعب هام کی درک یم یگدنز نارهت

ور ونم تخوس شلد دید هک ور مزور وحلاو دموا

یتحار نادنچ یگدنز مه درب.انوا نارهت هب شدوخ هارمه

و نتشاد هنوخ وت گرزب هچب اتنچ مه نوشدوخ و نتشادن

؛اما ندنوسر یم روز مههب ور نوشدوخ یاه هچب جرخ

نوا وت ییاهنت و کت یگدنز نوا هب دوب یچ ره زاب

هکنیا اب مرهاوخ رهوش . دیزرا یم هداتفا رود ناتسرهش

نوا وت ندوب دادوزا یمن نوشن نم هب یشوخ یور

درم هتفر مه یور مه زاب یلو دوب هدرکن لا بقتسا هنوخ



نیا وزا دوب کاپ مشچ هک دوب نیا شلقادح و دوبن یدب

مدش. یمن تیذا تباب

و هنوخ دموا مرهاوخ رهوش زور وهی تشذگ یهام دنچ

نم منوا و تسه بوخ رتخد هی بندلا شراک بحاص تفگ

مه هب یلک مدینش ور ربخ نیا یتقو . هدرک یفرعم ور

و ننک فذح ور نم دنتساوخ .یم مدروخ هصغ و متخیر

هچب رتخد هی نم نامز دوب.نوا هنیزگ نیرتهب مجاودزا

یسو مرهاوخ رهوش ِراک بحاص و مدوب سهلا هدزناپ

یاه ندیرپ نییاپ هکباالو مرهاوخ . تشاد نس سیلا راهچ

منیبب ور درم نوا راب کی لقادح درک میضار دید ور نم

مگب. ور مرظن شدعب و

هب شردام و ردپ اب هتفه رخآ و مدرک لوبق راچان هب

هکنیا نودب تعاس مین ضرع ورد ندموا میراگتساوخ

دش هتخود و هدیرب زیچ همه منزب یفرح درم نوا اب یتح

ی هسلج نوا .دعب دنتشاذگ مه نونک دقع رارق و

دوب، هدش رتمک ماه یتحاران مجح زا یمک یراگتساوخ

هداس درم مه شدوخ و تشادن یدب ی هداوناخ مراگتساوخ



. دیسر یم رظن هب یرقوم و

متشاد شندید ِلبق هک یکانتشحو تاروصت نوا زا لقادح

دوب. رتهب یلیخ

، مدرک اتراهچ ودات ود مدوخ شیپ و طسو متخادنا هکترچ

متسنوت ویم تشادن یدب ابیرقت میلا عاضوا هک درم نوا

یچ منک.ره واپ تسد مدوخ یارب لقتسم یگدنز هنوخ هی

رمع وهی مرهاوخ یگدنز وت ندوب راب رس زا رتهب دوب

دوب. یردبرد و تنم

یگدنز رقحم و کیچوک نشج مهابهی شدعب زور دنچ

فارطا یرتم داتشه ی هنوخ ،هی میدرک عورش ور نوم

درب. اجنوا هب ونم و دیرخ شردام و ردپ زا رت رود رهش

اتبسن یگدنز و دوب بوخ ابیرقت یچ همه یحابص دنچ ات

،چیه دوبن وعالهق قشع زا یربخ . میتشاد مه رانک یمورآ

زا بتارم مههب زاب ؛یلو دوبن یراج نیِب نوا یتبحم



زیمت اراب مدوخ دوب، رتهب مرهاوخ ی هنوخ وت یگدنز

بش رخآ و مدرک یم مرگ رس وزپ تخپ و هنوخ ندرک

تاقوا رتشیب و دموا یم هنوخ هب هتفوک و هتسخ دیمح اه

مه دوز یلیخ حبص و دیباوخ یم تفرگ یم هدروخن ماش

تفر. یم راکرس

؛مزا هراد نومهم هک تفگ و دموا هنوخ رتدوز زور هی

ماین. نوریب بش رخآ وات مقاتا مرب تساوخ

مکیچوک قاتا وت هناعیطم متشاد تداع ییاهنت هکهب نم

. مدرک لفق مرس تشپ مه رد دیمح ی هتساوخ قبط و متفر

دایز اه ندرُب نومهم اهو ندروآ نومهم نیا نیا مک مک

رتدرس و درس زور ره ام نیب ِدرس ی هطبار دشو

یهاگ طقف و میدیباوخ یم مه زا ادج اه بش هگید یتح دش.

. میتسشن یم ابمه هرفس رس تردن هب

ومعم و تشاد کیچوک قاتا ود یرتم داتشه ی هنوخ نوا

درب.رسو یم ور شاه نومهم یلغب قاتا وت دیمح ال

هب دموا یم شیپ مه یهاگ و دنتشادن یصاخ یادص

منک. کش نوشروضح



اه نومهم زا یکی یادص اه ینومهم نیمه یوت زور هی

هآ یادص مدرک زیت شوگ بوخ یتقو دشو جراخ لفاغ ان

ِرس شزا نهلا یادص مداد. صیخشت ور نز کی ی ونهلا

و یشوخرس زا هتفرگ تاشن هکلب ؛ دوبن درد و هجنکش

.. تذل

نامه واب درک رت شنابز شاراب هدیکشخ یاه بل

داد: همادا حشلا یب یادص

و متشاد یا هبرجت ،هن مدوب نسوسلا مک هچب رتخد _هی

زا مه تاقوا یضعب منک، تروشم شاهاب هک دوب یسک هن

و مداتسرف یم تنعل مدوخ هب زیمآ تمهت ماهوا و رکف نیا

ع شهب نزوس رس هک یدیمح ینمادکاپ هب مدرک یم یعس

. مهدن هار ملد ودبهب منکن کش متشادن الهق

مدرک یم دعاقتم و مداد یم بیرف ور مدوخ یهاگ یتح

شوخ ی هصق ؛اما ندموا نوش مناخ اب دیمح یاتسود دیاش

رسو نوا تدش و درواین موود دایز نم یاه یخیلا

نماد رتشیب دشو رت ظیلغ زور ره اه وهآونهلا اهادص



. تفرگ

نادنچ هن ِفقس نوا ریز مدوب هدیمهف بوخ مک مک هگید

یمن تروص هک دوب ییاشحف و داسف وهچ هربخ هچ دنلب

... تفرگ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۱_ تراپ #

نادنچ هن ِفقس نوا ریز مدوب هدیمهف بوخ مک مک هگید

یمن تروص هک دوب ییاشحف و داسف وهچ هربخ هچ دنلب

! هریگ

هگید نز ره ؛لثم مرایب بات ور طیارش نوا متسنوت یمن

وزرآ و دیما اترازه و مدوب هار لوا هک اصوصخم یا!



. متشاد

یزیچ متسنوت داد،یمن یمن نوشن شوخ ِیور مهب نادنچ

اب متفرگ میمصت . مرایب شور هب ور مدرک سح و ندینش هک

اود نم زا ور یدرد هکلب منک تبحص شردپ و ردام

غارس تقو چیه و تسکش یم ماپ ِملق شاک یا ننک.یلو

نم نوبز زا ور ارجام هک یتقو متفر. یمن ش هداوناخ

و تمهت مرج مههب ور ینم وهقی نتفرگ رُگ یلک ندینش

هیضق نوا .دعب دندیبسچ تخس و تفس غورد یارتفا

نیرتکچوک زا یتح دشو مریگنابیرگ یروآ ناقفخ ِعاضوا

و ندروآ رد ناتساد نارازه متساخرب و تسشن و دروخرب

یم نم هب دیسر یم نوشنهذ هکهب یناتهب و گنَا ره

. ندنوبسچ

اهزا هبیرغ نوا ودمآ تفر شردام و ردپ اب تبحص دعب

دنسرخ تباب نیا زا لقادح دشو عطق یلک مهب هنوخ

تلصخ و درکن ادیپ دادتما دایز بوخ حلا .نوا مدوب

ار همه رفاک هک نگ یم تسار دش. ور مک مک دیمح یکاکش

هی متفر یم مه هچوک رس ات یتح ، درادنپ دوخ ِشیک هب



و برض طاسب بش وره دنوبسچ یم مگنت ییارتفا

مامت و مدروخ یم کتک هدعو هی بش دوب.ره هباپ شمتش

ممهفب یتح هکنیا نودب دش، یم یلیز و مخز و دوبک منت

هدش،ره مبیصن یگس یگدنز یمرج هچ وهب هیچ مهانگ

یم رپ ور هنوخ نم دولآ درد یاه ونهلا غیج یادص بش

هدش دنلب اهمه هیاسمه دولآ ضارتعا یادص یتح و درک

دوب.

یلا وح نوا هنونز هاگشیارآ مههی ورس دوبن یگرزب هلحم

سنلا نوا هب یرس یگنتلد و یراکیب رس زا یهاگ دوب.

دوب شبحاص هک یمرگ نوخ مناخ واب مدز یم کیچوک

یم تبحص مدیشک یم هک ییاهدرد وزا مدز یم پگ

درد شارب متسنوت یم هک دوب یسک اهنت عقاو ؛رد مدرک

وت شرهاظ و پیت و دوب سهلا یس لهاتم مناخ منک.هی لدو

و دازآ دوب.نز ریگ مشچ و هدننک هریخ یدایز هلحم نوا

یم ممورآ یلیخ دز یم هک ییاه فرح و دوب یخیلا یب

یمه هنوخ مکهب مک هک تفرگ اپ ردقنا تقافر درک.نیا

دوب ییاجنوا ارجام جبلا تمسق و میدرک یم ودمآ تفر

چیه نز نوا اب مطباور ی هیقب ربخالف مرهوش هک



داهنشیپ مهب هراس هک ییاه لمعلا روتسد . تشادن یلکشم

زا یربخ هگید و دوب رثوم یلیخ میگدنز یور دوب هداد

. دوبن روآ باذع و اجیب یاه کتک نوا

ندموا یم یام هنوخ هب شرسمه اب هراس اه بش رتشیب

شرهوش هکنیا دعب یتح . میتشاد ینیشن بش حبص وات

ابمه تاقوا رتشیب و دشن عطق نومطابترا تفر ترفاسم

رپ ور میگدنز یاه زاخالء یلیخ هراس اب ندوب . میدوب

زیچ دوب؛همه هدش رتمک رورم هب میگدرسفا و دوب هدرک

نمو ییوشانز و یساسحا ی هطبار زج دوب بوخ

چیه و میتشادن مه رانک ندوب هب یقایتشا هک راگنا ، مرسمه

. میتشاد یمن رب یمدق عاضوا دوبهب یارب مه نومودک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۲_ تراپ #



ور شرپ ریزبلاو دیمح نمو هراس رسمه ِدوبن رد

مه ور نوا میتفر یم نومدوخ هک ییاج وره میتفرگ

و حول هداس نم هکنیا زا لفاغ . میدرب یم نومدوخ هارمه

مدش! یفیثک یزاب هچ یطاق هتشگرب تخب

یعامتجا نز هراس هک منولوبقب مدوخ هب متشاد یعس مادم

رخاوا نوا یلو تسین دودحم نم لثم و تسه یتحار و

یمن مرسمه اب شمرگ یاهدنخب وگب و تیمیمص زا

دنتفرگ یم مرگ ابمه یروج یهاگ منک. یشوپ مشچ متسنوت

تاقوا رتشیب یتح و متشادن دوجو طسو نوا ینَم راگنا هک

. متشاد ور ود نوا نیب ندوب هفاضا سح

یب رادگ ،یب یقطنم ریغ و اجیب ضارتعا اب متساوخ یمن

ور هراس لبق تخس یاهزور نوا مه وزاب منزب بآ

نودند دهاوش منکواب توکس مدرک یعس منک. هبرجت

منک. ینلع ور ود نوا ینیب هطبار ینکش



دش یم خالهص دوب یچ .ره متشادن یساسحا دیمح هب نم

دش یمن ؛اما یرهوش ینزو هداس رطاخ قلعت هی وت

گنر رپ یاه تیساسح و زیمآ تداسح تاساسحا رکنم

رازآ دح زا شیب ود نوا یاهراتفر یهاگ مشب. ما هنانز

ره .زا ندنوسر یم نونج زرم هب ور دشونم یم هدنهد

هگیدمه هب ندز تسد و یکیزیف طابترا یارب یتصرف

زرم دحو نوشنیِب ام یاه یخوش و دندرک یم هدافتساوس

درک. یم در مه ور رادناتسا

تقو رتشیب و تشاد سهلا هدزیس نووجون رتخد هی هراس

یم یکی رتخد نوا وراب نم میدوب نوریب هکابمه ییاه

. دنداتسرف یم هایس دوخن ِیپ فلتخم یاه هناهب وهب دندرک

هبح ور ود نوا رابجا هکهب ییاه تقو تسنود یم ادخ

سخُت و خلت تشوگ رتخد نوا واب مدرک یم اهر مه لا

یم نم هب یچ منورذگب ور اه تعاس مدوب روبجم هراس

! تشذگ

نز مههی نم اما مدوب هدرک جاودزا مک نس وت هتسرد

تساوخ یم مایب،ملد مرسمه مشچ هب متشاد تسود و مدوب



هار رِهورِک یا هگید نز چیه واب هنک هجوت نم هب طقف

چیه هراس رتخد اب دیمح یارب نم هک سوسفا ؛اما هزادنن

هک مدوب هدرک راومه ور شهار تقیقح ورد متشادن یقرف

شیگدنز و هنوخ رس هک هشاب هدوسآ نوشلا شیخ هداوناخ

. هدرک روج و عمج ور شاه ندیرپ زره و تسه

نوا لمحت دوب، هدش زیربل مربص ، مدوب هدیسر طخ هبهت

اب دیاب رابنیا دوب. هدش نکممان میارب زیمآ تراقح طیارش

متفر. شیم هداوناخ شیپ رپ تسد

هتفگ دیمح هک یتعاس نوا زا رتدوز راب هی متسنوت یم

رد هک متسنود یم اما منک ریگلفاغ ور ود نوا و مدرگرب

ما هدنز دیمح و دوب نیبتاکلا مارک اب مباسح تروص نوا

. تشاذ یمن

دوبن ملد وت دوب،لد هدنوم هراس رسمه تشگرب ات زور هی

یم مک شرش تدم اتهی لقادح . متخانش یمن زااپ ورس

منک. تحار یسفن هی متسنوت دشویم

هدرگرب شرهوش هرارق هک دیمهف یتقو دیمح شلبق زور

و میرب زبس رس یاج هی شرصع مه زاب هک داد داهنشیپ



مینک. حیرفت ور یتعاس دنچ

هکنیا دیما هب راب ونیا مدرک تعاطا راچان مههب زاب

ور نودند و مدرک یروبص هدرگ یم رب هراس رهوش

. متشاذگ رگج

قبط . میتفرگ اج شور هس وره میدرک نهپ یزادنا ریز

هب عورش ونم تسشن نم زا هلصاف اب دیمح لومعم

بل زونه مدش. اه ناکتسا یوت کس فال نورد ِیاچ نتخیر

و دموا هراس نوزیوآ و قترس رتخد هک مدوب هدزن ییاچ هب

یور ور متسد مینک. یزاب لا هکابمهوبیلا تساوخ نم زا

؛رمک منوت یمن ور زورما هک متفگ و مدرک تفچ مرمک

دش. یمن یخملا ویب تشاد شهیاپ غرم .اما مراد درد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۳_ تراپ #



یراشف اباپ دید ور هراس رتخد یاهرارصا هک مه دیمح

نامز هک مداد حیضوت یچ منک.ره شیهارمه درک مروبجم

ودب زیگنا ترفن رتخد نوا اب منوت یمن و هدیسر ما هنایهام

نوویح درم نوا رما ِعیطم مه وزاب درکن هقافا منک ودب

دز هظحل مش،هی دنلب ماج رس زا هکنیا زا مدش.لبق تفص

شادص طبض تمسق منکو نشور ور ملیابوم هک مرس هب

مرس هب یروج هچ رکف نوا منود .یمن مراذب نشور ور

زرل و سرت نارازه دوب.اب نکمم ِراکهار نیرتهب اما دز

هظفاحم و مدرک نوهنپ اه نمچ وت نوشرانک ور ملیابوم

. مدرک شیفخم زادنا ریز ی هشوگ اب هناراک

؛ نراد یفده هچ انوا تسنود یم راگنا تبکن ی هرتخد

انوا زا رترود یلیخ ییاج و درب هار حملا نوا اب ونم یلک

یاهوم نوا وت تسد تساوخ یم ملد ردقچ درک. ملوغشم

هشیر زا ور شاهوم هنود هنود منکو ورف شزِو

و درک یم درد تدش هب مرمک ، متسشن یتخرد هی .ریز منکب

ور یزاب مشو دنلب هک تساوخ ،مزا دیشک یم ریت ملد ریز



هب ییاهنت تدم نوا هک یجنر و صرح مومت . منزن مه هب

ح نیرت یمخز واب متخیر مادص وت ور مدوب هدیشک شود

شراثن یدنلب وش" "هفخ متشاد غارس هک ییادص تلا

دش. یزاب لوغشم ییاهنت نونز وقن دروخ .هکی مدرک

.با متشادن رارقو مورآ و دیشوج یم هکرس و ریس لثم ملد

دشو یرپس هرخسم و فرخزم تعاس هی نوا هرخ ال

گ هراس رتخد نوم ندیسر ضحم .هب میتشگرب نوش تمس

هکنیا نودب دیمح و درک عورش ور شاه هوکش الهیو

هب عورش هنک، ینم هدیرپ گنر تروص هب یهجوت

درک. تتامش

ور ملیابوم ، مربب هرهب شاه یفاصنا یب جامآ اتزا مداتسیان

ی هناهب وهب مدیشک نوریب اه نمچ الی زا سوسحمان

مدش. ادج اه نآ زا یئوشتسد

هک یا هملا وکم مدش یتشادهب سیورس دراو برطضم

. مدرک شخپ هب عورش یمک یادص اراب دوب هدش طبض



گنر و تفرگ باق شیاه تسد نایم هتفشآ ار شتروص

زا یحرط شیادص تفر. ندش یناوغرا هب ور شخر

: تفرگ ضغب

دنلب هنوت یم ردقچ نز کی یاهدرد ِفقس جوا منود _یمن

هکهنلا ینس ، یگلا س هدزناپ وت مدش.نم هِل نم ؛اما هشاب

نیمز یروج هش یم زبس رتخد وباالیهی دنلب یاهایور

اهنت ماه نووختسا ِکت کت نتسکش یادص هک مدروخ

. درکن ورخیلا منهذ تقو چیه هک دش یسحن یدولم

نوا نیب هک یرگ اوغا و دنول یاه همزمز یروآدای یتح

یخوش هنک؛ یم تمالیش ور مزغم دوب، هدش لدب درو ود

شنز هک ینَم یتح هک ییاه فرح ، یسنج کیکر یاه

نودب و ماکالزاب لئاسم دش، یم ممرش شندینش زا مدوب

!.. ییوشانز و کیتورا ی هدرپ

هولج هک راگنا ، شادص وت دوب هتخیر یا هوشع هچ هراس

هرفن ود عمج طسو تسرد سیلبا سوحنم یاه ترارش ی

دوب! هدرک ییامن خر دق ود،مامت نوا ی

هب یتح داد، یمن یگدادلد و قشع یوب نوشاه فرح



سوه ،طقف دنداد یمن مه لد هب لد مه قارغا و فراعت

یوب یگمه هک ییاهداهنشیپ و یناویح فیثک یوخ و دوب

لبق هک دوب یتصرف نیرخآ بش ،نوا دنداد یم نفعت دنگو

هناحیقو ور نوش یگدیرد نیرخآ ، هراس رسمه تشگرب

... ننزب شقن

۲۶۴_ تراپ #

، هراس رسمه تشگرب لبق هک دوب یتصرف نیرخآ بش نوا

.. ننزب شقن هناحیقو ور نوش یگدیرد نیرخآ

نوشزا یدح .هب دیشک لوط یتعاس هی هنوخ هب ندیسر ات

شنیشام دیمح نآ ره تساوخ یم ملد هک مدوب هدش رازیب

اههی نوا زا ور مرفنت و راجزنا مامت ونم هنزب رانک ور

. مرایب اجباال

و لکش ابنآ دیمح و دیسر بش دوب هک یتنحم ره هب



ندرک قارب و نتسارآ هب عورش شزیمآ شدنچ لیامش

درک. ش هزره ِربلد یارب شدوخ

؛ تفر رد تمس و دیشک نت هب تعرس هب ور شاه سابل

هی نم دص یاه هنوهب هلصوح ومک هاتوک هشیمه لثم

مر یم هضیرم متسود " نتفگ واب دیشارت ور شزاغ

مه هب ینودند دش. ادج نم "زا منومب ششیپ ور بشما

طَقَس تتسود هارمه مه وت شاک متفگ" یبل ریز و مدیباس

." نرایب مارب ور تربخ یشو

متفگ: صالتب واب یدج هنک، کرت ور هنوخ هکنیا زا لبق

! مراد تراک ورن هظحل _هی

: دیرغ هلصوح ومک درک عمج یتیاضران شوراب هرهچ

ریگ هفاضا تقو . مراد هلجع نم ینیب یم مه وت هههَا _

؟ یدروآ

شوم و اسرت دلج نوا زا هک مدرک یعس راب نیلوا یارب

اه یمیدق لوق مدب؛هب نوشن یدوخ و مآرد می یگدرم

نیرتزیمآ هیانک واب مدز یدنخلت راب، هی نویش راب هی گرم



: مدرک اوجن مدوب دلب هک ینحل

هدش یتح ! هنوم یم ترظتنم هراس هشیمن ترید سرتن _

مین رطاخ هکهب سافرح نیا زا رت هنشت حبص.نوا ات

. هزیرب مه هب ور اه هزوک هساک یلطعم تعاس

رپ یاهوربا دشو زیگنا بعر هزادنا زا شیب شاه مشچ

و دموا رتولج داد. بات مه وت تدش هب شور هیرَک و تشپ

هتسد دز، قرب قاتا الپم رون ریز شغیت هس تروص

هشوگ و دنوچیپ شچم رود راشف وراب مدنلب یاهوم

داد: نیچ ور شمشچ

راب هی نک زاب ور تنهد ! یتفاب مه هب یا هوای هچ مدینشن _

؟ یدیلا یچن منبب نزب ور ترِز هگید

نوا هب مروز و دوب نمباالرت زا ندرگ رسو ود یکی

وزا تخوس یم مرس تسوپ ، دیسر یمن شسحن لکیه

. منزب هیرگ ریز تساوخ یم ملد درد طرف

هی ور راک هدش روط ره ،دیاب دوبن والهب زجع تقو اما

ورس هراکدب ودات نوا زا مدوخ باسح و مدرک یم هرس



. مدرک یم ادج سجن اتاپ

نوریب موتنام بیج زا ملیابوم مشعترم یاه تسد نومه اب

ور هدننک زجزنم ی هملا کم نوا شخپ هنایشان و مدیشک

. مدرک نشور

داعبا وت نوش یناطیش یاه همزمز و نوشاه فرح مامت

ره دیمح ی هرهچ و دیچیپ یم هنوخ کیچوک ییاریذپ

هب ور شهاگن رخآ تسد . تفر یم ورف مه وت رتشیب هیناث

. دیراب شاه مشچ زا نوخ و تخود نم

دوب؛اما هدش وور ریز ملد یکیدزن همه نوا دوب،زا تخس

مدز: فرح یمخز و راد شخ دوب هک یتخبدب ره هب

ی هراس نوا اب ورب شدعب ادرف نیمه ! دیمح هدب _طالمق

نز... ره وای دساف

، مراذ یمن تارب وربآ هدش طبض یادص نیمه هناب رگم

! مسق مردام کاخ هب

همادا



، تراک بحاص شیپ مر ،یم تردام و ردپ شیپ مر یم

منک. یم تتفص یب ادخب

،یمن هسجن تدوجو لک !وت دیمح هش یم مشدنچ تزا

.. هروخب مهب مه تتشگنا هی یتح مهاوخ

اهر ور شتسد وت هدش ریسا یاهوم هتسد نوا

شدوجو وت هک یتردق همه واب تفرگ ور نومه . درکن

مرس و دیشک فرط نوا و فرط نیا هب درک یم نایصع

. دنوبوک راوید هب راب نیدنچ تدش هب

یم یهایس ماه مشچ و دوب هدش یراج مور رسو زا نوخ

مگرم هب ور زور وحلاو دوب هدشن کنُخ زونه ؛اما تفر

ور شراولش شدنبرمک دوب، هدنوزگن ور شکک مه یا هرذ

دنخبل دنک، منت زا ور ماه سابل هنود هب هنود و دروآ رد

نوج هب شدنبرمک نومه واب تسب شقن شبل یور یفیثک

. داتفا م هنهرب نت

اهو هیاسمه دادمِا اب تیاهن رد هک دزودزودز ردقنا

ور شروفنم لکیه قمر دشویب درس نوشاه ضارتعا

یطاسب هچ ینود درک.یمن اهر اه یلدنص زا یکی یور



موربآ ظفح یارب اما مدز یم تلغ مدوخ نوخ دوب،وت

هنهرب نت هک مدنوسر ماه سابل هب نوشک نوشک ور مدوخ

.. هشابن هیاسمه ردو نورچ مشچ یادرم دید ضرعم موت

شیاه قه قه هنامولظم دادو ورف شنابیرگ رد ار شرس

هبح ملد تیاهن ویب مدوب هدش بلقنم تدش داد.هب رس ار

زا ما یگدرزآ و تینابصع زونه ،اما تخوس یم اویش لا

ونم دوب ناسنا کی اویش حلا نیا دوب.اب هدشن شکورف وا

! مدوبن گنس سنج زا مه

ار متسد و مدیشک رتولج تخت کشت یور ار مدوخ یمک

تسوپ ور متسد تباصا . مدرک شدنب یناشیپ یور

ارب شرس هلصاف وبال دیایب شدوخ دشهب ثعاب شتروص

. دریگب اال

و مخز وهب درک ادج شتروص یور ارزا متسد روجنر

درک: هراشا شبل ریز یدوبک

متروص یور اه تنوشخ در ونیا رازآ و کتک _نماب

ناخ! نامرآ متسین سونامان

مدوب سک یب نوچ ، مدوب هانپ یب نوچ مدروخ کتک هشیمه



یراد داقتعا هرمع هی .وت دوبن نم زا رت هاتوک یراوید و

یردارب هک ینامز ات ،اما ساهنت و هدیشک جنر هامیرپ هک

شور تسد هنوت یم یک تسه شتشپ هوک لثم وت، نوچ

هنک؟ دنلب

مد یم تروق ور ماهدرد همه و مروخ یم کتک نم اما

یمن یسک هب مروز نوچ ، تسین دنب ییاج هب متسد نوچ

راد شک ار مسفن و مدرب ورف میاهوم الی یتسد هسر..

. مدرک اهر

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۵_ تراپ #



مبیرغ نم اهوهنن گالهی ندینش هساو هفاضا تقو _نم

ور نایرج وت هک متسشنن اجنیا املسم . مرادن ور تاه یزاب

فرح ی همادا رتدوز ،سپ ینوربب شیپ تدوخ عفن هب

! متسین هار هب الور صا هک نزب ور تاه

هنوگ یور کشا شی هدروخ الک یاه تشگنا کون اب

: دوزفا یفیرظ مخا اب ناماوت و تفرگ شار

و دوبک منت ،همه مدوب یرتسب ناتسرامیب وت یزور _ود

هن سک .چیه مروخب نوکت متسنوت یمن و دوب کاندرد

. متشاد ناتسرامیب هیوست هساو یلوپ وهن دوب هدموا مغارس

هب مدز گنز و متفرگ ور شلیابوم اهراتسرپ زا یکی زا

و مدرک فیرعت شارب ور ارجام زایپ ات .ریس مرهاوخ

زا ور هکطالمق هنک کمک و هدب متاجن هک متساوخ شزا

یمحر ویب تواسق مکلا رد مرهاوخ .اما مریگب دیمح

کر هنک، مکمک هرضاح میگدنز هنوخ رس مدرگرب هگا تفگ

رتخد هی هنوت یمن شرهوش شدوجو اب تفگ تسار وور

هراد.. هگن ش هنوخ وت ور هقلطم نسوسلاو مک

ال صا و دوب شدوخ رطخ رد تیعقوم و عفانم رکف هب اهنت



نوویح نوا اب یگدنز ی همادا وت دوب رارق هک ییاهرجز

اهنت مرهاوخ . تفرگ یمن رظن رد ور مشب لمحتم ور

نومه دوب هتخوس مارب شلد یا هرذ هداوناخ وت هک یدرف

هایس زا هیقب لثم ور نوا و درُم مارب هشیمه یارب اج

مدز. شطخ میگدنز قشم

متساوخ نوشزا و مدز گنز مرهوش ی هداوناخ هب ریزگان

و هدرکداب تروص رسو ندید اب رابنیا نایب. مغارس

ردام . دندرک مصخرم و دموا محر هب نوشلد یمک منوغاد

یب هب ور هراس یارجام و درک یم رغرغ دنب هی دیمح

شردپ اما درک یم یقلت نم ییاپ و تسد ویب یگضرع

مشچ زا رود و دوب راسمرش تدش هب شرسپ یاهراک زا

یارب تساوخ مزا و درک روج مارب ور یلوپ شرسپ

مرب. گنرز و ربز لیکو هی غارس طالمق نتفرگ

ریگ ور مناخ لیکو هی سردآ و مدرک ووج سرپ یلک

. مدروآ

درک: همزمز بذعم دادو قوس نییاپ ارهب شهاگن

دوب.. روپ حیسم باتهم هلیکو _مسا



مداد: ناکت بل ریحت واب دنام زاب همین مناهد

؟! تردام _

درک: دییات شرس هاتوک تکرح اب

دوز یلیخ دوب. رهام یدایز شراک می،وت یلعف ردام _هرآ

کشزپ دییات میتسنوت و تخادنا نایرج هب مور هدنورپ

یمیمص یلک باتهم اب تدم نوا .وت میریگب مه ور ینوناق

تاقوا رتشیب شیراک تعاس زا جراخ یتح و مدوب هدش

یا هدید ایند .نزابکالسو مدرک یم ولد درد شاهاب

ممک نسوسلا و ینووج هبحلا شلد و دوب

نوچ و تشاذگ ارجا مور هیرهم باتهم . تخوس یم

دشطالمق روبجم دوب یدرگ نودند و سیسخ درم دیمح

هدب.

ور مرذع شردام متفرگ طالق دیمح زا هک یزور

منک.چیه کرت ور هنوخ نوا هک داد تصرف ومهب تساوخ

یم دوبن مرهاوخ هب یدیما و متشادن نتفر یارب ییاج

تشگرب رکف و متفرن شغارس . هریذپ یمن ور نم متسنود

کیچوک ی هنوخ . مدرک نوریب مرس زا ور ناتسرهش هب



یرهُم و طیارش نوا واب دوب هدش هتخورف اتاالن میردپ

نوا وت یگدنز ی همادا دوب هدروخ مینوشیپ هکهب

لیکو مناخ نومه شیپ مدش روبجم . دوبن صالح ناتسرهش

.اما هنکب مارب یراک مهاوخب شزا یراز وابنهلاو مرب

دایز مدزو هنیس درهب تسد مراظتنا ربخالف نوا

عقوت و دوب نوا اب قح عقاو دادن.رد نوشن مهب شوخ یور

نهذ زا رود و بیجع یمک شیگدنز هنوخ هب نم ندرب

دوب.

دوب،نوا مرهوش ردام هنوخ وت مروضح رخآ یاهزور

دنچ نوا ورلا قبط و نتفر ماوقا زا یکی یسورع بش

ور نتشاد هک یفیثک فرظ و تخر و راک یچ ره هتقو

یاه تخر نتسش لوغشم مومح .وت نتخیر مرس یور

هنوخ وت ور رفن هی روضح هک مدوب یندشن مومت و فیثک

ووالزا لوه واب متسش ور ماه تسد عیرس . مدرک سح

دوب، هدش خیس منت هب دش،وم یمن مرواب مدش. جراخ مومح

قاتا طسو شی یتسم وحتلا هتفشآ عضو رسو اب دیمح

غیج یاه ندیشک واب متفرگ هانپ قاتا هشوگ دوب. هداتسیا

مناهد یور تسد دیمح مداد. نوشن شنکاو یپ رد یپ یاه



هطاحا شنت اب روز هب هنک.ونم ممورآ درک یعس و تشاذگ

ینومیشپ راهظا شناهد لکلا دنگ یوب نوا واب دوب هدرک

، هتشادن تسود ور هراس تقو چیه هک تفگ درک؛یم یم

، هرذگب ش هنونز دنول و باذج لکیه زا هتسنوت یمن طقف

شیگدنز شونز هنوخ مناخ مه زاب هک تساوخ یم

.. مشاب

هنک یمن نومرد ور یدرد شغورد یاهاعدا هک دید یتقو

شراولش بیج هش،زا یمن فقوتم نم یاهدایرف و غیج و

وت روز وهب دیشک نوریب ور بورشم کیچوک یرطب

. تخیر مقلح

باال مسفن هک دوب هدنوم ومک مداتفا هفرس هب تدش هب

ونم دوب هدرک رپ ور مماک شبورشم وخلت سگ معط داین.

یعس . مدوب هداتفا قاتا ی هشوگ نونز سفن و یبصع

هلا چم تدش هب نم هنک،اما هراپ ور منت یاه سابل تشاد

یم تمواقم مندب ِناوت یاه هدنوم وابهت مدوب هدش

دیدهت ابو دروآ رد شبیج زا یکیچوک اما قارب دراک . مدرک



تسشن نیمز یور ملباقم . مریگب نوخ هفخ هک تساوخ مزا

تدش درک.زا راهم شتردق رپ یاه هجنپ اراب متسد وچم

ترفن و تسم ی هرهچ نومه ،اب دیزرل یم منت مومت کشا

هب داوخ ویم متسه شا هدع نم زونه هک؛ تفگ شزیگنا

ش هدنوماو ی هنوخ نوا هب ور نم هدش یوحن ره

هنوخ نوا ریگاپ ونم هنوت یم هچب هکهی تفگ .یم هندرگرب

هنک.. یگدنز

یتسم وتعملا ور دوب ور شرس وت هک ییاهزیچ همه

شوه هک دوب هدروخ ردقنا دز. همیخ مور و تخیر نوریب

دوب هداتفا نیمز یور هک ییوقاچ وزا دوب هدیرپ شرس زا

منت تسوپ هب شفیثک تسد هکنیا زا دوب.لبق هدش لفاغ

ور ماه مشچ و مدیپاق نیمز یور زا ور وقاچ هروخب

نس وت متشادن ور هچروم هی ندرزآ لد یتح هک .ینم متسب

وقاچ هبهی مدش لیدبت مفیرظ تسد نوا اب یگلا س هدزناپ

. متسب یچ همه یور مشچ و شک

رهوش نت یور منوزرل تسد وراب وقاچ و متسب مشچ

نم دش ثعاب دیمح دنلب ی نهلا یادص . مدرک ورف مقباس



وت هتفر ورف دراک منکو زاب ور ماه مشچ هدز تشحو

.. هنورپب مرس زا ور لقع شولهپ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۶_ تراپ #

رهوش نت یور منوزرل تسد وراب وقاچ و متسب مشچ

نم دش ثعاب دیمح دنلب ی نهلا یادص . مدرک ورف مقباس

وت هتفر ورف دراک منکو زاب ور ماه مشچ هدز تشحو

. هنورپب مرس زا ور لقع شولهپ

وله مدز شسپ مدوخ یور زا ور دیمح هدز بوشآ

وابنآ مدرکن للعت مه یا هیناث یتح . راوید تمس شمداد

نت هب ور ماه سابل یرَسرَس . مدرک شاهر شزور حلاو



مدز. نوریب هنوخ اهزا هدز نونج لثم و مدیشک

هدنومن یدایز نامز اوه یکیرات وات دوب رصع

هانپ هساو اج باختنا و ندرک رکف یارب یتصرف دوب.

باتهم مه دوب،نوا مور شیپ هنیزگ هی .طقف متشادن نتفرگ

ش جورخ لبق هک دوب نیا مدروآ هک یسناش دوب.اهنت ملیکو

. منوسرب شهب ور مدوخ متسنوت شراک لحم زا

ماهراتفر یور یباسح و تسرد لداعت و دوبن بوخ حملا

یاه هکل در مه زونه و مدوب ناساره تدش .هب متشادن

هدنوم یاج رب متسد فک و سابل یور دیمح نوخ

دشن، مندرک مورآ هب قفوم هروج چیه هک باتهم دوب.

اج نوا و هربب ش هنوخ هب ور نم بش نوا دش روبجم

زاب مدش،بل طلسم مدوخ هب یمک هک بش هدب.رخآ مهانپ

گرم مدوبن دیمح نارگن متفگ. شارب ور یچ همه و مدرک

ینم هروشلد ؛اهنت تشادن تیمها مارب یزیشپ شیگدنز و

؛یم مدوب هتشاذگ اج شولهپ یور هک دوب یقیمع ِمخز

رتشیب می یتبکن یگدنز و مشب مه لتاق یتسد یتسد مدیسرت

. هرب ورف الب جنم وت



عفر یارب و درک دروخرب یقطنم عوضوم اب باتهم

حلاو رامآ نتفرگ یارب بش تقو نوا ، مبوشآ و ینارگن

گنز دیسر یم شنهذ هکهب ییاج ره هب دیمح ِزور

یرپس هدنشُک وطالینو مارب ِدقهدسلا تعاس ود دز.نوا

و دوب هدش قرع سیخ منت مومت بارطضا طرف دش،زا

یارخآ هرخ .باال مدرک یم ساسحا مناهد نایم مبلق شپت

هجوتم اه ناتسرامیب زا یکی اب سامت دعب هک دوب بش

لک هب شپچ تمس ی هیلک . تسه یرتسب اجنوا هک میدش

جراخ شنت زا ور هیلک دندوب هدش روبجم و دوب هدید بیسآ

دننک.

دوب هدشن رتسکاخ مرس یور شرش و دوب هدنز هک نیمه

یوق نکسُم ودات ندروخ وراب بش نوا و دوب یفاک مارب

. مدنوسر حبص هب

منک یفرعم ور مدوخ مرب هک تساوخ مزا باتهم شحبص

، میریگب شور هداوناخ و دیمح تیاضر هدش روط وره

تساوخ یم روز وهب تشادن یداع حتلا دیمح نوچ

یچ ره دوب.اما هدنورپ وت فیفخت هب یدیما دیاش دایب متمس

هبکال مدوخ ندرک یفرعم راب ریز و مدرکن لوبق تفگ



. متفرن یرتنا

و دندیشک یم نوریب تسام زا ور وم دیمح ی هداوناخ

زا اعطق ؛ دنرذگب مه نوش یرلا هی زا ندوبن رضاح یتح

هکاب متشادن هآ یتح ونم دوبن یزیچ مک هیلک هی نتفر نیب

تراسخ نویلیم دنچ هکنیا هسرب هچ منک ادوس نهلا

دعب دیمح انئمطم ، دوبن نوا ی هیضق ی همه اهنت مشدعب مدب.

یم رب شیگدنز منهج هب رابجا هب ور نم مندرک ادیپ

و دنودرگ

دیشک یم نوش قشع هک رهبالیی هراس هکینز نوا اب

. دندروآ یم مرس

یفرح دید ور نم یاه تمواقم و سرت هکنیا دعب باتهم

یتدم یارب شرسمه . درکن رارصا نادنچ هگید و دزن

یم شرس هنوخ وت نانچمه ونم دوبن نارهت

یتیاضران رب ینبم مه یراتفر یلو دز یمن یفرح . مدرک

یمن زورب شدوخ ،زا هنوخ نوا مهوت مندوب محازم وای

نوا وت یهانپ یب رس زا نم دوب هدش ثعاب نیمه داد.



هدوسآ دیمح ی رسوهلک ندش ادیپ زا ویخملا منومب هنوخ

هک مداد یم ماجنا دموا یم رب متسد زا هک یراک .ره هشاب

یلکشم اعقاو مهای باتهم دایب، دید هب رتمک مندوب رابرس

شور هنوخ دز. یمن یفرح یتسیابردور رس ای تشادن

و مدرک یم واپ تسد ییاذغ ماش یارب ، مدرک یم زیمت

یم هدامآ شور هوهق ای یاچ دیسر یم هنوخ هک رصع

. مدرک

یم مورآ ملد مدید یم شاه مشچ وت هک ور تیاضر قرب

زا یفرح مه زاب هک مدرک یم رکش ور ادخ ملد دشوهت

ششیپ هک یاه بش زا یکی هنز. یمن ش هنوخ ندرک کرت

شیگدنز زا مه دوب،نوا هدز نومرس هب یباوخ ویب مدوب

ی همه مدیمهف هک دوب اجنوا و تفگ مارب شتشذگرس و

ورد تسه ارجام رهاظ طقف تاناکما و قرب و قرز نوا

یتقو تفگ داد.یم یم شرازآ هک دوب ییاهدرد هچ شنطب

ان نامیاز راب وره دوب هدش رادراب راب نیدنچ هدوب نووج

یگهام کی وت ور شدزاون مه راب نیرخآ . تشاد یقفوم

نسوس هب یرتخد دنوم یم هدنز رگا و دوب هداد تسد زا

و هتشاد شسود یلیخ نومز نوا شرهوش دوب. نم لا



اب اهدعب دوب.یلو هدشن مود جاودزا و ییادج هب یضار

ره دوب هدش ثعاب نوشیگدنز وت هچب هی دوبن نامز رذگ

یامرس زا رارف یارب و نشب رتدرس مه هب تبسن زور

زارد و رود یاه ترفاسم هب شرهوش نوش یگدنز

هد یم شرازآ راد وب یاه ترفاسم نوا هک تفگ هرب.یم

. هدرک ش هدرسفا تدم دنلب یاه ییاهنت و

ومه مرگ یاهاذغ ندرک هدامآ و هنوخ نوا وت مروضح

هرذگ یم هک یزور دوب،ره هدش ثعاب باتهم اب یتبحص

مندوب زا هنوتن هگید و هشب رت هتسباو نم هب رتشیب باتهم

شتسود م هتشادن ردام لثم .منم هنکب لد هنوخ نوا وت

شزا ور یلد درد و فرح نیرتکچوک یتح و متشاد

یارب هک داد داهنشیپ نم هب بش .هی مدرک یمن نوهنپ

ور ما هسردم و سرد هدنوم یقاب و منومب شرانک هشیمه

منک. مومت هدرشف

دوب مادخ زا ونم تساوخ یم انیب مشچ ودات ادخ زا روک

یگدنز هنوخ نوا ووت مرب سهلا رازه هار هبش هکهی

نیب نیا عنام ودات زونه منک.اما یگدنز هشیمه یارب للجم



زا دیمح دوب، هدیمهف باتهم هک یروج نوا هکنیا دوب؛لوا

مندنوم مشدعب دوب، بندملا رد هب ورد دوب هدرک تیاکش نم

دوب.رگا باتهم رسمه تیاضر هب طورشم هنوخ نوا وت

یم کرت ور هنوخ نوا دیاب نم دش یمن یضار شرسمه

. مدرک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۷_ تراپ #

و دوب ندرک اعد مراک زور ره شرسمه تشگرب نامز ات

رهوش هک مدرک یم رذن مدوب دلب هک یتاولص و رکذ ره

. هراین راک "هن"وت باتهم

دیسر رس مه زور نوا همهاو و سرتسا یلک دعب هرخ باال

هنیبب ور نم هکنیا زا .لبق تشگرب رفس زا شرهوش و



هب دوب رارق و دوب هدرک فیرعت شارب ور یچ همه باتهم

شرهوش و مرب نوش هنوخ مود ی هقبط هک شراک قاتا

یارب ور متیح صال شدوخ ینمو هرفن ود عمج رد

. هجنسب ندنوم

یلو هرذگ یم نومز نوا زا هبهدسیلا بیرق یزیچ

هر یمن مرطاخ زا درم نوا اب یمالتاق هظحل مه زونه

مه یلا دزن،وس یفرح س. هدنز منهذ وت شطخ هب طخ و

لوغشم تخس و مهب هدش هریخ قاتا توکس ؛وت دیسرپن

دوب. یسراو

یمهم فشک مندب یانحنا و حرط زا تساوخ یم هک راگنا

نودب منت یور هدنهد رازآ وطالینو اتبسن هاگن هی هنک.دعب

دزو یتهبُا ورپ زومرم دنخبل هدب رییغت ور شتلا ح هکنیا

نوا وت مندنوم هب دییات رهُم " هبوخ اوژهی" ندرک ابادا

دز. ور هنوخ

صتخم طقف زرم دحو نودب و هنارادیرخ یاه هاگن نوا

لکش نوا هب نادنچ هگید نوا ودعب دوب مالتاق نوا

داب هب ور زور نوا ی هرطاخ مه ونم دشن رارکت زرحم



. مدرپس یشومارف

یگنچ تیوه نوا عقوم .چیه مدوب هتسخ ندوب " هیناه زا"

هب مارب ور یردبرد و یتخب روش هشیمه دزو یمن ملد هب

ی هتشذگ . مشب یدیدج مدآ متساوخ دوب.یم هدروآ ناغمرا

نم هب دیمح تسد تقو چیه و مراذب رانک ور مسوحنم

رهحلا ،هب متشاذگ نویم رد باتهم وراب ما هتساوخ . هسرن

انشآ راک مچومخ هب نم زا رتشیب و دوب لیکو نوا

رظن زا تیوه لعج هک تفگ و درکن لوبق شلوا دوب.

و راک هب هنوت یم یتح و هراد تازاجم و مرج ینوناق

نمو یراشفاپ هک اهدعب هنک.اما دراو هشدخ شرابتعا

نیا نم رطاخ دید،هب ور دیمح تیاکش ِتیدج یریگیپ

تسنوت یا هطساو هی قیرط وزا دیرخ نوج هب ور رطخ

هنک. روج مارب یدیدج ی همانسانش

چیه ممسا ." هدوتس اویش هب" مدش لدبم " یریصن هیناه زا"

متسنوت اما تفرن هدوتس یاقآ و مناخ ی همانسانش وت تقو

ارهبعال متسد .. مشکب کدی هب مدوخ وراب نوش یلیماف

رس ار کالشم یقبام متشاذگن و متفرگ باال نوکس تم



منهذ رد اباحم یب هک یلا ووس مدرک گنت یمشچ دهد.

: مدرک یراج نابز ارهب تفرگ یم گنر

مرواب یگ. یم یراد اویش؛یچ منیبب نک ربص نک. ربص _

یدایش هچ ؟نماب یتسه هراک ،هچ یتسه یک وت هش یمن

و هانگ قرغ نم هک دوب دوب هام جنپ ینعی ؟ مدرک جاودزا

؟ مدوب مارح ی هطبار

: دیسرپ گنگ و دنام تباث مبل یور شهاگن

هیچ؟ مورح ی هطبار زا تروظنم _

راوید ارهب متسد فک یگدنامرد واب متساخرب میاج زا

: مدیرغ یا هدش لر تنک یادص .اب مدنابوک میوربور

هیاپ .زا هطلغ جاودزا !نیا اویش یدروآ مرس هب _یچ

جاودزا یسک منک؟نماب راکیچ ابوت وگب .وت هتسردان

ال .صا تسه یچ شی یلصا تیوه تسین مولعم هک مدرک

منک. رواب ور اهاعدا نیا اجک زا

مدرک تشم ار نامه و متفرگ راوید یور ارزا متسد فک



. مدنابوک راوید هب یراب دنچ دتمم تروص وهب

.نماب یدرک تیوه لعج اویش.وت دوبن تسرد ام _دقع

یریصن هیناه یتسین اویش وت یلو مدرک جاودزا اویش

نم یدش ثعاب تاه گنرین اهو .وتابکالیش یتسه

یچ یدرک رکف .چیه مشب لطاب و تسردان طابترا هی دراو

نوا فیلکت یچ؟ میدش یم راد هچب ؟هگا یدروآ مرس هب

و مدیزگ تدش ارهب ..مبل مورح ی هچب دوب،هی یچ هچب

و دوب هدرک غاد متروص تسوپ . متفرگ ماک هب نابز

. دیراب یم میور رسو زا ترارح

و تفرگ لغب ارهب شیاهوزاب لبق زا رتراسمرش اویش

درب. نییاپ ار شرس

درک: اررپ مشوگ ش فیعض ِیاوآ

ماه فرح زونه ،نم نامرآ ورن نک.دنت ربص _

! هدشن مومت

ویب درک کیرحت مار هتفر لیلحت باصعا شیادص

و متفرگ گنچ شارهب هناچ . متشادرب زیخ شتمس رایتخا



کاندرد میاه تشگنا ریز ش هناچ . مدیشک ارباال شرس

هک یکشا الهیی درک.زا عمج ار شتروص دشو هدرشف

شبل ریز یدوبک هک متفایرد دوب هتسب شقن شمشچ لباقم

ار میاه نادند و مدرواین مدوخ یور هب اما دنک یم شتیذا

. مدرشف مه یور رتشیب

یتفرگ یم ینوم الل یروج نیمه شاک ؟ ناه یگب _یچ

ور تاه فرح منوت .یمن یداد یم همادا تاه غورد وهب

یچوپ هب رتشیب نم یر یم شیپ یچ اویش.ره منک مضه

، هبیرغ منز،هی ؟ یتسه نم یچ وتاالن .هخآ مروخ یم

یچ؟ ای مرحمان هی

: مدیسرپ رت هدرمش رابنیا

؟ اویش متسه فرط یک _نماب

میاه مشچ نایم صالتب واب دیشک ارباال شبوطرم هاگن

شدنب هناچ ارهکهب متسد شدرس یاه تشگنا درک. فقوت

درک: همزمز هتسخ و نایرگ و درک سمل هاتوک ار دوب هدش

! نامرآ متنز _نم



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۸_ تراپ #

: مدیسرپ رت هدرمش رابنیا

؟ اویش متسه فرط یک _نماب

میاه مشچ نایم صالتب واب دیشک ارباال شبوطرم هاگن

شدنب هناچ ارهکهب متسد شدرس یاه تشگنا درک. فقوت

درک: همزمز هتسخ و نایرگ و درک سمل هاتوک ار دوب هدش

! نامرآ متنز _نم

رُس شا هناچ یور وزا دندش تسس میاه تشگنا

ار دوب یروابان و درد نارازه ِلماح هک یدنخبل . دندروخ

متفگ: هنوگ رخسمت و مدرک شا وحهلا



اب یزجاع متدوخ تخانش وت یتح .وت اویش وگن گنفج _

یلوصا و تسرد یام هطبار ینک یم اعدا ینانیمطا هچ

؟ تسه

وناالن دنازوس ار شبل ریز مخز شیاه کشا یروش

درک: همزمز

. نامرآ مدرک ووج سرپ _نم

مدرک اهر تخت یور اویش زا رترود یمک ار منت قمر یب

ادص ار مسفن مداد. مرس تشپ درس راوید ارهب ما هیکت و

: مدیسرپ هتسهآ و مدرک اهر راد

زا هک یدش رادَن شاهاب یک هیچ؟زا دادرهم ی هیضق _

نوتنیب یا هطبار .هچ هربخ متاب کوپ و کیج نیرتکچوک

؟ تسه

تفگ: عرضت اب میاه ندرک تساوخزاب زا هتسخ

.. یطابترا _چیه

یر یم یا هنوهب ره هکهب هچوپ و چیه رس سپ ناهآ _

ینک. یم زاب شارب ور تلد ی هرفس و شلد گنت



: مدیسرپ اوه یب هناریگلفاغ

؟ یراد عالهق شهب _

ی هداج هب مدوب هدز نم ،اما دنزب یفرح ات دیبنج شناهد

هبع یتسد . مدوب هتسب م قطنم و لقع یور مشچ و یکاخ

هب میاه تشگنا و مدرب شیپ شناهد تمس توکس التم

درک. تباصا شبل

ام یود ره رس زا بآ هگید اویش. ینک نامتک نکن یعس _

دوجو مه یتشگرب هار میدیسر طخ .امهبهت هتشذگ

لیلد یگب و ینکن ضرف قمحا ونم نک یعس .سپ هرادن

؟ هدوب یچ تاه ندنوبنج شوگ رسو نوا

یاج اهزا هدز نج لثم دزو متسد تشپ یمکحم تشم

هب شا هنیس ی هسفق و دوب هدش هتخورفا .ماکالرب دیرپ

یور ارزا شا یرسور و وتنام دش. یم نییاپ باالو تدش

ندرک هلا چم اراب شا یلد قدو مامت و دیشک یسابل بوچ

مدق اب ماگمه و تشادرب زیخ رد تمس درک. هیلخت اهنآ

درک: همزمز بل ریز نم هب باطخ شنتشادرب



هب یگ یمن هگم . منوم یمن اجنیا مه هیناث .هی هیفاک هگید _

نظوس و کش هکهب مر یم بخ یلیخ ، میدیسر طخ هت

و متشاد یگس یگدنز نوچ یدرک رکف مدب. یمومت تاه

؟ متسه مه هراک همه و هزره ندروآ مرس رهبالیی

دوش قفوم هکنیا زا ولبق دیشک نییاپ ار رد ار هریگتسد

هب تشپ ارزا شزولب هناریگلفاغ دوش. جراخ قاتا زا

هناسنجدب . مدیشک مدوخ تمس ار شمسج و متفرگ گنچ

متفگ: و مدز یهاتوک یدنخبل

هزات هش یمن فرط رب نم ماهبا تنتفر !اب هلجع اب _اجک

واب نومب یراد ینانیمطا تدوخ هب هش.رگا یم مرتدب

نک. تباث ور تدوخ نومیپ رپو کردم

شتقو یب یاه کشا و درک قتال نم زا ندش ادج یارب

داد. ششوپ شار هنوگ

ال .صا تسین مهم مارب یچیه هگید . نامرآ نک ماهر _

منک. شبیذکت ماوخ یمن هتسرد تسدح

، مدرک عمج مگنچ نایم رد رتشیب ار شنهاریپ ی هچراپ



باترپ تخت یور ار اویش و مدیبسچ تفس ار تمسق نامه

تخت کشت یور ار شجنرآ توهبم و هدروخ .اج مدرک

یتسد درک، عمج ار شتروص . دیشک ارباال شدوخ و درشف

. دیشک یخآ و درک دنب شیولهپ هب

ولج ار مدوخ وناز راهچ تخت کشت یور صرح اب

: مدیرغ انتعا ویب مدیشک

ما هبرض اویش. نزن یگدرم شوم هب ور تدوخ دوخیب _

نوج نتفر هرفط و هیشاح نیا یاج نیا .هب تشادن تدش

هتبلا ، یتشاد دادرهم اب یرشن و رشح هچ اقیقد وگب نکب

منود ،یم مراد دامتعا دادرهم هب ائانثتسا هنیمز نیا رد نم

ره مراد نیقی . مرادن رواب ور وت یلو تسین تفص سکرک

هش! یم دنلب وت روگ زا هشیتآ یچ

شیولهپ دادتما رد شتسد و درکن رییغت ش هرهچ حتلا

سمل شتسد ندرشف اب شمکش نییاپ تمسق داد. تکرح

درک: اوجن والهب زجع واب درک

عقوم ،چیه نامرآ متشادن یطابترا شاهاب عقوم چیه _نم

ور ماه فرح یراذ یمن هک ،وت متشادن یا عالهق شهب



مروخب مسق شنوج هب مرادن ایند وت ور سک منک.چیه مومت

مسق تدوخ نوج ،هب نامرآ مراد ور وت طقف ینک.نم رواب

.. یمنص نمابوا مروخ یم

ویب یتسس مه وزاب دنام همین و هفصن شناهد رد فرح

و دیرپ لک هب شیاه بل گنر دش. واغبلا رب حیلا

هچ هب اویش دوبن مولعم بشما درک. هلا چم ار شدوخ

درک، یم فعض و شغ هار هب هار هک هدش راچد یضرم

تعاس هکنیا واب مدناسر رد تمس ار مدوخ تعرس هب

مدز.. ادص یدنلب یادص اراب هامیرپ دوب حبص شش

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۶۹_ تراپ #



هب هار هک هدش راچد یضرم هچ هب اویش دوبن مولعم بشما

رد تمس ار مدوخ تعرس دنک،هب یم فعض و شغ هار

اراب هامیرپ دوب حبص شش تعاس هکنیا واب مدناسر

مدز. ادص یدنلب یادص

شا یگدولآ باوخ زا یشان یگنم و جیگ ابحتلا هامیرپ

یاه سابل درک کمک و دناسر نامباوخ قاتا ارهب شدوخ

. میناشوپب شنت اررب اویش

رد مه زونه هاللهام تماق و دوب حبص شیم و گرگ

ات هناخ ی هلصاف دوب. رادیدپ نامسآ قاط زا یا هشوگ

تشذگ .دعب دوبن یدایز تفاسم یزور هنابش هاگنامرد

کراپ ار اویش ِنیشام هاگنامرد لباقم یا هقیقد تسیب

تمس کی مادک ره هامیرپ میدش.نمو هدایپ هس وره مدرک

میدش. هاگنامرد سنلا دراو و میتفرگ ار اویش یوزاب زا

شریذپ یزکرم تمسق لماش مه ورس دوبن یگرزب طیحم

رتناک ِزیم تشپ یشنم دوب. تاقیرزت و کشزپ قاتا دنچ و

زیم یور ارزا شرس ام یاه مدق یادص ندینش اب



بترم شرس یور ار شجوعم جکو وشلا تشادرب

تخادنا اویش ناشیرپ و هدیرپ گنر عاضوا هب یهاگن درک.

کشزپ قاتا هب ور ام هاتوک وسلا نیدنچ شسرپ زا سپ و

درک. تیاده

یا هقیقد دنچ و تفر او هدننک هعجارم یلدنص یور اویش

هب تسد رد لباقم میدش. لطعم تفیش کشزپ ندش رادیب ات

مه هلصاف نیمه زا یتح و مدوب هداتسیا راوید جنک هنیس

؛ مدرک یم ساسحا ار شا یرارق ویب اویش یاهاپ شزرل

تسد شارهب هدز خی یاه تسد ، متفر یم رتولج دیاب

یمهم ی هلئسم هک مداد یم رطاخ نانیمطا و متفرگ یم

اب میور شیپ نز نیا رگم .اما دشابن یزیچ نارگن و تسین

یرادنپ تاذمه و ساسحا یاج شبیرغ و بیجع ِتیوه نآ

! دوب هتشاذگ یقاب ار

ینوگرگد شوختسد متاساسحا مامت تعاس دنچ فرظ رد

تردق و دوب هتسب خی اویش یاه تسد لثم و دوب هدش

دوب. هدوبر نم ارزا تکرح



نابز زا هتخیرگ و هتسج ار یزیگنا ماهیا قیاقح هک نیا اب

مدوب هدیمهفن ومکلا مامت روط هب زونه و مدوب هدینش اویش

اب تسا هتشذگ هچ ما هدش ردک قشع ، مرسمه ی هتشذگ رد

اویش زور حلاو رکف هک مدوب نآ زا رت ناریو حلا نیا

قیبطت یمهم یرامیب اراب شا یرهاظ ایثمالعالمئ مشاب

مهد.

رانک هنارهاوخ ، بشید ی هکرعم ی هدننک عورش هامیرپ اما

داد. یم شا یرادلد مادم و دوب هداتسیا اویش

ندرک کچ هب دسرب هچ تشادن مه ندز فرح یان رتکد

نشور شار کچوک ی هوق غارچ .رون اویش عالمئ قیقد

نآ زا درک.دعب یسررب ار اویش یاه مشچ یزمرق و درک

راشف ددع ندز دید ودعب تفرگ ار شراشف یرسرس

دش. شتسد ریز هگرب یور نتشون لوغشم دنت دنت شنوخ

یاوآ اب یا هفاضا حیضوت چیه نودب دادو متسد ار هگرب

تفگ: شراد شخ

االن متشون مرس .هی دینک هیهت االن نیمه ور شاهوراد _

. هنزب دیاب



اب میوربا و متفرگ تسد ارهب گنر مرک ی هگرب ی هشوگ

مداد. باال یواکجنک

؟ رتکد یاقآ شلکشم دوب یچ _بخ

داد: خساپ توافت یب

. هداس راشف _تفا

تحار ار شناج مهد. همادا ار موس و مود وسلا هک دنامن

. دباوخب مه زاب تفر و درک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۰_ تراپ #

وزااال مدوب هتسشن سنلا یاه یلدنص زا یکی یور اهنت



هدیباوخن بش .لک متشاد ار حبص نتفر راکرس یازع نا

ار زیچ چیه ی هلصوح هدمآ راب هب عاضوا نیا واب مدوب

سح ما یرانک یلدنص یور ار هامیرپ روضح . متشادن

مه یور یکلپ مداد. رس ار ما هدز ترسح سفن و مدرک

. مدرشف

؟ هدنوم شمرس زا یلیخ _

. تسین قاتا وت یسک ششیپ _هرآ.ورب

. متشگرب شتمس رابنیا

؟ یتبسانم هچ _هب

دش. هدیشک تاقیرزت قاتا رد تمس شهاگن

هراد. مهم فرح . هنیبب ور وت داوخ _یم

مدز. یدنخلت

هدرک رکف هنکن .هیچ هگید مینز یم فرح هنوخ میر _یم

؟ تسه حالتیل بندلا هریم یم یدج یدج

تفگ: هنوگ شنزرس شریظن مک تیدج اب هامیرپ



هش. یمن مک تزا هک یزیچ . همهم شراک امتح هگید _ورب

لقادح ؛ متشادن ار یدیدج شنت ِششک رگید

ملیم مغر یلع و متخادنا یاباال هناش ریزگان . بشما یارب

مدش. هدیشک شقاتا تمس

شتسوپ ریز ینوخ و دوب هتشگرب شتروص هب گنر یمک

هرطق ودر دوب هدرک هیرگ مدورو لبق رظن دوب.هب هدیود

دوب. هدنام شاج هنوگ یور مه زونه کشا یاه

و مدیشک ار گنر یکشم ی هتفر وور گنر یلدنص

ی ردیپهلا کشا ی هقلح نم ندید .اب متسشن شتخت رانک

دز. رود ار شهاگن هدز لجخ و تفرگ قمع شیاه مشچ

و یتایح تسناوت یم ردقچ مدآ تشونرس رد تعاس کی

شیاه فرح عورش زا یتعاس .کی دشاب زاس تشونرس

فرح رگا دیاش دوب. هدش هبیرغ هنوگ ونیا دوب هتشذگن

بش ره تداع قبط االن دوبن هامیرپ بشید یلا جنج یاه

باوخ و میدوب هدیمرآ ایند یوهایه زا غراف مه شوغآ رد

یور ما یناج رای حاالهن ،اما میدید یم ار هاشداپ تفه

! حشلا ندیسرپ تبغر نم وهن تشاد ندز فرح



مسرپب متساوخ یمن یتح هک مدوب روجنر وا زا یدح هب

ساسحا اراب شرمک عضوم مه دوب.زاب هچ شمهم فرح

رگید . تفرگ نادند ارهب شنیریز وبل درشف هاتوک درد

: مدیسرپ نانک چپ وچپ هنایکاش ، متسنادن زیاج ار توکس

هیچ تنتفرگ ولهپ ولدو یناهگان یاهدرد ینیا هیضق _

هکهی وگن ؟ ینک یم نوهنپ نم زا ور یچ یراد مزاب ؟

! هراد اهدرد نیا هب یطبر هداس راشف تفا

دز: بل هتفرگ و نوزحم و دیشک ارباال شا ینیب هتسهآ

طخ هبهت یگ یم هک .وت هرادن تفآ مب نوجمداب سرتن _

. هراد تارب یتیمها هچ نم یگدنز و گرم هگید میدیسر

بقع گنر دیفس یاه کییازوم یور یمک ار ما یلدنص

و هاتوک . مدرک مهقالب رد ار میاه تسد و مدیشک رت

متفگ: کشخ

. مونش یم ور تمهم ِفرح _

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

۲۷۱_ تراپ #

تارطق هب ییارذگ هاگن دزو دییات هبعالتم یکلپ

شار هدنام یقاب نامز تساوخ یم راگنا ، تخادنا شمرس

. دجنسب شمرس مجح ی هیام ابهت

نامه واب درک رت شنابز شاراب هدش کشخ یاه بل

تفگ: حلا ویب هدیرب هدیرب شفیرظ و کزان یادص

دیمح نز هک مدوب هدیسرن یرکف غولب هب زونه _

و ماندرک ریقحت اب شراب فالتک یگدنز نوا وت دیمح مدش.

ور ما هنونز تاساسحا مومت دساف نز نوا هب منداد حیجرت

هن مدیمهف ور نتشاد تسود یانعم هن تقو .چیه تشک

ور. ندش هتشاد تسود



سفن هب دامتعا ابهی یوزنم رتخد هبهی مدوب هدش لیدبت

دوب هداد دای مهب یگدنز هیسلا نوا وت دیمح . فیعض یلیخ

تارج تقو چیه و مریگب مک تسد ور مدوخ هشیمه هک

؛اما مشاب هتشادن ور مدوخ ندرک تباث و مادنا ضرع

راگنا درک، ضوع ور یچ همه باتهم ی هنوخ وت یگدنز

شاوی هیک. تسد ایند مدیمهف هزات و مدنوکرت ناوختسا

یگدنز نوا و نامز رذگ ووت مدیمهف ور ندوب مناخ شاوی

هک تفر .مدای مدموا اجک وزا مدوب یک هک تفر مدای هفرم

سسنرپ ولُر" مدوب زود فاحل میرک روخ یرس وت رتخد

ممغ درک.اهنت ذوفن منوخ و تسوپ وت اوق مامت "اب هدوتس

،زا مریگب سنا شاهاب متسنوتن تقو دوب.چیه باتهم رهوش

یمن تارج ، مدیسرت شیم هنادیرخ و فیثک یاه هاگن

و منومب هنوخ وت اهنت شاهاب تسین باتهم یتقو مدرک

هتسباو شهب یدایز نم درک یم روصت هک ادخ هدنب باتهم

ور نم شمه تقوم یاهرفس وت یتح دش یم روبجم مدش

مدش روبجم دوب یلعج مکرادم نوچ . هربب شدوخ هارمه

و هدرشف تروص هب لوا زا ور ندنوخ سرد

ی هلحرم اتهب دیشک لوط ودسیلا یکی . منوخب عماج



وت ندش لوبق و مدوب ینوخ سرد رتخد . مسرب ملپید

وت هک یزور .زا دوبن یقاش و تخس راک مارب هاگشناد

یدیدج زاف دراو دشو وور ریز مایند مدش لوبق هاگشناد

دشو مموس و مود تیولوا ندنوخ سرد مدش. میگدنز زا

و پیت و دنرِب یاه سابل ندیشوپ یور مزکرمت ی همه

ادیپ یتصرف هزات یراگنا دش. هدایپ ینانچ نآ یاه شیارآ

منکو ایحا ار ملزلزتم و هدرم تیصخش هک مدوب هدرک

متقو ور هتفه تاقوا رت شیب هراد. دوجو مه ینَم منک تباث

ندرک گنر ورپ هتسجرب و هاگشیارآ یاه وتسنلا ور

هدش قفوم یباسح مه هار نوا .وت تشذگ یم ماه ییابیز

نم هب ندش کیدزن یارب هدکشناد یاه هچب رتشیب و مدوب

دراو مه ینامز ی ههرب نوا ،وت ندنوکش یم تسد رسو

انوا زا مودک چیه اما مدش فلا خم سنج اب هطبار ود یکی

نوچ ؛ دیسر یماجنارس وهنهب تفر رتارف یدح هی زا هن

دموا یم شیپ رتمک و یشورف رخف دوب هدش میگدنز همه

. مهدب اهب ملباقم فرط هب

مومت رورغ و ربکت رازاب نویم هک دوب هبوبحب نومه وت

توافت اه یلیخ اب مدیمهف و تفرگ ور وت مهاگن ما یندشن



و ریز نم یاه هجوت هک یدوب یرفن نیلوا دیاش . یراد

هک یزیچ یدش. یم در مرانک زا هداس و درک یمن تور

یچیه دوب.وت تیرهاظ طیارش دوب هتخیر مه هب ور نم

و تسرد لوپ و نیشام وهن کیش رهاظ ،هن یتشادن

رسو نوشاهاب هک یدوب ییانوا همه زا رت هداس . یباسح

رتشیب زور ره هک دوب هدش ثعاب یچ منود .یمن متشاد راک

مرازآ تاه ییانتعا یب اما ینک ریگرد تدوخ هب ور مرکف

.یم متشادن ندش هدیدن هب تداع مدیدج یگدنز داد.وت یم

هرانک لیلد اما یتسین لیم یب نم هب تبسن مه وت متسنود

هدرک دهع مدوخ اب اهزور ،نوا مدیمهف یمن ور تاه یریگ

ور مبملاووت کاخ هب تور هزوپ هدش روط ره هک مدوب

دشو ضوع یچ همه یا هثداح ابهی .اما مرایب رد وناز هب

ماتسود اب یتقو رصع زور دش.هی ناسکی کاخ اب مفادها

هاگشناد کیدزن یاه پاش یفاک زا یکی کالسهب دعب

یاه هاگن هجوتم رترود یاهزیم زا یکی تشپ ، میدوب هتفر

دش زبس موربور درم نوا یتقو و مدش یدرم یهی هریخ

دش. وور ریز مایند درک، ادص " هیناه " مسا ونموهب

دش تمالیش میگدنز دیمح ی رسوهلک ددجم ندش ادیپ اب



راوآ مرس یور ماه یتخبشوخ ی هدش انب ون رصق و

هب ور یتخبدب و سرت جوف جوف شندش ادیپ اب دیمح دش.

.. دیشخب مراگزور

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۲_ تراپ #

یفاک زا یکی کالسهب دعب ماتسود اب یتقو رصع زور هی

زا یکی تشپ ، میدوب هتفر هاگشناد کیدزن یاه پاش

و مدش یدرم یهی هریخ یاه هاگن هجوتم رترود یاهزیم

" هیناه " مسا دشونموهب زبس موربور درم نوا یتقو

دش. وور ریز مایند درک، ادص

دش تمالیش میگدنز دیمح ی رسوهلک ددجم ندش ادیپ اب



راوآ مرس یور ماه یتخبشوخ ی هدش انب ون رصق و

هب ور یتخبدب و سرت جوف جوف شندش ادیپ اب دیمح دش.

. دیشخب مراگزور

دوب؛مزا هتشذگ مریِخ ،زا مدرگرب شیگدنز هکهب تساوخن

صقن تراسخ ، شندرک کرت ِتمارغ ، تساوخ یم تمارغ

. شوضع

دوب تقو یلیخ مدوب هدرب وب شاه فرح زا هک روجنوا

لومتم هداوناخ هبهی نم دوب هدیمهف هک یتقو و دوب بندملا

مزا و دوب هدرک زیت نودند مارب یباسح مدرب هانپ هفرم و

وت دیمح ی رسوهلک ددجم ندش .ادیپ تساوخ یم جاب

هب متشپ مبلق قامعا ،اما تخیر ور مرپ و کرک میگدنز

دایز و دوب صرق نتشاد هک یذوفن و شرسمه و باتهم

هربب شیپ تسنوت یمن ما یراک مداد. یمن اهب شاهدیدهت هب

هک هنک شاف ور می یلصا تیوه تساوخ یم تیاهن ،رد

هیضق زا یکاب و ندوب نایرج رد هدوتس یاقآ و مناخ منوا

همهاو و سرت شتباب زا هک متشادن مه یراک و .سَک متشادن

مرگ ور شرس منمرخ رس یاه ی هدعو .اب مشاب هتشاد یا



. متساوخ تصرف یهام ود یکی شزا و مدرک

مرج هب هشب زبس مهار یولج مزاب هگا مدوب هتفرگ میمصت

. مریگب شزا یمشچ رهز منکو تیاکش شزا تمحازم

و شوه همه و مدوب هدرک شومارف ور شاهدیدهت و دیمح

یدوبن سک چیه هیبش هک ییوت دوب. هدش وت فوطعم مساوح

تشاد میگدنز وت ییادیش و یقیقح قشع یانعم هزات هزات و

نتشاد تسود معط تقو چیه وت زا لبق دش.نم یمریبعت

مومت نتساوخ نیمه رس هک یقوش و قوذ ، مدوب هدیشچن ور

هسرب بل هب منوج دش ثعاب دوب هتفرگ رب رد ور مدوجو

تتمس مدوخ منک. یروبص منوتن وت، ندش مدق شیپ هساو و

.. مدیشک شیپ ور تنتساوخ و قشع ثحب مدوخ ، مدموا

تخود میاه مشچ ارهب شنیگمغ و ذفان هاگن و تفگ ار نیا

بت هاگن ارزا شیاه فرح عرف و لصا هک تساوخ ،یم

رید،مامت یلیخ دوب؛ هدش رید ،اما مشکب نوریب شراد

رگید و مدوب هدرک نفد مبلق یاه تشخ ریز ار متاساسحا



درک. یمن وور ریز ار مدوجو یدولآ زمر هاگن چیه

وان دیشک ریز هب یهاگن دید، ارهک میاه مشچ نادنب خی

داد: همادا هنادیما

کی هتفر مه دشن،ور وطالین دایز اهزور نوا رمع _

هام هی نوا طقف مرمع مومت وت نم .یلو دیشکن لوط یهام

سلا دنچ نیا دوب.وت هیشاح میگدنز یقبام ، مدرک یگدنز ور

همه تشذگ اسرف تقاط و خلت شاهزور کت کت هک

مومت تمیق هب هگا یتح دوب، اهزور نوا هب نتشگرب مترسح

.. مرمع ندش

هک راگنا دش، هدیشک شمرس عیام ی هدنام هت تمس مهاگن

یم افیا ار ینش تعاس شقن ام یارب مه مرس نیا

ندرک هراشا و دوب هدنامن شندش مامت ات یدایز یزیچ درک.

ورف مبلق رد یرتشین نوچ مقباس یاه تقامح هب اویش یاه

مامت اراب تراقح هطبار نیا رد هک ینم یارب تفر. یم

نابز زا قشع یاعدا ندینش مدوب هدش اریذپ ناج لدو

ی هدنام هت مهاگن دوب.اب هدنهد رازآ اویش لثم یرتخد



متفگ: هنوگ رادشه و متفرگ فده ار شمرس

نک! شمومت هدنومن یدایز نامز _

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۳_ تراپ #

دز رانک شا یناشیپ یور شارزا هتفشآ و تخل یاهوم

زا یمیظع درد ایوگ درک. عمج نزح اراب شتروص و

درک. یم هراپ رازه ار شدوجو نورد

سحن یاپ در مه نوم،زاب یگدادلد غاد یاهزور _وت

تسد دصق نم هک دیمهف یتقو و درک ردک ور میگدنز دیمح

میدوبان هب تمه رمک دشو یشیتآ مراد ور شندرک رس هب



. تسب

یم نوملا بند میتفر یم یحیرفت ای هفاک هکابمه راب ره

.وت دیشک یم مارب ور شاه نوشن طخو رودارود و داتفا

یمنهج میگدنز یباسح و مدوب هدرک ریگ یا هصمخم دب

دوب. هدش

یارب یتح یشوخ و شمارآ هک یراد و ریگ نومه وت

ور یراگتساوخ ثحب دوب،وت هدش رهز مارب مه یا هیناث

برقع رد رمق دوب هک هچ نوا زا عاضوا و یدیشک شیپ

یا هدنگ لوپ هب زاین دیمح ناهد نتسب یارب . یدرک رت

یم ور باتهم هب دیاب غلبم نیا ندرک روج یارب اما متشاد

و متخانش یم بوخ ور باتهم . دوبن یندش منوا هک متخادنا

و تسین یسک هب نداد جاب لها همقر چیه متسنود یم

مدوخ ی ههجو دش یم ثعاب طقف هیضق نوا ندرک حرطم

منک. راد هشدخ شلباقم ار

دیاب تندادن تسد زا یارب و دیسر یمن منهذ هب یهار چیه

ای رید مدرک یمن هفخ ور دیمح .هگا متشاد یم رب یمدق



یم نم زا هشیمه یارب ور ووت دموا یم تغارس دوز

هک یهار نیرتدب و نیرخآ مدش روبجم رخآ تسد . تفرگ

منک. یلمع ور دیسر یم منهذ هب

غارس متفر دموا یم هنوخ هب رترید باتهم هک بش هی

روضح نودب هک دوب راب نیلوا . هدوتس یاقآ ؛ شرهوش

متفر. یم شغارس باتهم

چیه نودب و مدرک زاب بل شلباقم ندنک نوج رازه اب

یاقآ . مراد لوپ یغلبم هب زاین هک متفگ یا هفاضا حیضوت

قرب ، تساوخن مزا مه یحیضوت دزن،چیه یفرح هدوتس

هاگن نوا وزا دیشخرد شاه مشچ وت یا هدننک زجزنم

کچ و درک مراثن مدوب یرارف و رازیب شزا هک ییاه

زا زا ور کچ متساوخ داد. له ملباقم ور ییاضما دیفس

و درک سمل راد شک ور متسد هک مرادرب شراک زیم یور

مدوخ ور شغلبم هک تفگ مداد. ملیوحت یکحضم کمشچ

. مسیونب

مدوب ششیپ هک یتعاس مین نوا وت هک تسنود یم ادخ طقف



قمع شسوه و یوه رپ هاگن راب وره تشذگ نم هب یچ

.لوپ دندنک یم ور مرس یاهوم مومت یراگنا تفرگ یم

تفمای .لوپ دوبن ارجام مومت نوا یلو و مداد دیمح هب ور

هی تقو دنچ وره دوب هدرک هزم بوخ دیمح نوبز ریز

یولج مدنوسرت یارب راب هی یتح ، دموا یم مغارس راب

و سرت سردآ نتفرگ ی هنوهب دشوهب زبس تهار

ی همه هک ینم یارب درک. قیرزت مدوجو هب ور تشحو

زیچ چیه وت وزج مدوب هداد تسد زا ور فارطا یاه مدآ

گرم مکح تنداد تسد زا متشادن میگدنز وت یشزرا اب

هک یشیتآ و بآ ره هب ور مدوخ مدوب رضاح . تشاد ور

ی همه .وت هریگن نم زا ور وت دیمح تبقاع یلو منزب دوب

هگید ، یشابن دوب رارق هک یتقو و یدوب نم یگدنز دیما

دوب. نکمم وان کحضم مارب یگدنز نوا لمحت

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۷۴_ تراپ #

باتهم رهوش تمس ور نم ریدقت محر یب تسد زاب

مدش.لوپ هجاوم یرت راب فسا طیارش اب رابنیا و دنوشک

باتهم زا مرش هگا یلو داد تراقح و درد نارازه وراب

هب شفیثک یاه هتساوخ ندرک یراج ات یدایز زیچ دوبن

چیه تحت هگید مدرک دهع مدوخ دوب.اب هدنومن شناهد

رت یدج رکف رابنیا و مرن هدوتس یاقآ غارس یطیارش

. مشاب هتشاد شلکشم لح یارب

ینز ی رسوهلک ندش ادیپ رطاخ هکهب مدوب یرتخد نم

دوب هدش ناسکی کاخ اب ماهوزرآ مآلاو میگدنز وت دساف

راوآ باتهم یگدنز یور هراس لثم منم دوبن فاصنا سپ

هگید عقوم .نوا منوزرلب ور شرهوش نید ولدو مشب

ور یردام هک باتهم لثم ینز ،منوا متشادن هراس اب یقرف

ریزبلاو شتفوطع و رهم واب دوب هدرک مومت مقح رد

دوب. هتفرگ ور مرپ



متفرگ میمصت ، تساوخ جاب نم زا دیمح هک یراب نیرخآ

یب هدش روط وره مراذب تتسد فک ور تیعقاو مومت

ابمه میتسنوت یم تقو منک،نوا تابثا ور می یهانگ

یدب هیاس زا یربخ هکهن ییاج میرب و مینک جاودزا

ی هنارادیرخ و زیه یاه هاگن وهن هشاب دیمح نوگش

. باتهم رهوش

و دوب یغیت هبل یور نتفر هار لثم تقیقح ندرک شاف

هب رضاح دش. یم بوسحم میگدنز کسیر نیرت گرزب

بناج زا ندش درط متسنوت یمن همقر چیه اما مدوب مگرم

فرح و متفر راجنلک مدوخ اب یچ .ره مرایب بات ور وت

راب ره مه زاب مدرک هرود اهراب ور مدز یم دیاب هک ییاه

دشو یم رپ ماه مشچ منک زاب ناهد تلباقم متساوخ یم هک

دش. یم بلس نم زا فارتعا و رارقا تارج

زا رتهب سک چیه و مدرک یم هطساو ور رفن هی دیاب

ییانشآ هام دنچ .وت دوبن رت کیدزن وت لا وحا هب دادرهم

،هی مدوب ربخ ابوتاب دادرهم یکیدزن و تیمیمص زا نوم



متساوخ شزا نوم یمومع یاه زاکالس یکی وت زور

سح . هشاب مرظتنم هاگشناد یتشپ نوبایخ وت رهظ زا دعب

مداهنشیپ ندرک لوبق دشوزا مهافت ءوس راچد مدرک

وت هب طوبرم عوضوم متفگ هک یتقو اما دیزرو عانتما

زا ودعب تفریذپ ور مداهنشیپ ارچ و نوچ نودب تسه

متفر. شغارس وت مشچ زا رود کالسماه ندش مومت

ثعاب نیمه و تشادن ور وت تیدج و یریگ تخس دادرهم

منک، زاب ششیپ ور یملد هرفس تحار یلیخ منوتب دش یم

ملق زا ور یزیچ و مدرک فیرعت شارب ور یچ همه

هنک لقتنم وت هب ور نم یاه فرح متساوخ شزا . متخادنن

یارب مدرک هچ وره متشادن یهانگ نم هک هنک تدعاقتم و

ابمه هنک تیضار هک مدرک اضاقت دوب. تندروآ تسد هب

مینک، ترجاهم هگید روشک کی هب شدعب و مینک جاودزا

عورش ور هغدغد نودب یگدنز هی میتسنوت یم یروجنیا

رکف وت تخس دادرهم . هسرن نومهب سک چیه تسد و مینک

ماه فرح ور مدب نامز هک تساوخ تصرف مزا تفر ورف



نوا دش،اب رتدب شی یلبق زاحتلا عاضوا هنک. رکف

ور ما هتشذگ دادرهم لوا مدنوم یم رظتنم دیاب فاصوا

فرح زونه هنک، تباجم وتو غارس هرب دعب هنک دییات

یاه هاگن هجوتم رترود یمک هک دوب هدشن مومت نوماه

ال صا زور نوا دش، هراپ ملد دنب تندید مدش.اب یوت هریخ

. یشاب هاگشناد وت دوبن رارق

و یشب مهافتءوس راچد وت هک دوب نم یلا بقا دب زا منوا

روخلد متسد .زا تسه دادرهم نمو نیبام یزیچ ینک رکف

شوماخ تمشخ شیتآ مایب، تغارس متسنوت یمن اما یدوب

حیجرت درک. یم رتدب ور تیعضو نم ییوجلد و دوب هدشن

دادرهم تسد ور زیچ همه و مشکب بقع ور مدوخ مداد

. مراپسب

مشچ وت ماه هیناث دوب،همه یروآ گرم و تخس یاهزور

بندملا مدوب مرظتنم بش ات حبص دوب. هدش خالهص یراظتنا

یخلا شوخ یدایز راگنا .اما یشخبب ور یچ همه و یایب

یزیچ دادرهم هک مدیمهف هزات و دشن وت زا یربخ ، مدوب



بوخ . تسنود یمن ابوت ندوب ورالقی نم .الدب هتفگن تهب

نومه مدیسر هجیتن نیا هب هزات مدرک رکف متولخ وت هک

یم یروجنیا ، هتفگن یزیچ م هتشذگ زا دادرهم هک رتهب

شدعب منک. تجاودزا هب یضار و مدرگرب تتمس متسنوت

مگب. تارب ور یچ همه منمن متسنوت یم

هدرک لوپ تساوخرد هدوتس یاقآ زا هک یراب دنچ نوا

زا رتاورپ ،یب هشب زاب مور هب شور دوب هدش ثعاب مدوب

نم هب ندش کیدزن یارب یتصرف ره وزا هشب لبق

هنک. هدافتسا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۵_ تراپ #



یم هک یسک اهنت و دوبن زیاج هنوخ نوا وت ندنوم هگید

تغارس . یدوب وت هدب تاجن یمنهج نوا زا ور نم تسنوت

مدش روبجم یشن کوکشم م هتشذگ هب هکنیا یارب و مدموا

یپ منتفر هک منک رهاظت منکو دییات ور تمهافتءوس

دوب. یرتهب تیعقوم ندروآ تسد هب تهج طقف دادرهم

. دیشوج شیاه کشا ی همشچ مه وزاب دیزرل شیاه بل

تشوغآ وت ور ماه کشا ، نامرآ متفرگ ور تاه تسد _

و شمارآ نوا نویم طقف هک یشوغآ نومه ، مدرک اهر

متساوخ تزا ، مدرک تسامتلا ، مدرک یم ساسحا ور تینما

واب دشن بآ تگنس لد اما یدب مهب هگید تصرف هکهی

تشذگ و دیما یاج یا هرذ یتح ،وت یدز مسپ یمحر یب

مراد لوبق مدوبن تسار وور قداص .نم یتشاذن یقاب ور

هب یارب موپاکت و قشع همه نوا زا یتحار مههب وت اما



یتقو . یتسب یچ همه ور مشچ و یتشذگ تندروآ تسد

مدرک یم هابتشا هک مدیمهف هزات یدز ما هنیس درهب تسد

اب یقرف چیه .وت مدرک یم زیامتم اهدرم هیقب زا ور وت هک

! نامرآ یتشادن دیمح

یب هی رس وت تشذگ نم زا هراکدب نز کی رس نوا

هک یزیچ نوا زا رت تحار . هداتفا اپ شیپ یدامتعا

هیکت هی نتشاد تذل و یدش رود مزا متشاد ور شراظتنا

.. یتفرگ نم زا هشیمه یارب نما و مکحم هاگ

و هدیکت و ضیرم رتخد کی هب مدش لیدبت اهزور نوا دعب

یرپس مقاتا ی هشوگ حلا ویب هدرسفا ور ماهزور مامت

ناهوس مه هدوتس یاقآ ی هدنهد رازآ یاهراتفر . مدرک یم

یم نادنچ ود ور ماهزور نوا باذع و دوب هدش محور

درک.

میاب یتخب روش و یسناش دب روش نیمود تنتفر دعب

. دروخ مقر مقاتا وت باتهم رهوش بش همین روضح



زرل و بت یدایز دح زا شیب فعض رطاخ هب اهزور نوا

متخت وت رامیب و راد بت هک ییاه بش زا یکی . متشاد

ی هجوتم مقاتا نشور و هایس نویم مدوب هدش هلا چم

ی هجوتم مدرک زیت ور مهاگن یتقو و مدش یسک روضح

راو هناوید مدش. متخت ی هبل یور هدوتس یاقآ روفنم تماق

. متسشن تخت یور هدز تشحو و مدیرپ اج زا

شابل ور یشحو و ضیرع دنخبل وهی دوب یداع نوا اما

درک. یم ییامن خر یا هدنهد رازآ زرط هب

زا ور متسد وهی تخل یاهوم و درک زارد متمس یتسد

نوریب هک ما هنوش رس زا یا هشوگ دز. رانک ما هنوش یور

شراد وبت غاد یاه تسد وراب دوب هداتفا منهاریپ زا

. دروآ رت کیدزن ور شرس و درک سمل

یم وملد درک یم رتدب ور حملا شفیثک و مرگ یاه سفن

یور درک یم ینیگنس ما هدعم یور هک یزیچ تساوخ

ودنتو مدرک هلا چم ار مدوخ . مرایب شباال هیرک تروص

منت زا شا هدولآ تسد هکلب متفر رت بقع متخت یور زیت

متمواقم هک داد یم نوشن شزیمآ شدنچ ی ههقهق هش. ادج



رت کیدزن هک هش یم بیغرت و هنک یم شیضار رتشیب

شیپ متمس مه نوا نم بقاعتم و داتفین وات کت دایب.زا

ی هرهچ تمس ور شندرگ نسوسلا نوا واب درک یور

درک. جک ما هدز تشحو

نوبغاب نودب یا هدیس وپال اهنت یلگ هخاش لثم مدوب هدش

یزارد تسد تارج تسنوت یم یسک وره یغاب هشوگ

. هشاب هتشاد ور هانپ یب لگ هخاش نیا هب ندز همدص و

مامت وراب ماه کلپ و مدرک هفخ ولگ وت مدرد و ضغب

ور ضارتعا و ندز غیج تارج . مدرشف مه یور مناوت

نم لثم هنحص نیا ندید مهاب باتهم متساوخ یمن متشادن

لثم و هشب ورد اج کی شا هنانز روراب تاساسحا مامت

هشب. ناشیرپ یناور نزاب کی هب لیدبت نم

و طقف هظحل نوا و مدرشف مه یور رتشیب ور ماه کلپ

شغارس دوب تقو یلیخ . مدرک یرای بلط ادخ زا طقف

مرات و هریت تخب رطاخ هب دوب تقو یلیخ ، مدوب هتفرن

شاهاب نیگمغ یاه هچب رتخد لثم و متشاد گالهی شزا

قرف مزیمآ نونج طیارش هظحل نوا اما مدوب رهق



زج سک چیه قاتا زیمآ بعر یکیرات نوا نویم . تشاد

چ هایس نوا زا ونم هریگب ور متسد تسنوت یمن شدوخ

متسوپ هب شدولآ دنگ تروص . هشکب نوریب یخزرب لا

دشو زاب یدایز تدش اب قاتا رد هک دوب هدرکن تباصا

دش.. رهاظ قاتا ی هنویم باتهم

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۶_ تراپ #

رد هک دوب هدرکن تباصا متسوپ هب شدولآ دنگ تروص

رهاظ قاتا ی هنویم باتهم دشو زاب یدایز تدش اب قاتا

ندید واب دوب ارجام یلصا ِمرجم باتهم رهوش دش،

یمک تسد مه نم دوب؛اما هدش هتفشآرب یباسح شرسمه

هب مور و گنر هربِخ یاراک هانگ لثم و متشادن نوا زا



یم ساسحا مناهد نویم ور مبلق شپت و دوب هدیرپ حوضو

. مدرک

بقع هب ور مفتک رشت و هبرض اب یروج باتهم رهوش

زا نم هک درک یم روصت تسنود یمن یک ره هک داد له

نهپ روت شندروآ تسد هب یارب و مدرک شردب هار

شیا ینیب یاه وهرَپ دوب دوبک ِدوبک باتهم تروص . مدرک

دش. یم هتسب و زاب

غیج هن دروخ یم نوکت دوب،هن هدز شکشخ قاتا طسو

! راوَه دزوهن یم

یم یچ تاظحل نوا وت باتهم تسنود یم یک نم زج

مومت وراب درد ینیا هدنزگ و خلت ِمعط هک هشک؛ینم

سپ درد اب وسمه و مدوب هدرک هزم هزم مندب یاه لولس

. مدوب هدیشک دق ندش هدز

ییولگ ادص ویب مداد تروق ور مناهد بآ یراب دنچ

هصمخم نوا زا ور باتهم منکو یقطن هکلب مدرک فاص

.اما مشکب نوریب هریگ یم هرذ هرذ ور شنوج هک یا



ماه وبل دندوب هدش گنس مموقلح وت ماه فرح یراگنا

. دندوب هدش نمزم یجلف راچد یندز هب مشچ رد

دش هدنک متخت یور زا نئمطم و بناج هب قح هدوتس یاقآ

و درب باال شتمس یتسد درب. موجه شرسمه تمس و

دز: بل هنایوجلد شیا یمدق کی رد باتهم اب سامم

ور اویش دیاب نک.وت تواضق ،دوز ملدزیزع نک ربص _

.چیه هیتاساسحا و اهنت ی هچب رتخد ینک.هی کرد

و تیعضو یاضتقا هب .انب هرادن یهاگ هیکت و تسرپرس

هشب.اما بکترم ور یلقع یب ره هنکمم هراد هک یطیارش

نیمه دیاب هیضق النیا .صا تشادن یدصق چیه هک نک رواب

. مینکن تبحص شدروم رد مودک چیه و هشب اجچلا

دروخن مُج مه شاه بل مرف یتح دزن. یفرح مه زاب باتهم

یا هوهق یاه مشچ هت ینامیپ رپو دنخزوپ شضوع ؛اما

دش. رو هلعش شبروم و گنر

اه قمحا یادَا و هشاب قمحا هنوت یم ییاج نزاتهی هی



و هریمب شاه هناقشاع هک یزور زا ناما ،اما هرآرد ور

یدیما وان دیدرت و ینیبدب زا قیمع یا ورچهلا نوا یاج

یهب هزادگ هکیت کی هشهب یم لیدبت هک هتقو هنک؛نوا رُپ

هش، یم گنر هش،مک یم شوماخ غزلا. شوماخ رهاظ

غزلا نوا ی هتفخ شیتآ هنوت یم نآ ره هش.اما یم هلا چم

. هنوشکب شیتآ هب ور ییایند شاه هلعش واب هریگب رُگ

نامارخ نامارخ و دیخرچ شاپ ی هنشاپ یور باتهم

هک ییاه سابل کت دش.کت کیدزن مسابل دمک تمس

و درک هلا چم بزهلا یا هکت لثم دوب هدیرخ مارب شدوخ

دز.. نوریب قاتا وزا تخیر شاپ ریز ور همه

هدیپس وات مدش نوراب ، متسب لیخد شقاتا رد تشپ حبص ات

تصرف مهب یعبر هی لقادح متساوخ شزا ، مدیراب حبص ی

باتهم غرم منک.اما عافد ما هدش لا میاپ قوقح زا هکلب هدب

تساوخ یم مزا طقف شاه فرح رخآ و لوا و تشاد هیاپ

! مرب هک



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۷_ تراپ #

تدم هاتوک شیاسآ و یداش رمع دش، نشور همین هک اوه

دوب منت وت هک یسابل تسد ابهی اهنت و دیسر رس مههب نم

ور متیثیح و وربآ هاگراتشک مکح مارب هک یرصق زا

مشب، مگ هچوک چیپ وت هک ینامز مدز.ات نوریب ، تشاد

تشپ ور باتهم درد ورپ هتفرگ من یاه هاگن ینیگنس

. تفرگ شیتآ منت مامت دشو درد رپ .مبلق مدرک سح مرس

زور هساو هک ییاهزادنا سپ یتح ، دوبن مهارمه یزیچ

باتهم ی هیده هک ییاه سابل و مدوب هدرک عمج ادابم

هنوخ نوا وت مماکان یاهوزرآ و دیما اب هارمه ور دندوب

. مدیخرچ اه نوبایخ وت بش ات لطاب و لطاع و متشاذگ اج



نوا ردقچ ؛ دوبن مهم مارب یچیه هگید ، مدوب هدیرب هگید

شتعرس مامت اب یربخ یب ادخ زا هی تساوخ یم ملد زور

نوبایخ ی هشوگ مدرس ی هزانج و هرذگب مشعن یور زا

مبیصن یرتم هی ربق هکیت هی عقوم نوا لقادح . هنومب اهاج

و مریگب مورآ شوت یسپاولد و سرت چیه نودب هک دش یم

و مورآ هاگهانپ نوا سک چیه هک هشاب عمج مرطاخ

مور شرطاخ هب سک .چیه هریگ یمن نم زا ور میکچوک

هنز، یمن هنک،مسپ یمن مدیدهت ، هراذ یمن بسچرب

هنافاکشوم ور منوج ویب هتسخ مادنا هنک، یمن هدافتساءوس

هنک.. یمن نییاپ باالو شنهذ ووت هنک یمن بجو

و نما هاگهانپ ؛هی متساوخ یم زیچ ودات طقف ایند راد زا

شور رمع رخآ ات هشب هک یهاگ هیکت و قشع وهی مرگ

تسد زا باتهم رهوش یارتفا وراب شیلوا درک؛ باسح

وت! یفاصنا یب مهاب ور یمود و مداد

رپ ور مدوجو تشحو و سرت هک دوب بش ِیاه کیدزن

هب ور نم نوریب نوا یشحو یاه گرگ زا ساره و درک



تمسق هب مرذگ هک دوب تقو یلیخ . دیشک رهش ی هیشاح

هعلق تمس ور مریسم دوب. هدروخن رهش ی هدوسرف و نییاپ

هانپ متبحم و فطل مک رهاوخ ناماد وهب مدرک جک یغرم

. مدرب

دید، نوش هنوخ ی هدروخ گنز هاگرد نویم هک ور نم

هگید و تفر شور و گنر اه هدز نج لثم

و تسب مور هب ور رد هچاپتسد و ناساره . تشگنرب

ور مشفک کون نم دز.اما ندینشن و ندیدن هب ور شدوخ

هتسب لماک روط هب رد هک مدادن وجملا مداد ریگ رد نویم

و مداتفا شاپ و تسد هب یراز ابنهلاو نانک چپ هشب.چپ

هنول قادصم رتشیب هک یا هنوخ نوا وت متساوخ شزا

و هچوک ریسا یبش همین هک هراذن و هدب مهانپ مهب دوب غرم

مشب. اه نوبایخ

شباالدز هتفرگ لِگ تورم و محر والهب زجع یلک ِدعب

هد، یم شهار هنوخ هب ور یرارف لتاق هک یسک لثم و

ادص ویب دنوخرچ شفارطا و رود شبرطضم هاگن مادم

هچ هک هلپ درک.هار تیاده نوش هلپ هار تمس ور نم



و دیسر یمن مه رتم کی هب شداعبا مه رس منک ضرع

ناقفخ و گنت ی هلپ هار ،وت امرس نوا وت حبص ات دیاب نم

شرهوش زا ور مندنوم ی هزاجا ادرف ات مدرک یم رس روآ

. هریگب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۸_ تراپ #

و هشب هتخورف ناتسرهش وت میردپ ی هنوخ دوب هدش رارق

ی هزاجا یطرش هب نم هتشاذگ طرش مرهاوخرهوش

و مرذگب مدوخ قح زا هک مراد شور هنوخ وت ندنوم

چیه هیضق لصا .رد منزب مرهاوخ مسا هب ور ممهس مامت

یم مدوخ مهملا هنوخ نوا زا ممهس یتح . تشادن یتوافت

وربا ماه لوپ ماهردارب و رهاوخ یقیرط مههب زاب دنوم



. متشادن یقح چیه ونم دندیشک الیم

.درد دروخ مقر ینود گس نوا وت مرمع یاهزور نیرتدب

دوب، مک مرهاوخرهوش راد وماو تراقح رپ یاه هاگن

ابوط مرهاوخ . دندوب هدش منوج مهبالی ماه هداز رهاوخ

ودسهلا تسیب سهلاو تسیب ادودح نووج رسپ ودات

ور ندوب ناهد ودب یخلت و تمهت و نوبز مخز هک تشاد

و دندوب هدرب ثرا هب نوشردپ زا ومکلا مامت روط هب

. دندوبن راذگورف چیهتالیش زا منداد رازآ و تیذا یارب

دوبن یربخ مه هیلوا تاناکما زا یتح مرهاوخ ی هنوخ وت

متشاد تداع زهجم و هفرم یگدنز هب سلا دنچ هک ینم و

امرگ و امرس بش،وت ات حبص اه تفلک لثم مدوب روبجم

تفاثک و تخر و نوشکچوک طایح ی هشوگ مزادنب نگل هی

یمومت ادخ تقو چیه هک ییاه تخر . مروشب ور شاه هچب

ازارد هب بش یاه همین ات نوشنتسُش یهاگ یتح و تشادن

. دیشک یم

دراو ماش تقو زا رترید مه یا هقیقد هد یتح اه بش



ونم دنتشاد یمن هگن مارب ماش زا یمهس مدش یم هنوخ

هچب .منوا مراذب رببنیلا رس هنسرگ مکش اب مدوب روبجم

یوتپ وهی هتفر وور گنر کیچوک یاکتم !هی ینیلا

یمن رب رد مه ور ملکیه زا یفصن یتح هک کزان و هاتوک

رهوش و مشاب تحار یمک اه بش هکنیا یارب . تفرگ

یاه تمهت و یبل ریز کیکر یاه شحف مندید اب مرهاوخ

مدوخ هساو ییاج هنوخزپشآ ی هشوگ هدن، رس ور شفیثک

مدرک یم عمج ور ماج دوز یلیخ حبص و مدرک یم نهپ

نوج هب ور شاهدنلورغ و مشابن مرهاوخ راک محازم هک

! مرخن

باقلا و دوب هدش گنت مارب یروج یمنهج نوا وت هصرع

هک ندنوبسچ یم مهب یدنسپان و بیجع یاه تبسن و

یم دیمح ی هنوخ وت شاک مدرک یم وزرآ یتح یهاگ

لمحت ور دساف ی هراس یبش همین یاه وهآونهلا مدنوم

یمن مرهاوخ ی هنوخ هب مرذگ تقو چیه اما مدرک یم

بکترم وخالیف مرج هک دز یم مرس هب یهاگ یتح . داتفا

وت اجنوا دیاش لقادح مشب؛ نانز نادنز ی هناور و مشب



! دنداد یم فیفخت مدیشک یم هک ییاه باذع زا یضعب

و تورم زا یربخ مرهاوخ ی هنوخ هاگ هجنکش وت اما

نوریب هچوک رد زا ور ماپ متشادن قح یتح ، دوبن فیفخت

و یگتسخ روز وزا دیسوپ یم ملد هک یهاگ . مراذب

یم هچوک رس ات ییاذغ داوم دیرخ ی هنوهب هب یگنتلد

راب رازه دشونم یم هباپ کتک و ناتهب طاسب بش متفر

مدش. یم نومیشپ ما هدرک زا

امرس و یگنشگ ، مدرک یم یلا ،مح مدیشک یم درد بش ره

و مرهاوخرهوش راد رهز یاه شین ، مدرک یم لمحت ور

هن تقو چیه ،اما مدروآ یم موود و مدیعلب یم ور شارسپ

هک یدیمح هنهب مداتسرف تنعل ما هتشادن ردام و ردپ هب

یاقآ ،هن تشاذگ اج مشوغآ وت ور یتخب هایس و یتخبدب

رصق نوا زا نم شرذگ دوز ِسوه رس هک یا هدوتس

! نامرآ یدوب وت مباسح فرط مدش؛مامت جارخا للجم

هدیسر مناوختسا هکهب ییاهدرد نویم و مشک یم رجز

یتسنوت یم هک ییوت . مدرک یم نیرفن ور وت طقف دندوب



نودب و یعقاو یگدنز هی مفارطا یاهامن مدآ همه یاوَس

تدوخ روضح اب اهنت هک ییوت ینک، مبیصن ور باذع

! هشب زبس مدوجو ی هدش ومخ هتسکش هنلا دوب رارق

زور دشوره یم رتدب عاضوا هنوخ نوا وت زور ره

وت،رپ زا ما هنیک و ترفن مخت نادنچ دص زورید هب تبسن

. تفرگ یم وبلا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۷۹_ تراپ #

یم مهانگ زا مدوب هتشگرب تغارس هک یزور نوا هگا

منک،یم تباث ور مدوخ هک یداد یم تصرف ومهب یتشذگ



و مینک عورش ورابمه مورآ و هداس یگدنز هی میتسنوت

هشن. ابوط ی هدنوم بارخ ، یگدنز زا ممهس تقو چیه

یتساوخن یتح عقوم نوا وت هک متشاد یمرج هچ نم

رس هکنیا زج هک متشاد یهانگ ؟هچ یونشب ور ماه فرح

متیوه مدش روبجم میناور قباس ِرهوش یاهزیرگ و بیقعت

منک! ضوع ور

یارب نم تیا ینیب گرزبدوخ و رورغ رطاخ ِضحم

تسد زا میگدنز وت ور یقیقح قشع هبرجت تذل هشیمه

ندنوخ سرد قشاع .نم دنوم ملد وت شترسح واتدبا مداد

مه ندنوخ سرد زا یتح وت، ندموین هاتوک رس اما مدوب

اهر همین و هفصن ور هاگشناد و سرد و مدش مورحم

. مدرک

ونم دوب هدرک لگ مه نوشنزب تسد یتح رخاوا نوا

؟ مروخ یم کتک یمرج هچ هکهب متسنود یمن یتح

ایمک روش نوشراهن ؟ متسُش یمن زیمت ور نوشاه تخر

اذغ یدایز ای مدرک یمن وراج و بآ زیمت دوب؟ هدش کمن



؟ مدروخ یم

لثم درد وزا دوب هدرک زاب رس منت یاه مخز هک زور هی

وت رابنیا و مداتفا وت دای ،زاب مدیچیپ یم مدوخ هب رام

نوا منکو تادیپ زور هی مدروخ مسق مدوخ تولخ

وت یمخز و ریسا نینچ نیا نم دش ثعاب هک یرورغ

دیاش منک، ناسکی کاخ وراب منکب نوج مرهاوخ ی هنوخ

نم هک یتظلغ نوا هب وت دیاش ، دوبن یقطنم وت زا ترفن

ندینش ،اما یدوبن لیخد نم تشونرس وت مدرک یم روصت

ی همه دوب،وت ماه یتخبدب زاغآرس تنوبز زا در باوج

نویم رد قشع یاپ میگدنز درد ورپ یرتسکاخ تارطاخ

زا ماقتنا عبطلا وب دوب لیخد قشع وت، ناتساد وت ،اما دوبن

! دوب ما هتخوس تاساسحا تعسو هب دیاب مه وت

وت ینسکف ی هنوخ نوا طسو باتهم ی رسوهلک زور هی

و فیعض ردقنا دشونم ادیپ یغرم هعلق ی هلحم

ور نم لوا هاگن وت باتهم هک مدوب هدش والرغ هدیکورچ

نوبز هب منوزرل یاه بل وراب شمسا هک یتقو . تخانشن



هی دوب رارق هک متسه ییاویش نومه نم هک دیمهف مدروآ

هی نویم درک لِو ور ونم منمشد دش اما هشاب مردام زور

تفص. نوویح ِلدگنس تشم

ما هدشن نامرد یاه مخز و دوب مخز متروص رسو مومت

هدز تهُب دشو تمالیش مندید اب باتهم دوب. هدرک تنوفع

تخس و تفس ور .نم دنوبوک شتروص هب یمکحم یلیس

دنب شاه هیرگ ات دیشک لوط یتعاس وهی دیشک ششوغآ هب

دایب.

یم رکف ! هدندرگرب ور نم تساوخ بندملا،یم دوب هدموا

زا هک متسه یلگرو لگرت یاویش نومه مه زونه نم درک

همین هی اویش زا هک تشادن دوب؛ربخ هدرک منوریب ش هنوخ

. هدرب دای زا مه ندیشک سفن یتح هک هدنوم یقاب یدبلا ک

لا جنج و ندش راوه باتهم رس یور مرهاوخ ی هداوناخ

یب رکون هک دنداد یمن هزاجا شهب همقر .چیه دندرک هباپ

تسد و هدب ییاهر هنوخ نوا زا ور نوش بجاوم و هریج

نوشاه ندرک وزلِب .زلج هنومب ودرگ تسوپ وت نوش



بال ِمرج یدرسنوخ مکلا دشورد رثا یب باتهم یور

وهب دنوبوک نوشتروص وت ور ندوب هدروآ مرس هک ییاه

راچان وهب نتفرگ نوخ هفخ هک درک نوشدیدهت یردق

. دنتشادرب مرس زا تسد

دنچ نوا وت هک ییاه یتخس زا باتهم ش، هنوخ ریسم وت

دعب نوش هنوخ یدرس دز،زا یم فرح ندوب هدیشک سلا

، تفر یم ورف نوشبلق وت ریت لثم هک خمیلا یاج و منتفر

هانگ هب تبسن شرهوش یاه فارتعا ،زا شاه یگنتلد زا

!... هدوتس یاقآ تاتسورپ ِناطرس ،زا مندوب

هک دایب شیپ ریم و گرم ثحب ،دیاب ننیمه هشیمه اه مدآ

نوشریسم وت ور یک ننیبب و دننزب هتشذگ هب کَب شلف

تشپ ، دنداد لُه یتخبدب رعق هب ور یسک ،هچ دندرک هلا چم

فرط نوا و دندرک روبع یک تشونرس زا هداس نوشرس

.. کرحتم ی هدرم دشهبهی لیدبت

اما، ؛نم تخیر یم کشا و تفگ ویم تفگ یم باتهم

رد هب ور ما هیکت و مدوب هتفرگ شوغآ هب ور مدرد رپ نت



نم درد اههنعالج فرح ،نیا مدوب هداد نیشام ی هتسب

هی ،زا دنداد یم مایتلا ور مزاب ناهد یاه مخز وهن دندوب

مرگ ماه مشچ ، مدینشن ور شاه همزمز هگید دعب هب ییاج

مرب. ورف یربخ یب وتعملا مداد حیجرت دشو

شا یندشن مومت یاه بوشآ و ایند نیا زا یتعاس هی دیاش

سیلا دنچ هک یتذل ، قیمع و دنلب باوخ مدش،هی خالصیم

راکیچ نم اب راگزور یتسار ؛ مدوب هدش مورحم نوا زا

اهر هگم ، مدوبن دلب ور ندوب لا حشوخ هگید هک دوب هدرک

تشدنرَد ترامع نوا هب نتشگرب و هلوغیب نوا زا ندش

یاپ یور و منزب راوه یلا حشوخ زا هک درک یمن باجیا

؟ مشابن دنب مدوخ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۰_ تراپ #



و رخرس چیه نودب متسنوت یم باتهم ی هنوخ وت

تعاس . مشاب مدوخ ی هتسشن لِگ هب یایند قرغ یمحازم

هب ور نم یسک و هشاب هتشادن مراک هب یراک یسک اه

.. هنزن ادص ظافلا نیرت تشز

.نم دوبن قباس مدآ نوا هگید دوب، هدش ضوع باتهم رهوش

دوب هدش بیرخت شمسج هدوتس یاقآ ، مدوب هدش ضوع مه

دوب. هدش ناریو محور ونم

یگدیرد و عمط زا یربخ شی وطالین یاه هاگن وت هگید

شغورف یب یاه مشچ هت یبیجع تمادن و مرش ،هی دوبن

راج ور شینومیشپ کالیم چیه نودب هک دش یم سکعنم

! مرذگب ، مشخبب تساوخ یم مزا اه مشچ نومه دز،اب یم

ور ایند نیا یهایس و هانگ زا یراب هلوک هکاب مهدن هزاجا

هب دوب شوخ ؟ملد مدوب ندیشخب ِلها نم هگم هنک،اما کرت

هشب کتخب یزور هکهی ما هتفرگ وجالن یاه هنیک نومه

هانپ یب بلق یادص هک ییاه مدآ کت کت نوج ور هتفیب و



شهل اپ ِریز هناهاوخدوخ و ندینشن ور ما هتفرگ درد و

. دندرک

هنزب ادص " مرتخد ور" نم دوب هتفرگ دای رخاوا نوا یتح

یم نوبز هب اوژهور نیا نئمطمان و نوزرل ردقچ و

ی هنوخ بوچراهچ وت یدنخزوپ و تراقح وهچ دروآ

! تسب یم شقن نم یاه مشچ

یاه هاگن نوا اب دیمهف هدوتس یاقآ مه زور هی هرخ باال

نومرد شزا یدرد اه ندرک مرتخد مرتخد و هنامولظم

! هزرل یمن نم سح ویب هدرُم هشولد یمن

دیسرپ مزا تسار وور کر و دموا نوبز هب رخآ تسد

دوب هدنوبسچ مهب هک ییارتفا و هانگ زا نم هک هنک راک یچ

. منکن نادنچ دص ور شایند نوا ِباذع و مرذگب ،

و ییاورپ یب مکِلا ;رد متشادرب وهن متشاذگ مههن نم

ممان هب ور شلا وما زا یشخب هک متساوخ شزا تحاقو

هچ یهانگ یب ِجوا وت هک هرب مدای مه نم ضوع ،رد هنزب

! دوب هدنوبسچ مینوشیپ هب یگنن



ممسا هکهب یلا وما وملاو هدروآ داب یاه لوپ نوا اما

وزا هدب مایتلا ور مناماسب لاان وحا تسنوتن مه دش هدز

یلیخ باتهم . متخیر یم مه هب رتشیب زور ره یحور رظن

هک یرواشم هنک،ره نامرد ور میگدرسفا هک درک نالش

وره تفرگ یم تقو شزا للعت نودب ندرک یم شیفرعم

مجح داد؛اما یم ماجنا ور دیسر یم شنهذ هکهب یهار

دوب باتهم یاه زاقتال رت نیگنس ما هدش رابنلت یاه مخز

نم زا ور یگدنزرس و یداش ِلا جم ما هدش هابت ِینووج و

درک. یم بلس

زا دیمح اب جاودزا ِیاوه هب هراس هک مدینش اهدعب

دشن رضاح همقر چیه دیمح شدعب دشو ادج شرهوش

رتخد ابهی هراس و هریذپب یرسمه یارب ور ینز نیچمه

. دنوم ردبرد و اوه رد گنل ناوجون

ِگید نم ِینووج و یماخ یارب هراس ؛ هنیمه راگزور راک

شدوخ ی هدنیآ گید نومه وت اما دوب هتشاذگ راب ناشوج



! تفرگ وهت تخوس شرتخد ینووجون و

هک دنورذگ یگدنز نوا و نیا زا ندز غیت اب ردقنا مه دیمح

دش ثعاب و دموا شریگ شدوخ زا الترت یکی زور هی

نودنز کیرات و گنت ی هشوگ و هرایب باال یهدب یلک

هنک.. یرپس راگزور

ِیتشپ وهب متشادرب مرگید یاپ یور زا ما هدش کشخ ِیاپ

توکس یلدنص یقژیقژ یادص مداد. هیکت هنهک یلدنص

: مدرک همزمز هنوگ رخسمت ونم درکرپ ار قاتا

رَب زا ور راک ونف توف نتسین وت لثم هک همه هگید _هرآ

یروج هچ تسین دلب هک وبَب دیمح لثم هش یم یکی . نشاب

باتفآ اهو لوپ هزیر نوا واب هرایب گنچ هب تفم ای لوپ

لثم هش یم مه یکی و ینودفولوه ی هشوگ هتفا یم یدزد

و یوربآ و هشیمن یضار رازه ود نورق هکهبهی وت

و هنک یم هلماعم تشرد و هدنگ لوپ ورابهی شتیثیح

هش. یم شدوخ هساو یمناخ اویش



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

۲۸۱_ تراپ #

یگنر ومک وحم دنخبل و درک کیدزن مه ارهب شیاهوربا

درک. شوخ اج شیاه بل یور

هلماعم لها ییاروج یامهی .همه مدرک هلماعم _هرآ

رما نیا مههب ینورد لیم و یقایتشا هگا یتح میتسه

، یتسین ینثتسم هدعاق نیا زا مه وت دوخ یتح . میشاب هتشادن

هن؟! هگم

متفگ: هدروخ واج درب موجه شتمس مبناج هب قح هاگن

روط نیا میگدنز عاضوا مدوب رگ هلماعم هگا _نم



ردق هچ راک نیا ینم هفرح وت ینود یم هک تدوخ . دوبن

رد نم .اما هریگب ور مبیج هنوت یم یلوپ وهچ هتحار

هک یلوپ ندروخ هب نَت تقو چیه مه میلا طیارش نیرتدب

مدوخ یارب هک یگدنز زا االمشن نیمه . مدادن هدوبن مقح

هن دوب تالمش جنرتسد نوچ متسه یضار متخاس

.... جنرتسد

دش. رت قیمع شگنگ دنخبل راب ونیا دیود یکالمم هنایم

و لوپ هب طقف هلماعم هی ینک یم رکف هک هکنیا وت لکشم _

هنوت یم هایس ی هلماعم هش. طاالقیم لا وما ملاو

! هشاب یزیچ ره ِلماش

متفگ: هلصوح ومک مدرک دنب تخت نییاپ ی هلیم یور میاپ

منم دیاش هدب. حیضوت اویش،ابثملا ور تافرح ممهف _یمن

وگب، حضاو . متشادن ربخ مدوخ هک مدرک یطبخ

نک. منشور

: دیسرپ و درک قیقد میاه بل یور یهاگن



یم ور دادرهم هامیرپ شیپ سلا دنچ هک یتقو وت تمنیبب _

؟ یدوب قفاوم نوش جاودزا اب تساوخ

مداد: خساپ هنایکاش

؟ هراد یطبر هچ .بخ مدوبن _هن

تفگ: دزو یکلپ

رجو یادص زا شیپ تقو دنچ نیمه اما یدوبن قفاوم _

یم شزا ربج و روز هکهب مدیمهف دادرهم اب تدنلب ثحب

ی هلئسم تروص هنک،ات جاودزا هامیرپ هکاب یتساوخ

ینک. کاپ ور هامیرپ مگ رد رس طیارش

. متخادنا یاباال هناش و مدرشف مه یور فسات اراب مبل

راک مسا دیاش اویش.هرآ ینک یم تبحص یراد یچ _زا

یا هلماعم ینماب هلماعم .اما تشاذگ هلماعم هشب مه نم

مناخ تسین سایق لباق یداد ماجنا تی یردپان وتاب هک

! هدوتس

داد: خساپ نانیمطا واب داتفین وات کت زا



مدآ هک مرایب تدای متساوخ .طقف دوبن هسیاقم مه نم دصق _

نوشلد ندب،هت ماجنا نرادن تسود ور اهراک زا یلیخ اه

هکاب دنراد ییاه شزرا و دیاقع یرس ،هی تسین یضار

هک تعفنم صالحو ِیاپ یتقو اما ننک یمن شضوع ایند

یم اپ ریز ور نوشاه شزرا یندز هب مشچ رد طسو دایم

ماجنا هب ور هکام تسه یگدنز تیعضو و طیارش . نراذ

یگنر یگنر یاهراعش هدهن یم قوس یراک هی

نوا یاج تدوخ دیاب اما ندلب همه ور ندز فرح نوم.

هک هدموا شرس یچ و هدیشک یچ هک یمهفب و یشاب فرط

هانپ ویب اهنترتخد هی هتفر.نم هلماعم زیم یاپ وت لوق هب

باتهم متشادن هیامرس مدوخ زا مه یساپاپ هی یتح هک مدوب

، هشاب نم شکروج شرمع رخآ ات دوب هتسبن داد رارق هک

یم تفس ور وکالمه مدز باالیم ینیتسآ مدوخ دیاب

ح هدوتس یاقآ یتقو هک یتشادن راظتنا ، هربن داب هک مدیبسچ

متخیر یم حاسمت کشا رورک رورک نم دیبلط یم التیل

یفاصنا ویب ینادجو یب رس هک ترس یادف متفگ ویم

! مداد نوج مرهاوخ ی هدش بارخ وت راگزآ سلا دنچ وت



متفگ: قمر ویب هتسخ و مداد شک ار میاه هلضع

تکمک نم اب جاودزا وگب نم هب ور نیا طقف ! میرذگب _

تا هنیک و ماقتنا سح ای هشب کنخ تلد ی هشوگ ِغاد درک

هنک؟ اضرا ور

گنر شیاه مشچ تراسج و تعاجش ینآ رد مه زاب

شا هرهچ یگدنامرد مغو زا یا ههلا یا هرابود و دنتخاب

. تفرگ ارف ار

هدش هیوست ییاروج هی باتهم رهوش و دیمح اب مباسح _

هدیشک دنگ هب ور مایند یوت هدشن کاپ باسح اما دوب

یاپ و تسد و دوب هدش رهز مماک هب یگدنز دوب.تذل

دوب. هدرک جلف امسر ور مولج هب تکرح

هاگشیامن نوا وت هرابود هک یتقو هک مش یمن نیا رکنم

یب دوخ اهزا تعاس و دیزرل ! دیزرلن وملد تسد ، تمدید

مسق مااب هیناث ره هک مدوبن ینومه نم هگم مدش. دوخ

ات ارچ دوب،سپ هدش یرپس تیشوخ و شیاسآ هب ندروخ

یاهزور لثم یملد هشوگ ی هدروخ کاخ قشع تمدید

تنتساوخ مه وزاب تشگرب شتردق و تهبُا مامت اب شلوا



متخوس یم تقشع بت وت اهزور . مرخآ و لوا ی همه دش

.وت مدرک یم رورم ور ندش وخیلا یلدگنس اه بش و

میگدنز یاه یهایس طسو یدوب هدرک لو هنامحر یب ونم

و ندش لو تدوجو جر هب جر مهاب تدوخ دیاب ! نامرآ

هدرک دصق . یدرک یم سمل قشع جوا وت ور ندش درط

هب نتفر هک منک یقشاع منکو تقشاع یردق هب مدوب

رمع هکات هنزب تشیتآ یروج . هنزب تشیتآ ما هرابکی

. هزرلب تندب نوتس راهچ دایب وعالهق قشع مسا ات یراد

و دیبرچن میرتسکاخ و یمیدق قشع هب نم ِروز هک سوسفا

تنتساوخ هک تفر مدای و مداد تلد هب لد ییاهاج هی

.. هغورد

شدرس هاگن و درک تشم یدایز تدش اراب شیاه تسد

دنام. هریخ یا هشوگ هب

تشپ زا مورآ مورآ تتسد نوم؛ یسورع بش نوا _ات

تسد اب یراگنا و دموا نییاپ ما هنهرب رمک تمس مندرگ

ییاه تراقح ِزوس همه یور یدیشک تسد منت ور ندیشک

تاتشگنا یدرس و یدرک سمل ور ،مندب مدیشک وت دعب هک



و دنورپ مرس زا ور تلفغ باوخ ما هتفگ رگ ندب یور

نتخاب اهولد یرواب دوز مومت ماهب هتفر باوخ هب لقع

دز.. بیهن ماه

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۱_ تراپ #

یگنر ومک وحم دنخبل و درک کیدزن مه ارهب شیاهوربا

درک. شوخ اج شیاه بل یور

هلماعم لها ییاروج یامهی .همه مدرک هلماعم _هرآ

رما نیا مههب ینورد لیم و یقایتشا هگا یتح میتسه

، یتسین ینثتسم هدعاق نیا زا مه وت دوخ یتح . میشاب هتشادن



هن؟! هگم

متفگ: هدروخ واج درب موجه شتمس مبناج هب قح هاگن

روط نیا میگدنز عاضوا مدوب رگ هلماعم هگا _نم

ردق هچ راک نیا ینم هفرح وت ینود یم هک تدوخ . دوبن

رد نم .اما هریگب ور مبیج هنوت یم یلوپ وهچ هتحار

هک یلوپ ندروخ هب نَت تقو چیه مه میلا طیارش نیرتدب

مدوخ یارب هک یگدنز زا االمشن نیمه . مدادن هدوبن مقح

هن دوب تالمش جنرتسد نوچ متسه یضار متخاس

.... جنرتسد

دش. رت قیمع شگنگ دنخبل راب ونیا دیود یکالمم هنایم

و لوپ هب طقف هلماعم هی ینک یم رکف هک هکنیا وت لکشم _

هنوت یم هایس ی هلماعم هش. طاالقیم لا وما ملاو

! هشاب یزیچ ره ِلماش

متفگ: هلصوح ومک مدرک دنب تخت نییاپ ی هلیم یور میاپ

منم دیاش هدب. حیضوت اویش،ابثملا ور تافرح ممهف _یمن

وگب، حضاو . متشادن ربخ مدوخ هک مدرک یطبخ



نک. منشور

: دیسرپ و درک قیقد میاه بل یور یهاگن

یم ور دادرهم هامیرپ شیپ سلا دنچ هک یتقو وت تمنیبب _

؟ یدوب قفاوم نوش جاودزا اب تساوخ

مداد: خساپ هنایکاش

؟ هراد یطبر هچ .بخ مدوبن _هن

تفگ: دزو یکلپ

رجو یادص زا شیپ تقو دنچ نیمه اما یدوبن قفاوم _

یم شزا ربج و روز هکهب مدیمهف دادرهم اب تدنلب ثحب

ی هلئسم تروص هنک،ات جاودزا هامیرپ هکاب یتساوخ

ینک. کاپ ور هامیرپ مگ رد رس طیارش

. متخادنا یاباال هناش و مدرشف مه یور فسات اراب مبل

راک مسا دیاش اویش.هرآ ینک یم تبحص یراد یچ _زا

یا هلماعم ینماب هلماعم .اما تشاذگ هلماعم هشب مه نم



مناخ تسین سایق لباق یداد ماجنا تی یردپان وتاب هک

! هدوتس

داد: خساپ نانیمطا واب داتفین وات کت زا

مدآ هک مرایب تدای متساوخ .طقف دوبن هسیاقم مه نم دصق _

نوشلد ندب،هت ماجنا نرادن تسود ور اهراک زا یلیخ اه

هکاب دنراد ییاه شزرا و دیاقع یرس ،هی تسین یضار

هک تعفنم صالحو ِیاپ یتقو اما ننک یمن شضوع ایند

یم اپ ریز ور نوشاه شزرا یندز هب مشچ رد طسو دایم

ماجنا هب ور هکام تسه یگدنز تیعضو و طیارش . نراذ

یگنر یگنر یاهراعش هدهن یم قوس یراک هی

نوا یاج تدوخ دیاب اما ندلب همه ور ندز فرح نوم.

هک هدموا شرس یچ و هدیشک یچ هک یمهفب و یشاب فرط

هانپ ویب اهنترتخد هی هتفر.نم هلماعم زیم یاپ وت لوق هب

باتهم متشادن هیامرس مدوخ زا مه یساپاپ هی یتح هک مدوب

، هشاب نم شکروج شرمع رخآ ات دوب هتسبن داد رارق هک

یم تفس ور وکالمه مدز باالیم ینیتسآ مدوخ دیاب

ح هدوتس یاقآ یتقو هک یتشادن راظتنا ، هربن داب هک مدیبسچ

متخیر یم حاسمت کشا رورک رورک نم دیبلط یم التیل



یفاصنا ویب ینادجو یب رس هک ترس یادف متفگ ویم

! مداد نوج مرهاوخ ی هدش بارخ وت راگزآ سلا دنچ وت

متفگ: قمر ویب هتسخ و مداد شک ار میاه هلضع

تکمک نم اب جاودزا وگب نم هب ور نیا طقف ! میرذگب _

تا هنیک و ماقتنا سح ای هشب کنخ تلد ی هشوگ ِغاد درک

هنک؟ اضرا ور

گنر شیاه مشچ تراسج و تعاجش ینآ رد مه زاب

شا هرهچ یگدنامرد مغو زا یا ههلا یا هرابود و دنتخاب

. تفرگ ارف ار

هدش هیوست ییاروج هی باتهم رهوش و دیمح اب مباسح _

هدیشک دنگ هب ور مایند یوت هدشن کاپ باسح اما دوب

یاپ و تسد و دوب هدش رهز مماک هب یگدنز دوب.تذل

دوب. هدرک جلف امسر ور مولج هب تکرح

هاگشیامن نوا وت هرابود هک یتقو هک مش یمن نیا رکنم

یب دوخ اهزا تعاس و دیزرل ! دیزرلن وملد تسد ، تمدید



مسق مااب هیناث ره هک مدوبن ینومه نم هگم مدش. دوخ

ات ارچ دوب،سپ هدش یرپس تیشوخ و شیاسآ هب ندروخ

یاهزور لثم یملد هشوگ ی هدروخ کاخ قشع تمدید

تنتساوخ مه وزاب تشگرب شتردق و تهبُا مامت اب شلوا

متخوس یم تقشع بت وت اهزور . مرخآ و لوا ی همه دش

.وت مدرک یم رورم ور ندش وخیلا یلدگنس اه بش و

میگدنز یاه یهایس طسو یدوب هدرک لو هنامحر یب ونم

و ندش لو تدوجو جر هب جر مهاب تدوخ دیاب ! نامرآ

هدرک دصق . یدرک یم سمل قشع جوا وت ور ندش درط

هب نتفر هک منک یقشاع منکو تقشاع یردق هب مدوب

رمع هکات هنزب تشیتآ یروج . هنزب تشیتآ ما هرابکی

. هزرلب تندب نوتس راهچ دایب وعالهق قشع مسا ات یراد

و دیبرچن میرتسکاخ و یمیدق قشع هب نم ِروز هک سوسفا

تنتساوخ هک تفر مدای و مداد تلد هب لد ییاهاج هی

.. هغورد

شدرس هاگن و درک تشم یدایز تدش اراب شیاه تسد

دنام. هریخ یا هشوگ هب



تشپ زا مورآ مورآ تتسد نوم؛ یسورع بش نوا _ات

تسد اب یراگنا و دموا نییاپ ما هنهرب رمک تمس مندرگ

ییاه تراقح ِزوس همه یور یدیشک تسد منت ور ندیشک

تاتشگنا یدرس و یدرک سمل ور ،مندب مدیشک وت دعب هک

و دنورپ مرس زا ور تلفغ باوخ ما هتفگ رگ ندب یور

نتخاب اهولد یرواب دوز مومت ماهب هتفر باوخ هب لقع

دز.. بیهن ماه

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۲_ تراپ #

ویب قطنم ییب هنیک ردقنا یهاگ ، متشاد قیلعت سح

مدوبن رضاح یتح هک تفرگ یم تظلغ مدوجو وت ساسا

مشب. مشچ وت مشچ تاهاب یا هظحل



تمنوزچب یگدنز لوا یعیبط ریغ یامرس واب مشب رود

؛ مدوب هدیسر ما هتساوخ مکهب .مک مهدب ترازآ یباسح و

یم ورف تدوخ ،وتالک یدش یم ریقحت ، یدیشک یم درد

ناما یب مدوجو تا هنیک شیتآ هک ینم یارب .انیا یتفر

یلیخ .وت مدرک یمن میضار اما دوب بوخ دش، یم رو هلعش

رانک نم یگق عال یب واب یتفریذپ ور تقیقح دوز

نیرتدب یاوخب هکنیا نودب هک یدیمهفن تقو .چیه یدموا

کتک ، یدزن داد مرس . یدنوبوک منهد وت ور هنکمم باوج

یهاوخدوخ اب یتح . یدیشکن هبسالمیخ هیقب لثم و یدزن

یدرکن یزیرغ و یرابجا ی هطبار دراو ور نم روز هب

هک نوم کرتشم یگدنز لوا یاهزور وت هک نیمه ،اما

دش، یم نوم هطبار یلصا راد مچرپ ترارحو قشع دیاب

رپ ور تدوجو یگدوجنر ،مغو یناجیه و قوش ره یاج

یعس یدیشک یم نورد زا هک یدرد مغر یلع و درک

،یب ینکن هباپ لا جنج و یراذب مارتحا مدیاقع هب یدرک

یدش ثعاب ماو هدرم نادجو یور یتشاذگ تسد رایتخا

شوت هک یزیمآ نفعت بادرم و مدوخ زا زور هب زور

مشب. رازیب رت شیب منز یم واپ تسد



یاه هغدغد مه یگدنز لوا ی هتفه ود یکی نومه وت

و لصاتسم زور هکحلاو راب وره درکن تاهر هامیرپ

دنچ نم هک مدیسر یم رواب نیا هب مدید یم ور تنوشیرپ

ماه یتخبدب هایس لوا ِفیدر مهتم ور وت هدوهیب راگزآ سلا

یاهدرد مغو ؛زا مدوخ لثم یدوب یکی مه .وت متسنود یم

یاه هدنوم مهابهت زاب یلو یدوب هتسخ یندشن مومت

تالش تراگزاسان ریدقت هساو یتشاد تنوج وت هک یقمر

. یدرک یم

هک دوب ضیقن دضو تاساسحا اهو یفیلکت بال نیمه رس

. متشگرب باتهم ی هنوخ وهب مدرک تاهر یگدنز لوا

صخشم ور ملد فیلکت هشیمه یارب راب هی متساوخ یم

یدیدج تاساسحا نوم یگدنز لوا زور دنچ نومه منک.وت

،دیاب دندوب هناگیب و بیجع مارب هک دوب هتفرگ لکش نم وت

وت یگنتلد .اما مدروآ یم رد رس نوشزا هدش روط ره

هکاب دیشکن لوط دایز و تخیر مه هب ور مزکرمت ی همه

. تشیپ متشگرب هرابود ما هتفرگ هم راکفا نومه



مدش، مدقشیپ ابوت ندش لح و ندش یکی یارب هک یزور

و کش ره زا ور تنهذ ماوخ یم هک یدرک روصت وت

. دوبن ارجام تقیقح نیا اما منک رود ینظءوس

و تخادنا لگ یسوسحم روط هب شحور یب یاه هنوگ

. تفرگ یزاب ارهب شیاه بل یراب ترسح هاگن اب ماوت

سمل و بش نوا هب ندیسر یارب هک دوب تقو یلیخ _

هظحل ، مدوب هدش مورحم شزا ماه تقامح هکاب یشوغآ

،هرذ دوبن دلب ور هنیک وت تبحم و قشع . مدرک یم یرامش

مدوخ هب یتقو دشو قیرزت مدوجو وت تقشع یامرگ هرذ

زا ربخ یب منت یاه لولس هک هتقو یلیخ مدیمهف مدموا

ونت یدش میلست .وت نراد ور وت یکیدزن ِشطع ، مدوخ

اریذپ تشوغآ وت تتواخس تیاهن وراب ما هتسخ و هتفوک

یاه مخز و منوج مومت ملد اب وسمه دشو مورآ ،ملد یدش

درک. ادیپ مایتلا دوب هدنوم اج منت وت هک



شیاه مژه ریز کشا تشرد ی هرطق و دیزرل شیاه بل

. دیشخرد

دیاش و متشادن میگدنز وت گنشق زور هی تقو چیه _نم

بش ی همه اب بش نوا ؛یلو مشاب هتشادن مه نیا زا دعب

تاتسد ی هفقو یب یاه شزاون . تشاد ریفوت میگدنز یاه

وت هک دوب راب نیلوا دوب. یشغ ایرولغو چیه نودب

یم یا هنوهب و لیلد چیه نودب ور نم یسک میگدنز

و فیثک یزاب نوا هک دوب یفاصنا یب تیاهن ، تساوخ

هنک. ادیپ موادت هایس

یرهوش ینزو هناقشاع ی هقشاعم هی وت طقف بش نوا

دادو تهج ما هشیر و گر یب یگدنز دشن،هب خالهص

رس مبلق هب تدوجو زا جوف جوف هک یشمارآ ریثات تحت

مه نم ندش مخز یاج ، متفرگ میمصت دش یم زیر

یتخس و سک یب ییاروج امهی یود مشب.ره تنومرد

مه یارب و میهفب ومه بوخ میتسنوت .یم میدوب هدیشک

.. میشاب لدمه



ما هلمج یک مدیمهفن و دیخرچ مناهد رد رایتخا یب منابز

دش: جراخ میاه بل نایم زا یگدنزگ و یخلت تیاهن رد

تقو.. ،چیه تقو اویش،چیه یدوبن لدمه _اما

۲۸۳_ تراپ #

درک: اوجن لجخ و نوزحم و دیعلب شضغب

یچ همه هک ریخا ههام دنچ ،نیا نامرآ شابن فاصنا _یب

؟ میدش یم ریس مه یکیدزن و ندوب زا هگم دوب، بوخ

: مدیسرپ هناریگ وچم مدز یدنخزوپ شلا وس هب انتعا یب

رتخد یاه ییامن رهاظت و اهراوطا اداو نوا ی هیضق _

هنهک هش یم روطچ هش؟ یم یچ ، ندوب یجنران کزان

یاه نخان یور طخ هی هشن رضاح یتح ابوط روش

! هتفایب شتشاک

هداس ینوراکام هی تخپ یارب یتح وت رانک هب انوا ال صا



؟ یدرک ارجا رتائت یلک مه

؟ اویش دموا رب تزا یروج هچ یگشیپرنه زا مجح نیا

ترضح مسق منک؟ مرواب ور یچ نماالن یراد راظتنا

ور؟ سورخ عایمد سابع

دشو زیخ مین شیاج .رد دیشک ارباال شدوخ یگتفشآ اب

هرطق درک. ادج شتسد تسوپ زا ارکالهف شمرس گنرس

ی هشوگ و دادن یتیمها ، دیهج نوریب هب شتسوپ زا ینوخ

ریز هب یرس درک. بترم شرس یور ار شا یرسور

: دنابنج بل هدز تلا جخ و دیشک

. یشب کوکشم ما هتشذگ هب متساوخ _یمن

ارباال شتروص و مدرشف ار شا هناچ متشگنا کون اب

. مدیشک

نم زا ور قیاقح یتساوخ یم یک ،ات اویش نک هاگن _ونم

؛هگا شاب قداص تیگدنز وت راب هی یارب ینک، یفخم

اتدبا یتشاد دصق یچ، تشاذ یمن تراشف تحت هامیرپ



؟ ینک یزاب شقن

باق ار شتروص شیاه تسد ،اب دیشک رت نییاپ ار شرس

دز: قه هنامولظمو تفرگ

مشیوخ و موق اهنت .وت نامرآ مدب تتسد زا متساوخ _یمن

ندش سَک یب یمهفب ینوت الیم صا . یدوب میگدنز وت

یچ؟ ینعی

ار لد هزادنا زا شیب شزجع دوب، هدش شیر شیارب ملد

تسود رسعالهقو زا ما یزوسلد رگید اما دنازوس یم

لوق هکهب یرتخد هب محرت سح طقف ، دوبن شنتشاد

تامی مانال هک یرتخد دوب. سَک ویب هانپ یب شدوخ

یراک ناهنپ و غورد دنک هدید بآ ار وا هکنیا یاج یگدنز

دوب. هدروآ ناغمرا هب شیارب ار

ارزا ومتک مدیشک ما هتسخ و لسک تروص هب یتسد

کرچ و کچوک ی هرجنپ . متشادرب یلدنص ی هتسد یور

ارهب ما هدنامرد هاگن و مدوشگ ار مقاتا ی هشوگ ی هتفرگ

. متخود نوریب

رواجم نامتخاس دنلب یاهراوید هب ور نوریب ی هرظنم



دوب کنخ حبص لوا یاوه . تشادن جیبلا زادنا مشچ و دوب

رد زونه اویش نم! زور حلاو سکعرب تسرد ؛ فیطل و

یزرل . تخیر یم کشا ادص ویب دوب هدش عمج شدوخ

میاه تسد یور ار ومتک متسب ار هرجنپ ، تشذگ شنت زا

متفگ: هنامحر ویب مدیخرچ شتمس . مدرشف

مه یقرف هک یدید ،اما یدن متسد اتزا یتفگن یزیچ _

.. درکن

وحتلا دروآ باال یدنت ارهب شا هتفرگ ریز هب رس

رد هک یا هچب رتخد .لثم تفرگ دوخ هب یا هناکدوک

ناسرت دشاب شیاهب نارگ کسورع نداد تسد زا ساره

: دیسرپ تخس و

؟ نامرآ مداد تتسد _زا

هدنامن شیاه بل هب یگنر و تشاد ضغب یدایز شیادص

توکس .رد دوبن شرورغ و یتخمز زا یربخ رگید دوب.



نوچ و دیزرل یم شسیخ یاه مشچ کمدرم قاتا

دبات نم اب اویش دوب. شصاصق مکح رظتنم مدان یراکهابت

نم راک شندرک دوبان شو هلمج حضاو دییات اما دوب هدرک

: مدرک همزمز سح ویب هتسهآ و متفرگ یسفن . دوبن

. نوتلا بند دایب منزآژسنا یم گنز ، هنوخ نیرب هامیرپ _اب

داد. تروق یتخس ارهب شناهد وبآ دیرپ شخر زا گنر

و درکن شتروص یاه کشا ندرک کاپ یارب تالیش

: دیسرپ هدز متام و ددرم

؟ نامرآ یر یم اجک _وت

خیم نوچ مباوج و مدیخرچ تشپ یاپهب هنشاپ یور

تفر: ورف شبلق رد ینازوس

هگید مرب. اجک هرارق و ماجک نم هشابن مهم تارب هگید _

مه تقشع یاعدا هگا ور؛هتبلا مندرک شومارف نک نیرمت

! هشاب هدوبن غورد

ار ونم دیشک تشپ ارزا متسد شناج یب یاه تسد اب



تفرگ باال متروص تمس ار شرس درک. ندیخرچ هب راداو

درک: ضارتعا شعترم هناچ و بل واب

تصرف هی یهاوخ یمن یتح هک هگرزب ردقنا مهانگ ینعی _

ینک کرد ور مطیارش ینک یم یعس ال ،صا یدب مهب هگید

بال جامآ هک مدوب سهلا هدزنوپ ی هچب رتخد هی ؟نم نامرآ

متشاد دایز تقامح و هابتشا دش، راوآ مرس یور تبیصم و

ظفح هشیمه ور مدوخ میرح ، متشاذن جک یمدق ور ماپ اما

، مرادن تارب ور هامیرپ شزرا زا یمین ینعی . مدرک

و تسردان مدآ تشم هی یتاق درک، ادیپ دایتعا هک یرهاوخ

رایتخا رد ور شدوخ هک دوب هدنوم مک یتح دشو دساف

همه یور یتسب مشچ و یتشذگ شهانگ زا هراذب یرگید

گرزب هامیرپ یادنگ زا نم یاهاطخ ینعی . شتاهابتشا ی

یدب جرخ هب شمرن یا هرذ یتسین رضاح یتح هک دوب رت

؟

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۸۴_ تراپ #

متفگ: نارُغ و مدرشف صرح اراب شتسد چم

هتشذگ . نکن هسیاقم یرگید وراب تدوخ تقو چیه هگید _

مه یرخآ ی هعفد . هرادن یطابترا چیه وت مههب هامیرپ ی

هب ور رابنیا . یشک یم خر هب ور شتاهابتشا هک تسه

! متفگن یزیچ تزور حلاو تاعارم رطاخ

دمآ.رس نییاپ یدنت هب شیور دزوزا شتخت یور یخرچ

هتشادن ینازیم لداعت دش یم ثعاب حیلا ویب هجیگ

و درک روج و عمج ار شدوخ یتخس هب حلا نیا .اب دشاب

دش. رساپ

یا هکت ،نوا مدرک سایق هامیرپ ار مدوخ مدرک هابتشا _هرآ



و ینتخیر رود یا فتهلا مکح طقف نم اما تسه تنوج زا

لثم یسجن رساتاپ هرتخد هک دیشخبب . مراد ور شزرا یب

.. مدرک یکی هسیدق نوا وراب مدوخ

راشف درک. یم نایب نانز سفن و یبصع ار شیاه هلمج

دایز دناوتن و دوش تسس یمک شندب دش، ثعاب یبصع

ریز هلصوح یب دور او هکنیا زا ،لبق دتسیاب اپ یور

: مدرک همزمز بل ریز هتسخ و متفرگ ار شیوزاب

متیفرظ زا جراخ بشما ، اویش ور تایدنرچ نک مومت _

هدش. رپ مشوگ

راوید تمس ار شدوخ و درک ادج میوزاب ارزا شا هنت

. دیشک

درگرب ینک، اه نوبایخ ریسا ور تدوخ دوخیب داوخ _یمن

هب بندملا،ورب دایب باتهم منز یم گنز تا. هنوخ

! هراد جایتحا تهب سرب ترهاوخ

یبهتلم ی هرهچ واب مداد ناکت نیفرط هب ظیغ اب مرس



متفگ:

زونه هک هروخ یم مهب ترظن ،هب زادنب نم هب هاگن _هی

هتشاد ور همشرک و وزان یزابجل ی هلصوح مهحلاو

هاربور هک رصع هنوخ میدرگ یم رب هسابمه .ره مشاب

. شدوخ یگدنز یپ هر یم یک ره یدش

نیمز هک درک دنب شا یرانک راوید ارهب شتسد

و تفرگ رُگ یا هتخادگ دنپسا نوچ اوه .یب دروخن

درب: ارباال شیادص رارق ویب کیرتسیه

هگید تعاس دنچ مهاوخ ورب،یمن االن نیمه . نامرآ _ورب

یچ همه رصع هرارق ،هگا یدب هقدص مهب ور تندوب مه

مینک، اوَس مه زا ور نومهار االن نیمه هرتهب هش، مومت

هک یزور نومه لثم مشک.مدش یمن هگید نامرآ ما هتسخ

زور نومه لثم ماه هنوش مدز، نوریب مرهاوخ ی هنوخ زا

هنک.. یم ینیگنس منت ور

. متشادرب زیخ شتمس یمک و مدرک اهر یگتفشآ اراب مسفن



باتهم ندموا ات راذب لقادح اویش، تسین بوخ _حتلا

. مدوب رظتنم

هرگ مهاگن هب شهاگن تساوخ درک،یمن جک ار شندرگ

تخیر شیادص رد ار شا هنانز ضغب نیرت ظیلغ . دروخب

تفگ: هتسهآ و

مد.یلو یم تساوخ رد مدوخ ، نکن هلجع طالق هساو _

نک.. ربص یهام دنچ

: مدیسرپ یزیمآ ماهفتسا ابحتلا

؟ هگید هام دنچ _ارچ

متروص هب یا هظحل و هاتوک شدولآ زمر هاگن

قاتا زا هک وردحیلا دیدزد هاگن هرابود . دروآ موجه

تفگ: درس و یدج تفر یم نوریب

هن منک تنومیشپ منک یم یعس هن منک یم رارف هن سرتن _

باجیا روطنیا مطیارش تا. هتشادن تبحم ییادگ هساو مایم

منک.. ربص یمک نتفرگ طالق یارب هنک یم

شرس رد هچ دوبن مولعم و دمآ یم رسدرد ِیوب مه زاب



"هچ مسرپب متساوخ . مدوب ربخ یب نآ زا نم هک تشاد

تاقیرزت قاتا رد ندش هدیبوک دنلب یادص "اما یطیارش

ات یتح هک دوب هتفر یروج اویش دوب، شنتفر زا یکاح

دوب.. هتشاذگن رگج ور نادند مه باتهم ندیسر

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۵_ تراپ #

رخآ لصف موس| لصف

ار مرخآ

اما یا هدینش

.. تسین یباهتلا چیه تلد رد



و گرم ابوت

تسا گرم وت نودب !

.. تسین یباختنا چیه ار قشع

_رذآ اضریلع *

هامیرپ #

هب راد من ِلا متسد اب هرابود و مدرک ارمک زاگ قاجا ریز

.یمن مداتفا هناخزپشآ تسد کی و زیمت یاه تنیباک ناج

ور هدش ماجنا یاهراک هک دشاب یم یمدنچ راب اقیقد مناد

عمج و سرد زا یباسح منک. یم رارکت ون زا هرابود ار

یوپاکت رپ زور حلاو رگم اما ما هداتفا بقع میاه یدنب

تسا هتفگ نامرآ ، دراد شزاس ِرس باتک و سرد نماب

ثحب هچ مناد یم بوخ ونم دراد یمهم فرح بشما

دوش. هدیشک نایم هب تسا رارق یغاد و جیهم



وب یزیچ زا نامرآ هک منک یم اعد اعد مادم حبص رس زا

زوق مه ارجام نیا شیمشاراق طیارش نیا رد هن رگم ؛ دربن

لخو لثم و مداتفا سگرن ی هلمج دوش.دای یم زوق باال

رد دوخن ار رابنیا لقادح شاک ؛ مدیدنخ اوه یب اه لچ

. دنامب هدروخ سیخ دادرهم ناهد

ما؛ هدرک ریگ بیجع یتحاران و قوذ یداو و انگنت نایم

هب ور رس اب یدنلب کی زا تسا رارق هک مراد یمدآ سح

نییاپ ریسم ی هنایم رد تسرد و دوش باترپ نیمز

زا شوخ دنک،رس یم ریگ ربا زا یا هدوت نایم شنداتفا

رپ شیایند مامت دنزو یم تلغ نآ یور یمغ یخلاو ره

! یگناتسم و هوکش زا دوش یم

ی هکل یور متقد مامت و متسشن فک اه کییازوم یور

.اب مدرک زکرمتم ، مدوب هدشن شا هجوتم هکاتاالن یجمس

یمک ارهب یخملا غرم و مدیباس ار شیور یلا متسد کون

دوب، نادرگرس نم لثم مه یخملا غرم مداد، زاورپ رترود

سفن شرد هک یرهش نیمه ینعی رترود یمک تسناد یمن



شرکف هکهن ییاج رت، فرط اهنآ گنسرف ای مشک یم

. منزب ار شسدح هن منک ار

منک وحم ونیب خیب ارزا جمس ی هکل مدش قفوم هرخ بال

یلیخ یدوب هتفگ .. دادرهم .. دادرهم منک" همزمز دوخ واب

".. تزورما یاه فرح ،اما یرود

دش یم اوه رد قلعم ربا هکت نامه قادصم دادرهم شاک

دش. یم میاهرواب و ساسحا ِمامت طوقس عنام و

یاج وزا مدرشف نیمز یور ار متسد فک

هنوگزیه و تشگرب یخملا یاه تنطیش هرابود . متساخرب

: مدرک رارکت بل ریز . مدیدنخ

شاک ، تسشن یم لد هب ردقچ دوب، گنشق ردقچ شادص _

دز. یم فرح رتشیب یمک

یم هک مدینش یمن و دوب هتشادرب گنس هراپ ملقع امسر

نیمز یور هتقو یلیخ هک یلوق ایب یرصع زورما " تفگ

مینک" شخسف مینک،ایب یلمع ور هدنوم



ندینش زا یردق هب دزونم یم فرح طخ نایاپ زا وا

زا هک دوب هدش اررپ مدوجو قوش و قوذ شمرگ یادص

هاتوک ردقچ هناخ نیا فقس مدرک یم سح ناجیه ِطرف

. مودب اهرتمولیک اهو نابایخ هب مورب ،دیاب تسه

یور ندیشک تسد واب مدز رود ار دادرهم ویخلا رکف

منهذ رد اویش دای یروخ راهن زیم ی هناخ راهچ ی هچراپ

هب هناخ نیا رد ندرک راک هک دوب یزور دش.دنچ گنر رپ

روز هکهب متشاد ار یبصاغ سح ، دیبسچ یمن ملد

هناخ نیا رد ار مدوخ و مدوب هدرک بلس ار تارایتخا

بقع ار یلدنص رکپ و مدیشک .یهآ مدوب هداد اج یگدنز

هریخ زیم یور کچوک نادلگ وهب متسشن . مدیشک

ال مرب مدرک یم رکف دش؟ هچ مدرک یم رکف مدش.یچ

ون زا ناش هطبار جک راوید دوش ثعاب تقیقح ندرک

لبق زا رت راد هشیر رتو قیمع رابنیا و دوش یزاسزاب

دح نیا ات هناخ نیا تساوخ یم ملد ردقچ ، دننامب مه رانک

یحابص دنچ و دنام یم اویش دش. یمن روک و توس ریگلد

درک.اما یم اررپ هناخ نیا ناشیاه هچب یادص رگید

مدوب لفاغ نامرآ یشوج دوز و یقطنم یب زا هک سوسفا



هناخ رود ات رود ار مهاگن . مدوب هدرک لمع هدیجنسن و

،رگا دروآ درد ارهب مبلق اویش خیلا یاج مه وزاب متخادنا

و کیک و یاچ فرص اراب نامرصع زور ره لثم دوب

. میدرک یم رپ هنارتخد ی هرفن ود یاه فرح

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۶_ تراپ #

نادجو باذع مه یا هظحل زور و بش دنچ نیا یط رد

دیاش دوش، رفنتم نم زا تشاد قح اویش درک. یمن میاهر

دعب اما دوب هتفر رژه مباصعا یور روج دب یراب ود یکی

، تشاد ار میاوه هروج همه و دوب هدش بوخ ابیرقت نآ زا

شا یگدنز هناخ ارزا وا هنوگنیا هک دوبن نیا شقح

شتشگرب .اما منکن یراک شندنادرگرب یارب منکو شنوریب



هناخ هب رابنیا دیاب اویش درک یمن اود ار یدرد هک هناخ هب

لیف ترضح راک مه نآ هک تشگ یم زاب نامرآ بلق ی

دوب.

مارب یراک "هی متشون نامرآ یارب و متشادرب ذغاک یا هکت

یک تسین مولعم ، نوریب مر یم سگرن اب هدموا شیپ

یور مدرک هدامآ مه ور تماش . شابن منارگن ، مدرگرب

" هقاجا

تمس هلصاف وبال مدنابسچ لا چخی رد یور ار تشاددای

. مدیود مامح

کبس وحلا سح واب متشگرب مقاتا هب یتعاس کی دعب

هدش رت مرگ یمک .اوه مدرک زاب ار مقاتا یاه هرجنپ یرت

یاه هرپ هب مامحتسا ره دعب هک دوبن المز هگید و دوب

نت ارهب میاه سابل ودنتوزیت مبسچب مقاتا روتایدار

زارد تخت ینییاپ تمسق مراد یمن هلوح نامه .اب مشکب

نایرج قاتا یاضف رد یکنخ همین میسن زا یقیاقد و مدیشک

. مدرب تذل تشاد



حیجرت اما متشاد تقو ررقم نامز ات یتعاس ود کی زونه

رپ راکفا نیا زا رارف یارب و موش هدامآ رتدوز یمک مداد

یرپس اه نابایخ رد نتفر هار اراب متقو یمک ادص رسو

منک.

ومال کبس شیارآ و مدرک نت ارهب میاه سابل نیرتهب

مه هب یارب هک دوب تسرد . مدرک هدایپ متروص یور یمی

دادرهم و مدوخ نیبام هک یلا صتا و هطبار هچ ره ندز

و یرود همه نیا دعب هک تشادن یلیلد اما متفر یم دوب

. مشاب هدز متام و شوپ هایس یگنتلد

متماق رد سفن هب دامتعا سح قیرزت یارب رخآ ی هظحل

ندش رپ اهزور نیا ردقچ ، متخادنا هنییآ رد یرگید هاگن

، متشاد تسود ار ملکش رسو نتفرگ گنر و میاه هنوگ

هس ود هک متفگ یم دادرهم هب یوحن کی دشهب یم شاک

ماو هتشاذگ رانک ارمه میاه صرق یتح هک تسه یزور

مفارطا و رود یاه یمدآ همه .نیب مشاب یم کاپ ِکاپ

.اما دنادب و دونشب ار ربخ نیا وا دوخ طقف متشاد تسود



و مدوب روخلد مکرت ی هرود رد منتشاذگ اهنت زا مه زونه

نیلیاش اب شدیدج یگدنز رد هکوا دوبن ینانیمطا ال صا

دوش. لا حشوخ ربخ نیا زا ردق هچ

ماکال رد نایم وزا مدرک کچ ار هناخرضحم پالک

باال دیاب دادرهم هک مدرک یم رکف مدش. ورهار دراو شزاب

و دوب هداتسیا اه هلپ نییاپ روسناسآ یوربور اما دشاب

دوب. نم هب شتشپ

و هناگادج منت یاضعا کت کت داتفا شتماق هکهب ممشچ

نورد یاوه مجح و دنتفرگ ضبن ناشدوخ یارب دوخ رس

یارب میاه نیرمت ی .همه مدرک سح مناهد نایم ما هنیس

یمدق دشوره اوه داب میاه نداد ناشن یداع و توافت یب

میاهوناز نایم رد حوضو ارهب یتسس متشادرب شتمس هک

. مدومن سح

یم عطاس شتمس زا هک یرطع متشاد یمرب هک یماگ ره

تعرس اب مشوه و لقع مد وره درک مشوهدم رتشیب دش

تفر. وزلا هب ور یفعاضم



مدوب هدنام دوب. هدشن ینم هجوتم زونه مداتسیا شتشپ

منزب شیادص یروج ؟ منزب شیادص یسح هچ واب روطچ

مامت و دوش لح میولگ رد هدش کشخ یاه ضغب ِمجح هک

و موش هبیرغ ایهکهن؛ دنک لح دوخ رب رد ار میاه یگنتلد

ح نیرت یمسر واب منادب یرگید صخش ییاراد طقف ار وا

منک! یراج ما هدرم ردام نابز ارهب شمان نکمم تلا

ار ترپ ساوح ِنم راک و درک سح شرس تشپ ار مندوب

ششخرچ رثا ورب دیخرچ متمس تهب درک.اب تحار

درک. تباصا ما هناش هب شیوزاب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۷_ تراپ #

تدش هب نورد ارزا ومبل مدیشک ریز هب یهاگن یروف



منهذ ورد دیسر منهذ هب یتسد مد شحف نیدنچ ، مدیزگ

هبوا یردق هب دیاب ،ارچ مدرک مدوخ راثن هنادنم تواخس

نیا شناکت نیرتکچوک هکاب مداتسیا یم هدیبسچ و کیدزن

؟ مینک تباصا مه هب هنوگ

ار مراک شتداع ِقبط هکنیا زا ولبق مدرک رت یبل عیرس

متفگ: طلسم ،ان دربب ار میوربآ دنکو هتسجرب و فافش

! مدرک رید هک دیشخبب ؟ یدوب رظتنم هتقو یلیخ _

، تخادنا شا یشوگ لیابوم هب یهاگن و درک درگ یمشچ

داد: خساپ درسنوخ

یارب متسنود ،یمن یدموا رتدوز مه هقیقد تسیب اقافتا _

یا؟ هدز قوذ ردقنا نوم تبسن فذح

هاگن . متخود شا هرهچ ارهب مهاگن و مدرک یفیرظ مخا

مشچ یبآ دوباِال زاجم شتروص ِیاج ره هب ندرک

یاه مشچ تمس مهاگن ریسم مه هتساوخان رگا یتح . شیاه

رگید دادو یم متسد راک یگنتلد ، تفر یم شررش رپ



یرایسب و متسیاب شلباقم صالتب اب هنوگنیا متسناوت یمن

: مدیسرپ شتیذا دصق هب هنایوجزاب منک. دومناو یداع

نم زا رت لبق هک ،وت مدموا رتدوز مدوب هدز قوذ _نم

رتخد سرت وزا دوب نیتویگ ریز تندرگ هنکن ، یدوب اجنیا

؟ یرب ینک هرس هی ور راک هک یدموا رتدوز تومع

یم دنلب دنلب هکیلا وردح تشاذگ ما هناش یور ار شتسد

روسناسآ دراو ود داد.ره له روسناسآ تمس ارم دیدنخ

دنب ما هناش هب شتسد هک حتلا نامه رد دادرهم و میدش

تفگ: باذج و رامخ اما دوب،مارآ

یا. هزم اب مزونه _

هدنزگ هاگن و مدرک جک ار مرس دش. رتراب رپ ممخا رابنیا

دنک. ادج ما هناش اتزا متخود شتسد ارهب ما

ابحتلا هکلب درکن ادج ار شا هدش هدنب تسد هک اهنت هن

و تشاذگ مفلا یخم هناش ارهب شرگید تسد یا هناحتاف

و درک مخ متمس یمک ار شرس . تفرگ تسد ارهب ود ره



درک: چپ چپ تهبا رپ

تیمرحم نایاپ ات یا هقیقد تسیب هی زونه منک یم رکف _

ونم هنوت یمن یا هگید سک هن وت هن سپ ، هشاب هدنوم نوم

یراد یزاب ور رپ مدایز هنک. مورحم مراد هک یقح زا

هدرتسگ ور متارایتخا قحو ی هنماد روسناسآ نیمه طسو

؟ یهاوخ یمن ونیا هک منک.وت یم رت

جک ار ومبل مدرک شراثن یراب فسات و هاتوک هاگن

ار شرس و درک ما وحهلا ار شیابیز دنخبل مه .زاب مدرک

یهت هنوگ ابو دش زاب همین شیاه مشچ . دیشک نییاپ رتشیب

رامخ و درک سمل ار ما هتخادنا لگ یاه هنوگ شراد شیر

دز: بل هنوگ

دهاوخ یم شلد هدش،مدآ یلپت و گنشق یلیخ تاه _پل

هیدرمان یلیخ دآ. رد تکشا هک شتنولچب یروج و هریگب

تا هرهچ مداد،هگا تهب ور زورما لوق رود وزا هدیدن هک

دش. یم ضوع ازیچ یلیخ دوب صخشم طخ تشپ



ِریز زا مارآ مارآ و باالدمآ متروص تازاوم مههب شتسد

تسد ی هطساو تفر.هب ورف میاهوم الی مدنلب یرسور

و دندیبسچ مه هب رتشیب نامیاه هنوگ میاهوم الی ندیشک

تسوپ . دنتخاب ناج هیناث دحاو رد نامنیبام یاهزرم مامت

شتآ وردحلا تشادن ار یکیدزن همه نیا بات متروص

و ترارح ینیا هجوتم مه دادرهم متشاد دوب.متح نتفرگ

رت قیمع شزیمآ تنطیش یاهدنخبل هک دوب هدش ناشف شتآ

ویب دمآ ویم تفر یم نایم رد یکی میاه سفن دوب. هدش

ات یزیچ درک. یم هنخر مدوپ و رات لک رد مک مک یسح

ووا مدز شا هنیس هب یا هبرض هک دوب هدنامن منداتفا سپ

یم میاوسر هزادنا یب میاه سفن یادص . مدنار بقع ارهب

ی هدش ناشیرپ جاوما نایم یتسد و مدرک ناش درک.هفخ

: مدرک همزمز دادرهم هب ور رشت .اب مدناشن میاهوم

نک. _سب

یدق ی هنییآ وهب تفر رت بقع هناعیطم مه دادرهم

اما دوب هدش ادج نم زا شتماق . دیبسچ روسناسآ



بل یور روآرد صرح دنخبل نامه زونه هن! شهاگن

درک.لثم یم زادنارب ار میاپ رسات ورِبورب دوب شیاه

و تشاد یگزات شیارب ما هتخادنا بآ رهاظ هکنیا

هناسنجدب و مدز یجک دنخبل . دیبسچ یم شلد هب شیاشامت

متفگ:

تارب تومعرتخد ای یدوب گنتلد یدایز وت؟ هدش _تچ

؟ هراذ یم مک

نایم و تفرگ تشگنا ارهب مرف یاهوم زا یدنلب یا هتسد

هدنخ حرط دشو تام یمک شهاگن داد. شجیپ شتسد

دندش. حتلا یب شیاه

؟ هراد تقیقح یراد راگتساوخ هگ یم نامرآ _

و بیجع ربخ نیا دنام یم زاب بجعت زا مناهد دیاب االن

یسک لثم و متخابن ار مدوخ دوب؟ هدمآ اجک زا رگید بیرغ

متفگ: انتعا ،یب دشاب هتشاد شتسد رد یا هدنرب گرب هک

یقرف هچ وت .هبحلا هشاب هتشاد تقیقح مدیاش منود _یمن

؟ همهم تارب . هراد



هکنیا زا ولبق درک فقوت مهدزای ی هقبط رد روسناسآ

یناهگان و هناریگلفاغ دادرهم دوش، هدوشگ شرد

میاهوم یور یکدزد ی هسوب و دیشک ولج ار شتروص

دادو حتلا رییغت هلصاف ،بال دشن وطالین شتس .ژ دناشن

. مورب نوریب هب وا زا رتولج نم هک داهن متشپ هب یتسد

مدرک یم شهاگن جاو و ،جاه یگنم مهابحتلا زونه نم

رانک نانیمطا واب دیشک باال دوب.یبل لداعتم و مارآ وا یلو

درک: اوجن مشوگ

! هیمیدق رظن نومه ، زونه نم رظن _

: مدیسرپ و متسیرگن گنگ

؟ رظن مودک _

. دیدنخ هناثیبخ

ا متحا ، هریگ یمن ور وت یسک نم ریغ متفگ یم هک نومه _

نومیشپ یچ نیع نم ات هنک یمرگ رازاب هتساوخ نامرآ ال

مد. یم تسد زا ور یرهاوج هچ هک مشب



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۸۸_ تراپ #

نورد شلباقم و میدز نوریب روسناسآ کقاتا لخاد زا

یخرچ متمس و درکن یتکرح دادرهم . میداتسیا ورهار

و تفرگ فده ار میاه مشچ میقتسم شهاتوک اتبسن هاگن دز.

درک. زارد متمس ار شتسد

مرگشسرپ هاگن ونم دنام قلعم اوه رد میور شیپ شتسد

. متخود ارهبوا

ار متسد ریسم هنارصم شتسد رابنیا دزو یوحم دنخبل

. تفرگ شیپ رد

یلگوس میارب حاالشت مامت نایم هک ینابرهم حتلا نامه



کال تنطیش و ضغب و تفرگ دش، یم بوسحم شتافص

: تخیمآ مه رد ار شم

وت اما هشاب وهنسهلا دون نوم تیمرحم دوب رارق _

شور هدنوم یقاب سهلا راهچ و دون مراد ،نم یتساوخن

سلا راهچ و دون نیا یازِا رد منک یم ،رکف مشخب یم تهب

. هشابن یدایز عقوت رخآ تاظحل وت منوا تاه تسد نتفرگ

دشو هدنابوک مرس رد یکتپ لثم " رخآ تاظحل اوژهی"

شتسد نایم هریخ درک. هراپ رازه ار مبلق شیادص نزح

نایم و تفریذپ ار شداهنشیپ مشک رس تسد یک مدیمهفن

درک. الهن شمرگ تسد

قبلا رتشیب متشادرب هک یماگ ره ،اب میداتفا هار هب ود ره

تسد نایم رد ما هدروخ هرگ تسد رایتخا ویب مدرک یهت

دش. هدرشف رتشیب دادرهم

دراو درک. تیاده راد رتفد قاتا تمس امار رتفد یشنم



نام ود ره هب یلا مجا هاگن زیم تشپ درم و میدش قاتا

. دیسرپ ار نامراک و درک

و تخادنا دوب هداتسیا شرانک هک نم هب یهاگن مین دادرهم

تفگ: یا هدش روج و عمج نحل اب درم هب باطخ

لطاب ور نومرمعلا مادام ِتیمرحم ی هغیص میدموا _

مینک.

تسد یور شتوهبم هاگن دادو ارباالرت شکنیع درم

رصتخم و درک رت دش.یبل کشخ نام هدینت مه رد یاه

تفگ:

! دینیشنب افطل _

شلباقم ی هتخوس یا هوهق یاه یلدنص یور

هچ ره ایوگ و دوب هدشن ادج زا نامیاه تسد زونه . میتسشن

ابمه یارب اه تسد نیا تمواقم میدش یم کیدزن رخآ هب

دش. یم نادنچ دص ندوب

مک یلیخ ی هلصاف اهو تسد یور شهاگن زونه درم



تفگ: شتلا ح نامه ،رد دوب تباث نامنیب

نیتسنوت ،یم دیایب اجنیا ات دوبن زاین هک هغیص خسف یارب _

نیا مه کمایپ قیرط زا یتح وای یظفل تروص هب

درَم. تمس زا دینک؛هتبلا لح ور لکشم

: دیسرپ تیدج واب درک یا هفرس کت دادرهم

؟ مگب دیاب یچ _نم

و درک هناور نم تمس ار شرثاتم و تام شهاگن درم

: دیسرپ

؟ نیدوب هدرکن نییعت هک هیرهم _

ار یهن هملک ندرک ادَا قمر یتح و مدوب هتفرگ ینوم الل

یفن هبعالتم مرس نداد ناکت اراب مروظنم . متشادن مه

تفگ: دادرهم هب ور رابنیا درم و مدناسر

لذب مناخ هب ور تیمرحم هدنام یقاب نامز تدم هک _وگب

ینک. یم



_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

۲۸۹_ تراپ #

دیخرچ متمس ماکال دادرهم دش. تکاس و تفگ ار نیا درم

شار هلمج ات دیبنج شیاه .بل تسیرگن نم هب هتفر واو

یاه مشچ نیبام شهاگن تباصا اب اما دنک یراج نابز هب

رد شتراسج و تارج مامت و تشاد هگن تسد ما هدز متام

دش. شکورف ینآ

خی یاه تشگنا نایم زونه شتسَش ی هتفرگ رگ تشگنا

قنا نم زا ربخ یب مه میاه تشگنا دش، یم هدرشف نم هدز

کبیس . دندرک قتالیم شندنام یارب و دندوب هدرک الب

نم ارزا شهاگن دادو نییاپ هبباالو یتخس ارهب شیولگ

ردک و هتفرگ ی هرهچ واب دیشک نییاپ هب یرس درک. ادج



یرِس مه رس تشپ ار تاملک هفخ و یتخس هب یا هدش

درک:

و مشخب یم ور نوم تیمرحم زا هدنوم یقاب تدم _مامت

مینک. یم شلطاب

تخس و کاندرد دندوب هدینش ارهک یزیچ میاه شوگ

هدش سبح یاوه ِمجح مامت و مدش .رَک دندرک یم هیزجت

رس ورپ مدرک در میولگ ضغب یوتسَپ ارزا ما هنیس نایم

. مداتسرف نوریب هب ادص و

،اب تشاد لکشم نامیاه تسد ی هرگ اب یراگنا هک درم

دز: وبل درک هراشا نام تسد هب شیوربا یات

! نیمرحم ان هگید دش، مومت _

وتالش متخیر متسد نایم یریگلد و یگدوجنر نارازه

ادج دادرهم یاه تشگنا الهبالی ارزا متسد هک مدرک

و متشادن یتبسن ابمه رگید دوب؛ام درم ابنآ منک.قح



یم ناغمرا ارهب یرتشیب درد و تراقح تکرح نیا موادت

. دروآ

زا عنام دشو رتشیب متسد یور دادرهم یاه تسد راشف

دش. شندش ادج

دیاب مه سپ نیا ،زا تخوس یم مدوخ زور هبحلاو ملد

و وتخیلا ریدقت وهچ دادرهم نودب رابنیا مداد، یم همادا

کحضم وا یب ریدقت کش دوب.یب مراظتنا رد ییانعم یب

دوب. ناهج یایوگ و ضحم تیعقاو نیرت وخلت نیرت

هدش هدیعلب و هتسب رس یاه ضغب زا مدوب هدش هتسخ رگید

و میاه مشچ ی هناخ یوربور دش یدس کشا یاه ،الهی

مدید. یم ورات هریت نآ سپ ارزا دادرهم

مک دادرهم یاه تشگنا انگنت دجلاو نیا نایم رخآ ِتسد

هرگ دشونیا لش دید ارم تیدج و صالتب یتقو و دروآ

و هطبار نامسیر دشو هدوشگ مه زا لصو ی هقلح و

دش. هراپ یمحر یب اب نام تبسن

درک.بل یم متیذا متروص یسیخو دوب هدرک خی منت مامت

یعوضوم یروآ دای اب درم و مدرشف مه یور مکحم میاه



رارق بطاخم ارم و دروآ رد ناسون هب نام نیب یهاگن

داد:

هگن هدِع هام یهس هرود هی دیاب امتح هشاب نوتدای _طقف

. نیراد

: مدرک همزمز ترپ ساوح و مدیشک مرَت ی هنوگ هب یتسد

.. میتشادن یا هطبار امهک _اما

وهی دندرک ریخست ار منهذ یرتسکاخ و وحم تارطاخ

متفگ: و مدرک الح صا ار ما هلمج دمآ. مدای ییاهزیچ

.. میتشادن هطبار هتقو یلیخ ینعی _

و مرادن یباسح و تسرد زکرمت و شوه دید هک درم

زا یطوبرمان یاهزیچ ما هلمج ی همادا رد تسا نکمم

یروف و تشاذگ مامت همین ار ما هلمج دوش، جراخ مناهد

داد: خساپ



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۹۰_ تراپ #

دیاب لقع و طایتحا ضحم رهحلا .هب مرتخد تسین _مهم

. هریگن تروص یا هغیص و جاودزا هرود نیا وت

مک مک راگنا . متخادنا نییاپ ار مرس تلا جخ واب مدادن همادا

یب یمک مجالمت هک مدش یم هجوتم ما هدش تخرک نهذ اب

دوب. هدش نایب اورپ

مه رد دادرهم یادص اب قاتا یاضف نیگنس و رابگرم وج

: دیسرپ هناواکجنک درم هب وور تسکش

دیاب مزاب یچ؟ میشاب هتشاد یمسر جاودزا میهاوخب _هگا

؟ درک ربص هام هس



مامت ایوگ و تخادنا مناج هب یفصولا دیاز تالمط شلا وس

هتفر اهتنا ات تاظحل نآ رد ارهک یدیما وان سأی ریسم

ار دیما یاه هنزور و دنادرگ مرَب باتش اب دادرهم مدوب

درک. رپتالول ملد رد

ار متروص یانهپ مه زونه . مدیشک ارباال ما ینیب هتسهآ

، رتولج یمک تسناد یم ادخ دوب؛طقف هدناشوپ میاه کشا

ای دنوش یم قوش کشا هب لدبم مکشا یاهدیراورم نیا

دنهاوخ یرود و متام یاه کشا نامه ناکامک مه زاب

دنام.

یارب نامیاهادا و کشا و ندش دیفس و خرس هک راگنا

تفگ: دزو یمسبت دوب، هدش مهجبلا راد رتفد درم

ربص هب یزاین هنک جاودزا نوتدوخ اب دهاوخب هگا _هن

هیضق هنک جاودزا یرگید صخش اب هگا .اما تسین ندرک

هراد. قرف

: دیسرپ هنارگ شواک و درک شدنب هناچ ریز یتسد



دقع و دینک وغل ور تقوم ی هغیص نیراد دصق ؟ روطچ _

؟ نیشاب هتشاد یمسر و مئاد

درم ناهد زا بسچلد و دنیاشوخ فرح کی هرخ باال

ندینش یارب مدوجو مامت هک یلا وس نامه دش، جراخ

دادرهم خساپ رظتنم هناربص ویب دوب طبلا شخساپ

. مدوب

یا هناش . تفرگ یسفن و تساخرب یلدنص یور زا دادرهم

داد: خساپ هاتوک و یرسرسو تخادنا باال

یارب دوب هدشن تبث ییاج یام هطبار نوچ . منود _یمن

لح و شتبث یارب هشاب المز دیاش هدش، زاس لکشم مناخ

مینک. دقع هرابود س همانسانش لکشم ندش

تخرد نوچ دشو هیلخت هرابکی هب مدیما و قوش مامت

یور ما هدیس وپال هدرُم یاه گرب مامت یا هدید نازخ

و متفرگ تسد ارهب .مفیک متساخرب یاج وزا متخیر نیمز

رخآ ی هظحل هک مداتسیا ،هَن متخادنن یهاگن متشپ هب رگید

یارب راد رتفد اتزا مدرک للعت یا هیناث وهن منیبب ار وا



رکشت دوب، هدرک نم زا دادرهم نتفرگ یارب هک یکمک

منک.

میاهاپ رد اه تراقح و لحنی ال یاه ضغب و درد مامت

مدق ره مدش.اب جراخ رتفد نآ زا ود وابحتلا متخیر

مشوپ هایس لد ورد متخیر ار مبلق ماکان هدنام یقاب قشع

. مدناوخ شار هحتاف

اب یروج و دوب هتفرگ تدش میاه هنوگ یور کشا یسالب

رتدوز هچ ره متشاد دصق ایوگ هک متشاد یم رب مدق تدش

زا یرثا هک ییاج مورب موش. هدنَک یگدنز نیا وزا مورب

و دندز یم مبلق هب رجنخ یفاصنا یب هکاب ییاه مدآ نیا

دنتفرگ یم هدید ان ناراب دابو رابگر ریز ما هدش هل دوجو

! دوب یندش رگم ؛اما دشابن

دش هدیشک تشپ زا تدش اب متسد ورهار طسو رتفد نوریب

. تشاد مه هگن مکحم دادرهم و

ندیود و نتفر یورین رگید میاهاپ و مدوب هدش حلا یب

هنیرق هب یتناس دنچ هلصاف رد شلباقم نانز سفن . دنتشادن

ومغ هریخ یاه هاگن نامه اب دادرهم و مداتسیا یوا



مرگ نایصع یاه سفن ندش مارآ وات درک ربص شراد

رت کیدزن متمس یمدق مدش هک رت .مارآ داتسیا تکرح یب

رس ،اب دیشک ریز هب یهاگن درک. مخ متمس ار شرس دش.

ودرومن درک سمل ار مبهتلم یاه هنوگ شیاه تشگنا

شراک . تفرگ متروص یور زا هلصوح اراب میاه کشا

و درک شزاون ار منیریز یاه شمژه تسَش دشاب مامت هک

درک: همزمز هتسهآ

. منزب فرح تاهاب ماوخ ؟یم هامیرپ میدرگرب _ابمه

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

۲۹۱_ تراپ #



ودر درک سمل ار مبهتلم یاه هنوگ شیاه تشگنا رس اب

متروص یور زا هلصوح اراب میاه کشا ومن

ار منیریز یاه شمژه تسَش دشاب مامت هک شراک . تفرگ

درک: همزمز هتسهآ و درک شزاون

. منزب فرح تاهاب ماوخ ؟یم هامیرپ میدرگرب _ابمه

قت متروص زا شتسد ندش ادج یارب . مدوب هدیسر طخ هبهت

کشا هب ناکامک و دوب راد شخ هک ییادص .اب مدرکن ال

: مدیسرپ هتسکش ولد رطاخ هدرزآ دوب، هتسشن

هچ وت هگم ؟ ینزب فرح یچ ی هرابرد ! ینزب فرح _

ریخ هک شیپ تعاس هی نیمه ؟ات یراد نم یگدنز وت یشقن

هچ یدش یم بوسحم مرهوش وثمال یدوب ممرحَم مرس

هبح یدوب هدرک ماهر هکنیا ؟زج یدوب هدز مرس هب یلگ

.حاال تدوخ تعفنم و یشوخ یپ یدوب یتفر و مدوخ لا

و میدز هشیت ور دوب نومنیب هک یلا صتا و هطبار ره هک

! مارب ینک رمقلا قش یهاوخ یم میدش هبیرغ تشپ تفه

ار منهذ یکی یکی تاملک ییوگ . دیبوک یم تدش هب مضبن

ریگ یتصرف انگنت و درد تقو دنچ ودعب دندرک یم هرود



یراج منابز رب یباتک و باسح چیه نودب هک دندوب هدروآ

. دنوش

هدروخن رخ زغم هک .وت تفرگ هدرخ تهب مه هشیمن هتبلا _

یایب و ینک لو ور تاناکما و یشوخ همه نوا هک یدوب

رمع هی یدوب یدش بکترم شیپ سلا دنچ هک یطبخ رس

.. یشکب شود هب ور نم ِروج

دیشک مه رد ار شیاهوربا دوب. ما هنوگ دنب مه زونه شتسد

دز: بل ظیغ اب مندرک شوماخ دصق هب هنوگ ضرتعم و

.. یرپ _

نتفرگ شتآ ردحلا نورد وزا دوبن شوخ حملا

دیزم متروص تسوپ یور مه دادرهم تسد یامرگ . مدوب

یمیظع نایرج شیاه تسد قاط ریز دوب، هدش تلع رب

یب دادونم وجالنیم مدوجو رد ترارح و شطع زا

وره متفرگ تسد ارهب شتسد . دومن یم رت هتفشآ ار بات

مدرک هفخ هفطن رد ار شندرک سمل ی هسوسو و لیم هچ



مداد: همادا هتفر لیلحت و هتفرگ مدز.جوا شسپ تدش وهب

هگید دیاب دش! مومت نومنیب یچ ،همه دادرهم دش مومت _

ورات یخلت ونیا میریذپب هشیمه یارب ور تقیقح نیا

مینک. هرود تسه نومنت وت یسفن

رب رد ار مناج یکانلوه ی هشعر و مدز سفن سفن

: مدرک همزمز موهفم ان میادص یاه هدنام .ابهت تفرگ

هدش مومت زیچ همه هتقو یلیخ وت یارب هک منود یم هتبلا _

یمن نم دای مههب راب هی زور دنچ یتح هک منود ،یم

وت منکویب تشومارف ،دیاب مدوبن یلکش نیا نم .اما یداتفا

..اما هریگ یم ور مدآ نوج هتخس منک.. نیرمت ور ندوب

.. هیندش .. تسین حملا

زا سپ یکی ار ما هدنزگ مجالت هنادرمناوجان یردق هب

ندش دوبک زا هک مدیبوک یم دادرهم تروص رد یرگید

.باال مدوب هدش لفاغ شندرگ یاه گر مروت و شا هرهچ



ود ره یمجاهت دشوابحتلا زیربل مه دادرهم ربص هرخا

ار مقمر مک مسج یراب دنچ و تفرگ گنچ ارهب میوزاب

مشچ یدیفس یدح زا شیب یخرس داد. یدیدش یاه ناکت

یادص و تخیر مناج ارهب تشحو و سرت شیاه

کیرات نامسآ نایم یدیدش رابگر نوچ شدولآ ضارتعا

مه رد نامتخاس یورهار شمارآ و توکس ، هتفرگ وهم

: تسکش

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۹۲_ تراپ #

مدوخ تبغر و لیم هب نم هگم نک.. ..سب هامیرپ نک _سب



متازاجم یراد هک متشاذگ هدش بارخ نیا اپوت

نیا زا راب ،دشهی یدوب منز و مرحَم سلا .جنپ ینک یم

وت منک؛نیا هَل هَل شندز مه هب هساو و مشاب یضاران تبسن

لطاب ور هغیص هک یتساوخ مزا تسار و پچ هک یدوب

یچ؟ هب ،منوا یدرک مندروخ مسق هب مروبجم یتح و مینک

و دهع هب یافو زج نم هانگ اقیقد .االن تدوخ نوج هب

مه هظحل هی یتح یتسین رضاح هک دوب یچ مداد هک یلوق

؟ یونشب ور مادص

هب فسات و یتحاران اراب شرس شناشورخ حلا نامه اب

تفگ: یا هدز ومغ بیجع نحل دادواب ناکت نیفرط

یم هک یدرد زا یمهف یم ،هچ ینود یم یچ وت _هخآ

مزا ور شوخ باوخ هظحل هی یتح هک یباذع مشک.زا

رکف .ارچ هنوسر یم مبل هب ور منوج هراد و هدرک مورحم

دایمن رد شادص و هتفرگ ینوم هکالل یسک ینک یم

نیا هکات یتقو . هشنوشوخ شوخ یدایز و هرادن درد امتح

قح ینیب یم تدوخ دید زا طقف ور ایند و یربخ یب دح



ور اه هزوک هساک همه یراد ینک،قح مهتم ور نم یراد

هک یتقو ینک روصت تکیچوک نهذ نوا واب ینکشب مرس

ینورذگ شوخ یپ متفر امتح مدرک تاهر و متسین ترانک

وحملا! قشع و حیرفت و

و هدش خسم رابنیا و داتفا میاهوزاب یور زا شیاه تسد

: دیرغ یبصع

ینورذگ شوخ ردحلا نم یتسین وت یتقو ال صا _هرآ

! هرذگ یم شوخ مهب مه یدایز . متسه

رتفد تمس اددجم و تفرگ تسد هب ییوخ دنت اراب متسد

دادرهم و مدوب هدنام جاو و درک.جاه متیاده هناخرضحم

نامزمه و دیشک یم وس نآ هب ارم ناشک ناشک هنارصم

درک: یم دنلورغ یخلت تاقوا اب بل ریز

االن نیمه ، هدروخن نوکت بآ زا یبآ و هدشن رید زونه _

یم دیدمت ون زا ور هدش لطاب ی هغیص نوا میدرگ یم رب

زونه ،هگا هشاب یثیدح و یفرح متشپ مهاوخ مینک.یمن

میرب ایب هدنیاشوخ یدایز مارب وت یب یگدنز یراد داقتعا

تشهب دراو ور ووت میشب مرحم هرابود



هب هنت هی ور اهدرد همه هکنیا نم تقامح منک. میگدنز

.اما هسرن وت هب یتحاران و دنزگ یا هرذ هک مرخ یم نوج

وت تمنودرگ یم ترب هرابود . هیفاک اج نیمه ات هگید

هک یزیچ نوا اب تیعقاو ینیبب تدوخ مشچ اتاب میگدنز

نودب منیا ،اما هریغتم نومسآ ات نیمز یتفاب تدوخ هساو

و ینومب .دیاب هرادن دوجو ینومیشپ و تشگرب هار هگید

! یرایب موود داتفا هک مه یقافتا ره

ندش هِل ردحلا میاه تشگنا دادرهم تسد راشف ریز

هک یوحن ره وهب مداتسیا تکرح زا رتفد هاگرد نایم دوب.

. مدرک راهم ار دادرهم یاه تسد تردق هدش

هتخورفارب ی هرهچ وهب مدیشک ارباال مرس هدز تشحو

و دیشک یم هنابز شدوجو رد مشخ . متخود مشچ دادرهم ی

دش. یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس ی هسفق

رارق ویب هنایکاش و دیود میاهوربا نایم یمیظع ی هرگ

: مدیسرپ



هرخسم ؟نیا ترس هب هدز هدش؟ تچ تسه مولعم _چیه

میشب نومیشپ دوب رارق .هگا یتخادنا هار هک هیچ اه یزاب

... میدرک شخسف ال صا ارچ

ی هطسو وهب میتشاد ادص رسو رکشل کی دق هرفن ود

تشپ زا باتش اب مناخ ِیشنم میدوب هدرک داجیا هک یبوشآ

رسو هب یهاگن . دناسر ارهبام شدوخ و تساخرب شزیم

ومالتم تخادنا نامیود ره ناشیرپ و نازیوآ عضو

تفگ: هنوگ

نوترس وور سنلا تعاس ودات؟مین امش هنوتربخ _هچ

یدوز نیمه .هب هرادن یا هدیاف راگنا .اما مدزن ،مد نیتشاذگ

نزو مزونه دینک یم رکف ای نیدش نومیشپ طالق زا

؟ نیداتفا مه نوج هکهب نیرهوش

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۹۳_ تراپ #

واب درک جک یشنم تمس لماک روط ارهب شندرگ دادرهم

تفگ: یخلت تاقوا

یدصق وهچ میراد یدصق هچ ام هرادن طبر چیه وت _هب

تدوخ راک وت ترس یریگب دای نک یعس . تشاد میهاوخ

کرس و یلوضف یاج . یرت تحار متدوخ یروج نیا هشاب

هراد تقو نوتاقآ جاح نیا نیبب ورب مدرم راک وت ندیشک

ایهن؟ هنک یراج ور تیمرحم ی هغیص نومنیب هرابود

ی هرهچ دوب،اب یا هبجحم و ناوج ابیرقت رتخد هک یشنم

تدش هب شیاه وبل درک مک مه رد ییوربا یا هتفرگ رگ

نامیور هب همین ارات ورد دزن یفرح . درشف مه یور

زاب همین رد نامه بوچراهچ ارهب ما هیکت تفر. و تسب

: مدیسرپ یگدنامرد واب مداد

هایس دصسلا ؟نم دادرهم هرذگ یم ترس وت _یچ



نیا وت هک یباذع منک. یمن رارکت ور تیرخ نیا هرابود

مرس زا تسد هسب، مرمع هی یارب مدش لمحتم سلا جنپ

! رادرب

ماگ رتفد نورد یمدق و درک سمل ار یرد هریگتسد

وصالتب تیدج واب تفرگ نم ارزا شهاگن . تشادرب

تفگ:

مآ. یمن هاتوک مفرح زا ،نم یایب نییاپ یرب _باال

رانک نانز قه دشوقه هریچ نم رب یگتسخ و زجع

یور وناز راهچ اج نامه و مدروخ رُس رد بوچراهچ

باق ار مغاد تروص میاه تسد فک مدش.اب ریگاج نیمز

: مدیشخب جوا ار میادص راو ونهلا متفرگ

نوج هگید نک..نم ماهر .. دادرهم نک ماهر _

مباذع ردقنا رخآ تاظحل نیا لقادح ادخوروت .. مرادن

مروگ راذب .. مدیرب هگید هرب.. هش مومت یچ همه راذب هدن..

.. مریمب مدوخ درد وهب هشوگ هی منک.مرب مگ ور



لغب هب ور میاهوناز و متفر راو نیمز یور حلا یب

هیرگ یقبام هنادازآ و مدرک ورف نابیرگ رد یرس . متفرگ

گنر یوتنام هک دوبن مهم میارب رگید مداد. رس ار میاه

و دچیپب ردسنلا میاه هیرگ یادص وای دوش فیثک منشور

هدش هلا چم مسج یور هناخرضحم یاهدنمراک هریخ هاگن

دنک. ینیگنس ما

زاباالیرس میاه لغب ریز هک تشذگن یدایز نامز تدم

هطساو ارهکهب .شملا مداتسیا رساپ روز دشوهب هدیشک

میور شیپ و مدز رانک دوب هدش رت یمک میاه کشا ی

مدید. یا هدز متام ی هرهچ اراب دادرهم

هاگن لباقم رد شدازآ تسد واب تفرگ ار متسد دادرهم

شرد هناخ، رضحم رد رضاح دارفا ی هنارگ شواک یاه

. دیشک یسنلا هشوگ ار ونم تسب ار

نییاپ ار مرس نیگمرش و دوب جوعم جکو مرس یور شملا

دز: بل هتسهآ دشو لفق ما هناچ ریز شتسد . مدوب هتخادنا

. هامیرپ نک هاگن نم _هب

یهاتوک هاگن مشچ ریز زا اما مدادن ناکت ار مرس حتلا



ارم و تسشن مرمک یدوگ یور شتسد . مدرک شا هناور

درک. کیدزن دوخ تمس یمدق کی

و تفرگ رارق شندرگ ریز ، یتناس دنچ ی هلصاف اب مرس

هباپ ون زا مبلق یاه شبوک هدز نونج یزاب هرابود

شزاون یحطس ار مرمک میوتنام یور زا یراب دش.دنچ

یانعم زرم ودحو دوب کیدزن یدایز شندوب یاوه درک.

. دندوب هتخاب ار دوخ

اما دندرک یم ینیگنس مبلق ور یتورم یب اب میاهدرد مغو

ماهب هدروخ مخز ی هنیس سپ زا منیگنس یاه سفن یتقو

یم هتخیمآ ش هتسخ و غاد یاه سفن واب دیهج یم نوریب

تسا رارق و مدوب هدینش هچ هک تفر یم مدای لک دشهب

. مونشب هچ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۹۴_ تراپ #

میوزاب یور و تفر یورشیپ مرمک یور زا شتسد

وِنم درک مخ متروص یور ار شرس رتشیب یمک . تسشن

متسناوت متیعقوم و تیعضو زا غراف ساوح و شوه یب

منک. مامشتسا ار شیاه مدزاب فیطل ِیاکنُخ رتشیب یکدنا

حلا نیا اب دیشک یم شود ارهب یهودنا نزُح شنحل

یم اررپ مشوگ هنابسچلد و دوب بولطم شیادص سنج

درک:

یم وت هک مدب ماجنا ور یراک طقف متساوخ _نم

!نم یشب تیذا هگا یتح ، هشاب متخس هگا یتح . یهاوخ

یمن ،اما تسرد یچ هطلغ یچ منود .یمن مدروآ مک هگید

هشن ریدقت ِدب زا هگا هدب .لوق یشب ادج مزا یخلت اب مهاوخ

یخلت نیا ینک یم دای نم زا یتقو میسرب مه هب هرابود هک

یاهزور وراب .نم یریگب روتکاف ور اه یگریت و



تشگنا منود ،یم دندوب مک منود .یم هامیرپ نک دای نومبوخ

نومه وت تتارطاخ یخِلا هک هدب لوق .یلو نرامش

. هنزب هسرپ هاتوک یاهزور

نیلوا یارب ؟ تفگ یم هچ دادرهم دمآ، یم دنب تشاد مسفن

و دوش شوماخ دادرهم یادص تساوخ ملد یگدنز رد راب

مدیشک ارباال مدوخ مسیخ هاگن .اب مونشن ار شیادص رگید

: مدرک همزمز هتسهآ شمومغم ی هرهچ هب هریخ و

؟ دادرهم وت یگ یم _یچ

نامیاه مشچ زور .حلاو دروخ هرگ مهاگن نایم شهاگن

ییایند کی ره اما دندوب هدرک مهتالیق .هب دوبن دعاسم

و تخس تاظحل . دندیشک یم کدی ارهب وتالمط درد زا

مه زا لد نامرارق یب یاه هاگن هرخ وباال تشذگ نیگنس

: دیسرپ نانک اوجن کش اب دادرهم و دندنک

؟ هامیرپ یشخب یم ور _نم



رت نییاپ یمک و دیزغل شیاه بل یور زا ممشچ کمدرم

دادرهم وسلا زا مساوح دنام. تباث شا هنیس ی هسفق یور

هاتوک ی هلصاف نیمه زا شبلق نابرض یادص دشو ترپ

مرس درک ما هسوسو ناما ویب درک یربلد یتناس دنچ و

ایهب یوالشی رد ییاه بش تداع وهب مراذگب شیور ار

مدناسر یم حبص هب شدایتعا کرت پمک شدوخ لوق

،نم مدنبب ناهج دنیاشوخ ان یوهایه مامت ارهب مشوگ

. شبلق یاه شبوک راد متیر و مارآ یدولم و موش

یزیچ نامه ودش دیبرچ میاه هسوسو ییوگروز مه زاب

ی هریت نهاریپ یور ار متروص خر درک.مین یم بلط هک

یکلپ و مدنابسچ شا هنیس ی هسفق هب شگنر یرتسکاخ

ار وا تساوخ یم نم زا دادرهم . مدرشف مه یور

رد نوخ نایرج تشگرب و تفر دش یم رگم ; مشخبب

زونه دنکونم ممارآ هنادنمتواخس نینچ نیا شبلق هچیهام

. منزب ترودک و هنیک زا فرح مه



مه دادرهم یور تفرگ یم تاشن ششوغآ زا هک مشمارآ

میاهوم یور مرن و هتسهآ ار شا هناچ و تشاذگ رثا

ار مرس دشو هقلح میاه هناش رود شیاه تسد . تشاذگ

یزاونلد و بسچلد یکیرات . دنابسچ شا هنیس هب رتشیب

. میدرک توکس ود وره درک اررپ مناهج

اهنت نامرارق یب نابرض و هدز ناجیه یاه سفن یادص

زادنا نینط نام کچوک یاضف نیبام هک دوب ییادص

نآ رد نامز دشو یم جلف قیاقد نتفر یاپ شاک دوب.

دنام. یم تباث اتدبا تاظحل

یراگزاسان جلو رس یدایز نم اب مریدقت اجهک نآ زا اما

نامیود دشوره دنلب دادرهم لیابوم گنز یادص ، تشاد

هدیشک نوریب ریذپلد و نیریش ی هسلخ نآ زا هنامحر یب

میدش.

دشو لش میاه هناش رود زا دادرهم یاه تسد راصح

دادواب خساپ ار شلیابوم . تفرگ هلصاف نم زا یمدق

مجالت اراب طخ تشپ بطاخم وساالت باوج یگتفرگ



داد. خساپ یا هملک کت

شیومع رتخد دیاش شطخ تشپ بطاخم مدز یم سدح

. تسا هتخیر مه هب نینچ نیا ار هکوا دشاب

و تفرگ تظلغ میاه گر رد یلوضف دصرد

: مدیسرپ تام

؟ دوب _یک

تسم شیپ تاظحل یشوغآ مه ریثات تحت مه زونه میادص

دوب. رومخم و

و درک اجباج شتسد رد ار شلیابوم هناواکجنک یدادرهم

داد. نیچ ار شمشچ وگهشی

هب یزیچ نوم هغیص خسف و زورما یمالتاق هرابرد _

؟ یتفگن نامرآ

مداد: خساپ رصتخم و مداد ارباال میوربا یات هدروخ اج

_هن.

صرح اب شتسار تسد تشم دشو خارف شمشچ کمدرم



. دنابوک شفلا خم تسد فک

یم نایرج رد مه ور نامرآ .دیاب هامیرپ یدرک هابتشا _

. یتشاذ

تفگ: شرس نداد ناکت دزواب ار روسناسآ ی همکد

. میرب شاب _دوز

مدش. شکیدزن و متخادنا مشود ار مفیک

؟ _اجک

تفگ: هدز باتش دشو روسناسآ دراو

دادو یادص هگم هدش، ربخ اب نامرآ نوت. هنوخ میرب _دیاب

. هامیرپ یدموا یم ربخ یب دیابن ؟ یدینشن ور شاهدایرف

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۹۵_ تراپ #

مدش. شکیدزن و متخادنا مشود ار مفیک

؟ _اجک

تفگ: هدز باتش دشو روسناسآ دراو

دادو یادص هگم هدش، ربخ اب نامرآ نوت. هنوخ میرب _دیاب

. هامیرپ یدموا یم ربخ یب دیابن ؟ یدینشن ور شاهدایرف

هب یهن هبعالتم یتسد دز. تراتسا و تسشن نامرف تشپ

متفگ: یروتسد و مدز نامرف

تلیابوم دعب میایم هدب مایپ شهب . ورن هنوخ تمس _عفال

االن منود منک.یم یم شوماخ نک.منم شوماخ ور

یاه فرح هنکمم . تسین دعاسم شیحور حلا هیبصع

یمک هک هگید تعاس هس ود ،راذب هشن لدب درو یبوخ



نم مشدعب مینک. یم تبحص شاهاب دش شک ورف شصرح

شرت یبصع دیاش وت روضح ، ششیپ مر یم اهنت مدوخ

هنک.

دز: یوحم دنخبل و دروآرد تکرح ارهب نیشام

یم اه نوبایخ وت .مکی یتحار روج ره هرادن یقرف _

یمن شهب تروز ورن اهنت .یلو هرذگب نامز ات میخرچ

. هسر

متفگ: و مدز یخلت دنخبل

مدزن یفرح شهب .نم مریگب یتشک شاهاب هک تسین رارق _

اما هشاب هتشادن رازاب هتفشآ نیا وت دیدج ی هلوغشم لد ات

سرتن . تخیر مه هب رتشیب دادو سکع ی هجیتن راگنا

وهلک زات هکی مدآ نوا هگید مه نامرآ ، هتفا یمن یقافتا

غامد لدو هگید هتفر اویش هک یتقو ،زا تسین میدق قش

نویم رد یکی مه شندروخ اذغ یتح . هرادن ور یزیچ

هدش!



متمس یهاتوک هاگن مشچ هشوگ زا شا یگدننار نیبام

تفگ: یدج و تخادنا

. یتسین یروجنیا وت _یلو

: مدیسرپ زیمآ ماهفتسا و مدرک شهاگن زکرمت ویب جیگ

؟ یروط _هچ

تسد واب تفرگ هلصاف ششیپ تاظحل مومغم زاحتلا

. تفرگ نامرف یور یبرض شدازآ

هب بل هرب هراذب نوش فرط هکثمال ییاه لدم نیا _زا

منک یم رکف سکعلا هشب.ب هدیکت والرغو هنزن یچیه

یدرک هفاضا مه تشوگ هرپ هی نیچمه . هتخاس تهب منتفر

هدش! رت راورپ مه تاپل و

ار شتراسج ما هدنخ . مدیدنخ هاتوک و متفرگ وا زا مهاگن

داد: همادا و درک رتشیب

درد راب ریز و یر یم شیپ یراد وت هک عاضوا نیا _اب



ور وت تراگتساوخ نوا هگا یش یم یلپخ و درگ هصغ و

ووه مومع رتخد ورس تمریگب مدوخ مروبجم ، تفرگن

منکوهب عمج ور مدایتعا کرت پمک دیاب شدعب . مربب

. منزب یرغ رژمیوال کینیلک شاج

مدوب هداس ردقچ . مدنابنج یرس یا هدروخ ورف ی هدنخ اب

زا شنامز دادرهم یگدرسفا لقادح راب نیا متشاد دیما هک

ی هشیش ارزا مهاگن . دشکب ازارد هب رتشیب عبر کی

دصق و دیراب یم زیر کی ناراب ، متخود نوریب هب لیبموتا

و نتفگ ونیب مدیشک باال ناجیه اراب .مبل تشادن ندمآ دنب

،بال تفر ویم دمآ یم منابز کون ات مادم هک یربخ نتفگن

. مدوب هدنام فیلکت

نآ دوجو .اب دنام تباث ملباقم کچوک هنییآ یور مهاگن

اج اپرب میاه مشچ شیارآ حتلا زونه یراز همهنهلاو

حتلا باتک و باسح یب کشا همه ینآ هرمث و دوب

دوب. هدنام یقاب ما هرهچ رد هک دوب یا هناموصعم

نیرخآ دیاش . مدیخرچ شتمس یمک و مدز ایرد هب لد

سح دوخ رانک ار شروضح و یهارمه هک دوب یتاظحل



رد ربخ نیا نتفگ ترسح اتدبا تساوخ یمن .ملد مدرک یم

متفگ: زومرم . دنامب ملد

! یریگب لِگ ور تدایتعا کرت پمک ِرد دیاب هگید _

باالدادوهبحتلا یواکجنک هبعالتم شیوربا یات

ات تخیگنا یم اررب یمدآ هدنخ رتشیب هک یا هنامولظم

یزوسلد

: دیسرپ ،

وت متشاد هزات هزات ؟نم هدرک رجآ نمو نون یک _ارچ

. متفا یم اج فنص نوا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۹۶_ تراپ #



هریخ مرانک ی هشیش یور ناراب بآ زیر یاه هکیراب هب

و قوذ زا راشرس اما هتسهآ ثکم یتاظحل مدش.دعب

. مدرک اوجن ساسحا

زونه هتبلا . متشاذگ رانک ور داوم . دادرهم مدرک کرت _نم

مدش کاپ مگب هکنیا هساو هک منود ویم هدشن مه هتفه کی

هرابود نآ ره هنکمم و هدوز یلیخ زونه

مراد دصقو متسه ممصم ماکال رابنیا .یلو مشب هسوسو

و مدرگن رب اهزور نوا هب هرابود یطیارش جیه تحت

. منزب طخ ور روآ دایتعا صرق و داوم یچ ره رود

درس و مدرک شراثن ممشچ ریز زا یدرد ورپ هاتوک هاگن

: مدرک همزمز

! هگید سک چیه ؛هن مدوخ رطاخ هب طقف ورابنیا _

ار هدند هرابکی دشوهب ضوع حوضو هب شا هرهچ گنر

ی هیشاح ارهب نیشام و درک ارمک شتعرس . درک ضوع

متمس وماکال درک کراپ ار نیشام یا هشوگ . دناشک هداج



و ریحت . داهن نامرف نییاپ ی هبل یور شجنرآ . دیخرچ

. درک یم دادیب شیادص نحل رد یگدناماو

یدش کاپ وتکال هک منک رواب ینعی ؟ هامیرپ هراد تقیقح _

؟

. مدرک دییات شار هلمج و مدز کلپ اقیمع . مدزن یفرح

ار نیشام یاه هشیش و دناخرچ یرگید تمس ار شرس

ار نیشام یاضف هدروخ من کاخ یوب دوز یلیخ داد. نییاپ

هب تبسن یرت کبس وحلا سح ونماب درک رطعم

ینم هتساوخ اهنت دادرهم . مدیشک یقیمع سفن شیپ تعاس

دوبن مدوخ تسد شندنام هک حلا اما دوب مکچوک یایند زا

و مدوب راکهدب مدوخ هب یگدنز رد یرگید ییاهزیچ ،

یاه مخز زا یکچوک تمسق ، داوم نتشاذگ رانک اب لقادح

منک. ناربج متسناوت یم ار هتشذگ

رد مه زونه و دوب هتفرگ ور نم زا دادرهم ارچ مناد یمن

لباق مه یزیچ . دوب هدش هریخ نوریب یاضف هب توکس



ارف بش یهایس و ناراب اجار ،همه دوبن تیور

. دوب هتفرگ

، مدیمهف یمن ار شدروخرب لیلد دش. وطالین شتوکس

ارطاالع مندرک کرت ربخ ؛طقف مدوب هدزن هک یدب فرح

هک شجنرآ نامه راچان وهب درک کالهفم شتلا .ح مدوب هداد

رگید .دیاب مدرک سمل هاتوک ار دوب هدش لفق نامرف یور

رای دش،هب یم میاهدروخرب اهو ندرک سمل هب مساوح

ان تعاس کی ینامز ی هلصاف رد هک ما هنهک و یمیدق

! دوب هدش ممرحم

ردک شا هرهچ . تشگزاب متمس یدنت هب شرس مرگنلت اب

کمدرم یاه ندرک ود ود نایم مدرک یم سح و دوب هدش

ات مسح مناد دوب.یمن هدیزگ الهن کشا زا یا الهی شمشچ

تاذ وهآاب کشا دش؟ یم رگم ، دوب یعقاو دح هچ

. تشادن یناوخ مه دادرهم

ینیا همه اما دز یم روش ،ملد دیبوک یم تدش هب مبلق

هبتالیف طقف هظحل نآ ورد متشاذگ رانک ار تاساسحا

: مدرک اوجن هناریگ دشوچم قارب میاه مشچ . مدرک رکف



! ینک یم هیرگ یراد _

هدنخ داد. رس یدنلب ی ههقهق دشو درگ شگنر شوخ مشچ

رب یباقن دز سدح دش یم یحطس هاگن کی هکاب ییاه

دوب. شناریو و هتفشآ نورد

؟ ماوت نم هگم ؟ هیرگ _نمو

: مدیسرپ یخوش وهب مدش شمارآ ان یاه مشچ خیم هناحتاف

؟هگا یتحاران یداد طالمق هتسب شوگ و مشچ هنکن _هیچ

؟ درک یم قرف هیضق مکاپ نم یتسنود یم

. درک یمخا

تدایتعا رطاخ هب افرص ملخ نم هگم . یرپ وگن دنرچ _

ور. مپمک تباث یرتشم یک مدب.منوا طالتق

.بل دروآ یمن ماود مه هیناث تسیب یتح ار ندوب یدج

: مدرک همزمز روجنر رابنیا و مدرک عمج ار میاه

هک یلیلد نومه . یتشاد یرت مهم لیلد منود یم _هرآ



اهنت ونمو ینک کرت یوالتور هدز باتش دشوت ثعاب

فیلکت هشاب هتساوخ تزا هگا هراد قح نیلیاش . یراذب

. ینک هرس هی ور نم لثم یندرگرس ی هطبار

یمانوس دعب راگنا ،اما معلبب ار مضغب متساوخ یم

ی هشیش نامندوب مرحم ان زاغآ و شیپ یتعاس کانتشحو

و رارق یب یکدوک نوچ و دوب هدروخ کرت یباسح ملد

. تشاد یریگ هناهب یانمت ملد مهفن نابز

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۲۹۷_ تراپ #



فص میاه کلپ تشپ مدولآدرد تارطاخ دشو شبقنم مکف

هرگ کیرات یا هطقن ارهب مهاگن هدز .مغ دندرک ییارآ

متفگ: یتخس ماهب هدز هناوج یاه ضغب نایم و مدز

یخلاو شوخ یدایز دازیمدآ ینود _یم

اب سگرن ی هنوخ سلا راهچ نوا یتقو . هزادرپ ایور

یبیجع ی هنیک ،هی مدنورذگ یم راگزور ندنک نوج رازه

نامرآ زا وت باسح ،اما دروخ یم لوو ملد هت نامرآ زا

،یم ندیباوخ یم ارتخد هک بش .ره تشاد ریفوت یلیخ

ی هنوخ نوا لوکرچ و هتفرگ کاخ ی هرجنپ بل متفر

ماخ . مدرک یم رپ وت دای وراب بش لوط مامت و کیچوک

شوخ تولخ درک؛وت شیراک دش یمن و مدوب یتاساسحا و

هشوگ هب هشوگ هک مدرک یم رکف ما هنورتخد یخاالهنی

و یدرک لیطعت نم نودب ور یگدنز ، یملا بند رهش نیا

یاه یتخس .مامت ینک یم یرامش هظحل مندرک ادیپ یارب

مه هب نیریش یایور اب طقف ور اه سلا نوا یاسرف تقاط

ارچ منود .یمن مدروآ یم موود نوم هرابود ندیسر

یارب مینک ادیپ ومه هرابود زور هی هگا مدرک یم روصت

. میرذگ یم مه نومنوج زا هدش یتح نوم ندش یکی



.بل دندوب هدیسر مه مبل تشپ ات یتح مکشا یاه هرطق

مداد: همادا ترسح واب مدرک عمج ار مسیخ

هدرک یزیمآ گنر منهذ وت هک یتفایض نوا اب تقیقح _اما

ور شسدح تقو .چیه تشاد توافت نومسآ ات نیمز مدوب

چیه ریگ واپ تسد محازم هی زج مدرگرب یتقو مدز یمن

. مشاب هتشادن یا هگید یتیصاخ

نم مههب دادرهم ما. هدز ناراب هاگن .ابنآ متشگرب شتمس

یوگ ،ود شیاه مشچ گنرشوخ یبآ یاج .هب دوب هریخ

مدز: قه هناضرتعم . دندوب میور شیپ هدز نوخ و خرس

ور وت نتفر ماه سوباک وت یتح نم دادرهم _

رت نوبرهم وت زا اهمه سوباک نوا یتح . مدوب هدیدن

وت ِدوبن نوش الهبال دموا یم نوشمحر هک یروج ، دندوب

تومع رتخد هب ور مزادگ و زوس همه نوا نتخورف و

متاساسحا و مدوخ هب رمع هی .نم ننک یزاس ریوصت



وت مرطاخ وت راگزآ سلا دنچ هکنیا ،زا دادرهم مراکهدب

مداد بیرف رتشیب ور مرواب دوز مبلق و متخاس نامرهق ور

ما. هدنمرش مدوخ هب

یاه شبوک سح واب متشاذگ ی هنیس ی هسفق یور یتسد

و هدز تام و مدرک هراشا مبلق .هب مدرک شتشم ، مکاندرد

متفگ: هدنزاب

نشور شارب ور اهزیچ یلیخ و منیشب زور هی _دیاب

یاج هک هدش.مگب ضوع ایند وت اهزیچ یلیخ هک منک.مگب

و زیزع مردقچ ،ره هنوم یمن خیلا ایند نیا وت یمدآ چیه

ور تاج دق، مامت نآو یم دوز یلیخ یشاب یمشچرون

یکی یتقو هریگب دای .دیاب دننک یم بحاصت ومکلا مامت

دنخزوپ یروج منوم یم ترانک هکاتدبا دنوخ ششوگ وت

ور کلف شوگ ش هنوگرخسمت یاه هدنخ ِیادص هک هنزب

هناتسم و مرگ یاه همزمز هک هشب شیلا ح هنک،دیاب رک

هیفتهلا لثم شدعب و یگباوخ مه هب ندش زجخالهص

! هرادن یا هگید رابتعا و شزرا چیه ندش ترپ



لک هک یروظنم . مدرک ادَا راد روظنم مرخآ ی هلمج

دش یم رگم دوب. هتفرگ رب رد ار ما هتفر داب رب ِیگدنز

یردام ی هناخ . مربب دای ارزا مزور نآ هتخوس تارطاخ

قایتشا ار مدوجو ،مامت مکچوک تخت و قاتا نایم ما،

یم ویخلا مدوب هدش شمرحم دوب.ثمال هدرک رپ شندوب

راب نیلوا یارب . دنامب رمع کی یارب هک تسا هدمآ مدرک

نازوس ی هروک و یغاد ، مدرک سمل ار ششوغآ

ار. شنت

هنارگ اوغا دشو هدیشک مشوگ رانک شراد بت یاه بل

نامز و نیمز ، یرپ تماوخ یم هشیمه هساو درک" همزمز

دننک" رود نم زا ور وت یا هرذ یتح ننوت یمن مه

نایم ؟ دنتشاد شراک هچ هتشگرب تخب نامز و نیمز

تسار دادرهم و متخوس نم نامرآ دزن ما ییاوسر یاولب

. تفر و تفرگ ار شهار تسار



یاه همزمز ما هرفن کی کچوک تخت نایم زور؟ نآ

یمن و تفگ .یم تشادن یمامت دادرهم ی هدننک تسم

نج،هچ تبحم و مدوب هللا مسب رمع کی هک ینم اب تسناد

نیرسن یاه تراقح و یاه تفوکرس هکاب .ینم درک یم

و متفر یم متفه نامسآ ات شیاوجن ره اب مدوب هدیشک دق

! متشگ یم زاب ششوغآ ات هناشوخ رس هرابود

مسابل یاهدنب شا همزمز ره واب درک یم همزمز دادرهم

مدوخ هب نآ دندش.کی یم هدیشک نییاپ یرگید زا سپ یکی

رس ار میایح و تباجن هک تسا تقو یلیخ هک مدید و مدمآ

یا هنهرب شوغآ میدقت ار متسین و تسه مامت ماو هدیرب

ماواتهت هدیلول ش هتفرگ ترارح ما.الهبالینت هدرک

هکاب یرصق ما. هتفر منیریش یاهایور للجم رصق نتخاس

و مرس ندش هدیبوک یارب یقاط شهوکش و یگرزب مامت

. تشادن متلفغ باوخ زا ندش رادیب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۹۸_ تراپ #

هداس کرتخد . تسناد یم بوخ ار یزاب مچومخ دادرهم

نابرق و هناردپ یاه تبحم مامت یاج هک نم لثم یا

رحِِس تاملک اب یا هبیرغ ار، شا هناردام یاه هقدص

امامت ار شدوخ هک دش شنآ هجیتن دوب هدرک رپ شزیمآ

اما دوب مرحَم هک دراذگب یدرم ی هضرع رد

! دوبن دهعتم

ِکتپ لثم هک یا هتفرگ گنر ی هفحلم و مدوب هدنام نم

ره یاج هک یردارب دمآ؛ یم دورف مرس یور ینیگنس

باوج دشوِنم مباذع ی هکلم یندیشک شوغآ و یرادلد

و مزیرگب خاروس نآ هب خاروس نیا زا مدش روبجم هتشادن

سک چیه هک یا هتخوس ریدقت دوشب اه ینیا همه ِهت

. دیشک یمن ار مراظتنا



هب هرخ وباال مدومن سح یمرگ یراصح نایم ار متسد

خیب ینامز ره زا رت دنمدرد مه زونه ضغب . مدمآ مدوخ

و هتسجرب دادرهم یناشیپ یاه گر . دوب هدیبسچ میولگ

دز: بل هتسهآ و درشف تفس ار متسد . دندوب هدش خرس

هنن چیه وهن دوب نیلیاش تساوخ رس هن مداد طالتق _هگا

و بیجع و ییاضف ماهوا نارازه دیاش یا. هگید رمق

هی اهنت تنداد طالق یارب نم .اما یزاسب تنهذ وت بیرغ

سخت رتخد هکهبهی دوب یمسَق .منوا متشاد لیلد

نومسآ هگا یتح ، مدوب هدروخ مسق ور شنوج . مدوب هداد

مداد. یم طالتق دموا یم نیمز مههب

داد: همادا و درک شزاون مارآ مارآ ار متسد تشپ

نک اعد هش.طقف یم نشور دوز یلیخ مه ارجام ی _هیقب

،نم هرذگ یم تفارطا وت یچ یمهفب هک عقوم نوا یرپ

وحالتیل یتفیب وماپ تسد هب یایب ینوتب و مشاب هدنز

ور ترِخ روجدب ایند نوا وت مشابن هدنز هگا نوچ . یبلطب



. مبسچ یم

شکلد دنخبل مه دزوزاب ما ینیب کون هب یا هبرض

ارجالداد. شیاه بل شا یگشیمه

ور تاهارتفا و تمهت هک ،مک یدرکن مراب تشرد هک _مک

ایند نوا نشو یم عمج هرذ هرذ .انیا مدیرخن نوج هب

منک یمن تاهر ایند هش.نوا یم مریگ تا هدنورپ روجدب

،نوا یشب مدوخ ِیروح مه رو نوا هکنیا رگم ، یرپ

منک! در یا هرصبت هی دیاش عقوم

.اب مدیشک ارباال مدوخ تمس ی هرجنپ دز. یدیدش رابگر

متفگ: ما یناراب نحل واب مدیدنخ یتخبدب

هرذگن دب تهب ، تشهب وت ایند .نوا یدرک مشاج همه رکف _

! یشکن یتخس ؟ هشابن تمک یروح هی اهنت ؟ تقو هی

. دناخرچ ار نیشام چییوس

یوگباوج مه هنود هی نومه . متسین عقوت رپ دایز _هن

ایند ایند.نوا نیا هساو هنومب نیلیاش . تسه ماه هتساوخ



هکاب وت هتبلا . مینوم یم تدوخ و مدوخ و شمنوچیپ یم

شیراک هی یلو همنهج طسو تاج تاهانگ نیگنس راب نیا

منک. یم

ار نیشام چییوس مشچ، ی هراشا واب مدرک یزیر مخا

. متفرگ هناشن

ات .هگا هدیدش مه نوراب هدش، کیرات .اوه دادرهم میرب _

رتدوز . یرآ یمن مک لک لک زا وت مینومب اجنیا محبص دوخ

و تشهب یاه حرط اب نامرآ مهاب مکی و هنوخ میرب

! هزاب ت قطن منوا شیپ منیبب الطنک. تخا تمنهج

تسد وهب دیشک شتمس ار متسد ، درک نشور ار نیشام

تفگ: و درک متسد هب یا هراشا . تفرگ

تتسد اجنوا ات یدب لوق هک یطرش ولا.هب تشوگ ِلپِخ میرب _

. هشاب متسد وت

متفگ: یصرح و هناضرتعم

یم مادص یگنفم داتعم هک زورید .ات دادرهم یدب یلیخ _

ینزب مادص ولا تشوگ لپخ مه سپ نیا زا هرارق حاال یدز



؟

و درک تفس ار شتسد هرگ اما مدیشک ار متسد صرح اب

. دادن جملا

یقاب هتفر تدای ور تشیپ تعاس . دادرهم نک ماهر _

اه نتفرگ تسد .االننیا یدیشخب ور تیمرحم ی هدنوم

؟ هراد یتبسانم هچ

رد یبسچلد مالمیو گنهآ و درک نشور ار نیشام شخپ

ار نیشام کچوک یاضف ناراب یاوه نآ

رتشیب ار متسد . دیدنخ یرو کی دزو یکمشچ . درک رپ

: دروآ وباال درشف

تعاس ات شاب نئمطم . هشندوب مرحمان هب شتذل ی _همه

یزیچ الره .صا دوبن بسچلد ردقنا تاتسد نتفرگ شیپ

! هبسچ یم شا هعونمم و مورح

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۲۹۹_ تراپ #

ار نامیاه سابل یسیخ و میداتسیا ورهار رخآ ی هلپ یور

ووال لوه واب متشادرب مدق دادرهم زا رتولج .نم میدناکت

یمن شوگ هب یصاخ ییادص . مدناخرچ رد لخاد ار دیلک

قلطم یکیرات رد طاقن هیقب سنلا پچ علض وزج دروخ

دوب، هدیبات سنلا هشوگ هک یفیعض رون .زا دوب هتفر ورف

نویزیولت لباقم ی هپاناک یور نامرآ مدز سدح

. دشاب یم

،هرگ درک یم گنت ار مسفن هک یفعاضم یامرگ سح اب

ماگ نامرآ تمس و مدوشگ ار ما هدش سیخ یرسور

. متشادرب

ساوح ویب دوب هداد هیکت لبم یتسد ارهب شجنرآ

مروضح ی هجوتم رود .زا دوب نویزیولت یاشامت لوغشم



تمس یهاگن مین مشچ ریز زاو دروخ یکچوک یناکت دش،

. تخادنا نام

هب تبسن و دیزگرب ار یلحم یب عضوم ی هلصاف بال

یمن و مدوب بذعم تدش .هب درکن ییانتعا نامروضح

ناشف شتآ هرابود هک منک زاب هنوگچ ار ثحب رس متسناد

یاوآ واب مداد تروق ار مناهد .بآ دوشن شعفلا هتفخ

مدز: بل یفیعض

! شاداد _سالم

مباوج ،اما تخادنا وراپ یاپ . درک اهر یراد ادص سفن

دصق ارهب مناسرت ،هاگن مرس ناکت نیرت دادن.ابمک ار

دوب هداتسیا نم زا رترود یمدق دنچ هک یدادرهم هب ددم

. متخادنا

دنخبل ، دیراب یم میور رسو زا هک یبارطضا ندید اب

زور حلاو نآ رد یتح اال متحا . دیشخرد شبل جنک یثیبخ

هک دوب هدش روفیک یباسح ما هچاپتسد عاضوا ندید زا مه



. دوب زاب ششین هنادیق یب نینچ نیا

ارزا هناخ هکسنلا یکیراب ی هلپ دنچ تحار و سکلیر

سمل ار قرب یاه دیلک و دومیپ درک یم ادج ورهار

دادرهم و دندش نشور ییاریذپ لا تسیرک یاهرتسول درک.

وماکال تشادرب مدق نامرآ تمس حلا، شاشب هنوگ نامه

: دیسرپ یمیمص

ینک یم هاگن یو یت ینیش یم یکیرات وت یش یمن تیذا _

؟

: دیسرپ ودنتوزیت دیشک مه رد ییوربا نامرآ

هغیص ور رتخد نیا یروبجم مادم هکنیا یچ؟زا _وت

دزمان مه ور هگید یکی ، یدب ورطالق یکی ،نوا ینک

یش؟ یمن تیذا ینک

نودب و درک لا غشا لبم یور ار، نامرآ رانک خیلا یاج

هوکش دنک، هدرزآ ار شرطاخ نامرآ راد رهز کالم هکنیا

تفگ: نانک



نوا اصوصخم ، همتخس یلیخ اتقو یهاگ اقافتا _ارچ

یم رش مکی منک یم یتاق ورابمه نوشاه مسا هک یتاقوا

. درک تداع دیاب تسین یا هراچ بخ هش.یلو

و درک شهاگن توهبم و هناسویام یثحب ره یاج نامرآ

دزومخ یمسبت دادرهم داد. ناکت فسات هبعالتم یرس

شیاه همکد . دیپاق نامرآ تسد ارزا نویزیولت لر تنک دش

، درک یم نییاپ اهارباال ناکلا هک وردحیلا درشف ار

تفگ: یضاران

نیا هک متدوخ ، یدوب هدرک شوماخ هک ور اه غارچ _

هکبش هی یدز یم لقادح ، یدوب هدرک راتتسا لبم هشوگ

یم یِک وت هخآ ! یدرک یم هاگن رت جیهم و یمسر ریغ ی

ور یخیلا هنوخ ردق یاوخ یم ،یِک یشب تسرد یاوخ

ور راک نیمه هدب، نوشن تدوخ زا منج مک ؟هی ینودب

! درک رارف و شلوک ور تشاذگ ور شمد تنز هک یدرک



یبیجع یاه سامت دادرهم و نامرآ یرادگ هاگ متسناد یم

یزیچ مدز یم روز هچ ره هک ییاه سامت ؛ دنراد ابمه

ار ما یواکجنک سح دشو یمن مریگ تسد شیاوتحم زا

اویش نتفر ی هیضق درک.الدب یم شدوخ ریگ رد روج دب

و مدیزگ دوب.یبل هدش علطم اه سامت نیمه نیبام ارمه

هتخورفا یرب هرهچ .زا مدرک عمج تبیصم اراب ما هدنخ

ندرک زاب هب تبسن ار شتمادن دش یم یتحار هب نامرآ

هک یناسک مامت .لثم دناوخ دادرهم دزن شلد ی هرفس

حابص دنچ یتقو و دنتسناد یم شدوخ نیما ار دادرهم

اب نارگید روضح رد ار ناش لکشم دادرهم رگید

ندرک طلغ ،هب دروآ یم نایم هب هدنخ و رخسمت

. دنداتفا یم

هک دوب اجنیا شیارجام وجبلا بیجع تمسق اما

اب یسک ره دش یم ثعاب دادرهم ریذپ فاطعنا یاهراتفر

دنک شاف ششیپ ار شلد یاهزار دنکو یتحار ساسحا وا

یسک دزن ار شا یگدنز رارسا همقر چیه دادرهم ،اما

، شیاهدروخرب و راتفر یگداس دوجو واب درک یمن وگزاب



یم یزات هکی شدوجو رد یا ینتفاین تسد و هدیچیپ رسپ

ار شنورد دش یمن یطیارش چیه تحت هک درک

یمن زار ؛اما تفرگ یم زار دادرهم عقاو !رد ینک فشک

. تفگ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۰۰_ تراپ #

درک: همزمز ظیغ واب تفرگ یسفن

هب یزاین . تسه ییاشامت یفاک ی هزادنا هب نم یگدنز _

! تسین راد دروم یاه ملیف ی هدهاشم

شوشم سنلا طسو هک نم تمس ار شهاگن هرخ باال



زا یکوکشم زرط ارهب میاپ .رسات دناود مدوب هداتسیا

تفگ: هنارگ ومالتم دنارذگ رظن

نامرآ یاباب ِروگ هکهی .وت یدموا یم حبص یدنوم _یم

زا یکاب هچ هگید . یدرک شوماخ ور تلیابوم و یتفگ

؟ یتشگرب هنوخ هکهب یتشاد یسک

شباجم هک مهدب ار شباوج هچ مدوب هدنام . دیزرل میاه بل

داجیا اب متساوخ یمن و تشادن یبوخ یحور عاضوا منک،

هاگن . منزب نماد ار یرتشیب یروخلد ، شکمشک لاو جنج

هدرک شوخ اج نامرآ رانک ، متخادنا دادرهم تمس ییارذگ

هدرک لبمقالب یتشپ هب بقع ارزا شیاه تسد و دوب

. دوب

جنم نیا زا ارم دنکو متحار هک دز یمن یفرح ارچ یتنعل

دوبن شندز فرح المزهب رگا .حلا دهدب ما ییاهر الب

هریخ مناهد هب رظتنم نانچ حاال دش،اما یمن روک شقطن

رظتنم و تسه راکبلط نامرآ یاج وا ایوگ هک دوب هدش

تداع هشیمه . دشاب یم مبناج زا یا هدننک عناق باوج

شدوخ و دهد له ارجام لد رد تسرد ار مدآ تشاد



هب یباوج هکنیا زا .لبق دشاب رگ هراظن و دتسیاب یا هشوگ

مگرم مههب زور کی یتح مدرک دهع مدوخ اب مهدب نامرآ

ارتال دادرهم یاه یسنجدب نیا هرخ باال دشاب هدنام

منک. یف

رارق رت لبق یلیخ .زا نامرآ مدوب هتفرن هک میشوخ _بندلا

لطاب دادرهم نمو نیب تیمرحم ی هغیص هک دوب نیا رب

. میدوب هدرک تسد تسد یدایز مشاج نیمه وات هشب

تهبا .رپ تساخرب شیاجزا و درک سمل ار لبم ی هتسد

ار نامنیب ی هلصاف و تشادرب مدق متمس یبصع و

دوب هدیسر شماشم هب رطخ یوب هک مه دادرهم . درک رپ

دش. کیدزن هبوا تشپ وزا تساخرب نامرآ بقاعتم

: درک گنت یمشچ و درک مخ متمس ار شنهپ یاه هناش

مکلا .رد یدوب هتفرن تیشوخ بندلا هک هزرحم _ماکال

نیا هساو تقو نوا ! یدوب هتفر تتقامح بندلا فسات

؟ یتفرگ هزاجا یک ؟زا یدرک تروشم یک اب تتیرخ



ماهتا نیا .زا دوب هباپ ییاغوغ منورد .رد مدادن یباوج

ش هدنزگ یاه هاگن . مدوب رازیب و هتسخ یندشن مامت یاه

یاپهب هنشاپ یور و تفرگ نم ارزا

دادرهم ی هنیس تخت ار شا هراشا تشگنا . دیخرچ تشپ

: تفگ و دنابوک

هشاب روط نیا رگا ؟هک یتفرگ تروشم نیا زا هنکن _

نودب هک دوب شادخ زا دادرهم ، هدیسر شلد دارم هب بوخ

واب هشب اهر ریگاپ و تسد ی هطبار نیا رش زا رسدرد

هک ییوت .نیا هسرب شیزاب دزمان و دزمان هب تحار یخلا

یشو یم مرن نوا و نیا تسد وت موم لثم طسو نیا

. مدیلا هریش ترس هش یم تحار یلیخ

اما مدوب هدز سدح لبق زا مدوخ ار نامرآ یاهراطخا

زا هکاالنبآ اصوصخم ، متشادن ار شندینش لمحت رگید

هتفشآ زج اه فرح نیا ندینش و نتفگ و دوب هتشذگ بآ

یاه صرق ی هرابود فرصم هب مششِک نمو حلا ندرک

. تشادن یرمث ما،چیه هدننک ناریو



و دییود دادرهم یاه مشچ یدیفس نایم یخرس هرابود

: دیسرپ یبصع و هنایکاش

ردقچ . نامرآ یگ یم تدوخ هساو یترپ و ترچ _هچ

نیا هگید وت لقادح . ینک یم شومارف ور یچ همه دوز

و ندموا یتح ینود یم هک ییوت . نزن ور اه فرح

یم رکف .وت هیگرزب کسیر مه،هچ هنوخ نیا وت منداتسیا

هغیص هی دوجو هک وماپ تسد ویب تسس ردقنا نم ینک

هساو و هزادنب رطخ هب ور میگدنز تیعقوم یلومعم ی

؟ مشاب بیرف و هنوهب بندلا شندرک خسف

تفگ: هتخادگ و درک رت یبل نامرآ

نیدش بکترم ور یتیرخ هی هنارسدوخ امش رهحلا _هب

هش یم یا هگید روج یلو . درک هش یمن مه شیراک ،

و لوق قبط یآ یم رصع ادرف نیمه . درک ناربج

رخآ ،ات نوت یمسر دقع تامدقم بندلا میر یم نومرارق

طالشق هرابب نومسآ زا مگنس یتح مه هتفه نیمه

هب دوخیب مه ور نوم هگید یصوصخ الت کشم ید. یم

مه نوتدقع ، سادج شثحب ،انوا نکن لصو ارجام نیا



ادج! شثحب

واب دوب هدش مروتم تدش هب دادرهم ندرگ یاه گر

تشم ریز ار نامرآ دوب هدنام مک شهاگن

: تفگ صالتب دزواب یبصع دنخزوپ . دریگب دگلو

وهن مریگب روتسد یسک زا مراد تداع هن !نم مفساتم _

هساو مه ادرف هنک. نییعت همانرب نم هساو هنوت یم یسک

مآ! یمن دقع

_ما هدازیرپ #

یتداعس _ منبش #

۳۰۱_ تراپ #

: تفگ صالتب دزواب یبصع دنخزوپ



وهن مریگب روتسد یسک زا مراد تداع هن !نم مفساتم _

هساو مه ادرف هنک. نییعت همانرب نم هساو هنوت یم یسک

مآ! یمن دقع

و مدیزگ تدش ارهب .مبل درک هراپ رازه ار مبلق ش هلمج

یم ورف متسد فک رایتخا یب یاه نخان . مدیشک نییاپ یرس

دقع یتح دادرهم هک مدوب هدیسر راک یاجک دور؛هب

نارازه و تسناد یم دایز مرس ارزا هتیلا مرف و یلومعم

داد. یم نام لیوحت هارکا و زان

هشکن کیراب یاهاج هب راک هک نیا یارب یآ. یم _ارچ

یدنگ یوحن هبهی دیاب هرخ .باال یرادن ندموا زج یا هراچ

هامیرپ ینک. روج و عمج و یدز شیپ سلا دنچ هک

خرس شیراگتساوخ ی هسلج وت ماوخ یمن هراد راگتساوخ

راسمرش شتیعضو زا اهراک هانگ لثم و میشب دیفس و

. میشاب

دز: بل تقاط ومک هتفر او



! راگتساوخ مودک وت؟ یگ یم یراد _یچ

داد: همادا و درک رپس یا هنیس نامرآ

لآ هدیا رسپ مه ظاحل همه .زا تسه ماهراکمه زا یکی _

هک هتحار شتباب زا یخملا لقادح . تسه یا هدش تباث و

نیا هتبلا . هشک یمن گ..هو هب ور هامیرپ یگدنز

یلو هرادن یطبر چیه یراد دزمان هک ییوت هب تاحیضوت

منک. بوکرس وت یواکجنک هک متفگ

شهب هرهچ گنر . دیشک سپ یمدق هدروخ اج دادرهم

هتسهآ رطاخ هدیجنر . دییارگ یخرس هب ،ور حوضو

درک: همزمز

. نامرآ دوبن نیا نومرارق _

تفگ: یشمرن چیه نودب و دیشک باال یرس نامرآ

و لوق وت ،هب مرهاوخ جاودزا ی هرابرد دآ یمن مدای _نم

ساسحا و باختنا اب راب هی هامیرپ . مشاب هداد یا هدعو

هدیشک تفاثک و نجل هب شیگدنز لک تفرگ میمصت شدوخ



یقطنم قعالینو باختنا دیاب راب نیا دش،اما

و ،طقف شاب هتشادن لئاسم نیا هب یراک .وت هشاب هتشاد

. شاب هامیرپ ی همانسانش رکف هب طقف

هشوگ هلصوح ویب تفر رت بقع . تفرگ خر نامرآ زا

. دنابنج بل هتفرگ و درس . تفر ورف لبم ی

. هگید هام هس ؛ود ادرف هن یلو مینک یم بخ،دقع یلیخ _

تفگ: نانک مخا و دنار بقع ارهب شیاهوم نامرآ

هک میزادنب هار بوکب و نزب نوتدقع هساو هرارق هگم _

سهک هداس دقعوطالق !هی یاوخ یم هجرف هام دنچ

رگم ؛ هشابن المز نامز رتشیب یزور دنچ منک یم رکف

. یشاب هتشاد یشُک تقو دصق هکنیا

هدرمش دشو هریخ راو هنیک ، نامرآ ی هرهچ نایم دادرهم

تفگ:

هشاب ش هاوخرطاخ اعقاو هگا فرط .نوا شابن نارگن _

هک یتدم نیا زا رتدوز هنک.منم یمن رارف هام هس ود رس



بوخ مه شلیلد مایب دقع هساو منوت یمن متفگ

ینوت یم تحار یلیخ یتسه یضاران مه .رگا ینود یم

. ینک مادقا ینوناق و ینک تیاکش مزا

نمای تمس مه یهاگن مین یتح هکنیا نودب و تفگ ار نیا

دشواب شهار دس نامرآ . تساخرب یاج زا دزادنب دادرهم

شتکرح عنام دروآ ش هنیس ی هسفق یور هک یا هبرض

تفگ: دش.دنتوزیت

هک مولعم اجک ؟زا تسه تاه فرح هب یرابتعا _هچ

بالیی تدم ونیا یتفر الهگا .صا هشن تادیپ هگید و یرن

؟ هدنب اجک هب نوم تسد یدش طَقَس ای دموا ترس

یور ار شتسد فک هتسهآ . درک شهاگن هناسویام دادرهم

تفگ: ریگلد و دنابوک نامرآ فتک

هب دیاب منک یم رکف . دموا مرس وبالیی تفرگ تاعد _هگا

ترهاوخ تجاودزا هکحاالحاالاههب یشاب منویدم یردق

. ینکن رکف



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۰۲_ تراپ #

.هچ دنتفر رژهیم هتسویپ منهذ رد یرامش یب یاهامعم

یب نینچ نیا نم هک دز یم جوم ناش نیب یزار و زمر

هک تشاد نامرآ ندرگ هب یقح هچ دادرهم . مدوب ربخ

. دوب هدیشک شیپ ار شندش نویدم ثحب

دنک نتفر مزع هکنیا زا دزولبق سپ شلباقم ارزا نامرآ

متروص یور شا وطالین هاگن و دیخرچ بقع هب شرس

،چیه تفرگ رس ارزا ششبوک اباحم یب .مبلق دنام تباث

ار شهاگن و دوبن یندناوخ ش هرهچ زا یسح



. مدیمهف یمن

ابحتلا نامرآ هب باطخ اما نم هب هریخ و درک رت یبل

درک: ادا یروتسد

تبحص شقاتا وت هامیرپ اب نتفر لبق ماوخ _یم

! یصوصخ منک.

باالدادو ییوربا شدولآ باوخ و هتسخ ی هرهچ اب نامرآ

: دیسرپ لیم یب

؟ دینک تبحص یچ ی هرابرد _

تفگ: نانز هنعط و دیدنخ جک

هگید ، یشب ربخ اب شتایوتحم زا مه وت دوب رارق _رگا

هس قاتا وت میرب متفگ یم تهب امتح دش، یمن یصوصخ

. مینک تبحص یرفن

نتفر هن شتروص داد.حتلا ناکت یرس دیدرت اب نامرآ

و مخا هب ییانتعا دادرهم در! هن درک یم دییات ار قاتا هب



تفگ: سح ویب یدج نم هب ،ور درکن نامرآ مخَت

. هامیرپ میرب _

رد شدرگ هب مردارب و دادرهم نیبام مار ددرم هاگن

مدق هس ود زونه . مداتفا هار دادرهم بندلا ریزگان و مدروآ

مشوگ هب رس تشپ زا نامرآ یادص هک مدوب هتفرن رتولج

: دیسر

فرح .هی دایم مهاالن هامیرپ . دادرهم قاتا وت _ورب

. مراد شاهاب کیچوک

ار نامرآ یاپ رسات یا هیفس ردنا لقاع هاگن اب دادرهم

هب یخزرب و هتفرگ روط نامه دش. مکیدزن و درک زادنارب

مقاتا تمس و تفرگ تسد ارهب میوتنام نیتسآ متسد یاج

رخسمت و یصرح شنتشادرب مدق اب ماگمه . دناشک ارم

دز: بل زیمآ

هچ نامرآ منک یم فیرعت تارب هار وت نم میرب _ایب

بقارم قاتا وت یتفر هگب تساوخ .یم تشاد تاهاب یفرح



ادابم . یشاب تسه تمرحم ان هگید اضق زا هک دادرهم

ان نوا اب ادابم . یروخب ور هدارا ویهالییب نوا لوگ

! یشاب هتشاد یکیزیف سامت هتسشن تنیمک وت هک یمرحم

نامرآ شوگ هکهب دوب دنلب یدح هب شیادص نت

یم رب مدق ششاشود هدنامرد نیب، نآ مه .نم دسرب مه

هدرزآ هکنیا ای مدنخب شیاه کلتم هب متسناد یمن و متشاد

. موش

دیلک مه ونم درک اهر ار متسد دادرهم میدش هک قاتا دراو

یب هاگن و تفای تظلغ شیاه مخا مدز. ار مقاتا ییانشور

کی .اهنت تخادنا ما هداس قاتا رود ات رود هب یزکرمت

تخت وهب متشذگ شریخ ،زا متشاد قاتا رد هداس یلدنص

: مدرک هراشا ما هرفن کی

. نیشب _

کیدزن سارت رد تمس و دومیپ ار مقاتا هاتوک ضرع



تفگ: و درک یا هراشا دش.

. نوریب میرب هن اجنیا _هن

متفگ: کش واب مدرک داشگ یمشچ

دآ. یم نوراب هراد _

درک: رارکت بل ریز و دوشگ ار سارت یدورو رد

! رتهب _

و تهب مکلا ورد مدش سارت دراو شرس تشپ هناعیطم

هب یهاگن و درک لفق وس نآ زا شرد دادرهم یروابان

نانیمطا اب دید هک ارم خیم هاگن . تخادنا مقاتا یاه هشیش

تفگ:

. هرت مک شاطخ بیرض . هرتهب یروج _نیا

اررپ شفک ناراب تارطق و دوب سیخ نکلا ب طاقن ی همه

یم زیر کی ناراب شیپ یتعاس زا مه زونه . دوب هدرک

سیخ یاه هدرن تمس و تشادرب یمدق دنچ دادرهم . دیراب

یهاگن و درک ش هلیم دنب ار شجنرآ دش. کیدزن سارت



تسرد و مدرک اررپ هلصاف مدق .دنچ درک هناور متمس

سابل مه زونه . مداتسیا هدرن رانک وا تازاوم هب شلباقم

مه زاب دندوب هدشن کشخ یتسرد هب شیپ تعاس زا میاه

یمک میاهولهپ هدرن درس یاه هلیم هب هیکت اب

هداتسیا ملباقم بش یکیرات رد ادص یب دادرهم . دندش رت

عطق ما هرهچ یور زا شهاگن نایرج و دوب

نامیاه تروص هب تشرد و زیر تارطق دش. یمن

ریز مه یناراب یاوه نآ رد یتح . درک یم دروخرب

بوذ ردحلا دادرهم یاه هاگن ینیگنس

هرهچ و دوب هدش سیخ شتلا ح شوخ یاهوم . مدوب ندش

هن دوب لا حشوخ .هن دوب هتفرگ دوخ هب یثنخ شحتلا

خر شیاهوربا نیبام یکچوک و روک ی هرگ ؛طقف تحاران

. درک یم ییامن

. تسکش ار توکس لفق هرخ وباال دیشخب شمخا هب یتدش

؟ هامیرپ هیچ راگتساوخ ی هیضق _

متفگ: رکپ و مدیشک باال یبل

. منود یمن یزیچ وت لثم _منم



دمآ. رتولج یمدق

کیش و یرهاظ تارییغت نیا دیاش دآ، یمن مه تدب _اما

؟ هروخ یم بآ هیضق نیمه زا تاندرک کیپ و

سارت یناراب یاضف رد مراد شک یاه هدنخ ، مدیدنخ

تصرف و دوب هدرک فطل مقح رد ادخ مه .زاب دیچیپ

متروص یسیخ رثا .رب دوب هدیشخب نم ارهب شندنازچ

هشوگ .اب دوب هدش شخپ میاه مشچ ریز لمیر یاه یهایس

متفگ: شاشب و متفرگ ار شیاه یهایس یشملا

یراب ود یکی .نم هشاب تسار هک هنک ادخ منود _یمن

نا، یباسح مدآ مشاداد یاراکمه .همه متفر نوش هیرشن

. داوخ یم یچ ادخ مینیبب هر.حاال یم نوشرخ بوخ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۳۰۳_ تراپ #

.طقف درک دادیب شهاگن رد ترارش دشو قارب شیاه مشچ

فرط ود وزا درک اررپ نامه . میدوب رود مه زا مدق ود

تمس ار شرس . تفرگ تسد ارهب مسیخ یاهولهپ

سفن زا یفیعض مره هک وردحیلا درک کیدزن متروص

یضیرع دنخبل دش، یم شخپ اضف رد میور شیپ شیاه

درک: اوجن دزو

ی راکمه نوا وراب تجاودزا ی هیضق االن نیمه _زا

! نودب هدش لسنک نامرآ زوقلا

هناخ و روآ رد صرح هزادنا نامه ،هب مدیدنخ شدوخ لثم

نک. بارخ

؟ ناخ دوسح _ارچ

. دنابسچ ش هنت وهب درشف ار مرمک



دموا یا هدرم هنن هی ،هگا هامیرپ متسین دوسح _

شرس مشوهنبالیی یم یبصع هن تیراگتساوخ

زیمآ تملا وسم سکلیر یلیخ و مرآ یم شریگ . مرآ یم

و کیک شرب هی شاهاب و شراک رتفد مروت یم زور هی

حیضوت ییاهزیچ هی شارب زیر زیر منزو یم وسرپسا

شور یتشاذگ تسد هک هرتخد نیا هک مگ مد،ثمالیم یم

اب رابدص هصخش هب مدوخ و دوب لج نومسآ داتعم

و هروخ یمن بآ شزا ممشچ مزاب و مداد شکرت تافاکم

شدوخ زا فرط هگا هتبلا ت. هچاپ وت ندرک یباسح

حیضوت شارب مه هگید لئاسم یرس هی داد نوشن تمواقم

،ریخ ناج هامیرپ تسین تداسح شمسا مد.انیا یم

ماوخ ،یمن هنودب ور یچ همه دیاب فرط .نوا هیهاوخ

. هشاب جاودزا رد بیرف

ظفح ار مدوخ رهاظ اما مدوب راجفنا ردحلا نورد زا

ار شیاه تسد . دندش یمن وحم میاه هدنخ و مدوب هدرک

دز: بل نانز دنخشین و درک میاه هنوگ لفق

.هب مناخ هامیرپ راین رد یزاب قلم یضاق شیپ تقو _چیه



یم دایرف ور تصرح هراد ت هرهچ . نزن دنخبل مه روز

هنز.

متفگ: و داتفا شیاه تسد . مدیشک بقع ار متروص

تباث همه شیپ وت یراد دآ.زار یم رب تزا منود _یم

ینزب مراگتساوخ هب ور اه فرح نوا تقو س.نوا هدش

؟ هسر یم وت هب یچ

تفگ: دادو هدرن شارهب هیکت هرابود

رتخد هچ وت نمهفب تاهراگتساوخ ی همه نک رکف _بخ

لثم و هریگ یمن ور وت سک چیه هگید ، یتسه یدرز وت

مش یم روبجم رس .رخآ هشوگ هی یتفا یم لوجنب سنج

. هریخ نم تین تروص ره رد ینیب .یم تمریگب مدوخ

.اب مدرک زیر مشچ و مدش کیدزن هبوا یمدق نم رابنیا

: مدیسرپ تنطیش

؟ ینک یم یراگتساوخ مزا یراد _



هب بیجع دشووسملا هدوشگ مهزا ش هرهچ

حیرص . تفرگ ار میاه هناش هتساوخ ادخ .زا تسشن شلد

تفگ: شغ لغو ویب

شیپ و متفیب هرود نم هکنیا یاج هب هیراک الهچ .صا _هرآ

نکو یمناخ تدوخ مدب. داب هب ور تا تیثیح نوا و نیا

دقع شدعب هش. مومت هام هس نوا نک،ات شدر دموا یک ره

یشاب یگشیمه ماوخ طالق!یم نودب دقع ،اما مینک یم

نم! اب شندرک یضار شابن مه نامرآ منارگن . هامیرپ

تخرد ارهب مهاگن ضبقنم یکف اب هدروخ واج مدش رِس

هککال دش روط .هچ متخود طایح هدروخ سیخ و دنلب یاه

رد ار تمی دشومال یدج یا هعفد هی زنط نحل زا شم

. تخیر کالشم یاهتنا

ارم مدرک یم رکف مه زونه ، دوب هدرک مریگلفاغ دادرهم

: مسرپب متسناوت طقف و دیبوک .مبلق تسا هتخادنا تسد

؟ تومع رتخد _



رهم ورپ دیشک ما هتفرگ من یاهوم حطس یور یتسد

درک: همزمز

. تسین یدج نیلیاش _

مدز: بل شوشم

؟ یتحار نیمه _هب

ش هنیس ارهب مرس و درک حتف ار میاه هناش شیاه تسد

مشوگ شبلق یاه شبوک زیگنا ولد نوزوم متیر . دیبسچ

درک: همزمز ساسحا رُپ دادرهم و درک شزاون ار

یدج میگدنز وت نوش مودک ،چیه تقو _چیه

مودک .ره مدوبن نداد همادا و ندنوم .مدآ هامیرپ دندوبن

. دنتشاد ور حرفم رذگهر هی مکح نوش

تخاون مرمک یور یپ رد یپ یناج مک یاه تشم و دیدنخ

تفگ: امن مولظم و

...همه یدوب میگدنز ی هطقن نیرت یدج .. یتنعل یوت _اما

اب هامیرپ هنک تتنعل ..ادخ دیخرچ یم وت روحم لوح یچ

! یتخادنا ممشچ زا ور یتلم هی تِشُک دادرهم ی هبذاج نیا



یم ادخ و مدوب باوخ اال متحا . دوب هدش خسم منت مامت

مناماسب ان یاه باوخ نایم عونت یمک تساوخ

نانز دنخبل و متشادرب ش هنیس یور ارزا مرس دنک. داجیا

متفگ:

فرح طسو یتح . هتفرن دازیمدآ تمههب عالهق زاربا _وت

؟ ینک یم نیرفن و ید یم شحف تمه هناقشاع یاه

.بل دیشک ارباال مرس دزو ییامن نادند باذج دنخبل

مرس یور یزیر یا هسوب . دنابسچ میاهوم ارهب شیاه

: دیسرپ هتسهآ حتلا نامه ورد دناشن

؟ هامیرپ ینوم یم مرظتنم _

اضف هکهب یتفاطل دوجو اب ناراب یسیخ دش. خیلا ملد هت

و مدیشک سپ ار مرس . دوب هدرک دوب،کالهفما هدیشخب

: مدیسرپ هدزمغ

مزا و یرب یاوخ یم مزاب ؟ دادرهم یر یم یراد _اجک



یش. رود

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۰۴_ تراپ #

. دیخرچ اه هدرن تمس نم هب تشپ و دیشک یقیمع سفن

یش یم گنتلد هک ردقچ ره .وت مراذب تاهنت ماوخ _یمن

سح منوخ و تشوگ وراب سح نیا رتشیب ،نم

یم ،طقف تسین ینتفگ شمه تلع ، مرب دیاب منک.اما یم

زاب مه زا ور روک یاه هرگ همه نومندش یکی لبق ماوخ

نودب و عیلا یگدنز هی یتخس و باذع همه نوا منک.دعب

یروج متشگرب یتقو مراد تسود . هامیرپ هئوت قح هغدغد



هب ترکف مه یا هیناث یتح هک منک رپ ور تاه هظحل

یشاب مراظتنا مشچ مگ .یمن هشن هدیشک هتشذگ یاه یهایس

هیضق مدموا مزاب دشو تمسق هگا یلو مدرگرب هشن دیاش

و هرصبت چیه نودب هش یم یمسر نومدقع ی

.ملا یدوب مدوخ مشیر خیب مشلوا زا یا!وت هکراتم

هب هگید رفن کی هکنیا هب ندرک رکف یتح ، هامیرپ یمدوخ

ور تدنلب یاه موژه هشکب تسد یباتهم یاه هنوگ

ور زور نوا یلو مریمب حیجرت س، هعجاف هنک شزاون

. منیبن

دش.زا وحم ناراب تارطق نایم و دیکچ م هنوگ زا یکشا

هکهب شتسد یور ار متسد و مدش کیدزن هبوا تشپ

. متشاذگ ، دوب دنب هدرن

ور طابترا لقادح یر؟ یم اجک دادرهم ینک یم منارگن _

یجاح هعفد هی وت .هخآ هشک یم ونم یربخ .یب نکن عطق

یتح ادخ هش.هب یمن تزا یربخ و هکم یر یم یجاح

ما. یضار مه هداس کمایپ هبهی



منییاپ بل یور شتشگنا .رس دیخرچ متمس و درشف ار متسد

تفگ: هنارگ اوغا دشو هدیشک

معط شوخ و خرس رانا نیا ندرک هزم قشع هب سرتن _

شمعط هک یرخآ راب زا ینود .یم مدرگ یم رب هدش مه

؟ هرذگ یم سلا جنپ مدیشچ ور

هب مدوجو رد ار تلا جخ و مرش جوف جوف شا ییاورپ یب

مدز: وبل مدرک یفیرظ .مخا دروآ رد نایلغ

هدب. ور مباوج دادرهم ورن هرفط _

گنر شتشگنا .رس دروآ نییاپ مبل یور ارزا شتشگنا

رورش . دوب هدش خرس یرژمبل هطساو وهب دوب هتفرگ

. دیسوب ار شتشگنا ورس دیدنخ

یطابترا تاهاب هام هس ود نیا وت منوت یمن هامیرپ _هن

یواکجنک و ینارگن . هتدوخ عفن هب نک رواب . مشاب هتشاد

یم .لوق مدرگ رب تشیپ رتدوز نک اعد و راذب رانک ور

تارب ور یچ همه و هنومن یقاب یا هتفگان فرح مد



یم دوز یلیخ مه هام هس ود نیا شاب نئمطم منک. فیرعت

رمع کی و مینوم یم ام شدعب وداب. قرب ،لثم هرذگ

. نومندش یکی ینیریش

میاه کلپ ندرشف اب .اما دوب هدشن فرط رب میاه هبوشآ لد

. مدرک دییات ار شیاه فرح

نامرآ هکنیا یخلا هب دشونم دنلب ملیابوم یوژ یادص

ش هحفص . مدرک جراخ مبیج ارزا ملیابوم هچاپتسد دشاب

ار .مایپ دوشن سیخ ات متفرگ شلباقم یتسد و مدوشگ ار

. دوبن نامرآ . مدوشگ

سرت ایند کی دزو مشتآ کمایپ دش.مجالت هراپ ملد دنب

رد هرابود و مدرک شلفق تشحو .اب درک زیر رس ملد ارهب

: دیسرپ و درک مهاگن کوکشمدادرهم . مداد شله مبیج

؟ دوب _یک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۳۰۵_ تراپ #

مدوخ دوز یلیخ ، دوب هدش نیگنس ما هنیس رد سفن هکنیا اب

متفگ: غورد وهب مدرک روج و عمج ار

. مینیبب ومه نوریب میرب ادرف تفگ .یم دوب سگرن _

یور هب نم لثم مه وا دز،اما جوم یروابان شهاگن رد

تفگ: و درواین شدوخ

تسد وت راذب ور شتسد اه. هیبوخ رتخد مه سگرن _

یروج نیمه نامرآ ، هامیرپ امگ یم تهب مراد . نامرآ

مزاب ادرف سپ ادرف مه. هب هزیر یم شخم ، هنومب بذع

تسد هشاب مرگ شرس راذب هدب شنز هش. یم رش نومارب

. هرادرب ام لچک رس زا

هتفرگ و مدیدنخن حلا نیا دنک،اب یم یخوش متسناد یم



متفگ:

تعاب تقو چیه .نم هئاویش هب قلعتم یگدنز هنوخ _نیا

اویش هک نم رظن .هب هشب شنیزگیاج یسک مش یمن

تخس شارب تقیقح نتفگ .طقف دوبن یندوشخبان شهانگ

طقف ور ونیا دوب انگنت و راشف تحت رمع هی اویش . دوب

یم کرد مدیشک یرد هبرد و یتخبدب سلا نیدنچ هک ینم

منک.

تفگ: و دیشک ار متسد

ام نامرآ میتسیاب اجنیا مه هگید هقیقد وت.هی میرب هشاب _

. هشک یم مه هاگشیامزآ ورات

: مدیسرپ هدز ناجیه شنتفر ولبق مدرک یمخا

لوبق ترظن .هب مراد روکنک هگید زور ود یکی دادرهم _

مش؟ یم

نانیمطا نحل واب تفرگ شنیتسآ رس اراب شتروص یرت

تفگ: یشخب

هک روکنک ، یتسکش ور تدایتعا لوغ .وت ملپخ _هرآ



یش. یم لوبق منئمطم .نم تسین یددع ششیپ

دادرهم رخآ ی هظحل مدش. کیدزن رد تمس دزو یمسبت

واکجنک . دنادرگزاب سارت تمس هرابود و تشاد ما هگن

تسد تسد یلک دعب دادرهم هرخ وباال مدرک شهاگن

تفگ: ندرک

. هامیرپ یروخب مسق ماوخ _یم

یچ؟ هب _مسق

ماوخ .یم مدرک یلمع و مدروخ مسق تنوج هب نم هتدای _

. یروخب مسق نم نوج مههب وت

: مدرک همزمز همهاو و کش اب

یچ؟ _هب

ش هلمج هک دیسرت .یم دروآ نابز هب یتخس ارهب شفرح

تفگ: اسران و درک ود ود شمشچ کمدرم دنک. متحاران

کاپ یطیارش ره تحت مدرگ رب هک ینامز ات روخب _مسق



اهرب یرامرهز نوا تمس هرابود هک هدب .لوق ینومب

. یدرگن

هریخ دزو یمارآ دنخبل . دوب نیمه مه مدوخ ی هتساوخ

: مدرک اوجن شگنرشوخ و نابرهم یاه مشچ رد

تدوخ نوج هب .مسق دادرهم منومب کاپ مروخ یم _مسق

. همیگدنز ییاراد نیرت شزرا هکاب

و تفس .ارم تشادرب زیخ متمس دشو رپ شیاه مشچ

ش هتفرگ یادص اب نامزمه و دیشک شوغآ هب تخس

درک: همزمز

می. یرپ هش یم گنت تارب _ملد

لثم مه ونم مداد وا لد هب .لد داتفا مه یور میاه کلپ

رطع ردقچ . مدناچیپ شرمک رود ار میاه تسد شدوخ

سح رد ما هتفرگ رگ نت .مامت دوب ریذپلد و مرگ شنت

ار، شرطع مدرک یعس دشو مخالهص هسم وال ییایوب

تاقوا منکورد تبث منهذ رد ار همه و ار،همه شیامرگ



و بسچلد یاوه نیمه یتح منک. هرود راب دصاه شندوبن

و دوب ام یگدادلد و یرارق یب دهاش هک یناراب کنخ

. دیراب یم نامیور رسو رب هنادنمتواخس

میارب ناراب شزیر هشیمه ، مدوب اوه ینیا هتفیش ردقچ

ال .صا دوب مشوخ تارطاخ ی هدننک یعادتو نمی شوخ

و سیخ یاوه نیمه ناغمرا مه دادرهم نیمه

ورب دیراب یمن ناراب هوک لد رد زور نآ .رگا دوب یناراب

هصق دیاش تفرگ یمن ار میاه تسد دادرهم یگدنزغل رثا

نویدم ، هدادلد .ِنم تفرگ یمن رس هاگ چیه ییادیش ینیا

تارطق شزیر نیمه زا دادرهم ندوب و مدوب اوه نیا

. متشاد ناراب ی هداس

قاتا دراو و میدنک لد مه زا دوب هک یتنحم ره هب هرخ باال

ار دادرهم تسد . دوش هدوشگ قاتا رد هکنیا زا .لبق میدش

اهتنا هب شندوب مک .مک مدنادرگ شرب مدوخ تمس و متفرگ

و درک مهاگن بیجع . دوب تخس ندنک ولد دیسر یم

: دیسرپ

هدش؟ یزیچ _



و مدز ایرد هب لد هرخ .باال تخادنا لگ میاه هنوگ

یتخس وهب متخیر مرش قرع . مدیشک نییاپ ار شتروص

و مدیسوب قیمع . مدنابسچ شسیخ یناشیپ ارهب میاه بل

. مدیشک بقع ار مرس

: مدرک همزمز شعترم و مدیشک ریز هب یهاگن تلا جخ اب

. مترظتنم درگرب .دوز دادرهم شاب تدوخ بقارم _

یم نوریب قاتا زا هکیلا وردح درشف رهم اررپ متسد

: دیسرپ هنوگ نارگن ، میتفر

کردم ؟ ملپخ یدزن رهُم مینوشیپ یور رژتهک نوا _اب

و محر هنک،نوا یم ما هراچیب نامرآ هنومب یقاب مرج

هنک. یم منوریوآ خیم راهچ زا هرادن تورم

نانک چپ وچپ مدرک بترم ساوسو اب میور رسو یگتفشآ

متفگ:

باسح نامرآ وزا یدش عقاو مولظم وت هک مه ردق _هچ

! یرب یم



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۰۶_ تراپ #

* * *

مدش، هریخ ملیابوم تعاس وهب مدناخرچ رس یدنت هب

لخاد اهار غرم مخت . متشاد تصرف یتعاس کی زونه

.هکت تساخرب ناشزلو و زلج یادص و مدناکش غاد ی هبات

زیم یور کچوک دبس لخاد و مداد شرب اهارمه نان

. متشاذگ

هکاب مدوب اه ناجنف لخاد مد، هزات یاچ نتخیر لوغشم

دنتو هک دش مردارب هجوتم دمآ، هناخ زاسنلا هک ییادص

دور. یم نامتراپآ یجورخ رد تمس زیت



ادص اج نامه وزا مدش ،مخ متشادرب زیخ رتناک تمس

مدز:

. مدرک رضاح هنوحبص ایب یر یم اجک نامرآ _

لا چخی رد نم روضح هب هجوت نودب دش. هناخزپشآ دراو

و تسب ار لا چخی .رد دیشک رس ار بآ یرطب و دوشگ ار

.اب تخادنا زیم یور طاسب هب یلا مجا هاگن مشچ ریز

: تفگ مکحت

. مروخ یمن هنوحبص _نم

ریگلد هتشذگ بش ی هیضق رس هک متسناد یم

نامه زا هک دوب شوخ حملا یردق هب زورما . دشاب یم

نامسآ رد مدرک یم سح مدش هدنک متخت زا هک یا هظحل

و یداش تسناوت یمن یزیچ منک.چیه یم ریس اه

. دزیرب مه ارهب مزورما یشوخرس

و مدش نازیوآ ش هناش زا هرابکی .هب مدرب موجه شتمس

. مدیسوب رادشک و قیمع شار هنوگ

همه نیا هک .نم نیشب ایب منک یم شهاوخ شاداد _



. مروخب منوت یمن ییاهنت ور هنوحبص

ارهب شیاه نادند دزو سپ ش هناش رس یور ارزا متسد

: تفگ رشت واب تفرگ یسفن یصرح درک. دیلک مه

وت یشقن الهچ صا ؟نم شاداد مودک _

دوخ ؛رس یدرک لمع دوخ رس هشیمه . متشاد تیگدنز

یاپ ندرک یاضما یارب یتح و یدرک تقوم دقع یتفر

لوپ یهی هکس ونم و یتخادنا ور تاباب شهب هقرو

، یتفرگ طالق تدوخ هساو یتفر مه دوخ رس . یدرک

وطاالیع! تروشم نیرتکچوک نودب

نیرتکچوک و دوب هدش یوزنم و درس اهزور نیا

تمس ار شتسد . درک شیم هدرزآ هتساوخ ان یعوضوم

: متفگ هنایوجلد و مدیشک زیم

ور ترکف متساوخ ،یمن یراد قح اعقاو نامرآ شخبب _

یعفن چیه تیمرحم نوا موادت نک رواب منک. لوغشم

. تشادن



: تفگ و تخادنا یاباال هناش هلصوح یب

هدش. مرید یلیخ مرب نم یتحار روج .ره هشاب _

مرازآ دوب تقو دنچ هک یعوضوم . متفرن رانک شلباقم زا

: مدروآ نابز هب دیدرت اراب داد یم

هنوخ شینودرگرب یهاوخ هش.یمن یم یچ اویش شاداد _

؟

وطالین اتبسن ثکم ودعب درک مهاگن دولآ مخا و هریخ

: تفگ

هگید مدب. همادا نز نوا اب هگید هلا .حم هجو چیه _هنهب

هام هس ود مزا اهتنم هش. یمن فاص شاهاب ملد تقو چیه

مدوخ هشن یربخ شزا ،هگا ییادج هساو هتساوخ هجرف

منک. یم مادقا ییادج هساو امسر

.هب مدیشک بقع ار یلدنص هناسویام و مدش خیلا رکپ

و تشادن ینازیم ی هلصوح حلاو بشید ثحب رطاخ

منهذ رب یا هلمج اوه .یب دروآ شفرح هب رتشیب دش یمن



: مدیسرپ هلصاف دشوبال یراج

رس وهی قشع همه نوا روطچ ؟ یرادن شتسود ینعی _

؟ نامرآ یدوبن شرظتنم سلا دنچ هگم . دیشک

یب ار ووسملا تخادنا متمس یا هدنزگ هاگن

: مدرک رارکت هنارصم ونم داتفا هار .هب تشاذگ خساپ

؟ نامرآ یدادن ور مباوج _

هاتوک ددرگرب متمس هکنیا نودب و داتسیا تکرح زا کالهف

: تفگ

ور ینم هداس و کاپ قشع شزرا هن. هگید یلو متشاد _

. هشیمه یارب منک یم شنفد منهذ وت مراد . تشادن

ار ورمین فصن و متساخرب یلدنص یور زا زکرمت یب

کمن شیور یمک . مدیچیپ نان زا یگرزب ی هکت لخاد

مداد شتسد ار مدش.همقل کیدزن هبوا تشپ وزا مدیشاپ

: متفگ و



ریسم ات ریگب ونیا لقادح . یدروخن مه ماش هک _وت

. روخب سوبوتا هاگتسیا

زور وره دهدب همادا هنوگ نیا نامرآ تساوخ یمن ملد

و دوب هدروخ یدب تسکش یگدنز .لوا دوش رت یوزنم

رد بآ زا وتخیلا روج دب شا یگدنز هارمه

رطاخ حاالمههب نیمه هکات متشاد .متح دوب هدموا

ار شندش ناریو دایز و دوب هدرک رهاظ ظفح نم تیعضو

دنچ ودعب دوب وا یاج یسک ره هن رگم ، دروآ یمن ور هب

ولد ریگلفاغ تخس هنوگ نیا راظتنا و یگدادلد سلا

شنارگن . دنام یم اهاو نیا زا رتدب دش،دیاب یم هدرم

بوج کی رد مردام اب شبآ و دوب اهنت دح زا شیب ، مدوب

زا مادک چیه و دنتشاد لک لک ابمه مادم . تفر یمن

هام دنچ رگا متشاد ار نآ .میب دندرب یمن باسح یرگید

یرتشیب یگدرسفا ، مراذگب شیاهنت منکو جاودزا رگید

ارهب شیاه اذغ مه االشن نیمه . دوش شریگ نماد

هب دسرب هچ دروخ یم نایم رد طخ کی نم رارصا



راگزور روک و توس ی هنوخ نیا رد ییاهنت هک یزور

. دنارذگب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۰۷_ تراپ #

ارهب مدوخ نیچرواپ و مدش هناحبص فرص یخلا یب

یس هشوگ ی هدیشک و گرزب یاه هرجنپ

تسد ارهب گنر دیفس ی هدرپ ی هشوگ . مدناشک نلا

نامرآ نتفر تباب زا هک مدز.یخملا شرانک یمک و متفرگ

رس ارهب ما هعنقم و وتنام و متفر قاتا تمس دش هدوسآ

روج و تفج ار مکرادم و مدیشک متروص هب یتسد . مدیشک



. مدرک

زورما متشادن تقو روکنک ی هسلج ات رتشیب زور ود یکی

لماک ار مکرادم و مدز یم رس تن یفاک هب دیاب

هرابود مه زاب موش جراخ قاتا زا هکنیا زا .لبق مدرک یم

مامت اب قاتا .نیا متخود مقاتا ارهب مقیمع هاگن هراب دنچ و

میارب شرطاخ ردقچ بشید زا شا یکچوک و یگداس

متخت یور اه تعاس تساوخ یم .ملد دوب هدش زیزع

میسرت منهذ رد اهراب ار بشید بسچلد تارطاخ و منیشنب

رون هککال مه سارت . باهتلا و یگزات نامه منک.هب

جک اجنآ ارهب مریسم اهراب حبص زا ودوب هدش ما یمشچ

ار متسد اقیمع و مدوب هتشاذگ مه یور مشچ ، مدوب هدرک

دادرهم یاه تسد در شاک . مدوب هدیشک شیاه هدرن یور

چیه شبسچلد یاه هسوب و شیاه سفن مرگ ی هحیار و

دش. یمن وحم ابرلد لیطتسم نآ رطاخ زا تقو

هب عورش یبوخ وحلا سح واب متسب ار طایح گرزب رد

ناراب زا یراهب فیطل و کنخ یاوه . مدرک یور هدایپ



یم رتهب نادنچ دص ار وحملا دوب هدنام اج هب بشید

باوخ نیرت مارآ اه سلا دیاش اهوای هام دعب بشید درک.

باوخ نآ زا رت نیریش یتح . مدوب هدرک هبرجت ار مرمع

یندشن مامت یاهدرد دوجو ،اب دادرهم یوالی رد هک ییاه

دش. یم دنب شیاهوزاب یور حبص مرس،ات ما

یلیخ و دوبن غولش نادنچ حبص لوا تن یفاک هناتخبشوخ

ار تن یفاک نیمز ریز یاه .هلپ دنتخادنا هار ار مراک دوز

راهن یارب کاروخ و یزبس یمک هار ورس مدمآ باال

راهن یارب هک مدرک یم رکف مدوخ اب متشاد . مدرک دیرخ

نامرآ هک هس تعاس ارات متقو هنوگچ و مراذگب راب هچ

ملیابوم گنز یدولم یادص هرابکی منک،هب میظنت ددرگرب

دش. دنلب

ارزا لیابوم و مدرک اجب اج متسد رد ار دیرخ یاه هتسب

نیمه بخ ،اما دوب سانش یان هرامش . مدرک جراخ مفیک

نوکیآ و متفرگ یتارج ، دوبن یکی بشید ی هرامش هکاب

و متشاد هگن مفتک و شوگ نیبام لیابوم . مدیشک ار شزبس



. مداتفا هار هب

. دییامرفب _ولا

تشپ ش هدننک هرجزنم و هرکن یادص هلصاف بال

: دیچیپ طخ

سام نوا یداد راختفا بجع .هچ مناخ هامیرپ _سالم

! یداد باوج ور کسام

هب هچوک نیبام و دندرکن یرای میاهوناز . مدرک یهت قبلا

هنایشان و شعترم . مداد هیکت یتینارگ راوید

: مدرک همزمز

. یتفرگ هابتشا _

ار مشوگ ششدنچ و هیرک یاه ههقهق یادص و دیدنخ دنلب

. درک نزوس نزوس

وجک هابتشا رسای راک .وت نوج رتخد _هن

ور! یرپ ِهامیرپ یتدوخ ِدوخ . تسین یمهف



. مدرب ارباال میادص ترفن اب

؟ یدش محازم یاوخ یم یچ یچ؟ هک _بخ

: تفگ و درک ثکم

راک وت متسد نم ینود یم هک .وت مرادن یدب یدصق _

. هریخ

گرم دش، هدنز منهذ رد انوم مدز.دای یکاندرد دنخزوپ

. تخیر ورف مبلق ی هشوگ یزیچ . شکاندرد

. مرادن هفاضا تقو .نم نزب ور تفرح _

مه کمایپ وت بشید ؛ مولک صلخم . مرادن یصاخ فرح _

ور تفمای لوپ همه نوا .نم تراکرس درگرب متفگ تهب

نم .وت شور مبآ وهی یروخب هک مدادن تهب شیپ شیپ

! مناخ هامیرپ یراکهدب

: مدیرغ راجزنا اب

.ماپ متسین میدق مدآ نوا هگید .نم رادرب مرس زا تسد _

چیه مه .ابوت مدیشک نوریب یتبکن یگدنز نوا زا ور



یرگ یجنایم اموت طابترا ی .همه متشادن یرشن و رشح

کاخ راورخ هی ریز هکاالن دش.منوا یم خالهص انوم

؟ یاوخ یم منوج زا یچ تدم نیا .دعب تسه

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۰۸_ تراپ #

: دیدنخ شراد گنز یادص مهابنآ زاب

فاص حاالحاالاه نم اب تیهدب وت نوج رتخد هگید _هن

یزیچ نم شیپ نک.وت رکف بوخ هش. یمن

ی هرتخد نوا .رگا یدرک اضما هتفس .یلک یراد ورگ

حاالهک یلو درک شیراک دش یم دیاش دوب هدنز هرایتپ



دیاب وت هدنوم نیمز ور شاهراک همه و هدش روگ هب روگ

ور مداهنشیپ ینوت یم هتبلا . ینک رپ ور شاج

ور تاه هتفس شقوف منک یمن ترابجا دایز . ینکن لوبق

و راز ؟لک هردقچ نوش غلبم هک ینود .یم مراذ یم ارجا

و فاص ینوت یمن یشورفب مه تیگدنز

ایب مدآ هچب لثم و شاب یبوخ رتخد .سپ ینک نوشفوص

. نوج هچب تراکرس

تسد نیب زا میاهدیرخ و مدش سح مدش.یب درس . متفر او

رد یقمر مه مدوخ . دندش نیمز شخپ ما هدش تخرک یاه

رُس ما هدش وپال شخپ یاهدیرخ نامه رانک و دنامن منت

: مدیلا حلان .یب مدروخ

هرب ممرس .نم یفرط هچب اب یدرک رکف . یضوع وش _مگ

یور ورب .سپ مدرگ یمن رب وت لا وتوثما شیپ تقو جیه

. سیونب یراگدای هگید ی هدرم هنن هی راوید

دش: رت یدج شنحل



یم تسار مش. یمن تمحازم هگید هشاب . سایروطنیا _هک

پیت شوخ شاداد غارس هش.مرب یمن مرگ یبآ وت زا یگ

ور لوپ نیا ییاج زا هنوت یم نوا منیبب تا. هنوش راهچ و

ی همه لوپ اب یشب تفتلم مگب منیا هتبلا هنک. روج مارب

تزارد نوبز تسود نوا هش.حاالهک یمن لح ارجام

ور شاج ور هدنوم یقاب هام هس ود یایب دیاب وت هدش طَقَس

رسای هر. یم مه وت نومه کال یروج هندب رگم . ینک رپ

. تسین دروخرب شوخ و نوبرهم ردقنا مه هشیمه

زا کانبضغ و مدرک دنب ما یتشپ راوید ارهب منازرل تسد

میاه هقیقش و تفرگ یم شتآ مدوجو .مامت متساخرب یاج

ناوت رد هک ییادص نیرخآ .اب دوب هتفرگ ضبن تدش هب

مدز: دایرف نفلت تشپ متشاد

دحاو و دحا یادخ !هب ردپ یب وش .هفخ یضوع وش _هفخ

تسد نیمه اب مرآ یم تریگ مدوخ هسرب مشاداد هب تتسد

شدای هچب هک یرتخد نیا ینودب ات منک یم تا هفخ ماه

یم گنز مهب ییور هچ .وتاب هزغمرخ ردقچ ینک یم



ور انوم مسا تیمورح و فیثک ناهد نوا اب روطچ ؟ ینز

ور شرس وت ممنود یمن ینک یم .یخلا یرآ یم نوبز هب

یم مه یزاریش ظفاح هجاوخ یتح تخبدب . یدرک بآ ریز

ای ینزب گنز هگید راب .هی یدروآ باال یدنگ هچ هنود

مشاداد نمو هساو تا هدیدنگ رس ووت یدب کمایپ یتح

همه ور مدنب یم مشچ انوم نومه حور هب یزیرب حرط

یم هریاد طسو ور زیچ همه و یرتن مرکال یچویم

. مزیر

یم .ملد تخوس یم تخس میولگ و دیزرل یم تدش هب منت

شمنک. هکت رازه و منابوکب نیمز ارهب ملیابوم تساوخ

یراد فیرشت یسرخ باوخ وت یدایز _

هدرزآ ور مرطاخ تاندرک کیج کیج . ولوچوک رتخد

روج ودب مرآرد لا گنچ هنک یم مکیرحت طقف هنک یمن

نوا هک وگب و یرتن کال ورب تسین یکاب منک. تراکش

نودب منیا ،یلو مدرک هفخ نم ور تا هزره تسود

ور تراظتنا یرتن وتکال یبوخ ییاهزیچ

ش عقوم اتهب منک یمن زاب تارب مه شتایئزج . هشک یمن



یش! زیارپروس

هدنرب و زیت رجنخ هب لا غشا قوب یادص دشو عطق سامت

نیمز یور هتفر .او دور ورف مبلق رد هتسویپ هک دنام یا

یمن و متشادن یباسح و تسرد ساوح و شوه . متسشن

فرط مادک زا هناخ ریسم ال منک.صا راک هچ دیاب متسناد

؟ دوب

یم هدرشف ما هدرک قرع و غاد تسد رد نانچ مه لیابوم

توس راو هناوید مزغم و دیسر منهذ هب یکانلوه دش.زیچ

!!! سگرن ؛ دیشک

ار مدیدج طخ ی هرامش . دوب شدوخ ،راک یضوع سگرن

راک هک متشاد .متح تشادن سک چیه سگرن زج

. دوب شدوخ

ان نیمز یور وزا مدز میاه هلیسو هب یگنچ هدز نونج

رد یمیظع ناشف شتآ . مدرک ناشروج و عمج طلسم

هدنز ار سگرن کش .یب دوب ندرک نایلغ ردحلا مدوجو



.. متشاذگ یمن

_ما هدازیرپ #
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ان نیمز یور وزا مدز میاه هلیسو هب یگنچ هدز نونج



رد یمیظع ناشف شتآ . مدرک ناشروج و عمج طلسم

هدنز ار سگرن کش .یب دوب ندرک نایلغ ردحلا مدوجو

. متشاذگ یمن

منازرل تسد واب متفرگ شوغآ رد تفس ار میاه هلیسو

دیاز ترارح و مدز یم سفن سفن . متفرگ ار سگرن هرامش

مود و لوا دش.قوب یم عطاس میور رسو زا یفصولا

هنافاکشوم سگرن ی هتشذگ سلا راهچ یاهراتفر و دروخ

تفوطع ورپ زوسلد ارهاظ . تفر نیب هرذ ریز منهذ رد

نمو هناخ هیارک تخادرپ مه زور هی رگا یتح اما دوب

هکات درک یم هباپ یا هگنش ملا نانچ دش یم رید انوم

روج ار لوپ نآ هدش مه نیمز ریز زا هدش روط ره شبش

اب غاب رد دادرهم نمو هک یبش دور یمن مدای زونه . مینک

متشگزاب هناخ هب هتفشآ و ناریو شبش و میدش وربور مه

داد متسد هب رد مطاسب دنبو درکن ار حملا تاعارم سگرن

مدرک یم روصت هک مدوب هداس ردقچ . تساوخ ار مرذع و

یزیچ وره دراد ریفوت انوم اب ندرگ رسو دنچ سگرن

اب یگدنز راشف و تیدودحم دنک. یمن هلماعم لوپ اراب

ارهب ناش تسود یا هناهب ره هکهب دوب هدرک هچ اهنآ



! دنتخورف یم یکدنا یاهب

و مارآ یادص دشو هداد خساپ نفلت دیسر هک مجنپ قوب هب

: دیچیپ طخ تشپ سگرن یامن یمیمص

ور تدوخ روکنک هساو ربخ ؟هچ یبوخ هامیرپ _سالم

؟ یدرک هدامآ

: مدیرغ یا هدش لر تنک مشخ واب مدیزگ تدش ارهب مبل

یشورف مدآ یاتسود هک ینامز ات مرس وت هروخب روکنک _

مشوگ و شوه منکو لیطعت ور یگدنز دیاب مراد امش لثم

. دیشورفن یتمیق هبهی ونم مد ره هک منک عمج اج هی ور

یم ریحت هب رهاظت هکنیا ای دوب هدروخ .اج درک ثکم

! درک

: دیسرپ ددرم و هتسهآ

! یشورف مدآ مودک هبوخ ؟حتلا هامیرپ یگ یم _یچ

یرذگهر . مداتسیا تکرح وزا متخادنا فارطا هب یهاگن

رد میادص متسناوت یم تحار و دوبن دنلب ی هچوک نآ رد



مشخ و ترفن .اب مراذگب ش هساک رد شقح و مزادنب مرس

: مدیشوج

ت هلصوح حلاو سگرن ربب ور تادص _

هک متسین رامخ مزاب و هبوخ حملا هناتخبشوخ . مرادن ور

. نیدب طبر نم دایتعا هب ور نوتدنگ ره

یم هچوک توکس رد روج دب میاهدایرف دادو یادص

: دیسرپ تقاط ومک تفشآ رب مه سگرن راب .نیا دیچیپ

ووت متسیاب فاص فاص هک متسین راکیب . هامیرپ هیفاک _

وور کر متسین مه شوهاب . ینک تبحص هتسب ور شمه

متسه راک طسو نک، شمومت نزب ور تفرح تسار

دیاب هگید تعاس مین اه.ات هلپ هار وت مدموا یکشاوی

. منزب وگلا مه ور هگید نیج راولش ات لهچ لقادح

مدز. یرواب وان کاندرد دنخزوپ

اه یلا مح نیا هب یزاین هدش ترپ هسیک بوخ هک _وت

؟ رسای هب یتخورف دنچ نم وگب ور نیا .طقف یرادن

وب تسد وت ولوپ نوا دیاش منودب وگب شور هنظم تخبدب



ی هرامش رازه ود نورق هی رس مداد یم تهب متشاد ملا

. یداد یمن طخ تفه رام نوا هب ور نم

یتاظحل دعب هرخ دش.باال رارقرب طخ تشپ یقلطم توکس

هدز وخی درک زاب بل زا بل دمآ وطالین مرظن رد هک

: تفگ

هگید سک چیه وهنهب رسای هنهب ور یوت هرامش _نم

ت هرامش و هنک متفخ رسای هکنیا سرت زا یتح . مدادن یا

دیاب .نم مدوب هدرکن مه ویس هرایب ریگ یشوگ زا ور

مدعب هنوخ مه هک نم رس رب عملا کاخ راک. رس مدرگرب

رارق هگا نم هک دیمهفن ندروخ کمن و نون سلا راهچ

مزونه سلا دنچ دعب مربب ما هرفس رس اه نون نیا زا دوب

مهافتوس راچد نوچ مزا یروخلد . دوبن هلوغیب نوا وت ماج

وزا یراشف تحت منود .یم تزا متسین روخلد اما یدش

. یدروخ وران تبون هب تفارطا یاه یمدآ همه

: دیسر شوگ هب فیعض و تسشن ضغب هب شیادص

ره .هب یدرک یم اوس هیقب زا ور نم باسح شاک _یلو

نیبب نک رکف بوخ و رانک راذب ور یریگ وهقی مشخ حلا



. هراد ور تدیدج ی هرامش یک نم ریغ

ار دیدرت و تهب زا ییایند و درک عطق یتبرض ار سامت

رگید و مدوب تسم و جیگ کاپ . تشاذگ یاج رب منهذ رد

و تقادص یوب سگرن یاهاعدا داد. یمن یرای منهذ

نیمه بوچ یگدنز رد نم رگم بخ یلو داد یم یتسار

؟ مدوب هدروخن اجار یب یاهدامتعا

_ما هدازیرپ #
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ورپ دنلب ی هچوک نآ دنت ودنت مدیشخب تعرس میاه مدق هب



رس زا تسد سگرن رخآ ی هلمج . مدرک یط ار تخرد

یاهدیدهت رطاخ هب رخاوا نیا .نم تشاد یمن رب منهذ

ونیا مدرک یم ضوع طخ مادم ناخ رسای ی هدنهد رازآ

زونه . مدوب هدرک یرادیرخ زوریرپ نیمه ار دیدج طخ

یدیدج یامعم هب هدیسرن ماجنارس هب یلبق یامعم

ی هرامش دوب هدشن تصرف مه زونه یتح . مدروخرب

ارزا مدیدج ی هرامش دادرهم ، مهدب نامرآ ارهب مدیدج

هب رضحم هب نتفر یارب زورید هک دوب هدروآ ریگ اجک

؟ دوب هداد کمایپ مدیدج طخ

مدوخ یدنت یاه مدق اب جیو و جیگ و داتفا نارود هب مرس

زیم یور ی هلصوح یب میاهدیرخ . مدناسر هناخ ارهب

منت زا هدز امرگ ار میاه سابل و مدرک شخپ یروخ راهن

تروص یقیاقد و مدرک زاب ار درس بآ .ریش مدرک جراخ

. متفرگ شریز ار ما هدش نوگلگ

و تروص ومن متسشن شیور مدیشک بقع ار یلدنص



منورد مدیدج یا هلولو مه .زاب مدرک کشخ ار میاهوم

سگرن .ریغ دنام تباث متروص یور هلوح ، تفرگ ناج

زا هک دش یم یهام .کی تشاد ار ما هرامش مه دادرهم

هکنیا دعب تعاس راهچ اقیقد بشید اما دوبن یربخ رسای

کمایپ ی رسوهلک دوب هداد کمایپ مدیدج طخ هب دادرهم

. دوب هدش زبس مه رسای یاه

مه هب یطبر کی امتح و دندوبن فداصت اه نیا متشاد نیقی

یب درک یم اعدا هک یتظلغ نامه هب سگرن .رگا دنتشاد

! دادرهم مه .نآ دنام یم هنیزگ کی طقف دشاب هانگ

ارهب متروص فرط وود داتفا متسد زا هلوح یگراچیب اب

زا یکشا اما مدز یقه .قه تفرگ تسد

ی هراشا تشگنا متسناوت یم هنوگچ . دیکچن ممشچ

دادرهم تمس اهار نظءوس و اهدیدرت

یارب نم یشوخلد و دیما ی همه دادرهم . مریگب هناشن

داد یم ناشن هک یزیچ نآ مه وا رگا دوب یگدنز همادا

. مدرم ویم نیمز یور متشاذگ یم ار مرس دیاب دوبن

شار هرامش هنارصم و متفای زیم یغولش نایم ارزا مفیک



یگتفشآ الب جنم زا ارم تسناوت یم هک یسک .اهنت متفرگ

زا ارم تسناوت یم دادرهم . دوب شدوخ دشکب نوریب ما

هراچ هار هکنیا ای دروایب نوریب یمگ رد ورس کش نیا

هد زونه . دراذگب میور شیپ ، رسای یاهدیدهت هب تبسن یا

یادص مه زاب هک دوب هتشذگن یریگ هرامش زا یا هیناث

هاگتسد " درک هراپ هراپ ار مدیما نامسیر روتارپا سوحنم

" دشاب یم شوماخ رظن دروم کرتشم

ات متفرگ ارباال لیابوم و متخیر متسد رد ار ممشخ مامت

شدوبن دش یم هکت هکت منک.دیاب ترپ یتمس

هب یزیچ منک باترپ هکنیا زا .لبق دوب رتهب

ادیپ ار دادرهم دیاب هدش روط .ره دیسر منهذ

واب متفای زیم یور نادلگ رانک زا نفلت هچرتفد . مدرک یم

ینسم .نز متفرگ ار ناش هناخ ی هرامش ملیابوم

یفرعم ار مدوخ ، دشاب شردام مدز سدح داد. خساپ

: مدیسرپ یزادرپ هیشاح نودب و مدرکن

. مراد مهم راک شاهاب س؟ هنوخ دادرهم _



: دیسرپ هدروخ هکی

.امش؟ تسین _هن

: مداد خساپ یرسرس دیسرن منهذ هب یزیچ

. مراد یمهم .راک متسه نوشاهانشآ _زا

: تفگ لشولو

. هدموین هنوخ ههام .االنود شتسین _

مداد. تروق ار مناهد بآ

؟ نیش یم ربخ اب شزا یروج هچ امش _سپ

داد: خساپ ددرم

هب شدوخ دادرهم . نیدرکن یفرعم ور نوتدوخ امش _هخآ

یشوگ تسه هک ییاج هنز یم گنز ام

گنز شدوخ مینک ربص میروبجم نیاربانب . هرادن نتنآ

. هنزب

: مدیسرپ نیگمغ و هتفر او



؟ تساجک هگم _

دش. ووطالین بیجع یمک شتوکس . درک توکس

. منئمطم ، ینامرآ رهاوخ _وت

. مگب یزیچ متسناوتن و مدش لوه . دیپت مبلق

هک یدرک رکف ،هیچ یریگب رامآ نم زا هک یدز گنز _

بناج هب قح هک یشنز مه زونه هرخسم ی هغیص هی رس

هراد دزمان شدوخ دادرهم . ینک یم باوج نمووسلاو

. شابن شریگیپ . هرادن طبر وت هب تسه مه اجک وره

_ما هدازیرپ #
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هب شیادص تدش زا هک دنابوک مه یور یروج ار یشوگ

یب هغیص خسف ی هیضق شزا هداوناخ .سپ مدیرپ بقع

یدنت متساوخ یمن هک مدوب نوغاد یردق .هب دندوب ربخ

منک. شلوغشم ار مرکف و مریگب لد ارهب دادرهم ردام

وسلاوچیپ ار دادرهم تخس و تفس بشید نامه شاک

. دوریم اجک هک مدیمهف یم لقادح و مدرک یم

دشو هراپ ملد دمآ.دنب رد ادص هب هرابکی هب نوفیآ گنز

ره هک نآ ،میب سپ نیا .زا مداهن ما هنیس یور تسد

دش یم یسوباک دسرب هار زا شیاه هتفس ابنآ رسای هظحل

. مدید یم یرادیب رد دیاب هک

و متشگرب زیم تمس ود وابحتلا مدرشف ار نوفیآ یساش

ان داتسیا هک میور شیپ . دوب نامرآ مدرک شبترم یمک

هب ملد فرط کی دادرهم ینارگن دش. مخ مرمک سوسحم

یم ارجا اهار هتفس نآ رسای .رگا تخوس یم نامرآ حلا

یا هراجا ارمه هناخ نیمه یتح .ام مدرک یم هچ تشاذگ

غلبم نآ مراهچ کی یتح هک مه مردام رادن و راد . متشاد

زا یراسمرش داتفا یم یقافتا رگا طسو دش.نیا یمن



تروص نآ رد متسناد .یم متشاذگ یم ملد یاجک ار نامرآ

ریگ ییاج ینم هقی دزات یم شتآ و بآ ارهب شدوخ

میارب یراک تسناوت یم دیاش . دوب اویش لقادح شاک . دنکن

دهد. ماجنا

؟ یرادن تروص هب گنر . یرپ _هتچ

: متفگ طلسم وان مداتسیا

یلیخ راهن هساو دیرخ مدوب هتفر . تسین یزیچ یچیه _

؟ یتشگرب دوز ارچ مدش.وت هدز امرگ منک رکف . دوب مرگ

نآ .زا درک مهاگن هریخ و درک زاب ار شزولب یاه همکد

زیلا ارنآ حاالمت مامت ما یناشیرپ عقاوم رد هک ییاه هاگن

فرصم مه وزاب مشاب هدرکن اطخ زااپ تسد ات درک یم

. مشاب هتشادن

: تفگ و دوشگ ار شرد . تفر لا چخی تمس

هنافساتم .یلو مدرگ یم رب هدزاود ادرف متفگ هک بشید _

هب تبسن تشوگ هروخ یم دادرهم هب تمشچ یتقو وت



تبرش تارب االن نیشب . هنیش یم رک نم یاه تبحص

یش. رتهب منک یم هدامآ کنخ

مشوگ تشپ ار میاهوم یگف .ابکال متشادن یتسرد زکرمت

: متفگ و مدرک دنب

کبس راهن هی عیرس منم هشاب . یدوب هتسخ تساوخ _یمن

منک. یم هدامآ

نامرآ . مداتسیا باالشی فده ویب متفر زاگ قاجا تمس

هگن ار شرگید تسد داد. متسد ار تبرش لا تسیرک ناویل

: مدیسرپ هرابکی وهب متشاد

؟ هتفر اجک دادرهم ینود یم وت نامرآ _

: تفگ هلصوح ومک دیشک مه رد یمخا

؟ هامیرپ راک یچ یهاوخ _یم

ذفان و متفرگ ار شیوزاب مدش. هریخ شیاه مشچ رد فاص

: متفگ هتسهآ هناسمتلم و



. تسین بوخ حملا ادخ .هب وگب ور شتسار هامیرپ نوج _

کیدزن ارم و تشاذگ مرمک یور تسد دادو ناکت یرس

داد: باوج رت درک.مالمی شدوخ

مرارصا مگب یزیچ منوت یمن .اما تساجک منود یم _هرآ

سپ زا دادرهم شابن یزیچ نارگن . هرادن یا هدیاف هک نکن

دآ. یم رب شدوخ

نارگن رتشیب دیاب طیارش نیا .رد دیزرل مبلق مدز یکلپ

رود مه یسک . دادرهم ات مدوب ما یتنعل یاه هتفس و مدوخ

مدید یم ار اویش دیاب زورما دنک. مکمک متشادن مفارطا و

نومزآ مه ادرف دمآ.سپ یم رب شتسد زا یکمک دیاش

. دربب وب نامرآ متساوخ یمن و متشاد

یا هتسب و مدوشگ ار لا چخی رزیرف مدز. ینیگمغ دنخبل

. مدیشک نوریب تشوگ

رس زا یمک . دوب هناخزپشآ رد زونه نامرآ

هب ملد شنت رپ طیارش نیا رد هک نیا .اب مدیشون تبرش

: مدرک اوجن دوبن یضار شنتشاذگ اهنت



هگید زور هس ود نامام هنوخ مر یم رصع نم نامرآ _

یزور دنچ مرب داوخ یم مزا هتقو یلیخ . مدرگ یم رب

هر. یم شرس هلصوح تساهنت منوا منومب ششیپ

هناخزپشآ زا جورخ وردحلا تفرگ تسد ارهب شزولب

: تفگ

. ورب یلو هش یم گنت تارب .ملد هشاب _

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۱۲_ تراپ #

ی هلپ یور اهار نتراک . دوب هدرک کالهفما مزاب یاهوم

وب مدرک عمج تسد ار میاهوم مجح ی همه و متشاذگ مود



اددجم و مدرک شتفچ هریگ .اب مدناچیپ مرس االی

تسد یور نیمز ارزا نیگنس همین نتراک مدش.ود مخ

نامرآ موهفم ان یادص . متشاذگ مه یور و مدرک دنلب میاه

.رد مدرک دایز ار متعرس و دیسر مشوگ هب نییاپ زا

کون اراب ،رد دوب دنب میاه تسد و دوب هتسب همین یرابنا

مدش. نیمز ریز ی هفخ طیحم دراو و مداد له شفک

تسد تشپ اراب شا یناشیپ تشرد یاه قرع نامرآ

: تفگ نانز سفن و تفرگ

؟ هدنوم یزیچ باال مزاب _

شک و هتسخ سفن و متفرگ تسد هب فرط ود ارزا مرمک

: مدرک توف ار مراد

. ندوب شیرخآ انیا هگید _هن

یاهوم و دوب هدش خرس شتروص دش. قارب شیاه مشچ

: دندوب هدیبسچ مه هب قرع طرف زا شرس

ابمه مینک بترم مکی ور اجنیا نک مکمک ایب .سپ هبوخ _



. همومت راک مینوبنجب تسد باال.مکی میرب

وماکالردژتس مداد ارباال منیج راولش یاه هچاپ

. متفر ورف هار هب ورس عیطم یاهرگراک

هش. یم تعاطا مرورس مشچ _

رادیدپ راب کی دیاش یهام هک یبان یاه هدنخ نآ زا نامرآ

هب یمارآ ی هبرض نوفلس هلول دادواب ملیوحت دش یم

: دنابوک مفتک

ات ،سپ هدوب تدوخ لگ هتسد عاضوا .نیا هتخوس ردپ _ودب

سوه هگید هک هشاب تدای ات مشک یم راک تزا یراد نوج

! ینکن لا وقتنا لقن

لوغشم لد هت وزا متفرگ تسد هب یدنلب هتسد یوراج

نیح نامه مدش.رد یرابنا فک رابغ و درگ ندودز

: متفگ امن مولظم و مدرک رامخ ار میادص

مدنورذگ ور کرت ی هرود نک.هزات ور متاعارم اقآ _طقف

! هدنومن مارب ینوج



دز: رشت نانک مخا و داتسیا تکرح زا راک نایم

دآ. یمن مشوخ اه یخوش نیا زا هک ینود یم هامیرپ _

روآدای هک یزیچ ره هب یبیجع ساوسو . مدیچ رب یبل

نآ هب یسک تشادن لیامت و تشاد دوب، ما یگئشن یاهزور

و متخادنا نییاپ ار مرس مدزن یفرح . دنکن هراشا نارود

مدوب هدز ارهک یدنگ مدوخ ندرک لوغشم اب مدرک یعس

زا هک مردام یادص واب تشذگ یمک منک. یشک ارمهلا

: مدیشک راک زا تسد ود ره دش دنلب اه هلپ یور

هنومب نوتاهراک ی س.هیقب هدامآ ماش باال نیایب اه _هچب

. نیداتفا لوک و تک زا هگید زورما دعب. یارب

بسک دصق وهب مدیشک راک زا تسد هتساوخ ادخ زا

ار شراولش یاه کاخ . متخادنا نامرآ هب یهاگن فیلکت

: تفگ و دناکت

بترم اجنیا منود یم دیعب هگید . هدنومن یصاخ راک میرب _

. هشب تسه هک ینیا زا رت

هدز قوذ دیراب یم میور رسو زا قرع رشرش هکیلا ردح



و متفرگ شیپ رد اه هلپ .ِهار مدرک باترپ اوه رد وراج

. داتفا هار هب مرس تشپ نانک هدنخ مه نامرآ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۱۳_ تراپ #

ی هناخ . مدوب هداد نم ار مردام ی هناخ هب لا قتنا داهنشیپ

نمض و دوب گرزب یدایز رفن امود یارب نامرآ یلبق

هفرم ی هلحم ونآ هناخ نآ رد تماقا ی هنیزه هکنیا

یگدنز لدم و هجدوب اب سکول یاه تکرامرپوس و نیشن

، تدم دنلب یاه ییاهنت مه یفرط .زا تشادن یناوخ اممه

هیصوت شکشزپ و دوب هدرک دیدشت ار مردام یگدرسفا



. میراذگن شیاهنت رودقم دح ات دوب هدرک

اراب نامرآ نومرد و تسرد ونو بابسا زا یرس کی

ار یقبام و میدوب هدرک ضیوعت مردام لمعتسم یاه هلیسو

ال .صا میدوب هداد لا قتنا یرابنا هب دندوب روخن درد هکهب

یباالرت هقطنم باختنا و مناخ نآ کرادت مه شلوا زا

میدوب هدیمهف و دوبن رگید هک دوب.حلا اویش یتحار یارب

دوب، هدشن هدییاز لومتمو هفرم یدازردام مه شدوخ

. دوبن شنکش رمک یاه هنیزه و هناخ نآ هب یزاین یرگید

و تشاد میهاوخن شیپ رد یمارآ یاهزور هک متسناد یم

ون زا مردارب و ردام نایاپ یب یاهوگم وگب هرابود

میدوب مه رود سلا نیدنچ دعب هک نیمه اما دوش یم عورش

! دوب سب میارب میدیشک یم کدی ار هداوناخ مسا و

و مدیشک یقیمع یباالیمَد هقبط هب دورو ضحم هب

رس یباسح ناجمداب تشروخ ِشوخ رطع

الل تخا ابنآ مردام هک دوب یراودیما یاج . درک متسم

و دوب یرایع مامت زپشآ مه زونه شزکرمت و ساوح



زا هنوگچ شا یتنس یاهاذغ یوب و رطع اب دوب دلب بوخ

نآ ودعب تشادن نم زا یمک تسد مه نامرآ . دربب لد ام

تشروخ و ولپ زیگنا هحیار رطع ، تیلا وعف یگتسخ همه

تروص ارباالداد، شترش .یت دوب هدروآ شدجو هب اذغ

: تفگ و درک کاپ شار هدرک قرع

شود هی مرب نم نینچب ور ماش زیم _ات

. هبسچ یمن مهب ندروخ ماش یروجنیا . مایب مریگب

ارهب میاهاپ مدش. اهر لبم یور هتفوک ونم تفر نامرآ

: متفگ نانز وقن مداد شک دازآ حتلا

هگید هک نک.نم هدامآ ور زیم ییاهنت تدوخ وت نامام _

. هدنومن مارب رمک

هدوسآ دش.ابیخیلا دنلب هناخزپشآ زا مردام " هشاب " یادص

. مدرک مهقالب ارهب میاه تسد و مداد مل لبم هب رتشیب

ملیابوم گنز یادص هک دوب هتشذگن یدایز نامز

ما یرانک لبم یور منک شیادیپ مدنادرگ مشچ . تساخرب

ناوختسا نیا هناب رگم دوبن رود دایز مدروآ سناش دوب.



تسد ارهب ملیابوم . متشادن نتساخرب یان هدش ریمخ یاه

دوب سانشان ی هرامش مدش. هریخ ش هحفص یور و متفرگ

یاه هرامش زا یبوخ ی هرطاخ مدش تام ،

یمک ایهن! مهدب باوج دیاب متسناد .یمن متشادن سانشان

هک متشادن یناتسب هدب رسای هب رگید هک نم مدرک ثکم

ارهب گنر زبس نوکیآ و مدز ایرد هب .لد مشاب نارگن

طخ تشپ یحضاو نادنچ هن یادص . مدیشک فلا خم تمس

: دیچیپ

؟ هامیرپ _ولا

: مدیسرپ اسرت دشو ضبقنم مکف

_امش؟

: تفگ لبق زا رتدنلب یمک مه شدعب و درک للعت

هلک! یب رسای !منم یتخانشن _

یردق دش.هب سبح ما هنیس رد سفن دشو درگ میاه مشچ

سنج لیلحت و هیزجت یارای مزغم هک مدوب هدش نوگرگد



متسد رایتخا داد.یب یمن ار یشوگ تشپ بطاخم یادص

یلمع ات یا هیناث . تسشن گنر زمرق ی هنیزگ یور

ار مشوگ یدنلب یاه ههقهق یادص هک دوب هدنامن شندرک

یناریح و تهب یداو رد رتشیب ارم و درک رپ

هکهب یمک و دنام متسد رد لیابوم هدش خسم . درک مباترپ

ار راد شک یاه هدنخ نیا بحاص مک مک مدمآ مدوخ

ارهب شبحاص دش یم رگم . مدرک ییاسانش

ملد بولطم "نمو ینتشاد تسود اه" ههقهق .نیا مرواین اج

. دندوب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۱۴_ تراپ #



یدورو ژن یسکا مجح . مدوب هدرک ریگ اوه و نیمز نیب

هدزم قوذ و بلقنم حلا نیا یارب ماه هیر رد اوه

وابنآ دروآ شفرح هب نم وطالین توکس . دوب مک

: درک رارکت شا ینتساوخ و مرگ یادص

.. یرپ _

رگید دز یم ادص هنوگنیا ارم یتقو تسناد یمن هک خآ

مفارطا یاضف و مدش یم دوخ یب دوخ مدش.زا یمن مدوخ

هک شیادص دش. یم هفخ و کچوک ما ینورد ناجیه یارب

هک ییاج درک یم بلط ار یرت گرزب یاج ملد دمآ یم

. درپب مه دیاش ای دورب دودب

ِناج " ششکلد نتفگ " یرپ " باوج رد تساوخ یم ملد

متشاد ار نآ میب اما مداد یم شلیوحت یلد هت وزا ملد"دنلب

طسو رد تسرد و دوشب میادص ی هجوتم نامرآ هک

ار مشعترم تسد . دیایب دورف ما هتسر ون میاه یشوخ

ارهب مدوخ ود وابحتلا متفرگ لیابوم ی هحفص لباقم

رشرش یادص و دوب هتسب مامح .رد مدناسر نامرآ قاتا

. دوب اجرب مهاپ زونه شنورد زا بآ



تشپ ارزا ورد مدناسر ما یمیدق قاتا ارهب مدوخ عیرس

هناهب درک یم مچیپ وسلا ادعب یسک رگا شقوف . مدرک لفق

. مدروآ یم ار میاه سابل ضیوعت ی

متخت ات راوید هلصاف نیبام و مدرک شوماخ ار قاتا غارچ

زا مدز.لبق هتابمچ نیمز یور دش یمن مه رتم مین هک

ما هتشذگ نشور ی هطقن اهنت مرایب ارباال لیابوم هکنیا

فص میور شیپ تارطاخ و تفرگ ناج ممشچ شیپ

مشچ زا رود هک یتقو اهمه، تقو نآ دیآ یم .مدای دندیشک

هشوگ نیمه مدرک یم تبحص یکشاوی دادرهم اب نامرآ

یمیدق یاج نامه .رد مدرک یم راتتسا تخت رانک مقاتا ی

: مدرک ادَا یتخس هب هدز ناجیه و مدروآ باال لیابوم ما

.. دادرهم _

: درک شزاون ار مشوگ شنادنخ یادص

؟ هامیرپ یبوخ _

و هوکِش و متشاذگ رانک ار قوش و قوذ دیسرپ ارهک حملا



: مدرک چپ چپ هتسهآ . دنتفرگ ناج میاه گالهی

وت؟زا ییاجک تسه مولعم .هخآ متسین بوخ دادرهم _هن

نیا وت ادخ .هب هرذگ یم هام هس تمدید هک یراب نیرخآ

مدش. هدنز و مدرم راب رازه هام دنچ

: دندیتلغ مدرس یاه هنوگ یور ممرگ یاه کشا

تی زاسالیتم کیچوک ربخ هی لقادح فاصنا یب _هخآ

مه نامرآ منزب گنز منوت یمن تهک هداوناخ .هب یداد یم

تلا وحا هب عجار ور وساالمت روز هب نویم رد طخ کی

رکف مدش. یم دیما مکان مک متشاد هگید داد. یم باوج

.. تسه تاه تبیغ نیا وت یدمعت و یدش نومیشپ مدرک

؟! ورغرغ نزریپ دش مومت _

شزنط نحل کالممابنآ نایم .رگا میوگب مه زاب تشاد اج

هفقو ویب زیر کی حبص دوخ ات دوبن دیعب دیرپ یمن

منک. شراب

: مدرک عمج یروخلد اراب مبل



! دادرهم یتسه یضوع و سنجدب یلیخ _

: تفگ شاشب

! نرآ یم مدای رفن نیدنچ هنازور . منود یم مدوخ _ونیا

دمآ، یم رتدوز شاک مدز. یمارآ دنخبل میاه کشا نایم

واب تشاذگ یم مرس هب رس مه ایند رخآ ات هدش یتح

یم هشیش رد ار منوخ شیاه یسنجدب

کوکشم دشو وحم شیادص ی هدنخ . متفگن یزیچ درک.

: دیسرپ

تتیذا یسک هک تدم نیا .وت هبوخ عاضوا هربخ _هچ

؟ درکن

رد رسای یریگ جاب یارجام هرابود دشو هزات ملد غاد

دش. گنر رپ منهذ

وور گنز رسای یتفر وت هک یبش نومه . اقافتا _ارچ

الی یلک مدرک اضما هک ییاه هتفس ورس تسب گنز

.یمن یدوب شوماخ اما مدز گنز تهب داد. رارق ما هگنم

ینود درک.یمن یم دیدهت مادم منک راک یچ دیاب متسنود



! یدوبن اما متشاد جایتحا تهب نومز نوا ردقچ دادرهم

: مدیسرپ هنایوجزاب و مدرک یمخا دمآ. مدای یزیچ

وت زج ور ینم هرامش دادرهم یتسار _

ینعی ؟ دوب هدروآ شریگ اجک زا رسای . تشادن یسک

وت.. قیرط زا هنکمم

داد: باوج عیرس

. هنکمم یزیچ ره منود _یمن

: مدیسرپ کوکشم و تفرگ قمع ما کش

؟ یدروآ ریگ اجک زا ور نم دیدج ی هرامش وت تقو _نوا

. تشادن مه نامرآ اه عقوم نوا یتح ور مدیدج ی هرامش

: درک ضوع ار ثحب هنادنمرنه و درک ثکم

شاه تمحازم مزونه ای درک تاهر یتفگن ، مرظتنم _بخ

؟ هراد همادا

داد.نیا یم ملیوحت زرحم و حیرص ار وسملا باوج شاک



ربارب رد اصوصخم . متشادن تسود اهار یلدود و کش

! شمتسناد یم مدوخ ِنآ زا راو بصعتم هک دادرهم

یریگلد و یدرس یاه هیام ابهت لبق زا رت هدروخرس

: مداد خساپ

مداد جاب شهب مدرک شمومت ینعی دش. مومت هگید _هن

نامرآ هب یدنزگ مدیسرت یم متشادن یا هراچ ! دادرهم

هیچ. مفعض هطقن دوب هدرب وب بوخ یضوع رسای . هسرب

. درب یم ور مشاداد مسا شاهدیدهت نیبام مادم

: دیسرپ هدروخ هکی

ور لوپ همه نوا ؟ هامیرپ یتسب ور شناهد یروج _هچ

؟ یدروآ اجک زا

. مدیوج رکف قرغ ار مبل تسوپ و مدروآ نییاپ ار مرس

؟ هامیرپ یگ _یمن

تخس و هداس ! یطیارش چیه ِتحت . میوگب متسناوت یمن

: متفگ



هش! یمن _هن

: دیچیپ طخ تشپ شدتمم و یبصع یاه سفن یاهادص

هنووید مراد نزب فرح . یرپ یگب دیاب اقافتا _

هب روبجم غاب بش نوا ی هیضق لثم مه زاب هنکن مش. یم

ف.. نت

باال هظح یبمال ار شیادص و تشاذگ مامت همین ار کالشم

: درک هراپ ار مشوگ شدنلب ی هرعن یادص . درب

هب لیدبت ما کَش هگا ادخ هام!هب یرپ نزب فرح مگ _یم

ور! تدوخ هن مراذ یم هدنز ور مدوخ هن هشب نیقی

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۱۵_ تراپ #



: دیچیپ طخ تشپ شدتمم و یبصع یاه سفن یاهادص

هنووید مراد نزب فرح . یرپ یگب دیاب اقافتا _

هب روبجم غاب بش نوا ی هیضق لثم مه زاب هنکن مش. یم

ورف.. نت

باال هظح یبمال ار شیادص و تشاذگ مامت همین ار کالشم

: درک هراپ ار مشوگ شدنلب ی هرعن یادص . درب

هب لیدبت ما کَش هگا ادخ هام!هب یرپ نزب فرح مگ _یم

ور! تدوخ هن مراذ یم هدنز ور مدوخ هن هشب نیقی

ینم هرابرد دادرهم دش یمن مرواب . مدوب هدش هکوش

متیر ما یبصع یاه سفن یردق دنک.هب یتواضق نینچ

سامت هک مرس هب دوب هدز یتح هک دوب هتفرگ دوخ هب یدنت

زا رت ودنت مدرک اجباج متسد رد ار یشوگ منک. عطق ارمه

: مدیشخب جوا ار میادص شدوخ

دح نیا ات یگ.هگا یم دنرچ ارچ ؟ دادرهم یگ یم _یچ

جاودزا داهنشیپ ال صا ارچ یدوب دامتعا یب مهب



وت،مه یارب مه دادرهم مفساتم . یداد ور

هب هگید مه منک.وت عطق ور سامت مروبجم . مدوخ یارب

هنکمم متسین یباسح و تسرد مدآ هی نم نزن گنز نم

یرتخد نیچمه ،هب هنزب رس مزا ییاطخ هظحل ره

! هرتهب یشن کیدزن

: تفگ هدروخ واج دیشک یدنلب فوپ

، ینوزات یم تدوخ هساو زاگ هتخت هامیرپ هتربخ هچ _هوا

جیرت هب یروجنیا متسنود یمن مدیسرپ وسلا هی طقف نم

هدب.ا ور وسملا باوج منک یم شهاوخ . هروخ یم رب تابق

نوم نیب یا هتفگ ان فرح هک میتسین یتیعقوم النوت

. هشب رسدرد نومارب اهدعب هنکمم . هنومب

ترارح طرف وزا دوب هدرک غاد متروص

ار متسد فک و مداد ناکت فسات اراب مرس . تخوس یم

: متشاذگ ما یناشیپ یور

یولج اه یمیدق لوق هب .یلو دوب وسلا هی طقف _هرآ



ی هنماد اهدعب هنکمم . هتعفنم یریگب اج ره زا ور ررض

زا لقادح یکی وت مشدعب هشب. هدرتسگ وساالتت نیا

سک چیه هک نکن تبحص یراک نوهنپ و وگم یاهزار

منک یم عطق ور سامت . تسین هتشکراک و هربِخ وت لثم

،هن مدروآ ریگ اجک زا ور شلوپ هک مگ یم شلبق یلو

هب یمک طقف هک مگ منک.یم بلج ور تدامتعا هکنیا

هی ور لوپ .نیا یشکب تلا جخ تتولخ ووت یایب تدوخ

. دوب هداد ضرق مهب رفن

رب متروص ی .همین مدروآ نییاپ مشوگ رانک ارزا لیابوم

مه هلصاف نیمه دوب.زا هدرک قرع یشوگ یامرگ رثا

: دیسر مشوگ هب دادرهم ی هتفرگ جوا دنتو یادص

نوا ینک یم تبحص هیسن .ارچ نکن عطق یرپ نک ربص _

؟ یتفرگ یک زا ور لوپ

: متفگ تیعطاق واب مدنابسچ متروص ارهب یشوگ هرابود

مدروخ مسق نم مشدعب مدب. حیضوت تهب منیب یمن یموزل _

. منکن شاف ور شمسا هک



: تفگ هناریگلفاغ شدعب و درک للعت یمک

! یتفرگ اویش _زا

: مدیسرپ هتفر واو مدیچرب یبل

؟ یدیمهف اجک زا _وت

: تفگ دشو دنلب ش هدنخ کیلش

یتسد هی مدرک زاب باسح تی یگنخ ور هک نیا هساو _

رفن هس ود نیعمجا مهلک هک وت بوخ رتخد مدز.بخ

ور یلوپ نیچمه هک سگرن تسین تفارطا و رود رتشیب

هدش روطچ وگب .حاال هگید هداد اویش الدب هدیدن باوخ هب

اه تلصخ نیا زا هک نوا هدش؟ ییاط متاح ام مناخ اویش

! تشادن

: متفگ و مداد باال یگنگ ارابحتلا میاهوربا

ثعاب ، مدرک دب شاهاب هدب.نم ور مباوج متشادن عقوت _

. هشب هاتوک شیگدنز هنوخ زا شتسد مدش

یب بخ یلو تفرگن ملیوحت نیچمه منوا شغارس متفر



یصاخ شنکاو متفگ. شارب ور یچ .همه درکن مه یلحم

ور نامرآ یرطخ هنکمم هک دینش یتقو یلو دادن نوشن

رضاح شدوخ منک تساوخرد نم هکنیا نودب هنک دیدهت

داد ممسق مه نامرآ نوج هدب.هب نم هب ور لوپ نوا دش

اویش زا یمسا و مگن یزیچ یسک هب لوپ نوا ی هرابرد

تدوخ دادرهم مدزن یفرح وت هکهب .نم مربن

! یدز سدح

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۱۶_ تراپ #

وا زا گرم دح رس هکات نیا .اب تفگن یزیچ و دیدنخ



هک متشاد یسک هب زاین متشاد یدب تیعضو اما مدوب روخلد

: مدیسرپ کش .اب مراذگب نایم رد ارابوا میاه ینارگن

لوپ نوا غلبم هخآ ؟ اویش غارس متفر مدرک یدب راک _نم

تساوخن مزا یتح اویش . هلوپ نویلیم دنچ ثحب دوبن مک مه

تساوخ یم مه رگا هتبلا . مدنودرگرب شهب ور لوپ نوا

روج ور یا هدنگ مقر نیچمه متسنوت یمن تقو چیه نم

هگا ادخ .هب تسه نامرآ تباب زا مینارگن ی همه منک.یلو

شهاوخ . هراذ یمن م هدنز متخادنا ور اویش هب نم همهفب

و تفچ ور تناهد دروم هی نیا رد لقادح دادرهم منک یم

! وگن یزیچ نامرآ نکوهب تسب

: تفگ دشو وحم دادرهم یادص ی هدنخ

یراک رهحلا هب منود یمن ور شطلغ و تسرد _

هک دوب نکمم ِلا حم مدوب عقوم نوا نم هگا هدش.یلو هک

هدب نوشن رتخد هبهی ور شروز ردپ یب رسای نوا مراذب

. یریگب تسد هب منک هچ منک یهچ هساک ووت



: رخسمت ورپ مدز.دنلب یدنخزوپ

هاگنزب رس هشیمه .وت یدرک یمن یراک مه یدوب _هگا

قبط هدش تحار تلا یخ حاالهک میرذگب هنز. یم تبیغ

یارب یفرح هگید متسین شورف نت هی نم تفیثک ِتاروصت

. هنوم یمن نتفگ

مه ،زاب دنکن زاب مرس ضغب مدرک یعس هچ ره یتنعل

ارابحیتلا ما هلمج و درک ییامن تردق کالمم یاهتنا

رد .عملاومدآ مدناسر مامتا هب هیرگ و ضغب اب هتخیمآ

نم هب دوب ناشهاوخلد هک یگنا وره دندوب هدرک افج مقح

دادرهم نابز اهزا فرح نیا ندینش .یلو دندوب هدنابسچ

متسه مامت هک .ینم دوب هدش مامت نارگ میارب و تشاد روز

یم نایم رد ابوا شغ لغو ویب هنامیمص ار متسین و

واب مدوب هدش وربآ یب نینچ وا دوخ طسوت هک .ینم متشاذ

. مدوب هتشاذگن جک هار رد مدق هاگچیه دوجو نیا



کاپ ردق و شزرا وا، دوخ طقف ایند راد زا لقادح شاک

یب دادرهم یتقو .اما تسناد یم شدوخ دعب ار مندوب

مامت راگنا درک یم هراشا ما یشورف نت هب هنامحر

بآ لطس نوچ امامت مدوب هدیشک یکدوک زا هک ییاهدرد

کانلوه هملک نآ هک یتقو دش. یم خیلا مرس یور یغاد

و مدوب ناوجون مه زونه هک راگنا دروآ یم نابز ارهب

باذع اهو تراقح عاونا ، نیرسن ما یردامان تسد ریز

و هریت بش نآ مه مزونه راگنا ، مدید یم مشچ اهارهب

دوب هدش ربخ اب دادرهم مااب هطبار زا نامرآ هک دوب یرات

، دراذگ یم متسد فک ار مقح حبص دوب هدرک مدیدهت و

تسب تخر مدوجو زا هشیمه یارب شمارآ هک یبش نامه

و لوط راب نارازه یسک یب جوا رد حبص دوخ وات

. مدرک زگ ار هدز متام قاتا نآ ضرع

. مدرشف ار مناهد متسد فک ابو مدز قه قه

کی اب سگرن ی هناخ رد هک دوب یبش نامه راگنا

یبش ،اینآ متفر اه ماهتا نیرتدب اتهت یلومعم یزیرنوخ

شیپ یذرالهنما و روآ نونج عضو رسو ابنآ غاب رد هک

االنزدباالیی نیمه راگنا . مدروخ نیمز هب نامرآ یاپ



رد ار ریسم یلک شندرک کرت وات مدوب هدز ار داوم زا

یدرمان تیاهن رد انوم االن نیمه راگنا ال .صا متشاد شیپ

و دیما نارازه اب ارم دادرهم هکنیا وای دوب هدش هتشک

. دوب هتشاذگ اهنت یوالشی نایم میاوادم طسو تسرد وزرآ

، منکمم حلا نیرتدب رد اهرت دوب،لبق هتفرگ تدش هب ملد

مدوب ناریو یردق هب بشما یلو دوب دادرهم عالمج یاهنت

یم میاه دمآ.بل یمن رب یراک مه وا دوخ زا یتح هک

اب بشما " شورف ی"نت هملک . دوب هدمآ مرس رب هچ دیزرل

ما هرود ما هرابکی هب میاهدرد مامت هک دوب هدرک هچ نم

. دنتشاد یمن رب مرس زا تسد و دندوب هدرک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۱۷_ تراپ #



میاپ ریز ِگنر یلسع تکوم یور لیابوم

" یرپ " یادص و دوب هدشن عطق سامت زونه . دوب هداتفا

. دیسر یم مشوگ هب ناکامک دادرهم یاه نتفگ

گنس م هنیس ی هسفق و دوب راجفنا ردحلا هنیس رد مبلق

میاه هیرگ یادص و متشاذگ م هنیس یور ار متسد . دوب هدش

و تفر یم یتخس هب مسفن دش. روآدرد و دنلب

ار دادرهم یاه نتفگ یرپ ندینش لمحت رگید دمآ. یم

گنر زمرق ی همکد و مدرک زارد یتسد راجزنا .اب متشادن

. مدیشک ار

رد میاهاپ و مدیشک زارد تخت لغب ، کشخ نیمز یور

ادص " یرپ " ارم مه زونه .ارچ مدرک عمج ممکش

بقل هب شاک . مدوبن یرپ رگید هک نم مگرم دز.ربخ یم

سال زونه مردام هک ینامز رگم دز. یم میادص یرتدب

یرپ وت تفگ یمن نم هب دوب هدادن تسد ارزا شلقع یتم

رگم . دشاب یم نوصم هانگ و اطخ زا هداز یرپ و یداز



هکاتدبا تفگ یمن و دیشک یمن مدنلب یاهوم یور تسد

و دوب شیاج رس ششوه و لقع زونه شاک ، ینام یم کاپ

شا هنادرُد رتخد دروخ یم یقوت هب یقت ات هنوگچ دید یم

. دنناوخ یم شورف ونَت هشحاف و هزره ظافلا اراب

یناوج ودب رد ار مردام ، مدرمان ردپ تقو چیه شاک ال صا

. دهدب تسد ارزا شرعاشَم هنوگنیا هک درک یمن اهر

هب هرابود و مدز رود ار مفارطا و رود یاه مدآ مه زاب

همهبالو نآ نم هک دوب هدیمهفن ینعی ، مدیسر دادرهم

نونکات اما مدوب هدیشک شود ارهب یردبرد و تبیصم

!نآ دوب هدیسرن نم هب شدوخ زج یرشب ینب چیه تسد

هدرکن محر مه ریبک و ریغص هب نم زا دعب شدوخ تقو

! ددرگن ضیفتسم وا زا هک دوب هدنامن یسک و دوب

اب درم هک دوب هدرک نییعت یا هتشونان نوناق مادک یتسار

نز اتهب اما دباوخب و ددرگب دشکب شلیم هک یسک ره

دنک؟! مهتم هدرکان مرج رازه ارهب وا دیسر

زا ناساره دش ثعاب دروخ مقاتا رد هکهب یا هبرض



و عمج ار مدوخ و موش دنلب نیمز یور

دشو نییاپ رابباالو دنچ یرد هریگتسد منک. روج

: درک اررپ مشوگ مردارب یادص

تدوخ ور مرد وت نوا ینک یم راکیچ . هامیرپ هگید _ایب

. داتفا ناهد زا درک خی اذغ نوریب .ایب یدرک لفق

هب زونه هک ییادص واب مدرک کاپ دنت دنت ار متروص

: متفگ دنلب دوب هتسشن کشا

مآ. االنیم ورب هشاب _

مدای و مدش میم هدرک خی یاذغ نارگن و متفر یم دیاب

. تسا هتسب خی مدوپ و رات لک تفر یم

و فپ ات مدیشک متروص هب یرسرس و متشادرب ار موف ِدپ

ارزا یشوگ و مدرک بترم ار میاهوم . دباوخب شباهتلا

و مدرک شترپ تخت یور . متشادرب قاتا فک تکوم یور

هحفص ندش نشور موش جراخ قاتا زا هکنیا زا لبق

. درک بلج مار هجوت شرگشیامن



ندرک بوکرس بخ یلو مدوب هدرک لطعم یدایز

ار لیابوم و مدش .مخ دوب لیف ترضح راک مه میواکجنک

مایپ و دیبوک لیلد یب .مبلق متشاد یکمایپ . متفرگ تسد هب

. مدرک زاب ار

هکاالن یدیدج ی هرامش نیمه . دوب دادرهم ی هرامش

ار مایپ و مدیشک نادند ارهب منیریز دوب.بل هدز گنز

دوب: هدناجنگ دنلب مایپ ود رد ار شیاه فرح . مدناوخ

لقادح شاک ؟ یدرک هیرگ ارچ هامیرپ تنوبرق یهلا "

مهافتوس راچد وت مسق ادخ .هب یداد یم ور منفلت باوج

طقف و طقف مسق تدوخ نوج ،هب مدرکن کش تهب نم یدش

رکف دیسرن مزغم هب نوخ هظحل .هی دوب ینارگن ثحب

دوب دب مفرح منود .یم یدرک یتیرخ یراچان رس زا مدرک

نوا مدیمهفن دوبن مدوخ تسد نک رواب . دوب مهدب یلیخ ،

یمن ور نم هکحلا .وت دموا منوبز هب یروط هچ هملک

هروج ،همه هراب یم مارب هراد نومسآ و نیمز زا یمهف

ور یدب یزیچ ره لا متحا اهزور .نیا مراشف تحت



ونم یراد قح دوب مدب هملک باختنا و مد.نحل یم

ور هداس ینارگن هی تزا منک یم شهاوخ ،یلو یشخبن

هک یدید یِک هنووید هخآ . نکن نظءوس و یکاکش هب لیدبت

تدای هگم هشاب ممود هکاالنراب مشاب دامتعا یب تهب نم

نیمه یتح مدید ینومهم ور،وت وت هک یبش نوا تسین

هی یتح نم اما درک تدروم رد روجان یارکف مه تردارب

مرمع رخآ .نمات مدادن هار ملد دبهب تدروم رد مه هیناث

زا تسد مه تقو چیه و مراد دامتعا تهب دوجو مامت اب

. یاوخب مه تدوخ هگا یتح . مراد یمن رب ترس

مدوخ ،زا هامیرپ درک وردب حملا تاه کشا

ره منک یمن شوماخ تعاس دنچ ور ملیابوم مدش. رفنتم

ربخ هی مدوب هدز گنز . نزب گنز مهب یدش رتهب عقوم

تدای هامیرپ مترظتنم . یدادن جملا وت اما مدب تهب بوخ

" هرن

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۳۱۸_ تراپ #

تخت یور اددجم و مدرک لفق ار لیابوم ی هحفص

مناج قمع ات شیامرگ و مدز یمرگ دنخبل . مدرک شباترپ

! شمتشاذگ یم باوج یب دیاب عفال درک.یلو خوسر

دوب. رتهب شنایب نحل تمرم و تیوقت یارب هنوگنیا

یهس هرفس ندوب هداد حیجرت بشما و دوبن راک رد یزیم

دننک. نهپ نیمز یور هناخ، ِییاریذپ طسو ار نام هرفن

میاه یتحاران مغو هک متشاد تیلا عف یردق هب زورما

ناجمداب تشروخ هب علو واب مراذگب اج قاتا نورد

منک. هلمح مردام

وهب درک رپ دش یم هک ییاج ارات میاذغ باقشب مردام

داد. متسد



دایب؟ یدرکن توعد ماش ارچ ور تتسود نوا یتسار _

شور ماش دموا یم لقادح درک راک امش یاپ اپهب منوا

ش. هنوخ دنوسر یم نامرآ دروخ یم

: مدیسرپ نامزمه و متخیر ولپ یور تشروخ یمک

.یم تسین یراد ور رتخد دایز نوا هن سگرن _یک؟

دش. یم بذعم دموا

شناهد تمس هک نیا زا ولبق درک اررپ شقشاق مردام

تفگ: دربب

هک نیمه ، تشادن یراظتنا شزا هک یسک . هیبوخ رتخد _

یم ور شروعش و ،مهف کمک دوب هدموا هنابلطاود شدوخ

. هنوسر

ثحب ی هلا بند هناجمس مه وزاب دیوج ار شیاذغ زا یمک

یسک هچ شیاه فرح بطاخم متسناد یم بوخ . تفرگ ار

داد: همادا بات و بآ .اب دشاب یم

، یکاخ هداس، ، بیجن . هشاب یروجنیا دیاب بوخ رتخد ال _صا

! شوک تخس



نشاب سدنهم و رتکد شاباب هنن رتخد ماهی یرازه حاال

فیپ یندیسر رهوش موق وهب هریگب ارباال شیا ینیب یلو

. هزرا یمن رانَص رتخد نوا هزادنب هار فیپ

هدنخ مناهد ندرک کاپ ی هناهب وهب مدیشک نییاپ ار مرس

. مدرک ناهنپ منابیرگ نایم ار ما

نزو هلمج ابود یتشاد هصغ مغو مه ردقچ ؛ره یتنعل

دش. یم اوه داب مردام دوصقم ورپ راد

و درک شرت ریش شا یشنکاو ویب نامرآ توکس

: تفای یتراسج

ور رازاب وچلا مشچ هتفر ! هدرک ادیپ نز اممه هرسپ _

هب هقطنم نوا ؟بآ تفر یروگ مودک دش .یچ هدروآ رد

و جنرب خبطم وت تفر راب راهچ ای تخاسن شتسوپ

و نوریب دز شکسید نوت تسد ،داد تخپ هتفش ینوراکام

؟ دیشخب شاقل هب ور یراد رهوش یاطع

هتسشن مرانک یهاتوک کراولش و دیفس یباکر اب نامرآ

یصرح دادو رس یا وکالهف دنلب فوپ اراب شسفن دوب.

اهر باقشب نایم یراجنه ان یادص اراب شلا گنچ و قشاق



ات درک زاب ار شناهد یا هدینت مه رد یاه مخا .اب درک

ار ماش و درادرب شرس زا تسد مردام هک دیوگب یزیچ

تفج و مداد ناشن شنکاو عیرس نم .اما دنکن شتفوک

دنکو ار شتاعارم هکنیا ینعی مداد. ارهبباال میاهوربا

. دزن یفرح

وب مردام یا هرذ رگا درک یمن میاهر هدنخ طیارش نآ رد

زا زود فاحل میرک رتخد ، سدنهم رتکد رتخد هک درب یم

نآ هک درک یم هباپ ییاولب نانچ هدمآ رد بآ

یاه شوم خاروس مامت اویش رگا عقوم .نآ ادیپان شرس

نیمه . دوبن شیوگباوج مه زاب درک یم هراجا ارمه رهش

ام یگدنز حطس و لدم اویش هک درک یم روصت حاالمه

پیت اراب شدوخ هتسناوتن همقر چیه و هدیدنسپن ور

ار شا یگدنز و هناخ نیمه ورس دهدب قفو ام یتشیعم

هب تبسن ش ترودک و هنیک روصت نیمه ،اب هدرک اهر

.چیه دوب هدش رت قیمع شا یگدنز هفرم عاضوا و اویش

زا منک اعد لد هت زا هکنیا زج دمآ یمن رب متسد زا یراک



. دهدب ربص نامرآ هب ادخ شیپ شیپ االن نیمه

ار شدوخ دشومنمن شاشب یکوکشم زرط هب شتروص

تشوگ گرزب ی هکت .ود دناشک نامرآ کیدزن نیمز یور

: تفگ یمرن و برچ نابز واب تشاذگ شجنرب یور ار

یرپ هرتخد ،نیا هدشن رید مزونه نامرآ امگ _یم

،زا سگرن هرتخد نیا وات هرب نک در ور اویش قارطمط

نک. دقع ور نومه هتفرن تسد

حتلا نیرت توهبم و دنام تباث شناهد رد همقل نامرآ

: دنابنج بل زیمآ رخسمت دادو ناکت ار شرس نکمم

. مشچ _

: دیسرپ ناجیه دزواب یقرب مردام یاه مشچ

؟ شغارس یر یم _یِک

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

۳۱۹_ تراپ #

ریحت دنخبل ش هتفرگ تظلغ یاه مخا نایم رابنیا نامرآ

: درک هراشا شیاذغ هب شقشاق دزواب یزیمآ

لگو هگید هقیقد هش،هد مومت مماش نک ربص هظحل _دنچ

! شتقو رس مر ویم مریگ یم ینیریش

دادو شدوخ هب یناکت ، هتخادنا شتسد نامرآ هک درب وب

دش هریخ نامرآ هب هنارگذخاوم . تشگرب شیاج رس اددجم

: تفگ و

نک تسد تسد یِه .حاال تاهاب مرادن هک یخوش ! تفوک _

و دشن نومیشپ هرابود ش هبکبک هبدبَد نوا اب اویش هگا

یم راوآ ،الدب تفر یداد متیگدنز هنوخ ! تغارس تشگنرب



یم شزینک و تفلک مه یرپ یامونمو هنوخ وت هش

میش!

مدز: نامرآ هب ور یکمشچ و مدیدنخ راد شک و دنلب

هابتشا تواضق اویش ی هرابرد یراد نامام _نیبب

اما دوبن یفیرعت دایز شی یزپشآ اویش هک هتسرد . ینک یم

. مدینش ییاهزیچ هی مدوخ . هبوخ شی ییوش تخر

هک دز میولهپ هب یا هبرض شجنرآ واب دمآ شدب نامرآ

اهر نامرآ راوید شزا هدرک ریگ خیم مردام . مهدن همادا

: تفگ رشت .اب درک موز نم یور دنکو

داریا و بیع نوت وداتکالخم .امش دنخن دوخیب ! گرم _

ِنک ولو دندرک شروخزیچ هک نامرآ زا .نوا هدرک ادیپ

راد دقوباال راکمه هک وت زا ،منیا تسین هرتخد نوا

تسد و یدرک شدر ییارچ و نوچ چیه نودب ور نامرآ

مه یوت رسوهلک زا هرسپ نوا ،واال یدز ش هنیس درهب

رد هنشاپ تاراگتساوخ هک یدز مهوت مدیاش ، دوب یدایز



. ندیشک فص رد تشپ و ندنک شاج زا

مخ نامرآ ندرگ تمس ار متروص دشو تشرد میاه مشچ

: مدیسرپ نانک چپ .چپ مدرک

ور هنوخ تهگا هنوخ بحاص نیبب ریگب رامآ هی نامرآ _

میدب، شهب یتسد مه یزیچ هی هرادن هراجا یسک هب زونه

اج! نومه هب میربب هانپ هرابود

هتسهآ هدنخ واب دنابنج ار شیاذغ زا هدرک داب پل نامرآ

: تفگ

! مدوب رکف نومه وت منم اقافتا _

دشو مخ شلیابوم یوژ ندش دنلب اب تفگ شار هلمج

ی هحفص هب یهاگن . تشادرب هرفس رانک ارزا شلیابوم

ارهب شتسد و دیوج عیرس شار ،همقل تخادنا شلیابوم

: درک همزمز و دروآ امباال تمس توکس عالتم

. دینکن ادص رسو هظحل دنچ هباتهم ، سسیه _

: مدیسرپ هتسهآ و مدرک یزیر مخا



هیک؟ هگید باتهم _

: تفگ عیرس و درک مهاگن تام

! اویش ردام _

هجوت مامت مدش.یلو لوغشم هرابود و متخادنا باال ییوربا

هرابرد مداد یم لا متحا . دوب نامرآ ی هملا کم فوطعم ما

. دوب هتفرگ سامت طالق رادم و رارق ی

"هلب"و لماش رتشیب هک یا هملک کت یاه باوج نامرآ

یم هک یا هظحل دادوره یم شلیوحت دش "هن"یم

خارف شیاه مشچ و دیشک یم شرپ هرهچ زا گنر تشذگ

و "یچ"دنلب نامرآ دیسر هک ناش هملا کم رخآ رت.هب

دز. شکشخ اه هتفرگ قرب لثم و تفگ یا هدیشک

ح اما داتفا شتسد زا یشوگ . دوب هدش عطق سامت راگنا

. درکن رییغت شتلا

هک یروج و مداد ناکت برطضم ار شمشچ کمدرم

مبل یادص یب نداد ناکت اب هتسهآ دوشن هجوتم مردام

هدش؟" "یچ مدیسرپ



نوریب هب یتخبدب شاراب هنیس رد هدش سبح سفن نامرآ

ینعی درک، فده ار مردام شیوربا ی هراشا واب داتسرف

. مسرپن یزیچ مردام لباقم هکنیا

تفر شقاتا تمس و تساخرب شیاج زا هتفشآ . درواین ماود

دش. هتسب شرس تشپ یدنلب یادص ورداب

اه لا متحا نیرتدب . دیرب ار مناما ینارگن دشو تخرک منت

ار اویش منک. شراهم متسناوت یمن و دیسر یم منهذ هب

یا هرذ تساوخ یمن ملد یتح و متشاد تسود مه زونه

. دسرب هبوا دنزگ

راب گرم هک یقیاقد ، دوشن ساسح مردام هکنیا یارب اما

ی هناهب هب هرخ وباال متشاذگ رگج ور نادند تشذگ یم

و مدرک یا همین و هفصن رکشت ، یگتسخ و میاذغ مدش مامت

مدش.. هدیشک نامرآ قاتا تمس

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۳۲۰_ تراپ #

یم راب گرم هک یقیاقد ، دوشن ساسح مردام هکنیا یارب

مامت ی هناهب هب هرخ وباال متشاذگ رگج ور نادند تشذگ

و مدرک یا همین و هفصن رکشت ، یگتسخ و میاذغ مدش

مدش. هدیشک نامرآ قاتا تمس

نامرآ مدش. قاتا دراو و مدیشک نییاپ مرن ار رد هریگتسد

شیاه تسد نایم ار شتروص و یدوب هتسشن تخت ی هبل

واب مداد تروق ووال لوه اراب مناهد دوب.بآ هدرک ناهنپ

یور ار متسد مدش.فک اهر شرانک یتسس هیبش حیتلا

: مدرک اوجن برطضم و مداهن ش هناش

هدش؟ ش یروط اویش الل منوبز هدش؟ _یچ

هاگن دوب. هتخورفارب ش هرهچ . دروآ ارباال شرس

زا شلا یخ یتقو و تخود قاتا ی هتسب رد ارهب شطاتحم



ییوربا روابان و نانک نم دش،نم هدوسآ شندوب هتسب تباب

: تفگ و تخادنا باال

! هتفر ناریا ،زا هدرک رارف اویش _

یراج منابز رب راو مدنر دزووساالت مکشخ جاو و جاه

دش:

هدش بکترم یمرج هگم ؟ هدرک رارف اجک ! هدرک رارف _

جراخ روشک زا هش یم هگم رهوش هزاجا نودب ال صا ؟

دش؟

یتخس ارهب شنیگنس سفن و درک ثکم یتاظحل نامرآ

درک. اهر

نایرج رد مه شرهوش و باتهم یتح ! هتفر ینوناق _ریغ

ندیمهف دوب هتشاذگ نوشارب هک یتشاددای زا طقف دندوبن

و اویش دوب رارق هک یدناب ی هرابرد باتهم هیچ! هب یچ

هی تفگ ،یم هدرک قیقحت یلک ننک در زرم زا ور هیقب

وخالیف مرج چیه وزا تسین نوش مکش وت تسار هدور



مدرم ندرک هکلت نوش یلصا لغش . دنتسین راذگ ورف

غیت لوپ یلک زاورپ دنلب ماخو نووج تشم هی ،زا تسه

یربخ چیه هسر یم زرم یلا وح هک نوشاپ دننز،یلو یم

هکهب ییاه نووج ال ومعم . تسین نوشاه هدعو و لوق زا

مههب رگا اه، یرو نوا هب نشورف یم ور دایب نوشراک

ک هکنیا ای نتسرف یم اضعا شورف یارب نشاب روخن درد

! ننک یم نوش تسین هب الرس

شک یاو" " رایتخا ویب مدیزگ تدش ارهب منیریز بل

و هنیس نایم مسفن و دوب هدش رس .مندب مداد رس یراد

یم منهذ هکهب یهار نیلوا دوب. هدرک ارمگ شهار میولگ

: متخیر نوریب هدز باتش ار دیسر

رید زونه دیاش مینک، تیاکش میرب حبص ادرف نیمه _بخ

؟ هشاب هدشن

و تفر یم ندش دوبک هب ور هظحل ره نامرآ ی هرهچ

اهراب اتاالن اعطق داد یم شجملا هنادرم رورغ رگا

شمجالتار هفخ و شعترم یادص دوب.اب هدز هیرگ ریز



درک: مه رس یتخس هب

تفگ یم هداد،یلو ماجنا ور اهراک ینیا همه باتهم _

یدر نوشزا هدشن قفوم سیلپ سهلا .دنچ هرادن یا هدیاف

ره دنتسین ییاسانش لباق اه یتحار نیا هب تفگ ،یم هریگب

یم رییغت ور زرم زا روبع درگش دناب، یاضعا راب

هک یروج نوا دنتسین یراک هزات و کیچوک هورگ ند.

تشپ و هلصو ایرو نوا مد هب نوش مد تفگ یم باتهم

. همرگ انوا یگتشگراک و تیامح هب نوش

نارگن و مدیلا مهم مارهب هدرک خی یاه تسد سرتسا اب

: مدیسرپ

باال مینک راک یچ دیاب تفگن ؟ تشادن یلح هار باتهم _بخ

مولک راهچ دیاب سانشآ راک مچومخ ،اب هشلغش نوا هرخ

! هنودب ام زا رتشیب

ردکالشم ار یدیما وان سای جوف جوف و درک مخ رس

: تخیر

شهارمه مه نم ادرف زا هک هگب دوب هدز گنز _هن!



یریگیپ هساو تفگ مرب.یم ش هدنورپ یگدیسر هساو

هب ودمآ تفر هب یلیامت مه رگا . هیمازلا منم روضح

مدب! تلا کو هی شهب دیاب مرادن هاگساپ و هاگداد

: مدیسرپ نیگمغ و ددرم

ید؟ یم تلا _کو

ما هرهچ هب یا هدنامرد و ارذگ هاگن . تفرگ ارباال شرس

: تفگ رکفتم و تخادنا

مر.وت یم هشاب اجهکالمز ره باتهم یاپ اپهب _هن!منم

و منیشب سکلیر اج هی منوت .یمن مریگ یمن مورآ هنوخ

. مشاب شبناج زا یدب ربخ رظتنم

مه رد یا هنادرم ضغب اب ماوت ش هلمج یاهتنا

ار شزور حلاو نیا ندید لمحت دیشک ریت .مبلق تخیمآ

ینامسآ ینیابالی ،رسوهلک مدوب هدنام تام . متشادن

قشع مه زونه متسناد ؟یم دوب هدش زبس اجک زا رگید

یب ارزا ،نیا هدشن نک هشیر نامرآ بلق رد امامت اویش



زورما اما مدوب هتفایرد ش هتقو دنچ یگدرملد و یرارق

یم شراظتنا هک یزیچ نآ زا رتشیب مناگدید لباقم نامرآ

گرم هب هیبش یلا وحا وحلاو دوب هتخیر مه هب تفر

راک وهچ میوگب هچ دیاب متسناد ،یمن مدوب شنارگن . تشاد

تشپ .زا مشکب شنوریب یمک اوه حلاو نآ زا هک منک

مخ شتروص تمس ار مرس و مدرک سمل ار شرمک

: متفگ لش و نئمطم .ان مدرک

شاب نئمطم هیرهام و نادراک لیکو باتهم . روخن هصغ _

یرابجا هرب، تساوخ شدوخ اویش مشدعب هنیش. یمن راکیب

نتفر هک دوب هدز ور زیچ همه دیق ،الدب هدوبن راک وت هک

تدم همه نیا شزا دیابن دوب وت زا هابتشا داد. حیجرت ور

و یتشاد شنودرگرب هرابود دصق ،هچ یدنوم یم ربخ یب

! ییادج دصق هچ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۳۲۱_ تراپ #

: دنابنج وبل تسب لا صیتسا اراب شیاه کلپ

هک ییاه تیعقاو متسنوت یمن ! یرپ مدوب کوش وت _نم

ابکاله متسنوتن مزونه هنک. مضه ور هدرک ناهنپ نم زا

اب اویش . مرایب رانک هتفر مرس هب یگدنز لوا هک یداشگ

یارب یللخ قیاقح نوا نتسنود دیاش درک، دب ونم شدوخ

روصت یلو دروآ یمن نوم جاودزا وت نم یریگ میمصت

ورف شقن نوا ووت درک یزاب شقن هام دنچ مدآ نوا هکنیا

شهب تبسن و مسرتب شزا دش یم ثعاب هاگآدوخ ،ان تفر

. مشاب دامتعا یب

: مدیسرپ اوه ،یب مجنسب ار وسملا بناوج هکنیا نودب

زونه نوا رهحلا یچ؟هب هشب جراخ سرتسد زا _هگا

، تسه تشود ور یتادهعت یرس هی یاوخن یاوخب و هتنز



وت یاوخ یم یروج نیمه هشن یربخ شزا سیلا دنچ هگا

؟ ینک یم یگدنز یفیلکت بال

شیاه مشچ و درشف مه هب هنابات یب ار شیاه بل

: دوشگ ار

یربخ شزا تدم .هی هرادن یراک هک شنداد _هن!طالق

هش یم یبایغ یاه طالق لدم نیا زا منود یم هچ هشن

. تفرگ

نوخ هب یاه مشچ واب درک تشم هودنا اراب شتسد

: دنام هریخ تباث یا هطقن شهب هتسشن

طالشق منوت یم وهن مدب طالشق ماوخ یم هن نم _یلو

ره ،دیاب یرپ منک یمن رکف ازیچ نیا هب النم صا مدب!

نیمز ریز و هشاب هدش بآ یتح مرایب شریگ هدش روط

. هشاب هتفر

هکیلا ردح هدز ضغب رابنیا و تشاذگ رانک ار یراددوخ

، دوشن دراو اوه یب مردام هک دوب رد یور شنارگن هاگن



: درک چپ چپ

مش،ره یم زرم یهار حبص نیمه هشاب المز هگا یتح _

شهب اه هداز مورح نوا تسد هکنیا زا لبق ات هدش روط

دیاب نم دایب شرس بالیی هدرکن ییادخ هکنیا ای هسرب

منک. شادیپ

متفرگ تسد شارهب هدز ترارح تسد و مدش مخ مومغم

هدش هتخادگ دنپسا نوچ دوب هدیاف دوش.یب مارآ یمک هکلب

ار حشلا تسناوت یمن زیچ چیه و سک چیه یا

اویش هک تفر یمن متک دوب،رد لوغشم مرکف دنک. رتهب

: مدیسرپ گنگ . دشاب هدش بکترم ار یتیرخ نینچ

لوپ یفاک هزادنا هب اویش . نامرآ مرآ یمن رد _رس

بآ زا وبآ هشاب شوخ شرمع رخآ هکات یروج . تشاد

هتشاذن ش هقیضم مهوت هدوتس یاقآ و باتهم . هروخن ناکت

هک .وت هشاب اهزیرگ و رارف نیا یارب یا هناهب هک دندوب

طال تحار یلیخ تسنوت یم اویش ! یدوبن طالق فلا خم

هشب جراخ روشک زا یرسدرد چیه نودب و هریگب شق



نتخادنا رطخ اهوهب یزاب کلوگنج نیا هب یزاین هگید

. دوبن شنوج

باوج مدوخ هدز دشوخی هدیشک ییوس و تمس هب منهذ

: مدرک همزمز هتفر واو موهفم اران وساالمت

هب رس زار مزاب ای تشاد ییاطخ و طبخ هکنیا رگم _

تکلمم زا ور ینوناق جورخ طیارش هک هدوب یرهم

! هتشادن

نوچ مه وساالتنم راگنا . دوب یبصع کالهفو نامرآ

یم رس شار هلصوح و درب یم ورف شرس رد یا هتم

دز: بل کانبصغ دادو نوریب یصرح ار شسفن درب.

! هیفاک _

دوب، هتفرگ رب رد شار هرهچ یشلا ورپچ یبیجع جوم

ای دشاب یم هرخسم وا رظن رد وساالتنم مدرک یم سح

تساوخ یمن و تسناد یم ار میاه وسلا باوج مه دیاش



. دهدب ناکت بل زا بل

باالی شتازاوم هب تسرد و مدش هدنک میاج زا یتبرض

. مداتسیا شرس

؟! نامرآ ینک یم نوهنپ یراد ور _یچ

مهاگن یلا مجا وزاباالیرس دیخرچ شیاه مشچ یدرگ

هب ورس تفرگ ار شهاگن دوز یلیخ درک.

مدز: شیادص هدیشک ، روخلد و یبصع . دیشک ریز

؟! نامرآ _

شا ینیب یولج ار شتسد و درک عمج مشخ شاراب هرهچ

: تشاذگ

! سییه _

یاه مشچ لباقم .رد تساخرب یاج وزا درک مهاگن نارغ

راب کی و تفر رد تمس نیچرواپ م هتسشن ریحت هب

یلا وح رد مردام روضح مدع و دنابنج رس یمک . شدوشگ



تکرح یب یقیاقد رد لباقم اج نامه . درک شنئمطم قاتا

تفرگ باق شار هتفرگ رگ تروص شیاه تسد .اب داتسیا

بوشآ ورپ هدش خسم ژشدادو اسام راب نیدنچ ،

ییاه همزمز دش. جراخ شناهد زا همزمز هیبش ییاهزیچ

: درک مبوکخیم ش واو هب واو هک

زا هشیمه یارب نم ات درک یشک تقو ! دوب شهام _جنپ

لثم هدوتس و باتهم . مشاب طاالع یب هچب نوا دوجو

شتکرح عنام و ندوب هدرک هطاحا ور شرود یکچیپ

یوت هچب نوا اب تشاد یخلا هک دوب نیمه .رس ندوب

هن منزب ور شسدح نم هن تقو چیه هک ییاج هرب شمکش

سرتسد زا موراتدبا هچب تساوخ .یم هسرب شهب متسد

هنک! جراخ نم

تروص و دروخ رس نیمز یور هدننکش و نانک نهلا

شتسد ود درک.ره لیام شیاهوناز تمس ار شا یناوغرا

رب رد ار شیادص شاعترا و مشخ و درک تشم راشف اراب

: تفرگ



متسین شنارگن ، هرادن تیمها مارب هگید شیگدنز و گرم _

! مهانگ یب لفط نوا نارگن ، یرپ

: درک ادا هدیرب هدیرب و دروآ مک سفن

تفص نوویح تشم هی تسد هسرن شهب هگا نم تسد _

ریز مراذ هشب،یمن هتشک م هچب مراذ یمن هسر.نم یم

.. ننکب شهل نوشاپ و تسد

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۲۲_ تراپ #

شناهد زا همزمز هیبش ییاهزیچ بوشآ ورپ هدش خسم

: درک مبوکخیم ش واو هب واو هک ییاه همزمز دش. جراخ



زا هشیمه یارب نم ات درک یشک تقو ! دوب شهام _جنپ

لثم هدوتس و باتهم . مشاب طاالع یب هچب نوا دوجو

شتکرح عنام و ندوب هدرک هطاحا ور شرود یکچیپ

مکش یوت هچب نوا اب تشاد یخلا هک دوب نیمه .رس ندوب

متسد هن منزب ور شسدح نم هن تقو چیه هک ییاج شهرب

نم سرتسد زا موراتدبا هچب تساوخ .یم هسرب شهب

هنک! جراخ

: تفرگ رب رد ار شیادص شاعترا و مشخ

متسین شنارگن ، هرادن تیمها مارب هگید شیگدنز و گرم _

! مهانگ یب لفط نوا نارگن ، یرپ

: درک ادا هدیرب هدیرب و دروآ مک سفن

تفص نوویح تشم هی تسد هسرن شهب هگا نم تسد _

ریز مراذ هشب،یمن هتشک م هچب مراذ یمن هسر.نم یم

. ننکب شهل نوشاپ و تسد

گنم و ،جیگ مدناسر ارهبوا دوخ هچحیلا اب مدیمهفن

مناهد زا یا هدنکارپ ییاه همزمز و مداد ناکت ار شیوزاب



دش: جراخ

یم وت ینعی ؟ دوب هلماح اویش ، نامرآ یگ یم _یچ

؟ یدرکن یمادقا چیه و یتسنود

ییاز جنشت ی هلصوح و دوب هدش خرس شتروص تسوپ

و درک ادج متسد ارزا شیوزاب صرح .اب تشادن ار نم

: تفگ یبصع

مدش. ربخ اب باتهم قیرط زا بشما هکهن. همولعم _

دیفس دمک تمس فده ویب مدش رود نامرآ زا هدروخ اج

، هنییآ رد مدوخ ریوصت هب هریخ مدش. هدیشک قاتا ی هشوگ

رطاخ هب رخآ ردمالتاق ار اویش حاالت مدرک یعس

ناونع ،هب مدوب بجع رد مدوخ یتقد ومک یگنخ .زا مرایب

یم راک مهب هماش اه نیا زا رت شوهاب دیاب نز کی

الرغ یمک . تشادن یزرحم مهعالمئ اویش هک هتبلا . داتفا

، تشادن ار یگشیمه تاوارط شیور و گنر و دوب هدش

رادراب نز مااب یگدنز یط رد هک ینم یارب اه نیا یلو

یا هدنهد ربخ عالمئ متشادن تساخرب و تسشن نادنچ

یکی هک نیرسن ما یردامان هب تشگ یم شرب یرخآ . دوبن



،نآ تخادنا یم سپ هچب کی مه،سیلا رس تشپ ودسلا

هب یصاخ زیچ املسم و متشادن رتشیب سلا جنپ راهچ مه

و عمج و هناراک هظفاحم یاهدروخرب زا .یلو متشادن دای

رد اه هنتف مه زاب مدز یم سدح دیاب اویش روج

. دراد رس

مدش: لصاتسم زین مدوخ ، یرادلد یاج

هگاب حتلا نیرت هنانیب شوخ ینک،وت یم راک یچ _حاال

یچ؟ شدعب هنک در ور زرم هنوتب و داین شرس الیی

هکهی تسین یمدآ اویش . ینکن شادیپ تقو چیه هگید دیاش

ایند زا هشوگ نیا واممه یرپسب شتسد ت هچب رمع

نوا وت یروج هچ ییاهنت ال .صا هشاب هدوسآ نوم یخلا

و یرادراب نارود دآ، یم رب شسپ زا ینما وان تبرغ

و.. نامیاز

یرد هبل هب شا یناشیپ و تسب ار شیاه مشچ کیریتسیه

دز: وبل دیشک شندرگ تشپ یتسد بهتلم . دنابوک هتسهآ

ره مدنودرگ یم شرب هسرب اهاج نوا هب راک مراذ _یمن

. هشاب هک ینوتسروگ



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۲۳_ تراپ #

ار مبلق دمآ،مغوا باالیم مموقلح یاه کیدزن ات ضغب

، تشاد گنج رس ابام ریدقت مه زاب ایوگ . درک یم هلا چم

متفر باالیم شلوک رسو نماالنزا دوبن روط نیا رگا

هنوگنیا یلو میتفرگ یم نشج نانک قوذ ار شندش ردپ و

نام! التالعالج کشم و میدوب مهام وزاب دوبن

مدرک شکیدزن ار مدوخ ، مدیسر یم شیاه هناش ات روز هب

میاه تسد دوب یوحن ره .هب متفرگ اج رپوبشلا ریز و

یهب هرهچ تمس ار متروص . مدرک هقلح ش هناش رود ار

چپ چپ هنارهاوخ یزوسلد ابو مدیشک شباال هتخیر مه

: مدرک



زا یراک .االنهک نامرآ نکن یروخدوخ ادخ ور _وت

هراک هچ مینیبب هشب نشور اوه راذب دآ. یمن رب نوم تسد

یهار هدیجنسن و نزن بآ هب رادگ یب یونش یم نم می.زا

!زا هبجو ود بجو هی یزرم یاهرهش هگم وشن. زرم

شیپ ورب لوا ادرف ینک. یم شادیپ یشوم خاروس مودک

نک.یمن مادقا دعب هدب شوگ شاه فرح هب تقد اب باتهم

تدوخ و ینک زاب باسح ینفلت سامت هی یور افرص هش

زاب منیا هک صخشم اجک الزا .صا ینک اه هداج ریسا ور

زا هشوگ مههی دیاش . هشابن اویش بناج زا دیدج یراک هایس

وت ور روشک زا جورخ هیضق ادمع و تسه رهش نیا

. یروشب تسد هچب نوا زا وت هک هتشاذگ باتهم ناهد

: تفگ حلا ویب درک اهر ناشیرپ ار شغاد یاه سفن

ماوخ .یمن نامام شیپ درگرب .عفال هنکمم یزیچ ره _هرآ

وت ،طقف هربب وب اویش یرادراب یارجام زا مه یا هرذ یتح

ادرف . مراد مک ور شاه کلتم و نوبز مخز طیارش نیا

هک نیمه ،وت باتهم شیپ مر یم ییاهنت مدوخ نم حبص

. یدرک رنه هشاب نامام هب تساوح



طیحم رد نویزیولت دنلب یادص درک، زاب همین ار رد

هدز خزرب حلا ابنآ دمآ یمن دوب.ملد زادنا نینط ییاریذپ

هگن لئاح راوید ردو نایم ار متسد . مراذگب شیاهنت ش

: مدناکت بل نانک چپ وچپ متشاد

. تشیپ مآ یم دیباوخ هک نامام سپ هشاب _

: درک اوجن و تفر بقع قاتا لخاد یمدق

هنک. یم راک رتهب مرکف مشاب اهنت داوخ _یمن

شوماخ واب تسب ار شقاتا دادن.رد ندرک رارصا تلهم

سویام ، دیبات یم قاتا رد ریز زا یرون یاه درالهی ندش

هناخزپشآ هب یکرس یهار هنایم متفر. رانک رد یولج زا

گنهآ تلود تفه زا غراف مردام ، مدیشک نام کچوک همین

هب یزیمت و دیفس لا متسد واب درک همزمز بل ریز یمیدق

فرح وحلا سح دوب. هداتفا ماش یاهرولب یاه هکل ناج

وحال مضه یارب نامرآ لثم مه نم راگنا . متشادن ندز

ییاهنت و تولخ هب زاین مدوب هدینش هک یغاد ربخ یج

. متشاد



هلصاف امابال منک شنشور ات مدرب قاتا دیلک تمس تسد

ار متخت لا مروک لا مروک یکیرات نامه ورد مدش نامیشپ

نیمز فک و متشادرب مدوخ یارب ییوتپ و تشلا وب متفای

تعاس یاه هیرگ رثا زونه . مدرک نهپ ییاج مدوخ یارب

هقیقش و تخوس یم تدش دوب،هب هدنام میاه مشچ رد شیپ

تسناوت یم قاتا یکیرات تظلغ دیاش . دیشک یمریت میاه

دش نشور هاتوک لیابوم ی هحفص . دروایب اراج حملا یمک

یاوه . متشاد شرب تخت یور وزا مدش ریخ مین میاج ،رد

و مزیخرب دش ما یلبنت دوب. هدرک ومد مرگ یمک قاتا لخاد

زارد زابور و مدز رانک میور زا ور منک.وتپ زاب ار هرجنپ

نامرآ .مان مدوشگ هحفص سمل اراب مایپ زکرمت .یب مدیشک

ندرک زیر واب مدش واکجنک دوب. هدش کح هحفص باالی

مداد: شمایپ یاوتحم ارهب مساوح سامت میاه مشچ

داتسرف مایپ االن نیمه باتهم ، تقاتا مایب متشادن "حلا

یاه هداج زا یکی زا ور نوش سوبوتا در شیپ تعاس

، ندشن نوش یریگتسد هب قفوم زونه یلو نتفرگ یزرم

اب تفگ .یم دندرک ضوع ریسم یعرف یاه هداج زا نوچ

ود یکی اال متحا و نشب در زرم زا ننوت یمن طیارش نیا



" هتفر ول نوشریسم نوچ ، نرایب نوشریگ هزور

.. مراذیم هگید تعاس ،کی دراد همادا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۲۴_ تراپ #

لوغشم یرکف دوب.اب هتفرگ مارآ یمک مدوجو ، متفرگ یسفن

: مدرک پیات

رکف شهب ینک، یم راک یچ اویش اب شدعب یدرک شادیپ "

؟" یدرک



یزاب هب متسد رد ار یشوگ و مدرک لا سرا ار مایپ

یمن ش هچب و اویش رس هکبالیی دوب نشور ملد .هت متفرگ

ناما و دوب هدرک ریخست ار مراکفا ینارگن مه زاب اما دآ

اما متشادن شخساپ هب یدیما دوش. اهر منهذ داد یمن

داد: خساپ مروصت وربخالف دشن وطالین دایز مراظتنا

یابال هلئسم ره دروم .رد مدرک رکف شهب اقافتا هرآ

ور رخآ و لوا میمصت ، یکی نیا دروم رد مشاب فیلکت

زا نوویح هچب،لثم ایند هب منکودعب یم شادیپ . متفرگ

زا رتشیب شازس نوچ ، نوریب منک یم شترپ میگدنز هنوخ

یچیه یاج هگید ش یندشن مومت یاه تقامح ، تسین نیا

" مارب هتشاذن ور

قرع نامرآ مدش.مایپ ولهپ هب ولهپ میاج رد اه تعاس

راک ارهب شروز مامت اویش . تشاذگ یاج منت رب یدرس

وبال دریگب هناشن ار نامرآ تماقتسا و ربص هک دوب هتسب

رثاتم . دنزب رخآ میس هب نینچ نیا هک دروآ یب شرس یی

منیبب ات منامب رظتنم مداد حیجرت وعفال مداد ناکت یرس



دیآ. یم شیپ هچ

دوش،زا مرگ میاه مشچ هکنیا زا ولبق مدیشک یقیمع سفن

کچ ار شرگید یاه همانرب و مدمآ نوریب مایپ هحفص

خآ دادرهم بناج زا خساپ یب سامت تسیب هراظن .اب مدرک

ار وا لک هب دوب هدش ثعاب بشما یاه شنت . مدیشک یدنلب

اب اما مونشب ار شیادص متساوخ یمن مه زونه . مربب دای زا

عطق عیرس دروخ یم قوب ،رگا متفرگ شار هرامش دیدرت

رادیب منیبب متساوخ یم یلوضف ضحم .طقف مدرک یم

؟ دشک یم ار مسامت راظتنا و تسه

یشوماخ عاالم مه ،زاب دیزغل ش هرامش یور متسد

یخاالهنم شوخ تاروصت مامت و دیچیپ طخ تشپ هاگتسد

دشو عمج مبل رایتخا دش.یب وحم اوه رد یبابح نوچ

رظتنم بش رخآ ات دوب رارق ، مدرک نیرفن ار مدوخ تیرخ

ود یکی االن یتشگنا رس باسح کی اب ودشاب مسامت

دنچ دعب مه بشما نیمه دوب. هتشذگ بش همین زا یتعاس

هدش ادیپ ینفلت سامت فطل هب طقف مه شنآ رسوهلک هام

و دوب دهاوخ رگید هام دنچ دعب یرس تسناد یم دوب،ادخ



منک.صا یم رس هنوگچ یربخ یب درد اب نامز نماتنآ

یم ثعاب هدش جراخ مسرتسد زا مه زاب هکنیا رکف ال

مدش. شگنتلد منک سح و دوش کزان ملد دوش

راب تسیب هکنیا زا مدوب تسار ور مدوخ اب یمک رگا اما

لیابوم ی هحفص شهب مشچ راب وره دوب هتفرگ سامت

ملد یمک دوب، هدش تالیف شیاه یسنجدب و دوب هدش کشخ

درک. یم کنخ ار

حبص و مدیباوخ یم دوب.دیاب تقو ،رید مدیشک یقیمع هآ

. مدرک یم اج اراجهب دیدج بابسا و مدش یم رادیب دوز

یتعاس ومین مدرک ورف مرن و دیفس تشلا ب نایم ار مرس

زا هقیقد جنپ زونه ، دتفیب مه یور میاه کلپ ات دیشک لوط

ملیابوم مه زاب هک دوب هتشذگن میاه مشچ ندش نیگنس

متسد رانک ادمع دش. نشور ش هحفص و تفر هربیو

. موشب علطم عیرس دش یربخ رگا هک دوب هتشاذگ

ردح شک زارد روط نامه و متشاذگ رانک ار للعت و رکف

شلفق دیبات یم متروص یور لیابوم فیعض رون هک یلا



ار شمسا ، مدوب هدرک ویس ارمه شدیدج هرامش . مدوشگ ار

مامت درک، ییامن خر سامت ردحلا هحفص یور هک

ار شمسا راب هناوید تساوخ یم دشوملد قوذ مدوجو

ار زبس نوکیآ دوز یلیخ و تخاب ناج دیدرت . مسوبب اهراب

تسد مه راب نیا تشاد راظتنا هک مه دادرهم . مدرک سمل

نم زا رت هدز ناجیه ، دهدب تسد ارزا سامت رتزارد زااپ

. دوشگ بل

؟ یدوب اجک یبوخ ، یرپ _ولا

هدش هباپ ییاولب و روش هچ کیرات قاتا نآ رد یبش هفصن

دوب فیح دوب، هدرواین رد صرح هک ،مک مدادن یباوج دوب.

اپرب شقوذ . مدرک یم تحار ار شلا اهیخ یدوز نیا هب

تفگ: هرابود و دنام اج

مراد یبوخ یاه فرح ، یدب باوج یاوخ یمن هامیرپ _

. هتفایب هار تقطن لبلب لثم یونشب مد یم ،لوق تارب

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

۳۲۵_ تراپ #

هدنخ هب انهپ هب متروص دشو زاب نکمم یاج ات مشین

بات ویب دیشک یفوپ . مدزن یفرح مه زاب دش،یلو هدوشگ

: تفگ

منک. عطق مروبجم ، یونشب ور مادص یاوخ یمن سپ هشاب _

ش ومب ریز یروج تدم همه نیا .دعب درکن عطق ،اما تفگ

دنک یم دیدهت ثمال متسناد یم بوخ هک مدوب هدرک ظفح ار

تنطیش اب راب دشونیا مه نیمه . دروآ یب فرح هب ارم ات

: دیسرپ

؟ مشاب هتشاد یبوخ ربخ هگا یتح ، یرهق زونه _

یادص هک متشاد متح دش،اما دتمم متوکس و مدشن میلست

نآ هب یتحار هدزمهب ناجیه لرو تنک یب یاه سفن



هک دوش یم ثعاب نیمه و دوش یم لقتنم طخ فرط

قت رتشیب مندروآ نابز هب یارب و دناوخب ار منورد دادرهم

یم ار میاه ینارگن مغو مه شیادص ندینش یتح الدنک.

هدش یتح دنزب فرح میارب اتدبا تساوخ یم وملد تسش

. ینتفاین تسد و رود ردق نیمه

یولج زا مدوب هدرک هاتوک یگزات ارهب میاهوم یرتچ

طخ تشپ نامرارق یب یاه سفن یادص مدز. رانک متروص

یا هظحل دوب. هدرک ارهباپ یششک ورپ هدز تالمط یزاب

ی هجیتن دروم رد شبوخ ربخ دیاش هک دمآ مرکف هب

جیاتن اتعاالم یزور ود یکی زونه یلو دشاب مروکنک

دیما یاج نادنچ یلیصحت رواشم ی هتفگ قبط و دوب هدنام

رکف . متشادن ربتعم و بوخ هاگشناد رد ندش لوبق یارب

دادرهم یادص و مدز رود ار هاگشناد رد یلوبق ربخ

: درک شدوخ عمج ار مساوح

یارب هگید زور هکاتهد هشاب نیا ربخ نیا هگا یتح _

ور مادص یاوخ یمن مه زاب تشیپ مدرگ یم رب هشیمه

؟ یونشب



و مدیرپ یاج زا تهب واب درک اررپ ممامت فعش و قوش

و متشاذگ م هنیس ی هسفق یور تسد . متسشن میاج رس

شمان زیگنا توخر و فیعض ندرک ادص اراب مناجیه

: مدرک هیلخت

.. دادرهم _

زوریپ سح واب درک اررپ مشوگ ش هدنخ یابیز یادص

داد: همادا یدنم

تمدخ هداوناخ اب متشگرب دعب هلصاف بال هرارق مگب _هگا

هشب ماجنا نوم یمسر دقع تامدقم دوز یلیخ و میسرب

مراد تسود یلیخ مگب هکنیا ینز؟ای یمن فرح مزاب یچ

منک. یم لمحت ور تیرود روز هب هگید زور واتهد

، دناسر یم نونج دح رس ات ارم تشاد امسر دادرهم

ار شنیریش یاهربخ هقیقد دحاو رد متسناوت یم هنوگچ

نام، جاودزا و تشگرب ربخ زا ،اوس مروآ یب بات اج کی

نایم دوب،زا هدرک مارتمالمط ودوپ رات شرخآ ی هلمج

و درک یم ادج ار نآ هدز قوذ منهذ شیاه فرح مامت

جنپ راهچ یط رد دیاش درک. یم رورم شدوخ یارب اهراب



ناریو اما هاتوک هلمج حیرص نینچ هک راب نیلوا سلا

هک دوب هتفگن ردقنا . مدینش یم وا "زا مراد تسود " هدننک

و دشاب راک رد ینتشاد تسود اعقاو مدرک یم کش یهاگ

شمرگ یاهدروخرب و راتفر ارزا شسح مامت طقف

و عمج یتخبدب اراب مشعترم یاه .بل مدرک یم طابنتسا

: مدرک همزمز و مدرک روج

نم.. دادرهم _

باالدز: شا یسنجدب مه وزاب دیرپ کالمم نایم عیرس

رید و یداد رده ار تنامز هنافساتم ، یرپ وگن یزیچ _

تمنیب منک.یم شوماخ ار ملیابوم دیاب دش،نم زاب تنوبز

! تمسوب .یم هگید زور هد

هسوب و یشوگ هب شیاه بل ندیبسچ یادص و تفگ ار نیا

. تخادنا نینط مشوگ شرد

شدوخ یاعدا قبط و درک عطق ار سامت هناوید شدعب

وزا دوب متسد مد تساوخ یم درک.ملد شوماخ ار لیابوم

متسناد .یم متشاذگ یمن ش هرهب یب میازس وان شحف جامآ



اب ارم دنکو یم ناربج هنادرمان ار متوکس و رازآ و تیذا

یگناوید و ناجیه و یواکجنک وسلاو راورخ راورخ

هک یسک لثم و دیشک رپ مدوجو زا شمارآ . دراذگ یم اهنت

غارچ و مدرک اهر ار باوخ تخر دشاب شمک هتخت دنچ

لگ میاه هنوگ . مداتسیا هنییآ لباقم . مدرک نشور ار قاتا

و دوب هتخادنا

ناش ساسحا و قوذ هناگادج متروص یازجا زا مادک ره

متروص زا ور نیا ندید یارب ملد ردقچ دز، یم دایرف ار

یبایزرا زا تسد و مدش خر مین هنییآ لباقم دوب. هدش گنت

و لکیه رکف دیاب طیارش نیا .عفالرد مدیشک متروص

هفاضا نزو ییولیک تفه شش داوم کرت دوب.دعب ممادنا

ارهبرژمیومک مدوخ حبص ادرف زا دیاب و مدوب هدرک

هد ضرع رد مه ییولیک هس ود لقادح . متسب یم یروخ

ارهب میاه تسد دوب. تمینغ مه زاب مدرک یم مک زور

هناخ یلخاد یامن هب مهاگن ندناخرچ واب مدرک دنب رمک

، میداد یمن سپ ار نامرآ ی هناخ شاک . مدیشک یدنلب فوپ



ردام و ردپ زا ییاریذپ یارب نامتراپآ نآ دوب هچ ره

هب یگنچ همقر چیه هناخ نیا دوب.اما رت بسانم دادرهم

هاگن و دوش رارکت خیرات زاب دش یم ثعاب دزو یمن لد

و یراع ی هناخ رود ش هداوناخ هدز تهب و نیگنس یاه

نیا ،دیاب مدیشخب مدنخبل هب یناج هرابود . دنیشنب نام هداس

تشگرب انئمطم مدز، یم سپ دوخ ارزا محازم راکفا

راکفا نیا یارب یتقو و درک یم اررپ زیچ همه دادرهم

اتنآ شاک ! متشاد راک ردقچ دنام، یمن هدوهیب و غولش

هدایپ ناطیش رخ زا مه نامرآ و تشگ یم رب اویش عقوم

هب لد یا هغدغد و ینارگن چیه نودب دشونم یم

هظحل نآ هب ندیسر یارب اه هکسلا مدرپس یم یتشونرس

.. مدوب هدرمش شار هیناث هب هیناث

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #



۳۲۶_ تراپ #

****

هتسشن کراپ ی هشوگ ی هتفر وور گنر تکمین یور

متروص خر مین یور میقتسم یهاگرهظ یدنت باتفآ . مدوب

ذغاک هب یسح چیه نودب هک دوب یتعاس .مین دیبات یم

یدنلب ."یه" مدوب هدش هریخ متشاد تسد رد هک یتنیرپ

نامه ، مدیشون کنخ یندعم بآ رس زا یا هعرج و مدیشک

زا هکلب مدز ارداب متروص یمک و مدروآ ارباال ذغاک

وهب مزیخرب یاج زا هکنیا زا دوش.لبق هتساک شترارح

یلوبق . متخادنا هگرب تایوتحم هب یا ههبش رپ هاگن متفا هار

یا هتشر و نارهت تسد رود طاقن زا یکی رد هاگشناد رد

درد وهب فیعض راک رازاب دوب صخشم االن نیمه زا هک

. دنزب ملد هب یگنچ هک دوبن یزیچ ، دراد یروخن



مدش.زا هدنک تکمین یور وزا دروخ گنز کت ملیابوم

تمس ، دشاب باتفآ شبات ضرعم رد رتمک هک یریسم

. مداتفا هار هب کراپ یجورخ

سلا کی متسناوت ؛یم مدرک باتک و باسح مدوخ اب یمک

مناوخب اقیمع ار مسورد راب نیا و مراذگب نامز مه رگید

موش. لوبق یرت نک رپ ناهد ی هتشر رد هکلب

تساخرب کراپ ی هیشاح زا هک یدنلب همین قوب یادص اب

یا همین دنخبل دشو هدیخرچ تمس نآ هب مرس اوه ،یب

وزا مدرک دنت مدق هدز قوش . تسب شقن میاه بل یور

دومن یم ادج نابایخ ارزا زبس یاضف هک یلودج یور

هچمین هناواکجنک و تفرگ انحنا مسبت هب رتشیب مدش.مبل در

دصر زا هک بوخ مدز. گنر دیفس نیشام لباقم یرود

و مدوشگ شندوب ون طایتحا اراب شرد مدش، ریس ش ندرک

. مدرک شوخ اج هدننار رانک تحار و مرن یلدنص یور

متفگ: دجو واب مدیخرچ نامرآ تمس امامت



؟ طاسقا ای دقن یدیرخ یروط عهیلا،هچ هکرابم _

رثا نامرآ ی هرهچ یور یا هظحل م ترسم و یداش

هتشذگ زور دنچ لثم دمآ.اما شک هاتوک شبل و تشاذگ

تفگ: تاوارط مک ودرس و تخاب گنر شتلا ح دوز یلیخ

و تفر هساو هک نیمه یلو تسین باال شلدم دایز . نونمم _

ی عهیلا.همه میشابن سوبوتا و ورتم و آژسنا جاتحم دمآ

ودمآ تفر رتفد هب نوش یصخش نیشام اب ماراکمه

مدیرخن دقن .هن مدوب نم دوب نوزیوآ هک یسک ،اهنت دنتشاد

نهر لوپ زا شخب هی یلو مرخب دقن متسناوت یم هتبلا

لقتسم متساوخ مزاب یزور رگا هک متشاد هگن ور هنوخ

هیارک ور یلبق هنوخ نوا ژ ارتم فصن منوتب لقادح مشب

منک.

اب هدیرخ رفص نیشام مدرک یم رکف هابتشا هکهب نم

: متفگ و مدز هدزمارداب امرگ تروص یشلا هشوگ

تخادرپ شور طاسقا تحار هللا شنا عهیلا منیمه . هکرابم _

ینتسب هبام ینیریش ی هنوهب هب یهاوخ یمن ینک.حاال

؟ یدب



متساوخ یم یلو درادن ار یزیچ غامد لدو متسناد یم

ادج نامرف زا تسد . دوشب ضوع شیاوه حلاو یمک

ورس درک نشور ار نیشام رلوک دش. مخ یمک و درک

: دنابنج

باتهم هب رس هی دیاب شلبق یلو میر یم اقافتا _ارچ

ندش مومت لبق تفگ دوب،یم هدز گنز وت یاپ شیپ . مینزب

ینیش .یم مینزب شرتفد کیدزن هفاک هب رس هی شکارتنآ

؟ یایم مهارمه مه ایوت نیشام وت

: مدیسرپ ینارگن واب مدرک اررت مبل

هدش؟ یدیدج _ربخ

ارهبع شیاهوربا شا یدود کنیع سپ وزا دزن یفرح

داد. ناکت یفنم التم

ور شیپ نابوتا ارهب مهاگن و مداد یلدنص مارهب هیکت

. متخود

.ا هشاب هتشاد یدیدج ربخ مراودیما . منارگن مآ یم منم _هرآ



.یم میرادن اویش زا یربخ چیه هک زور جنپ اقیقد الن

نوشریگ هزور ود یکی هک دوب رارق هشب، رید مسرت

! نرایب

متروص مه .نم دیزگرب ار یفرح مک مه وزاب تفگن چیه

هب ندیسر وات متشاد هگن تباث رلوک یداب هیاوز رد

لبق رخآ ی هظحل دشن. لدب درو نام نیب یفرح ریسم

و تسشن راب هب میاه ندرک ات راهچ ودات ود ندش هدایپ

همادا ار مدش باختنا هک یا هتشر نامه متفرگ میمصت

اهنت و مدوبن لیصحت ی همادا ی هتفیش نادنچ هک ،نم مهدب

دوب، شندرک لا حشوخ و شیوزرآ هب نامرآ ندناسر مفده

لوبق یا هتشر وهچ اجک درک یمن یقرف مه دایز سپ

هک ینامز منکوات توکس عفال متشاد دصق موش.یلو

یفرح ، هدرواین تسد هب یرتهب یحور طیارش نامرآ

واال دبسچب شلد هب بوخ ما یلوبق ربخ متساوخ .یم منزن

. دوبن شنامز ن

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

۳۲۷_ تراپ #

زا پیک ات پیک راهن تقو و ندوب رهظ مد ندوجو اب هفاک

تحارتسا تقو ندنارذگ یارب هک یصاخشا و اهدنمراک

باتهم ندرک دوب.ادیپ ،رپ دندوب هداد حیجرت اجار نآ ناش

ی هریت یاه هرجنپ رانک یلدنص یور ، دوبن یتخس راک

شامارهب مشچ کمدرم ندنادرگ واب دوب هتسشن هفاک

ونم تشادرب مدق نم زا رتولج نامرآ . دیشک یم راظتنا

و مدرک یم بترم ار هکشملا ردحیلا شرس تشپ مه

هب دامتعا تیوقت یارب ار مرس یولج یاهوم زا یتمسق

مدش. هناور باتهم تمس متخیر یم نوریب مسفن

هیام وهت نردم نویساروکد اب دوب یکچوک اتبسن ی هفاک

عفال دوب هک هچ کشالیت.ره و هریت یاه گنر زا یاه



نامز دندز یم گنچ کرچ تخر ملد رد هک یطیارش رد

. دوبن شا یبایزرا یارب یبسانم

یاج دادو یهاتوک ،سالم دزیخرب اج زا هکنیا نودب باتهم

نیزگیاج ار یهاتوک دنخبل ینتفرگ مرگ و نداد تسد ره

بقع ود ره ار ییودرگ مرف شوخ یاه یلدنص درک.

هملا کم شدوخ میدش رظتنم . میتسشن یگتسهآ وهب میدیشک

دش بات یب نامرآ شتوکس ندش وطالین دنک.اب عورش ار

یفیفخ ساره .اب دیشک شهایس و دنلب یاهوم نایم یتسد و

: دیسرپ

هدش؟ یدیدج _ربخ

و دناسر شبل کیدزن شار هوهق نهپ و تپ ناجنف باتهم

کون واب دروآ نییاپ ار ناجنف . تخادنا یاباال هناش

هوهق ی هیام هک درک کچ شار هدروخ رژه بل شتشگنا

. دنامن شاج یندیشون یا

یلصا یاضعا وداتزا ندش قفوم مههن!عفال هرآ _مه

تحت ییوجزاب وت ور ود ننک.ره ریگتسد ور نوش دناب

رطاخ االهب متحا . ندموین رقُم مودک چیه ،یلو نتشاذگ راشف



. هدوب دناب ی هتسدرس زا همهاو و سرت

و یتحاران شزا هرهچ دشو مخ ولج هب رایتخا یب نامرآ

دش: عمج سرتسا

زاب بل زا بل ناوخن رمع هی انوا دیاش هش یم یچ _حاال

یزور منک؟ره یروبص و منیشب هشوگ هی دیاب ننک،نم

رت کیدزن وانف گرم هب رتشیب ینم هچب هرذگ یم هک

هش. یم

نوخ هب هاگن و درک تشم یبوچ زیم یور ار شتسد

داد: قوس یرگید یوس ش هتسشن

یم تیاکش و نوناق هب اکتا یخلا یب لوا زور زا شاک _

دوب. هدش یجرف اتاالن دیاش متفر، یم شلا بند مدوخ و مدش

ارمه باتهم ، مردارب دوب هدیمهف بوخ هک هدوتس مناخ

تسد هدش نامیشپ هبوا دامتعا وزا دوب هدرک نوناق یطاق

هب نامرآ ندرک توعد دصق ارهب شفیرظ یاه

: تفگ و تفرگ باال یدرسنوخ



یم لمع دوخ رس هگا ام شاب نئمطم . مرسپ شاب مورآ _

هی .نم تشادن ینامیشپ و نارسخ زج یا هجیتن چیه میدرک

ایوگ هک متفرگ ییوجزاب رسفا زا یمیقتسم ریغ یاهربخ

یمن هدش،هتبلا ریگتسد نوش هورگرس نومه ای نوش هدنگ

هب نرایب شریگ هگا یلو هراد تحص ربخ نیا ردقچ منود

النیا ومعم نوچ نریگب فارتعا شزا ننوتب دایز لا متحا

تسد زا یارب یزیچ هگید تشادزاب دعب صاخشا روج

االات متحا هشب یعطق ربخ مقس و تحص .رگا دنرادن نداد

. هشاب اهرفاسم بناج زا یربخ بشما رخآ

برطضم شرغ ال یاه تشگنا ارالهبالی هوهق ناجنف

دز: بل سپاولد یا هناردام نحل واب درشف

اعد ،طقف هراد باالیی کسیر نوش هورگرس یریگتسد _

و زارف مامت وراب اویش داین. اویش رس هکبالیی منک یم

هکت هی لثم منود یم مدوخ رتخد لثم شتاهابتشا و دورف

شهب بیسآ یا هرذ یتح مرادن تسود . هنوم یم مدوجو زا

. هشاب هتفر نیب شزا هچب هدرکن ییادخ هگا یتح ؛ هسرب



بقع ار شدوخ دزو یراد ناج و نیگنس دنخزوپ نامرآ

هدش لر وتنک دمآ رد شاعترا هب صرح اب شیاه .بل دیشک

: تفگ

و منک.طقف یم رکف امش سکعرب نم اما هتراسج دیشخبب _

هی اویش منک، یم رکف م هچب تاجن و هبسالیتم طقف

رس اللبالیی منوبز .هگا هرادن یتیمها مارب مه نولیسپا

ارو نیا رمع رخآ وات هشاب لقاع دیاب اویش دایب م هچب

! مراذ یمن ش هدنز نم رابنیا نوچ هشن، یباتفآ

دسرب هچ دروخرب مه نم هب نامرآ مجالت

ار شتسد هتسهآ زیم ریز وزا مدنام تام ! باتهم هب

نینچ نیا هک باتهم لباقم ورد دوش مارآ هکلب متفرگ

. دیوگن وبال ترپ دایز دراد بصعت اویش یور

دوب صخشم شیاه مشچ یدوب،زاحتلا نیتم نز باتهم

شقوذ رد یباسح و هدروخ اج مردارب یاه فرح زا هک

شودخم یحور حلا درک یعس و درکن یعافد اما هدروخ

دنک. کرد ار نامرآ



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

هرهچ هب هریخ نیگنس تیعضو نآ زا عاضوا تاجن یارب

: مدیسرپ زیگنا ماهفتسا باتهم

مکح ییاروج وهی نیدوب کیدزن اویش هکهب _امش

میمصت نیا تلع نیدیمهفن تقو چیه نیتشاد ور شردام

؟ هدوب یچ شدوخ ندرک روگ ومگو یناهگان

.زاحاالشت دنابنج ار شرس توهبم و دیشک یهآ باتهم

دنک.اما شاف شدوبن رد اویش رارسا دهاوخ یمن هک متفایرد

هب هریخ و دوشگ بل راچان امهب مارتحا تاعارم یارب

: تفگ هدز مغ نامرآ

ور سک چیه تفگ ،یم تشاد ییاه همزمز هی مادم _ارچ

یسک اهنت لقادح هچب نوا تساوخ ویم هرادن ایند نیا وت

اهنت رمع رخآ وات هشاب شدوخ نوخ و تشوگ زا هک هشاب



ارجام لصا و دایب هک مدرک ش تحیصن یلک .نم هنومن

یمرگلد و دیما هچب نوا دوجو اب دیاش هگب، نامرآ هب ور

یاه هظعوم دنپو دوب.یلو نوتندوب ابمه هرابود یارب

تفگ ویم درک یم هیرگ ،مادم تفر یمن اویش تک وت نم

هکهب یتفگ شهب یتح و هنک یمن لوبق ور هچب نوا نامرآ

هداز مورح هچب نوا و هلطاب نوتدقع شتیوه لعج رطاخ

نوا ور ندوب عورشمان بسچرب رمع هی تساوخ س،یمن

هدش یتح مدز، فرح شاهاب یلک .نم هشاب موصعم ی هچب

منک یم باجم ور نامرآ هک متفگ شهب دنتوزیت، نوبز اب

و تسه حیحص جاودزا نوا ینوناق و یعرش ظاحل زا هک

یم تفریذپ یمن اهتنم ، هرادن یدروم نوتندش راد هچب

شزا ور هچب و یشخبب ور اویش نینوتن امش دیسرت

تحت شردپ نمو دید هک اهمه یرخآ .نوا یریگب

شیپ ور تقیقح و مییآ یم رخآ و لوا و میتشاذگ شراشف

اویش داد!هب حیجرت رارق هب ور رارف مینک، یم شاف وت

هجاوم و هدوب اهنت هتخانش شدوخ هک ینس داد،زا قح دیاب

رتخد هی شزا نیگنس و کانلوه یاه طیارش اب ندش

یم ارادم رتشیب شاهاب ،دیاب هتخاس ور راک نوهنپ و وسرت



سرت . میدرک یم کرد رتشیب شور یمخز حور و میدرک

بآ هب رادگ یب دش ثعاب هک دوب هچب نوا نداد تسد زا

نومرس ور ایند شنتفر تشادای اب حبص زور وهی هنزب

.. هشب بارخ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۲۸_ تراپ #

لبق زورید . درذگ یم باتهم اب زامالتاق زور هنابش کی

هتسد رس نامه دنا هدش قفوم دوب هداد ربخ طقف بورغ زا

ار نارفاسم هک یسوبوتا سردآ و دننک ریگتسد ار رظن دم

دشن یربخ چیه نآ زا .دعب دنبایب شیب ارمکو دنک یم لمح



رسباالداد باوج باتهم متفرگ سامت هچ ره حبص وزا

درک. هناهب ار شرس ندوب غولش و

مین شود رهظ . مدوب هتشگرب راکرس زا دش یم یتعاس دنچ

زارد تخت طسو سیخ یاهوم ،اب مدوب هتفرگ هتعاس

ار قاتا زا ندش جراخ قمر حاال نیمه وات مدوب هدیشک

هب هناخ ییاریذپ زا ماش فورظ ندرک هدامآ یادص . متشادن

هدنامن اوه ندش کیرات ات یدایز .زیچ دیسر یم شوگ

دوب.

دوب،زا هدش کشخ ملیابوم یور سامت راظتنا رد ممشچ

رظتنم مه رگید تعاس دش،کی یمن مرگ یبآ هک باتهم

رس یرتن مههبکال زاب دیاب دش یمن یربخ رگا مدنام یم

! هنابش هدش رگا یتح مدز. یم

زا یا همقل دنچ هامیرپ و مردام رارصا دش،هب مه نیمه

یکلوه لوه ماش مامتا ودعب مداد تروق روز ارهب اذغ

کال نامه یهار و مدیشک نت ارهب منیج راولش و ترش یت

. میدوب هداد شرازگ ار اویش ندش مگ هک مدش یرتن

هاتوک نم اما دندرکن یگدیسر م هتساوخ هب دایز مه اجنآ



تشپ رسفا تجامس و یراشف اپ یلک دعب هرخ وباال مدماین

سامت دنچ ودعب درک پیات ار مداد هک یتاصخشم متسیس

داد. ار مخساپ یرسرس

مه هب یروج مدز. نوریب یرتن زاکال هتخیر ورف و جیگ

نیشام نامرف نتفرگ طلست میاه تسد یتح هک مدوب هتخیر

هب ندرکن تداع ، یگدننار هب دسرب هچ دنتشادن ارمه

دوب. هدش تلع رب دیزم مه نیشام دیدج متسیس

وعالهقی قشع هب ور مبلق یاه هنزور یمامت هکنیا اب

ارهک یزیچ مزغم همقر چیه دوب،یلو هدش دودسم اویش

یا هظحل یارب تساوخ یمن یتح دوب هدینش شدروم رد

دنچ نیا رد راب نیلوا یارب هک منک یم رارقا دنک. میسرت

ما هدماین ایند یهب هچب هبسالتم هکنیا زا لبق هتقو

مدرک یم اعد و مدوب شدوخ نارگن لد هت زا مشیدنایب

. دشاب هدنز لقادح

، مدرک یم یگدننار نازرل و زکرمت یب هک حلا نامه رد

هرامش مشخ واب مدیشک نوریب مراولش بیج ارزا لیابوم



قوب دوجو مهاب زاب یتنعل . متفرگ اه راب ار باتهم ی

مدروآ یمن رد داد.رس یمن ار مخساپ دروخ یم هک یدازآ

زا یشان هک یقرع تارطق دوب. هچ شدیدج یزاب نیا لیلد

دروخ یم رس میاه هقیقش یور زا دوب مصرح و سرتسا

درک. کالهفمیم یباسح و

خ نیشام هدرم ردام زمرت کالچو یور ما یلد قدو مامت

کیتس ال ندش هدیشک راجنهان یادص اب نیشام و مدرک یلا

. داتسیا تکرح زا نابایخ تلا فسآ یور اه

مایپ ی هحفص طلست ،یب دیزرل یم مشخ زا میاه تسد

: مدرک پیات عیرس و مدوشگ ار باتهم

تهب هک یدامتعا فیح هدش، ربخ وهچ ییاجک منود "یم

زا لا .کشا مدنوم لفاغ یچ همه زا دامتعا نوا ورس متشاد

مدرک روصت و مدرکن یکی اویش وراب امش هک دوب نم

ا نیمه نیتسه هک ییاج سردآ . یتسار ور یکی امش لقادح

حیضوت چیه نودب تسرفب مارب هقیقد کی فرظ الن

هی هشاب تساوح مرادن یشوخ زور حلاو یا.نم هفاضا

منک یمن نیمضت شدعب هک هسرن هقیقد ود هب هقیقد



" نینیبب یبوخ یاهدروخرب

ار نیشام ، چییوس ندناخرچ واب مدرک لا سرا ار مایپ

،دیاب تساجک دصقم متسناد یمن .عفالهک مدرک شوماخ

. مدنام یم باتهم خساپ رظتنم

هک یسوبوتا دناب، ی هتسد رس یریگتسد دعب زورید

یناهنپ درک یم لمح ار نایچ قاچاق یاه وکاال نارفاسم

هدننار باالی تواکذ و دوب هدش یراک تسد شتامیظنت

نآ یاه هرد رد سوبوتا هکنیا زا لبق دوب هدش ثعاب

دنکواوژ لر تنک ار لیبموتا فارحنا دوش ترپ یلا وح

نیشام یولج تمسق حلا نیا دنک.اب راهم ار شندش نوگ

یا همدص و دوب هدرک دروخرب یدنلب گنس هب تدش اب

رفن دنچ و هدمآ هچ نارفاسم رس هکنیا ، هتشاد یریگ مشچ

ات مدنام یم رظتنم دیاب ارمه دندرک توف ای دندید بیسآ

یم هک یلطعم تعاس ود یکی یاج .هب دنریگب الم عتسا

نایم باتهم قیرط زا دیاب مروایب بات تسا حملا متسناد

مدز. یم رب



ره ؛ای دندیبوک یمن تسردو دنتشادن لداعت مبلق نابرض

میم هنیس هب هراوید هب مکحم دشو یم شالیق شا شپت

زا مبلق مدرک یم سح و تسب یم خی منت مامت ای دیبوک

یاوه یمک ات متشاذگ زاب همین ار نیشام .رد هداتسیا تکرح

یتشپ ارهب مرس . دروآ یب شیاجرس ار مناریو ،حلا دازآ

متروص تسوپ هب یمرگ همین مداد.داب هیکت نیشام کچوک

رگا یتح ، مدرشف مه یور ار میاه کلپ درک. یم تباصا

متساوخ یمن مه زاب دوب میگدنز زا اویش فذح هب رارق

مه نآ منادب ناگدش توف تسیل رد ار شمان یا هیناث یارب

. تشاد دوخ نطب رد هک یسران هچب دوجو اب

واب دنارپ یاج زا ارم ملیابوم گنید ی هراب کی یادص

مراظتنا زا رتدوز مدز. دروبشاد یور یگنچ ووال لوه

باوج ونیا دوب هدش ور شتسد دوب. هداد خساپ باتهم

قبط . تسا هتخیر شرپ و کرک هک داد یم ناشن ش عیرس

سردآ و دوب هدادن یا هفاضا حیضوت مدوخ ی هتساوخ

دوب. هدرک لا سرا نارهت رد ار یا یصوصخ ناتسرامیب



یاه سفن و مدرک لفق ار لیابوم ی هحفص رایتخا یب

اهر یدنلب توف ماراب هنیس رد سوبحم ناشورخ

رب هچ متسناد یمن یتح و دوب ناتسرامیب رد هکنیا . مدرک

شندوب هدنز لقادح یلو دوبن بوخ هدمآ م هچب ای اویش رس

درک. یم یثنخ ار ما ینورد نایلغ یدودح ات

هب ندیسر دش.ات هدنک یاج زا یدایز تعرس اب نیشام

هب مبلق ی هشوگ هک یا هناردپ هتسر ون تاساسحا اب دصقم

میولوچوک هک مدرک یم اعد بل ریز مادم دوب هداتفا وپاکت

.. دنامب هدنز و درب رد هب سملا ناج هثداح زا

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۲۹_ تراپ #



هب ندیسر دش.ات هدنک یاج زا یدایز تعرس اب نیشام

هب مبلق ی هشوگ هک یا هناردپ هتسر ون تاساسحا اب دصقم

میولوچوک هک مدرک یم اعد بل ریز مادم دوب هداتفا وپاکت

. دنامب هدنز و درب رد هب سملا ناج هثداح زا

یروآ نونج تعرس اراب ناتسرامیب ات هتعاس کی ریسم

اربال نیشام یساوسو چیه نودب و مدرک یط هتعاس مین

تمس نانز سفن و مدرک کراپ نابایخ زا یا هشوگ هلصاف

اما مدش چیپ وسلا یمک مه نییاپ .نآ مدیود ناتسرامیب

هناور شخب تمس مدش قفوم و درک گنهامه ینفلت باتهم

مدش.

باق یاه هرامش نیب ار مهاگن مدز نوریب هک روسناسآ زا

هدیشک تماق هرخ وباال مدنادرگ اه قاتا ی هتفرگ یا هرقن

ادیپ ار اویش قاتا متسناوت دشو نایامن رود زا باتهم ی

منک.

باالو تدش مهب هنیس ی هسفق . مداتسیا تکرح زا شلباقم



متخود قاتا ی هتسب رد هب یهاگن برطضم دش. یم نییاپ

: مدیسرپ هفخ و هدیسرت و

؟ هبوخ _

شزا یصاخ سح دش دوب.یمن ددرم و تام ش هرهچ

درک: همزمز فیعض و درک جک .یبل تفرگ

. تسین دب مگب _یچ

دنچ .رد تخوس یم تلع یب میولگ . متشادرب شتمس یمدق

یاه سفن واب مدرک مخ شتروص تمس یرس شا یتناس

: مدیسرپ یعطقنم

هدش... شیروط یچ؟ ینعی اقیقد تسین _دب

ی هیقب یتحار هب متسناوت دوب،یمن ندمآ دنب ردحلا مسفن

و تخادنا یاباال هناش شوشم باتهم . مسرپب ار وساالمت

: دیدزد هاگن

وت هتشاد یتخس فداصت . هگید نیبب تدوخ ورب منود _یمن

هدید بیسآ ش !هیلک شینبب قاربق سملاو یرادن راظتنا هک

یگدید برض مه شاه هدند وزا هراد یزیرنوخ و



یقیقد زیچ زونه مه نم هتبلا س. هتفوک مشنت ی هراد.هیقب

ش هنیاعم صصختم کشزپ حبص ادرف هرارق منود یمن

هنک.

یزیچ هب یا هظحل یارب دش. رت هدنهد رازآ میولگ شزوس

اویش تاهابتشا ، مدرک شنزرس ار مدوخ طقف و مدرکن رکف

هانپ ویب اهنت ار وا نینچ نیا رگا نم اما دوبن ششخب لباق

هدش هل تشوگ هکت کی لثم دیاشاالن مدوب هدرکن اهر

ی هریگتسد ، مدرشف مه یور یکلپ . دوب هداتفین تخت یور

باتهم ندش هدوشگ ولبق مدرک سمل ار رد وطالیی درس

شتمس ار مرس مدش روبجم ونم درک سمل مار هناش

تفگ: راگزاس و هتسهآ . مدنادرگرب

هب ور مدوخ مدینش ور ربخ هک بشید .زا مرسپ هدنمرش _

شلقتنم نارهت هب هیمورا ناتسرامیب اتزا مدز شیتآ و بآ

باوج متسنوتن مدوب شلا قتنا ریگرد مهکال زورما منک.

یچ منیبب مدوخ لوا متساوخ مدب. تهب ینومرد و تسرد

مه زونه هچرگ . مراذب نایرج رد ور وت دعب هدموا شرس



ادص رسو اجنیا یایب مدیسرت . متفرگن یصخشم باوج

هش. یم رتدب عاضوا ینک

درس مدش. قاتا دراو و مدرک اهر ار مقیمع مدزاب بوشآ اب

مدرک یمن رواب مدش. کیدزن شتخت تمس هدرک وخی

وماکالزا مدوب هدیدن ار منز هک دش یم یهام هس تسرد

مک یتروص تسد هی یاه سابل . مدوب ربخ یب شلا وحا

یدیفس وشلا تشاد نت هب ناتسرامیب صوصخم گنر

هیاوز نیا ،زا مدرک گنت مشچ دوب. شرس یور لشولو

یمن مشچ هب یا هدننک ناریو زیچ مدوب هداتسیا هک

مهاگن . مداتسیا شرس باالی تسرد و متفرگ یتارج . دروخ

خآ یادص و متسیرگن شتروص هب هنافاکشوم دشو خارف

درک.همین بجعتم زین ار مدوخ یتح مراد شک اما هفخ

تمسق شرگید همین دوب،اما هدشن یروط شتروص تسار

و یلیز و مخز ماکال شیاه بل یتح و مشچ ریز و یناشیپ

رد ار فعض شلا وحا دوب.حولا هدش مروتم و هدرم نوخ

. تشاذگ اج منت



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۰_ تراپ #

ماکالال شیپ هام دنچ هب تبسن و دوب هدیرپ ماکال شگنر

هتسهآ و مداد دوخ هب یناکت دوب. هدش رتراد ناج رغویب

سوسحم ان مپچ تمس ی هنوگ . مدرک سمل ار شدازآ تسد

هرطق کت نتفرگ واب مدروآ ارباال مرگید تسد . تفرگ من

و تهب نارازه دش هناور متروص یور هک یکشا ی

رسو دوخ کشا هرطق درک.نیا هنخر مبلق رد یروابان

ماهب هدرم قشع ؛زا تفرگ یم تاشن اجک زا شوج دوخ

؟ نادجو باذع و هانگ سح وا،ای



: مدرک اوجن هتسهآ و دروخ ناکت میاه بل

؟ اویش _

و مدرک رت نابز هدشماراب کشخ دوب.بل تکرح یب

: مدرک شیادص رتراد ناج رابنیا

؟ یبوخ اویش _

شگنر هایس یاه دادومژه شدوخ هب یرصتخم ناکت

. دندیزرل

: مدرشف رتشیب ار شتسد

؟ یراد درد اویش _

.اما رادیب ای تسا باوخ متسناد .یمن دوبن صخشم شتلا ح

هدرک داب یاه بل نایم شزا فیعض و دننام نهلا یادص

مداتسیا شرانک یقیاقد . دیسر یم شوگ هب شا یمخز و

ار .ششلا تشادن یشنکاو چیه ش فیفخ یاه زجنهلا

.هب مدرب ورف شیاهوم الی طایتحا اراب متسد و مدز رانک

هتشادن شرس تمسق رد یا یگتسکش دیسر یم رظن

. دشاب



، مدنارذگ رظن ارزا شندب رگید یازجا شرس زا دعب

یمن هجوتم نم ای دیسر یمن هب یصاخ زیچ ارهاظ

مه شناوختسا یگدید برض و هیلک یزیرنوخ هتبلا مدش.

شکشزپ رظن رظتنم حبص ادرف ات دیاب و دوبن یمک زیچ

. مدنام یم

و دوب هدناشوپ قرع تشرد و زیر تارطق ار شا یناشیپ

یراک . دروآ یم درد ارهب مبلق شکاندرد یاه نهلا یادص

یم رتشیب هنارگشزاون ار شتسد دمآ یمن رب متسد زا

یب بات ار هدنهدرازآ و دتمم یاهدرد نآ هکلب مدرشف

یدردمه و رهم زا شدرد ودعب تدش راگنا یلو دروآ

. تفرگ یمن مارآ و دوب رت قیمع نم

رت نییاپ تمس شهب هرهچ زا مهاگن و مدیشک نیگمغ هآ

هب دوب تخس شرواب . شمکش یور تسرد دش. هناور

ما هچب لک هکهب مدوب اویش حلا نارگن و ریگرد یردق

مدش.اب لیام تسار تمس یتسس .مدق مدوب هدرب دای ارزا

ش مکش یور ، هفحلم یور وزا مدروآ ارباال متسد دیدرت



سمل دوب، صیخشت لباق یگتسجرب یمک . متشاد هگن تباث

وبالیی دوب هدنام هدنز ینعی دوب، یبوخ سح شندرک

؟ دوب هدماین شرس

، متسد ریز مروتم ی هدوت ساسحا دشاب یمن رهحلا هب

رگا مه دیاش درک. زاب باسح شیور نادنچ و دوب راودیما

یاهزور ارهب شندرک جراخ ای لمع دوب هدش ش یروط

ی هرابرد باتهم زا .دیاب دندوب هدرک لوکوم یدعب

. مدیسرپ یم مه هچب تیعضو

باتهم دورو هکاب مدوب مدوخ اب ودب هکی ردحلا زونه

درک: همزمز هرابکی دشوهب زاب قاتا رد

هداد. ریگ هراتسرپ هتقو رید یرب دیاب نامرآ _

کشخ اویش مکش یور متسد درک. مریگلفاغ باتهم

هاگن ی هدهاشم واب دنام تباث متسد یور باتهم هاگن دش.

دز: بل هتسهآ نم نارگن و هدز مغ

یلیخ ضبن نینج تفگ یم رتکد ،یلو هدرمن زونه _



رظن ، شیامزآ و سکع نرب یم حبص ادرف ، هراد یفیعض

نگ. یم ور نوش یعطق

هک دوب تسرد ؛ دیزرل دنام.ملد تباث متسد یور مه نم هاگن

یمن مه ملد یلو مدوبن اویش رجز و یرامیب هب یضار

ما هچب زا لد یتخس .هب مهدب تسد ارزا ما هچب تساوخ

و مدیخرچ باتهم تمس دش. ادج اویش نت زا متسد و مدنک

: مدیسرپ سپاولد

؟ دندزن نکسم هشک یم درد _ارچ

قرع . دیشک نوریب شفیک زا یلا متسد و دمآ رتولج باتهم

نامه هک وردحیلا درک کاپ تقد اراب اویش یناشیپ یاه

: تفگ درک یم شزاون ار هطقن

شولهپ و ناوختسا درد رطاخ .هب دندزن یوق نکسم _هن

قیرزت عفال شتیعضو رطاخ هب ،اما تشاد نیفرم هب زاین

هنکمم هشاب هچب ندوب هدنز لا متحا دص رد هی .هگا دندرکن

شرس هکباالی رصع .زا هشاب زاس لکشم شارب ادعب

درد، روز زا یتح وزا هنک یم نهلا هراد زیر هی مدموا

هنک. زاب ور شاه مشچ هتسنوتن



یزاب هب یتفس گنس لثم ار میولگ یا هدناوخ ان ضغب

هب میادص جاوما رد ضغب در مدرک هچتالش .ره تفرگ

دنام: یاج

؟ منومب شرانک بشما منوت _یم

: تفگ عطاق و درس وحملا سح یب انتعا یب باتهم

یدرگرب ینوت یم حبص ،ورب نراذب منود یم دیعب _هن

یلیخ اویش ، شابن مه اویش نارگن . هدموا نوشرس یچ ینیبب

، یدوبن وت اما هتشاد جایتحا تهب و هدوب اهنت اه بش زا

دایب. رب شدوخ سپ زا هنوت یم مه بشما سپ

ورف مبلق رد یرتشین نوچ باتهم ی هقباس مک یاه هنعط

یم نم رس اهار هزوک هساک مامت تحار تفر.هچ یم

همزمز یروتسد و درس و متفر رد تمس ریگلد . تسکش

: مدرک

ربخ نمویب شتیعضو زا مر،یلو یم نم هشاب _

هدب. باوج عقوم مههب تلیابوم نوا اشهاوخ . راذن



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

تراپ یتخس هچ هب تن ندوب ودنک یعطق نیا اب ناتسود

مک تارظن دقنو هزور دنچ یلو مینوسر یم امش هب ور

لئاسم نیمه .رس تسه تراپ تساوخرد طقف شاج و هدش

یاج اعقاو امش تبحم و فطل نیا دش.اب کاپ دقن هورگ

. هنوم یمن دیما

۳۳۱_ تراپ #

: تفگ عطاق و درس وحملا سح یب انتعا یب باتهم

یدرگرب ینوت یم حبص ،ورب نراذب منود یم دیعب _هن

یلیخ اویش ، شابن مه اویش نارگن . هدموا نوشرس یچ ینیبب



، یدوبن وت اما هتشاد جایتحا تهب و هدوب اهنت اه بش زا

دایب. رب شدوخ سپ زا هنوت یم مه بشما سپ

ورف مبلق رد یرتشین نوچ باتهم ی هقباس مک یاه هنعط

یم نم رس اهار هزوک هساک مامت تحار تفر.هچ یم

همزمز یروتسد و درس و متفر رد تمس ریگلد . تسکش

: مدرک

ربخ نمویب شتیعضو زا مر،یلو یم نم هشاب _

هدب. باوج عقوم مههب تلیابوم نوا اشهاوخ . راذن

****

مه یرپ موش، جراخ هناخ زا متساوخ یم هک یتقو حبص

شزا و مدرکن لوبق ،اما دیایب نم هارمه هک درک رارصا

. دربن ارجام زا ییوب هکلب دنامب مردام رانک هک متساوخ

کراپ ناتسرامیب صوصخم گنیکراپ لخاد ار نیشام

ِطایح گرزب ی هطوحم دولآ باوخ حلاو ویب مدرک

. مدرک یط ار ناتسرامیب



ما ینیب یور ار مکنیع ، متروص تسوپ شزوس ساسحا اب

دیبات یم متروص رسو هکهب یدنت باتفآ ، مدروآ باالرت

و ینارگن ارزا بش درک.لک یم ربارب دنچ ار متلا سک

مهاب راب ود یکی دوب. هدربن مباوخ مه یا هظحل هرهلد

درک یم فیرعت هک هنوگ ،نآ مدوب هتفرگ سامت باتهم

عولط ودعب دوب هدیشک درد حبص یامد اتمد اویش

. دباوخب یمک دوب هتسناوت دیشروخ

زا یربخ و دوب خیلا تخت یور ، مدوشگ ار قاتا رد

یا هظحل یارب ، مداتسیا تکرح یب تخت رانک . دوبن باتهم

مدمآ مدوخ هب دوز یلیخ دش،اما دمجنم میاه گر رد نوخ

ار میاه بوشآ ناروف مدرک یم یعس هک وردحیلا

مدش. هناور یراتسرپ هاگتسیا تمس منک بوکرس

زاب ایوگ یلو مدوب هدز نوریب هناخ زا حبص لوا هکنیا اب

هب شیامزآ و سکع یارب ار اویش . مدوب هدیسر رید مه

یور تساوخ مزا راتسرپ ، دندوب هدرب نییاپ ی هقبط



تنمرظ ناشندمآ وات منیشنب شقاتا لباقم یزلف یلدنص

. مشاب

نوریب شدرگ هاگیاج ارزا یکیتس پال کچوک ناویل

یور . مدرک رپ نکدرسبآ ارزا شرس یمک و مدیشک

مدرک اهر مرانک ار نیشام چیوس و کنیع ، متسشن یلدنص

. مدیشون بآ یپلُق و

اویش شدعب عبر کی ابیرقت و دشن وطالین مدایز راظتنا

رود زا ناشندید ضحم .هب دندنادرگزاب شخب هب اددجم ار

سال مندرگ ندرک جک دش.اب مکیدزن باتهم و مداتسیا رساپ

: مدیسرپ تابث ویب مداد یبل ریز م

؟ هدشن هک یروط _

ییاجباج نیح رد هک دوب قاتا لخاد هب شساوح باتهم

یهاگن . دنادرگرب متمس ار شرس . دشکن درد دایز اویش



دوب هدش خرس یمک امرگ رثا رب هک متروص یور یقیقد

: تخادنا شتسد نورد ی هگرب هب یا هراشا و تخادنا

ور شاهوراد یرب مگب متساوخ .یم نتفگن یزیچ _هن

اجنیا نومب ،وت یدیسر هار زا هزات مه وت راگنا اما یریگب

هگب،نم ور شیامزآ و سکع ی هجیتن دآ یم رتکد االن

منک. هیهت شور هخسن نییاپ ی هناخوراد رس هی مرب

متفگ: و مدیشک مدوخ تمس ار هگرب رس

مایب. مریگب ور شاهوراد مرب، نیدب هرادن یلکشم _هن

نورد و درک ات بترم ، دیشک متسد ارزا ذغاک باتهم

: تشاذگ شفیک

وت دیاش ، تسین بوخ حشلا ششیپ ورب .وت تسین یزاین _

هش. رتهب هنیبب ور

.. مدنابنج تعاطا ی هناشن هب یرس



_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۲_ تراپ #

شریوصت هک سنلا یاهتنا درک.رد اشامت ار شنتفر مهاگن

قاتا دراو و مدیشک نییاپ ارهب هریگتسد هتسهآ دش، وحم

مدش.

و دوب رادیب اما دشاب باوخ مه زاب هک مدرک یم روصت

هداد هیکت ناتسرامیب دیفس تشلا ارهبب شیاه هناش رس

مشچ مداتسیا هک شلباقم متفر. ولج طلسم ، مدرک رت دوب.یبل

هب هاگن عیرس و دناخرچ ار شتلا ح شوخ و تشرد یاه

ش هرهچ ارزا غورف شیاه مشچ ریز یدوبک . دیشک ریز



. درزآ یم ار ولد دوب هدوبر

یاه هدرخ هشیش نتفر ورف رطاخ هب شتسار ِتمس تسد

دوب.زا هدروخ هیخب و تشاد یرصتخم یگراپ سوبوتا

تشگنا نایم و مدرک سمل ار شتسد هتسهآ ژ ادناب یور

. متشاد شا هگن تباث میاه

؟ یبوخ _

تمس رتشیب ار شرس دش ثعاب ما هتسهآ ی همزمز

یور شرس یولج هاتوک یاهوم دنکو مخ شنابیرگ

. دزادنایب هیاس شتروص

شزاون ردحلا ممرگ تسد نایم زونه شحورجم تسد

رد ادص یب هک مدرب ویپ دیزرل فیفخ ش هناش دوب. ندش

مهاگن . دشاب یم شیاه کشا ندرک راهم یارب حلاتالش

دشوهآ هدیشک ربا ویب یبآ نامسآ یوس هرجنپ نایم زا

یهکباال هیواز نیا .زا تسکش ار قاتا توکس مدنلب



راگنا مدید، ار شتروص ندش عمج مدوب هداتسیا شرس

شتروص یاه مخز ششزوس ثعاب شیاه کشا یروش

دش. یم

ارهب شرس و مدناخرچ دوخ تمس طایتحا اراب شا هناش

یور هتسهآ و مرن مار هناچ . مدنابسچ ما هنیس ی هسفق

شوغآ ارهب شرس هک حیلا نامه ورد متشاذگ شاهوم

شا یراز و کشا ی هطساو هب اویش ونت مدوب هدیشک

: مدرک همزمز ششوگ رانک دیزرل یم

دوز. یلیخ اویش، یش یم بوخ _

حضاو وان تشاذگ شلد ریز ار شراد تکوی نآژ تسد

دش: جراخ شناهد زا کشا هب هتشغآ یاه همزمز

.. هنومن هدنز الل منوبز هش؟ شیروط _هگا

ندیلا: فیعض دشو راد ادص شیاه قه قه هرخ باال

. یراذ یمن ما هدنز تفگ یم باتهم _



هکیلا وردح متشاذگ مه یور کلپ . دیشک یم ریت مبلق

هتسهآ هتسهآ مداد، یم ورف ششوغآ رد رتشیب ار شرس

: مدرک چپ چپ مداد،مارآ ژ اسام ار شرمک باالی تمسق

.. دنومن مه هرآ.هگا یم موود هش یم بوخ _

اوجن ثکم یا هیناث ودعب متفرگ زاگ مکحم ار منیریز بل

: مدرک

و درد تقاط یش، هار هبور دوز ماوخ اویش،یم متنارگن _

. مرادن وت یرامیب

یم مضه تخس ار دینش یم هک ییاه همزمز اویش

منشور یبآ ترش یت شارهب هتفرگ من تروص درک.

تفس ار میوزاب ، دروآ باال یتخس ارهب شتسد ، دنابسچ

درک. اهر ار شیاه کشا رت هنادازآ رابنیا و دیبسچ

ارخ دوخ یمک مداد هزاجا متشاد شا هگن تباث ادص یب

و مدناخرچ ینارود . مدناشن شیولهپ یور ار متسد دنک. یلا

مدز: بل



؟ یراد ،درد هراد یزیرنوخ تا هیلک تفگ یم رتکد _

هب هفخ مشوغآ نایم زا شیادص و تفرگ یسفن یتخس هب

: دیسر شوگ

اشنم منود یمن هنک.اما یم درد مدوجو ی .همه منود _یمن

هک اجک ره ات مرآ یم بات ور .درد تساجک زا اقیقد ش

.. شمرخ یم نوج هب هشاب

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۲_ تراپ #



: دیزرل شیاه ،بل دیشک بقع یا هرذ ار شرس

. هنکن مکرت مرسپ هک یطرش _هب

زا هچب .سپ تفرگ ارف ار متروص یوحم دنخبل هاگآدوخان

رد بیجع اما نیریش سح دوب. رسپ نام هدیسرن هار

و بیرغ یارب " مرسپ ی" هملک ردقچ دش، نیشن هت مدوجو

مناج هب یا هتفهن قوذ نانچ یتاظحل یارب دوب. هتخانشان

هب نادنچ و دشاب یم رطخ رد شناج هک تفر مدای هک دیود

دش زاب مه زا ما هتفرگ ی هرهچ . مشاب راودیما دیابن شندنام

: مدرک لیام شتروص تمس ار مرس و

هدش؟ صخشم ش تیسنج _

هصغ مغو یا هظحل یارب ، مدنخبل زا سابتقا مههب اویش

شک روز ارهب شا یمخز یاه وبل درب دای ارزا شیاه

تفگ: دزو یفیعض مسبت داد.

. هرسپ ین ین هک مدیمهف س هتفه ود _هرآ



و مومغم شمکش هب هریخ دشو هدیشک نییاپ هب شهاگن

تفگ: هدز مرش

هیبش تسرد یرسپ هکهی مدرک یم وزرآ مادم منتفر _لبق

مشن. تگنتلد دایز رو نوا متفر یتقو هک هشب مبیصن شاباب

نیا هک دوب هدروآ شرس بالیی فعض و یرامیب مدش. تام

یتساک مکو چیه نودب ار شتاساسحا هقباس یب نینچ

. تخیر یم نوریب

ومال هتسهآ و مدرک مخ شتروص کیدزن رتشیب ار مرس

اویش . مدیسوب یمرگ ارهب شیاه بل یور قیمع مخز می

هک حیلا نامه .رد تشذگ شنت زا یزرل و دروخ اج

: مدرک همزمز دوب هدیبسچ شتروص هب متروص

راکهانگ ور وت منکوهن رکف هتشذگ هب ماوخ یم _هن

مه رد یدح کالفهب .نیا منود یمن متهانگ یب یتح . منودب

رتشیب شندرک نییاپ وباالو نداد نوکت هکاب هدروخ چیپ

مدوخ اما منک یمن رکف یزیچ هش.عفالهب یم هدینت مه رد



هک یا هچب هب ور دب تفص نوا نم منک،هگا یم تتامش ار

ووت مدنوبسچ یمن هراذب اپ نوم یگدنز هب دوب رارق

هس ره عاضوا دیاشاالن ، یتفرگ یمن نتفر ی هزیگنا

. دوبن یخزرب دح نیا ات نومات

و مدرک اهر هدزمار مغ سفن . دیسر مامتا هکهب ما هلمج

. مدومن ادج دوخ ارزا اویش

متفگ: و مدرک بترم تخت یور ار شتشپ تشلا ب

. تسین بوخ تارب یتسشن دایز ، شکب زارد _مکی

یمک . دشکب زارد مدرک کمک و متفرگ ار شیاه فتک ریز

: مدیسرپ شنتفرگ مارآ ودعب درک خآونهلا

؟ یرادن المز یزیچ _

تفگ: هتسهآ و تسشن شتروص رد یمرش

اذغ هدعو هکهی یزور هم،دنچ هنسرگ یلیخ _ارچ

هبام ور زور دنچ نوا مامت اه یضوع .نوا مدروخن



نومهارمه رصتخم اه یکاروخ نوا وهگا نداد یگنشگ

. میدرب یمن رد هب سملا نوج مودک چیه دوبن

متفگ: کشخ دشو ضبقنم مکف

. نرآ یب تور هنوحبص مگب مر االنیم هشاب _

هنیس یکشزپ اب نتفر نوریب وردحلا مدوشگ ار قاتا رد

قاتا لخاد و مدرک رظن فرص نتفر مدش.زا هنیس هب

. متشگزاب

هنیاعم رصتخم ار اویش ناوج یراتسرپ هارمه کشزپ

ی هجیتن سپس درک. تشاددای ار یدراوم دنت ودنت درک

: دیسرپ دزو قرو رکفتم ار ششیامزآ و سکع

؟ نیتسه شرسمه _امش

: متفگ و متشادرب مدق رتولج

هدش؟ یروط _هلب

تفگ: درسنوخ و دیشک باال یبل



یدح شاتهی هیلک یزیرنوخ هتبلا . هتباث شتیعضو _عفال

. هیراودیما ثعاب مه نیمه و هدموا دنب

: مدیسرپ هدز ناجیه و مدز یناج یب دنخبل

؟ رتکد یاقآ هنک یمن شدیدهت یلکشم _سپ

رانک راتسرپ ارهب شتسد نورد یاه هگرب لا سنایم رتکد

تفگ: دادو شتسد

. هشاب رظن تحت یزور ود یکی _دیاب

ودرک یتسد شیپ اویش ، مسرپب ار یدعب وسلا هکنیا زا لبق

: دیسرپ حلا ویب هتسهآ

؟ هبوخ یچ؟حشلا ما _هچب

: دیخرچ شتمس رتکد

ی هجیتن دروم رد ترتکد اب شیپ تعاس مین اقافتا _

هبرض اهو شنت رطاخ ،هب مدرک یم تبحص یفارگونوس

هدش فیعض و هرادن جیبلا تیعضو عفال هدروخ هک ییاه



نکسم نودب ور یشک یم هک ییاهدرد ینوتب هگا ،اما

تحارتسا یتقو دنچ هی تندش صخرم ودعب یرایب موود

. هشاب شندنوم هب یدیما دیاش ، یشاب هتشاد قلطم

و تفگ ار ،نیا دراد هلجع هک دوب صخشم شتاکرح زا

. تشادرب ماگ رد تمس و دنامن یدعب وسلا رظتنم

: مدیسرپ و متشاد شا هگن رد یولج

هش؟ یم صخرم _یک

. دنتسه ام نامهم یزور ود یکی _

نانک چپ وچپ دناراخ ار شا یمدنگ یوج و تشپ مک یوم

تفگ:

. نوریب نیایب نم هارمه یا هظحل یتسار _

رتکد نمو هب ینارگن .اب متخادنا اویش تمس یلا مجا هاگن

طلسم و مکحم و متخابن شلباقم رد ار مدوخ دوب. هدش هریخ



متفر. نوریب قاتا زا

مامتو تخیر ورف دوز یلیخ ممکحتسم دلج اما قاتا نوریب

: مدیسرپ شیوشت .اب متخیر نوریب ار میاه ینارگن

هدش؟ یروط _

تفگ: و درک سمل ار ما هناش رتکد

تیعضو هراد.ات راد هشیر و دیدش یگدرسفا نوت رسمه _

شنامرد یارب هدشن رت میخو تسه هک ینیا زا شی یحور

ی همادا نم هراد هک یطیارش نیا اب یتح دینک. یمادقا

یراک نینوتب هکنیا رگم منک یمن هیصوت ور یرادراب

. نیدب ماجنا شارب

هرابود سویام و هدنامرد ونم دناسر مامتا شارهب هلمج

: دیسرپ نظ دشواب زیخ مین دید هک .ارم متشگزاب قاتا هب

هن؟ هگم هدش شیروط ما هچب تفگ _یچ

: متخادنا ارباال مرس ساوح یب



رتشیب هک تفگ یم نوریب نوا .طقف شابن نارگن _هن

. میشاب تبقارم

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۳_ تراپ #

یرتسب شخب رد نانچ مه اویش مه، شدعب زور ود یکی

اویش رانک ار بش هک دادن هزاجا لوا، بش لثم باتهم دوب

هدنسب زور نایم یتعاس یاه مالتاق نامه وهب منامب

هدرک ادیپ دوبهب یمک لوا زور هب تبسن ش تیعضو . مدرک

یم شرازآ شیاه مخز اهو یگتفوک یاج زونه اما دوب

شخآ دشو یم خرس شوگانب ات یکچوک ناکت ره دادواب



تفر. یم اوه هب

راک خالف دناب نآ نیب رد زور دنچ نآ هک ییاه یتخس

هشوگ دوب هدش ثعاب شتارطاخ خلت یعادت و دوب هدیشک

هک ینامز صوصخ دوش،هب دیدشت شا یگدرسفا و یریگ

رت فرح مک یرگید زیچ ره ای مرش رس مدوب شرانک نم

رتشیب ودکالیم یکی یرورض دراوم رد دشوزج یم

هدرکن یتفرشیپ مه هچب تیعضو دش. یمن جراخ شناهد زا

ار لوا زور یاه فرح نامه راب ره نانز کشزپ و دوب

داد. یم نام لیوحت

دنکو یلک ی هنیاعم رتکد دوب رارق رهظ زا لبق زورما

شدنک.دعب صیخرت دشاب هتشادن یریگ مشچ لکشم رگا

ار ناتسرامیب ی هنیزه و متفر نییاپ ی هقبط کشزپ نتفر

. مدرک تخادرپ

باتهم و دوب هتسشن تخت یور اویش مدوشگ ار قاتا رد

دوب. شناتسرامیب مرف یاه سابل ندروآرد ردحلا



ار دوب هدروآ دوخ هارمه هک ییاه سابل یا هسیک نورد زا

دنک. نت هب اویش درک کمک و دیشک نوریب

نوخ و یخرس زاحتلا اویش تروص یدوبک متفر، رتولج

یاه گنر زا یشارخلد یبیکرت و دوب هدش جراخ یگدرم

مه هب مکحم شیاه دوب.بل هتشاذگ یاج رب یبآ و زبس

ار شمشچ یولج کشا زا یکزان یا دشوالهی هدرشف

مه زاب دوب هدش بجوم باتهم ندناشوپ سابل . تفرگ

یم رانک ار باتهم تساوخ یم دنک.ملد دادیب شنت یاهدرد

هچ ،ره مدرک یم شنت ارهب اویش یاه سابل مدوخ و مدز

کرد ار شراد درد واحلا زا رتهب نم متشاد نیقی دوب هک

رس مداد،اما یم جرخ هب یرتشیب تمی ومال مدرک یم

. مدرک یراددوخ و مدنام تباث میاج

هانگ ارم یعون هب دوب هدمآ اویش رس هک دعببالیی باتهم

و ترودک زا یگنر شتساخرب تسشن و تسناد یم راک

مدرک یمن تلا خد شراک دوب،رد هتفرگ دوخ هب ینیگنس



دوب. رتهب ود ره یارب

هسوب هتسهآ و درک بترم اویش رس یور ار شلا باتهم

لق شهب هناردام تبحم . دناشن شا یناشیپ مخز یور یا

درک: همزمز و داتفا لق

رطاخ هب زور دنچ نیا هترظتنم مه تردپ مزیزع میرب _

وت تاج ردقچ ینود دایب،یم تندید هب هتسنوتن شتلا سک

هنوخ نوا وت راگنا یتسین وت هک یتقو دوب. خیلا هنوخ

. ندیشاپ گرم دیسا یگدنز

یم یورشیپ ی هزاجا هبوا رتشیب نم توکس هکنیا لثم

متفگ: و مدنار بقع ارهب مرس یولج یاهوم داد.

هدرگ یم دآ.رب یمن امش اب اویش مناخ، باتهم هدنمرش _

. شرهوش هنوخ ، شدوخ ی هنوخ



مامت و تشادرب اویش ابشلا نتفر راجنلک زا تسد باتهم

: دیخرچ متمس خر

؟ هنوخ مودک _

: مزابن ار مدوخ مدرک یعس و مدرک گنرد یمک

مداد،االن هنوخ بحاص لیوحت ور نوم یلبق ی هنوخ _

هداوناخ شیپ دیشابن نارگن مینک. یم یگدنز مردام ی هنوخ

هشیم مزاب هدنوم هنوخ نهر لوپ زا یشخب ،هی هنوم یمن م

درک. نهر رت یلومعم نامتراپآ هی

دزو یروج و عمج مسبت ، شندوب کیش تداع هب باتهم

تفگ:

مودک اقیقد منودب ماوخ .یم دوبن یکیزیف هنوخ نم روظنم _

رازه اب شیراگتساوخ یارب هک ینومه ؟ رهوش ی هنوخ

هیرتخد مه اویش یدیمهف یتقو و یدموا ندش دیفس و خرس

؟! یدز ش هنیس درهب تسد ، تدوخ زارت و حطس مه وت

هک شتیوه ندش شاف هکاب یرهوش هنوخ نومه ایهن



ییب هیفتهلا لثم و یدادن شهب ارادم و کرد تصرف

؟! نوریب یدرک شترپ شزرا

وت دوخ اقیقد و دوبن ترانک هک دش یم یهام دنچ اویش

شرس تشپ و ،هرب نوریب هرب تیگدنز زا یدوب هتساوخ

ومه تشاد رهوش مه،مه هتقو دنچ !نیا هنکن هاگن ور

یتح !وت شلبق رد یتیلوئسم ومه تشاد هنوخ شرهوش

، یدشن ربخ شاب هدنز هدرم وزا یدزن تنز هب رس هی

نارود ییاه یتخس وراب تا هچب ینیبب یدموین یتح

هتشاد هگن شدوجو وت هنت هی اجنیا ات یروج هچ یرادراب

؟

ضوع گنر و یدش نوبرهم وهی هچب رس هگااالمن

باسح شور دایز ، یهابتشا رد تخس هک مگب دیاب یدرک

نکمم ، هفیعض نینج هی تفگ یچ رتکد هک یدید ، نکن زاب

، مرادن هلصوح حلاو هرابود شدعب هشب، شیروط نآ ره

و ینک نوخ باال نوخ ورآال اویش رتزارد زااپ تسد

. هدوب هک ییاج نومه یندرگرب



دنب تخت ی هلیم یور ار متسد و متفر رتولج یمدق

اما ناشوج ینورد واب مدش مخ باتهم تمس یمک . مدرک

متفگ: درسنوخ یرهاظ

یلیخ و مدوب مه تیلوئسم ،یب مدوب شرهوش نم _هرآ

یلع مه منک.امش یمن نامتک و مراد لوبق ؛ هگید یاهزیچ

نیدرک قیوشت یراک نوهنپ هب ور نوترتخد هکنیا مغر

هک امش مسرپ ویم نیا ،طقف مرادن یفرح نیبوخ مزاب

روصت ینک یم یناد زیچ همه و یریذپ تیلوئسم یاعدا

مداد تناما نوت تسد یهام هس طقف ور ما هچب ای اویش نک

دش؟ یچ شهت ،

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۴_ تراپ #



نداد ناشن مروظنم . مدیبوک نیمز هب هتسهآ ار مشفک کون

دوب: ناتسرامیب قاتا

رتخد !هی دوب اج نیمه شهت ، زادنب تفارطا هب یهاگن _هی

هشوگ هدش هلا وچم فیعض هچب ابهی حورجم و هدرسفا

سپ زا نادنچ مه امش یلو مدوبن هانگ یب .نم ناتسرامیب

ثحب چیه نودب ،سپ نیدموین نوریب دیفس ور نوت هفیظو

! هرتهب هدرگرب مدوخ شیپ اویش ، ینکش تمرح و هفاضا

درک: لفق هنیس یور شیاه تسد و تفر رت بقع باتهم

منک شراداو ماوخ هراد.یمن ور نم هرتخد مکح اویش _

نیدب هزاجا هدب. ماجنا ور هرادن اضر شلد هک یراک

. هدرگ یم رب اجک هریگب میمصت شدوخ

نمو لک .لک متخادنا اویش تروص یور یهاگن رکفتم

ارهب شبل ی هشوگ مادم و دوب هدرک ش برطضم باتهم



. تفرگ یم نادند

و مداهن اویش رمک تشپ یتسد . متشادرب شتمس یمرن مدق

متفگ: باتهم هب باطخ

اویش تامحز ی همه و یدوب شردام یاج منود _یم

نیا یلو متسه تناد ردق تباب نیا ،زا هدوب تشود یور

طقف ش همادا یارب ، ساویش نمو یصخش یگدنز

دنچ اتراسج ، میریگب میمصت مینوت یم رفن ود نومدوخ

یمن فرح نوت فرح یور ، نیراذب اهنت ور ام یا هظحل

هش. یم یلمع نومه هریگب اویش هک یمیمصت منز،ره

تمس هدرک تسار باالدادودق رادانعم ار شیوربا یات

تفگ: و درک مهاگن رسباال رخآ ی هظحل تفر. رد

ییوگروز و دیدهت رد زا اویش ندرک یضار هک مراودیما _

. هشابن

هچ ینم هرابرد باتهم اتقیقح مدز. یفیفخ یدنخزوپ



هدرک مهافتوس راچد اهار نآ نم شمرن ؟ درک یم یرکف

یب اب نیب نیا هک مدوب نم ونیا دنهانگ یب اعقاو هک دوب

. مدوب هدز سپ ما یگدنز و هناخ ارزا اویش یمحر

اهر ار شرمک دمآ هک رد ندش هدیبوک ی هتسهآ یادص

طایتحا اراب شیاه هنوگ فرط .ود مداتسیا شلباقم و مدرک

: مدیسرپ حشلا یب یاه مشچ رد هریخ و متفرگ تسد هب

نم شیپ یهاوخ تفگ.یمن یچ باتهم هک یدینش _

؟ یدرگرب

ارباالرت شتروص دش. عمج سرتسا اراب شیاه بل

. مدروآ

. اویش نک هاگن نم _هب

دش: هریخ متروص وهب دناخرچ مشچ

هدنز هچب هنکمم ، تفگ یچ رتکد هک یدینش مه _وت

زا یزور ون زا زور هرابود هش؟ یم یچ شدعب . هنومن

ون؟



هنوگ زا میاه تسد دش. داشگ میاه مشچ هدروخ واج روابان

: مدیشک ارباال میاه هناش و داتفا اویش یاه

ور باتهم الت بعزخ مه وت هنکن ؟ اویش یگ یم _یچ

نوا رطاخ هب نم هک ینک یم رکف اعقاو ؟ یدرک رواب

؟ ینومب مرانک هک ماوخ یم هچب

شکشا تارطق لصاتسم داد، ناکت ار شرس یگتفشآ اب

تفگ: و دروخ رس هنوگ یور

ور ودب بوخ هگید ، منیبدب همه .هب نامرآ منود _یمن

یزاین هشاب تسار باتهم فرح مد.هگا یمن صیخشت

ور،نمو میرادراب زا هدنوم یقاب هام راهچ نیا هک تسین

نوج هب ور اه یتخس نیا نم هارمه مه ووت ینک لمحت

،زاعملاومدآ هدروخ گنس هب مرس هگید .نم یرخب

ایند یتقو هچب ندوب هدنز تروص رد شاب نئمطم . مدیرب

منک. یم تربخ اب دموا



: درشف ار شسیخ بل

تهب مرضاح یهاوخب ور هچب زاب،اهنت عقوم نوا یتح _

تسد زا ور متشاد تسود هک ییاسک ی همه هک مدب.نم

تسرپرس هچب نیا یارب وت زاب لقادح . شور منیا مداد

نم! ات یتسه یرت نئمطم

: مدرشف یکلپ یبصع

یم هچب نوا دیما هب نم اویش.هگا وگن یرو یرد _

هب یدیما مه نادنچ باتهم لوق هکهب یدرگرب متساوخ

تاهابتشا ی همه زا نم هک سهلا شش .جنپ تسین شندنوم

یاپ مه سلا دنچ نیا وت هگم مدرک یشوپ مشچ تاهاطخ و

؟! دوب طسو هچب هی

هدنامن رهظ ات یزیچ . مدرک ما یچم تعاس هب یهاگن

دوب، لفق میور شددرم و راد کش هاگن مزونه اویش دوب.

: متشاد هگن شلباقم و مدرک زارد شتمس ار متسد



شیپ یراد تسود لد هت زا .هگا هرهظ رس اویش دش _رید

هللا؟! مسب یدرگرب نم

ویب سای شیاه مشچ ین ین رد زونه درک. گنرد یمک

و دروآ ارباال شدرس تسد هتسهآ دز. یم جوم یدامتعا

رت نانچ مه شهاگن . تشاذگ متسد یور ناج لشویب

درک: اوجن نوزحم دادو تروق ار شناهد دوب.بآ

؟ مدرگرب یاوخ یم مدوخ رطاخ هکهب منک رواب ینعی _

ندوبن تسرد یاعدا وت، یاه فرح نمو یلصا تیوه

؟ نامرآ هشیم یچ انیا ،سپ نومدقع

نایم ار شتسد نم هتفرگ ار متسد لش هکوا ردقچ ره

مدز: وبل مدرشف تفس میاه تشگنا

نوا هارمه تدوخ یراد تسود اویش. نکن ربق شبن _

ایهن؟ ینومب مرانک ولوچوک

یور ار شرس . دیشخرد شسیخ یاه مشچ و دنام تام

درک: اوجن و تشاذگ مفتک



. مارب هنوم یم ایور هی ،لثم همادخ زا هک ینود _یم

رانک یوشک یور .زا مدرک شزاون هاتوک ار شیوزاب

ار شیاهوزاب تفج . متشادرب ار شکچوک کاس شتخت

اهر ار شیاهوزاب . دیایب نییاپ تخت زا مدرک کمک و متفرگ

: مدرک اوجن ، قاتا رد تمس نانز ومدق مدرکن

. میرب _سپ

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۵_ تراپ #

طایتحا اراب مرگید تسد و متفرگ ار اویش تسار تسد

رت بقع یمک ار نیشام یلدنص . متشاذگ شرمک تشپ



. دنیشنب یلدنص یور مدرک کمک و مدناباوخ

و تشادن ندمآ هاتوک دصق زورما یاوه شکرس یامرگ

رت هدننازوس ربارب نیدنچ شیپ تعاس ود هب تبسن یتح

ی هجرد اراب نیشام رلوک دوب، هفخ نیشام دوب.اوه هدش

جراخ ناتسرامیب طایح وزا مدرک نشور ینییاپ یلیخ

میدش.

یناکت اویش هرخ هکباال میدوب هدرک یط ار ریسم زا یمک

شارهب هتسهآ یاوجن دمآ، نوریب الشک زا ودروخ

مداد: صیخشت یتخس

؟ یتفرگ ضرق یکو نیشام _

: تفای انحنا هدنخ هب ومبل متفرگن وربور زا مهاگن

! هنومدوخ نیشام _

: دیسرپ بجعتم و درک لیام متمس ار شندرگ یمک اویش



؟ یدیرخ نیشام _

: مدیشک بقع ار لیبموتا هدند

زا هام هب هام دیاب مه شیقبام هنوخ نهر لوپ اب _هرآ

هرابود نهر یارب مگب منیا هتبلا . مراذب رانک مقوقح

و عمج هنوخ هی ،دیاب هدنوم نومارب یرتمک لوپ نامتراپآ

؟ یرادن یلکشم هک مینک،وت واپ تسد رت یلقن و روج

و"هن" تخادنا یاباال هناش دوب. سح ویب درس شهاگن

و مدز یمسبت . دیرپ نوریب شیاه بل نایم زا یناج یب

متفگ: هرابود

عاضوا ییاهنت هتفگ شرتکد ، مردام ی هلحم وت _منوا

یمن نومرانک مهاتدبا هامیرپ هنک، یم رتدب ور مردام

هکلب منک نهر میردام ی هنوخ کیدزن ینامتراپآ ،دیاب هنوم

نومارب هک یلوپ نیا هچاب ،رگ منزب رس شهب دنت دنت منوتب

دمآ. یمن نومریگ هنوخ مه هلحم نوا زا باالرت هدنوم یقاب



شدوخ دزو یهاتوک قن دیچیپ شنت رد هک یدرد اب اویش

یلدنص یتشپ شارزا هیکت . دیشک باال یلدنص یور ار

ندیلا: هلصوح ،مک تشاذگ شیولهپ یور تسد و تفرگ

نم ینک یم رکف .ارچ نامرآ نکن هیجوت و ریبعت ردقنا _

هام تشه تفه ی هنیک قشورپ هلک رتخد نومه زونه

ور ،وت تنتشاذگ راشف تحت و انگنت اب تشاد دصق هک مشیپ

هنک؟ ریقحت

: دیشک نییاپ مرش اراب شهاگن

، متشادن یلکشم رهش طسو یاه هلحم نیا اب مشلوا _زا

قلعت اجک هب مدوخ نم ینود یم هک وت هنودن یک ره هگید

،یلو تشذگ یم مرس وت یچ منود یمن اه عقوم .نوا متشاد

! دوب هدش لیاز کاپ ملقع هک منود یم بوخ ونیا

وهب متشاذگ ش هناشرس یور ار متسد ، مدیدنخ هتساوخان

: مدرک شکیدزن دوخ

؟! هگید یدش لقاع االن ینعی _



درک، مهاگن هاتوک مشچ ریز وزا درک یکچوک مخا اویش

رد میقتسم دیشک یم تلا جخ و هدشن بآ شخی مه زونه

. دنزب لز متروص

وزا دمآ نام لا بقتسا هب هامیرپ هناخ، هب ندیسر ضحم هب

اویش یوزاب رگید فرط . دیشک شوغآ ارهب اویش لد هت

. دنیشنب لبم یور میدرک کمک ود وره تفرگ ار

،زا دیسوب هتسهآ ار شتروصو دش ریگاج شرانک مه یرپ

شش تال مغر یلع شتروص یاه یدوبک و مخز ندید

ار شدوخ و درشف ار شبل . دیود شیاه مشچ هب کشا

: تسناد راکهانگ

نوا دشو اللیم منوبز شاک نوج، اویش مریمب یهلا _

مدز.. یمن یفرح زور

دوب هدش ثعاب هامیرپ روضح و دوب بذعم تدش هب اویش

یتحاران شاراب هرهچ . دشابن تحار و دوش لجخ رتشیب



درک: همزمز هناضرتعم و درک عمج

منک.. یم شهاوخ یرپ _

هب ونم درک کاپ ار شیاه کشا تسد تشپ اب هامیرپ

: متفگ زیگنا نزح یاضف نآ ندرک ضوع دصق

بوخ حشلا دوز یلیخ هتفگ شرتکد ، هامیرپ شابن نارگن _

. تسین راگدنوم شتروص یاه مخز یاج هشو یم

تسد دزو یضیرع دنخبل ش هدش رت هاگن نامه اب هامیرپ

: درک سمل هاتوک ار اویش ی هدش ژ ادناب

ینوجعم یاه پوس اب اصوصخم هش. یم بوخ امتح _

اراک نیا زا یسک هساو نم اویش هشاب تدای مناخ، هامیرپ

پوس تارب دوب زیزع مارب ترطاخ نوچ طقف منک یمن

. نتسین مهدب اهرهوش رهاوخ ی همه ینودب ات متشاذگ راب

متفگ: هدنخ واب مدیشک ار یرپ پل



یب هریگ یم هت تپوس مناخاالن رهوش رهاوخ وشاپ _

میش. یم وربآ

: تفگ و تفر ورف لبم رد رتشیب هامیرپ

یاوخ یم هنکن هریگ یمن هکهت پوس نامرآ یگ یم _یچ

مج ماج زا هک ،نم یدنوخ روک . یتسرفب هایس دوخن یپ ونم

مراد ،انسالیتم نیدب ینیریش مهب دیاب هزات مروخ یمن

مش. یم همع

متفگ: و مدرشف شرس ارزاباالی شفتک

هر. باالیم تروخ شحف ، هرادن مه ندرک قوذ نیچمه _

و تفر یا هرغ مشچ شنیکمن تروص نامه اب هامیرپ

تفگ: نانز رشت

ننک. یم دوخیب _

یور یقارب هاگن و دیخرچ اویش تمس اددجم شدعب



: تخادنا شمکش

هییاربخ هکهی یتفگن شیپ یرس اویش،ارچ یسنجدب یلیخ _

؟

مه هب ییوربا مه درک.نم پک دشو تام اویش دنخبل

: مدیسرپ کوکشم و مدرک کیدزن

؟ نیدوب هدید ور رگید مه تدم نیا وت رفن ود امش هگم _

هامیرپ ، دیوگب یزیچ هکنیا زا ولبق دروخ ناکت اویش بل

تفگ: عیرس

. متفگن یزیچ وت هب متفر.یلو شندید هب هرآ.نم شتسار _

: تساخرب و تفگ ار نیا

. منزب هنوخزپشآ هب رس هی مرب _نم

_ما هدازیرپ #



ےتداعس _ منبش #

۳۳۶_ تراپ #

اویش رانک و مدرک بحاصت ار شا خیلا یاج شنتفر دعب

شا یرسور ، مدرک زارد شیوس یتسد . متسشن لبم یور

مه ارزا شیوتنام ودنب مدرک ادج شرس یور ارزا

شنت ارزا شیوتنام متسناوت دشو مخ یمک اویش ، مدوشگ

. مشکب نوریب

شنیگنس هاگن . دیخرچ یم نم تمس رتمک شهاگن ریسم

ی هناخ زا ییاه نامه دوب، هدش لفق هناخ بابسا یور

مردام یمیدق یاه هلیسو یاج و میدوب هدروآ نام کرتشم

هتسشن شیور هک یلبم نیمه یتح . میدوب هدرک نیزگیاج

. میدوب



یمک یرسور کاکطصا رثا رب شنشور یا هوهق یاهوم

لا حرد و مدیشک شیاهوم یور یتسد دوب. هتخیر مه هب

: مدرک همزمز شزاون

هلیسو نوا نیمه ،رس متسنود یم هدش مومت ور یچ همه _

میرخ یم ون زا ور همه هرابود .اما مدرک اج اجهب ور اه

مد. یم لوق

تراسج یمک دز، لز میاه مشچ وهب دیخرچ اویش هرخ باال

هاگن درک. سمل ار متسد تشپ نئمطمان و دیشخب دوخ هب

میارب هک یقداص ایرو یب دوب،هاگن نابرهم شیاریگ

: تشاد یگزات

لثم هک هدب لوق ،طقف نامرآ تسین مهم مارب نک رواب _

تزا یچیه هگید ، یریگن نم زا ور تدوجو شیپ یرس

ماوخ. یمن

دش هریخ نییاپ دز،هب هسرپ شیاه مشچ ی هناخ رد یمغ



: دیزرل یمک متسد یور شدرس تسد و

هنوم یم ووتخیلا قیمع ی هرفح هی لثم نم یگدنز _

یانعم و یمرگ ی هنک.همه شرپ هنوت یمن یزیچ چیه هک

.. نامرآ ییوت نم یگدنز

دش: عمج شتلا ح شوخ و کچوک یاه بل

.. یتسین یتقو _اما

اما هتسهآ میاه. بل کیدزن ییاج . مدروآ ارباالرت شتسد

: متشاد هگن ما هنوگ رانک و مدیسوب یمیمص

مریگ یم ماو رتفد .زا شابن سپاولد هگید اویش متسه _

. هشاب بابسا نودب نومدیدج ی هنوخ مرادن تسود

متفگ: و متساخرب شرانک زا

. هریگ یم درد تولهپ هرابود شکب زارد یمک _

دوب هداتسیا هملباق باالرس هامیرپ مدز، هناخزپشآ هب یکرس

مار هیکت دوب. پوس اههب یرفعج ندرک هفاضا وردحلا



مدز زاگ قاجا رانک ی هتفر وور گنر و یزلف تنیباک هب

متفگ: و

یتقو متشاد یسرتسا هچ ینود .یمن یرپ مرگ تمد _

حلاو نوا وت ور اویش .طقف هشابن هنوخ نامام میدیسر

ندرک راب تشرد یولج دش یمن هروج چیه دید یم زور

. تفرگ ور شاه

: دیدنخ و درک رتمک ار هملباق ریز ی هلعش هامیرپ

یخ هنوخ شمداتسرف یتبیصم هچ اب ینود یمن _هرآ

یم آژسنا هگید عبر هی شاوی شاوی هگید مرب دیاب هلا.منم

بندملا. دآ

: مدرک زیر مشچ

یزاین ، هرذگ یم شوخ شهب خهلا رانک اجک هگید _وت

. یشاب شهارمه تسین

تفگ: و دیدنخ زیر

هایس دوخن منیبب مر مر.یم یمن نامام یهارمه دصق _هب

. مرایب ریگ نوزرا منوت یم اجک مروت و ینورگ نیا وراب



متفگ: و مدرک شهاگن پچ پچ

دامود و سورع هزات ،امهک هامیرپ هیچ اه فرح _نیا

ینک. نوخ واال نوخ ورآال تدوخ هک میتسین

ناش یاج رس ار تنیباک یور یاه هیودا هامیرپ

تفگ: تنطیش واب دنادرگزاب

ونیا یگنتلد رهحلا .هب تسین یمک زیچ ییادج هام _هس

زا هام تشه هک هرب نوتدای هش بجوم دیاش اه فرح

. هتشذگ نوت جاودزا

: مدیدنخ هاتوک و متفرگ شیوزاب زا یزیر نوگشین

مه مکلا هنکن ؟ یتشاد ربخ ادیدج یدش وررپ یلیخ _

؟ هدرک رثا وت رد نیشن

دادو یفیرظ مخا ارهب دوخ یاج هلصاف بال شدنخبل

: دیسرپ واکجنک



؟ نیشن مه مودک _

متفگ: همدقم یب

ناخ! دادرهم _

نیا تسا راب نیلوا راگنا هک یروج دشو خارف ش هرهچ

: دیسرپ ریحتم دونش یم ار مسا

؟ دادرهم _

یداع و متفرگ ار متروص قرع دوب. مرگ هناخزپشآ طیحم

متفگ:

ییادج دصق دقع دعب تفگ ،یم هدرک تبحص ماهاب _هرآ

! نیرادن

ششوگ ار شا یقب وام درک ریگ م هلمج لوا یور هامیرپ

دینش: یمن

؟ هتشگرب دادرهم هگم _

: مداد خساپ نئمطم

. اویش ندش ادیپ هش.لبق یم یزور هس ود _هرآ



شیاه دوب.بل دوهشم شندروخ واج شتروص ندش خرس

درک: همزمز و دیزرل فیفخ

شلیابوم یتح ، هتفگن نم هب یزیچ شتشگرب زا ارچ _سپ

هب ممشچ نورگن لد بش ات حبص ، هدرکن نشور مه

هدش. کشخ یشوگ ی هحفص

: مدرک شهاگن رهم رپ

یم ،رب هدرکن تبحص نم اب ادیدج نوت میمصت دروم _رد

هک زوریرپ زورید . شیپ هتفه ود یکی ینفلت سامت هب هدرگ

مه هب دوز ردقنا .حاال تفگن یوت هرابرد یزیچ شمدید

امتح هنک، هزات یسفن هی راذب هدیسر هار زا .هزات زیرن

، تسین میدق مدآ نوا هگید مه دادرهم دآ.واال یم تغارس

ندنوراخ رس تقو هک هراد یاه یراتفرگ و ریگ هی ادیدج

. هرادن مه

واب درک اهر کنیس لخاد ار شتسد نورد یزلف مالهقی

دز: بل هتسهآ ش هتفرگ حلا نامه



ور پوس ریز هگید عبر هدش،هی رید مش هدامآ مر _یم

شکب مکی اویش یارب هداتفین مه ناهد نک.اتزا شوماخ

. هروخب ربب

: متفگ و مدش شهار دس رد یولج

ام. شیپ نومب تسین تنتفر هب یزاین یخوش یب هامیرپ _

و دیشک ینیگمغ هآ ساوح دوب،یب هدش ردک شتروص

تفگ:

میم هتسخ دوز نامام ی هنوخ مرب، ماوخ یم ممدوخ _هن

منک. ضوع ییاوه هی مرب هنک

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

:♥ نامر ی هرابرد تارظن

shablantern@



۳۳۷_ تراپ #

ینیس رگید تایوتحم هارمه و مدرک رپ پوس یباقشب

نم،لثم تیور ضحم هب اویش مدش. هناور ییاریذپ تمس

هتسد یور ار شتسد دشاب بذعم و دورب ینامهم هک یسک

شیاج رس فاص و تساخرب یتخس درک،هب دنب لبم ی

. تسشن

مدز: وبل متشاذگ ووا مدوخ نیب لبم یور ار اذغ ینیس

هش. کنخ مکی هنومب راذب هغاد زونه ،اما هبوخ شمعط _

ارهب شتشگنا و تخادنا پوس هب یهاگن یلا مجا و هاتوک

. تسین تحار دایز مدرک یم سح ، تفرگ یزاب

هدش؟ یروط _

: دنابنج بل بذعم . تشاد فرح شیاه مشچ



.. نامرآ _

کزب نآ نودب هک یا هداس و هدیشک ییاه مشچ هب هریخ

یربارب دنچ تیباذج و تیموصعم ، نیگنس یاه کزود

: مدرک مخ ،رس دنتشاد

هدش؟ یزیچ _

درک: کیدزن مه هب یتحاران اب شیاهوربا

ور. زورما لقادح باتهم ی هنوخ یدرب یم ونم شاک _

ینورد لیم خالف ربو رابجا هب نم ینعی ، مدروخ اج یمک

: مدوب هدروآ دوخ هارمه ار وا شا

؟ یتسین تحار اجنیا _ارچ،

داد: ناکت رس یعفادت

،طقف.. تسین روط نیا نامرآ _هن

: دناسر مامتا شارهب هلمج هرخ درک،باال مرس هب ناج

یمن مهب یچیه مراد ینیگنس سح ، مومح مرب ماوخ _یم



اذغ! وهن باوخ هن هبسچ

: مدناخرچ هناخ رود مشچ و مدیدنخ بجعتم

هراد. مومح یاممه هنوخ ؟ _بخ

لوجخ و درک بترم هناش رس یور ار شپات دنب اویش

تفگ:

یمن ییاهنت هجیگرس ژو ادناب نیا اب ،اما هراد منود _یم

هنک. مکمک باتهم متساوخ منک،یم مومح منوت

متفگ: و مدیشک ار شتسد ، مدیشک باال یبل هدنامرد

منک. یم تکمک مدوخ هنم، قاتا وت مومح میرب وشاپ _بخ

ییورمک واب درک یتمواقم دوخ، تمس شتسد ندیشک اب

درک: همزمز

. هگید تقو هی هنومب نک اللو صا _هن،

: متسشن شکیدزن و مدرک داب اررپ میاه پل



. مترهوش مزونه ،نم میدوبن مه رانک هام هس شمه اویش _

رت تحار نم اب یمک ، یدوبن یا یتلا جخ رتخد هک مه وت

یب منک یمن رکف نتفر مومح یارب کمک تساوخرد . شاب

! میرب وشاپ . هشاب فراعتم ریغ ای ییایح

هار مرس تشپ هناعیطم مرج وال تفگن چیه اویش

هک یا هلصاف ورد مدرک زاب ار مامح شود .ریش داتفا

ارهب اویش تسد دش،دناب یم میظنت بآ یمرگ یدرس

. مدرک زاب یگتسهآ

لوط یتعاس مین مه رس یشک ووشوبآ تسش راک

شبل هب شناج اویش مه تعاس مین نیمه رد ،یلو دیشکن

یم ار شنت یاه مخز بآ دنت یاه هرطق تباصا ، دیسر

یرود هام هس یفرط درک.زا یم هزات ار شدرد و دنازوس

نیب بجح لاو عفنا یمک دوب هدش ثعاب مه زا یربخ ویب

نیا رد تسرد تقو دنچ وحاالدعب دوش امرف مکح نام

هتخادنا لگ شیاه هنوگ اویش ؛ میدوب هتفرگ رارق تیعقوم

نم اب نکمم یاج وات دوب نییاپ شرس تقو مامت دوب،



دش. یمن مشچ وت مشچ

هتشاذگ اج هناخ نآ رد هک ییاه سابل دوب هدشن یضار ملد

،همه مزادنایب رود منکو در یشک بابسا نایرج رد ار دوب

زا یا هشوگ و مدوب هدرک عمج یگرزب نادمچ نورد ار

. مدوب هداد اج یراوید دمک

نیتسآ .پات مدیشک نوریب ار نادمچ و مدوشگ ار دمک رد

یات نایم زا یتحار راولش و گنر مرک یخن و یا هقلح

اب اویش . متشاذگ تخت یور بترم و مدرک ادج شیاه سابل

دوخ هارمه نام کرتشم ی هناخ زا هک ینادمچ ندید

امرگ سح اب شیاه وبل دیشخرد شهاگن مدوب هدروآ

دمآ. شک هاتوک یشخب

تیذا شنت یاهدرد هک یروج طایتحا اراب شیاه سابل

هنییآ لباقم ارزا وم سرب و مدیشک شنت هب دنوشن

. متشادرب



هبلو مدناخرچ فلا خم تمس هب هتسهآ تخت یور ار اویش

دنب زا شدنلب همین یاهوم . مدرشف ار شرس ی هریگ ی

دندش. اهر شرمک یور و دندش دازآ هریگ

دنکو یم شتیذا ش هقیقش رانک یاه مخز متسناد یم

ار سرب دنک. یم فعاضم ار شدرد شیاهوم ندش هدیشک

هتسهآ و مدرب ورف شیاهوم هیا هوهق الی هظح ابمال

یوب اب شیاهوم شوخ ی هحیار . مدرک ناش هناش هتسهآ

ار ینیشن لد رطع و دوب هتخیمآ مه رد وپماش باداش

دش ببس یگنتلد سح هیبش یزیچ درک. یم عطاس دوخزا

ماالی ینیب اوه ویب مشکب ولج تروص رایتخا یب

دور. ورف شیاهوم

_ما هدازیرپ #

ےتداعس _ منبش #

۳۳۸_ تراپ #



و باسح و قطنم هک ،ملد مدیشک یلد هت وزا قیمع مد

و هتسخدتمم یاه ییاهنت نیا زا ودش یمن شا حیلا باتک

درک میم هسوسو ناما یب منورد رد یزیچ دوب، هدرزآ

هب تخس و تفس ار منکووا هقلح شرمک رود یتسد

یاه هبمالتم دوش هدیشک طبالین طخ هکلب مشکب شوغآ

و راک یاج نیمه ات ما؛یلو یندشن مامت یاه یگدرم ولد

شتیفرظ اویش،زا زور حلاو ابنآ نتفر مامح ی هیضق

ارهب ارجام ی هیقب و مدرک یم یراددوخ دوب،دیاب جراخ

. مدرپس یم نامز و ریدقت تسد

مدرک کمک و مدرک عمج ار تخت یور طاسب و دنبو هلوح

و مدیشک شیاهاپ یور ییوتپ . دشکب زارد تخت یور اویش

. مدروآ ییاریذپ ارزا شپوس

قشاق و متسشن شرانک دوب، هدش رت کنخ شپوس حلا

دوب مساوح تدم ،مامت مدرب شناهد کیدزن ار پوس قشاق



اویش یبل هدش هملد مخز هب قشاق یزلف ی هبل هک

. دنکن دروخرب

مشچ مامحتسا دعب شنت یگدوسآ ببس هب شیاذغ مامتا دعب

ارباال شیوتپ تفر. باوخ هب دوز یلیخ دشو مرگ شیاه

ی هچب ما یکدزد و قیمع هاگن اب وتپ یور وزا مدروآ رت

یحور حلا اویش مدز.عفالهک دید مار هدماین ایند هب

ردق نیمه ما هناردپ یاه تبحم ،دیاب تشادن یدعاسم

دنام. یم یقاب روج و عمج و رصتخم

متسیس . متسب هتسهآ ار قاتا ردو مدز ملغب ریز ار پات پل

،دنچ مدرک نشور درب باالییک درگ ی همکد ندرشف اراب

یلک و مدوب هتفرن راکرس یباسح و تسرد هک دوب یزور

ار یاچ ناجنف دوب. هدش رابنلت مه یور هدنام بقع راک

هک ییاه سکع شوتور هب عورش و متشاذگ پات پل رانک

. مدرک مدوب هتخادنا شیپ ی هتفه



یو یادص هک مدوب راک قرغ تدش ،هب تشذگ یتعاس کی

دنلب ،رس دنازرل ار یا هشیش زیم یکدنا ملیابوم ی هدیشک ژ

دوب، هدش کشخ مندرگ . متفرگ تسد ارهب لیابوم و مدرک

: مدوشگ بل

؟ دادرهم مناج _

دش؟ صخرم ناتسرامیب زا اویش ؟ اربخ هچ یبوخ _

متفگ: و مداد ژ اسام مدازآ تسد اراب مندرگ

. هنوخ مدروآ _هرآ

تفگ: عیرس

. تدایع مآ یم بش رخآ هشاب ،هبسالیتم. بوخ _هچ

دش: ریگ اج یمبل هشوگ یمسبت

هامیرپ هیا،یلو هدیدنسپ راک رامیب تدایع ایبکال _هرآ

. یشاب نایرج رد ،متفگ تسین هنوخ زورما

تفر: او شیادص

؟ هگم تساجک _



. دنتسه اجنوا یزور دنچ یخهلام هنوخ هتفر _

دوب: صیخشت لباق نفلت تشپ شا یبصع توف یادص

! نامرآ دوب یضحم تقامح _

مداد: خساپ تام و مدرک اجباج متسد رد ار یشوگ

؟ هتفر تدای ، تسین یدیدج ربخ یتفگ بشید تدوخ _

تفگ: عیرس

هلقع. طرش طایتحا یلو متفگ _هرآ

: متفرگ یسفن

، دادرهم رانک راذب ور دوخ ویب یطارفا یاه تیساسح _

؟ هگید یآ مینک.یم یم تبحص بش

تفگ: ساوح یب

؟ مایب دیاب یچ هساو _هن

: مدیدنخ هاتوک

؟! ضیرم تدایع یایب یتساوخ یم منک رکف _



تفگ: ییور رپ مکلا رد

. تسین شسح هگید مآ یمن _هن

متفگ: شخساپ ورد مدز یا ههقهق

هار مه ما یخهلا هنوخ یلو این هشاب نم. سناش وت _فت

. میرادن ضیرم اجنوا یرب یتفین

: درواین مک نداد باوج زا

ادیپ مشک یم وب ور ضیرم نم شابن نارگن ! نیراد _ارچ

مرآ. یم شریگ هدش مه نیمز ریز زا منک.هدش یم

: متخادنا یاباال هناش

دم هک یضیرم نوا مگب .طقف یناد دوخ شور هیقب هگید _

ندنوم شوماخ و تنتفر یبآ ریز رطاخ هب هئوت رظن

بظاوم تشادن یباسح و تسرد باصم باصعا تلیابوم

هش. الیم یواو هک هریگن شرپ هب ترپ شاب

رانک ارزا لیابوم دش بجوم شدنلب ی ههقهق یادص

مهد: هلصاف مشوگ



مار مصصخت . همدوخ شیپ شرهز داپ هش یمن یروط _

. هباصعا یب یاهرامیب ندرک

ما هدازیرپ #

ےتداعس منبش #

۳۳۹_ تراپ #

.خهلا تشذگ یم ما یخهلا هناخ هب نام ندمآ زا یزور ود

و جاودزا زا سپ هک دوب یا هدنز ورس باداش نز فدص

اب دوب.اما هدش اهنت شیاهرسپ و رتخد نتفرگ ناماس رسو

و ربز مردام زا ثیح ره زا شیاهراتفر شا ییاهنت دوجو

درک. یم دومن رت هتخپ رتو گنرز



مه مردام هک دوب هدرک فیرعت میارب اهرت لبق خهلا هتبلا

دوب یلوگنش رتخد وایبو ورب لها شا یدرجم نامز رد

رادراب ارم هک ینامز تسرد ش هریت و رات تخب زا اما

نامز نامه وزا هدش ناریو شیایند مردپ تنایخ اب هدوب

دوب. هدش نمزم یاه یگدرسفا و یناور کوش راچد

زا ارم روز و ربج اب مردپ مه، نم دلوت دعب ودسلا یکی

زا یتح مردام یحور عاضوا و دوب هتفرگ سپ مردام

نسوسلا نامه اب نامرآ رگا و هدش رتداح مه دوب هچنآ

تفرگ یمن ار شرپ ریزبلاو و درک یمن تمواقم شمک

ویب ینیبدب زا مجح اتاالنابنآ تسناد یم ادخ طقف

،هچ دندوب هدز نوخیبش شیاهوزرآ و یناوج هکهب ییافو

دوب. هدمآ شرس رب

شهاتوک تماق و زیر لکیه ابنآ خهلا زور ود نیا رد

یافص اب نمیشن و هناخزپشآ رد هرفرف لثم بش ات حبص

زا تشاد هتنچش رد هچ وره دیخرچ هناخشیم طایح

.یم درک یم ،ور یتنس یاهاذغ و یگناخ ونان شآ



نم دشهب ،یم دشاب اه نیا زا رتهب میارب زیچ همه تسناوت

هکنیا دوجو اب دادرهم یربخ یب اهتنم درذگب شوخ مه

روجدب دشاب یم سرتسد وماکالرد هتشگرب متسناد یم

دیشک یم رپ شندید هیناث هی یتح یارب دوب،ملد مخم یور

و مدوب هدرک کالهف اعقاو هدشنش ینیب شیپ یاهراتفر اما

نآ .هنهب مسانش یمن ار دوجوم کالنآ مدرک یم سح یهاگ

ویم دوب هداد ار شندمآ ،ربخ هدوب گنز شیپ شیپ هک

زور دنچ نیا رد هک نیا هنهب دشاب یم مگنتلد هک تفگ

دوب. هتفرگن ار مغارس مه راب کی یتح

یم یط یخیلا یب رد یمک هک دوب نیا شتسرد رهحلا هب

و تبحم روز هکهب دش یمن یلو دوب تخس هچرگ ، مدرک

درک. یرادیرخ شار هجوت

دوب رارق و دندوب هدز گنز هدوتس یاقآ و مناخ بشید

مه نامرآ ، دنیایب هناخنام هب اویش رادید دصق هب بشما

حبص . دنیایب ماش یارب هک دوب هدرک رارصا و فراعت یلک

دوب. هتشاذگ ینامهم نایرج رد ارم و هتفرگ سامت نم اب



یمک راجنلک یلک ودعب مدرک تبحص مردام اب یتعاس ود

نیگنر و نیگنس ینامهم لوط رد بشما هک مدرک شباجم

ی هیضق زا ،هتبلا دشاب هتشادن اویش راک هب یراک و دنیشنب

یدوبک هک متفگ یسنجدب مکلا ورد متفگن یزیچ شفداصت

ناش ودجلا ثحب لصاح و نامرآ راک شتروص رسو

. دشاب یم

یلو مدوب هدرک یفاصنا یب نامرآ قح رد هک مناد یم

یم ثعاب یراسمرش سح دیاش و متشادن نیا زج یا هراچ

ارغالفدنک. شنابز ریمش مردام دش

تمس ورتم واب مدش هدامآ مردام زا رتدوز یتعاس ود

دصرد دمآ یم رترید مردام هچ میدش.ره هناور نام هناخ

دش. یم رت مک اویش یریگ هقی لا متحا

تقو . متشاد تقو یلک زونه دوب. رهظ زا دعب راهچ تعاس

بترم و یریگدرگ راک دنت ودنت متشاذگ رانک ار یشُک

کچوک همین ی هناخ هب یتسد . مدرک عورش ار هناخ ندرک



یزیمت طرف وزا دوب هدش زیمت اج همه ابیرقت ، مدیشک نام

هداس نویساروکد و ندوب کچوک مه زاب یلو دیشخرد یم

ریگ تقو مه نامرآ درک. یمن ما یضار شرصتخم یو

یم لیوحت ار شنامتراپآ دیاب امتح وشبلب نیا رد دوب هدروآ

داد؟!

نامیوربآ یمک یلبقش نامتراپآ طیارش نیا رد زاب لقادح

. دیرخ یم ار

داوم و مدش هناخزپشآ دراو دوز یلیخ یراکزیمت مامتا دعب

هدامآ زیم یور یکی یکی ار ماش یارب المز ییاذغ

داوم یرس کی و دوب هدرک یلصفم دیرخ نامرآ . مدرک

هک درک رارصا دوب، هدرک هدامآ لبق زا اویش مه یکاروخ

و ولپ رتدوز ات دنک کمک یزپشآ راک رد نم یاپ اپهب

،ابنآ مدرکن لوبق نم .اما میراذگب راب اهار تشروخ

شیارب تدم وطالین نداتسیا شا یرادراب و هیلک عاضوا

. دوبن بوخ



ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #

۳۴۰_ تراپ #

وا وزا متشاذگ شلباقم ساالدار یاه هلیسو و دراک

ماش یارب دنک. هدامآ ار دنکوساالاهد مکمک هتسشن متساوخ

خرس غرم یمک و ناجنسف تشروخ و تشوگ اب ولپ یلا قاب

اویش مدروآ یم مک هک مه ییاج مدید،ره کرادت هدرک

درک. یم ما ییامنهار

مامت مراک هک دوب ومین تفه تعاس یاه یکیدزن هرخ باال

منت متفر.مامت مامح تمس هناخزپشآ ندرک بترم دشودعب

حملا تسناوت یم کنخ و هاتوک شود دوب،کی قرع سیخ

. دهدب ناشن رت هتسارآ ار معضو ورسو دروآ یب اراج



نامرآ طاسب دنبو ندید اب میاشگب ار مامح رد هک لبق

لخاد ارزا تکاپ . مداتفا مفیک لخاد تکاپ دای زیم یور

یرییغت اویش ی هچب تیعضو هکنیا ،اب مدیشک نوریب مفیک

دنچ هب تبسن نامرآ ی هیحور مه زاب یلو دوب هدرکن

یارب نامز نیرتهب دوب.االن رتهب بتارم هب شیپ زور

هدناورپ شلد رد رمع کی هک یربخ دوب. مشوخ ربخ نداد

رد ار شترسح شندرک سویام نماب رخآ تسد و دوب

. مدوب هتشاذگ یاجرب شلد

قوذ اراب دوب هاگشناد رد ما یلوبق تنیرپ یواح هک یتکاپ

طاال عجرم باتک والی مدرک جراخ مفیک زا ناجیه و

نآ هب دنت دنت هک متسناد .یم مدرک ناهنپ شا یساکع تاع

شا یناهگان ندید اب متساوخ دنز.یم یم رس باتک

دوش. ریگلفاغ

مامحتسا مدش.دعب مامح دراو و مدز یشخب تیاضر دنخبل

قارب هداد، حتلا یمک . مدرک کشخ عیرس ار مدنلب یاهوم



یقبام و مدرک ناش عمج زاباال یکچوک ی هریگ ابو مدرک

. مدرک اهر مرمک یور دازآ ار

ار دوب هدیرخ میارب نامرآ ادیدج هک یگنر مرک کینوت

هریخ هنییآ لباقم و مدیشک نت هب راب نیلوا یارب

ار مدیفس تسوپ شنشور گنر و دوب منت تیف یباسح مدش.

راولش دوب. وناز یور ات شا یدنلب داد، یم ناشن رت باداش

زا رت گنر رپ کزان وشلا مدیشوپ مه یا هریت بذج

هک مدوب هدیزگرب کزان ار شملا ادمع . مدرک باختنا مکینوت

. دنکن کالهفم راک نیح رد شتماخض

و دوب هدش تسد کی و فاص متروص داوم کرت دعب

لیمیر یمک لومعم قبط ، دوبن نوف و ردوپ مرک هب یزاین

داد. لیکشت ار متروص شیارآ یقارب و گنر مک ورژبل

لبم یور و دوب هدیسر شتروص رسو هب یمک مه اویش

یاه یدوبک دوب. هتسشن نامرآ و مردام راظتنا هب

مه وزاب دوب هدرک وحم یدح ات مرک اراب شتروص

هب شفیرظ و کچوک تروص یاه ییابیز قباس ناکامک



درب. یم ار لد یگداس

هب تبسن یرتهب سح . متخادنا فارطا هب یلک یهاگن

نامرآات . مدوب هتشاذگ رانک ار یتیاضر وان متشاد رصع

و دیشک لوط یمک درادرب ار مردام و دورب رهش یوس نآ

هار زا باتهم اب هارمه هدوتس یاقآ شدعب هقیقد هد ابیرقت

. دندیسر

ارهب دیفس یاه کیشآالهل و گرزب لگ هتسد باتهم

زا تبرش ینیس واب متشاذگ نادلگ لخاد داد. متسد

ی هیضق ریسم لوط رد نامرآ راگنا مدش. جراخ هناخزپشآ

یباسح نامه دوب،رس هتفگ مردام ارهب اویش یرادراب

هکات دوبن ینامه راگنا . تخانش یمن زااپ ورس دوب روفیک

و رود دز،مادم یم ریت ارمهاب اویش هیاسی یتح زورید

رد مه تفر.نم هقدصشیم نابرق و دیکلپ یم شفارطا

لد هت زا یهاگ ماش، فورظ ندرک هدامآ ردحلا هناخزپشآ

. مدیدنخ یم مردام بیجع و دیدج یاهراتفر هب



هداد اج یرابنا نورد ار یروخ راهن ی هرفن دنچ زیم

ریگ اج زیم نآ هک دوبن گرزب یدح هب نام ییاریذپ . میدوب

. میروایب ارمهباال

تافلخم همه ارابنآ هرفس نامرآ کمک اب مدش روبجم

زا هک دوب نیا هدوتس یاقآ و مناخ یبوخ . منیچب نیمز یور

همقر چیه ناش  تساخرب و تسشن رد لوا زور نامه

رانک نیمز یور هنامیمص دش. یمن هدید ربکت و رورغ

بوخ عمط زا مادم ماش فرص یط ورد دنتسشن هرفس

دش یم یمرگلد ثعاب اه نیمه . دندومن یم فیرعت اهاذغ

. میشاب هتشاد یتحار ساسحا دش یم ببس و

مرگ و هناتسود ماکال یطیحم رد هک یماش مامتا دعب

ره هرابود و میدرک عمج طسو ارزا هرفس دش، فرص

. تفرگ یاج یلبم یور سک

هتسهآ و متسشن باتهم رانک ، مدوب هدش هتسخ یمک مه نم



. مدرک شب و شوخ هب عورش هتسهآ

یاچ یناجنف . تشگرب عمجنام هب یاچ ینیس مهاب مردام

نیبام ار شغاد ی هبل وردحیلاهک متشادرب مدوخ یارب

هتشرمزا ی هرابرد وساالیت مدرک یم سمل میاه تشگنا

و دمآ ادص هب رد گنز هرابکی ،هب مدیسرپ یم باتهم

رود مخز ی هطساو هب اویش . دیخرچ نامرآ تمس مهاگن

یم کمک هتسهآ نامرآ و دوب هدشن مامت شیاذغ زونه شبل

. دروخب ار شیاذغ درک

وزا درک شتسد نورد قشاق و باقشب هب یا هراشا نامرآ

یمن راک تسرد هناخ نوفیآ منک. زاب ار رد تساوخ نم

هک یلبم زا ندش در متفر،ردحلا یم طایح ات دیاب درک

: مدیسرپ دوب هتسشن شیور نامرآ

؟ یدوب یسک رظتنم _

درسنوخ و دروآ باال اویش ناهد تمس ار رپ همین قشاق

تفگ:

نک زاب ور رد یبدآ،ورب ماش دعب دوب رارق دادرهم _هرآ



هدنب. متسد نم

ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #

۳۴۱_ تراپ #

راگنا هک دوب هدرک ظفلت یداع ار دادرهم مسا یروج

و شزرل دوب. هداتفا اپ شیپ و یداع مه نم یارب شندمآ

رب رد ار مدوجو اباحم دشویب ویهالیی سرتسا

ورف توکس رد هرابکی مههب عمج ارچ مناد .یمن تفرگ

. مهدب هولج یداع ار مدوخ مدش روبجم ونم تفر

طایح ارهب مدوخ یا یتخبدب هچ اب تسناد یم ادخ طقف



هدش یناهگان و یکلوه لوه ردقنا شندمآ .ارچ مدناسر

مدوب هدیسر معضو رسو هب یباسح رصع زا هکنیا دوب.اب

شبوک رد، تمس مدق ره واب مدوب هتخاب ار مدوخ امامت اما

دمآ. باالیم مموقلح یاه یکیدزن ات مبلق

ار مدوخ رد ندوشگ لبق دمآ یم ریگ یا هنییآ لقادح شاک

تروص رسو هب یمک هک مالیمی رطع ای مدرک یم کچ

منک. یرپسا

متروص هب یگنر متشاد ،متح تسشن رد یپوت یور متسد

مناجیه مدش،دیاب یم یداع دیاب مدرشف مه یور .بل هدنامن

. مدرک یم راهم ار

ارباال مرس . مدرک زاب ار ورد مدرشف مه یور کلپ

مدوب هدرک زاب ار رد نم هکنیا زا ایوگ مه دادرهم . متفرگن

و هفخ ارزاسالم دوب،نیا هدش ریگلفاغ و هدروخ اج

. متفایرد شتام

تبیصم ،اب متخادنا شتروص هب یتوافت ویب هاتوک هاگن مین



شتروص ارزا مهاوخ هدایز و عامط هاگن یگدنامرد و

مدرک یم شیاهر دوخ ارهبحلا هاگن .رگا متفرگ سپ

صا تروص هکحاالابنآ شیاه مشچ قارب یبآ هناصیرح

درب، یم امغی ارهب لد ینامز ره زا رتابرلد ش هدش الح

و مدرک شبوکرس هدش هک یوحن ره هب دز.اما یم دید

متفگ: شباوج رد درس و هداس یا هبیرغ نوچ

_سالم.

می یروط دیمهف دادرهم مبیرغ بیجع و لیم زاسالمیب

نایم شیابیز ی هدنخ رابنیا و درک جک .رس تسا هدش

رارکت لبق زا رتدنلب و هدیشک . دیشخرد شتروص یگتسارآ

درک:

_سالم.

هدیشک " ضرم مه" ونم منزب ینهپ دنخبل تساوخ یم ملد

مدرک ظفح ار مدوخ یمناخ مهد.اما لیوحت شباوج رد یا

متفگ: شیپ یرس زا رت یثنخ رتو توافت ویب



. کیلع _

هب یمدق دمآ. یمن رب شتسد زا یراک رد یولج هکنیا لثم

یکیدزن ات شرس ، داتسیا طایح لوا ی هلپ یور داهن. ولج

دش: متروص لفق شهاگن هناعبط خوش دمآ. متروص

یم ریثات مشتاساسحا یور هش یم هک لپخ مدآ نگ _یم

وت؟ مایب رانک یشک هش،یمن یم هفطاع یب مک مک هراذ

نوچ دوب، کحضم منداتسیا .ژتس مدیزگ لخاد ارزا مبل

دق مامت دوش شمیرح هب یدزد دورو عنام هک ینابهگن

مدوخ مرش .زا مدوب هدش شهار ودس مدوب هداتسیا شلباقم

لگ هتسد هضیرع ندوبن خیلا یارب و مدیشک رانک ار

. متفرگ شتسد ارزا شیابیز و کچوک

شوخ شقاذم هب منتفرگ روگیف درک. مهاگن بجعتم دادرهم

طایح دراو و دمآ نییاپ ار رگید هلپی دوب.ود هدماین

تفگ: لگ هتسد هب شمشچ ی هراشا واب تشادرب یمدق دش.



. مدروآ ضیرم تدایع یارب ، مدوب هدرواین وت یارب _

رو هلعش مدوجو رد ضغب و صرح یا هیناث یارب

تساوخ یم ؟!ملد تسا هدش شگرم هچ دوبن مولعم دش.

نوریب طایحزا ار ووا هدرک هل شرس یور ار شلگ هتسد

. مزادنب

هتفرگ یروخلد زا یحرط منحل اما مداد ورف ار مضغب

دوب:

و بترم لگ هتسد یک ،وت مرادن یعقوت تزا منم منود _یم

هدیس پال فلع هخاش اتدنچ هدوب ؟ات یدروآ مارب هقیلسم باب

قبط طقف متساوخن لگ هتسد تزا .نم هدوب هدرم وپژ

زا ور لگ هنوخ بحاص هک هموسرم ، یراد نومهم مسر

رانک رد یولج شمراذب یراد یلکشم ، هریگب نومهم

! بوج

تشپ ارزا شرس دز، یم ههقهق مرس تشپ ردحیلاهک

درک: چپ وچپ دناسر مشوگ کیدزن

. یدوبن لگم هتسد رظتنم و یدرسنوخ یلیخ مدیمهف _االن



ردحلا صرح تدش زا .مبلق متفرگ یصرح رپ سفن

دوب،دنچ هتشگرب جنر و باذع هام نیدنچ دوب.دعب ندیکرت

یم مرس هب رس دوب،حاالمه هتفر دوخ یپ ربخ یب یزور

دوب. هتخادنا متسد و تشاذگ

شتمس یتبرض و هرابکی .هب دیزرل یم صرح تدش زا منت

شیاه مشچ خیم مار هتسشن نوخ هب هاگن و مدیخرچ

یدنلب یادص واب تشاذگ رثا میادص نُت رب مشخ . مدرک

: مدیرغ

تزا ؟نم یاوخ یم منوج زا .یچ دادرهم نک شمومت _

مه کشخ هخاش هنود راهچ . یراظتنا هن مراد یا یعقوت هن

؟وت ینک یم هشیش وت ور منوخ ردقنا منک.ارچ یمن ییادگ

یلیخ ؟نم یتشاذگ مراظتنا و ربص هساو مه ییاج هگم

حبص هام، دنچ نیا .وت مرُبب وت زا عقوتمور متفرگ دای هتقو

مریگب تزا یربخ اتهی هتشذگ خزرب و راظتنا وت مبش ات

مربخ اب تندوب هدنز زا لقادح مولک هی یدموا هزور راهچ

مراثن لگ هخاش هخاش مشاب هتشاد راظتنا تقو نوا یدرکن



؟! ینک

و درگ یاه مشچ . مداتفا سفن سفن ،هب دیسر مامتا مهب هلمج

هدز شکشخ همسجم .لثم دروآ دوخ هب ارم دادرهم ناریح

یناشورخ دور لثم کشا . دروخ یمن مه ناکت یتح دوب،

، مدرشف ار مناهد راو هناوید و تفس ، دیهج متروص یور

منک لر تنک ار دوخ مدوب هتسناوتن دوب،ارچ هدمآ مرس رب هچ

؟

هناخ یاه هرجنپ تمس مرس یراب گرم ابحلا

و مدوب هدرب دای اهارزا نامهم مو تیعقوم کاپ . دیخرچ

هدرک اهر طایح طیحم رد هنادازآ ار میاهدایرف یادص

هدمآ هرجنپ تشپ هک هدوتس یاقآ و نامرآ ندید .اب مدوب

امامت ار دنکونم زاب ناهد نیمز تساوخ یم ،ملد دندوب

دوب.. ممک تیعضو نیا رد مه ندرُم یتسار .هب دعلبب

ما هدازیرپ #



یتداعس منبش #

۳۴۲_ تراپ #

هناخ یاه هرجنپ تمس مرس یراب گرم ابحلا

و مدوب هدرب دای اهارزا نامهم مو تیعقوم کاپ . مدیخرچ

هدرک اهر طایح طیحم رد هنادازآ ار میاهدایرف یادص

هدمآ هرجنپ تشپ هک هدوتس یاقآ و نامرآ ندید .اب مدوب

امامت ار دنکونم زاب ناهد نیمز تساوخ یم ،ملد دندوب

دوب. ممک تیعضو نیا رد مه ندرُم یتسار .هب دعلبب

دروخ رُس شنایمزا لگ هتسد دش، لش میاه تسد رایتخا یب

هاگن ی هراظن ضحم هب هدوتس یاقآ دش. نیمز شخپ و

زا عیرس و دروآ اج ارهب بدا مسر هدزم تهب و ناشیرپ

ی هشوگ ندرک اهر اب نامرآ تفر.اما رانک هرجنپ لباقم

. تشادرب زیخ یجورخ رد تمس ، گنر مرک ی هدرپ



سفن یادص ندرک دنلب اب هارمه و مدیزگ تدش ارهب مبل

باق میاه تسد اراب متروص م لصاتسم و بوشآ رپ

یمدق کی رد ار دادرهم هیاسی ینیگنس مه زونه . متفرگ

زا شاعترا و صرح اراب میاه تسد ، مدرک یم سح ما

هاگن ومین مدروآ نییاپ م هتسشن کشا هب ِتروص یور

مشچ . مدرک تفچ ش تروص یور ار مراد ههبُش و هاتوک

و فصن ییانشور نیبام درک تالیق شهاگن هکاب میاه

فسات ارهبحتلا شرس راجزنا و مشخ ،اب طایح همین

آزاالهلی یا هخاش . تشادرب زیخ رود یمدق دادو ناکت

و درک هل ششفک کون اب ادمع ار هدش اهر نیمز یور

ریسم ، دیخرچ مفلا خم تمس ممصم و یدج یلیخ شدعب

دوب. هناخ یجورخ رد تمس شا یباختنا

رت نیگنس و نیگنس دیچیپ یم میولگ ی هناخ رد هک سفن

دادرهم . تشاذگ یم یاج اررب یا هدنهدرازآ درد و هدش

عنام و مدروخن مُج میاج دش،زا یم رود نم زا مدق هب مدق

طاسب نیا اب راب نیلوا یارب دوب،اما خلت شنتفر . مدشن ش

شندنام دوب، هدش هباپ اویش ی هداوناخ لباقم هک یزیروربآ

. متساوخ یمن ارمه



مه نم مبلق دش یم رترود هچ ره یلو دورب متساوخ یم

دزو نوریب هناخ زا باتش اب نامرآ . تفرگ یم شتآ رتشیب

یراد ناشن طخو و زیت هاگن دش در مرانک زا یتقو

داد. ملیوحت

، دورب هک دوشگ یم ار هچوک هب ور رد تشاد دادرهم

دوش،اما نتفرش عنام هک دز شیوزاب هب یگنچ نامرآ

و دشن یخلا یب نامرآ . تشاد نتفر ِمزع هناعطاق دادرهم

: دیشخب جوا ییادص و دیشک ار شتسد مه زاب

؟ هدموین یر یم اجک دادرهم اتسیاو _

دش روبجم نامرآ و درک ییانتعا مه نامرآ هب دادرهم

طایح لخاد رد ار ووا دریگب تشپ ارزا شیوزاب

و دیشخب شا یناشیپ مخا یاه نیچ هب یتظلغ نامرآ . دشکب

درک: رارکت هنایکاش

یتخادنا ور ترس یچ ِنیع ؟ دادرهم متسین ابوت هگم _

هگم هگید لخاد میرب .ایب تدوخ یس یر یم یراد نییاپ

یآ؟ یب تدایع دوبن رارق



لر تنک شکلپ ندرشف شاب بضغ و صرح دادرهم

دادو ناکت نییاپ هبباالو راب کی ار شیولگ کبیس درک.

درک: دنب شرمک یور ار شیاه تسد کالهف

. هگید تقو هی هنومب . نامرآ یخلا _یب

نم ارزا شهاگن . دیخرچ نم تمس شرس شفرح نیا اب

یور هدش اهر لگ هتسد وربَا ی هراشا واب درک غیرد

: تفرگ هناشن ار نیمز

و مسر ءزج منک رکف مدش. ییاریذپ یباسح یسرم _

ضیفتسم رد یولج ور نومهم هک تسه نوت تاموسر

دینک.

ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #



۳۴۳_ تراپ #

تفگ: هنایوج حلص و درک مهاگن نیگمرش نامرآ

زاب ور رد طقف دایب دوب رارق هامیرپ واال منود _یمن

یزیچ .حاالمه نیدز هقرج مه دشهب یچ منود هنک.یمن

. مدوب ترظتنم وت ،ایب ریگن لد هب هدشن

و هنامحر درک.یب هراشا نم وهب تفگ شار هلمج

: دنابنج بل یا هظح یبمال ِمخا اب هارمه یروتسد

نک. عمج نیمز یور زا ور لگ هتسد نوا یرپ _

یناکت و مدرک تمواقم دش، درگ هنیکم مغو رپ یاه مشچ

ما ییوربآ یب ببسم و دوب هدرک ما یبصع دادرهم . مدروخن

دیاب هکحاال دوب هچ نم دوب،هانگ شرهوش و باتهم لباقم

مدش یم تسار وودال هدش ملا دگل مرورغ دادرهم لباقم

! مدرک یم عمج نیمز یورزا ار لگ دبس یاه هدنام وهت



ی هرهچ منک.اب یم یچیپرس شروتسد زا دید هک نامرآ

درک: رارکت تظلغ دشواب رت قیمع شمخا یا هدش خرس

!.. یرپ _

راولش بیج لخاد ار شتسد دید. گنت ار هصرع دادرهم

درک: همزمز هلصوح دادویب ورف یلاشا غذ

. تسین مهم نک شلو _

تفگ: شباوج ورد دیشک شبل رود یتسد تقاط مک نامرآ

نیا لخاد ور شاپ یکی هریگب دای دیاب همهم اقافتا _ارچ

ام نومهم یترودک و هنیک ره فرص هراذ یم هنوخ

و شرس وت هزادنب ور شادص هرادن هش،قح یم بوسحم

. هریگب ور فرط هقیی

میولگ هب یدب ضغب تفر. ورف یقلطم توکس رد اضف

رما قبط .دیاب مدوب روخلد عملاومدآ تسد دز،زا هربنچ

نیمز یور زا مارتحا اراب لگ هتسد و مدش یم مخ نامرآ

یرادوربآ دوب، هدیود متروص هب کشا . مدرک یم عمج



منک. شناهنپ هیقب دید زا هک دوبن مهم میارب رگید و مدرکن

تسد زا اهنت هن رابنیا هک یبلق اب ماوت و متسشن نیمز یور

ار یلگ هخاش دوب، هتسکش مه مردارب تسد زا هکلب دادرهم

. متشادرب نیمز یور زا

دادرهم . مدرک سح مرانک یتسد ، هتشادنرب ار مود لگ هخاش

هب نیمز یور زا دنت دنت ار لگ یاه هخاش ی هدنام یقاب

نامرآ لغب دادو اراج شدبس لخاد درک، عمج نم یاج

دز: بل تقاط ومک یبصع داد. له

ید. یم ریگ ییازیچ هچ مههب ،وت ریگب _ایب

تسد درک. یچن و تفرگ نم زا هاگن هلصوح یب نامرآ

تفگ: و دیشک ار دادرهم

وت. میرب ایب هشاب _

: دنابنج بل دولآ ضیغ و دیخرچ مه نم تمس

وت. ایب رتدوز مه _وت



یم متسد تشپ کشا یاه هرطق دش، عمج هصغ اب میاه بل

،هن مدرگرب هناخ نآ لخاد رگید تساوخ یمن .ملد دندیکچ

ملد هن متشاد ار شرهوش و باتهم اب ندش وربور یور

دز یم مادم . دروخب دادرهم و نامرآ هب ممشچ تساوخ یم

تقو رید یلو ، مدرگرب هناخیخهلام االنهب نیمه مرس هب

متسناوت یمن متشگ یم رب مه ابآژسنا یتح و دوب

ارزا متخرک مسج . مشاب نامرآ یاه مخَت و مخا یوگباوج

. مدناکت هتسهآ ار میاه سابل ، مدرک عمج نیمز یور

تکرح زا دادرهم هناخ رد لباقم یگنس ی هلپ هار ریز

تفگ: نامرآ هب باطخ و داتسیا

مآ. ،نماالنیم لخاد وربوت _

ارهک شتماق ، دیایب نم تمس دراد دصق هک متسناد یم

هتسهآ و باالدمآ سوسحم ان متسد ، مدرک سح طایح طسو

ملباقم نم یاتسار رد دادرهم . متفرگ ار متروص یاه کشا

. داتسیا



هکسکس ی هطساو هب میاه هناش اما مدرک یمن هیرگ ارهاظ

یم راب کی هیناث دنچ ره دوب میاه کشا جنرتسد هک یا

اب هشیمه لثم تشاد راظتنا دزالدب یمن یفرح . دیرپ

ابنآ بشما تشادن ربخ منک،اما فعض و شغ شندید

و قشع ی همشچ شیاه تیذا اهو تراقح زا مجح

هحرش ریوک ارهب دوخ یاج و دوب هدیکشخ مساسحا

دوب. هداد یگدیجنر زا هدش هحرش

تساوخ یمن الملد صا یدرک ارجا هک یرتائت اب بشما _

تدوخ یارب هاک زا هداس یخوش هی مشب.زا مهکالم تاهاب

. یدرک هباپ لا جنج هبیرغ تشم هی یولج و یتخاس هوک

ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #

۳۴۴_ تراپ #



هَل ابوت ندرک تبحص یارب مه نم میوگب تساوخ یم ملد

 یباوج یب ورب.اما نکو مگ ور تروگ رتدوز منز یمن هَل

هشوگو مدرک لفق هنیس یور یتسد دوب. شباوج نیرتهب ما

داد: همادا دادرهم . دیرپ هدنخ هبعالتم یمبل

واب یتخود و یدیرب تدوخ هساو هک تسین تراب نیلوا _

ماوخ یم بشما میرذگب هشاب . یدرک تواضق یفاصنا یب

تاه هروغبآ یارب ملد هکنیا مگب،هن ور مریخات لیلد

ییاج تشیپ تعاس مین یاولب نوا اب هگید هن!وت هزوسب

یرایب دب رتمک هک مگ .یم یتشاذن یقاب یزوسلد یارب

مهتم ور نم ییارجام ره وهت یزادنب نم ندرگ ور تاه

ینک. لوا فیدر

ییوگ . تفرگ یزاب ارهب شیاه تفر.بل بقع یمدق

ات فرح دوب. نیگنس یمک دنزب تساوخ یم هک یفرح

دش.یم هریخ مهاگن رد تبقاع . تشگرب و دمآ اهراب شناهد



مناریو رتمک مجالشت ات دنک لر تنک ارم تساوخ

یور یناشوج بآ لطس لثم ش زج هب زج هک یتاملک دنک.

دش: یم هتخیر متروص رسو

نومراک وت نیلیاش . دندرک فلا خم مجاودزا ماب هداوناخ _

مردپ و ردام تسد فک ور یچ همه هتفر . هدنوود شوم

نم ندید لبق هک یلیلد و هنوخ زا ترارف یارجام . هتشاذگ

هدرک رس شوت هک یا هنوخ ، یتشاد غاب هب ندموا یارب ،

و.. دایتعا ، یدوب

زونه هنوگچ و مدوب ماپرس زونه روطچ مدوب بجع رد

هنوگ سمل اتاب دیشک ولج تسد دادرهم . مدوب هتخیرن ورف

متروص عیرس دوب، هدش کشخ میولگ دنک، ممارآ مبهتلم ی

. داتفا نییاپ هب ماکان دادرهم تسد و مدیشک بقع ار

ناریو درک.حلا یم دادیب دادرهم یاه مشچ قامعا رد مغ

دش: رت مالمی شنحل دید هک ارم

یم هچ ،وت تسین مهم مارب تندید ینک یم رکف _ارچ



یرامش هیناث ردقچ تندید یارب هتقو دنچ نیا هک ینود

ی هنوخ وت مدموین تغارس هک هزور راهچ نیا .وت مدرک

نیا اب همقر چیه مردپ و ردام دوب. باصعا گنج ام

... ندوبن قفاوم جاودزا

مداد: شله بقع وهب مدنابوک هنیسش تخت یا هبرض

مدوخ .نم مونشب یزیچ مهاوخ یمن هگید . دادرهم هیفاک _

، مداتعم و هداوناخ ویب فیثک رتخد هکهی منود یم بوخ

نتساوخ هک منود .یم یرآ یب مور هب راب ره تسین المز

شمیلگ زا هزادنا زا شیب هک هراد ور ییاپ نومه مکح وت

وت نیا متشادن ابوت جاودزا اب یرارصا هدش،نم زارد

فرصنم شدعب و یدیشک شیپ ثحبشور هک یدوب

یدش..

دز: وبل دیشک باال یتسد یعفادت

وهن مدش فرصنم هن ینک.نم یم هابتشا یرپ _هن

مش،اما.. یم فرصنم



: مدیشک نییاپ وهب متفرگ صرح شاراب هدیشک باال تسد

یفرح هگید منک یم شهاوخ دادرهم نک _سب

مه ور ترگا و وش!اما هفخ رتشیمهش هنایماع . نزن

مندرک هل زا تسد هک هدنوم نم زا .یچ مونشب مهاوخ یمن

نوا ؟ مریمب هصغ مغو زا یاوخ .یم یراد یمن رب

، دادرهم ینک،ورب یمن ماهر ارچ یش؟ یم یضار عقوم

نزیزع تارب ردق نوا تهک هداوناخ نوا نوج هب ور وت

وهن تمنیبب هن مونشب ور تادص هگید هن دعب نیا ورب،زا

مینک. رکف مهب یتح

هدیکشخ ی هچغاب نامه ی ،هبل دیزرل یم میاپ و تسد

کشا رگید یتح . مدرک ورف مشوغآ نایم ار مرس و متسشن

هک ،رس تشذگ هقیقدیا .دنچ تشادن ندیراب هب یلیم مه میاه

خیلاشا یاج و دوب هتفر هناخ لخاد دادرهم مدرک دنلب

مردام یاوجن یادص تفر. یم ورف مبلق رد یرتشین نوچ

. دروآ دوخ هب ارم هلپاه یولج زا

وت.هی ایب وشاپ ، ِطایح وت نتسشن تقو االنهچ هامیرپ _

رایب. دادرهم اقآ هساو مه یاچ ناکتسا



.االن متساخرب نیمز یور زا حلا ویب مدیشک یدنلب فوپ

تمدخ ندرب و نتخیر یاچ طقف مزور حلاو نیا اب

دورب شرد یگتسخ هک مدرب یم یاچ . متشاد ارمک دادرهم

مرس، وت دروخب یاچ ؟ دناسرب بل ارهب مناج رتشیب و

دوب... شرت بسانم هالله ِرهز

ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #

۳۴۵_ تراپ #

. دروآ دوخ هب ارم هلپاه یولج زا مردام یاوجن یادص

وت.هی ایب وشاپ ، ِطایح وت نتسشن تقو االنهچ هامیرپ _



رایب. دادرهم اقآ هساو مه یاچ ناکتسا

.االن متساخرب نیمز یور زا حلا ویب مدیشک یدنلب فوپ

تمدخ ندرب و نتخیر یاچ طقف مزور حلاو نیا اب

دورب شرد یگتسخ هک مدرب یم یاچ . متشاد ارمک دادرهم

مرس، وت دروخب یاچ ؟ دناسرب بل ارهب مناج رتشیب و

دوب. شرت بسانم هالله ِرهز

مدرک بترم یرسرس وشلامار کینوت ورهار رد یولج

رهاظ دزوهب یمن فرح یسک مدش. ییاریذپ دراو و

، دندوب هدرک مرگرس هویم یاه یتسد شیپ اراب ناشدوخ

لبم یور یتهبا ورپ نیگنسرس هکابژتس دادرهم زج

هناخ هب دورو ضحم دوب.هب هتخادنا یاپ ور واپ هداد مل

هک یغیج غیج دیپت.ابنآ هناهب یب ،مبلق دیخرچ متمس هاگناه

یم تشز مدز یمن یفرح رگا مدوب هداد رس شیپ یقیاقد

یمدش. رتدب متفگ یم یزیچ مه رگا دش

رب متسد اب یتلا جخ هچبی رتخد لثم هک ردحیلا ریزگان

رت ،یبل مدوب هتخادنا هیاس ما یناشیپ زا ییا هشوگ یور



هب میاه بل نایم زا هفخیا و نقتحُم " دیشخبب و" مدرک

هدوتس یاقآ ،طقف تفگن یزیچ یسک مه .زاب تسج نوریب

هک مه نامرآ داد. ناکت یرس یرادنپ مهتاذ هبعالتم

هچ یارب اقیقد دیسرپ یسک درک،هن یم مهاگن هناسویام

اپ کی مداد.طقف یحیضوت نم وهن مهاوخ یم ترذعم

فده ار هناخزپشآ ریسم میقتسم و متفرگ ضرق یفاضا

. متفرگ

دوب،زا هتفرگ اج هناخزپشآ رد رانک لبم یور مردام

یفطعنم نحل دزواب یمسبت ، مدرک روبع هک شرانک

درک: دیکات هرابود

! ییاچ _

یارب مدش. هناخزپشآ دراو یصرح و مدرشف مه یور یبل

کبس زونه نام هناخزپشآ هک مدرک رکش ور ادخ مدنچ راب

نیا رتناک دوجو مدع و دوب هدرک ظفح ار دوخ یمیدق

هب یتوس دنگو لغب کی نوریب نآ هک ینم ارهب سناش

و مریگب راتتسا دوب هداد ار سناش نیا مدوب هدروآ راب



. دنشاب هتشادن فارشا هطقن نیا هب ییاریذپ یلا ها

یزاین . مدرک دازآ یسفن و مدرک دنب تیباک یور میاه تسد

. هقیقد ود یکی دح رد هدش یتح ، متشاد اوق دیدجت یمک هب

طایتحا اب یروق و متفای تنیباک لخاد زا یناکتسا و ینیس

هچ تیعقوم نیا رد مه مردام . متشادرب یرتک یور زا

مامت یراگنا ، تشاد دادرهم ندیشون یاچ هب یرارصا

دادرهم طسوت یاچ ندیشک تروه اب عمج التنآ کشم

دش. یم لصف لحو

قرع هقیقشم یمک دوب دش ثعاب هناخزپشآ طیحم یامرگ

فاص هنیسیا و مدرک کاپش تسد تشپ ،اب دریگب

ینیس لخاد ناکتسا کت هناخزپشآ زا جورخ عقوم . مدرک

بجوم دیاش یاچ رُپ ینیس درک،کی فعاضم ار مسرتسا

هک اصوصخم ، دنوش موز نم یور اه هاگن رتمک یمدش

طایح رد نم لدج و گنج باسح فرط ندوب هدیمهف همه

دوب. دادرهم



هما دازیرپ #

یتداعس منبش #

۳۴۶_ تراپ #

رپ رگید ناکتسا دنچ و متشگرب هناخزپشآ لخاد یروف

همین رپو یاه ناکتسا زیم یور متسناد یم هکنیا .اب مدرک

یرگید هراچی حلا نیا اب ننک یم ییامندوخ یاچ رپ

. متشادن ینک مگ در یارب

یتشپ الک تعرس اهاب نامهم نایم رود کی ار ینیس

ار ناش یاچ شیپ یرس هک دوب هدشن تعاس ،مین مدناخرچ

مود ناکتسا ندیشون هب یقایتشا یسک و دندوب هدیشون

. دندرک یم رکشت طقف و تشادن



یرگید متفر.هار یم وا غارس رخآ و لوا دیاب هرخ باال

رتدوز هک نتفگ یمن یزیچ ادمعت مه هیقب راگنا دوب. هدنامن

. مورب یراک لصا غارس

هک مدوبن یا یشحو نامه راگنا دوب، هتسشن نامرآ رانک

دگل و تشم ریز ار دادرهم دوب هدنام مک شیپ یقیاقد

مدرک بترم هناش یور دوب، هدش لش یشملا هشوگ . دریگب

شتمس یا هدرمش یاه مدق مرتحم و هنامناخ وماکال

ار یاچ کالیم چیه نودب و مدش مخ یمک شلباقم . متشادرب

لبم یور یکدنا ار شدوخ دادرهم . متشاد هگن شلباقم

دنلب لبم مرچ ریج ریج سوسحمان یادص و دیشک رت بقع

یناکت دشو ظیلغرت شناوربا نایم ی هرگ بات و دش.چیپ

دادن. شدوخ هب

یشنکاو چیه ووا دوب هدش کشخ اوه رد شلباقم متسد

رگید دارفا یمشچ ریز یاه هاگن ینیگنس داد. یمن ناشن

تسوپ یور امرگ . مدرک یم سح یبوخ ارمههب عمج

،هب مدرک ندرمش هب عورش منهذ ورد دیود متروص کزان



متفر.هب یم بقع متح هب تشاد یمن ورب دیسر یم هک جنپ

دوب.دیاب هتسشن تباث دادرهم زونه و مدیسر راهچ ددع

کی ارهب شتمس ینیس ندرب نداد لوط هک مدز یم سدح

رد هک ییاه شنت رثا رب شیاه هنوگ دنک. یم ناربج یوحن

دوب،ماکال هدش یناوغرا یمک دوب، هدمآ دوجو هب طایح

ترارش زا یرثا درای چیه هشیمه وربخالف دوب یدج

. دوبن صیخشت لباق شتروص رد تنطیش و

یتح یلو دوب، یبصع درک. یمن وحهلا متمس یهاگن

یرازآ مدرم زا تسد دش یمن ثعاب مه تینابصع

یا هنادنمزوریپ سح واب مدیسر جنپ هرامش .هب درادرب

هک نم دراد رب تساوخن شدوخ . مدیشک بقع ارهب ینیس

. مدوب هدرکن یراک مک

دادرهم .اما مدومن نتفر بقع مزع و مدرک تسار رمک

رس یدرگ شتسد و درک مریگلفاغ رخآ ی هیناث تسرد

یمک ار مدوخ هرابود مدش روبجم درک. سمل ار ناکتسا

ار شیاه مشچ حرط شوخ ی هقدح راب .نیا مشکب نییاپ

شسح دز. لز میاه مشچ نایم تسرد و دناخرچ متمس



و مدیدزد هاگن یروف دوب. لوهجم و تخس ، دوبن یندناوخ

لباقم نانچ مه وا مدش.اما هریخ ینیس تشرد یاه لگ هب

هنایاورپ ،ماکالیب یفاطعنا و شمرن چیه نودب یتعامج

دوب. هدش مخیم

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۴۷_ تراپ #

زیت شوگ . دیشک دوخ تمس یناکتسا و دمآ هاتوک هرخ باال

مردام رانک و متفر رت بقع دنک. رکشت مدینشن ، مدرک

دنتشادن اشامت یارب یزیچ رگید هک .هیقب متسشن هنابدوم

یمک مدروآ ریگ یتصرف ونم دندش تبحص مرگ اددجم



رتشیب و درک یمن تبحص زاب دادرهم منک. سکلیر ار دوخ

دوب. هدنونش

دیشون یاچ رس زا یپلق هک دوب هتشذگ ردقچ اقیقد مدیمهفن

ضرتعم و دنابوک زیم یور راد ادص یمک ار ناکتسا و

دز: بل

هدش! درس _

نیا یاچشهب تشادن ناکما ، تفرگ ریحت زا یجوم مهاگن

شنابز و بل متشاد راظتنا نم ،هزات دشاب هدش درس یدوز

تفگ: یروتسد و دروآ جک رس مردام . دزوسب مه

. شارب نک ضوع وشاپ _

یم شاک . متشادرب شلباقم ارزا ناکتسا و متساخرب مه زاب

هزاتیا یاچ نتخیر درک.ردحلا درخ شرس یور دش

هجوتم ییاریذپ یادص رسو ندش دنلب یادص هکاب مدوب

یسفن . دنشاب یم نتفر ردحلا هدوتس یاقآ و مناخ هک مدش

ساسح طیارش نیا رد مه یرفن ود لقادح مدرک هدوسآ



مدرب قاجا تمس ار یروق دوب. تمینغ نتفر یم ما یحور

رس عیرس مدش. یا هیاس ینیگنس هجوتم تشپ زا هک

هفخ ار منیه دادرهم ی هدهاشم واب مدنادرگرب

،بات داتسیا مگنت مدق دنچ ی هلصاف دمآ،اب رت کیدزن . مدرک

یور ار ناکتسا دوب. بعص و تخس اه هیناث نآ رد ندروآ

: دنابنج دادوبل له زیم

داوخ. _یمن

متفگ: طلسم همین و مداد تروق ار مناهد بآ

و هدرس یدوب هدرک دیهش ور تدوخ نوریب نوا هک _وت

؟ یروخب ینوت یمن

درک: همزمز رومخم و قیمع . تشادرب زیخ متمس یمدق

هدش. هک درس _

رگید .حاال دیشک ولج ار شلکیه مه یمدق هلمجش نیا اب

سفن نیب زرم و دوب تناس دنچ سایقم رد نام هلصاف

ورد درک مخ مشوگ تمس تروص دوب. هدش یکی نامیاه

درک: اوجن مرگ شبهتلم یاه سفن ندش شخپ حلا



! هداتفا مناهد _زا

ی هراشا .اب متشادن تسود هلمجشار ماهیا ، مدرک یمخا

دسرب رس یسک متشادن تسود . متفرگ هناشن ار نوریب وربا

ریبعت دوخ لیم ارهب نام نداتسیا هوحن و هلصاف ونیا

یم یناطیش تاظحل نیا رد دوب رگید یاهزور دنک.رگا

هبحتلا شمشچ ی هشوگ و دنام دمجنم شبل .یلو دیدنخ

رود اب نامزمه و دیشک ارباال شندرگ . دیشخرد یزومرم

سفن ی هحیار اب هتخیمآ ینتشاد تسود رفسمتا شرس ندش

مه دشوزاب وحم اوه رد شدرس زیگنا لد رطع و شیاه

رس ارزا دوخ یداع ی هسورپ میاه گر رد نوخ

کیش وژتس درب ورف شبیج نورد ار شتسد .کی تفرگ

: تفرگ دوخ هب یکیپ و

هزاس. یم نم هب بوخ درس، یاچ شابن نارگن دایز _

رد ینهآ هغیتی ارهب شرگید تسد ووا متسیرگن گنگ

درک: همزمز یروتسد و درس دادو مل



یا هریجنز لتاق هبهی یتح تلا. بند یممآ تفه تعاس ادرف _

عافد شقح زا هک یمند یتصرف مه ضر یفاال دسفم و

هنک.یمنند؟!

بل یور یثیبخ و هنتف رُپ مسبت و درواین ماود هرخ باال

: تسب شقن ش هنادرم حتلا شوخ یاه

. مراد دوخ ِیاج هدیدن یزیچ مزا یبوخ زج یسک هک، _منم

زا رت کشخ ، مدرک لفق هنیس هب تسد و مدز یدنخزوپ

مداد: سپ باوج شدوخ

یم شوگ مور هداوناخ فرح مشاب وت یاج مآ.نم _یمن

.هب ناوخ یمن هک ور تدب ننوتدوخ تشوگ و تسوپ منک.زا

ور.. تتقایل هک ینک جاودزا یرتخد اب دیاب وت رهحلا

دیود: هلک اب مفرح نایم

منود یم یایم تفه ادرف مونشب ماوخ رُبِب.یمن _هیقبشور

ینز. یمن نیمز ور مور

مداد: رس ییادص رپ سفن



هک یمهد تهب ور سفن هب دامتعا نیا اقیقد یچ منود _یمن

تلیوحت ور مشچ هتسب تَک لباقم فرط یگب یچ ره امتح

ی هطبار نداد شک ی هلصوح هتسخم، هگید نم هدب.یلو

. مرادن ور ماجنارس ویب یلا خوت

.ردحلا دیخرچ فلا خم تمس دشوماکال ضبقنم شکف

نم هب تشپ کچوک و گنت ی هناخزپشآ زا نتفر نوریب

درک: دیکات هنارصم دادو ناکت تسد

! تقو چیه ،ای تفه ادرف _ای

" دناسرتن ناتسربق ارزا هدرُم هک" میوگب و میاشگب بل ات

اویش ی هداوناخ اب مدوب هدرکن تصرف یتح ونم دوب هتفر

منک... یظفاحادخ

ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #



۳۴۸_ تراپ #

***

یلا مش یعرف و زارد یاه  نابایخ زا یکی دراو نیشام

و یمیدق لیامش و لکش رطاخ دش.هب رهش ِتمسق نیرت

دشو دنلب لیبموتا روتوم یادص نابایخ ندوب رسباالیی

ار متوکس لفق و هتشاذگ رانک ار تمواقم مدش روبجم نم

و هناهیفس ، مدروآ ارباال ملیابوم رگشیامن هحفصی . منکشب

مداد ناشن اوه رد ار تعاس دادعا متشگنا کون اب سوبع

متفگ: دولآ مخا و

هوک هساو االن ینک یمن هبش،رکف هن یاکیدزن تعاس _

. هشاب رید یلیخ اهفرح ونیا یدرون

زهجم و سکول شخپ رد ار کیزوم یادص یردق هب

یم ار نم یادص روز هکهب دوب هدرک دایز ش لیبموتا

شخپ اضف رد هک یا هتسجخ داشو گنهآ اب ماگمه دینش.

ریثات تحت دادو ناکت راب کی نوزوم ار شندرگ دش یم



و درب ارباال شیادص یمک تفرگ یم گنهآ زا یسح

تفگ:

هچبی لثم وت س،هگا همانرب ور ماهراک همهی _هن!نم

و هزان تعاس کی و یدوب رضاح رد یولج تقو رس مدآ

و میدوب ماب االنوت یداد یمن ملیوحت هنوچ و کچ و هزمغ

هب رس رمک و هوک نومه ایوت میدوب هدیسر قفاوت ایهب

. مدوب هدرک تتسین

دنخزوپ "اراب قفاوت هملکی" . مدرک لفق هنیس هب یتسد

ولگ یمشی یوتنام یور مهاگن و مدرک رارکت یظیلغ

ثمال هاگشناد رد یلوبق هناهبی هب شیپ هتفهی . تسشن مراد

هداد ینیریش ار ابیز و حرط شوخ وتنام نیا مدوخ هب

ریرح وابشلا هدرک نت هب راب نیلوا یارب زورما و مدوب

. مدوب هدرک تس یدنلب

و دنادرگرب متمس هاتوک ار شرس شا یگدننار نایم دادرهم

یادص هک دش یضار هرخ باال دنزب داد رتمک هکنیا یارب

شمشچ ی هشوگ دنک،اب ارمک شتشه و شیش گنهآ



دش: شوگیزاب شیاه وبل درک ارجا کمشچ هیبش یزیچ

و ینوخرچب بقع ور ترس یاوخ یمن مزونه _

؟ ینیبب بقع یلدنص یور ور مزیارپروس

دوب، هتسشن هدند یور هک دادرهم تسد یور ارزا ممشچ

ارهب مهاگن . مدیشک نییاپ ار نیشام هشیشی و مدز رود

هکنیا دوجو .اب متخود بش یاه یهایس نایم اه تسد رود

زور مرگ همین یاوه زا یمجح مه زاب اما دوب هدش بش

ندیشک نییاپ واب مدیشک یفوپ دوب، هدز هربنچ اوه نطب رد

رس طیحم لخاد رلوک داب نامه اب مداد حیجرت هشیش

مداد: خساپ توافت ویب متخادنا یاباال هناش منک.

. مارب تسین _مهم

یور یباذج دنخرکش و دیشخب نیشام هب یتعرس دادرهم

دمآ: رد صقر هب شیاه بل

ریز و یکدزد نیشام وت یتسشن یتقو هک منک رواب ینعی _

؟ یدزن دید ور تشپ نوا یمشچ



بل یا هدش وربآ یب مهتم لثم و مدیشک نییاپ ار مرس

یلدنص یور نتسشن ی هظحل دوب دادرهم اب .قح مدیزگ

یدنله ِخرس و تشرد یاهزر زا یلیکش و گرزب سکاب

، دندرب یم لد یباسح و دوب هدش هتسارآ مامت ییابیز هکهب

اما دناشک دوخ یوس ار مهاگن ارذگ و هاتوک یا هظحل یارب

پچ یلع ی هچوک ارهب مدوخ دادرهم ندمآ ضحم هب

رظن رد زیچ چیه هک مدوب هدرک شومارف مه زاب ایوگ مدز.

یتوس ی هدرک ینوشوپ ال یارب دنام. یمن ناهنپ دوجوم نیا

متفگ: دیق ویب درس ما

طبر نم هب منیا امتح مدید، هظحل هی هرآ یچ هک _بخ

! یدیرخ یریغص ای ضیرم هی هساو و هرادن

تفگ: یا هزم اب نحل واب درک شروفیک مفیفخ صرح

. هتدوخ دوخ مِلا یدرک هابتشا ور یرس .نیا هگید _هن

متفگ: هنوگرخسمت و مدرک جک ار میوربا

لگ هتسد هک سب ،نم یدرک هابتشا وت هکنیا لثم _هن

و هشب میدایز نیا مسرت یم متفرگ گنر درز و هدش کشخ



منک.. لدور

ح نامه مهاب دشوزاب هریخ ووطالین قیمع مخر مین هب

تفگ: هتسهآ شیورب لد وت یاه تلا

ارتخد یتقو راد.یمنگ شرب سرتن یمنهش تیزیچ _

یمن یا هگید شور لگاب هتسد لگو زج نش یم سخت

دز. ور نوشخم هش

: مدیسرپ و مدز شلز هرهچ هب هنایوجزاب

؟ یدرک هبرجت _یمنگای

ش هتفرگ مرف یاهوم نایم یتسد شیوربور هنییآ لخاد زا

تفگ: هناقداص و دیشک

وت هتکن نیا نوهنپ هچ وت زا یلو تسین نوهنپ هک ادخ _زا

دوب. هدش تبث مدوخ یشزومآ یاه هوزج

.یمن متسشن میاج رس تخس و تفس هرابود و مدرک یمخا

عفر هدنخ و یخوش اراب زورید یروخلد دادرهم متساوخ

وبال ینادرگرس شزج هجیتن مه دنکوزاب عوجر و

. دشابن یزیچ یفیلکت



نیح دوب،رد هدشن رود شیاه بل یور زا دنخبل زونه

هتسد تساوخ و دناشک بقع ارهب شتسار تسد یگدننار

: درادرب ار لگ

؟ هامیرپ یراد یمن شرب _ارچ

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

ریسم ی همین اما دناخرچ بقع شارهب هنت یمک

تفگ: یگزمشوخ و حازم دشواب فرصنم

باالش یدایز یلوپ هوک، ی همانرب دعب هنومب نک شلو _هن

هدنبی یممدهبهی یدادن ور هلب هوک وت یدید وهی مداد

! هگید یادخ

سح یبوخ ارهب صرح تدش زا میاه هنوگ ندش خرس

یفیفخ یروخلد واب مدروآ باالرت میاپ یور ار ،مفیک مدرک

متفگ:



ادخ.رد هدنب نومه هب شیدب االن نیمه زا هرتهب _سپ

ینورپ هزم و کوج ندینش لگو نتفرگ یارب نم نمض

؟! یراد یمهم فرح یتفگ منک رکف مدموین

هب یا هبرض شجنرآ کون اب هدنخ نایم دزو یا ههقهق

تفگ: و دنابوک میوزاب

ادخوروت . هتشادرب ندوب یدج زاف ردقچ ور مناخ وهوا _

رپو پوت وتاب هک یروجنیا ، شاب رت سکلیر مکی هامیرپ

یچ هساو یمهر مدای ال صا ،نم مرانک یتسشن ولا مخا

منزب تهب متساوخ ماب،یم وت هک ییاه فرح تلا بند مدموا

.. دراد دوخ یاج هک

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۴۹_ تراپ #



یدارفا یکوت و کت میتشاد شیپ رد هک ییور باال ریسم

هک دندوب ییاه جوز لماش رتشیب هک دروخ یم مشچ هب

یم رب مدق مه رانک هناشوخرس ، ییوهایه ره زا غراف

رد تسد هک ییاه جوز ریثات تحت مه دادرهم . دنتشاد

،هاگ دنتشاد یم رب مدق مه هناش هب هناش ای هدیبسچ تسد

یمدرک لیامتم متمس ار شدوخ هدنخ و یخوش هب یرادگ

یم ظفح وا زا ما هلصاف هلصاف بال ریسم لوط مامت نم اما

یا هنامولظم و یگتخاس ِدنلب یاه مههآ دادرهم و مدرک

یمداد. رس

مه زونه میدش. رود تعامج زا ابیرقت و میتفر رتولج یمک

نانک نِه ،نِه مدوب هتفرگن وخ شزرو و نیگنس تیلا ابعف

اراب مدنلب همین یوتنام ی هشوگ ، مداتسیا یدنلب هی کیدزن

هب ور ار میاهاپ . متسشن هبلش یور و مدرک عمج طایتحا

هتسشن هک ییاج دوب. میاپ ریز رهش ،مامت مدرک نازیوآ نییاپ



نآ زا یرذگهر چیه ابیرقت و دوب تولخ و کیرات مدوب

یبولطمو بیجع شمارآ شتوکس یمندرک. روبع تمسق

همین رونت کی نایم رد ییوگ هک نییاپ .ربخالفنآ تشاد

هب یتسد کی و کنخ میسن ، یشک یم سفن شوماخ

یمرن هب شیاکنُخ و تفاطل و دیزو یم دتمم تروص

. دیزغل یم تسوپ یور

یمارآ و قیمع ومَد مدرک مهقالب رد ار تسدمیاه

توعد یارب یزومرم ششک میور شیپ ی هرظنم . مدیشک

شبیرغ و بیجع اما هداس راتخاس هب هاگن ندرک

و رود زا گنر درز زیر و تشرد یاهرون . تشاد

نوچ لیوط یاه  شارخ نامسآ و دندز یم وسوس کیدزن

یاه هزاس سفن ییوگ و هتسشن رهش طسو یتشرد لوغ

. دنتفرگ یم ار دوخ زا رت کچوک

الهیی اما دوب کنخ و کاپ مدوب هتسشن هک ییاج اوه

ار رهش یئرمان فقس یور ، فیثک وِهم رابغ زا یکزان

دوب. هدرک هطاحا



سح مرس تشپ ار دادرهم یاه مدق شِخ شِخ یادص

کی ی هلصاف هب مرانک هتسهآ و دنام تباث متسد رانک . مدرک

نایم ار شهاگن غرم نم نوچ مه .وا تسشن یبجو

رظن هب ینتفای تسد و زیر هطقن نیا زا هک نییاپ ریواصت

درک. جک ندرگ دادو زاورپ دندیسر یم

درک: اررپ مشوگ هتسخش و هتسهآ یادص تشذگ هک یمک

؟ یگب یزیچ یاوخ _یمن

کی دشاب ،یم دوبن رود دایز مداد. قوس شتمس ار مهاگن

و شهاگن گنر یبآ ششک نایم ندرگ هداسی شخرچ

دش: ،لح شگنر یکشم هیاسناب

؟ یتشاد فرح ،وت منزب فرح نم دوبن رارق _

نم تمس ماکال هناششار مه دزووا یناج یب دنخبل

درک: اوجن مغ یاه ابهتهیام یمک و سح ،رُپ دناخرچ

. ینزب فرح وت ماوخ یم نم _اما



مدز: بل هتسهآ نامزمه و مدیشک یهآ

. مرادن یفرح _

شهاگن رد یا هتخانشان ِزجع ، دیشک ولج ار شدوخ یمک

نزوس .منت تشاذگ متسد تشپ ار شتسد اوه دوب،یب هدیود

ویب برخم طاسب نیا هرابود متساوخ دش،یمن نزوس

دصق مداد، مدوخ هب یفیفخ ناکت دوش، انب ون زا لصاح

هلصاف وبال دناوخ ار مرکف دادرهم . متشاد ینیشن بقع

درک. مدهنم ار مراکفا حرط

تسد ارهب میوزاب ی هشوگ متسد یاج هب هناکلا م رابنیا

ار مرس . دناشک دوخ تمس هنتمار هناریگلفاغ و دیشک

داد شاج هناچ و فتک نایم ییاج هناشش یور هناراشفاپ

درک. بلس ار نایصع و ضارتعا عون ره وجملا

شخپ ما یناشیپ و اهوم یور شیامرگو دیشک یدنلب هآ

ویب درشف هاتوک ار شتسد رد هدش روصحم یوزاب دش.

درک: اوجن ناج

و یاه ندنک نوج مامت هزادنا هتسخما،هب یمهفب ینوت _یم



یور شمجح دوب،اما هام ،هس ههام هس یاه نداد نوج

نزب فرح یمدرک. ینیگنس هسسلا دق ور هنوشماه

،وت یشاب هتشادن نتفگ یارب یمهم فرح هگا یتح ، هامیرپ

یایند طسو یمهف یمن هک ،وت مگنتلد ردقچ ینود یمن هک

روبجم یتخاس تدوخ یارب هک یا ینتساوخ و نیریش

یچ! ینعی یرب و یراذب یشاب

نیرت  بوبحم نایم مرس ، دیکچ ممشچ ی هشوگ زا یکشا

یم هناجوجل ملد ردقچ دوب. هدیزگ ینکس ناهج هطقنی

ی هحیار و مراشفب مه یور کلپ اقیمع هک تساوخ

و مزاس ناهنپ یاه هیر یاه هَم اتهت شبوغرم و دنیاشوخ

دوبن یندش ،اما مهدن ضرق یسک هرذشارمههب کی یتح

بسچلد و کچوک داعبا نیا قرغ مدیسرت ...یم مدیسرت یم

دنچ دیاب مه وزاب تسین منیبب و میاشگب مشچ وزاب موش

یم شاک منک. یگدنز ار شندوبن و نتشادن درد رگید هام

یگنتلد شدوخ لثم یسرت و همهاو چیه نودب مه نم دش

رگم .یلو مدرک یم تمسق ارابوا ملد یاه یبات اهویب

خ یاج وهاماه دوب هتفر میوگب یزیچ یممدمآ دشات یم

یمدرب. امغی ارهب مناج هکت هکت یلاشا



ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #

ناراب یادص نامه واب مدرشف مه ارهب مسیخ یاه بل

: متخیر نوریب ار فرحمیاه هدز

مسرپب یمید؟ثمال ممباوج هگم هخآ ؟ دادرهم مگب _یچ

ادص یب ،ارچ یدموا رید ،ارچ یتفر ،اجک یتفر ارچ

زاب ،ارچ یتسین تدوخ و تسه تمسج مزاب ،ارچ یدموا

یاه ؟وسلا هخآ یمید باوج و..و.. هبنج یم تنتفر یاپ

هگم هدش، وحم و اوه وت هتفر دود هپک هی لثم هشیمه نم

نشور ور مفیلکت ،یک یدوب مکحم یک ؟وت هدوب نیا ریغ

؟! یدرک

رت گنر رپ کالمم نایم کشا تظلغ ، مدیشک ینیبیاباال

دش:



هگید هام هس یتفگ و یتشگرب . یتفگن یچیه و یتفر _

. شاب مرظتنم یتسنوت هگا یتفگ . یدرگیمرب

حبصو مدرک یگدنز هیناث ره تراظتنا نماب هکهن رظتنم

ووت یتشگرب حبص. هب ور بش و مدنوسر بش هب ور

یتفگ مدش هک ور رد ور تاهاب یدش. میاق تدوخ تولخ

مه یفرح هگم ، دادرهم شاب نم یاج نفلا.وت مخم هداوناخ

؟! هنوم یم یقاب نتفگ هساو

داب ندش هدیچیپ یادص طقف دزو همیخ نیبنام توکس

تشم تسد یمدش. زادنا نینط طیحم رد رمک و هوک نایم

یلا وح ات اقیقد . دیشک باال هتسهآ هتسهآ ار هدشما

یور شتروص پچ ی همین و تسب یمشچ . شتروص

درک: همزمز رومخم دادو رارق متسد

؟هگا یاوخب یحیضوت هکنیا نودب ینومب ماهاب ینوت _یم

یارب راب مینک.کی مومت ور یچ همه ادرف ینوت یم

نیرخآ ،ات نومرمع هیناثی ی هظحل نیرخآ .اتدبا،ات هشیمه

. هبوکب هنیس وت هک یسفن



زا .رس دتسیاب تکرح زا مبلق دوب هدنامن یزیچ ، دیزرل منت

: مدنابنج بل یتخس هب هتخیرورف و مدرک دنلب هناشش

هدش؟ یچ ،زاب دادرهم یمیگ _یچ

یرَت شتشگنا کون .اب تسشن فاص نم لثم مه وا

هگن متروص لباقم ار شرس تسرد و تفرگ ار متروص

شبل ی هشوگ و دیشخرد شگنر شوخ یاه مشچ . تشاد

دزو یگتخاس زرل و سرت ارهب شدوخ ، دیدنخ هتسهآ

تفگ: راو مولظم

شرت  کیتنامر متساوخ ادخ،طقف مگهب یمن یچیه _

ادرف نیمه یمیش یمیش؟هگا منز هک دوب نیا روظنم منک.

؟ مینک مادقا دقع هساو میرب

ما هدازیرپ #

ےتداعس منبش #



۳۵۰_ تراپ #

هتسهآ شبل ی هشوگ و دیشخرد شگنر شوخ یاه مشچ

مولظم دزو یگتخاس زرل و سرت ارهب شدوخ ، دیدنخ

تفگ: راو

شرت  کیتنامر متساوخ ادخ،طقف مگهب یمن یچیه _

ادرف نیمه یمیش یمیش؟هگا منز هک دوب نیا روظنم منک.

؟ مینک مادقا دقع هساو میرب

و درز ِناج یب یاه نمچ هب مدز .لز مدیشک نییاپ ار مرس

. میاهاپ ریز ی هدنکارپ زبس

؟ ییوهی یمهش هگم . دادرهم یدید یدیدج ِباوخ هچ _زاب

بقع دادواب یزاب شیاه  تشگنا نایم ار هزیریا گنس

اه تسد رود هب نییاپ ش،نآ هناش تمس کی ندیشک

تفگ: و درک شباترپ



اه. سهلا جنپ راهچ ثحب هدوبن مه ییوهی نیچمه _

و مداهن نیمز یور یتیساسح چیه نودب ار متسد فک

: مدیخرچ شتمس

هچ وت منودب ونیا ماوخ یم سهلا.یلو جنپ راهچ ثحب _هرآ

عقوماهمه .نوا یتشاد اه عقوم نوا اب یریگ مشچ قرف

نیمه االنمه نیمه دوبن تندنوم و تندوب هب یرابتعا

میرب ادرف هلحو مگب تباوج االنرد نیمه .ثمالنم هروط

ادرف تسه ینیمضت هچ مینک مادقا نوم  یمسر دقع هساو

لوق هی هشن.نمووت تادیپ هگید تقو دنچ هی مزاب و یرب

یلمع ور نامرآ داهنشیپ دش رارق ، میتشاد ابمه یرارق و

رمع هی میراد دصق نوچ هشابن راک وت طالیق یلو مینک

تزا ههام دنچ نیا هک ییاهراتفر نیا .اب مینومب مه رانک

تور یمهش یمیاد و یگشیمه یگدنز یارب اعقاو مدید

و درک هیکت تهب هدوسآ درک؟یمهشابیخیلا زاب باسح

راهچ تندش بیغ وهی و تندوبن رکف زا یزور ادرف

؟ هزرلن منت نوتس



حوضو هب شتروص یازجا کت کت رد ار یروخلد در

الهب صا المل قتسا نمو دیدج یاه فرح درک. سح یمدش

هکنیا نودب باالدادو ییوربا یمندمآ. شوخ شقاذم

هپت تولخ نایم شا همزمز یادص دنک مبیصن ار شهاگن

: دیچیپ

شیپ سلا راهچ هب تبسن یقرف چیه نم دیاش دیاش.. _

س دنچ هک متسه یفرخزم مدآ نومه نم دیاش . مشاب هدرکن

ضوع ور تهاگن لدم و سنج وت هگا .یلو مدوب شیپ هلا

یم لوق تهب ال یمهش.صا ضوع اهزیچ یلیخ اعطق ینک

لح تی ینهذ تاماهبا التو کشم زا دص رد داتشه مد

هشب.

و دوب هتفرگ یزاب ارهب میاهوم یولج یاه یرفرف داب

 یکشم شلا ریز میاهوم یمدرک. شخپ متروص یولج مادم

مداد: همادا جمس و گنگ و مدرک تیاده ما

دیاب ور یچ منیبب دیاب ور ؟یچ یراد نم زا یراظتنا _هچ

یگدادلد هصقی زاغآرس . تخانش ور وت یمهش هگم . ممهفب

یم فرح تحار یلیخ ،وت دادرهم دوبن یا هدیچیپ زیچ نم



یمن بجوم یلکشم چیه و یدیدنخ یم تحار یلیخ یدز

ثعاب اه نیمه ینک. لیطعت ور یگدنز و یزیرب مه دشهب

مدآ اب رمع هکهی مشب.ینم تتیهام و تیصخش بذج دش

یم هوک هاک زا هک مدوب هدرک رس نامرآ لثم یریگ تخس

و نیمز یمدش ثعاب مه یلکشم نیرتکچوک و تخاس

مدرک باختنا ور وت اهزور .نوا هزیرب مه هب ور نامز

یم تحار یلیخ . یتشادن عبات و لومرف ، یدوبن هدیچیپ نوچ

هب یهاگ یتح و درب تذل یگدنز وزا دوب ترانک دش

. دیدنخ مه راوید زرج

ماهفتسا و دمآ رد شدرگ هب شمشچ ودیپهلای نایم مهاگن

: مدناکت بل زیگنارب

نک رواب هجو. چیه هب دادرهم تمسانش یمن _یلواالن

و تسه یک هتسشن ملباقم هک هیمدآ نیا یممنک کش یهاگ

هراکس. هچ

: دیسرپ راو هیانک دزو یدنخ جک کالمم نایم



نم راک انوم لتق یدرک یم رکف هک یزور نوا _لثم

؟ هدوب

: مدرکن یعافد

دیاش یریگب شیپ رد ور هیور نیمه یاوخب هگا _وت

نمووت جاودزا . هسرب منهذ مههب نیا زا رتدب الت بعزخ

و تبیصم زج یمنهش نومدیاع یزیچ ، تسین یندش

م؟ هلصوح ومک هتسخ ردقچ هک یراد هزات.ربخ رسدرد

منهذ هن هگید . تسین یمک زیچ وفالتک یردبرد سلا جنپ

هشک. یمن ور دیدج ی هصمخم ممسج هن

شنشور نیج راولش یاه کاخ . مکحت ورپ یدج ، تساخرب

: دیسرپ حیرص و دناکت ار

؟! هگید هیفنم تباوج هکنیا ینعی _همهیانیا

زا ندش ادج ی هزیگنا . منیشنب اجنامه مه زاب تساوخ یم ملد

هناشی هب هناش و متساخرب راچان هب .اما متشادن ار نیمز

متفگ: یدج و مکحم دادرهم

.طقف متفگن یزیچ تداهنشیپ یفنم ای تبثم دروم رد _نم



و هداس دادرهم هداتسیا مرانک هک یدرم نیا منیبب ماوخ یم

؟ همدوخ هلیپی هلیش یب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۵۱_ تراپ #

ود .ره دناخرچ شدوخ تمس ار ونم تفرگ ار هناشمیاه

و ریز ار رگیدمه یاه ی هرهچ هنارگ شواک ییاه هیناث

مشچ رد هریخ وطالینیا ثکم دعب دادرهم و میدرک ور

درک: اوجن هناسمتلم و درشف تفس ار هناشما ود ره میاه

بش هکهی یدادرهم نومه . مدوخ ِدوخ . هامیرپ ممدوخ _نم

ریغ شمشچ هگید شاه  ندنوزوس شیتآ اهو تنطیش نویم



تفر ههاریب و اطخ هب هگا نوا ودعب دیدن ور یزیچ وت

. هدوب شدوخ نداد بیرف و ندرک هارمگ یارب طقف

دراد ضغب هک یسک لثم و دوب هدیود شتسوپ ریز ینوخ

بل ندرک عمج اراب مضغب یمدش. گنر هب گنر هرهچش

ریسم نازرل نازرل میاون ویب زجاع تسد و مدیعلب میاه

اب ماوت هنوگشار تسوپ . تفرگ شیپ رد ار شتروص

: مدرک همزمز راو ونهلا مدرک سمل ششیر هت یربز

گنتلد .. مشگنتلد ردقچ ینود نم..یم ِدادرهم .. دادرهم _

یاج یرگید روصت راگزآ سلا دنچ هک یدرم .. مدوخ ِدرم

!.. هدوب ینهد ووت ازسان لثم نوا

رهم،لثم ورُپ هنادنم  تواخس ام هدنامرد یاه  تشگنا

شار هنوگ ، دراد کلمت و بصعت شدنزرف هکهب یردام

هدرک ار شدوخ راک ضغب درک. شزاون راد سح و قیمع

دوب: هدرک ناور متروص یور یکشا ویسالب دوب

ینیگنس تلد ور هک ییاهزیچ نوا ،وگب دادرهم _وگب

، یشب رود ،مزا یشب هبیرغ هدش ثعاب هک ییانومه ، هدرک

زیچ منود یش،یم کوکشم و یرب ، یشب زومرم و یرب



،یلو ممهف یم تاه مشچ مغ ینیگنس زا ،ونیا تسین یکبس

رمع ،هی میشاب ابمه رمع هی نمووت تسین رارق هگم

ات وگب لقادح میشاب مه ومغ درد و هدنخ و یداش کیرش

شود وابمههب مینک تمسق ورابمه ومغ درد نیا

. هشاب نم ملا تتنحم مغو فصن لقادح ،راذب میشکب

ود ود شددرم هاگن دشو لش میاه هناش یور زا شتسد

دز:

ینودن هگا نک رواب یش؟ بوشآ هک .مگب یرپ مگب _یچ

ینک. یم یگدنز رت تحار

ار متسد و دیبوک مکحم مدز.مبلق یم سدح مدوخ ییاهزیچ

مناهد زا موهفمان تاملک . متشاذگ مناهد یور هدز تشحو

دش: جراخ

ثعاب هک ،هیچ دادرهم ینز یم فرح یچ دروم _رد

.. یزیچ یرامیب هنکن .. هنکن هش، مبوشآ

یم ار مناج مه شروصت یتح . متفرگ زاگ ار یمبل هشوگ

یمغو هبوبحب نایم دادو ناکت رس نانیمطا .اب تفرگ



: دیدنخ روز هب شا شیوشت

ینتفر هروخ یم نم .هب تسین نیا شاب نئمطم . یرپ _هن

؟ مشاب

مدز: رشت و مدرک شیاه هدنخ هب ور یمخا

. نکِب نوج وگب یچ .سپ هنکنادخ _

تشگنا و تفرگ یسفن ، دروخ یناکت ش هنیس ی هسفق

: تفرگ تسد ارهب مکچوک

مگب.زیچ هک هاوخب مگب،هن منوت یم ،هن هامیرپ _نیبب

شتسنود .یلو هرادن یرطخ هگید ینعی ، تسین یکانرطخ

ترکف . ینکن رکف شهب هگید نک یعس . تسین بوخ تارب

همادا ابمه هدوسآ وابیخیلا ینکن ور شریگرد ور

؟ ینوت میدب.یم

راو ترسح و هدزمغ و مدرک کیدزن مدوخ ارهب شتسد

متفگ:

ور اه هغدغد و راشف نوا ی همه ییاهنت ووت منودَن _نم

؟ مهاوخدوخ ردقنا هخآ؟ هش یم هگم . یشکب شود هب



شزاون ی هطساو .هب دیشک میاهوم یور یتسد دز. یمسبت

یت ِگنت متروص دش. کیدزن ش هنیس تمس مرس میاهوم

درک: همزمز هنایوجلد شا یکشم ترش

نک رواب . هشاب هدوسآ وت یخلا هک مدز ود گس همه _نیا

سح ور یمغ هگید مه نم یداش و یبوخ وت منیبب هگا

یم ور ماه هصغ مغو همه وت یشوخ ندید یمنمنک.

یمید؟ مهب ور تصرف هرب.نیا ویم هروش

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۵۲_ تراپ #



دنچ و کیدزن هلصاف نیا زا شنهاریپ درس رطع یوب

مرس ارزا هدارا و لقع لک وهب درک یم ما هناوید یتناس

و تفر رازه یور ما یتقاط ومک یگنتلد . دنارپ یم

دشو هقلح تفس شرمک رود متسد هنابات یب یِک مدیمهفن

درد رپ یلد و نازیوآ یبل .اب متشاذگ شبلق یور ار مرس

: مدرک همزمز

ملوبق ، ناوخ یمن ونم هک یدید یچ؟ سپ ت هداوناخ _

مشب. تی یتخس و رسدرد ثعاب رمع هی ماوخ .یمن نرادن

و تفر مرُه . تشاذگ میاهوم یور یمرن ارهب شتروص

دوب: هدرک داجیا ار یبسچلد وج شیاه سفن تشگرب

.یمنمنوت هامیرپ مدش هتسخ مرادن ور تیرود تقاط هگید _

. منومب رظتنم فیلکت بال نوشرظن ندش ضوع ات

: مدیشک بقع یمک ار مرس

مشدعب ؟ نوش  هتساوخ و لیم ور یراذب اپ یاوخ یم ینعی _

یمنهنک. لوبق مه نامرآ نشاب یضار تان هداوناخ هگا

داد: ناکت رس



تدم مزاب دیاب هشب ایهم ابمه یانیا همه مینک ربص _هگا

ور یچ همه مینک مادقا میرب ادرف . میخرچب نومدوخ رود اه

همَن میشوخ مه رانک و میرصُم ام نمهفب مه مینک.هیقب مومت

یمنآ. هاتوک همن

مداد: متروص هب ینیچ دیدرت اب

مگب. دیاب یچ منود _یمن

: دیسرپ واکجنک و درک زیر یمشچ

! هشاب مهم تارب منتشاد و ندوب ردقچ هراد یگتسب _

شنهاریپ ارهب متروص خر ومین متسب یمشچ هرابود

رت: قیمع و مکحم راب .نیا مدنابسچ

یمن ور وت نودب یگدنز هگید ..نم دادرهم یلیخ .. یلیخ _

ور قمر ، هدرک هتسخما تنتشاد یخلا هک سهلا ماوخ..جنپ

یشابن وت هرارق هگا هک مدیسر ییاج هب هگید .. هتفرگ منت زا

وهرب.. هشب مومت ... هشابن مه یگدنز هگید داوخ یم ملد

ناکسا اجنامه ار شیاه وبل دیسوب ار میاهوم یور

درک: همزمز رهم ورُپ هتسهآ مشوگ رانک داد.



دامتعا مهب ور رابی .نیا هنوم یمن یفرح هگید _سپ

ناربج ور یتشاد هک ییاه  یدامتعا یب همه یممد نک.لوق

منک.

: مدیشک یا هدوسآ و قیمع ِمد

یزاب هتخوسردپ مزاب و ینکن ناربج مه رگا یتح _

باتک باسح هک یهاوخ رطاخ منک. تلوبق مروبجم یرآرد

! تسین ریذپ طورش و طرش و رادرب

ار میاهوم و درک اررپ مشوگ شنیشنلد یاه هدنخ یادص

: تخیر مه هب

؟ مناخ سورع مدینشن "هلب"تور باوج _

هب ور یمک ش هنیس یور ار مرس مدز یزیر ی ههقهق

نایم زا یفیعض "هلب" مسبتم اما بذعم . متفرگ باال شتروص

. تسج نوریب هب میاه بل

تفگ: یدج و تشاذگ ششوگ رانک ار شتسد دادرهم

! مدینشن یزیچ _



زا رت راد ناج لوجخ و یتخس وهب مدرک فاص ییادص

متفگ: لبق

_هلب!

درک: رارکت هناجمس

. رتدنلب مکی _دشن

: مدرک یمخا هناضرتعم

. نکن متیذا دادرهم _ِا..

تفگ: و درک کیدزن مه هب یباذج ارهبحتلا شیاهوربا

هنوخرضحم ادرف مر ،یم مدینشن یزیچ هک نم بوخ _

. متفگن ور هلب هک یرآ  یمرد هبد شهت یممنک هنیزه یلک

: مدرشف هناسنجدب هناچشار

؟ یراد ربخ یدش سیسخ و تاذ دب یلیخ _

باالداد: وربا دشو رورش شیاه مشچ

. هامیرپ _وگب



رت بقع یمدق دنچ و مداد ناکت یگف ابکال یرس

یادص وابنت مدرک میاپ ریز ی هرظنم هب یهاگن متفر.

: مدرک رارکت یدنلب

؟ هلوبق منز..هلب...هلب...هلب.. یم الاالنداد _صا

هدنخ و قوذ اب دادرهم و دیچیپ طیحم رد منتفگ هلب یادص

ار مرمک درک. مدنلب نیمز یور زا اوه دش.یب مکیدزن

ارم اوه رد رود دنچ نانز ههقهق و تفرگ شوغآ هب تفس

غیج یادص و مدرشف مه یور تفس ار میاه کلپ . دناخرچ

دنلب ی هبل رانک تسرد تفر. اوه ماهب هدز تشحو یاه

عافترا نآ هب ندرک هاگن یتح دوب. هتفرگ شا یزاب هاگترپ

و تسد رتشیب هچ یمدز.ره مه ارهب هدورما لدو مه دنلب

یم سوه دشو یم تذل قرغ رتشیب دادرهم مدز یم اپ

یاه هدنخ نمو وداد غیج یادص . دنازچب ارم مه زاب درک

دشو یم وکا و کاو پژ هوک رد ناما یب دادرهم دنلب

هب تبقاع . مدرک یم سح مناهد نایم تسرد ار مبلق شپت

دندش کیدزن هبام رذگهر دنچ نم یادص یرسو هطساو



هس هاگن . دراذگب نیمز یور ارم دش روبجم دادرهم و

دوب، یفیرعت یباسح دندوب هدش نام کیدزن هک یرفن راهچ

ابود ییوگ هک دنتسیرگن یم تریح و فسات اب یروج

دنا. هدش هجاوم هدز نونج ی هناوید

مرس یور ار ما هدروخ رُس شلا دنتشاذگ هک نامیاهنت

: مدرک وحهلا شفتک هب یتشم نانک ضارتعا و مدرک بترم

باوج االن نیمه ال ..صا یلیخ .. دادرهم یروعشیب یلیخ _

سپ.. ور ما هلب

متمس یدنلب ماگ اب دادرهم هرابود و دنام مناهد رد فرح

لغ لُغ شهب هرهچ رد یسنجدب مه .زاب تشادرب زیخ

: داتفا

هگید رود دنچ ؟ هرآ یریگب سپ یاوخ یم _هک

! یشیم مدآ تمنوخرچب

نم هب شتسد هکنیا زا .لبق دروآ موجه متمس و تفگ ار نیا

زا نانک درگ بقع راب ونیا مدیشک یغیج هدنخ ،اب دسرب

هدایپ ی هدش تلا فسآ ریسم تمس و مدش رود یهپت هبل



. مدیود یور

اب یتوافتم ماکال وحلا سح ووبو گنر تشگرب ریسم

و تیذا و رازآ زا نییاپ نآ هب ندیسر .ات تشاد نام نتفر

هاگن و مدنامن بیصن یب دادرهم کانرطخ یاه یخوش

هک ینونجم ود یور دندمآ یم وربور زا هک یدارفا یاه

راد هدنخ و بیجع یدایز هتشادرب گنس هراپ ناش لقع

دوب...

۳۵۳_ تراپ #

نوریب سانکسا دنچ و مدیشک هتسهآ ار ملوپ فیک پیز

هنییآ لباقم فا ید ما زیم یور اهار سانکسا . مدیشک

تسد ربز رگشیارآ مناخ کهام ریوصت هب هریخ و متشاذگ

. مدرک رکشت دنخبل اب نام هلحم ی هربخ و

حضاو ماکال نویس ویپاال عمش باهتلا و یخرس در



ات مدرک اعد و مدیشک میاهوربا ریز تسد راب نیدنچ دوب.

دوش. وحم متروص یخرس و فپ رصع

دنت ودنت مدروآ رد مشیارآ کچوک فیک لخاد زا ینوف

ارم دادرهم متساوخ ،یمن مدیشک ما هتفرگ رگ تسوپ یور

. دنیبب هدش دننام وبل تروص نیا اب

هب ور یاه وهلپ مدرک میظنت مرس یور ار مدنلب یرسور

متفر. ارباال باالیسنلا

، متخادنا سنلا لباقم تولخ نابایخ فرط ود هب یهاگن

. دوبن دادرهم زا یربخ

یور نابایخ یوس نآ یکدنا یدنمونت و گرزب تخرد

 یباتفآ گرزب کنیع دوب. هتخادنا هیاس نیمز یتلا فسآ حطس

مدز.یمن ممشچ یور و مدیشک نوریب مفیک لخاد ارزا ما

یزمرق یهاگرهظ ی هدننزوس باتفآ ی هطساو هب متساوخ

دنک. زگزگ رتشیب متروص نود نود یاه

تخرد نامه ریز و مدیشک هناش یور ارباالرت مفیک



اما نیریش سح رحس هلکی زا راب نیمرازه یارب . مداتسیا

. تسب خی ومنت تشذگ ملد زا یکانسرت

رگید تعاس تفه شش تسرد دوب تخس مه شرواب یتح

دوش. یگشیمه و یمئاد ما یگدنز رد دادرهم روضح

تلد هک دوبن رحس ِمد یاچ ینیریش لثم ش نتشاد یایور

سهلا دنچ باعل و گنر شوخ ِبارش هرمخی .هب دنزب ار

و توخر دنک تدوخ یب دوخ زا مارآ مارآ هک دنام یم یا

تشوخرس ِحور و دنیشنب تناج دوپ ورات رد شا یتسمرس

. دنکن ار تدبلا هبک تشگزاب دصق حاالحاالاه

دقع زا شیپ شیامزآ یارب المز تامادقا زوریرپ و زورید

زورما و میدوب هداد ماجنا ار رگید الهمز ییاهراک و

. میتشاد هناخرضحم رد مئاد دقع رارق رصع تشه تعاس

زا ونم میدوب هدرکن فیرعت نامرآ یارب ار ارجام زونه

مدع هک مدیسرت ،یم میتشاد یدیدش سرتسا تباب نیا

نامرآ هک دوش ببس دادرهم ی هداوناخ تیاضر و روضح

زاین دقع یارب هچرگ ، دزادنب یاپنام یولج یگنس مه زاب

و هدعو اب دادرهم دوب هدش رارق و متشاد مردپ ی هزاجا هب



همه اما دشکب رضحم ارهب وا دقع لبق تعاس مین دیعو

ی هدیسوپ بانط نامه دوب،نماب نامرآ نم ِبلق و هراک

نیاراب .رگا مورب هاچ رد مه زاب هک دوب حملا یمیدق

قارف یتخس دوجو داداب یمن تیاضر لد هت زا نامرآ

. متسشن بلقشیم ندش مرن راظتنا رد سلااه دادرهم

هتفگ مدوب هدرک تبحص دادرهم اب یلک باوخ لبق بشید

ارهب زیچ همه و مشاب هتشادن یسرتسا نامرآ بناج زا هک

. مراپسب وا

راهن نوریب نامه یمدیآ بندملا هاگشیارآ دعب دوب هتفگ

و هتفر نامرآ ندید هب رهظ زا ودعب میروخ یم یرضاح

دنک. یم بلج شار تیاضر هدش روط ره

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۵۴_ تراپ #



دندوب هدشن ام جاودزا هب یضار مه زاب دادرهم ی هداوناخ

اب ناش هناخ و هتفرگ اه هشیت و هداد اه هرَا زور دنچ ونیا

. تشادن یریفوت چیه گنج نادیم

، دادرهم بشید یاه همزمز هب مبلق توق و یشوخ لد همه

یناروتسر هب رضحم دعب بشما تفگ دوب.یم مباوخ لبق

یکچوک و هرفن ود نشج و میور یم یکیش و کچوک

مینارذگ یم ار یدزمان ار نارود هام ،هس میهد یم بیترت

یم راک ارهب نام همهیتالش ود ره تدم نیا ورد

ونآاه هدروآ تسد ارهب دادرهم ردپ و ردام لد هک میریگ

مینک. یم نام یسورع نشج رد روضح هب یضار ار

،اما دندوب یا هداس یتاملک فقس کی ریز نتفر و یسورع

،ثمال دندرک یم یزاب مناور و حور اب ناش یگداس نیمه اب

و جاوم یعولط شیاه مشچ یبآ و مدش یم رادیب حبص

زا یربخ رگید مدیباوخ یم هک یمدز،بش مقر ار بسچلد



یمدش گنت ملد نامز وره دوبن ششوغآ یامرگ ترسح

ار شدوخ ، متشادن ش هدیسوپ تارطاخ رورم هب یزاین

ار. شرهم ورپ هنادرم الت ضع تعسو و متشاد

همه تبون هب شدوخ ، مشابن یزیچ نارگن دوب هتفگ دادرهم

ار میاپ ریز یاه هزیر گنس دنک. یم روج و روج ار زیچ

یم یزیر همانرب منهذ رد هک وردحیلا متفرگ یزاب هب

و مشوپب منکوهچ توعد ار یسک هچ بشما یارب مدرک

و مشخردب ینامز ره زا رت صاخ هک منک شیارآ یلدم هچ

، دنازرلب اج کی ار دادرهم نید لدو هنانزما یاه  ییابیز

ناشیرپ یاه باوخ و یاه سوباک زا منهذ مه یا هظحل

یمندش. ادج مبشید

تدش هب مرکف هکنیا اب دادرهم سامت عطق دعب بشید

دوخ ات یلو دیود منامشچ هب باوخ دوز یلیخ دوب لوغشم

درک.زیچ یمن میاهر هتفشآ یاه  باوخ مه یا هظحل حبص

هم زا یا الهی تشپ زیچ همه راگنا یمندیآ مدای یحضاو

یم هکرس و ریس لثم ملد حبص دوخ زا اما یممدید



. دیشوج

تخب ی هناخ یهار تشاد دصق هک یناوج رتخد ره لثم

کی ای دوشن یضار نامرآ ، تفر یم اج رازه مرکف دوش

هباپ اولب و دنیایب دادرهم ردپ و ردام دقع رس یا هبترم

هدرکن شاف زونه هک دادرهم یاهوگم زار هکنیا ای دننک

و.. دهدب متسد راک ادعب

و هرخسم ماهوا و رکف و مداتسیا تخرد نآ ریز ردقنا

دتمم یاه قوب یادص نآاب کی هک متخیر منهذ رد دئاز

. مدمآ مدوخ هب میوربور نیشام

هظحل مدش. کیدزن نیشام تمس و مدرک دنت مدق نانک قوذ

نیشام اما دوب گنر یکشم دادرهم نیشام ، مدنام تباث یا

یا هناش دوب. یگنر یا هرقن و یجراخ لیبموتا میور شیپ

رشن و رشح دادرهم اب دوب اه تدم هک .نم متخادنا باال

،هزات موشب ربخ اب شا یگدنز کوپ و کیج زا هک متشادن

و دننک روج ینیشام کی یتخبدب هکاب دندوبن ام لثم اهنآ

دننک. رس نامه سلااهاب



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۵۵_ تراپ #

ومدق مدمآ مدوخ هب عیرس دش، دنلب قوب یادص هبترم ود

. مدوشگ ار وردوخ ورد مدز یداشگ هلگ دنخبل . مدرک دنت

رناژی ورپ شاشب ی هرهچ هکاب مدرک ضیرع بل

رتخد ی هدهاشم اب اما منک رد ار دادرهم یاه یگتسخ

دشو خیلا مداب دوب هتسشن دادرهم یاج هک یکیپ و یکیش

دنام. ددرم نتسشنن و نتسشن نیب هدنام اوه رد ما هنت

؟ ینک یم هراختسا هگید نیشب _

یور ارزا شا یجراخ و سکول کنیع ش هلمج ِدنب تشپ

دز. شیاهوم یور و تشادرب شمشچ



.نیا شمدروآ اج هب دوز یلیخ ، دیخرچ متمس هک شخر مین

ور لکیه شمدید یم راب دوب.ره نامرک قیلا راگنا رتخد

شیارآ ومو گنر و دوب لبق زا رتدنول و رترُپ ، شمرف

رد یسیفن راگن و گنر شوخ یولبات امسر هک شتروص

. دومن یم هولج رظن

گنر یکشم جاوم یاهرفرف هسیاقم ردحلا منهذ رد

هک مدوب شگنر یدود و تخَل ناوسیگ هتسد اب میاهوم

هدایپ هیبش وحیتلا مدناخرچ رد تمس ار ملکیه لفاغان

: متفرگ ندش

شرظتنم ماوخ بندملا،یمن یبدآ دادرهم هرارق مرب دیاب _نم

. مراذب

یاه لولس رد ار یرورغ و هوشع هچ هک دناد یم ادخ

شرظتنم ماوخیمن " مدرک ادَا هک یتقو متخیر ما یتوص

" مراذب

ارهب راجزنا و ترفن زا حیتلا نیلیاش تروص کیمیم



هک یزیچ الف خرب و درک یراددوخ ،اما تفرگ دوخ

تفگ: درسنوخ و هتسهآ دز یم دایرف شتروص

. شابن نارگن شینیب یم ،دوز مگنهامه دادرهم _اب

یلیاش لثم یصخش شابن نارگن هب دیاب ردقچ مناد یمن

اب رارق وکالهفویب داتفا هار دوز یلیخ یممدش،اما یکتم

درک. ندنار هب عورش باالیی تعرس

تسد واب دناخرچ یم مارآ مارآ ار نامرف تسد کی

برض شیاپ نار یور کیریتسیه و راو کیت شدازآ

دوب. هتفرگ

دنلب یادص و تفرگ تدش شا یرارق یب تشذگ هک یمک

رایتخا یب مرس دش بجوم کدنف مرها ی هتسهآ ندرک

. دخرچب شتمس

دادو نییاپ ار شا یرانک هشیشی ، مروضح هب تیمها یب

شا یجراخ راگیس یوب دوز یلیخ دز. شتآ ار شراگیس

تسد هب یگنج تاحوتف راگنا ونم دیچیپ مغامد رد

هداد مدرخ هب رخآ راب هک یتراقح مه زونه . مدوب هدروآ

متفگ: هناثیبخ و راو کلتم یمدرک. ینیگنس ملد یور دوب



! یشک یمن راگیس هگید یدوب هتفگ _

یادص گنشق . دیخرچ متمس یناهگان و هرابکی هب شرس

: مدینش ار شندرگ یاه هرهم

هکثمال هحابص دنچ شمه ؟ هننَس ور وت یممشک _هرآ

یگنفم و یروزیپ هگید هک هرادن ترب اوه یدرک کرت

! یتسین

ار میادص خسار و مدرک ضبقنم ار .مکف دیشک ریت ما هنیس

: مدیشخب جوا

رانک. _نزب

: دیدنخ

. مدیسرت هه _هه

بات یمک ار نامرف شدناسرت یارب و متشادرب زیخ شتمس

مدز: دایرف رابنیا مداد.

رانک. نزب مگیم _ِد

متساوخ مه زاب درکن زمرت یلو درک رت ارمک شتعرس



ار مساوح ملیابوم گنز یدولم ندش شخپ اما منک یمادقا

درک. ترپ

شمان یتح دش. کح دادرهم مان رگشیامن ی هحفص یور

لیابوم نانز دنخبل و مدرک ادیپ یتارج یمدرک. ممارآ مه

. مدروآ ارباال

هدرکن سمل ار سامت لصو گنز زبس نوکیآ متشگنا

دوخ تمس و دیپاق مگنچ ارزا لیابوم هناریگلفاغ یلیاش

. دیشک

مدرک هتسب و زاب ار ما ینیب یاه هرپ هدز نونج و یبصع

مدز: دایرف هلصوح ویب

یمهنز. گنز دادرهم ینیب نم،یمن هدب ور لیابوم _

تفگ: نانک دیدهت دزو یدیق یب دنخزوپ

ینود یم بوخ متدوخ . زادنن ار دادرهم دادرهم نم هساو _

! یتسین مه نوش هنوخ نوبرد دح رد یتح هک

مدز: دایرف کانبضغ و تخوس مشخ طرف زا متروص



. یتنعل نم هدب ور لیابوم نوا _متفگ

نم یاه مشچ لباقم و دیدنخ یروآرد صرح زرط هب

هرجنپ ارزا لیابوم دادو ناکت ولج و بقع ارهب شتسد

درک. باترپ نوریب هب

تروص . دیخرچ یمن مناهد رد فرح ، مدوب هدش هکوش

شیاه بل یور یشدنچ دنخبل و دناخرچ متمس ار شهیرک

: تسب شقن

! شیرادن هگید _

هب هرجنپ لخاد مزا هدنامرد و جاو و جاه هاگن زونه

. تشگ یم ما هتشگرب تخب لیابوم بندلا

لصاتسم و درشف ار میولگ مه هب هتخیمآ صرح و ضغب

ار متسد دوب، تکرح ردحلا نیشام . مدیخرچ رد تمس

همزمز یراد شخ یادص واب مدناشن هریگتسد یور

: مدرک

ایهن؟ یراد یم _هگن

یب هدز تشحو دزونم ار نیشام یزکرم لفق نیلیاش



: دنابنج بل یسح ره زا یراع و درس . مدیخرچ شتمس اوه

_ایهن!

۳۵۷_ تراپ #

مدناشن هریگتسد یور ار متسد دوب، تکرح ردحلا نیشام

: مدرک همزمز یراد شخ یادص واب

ایهن؟ یراد یم _هگن

یب هدز تشحو دزونم ار نیشام یزکرم لفق نیلیاش

: دنابنج بل یسح ره زا یراع و درس . مدیخرچ شتمس اوه

_ایهن!

هدروخ دش،اج ریثکت المت ضع هیقب رد مبلق نابرض تدش

مدز: رشت

لفق ور تنیشام یاهرد هتره رهش هگم ؟ ترس هب _هدز

هراظن و یلدنص ور منیشب ادص یب مکُب مُص ومنم ینک



؟ مشاب ترتائت رگ

شندوب هلصوح یب زا یکاح ش هدش خرس تروص

تشپ هب یهاگن شیوردوخ لغب هنییآ دزوزا امنهار دوب.

شدنت تعرس نامه اب دید رت تولخ ارهک نابایخ . تخادنا

یکیدزن ماات هناش و ندرگ دش بجوم دزو زمرت یور

ندرشف اب تسدمیاه عیرس دوش. باترپ نیشام یولج هشیش

: مدیرغ یمجاهت و مدرک رپس ، دروبشاد

؟ یناور _هتچ

شا یناشیپ ارهب شپچ تسد شنکاو یب مه زونه یلیاش

رد فیکمار .دنب مدوب هدش هریخ وربور وهب دوب هدرک دنب

ردقت تمس ندیخرچ واب مدرشف ما هدرک قرع تسد نایم

دصق یتنعل رد دوب،نیا هدیاف .یب میاشگب ار شرد مدرک ال

. تشادن ندش هدوشگ

! ریگب مورآ هقیقد _ود

ره زا رترظتنم و متفرگ شوغآ ارهب مفیک شفرح نیا اب

یبصع شقطنم یب یاهراک .زا متشگزاب شتمس ینامز



و مدیسرت یمن هجو چیه هب .اما بجعتم یمک هتبلا و مدوب

یم سح یعون دوب.هب بیجع مه مدوخ یارب ندیسرتن نیا

یمندیآ. رب شتسد زا یراک مدرک

ی هتسب یاضف نایم ار شراگیس دود دزو یقیمع کُپ

رتخد مه مدوخ هک نیا .اب داتسرف نوریب هقلح هقلح نیشام

ات قمحا یلیاش نیمه لوق وهب مدوبن یا هزیروتساپ و کاپ

راگیس مهاب زونه یلو مدوب لقنم یاپ شیپ حابص دنچ

و نیرت فیثک مرظن .هب مدمآ یمن رانک نز کی ندیشک

نایم زا تخمز دود ندش شخپ هرظنم نیرت شدنچ

یتحار نیمه دوب.هب نز کی تروص فیرظ یازجا

جارات هب ثنوم سنج کی یابرلد ی هرهچ یاه تفاطل

دش. یم لوهجم مه شتیسنج رگید نآ ودعب تفر یم

رفسمتا رد راگیس دود هک یجوعم جکو ریسم هب هریخ

درک: اوجن ، تشاذگ یم یاج رب لیبموتا

تاهاب ماوخ .یم مربب ور ترس هن تمدزدب مراد دصق _هن

یاوخ یم یمهرای تشوگ وت فرح منک. تجح مامتا

یش؟ شومچ



وردح مداد ینیب هب ینیچ درک. یم ما هفخ شراگیس یوب

مداد یم ناکت اوه رد یسوسحم روط هب میاه تسد یلاهک

متفگ: کشخ

! نزب ور تفرح _

زیچ دزوای دنخزوپ مدیمهفن اقیقد دمآ، شک شیاه بل

تشگنا دنب کی ِرطق ارهب شا یرانک ی هشیش . یرگید

یلیخ درک. ترپ نوریب ارهب شراگیس ی هدنام وهت دوشگ

ار شیاه تسد . دیخرچ متمس ارباالدادوماکال هشیش دوز

متروص یازجا هب یا هیناث دنچ دح ورد درک مهقالب رد

مه ،نم درذگ یم شلد رد هچ متسناد دش.یم هریخ تبون هب

نونج لثم نیلیاش ندید دعب دوب هدرک میاهر دادرهم یتقو

مدوخ تروص ارهب شتروص بجو هب بجو یاه هدز

وا زا یرترب در بندلا بش ات حبص و مدرک یم سایق

منک. هیجوت ار دادرهم نتفر هکلب مدوب

تباث مرُپ و هدروخ بات یاه مژه یور شهاگن رخا تسد

دش: جک شبل ی هشوگ و دنام

؟ مکُر یلیخ نم یتسنود _یم



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۵۸_ تراپ #

. تسین مهم میارب هکنیا ینعی .نیا متخادنا یاباال هناش کت

؟ یلگشوخ یلیخ یتسنود یم منیا _و

رد هک یلوا زور .زا دیایب رقُم ار یکی نیا متشادن راظتنا

یور نتشاذگ داریا و بیع شراک دوب هدید ارم مشلا رفس

یمک شرگ هذخاوم یاه هاگن زا هشیمه و دوب ملکش رسو

دش. یم لزلزتم مسفن هب دامتعا



و هزوک مد یراذب تیلگشوخ دیاب هک یتسنود یم منیا _و

؟ یروخب ور شبآ

متسناد یمن ار ما هدنخ لیلد . مریحتم حِلا نامه رد مدیدنخ

دوب. ما هبرَح نیرتهب طیارش نآ رد متسناد یم یلو

نم ارزا شهاگن دوب. یراک ما هدنخ دوب، تسرد مسدح

شتروص هب ششوج و صرح زا لصاح نوخ و تفرگ

دیود:

شاب نایرج رد یلو هرادن یدروم دنخب . دنخب _حاالوت

یرگید یاهزیچ . هرادن رادیرخ یلگشوخ هگید هتقو یلیخ

! یبیصن یب نوشمه زا وت هنافساتم هک همهم

یرطب مفیک نورد .زا متشاد شطع سح دوب. کشخ میولگ

مرگ شبآ . مدیشک رس یپلق و مدیشک نوریب ار ما یندعم بآ

و بل نامه درک.اب یم اررت میولگ مه زاب یلو دوب هدش

متفگ: مدناخرچ یم ار یرطب رد هکیلا ردح سیخ هچول

یچ هیچ؟زا تدرد یگ یمن هیشاح نودب و کر _ارچ

صا زورما وگب رتدوز مزا، یاوخ یم یچ ؟ یزوس یم



و رضحم رارق رصع مدب. شرده هک مرادن دوخیب تقو ال

. مراد هدرکن راک یلک و میراد دقع

شدوخ یارب یبل ریز دشو شزاب هرهچ ازهتسا هبحتلا

درک: همزمز

. ینیبب تباوخ وت هکنیا رگم دقع _هه

متفگ: حلا نیا اب تفگ هچ مدینش

؟ وگب رتدنلب مدینشن _

تفگ: هدرمش و ذفان رابنیا و دیخرچ متمس مه زاب

هیشاح هب تداع مه نم منزب ور مفرح هیشاح یب یتفگ _

! انمت هن ِتساوخرد هن اما منز یم ور مفرح . مرادن

. دیدهت مدیاش وای هروتسد

ی هکرب نوچ تاملک و تسب ار شیاه مشچ درک. ثکم

دش: ترپ نوریب هب شمیجح یاه بل نایم زا ینفعتم

طخ ور شرود نک. مک دادرهم یگدنز زا تور هیاس _



نک. شاهر و .ورب شکب

یاضف رد یلبق میمصت چیه نودب ما هدنخ رگید رابنیا

: دیچیپ نیشام

؟ شدعب دوب. یلا حاب کُج _بُخ

. دوشگ ار شیاه مشچ یلیاش

. تسین راک رد یدعب _

مداد: خساپ سکلیر و مدز یرآرد ردپ مسبت

و هراتخم شدوخ دادرهم منک. شاهر هکاالمن شمتفرگن _

شمشچ یولج بش ات حبص مه .وت هدنریگ میمصت

یتشاد یتیباذج ای ششک نزوس رس هگا شاب نئمطم . یتسه

ومک شندرک اهر هجیتن .رد دیشخب یمن تاقل هب ور تاطع

هنک،دیاب یمن نومرد ور یدرد شیگدنز زا هیاسما ندرک

. ینکب تدوخ هبحلا یا هگید رکف

و درک رت لش شپچ تسد چم رود ارزا شدنرِب تعاس

درک: همزمز شفیرظ و کچوک یاه هبرقع هب هدز لز



تلا صا و میلصا . ماتکی نادناخ هب قلعتم نم هک ینود _یم

! میدموین لمع هب هتب ریز هدرکن ییادخ راد!

یهب هراشا شدوصقم ش هلمج رخا تمسق متسناد یم

 یمشچ هشوگ یاه هاگن . دشاب یم نم تیعضو و هداوناخ

ماهب هیانک دوز یلیخ نم. تایضرف رب دوب یدییات رهم شا

دوب. هدرک ناربج ار هبوا دادرهم ندوب لیم یب

نوبز هب راب کی زا رتشیب نوم  هتساوخ میرادن تداع _سپ

هب تفرن ورف فرط کوپ خم وت هگا میگ یم راب .هی میرایب

مینک. یم لمع نومدوخ ی هویش

متفگ: توافت ویب متفر ورف یخیلا یب مااب یلدنص یور

نک. لمع تدوخ ی هویش _هب

دز. تراتسا هنادنمزوریپ و درک جک ییوربا

! روجان متسه _

تعرس دشوهب هدنک اج زا یا هنایشحو زرط هب نیشام

یور ارزا ملکیه . دیشک الیی هنارهام اه نیشام نایم زا

. مدرک کیدزن ولج هشیش ارهب مرس و مدرک عمج یلدنص



زا تسد یاوخ یم منوج زا یچ ؟ نیلیاش یمیر _اجک

. رادرب مرس

: دیشخرد ش هدش تنیمل یاه نادند یدیفس . دیدنخ هاتوک

مدوخ شور هب یتفگ . ینزب فرح تسین رارق سسیه _

یممر. شیپ تفرح یاتسار رد منم منک لمع

مدنابوک شروج و عمج و کیش دروبشاد یور هبرضیا

مدز: داد یرج و

لمع تدوخ شور هب متفگ هک مدیدنخ ماباب روگ هب _نم

یکی و رازه ، مدوخ یپ مرب راد .هگن متسین هک نک.عالتف

. مراد راک

دنار: رت مالمی رابنیا دشو نابوتا غولشرت تمسق دراو

رسپ کت هک یجنگ یمن تدوخ تسوپ االنوت منود _یم

ود یکی هی ،اما هدرک رظن وت لثم یا هدازادگ هب مومع ناخ

شیپ تمربب ماوخ .یم راذب رگیج ور نودند هگید تعاس

هاگن زا نم هک ردقچ .ره هتندید یببات یباسح هک رفن هی

نوا ضوع رد هریگ یم مقُع تتخیر رسو نوا هب ندرک



یم یرامش هظحل و ِبات یب تندید یارب هک ساه هام

یم شعنم ناخ دادرهم نم، فطل مک یومع رسپ اهتنم هنک.

هتقو. دنچ نیا هدرک

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۵۹_ تراپ #

: مدروآ یمن رد شیاه فرح زا .رس مدرک شهاگن گنگ

!نم دادرهم ِیومعرتخد ینز یم فرح یراد یک _زا

منک؟ رواب ور تاه فرح دیاب ارچ



تفگ: دادو همادا شا یگدننار هب ممصم

هچ .وت هشاب مهم مارب وت رواب یدصرد هی هگا نک ضرف _

ررض سرتن یممد. ماجنا ور مراک نم یاوخن هچ یاوخب

تزا ور یچاه هراد دادرهم ینودب یاوخ یمنینک.یمن

ردقنیا هک وگن ؟ هدوب اجک هتقو دنچ نیا ای یمهنک نوهنپ

اب شیدزمان ی هنوهب هک یراد فیرشت ندوک و حول هداس

؟هن تتدنوچیپ نیمه رس یدرک رکف و یتفریذپ ور نم

وت هک ساه فرح نیا زا رت هدیچیپ هیضق نم ِیقدنف زغم

یتعاس هی مدوب وت یاج هگا هشب.نم اج وت دنبکآ نهذ نوا

ودعب هدوب ربخ هچ هتقودنچ نیا منیبب ات مدرک یم ربص

ردقنا وت منود یم هچرگ . مدنوکش یم واپ تسد دقع هساو

قوذ

چیه هک یراد ور یباسح و تسرد مدآ ابهی جاودزا

. تسین راذگ رثا تور یزیچ

شوغآ ارهب میاه تسد و مدیشک یا کالهف فوپ

هاوگ .ملد مونشن چیه رگید و میوگن چیه مداد حیجرت . مدیشک

لبق هدش روط ره دیاب نم دوب یلیاش اب داد.قح یمن یبوخ



و هدرک یم هچ هتقو دنچ نیا دادرهم مدیمهف یم رضحم

ماهب یدامتعا یب تمیق هب یتح ، هدرک یم رس اهاجک

. نیلیاش

یاه هداج ارزا شریسم مک ومک دزن یفرح رگید نیلیاش

هداج اهو نابایخ مامت مدرک یم سح درک. رود رهش یلصا

تسانشآ میارب دنک یم یط یرگید زا سپ یکی هک یاه

ندش نشور ات متساوخ یمن وعفال دوب هدرک لفق منهذ یلو

منک. یریگ هجیتن قیاقح

و هدوسرف یاه  نابایخ هچوک دراو نیشام دعب عبر هس

. تفای شرتسگ نم تریح و تهب هنمادی دشو ییانشآ

یا هظحل متساوخ یمن یتح هک هناخیا نامه لباقم تسرد

یلیاش شبقاعتم و درک تسیا منک، رورم ار شتارطاخ مه

دش. هدایپ

مدش: کیدزن شتمس و مدوشگ ار رد ددرم

؟ یدموا یچ هساو اجنیا _



شا یرتسکاخ راولش بیج نورد .زا درکن نم هب ییانتعا

ورهار دراو و دوشگ ار شرد و دیشک نوریب یدیلک هتسد

دش.

. مداتسیا رد یولج و مدرک سبح هنیس رد ار مسفن

یم اجک زا ور هنوخ ؟نیا یلیاش ینک یم _یچراک

. یسانش

تنوشخ اراب میوزاب هرابکی وهب دییاپ ار نوریب شهاگن

مرس تشپ و تسب هتسهآ ار درک.رد ورهار دراو و دیشک

: داتسیا

باال. میرب تفیب .هار کرتخد یمینک یجارو ردقچ _

رب رد ار مجر هب جر یکلهم و هدنهد رادشه یاه سح

هناخ نیمه ال .صا دروخ یمن مغامد هب یبوخ یاهوب . تفرگ

! رسدرد و یسحن جوا ینعی

ناخ! رسای هناخ میوگب رتهب !ای انوم نمو قباس هناخ

هدنارذگ هناخ نیا رد هک یسحن و خلت تارطاخ

نیا سوماق رد تقو چیه هک یا هدرُم انوم یادص . میدوب



اوه هب لقنمنام زا یسوحنم یاهدود . دیچیپن رگید هناخ

 یگنانز و ییابیز و تخب دوخ هارمه وهب تساخ  یمرب

 ِیندشن مامت یاه  نتشادن . دنازوس یم ار نامیاه

! نامرآ نما و نهپ شوغآ ترسح . دادرهم

مه هناخ ؟نیا مدوب طخ رخآ دنکن یمندیپت رگید راگنا مبلق

یدودح االنهکات لقادح . دوبن میارب طخ نایاپ زا رتمک

وهچ تسیردپ یب مدآ هچ شبحاص مدوب هدش هجوتم

! تسی ییاپ راهچ و هدنرد ناویح

اجمگ نامه یمندمآ. میولگ زا .باالرت دیزرل هنیسما رد مسفن

نیلیاش . مدرکن متشپ هب یهاگن یمدنام. نادرگرس یمدشو

مدز: بل ناسرت اما مدیدن ار

یراویدراهچ نیا زا تقو یمنمر.چیه نیلیاش _یمنمرباال

یارب مانوم یاه هدنخ هک دوب اج نیمه . مدیدن یریخ موش

گنر هتسخش نت تقو چیه هگید دشو غورف یب هشیمه

رسای الیمنگ دیدن.صا شدوخ هب ور شیاسآ و یشوخ

! هدرک هفخ هنوخ نیمه وت ور انوم یقرق

نیلیاش راگنا هک یممدز فرح ینامدوخ انوم زا یروج



. تخانش یم اقیمع ار ووا دوب شناتسلگ و هبامرگ قیفر

یاه سفن یادص ارزا دش.نیا مکیدزن رس تشپ زا یمدق

ار وقاچ لثم یشیا یدرس و یزیت . متفایرد ش عطقنم

و مدرک سح هدرکما قرع ِرمک طسو ، تشپ زا تسرد

: دنارپ رس زا لقع یگرم سوقان نوچ یلیاش یادص شدعب

یا یدعب رفن اسب هچ یتفاین هار هگا ،هک هامیرپ تفیب _هار

.. یشاب وت هشب هفخ ادص یب هنوخ نیا وت هک

۳۶۰_ تراپ #

طسو ، تشپ زا تسرد ار وقاچ لثم یشیا یدرس و یزیت

نوچ یلیاش یادص شدعب و مدرک سح هدرکما قرع ِرمک

: دنارپ رس زا لقع یگرم سوقان

یا یدعب رفن اسب هچ یتفاین هار هگا ،هک هامیرپ تفیب _هار

. یشاب وت هشب هفخ ادص یب هنوخ نیا وت هک



اما مدوب هدید ار اهزور نیا باوخ میاه سوباک نایم

وت مادم هک یمد و خاش یب لوغ نیا مدز یمن ار شسدح

یم میاهاپ و تسد . دشاب نیلیاش داد وجالنیم میاه باوخ

ییوقاچ و مدرگرب تشپ هب منک تارج هکنیا نودب ، دیزرل

یب منیبب یلیاش یاه  تشگنا نایم دوب هدیرب ار مسفن هک

یط یرگید زا سپ یکی ار لیوط نادنچ هن یاه هلپ قمر

. مداتسیا نامتراپآ یوربور و مدرک

هناشما نیلیاش دوب. زاب ،همین رکیپ ردو یب نانچمه شرد

نامه موش. هناخ دراو دش ببس دادو له تشپ ارزا

رسو زا تبکن و یتخبدب هک یتخُل یرتم تصش نامتراپآ

. دیراب یم شیور

هب ور گرزب مدق دنچ دش ثعاب یلیاش یدعب ی هبرض

. موشب ترپ هرجنپ یاه  یکیدزن ولج

ندناخرچ نودب و تشاد هگن تماص میور ار شهاگن

یزلف یاهدیلک ینم هبساحم قبط ، شمشچ یاه  کمدرم

. دناخرچ یراب هس رد،ود لفق لخاد ار

هب همقر چیه هک ینفخ و گرزب یزیت وافخ هتسهآ



شبیج لخاد دمآ یمن ش هدیشک و فیرظ یاه تشگنا

ار شا یناشیپ یاه قرع ششلا یاه شیر واب دنارُس

یور قرع زیر تارطق دمآ، یمن هار هبور رظن .هب تفرگ

وزا دیشک مه رد یا هرهچ ، دیشخرد یم شتروص رسو

: دیرغ ترفن اب اجنامه

نیشب ییاپ یم ونم یدرک تشرد مشچ غزو نیع _هیچ

. هگید

هتفرگ کاخ فک هب یهاگن و مدیعلب روز ارهب مناهد قازب

، تشادرب زیخ متمس جازم  یشتآ . متخادنا نامتراپآ وخیلا

ارم و درک هِل یاه تشگنا ریز راشف اررُپ مفتک ود ره

درگ و فیثک یاه کییزاوم نامه یور نتسشن هب راداو

درک. هتفرگ

یدموین هک ینومهم و یتراپ ، هگید نیمز یور گرمتب _

. هرادرب فوا تکرابم یاه  سابل

، دوبن یردلق و تردق یممدید یاه مشچ هکهت یزیچ

! زجع و دوب فعض



هک مدوب هتخانش یراوتسا و مکحم رتخد مادم ار نیلیاش

 یمرگنوخ و یمحرلد تلصخ زا تسناوت یمن زیچ چیه

زا هدیجنسن و بیجع یاه  شنکاو نیا حلا ،اما دهاکب شا

یم تاشن شرخآ میس هب ندز و تدم وطالین فعض

. تفرگ

هدرک ناهنپ هنیس رد ار مرس و هدرک عمج ممکش رد میاهاپ

یمن یتح ، دیچیپ یم مرس ی هساک رد یفیفخ .درد مدوب

هب یلیاش یاه  یگناوید ی هصق نایاپ منزب سدح متسناوت

بورغ هکات دوب نیا میوزرآ لقادح یلو دوش یم متخ اجک

یتح هک مروخ یم مسق شدعب منک. ادیپ یص خال شتسد زا

رگم . دربب وب زورما ثداوح زا یا هرذ دادرهم متشاذ یمن

ارزا شنابرهم ی هرهچ و هتسخ هاگن یا هظحل دش یم

ار یزیچ یان رگید دوب هتفگ رخآ .راب مربب دای

تشپ زا یتح ار شیادص سنج ِیکبس و قوذ بشید . درادن

زا ویخملا مدرک رپ یقیمع ،مد مدوب هدرک سمل مه یشوگ

هدیرب مدوخ زا عطقم نیا .عفالرد مدرک زیربل دادرهم دای

هن! دادرهم زا ،اما مدوب



یم هچقتالیی میاه هصغ مغو ندودز یارب هک مدید یم

دعب مه نم شاک منک، ناربج متسناوت یم مه نم شاک دنک

بل نامهم ار لد هت زا دنخبل ، یهایس مغو زارد ِبش نآ

. مدرک یم شیاه

.. دوبن یتشگرب هار هناخ نیا زا رگا اما

ات رود مهاگن . مدرک رت نابز اراب ما هدش گنس یاه بل

: دیزرل یم هناچما . دیخرچ نایرع راوید ردو رود

؟ هنیبب ونم اجنیا تساوخ یم _یک

دعب هیناث دنچ و دیچیپ خیلا کنیس نایم بآ رشرش یادص

دش: هتشاد هگن متروص لباقم بآ فرصم راب کی ناویل

. روخب ریگب _

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



۳۶۱_ تراپ #

پال رطق مک ناویل وهب دیدرت واب متفرگ ارباال مرس

درک: رارکت هلصوح مک نیلیاش مدش. هریخ یکیتس

شوم گرم شوت سرتن ، روخب شرس زا مک هی ریگب _

ینک هتکس یراک لوا ماوخ یمن هدش دیفس تابل . متخیرن

. متسد ور یتفیب

سیخ ار مناهد و بل یمک و مدیشک شتسد ارزا ناویل

و دیشک ارباال شداشگ راولش یاه هچاپ مه نیلیاش . مدرک

. تسشن راوید جنک نآ نیمز یور ملباقم تحار

. مدیسرپ هرابود و متشاذگ مرانک ار ناویل

درک یم ربخ ار یملا ع میادص رد رو هطوغ سرت نیاراب

. دراد دوخ یاج هک یلیاش

یبدآ؟ هرارق یک نیلیاش _



شراولش بیج ارزا هرقنیاشا طالیی بعکم کدنف

شوگ متیر شدتمم ندرک هتسب و زاب یادص . دیشک نوریب

یمدرک: داجیا هناخ خیلا یاضف رد ار یشارخ

شندید ناجیه هک هیک .یمنمگ تسین هبیرغ شیسانش _یم

! هراکش تیدرمان و ییافو یب تسد زا مه یباسح هشن. مک

اراب مرادبت تروص . دیشوج یم هدعمما نورد یزیچ

متفگ: زیمآ حلص اما قمر ویب مدیلا م میاه تسد

دقع، لبق تعاس دنچ منوا ؟ اجنیا یدروآ ونم یچ هساو _

. منودب وگب

یرون یهب هریخ و تشاد هگن تباث ار شکدنف ی هلعش

درک: همزمز یبآشا و درز

! شهب یسر وش.یمن دقع یبیخلا هگید زورما _

. تفرگ ار مسفن ینیگنس ضغب

: دیشک یقیمع سفن و درک عمج ار شیاهاپ



هیشاح و ندروآ رد ادَا .مدآ تمدروآ یچ هساو یممگ _اما

یش.هیقبی وخالص ینودب رتدوز هک .یممگ متسین نتفر

ییاریذپ تزا بش رارق هک یقیفر نوا اب هنومب مه ارجام

هنک.

هصق نیا راگنا ، دنازرل ار منت نوتس راهچ اوژهی"بش"

 کشا اما دوب هدشرپ میاه مشچ . تشاد زارد رس هتفشآ ی

هتسب خی یلا وح نامهو دندیتلغ یمن میاه هنوگ یور میاه

متفگ: نوزحم و دیزرل .مبل دندوب

؟ _بخ

هشوگ دنکو شندرگ رود ارزا دز.ششلا شتآ یراگیس

. داتسیا هرجنپ لباقم نم هب تشپ و تساخرب درک. ترپ یا

منک. عافد مومع رسپ قح زا ماوخ _یم

ی هشوگ یدنخزوپ . دیواک ارم مشچ ی هشوگ .زا تشگرب

. دیشخرد یم شبل

.مارآ متشاد سرتسا و ناجیه ، متساخرب . تسشِن یمندش

زرد الی ارزا شراگیس رتسکاخ مدش. کیدزن شتمس



هب شتشپ زونه . دناکت هرجنپ کچوک ِیوکس یور ، هشیش

شبیج ی هشوگ زا شیوقاچ یا هوهق غالف کون دوب، نم

یتشم ، تفرگ ناج مدوجو رد یا هسوسو دوب. هدز نوریب

وقاچ و هتفرگ وا ارزا عافد تصرف مدز، یم شرمک هب

شدعب .اما مدیشک یم نوریب شبیج زا تکرح کی رد ار

منک هدافتسا یزیت نآ زا متسناوت یم دش یم المز هچ؟هگا

؟

هدیسرت میاه هناش . دیخرچ و درک سح شتشپ ار مروضح

و درم شتروص یاه سح ی همه نآ کی .رد دروخ کیت

: دیسرپ دزو لز مهاگن رد یدج و هنانیبزیر نآ یاج

؟ هدیبسچ ور ترِخ مادعا مکح هی یتسنود _یم

زاب تریح زا مناهد . دیشک هلعش منورد رد یشتآ ی هروک

: مدنابسچ هنیسما ارهب متشگنا کون دنام.

؟نم؟ مادعا _

: دیدنخ نارگن و خلت

مدز.یم یم سدح ؟ تهب هتفگن دادرهم وت! اقیقد وت. _هرآ



.نوا مراد یراکادف ایحو یب ذوخام یومعرسپ هچ ینیب

؟ هتفگن یزیچ منوا یچ تی یعدم شاداد

تفگ: و دنابنج هنازوریپ ار شرس

وت ِیادف تنوج انوم ینود .یم مسرپ یم ور یدعب _وسلا

تیامح تزا نوچ دش هفخ دش؟ هفخ وت ِیاج ینود دش.یم

ور هضرع یب ِیوت مرج تساوخ یم نوچ دش درک.هفخ

! هریگب ندرگ

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۶۲_ تراپ #

تفگ: و دنابنج هنازوریپ ار شرس

وت ِیادف تنوج انوم ینود .یم مسرپ یم ور یدعب _وسلا

تیامح تزا نوچ دش هفخ دش؟ هفخ وت ِیاج ینود دش.یم



ور هضرع یب ِیوت مرج تساوخ یم نوچ دش درک.هفخ

! هریگب ندرگ

: مدرک حلانهلا دش.یب ضبقنم تخس و تفس هناچما ⇦

نیا لقادح ای هدن مباذع ادخ ور .وت نیلیاش یمیگ _یچ

! مرج ، مادعا ؛ یگیم هک هیچ انیا هدن.هخآ مباذع یلدم

ندرگ هب ور ممرج مه یسک هک مدرک یطبخ هگم نم

! هریگب

: تفرگ یرکفتم ژتس

تازاجم دشا هشیش مرگ یس زا شیب ِلمح مرج ینود _یم

یمهش. مادعا نومه عقاو رد هک هراد ور

هک مدرک راوید دنب ار متسد . متشادن نداتسیا یان رگید

: مدرک همزمز هتخابدوخ . مروخن نیمز

چیه ،اما مدرک لدب درو ای مدیرخ هشیش تقواه یلیخ _نم

. هدیسرن مرگ یس هب شمجح تقو

: مدرک یهت قبلا



؟ همادعا شمرج مه رادقم نیمه ینعی _

هناخی نایم یرود .مینهچ دناخرچ ورس دیدنخ و دیدنخ

درک: مهاگن دیمون دزو نایرع

موود اتاالن یروج .هچ رتخد یحول هداس ردقچ _وت

یارب هک ییاه هتسب هک یدربن وب تقو چیه ینعی ؟ یدروآ

و هشیش یوتحم یدرک یم اج اجهب یشیارآ یاه سنلا

؟ هدوب شیشه و اناوج  یرام و نیئوره یهاگ

چیه متساوخ .یمن مدیرُب و هدرک فقوتم ار سفنمیاه یادص

نودب ؟ یمدمآ مبلق یاه شپط یادص ، مونشب یدیاز یادص

دز. یمن رگید مبلق و مدوب هدرُم هداتسیا کش

دش: لدبم قه قه هب حمتلا

لوا زا ارچ ؟ دندرک یزاب نیا یطاق ور نم ارچ _هخآ

ردقچ دمآرد زاغردنچ هگم . نتفگن مهب ور ارجام لصا

؟ هشب ناسکی کاخ اب میگدنز هک تشاد تیمها

اهر شیاه  تشگنا الهبالی ارزا شراگیس ی هدنام هت

رس روط نامه درک. شهِل نیمز یور ششفک کون دشواب



تفگ: هنکمم حتلا نیرتدرسنوخ و نیرت مارآ اب نییاپ

هدولآ متساوخ .یم متساوخ روج نیا نم نوچ ؛ تهب نتفگن _

متساوخ ،یم یشب الب جنم دراو هرخرخ ات متساوخ ،یم یشب

. هربِب تزا دادرهم دیما یاه  هدنوم هت

باالداد: ییوربا

هچ ینیب دز.یم گسود ارجام واتهت دنوم . دیرُبن _یلو

هک یدیمن قح ،مهب یراد یقترس و کاچ هنیس قشاع

هب ور ییایند متداسح ِیاپ و مشاب دوسح ؟! مشاب دوسح

؟ منزب شیتآ

نیمز فک یور ینامز زا رتاهر و مدش لش رگید امسر

و سای و ترفن و سرت اراب متسد ود مدش.ره خیلا

مدز: هجض و مدرک تشم یتخبدب

هکهب یسک تمس زا ندش درط ینعی یمنهش مرواب _

دنچ تشونرس هک یدوب نیگنس ردقنا یدوب شقشاع رهاظ

؟ یشکب نجل هب ور رفن

یتحار هکهب دش هدوشگ مه زا هدنخ ِدصق هب یدح هب شبل



صیخشت لباق شا یدیراورم و دیفس یاه  نادند رامش

تفگ: یلا دوب.وس

 تقامح نیا هنومز هرود نیا وت ینعی ؟! یقشاع ؟! قشع _

؟ هراد رادیرخ مزونه اه تیرخ اهو

داد: ناکت ورس درک یچُن چُن

ور مزغم یرتسکاخ یاه لولس .نم ولوچوک موناخ _هن

یمنمنک. الت بعزخ نیا مورح

و مداد رارق لیاح نیمز فک یگدنامرد اراب تسدمیاه

مدز: نویش

یدرک مرس رب کاخ هک دوب یچ تدرد تگرم ربخ _سپ

؟

ار شسحن یاه مدق مه وزاب تفرگ نم ارزا شهاگن

چیه یتاظحل و داتسیا اجنامه درک. جک هرجنپ تمس

ار مندیشک سفن .یان متشادن ندیسرپ یان رگید . تفگن

، متشادن ارمه مندیزرو قشع و ندرک یقشاع ،یان متشادن

هدیرپ هشیشیبل .ملد متشادن ار زیچ چیه و زیچ چیه یان



یا همهاو و سرت چیه نودب ار شا یزیت هک تساوخ یم

یب دنلب باوخ کی نآ ودعب مدیشک یم میاه گر یور

! بیلا کبس و دوب درد

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۶۳_ تراپ #

ِقطن یلیاش مدید مدمآ هک مدوخ هب ندزمیاه جیگ نایم

: هتخادنا راک ارهب شزیگنا ترفن

اه گرزبردپ .دجو دوبن هدروآ داب نوم  هداوناخ تورث _

نوم تشپ تفه هکات دندوب هتشاذگ نومارب یردقنا نوم

رییغت دش. نوکیف نک یچ همه قناالب دعب .اما هشاب سب مه



عاضوا و تادراو و داصتقا یا هجرد داتشه دصو

هشاب دادرهم ردپ هک مدشرا یومع دش بجوم یتیشعم

ورباال شدوخ و هنک یگنرز تکلمم یوشبلب نوا وت مزاب

هی نومز نوا نم ردپ .اما هنزن اج فورعم لوق وهب هشکب

شراب یزیچ یبلط  ترشع و حیرفت زج هک دوب ماخ نووج

یلیخاه زا شاه  ندوب لگند نیمه رس رورم وهب دوبن

و مدوب هچب عقوم .نوا میداتفا بقع مه ،دب میداتفا بقع

مدو مکوت مک مدش هک رت گرزب اما یمندش مراب یزیچ

ابیرقت و مدرک ذوفن ماباب وراب راک و تکرش هاگتسد

تمس هک یباتشرپ ریسم نوا زا ور نومدوخ یمک متسنوت

منک. رود تفر یم یگزویرد و یتسکشرو

ومنم تفر یم شیپ بوخ نم دارم قبط تشاد یچ همه

یارب دش یم تحار هنوخراک تباب زا یخملا مک مک هک

متفر ودسیلا یکی هشب ضوع ماوه و بآ یمک هکنیا

. مدرک یم لر تنک ور تکرش لا وحا رودارود و بآ رونوا

هکهب یرامآ و رابخا هبجیبلا عاضوا متشگرب یتقو اما

زا مردپ کالش یاتسود منتفر ،دعب دوبن دیسر یم متسد

هدرک هرودش و هدرک هدافتسا نسوسلاباالش و یگداس



تروشم نودب نیگنس ی هصقانم و هدیازم یلک ،وت دندوب

و یتسکشرو شزج هجیتن هک دندوب هداد شتکرش نم، اب

! دوبن گید هبهت نومریگ فک ندروخ

متشاد و مدوب هدرک زارد نیمز یور ار میاهاپ حلا یب

یاجک نم بیرغ و بیجع ناتساد نیا نایم مدرک یم رکف

. مدوب هدش ادف نینچ نیا هک مدوب ناتساد

نیچ دوب هدیشک هک ییاه مالتم یروآدای شزا هرهچ

ی هدوسرف و عافترا مک یاه  نامتخاس هب هریخ و دروخ

داد: همادا وربور

نیب نوا مه یزیچ هی .هزات میتشادن ور شیپ یهار _چیه

یم هنوخراک یاهرگراک و اهراکبلط هب یتسد دیاب

یگدنومرد و تسکش ،مدآ مدرواینرد ور شدنگ . میداد

ندرک رکف و یروبص لثم یچیه ههرب نوا .وت مدوبن

هتقوماخ دنچ یاه ندرک رکف همه ی هجیتن . دوبن زاسراک

! دادرهم شرسپ و مومع دشوت الهص

مشوگ لغب یمکحم و یگدنگ نیا هب تورث عبنم یتقو

همه هرابود و متفرگ یم متسد ییادگ هساک دیاب ارچ متشاد



. مدرک یم عورش رفص زا یچ

ندروآ گنچ هب یارب یرب نایم ،چیه دادرهم غارس متفر

ثحب . دوبن زاسراک دادرهم لثم نوش  یگداوناخ ییاراد

جمس ردقنا . مدیشک شیپ ور یهاوخ  رطاخ وعالهقو قشع

دش مرواب ممدوخ اطسو نوا هک متفر ورف مشقن ووت مدش

! مدادرهم قشاع هک

و جاودزا لها تفگ یم دروآ یم هنوهب دنب هی دادرهم

و دهعت لها منم متفگ؛بخ شباوج رد ،منم تسین یدنبیاپ

تذل میشاب مهاب تحار یلیخ مینوت ،یم متسین ندوب تباث

یا هنوهب .ره هشاب هتشادن نومراک هب یراک یسک و میربب

زور هی تبقاع اما مدرک هفخ هفطن وت ور دروآ دادرهم هک

مزونه هک تفگ تحار و کر و تخیر متسد ور یکاپ بآ

! هئوت قشاع

شبل هنیک اب یلیاش دمآ. باالرت رایتخ یب مرس شفرح نیا اب

درک: عمج ار

و دوب دوب،رود ربخ یب تزا .سلااه یتنعل هئوت قشاع _

رود یگدنز نوا مهوت زاب .اما تشادن وت زا یدر جیه



نوا دادرهم . دیسر یم وت هب شرخآ و دیخرچ یم شدوخ

نم تفگ درک. هسیاقم ورابمه نمووت هنامحر یب زور

لگ گرب زا مهامیرپ اما متسین یملا وس کاپ رتخد

و مرود شزا سلا نایلا االنهکس نیمه تفگ !یم هرتکاپ

تسد مراد ،نیقی متسین نئمطم شندوب هدرم و هدنز زا یتح

زا تفگ ،یم هدرکن سمل ور شنت نم زج یدرم چیه

ور،وت مهوت زابو هرازیب یپما رد یپ یاه ندیشک راگیس

و دود یبجو دنچ زا لا حبات مهامیرپ تفگ و دنوبوک مرس

راگیس خن نوا مادم هکنیا هب هسرب هچ هتشذگن مه مد

. هشاب شاه یبل هشوگ فرخزم

دای ارزا ما هداوناخ دبمیلا عاضوا هگید زور نوا دعب

زا اتکی نادناخ هب قلعتم ، مدوب اتکی نیلیاش زونه .نم مدرب

هن! لصا زا یلو مدوب هداتفا بسا

ورابهی لیصا نم مشایع یومع رسپ هک دموا یم مروز

هنک. هسیاقم هدازادگ و یتپاپ رتخد

.همه مدیباوخ رتمک یلیخ ای مدیباوخن هگید زور نوا دعب

وت! ندرک ادیپ دوب هدش نم ومهومغ رکذ و رکف



وودات یبمرآ تریگ هک مدوب هدروخ مسق متلا صا نومه هب

! مرایب ترس بال

دادرهم هک منک تلقنم و دود روخ مد یروج هکنیا لوا

. یدوب یم یراگیس لقادح هک هنک وزرآ راب رازه یزور

یتیعقوم وت ور دادرهم وتو دیاب هک دوب نیا مش یمود

یمدش، وهل درخ دوجو مومت اب دادرهم هک یممد رارق

مشچ اب مدش،دیاب وهل تفر داب هب نم رورغ هک روطنامه

یاپ ات هتفیب شاپ ش هسیدق هامیرپ هک دید یم شدوخ یاه

یمدآ.. شدوخ ندرک تیثیح ویب هبیرغ هی رتسب

۲۶۴_ تراپ #

دادرهم هک یممداد رارق یتیعقوم وت ور دادرهم وتو دیاب

هب نم رورغ هک روطنامه یمدش، وهل درخ دوجو مومت اب

هک دید یم شدوخ یاه مشچ اب مدش،دیاب وهل تفر داب



ویب هبیرغ هی رتسب یاپ ات هتفیب شاپ ش هسیدق هامیرپ

یمدآ. شدوخ ندرک تیثیح

!هی یکی نم یارب لقادح ، دوبن یتخس راک تندرک ادیپ

نادرگ ناور اهو یندیشون یرادگ هاگ هک میتشاد هطساو

متسنود درک.یم یم روج ور نوماه نشج و یتراپ یاه

ومعم نوچ ، مریگب وتزا یدر هی منوتب نوا قیرط زا دیاش

و تسرد یاج ندز یم نوریب هنوخ زا هک ییارتخد ال

مه، نم بوخ وبقالا تخب .زا نتفر یمن ینومرد

تقو دنچ وهی درک ییاسانش ور وت دوز یلیخ ناخرسای

تسردآ . هنزب نوشدوخ ی هلحم وت ور تدر تسنوت دعب

لوپ ی هدنب انوم ، مدرک راک انوم خم ،ور مدروآ ریگ ور

یم مار یتحار هب لباقان لوپ سانکسا دنچ اب یتح و دوب

تبمالت متساوخ شزا و مدرک لوپ رپ ور شاه بیج دش.

یمن هلت مدهب یگداس نیا هکهب دوب تدوخ هب هنک.هگا

وت ور داوم همن دش،همن لمع دراو سوسحمان انوم ، یداد

شزُد هب ور تندب یباسح و درک لح تاه  یندیشون و یاچ

هسوسو صاوخ زا تشوگریز هک مه یزور داد. تداع

هک دوب هدش شریگرد یردق هب تحور ،نَتو تفگ شزیگنا



! یراین راک اه"هن"وت یتحار نیا هب

ونم یتفر یم ورف رتشیب راز نجل نوا وت زور ره وت

ور ملوا ی هتساوخ مدش. یم رت کیدزن مفده هب مدق هب مدق

مگنچ هب مدرک یم روصت هک یزیچ نوا زا رت تحار یتح

لوا فده یگداس هب اضق زا هک ممود فده دنوم . مدروآ

متفر، یم ولج هدشرت باسح و هناطاتحم ماکال دیاب و دوبن

یتحو دوبن ریذپ هابتشا مدنورورپ یم مرس یوت هک یفده

هشقن مامت و هنک ور،ور متسد تسنوت یم مه هابتشا مدق هی

هنک. وور ریز ور ماه

نیا وت مدوخ زا یدر هکنیا نودب کلک و زود ات رازه اب

،حاالحاالاههب مدرک انشآ دادرهم وراب انوم هشاب ارجام

ور وت یراک لوا نومه دیابن ، میتشاد زاین ود نوا ی هطبار

دادرهم ییانشآ ی هطساو انوم . میدرک یم ور دادرهم یارب

وت هب تبون یحابص دنچ دشودعب رتخد ودات یکی اب

! دیسر

هب منت مامت دروخ هرگ مشچمیاه هکهب شا یسیلبا هاگن

ملد یتح و مدوب رَب زا بوخ ار ناتساد ،هیقب داتفا هشعر



یعادت و رارکت هملکشارمه کی یلیاش تساوخ یمن

یتفص ویب ییوربآ یب نآ مراد رمع دشات یم رگم دنک،

اه یگداس نیا هب نم هکنیا روصت یتح و مربب دای ارزا ما

دادرهم دیاقع و هدش یلیاش یاه یزاب بش همیخ کسورع

،غاد مدوب هدومن ناسکی کاخ اراب مدوخ ی هرابرد ار

رب منت لولس هب لولس نایم ار مدوخزا راجزنا و ترفن

. تخیگنا یم

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۶۵_ تراپ #

هرجنپ ی هتفرگ رابغ ی هشیش ارهب شرس تشپ تمسق

مهمدیلا: هب لا صیتسا اراب شیاه تسد و دنابسچ



تسد مه،اب ور تغاب بش نوا وزاب حیقو سابل یتح _

تندید مرش زا دادرهم متساوخ ،یم مدوب هدیرخ مدوخ یاه

اب متساوخ داین،یم سفنمشباال یتح زور حلاو نوا وت

هنک روصت دادرهم ترکیپ ردو یب گنر زمرق سابل نوا

باعل و گنر شوخ کسورع هک تسین تلوا راب وت هک

ره طاسب ابیرقت و یدش نار سوه و زیه درم تشم هی

و لدم یتح دوب، هدش باسح یچ ،همه تسه هزورت

، مدوب هداد زت انوم مههب تتروص شیارآ لمعلا روتسد

حاف.. ِنز هی لثم تسرد

و مدوب رب زا ور شاه قلق هک دوب دادرهم مه رو نوا زا

زا ششوگ وت انوم دوب. هدش مرن نوم تسد وت موم هی لثم

زج هک همرتیا دوب. هتفگ " همرت " ییابرلد و ییابیز فصو

زا رتهب زیچ چیه و دوب کیدزن وت هب شتافیصوت زج هب

نوا نویم و غاب نوا طسو ور دادرهم تسنوت یمن نیا

رارق شی یگتفیش و یواکجنک مامت اب دادرهم ، هنوشکب قاتا

و زبس شاه مشچ باق هک هشب یرتخد یاریذپ دوب

لثم تسرد دوب هدروخ رف شاه ومژه تشاد یرومخم

، شطسوتم تماق دقو یتح ش، هدروخ ورف دنلب یاهوم



دادرهم لد وت ور وت یرود ترسح ، همرت ِتافیصوت همه

.. تخادنا یم وپاکت هب گنتلد و هتسخ

ییامن خر شیاه مشچ یدیفس نایم یخرس زا یاه هگر

و درک

تفگ: هتخیرورف

ودع یمهگ" هک یلثملا برض نومه قادصم نم ِتیاکح _

یاج رس مدوب هدیچ هک ییاه هرهم دوش".همه ریخ ببس

ندوب هدرک لمع ماه هتساوخ تهج ورد ندوب نوشدوخ

وزا تفر شیپ هدش ینیب شیپ لباق ریغ هک دادرهم زج

اب دادرهم متساوخ یم ! درک یشک رس متشاد هک یفادها

لثم ور هامیرپ مسا هراد رمع ات لکش رسو نوا اب تندید

همه اما هنک چلا شبلق کیرات ی هشوگ گنن ی هکل هی

زا رس هک دش هدز قوذ نانچ تندید دشواب هنوراو یچ

. تخانش یمن اپ

و ترفن رذب اهنت هن روآ مرش سابل و لکش رسو نوا

هکلب تشاکن دادرهم بلق ور،وت وت هب تبسن ِینیبدب



ناوات تزور نوا وحلا هشب رازیب شدوخ زا دش بجوم

نوا ندش هلا وچم تیمولظم . هنودب هتشذگ تاهابتشا و تذل

یارب رابکی شرس هک دروآ دادرهم رس بالیی تزور

و بعل و وهل یچ ره طاسب و هروخب گنس هب هشیمه

هشیمه یارب کیراب ور تسه یدیق ویب ینارذگشوخ

! رانک هراذب و هسوبب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

نوا دعب یلو یگنتلد و دوب هدروخ کاخ قشع بقالهی

ِسح دادرهم ِدوجو وحااالت،وت نوا رانک رد زور

و دیدش ِنتشاد تسود و نادجو و تیامح و تیلوئسم

نم تیعضو و درک ملع مهدق هگید فرخزم سح رازه

شیگدنز و وراب راک دادرهم دش. رت جنرغب هظحل هب هظحل

یم وت بندلا رد هب رد اوق مامت واب دوب هدرک اهر ور

. تشگ



هنوخ زا وت ندش رود مدوب هدروآ نیب نیا هک یسناش اهنت

یتح و مدنوزوس ور انوم تراک دوب.میس سگرن ی

. مدرک عطق دادرهم وراب شیطابترا هار نیرتکچوک

و ،درگ دنابوک فک یاه کییازوم یور ار ششفک کون

داد: همادا یلیاش و تساخرب اوه هب یگنر دیفس کاخ

شنهر هنم!نم ملا میداتسیا شوت هک ینامتراپآ _نیا

متساوخ .یمن هشاب هتشاد منفک هک هرادن روگ رسای . مدرک

یرداچ رتخد نوا .اما هسرب انوم وتو هب دادرهم تسد

تحار یلیخ . دنوود مراک وت شوم دشو شیریس یباسح

فک ور نوت هرامش و سردآ و تفرگ مشچ رهز انوم زا

. تشاذگ تردارب و دادرهم تسد

دزو رود منم یتح دادرهم زا رتشیب لوپ مقر اب انوم

مسرتسد زا داد.وت دادرهم لیوحت ور وت تحار یلیخ

تساوخ ،یم یتشگرب دادرهم شوغآ وهب یدش جراخ

ووت هنک هبنپ ور ماه هتشر همهی تساوخ هدب،یم تکرت

هنک. شدوخ ملا هشیمه یارب ور

دز: یدنخزوپ



نادناخ ییاراد و تورث همه نوا هن؟ هگم هراد هدنخ _

دوب رارق یمدش، شدوخ یاضعا هب قلعتم دیاب هک اتکی

نیا مقر دوبن دلب یتح هک ییاپ رسو یب رتخد هبهی هسرب

، مدوبن حول هداس نم !اما هنوخب یهافش ور لا وما ملاو

یمن هدیاماه زرد وومالی مدوب هدرک ور شاج همه رکف

رخآ و لوا و هنیش یمن راکیب دادرهم متسنود ،یم تفر

! هبرچ یم نم هب شروز

یاهدنرِب ندرک لدب ودرو ییاذک لغش نوا نیمه یارب

یوتآ ادابم زور یارب هک مدرک روج نوتارب ور یشیارآ

وت نم زا یدر .چیه مشاب هتشاد متسد وت ینکش رمک و هدنگ

ابهی مدش روبجم ماه هشقن دربشیپ یارب ، دوبن یزاب نوا

هک منک یراکمه داوم رخ وهلک هتشکراک یایفام یرس

یسکان و سک ره رس ندوب رضاح سنج مرگ هد رس یتح

و تورث همه نوا ندروآ گنچ ننک.هب بآ ریز ور

! تشاد ور ندرک رطخ نیاهمه شزرا ییاراد

هی رسای . مدرک ارجام ریگرد ور رسای و مداتسیا رود زا



یمن و تسنود یمن یتح هک دوب یا هئشنلا میاد یگنفم

نوا هک راب وره هدش یراب گرم یزاب هچ یطاق دیمهف

یم ریزارس ش هتسب شپش یاه بیج هب تفم ای یاه لوپ

نیا مامت ننک یم رکف .همه تفرگ یم یسورع دش،

اال نیمه یتح س، هضرع یب رسای نوا رس ریز تانایرج

یتح چیهسک و هرادن دوجو نم هیلع یکردم چیه مشن

نم اهارجام نیا یمامت تشپ هک هنز یمن مه سدح

دیدرب یم اه هکهبسنلا ییاه هتسب نوا مامت لخاد . مشاب

طقف تفر.وت یم شورف وهب هدش یزاساج ردخم عاونا

اه هتسب نوا هب تتسد تقو چیه یتح و یدوب انوم رانک

هارمه هک یدوب یربخ یب اج همه زا یوبَب هی طقف دروخن

یخلا وهب یدش یم هدیشک سنلا نوا هب سنلا نیا زا انوم

نوشجرخ قوذ واب یدروآ یمرد هک ییاه لوپ تدوخ

دوب. تدوخ یوزاب روز جنرتسد یدرک یم

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



۳۶۶_ تراپ #

یا ینابرق هی ،وت دوبن تریگ  نابیرگ یصاخ و نیگنس مرج

یطلغ هچ یراد تشادن ربخ متحور یتح هک یدوبن شیب

اما یدوب هدرکن اج اجهب سنج امیقتسم متقو ینک،چیه یم

هنک، مراب راچیل دادرهم متساوخ ،یمن مدوب هدنیآ رکف نم

ورابوت شی ییاراد و یشوخ رمع وهی هنزب رود ونم

وت هک ییاه دهاش یتح اهو ملیف و کرادم هنک.مامت تمسق

هدیچ مه رانک یروج یدوب سامت رد نوشاهاب هاگشیارآ

وت یلصا رصقم و هشب هداد هولج هانگ یب انوم هک مدوب

. یشب دادملق

وهن دوب داوم شورف هب رضاح هن انوم اه یرخآ نوا

ت! هدنورپ ندرک نیگنس وتو هیلع تداهش هب رضاح

تشرد یاه مقر یتح هگید و درک یم یچیپرس یباسح

و بیقعت وت رسای یمندرک. هقافا شقح رد مه لوپ



هتفگ هک یغورد الف خرب شردام هک هدرب وب شاهزیرگ

رس انوم هنک. یم رس یترپ هاگشیاسآ یوت سو هدنز دوب

دشو هار هب رس راچان هب هرابود شردام نوج دیدهت

. هریگب نوخ هفخ دش روبجم

یدوب یوالش وت دادرهم رانک زونه وت هک مشدعب تقو دنچ

هدنشورف وتاب یمداد نوشن هک یصقان ِکرادم یرس هی

ت هدنورپ وت ینیگنس مرج و یمینک یراکمه داوم یاه

.. مداتسرف نامرآ تردارب و دادرهم هساو تسه

هدرک زیت شوگ و هدرک تشرد مشچ ینیب زیت تیاهن رد

ار یلیاش ی هدنشُک یاه تبحص ی هملک هب هملک هک مدوب

منک وحالیجشا مضه منهذ رد یمدش هک یتخبدب ره اب

ار ود ره یلیاش لیابوم گنز هرابکی وهب دنلب یادص هک

. دیشک نوریب روآ تهب و نیگنس یاضف نآ زا

ی هرهچ واب دیشک نوریب شبیج زا زرِف ار لیابوم

دز: هرعن دادو خساپ شریحتم

؟! قمحا یدز گنز می یلصا طخ هب _ارچ



دز: دایرف هرابود

،دنگ تسین هلکت وت لقع وج وش..هی ...هفخ ندوک وش _هفخ

!.. میشیم تخبدب ننک لر تنک ور تطخ ..هگا قمحا یدز

درک: یهاتوک ثکم

ور نودند تعاس هی یدوب شوماخ هک دوب شوماخ _

طخ ،نیا تبکن مدز یم گنز تهب مدوخ یتشاذ یم رگیج

نربب مهوب یا هرذ یتح ینود یم هدش تبث مدوخ مسا هب

یمهش؟! الیی یواو هچ مطابترا رد نمابوت

طخ تشپ درف نآ تبحص هب شوگ و درک توکس مه زاب

: دوشگ نابز هرخ دشوباال وطالین شتوکس رابنیا داد.

دوب.االن هدیسرن مدوخ رکف هب هئوت اب بُخ،قح یلیخ _

دیاب نم شاب اج نومه هگید تعاس هی طقف یممد شلا قتنا

کوکشم ور یسک متبیغ ماوخ یمن دادرهم شیپ مدرگرب

فیلکت مایم منوچیپ یم مدروآ ریگ یتصرف حبص ادرف هنک.

یممنک. هرس هی ور هرتخد نیا

دادو رُس شبیج لخاد شا یشوگ عیرس و تفگ ار نیا



و مدرک مدنلب نیمز یور زا باتش .اب دروآ موجه متمس

زیت کون و قارب ی هشوگ مه .زاب دروآ مچم هب یراشف

تفگ: نانک زیر مشچ و دیشک نوریب شبیج ارزا دراک

هبح یاو .نیبب دادرهم یوالی رهش ِجراخ یممیر میراد _

زا نم هک ینود ینک،یم ینورپ کتفج نوریب نوا تلا

مشب. خالص ترش زا همادخ

مود ی هلپ یور دادونم مله اه هلپ تمس شفرح نیا اب

هلپ هار نآ .رد مدنام تباث و مدرک ظفح ار ملداعت روز هب

یکشا هرطق ،کت مدیخرچ نیلیاش تمس روز هب کیرات ی

اراب دوب هدیتلغ هنوگما یور سرتسا و سرت رثا رب هک

: مدیسرپ نازرل و متفرگ تشگنا کون

یچ؟ هساو دادرهم _یوالی

هلپ هس ود ارم اددجم و دیشخرد یکیرات شرد هدنخ قرب

درک: همزمز دادو له رت نییاپ

یمنهنک روطخ شنهذ هب یتح دادرهم هک ییاج اهنت نوچ _

! هنوخ ربخالفنیا نشاب هدرب اجنوا ور وت



: مدرک چپ دشوچپ عمج یتحاران اراب متروص

؟ دیهاوخ یم نم نوج زا _یچ

دناشوپ ار شتروص ی هدمع تمسق اهابششلا هلپ نییاپ

تفگ: هتسهآ و

وتو یهانگ ییب هرابرد یا همان وت شتوف لبق انوم _

نوج سرت زا هناتخبشوخ دوب، هتشون هگید ییاهزیچ یلیخ

و همان نوا هگا یلو دوب، هدربن نم زا یمسا شردام

اه هچب ی هیقب نمو راک انئمطم هشب، ور کرادم

ظفح رطاخ .هب ِدادرهم تسد االن کرادم و همان هراز.نوا

و هدرک رطخ یلیخ وت نوج ظفح مگب هرتهب ای همان نوا

یراکمه همان نوا نداد سپ یارب اضعا اب هروج چیه

ندشن ینلع زا مینوت یم یوت هطساو هب ،طقف هدرکن

باال هشاب رطخ رد تنوج مینک.هگا یریگولج شتایوتحم

یم هدنورپ نیا یریگیپ ریخ یمدآوزا هاتوک دادرهم هرخ

. هرذگ

مدز: ینیگمغ دنخزوپ



وت داوم لمح مرج نوا مزاب ندب سپ امش مههب همان _هگا

تباث ور میهانگ یب منوتن هگا ونم تسه ینم هدنورپ

؟ هرطخ رد منوج هک مزاب منک

: دیدنخ اورپ ویب دنلب رد ندوشگ لبق

ور ام نوخ ههام دنچ هک ِناخ دادرهم لکشم هگید _نوا

شدند روک شمشچ . هنکب ور شاجنیا رکف هدرک هشیش وت

یم تقد رتشیب یمک شیگدنز کیرش باختنا وت مرن

درک..

۳۶۷_ تراپ #

دیسر دادرهم یوالی فارطا یکاخ یاه هداج هکهب نیشام

تفر یم یکیرات هب ور اوه مک ،مک هدرک بورغ دیشروخ

یمدش. رت هدوزفا نم بارطضا و تشحو ورب

یادص و یمدنار باالیی تعرس اراب یکاخ یاه هداج



یم دنلب نیشام یاه  کیتس ال ریز یاه هزیر گنس رِخرِخ

یکاخ و درگ نیشام رس تشپ شتعرس ی هطساو دشوهب

. تساخ یم رب اوه هب یعفترم

نایم ییاج نامتخاس تشپ تمسق ار شیوردوخ یلیاش

کراپ دش، یم لتخم نوریب نآ زا شدید هک ناتخرد هوبنا

لخاد هب نتفر هب راداو روز هب ارم مه وزاب درک

درک. نامتخاس

یم ینار مکح یوال کچوک همین طایح رد یبیجع توکس

نورد کچوک ی هراوف و تارشح یادص وزج درک

ایوگ هک یروج ، دیسر یمن شوگ هب یرگید یادص رختسا

. دوبن یناسنا چیه زا یرثا اهرتمولیک ات

یوال کچوک سنلا دراو یلیاش ربج ارهکهب مدق نیلوا

دمجنم بارطضا رثا رب هک کشا هرطق هرخ باال متشاذگ

ینیبما هغیتی یور و درک در ار هنوگما ریسم دوب هدش

. دروخ رُس

! یتنعل مدش. دراو و مدرک لغب ار میاهوزاب یگراچیب اب

یومعرتخد ارچ تشدنرد ِرهش نیا رد اج همه نیا



دودعم زج دیاش اجنیا دوب، هدیزگرب یوالار نیا دادرهم

و شوخ تارطاخ روآدای نم یارب هک دوب ییاه ناکم

 لوکلُم کت کت رد شرطع مزونه دوب، دادرهم اب منیریش

،حلا تشاد ار هتشذگ تاوارط نامه و هتسشن اوه یاه

ار مراظتنا اجنیا رد هک یمولعم ان تشونرس اب دوب رارق

یب یاهراوآ ریز هناخ نیا شکلد تارطاخ مامت دیشک یم

دوش. چلا یلیاش یاج یب تداسح و هنیک محر

یدنت یاه مدق دادواب مله نیمز یور راوید جنک رانک

هدرپ ی هلصاف .بال دناشک سنلا یاه هرجنپ تمس ار شدوخ

همین یاضف وسنلا دیشک یرگید سپ یکی ار سنلا یاه

. تفرگ دوخ هب یکیرات

یم بندلا ار یلیاش الهن وجع تاکرح مامت مقمر یب هاگن

دوب، هدروآ دوخ هارمه هک یکیتس پال یامشم لخاد درک،زا

لباقم تسرد و دیشک نوریب یفرصم راب کی دیفس فرظ

درک. ترپ هتسهآ نم

. یتفین سپ حبص ات روخب ریگب _

دازآ یدنلب ،ابهآ مدوب هدرک عمج مکش رد ارهک میاهوناز



دوب لسینِش یا .هکت مدوشگ ار فرظ رد فده ویب مدرک

ار متسد ، هتسب ماکالخی دیمهف دش یم مه شرهاظ زا هک

دوب. هدش کاندرد یمک ، مدیشک هدعمما یور

، مدوب هدز نوریب هناخ زا هلجع اب حبص دوب هک ما هنسرگ

درد ،یلو مشونب نیریش یاچ یپلُق دوب هدشن تصرف یتح

زا یشان دیسا حشرت رثا رب یگنسرگ زا رتشیب هدعمم

تسناوت یمن هدش درس لسینش ونیا دوب بارطضا

رترود نم زا هک یلیاش دنک. کیرحت ار ما هتشادن یاهتشا

هناخ یاه تسب و تفچ ارهب ما هدنامرد هاگن دش

هک مه یعقوم نامه هناخ نیا دوب هدیاف .هن!یب متخود

تشادن ییور رد هار دوب هدروآ کرت یارب ارم دادرهم

قیرط زا دوب رارق مرس ریخ هباالنهکثمال دسرب هچ

! دنریگب جاب دادرهم زا نم

هناخ رود ات رود هب مرگشواک یاه هاگن ی هجوتم یلیاش

: تشگرب متمس یحتاف دنخزوپ دشواب

یرادن یرارف هار هچرگ . نوزوسن تفم یرلا ک دوخ _یب

! ینک یمن ور نیاراک تقو جیه یشاب لقاع یمک هگا یلو



شرس تشپ راگنا رتخد ،نیا مدرشف مه یور ار میاه بل

. تشاد مشچ مه

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۶۸_ تراپ #

و میراد تورم و محر یمک اللقا هرتهب ینومب ام تسد _

تِسَپ شدوخ هب شهت دیاش دیاش هنک یراکمه دادرهم هگا

تسد و یراذب نوریب یوال نیا زا ور تاپ هگا میدب،یلو

هلول وت دادرهم هک یتشگنا ِرس یتفیب داوم شخپ هورگ نوا

یمنننک. محر تهب هدرک نوشروبنز

دوجو مه نیا زا رتدب رگم ، متخادنا نییاپ ار مرس هدرُملد



یلیاش یِه ،حاال دوبن یگنر هک یهایس زا ؟باالرت تشاد

. دناسرب مبل ارهب نم ناج دنکو دیدهت

نکمم حتلا نیرت  نیگمغ واب مداد هیکت راوید ارهب مرس

لز نویزیولت لباقم ی هتفرگ کاخ و هرفن یود هپاناک هب

کشال و هداس لبم نآ یور اه بش هک ییاهارجام مدز.هچ

مدنارذگ یم ار ییادز مس تخس ی هرود . میتشادن گنر یت

رد مه دادرهم ، متشادن یباسح و تسرد باصعا وحلاو

تسد هک تشاذگ یم مرس هب رس یردق هب متیعضو نآ

ات رود م هتفر لیلحت نت ابنآ نانز غیج و مشب کالهف رخآ

نامه منک.. شلا بند نانک ضارتعا و مودب ار سنلا نیا رود

زونه هک ییاه عقوم نامه .. میتشاد یتبسن ابمه ییاه عقوم

دوب.. ممرحَم

هکیراب الی ،زا مداتفا نام زورما رارق و لوق دای اوه یب

؟ دوب دنچ تعاس ، مدییاپ ار نوریب هرجنپ رانک کزان ی

ایهکهُن؟ تشه ، تفه

هدروخ مه هب نامندش یکی دقعو رارق هک دوب هک هچ ره

رد یقلعم یبابح نوچ هتقوم دنچ قوش و قوذ مامت و دوب



هتقو دنچ نیا هک دوبن هاریب دوب. هدش وحم و هدیکرت اوه

رد تسدمیاه دوب رارق هک ینامز تسرد میاه باوخ نایم

سوباک هب لدبم زیچ همه دوش قرغ شیاه تسد نیمزرس

! مدیرپ یم باوخ زا نازیر قرع یمدشو یرات و هریت

شخپ منابز ریز کشا یروش ، مدرک عمج ار مسیخ بل

دش.

رهظ دوب. دادرهم شیپ وملد اجنیا اهنت و کت هتسخما نت

؟ هدمآ مرس هچبالیی دوب هدیمهف ؟ دوب هدمآ بندملا هب

ار رضحم رارق ؟ تشگ یم بندملا دوب..هب هدش هچ شدعب

دوب.. هدرک لسنک

اال دیشک یم هچ تسناد یم ادخ مدز،طقف یا هفخ قه قه

یکاندرد دوب..یهآ هتفگ مه نامرآ ارهب متبیغ ن...

نامرآ املسم دشو یم بش مک دوب...مک هتفگ امتح .. مدیشک

دوب.. هدرب وب

یاو .. متفرگ نادند هب شیوشت اراب یمبل هشوگ

یراتفرگ و ...درد تسناد یمن شاک ... نامرآ .. نامرآ

مولعم ان تیعضو اویش.. یگدرسفا ... دوبن مک هک شدوخ



ش.. هچب

اج زا لفاغان دش ثعاب دروخ رد هکهب یدگل دنلب یادص

دمآ ینسم ابیرقت درم تفلک مبو یادص شدنب تشپ . مرپب

یمن هیاوز نیا هرهچشارزا و متشاد ار شیادص طقف هک

یم مشوگ رد مبلق ی هچیهام دنلب یاه شبوک یادص مدید.

یا هجیتن ره یمدش،اب مامت رتدوز یزاب نیا شاک ، دیچیپ

! تشاد هک

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۶۹_ تراپ #

. دندش مکیدزن نانک ثحب رجو درم نآ هارمه هب نیلیاش



زیر دش.زیر دنلب درم ی هدنهد رازآ و دنلب ی هدنخ یادص

یلو دشاب شدوخ مدز یم ار شسدح . مدیشک ارباال مرس

. مدرک یهت وقبلا هدروخ اج مه زاب

هلک هک یتقو یتح متشادن دروخرب ابوا کیدزن زا لا حبات

یم رترود هچوک ارود مریسم متفر یم راکرس رحس ی

رد مشچ وابوا منکن روبع ش هزاغم یولج زا هکلب مدرک

. موشن مشچ

تفگ: ودنت تخادنا ششود یور شار هلوک یلیاش

. مدرک رید یلیخ االمشن نیمه ات مرب _نم

: دیدنخ سنجدب و هنامصخ شفرح نیا بندلا هب

هب یدز یلگ ره هگید امش ِلیوحت منومولوچوک رتخد _نیا

یدز تدوخ رس

دز: یا ههقهق

یدایز شبحاص هک هرادنرب شخ شاب بظاوم _طقف

! هساسح



یقرق رسای هیرک و فیثک هاگن و دندیدنخ هنیک وداب ره

یا هظحل . دروخ هرگ نم توم هب ور یاه مشچ نایم

رسای اب حبص ات ارم تساوخ یم نیلیاش دزن، رگید مضبن

یم گنز مه منفلت هب یتح هک یرسای ؟ دراذگب اهنت ناخ

تخس مه شرواب . داتفا یم منت هب هشعر زور دنچ دزات

هدش محر ویب تفرعم یب نیا ات دادرهم یومع رتخد دوب

. دشاب

مدق هب مدق شگرزب مکش و هاتوک تماق دقو ابنآ رسای

ات مدرشف یم تفس و متسب یم میاه مشچ شاک دمآ. متمس

. منیبن ار شندش کیدزن

یم کشخ هظحل هب هظحل میولگ دوب، هدنامن مناهد رد قازب

. تسشن وناز راهچ نیمز یور ما یمدق ود رد ملباقم دش،

هلا چم تفس ار مدوخ یروج ، دیزرل یم تدش هب میاه هناش

درخ میاه ناوختسا نآ ره مدرک یم سح هک مدوب هدرک

زئمشم دنگو یوب و دیشک رتولج یمک ار شرس . دنوش یم

ارهب ما هدور لدو شتمیق نازرا راگیس و لکلا ی هدننک

دز. مه



رد شار هریت و درز یاه نادند فیدر دزو یحیبق مسبت

: تشاذگ دید ضرعم

یارتخد .زا میتسین هک هبیرغ یمنهش. شیروط سرتن _

ویب دوب افو ویب شومچ مکی هک هتسرد .حاال هنومدوخ

و تفر و دیرپ نورتهب ام ،ابزا یسوب تسد و یظفاحادخ

مهم یلو ، تسنودن لباق ینفلت پگ دح رد ور ام یتح

ابهی بشما ونم تشگرب نومدوخ شیپ رخآ و لوا هکنیا

نوا و شدوخ شتلا جخ زا نومیپ ورپو مرگ ییاریذپ

ردیممیآ! شروهدنل ی هقوشعم

هیبش یزیچ مقهقه مک ومک دوب شتآ ی هروک منت مامت

باال مرس یا هظحل متشادن تارج یتح دوب، هدش هجض

مدز یم .راز منیبب ار شخاتسگ و هدیرد یاه مشچ و مریگب

هدش هریخ نیلیاش هب یهانپ یب کدوک نوچ هناسمتلم و

بعر ییاریذپ و فیثک یعفا نیا رش زا ارم هکلب مدوب

. دهدب متاجن درک یم تبحص نآ زا هک یزیگنا

شتانجو دوب،زا بوکخیم و تام نم لثم مه یلیاش

یگنهامه یب رسای ار راک تمسق نیا هک دوب صخشم



دوب. شلمعلا سکع رظتنم واکجنک یلیاش و هدرب شیپ

یرتسکاخ ی هتفر رد راوهز راولش بیج رد تسد رسای

شاشب ، تشگ یم یزیچ بندلا هکیلا وردح درک شگنر

درک: همزمز

شوخ شهب یباسح مه مدروآ نوم  نومهم هساو یزیچ _هی

و شیاسآ لخم شقون قنو حبص ومهات هرذگب

! هشن مباوخ

شبیج زا ارخیلا شتسد دشو عمج شدنخبل هلصاف بال

. دروآ موجه متمس و دنادرگرب

و دنلب غیج تشحو تیاهن ورد متسب مه یور مشچ

درک،اب یم ار شدوخ راک رسای .اما مدیشک یا هنامولظم

اوه رد ار میوتنام نیتسآ ، تشادن راک نم یهانپ ویب غیج

ات تکرح نمابهی هدرک مَر یاه مشچ ربارب ورد تفرگ

درک. ش هراپ ما هناش رس

هچ رسای . تشگنرب رگید و تفر مسفن هظحل کی یارب

؟ تشاد یدصق درک؟هچ یم راک



خسم منت یاه هچیهام مامت دوب،یلو زاب میاه مشچ زونه

یمن یتح دوب، هدز مکشخ یگدز کُش وابحتلا دوب هدش

دوخ ارزا شدولآدنگ لکیه مهد دوخ هب یناکت متسناوت

شیوزاب ربو ریز قتالمنکو متسناوت یمن یتح منک، رود

منک. شوج و بنج

هرخ دیدباال هک ارم گرم هب ور وحلا یگراچیب نیلیاش

فتک ود ره هدز تهب دمآ. ولج یعفادت و دروخ یناکت

دز: دایرف هدروخ واج دیشک بقع ارهب رسای

مشچ یولج ؟منوا یضوع ینک یطلغ هچ یتساوخ _یم

نم! یاه

هرعن و تساخرب شیاج زا ناشورخ و هلصوح مک رسای

دز:

رسای سرتن ایهن! مدب ماجنا ور مراک یراذ یم هههَهَا _

و یزارد تسد لها هشاب مه یگس ردپ و اشرالنات ره

و رتخد نیا اب یتشرد باسح !هی سین اه هفیعض ندز دید

یمن مورآ منکن هیوست هکات مراد شجمس رهوش نوا

. مریگ



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۷۰_ تراپ #

جاو و جاه مه وزاب درک شیاهر نیلیاش شفرح نیا اب

یخملا هکنیا اما،اب .نم دراد رس رد هچ رسای دنیبب ات داتسیا

هب دوب رارق هک یشحوم و روآ گرم نآبالی تباب زا

هدش تحار دناشکب نجل ارهب میایند ود وره دروایب مرس

متسناد یم دوب هتفرن نیب زا متشحو و سرت یلو دوب

ینم ریخ زا دوب هدرک هفخ یتحار ارهب انوم هک یرسای

ریز وزا هدروآ رد یزاب شومچ شدوخ لوق هکهب

! تشذگ دهاوخن مدوب هتفر رد شتسد

وحم و ندش مامت هیبش یزیچ ، متشاد گرم هب هیبش حیتلا



طلسم وان دمآ ولج ناروخ ولتولت رسای هک مدید اما ندش

یزیت و دیشک نوریب شبیج زا یگنرس هک دز،مدید ههقهق

یومع رتخد نمو رس ارزا تلو دنچ قرب شنزوس

. دنارذگ دادرهم

لکیه ابنآ ملباقم هک مدید دش یم هتسب هک ییاه مشچ اب

زا هدنام نوریب و هنهرب یوزاب دزو هتاپمچ شقاچ

شدوخ نیلیاش .مدید دیشک شدوخ تمس ار هریتما یوتنام

رسای و دیشک شدوخ تمس ارم یوزاب و دناسر ارهبوا

درک: شباجُم نانز دایرف

ینک.نیا یتلا خد نم راک وت یرادن قح دروم هی نیا _وت

نم هاگتسد مدو زا هک هیرتخد هساو هیبنت نیرتکچوک

درک کرت ثمال شدوخ یخلا دزوهب نوریب همین و هفصن

تشپ یزور ادرف هدنوم منیمه ، هدرک هاگن وامارزاباال

ره هک دوب هرِسان و صلا خان ردقنا رسای سنج مگب مرس

شکرت ندروخ بآ وهنیع هسر یم هار زا هک ییوغامد هچب

رتخد نیا هگا ریگب رظن رد ور تدوخ ال هنک،صا یم

تومع رسپ تشاذ یمن رانک ور داوم و درک یمن تیرخ

نزو داوخب هک هسرب هچ هنک شاگن درک یمن تبغر



و هراذب ودرگ تسوپ وت ور وت تسد و هنک شدوخ مدمه

... هزادنب نم راک وت هرگ

قیرزت دش، دعاقتم مه نیلیاش مک ومک تفگ و تفگ رسای

هال رهز نوچ مماک ارهب یگدنز اه هام هک یرامرهز نیا

بقع نیلیاش ، دشاب یم متازاجم دوب هدرک هدنزگ و خلت یل

دنچ یاهدرد اهو تمحز مامت هک درک لوبق و تفر رت

یگریت هرابود هک درک لوبق دنک، ناسکی کاخ اب ارم هتقو

دعب رگا هتبلا دنک.. میاهزور و بش نامهم ار یتخبروش و

دنام..! یم یقاب مه یزور و بش نیا

رسای یشحو و تشرد لا گنچ نایم مفیرظ و فیحن یوزاب

رد هک یناوت و ناج ی همتت اهاب یرخآ دوب،نآ هدرک ریگ

اما مدز واپ تسد مدز، یا هفخ یاه غیج دوب هدنام منت

متسوپ یور گنرس محر یب یزیت و درکن هقافا مادک چیه

و تسد هب مهاگن و مدز سفن سفن رخآ تاظحل . تسشن

یم والهب زجع درک، یم سامتلا دوب، هداتفا نیلیاش ِیاپ

یمن مداد هب دوب،ارچ تفرعم یب ردقنا هک نیلیاش درک..

، میدوب هدروخ کمن و نان اهابمه رت لبق ،امهک دیسر

روطچ دوب، هک ناسنا اما تشادن ار مندید مشچ دوب، منمشد



کرتخد هدش هل مسج و دتسیاب فاص فاص تسناوت یم

دنبب، رسای نوچ یتفص ناویح درم تسد ریز ار حیلا یب

گر نیبام ار یتفاثک نآ ندش یراج تسناوت یم روطچ

و تفر میاه مشچ زا رون مک ،مک دنیبب ما هدش کاپ یاه

تفر.. یهایس هب ور زیچ همه

هجض دننام هفخ مناج یب یاه بل نایم زا رخآ تاظحل

ار.. نامرآ ای مدز ادص ار دادرهم مسا اقیقد مناد مدز،یمن

و دیچیپ میاه گر نیب گنرس هدنزگ و دیدش درد طقف

یکاپان و یسَک ویب یهایس و دوب گرم و دوب درد شدعب

.. یگدولآ و

... دراد  همادا #

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



۳۷۱_ تراپ #

* نامرآ *

رهظ زا دعب کی تعاس شوح و لوح زورید نامه زا

نامرود یگمه دوب، هدرک سح ار رطخ ِیوب دادرهم هک

رتمک دوبن نم زا رتشیب رگا هیقب ینارگن مهس و هتفرگ ار

هدمآ یداهرف یاقآ نام هیرشن لوئسم ریدم ، دوبن مه

هک ییاج وره دوب هدز رس یراب دنچ مه باتهم دوب..

یاقآ یتح .. تشاذگ یمن مک دوب یقوقح یاهراک هب یزاین

باذع راچد هامیرپ ندش دوقفم دعب مه دادرهم ردپ اتکی

مه سگرن دوب... ارجام ریگیپ و دوب هدش یدیدش نادجو

نامه وزا دوب هدرک ارمگ شرتکچوک رهاوخ راگنا

هدنکیا بلاورپ غرم لثم ارجام هیلوای یاه تعاس

و باوخ تعاس کی یتح و دوب نامرانک هظحل هب هظحل

دوب.. هدرک مارح شدوخ ارهب تحارتسا

و جنشت مامت و هداد هیکت یراوید هب یرتن کال لباقم



هیلخت نیمز یور مشفک کون دتمم ندنابوک اراب مبارطضا

هبلی یور یتخس دشوهب هتسخ شیاهاپ اویش . مدرک یم

رد شمارآ و فیرظ یادص . تسشن مرانک ینوتب یوکس

: تسشن مشوگ

یم نایرج رد ور تردپ ینک؟ یچراک یاوخ _حاالیم

؟ یراذ

. دندرک ییارآ فص مشچمیاه لباقم میاه یتخبدب هرابود

یدید یدوب مهارمه متدوخ هک یرس نوا ؟ شهب مگب _یچ

هب یبرط و صقر طاسب هچ دوب هدرب هانپ شهب هامیرپ هک

نکشِب ندیدزد ور هامیرپ مگب شهب هیفاک دوب. هتخادنا هار

وعملا مدآ یولج و هنوسر یم اجنیا ور شدوخ نونز

یمهنک! ملوپ هکسیهی

تفگ: هنارادنپ  تاذمه اویش

دیاب دنتفگ وت نوا یدید ،اما نامرآ یمیگ یچ ممهف _یم

ره زا هامیرپ نوج تاجن و ندش ادیپ .عفال هشاب متردپ

. مهمهرت یا هلئسم



و مدروخ رُس نیمز یور شرانک ومکحلا هتسخ

مداد. ژ اسام هبترم نیدنچ ار متروص لصاتسم

نم راک مردپ هب ارجام ِنتفگ نک رواب یلو منود یم _هرآ

و تیاکش نیا یممینک،عفالهکاب شیراک ،حاالهی تسین

هشب.دیاب ادیپ یرپ هروخ یمن بآ ممشچ اه یزاب تیاکش

. میشب راک هب تسد نومدوخ مزاب

دش: نارگن و نیگمغ منحل

تسد زا یگداس وهب هرذگ یم هک هیناثیا ره ینود _یم

رید.. یلیخ هشب رید هنکمم یمهر

: تفگ دادو ناکت هناشما یور هتسهآ هتسهآ ار شتسد

نیمه ات زورید زا دادرهم ،وتو نامرآ نکن یروخدوخ _

نیدروخ یزیچ هن نیدادن رده ور یا هظحل شیپ تعاس هی

یمدز نوترکف هکهب ییاج ،ره نیدیباوخ یا هظحل وهنهی

اتاال شاب نئمطم ندوب هدرب یتسد مد یاج ،هگا نیدز رس

هدنورپ نیا هب ییاهنت ودات امش روز دوب. هدش شادیپ ن

ربص یبدآ.مکی طسو مه سیلپ و نوناق یاپ دیاب هسر یمن



. شلا بند یمنیر مزاب دموا دادرهم نک

یناشیپ درک، یم دیدشت ار مدرد رس باتفآ دیدش رون

رون شبات عنام و متفرگ باق متسد فک اراب مکاندرد

مدش. مشچمیاه هب دیشروخ

و درک اررپ مشوگ یکیتس پال ندرک زاب شخ شخ ِیادص

رد اویش هکاب مدینش ار سگرن همزمز یادص نآ بقاعتم

دوب: تبحص حلا

نیا ،اب متفرگ وت یارب ور هویم وبآ کیک نیا _ایب

. تسین بوخ تارب فعض و یگنسرگ تتیعضو

: دیسرپ و درک یرکشت اویش

ارچ نوتدوخ یارب ، یدیشک تمحز امش ارچ منونمم _

؟ نیتفرگن یزیچ

هنوحبص ندروخ هب تداع مرادن اهتشا دینک.نم لیم _امش

. مرادن



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

سح متروص لباقم ار هیاسیا ینیگنس شدعب هیناث دنچ

: مدینش ار سگرن ِیادص شدنب تشپ و مدرک

؟ نامرآ _اقآ

: متفرگ باال مرس و مدیشک متروص لباقم زا تسد

_هلب؟

تفگ: بذعم و تفرگ ملباقم ار هویم بآ تکاپ

؟ تسامش یارب منیا نییامرفب _

: متفرگ یرُپ سفن

یولگ زا یزیچ یلو نیدرک فطل موناخ سگرن منونمم _

یمنهر. نییاپ نم

: دروآ رتولج ار تکاپ هنارصم



دیاش یمنهش، هک مه یروج ناخ.نیا نامرآ نیریگب _

 همادا ناوت دیاب هشن هامیرپ زا یربخ بش ات هدرکن ییادخ

. دیشاب هتشاد نداد

اویش ریگیپ و نیگنس یاه هاگن هجوتم مشچ ریز زا

ار تکاپ مشاب هدرکن در ار سگرن تسد هکنیا یارب . مدوب

باطخ و متساخرب اج .زا متشاذگ مرانکو متفرگ شتسد زا

متفگ: سگرن هب

هارمه مریگب یسکات ،هی نینکب نم قح رد یفطل هی _امش

شیپ زا ور یراک عفال هک نوتندوب اجنیا . هنوخ نیرب اویش

. هرضم نداتسیا رساپ مه اویش یارب یمنهرب.

راچان هب دراذگب اهنت امار یمندمآ شلد هکنیا اب سگرن

تفگ: و درک لوبق

نایرج رد دوز ور دشام یربخ هگا اشهاوخ طقف هشاب _

. نیراذب

زا هقیقدیا زونه و مدرک یهار ار ود نآ دوب یوحن ره هب

یدایز باتش اب دادرهم نیشام هک تشذگ یمن ناش نتفر



نامرف تشپ زا دادرهم هلصاف وبال درک زمرت میاپ لباقم

دمآ. نییاپ هب

هب یهاگن یا هتسشن نوخ هب هاگن و ناشیرپ ی هرهچ اب

: دیرغ یخزرب و تخادنا متسد نورد ی هدنورپ

؟ نامرآ یدرک ور تدوخ _راک

متفگ: خساپ بناج هب قح

. مدرک تیاکش _هرآ

 یناشیپ یور هبترم نیدنچ شتسد فک واب دیشک یدنلب خآ

تفگ: یبصع اما هتفر ،او دیبوک شا

! نامرآ یدروآرد یزاب هنووید _

درک: دیلک مه یور نادند

ندرک دوبان ینعی راک نیا هک ینود یم بوخ متدوخ _

.. هامیرپ

و مدیبوک هنیسش تخت یمکحم ی هبرض دش. زیربل مربص

مدز: دایرف



یطلغ هچ یا هدروخ و زور هی نیا امش وگب امرفب _

زور .دنچ میشاب هدیشکن کرس هک دنوم ییاج هگم ؟ یدرک

هک مرهاوخ زا یدر هی ینوتب هکلب منیشب وت دیما هب هگید

؟! یریگب هرطخ رد رتشیب شنوج هظحل ره

دز: هرعن دنلب و اباحم ویب تفرگ ار مترش ییت هقی

نمهفب هگا ..انوا دوبن شهار ..نیا نامرآ دوبن شهار _نیا

یمن محر شهب مه یا هیناث هدموا طسو مه سیلپ ِیاپ

.. یدرک یزاب هامیرپ نوج ننک..وتاب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۷۲_ تراپ #

شله بقع وهب مدنک هقیما زا تدش ارهب شتسد ود ره



داد.

ات وگب ؟ یتنعل دوب یچ تهار ناه ؟! دادرهم هیچ وت _ِهار

هب یلگ هچ یرسرب کاخ و یتخبدب زج .وت مینودب اممه

هب لوا زور نومه زا قمحا نم هگا هخآ ؟ِد یدز ام رس

همان نوا ندنوخ ودعب مدرک یمن دامتعا دوجو یب یوت

یناتسرهش هی یا هشوگ هی متفرگ یم ور مرهاوخ تسد

هدنرد نوویح تشم هی نویم االن متفر یم ییاج

نومزورما یگدنامرد و یگتفشآ هک ینود ...یم دوبن

؟ دوب وت فرخزم یاه  یزاب هبرگ و شوم ِلصاح

مداد: ناکت تنوشخ اب راب نیدنچ ار شیاهوزاب

هب هامیرپ ِرس ینود ؟یم ینود هک؟یم ینود _یم

داب هب هراد وت یندشن مومت یاه  تیرخ اهو تقامح رطاخ

ور رضحم دقعو رارق نیا هخآ ممهف یمن یمهر؟نم

نیا هک مولعم اجک الزا صا ! نیدروآ رد اجک زا هگید

هامیرپ درکن نوش کیرحت امش زورید ی هرخسم میمصت

دامتعا وت هب دیاب ارچ النم صا ؟ ننک تسین هب رس ور

یتح هامیرپ نوج تاجن رطاخ هکهب ییوت ؟ منک؟ناه



نوا هگم .. یدب سیلپ لیوحت ور همان نوا یتسین رضاح

مهم هامیرپ نوج زا هک هراد شوت یچ هدرم بحاص همان

تاجن تفده اهنت وت هک منک رواب یروطچ ؟نم هرت

! یرِوِس ردقنا همان نوا ظفح وت هک یتقو ههامیرپ

زاب دادرهم نیشام تسار تمس ِرد ثحبنام رجو نایم

یاه مدق دشواب هدایپ طایتحا اب شیومعرتخد شدعب دش.

دش: کیدزن تمسنام یا هتسهآ

! نیتشاذگ نوترس یور و نوبایخ ارسپ هنوتربخ _هچ

فاص درک.ملدابوا یمن اقلا مبلق ارهب یبوخ سح شندید

مریگب هدید ار شدوجو هکنیا نودب و مدرک یمخا . تسشن

هب باطخ یمدز جوم شرد دایرف ِدر هک ییادص نامه اب

متفگ: دادرهم

؟ یتخادنا هار تدوخ بندلا یچ هساو هگید _ونیا

داد: خساپ نم زا کالهفرت دادرهم

نم هارمه روز هب شدوخ ، مدنوشکن مدوخ بندلا _نم

. هنارگن ام لثم مه یلیاش هدموا



خرس شورخ و شوج رثا رب شوگانب ات دادرهم ی هرهچ

راب نیدنچ دشو کیدزن متمس یمدق دوب.دنچ هدش یشتآ و

ار متسد دنک.چم راهم ار شینابصع ات دیشک یقیمع سفن

تفگ: و تفرگ زیمآ تملا سم

سپ ور تتیاکش ورب ایب..ایب هاتوک یممنک تسامتلا نامرآ _

یمدق اب یتح ماوخ مینک..یمن یرتهب رکف وابمههی ریگب

.. میرایب راب ور ینومیشپ و ترسح رمع هی جک

زا ،لبق مدیشک یصرح رپ سفن و مدرک عمج ار میاه بل

یاه مشچ واب دمآ رتولج شیومعرتخد میوگب یزیچ هکنیا

: دیسرپ نم زا میقتسم یا هدش تشرد

؟ نیدرک تیاکش امش هگم _

نداد باوج دح ،رد متشادن وا زا یشوخ .لد مدادن یباوج

زیچ همه یایوگ متسد نورد ی هدنورپ . شمتسناد یمن مه

تفگ: هرابود گنر ویب تام نیلیاش دوب.

نک، رظن فرص تتیاکش .ایبوزا نامرآ ِدادرهم اب _قح

دیابن وت تسین هامیرپ صالح الهب صا تیعضو نیا



! ینک نوش  ینابصع

۲۷۳_ تراپ #

یا هدش تشرد یاه مشچ واب دمآ رتولج شیومعرتخد

: دیسرپ نم زا میقتسم

؟ نیدرک تیاکش امش هگم _

نداد باوج دح ،رد متشادن وا زا یشوخ .لد مدادن یباوج

زیچ همه یایوگ متسد نورد ی هدنورپ . شمتسناد یمن مه

تفگ: هرابود گنر ویب تام نیلیاش دوب.

نک، رظن فرص تتیاکش .ایبوزا نامرآ ِدادرهم اب _قح

دیابن وت تسین هامیرپ صالح الهب صا تیعضو نیا

! ینک نوش  ینابصع

بقع وهب تفرگ شچم تمسق ارزا یلیاش چم دادرهم ⇦



: شدیشک

یدیدج مدآ هکهب ینیب ،یم یدرگرب وت هرتهب یلیاش _

. میرادن جایتحا

دزو ود ود شیومع رتخد یاه  کمدرم نایم ینارگن

تفگ: هناچیپاپ

زا یراک دیاش منومب راذب ؛ منوتنارگن ، دادرهم منارگن _

. دموا رب متسد

دادوچپ ناکت یرس شروضح زا هلصوح یب دادرهم

درک: یچپ

منومدوخ ی هلصوح طیارش نیا وت هک ینیب .یم یلیاش _هن

. میرادن

هرهچیا ، تفر شتمس یمدق دش؛ رکفتم دادرهم ی هرهچ

درک: شزادنارب هنافاکشوم و درک قیقد

ریز هتفر هدش بآ راگنا مریگب یدر رسای زا متسنوتن _

تارج ینود ،یم متسین رسای یانتفر طبخ نارگن . نیمز

، ممتاح هتسدی و راد نورگن لد ،طقف هرادن ور یدایز طلغ



. یدوب هتشون همان وت ور نوش تاع طاال هک ییانومه

و شیوشت هب ور شیور و گنر و تفگ ار شفرح

!هآ شتانجو و لکش رسو نوچ ؛مه تفر بارطضا

تفگ: هدیرب سفن و درک سبح هنیس نایم ار شنیگنس

یمنننک،یم محر منود ،یم هتفیب انوا تسد یرپ مسرت _یم

یمنند.. شتلهم منوت

هلمج ی همادا روصت وزا دیزگ تدش ارهب شنهپ یاه بل

. دییارگ یدوبک هب ور شتروص ش

: دنابنج هار،رس هب رس یرتخد نوچمه یلیاش

یامدآ زا یربخ درو یمهش منیبب مدرگ  یمرب نم _یکا

عنم یشک تیاکش زا ور تتسود نیا مه ،وت تفرگ متاح

. هنوت عفن هب ینک

تفگ: هاتوک شراد شخ و هتفرگ یادص اب دادرهم

هی هگید هشوگ هی یرن مه ،وت یلیاش اه یشاب بقارم _

ینک. هباپ هگید لا جنج



دنام خسار شسفن هب دامتعا رد قرغ ی هرهچ هشیمه لثم

تفگ: و

سپ زا یممنوت متسین یتفلچ واپ تسد ، تحار تلا یخ _هن

مایب. رب مدوخ

هناشن ار هامیرپ هک ندوب یتفلچ واپ تسد هیانکشزا

یور نادند یقیاقد و مریگب دیدن مدرک یعس دوب هتفرگ

دنکوامارهبحلا ارمگ شروگ رتدوز هکلب مراذب رگج

دنک. اهر نامدوخ

درک،ور کیدزن هتسهآ متمس دادرهم نیلیاش ندش رود اب

زا مداد.لبق قوس یرگید تمس ار مهاگن و مدرک شرت

محازم رسوهلکی هرابود ، دنابنجب بل زا بل دادرهم هکنیا

دادرهم ارهب شدوخ نانز سفن دشو ادیپ یلیاش

تفگ: هتسهآ ریخات واب تفرگ یسفن . دیسر

شتایوتحم و همان نوا انوا درد هک مرادن کش دادرهم _

و تفرگ سامت تاهاب یسک انوا فرط زا انایحا .هگا تسه

یشکرس و یگدند هی اشهاوخ ، دنتساوخ ور انوم همانی

وت نتفگ هک یسردآ نک، شوگ ور نوشافرح بوخ ، نکن



شزرا همان نیا تایوتحم هک نک رواب ، راپسب ترطاخ

رس بالیی شلا ردبق ای یدب داب هب ور تدوخ رس هک هرادن

یبدآ. هرتخد نوا

سح بوخ و دوب هدروآ نابز هب تهارک هلمجشاراب هت

درادن شزرا یزیشپ شیارب یرپ یگدنز و گرم مدرک یم

یمدنز. ار یرگید زیچ ِزِج طسو ونیا

شیومعرتخد ندوب نم، لثم مه ،وا تفگن یزیچ دادرهم

دننز، یم گنچ کرچ تخر لدنام رد هک یطیارش رد ار

یمدرک. لمحت تخس ار

هبرضیا شمارآ هرهچیان ابنآ دید ارهک دادرهم توکس

مسبت دزواب دادرهم هناشی هب یدردمه ی هناشن هب

تفگ: یلاشا خوت

یمنهش. شیروط ومع رسپ شابن سپاولد _

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



۲۷۴_ تراپ #

رایتخا یب شهاگن مین درگ بقع نیح و تفگ هلمجشار

هک یهاگن درک، دصر مدوب هداتسیا دادرهم رانک هک ارم

اب ترودک و یکرچ ولد یگتفشآ و سرت سح نارازه

ما یناریو زور حلاو نمابنآ ،اما دیشک یم کدی دوخ

. مدروآ یمن رد شزا رس

، دیخرچ اپ هنشاپ یور دادرهم و تفر یتسار هب نیاراب

هاتوکرت نم زا یتناس جنپ راهچ اقیقد ، داتسیا ملباقم تسرد

چیه زور نم؛حلاو هنییآ ووا مدوب هنییآیوا دوب.نم

مک سفن و ناشیرپ و هتسخ ود ،ره دوبن یفیرعت مادکنام

. هدروآ

سمتلم ، دوبن یربخ شیپ تاظحل ینکارپ گنات و پوت زا

: دوشگ مه هدششارزا کشخ یاه بل هتسخ و

؟ یریگب سپ ور تتیاکش یاوخ یمن مزونه _



: مدیسرپ یباوج ره یاج

؟ یدب سیلپ لیوحت ور همان نوا یاوخ یمن یچ؟ _وت

ژداد. اسام شفلا خم تسد اراب شیوزاب

یمن نومرد ام زا ور یدرد سیلپ تسد همان نوا ندوب _

یرس هی ،طقف هدشن تبث شوت هک ینوشن و یدر هنک،چیه

هگا منوا ،هک ههامیرپ یهانگ ییب هرابرد فارتعا و ناعذا

زوق هشب نونظم هامیرپ وهب هنکن دانتسا همان نوا هب سیلپ

یمهش. زوق باال

: دیشک ولج ار شلکیه هنامیمص و تفرگ ار متسد دعاس

هک هشب یا هدنرب گرب هی دیاش هنومب ام تسد هگا _اما

مینک. قفاوت نوشاهاب

مدز: دنخزوپ یسپاولد جوا رد

زا یباسح درم ! دمدب تتلود حبص ات شاب ؟ قفاوت مودک _

یم ومین زور کی هراد هدشاالن مگ مرهاوخ ِرهظ زورید

یزیچ دوب رارق ،هگا تسین یسانلا دحا زا یربخ چیه هش

دوب. هدموا رد شادص اتاالن ناوخب ام زا



لصاتسم و تفرگ تسد هناچشارهب نم زا رت تمالمط

زا رت غورف ویب رتردک شا یگنر یاه مشچ ، دناخرچ رس

تفگ: و دیعلب هدششار کشخ قازب دوب، ینامز ره

،یم میتفرگن نوشزا یدر هگا هدب تلهم مهب حبص ادرف _ات

ممدوخ ال یممد،صا سیلپ لیوحت ور همان مدوخ مآ

یممینک. یریگیپ شهت یممآات تهارمه

هدز متام یور و گنر ، میتفر دادرهم نیشام تمس ود ره

و باوخ زورید زا مه وا یمداد ناشن دادرهم گنر ویب

: مدیسرپ دزو تراتسا ، هدرک مارح دوخ اررب کاروخ

؟ میرب _اجک

تفگ: و درک ورف شبترمان یاهوم نایم ار شدازآ تسد

یبراک هک مینوت ،یمن یدرک ور تتیاکش هک _وت

درک یم یگدنز هامیرپ هک یا یمیدق هلحمی میرب . مینیشب

ور شرامآ رسای یاقفر قیفر زا هشب دیاش ، میدرگب هرابود

. تفرگ

بورغ نامارخ نامسآ جنک رد هک یدیشروخ هب مهاگن



متفگ: دیمون و دروخ هرگ یمدرک

یمن رب هنوخ هب نم هشکب لوط حبص دوخ ات .هدش میرب _

زااپ کُش نیا مسرت ،یم تسین بوخ مردام ،حلا مدرگ

. هنوخ درگرب بش یدش هتسخ هگا ،وت هرایب شرد

تفگ: ناشک وهآ درک ولج و بقع ار هدند

ره دیاب درک هدنسب یمنهش هلحم نوا هب ،اهنت متسه _هن

. میزادنن اج ور یمهنک روطخ نوم نهذ هکهب ییاج

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

یا هرطق لقادح یمدش شاک دوب، ناماسبان و ینافوط مبلق

گنس منت مامت درک، یمن یرای میاه مشچ ؛اما تخیر کشا

 نادند هتسویپ مدیشک یم نورد زا هک یراشف و دوب هدش

ییوگ ، میدوب هدرک توکس ود .ره درشف یم مه ارهب میاه



رد یامار هدیروش بلق هکنآ یب نامز ، میتفر یم ارقهق هب

و تشذگ یم هنامحر یب ینامز ره زا رتدنت دریگب رظن

هب رگید یا هظحل تفر یم یخوش یخوش هک هیناثیا ره

یمدرک. هفاضا هامیرپ ندوبن

ار مهاتوک یاه نخان نتفر ،ورف مدرک تشم تفس ار متسد

یادص هب میادص ، مدرک سح یبوخ هب متسد تشوگ الی

کی ِیان رگید و دشاب هدیود اهرتمولیک هک یمدنام یدرم

: دشاب هتشادن ار هفاضا مدق

یمهش،ود زور ود مک مک هراد دادرهم یمهش ترواب _

؟حشلا تساجک مینود یمن هک هزور ،ود تسین هک هزور

هنشت هنشگ ای هدروخ یزیچ ؟رسحلاای... هبوخ

.. شندرک اهر شدوخ ایهبحلا دندرک شتیذا .. هدنوم

: میوگب ات مدنک ناج

هدنزسای.. _

دیود: کالمم نایم حلا ناشیرپ دادرهم

منک یم شادیپ مینک، یم شادیپ . نامرآ وگن _"ای"شور



مسق مدوخ نوج هشب،هب شیروط مراذ .یمن مروخ یم مسق

هی مراذ یمن منزب مه هب ور امدآ و رهش لک هدش مروخ یم

هشب.. مک شرس زا وم

هتسخ مداد، هیکت یلدنص یتشپ ارهب هدشما نیگنس رس

یاه  یگدنود زا رت هتسخ ، ینامز ره زا رت هتسخ ، مدوب

ار هامیرپ ندش ادیپ طقف سهلا،ملد دنچ نیا یاسرف تقاط

شدعب ، دوبن مهم میارب زیچ چیه رگید شدعب ، تساوخ یم

اهو تیلوئسم نیا زا هک ییاج متفر یم تساوخ یم ملد

هک ییاج متفر الیم یممدش،صا رود نکش رمک یاه  تبسن

نحل نایم هدز جوم .مغ متشاذ یم اج ارمه مدوخ یتح

تساوخ یم ملد یمدرک،اما شیر ار ملد دادرهم یادص

یسک اراب مشود یور نیگنس راب هدش مه کیراب یارب

ممارآ ان بلق یمک شیاه فرح هب دامتعا واب هدرک تمسق

مداد. یم یلست ار

و تشاد هگن یلیوط و کیراب ی هچوک سپ رس ار نیشام

دش. هدایپ

متخادنا ش هتفر رد راوهز و هدوسرف یاه هناخ هب یهاگن



: مدرک زیر مشچو

؟ یدموا ارچ اجنیا _

: دناشک هچوک لخاد و تفرگ ار متسد

نیااج زورید ، سانوم میدق نامتراپآ رت،نیااج شاوی سیه _

. میشکب یکرس هی هدیدن ور ام یسک .ایبات میدزن رس

هتسد . مداتفا شلا بند هب کیرات ی هچوک سپ نایم هناعیطم

نوریب شبیج زا هدز گنز و کچوک رد لباقم هک یدیلک

یارب یبسانم نامز اهتنم ، تخیگنا اررب متریح ، دیشک

دادرهم میتشاذگ نامتخاس نورد .اتاپ دوبن باوج وسلاو

هب ور شهاگن . تفرگ ارباال شرس هدز تهب یا هیناث دنچ

مشچ لباقم رد شدعب دشو کشخ هلپ باالیهار تمسق

ور یکی اهارودات هلپ اه هدز نج لثم نم رگشسرپ یاه

رد یولج و مدیود شلا بند هب هدز نونج . دیود هبباال

: مدیسرپ بوشآ لد نامتراپآ

؟ دادرهم دش _تچ

قرب یکیرات رد شا یگنر یاه مشچ ، تسیرگ یمن ارم



: دییاپ یم ار فارطا دزو یم

! هدوب اجنیا هامیرپ ، منئمطم ندوب هدموا اجنیا _

۳۷۵_ تراپ #

تهب یا هیناث دنچ دادرهم میتشاذگ نامتخاس نورد اتاپ

باالیهار تمسق هب ور شهاگن . تفرگ ارباال شرس هدز

نم رگشسرپ یاه مشچ لباقم رد شدعب دشو کشخ هلپ

نونج . دیود هبباال ور یکی اهارودات هلپ اه هدز نج لثم

بوشآ لد نامتراپآ رد یولج و مدیود شلا بند هب هدز

: مدیسرپ

؟ دادرهم دش _تچ

قرب یکیرات رد شا یگنر یاه مشچ ، تسیرگن یمن ارم

: دییاپ یم ار فارطا دزو یم



! هدوب اجنیا هامیرپ ، منئمطم ندوب هدموا اجنیا _

داد ناشن ار ورهار یباالی هتفرگ کرچ و درز غارچ ⇦

تفگ: هدیرب سفن و

تقو یلیخ ننک، شوماخ هتفر نوشدای ور غارچ نیا _نیبب

اتود یتح دوب،نم شوماخ نامتراپآ نیا یاه غارچ دوب

دعب اقیقد هدش روطچ ، مدوب هدرک کچ مه شیپ زور هس

. هداتفا قافتا نیا هزور ود یکی نیمه وت تقو همه نیا

دادو له دوب زاب یا هزاورد نوچ ارهک نامتراپآ رد

تفگ: و دنابوک شرگید تسد رد ار شتسد تشم دش. دراو

،ریغ هدوب رسای راک هامیرپ یدزد مرادن کش هگید _حاال

. تشادن ودمآ تفر نومتخاس نیا هب یسک نوا

متفگ: ددرم و مدرک نازیوآ یبل

غارچ هی یور اهنت یمنهش دادرهم میرادن هفاضا تقو _

درک. زاب باسح نشور

هرجنپ ولالی یور تسد یزوریپ نحل واب تفر رتولج

: تشاذگ



یمیگ؟ یچ ور زاب ور هرجنپ _نیا

وزُب دشوزیت مخ نیمز یور هتفرگن ار شلا وس باوج

و تسج نایم . تشگ ار نیمز فک ی هشوگ هب هشوگ

تفگ: هدرک قرع و دناخرچ متمس ار شرس شیوج

یور نیشب وناز راهچ ، نامرآ یداتسیا راکیب ارچ _وت

یم بش هراد هتقو رید نودرگب مشچ مه اهوت کییازوم

هش.

یچیه زا هب یچاک یلو متشادن هدوهیب راک نیا هب ینامیا

ووج تسج ار هناخ بجو هب بجو مه ونم مدش دوب.مخ

ار. خیلا یاه تنیباک و کنیس هناخزپشآ یتح ، مدرک

مزع یهاو زاتالش هتسخ و تشذگ نامز یعبر کی

یادص اب دادرهم هناخ زا جورخ عقوم . میدرک ندرک نتفر

درک: همزمز یمدمآ رد هاچ هت زا راگنا هک یا هتسخ

دنبب. ور سنلا یزاب هرجنپ _ورب

ماگنه ، متشادرب مدق هرجنپ تمس و مدز ار غارچ هرابود

ی هتخوس همین رتلیف هب ممشچ هاگآدوخان شلیر ندیشک



و مدش مخ نیمز یور درک. تباصا نیمز یور یراگیس

مدز: ادص ار دادرهم کوکشم

یم تدرد هب یراگیس هت نیا نیبب اجنیا ایب هظحل دنچ _هی

؟ هروخ

فک یور ارزا راگیس رتلیف و درک قیقد یهاگن دادرهم

و تسَش نایم هریتشار رتسکاخ . تشادرب یکییازوم شوپ

تفگ: و شمدیلا هبابس تشگنا

نومه هب قلعتم منیا هک هصخشم س، هزات شرتسکاخ _

دوب، هدموا اجنیا شیپ زور ود یکی هک هشاب هدوب یصخش

ایهن. هروخب نومدرد هب یراگیس هت نیا منود یمن اما

متفگ: و مدرب شتمس ار متسد

اجهب نوا دیاش یهاگآ هرادا یممرب ادرف نم هب _هدب

. هروخب نوشدرد

ما هدازیرپ #



يتداعس منبش #

شیاه مشچ ی هشوگ و درک رسوهت شتسد رد ار رتلیف

. دروخ نیچ هدنامورف و جیگ

هدش؟ یزیچ _

بیج هت طایتحا اراب رتلیف هلصاف وبال تفشآ رب میادص زا

داد. له شراولش

. سیلپ هرادا یربب تمد یم حبص ادرف هشاب . میرب _هن

هناور کیراب یاه هلپ تمس و مداد ارباال میوربا یات

یم مماشم هب ییاهوب دادرهم هدشی بلقنم مدش،زاحلا

خوسر شیاه مشچ رد یراگیس هت نآ هک یلا صتا ، دیسر

داد. یم یا هدش ناهنپ تیعقاو زا هاوگ یدوب هدرک

و درک اهر ار نیشام رد دادرهم میتفیب هار هکنیا زا لبق

رمک هب رداچ رت فرط نآ رد دنچ هک یناوج نز تمس

بآ ار ناشرد لباقم بآ ِگنلش واب دوب ،ودالهدش هتسب

هک یناوج ابیرقت .نز تشادرب مدق هناطاتحم درک یم یشاپ



دادرهم ندید یمداد.اب ناشن یا هدروخ یس،یسو دودح

هب هریخ ، دیشک رتولج ار شرداچ و درک تسار تماق

: دیسرپ یعفادت مخا اب دادرهم

؟ نیتشاد یرما _

ی هراشا اراب انوم نامتراپآ درک، فاص یا هنیس دادرهم

: تفگ نانک نِم نِمو داد ناشن تسد

دنچ دعب شتسار ، مینامتراپآ نیا یاه هنوخ  بحاص _امزا

نشور ورهار غارچ و زاب اه هرجنپ مدید میدموا تقو

یسک هزور ود یکی نیا وت اتراسج مسرپب متساوخ دوب.یم

؟ هشاب هتشاد ودمآ تفر نیااج نیدید ور

هریخ و انتعا ویب درک شهاگن جاو و جاه ناوج نز

تفگ:

_هن!

.نز دیشک بقع یمدق دیما دادوان ناکت یرس دادرهم

هب نتسب نیح رد اما ددنبب شار هناخ رد ات تخادنا تسد

تفگ: کیهراب



. ندوب هدموا هرآ هرآ ناهآ _

ادتبا ناوج ونز میدش کیدزن شتمس هدز تفگش ود ره

زیر یمشچ ، داتسیا فاص هرابود و تسب ار بآ گنلش

: دیایب شدای قیقد تایئزج ات درک

شیلبق یاهرجاتسم نومه مرظن هب ندوبن هبیرغ _یلو

. ندوب

تمس عیرس ونم دنام زاب ریحت و تهب زا شناهد دادرهم

: مدیسرپ و متشادرب زیخ نز

یلبقاه؟ مودک _

یم یگدنز اجنیا هک نسوسیلا مک رتخد ودات نومه _

سیخ یاه تخر نکلا ب مدوب هتفر بورغ مد بشید . ندرک

نوچ دوب، بیجع ممدوخ یارب شتسار منک، نوزیوآ ور

دندوب هدرک هیلخت ور نامتراپآ نیا انوا شیپ هام دنچ اقیقد

.. ارتخد نوا بشید ،یلو تشادن یا هنکس و

: مدیرپ دق مامت شفرح نایم

؟ ندوب یلکش _هچ



تفگ: نزکالهف

شیکی یلو مدوب هدیسرپن تقو چیه ور نوش مسا _واال

نوا یلو دوب یلبق رجاتسم هک دوب یدق هاتوک رتخد نومه

صیخشت کیرات ی هچوک وت عافترا نوا زا ور یکی

. مدادن

: مدیسرپ ناشیرپ و مدیشک مبل رود یتسد

یرِف و هتفشآ یاهوم رُپو همین لکیه ههاتوک دق _نوا

؟ تشاد

تفگ: و دیشخرد نز هاگن رد یقرب

یگدنز اجنیا هکبقال هزبس مشچ نومه ، هشدوخ نیرفآ _هرآ

شب و شوخ شاهاب هچوک رس یرپوس وت راب یمدرک،هی

هنک. یم راک یشیارآ یاه وتسنلا تفگ یم متشاد

: متخیر ورف

دینک، رکف رتشیب ادخ وروت ؟ دوب یلکش هچ یکی _نوا

. همهم یلیخ



درک: عمج ار شگنم و جیگ ش هرهچ

نوچ مه ور موناخ نومه ، مدیدن ور شتروص دینک رواب _

هک منئمطم ،یلو هدنوم مدای شتاصخشم مدوب هدید دایز بقال

. تشاد یدنلب دق یکی نوا

.او مدیشک راوید ی هشوگ ار مدوخ دشو تسس میاهوناز

: مدیسرپ دادرهم زا تسس و هتفر

؟ تشادن یدنلب هکدق انوم _

اه هدرمردام لثم نامتراپآ زا جورخ ی هظحل زا دادرهم

یزیچ مروخب مسق مدوب رضاح یتح و دوب هدز شکشخ

ار شدوخ روز دوب.هب هدینشن نز ینمونآ هملا کم زا

تفگ: هلصوح ویب دیشک نوریب تورپه نآ زا

! تسین هدنز هک انوم وت؟ _یچیمیگ

دوب. هدیرب زاعملاومدآ مدامتعا

؟ هدوب یزاب منوا گرم دیاش ینود یم اجک _زا



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۷۶_ تراپ #

رس ار یعطقنم یاه سفن دادو شدوخ هب یناکت هرخ باال

داد.

. هدرک توف هک منئمطم . دوبن یزاب انوم گرم _هن

دادرهم نمو موهفمان یاه  تبحص هب جاو و جاه هک نز

مشچ وردحلا دیشک دوخ تمس یمک ار یمداد،رد شوگ

تفگ: ندناخرچ

نآ ره هنکمم وت، مرب نم نیرادن یراک هگا نویاقآ _

هشب. رسدرد ماوخ .یمن هسرب رس مرهوش

رد نینهآ ی هبل نتفرگ اب دادرهم ددنبب تساوخ ارهک رد



: دیسرپ عیرس دشو عنام

یرتخد ودات .نوا نیدب باوج مه ور هگید وسلا هی _طقف

؟ نتفر اجک نیدید بشید هک

تفگ: ودنت درک جک یبل لیم یب

اب دوب هدش کراپ هچوک طسو تمیق نورگ نیشام _هی

نیسرپن نیشام لدم و گنر زا یلا وس ،هتبلا نتفر نومه

. تسین مرطاخ یزیچ هکهبوهللا

دادرهم دوب هدش جراخ نز ناهد زا هک یتمیق نارگ نیشام

ناش  نیشام هاگشیامن تراک درک. لبق زا حلارت هتفشآ ار

: تفرگ مناخ نآ لباقم و درک جراخ شبیج ار

هت هارمه هرامش نوا دشاب یربخ مزاب هگا اشهاوخ _

. ظوفحم مه نوت قلتشُم ، دیریگب سامت نم اب تراک

دادرهم تسد زا تراک هلصاف دزوبال یزومرم دنخبل نز

. تسب ار ورد دیپاق

: مدرک اوجن نارگن ولد ،مغهدز میتسشن نیشام نورد



. ندوب هدروآ اجنیا ور مهامیرپ ، هدوب اجنیا زورید هامیرپ _

: دیزرل مبلق

؟ شنَدرب اجک بشید ینعی _

نیا وت مناد .یمن تفگن یزیچ و تخادنا هار ارهب نیشام

یاه هچب رسپ لثم هک دوب هدش شگرم هچ تعاس کی

دوب. هدش ریگ هشوگ و زومرم راکاطخ

ار شتسد ، دورب لحم یلصا نابایخ تمس هک دز امنهار

متفگ: و مدیشک هتسهآ

میرب دیاب رهش تمس نک،ورب لو ور لحم دادرهم _هن

میدب. شرازگ ور هامیرپ ندش هدید و نامتراپآ نوا هیضق

داد: باوج کشخ و درس

. سیلپ شیپ یممیر حبص هک _متفگ

و مدز دروبشاد یور یمکحم ی هبرض هداد فک زا نانع

: مدیسرپ کوکشم

یم یشُک تقو یراد ارچ دادرهم هدش تگرم _هیچ؟هچ



؟ ینک یم نوهنپ مزا ور یراد یچ ینک؟

ندش دنلب دادواب یبات و چیپ ار نامرف یخزرب دادرهم

زا رتدنلب درک. فقوتم ار نیشام اه کیتس ال غیج یادص

دز: دایرف نم

وت هامیرپ هک یدینش ایوت؟ منک یم یشُک تقو مراد _نم

لحم نیا وت دیاب حبص ات هدش ام ینعی ؟ هدوب لحم نیا

تقو .نوا تفرگ شزا یدر هی هشب هکلب مینزب ود گس

یراد راظتنا مهفن نوبز یاه هچب لثم طیارش نیا یوت

میگب رهش تمس میدرگرب کله کلِه و مینک لو ور نیااج

 یگدنز و راک یبش هفصن انوا ینک یم رکف ؟ مینَم دنچ

؟ یرپ بندلا نتفا یم یمننک لو ور نوش

نایم ،یمنمناد متفرگ یزاب هب متسد نایم ار رد هریگتسد

دادرهم هب تبسن دیدرت و کش یتخبدب و یگریت همه نیا

نامرف هب یا هبرض هلصوح دوب.یب هدییور ملد رد یِک

: مدیلا یان هدیشارخ یادص واب مدز

میرب مزاب . ینود صالحیم هک یمنهج ره ورب بخ یلیخ _

تسد یدیدج عوضوم دیاش ، رسای ی هزاغم تقورس



دش. نومریگ

و هدیجنر درک. شوماخ ار نیشام و دناخرچ ار چییوس

تفگ: روخلد

هتعاس ود یکی ، میایم دید هب رتمک یروج نیا میرب هدایپ _

یبجاو یلیخ راک هنوخ مرب دیاب مینک.نم مومت ور نومراک

.. مراد

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۷۷_ تراپ #

نانچ مه یلو دوب هتفرگ ار منت ناوت مامت یگتسخ و باوخ

تسد . مدرک یم تمواقم هدش رامخ و خرس یاه مشچ اب

مدیلک یتخس وهب مدنارُس مبیج لخاد ما هدش تخرک یاه



نایم .زا مدناخرچ لفق لخاد و مدرک ادیپ مبیج ارزا

ی هبل ور قمر مدش،یب در طایح یهایس و یکیرات

نآ ندرپس . مدوشگ ار شبآ ریشو متسشن گنر یبآ ضوح

هب بش یاه همین نآ رد بهتلم و دولآ باوخ تروص

ات مدوجو ی هنامیپ دوب،اما ضحم یگناوید درس بآ ِتسد

زا دش اهر و درک یمندشخیلاشا هروج چیهو دوب رپ هبل

. یندشن مامت سرتسا مغو نیا

و دوب هدمآ رد نایلغ هدعمماهب نورد یزیچ زور مامت

ریز ار یا هدنهدرازآ درد هدعمما ی هچیهام ندش وور ریز

یور هک هک بآ تارطق ِیکنخ دوب. هتشاذگ یاج رب مغانج

هک یدرس همین میسن اب هارمه دوب هتسشن متروص و اهوم

تمس و درذگب منت زا یزرل دش ببس دیزو یم بش همین

و مدیشک نوریب ارزااپ میاه یناتک هتسهآ . مزیرگب هناخ

شرس ریز ردهلا اجنامه مردام مداد. اج یشفک اج لخاد

هدرب شباوخ طایح هب ور نارگن ولد هتشاذگ یتشلا ب

، مدیشک شتروص هب یتسد و متسشن شرانک ادص دوب.یب

ار ،وتپ دیشک یم سفن هتسهآ و دوب بوخ حشلا ارهاظ

مدوخ قاتا تمس یمرن یاه مدق واب مدیشک باال شیور



اویش یاه  سابل و هلیسو ، مدرک سمل ار قرب دیلک و هتفر

و دوبن شدوخ زا یربخ اما دروخ یم مشچ هب قاتا لخاد

یمک منهاریپ هقی تمسق دوب. خیلا هرفن ود تخت یور

نامه و مدیشک نوریب منت زا هلصوح دوب،یب هدش سیخ

شیپ مرکف . متفرگ ار متروص ومن مدرک هلا چم تسد رد ار

هبوا ندرک رکف و ینارگن یارب یناج رگید اما دوب اویش

هنییآ هب مهاگن دوب. هتفر شردام هناخی دیاش ، متشادن زین ار

رهش درم نیرت هتسخ زا زیگنا تقر یریوصت ، دروخ هرگ

یوم رات دنچ ی هراظن درک، یم یجک ناهد هنییآ لد رد

میارب دندرک یم ییامن خر هقیقشمیاه یور هک مه دیفس

هتسخ ریوصت هب دوب هدشن دوب، تدماه ، تشاد یم یگزات

دیفس یاهرات نیا مناد ،یمن موشب هریخ هنییآ رد شیوخ ِی

ارم هتقو دنچ نیا نایاپ یب یاه  یتخس ای متشاد لبق ارزا

یناوج یاهزور معط زونه و هتخادنا وحلا زور نیا هب

. مدوب هدش هدرم ولد ریپ نینچ نیا هدیشچن ار

و رود یشوخلد مدز،هچ یدنخلت و مدش رود هنییآ زا یمدق

مه رگید سلا ؛دنچ دراد هگن مناوج زونه هک متشاد مرب

نیا رگم ، مشکب شود ارهب ناقفخ و انگنت نیا دوب رارق



و هدز تشپ زا رجنخ تبون هب مناکیدزن کت کت هک دوبن

و ردام و ردپ ،زا دندرک یم ملبق زا رت هلا چم راب ره

و دوبن هار هب رس هک یرهاوخ ات هتفرگ مقیفر و تسود

زونه هک هچبیا نیمه یتح و دوبن هارمه هک یرسمه

دوب. هدز ار یراگزاسان یانب هدماین

مدز، رانک ار شیاه سابل ، مدوشگ ار روآرد باالی یوشک

ممشچ هب یدیفس ترش ،یت متشگ یم یکنخ ترش یت بندلا

و مدیشک نوریب حلا یب وشک لخاد ارزا نامه ، دروخ

سابل هکالی یگنر دیفس تکاپ ، مدرک شترپ تخت یور

فک تکوم یور دشو هدیشک شهارمه دوب هدرک ریگ

. داتفا

ار شفرط ود وره متشادرب ار تکاپ مدش، مخ

 یگتسخ رب یواکجنک دوب، هتشونن شَیور یزیچ . مدناخرچ

ار راهچآ ِذغاک هبلی میاه تشگنا کون واب دیبرچ ما

ار میاه هتشون ارهب مرگشسرپ هاگن و مدیشک

. مدوب هدیباوخن هک یمدش تعاس نیدنچ . متخود



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۷۸_ تراپ #

یلیماف و مسا لودج لوا فیدر ، دندید یم رات میاه مشچ

و هاگشناد مان مه موس و مود فیدر دوب هتشون ار هامیرپ

نیا مدروآ یمن رد ،رس مدوب هتشون ار یا یلیصحت هتشر

روکنک رد هامیرپ ینعی ، دنتشاد یموهفم هچ هریت طوطخ

مدرب دای ارزا شندش مگ یتاظحل یارب ؟ دوب هدرک تکرش

لوغشم دوخ ارهب منهذ و رکف مامت قرو نیا یامعم و

درک.

فیدر ،ریز مدرک وور ریز یمهرد راکفا اب ذغاک هرابود

ممشچ هب یا یبآ راکدوخ اب هامیرپ طخ تسد لودج یاه

زا ،ملد مدیشک ینیگنس ،هآ مدیشک شطخ ور یتسد ، دروخ



ار شلمحت ، هتشون هچ مناوخب متساوخ .یمن دیزرل شندوبن

؟ مدروآ یم بات ؟ متشاد

یب یا هنادرم و جمس کشا هرطق هدناوخن ار شیاه  هتشون

در ذغاک نامه یور و تسشن ذغاک یدیفس یور اوه

کلپ تشپ ، مدرشف مه یور داد.یبل ناج ادص ویب تخادنا

دوب: هتشون دوب، هدش سیخ میاه

و مدوخ طقف اما مدرک تادص شاداد هشیمه ، یشاداد "سالم

، یتشادن ور ردارب مکح اهنت یارب وت هک مینود یم تدوخ

هک.. ییاباب نومه ، یتفرگ ور ماباب یاج مارب وت

دوب: هتشون هلصاف دوب،اب هتشاذگ نیچ هطقن

نماب هک مینود یم تدوخ و مدوخ طقف ،اما یدوب شاداد "

نیا تمرح راب نارازه ماه یمحر اهویب یمهفن مامت

ور تدرد رپ بلق راب رازه و مدرک دگل اپ ریز ور هملک

یرهاوخ تارب تقو چیه و یدوب مشاداد ...خآ... مدرشف

مدش درد هشیمه .. یشاداد مدشن تدردمه تقو ..چیه مدرکن

هنهکتا.." یاه مخز یور یرجنخ و



یب ما هرجنح دوب، هدش تفس میولگ بیس دوب، هتشون مزاب

منت یاه  هتخای یمامت هتشون هک هملکیا .ره تخوس یم ناما

اب یبیجع یزاب شرتسکاخ و دنازوس یم کت هب کت ار

.. تفرگ یم رس مناج همتتی

: مدرک رارکت یکاندرد یولگ اب

..وت مرانک .. هظحل نیمه .. یدوب شاک .. هامیرپ یدوب شاک _

یاهوم نوا شزاون و دوب ماهاپ یور ترس .. مشوغآ

اهو یگنتلد همهی یور دیشک طبالنیم طخ تگنشق

نوریب هنیسما زا تقو چیه هک یا هتفگان یاهدرد

رُغ ونم یداد یم مرازآ وت ایند واتهت یدوب شاک دزن...

.. مدیرخ یم منوج هب ور تدرد اما مدرک یم رُغ

ذغاک یتفس و یدیفس ، مدیشک بقع هگرب یور زا ور مرس

تبحص دنلب ردقچ دوب، هدش کورچ ماه کشا  یروش اب

وهب مدز هامیرپ هکهب ییاه فرح مدیمهف ،هزات مدوب هدرک

. دیچیپ یم قاتا توکس وت تشاد دیسرن ششوگ

هدشن مومت شاه  هتشون زونه متخادنا ذغاک هب یهاگن هرابود

، دروایب هچبالیی هدنام او لد نیا رس تساوخ یم دوب؛زاب



دوب: هتشون مه زاب

هکنیا دوب؛هن میگدنز زور نیرت  گنشق و نیرتهب زورما "

،یلو دوبن ،هن هشاب موزرآ نیرتگرزب هاگشناد وت یلوبق

ور یسک وت ریغ دموین دوب.ملد هک وت یوزرآ نیرتگرزب

. هئوت قح طقف و طقف یداش منک،نیا کیرش یداش نیا وت

وت ترسح و یتحاران هکاب یزور یمنهر مدای مزونه

ور میشوخ ور، مینووج یاهزور مامت هک یدنوخ مشوگ

یارب هک مدرک مورح .. هامیرپ یشب مناخ وت هک مدرک مورح

وت ..اما هاگشناد یرب وت هک مدرک مورح .. یشب یسک تدوخ

ملد هب ترسح زیچ همه هب ندز اپ تشپ و تنتفر اب

مدیمهف یم بوخ ،ونیا یتشاذ یمن تنم زور ..نوا یتشاذگ

تقح یداش نیا یگنودرم و یگتشذگدوخ زا همه نیا دعب

تلد هب ترسح ملا حشوخ .. نامرآ ملا حشوخ دوب..

ور داوم یتخبدب و تبیصم رازه هکاب ملا حشوخ ... متشاذن

دروخ نم هب تمشچ راب ره هک مدرک کرت .. متشاذگ رانک

⇦⒮.. هزوسن تلد هشوگ هی



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

و فعض ، مدشن لوبق یبوخ هاگشناد و هتشر منود ⇦یم

منک..اما راکهاش هک دادن جملا داوم کرت دعب یرامیب

زا یکی متسنوت منم هدش هک مه راب کی یارب نیمههک

شزرا ایند ایند مارب منک هدروآرب وت گرزب یاهوزرآ

نیرتهب یوت دشرا هساو یممد لوق میشاداد ِنوج ،هب هراد

مشب یرتخد شدعب یممد مش،لوق لوبق نارهت یاه  هاگشناد

مراد تِسود .. یرایب نوبز هب راختفا اب ونم مسا هشیمه هک

دایز.." یلیخ .. نامرآ

و لوط راب دوب،دنچ هتشونن یزیچ رگید دوب. هدش مامت

ار شتشاددای هک ینامز ،ات مدرک زادنارب ار ذغاک یانهپ

شرطع راگنا دوب، مرانک مه زونه مراگنا ، مدناوخ یم

هک شیاه  هتشون ،اما دیچیپ یم ینیبما رد اه یکیدزن نیمه

و دیشک مخر ارهب شندوبن مه زاب قاتا مجح مامت دش مامت

مسیخ یاه .بل دیچیپ منت رد قاتا ِناتسبات طسو یامرس



یور عملا یاه مغ مامت و دناشن شطخ تسد یور یا هسوب

،بل مدروآ باال متروص کیدزن ار ذغاک درک. ینیگنس مبلق

نوج ،هب مهامیرپ یدروخ مسق منوج ؛هب دیبنج ، دیزرل میاه

ور تمسق ، مشیپ یمیآ هرابود ، یدرگ  یمرب ،سپ تیشاداد

ور تهاگشناد وت یلوبق ترسح هگید هن..؟ ینکش یمن

.. مرادن

مدز: هفخیا وقه هتسشن وناز راهچ نیمز فک

؛ ییوت نم یگدنز ،دیما هامیرپ مراد ور تدوخ ترسح _

. یراذن ملد هب ور تترسح

زونه ، مدنابسچ مراد من تروص هب لماک روط ارهب ذغاک

ار "دوب،ملد شیگدنز زور نیرتهب " دوب هتشون هک یا هلمج

رد اتدبا یلا حشوخ ونیا تشگ یمن رب دنکن ، دنازوس یم

.. تسب یم خی شکچوک لد

شرکف یتح ، مدیزگ ار یمبل هشوگ ، مدرشف مه یور کلپ

. تفرگ یم ار مناج ارمه

یتقو و مدیشک ما یناراب تروص یور ار متسد یانهپ



رد لباقم میور شیپ ار اویش ی هدیسرت ِتماق مدروآ نییاپ

هشوگ دمآ، یم مرانک رتمک دوب هتشگ رب هک یتقو مدید،زا

یم هانپ دوب اههکخیلا قاتا زا مادک وره دوب هدش ریگ

مشچ ولج یرادگ هاگ مردام یاهدنلورغ ِروز وهب تفرگ

یمن تبحص یا هملک یمندش روبجم یمدشوات یباتفآ

،ِیان دندوب هدش مساپسا راچد المت ضع دمآ.مامت رتولج درک،

و تشاذگ شناهد یور یتسد هدز تشحو . متشادن تکرح

،هب دومن یم لبق زا رت هتسجرب یمک مکششهک ابنآ

هب دنت دنت ار شیاه وبل تسشن ملباقم نیمز یور یتخس

وناز یور و درک شرت  هتفشآ نم یتکرح .یب تفرگ نادند

ن هدیرب سفن داد، ناکت ار هناشما و دیشک ارباال شدوخ

دیلا:

یفرح ادخور ؟وت یمینک هیرگ ارچ ؟ نامرآ هدش _یچ

هدش؟ یربخ نزب

زا باتش اراب ذغاک و دنامن مباوج رظتنم دوب، ناساره

: دیشک متسد

الل.. منوبز ، هتشون ذغاک نوا وت ،یچ منیبب نم _هدب



وا یاه مشچ ی هشوگ زا یکشا هرطق دشو دوبک شتروص

وبل تخادنا ذغاک یاه هتشون ور یتام یهاگن . دیکچ مه

دز:

،بال هتشونن یزیچ هک وت نیا نامرآ یدرک مرمع هفصن _

.. یرپ رس یی

مهاگن نارگن دادولد تروق هلمجشار یقبام

تخت ی هبل ارات مدوخ روز دوب،هب هدش کشخ میاهاپ درک.

: مدناشک

؟ دوب هدرک تکرش هاگشناد یرپ _

دوب.ریز بیجع مه مدوخ یارب هگرما مبوود یادص

زونه ، تسشن مرانک مه ووا تساخرب ، تفرگ ار شمکش

دوب: نارگن شنحل

درک،یلو یم تکرش روکنک وتکالس مشچ زا رود _هرآ

هدش؟ لوبق هنک، تریگلفاغ هک تفگن یزیچ

دز: میادص .مرن مدیشک یترسح ،هآرپ مدادن یباوج

؟ نامرآ _



: دیسرپ هرابود

؟ بش تقو نیا ات نیدوب اجک هدش؟ یروط _

دوب: کشخ میولگ

بش اجک هامیرپ منود یمن زونه ، هدشن یربخ مزونه _هن

. هنوسر یم رحس هب ور

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۷۹_ تراپ #

، تقو دنچ دعب ششوجدوخ تکرح ، تفرگ ار متسد هتسهآ

نیا دوب،اب مارآان شدوخ دوجو دوب. بیجع شدوخ عون رد



درک: همزمز هتسهآ حلا

. شاب مورآ _

مداد. یاج هجنپمیاه نیبام ار شدرس یاه تشگنا

درک،هی یم یگدنز هک یا یمیدق ی هلحم میدوب هتفر _

، هدوب اجنوا هامیرپ زورید دش، ادیپ مه نوشن درو یرس

. دوبن یربخ زورما یلو

: تفرگ مجح زاب مضغب

بحاص نومه رسای یاتسود اب بش همین ،ات دوبن مهامیرپ _

رضاح دادرهم یتح میدرک دیدهت ، میدرک الط تخا شیلبق راک

هک ندموین رقُم مودک چیه اما هنک برچ ور نوش لیبیس دش

نم دوز حبص ِرارق .حاال میتشگرب خیلا تسد مزاب ، ندموین

یمهر مه دادرهم مدب ور بشید تاع طاال یرتن کال مرب

یدید . نشاب هدرب اجنوا ور هامیرپ دیاش تفگ یم هک ییاج

یلیخ دوب لا حشوخ یلیخدوب هتشون دوب، هدش لوبق هاگشناد

شاک یمداد، ور شسردآ شاگشناد یلوبق ربخ یاج شاک ،

،رخآ دیسرت یم یکیرات ،زا مدرک یم شادیپ االن متفر یم



هی هشن ضیرم یمهش، درس یلیخ بشاه یضعب هنوتسبات

ثعاب تساوخ یم مولوچوک رهاوخ یدید ؟ اویش تقو

رانک ور ردخم داوم و درک هدارا یدید هشب، مراختفا

اویش هدرگرب دش،دیاب وجشناد شدوخ هساو یدید ، تشاذگ

وراب شیلوبق یلا حشوخ ترسح ماوخ ،یمن هدرگرب دیاب

هب.. شدوخ

: مدرک رت نابز اراب مبل

یاه مشچ اب ،دیاب هروخ یم مدرد هچ هب شیلوبق ربخ _اهنت

یاه مشچ اب ،دیاب هدرگ  یمرب یمهرو هاگشناد منیبب مدوخ

.. منیبب ور شندش سورع مدوخ

شتسد ود ره فک ،اب دیزرل هوهقشیا یاه مشچ کمدرم

زارد کشت یور درک مکمک دادو له بقع ارهب هنیسما

یاه ،مژه تشاذگ مراد بت ما یناشیپ یور یتسد . مشکب

دوب: هدش سیخ شگنشق

نک یعس ، نامرآ باوخب ، هدنوم حبص ات یتعاس دنچ زونه _

هک هرتشیب زور هنابش یمیش،هی نوغاد یراد . یباوخب

هدرگ یم رب هراذب تاهنت هامیرپ یمهش هگم ، یدیباوخن



، نامرآ نکن دوبان ور تدوخ ادخوروت ، منئمطم نم تشیپ

ور یروجنوا قاتا وت مدموا هظحل هی مسرت یم یلیخ نم

رکف دوب هدنومن تتروص هب گنر و یدوب هداتفا وناز

.. یدرک هتکس هظحل اللهی منوبز مدرک

.نیا تخوس یم شیارب ،ملد مدیشک مدوخ تمس ار شتسد

یمدش، وبآ تخوس یم ام یاهدرد یاپ اپهب هتقو دنچ

: مدرک اوجن روز یمندشهب جراخ میولگ زا ادص

میگدنز لوا تبیصم یمنهش،نیا یزیچ مزیزع سرتن _

مدش. تفلک تسوپ هگید ، تسین

درک،نت طسبنم ار شدوخ شتسد ندیشک ی هطساو هب

مبلق یور ار شرس و درک اهر هنیسما یور ار هتسخشا

یمدرک، ممارآ ینیبما رد شیاهوم ِرطع ندش ،رُپ تشاذگ

: دیسرپ هتسهآ دادو ناکت ار شرس

ردق نیمه دوبن مزا یربخ ، زرم وت منم هک یتقو نامرآ _

؟ یدوب نوغاد و هتفشآ

متفگ: و مدرک شزاون ار شتخَل و یمشیربا یاهوم



؟ هیلا وس هچ ،نیا مدوب مه وت نارگن هک همولعم _هرآ

: تفرگ باال متروص تمس ار شرس

.. میگدنز و گرم هگید هک یتفگ ، تفگ یم باتهم _هخآ

: متشاذگ شبل یور تشگنا

هک تینابصع و اوعد نک.وت شلو ور باتهم فرح سیه _

دننک. یمن تاریخ اولح

تاساسحا واب مدرشف مناوزاب نایم ار شفیرظ یاه هناش

: مدرک چپ چپ سح رُپ ما هدرُم

یتسین مه نوا زا رتمک یشابن هامیرپ زا رتزیزع _

هی لثم نومولوچوک نوا اب میگدنز وت تتشگرب ، ملدزیزع

دوب. هزجعم

درک: همزمز و درب ورف مشوغآ رد رتشیب ار شتروص

مگ لثم دشن، یربخ مزا هک ینومز منک یم رکف یتقو _

یممش رفنتم مدوخ زا یدوب رارق ویب هتفشآ هامیرپ ندش

... مداد ترازآ یلیخ ،نم نامرآ



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۰_ تراپ #

درک: همزمز و درب ورف مشوغآ رد رتشیب ار شتروص

مگ لثم دشن، یربخ مزا هک ینومز منک یم رکف یتقو _

یممش رفنتم مدوخ زا یدوب رارق ویب هتفشآ هامیرپ ندش

مداد. ترازآ یلیخ ،نم نامرآ

: مدرک همزمز هاتوک ، متشادن ندز فرح وحلا سح ⇦

. یتسه االن هکنیا ،مهم تشذگ _

دش.بشلا ادج ما هنیس یور زا شرس دزو یخلت دنخبل



ار هیکتشا و تفرگ شوغآ ارهب تخت ی هشوگ کچوک

و تمیمص نیا هک متشاد ار شراظتنا داد. راوید هب

. دشاب هتشادن یدایز رمع یکیدزن

لیاح کشت و مرَس نیبام ار مجنرآ دوب، رکپ هرهچش

: مدیسرپ هتسهآ و متشاذگ

؟ یدوب رادیب اتاالن _ارچ

ارزا شتسد دوب، هدش رترغ ال یمک لبق هب تبسن شتروص

تفگ: رکف قرغ و تشادرب هناچش ریز

گنت مه هامیرپ یارب ،ملد مدوب تنارگن درب یمن مباوخ _

. منزب شقاتا هب رس هی متفر دوب هدش

ار مدنخبل مدز، یدنخبل منورد رد رو هلعش مغ مدوجو اب

هریخ منامشچ رد هکنیا نودب شدعب هیناثی دنچ و دیدن

تفگ: نانک نِم دوش،نِم

. هیبوخ یلیخ رتخد مه سگرن نامرآ امگ _یم

و متشادرب مرس ریز ارزا متسد ، مدیشک یهاتوک ی هزایمخ

مداد: خساپ لیم ،یب مدیشک زارد زاب قاط



. هیبوخ رتخد _هرآ

تفگ: ریخات اب یمک . دوبن ،مارآ شتوکس هرهچشربخالف

یمندآ. شدب مه وت زا رظن _هب

ره منک،هب کرد فرحشار موهفم هک مدوبن یتیعضو رد

فاص و مدرک عمج کشت یور ارزا ملکیه دوب هک یتنم

شلیوحت ینامیپ رپو .مخا شلباقم تسرد ، متسشن میاج رس

: مدیرغ و مداد

؟ تروظنم _

ی هسفق دنکو هلا چم ار شدوخ یمک دش بجوم مدنت نحل

وهب دیدزد ار شهاگن دنک. تکرح نییاپ شهبباالو هنیس

تفگ: یتخس

.. مدوبن نم زور هی _هگا

: مدیرپ شفرح طسو سوبع

ابنیش؟ زور هی دیاب _ارچ

عمج دیشک یم هک یباذع و یتحاران طرف ارزا شتروص



دش:

. یهاوخن ترانک ونم تدوخ مدیاش ، یتلع ره هب منود _یمن

روسج اما هدیرب و تشاذگ شمکش باالی تمسق ار شتسد

: دیبنج شیاه بل

هی هگا مگب متساوخ رهحلا ،هب تسین شتقو االن منود _یم

هچبتا ندوب ردام تیح صال نم هک یتفرگ میمصت زور

منود ،یم هدامتعا س.لباق هنیزگ نیرتهب سگرن ، مرادن ور

نیا یراد هگن و تیبرت ِسپ زا منود ویم هنک یم لوبق

یمدآ. رب هچب

هک یکشا زیر تارطق اما دشاب یم مکحم یمدرک رهاظت

رب دوب یدییات ،رهم دروخ یم رُس شمشچ ی هشوگ زا

متح دوب،هب یرگید نامز تمالیششا.رگا ِینورد راتخاس

مشچ رد هک ینزُح اما دیوگن گنفج هک یممدز داد شرس

یم واپ تسد هکابنآ ینارحب و هدز جوم ش هدیشک یاه

دوب. هامیرپ ندش مگ ینکشرمک نامه دزهب

هبترم نیدنچ مدش، شکیدزن رتشیب و مدرک عمج ار میوناز



: تسشن ششوگ ریز متسد و مدیشک قیمع سفن

تدوخ هکاب یدید نم زا یچ ؟ اویش هدش تگرم _هچ

یمهش مه تدوخ زا رتهب ینیزگیاج یدرک باتک باسح

ردام هکهی ممحر ویب لدگنس ردقنا نم ینعی ؟ درک ادیپ

هکات مرصنع تسس یدایز هکنیا ای منک ادج هچبش زا ور

؟ هرپب زره هگید یاج منید لدو هروخب یقوت هب یقت

یرگید صخش باختنا هب رارق دوب، تندرک کرت هب رارق

نیا یدوبن هک سیلا جنپ راهچ نومه وت شاب نئمطم دوب

یم لماک ی هداوناخ هی میراد هناالنهک مدرک یم ور راک

میش.

قفوم ردقچ ،یمنمناد دشاب هدرمش و مارآ نحل مدرک یعس

راگنا ، تخیر یم کشا هتسهآ مه زونه اویش یلو مدوب هدش

اه یتحار نیا هب دوب هدش هتشابنا شلد یور هک یمغ هوک

یمندش. کبس

میولگ کاندرد یاه  ضغب رش زا هک یمندش هقیقدیا هد

رابنیا و تشگرب اوق مامت مهاب زاب هک مدوب هدش تحار

دس ار سفنمیاه تشگرب و تفر هار ینامز ره زا گنسرت



درک.

یمن میاه یزوس لد نیا فیرح یممدش هچ ره فیرح

و مدیشک دوخ تمس ، متخادنا شندرگ تشپ یتسد مدش.

و تخوس یم نامهاجهک مداد؛ اج میولگ ریز ار شتروص

یمدرک. نایغط

هتقو دنچ نیا یاهدرد و مدرک شزاون ار شرمک مارآ مارآ

دش: ییاشگ هدقع

یتح اویش، راین نوبز هب ور فرحاه نیا تقو چیه هگید _

ور سک چیه تقو چیه .نم تسین گنشق مه یخوش هب

رمع یمنمرآ؛ات مرسپ گنشق نامام یاج یمنمرآ، وت یاج

! مراد

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



۳۸۱_ تراپ #

ندیلا: فیعض دشو هفخ قهش قه مشوغآ رد هدش لح

. یلیخ .. مسرت یم یلیخ ممگ. رد ،رس نامرآ مجیگ _

شزاون وهب مدیسوب ار شیاهوم یور هنارگ  تیامح

مداد: همادا شرمک

؟ یسرت یم یچ _زا

: دیزرل هاتوک شفیحن هناشی

یم هچب نیا ِنتشاد تسود ،زا مسرت یم تنتشاد تسود _زا

مسرت یم ندش هتسباو ،زا مسرت یم تندش کیدزن ،زا مسرت

شوت هکاالن یمرگ یاج نیا هب ندرک تداع زا یتح ،

،ملد منکن رکف یچیه هب داوخ یم ،ملد مسرت یم متفرگ هانپ

دای زا ور تنتشاد تسود منکو رارف مدوخ زا داوخ یم

. مربب



! مدیسرپن . مسرپب ار شتلع دوب رظتنم دز، سفن سفن

یمدش. خیلا دیاب هدش روط ره بشما ، تفگ یم دیاب شدوخ

یگب ، یاوخ یمن ونم هگید یگب و یایب زور هی مسرت _یم

ال ،صا یایب رانک ما هتشذگ اب یتسنوتن هک یگب مرب، دیاب هک

. مرادن ور ندش ردام تقایل نم هک یگب

درک: زاب رس شضغب هرابود

یتح ،نم نامرآ منک یمن رارف تدوخ و مدوخ زا اهنت _نم

یدایز منک،هگا یم رارف مه ههام شش جنپ نینج نیا زا

، مرادن شزا یقح هک یگب یایب زور وهی مدنبب لد شهب

یمنمش. اپرس تقو چیه هگید زور نوا دعب

! دیراب و دیراب و تفگ هدیرب هدیرب ار شیاه فرح

ینامز ره زا رت وخلت مداد ژ اسام هفقو یب ار شرمک

: مدیدنخ

ور یکی یداد حیجرت هک دوب تامهوت نیمه رس _سپ

سگرن ! ینک ورخالص تنوج و ینک ادیپ تدوخ یاج

هراد شزرا یلیخ اممه یارب ، تسه هامیرپ تسود نیرتهب



یرود همه .نیا رتشیب ،هن هامیرپ تسود ِدح نومه رد یلو

تاه  یراک ناهنپ یور مشچ و مدرکن لمحت ور یتخس و

دنچ ادخ.نیا نوما هب منک تاهر رگنلت نیلوا هکاب متسبن

رطاخ هب یلو مراد لوبق ور نیا مدرک یدنت یلیخ هتقو

و مراد یم تهگن مرانک اویش. منک یمن تدرط تتاهابتشا

یتاهابتشا و تخس ریسم نیا هک منک تکمک یممنک یعس

. ینورذگب رس زا درک وور ریز ور تیگدنز هک

هتسهآ تشاد هک یا هشیش راب ِطایتحا اراب شفیرظ مسج

: مدرک اوجن مرگرت رتو راد ناج رابنیا و مدرشف دوخ هب

ونیا یممنک شهاوخ اویش، هزیزع یلیخ مارب ترطاخ _

یگدنز وت چیهسک و همهم ردقچ مارب تروضح هک مهفب

اجک زا تچوپ راکفا نیا منود دادن.یم نم هب ور سح نیا

تندرک کرت هام دنچ و ترورغ ندرک درخ ؛ هروخ یم بآ

طیارش وت ،منوا دوبن یمک زیچ مدرک هک یاه  یلحم ویب

یممد قح تهب یا هدننکش ینز، مههی .وت تیرادراب تخس

ال بعزخ منود ،یم یشب دامتعا یب مدهعت هب تبسن هگید هک



هب تندش مگ نومز تینابصع و یگنووید رس زا هک یتا

، تخادنا زور نیا هب ور وت هتقو دنچ نیا وت متفگ باتهم

ادیپ اب اقیقد متفاب مه هکهب یاه هوای نوا یاضقنا خیرات اما

ی همه ینودب هک مگب یچ منود .یمن دیسر رس هب تندرک

زا رتهب .االمن هچوپ درک تدوبان هک یبرخم یارکف نوا

خ یلو مراد یا هتفشآ زور حلاو ردقچ ینود یم یسک ره

هزاجا رارق وهن یرب هرارق هن اویش،وت منک الهصتیم

هکنیا وهن مشاب هتشادن تتسود هگید هرارق !هن یرب مدب

. یشاب هتشادن متسود

وت زا ور ولوچوک نیا هرادن قح سک چیه هدنزما نم وات

هتدوخ نوخ و تشوگ زا هک وت زا رتهب هنک،چیهمسک ادج

هنک. یردام شارب هنوت یمن

رد فرحمیاه ینیریش . مدیشک بقع مشوغآ ارزا شتروص

، دزادنب لگ یاه هنوگ دوب هدش بجوم شا یگتفرگ متام جوا

یمسبت و متفرگ تسد ارهب شیاه پُل میاه تشگنا رس اب

مدز:

وت یربلد و یگنشق هب نامام نومرسپ مه، ایند یاج _چیه



ردام ایند یاج چیه شمه هراچیب یاباب هنک، ادیپ هنوت یمن

هنک. ادیپ هنوت یمن باتهم یزومرام و یسنجدب هب نز

شسیخ یاه مژه ریز ار شیاه  تشگنارس و دیدنخ مرن

. دیشک

تعاس ود طقف و درک رپ لماک روط ارهب متعاس کی اویش

هرابود دمآ، دنب هک شیاه  کشا . متشاد تقو حبص ات رگید

ار ووتپ مداد یاج هنیسما یور ار شمغ ورپ هتسخ مسج

و اویش نتفرگ مارآ نامز ات میاه شزاون ، مدیشک شیور

یاه جوم تسدمیاه ریز هک یرارق یب لفط ندش مارآ

، تشاذگ یم یاج رب اویش مکش ِتسوپ یور یا هدنکارپ

. دنتفرگ مارآ ود ره هک ینامز ،ات تفای دادتما

درب امغی ارهب اویش رارق یب یاه مشچ باوخ تیاهن رد

یور یکدنا هتسخش نت هرخ باال یزور دنچ تشذگ ودعب

دید. دوخ ارهب یگدوسآ و شمارآ

دنچ نیا هک ییاذک ِباذع زا ندش اهر و شندش مارآ زا

یبوخ سح دیشک یم شنطب رد کدوک و شدوخ هتقو

هشیر ارزا مبوخ تاساسحا همهی هامیرپ دوبن اما متشاد



حبص دوخ اویش،ات ربخالف دش ببس مه نیمه یمدزو

هک ییاج هب مدیما مامت و مراذگن مه یور کلپ مه هیناثیا

... دشاب دبایب اجنآ ار هامیرپ دیاش دوب هتفگ بشید دادرهم

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۰_ تراپ #

* دادرهم *

ره راگنا هدنارما، م هفقو هلکویب کی هک تسا تعاس کی

یاه  نابایخ ، ندیسر رتدوز یارب یممنز واپ تسد هچ

بش همین هس زا تعاس یمدنیآ. شک رتشیب رهش نیا ِتولخ

ردح رتمولیک لهچ دصو تعرس اب نیشام و هتشذگ مه



، مدنابوک نامرف یور یناج مک تشم . دشاب یم تکرح لا

زمرق غارچ ، دوبن راهم لباق هروج چیه منورد شتآ

! دوب فقوت تقو ؛االنهچ یتنعل دش.

و هراب وهس هرابود و مدرک هدافتسا هدمآ شیپ تصرف زا

نوریب مبیج ارزا راگیس ی هتخوس همین رتلیف هراب دنچ

راگیس کرام زا مراد مفارطا و رود رفن دنچ رگم ، مدیشک

! دننک هدافتسا هتفر هتسُش رتلیف ابنآ هنانز

دنام،زا یم هرخسم غارچ نآ ندش زبس ات هیناث راهچ طقف

ما ییولج نیشام ارهب یدتمم یاه قوب تهج حاالیب نیمه

ار هیناثما کی یتح سِفشا سِف اب ادابم هک یممنک راثن

ندز نماب زا رتدب دشو یکاش ییولج نیشام . دهدب رده

یم نابایخ بش همین یتولخ رد هک یشارخشوگ قوب دنچ

دش. هدنک اج زا باالیی تعرس اب دیچیپ

باال تعرس اب راو هناوید و مداتفا هار هب وا زا رت باتشرپ

. متشاذگ شیاج مرس تشپ و هدش در شرانک زا یی

نیا بترمان شیر هت یور متسد بترم نیدنچ هتفشآ

زا مسانش یم مرب و رود ار رفن دنچ رگم ، مدیشک  میاهزور



؟! دننک هدافتسا ورُبلر ام راگیس تمیق نارگ و سکول دنرب

نیگنس دنخزوپ . نامرف یور مدش ،مخ مدرک ضوع ار هدند

یاهرتمولیک شرامش رگید رابنیا و مدز یروآدرد و

در یارب هتفرن مدای مه زونه دش، جراخ متسد زا نیشام

،زا شفازگ تمیق ابنآ صاخ راگیس تکاپ نیا ندرک

! میدیشک ار یتبیصم هچ هاگدورف یسرزاب

نییاپ یبجو کی اردق نیشام یاه هشیش ، هدرک غاد منت مامت

و راب گرم یزاب نیا طسو نیلیاش مروآ یمن رد ،رس مدیشک

! درک یم یطلغ هچ هدیچیپ

و هنیک شطع ینابرق ای دوب ینابرق هامیرپ لثم مه وا

میومع رتخد هک مریگ ال صا دوب؟ هدش شدوخ تداسح

دوب رخ هلک ردقنا ینعی ؛ دشاب هدش بکترم ار یتقامح نینچ

دوش. یا هرطاخمرپ و هدیرد دناب نینچ یتاق هک

مایتلا ار منورد ناشف شتآ یمک رویرهش رخآ میسن ِیاکنخ

؛هتفگ دیچیپ یم مرس رد شرخآ یاه فرح زونه دوب، هداد

دوب منک،هتفگ یراکمه هورگ نوا اب همان نداد یارب دوب

هک دوب ،هتفگ موشب یشک  تیاکش و تیاکش یبیخلا هک



دنرچ و تفوک رازه دوب.. هتفگ .. دوب هتفگ .. مشابن نارگن

دوب. هتفگ مه رگید

یاه  یغولش الب جنم رد یردق هب دوب نم دوخ زا یهاتوک

تفرن منهذ مه هیناثیا یتح یممدز واپ تسد مرخاوا نیا

هک دوب هدیمهف اجک زا یلیاش ال صا موش واکجنک هک شتمس

هشیش  ردخم ندرک اجباج ی هدنورپ رد هامیرپ یاپ

! تسا ریگ

تردق ساسحا دوب، هدنام نام ترامع ات نابایخ ود طقف

مه یا هرذ رگا مدرک یم رکف متشاد االن نیمه ،زا مدرک

هتشاد شقن هامیرپ ندرک روگ ومگو یتخبدب رد نیلیاش

هراپش هکت و هدنابوک قاط ارهب شرس یشور هچ هب دشاب

. دشابن شمک هک منک

مدرک کراپ هناطایتحا یب طایح طسو تعرس ارهب نیشام

نایم هدشی یشرفگنس ریسم نایم زا ود هیبش وابحیتلا

هناخ . مدرک روبع تسد کی و بترم تخرد فیدر ود

ار ملیابوم دوب،رون هتفر ورف قلطم یکیرات رد امامت

و.. مدرک نشور



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۱_ تراپ #

هبباال ور ار یسنلا هشوگ چیپرام یاه هلپ یتخس هب

محازم نآ ِقاتا رد مدوب رداق مه یکیرات رد یتح . مدیود

ییاه  ییاورپ ویب یاه  تحاقو مامت مهد،اب صیخشت ار هنَک

ار مرس زب لثم هرابکی هب متشادن تداع ، تشاد شدوخ هک

طیارش رابنیا موش،اما رهاظ شقاتا طسو و مزادنب نییاپ

یمدرک. قرف مرمع تاعفد مامت واب دوب یجنرغب

ار مرس دوب، هتفرگ دوخ هب یدنت و مظنم ان متیر سفنمیاه



مدینشن یزیچ . مدرک زیت شوگ و مدنابسچ قاتا یبوچ رد هب

لااب مروک لا مروک و مدرک نییاپ باالو مرن ار هریگتسد ،

زا یمک مدش، کیدزن شتخت تمس هدشیا لر تنک یاه ماگ

هدرپ زرد الی زا طایح ینییزت و دنلب یاه غارچ یانشور

هتفر ورف یقیمع باوخ متفر،رد رتولج . دیبات یم قاتا دراو

دش.رد یم نییاپ باالو بترم و مارآ هنیسشا ی هسفق و

ریغ دروم یمندش، مریگتسد یدایز زیچ یکیرات نآ

. دروخن ممشچ مههب یعیبط

ره ،دیاب مدرک سبح هنیس نایم ار ما مجحرپ سفن یتخس هب

تاع طاال کَش نودب ، متفای یم ار شلیابوم هدش روط

مدرک تشرد مشچ هچ .ره دروخ یم مدرد هب شلیابوم

. دوبن شلیابوم زا یربخ

مندنام ، دروخ یم رُس نییاپ ماهب یناشیپ یور زا قرع رُش

زاسدرد تسناوت یم شقاتا رد بش زا تقو نآ رد

وردح مدیشک سپ یمدق متفر، یم نوریب رتدوز .دیاب دشاب

کیراب و ناج مک رون یناهگان روط هب درگ بقع لا

اب طایتحا درک.اب بلج ار مهجوت شیوتپ ریز زا هدش عطاس



بقع یتناس دنچ ار یوتپ هشوگ هبابسما ِتشگنا کون

دوب نشور هحفصش دنام.رون زاب تریح زا مناهد و مداد

هکات دوب نآ زا یکاح ش هدش غاد رگشیامن هحفصی و

تفر. یم رو ابنآ شیپ هقیقد کی نیمه

! تشاد باوخ هب رهاظت و دوب رادیب نیلیاش یمندش مرواب

نیرتدب . دراد هساک مین ریز هساکیا متشادن کش رگید حلا

ارهب میاه یلوضف در دیاب دوب رادیب هک یمندش؛حلا نیا زا

هلا چم متسد ار یوتپ هشوگ . مدرک یم کاپ یوحن کی

 همزمز یعنصت مدوخ واب مدروآ باال شندرگ ریز ،ات مدرک

: دسرب ششوگ هکهب مدرک ییاه

زاب ور اوه نیا وت ،هخآ ساوه هب رس هشیمه هرتخد _نیا

. نباوخ یم

هفخشا و هدیچیپ شندرگ رود ار وتپ نامه یمدش شاک

یراک مکحم یارب قاتا زا نتفر نوریب .ردحلا مدرک یم

: مدرک رغرغ

و عمج رکف مه یبش هفصن دیاب یتخبدب همه نیا اب ینعی _

! مشاب مناخ ندرک روج



نیا !زا یتنعل ِنیلیاش . مدرک توف ار مسفن ، متسب ار رد

هب یبوخ ِیوب شیاه  ندرک یزاب شقن اهو ندوب رادیب

رام ِیراک هبرضی زا مدیسرت .یم دیسر یمن هماشما

ار هامیرپ شکانرطخ ِشین رهز هک منیتسآ رد هداد شرورپ

. دراذگن بیصن یب

یوربور هنیرق وهب دوبن رود شقاتا زا مقاتا هناتخبشوخ

لماک ار شرد مدش، مقاتا دراو . دندوب هتفرگ رارق رگیدمه

لثم و متفرگ اج یرارق یب اب تخت نییاپ ی هشوگ . متسبن

هک دشاب همعطشیم شیپ شساوح مامت هک ینیبزیت باقع

،هب قاتا رد زاب همین هلصاف الی ،زا دزیرگن شلا گنچ زا

تسد ریز زا مهدب هزاجا دوب مدش.حملا هریخ وربور رد

مشیر وهب دنیشنب یا هشوگ کی و دورب رد رسق میاپ و

. ددنخب

ی هطقن زا مه یا هظحل یتح ار مهاگن هک نامز مه

مدز: کمایپ نامرآ یارب مدنک یمن میوربور

لقادح هشاب تساوح یبرآ.طقف مارب ور تنیشام حبص _



ینک. کراپ نوم هنوخ زا رترود رد اتشه تفه

و متشاذگ میوزاب یور رس دولآ باوخ دشو لا سرا مایپ

. شَمدییاپ ار میومع رتخد شک زارد

دش بجوم ملیابوم هاتوک یوژ هک دوب هتشذگن هیناث دنچ

موش. ریگلفاغ و مرپب اج رد یمک

وا مدرک یمن رواب دوب، نامرآ بناج .زا متشاد دیدج کمایپ

. دشاب رادیب بش همین زا تعاس نیا مه

هدش؟ یدیدج _ربخ

هدش هک مه روز هب یمندرک،اما یرای رگید ملسک یاه مشچ

: متشون و هدرک  تمواقم

شلدم و گنر نم نیشام رهش، جراخ مرب هرارق حبص _هن.

دید ضرعم وت ماوخ یمن هنوم یم دیفس ینوشیپ واگ نیع

. مشاب

داد: خساپ اروف

یممیر. یممآابمه تهارمه حبص بخ،منم یلیخ _



یا هزایمخ . تساوخ یم ار متخت زیگنا توخر یمرگ ملد

: متشون شباوج ورد مدیشک

نوا وت نوشندوب لا متحا مه دص رد هی یممر.هگا اهنت _هن

هک هنومب رفن هی .دیاب هکسیر نوم نتفر یتفج ، هشاب سردآ

. هشاب یکی نوا یپ شساوح

دوب. هدش عناق .الدب درکن لا سرا یزیچ رگید ، تشذگ یقیاقد

یمداد، مباذع یمداد. مرازآ ، دوبن بوخ متخت ِکشت یتحار

یب ِمسج متسناد یمن هک یتقو ؛ دروآ یم درد ارهب هنیسما

یم رحس هب اجک رد ار بش مهامیرپ ی هدز تشحو و هانپ

... دناسر

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۲_ تراپ #



***

ما یرای منیگنس یاه مشچ ، دیزرل یم مادم متسد ریز یزیچ

مدرشف رت مکحم ار کلپمیاه منک. ووج تسج هک یمندرک

دوب هدشن لبق زا قیمعرت یباوخ یاریذپ مشچمیاه زونه و

ی هبل یور زا ناساره دش بجوم یدنلب ِقت یادص هک

. منیشنب میاج رس فاص و مرپب تخت

مشچمیاه ، مدوب هدش هریخ یمولعمان ی هطقن هب فده یب

ار مرب و رود طیحم ات دیشک لوط یا هقیقد ، تخوس یم

ملیابوم ی هدیشاپ مه یزا هدور لدو هجوتم و هدرک کرد

اوس مه هندبیزا و یرتاب و مدش .مخ موشب نیمز یور

شمه رس روز هب مگنم حلا وابنآ متشادرب ار هدششا

. مدرک

اضف رد ما هدیشک خآ یادص و مداد مُج هاتوک ار مندرگ

لصاح و دوب هدرب مباوخ تخت تمسق نیرتدب دش.رد شخپ

دوب یفیفخ درد ندرگ تخت مرفان تمسق نآ رد نداهن رس



. دیچیپ یم هناشمیاه رد هک

نشور و هایس نایم زا منک نشور ار ملیابوم هکنیا زا لبق

و دنام تباث مقاتا یوربور رد یور ممشچ حبص لوا

حلا مداهن سنلا نورد .اپهک مدیود رد تمس راو هناوید

دوب هتفر یلیاش نم یراگنا لهس رس ،رگا مدیمهفن ار مدوخ

. متفرگ یم مرس هب یلگ هچ

رخآ شاک ، مدیشک نییاپ هب ور هتسهآ ار یرد هریگتسد

یمنمداد. تسد ارزا هامیرپ ندرک ادیپ یارب ار تصرف

هب یکرس مکاندرد ندرگ ندیشک ولج دشواب زاب یمک رد

. مدیشک لخاد

ونیاراب دوب نهپ شتخت یور مه زونه یلیاش سحن ِمسج

و زود هک یمداد ناشن شباوخ نیح رد شزاب همین ناهد

. تسین راک رد یکلک

ژیممداد اسام ار مندرگ مکحم تسد فک هکاب نامزمه

شیپ مرکف . مدیزخ تخت یور و هتشگرب مقاتا تمس هرابود

اال متحا دوش، نیمز شخپ ملیابوم دش ببس هک تفر یسامت

دوب. نامرآ



باال یشوگ هحفصی زونه و مدرک نشور ار لیابوم عیرس

بناج زا شرگشیامن هحفصی رد یسامت عاالن هدماین

مداد. ار شباوج گنرد نودب دش. تبث سانشان یا هرامش

زا درک،لبق اررپ مشوگ هک شهیرک و شدنچ "سالم"

متفگ: ترفن اب عیرس دوش لش ش هدناماو قطن هکنیا

؟! دوب محلا ِیوت راک _سپ

راختفا ،رپ دشاب هدش کیپملا یطالی هدنراد هک یسک لثم

تفگ:

هسوس هگا مدوب هتفگ ؟بقال یدرک بجعت دوب. نم راک _هرآ

هگا یدرک رکف . تلزامدام تقو رس یممر میقتسم یایب

یشب مغامد یوم هار هب وهار مندرگ ریز یراذب وقاچ

هگا ناخ دادرهم ینود !یم هسر یمن تنوج هامیرپ هب متسد

ور مکی سکعلا وب یدرک یمن زاب باسح دایز تدوخ ور

هچ منک هچ هساک ،االن یدوب هدرک زاب باسح رتشیب نم

هب رد زورید هک مدینش اه هچب .زا یتفرگ یمن تسد هب منک

،امهکاب یدوب هداتفا هار اه هچوک سپ هچوک وت بندملا رد

هک یداد یم ادن ،هی هدزاش میتشادن ور فرحاه نیا مه



. متفاتش یم تتمدخ رس اب مدوخ یدش مگنتلد

هب میاه همزمز یادص هک مدناشک هرجنپ ی هشوگ ار مدوخ

مترفن و مداتسیا راوید جنک رانک . دسرن میومعرتخد شوگ

: مدرک هیلخت میاه نادند ندییاس اراب

وگن. ؟رش وبای.بخ وگن _رِش

یتوصشا یاهرات مدرک کش هک یروج ، دیدنخ تذل اب

رعرع هکلبی مدروآ نییاپرت ار یشوگ . دشاب هدشن مدهنم

. درازآ یب ار مشوگ رتمک ینآاالغ هرکن

هب ندز فرح پیریت نیا ناخ دادرهم نک غالشف یآ _یآ

نک یعس . هروخ یمن گرزب یاتکی رسپ کت تتانجو

یراد نم شیپ کیش و مهم یتناما هکهی ینکن مینابصع

یمهر. تنوج یعلا مشچ وت شدود مشب قلخدب رگا هک

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



ملد یمدرک هراشا هامیرپ شهکهب هدیشارخ یادص ابنآ

منک، درخ ار شندرگ نفلت تشپ نیمه زا تساوخ یم

هبوا متسد هک تسناد یم لج نامسآ ِیکین کیپ ی هکیترم

ویبهانپ فیحن رتخد کی دیدهت واب دوب هدش مدآ دسر یمن

. دیشک یم مخر شارهب هتشادن یوزاب و روز

رسای یاوخ یم یچ وگب تگرم ،ربخ فابن لمهم _

؟ گسردپ

ی هراپذغاک ماوخ.هی ویم متساوخ هشیمه هک ینومه _

. یدرک هشیش وت ور نومنوخ شرس ههام هس هک لباقان

مدز: یتخس دنخزوپ

؟ شدعب ،بُخ مراذ یم تلد هب ور شغاد هک ونوا _

ملد ور راذب ور شغاد هرادن یدروم . تسین راک وت یدعب _

یمهش،نوا مرس نتشاذگ غاد زا ییازیچ هی منم هشابن ،ایر

یاوخ ؟یم هتفرن تدای هک ور انوم هلیپدب ِلوضف هرتخد

شیرود زا دایز متسرفب شتسود شیپ مه ور تنوج رپرپ



؟ هنکن یبات یب

هک یمدش نییاپ باالو یروج مشخ تدش زا هنیسما هسفقی

دنوش: هتخیسگ مه زا هدندمیاه مدرک یم سح نآ ره

یم ،مسق رسای مراذ یمن هدنزتا هنکشب مه شنخان هی یتح _

!.. منزب تشیتآ هدنز هدنز مروخ

هدنخی هک توافت نیا داد،اب ملیوحت یفیثک ی هدنخ مه زاب

: دیسر یمن رظن هب تحار و سکلیر نادنچ شراب نیا

یمن مهب تتسد هکحاالحاالاه نوخن تفم زوغل _

ود تقشع اب یراد تسود مسرپب تفر مدای یتسار هسر.

؟ ینک شمورآ یکلا و ینزب پگ مولک

هراچیب تشاد میاه نادند نیبام متخبدب ،بل متفگن یزیچ

مسدح یمندنک. ار راک نیا یقرق هک متسناد یمدش.یم

تفگ: و هدمآ رد بآ زا تسرد

فرح هنوت یمن تنوج رپرپ دش، لسنک هدنمرش خآ.. _خآ

هزانج لثم مدرک شقیرزت هشیش زد دنچ بشید زا هنزب

. هشوگ هی هداتفا



: دیدنخ ریحتم ش هلمج یپ رد

یم یتفص هبرگ و دوب هدروخ نون نم هاگتسد مدو _وت

رکف هفیعض دوب. هدرک کرت تفاثک ! دوب هدش درک.مدآ

ناخ رسای هرفسی هب دگل هک هیزاب هچب ندرک کرت هدرک

. هزادنن نومور مه فت وهی .هرب هنزب

ی هدنخ و درک شتذل قرغ ما یگریخ و یگدز کوش

دز: مشتآ مزیمآ شدنچ

لغب زور هس ،ات نومرتخد ساه هئشن ی هئشن ینعی _

یمنهش. راد ربخ شحور ینوکرتب مه کنات ششوگ

هاگترپ زا هلک اب راگنا . عطقنم و هدیرب مدز، سفن سفن

تراسج و تارج و ناوت و روز هچ وره هدش اهر یدنلب

نیگمشخ متسناوت ،طقف دندوب هتفر لیلحت ابمه یگمه متشاد

نبملا:

.. مراذ یمن هدنزت مردام گرم ..هب رسای تمشک _یم

دز: دایرف شعترم دشو زیربل شربص

هک .سب یروخب ینوت یمن یهگ چیه ،وت دوجو یب وش _هفخ



مدوخ تسد هگا هک یتشاذگ مشاخشخ هب هتم هتقو دنچ نیا

یم مومت ور رزرز ی هرتخد نیا راک لوا نومه دوب

رس ور ما هلصوح یراد ، نکن یزارد هدور دوخیب . مدرک

گنز تهب هرابود بش و منوزوس یم ور مطخ ! یرب یم

یم نوشن هک دش ضوع همان ی هرابرد ترظن هگا یممنز

گنز هگید یدن ور همان مه .هگا یتسه یلقاع رسپ ید

یمنمنز..

تفگ: نانیمطا درک،رپ ثکم

رپرپ یاگر ،وت بشما نیمه یممنز! ور گنرس _

خال یروج یمنمنک، مهخیلا ور گنرس یاوه . تنوج

هش.. زبس منهج طسو هدیسرن هقیقد هکهب یممنک شص

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۲_ تراپ #



***

رد هتسهآ هتسهآ و درک در ار نابوتا یلیاش لیبموتا

و مدنار یم وا زا هلصاف درک.اب تکرح یرت یعرف نابایخ

،اما منکن شمگ هک مدوب هدرک عمج اج کی ار مساوح مامت

راب رازه ؟ دوب یندش عمج اج کی مساوح و شوه رگم

تفر یم رسای نک بارخ هناخ مجالت ندرک هرود ات منهذ

دوب، هدش قیرزت هک یگنرس ندوبن لیرتسا ، تشگ یم ورب

.. تفرگ مسفن یتح.. ،ای شیاه گر ندید بیسآ لا متحا

باال یقیرزت هشیشی زد مه حتلا نیرت  هنانیب شوخ رد رگا

دص رد کی دنک،هگا شکرت تسناوت یم اهدعب و دوبن

هدولآ گنرس زا هک یرادریگاو یاه  یرامیب لا قتنا لا متحا

؟ متخیر یم مرس رب یکاخ هچ؟هچ دشاب یمدنام، یاج رب

ماسرس مه شرکف یتح . مدرک هتسب و راب دنچ ار میاه کلپ

دادرهم .اب دیچیپ یم هقیقشمیاه رد یدب یدرد دوب، روآ

ومک تاهابتشا یاپ هب هامیرپ ، مدرک تجح مامتا منورد



ماندب یرامیب کی دوجو یتح و دوب هتخوس نم یاه  یراک

. دریگب نم ارزا وا تسناوت یمن مه کانتشحو و

یسوودس نیا رد نونکات دوب. هدش مریگ  نابیرگ یدب راشف

هدرکن مدوبان نینچ نیا یعوضوم چیه و زیچ چیه لا

دوب.

هاگن یتح هک دوب یزیرگ و بیقعت لدم هچ نیا یمنمناد

هچ یمندرک کرد ارمه شرب و رود طیحم ما خسمهدش

. رظن دم نیشام نتفرگ رظن ریز هب دسرب

هب یتقو و مدش هدیشک نوریب هدننکما سویام ماهوا زا

و گنر زبس یاهولبات اهو نابایخ ی همه هک مدمآ مدوخ

یبیجع و خلت تیعقاو مه هدش فیدر توت یاه  تخرد یتح

. دندیشک یم مخر ارهب

یاه  نابایخ نیا ارچ یمندش مرواب ، تفر یم اجک نیلیاش

و بجو هب بجو ، دندوب انشآ دح نیا ات تولخ و یکاخ

یارب ور نیا وزا مدوب رب ارزا شربنایم یاه هار یتح

رانک ار نامرآ نیشام ، دورن مبیقعت زا ییوب یلیاش هکنیا

نآ یزرواشک یاه نیمز صوصخم هک یبآ گرزب ناکلا



هدروخلا وس یمیدق یاه  تخرد هوبنا تشپ دوب، یلا وح

یاه مدق اراب وطالین نادنچ هن ریسم یقبام و مدرک کراپ

متفر. هدایپ یطاتحم و هدرمش

یلیاش نیشام یاه  کیتس ال باتش رپ تکرح ی هطساو هب

ینم یارب دوب،اما هدش هباپ هداج لوط رد یکاخ و درگ

داجیا یللخ ، مدوب ظفح ار مدوخ یوالی سردآ هک

! درک یمن

یم هک دوب هتفگ شیپ هتفه ود یکی نیمه ! قمحا ِنیلیاش

اما دریگب یتحار و لصفم دلوت نشج شناتسود اب دهاوخ

 شاپب و زیرب بسانم و درادن تینما ادبا نارهت هناخی

زا یزور هس ود لقادح هکنیا یارب مه .نم تسین شیاه

اب دشابن ممشچ یولج و موش اهر شیاه ندش چیپاپ رش

ار یوالمی دیلک و هدرک لا بقتسا شتساوخرد زا لیم مکلا

دوب هدماین شیپ شتصرف مه نآ زا .دعب مدوب هداد شلیوحت

. مریگب سپ ار اهدیلک هک

کیدزن یوال یتشپ یاهراوید تمس ار مدوخ هتسهآ هتسهآ



زور ،ود دروخ یم مه هب مدوخ یاه  تقامح زا .حملا مدرک

زا لفاغ مدوب هدرک زگ هفقو نودب ار نارهت لک هک دوب

. میتشگ یم نابل هنشت وام هزوک رد بآ هکنیا

و مداد اج راوید طسو کچوک زرد ارالی ما یناتک کون

ار .باالهنتما مدناشک راوید ی هبل یور ار ملکیه یتخس هب

هاگن و مدرک هلا وچم عمج تشاد ناکما هک ییاج ات

رد زونه نیلیاش . متخادنا یوال یلقن طایح هب یا هنایوجزاب

فارشا مدوب هدش ناهنپ نم هک یتمسق هب یلو دوب طایح

نیمز یور یروج مدرک یعس و متسشن وناز راهچ . تشادن

منک. دیلوت مدوخ زا ییادص نیرت مک هک مرپب

یور منزو ، مدیرپ راوید نییاپ درز و زره یاه فلع یور

هدش مخ یا هتفرگدرد و ناگنل چم واب درک ینیگنس میاهاپ

. متشادرب مدق نامتخاس راوید تشپ ات

شیب نتفر ،ولج دنتسه لخاد نآ یرفن دنچ متسناد یمن زونه

متشاذگ نامتخاس یگنس یامن یور یتسد . دوبن زیاج نآ زا

نامتخاس یولج تمسق ارهب متروص زا تمس کی طقف و

. مدرب رتولج ،



مرس زا قرب نامتخاس یدورو رد لباقم رسای ندید

دنب شدولآ تشوگ و نهپ رمک ارهب شیاه تسد ، دنارذگ

هب شمه رد یاه مخا و هتفشآ یاهوم واب دوب هدرک

دوب. هدرپس شوگ رابجا هب نیلیاش یاه  تبحص

،نم دشاب یهت دح نیا ات نیلیاش زغم ی هساک یمندش مرواب

ییورایور متشاد وزاب و روز مدوخ دح ورد مدوب درم هک

نینچ نیا نیلیاش هک دوبن تحار ردقنیا میارب یقرق رسای اب

 ندرک رغرغ داب ارهب ووا دوب هداتسیا شلباقم تحار

ادخ ،هدنب تخوس یم مدمحم ومع هب دوب.ملد هتسب شیاه

یاه مدآ هچ یتاق ش هنادرد رتخد تشادن ربخ مشحور یتح

دوب. هدش ینفعتم ییاه  یزاب وهچ تفاثک

و دراذگب رگج یور نادند دایز تسناوتن رسای هرخ باال

. دیشک یدنلب دایرف میومع رتخد بقاعتم

ما هدازیرپ #



يتداعس منبش #

۳۸۳_ تراپ #

و دیچیپ اضف نآ یگشیمه توکس رد شدایرف یادص

نداد ناکت واب تفر رتولج یمدق لبق زا یرجرت یلیاش

. دیشک رسای یارب اه ناشن طخو هبابسش تشگنا

زا بقع هب یلیاش نداد له واب دیزگن شکک رسای اما

. شدَنار شدوخ

خمومال ندش شخپ ات یزیچ و دروخ یردنکس نیلیاش

. دنامن طایح فک گنر خرس یاه  کیمارس یور شج

پوت واب درکن یلیاش ی هنانز یاه غیج هب ییانتعا رسای

راب دنچ نیلیاش . دیشک ار شقاچ مسج ولج هب ور یرپ

دیارپ تمس هنارصم رسای اما دز دایرف ار شمان بترم

مدوب هدشن شهجوتم هکاتاالن هتفریا وور گنر یکشم



نیشام ابنآ شهیرک ریوصت دوز یلیخ و درب موجه

دش. وحم میومع رتخد نمو نامشچ لباقم شزا هضارق

یم شهاگن زا نوخ دوب، هداتسیا رد ولج رکپ یلیاش

یِنین رد مه رود ی هلصاف نیمه زا یتح سرت . دیراب

یمدرک. ییامن خر شیاه مشچ

شنازیوآ تماق دقو هقیقدیا ود یکی تشذگ دعب هرخ باال

دراو رکپ و درک عمج نامتخاس هشیشیا رد یولج ارزا

دش. هناخ

یلا وح رد یسک شدوخ زج هک مدوب نئمطم رگید حاال

یمدش. رت تحار بتارم ارهب مراک یمندنزونیا هسرپ

یراد ناج یاه ماگ رد تمس اراکشآ و مداد فک زا تقاط

مهامیرپ اب رتشیب مدق دنچ . متشادن رارق و .مارآ متشادرب

ینارگن و غارف نیا هک متساوخ یمن یتح و متشادن هلصاف

. دشکب ازارد مههب رگید هیناثی کی

سنلا دراو هظح ویبمال مداد له هتسهآ ار زاب همین رد

مدش.



هب تشپ اه هرجنپ یوربور گرزب یاه  هپاناک رانک نیلیاش

یم یتشک شکدنف اب راو کیرتسیه و دوب هداتسیا نم

. دنزب شتآ ار شراگیس هک تفرگ

ناکت رگید و درک سح ار ممدق یادص یا هظحل یارب

یراد شخ مبو یادص ،اب دخرچب متمس هکنیا نودب . دروخن

تفگ:

یتح هک وت تخبدب هخآ ! یلیخ یندوک یلیخ . یتشگرب _هه

هک نویلیم نیدنچ هساو ارچ یرازه تسیب رازه هد گنل

زیت نودند ، یرامشب ور شاه  سانکسا یتسین دلب یتح

رد وهبد یمینک رهق رنن یاه هچب رتخد لثم و یدرک

؟ یرآ یم

مناد .یمن دروخ یجک یانحنا رثات و فسات زا یمبل هشوگ

مراد هلدیا یومع رتخد نینچ هک دزوسب مدوخ هبحلا ملد

هتفر ورف الب جنم رد هرخرخ ات هنوگ نیا هک ینلیاش ای

. تسا

تشپ تفه هک یلیماف هب رتشیب مدق ره .اب متفر رتولج

دوب نیا وجیبلاشا یممدش رت کیدزن دوب هناگیب و هبیرغ



شا یمدق دنچ دوب.هب هداتسیا شیاج رس ناکامک یلیاش هک

و دنزب شتآ ار شراگیس دش قفوم هرخ باال مدیسر هک

: دیوگب

تدوخ یاپ واب یتشاذگ رانک ور تتیرخ _حاالهک

نوا ور مراذ یم شاداپ ناونع هب یغلبم هی منم یتشگرب

؟ تارب مسیونب ردقچ ،وگب یشاب یضار هک یلبق لوپ

هکنیا زا راد!لبق رهز و ،خلت دولآ درد یا هدنخ ، مدیدنخ

و دریگب اوه رد ار مدنخزوپ ی هدیچیپ یادص میومعرتخد

متفگ: هنینامط و یدرسنوخ اب دوز یلیخ دهد، ناشن شنکاو

س. هلماعم وت تتسد رتشیب ،وت هتمرک هک ردقچ ره سیونب _

ابرو ومدآ شورف مدآ ِتفص یب نوویح یهی هنظم نیببب

؟! هدنچ رازاب وت وور مشچ یب

دیخرچ یروج میدز. جیگ ود ره هک دیخرچ یروج . دیخرچ

تام درک. اررپ مشوگ شندرگ فیرظ یاه هرهم یادص هک

دش!



یاه وبل دوبک یاه مشچ میوگب متسناوت یم تارج هب

ریفوت تیم کی یور و گنر اب یزیچ شدیفس

هدز شکشخ متروص رد هریخ هدز تهب نیلیاش . تشادن

ناج هداتسیا ایوگ درک، ادیپ شرتسگ شیاه مشچ یدیفس دوب.

دوب. هتخاب

عطاس هنوگمیاه زا هک یشتآ . مدوبن وا زا رت نازیم مه نم

مه هب مشخ و صرح طرف زا میاه نادند یمدش ببس یمدش

هت زا نهلا هیبش یزیچ دنکو ناج هرخ .باال دنزرلب و هدروخ

دش: جراخ شیولگ

.. ادرهم _هم...م..

لیمکت شنابز زا ممسا اما یمدز روز دوب، هتفرگ تنکل

مداد ناکت نیفرط هب تدش اراب مرس یمندش. جراخ هتفای

مدز: هرعن ناشورخ و

و ...سَک تشیوخ و ..موق دادرهم منم _هرآ

یدروخ نون نوشنوخ وت هک ینومه ... تومعرسپ .. تراک

! یدرک یَق ور تیناسنا و رکشت و ینادردق و



هکنیا زا .لبق دنابنج دشوبل شرپ هتفرگ شتآ یاه مشچ

ی هدیشک نیرت الت مرپ و متفرگ لِگ ار شناهد دیوگب یزیچ

مکح میارب هکحلا میومعرتخد تروص رد ار مرمع

. مدرک هدایپ تشاد ار سجن یگس

نیلیاش هک دوب نیگنس یردق هب هبرضیا تردق و تدش

لبم بوچ هب تباصا واب دیخرچ و دیخرچ گنم و جیگ

ینیبشا زا یتشرد رطق اب نوخ دش، نیمز شخپ شا یتشپ

.. داتفا هناشش یور ار شرس دزو هراوف

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۴_ تراپ #



نیلیاش هک دوب نیگنس یردق هب هبرضیا تردق و تدش

لبم بوچ هب تباصا واب دیخرچ و دیخرچ گنم و جیگ

ینیبشا زا یتشرد رطق اب نوخ دش، نیمز شخپ شا یتشپ

. داتفا هناشش یور ار شرس دزو هراوف

ار هامیرپ . مدنادرگ هناخ رود ات رود ار ما هتفشآ هاگن

یم متیذا هنیس رد مجحما ورپ دنلب یاه سفن شخرچ . مدیدن

.اب تشادن یشوخ ،حلا مدرب موجه یلیاش تمس درک.

: مدیسرپ یمشخ ورپ نازرل یادص

. تساجک هامیرپ _

مدز: دایرف لبق زا رتدنلب دادن. باوج

لا! غشآ ماوت _اب

جراخ شناهد زا یفیفخ یاه ونهلا دوب هدش دوبک شتروص

و شتوکس دوب. هدید برض شتسد مرظن یمدش،هب

هب یمکحم دگل رایتخا ،یب دنارپ مرس زا لقع ما یگدنامرد

ار هناخ راوید ردو مدنلب دایرف یادص و مدز شیاپ

: دنازرل



ردقنا ای ینز یم فرح ، نوویح ماوت ،اب یضوع ماوت _اب

؟ یرایب باال نوخ تمنزب

تفگ: شاه  ندیلا ن نیبام و داتفا قه قه هب یگراچیب اب

ات یلو یوال، مدموا االن زورید زا هبادخ.منم منود _یمن

هدرکن شروگ مگو رسای یوالدوب،رگا نیمه وت زورید

. هشاب اهاج نیمه دیاب هشاب

درخ ات یزیچ هک مدییاس یم مه یور ار میاه نادند یروج

میومع مارتحا و تمرح یا هرذ دوب،رگا هدنامن شندش

مدناخرچ یم هناخ رد ردقنا و متفرگ یم ار شیاه سیگ دوبن

. دیایب رقم هرخ اتباال

همه مدیود هناخ رود و مدرک شیاهر صرح و ترفن اب

اجار! همه متشگ اجار

لخاد یتح ، هناخزپشآ مامح، ، یرابنا دمکاه، لخاد اه، قاتا

تدش هب .مکف دوبن هامیرپ زا یرثا ار،اما تشپماب و رختسا

مناج هدشما گنس یولگ نایم یا هنادرم ضغب و دیزرل یم

. دناسر یم مبل ارهب



یور ارزا تسدمیاه هدیرب سفن ، مداتسیا یوال سنلا طسو

ار زجع مداد. ژ اسام راب نیدنچ ار متروص و متشادرب منار

یوالی نیا تساوخ یم ،ملد مدرک یم سح دوجو مامت اب

منک. بارخ نیلیاش و مدوخ رس یور ار یتنعل

یممدز سفن . متشگرب یلیاش تمس ناوت ویب هتسخ مه زاب

یممتفگ: هدیرب هدیرب و

اب هدرب ردپ یب رسای ..نوا تسین ... تسین ... هامیرپ تسین _

اجک زا ...هخآ هدروآ شرس ...هچبالیی هدرب ..اجک شدوخ

.. مرایب شریگ

نتفرگ واب مداتفا شناج هب هرابود هتفگن و هتفگ ار هلمجما

.یمنمناد مدیشک ارباال شلکیه شیوتنام هقی فرط ود

هدید یا هزادگ و نونج هچ مشچمیاه نایم رد میومعرتخد

و هدرک هلا چم ار شدوخ ینامز ره زا رت هدیسرت هک دوب

و تسب ار مشچمیاه . دیشک یم رَپ شتروص زا نوخ مد ره

: داتفا یراز و هیرگ هب

ور هامیرپ رسای هگا نک شادیپ درگب ، دادرهم درگب _

. نراذ یمن هدنزش هدب متاح لیوحت



ی هبرض دنچ و متساخرب . مدرک اهر ینافوط هقیشار

تدش زا رگید هک مدرک یم سح . مدیبوک ما یناشیپ هب یپایپ

دوش: هراپ میولگ ماهدایرف

منهجهردیا؟ مودک ؟ ...ناه قمحا یمنهج مودکزا _هخآ

ملقاع اتدص هک هاچ وت یتخادنا یگنس هی ندوک یوت هخآ

نک. شادیپ ننوت یمن

زجتاال نداتسیا اجنیا . مدیشک مشیر هبهت یتسد لصاتسم

هدش روط وره متفر یم .دیاب تشادن یا هجیتن چیه تقو ف

و هدش بآ رگا یتح ; متفای یم ار رسای ناکم زورما نیمه

دوب. هتفر نیمز ریز

مدرک شیاهر شدوخ هبحلا شرازن حلا ارابنآ نیلیاش

. مدیود رد تمس لبق زا رت هدارارپ و مکحم و

نیا رد هک دوب هدش شگرم هچ یرد هریگتسد یمنمناد

هدرک ریگ و هدرک ادیپ یراگزاسان رس مه وا هبوبحب

لفاغ و مداد شراشف وباال نییاپ هب هلجع اب راب دوب.دنچ

نآ هک یشفک هیاسی در هب مهاگن یزلف ی هریگتسد زا

هرگ دروخ یم مشچ لبماههب تشپ زا سنلا کیرات تمس



. دروخ

نآ تمس گنرد ویب دروخ رُس هریگتسد یور زا متسد

. مدیود کوکشم هیاسی

 هنارتخد شفک هیاسی مدوب هدز سدح تسرد متفر. رتولج

واب مدز ادص لد ار دش.ادخ سبح هنیسما رد سفن دوب، یا

رود ار گرزب هرفن هس گرزب لبم نآ یراب  گرم حلا

مدز.

یور گرزب یاه لبم تشپ سنلا، جنک نیرت ی هشوگ رد

هدش اهر هامیرپ ناج همین مسج درس و کشخ کیمارس

دوب.

مایوال یگتفشآ نیا مهاب رگید راب نارازه دیاش هک ییاج

نایم ارزا هامیرپ . شمتفای یمن مدرک یم وور ریز ار

مشچ مدوب هدرکن تارج زونه مدید، مبرطضم کلپمیاه

هک اپرس سملاو لکش نآ .رگا شمنیبب حضاو منکو تشرد

ار شتروص رسو رگا هچ؟ شمدید یمن دیبلط یم ملد هک

؟ مدنام یم هدنز هچ؟ دوب هدرک رپ نوخ



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

هدش یوحن ره هب یلو دوب هدیشک رپ میاپ و تسد زا ناج

وهب مداد له فلا خم تمس هب تردق اراب گرزب لبم

لبم ریز زا یرپ تسار تسد لبم نتفر رانک ی هطساو

دش. دازآ

شرانک و مداهن نیمز یور ار متسس ناوناز تبیصم اب

 یتسه هرهچی هب متخود مشچ هرخ .باال متسشن نیمز یور

هتفر تراسا هب یتسین لا گنچ رد شا یتسه ما،هکحلا

دوب.

دوب هدش شخپ شا یناشیپ اهو مشچ یور هتفشآ شیاهوم

دوب، تام ِتام . متشادن شاک و متشاد دید شیاه بل هب یلو

.. کی یاه بل گنر ،لثم گنر ویب دیفس



شراهم زونه دوب،اما هدز هربنچ میولگ مههب زاب ضغب

اباحم یب مدروآ ارباال متسد دوب. هتسکشن زونه و مدرک یم

هگن ینیبشا .باالی مدناسر شیاه بل رانک ، دیزرل یم

نوخ نایرج دیاش و مدیبنُجن ، مدیشکن سفن هقیقدیا . متشاد

داحتا ما یتایح یاه  ناگرا همه دش، عطق مه گرمیاه رد

دش خالهص مزیچ همه هظحل نآ ورد دندرک توکس هتفای

سفن تشگرب و تفر هک متسد فک یاه بصع نیبام

دنک. سح ار شیاه

نیمه و هطقن نیمه رد ار متسین و تسه دنکولک سح

. مزابن اتدبا ناکم

یزیچ ،ره مدیزگ یم لخاد زا شیوشت اراب بلمیاه هتسویپ

ویب راو هناوید یاه  شبوک نیا زج دوب یندش بوکرس

مه ارهب مزکرمت هک یمدز دنلب یردق .هب مبلق لر تنک

مدب. ماجنا ار مراک تشاذ یمن و هتخیر

جوا ورد مدرک اهر ار هنیسما رد هدش سبح سفن هرخ باال

یم سفن ، ترکش ایادخ . مدیدنخ کبس اما خلت ما یگدز متام

مرگ همینش و فصن یاه سفن مره زا متسد فک و دیشک



یمدش.

.عفال میرگب ای مدنخب متسناد یمن دوب ییاشامت مزور حلاو

هار دس هک یضغب زج دوب بوخ زیچ همه هیناث نیمه رد

. تشادن یشاپورف دصق و دوب هدش سفنمیاه

یتسد و مدز رانک شا یناشیپ یور زا هتسهآ ار شیاهوم

دنلب درس کیمارس یور زا شفتک . مدرب شیاه هناش ریز

. متشاذگ شیاهاپ یور ار شرس و مدرک

منابز رب شمان ندرک یراج اما منزب شیادص متساوخ یم

هودنا زا ینیگنس مجح یمدرک،اب هلا چم ار مبلق طقف

یب یروج یمندهد، ار مباوج متسناد مدش،یم فرصنم

نیا زا شیپ دصسلا راگنا هک دوب هدیباوخ قیمع ادصو

نآ رد شیاهاپ دوب. هدیدن ار یرادیب یور تقو چیه مه

بقع ارهب لبم رگید یمک مجنرآ دوب.اب هدش ات گنت یاج

بقع یمک ارمه شیاه هناش مدوخ اب هارمه و مداد له

. مدیشک

ددع راهچ یهس هدهاشم ، اضف ندش وابخیلا مدیشک بقع

زا لقع دوب هدش ناهنپ هامیرپ یاهاپ ریز هک خیلا گنرس



. دنارپ مرس

یدییات رهم یتنعل یاه  گنرس ونیا دوب هدرکن ولُغ رسای

اهار گنرس . شحبص رس سحن و موش یاه فرح رب دوب

واب مداد له یرگید تمس اه کییازوم یور راجزنا اب

: مدیلا بلن ریز ضغب

ادخ.. _ای

هکت ،هب متفرگ ار شتسد مدش. مخ هامیرپ تمس للعت نودب

و درک خوسر مناج رد شیامرس یمدنام. خی زا یگرزب ی

نیتسآ ییورین هچ اب تسناد یم ادخ تاظحل نآ رد طقف

. مدیشک باال شیوزاب یکیدزن ارات شیوتنام

ضغب مان هب یزیچ رگید دش نایامن شکزان تسوپ یتقو

دوب، هدش وحم دوب، هدش یمندرک.مرن ینار مکح میولگ رد

هنادرم یاه  کشا هرطق نتخیر اب هرخ وباال دوب هدش بآ

شتسد تسوپ ی هطقن هب هطقن یمدش. نایامن متروص یور

هدنکارپ گنرس یاه  نزوس یاج و دوب هدش هایس و دوبک

رابنیا . دروآ یم درد هب ناما یب ار مبلق شتسوپ یور

: مدیسرتن شندادن باوج مدز،زا شیادص



ندروآ ترس یچ وگب نک زاب ور تاه مشچ هامیرپ .. یرپ _

؟

یممدز، قه قه رگید دوب، هدش سیخ انهپ هب متروص

هک یباوج . مدوب هتسب راک هب مرمع رد تردن هکهب یزیچ

میاپ یور ار شیاه  هناشرس یردق وهب درک ما هناوید دادن،

ناکت و ددرگرب شنت هب یناج هرخ هکباال مداد ناکت ابنهلا

. دهدب شدوخ هب یفیفخ

توق دش جراخ شتام یاه نایمبل زا هفخشهک یادص

... دنادرگرب منت ارهب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۵_ تراپ #



هرخ هکباال مداد ناکت ابنهلا میاهاپ یور ار شیاه  هناشرس

. دهدب شدوخ هب یفیفخ ناکت و ددرگرب شنت هب یناج

توق دش جراخ شتام یاه نایمبل زا هفخشهک یادص

. دنادرگرب منت ارهب

یم هچ مدیمهف یمن ال یمدمآ،صا هاچ هت زا راگنا شیادص

شندوب هدنز نیمه ، شبل کچوک یاه ناکت نامه اما دیوگ

نیا متاماه مغاهو زا نوشق نوشق مه شیاه  ندیشک سفن و

و بارطضا جوا ورد یمدرک یبرثا ار هزورما دنچ

یمدرک. نیشن هت ملد رد ار یشوخ و فعش ، شیوشت

هتسهآ هتسهآ شا هدروخ ورِف یلمخم یاه کلپ دعب یمک

. دروخ ناکت

نییاپ شیاه مشچ تمس ار متروص ، دیبوک یم ناجیه اب مبلق

دوب،باال هدناود هشیر شیاه مشچ  یدیفس رد نوخ . مدیشک

هرذ نودب شقمر یب ِهاگن و دوشگ امامت ار شیاه کلپ هرخ



. دروخ هرگ میاه مشچ هب میقتسم فارحنا یا

ناکت هجوتم هکنیا نودب دوب، هدشن رایشوه ماکال زونه

ویب مدیشک نیمز فک یتسد ، دوشب مدازآ تسد ندروخ

له لبم ریز ار فک یور هدش اهر یاه  گنرس ادص

رب یکاخ هچ دمهفب دش رایشوه یتقو متساوخ مداد.یمن

و روفنم یاه  گنرس ینیا هراظن هدش، مرَس ورب شرس

دسرب هچ تخادنا یم زااپ هرذ هرذ مه ارم یتح هراوق یب

دوب. هداتفا میاهاپ یور ناج همین نینچ نیا هک هبوا

نیرت ،مرگ مدرک یم اغوغ مدوجو رد هک یمغ مامت اب

شنامشچ ، مدیشاپ تروص هب متشاد طاسب رد هک یدنخبل

ارم ندید راگنا یمدرک، مهاگن هریخ اما تشادن غورف

. تشادن رواب

همزمز و مدرک شزاون مارآ ار شتروص یولج یاهوم

: مدرک

؟ هامیرپ یبوخ _

یاهرات هتسد . تفگن یزیچ ،یلو دیزرل فیفخ شیاه بل

یمدش. هدیشک راو شزاون میاه تشگنا نیب ام شرِف



: مدرک اوجن هدز ضغب و مدز دنخبل رهم رپ

یدید مراذ یمن تاهنت تقو چیه هک مدوب ،هتفگ دادرهم _منم

یتسین اهنت هگید ، ملدزیزع سرتن . تشیپ مدموا . مدرک تادیپ

.. مهامیرپ

مشچ گنرشوخ ی هیبنع یور کشا زا یکزان الهیی

هفخیاندیلا: ییادص اب روابان و هتسخو دیشخرد شیاه

.. دادرهم _

رد شترسح و دوب هدز میادص رگید یمندش،کیراب مرواب

وباالرت متفرگ تسد ارهب شیاه هناش دوب. هدنامن ملد

هنیسما ارهب شرس و شمدرشف مشوغآ هب گنت . شمدروآ

. مدنابسچ

مبلق دوب،مغ نادرگرس متروص رد یقلعم کشا هرطق

یتاظحل هک ییاه  گنرس  نزوس ِریوصت . دوبن یندش کبس

مشچ لباقم زا مه هیناثیا یتح ، مدوب هدید نیمز یور شیپ

هامیرپ یاه گر یاج شنزوس راگنا یمندشو وحم میاه

تفر. یم ورف نم بلق رد هتسویپ



بارخ هناخ و دیدج اببالیی یمدش،یمنمناد هدرشف مبلق

رگا ،هتبلا مدرک یم هچ دیاب دوب هدمآ هامیرپ رس هک ینک

. مدوب هدید نم هک دوب یزیچ نیمه اهنت بال قمع

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۶_ تراپ #

هکح دوب هدش قیرزت شیاه گر رد یتفوک هچ دوبن مولعم

رد تخرک و جیگ روط  نومه یمندشو هبورهار شلا

دوب. هدش اهر مشوغآ

ره دوب نکمم ، دوبن نما رگید .یوال متشادن یدایز تقو

دوش.دیاب زبس متاح یاه مدآ وای رسای رسوهلکی هظحل



وهب یممداد تاجن هلوغیب نیا ارزا هامیرپ رتدوز هچ ره

. مدناسر یم یهاگنامرد

و مداد هیکت یلبم هب هتسهآ ، مدرک ادج دوخ ارزا هامیرپ

مدق ناگنل ناگنل یلیاش منتساخرب ضحم .هب متساخرب اج زا

: دروآ موجه متمس و تشادرب یدنت یاه

؟ دادرهم یمیر _اجک

: مدرکن هاگن شتروص درک،هب مخا

مدب؟ حیضوت تهب دیاب هننَس ور _وت

: دیشک یگدنامرد اراب میوزاب

رسای تسین نما نوریب نوا ادخ ورن،هب یممنک شهاوخ _

ور متاح یاه یوالمدآ نوریب مسرت یم هنیش یمن راکیب

. هشاب هدرک ریجا

مدز: سپ ار شتسد ترفن اب

نوریب نوا یتقو مشدعب ؟ هگید ینم نارگن _االنثمالوت

؟ ِنما وت نیا ،الدب تسین نما



: دناخرچ هقدح رد ار شیاه مشچ برطضم

بالیی مسرت .یم مدمحم اباب نوج ،هب منارگن دادرهم _هرآ

تشپ ینیشب هکنیا یلو تسین نما .یوالمه نرایب ترس

هتشذگ مرس زا بآ ،نم ِتقامح جوا نوریب ینزب و نیشام

ات انوا یلو تسین مهم مارب شتایوتحم و همان نوا هگید

نوریب یارب .دیاب ننیش یمن یبیخلا نریگن سپ تزا

ینک. هگید رکف هی اجنیا زا ندموا

شهاگن شتروص یور مندرگ ندرک مخ اب هگید رابنیا

: فساتم و هدنرُب .زیت مدرک

یب نوا اب تتسد ویمیگ مور وت یتسیمیاو ییور هچ _اب

تگرم هچ دوب مک تبآ دوب مک تنون دوب، هساک هی وت افرش

نجل هب ور هامیرپ نمو یگدنز و تدوخ یگدنز هک دوب

؟ یدیشک

مداد: ناکت صرح اراب مرس

مارب هن؟ هگم دوب یزاب نوا وت تتسد لوا نومه _زا

؟ یدرک یم یزاب شقن



ینوم والل تخادنا نییاپ هب ییادص یب هیرگ اراب شرس

مهاب زاب هک یمندمآ ممدب تشاد ناوت رگا هک .خآ تفرگ

کنخ ملد غاد یمک هکلب شمنک ضیفتسم مدگل و تشم

دوش.

نیا اب مروصت رمع کی ربخالف نیلیاش مدرک شیاهر

منک. شهاگن یتح هک دوب ینآ زا رت هراچیب شیاه  تیرخ

یب فرح نیلیاش یممدز، دید ار نوریب دیاب متفر رد تمس

، تشذگ یمن نموت رازه زا یتح هک یرسای دوب، هدزن ییاج

یمن ش هتساوخ واتهب دوب هدروخ شغامد هب لوپ یوب

نوریب مبیج ارزا ملیابوم یمندز. بآ هب رادگ ،یب دیسر

یم ربخ اب نام تیعقوم زا یسک دیاب مدیشک یم

: متشون شیارب و مدرک سمل ار نامرآ ی هرامش . مدرک

یو .وت شابن نارگن هبوخ ،حشلا مدرک ادیپ ور هامیرپ "سالم

ینودب متساوخ رهش. جراخ یوالی نومه دوب، مدوخ الی

ایب یتفین هار اشهاوخ یلو هشب تمز ال دیاش میتسه اجک

" میدرگ  یمرب نومدوخ ، هشاب تساوح اجنیا

هب منت رد هک شیوشت زا ینیگنس مجح اما مداتسرف ار مایپ



نامرآ متساوخ یمدرک.یمن ممارآ دوب،ان هدمآرد نایلغ

نامرآ زا ،اما تسین نما اجنیا هک مدرکن دیکات دوش، نارگن

.حلاعال دیایب اجنیا وهب دتفیب هار هیناث نیمه هک دوبن دیعب

هدش زوق باال زوق مه نامرآ ینارگن ، هامیرپ ینارگن هورب

هدامآ مبیج رد ار .همان دیایب شرس بالیی مدیسرت دوب،یم

یم متاح یاه مدآ هب شنداد لیوحت هک متسناد ،یم متشاد

هب یلو دنک هفاضا ار یلحنی وال دیدج یاهرسدرد دناوت

تاجن یممداد،عفال ناش  لیوحت دنتساوخ یم هکنیا ضحم

دوب. رت مهم هامیرپ ناج

شارهب هریگتسد . مداتفا هار رد تمس لبق زا خساررت

نییاپ باال هرابود دوب. هدرک ریگ مه زاب یتنعل ، مدیشک نییاپ

راب.. راهچ راب، ،هس رابود ، مدیشک

هب مزغم یاه  نورون هزات و مدیشک نییاپ هبباالو اهراب

! دندوب هدرک شلفق دوب. هدش لفق یوال .رد داتفا راک

یتشپ رد تمس هب ود مدش،ابحتلا خیلا میاپ ریز نیمز

دوب. لفق مه ،اجنآ مدرب موجه یوال

یتنعل !ِنم مدوب نئمطم . تشادن دوجو ییور رد هار چیه



هناخ نیا یاه  هرجنپ و اهزرد مامت هامیرپ ندرک کرت رس

نیا یوالمههب یبوچ گرزب .رد مدوب هدرک دودسم ار

قبط دوب یزیرگ هار مه رگا ،هزات دوبن ینتسکش یتحار

و رود نیمه متاح یاه مدآ ای رسای املسم ، یلیاش ی هتفگ

تشپ .هب دندوب هدرک لفق ار رد هک دندوب فارطا

یتسد دشو داشگ سرت طرف زا شیاه مشچ نیلیاش . متشگرب

: دیبوک شناهد هب

. ناجنیا هک متفگ یاو _

. متشادن رگید یدامتعا . مدرکن هبوا ییانتعا

یم نامرآ هب .دیاب متشادرب ار ملیابوم هرابود و مدرک شدر

دنک. ربخ اراب سیلپ ای دیاین اهنت هجو چیه متفگ،هب

زا هفخیا یاو" " رایتخا ویب مدوشگ ار لیابوم ی هحفص

 هرامش دوب، هدشن لا سرا زونه مه یلبق دش.مایپ جراخ مناهد

شنتنآ یهد سیورس هدش بارخ دادن،نیا نتنآ متفرگ شار

دب هظحل نیمه دیاب مفرخزم سناش وزا دوب نایم رد یکی

یمدرک.. یقلق



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۸۷_ تراپ #

* هامیرپ *

یاپ هفقو یب نسوسشلا نوا اب خیرات سرد یبحلا ملعم

. ممهف یمن چیه ونم دیوگ ویم دیوگ یم هتخت

اب طقف و طقف و ممهف یمن چیه رگید هک تسه تقو یلیخ

،هب مشیدنا یم ییاهر هنهکماهب یچم تعاس هب ندش هریخ

ی هناردارب یاه  تبحم ،هب مردام یایر ویب مرگ شوغآ

تقو چیه رگید و دوشن یدنب هریج نیاراب هک نامرآ



. مشاب هتشادن ار شندش مامت ی هغدغد

نیلوا نم مروخ یم یمدیآ،مسق رد ادص هکهب گنز

وزا یممَود یروآ نونج تعرس زااب هک متسه یرتخد

و راب یروج یممنز، نوریب هسردم یمیدق و گرزب طایح

یاه فرح هک مراذگیم رارف یممنکواپهب عمج ار ملیدنب

هلپ رد مهار ورس دسام یم خیرات ملعم ناهد رد مامت همین

هب ییانتعا یممنز، یمکحم هنتی هتساوخان رفن دنچ اههب

یمنمهد، دننک یم راثن مرس تشپ هک یرادبآ ییاه  شحف

یممش، نیمز شخپ و مروخ یم یردنکس هار نایم رابدنچ

کیپملا طالی دملا هب طقف و طقف هک یا هدنود نوچ یلو

یلیخ و مریگ یم دیدن ار میوناز کچوک مخز دشیدنا یم

منک. یم روج و عمج ار مدوخ دوز

یممنز، نوریب هک هسردم هنهکی و یسوت گرزب رد زا

نادرگرس و لصاتسم منکو یم هزات یسفن متسیا یم

یربخ یمدنک راک مشچ .ات مزود یم وس ود ره ارهب مهاگن

هرابکی هب مناجیه و قوش و قوذ ،مامت تسین نامرآ زا

دوش. یم شکورف



و ریس لثم وملد شمدیدن هک تسا زور هس اقیقد زورما اب

واب مبوک یم نیمز یور ار مشفک کون . دشوج یم هکرس

یتخمز حتلا نآ زا هزات هزات هک یا هنارتخد یادص

ریز هدش رادزان و فیطل یمک ادیدج و هدش رود یناوجون

یممنز: رغ بل

هسردم سوبوتا ندموا ات عبر هی ..طقف یتنعل .. یتنعل _

روجدب نیرسن مسرب هنوخ هب رید مزورما ...هگا هدنوم

!... هنوچیپ یم ور مشوگ

یاه ویخلا دیما مامت نامرآ ندماین منک، ضغب مهاوخ یم

یمنمنک ضغب .اما دفاکش یم جر هب جر ار هتقوما دنچ نیا

رد زا هک ینارتخد هتسد هتسد یوهایه نایم مه وزاب

یم هار هب مشچ دننز یم نوریب ناتسریبد یسوت

اب تکمین ریز رخآ گنز یممشک، متروص هب یتسد . مزود

بل هب یگنر مک یتروص هدرکورژبل تنطیش اه هچب

و یممشک بلمیاه یور ار متسد ما.فک هدیشک میاه

بلمیاه یور ارزا گنر یتروص رژ مکحم و هنامصخ



اردای ندز رژبل دمهفب نامرآ مهاوخ یممنک.یمن وحم

هدش! یترق شرهاوخ دنک روصت مهاوخ ما،یمن هتفرگ

یم یمرن هبرضی مفتک ود ره هب تشپ زا کیهراب هب

تسد فک دوز یلیخ و یممرپ هدزاه نج لثم ونم دروخ

یممنک. یفخم ار هدشما رژی

دعب نامرآ هرخ ،باال هدیبات ملد رد یرون مخرچ یم تشپ هب

و هدرکن ار نایفارطا یواکجنک هظحی ،مال هدمآ زور هس

هناششباالیم ارات مدوخ هدش روط یممنک.ره یدنلبدق

یممشک. شوغآ ارهب شندرگ راو هناوید و مشک

نیب هدرخ و سسجتم یاه هاگن هجوتم مشچ ریز زا

موش. یم هسردم یاه  کرتخد

ربخالف نامرآ و دوش یم سملا هدزیس هدزاود روز هب

شوخ ناوج ینم، هدرک فپ و یشوج شوج هرهچی

 ندیشک لغب نیا هک تسیا سهلا وجنپ تسیب دنلب هرهچودق

رپچ یامعم دناوت یم یسک ره یارب هسردم لباقم یاه

. دشاب یشلا



، هسردم یغولش زا رود یمک و دریگ یم ار متسد نامرآ

یمدشک. یا هزاغم لباقم هچوک هت

هبحلا ناش  یلوضف درد نامه اراب مهکالیسمیاه

یم رب مدق دنت دنت نامرآ هارمه منکو یم اهر ناشدوخ

واب یمدشک نوریب هتسبیا شنشپاک گرزب بیج .زا مراد

ی هتفه یمدشک. نوریب شنورد ارزا یمرگ چیودناس هدنخ

و تسرد یاذغ اهرهظ مد نیرسن هک مدوب هتفگ هبوا شیپ

باصتعا هک تسا یزور دنچ و دراذگ یمن میولج یباسح

رس هدش روط ره نامرآ مه زور نامه هدرکما.زا اذغ

مفیک رد یچیودناس ای همقل و دناسر یم ار شدوخ رهظ

. دناپچ یم

اهار یکاروخ نآ ندروخ علو نم دناد یمن مه زونه اما

ذغاک هب یهاگن مخا .اب مراد ار شدوخ رادید علو و هتشادن

میوگ: ویم مزادنا یم چیودناس چیپرود

منم ماوخ ماوخ.یم یم ور تدوخ ، نامرآ ماوخ یمن اذغ _نم

طبض ور مضیرم یارهاوخ سب منک،زا یگدنز امش شیپ

و سرد زا ادخ هتفر،هب ماتسد تسوپ هگید مدرک طبر و



مه، نیرسن یاج یب یانوبز مخز و اهرغرغ ، مداتفا قشم

متاجن ارچ ؟ نوتدوخ شیپ یرب یمن ونم .ارچ راذب انیا ور

ال ،صا هنامام وتو شیپ نم لد ینود یمن ؟ نامرآ یمنید

هک یزور دنچ نیا نک رواب ؟ یدوب اجک زور هس نیا

مدش! هدنز و مدرُم راب رازه یدموین

دوش، یمن یتاساسحا ، دیشک یم متروص هب یتسد رهم رپ

ارهب راک نوناق و قطنم و لقع اب دهاوخ یمندنک،یم ولغ

. ممهف یمن نیااهار تقاط ویب گنتلد نم اما دربب ولج

ارهت چیودناس و یمدشک ار مفیک پیز نارگن و هناردارب

یمدهد: اج مفیک

،یمن روخب وتاذغ ریسم وت امتح یمدآ، تسیورس _االن

. ینومب هنشگ زاب ماوخ

یم بترم ار هعنقمما دنیب، یم ارهک متروص مخا و متام

یمدهد: اج شنهپ یوزاب سپ رد هناشما دنکو

رکف هک یتقو ینود ،یم متنارگن منم نک رواب مگنشق یرپ _



همقلیا ،ره یشک یم باذع نیرسن تسد ریز وت یممنک

یم ریگ نومولگ وت گنس لثم میروخ یم هنوخ نوا وت هک

یم اباب هنوخ مربب و مریگب ور تتسد هک یمنهش هنک،اما

هک هزور هدب،هس تلهم مهب یمهنک.مکی تیاکش مزا هرو

االمن منزب رس تهب دشن نیمه یممرورس راکرس

مقوقح نیلوا هکنیا ضحم ،هب متفرگ هتعاس مین یصخرم

تیح صال یممنک،مدع تیاکش و هاگداد یممر متفرگ ور

هامیرپ مریگ یم تِسپ هدش روط یممنک،ره تباث ور اباب

. شابن نارگن

: متسین میاه کشا راد ولج رگید

؟ هرادن متسود ؟ هنیبب ونم یمندآ تقو چیه ارچ نامام _

ار یجنر هرهچش یمدنک، اجباج شتسد رد ار مفیک نامرآ

زا نتفگ شیارب تسا تخس یمدنز. دایرف ار یمدشک هک

کی یمندشک.یلو دق شندیمهف هب نسوسملا نم هک یدرد

. دهدب ار ما یرارکت وسلا نیا باوج دیاب هشیمه یارب راب

دیوگ: ویم دزادنا یم نییاپ رس



نومه .زا هضیرم هک سهلا هدزیس . هامیرپ ِضیرم نامام _

وهی درک شکرت اباب دوب رادراب ور وت یتقو هک یعقوم

هی زونه هک یعقوم نومه درک.زا عورش ور دیدج یگدنز

ریس لد هی دوب هتسنوتن و دوب هتشذگن شنامیاز زا تعاس

،وت یشحو یغای هی لثم دموا اباب هسوبب و هنک لغب ور وت

نامام درب. هشیمه یارب و دیشک نوریب ششوغآ زا ور

هریگب سپ ور ووت هنک تیاکش تسنوت یم اه عقوم نوا

زا هک یتعاس نومه زا ،اما تیگلا س تفه ات لقادح

و رایع مامت هدرسفا دشهی تشگرب وت، نودب ناتسرامیب

نوا هک منم روز یمدرب. دای زا ور شدوخ اه تعاس یتح

یمن اباب هکهب مدوب سهلا هدزاود هچبیهد رسپ اههی عقوم

سلااه نیا وت یتح ور. شتردق هن متشاد ور شلوپ ،هن دیسر

و دیدهت و روز اب راب دنچ و دموا منم بندلا اهراب اباب

ونم و هنک مرَخ تساوخ مرن و برچ نوبز زاب راب نیدنچ

راب وره مدرک یگداتسیا راب ره ،اما هریگب نامام زا مه

،االمن تفرگ مزا یقیمع ی هنیک دشو رت یمخز رتشیب اباب

مروخ یم مسق مریگ یمن مورآ مریگن سپ شزا ور اتوت

ی هدش رتسکاخ یاهزور ِمومت ،هب تدوخ نوج ،هب هامیرپ



.. مردام ِینووج

۳۸۸_ تراپ #

مه زاب مهاوخ یم زونه ، دشوج یم مشچمیاه رد کشا زونه

و دسر یم هار زا هسردم سحن سیورس .اما مسرپب یلا وس

عیرس و دسوب یم ار میاه کشا دنک، یم مخ رس نامرآ

. دزادنا یم مشود یور ار هلوکما

ارم هدش مه روز هب وا اما یممنک تمواقم یممنک یزابجل

یمدشک. بقع ار شدوخ یمدنکو سیورس راوس

هس دعب دوب هتفر اجک شفاصنا ، هدنام اج ششیپ لد مزونه

یمدرک. اررپ ملد یاجک شندید هقیقد هد یگنتلد زور

کشا یاه مشچ ونم یمدتفا هار هب هنامحر یب سوبوتا

مه رخآ راب یارب مهاوخ ،یم مزود یم هرجنپ ارهب ما هدز

نونج . تسین مرگن یم ارهک فرط ره منیب.اما یم ار وا



هتفر هیناث دنچ نیمه رد دوش یم رگم یمدز مرس هب

دوش، مگ هچوک چیپ رد سوبوتا ات تقو چیه نامرآ . دشاب

هب یا هدنامرد هدش،هاگن وحم و تسین تفر.امااالن یمن

زا تلا جخ نودب راب ونیا مزادنا یم نابایخ فرط ود ره

و مبوک یم هشیش هب اهراب ار متسد فک راو هناوید هیقب

باال ملوک رسو زا اوق مامت نسوسلااب نآ رد ینارگن

یمدور.

هدش ریزارس مشچمیاه زا یسالیب لثم کشا یممدز، دایرف

نیرخآ اب یممنز ویمدرب.غیج دیوش یم ار زیچ همه و

: تردق

ماهنت ..ارچ یتفر ..اجک ییاجک نامرآ ... نامرآ _

.. نامرآ .. یتشاذگ

یگرزب چراپ هک یممنز دایرف یگراچیب اراب شمان ردقنا

هدز کوش ونم دوش شالقیم متروص یور درس بآ زا

هدش گنس میاه ناوختسا یممرپ.مامت اج زا نانز سفن و

. منیشن یم میاج ورس هدیرپ اج زا رنف لثم اما

، تسین سوبوتا یممنک، زاب یتخس ارهب مرات مشچمیاه



یتسد . مرادن سلا هدزیس رگید مه .نم تسین هسردم هچوک

نوخ راگنا مدز غیج یردق یممشک،هب مکاندرد یولگ هب

. تسین مه زاب نامرآ ،اما هتسب هملد شنورد

وان بیرغ زیچ ،همه مزادنا یم مفارطا هب یگنم یهاگن

قه قه اب هرابود منک. کرد ار یزیچ مناوت ،یمن تسانشآ

یمنملا:

. مسرت یم ..نم ییاجک نامرآ .. نامرآ _

فرط ود وره دوش یم رت کیدزن ممشچ لباقم هیاسیا

یم داشگ مشچمیاه کمدرم . دریگ یم تسد ارهب متروص

ضغب و هدش خرس هرهچش ، تسانشآ ! تسین هبیرغ دوش.

: هدرک

! مترانک هک نم اما تسین نامرآ ، سرتن ... هامیرپ سرتن _

یم لز دادرهم هب تام و مریگ یم یرپ سفن هدز کُش

منز.

و صرح یمدرک.اب هکچ میور رسو زا بآ درس تارطق



متفگ: یراد شخ یادص

؟ دادرهم یدرک نیچمه _ارچ

یاهوم یور یتسد یبهتلم و نارگن هرهچی اب دادرهم

تفگ: نابرهم و دیشک مسیخ

،مادم یدش یمن رادیب مدرک یم راک ،ره مزیزع شخبب _

. یتفگ یم نویذه

یوال نآ رد مه زونه مدش هجوتم .هزات دیشک ارباال هناشما

. مینکاس هدش بارخ ی

، تسین نما یوال .نیا یباوخب دیابن هگید . وشاپ ، هامیرپ وشاپ _

دیاش ، یشاب رایشُه دیاب .وت هتفیب یقافتا نآ ره هنکمم

رارف منود یم هچ ای مینک عافد نومدوخ زا میشاب روبجم

مینک.

هک دادرهم . تسا نیگنس مرس زونه . متسه شیاه فرح جیگ

درک اهر ارم دش هدوسآ کلپمیاه ندوب زاب تباب زا شلا یخ

. تشادرب ریخ نیلیاش تمس هچاپتسد و



تفگ: و دیشک ار شیوتنام نیتسآ تنوشخ اب

ور. هدرمتا بحاص لیابوم نوا نم هب _هدب

تفگ: و درشف شتسد فک ار شلیابوم دیدرت اب نیلیاش

؟ یچراک یاوخ _یم

کلتم و دیپاق شتسد فک زا لیابوم صرح اب دادرهم

تفگ: نایوگ

منک! شخپ لیماف و کف وت ور تگرم ربخ ماوخ _یم

دیاب هدیسرن رس یسک یمنهدات نتنآ ملیابوم ینیب یمن قمحا

. منزب گنز رو نوا روا نیا

هرامش دادرهم و دیشک رانک ار شدوخ نارگن نیلیاش

درک. یریگ

نیلیاش لیابوم . مدینش مرس تشپ ارزا یزیر قت یادص

ولا ولا یدنلب یادص اب هدز ناجیه دادرهم داد. نتنآ

و مدنادرگرب رس یتخس دوب،هب هدش کشخ مندرگ درک.

ادص هک ییاج نامه . متخادنا مرس تشپ ی هرجنپ هب یهاگن

. مدوب هدرک ساسحا ار



شدنب تشپ و مدرک سح هرجنپ تشپ ار هایس هیاسیا

هک یفیثک ی هرهچ نامه مدید. ار یهیرک و سحن ی هرهچ

وقتالمیاه ندز واپ تسد نایم رد هرابود یحبص رس

گرمیاه رد ار یتنعل لوپمآ نآ مه ارباالدز،زاب منیتسآ

درک. ورات هریت مناگدید لباقم ار ایند و درک زیرارس

! شفرش یب ِدوخ دوب رسای ، شمتخانش یم بوخ

ارمگو شدوخ و تفر رانک هرجنپ تشپ زا دوز یلیخ

زا دوب هتفرگ تسد رد هک ییوقاچ یزیت اما درک روگ

یمندش. وحم منامشچ یولج

یوالار سردآ تشاد دادرهم دش، سبح هنیسما رد سفن

 تاجن و دیایب هک تساوخ یمداد،یم نامرآ هب نفلت تشپ

یاو مدز. ادص ار دادرهم و مدرک هفخیا .نهلای دهدب نام

وقاچ.. نآ

! دیابن یمدمآ، نامرآ دیابن

رسای هک دشاب شدوخ بظاوم دادرهم هک یممتفگ دیاب

ار دادرهم اهراب . دنکن ورف شنت رد ار زیت دراک نآ لفاغان

عاعش هکات دوب فیعض یردق هب مدز،امانهلامیاه شیادص



اب یروج مه دادرهم و تفر یمن مه رت رو نآ رتم مین

بلابلا هجوتم ال صا هک یمدرک تبحص نفلت اب ناجیه

. دوبن نم یاه ندز

یاه لفق ادص دش.یب هتخود یوال رد ارهب مهاگن هدیرب سفن

ار شکرابمان لکیه ، یمرن یاه مدق واب دوشگ ار رد

، متشاذگ هنیسما هسفقی یور یتسد . تخادنا یوال لخاد

ار شرس و هتفرگ لغب ار شیوناز لبم هب هداد هیکت یلیاش

ار المز یاهرادشه تشاد مه دادرهم دوب، هتفرگ شوغآ هب

یمداد. نامرآ هب

شنماض و دیشک نوریب شبیج ارزا شیوقاچ هتسهآ رسای

میاج رد رتشیب یمدشونم شکیدزن مدق هب .مدق درشف ار

همان نامه اال متحا هک یذغاک هدروخ یات هشوگ . مدیبنُج یم

بیج دوب،رد هدش هباپ اهاولب نیا نآ رس هک دوب یا

نامه شهاگن و هدرک زیت نادند رسای دوب. نایامن دادرهم

راک ، هنوچ و کچ نودب تشاد دصق درک. دصر ار هشوگ

دنک. هرس کی ار



لیابوم اب نانز ومدق دوب رسای هب شتشپ مه زونه دادرهم

تسرد . تسج دادرهم تمس یمدق رسای درک. یم تبحص

باالی تمسق هک یلا حرد ار وقاچ ی هغیت شا یمدق کی رد

. دروآ دوب،باال هتفرگ هناشن ار دادرهم رمک

گر رد هک یزیچ راگنا اما موَدب و مزیخرب متساوخ یم

دوب هدرک مه ،جلف دایتعا عالهورب دوب هدش قیرزت میاه

ارم.

تسدمیاه ندرک تشم واب متسُش ندروخ ناکت زا تسد

و متسب ار منامشچ . متخیر میادص رد ار مناوت و ناج همتت

مدز: ادص رادشک ار شمسا و مدز غیج روز هب یتخبدب اب

... دادرهم _

و تخادنا وپاکت و کوش ارهب یعمج ما هدیشارخ یادص

ار رسای روضح همه زا رتدوز یلیاش . دندیرپ اج زا یگمه

هدمآ رب دادرهم ناج نداد تاجن ددصرد نم لثم و دیمهف

. تساخرب عیرس و

زا لیابوم دش ببس دوب، هدرک داجیا نم یادص هک یجنشت



بقع هب هکوش و دوش اهر نیمز یور دادرهم تسد

دش بجوم نم رادشه و دشن هچاپتسد رسای .اما ددرگرب

تمس و دراشفب شتسد ار وقاچ هاتوک ی هتسد رت ممصم

. دروایب نییاپ دادرهم

لباقم ورد دیخرچ دادرهم اما دوب دادرهم رمک شدصقم

یزیت نم، گرم هب ور هدزشوحلا تهب یاه مشچ

هدیشکن هیناث دشوهب هدیشک شیوزاب یور وقاچ بروم

. تخیمآ رد نوخ اب دادرهم نهاریپ نیتسآ یدیفس مامت

شرس وهچبالیی هدروخ شیاجک هب وقاچ متسناد یمن اقیقد

ویب دوب هدش زاب ندزمیاه دایرف هار رگید دوب،حلا هدمآ

ارهب تسدمیاه فک هک ردحیلا مه رس تشپ و اباحم

یممدز. ،غیج مدنابوک یم هقیقشمیاه

رپ تشم و تخابن ار شدوخ شزور حلاو ابنآ دادرهم

دنچ دح رد ار وا تسناوت دزو رسای هنیس تخت یتردق

وقاچ یدعب ی هبرض دنکو رود شدوخ زا هدش مه یمدق

دنک. راهم ار



زا اما دوب هدرک هباپ ادص رسو هدز تشحو مه یلیاش

مدق یمدرک یردلق رسای تسد رد هک یقارب یزیت سرت

. تشاذگ یمن ولج

یعفادت حتلا اما دش عمج درد ارزا شتروص دادرهم

تفگ: نارُغ و تفرگ

؟ یاوخ یم منوج زا _یچ

زیخ رسای تمس یمدق هناروسج و تفگ هلمجشار

تشاد تسد رد هک یا هدنرب گرب دوجو اب رسای . تشادرب

بقع ار شدوخ و دیخرگ یمک شدایتعا فعض رطاخ هب

تفگ: طلسم وان نانک نم .نم دیشک

غلبم نوشزا هتسدش، و راد و متاح شیپ متفر یحبص _

مدب.دب ول ور هرتخد نوا وتو یاج ات متساوخ یرتشیب

مومت ور مراک دوب هدنوم ،مک دندوب راکش متسد زا روج

مبیقعت منود یم دیعب اما منکرارف نوش تسد زا متسنوت ننک.

خ یمنهج نیا زا دیاب مهب، هدب ور همان رتدوز . نشاب هدرکن

الصمش.



دز: دنخزوپ شیاه مشخ و اهدرد مامت اب دادرهم

؟ شازِا رد یمینک یچراک مدب،وت ور _همان

تفگ: نانیمطا رپ

ندیسر یممرب،لبق نوت نوریب اجنیا یممد.زا نوت تاجن _

خلم و روم لثم شامدآ هنکمم نآ ره ینود متاح،یم

ور ننک.همان اجسالیخ هی ور نوت هس وره اجنیا نزیرب

نم لثم متاح مینک. مومت ور زیچ همه زیمآ تملا سم نم هدب

. تسین محر لد

و درشف شرگید تسد اراب شا یمخز یوزاب دادرهم

: تفگروابان

هب یروج یمنیآ،هچ رب متدوخ هدهعی زا یتح _وت

تشاد ور منوج دصق شیپ هیناث دنچ هک یمدآ یفرح

منک؟ دامتعا

نتفرگ وابباال تفر ولجرت زرل و سرت نارازه اب یلیاش

ار دادرهم دناوتب هکلب تساوخ تلهم رسای زا شیاه تسد

و تفریذپ شار هتساوخ یکلپ ندز اب رسای دنک. باجم



تفر. دادرهم تمس ناساره و هدیسرت یلیاش

و هدش هتسجرب درد طرف زا دادرهم تروص یاه گر

شرانک یلیاش دوب. سوملم یبوخ هب شیاه تسد شاعترا

: دیسرپ هنارماع و داتسیا

خالص هدب ور ذغاک یمینک،نوا یزابجل ارچ دادرهم _

یش؟

تفگ: یرازیب واب درک شهاگن درس دادرهم

هنومب متسد لقادح هش؟ تاتسود وتو ِلا شوخحب هک _مدب

شنماد هک یرش زا ور هامیرپ نوج منوتب دعباه اهدیاش

دعب یتح هرب متسد زا منیمه هگا مدب،اما تاجن هتفرگ ور

! هرطخ رد هامیرپ تیعقوم و نوج یوالمه نیا زا ییاهر

۳۸۹_ تراپ #



ریثات دصق هب تساوخ دش.یم کیدزن شتمس یمدق یلیاش

دادرهم . دریگب ار دادرهم یاه تسد شیاه فرح یراذگ

بقع ار شدوخ عیرس و دراد شرس رد هچ دیمهف

تفگ: هدنامرد یلیاش . دیشک

تدوخ نوج و هامیرپ نوج تاجن طیارش نیا _عفالرد

؟ تسین رت مهم

اوه ورد دیشک نوریب شبیج ارزا همان کالهف دادرهم

. تشاد شهگن

! وسار نیا هنهب مدب.یلو شلیوحت مرضاح مهمهرت، _ارچ

هب هسرب هچ هشکب باال مشغامد هرادن هضرع یتح نیا

کاچ هب یمهنز هسرب شتسد هب همان ات مراد ام،متح تاجن

یم ینیگنس تخبدب یرپ ندرگ ور مرجاه همه شدعب و

ار شدوخ ات داوخ یم ور همان نیا هک یمینک رکف هنک.وت

هتفر ورف الب جنم وت هرخرخ ات ،نیا قمحا هنک؟هن یربم

هداد، داهنشیپ متاح هب نداد لیوحت یارب مقرباال هی هتفر ،

شنوج سرت زا ردپ یب نیا واالمن هدشن رخ مه اباب نوا

. هداتفا له لَه هب



راسفا دوب، هدش دیماان دادرهم تسد زا همان نتفرگ زا رسای

ار نیلیاش هناریگلفاغ و درب موجه ود ره تمس هتخیرگ

درک. راهم شندرک ترپ اب شهار رس زا

کش هک دنابوک نیمز هب خم اراب یلیاش دگل اب یروج

یاضف نیمز هب نیلیاش نداتفا رثا .رب دنامب سملا متشاد

دایرف راو هناوید رسای و دنام خیلا رسای و دادرهم نیبام

دز:

هس ،نیا یچره ،هسب یرب یم رس وم هلصوح یراد هگید _

نوا نتفرگ یارب یدرک رکف . یدنوزات تدوخ هساو هام

سامتلا هچب فلا یوت هب بش دوخ وات متسیمیاو هراپذغاک

ات منزب هنوچ و کچ ردقنا هک مراد هفاضا تقو ای یممنک

،االنبالیی هنکب بآریز ور مرس و هسرب هار زا متاح

یاه طلغ ، یشب نومشیپ تدوخ یتسه زا هک مرایب ترس

. دنامب یدرک هک یا هفاضا

هک یمخز ِناج نامه اب دادرهم دنک تکرح هکنیا زا لبق

رسای چم ود دادوره شنکاو عیرس ، تفر یم لیلحت هب ور



. تفرگ تسد هب تردق اراب

و یممدز روز هچ وره مدیزرل یم مدوخ هب دیب لثم

یمن رتولج رتم کی زا شیبرت متفریم ولج ناشک ناشک

افخ رد هاماه هک یدادرهم زا عافد زا نم مهس و متفر

هفخ یاه غیج رد دوب هتخیر هریاد رد متاجن یارب ار شناج

یمدش. خالهص متروص رسو هب هبرض ندز و

یوقاچ نامه ی هدنرادرب رد هک رسای تشمهدش تسد

وره یمدمآ دادرهم ی هنیس یکیدزن ات اهراب دوب، یتنعل

نآ هار دس روز هب هدش هک یتخبدب ره اب دادرهم راب

یمدش. هدنرب یوقاچ

یمن مدوب هدز دوب،خی هدرب دای زا ارمه ندیپط رگید مبلق

یم اجک ات شا یزیرنوخ حلاو ابنآ دادرهم متسناد

.ره دروآ یب ماود تفص ویهالییب نآ ربارب رد تسناوت

هرخ دندز.باال یم سفن سفن تدش وهب دندوب هدش هتسخ ود

ریز هک ینامیپ رپو تشم دشواب هبواغبلا دادرهم

نیمز رب شقن و هداد تسدزا ار شلداعت رسای تشاک شکف

دش.



رد هکهب یمکحم یاه هبرض دنک، هزات یسفن تساوخ ات

هکلهم نآ زا ود ره ساوح هدش هدنابوک ییوال هدش لفق

هدنهد  ناشن هک دوب یروج اه هبرض تدش درک. ترپ

کش نودب و دوب صخش کی اهنت زا رتارف یزیچ روضح

. دنتشاد یوال لخاد هب دورو دصق یدارفا

و ریحتم ود مه،ره زا هلصاف اب رسای و دادرهم

جک واب داتفا ووال لوه هب رسای . دندوب هداتسیا نادرگرس

دادرهم درک. زیرگ دصق یوال یتشپ رد هب شریسم ندرک

تمس و تفرگ دوب رارف ردحلا هک یرسای زا هاگن عیرس

مدوب هتسشن سنلا طسو قمر ویب وناز راهچ هک نم

ارم یتخس هب یلو دوب نوخ هب قرغ شنهاریپ .مامت دیود

یم ار شناما هک یدرد دوجو واب درک دنلب نیمز یور زا

یمدش لصتم یباال هقبط هکهب ییاه هلپ تمس ، دیرب

. دناشک

ارم تساوخ یم هدش روط ره یلو تفر یم زاحلا تشاد

دنک. تظفاحم متاح ی هتسد و راد دنزگ زا



شیوشت نآهمه دوجو اب یتح و دوب هدش گنس ممسج نم

مشچمیاه دوب، یراج گرمیاه رد هک یمولعمان داوم رثا رب

نهلا شیاه بل نتفرگ زاگ اب طقف مه دادرهم و دنام یمن زاب

اربا نامدوخ دوب هک یتبیصم ره یمدرک،اب هفخ ار شیاه

. میدناسر الیهلپاه

هب دادرهم دنام. یم نییاپ اهزا شبوک یادص ورس زونه

دوب، هدرک ش هراچیب هک یدرد نمو مسج ندیشک رطاخ

ار ماب تشپ هار راب دنکونیا هزات یسفن ات داتسیا یا هیناث

. میریگب شیپ رد

یماب تشپ رد ات سنلا تمس تشگرب برطضم و هدنامرد

رد هک دبایب ار مینک هدافتسا نآ زا لا حبات هدماین شیپ هک

سنلا نشور همین یاضف نایم رد هک مدیمهفن نآ کی

رادیدپ رسای ی هتسجخان لکیه مود،یِک ی هقبط کچوک

تساوخ درک، دادرهم تمس تشپ زا هک هلمحیا دشواب

. دشکب نوریب شبیج ارزا همان

، رسای تمس دادرهم ندیخرچ و دوبن دادرهم بیج رد همان

هک ییوقاچ یپ رد هبرضییپ هس دشابود فداصم



هنیک و صرح رثا ،رب یگنادرم و فاصنا یا هرذ نودب

تفر. یم ورف دادرهم یولهپ و مکش رب

وقاچ تباصا ره واب مدوب هتشاذگ شوگمیاه یور تسد

رگید رابنیا ، مدیشک یم یدتمم یاه غیج دادرهم نت رب

هب تشپ زا هجنپمیاه و هدرب دای ارزا المت ضع یگتفرگ

بقع هکهب مدرک وقتالیم مدوب هتخیوآ رسای نهاریپ

. دنزب هبرض ما، یناگدنز لیلد نت هب رتمک هکلب شمشکب

نشَت لوغ نآ فیرح مناج همین مسج ابنآ رگم نم اما

! مدوب

راب وره یممدز ادص ار یممدز،ادخ یممدز،راز غیج

کون زا نوخ و دمآ یم اوه هکهب هدش ینوخ یوقاچ

هدنز درد اب راب نارازه و مدرم یم یمدرک هکچ شزیت

یممدش.

ار شتروص نوخ و دوب هدش هتسب دادرهم یاه مشچ

ونیاراب دیدنخ سرتسا و ترفن اب رسای دوب. هدناشوپ

تساوخ .یم تفرگ هناشن ار دادرهم هنیسی ی هسفق فاص

شتمس ، تفرگ ارباال وقاچ درَدب ارمه شبلق هعفد نیا



ارم و تسشن متروص طسو اقیقد شرُپ تشم ، مدرب موجه

. دنابوک ما یتشپراوید هب تدش اب

،یلو تخس نهآ ای دوب نوتب هبرضشزا سنج یمنمناد

دشو تمالیش متروص یازجا مدرک سح دوب هچ ره

تفر.. رژهیم متروص لباقم یهایس

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #
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ی هسفق فاص ونیاراب دیدنخ سرتسا و ترفن اب رسای

شبلق هعفد نیا تساوخ .یم تفرگ هناشن ار دادرهم هنیسی

تشم ، مدرب موجه شتمس ، تفرگ ارباال وقاچ درَدب ارمه

هب تدش اب ارم و تسشن متروص طسو اقیقد شرُپ

دوب نوتب هبرضشزا سنج .یمنمناد دنابوک ما یتشپراوید



متروص یازجا مدرک سح دوب هچ ره ،یلو تخس نهآ ای

تفر. رژهیم متروص لباقم یهایس دشو تمالیش

درک ترپ ییوس ار ینوخشا هاتوک هتسد یوقاچ رسای ⇦

یادص و دوب هدش رید رگید . تشادرب زیخ وحتلا

یم سح یبوخ ود،هب ره ار یبوچ یاه هلپ شاعترا

. میدرک

یا،ره هرشح نوچ و دوب هدش راتفرگ مههببالیام رسای

یمن یزیرگ هار دیخرچ یم سنلا نآ رد دوخ رود هچ

هبباال سلا یس زا ناش نس هک یرفن هس ود هرخ .باال تفای

 هناحتاف یاه هدنخ واب دندرک یط هلپاهار یمندرک زواجت

دندش. هریخ ، هدرک یهت قبلا ِرسای هب یا

مرس دوب، هدش وحهلا متروص هکهب ینیگنس تشم رثا رب

ینارگن دوب،اما هدش تخس یرادیب و هدش نیگنس تدش هب

مارح منامشچ ارهب یربخ ویب باوخ دادرهم زور حلاو

دوب. هدرک

زاح مدیسرت دنک،یم عافد شدوخ زا دوبن رایشوه دادرهم



. دنروایب شرس رب نیا زا رتدب بالیی مدوبن ورد مورب لا

شدوخ دوب نسوسلاراد یلبق دارفا زا هک یرت هزات رفن

ناشرفن درک،ود هک یا هراشا واب دناسر هقبطیباال ارهب

نآ هارمه ناشرفن کی طقف و دنتشگزاب نییاپ هقبطی هب

دوب،دنام. متاح نامه مرظن هکهب یلصا درم

نایم رد ار قلطم تردق شیپ تاظحل نیمه هک یرسای

ندرک یمخز ورد دوب هدرک سح ش هدناماو یاه هجنپ

دوب،ح هدرکن جرخ تورم و محر مه یکدنا یتح دادرهم

مک یاه  هرجنپ لباقم ام یوربور تکرح ویب تماص لا

هدش هریخ شیوخ لیئارزع وهب دوب هداتسیا ضرع

دوب،چیه متاح اال متحا هک تفلک ندرگ درم نآ هاگن دوب.رد

هدششهب مامت ،هاگن دوبن ادیوه یفاطعنا و شمرن هنوگ

یدایز هک دوب شدیص هب یدایص هاگن هیبش تسرد رسای

دوب. هدنام هدنز

درک هراشا شتسد رانک ناوج داهن.هب ولج هب ور یمدق



و کت شدوخ ار فرش یب نآ راک تساوخ ،یم دیاین رتولج

موجه رسای تمس دنک. شلصاو کرد دنکوهب مامت اهنت

تمس ار دادرهم یاه هناش یمدش، وور ریز درب.حملا

ار شنهاریپ یاه هناش رس تمسق ود وره هدیشک مدوخ

. مدوب هتفرگ گنچ هب مکحم و تفس

دوش، یم لدب درو ود نآ نیب ینانخس هچ مدیمهف یمن اقیقد

یم یراک مک هدزما فعض حِلا نآ رد مه شوگمیاه یتح

و تسد تاکرح و دنابنج یم ار شناهد رسای . دندرک

یاپ هب یراز و عرضت هکهب دوب نآ زا یکاح شیاهاپ

. تسا هداتفا متاح

هشپی نوچ ار رسای تشپ مک یاهوم فرط ود اما متاح

وهب تفرگ یروخن درد ِیهب هتخوس هرهمی ای محازم

رسای راک و دیبوک مکحم راب ود طقف شتشپ یتینارگ هغیتی

یتحار نیمه هب دوب هتشاذگ یاج رب هک ییاه نفعت مامت اب

دش. مامت

داتفه روز ژشهب ارتم و دوب کچوک مود ی هقبط سنلا



تسیب نیا ،رد متشادن ود ابنآ یدایز ی هلصاف یمدش. رتم

زا هک دوب یراب نیلوا مدوب هدرک رمع هک وهسسیلا

هناگادج منت یاه  هتخای یممدید.مامت ار یدرف ندرُم کیدزن

. دندوب هداتفا تشحو و لوه هب

مرس یمدرک، رِخرِخو هدش یراج رسای تروص رد نوخ

گنر هرهچی هب هریخ ، مدرکن هاگن شتمس . متخادنا نییاپ ار

رانک شلباقم زا متاح . مدیزرل یم فیفخ دادرهم ی هدیرپ

هکدق ییاه مشچ .اب مدرک دنلب رس یا هظحل رایتخا دمآ.یب

ی هرهچ ینآ هراظن دوب، هداد ناج دوب هدش داشگ غزَو

منامشچ لباقم ار انوم هرهچی اوه یب نوخدولآ و دوبک

هنوگچ ار هتشگرب تخب رتخد نآ دناد یم درک،ادخ میسرت

دوب. هدرک هفخ ادص یب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



هقبطیب رد دوخ هارمه هک یناوج درم نآ هب باطخ متاح

تفگ: هتسهآ ، تشاد روضح اال

تفگ یم رسای زرمایب مینک،ادخ ورخیلا نیااج رتدوز _

. دندرک ربخ ور سیلپ

قاذم هب ندوب هدنابسچ رسای "یهکهب زرمایب هملکی"ادخ

. دندیدنخ اورپ ویب دنلب ود وره دمآ شوخ ناش

تفگ: رسای شعن هب هراشا واب درک تعاطا ناوج درم

ناخ؟ متاح مینک یچراک _ونیا

تمس و تخادنا فارطا هب یعیرس و رکفتم هاگن متاح

یط و تسب ار شیاه مشچ . تشادرب مدق یلوط هرجنپ

تمسق هب هبرض دنچ شیاپ فک اب هناریگ لفاغ تکرح

. دیبوک هرجنپ یاه هشیش نییاپ

هب تشاد تسد هکهب ینهآ هاتوک هلیمی اباپو یردق هب

هرجنپ لباقم وزا دندش درخ هرخ اتباال دیبوک هشیشاه

تفر. رانک

نیمز یور ار رسای ناج یب ِشعن ود ره درم نآ کمک اب



شزاب یاه مشچ نامه اب شدوخ زا رت نادجو ویب دندیشک

. دندرک شترپ نییاپ هب هرجنپ گرزب زرد زا

هب هجوت اب یلو تشاد هقبط ود طقف دادرهم یلقن یوالی

دز، سدح یمدش یتحار هب تشاد هک یعفترم و دنلب فقس

. دَنامن یقاب هزانجش زا یزیچ

ناکامک . دیسر هبام تبون دش، هیوست رسای هکاب ناش  باسح

متاح . مدوب هدش هلا چم دوخ رد دادرهم نهاریپ هب گنچهدز

تفگ: هلجع اب

نوا دیاب امتح شلبق مینک،طقف هیلخت عیرسرت ور اجنیا _دیاب

نوا وت نوم اهراوتارب ال مامت سردآ مینک، ادیپ همانور

مینک. شوحم دیاب هدش روط ره هدش دیق ذغاک

همدقم نودب و درک تعاطا شرس ندنابنج اب ناوج درم

موجه دوب، هداتفا تکرح یب نیمز فک هک یدادرهم تمس

. دروآ

نتشاد هگن اب نانک وقهقه مداد ناشن شنکاو یدارا ریغ

نآ موش.اما شعنام متساوخ دادرهم مسج لباقم تسدمیاه



نامه هک دز مرس رب یشارخ شوگ دایرف نانچ ناوج درم

رت بقع نیاحلا اب ،یلو متفرگ نوخ هفخ میاج رس اج

درم یاه تسد تکرح هب یعفادت و رازن وابحلا مدماین

هتشادن ار دادرهم هب ندناسر بیسآ دصق هکلب متخود مشچ

. دشاب

راولش یولج یاه بیج شیاه تسد عیرس تکرح اب ادتبا

هدشی ینوخ بیج شدعب و تشگ تقد اراب دادرهم نیج

درک. یسراو شنهاریپ

ویب هرابکی وهب داتسیا ، دوبن همان زا یرثا تشگ هچ ره

. دناخرچ تشپ ارهب دادرهم یمخز لکیه هظح مال

شمکش قیمع یاه مخز یور تشپ هنتشارهب هک یتقو

رس زا یدنلب غیج ما هتفرگ یادص نامه ،اب تخادنا

و دمآ مدرد نم دادرهم یاج . مدیشک یگدنامرد و یگراچیب

دورف اباحم یب نم نت رد ون زا غیت نامه یزیت مدرک سح

یمدیآ.

تنوشخ ،اب دادرهم یمخز مسج نتفرگ رظن رد یب درم

ش هناشنم ناویح تاکرح . تشگ یم ار شتشپ یاه بیج



و منیشنب فاص فاص متسناوت درک،یمن زیربل ار مربص

، متشادرب زیخ شتمس . مشاب دادرهم ندیشک باذع دهاش

پژ ناتسد اب شدنمونت و تردق رپ ناتسد ندرک راهم

. دوبن یندش مناج ومک هدرم

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۹۱_ تراپ #

و دوب گنت تقو ، مدرک تمواقم متسناوت یم هک ییاج ات

متاح ما یتخبروش یمدرک.زا ارکالهف درم میاه تمحازم

تارج متاح ندید اب .درم تشگزاب هبسنلاباال اددجم

درک. رود دوخ زا یدگل اب ارم و تفرگ



ارهب دادرهم هرابود و دمآ شکمک مههب متاح نیاراب

کت کت و هدش مخ شیور ود .ره دناخرچ رگید تمس

. دندرک یم سسجت ار شندب یازجا

ارهب دادرهم نهاریپ هقیی تمسق فرط ود ره زا متاح

باالی یاه همکد دش ببس شندیشک واب تفرگ تسد

هرختالش .باال دنوش هراپ و هدش هتخیسگ مه زا شنهاریپ

هک ردحیلا ار ناشرظن دم ذغاک و تسشن رمث هب ناشیاه

دوب هدش ینوخ دادرهم نهاریپ ریز رد شمظعا تمسق

و یگدوسآ رس زا یشدنچ یاه هدنخ ود وره دنتفای

دندز. تیاضر

دش! مامت یگداس نیمه یمندش؛هب مرواب

وهب دوب هداتفا ناش تسد وهب هدمآ رد ام گنچ زا همان

دوب رارق ییاه ماهتا هچ نیا دعب دوبن مولعم دادرهم لوق

دوش. نامریگ نماد

همان نامه . دنارُس شبیج لخاد ار همان یشوخ ابحلا متاح

شتآ و بآ ارهب شدوخ شظفح یارب هاماه دادرهم هک یا

دورف هنامصخ شنت رب زورما هک ییاه هشیت و دوب هدز



تقیقح ورد همان نآ ظفح رطاخ هب تجامس ِلصاح هدمآ

تسد زا یتحار نیمه دوب،هب نم تیعقوم و هدنیآ ظفح

دوب. هتفر

هک دندرک یم ینامداش همان نآ ندرک ادیپ مزب رد مزونه

نآاهارهب هک مدینش نییاپ ارزا شدارفا زا یکی یادص

هب یهاگن دوب، ریگرد شرکف متاح . تخادنا ووال لوه

یشیامرف شراکمه هب هراشا و تخادنا شوهیب ِدادرهم

تفگ:

هدنزس؟ ای هدرک مومت نیبب نک کچ _

شتسد وچم تسشن نیمز یور دادرهم رانک عیرس درم

ار شضبن ات دیشک لوط هقیقدیا . تفرگ ار

تفگ: مکحتم و تساخرب . دریگب

هراد. نابرض هدنزس _هرآ

تفگ: زومرم و درک جک یرس متاح

دیعب شزا یمهش؛ غامد یوم هنومب مینک، شص خال _دیاب

. هشاب هتشاد یپک کرادم نیا زا هک تسین



و دراد رس رد هچ متاح تسناد یمن اقیقد نم لثم مه درم

مه متاح ارخالصدنک. دادرهم دهاوخ یم یوحن هچ هب

شرس رد هک یسوحنم زیچ فرح نودب و تفگن یزیچ

ار دادرهم یاه هناش درک.رس یلمع ار وجالنیمداد

. دناشک هرجنپ یوس ناشک ناشک و تفرگ

کی نتفرگ اب دوز یلیخ و دراد رسرد هچ دیمهف شراکمه

. تفاتش شکمک هب دادرهم ندبزا تمسق

یدایز یتنعل ِسحن ِریسم ؛نآ تشذگ منت زا یدیدش قرب

دوب. انشآ

رسای شعن هک یریسم نامه زا اقیقد ، دندرب یم ار دادرهم

 هطرو هب هرجنپ زرد الی وزا دندوب هدیشک نیمز یور ار

. دندوب هدرک شباترپ یدوبان و یتسین ی

هب ناما یب ار ما یدوجو یاهرادشه مامت انشآ ِموش ریسم

هب میظع یورین همه ،نآ مدیمهفن نآ ودعب تخادنا راک

 یکیدزن ات هنوگ نآ هک درک طوبه منت رد هنوگچ کیهراب

دنچ اقیقد و متساخرب میاج زا یِک مدیمفن یتح . مدیود ناش

. مناسرب اجنآ اتهب دیشک لوط هیناث



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

ات دادرهم ِمسج یرتم یود هلصاف ؛ مدیمهف هک یزیچ اهنت

 تواخس مه زونه هک شبلق نابرض ، هرجنپ بل هاگترپ

واب مدوب ناشهار دس هناجمس هک ینم و دیپط یم هنادنم

رد هفقو و هدرک ناش  لطعم ناشاهاپ و تسد نتفرگ

. مدرک یم داجیا ناشراک

یم دراو میاهوزاب و تروص رسو هب دگل هکاب یتابرض

نم ،ِدرد تسشن یمن مناج رد شدرد مه یزیشپ ، دندرک

دوب. دادرهم

هکت هکت و یدنلب نآ زا شعافد یب مسج ندش ترپ نم ِدرد

دوب. شناج ندش

لد ندرک مرن دصق هب میاه یراز و سامتلا رخآ قیاقد

هقبط زا عطقنی هکال یدرم نامه یادص و دوب ناش گنس



نآاه ناج ارهب هلجع و شیوشت مد وره یمدمآ نییاپ ی

رسبالی درف،رخآ نآ یاهرادشه هک مدیسرت .یم تخیر یم

یلیخ هداتفا ناشناج هکهب ووالیی لوه ورس دوشب مناج

. دنریگب نم زا هشیمه یارب ار دادرهم دوز

درم رخآ هلمجی یممدز، راز مناج یاه هدنام ابهت متشاد

یردق هب شفرح ِراب یلو مدینشن تسرد ار نییاپ هقبطی

واب دندرک اهر ار دادرهم هدز ساره ود ره دوب نیگنس

یا هتخیرگ هتسج ،هاگن هرجنپ دنلب یاه هشیش الی زا فوخ

اه نجهدز لثم دادرهم نمو زا لفاغ و دنتخادنا نوریب هب

. دندیود نییاپ وهب هدش قرفتم

ربخ دوب هدش اپرب نوریب نآ هک یدیدج بوشآ و اولب زا

یرای ما هدیشاپورف مه،حِلا متساوخ یم رگا یتح و متشادن

یمنداد. ار یواکجنک و تقد

لبق زا رت نیگنس دادرهم مسج دوب، هداتفا نارود هب مرس

ار وا یدایز تقشم دوب.اب هدنامن منت رد ناج و دوب هدش

او نیمز یور و مدرک رود هرجنپ هبلی زا یرتم دنچ

متفر.



یانمت تدش هب محور و مسج یممدز،مامت سفن سفن

. تشاد ار یربخ ویب باوخ

راوید ارهب متخرک .رس تساوخ یم ارمه گرم ملد یتح

رود ار ینوخما یاه تسد و مداد هیکت مرس تشپ ِدرس

تسداهو رد دادرهم نوخ تارطق .ِدر مدیچیپ میاهوناز

دوب. هدنام یاج رب مسابل

عملا راک نیرت تخس یرادیب یمدش، هتسب و زاب مشچمیاه

! دوب هدش

جند نیاباال یمدمآ،اما نییاپ نآ زا یبیهم یاهادص رسو

نآ الزا دوب.صا یریذپلد توکس و هسلخ رد رو هطوغ و

تنت یاه لولس مامت هک زییاپ یرهظ  زادعب یاه  توکس

دننک. بلط ار یدنلب و مرگ باوخ هناگادج

بوخ زیچ دوب؛همه یقاش ِراک کلپمیاه نتشاد هگن زاب

منک. رکف اهدعب هب متساوخ !یمن دوب

؛ مدوب هتساوخ وقشلا ولیق ایند نیا زا یدایز زیچ رگم

؟ متساوخ یمن ار دادرهم رگم



یجند رد زین وا نت یاه لولس ما! یمدق دنچ دوب،رد مرانک

بلط هقبطیباال کچوک سنلا ِیرهظ زا دعب توکس و

هب نم زا رتدوز یلیخ هکوا توافت نیا ،اب تشاد ار باوخ

اج مه زونه ونم دوب هتفر یشوخ و هسلخ نیا لا بقتسا

یم رورم هدش هک یتبیصم ره اراب یرادیب وا، زا هدنام

. مدرک

و باوخ ، مدیمهفن ار شدایز دش.مکو یرپس نامز هرخ باال

هک ینیگنس یاه کلپ نایم زا ؛طقف مدیمهفن ارمه ما یرادیب

مدید. ار مشیپ تعاس باوخ یاهتنا یمدش هتسب و زاب

تشاد دوب. هدشن مگ ممیدق ی هسردم ی هچوک ِهت رگید نامرآ

سنلا. کیرات یاهتنا یمدمآ،زا

و ایور ِدوخ ِدوخ ؛ دوبن سوباک میاه باوخ رگید و یمدمآ

! دوب هناسفا

هتسشن کشا هب شگنر  یکشم و ابیز یاه مشچ ِیوگ

و ندیود هیبش ، دوبن نتفر هار هیبش ، میوس هب شیاه دوب.مدق



دوب. زاورپ

س یسوجنپ تبیه . دوبن سشلا جنپ تسیب رگید دمآ، رتولج

. دوبن هدنزرس و باداش میاه باوخ لثم ش هلا

نوخیبش شیاه هقیقش فارطا ِیاهوم هب یدیفس شیب مکو

ودوپ رات رد ار ومغ درد رازه نارازه و دوب هدز

دوب. هدش نفد شتروص

رادیب و یرادیب زا متشاد دوب، خلت یدایز ش هنادرم قهقه

شیر ار هیرگشملد یادص مه زاب اما یممدش هدنَک ندنام

و مرمک ریز تخادنا تسد هک مدید رخآ تاظحل یمدرک.

یامرگ داد. اج شمرگ و نهپ شوغآ رد ارم دوز یلیخ

دوب رت نیریش مزین باوخ زا یتح تاظحل نآ رد ششوغآ

یمدرک. تحار ار ویخملا

یم رکش ار ادخ و تخیر یم یمرگ یاه کشا دنت دنت

 ینارگن ،همه دنابسچ شسیخ تروص ارهکهب مرس درک.

دادرهم بندلا مههب ونم دنتخاب ناج هیناث دحاو رد میاه

زییاپ ِیرهظ دعبزا ِمارآ و دنلب باوخ نامه لا بقتسا هب

.. متفاتش



ینیبن یرهم یب ِگنر ات باوخب

.. قیاقح هخلت هک ِیرادیب وت

... دراد  همادا #

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۳۹۲_ تراپ #

***

لوق دوب.هب هدش رِس منامشچ مدش هریخ وربور هب سب زا

قاتا هتسبی ِرد هب ندز لز زا متساوخ یم راگنا هیقب

مناج رد یگتفوک و درد زور دنچ دعب زونه . مریگب تجاح



ار مرس یا هظحل یارب دش. کشخ مندرگ دنک. یم ینار مکح

. متشاد هگن مناتسد نایم و هتخادنا نییاپ

دش بجوم متروص لباقم یاچ ییاوقم ناویل دعب هیناث دنچ

یلدنص یور مرانک مناخ نیذآ . مریگب ارباال مرس هرابود

روج و عمج ار مدوخ هلصاف درک،بال شوخ اج هرقنیا

. متسشن هتفر و هتسُش الًاح طصا و هدرک

یعطقم ار میاه یگتسخ تسناوت یم غاد یاچ کی ندیشون

کیراب ناویل نآ رد ار شمعط اما دنک لح دوخ رد

اب هکنیا یارب حلا نیا .اب مدیدنسپ یمن یزلولس فرصم

زا ناویل و مدیشون یا هعرج ، مشاب هدرک ارادم مناخ نیذآ

. مدرک رود منابل

یم تبحص رت تحار مکی زورما ؟ شینیبب یمنیر _ارچ

یمهنک. شتیذا تندیدن ، تفرگ یم ور تغارس هنک

یگدیلو ژ رطاخ هکهب میاهوم الی تسد ، تفگ هچ مدینشن

ناش  بترم یمک و مدرب ورف دوب هدش رادرِف هشیمه زا شیب

. مدرک



رس هکنیا ای یبذعم مرسمه نمو روضح رطاخ هب هنکن _

یمینک هیبنت ور نومرسپ یراد ام یمیدق یاه  یریگ تخس

؟

ود هزات و مهدب وا لد هب لد دش ثعاب شردکم نحل

هدش امعم وا یارب نم بیجع یاهراتفر هک دتفیب ما یرازه

هک میوگب هچ متسناد .یمن مدیخرچ شتمس یمک . تسا

دادرهم ِردام ارزا مهاگن دوش. لصف لحو شا یواکجنک

یممنک: روغلب ییاهزیچ هنایشان و متفرگ

ور شلد متسین هار هب ور مکی .عفال موناخ نیذآ _یممر

. شمنیبب تیعضو حلاو نوا وت مرادن

تفگ. یم ار نیا شرثاتم هرهچی دوب، هدش عناق

یرهش وباال یرهش نییاپ مه ندروخ هصغ لدم راگنا

هدیدن مه تاظحل نیرتدب رد یتح هزور دنچ نیا ؛رد تشاد

یور ار ناتسرامیب وسنلا هدز دوخیب هیومی و هجز مدوب

زا ینییاپ وزد دروخ یم هصغ رقوم و .مارآ دراذگب شرس

سدح متسناوت یمدرک،االنیم زورب دوخ ارزا ینارگن

ثرا هب یسک هچ ارزا ژنیبیخیلاشا دادرهم هک منزب



دوب،بل بیجع یدایز ما ینیشن بقع و توکس . تسا هدرب

: مدیسرپ دادرهم ردام نهذ ندرک رود دصق وهب مدوشگ

هب یدیما ؟ ربخ هچ دادرهم یومعرتخد زا یتسار _

؟ تسه شتیعضو یدوبهب

ح ندیسرپ یمدرک. مهاگن هنافاکشوم و درسنوخ مناخ نیذآ

مدصق شیمدرک. هدنمرش رتشیب نم طسوت نیلیاش لا

ما یگدنز هکهب ییاه دنگ مامت اب نیلیاش ، دوبن ینیریشدوخ

دوب هدرک لمع معفن هب هتساوخان مه ییاهاج کی دوب؛ هدز

و ردپ راتفر رییغت هب تشگ  یمرب مه شدرواتسد نیرخآ و

رب نیلیاش هک ییاه بال ندش هجوتم دعب هک دادرهم ردام

رییغت یمدهد. جرخ هب تمی مال یمک دوب هدروآ مرس

یلو دوبن یطارفا یاه نتفر هقدص نابرق دح رد ناشراتفر

غامچ امیاد هک یدایتعا ی هیضق دندوب هتفایرد هک نیمه

نیلیاش یسنجدب و ریبدت دندیبوک یم نم رس ورد هدرک

هچرگ دوب؛ سب نم یارب دندوب راسمرش یباسح و هدوب

هکحلا دوبن راک رد یکرتشم هدنیآی دادرهم نمو یارب

. مدرک یم ارمه شردام و ردپ اب ندمآ رانک رکف



همهیتالش نراد دادرهم یومع و مرسمه . تسین _دب

.یلو نریگب فیفخت شاه مرج وت ننوتب یمننک ور نوش

یمن بآ ممشچ نوم. تسد ور هتخیر ور یکاپ بآ شلیکو

تازاجم دشا و همکاحم هب راک هگا یتح هشب. یجرف هروخ

هشب. دازآ نادنز حاالحاالاهزا منود یم دیعب هسرن مه

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

نییاپ یتحاران اب مرس و مدیشک یترسح رپ سفن

ژی رنارپ و شاشب هشیمه ِنیلیاش تساوخ یمن .ملد متخادنا

یلوا رفس ی هرطاخ مه زونه . دشاب هتشاد ینینچ نیا تبقاع

زا دوب هدش مهاباممهرفس نیلیاش و متشاد دادرهم هکاب

اهو یخلت همهی هکاب یرفس نامه ، تفر یمن مرطاخ

نآ لد رد دادرهم نمو طابترا نیلوا طاسب یاه  ینیریش



هک ییاج نامه دوب؛ هدرک روج ار یناراب یاوه ونآ هوک

مرگ ار مدرس ناتسد مندروخ زیل زا تعنامم یارب دادرهم

" مدوخ هب مشخب یم ور درک"وت چپ چپ مشوگ ورد تفرگ

مهابوا یمدشک.زاب ار مراظتنا یزیچ هچ متسناد یمن

رد دوش یم خالهص میگدنز مامت ای منک یم یزاس  هرطاخ

. منیریش هتبلا و رود و وحم تارطاخ ندرک هرود نیمه

یمدمآ مرانک یتقو دوب. هدرک رایتخا توکس دادرهم ردام

ار منماد دوز ای رید دیاش هک بالیی رکف زا هاگآدوخان نم

یمرگ هناچ نز مه ووا اللیممدش لیلد یب تفرگ یم

. میشاب شوخ یکلا و دیوگب ترچ هک دوبن

هاگرد رد نامرآ تماق دشو زاب اوه یب وربور قاتا رد

وحااال زا متساوخ ،یم شتروص یور مدش دش.خیم رادیدپ

رد ار هرهچما ینارگن . تسا هدوب ربخ هچ وت نآ ممهفب شت

دنچ نیا دز.لثم یرهمرپ دنخبل دوز یلیخ و تفرگ اوه

! زور

زوسلد و مسبتم و دمآ رتولج نامرآ . مدروخن مُج میاج رد

تفگ:



. هنیبب ور وت داوخ ؛یم قاتا وت _ورب

دادرهم ردام یولج دیابن مداد. ارباال میاهوربا بذعم

هرابود هتساوخادخ زا مه دادرهم ردام تفگ. یم یزیچ

: دیشک شیپ ار لبق قیاقد ثحب

ینود یم یتقو یمینک تسد تسد .ارچ هتردارب اب _قح

؟ هراد جایتحا تندید هب ردقچ هک

و دمآرد شدرگ هب ود ره یاه تروص نیب مدنمدرد هاگن

وطالین هک توکس مدش. میاه کشا شزیر عنام یتخس هب

اج وزا مداد ناکت ار مرس یگتشگرس دشابحتلا

راد ضغب و مدرک همزمز "یا "یمنمنوت بل .ریز متساخرب

مدش. رود اهنآ زا یمدق دنچ

لثم مدرک دنتاپ ورهار یاهتنا تمس دوب. صخشم مریسم

دیسر یم یراشفاپ و رارصا هب راک هکات هتشذگ زور دنچ

. مدرب یم هانپ ناتسرامیب گرزب طایح هب

؛ تشاد هتشذگ یاهزور اب یساسا قرف کی زورما یلو

 یباسح و تسرد یرایشوه حلاو دادرهم لبقرت یاهزور



و مورب شندید هب دندرک یم رارصا نارگید و تشادن یا

یارب و دوب هدش رایشوه زورما . مدرک یم یراددوخ نم

. مورب شندید هکهب دوب هتساوخ شدوخ راب نیلوا

زا مقمر یب یاهاپ سنلا لکش یلیطتسم هرجنپ رانک

نایرج ردسنلا هک نوریب کنخ یاوه . داتسیا تکرح

هرجنپ رانک دوش. یم سنلا یاضف فیطلت بجوم تشاد

یور دوخ یارب مدوخرس یاه  کشا مه ،زاب متفرگ راتتسا

. دندنازات یم متروص

و راشف زور دنچ ودعب دنیبب ارم تساوخ یم دادرهم

! تشادن دوجو نیا زا نیرت باال یتمعن سرتسا

دیشک یم رپ شندید هیناث کی یارب ملد هک ،خآ مدرشف ار مبل

و شارخلد یدایز شتروص یاه مخز رگا یتح ؛

وا یتح دوب، یداع طیارش رگا کش دوب.یب هدنهدرازآ

رتخد نیرت  هچاپتسد شندییوب و ندید یارب مه هتساوخن

یم هچ دوب هداتفا مناج هکهب نیابالیی اب اما یممدش رهش

... مدرک

؟ دوش ما هراوق یب ِدرد نیا کیرش هک تسیچ دادرهم هانگ



عنام هب هنادنم  تواخس دشو هدیشک تشپ زا میاه هناش

هدیشک کلپمیاه ریز نامرآ ناتشگنارس دش. هدنابسچ یمرگ

. دیبسچ شنما هنیسی هب مرس دشو

تگنشق یامشچ هگید مرادن تسود هک متفگن مگنشق یرپ _

! منیبب سیخ ور

؟ قاتا وت مرب یتساوخ مزا دادرهم ردام یولج _ارچ

؟ یمینک رارف اجک یچ؟ات یک شرخآ _

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۲۹۳_ تراپ #



نامه لثم . مداتسیا شیوربور مدیشک بقع ار مرس

مدرک یدنلب یاپدق هنشاپ یور ما یگلا س هدزیس یاهزور

، دندوب سیخ مه زونه .مژهمیاه منیبب حضاو ار شتروص ات

یلا وح رد شبوبحم کسورع هک یکدوک نوچ و دیزرل مبل

دشاب هتشادن ار ابوا یزاب و ندز تسد قح اما دشاب شا

متفگ: راد ضغب

ور مَروج ماوخ یمن هگید هراد. هانگ دادرهم ادخ _هب

هداتفا والش شآ یروج هچ یدیدن ! هگید هشسب . هشکب

. تخت ی هشوگ

دوب: درسنوخ شنیشنلد و ابیز ی هرهچ

تازاجم هدشن نییعت زونه هک یمرج هب ور تدوخ یراد _

؟ هامیرپ یمینک

: متخادنا نییاپ ار مرس

، هدنویپب عوقو هب متامهوت دصرد جنپ یتح نک رکف _وت

نیا راذب ؟ دادرهم زا هنوم یم یچ نم؟ زا هنوم یم یچ

دادرهم یاه هنوش . نامرآ مشکب شود هب ییاهنت ور درد



یمنهرآ. بات هگید هتسخش

شباجم فرحمیاه یمدرک. مهاگن ومغراد هریخ نامرآ

و مدنابسچ شغانج ریز ار متروص قه قه دوب.اب هدرکن

مدز: راز هتسهآ

. ندروآ مرس هچبالیی مدید مدوخ ، نامرآ مدشن نونجم _

شزاون هتسهآ هتسهآ شنهپ ناتسد اراب مرس ِتشپ نامرآ

درک: تبحص هتسهآ روط نامه و درک

و زلج وت مردقچ ره نک رواب . هامیرپ ممهف یم ور تدرد _

اهنت یتسین اهنت یمنیش.وت نوغاد نم زا رتشیب ینک زلب

اهر ور دادرهم هار طسو یاوخب هگا یتح . ینوم یمن مه

ینیگنس هنوشیوت یور درد .نیا مترانک رخآ ینک،نمات

تشاداد یمهش، شخپ نوم ودره هنوشی یور یمنهنک،

. شابن یزیچ نارگن ، هترانک

: مدیشک ارباال ینیبما

یمهد؟ شباذع مَنَدیدن _

: دیدنخ رثاتم



هامیرپ هرارق س.یب هداتفا شیپ حشلا فصو یارب باذع _

هراد. مقح هتبلا . هرارق یب یلیخ ؛

؟ یدرک یم یچراک یدوب نم یاج _

تفگ: نئمطم

دنچ تیگدنز مدش.وت یمن دیما ان نیاردق مدوب وت یاج _

فک اج نومه هگم ؟ نیمز یدروخ نیا زا رتدب ربارب

تزا ور شهاگن ادخ بقال هگم ؟ یدنوم وپال شخپ نیمز

؟ هرادرب ور رابنیا هک تشادرب

مدب؟ مدوخ هب دوخ یب دیما ینعی _

: تخادنا هناشیاباال

ترب و رود هب ور تهاگن یلو هدن بیرف ور تدوخ _هن.

، نیتشاذگ رس تشپ ور ثداوح نیرتدب نک.امش تبثم مکی

اهرتکد شیپ زور دنچ نیمه .ات هامیرپ نیتشگرب گرم زا

زورما هک ینیب یم یلو نتشادن دادرهم ندنوم هب یدیما

یمنهش ور همه .انیا یرب شندید هب هتساوخ تزا شدوخ

هدوب تتشپ اج نیمه هکات ییادخ نوا ؟ تفرگ کین هبفلا



یفنم راکفا ورب شندید یمنهنک.هب تاهر هک دعب هب نیا زا

نک. رود تدوخ زا مه

؟ هیندُش _

مورآ هک یدرد یممد. راعش مراد منود ویم هتخس شندُش _

نیا .یلو هزادن یم زااپ هراد ونم هتفرگ وت زا ور رارق و

لقادح ورب؛ دادرهم رطاخ ورن.هب تدوخ رطاخ هب ور راب

تاجن یارب هک یسک یارب ، یدب ماجنا ینوت یم هک یراک

تهب . هشندرک مورآ یمدرک، ادف ور شنوج تشاد تنوج

نسحا وحن هب ور شدوخ ناحتما ،نوا هامیرپ هراد جایتحا

. هئوت تبون حاال داد سپ

یب نت ارهب ما هتشادن تارج یمداد. گنشق شیاه فرح

ِیور . دوبن تحار شندرک یلمع اما یمدرک قیرزت مقمر

یم هچ شا یگدنمرش درد .اب متشادن ار دادرهم ندید

هب ندیسر یارب ولد ناج ارهکاب تدم همه .نیا مدرک

دیدرت نامرآ دوب. هدرکن یگدنود یلا شوپ و وتخیلا رتخد

دیسوب هنارگ  تیامح . دیشک ولج ار ما یناشیپ . دناوخ ار مهاگن

درک: اوجن و



نک.ورب شومارف ور یدینش نوریب نیا هک ییازیچ _

و یرامیب یمیر. شندید هکهب مداد لوق شهب .نم هرظتنم

وهت تبحم و قشع و راذب رد نوریب مه ور دب یاربخ

ربب. وت نوا تدوخ هارمه ور تدیما یاه  هدنوم

نامرآ ی هرهچ رد تیاضر مدز.درگ یدرس دنخبل

رسو دیقودنب رد کالهفما یاهزور نیا تسناد .یم تسشن

بترم ار میوتنام هقیی فرط ود هلصاف .بال متسین ملکش

ولج یاه  یرفِرف درک. میظنت مرس یور ار وشملا هدرک

تمس هب دنخبل دادواب له شملا ریز بترم ارمه مرس

داد. مناشن ار ریسم و درک هاگن مفلا خم

تفگ یم تسار نامرآ . مدرکن گنرد مه هیناثیا منتفر رد

ار دوب هدیسر متسد هب شیپ زور هس هک یدب ربخ دیاب

شپت لیلد ندید یارب و متشاذگ یم اج قاتا هتسبی رد تشپ

. مدیود یم رس اب مبلق

دادرهم قاتا لباقم ما هدهاشم زا دادرهم ردام

اب هلصاف وبال مدادن ار هبوا یسراو تلهم دایز . دروخ اج

هانپ قاتا لخاد هب یزلف ی هریگتسد ندرک نییاپ باالو



... مدرب

و شوخ رطع یاریذپ یزیچ ره زا ولبق مدرب هانپ

و ،مدش مدوب هدرک ارمگ شندییوب یزور دنچ هک ییانشآ

هک مبوبحم ی هحیار ریذپلد یاکنُخ رد مدش قرغ اوه یب

یمن غیرد هدادلد نم زا مه هیناثیا یتح یگدنشخب جوا رد

دش...

... دراد _ همادا #

هما دازیرپ #

یتداعس منبش #

۲۹۴_ تراپ #



رانک یکیراب یلدنص . متشادرب مدق هسآ هسآ قاتا نورد

شوخ شاج یلدنص یور دوب. هدش هیبعت دادرهم تخت

یم ما هناوید مبلق هفقوی یب یاه  شبوک .ردحیلاهک مدرک

لز شتروص وهب مدیشک ارباال مرَس درک

یم باوخ یمداد ناشن هتسبش یاه مشچ هناتخبشوخ مدز.

دوخ هب رتشیب یمک یمداد نم هب یسناوآ نیمه و دشاب

شتروص ِغاب زا یکدزد باوخ رد رتشیب یمک هدش، طلسم

یاه  تنطیش نایم یتح و شمَیوبب رتشیب یمک و هدیچ هاگن

یم مه دیاش و هدرک شسمل رتشیب یمک ما هنارتخد

! شَمدیسوب

رظن رد مه نیمه ،اما متشادن ابوا هلصاف رتشیب بجو هس

رایتخا .یب دیسر یم رظن هب یدایز وا، زا هداتفا رود ِنم

رتولج یمک قاتا دیفس یاه  کییازوم یور ار یلدنص

رد امامت شتروص و مدوب یضار راک ی هجیتن .زا مدیشک

دوب؛ باوخ ، مدرک شهاگن لد هت دوب.زا مهاگن ی هرصاحم

ارهب شدوخ یروج ناجیه طرف زا مبلق ی هچیهام یلو

مشچ اب دادرهم راگنا هک دیبوک شیم هرادج راوید ردو

. تسیرگن یم ارم زاب یاه



هبب متسناد یمن ارمه شمان یتح هک یهاگتسد مدو نیدنچ

ارزا ییاسرف تقاط و تخس لمع دوب؛ لصو االهنتش

دیدش یزیرنوخ رطاخ هب شلا دوب،حط هدنارذگ رس

 تحارج راچد شمکش یلخاد یاه تفاب و هدش هتشادرب

رد هک دوب یروط حشلا تماخو دوب. هدش یقیمع یاه

دیدش راشف تفا رطاخ هب شا یحارج دعب هیلوا یاه  تعاس

شتشگرب هب یدیما نادنچ شکشزپ شنییاپ یرایشوه و

نامه ِمرگ ملد میاه یدیماان و سای مامت نماب .اما تشادن

ریز یوالشی رد مندمآ شوه هب ضحم هکهب دوب هلمجیا

" دراذگ یمن میاهنت تقو هک"چیه دوب دوب،هتفگ هدناوخ مشوگ

متسناد یمو متشاد نامیا شفرح نیا هب دوجو مامت ونماب

همهی یمندنک،لثم اهر دوخ هبحلا ارم تقو چیه دادرهم

! شیاهدورف و زارف مامت ؛اب ریخا یاه سلا نیا

یندش مامت رگم میاه یگنتلد مدش. مخ شتروص یور یمک

یمک مه زونه . تشاد یبوخ سح هبوا ندش کیدزن ؟ دوب

رصتخم یاه  یدوبک ،اما دومن یم هدیرپ  گنر شتروص

هدش رتهب بتارم هب لوا یاهزور هب تبسن شتروص

نایم یگنتلد و رهم اراب شتسد و مدش مخ هتسهآ دوب.



یراگنا مه شزور حلاو نیمه رد یتح . مدرک قالب متسد

هدش دعاصتم رناژی ودرک یمن فقوتم نم ارزا شتیامح

هزور دنچ نیا یاه  یخلت مامت و هدرک مرگ ار ملد شتسد زا

هب مارآ مارآ ار مدازآ تسد یمدرک. رثا یب دوخ رد ار

واب مدروآ رد شدرگ هب شتروص یور شزاون دصق

یاهوم حِیلا مداد.یب روبع شیاه مخز یور زا طایتحا

متشاد تسود ، دنازرل یم ار ملد شتلا شوخح و مجحرپ

الهبالی یتسد . دشاب وحتلاهداد هتسارآ هشیمه لثم

شیاهرات زا هتسد زا ره شزاون واب مدرب ورف شیاهوم

سح یمدشو زاب مبلق روک یاه هرگ زا هتسد هتسد ایوگ

یمدرک. سکعنم مبلق ارهب یریذپلد و یکبس

هدمآ رد صقر هب شیاهوم نایم میاه تشگنا هک روط نامه

 یناشیپ ارباالی شیاهوم زا یمظعا شخب متشاد یعس و

ی هسوسو دوب. شا یناشیپ دنب مهاگن منک، تیاده شا

 هراچیب دوب، هتخیمآ رد میاه یگنتلد هکاب شندیسوب بیجع

بلمیاه ندمآ دورف واب مدش میلست رخآ تسد یمدرک. ما

طسو تسرد . متسب ار منامشچ شدنلب  ِیناشیپ یکیدزن

شتروص  یتناس اتود ،بلمیاه متفرگ هناشن ار شا یناشیپ



موجه ، دسرب شا یناشیپ ِلا صو هب هکنیا زا ولبق تفر

تسوپ و منابل نیبام یگرزب دس موش یراکفا ی هنادرمان

داد یمرگ کشا هب شدوخ یاج هسوب و تخاس شتروص

. دروخ رس یمژمناگ هشوگ زا هنامولظم هک

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۲۹۵_ تراپ #

رب ینبم ممیمصت یور نانچ مه اما مدوب هدمآ شندید هب

نیا ،اب مدوب اج المتاپرب کشم و درد رد شندرکن کیرش

یکدزد و یناهنپ تروص مههب رگا یتح شندیسوب باسح

بقعرت یمک یمدش. بوسحم یگرزب یاطخ مه زاب یمدوب

یور کانمغ یمغ مداد. یلدنص یتشپ ارهب هیکتما و متفر



دش هاگن طقف شتاق زامال ممهس و درک ینیگنس مبلق

هنیسشباال یور هکات یدیفس ی هفحلم هب هریخ ! هاگن و

یفیفخ ناکت متسد نیبام شیاه  تشگنا مدرک سح دوب، هدمآ

هدوشگ شهاگن ِگنرشوخ ،یبآ مدرک شهاگن عیرس . دروخ

مرگید تسد هچاپتسد و درک ملوه هریخش هاگنِ دوب. هدش

یلدنص یور هتسهآ و مدیشک نوریب شیاهوم نایم ارزا

هدش تفچ مه رد ناتسد یور دادرهم هاگن . مدرک شتشم

: دیسرپ نانک مخا دشو خیم نام

؟ یدوب _اجک

فعض حشلا یب یادص نآ یارب .ملد تشاد شخ شیادص

نانچ ایمه منک اهر ار شناتسد مدوب هدنام ، تفر یم

یرگید تمس ار مهاگن منک. شظفح مگنچ رد کلمترپ

مداد: خساپ هاتوک دیزرل یم یمک هک یادص واب مداد قوس

. ترانک اج نیمه ، مدوب هتفرن ییاج _

دادرهم . متشادن ار هبوا نتسیرگن تماهش و متفگ ار هلمجما

هنادیق ویب هنارگشسرپ قاتا توکس رد ربخالفنم اما

کرتخد نیا ؛رس دیسرپ یم شدوخ زا یمدرک.الدب مهاگن



نیا ،رد هتفرگ شا یزاب طیارش نیا رد هک هدمآ هچ هریخ

دادرهم هک مدوب  هتساوخ ادخ زا لد هت زا مادم زور دنچ

رتمک تروص نیا رد لقادح ، هدمآ مرس هب هچبالیی دمهفن

یمدادو جوا ار مبلق شپت شهاگن ینیگنس . مدوب مرشراس

. دریگ یم رگ منت مامت مدرک یم سح

؟ یدوب مرانک _

: تخادنا باال ییوربا

مه فیحن و زیر یممنک تلکیه هب هاگن یچ ره _هخآ

منم یامشچ ، تمشاب هدیدن ونم یشاب هدموا هک یتسین

. همندب سملا تمسق اهنت عفال ادخ رکش

ار مرس یمندمآ. هاتوک منتخادنا تسد زا مه گرم ردحلا

. مدادن یباوج و مدروآ نییاپ رتشیب

تفگ: روجنر و یدج نیاراب

یکی مومعرتخد اب منم باسح هنکن هامیرپ هدش _یچ

؟ یدرک

متفگ: یتخس وهب باالدمآ مندرگ یداراریغ



. ادخب _هن

ناطیش یمک شنامشچ ی هشوگ راب دش،نیا هریخما مه زاب

ایادخ ؛ مدرک همزمز لد رد شترارش ره عورش دشولبق

نک! ریخ هب تدوخ

تشگنا دشو عمج درد زا شتروص ، دروخ یفیفخ ناکت

هدیشک و سح داد.رپ اج هناچما ریز یتخس هبابسشارهب

درک: اوجن

؟ لپخ _

رد تدش هب دوب هدرب راک هکهب یتفص اب شکیتنامر نحل

شنتفرگ رظن رد ریز و یکیدزن زا هنوگمیاه دوب. داضت

دش: هدرشف رتشیب مکف تسوپ ریز شتشگنا . تخادنا لگ

دوب؟ هدشن گنت مارب ،تلد یگب یزیچ یهاوخ یمن یرپ _

؟ یریگلد یزیچ زا

 هتعاس مین یاه تالش .مامت مدرشف مه یور تفس ار بلمیاه

رتدوز و دیکرت اوه رد یبابح نوچ رهاظ ظفح یارب ما

یور مناتلغ کشا هرطق مدرک یم روصت هک یزیچ نآ زا



تشرد دادرهم ریحتم یاه مشچ . دروخ رُس دادرهم تشگنا

شدوخ نداد ناکت دشاب روبجم و درک دش،چنکالهفیا

یاضف یمک یشیامن .ابحتلا دشکب ارباال شیاه هناش یمک

شکشت یور شتسد فک واب درک ارخیلا شتخت یور

: دنابوک

. شکب زارد _ایب

درک: رارکت هنارصم . مدرک شهاگن جاو و جاه

الِی یوم یمنینک، ررض سرتن شکب زارد مرانک _ایب

یمنهر. میراتسرپ زرد

شراد تکوی نآژ تسد یممنک شهاگن هریخ هریخ هک دید

تشاد یعس میاه هناشرس ندیشک واب درک زارد متمس ار

هنایمیهار دنک. یلمع ار دوب هتساوخ ارهک یزیچ

: مدرک رغرغ نانک ضارتعا و مدرک تمواقم

۲۹۶_ تراپ #



؟ ساهادَا نیا تقو ؟االن دادرهم ترس هب _هدز

: دیسرپ سنجدب و زومرم

هک ینز یمن مدش؟ صخرم ؟ شاهادَا نوا تقو یک _سپ

؟ شریز

هب تسد فک اب هدروخ هنیسشدوب.اج کیدزن متروص

: مدرک همزمز هلصوح ومک مداد شله بقع

. تسین بوخ حملا ادخ ،هب دادرهم یممنک شهاوخ _

تفگ: و تفرگ ار متسد چم

مرانک یایب متفگ تدب حِلا نیمه هساو اقیقد منم بخ _

، یباوخب

شوه هک یزور هی نیمه .وت یرس رب کاخ یاهادَا نوا هن

مدش یرتسب هک ییاج مدیمهف مدروآ تسد هب ور مشوگ و

بوخ رداک زا اصوصخم ، هراد یپوت یلیخ تازیهجت

هکهی راب ره ینود ،یم تشذگ یمنهش شیراتسرپ



یم رت رسحلا ردقچ مرس یمنآباالی نوشمودک

هک مه ما.وت یضار یلیخ هک نم هنکن درد نوش تسد مش.

لقادح ، یرادن ور ضیرم ندرک راشژ و نداد هیحور رنه

مه یرادگ هاگ نم رس هقدص زا هکلب شکب زارد مرانک ایب

موناخ نوا هب ماوخ یم یش،هزات نوزیم نسرب مه وت هب

هراذب وت هساو مه یشزومآ هرود هی مگب هیلصا راتسرپ

منوشاه نتفر هار بصم یمدآ،ال تراک هب مدش صیخرت

نوشزا زیچ ات راهچ یمهنک،ورب ممزیتونپیه هراد ردخم

یمهش. المز نوماهادَا یارب ،ادعب ریگب دای

متفگ: یصرح و مدیدنخ مخا حیلامااب یب دوجو اب

! جارو ردقنا مضیرم ، دادرهم نک _سب

ود نیا وت یدرک زاب مشچ یتسین تعاس مه،ود رس وت

ور ترس باال یاهراتسرپ یتسنوت یروج هچ تعاس

؟ ینک یموتانآ

هب هداد هیکت دادو شتروص هب یرکفتم و هزمیا اب حتلا

تفگ: شجنرآ

ییاهراتسرپ نوا زا یکی ، هبیجع ممدوخ یارب منود _یمن



دعب هک ییامدآ زا یضعب تفگ یم دوب مقاتا وت تاپ شیپ هک

و رود یامدآ هب نوشدید یمنآ، شوه هب وطالین تدم هی

یمهش. ینافرع نوشرب

دید هنکن دوب، تقاتا وت نامرآ نم لبق وگن گنفج _

؟ هراد رظن منوا یور تیتوکلم

نس نآاه هک یراتسرپ ود یکی زج هتشذگ تعاس دنچ رد

ودمآ تفر دادرهم قاتا هب یسک دنتشاد وسلاباالیی

هک یمدنک مه رس التار مهم نیا ادمع متسناد .یم تشادن

منابز ریز زا یخوش یخوش هشیمه لثم شدوخ شور هب

. دشکب نوریب فرح

و دراد درد هدنخشا سپ رد متسناد ،یم دیدنخ هاتوک

زیگنا ماهیا نم مههب .زاب دروآ یمن دوخ یور هب هناجمس

یم درد شیاه مشچ و تشاد هدنخ شیاه دز.بل لز

و زنط ونیاراب تشاذگ هنوگما یور ار شتسد .فک دیشک

: تخیمآ مه هب کالشم یخلت

ونم ! میدوب هدیدن یتفرعم یب نیا هب یروکنک تشپ ِلپخ _

متخت رانک االن یرپ یممتفگ مدوخ اب بیغ وتعملا شاب



رفن هد موناخ ندید هساو دیاب یمهنک،وگن ینزدوخ هراد

. میداتسرف یم کیپ

متروص راوج رد هنتشار یتخس هب حشلا مهابنآ زونه

رب هچ دمهفن ات متشاد متح و دوب هدرک شخپ شجنرآ یور

نادرگرس کشا هرطق یمندنک.کت ینیشن بقع هدمآ مرس

 کشا شراب لیس اب ماگمه و درک دازودلو متروص رد

منک شهاگن هکنیا نودب و مدش زیخ مین تقاط یب میاه

متفگ: نایرگ

، مدموا تدوخ رطاخ هب طقف تمنیبب متسنوت یمن دادرهم _

. تمنیبب یمنمنوت هگید منیا دعب

هجنپش رد هدشما ریسا تسد چم زا اما مزیخرب متساوخ

درد لمحت هک مه دشونم معنام شندرشف .اب مدوب لفاغ

یلدنص یور هرابود راچان هب متشادن ار شندیشک

و ظیغ واب درک اهر کیهراب ارهب متسد .چم متشگرب

تفگ: شجنر



هکاب یزیچ . مراد یمن تهگن رابجا ورب،اب یرب یاوخ _یم

لبق ،طقف هرادن شزرا مه یزیشپ هشابن قایتشا لدو

؟ هتگرم هچ وگب تنتفر

. دیشوج ون زا قهمقه

مارب وت زا یرود موهن هفطاع و رهم یب هن نم ادخ _هب

نک. رواب مگب یزیچ یمنمنوت دوب.یلو تحار

دز: بل هلصوح مک

. هامیرپ _وگب

: مدیلا ن عرضتم

. _یمنمنوت

: دییاس مه هب ینادند

.. هامیرپ وگب _متفگ

مدز: راز

... دادرهم _



یمنمنک! رارکت هگید نزب فرح وبال! دادرهم _

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۲۹۷_ تراپ #

یفصو یب مرش عملااب هانگِراک نیرتراک هانگ نوچ ار مرس

: متخادنا نییاپ هب

. مراد دایتعا _نم

تفگ: درسنوخ

. منود _یم

: متسیرگ هنامولظم و مداد ناکت یگدنامرد اراب مرس



هدرک کرت ومکلا مامت .نم دادرهم تسین میدق ثحب _

.. درمان نوا .اما مدوب

ردحلا دوب..مبلق موهفمان ..نهلامیاه مداتفا هکسکس هب

هدرک متخبدب رسای هک یحبص ونآ بش دوب...نآ راجفنا

دوخ تبیصم رد هک دوب هدادن ناما مه هیناثیا یتح دوب

هدش زاب ملد یاه هدقع ... دوبن یعنام چیه ...امااالن میرگب

یاه همهیمدآ یاج ... مدوخ یاج .. میرگب متساوخ دوب...یم

هدش مارح ناش باق هب کشا هک ینامشچ مامت یاج ایند...

دوب...!

شا یندشن مامت تبحم و رهم مامت اب توکس رد دادرهم

ژ اسام ردحلا نامز ومه دوب هداد نم هب ندیراب تلهم

دوب: مفتک نداد

دینشن ور مادص یسک مدز..اما دایرف مدز... _غیج

و غیج یادص یوال نیا وت هک یدوب هتفگ ..بقالمهب دادرهم

مدوخ اب زور نوا هسر..اما یمن ایند یاج چیه هب ماهدایرف

لیق نیا هب یزاین و هشاب ابوت مدآ یمهش هگم ؛ مدوب هتفگ

یزور هی متسنود ..یمن دادرهم متسنود ...یمن هشاب وقلااه



یمن مه وت دوخ یتح عقوم نوا یممنزو دایرف لد هت زا

مودک مدز..چیه ادص ار نامرآ یتح .. یسرب مداد هب ینوت

غیج ..نم دادرهم دش مومت یچ ..همه مودک ..چیه نیدموین

یم راز ورباالیمدز..نم موتنام نیتسآ نوا و یممدز

یم متخبدب شیا یتنعل یاه  گنرس نوا اب نوا و مدز

دز... راب دزن..دنچ راب درک..هی

نیتسآ اوه ،یب متشادن ار میاه تکرح و فرح لر تنک

اههب نزوس  یدوبک یاج مه زونه . مدیشک ارباال میوتنام

هنیسما ، مدرک هراشا متسد یدوبک دوب.هب هدشن وحم یتسرد

: دیرپ یم هکسکس طرف زا

یلیخ یمندرک.. محر گرماه.. وت یمدرک ورف ور شمه _

!.. دادرهم تشاد درد

یاه  یدوبک . تفرگ ارباال متسد دمآ، ولج دادرهم تروص

اج نآاهارزا زا یکی یتح هکنیا نودب ار متسد یبآزبس

متام هیرگمیاه نایم شبیجع مادقا . دیسوب هناد هب هناد دزادنب

واب دندوب هدش صالح علخ میاه کشا دز. مکشخ درک،

یب دیرپ یم نییاپ هکهبباالو هنیسیا و سیخ نامشچ



هناشش یور ار مرس . مدوب هدش هریخ دادرهم هب قمر

درک: همزمز مشوگ ریز و تشاذگ

هساو یبیآ؟ مندید هب یتساوخ یمن نیمه هساو _طقف

یسک شیپ ور فرحاه ینک.نیا مکرت یتساوخ یم نیمه

هی وت رانک هک .نم هسانشن هبنششور جنپ ره یادگ هک ربب

دنچ هی اقافتا . شور مدش،منیا دایتعا کرت صصختم اپ

راک مدوب هدرک هتخت ور مدایتعا پمک رد هک دوب یحابص

یممگو یلع هیای هرابود ادرف دوب، هدش داسک یبساک و

نز ابهی یگدنز النم ورباالیممد.صا شاه  هرکرک مزاب

ریز مرب داتعم نز ابهی ماوخ ،یم هرادن تیباذج مارب یداع

ال؟ صا هچ وت ،هب مرآرد ادَا شاهاب و فقس هی

یزیچ ، دادرهم لوق هب نم .ِدرد مدیشک ارباال ینیبما

 مرحَم دوب. هتشذگ یامن وخن هدیسوپ الت کشم نیا یاروام

هک یزیچ نآ مامت و مدز ایرد هب ،لد دوبن دادرهم زا رت

طسو دوب هدرک ورات هریت یارب ار ایند هزور دنچ نیا

: متخیر هریاد

هک ییاه  گنرس نوا ال ومعم هتفگ مرتکد ، تسین نیا _اهنت



شیامزآ .مزا تسین لیرتسا یمننک، هدافتسا قیرزت هساو

ندش تبمال لا متحا دایب. هشک یم لوط مکی شباوج ، دنتفرگ

مسا یمنمنوت یتح هک تسه یرادریگاو یاه  یرامیب هب

یبمرآ. نوبز هب منوش

تفگ: راو تمواقم متروص خر هب خر دادرهم

تدرخ هب ور فیجارا نیا هدرک طلغ ترتکد _واالهک

ندرک کرت یارب یدنسپ همکحم لیلد نیا مزاب مشدعب هداد،

. تسین نم

: مدیسرپ ومغهدز بجعتم

؟ تسین _

: دیشخرد یبآشا و نابرهم نامشچ

منتم هب ور یچ همه ِیپ متفرگ داتعم نز یتقو . تسین _هن

یادف هرادن بیع ، مریگ یم متیتاپه و زدیا ودات شقوف ، مدیلا

. تسوکین دسر تسود زا هچ ره ترس

دوب وا ناج ثحب . دماین شوخ مقاذم الهب صا داد هک یباوج

مدرک شهاگن یدج . دوبن رادرب یخوش ال صا هلا سم ونیا



متفگ: هدیجنر و

هک ییازیچ نیا ادخ ،هب دادرهم شاب یدج یممنک شهاوخ _

راعش و ندز فرح . تسین گنشق مش یخوش یتح یمیگ

یتخس یلیخ ریسم و شاب ادرف رکف . هرادن یراک هک نداد

یسک منوتب هک تسین یدرد نم .درد یراین بات هنکمم هک

شکب بقع ور منک.تاپ ومهرفس هارمه مدوخ وراب

نیمه .ات یراذب ههار یب نیا وت مدق هکنیا زا ،لبق دادرهم

! یتخوس نم شیتآ وت یدایز مشاج

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

یدنویپ چیه هک میتسناد یم میادخ و مدوخ طقف هظحل نآ

یم مبلق و دورب تفگ یم منابز . دوبن منابز و بلق نیب

. دراذگن میاهنت هک دتفیب شیاپ و تسد هب تساوخ

! نکن تلا خد مراک وت متفگن _



: دیزرل بلمیاه

هی یتح ماوخ یمن هگید ادخ یممنک،هب شهاوخ دادرهم _

هشب. مک ترس زا وم

نیا زا دش.لبق جک متروص یور شندرگ دش. لیامتم متمس

درک: همزمز متروص یتناس ود ،رد دنکب یراک هک

هچ؟نیا وت هب مزاب مشب، ساط ماوخ الیم صا نم _اقآ

. شاب نوماهادَا رکف طقف !وت هفیعض هدموین وت هب افرح

 هلصاف و دمآ رتولج هدز تهب یاه مشچ لباقم رد هرخ باال

یمن زونه . دیناسر رفص ارهب نامیاه  تروص نایم یزرم

رارف و یشک بقع تصرف هچ ،ره دراد رس رد هچ متسناد

واب تفرگ شتآ بلمیاه نآ دوب.کی هدرک هفخ هفطن رد ار

ما یتایح یاه  ناگرا مامت بلمیاه ور شیاه بل یغاد دادتما

ووطالینو قیمع ، دیسوب یم ار منابل تشاد . داتسیا راک زا

هام؟ دنچ سلاای ،دنچ تقو دنچ دعب سح؛یمنمناد رپ

رگید .مبلق مدروآ یمن رد شراک زا ،رس دوبن مهم شنامز

هدرک ارمگ ناشریسم گرمیاه رد نوخ یمندیپت، تسرد

.منابل تشاد ودمآ تفر نایم رد یکی هنیسما رد سفن ، دندوب



دادرهم .اما دندوب هدرک هتکس ایوگ ، دندرک یمن شا یهارمه

و یگدادلد و قشع مامت یمدادو همادا تردق رپ نانچ مه

شیاه بل قیرط اجزا کی ار شیوخ یامرگ و ینابیتشپ

ربح هرخ یمدرک.باال لقتنم منت یناسر نوخ متسیس مامت هب

ار دادرهم هدروآ مک سفن و مدمآ قیاف متسس و خسمهدش لا

هئشن یادص واب تفرگ یرُپ سفن دادرهم . مدنار بقع هب

همزمز ، تفرگ یم تاشن ششیپ هیناث دنچ زاحلا هک یا

درک:

عمج هب منم یممگ کیربت ، مرادن یزیچ اب یلکشم یدید _

مینیشب ییاتود مینوت .حاالیم متسویپ دردلا لوهجم نارامیب

 کیدزن دیابن یکشیه و میراد ناقری ام مینزب قَو یه و

هشب. نوم

هزات هک .نم دیدنخ هفرس اب شلا بند وهب تفگ هلمجشار

مدوب هدیمهف ار شراظتنا زا رود و بیجع راک تلع هزات

 هتفرگرگ تروص ،اب متساخرب هدروخ اج یلدنص یور زا

: مدرک رارکت دنلب دنلب و مداتسیا شرس ماباالی

دیاش یا... هنووید مسق ادخ ..هب دادرهم یا هنووید _وت



. هرادن عالج دبا وت یگنووید اما هشب نومرد نم یرامیب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۲۹۸_ تراپ #

تحار شدعب و تشاذگ شمکش یاه هیخب یور یتسد

مرواب مه زونه . دیچیپ قاتا رد شیاه  ههقهق یادص و دیدنخ

هاگتسد مدو همه ونیا بارخ حلا نیا اب یصخش یمندش

دش مامت هک شا ههقهق . دشاب هتسجخ رسو هریخ دح نیا ات

هیام هت نامه واب دوشگ مه ارزا شیاه تسد هدیشک زارد

تفگ: هدنخ یاه



موناخ حاال متفگ نم هتخادنا هار نیف نیف اجنیا هتعاس _ود

ور فرحاه نیا هک یضیرم یلیگنیف هدش،ودات شچ

چیه ووت هرادن تفآ مب نوجنداب مدقتعم نم هچ .رگ هرادن

هزات ! یتسه مشیر خیب مراد رمع یمنهشوات تیروط

یمدآاب مظان اقآ هسرب ایند نوا هب نوماپ ات شاب نئمطم

. هدرگ یم نومرب نوشک نوشک ، کتک و یندرگ سپ

هیک؟ هگید مظان _اقآ

. تشداد ناخ _

متفر: هرغیا مشچ

حاال یدنوبسچ یروکنک تشپ و لپخ بقل نم _مکهب

دش! نامرآ تبون

ش هدوشگ مه زا یاه تسد هب واکجنک و مدرک نازیوآ یبل

تفگ: و دیدنخ درد زا هدش دوبک دادرهم مدش. هریخ

ضیرم تدایع هساو هک یمنمد.وت تتروق سرتن اجنیا _ایب

ایب لقادح ؛ یریگب یزیچ یتوپمک هی هخاشیلگ هی یدرکن

. میرایب رد ادَا اجنیا مکی ادخ یاضر هار رد



متفگ: و متفرگ یعفادت حتلا عیرس

، هریگب مه تزغم زا سکع هی مرپسب مرتکد هب _دیاب

.. هتشادرب گنس هراپ روجدب

اب دادرهم دوب. هدش رید رگید دادن؛ باوج ما یعفادت حتلا

روز وهب مهدب تسد ارزا ملداعت دش ببس میوزاب ندیشک

یور ار، شرانک خیلا یاضف مینهچ نامه هدش مه رابجا و

رامیب تخت یور یمندش رواب مه زونه منک. رپ تخت

.یمن مراذگب شیوزاب یور ورس مشکب زارد یلا حدب

دوخ هب یناکت . میرگب ای مدنخب شدیدج یاهراک هب متسناد

متفگ: نامز ومه مزیخرب تخت یور زا مدرک مداد،قتال

مک مک هراد هگید تندموا شوه هب دعب یتوکلم حِلا _نیا

یمهد. نوم تسد راک

دش هدوشگ قاتا رد تخت زا منتساخرب لبق ودیدنخ دادرهم

ییوربآ ویب تحاضف دش. قاتا دراو اوه یب یراتسرپ و

یاه  هاگتسد و دمآ ولج عیرس راتسرپ یمندش. رتدب نیا زا

هیفس ردنا لقاع هاگن واب درک کچ ار دادرهم هب لصتم

نانزرشت ، مدوب هدیشک زارد دادرهم رانک هک ینم هب یا



تفگ:

کرتشم تخت نوا واالهک نییاپ نیایب افطل مرتحم موناخ _

یناث رد هراد ور رفن کی نزو لمحت ، تسین نوتباوخ قاتا

! تسین یقاش راک نوتلا حدب  ضیرم حلا ندرک تاعارم

ارهب شدوخ دادرهم . مدوب قفاوم دبحلا"ار ضیرم "

تفگ: دزو یگتخاس فعض و شغ

.نیا نیشن ینابصع امش راتسرپ موناخ تسین یزیچ _

شغ مداد نوشن ور هیخبماه یاج هرادن یهانگ مه یلفط

رپسب تلگشوخ یاراکمه نوا هب ادخور .وت تخبدب درک

مراد مدوخ .نم نتسرفن نم شیپ ور وشغ شغ یاه هارمه

دش.. مندرگ بولا منیا یممش فلت درد زا

... دراد  همادا #

ما هدازیرپ #



يتداعس منبش #

۳۹۹_ تراپ #

دشو هدوشگ قاتا رد هرخ باال راظتنا یتعاس مین دعب

دز، نوریب قاتا زا کباچ و تسچ هک یراتسرپ بقاعتم

دنخبل اب ماوت و دمآ نوریب قاتا لخاد زا هتسهآ مه هامیرپ

لغب واب مدیشک شیاهوم هب یتسد دش. ریگ اج مرانک یمارآ

و نزح زا یربخ . مدنابسچ دوخ ارهب وا شیوزاب ندیشک

و شمارآ ار نآ یاج و دوبن قاتا هب شنتفر لبق یدیماان

یتح دادرهم متسناد دوب.یم هدرک رپ شنامشچ یگدنشخرد

ندرک هار هب یور هدهع زا شنازیم نادنچ هن حِلا ابنآ

دنچ و زور دنچ نیا رد نم هک یراک یمدیآ؛ رب رتخد نیا

شماجنا هب قفوم میاه یمرگلد اهو تیامح مامت اب بش

. مدوب هدشن



ار ماوا یشیدنا وصالح ریبدت مکح اب یزور هک یدادرهم

سلا دنچ تشذگ ،حاالدعب مدوب هدرک عنم هامیرپ اب ندوب زا

هامیرپ نمو یاپ مهاپهب هکوا مدوب هدید دوخ نامشچ اب

،جنر شیاه یور وجک اهاطخ مامت اب سهلا دنچ نیا رد

سح شیاه  ندیشک باذع و جنر نیا اب ماگمه و دوب هدیشک

هدیود شتسوپ ریز مارآ مارآ یروج تیلوئسم و یگتخپ

هب ،وا مدرک یم رارقا تارج هب سلا دنچ دعب زورما هک دوب

هرگ یدبا ناش نایم رد هک یتبحم و قشع ی هطساو

نم،یم زا رتهب بتارم هب اهراب دوب، هدش هدینت و هدروخ

دنک. کوک ار مکچوک رهاوخ قفاوم زاس تسناوت

درک ار ناتسرامیب سنلا ریگلد و هفخ طیحم هناهبی هامیرپ

دعب مه دش.نم ادج نم زا طایح رد یور هدایپ دصق وهب

دوب، هدش یفیرعت دادرهم حلا یمک هرخ هکباال یزور دنچ

شلا وحا یایوج و هدز گنز اویش هب مدروآ ریگ یتصرف

یریگ ی هرامش ندز، ور مدق وردحلا مدش موش.دنلب

یمک دشن. هداد یخساپ ،اما دروخ دازآ قوب نیدنچ . مدرک

ار شرامش هرابود یقیاقد تشذگ ودعب مدرک للعت

عیرس دش. هداد باوج ، هدروخن قوب ود زونه .نیاراب متفرگ



متفگ:

؟ یبوخ ناج اویش _سالم

؟ نامرآ ییاجک مرسپ _سالم

. دیچیپ طخ تشپ باتهم یادص اویش، یادص یاج هب

؟ تساجک اویش منونمم ، هدوتس موناخ _سالم

تفگ: نئمطمان شدعب و درک گنرد یمک

تهب یزیچ هراذ یمن هک اویش . مرسپ مگب یچ _واال

جایتحا تدوجو هب یلیخ اجنیا ایب ینوت یم هگا مگب.یلو

. میراد

دادن: ینامرف چیه و درک لفق مزغم یا هظحل

امش؟ نیتسه اجک هگم _

تفگ: نانک چپچپ هلصاف بال

هشب. یحارج دیاب تسین بوخ اویش ،حلا میناتسرامیب _

یمن لیلحت یرای منهذ مه زونه . مدرک درگ یمشچ



: مدیسرپ نارگن داد.

هس ود هک زونه ؟ هبوخ ؟حشلا موناخ باتهم هدش _یچ

! هدنوم شنامیاز ات یهام

دوبن شوخ حشلا دایز هک دوب زور ود یکی . منود _یمن

هرتهب یونش یم نم زا نامرآ دش، رتدیدش شدرد مزورما

ور شسردآ . ینوسرب ناتسرامیب هب ور تدوخ دوز یلیخ

یممنک. کمایپ تارب

درک. عطق ار سامت و تفگ دوز یلیخ هلمجشار

تسد هدناوخن و هدناوخ ار ناتسرامیب سردآ کمایپ

دوز یلیخ و مدیود روسناسآ تمس ود ؛ابحتلا مدنابنج

. مدناسر طایح ی هطوحم ارهب مدوخ

متساوخ .یمن متفگن هامیرپ هب اویش یلا حدب هرابی رد یزیچ

هب دیاب متفگ منک،طقف شنارگن دوخ یب شطیارش نآ رد

. مدناسر گنیکراپ ارهب مدوخ عیرس و منزب رس هناخ

هک ینادنب هار اب ،اما دوبن رود نادنچ ناتسرامیب سردآ

هس دعب هرخ .باال دوبن رسیم ندیسر دوز متشاد ور شیپ



ودعب مدش خالص نارهت یرصع مد کیفارت ،زا یعبر

و هتفشآ باتهم . متفای ار رظن دروم شخب ووج سرپ

رد رامیب دنچ هارمه اویش هک یگرزب قاتا لباقم نادرگرس

تکرح زا نم ندید ضحم یمدز.هب مدق دوب یرتسب نآ

شیوشت مشچ دیسر مکیدزن درک. دنتاپ متمس عیرس و داتسیا

قاتا هب هراشا اب نانز ورغ دناخرچ هناقدح هدزشرد

تفگ: هتسهآ

هراد تبسن تاهاب مه نز نوا نک رواب ؟ نامرآ ییاجک _

تیلوئسم و نیِد نورگید هب تبسن هک هزادنا نومه وهب

زور دنچ نیا منود .یم هشاب مهم تارب دیاب مه نوا یراد

زا هقیقدیا دنچ یسرپ لا وحا ،اما یتشادن یبوخ طیارش

یمندرک. مک تزا یزیچ هچبت ایاللقا تنز

عقاوم رد رگا شا یمرگنوخ و ینابرهم همهی اب باتهم

یبرطضم هاگن . داتفا یمن هار شراک یمندز ار قنشا موزل

: مدیسرپ و متخادنا قاتا هتسبی رد هب

؟ موناخ باتهم تساجک _

تفگ: و درک مهاگن پچ پچ



هن هچب ،هن تسین بوخ نوش مودک چیه .حلا هئوت _نوا

نتشاذ یمن اما هشک یم درد هراد ادخ هدنب هتعاس !هی اویش

هدب.یم تیاضر دیاب شرسمه نتفگ هشب،یم یحارج

یم منزب گنز تهب تشاذ یمن هقش هلک ردقچ هک شیسانش

ح دیاش یدز یمن گنز تدوخ .هگا میشن تراک محازم تفگ

راتسرپ زا عیرس متفر.ورب یم راجنلک شاهاب حاالاه لا

. نزب اضما ریگب مرف

زا مکرت ضرع دشورد ماجنا دوز یلیخ اویش یاهراک

دش. هدامآ لمع قاتا هب نتفر یارب تعاس مین

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

یلا حدب طاسب زا زونه هک یریو یریگ نیا رد متسناد یمن

یارجام ؛نیا مدوب هدشن هدوسآ هامیرپ یگتفشآ و دادرهم

ادخ هک دوب نیا رب انب راگنا دوب. هدرک ملع دق اجک زا دیدج



هگن یارب ونم دهدن مه ندیشک سفن تصرف نم هب

.حاالمه مگنجب ناج لدو مامت اب مفارطا یاه مدآ نتشاد

دوب. هدیسر مرسپ و اویش هب تبون

روحم لوح مرکف نادنچ تشاذ یمن اویش تیعضو ینارگن

هقیقدی هد زا رتمک .اهنت دخرچب هچبما ندنام و سالیتم

متساوخ یمندش،یم مارآ یمدش.ملد لمع قاتا یهار رگید

یبآ هدرپیا ندیشک ،اب مدرک تبحص شراتسرپ .اب شمنیبب

ینارامیب وداتزا یکی تخت ارزا اویش تخت هک یگنر

تیاضر یتخس هب یمدرک ،ادج دندوب یرتسب قاتا رد هک

یمک هک شمکش یور شتسد ، مداتسیا شرس داد.باال

دیرب یم ار شناما هک یدرد طرف وزا ،دوب تشاد یگدمآرب

سیخ شنامشچ تفر. یم یدوبک هب ور شیاه وبل تروص

کشا و هدرک هفخ ار درد ادص یب شنابل ندرشف واب دوب

و مدناشن شسیخ یاه مژه یور یا هسوب مدش، .مخ تخیر یم

: مدیسرپ نابرهم اما هنایکاش

یدیشک یم درد دوب تعاس هگ؟هی یم یچ باتهم اویش _

؟ یدرکن مربخ ارچ



هدیرب شندرشف وردحلا تفرگ ار متسد هناشوجدوخ

تفگ: هدیرب

نم .زاب نتشاد زاین تهب ؛ یتشادن یبوخ طیارش مه اجنوا _

. تشادن ور یسک وت زج هامیرپ .یلو مراد مرانک ور باتهم

متفگ: یبصع و نارگن و هدش مخ شتمس

! ینک یراکادف مقح رد یتساوخ اویش.ثمال یمنهش مرواب _

؟ تدوخ رتشیب ندیشک درد تمیق ،هب یتمیق هچ هب

تفگ: اوجن هیبش دزوابحیتلا مسبت روز هب

ومنم یدموا هک ینیب .یم هدشن یزیچ ،عفالهک تسین _مهم

لمع. قاتا یممر مراد

ویب مراد شتسود یلیخ یلیخ هک متسناد .یم دیزرل مکف

تاظحل نیا رد راگنا ما.اما هتسباو شدوجو هب تیاهن

نتشاد یارب ملد ینامز زا رتشیب شیوشت ورپ ریگلد

یمن چیههاگ وا نودب ال صا مه دیاش ؛ تفر یم شا یگشیمه

منک.. یگدنز متسناوت

و متفرگ باق هدششار  یناوغرا یاه هنوگ فرط ود ره



نوزحم یمدرک، لق لق مدوجو رد هک یمغ ریثات تحت

بیهن منهذ ی هشوگ رد مد ره هک یسرت اراب شا یناشیپ

وردحیلا مدیسوب ، دشاب رخآ راب دیاش هک یمدز یشوخان

متفگ: یفیعض یادص دوب،ابنت شنامشچ گنت متروص هک

.. یلیخ .. مرظتنم ! ایدرگرب دوز اویش _

مهحملا ،وا دروخ رس شمشچ ی هشوگ زا یکشا ی هرطق

ارباال شتروص شا، یناشیپ ی هسوب باوج ورد دیمهف ار

شیر هنوگیهت جنک روز هب ندیشک درد وردحلا دروآ

درک: همزمز موهفمان و دیسوب ار مراد

ماه.. تیذا مومت رطاخ هب نامرآ شخبب _ونم

خلت هنوگ نیا هک منزب رغ ای میوگب یزیچ هک نیا بقالزا

واب دندمآ درم یلنسرپ هارمه راتسرپ دیوگن نخس

شنتفر هدامآی کرحتم یتخت اب شتخت ضیوعت

ونم متفرگ تسد هب هنارگ تیامح و مرگ ار شتسد . دندرک

نارامیب لمح صوصخم روسناسآ لباقم نآاهارات مه

زا اویش میدش. لطعم یمک دیایب روسناسآ .ات مدرک تعیاشم

شدوخ تمس متسد ندیشک واب درک هدافتسا هفقو نیا



ات مدروآ نییاپ نکمم یاج ات مرس . دراد یفرح هک دنامهف

خال هملکیا کت هلمجشهب ،اما دیوگب تحار هلمجشار

دش: هص

_طقف..

تمس رتشیب . میتشادن یدایز تقو . دیدزد ار شسیخ هاگن

: مدیسرپ هنارصم و مدش مخ شتروص

یچ؟ _طقف

شا ینهآ کقاتا ارزا شناساره هاگن اویش . داتسیا روسناسآ

درک: اوجن دوز و تفرگ

ماوخ ،یمن نامرآ داد مباذع یلیخ میگدنز وت یسک یب _درد

نوم هچب راذن مدوبن نم ..هگا هشب؛هگا نم هیبش مه مرسپ

اجنیا هنک..االمن سح ار درد نیا مه هرذیا یتح تقو چیه

باتهم . ترهاوخ شیپ درگرب . شابن نم نارگن ، تسیان

یمهگ. تهب ور هجیتن

هک درک شرخآ هلمجی یخلت ریگرد ار نم نانچ و تفگ

قیمع رگید راب کی رخآ راب یارب هک دشن تصرف یتح



نم هقبطیباالارزا هب نتفر قمر و تفر . شمنیبب

نیا .عفالرد مدنام نامهاج و متفرن ؛اما مورب تفگ . دوبر

یگدنز رد شندنام و اویش زا رت مهم یزیچ چیه طیارش

درک؛ مجلف امسر شرخآ .مجالت دوبن تیمها زئاح میارب ما

و مدرک روج و عمج ار مدوخ هدش هک یبیترت ره هب یلو

مدش. ناور یحارج شخب تمس

ار اویش میدوب هدرک ادیپ ار هامیرپ هک یحبص راب نیرخآ

و دوب رارق یب هزادنا یب اویش مه شبش نامه . مدوب هدید

و یرود هتفه کی دعب بش همین هدش ببس یرارق یب نامه

مادم سرتسا تفگ یم شرتکد . دروآ یب هانپ مشوغآ هب اوزنا

هگن ار هچب دناوتن رگید شمحر هدش بجوم یتحاران و

عورش شدرد ررقم نامز زا رتدوز هام هسود و دراد

یم رب ماگ شخب تمس باتهم هارمه هکیلا دوش.ردح

باتهم اب ،قح مدرک یم شنزرس ار دوخ متولخ ،رد میتشاد

منز مه اویش هزورما دنچ التنیا کشم مامت مغر یلع دوب،

یتح زور دنچ نیا رد شا یرادراب صاخ طیارش واب دوب

و موش حشلا یایوج یلومعم سامت کی اب مدوب هدرکن

دوخ ییاهنت رد زور دنچ نیا هک یاه ینارگن و سرتسا



هنانزشمخ تماق هک دوب هدروآ شرس دوببالیی هدیشک

دوش.

تشپ دش، بات شیب هرابود ندید یارب االنملد نیمه زا

کی یارب هک مدرک اعد لد هت وزا مداتسیا لمع قاتا رد

دوش،یب یراج ما یگدنز رد شروضح رطع رگید راب

.. مدوب اریذپ رت هتسیاش مرگرتو شار هحیار نیاراب کش

... دراد _ همادا #

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

400_ تراپ #

***

ورف دوخ رد رتشیب و مدیشک شوغآ رد تفس ار مناتسد



شندش  یمخز و دادرهم یوالی نایرج زا یهام متفر.کی

. تشذگ یم

اوه یزییاپ لیاوا نیمه و راد وهنهب دوب راب هنهب زونه

یتکمین دوب. هتفر ورف بیجع شا یکانزوس و امرس دلج رد

اب یرتم ،کی مدوب هتسشن نآ یور هک ینایرع و یزلف

تکمین یور امرس روز زا اما تشاد هلصاف ربق گنس

. مدناوخ یم ار سی هروسی هتسکش واپ تسد و هدش هلا چم

ون زونه هک یربق گنس یور تحار ربخالفنم، سگرن

شنتسش گالبردحلا نهپ  یرطب واب دوب هدش مخ دوب

یور کشا زا یتشرد ی هرطق یرادگ وهاگ دوب

ار میوتنام تشپ مه نم دش مامت هک .سی دیزغل یم شتروص

گاللی یاه هخاشو متسشن . متساخرب یاج وزا مدرک بترم

دوب هدش کح گنس یور هک یگرزب مسا رود ات رود ار

مدیچ.

.هآ متخادنا دوب هشیمه زا رت تکاس هک سگرن هب یهاگن

متفگ: رکف قرغ و مدیشک یدنلب

نوا درک،اما یدایز یاهافج مقح هنک.رد شتمحر _ادخ



هک هگنررپ منهذ وت یروج شرخآ رصتخم یاه یبوخ

دایب. مدای هب شاه یدب مه یا هظحل یمنهد جملا

تشاد رس هکهب یی وون گنر شوخ یبآ یرسور سگرن

تفگ: حیلم و مارآ هشیمه لثم و درک بترم ار

شنتفر لبق ینود یمن هک .وت هامیرپ ور فرح نیا _وگن

هب نداد یمن تلهم شهب دوب تقو یلیخ ، تشذگ یچ شهب

کاروخ و درخ و سابل یلک رخآ زور هرب، شردام ندید

یقوذ هچ شندید یارب ینود دوب،یمن هدیرخ شردام یارب

تابثا ور وت یهانگ ویب تشون هک همانیا رس اما تشاد

هفخ هانپ ادصویب یب رسای هاگشیاسآ هب ندیسر درک،لبق

.. دنوم شردام ندید ترسح وت مشرخآ درک، ش

: تخادنا متمس ییارذگ هاگن

ندید هب ییات ود زور هکهی هیچ ترظن یرپ یتسار _

رطاخ هکهب دادن دق شرمع هک انوم . میرب شردام

یارب لقادح ینک رکشت شزا درک تقح رد هک یراکادف

. میرب شردام یسوب تسد



متفگ: و متسشن ربق گنس هبلی

یباسح مرس هتفه نیا هتفهیدعب شراذب اما هیبوخ رکف _

. هغولش

: دیشک شتمس ار متسد دزو یمسبت

غولش هداز ماما لخاد و نگب ور ناذا هکنیا لبق وشاپ _سپ

. ترایز میرب هشب،

هک ییاهربق گنس نایم ندز مدق وردحلا متساخرب

یترسح هآرپ سگرن ، دندوب هدرک اررپ هداز ماما فارطا

تفگ: و دیشک

زا یروج .چیه منومب هنوخ نوا وت مرادن تسود هگید _

هدنخاهو یادص مزونه هک مزونه یمنمآ، نوریب انوم رکف

. هچیپ یم مشوگ وت شاهرغرغ اهو تنطیش

نوا هتسرد یمهش، گنت شارب ملد اتقو یلیخ _موه،منم

اما دوب هتفرگ ور تنایخ و بیرف یوب یچ همه رخاوا

،اب هزیزع مارب مزونه میتشاد هنوخیوت وت هک یتارطاخ

شدای . میدرک یم یط ور یراگزور هچ تیدودحم همه نوا



زا رود تنیباک ریز انوم هک ییاه هجوگ و غرم ،مخت ریخب

هباپ تاس و روس یتفر یم یتقو و یمدرک نوهنپ وت مشچ

یمدرک..

: مدرک ضغب

شدوخ نوج هب ور یندشن مومت بالی نوا تقو چیه شاک _

نوا رطاخ هب یروج نوا هک شدوخ ، تخادن یمن ونم

، یروج نیا هک منم دش ورات هریت شراگزور یرام رهز

دقعو مسا دادرهم هک راب یممنیب،ره سوباک بش ره

یم رکف یهاگ . هزرل یم منت نوتس راهچ یمهرآ ور جاودزا

هک ینم ای هرتشیب وخالصدش درُم هک ییانوم جنر منک

هشک... یم دق ماشچ ولج گرم زور ره

و درک شزاون ار هناشما سگرن هاگراب یدورو یوربور

تفگ:

یم لح تلکشم هک منئمطم نم هگرزب ادخ شابن نارگن _

وحالشل یرذگب دیاب وت هشاب تدای مه انوم دروم هش،رد

و تخادنا تنوج هب ور دایتعا بالی نوا هک هتسرد ینک.

هک یهابتشا ناربج یارب اما دنوشک نجل هب ور تیگدنز



درک. هلماعم ور شنوج درک تقح رد

مرس یور و مدیشک تخر یور زا یدیفس رداچ

لخاد یمدق . دنازرل ار ملد رداچ نیشنلد یدیفس . متخادنا

متفگ: هتسهآ و متشاذگ

هک یزور نومه .نم مدوبن اجنیا شمدیشخب یمن _هگا

. هباوخب تحار هک متشذگ شزا هدرک توف مدینش

طالیی یاه حیرض تمس ود وره یا هدوسآ دنخبل سگرن

ملد .رد مدنابسچ شیاه هکبش ارهب متروص . متشادرب مدق

.همه متشاد زاین یسنج نیا زا یشمارآ وهب دوب هباپ اغوغ

ار مناج هرذ هرذ ههام کی نیا رد هک یکانسرت یاهزیچ

یسدقم درم یارب و مدروآ بل هب هتسهآ مدناسر یم بل هب

و متفگ و .متفگ متخیر نوریب دوب هدیمرآ هتسهآ وت نآ هک

هدش دنلب هیرگمیاه یادص هک مدید و مدمآ مدوخ هب نآ کی

ژدادو اسام ار متشپ سگرن هدش، جراخ ملر تنک وزا

تفگ: هنایوجلد

هدش؟ تچ رتخد شاب مورآ _



هدیرب و مدرک رود متروص زا یمک ار رداچ نانک قه قه

متفگ:

باوج زورما ، سگرن یممش هفخ سرتسا زا مراد _

مدوخ .. هشاب هتشادن یبوخ ی هجیتن یمدآ،هگا ماه شیامزآ

یمهش.. یچ دادرهم چیه..

یگنر و دنلب یاه  هرجنپ تمس ود وره تفرگ ار متسد

شگرزب یاه نادلگ ریز و میتفر هداز ماما لخاد طیحم

. میتسشن یجنک

مدوب هدش مارآرت یمک هک نم هب یزوسلد اب سگرن

: دیسرپ یتخس وهب تسیرگن

یمهنک تکرت دادرهم ، هشابن بولطم شیامزآ باوج _هگا

؟

دش: هزات ملد غاد

و هنومب مسرت .یم هنکن مکرت مسرت یم هکنیا نم _درد

نامز ادرف یارب دوخ رس هتفر .اقآ هسرب نوا مههب یبیسآ

هساو دنوشک ونم روز هب مزورید . هتفرگ مه نونکدقع



دایب.. ود یره هجیتن هرارق زورما ، جاودزا لبق شیامزآ

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

یسرتسا هچ هداتفا اپ شیپ شیامزآ نیمه یارب ینود یمن

دوب هدموا نودنخ و شوخ هک ییاه جوز . مدرک لمحت ور

بلق هرهچینمووت یمدرک،مغوت هلا چم ور مبلق رتشیب

متفگ شهب مه یچ .ره دوبن انوا مودک چیه هیبش دادرهم

یچ اه شیامزآ باوج لوا مینیبب مینک ربص دقع رارق یارب

. تفرن شتک الوت صا یمهش

تفگ: دزو یکمشچ

هی هدرمتور و هدنز ، یدرب ور شلد مینک یچراک _بخ

داوخ. یم اج

متفگ: و مدز یلوجخ دنخبل



. میریگب چیودناس نوریب میرب ؟ تسین هنشگت _

هب یهاگن رخآ راب یارب . میتساخرب و درکن یتفلا خم سگرن

یشوخ و شمارآ مدرپس لد رد مه وزاب متخادنا حیرض

ریثات تحت . دنادرگزاب دادرهم نمو یگدنز ارهب قیمع

هدش گنر هصغاهمک مدوب هتفرگ طیحم نآ زا هک یشمارآ

زا یرتمدص هک یدوف تسف دراو یکبس وحلا سح واب

و یمیدق یوب و گنر و اضف میدش. دوب رترود هداز ماما

همین یزییاپ رهظ نآ رد تشاد یشورف هیذغا هک یتنسیا

و مدز چیودناس نان هب یگرزب .زاگ دیبسچ یم یباسح درس

یم دیعلب یم ار شیاه همقل هتسهآ هتسهآ هک یسگرن زا

: مدیسرپ اوه یب دیسرپ

باوج یتشاد تسود ور یسک تزا مدیسرپ راب _هی

. یدادن

و درک مهاگن هاتوک . دیشون شغود رس زا یمک سگرن

متفگ: هرابود دادن. یباوج

یلیخ یممنک سح نوچ ، مرادن تندرک تساوخزاب دصق _

کاخ منهذ ی هشوگ هک یامعم هی ماوخ یم میکیدزن مه هب



هن؟ هگم یتشاد تسود ور نامرآ منک.وت لح ور هدروخ

شغود هرابود و داتفا هفرس هب تخس هراب کی هب سگرن

وبل گنر مه هک یتروص دشاب هک رت .مارآ دیشک رس ار

: دیرغ ضرتعم دوب،

هک هیچ اترچ ایهن!نیا مینک تفوک ور نوماذغ یراذ _یم

یمیگ.

متفگ: هنامولظم و مدرک جک یبل

! ادوبن ترچ _اما

شبل رود و تشاذگ یکیتس پال ینیس یور ار شچیودناس

هدز مرش و دیدزد نم زا هاگن درک. کاپ لا متسد اراب

تفگ:

مهب فرحاه ونیا یقشاع و قشع هک مدوب هتفگ تهب _

.یم دموا مشوخ شزا مدید هک یلوا راب نومه ،زا هدموین

ور منتشاد تسود ،منم هرادن یبوخ ی هنویم شنز اب تفگ

زور هک یساسحا راد ولج همقر چیه بخ اما مدادن زورب

. مدوبن یمدرک دشر زور هب



نیا هنهب اما یممدز ار شسدح ، مدرک خارف یمشچ

هدیدان زا هنوگ نیا متسود نیرتزیزع متشادن تسود . تدش

هک سگرن . دربب جنر تشاد شسود هک یسک بناج زا ندش

و دمآ شرب تیثیح زا عافد ددص رد دید ار مرکفتم هفایقی

تفگ:

زا ور شنهذ هرذیا هک مدرکن یراتفر تقو _چیه

تزا عقوم نوا منک.رگا فرحنم مدوخ تمس شرسمه

اهنت و ،اهنت یگب نامرآ هب ور اویش یگدنز تیعقاو متساوخ

یلیخ هک همهفب زور هی متساوخ یمن دوب شدوخ رطاخ هب

ش هطبار هک یتقو هشب. تیذا یباسح و هشاب هدش رید

یارب هتفرگاپ هزات قشع نوا تفرگ شوج شنز اب هرابود

دایز راک اب مدرک یعس و مدرک چلا مبلق ی هشوگ هشیمه

هدولآما منهذ وت لهاتم درم هبهی ندرک رکف زا هک یهانگ

منک. نک هشیر ور یمهنک

: دیشک یهآ

نیا یلو هدش هک یتبیصم ره هب مدرک ششومارف _نم

یم یسک ره هشب روآدای مارب هک دوب یبوخ کحم هیضق



الهب.نوا جنم نوا زا ندموا نوریب مهم هزغلب شاپ هنوت

یم شومارف ور نامرآ ندنک نوج اب متشاد هک یهام دنچ

وتو دروم بقالرد نم مدرک یم رکف مدوخ اب یهاگ مدرک

یاه  تواضق و یممدش فاصنا یب دایز یهاگ انوم

. مدرک یم یدوخیب

تفگ: ندز زاگ ولبق تشادرب ار شچیودناس هرابود

لباق مارب زونه یلو مدرک ششومارف هک _خالهص

هش. تخبشوخ مراد تسود . همارتحا

متفگ: مغهدز

. هتتخس هک یروج یچ؟نیا تدوخ _سپ

دز: یعناق دنخبل

سناش یلیخ یلو دموین تسد هب تحار منود یم هامیرپ _

اعقاو ، یدب همادا یراد تسود هک یسک هکاب هدوب ترای

ور یسک یمنهش امدآ تمسق مه هشیمه ینود .یم نودب ردق

هک یسک سکعلا ایب نشاب هتشاد نوشرانک نراد تسود هک

.ام نشاب هتشاد تسود بلق میمص زا ور تسه نوشرانک



هشاب یچ ره ایدب بوخ ،حاال ریدقت هب میموکحم همه

و قشع نم لثم ییامدآ یارب شیممید. همادا میراچان

رنه یلیخ هگا ،ام هنومنهد زا رت گرزب همقلی یقشاع

هراوآ نوم  هنازور جرخ و لخد وت میرداق طقف میشاب هتشاد

. مینومن

تفگ: دیفس و خرس و تخادنا ریز هب یرس

.. یرپ یممنک جاودزا مراد _

دنام: زاب یلا حشوخ و تریح زا مناهد

؟ یتخبشوخ درم مودک یمنهشاب مرواب یاو.. _

تفگ: دشو سح هرهچشیب

دمحم شمسا یمهنک، راک یدیلوت هک ینویاقآ زا یکی _اب

عضو . تسین ومد دود لها ،سهملا هیبوخ .رسپ تسه اضر

هیاسیهی نیمههک بخ یمنهنز،اما لد هب یگنچ شیلا م

مشب خالص مدرم ثیدح و فرح وزا هشاب مرس باال درم

هسب. مارب

متفگ: واکجنک و کر



؟ یراد شسود یمهنک، راون ون هچ ادیدج موناخ مگیم _

دش: هتفرگ ش هرهچ

دعب تبحم هب دیاب منک ،رکف هدموین هبام افرح نیا هک _متفگ

. مشاب راودیما جاودزا

مدرک یم یتخبشوخ یوزرآ شیارب هک وردحیلا مدش دنلب

رد نامز ومه مدرک هسوب ارݟقر شنیکمن وزیر تروص

طوبرم جاودزا لوا یگقشا مکعال نیا هک مدرک اعد لد

هبعالهق یطبر و دشاب شندوب شوج رید و ندوب سخت هب

هک اریز ، دشابن نامرآ هب شبلق ی هشوگ ی هدروخ کاخ ی

دوب.. هدیشچن ار ندیسرن و یگدادلد درد نم لثم چیهسک

... دراد  همادا #

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



۴۰۱_ تراپ #

ارهب یبآما یسوت ِمشیربا یرسور و گنر یسلطا یوتنام

اب نتفر رو هکاب دشاب یم تعاس مین ابیرقت ماو هدیشک نت

دجلااب رد هتسویپ یممنک. یشک تقو سابل هکت ود نیمه

. درذگ یمن هک درذگ یمن ؛اما متعاس رامش هیناث یاه  هبرقع

مشیربا یرسور . مدرک نشور ار میوم یوتا و هدیشک یفوپ

تمسق یاه  یرفرف ، متخادنا هناشما یور طایتحا اراب

واب متخیر متروص یولج میسقت هناش اراب مرس یولج

هقباس یب .راک مدیشک وتا هناگادج ار شرات هتسد ره تقد

! مهد ماجنا دوب هدمآ شیپ مکرت هک یا

مدوجو و هدرک مرگ ار مرس یوحن کی هب دیاب هرخ باال

یاه  یرتچ دش مامت هک مراک . مدرک یم مارآ ار هدزما نافوط

و مدرک میسقت جک یرو کی ارهبحتلا هدشما تخَل

ج کسیر . متسارآ نکمم لکش نیرتابیز ارهب ما یناشیپ



یتخل مدز، یدنخبل تیاضر رس زا هتساوخان دوب، یبلا

و هتساک متروص یگشیمه  یغولش زا مرس یولج یاهوم

یمدنک. نادنچ ارود مگنر زبس یاه مشچ ییاریگ

سوه و متخادنا منامشچ هدرمی پژ یاه هرفح هب یهاگن

مهاگن و کلپ ِصقر مژهمیاه یور لیمیر ندیشک اب مدرک

یراگنا و مدش مرگرس بیجع منک. هشیمه زا رترادزان ار

رگید تعاس کی زا رتمک هک مدرک یم شومارف کاپ

لباقم ارزا لیمیر یطوق دوب. هار رد یکانتشحو یمانوس

ار شیاه  هچرف هنادرسنوخ هلجعیا چیه ،یب متشادرب هنییآ

روصت زا یا هظحل یارب و مدیشک مراد بات یاه مژه یور

هتسد نوا "مکاب تفرگ هدنخما دنلب دادرهم یلا متحا هلمجی

ِرسای یاه لیبیس لثم مه یروج نیمه ورب، رو تاه لیب

یم مه لیمیر س، هدروخرف و تشپرپ هدش روگ هب روگ

یمیش" هکسوس خهلا امسر هگید یشک

دادتما منابل یور دنخبل یگشیمه هلمجی یروآدای زا زونه

مگنر  ییولا بلآ رژبل کدنا یداش نامه ریثات واب تفای

رژ یقارب . مدیشک تظلغ اب منابل رود ات رود و متشادرب ار

ج ینومراه منشور گنر ِمشیربا یرسور یقارب اب بل



. تشاد یبلا

هناخ تکاس طیحم رد دنلب یادص اب هناخ گنز هرابکی هب

شرف یور و هدش اهر متسد زا رایتخا یب ورژبل دیچیپ

هکهب یراک نیلوا دادو ناج مد رد منابل یور دنخبل . داتفا

ار متسد دوب.فک بلمیاه یور ندیشک تسد دیسر منهذ

ندرک کاپ هب عورش دنت ودنت مدرشف منابل یور هنامصخ

کی هک یربخ نآ دوب رارق .رگا مدرک ما ییولا بلآ رژمبل

یممدید ار شسوباک یرادیب و باوخ رد دوب راگزآ هام

یجکیا ناهد هدش یراگن و شقن یاه بل دوش،نیا ریبعت

گنر اب منابل گنر دش تحار یخملا هک بوخ . دوبن شیب

واب هدرک اهر ار هنییآ درادن یریفوت چیه تیم کی بل

یور ار متسد . مدیود رد تمس نانک خل خل ییاپمد ندیشوپ

. تخیر نییاپ یره مبلق و تفر رد یپوت

باال امامت هنارهام ماکال ار شیاهوم دوب، رد تشپ دادرهم

هداتسیا میور شیپ هشیمه زا کیشرت و دوب هداد

و لکش رد نم ساره و یگتفشآ زا یدر نیرت  کچوک دوب.

یور شرادانعم وطالینو یهاگن دوب. رادیدپ وا لیامش



یاه  سابل و هدوب هدش تخل هشیمه زا رت توافتم هک میاهوم

مگنر یب یاه بل هب هریخ رخآ تسد و دمآ شک میابیز ونو

سالمداد. رکپ

متفگ: عیرس و مداد تروق ار مناهد دوب،بآ کشخ میولگ

وت. _سالمایب

: درک درگ ار شگنرشوخ یاه مشچ

ایب اباب،وت هراد تلا جخ وت! مایب هربخ ؟هچ یبوخ _

. نوریب

مه وزاب درک لیمکت یبیجع هدنخی هلمجشاراب

هب شندرک فراعت .زا تشادرب مدق شنیشام تمس درسنوخ

صخشم مندش هچاپتسد زور، تولخ تقو نآ رد هناخ

ار مفیک و مدرک بترم مرس یور ار یرسور عیرس دوب.

مدش. جراخ هناخ وزا هتشادرب

هک نامز ومه درک نیشام ندنار هب عورش مارآ و طلسم

: دیدنخ هناسنجدب یمدرک ضوع ار هدند

مشچ وت؟ مایب یدرک یم رارصا هک دوب ترس وت _یچ



هار هکهب یکزود کزب نوا اب منوا ! یدید رود ور نامرآ

 هسوسو زا مودک چیه هب نم یدیمهفن زونه ،وت یتخادنا

یمنمگ؟ هن میجر ناطیش یاه

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۲_ تراپ #

یم مناتشگنا نیبام ار یرد هریگتسد دیزرل یم مناتسد

رارق هک مدوب هدش یناوخن  سرد زومآ شناد هیبش . مدرشف

.بل دریگب ار شا یدیدجت ی همانراک دوز یدوز هب دوب

: میوگب ات مدنک ناج و مدرک رت نابز مااب هدیکشخ



. دادرهم مرادن هلصوح _

هدش تخَل یرتچ کون و درک زارد یتسد یگدننار نیح رد

تفگ: رورش شنداد یزاب وردحلا تفرگ تسد ارهب ما

تور ، مدرک هشیپ یراکزیهرپ هنکن ؟ هکسوس خهلا _ارچ

؟ یراکش مزا مدشن تیراک تفاثک یطاق و مدز نیمز ور

هزم هب متسناوتن اما دیشوج یم سرتسا طرف زا هدعمما

زا منت یاه  هتخای مامت و متسب کلپ . مدنخن شیاه  ینارپ

: دمآرد شاعترا هب مدیسرپ هک یلا وس ینیگنس

؟ یتفرگ ور شیامزآ باوج _

تفگ: یفاطعنا چیه ندب و یدج دزونیاراب امنهار

. متفرگ _هرآ

ار مناج و دیوگب یزیچ شدوخ ات مدرک توکس . مدیزگ بل

وربور هب هریخ . دناهرب یمدرک، هفخشا هک یگنت سفق نیا

راک نیرت مهم یگدننار طیارش نآ رد راگنا هک یروج

یدایز میادص ، مدوشگ بل راچان . تفگن چیه دشاب شنکمم

: تشاد شخ



؟ هجیتن _بخ

یدنیاشوخان زیچ دوب رارق رگا مدرک وزرآ و مدیسرپ

متمس یهاگن .مین موشب رَک دادرهم ندرک زاب بل لبق مونشب

تفگ: رصتخم و تخادنا

تفگ. یمنهش اجنیا _

دش: ضبقنم مکف

؟ _ارچ

وت طسوت شندینش دعب هنکمم و هدنب متسد نم مه نوچ _

تهب هرارق هک یربخ منکومه هدافتسا ماتسد زا هشب زاین

هراد. زاب طیحم هبهی زاین مگب

مسیخ .بل مدرک سح منابز یور یور یکشا هرطق یروش

: مدیسرپ یخلت ی هدنخ واب مدرشف ار

هب زاین هک منک زیوآ قلح ور مدوخ هرارق هنکن _هیچ

. هشاب زاب طیحم

راک نیرتراب  تقشم شتروص یدج و یخوش صیخشت



دوب: هدش ناهج

دیاب ربخ نتفگ دعب دص رد دص نم اما منود یمن ور _وت

مدش. ماکان ناوج هک منک.خالهص زیوآ قلحور مدوخ

راو کلتم و دیزغل هنوگما یور کشا یا هرطق مه زاب

: مدرک رارکت

مه ور یسک رهش نیا یاه هبنس و خاروس وت هگم ؟ ماکان _

؟ یشاب هتفرگن ماک شزا هک یتخادنا اج

رد مه شیاه هدنخ سنج یتح . دیدنخ دنلب و دیدنسپ ار مکلتم

تسد ارهب هناچما دوب. کوکشم هدزما بارطضا قیاقد نآ

: تشاد هگن تباث مبل ریز تسرد هبابسش تشگنا و تفرگ

! موناخ هامیرپ ماک ات میراد _ماک

دز مرس .هب مدرک خیلا یدنلب سفن اراب منورد یاغوغ

سدح تسرد ، شمدوشگ . مشکب شنیشام دروبشاد هب یکرس

تسد دوب. هدناپچ وت ارنآ شیامزآ یاه هگرب مدوب هدز

هبرضیا واب دادن جملا دادرهم ، شمتشادرب مدرک زارد

درک: معنم دز متسد یور هک



ور نودند ،متفگ عونمم یواکجنک موناخ لوضف یوا یوا _

یشکدوخ طاسب دنبو اجنیا . میسرب ات راذب رگیج

ور تدوخ ینز ،یم یریم یمن یباسح و تسرد . مرادن

اج هی تمربب ماوخ .یم متسد ور ینوم یم یمینک صقان

. هشاب تشگزاب ویب ینیمضت ایند نوا هب تتفر تیلب هک

.اما مدنادرگرب ور وا زا رهق ابحتلا دصقم هب ندیسر ات

. دماین رقم همقر چیه و دماین هاتوک شعضوم زا دادرهم

نارهت یناتسهوک یاه  کراپ زا یکی یدورو رد ار نیشام

هار هب شرس تشپ زرل و سرت نارازه درک،اب کراپ

مداتفا

دوب بیجع و تفر یم هار نم زا رتولج مدق کی دادرهم

یمندرک. تسدمیاه نتفرگ یارب چیهتالیش

هدناشوپ ارار نامرس باالی یمکارتم ی هریت یاهربا

.اوه دیراب یمن ناراب اما یمدز ار شروز نامسآ دوب.

.ب دروخ یم مشچ هب یرباع رتمک و دوب درس همین و هتفرگ

و راد ورپ تولخ ناکم کی ورد میتفر و میتفر هرخ اال

ویمدش دوب یدنلب هب زهجم دادرهم لوق هکهب یتخرد



. میداتسیا تکرح زا درک هدافتسا یشکدوخ یارب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۳_ تراپ #

یناتسهوک کراپ نایم هتفای نایرج درس و فیطل یاوه

هوبنا نایم یاه شرف گنس یور دادرهم یمدرب. ار لد

ملباقم تسرد دندوب هتفرگ ار نامرود ات رود هک یتخرد

ارباال شیامزآ یاه هگرب و داتسیا متازاوم هب

نایم مدق. راهچ یهسای هلصاف اب مدوب شیوربور . تفرگ

مدش: قیقد شنامشچ ررشرپ یبآ



؟ منوم یم هدنز _

درک: جک یباذج لکش ارهب شبل

! یراد نوج اتفه هبرگ لثم .وت ینوم یم هک هدنز _

؟ هتبثم شباوج _

: تخادنا هناشیاباال

. تبثم ات میراد تبثم _

یِماک؟ هیضق نامه _لثم

رت. بیجع _مکی

: مدیسرپ تام

؟ یممشک باذع مراد یرب یم _تذل

تفگ: هناقداص

یممشک. جنر یممنیب ور ادخ.وت تینادحو _هنهب

. مدرک شهاگن گنگ

یمیش؟ قشاع مزاب نم دعب مشاب ینتفر _هگا



دز: قرب شبترم یاه  نادند دز. دنخبل

دصق ! هرآ نوهنپ هچ وت زا تسین نوهنپ هک ادخ _واالزا

وت بش نوا هک همرت"یا " نومه بندلا مرب وت ِدعب مراد

. مشِفَک وت روجدب ، مدرگب یدرک ورقبلا تدوخ شاج غاب

: متفرگ برض نیمز یور ابترم ما یناتک کون اب

یلیخ مگب تهب هدنوم ملد سلااهوت نیا مومت یتسنود _یم

! یروعش ویب سنجدب یضوع

: دنابنج رس

. مدوب هدرب ییاهوب مههی مدوخ _

: مدیسرپ هدیسرت کالهفو

؟ هتشون وت نوا یچ یگب یاوخ _یمن

تفگ: عطاق

ماوخ. _یم

: مدیسرپ میاه سرت و یخوش نایم ار یدعب وسلا



؟ تسه یدیما _

تفگ: فساتم و درک دنب شرمک ارهب شناتسد

. تسین نم هب تسه وت _هب

: مدیشک مه رد ییوربا

! ممهف _یمن

: تفرگ یموجه وحتلا درک ادج شرمک ارزا شناتسد

نیا وت هنافساتم ای هناتخبشوخ نوچ تسه یدیما وت _هب

.هب یملا وماکالس تسین تیروط چیه وت هک هتشون هگرباه

و جیگ نز ابهی رمع هی هرارق نوچ تسین یدیما نم

منک. رس تشلپ

یداش دایرف شلوا هلمجی ناجیه و قوذ زا متسناد یمن

ریحت ایزا منک ما یبوکیاپ هب توعد ار رهش ولک مروآرب

. دنوش جراخ هقدح زا منامشچ شمود هلمجی

دش: جک میوربا و دیدنخ مبل

_یچ؟



دز: دایرف و تشادرب زیخ متمس هرابکی هب دادرهم

یچ ! نومرد یب درد یچو ! ضرم _یچو

هعفد نیا هک شابن مامشچ یولج طقف وشمگ .ورب ناقری و

یمنمنک. محر تهب

موش و کانسرت میارب رگید ارهک شیامزآ یاه هگرب

درک.نم دنت اپ منتفرگ دصق وهب درک باترپ اوه هب دندوبن

زا هک ابحیتلا اما مدیمهفن ار مجالشت روظنم ال صا هک

نوچ . موَدب و مرادرب ار مناج دیاب مدیمهف طقف مدید دادرهم

چیه رگید هکباالیمدز شتنطیش و تیرخ زا هجرد نیا

و مدز سفن سفن میاه ندیود نایم . دوبن شراد ولج سک

مدز ولج یرتشیب ی هلصاف اب دادرهم زا مدش نئمطم یتقو

: مدیسرپ و مداتسیا یا هظحل

؟ یدروآ شروی متمس یروجنیا هک هیچ ممرج وگب _هخآ

دز: داد هلصاف نامه زا

مدب! تتروق هدنز هدنز ماوخ _یم

مدق یشزرو مرگنک هکاب ینسم درم دنچ هلمجش نیا اب



هب یبیجع زرط وهب هدرک دنک مدق یا هظحل دنتشاد  یمرب

. دندرک هاگن مه

متفخ دناوتن و دسرن نم هب دادرهم دوب مساوح ردحیلاهک

: مدیسرپ دنک

؟ هبوخ _حتلا

رد شدنلب یادص هرابود و درک رتشیب ار شتعرس _

: دیچیپ کراپ یاضف

وت ینز هک یمدآ هگم ! ربمغیپ هنهب ریپ _هنواال،هنهب

یواح لوپمآ و روآ باوخ لوپمآ قرف ، نشاب هدرک هچاپش

یمهش. بوخ ،حشلا همهفن ور ردخم

مزغم رد مدینش هک یزیچ . مداتسیا میاج رس جاو و جاه

قیرزت گرمیاه هب رسای هک ییاه  لوپمآ یمندش. هدناجنگ

و دوب روآ باوخ داوم یواح ردخم داوم یاج دوب هدرک

ارچ مدیمهف .حلا تشاد ار منداد جنر و باذع دصق رسای

نم هب زاب طیحم رد ار ربخ تساوخ یم دادرهم

رد دناوت یم ات میاه یزاب گنخ ضوع تشاد دصق . دیوگب



رس هب رس اراب شیاه قدیلد مامت دنکو بندملا کراپ

و دوب هدرک مزمچآ دوب هداد هک یربخ دنک. ناربج منتشاذگ

هب نآ دوب.کی هدرک بلس نم ارزا ندیود و رارف تردق

هلصاف نم اب رتشیب یمدق هس ود دادرهم مدید و مدمآ دوخ

. درادن

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۴_ تراپ #

اهنت و درک رارف یمندش رگید یمندمآ، رب متسد زا یراک

ما هنارتخد شفنب یاه غیج متشاد رایتخا رد هک سالیح



گنچ هب ارم هکنیا زا ولبق درک زارد تسد دادرهم دوب.

یم شمرن کراپ رد هک ییاهدرمریپ نآ زا یکی دریگب

نانک مخا و تخادنا دادرهم نمو نایم ار دوخ درک

: دیسرپ

اقآ؟ نیا هدش تمحازم مرتخد _هیچ

هب یسنجدب واب متفرگ هانپ درمریپ تشپ هتساوخ ادخ زا

: مداتفا عرضت

یبماز لثم داوخ یم منوج زا یچ منود ،یمن یجاح _هرآ

هنک. متفخ داوخ یم هتولخ کراپ . هنوم یم

و هدش ساط شرس طسو تمسق هک نابرهم درمریپ

ارم رت هناتخسرس یمدز یدیفس هب شرس فارطا یاهوم

کانبضغ شا یرذآ نیریش ی هجهل واب درک ناهنپ شتشپ

: دیپوت دادرهم هب

. نوسرتن ور مدرم رتخد ناج. رسپ تراک در _ورب

تفگ: یدج نحل واب دیشک ار درمریپ یوزاب دادرهم

. منزب شکتک ماوخ یم ومع رانک _ورب



مک یبماز زا یزیچ دادرهم اعقاو درک رواب هگید درمریپ

. درادن

رتخد ور تسد یممد هزاجا نم هگم یمینک دوخ یب _وت

؟ ینک دنلب مدرم

و دریگب گنچ ارهب مسابل زا یا هشوگ درک قتال دادرهم

تفگ: نامز مه

و هایس منزب ماوخ .یم همنز یجاح تسین مدرم رتخد _

منک. شدوبک

کتک دیاب ور نهذ ودنک گنخ نز میراد مه ثیدح یتح

دز!

تسد دوب شساوح مامت وردحیلاهک درک جک یبل درمریپ

: دیسرپ نم زا کوکشم ، دروخن نم هب دادرهم

؟ یشنز یمهگ تسار _

مداد: باوج یعنصت ابهآونهلا

. ایدن شتسد ونم ادخوروت هیشحو یلیخ یلو مشنز _هرآ



دنسم دشورد هدوسآ دادرهم هتفگی قدص زا شلا یخ درم

: دیسرپ یزیمآ حلص دنپو

، مرسپ ینک دنلب ادخ هدنب نیا ور تسد یاوخ یم _ارچ

هیچ؟ نوت لکشم

یرمع کی راگنا هک یتس وابژ تفر بقع یمدق دادرهم

ریز یتسد ، تسا هتسخ ندوب رهوش شقن زا دشاب یم

تفگ: ضرتعم و داهن شندرگ

! هجیگ یلیخ هدرک هتسخما . یجاح هدیسر ماجنیا هب هگید _

هراد تیباذج یلیخ گنخ نز اب یگدنز یمنگ هک هتسرد

شندوب لپخ و قاچ هداد،عالهورب در یلیخ هگید نیا یلو

، هدرک هشیش وت ور منوخ ههام .هی همهف یمن ور یچیه قرف

یمهد راشف مموقلح یه و مندرگ وت هتخادنا تسد ههام هی

.. ندرک مداتعم ، ندرک مداتعم یمهگ یه

شنوخ راذب رانک شکب ادخ ور وت یجاح هدروآرد مردپ

ورحاللمنک..

امسر درمریپ هک دوب هتفر ورف ششقن رد یروج دادرهم

یب گنشم و ندوک نز کی اب یگدنز زا دوب هدرک رواب



ار ود وره تفرگ ار دادرهم تسد یمدشک. باذع تیاهن

ار دادرهم مامت تعاس مین نازیم و درب یتکمین تمس

ارهب راک متش و برض و تنوشخ هکاب درک تحیصن

دوبهب یارب دیاب شلکشم لح یارب و دناسر یمن ییاج

شیپ ارم مندش الرغ یارب و دشوکب شنز ِشوه

ارهب دادرهم خم هفقو یب درمریپ . دربب هیذغت صصختم

ناشن هک یمدز واپ تسد دادرهم هچ وره دوب هتفرگ راک

و یمندرک رواب درمریپ دنک شیاهر و تسا هدش عناق دهد

.نم دراپسب شتسد هب ارم و هدرک دامتعا هبوا تسناوت یمن

خرس هرهچی ی هراظن اب مدوب هتسشن درمریپ تشپ هک مه

تشپ نآ مدوخ یارب و مدوب تذل قرغ دادرهم یصرح و

. مدیدنخ یم زیر زیر

یاه هیخب یاج ، شندیود رطاخ هب دادرهم تشگربریسم رد

یم هار یتخس هب مارآ مارآ و دوب هتفرگ درد شمکش

واب مدوب هتفرگ ار شیوزاب کمک دصق مههب تفر.نم

یارب اما تخوس یم ملد شندیشک درد زا هکنیا دوجو

شغ شغ یا ینارگن و هصغ ره زا غراف شنداد صرح

... مدرک یم وتالیف مدیدنخ یم



... دراد  همادا #

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۵_ تراپ #

: مدیدنخ سنجدب میدش رقتسم نیشام لخاد ات

نک. متیذا یه ،حاال تشادن ادص ادخ بوچ یدید _

شتروص هب یهاگن نارگن دز. یهاتوک دنخبل تفگن یزیچ

متفگ: هلصاف دوب.بال هدش رتهب رظن ،هب متخادنا

منک؟ یگدننار نم یاوخ _یم



تفگ: دزو تراتسا

یمنیش! یبیخلا ینکن مماکان ات یدج یدج هکنیا _لثم

سفن دادرهم دعب تعاس ومین داتفا تکرح هب نیشام

متمس ار شخر ومین درک اهر یگدوسآ اراب شدنلب

: دناخرچ

هللاهک دش،شنا لح مه تشیامزآ ی هلئسم ادخ رکش _بخ

؟ یرادن هنوهب ادرف دقع هسلجی یارب

متفگ: لوجخ و مدز یقیمع دنخبل

هک روط نوا مزونه متنارگن مکی .طقف تسین یا هنوهب _هن

. هدشن هاربور ت ینامسج طیارش دیاب

هناثیبخ رصع یلو نابایخ فیدر و نهک ناتخرد هب هریخ

نیبام ار .مپل دیخرچ متمس هبترم کی دزو دنخشین

تفگ: نانز ههقهق و درشف تفس شناتشگنا

دقع دعب هرارق هگم ؟ بوخ رتخد یتسه یچ نارگن اقیقد _

؟ تسین دعاسم مینامسج طیارش هک یرایب مرس هچبالیی

شناتشگنا تیذا و رازآ ارزا ومپل مدرک یتشرد مخا



مداد. تاجن

تاهاب ودکالم یمنهش ال ،صا دادرهم یتاذدب یلیخ _

درک. تبحص

تفگ: دزو یکمشچ

می ینامسج توق و ناوت دروم رد کوکشم یلیخ _هخآ

زا دقع دعب هک یدح رد شابن نارگن رهحلا .هب یدیسرپ

مایب، رب هخرچ یم تنهذ وت هک یاه  یراک تفاثک هدهعی

. مراد ینامسج یگدامآ

متفگ: صرحرپ و مدرک راهم ار هدنخما روز هب

یگدامآ هایس دصسلا ماوخ .یم دادرهم یریگب قانح _

. یشاب هتشادن ینامسج

تفگ: باوج رضاح دزو شتروص ارهب شا یباتفآ کنیع

اجک یمهش.حاال مومت تدوخ ررض هب تروص ره _رد

؟ یدروخ راهن ؟ میرب

ییاهزیچ هی میدوب یچیودناس سگرن اب یرهظرس _هرآ



. مدروخ

ال یمک شتحاقن هرودی لوط رد هک شلکیه هب یهاگن

: مدیسرپ و مدرک زیوآ دوب، هدش رترغ

؟ یدروخ راهن یچ، _وت

تفگ: هنامولظم دادو یجک یانحنا ار شبل

یدایز زیچ مینامسج طیارش نیا اب ینود یم هک _یِا..وت

یب گنا مهب وت ادابم هکنیا سرت زا یلو مروخب یمنمنوت

تروق ییازیچ هی روز هب ینک مدر و ینوبسچب یگینب

مداد.

وسژهیا ردپ .ات مدیشک مه رد وربا و مدییاس مه هب ینادند

ینیشن بقع دصق دروآ یمن رد ار یممداد شتسد هکهب

ندز مه وابرب مدرک زارد تسد هناریگلفاغ . تشادن

باوج یب ار شیاه  ندنازچ هدادش وحتلا بترم یاهوم

شیاهوم یگتسارآ یور دح هچ ات متسناد .یم متشاذن

متفرگ یمن ار شزارد نابز یولج رگا اما تسا ساسح

. تشاذگ یمن وربآ میارب عملاومدآ شیپ



تفگ: هرابود شیاهوم اب نتفر ورو رغرغ هقیقدیا هد دعب

یرادن بش ادرف هساو یزیچ یدیرخ ؟ میرب اجک یتفگن _

؟

: مدیسرپ ساوح یب

؟ بش ادرف _

تفگ: هناقاتشم

.. یزیچ یریز سابل ، ییور سابل دقع،ثمال دعب هگید _هرآ

لبق حتلا هیبش شیاهوم .هزات متشگرب شتمس یتبرض

ار شرس و دیمهف ار .متین مدرک زارد یتسد دوب، هدرک

تفگ: هدنخ واب دیشک بقع هرجنپ تمس

هچقب بش ادرف الوت صا وشن. یشحو مدرک طلغ اباب هشاب _

. هشاب هتشاد ضارتعا تارج هک ملغب.هیک ایب چیپ

دوب تذل قرغ ندشمیاه هتخادگ و مخَتو مخا زا ردحیلاهک

: دیسرپ هرابود ،

؟ میرب اجک یتفگن _



متفگ: سح ورُپ تشذگ مبلق زا ومغ یداش اب هتخیمآ سح

. منیبب ور نامرآ رسپ مرب ماوخ یم ناتسرامیب میرب _

: دیسرپ بجعتم و دیخرچ متمس شرس یا هظحل

یدشن یضار یممینک رارصا یچ ره ههام هکهی _وت

؟ یداد هدیقع رییغت وهی دش ،یچ شینیبب یرب

ما هرجنح رب شمارآ و یداش جوا رد ضغب مه زاب

 ضغب یادص نارگن ، متخادنا نییاپ ار مرس دز. نامسیر

: دادرهم شیپ لقادح ، مدوبن مراد

ادخ ،طقف مدیشک یچ ههام هی نیا وت نم دیمهفن یکشیه _

، دیشک یم رپ شندید یارب ملد راب رازه یزور تسنود یم

کانتشحو یاه  یضیرم نوا یتنعل رگو ناریو رکف اما

نوا کیدزن مدب تارج مدوخ هب یمنداد هزاجا یتح

شکیچوک تروص هدولآماهب یاه سفن و مشب ولوچوک

.. هروخب

بجوم دوب، هتخادنا زااپ ارم متولخ رد تدم نیا هک یجنر

شتارطق کت کت وهب هدشن میاه کشا شزیر دس دش



تسد یگدننار ردحلا دادرهم . مهدب یشاپورف جملا

ی هناشن هب هتسهآ و درک در مندرگ تشپ ارزا شتسار

یادص وابنت درک میوزاب شزاون هب عورش یدردمه

درک: همزمز یفیعض

تدوخ لوق هب یتح مدوبن نورگید لثم ،اما ملدزیزع _

دوب.. متشهب هدولآتمه یاه سفن نومه

ار منامشچ ریز من تشگنا کون .اب مدیشک ارباال ینیبما

مداد: ار شباوج م هتسشن کشا هب یادص واب متفرگ

! یقترِس هک سب _هرآ

هدنخ یهودنا مغو ره ربارب رد شا شنکاو مه زاب دادرهم

رتشیب ششفک کون اراب زاگ دشودپلا یقیمع یاه

هدزشرد ناجیه یادص و تفرگ تعرس نیشام . درشف

: دیچیپ مشوگ

! موناخ همع میرب _سپ

... دراد  همادا #



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۶_ تراپ #

* **

هتفرگ ارف ار مامت ینیریش یوهایه و سرتسا

نتفرگ یارب یراتسرپ بندلا نادازون شخب یوربور دوب.

مه دش،وا نام کیدزن وربور زا نامرآ هک میدوب تاع طاال

ندمآ تلع دش.بندلا بجعتم اجنآ رد مندید زا دادرهم لثم

وا شیپ زور دنچ .زا تشگن هتقوما دنچ ندماین ماو یناهگان

تسناد ویم دوب هرهلد و بارطضا راچد نم نوچ مه

دیدرت یمدیآ.اب میاه شیامزآ یعطق باوج هرخ باال زورما

میوزاب ود ره لشولو نتفرگ واب تشادرب متمس یمدق

باوج یفنم ای تبثم تساوخ یم متروص یازجا رد هریخ

هاگن یارب .ملد دشکب نوریب مهاگن نایم زا میا شیامزآ

ازارد هب شراظتنا متشاذگن و تخوس هدزش بوشآ



رپ هلا،لثم سدنچ یاهدرد زا کبسهدش ار مدوخ . دشکب

: مدیدنخ هیرگ واب مدرک اهر ششوغآ رد یهاک

مه دایتعا یتح .. مدوب سملا ..سِملا نامرآ دش مومت یچ _همه

تحار هگید نوج.. شاداد متسین ت هدنمرش هگید .. متشادن

منک. هاگن تامشچ وت یممنوت

زا رت یهت ار شقوش یاه  کشا نم زا هدزرت کُش نامرآ

میاهوم و تروص یپ یپرد ندیسوب واب درک اهر هشیمه

یمدرک. تمسق نم اراب یداششا

رمع تاظحل نیرت سلم هک یریظن مک یقیاقد تشذگ دعب

واب میدنک لد مه شوغآ زا یمدرک ینز ارملق نامیود ره

مدق شدزاون یراد هگن تمسق تمس نامرآ ییامنهار

فعض نامرآ رسپ ندیشک شوغآ هب یارب .ملد میتشادرب

مدوجو رد یریذپلد ناجیه و زرل مدق ره واب تفر یم

یمدش. ریثکت

دوب، ناتسرامیب اصوصخم هک یتروص مرف سابل اب اویش

 هظحل یتح ش هناردام یاه هاگن و دوب هتسشن هاگتسد رانک

شخب رد نم ندید مهاب یمندرک.وا ادج شکدوک زا مه یا



یاه  هجیتن دیمهف یتقو دشو ریگلفاغ ندازون یراد هگن

وهب ندیسوب اراب یداششا دشاب یم بولطم میاه شیامزآ

ندش  هتفکش تلهم هبوا نادنچ درک. زاربا مندیشک شوغآ

هک دوب یربلد یولوچوک ترپ مساوح ، مدادن ار شتاساسحا

متساوخ یمدز.یم واپ تسد تنطیش اب هاگتسد نورد

، شمریگب مشوغآ رد یا هغدغد و سرت چیه نودب

ار دازون یتاظحل یارب تیاضر یتخس هب شراتسرپ

هچب طایتحا واب متسشن اویش یلدنص یور . دروآ یب نوریب

زا اما دوب یداع یاه هچب زا رتزیر یلیخ ، متفرگ لغب ارهب

شکچوک نت هب یسابل . تشادن مک اهنآ زا یزیچ تنطیش

شا ینایرع نیمه و دوب هدش هتفرگ کشوپ اهنت ، تشادن

ار شکچوک یاهاپ و تسد رت هنادازآ هک یمداد جملا

و دوب کچوک یلیخ شتروص . دنازوسب شتآ و دهدب ناکت

یلیخ زونه تسا هدش یسک هچ هیبش هکنیا صیخشت یارب

هب کش نودب شنامشچ گنر و یتشرد دوب،یلو دوز

و دوب ناور مقوش کشا هلوگ هلوگ دوب. هتفر شردام

یممدید. مکشا یاه الهی نایم ارزا اویش و نامرآ دازون



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۷_ تراپ #

مخ ار مرس ، تفر یم جنغ شدننام کرک یاهوم یارب ملد

ردو مدناشن شگنشق یاه  کرک ور یقیمع ی هسوب ، مدرک

: مدرک چپ چپ ششوگ

یگدنز هب تندموا اب یسرم ... مگنشق یدموا یسرم _

!.. نشب رود مه زا یتشاذن ، تاباب و نامام

یزار زا مدرک سح دمآ. شک شطوبرم و کچوک یاه بل

یهاگن . دیدنخ دوب،یم هدش یرادرب هدرپ نمووا نایم هک

تسیرگن یم شدزاون نمو هب مارآ مرانک هک اویش هب

متفگ: نیگمرش و متخادنا



تاهنت تسد یدیشک یم هک ییاه  یتخس اب تدم نیا شخبب _

. متشاذگ

تفگ: هنارادنپ تاذمه و تشاذگ هناشما یور یتسد مسبتم

هکنیا دوجو اب منم مدرک یم تکرد مزیزع هرادن یلا _کشا

نارگن دوب. وت شیپ مرکف اما مدوب اجنیا تقواه رتشیب

. کمک دموا یم مه تردام تاقوا رتشیب مدوبن اهنت شابن

: مدیسرپ ناجیه اب

؟ مردام _

ش هیحور ردقچ هچب ندموا ایند دعب یرپ ینود یمن _هرآ

وزک هشوگ هی هنیشب یمدآ شیپ مک یلیخ هگید هدش، ضوع

هچب. نیا هدش شیا یمرگرس و هغدغد هنک.همه

سلااه دعب دوب رارق زورما ییوگ مدش، لا حشوخ لد هت زا

. دوشب مبیصن بوخ یاهربخ مامت سیلا کشخ

داد: همادا هرابود اویش

یمدآ. مرهاوخ مه ییاه تقو _هی



_ادج؟

شب و شوخ ردحلا رت فرط نآ یمک دادرهم و نامرآ

: دروآ نییاپ ار شیادص دشونت .مخ دندوب

یمدآ.واال یقاچاق یرادگ هاگ شرهوش مشچ زا رود _هرآ

همه نوا ندرک شومارف دوب تخس یمنمداد، شلحم ال صا

هشوگ هی دایم ادص یب مدید اهدعب ،اما یروخلد و ترودک

. تخوس شارب ملد مک مک هتسیمیاو

مدز: یمرگ دنخبل

و ندش ردام یتسنود یم یتسار ملا. حشوخ تارب هبوخ _

مرادن کش یمدآ. تهب یلیخ گنشق ی هتشرف نیا یراد هگن

هراد. ور ایند ردام نیرت والقی نیرتهب ما هدازردارب هک

ریز یتسد هناطاتحم . تخادنا لگ اویش یاه هنوگ مفیراعت زا

.دیاب تفرگ ششوغآ وهب تخادنا دازون یلقسف ِلکیه

نادنچ مه شرسپ راگنا . دنادرگ یم شرب هاگتسد نورد

یاه ندز ،قن ددرگرب ش هدننک لسک هاگیاج هب دوبن یضار

ارهب دازون هکنیا زا دوب.لبق تقیقح نیا یایوگ شزیر



دشواب نام کیدزن دادرهم ، دهدب لیوحت شراتسرپ

تفگ: یلا حشوخ

منم ور هدزاش نیا نیدب یاوخ ،یمن موناخ اویش هکرابم _

؟ منیبب

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۰۸_ تراپ #

تسد ارهب دازون یدامتعا یب دزواب یدنخبل اویش

وحتلا هدرک ضبقنم ار شدوخ یتخس .هب درپس دادرهم

متفگ: اوه دوب.یب هزم اب شناتسد نایم دازون نتشاد هگن

یمدآ. تهب ردقچ _



: تفرگ ارباال شرس

؟ یراد هچب _یچ؟

: مدرک یچن

نیا زا هک یکی نم هت هدنزارب اعقاو ! ندش همع رهوش _هن

یممنک. تادص ناج همع رهوش دعب هب

دشو مه رد مدوب هدنابسچ هکهبوا یبقل زا شیاه  همرگس

یباوج هرخ !باال تشادن تسود ار بقل نیا هک بوخ هچ

! مدوب هدرک ادیپ شیاه نتفگ لپخ" " لباقم رد

نامرآ هب باطخ دادرهم دشو هداد راتسرپ لیوحت دازون

تفگ:

ا نیمه زا یونش یم نم زا یلو یدش رادرسپ هک هبوخ _

یطحق ،یمنگ شاب هدنیآت سورع ندرک ادیپ رکف الن

یمدآ. رتخد

تفگ: و دیدنخ نامرآ

 هراوق هکهبدقو منک ادیپ ور یرتخد یروج _زااالنهچ



؟ هروخب ما هزیمزیر رسپ ی

تفگ: لبق زا یدجرت دادرهم

مکی هنکمم بخ ،هتبلا نزاسب تارب هدب شرافس _بخ

هامیرپ نمو هک یدب تیاضر هگا دایب.اما تریگ تخس

تقح رد ور یراکادف نیا میرضاح مینک،ام دقع ابمه ادرف

لیوحت ور تسورع عقوماه نیمه دعب سلا ینوت یمو مینک

! یریگب

و مدرک ورف هقیما نورد ار مرس تلا جخ و مرش تدش زا

مدنارذگ یم دادرهم رانک هک هظحل درک.ره غاد منت مامت

هدامآ رایع مامت ی هناوید کی اب یگدنز یارب مدوخ امسر

تخس و دیعلب ار شیاه هدنخ نامرآ رطاخ هب اویش . مدرک یم

اما دیدنخ روز مههب نامرآ یمدرک. لر تنک ار شدوخ

یم دادرهم یگدیرد و ییایح یب زا هک یشوج و صرح

مه یظفاحادخ یتح ، مداتسیان مه دوب.نم زرحم ،ماکال دیشک

تسد ارزا مدوخ دیاب متفر رد تمس میقتسم مدرکن



. مدرک یم روگ مگو دروآ یم راب هب دادرهم هک یتاحاضتفا

دادرهم و متشاد  یمرب مدق دنت دنت طایح یجورخ تمس

: دسرب نم هب تشاد یعس

؟ موناخ همع یمیر _اجک

دش: عفلا مناشف شتآ و متشگرب شتمس هبترم کی

منک، تسین هب رس ور مدوخ وت تسد زا هک ییاج _یممر

وت یرادن ایح .مکی یتشاذن عملاومدآ شیپ مارب وربآ وج هی

فاص یداتسیاو یمیگ، هک هیچ ترپاه و ترچ نوا ؟

اب هدب تیاضر یمیگ یمینک هاگن نامرآ یور وت فاص

؟! میرایب سورع تارب عقوم نیا دعب اتسلا مینک دقع مه

هقلح مرمک رود ار شتسد تشپ زا درک یعس و دیدنخ

.اما دسرب شفده هب مراذگن مدرک یعس و مدرک دنک.قتال

شاشب نم، ضرتعم یاه غیج ندروآ رد دشواب قفوم

تفگ:

تسیب ،ثمال هنیریش مشروصت یتح هامیرپ نک ور شرکف _

هساو و هریگب ور شرسپ تسد نامرآ هگید سلا یس



ترسپ مگب شهب راب ره .منم یراگتساوخ دایب نومرتخد

هساو سلا دنچ و هرادن ور مرتخد اب جاودزا تیح صال

نوش هنوخ ریسم ندرک زگ ردحلا بوکب متیاضر نتفرگ

هرخ سلاباال دنچ دعب هک عقومسا .نوا هشاب نوم هنوخ ات

یمهش. کنخ مرگیج

متفگ: شنیشام رد ندرک زاب دزوردحلا ار تومیر

و هنیک بندلا ،وگب تسین یرگن هدنیآ و یراکادف ثحب _سپ

! یماقتنا

ناتسد سمل ی هرابود یروآدای ونماب داتفا هار هب نیشام

مدیشیدنا دوخ اب یا هظحل یارب ، نامرآ دازون ِمرن و زیر

کجورو دورو و یرادراب اویش،ربخ تشگزاب دعب رگا

نامرآ حاالحاالاه دیاش دوبن ناش  یگدنز هب ینتشاد تسود

یقشع یامرگ یمندشونیا شرسمه ندیشخب هب رضاح

دوب ینامز ره زا رت هلعشرو ناش نایم اهزور نیا هک

اب زورما یمدنام.اما هتسبرس یا هشوگ هدش اهر دیاش

نیب یدولآزمر و مرگ ییاه هاگن هک یممدید دوخ نامشچ

تخس و تسه یپمه ناش  ساوح دوش، یم لدب درو ناش



! دنراد ار رگید مه یاوه

سلا نایم مرگ یلصف ِییافوکش دشهب یم ریسافت نیا واب

دوب، هدش هدروخ هرگ مه هکهب یریدقت و تخب همانی

دوب.. راودیما

.. دراد  همادا #

يتداعس منبش #

ما هدازیرپ #

۴۰۹_ تراپ #

لماش اهنت ما هناحبص ، متساخرب باوخ زا دوز یلیخ حبص

ات متساوخ یم متشادن یدایز تصرف دوب. خلت یاچ کی

طاسب ،دنبو ددرگ  یمرب ناتسرامیب زا اویش هک رهظ



هناخ یغولش هب یمظن و هدرک عمج ار هتشذگ بش ینامهم

یطورش و طرش نامدقع تیاضر یارب نامرآ . مهدب

لکش زیچ همه دوب هتساوخ دادرهم زا طقف دوب، هتشاذگن

یگنهامه یارب یمادقا ره زا ولبق دریگب دوخ هب یمسر

هدادن رده ار تقو مه دادرهم . دیایب ش هداوناخ اب دقع رارق

نامرآ هب ناتسرامیب زا تشگرب دعب رصع زورید و دوب

دوب. هتفرگ تقو بش یارب و دوب هدز گنز

دندمآ نامرآ دیدج هناخی هب شردام و ردپ اب هارمه بشید

هک یمدش هتفهیا ود هک دوب یریگرون ی هباوخ ود هناخ ،

تافیرشت هبنجی رتشیب بشید مسارم . دندوب هدرک شنهر

هتخادرپ یا هیشاح لئاسم اههب تبحص بلغا و تشاد

ردام دوب هدش بجوم نیلیاش ریخا یاهراک یگدنمرش دش.

کی زا رتشیب سلجم و دنشاب هدنونش رتشیب دادرهم ردپ و

. دشکن لوط تعاس

عمج اه یلسع یور ارزا بشید یاچ و هویم یاه رظف

مدیشک هناخ هکهب یرصتخم یقربوراج کی ودعب هدرک

تسرد کاروخ یمک راهن یارب متفر. هناخزپشآ غارس



وطالینو شود هب تبون شندرک مه رس ودعب مدرک

ودعب دیایب هناخ هب رهظ اویش دوب هدش رارق دش. ملصفم

موش. هدامآ دنک کمک راهن

نامراک تالش یتاعاس دعب هرخ هکباال دوب بورغ یامدمد

ندمآ رظتنم و هتسشن تخت یور هدامآ ونم دیسر مامتا هب

هب میقتسم دوب رارق و هدماین هناخ هب نامرآ . مدوب دادرهم

. دورب رضحم

مسارم یمدشو هدناوخ یرضحم هداسی دقع طقف زورما

نیا دوب.رد هدش لوکوم هتفه رخآ هب یسورع ینامدوخ

دیاب میتشاد تصرف یسورع نشج هکات یزور راهچ هس

، میتشگ یم نام کرتشم یگدنز عورش یارب هناخیا بندلا

دادرهم هکاب ینفلت سامت رد اه نامهم نتفر دعب بشید

یگدنز عورش یارب مدوب هدرک تساوخرد وا زا متشاد

هک مه دادرهم ، دبایب نامرآ دیدج هلحمی کیدزن ینامتراپآ

موشب رود نامرآ زا جاودزا دعب مرادن تسود تسناد یم

دوب. هدرک لا بقتسا مداهنشیپ وزا هدرکن یتفلا خم

نوریب هب یهاگن دایب. بندملا شش تعاس سار دوب رارق



و دوب یربا و هتفرگ نانچ مه زورید زا نامسآ ، متخادنا

لصو ش هناقشاع لزغ ارهب شیاه  ندیراب هیفاقی زونه

دوب. هدرکن

دوب.هب هدنام هقیقد هد ،طقف مدرک کچ ار ما یشوگ تعاس

هکهب دوب لوا راب ییوگ ، دروخ تلغ ملد هت یبوشآ هرابکی

متفر. یم دادرهم رادید

ادص ار اویش دوب. هدمآ مه مردام . مداتسیا هنیآ یوربور

یم ار میاه سابل دیاب دوب هدنامن یدایز نامز مدز.

ح نامه هب میاهوم زورما دادرهم شرافس قبط . مدیشوپ

 ندرک فاص یارب و هدرک هناش دنتشاد هک جومراد تلا

. مدوب هدرکن چیهتالیش ناش

و مدوب هدرک میسقت طسو ارزا مرس ولج یاه  یرفرف

و دوب هتفاب ، هدرک میسقت هتسد ود هب اویش ار میاهوم یقبام

یور ولج وزا هتسب یدیفس یتشرد لگ شک اراب شیاهتنا

تقو دنچ دعب اویش یرهظرس دوب. هتخادنا هناشمیاه

دوب.االنمه هدرک بترمو الح صا ار میاهوربا و تروص

و دوب رت توافتم هشیمه زا شکبس هک یشیارآ هب متروص



نیزم ، دروخ یم سورع شیارآ هب رتشیب شیاه  یراک هزیر

دوب. هدش

شگنر مه دنلب و هداس وابشلا گنر یلین ی هتسار راولش

ات مریرح و گنر یبآ ِدنلب همین یوتنام و مدوب هدیشوپ

میاهوناز ریز ،ات نییاپ هب اجنآ وزا دوب گنت رمک تمسق

وحتلا داشگ شیاه  نیتسآ لثم ییاه  هسیلپ ی هطساو هب

دوب. راد

تسوپ هکهب تشاد ینیشنلد و صاخ ِیبآ گنر میاه سابل

سابل گنر زاداللئ یکی دیاش و تسشن یم مگنر دیفس

شوخ یبآ صوصخلا و یبآ گنر عالهقماهب متوافتم

! دوب شنامشچ رورش و گنر

دش، کح ملیابوم رگشیامن هحفصی یور دادرهم هرامش

مناتسد فک یفعاضم امرگ و تفر رازه یور مبلق شبوک

چم یور و متشادرب ار هنانزما یوب شوخ رطع دش. شخپ

ِفیرظ ی هسیر مه اویش . مدرک یرپسا مندرگ ریز و

واب دوب هدرک تسرد شدوخ هک یگنر یلین یاه  هفوکش

میاهوم یور ار دوب هدش نیجع کلپمیاه تشپ یبآ هیاس



اب یظفاحادخ .دعب دیسوب هتسهآ ار ما یناشیپ و تشاذگ

هلپاه دیزرل یم ناجیه تدش زا هک ییاهاپ اب اویش و مردام

مدش.. ریزارس نییاپ هب یا هدرمش یاه مدق اراب

.. دراد  همادا #

۴۱۰_ تراپ #

ار نیشام ی هریگتسد دش؛ هدایپ نیشام زا مندید ضحم هب

قنا مبلق یاه  شبوک مدش. رت کیدزن مدق .دنچ تفرگ تسد هب

یتاظحل . مداتسیا شا یمدق کی رد تسرد و دندرک الب

و رهم رُپ دنخبل اراب شتاساسحا مامت و درک مهاگن هریخ

و هتفر لیلحت نحل واب درک سکعنم یزیمآ نیسحت

تفگ: یرومخم



. مهام یرپ یدش االن مزیزع یدش گنشق ردقچ _

دش،اب زارد متمس شتسد دوب. هدرک ثکم ممسا طسو

: مدیسرپ و مداد ارهبوا متسد قایتشا

؟ مدوب یچ _بقال

: دوشگ ار رد

. مهامیرپ _اهنت

: متسشن طایتحا اب یلدنص یور

هیچ؟ نوش قرف _

هدرک شرت باذج هشیمه زا شکیش و یکشم راولش و تک

هریتشار هوهقیا یاهوم ِبترم و یرو کی دوب.حتلا

دوب. هدیشخب هرهچش هب یصاخ یگدنشخرد مه

هنتش هک یروج ، دیخرچ متمس وماکال تسشن نامرف تشپ

و ششکرپ یاه هاگن زا مه دوب.زاب ملکیه یتناس دنچ رد

تفگ: نانز  دنخبل و درک مبیصن شنابرهم

مه تگنر یبآ گنشق یاه  سابل نیا االناب هکنیا شقرف _



یسک لا بشماه.حبات گنشق هام میومه ییایرد یرپ یدش

؟ دوب هدرک حیرشت ور تمسا زیمت ورت کیش یروج نیا

متفگ: و مدیدنخ زیر

! ینم دادرهم ماوت هشاب یروج نوا _هگا

تنطیش اراب شخساپ باالداد، یشسرپ ار شیوربا یات

مداد:

ور هام،وت نیمه وت هراد ادخ اقیقد و ههام رهم _بخاالن

هب یروج نیا تمسا یانعم زا یسک یمهد!اتحبلا نم هب

؟ دوب هدرک هدافتسا شدوخ عفن

دز: یدنلب ی ههقهق و تخادنا تکرح ارهب نیشام

عقوم دب .یلو تسه تساوح ایدش نوطیش یلیخ ادیدج _

.. شاب تدوخ بقارم هداتفا هار تروتوم

وره دوب شخپ نیشام یاضف رد یمارآ و گنشق گنهآ

ندرک ریس لا حرد و توافتم راکفا زا رپ توکس رد ود



شدازآ تسد کی .اب میدوب نامکیدزن و رود تارطاخ رد

شیاپ یور فیلکت بال شرگید تسد و دوب هتفرگ ار نامرف

شنیشام رد هک یزاون ولد بولطم یاضف ریثاث تحت دوب.

ار شدازآ تسد و مدش لیامتم شتمس یمک ، تشاد نایرج

مدنادرگ شرب تشپ .هب مدروآ مدوخ تمس و متفرگ تسد هب

شتقو زونه اما تشاد شندیسوب هب یبیجع یانمت ،ملد

مدرشف مه یور یشخب ترسم سح اراب مکلپ دوب. هدیسرن

... رگید تعاس کی زا رتمک دیاش دوب؛ هدنامن یزیچ ،

ندرشف واب تخادنا متمس یتفوطع ورپ ارذگ هاگن دادرهم

درک. ارادم ما ینورد تاناجیه اب متسد

و یدرک ینکش وبات هک دش ؛یچ موناخ همع یتفگن _

؟ یشوپب یبآ دیفس گنر یاج تدقع زور یتفرگ میمصت

متفگ: زومرم مهقالبهدشنام رد یاه  تشگنا هب هریخ

اب متشاد تسود ، نشوپ یم یچ هک مرادن راک هیقب _نماب

ور مبلق شپط سلا، دنچ هنت هکهی یگنر یبآ هلیتی ودات

تسشمنک! ندرک یم دنکودنت



: دیسرپ واکجنک دزو یجک باذج دنخبل

_یچ؟

ارهب ملد لوا نامه زا هک یگنرشوخ یاه هیبنع رد هریخ

گنگ دادرهم . مدرک هراشا وربا اب مدوب هداد ورگ شقدصت

ودعب درک هنیآ دنب یتسد . دیمهفن ار مروظنم درک، مهاگن

زمرق غارچ تشپ . داتفا شجک یرازه ود هزات هیناث دنچ

ار شبل و دیشک شتمس ار شیاه هناش ناجیه ،اب میدوب

: دناسر میاهوم کیدزن

نومرف داوخ یم ملد ینز یم فرح هک یروجنیا ال _صا

. مسوبب ور تیچیپ چیپ یانفلت میس نوا یِه منکو اهر ور

نفلت میس زا شروظنم متسناد ؛یم دوبن ندیسرپ هب یزاین

مرس یولج یاه  هدروخ رف یاه  یرتچ ، یچیپ چیپ یاه

متفگ: و مدرک یمخا دوب.

هدب، مصرح مک نومدقع زور لقادح دادرهم یدب یلیخ _

هب ور شندیسوب ترسح . یشب شکیدزن مراذ یمن ال صا

.. مراذ یم تلد



ریز ار مرس هناردتقم ، مراذگب شلد هب ترسح دادن جملا

هتسد هب یپایپ و هاتوک ی هسوب نیدنچ و دیشک شندرگ

دزورد دندوب هدز نوریب هسیر زا هک یراد جوم یاهوم

ار شدوخ یداع یلیخ نم یاه ندز غیج و صرح ربارب

هب عورش هرابود غارچ ندش زبس ودعب دیشک بقع

درک. یگدننار

دوب، هدنام یاج رب میاهوم یور شا یکیدزن زا هک یرطع

شاک ؛ متشادن لمحت رگید دوب. هدرک متسم ِتسم یباسح

یدبا رتدوز هچ ره زیگنا لد رطع ینیا هحیار یراگدنام

یمدش.

زونه ، میتشاد هلصاف هناخرضحم ات عبر کی زا رتمک

و ندیسرپ .نیب دروخ یم لوو منهذ ی هشوگ یلا وس

باال یلو مدوب ددرم سفنریگ تاظحل نیا رد شندیسرپن

: دیسر منابز وهب هدش یراج منهذ زا وسلا هرخ

؟ دادرهم _

؟ ملکیه شوخ ههام یرپ _هلب

، دنزب ادص ثکم اراب ممسا دوب هتفرگ میمصت امسر راگنا



: مدیسرپ کوکشم

؟ لکیه شوخ _

میتشاذگ رارق نوچ اما دموا لپخ" " منوبز هب هظحل هی _هرآ

دش. ضوع ممیمصت منکن تنیذا یدقع زور هگید

متفر: هرغیا مشچ

رضحم هب ندیسر لبق ماوخ یم !اما ملکیه شوخ هک _نم

. مسرپب تزا یلا وس هی

دز: ینارگن و شیوشت ارهب شدوخ یشیامن ابحتلا

کیدزن منوا هامیرپ یسرپب یهاوخ یم یچ ادخ _ای

یچ؟ مدب باوج منوتن ؟ یرآرد هبد یهاوخ !یم رضحم

؟! هلسنک یچ همه

: مدرک یچن کالهف

ات اما تسین شتقو االن منود هیدج،یم ؛وسملا هناوید _هن

یمنهش. مورآ منهذ منودن ور شباوج

: تشگرب متمس شرس رایتخا ویب تشاذگ رانک ار یخوش



. سرپب _بخ

ما هدازیرپ #

یتداعس منبش #

۴۱۱_ تراپ #

یتخس وهب نامسآ ی هریت و مکارتم یاهربا هب مدز لز

: مدیسرپ

هتفر یوالت هب منداد کرت ی هیضق رس هک عقوم _نوا

ماهر مزور حلاو نوا اب ربخ یب هعفدی ،ارچ میدوب

انوبز رس ور نیلیاش اب تیدزمان هعیاشی ارچ ؟ یدرک

مهب یزیچ تنتفر ی هرابرد تدوخ ارچ ال صا ؟ یتخادنا



؟ تشذگ یچ مهب تقو دنچ نوا ینود ؟یم یتفگن

تفگ: هتفرگ و دیشک هناچش هب یتسد

مادم هک هتفهیا ود نوا دعب یتح ؛ هامیرپ مرب دوبن رارق _

ترانک شهت ات متساوخ !یم مدرک یم یروآ دای تهب

وهی راوآ لثم یچ همه هداس ارهاظ ی همان ابهی .اما مشاب

ودرو لمح هب مهتم وت همان نوا دش.وت بارخ مرس یور

ی ،همه یدوب هشیش مرگ تسیود زا رتشیب ندرک لدب

یهار دوب.چیه هدش باسح و هتفر و هتسش ماکال کرادم

یراک و متشاذ یم تسد ور تسد .هگا دوبن تتاجن یارب

دهاش مدوخ یامشچ اب دعب تقو دنچ دیاش ؛ مدرک یمن

مولعم هک همانیا یممدش.نوا تمادعا دیاش ای همکاحم

هب یروج درک. منوریو دوب یچ و دوب یک شبحاص دوبن

دیمهف یم مه رظن ابهی یتح ، یسک ره هک دوب هتخیر ممه

ور شلد مشب، وربور تاهاب متسنوتن یتح هدش، مگرم هچ

 هدرکن مرج تازاجم ی هظحل منکو هاگن تاشچ وت متشادن

تبحص نامرآ اب طقف همان نوا ی هرابرد منک. مسجت ور تا

تبقارم نوا دش رارق دش. دوبان نم زا رتدب ،منوا مدرک



نوا ندوب یلعج و تیهانگ یب ندرک تابثا اتهت ومنم هشاب

دیاب متسنود یمن یتح ؛ هامیرپ مدوب نوشیرپ یلیخ مرب. همان

.اهنت تمنیبب حلا نوا اب متسنوت مرب،یمن اجک منک یچراک

یب تدم وهی یاین بندملا هگید ات دیسر منهذ هکهب یهار

هک دنامب دوب. میدزمان یغورد ی هیضق طقف یشب یخملا

وزا درک هدافتسا غورد هعیاشی نیا زا ردقچ مومع رتخد

یتح مک مک هک یروج درک. ششخپ اج همه هتساوخ ادخ

رارصا و دندرک رواب ور غورد نیا مه ممردام و ردپ

رتزارد شمیلگ زا ور شاپ مه نیلیاش هشب. یعقاو دندرک

یمدرک کیدزن مهب ور شدوخ هدش یا هنوهب ره وهب درک

دنب ور شدوخ هدش، مه ثراو هی قیرط زا یتح هک

تسد هب هدنیآ رد هک یمهس تباب زا شلا ویخ هنک میگدنز

نوسآ نم یارب تدم هشب.نوا تخت یباسح دروآ یم

یروبنز هلول و هبنس و خاروس ره ؛هب هامیرپ تشذگن

نوبز زا فرح مولک ود ندیشک یارب و مدیشک یم کرس

دیدهت و یممدش دیدهت یممتفگ روز یممداد، جاب نوا و نیا

دیدهت قیرط ایزا داتفا رطخ هب منوج اهراب یتح ، مدرک یم

هک یطیارش رد ،منوا مشکب سپ اپ دندرک مروبجم تنوج



مشوگ مرانک اقیقد اه یردبرد اهو یتخبدب نیا همه لماع

وزلب زلج و یمدرک تتشاد تسود و قشع یاعدا و دوب

یهام هی نیا وت یمینک رواب . دیزگ یمن ور شکک ماه ندرک

یتح هنورذگ یم ور شرمع یاهزور نیرتدب نیلیاش هک

رتشیب متشاد تسود یتح و هتخوسن شارب ملد مه هیناثیا

نم یمدید یسک ره زا رتهب هشب.نوا تازاجم مه نیا زا

یم ییاه  تبیصم هچ هک زور،یمدید وهن مراد بش هن

و موق هطبار رس لقادح و یمدرک ور شدوخ راک اما مشک

ندیسر رس یتح . درکن ینیشن بقع مه یمدق یتح یشیوخ

انوم دندوب هدیشک نوم  یگدنز هب شیتآ هک ییامدآ نوا هب

لرو تنک اب متساوخ ،یم متفرگ مرپ ریزبلاو مه ور

مه تبقاع منک، ادیپ ور نوشاهاروتارب ال سردآ شبیقعت

روگ ندشاهمگو لر تنک نیمه رس مه تخبدب هرتخد نوا

همه رانک ،وت دوجو نیا .حاالاب دندرک شرپرپ شهت دشو

اه ندوب مگردرس اهو ییاهنت و اهراشف و اهرطخ ینیا

دوبن نوسآ . راذب مه ور تندیدن و یرود و یگنتلد درد

و ینوشیرپ ات مشاب رود تزا دوبن نوسآ ال ؛صا هامیرپ

سامت هی زا یتح دوبن نوسآ .. ینیبن ور مندز واپ تسد



اتزا منک مورحم ور مدوخ تادص ندینش و ینفلت ی هداس

ماه سرت و ینوشیرپ تلع فشک اتهت مادص یگتخیرورف

یدروخ یم منتفر دعب هک ییاه هصغ ندید ینود ..یم یرن

نامتراپآ وت هک یزور نوا ینود درک..یم مبآ یروج هچ

هدولآ داوم هب هرابود نم اب یزابجل جلو رس مدیمهف انوم

یامشچ اب زور ..نوا هامیرپ یدروآ مرس هچبالیی یدش

ارابگالزیو یلدمی قد مامت و مدید ور مندش دوبان مدوخ

خیلا رسای ی هزاغم درگاش ندز کتک و ندش

هک هنزب ونم ردقنا ات مداد هزاجا و مدز شکتک .. مدرک

رتسکاخ و وحم یمدز گنز مشوگ وت هک ییازیچ

گنز تهب راب کی یهام دوب تخس ردقچ ینود هشب..یم

یس منکوره ظفح ور یمیگ یتاملک کت کت و منزب

ندش دیماان انوا همه زا رتدب منک.. نوش هرود هام زور

مدق دوب..وت ندزماه گسود ندوب ویبرمث هظحل هب هظحل

هگید یتح ونم یدش یم کیدزن گرم هب یبهانگ مدق هب

یک ،هب مربب هانپ یک منک،هب یچراک دیاب هگید متسنوت یمن

... یبمرآ نییاپ ور یک کف وای مزادنب ور



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۱۲_ تراپ #

هناخرضحم ضیرع ی هچوک دراو نیشام ؛ میدوب هدیسر

شلد ی هتفگان یاهدرد یروج هدش دوبک دادرهم و دوب هدش

ار نیشام دیاب یمندش هجوتم یتح هک تخیر یم نوریب ار

؛ مدوب هدرک ضغب نامسآ یاهربا لثم مه دنک.نم فقوتم

و تفرگ جوا میادص رایتخا .یب مرابب متسناوت یمن اما

مدز: دایرف هدیشارخ

راد! هسب؛هگن دادرهم _هسب

نایم زا باتش اراب دادرهم مدولآدرد دایرف یادص



کی هبو دیشک نوریب هتقوشا دنچ ی هدنزگ و خلت تارطاخ

اج هک مدیمهف . دیخرچ متمس هدزش تهب نامشچ هراب

و گرزب یولبات هب نازرل و مدیعلب ار مضغب ، تسا هدروخ

: مدرک هراشا هناخرضحم هتفرگ کاخ

. میدیسر _

هب فده یب شراد ومغ تام هاگن و دمآ شدوخ هب دادرهم

یمن یزیچ شاک ، دوبن بوخ دش.حشلا لفق ولبات

شیولهپ یور رایتخا ویب باالدمآ شتسس تسد . مدیسرپ

یراب ره دوب،لثم هتفرگ درد شیاه مخز یاج .زاب تسشن

شیولهپ یور ار متسد . دروخ یم یدایز صرح وشوج هک

دیزرل یم .بلمیاه مدرک شزاون ار هیحان نآ مارآ و متشاذگ

: مدیسرپ نارگن . دیکرت یمن مضغب زاب اما

؟ یبوخ -

نامرظتنم نآباال اعطق . درکن مهاگن ، تفگن یزیچ

مه نم حلا یممدز.اما یفرح ؛ مدرک یم یراک .دیاب دندوب

منهذ زا تاملک و دوب هدش لفق منابز ، دوبن دادرهم زا رتهب

هک یمهرم دوب،اهنت هدنام لح هار کی .اهنت دندوب یرارف



 ندیود زا یا هشوگ تسناوت یم شیوشت رپ یاه هیناث نیا رد

دنک. ناربج ههامشار دنچ یاه  ندیشک جنر اهو

تمس و متفرگ تسد هب تفس فرط ود ارزا شیاه هناش

گنر زونه درک. مهاگن هاتوک ، مدنادرگ شرب مدوخ

و مداد اج شیاه لغب ریز ار مناتسد دوب. دوبک شتروص

کی اعطق . مدیشک مدوخ تمس هناکلمت ار وا تخس و تفس

یم شاراج هتفرگ حلا زار و زمر ورپ مرگ یشوغآ مه

دیشک لوط هقیقدیا تشه تفه دیاش هک یتاظحل . دروآ

هتفرگ لغب رد تفس ار رگید مه هناصیرح و تفس

نارگن نم اما یمدش یرپس یدنت هب تشاد نامز . میدوب

ردحلا دادرهم حلا ندش بوخ ، مدوبن دقع رارق ندش رید

مک شنیگمغ رپو یاه سفن دوب. ما هتساوخ نیرت مهم رضاح

یرادگ هاگ .نم تفرگ یم یمارآ متیر یمدشو مارآ مک

دادرهم تسد اما مدرک یم شزاون هتسهآ هتسهآ ار شرمک

ار مرس یمندرک. تکرح و دوب هدنام تباث هناشمیاه تشپ

شتروص گنر مشچ ی هشوگ ،زا مدیشک بقع یا هظحل

مارآرت بتارم وهب دوب هدش وحم شا یدوبک ، مدرک کچ ار

دشو اهر شیاه هناش رود زا مناتسد یمدمآ. رظن هب لبق زا



هنایوجلد و شمدیسوب قیمع . مدنابسچ شا یناشیپ ارهب منابل

: مدیسرپ

؟ میرب _

تفگ: شخراد و درک اهر یدنلب سفن

. میرب _

شروبجم و متفرگ ار شتسد هرابود ، تفر رد تمس شتسد

دنک: مهاگن مدرک

تقو جیه هگید ؛ یشب رود مزا مراذ یمن تقو چیه هگید _

اج همه نیا زا ینک،دعب رورم ور مدوبن و یرود مراذ یمن

طخ! !اتهت هشیمه یممآ؛ات تاهاب

هدوشگ یرهمرپ مسبت هب هدششا ردک یاه هرخبل باال

هاگویب هنادنم  تواخس یاهدنخبل سنج زا یمسبت دش.

. شهاگ

هتسد دشو مخ بقع یلدنص تمس دوش، هدایپ هکنیا زا لبق

تفگ: دادو متسد ارهب شروج و عمج و کچوک لگ



مدآ. یارب هک یراذ یمن ساوح ، تفر یم مدای تشاد _خآ

زمرق یاهزر درگادرگ فیدر هکاب شکچوک لگ هتسد

.باال ناشامدییوب دونشخ و مدروآ دوبباال هدش نییزت یشتآ

هدیس پال گنر درز یاه لگ دیرخ زا تسد یرمع دعب هرخ

ی هدروخ رف نابور دوب. هدیرخ میارب زمرق وزر هتشادرب

یم میاه سابل نشور گنر مههب لگ هتسد گنر دیفس

نامتخاس تمس مه تسد رد تسد و میدش هدایپ دمآ.

. میتفر هناخرضحم

دادرهم یولهپ هب هریخ و مداتسیا یا هظحل شرد یولج

: مدیسرپ

؟ یرادن درد هگید _

و تشاذگ مه یور یفن ی هناشن ارهب شکلپ ، داتسیا مه وا

هسیری ،هب میاهوم درک؛هب مهاگن هشیمه زا وطالینرت

هک یا هدش هتفاب یوم هتسد ود ،هب مگنر یبآ یاه  هفوکش

یتح و میاه سابل گنر دوب،هب هتخیر نوریب شملا ریز زا

زونه هک ییادص نامه .اب متروص حیلم مالمیو شیارآ

تفگ: هتسهآ دوبن اسر یمک



مدش.. یبآ گنر قشاع یصاخ روج هی زورما النم _صا

و مدز لز شنامشچ ،هب متشاذگ ورهار نورد یمدق

متفگ: نابرهم

! مدیشک یچ هرمع هی نم سپ _نیبب

هلپی یور میتفر هلپاه تمس و تفرگ تفسرت ار متسد

تفگ: عیرس دشو متکرح عنام لوا

بشید ،نم شابن نارگن تردپ دروم رد هامیرپ یتسار _

شهب تیاضر نتفرگ هساو هرادن تسود نامرآ هک مدیمهف

و شغارس متفر مدوخ تلا، بند مایب هکنیا لبق هزادنب ور

وهرب. هنک اضما دایب، ادص رسو یب مدرک ش یضار

تسود هک مدوب هدرب وب نامرآ یگف زاکال مه نم بشید

و مدرشف مه یور یگدوسآ اراب .منابل دورب مردپ ِیپ درادن

متفگ: سح رپ

. یلیخ ؛ دادرهم یبوخ یلیخ _



ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #

۴۱۳_ تراپ #

زا مه رانک ود وره متفرگ ار شیوزاب

هام دنچ هک یرضحم نامه . میتفر باال هناخرضحم یاه هلپ

زور ونآ میدوب هدرک خسف ار نام تیمرحم هغیصی شیپ

دوب. هدرک رداص ار نایاپ مکح ایند نم یارب

متسناد یم ایند یاج نیرت  سحن ار نامتخاس نیا زور نآ

هب لیدبت ار هتشادن نکمم لکش نیرتهب هب ایند یزاب اما

ارهب نام فارطا یایند امارزا تافیرعت یمدنکو هتشاد

یمدنک. وور ریز یتحار



دمآ. غارسنام هب نامرآ رفن نیلوا میدش هک نامتخاس دراو

یارب درک.ملد زادنارب میاپ رساتار زوسلد و نارگن

رکف تفر. ش هناردارب هفقوی ویب نایاپ یب یاه  تبحم

ندیمهف اب ههام دنچ نآ رد دادرهم لثم مه وا هکنیا

ار متشپ دوب هدمآ شرس رب هچ همان نآ تایوتحم

رد وااپ یبلق تیاضر اب رابنیا هک دوب بوخ ردقچ . دنازرل

یمدرک.نآ بلط ار نآ مرمع مامت هک متشاذگ یم یریسم

یردپ رتشیب ردپ دص زا میارب هک یردارب تیاضر مه

شیپ مدنادرگرب یارب هک ییاه  تقشم واو رگا و دوب هدرک

هغدغد مهاالنیب نم دیاش ؛ دوبن نآ دعب یراد هگن و دوخ

. مدوب هداتسیان دادرهم رانک رسدرد ویب

ششوغآ رد ار مدوخ باتش واب مدیشخب ممدق هب یتعرس

ینازرل و هدنشخرد هاگن واب دیسوب ارم مه .وا مدرک اهر

درک. یتخبشوخ یوزرآ میارب لد هت زا

یم نامز یتعاس مین نامیاه  کرادم ندرک روج و تفج

ار نامدقع قاتا رتدوز هچ ره متشاد قوش و قوذ درب،

دقع قاتا هب یکرس مه هارمه متساوخ دادرهم .زا منیبب



ندرک بترم ردحلا هک ییاقآ نسم دنمراک .زج میشکب

روضح قاتا رد یسک دوب، دقع هرفسی یاه هزیر هدرخ

. تشادن

هکاب دوب یراد هیاپ یاه هچنخ لماش دقع ی هرفس تانییزت

هدش هتسارآ یهبلگ و دیفس ی هداس و کیش یاهروت

تمس ارم و تفرگ دقع هرفسی ارزا شهاگن دادرهم دوب.

دوب هرفنیا ود یتنطلس لبم هک داماد و سورع هاگیاج

. دناشک

تفگ: و داتسیا شرانک

. نیشب _

متفگ: بجعتم

! هدوز هک زونه _

. هظحل هی نیشب _وت

تمس هتسهآ و مدرک عمج ار میوتنام راد هسیلپ هلای بند

خیلا یاضف هب یهاگن دادرهم . متسشن هرفنود لبم تسار

. تسشن مه ووا درک مرانک



رد یمک دادرهم یمدرک، نامهاگن پچ پچ درم دنمراک

تفگ: یضاران و دروخ ناکت ناکت شیاج

! تسین تحار _هن

تمس دادرهم مسرپب یزیچ هکنیا زا دش،لبق درگ منامشچ

: دیسرپ و دیخرچ درم

دامود و سورع هساو نیا ریغ هگیدیا لبم دیشخبب _

. متسین تحار شوت هکیچوک ؟نیا نیرادن

: داتسیا فاص و درک اهر ار هنیآ ندرک زیمت یا هظحل درم

هک بش ؟ یتسین تحار ینک یچراک شوت هرارق هگم _

یم ور هبطخ یمدآ دقاع هقیقد ،هیهد شور یباوخ یمن

یمهر. هنوخ

داد: ناشن ار خیلاشا یاج و تساخرب دادرهم

سورع ، تسه اج نم هساو بجو ود مهلک نیبب _هخآ

هی یمهنک،نم لا غشا ور لبم یاضف لک هلپخ مکی موناخ

یممش. هدنولچ لبم ی هشوگ



ام شنتفر داداب حیجرت و درک نامراثن یبیجع یهاگن درم

لبم یور زا صرح دنک.اب اهر نامدوخ ارهبحلا

: مدرک ضارتعا دولآ مخا و متساخرب

مدش، نومیشپ النم صا ؛ یلیخ دادرهم یروعشیب یلیخ _

. مریم

، دریگب ارم تساوخ یم دش مخ یمک دمآ، ولج دزو ههقهق

ال هجنپمیاه ندرک ورف واب مدز رجنخ تشپ زا هناریگلفاغ

شنداد حتلا یارب تعاس کی متسناد یم هک ییاهوم ی

یباسح . مدرک ناربج ار شحضتفم یخوش دوب، هدش فرص

دح زا شیب شیاهوم ، مدیدنخ یم دنلب دنلب و مدوب هدش کنخ

هنیآ رد شدوخ ریوصت هب جاو و جاه و دوب هتخیر مه هب

دوب. خیم

ما هدازیرپ #

يتداعس منبش #



_رخآ تراپ #

ندید هتخلش و هدیلو ژ یاهوم اب داماد کی ندید کش نودب

رس رد هچ مدیمهف دز؛ قرب شزوت هنیک نامشچ . تشاد

زا ود وابحتلا متفرگ ار میوتنام هلای بند هلصاف ،بال دراد

ره تشاد دصق و داتفا بندملا هنارصم دادرهم مدش. رود وا

کی مه رانک رد تساوخ یم مه دیاش ، دریگب ارم هدش روط

! میشاب نوغاد و یشحو یاهوم اب جوز

دوب مساوح و مدیود یم یدنت یاه مدق اب دقع هرفسی رود

هتفرگ ار شیولهپ مه دادرهم . دروخن شیاه  هلیسو هب میاپ

تفر. باالیم شلوک رسو زا ماقتنا سح و دوب

دادرهم تبقاع ، مدیدنخ یم یروآرد صرح زرط هب

ود ره هناخرضحم دنمراک رکذت واب دیسرن نم هب شتسد

. میتفرگ مارآ



لد رد ونم تفر دقع قاتا دنلب یاه  هرجنپ رانک دادرهم

دنک؛ ریخ هب متخ ار زیچ همه ادخ سلجم رخآ ات مدرک اعد

تباث نادازون شخب و کراپ و ناتسرامیب ی هبرجت نوچ

زا یمومع یاهاج دوشب هک تسین یمدآ دادرهم دوب، هدرک

دوب. ناما رد شیاه  یزاب  هناوید و اهدنزگ رش

داتسیا هریخ هرجنپ لباقم و هدیشک شوغآ ارهب شناتسد

دوب:

یمدآ. ینوراب هچ نیبب اجنیا ایب یرپ _

متفگ: و مداتسیا رد رانک

. مروخ یمن ور تلوگ _یمنمآ

: دیدنخ هاتوک تشگرب متمس

یممگ. یدج _ایب

: مدیشک ارباال مبل

. یزیرب مه هب ور ماهوم یاوخ _یم

تفگ: و درک لش شندرگ رود یمک ار شتاورک



. مرادن تیراک ایب مزیزع _هن

نوریب هب یهاگن متفر. شتمس طایتحا و سرت اب

هریخ نوریب هب قوش .اب دیراب یم ناراب یدج یدج . متخادنا

و دوب هتسکش نامسآ مسلط زور ود دعب هرخ مدش.باال

دادرهم . دندیراب یم دوخ شیارآ نیرتابیز اب ناراب تارطق

یزییاپ و فیطل یاوه و تخادنا هناشما رود ار شتسد

درک: شاه هیر دراو یقیمع ارابمد نوریب

یم زاحالشل رتشیب شمورح یزیچ ره یدرک تقد _

! هبسچ

داد: همادا . متشاذگ هناشش یور ار مرس

! مرحمان هی زا هسوب _ثمال

. مدرک شهاگن ریحت و هدنخ اب

: دیشک شدوخ تمس ، تفرگ ار هناچما

! هشاب شابل زا مورح ی هسوب نوا هک اصوصخم _

متروص یور شیاه ومژه دوب مرس زا باالرت یمک شرس



دوب. هتخادنا هیاس

ایهن؟ یقفاوم _

لوجخ و مدز دنخبل روز هب کیدزن یلیخ ی هلصاف نآ رد

مدز: بل

. مقفاوم _

تفگ: رومخم و دروآ نییاپ منابل دادتما رد شیاه بل

؛ مدازیرپ ور یمورح ی هسوب نوا دایب نک در _سپ

یمهش. مومت هراد تصرف

نایم و درک راکش اوه رد شنابل اراب هدنخما ، مدیدنخ

و بوطرم دیسوب دوب؛یم هدش جک مرس درک. شسبح شنابل

چیه نارگن هدشنام. مورحم یاه سح مامت وطالین!دق

و دندوب رظتنم نوریب نآ هک ییاه مدآ نآ ،هن میدوبن زیچ

طخو دوب نکمم هک یشیارآ وهن دنسرب رس نکمم نآ ره

اب نامیاه  هسوب یادص نیگنهآ و هتسهآ متیر دوش. راد شخ

دوب. هتخیمآ مه رد ناراب منمن زاون شوگ یدولم

مههب تسد رد تسد دوب رارق ؛ میدنک مه زا لد تبقاع



نامناج و مسج ندش یکی وطالینو یاه  ندوب فاصم

. میورب

هک متروص ، دندوب هار رد یریظن ویب هوکش رپ یتاظحل

هک مدیمهف مژهمیاه یسیخ دش،زا ادج دادرهم تروص زا

طقف و دوب هتسکش نامسآ ضغب لثم مه نم ضغب هرخ باال

رس زا نامیاه  کشا نیاراب هک میتسناد یم نامسآ نمو

کاخ هب هسوب سوه زا شیاه بل ؛وا تسی  یگدادلد و قوش

ِکان  شطع شیاه  هسوب ینیریش زا ونم دوب هدش تسمرس

ما. ینتشاد  تسود هارمه

نتفگ دوب،یم هدش رتدنت لبق تاظحل زا ناراب شزیر تدش

شوغآ هب هداد هیکت دوش. یم باجتسم ناراب ریز اعد

و میدرب نوریب هرجنپ ارزا نامیاه تسد ود ره دادرهم

دوب؛ صخشم نامیاعد . میتشاد هگن شتارطق تباصا ریز

گنهآ شوخ تارطق نیمه یتح و وعملاومدآ رهش مامت

. دنتسناد یم ار رارق ییب هدادلد امود یوزرآ مه، ناراب

ماوت تمس رد

ناراب متسد ، ناراب ملد



ناراب ممشچ ، ناراب مناهد

منک یم اشگاپ وت یگدنب اراب مزور

دزو یم هک یناذا ره

دنوش یم زاب اه هرجنپ

… دنک یم ناروک وت دای

منز یم ادص ارهک وت مسا ره

… دوش یم هکت رازه مناهد رد هام

مدوب همه نم شاک

مدوب همه نم شاک

… مدز یم ادص ار اهوت ناهد همه اب

ما هدرک ارهباپ هام یاه شفک

… ماوت مزاع هرابود

تسا نم یدابآ رد رای فلز یوب ات

تسا نم یداش زا دنک یا هدنخ هک بل ره



تسوت اب یگدنز

حاالتس! نیمه یگدنز

ار متسین و تسه مامت مدنک،نم یمن ناراب یاشامت زا لد

تبهوم نیمه زا ارمه دادرهم ندوب .نم مدوب شنویدم

ناراب شزیر هوک لد رد هک یزور نامه ، متشاد یهلا

لح ششوغآ رد راب نیلوا یارب و مروخب زیل نم دش ببس

. موشب

هنابز نیبنام هک ییانمت یاه هلعش زا مه رانک نامدوجو

ریز نانک اعد ود ره ناتسد فک و دوب مرگ دیشک یم

یاه  هنادرد هوشعی رپ صقر ریسم رد یزییاپ ناراب

دوب.. هدنام نامسآ

یور شبوطرم و غاد یاه سفن . درشف ار هناشما دادرهم

هدیسر لا صو ی هظحل دندز، یم نامیادص . تسشن میاهوم

دوب... هدش باجتسم نامیاهاعد منامگ دوب.هب



نایاپ #

هوکشرپ ِتارطق ریز ناتیاهاعد ندش باجتسم ناتیارب

بلق رد دنوادخ روضح ریظن یب ِیامرگ و یزییاپ ناراب

قوش رس زا ییاه  کشا هفقوی یب شزیر و نات

.. مدنموزرآ

یتداعس منبش

۹۷/۷/۱۹

دادماب هقیقدی  هدزناشو هس تعاس #

تفهو زییاپدون #


